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BI ZORÊ JI ALÎ AJANÊN DEWLETA SURÎ VE,
JI 3 ÎLON 2012 VIRDE HATÎYE HUNDAKIRIN

Juwan Abd Rahman Khaled endamê Yekîtîya Ciwanên Kurdên li Sûrî ye, ke grûbek aktîvîstên Kurd in.
Dema ew kesên ku wekî ajanên Ewleyê Dewleta Sûrîyê tên zanin, avêtin ser mehela Wadi al-Mashari, li bakûrrojavayê Şamê/Dimișq, digel çend kesan ew hat binçavkirin, di șefeqa sibê roja 3 Ilon 2012 de.
Jibo sedemên binçavkrina wî yan jî wî birine kuderê ewana qet agahdarî nedan û heta nuha jî desthilatan derwarê
qedera wî, da ku li kudrerê ye, herçend hate xwestin jî, qet agahdarî nedane.
Girtîkî ku hatibu berdan go ku ewî pey girtina wan, Juwan Abd Rahman Khaled li beșa Ewleyî ya Dewletê li Şamê/
Dimișq dîtîye, bes nayin zanîn cîyê ku nuha tê girtin kuderê ye. Pey girtina wî zarokê wî yê 3 hat dinyayê.
Sedemên girtina Juwan Abd Rahman Khaled nayên zanîn. Demên berê jî ew hat cezakirin û hat bin çavkirin di sala
2004 derwarê bûyerên li bajarê wî, li Qamișlo de. Pey berdana wî, ewî gotibû ku ew, hatibû îșkencekirin hetanî movika
pișta wi șikandin. Demek kin pey destpêka tengzarîyê, tîsa ew hate binçavkirin di Adar a 2011 de, û di girtîgeha
Istixbarat a Eskerî ya Sûrî de 50 rojan ma

KIRDARÎ/AKSÎYON
Ji kerema xwe bi rêya Berpirsîyarê Sûrîyê Herdem li Yekitîya
Netewan (YN) re, ji Serokkomarê/Reisêcumhurê Surîyê re
binivisînin da ku ji desthilatdarên Sûrîyê re bêje:
n Juwan Abd Rahman Khaled berdin, heger bi sûcek tên nasîn
nehatîye gûman kirin û li gor standartên dadgerîna adil ya
navnetewî, ew nehatîye mehkemekirin
n Bi lez agahdarî bidine malbata wî ka ew li ku ye û çi bi bi
serî wî hatîye
n Bawer be ku ew, ji binçavkirina dizîkî, îșkence, û muameleyên
xerab bê parastin, û destûr bidin ku zû pêywendî digel malbata
xwe û parêzgerek –ke ew duxaze, çêke.
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