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  ی ژۆئن، رۆژی جيھانيی پشتيوانی لە زیندانيانی٢٠وەک ئاگادارن لە بەرەبەری 

سياسی ومەدنی لە ئ.ران بەر.ز سوليمان چۆکە)ی ھە)سووڕاوی مەدەنيی کورد بۆ 

مەحکوم کردنی پ.شيلکردنی ھەرچی زیاتری مافی مروڤ لە ئ.ران بە  ئ.دانە و

کانی سياسی ومەدنوی ئ.ران وبەتایبەت کوردستان  بەندیيە ق بە تایبەت دەرحە

نيا لەو بارودوخە کردنی بيروڕای خە)كی د ھەنگاو.کی جيددی بۆ ئاگادار

 .ھەل.ناوەتەوه

 کيلومتری ٥٢٠ لە سەنتەری تر.ندھایم لە١٨.٠٦.١١چوکە)ی لە رۆژی شەممە 

 کيلومتری بIیوە و رۆژی ٤٣٠بە باسيکل وەڕێ کەوتوو و ھەتا ئيستا زیاتر لە  ئوسلۆ

دەگاتە بەر درگای شارەداری ئووسلۆ ) ١٤.٠٠-١٧.٠٠(کاتژم.ر ، 24.06.11 جومعە

 .و پاش کاتژم.ریک بەرەۆ بروکس.ل پ.تەختی بلژیک وەڕێ دەکەوێ ..ژپ.تەختی نورو

 بۆ ئاگاداری کوردانی وWتانی سوئيد و دانمارک وئا)مان وھولەند وبلژیک کە

Xتانە دا تWدەپەڕێ عەرزیان دەکەین کە ئەوان  سوليمان چوکەلی بە ن.وان ئەو و

 :کە پ.ویستە

ک  )ی بکەن لە پ.تەختی ھەریهـ ئاسانکاری بۆ چا]کی مەدنی بەڕ.ز چۆکە 1

کرا شون.ک بۆ ئەنجامی رەورسم.ک لەو پ.وەندیە دا تەرتيب بدەن  لەووWتانەی باس

 (.وەرگرن پ.ویستە ئ.زن لە پوليس(

ـ داوا لە ر.کخراوەکانی سياسی ومەدنيی وWتانی خۆیان بکەن کە چا]کانه  2

 .رەورەسمە بکەن و پەیامی خۆیان پ.ش ك.ش بکەن بەشداری ئەو

ـ پ.وستە کوردانی ج.گير لە و وWتە بە باشی ئاگادار بکر.ن و ھەوڵ بدرێ پfکات  3

نووسراوەی پ.وست بۆ ئەم بەرنامەیه ئامادە بکەن ونووسراوەیەک.ش لەم پ.وندیەدا  و

 .خە)کی ئەو و]تە ئوروپایيە بfوبکەنەوە لە ن.و



بەشداری ئەو ـ داوا کە کوردانی نيشتەج.X نورو.ژ دەکەین کە چا]کانە  4

کات.ک کە چا]کی مەدنی دەگاتە بەر دەرگای شارەداری ئووسلۆ لە  ر.وڕەسمە بکەن

بەشداریمان ئەرک.کی .  دەب١٤٠٠X-١٧٠٠کاتژم.ر نيوان ، 24.06.11 رۆژی جومعە كە

ر.ز وحورمەت ل.نانە لە زیندانيانی سياسی ومەدنی  مروڤی ونيشتيمانيە و

Xوسوليمان چوکەل. 

ویستە کەلکی باش بە قازانجی کوردو بەندیە سياسی ـ بە کورتی پ. 5

وکوردستان لەم ھەنگاوە وەربگرین کە بە خۆشيوە ھ.ندیک  ومەندنيەکانی ئ.ران

رۆژنامەیەکی ناوچەیی نورو.ژی شتيان لە سەر  سەرکەوتن بەدەست ھاتووە و چەند

 .نوس.وه ئەو ھەنگاوە گرینگەی سوليمان چوکەلی
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