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گةرمتر لةوةش پثشوازي لةو پرؤژةيةتان دةكةم كة لة كودستاندا بؤ مايف ذيفراندؤم   ! ألوثكي زؤر گةرم‘ 
ستا و لة داهاتووشدا دةست لةو مافة  من وةكو نووسةرثك كة لة ذابردوو، لة ئث. دةستتان پثكردووة

هةصناگرم كة كوردستان دةبث جيا بثتةوة لة عثراق و ئثران و توركيا و سورية، گةيل كورد لة هةر بةشثكي    
كوردستاندا دةبث مايف فةرمانذةوايي خؤيان هةبث و كوردستان دةوصةتثكي سةربةخؤ بثت، ئةمذؤش هةلثكي لةبار بؤ  

بةدةستهثناين ئةو مافة بة ذةخساو دةبينم، بة هةموو توانايةكي خؤم پشتگريي و بةشداري ئةو  وةديهثناين ئةو ئاواتة و 
 . پرؤژةيةتان دةمب

 . . هاوذثيان
كة مافثكي سةرةتايي و ذةواي گةلةكةمانة لة هةصبژاردين (من پثم واية جگة لة هةوصدان بؤ بةدةستهثناين مايف ذيفراندؤم 

پثوستة بةرچاوي گةيل كورد ذوون بكرثتةوة و زةيين هةموو چني و توثژةكاين  ) شثوةي ژيان و خؤبةذثوةبردندا 
واتة دةبث هاوتةريب لةگةص ئةم هةوصةدا، لة ذثگةي دةزگاكاين  . خةصك بؤ ئةو پرؤسةي ذاپرسيية ئامادة بكرثت

ضانةي كة دةبث   ذاگةياندن و كؤذ و كؤبوونةوة و سيمينارةوة بؤ خةصك ذوونبكرثتةوة كة لة نثوان ئةو ئةصتةرناتي
گومامن لةوةدا نيية كة ئةصتةرناتيضي سةربةخؤيي و دةوصةيت سةربةخؤ باشترينة و بة . هةصيبژثرن كاميان باشترينة

كةواتة پثويستة دنةي خةصكي كوردستان بدرثت بؤ   . قسةكاين ئثوةشدا ئةوة دةردةكةوثت كة لةم پرسةدا هاوذاين
 . ، هةصببژثرن) كة سةربةخؤيي و جيابوونةوةية لة دةوصةيت داگريكةر(ةرناتيض ئةوةي لة كايت ذيفراندؤمدا، باشترين ئةصت

ئةوةي كة ناجؤرة لةگةص ئةم هةوصةدا، ئةوةية كة ماوةيةكي زؤرة لة وتاري سياسي و لة دةزگاكاين ذاگةياندين حيزبةكاين 
ؤ يةكپارچةيي خاكي عثراق باشووري كوردستان و بة تايبةيت لة دةمي خودي سةركردةي حيزبةكانةوة، بانگةشة ب

كوردستان وةك بةشثك . دةكرثت، هةوصي ئةوة دةدرثت ناسنامةي كوردي لة پةراوثزي ناسنامةي عثراقثتييةوة دابنرثت
لة وأليت داگريكةر دةناسثنرثت و حيزبةكان بة ئاشكرا لة دةزگاكاين ذاگةياندين خؤيانةوة ئةم وتارة ناسياسي و 

لة كاتثكدا دةسةألتداران بة پثچةوانةي ئاراستةي ذووناكبريانةوة، .  خةصكي كوردستاندا چةواشةكاريية دةدةن بة گوثي 
بة هةموو ئةو تواناكارييةي كة لةبةردةستيانداية هةوص بؤ چةسپاندين بريي پاشكؤيةيت بدةن، ئيدي ئةگةر مايف 

ببثتةوة، كة ئةمة خؤي دةبثتة ذيفراندؤميش بة دةست بثت، ذةنگة ئةجنامةكةي پثچةوانةي ويسيت سةربةخؤييخوازان 
 !كارةسات

لةم نامة كراوةيةدا دةمةوث وثذاي ذاگةياندين هاودةنگي خؤم لةم پرسة گرنگ و مثژووييةدا، بةشدار مب لة گةشةدان بةم 
 :پرؤژةية و ئةم پثشنيارانةم بة هةموو اليةك بگةيةمن

ناكبريانةوة هةصمةتثك بؤ هةصوةشاندنةوةي ئةو وتارة   هاوتةريب لةگةص هةصمةيت كؤكردنةوةي ئيمزا، لة اليةن ذوو:يةكةم
ناسنامةي كورد دةخةنة پةراوثزي ناسنامةي عثراقةوة و، هةتا ئةمذؤش يةكپارچةيي  (سياسييانةي حيزبةكان بدرثت كة 

 .) خاكي عثراق ناوةذؤكي وتاري سياسي ئةوان پثك دةهثنثت
 چني و توثژةكاين خةصكي كوردستان بسةملثندرثت   بة زماين فاكت و بةصگةي باوةذپثكراو بؤ هةموو:دووةم

بؤ ئةم مةبةستةش بةصگةمان  . (بةرژةوةندي ئةوان لة سةربةخؤييانداية و، دصنيايي ئةوان لة جيابوونةوةيانداية لة عثراق
 .) هثندة زؤرن كة لة ژمارة نايةن 

ري كوردستان و، هةموو ذووناكبرياين  هاوئاهةنگييةكي تةواو لة نثوان ذووناكبرياين هةموو شارةكاين باشوو:سثيةم
 . دةرةوةي كوردستان و، هي هةموو بةشةكاين كوردستان دروست بكرثت بؤ بة ئةجنامگةياندين پرؤژةي ذيفراندؤم 
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 بؤ بةزووترين كات ئةجنامداين ئةو هةصمةتانةش سوود لة تةكنةلؤژياي نوث وةربگثرثت، بة تايبةت تةلةفيزيؤنة  :چوارةم
 . ئينتةرنثتئامسانييةكان و 

 ذؤصي گرنگي ئةو هةموو كوردة لة بةرچاو بگريدرثت كة هاوكات هاوأليت وألتاين ئةوروپا، ئةمريكا، كةنةدا، :پثنجةم
ئوستراليا و هتدن، كة ئةمانة دةتوانن ذاي گشيت لةو وألتانةدا بؤ ئةم پرسة بوروژثنن و، بة چاالكي جؤراوجؤر فشار بؤ  

ين ئةوروپا، كؤنگرثسي ئةمريكا، ذثكخراوي نةتةوة يةكگرتووةكان و حكومةتةكاين ئةو  دةزگا گرنگةكاين وةكو پةرلةما 
 . وألتانةي تثياندا دةژين، بثنن بؤ پشتگرييكردين ئةو داخوازيانة

لة كؤتايي ئةم نامة كراوةيةدا، ذثزي بثپاياين خؤم بؤ تثكؤشاين هةموو سةربةخؤييخوازان، ئازادي و يةكسانيخوازان   
 . مةوة و، بة ئومثدي گةيشنت بة سةربةخؤيي، ئازدي و يةكسانيم بؤ گةيل خؤم و گةالين تري دنيادووپات دةكة
 سةركةوتووبن
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