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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي) .. ) .. ريفراندؤمي ناأةمسيريفراندؤمي ناأةمسي ( (بزوتنةوةي ريفراندؤم و طةمةيبزوتنةوةي ريفراندؤم و طةمةي
  

بةر ئةوةي دةست بة خةبات و كاري خؤي بكات و ستراتيذ و ، يان رصكخراوصك هةر بزةوتنةوةيةك
يي و زا لة سةر مصذو و بريوباوةأ و شارة لصكؤلَينةوةيةكي تريوتةسةلثصويستة، تاكتيكي خؤي دابأصذصت

 سياسي و جةماوةري و يئةم كارة نةك تةنيا أيكخراو. بكات، خراوةكاين هاوبري و ئامانجئةزمووين أصك
. ي و كردنةوةي دوكانصكيش دةطرتةوةوو هةتتا كاري بازرطاين و ثصشةسازثصشةيي دةطرتةوة بةلك

 و واتاي تايبةيت خؤي هةية و ئاساييترينيان نةشارةزايي، بةأصوةنةبردن و نةكردين ئةو لصكؤلَينةوةية
  . رصكخراوةكةيةو دةستكردةيي و الوازي كةم تةرخةمي 

زؤر كؤنة و لة زةماين ناثليؤن ، بريؤكة ريفراندؤم وةك بةر لة ئصستا لة طةيل نووسيندا باس لصوة كراوة
لةو ماوةيةوة تاوةكوو .  دانانيي ناثليؤن وةك أابةرصك و سةركردةي والَت تا مردنيشدا كراوة بؤبوناثارت
لةكصشة ئالَؤزةكاندا ئةوانةي دةسالَتداران و .  بؤ ئاماجني جياجياكراوةاندؤم لة طةلص وةالت ريفر، ئصستا

زؤر جار اليةنة ثةيوةنديدارةكان ، دةنطداين أةمسي ناكةن كؤمةلَطاي نصونةتةوةيي أصطا بة بةأصوةبردين
ذبةران و كؤمةلَطاي ئةم دةنطدانة بةمةبةسيت فشاردانانة لةسةر د. ثةنا بؤ دةنطداين ناأةمسي دةبةن

  . يةنصونةتةوةيي و ئاشكراكردين شةرعيةيت ئةو داواكارية
، مابوولةم أؤذانةدا و لةدواي ئةوةي تةنيا يةك مانط بؤ هةلَبذاردنةكاين عصراق ، بزوتنةوةي ريفراندؤم

راق دةستيان بة ثرؤثاطةندة كردوة بؤ ريفراندؤمصكي ناأةمسي كة هاوكات لة طةلَ هةلَبذاردنةكاين عص
بةأصوةبربصت و تةنيا لة سص ثاصزطاي باشووري كوردستان سندؤقصك لة نزصك سندؤقةكاين دةنطداين 

  . عصراق دابنرصت و تيايدا خةلَك داواي ريفراندؤم بكةن
ثصويست بوو بةر ئةوةي بزوتنةوةي ريفراندؤم دةست بة ضاالكي خؤي بكات بري لة ريفراندؤمي ، سةرةتا
ثرؤسةيةكي ئاوايي لة و ئامادةكاري بؤ بةأصوةبردين شصوةيةكي خةبات وةك ، ةوة بكاتشناأةمسي

 ئاطايان لةو جؤرة خةباتةيان  يانبةلَام ديارة سةراين ئةو بزوتنةوةية.  بكاتداباشووري كوردستان
  .  بؤيان دةستنيشان دةكرصن و كار ضاالكيةكانيشنةبووة يان

 مانط باسي ئامادةكارييان كردووة بؤ 8ر لة ئصستا بة طصأاين بريؤكةي ريفراندؤم بةكيهةندص اليةن و ضاال
بةلَام بةأصوةبةراين بزوتنةوةي ريفراندؤم لة كوردستان بة هيض شصوةيةك ، ريفراندؤمصكي ناأةمسي

ئصستا ئةم . دادةئامادةنةبوون ئةم بريؤكةية تاوتؤ بةكةن و بطرة بة ناواقعي و خةيالَي لة قةلَةميان 
ئةطةر ؟ ؟ ؟ هةر لةبةر ئةوةش حةقمانة بثرسني بؤ.  ريفراندؤمي ناأةمسي دةكاتبزوتنةوةية هاتووة باسي

ريفراندؤمي ناأةمسي كارصكي باش بصت ئةوة دةبوو بةر لة ئصستاش قبؤلَ كرابا بةتايبةت كة لة اليةن 
 ثصشنياركرابوو نةك لة اليةن بةرةي توركمانييةوة يان  و سةربةخؤي ريفراندؤمهةندص ئةندامي ضاالك

  . يةنصكي تري دذي كوردال
 لة باشووري كوردستاندا تةنيا طؤأانكاري. نابصت و ناكرصت، هةلبةتة هيض طؤأانكاريةك بة بص هؤ

  . هةلَبذاردنةكاين عصراقن و باسكردنة لة بايكوتكردين ئةو هةلَبذاردنة، هاتبصتة ئاراوة
وون لةو تيكردين بةشدرابدذاية وةك بزوتنةوةي ريفراندؤم ثصويست بوو ئةو رصكخراوة سةركصشي 

؟ ؟ رهصنا و كةييان دةيا ئةوة بةلكوو ريفراندؤمي ناأةمسينةك تةن. بةلَام نةي كرد. هةلَبذاردنةدا كردبا
كةواتة لة أؤي ثراكتيكةوة بزوتنةوةي ريفراندؤم داوا دةكات هةموو . هاوكات لة طةلَ هةلَبذاردين عصراق
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ةبن بؤ ئةوةي بةقسةي ئةوان بةشداري لة ريفراندؤمي كورد لة بةردةم سندؤقةكاين دةنطدان ئاماد
  . ناأةمسيدا بكةن

ئةو هةلَبذاردنةي كة وةك . ئةمة هاندانصكي ناأةمسيية بؤ بةشداربووين جةماوةر لة هةلَبذاردنةكاندا
أاكردنصكي ئاشكراية لة هةلَوصست ، ئةمة يةك. ريفراندؤمصكة بؤ طرصدانةوةي كوردستان بة عصراقةوة

هاودةنطي لة طةلَ . كي أاستةوخؤية لةطةلَ دةسلَاتدراين كوردستانييةهاودةنط،  دوووةرطرتن و
  و هةلَوصسيتدةسةلَاتدارن شتصكي ئاساييية بةلَام نابص ئةو يةكدةنطيية لةسةر حيسايب بريؤكة و ضاالكي

  . ريفراندؤم بصت
م بزوتنةوةية لة قافا بيطرم و ئاشكرا بكةم كة ئةوان ناوصرن هةلَوصست لصرةدا دةمةوصت جارصكي تر ئة

ئةطينا با ، وةربطرن و ئةوان وةك بةشصك لة دةسةلَاتدارين كوردستان كاردةكةن و دةستكردي ئةوانن
هةم بفةرموون ئةم هةلَوصستة بنوصنن بؤ ئةوةي بؤ جةماوةري كوردستان ئاشكرا بكةن كة ئةوان 

   :ريفراندؤميان دةوصتسةربةخؤن و هةم 
  
  بةلَام، با هةر داواي بةشداربووين خةلَك بكةن لة هاتن بؤ بةرةو سندؤقةكاين دةنطدان) 1
لة جيايت ئةوةي دةنط بؤ بةرلةماين عصراق بدةن با تةنيا دةنط بؤ ريفراندؤم و ثةرلةماين كردستان ) 2

  .  بدةن كوردستانو ئةجنوومةين شارةكاين
 و بة بةتايل لة طةلَ  و بويكوت بكرصتثرنةكرصتةوة،  بؤ بةرلةماين عصراقرمي دةنطدانفؤبا ) 3

  . ةوةخبرصتة سندؤقةكاين دةنطدان، كة بزوتنةوةي ريفراندؤم ئامادةي دةكاتوةرةقةيةكي تر 
فورمةكاين دةنطدان بؤ بةرلةماين عصراق بة بةتالَي و لة طةلَ فؤرمي بزوتنةوةي ريفراندؤم دةكةونة ) 4

  . اين بياين و هي نةتةوةيةكطرتووةكان و لة بةغدا و لةوانةية ئوردن بذمصردرصنالي ضاودصر
بةم شصوةية بةلَطةيةكي أةمسي باوةأثصكراو دةكةوصنة دةسيت نةتةوةيةكطرتووةكان تيايدا طةيل كورد ) 5

  . نةك لكاندنةوة بة عصراق، داواي دةنطدان و ريفراندؤمصكي أةمسي دةكات
 مانطة و كارصكي ئاوايي باي ئةوة دصين كورد لةو ماوةيةدا هيض نوصنةري 11نيا بؤ ئةم هةلَبذاردنة تة) 6

  . نةبصت لةبةغدا و لة بةرلةمانةكةياندا
  

 بةلَام بةداخةوة بزوتنةوةي ريفراندؤم دةلَصت حةقمان بةو هةلَبذاردنة نيية و ئةوان تةنيا سندؤقصك لةو 
وةك بلَصي ئةوة طةيل كورد نيية . ة ناويةكي تر خبةنةيديوي لوكالَةكة دادةنصني تاوةكوو خةلَك وةرةق

  . دةنط دةدات بؤ عصراقصكي فصدرال و يةكطرتوو
  . بكاتو هةلَوصستةي سةرةوة ثةسةند ئة، بزوتنةوةي ريفراندؤم دةكةم) تةحةدداي (جارصكي تر داأةسيان و

من : تنةوةيةكةية دةلَصتبةرثرسياري ثةيوةنديةكاين بزوتنةوةي ريفراندؤم كة بةرثرسياري فعلي بزو
ضونطة هي يةكةم بؤ عصراقة و هي دووةميش ، لة هةلَبذاردين عصراقدا و نةش هي كوردستان نةبةشدار دةمب

هةموو بزوتنةوةكةي بةرةو سندؤقةكاين دةنطدان دةنصرصت و تووشي ، بةلَام ئةم بةأصزة. دميوكراسي نيية
  . نالَصت لة هةلَبذاردنةكاين عصراقدا بةشدار نةبنئةو بةرثرسياريةتية مصذوويية دةكات و بة خةلَك 

نصكي أةمسيية لة هةلَبذاردنةكاين وبةم شصوةية ريفراندؤمي ناأةمسي تةنيا طةمةيةكة و بةشداربو
  :ئةطينا ئصستاش دةتوانن هةلَوصست بنوصنن و بلَصن، عصراقدا
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ئةمةية هةلَوصسيت ريفراندؤم ، ةواوئةمةية هةلَوصسيت ت. نا بؤ عصراق و بةلَص بؤ كوردستان و ريفراندؤم 
تا دةيان سالَي تريش مصذوو و نةوةكاين داهاتوو . نةك خؤبةدةسةتوةداين بزوتنةوةي ريفراندؤم

  . أسوامان دةكةن
،  بزوتنةوةيةكي كوردي هةبصت داواي سةربةخؤيي و دولَةيت كوردي كردبصت1920 ئةطةر لة سالَاين 

 دةولَةتصك نيية بةناوي ة كاتصكدا عصراق سةرلةنوص دروست دةكرصتةوة سالَ و ل85بةلَام ئصستا و لةدواي 
  . بزوتنةوةي ريفراندؤم ئةم تاوانة طةورةية دةرهةق ضارةنووسي طةيل كوردستان دةكات، عصراق
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