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 2008ي كانووين دووةمي 20                            عرياقي ثةنابةراين اسةريتسةر فيدراسيؤين هةفتانةي بالوكراوةيةكي ، نؤفيدراسي هةفتةنامةي
 

INTERNATIONAL FEDERATION OF IRAQ REFUGEES-IFDR          www.federasion.org  

لةسةر      سؤزان حسني لةطةل نوينةري بةرثرسي دائريةي كؤضي سويدي   / 
نابةران كؤبووةوة شةي ثةكي. 

  :سةرداين مالَ ثةِري فيدراسيؤن بكةن 
www.federasion.org  

  

  ... ووة  خانووةكةي بؤ فرؤشتيباوكي لةبةر سةفةرةكة
  

شةثؤيل ديثؤرتكردنةوة بؤ كوردستان لة سالَي 
ِرابردودا بةشيوةيةكي يب وينةبوو كة ئاماذة بة 

.  هةزاركةس دةكري15ديثؤرتكردنةوةي زياتر لة 
ئةم سال يةكةمني كارواين ديثؤرتكردنةوة 

 كورد لة 120ر لة لةهةفتةي ِرابردودابوو كة زيات
ةو ثاشان لة وانةةوانةي يونان كرِروة ئيتاليا

ئاشكراية . يونانيشةوة ِرةوانةي توركيا كرانةوة
كة هةموو ئةو ثةنابةرانة لة توركياشةوة ديثؤريت 

ئةمة لةكاتيكداية كةيةكيك . كوردستان دةكرينةوة
لةبةر "لةو ثةنابةرانة ئاماذةي بةوةكردوة كة 

خانووةكةي بؤ فرؤشتووةو سةفةرةكةي باوكي 
لةنيو ئاثؤرةو جةجنالَي ئةم  .ئيستا يب خانون 

هةوالَة دلَ تةزينةدا ئةوةي كةدةبيتة تايتلَي 
 يب  ، ئيتر ثةنابةرة120ديثؤرتكردنةوةي ،سةرةكي

خانةو النةبووين خيزانيك و فرؤشتين سةرمايةي 
ذيانيان بةهيواي بةهرةمةندكردين كوِرةكةيان 

ثةنابةري نابيتة جيطةي سةرنج و لةمايف 
  بؤ الثةرة  B...بةرؤكي هيض ناطرييت وتياِرامان

  

           !نةوة  ديثؤريت ئريان بكريمعماريِريطة مةدةن ناسري و   /
   ديثؤرت نا بؤ اعدام ؤنا ب

  /  مي نؤرد ِرايين ئةملانيا        ئةجنومةين ثةنابةران لة هةري
  لة كارو ضاالكيةكاين فيدراسيون دةكاتثشتطريي

 12.1.2008ِرؤذي شةممة ِريكةويت 
عرفان كرمي نوينةري فيدراسيؤن لة 
ئةملانيا بةشداري لة كؤبوونةوةيةي 

ومةنةكاين ثةنابةران لة طشيت ئةجن
لة ) نؤرد ِراين ظي ستفالن( هةريمي 

 مانط 2ئةملانيا كرد، ئةم كؤبوونةوانة 
جاريك دةبةسريت و تيايدا نوينةراين 
سةرجةم ِريكخراوةو ئةجنومةنةكاين 
ثةنابةران لةهةريمدا بةشداري دةكةن و 
طوزارش لةسةر كارو ضاالكيةكاين 

يذي دةكةن خؤيان دةدةن و بةنارمةِر
كارةكاين دوو مانطي داهاتوويان، ِرؤذي 

 عرفان كرمي 12.1.2008شةممة ِريكةويت 
لة ئةملانيا نوينةري فيدراسيؤن 

 بةشداري لة كؤبوونةوةيةي طشيت
 4بؤ الثةرة  B....ئةجنومةنةكاين 

◌َ 
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 سؤزان حسني لةطةل نوينةري بةرثرسي دائريةي كؤضي سويدي
  لةسةر  كيشةي ثةنابةران كؤبووةوة

  
: ايطةياندسؤزان حسني ئةندامي سكرتاريةيت فيدراسيؤن ِر

 Mats( زان يلةطةل بةِر) ناسؤلَ( م لة دؤيين لةشاري ستؤكؤلَ
Bakraman ( نةري بةرثرسي دائريةي كؤضي سويد و نوي

)Mikael Frejd (كي باال لة دائريةي كؤضي سويد بةرثرسي
ابةراين كوردي عرياق  كةس ثةن1400لةسةر كيشةي 

ذي باسي هةلومةرجي لةم ديدارة بة دري. كؤبوونةتةوة
ي بة سالَ ي يةكثةنابةراين كوردو تازةكردنةوي ئيقامة

 روةهاةهو انةوةي ثةنابةران ِرسةيت طيامةترسي سيثةنابةران و
ؤكارةكاين ئاورة نائةمين كوردستان و هطريي وبارودؤخي ناجي

بووين خةلكي كوردستان كراو ثاشان ئاماذة درا بةو بريارةي 
 ذ داويةيت بة دري26/2ؤذي دادطاي باالي كؤضي سويد كة ِر

 ثةنابةري كورد عرياقي 1400 بؤ زياتر لة ةي ئيقامةتونةكردنة
و طريانةوةي ثةنابةراين كورد بؤ كوردستان ئاكامة زيان 
بارةكاين لةسةر باري دةرووين و تةندروسيت ثةنابةران ، 
هاوكات سؤزان حسني لةم ديدارةدا نامةيةكي فيدراسيؤن كة 

لة سةر بارودؤخي نائةمين عرياق وكوردستان وذي باس بةدري 
داواكاريةكاين ثةنابةران بة  وكاين ثةنابةرانشةكي

داين مايف ثةنابةري بة يارة ووةشاندنةوةي ئةو بِرهةلَ
. وو داوةتة دةسيت وةزارةيت ناوبراو ثةنابةران دةخاتة ِر

ثةنابةري كوردي عرياقي )  بةيار( لةم ديدارةدا : سؤزان وويت 
ك لة منوونةي زيندووكان و لةم كؤبوونةوةدا وةك يةكي

م كة لةسةر كورسي دةروات بةشداريكي كةم ئةنداثةنابةري 
ا طةيةكي ئاشكرة وةالمي نية وةك بةلَكردوة كة ضةند سالَ

سياسةتة ناو بةرثةرض دانةوةي ئاكامة زيان بارةكاين ئةو ثيلة
  . لة كؤبوونةوةدا باسكراوة

نيان داوة قسةكان و نامةي يوةفدي دائريةي كؤضي سويد بةلَ
طةيةنن بة ثةرلةمان و حكومةت و مناقةشةي بكةن فيدراسيون ب

و راسيت قسةكاين سؤزان يان سةملاندوة لة نزيكترين فرسةتدا 
  .وةالم دةدةنةوة 

   
ي زياتر بة سؤزان حسني بة ذمارة تةلةفونةوة بؤ زانيار

  0736746701/ ثةيوةندي بكةن 
 

   ... لةبةر سةفةرةكةي باوكي خانووةكةي بؤ فرؤشتووة ...دريذةي
بةرؤكي هيض كةس و بةرثرسيت و بةم شيكي وة ذياين خةلَك ناطريي

كة خةلكي كورستان يش كاتيك. نةوةلَواسراوي دةهيكوردستان بةهةلَ
لةبةر نةبووين ئاو كارةبا و سووتةمةين و ماف و ئازادية فةردي و 

شةقام، بة فيشةك و زينداين سةرنة  ديدةنيةكان ِرةنج دةبةن ومة
بؤية ئةطةر ثؤيل ثؤيل  . وةالميان دةدةنةوة كوشت و كوشتار كردن و

ئةو طةجنانةي كةدوويين لةسةر شةقامبوون ونارةزايةتيان 
دةردةبري ئةمرؤ بةرةو هةندةران برؤن ئةوا لةبةرذةوةندياندايةو 

كارةساتةي ذياين ئةطةر ثاش ئةم هةموو دةرديسةري وخؤ 
طةل تةسليم كردنةوةيان لة ئاوارةبوون ديثؤرتش بكرينةوةو ئةوا لة

و ثاش ك لة زيندان توونيديان دةكةن ؤذِيبرامي خةليلةوة بؤ ضةند ِر
طةي يكة لة ِر ك بة كاريَِدةكةن ناضاريان دنيايةك سووكايةيت  ثيكرن

فرؤشتين هيبؤ مةذي كي مةمرةو زي بازوي خؤيانةوة بتوانن ذياني
 هةندرةران و خؤيان وئازيزانيان دابني بكةن و جاريكيكة نة وةبريي

نة وةبريي نارةزايةيت دةبرين بن دذ بةو دةسةالتةي كة لةسةر 
ئيسك و ثرؤسك و خؤيين ئةو خةلكة دةسةالت و سةرمايةي خؤي 

ئيتر ئةولةويةيت كاريان دا  ئةمرؤيبؤية لةم قوناغةهةر .بنياد ناوة 
و لة سةرةتاي كارةوة ةكسةندنةوةي دةسةكةوتةكاين خةلَ

بادانةوةية  رااشكبةئؤذنامةطةري و زادي ِررشكردنة بؤ سةر ئاهي
 لة زماين بةالي هةمان ياساكاين بةعسدا كةئةمة ئيتر ئةمرؤ

ةوة دةبيستريت، نةك تةنيا لة لةسةر زاري ثةرلةمانتاراين خؤيان
بؤية . راديكايل كؤمةلطاوةئازادخيوازاين خةلكي كوردستان بةرةي 

طورشةكردين قةلةم بةدةستاين وةشةهةِركار لةسةركوت و
ئازادخيوازدا نةماوةو تةنانةت هةردوو سةرؤك كؤماري عرياق و 

ل كيام"سةرؤكي حكومةيت هةرمي ثةجنةي هةرةشةكردين خؤيان لة
 بةمةبةسيت بةدؤرخستنةوةي هةموو رادةوشينن بةالم نةك" ؤبنير

 خؤيان و  ))هةذاري( (راثؤرتكةي ناوبروا بةلكو تةنيا شيين 
   بةر ئةمةشيانكة. ةكةندربوونيان مليارديحاشاكردنيانة لة

ة بؤ خؤيان لةالي حكومةيت ئةمريكاو لةهةرشتيك ثاكانة كردنيك
يطةي والتاين هاوثةميانةوة نةك لةبةر بةتةنطةوة ضوين جيطةور

ضونكة خؤشيان دةميلكة بةو . خؤيان لةالي خةلكي كوردستان
ة نةبيت دةميك راستية طةشتوون كة ئةطةر بيت و ضةكيان بة دةستةو

 وةند ثةية لةةطرناهةلَاشكي حستيةا ِرةوةيئ .  ِراياين مالَيبوو بوو
دان  سةووينوارةبائوتان وردسي كخةلكوسي ةنوضارن و  ذيابة

 ةكاينتايسةرةافة و مهةمون لةدنياكر  ش بةو يب نينسار ئهةزا
ة  كةكالتيةسةد ووحزبةت حكومنيا  تةنياوة تةيانذانةؤ ِرذياين

ةتة وونكة بو خةلئةيكي ؤسثرئيسك وسةر  لةسالة 16 وةيما
او  ياسكةريجا ك يةؤيانيت خةال دةسةوةيشتنؤ هية بتاز ورديرمليا
ةي ةرةشهة بةوةناسيديةك ن وةيداة مينةوعس د بةكاينسايِر
ي ةلكيت خةزايةارننطي ي دةةوةةيانان دزاد و سكردنانييندز
 ةثالتة لةسةالةم دةو ئحالة مةة ئةمكةوة بكةنةث ان كردستكو
 ووينوضةنيري لا طؤاند خؤيكاينونيةرعة فخانةاالةي بدنةورزكربة

جي ة باةالتدةسئةم بةي يا سيت مرؤبو ئةنن دةكة هةليانخؤش
 اينةشةك طورشةوهةرةت و ةركوو سةيل  طةندطي ويستةناشا
        !ةدةنان دخؤي

  2008 . 1 .19   عارفار ِريبو

 2008ي كانووين دووةمي 20                                    -2 -  الثةرة                                                               نفيدراسيو هةفتةنامةي

فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي 
 ! ثيويسيت بة كؤمةكي مايل ئيوةية

ìììììììììììììììììì  
بةدةستهيناين خواستةكامنان و سةركةتنمان 

زةكامنان و لةطرةوي يةكطرتين ِري
  !هاتنةمةيدامنانداية 

ìììììììììììììììììì 
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 2008ي كانووين دووةمي 20                                    -3 -  الثةرة                                                               نفيدراسيو هةفتةنامةي

         نا بؤ ئيدارةي خارجيان... نا بؤ ديثؤرت نا بؤ اعدام 
  دةزطاي ديثؤريت ئينسان

دوابةدواي بانطةوازي فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي لةفنالند بؤ سازداين 
وةي بارزان ناسري و مةحةمةد معماري دوو خؤثيشاندانيك دذ بةبِرياري ديثؤرتكردنة

ثةنابةري كوردي ئرياين كة ماوةي سالَونيويكة لة فنالند داواي مايف ثةنابةريان كردوةو 
 كةس 50 نزيكةي 11ِرؤ كاتذمري ئةم. بةالم لةم رؤذانةدا برياري ديثؤرتكردنةوةيان دراوة 

ةي خارجياندا خؤثيشاندانيكيان خةلكي ئازادخيوازي فنالندو ثةنابةران لةبةردةم ئيدارلة
سازكرد كة زياتر لة سةعاتيكي خاياند كة ضةندين جار بة بلندوطؤو دةنطي بةرز هاوركرا 

سةرةتا ). نا بؤ ئيدارةي خارجيان دةزطاي ديثؤريت ئينسان ... نا بؤ ديثؤرت نا بؤ اعدام (
ثاشان قسةوباسيكي لة ِريبوار عارف بة زماين فنالندي بةخيرهاتين ئامادةبوواين كردو 

ثةيوةند بة بارودؤخي سياسي ئريان و ناوضةكةكرد كة كرؤكي قسةو باسةكةي تايبةت 
بوو بةدؤخي سياسي ئةمِرؤي ئريان ونةبووين ئازادي بريوادةبِرين وئازادي بةيان و 
ِريكخراو بوون وفراوان بوونةوةو ثةرةثيداين جةوي سةركويت سياسي ودةستطريكردين 

خؤيندكاران وهةلَسوِراين بزوتنةوةي كريكاري و نةياراين سياسي وبةردةوام ثؤل ثؤيل 
بوون لةسةر دةسطريكردين خؤيندكاران و هةلسوراين سياسي ثةرةثيدان بة اعدم و 

ثاشان قسةوباسيكي لةسةر طرنطي بةهيزكردين سةنطةريكي فراواين ...سةنطسارو
ند كردو دواي لة هةموو ئازادخيوازان و ِراوةستانةوة دذبة سياسةتةكاين حكومةيت فنال

... حزب و ِريكخراوة فنالنديةكان كرد كة داكؤكي بكةن لة ماف  و داواكاريةكاين ثةنابةران
 سكرتريي طشيت رِِيَكخراوي الواين ضةثي فنالند Sampo Villanenدواتر بةِريز 

انةوةي هيض ثةنابةريك قسةوباسيكي لة ثةيوةند بةنائةمين ئريان وئيمكان نةبووين طةِر
كرد بؤ ئةو ووالتة بةهؤي لةسةر كاربووين حكومةتيكي سةركوتكةرةوة كةئةمرِ ؤ هةزاران 

 نوويَ نةري Markus   Himanen  دواتر بةِريز..كةسي ناضار بةِرووكردنة هةندةرانكردوة
 حكومةيت قةسةوباسيكي لةسةر سياسةيت دذي ثةنابةري) ر ِِيَ كخراوي ئازادي مجوجولَ ( 

فنالند كردو لةنيو قسةكانيدا وويت ئةطةر كةسانيَ ك ئةمرِ ؤ ثيويست بكات كة لة فنالندا 
ديثؤرت بكرينةوة ئةوة نووينةراين ئةمحةد نةذادو دةستةو دائريةكةيانة لةم ووالتةدا 

..... نةك ئةو ئينسانانةي كةبةهؤي سةركويت ئةو حكومةتةوة ناضار بةهةهلاتن بوون
يكي تر ِريبوار عاررف بة زماين كوردي قسةوباسيكي لةسةر هؤكارةكاين دواتر جار

ئاوارةبوون وطرنطي ِريكخراو بوون و هةلَويستطرتن لة ثةيوةند بة ِرووداوةكاين ناوضةكة 
كرد كة ئةمِرؤ بوونةتة مايةي نيطةراو نا ئةمين كرين ذيان و طوزةراين مليونةها ئينسان 

ةسطريي و ئازاروشكةجنةي ئةزيزامنان وتؤثباران كردن و يب كة ِرؤذانة طؤي بيسيت د
بةشداربوواين خؤثيشاندانةكة ...بةشكردنيانني لةسةرةتايترين مافةو ئازاديةكانيان

 كةس ئةندام بووين 4ثيَ شوازيةكي زؤر طةرميان لة قسةو باسةكان كرادو هةر لةويدا 
  .فيدراسيؤندا ِراطةياند خؤيان لة 

وكات ئةمِرؤ ِريبوار عارف ضاوثِيكةوتين لةطةل ذمارةيةك لة دةزطاكاين شايةين باسة ها
ِراطةياندن كرد لةوانة راديؤ هليسنيكي راديؤ فنالند وسةنتةري هةوالَنيري وهةروةها 

بةثيويسيت دةزانني كة هةموو .  هةوالَي خؤثيشاندانةكة لةضةند ساتيكدا بالوكراوةتةوة 
شيوازي جياوازدا دريذة بةكارةكاين مة لةشكلَ وئيلةوةي كةخيوازان ئاطاداركةينةوة ئازاد

  .خؤمان دةدةين بةمةبةسيت هةلَسثاردين بِرياري ديثؤرتكردنةوةي ئةم دوو ثةنابةرة 

  فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي لةفنالند 

17/ 1 / 2008  

بؤ فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين 
  لةفنالندعرياقي 

          
  بةسالويكي طةرم 

  
مةمحةد معماري مة بارزان ناسري وئي

كي سةخت كة بةلةبةرضاوطرتين دؤخي
ياري يسي فنالند بِرشهاتووة ثؤلبؤمان ثي
ت كة كردنةوةماين داوةو دةيانةوي ديثؤرت

وة مة لة ئيئي. ديثؤريت ئريامنان بكةنةوة
اين فيدراسيوين سةرتاسةري بةرثرس
 وةك  عرياقي داوا دةكةينينراةثةناب

 كة داكؤكي بكةن لة مايف هةميشة
  .ةنابةرميان ث

ئيمة نامانةويت بةهيض جؤريك بطةِرينةوة 
 و نامانةويت لةسايةي دةسةال بؤ ئريان

تيكي ستةمطةري وةك مجهوري ئيسالمي 
ك بةلةبةراضاوطرتين دؤخيئرياندا بذين 

كة لة  ئاطادارينمة لة دوورو نزيكةوةكة ئي 
ئيران  ثيلكردين مافةكاين مرؤظ لة شي
ينسان ئاوة ركخيك لة ِرطةي زؤرييِر

. دؤستةكاين جيهانةوة مةحكوم كراوة 
ةري و يب عدالةيت و يب تةجوهي نابةراب

ؤذانة بة مافةكاين مرؤظ لة ئرياندا ِر
ية داواتان يلَ بؤهةر. لةبةردةميداية 

ك لة دةستان ديت دةكةين كة هةركاري
بؤتان دةلوويت بؤ داكؤكي كردن وممكينة و

لة مايف بةرهةقي ئيخي مةكةن مة دري.  
  

  حمةمةد معماري+        بارزان ناسري 
14/1/2008  

bbbbbbbbbbbbb  
 

انةوة دذ بة برياري ديثؤرت راوةستبؤ 
 بارزان ناسري و حمةمةد معماري كردنةوةي
 فؤرمة بنووسن مناوي خؤتان لةدةتوانن 

ندي لة فنال وكة بةهةردوو زماين ئينطليزي
  !ساييت فيدراسيوندا دانراوة 

  
htm.kurdish/org.federasion.www  

  
barzan/com.adressit.www://http  

  
eng-barzan/com.adressit.www://http  
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جةمال دةشيت  
     d.jamal@ntlworl.com 

    كؤشش جةمال
omc.hotmail@hasan-jamal   

  :عسمان بابان
  badasoz74@hotmail.com  

    غفور جاسم
couk.yahoo@rg_jasm  

  ئةمني عمر
 omaramin8@hotmail.com  

   :طؤران ئاسؤ
 asobalabarz116@hotmail.com  

   :حسني سؤزان
 irakco@hotmail.com  

   :عارف ِريبوار
 com.welho@fediraq 

_________________________ 
سكرتاريةت ثؤسيت ناونيشاين  

IFIR:PO.BOX1575,ILFOD, 
IG1 3BZ, LONDON UK 
ìììììììììììì  

 

  

  نؤفؤرمي ئةنداميةيت لة فيدراسي
  

  : ناوي سياين 
  : ميذووي لةدايك بوون 

  :ناوي شار و ووالت 
  ناونيشاين شويين نيشتةجيبووين ئيستة

  : ذمارةي تةلةفون 
  :ئيمةيل يا ذمارةي فاكس 

   
  
 

دةتوانن ثةيوةند بكةن بة 
 سكرتاريةيت فيدراسيونةوة 

  ثشتطريي لة كارو ضاالكيةكاين فيدراسيون دةكات...ئةجنومةين ثةنابةران لة هةريمي ...وةي ثامشا
 مانط 2لة ئةملانيا كرد، ئةم كؤبوونةوانة ) نؤرد ِراين ظي ستفالن( ثةنابةران لة هةريمي 

ك دةبةسريكخراوةو ئةجنومةنةكاين ثةنابةران ت وجارينةراين سةرجةم ِريتيايدا نوي
مدا بةشداري دةكةن و طوزارش لةسةر كارو ضاالكيةكاين خؤيان دةدةن و لةهةري

لة 12.01بةنارمةِريذي دةكةن كارةكاين دوو مانطي داهاتوويان، لة كؤبوونةوةي ِرؤذي 
بةشي طوزارشي ِريكخراوةكان عرفان كرمي نوينةري فيدراسيؤن باسي لةبارودؤخي 

يا كردو ئاماذةي بةطرنطي ثشتطريي سةخيت ثةنابةراين كوردي عرياقي لةئةلَمان
وهاوكاري كردين ئةم كةمثةينةدا لةاليةن ِريكخراوةكاين ثةنابةري و ِريكخراوةكاين 
مايف مرؤظ لة ئةلَمانيا، لةبةرامبةردا ئةجنومةين ثةنابةران ئامادةكاري خؤيان 

ةند دةربِري بؤ ثشتطرييكردن لة كارضاالكيةكاين فيدراسيؤن و بؤ ئةم مةبةستة لةض
هةفتةي داهاتوودا باس ضؤنيةيت دِراشتين بةرنامةيةكي هاوبةشدةكةن لةطةل 
فيدراسيون بؤ برةودان بةم كةمثةينةو ِرايانطةياند كة ديفاع لة مافةكاين ثةنابةراين 

  .عرياقي لةسةرووي كارةكاين ئةم ِريكخراوانةداية
         arfan96@yahoo.de----  tel-00491726274423عرفان كرمي 

    tel__d.yahoo@0107bakir  00491725799170 كالسرؤ بكر حةمة
 rebarhamasaleh@hotmail.com 00491795719474 :حبةر حةمة سالَيِر: موينشن 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³  
 كورد لة كؤمؤنيسيا 120زياتر لة كاوةي سي رؤذة ) سبةي ( سةباح عةيل قارةمان - كفري

 ثاشان وآليت يونان رةوانةي كة سنوري ئيتالياية دةستطريكراون و رةوانةي يونان كراون ،
لةمبارةيةوة طةجنيكي كورد لة وواليت يونان كةنةيويست نامةكةي . توركياي كردوونةتةوة

وان لةو  سنورةدا لة ؛؛ هةنديك لةوانةي دةستطريكر: ئاشكرابيكريت بة سةبةي ِراطةياند
يةكيك لةو طةجنانةي سنورداش كراونةتةوة بة سبةي . برسيتيدا سؤثةرماركيتيكيان بِريوة

 هةزار دؤالرمان تا ئيستا لة دةستضووةو ماوةي ضوار مانطيش ل 7نزيكةي : " راطةياند 
ةي باوكي لةبةر سةفةرةك" طةجنيكي تر ئاماذةي بؤ ئةوةكرد كة " واليت يونان طريمان خوارد

  . خانووةكةي بؤ فرؤشتووةو ئيستا يب خانون   
  .ئةزمريو مؤطلةو نادرنة دةستطريكرد  كؤضبةري ناياسايي لة شارةكاين 52ثؤليسي توركيا 

بةريوةبةرايةيت ئةمين توركيا لة بةياننامةيةكدا بآلويكردةوة ، ئةو كؤضبةرانة لة 
كاين ئةزمريو مؤطلةو نادرنةي ضةند خالَيكي ثشكنيين ريطاي سةرةكييةكاين شارة

بةثيي بةيانامةكة كؤضبةرةكان خةلكي . خؤرهةالت وخورئاواي توركيا دةسطريكراون 
عرياق و سؤمال و جؤرجياو مةفريب و فةلةستني و ئةفغانستانن و بةنيازبوون لة ريي 

 ]اوةيةوة وةرطري"سةبةي"ة لة ساييت  هةردوو ئةم هةوالَ   [.توركياوة بضن بؤ ئةوروثا 

مةند ةك بةهؤي بةهر ئريؤية ئةطةر كةسي20بِري ئابوونةوةي ئةنداميةيت لة فيدراسيوندا ساالنة 
 ئةوا دةكريت سكرتاريةيت ،ت ئابوونةوة بدات توانيةنةبووين لة بيمةي بيكاري يا طرفيت ئابووريةوة ن

  !فيدراسيون ئاطاداركاتةوة تا لة داين ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون  ببةخشريت 
   Q    ناتوامن ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون بدةم Rدةتوامن ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون بدةم  

       واذؤ  كات و شويين داواكردين ئةنداميةيت فيدراسيون                   

خبويننةوةو بيطةيةنن هةفتةنامةي فيدراسيؤن 
ن، ِراثؤرت و بةدؤستان وئاشناياين دةوروبةرتا

 و بنرين بؤ خؤتاينهةوالَ  و ضاالكةيةكاين 
  بةدلَنياي،  خبةنةِروو شنيارةكانتانثي ثرسيارو

          ! دةدةينةوة وةآلميان و دةطرين لةبةرضاويان
  نؤفيدراسي هةفتةنامةي سةرنووسةري

  Tel: 00358 440464905  عارف ِريبوار 
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