
  ری گه رۆژنامهیاندنی  راگه
  

   ازانهوخۆپیشاندانكی ئاشتیخ
   باشوری آوردستاندا ردانی سوپای تورآیا له ستوه دژی ده

  
، )KWAHK( توندوتیژی   ركخراوی ژنانی آورد دژ به وه ی یادی رۆژی جیھانیی ژنانه بۆنه به
ر  سوپای تورآیا بۆ سهآردنی  درژیست ری ده گه  ئه ر به ڕامبه ڕبین به زایی ده ستی ناڕه به  مه به

 دا ساز Downing Street 10   له دانكی ئاشتیخوازانهخاآی باشوری آوردستان، خۆپیشان
  . ن آه ده
  

.  نگی  چشتووه بروزه دان جۆر زه  سهآوردستانرانی  وایی داگیرآه رمانه ژر فه ژنی آورد له
عسدا  ستی رژمی به ژر ده  باشوری آوردستان و له هی سی سای رابردوودا ژنی آورد ل ماوه له

، راگواستن، آوشتن و  نجه شكه ستدرژیی نامووس، ئه ، دهیر سه ستبه دوچاری زیندانیكردن، ده
شدا ژنی آورد  مه ڵ ئه گه له. غدا بوون مین قوربانیی دیكتاتۆری به آه ژنان یه.   بووهینۆسایدج
هاری  ی به آه ڕینه  راپه  له. آانیان ی مافه وه ستھنانه ده ۆپاراستن و بهرگریدا بوون بۆ خ به م له رده هه

   له ی آه یهی  رژه م ئازادییه ی ئه سایه له.  ندووه ی سه ره  زیاتر په باته م خه  ئه دواوه  به1991سای 
  یان له وره رۆلكی گه، ژنان   ئارادا بووه باشوری آوردستان له   لهدا سای رابردوو ی دوانزه ماوه
وامدا بوون دژی تۆتالیتاری و  دهر باتی به خه  و له آورددا بینیوه ی گه نیكردنی آۆمه ده مه به

  .می پیاوساالری سیسته
  
یان  آه ریه  هه  آه شبووه ڕخواز و ئاشتیخوازدا دابه ی شه ره نوان به  آاتكدا جیھان له مۆ له ئه

 بۆ  ب تی خۆی هه ی تایبه  ژنی آوردیش پۆژه ، پویسته خات تی خۆی پشده ئامانجی تایبه
ژنی آوردی ،  ن سوپای تورآیاوه  الیه ری داگیرآردنی باشوری آوردستان له گه ئه.  ئایینده
ن سوپای تورآیاوه،   الیه داگیرآردنی باشوری آوردستان له.   وه وره  ترسكی گهناو  خستۆته

ی  ماوه  له ژنی آورد  آهی زموونانه و ئه ستانی عراق و ئهخۆیی آورد ربه ناوچوونی سه  له واته
  . ستی هناون ده  سای رابردوودا وه دوانزه

  
   له وه زراندنیه  آاتی دامه ر له هه:  ویسته نه گه  آورد به ر به رامبه نگی رژمی تورآیا به بروزه زه

   آورد پیاده ر به رامبه ی به ی ناسنامه وه تی قآردن و سینه تورآیا سیاسه   وه1923سای 
 4500 و  زار آوردی آوشتووه دان هه ی تورك سه ندرمه ی دواییدا، جه انهم س له.  آردووه

  نجه شكه آانی تورآیادا ئه  زیندانه زاران ژن له هه.   و الدی آوردستانی وران آردووه شارۆچكه
م  ه قه آو ووتكی دیموآرات له رچی تورآیا وه گه ئه. ر  سه ته ستدرژیان آراوه ون و دهدرا



عس  تی رژمی به  سیاسه ر له گه لی آورد، ئه  گه ڕ به ڕامبه تی تورك به م سیاسه ، به دراوه
ی ژنی  ئمه. امۆش بكرێر  ناتوانرێ فه  آه آه  راستیه مه ئه،  بووه بووب باشتر نه تر نه دڕندانه

  . موو رژمكی دیكتاتۆر  هه آورد خوازیاری ئازادی و رزگارین له
  

ی   بۆ ژن، ئمه  سیمبولی ئازادی و رزگاریه یادی رۆژی جیھانیی ژنان آه  بۆ ستایش لنان له
  پرسان، لهر  رای گشتی و به مان بهواآان داوا رهیاندنی  گه و  ترسیانه م مه ئه نیازی  ی آورد بهژن

رۆك  ی سه م ئیداره دهر به  دا خۆپیشاندانك له2003/ 03/ 10وتی  ، ركه ممه رۆژی دووشه
  . ین آه ز ده ساداریتانیا زیرانی به وه
  
  .آسانی ری و یه روه دادپهباتمان بۆ ئاشتی، ئازادی،   خه  له شداریتان پشتگیرییه به
  

  2003/ 03/ 10 ، ممه رۆژی دووشه: وت ركه
  .ڕۆ  ی دوای نیوه5.00 – 2.00: آاتژمر

  Downing Street 10: شون
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