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ريفراندؤم كارَيكي طرنط و هةستيارةو خؤ ئامادة كردين تةواوي طةرةكة و هةر وا بة 
ئاساين ناكرَيت وةك زؤربةي نووسةران و بطرة ثسثؤراين ئةم بووارة ئاماذةيان 

 . . . م مانطةلةو لَيشاوة نووسينانةي ضةند رؤذاين ثَيشووي ئة. . ثَيكردووة

بطرةو بةرادةيةكي ضاك لة ئاراداية سةبارةت بة ريفراندؤم و ضؤنَييت ثرؤسةو 
ثرةنسيثةكاين و ئايا دةكرَيت يان ناكرَيت؟ و شةرعيةيت ياسايي دةبَيت يان نايبَيت؟ 
و تا دةطاتة رادةي ئةوةي كة تةواو هةستدةكرَيت كة ثشَيويةك درووست بووة، ضونكة  

ران تَيبيين بةهَيزيان هةية، بةآلم هةندَيكيشيان طالَتةيان بة  هةندَيك لة نووسة
مةسةلةكة دَيت ؟؟؟ من لَيرةدا طازةندة لة هيض كام اليان ناكةم ضونكة هةركةس هةقي تةواوي خؤيةيت و 

بةآلم هةق نية لة . .  . ئازادة لة دةربريين بريوراو بؤضوونةكاين بة هةر شَيوةيةك خؤي بة ضاكي بزانَيت 
 ثرؤسةيةكي ضارةنوسسازي وةك ريفراندؤم كةمبكرَيتةوة ضونكة تا ئيستا باشترين رَيطة بووة طرنطي

خستنة رووي بريوراي !!! لةبةردةم ئةو نةتةوانةي كة ويستوويانة بريار لةسةر ضارةنووسي خؤيان بدةن
يان هةبَيت بؤ جياجياو لَيكنةضوو دياردةيةكي درووستة، بةآلم بة مةرجَيك كة هةردوو اليان يةك ئاماجن

هةندَيك لة نووسةرة بةرَيزةكان طازندةي ئةوة دةكةن و . . . زياتر طفتوطؤ و لَيكتَيطةيشنت و بةرةو ثَيشربدن
دةلََين هةركةسةو بة كةيفي خؤي ئيمزا كؤ دةكاتةوة؟؟ براطيان ئةوة شتَيكي سروشتيةو هةر ثرؤسةيةكيش بة 

لة جيايت !!!  زؤربةمان شارةزايي تةواومان لةم بوارةدا نية يةكةم هةنطاو دةست ثَيدةكات و ئَيمةي كورديش
ئةوةي تةنيا رةخنة بطرَيت لة ئيمزا كؤكردنةوة ئةوة ئةطةر بؤضووين باشترو كاريطةرترت هةية هةقواية 
نيشاين خةلَكي بدرَيت و تا بزانن لة كؤي ئةو هةموو نووسني و بريورايانة دةربارةي ريفراندؤم باشترينيان 

َيريت و كاري ثَيبكرَيت، هةر ثرؤسةيةك ئةطةر بة باشي تاوتوَي نةكرَيت و طفتوطؤي تَيرو تةسةيل هةلَبذ
بةآلم وةك ئاماذةمان ثَيكرد نابَيت بة هيض جؤرَيك  . .  . لةسةر نةكرَيت لة ئةجنامدا كرضوكالَ دةردةضَيت

وآليت وا هةية بؤ ضةندين . . . ةرريفراندؤم بةكةم وةربطريَيت ضونكة باشترين رَيطاية بؤ زانيين راي جةماو 
 !!!!  جار ريفراندؤم رَيكدةخات بؤ ثرس و راوةرطرتين نةتةوةكةي لة مةسةلة ضارةنوسسازو طرنطةكاندا

يةكَيك لةو دياردة باشانةي كة ئةمرؤ لةئاراداية كة بةشَيكي زؤر لة ياساناس و ثسثؤري كورد لةمةر ئةم   
هةلَبذاردين باشترين رَيطة بؤ ضؤنَييت كاركردن لة ثَيناو دابينكردين    مةسةلةية دةنووسن و روونيدةكةنةوة بؤ 

بةراووردَيك لة نَيوان تةميووري " لة وتارَيكي ثَيشوودا بة ناونيشاين  . .  . ريفراندؤمَيك لة كوردستاندا
 بآلو بووةوة تَيدا باسي 2003-08-4لة ساييت كوردستان نَيتدا رؤذي " خؤرهةآلت و كوردستنادا

تةميووريةكان هةموو مكور بوون " ندؤمةكةي تةميووري خؤرهةآلمت كردبوو، ئاماذةم بةوة كردبوو كة ريفرا
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بة ثَيضةوانةي كوردةوة كة " لةسةر كردين ريفراندؤم و بؤضوونيان يةكبوو لةسةر دةنطدان بؤ سةربةخؤيي
ةر بكةين بؤ سةرخستين هةر كةللةو لة ئاوازَيك دةخوَينَيت ؟؟؟؟ تاكو بتوانني دةبَيت بةشداري كاريط

 . . .  ريفراندؤم و خالَة الوازو بةهَيزةكاين و ثرؤسةكةي نيشاندةين تاكو زياتر ئامادةكاري بؤ بكرَيت

دةبا هةموو ثَيكةوة ئةجمارةيان بة يةك ئاواز خبوَينني و نةك هةركةسةو بؤ خؤي، ئةطةر تةماشايةكي 
ةي داوين و هةر رؤذةي بة ثالنَيكي تازةوة دَينة مةيدان دةوروبةري خؤمان بكةين ؟ بزانني ضةندة دوذمن دةور

ئةوةتا لة مالَي خؤمشاندا لَيمان  . . . بؤ هيض نا تةنيا بؤ لةناوبردين كوردو نةطةيشتين بة هةقي رةواي خؤي
 ناطةرَين جطة لة سيخورو ئيتيالعات و ميت و ثالين طآلو، هةرةشةي لةشكركَيشيش دةكةن ؟؟؟؟؟؟  
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