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  لَِراثؤرتة هةوا

   كورد كورديي كلتور كلتورييئةجنومةنيكئةجنومةنيكي ي  ثِرؤذة ثِرؤذة دامةزراندين دامةزراندينييبانطةوازبانطةواز
  دادا""ميديــــاميديــــا " "ييلة كؤِريكلة كؤِريك

  
   نوسةري كتيبةكةيبةرط

  
  ئنستيتوييتيبة هاوكار 00، 14 ثاشنيوةِرؤ ي كاتذمير دوو2005-04-17 ِريكةويتي يةكشةممةيِرؤذ

  كورد بةِريز كاكي بؤ نوسةري فةرهةنطيكؤِريك، ، ةندةلة هؤلَ" ميديـــا "ي كوردييانة، ) ئيالمريكان(
 ي هؤلَةندبةزماين، ة) "يةكانيئيالم" كورد كؤيني شاراوةيميذوو(  كتييبخاوةين) يحةميت قليج بةيرةي(

  . ساز كرد) ئيالمريكان( ئنستيتوييت يو سةرؤك
 ي و كؤششلَهةو،  ِرابوردووةوةي سال12َ لة تة والَ خؤرهة كوردستايني كوردي ميذوونوسيكيبةِريز

 ديرين و شاراوة و كةلةثور و ي ميذوويبؤتويذينةوة و ساخكردنةوة،  تةرخان كردووةي خؤيثسانةوةصب
 قةوارة طةورةدا ي الثةِرةي286 ي لة هؤلَةندة لة بةرطيك2002 يلة سالَ.  كوردي شاراوةشارةستانييت

ئةم كتيبة .  طةياندووةيبة ضاث ي هؤلَةندبةزماين، ة) "يةكانيئيالم" كورد كؤيني شاراوةيميذوو( كتييب
 ئةو كوردستان، يةكان سةملاندويةيتي ناوضة كورد ديريين بة كؤمةلَيك بةلَطة و دؤكؤمينيتدةولَةمةندة
،  يةكةم نوسني و خويندنةوة بووة لة ميذوودا ديرين و خاوةين شارةستانييتي دايكية كة بةناوضةية
  عيساوة ثيش لة دايك بووينلَ سا4000 لةو ية ي كوردِرةسةين يكة ووشةيةك) نيسان(ي  مانطتةنانةت
،  كورديةي و ووشةيةك طرتووةيةوة سةرضاوة) يان نويسان و ثاشان بووة بة نوسني، نوسني(ي ووشة

رداندا بة بووة و ياسا لة ناو كو) عقد زواج ( هاوبةندخاوةين،  نوسني بووةكورد يةكةم ميللةتة خاوةين
،  فةرهةنطثاراستين،  خؤثاراستنماني كورد تةا ضةكيئيمة، تدار بووةالَ ذن بووة و ذن دةسةدةسيت
 شةهيدان بة هةدةر  خويينيبؤئةوة، لة هةندةران  كوردي مندالَيدةبيت باوك و دايك، ميذووة، كلتوور
 ي طةلةكةي ديرين و شاراوةية ميذوو ببكات) ضاالك ( ئةكتيظنةوةكاين،  بة ئاطا بيتدةبيت، نةضيت
  .  زاخاو بداتيميشك
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  دميةنيك لة كؤِرةكة

ةوة بةِريوة دةبرا و ) ئةكرةم ضاوةش (لة اليةن بةِريز كاك) يحةميت قليج بةيرةي ( بةِريز كيكؤِرةئةم  
مةبةست )  عومسانلَكةذا ( ثيشكةش كرد و خاتوويووتةيةك، وة"ميديـــا "يسةرةتا سةردار فةتاح بة ناو

 مان ئةمِرؤ هةيئةم كؤبونةوة،  دركانديئةوة، دا  ووتةكايني و لة برٍِطةِروونكردةوة ي كوِرةكةيو كرؤك
 بوو لة ديلَفت و نوسةر جةخت "ميديــا "ي كوردي يانةي ضةند ِرؤذ لةمةوبةر دانيشتينيدريذبوونةوة

،  كورد خؤيانةوة سةرضاوة دةطريتلة ِريكخستينلة ئايندةدا و ئةويش )  كوردةيِرا( لةسةر دامةزراندين
 يكة ئةرك،  شاراوةيةيتي دةولَةمةندي فةرهةنط و ميذوويوالَ كة هةلََقويةكايني ضاالكبؤ ثيشانداين

 هةموو ي دةيةويت بانطةواز و ئةم نوسةرةمان بة هةولَةكايني بؤساخكردنةوة ِرؤشنبريانييتسةرشاين
تا لة نزيكةوة طفتوطؤ لةسةر هاوِرابوون و يةك بري و بؤضوون بكةن ،  بكات كوردنوسةران و ِرؤشنبرياين

  .  كوردي كلتوريئةجنومةنيك  دامةزراندينيبؤ ثرؤذة
 كوردة  هاوِرابوويني تويذينةوةكةي ضِركردبؤوة كرؤكيخاوةن باس هاتبوو لة ضةند خالَيكدا باسةكة

  :ي باسةكةي سةرةكيكردبوو بة خالَ
 خستة ينوسةر تيشك، ي كوردي ناسنامة طرفت و ئالَوزيةكايني سياسيانةيو شيكردنةوة كورد ي ِرا– 1

  .  كوردي ئةم كيشة لة ميذينةيةكاينيسةر قوناغة ميذووي
 خؤيان يبةر بةرذةوةندلةكة ،  و تا ئيستا لة كؤندا جيهايني ئيمثرياليزميةيتي سياسةت و ستراتيج2

 كوردستان خاوةين،  سةوداطةرانةيةيسياسةتيك،  نةوتاسةيتسي،  قورباينيان كردؤتة كورديكيشة
  .  بةو طويرةية دةطؤِريتي خؤئيمثرياليزم سياسةيت،  ئةم سامانةيةي زؤريبةشيك

  . لَ كؤمةي طةشةي ِريِرةو– 3
  .  ضارةسةر– 4

 كردة يط طرني خستة سةر ئةم بابةتة طرنطة و ثاشان ثينج خالَي سةرجني تيشكينوسةر بة دوورودريذ
 شاراوة و ي ميذوويفةرهةنط و ساغكردنةوة، سياسةت كردن، دةست وةشاندن، خؤثاراسنت:  نيشانةصج

 ئامادةبووان بة ثرسيار و سةرنج يخولَقاند و زؤربةي  طةرموطوِريكؤِرةكة مناقةشة و طفتوطؤيةك. ديرين
 ئةم ثِرؤذةية بؤ سةركةوتين خؤيان ي زياتر بةشداريان كردوو ئامادةييو ثيشنيار و ِروونكردنةوة

  . يدةربِر
  :سةرنج

  .  بةشدار بوونسةردار فةتاح ئةمني و ئةزهةر حمةمةد قنجؤ و بِريار عةيل،  ئةم كؤِرةدالة ئامادةكردين
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