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ر  عراق، غازی یاوه آاتیرۆآی آانی سه مه  بۆ وه مكی ڕیفراندۆمانه وه  
                              

. آدا یه وه ته تی آردنی نه آانی دژایه ره گه ر ئه امبهر  به له  باتی مۆدرنه ڕیفراندۆم باشترین خه
ر ئاستی ناوخۆ،  سه  له مۆآه  ئه  آه یه  سیاسی و یاساییانه ترسییه و مه موو ئه ی هه وه رچدانه رپه به

        .                                وه بته مان ده آه له ی گهنووس ڕووی چاره تیدا ڕووبه وه یی و نوده ناوچه
 ی وه ره  آوردستان و ده له مان  آه وه ته ری نه ماوه  ی جه02/10 ی  آه رییه رتاسه  سه دوای خۆپیشاندانه

  ر سه  له وه خت آردنه جه (ستی به  مه ران ڕكیان خست بوو، به نده  باآانی آوردستان و هه  آۆمیته وتدا آه
 ن و  ده واهی آوردستانی بوونیان ده گهآان   مژوییه گه  به ی آه و ناوچانه  ئهوك ورآ  آهتی  آوردستانیه

   قۆناغكی دیكه ی ڕیفراندۆم پینایه وه بزوتنه. ) آوردستاندا آی گشتی له آردنی ڕاپرسییه ها پیاده روه هه
  وه آانه یاندنه  ڕاگه  ئاشكرا له به  وای لكردون آه و  دگران آردووه  نی  زۆر الیه ش دیاره مه  ئهو،
                                         .                                                 رببن وستی خۆیان ده هه
 لدوانكیدا بۆ   و له نانه و الیه  له آكه ر یه لیاوه جیل ئه عراقی فیدراڵ غازی عهآاتی رۆك آۆماری  سه
  ی آورده تی نیشتمانی  آوردستاندا خیانه نجامدانی ڕیفراندۆم له ئه(  آرد،  وه ، باسی له بیه ره لعه نای ئه آه
موو   هه ن و به ن قبۆی ناآه آه خۆیی ده ربه شی باسی جوداخوازی و سه كانه و خه  عراق و ئه ر به رامبه به

                                                                                      ).      ستن وه  دژی ده وه هزو توانایانه
   له آكه ش یه آه ، پرۆژه مان آردووه آه وه ی خۆمان و بزوتنه  پناسه  ئاشكرا تاوه به ره  سه ر له  هه  ئمه

ڵ  هگ  له  آه  مه رده ی سه  و سیاسیانه آی ئاشتیخوازانه یه پرۆژه. نی ده گای مه آانی آۆمه زراوه گرنگترین دامه
و  وه ته ن و نه تی هیچ الیه ی دژایه ر بنچینه سه ها له روه هه.  گونجت تیدا ده وه آی نوده موو یاسایه هه
   به نھا پرس آردنه ین ته آه ی بۆ ده شه  و بانگه ی ئامانجمانه وه ئه.  آراوه ك دروست نه تییه مایه آه
                                                                    . آانیدا نووسسازه  چاره له سه  مه مان له آه له گه

دا  م وته نی ئه مه ی ته  درژه م ماوه چت و، له  ده ڕوه زۆر و زۆرداری به  عراق به  ساه80  زیاتر له
ك و آوشتن و  نھا چه ته.  دروست بكرت گاآه  عراقی بوونی آۆمه ی هاووتی و به  پناسه توانراوه نه

م پادشای  آه  یه،ل یسه لیك فه مه.  ی بووه وه دان زامنی مانه  سداره نفال و زیندان و له آیمیایی و ئه
 دا 1933 سای   مردنی و له ر له تی عوسمانی، به ئیمپراتۆریهڕوخانی تی دروستكراوی دوای  وه ده
و تا  وه و آاته له. ) كی عراقی نییه  عراقدا خه له هشتا  م آه  ده وه مه  خه  دكی پ له به( : ت ده

.            بووه آانی تریشدا دروست نه  پكھاته كو له الی  آورد بهك  نه عراقی بوون  ستی به ئستاش هه  
م  ر ئه سه رۆآی عراق له  لدوانی سه یره آرت، سه  عراقی فیدرال و دیموآراتی ده  باس له ئستاش آه

ائاساییدا و  باركی ن م له ی ئه و عراقه ئایا ئه.  بت یه م شوه ك به یه وه ته نووسی نه و چاره یه وه نهبزوت
نگدان و ڕای  ك و ده  خه ی جگای پرس آردن به آه رۆآی، دیموآراتی بوونه  سه  نگدان بوو به  ب ده به

وان   بت و ئه وره  و برا گه سته رده ب سه ره ی عه وه ته وت دیسان نه یانه ئایا ده. ؟ وه ئازادی تیا نابته
ئایا عراقكی . ن؟ نگمان آپ بكه ن و، دیسان ده كی آوردستان بده  ملیۆن خه5نووسی  بیاری چاره

شتا دروست آی ه ره نی ناوخۆ و ده ندین الیه وی چه تی و هاوآاری و هه  یارمه  به  آه شاوه وه هه
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  ی بت له آه رۆآه مۆی سه ی ئه شه ڕه  هه مه ربازی و ئابوری الوازه، ئه نی هزكی سه و خاوه وه ته آراوه نه
                 !.؟ وه ربازی و جینۆساید و آوشتن و بینمان بداته مكی سه ه  دواڕۆژدا چ و بت له آورد، ده

  ی ڕیفراندۆم به  ووشه ر بۆیه ڕت، هه ی تناپه آه ته شیره  عه لهی  هو ر سنوری بیرآردنه  غازی یاوه دیاره
یدا  آه  وته ی له و دمكراتیه سنوری ئه، پاشانیش  وه داته ت لك ده وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه سه

  آی تر بۆی نییه تییه یهما و آه وه ته  و هیچ نه  ی عراقه آه بییه ره  عه شه  نھا بۆ به  ته دیارهآات  ی ده پیاده
 آورد  آهنازانت ،  دا چووه  ه  هه شدا به وه ت له نانه آات، ته تی نیشتمانی ده  خیانه باس له. بت ڕای هه
 عراقدا  ه ئایا ل  پرسی پ بكرت آه وت ئازادانه یه آات، ده نووسی خۆی ده  مافی چاره باس له

ی  چوارچوه  دا له وه كی آورد ڕای بۆ مانه ر خه گه  عراق ئه  به كردنهت هش خزم مه  ئه آه.  یان نا وه منته ده
موو  آو هه وهوا  ئهر نا  گه خۆ ئه. وه ستی هاونیشتمانی بۆ دروست ببت و بمنته  ههودا ته وه و ده ئه
            .  وه تهوسنر چه بت و چیتر نه آی هه تی سنور و ئایه آوردیش مافی خۆیه  م جیھانه لكی ئه گه

  اندن و آارهفڕك  و خه وه قینه ی ته  ڕگه  لهآرگیراو و تیرۆریست، تا ئاسایشی وت  به ته بووه آورد نه
و   پشتگیری ئه ر باشتره  غازی یاوه ر بۆیه هه. تی نیشتمانی بكات  تك بدات و خیانه وه آانه تیرۆریستییه

  و آاره ری ئه سه ش جارێ چاره  نائاساییه م باره  بكات و، بۆ ئه نییانه ده  ئاشتیخواز و مه  سیاسییه پرۆژه
تكی فراوانی ڕۆشنبیری و  مه ی عراق بكات و، هه آه بییه ره  عه شه ی به وونانه تیرۆریستی و قزه

گای   آۆمه ن له و ت بگه وه  هۆش بنه بهوانیش  تا ئه.  بكات ی تیادا پیاده نییانه ده دیموآراتی و مه
و  باتی سیاسیانه نھا دیالۆگ و دانوستان و خه مۆدا، ته دیموآراسی و مافی مرۆڤ و ئازادی دنیای ئه

مۆی  نی و جیھانی ئه ده گای مه ها باهۆزی دیموآراتی و آۆمه روه هه.  وه بته  جگای ده ئاشتییانه
زۆر دروست  به  ی وته  چوارچوه لهآی تر  یه وه ته ی آورد و هیچ نه وه نتی مانه ره  گهش  مه وله عه

  ،وه وسانه چه پنراو و تی سه سه  ده آهن  استییه م ڕ ی ئه گه مژووی دورو نزیكیش به. آاندا ناآات آراوه
                            .                       ن آانی هیچ وتك ناآه ژیانی پكھاته وه ی پكه وه زامنی مانه

 
ی ڕیفراندۆم  وه باتی بزوتنه ر زیندو بت خه كی آوردستان، هه ی خه  و سیاسییانه باتی ئاشتییانه خهبژی 
.                                                                      آوردستاندا آردنی ڕاپرسی له  پناو پیاده له  
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