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  !!ی کوردستانی کوردستان  وهوه  و ناوهو ناوه  وهوه  رهره  ری کورد له دهری کورد له ده  ماوهماوه  بۆ رای گشتی جهبۆ رای گشتی جه
  

 !خوشک و برایانی هژا
 هاتن و  وه نگمانه پیری ده وه به م رۆژه که یه له  که  ی وانه ئه !ر روه هاوتیانی نیشتمانپه

 !اندا پشتگیریتان کردینمکان موو کاره هه تان پمان بوو و لهڕباوه
زراندنی  تای دامه ره ر له سه ر هه روه ک کوردی کوردستانی و نیشتمانپهژمار ک هه ئمه وه
نگی رووناکبیران و دسۆزانی  پیری ده به، م له کوردستاندا ی ریفرانده وه بزووتنه

  . زراند مان له شاری ستوکھوم دامه ی ریفرانده م کۆمیته که وه چووین یه مانه که له گه
نجامی  ئه با له) دا له ژر ناونیشانی که وه ووتنهی بز م بوکراوه که ک له یه روه هه

تی  وه ی ده وهراق خۆی ب ئمه له چوارچلی کورد له کوردستانی ئ گه وه مه ۆریفراند
مان به پی مافه  که وه بزووتنه، هاتبوو (هو وه یاخود نامنینه منینه ئراقدا ده

ر رووی  کی سه یه وه ته ک نه خۆی وهکانی  ۆییهمر الن و مافه دیموکراسیه کانی گه تیه ڕه بنه
 هپویسته ل، هاتووه کاندا وه ته کتی نه ردونی یه گه جاردانی که له مینه م زه ئه
وه یان  وت بمنته یه ئایا ده کدا پرسی پبکرت راپرسیه ی وتی ئراقدا له وه زراندنه هدام
   ؟وه وت جیابته یه ده

ال  قه وڵ و ته ستمان دایه هه ده وه نھا بۆ ئه راستیدا ته له، م ی ریفرانده وه ک بزووتنه  وه ئمه
ریانه  ماوه وجه دیبلۆماسییانه، ییانهکی دیموکراس یه موو رگا چاره ی هه وه بۆ ئه

ووری شکاندا له با گرتووه وه یه ته ی نه ک له ژر سایه ی راپرسیه وه ین بۆ ئه وبکه هی په
النی جیھان بیار له  موو گه ک هه مان وه که له دا گه و راپرسیه  و لهکوردستاندا سازبکریت

  . نووسی خۆی بدات ر چاره سه
 ماسیمانۆری و دیبل ماوه ماندا زۆر چاالکی جه که ی کۆمیته نی دووساه مه ئیمه له ته

ت  کانی تری سوید بۆ خزمه م و شارهشاری ستوکھۆ ری روه ری کوردپه ماوه جه هاوکاری به
م  که له یه، نجامدا م له باشووری کوردستاندا ئه مان و سازکردنی ریفرانده که له ردنی گهک

مان  که له کانی گه هر رۆ رامبه ک بوین به مه وه راستگۆیانه ودسوزانه به ئه باتمانه رۆژی خه
  . اوینشماندا تکۆ که وه کانی بزووتنه وله پناوی ئامانجه

تکردنی  چونکه ئمه بۆ خزمه، وه شاردۆته مان نه که له  گههیچ کاتکیش هیچ شتکمان له
 هبۆی، واندا درووستبوین وای ئه وان هاتینه ئاراوه و له پناوی مافکی دیموکراسی و ره ئه
و  نووله سویدا له بۆچ ر روه ری کوردپه ماوه تی جه تایبه مان وبه که له گه گرنگمان زانی که به
و  تی ئه یه له خزمه وه م بزووتنه ندک ئه  و چه که وه وتی بزووتنه ر ره وستی خۆمان له مه هه

  . وه ئاگاداربنه، زرا وه که له پناویدا دامه ته دا ماوه مافه
ر روه تیانی نیشتیمانپههاوو! 

  !م ی ریفرانده وه دسۆزانی بزووتنه
کانی کوردستان  اسیه پارته سی ر به سانی سه مانزانی که که تاوه باشده ره ر له سه ئمه هه

موکراتی یتمانی کوردستان و پارتی دشکتی نی نگرانی یه و الیه ندامان تی ئه تایبه به
ری  باوه ش به وه ئه، کرد ماندا کاریانده ویه و له گه م بزووتنه کوردستان هاتبوونه ریزی ئه

ریکی  ڤگه تهیه  وه م بزووتنه ستیشه چونکه ئهویپت  نانه شتکی زۆر ئاسایی و ته ئمه
سته به  یوه هزراوه پ ی له پناویدا دامه و ئامانجه یه و ئه دیموکراسیانهری  ماوه جه

  . وه ووری کوردستانهشبالی  موو تاکیکی گه نووسی هه چاره
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سیاسی  تی سایه م که ی ریفرانده وه یه که بزوتنه وه ی که نابوایه روویبدایه ئه وه م ئه به
کی  ی داواکانی خه قینه ی راستهر بوایه نونه راستیش ده ستداوه و به ده له خۆیخۆیی  ربه سه
نووسی  موو روداوکدا که به چاره له هه بوایه  دهربۆیه هه، بوایه ووری کوردستانشبا
لی  بوایه و خۆی بۆ گه وستی روون و ئاشکرای خۆی هه وه هه ته ستراوه وه به مانه که له گه

  . بوو خابن وانه م مه به، وه ته ایهبکردغباشووری کوردستان سا
کات  تده و کوێ ره ره یه به وه م بزووتنه ین و بزانین ئه که تبگه وه وتی بزووتنه ی له ره وه بۆ ئه

  . ین ند خاکی گرنگ بکه چه گرنگه ئاماژه به، کات کده ت به و خزمه
که  وه که بزووتنهدا یرم  نا فهله ریفراندۆمکی،  دا2005ری  نیوه  مانگی جه30رواری   به له *

نگیاندا بۆ  ده (بوو نگدانیان هه ی مافی ده وانه ئه) مان که له گه% 98 کردبووسازی
خۆیی  ربه تی سه وه زراندنی ده راق و دامهی باشووری کوردستان له ئ وه جیابوونه
ی بای  ۆمیتهبوایه ک نگدانه ئاشکرا بوو ده وده ی که ئاکامی ئه وه هله دوای ئ. کوردستان
و  وه له کۆینهبکردایه بۆ  جی کۆنفراسکیان ئاماده ستبه م له کوردستان ده ریفرانده

م  به، ی له ئراق که ی وته وه جیابوونه کی باشووری کوردستان به کاری خهو داوا نگدانه ده
وداوه و رو لهی ڕئاو ک یه م به هیچ شوه ی ریفرانده وه ی بای بزووتنه خابن کۆمیته مه
بت له  باسکردنی نه له  کرد جگه کی بۆ نه یه وه کدانهوه و هیچ ل دایه گرنگه نه فره
تی باشووری کوردستان بۆ  رکردایه ن سه الیه بت له ی نه وه زگاکانی ماسمدیا و قوزتنه ده
ی بۆ ی فیدرا رنامه به چکردنیان بۆ  ملکه تی نوی ئراق به رکردایه کردن له سه شه ڕه هه

  . باشووری کوردستان
م له کوردستاندا  ریفراندهی  وه بزووتنه بوایه ده، کانی ئراق کرا بژاردنه کاتکدا که هه له*

لی باشووری کوردستان بکردایه که  داوای له گه، ووڕ ته وستی خۆی به ئاشکرا بخستایه هه
لی  بت پرسیار له گه ستاشی پوهوکاته و ئ تا ئه چونکه، دا بژاردنانه و هه  لهبن شدار نه به
چی  که، وه یان نا ی ئراقدا بمنته وت له چوارچوه یه کراوه ئایه ده ووری کوردستان نهشبا

تی  ناعه قه به. وست بوو ھهم بی ی ریفرانده وه نگدا بزووتنهنووسساز و گر ارهچ له پرسکی وا 
خۆیی خۆی  ربه تی سه سایه راستی که اندا بهم له کوردست یفراندهی ر وه ر بزووتنه گه ئمه ئه

و  ج ئه بهتس بوایه ده بوایه ده کانی کوردستان نه ی سیاسی پارته رنامه کۆی بهشبوایه پا هه
ووری کوردستان به شلی با یاندنی گه ویست بوون بۆ گهی درووستبکردایه که پ میکانیزمانه
و  خۆیی باشووری کوردستانه و له ربه تی سه وه زراندنی ده واکانی که دامه داخوازیه ره

 . ڕوو رمیه هاتنه مه نافه ریفرانده
بوو که خۆپیشاندانیکی  وه م له کوردستاندا ئه ی ریفرانده وه کانی بزووتنه رنامه کیک له به یه*

مان که زنجیره چیای  که رسنووری وته تان و سهسی له باشووری کوردس ک ملیون که یه
تدارانی باشووری کوردستان ناتوانن  سه که ده ی وه هۆی ئه م به به،  بکریتساز، مرینه حه

و خۆپیشاندانه بپارزن بۆیه بریاریاندا که داوابکرت دانیشتوانی باشووری  ئاسایشی ئه
ک  که و وه کانی بزووتنه زیهن له داخوابۆ پشتگیریکرد کانیان ربانه کوردستان بچنه سه

 . درا نجامنه ش ئه و کاره خابن ئه م مه به، ن نجامبده هوکاره ئ ری ئه ماوه کی جه چاالکیه
 تدارانی سه ر داخوازی ده سه ڕوانین که له و چاالکیانه ده دانی ئه نجامنه ئه ئیمه وا له

تی  ن سیاسه مان خاوه که وه ر بزووتنه گه گینا ئه ئه، درابت نجامنه باشووری کوردستان ئه
ر  ماوه ی جه وه کردنهکه و کۆ وه هیز کردنی رۆلی بزووتنه بو بۆ به ده، خۆی خۆی بوایه ربه سه
کانی  ناه موو که هه کاتکدا که له، موو جیھان هه مان به که له نگی گه یاندنی ده وری و گه ده له

کان  وتی رووداوه ئاسانی له ره کوردستاندان و زۆر بهکان له  الیت و رۆژنامه جیھانیه ساته
 . نجامبدایه کانی ئه ی کاره رنامه به، کرد کرا دهشکانمانیان ئا بوون و داخوازیه  دهئاگادار
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کانی له نوان  ندامه ی وت ئه وه  و ناوه وه ره ش له ده که وه ت له نو خۆی بزووتنه نانه ته*
کانی  تداره سه ندامانی پارته ده دی ئه دا سه له سه، شبوون بهداندا دا نگنه نگدان و ده ده

وته  که بکه وه تی بزووتنه سیاسه ش بۆ خۆی وه ئه، دا بژاردنه و هه له نگیاندا کوردستان ده
کانی خۆیانن  ی پارته رنامه ندی به وان پابه چونکه ئه، کان  پارته ر به سانی سه کهستی  رده به

ر  سه ت له الله ر ده گه ویش ئه ئه، تب وان کانی ئه رنامه که دژ به بهن  و هیچ کارک ناکه
وت هیچ کارک  م نایه ی ریفرانده وه بزووتنه کات که ده وه ر ئه سه ت له الله شتک بکات ده

دا خۆی ش خۆی له وه ئه، کانی کوردستان تداره سه و رووی پارته ده هر بهبکات که بیخاته 
 . کانی کوردستان تداره سه خات بۆ پارتیه ده رده که ده وه وخۆی بزووتنه پاشکۆیی ناڕاسته

وه  نگدانه خرته ده ستووری ئراق ده شنووسی ده ره (ر  ئۆکتۆبه15) دا م رۆژانه ستاش وا لهئ *
کانی باشووری کوردستان و  تداره سه پارته ده، ری ئراقدا رتاسه کی سه اپرسیهڕ له
ن که  که کوردستان دهلی باشووری  یتا داوا له گه یتا په په وری کوردستانمانی باشو رله په
تی تیدا  ڕه  هیچ مافکی گرنگ و بنه ستووری ئراق که شنووسی ده  بۆ ره به بهن  نگبده ده
، یه له پناودا درووستبوو وه م بزووتنه وه که ئه نووسیشه به مافی بیاڕدانی چاره، نیه
کی باشووری کوردستان که  ن له خه که م له کوردستاندا داواده  ریفراندهی وه چی بزووتنه که
گی خۆیان خسته ن سانه ده و که ش ئه وه که به ستوره شنووسی ده ر ره  له سه  به به ن نگبده ده

یه  ی بۆچوونی جیاوازیشیان هه وانه ئه، کانی کوردستان تداره سه نگی پارته ده پاڵ ده
 . گن بده
ھاتبوو له ستوور که پک ی ده سیاغهی  اندی پشتگیری له لیژنهشناردنی  ی ههکات له

ویدا به  خۆپیشاندانک سازکرا که له، دارت سه ردوو پارتی ده رانی بیروی سیاسی هه نونه
لی  رانی گه ولریش پشتگیریان له نونه ت هه نانه دهۆک و ته، کانی زاخۆ ئاشکرا له ناوچه

بوایه   له کاتکدا که ده مه ئه، ستووری ئراقدا بوون ی ده ی سیاغه  لیژنه لهکرد که کورد ده
دا  ستوره و ده  لهو ندک ن به به لی کوردستان بکه نووسی گه داوای مافی بیاردانی چاره

 . سپت بچه
  !هاووتیانی هژا

  !ر روه خۆشک و برایانی کوردپه
وه  و روووه لهمان  که له رچاوی گه مان و به که له هوای گ نگی ره توانین ببینه ده ر نه گه مه ئهئ

ک  کاندا وه  گرنگه موو رووداوه مان و له هه که له نووسسازن بۆ گه وه که چاره ینه روونبکه
واته  که، کانی باشووری کوردستان بین تداره سه م پاشکۆی پارته ده ی ریفرانده وه بزووتنه

  ؟بین بۆچی هه
م  ریفراندهی  کویت که بزووتنه رده وه بۆمان ده ره ی سه خانهو  شنایی ئهله ژر رۆ

مان  هک له واکانی گه  ره ت به مافه خۆی نیه ئمه ناتوانین خزمه ربه تیکی سیاسی سه سیه که
مان که دابینکردنی مافی  که له کانی گه ر داواکاریه رامبه ک بین به مه ئه ین و به بکه

، دا دیاریبکرت میکی دیموکراسیانه بت له ریفرانده ش ده فهوما ئه، نووسه ارهچبیاڕدانی 
نووسی خۆی له  ارهچر  سه یه بیار بدات له ی هه وه لی باشووری کوردستان مافی ئه گه

 . سازبکرتکاندا  وه ته کتی نه ی یه مکدا که له ژر سایه ریفرانده
ر ۆستدانی مافیکی ز ده یه به له ازانهنگدانیکی دخو شنووسه ده و ره ر ئه سه نگدان به ئا له ده

ی  و خانه له ژر تیشکی ئه، ویش مافی راپرسیه مان که ئه که له نووسسازی گه گرنگ و چاره
م بووین له  ی ریفرانده ی کارگی کۆمیته سته ندامانی کۆنی ده وه ئمه که ئه ره سه

ی  وه  نووسراوه له کۆبوونهیه وه م روونکردنه کانمان له پاشکۆی ئه ناوه ستوکھۆم و که
ست له  بریارمان که ده، ستمان  دا به2005ری  ی ئوکتۆبه9نائاسایی خۆماندا که له رۆژی 
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ی که  ته ناعه و قه یشتینه ئه چونکه ئمه گه، وه که بکشینه وه کارکردن له نو بزووتنه
ین که  م بکه اندهی ریفر ت به بیرۆکه مدا خزمه ی ریفرانده وه ناتوانین له رزی بزووتنه

 . کوردستان لی باشووری بوو بۆ گه م سازکردنی ریفرانده
ی  خۆییه له رگه ربه مان که سه که له وای گه تی مافی ره وتوو بن بۆ خزمه رکه ر سه هه

 . مکی ئازادانه بۆ باشووری کوردستان سازکردنی ریفرانده
  

    کانکان  ناوهناوه
  ر ساح نوه ئه     عید کاروان سه

  گارا شوانی   ت فعه  رهمال  جهبات خه
  چنوور سدیق   ینای عید ته همی سه فه

   رووناک عوسمان     هاشم بازرگان


