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شون شون   ههت بت ب  ههباربار  ههس، ، سددیی سو سوییآانآان  ههنامنامۆژۆژرر   و وییا حكوما حكومگگزز  هه د دۆۆد بد بیی سو سوییلقلق  اك ـاك ـچچ  ییندند  هه ناو ناوی  ههنام
  ) . ) . د قادرد قادریی  ههمال سمال س  ههآآ ( (ز دز درر  ههببی ی بزرآردنبزرآردن

ینام

  
 یا حكومگز هم د ه ئی ه ئاراستیدی سویزمان ه بیآ یه همان نام هآ هند ه ناو 205ـ11ـ 3 ۆژیر
  . د آردی سوی ووالتی هنامانۆژور
  
  اپور ه ئیمان هلر پهـ 1
  دی سویمان هرل پهـ2
  دی سویت هـحكوم3
  دینال ـ سویۆرناس هنت ه ئیمنست هـ ئ4
 دی سویو هر ه دیریز هـو5
 AFTONBLADET ی هانۆژر ی هنامۆژرـ6
 EXPRESSEN ی هانۆژ ری هنامۆژـر7
 SVD ی هانۆژ ری هنامۆژـر8
  D N ی هانۆژ ری هنامۆژر ـ9

  STOCKHOLM CITY ی هانۆژ ری هنامۆژر-10
  
  
 آوردستان یموآراتی دیارتپن  یهال ه ل رابردوداۆژیند ر چه هلمال  ه د آینوس هارچر  گه هئ
 یردان ه وسنۆف هل هت ه ب آردنیند هوی پهو  ه نامیناردن هن لیب هوام د هرد هب، تب هارنید
  . نی هآ ه دیدی سویناآ هاننی گهرا  ویت ه ول هد اگز هدارت وپم  هرج هس
   یمنست ه ئۆدا ب هنم و هل ه آ یه هآ ه نامیق هش د هم هئ
 .  هردراونال نیۆرنش هنت هئ

Till Amnesty International 
 
Brådskande    3 oktober 2005 
 
Angående försvinnande av Fil.Dr. Kamal Sayd Qadir, en kurdisk aktivist. 
 
 
Fil.Dr. Kamal Sayd Qadir är en välkänd kurdisk akademiker, aktivist och är en österrikisk 
medborgare. Han har tidigare publicerat en rad artiklar, mest på kurdiska, vilka är inriktade på olika 
aspekter av den kurdiska politiska realiteten. Han har bl.a. kritiserat Masud Barzani, president till 
Kurdistans Demokratiska parti. För drygt en vecka sedan besökte han sitt hemland (irakiska 
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Kurdistan) för att huvudsakligen få möjlighet att lösa sina tvister med Barzani i en rättslig process. 
Men grepps och bortrövades 26 okt 2005 i staden Erbil av Kurdistans Demokratiska Partiets 
säkerhetsstyrkor. Sedan dess vet allmänheten och framför allt Sayd Qadirs anhöriga i Kurdistan och 
utomlands inget om honom. Varken Kurdistans Demokratiska partiet eller den regionala regeringen i 
irakiska Kurdistan har bekräftat eller dementerat Sayd Qadirs försvinnande. 
 
Härmed: 

• Vi framhåller att Kurdistans Demokratiska parti och Kurdistans regionala regering i Erbil 
bör hållas ansvarig för Sayd Qadirs liv och välbefinnande. 

• Vi vänder oss huvudsakligen till Amnesty International för att göra det som är möjligt, helst 
utan något som helst dröjsmål, för att möjliggöra påtryckningar på Kurdistans Demokratiska 
Parti och den kurdiska regionala administrationen i Erbil med syftet att Sayd Qadir ska få 
tillgång till juridiskt försvar och ett oberoende rättegång, må det vara i Kurdistan eller utanför 
Kurdistan. 

 
 
 
OBS: liknande vädjan har skickats till Amnesty international i andra länder. 
 
 
Halabjacenter mot Anfal och folkmord av kurderna – Europabranschen. 
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