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‘@NçaíØbà ˆ   ديارة ئةگةر پثي    (ثك "هةواص"ؤژ نية لة قولينچكثكي چووكةي الپةذةي يةكةمي كوردستاين نوث زماحناصي يةكيةيت نيشتماين

ئةوةي كة لة يةكةم تثذووانيندا گومان لة سةر ئةو . لة ذاگةياندين توركي لة سةر كورد وةرنةگريث و بصاو نةبثتةوة) بگوترث هةواص
جؤرة هةواصانة الي خوثنةر درووست دةكا ئةوةية كة لةحن يان جؤري نووسيين هةواصةكة واية كة بؤين دژايةيت و ذق و قني وشة 

 . ةواصةكةي داگرتووة واتة خاوةن ذؤژنامةكة، هةواصةكة بة ئةنقةست و بة پثخؤش بووين خؤي دةگؤذثوشةي ه
بةصام ئةوةي . لة سةر چية، ئةمة مةسةلةيةكة پثوةندي بة ئةوان و كادةكةوة هةية" كوردستاين نوث" كثشةي نثوان كادةك و ساحثيب 

بة " كوردستاين نوث"بة گشيت و ") كوردستاين ئازاد "يان بة قةول (كوردستان بگةذثتةوة سةر ئةركي ذاگةياندين كوردي لة باشووري  
 :تايبةيت و جؤري بريكردنةوةيان لة سةر پارچةكاين ديكةي كوردستان چةند سةرجنثك پثويسنت

چاوةي ديكة  بؤچي هةواصةكاين باكووري كوردستان ذاستةوخؤو و دةقاودةق لة ذاگةياندين توركي وةردةگريثن و ئاماژة بة سةر-1
. . . ناكرث؟ بؤچي بثجگة لة سةرچاوةي توركي بؤ منوونة ئاماژة بة سةرچاوةيةكي بثاليةين بثگانة وةك هةوصدةري ذؤيتر و ئاپپث و

 ناكرث؟
و مثديا تثضي لة ذاگةياندنةكاين توركي كة ئثستاش   " دجيلة" ئايا ذاگةياندنةكاين باكووري كوردستان وةك ناوةندي هةوصنثري -2

 ليزم بري و هزرياين داگرتووة، كةمتر جثگةي متمانةي كارگثذاين كوردستاين نوثن؟كةما
ئايا بثجگة لة الي كوردستاين نوث نةبث .  بؤ بة مةبةسيت تايبةيت هةواصةكان تةنانةت لة سةرچاوة توركييةكةشيةوة دةشوثندرثن-3

چةكدارة "بث و گريالكانيشيان ناوي   " پكك"تاش ناوي ئثس بث؟ ئايا حيزبثك هةية " حيزبةكةي ئوجاالن"ذثكخراوثك هةية ناوي 
 هةواصي ديكة نية؟" پكك"بن؟ ئايا لة باكووري كوردستان بثجگة لة " پةشيمانبووةكاين پكك

 ئايا لة كاتثكدا ئامريكا تاقة كةصي مةيداين باشووري كوردستانة و توركياش تةنيا بثجگة لة نؤكةرثكي زيزي ئامريكا نةبث كةس  -4
وورثكي بؤ ناكا، ئةم جؤرة دژايةيت كردن و ئالثرژيية لة بةرانبةر باكووري وصاتةكةماندا لة قازانج و بةةرژةوةندي كث داية؟ ئايا حسثيب ت

 لة جثدا ئةم شثواندن وچةواشة كردين دةنگوباسانة بثجگة لة تورك لة قازانج و بةرژةوةندي كث داية؟
 ناقةومث كة بكرثتة هةوثين هةواصثكي چكؤصة لة كوردستاين نوثدا؟ يان ئثستاش باس لة   ئايا لة ذؤژهةصات و ذؤژئاواي كوردستان هيچ-5

 سةر ئثران و سوريا بضةية الي خاوةين كوردستاين نوث؟
 چية؟ " ئاسايشي نةتةوةيي كوردي" ئايا كوردستاين نوث دةزانث -6
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