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  کانی کورد و کوردستانی  سیاسییه ی هاوکاری هزه کۆمیته
  ووتی سوید/ بۆری  له شاری یۆته

 2006-12- 23  
  یھاندا ج  لهڤۆکانی مافی م ڕکخراوه/ بۆ  زایی هناڕ
  له) النخیل السیاحی (ی  چایخانه  لهڕۆ  کاتژمری چواری پاش نیوه  له  دا وه20-12-2006رواری  به له

محی الدین  (ڕز  گرتنی به  هاتنهمی سوریاڕژ) منی ئه (یکان سیخوره، وتی سوریا ب له له شاری حه
و شۆنکی نادیاریان  ره  بهوه) کتی یه ( سوریا کتی دیموکراتی کورد له ری پارتی یهسکرت) شخ ئالی

  . راوهزان واکی نه هیچ هه   و ڕاپچ کردوه
، بۆری له ووتی سوید کانی کورد و کوردستانی شاری یۆته اسییه سی ی هاوکاری هزه ک کۆمیته  وه ئمه
گشت   داوا له و ه، بین رده زایی خۆمان ده هن و ناڕی که  ئه می سوریا ئیدانه ڕژ  له وانه  کرده م جۆره ئه

  کوردستان وه،  گشتی ن بهجیھاانی ک هیت یه  کۆمه وکان یهی سیاس  و الیانهکانی مافی مرۆڤ ڕکراوه
 بکرت ئازاد کردنی و داوای ڕژمی سوریا  ر  سه نه شار بخهوخۆ گو  ڕاسته کهین  که تی ده تایبه به
 و  و دیموکراتی ئازادی گا لهچیتر ڕ  و ڤاه م هه تی ئه المه  ساغ و سه پرسبن له ر  به  وهترین کاتزو به

  چ زیاتر له گرن وه ویست نه  خۆشهتی هاوتیانی کوردستانی سوریای کانی سیاسی و مرۆڤایه بۆچونه
  . کریت پشل نه واکانی ه ڕدی مافه  سوریا بۆ هاتنه  مللتی کورد لهبات و کۆششی هخ
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