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 ڕکخراوی ژنانی کورد دژ به توندوتیژیله الیه ن  

 
 

 یادی هشوو
 

 یاده وه ریه ک له ژیانی KWAHKدا ڕکخراوی ژنانی کورد دژ به توندوتیژی ٢٠٠٣ی ئوکتوبری ١١و ١٠له ڕۆژانی 
 هشوو ٢٠٠٢ی ئوکتوبری ١٢سه رله ئواره ی رۆژی . نس ئه کاته وه ساک پاش مه رگه تۆقنه ره که یوهشوو ی

سایدا بووبه قوربانییه کی دیکه ی کوشتنی ١۶هشوو له ته مه نی . به شوه یه کی زۆر دڕندانه له الیه ن باوکیه وه کوژرا
 . شه ره ف

 
 رتکخراوی فرانس لیبونه ته وه ییدا که له الیه ن رکی نئه م یاده وه رییه له پاریس له کونفرانسFrance-Liberté مادام ی

www .بروانه (ه وه پکھندراوه، به ڕوه ده چت Alcyone Assocaition ’Envol dن و هه روه ها کۆمه ه ی میته را
fr. libertes-france . (کی راسته قینه ی کورده، زۆر تووڕه یه له و توندوتیژییه ی که له الیه ن مادام دانیه ل میته ران که  دۆست

و ئه وا چه ندین ساه خه ریکی  پشتگیریکردن و یارمه تیدانی ژنانی کورده له  کۆمه گه ی کوردیه وه دژبه ژنان به ڕوه ده چت 
به ڕوه ده چت خۆی  ) واته بوون (”Devenir”ئه م به رنامه یه که له ژر سه ردی . خه باته که یاندا بۆ ئاشتی و دادوه ری

 . مرۆڤایه تی، ژینگه، ئازادی و ئاشتی: وار بابه ت ته رخان کردووهله سه ر چ
 

 : یاده وه ری هشوو به دوو شوه به ڕوه ده چت
:  هه ر تابلۆیه ک بریتییه له س به ش. ژنی کورد پیشان ئه درت١١ تابلۆی ١١به درژایی کونفرانسه که پیشانگای ، یه که م

ژیانی ژنان، ”ئه م پیشانگایه به شکه له پرۆژه یه ک به ناوی . نه یه کی کشراوی ئه و ژنهونه ی ژنک، به سه رهاته که ی و و
wwwبروانه  (”ڕوانگه ی هونه رمه ندان kwahk/com. kurdishmedia.   . ( 

ه رهاته که ی، ونه که ی و دوو ونه ی کشراو که په یوه ندی هه یه به ژیانی هشوو به درژایی ئه م پرۆگرامه له گه مان ئه بت؛ به س
ونه کان له الیه ن هونه رمه ندی . کورت و کاره سات ئامزه که ی له ناوه راستی کاره کانی ئه م به رنامه دا جگای خۆیان ده که نه وه

ڕبوار . ک مامۆستای هونه ری هشوو بوو له ڕۆژئاوای له نده نبه ناوبانگی کورد ڕبوار سه عیده وه کشراون که بۆ ماوه یه 
 .  داده ندرتKWAHKی ئوکتۆبر له سه ر سایتی ١٢پیشانگایه کی تایبه تی پشکه ش به یادی هشوو کردووه که ڕۆژی 

 
ه وه وتارک پشکه ش ) آواك(ی ئوکتۆبر سه باره ت به کوشتنی شه ره ف له الیه ن نونه رکی ١١له دووهه مین ڕۆژدا، واته 

 . ده گیرت باری هشوو له ناوه ندی باسه که دا ئه بت و به ده قیقه یه ک بده نگی رز له یادی هشوو. ده کرت
 .   وتارک پشکه ش ده کات”ئاشتی له ناخی خۆماندا”دوابه دوای ئه م به شه داالیی الما له ژر سه ردی 

 :کات و شون
Date:   Friday- Saturday، October 10-11th، 2003 
Time:  Friday، October 10th: 20. 45 to 23. 15.  

Saturday، October 11th: the morning session: 9. 45 am – 12. 30 pm 
The afternoon session: 14. 30 – 19. 00pm 

Venue: La Grande Halle de la Villette، Salle Charlie Parker 
 211، avenue Jean Jaures، 75019 Paris 
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Underground St: Porte de Pantin (line: Bobigny-Porte d’Italie 
:بۆزانیاری زیاتر ده توانن په یوه ندی بگرن به مونیره موفتی زاده وه به و ژماره  ته له فوونه ی خواره وه له له نده ن و یان به ئیمه ل  

@ 

For more information، contact Monireh Moftizadeh on 07 866 865549.  
Email: kwahk@hotmail. com Kurdish Women Action against Honour Killing  
www. kurdishmedia. com/kwahk 
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