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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي! ! ! ! ! ! اندؤم و ئايا دةتةوصت لة عصراقدا مبصنيتةوةاندؤم و ئايا دةتةوصت لة عصراقدا مبصنيتةوةزوتنةوةي ريفرزوتنةوةي ريفربب
  

و لة زؤربةي والَتاين دونيادا  نطةطرهةمةاليةن و زانستصكي ، داناين ثرسيار و ئامادةكردين ئامار
بةندة وةكوو كةس ئةو زانستةي لة . صندين بالَايان بؤيان تةرخانكردوةدانيشتطاي تايبةت و خو

ندطاي بالَا لة سويد خوصندوة و لةسةر ئةو بنةما ئةكادميية دةتوامن بأياري ئةم دوايةي بزوتنةوةي خوص
بة ثرسيارصكي ، ) 1 (ريفراندؤم دةربارةي ثرسياركردن بة خةلَك لةمةأ مانةوة لة عصراقدا يان سةربةخؤيي

 و ياساييةكةي ئةو اسييناأاست و دذ بة بريؤكةي ريفراندؤم دابنصم و ئةجنامةكاين لة دذي كصشة س
  .  دايةوةيةبزوتنة

بزوتنةوةي ،  دةرةوةي والَت\بة طوصرةي بةياين كؤتايي كؤنطرةي كوميتةي باالَي ريفراندؤم لة كوردستان
  :  و ئةم دوو ثرسيارة لة خةلَك دةكاتمصك دروست دةكاتريفراندؤم فؤر

  تةوة يتةوص لة ضوار ضصوةي عصراقدا مبصنئايا دة -1
 ) 2(؟ ص سةربةخؤ بيت ئايا دةتةو-2

بؤ ئةوةي سةري خوصنةر و بةبص ئةوةي بأؤمة ناو بةشة تيؤري و ئةكادمييةكةي داناين ثرسيار 
  . ناكرصن قوناغي كؤتايي برؤسةي ريفراندؤميشدا دوو ثرسيارة لة من بلَصم كة ئةوادةتو، نةئصشينم

 يشسيارة وةالَمةكةي يان بةلص يانيةك ثرسيار دةكرصت و ئةو ثر، لة زؤربةي هةرة زؤري ثرسيارثصكردندا
  . رصت نازامني تصدا نةبصتدنةخصر دةبصت و هةولَ دة

 ئاماجنةكاين بثصكصت بةبص كةم و كوأي و ةكة ثرسيار بؤ كصشةيةكي دياريكراو دةكرصت و ثصويستة ثرسيار
ابصت بصت و كةواتة ثرسيار ثصويستة سنووردار و ئاسان و ئاشكر. نابص زانياري زيارتيش بة خةلَك بدات

زياترين ذمارةي خةلَك لصي تصبطةن و يةك ماناي هةبصت و أاستةوخؤ ئاشكرا بكات ضةند كةس لةطةلَ ئةو 
  . ثرسةدان و ضةنديش دذي ثرسةكةن

لة سةرةتادا بزوتنةوةي ريفراندؤم دوو ثرسياري داناوة و بةطوصرةي ئاماجنةكان و ئةركةكاين ئةو 
هةر وةها وةلَامي هةر ثرسيارصك لةوانة وةالَمة بؤ . رسيار بكرصنبزوتنةوةية نابصت و هةلَةية دوو ث

بؤ منوونة ئةو كةسةي دةيةوصت لة ناو عصراقدا مبصنصنةوة لةطةلَ سةربةخؤييشدت نيية . ثرسياري دووةم
كةواتة هصنانة . و بة ثصضةوانةوة ئةو كةسةي نايةوصت لةناو عصراقدا مبصنصتةوة اليةنطري سةربةخؤيية

  . دذي سةربةخؤييية) مانةوة لةطةلَ عصراقدا (ناوةوةي
بزوتنةوةي ريفراندؤم يةك ئةركي هةية . نييةلةناو عصراقدا ئاماجني بزوتنةوةي ريفراندؤم مانةوة  

هةر ض شصوةيةكي تري ثةيوةندي . ةي سةربةخؤبوون خةلَكي كوردستان دةربارئاشكراكردين أايئةويش 
  .  لةم قوناغةدائةركي بزوتنةوي ريفراندؤم نيية، نصوان طةيل كورد و عصراق يان توركيا

ثرسياري مانةوة لة عصراقدا ثةيوةندي بة عرياقضيةكان و داطريكةراين كوردستانةوة هةية و نايب 
سوود لة ضاالكيةكي بزوتنةوةي ، بزوتنةوةي ريفراندؤم ئةو فورسةت و دةليظةية بداتة هةر اليةنصكي تر

  . ريفراندؤم وةربطرن
 %10ئةطةر .  دةوصت يان ناانسةربةخؤييئاية لةوةي ،  الي جةماوةر بةيدادةكاتسيارة طومانئةم دوو ثر

 لة طورزصكي كوشندة زيانصك و ةئةو، عصراقدا مبصنينةوةناو  خةلَكي كوردستان بلَصن دةمانةوصت لة دي
  .  دةداتييكوردوةيي بريي نةتةبزوتنةوةي ريفراندؤم و 
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ري اليةنةكاين دذي بزوتنةوةي ريفراندؤمة و دذي سةربةخؤيي كا، ثرسياري مانةوة لة عصراقدا
  . هةر بؤيةش با ئةوان بةو كارة هةلَسن نةك بزوتنةوةي ريفراندؤم، كوردستانة

هةندص كورد وا ، سي و ثةيوةندي نصوان اليةنةكانلةوانةية بةهؤي تصنةطةيشتين تةواو و بارودووخي سيا
. دذي دةسةالَتداراين كوردستان أادةوةسنت، خؤييمان دةوصتئةطةر ئةوان بنووسن سةربة، بريبكةنةوة

  . بؤية دةبص ئةم خالَة لة داأشتين ثرسياردا أةضاوبكرصت
 نابص لةبريي خؤمان ببيةينةوة كة هةندص كةس هةن دةلَصن ئصستا كايت دروستكردين دةولَةيت كوردي 

  . ةلتةنةتصظةداناين ئةو ثرسيارة زةمينةخؤشكةرة بؤ هةلَبذاردين ئةو ئ. نيية
امدراوة و واتاي ئةوة دةدات كة ريفراندؤم ئةجن، ئةجنامةكاين ئةو ثرسيارثصكردنةلة اليةكي ترةوة 

ؤيي لة بزوتنةوةي ريفراندؤم داواي سةربةخ و بةو شصوةية ئةجنامةكةشي وةرطرياون
  . ثصويسيت بة ريفراندؤم ناكات نةتةوةيةكطرتووةكان بكات

تةنيا  مايف هةر طةلصكة نةك) صكداريفراندؤملة  (يي مايف ضارةي خؤنووسني بةطوصرةي ياساي نصونةتةوة
. كةواتة ئصمة ناتوانني لة أؤي ياساي نصونةتةوةييةوة أاستةوخؤ داواي سةربةخؤيي بكةين. سةربةخؤيي

صكةالَوبوون و حوكمي زايت و ئةو مافة هةر لة ت، ئصمة مايف بأياردامنان هةية لةسةر ضارةنووسي خؤمان
  . درايل و كونفصدرايل تاوةكوو دةولَةيت سةربةخؤ دةطرتةوةفص

ثصويستة لة ، ئةطةر مبانةوصت فشارصكي نصونةتةوةيي و بأيارصكي نصونةتةوةيي بؤ كوردستان بئافرينني
هةر وةها ، ئاشكراية طةيل كورد سةربةخؤيي دةوصت. نهةنطاوةكان بنرصأؤي ياساي نصونةتةوةييةوة 

بةلَام ، دةتوانرصت ئةو داواكارية طةالَلَةبكرصت و وةك بةلَطةيةكي باوةأصكراو ئاراستةي اليةنةكان بكرصت
ئةو كاتة بة ، لةم قؤناغةدا ثاشترة داواي ريفراندؤم بكرصت و هةر كاتصك ئةو بأيارةمان بةدةستةوة هصنا

   .شصوةيةكي أةمسي و ئاشطرا بانطةشة بؤ سةربةخؤيي دةكرصت
 بزوتنةوةي ريفراندؤم ثصويستة ئصستا ئامادةكاري بؤ ئةو قؤناعة بكات و أاي طشيت جيهان و هةر بؤيةش 

  . ثةسةندكردين ئةو ثرؤسةية أابكصشصنةتةوةيةكطرتووةكان بؤ 
 ئةو فؤرمانة بة هيض ةية بةو هةدوو ثرسيارة ناتوانصت بة شصوةيةكي أةمسيئةو دةنطدانة ناأةمس
ئةو دةنطدانة هيض نرخصكي ، بةواتايةكي تر،  و داواي كردةوةيان لصبكاتةيي بداتاليةنصكي نصونةتةو

ثصويستة كاتص . اري سةربةخؤييت وةرطرتووة سةرةتادا بأيلةضونكة تؤ هةر ،  نابصتيانو سياسي ياسايي
 ئةطةر طةيل كورد بأياري سةربةخؤيي. دوو ئةلتةرنةتيظت هةبن، داواي بةأصوةبردين ريفراندؤم دةكةي

باسي سةربةخؤيي لةطةلَ جةماوةر ة زؤر ئاساي. ثصويست بة ريفراندؤم ناكات ئةو كاتة، ا دثصشوةخيت
بةلَام لة بةشة ياسايي و سياسي نصونةتةويييةوة تةنيا باسي ،  و بةو هزروبرية ضةكدار بكرصتبكرصت

طةيل ؤمة بؤ ئةوةية ندؤم دةكرصت و بةشوةيةكي ئاشكرا أادةطةيةنرصت كة ئةم أيفراندئةجنامداين ريفرا
  . خؤيسةربةخؤيي ضارةنووس و ياري خؤي بدات دةربارةي كورد بأ

ئةطينا هةر ) سةربةخؤيي (هةلبةتة بزوتنةوةي ريفراندؤم لةو ثرسيارطةلةدا ئالتةرنةتيظي دووةمي دةوصت
 ة سةر اليةنةبتوانص فشار خبات بؤية بؤ ئةوةي.  نةدةكرديلة بنةأةتةوة دةسيت بةو بزوتنةوةية

 باشتروايةبةطوصرةي ياساي نصودةولَةيت بصدةنط بكةي  نصونةتةوةيييةكان و بؤ ئةوةي ولَاتاين دراوسص
  . ئةو طةلة ض بأيارصك دةداتنةزانن بةشصوةيةكي أةمسي 
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باشترة ئةو بزوتنةوةية داواي بةأصوةبردين ريفراندؤم ، لة أؤي ثةيوةنديةكاين سياسي و نصونةتةوييةوة
ارة أصأةوي بزوتنةوةي ريفراندؤم و يوةرطرتين وةالَمي ئةو دوو ثرس. ان بكاتلة باشووري كوردست
  . لة ريفراندؤمةوة بؤ ئةجنامي ريفراندؤم، داواكاريةكاين دةطؤأصت

 طةيل كورد دةنطي خؤي بدات و لةو صويستة يةك جاري ريفراندؤم بصت و ث سةربةخؤيي دةبص ئاماجن
. بةلَص يان نةخصر؟ ؟ ؟ كوردستانصكي سةربةخؤت دةوص: ئةويش. تدةنطدانةدا يةك ثرسيار لة خةلَك دةكرص

  . ئةم ثرسيارة و ئةجنامي والَمةكةي زؤر جياوازة لةهي سةرةوة
 بةلَام لة ثرسياري، بزوتنةوةي ريفراندؤم وةردةطرنلة ئةجنامي ثرسياري عرياقضيةكان سوود 

  . تضونكة ئةو ماناية نادا. ةرناطرن وعصراقضيةكان هيض سوودصك لصي) كوردستانصكي سةربةخؤت دةوص(
انكراوة ئةو ئةلتةرنةتيظة  كةساين دوودلَ و عصراقضي بؤيان ئاسدا لة ثرسياري بزوتنةوةي ريفراندؤم

يان دذي خؤي أادةوةستصت يانيش دةبص لةطةلَ وةك كورد دةنطدةر  بةلَام لةثرسياري تردا. هةلَبذصرن
  . سةربةخؤييدا بصت

ي بزوتنةوةي ريفراندؤم هيض مانايةكي ياسايي الي نةتةوة يةكطرتووةكاين دوو ثرسيارةكة ئةجنامي
ثاشان ثرسيار ، ندي بكاتبةلَام ثرسياري دووةم خودي نةتةوةيةكطرتووةكان ثصويستة ثةسة، نابصت

  . كرصتبةخةلَك دة
هزر و بريي جةماوةر  ئاشكراكردين ئةويش، ثصويستة ئةم فؤرم و ثرسيارثصكردنة بؤ يةك شت بصت

  . مةلَطاي نصونةتةوةييبة كؤ  أاي طةيل كوردينو ناساند ثاشةأؤذةكةيان دةربارةي
  :ثرسياري تةواو بؤ ريفراندؤمصكي ناأةمسي لةم قؤناعةدا ئةمةية

لةو  عصراق\هةرصمي كوردستان بؤ دياريكردين ضارةنووسي) ريفراندؤم (داواي ئةوة دةكةي أاثرسي
  . ةخصريانيش ن بةلَص؟ ؟ ؟ ؟ بكرصت داناوضةية

بةم شصوةية دةتواين ئةجنامةكان و ثرسيارةكان و ناوةأؤكةكةيان وةك خؤيان ثصشكةش بة اليةنة 
  . ناوةرؤكي ثرسيارةكة بطؤأيت، نصونةتةوةيييةكان بكةيت بةبص ئةوةي ناضاربصت

دذ بةيةك ثصك هاتووة و دي % 100ثرسيارصكي ئاوايي ئاشكرا ترة الي جةماوةر و لة دوو بةشي 
 ترة و انةانةوةي ئاشكراتر و ئاسانترة الي جةماوةر و ئةجنامةكةشي ياسايي تر و سياسيوةلَامد

كةضي . ةئةويش مايف ضارةي خؤنووسين.  هةيةيةوةثةيوةندي بة مايف مرؤظ و ياسايةكي نصودةولَةتي
صراقدا  بة جصبةجصكردين ئةو مافةوة هةية و مانةوة لةناو عدوو ثرسياري بزوتنةوةي ريفراندؤم ثةيوةندي

  . بةزةقي ثصوةي ديارةوةك ئةلتةنةتيظصك 
  
)1( www. peyamner. com 
)2( http://www. dengekan. com/doc/2005/1/Referandum26. pdf 
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