
 ؟..ڕیفراندۆمی نافه رمی و داوایه ك
 هه ر مانایه ك به خشت ، ئه وا آوردی له به رده م ڕاستیه آی ڕامیاری دا  ی نیسان9

  .ڕاگرت آه ئه ویش دروست نه بوونی ووتی نه ته وه ییه
 به م ئاستی داواآانی آوردی له م .  به واتای دۆزی آوردی خزانده وه ناو چوار چوه ی عراق

  -اخه دا به رزتر آرده وه، له هه ر دا  ن و سانكی ڕابردووی نوان شۆڕشی آوردستانقۆن
  .به غداد   ده سه ته آانی

  فیدڕایزم آه داوایه آی هه نووآه یی گه لی آوردستانه ، آورد خوازیاری به یاسایی 
ای هه یه ، آردنیه تی له ده ستووری داهاتووی عراقدا، فیدرایزم آه دوو خوندنه وه ی جی

  .خوندنه وه ی آوردی و نا آوردی
  
  

له به رامبه ر داوا نه ته وایه تیه آانی آوردا ، سه رآردایه تی ڕامیاری خه كی آوردستان 
  .دووچاری فشاری آۆمه ك ووت و الیه ن و هز بۆته وه

  
وه ندیه آه آاریگه رترین ڕۆی یه آالآه ره وه ی هه یه ، به م به رژه : ئه مریكا -1

ڕامیاری و ئابووری و سه ربازیه آانی خوازیاری ئه وه ن  هه ر چی زووه به رنامه آانی ناو 
عراقی ته واو بكات ، بۆ ده ست پكردنی به رنامه آانی داهاتووی له ئران و سوریا و 

جا به هه ر نرخك و له سه ر به رژه وه ندی هه رالیه نكی آوردی . ڕۆژهه تی ناوین دا
  .دیاره آورد الوازترین هزی ناو هاوآشه آانی عراقه بۆ ئه مریكا,  بت ن شیعییا

  
 دید و بۆچوونی عه ره بی عراقی و هه موو پارت و هزه عه ره بیه آان به جیاوازی -2

  .قووی ئایدۆلۆژیانه وه
  

وبه ش و دۆزی آورد ها هه وستیان  بۆ دژایه تی آه. ووتانی تورآیا و سوریا و ئران -3
  .نه گۆڕه

  .... . عه ره بی وئیسالمی و   وو تانی-4
  به رژه وه ندی و هه وستی یه آتی ئه ورووپا قورسایی خۆی له سه ر هه وستی  
   ئه مریكا هه یه ، آه ناآرت به فشار له سه ر الیه نی آوردی بخونرته وه ، به م

   گه ڵ ئه مریكا و هه موو ئه و ووتانه ی  هه وستیان پابه ندی به رژه وه ندیانه له
  . له سه ره وه ناومان هنان

    ئه مبه هزترین آارتی ده ست سه رآردایه تی ڕامیاری آوردی له به رامبه ر فشاری 
   الیه نانه و پداگرتن له سه ر داوا نه ته وایه تیه آان ، یان ڕه تكردنه وه ی هه ر پۆژه

  . ندی گه لی آوردستان ، توانا و هزی خه كی آورده یه آی ناآۆك به به رژه وه
  
  



سه رآه وتنی شۆڕشی پرته قای ئۆآرانیا و خۆپیشاندانی گه لی لوبنان و ناچارآردنی        
و  وازهنانی سه ره آوه زیرانی ، هما و ئاماژه ی نون بۆ آاریگه ری شۆڕشی  نا چه آدار

 آه ده آرت ئه م دوو ڕووداوه سه ره تای ,آه توانا و ووزه ی هه ر گه ل و نه ته وه یه
   .گۆڕانی گه وره تر بن، به تایبه ت له ڕۆژهه تی ناوین دا

  بزووتنه وه ی ڕیفراندۆم سه رآه وتنی گه وره و خرای به ده ست هنا    وه ، بوونی خۆی وه ك
 به تایبه ت .ه سه لماندووبزووتنه وه یه آی میللی له سه ر ئاستی گشت آوردستانی  باشوور

ڕۆی مه زن و نه ته وه یی بینی آه ڕا پرسی خه كی آوردستانی له ڕۆژی   هه بژاردن    
  .ئه نجامدا

  گه یاندنی ئیمزاآانی پرۆسه ی ڕاپرسی له آوردستان به دام و ده زگا نونه ته وه یی و
  .ن ئه وروپیه آان ، ناساندن و بوونی له آوردستان وه گه یانده ئاستكی جیھا

   ی خه ك بۆ سه ربه خۆیی آوردستان ، ئاماژه ی به هزی هه ستی98%ده نگدانی 
 نه ته وه یی و ڕه تكردنه وه ی ناچارآردنی گه لكه به ب ویست و ئاره زووی به ووت و 

  . بیاردانی چاره نووسی خۆی ب به ش بكرت خاآكی تره وه بلكنرت ، و له مافی
  

  ، دام و ده زگا و هزی له به ر ئه وه ی بزووتنه وه ی خه كه  دۆم بزووتنه وه ی ڕیفران 
به  سه ربازی نیه ، جیایه له ده سه ت ی وه ك میری یان  هه ر پارتیه آی چه آدار ، بۆیه 

ئاسانی گه مارۆ نادرت و بایكۆتی ئابووری و سه ربازی ناخرته سه ر و شكاندنی ئاسان 
  .اری له سه ر  آه متره فش  به آورتی آاریگه ری. نیه 

  
  ماوه یه آه ڕیفراندۆمی نافه رمی له ده ره وه ی آوردستان ده ستی پكردوه ، آه ته واو

گرنگی و بایه خی ئه م پرۆسه یه ڕوون و دیاره آه هه ر . نیشتمانه پرۆسه آه ی  آه ری
  ه آان وتاآكی آوردستانی ده یزانت ، بۆیه ئه رآی هه موو آوردكه به جیاوازی ڕه نگ

  . سه ربه خۆآانه وه به شداری بكه ن
  من داوایه آی آوردانه له هه موو سایته سه ربه خۆ و سایته آانی پارته آوردستانیه آان

  تاآاتی ته واوبوونی بكه ن و) ڕیفراندۆمی نافه رمی(  ده آه م آه ڕیكالم بۆ ئه م ڕاپرسیه 
خه كی  یه آه میان بوی بكه نه وه و  یپرۆسه آه ، ڕۆژانه له الپه ڕه پرۆسه آه واوبوونی 

  .بۆ هان بدرت
ئه رآی نه ته وه یی هه ر یه آكیشمانه فۆرمه آه آۆپی و بو بكه ینه وه و به پآراوه یی 

  . ئه دره سی نووسراوی بنرینه وه بۆ
  

رجه م  سه گه رچی من تا ئستا ته نھا آۆمیته ی به ریتانیا و سویدم بینیوه ، به هیوای
  .ۆمیته آان ده ست به آار بنآ

 ویست و ئاره زووی ته واوی گه لی آوردستانه ، و ڕه نگدانه وه ی  بزووتنه وه ی ڕیفراندۆم   
  .دید و بۆچوونی شه قامی آوردیه بۆ پرسی نه ته وه یی

   آاریگه ر ی داهاتووی به باری ,  دۆزی ڕامیاری آوردله دووڕیانی مژووی ئیمۆدا 



 . بۆ سه رتاسه ری آوردستانه ن هه ره سی نه ك له باشوور به كو سه رآه ووتن یا
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