
www.kurdistannet.org 
5-8-2003 1:41 

a‡î†ŠíØ@ðmóÜìò†@ì@ãû‡äa‹ÑîŠ@ñòˆû‹q@óÜ@†ŠíØ@ðäˆ@ðäó 
ðÌa†òŠóÔ@†bibèóà 

بؤ ئةوةي پرؤژةي ذيفراندؤم سةركةوتوو بثت و ئاماجني سةرةكي ذيفراندؤم بگاتة ئاكامثكي بة جث، بؤ ئةوةي  
ستة سةنگ و دةنگي ژين ية هةصبژاردةي زؤربة بثت، پثوي) دةوصةيت كوردي(ئةصتةرناتيضي دصنياكةرةوة بؤ گةيل ئثمة كة 

 . كورد لة هاوكثشةكةدا لةبةرچاو بگثردرثت و، وةك هثزثكي يةكالكةرةوة لثي بذواندرثت و حسايب لةسةر بكرثت
ژين كورد، كة مةخابن هةتا ئةمذؤ لة سياسةيت كورديدا لة دةرةوةي هاوكثشةكاندا دانراوة و، دةنگ و سةنگي ژين 

كة ئةمة نةك تةهنا هةصة، بةصكة  (دة و نة بةرامبةرةكةشي بريي لثكردؤتةوة  كورد نة ژن خؤي هثناويةتيية بةر دي 
، ئةمذؤ، كة ئيدي پرسثكي گةورةي وةكو ذيفراندؤم بؤ يةكالكردنةوةي كثشةي بةشثكي كوردستامنان بؤتة  ) كارةساتة

ي پثويسيت بة  پثويستييةكي ژياين و بذيارة بيكةينة ئةركي هةنووكةيي خؤمان، ئيدي هاوكثشةي سياسةيت كورد
داذثژانةوةيةكي لؤژيكي هةية و، دةبث وزة و دةنگي ژن وةك پثوةري هاوسةنگكردنةوة و وةكو هثزثكي يةكالكةرةوة      

چ بةپةراوثزخستين و چ . بة بث بةشداري كاراي ژن پرؤسةي ذيفراندؤم دةبثت بة نيوةخةونثكي بةدينةهاتوو . ببيندرثت
 هةستيار و گرنگ و مثژوويية، ذةنگة ببثتة مايةي هةرةسثكي سياسي و خؤلةپةراوثزگرتين ژين كورد لةم قؤناغة
ژين كورد نةك هةر پثويستة بة پةراوثزبوون قايل نةبث، بةصكة دةبثت  . لةبارچووين هيوايةك كة هيواي هةمووانة

تان لة و جياكردنةوةي كوردس بثت بؤ سةركةوتين پرؤسةي ذيفراندؤم و دةنگدان بة مايف سةربةخؤيي دةستپثشخةر
 ، عثراق

ژناين كوردستان، دةبثت بث هيچ دوودصي و گومانث ذؤصي پثشذةوثيت ببينن لةم پرسة گرنگةدا و، لةسةر دةسيت ئةوان    
 . كوردستان لة داگريكةر بسثندرثتةوة

ذ  ئةم دةستپثشخةريية و بةئةستؤگرتين ئةركي سةرةكي ذيفراندؤم لة اليةن ژين كوردةوة دةيكاتة خاوةين تؤمارثكي پ
 لة شانازي و شايستةيي و، دةبثتة خاصي وةرچةرخان لة مثژووي ژين كورددا، 

ژين كورد پثويستة دةنگي خؤي بدات بة سةربةخؤيي كوردستان، لة كوردستانثكي سةربةخؤشدا پثوستة ژين كورد 
 هثزي خاوةين خؤي بثت و ئةو دةنگ و سةنگةي كة هثزي يةكالكةرةوة دةبثت بؤ دامةزراندين دةوصةت، دةبث

 . ذزگاركردنيشي بثت لة هةموو كؤتثك كة دةيكات بة كؤيلةي ئةويدي
ئةركي هةنوكةيي و گوماهنةصنةگري هةموو ذثكخراوةكاين ژنانة لة كوردستاندا، بة تةواوي تواناكارييةكانيانةوة 

 بة شار و دث بة  پثويستة سةدان كاديري كارامةي ژنان شار. دةستپثشخةري لة ذاپةذاندين ئةركي ذيفراندؤمدا بكةن
جيابوونةوةي كوردستان لة عثراق بؤچي باشترين . دث بؤ ژناين نةخوثندةوار و كةخموثندةوار ذووين بكةنةوة

دةبث بة زماين سادةي ژين ستةمديدةي كورد پثيان ذابگةيةندرث، . هةصبژاردنة و چؤن لة بةرژةوةندي ژين كوردداية
 :گريكةر چ دةستكةوتثكمان دةبث، بؤ منوونةئةگةر سةربةخؤ بني، ئةگةر جيابينةوة لة دا

 ئيتر ئةنفال ناكرثن،  •
 ژةهري كيمياييتان پثدا ناذژثندرث،  •
 ئيتر وةك كؤيلة نافرؤشرثن بة مةهلاكاين ميسر، بة پياوة پووتةكان،  •
،   ئيتر ئةو منداألنةتان كة بة كؤصةمةرگييةوة گةورةيان دةكةن، ناكرثن بة كةرةستةي تاقيكردنةوةي ژةهرةكان     •

 نادرثن بة دةم سةگة هارةكاين نوگرةسةملان و، 
 . . ئيتر و ئيتر و زؤري تر •

چؤنثيت مامةصةكردن لةگةص ئةو كاتة چارةنووسسازةدا بذياردةري  ، چارةنووسسازكاتثك هةية پثي دةگوترثت 
 وةردةگرثت،  ئازادناسنامةي مرؤضيبؤ كورد ئةمذؤ ئةو كاتةية، يان دةبثتةوة بة خؤي و   . چارةنووسة بة باش يان خراپ

بؤ ژن ئةم كاتة دووجار چارةنووسسازة، يةكةميان لةسةرةوة باس كراوة،      . كؤيلةيةكي بث ناو و ناسنامةيان دةبثتةوة بة 
دووةميشيان چونكة بةشداري كارا و دةستپثشخةري ژين كورد دةخياتة ناوةندي مثژووةوة، كة سةدان ساصة لة 
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كة سةنگي ژين كورد هثزي يةكالكةرةوةي ئةجنامي  . بث ذؤص و بثكاريگةري كراوةپةراوثزي ئةو مثژووةدا فذثدراوة و 
ذيفراندؤم بثت و ژنيش بة وريايي و هؤشيارييةكي هاوچةرخةوة دةنگ و سةنگي خؤي بؤ ئةم مةبةستة بةكار ببات،    

 !سةرةتايةك بؤ ئازادبووين مثژووي خؤي دادةنثت 
 . . . 
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