جاڕنامهی كﯚنگرهی نهتهوهی كوردستان بﯚ رای گشتی
بﯚ ڕای گشتی کوردستان ،رۆژھه تی ناوەڕاست و جيھان
جاڕنامهی ئهرک و مافه نهتهوهﯾيهکانی کورد و کوردستانيان
کﯚبونهوهی گشتی کﯚنگرەی نەتەوەﯾی کوردستان ـ کنک جاڕنامهﯾهکی وهک به-گهﯾهکی
گرنگ و م/ژووﯾی ئهرێ کرد و پ/شکهش بهرای گشتی کوردستان و رۆژھهالتی ناوﯾن و
جيھانی دهکات.
 .١ناوی جوگرافيای کورد و ئهو کهمينانهی کهل/يدهژﯾن کوردستانە و ،ناول/کردنی داگيرکهران
رهت دهکاتهوه ،بانگ لهگهلی کورد و کوردستان دهکات کهناوی کوردستان ب</ن و بهکاری ب/ن.
 .٢کورد و کوردستانيان مافدارن لهسهر خاکی خﯚﯾان مافی چارهنوسيان دﯾاری بکهن و،
رهنگی دهسته تدارﯾيان بهپ/ی داخوازﯾهکانيان دهست نيشان بکهن.
 .٣کورد و کوردستانيان بهتاﯾبهت لهباکور ،رۆژھهالت و رۆژئاوا و ،ھهروهھا لهناوچهدابCاوهکانی
ھهر/می باشوری کوردستان ،ناوی ئهو ج/يانهی کوردستان کهلهالﯾهن دهو-هتانی تورک ،ئيران
و سورﯾا و ھهروهھا پ/شتر لهالﯾهن رژ/می بهعس لهع/راق بهئامانجی توانهوه و جينﯚساﯾد
گﯚڕاوهبﯚ ناوی تورکی ،عهرهبی و فارسی ،بهسوربون/کی مهزنی نهتهوهﯾيهوهقهبو-ی ناکهن و،
ناوی کوردی و زمانی ئهو کهمينانهی لهوێ دهژﯾن بهکارد/نن.
 .٤کورد و کوردستانيان ھهو-ی تهنگکردنهوهی سنوری ھهر/می فيدرا-ی باشوری کوردستان
قبوڵ ناکهن و ،کهرکوک و ھموو ناوچهدابCاوهکان لهن/و سنوری سروشيتی کوردستاندا
دهپار/زن.
 .٥کورد و کوردستان لهتورکيا ،ئيران و سورﯾا ،ناوی کوردی لە مندا-ەکانيان بن/ن و پاشناوە
تورکی ،فارسی و عهرهبيهکان بگﯚڕن بە کوردی و زمانهکانی خﯚﯾان.
 .٦کورد و کوردستانيان زمانی داﯾک لهژﯾانی رۆژنهدا با دهستبکهن و داوا و ئاستی
پهروهردهبهزمانی داﯾک بهرز بکهنهوه ،فرهزمانی لهسهر ھهموو دهزگاکانی دهو-هتانی
سهردهست بسهپ/نن.
 .٧ئا  ،ئارم و ،سيمبولی نهتهوهﯾی لهھهر ج/يهک پ/وﯾست ب Sبهکارب/نن و ،لهو رۆژانهی
کهگوزارهلهخﯚزگهو داوا نهتهوهﯾيهکان دهکەن جلوبهرگی نهتهوهﯾی بپﯚشن.
 .٨بازرگان و کاسبکارانی کورد و کوردستانی ،بهتهواوی فرۆشکاری و ،جموجو-ی بازاڕ
بهکوردی و زمانهکانی خﯚﯾان بکهن و خه-کی کCﯾارﯾش بهزمانی خﯚﯾان سهودا و مامه-هبکهن.
 .٩کورد و کوردستانيان باوهڕ و ئاﯾنهکانيان خﯚما-يانهبژ/نن و ،پ/داوﯾستی باوهرﯾهکانيان بهپ/ی
پهﯾCهوی خﯚﯾان بهج/ی ب/نن ،پەﯾCهوی فهرمی دهو-هت بﯚ ئاﯾن ڕهت بکهنهوهو بهج/ی نهھ/نن.
 .١٠کورد و کوردستانيان ھهموو جياوازﯾهکانيان لهگهڵ سيستهم و کلتوری فهرمی دهو-هتانی
سهردهست بدهنهپ/ش و بﯚنە و ئاھهنگهکانی خﯚﯾان بهھهموو رهنگ و جياوازﯾه
نهتهوهﯾهکانهوهپەرەپ/بدەن.

 .١١کورد و کوردستانی له ھهموو پارچهکانی کوردستان و تاراوگهلهئاست/کی ب<ندا ،پشتوانی
نهتهوهﯾی بهھ/زبکهن و لهدژی ھهموو کردهوهو پيالن و گهمهﯾهکی دهو-هتانی سهردهست
بهوشيارﯾهکی بهرزی نهتهوهﯾيهوهپشتگيرﯾهکی ڕهھا لهﯾهک بکهن.
 .١٢کورد و کوردستانيان بﯚدابين کردن و بەدەستھ/نانی پشتگيری و ھاوکاری ن/ونهتهوهﯾی
لهگهڵ دﯾموکرات و پ/شکهتنخوازهکانی گهالنی سهردهست و ھهموو مرۆﭬدۆستانی جيھان
کار و ت/کﯚشانی گيابهختکارانهبهر/وهدهبهن.
 .١٣کورد و کوردستانی بﯚ ئازادی سەرۆکی پەکەکە بەڕ/ز عەبدو ئﯚجەالن و ھهموو گيراوانی
سياسی لهسهرانسهری دهو-هتانی کﯚلﯚنياليست و لهو تانی تر کار و تيکﯚشان وهک
پشتگيرﯾهکی نهتهوهﯾی قبوڵ بکهن و ،لهن/و ھهو-دان دا بن.
 .١٤کورد و کوردستانی پشتوانی گهورهبدهنهپ/شهنگانی سياسی و سهربازی و داکﯚکی
لهبزوتنهوهی نهتهوهﯾی بکهن و ھهروهھا الوانی کورد و کوردستانی سهربازی کردن بﯚ
و تانی سهردهست ڕهت بکهنه و نهچنهسهربازی.
 .١٥کورد و کوردستانی ھهموو داب و نهرﯾت/کی کﯚنهپهرستانە و ستهمکارانهی دهسته تداری
باوکساالرانهلهسهر ژنانی کورد ڕهت بکهنهوه و مافی ژنان لهئاست/کی بهرزی ﯾهکسانی دا
ببين و بهج/يب/نن.
ﯾازدەمين جﭭاتی گشتی کﯚنگرهی نهتهوهﯾی کوردستان ـ کنک
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