
  !  وه م مایه بوه  مان به رله مان بۆ په که مه نا
  
تکردن  پناو خزمه  ،  لهر ژنان سه ی توندوتیژی له وه نگاربوونه ره به، ڕۆژی  وه ره مبه ی نۆڤه 25ی  بۆنه  به
  ڕت له په هدداتژنانی پ  ی که مواره ناھه  و دۆخهو بار  ی ژنان و دانانی سنورک بۆ ئه دۆسیه  به

و  کانی ژنانی کوردستان و ئه ڕکخراوه م رجه کانی سه داخوازییه  پشتیوانیکردن لهروھا بۆ  کوردستاندا، ھه
  ی کوردستاندا، له گه کۆمه  کسانی له پناو ئازادی و یه  ن له که بات ده خه  ی که ئازادیخوازانه  نگه ده

  که 23/10/2009ڕۆژی   بۆ کوردستان لهپی سود  ندامانی پارتی چه ئه  ی گروپک لهردان سهی  میانه
  ی گروپک له ئمه نووسک، مان و ڕۆژنامه رله ندام په و ئه  که ی پارتهندامک ند ئه چه  پکھاتبوو له

  فده و وه ردانی ئه سه تی رفه ده  که  وه کرده  وه سود، بیرمان له  کانی ژنان له سوڕاوانی بواری مافه ھه
ین و داوای  ان بکهرمی کوردست مانی ھه رله ی په ک ئاراسته یه نامه،  وه ڕزانه و به ی ئه ڕگه  و له  وه بقۆزینه

  رمی کوردستان بخاته ھه  ی توندوتیژی خزانی له وه نگاربوونه ره یاسای به  پۆژه  که  ین یان لبکه وه ئه
ی داکۆکیکردن  ن لیژنه الیه له 2007سای   له  یاسایه  و پۆژه ئه    که  یه شایانی ئاماژه.  وه ی کاریه رنامه به
ناردمان و   ی که یه و نامه ئه.  کو ئستا پشتگوێ خراوه و تاوه  کراوه تان و ژنان ئاماده کانی ئافره مافه  له
  پی سودی له ی پارتی چه که لیژنه 29/10/2009ڕۆژی   له ، وه ینه که بوئه  که امهقی ن ده  وه خواره  له
  لهی ژنان  لیژنه ندامکی ند ئه ستی چه ده  یانده گه انی که مانی کوردستان نامه رله یدا بۆ په که ردانه سه
،  وه مان بداته که می نامه وه  مانی کوردستان کرد که رله په  دا داوامان له که نامه  له . مانی کوردستان رله په
  . وه ته دراوه ممان نه کو ئستا وه تاوه  وه داخه به م به

رمی  مانی ھه رله په  مان له که ر داواکاریه سه ختکردنمان له وای جه سود  سوڕاوانی ژنان له ی ھه ئمه
کان و ژنان و  نیه ده مه  ، داوای پشتیوانی رکخراوه یاسایه  و پۆژه ر ئه سه کوردستان بۆ کارکردنی له

 وی بنیاتنانی شان ھه  موو شان به ھه  ین، که که ئه ران و ڕۆشنبیران اوانی ئازادیخواز و نووسهپی
کان تیایدا ئازاد بژین و  مرۆڤه  کانی داھاتوومان بنیاتبنین که وه نهبۆ  کسان ندروست و یه کی ته یه گه مهکۆ

  .بن تیپکردن نه و سووکایه  وه وسانه تووشی چه
  

 سود  وانی ژنان لهسوڕا گروپی ھه
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  مانی کوردستان رله ندامانی په بۆ ئه  کی کراوه یه نامه

  
  :مانتار رله رزان ژنان و پیاوانی په به
  
کی  یه کوردستاندا، کشه  له  زی منه گه ڕه  ر به رامبه ی توندوتیژی به مۆ کشه موو ئاگادارین ئه کو ھه وه
  رچاوانه به  وه و ھه ک له یه. وپشبردنی ره درت بۆ باشترکردن و به وی جدی ئه ھه  زۆر الوه  و له  رمه هگ

  کانیشدا به وه موو ھه ڵ ھه گه له.  تان ئافره  دژ به  دواداچوونی توندوتیژیه تی به رایه ڕوبه ی  به وه کردنه
یاخود ناچاری  کوژرن، نج و ژنان ئه جۆردا کچانی گهژر ناو و بیانووی جۆراو له  ڕۆژانه  وه داخه

وا   ئمه. ڕوو زۆر ترسناکن  خرنه ی ئه رمیانه فه  و ئاماره ئه.  وه کرنه خۆکوشتن و خۆسووتاندن ئه
  ئاشکرایه.  وامه رده هر ب دژی ژنان ھه  ڕ له م شه کوردستاندا، به  له   ماوه ڕ نه مۆ شه ئه  ڕاسته  بینین که ئه
و ژن  کی پاراستنی گیان و ژیانی ئه ره رکی سه م ئه به  پویسته  وه که موو الیه ھه کان له ه و موو ھه ھه

ستی خزم و  ده  به  و کچ و ژنانه کاتکدا ئه  ، له  ته سه ت و ده ستۆی حکومه ئه  کوردستاندا له  له  وکچانه
  . کوژرن کانیان ئه ره سوکاریان یان ھاوسه که



  
رممان  زانین ، داواکاری گه کانی ژنانی کوردستان ئه ئازار و کشه  شک له به  به  میشه خۆمان ھه  که  ئمه

  ی توندوتیژی خزانی له وه نگاربوونه ره یاسای به  زووترین کات پرۆژه  مانی نوێ به رله په  که  یه وه ئه
  تان و ژنان ئاماده مافی ئافره  ی داکۆکیکردن له ن لیژنه الیه له  2007سالی   له  رمی کوردستان که ھه

  . تی پبدات ویه وله و ئه  وه ی کارکردنه رنامه به  ، بخرته کراوه
   

ی  زۆربه  کو له وه  تی نییه یه ی کۆمه نھا کشه کوردستاندا، ته  له  ی مینه کشه  پمان وایه  ئمه
. ی دیموکراسی و مافی مرۆڤه کو کشه برت، به ناو ده  وه رمی کوردستانه فهرمی و نا کانی فه ناه که

  ی له وه ر ئه به نیا له ته  وه بنه ھا توند و تیژی و کوشتن ده ڕووی جۆره ڕووبه   گه ی کۆمه کاتک نیوه
وتنی  رکه سه  بۆچوونی ئمه  به. درن وف و ناموسی خزان سزا ئه ره خاتری شه ن و به زی مینه گه ڕه

و  ره نگاوکی به کوردستاندا چی ھه  له  وشی مینه ی ڕه وه به  سته یوه مانیش په رله رم و په تی ھه حکومه
ناو  ھۆی دروستبوونی نائومدی و بھیوایی له  بته ر ژنک ئه کوشتن و خۆکوشتنی ھه.   ناوه  وه پشه

م مندان ، یان خوشک و برای  که ندی یه رمه ره تیش زه تایبه ن، به که ری قوربانییه وروبه ده  له  سانی که که
  . ن که قوربانیه

  ی ڕگه وه بن ، بۆ ئه رده روه توندوتیژیدا په  ناو دۆخیکی پ له  ھین مندانی کوردستان له ی نه وه بۆ ئه
موو  رت و ھه داب ونه رووی سه  بت و له  گه نگی کۆمه بت یاسا پشه کوشتن و سووتاندن بگیرت، ئه  له
.  یه ری یاسا کارکی بھوده روه ب سه دا به کانی دیکه موو بواره ھه  ڕیفۆرم له. بت  وه کانی دیکه ته سه ده

ر  سه خت له جیبکرت و جه جبه  یاسایه  و پرۆژه زووترین کات ئه  ڕز به ی به ئوه  داواکارین له  ئمه  بۆیه
  . دا گه ناو کۆمه ین له که ی دهوتن دواداچون و جکه به
  
و  مان به یه م نامه می ئه وه  ڕوانین که خوازین و چاوه وتنتان بۆ ده رکه ڕز ھیوای سه مانتارانی به رله په 

  . وه نه بده  وه ی خواره ناونیشانه
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  سوید  سوڕاوانی ژنان له گروپی ھه
  

  پی سوید مانی سوید پارتی چه رله ندام په تی ، ئه یه ری کۆمه وه توژه :   باوه کاکه  ئامینه
  ید  ن ئه ی ویمه رپرسی ڕکخراوه تی، به یه ری کۆمه وه توژه :    یان ناسیح به

  نووس کانی ژنان ، ڕۆژنامه چاالکوانی بواری مافه : ڕووناک شوانی
                                                                                           ڤانتگارد  ی ئه رپرسی ڕکخراوه یسیۆنی ژنانی سۆسیال دیموکراتی سوید، بهندامی کۆم ئه : تارا توانا

  
  
  


