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 دآتۆر ربوار فه تاح ...    هه نگاوكی مه زن-رفاندۆمكی گچكه  
 آۆڕكیان بۆ دآتور آه مال میراوده لی و من 2003 نۆڤه مبه ری 29آۆمیته ی بای رفاندۆم بۆ آوردستان له  به ریتانیادا، شه ممه ی 

 آه سك ئاماده  80 ساتكی خایاند و نزیكه ی 3آۆڕه آه  نزیكه ی . بووه وه  "آۆماری آوردستان له  رفاندۆم" گوتاره آه ی من  ناوی . ركخست
یا یه ك چاالآی ئه و نئه ز لره دا ته . گفتووگۆیه آی گه رموگوڕ له  باركی دیموآراتیدا پیاده آرا. خاتوو الجان آۆڕه آه ی به ڕوه  برد. بوون

بۆ پكانی ئه م . به شداران ریفۆنده م بوو به   پرۆسه یناساندی ،  ر داوای  آۆمیته آه، له سهبه شك له  گووتاره آه ی من . آۆڕه  ده نووسمه وه
،  گچكهی مۆرفاند. فۆڕمكی ریفاندۆمم ئاماده  آرد.  ، پیاده  بكه م ، وه ك به شك له  آۆڕه آه ، منیش بیارم دا رفاندۆمكی گچكهئامانجه

 له  ئاماده بوون فۆڕمكی پدرا تا ده نگی یه كهه ر .  ، به  ئه نجام گه یه ندرا له  به شدارانی آۆڕه آهاوهه بژردربه  سه رپه رشتی لیژنه یه آی 
؛ ئه وانی تر گشتی بۆ آوردستانكی دراته نیا یه ك ده نگ بۆ عراق .  آردان آه س به شداری72. هه موومان ده نگمان دا. كاخۆی تۆمار ب

جا  . هه رچه نده  ئه مه  ریفاندۆمكی گچكه  بوو، به م بایه خی مژووی خۆیی هه یه. وشدار بوون، نه ژمردران خه ش ده نگی6 بوون؛ سه ربه خۆ
 م له  هه ر ئاستكدا آه  ۆ ، آه  بكه ونه  پیاده آردنی بیرۆآه ی ریفاندبۆ آۆمیته آانی رفاندۆم آوردستان و تاراوگه، یه  پشنیار ده آه مۆب

دواتریش ئه م ئه زموونانه  آۆده آرنه وه  بۆ . موویان گه ر آۆبكرنه وه  فاآته ركی گرنگ ده بن له  په ره پدانی آشه ی آوردداهه . ده توانن
ه م له   ، به و هیوایه ی آه  ببته  به ردكی بناغه ی رفرۆند له  له نده ن به آارهنرا بوده آه مه وه آه لره دا فۆڕمه آه ی. ریفاندۆمی مه زن

هه به ت . فۆڕمه آه  تایبه ته  به  باشوور، به م ده آرێ بگونجنرت بۆ آوردستانی سه راسه ر یان پارچه آانی تر. سه رتاسه ری آوردستاندا
 2003 نۆڤه مبه ری 29 له نده ن، –ریفرانده م بۆ کوردستانكی سه ربه خۆ  . شكه وتنهپپشنیاری بنیاتنه ر هه رده م مایه ی 

ته نیا یه ك نیشانه ی  .  له و شونه  دابن آه  ده خوازیت  
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