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    بیبانی کاوه...  وتی سوید کات له ردانی شاری هامستاد ده سه) ک. ن. ی (فدکی وه
  

  رزان  به  پک هاتبوو له که) ک. ن. ی (فدکی وه 11/12/2005رواری   به ممه ک شه رۆژی یه
 و کاک هاورێ سماقوی  یلی کارگرانی کۆمیته دنان فه زا و کاک عه هد ڕ مه محهکاک 

ردانی کوردستانیانی شاری  سه   وتی سوید له رتی رکستنی هلسینگبۆری که لپرسراوی
  . هامستاد یان کرد

. لکرا پشوازیان  م شاره کانی ئه ن کورده الیه رمی له  گه  زۆر به که ی شاره روازه  ده له
تا  ره سه. ستی پکرد  ده که وه  پاش پشوکی کورت کۆبونه  که وه بۆ هۆی کۆبونه یشتنیان گه به
کاک هاورێ سماقوی  پاشان. ستی پکرد هیدان ده بۆ گیانی پاکی شه ستان ک وه یه قه  ده به
ی ل   گرنگه وه م کۆبونه ست خۆشی ئه دهبوانی کردو  ئاماده خرهاتنی  به وه ناوی کۆمیته به

نی بۆ ما که له بات و تکۆشانی رابوردوی گه خه زا باسی د ڕه مه پاشان کاک محه. کردن
 هانی   وه داهاتو دا ئستاو له   تی حوکم رانی له  چۆنیه له.  بوان باس کرد ئاماده

  . نگ دان کانی ده ر سندوقه  بچن بۆ سه وه رۆشه  په شی دا به که لکه خه
  

یی  پاشان کاک عدنان فه.  یه تی خۆی هه نگی تایبه تان سه ناو میلله بژاردنیش له  هه چونکه
   خه ژداری کردنیان له  به له.  بوان باس کرد کانی بۆ ئاماده ییه  فه  کوردهباسکی  کورته

  ... وای باتی ره
کانیان  رنجه  پرسیار و سه  بوان به پاشان ئاماده. کانی کوردستاندا  شۆرشه لهمان  که له گه

  . وه یهامیان در  وه وه بوانه ن ئاماده الیه کردو لهرم تر گه یان که هۆه
  

بژاردن   هه رتی رکخستنی هامستاد هاته  کهت دا کی فراوان و تایبه یه وه  کۆبونه پاشان له
نجام   ئه  هاته که رته بژاردن بۆ ستافی که کی دیموکراتی و ئازاد دا هه وایه شو هه که  و له
ر  دنکی به کر شه  گه به) ک. ن. ی (کانی  رکخستنه  شاره  مژوی ئه  له جاره م که بۆ یه. دان
  . بژردران رتی هامستاد هه ک ستافی که ش وه رزانه م به  ئه وه بت  دایک ده  له وه چاوه

   رت لپرسراوی که وزاد زاخۆی حاجی نه. 1
   کاک خالید کارگر. 2
   کاک ئسماعیل کارگر. 3
   ندام قینی ئه ع سۆفی خانهمامۆستا المی. 4
   ندام ماڵ ئه کاک شه. 5
   گ ده  یه نجه کاک ره. 6
   گ ده یه کاک کاروان. 7
  
ی   وتی سوید پیرۆز بایی خۆمان ئاراسته له) ک. ن. ی (کانی ناوی رکخستنه  دڵ به  پ به وه
 رته  دایک بونی که ی له  بۆنه به. ین که کانی هامستاد ده واوی کورده و ته رزانه م به ئه

و  م شاره کانی ئه کورده  نن به یه ت بگه انن خزمهین بتو م هیوایه به.  وه   تانه که ره تکۆشه
کانی تر  وه ته پشانی نه  کی شارستانیانه یه  شوه ی به وه ته نه.....  سیمای وه ری ورو به ده
   هلسینگبۆری/سوید.  .... ن بده


