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، ئةم دةستةواذةية دةكريَ لة برياري دادطاي ) درؤي بةخشيوةتةوة و بةشويَن هةلَبةستين بوختانةوةية" هشام ئاكرةيي  ("
بيَطومان ثاش .  باكووري سويدةوةدادطاي شارؤضكةيةكي بضكؤلة كة دةكةويَتة ئةوثةِري. ي سويددا خبويَنريَتةوة"هةثةراندا"

نايبَ ِريفراندؤم بكريَ بة درومشيَك لة ثيَناو بةرذةوةندي ثارتايةيت تةسك، بةلَكو ئاماجنيَكة و دةيبَ خةبات (ئةوةي كة وتاري 
ةراندا،  هؤكاري ئةم داوةريكردنةي حاكمي شارؤضكةي هةث. بة سويدييةكةي دةخريَتة بةر دادطاي شارؤضكةي ناوبراو) بؤي بكريَ

 . دةطةِريَتةوة بؤ ئةم دةربِرينةي خوارةوة
حزيب كؤمؤنيسيت كريَكاري عيَراق كة بة ضنط و ددانةوة بةرطري لة يةكيَيت خاكي عيَراق دةكرد، بةر نامةي طؤِري و بوو بة    (

بؤ ئةو مةبةستة  . سةري بداتيةكيَ لةو ثارتانةي لةطةلَ جيابوونةوةي باشووري كوردوستان لة عيَراق، ئةطةر طةيل كورد بِريار لة
 .) ك درومشي ِريفراندؤميان بةرزكردةوة. ك. ح

بةثيَي بةلَطةي هيَنراوةي حاكمي دادطاي هةثةراندا، ئةو دةربِرينانةي سةرةوي هشام ئاكرةيي، تةواو دةكةويَتة دذايةيت ئةو 
 . ك دا هاتووة. ك. هةلَويَستة ِراطةيَندراوةي كة لة بةرنامةي دنيايةكي باشتردا، بةرنامةي ح

دامةزراندين دةولَةيت عيَراق بة ويَنةي  ::" حاكم لة دريَذةي هؤكاري ئةو تاوانباركردنةي سةرةوةي هشام ئاكرةيدا دةنووسيَت 
دةولَةتيَكي ناسيؤناليسيت عةرةبيي و داين مؤري ناسيؤناليزمي عةرةيب لة ناوضةواين دانيشتواين عةرةبزماين عيَراق، بؤتة 

ين باقي دانيشتوان لةسةر بناغةي ئينتيماي ميللي و كردين جياوازي و جوداسازيي ميللي بة يةكيَك لة كؤلَةكة هؤي دابةشكرد
حكومةتة يةك لةدواي يةكةكاين ناسيؤناليزمي عةرةيب لة عيَراقدا بة خؤشكردين ئاطري . بنةِرةتييةكاين قةوارةي ئةم وآلتة

ويَناوي خواستة ِرةوا و بزووتنةوة ناِرةزايةتييةكان و خوازياراين ئؤتؤنؤمي بؤ هةسيت ميللي و ثاكتاوكردين ميللي و سةركويت خ
كوردستاين عيَراق، كينة و قلَشيت ميللييان كردؤتة يةكيَك لة سيما طرنطةكاين كؤمةلَطاي عيَراق و مةسةلةي كورديان كردؤتة 

 . "طريَيةكي طةورة و طرنط
حزيب كؤمؤنيسيت كريَكاري (ؤكاري تاوانباركردين هشام ئاكرةيي دا بةوةي كة حاكمي دادطاي شاري هةثةراندا، لة دريَذةي ه

، بة ثشتبةسنت بة طةورةترين بِريارةكاين ئؤرطاين ئةم ) عيَراق كة بة ضنط و ددانةوة بةرطري لة يةكيَيت خاكي عيَراق دةكرد
دةئيَك مايف جيابوونةوة لة عيَراق و ثيَكهيَناين   حيزيب كؤمؤنيسيت كريَكاري عيَراق وة كو مةب:" حزبة و بةرنامةكةي دةنووسيَت

دةولَةتيَكي سةربةخؤ لة ِريَطةي ثرؤسةيةكي هةلَبذاردين ئازاد و طشتييةوة بؤ خةلَكي كوردستان بةِرةمسي دةناسيَ و هةر جؤرة 
زيب كؤمؤنيسيت كريَكاري حي. هةنطاويَكي قةهراوي و سةربازي بؤ بةرطرتن بةم هةلَبذاردنة ئازادانةيةبة تووندي مةحكوم دةكات

خوازياري ضارةسةركردين دةستبةجيَي مةسةلةي كوردة لة عيَراقدا لة ِريَطةي ِريفراندؤميَكي ئازادةوة لة ناوضة كوردنشينةكاين 
ة  ئةم ِريفراندؤمة دةيبَ بة ضوونةدةرةوةي هيَز. باكوري عيَراقدا، لة ذيَر ضاوديَري دامودةستطا ِرةمسيية نيَونةتةوةييةكاندا

سةربازييةكاين دةولَةيت مةركةزي و زامنكردين دةورةيةك لة هةلَسووِراين ئازادانةي هةموو حيزبة سياسييةكاين كوردستان بؤ     
 .  ئاشناكردين جةماوةري خةلَك بةبةرنامة و سياسةت و بؤضوونةكاين خؤيان لة ِريفراندؤمةكةدا، ئةجنام بدريَت

ئةطةري ئةوة    بةجيابوونةوةي كوردوستان دةدات كة تةهنا كاتيَك دةنطبِرطةيةكدا حيزيب كؤمؤنيسيت كريَكاري عيَراق لة هةر 
بةهيَزبيَت كة طرتنةبةري ئةم ِريَطاية كريَكاران و زةمحةتكيَشاين كوردستان لة مايف مةدةين ثيَشِرةو تر و جيَوشويَنيَكي ئابووري 

هةلَويَسيت ِرةمسي حيزيب كؤمؤنيسيت كريَكاري لةهةر . اتو ثةيوةندييةكي كؤمةآليةيت يةكسانتر و ئاسوودةتر بةهرةمةند بك
و لةسةر بناغةي قازانج و بةرذةوةندييةكاين بِرطةيةكدا لةسةر بناغةي ليَكدانةوةي دياريكراو لةو هةلومةرجةي كة لة ئاراداية 

 . اتتيَكِرايي ضيين كريَكار و بة تايبةيت خةلَكي كريَكار و زةمحةتكيَش لة كوردوستان دياري دةك
حيزيب كؤمؤنيسيت كريَكاري طةاللة جؤراوجؤرةكاين ئؤتؤنؤمي و فيدرالَيزمي ميللي بؤ كوردستان كة لةاليةن هيَزةكاين  
بزووتنةوةي ناسيؤناليسيت كوردةوة دةخريَتةِروو نة تةهنا بة هةنطاويَكي ِروولةثيَش نازانيَت بة ئاقاري ضارةسةركردين  

ة بة طةآللَةيةك دادةينَ بؤ هةميشةيي كردنةوةي ناسنامةي ميللي كورد و غةيرة كورد لة  مةسةلةي ميللي كورد، بةلَكو ئةمان
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هةروةها بؤ ئةبةدي كردن و شةرعييةت دان بة جيابوونةوة ميلليييةكان و زةمينةسازيي  . ضوارضيَوةي يةك وآلتيَكي يةك ثارضةدا
 . دابؤ دريَذةثيَداين دذايةيت و كيَشمةكيَشة ميللييةكان لة ئاييندة

بةيبَ طةِرانةوة بؤ ِراي طشتيي حيزيب كؤمؤنيسيت كريَكاري هةر جؤرة ضارةسةريَك لة بارةي ئاييندةي سياسي كوردستانةوة كة   
خودي خةلَكي كوردستان و تةهنا لةسةر بناغةي بِرياري دةولَةيت مةركةزي وةيان ِريَككةوتين سةر و خةلَكي نيَوان دةولَةت و  

 . "دةكريَت، بة نامةشروع و ناقانووين دادةنيَتحيزبة حمةلييةكان ثيادة
لةثاش هيَنانةوةي ئةم بِرطة دريَذة لة بةرنامةي حيزيب كؤمؤنيسيت كريَكاري، حاكمي دادطاي شاري هةثةراندا لة بةشي  

بةبةلَطةي كةسي شكاتلةسةركراو، هشام ئاكرةيي، مؤلةيت دة ِرؤذي بؤ دادةنريَت تاكو :" خوارةوةي داوةرييةكةيدا دةنووسيَت
 . ك بة ضنط و ددانةوة بةرطري لة يةكيَيت خاكي عيَراق دةكرد. ك. ح:ئيسثاتييةوة بتوانيَت بيسةمليَنيَت كة

كرؤين سويدي بداتة شكاتكةر، ياخود دةيبَ بة ِرةمسي  . . . . .  ئةطةر نا دةيبَ بة ثيَي بِرطةكاين درؤ و بوختاهنةلَبةسنت، بِري
 . " داواي ليَبووردن بكات

ئاخر نووسني جؤريَكة لة . ةوةي كة لةم سالَؤين دادطايةي هةثةراندادا دةطوزةريَ، كاريَكي زؤر سةير و سةمةرة نييةئ
 . بةرثرسياريَيت و دوذمنايةيت يان بوغزي شةخسي لة هةر كةس و اليةنيَك ناتوانريَت هةر وا بة ئاساين تيَثةِريَنريَت

 . ك شكاتيان لةسةر تؤماركردووة. ك. وةي كة حبةآلم با هشام ئاكرةيي شاطةشكة نةبيَت لة
 . نةمن لة سالَؤين دادطاي هةثةراندادا بووم و نة حاكميَكي سويدي تا ئيَستا لةو شارةدا مةلةفيَكي واي ضووةتة بةردةست

يانةي كة بِريارة  ئةوةي كة لةم ثرؤسةي دادطايكردنةدا بؤ من طرنطة، ليَثرسينةوةي كؤمةلَطايةكي مةدةنيية لةو كةنالَة ميَدياي
.  ِراسيت ووتن و دةرخستين ِرووداوةكان دةيبَ بةو شيَوةية بيَت كة هةية نةك بةو شيَوةيةي كة نووسةري تيَكستةكة ضؤن دةخوازيَ

بة زمانيَكي تر، ئةطةر ئيَمة خاوةين دةستطايةكي لةو جؤرة بوويناية، سايتةكاين ئينتةرنيَيت كوردي ثِر نةدةبوو لةو قسة و 
 . كة بيَمانايانةي كة ميزاجي خويَنةرانيش تيَكدةدةنقسةلَؤ

بةآلم هشام ئاكرةيي لةو خويَندةوارة تازة هةلَكةوتووانة نيية كة كؤمةلَيَك فؤنيت كوردي لة ئينتةرنيَتةوة دابةزاندبيَتة ناو  
ك . ك.  نيية لةوةي كة حئةو يبَ ئاطا. هشام ئاكرةيي فيَلَبازيَكي سياسيية. كؤمثيوتةرةكةيي و فيَري نووسني بوو بيَت

، قسةي ِراشكا و و ِراطةيَندراوي خؤي بة جةماوةري  1993بةرنامةيةكي هةية و لةيةكةم ِرؤذةكاين دامةزراندنييةوة، تةمووزي 
هةرلةسةر ئةم ِريَطاضارةيةش بوو كة ئازيزةكاين ئةمِرؤكةي هشام ئاكرةيي ضةكيان . كوردستان و دةرةوةي كوردستانيش وتووة

 . يَشا، ئةو ِرؤذانة هشام ئاكرةيي سةر قالَي ثرؤذةي فيدرالَيزمةكةي ئةوان بووليَِراك
بةآلم خالَي سةرجنِراكيَش ئةوةية كة خواسيت ِريفراندؤم وةك طةِرانةوةيةكي مةبدةئي بؤ ِرةئي خةلَكي كوردستان بؤ دياريكردين  

ئةمة هيض ميَذوو نووسيَكي كاسةليَسيش ناتوانيَت  . وةضارةنووسي سياسي خؤيان، بة كؤمؤنيستة كريَكارييةكانةوة دةناسريَتة
 . ثةردةثؤشي بكات

ئاي ئةطةر دادطا بؤ بيَدةنطبووين ئةو هةموو قةلَةمبةدةستةي كة لةماوةي دوانزة سالَي ِرابردوودا لةبةرانبةر خواسيت  
فراندؤم دادةبةزيَنن، دابنراية، ضةند سالَؤين  ِريفراندؤمدا زمانيان ضوو بوية كليلة و ئيَستاش لة هةفتةيةكدا ضوار وتار لةسةر ِري

 دادطامان ثيَويست دةبوو؟ 
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