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  .برێ ناو ده) ئارۆك (  و به )ری کورد گای ڕۆشنبیری و هونهئامۆژ(ناوی ئامۆژگا/ ائا
  :سروشتی ئامۆژگا/ ب
کردن و ت  بۆ پاراستن و خزمه کادیمییه ئه ی،یر هونه ی،یکی ڕوناکبیر زگایه ئارۆك ده/ 1
پناوی   و له زراوه ری کوردی دامه  هونهوی زمان و کلتوور وه دان و بوکردنهپ ره په
و  وه کی ڕۆشنبیری فراوان بۆ کۆکردنه یه مینه دا زه وڵ ده دا هه سته به  مهم ھنانی ئهدی به
  دار و ڕوناکبیر له هره م و به ه ن قه موو کوردکی خاوه وڵ و چاالکی هه  ههکخستنی یه
کادیمی و زانا  رتاش و ئه یکه زان و پهوان و مۆسیقا رو نیگارکش و زمانه عیر و نووسهشا

  .هتد پکبن.... .كارو دوکتۆر و باس
ڵ و   هیچ پارت و کۆمه ر به  و سه خۆیه ربه  ڕوناکبیری میللی سهکی زگایه ئارۆك ده )2
تکردن و  بۆ خزمه  یدانکه ئارۆك مه.  یهیسمی ن کی ڕه زگایه  سیاسی و دهکی یه سته ده

دیھنانی  وێ بۆ به  بیه  دسۆزی کورد کهوارکی ر ڕوناکبیرو خونده هه. کارکردن
 کی تی و زمانی کوردی و ڕۆشنبیرییه لی کورد و کوردایه تی گه زمهکانی و خ ئامانجه

و   ئه  بته خواز تبکۆش، بانگ کراوهوتن یی دیموکراتی سۆسیالیستی پشکه وه ته نه
  .رگرێ و جگای شیاوی خۆی وه وه یدانه مه
   ئارۆك بهکانی  چاالکییه هیکی سیاسی بۆی نی یه سته ڵ و ده هیچ پارت و کۆمه/ 3
ك و  ر کۆمه و هه ی کورده وه ته بدا، ئارۆك مکی نهم  ه  قه وت و چاالکی خۆی له سکه ده

رج و گرێ و   مهب  بکرێ به م ئامۆژگایه ش به  پشکه وی که عنه ماددی و مهکی  یه یاریده
  .نیشان کراونست دهدا  م پرۆگرامه  له  بن که و ئامانجانه ستی پشتگیری کردنی ئه به  مه به
  :کانی ئامۆژگا کییه ره  سه ئامانجه/ ج
  تی له یه ی و کۆمهیبی و ڕوناکبیر ده کی ئه  چاالکییه موو جۆره ستیتی هه به ئارۆك مه/ 1

یشتن  کدی گه  یه دا گیانی له وده دا هه و پناوه له. کی کورد دا ب ره ی سه له سه ڕگای مه
  . وه  لك نزیك ببنه  چاکترین شوه تی بۆ کورد به هی هزو سیاس وه ڕ گۆڕینه باوهو 
ی  مینه  و ڕۆشنبیری کورد زهبی ده  و میراتی ئه-ورو مژ ت کردنی زمان و هونه خزمه/ 2

  .ئارۆك پك دنکتی کارکردنی هاوکارانی  ی یه بنچینهفراوان و 



 کی ردنی ڕۆشنبیرییه ک ه پدان و گه ره پشخستن و په پناوی  کۆش له ئارۆك تده/ 3
رستی و  زپه گه  دژی ئیمپریالزم و ڕه  سۆشیالستی که دیموکراتییی وه ته نه
ی  وه ره کهوناآر پاپشت و ڕگا  گ و ببتهن تی بجه یی و چینایه وه ته ی نه وه وساندنه چه
  . کوردستاندا مان له که له  ئازادیخوازی گهی وه وی بزوتنه ڕه

ی یکوردستانكی ك کلتوور رو ڕۆشنبیری کوردی وه هونه کۆش ئارۆك تده/ 4
ب   کوردستاندا به می ڕووناکبیری کورد له رهه ك به  وه  واته- ڕوو م بخاته رده هاوسه

ای كب و ت ده رو ئه دا هونه وڵ ده هه  وه م ڕگایه له.. یی  پارچه  ڕۆحی پارچهپاندنی سه
یاندن و  رچاوخستن و ڕاگه بار بۆ به سپاوو له چهکی  یه مینه  زه ی بکاتهیی کوردیڕۆشنبیر

وو شخورا ی به وه ته ك نه ی یه له سه ك مه ی کورد، وه له سه کردنی مهری  ماوه جه
  .شکراودا ك کوردستانی دابه  یه  له وسنراوه چه

ر بۆ ناساندنی  یدانکی کاریگه  مه رو ڕۆشنبیری کوردی بکاته دا هونه وڵ ده ئارۆك هه/ 5
رو  ب و هونه ده دا ئه وڵ ده هه.. ڕای گشتی جیھان و  کانی به ئازارو ئاواتهی کوردو ل گه

ی یرو ڕۆشنبیر  و هونهب ده  نو ئه ڕۆشنبیری کوردی شونی شیاوی خۆیان له
  .ربگرێ مدا ، وه النی جیھانی سیه گهتی   تایبه النی جیھاندا، به وتنخوازی گه پشکه

یشتن و وتو  یدانی پك گه  مه انی ڕۆشنبیری کوردستانی، بکاتهید مهدا  وڵ ده ئارۆك هه/ 6
  مه داو، به کراوهکی دیموکراتی  یه  چوارچوه وژو ئاڵ و گۆڕی بیروڕای جیاواز له

نوان ڕوناکبیرانی کوردا   کتی و ئامانج و ئاوات و ڕباز له نگی و یه ی هاوده مینه زه
 ، ب و فارس و تورك دا ره وتنخوازی عه شکه پڵ ڕوناکبیرانی گه تی و ، له تایبه به
  .م بکات راهه فهگشتی  به
  :کانی چاالکی ئامۆژگا یدانه مه/ د
وی  عنه و مه) ییلتور که(ییکتی ڕۆشنبیر ی یه مینه زه...  یه وه ته زمان ڕۆحی نه: زمان/ ك
وتی  ك هه یهکردنی یشتن و درووست ك گه  یه مرازی له، ئا یه وه ته ندامانی نه ئه
 -کانی بیرو ته ب و ، بابه ده رو ئه چه نتی که سه کی پاراستنی ڕه زمان چه.  ییه وه ته نه

  : بۆیه. مان که له تی گه یه ی ژیانی کۆمه فه لسه  فهمژوو
پشخستنی ودان بۆ  و، هه وه کانیه موو زاره  هه کوردی، بهفرکردن و فربوونی زمانی 

موو  ی هه یڤ و زاراوه و په  وشه  کردنی به  متوربه ئیستامان به کگرتوی بیی یه ده زمانی ئه
  . مۆژگایهتایی ئا ره و سه وره رکی گه کانی دی، ئه شوه

  موو کوردکی ئاواره کوردی بۆ ههودای فرکردن و فربوونی زمانی  کۆش مه تدهئارۆك 
 ی که یی فربوونی زمانه هو ته م لپسراوی نه رده  به کوردك بخاتهموو  هه.. خسن و به

و  وه کردن و خوندنه  قسه به:  ی خۆت بزانه که زمانهڕاستی  ر کوردکی به گه.(  وه خۆیه
م  دی هنانی ئه بهبۆ .  وه کاته رزی ده  ئارۆك به  که یه م دروشمه  ئه مه ئه) . نووسین
  .ج بکا  ج به وه ی خواره نگاوانه  ههم دا ئه  دهوڵ ش هه ئامانجه

  ر له  هه-ربوو ڕك و پك بۆ فرکردنی زمانی کوردی کی به یه رنامه بهدانانی / 1
  .رز قۆناغی خوندنی به ، تا  تایی وه ره غی سهقۆنا

کانی  وو زاراوه ی هه  وشه ئینگلیزی که/  کوردینگکی رهه وڵ دان بۆ ڕکخستنی فه هه/ 2
  . وه بگرتهزمانی کوردی 



  .زانستی زمانی کوردی رکی دانانی گرامه/ 3
  :ی پۆلی فرکردنی زمانی کورد بۆ وه کردنه/ 4
  .ی کورد مندای خزانانی ئاواره -
  .وێ کوردی فربن یانه ی ده بگانانهو  کوردی نازانن و ئه  به ی که و کوردانه  بۆ ئه-
  .کان زاره بۆ فربوونی -
کانی  منهی دوژ  شاوی دڕندانه ی خۆی له که ر زمانه ك هه مان نه که وه ته نه: ب ده ئه/ ب

   شیرینه و زمانه هاواری به  بهرزو بی به ده  کاری ئه وره لك گه کو گه ، به پاراستوه
انی ک تووهو  پشکه ، تا کاره وه بی فۆلکلۆرییمانه ده کانی ئه مه رهه  به لهر  هه..  داڕشتووه

کانی   پارچه ی لهیت رفه دهم یی و کهبوونی ئازاد نه.. مان مه رده م سه بی نوی ئه ده ئه
و  وه  بیرچوونه و کزی و له ره یمان بهیب ده ی و ئهی میراتی فۆلکلۆر کوردستاندا وای کردووه

  کهزان   پویستی ده  ئامۆژگا به ، بۆیه وه و کپ کراو بمنته شاراوهمان بوا، یان  نه
  :وڵ بدرێ بۆ هه
ژین و  وروپادا ده  ئه ی له  ئاوارانه  کورده و کوردو خزانه ئه) مسح(ڕانکی  ناودا گه به/ 1
کانی   نو کورده تی له تایبه به( زانن  ی زمانی کوردی ده وانه نیشان کردنی ئهست ده

تی  هحیکایو گۆرانی و ستران و الوك، یان چیرۆك و ) تورکیا( روو سهکوردستانی 
ر شریتی کاست  سه  له م شتانه  ئه  پکردنیان کهت ناعه و ، هاندان و قه  بیره کوردییان له

می  رهه ك به وانی ، وه ی زمانه وه  بۆ کۆینه سه ره ك که و وه وه وسا بنوسرته  ، ئهن تۆمارکه
  .ر توانرا چاپ بکرن بپاریزرن و گهبیمان  ده میراتی ئه

ی گرنگتی  انهبی ده  ئه مه رهه و کارو به ی ئه وه  چاپ کردن و بوکردنهو وه زیندووکردنه/ 2
تی  رفه دهی  و کارانه تی ئه تایبه ، به یه  هه وه  ڕووی ڕۆشنبیری و سیاسی یه زۆریان له
  . ووهب ه کوردستاندا ن یان له وه بوکردنه

  ر له ی کوردی ههبی ده کی ترو پو فراوانی ئه یه وه کۆینهوڵ دان بۆ سازکردنی  هه/ 3
  . تا ئستا وه کۆنه

 تا  وه هیدانی رهه  سه ر له ی ههیبی کورد ده ی ئه خنه ڕهکی  کردنی مژوویه ئاماده/ 4
  .مۆ ئه
  .ئستا تا  وه دانییه ر هه  سه لهر  ی ههیری کورد گه کی ڕۆژنامه کردنی مژوویه  ئاماده/5
  ی به م و نووسین و بوکراوانه رهه و به  ئهتیکی گش کردنی بیبلیۆگرافیایه ئاماده/ 6

و  ی ئه وه  تا ئستاو ، بوکردنه وه  کۆنه ر له کراون ، ههزمانی کوردی چاپ 
  .کانی تر وروپیه  ئه  زمانی ئینگلیزی و زمانه  به بیبلیۆگرافیایه

 تا  وه  کۆنه ر له کوردی ههی شیعری  بژارده ی کتبکی هه وه کردن و بوکردنه ئاماده/ 7
 ڕووی  مان لهک وه ته  ژیانی نه  خۆی که رته بگ و شیعرانه رج ئه  مه به ، ئستا
  وه ریشه  ڕووی هونه برن و له رده  ده وه وستی شۆرشگییه ی و ههی و سیاستی یه کۆمه

  . یه ئاستکی باشیان هه
 کوردی بۆ زمانی یرۆکیی شیعرو چ بژارده کی هه ڕگانی کۆمه ودان بۆ وه هه/ 8

  .ئینگلیزی



..  یهەو مژوو ی ئه وه مژووی کورد ، مژووی کوربوونه  وه داخه به: ر چه  و که-مژوو/ ج
  وه  دوای تاقیکردنه وه یدانی تاقیکردنه ر مه باتی کورد هه ژیانی کورد ، خونی کورد، خه

رسکمان ل  ندو ده  هیچ په چونکه.. ی فربین وانه وتاقیکردنه ی هیچ له وه ب ئه به..  بووه
لمان  سه تروتهی زانستی و  وه ك پویست کۆینه  وه یه وه ر ئه  به ش له مه گرتوون، ئه رنه وه
ی  وه  نووسینه دیاره.  هیمان نی که له باتی گه کانی ژیان و خه موو قۆناغه ی هه رباره ده

یی و  وه ته تی نه ناسی و سایکۆلۆژییه ۆمهکانی ئابووری و ک ته  بابه ی مژوو له زانستیانه
  و جۆره  پویستمان به ئمه.  وه تی جیھانی جیانابته رو ، سیاسه وروبه دهجوگرافیا و 

رخان  سانی خۆته  که به: م  که  ، یه ش پویستیان به دیراسانه  و جۆره ئه .  یه  هه دیراسانه
رج و پداویستی ڕکخستن و  ل و مه  هه ك که زگایه  بوونی ده به: م  دووه .  یه کردوو هه

..  ی سنووری توانای ئامۆژگادایه وه ره  ده ش له مه ئه.  دابین بکا و دیراسانه  ئهوتنی رکه سه
م  یاندنی ئه  جگه تی به رفه رجی دروست بوونی ده ل و مه دا هه وڵ ده ئامۆژگا ههم  به
  : ڕگای خسن له  به رکه ئه
وروپا و هاندانی   ئه  له وه کانی قوتابیانی کوردستانه  ڕکخراوه بهی کردن ند یوه په/ 1

ست  ده ودانی به ن و هه رخان بکه دا ته و بوارانه رز له بۆ خوندنی به خۆیان  قوتابیان که
  . و قوتابیانه وی بۆ ئه عنه مهتی ماددی و  هنانی یارمه

بی دیراساتی  کته مه ( ریتانیاو کوکانی بهزان) گرانتی(ی   لیژنه ندی کردن به یوه په/ 2
بۆ  (School of Oriental and African Studies)  وه یه) فریقی تی و ئه خۆرهه
  . دیراساتی کوردیدا رز له زراندنی پۆگرامکی خوندنی به دامه

ژووی ی م رباره ی ده نامانه گه و کتب و به رچاوه و سه ست هنانی ئه ده ودان بۆ به هه/ 3
کاندا  تیه  تایبه ره و دایه ریتانی ، یا کتبخانه ی به وه ره تی ده زاره  وه لهکوردو کوردستان 

ی  رباره  ده وه ی کۆینه وانه ستی ئه رده  به و پاراستنیان و خستنیانه وه کۆکردنهن و  هه
  .ن که ری کورد ده چه  و که-مژوو

  .نەند ل کی کوردی له یه زراندنی کتبخانه ودان بۆ دامه هه/ 4
  .یی و نیشتمانی کورد وه ته کی نه یه زراندنی مۆزه ودان بۆ دامه هه/ 5
  :چاالکی تر/ د
  . زمانی کوردی و ئینگلیزی رکردنی گۆڤارکی ڕۆشنبیری زانستی به ده/ 1
یی و  وه ته  نه ردی بۆنه کگرتوو بۆ یادو ساگه نگ و کۆڕی یه سازکردنی ئاهه/ 2

  انمانک نیشتمانیه
  .ییبی و ڕۆشنبیر ده ڕکخستنی کۆڕی ئه/ 3
  .ھنانی تیپکی شانۆیی و مۆسیقیودان بۆ پك هه / 4 
ی و ی ڕۆشنبیر وڕکخراوه ڵ ئه گه ش له هاوکاریکردن و ڕیکخستنی چاالکی هاوبه / 5  

  . یه یان هه م ئامۆژگایه و ئامانجی لکچووی ئهوروپان   ئه ی له  کوردییانه رییه هونه
ریتانیا  فزیۆنی بهلت  تی له کی تایبه یه رنامه شکردنی به ودان بۆ پشکه هه  / 6 

  .گشتی ی کورد به له سه مهر و وپو له رو که چه ی که رباره ده
کانی  زگا ڕۆشنبیرییه ڵ ده  گه  لهش هاوکاریکردن و ڕکخستنی چاالکی هاوبه / 7  

  .م جیھانی سیه


