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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي........ريفراندؤم خؤي بةدرؤ دةردةخاتريفراندؤم خؤي بةدرؤ دةردةخاتزوتنةوةي زوتنةوةي بب
  

 ئةوةيان هةبوو، وماين ط، جةماوةري كوردستان و بة تايبةت كةساين سةربةخؤهةر وةكوو بةر لة ئصستا
ئةو هةر وةكوو ضؤن طةلص كةس دةيان طؤت . وردستاندا كاربكات ريفراندؤم لة ثصناو سةربةخؤيي كبزوتنةوةي 

رمؤن لة طةلَ ئةم بةلَطةية كة خؤيان ، فةبؤ فصدرايل و هةندص ئاماجني تري حيزيب دروستكراوةبزوتنةوةية 
  . بالَويان كردؤتةوة
بزوتنةوةي ريفراندؤم . ة زماين عةربيش قسةيةكي تر و بندؤم بةزماين كوردي قسةيةك دةكةنبزوتنةوةي ريفرا

   .ناوصرصت بة زماين عةرةيب باسي سةربةخؤيي كوردستان بكات
  

  .لةخوارةوة دةقي بةياننامةي بزوتنةوةي ريفراندؤم ئاراستةي ئصوةي بةأصز دةكةم
  ی ریفراندۆم له وه بزووتنه( )1( هاتووة لة بةشي كوردي تازةترين بةياننامةي بزوتنةوةي ريفراندؤمدا

ملیۆن  ) 1,7 (  ، آه  وه انهِر آان گه آگرتووه یه وه ته گای نه  باره  رابردوو له ممه آوردستان رۆژی دوو شه
 و هةلبةتة ئةوة ئاماجنصكي جوان و ثصرؤزة. )ش آرد ردستان پشكهرمی آو خۆیی هه ربه ئیمزایان بۆ سه

   .كةس ناتوانصت أةخنةي لص بطريت، بةلَام ئةوةي سةيرة بةشة عةرةبيةكةي بةيياننامةكةيانة
  

  !!!ؤيي كوردستان دةكةنبا بزانني لة بةياننامةي عةربيدا بة هةمان شصوة باسي سةربةخ
وقدم الوفد الذي يقوم بجولة خارجية شملت عددا من الدول األوروبية والواليات : ()2 ( لة بةياننامةكةدا دةلَصن

 ألف شخص من سكان اقليم آردستان العراق 750المتحدة واألمم المتحدة نسخة من عريضة موقعة من مليون و
صك شاندي بزوتنةوةي ريفراندؤم كة بة طةشت (بة كوردي دةبصتة). تاءالبالغين ممن يؤيدون اجراء هذا االستف

  ذمارةيةك لة والَتاين ئةوروثا و ئةمريكا و نةتةوة يةكطرتوةكاينبؤ دةرةوةي والَت هةلَساوة و سةرداين
 دانيشتواين  لة هةزار كةس750داشتنامةيةكي تةوقيعكراوة لة مةليؤنصك و د، طوثيةك لة ياكردوة

  . )، ثصشكةس بةواين كردوةالَي هةرصمي كوردستان  و داواي ريفراندؤم دةكةن س18سةرؤي 
دةكةوصت كة  بزوتنةوةي  دةر،بةراوردصك لة نصوان دةقي عةربيةكةي بةياننامةكة و دةقي كورديةكة

ئةوةش واتاي ئةوةية، . رصفراندؤم لة بةشة عةرةبيةكةدا باسي سةربةخؤيي كوردستاين نةكردوة
 يانيش هةر لة بنةأةتدا ،باسي سةربةخؤيي بكات بة زماين عةرةيب  يان ناوصرصت اندؤمبزوتنةوةي ريفر

ئةم   .كاري هصناوةدرؤ دةكات و وشةي سةربةخؤيي بؤ بازرطانيكردن بة جةماوةري كوردستان، بة
  .كردةوةي بزوتنةوةي ريفراندؤم أصكة لةطةلَ هةلَويست و قسةكاين ئةو بزوتنةوةية لة بةغدا

تنةوةيةك نةوصرصت وشةي سةربةخؤيي بةزماين عةريب بةكار بصنصت، ضؤن ريفراندؤم دةكات و ضؤن ئةطةر بزو
ّّّّّّبةرطري لة ضارةنووسي طةيل كوردستان دةكات!!  

  هةموو شتصك بصت بةلَامئةو كارةش. بة لكوو بؤ كارصكي تر. كةواتة ئةم بزوتنةوةية بؤ ريفراندؤم دروست نةكراوة
 .ريفراندؤم نيية

ري ثصشمةرطة دصرينةكان بة ئامادةبووين زياد لة ذوولَصكي تر ئةوةية كة كاك هةلَكةوت عةبدوالَ لة مسصنارصكيدا خا
...... ) 3 (اين كرد و يت كة ماستاوضي و درؤزنة و عومسمةمحةد .  كةس،دةيان جنصو و سوكايةيت بة د150لة 

ئةمةش لة . سةرداين ثةرلةماين بريتانياي كردوة) ةئةو درؤزن و ماستاوضيي( لة طةلَ دامانطئةم  19كةضي لة 
  ئةو كاتة هةر  ،مةمحود عومسان يان دةبص مرؤظصكي ناثاك بصت. نكة دضو. سةتدا ثص دةلَصن نيفاقي سياسيسيا

ي ثاكة و كاك هةلَكةوت درؤ بؤ ئةو هيض نةبصت ثصويستة كاك هةلَكةوت خؤي يل دوور خبات، يانيش مرؤظصك
  .اتبةأصزة دروست دةك
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  . لة هةردوو حالَةتيشدا كةسانصكي ئاوايي نابصت سةرثةرشيت بزوتنةوةي ريفراندؤم بكات
  .ئةمةش دةقي بةياننامةكةيانة

)1(www.krg.org 
 Jan 2005 19دات  ریتانیا سیمینارك ساز ده مانی به رله  په  آوردستان له ی ریفراندۆم له وه بزووتنه

  
   آوردستان له ی ریفراندۆم له وه بزووتنه ) 2005 /1/ 20 (  وتی ممه ركه ین رۆژی پنج شه سبه

ری پارتی آركارانی  ی نونه) رۆدی فیز ( ن  الیه  له دات ، آه ریتانیا سیمینارك ساز ده مانی به رله په

  وه ته ونهاِر  نیۆیۆرك گه  له تروشی آه وزی ئه  و فهَبدوال وت عه كه برێ و هه  ده  روه  به ریتانیاوه به

   . جیه شتهریتانیا نی  به  له باری آه رباری الجان جه ن ، سه آه شداری ده به

  

  ی َی باال ندامی لیژنه تروشی ئه وزی ئه  و فهَبدوال وت عه كه  هه نی باسه شایه

آان  وهآگرتو یه وه ته گای نه  باره  رابردوو له ممه  آوردستان رۆژی دوو شه ی ریفراندۆم له وه بزووتنه

 . ش آرد  ردستان پشكهرمی آو خۆیی هه ربه ملیۆن ئیمزایان بۆ سه ) 1,7 (   ، آه وه انهِر گه
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 Jan 2005 22حرآة االستفتاء في آردستان العراق تطلب دعم البرلمان البريطاني
  

  : لندن
اني تقديم دعمه للحرآة المطالبة باجراء استفتاء في االقليم ناشد وفد لجنة االستفتاء في آردستان العراق البرلمان البريط

  . الكردي العراقي، القرار مبدأ تقرير المصير واالستقالل
وقدم الوفد الذي يقوم بجولة خارجية شملت عددا من الدول األوروبية والواليات المتحدة واألمم المتحدة نسخة من 

 اقليم آردستان العراق البالغين ممن يؤيدون اجراء هذا  ألف شخص من سكان750عريضة موقعة من مليون و
أول من أمس، لتقديمها الى المجلس ) من حزب العمال(االستفتاء، الى عضو مجلس العموم البريطاني رودي ويس 

  . ورئيس الوزراء توني بلير
تروشي وهلكوت عبد اهللا ونظمت في مقر البرلمان البريطاني ندوة شارك فيها ويس واعضاء الوفد المكون من فوزي ا

ومن المقرر ان يقدم الوفد نسخا من . آما شارك عضو مجلس الحكم العراقي السابق محمود عثمان. والجان جباري
 . العريضة الى البرلمان السويدي والبرلمان الدولي ومنظمات اوروبية ودولية أخرى خالل األيام القليلة القادمة
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