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دةركيان بةوةكردوة كةرؤذصك دصسةراين  ثصشينان زؤر ثةنديان وتوة بةآلم هةندص كيان بؤئةم رؤذة بوة

كورد ثةيرةوي ئةوثةندانة ئةكةن و نايةلن لةبري رؤلةكاين كورد بضصنةوة بةبص ئةوةيهيض كوردصك بطةرص 
 ثةندي ثصشينان دا سةيري ئةم بارو دؤخةي ئيستا بكا يةكسةر ئةوثةندانةي بري ئةكةوصتةوة كة بةدواي

وةهةروةها سةراين ) هتد.. . ريشيان  بؤ مسصل ضوون هتد..مريشك خؤي خؤل نةكا بةسةرخؤيا(وتويانة 
ردوستان يا كوكورد زؤر ووتةي بةنرخي رؤلة قارةمانةكاين كورديان زيندة بةضال كرد كة فةرموويانة 

وةلةدواي راثةرينة هتد .. .. طةلصكي سةربةرزو كوردوستانصكي ئازاد.. كةم بذي وكةل بذي.. نةمان
بةبص ئةوةي ريفراندؤم بكرصت بؤ ضارةنوس بزانن طةيل طةوركةي كوردوستان كة ثةرلةمان دروست بوو

بةبريارصك فيدراليان بؤ كورد برياري ضي ئةدات لةسةر داواي هةردوو ثاريت سةركردةي ناو ثةرلةمان 
وةثصش روخاندين رذصم دلسؤزاين . وةئةمربيارةش سود بةخشةبؤ هةردوو ثارت كوردوستان سةثاند

كوردوستان داواي ريفراندؤميان كرد بؤ ضارة نوسي كوردوستان وة ئيمزا كؤكرايةوة بةآلم هةمووي زيندة 
وةسةران وئةنداماين هةردوو . رق دابةضال كراوةدواي روخاندين رذصم برياري هةلبذاردن درا لةعص

ثارتدةستيان كرد بة كؤرو كؤبونةوة بؤ يةك ليستةي كوردوستاين بؤ ئاماجني خؤيان نةك بؤكوردوة 
. سالة كوردوستان بةزؤر بةبص رةزامةندي كورد لكصنراوةبةعصراقة وة80زؤر جار لصثرسراوان ئةيان ووت 

ربةسةركردايةيت لة كوردوستان وزؤرينةي كورسي وةبؤ هصنانة دي ئاماجنةكانيان ومانةوةيان هة
بةهةموو جؤرص ريكالمةيان ئةكرد هاين كورديانئةداو بةلصنيان تازة  ثةرلةماين كوردوستان بؤخؤيان

ئيستا هةلبذاردن كؤتايي ثص . ئةكردةوة بؤ هصنانةدي ئاماجنةكاين طةيل كوردو جةماوةري كوردوستان
ث د ك زؤرينةي كورسيةكاين وي ن ك  ليسيت كوردوستاين دووهةم بوو لةعصراق دا،وةلةم الشةوةهات 

بريارةكان سود بةخش بص بؤ خؤيان وةهةر وةك ثةرلةماين كوردوستانيان بةدةست هصنا بؤئةوةي هةموو
نة وةئةجنامي ئةم هةلبذارد. جاران كوردوستان دابةش كةنةوة بريي تةسكيحزبايةيت بةكار صنن

لةكؤتايدا بة زةرةري كورد ئةشكصتةوة لةبةر ئةوةي بة رةزامةندي خؤمان بة زؤرينةي دنط ئةم جارة 
وةئةبص . خؤمان لكاندةوة بةعصراقةوة، وةئيتر نابص دوذمين ئةوانة بني كة داواي عصراق ضصتيان ئةكرد

ي كوردوستان بكةين بةهةموو برياري عةرةبرازي بني وةبؤمان نية دةم بكينةوة وةهاواري سةربةخؤي
ئةو ووآلتانةي كةئيستا  ضونكة لة دةستورينوصي عصراق دا، كوردوستان بةشصكة لة عصراقي عةرةب وة

ضونكة لةسةر داواي خؤمان وازمان لة سةربةخؤيي  لة دوارؤذدا ناتوانن هيضمان بؤ بكةن دؤستمانن
. وةي عصراق بؤيانو ثتةو كردنة كوردوستان هصناو بووين بة ثالصشت بؤ عةرةيب شؤظصين

كوردصكي دلسؤز بة كوردوستان و خوصين شةهيدان ئةلص كوا ئةو ريفراندؤمةي رؤذيهةلبذاردن  وةهةموو 
. مليؤن ئيمزا ئةي ضي بةسةرهات ريفراندؤم1،7كوا . كرا بؤ داوا كردين سةربةخؤيي بؤ كوردوستان

رداواي خؤمان وةبة شصوةيةكي لةسة ئاهةنطصران و تةقةكردن لةكوردوستان بؤ ئةوةية كة ئةم جارة
بؤية ئةلصني هةزار هةزار رةمحةت لة . سايل تر80ياسايي كوردوستامنان لكاندةوةبة عصراقةوة بؤ 

لةسةر فتواي سةركردةكامنان ئةم جارة كورد خؤي خؤيل بةسةر خؤيا كرد مةزارطاتان ئةي ثصشينان 
كوردوستان  وةبلصني سةربةخؤيي بؤ. بصئةو جامةش نؤشكةين طةر ذةهريشي تيا وةئةبص دةم كوت بني و
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