
ندی ڕۆژی جیھانی ژندا روبه  سه ڕژیمی کۆماری ئیسالمی له  
ک  نگ و چاوترساندنی خه بروزه ر زه  به وه نای بردۆته په  

 
ستیان  ده، ستانی کۆماری ئیسالمی  ده کاربه  که یه ماوه،  یشتووه ستمان گه  ده  به وه  شاری سنه  له واک که هه پی  به
 سگیرکردنی و ده  کسانیخوازی شاری سنه سووڕاوانی یه  و ههک خهی پۆلیسیی  وه  و لپرسینه شه  و گوڕه شه ڕه هه  ته داوه
سووڕاوانی  ، هه مارس ڕۆژی جیھانی ژن٨راسمی  بردنی مه ڕوه مخۆرانی به  خه،سووڕاوانی کرکاریی هه  له ک یه ژماره

.ژناننی کا مافه   پشتگیری له مافی منان و رکخراوی کانوونی دیفاع له  
 
ڕژیمی    ، که زیادی کردوه جۆرک  به  م مافکوژیانه ی ئه ، ڕژهساھاتی ڕۆژی جیھانی ژن  لهمان  وه  نزیکبوونه به 

 سووڕاوانی  هه،یای خاوی  خه ، تا به پاندووه داسهر شاردا  سه بهنراوی  یه گه ڕانه تنیزامی حکوومه  وه کرده بهئیسالمی، 
ز  دسارد و پاشگهمارس ی  ٨راسمی  بردنی مه ڕوه به   له،ی ژنان کسانیخوازانه  یهی وه  و جونه کرکاریی وه بزووتنه
  .وه کاته
کانی  یدانه سووڕاوانی مه ر هه بۆ سه کۆماری ئیسالمی ی  نگریسه هرشهم   ئه،یسی ماڵ چراغوه نی کرکاری جه نجوومه ئه

 توندی  بهزان و  کانی ئینسان ده تاییترین مافه ره  پشلکردنی سه  به، مافی ئینسانیی ژنان و مندان دیفاع له
.کات دهحکوومی  مه  

 
  رانی مافه انی ژن و پیاو و پارزهکس  مافی یه کانی دیفاع له ی کوردستان و ئران، ڕکخراوه کی ئازاده کرکاران، خه

! مندانکانی ئینسانییه  
 قاودانی حکووم کردن و له بۆ مهتی  تایبه دژی وجوودی کۆماری ئیسالمی و به لهموومان،   هه  ئمه پویسته

وڵ  هه  و وه گژداچوونه یدانی به  مه  بینه کپارچه یه و بین نگ هه دهی ڕابردووی،  ند ڕۆژه چهو  ی ئهکان ییهتکار نایه جه
.  ین  پ بکه کشه رشۆڕ و پاشه سه ئیسالمی تکاری نایه  ڕژیمی جه جاڕکی تریش،کرت  بۆمان ده ر جۆرک که هه بهین  بده  

 
  رانی مافه کسانی ژن و پیاو و پارزه باتکارانی بواری یه ی خه کسانیخوازانه یاندنی بانگی یه  گه مان و به م کاره با به
 و ڕاکشانی کان یهی وه ته  ناونه ڕکخراوه، کسانیخوازان یه، بیروڕای گشتی   بهکانی مندانی کوردستان تاییه ره سه
. ین  بده زنانه نگی پیاومه رهه داری و فه رمایه زگای سه موده رانی ده ڕژیم و پارزهرسکی  تری  ، دهرنجی هاوپشتیان سه  

 
کانی ئینسان تاییه ره سه بژی مافه  

  ی مارس ساھاتی ڕۆژی جیھانی ژن٨بژی  
کانی شاری سنه سگیرکراوه ئازادی بۆ ده  

سالمیبوخ کۆماری ئی  
  

یسی ماڵ چراغوه نی کرکاری جه مهنجوو ئه  
١٣٨٣ی  مه شه  ی ڕه١٢  
٢٠٠٥ی  مه شه  ی ڕه٢  
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