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  . .  ثشطريي لة ِرؤذنامةنوس شةمزين جيهاين ثشطريي لة ِرؤذنامةنوس شةمزين جيهاين بؤ بؤبانطةوازيبانطةوازي

  . جةماوةري بةشةرةيف كورد
  . مرؤظ دؤستان
  . ئازادي خوازان

 . ِرؤذنامةنوس و نوسةراين كورد
  

سياسةيت سةرسةخيت كؤكوذي و كاولكاري   هيض ضني و تويذيكي كورد لةوةك هةموو اليةكمان دةزانني
ذة بة ،  بةش نةبووةدوذمناين يةك لةدواي يةكي يبئةوةتا ئةمِرؤش وةك ثيشةي هةميشةييان دري

  .  دةدةنكؤلَي و لةناوبردن و سةركوت كردمنانسياسةيت ن
 و سانسؤركردين  ِرؤذنامةنوسانِرذيمي ئيران ماوةيةكي دريذة دةسيت داوةتة سةركوت كردين

 و دةيةوي بةو شيوةية ماوةيةكي يمةية ئةو ِرذدواين ثةلةقاذيكاين مةرطينيشانةي ئةوةش ، كانِرؤذنامة
 ِرؤذنامةي كوردي و طرتين ضةندين ِرؤذنامةوان دواي داخستين ذمارةيةك، تر خؤي لةسةر ثي يلَيتةوة

شةمزين  (الكظان لة بواري مافةكاين ذناندائيستا ِرذيمي ئيران فشاريكي زؤري بؤسةر ِرؤذنامةنوس و ضا
ئازادي بريوِرامان وةك بةردةوامي بدات بة بنثي كردين يت لة خودي شةمزيندا هيناوة و دةخواز) جيهاين

  . ثيشةي بةردةواميان
 دةستطريكرد و بؤماوةي ِرؤذيك لة  ئيران شةمزين جيهاينعايتالَ دةزطاي ئيت٢٠٠٤ / ١٢ / ١٩ِرؤذي 

 براوةتة  سةخت و دذوار ليكؤلَينةوةي وبةندينخانةدا هيشتيانةوة دواي ئةشكةجنةيةكي زؤري دةرووين
  .  بةم تاوانانة دادطايي دةكةنبةر داطا و

  . كوردستان يتالَِرؤذهة لة ذنان ِرةوشي لةسةر نوسني -١
 تةالَ ئةو وو هؤلَةنداية زينداين لة ئيستا كة كةسبري نورية كورد ذين سياسةتةمةداري لةسةر نوسني -٢

 كة ِرؤذنامةكةش مةردووم ثةيامي ِرؤذنامةي لة نةوةيوكردالَبدةخوازيت ِرادةسيت توركياي بكاتةوة و 
  . داخراوة

  . ميزؤثؤتاميا ِراديؤي بؤ مةهاباد شاري و ئيران مةجليسي هةلَبذاردين لةسةر ِراثؤرت -٣
  . نوسينةكانيدا لة ئيران كوردستاين لةجيي كوردستان يتالَِرؤذهة وشةي بةكارهيناين -٤
  .  لة باكووري كوردستانئامةد ويذةيي شاري كؤنفرانسي لة بووينبةشدار -٥
  . زانا لةيال لةطةلَ ديداري -٦
  .  لة باكووري كوردستانبامتانكلتووري شاري  ظيستيظالَي لة بووينبةشدار -٧ 
  . كوردستان يتالَِرؤذهة لة سِركةرةكان ماددة وبوونةوةيالَب لةسةر نوسني -٨ 
  . ذتيظيِرؤ و ميزؤثؤتاميا ِراديؤي بؤ قسةكردن -٩ 
  . طةل كؤنطرةي و ثةذاك كردين هاوكاري -١٠ 
عايت مةهاباد و ثييان الَ بانطكراوةتةوة بؤ ئيدارةي ئيت٢٠٠٥ / ٠١ / ٤دواي ئةوة جاريكي تر واتة  

ِراطةياندووة كة هاتووضؤي بؤ دةرةوةي ئيران يلَ قةدةغةية و تةنانةت ئةطةر لة شارةكةي خؤشيدا واتة 
  . عات وةرطريتالَضيتة دةرةوة دةبيت مؤلَةت لة ئيتمةهاباد خبوازيت ب
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ِرؤذي  و عات ثيي وتووة كة سزايةكي قورسي بةسةردا دةدةنالَ يةك لةكاربةدةستاين ئيتهاوكات
 ئةم مانطة دووهةمني دانيشتين دادطاي هةية لة لقي دووي دادطاي ئينقاليب شاري ١٠دووشةممة واتة 

  . مةهاباد الي حاكم عةباس زادة
  . دراوةةن ِرذيمي ئيرانةوة لة سيدارة شةمزين جيهاين كضي عةيل جيهانيية كةلةاليوةك دةزانريت

  :بةتايبةيت نوسةر و ِرؤذنامةنوساين كورد، طةيل كوردي بةشةرةف و مرؤظ دؤستان
 يي ناِرةواهةولَبدةين ثيش بة بِرياريكهةموو لةطةلَ يةك ئةمة دووهةمني بانطةوازة كة داواتان ليدةكةين 

 تةداالَؤذنامةنوس و ِرؤشنبرياين كورد لةو و لةبةرامبةر شةمزين و هةموو ِردادطا سةربازيةكاين ئيران
 ئازاديةكامنان دةنطي بةدةستخستيندميوكراسي و و بةرقةراركردين بطرين و لة ثيناو هينانة كايةي 

 تر سنوور بؤ بريكردنةوة و ئازاديةكامنان بانةهيلَني ضي،  بةجيهان ِرابطةيةنني بةرامبةرمانناِرةزايي
  . دانريت

  .  بؤ هةموو ئةو مالَثةِرانةي لةو بوارةدا هاوكاري دةكةنلةطةلَ ِريزي يب سنوور
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