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 ی ڕیفراندۆمی باشووری سوید له مالمۆ ی آۆمیته وستنامه هه

ال  ناسیح مه( ڕز  بوونی به ئاماده ی ڕیفراندۆمی باشووری سوید به  ی مانگ آۆمیته8ی ڕۆژی  ئواره
ی آوردی  ه آۆمه لهوه    آۆبووهسوید  لهیفراندۆم ڕی وه بای بزوتنه ی رپرسی آۆمیته به) ن سه حه

  . مالمۆ
هیدانی آوردستان  موو شه بجه و هه ه نفال و هه ستان بۆ قوربانیانی ئه آك وه خوله آه به وه آۆبونه

  .آان داگیرسا نفاله آانی ئای آوردستان بۆ یادی ئه نگه ڕه  مۆمیش له4ستی پكرد و  ده
ت  تایبه به  آه باسكرا و وه ی بزووتنه ی ڕیفراندۆم و ئایینده وه  مژووی بزووتنهك له یه پاشان آورته

 نی ئاماژه پكردنه ڕۆی شایه. ی چوار سایدا ماوه ی باشووری سوید له  وڕۆی آۆمیتهچاالآی
 پشووتری   رپرسی به  دوو )یی  هیشام ئاآره  (و)  دآتۆر بورهان یاسین (ڕزان  به ی آتیڤانه ئه

  . رز وآوردانه نرخنرا به   تهآۆمی
  ندامانی کۆمیته م ئه رده  به خرایهی باشووری سوید  ی آۆمیته وه شاندنه وه  پشنیاری ههپاشان

آانیان  یه  آوردستان چاالآی ی ڕیفراندۆم له وه بزوتنه  وه و ره  دهی بای  آۆمیته  کهی وه  ئههۆی به
 کیوا  ههو  چاالکی یشتنی هیچ جۆره گه بوون و نه نه ه و که وه ی مردنی بزووتنه سست بووه تاڕاده

  مان که که له مۆی گه کانی ئه  گرنگه ر پرسه  سه وه له ره  ده  له کوردستان وله ڕیفراندۆم ی وه بزوتنه
شدار بیار درا  ندامانی به موو ئه نگی هه تکای ده م به  به  ،وپرسانه  له ککه رکوک یه پرسی که

لی  خۆیی گه ربه آانی سه یشتنی ئامانجه گه ی باشووری سوید تا به دانی چاالآی آۆمیته ژهدر به
رپرسانی  به واآرا آهاها د روه هه). UN  ( رمی ڕكخروای  آی فه یه ی ڕاپرسی ڕگه آوردستان له

  وه آه نه ی خۆیان بده یه نگی و بده می ئه آوردستان پویسته وه ی ڕیفراندۆم له وه ئیمۆی بزووتنه
موو  عس و هه  ساڵ ڕووخانی ڕژمی به4ئیمۆ دوای .  ڕوات دهو مردن  ره  بهی ڕیفراندۆم وه بزووتنه

نگدانی پتر  مانه و ده آه له  گهى ووره  گه پرسیخۆیی باشووری آوردستان بهر و گۆڕانانه پرسی سه ئه
  .ی زیندووه گه خۆیی آوردستان به ربه  بۆ سه%95

رپرس و  وه و به ینه م ڕاستیانه ڕوون بكه زانین ئه  دهمانی آه ی آۆمیته یانه یی وه ته رآی نه ئه به 
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 تا خۆیان وه  ه پرسیارینه ژر  بخهوروپا  و ئهآوردستان ی ڕیفراندۆم له وه ندامانی بزووتنه ئه
قامی  آه و شه وه ر بزووتنه وه به نه و ووره بخه  گیان وی ڕیفراندۆم وه بزووتنه  لهوه  نه کالیی بکه یه

ڕنن و  ی خۆیان ڕاپه یانه یی وه ته رآی نه وه آار و ئه ونه  بكهون  آوردی بۆ ساز وئاماده بكه
ی  ن و متمانه بده وه گرێ ره م له آوردستان و دهآانی ڕیفراندۆ آانی نوان آۆمیته یه ندی یوه په
تی  رکردایه وی و سه کانی چاالک و کارامه پشه  یان با خهوه بژاردنیان بگنه هه كی به خه

  .ن درژه پبده  که وه بزووتنه
نای   پشت و په به(ین ده یمان ده ن و په باشووری سوید به ی ڕیفراندۆم له ك آۆمیته ش وه ئمه
ین  ج بكه به رشانمان ج آانی سه رآه تر ئه چاالآانه)ندامان و آوردستانیانی باشووری سوید  ئه
آانی ڕیفراندۆم بۆ   ئامانجهیشتنی گه  بهوام تا رده یان به ی کوردانهاهاوآاری و توان به و

  .خت بت باتی سه خه ش ئامانجهم  ند ئه ین چه ن آار بكهخۆیی آوردستا ربه سه
  بژی آوردستان ... بژی آورد

 مان آه له خۆیی بۆ گه ربه سه
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