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 لةندةن بة ثشتيواين نزيك بة هةزار كةس بِرياري سةركةوتوانةي سةبارةت بة  لةندةن بة ثشتيواين نزيك بة هةزار كةس بِرياري سةركةوتوانةي سةبارةت بة ييكؤنطرةكؤنطرة

  ضاةنوسي كوردستان داضاةنوسي كوردستان دا

  
بةزؤربةي دةنط و بة دةنطي نوينةرايةيت و ليسيت ئيمزاكاين نيردراوو بؤ كؤنطرة لة كوردستان و لة  لةندةن يكؤنطرة

   : بؤ داواي ثةسةند كردبِريارنامةيةكيووآلتاين ئةوروثا و ئةمريكا و ئوستراليا و كةنةدا 
نارد دوو ثةيامي كؤنطرة  و  كوردستاني ريفراندؤم بؤ ثرسي سةربةخؤيبةرثاكردين..  ريفراندؤم بةرلةهةلبذاردنبةرثاكردين

  حزبة سةوزةكاين سويد و بةريتانيا و كةسايةيت واليةنة هاوثةميانةكاين خةلَكي كوردستان خةلَكي كوردستان و بؤ
 رفراندؤم ي باآلي كؤميتةي كوردستان بة هاوكاري رفراندؤم بؤ سةربةخؤيكةمثيينكةس 100داري زياتر لة بةبةش

  2004 /12 /5 يئةم كؤنطرةيةي ريكخست ِرؤذ ي وئينطليزي كورد ئةوروثا، بةزمايني لق\ بؤكوردستان
و دةشيت مجال بةخيرهاتين ميوانةكان كرا  شريوان ،سةرةتا دةستةي بةِريوةبةري كؤنطرة كة ثيكهاتبوون لة ثرشنط ئةمحةد

  . و كؤنطرة دوي دةقيقةيةك ِراوةستان بؤ طيان بةختكردواين ِريطاي كوردستان دةسيت ثيكرد
  

  .  ثيشكةش كرا كوردستاني رفراندؤم بؤ سةربةخؤي كةمثيينيئاسؤ كمال بةرثرسووتةي كرانةوةي كؤنطرة لةاليةن 
  

ئامادةبوان و ئةو سةدان كةسةي بةنامةي ثشتيواين بةشداري كؤنطرةيان كردوة كرا و طرنطي  لةم ووتةيةدا سةرةتا سوثاسي 
هاوكات لةسةر طرنطي هاتنة . ئةم كؤنطرةية وةك نوينةرايةيت دةنطي خةلَكي كوردستان بؤ سةربةخؤيي و رفراندؤم باسكرا

. اري نةكردن لة هةلبذاردنةكاين عرياقدا قسةي كرد كوردستان بؤ داواي رفراندؤم ثيش هةلبذاردن و بةشديمةيداين جةماوةر
وة دواتر هاتة سةر ئةوةي كة ِريطاي فيدرايل دذايةيت خؤي لة سالَ ونيوي ِرابردودا نيشان داوة و ئيستاش هةلبذادن بؤ 

 و دذ بةمايف ثاراستين ئةم بةشة دةسةآلتةي يةكييت وثاريت ية
ر ثيويسيت هةربؤية تةئكيدي لةسة. ضارةنوس ِراوةستاوة

كؤبونةوة ويةكطرتوكردين جةماوةري كوردستان بةدةوري ئةم 
لة كؤتاييدا . دوو شيعارةدا كردةوة كة كؤنطرة بةرزي كردؤتةوة

هاوكاري حزبة سةوزةكاين ئةوروثا وئةندام ثةرلةمانةكاين 
بةريتانياي بةسةرةتاي دروستكردين هاوثةمياناين ِراستةقينةي 

ة ثرؤسةي رفراندؤم و سةربةخؤيي خةلَكي كوردستان ناوبرد ك
كوردستان ثيويسيت حةياتيان بةم ثشتيوانية نيونةتةوةيية 

لة كؤتاييدا ئامادةبوان و ثشتيواناين كؤنطرةي بانطةواز . هةية
كرد بؤ بةِريخستين ضاالكي جةماوةري بؤ رفراندؤم و 

ثوختةي ئةم ووتةي كرانةوةي . ِريكخراوكردين ِريزي رفراندؤم
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  . سة بةزماين ئينطليزيش لةاليةن ثرشنط ئةمحةدةوة خويندرايةوةكؤنفران
 سويد ي سةوز حزيبي دةرةوة سياسةيتيلينا كليظيناس بةرثرس

ووتةي دوةمي كؤنطرةي ثيشكةش كرد كة تيايدا ثشتيواين توندي حزيب 
سةوزي سويدي لة خواسيت رفراندؤم دةربِري و ئامادةي هاوكاري 

 ثشتيواين نيو ةم ثرؤسةية و بةدةستهينايننيشان دا بؤ سةرخستين ئ
  . دةولَةيت

 ي باآلي كؤميتةي بةرثرسيسابري كؤكؤيووتةي سيهةم لةاليةن 
ووتةي ضوارةم لةاليةن حمسن .  ثيشكةش كرا ئةوروثايلق-رفراندؤم

ةوة ثيشكةش  عرياقي كريكار كؤمؤنيسيتحزيب ينوينةركةرمي وةك 
  سياسةمتةدار لةكوردستاين،تح شيخفاووتةي ثينجةم لةاليةن . كرا

 – ئيران ي كريكار كؤمؤنيسيتئريان و سةرؤكي مةكتةيب سياسي حزيب
ووتةي حةوتةم   كورديش ميديا ثيشكةش كرا وييبوار فتاح بةرثرسر. د ووتةي شةشةم لةاليةن. حيكمةتيست ثيشكةش كرا

 ير مجال نوينةدةشيتووتةي هةشتةم لةاليةن . ةش كرا كوردستان ثيشك نيشتمايني كؤنطرةيةرؤكجواد مال س.  دلةاليةن
ثشتيواين دةيظيد مؤرطان .  دووتاري ثرؤفيسؤر مايكل طؤنتةريش لةاليةن ثيشكةش كرا و ي عرياق ثةنابةراينفيدراسيؤين

  . خويندرايةوةهةميشةي كةمثيين رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستانةوة 
ثةيامي ضةند ئةندام ثةرلةماين .  لةاليةن ليذنةي بةِريوةبةري كؤنطرةكة خويندرانةوةلة بةشيكي تري كؤنطرةكةدا ثةيامةكان

 ثةيامي ،لةوانة ثةيامي جؤن ماكدؤنال ئةندام ثةرلةماين حزيب لةيبةر. حزيب لةيبةري بةريتانيا و كةسايةيت خويندرايةوة
بورطوفةر لة كةسايةيت ئةندريس . لة ئةملانيات هانز برانشدي.  كةسايةيت د،رودي ظيز ئةندام ثةرلةماين حزيب لةيبةر

  . وة ضةند كةسايةيت تر. نةمسا
ثةيامي نوينةران و خةلَك كة ثشتيوانيان لة كؤنكرةي رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان كردبوو بةم شيوةية  هاوكات

، ثةيامي سويسرا كة لةاليةن فازل )  كةس91 (ثةيامي دانيمارك كة لةاليةن هيدايةت مةال علي نريدرابوو. خويندرانةوة
 شاري ئةنشكدةي كةمثيين رفراندؤم لةدانا بةهادين نوينةر، ثةيامي هولةندا كة لةاليةن ) كةس200 (عومسان نريدرابوو
 35 (، نوينةري فنلند سريوان ئةمني) كةس 59 (و نوينةرايةيت هولةندة لةشاري ئةمستردام) كةس87 (هولنداوة نريدرابوو

و نةهرؤ سعيد بةرثرسي كؤميتةي كوردستان لة ئوسترالياو لة )  كةس4 ( ثةيامي سويد لةاليةن بنةمالَةي ئةوآلوةو) كةس
انيان لةم  ثةيامةكي ضةندين اليةن خويندنةوةنوينةراين. لةاليةن حممد داود لة شاري ستؤك نيوتن)  كةس270 (بةريتانيا

 ِراثؤريت طشيت كؤنطرةكةتان بة وينة و ظيديؤ لةسةر سايتةكان سبةيين بؤ ليسيت ثةيام وئيمة . كؤنطرةيةدا بةشداريان كرد
شايةين باسة لة كؤنطرةي لةندةندا بِرياري داناين خيمةي تةبيليغي و ضاالكي جؤراوجؤري جةماوةري درا و . بآلو دةكةينةوة

 كؤميتةي يشايةين باسة نوينةر. ة دراهةروةها بِرياري بآلوكردنةوةي دةقي ثةيام و ثشتيوانيةكاين كؤنطرةش بة ناميلك
  . باآلي رفراندؤم دةنطيان نةداوة بة بِريارنامةي كؤنطرة كة لة خوارةوةدا هاتوة

   كؤنطرةي رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستانيارنامة وثةيامةكايندةقي بِر
  بِريار نامةي كؤنطرةي رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان

 خؤمانة ثيش هةلَبذاردين سةراسةري لة عيراقدا، ريفراندؤميك لة كوردستاندا بةرثا  مايف،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. ي عيراقنابني بةيب ثرس و بةزؤر خبريينةوة ذير سايةي حكومةيت ناوةند
 . ئةجنام بدريت بؤ وةآلمدانةوة بة ثرسي سةربةخؤيي) هةلَبذاردن

 ثةيامي كؤنطرة بؤ خةلَكي كوردستان  •
  خةلَكي ئازادخيوازي كوردستان 

نوسي كوردستان لةاليةن خةلَكي كؤنطرةي رفراندؤم بؤسةربةخؤيي كوردستان لةثيناو بةديهيناين مايف دياريكردين ضارة
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
ةسةر ضارةنوسي كوردستان بدات كة ئايا دةيةويت سةربةخؤ بيت يان نا؟ ئةمة ماناي دابينكردن و ثيشيل كوردستان بِريار ل

نابيت ِريطا بدةين بةناوي هةلَبذادنةوة ئةم مافة لة خةلَكي كوردستان . نةكراين مايف ضارةنوسي خةلَكي كوردستانة
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رس بة ئيوة دةخرينةوة سايةي حكومةتيكي ئيسالمي وقةومي لة بسةننةوة و ِراثيضي بكةن بؤ هةلَبذاردنيك كة بةيب ث
  . عيراقدا

هةر ليرةدا سوثاس و دةست خؤشانةي كؤنطرة هةموو ئةو بةِريزانة دةكةين كة نامةي ثشتيواين و هاوكاري خؤيان ئاراستةي 
 تواناوة لة ثيناو بةديهيناين مافةكاين كؤنطرةي رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان كردوة و داوايان ليدةكةين كة بة هةموو

  . 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 

  . ةسةربةخؤيي كوردستان دةيباتة ثيشةو
 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 بةخؤيي كوردستانداوة و كؤنطرةي رفراندؤم بؤ سةر
بيطومان بةديهيناين ئةم خواستة ِرةوا و ئينسانيةي خةلَكي كوردستان لة بةرثاكردين رفراندؤم وسةربةخؤييدا ثيويسيت 

و ثةرلةمانةكاين ئةوروثا ودنيا حةيايت بة هاوثشيت زياتري ئيوة هةية بؤ طةياندين ئةم دةنطة بة كؤمةلَطاي نيو دةولَةيت 
هةربؤية . وة لة ثيناو سةملاندين ئةم مافة لة اليةن نةتةوةيةكطرتوةكانةوة و بةشداري لة بةسةرةجنام طةياندنيدا

  . ضاوةِرواين هاوكاري زياترتانني و سةركةوتوبن
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