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  ئیتالیا_یمانی کوردستان ری کاروباری لیستی هاوپه سوڕنه ی هه  لیژنه ئاگادرای له

  
  ها له روه هه، کران   جیاجیاکا  شاره  له وه کۆبوونه  کۆڕ وند چه ووتی ئیتالیا   له  :نزیا ڤه

  وه (ڕزان قادر ری پارتی دیموکراتی کوردستان نونه:   پکھاتبوون له که نزیا شاری ڤه
 کارگری ددین خره  ئازاد فهکتی نیشتمانی کوردستان و یه) رم تی هه ری حوکمه نونه
، ددین داود  ئیسامه ئیتالیا ی کورد له ه کۆمهرپرس و جگری  به  وی ئیتالیا ته کۆمیته
یمانی  ری کاروباری لیستی هاوپه سوڕنه ی هه یه  لیژنه  ندامانی بای ئه، ران ڤانی کامه
، نگدان کانی ئیتالیا و چوون بۆ ده م کورده رجه ی سه وه بۆ کۆکردنه،  ئیتالیا دستان لهکور

رمکی   و هه ر شاره رکی دانا بۆ هه ند نونه کانی و چه  کاره ستی کرد به  ده که دواتر لیژنه
ندی کردن  یوه ها په روه هه،  سته به م مه  دانانی لپرسراو و کارگری دارایی بۆ ئه وه، ئیتالیا

ی  رگرتنی ژماره کان و دروست کردنی لیست و ناونووس کردنیان و وه م کورده رجه  سه به
  شدار بکه ک به  تا بتواندرێ زۆرترین خهش مه بۆ ئه، ج بوونیان فۆن و شونی نیشته له ته
 ڕگای  هاز ل و  ئاگاداری و بانگه وامیش به رده  بهت به هه،   مژوویه دا بژاردنه م هه له
   به وه، ن بکهندی  یوه شدار بن و په  به  که وه ته اوه ئاگادار کرک  خه وه یاندنه زگاکانی ڕاگه ده

رانی   براده  له کان و بجگه  تازه  کورده  له ی کوردی ئیتالیا پکھاتووه ی زۆربه وه هۆی ئه
 ووتی ئیتالیا  چونکه، ن به  ده ڕوه بهن و ژیان  که ر ده تی گوزه  بارکی تایبه زۆریان له، کۆن
 بۆ  وتۆی نیه کی ئه تیه وڕوپا هیچ سۆشیال و یارمه ڵ ووتانی تری ئه گه راورد له  به به
چاوی دووری شونی   ڕه وه، ی ب کارن  زۆربه که که ش خه ر بۆیه هه،  گشتی  به نده ناهه په
   دووباره وه، لمانیا  ئه له) کۆ مۆنه (شن بچین بۆ شاری موین  دراوهبیار، کرانگدان  ده

ن   الیه  له وه ی هات و چوون و خواردن ئه رجیه  خه  که وه ینه که ده ک موو الیه ئاگاداری هه
ن و  ندی بکه یوه  په ی خواره فۆنانه له  ته  ژماره توانن به  ده  ئوه دابین کراوه مان که لیژنه

  ستدان و ر ده به  له ی که و ئامار و لیستانه  پی ئه  به وه،   بژاردنه م هه شداربن له به
ک   خه  پاس پ لهش شه تا چوار  تا ئستا زیاتر له،     دایه وه رزبوونه  به امیش له و رده به
ڵ  گه ر یا له فه نده مه  شه  ترومبلی خۆیان یا خود به ندکیان به ی هه وه  له ب بجگه ده

  . نگدان چن بۆ ده  ده  بۆ ووتی تر که جیا کانیان به خزانه
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