
www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان 9:52 31-1-2005

   فؤندا  فؤندا ييكؤبونةوةيةككؤبونةوةيةك  لةلةكورد كورد   طةجناينطةجناين
  ) فيردؤند (خاتووي  هؤلَةند و ثيكةوة ذيايني هاوكاري وةزيرلَلةطة ردوكطةجنان  ئةجنومةين

  
 ةوة"ميديــــا" كوردي لة هؤلَةندة ي يانة ِراطةياندينيتايبةت لة ليذنة

  

   
 

  طةجنايني ِريكخراو11 ينوينةر  بة ئامادةبووين25/1/2005  ِريكةويتيشةممةص سي ِرؤذيئيوارة
ي، عيراقي، ئةنتيلي، هند، ئيرايني، ئيندؤنيسي، سورينام، عةرةب، تورك ( هؤلَةندةيثةناهةندة و بيطانة

 ي الهايدا لة شار، von هؤلَةندة  ثةناهةندةكايني دةزطايلة ذير ضةتر) هتد.... طانا و كوردي، هند
  و ثيكةوة ذياينياوكارهثةنابةران و  ي وةزيرVerdond  خاتوو ضِروثِر بة ئامادةبووينيكةكؤبونةوةي

 .  ساز كرايهؤلَةند
 وتاريك ثيشكةش كرا و مةبةسيت فؤنةوة وي دةزطايسةرةتا لة اليةن سةرؤكلةم كؤبونةويةدا 

طةليك  ثيشكةش كرد و ي خؤي ثةنابةران ووتاري وةزيرVerdond ثاشان خاتوو، بونةوةكة خراية ِرووكؤ
ة بةر باس و ستخلة هؤلَةندة  وة بيطانة طةنج و الوايني ثةيوةنديدار بة دواِرؤذي ضارةنوسسازيسبا

  . خواس
 ي خؤيان طيِرا و توانيان سةرجني طرنط و دياري كورد لةم كؤبونةوةيةدا ِرولَ باسة طةجناينشاياين
 ِرابكيشن و ويست و خواسيت بة الي خؤياندا ي هؤلَةند و ثيكةوة ذياينياوكار ثةنابةران و هيوةزير

  . ي بةِريزييان لة هؤلَةندة خستة ثيشضاو"ميديـــا "ي كوردي كورد و يانةطةجنان و الواين
  : ئةم كؤبونةوةيةلة خالَة طرنطةكاين

  . داص خانةخوي كؤمةلَطالَ طةجنان لةطةوبوون و خؤطوجناندينالَ تيكةيثرؤسة •
 .  بةردةوامي جؤراوجؤريضاالك •
 طةجنان و ناساندن  ئةجنومةيني كورد لة دةور طةجنان و الوايني زؤري ذمارةيةكيطردبوونةوة •

 . يةوةي هؤلَةند طةجناين توندوتؤلَيان بة كؤمةلَة و كلوثةكاينيو ثةيوةند
 شارةزا و بة  كةساين و بانطيشنت كرديني و ِرؤشنبريي سياسي جؤرةها كؤِر و كؤبونةوةسازداين •

 . ئةزموون لةو بوارانةدا
 كورد لةم كرؤبونةوةيةدا ئامادةبوون و بةختيار بةكر وةك  لة طةجناين11 ئاماذة بؤكردنة ييطةج

 ي يانةي بنكة كرد بؤ سةرداين ثةنابةرايني وةزيرVerdond  بةِريز خاتوو طةجنان بانطيشتينينوينة
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  طفيتي بيت و بةِريزيشيةكانيان ئاطاداريلة ئةمستردام تا لة نزيكةوة لة كار و ضاالك "ميديـــا "يكورد
، يةكانيانداي ليكردن بةردةوام بن لة كار و ضاالكي و داوا كردني و سوثاس كة ميوانداريان بكاتثيدان

 يلة كؤتاي،  خؤت و خانةخؤيش هؤلَةندة كة تييدا دةذينيتالَضونكة طةشة كردن و فيربوون خزمةتة بة وو
ي  هونةري بة شةوةكة هات و طروثين و خواردنةوة دوايبة ئاهةنط و سةما و خوارد، كؤبونةوةكةدا

)Lange Frans (و) u Baas B (بة طؤراين Rapشةوةكةيان ِرازاندةوة  .  
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