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   فيدراليزمی باشووری کوردستان ر به رانبه بۆچوونمان به
  

رجی  ومه  هه م بگومان، له به.  خۆیه ربه  بۆ کوردستانیکی سه میشه کی، هه ره باتی سه نده خه رچه پ ل د ک، هه
  کی پتر به خۆییه ربه  سه  که نگاوکه موو هه ڵ هه گه ی سیستمکی دیموکراسیدا، له  جوارچوه مۆدا، و له ئه

تی کوردستانی  ی فیدرالییه  پرۆژه ر پشتگیریی له ک هه  نه بۆیه. خشت هاوتیی کوردستانیی و کوردستان ببه
  م به راستدا، هه تی ناوه موو رۆژهه  هه تی فیدرالی له وله کارهنانی سیستمی ده کات، بکو به باشوور ده

بین بۆ  رکیش ده  رخۆشکه م به کان و هه ییه وه ته  نه رکردنی کشه سه و چاره ره بینت به ت دهنگاوکی دروس هه
  .کانی تری جیھان بکات  ئابووریه رمه کانی هه ره ربه  بتوانت به کی ئابووریی نوێ که تییه کیه دروستکردنی یه

  واته.  وه شکردن بگرته انی باشوور ب داپاچیین و به گشت کوردست  که نده سه تکمان پ په  فیدرالییه م ئمه به
  وه ڵ ئه گه  له ئمه.  وه رمی کوردستانی باشوور بگرته موو هه  هه  که ل فیدرالیزمکی جوگرافییه  گه پ ل د ک له

کی  یه خشه ن نه خاوه  کوردستانی باشوور.  بیاربدرت کوێ کوردستانه وه ی ئاماری دانیشتوانه  رگه  له نین که
  سکی له موو که هه. ر بژی یان نا سه  کوردی له ک تاکه ر یه  جا گه خاکی کوردستانیش کوردستانه.  جوگرافی دیاره

نگ و   ره  وتکی فره کوردستانی ئمه.  ن مافه  و خاوه کی کوردستانییه ناو سنووری کوردستاندا بژی هاوتییه
رمی کوردستانی باشوور   هه  که یه وه  پارتیمان دژ به ین که ش بکه وه  بۆ ئه ب ئاماژه ایدا ده کۆت له.  زه گه دین و ره

 بۆ والتکی ئازاد و  باتی ئیمه  خه .رمی فیدرالیی جیاواز  دوو هه ش بکرت و بکرت به کاندا دابه  نوان پارته له
  .مرۆڤکی شادومانه

  
اتييه کی ئازادو هاو ه ندروست و ده ند و ته مهکی هؤش کوردستان   ند مه و

  
org.pldk.www

name@pldk.org 
  ر بژین هه
  بردنی پارتی لیبرال دیموکراتی کوردستان ڕوه نی به نجومه ئه
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