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کرکلیس – کورد ژنانی ی ه کۆمه
ئواره کۆڕک له  

ی ژنان و کشه)دوعا(ر کوشتنی  سه له
ن نده له له  

مپینی  که٢٠٠٧ی ئایاری١٨ینی رۆژی هه    
 جیھانیی 

ن  نده له له )رنسیونال منستیی ئینته ئه(ی  بنکه ژنان له  ردبارانکردنی بهو   کوژیی شه  ره بهدژ 
 زیاتر  ژنان سازدا که ی و کشه )دوعا(کوشتنیر  سه  لهاوانیرفر بهی ئواره کۆڕک

نو سوڕاوی  ندین ژنی هه چه  کۆڕه  م رانی ئه که قسه  ..که بوون ی کۆڕه ئامادهس  که)١٢٠(له
و یان ریسوا )دوعا(موویان کوشتنی  رهه هه کسانیخوازیی بوون که باتی یه پانی خه گۆڕه
و  کانی ژنان و کشه وه وسانه ر چه سه  خستنه یان نجه  پهارکراودیکی  یه شوه و بهزارکرد رمه شه

ک  وه)د حمه  پایزه ئه(شدا  مانه نو ئه ر له هه..بکردنیان ی گونجاو بۆ بنه ی رگاچاره وه دیتنه
و)کرکلیس-ی ژنانی کورد ه کۆمه(ری نونه
خۆی  یامی ند خاک په چه  لهکانی تری کرکلیس له شاری هودرسفد ه کوردیه ری کۆمه نونه
ش پشکه

:ڕوو ی خستنه وه  خوارهی م شتانه  ئهکی کورت یه شوه   به بووان کرد که  ئاماده به
بۆیه پویسته  نجامدرا ت ئه سه و ده ریت و دابونه  دینکیی کۆمه له  گه به)دوعا(کوشتنی    
ر دوژمنی  رامبه کانیان به رنامه و به نو پال دیارکراویی بناسن  ژنان دوژمنانی خۆیان بهودوا مه له

روا هه..دیارکراو دابژن
و  حیزبهۆی  یی ژنان به پارچه یه و پارچه ک کشه ی ژنان یه کشه کرد که وه ی به ئاماژه
تی جیاجیا سیاسه

کرد  شی وه پویست زانی و پیشنیاری ئه یاتری بهکگرتنی ز وه بۆیه یه خاته رزگارییان دوورتر ده
که ژنانی

تری  شکی  له به.یه ریی هه رتاسه زرانی رکخراوکی سیاسیی سه کوردستان پویستیان به دامه
کانی قسه

فت و  ی هه  ماده مپینی دژ به کانی که باتی ژنان له ناو کاره ی خه وه گرنگیی قوبونه باسی له
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و ماده و یاسایانه   ئه پویسته ژنان خۆیانیرم کرد و گوت ستووری هه  دهی البردنی له پرۆژه
ست  یوه بنووسن که په

تی  سه ه د(و سکاکردن تۆمارکردنی داوا پویسته به کانیشی گوتی قسه له کۆتایی..به ژنانن
درنه دادگب)کوژیی ژنان له کوردستان شه و ره دوعا(ی ر کشه سه له)ئاسایشی باشیقه(و )کوردستان

.جیھانیی رزی به
ری  و نونه مپین رپرسی که به)حمود هۆزان مه( شداریبووان  موو به کانی هه دوای قسه     دوابه

رکخراوی(
:ڕوو   خسته وه ی خواره ند خاه م چه ی له مپینه م که کانی ئه ئامانجه) عراق ئازادیی ژنان له

و  ردبارانکردن دژی به وه له ستانه رۆژی وه  به٧⁄٤ناسینی رۆژی کوشتنی دوعا رمیی  فه به* 
.ژنان کوژیی شه ره
.رانه وهر کی دادپه یاندنی بکوژانی دوعا له دادگایه سزاگه به* 
).ی ئابوو وه کینه(ژر ناوی  ردبارانکردنی ژنان له کردنی کوشتن و به غه ده قه* 
.کانی ژنان ندیی مافه وه رژه ک له به دانانی یاسایه* 

       آرکلیس-ی ژنانی کورد ه کۆمه
  ٢١⁄٥⁄٢٠٠٧ -هودرسفد                                                            

 
 


