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 NSKراگه یاندراوی آۆبوونه وه ی آۆمیته ی ئاماده آاری  
 

 آۆمیته ی ئاماده آاری  ناوه ندی سه ربه خۆیی آوردستان، بۆ هه سه نگاندنی آاره آانی رابردووی خۆی و بۆ 9. 11. 2003رۆژی 
  . تاوتوو آردنی گۆرانكاریه آانی آوردستان و ناوچه آه  آۆبووه

ه عسی به سه رآه وتنكی گه وره بۆ آشه ی ره وای گه له آه مان لكدایه وه و ئه و ده روازه  آۆبوونه وه روخانی رژمی ب
هه روه ها جه ختی آرده وه . له به رده م پرسی سیاسی و دۆزی آوردستاندا آراوه ته وه نوده وه تیه شی گرنگ نرخاند آه  به و هۆیه وه

 داواآراوی قۆناغه آه دا ره فتار بكه ن و به گوتاركی هاوبه شی هاوچه رخانه آه ده ب هزه آوردستانیه آان له  ئاست ئه رآی
 . آشه ی گه له آه مان به ره و سه رآه وتن تاو بده ن

آۆبونه وه  قامكی خسته سه ر ئه و نیگه رانی و مه ترسیانه، آه به هۆی خۆگنخاندنی الیه نه  ده سته تداره آان و یه آنه خستنه وه ی 
 ده آه ن به ره و داهاتووی 1991 ئیداره آه ی باشور، هاتونه ته ئاراوه و راشكاوانه ش هه ڕه شه له ده ستكه وته آانی راپه ڕینی هه ردوو

 .  نادیاردا په لكشی ده آه ن
ه جگه ی خۆیدا  مانگی رابردوودا و له ئاآامی بباآی ده سته تدارانی باشور، آشه ی گه له آه مان ل7له سه ر ئاستی ناوخۆدا، له 

ته نانه ت ئه و هزه عراقیانه ی جاران به په رۆشه وه .  گرمۆه آراوه ته وه و هه نگاوی به ره و پشه وه ی بۆ هه نه گیراوه ته وه
یه تی  ویال9پشتیوانیان له چاره سه ری فیدرای آوردستان ده آرد، ئه وا ئه مرۆ به خشكه یی پاشه آشه ی لده آه ن و پرۆژه ی عراقی 

پشنیار ده آه ن، آا ئه مه ش خۆی له خۆیدا گورزكی آاریگه ره و له  په یكه ری دۆزه  ره واآه ماندا ده درت و به ره و فه رامۆشی  و 
ده آات آه چیتر له ژر بیانووی ) PDK(و ) PUK( جاركی دیكه ش دسۆزانه بانگ له NSKله م پوه ندیه دا. سرینه وه ی ده بات

ره نگدا آه مته رخه می نه آه ن و ده ست به ج هه ردوو ئیداره آه یه آبخه نه وه و حكومه تكی یه آگرتوو پكبھنن و به ره و  ره نگاو 
 . سه رژمركی گشتی و هه بژاردنكی نوێ هه نگاو بھاوژن

ستان و به روه بردنی ریفراندۆمكی شلگیرانه له پناو سه ربه خۆیی آورد NSKآۆبوونه وه دووپاتیكردووه، ورای ئه وه ی آه 
ئازاددا تده گۆشین، به م بۆ چاره سه ری هه نووآه یی پشتیوانی له گه ه ی فیدرای آه له الیه ن پارله مانی آوردستانه وه بیاری 

یش بگرته وه و له ) سمو(لدراوه ده آات، به و مه رجه ی ئه و فیدرایه له سه ر بنه مای نه ته وه یی و جوگرافی ب و شاری 
 .  و مافی ڤیتۆوشی له بریاره آانی ناوه نددا پارزراو ب ده ستووری هه میشه یی عراقیشدا بچه سپت

داوا له آۆمه نی هه راوی خه كی آوردستان ده آات آه لبراوانه  بنه  مه یدان و رۆی مژوویی خۆیان  NSKهه ر له م پوه ندیه دا 
بۆ ئه م مه به سته . . تریش رگه  نه ده ن هزی سیاسی له جیاتی ئه وان بیربكاته وه و بیار له  داهاتوویان بداتو چی آایه بكه ن

به هزو تۆآمه تر بكرێ و شوازه آانی خه باتی همنانه  و هاوچه رخانه ی جه ماوه ری په ره یان ) به ره  و رئفراندۆم(گه ره آه بزاڤی 
رگه له و هزو الیه نانه ش بگیرت آه سه ودا و مامه ه ی به رژه وه ندخوازی له ته ك دۆزی ره وای گه ل و  شپبدرت و راوه ستاوانه 

 . نیشتیماندا ده آه ن
 . سو له ربوارانی رگه ی رزگاری و سه ربه خۆیی آوردستان* 
 .  ووبه رووی جه الده آان ده بنه وهسو له و تكۆشه رانه ی آه له زیندانه آانی داگیرآه راندا چاونه ترسانه ر* 
 . سو له پارزه رانی مافی مرۆڤ* 
 . سه رآه وێ بزاڤی ئازادیخوازی گه النی بنده ست* 
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