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 ناوی  ی به وه مزا آۆآردنهمپینكی ئی سایتی وتووژی مۆدرن آه07-04-12رواری   به له

رآوك  ت بونی شاری آه  پناو ئینسانیه له( ژر ناونیشانی   له مپینه م آه رانی ئه ئیمزا آه
  آك له  یه  له  بریتیه آه مپینه رۆآی آه ، ناوه وه بوکرده) آی شارستانی  یه و رگا چاره

  ن والته  الیه آردنی عیراق له دوای دایگیر  له رآوك آه ی شاری آه آانی آشه چاره رگه
  ره  هه  آشه کک له یه  به وه عسی فاشیه مریكاو روخانی رژمی به آانی ئه آگرتووه یه

   !درترژم آه ده انی ناو عراق و ناوچهآ خته ئالۆزو سه
 
 ةك ئةندامصكي بةرصوةبةري ئةم سايتة ووه مه وت ڕوونی بكه مه دا ئه ی من لره وه ئه
  شنه م چه مپینی هاوپشتیی له ندین آه  وتووژی مودرن تا ئستا چه  آه  هی وه ئه

تی  ی رۆژهه ی عراق و ناوچه ی ناو آۆمه ها آشه ر جۆره سه و له وه بوآردۆته
کانی  له سه مه,  زیندانیانی سیاسی دیفاع آردن له لة  ربیوه ڕاست پاپشتی خۆی ده ناوه
ی  ژر سایه ربرین له  دیموآراسی وئازادی بیروڕاده, ت لمانیه  سكوالریزم و عه دیفاع له, آان سته رده بچوك وژ وه ته نه, ژنان
آانی  تكشه حمه  زه آانی چینی آركارو توژه وته ستكه  ماف وده دیفاع له, آان بی و ئیسالمیه ره  عه آانی والته  دیكتاتۆره ته وه ده

 .تاد... کانی مرۆڤ و  مافه, ران وآۆچکردوان بهنا  مافی په دیفاع له, ڵ ناو آۆمه
ی  وه  دۆزینه بؤ  ودانه  هه وه ته  بوآراوه وه رانیه ناوی ئیمزاآه  سایتی وتووژی مۆدرنداو به مرۆش له  ئه ی که مپینه و آه ئه

  م شاره ت و سامانی ئه روه دنی سهش آر و دابه آش و هاوآشه ی آشمه  سایه له رآوك آه آی شارستانی بۆ شاری آه یه رگاچاره
موارترین  ختترین و ناهه ی سه ی گیرۆده م شاره تی سیاسی عراق دانیشتوانی ئه سه آانی ناو ده ومی و دینیه  قه ن حزبه الیه له
 بیری ل  ی آه وه ئه.  ه سیاسیان حزابه م ئه ستی ئه آانی ده  سیاسیه  آارته کک له یه  به رآوآی کردووه و شاری آه وه زع کردۆته وه
نگ و بریاری  مووی گرنگتر پشتگوخستنی ده  هه ها له روه هه,  یه م شاره تی دانیشتوانی ئه عیشه ران ومه زعی گوزه  وه وه آرابته نه

 . نووسی خۆیان  دیاریكردنی مافی چاره  له یه  شاره م دانیشتووانی ئه
 بوو بۆ دبات و  وه آردنه ه رگا ئاوه  ده مپینه، م آه ی ئه وه  بوآردنه  وتووژی مودرن لهآانی آیه ره  سه ره  هه  ئامانجه آك له یه

زعی عراق   بواری وه ند له تمه رو پسپۆرانی تایبه ی گشت نووسه آی ئاراسته یه سمیش نامه  ره به. رآوك ی آه ر آشه سه گفتوگۆ له
 .  روو نه ی جیاواز بخه و رگاچاره الیانه مه چونی ههن و بیرو بۆ شداری بكه  به و آوردستان آرد آه

   هرشكی آورانه وه نووس وركخراوه رو رۆژنامه ندین نووسه ن چه الیه  له آه مپینه ی آه وه ڵ بوآردنه گه رله  هه وه داخه الم به به 
 زمانی شارستانی   دوور بوو له شك آه هر.ستیپکرد ده  آه رانی سایته به روه ر سایتی وتووژی مودرن و به بۆ سه
رانی سایتی  به روه دکردنی به شنی ناوزه  چه وا له تی ناڕه شھیرو سوآایه ت وته ر تۆمه  به نابردنه رخ، په ریی هاوچه گه رۆژنامه

 .عسی وفاشی  به وتووژی مودرن به



رچی  ناسنن هه رآوك ده مخۆری آوردو شاری آه  خه هی خۆیان ب رو رۆشنبیرانه و نوسه ی ئه  هستریایانه م هاتووهاواره ئه
  مه ئه. عسی و فاشی ی آوردو تاوانبارکردنت به له سه  مه  سنوری دژ به نه یخه ن و ئه  قبوڵ ناآه آی موخالیفی خۆیانه یه رگاچاره
 .ری جیاواز  بیروباوه  له گرتنه رچی دیسپیلینی دیموآراتی و رزنه  هه  به بوونه ڕ نه ی باوه نیشانه

ك  شن پشنیار بكات و خه  چه مه ی هه سایتی تاك، ڕگا چاره حیزب و آه,  آو ركخراوه درێ گشت الیانك چ وه بۆ رگا نه
ی  وه ری رگای دبات و گفتوگۆی شارستانی و هنانه به  گرتنه  ڕای ئمه به. کان ئاشنابت چاره ڕگه شداری بكات و به بتوانت به

 .  یه گه ی دیموآراسی و شارستانی ناو آۆمه وتنی پرۆسه رآه تی سه مانه ك زه یه ر رگا چاره یكومنت بۆ ههو د گه به
وستکی   هه بته نجامیشدا ده  ئه و له  رك دژی دیموآراسی و رزگرتنی راوبۆچوونی جیاوازه رو الیانانه و نووسه وستی ئه هه

 . دیكتاتۆریانه
 راوآیان   ئاسمان و ترس و ده گاته  هاواری هیستریکیان ده  آه وه  بھنمه سانه و آه ر بۆ مژوو بیری ئه ت ههو مه دا ده من لره

ندامان و   ئه ت به عسیه ت و به تی فاشیه ی تۆمه پا یری خۆیان وخستنه  بیرو بۆچۆنی غه سان کردنی بردوون له ره و هه ره به
 بۆ دیفاع  رێ خستووه مپینیان به ین آه ند  چه رانی بوون آه به روه و به م سایته ر ئه  هه رانی سایتی وتووژی مودرن آه به روه به
و  بجه ه مپینی هه ی سایتی حوار متمدن آهمپین م آه آه ر بۆ زانیاریش یه هه .وریدا ده كی ڕكخستووه به ی آوردو خه له سه  مه له
  .نفال بوو ئه
تیكی  آو میلله ی آورد وه له سه  مه  بۆ دیفاع له ستاوه  وتووژی مۆدرن پی هه مپینكن آه ند آه  لینكی چه وه ی خواره مانه ئه

  . وه آانه  دیكتاتۆریه ته  الیان حكومه ملكراو له سته
 

  من المۆسسات والمثقفین والكتاب ن من قبل مجموعه تضامن مع السید اوجال حمله
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  فی العراق موجه بالخصوص إلى آل المسلمات والمسلمین  الدفاع عن اتباع الدیانات والمذاهب الدینیة نداء من هیئة /  حمله

 العراقیین
77=id?asp.i/camp/com.rezgar.www://http  

 نداء الى المثقفین العرب حول جرائم االنفال
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  للتضامن مع مطالب جماهیر آردستان العراق حملة. ال للقمع واالعتقاالت..لتظاهر واالضراب ا نعم لحریة
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 14/4وم االنفال  لی  و الذکری السنویة8/3 ضحایا االنفال من النساء فی یوم   من اجل مساندة حملة
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   واجھزتھا القمعیة  اإلیرانیة  لجمع التواقیع من اجل إعالن التضامن مع الشعب الكردی فی إیران وضد اعتداءات الحكومة حملة
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   المعتقلین فی السجون السوریة ومع الشعب السوري فی مسعاه الستعاده  التضامن مع ضحایا القمع فی قامشلي ومع آافة حملة
  حقوقه آاملة
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 THE CAMPAIGN OF HALABJA AND ANFAL - حملة حلبجة واالنفال
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  !رآوك مپینی آه آان و آه نگه وستی سایتی ده هه
 
آی  ش راستیه مه  ئه نگی مۆدرن و رادیكاڵ وئازادیخواز آه  ده ركی دیفاع له  ماپه  به  ناسراوه آان آه گهن  سایتی ده وه  داخه به

   به كو زینده  به نگی مۆدرن و ڕادیكاڵ نیه  ده ڕیان به  باوه سانك آه  آه ه وڵ وفشاری آۆمه  ژر باری هه وته آه, گره نه حاشا هه
ی  وه  بوآردنه ربری له شیمانی خۆیان ده  په یك آه یانامه رآردنی به ده ستان به آان هه نگه رانی سایتی ده هب روه به .ن آه چای ده

  م  ئه ك آه ڵ تبینیه گه  له وه  بوبكاته آه مپینه یتوانی آه آان ئه نگه لین سایتی ده  ئه عات، ئیمه  سه24ی   بۆ ماوه مپینه م آه ئه
ر سایتی  سه  رزگرتنی بیرو بۆچونی جیاواز له وله آان نیه نگه  راوو بۆچوونی ده ، دا هاتووه که مپینه آه  ی له یه رگا چاره

 .كیش با ئازاد بت ئیمزای بكات یا خود نا  خه وه آرته آان بو ئه نگه ده
 آردو زۆر  غه ده ی قه آه مپینه رو آه به ی گرته هتكی نا دیموآراسی و نا عادیالن آان سیاسه نگه ، سایتی ده وه وانه  پچه الم رك به به
ی  ماده مپینی دیفاع له ك آه یه وه و ڕونكردنه وه ب هیچ س آردنه هاوآات و به,  وه ی الیانی تری بوآرده یاننامه  ئاشكرا به به

ی راو  وه بوآردنه  رزگرتن له دیسپلینی دیموآراسی و  له و دووره یه خنه ش بۆخۆی جگای ره مه  ئه آه وه ی بوآرده140
  .بۆچوونی جیاواز

  
ی  له سه ر مه سه ی جۆراوجۆرله و پشنیار و رگا چاره خنه ره, ر راو بۆچوونی جیاواز  هه سایتی وتووژی مودرن پشوازی له

   .رگای گفتوگۆو دیبات ی ده وه  آردنه ه ستی زیاتر ئاوه به مه ش به مه آات ئه رآوك ئه آه
  

   ساحلبةيان
  

  سایتی وتووژی مودرن  ئةندامي دةستةي بةرصوةبةري
  

87=id?asp.i/camp/com.rezgar.www://http 
  

 


