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    ؤ تؤفيقؤ تؤفيقــــشاهشاه.... .... ؟ ؟ لةبةرضي و بؤضيلةبةرضي و بؤضي! ! و ريفراندؤمو ريفراندؤم  كوردساتكوردسات
وببوايةتةوة ؛ الَتيدا بالَلةذمارةي ئةجمارةي هةفتةنامةي هاو، هةرضةندة دةبواية ئةم ضةند دصأة

م بةهؤي هةپةيةكةوة نةكرا لةو الَبة، بيانبينياية) لةكوردستان (بةمةبةسيت ئةوةي برادةراين كوردسات
  . بةو هيوايةي مةبةستةكة بطةيةنصت، شم زاين لصرةدا بينوومسةوةهةربؤية بة با. وصذمارةيةدا دةربكة

، تة سةرةكيةكة والَيت ئةو يةكصكة لة ضوار دةسةالَهةربؤية دةسة، ثةيامصكي طرنط و كاريطةرة، راطةياندن
  . دةتوانص رؤپي طرنط ببينص لةئاأاستةكردندا

رؤپصكي طرنطي ،  كوردسـاتيؤمدا؛ كةناپي ئامسانيلةسةرةتاي درووستبووين بزووتنةوةي ريفراند
  . شصلطريانة كاري كرد، لةناساندين ثةيامةكةدا بيين و

 لةرصي دةنطي بصذةرو كارمةنداين بةرنامةي، جةماوةر،  هةر لةسةرةتاوة بووة دةنط و رةنطي ريفراندؤم و
 كةدةستثصشخةر و، ئةوان. ردوة ضرؤي خؤشةويستيي ثرؤسةكة لةدپياندا ضةكةرةي ك) بةرةو ريفراندؤم(

داماين جيـا لةكةناپةكاين تر سوثاس و ثصزانيين ئةن،  و لة بواري داناين بناغةكةداهاوكاربوون
بزووتنةوةكةيان مسؤطةركرد؛ كةضي وائصستة بةداخةوة دةبينني ئةو كةناپة ئازيزة خؤي لة ضاالكيةكان 

  ! ! ! ! وبكاتةوةالَكةي بباسةدةنطو! يان نايةوص! ناتوانص، ةودوورةثةرصز طرتوو
م الَبة، هصشاتا جصطةي ثأنةكراوةتةوة) بةرةو ريفراندؤم (ئةطةرضي دواي نةماين بةرنامة تايبةتيةكةي

ئةوةتا شاندي بزووتنةوةكة بةخؤي و دةنط و . وبكرصتةوةالَخؤدةكرص هةواپي ضاالكيةكاين بؤ ب
 دا دةطاتة 2004. 12. 22لة ، ةوة دةطاتة ناوةندةكاين بأياري جيهاين وئيمزاكاين خةپكي كوردستان

نةتةوة يةكطرتووةكان ضاوي بة اليةين  دا لة ئؤفيسي 2005. 1. 5لة ، ئةمريكاو لةنييورك كؤدةبصتةوةو
،  كةضي بةداخةوة تاكايت نووسيين ئةم ضةند دصأةتايبةت بةو مةسةلةية دةكةوص و ئيمزاكان دةطةيةنص؛

  . وناكاتةوةالَات ئةو هاواپة بكوردس
لةم كاتة ناسكةدا كةكوردستان و ناوضةكةي ثيا تصدةثةأص؛ ئةركي هةمووانة كة ئريادةو ويسيت طةيل 

  . بةو ثةأي لصثرسراوصتيةوة ثةيامةكة دووثات بكةنةوة، كوردستان بةجيهان بطةيةنن و
ئايا كوردسات ثصي وانية ؟ ! بةرضي و لةيئايا ئةم هةپوصستةي كوردسات بؤض: ئصستة ثصويستة بثرسني

بطرة ، بةقةد هةواپي هةپبذاردنةكان طرنطة و، هةواپي طةيشتين ئيمزاكان بؤ ناوةندةجيهانيةكان
  ؟ ! ! طرنطتريشة

دةنطي طةلةكةشيانيان الطرنطة ئةو ثرسيارانة ، يان خؤشدةوص و) كوردسات (هيوادارم هةموو ئةوانةي
  . ةوةم بداتالَكوردســاتيش وة، بكةن و
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