
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 3-12-2005 22:57 

1 

  
 ) 3  همارژ یستیل (نب نگ هه ربرین ده  پیناو ئازادی راده له

بۆ ، ولیر  آوردستان بۆ شاری هه وه ته اوهڕ مسا گه  ووالتی نه  له ید قادر آه مال سه دآتۆر آه
  له،  وه آانی پارتیه زگا ئاسایشییه ن ده  الیه ن آرابوو لهروشو  سه بوو ب فته ی دوو هه ماوه

ی  ری ئیداره رواری نوینه ها به وتنی ته  چاوپیكه مجار له آه  دا بۆ یه2005  /11 / 5ۆژی ڕ
 ناوبراو الی پارتی  سوید ئاشكرای آرد آه ل رادیۆ هاوپشتی له گه وروپا له  ئه ر لهول هه

  .  گیراوه
روشوین   سهو ب وه  شاردنه ی پارتی دیموآمراتی آوردستان له وته سوآه وازو ههم ش ئه

رآوت و  سه.  آانه  سیاسیه رآوتی ئازادییه لكردن و سهشوخۆ پ استهڕمال  دآتور آهآردنی 
م  ر به رامبه برین به رده تی خۆمان ده زایه  توندی ناره  به ئیمه.  ربرینه وتكردنی ئازادی راده زه
ر جی ئازادآردنی دآتۆ ستبه ی پارتی دیموآراتی آوردستان و داوای ده وته سوآه نگاوو هه هه
  . ین آه ید قادر ده مال سه آه
   زو ئاره ،  پیشه       ناو

  ر هنووس، ستاۆمام     یداغ هر هفواد ق
  ر گیر هو، ر هنووس    هوت عبدلل هلك هه
  ر  هنووس     ف ۆمال رو هآ

  ندا ه آ-ر  هنوس    ن یا حسیخول
  ر  هنووس    ن یمال محس هج
  راقی عیكاری آریستینۆمۆ آی حزبیاسی سیب هآت ه میندام هئ    یمال عل هش
  نووس  هنامۆژ ر د  هم هردار حم هس
  نووس  هنامۆژر نیروان انور محدالدیس

  نووس هنامۆژر   دانا اسعد محمد 
  ر  هنوس    مان پتوانا ع

  از یمتین ئ هخاو ارق فاتح حسن گ
  ر  ه نووس    حمد  هئاوات ئ

  نوس  هنامۆژر    شوان محمد 
  ر  هنووس     یرد ه هۆئاس
  نووس  هنامۆژر    ب یر هروان غیس

  نووس  هنامۆژر    س یڤه هشوان ئ
   ی هاوالتیند هآارم  ن غفور احمد  ههم هب
  ر  هنووس   یال عل هت م یهدایه

مال  آه ( خوازیاری ئازادآردنی دآتۆر یكخراویك آهڕن و  س و ئورگان و الیه ر آه  هه تكایه
  تا له، ی خۆیانمان بۆ بنیرین آه ناوه fedirad@welho. com  م ئیمیله وا به  ئه ه) ید قادر سه

  م لهر تی هه رۆآی حكومه آان و سه رپرسه  به نه  الیه نین به یه آی نزیكدا بیانگه یه ئاینده
  !ولیر هه
 


