
  
  

 زن ناموس ھیچکس نیست
   

قتل ھای ناموسی در شھرھای کردستان و فشارھایی کھ بھ خودکشی زنان و دختران 
جوان منجر شده است، باید ما مردم را در سراسر کردستان تکان دھد و از جای خود 

نباید بگذاریم کھ مردساالری، ناموس پرستی و سنت ھای ضد انسانی و عقب .بلند کند
  . این جان زنان و دختران جوان را بگیردمانده بیش از

   
ما امضا کنندگان علیھ قتلھای ناموسی اعالم می کنیم در مقابل جنایاتی کھ علیھ زنان 

و   این جنایات  صورت می گیرد می ایستیم و از ھر طریق ممکن برای پایان دادن بھ
نان و ما ھمھ ز. میکنیم علیھ ھمھ رسومات و قوانین عقب مانده و ضد زن تالش

انسانھای مدافع انسانیت و مدافع حقوق زن را بھ پیوستن بھ این حرکت فرامی 
  .خوانیم
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