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   لةندةن بة ثشتيواين نزيك بة هةزار كةس بِرياري سةركةوتوانةي سةبارةت بة ضاةنوسي كوردستان دايكؤنطرة
بةزؤربةي دةنط و بة دةنطي نوينةرايةيت و ليسيت ئيمزاكاين نيردراوو بؤ كؤنطرة لة كوردستان و لة  لةندةن يكؤنطرة

..  ريفراندؤم بةرلةهةلبذاردن بةرثاكردين:يارنامةيةكي بؤ داوايبِرووآلتاين ئةوروثا و ئةمريكا و ئوستراليا و كةنةدا 
حزبة  خةلَكي كوردستان و نارد بؤدوو ثةيامي  و  كوردستانثةسةند كردي ريفراندؤم بؤ ثرسي سةربةخؤيبةرثاكردين

كةس 100لة بةبةشداري زياتر  سةوزةكاين سويد و بةريتانيا و كةسايةيت واليةنة هاوثةميانةكاين خةلَكي كوردستان
  ئةوروثا، بةزمايني لق\  رفراندؤم بؤكوردستاني باآلي كؤميتةي كوردستان بة هاوكاري رفراندؤم بؤ سةربةخؤيكةمثيين

  :لةم كؤنطرةيةدا ئةم كةسايةتيانة بةشداريان كرد 2004 /12 /5 يئةم كؤنطرةيةي ريكخست ِرؤذ ي وئينطليزيكورد
  

  حزيبي دةرةوة سياسةيتيلينا كليظيناس بةرثرس.  كوردستاني سةربةخؤي رفراندؤم بؤ كةمثيينيئاسؤ كمال بةرثرس
  عرياقي كريكار كؤمؤنيسيتزيبحينوينةر.  ئةوروثايلق- رفراندؤمي باآلي كؤميتةي بةرثرسيسابري كؤكؤي سويد يسةوز

 ي كؤنطرةيال سةرؤكجواد م. د.  كورديش ميديايريبوار فتاح بةرثرس. د.  ئريان سياسةمتةدار لةكوردستاين،فاتح شيخ
ووتاري ثرؤفيسؤر مايكل طؤنتةريش لةاليةن . ي عرياق ثةنابةراين فيدراسيؤيني مجال نوينةردةشيت..  كوردستاننيشتماين

  . دةيظيد مؤرطان خويندرايةوة
  

  . لة طةلَيدا ثةيامي ضةند ئةندام ثةرلةماين حزيب لةيبةري بةريتانيا و كةسايةيت خويندرايةوة
ي نوينةران و خةلَك كة ثشتيوانيان لة كؤنكرةي رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان كردبوو بةم شيوةية ثةيام هاوكات

، ثةيامي سويسرا كة لةاليةن فازل )  كةس59 (ثةيامي دانيمارك كة لةاليةن هيدايةت مةال علي نريدرابوو. خويندرانةوة
  نوينةراين كةمثيين رفراندؤم لة هولنداوة نريدرابوو، ثةيامي هولةندا كة لةاليةن) كةس200 (عومسان نريدرابوو

انيان لةم كؤنطرةيةدا  ثةيامةكي ضةندين اليةن خويندنةوةنوينةراين)  كةس35 ( نوينةري فنلند سريوان ئةمني،) كةس150(
ةيين بؤ بآلو ليسيت ثةيام و ِراثؤريت طشيت كؤنطرةكةتان بة وينة و ظيديؤ لةسةر سايتةكان سبئيمة . بةشداريان كرد

شايةين باسة لة كؤنطرةي لةندةندا بِرياري داناين خيمةي تةبيليغي و ضاالكي جؤراوجؤري جةماوةري درا و . دةكةينةوة
  . هةروةها بِرياري بآلوكردنةوةي دةقي ثةيام و ثشتيوانيةكاين كؤنطرةش بة ناميلكة درا

  .  دةكةينليرةدا دةقي بِريارنامةي كؤنطرة وثةيامةكانتان ثيشكةش
  بِريار نامةي كؤنطرةي رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان

 مايف خؤمانة ثيش هةلَبذاردين سةراسةري لة عيراقدا، ريفراندؤميك لة كوردستاندا بةرثا ،ئيمة خةلَكي كوردستان •
ئيمة ِرازي . بكةين،بؤئةوةي خؤمان ئةوة دياري بكةين كة ئايا سةربةخؤميان دةويت يان دةمانةويت لة عيراقدا مبينينةوة

رفراندؤم ثيش  (هةربؤية ئةمِرؤ داواكارين كة. وةندي عيراقنابني بةيب ثرس و بةزؤر خبريينةوة ذير سايةي حكومةيت نا
 . ئةجنام بدريت بؤ وةآلمدانةوة بة ثرسي سةربةخؤيي) هةلَبذاردن

 ثةيامي كؤنطرة بؤ خةلَكي كوردستان  •
  خةلَكي ئازادخيوازي كوردستان 

ضارةنوسي كوردستان لةاليةن خةلَكي كؤنطرةي رفراندؤم بؤسةربةخؤيي كوردستان لةثيناو بةديهيناين مايف دياريكردين 
لةم دةورة ضارةنوس سازةدا كة خةريكة ضارةنوس و نةخشةي دةولةيت عرياق ساغ . كوردستان خؤيانةوة بةستراوة

تاكو جةماوةري ،بةرثاكردين رفراندؤميك لة كوردستاندا ثيش لةو هةلَبذاردنانة كاردةكةين ئيمة لة ثيناو ،دةكريتةوة
ار لةسةر ضارةنوسي كوردستان بدات كة ئايا دةيةويت سةربةخؤ بيت يان نا؟ ئةمة ماناي دابينكردن و ثيشيل كوردستان بِري

نابيت ِريطا بدةين بةناوي هةلَبذادنةوة ئةم مافة لة خةلَكي كوردستان . نةكراين مايف ضارةنوسي خةلَكي كوردستانة
ك كة بةيبكي ئيسالمي وقةومي لة بسةننةوة و ِراثيضي بكةن بؤ هةلَبذاردنينةوة سايةي حكومةتيوة دةخريثرس بة ئي 

  . عيراقدا
هةر ليرةدا سوثاس و دةست خؤشانةي كؤنطرة هةموو ئةو بةِريزانة دةكةين كة نامةي ثشتيواين و هاوكاري خؤيان ئاراستةي 

ةموو تواناوة لة ثيناو بةديهيناين مافةكاين كؤنطرةي رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان كردوة و داوايان ليدةكةين كة بة ه
  . خةلَكي كوردستاندا هاوكاري كؤنطرةي رفراندؤم بؤ سةربةؤخيي كوردستان بكةن

ئيمة بانطةوازتان دةكةين كة لةثيناو ئةم خواستانةدا بةشداري ئةو ضاالكي و هةنطاوانة بكةن كة كؤنطرةي رفراندؤم بؤ 
شةوةسةربةخؤيي كوردستان دةيباتة ثي .  
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 ثةيامي كؤنطرة بؤ حزبة سةوزةكاين سويد و بةريتانيا و كةسايةيت واليةنة هاوثةميانةكاين خةلَكي كوردستان  •
  بةِريزان 

ئةركيكي ئينساين و ئازادخيوازنةتان ئةجنام ،ئيوة بة ثشتيوانيتان لة خواسيت رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي خةلَكي كوردستان
  . سوثاس و ثيزانيين خؤي بؤ ئيوة دةدةبِريت  سةربةخؤيي كوردستانداوة و كؤنطرةي رفراندؤم بؤ

بيطومان بةديهيناين ئةم خواستة ِرةوا و ئينسانيةي خةلَكي كوردستان لة بةرثاكردين رفراندؤم وسةربةخؤييدا ثيويسيت 
ةيت و ثةرلةمانةكاين ئةوروثا ودنيا حةيايت بة هاوثشيت زياتري ئيوة هةية بؤ طةياندين ئةم دةنطة بة كؤمةلَطاي نيو دةولَ

هةربؤية . وة لة ثيناو سةملاندين ئةم مافة لة اليةن نةتةوةيةكطرتوةكانةوة و بةشداري لة بةسةرةجنام طةياندنيدا
  . ضاوةِرواين هاوكاري زياترتانني و سةركةوتوبن
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