
 سویسرا    / نامه ی پشتیوانی که مپینی ڕ یفراندۆم بۆ سه ربه خۆیی کوردستان 
 

   بۆ کۆنگره ی له نده ن  
        

هه ر وه ک چه ند رۆژ له وه پش ڕاگه یه نرا بوو    2/12/2004 ئه مرۆ رۆژی پنج شه ممه 
، له ]سه تگالن[که مپینی ڕیفراندۆم بۆ سه ربه خۆیی کوردستان  له ناوه راستی شاری 

سویسرا چادرکی  به مه به ستی ناساندنی ئامانجه کانی که مپینی ڕیفراندۆم بۆ سه 
ربه خۆیی کوردستان هه دابوو که سه رنجی خه لکی شاری بۆ الی خۆی ڕاکشا بوو  ، 

  جه ماوه رکی زۆری ئه م شاره وکورده کانی نیشته جی شاری
ه ده وری  که مپینه که  کۆ بوونه وه و به ستنی کۆنگره که ی  هه ر زوو ل] سه تگالن[

 ئوه ی به رزیان 
به رز نرخاند به تایبه تی له م ساته وه خته دا که  خه لکی  کوردستان به قۆناغکی 
ئجگار چاره نووسسازدا تپه ردهبت،ئه گه ر ئه م هه له ی ها تۆته پش به دروستی 

جارکیتر پله دوویی بۆخۆی هه لده بژرت و شه ڕ وپکدادان نه قۆزرته وه ئه وا کورد 
و ماورانی دیسانه وه  خۆی ده کش به سه ر چاره نووسی خه لکی کوردستان دا ، هه 
ر ئه م مه ترسیی یه ش  گه ر م و گوری و پشتیوانی و پشوازی جه ماوه ری زیاتر بۆ الی 

ڕیفراندۆم پش هه [یمزاو یاداشتنامه ی خۆی کش ده کرد، فۆرمه کانی کۆکردنه وه ی ئ
بۆ وه م دانه وه به پرسی سه ربه خۆیی که به زمانی کوردی و ئه مانی ئاماده ]بژاردن

ئیمزای پشتیوانی بۆ کۆنگره که تان کۆکرایه وه که ئه مه به ] 200[کرا بوون ، زیاتر له 
 رمی جه ماوهر ئه به دنیایی یه وه مانای زیندوویی پرسی ریفراندۆم وپشوازی گه

خش که ئه مه ش ڕاسته وخۆ نیشانه ی سه رکه وتنی ئه م کۆنگره یه تانه به ئومدی 
ئه وه ی کۆنگره ی ئایینده له سلمانی له ناو ئاپۆڕه ی به شداری ملۆنی جه ماوه ری 

 .تینووی سه ربه خۆیی دا به ڕوه بچت
و و ئه حزابه کانی به شدار بوو له ئیمزاکان و نامه کانی پشتیوانی الیه ن و ڕکخرا

 هاوپچه له گه ڵ ئه م نامه یه بۆ ئوه ی به ڕز] 2/12/2004[مۆ
 .هه ر سه ر که وتوو بن

 
 

 .فازڵ عوسمان
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 سویسرا


