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   دةكةين  دةكةين  سليماين سليماينيي زانكؤ زانكؤ خويندكاراين خويندكاراين لة داوا ِرةواكاين لة داوا ِرةواكاينثشتيواينثشتيواينكؤنطرةي رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان، كؤنطرةي رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان، 

  
 سةرجةم خةلَكي كوردستاندا بؤ  رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان لةثيناو مافةكاينيكؤنطرة

 و ي ئازاد دابينكرديني بناغة كة لةسةرص دةولَةتيكي سةربةخؤ لة كوردستاندا تيدةكؤشدامةزراندين
 ي زانكؤ خويندكاراينهةربؤية مانطرتن و نارةزايةتيةكاين. تيان كاربكاالَ بؤ هةموو هاويةكساين
  مةدةيني كؤمةلَطادا بةبةشيك لة حةرةكةيتالَ با خوينديني لة كاروباري طةندةلَي لةدذسليماين

 لة كوردستاندا و هةربؤية  زانسيتيروةردة خويندن و ثة مايف بؤ باشتركردينصكوردستان دةزان
 دةدات لةثيناو ي جدي دةكا و هةولَ سليمايني زانكؤ خوينكاراينينةوةيةالَ توند لةو جوثشتيواين

  . سةركةوتنيدا
 ي زانكؤداخستين تر بؤي و ياسا و ئةواني ثزيشكي و ئةندازيار كؤليذةكاين خوينداكاراينيئيمة داوا

 تر ثةيِرةو دةكات بةِرةوا دةزانني و  زانكؤ ِرةمسيةكاينستانداردة زانستيةكاين يئايندة تا ئةوكاتة
 يةكسانيش لةاليةن ئةم زانكؤيةوة دابني بكريت بؤ  فرسةيت زانسيتي ستانداريثيويستة سةرةِرا

وةها  مانيان طرتوة هةري ئةم بةشانةخويندكاراين. هةرخويندكاريك كة دةيةويت لةو زانكؤيةدا خبوينيت
يةكان كة ثيشتر ي ناوخؤيي خويندن و بةشي تر تاقيطة و ثيويستيةكايني خيرالة ثيناو دابينكردين

 وةزيران ئةمرؤ تيدةكؤشن و لةسةر داوا ِرةوانةيان دذ بة  ئةم داوايانة دراوة بة ئةجنومةينليسيت
 ي زانكؤ سةرجةم خويندكاراين دامودةزطاكان ثيداطريان كردوة كة ديفاعة لة مايفهةِرةشة و طوشارةكاين

 ي كوردستان و را و سةرجةم زانكؤكاين سليمايني زانكؤهةربؤية ثيويستة هةموو خويندكاراين، سليماين
 خواستةكانيان بكةن و ِريطة نةدةن هيض ضةواشةكاريةك كة بةرامبةر بةم مانطرتنانة  ثشتيواينطشيت

  . دةكريت لةو ثشتيوانية دةربِرينة سارديان بكاتةوة
 حكومةت و  كاربةدةستاينداوة وةعدةو بةلَينةكايني ئةم مانطة لة مانطرتنةكة نيشانيهةروةك تةجروبة

  خواستةكاينبوينصبةجصخويندكاران و ِريطةطرتنة لة ج تدار بؤ دةستخةِرؤكردينالَ دةسةحزيب
 ي ومانطرتنة ئةم نارةزايةيتهةربؤية سةركةوتين.  سةربةخؤيانخويندكاران و هاتنة مةيداين

  خويندكاران و كاركرديني بةكؤمةلَي خؤيان و برياري يةكطرتويخويندكاران لة ثت بةسنت بة هيز
  لةاليةن زانكؤ و ئةجنومةيني خؤ ناسراينيرتنةكةية بؤ بةِرةمس مانطي ئيستا نوينةرايةيتيدةستة

 يئةم دةستة.  زانكؤ خويندكاراين داواكاريةكاينوةزيرانةوة بؤ بةدوداضوون و جيبةجيكردين
 و ي ِرةمسبوينص جيبةجصي لةسةر مانطرتن و داواكاريةكان بةثنوينةرايةتية ثيويستة بِريارةكاين

 كة تا ئيستا بؤ ضاوةروان  و وةعد و بةلَييني سةرزارةكيان بيت نةك بةقسة دةزطابةرثرسةكينوسراو
.  الوازكردوة خويندكارايني ئةم خةباتةي و طةرم و طوِريهيشتنةوة و دةستخةِرؤكردن بوة و ئامادةي

  خويندكارايني ئةم داوا و خةباتة رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان لةثيناو سةرخستينيكؤنطرة
 و لةثيناو ص تيدةكؤش سليمايني زانكؤ خويندكاراين نوينةرايةيتي دةستةدستان شان بةشاينكور

 ينةوةيةالَيةكان لةم جوي كوردستان و ِريكخراوة نيونةتةوةيةيي خةلَك طشيتي را ثشتيواينِراكيشاين
  . خويندكاران تيدةكؤشيت
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