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  ))دةنطي كوردستاندةنطي كوردستان ( ( هةوالَ و نووضةي هةوالَ و نووضةيئاذانسيئاذانسي  ثةيامي دامةزراندينثةيامي دامةزراندين
  كوردستانياين هصذا

 دؤستاين طةيل كوردستان
و داطريكةران بةردةوامن لة هصرش كردن بؤ سةر طةلةكةمان و خةريكن أاستيةكان  لةبةر ئةوةي نةذادثةرستان

  كصشةي طةيل كوردستان و سةربةخؤيي و ئازادي دذ بة أاطةياندين سةردةم و جيهانطرييدةشصوصنن و دةزطاكاين
هةروةها لةبةر الوازي وةالَمدانةوةكاين أاطةياندين كوردستان بؤ ئةو ،  ضاالكانة بةكاردصننكوردستان

ئةم . كة بةبةردةوامي نوص بكرصتةوة ئصمة بة بامشان زاين مالثةأصكي ئلكترؤين أؤذانة بكةينةوة، دةزطاناحةزانة
   .ي لةخؤناوة) سوت كوردستان ( ناوييةكةي بةشة عةربمالثةأة

ةموو بةشةكاين كوردستاين هاوكات هةولَدةدةين ئاذانسي دةنطوباسي كوردستان دروست بكةين كة ثةيامنصري لة ه
   .هةروةها لة والَتاين تريش، هةبصت

، سةربةخؤيي، بصاليةين، كوردستاين. بةكاربصنصتسةردةميي ئةم ئاذانسة هةولَ دةدات تيوريةكاين أاطةياندن 
ئةم دةزطا بضووكة . شصوةي كاري ئصمةية،  لة أاطةياندندايةكساين ماف بؤ ذنان، ئازادي طةياندي دةنط و هةوالَ

 ثالَثشيت ناكات و ئةركي دارايي نية و هيض ثارتصك يان رصكخراوصكهيض ثةيوةنديةكي بة هيض ثارتصكي سياسيةوة 
   .بة شصوةيةكي كةسايةيت دابني دةكرصت

سةرةتا بةزماين عةرةيب هةوالَةكان و أاثؤرتةكان و بابةتةكان ، ةر كةمي توانان و نةبووين داراييلةب
   .بلَاودةكةينةوة وثاشان بةشي كورديش دةست بةكار دةبصت

لةم ثةيامةدا داوا لة دلَسؤزاين طةلةكةمان دةكةين ئةوانةي دةيانةوصت وةك ثةيامنصر يان كارمةند لةطةلَمان 
أؤذهةالَيت ، باكووري كوردستان: ئصمة ثصويستيمان بة ثةيامنصرة لة. ثةيوةندي بة ئصمةوة بكةن، كاربكةن

   . و دةرةوةي كوردستانباشووري أؤذئاواي كوردستان، ستانباشووري كورد، كوردستان
 هةر وةها ثصويستيمان بة. هةلبةتة كارةكة تةنيا خزمةت دةبصت و بةخؤأاييية بة هةمان شصوةي كاري ئصمة

   .كةساين شاةول هةية لة بوراي تةكنيك و كومثيوتةر لة دةرةوةي والَت
دةرطا ئاوالَةبصت بؤ بةشدرابووين هةر كةسصكي  دةستةي نووسةراين ئةم دةزطا بضووكة أامان نةطةياندوة تاوةكوو

   .بةتوانا لةو بوارةي كة شارةزايي لصي هةية و بسثؤرة لصي
   .ن بتوانني أؤلَي شؤأشي ثرتةقالَي لة أاطةياندين ئلكترؤين كورديدا بطصأينهيوادري، بة هيممةت و ثشتطريي ئصوة

  :ناو نيشانةكان
 ئادرسص عةرةيب
www.sotkurdistan.com or www.sotkurdistan.com  

:تا نةكةوتؤتة كارئادرسي كوردي كو هصش  
www.kurdistanan.com
kurdistanan@gmail.com    sotkurdistan@gmail.com   ثةيوةندي :     
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