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äóîý@@ðäa‹Šóî@ãû‡äa‹ÑîØç‹AAA 
b÷@ãb“èØðîò‹ ß ة بصاوکراوة و ئاگاداريةکاين ميدياي کوردستاين دةردةکةوثت، ژمارةيةکي زؤري ذؤشةنبريان و

سياسةمتةداران و ذثکخراو و جةماوةري خةصکي کوردستان، لة گةص بريؤکةي ذيفراندؤمدان و بؤ ئةو 
 .  مةبةستة ئامادةن چاالکي بنوثنن

وو ئثستا چةندين کةسايةيت و نووسةري کورد بابةيت پشتگريي و ذثنوثين سازيان دةربارةي ةکتاو
 . ذيفراندؤم و چؤنيةيت بةگةرخستين و بةذثوةين ئةو ذيفراندؤمةيان، نووسيوة

نامةوث ناوي ئةو کةسانة بثنم کة چاالکن و پاصپشيت ذيفراندؤم دةکةن، نةبا ناوي بةذثزثک لة بريم جبثت، 
 دةتوامن ئةوة بصثم کة کةساين هةصگري بري و بوچووين جياجيا و جةمسةري فکري و ذؤشةنبريي بةصام

بةصام بةداخةوة ئةو هةوصانة تاوةکوو ئثستا  .  جياجيا، لة يةک سةنگةردا و بؤ هةمان ئامانج خةبات دةکةن
 . پرتوبصاون و کةسايةتني

 وگثذاين سيمينار و پةيوةندي کردن بة کةسايةيت  پثم واية نووسني لةسةر ذيفراندؤم و بصاوکردنةوةي بابةت
و جةماوةر و پارت و ذثکخراو و قسةکردن لة دةزگاکاين ذاگةياندندا، لة اليةن هةر کةسثکةوة بثت کارثکي 

چونکة . بةصام ئاسايي نية بانگةوازي ئيمزا و ناو کؤکردنةوة، بةناوي کةسةوة بکرثت. ئاسايی و پثويستة
سةذةراي دصسؤزي ئةو کةسانة بةصام . ثکي ذؤشةنبريان و سياسةمتةداران پثشاندةداتنيشانةي ناکؤکي و ناذ

وثنةيةکي ناشريين خؤزلکردن و خؤدةرهثناين تثداية لة گةص ذثزما بؤ هةموو ئةوانةي کاريان بة شثوةيةکي 
 . کةسايةيت يان دووسث قوصيان کردوة

ست بکرثت لةدةرةوةو ناوةوةي وصات بة بةشداري  ذيفراندووم دةبث ذثکبخرث و دةستةي بةرثوةبردين بؤ درو
هةموو يان زؤربةي دلسؤزان و اليةنگراين ذيفراندؤم و دةبث ئةو کةسايةتية دصسؤزانة هةوص بؤ ئةو کارة 

نةک بة شثوةيةکي کةسي لة کارثکي ئاوا گةورةو چارةنووس سازدا، نامة ئاراستةي وصاتان و گةيل  . بدةن
 پثويسيت بة هثزي ژمارةيةکي زؤري گةل و کةسان هةية، تاوةکوو ئةجنامي ذيفراندؤم . کوردستان بکرثن

 . هةبثت و وةک هثزثکي گةورة و يةکگرتوو پثشان بدرثت
چةندين کةس ذةخنةي هةية لة سةر بةذثز شثرکؤ بثکةس و هةندث کةسان و اليةين سياسي، چونکة بة 

. ن نةدا نوثنةر و کةسايةيت کورد کؤ بکةنةوة ي ئةو کارةيان کرد و وةک پثويست هةوصيا) فةرد(شثوةيةکي 
ئةگةر ذيفراندؤم پرسثکي گرنگ و جارةنووس ساز نةبواية، چةندين کةس پشتگريي ئةو بانگةوازةيان  

ئةجنامي هةوصدان بؤ تابؤکردين ذيفراندؤم لة سةر . نةدةکرد، بةصام بةرژةوةندي گةل سةرووي هةر شتثکة
 . پاندن، پرتووبصاوي و سةرنةکةوتن دةبثتناوي کةسثک يان ذثکخراوثک و خؤ سة

. بؤية دةبوو نامةي کؤکردنةوةي ئيمزاي پشتگريي لة ذيفراندؤم، بةناوي نوثنةرايةتيةکي ذيفراندؤم بواية
دةبوو بة ناوي هةزاران کةسايةيت کوردي دانيشتوواين هةندةران ئاگاداري و داواکاريةکاين ذيفراندؤم  

) ادارم کةس لثم نةذةجنث کةناوي لة بريم نةبثت لة کايت نووسيين ئةم بابةتةهثو(بؤ منوونة . بصاوبکرثنةوة
تاوةکؤ ئثستا لة ناوژمارةيةکي گةورة، ئةم بة رثزانة بابةت و چاالکيان بؤ ذيفراندؤم نواندوة؛ بةذثز شثرکؤ    

اغي، بةذثز ذثبوار فةتاح، بةذثز حةمة سةعيد حةسةن، بةرثز مةهاباد قةرةد. بورهان ياسني، د. بثکةس، د
خسرو پريباص، بةذثز سةالم عةبدولال و چةندين بةرپرسياري مالپةرة جياجياکاين کوردي و هةفتةنامةو 
پارت و ذثکخراو و چةندين دةزگاي ذاگةياندين کوردي و بة سةدان نووسةري تر و ذؤشةنبري و کةسايةيت 
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الوازي و نيشانةي ناکؤکية، . ردستانکورد، اليةنگري بةذثوةبردين ذيفراندؤمن بؤ سةربةخؤيي باشووري کو
هةر داواکاريةک بؤ بةذثوةبردن و ئامادةکردين چاالکيةکي پثويست بؤ ذيفراندؤم، ناوي زؤربةي 

 . کةسايةتيةکاين کوردي تيانةبثت
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