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  بانطةوازيك بؤ كوردستانييان لة ياداوةري قةساخبانةكاين قامشلوو عامودابانطةوازيك بؤ كوردستانييان لة ياداوةري قةساخبانةكاين قامشلوو عامودا

  
مي بةعسي سوريا دذ بة كورد و سةركوتتةي ِرذي لة يادي تيثةِر بووين سالَيك بةسةر ئةو كوشت و بِر

  ئيستا لة زيندانةكاندان وتا  كةش لة جةرطةيدا دةيان كةسيان شةهيد كرد و سةداينكة، ئةجنامي دا
دذ بة  دريذةي سياسةتيكة دةيان سالَة لةطةلَ تةمةين دةولَةيت سوريا ئةمةش، هةزارانيش ئاوارة بوون

كخراوة ثارت و ِري، ةيتبؤ بةرثةرض دانةوةي سةركوت و قةبولَ نةكردين كؤيلةي. دريذةي هةيةطةلةكةمان 
  . االكي بةدةستييانةوةيةكؤمةلَيك ض، كوردييةكاين سوريا لة هؤلَةندة و ئةلَمانييا و بةجليا

نان بة سةركويت طةلةكةمان لةو ثارضةيةي كوردستانلة ثيناو سةملاندين ئةوةي ، ناو كؤتايي هيلة ثي
، داواكاريني ثةيوةست بن ناِرةزايةتييةكان و بةشداري لة ضاالكييةكان بكةن، كيشةي كورد يةك كيشةية

  -:ةنةدا دةبينيتةوالَكة داخوازةكاين خؤي لةم خا
  . ئازادي بؤ زيندانيية سياسييةكان-
 لة كوردستاين باشوردا يةو ئاوارة1000طةِرانةوةي ئاوارةكان لة كامثي موقلي كة ذمارةيان زياترة لة -

  . دةذين
  . كورد دان نان بة مافةكاين طةيل-

بةشداري لةو ة بانطةوازي هةموو كوردستانييان بةيب جياوازي ناوضةو بريوباوةِري سياسي دةكةين ئيم
  .  بكةنداضاالكييانة

  :بريتني لةمانةي خوارةوة،  ئةجنام بدرينكة بِريار واية لة هةموو ئةوروثاو شوينةكاين كة
  . خؤثيشاندان و كؤبونةوةو كؤنفرانس سازداين -
 3-11 دةست ثي دةكات لة 3-6لة ، ِريثيواين ضةند ِرؤذة لة ئاخين ئةلَمانيياوة بة ثي بؤ برؤكسل-

  . دةطاتة بةردةم ثةرلةماين ئةوروثي
  .  ئةجنامة دريت3-11 خؤثيشانداين سةرانسةري لة برؤكسل لة بةرواري -

هاوكات ثيويستة بةشيك لة ، سةرباري ئةوةي داواكارين بةشداري ضاالكانة لةو خؤثيشاندانانة بكريت
يش بكريتة ياداوةري ئةو كارةساتةو شةرمةزاركردين داطريكةراين يادةكاين هةلَةجبةو نةورؤزي ئةمسالَ

  . كوردستان و هاوثشيت كوردستانييان بؤ يةكتر لة هةموو ثارضةكان
ثيويستة لة كوردستانيش يادي ئةو كارةساتة بكريتةوة ِرؤذي هةلَةجبةو نةورؤز بكريتة ِرؤذي 

  . شةرمةزاركردين داطريكةراين كوردستان
اواكارين لة هةر ضوار كةنالَة سةتاليتة كوردييةكة هاوكاري تةواوي ئةو ياداوةريية دوور لة هةروةها د

  . بةرذةوةندي سياسي بكةن
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