
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ثصنجةمني  أؤذي مانطرتن   
لةطةلَ ئةوةي بة درصذايي دوصنص عةسر تا ئةم ئصوارةية باران و  أةهصلَةو            
لصزمةية ، مانطرتن بةردةوامة و هاريكاري و مرؤظ دؤسيت سويسرية             
مرؤظ دؤستةكان و خؤطري خةلَكي تصكؤشةرو ماندونةناسي  أؤذهةآليت        

صدةدات و ئةو باران و لصزمةية بة         كوردستان ، هصزوتيين زياترمان ث     
ئاوي شتنةوةي كةموكو أييةكامناين دةزانني و داوايي لصبوردنيش لة          
كةسوكارةكامنان لة  أؤذهةآليت كوردستان دةكةين كة ناتوانني              
لةئاسيت ضاوة أوانيةكاين ئةواندا بني ، مذدةي ئةوةتان ثصدةدةين كة           

 شوصين كارو ذياين     كصشةي سياسي نةتةوةكةمان وا بةرةوناومالَ و       
وويت من بؤية دصم       Müllerنةتةوة ثصشكةوتوةكان دةضصت خامني       

 كة   يارمةتيتان ئةدةم و لةم بةرباران و سةرمايةدا وةستاوم  ، يةكةم  أؤذ           
لصرةوةتصثة أمي ئةو وصنانةم بيين زانيم ئصوة كوردن و وصنةي منداآلنصك           

 كة  LISA.    كة فريايي  تصر خواردين شريي دايكيان نةكةوتن               
 دلَم خؤشة كة لةطةلَ      كيذؤلَةيةك بة أةطةز ئةلَماين سويسرية وويت     

ئصوةدا ئيمزا كؤدةكةمةوة بةدذي ئةو زولَمةي لة ئصوة دةكرصت ، خؤزطة            
هةرلةيةكةمني  أؤذةوة مبزانياية ،  سةير كةن كورد ضةند بصشانسة لةم           

رد دةناسم  كاتةدا ئةم بارانة خراثة دةبارصت ، بةآلم كصشة نية من كو             
  . بةرطةي سةخيت دةطرن هةر بؤية باوة أم واية سةردةكةون 

1  –  FSK     هاوثشيت و هاودةنطي       أصكخراوي هاو أص بةندي سويس كورد
  .خؤيانيان بؤ مانطرتنةكة دوثات كردوةو 
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2  –  Augen auf          ضاوكراوةكان ، ثشتيواين خؤيانيان بؤ مانطرتوان   
  .دوثات كردةوة 

3  –  PJAK  كورد  ئةم أؤ بؤ جارصكي تر هاوثشيت        اين ئازادي  ثاريت ذي
  .خؤيانيان دووثات كردةوة 

 كؤميتةي سويسي كؤمةلَةي شؤ أشطص أي زةمحةتكصشاين             –  4
  .  .كوردستاين ئصران  سةردانيان كردين و هاوثشيت خؤيانيان  أاطةياند 

 كؤميتةي سويسي حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئصران هاوثشيت          –  5
  .أاطةياند خؤيانيان  

  هةوالَي   ROJ TV سةر لة ئصوارة كةنالَي ئامساين         5 كاتذمصر   –  6
  .  .مانطرتنةكةو ثةيوةندي بة يةكصك لة مانطرتوانةوة كرد 

 كةس لة كيذان و كو أاين سويسي بؤ هاوثشيت لة           21 دوصنص شةو    –  7
 كاتذمصر لةبةر بووين بارانصكي بة      2طةيل كورد و مانطرتوان بؤ ماوةي       

  بة ضةترةوة الي مانطرتوان مانةوة خو أ 
 كةنالَي ئامساين كورد سات سةرداين كردين و ثةمياين دا كة                –  8

 دووشةمة كة دوا  أؤذي مانطرتنة  أيثؤرتاذصكي تصرو تةسةل لةسةر              
  .مانطرتنةكة ئامادة بكات 

 دوكاندارو خاوةن كارة كوردةكاين شاري زيورخ هةم هاوثشيت             –  9
  وة هةم كؤمةكي مادييان ثصشكةش كردين خؤيانيان دووثات كردة

   هةرلة يةكةمني  أؤذي مانطرتنةوة  لةاليةن ضاك ةوة  خواردن             - 10
.                                  و خواردنةوة ئامادة دةك رصت بؤهةموان                          

 ضةند وصنةيةك لة ثصنجةمني  أؤذدا.
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