
www.kurdistannet.org 
وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   20-9-2005 22:20 

  
  قادر نادر قادر نادر  ...  ... تتس تۆمار ناکرس تۆمار ناکر  موو کهموو که  هههه  ه بهه بهییرزرز  ی مهی مه  ههییژووژووو مو م  ئهئه
  

  ستوآھولم 20-9-2005
، کلله ته که مان به رپرسیوو من که له نییستی ئه وه ده بی بێهه موو مان ماوه ماوه گو

، انیانیزانه کانده بن به خه می خ، ی ده کاتیک کۆچی دواهونه رمه ند، کنووسه ر
، له تییی هه موو میبن به خه م ه که من ئه وا نه ی دل، انیان پارته آان، یانیکانهاور

 .  هوان ه ل هكیآ یه  یهرز هم
، بووبن ینك هستی دی بێان گو، یت بیان ناسیه یمه رز  روزان هك لی روزیهه موو ئه وانه 

تانی گه وره انه وه ئازاره کانی کوردسیری و راستگۆکی شۆرشگانیده زاننن چه نده به گ
ه تی یو که سابۆوه له نیسنووره ده ستکرده کانی کوردستانی سر، ی له باوه ش گرتبوو

ان سه ینه ی یشانداکانی ستۆکھۆلم ئه وا له زۆرین له هه موو خۆبیئه گه ر نه ، دایخۆ
 . . شه وه بووهزی پان له ریاری بووه یرپه رشت
 نه مانی چه وساندنه وه ی ژنان ده ی خه باتی بۆیه ک زۆر به راستگۆیه یمه رز
کۆمه ک کۆ کردنه وه بوو بۆ مندان و ئاواره ، نه ی ئه و ئاهه نگانه ییها له زۆر هرو هکرده

 . . شه نگی هه بووکانی کوردستان ئه وا ڕۆی پ
ی کردنی تاوانبار نزار خه زره جی جگه له به ین له دادگایت بژوو ده ببۆ م
ساز کرا که هه موو ئه وانه  2002 -3-16رۆژی، شاندانه که ی کۆپنھاگنیکردنی له خۆپیشدار

جگه له وه له گه ، نی نه ده په ڕهاتبوون له په نچه کانی ده ست ت ی له شاری ستۆکھۆلم
  به یهوونه رمه ند 16مزای پاپشتی ی ائیڵ نه جمه ی غوومی به ج

شا ندانه ی خه ک بۆ خۆب خه زره جی و به شداری کردنییی دادآاۆان بیستۆ هه ل
 . . کۆکردوه

راوه مناری بۆ ناوه ندی هه ه بجه گی سێن کۆریها له چه ند سای رابردوودا چه ند هرو هه
 . . . . کاره ساتی قاڕن، هه ه بجه، له سه ر تاوانه کانی ئه نفال

ان ینه ه ی مه رزی هنداز هان به ئیبه م که س، هیکۆشه ری هه کوورد زۆر ئافره تی ت
 . شه نگ بنووه له هه موو بواره کاندا پیتوان

تا دوا ساته کانی ، ری کوردستانی شۆرشگیمبوولی ئافره تانیت به سه توانی ببیمه رز
 . نه کرد جی ه هخی لانی بۆ سه ره به خۆی کوردستان دریژ

 شاخ و شارو یناسه کھ هشمه رگه ماندونپت ئه ی  بسوت ل
ان یه و قادر کابان و ده یه ماز گۆنای و ئه حمه د قایبخه وه له ته ک ده ،  ها نده ران

 .  ا هكیهونه رمندی نه مری د
rezwankader@hotmail. com 
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