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  5بةستين كؤنطرةي بانطةوازي 
  )حيزيب كؤمؤنيسيت كريكاريي ئيران(

  
  حةميدي تةقوايي: لة
  ئةندامان و كادراين حيزب: بؤ

  بةستين كؤنطرةي ِراستةوخؤي ئةندامان و كادران: بابةت
  2004 ئاب 22: بةروار

  نجةميبانطةواز بؤ بةستين كؤنطرةي ث
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  حةميدي تةقوايي

  04 ئاب 22
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  )ساالر ِرةشيد(

  لة فارسييةوة كردوويةيت بة كوردي
11 .10 .2004  



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

