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  ید قادرید قادر   سه سهییمالمال  کهکه  ..دد  یی  کشهکشه  ت بهت به  بارهباره  سهسه  سراسرایی سو سو  لهله  کانکان  کخراوهکخراوهیی  ڕڕ و وییحکومحکوم  زگازگا  دامودهداموده  ندی چاک بۆندی چاک بۆ  ی ناوهی ناوه  نامهنامه
 

  ید قادر همال س که .رفاندنی د
  
   ڕزان به

مامۆستای زانکۆ و  ،دا  2005ری   ی ئۆکتۆبه26رواری   به له نین که یه گه راده ئمه پتان
 پارتی دیموکراتی  ر به ن ئاسایشی سه  الیه ید قادر له مالی سه که .ر و یاساناس د نوسه

   . کویه زانت لهس نا رفنراوه و تا ئستاش که ،عراق دا  کوردستانی له وه کوردستانه
یی  خنه ندک وتاری ڕه پشتر هه ، مسایه  و هاووتی نه ز کورده گه ڕه ید قادر به مال سه که .د

رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان  سعود بارزانی سه کاک مه  له خنه  تیاندا ڕه که ، نوسیوه
  وه ڕایه ک گه یه فته ههدوو پش  ،وه ته ستدا بوی کردونهۆستانپکورد  سایتی و له گرت ده

 ییکال هی دا دادگا له دایبارزان سعود ڵ آاک مه گه له ی که وێ کشهله ی وه بۆ ئه ،کوردستان
  .وه بکاته

 ۆب کوردستان یموکرات ده یپارت ر سه نه بخه زووتره فشار یچ  که نی که ده یل داواتان  مهیئ
 .ندا هیال یب و ۆخ ربه سه یک هیدادگا م رده به  لهی که شهیکیووڕ خستنه و مال که .د یئازادکردن

  .ن ردانکی بکه یدا سه که بت بتوانن له زیندانه ر ئیمکان هه گه ها ئه روه هه 
   . .. ڵ سوپاس و ڕزماندا گه له

  
  

 لقی سویسرا/ دی کورد ینۆساینفال و ج ئه به دز  بجه ه ندی هه ناوه
2005. 11. 9 

  :ک بۆ یه ونه
  رۆکی سویسرا ی سه نگهنوسی ـ 
  زیرانی سویسرا نی وه نجومه ی ئه ـ نوسینگه 
  مانی سویسرا رله ـ په 
 جنڤ  تی له وه  خاچی سوری نودهکی ره سه گای ـ باره 
  لقی سویسرا/ تی وه چی سوری نودهگای جا ـ باره 

 


