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  له شاری آۆنی ئامانیا) دۆعا(مینی  گوزاری آۆڕی ماته گوزارشی به

  
آانی ژنان و حزبه  ك له ڕكخراوه شداربوونی آۆمه  به به )دۆعا( مینی بۆ  آۆڕكی ماته١٩.٠٥.٢٠٠٧له ڕۆژی 
  .سترا  به ]ری ژنانی آورد له آۆن نته آۆژن و سه[ ن  آان له الیه سیاسیه
ی ناموسی و دیارده  بنه قوربانی دیارده ی ده و ژنانه موو ئه و هه) دۆعا(نگی بۆ  ك بده یه قیقه آه به ده آۆڕه
ری  نته ن آۆژن و سه وتارك له الیهوی شكاند و  آه نگیه ده سرودك ب. ستی پ آرد تر ده آانی تیه یه آۆمه

ی شۆڕشگی  ه نی آوردستان، آۆمهتی نیشتما آیه یه: وه ووتاری دوای ئه دوابه. وه ندرایهژنانی آورد خو
نی ژنانی ئران، مافی ژنی آورد، مافی مرۆڤ،  نجومه تكشانی ئران، پارتی دیمۆآراتی آوردستان، ئه حمه زه

  .وه ندی چاك خوندرایه مان و پاشان ووتاری ناوه مای آورد و ئه
یانه  م داواآاری یه ئه م آشه وبردنی ئهودان بو له نا ی آوشتنی ژن له آوردستان و هه بۆ بنبآردنی دیارده

  :رم آرا تی هه ش به حكومه پشكه
  
رپرسكردنی  ر به ژنان و به رامبه دژی توندو تیژی به) یاسا(والی  مالوئه ئه سپاندنی ب و آردن و چه یه په− ١
  .دا م آارانه له] تی داد زاره وه[
وه  ستنی آۆڕ و آۆبوونه وه به به تی ڕۆشنبیریه زاره ن وه گشتی له الیه كی آوردستان به ی خه وه وشیارآردنه− ٢

  .تی داه رستی و ناعه په باتكردن دژی آۆنه آسانی و خه ی یه و سیمینار بۆ چاندنی بیرۆآه
ۆ بی ب زهه ی مه ندنی ڕق و آینه سه ره هشتنی په تی و نه یه ی آۆمه رده روه مكی نوی په بنیاتنانی سیسته− ٣
  .ن دوژمنان و تیرۆریستان ی له الیه وه قۆزتنه نه
وه و  آانه تیه یه وه له آاتی گرفتاربوونیان به آشه آۆمه رمه تی هه ن حكومه آردنی ژنان له الیه پشتگیر− ٤

  .آردنیان وه و داده وانه آردنی شونی حه دابین
  .جك ر چاوآردنی هیچ مه ی بكوژانی دۆعا ب ڕه سزادانی عادینه− ٥
یه و به  مای دروستبوونی خزانی هه وه آه ته سكه ر آه ن هه ری ژیان له الیه بژاردنی هاوسه ستی هه ربه سه− ٦

  .ت ژنان تایبه
وه و ڕۆژی بنبآردنی  به ڕۆژی له ناوبردنی آوشتنی ژن به ناوی نامووسه ] ٠٧.٠٤[ دیاریكردنی ڕۆژی − ٧

  .ر ژنان رامبه  تیژی بهتوند و
  

  
  ری ژنانی آورد له آۆن نته سه

  آۆژن له آۆن
 
 

 


