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  باوكي شانياباوكي شانيا ...  ... !!!! نيوان طةل و سةركردة نيوان طةل و سةركردةديواريديواري

  
 بزووتنةوةي كوردستاندا  هةلَبذاردنةكاين ئيراق و باشووري هاوكات لةطةل2005/01/30َ رؤذي

ميزيكي لةبةردةمي خيمةكة ريفراندؤم لةتةنيشت هةر بنكةيةكي دةنطدانةوة خيمةيةكي بضووكي هةلَدابوو 
رابوو ضيت دةوي؟ سئةم بزووتنةوةية ئامادة كرابوو لةسةري نووتيك لةاليةن دانابوو، لةسةر ميزةكة كار

ت؟ تاكي كوركوردستان بةشيراق يان سةربةخؤبيت لةئيك رةئي خؤي بدات دك بيئازادبوو بةثةجنة مؤري 
  .  سةربةخؤيي كوردستان بكاتلةئيراق، يان داوايكة باشووري كوردستان بةشيك بيت 

و هيض دةزطايةكي تري  هةلَبذاردن ياساييةوة لةاليةن كؤميسؤين باآلي ةِروويراثرسية لئةطةرضي ئةم 
 ي نةناسرابوو، بةآلم لةبةر ئةوةي بِرياري بزووتنةوةيبةِرةمس و نيونةتةوةييةوة ئيراقي و كوردستاين

سةر حزب لة ت بووثيويس ثيشوازي ليوة كرا ا لةاليةن طةيل كورديشةوة بةطةرميهةروةهريفِراندؤم بوو، 
تةنطي لةبةرامبةريدا  كوردستان بطرن و ئاسكوردستان ريز لةئريادةي خةلَكي و كةسيتيية سياسييةكاين

نةكةن، بةداخةوة هةندي اليةن دذي وةستان ئةوةي تيبيين كرا لةدواي تةواوبووين هةلَبذاردن دروست 
 كةس  هةزار10 ة تةنيا نزيكةياثرسييةككاتيك سةيري رةئي جةماوةر كرا لةسةر ر لةشاري سليماين

 تر كة ذمارةيان ةشيك بيت لةئيراق، ئةو كةسانةيب كوردستان ثةجنةمؤريان كردبوو بؤ ئةوةي باشووري
ةربةخؤ بيت، ئةم راثرسية هةموويان لةطةلَ ئةوة دابوون كة كوردستان س هةزار كةس دةبيت 900

دةي كورد و كوردستان  نيية بةآلم بؤ ئايينكاريطةري واي لةم رؤذانةدا بةشيوةيةكي راستةوخؤ ئةطةرضي
ئةوةي جيطاي . ةوة طرنطي خؤي هةية سياسي و مافدارييكراو لةِرووي زولَموةك داواكاري طةليكي

دووة كة ةمؤري بؤ ئةوة كر ثةجن"نةوشريوان مستةفا"كة  خةلَك بوو ئةوةبوو  تيِراماين وسةرسامي
ن كرد ئةوةبوو  نيطةراكة خةلَكي شاري سليماين كوردستان بةشيك بيت لةئيراق، لةوةش زياتر باشووري

ئةمة لةكاتيك داية كة . يهةر رووي نةكردة خيمةكةي راثرس" ي ن ك" سكرتيري كة جةالل تالَةباين
 ثاريش كة ي ناكةن و سالَي راثرسبةهيض شيوةيةك ثشطريي بزووتنةوةيزؤربةي سةركردة كوردةكان 

 و خستيانة د هةزار ئيمزاي كؤكردةوة و برديان بؤ بةغداسةد  ريفراندؤم يةك مليؤن و حةوتيبزووتنةوة
ةئاشكرا خؤيان  حوكم ببةرثرسة كوردةكاين ناو ئةجنوومةين ئيراق، بةردةم ئةجنوومةين كايت حوكمي

 وةفدةكةي كوردستان ان ئامادة نةبوون هاوكارية و كةسي راثرسي كوردستان دزيةولةوةفدي بزووتنةوةي
  . بكةن

  كورديل طةكان بةرامبةر خواست و بِريارةكاين هةندي سةركردة كوردةيئةم جؤرة هةلَويستة نةطةتيفانة
 تووند بطريين يوة رةخنة.  ئريادةي طةل ناطرنزلةيرئةيب وةك خؤي لةشويين خؤيدا ببينريت كة ضؤن 

  . لَويستةيان ئاطادار و وريا بكريتةوةو جةماوةر لةو هة
  

1 


