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 مةبةستم لةو ووتارو سيمينارو ياداشتانةية کة خةخمؤراين نةتةوةکةمان بؤ :قسة هةزارة .1
هوشيارکردنةوةي خةپکي کوردستان کردوويانة لةو مةترسيانةي کة وةک و ڤايرؤس لة 

  .  عصراقدا بؤ ماپوصرانيي نةتةوةي کورد بةأصوةيةمنداپداين ثرؤسةي هةپبذاردنةکاين
 ،واشننت ( کة لةذصر فشاري،ة) مام و کاک (يةي بةأصزان) ئيمزا ( مةبةستم لةو دوو:دوو واذؤ .2

  . ثاراستين سةروةري و يةکييةيت خاکي عصراق کردوويانة دا بؤ)  دميةشق، تاران، ئةنکارا،لةندةن
يؤن ئيمزايانةية کة بةأصزان شصرکؤ بصکةس و هةپکةوت  مةبةستم لةو دوو مل:دوو مليؤن واذؤ .3

عةبدوپا بؤ سةربةخؤيي کوردستان کؤيان کردبووةوة و أةجنةکانيشيان وةک أةجنةکاين تري 
 هةرضةند بةر لة ثرؤسةي أيفراندومةکةش هةروو بةأصزان دةرکيان بةوة ،کورد بة هةدةر ضوون

بؤ ثاراستين يةکييةيت و ) مام و کاک (اين ضونکة واذؤک،کردبوو کة ئاکامةکاين بصبةر ئةبن
ة کةي ) أاثرسيي ـ طشثرسيي ـ أيفراندوم ( زؤر لة ثصش ثرؤسةي،خاکي عصراق سةروةري

  . ئةوبةأصزانة بوون و کارلةکارترازابوو و دةرطاي هيوا لةطرصذةنة دةرضووبوو
قةرةجة  ( هصندةي،ةبووايةئةطةر باوکصکي ه، ي نيية) باوک ( بةپام،ي هةية) مام و کاک (نةتةوةي کورد
 يان أصزيان لةو ،يؤغؤسالفيا أصزمان لصئةطرياو وةکو ئةوان أيفراندؤمصکيان بؤ ئةکردين) ئةلبانييةکاين

  . دوو مليؤن ئيمزاية ئةطرت و بةزؤرةملص تةعريبيان نةئةکردينةوة
 هصشتا کات ماوة مصذووي خؤمان بةدةسيت ، ض بؤ کؤمةپاين خةپکي کوردستان،سةرکردةکامنان ض بؤ

 طةرضي ئةبواية ثارتة کوردييةکان زؤر زووتر دةرکيان بةو بؤشايية طةورةية بکرداية ،خؤمان بنةخشصنني
هةر بةدةسيت خؤمانةو   بةپام ئصستاش ثصنوسةکةکةمان،کة لةنصوان خؤيان و شةقامي کورديدا هةية
 زةمينةي شؤأشصکي سثي لةکوردستاندا ،نة بينووسينةوةبأياردان لةضارةنوسي خؤمان بةدةسيت خؤما

ئةلف و   ئةوةي نةتةوةي کورد ئةيةوصت، ئةمأؤ هةموو جيهان ئةمانبينن و طوصيان لصمانة،زؤر لة بارة
 بؤية ئةرکي سةرشاين هةموو کوردصکة لةم قؤناغة هةستيارةدا بري لة ،باي مايف مرؤڤ و دميوکراتييةتة

  نةک بصدةنط دةستةوئةذنؤ، بکاتةوة و بةشداري أاستةو خؤي تيا بکاتضارةنووسي نةتةوةي کورد
  . دؤشدامبصنصت و تةنيا أؤپي بينةرصک ببينصت و ضاوةأصي أووداوةکان بکات
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