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Referendum Movement in Kurdistan 

  دةرةوةي ووآلتدةرةوةي ووآلت_ _  بزووتنةوةي أيفراندؤمي كوردستان  بزووتنةوةي أيفراندؤمي كوردستان باآليباآلي  كؤميتةكؤميتة
  

  ثةيامي بزوتنةوةي أيفراندؤم لةدةرةوةي وآلت بؤ ثةرلةماين كوردستانثةيامي بزوتنةوةي أيفراندؤم لةدةرةوةي وآلت بؤ ثةرلةماين كوردستان
  

هيوا رؤيكردةوة هةموو مالَة كوردصك و زةردةخةنة طةرايةوة سةر لصوي منالَةكامنان  4 - 6 - 2005أؤذي 
مذدةي يةك دةنطي مالَي كورد هيوايةكي طةشي نوصي لة ، و ئارامييةك درا بة طياين شةهيدة نةمرةكامنان

لة هةموو مالَو كوضةو كؤآلنصكي كوردا دةست خراية سةر سنط بؤ ئةو ئاآل ، جةستةي كورديدا زندووكردةوة
ستان سوصندي ياسييان خوارد و ثريؤزة شةكاوةية كة لة ذصريدا ئةنداماين هةلَبذصردراوي ثةألةماين كورد

   .مذدةي دةست ثصكردين كارةكاين كابينةي نوصي ثةألةماين كوردستان راطةيةندرا
مللةيت كورد بةضاوي هيواوة دةأوانصتة ئةم ثةألةمانة نوصية هةلَبذصردراوة و ضاوةرصي هةنطاوي 

 كة ثةألةماين بأياردةر بصت و بةتوانايان لص دةكات بؤ بةدي هصناين دةستكةويت طةورةو داخوازيشة لصيان
مللةت ضاوةروانة كة ، أؤلَي ضاوةروان لصكراوي خؤي ببينص لةم قؤناغة مصذووية طرنطةي كوردستاندا

   .ثةألةماين بريوباوةرة جياوازةكان بصت و دةربري ثةامي جةماوةر و النةي هصنانة دي ئاواتةكاين بصت
 بومنان بة كؤبوونةوةي ثةألةمان و بة ئاكام طةياندين لة ثالَ هيواي هصنانةدي خةونةكامنان و دلَطةش

ئةوا لةم قؤناغة ناسكةدا ضوار داخوازي سةرةكي مصذوويي بةرةو رووي ئةندامةكاين دةبصتةوة ، ئةركةكاين
  :ودةخيةينة بةر ضاوي بةرصزيان بؤ ئةوةي جصطريي بكةن لة هةلَوصستو بريارة نوصكانياندا

   .ثتةوكردين طياين برايةيت و بةهصزكردين هةسيت تةبايي و ثاراستين يةكصيت ريزةكاين طةل. 1
هةميشةيي كوردستان بؤ ئةوةي ببصتة سةرضاوي ياساكان و  كاركردن بؤ جصطريكردين دةستوري. 2

   .بةرنامةي كاري ئصستاو ئاييندةمان
تصكؤشان بؤ ثاراستين دةستكةوتةكاين خؤئامةدةكردن بؤ جةنطي دةستوري نوصي عصراق لة بةغدا و . 3

   .كورد و جصطريكردين بةندصك لةو دةستورةدا بؤ دياري كردين مايف ضارةي خؤنووسيين مللةيت كورد
سوربوون لةسةر دياري كردين سنووري راستةقينةي كوردستان و طةأاندنةوةي هةموو  ثصداطرتن و. 4

   .و لةثصش هةمووشيانةوة كةركوكي بووكي كوردستانناوضة كورديية زةودكراوةكان بؤ باوةشي كوردستان 
ثريؤزبايي لةخؤمان و ثةألةمانتاران و هةموو طةيل كوردستان دةكةين بؤ دةست بةكاربووين ثةألةماين 

   .دةست لةناو دةست تا هصنانة دي ئاوايت دصريين مللتة كؤلَنةدةرةكةمان لة سةرفرازي و سةرخبؤيي، نوص
   .صطاي رزطاري و ئازادي كوردستانسآلو لةطياين شةهيداين ر

   .كؤميتةي باآلي دةرةوةي ووآلت_ بزووتنةوةي أيفراندؤمي كوردستان 
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