
بشی ھشتم

کورتیک ل مژووی

".                                                                                                                           سۆکسـ  رکخراوی خوندکارانی سۆسیالیستی کورد ل ئوروپا" 

Socialist Organisation Of The Kurdish Students in Europa) SOKSE)

دواتر رەشنووسی . ئوانیش لسر ئوە ھوستیان وەرگرت و وەک یۆکسی چوون دەرەوە: ـ ئکسای جیاوەبوو
راگیاندنی کۆمیتی ھاوبش خوندرایوە و گفتوگۆی لسر کرا و ھندێ تبینی و باری سرنجی بۆ زیاد بیانی 

.کرا

:دروشمکانی کۆنگرە

ی ئازار،رۆژی بۆمبابارانکردنی ھبج بکین ب رۆژی جیھانی بۆ قدەخکردنی چکی کیمیاوی و ١٦با "
پشنیازی ".  پناوی مافی چارەنووس و ئاشتی دیموکراتیداگشدان ب ھاوکاری لگڵ خباتی گلی کورد،ل

سۆکس ل ک جگموو الیی کرد. ھمشنیازی ئپ سۆکس:

ئازار رۆژی بۆمبابارانکردنی ھبج ھیرۆشیمای کوردستان،بکین رۆژکی جیھانی بۆ قدەخکردنی ١٦با " 
و ناساندنی بزوتنوە رزگاریخوازەکی ب جیھانی چکی کیمیاویی و پشتیوانی تواوی نتوە بندەستکمان 

".دەرەوە

.، بیار لسر ئوەی یکم دراسرئنجام

:شون و کاتی کۆنگرە

KSSE شنیازی نیوەی دووەمی مانگیرلین، پکرد٨ب .مموە دووشڕانگ،ممنجشرۆژ بۆ کۆنگرە و دوا ٤. ھاتن پ
.رازیبووینھمووان لسری . رۆژ بۆ ئاھنگی کۆتایی

ی : ـ سۆکسشن و کوی ھاوبیرانمان لزۆرین ت،چونکمانیا رۆژاوا بتی ئو ین کۆنگرە لشنیاز دەکپ
. نبوونی پساپۆرتیان ھی و ناتوانن بن بۆ برلین،یان وتانی دیکی ئوروپا

KSSE و کۆنگرە ل رلین بب ی ئامادەکاری لکۆمیت ناگونج ت،چونکرلین بب ل مان باشپ مرلین، ئب
کی دیکنشو.

KSSEترلین بب ل مان باشپراگ،پ.

AKSAرەیش لبارە و کۆمیتل ت،چونکرلین بب ل مان باشپ.



K.KURDو کارەکان باش دەڕوات رلین زۆر چاکب.

:رەی ئندامانی بشدار بووژما

 ،٦٠ـ ٤٠ـ سۆکس

٧٠ـ٥٠ـ ئکسا، 

١٤٠ـ ١٢٠ـ کۆم برلین، 

١٥٠ـ ١٣٠ـ کۆم پراگ، 

١٥ـ کۆماکورد، 

.کس ئامادە دەبن٣٠٠ب تکا نزیکی 

:لیژنی بڕوەبردنی کۆنگرە

.کس٧ـ ٥ـ دەستی بڕوەبردنی کۆنگرە :   کۆنگرە   ھیان دەبژرێ

.کس٩ـ ٧ـ دەستی بوا پکراو     

.ـ رکخری ھۆڵ ل ھموو بارەیکوە ھتا بۆ دەنگدانیش

.کس١٤ـ ٧ـ کۆمیتی ئاسایش و پاراستن،  

.کس٨ـ ٦ـ کۆمیتی پشوازی میوان،خواردنیش  

.یی دەستنیشانی دەکاتـ کۆمیتی بیار و راسپاردە،کۆمیتی ئامادەکار

.کس٥ـ ٣ـ کۆمیتی نووسینوەی پوختی دانیشتنکان 

:میوانکان

پارت بوون،پ ک ک ، )  ٨(پاسۆک،پارتی،یکتی،سۆسیالیست، پارتی گل،حیزبی دیموکرات،کۆم، تڤگر 
موکراتی پشکوتنخواز، رزگاری،کاوە، پارتی دیموکراتی کوردستانی ترکیا، یکتی گلی کورد ـ پارتی، پارتی دی

.پارتی کار

.مبندی رۆشنبیریی کورد،لندەن، ئکادیمیای زانست و و ھونر،کۆمی پزیشکانی کورد

:کسایتییکان

جمال نبز،عبدو پشو، فرھاد شاکلی،شرکۆ بکس،سباحی : بشك لو ناوانی ئم پشنیازمان کرد
. اد بابانغالب و ناسری رەزازی و فرھ

مامۆستا ھژار،کمال میراودەلی، جلیلی جلیلی،ئوردۆخانی : برادەرانی دیکش ئم ناوانیان پشنیاز کرد
جلیلی، شاکر محۆی، کریمی حسامی،غنی بلووریان، سعدی یوسف، مارف خزندار، ووریا رەواندزی، 

.ڕەنگ چندانکی تریش باس کرابن. ز، پیمان، گارابۆزئرسالن، قادر دیالن،خالقی، شڤان پروەر، گوستان، بنا

ـ یکتی خوندکارانی جیھان، یکتی الوانی جیھان، کۆسمۆلی وتانی سۆسیالیستی کۆریا، کۆمی خوندکارانی 
ترکیا، نوجوانانی کۆمۆنیستی گریکی، پارت و رکخراوە فلستینییکان، رکخراوی قوتابیانی ئفریکا، یکتی 



یموکراتی عراقی، پارت کۆمنیستکانی عراق و سوریا و ئران و ترکیا و ئکسرییتی ئرانی،غشت رکخراوە د
 ندکارییوتنخوازەکانخوشکمانیا.پکانی ئمنستی،،پارتتی،ئودەونی خاچی نگ ی داکۆکی لکۆم

...ھڕەش لکراو، الوانی ئمانی وھتد

:خوندنوە بم الینان بدرترگی وتار 

کۆمیتی ئامادەکار،خوندکارانی جیھانی ،الوانی جیھانی، قوتابیانی چیک و پۆلۆنیا،برەی کوردستانی،تاڤگر، 
.ئکسرییت بناوی ھموو کۆمۆنیستکانوە، ئلترناتیف لیستی ئمانی و کاردری

:کۆبوونوەی داھاتوو بکرێ و قس لسر ئم خان بکرتی پاشنیوەڕۆ،٣دەمژمری ٣/٧/١٩٨٨بیار درا،رۆژی 

.راپۆرتی سیاسی، پەووپرۆگرام، کشی کۆمیتی ئامادەیی، بیانی کۆمیتی ئامادەیی

٣/٧/١٩٨٨

KSSE. گفتوگۆ لسر بیانی ھاوبش کرا،بم لسر خای کوردستانی خواروو، مشتوم دروست بوو
.سرئنجام بیار درا کوردستانی خواروو بنووسرێ.دستانی عراق بنووسرێپراگ،خواستییان وابوو کور

کشی کۆمیتی ئامادەیی،دروشم،ناوی کۆمیت ب زمانی کوردی و ئینگلیزی، ناونیشانکی لسر 
بت،بانگھشتنک وەرگردرت سر زمانی ئینگلیزی و لگڵ بیانی کۆمیتی ھاوبش دا بنردرت بۆ الین و 

.پراگ ل ئستۆیان گرت ئامادەی بکنKSSEئمان  .  کسکان

ئم . راپۆرتی سیاسی و پەوی ناوخۆ،ل نوان خۆیاندا جبجکرا بوو،وات بدزی ئموە و گشت الینکانی ترەوە
کسا،بب کارەش ل الین مبندی پراگوە جبج کرابوو، سر و کۆپییکیان دابوو ب مبندی برلین و ئ

.ئاگادریی الینکانی تر

.ی پاشنیوەڕۆ  کۆبوونوە بت٣دەمژمری ١٦/٧/١٩٨٨بیاردرا،رۆژی 

.راپۆرتی کوردستان، ئکسا ئامادەی بکات. راپۆرتی جیھان و ناوچک،سۆکس ئامادەی بکات

شتر کاروبارەکانتا: ـ سۆکسوە پوەی ئرئبین، لک بکئامادە نین  ھیچ کار مش ئوان خۆتاندا دابن ن ل
.کردووە

.پەو و پرۆگرام قسیان لسر کرا. کاروباریی تکنیکی/ ـ جگای کۆنگرە 

Alte Mensa TUگرتنی کۆنگرە نرلین بوو،دەستنیشان کرا بۆ شولۆژی بکنی تورەی زانستگکی گم . ،ھۆئ
. مارک٩٥٠و نرخکی ٢٠/٨/١٩٨٨ـ١٩ھۆ تنیا بۆ دوو رۆژ گیراوە،

.دوو جۆر کارت دروست بکرێ: کارتی ئندامان

.دان٥٠٠بۆ ئندامکان، : سوور

.دان١٥٠بۆ میوانکان : زەرد



دواتر رەشنووسی . ئوانیش لسر ئوە ھوستیان وەرگرت و وەک یۆکسی چوون دەرەوە: ـ ئکسای جیاوەبوو
و گفتوگۆی لسر کرا و ھندێ تبینی و باری سرنجی بۆ زیاد بیانی راگیاندنی کۆمیتی ھاوبش خوندرایوە

.کرا

:دروشمکانی کۆنگرە

ی ئازار،رۆژی بۆمبابارانکردنی ھبج بکین ب رۆژی جیھانی بۆ قدەخکردنی چکی کیمیاوی و ١٦با "
پشنیازی ". اتیداگشدان ب ھاوکاری لگڵ خباتی گلی کورد،ل پناوی مافی چارەنووس و ئاشتی دیموکر

سۆکس ل ک جگموو الیی کرد. ھمشنیازی ئپ سۆکس:

ئازار رۆژی بۆمبابارانکردنی ھبج ھیرۆشیمای کوردستان،بکین رۆژکی جیھانی بۆ قدەخکردنی ١٦با " 
ی بوە رزگاریخوازەکمان و ناساندنی بزوتنکوە بندەستتواوی نکی کیمیاویی و پشتیوانی تجیھانی چ

".دەرەوە

.، بیار لسر ئوەی یکم دراسرئنجام

:شون و کاتی کۆنگرە

KSSE شنیازی نیوەی دووەمی مانگیرلین، پکرد٨ب .مموە دووشڕانگ،ممنجشرۆژ بۆ کۆنگرە و دوا ٤. ھاتن پ
.ھمووان لسری رازیبووین. رۆژ بۆ ئاھنگی کۆتایی

ی : ـ سۆکسشن و کوی ھاوبیرانمان لزۆرین ت،چونکمانیا رۆژاوا بتی ئو ین کۆنگرە لشنیاز دەکپ
. نبوونی پساپۆرتیان ھی و ناتوانن بن بۆ برلین،یان وتانی دیکی ئوروپا

KSSE ی ئامادەکاری لکۆمیت ناگونج ت،چونکرلین بب ل مان باشپ مرلین، ئب و کۆنگرە ل رلین بب
کی دیکنشو.

KSSEترلین بب ل مان باشپراگ،پ.

AKSAرەیش لبارە و کۆمیتل ت،چونکرلین بب ل مان باشپ.

K.KURDو کارەکان باش دەڕوات رلین زۆر چاکب.

:ژمارەی ئندامانی بشدار بوو

 ،٦٠ـ ٤٠ـ سۆکس

٧٠ـ٥٠ـ ئکسا، 

١٤٠ـ ١٢٠ـ کۆم برلین،

١٥٠ـ ١٣٠ـ کۆم پراگ، 

١٥ـ کۆماکورد، 

.کس ئامادە دەبن٣٠٠ب تکا نزیکی 

:لیژنی بڕوەبردنی کۆنگرە

.کس٧ـ ٥ـ دەستی بڕوەبردنی کۆنگرە :   کۆنگرە   ھیان دەبژرێ



.کس٩ـ ٧ـ دەستی بوا پکراو     

تا بۆ دەنگدانیشـ روە ھکموو بارەیھ ری ھۆڵ لکخ.

.کس١٤ـ ٧ـ کۆمیتی ئاسایش و پاراستن،  

.کس٨ـ ٦ـ کۆمیتی پشوازی میوان،خواردنیش  

.ـ کۆمیتی بیار و راسپاردە،کۆمیتی ئامادەکاریی دەستنیشانی دەکات

.کس٥ـ ٣ـ کۆمیتی نووسینوەی پوختی دانیشتنکان 

:میوانکان

پارت بوون،پ ک ک ، )  ٨(پاسۆک،پارتی،یکتی،سۆسیالیست، پارتی گل،حیزبی دیموکرات،کۆم، تڤگر 
رزگاری،کاوە، پارتی دیموکراتی کوردستانی ترکیا، یکتی گلی کورد ـ پارتی، پارتی دیموکراتی پشکوتنخواز، 

.پارتی کار

.یای زانست و و ھونر،کۆمی پزیشکانی کوردمبندی رۆشنبیریی کورد،لندەن، ئکادیم

:کسایتییکان

جمال نبز،عبدو پشو، فرھاد شاکلی،شرکۆ بکس،سباحی : بشك لو ناوانی ئم پشنیازمان کرد
. غالب و ناسری رەزازی و فرھاد بابان

ھژار،کمال میراودەلی، جلیلی جلیلی،ئوردۆخانی مامۆستا : برادەرانی دیکش ئم ناوانیان پشنیاز کرد
جلیلی، شاکر محۆی، کریمی حسامی،غنی بلووریان، سعدی یوسف، مارف خزندار، ووریا رەواندزی، 

.ڕەنگ چندانکی تریش باس کرابن. بۆزئرسالن، قادر دیالن،خالقی، شڤان پروەر، گوستان، بناز، پیمان، گارا

دکارانی جیھان، یکتی الوانی جیھان، کۆسمۆلی وتانی سۆسیالیستی کۆریا، کۆمی خوندکارانی ـ یکتی خون
ترکیا، نوجوانانی کۆمۆنیستی گریکی، پارت و رکخراوە فلستینییکان، رکخراوی قوتابیانی ئفریکا، یکتی 

رکیا و ئکسرییتی ئرانی،غشت رکخراوە دیموکراتی عراقی، پارت کۆمنیستکانی عراق و سوریا و ئران و ت
 ندکارییوتنخوازەکانخوشکمانیا.پکانی ئمنستی،،پارتتی،ئودەونی خاچی نگ ی داکۆکی لکۆم

...ھڕەش لکراو، الوانی ئمانی وھتد

:رگی وتار خوندنوە بم الینان بدرت

،الوانی جیھانی، قوتابیانی چیک و پۆلۆنیا،برەی کوردستانی،تاڤگر، کۆمیتی ئامادەکار،خوندکارانی جیھانی 
.ئکسرییت بناوی ھموو کۆمۆنیستکانوە، ئلترناتیف لیستی ئمانی و کاردری

:کۆبوونوەی داھاتوو بکرێ و قس لسر ئم خان بکرتی پاشنیوەڕۆ،٣دەمژمری ٣/٧/١٩٨٨بیار درا،رۆژی 

.ی، پەووپرۆگرام، کشی کۆمیتی ئامادەیی، بیانی کۆمیتی ئامادەییراپۆرتی سیاس

٣/٧/١٩٨٨

KSSE. گفتوگۆ لسر بیانی ھاوبش کرا،بم لسر خای کوردستانی خواروو، مشتوم دروست بوو
.سرئنجام بیار درا کوردستانی خواروو بنووسرێ.پراگ،خواستییان وابوو کوردستانی عراق بنووسرێ



کشی کۆمیتی ئامادەیی،دروشم،ناوی کۆمیت ب زمانی کوردی و ئینگلیزی، ناونیشانکی لسر 
بت،بانگھشتنک وەرگردرت سر زمانی ئینگلیزی و لگڵ بیانی کۆمیتی ھاوبش دا بنردرت بۆ الین و 

.پراگ ل ئستۆیان گرت ئامادەی بکنKSSEئمان  .  کسکان

ئم . یاسی و پەوی ناوخۆ،ل نوان خۆیاندا جبجکرا بوو،وات بدزی ئموە و گشت الینکانی ترەوەراپۆرتی س
 بکسا،برلین و ئندی ببم کیان دابوو بر و کۆپییکرابوو، س جبوە جندی پراگبن مالی کارەش ل

.ئاگادریی الینکانی تر

.ی پاشنیوەڕۆ  کۆبوونوە بت٣دەمژمری ١٦/٧/١٩٨٨بیاردرا،رۆژی 

.راپۆرتی کوردستان، ئکسا ئامادەی بکات. راپۆرتی جیھان و ناوچک،سۆکس ئامادەی بکات

ش : ـ سۆکسوان خۆتاندا دابن شتر کاروبارەکانتان لوە پوەی ئرئبین، لک بکئامادە نین  ھیچ کار مئ
.کردووە

.پەو و پرۆگرام قسیان لسر کرا. یکاروباریی تکنیک/ ـ جگای کۆنگرە 

Alte Mensa TUگرتنی کۆنگرە نرلین بوو،دەستنیشان کرا بۆ شولۆژی بکنی تورەی زانستگکی گم . ،ھۆئ
. مارک٩٥٠و نرخکی ٢٠/٨/١٩٨٨ـ١٩ھۆ تنیا بۆ دوو رۆژ گیراوە،

.دوو جۆر کارت دروست بکرێ: کارتی ئندامان

.دان٥٠٠مکان، بۆ ئندا: سوور

.دان١٥٠بۆ میوانکان : زەرد

دواتر رەشنووسی . ئوانیش لسر ئوە ھوستیان وەرگرت و وەک یۆکسی چوون دەرەوە: ـ ئکسای جیاوەبوو
بیانی راگیاندنی کۆمیتی ھاوبش خوندرایوە و گفتوگۆی لسر کرا و ھندێ تبینی و باری سرنجی بۆ زیاد 

.کرا

:دروشمکانی کۆنگرە

ی ئازار،رۆژی بۆمبابارانکردنی ھبج بکین ب رۆژی جیھانی بۆ قدەخکردنی چکی کیمیاوی و ١٦با "
پشنیازی ". گشدان ب ھاوکاری لگڵ خباتی گلی کورد،ل پناوی مافی چارەنووس و ئاشتی دیموکراتیدا

سۆکس ل ک جگموو الیی. ھمشنیازی ئپ کردسۆکس:

ئازار رۆژی بۆمبابارانکردنی ھبج ھیرۆشیمای کوردستان،بکین رۆژکی جیھانی بۆ قدەخکردنی ١٦با " 
چکی کیمیاویی و پشتیوانی تواوی نتوە بندەستکمان و ناساندنی بزوتنوە رزگاریخوازەکی ب جیھانی 

".دەرەوە

.، بیار لسر ئوەی یکم دراسرئنجام

:و کاتی کۆنگرەشون 

KSSE شنیازی نیوەی دووەمی مانگیرلین، پکرد٨ب .مموە دووشڕانگ،ممنجشرۆژ بۆ کۆنگرە و دوا ٤. ھاتن پ
.ھمووان لسری رازیبووین. رۆژ بۆ ئاھنگی کۆتایی



و: ـ سۆکسی ھاوبیرانمان لزۆرین ت،چونکمانیا رۆژاوا بتی ئو ین کۆنگرە لشنیاز دەکی پشن و ک
. نبوونی پساپۆرتیان ھی و ناتوانن بن بۆ برلین،یان وتانی دیکی ئوروپا

KSSE و کۆنگرە ل رلین بب ی ئامادەکاری لکۆمیت ناگونج ت،چونکرلین بب ل مان باشپ مرلین، ئب
کی دیکنشو.

KSSEترلین بب ل مان باشپراگ،پ.

AKSAل مان باشپرەیش لبارە و کۆمیتل ت،چونکرلین بب .

K.KURDو کارەکان باش دەڕوات رلین زۆر چاکب.

:ژمارەی ئندامانی بشدار بوو

 ،٦٠ـ ٤٠ـ سۆکس

٧٠ـ٥٠ـ ئکسا، 

١٤٠ـ ١٢٠ـ کۆم برلین، 

١٥٠ـ ١٣٠ـ کۆم پراگ، 

١٥ـ کۆماکورد، 

.کس ئامادە دەبن٣٠٠ب تکا نزیکی 

:یژنی بڕوەبردنی کۆنگرەل

.کس٧ـ ٥ـ دەستی بڕوەبردنی کۆنگرە :   کۆنگرە   ھیان دەبژرێ

.کس٩ـ ٧ـ دەستی بوا پکراو     

.ـ رکخری ھۆڵ ل ھموو بارەیکوە ھتا بۆ دەنگدانیش

.کس١٤ـ ٧ـ کۆمیتی ئاسایش و پاراستن،  

.کس٨ـ ٦ـ کۆمیتی پشوازی میوان،خواردنیش  

.ـ کۆمیتی بیار و راسپاردە،کۆمیتی ئامادەکاریی دەستنیشانی دەکات

.کس٥ـ ٣ـ کۆمیتی نووسینوەی پوختی دانیشتنکان 

:میوانکان

بوون،پ ک ک ، پارت )  ٨(پاسۆک،پارتی،یکتی،سۆسیالیست، پارتی گل،حیزبی دیموکرات،کۆم، تڤگر 
رزگاری،کاوە، پارتی دیموکراتی کوردستانی ترکیا، یکتی گلی کورد ـ پارتی، پارتی دیموکراتی پشکوتنخواز، 

.پارتی کار

.مبندی رۆشنبیریی کورد،لندەن، ئکادیمیای زانست و و ھونر،کۆمی پزیشکانی کورد

:کسایتییکان



جمال نبز،عبدو پشو، فرھاد شاکلی،شرکۆ بکس،سباحی : بشك لو ناوانی ئم پشنیازمان کرد
. غالب و ناسری رەزازی و فرھاد بابان

مامۆستا ھژار،کمال میراودەلی، جلیلی جلیلی،ئوردۆخانی : برادەرانی دیکش ئم ناوانیان پشنیاز کرد
لیلی، شاکر محۆی، کدار، ووریا رەواندزی، جزنعدی یوسف، مارف خنی بلووریان، سریمی حسامی،غ

.ڕەنگ چندانکی تریش باس کرابن. بۆزئرسالن، قادر دیالن،خالقی، شڤان پروەر، گوستان، بناز، پیمان، گارا

، کۆمی خوندکارانی ـ یکتی خوندکارانی جیھان، یکتی الوانی جیھان، کۆسمۆلی وتانی سۆسیالیستی کۆریا
ترکیا، نوجوانانی کۆمۆنیستی گریکی، پارت و رکخراوە فلستینییکان، رکخراوی قوتابیانی ئفریکا، یکتی 
دیموکراتی عراقی، پارت کۆمنیستکانی عراق و سوریا و ئران و ترکیا و ئکسرییتی ئرانی،غشت رکخراوە 

 ندکارییوتنخوازەکانخوشکمانیا.پکانی ئمنستی،،پارتتی،ئودەونی خاچی نگ ی داکۆکی لکۆم
...ھڕەش لکراو، الوانی ئمانی وھتد

:رگی وتار خوندنوە بم الینان بدرت

کۆمیتی ئامادەکار،خوندکارانی جیھانی ،الوانی جیھانی، قوتابیانی چیک و پۆلۆنیا،برەی کوردستانی،تاڤگر، 
.رییت بناوی ھموو کۆمۆنیستکانوە، ئلترناتیف لیستی ئمانی و کاردریئکس

:کۆبوونوەی داھاتوو بکرێ و قس لسر ئم خان بکرتی پاشنیوەڕۆ،٣دەمژمری ٣/٧/١٩٨٨بیار درا،رۆژی 

.راپۆرتی سیاسی، پەووپرۆگرام، کشی کۆمیتی ئامادەیی، بیانی کۆمیتی ئامادەیی

٣/٧/١٩٨٨

KSSE. گفتوگۆ لسر بیانی ھاوبش کرا،بم لسر خای کوردستانی خواروو، مشتوم دروست بوو
.سرئنجام بیار درا کوردستانی خواروو بنووسرێ.پراگ،خواستییان وابوو کوردستانی عراق بنووسرێ

ناونیشانکی لسر کشی کۆمیتی ئامادەیی،دروشم،ناوی کۆمیت ب زمانی کوردی و ئینگلیزی،
بت،بانگھشتنک وەرگردرت سر زمانی ئینگلیزی و لگڵ بیانی کۆمیتی ھاوبش دا بنردرت بۆ الین و 

.پراگ ل ئستۆیان گرت ئامادەی بکنKSSEئمان  .  کسکان

ئم . و گشت الینکانی ترەوەراپۆرتی سیاسی و پەوی ناوخۆ،ل نوان خۆیاندا جبجکرا بوو،وات بدزی ئموە
 بکسا،برلین و ئندی ببم کیان دابوو بر و کۆپییکرابوو، س جبوە جندی پراگبن مالی کارەش ل

.ئاگادریی الینکانی تر

.ی پاشنیوەڕۆ  کۆبوونوە بت٣دەمژمری ١٦/٧/١٩٨٨بیاردرا،رۆژی 

.راپۆرتی کوردستان، ئکسا ئامادەی بکات. کاتراپۆرتی جیھان و ناوچک،سۆکس ئامادەی ب

ش : ـ سۆکسوان خۆتاندا دابن شتر کاروبارەکانتان لوە پوەی ئرئبین، لک بکئامادە نین  ھیچ کار مئ
.کردووە

.پەو و پرۆگرام قسیان لسر کرا. کاروباریی تکنیکی/ ـ جگای کۆنگرە 

Alte Mensa TUورەی زانکی گگرتنی کۆنگرە،ھۆ نرلین بوو،دەستنیشان کرا بۆ شولۆژی بکنی تم . ستگئ
. مارک٩٥٠و نرخکی ٢٠/٨/١٩٨٨ـ١٩ھۆ تنیا بۆ دوو رۆژ گیراوە،

.دوو جۆر کارت دروست بکرێ: کارتی ئندامان



.دان٥٠٠بۆ ئندامکان، : سوور

.دان١٥٠بۆ میوانکان : زەرد


