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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي!!! ... !!! ...  ثص ثصشش و نة و نةسةري بزوتنةوةكةيةسةري بزوتنةوةكةية  نةنة، ، بزوتنةوةي ريفراندؤمبزوتنةوةي ريفراندؤم
  

و خاوةن بـأيارصكي ئازادي هةلَقوالَو لة بريوباوةأصكي بيت ت واتاي ئةوةية كة دةبص سةبةخؤ كة سةر بي
واتاي ، بيت) قاض (شكة ثص. ةر و أصنوصنيكةر بصتبريوباوةأصك كة أصطا نيشاند.  بيتداأصذراو و ئاشكرا

  . دةيهصزي و تواناي خؤت كارصك ئةجنام دةئةوةية كة بة 
دةتوانني بلَصني بزوتنةوةي أيفراندؤم ،  ثصض و ثةنا و فةلسةفةيةكي كات كوذ بةبصبةبص ثصشةكيةكي درصذ و

نة خاوةن بريو باوةأصكي ئاشكراية و نةش سةبةخؤية و نةش بة تواناكاين خؤي و هصزصكي سةربةخؤ كار 
  . دةكات

دا بؤ  تةنيا لة نصوان يةك سالَ و نيوة كوردي و بةطوريت بزوتنةوةي أيفراندؤم تاكة رصكخراوصكة كة ب
جةماوةري كوردستان ئاشكرا ببصت و تةنانةت ذمارةيةكي زؤري ئةنداماين كؤميتةكاين أيفراندؤم ثصيان 

 شةفاف و ئاشكراي نةك لةبةر ئةوةي سياسةتصكي. كرابصت أةضةلَةك و أةطةكاين ئةو رصكخراوة بزانن
 بةشصوةيةكي ئاشكرا و ساويلكانة لة اليةن  بزواتنةوةي أيفراندؤمبةلكوو زياتر لةبةر ئةوةي، هةية

كي ئاشكراتر لة نصوان ثاريت و يةكيةتيدا ةيةكيةيت نيشتيماين كوردستانةوة دروست كرا و دواتر بةشصوةي
 يةكيةيت و ن خوديةيين ئةو بزوتنةوةية لة ال بأيارةكادابةشكرا و ئيستاكة فيفيت فيفيت كراوة و هةموو

  . ثارتييةوة دةردةكةون
ن لةو ةساين سةبةخؤ لة أصطاي بةشداربووطةلص ك، لةسةرتاي دةروستكردين بزوتنةوةي أيفراندؤم

هةر بةو ئاواتةشةوة .  رصكحراوصكي سةربةخؤ و جةماوةريهةولَياندا ئةو رصكخراوة بكةنة، بزوتنةوةيةدا
بةلَام بةداخةوة كةساين سةربةخؤ . ان و كؤميتةكاين ئةو بزوتنةوةيةدا بةشداربوونلة ضاالكيةيةك

  . وردة وردة لة أصزةكاين ئةو بزوتنةوةية كشانةوة ةوةكارصكي ئةوتؤيان ثص نةكرا و لة ناضاري
تري ئاشكراكردين بوة هؤكارصكي ، كشانةوةي كةساين سةربةخؤ لة أيزةكاين ئةو بزوتنةوةيةدا

هةلبةتة ثصويستة ئةوةش بلَصني كةوا خودي يةكيةتيش لة بةشداربووين . تنةوةيةةو بزو ئسةرضاوةي
كاريةكاين خؤيان بصنن لة بزوتنةوةي بؤيةش هةولَيان نةدا واز لة دةستهةر. ترسا كةساين سةبةخؤ

ك ئةوة بوو سةردةمص. ة شاراوةيي مبصنتةوةة بتنةوةيبؤ ئةوةي ناسنامةي أاستةقينةي بزوأيفراندؤمدا 
كي ة خستية سةر بزوتنةوةي أيفراندؤم و بةشصوةييةكيةيت فشاري أاطةياندن و ضاالكي نواندين

 ئةو كاتة ئابلَؤقةيان لةسةر. بة تايبةت لة كوردستان،  كرددةستكاري كؤميتةكاين أيفراندؤميأاستةوخؤ 
ةسةر ئةو  كاتصك دلَنيابوون كة مةترسي كةساين سةبةخؤ لبزوتنةوةي أيفراندؤميان هةلَطرت و

  . ةوةاتك بة بزوتنةوةكةدا دةست بةكاري خؤيأصطايان ب، بزوتنةوةية نةماوة
ئةويش أصكةوتين ثاريت و ، أيفؤرمصكي تريش بوودةست بةكاربوونةوةي بزوتنةوةي أيفراندؤم لة دواي 
 و طةلص كةس كي فيفيت فيفيت بةأصوة دةبرصتةيةكيةيت لةسةر ئةو بزةتنةوةية و ئيستاكة بة شصوةي

وةك ) 1 ( اليةن يةكيةتييةوةكاك فةوزي تةترؤسي لة اليةن ثارتييةوة و كاك هةلَكةوت عبداللة لةدةلَصن 
  .  ئةو بزوتنةوةية دانراونثةرشتيار بؤرسة

موو خؤم وةك تاكة كةس دةستخؤشي لة ثاريت و يةكيةيت دةكةم بؤ دامةزراندين ئةو بزوتنةوةية و لة هة
ثاريت و يةكصتني سةر و ثصي ، بةأاي من.  هةيةانة بزوتنةوةي جةماوةرييجيهاندا ثارتةكان ثصويستيان ب

ثصويستة أاستةوخؤ ، و هةر كارصك ئةو بزوتنةوةية بكات،  نةك كةساين تربزوتنةوةي أيفراندؤم
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يةيت و ثاريت كة شانازية بؤ يةك.  نةك لة هةندص كةساين ترةستخؤشي لة ثاريت و يةكيةيت بكةيند
  .  نواندنتوانيويانة ئةو كةسانة خبةنة طةر و ضاالكي

 ةتاندينهةولَداين هةندص ئةنداماين ئةو بزوتنةوةية بؤ هةلَخةلَ، ئةوةي جصطاي أةخنةية و قبؤلَناكرصت
ثصويستة كاك هةلَكةوت و كاك فةوزي ئةتروشي و ئةنداماين .  لصييانجةماوةر و شاردنةوةي أاستيةكانة

 هةلَوصستةي ثاريت شانازي بة، نةي سةر بة ثاريت و يةكيةتينيوا بزوتنةوةي رصفرادؤم بة تايبةت ئةتري
بة أاسيت زيرةكيية بؤ ثاريت و يةكييةيت بتوانن بزوتنةوةيةكي ئاوايي دروست . و يةكيةتييةوة بكةن

  . بكةن
بؤ صت وثص ناخؤش بصت و بيانةلةوانةية هةندص ئةنداماين بةرزي بزوتنةوةي أيفراندؤم ئةم أاستيةيةيان 

ن لص دةكةم لة وةلَامدا داوايا. لة قةلَةم بدةنخؤيان وةك رصكخراوصكي سةربةخؤ مةبةستصكي تايبةت 
  : بدةنةوة لةوانةوةلَامي ضةند ثرسيارصك

ضؤن ؟ ؟ ؟ ؟  بؤ ئةو بزوتنةوةية أاي خؤي دةربارةي هةلَبذاردنةكاين عصراق ئاشكرا ناكاتص
  . " باشة يان خرابةةلَثذاردين عصراقداهئصمة نازانني بةشداربوون لة ": صتبزوةتنةوةيةكة دةلَ

 بؤ تازة بة تازة و بة مةبةسيت ناردين خةلَك بؤ سندؤقةكاين دةنكدان و بةشداربوون لة هةلَبذاردين ص
با أاستةوخؤ داوا لة خةلَك بكةن لة ؟ ؟ باسي أيفراندؤمي ناأةمسي دةكةن، ثةرلةماين عصراقدا

  . ذاردنةكاندا بةشداربنهةلَب
  ؟ ؟ ؟  ئاية أيفراندؤمي ناأةمسي أاكردنصك نيية لة نواندين هةلَوصست دةرباةري هةلَبذاردين عصراقص
  بة بةأصز مام جةالل وان ضاوييفراندؤم و ضةند ئةندامصكي تري أ بؤ تاوةكوو بة أصز هةلَكةوت عبدواللةص

؟ ؟ ة نةتةوة يةكططرتووةكان نةكردو ئيمزاكانيان تةسليم بنة دةرةوة نةهات، هصذا مةسعود بارزاين نةكةوت
  ؟ 
ئاية ئةمة ، بزوتنةوةي أيفراندؤمبؤ كاك هةلَكةوت عةبدواللة و كاك فةوزي ئةترؤشي بؤن بة نوصنةري  ص

  ؟ ؟ فيفيت فيفيت نيية
و ؟ ؟ ؟ ايةوةئةوةندة ئيمزا كؤ دةكر،  ئاية ئةطةر ثاريت و يةكيةي ثشتطريي ئةو بزوتنةوةيةيان نةكردباص

  ؟ ؟ ؟ ئةو ثشتطرييةيان دةكرد، ئاية ئةطةر ثاريت و يةكيةيت دلَنيا نةبانة لةو بزوتنةوةية
بةلَام ئةوةي كة تاوانة دةرهةق بريؤكةي أيفراندؤم و ، لةوانةية من دذي هةموو ئةو كارانة نةمب هةلبةتة 

  . شاردنةوةي ئةو أاستيانةية، جةماوةري كوردستان
ي كوردستان اندؤم ثصويستة ئةوةندة جورئةيت هةبصت بتوانصت بة ئاشكرا بة جةماوةربزوتنةوةي أيفر

يت كار دةكةن و كي فيفيت فيفةي يةكيةتني و ئصستاكة بة شصوةيئةوان دةستكرد،  نةك بة عصراقيةكانبلَصت
. رصتيةوة دةست نيشان دةكرصن و ثشتطريي لصيان دةكيتوةكانيان لة اليةن يةكيةيت و ثارهةموو هةنطا

  .  ثصشو نة ي ئةم بزوتنةوةيةبؤية دووباةردةكةمةوة بزوتنةوةي أيفراندؤم نة سةرة
هةلَخةلةتاندن و ، ثصويستة هةر بزوتنةوةيةك أاستطؤبصت لة طةلَ جةماوةر و ئةنداماين خؤيان

  . ةنقةست بكرصتبة تايبةت ئةطةر بة ئاطاوة و بة ئ، كان تاوانةيةشاردنةوةي أاست
  
بةمةبةسيت ) كاك فةوزي ئةتروشي و كاك هةلَكةوت عبداللة (وي ئةو دوو بةأصزةهصناين نا) 1 (

  . تصطةيشتين بابةتة نةك بة مةبةسيت أةخةطرتن لة خودي كةسي ئةو دوو بةأصزة
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