
  !!!وێ د كونف�رانس� ك� داژن ئو چارڒس�ركردنا ك�ش�يا 
كونف�رانس�ك ل س�رباژ+رێ سوئ�دی ستوك(وىل د " ژناين باشوری كوردستان ئو بنياتناين كوم�!ى�ی م�دڒين" ل س�ر نا� 

اين يا كاك ئ�ڤ كونف�رانس� ژ ئايل حكوم�تا <�ر+ما كوردستا> ئو ب پشت�ڤ.  ێ ت�ت� ل دارخسىت2005-04. 09/10ناڤب�را 
ن�ڈنيڤان بارزاين وڒكى س�روك� حكوم�تا <ار+ما كوردستا> ئو راو+ڑكردن د گ�ل راو+ڑكارا خوڒ خاتو م�<اباد ق�رڒداخى 

 د س�ری دا پ�نىاڤاڒك گ�ل�ك باش� ئو كار ئو خ�بات�ك وڒ<ا ك� بش�ت ت�شك ب�خيت� س�ر نيڃ�يا دی يا . گ�<يشيت ي� � قوناخ�
ڃاكا كوردی ژ <�مى ئايل يان ڤ�، س�رڒراQ � ژی  ل س�ر پ�شخستنا ج- وات� ژن-ی يا � نيڃ�جڃاكا كوردی ئو كاريى�ر

ا كوردی ك� ژن ن�ك ت�نيا  گ�ش�ساندنا م�شك، بني ئو رايT پياوێ كوردی ل <�مب�ر ژن ئو ئافرڒتئ�ڤ كونف�رانس� ببيت� <وی
د بن�رڒت دا ي� ئو جڃاك� وڒكى ئ�ندام، ب�ش�ك ژ پ�ك(اV ج�ست� ي�ك� ك� ژ بوی م�رامT تايب�U بكار ب�ت، ب�لكو ژی ئ�و 

   .Tي�كسانن ئو خاوڒن مافد سروشت دا  - ژن ئو پياو–ژی <�ردو 
     

  .: بوی م� يT كورد ك� ئ�م بزانىيچ�ند ت�بيين ل س�ر ل دارخستنا كونف�رانس�ك وڒ<ا ل دڒرف�ی كوردستا> گ�ل�ك گرينى� ژ
–  Vپ�ويست� چونك� ئنيو ئ�م خوڒ . ژ بوی جڃاكا ئو شارستاين ي�تا كوردستا> پنت پ�ويست�كونف�رانس�ك وڒ<ا ژ <�ر كا

  .ل <�مب�ر گ�ل�ك ك�ش�يT جڃاك� دبينن ئو چارڒس�ركردنا ڤان ك�ش�يان ت�نيا ب م�شك� پياو ساالری نائ�ت� بدی
ى�ری ل س�ر گارانكاری  ك�ري-ل دارخستنا كونف�رانس�ك وڒ<ا ل دڒرڤ�ی وڒالت فاكت�ر+ن خوڒ يT <�رڒ گرينگ -

 ل دڒست ددڒت ئو دبيت� كونف�رانس�ك b رڒنگ ئو روی ئو <�روڒسا ژی b ناڤ�روك، <�رچ�ندڒ ك� -د جڃاك� 
  . ناڤ�روكا كونف�رانس�ك وڒ<ا پر بو<ا ژی بيت ژ ئايل ئاكادڒمى ڤ�

ئ�ڤ . ا بدڒن� خويا كردنر+ك� چارڒس�ركردنا ك�ش�ي�ك وڒ<ا ن�ك وڒ<ا ئاسانا، <�روڒكى ك� <ندڒك ژی ب�لكو وڒس -
ببيت� <وی <�موار كردنا ياسايا <�ر+ما ئ�رك ل س�ر مل� پارل�ما> كوردستا> ي�، ك� وڒكى دڒس�التا ش�رعى 

 . كوردستا>  ئو پشتىنيی ي�ك جدی ژ ماe ژنا كوردی بك�ت
-  Uرامياری يا كوردی ئو د گ�ل � ژی كاك ن�ڈنيڤان بارزاين گ�ل�ك ب ئاواي�كس�ركرداي� Tباش ل س�ر رڒوشا ژن 

ئ�ڤ پ�ويست� ل س�ر كاك ن�ڈنيڤان بارزاين ك� ب خوڒ ب ئاواي�ك چاالك د پ�شى يا <�ر . كوردستا> ئاگادارڒ
چونك� دڒما . س�ركردڒي�ك كوردی دا وڒكى ئ�رك ل س�ر شا> خوڒ پشتىنيی ئو پاراستنا ماe ژنا كوردی بك�ت

ئ�ڤ ژبني ن�ئ�ت� كردن ك� قودسى ي�تا ژنا . رد قودسى ي�ت�ك تايب�ت <�ي�ژنا كو: ك� كاك م�سعود باراين دب�ڑيت ك� 
ن�ك ب دان h نان ب چ�وساندنا ژنا . كوردی ت�نيا ب پشتىنيی ئو دان پ�نان ب ماe ژنا كوردی بدی ت�ت

 . كوردی
-  eئو ئ�ڤ ژی . باوڒ ت�ت� ناسكردن <�شتا - موناگومى–ل كوردستا> ئنيو كولتوروا چ�ند ژين يان فرڒژين ك� ب نا

ب بريارئو ياسايا پارل�ما> كوردستا> داوی ب ئاواي�ك ياساٰى داوی ب رڒوش�ك ديارڒ ك� پارل�ما> كوردستا> 
ئ�ڤ ن�ك پاراستنا ژ> ي�، دڒما ك� ئ�م دبينن ك� كڈ�ك . ب�الم ئنيو ئ�ڤ رڒوش� <�رديسان ب�ردڒوام�. وڒ<ا ئاين

 jد ب كابراي�ك ت�من 17/18كورد ت�مmكابرا ب�لكو ئو <تد بك�ت، چونك�/ 50/60 سايل ب دارێ زورێ م 
ئ�ڤ ل س�ر س�ركرداي�U يا حكوم�تا <�ر+ما . خاوڒن ئ�شني بيت، خاوڒن بارڒك ئابوری ب�رفرڒ بيت ئو <تد

 . پ�شى ل كارڒك وڒ<ا ب ئاواي�ك پراكتيك بىرنكوردستا> ي�، ك� 
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 باشور د -نژ <�مى يان ژی پارت ئو ر+كخراو+ن رامياريT كوردستاين د س�ری دا ژی پارU دميوكراU كوردستا -
ش�ت كاريى�رڒيك باشنت ئو پت�وتر <�بيت ل س�ر پ�شڃ�چونا بارێ ژنا كوردی، ئ�گ�ر ب�ت ئ� كارڒك وڒ<ا م�راما 

 . چونك� ئ�ڤ پارت� ب خوڒ خاوڒن ر+كخراوڒك يا ژنان� ئو خاوڒن م�ڑوي�ك ب�رفرڒ. س�ركرداي�U يا پارتا ناڤنبا بيت
 ژ كونف�رانس�ك وڒ<ا دبيت، دڒما ئ�ڤ كونف�رانس� ل كوردستا> ژنا كوردی ئو جڃاكا كوردی ت�نيا <نى� سود -

چونك� ل كوردستا> ب <�بونا دڒزگ�<T راگ�ياندنا كوردی دڒنگ، م�رام ئو . <اتيب يا ل دارخسىت ئو بر+ڃ�چون
<�رووڒسا ژی ئارماحنT كونف�رانس�ك وڒ<ا باشنت دگ�<يشت� ژنا كوردی ئو ك�ريى�ري�ك باشنت ل س�ر جڃاكا 

 . ردی دێ <�بيتكو
ژ ب�ر كو فاكت�را <�رڒس�ركى يا كوردستاين ب . كونف�رانس�ك وڒ<ا ل سوئ�دی خاوڒن ك�ماسيT ئاكادڒمى ي� -

ئاوڒي�ك ب�رفرڒ ب�شدار نين� د كونف�رانس�ك وڒ<ا دا، ك� بش�ت ديد ئو بوچونT خوڒ س�بارڒت ب پ�ك(ات، پ�ناس 
نس�ك وڒ<ا دا ب�شدار ن�بونا ك�ساي�تيT كوردی، ك� ژنن ئو ل كونف�را. ئو پ�ى�<ا ژنا كوردی بدڒت� ناسكردن

روعيا ت�لوعى، . كاز+وڒ ساخل، د"خاوڒن ديىت ئو بوچونT جياوازن ژ ديىت ئو بوچونT بر+ڃ�ب�ر+ن كونف�رانس� وڒكى 
 . ايىتوڒكى ك�ماسى ت�ت� د" ژنT ئاكادڒمى ل كوردستا> ئو نيون�ر+ن ر+كخراو+ن ئافرڒتان ل كوردستا> ئد <تد

 راو+ڑكارێ س�روك� حكوم�تا <�ر+ما كوردستا> بام، من دڒست ب كونف�رانس�ك وڒ<ا ن - ك� نيم�-ئ�گ�ر ئ�ز -
ئو . دكر، ك� د ماوڒي�ك <ندڒ كورت دا ل دار<اتي� خسىت ئو خاوڒن گ�ل�ك ك�ماسيT جڃاكى ئو ت�كنيكى ي�

و ل بن چاڤد+ری يا م�ديا كوردی ئو دڒزگ�<T پ�شنيارا من ژی دا ئ�ڤ بيت� ك� ئ�ڤ كونف�رانس� ل كوردستا> ئ
 . راگ�ياندنا كوردی <اتبيا ل دارخسىت

  
ئ�گ�ر !! باي�خدارڒ ك� چما س�ركرداي�U يا حكوم�تا كوردستا> ئو پارتT سياسى <ندڒ گرنىى ددڒن� ك�ش�ي�ك وڒ<ا

ن خوڒ دا نوژڒن كردن�ك� بك�ين ئو  ئ�م د ناڤ ر+ز+پ�ويست� ك�، گرينى�ك�ش�ي�ك وڒ<ا ژ بوی س�ركرداي�U يا كوردی 
ل دارخستنا كونف�رانس�ك وڒ<ا ل . ر+كڃ�ك�ر بىي ژ بوی ب�شدار بونا ئافرڒتا كوردی د بزاڤا رامياری ل جڃاكا كوردی دا

باي�خداری يا ژنا كوردی ل ئايل دڒرڤ�ی كوردستا>  ژگرينىى ئو باي�خداری يا كورنف�رانسا <ان ك�م دك�ت، <�روڒسا ژی 
  !!!.اي�U يا سياسى كوردی ئو حكوم�تا <�ر+ما كوردستا> نيشان ددڒتس�ركرد
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