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  .  چوووهڕ  له تاران بهی کوردیندکار خوی وه  بزووتنهی زانستی  کونگرهنیم که هی
 
 یشکی پزۆی زانکینای سیبن ئۆی ه له) 2005 ی دسامبر20 (84 یز رماوه  سهی29 یژۆ رله

 ی زانستی  کونگرهنیم که هی ران ئیکانۆ زانکی کوردیندکاران خوی ئاماده بوون تاران به
 ی  بنکهیشانۆک به ت  کهدا هیم کونگره زانست له.  چوووهڕ  بهی کوردیندکارخو ی وه بزووتنه
 دانیه  شهۆ بینگ دهقه ب  دهک هی  تا به ره سه،  چوووهڕ  به وهی کازیندکارخو-یریرووناکب

 کوردوستان و یت ژههڕۆ یر رتانسه  سه  لهیندکار خوی و پاشان چاالکانکرد پیست ده
، ورم،  تارانیکانۆ زانکیچاالکان. بوان کرد  ئامادهی  ئاراستهانۆیخ یامی  پهرانئ
 ۆی زانکڕی هاوی هی کخراوهڕ، المیئ،  کوردوستانی زانستگایژان هه ی بنکه، ییبا باته ته

 یامی په...  ماف ویندکار خوی کخراوهڕ،  سنهی نووریامی په، هاباد  مهۆیزانک،  سنهیئازاد
، رانسه  فهیتان و  لهیندکار خوی وه ر بزووتنه  سه  لهکلمیشان فپا.  کردش شکه پانۆیخ
 و وه هیندرا خوی زانستی ژنه لیامی  پهکه هۆڕ کی ژه در له. وه هی کراوب...  ونیچ، ایمان ئه
رپرس و   بهیند همه ره  فهوانکه دوکتور ک کونگره) هیافتتاح (یکستپ  دهیش  بهنیی دوا له
 یرک  ئه  بهی ناوبراو ئاماژه.  کردوانانی می  ئاراستهۆی خیامی  کونگره پهیر به وهڕ به

 یزۆری پیرک  ئهی گرتنۆست ئه  وهیاڕ هڕ  کرد که سهیندکار خوی وه  بزووتنهی نهیق راسته
 و ن هی الچی ه ر به  سه وه  بزووتنهستهیوی بوون پتدا للهی میت  خزمه وه و له روونکردنه

 شیت سه  و دهی کوردیگا مهۆ کی خود  لهخنه هڕ ستدایوی پی کات  و لهتب  نهک هی سته ده
 ی وتار5م  رجه  باسه سهیانیشا. کرد پست  دهکان اره وتی وه ندنهپاشان خو. تبگر

. وه هیندرا کونگره خو له) ردرابوونبژ  زانستسدا ههی ژنه لن هی ال  لهشترکه پ (یزانست
 شۆڕش، یت رشاد نوسره فه، یحاب  سهلیل  بوون له دوکتور جهنیتیکان بر  وتارهیران نووسه

 ی ژنه لکر وتار  ههی وه ندنه خوی دوا له. یرفانع ڵ و سامایمیر  کهمان قاره، دپووریع سه
 یندکار خوی وه ت به بزووتنه باره  سهانۆی خیاڕ رویکرد و ب  ئهی شانی که  وتارهیر داوه
  کان له  وتارهی وه ندنه خوی هاتنییپاش دوا. نیب رئه  دهیکان رهۆ ج  بهرۆ جنه هی و الیکورد

 ی وه  بزووتنهی و هاوکارۆڵعام  تهیت هینۆ چی ناور سه   لهکردزگی ممه شه سی وارهئ
 یبدو  و عهوید  خهنید الحه  دوکتور سهیشدار بوون  به  و بهیران و ئی کوردیندکارخو
 ی شیاڕ ه  سهردهزگیم م ساز کرا و له) ران ئیندکار خویوبانگنا  بهیله چاالکان (ینئمۆم

 ڵ گه  لهی کوردیندکار خوی وه  بزووتنهیکان غه و ئامانجه غده ته که ده م بابه  ئهی وه کردنه
 و یران ئی وه  بزووتنهی هاوکاریت هیر چون  سه له، اوازهی جرۆ زراندا ئی وه بزووتنه

 باس ران کورد له ئی شه کیر کردن سه  و چارهی کوردی وه ووتنه بزی دانیت ارمهی یت هینۆچ
 . کرا
 یردان  کارگهیمیر ها که  تهیستکرد ده " ی سپیستانکو " یلمی دا فهۆڕم ک  باسه لهیانیشا
 ڕی  له شهخنه هڕ ک و پکڕ جوان و یک هی وه ش  بهدا لمهیم ف له.  وه هی کراو کورد بیالو

 که  کونگرهیش  بهنیی دوا له.  کوردوستان کرایگا مهۆر ک  سه  لهڵ زایر گه رهیش  و عهیبراکوژ
 .  هاتییعات دوا  سه12 ی دواهۆڕم ک ئه،  کونگرهیران  بهوهڕ  به  گرتن لهز ر به
 ی  ئاراستهکان نهکان و و م وتاره رجه  سه  داهاتوودا بهیکان ژهۆ ر  له  باسهیانیشا

  . تکر  ئهی کوردی نهیق استهڕ ی وه  بززوتنهیانۆزر تامه


