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ده مه وێ لره  به  هه موو خونه رانی هژا ڕابگه یه نم آه  من له  آۆتایی مانگی مای ئه مساه وه  وازم هناوه  له  

هه ر لره شه وه  ڕاده گه یه نم آه  من به  هیچ شوه یه ك خۆم به  ئه ندام و .  آۆمیته ی بای ڕفرانده م ـ سوید
پشتگیری ئه وه ی پی ده گوترێ بزووتنه وه ی ڕفرانده م آه  پكھاتووه  له  آۆمیته آانی ڕفرانده م له  ده ره وه ی وت 

وه  جه خت له سه ر ئه وه  ده آه مه وه  آه  له ڕووی له  الیه آی تره .  له  آوردستان نازانمآۆمیته ی بای ڕفرانده م و 
فیكریه وه  الیه نگری ڕفرانده مكم آه  ته واو سه ربه خۆ بت و وابه سته ی هیچ حیزبك و ده سته  و تاقمك نه بت، 

آوردستان و ڕفرانده مك آه  له  ناوه ڕۆآه  فیكریه آه یدا ته نھا و ته نھا جگه ی خه باتكردن بۆ سه ربه خۆیی 
سه روه ری نه ته وه یی خه كه آه ی ببته وه  و وه آو بزووتنه وه ش له  پراآتیكدا دووربت له  هه موو جۆره  موزایه ده  و 

له  الیه آی .   ، جا ئه مه  به ڕگه ی ده ست تكه وآردنی هه ر حیزب و تاقمك بتتاآتیك و یاری پشت په رده
 ڕه دام آه  ڕفرانده مك آه  ته نھا و ته نھا به رژه وه ندیه  نه ته وه ییه آانی خه كی  ، ئستاش له و باوهتره وه

آوردستان له به رچاو بگرێ و پشت ئه ستوور بت به  ئیراده ی خه كی آوردستان و له  ئاستی هزرو پراآتیكدا 
 مرۆڤی آورد خه باتی بۆ بكات و بگره  ڕه نگدانه وه ی ستراتیژ و سیاسه تكی نه ته وه یی بت، ئه وه نده  ده هن

ڕگه م بده ن، خونه رانی هژا، له  خواره وه  هه وستی خۆم له ڕگه ی هه ندێ .  قوربانیشی له پناودا بدات
  :  ڕوونبكه مه وه خاه وه
له  آوردستان، به م  م آۆمیته ی بای ڕفرانده گرنگیدانم به  ڕفرانده م زۆر آۆنتره  له  هاتنه  مه یدانی )1       

له ڕووی پراآتیك و ڕكخستنه وه  مانگی ئۆگۆستی سای پار وه آو به رپرسی آۆمیته ی ڕفرانده م بۆ سه ربه خۆیی 
آوردستان ـ باشووری سوید آه وتمه  ناو خه باتی ڕفرانده م و دواتریش وه آو به رپرسی آۆمیته ی بای ڕفرانده م 

ه  سه ره تاوه  بۆچوونكی وا له الیه ن هه ندێ آه س، به تایبه تی توژی ڕه وشه نبیر و خاوه ن دیاره  هه ر ل.  ـ سوید
ئه زموونی سیاسی، هه بوو آه  به  ڕفرانده م به شكه  له  یاریه آی سیاسی پشت په رده  و له به ر ئه وه ش ئه وه نده  

بزووتنه وه ی  یه وه  ده ستبه آاربوونم له ناو ڕیزه آانی هه ر له م سۆنگه...  ناهن مرۆڤ خۆی پوه  خه ریك بكات
ئه گه ر ڕفرانده م داگیرآراوه  له الیه ن هزك یا  :  " له سه ر قه ناعه تكی تایبه تی بوو آه  ئه ویش ئه وه یهڕفرانده م

، ئه وا پویسته  چه ند هزكی سیاسی به تایبه تی یه آتی نیشتمانی آوردستان و پارتی دیموآراتی آوردستان
دیاره  ئه م ".  ئازادی بكه ین وه  ئه گه ر سه ربه خۆیه  به م هه وی داگیرآردنی ده درێ، با لنه گه ڕین داگیر بكرێ

ملمالنیه  له  پرۆسه ی آارآردندا زه ق بووه وه  و یه آ له  شوه آانی ئه م ملمالنیه  ئه وه بوو آه  ئه و آۆمیته  و 
 ، آه وتنه  ژر  بانگه شه ی سه ربه خۆییان ده آرد بۆ باشووری آوردستان له ڕگه ی ڕفرانده مه وه آه سانه ی آه

آۆمیته ی بای آوردستان دیاره  بیانوه آه ی ئه وه بوو آه  با .  له  آوردستانآۆمیته ی بای ڕفرانده م فشاری 
سه ربه خۆیی یاخود مانه وه  له  چوارچوه ی :  لگه ڕین خه كی آوردستان خۆی بیار بدات آه  چی ده وت

آۆمیته ی هه ر لره وه  پویسته  بگووترێ آه  له الیه نی پرنسیپ و لۆژیكه وه  ئه م بۆچوونه ی .  عیراقكی یه آبوودا
آوردستان ڕاست بوو، به م له ڕووی پراآتیكه وه  ئه م فشاره ی ده ربی یاریه آی سیاسی، له  باشترین بای 

  .  ه تدا،نادیار و نیگه رانئامز بووحا



 نه ك هه ر ده نگكی باسكردنی له  سه ربه خۆیی آوردستانی ڕه تده آرده وه  به و بیانوه ی ۆمیته ی بای آوردستانآ
 ، به كو  چه ند هه نگاوكی پراآتیكیشیان هه نا آه  دروست دژایه تی ته واوی هه بوو له گه ڵ بیرۆآه ی سه ره وه

 ، له  ڕاگه یاندنكیدا به بۆنه ی ده رچوونی یاسای آاتی به ڕوه بردنی بۆ نمونه.  ربه خۆیی باشووری آوردستانسه 
 هه ندك الیه نی ئه م یاسا آاتیه ی به  باش زانی بۆ خه كی  آوردستان ڕفرانده م له آۆمیته ی بایعیراق، 
 بووكردنی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق بوو وه  ئه مه ش من واده زانم ئه م هه وسته  ڕك قه]  1...[آوردستان

خۆی له خۆیدا سه د له  سه د دژی ئه و درووشمه ی آۆمیته آه  بوو آه  ده  لگه ڕن با خه كی آوردستان خۆی 
ی آاتیه ی به  باش ئاخر گه ر مرۆڤ ئه م یاسا. بیار بدات آه  له  چوارچوه ی عیراقدا بمنته وه  یا سه ربه خۆ بت

زانی، آه واته  به ب گه ڕانه وه  بۆ خه كی آوردستان بیرۆآه  و پرۆسه ی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراقی 
ئاخر به ئاسانی .   ، آه  ئه مه ش ڕك له  دژایه تی دایه  له گه ڵ پرنسیپی گه ڕانه وه  بۆ ڕاپرسی گشتیقه بووكردووه

 آه م یا زۆر، دوو ملیۆن آوردستانیه ی آه  ئیمزایان آردووه  بۆ ڕفرانده م زۆربه ی مرۆڤ ده توان ب له و،
 آۆمیته ی بای آوردستانئه ی ده آرێ بپرسین  .  هه ره زۆری به مه به ستی گه یشتن به  سه ربه خۆیی آوردستان آراوه

یراق بكات له ڕگه ی به باش زانینی هه ندێ ئه و مافه ی چۆن به خۆیدا آه  به خرهاتنی دامه زرانه وه ی ده وه تی ع
، یه آبوونی عیراقالیه نی یاسای آاتی به ڕوه بردنی عیراق، له آاتكدا ڕوحی ئه م یاسای آاتییه  جه خت له سه ر 

  ڕفرانده م له آۆمیته ی باینمونه ی تریان ئه و وتاره یه  آه  نونه ری  ...   ، ده آاته وهبه  آوردستانیشه وه
له  خای چواری وتاره آه دا، .  28/2/2004 پشكه شی آرد له به رده م ئه نجومه نی حوآمی عیراق له  وردستانآ

ده مانه وت جه خت له سه ر ئه وه  بكه ینه وه  آه  هه مه تی بزووتنه وه ی ڕاپرسی له  آوردستان  :  "ڕك ئه وها هاتووه
 ، چونكه  دوا بیاری گه لی و ڕه خساندنی ده رفه تی هه بژاردندایه ، به كو له پناله پناو سه ربه خۆییدا نیه

آوردستان سه باره ت عیراق گردراوی ئه و ماف و زامنكاریه  ده ستوریانه یه  آه  عیراقی داهاتوو بۆ ئه و گه له یان 
 ندانه ی نه ته وه  جۆربه جۆره آانی یه آیه تی ئاره زوومه"هه روه ها له  وتاره آه دا هاتووه  آه  ]  2."[ده سته به ر ده آات

ـ دژه  به  ئیراده ی 1 :  ئه م دوو بگه ی وتاره آه]  3."[عیراق سه ره تایه آه  بۆ ئارامی و ئاسایش و دیموآراسی
سه ربه خۆیی آه  ئه م دوو ملیۆن ئیمزایه  ده ریبیوه  و ئیراده ی خه كی آوردستان به گشتی گوزاره ی لده آات، 

ـ قه بووكردنی 2 ...  نه پاراستنی ئه مانه ت و به رپرسیه  له الیه ن آۆمیته ی بای آوردستانه وهئه وپه ڕی 
دامه زرانه وه ی ده وه تی عیراقه  به ب گه ڕانه وه  بۆ ڕای گشتی خه كی آوردستان، آه  ئه مه ش ڕوح و آۆآی 

ڕك ده ربكی ئایدیۆلۆژی و سیاسیانه ی دوو  "  دانهیه آیه تی ئاره زوومه ن"ـ بیرۆآه ی 3 .  بیرۆآه ی ڕفرانده مه
و ئه گه ر بزووتنه وه ی ڕفرانده میش ته نھا درووشمه آانی ئه م حیزبانه  دووباره  )  پارتی و یه آتی(زلھزه آه یه  

وری آوردستان ئاخر ڕاستیه آه ی ئه وه یه  آه  آورد له  باشو...   ، ئه وا سه ربه خۆیی خۆی له ده ست ده داتبكاته وه
تا سه ر ئسقان مه جبوور آراوه  آه  له  چوارچوه ی عیراقدا بمنته وه  و پارتی و یه آتیش حاه ته آه یان 

پرسیار ئه وه یه  ئایا چه ند .  جا ناونانی ئه م حاه ته  به  یه آیه تی ئاره زوومه ندانه  هیچ له  واقیع ناگۆڕێ،قه بووه  
ده ده ن ئه گه ر بواری به  ئازادی و ب س  "  یه آیه تی ئاره زوومه ندانه"آوردستان ده نگ بۆ ئه و له  سه د له  خه كی 

 ؟ جگه ی ئاماژه یه  آه  جا ئه م ئاره زوومه ندانه یه  له آووه  هاتووه...  و دووی ڕاپرسی گشتیان بۆ بگونجت
آوردستان آردۆته  بابه تی آۆمیته ی بای گه ڵ نووسه ری ئه م ڕاگه یاندنه  پشتریش ئه م مه سه له یه ی له 

]                                      4.[قسه لكردن، به م ئه م آۆمیته یه  ئاماده نه بووه  به خۆیدا بچته وه  و ڕه خنه  له  خۆی بگرێ
         2  (یارمدا به شآانهمن آه  بگه ی نووسین و به شداری له  آۆڕ و سمینار، وه یه آی چانه ك هه ر له ڕ ، 

به كو بگره  به شداریم له  آار و چاآی آۆمیته آانی ڕفرانده مدا ده ستبه آاربم، له و باوه ڕه دابووم آه  باری 
و هه ژانكی سه رتاسه ری هه یه  وه  سیاسی آوردستان به تایبه ت دوای آه وتنی دآتاتۆر، پویستی به  هه ته آان 

به م ئیمۆ،  ... ده آرێ بزووتنه وه یه آی جه ماوه ری له شوه ی ڕفرانده م ببته  ئامرازی ئه و هه ته آان و هه ژاندنه
  وه  دواتر آۆمیته آانی آوردستان ڕفرانده م له آۆمیته ی بایدوای تپه ڕبوونی ساك به سه ر دامه زراندنی 

 خۆی پویستی به  هه ته آان و بزووتنه وه ی ڕفرانده مڕفرانده م له  ده ره وه ی وت، ڕاستیه آه ی ئه وه یه  آه  



ئیمۆ ئینكاری ئه وه  . هه ژان هه یه  به  ئاڕاسته ی سه ربه خۆیی به ته واوه تی ئه م بزووتنه وه یه  و ته ندرووست بوونی
، هه به ته  به  بزووتنه وه ی ڕفرانده م چی و به  توندی ده ستیان خستۆته  ناو ناآرێ آه  پارتی و یه آتی به 

ه  له  چوارچوه ی بۆچوونه  ئایدیۆلۆژی و سیاسیه آانی ئه م دوو بزووتنه وه ی ڕفرانده ممه به ستی ئه وه ی آه  ئه م 
ه  بۆ ئاستی تاآتیكی و موزایه ده  و له  آه یبزووتنه وه ئه مه ش ڕك به مانای دابه زاندنی .  حیزبه  ده رنه چت

ئاخر ئه مه  له  شانۆگه ری تپه ڕ ناآات .  باشترین حاه تدا به آارهنانی هه ر وه ختك ئه م حیزبانه  حه ز بكه ن
وه ختك په رله مانی آوردستان له  آۆتایی مانگی فبریوه ری ئه مساڵ ئاگادارآراوه ته وه  له  هه مه تی ئیمزا 

دنه وه  و دواتر له  دوو ملیۆن ئیمزاآه ئاگادارآراوون، به م هه ر له و آاته وه  تا آۆتایی مانگی حوزه یران آۆآر
 و ئه م بزووتنه وه ی ڕفرانده مئه م په رله مانه  بده نگ بوون و آاردانه وه یه آی پ به پستیان نه بوو به رامبه ر به  

به م آه  ده رچوونی بیاری ئه نجومه نی ئاسایشی نه ته وه  یه آگرتووه آان .  دوو ملیۆن ئیمزایه ی آه  آۆآرابۆوه 
 به شوه یه آی ڕه سمی 2004 حوزه یران 30 آه  بیار بوو له(و گه ڕانه وه ی سه روه ری بۆ عیراق )  1546ژماره  (

ه ی پده درێ و په رله مانیش نزیكبوونه وه، جاركی تر په رله مانی آوردستان دوو ملیۆن ئیمزاآ)    ئه نجام بدرێ
ئه م هه سوآه وتانه ی په رله مانی ]  5.[پشتگیری خۆی بۆ ڕفرانده م پیشان ده دات و به نی گرنگیپدانیش ده دات

و )  پارتی و یه آتی(آراوه  له الیه ن دوو هزی ملمالن "  هه تك"آوردستان آه  خۆی چه ند جارك پشتر 
اده ی خه كی آوردستان بت، چۆن ده توانت ڕز بۆ ئه و ئیراده  جه ماوه ریه  دابنت آه  نه یتوانیوه  ده ربی ئیر
آشه ی آورد به  موزایه ده  و .   ، گوزاره ی لده آات، به تایبه تی ئه و دوو ملیۆن ئیمزایهبزووتنه وه ی ڕفرانده م

 ڕاستیه آان به  خه ك بت ی آوردستانآۆمیته ی باتاآتیكی سنورداری حیزبی چاره سه ر ناآرێ و باشتره  
ئه وه  له آاتكدا آه  هه ر له  سه ره تای ده ستبه آاربوون، آۆمیته ی بای ڕفرانده م له   .  له وه ی آه  بیانشارته وه

ی آوردستان آوردستان له  ڕاگه یاندنه آانیدا چه ند جار جه ختی له سه ر ئه وه  آردۆته وه  آه  ده ب پارته  سیاسیه آان
ئه وپه ڕی شه فافیه ت بنونن به رامبه ر به  خه كی آوردستان، آه چی هه مان آۆمیته  به پی پویست شه فافیه تی 

 .            پراآتیزه  نه آردووه  به رامبه ر به  خه كی آوردستان و به تایبه تیش خاوه نه آانی ئه و دوو ملیۆن ئیمزایه
 ئه وه بگوترێ آه  تا ئیمۆش، هه رنه ب له  ده ره وه ی وت، خه كانكی ته واو سه ربه خۆ  ده ب له هه مان آاتدا

له الیه آی تره وه   .  هبزووتنه وه ی ڕفرانده مهه ن آه  بۆچونیشیان سه ربه خۆیی آوردستان و دیموآراسیبوونی 
 به  ئاقاری بزووتنه وه ی ڕفرانده مه  گومانم هه یه  آه  ئه م آه سه  دسۆزانه  بتوانن آاركی وا بكه ن آ
ئه وه ی په یوه ندی به  ده ستكشانه وه ی .  سه ربه خۆییبوونی بزووتنه وه آه  و درووشمی سه ربه خۆییبووندا ببه ن

آه  دا ئه وه یه  آه  ئه و آه سه  دسۆز و بالیه نانه  تری ئه وه  ناآه ن بزووتنه وه ی ڕفرانده ممنه وه  هه یه  له  
هه ر لره شه وه  ده آرێ ئه وه  بین آه  .   مسۆگه ر بكه ن و دواتر بپارزنبزووتنه وه ی ڕفرانده مسه ربه خۆیی 

 آه  هه ر له  سه ره تای بزووتنه وه ی ڕفرانده مخه كانكی زۆری دسۆز و بالیه ن هه بوون له  ده ره وه ی 
ده نه بوون بنه  ناو ڕیزه آانی ئه م بزووتنه وه یه  به  بیانووی  ئامابزووتنه وه ی ڕفرانده مسه رهه دانی 

دوورآه وتنه وه ی ئه و آه سانه  و پشتگیری نه آردنیان هۆیه آی گرنگ بوو له   ...  سه ربه خۆنه بوونی بزووتنه وه آه
 .                  ی بزووتنه وه آه یا هه رنه ب ئیفلیجبوون و قه تیسبوونبزووتنه وه ی ڕفرانده مآارئاسانی بۆ داگیرآردنی 

 بۆ سه ربه خۆیی آوردستان ـ سوید له  آۆتایی آۆمیته ی بای ڕفرانده مڕاسته  له آاتی وازهنانم له  )  3       
 به گشتی له  بزووتنه وه ی ڕفرانده ممانگی مای، ملمالن له سه ر ماهیه ت و شوه ی آاری آۆمیته آانی ڕفرانده م و 

بوو وه  هه ر ئه و ملمالنیه ش ئه وه نده ی ده هنا ماوه یه آی آه مك زیاتر بمنمه وه  و تا ده آرێ آار چبوونه وه دا
بزووتنه وه ی بكه م به ئاڕاسته ی ئه وه ی آه  باوه ڕم پبوو له مه ڕ خه سه ت و ئامانج و ئامرازه آانی آارآردنی 

واته  له  (م وایكرد آه  به ب چاوه ڕوانكردنی زتر هه ر ئه وآاته  به هه رحاڵ خه راپی باری ته ندرووستی.  ڕفرانده م
.                                 به شوه یه آی فه رمی ده ست  له  بزووتنه وه آه بكشمه وه) آۆتایی مانگی مای ڕابردوو

                                                                                
                                                                                                                   



  له  آوردستان، ) ڕیفرانده م(بوانه  ڕاگه یاندنی آۆبوونه وه ی لیژنه ی بای بزووتنه وه ی ڕاپرسی] 1[
   .3، ل21/3/2004ڕۆژنامه ی خه بات، 

 .                                                 1،ل2004ی مارت 1ۆ ده قی وتاره آه  بوانه  ڕۆژنامه ی ڕوان،ب]  2[
   .                                                                                                              سه رچاوه هه مان] 3[
  یاری بۆ نمونه  بوانه  بابه تی ڕه وتی ڕفرانده م له آووه  بۆ آوێ آه  له  چه ند بۆ زیاتر زان] 4[

  .kurdishبه شی   com.kurdishmedia.wwwسایتكی آوردی بوبۆته وه  بۆ نمونه  
                                                          .      1، ل9/6/2004 ،آوردستانی نوێ، ، بۆ نمونهبوانه] 5[

   

http://www.kurdishmedia.com/
http://www.kurdishmedia.com/
http://www.kurdishmedia.com/
http://www.kurdishmedia.com/
http://www.kurdishmedia.com/

