
 دەنگی نتویی

 پتان دە بۆن بۆن بب خونرژی

 

ھر حوت ساڵ جارک نامیکی کراوەم بۆ مام جالل و کاک مسعود 
پم ووتوون ھ سیاسیکانی رابردوتان و نزانی ل بروەبردنی ناردوەو 

 ویی کردوە کتونگای نکۆمت، وای لوئیوە  دەرگای سیاسی ل
دابخات و ئوەش زۆر بویژدانان بۆ پاراستنی دەستداریتی خۆتان ھل 

  و مرجی سیاسی نونتوەیی لدەست کورد دەدەن.

رزەیلۆ بومموەش کوا ئئاراوەو ئ وەی ھاتۆتتونی سیاسی ن
چۆکتان لبرانبر ب کورد  جارکی تر بپشتیوانی داگیرکرانی کوردستان

، بۆچ خونژی کورسیکانتان بج بھنو ناتانوێ بب چقاندوە
نازان کناتوانن ھیچی تر کورسیکی خۆتان بپارزن و ئوھوستتان 
دەبت ھۆی لناوچونی ئو ئزمونو دگرانی ئمریکاو بریتانیاو 

گرانوەی دەستی داگیرکران بۆ ئو بش کشانوەیان لوت و 
  کوردستان.ئازادکراوەی 

نی داوی بالنانی ئوە و دروستکرددەنگکی بالینو  ی کیدەنگی نتوە
دەکات، دەنگک ک خۆی بدوژمنی کس  دەستکی تازەی پاک و خاون

نازان و دەستی سور نی بخونی کوردو دۆالرکی کوردی پنباوەو مک 
پارتی ت دەست، و مای خکی داگیرنکردوەو ئگر دەستیشی بکو

  بم شوە وت بروە دەبات:بازی ناکات و دژی کورد کوژی رادەوەست و 

  ھنگاوی یکم:



پکھنانی کۆمیتیکی بیست و پنج کسی ل پیاو و ئافرەت پاک و  – ١
خاون ک ھیچ داوایکی ناوخۆیی و نونتوەییان بدواوە نب و 

دەست و دەوت ل بیست بک و یزحبشداری نکردبی لبرپرسی ھیچ 
و لماوەی یک مانگ دا دەوتکی  بۆ وەرگرتنی دەستسای رابردوودا 

  کاتی یک سای پک دەھنت و ئامادەکاری دەکات بۆ ھبژاردن.

   ھنگاوی دووھم:

نی پاک و خاون وەک دەستکی یپکھنانی دادگایکی بال – ٢
  بروەبردنی وت.دادوەری بۆ 

  ھنگاوی سھم:

ئازاد کردنی رادوێ و تلفزون و رۆژنامو گۆڤارەکان ب ئندازەی  – ٣
وت دیموکراتیکانی دنیا، ئو میدیا ئازادان دەبن چاودر بسر 

  گندەی کۆن و تازەدا.

  ھنگاوی چوارھم:

کی ھرم بۆ ماوەی ساک تا ھبژاردن، بروەبرایتی سرۆ – ٤
دەخرت دەست پیاوان و بروەبری دەوت دەدرت ئافرەتان و ئافرەتک 

  دەکرت سرۆک وەزیر.

  م:پنج ھنگاوی

یکم بوکراوی دەستی تازە بۆ برزکردنوەی پلی ژیانی  – ٥
ھژاران و کم کردنوەی موچی خواپداوەکان، دەوت کرێ خانو بۆ 

ل سرۆکی ھموە بۆ و موچانی ھموو الیکیش  ھموو کرچیک دەدات
  ەک یک دەبت مانگی چوارسد دۆالر.ھژارکی کورد و وسرۆک وزییر 

  ھنگاوی ششم:

٦ – ت لرزو خانوەکاندا دەکرتاپۆی ئ وە بداچوونی پوە بۆ  ١٩٩٠ سا
  ان.ئمۆ، مکومای داگیرکراو دەگرتوە بۆ دەوت و خاوەنکانی خۆی

  ھنگاوی حوتم:



رکرەکانی کوردستان، بتایبتی پداچوونوە ب پیوەندی لگڵ داگی – ٧
  .لگڵ بغدا

  ھنگاوی ھشتم:

ھودان بۆ تکڵ کردنوەی ھر شونک ک کوردی لی ل ناو  – ٨
  عراقدا بو س پارزگاییی ک پی دەگوترێ ئزمونی کوردستان.

  ھنگاوی نۆھم:

دەستی تازە دەست ل داگیرکران ھدەگرێ و دەبت ھاوکاری  – ٩
و بۆ راپرین و خۆ رزگار کردن کوردەکانی ھموو بشکانی تری کوردستان 

، دەوتی ونکی دنیاداتکای کوردە ئاوارەکان ل ھر ش یارمتیدانی
تازە سای جارک کری تیارە بۆ ھموو کوردک دابین دەکات بۆ 

  . دانوەی وتسر

  ھنگاوی دەیم:

دەستی تازە پشوازی ل ئمریکاو بریتانیاو ناتۆ دەکات بۆ  – ١٠
  کردنوەی بنکی سربازی لو بش ئازادکراوەی کوردستان.

دەیوێ رەوی رەورەوەی  ،دەنگی نتوەی بب ترس و ژر دەستی
رێ و بش برەو پتی کورد برایوەبرکی زانستی سیاسی و بوەیش

سردەم فرمانەوای دەکات و ھوڵ دەدات بۆ یکگرتنوەی کوردستان و 
  بدیھنانی دەوتی سربخۆ.

  سردار پشدەری
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