
وه نگيی کورد بۆ به رهه  فه- چاالکانی سياسی ک له یه ی ژماره نامه  رانی به ڕ
    فراخوان مِلی برگزاِری رفراندم 

 
 
  ک له یه ن ژماره  الیه له" خستنی ڕيفراندۆم  بۆ ڕێیی وه ته ی نهواز بانگه" ردی سه ندراوک به یه دا ڕاگه م رۆژانه له

 گۆری ڕا و   وای هنانه  ، که وه ته وبووهئران بی کۆماری ئیسالمیی ت سه ی ده وه ره ی دهانب ه  تهئیسح
 .  بوون   وه که ن خه الیه  لهکانی خۆیان ، خوازیاری پشتیوانی کردنی داخوازه

لی  گه  وشه گۆڕی هنانه  م به ، به باسکراوهک و ج پشتیوانیی  که رچی هندک خواستی به  گه اد ندراوه یه م ڕاگه هئ
 گرفتکی  خۆی له  ،کراب رانی  خه ترسی مه وه  ک به یه ئیشارهی  وه ئه ب  بهو "  کتیی خاکی وت پاراستنی یه"

 ک یه دا ژماره ندیه م پوه له.  کان وه ته یی و مافی نه وه ته ی نه له سه واتا مه.  گرینگی ئستا وداهاتووی ئران  بواردووه
 :  هی که قه  ده مه  ئه رکردووه که ندراوکیان ده یه  کورد ڕاگهنگیی رهه  فه- چاالکانی سیاسی  له

 
 "نگاو بۆ گشت پرسی ی هه ومیتهک" بۆ 

 .ڵ ڕزماندا  گه له
خستنی  ڕێ"تان بۆ  جگه نگاوی دروست و به ی هه وه وای ئه. نگیی کورد رهه  فه– چاالکانی سیاسی  ک له یه ژماره   ئمه

بستی   مه ر به رزنه جلسی دامه کان  بۆ پيک هنانی مه ییه وه ته  نونه ه  چاودریی کۆڕو کۆمه گشت پرسک به
کانی مرۆڤ و   جیھانیی مافهندراوی یه مای ڕاگه ر بنه  سه  له تیی نوێ ، له ڕه کی بنه رنووسی یاسایه داڕشتنی به

ی  ئاماژه شدا  وکاته ر له  هه؛نرخنین  ده وه  ڕزه به" ک  نی خه نگی ئازادی کۆمه  ده کانی ، به   زیاد لکراه وتنه ڕککه
ئران یی بوونی  وه ته  نه  فره  نکۆی کردن له به" ی ئران وه ته نه" و " کتی خاک پاراستنی یه "   به وخۆی ئوه ڕاسته

یان   بوون  لهشنک حاشا چه  به که  ، به نگیراو رچاو نه به  له وانه ته م نه کانی ئه نیا مافه ته نه  یه و پ به  که. زانین  ده
 .  کراوه

  وه تییه می پاشایه رده  سه له) کتیی خاک پاراستنی یه(  مکه م  چه  ئه نگن که  هاوده ل ئمه گه ش له بگومان ئوه
خوازی و  کسانی رکوتی یه ستی زاماندا بۆ سه ده  له کک بووه  چه میشه  و هه وه رانهبیاتی سیاسیی ئ ده  نو ئه ته ههاتوو

 . یری فارس کانی غه وه ته ی نهکان  ئینسانییه افهوتکردنی م زه
ی   سایه له  ژین که ی خۆیان دهر ئاو وخاک  سه ش له لکی دیکه گه وه ته ی فارس ، نه وه ته  نه  که دا بجگه م وته له
و " جیاوازی خوازی " نیان مۆری کا  داخوازه میشه و هه. نی هیچ مافک نین  خاوه  وه هکانڕۆ ره  سه  دارهت سه ده
و " نکۆی " تیی مژوو  شایه م به به.  رکوت کراوه توندی سه  و به دراوه ل" یی وه ته کتیی نه  یهری ترازنه لک"
ی   کوردستان نموونه که.  وه ته ی فووتر کردووه که  کشه که  ، به کردووه ر نه سه ی چاره که نیا گرفته ته نه"  وترک سه"

 . یه م ڕاستییه دیاری ئه
  شگرتن لهی پ  ڕگهنیا ته  بۆیه .ڕوات  ده) در یا زوو( تی ئیدئولوژیکی ئیسالمی  سه  ده زانین که  دهباش    و ئمه ئوه
لماندنی مافی دیاریکردنی   سه  له که  به، نکۆی کردن  له ، نهیی وه ته ۆیی و پاکتاوی نهڕکی ناوخ  شه شنه رچه هه

چاوتان  ره  ئوه  وه داخه  به کی گرینگ کهخا.  هدایکانی دانیشتووی ئران وه ته موو نه ریی هه رابه نووس و به چاره
 . هکردوو نه

نگی  دهستووریی  هئ  پشت وێ به تانه  و ده بژاردووه تان هه  گرژی  دوور لهاالکییچنی و ده ی تکۆشانی مه  ڕگه  که ئوه
  ، کهدانیشتووانی ئران % 50  نگی زۆرتر له ر ده  سه ب له  دی ، بشک ده کانتان بھننه ک داخوازه نی خه کۆمه
مافی ( کانیان   ئینسانی و دموکراتیکه رچاوگرتنی مافه به ب له  ش به مه  ئه که. ن  کهحیساب ب،   لکراون م النی سته گه

 . ر ناب  به سته ده) نووس دیاریکردنی چاره
نیا  نووسیاندا ، ته  دیاریکردنی چاره کان له وه ته لماندنی مافی گشت نه  ب سه به" کتیی خاکی ئران  یه " ی وه مانه
 .بن دژی ده   بگومان ئوه ک که یه ڕگه. ب  ر ده یسه  مه وه رکوته ڕۆیی و سه ره ی سه  ڕگه له
رانی   ڕیزی پشتیوانان و ئیمزاکه ش بتوانین خۆمان له  ، هیوادارین ئمهخانهو   ئهچاوکردنی  ر چاوگرتن و ڕه به  له به
 .دا ببینین ی ئوه ته  موسبه نگاوه م هه ئه
 

 : ئیمزا
 دیرد ، سوئو کینگی هره هستیتوی  فن هن

 )ئامان" (   تاراوگه رانی ئران له کانوونی نووسه"ندامی  ر و ئه ر و توژه  نووسه   رادی، و میرادولموگدوکتور 
 )سوئید ( ر ر و توژه سیاسی ، نووسه چاالکیلیقی         هسین خور حوکتود

 )تاران( خوندکار    ئیبراهیمی کووشا            



 ) رانسه فه( نگی  رهه سیاسی ، فه چاالکی      ندی              زهند سیامه
 )کانادا(    ینگ رهه سیاسی ، فه      چاالکی  حمدی           ئاکامی ئه

 )کانادا ( ینگ رهه سیاسی ، فه   چاالکی ریفی بھروز                شه
 ) سنه(تی یه   چاالکی کۆمه  ی کوردستانی   دوکتور تریفه

 ) کرماشان(      خوندکار            زاده ح ریبا ساله فه
 )دسوئ ( ینگ رهه سیاسی ، فه   چاالکی  )کوستانی (  عیدی کاوه سه

 ) فنالند ( ینگ رهه سیاسی ، فه چاالکی   کرمانج                         
 )ئالمان( وشانۆنووس )تاتر(ر رهنه سیاسی  ، ده   چاالکی  رشی             ئیبراهیم فه
 )ئالمان(نگی   رهه  فه-سیاسی         چاالکی              تحی نادری  فه

 )  نروژ  ( ینگ رهه سیاسی ، فه  چاالکیتی                 مالی عیزه که
 )  مانائ(سیاسی  چاالکی       )ر ئاویه( روا  حیمی په ره

 )دسوئ(اسی  سیچاالکی     ق کۆماسی              فایه
 )نیوزالند( نگ     رهه  فه-سیاسی     چاالکی      ش ندره بدلواحیدی خه عه
 )ند هلوه(  ینگ رهه سیاسی ، فه چاالکی لی                  هز هلیل غ هخ
 ر و ڕاپۆرت و بۆچوون به هخندی  ناوه  com.kurdistansite.www                 ردستان سایتوک

  فرهنگی- سیاسی       de.rojhalat.wwwت             ڕۆژههیسایت
  ری هب ه خ–سیاسی ی  پگه  com.dengekurd.www            نگی کورد   دهیسایت
    ری هب ه خ–سیاسی ) فارسی-ردیوک (یسایت   tk.hiwa-kak.www                کاک هیوا یسایت
 ر هب ه سیاسی خ  com.kurdistanz.www        لهزنیو ردستانو کیسایت
   خۆی کورد ربه سه یپ ه چیسایت                    com.helwist.wwwوست  ههیسایت
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