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  بهڕێزان کوردستانيانی ھێژا 

  

  مرۆڤدۆستانی بهڕێز 

  

وەکو دەزانرێت دەوڵهتی تورکيا لهباکور بهزەبری ھێز و بهنيشاندانی دەرگای زيندان و 
بهگۆشهگيرکردنی بهڕێز ئۆجه.ن دەيهوێت گهلهکهمان دەستهمۆ و داماو بکات به*م ئهوەی جێگای 

شانازييه کهکوردان زيندانيان کردۆته قه*ی بهرخودان مانگرتنيان ڕاگهياندووە پشتيگيری کردن لێيان 
سهرانسهری جيھانی گرتهوە ئێمهش وەکو ڕۆژنامهنووسانی کوردستان داواتان لێدەکهين بهنوسينی 

  دووە ڕۆژە مانگرتنيان ڕاگهيان ٢٤ناوتان پشتيگری لهداواکاری ئهو کهسانه بکهن کهزياتر له
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  ئێوەی بهڕێز بۆ زانياری لهسهر مانگرتووان ئهم ڕاپۆرته بخوێننهوە 

  

  مانگرتنی بێسنوری کوردان له ستراسبۆرگی فهرانسا

  

چا.کوانانی کورد له ستراسبورگی فهرەنسا (بهردەم پارلهمانی ئوروپا) به مهبهستی ناڕەزايهتی دەربڕين 
له بهرامبهر خراپيی دۆخی مافی مرۆڤ له ھهرچوارپارچهی کوردستان و بهتايبهتی کوردستانی ژێر 

گهلی کورد خستۆته دەستی تورکيا، دەستيان داوەته مانگرتنێکی بێسنوور و ژيانيان بۆ داخوازييهکانی 
  مهترسييهوە.

  

  رێکخراوە. ١.٣.٢٠١٢ئهم مانگرتنه له رۆژی 

لهمبارەيهوە نيگار عينايهتی نوسهر و چا.کوانی بواری ژنان و يهکێک له مانگرتوانی ستراسبۆرگی 



  فهڕانسا به تايبهت به ماڵپهڕی رۆژھه*ت/بۆکانی راگهياند:

م ماوەيهدا نۆ ھهزار چا.کوانی سياسی و مهدەنی که ھهر وەک ميدياکانی جيھان رايانگهياندووە، له
) رۆژە زياتر له ٣٠رێژەيهکی بهرچاوی منداڵی تێدايه، له باکووری کوردستان گيراون و ماوەی سی (

ھهزار کهس پێکھاتوو له پارلهمانتار و سهرۆک شارەوان و زيندانيی سياسيی له باکووری کوردستان 
ور . ئهم مانگرتنهی ئێمهش بۆ پشتيوانی کردن له مانگرتوانی باکوور، دەستيان داوەته مانگرتنێکی بێسنو

بهدژی گۆشهگيريی و ئهشکهنجهی توند له سهر سهرۆکی گهلی کورد عهبدوڵW ئوجا.ن و پێشێلکرانی 
مافی ئينسانی کورد له ھهموو پارچهکانی کوردستان و ھهروەھا گهياندنی دەنگی ناڕەزايی کوردان بۆ 

  . و بهتايبهتيی پارلهمانی ئوروپا ساز بووە  رای گشتيی جيھان

  

لهبهشێکی ديکهی وتهکانيدا "نيگار عينايهتی" ئاماژەی بهوەکرد که: مانگرتنهکهی ئێمه پێی ناوەته 
پازدەيهمين رۆژەوە و ئێمه چا.کوانانی بهشدار له مانگرتنی شاری ستراسبۆرگ ئهم ھهڵسوکهوتانهی 

کوردستان و بهتايبهتيی باکوری کوردستان پرۆتستۆ و داوای  دەوڵهتانی سهردەستی ھهر چوارپارچهی
ھهروەھا له بهرامبهر بێدەنگی کۆمهڵگهی نێودەوڵهتی له   شکانی بێدەنگيی نێودەوڵهتی دەکهين.

و نهبوونی ھيچ ھهڵويستێک بۆ ئهم کارە نامرۆڤانهيه، نارەزايهتيی دەردەبڕين ” رۆبۆسکی“کۆمهڵکوژی 
کانمان درێژە به مانگرتنهکهمان دەدەين. له درێژە قسهکانيدا ناوبراو وتی: له و ھهتا گهيشتن به ئامانجه

رۆژھه*تی کوردستانيشدا دەبينين که له سێدارەدانی بهتايبهتيی کوردان بۆته ھهواڵی رۆژانه که له .يهن 
حکومهتی کۆماری ئيس[مييهوە ئهنجامدەدرێ، ھهروەھا زۆربوونی لهرادەبهدەری مادەسڕکهرەکان 

کو سياسهتی لهناوبردن بهڕێوەدەچێ، رێژی خۆسووتاندنی ژنان به ئاستێکی بهرز گهيشتووە و تا دێت وە
کۆمهڵگا به ھۆی سياسهتهکانی کۆماری ئيس[مييهوە بهرەو وێرانی و ھهلوەشانهوە دەچێ. بۆيه ئێمه له 

ھهن، به ھهر رێگهی ماڵپهڕی بۆکانهوە داوا دەکهين له ھهموو کوردێک که له ھهر شوێنێکی جيھان 
شێوەيهکی بۆيان دەکرێ دەنگی ناڕەزايهتيی خۆيان لهبهرامبهر قڕکردنی کوردان دەرببڕن، بهتايبهتيی 

بهرەو نهورۆز دەچين و ئهم رۆژانه بکهنه مهيدانی بهرخۆدان و خۆڕاگريی و ناڕەزايهتيی دەربڕين دژ 
هموو کوردێک به دژی داگيرکهرانی مهتهکانی ئێران و تورکيا و سوريا، لهم رۆژانهدا پێويسته ھ به حکو

  کوردستان لهسهر پێ بێت بۆ ئهوەی چيدی سياسهتی لهناوبردن و ئاسمي[سيۆنی کورد بهڕێوە نهچێت.

  

نيگار عينايهتی سهبارەت به ھهڵوێستی پارلهمانی ئوروپا له سهر مانگرتنی ستراسبۆرگ به 
وان به نوێنهرايهتی چووينهته بهردەم سێ کهس له مانگرت ١٣.٣.٢٠١٢ماڵپهڕەکهمانی راگهياند: رۆژی 

کۆنسهی ئوروپا و له.يهن بهرپرسانی ئهو شوێنهوە پێشوازيمان لێکراوە و داخوازييهکانمان به نووسراو 
ئاراسته کردوون و ھهروەھا نامهی پشتگريی نوسهران و ھونهرمهندان و ئاکاديميستهکانی کوردمان به 

ەندە جيھانييهکان و يهک لهوان کۆنسهی ئوروپا نوسراوە. پێدان که بۆ ناو  کهسايهتيی  ١٩ئيمزای 
ھهروەھا لهم چهند رۆژەی پێشتردا جێگری سهرۆکی پهرلهمانی ئوروپا و پارلهمانتارانی ئوروپا و 

بهشێک له حيزبهکانی فهرانسه سهردانی شوێنی مانگرتنهکهيان کردووە و بهڵێنيان داوە که به 
  .دواداچوون بۆ داخوازييهکانمان بکهن

  

سهبارەت به رەوشی ئێستا مانگرتوان، نيگار عينايهتی کوتی: رۆژانه له .يهن دوو دکتۆرەوە پشکنينی 
 ٩بۆ  ٤کهس له مانگرتوان ناجێگيرە، کێشی مانگرتوان له  ٤پزيشکيمان بۆ دەکرێ. رەوشی جهستهيی 

هی وە*مێکی کيلۆ دابهزيوە و رەوشهکه تا دێت بهرەو خراپتر دەچێ. به*م ئێمه ھهتا ئهو کات
متمانهبهخشمان له .يهن کاربهدەستانی پارلهمانی ئوروپاوە پێنهدرێتهوە سوورين له سهر درێژەدان به 

 مانگرتنهکهمان.

 


