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b÷@ãb“èØðîò‹ ñ        ةکث لة خةسصةتةگرنگةکاين کؤمةصگاي مةدةين و دميوکراسي، گةذانةوةية بؤ گةل لة کثشة ئاصوز و

بة گوثرةي جؤري سيستمي دميوکراسي پةسةندکراو لة وصاتدا، دةنگداين گشيت   . چارةنووسازةکاندا  
واتة ئةجنامةکاين ذيفراندرم يان ذثز لثي دةگريثت و هثزي ياساي دةبثت يانيش  . هثزي دةبث) ذيفراندؤم(

وةک ئامارثک لة سةر کاغةز دةمثنتةوة و پارتة سياسيةکان و دةسةصايت سياسي وصات هةر يةکةو بؤ بةرژةوةندي    
 . هثصي سياسي خؤي بةکاريدثنث

يةکي دميوکرايت هةصبژثردراون لة اليةن گةلةوة،    لة وصاتثکي دميوکراسيدا کة دةسةصات و پةرلةمانةکةي بةشثوة   
 . زؤربةي بذيارةکان لة پةرلةمانةوة پةسةند دةکرثن و وةردةگرثن  

ئةو کثشانةي  . هةصبژاردين گشيت لة وصاتة دميوکراسيةکاندا بؤ کثشةي ئاصؤز و نةئاسايیيةکان، بةذثوة دةبرثن  
ة سياسيةکان لة ناو دةسةصات و ئوپؤزسيوندا و هةتا    پثويستيان بة ذاي جةماوةرةوة هةية، و هثچ کام لة پارت  

ئةو کثشانةي کة هةتتا لة ناو خودي ذيزةکاين يةک    . پةرلةمانيش، ناتوانن بذيار لة سةر ئةو کثشةية بدةن   
بؤ منوونة، ئيمساص لة وصايت سوثد هةصبژاردنثکي گشيت لة سةر    . پاريت سياسيشدا، ناکؤکي و نا ذثکي هةية

دةربارةي ئةم بابةتة لة ناو خودي پارتة سياسيةکاندا   ) . 1(بةرثوة دةذوات ) يوذؤ(ئةوروپا  دراوي يةکگرتووي  
لة ناو يةک پارتيشدا ئةندام هةية لة گةص دراوي يةکگرتووبث و ئةندامثکي تر لة وانةية دژي يوذؤ      . ناکؤکي هةية

 .  بگةذثتةوة بؤ گةيل سوثدي بؤية پةرلةماين سوثد بة باشي زاين. ئةوة جگة لة ذاي جياي هاوصاتيان . بث
 ) :2(لة ژياين سياسي وصاتة دميوکراتيةکاندا، دوو جؤرة ذيفراندؤم هةن   

مةرج نية ئةجنامةکاين ئةم  .  بؤ ئاسانکردين کاري پةرلةمان و حوکومةت لة بذياردانذيفراندؤمي ذاوثژکاري) 1
جنامةکاين هةصبژاردنثکي گشيت پةسةندي    جؤرة ذيفراندؤمة جثبةجث بکرثت، بةصام زؤر قورسة بؤ پةرلةمانثک ئة   

کاتث پةرلةمان بذيار لة سةر ذيفرادؤم دةربارةي کثشةيةک وةردةگرثت، دةبث دارايي پثويست بؤ ئةوانةي   . نةکات
 . دژ و لة گةص پرسيارةکة دابني بکرثت

ذةزامةندي زؤربةي   لة چةندين وصاتدا تةنيا بة ) . دستوور(ذيفراندؤم بة مةبةسيت گؤذيين ياساي بنچينةيي ) 2
بةصکوو پثويسيت بة ذةزامةندي خولثکي پةرلةمانة و دواتر   . ئةنداماين پةرلةمان، خاصةکاين دستوور ناگؤذدرثن

لة هةندث وصات تةنيا دةنگي سثکيةکي ئةنداماين پةرلةمان پثويستة بؤ     . دةنگداين گشيت لة سةر دةکرثت  
 . بةذثوةبردين ذيفراندؤم

. سي شارةوانيةکان و ئيدارة هةرمثةکانيش بؤيان هةية دةنگداين گشيت بةذثوة ببةن  لة هةندث وصايت دميوکرا
 ) . 3(بذياري بةذثوةبردين دةنگداين گشيت لة دةسيت ئةجنوومةين شارةوانیداية، نةک پةرلةمان يان حوکومةت   

يةک بؤ گةذانةوة و   هةصبةتة ذيفراندؤم پةيدابووي ئةمرؤ نية، و هاوکات لة گةص نةماين دةرةبةگايةيت وةک شثو  
لکاندن و سةپاندين دةسةصات بة سةر هةموو خاک و نيشتمانةکةيان، پيادةکراوة، يان وةرگرتين هةندث   

 لة دواي شؤذشي فةرةنسي و سةرکةوتنةکاين ناپليون بوناپارت لة ئيتاليا و        1799ساصي . دةسةصات لة گةلةوة 
 . تايةنةمسا، لة هةصبژاردنثکي گشتيدا کرا بة ذابةري هةتاهة  

لةدواي هةصساين دةنگي ناذةزايي لة اليةن نةمساويةکانةوة، هيتلةر  .  هيتلةر نةمساي داگريکرد1936ساصي 
 1938بؤية ساصي . ي ئةصمانةکان لةگةص داگريکردين نةمسا بوون % 100پرسياري گةيل ئةصماين کرد و نزيکةي 

 ) . 4(هيتلةر نةمساي وةک بةشثک لة ئةصمانيا ذايگةياند 
بذياري ذيفراندؤمياندا، بؤ دةستنيشانکردين   ) بةياباين ذؤژئاوا( نةتةوة يةکگرتوةکان لة  1991 ساصي

بةصام وصايت مةغرب تاوةکوو ئثستا کؤسپ  . لة ژثر چاودثري نةتةوةيةکگرتوةکاندا  ) سةحراي غةريب (چارةنووسي  
 ) . 5(و تةگةرة دةخاتة ذثگاي ئةو ذيفراندؤمة 

ثکي گشيت سةربةخؤيي خؤي وةرگرت و بذيارةکة جثبةچث کرا لة ژثر چاودثري      تيمؤري ذؤژهةصات بة دةنگدان   
 . نةتةوةيةکگرتوةکاندا 
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بةشثوةيةکي گشيت دةتوانني بصثني ذيفراندؤم لة بواري جياجيا و بؤ مةبةسيت جياچياش بةرثوة دةبرثن هةر لة   
ن و هيلةر و سةددام، تاوةکوو    سةپاندين سيستمثکي دياريکراو و سةپاندين کةسانثکي دکتاتووري وةک ناپليؤ 

ذزگاربووين گةالن و مايف سةربةخؤيي و پةيادةکردين دميوکراسي ذاستةوخؤ و گةذانةوة بؤ گةل لة 
 . گثشةچارةنووس سازکاندا 

هةلبةتة ذيفراندؤم شةرعيةت دةداتة کيشةي دةنگ لةسةردراو و لةم سةردةمةدا گرنگيةکي باشي هةية و وةک  
بةصام سةرةذاي پثشکةوتين کؤمةصايةيت و ئابووري و سيستةمة سياسةيةکان و  .  دادةنرثتمافثکي سةرةتايي گةالن

چيهانگريي و مايف مرؤض، تاوةکوو ئثستا ذيفراندؤم وةک ماف بةکارنةهثنراوة لةو جثگايانةي پثويستيان      
لة هةرمثي  . نةبثپثيةيت و ئةگةر بةذثوة براش هثج هثزثک نية جثبةچثي بکات، تةنيا لة هةندث حاصةيت تاکدا     

پثي ) ئيعترايف(چةندين ساصة گةلةکةي بذياري سةربةخؤييان داوة، بةصام هيچ وصاتثک ) ناگورنووکاراباغ  (
لثرةدا بؤمان دةردةکةوثت کة بذياريش چةند قؤناغثکي هةية و جثبةجثکردين       . نةکردوة وةک وصاتثکي سةربةخؤ  

توانيبثنت،  ) ناگورنووکاراباغ (ئةکةر گةيل  . هةيةپةيوةندي بة بارودووخ وصات و هةرمثةکة و جيهانةوة   
بةصام گةيل باشووري کوردستان تاوةکوو ئةمذؤ لة قوناغي برياردانداية لة سةر    ذيفراندؤمثک بةذثوةببةن، 

سةرةذاي . بؤ بةذثوةبردين ئةم ذيفراندؤمة هةزاران تةگةرة لة ذثکاي داية . ئةوةي ئاية ذيفراندؤم بکرثت يان نا
 وصاتاين جيهان و هةرمثةکةو و گةالين، باش دةزانن کة ذيفراندؤم مايف گةيل کوردستانة و يةکثکة  ئةوةي هةموو

هةر ميللتثک يان وصاتثک يان کةسثک خؤي بة دميوکرات دابنثت، دةبث  . لة مافة هةرة بنچينيةکاين هةر ميللةتثک 
 . لة گةص ذيفراندؤمدا بثت بؤ گةيل کوردستان  

تاندا ذيفراندؤم بؤتة پثويستيةکي مثژوويي و دةسةصايت باشووري کوردستان دةبث   لة حاصةيت باشووري کوردس   
هةقمانةئةگةر    (ذاپرسيةکي گشيت بةذثوة ببات سةبارةت بة چارةنووسي ئةو هةرمثة و پثشنيارةکةي نووسةراين   

سةصات و پةرلةماين  و زؤر بةذثزي تر، لة پثشنيارةوة بکرث بة بذيارثکي گةل و ذثکحراوةکان و دة ) 6) (نيگةرانيني
 . باشووري کوردستان 

.  ئةجنامةکاين ئةو ذيفراندؤمة لة هةموو حاصةتثکدا لة بةرژةوةندي گةيل کوردستان و پارتة کوردستانيةکان داية  
ئةم بذيارة ئةگةر ئثستا جثبةجثش نةکرثت، جثگاي پارتةکوردستانيةکان و دةسةصايت باشووري کوردستان،   

ئةمة بذيارثکة لة سةر چارةنووسي  . وسانثکدا لة گةص حوکمةيت عثراق و ئةمريکا بةهثزتر دةکات لة هةر دان
تةنيا  .  بذيار لة سةري بداتنيةباشووري کوردستان، نة پارتثکي سياسي و نة ذثکخراوثک و نةپةرلةمان بؤيان  

بيژمثرن، دةبث  ئةکةر پارتة کوردستانيةکان خؤيان بة دميوکرات    . گةيل کوردستانة دةتوانيت ئةو بذيارة بدات   
بگةذثنةوة بؤ جةماوةر و بؤ دونيا و ئةمريکا بسةملثنن کةوا، باوةذيان بة دميوکراتيةتةوة هةية و ئاسايیية  

 .  بگةذثنةوة بؤ جةماوةر لة بذيارثکي ئاوها گرنگدا 
1- www. levandehistoria. goteborg. se 
2- www. riskdag. se 
3- www. riksdag. se 
4- www. yelah. net/artikels/saharo020404 
5- www. utb. boras. se/kd-cm/et 
6-  http://www. kurdistannet. net/7-2003/rifra. pdf 
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