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بؤ كارةسايت ضواري ئاياري بؤ كارةسايت ضواري ئاياري     كؤلنكؤلن//خةم و ماتةميين مةلَبةندي كولتوري كوردي ئةلَمانياخةم و ماتةميين مةلَبةندي كولتوري كوردي ئةلَمانيا
  ثايتةخيت كوردستانثايتةخيت كوردستان

  -:جةماوةري بة شةرةيف كوردستان 
لة طةلَ خةلَكة .لة جيهاين غوربةت و تاراوطةوة جةستةو دلَي كوردانةمان هاتة ذان وهاوارو نالَة 

ري ثايتةخت وخويبةرطي رةش و ماتةمينيمان ثؤشي، ناوي داقارةمانةكةي هةولي.  
خةلَكي كورستان لة بةردةم شاآلوي درندانةودوذمنكارانةي ناحةزان و ، الي هةمووان ئاشكراية 

والثةرةكاين ديرؤكي ، مةردانةو بويرانة لة سةنطةري شةرةف و كوردايةيت دا دةجةنطي، داطريكةراندا
  . و رابوردوي طةيل كوردةشاهيدو زمان حالَي دويين، خويناوميان

بة دريذايي ، بةآلم سةد خمابن لة طةلَ ئةو هةموو فيداكاري و قورباين دانةي كة رؤلَةكاين كورد 
دوور لة هةست و سؤزي ، كةسانيكي خؤثةرست وهةلثةرست، شؤرشةكان لة خؤيان نيشان داوة

حيزبايةتيةوة بؤ مةسةلةكان ولة طيان و جةستةي بضوك و تةسكي ، راستةقينةي كوردانة ثةيدا ئةبن
فرسةت و هةيل زيرينةي كوردانة دةكةنة فيداي بةرذةوةندي ، و لة كاتة ئالَوزو ناسكةكاندا، دةروانن
، و لة ئاكامدا دةسيت رةش و ضةثةلَي تاوان و تريؤرو كورد كوذي فرسةيت خؤي دةهيين و، تايبةيت

هةموماين ، ش و تاريكةكاين رابوردومانةوة و ي خستة ثالَ رؤذة رة2005 ي ئاياري )5(ئةجمارةيش 
  .رةش ثؤش و خةمناك كرد

ماوةيةكي زؤرة ضاوةرواين مذدةي يةك ، هةموو كورديكي بةشةرةف و دلَسؤزي ناوةوةو دةرةوةي ووآلت 
لة ضوار ضيوةي مالَيكي كوردي خاوةن سةرؤك ، بوونةوةو يةك طرتنةوةي ئريادةو ئيدارةي كوردي دةكات

كةمتةرخةمي وهةست ، كةضي بة داخ و ثةذارةيةكي زؤرةوة.و سةركردايةيت يةكي دلَسؤز و راستةقينةدا
و دووركةوتنةوة لة ئيش و ئازارةكاين ، نةكردن بة ئةركي كوردانة و مةسةلةي رةواو ثريؤزي كوردايةيت

كارةسايت شوبات و دواتريش ئاياري ، ان لة ضاويلكةي حيزبايةتيةوةضارةسةر كردين كيشةك، ميللةت و
  .لة ميذوودا بؤ تؤمار كردين

لة ، ثيويستة لة سةر سةركردايةيت سياسي كوردي، طةلةكةمان بؤ بنةبركردين تريؤرو نةهامةيت 
تا .طةيةنندةست بةكار بووين ثةرلةمان راب، زووترين كات دا برياري يةك طرتنةوةي ئيدارةي كوردي و

سسيت و الوازي و يب ، ضي دي كارواين خةبايت رزطارخيوازميان لة دةست و ئارةزووي تريؤريستاندا
  .لة رؤضوون و مةرطةسات و ثيشهاتة تالَةكان ثيشطريي بكريت.هيزي بة خؤيةوة نةبينيت و

 بؤ تريؤريستان و ريسوايي و نةمان، سآلو لة طياين شةهيداين ئاياري هةوليري ديرين و خؤراطر 
  .دوذمناين كوردو كوردستان
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