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Referendum Movement in Kurdistan  

 ت وی هو هر ه د-م ۆفراندیڕ یکانبا هتیمۆآ
_____________________________________________________ 

  
سفراندفراندییڕڕ  یی  ههوو  هه  بزووتنبزووتنییستستوو  هههه بییییۆۆخخ  ههربرب  هه  سۆۆم بم بۆۆ لرامبرامب  هه  ب   کوردستان کوردستان   ییکارالبردنکارالبردن  ههل  ههر بر ب  هه

  ییییۆۆتاح زاختاح زاخ  ههز فز فڕڕ  ههبب
  

  یاری بیتووند هت ب ووی هو هر هد ه کوردستان لییۆخ هرب ه سۆم بۆفراندیڕ ی هو هبزووتن
  ییۆتاح زاخ هز فڕ ه بیکارالبردن هل هکات ب هحکووم د ه میمان سلی هداری ئیستان هد هکارب

 ی هو هل هجگ هاریو ب هئ٠ همان هک هو ه بزووتنیزۆس کارا و دیکندام هو ئ ه کارامیکریز هو هک
 یڕ جاۆب ه کوردستانیستان هد هکاربیلکردنش الدان و پیواو ه تیک هی هگ هب، هییاساینا هک
 یانیۆخ هتداران هست هو د ه ئیخوود هکان ک هیموکراتیدما هموو بن ه و هڤۆ مری مافییردوون هگ
 یستو هه٠کاندا هیت هو هو دن هرپرس ه بیم هرد هب هان و لیاکانیدیمیڕ هن ل هد هباد هوپ

و  هکراو هن نیدا داب تیکوردیکان هماف ه کی هشووم هستوور ه دو هر ب هرامب همان ب هک هو هبزووتن
 ی ه چاریماف ه بیڕ هک باوجۆکلچیه هب هو هکان هییت هو هوداسا نیموو  ه هی هوان هچپ
 و یی هو هت ه نیرک هو ئھی هزانۆسو د ه کوردانیکستو هه ،هین نینووسۆخ
،  کوردستانیرانکردنو ،ابارانیمیک، نفال ه ئیزارئا هک هکموو کورد ه هی هران هرو هشتمانپین

 و ڤی سیک ه خیرکردن هد هرب هدکردن و هئاوار ،کانمان هدیه هش هۆڕ یژاوڕق  هناح ه بینخو
م  ه ئ٠هیاندایندووی زیژدانیو هلشتا کوردستان هیکان هبکراویعر هت هچکۆ شار و شاریتاوانب
ک  هن هیبووا هستان هد هو کارب هئین و شانازیر ه و ئافیشۆستخ ه دی هیما هیبوا هد هستو هه

 ییاساینا  هاریو ب هل هن کی هک ه دیمان سلی هداریئ هداوا ل٠زانهۆسد هۆڕو  ه ئۆان بیسزادان
 ی سزادانۆن ب هزتر بکه هان بیۆتوانن خ هتا د هو هوه هز ببن هپاشگ هانیموکراتیو ناد
رکراومان ی داگی خاکیداچل هس هل ه پتر لی هو هندن هس و کورد و کوردستانیکان هدوژمن

 ۆمان و ب هک هو هت ه نیو تواناکان ه ووزیکخستن هیۆبڕ هگ هو هن هان بخیشیکان هو هه هو
 یر هماو هج هان دروستکردوییداری ئیی هند هگ هکی هسان هو ک ه ئیو البردن هو هگژاچوون هب

 ی هی هدیمد هست هر هماو هو ج هئ هچونک، د کردووهوموا و نائی هو ب هڕان توویکوردستان
 یت هدال هناع هو دوور ل هو هوساندن هچ هدوور لو هئاسوود هل پیانیز و ژڕ ی هستیمان شا هک هل هگ
 و یڤی سیک هیگا همۆموو ک ه هیڤۆمر هکھی هانیژ هرۆو ج ه ئی هستیو شا هیت هی همۆک
 ی بای هتیمۆ ک- کوردستان ییۆخ هرب ه سۆم بۆفراندیڕ ی هو هتنبزوو٠یژ هدا دیای تیموکراسید
  ت ووی هو هر هد


