
  شاندي بزوتنةوةي أيفراندؤم لة ثةرلةماين بةريتانيا

ثاش ثصشكةشكردين ئيمزاكان و داواكاريةكاين خةلَكي كوردستان بة نةتةوة يةكطرتووةكان لة نيويؤرك و 
هةلَكةوت عةبدوالَ، فةوزي (كؤميوسارياي مافةكاين مرؤظ لة ذنصف، شاندصكي بزوتنةوةي أيفراندؤم كة ثصكهاتبوو لة 

نامةيةكي ين بةريتاين ئيمزاكان و داواكاريلة كؤبوونةوةيةكي تايبةتيدا لة ثةرلةما)  الجان جةباريئةتروشي و
 ضارةنووسي خةلَكي كوردستاين لة دياريكردينثصشكةشكرد و داواي ثشتطرييكردين ئةجنامداين أيفراندؤمصك بؤ 

  .ثةرلةمان و حكومةيت بةريتاين كرد
  

أودي (ي ثاشنيوةأؤ لةاليةن ثةرلةمانتار بةأصز ٧ كاتذمصري ٢٠/١/٢٠٠٥ويت كؤبوونةوةكة أؤذي ثصنجشةممةي أصكة
  .كوردي دانيشتوي لةندةن ضةند هاوالَتيةكي بةريتاين تيايدا بةشداربوون) ٦٠(بةأصوةبرا و نزيكةي ) ظيس

  
ايف ضارةي سةرةتا شاندي بزوتنةوةكة أؤشنايان خستة سةر اليةين ياسايي أيفراندؤم، ثشت ئةستور بة ثرينسيثي م

ئنجا هصماي بؤ سةرهةلَداين بزوتنةوةي أيفراندؤم و هؤكارةكاين سةرهةلَدان و ميكانيزمةكاين كارةكان . خؤنووسني
كرد ثةيامي خةلَكي ) أودي( داوايان لة بةأصز و ئاماجنةكاين لةناوةوة و دةرةوةي كوردستان كرد و بة ثوخيت

  :ةريتاين بطةيةنصت كة بريتية لةكوردستان بة بةأصز تؤين بلةيةر و ثةرلةماين ب
خاوةن خةسلَةيت كةلتوري و ئيتنيكي و مصذوويي تايبةتة و ناكرصت بة زؤرةملي خبرصتة  كوردستان ميللةيت  .١

  .ذصر جلَةوي ميلةتصكي ديكةوة
بارة ببصتةوة و  سالَي ضةوسانةوةي هةمةاليةين أابردوو دوو٨٣خةلَك كوردستان ضيتر أازينني ئةزمووين   .٢

  .بكرصنة قورباين بةرذةوةنديةكاين هيض هصز و دةسةالَتصك
دةولَةيت بةريتانيا كة أؤلَي هةبووة لة دابةشكردين كوردستان و بةزؤر لكاندين بة دةولَةيت عصراقةوة،   .٣

  .قةرزصكي مصذوويي خةلَكي كوردستاين لة ئةستؤداية و ئةمأؤ كايت دانةوةي ئةو قةرزة هاتووة
 و مافةكاين صويستة بةريتانيا لةبةرأؤشنايي ثرينسيثةكاين دميوكراسي و بةرنامةي نةتةوة يةكطرتووةكانث  .٤

ةوصت سةرةخؤبصت امداين أيفراندؤم بكات، هةتا خةلَكي كوردستان خؤي بأيار بدات داخؤ دةيمرؤظدا ثشتطريي ئةجن
  .يان لة سنووري عصراقدا مبصنصتةوة

  
تار و ثرسيار لةاليةن نيت خاياند، جطة لة قسةوباسةكاين شاندةكة ضةندين كؤمصكؤبوونةوةكة ماوةي دوو سةعا

دا داواكارينامة و  لة كؤتايشدا بةأصز أودي ظيس بةلَصين. ئامادةبووانةوة خراية أوو و وةالَمي ثرسيارةكان درايةوة
كات و لة ماوةيةكي نزيكدا وةالَمي ئيمزاكان لةطةلَ نامةيةكدا ثصشكةش بة بةأصز تؤين بلةيةر و ثةرلةماين بةريتاين ب

  .بزوتنةوةي أيفراندؤم بداتةوة
  

 شاندي بزوتنةوةي أيفراندؤم بةلَصن بوو لةطةلَ ليذنةيةكي ١٢:٢٠ كاتذمصري ١٩/١/٢٠٠٥شاياين باسة، أؤذي 
نيماركي ثةرلةماين دانيماركي لة كؤثنهاطن كؤبصتةوة، بةالَم لةبةر أاطةياندين ئةجنامداين هةلَبذاردين نوصي دا

  .لةاليةن سةرةك وةزيرانةوة، ئةو ديدارة دواخرا بؤ دواي هةلَبذاردنةكة
  شاندي بزوتنةوةي أيفراندؤم

٢٠/١/٢٠٠٥  
  :تصبيين

  .وصنةكاين ئةم بؤنةية لةاليةن ئاكؤ عةليةوة طرياوة
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