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وەک ئاگادارن لە بەرەبەری  ٢٠ی ژۆئن ،رۆژی جيھانيی پشتيوانی لە زﯾندانيانی
سياسی ومەدنی لە ئ.ران بەر.ز سوليمان چﯚکە(ی ھە(سووڕاوی مەدەنيی کورد بﯚ
ئ.دانە و مەحکوم کردنی پ.شيلکردنی ھەرچی زﯾاتری مافی مروڤ لە ئ.ران بە
تاﯾبەت دەرحەق بە بەندﯾيەکانی سياسی ومەدنوی ئ.ران وبەتاﯾبەت کوردستان
ھەنگاو.کی جيددی بﯚ ئاگادار کردنی بيروڕای خە(كی دنيا لەو بارودوخە
ھەل.ناوەتەوه.
چوکە(ی لە رۆژی شەممە  ١٨.٠٦.١١لە سەنتەری تر.ندھاﯾم لە ٥٢٠کيلومتری
ئوسلﯚ بە باسيکل وەڕێ کەوتوو و ھەتا ئيستا زﯾاتر لە  ٤٣٠کيلومتری بIﯾوە و رۆژی
جومعە24.06.11

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

پ.تەختی نورو.ژ .و پاش کاتژم.رﯾک بەرەۆ بروکس.ل پ.تەختی بلژﯾک وەڕێ دەکەوێ.
بﯚ ئاگاداری کوردانی وWتانی سوئيد و دانمارک وئا(مان وھولەند وبلژﯾک کە
سوليمان چوکەلی بە ن.وان ئەو وWتانە دا تXدەپەڕێ عەرزﯾان دەکەﯾن کە ئەوان
پ.وﯾستە کە:
1ـ ئاسانکاری بﯚ چاالکی مەدنی بەڕ.ز چﯚکە(ی بکەن لە پ.تەختی ھەرﯾهک
لەووWتانەی باس کرا شون.ک بﯚ ئەنجامی رەورسم.ک لەو پ.وەندﯾە دا تەرتيب بدەن
)پ.وﯾستە ئ.زن لە پوليس وەرگرن).
2ـ داوا لە ر.کخراوەکانی سياسی ومەدنيی وWتانی خﯚﯾان بکەن کە چاالکانه
بەشداری ئەو رەورەسمە بکەن و پەﯾامی خﯚﯾان پ.ش ك.ش بکەن.
3ـ پ.وستە کوردانی ج.گير لە و وWتە بە باشی ئاگادار بکر.ن و ھەوڵ بدرێ پالکات
و نووسراوەی پ.وست بﯚ ئەم بەرنامەﯾه ئامادە بکەن ونووسراوەﯾەک.ش لەم پ.وندﯾەدا
لە ن.و خە(کی ئەو والتە ئوروپاﯾيە بالوبکەنەوە.

4ـ داوا کە کوردانی نيشتەج X.نورو.ژ دەکەﯾن کە چاالکانە بەشداری ئەو
ر.وڕەسمە بکەن کات.ک کە چاالکی مەدنی دەگاتە بەر دەرگای شارەداری ئووسلﯚ لە
رۆژی جومعە كە ، 24.06.11کاتژم.ر نيوان  ١٤٠٠-١٧٠٠دەب .Xبەشدارﯾمان ئەرک.کی
مروﭬی ونيشتيمانيە و ر.ز وحورمەت ل.نانە لە زﯾندانيانی سياسی ومەدنی
وسوليمان چوکەل.X
5ـ بە کورتی پ.وﯾستە کەلکی باش بە قازانجی کوردو بەندﯾە سياسی
ومەندنيەکانی ئ.ران وکوردستان لەم ھەنگاوە وەربگرﯾن کە بە خﯚشيوە ھ.ندﯾک
سەرکەوتن بەدەست ھاتووە و چەند رۆژنامەﯾەکی ناوچەﯾی نورو.ژی شتيان لە سەر
ئەو ھەنگاوە گرﯾنگەی سوليمان چوکەلی نوس.وه.
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