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   کوردستان بارانکردنی ژنان له رده بهکوژی و  شه  ڕه مپینی دژ به نی کهکا چاالکیه
  

    
کوژی و  شه  ڕه مپینی دژ به  که،شقی دوعا  کوشتنی عه می له خهرگی دوعا بۆ هاو  مه ڕز گرتن لهبۆ 
کی  یه وه نهکۆبوو 2007-06-02  مه ی ڕۆژی شه  ئواره  کوردستان له بارانکردنی ژنان له رده به
  .یاند ندا ڕاگه نده هی شاری ل رگه ناو جه  تایمز لهیر ڕووبار  سه ری گشتی له ماوه جه

رپرسی  به) هۆزان محمود(تا  ره و سه  وه و ئینسان دۆست کۆبوونه کی ئازادیخواز ک خه کۆمه
رگرنگی کاری  سه  لهن کرد و تاکیدیابو رگی دوعا بۆ ئاماده ر ڕوداوی مه سه مپین باسکی کورتی له که
ر   سه رچاومان له خشی به  نه، بھنین کوژیه شه م ڕه ی بهیبت کۆتا هدوتی و   وه وه  کرده که مپینه که
  . کوردستاندا بت له ی ژنان هه له سه مه

  و ئرانی له  ژنانی کوردکانی مافهرپرسی ڕکخراوی  به( مپین و می که ندا ئه )دیانا نامی( دواتر
بت   ده، ره سه مان له وره رککی گه  ئه وتی ئمهوو   وه کانی هۆزان کرده ر قسه سه تاکیدی له) ن نده له
  .ین  ڕزگار بکه ته حنهیو م ین ژنان له وده بھنین هه جی به

  رموی له بواندا فه ر ئاماده  سه به بوو شکرد به  دا سورییز گوی ڕۆ ڤده هه  دواتر هۆزان محمود که
  وه  ڕووباری تایمزه ناو نه ده  ههنی دوعا مه و بۆ تهوب مز  ڕه  که  گوه ڤده و هه  ئه ان کرد کهبوو ئاماده

   . هات یه ه ئوارو ی ئه رنامه  به ی بهی کۆتا م جۆره به
  
یاند  ی ڕاگهبۆ خۆپیشاندانک 2007-06-05مپین ڕۆژی    که، ی دوعاوه له سه  مه ست به یوه  په ر له هه
تا  ره سه .  وه کی ئینسان دۆست کۆبوونه ک خه  کۆمهن، نده  له  لهتی عراق فاره م سه رده  به له

  .ی دوعا کرد له سه ر مه سه  زمانی ئنگلیزی له ه  بیهۆزان محمود باسک
 زمانی ئینگلیزی و    باسکی کورتی به، عراق رپرسی ڕکخراوی ئازادی ژن له  بهدنار محم دواتر یه

  .بوان کرد  کوردستان بۆ ئاماده  عراق  ی ژنان له له سه ر مه سه بی  له ره عه
 ری   پارزهۆینئمارگرت ، د مه محنار ، یه محمودهۆزان (  پک هاتبوو له فدک که  وه دواتر
و )صالح شخلی (فیری عراق  ڵ سه گه لها د  دانیشتنک له ) ، ئاسۆ گۆرانتی مافی مرۆڤ وه نوده
 عراق  لهی ژنان کرد  له سه ر مه سه  لهیانو باسکی زۆر  قسه قه چل دهی   ماوه)یاتی علی به(ی  که رهجگ

  .تی تایبه ی دوعا به له سه  مه  وه،گشتی و کوردستان به
  تهن هی ویش بیاری دا بگه فیر ئه ست  سه ده  ی دوعا  دایه له سه ر مه سه مپینی  له ی که هۆزان نامه

  . عراق و کوردستان ی ژنان له له سه  مه تن به ی تایبه و جگایانه هموو ئ هه
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  :کردنی ئاماده
    ئاسۆ گۆران

    05/06/2007 ن نده له
 

 
 


