
  ی گشتی راۆ كوردستان بی وه ته  نهی نگرهۆ كی نامهڕجا

  ھانياست و جڕە ناویت  ژھهۆ کوردستان، ری گشتیاڕ ۆب

  اني کورد و کوردستانیکان هيی وه ته رک و مافه نه  ئهی نامهڕجا

 یک هی گه- ک به  وهیک هی نامهڕ کوردستان ـ کنک جاییەوەتە نیەنگرۆ کی گشتی وه بونهۆک
ن و ی ناوی5ت ژھهۆ کوردستان و ری گشتیرا ش به شکه/ کرد و پێر  ئهییژوو/م گرنگ و

  .کات  دهیھانيج

ران  رکهي داگیکردن/ و، ناولەن کوردستانیژ دهي/ل  کهی نانهيم و که  کورد و ئهیاي جوگرافیناو. ١
  .ن/ بیکار ن و به/> کوردستان بیناو کات که دستان ده کورد و کوریل گه ، بانگ له وه کاته ت ده ره
ن و،   بکهیاریدان ينوس  چارهیان مافیۆ خیر خاک سه ن لهان مافداريکورد و کوردستان. ٢
  .ن شان بکهيست ن ان دهيکان هی داخوازی/پ ان بهيیتدار  سته  دهینگ ره

 یکان وهاCداب ناوچه ھا له روه ژئاوا و، ھهۆ5ت و ر ژھهۆباکور، ر ت له بهیتا هان بيوردستانکورد و ک. ٣
ران ي، ئ تورکیتان ه-و ن ده هی5 له  که کوردستانی انهي/ج و  ئهی، ناو کوردستانی باشوریم/ر ھه

د یساۆني جو  وه  توانهیئامانج راق به/ع عس له  بهیم/ن رژ هی5 شتر له/ھا پ روه ھه ا ویو سور
، ن و  ناکهی-بو قه وه هيی وه ته  نهیزن  مهیک/سوربون ، بهی و فارسیب ره ، عهی تورکی ناوۆب اوهڕۆگ

  .نن/کارد ن بهیژ  دهێو  لهی نانهيم و که  ئهی و زمانی کوردیناو

 ن کوردستای باشوری-دراي فیم/ر  ھهی سنوری وه گکردنهن  تهی-و ان ھهيکورد و کوردستان. ٤
 کوردستاندا یتي سروشیو سنور/ن کان له اوهCداب وک و ھموو ناوچهرک ن و، که  ناکهڵقبو
  .زن/پار ده

 ەن و پاشناو/ان بنيکانە- منداە لی کوردیا، ناویران و سوري، ئايتورک کورد و کوردستان له. ٥
  .انیۆ خیکان  و زمانهی کوردەن بڕۆکان بگ هيب ره  و عهی، فارسیتورک

 ین و داوا و ئاست ستبکه  ده دا با ژنهۆ ریانیژ هک لی دایان زمانيکورد و کوردستان. ٦
 یتان ه-و  دهیزگاکان موو ده ر ھه سه  لهیزمان ، فره وه نه رز بکه ک بهی دایزمان به ده ر روه په

  .نن/پ ست بسه رده سه

 ی ژانهۆو ر نن و، له/کارب  بهSست بیو/ک پ هي/ر ج ھه  لهیی وه ته  نهیمبولي، ئارم و، س ئا. ٧
  .شنۆ بپیی وه ته  نهیرگ ن جلوبهەک کان ده هيی وه ته و داوا نه زگهۆخ له ارهگوز که

 ڕ بازای- و، جموجویشکارۆ فریواو ته ، بهیو کوردستان  کوردیبازرگان و کاسبکاران. ٨
  .ن بکه ه- ودا و مامه ان سهیۆ خیزمان ش بهیاریC کیک- ن و خه ان بکهیۆ خیکان  و زمانهیکورد به

 ی/پ ان بهيکان هیر  باوهیستیداو/، پنن و/بژ انهي-ماۆان خيکان نهیو ئا ڕ ان باوهيستانکورد و کورد. ٩
  .نن/ھ  نهی/ج و به وه نه ت بکه هڕن ی ئاۆت ب ه-و  دهیرم  فهیو هCیەنن، پ/ بی/ج ان بهیۆ خیو هCی په

 یتان ه-و ه دیرم  فهیم و کلتور ستهي سڵ گه ان لهيکان هیاوازيموو ج ان ھهيکورد و کوردستان. ١٠
ه یاوازينگ و ج ره موو ھه ان بهیۆ خیکان نگه و ئاھه ەنۆش و ب/پ نه ست بده رده سه

  .نەبد/پەرەپ وه کانه هی وه ته نه



 ی، پشتوانندا> بیک/ئاست له  کوردستان و تاراوگهیکان وو پارچهم ھه   لهیکورد و کوردستان. ١١
ست  رده  سهیتان ه-و  دهیک هی مه Zن و گهيو پ وه موو کرده  ھهیدژ ن و له زبکه/ھ  بهیی وه ته نه
  .ن ک بکه هی ھا له هڕ یک هیريپشتگ وه هيی وه ته  نهیرز  بهیک هیاريوش به

 یی وه ته ونه/ نی و ھاوکاریري پشتگینان/ستھەدەن کردن و بيدابۆان بيکورد و کوردستان. ١٢
ھان ي جیستانۆدڤۆموو مر ھهست و  رده  سهی5ن  گهیکان تنخوازه شکه/موکرات و پی دڵ گه له
  .ن به ده وه/ر به ختکارانه ابهي گیشانۆک/و ت کار

 یراوانيموو گ 5ن و ھهەجۆ ئ بدوەز ع/ڕە بەکەکە پیکۆرە سی ئازادۆ بیانکورد و کوردست. ١٣
ک  شان وهۆکيو ت  تر کاریتان و ست و لهيالينۆلۆ کیتان ه-و ه دیر رانسه سه  لهیاسيس

  .دان دا بن-و و ھه/ن ، لهن و  بکهڵ قبویی هو ته  نهیک هیريپشتگ

 یکۆ و داکیرباز  و سهیاسي سینگان شه/پ نه بده وره  گهی پشتوانیکورد و کوردستان. ١٤
 ۆ کردن بیرباز  سهیو کوردستان کورد یھا 5وان روه ن و ھه  بکهیی وه ته  نهی وه بزوتنه له
  .یرباز سه چنه  نه و نه ت بکه هڕست  رده  سهیتان و

 یتدار  سته  دهی مکارانه و سته ەرستان په نهۆ کیک/تیر نه موو داب و  ھهیو کوردستان کورد. ١٥
 دا یکسان هی یرز  بهیک/ئاست  ژنان لهیو ماف  وه نه ت بکه هڕ کورد یر ژنان سه له باوکسا5رانه

  .نن/بي/ج ن و بهيبب

   کوردستان ـ کنکیی وه ته  نهی نگرهۆ کی گشتیاتڤن جيمەازدی

  کسلۆبر

   ٢٨ - ٢٩.٠٥ .٢٠١١ ین گو

 


