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  ئاسوَئاسوَ... ... ؟ ؟  هةلَبذاردنن هةلَبذاردننيي حيكيمةتيةكان دذ حيكيمةتيةكان دذييبؤضبؤض
 ماوةيةكة  حيكمةيتي كريكاري كؤمؤنيسيتحيزيب

 رابةرة يزةمةو بالَوكراوةكانيانداو لةزارللةنيو مة
 ئةوة دةكةن كة نابيت يكارتؤنييةكانيانةوة بانطةشة

 خؤيان هةلَبذاردن بةقةويل و  دةنط بداتيخةلَك
.  عيراقي خةلَكبيت بةخواسيتناتوانيت وةالَم دةرةوة 

لة بةرامبةردا داوا لةخةلَك دةكةن كة رووبكةنة 
 و ي ئازادي بؤئةوةي كريكاري كؤمؤنيسيتحيزيب

 بةرقةرار كةن  سؤسياليسيتي و مجهوريةكساين
 كوردستانيش ئةم برادةرة حيكمةتيانة لةسةر ئاسيت

 ريفراندؤم بذاردنانة بكةن وة بضنة نيو كةمثيين ئةم هةلَ كورد بايكؤيتيكة خةلَك، بانطةشة بؤئةوة دةكةن
  .  كورديو كارسازة بؤ خةلَكي واقعيكة ريطةضارة

 كة ي ريفراندؤمةية دةطات كة ئةم كةمثييني ئةم طروثة لةو راستي يةك تؤز ئاطاداربيت لة ميذوويئةوة
 ئةم كةمثينةوة يت لةِريطا طروثةكةيانة كة دةيانةويي بةرذةوةندي بؤ دةكةن لةثيناويئةوان بانطةشة

و كؤمةالَيةتية بينةدةر كة تا يجيطايةك لةنيو كؤمةلَطادا بؤ خؤيان ثةيدابكةن وة لةو طؤشةطرييية سياس
 دةكرد ي ريفراندؤميان دةكردو داوايان لةخةلَكي ئةم طروثة باسي ئازاديئيستا تييدا دةذين لةثيش ثرؤسة

 كوردستان بدةن بةالَم يلةو ريفراندؤمةدا دةنط بة سةربةخؤي و  بدةن ريفراندؤمكة دةنط بؤ بةرثاكردين
 كوردستان نةماوة ي كةوتنة بانطةشةو هاوارو رايانطةياند كةستةم لةسةر خةلَكي ئازادي ثرؤسةيدوا

  .  نةماوةي خؤيان ئيتر ريفراندؤم بازاِريبؤية دووكانةكةيان داخست بةقسة
 ةوةدا بةئاشكراو روون دةركةوت كةثييان وابوو بةرووخاين لحيكمةتيانة ئةم يو هةرزةييكالفام

 ي ثيديت جطة لةوةش ئةم طروثة لةدواي كوردستان كؤتايي كورد لة باشووري صدام ئيتر كيشةيرذيمةكة
و ي كردن لة كؤنة بةعسي هيزو نفوسيك بؤ خؤيان ثةنايان بردة بةر بةرطر بؤ ثةيداكرديني ئازاديثرؤسة
ثيمان  و  كةركوك دا نانيني شار بووين كةركوك وة تا ئيستاش دان بة كوردستاينيار دة هةزعةرةيب

 دةزانن كاتيكيش ي كؤنةخوازي كوردستان بةرةمزيدةلَين ناسيؤناليزم شةرمةزارييةوة ثةرضةم
 نيشتمان ثةروةرو دلَسؤز  خةلَكاين ووالَت لةسةر دةسيتي لةكوردستان و دةرةوةي راثرسيبزووتنةوة

 مليؤن ئيمزا 2 ِروويان لةم بزوتنةوةية كردو زياتر لة ي كوردةوارتوويذةكاين و راطةيةنرا هةمو ضني
  . كؤكرايةوة
 لةناوضة تازة ي ئةوةي دووا حيكمةيتي كرد لةبةرامبةردا طروثي طةشةي راثرسيبزووتنةوة

لةو  و  و بةديلي جةماوةريتواين ببنة هيزهةموو عيراقيش نةيان و  كوردستانئازادكراوةكاين
  .  ريفراندؤمداي تر بايان دايةوة بةاليو سةر ليشيواويةدا مانةوة جاريكيكةنارطري

 ي خةلَكي كة بوونة طالَتةجاري كورد نةك هةر ِروويان تينةكردن بةلَكو ئةوةندةيبةالَم ئةم جارةش خةلَك
فراندؤم لةاليةن ئةم حيكمةتيانةوة تةا بؤئةوةية كة لةو  ري كة كةمثيينيضونكة ئاشكراية بؤ خةلَك
  هةلَبذاردنةكانيش تةا لةبةرئةوةية كة ئةم كؤمؤنيسيتبايكؤتكردين. طؤشةطرييية بينة دةرةوة

 و  اليةنطراني نني وة ذمارةي جةماوةري هيزكريكاريانة ض لةعيراق و ض لة كوردستان خاوةين
دة هةزاريشةوة ناطاتة هةزار كةس و عةرةيبيراقدا بةكؤنة بةعسئةندامةكانيان لة هةموو عي 
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 ي شارةوانييةكان بوو لة ئيدارة ئةجنومةينئةزموونيكيشيان هةية لة هةلَبذاردندا ئةويش هةلَبذاردين
 دةنط بوو ئةطةر بةويذدانيشةوة قسةبكةين ئةو هةلَبذاردنة ئةطةر 284 دةنطةكانيان ي كة كؤسليماين
يةكان كراوة ئيسالميةكانيش لةو ي نةكراوة بةلَكو لة ئيسالمي كريكاربيت لة كؤمؤنيسيت تيدايطزيش

 حيكمةتيانة دةزانن طةربضنة نيو ي كريكاري دووةم بوون بؤية ئةم كؤمؤنيسيتيهةلَبذاردنانةدا دةنط
زي دميوكراسيملمالنيت كة ئةم ي خؤيان لة هةلَبذاردندا تاقي و هيزة مليؤنيةبكةنةوة دةردةكةويكة يهي 

 نةبن كة ي دةكةن فشةيةو هةموو نفوزو جةماوةريان ناطاتة هةزار هيوادارم لة خؤشيان بايئةوان باس
 و ضارة  كةس بةدبةخيت300ية دةزانن كة بةهةموويان ناطةنة يدةلَيم هةزار ضونكة خؤيان ئةو راست

 شةيتان ي هةرزانةو لةكةرسةيت ئةم كؤمؤنيستة كريكاريانة لةوةداية كة سورن لةسةر سيايرةش
كاروكردةوةيان موراهيقانةيةو دريذةدانيش بةو  و يةدا نانين كةسياسةتيدان بةو راست و دانابةزن

  . تر طؤشةطرييان دةكات و ِرووةو نةمان دةيانباتيسياسةتانة هيندة
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