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Referendum Movement in Kurdistan  

  
  ثةرلةماين وردستاين بةرصز ثةرلةماين وردستاين بةرصز  بؤ  بؤ دةرةوةي ووآلتدةرةوةي ووآلت_ _ كؤميتة باآلي بزووتنةوةي أيفراندؤمي كوردستان كؤميتة باآلي بزووتنةوةي أيفراندؤمي كوردستان بةياننامةي بةياننامةي 

  
 ،ثاش كؤتايي هصناين ثرؤسةي هةلَبذاردن و وةدي هصناين هةندص دةستكةويت باش بؤ ميللةيت كورد

رد و زةردةخةنة طةأايةوة سةر لصوي مندآلين كورد و ئاهصك بة دلَي خؤشي رووي كردة هةموو مالَصكي كو
ميللةتةكةماندا هات و زؤر طةشبني بوو بةو يةك دةنطييةي كورد لةو قؤناغةداو بةضاوصكي ثأ هيوا 

   .أوانيية ثاشة أؤذي طةشتر بؤ بةديهصناين هةموو ئاواتةكاين
 بة أؤذطارصكي زؤر طرنط و ناسكدا تص دةثةأص و تاقيكردنةوةي ميللةيت كورد لةم قؤناغة هاوضةرخةيدا

 بةتايبةتيش ثاش دووبارة بةستنةوةي بة دارشتين دةستوري ،ئاسؤي هصنانة دي ئاواتةكاين لصلَة
عصراقةوة كة ئةطةر ميللةتةكةمان زؤر هؤشيارانة تص ي نةأوانصت ئةوا رةجني خةبامتان و خوصين 

وصتة بةر مةترسي فةوتان و دووبارة بوونةوةي شةهيدامنان و هةموو قوربانييةكامنان دةكة
   .نةهامةتييةكامنان سةر لة نوص

ئصمةلة طياين هةستكردن بة لصثرسراويةيت مصذوويي و هةستكردن بةو مةترسية طةورانةي أووي 
 هةلَوصسيت خؤمان دةردةبرين بة نيطةرانيمان لةو ناكؤكيانةي ،كردووةتة جةستةي ثةرلةماين كوردستان

يةي وةستاين كؤبوونةوةكاين ثةرلةمان و سأبووين كارةكاين لةم قؤناغة ناسكةدا و بووةتة بووةتة ما
   مايةي

 لةم قؤناغة ناسكةدا جصي خؤيةيت كة ،دروستبووين خةم و دلَة راوكصي زؤر لةشةقامي كورديدا
واي ثصبةخشني لة أؤذي ثةألةمانتاراين كوردستان دةربري راستةقينةي دةنطي ئةو جةماوةرة بن كة بأ

دةنطدان و داوايان لص دةكةين هةلَوصسيت مصذوويي خؤيان ثصشاندةن وسووربن لةسةر بةستين 
كؤبوونةوةكانيان و كؤشش بكةن بؤ ضارةسةري ئةو طرفتة هةنووكةيية ترسناكانة لة نصو هؤلَي 

   .ثةألةماندا
 بةرصزانةي ثةألةماين كوردستان و  ثةألةمانتارة17ئصمة دةنطي خؤمان دةخةينة ثالََ دةنطي ئةو 

داخوازييةكانيان بة أةوا دةزانني و ثصشمان واية كة دةبصت أؤلَي ثةرلةمانتار هةر دةبص وا بصت و ثابةندي 
   . بةلَكو ضةسثصنةري بناغةداناين حوكمي طةل بصت،ناكؤكيية سياسيةكان نةبصت

كةيدا بؤ دةستوري نوصي عصراقدا داخوازي هةر لصرةشدا داخوازين لة ثةألةماين كوردستان كة لة ثرؤذة
   .بةندصك بصت بؤ دياري كردين مايف ضارةي خؤنووسيين طةيل كورد لة رصطةي أيفراندؤمةوة
   .سةركةوتووبصت هةولَو كؤششي دلَسؤزان و خةخمواران بؤ ثاراستين يةكصيت ريزةكاين طةل

   .نةمري بؤ شةهيداين رصطاي رزطاري كوردستان
  دةرةوةي ووآلت_ بزووتنةوةي أيفراندؤمي كوردستان كؤميتةي باآلي 
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