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 ی ڕیفراندۆم له مالمۆ ی آۆمیته وه یاندنی آۆبوونه ڕاگه

ی آوردی  ه ی ڕیفراندۆمی باشووری سوید له آۆمه  ی ئواره آۆمیته00 .17 آاتژمری 10-12-2006ڕۆژی 
  (ن سه الحه آاك ناسیح مه) سوید ی ڕیفراندۆمی رپرسی آۆمیته بوونی به ئاماده مالمۆ به

  . ازدای ئیمسای س وه  دواآۆبوونه
آانی  وه نگاندنی آۆبوونه سه آانی سوید و هه ی باشوور و آۆمیته آانی آۆمیته یه  پاش ڕاپۆرتی چاالآی

وست  ك باس و پشنیار و هه ندی نوانیان آۆمه یوه وه و په ی بزووتنه) سلمانی-ولر هه (آوردستان
  . رگیران وه
آانی آردووه له  یه یی وه ته نه نهم بۆ رجه ی سه چاالآانهشداری  باشووری سوید به ی ڕیفراندۆمی آۆمیته) 1

ڕۆژی  ی آۆپنھاگن له وه نفال و آۆبوونه بجه و ئه ه  یادی هه-ورۆز  نگی نه ك ئاهه ری وه وروبه مالمۆ و ده
  . ی آانی مانگانه یه  ئاسایی وه  جگه له آۆبوونه08-21دام له  دادگایی سه

خوازن ب  ونه ناآات آه ده و هه ی ڕیفراندۆمی باشوور پشتگیری ئه تهآۆمی: دام دانی سه سداره له) 2
سداره  دام له آان سه یه زیدی یلی و یه بجه و بارزانی و فه ه نفال و هه ی دادگای ئه وه آردنه آالیی یه

ی  ساتانه و آشه و آاره م جۆره به مانۆركی شۆڤینیستی دژ به قوربانی ئه وكی له رهه بدرت و هه
  . زانت لی آوردستان ده یی گه وه ته نه
  رمی آوردستان بۆ هه آان موو ناوچه داباوه رآوك و هه ی آه وه ڕانه ی گه آشه: 140ی  ماده) 3

بوابوون به هز و توانای  تی ڕامیاری آوردستانه به رآردایه رآی سه ناگرن و ئه وتن هه چیتر دواآه
آخستنی ڕیفراندۆمی   آار بۆ په وه آه  ببنه یه یی  پیالنه عراقی و ناوچهو مانۆڕ و گژ ئه مان به آه له گه
  . ن آه ده دا 2007رآوك له  آه
  
مریكا بیخاته بواری  ئه ر ووتی رچی پشنیاره و گه ر گه ڕاپۆرتی بیكه: ر ڕاپۆرتی بیكه) 3

زنی  آی مه یه ناگرن بۆیه جارکی تر ڕاستی آانی مشت و م هه  یه تیڤی  نگه نجامه وه ئه یه آردنی پیاده
  ی ڕیفرانۆم وه ی بزووتنه وره كی آوردستان به پویست بوون و ڕۆی گه وه بیر خه هنایه
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 و  ڕۆژی ڕامیاری ئستا وپاشه نتی مان تاآه گره آه له ی خۆنووسین بۆ گه ی چاره ی مافی ئازادانه وه به
  ڕیفراندۆمی سوید ی وه  بزووتنهشك له ك به ئمه وه. لی باشووری آوردستانه ی گه ری آشه سه تاآه چاره

) بانی تاه (رۆآی عراق و سه) بارزانی (رمی آوردستان رۆآی هه سه ڕزان وستی به پشتگیری هه
مپینك و  ر آه هه مان له آه له یی گه وه ته ربازی نه ك سه وه وه ینه آه مان دووپات دهیی خۆش ین ئاماده آه ده

  . ر ژی پیالنی ڕاپۆرتی بیكهخۆپیشاندانك د
  
ت و هیوادارین بۆ  ڕۆژهه رتبوونی حیزبی دیموآراتی آوردستان له بۆ آه ین وه داخه زۆر به) 4
  . ن ر بكه سه ان چارهآانی مان بتوانن آشه آه له ندی گه وه رژه به
  
آات بۆ ڕاپرسی  لی باآوور و ڕۆژئاوای آوردستان ده وای گه باتی ڕه ی ڕیفراندۆم پشتگیری خه آۆمیته) 5
  . یی وه ته ر پرسی نه سه له
  
م چاالآی و بۆنه  رجه شداری سه به ی مانگانه و وه بیاری پالنی سای داهاتوو درا به آۆبوونه) 6
و .. یی وه ته یی و نونه ی پیالنی ناوچه  وه گژاچوونه مپنك بۆ به ر آه بوونی هه و ئامادهآان  یه  یی وه ته نه

تی ڕامیاری آوردستان  رآردایه آانی سه آتی ڕیزه وستی و یه ك هه آه یه هی ی شادمانی مایه
تی  یاریهرپرس رمی آوردستانه له ئاستی به ی سنووری هه وه ڕووبوونه ری ڕووبه نگه هزترین سه به

  . وتر بكرت میشه پته بت هه  و دهیه مژوویی
  

 . ووتوانه آۆتایی هات رآه آه سه وه پاشان آۆبوونه
  یاندنی  ڕاگه 

  ۆ مـالم-ی ڕیفراندۆمی باشووری سوید آۆمیته 
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