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    بؤ كؤنطرةي ِريفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردوستان لة لةندةنبؤ كؤنطرةي ِريفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردوستان لة لةندةن

   بةِريزان ئامادةبوواين كؤنطرة
كؤنطرةية بؤ خواسيت ِريفراندؤم ثيش هةلَبذاردن و  ئةم لة بةستين ئيمة سةرةِراي دةست خؤشيتان

لة دةرةوة  ئيوة كة يةننيِرادةطة ثيتان طةورةو ئوميديكي دلَي ئيمةية ئاواتيكي كة كوردوستان سةربةخؤيي
 ثيمان واية لة نيو ئيمة. ئاماجني ئيمةشة كؤبوونةتةوة لةسةر ثشتيوانتان زؤرة و ئاماجنيك كة ئيوةي

دةتواينَ خةلَكي  ئةمِرؤي جيهان و ناوضةكةو عيراق سةربةخؤيي كوردوستان هاوكيشة سياسيةكاين
 كة لة كةسانةي ئيمة ئةو ِرزطار و ثاريزراو بكات بؤي هةمة ِرؤذة هةِرةشةي ثلة دووي و لة كوردوستان
 نبذي خةلَكي كوردوستا. ِرادةطةيةنني كؤنطرة لة ثشتيواين خؤمان نامةية بةم هاتووة ناومان خوارةوة

   سةركةووتوبن بةرةو سةربةخؤيي كوردوستان
  

  ناوةكان ناوةكان 
 ِروئيا تلوعي . د. سنة 

ِريطا . كامةران عةيل جةالل. شوان ئةمحةد قادر. ئةمحةدشريين عةيل . سؤلني سامي ئةمحةد. هةولير
 . فايةق حمةمةد جوامير. ِرزطار ئةمحةد قادر. دانا ئةمحةد قادر. ئةمحةد قادر

. كارزان خاليد ِرةسولَ. دلَشاد حمةمةد عةيل. ئةياد ئةكرةم ئةمحةد. زانكؤ ئةمحةد عومسان. كةركوك 
 . يطا مةعروف ئةمحةدِر. طؤران شوان عةيل. ساوين ستار نازم

ئةيوب عةيل . كالَي قادر كةرمي. خةليل حةسةن ئةمني. سارا سامي عةيل. دلَشاد مةجيد ِرةشيد. سويسرا 
 . حةسةن
 . شادي عةبدوآل حمةمةد. فةهيمة حةمةد ئةمحةد. دانيمارك

 . ئاوارة مةجيد غةفور. توركيا 
 . عومةر حمةمةد عومةر. ئيتاليا 

 . نةرميان ماوةيت. بةريتانيا
. حمةمةد غةفور. جةالل سؤيف. كةيوان حةسةن. ئازاد سالَح سةعيد. مةمحود حمةمةد عومسان. هؤلَندا 

 . ئةستيرة حمةمةد فةتاح
 . ِريبوار مةعروف. فيلةند 
 . موحسني ِرةشيد زادة. نةمام حمةمةد. مجال حمةمةد. كةنةدا 

كةمال كةرمي . تةها حةميد مام شةيل. اظطة حةمة سةعيدت. عومةري خةتات. نةسرين ِرةمحةيت. نةرويج
 . ئاريان ئةمحةد. ئةفشار
عةباس . كةيوان كيتايب. سالَحشةهاب حةميد . جةالل حوسةيين. ظيان كةرمي. حةمةشوان شةريف. سوئيد
 . عةيل

. يفثةري خان شةر. كامةران ئةنوةر سادق. ئةمحةد سةليم. نةسرين داودي. زاهري داودي. ئةلَمانيا
 . ماجيد حمةمةد خاليد. نةجات قادر كةرمي

. هةيام. فةرهاد. جيهان. نةوزاد. عةقيلة. حوسةيين بيسفكي. خيزانيكي دة كةسي بةم ناوانة. ئةمةريكا 
 . ذيروان. ميظان. بيريظان. ئازاد
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. ِرةفيقضيمةن حةمة . شيالن عةزيز. موزةفةر عةبدوآل. حةسةن عارف. نةهرؤ جةالل شيرة. ئوستراليا 
موحسني . زةينةب ِرةحيم. جةالل حمةمةد. عامر سابري. ئةمني حةسيب. ئةسةد تاليب. مةها عةباس

. سوهام حةمةخان شريوان مةولود. طةالويذحةسةن. كامةران ئازاد. تؤما حةميد. دلَخواز عةباس. ئةلدِرةي
 . ونزيردالوةر م. نةبةز مونزير. سوهام حةمة ئةمني. ثةميان سالَح. شريين عةيل

 . سامي عومةر عةيل. سريوان سامي عةزيز. بةغداد 
   

   بة سآلوي دوبارة 
   دانيمارك-بةرثرسي كةمثيين رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان 

  هيدايةت مةال عةيل
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