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  كورديت سةكؤي ئازادي و دةنطةكانكورديت سةكؤي ئازادي و دةنطةكان

  
، كة طواية دةستنيشاين ضةند بةعسيةك دةكا: وكردنةوةالَئصمة ضةند ِرؤذصك لةمةوبةر ضةند فايلصكمان ب

   . .. وة لة كوصوة هاتووة و مةبةست ضيةينط نية فايلةكان بةعسني ياخود نائةوة بؤ ئصمةطر
ئصمة وةك كورديت داواي لصبوردن لة خوصنةران دةكةين بةهؤي : ئةوةي كورديت دةيةوص ِرووين بكاتةوة

 طشتطري  كوردييوكراوةيةكيالَ ئصمة ب و وة كاريوكردنةوةي ئةو شتانة ضونكة ئةمة كاري ئصمة نيةالَب
وة كورديتيش ، و هةوالَطرينةك دةزطاي ِراطةياندين ثؤليس ، ئةدةيب و ضاالكيةكانةسياسي و هونةري و 
سايتصك شتصكي واي لةال هةية ئةوة خؤي بة وةزارةيت ناوةخؤي وكراوةيةك و الَداواكارا هةر كةس و ب

ئةو كاتة ئةوان خؤيان لصكؤلينةوةي لةسةر . حوكمةيت هةرصمي كوردستان بناسصنص و شتةكانيان بداتص
  . دةكةن

  هةذار خؤشناو
www. kurd. it

   
  :تصبيين كوردستان نصت

ضونكة ئصمة خؤمان . زؤر سوثاسي كاكة هةذار دةكةين بؤ نةسيحةتةكةي، بةآلم داواي لصبووردين لصدةكةين كة بة طوصي ناكةين
ةرصتيدا تاكو ئصستا  لة دنياي أؤذنامةط.استيشدا كاري أاطةياندن ئةوةيةبةسةكؤيةكي ئازاد دةبينني بؤ خستنةأووي أاستيةكان، لةأ

ةوات و خيانةت و فةسادي ئيداري لَدةرخستين ثؤخ. كردين أاستيةكاندا) بورهان(ؤذنامةنووس بوونةتة كؤضي قورباين لة ثصناو هةزارن أ
طةكان بدةينة دةست حكومةت و لَكاك هةذار دةيةوصت ئصمة بة. بؤ أاي طشيت  كاري أؤذنامةنووسانةدانةوةي فايلة شاراوةكان، لَو هة

حيزب، وةك ئةوةي خؤيان نةزانن كة لة ناو سةركرديةيت و بنكردايةيت و وةزارةت و بن وةزارةت لة هةردوو حكومةتةكةي هةرصم، مجةي 
  . دصت لة فايألةشان

ؤتةوة خاوةنةكةي تاكو بة زجنري دةنا ئةو فايلةي ئةو بآلوي كرد.  طلةييان لصكردووةوان لَكاكة هةذار ديار هةذارة خةخمؤرةكاين خا
  . أاكصشاين هةيكةلةكةي دكتاتؤري بةغدا، لةبةغدا لة خزمةت بةعسدا بوو

ةرلةمان بة ئصكسثايةر و حكومةت  بؤ تؤ بآلوكردةوة كة خؤت ث)تكاية كليكي ئصرة بكة(ئصمة ئةم نووسينةمان : لةكؤتايدا بؤ هةذار
  .صيت صنيةكان تةسليم بةوان بكةين، تاكو ديزة بةدةرخؤنةي بكةنلَبةكارتؤين دةناسصين، خصرة ئصستا بة ئصمة دة

  
   أصز و خؤشةويسيت بص ثابامنان بؤكاكة هةذار خؤشناولَلةطة
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