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  تی لیبرالی کوردستانپار
  ئۆپۆزیسیۆنپارتی

   
 

  
  .رمی کوردستانی تی هه ندامانی حکومه رزان، ئه به
  .رم مانی هه رله ندامانی په ڕزان، ئه به
تی  کیه بی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانی عیراق و یه کته ندامانی مه ڕزان ئه به

  .نیشتمانی کوردستان
کانی باشووری کوردستان نی و رۆژنامه ده  سیاسی و مه وهکخرابۆ گشت ر.  

  
رانی خاکی کوردستان و   داگیرکه  له ککه تی ئران، یه وه  ده  که  نییه س شاراوه الی که

م   ئه  که  نییه سیش شاراوه الی که.  حمی کورد بووه درژایی مژووی دوژمنکی بره به
 بۆ  کارهناوه کانی باشووری کوردستانی به  رکخراوه سیاسیه ه، چاالکان میشه ،هه ره داگیرکه

ر، و  ترین هزی تکده وره  گه   که  نییه سیش شاراوه الی که. کانی خۆی ندیه وه رژه پاراستنی به
ن   پی ده  که ته وه مان ده مۆ  هه  گشت عیراقدا ئه ویی و نائارامی له ری تیرۆر و توندره هانده
  . ئران

  ڕزان هب
ر  حه فزیۆنی سه له تی ته ندامانی پارتی شۆرشگرانی کوردستان و بحورمه پاش تیرۆرکردنی ئه

کانی کوردستانی داگیرکراوماندا،   گشت پارچه موو کورد، له هه.  ئای کوردستان ر به رابه به
داری  تمه سیاسهمیسان  م درغا هه به. نمان بووینام رله ت و په وستی حکومه ڕوانی هه چاوه

  .ندکرد سه نگی په کورد بده
تی مرۆڤی  رامه  پناو پاراستنی ماف و که ک پارتی لیبرالی کوردستان، له  وه ئمۆ، ئمه

ربن و حکومتی  زاییتان ده نگی ناڕه  ئاشکرا ده ین که که کتان ده  گشت الیه کوردستانی، داوا له
ین،  ران بکه  داگیرکه  چاوپۆشی له وه ته وی سیاسهنا ی به تا که.  ن کوردکوژی ئران ریسواکه

ناوی  ی به تا که. تمان بگرین ورین پشتی براکانی رۆژهه  نه وه ته ناوی سیاسه ی به تاکه
تی  دان و ماکاولکردنی براکانی رۆژهه سداره  تیرۆر و له ر به رابه  به وه ته سیاسه

  مباره  بۆ گۆڕینی ئه بۆیه.  ین فتارکه ڕ و ڵ ره ک کور و که  و وهین ر شۆڕکه کوردستانمان، سه
  :  کات که  پارتیمان داواده وته چه

  ردانی ئران له ستوه  ده سمی پرۆتستۆ دژ به ره مانی کوردستان، به رله ت و په حکومه / 1
  .نن تی راگه تایبه گشتی و کوردستان به کاروباری ناوخۆی عیراق به

واکانی   ره وست بنون و پشگیرییان بۆ مافه مانی کوردستان ئاشکرا هه رله ت و په ومهحک/ 2
  .ربن ت ده کوردی رۆژهه

کانی باشووری   گشت باژر و شاره ت خۆپیشاندان له بۆ پشتگیری کوردستانی رۆژهه/ 3
  .کوردستان سازبدرت

کانی  رانیان له شاره ردستان، نونهتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کو کیه یه/ 4
  .تی تیرۆر ببن وه ڵ ده گه کنیان له ندیه یوه  و په وه  راکشنه ئران

  .رکرن رمی کوردستان ده  هه  زوترین کات له رانی رژمی تیرۆر به زگا و نونه گشت داموده/ 5
  

  .زانبین مه رارگای ره ری قه رمانبه رشۆر و فه ی سه تاکه
  تی چاکدا حکومی چاک و حکومهپناو  له

 .پارتی لیبرالی کوردستان
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  . وه ره  بۆ دهیش، ئران وه ره ر بۆده حه ر سه ک هه نه
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