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    بيدةنطي يا اليةنطري لة هةلَبذاردنةكاين عيراقبيدةنطي يا اليةنطري لة هةلَبذاردنةكاين عيراق" " رفراندؤمرفراندؤم""بزوتنةوةي بزوتنةوةي 
لة كوردستان سةبارةت " رفراندؤم " ليذنةي باآلي بزوتنةوةي ،لةوةآلم بة كةمثيين رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان
كة ئةوان بةدطومان كراون بةثاشكؤيةيت بؤ  ئةم ليذنةية ِرايانطةياند ،بةبيدةنطيان لةبةرامبةر هيرشي شؤظينيستانةي ياوةردا

  .  مليؤن ئيمزايان لة خةلَكي كوردستان بؤ سةربةخؤيي كؤنةكردؤتةوة2يةكييت وثاريت و هةروةها دانيان نا بةوةي 
ي ئيستا لة كاتيكدا خةريكة كوردستان لة ِريطاي بةناو هةلَبذاردنيكةوة جاريكي تر بةزؤر و بةيب ِراثرسي بةخةلَكةكة

ة هةلَويسيت بيدةنطي لةبةرامبةر "رفراندؤم" ديسانةوة ئةم بزوتنةوةي بةناو،دةخريتةوة ذيرسايةي دةولَةيت مةركةزي عيراق
بيطومان بيدةنطي لةم كاتةدا بؤ اليةنيك كة ئيدعاي ئةوةي كردبيت رفراندؤم لة كوردستان . هةلَبذاردنةكاين عيراقدا طرتوة

 خستنةالوةي خواسيت رفراندؤم بةعةمةيل ية و اليةنطري كردن لةو ثرؤسةيةية كة بةناوي بةِريدةخات نيشانةي
  . هةلَبذاردنةوة خةريكة ضارةنوسي كوردستان دياري دةكات

ةيت مةركةزي عيراق و طةِرانةوةي كوردستانة بؤ ذير سايةي ئةو هةلبذاردنةكان ئةمِرؤ لة عيراقدا بؤ شةرعيةتدانةوة بة دةولَ
ية هةلَبذاردن سِرينةوةي مايف بةرثاكردين رفراندؤمة بؤ خةلَكي يبةم ث.  سالَة بة عةمةيل سةربةخؤبوة ليي13ةتة كة دةولَ

خةلَكي كوردستان بةدةر لةويست و خواسيت . كوردستان و سثاردين ضارةنوسي كوردستانة بةدةسيت دةولَةيت مةركةزي
 لةسايةي بةرذةوةندي و دةسةآليت يةكييت ،انةوة سايةي دةولَةيت عيراقخؤي و بة ثيشيلكردين مايف ثرس ثيكردين بؤ طةِر

هةلَبذاردن و دةولَةتيكيش كة ثيك ديت الي ليذنةي باآلي . وثارتيدا دةطةِريندريتةوة بؤ ذير دةسةآليت دةولَةيت مةركةزي
بةآلم ئةم ِراستيانةي . ضةشين ياوةرنرفراندؤم لة كوردستانيش زؤر ئاشكراية كة مةالكاين نةجةف و شؤظينيستةكاين 

دةكرد، ئيستا كة خةريكة ئةو سالَ و نيويك لةمةوبةر باسيان " رفراندؤم"شيركؤ بيكةس و هاوةلَةكاين لة بزوتنةوةي بةناو 
 و  مةسةلة نيةي و خةلَكي كوردستان دةخرينة ذير عةباي رةمحةيت دةسةآلت و دميوكراسيان بؤضهيزانة دةسةالت دةطرن

 مليؤن ئيمزا بؤكوآ ضوو؟ ئايا بةلََطةي لةمة ئاشكراتر هةية بؤ ئةوةي هةلَويستةكاين ليذنةي باآلي 2باسي رفراندؤم و 
بزوتنةوةي رفراندؤم ثاشكؤي بةرذةوةندي و دةسةاليت يةكييت و ثارتني و ئةم بيدةنطيانةي بةرامبةر بةياوةر و هةلَبذاردن 

 مايف ضارةنوسي خةلَكي تين كورسيةكاين دةسةاليت ئةم حزبانة لةسةر حسايبجطة لة خزمةت بة سياسةيت ثاراس
 شك نابات و دةيانةويت يجطة لةم دةورة دةوريكي تر بؤ خؤ ليذنةي باآلي بزوتنةوةي رفراندؤم. يةيكوردستان شتيكي ترن

بةتايبةت بةم هةلَويسيت . جةماوةري كوردستان وةكو كاريت فشاري يةكييت وثاريت لةشةِرة كورسيةكانيدا بةكارينن
 مليؤن دةنطة دةسوتينن كة داواي 2 مليؤن ئيمزا بؤ رفراندؤم ئيكسثايةر دةكةن و ئةو 2 هةلَبذاردنة م بةرامبةر بةيةيبيدةنط

نوينةرايةيت رفراندؤم و ئةم دةنطةي نيشاين دةدةن كة ضيتر  تريكارة جاريكهةربؤية بةم . كردوة ثيش هةلَبذاردن يرفراندؤم
  . خةلَكي كوردستان ناكةن

 بةِراسيت كةمثيين رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان ئاراستةيةكي ،هةروةك لةو وةآلمةي بزوتنةوةي رفراندؤمدا هاتبوو
ئةمِرؤ دةنطي هةزار كةسي كؤنطرةي لةندةين ئةم كةمثينة . رفراندؤمي بؤ سةربةخؤبوين كوردستان دةويتترة و بة ئاشكرا 

 مليؤن ئيمزايةي خةلَكي كوردستانة و ئةم كةمثينة نوينةرايةيت خواسيت 2 دةنطي واقعي ئةو ،بؤ رفراندؤم ثيش هةلَبذاردن
ية ثيويستة سةرجةم هيزي جةماوةري خوازياري رفراندؤم بؤ هةربؤ. رفراندؤم و سةربةخؤيي خةلَكي كوردستان دةكات

سةربةخؤيي كوردستان لةم دةورة حةساس و ضارةنوس سازةدا لةدةوري كةمثينةكاين رفراندؤم بؤسةربةخؤيي كوردستان 
كةساين كؤببنةوة تا بتوانني ئةو دةنطة جةماوةريةمان كة خوازياري رفراندؤم و سةربةخؤيي كوردستانة ضيتر بةدةسيت 

ترةوة ياري ثي نةكريت و لة بةرامبةر ئةم هةلَبذاردنانةدا بةرزيان بكةينةوة و ِريطة نةدةين لةثيناو هةلَبذاردنةكاندا ئةم 
ئيمة بانطةوازي هةموو هةلَسوراواين بزوتنةوةي رفراندؤم و هةموو جةماوةري . دةنطانةمان بسوتينريت و ئيكسثايةر بكريت

 خوازي كوردستان دةكةين كة داواي بكةن و دةنط و شةرعيةت نةدةن بة هيض هةلَبذاردنيك كة ثيش يبةخؤيرفراندؤم و سةر
  . لة رفراندؤم و ِراثرسي بة خةلَكي كوردستان ئةجنام دةدريت

ةدذي رفراندؤم  لئةمِرؤ هةر كةسيك لة كوردستان خاوةين دةنطيكة و دةبيت ئةم دةنطة لة ثيناو رفراندؤمدا بةكارينيت نةك
هةلَويسيت هةر كةس واليةنيك كة ئيدعاي رفراندؤم بكات بة داواي رفراندؤم ثيش هةلَبذادن و بة .  عيراقةكة هةلَبذاردنةكاين

ليذنةي باآلي بزوتنةوةي رفراندؤم بةم بيدةنطية . شةرعي دانةنان و بةشداري نةكردين لةو هةلَبذاردنانةدا دةردةكةويت
 لة هةلَبذادنةكان ضووةتةوة ثشيت فيدراليزمي يةكييت وثاريت و بةرذةوةندي ئةواين خستؤتة سةروو يةيةاليةنطريان
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