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  پشکی
ی کۆمگئم نوسین خوندنوەیکی ھم الین، بۆ رووداوکی سیاسی ک ئستا 

کوردستانی سرقاکردوە. ئم خوندنوەی ل خمی ئوەوەی ک باشوری کوردستانیی، 
کردن ب خواست و خونی یاریاری پوەبکریت، چونک یگشتپرسی ناتوانرت 

، زیانی گورەی بۆ ھموان دەبت. ھنوکییکردن و بچوککردنوەی نتوەیکوە
  جیدییتی ئم ھو دروست دەکات.  لسر ریفراندۆم، گومان

 ئزموونی زۆری گالنی ترمان ل بردەستدای ک چۆن ئم رگاییان ئم
ی جگایکی وەک کوردستان و یی و تایبتمند بر. ئم ب ئاگاین ل جیاوازتۆگرت

و تایبتمندی و ئاۆزی و  یڕۆژھتی ناوەڕاست، بم ل ڕاستیدا ئم جیاواز
ن لدەکات ک زیاتر ب ئاگایی و وەھاما ،ئوانی تر و ھڕەشی دەستتوەردان

  برپرسیارتیوە لم پرس بنواڕین. 
جخت لسر ئوە بکاتوە ک شایستترین شوازی ئم نوسین دەیوت 

دەزگا داموخك، بۆ  پۆسی ریفراندۆم گڕاندنوەی سنگ و بھای بۆ ئیرادەی
ی خك. کورد و خكی کوردستان شایستی ئوەن ل ریزی یایتنونرشرعییکان و 

گالنی تری دونیادابن، نونرایتی خۆیان بکن، ل دونیادا ئامادەبن، لم پناوەدا خککی 
 .گرنگ کی گشتی و پتیرپرسیارب وتووە، بۆیرکوە و ئازاری بخشزۆر گیانی ب  

  
  پاشخان

ب بشک ل  ەبول باسوخواس دەرچووە، بتایبت  ۆمریفراندی  رۆژانی دواییدا پرسل
ی کوردستان و یکتی نیشتمانی راتبرنامی کاری دو ھزی سیاسی (پارتی دیمۆک

و بایخ پندانک ل ناو خكیدا ھستی  و بمتمانیی ل ھمانکاتدا بباوەڕیی کوردستان).
دەستبردنی ئم دو ھزە، ب تایبتی پارتی ی ئم ئوەی ک بم شوە یمترس پدەکرت.

دیمۆکراتی کوردستان، بۆ ئم پرس ستراتیژی و ھستیارە دەکرێ ببت ھۆی قوبونوەی 
 انئو ھمو کش و قیران سیاسی و ئابوری و دیپلۆماسیانی ک ھرمی کوردستانی

ل ۆم و سربخۆیی ین ک پارتی پ باش پرۆسی ریفراندئم ب ئاگاتنیوەتوە. 
دواجار خۆی ئوەی  نیاری ھبت، یان نیاری بۆ دروست بکات، بۆناوخۆی کوردستاندا 

ئم ھنگاوە ل پناو ریفراندۆمدانی، کوات بکات. قۆرخ ئم دو پرس ب شوازکی ئاسانتر
ئامرازکردنی ریفراندۆم کو بندێ ئامانجی تر ببۆ ھ. 

ئم شوازە ل دەستبردن ب پاشکشیکیش بۆ پرسی دەکرێ  لمش زیاتر
سربخۆیی تواو بب. ل کاتکدا پرسی سربخۆیی پویستی ب ماکی کوردستانیی 

ییز ھککی یوەیتکخراو و نوازی دەستبردنی پارتی ،رش ستا  ،دەکرێ بئ ل
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ۆی لیکترازانکی زیاتر ب ھ بب ریفراندۆمبۆ پرسکی ھستیاری وەک  ،یکتیپایشیا 
 و بۆچونزیاتر ئ وازەی دەستبردنم شوە و نیشتماندا. ئتزای نپانتایی و ف تر لو قو

 وتو بوە لرکستا سپارتی دیمۆکراتی کوردستان تا ئ دەکات ک سترجب ب
ی پۆژەی سربخۆیی دەکرێ ل تنئم ب بارمتگیر .بارمتگرتنی پرسی سربخۆیی
ئوەی ک ئمۆ  .تنژەک و لکوتکانی پۆژەک بگیبردەوامیدا زیان ب خودی پۆ

دا دەیکات ئو حزب ب توندی و ب ریفراندۆمنیشتمانی کوردستان ل پرسی یکتی 
شوەیکی مترسیدار دەکاتوە ب پاشکۆی پارتی، دوای ئوەی ل ماوەیکدا ھمای ئوە 

. بو ی خریک دەبتوە ب خاوەن ئیرادەی سربخۆی خۆیکتک ئیتر ی دەرکوتبون
ئو تزەی قبوی وە ب کردار  داریفراندۆم پرسی شوەیی ک یکتی چوە پاڵ پارتی ل

ب جددی ئوەی برجست  ،پش کاراکردنوەی پرلمان دت" ریفراندۆمک " پارتی کرد
و سربخۆییدا سرکوتو  ریفراندۆمکرد ک پارتی تا رادەیک ل ب بارمتگرتنی پرسی 

پرسی ھموانوە ا دەکات ک دو پرسی ھستیار و ستراتیژی ل ەھودەرەنجام ئمش  .بوە
  .خریک ب توندی دەبت پرسی یک حزب

وڵ دەدەین وەردەستدا ھم وتارەی بل وە کو دوو پرسیارە بدەینمی ئ
بشی نوسینی ل بین ک  شپویست ئوە. ندا ھاتوەکمانل ناواخنی سردری وتار

و کتبمان وەرگرتوە ک ئیستا ل ژر چاپدای ل مانسود ی بردەستم نوسراوەئی زۆر
  دەوتی سربخۆی کوردستان: ل ناوەوە بونیادنان، ل دەرەوە دانپیانان. ب ناوی 

وو و سیاست ، وەک ئیشکالیتک ل پرسی ب یکوەگردانی مژل سرەتادا
گرنگ ئوە جخت بکینوە  کارییوە،خقۆردیاردەی ل نفسکی  ومامکردن بم دو و

خوازیاری ئوەن وەھا مام لگڵ  ،ک ھندێ الینی سیاسی (ب تایبتی پارتی) ھن
وەک رەوتکی  ، وەک بیرۆک وریفراندۆمبکن وەک ئوەی  داریفراندۆممسلی 

. ب واتایکی دیک، وەک ئوەی برزکردنوەی ھیچ مژوییکی نبتجماوەری، 
ساڵ بت و  ٤-٣و کردنی ب ئامرازک بۆ سربخۆیی تنھا تمنی  یفراندۆمردروشمی 

  .ھیچ پشینیکی مژوویی نبت ریفراندۆمبیرۆک و رەوتی 
 تبم ھش ئتحاکی سیاسی نادیمۆکراتیانلتوری کدەرب،ر  وە یھ

 یم بیرۆکشوتری ئژوی پش دەخوازێ ملتورە سیاسییم کمای ئر بنسل
خۆی بکات ب ک زە ئاسانتر بو ھوەی بۆ ئوە بۆ ئتۆژەی  بسریفراندۆمخاوەنی پ 

دیمۆکراتی . پارتی لم رگایشوە بب ب خاوەنی پۆژەی دەوتی سربخۆ و
دا ریفراندۆمکوردستان و مسعود بارزانی رک بو شوازە ھسوکوت لگڵ مسلی 

 بۆ، نوێل سینوەی یادەوری و مژوو، بۆ دەستپکردنکی  ئم جۆرکدەکن. 
  .ی تایبتی الینک و کسکموک، یان کردنی مژوو ب دروستکردنی پاوانی تایبت



 

 

 4 

کۆن ل گۆڕەپانی سیاسی  ریفراندۆمپویست ئوە بین ک بیرۆکی  داھر لرە 
کانوە وەک ئلترناتیڤ بۆ خباتی چکداری باسی ١٩٩٠و ھر ل سرەتای  کوردستاندا

ک ھر زوو دوای کوتنی رژمی  ریفراندۆمب تایبتیش ئو بزاوتی  لوە کراوە. زۆر
. وکۆمک دەسکوتی گورەی ھبو و انا بووبعس سری ھدا زۆر پ بایخ و پ م

ی ریفراندۆم ئنجامدانی "ریفراندۆمھر نب یکک ل دەستکوتکانی ئو بزاڤی 
  . ودا بڕوەچو٢٠٠٥، ک ھاوتریب لگڵ ھبژاردنکانی عراق ل وبو 1ناڕەسمی"

  
  ل پناوی چیدارفراندۆم چۆن وە 

بریتیه ل ھبژاردنی ڕاستوخۆی وەمی پرسیارک ل الین خکانکوە  ریفراندۆم
بریتیه له رگایک بۆ ئوەی  ریفراندۆملسر مسلیکی دیاریکراو. بم پی پرۆسی 

بزانر ل ک. پرسیارەکبۆ پرسیار یکیان ھمت، یان چ جۆرە وەک چیان دەوکت خ
ھتا ھموان ل ڕوانگی ، خمی گشتی بتسر ئم بنمای پویست پرسیارک بت که 

. بم شوەی ھر پرسیارک ل خۆیانوە ئو وەم ھببژرن ک ب الیانوە گونجاوە
جۆرک ل دیموکراتی ڕاستوخۆ، وەمی وەربگیرتوە، ئوا وە، که ریفراندۆمرگای 

پۆسک ھروەھا پبخشراوە.  شرعیتیمانای وای وەمکی ل الین خكوە 
ئنجامدانی ریفراندۆم ب گشتی ئوە پشتاست دەکاتوە بناوی خکوە ئنجام دەدرت. 

  پالنک.  ،پدانیتن شرعییا ،سروەرە، ناوەندک بۆ تپڕاندنیک خک 
 ، ب پیوەندی لگڵ بابتی کشی نتوەیی و یکالکردنوەیریفراندۆم

ئو  ریفراندۆم ،، دیوی دیکی مافی چارەی خۆنوسین. بم واتایشکشیکی ئوھا
بۆ  ،میکانیزمی ک ل رگایوە مافی چارەی خۆنوسین ب کردار پیادە دەکرێ

  .لمڕ دواڕۆژ و چارەنوسی یکالکردنوەی خواستی گلک
ی کوردستان جیاوازە، یان دەبت جیاوازبت. چۆن جیاوازە، ریفراندۆمبم 

بۆ زانینی  بت ھوکتنھا  ریفراندۆم؟بڕای ئم گر بت جیاوازدەب یان بۆچی 
نینی وەمی پرسی بۆ زا ریفراندۆموەمی خک بۆ پرسیارک و ل کوردستانیش

  .ئوا وەمی پرسیارەک ل ئیستاوە ب گشتی دیارە، بت سربخۆیی
خکی باشوری  ٢٠٠٥سای  ل راستیدا، ھر وەک ل سرەوە ئاماژەی پدرا، 

دەنگی بۆ سربخۆیی دا. کوات ئم پرسیارە ب ھر  کوردستان ب زۆرینی رەھا
تنانت دوای ئم ھمو  .زۆر، وەمکی زانراوە ێ ھر ل ئیستاوە، کم یاکرجۆرک ب

                                                           
 "نارەسمیی" ریفراندۆمی نارەسمی" ل وتاریکی (بورھان یاسین)دا پشنیارکراوە دواتر ئم ریفراندۆمۆ یکم جار چمکی "ب 1

 راق لکانی عبژاردنڵ ھگریب لیاسین، د بورھان "رەوتی ٢٠٠٥ھاوت واننجامدرا.  بوە بۆ کوێ،"  ریفراندۆمدا ئکو راقی لع
  .٧٧-٤١الپڕە  ری کوردستان،وسی باشودوای سددام و چارەن
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، دەکرێ ئمجارەیان سای دواییدا ٤-٣ب تایبتی ل  یشانی خکیبزاری و ناڕەزاییت
، ئوە ب سربخۆیی بدەن دەنگ ٢٠٠٥ب براورد لگڵ ئوەی  رژەیکی کمتریش 

وازەی ک پارتی و بارزانی وە بو ش ریفراندۆمجگ لوەی ک دور نیی ئسلن ئم 
گۆمگی ھرمی کوردستان دابشی دو ئۆردوگای دژ ب یکیش کاری لتکدا دەکن 

  نکات!
 کی لستی خونھا زانینی ھست تبر مگئ مان وایستاش پئ مئ

ئوا دەکرت الینکان بگڕنوە  ،باشوری کوردستان بت لمڕ مسلی سربخۆیی
% خکی کوردستان ٩٨ زیاتر ل ک تیایدا، کرا ٢٠٠٥ ک ل ریفراندۆمبۆ دەرئنجامی ئو 

کی ترەوە الی ل 2دەنگی بۆ سربخۆیی و جیابونوەی باشوری کوردستان ل عراق دا.
ک گڕانوە  لوەدەچت ک پارتی دیمۆکراتی کوردستان و بارزانی خوازیاری ئوەبن

پارتی و خۆیان (وات ، ک نوداکی ریفراندۆموە ل  ٢٠٠٥کی ریفراندۆمنکرێ بۆ 
دەردەکون، خک دەنگ بۆ سربخۆیی  خاوەنیبانگشی بۆ دەکن و وەک  )بارزانی

ھی  ٢٠٠٥بدات. ئمش لبر ھۆیکی زۆر سادە ئویش ئوەی ک رفراندەمکی 
 و. ب مانایکی تر، ئگر بھی ھمو خکی کوردستان بوبارزانی و پارتی نبو بکو 

تواوەتیش  بئگر  )دواتر سربخۆییش( ریفراندۆم شوەیی ک پارتی دەیخوازێ، ئوا
ئوا بگومان ب توندی مۆری ئو حزب و ئو کس  ،موکی پارتی و بارزانی تنب

. ئمش دەرئنجامی زۆری لدەکوتوە، ک بۆ ھنوکی ئم دو پرسدەکوت سر 
. سیاست و سیاستکردن مترسیدارن و بۆ داھاتوش ئاسواری مترسیدار بجدەھن

و  ریفراندۆم ھنوکدا بپرسن ئایا دەستبردنی بارزانی و پارتی بۆ دەکرێ ھموان ھر ل
سربخۆیی بو شوازەی ک خۆیان دەیکن ھوکی جددی نیی ھر ل ھنوکدا بۆ 

ئگر ئم ھر لرەدا وەمی ئم پرسیارەمان  ؟کردن و داگیرکردنی دواڕۆژقۆرخ
  دابایوە، ئوا وەمکی ب ب دەبوو!

                                                           
ا ناڕاستوخۆ، ئندامان و الینگرانی خۆیان ھاندا بۆ دەنگدان ب  راستیدا ئو کات پارتی و یکتی، ئگر چی راستوخۆ یل2

حزب، راستوخۆ یا ناڕاستوخۆ،  و. نک ھر ئوە بکو ئم دانە سیاستی رەسمی ئو حزبونب ریفراندۆمسربخۆیی بم ھرگیز 
ل الین یکتی  ریفراندۆمدا. ل باشترین حاتیشدا دا ک دوای کوتنی دکتاتۆر سریھ ریفراندۆمرۆی شکستپھنانیان بو بزاڤی 

. جگای وەبیرھنانوەی ک ک ل دیدارکدا لگڵ مسعود بارزانی لگڵ چوار ھاوڕی یوەو پارتیوە خرای خزمت پۆژەی فیدڕای
کی ماوە بۆ سر ورد ل ژر لوتکی، پادەکات بارزانی و پی دەت "ک ودا، ر٢٠٠٤ی ١تریدا (بورھان یاسین) ل سرەتای مانگی 

یکتی برپرسن لو پا بۆ سر لوتک، باشترین ئامرازیش بۆ ئو پا بۆ سر لوتک،  و مام جالل، پارتی ، جنابت ولوتک
اراستی کراوە ھیچ پویست، تنانت گرنگیش، ک ئوە وەبیر بخینوە بارزانی لو کاتدا لسر ئم قسی ک ئ ”.ریفراندۆم

داوەی بیر دەخاتوە. وە ئو رودا بۆ بارزانی نارد٦/٧/٢٠١٣ە. دواتر بورھان یاسین ل نامیکی کراوەدا ک ل وکۆمنتکی نب
 ستیش لبم رموەی ئانوانی تر باسی گرنگی وگک ئکات ین کب وەیئ خۆییان کرد ریفراندۆمداوانربالی وو س وا بە، ئ

و سربخۆییان وەک ئوەی پش ئوان کسی تر و ھیچ  ریفراندۆمە، بم ھر کاتک ئوان باسی وپارتی و بارزانییوە گرنگ نب
وانی تر ھزکی سیاسی تر و ھیچ رکخراوکی تر باسی ئم مسلیان نکردب. بۆ ھیچکردن و پراوزخستن و ب نادیدەگرتنی ئ

ئمش بۆ ب ئاسانی  ودا بسنوە، ھموسیاستدا پویستیت بوەی ک ئم کس و ھز و رکخراوان ل مژکی وو خباتیان ل ھن
  دەستگرتن بسر دواڕۆژدا.
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سود و زۆر  و دەکرێ ٢٠٠٥کی ریفراندۆمب بۆچونی ئم گڕانوە بۆ 
زیاتر  . یکک لو سودان ئوەی ک ب زیندوکردنوەی دەنگیی ھییشالینی پۆزەتیڤ

کی کوردستان%٩٨ لتی  ی خر دەوسی پرسیار لنی نیشانمخۆیی ترببۆ س
نیشانی پرسیار ل بری دانانی  وۆ دواوە ب عراقی دوای سددام زۆر درژتر دەکاتوە

دەبات دواوە بۆ چوارگۆشی  نیشانی پرسیارەک ،)٢٠١٧( لو کۆتاییی ک ئمی تداین
 ٢٠٠٥ش ب گڕانوە بۆ راپرسیکی وات مب .)٢٠٠٥-٢٠٠٣(وات  رۆژانی یک  ژمارە

 تی بگوترێ کودەوی نگکۆم تی بتایب ر دەکرێ برەتاوە رازی کورد ھس ل
 ، دژ ب خواستی خۆی، دیسانیش، بم ب ھر حاڵنبوە ببتوە ب بشک ل عراق

تو دەوک لشب وە بک کرایخ و کاتئ کی دیکمانای ی . بگتی کۆمتایب ب)
ل سرەتادا  و،ک خکی باشوری کوردستان ھر زو ئوە باشتر دەزاننونتوەیی) 

 ل وتو٢٠٠٥(واترکت و سر حیکمس ی پرسیاری جددی خستۆژەی ی) نیشانی پ
 ھر ئو کاتش کورد خواستی خۆی بۆ جیابونوە لو پۆژەی ،ویکبو-دەوتی عراقی
دەتوانین  ل الیکی ترەوە نگرت!لو دەنگ گوی  نودەوتیی کۆمگدەربی، بم 

نگرت، ٪ە ٩٨لو دەنگی ک کۆمگی نونتوەیی گوی  ئایا ئوە بپرسیندا شھر لرە
گوی لو کورد ئگر ئو کات سرکردایتی  چی؟ ی کوردسرکردایتی ئو کاتئی 

 دەنگی زیاتر دەنگ کی کوردستان) ٩٨(واتی خ%ی  گرتبکرد، چۆن ئ و دەنگچی ل
  بۆ گوی پ ندا؟ک گوشی پ ندا، کرد، کاری لتکدا

وە بۆ ھۆیڕانبۆ گ ،ھانی ریفراندۆمکی تر، وەک بک٢٠٠٥  ک وەیئ
نگ، یک ھوست کورد لودا یک دەبو،  خکی کوردستان و ھی ھموریفراندۆمئو 

الینگرانی ھموو حزبکان ای مدەنی و کۆملگبالینکان و تیایدا  و یک بیار بو؛
سربخۆیی دا، ئگرچی ل روی رەسمییوە حزبکان لگڵ سیستمی دەنگیان بۆ 
 کی ئمۆ پارتی بانگشی بۆ دەکات، نریفراندۆمبم ئاشکرای ک ئو  !فیدڕایدا بون

بکو رك  ،کاتوەنایک بیاربون پشتاست  یک دەنگ و  یک ھوست و ھر 
ھمو ئاماژەکان ئوەمان  ،جگ لم کاتوە.پچوانکی، وات پرتوازەیی پشتاست دە

 ن کدە فراندۆپی پارتی بۆ رشبانگ وەیتدا بۆ خۆ دزینباشترین حا ۆدا لمم ل
ل کۆمک کش و قیرانی ککبو، ک گرنگترینیان قیرانی شرعیتی سیاسی و 

و شوازەی پارتی دەست تنانت دەکرێ بین ب .یکانیغیابی دەستی دەزگا شرع
، کردیکتی پشتگیری لو شوە دەستبردن  دااییشودەبات و ل رۆژانی د ریفراندۆمبۆ 
رعیت برجستکردنی ناشئو شوازە ل دەستبردن لکوتیکی راستوخۆی  ائو

ناندان بدەست دەبت و قوبونوەی ئو برینی ل جستی نتوەدا ک پیدەگوتری " 
  ".وەناشرعیتبرینی 
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 ریفراندۆمجگ لوەش مترسی ھی ک ل دۆخکی ئوھادا دەستبردن بۆ 
 و گوتارەی کت لردەوام بت و پارتی بر بگئ ،واو ببت وانچنجامی پئ ب

 مئ ریفراندۆمدەخوازێ ب "یفی خۆیانوانی تریش "کین، ئدەکوانی تر ئایا  ، واتئ
ئوەتا مسعود بارزانی زۆر راشکاوان دەخوازێ وای پیشان دەبن یا نا.  اندۆمریفرلگڵ 

خ وبدات ک خۆییربو سورەی ئرە گکانی  می ھنز و الیھ وە گرنگ نییالشی ب
"بنیسبت منوە دیک لسر ئو مسلی لگڵ ئودا کۆکن یا نا، کاتک بارزانی دەت 

ھوستی تریشی  ئوەی کوردستان ئوەی لگیدای باش،ئولویت سربخۆیی 

".یفی خۆیانت کبھ
3
   

ئم گوتارە  ریفراندۆمب مانایکی دیک ئمۆ مترسی ھرە گورە لسر 
رزین و لوتبتاکالیتی دەکاتیراینپارتی نو وەکاندا  ، ککار و کاردان ل و رۆژان
ی یبکرێ ب شاناز ریفراندۆم؛ گوتارک نک ھر ب باک لوەی ک برجستی دەکات

ئو شانازیی تنھا ب خۆی و بارزانی ، بکو رک کار بۆ ئوە دەکات ک نا نھموان یا
یکتیش ل باشترین حاتدا ئامرازک لم  !، وات خۆیان خاوەنی ئو شانازیی بنببێ

ندروستترسیدار و ناتم دائاراست.  
 موە وەھا ریفراندۆمئروی پشتگیری سیاسیی ندروست و گشتگیر لکی ت

  لخۆ بگرێ ک گرنگترینیان:  دەبینین که بریتی ل پۆسیک ک کۆمک رەھند
ھمو خکی کوردستان ئو ئامرازە بت ک  ریفراندۆمدەب ل روی ناوخۆییوە  )١

وو سربخۆیی و بم مانایش بیارەک ھی یک یا دپۆسی برەو ب دەکات تکو 
تحزبی سیاسی نمو ؛بکو ھی ھت انبیار و . بمی برھب خۆ کربکی ستدەو

ھمو خک ئامادەبت بۆ ئوەی برگری ل ا دەکات ک ەھئیرادەی ھموان بت و
، وە ئم دەوت ئو دەوت دامزراوە ،بکات، چونک ب ئیرادی ئو خۆیدەوتکی 

سرکردەیک ک ھمو ب تایبتی ی حزبک و سرکردەیک نی، دەربی ئیرادە
  ؛وە ب تواوەتی ل دەستداوە٢٠١٥ئوگوستی  ٢٠یی ل بونی دەستیدا ل اشرعیتی یاس

خواستی زۆرینی ی نودەوتی، ب شوەیکی دیموکراسیان، ک کۆمگپشاندانی  )٢
زۆری خکی کوردستان چی و چی دەوت ل مسلی پکوەژیان یان جودابونوە له 

ی نیودەوتی که دەبت بزانن ک خکی کوردستان چی عراق. چونک ئوە کۆمگ
ی نودەوتی ئم خواستی خکی کۆمگدەوت و چۆنی دەوت. بم بۆ ئوەی 

سرچاوەی  دەبت ئم ھنگاوە له کۆمک بنماوەەربگرت، کوردستان ب ھند و
  گرتبت:

                                                           
3http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=36987&Jor=1(8/9/2016) 
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له بۆ ریفراندۆم پویست پرسیاری داڕژراو  شرعیبونی داواک بو مانایی ک یکم،
الین پرلمانوە دەنگی لسر بدرت. خستنڕوی پرسیارەک ل پرلمانوە ب دەنگی 

ھیچ گومان بب پرسیارەک ،رزۆرینك و ھرانی خنپرسیاری نو زوش  ک دەکات
گرنگ وەک  ناوەوە و دەرەوەراوەیتیک بو داواکاریی دەبخشرێ ک ل روی 

  یکی سیاسی؛ بھان
بۆ ئنجامدانی  بت ئامادە وەسیونکی بای ھبژاردن ھبت یپویست کۆم دووەم،

  ؛ ریفراندۆم پرۆسی
ک مسۆگر ریفراندۆمپویست ھوبدرت که چاودری بیانی بۆ چاودریکردنی  سھم،

  ؛بکرت، ئمش کاتک دەبت ک دو خاکی سرەوە ئنجام درابت
دەبت ڕۆژنامنوسانی بیانی، ل ھمو کونجکی دونیاوە، بھنرن ھتا زۆرترین  چوارەم،

. چونک ساتکی وەھا تنھا ساتی ڕومای روداوەک بکرت ل میدیاکانی جیھاندا
چیۆکک ، ساتی گرانوەی چیرۆکی کوردە بۆ دونیانی، بکو  ریفراندۆمبڕوەچونی 

له ڕاگیاندنی  ، که بریتیریفراندۆمکه پداویستیکی سرەکی بۆ ھنگاوی پاش 
. بپی ئم چیۆکش سربخۆیی بۆ ئو دانپیانانبدەستھنانی سربخۆیی و ھوڵ بۆ 

بت ل ژیانی خکدا بۆ  یجیاوازی ،بر ل ھر شتک ،سربخۆییپویست برھمی 
ئو ژیان ناب ک دەشین "ژیانی باشتر" ئوا  باشتر، ئگر نا سربخۆیی بۆ چیی؟

معنوی و بگرە الین بکو  بکرت،رە ل ناوەڕۆکی مادییانی چمککدا قتیس تباش
ئازادییکان، فزای گشتی  گرنگتریشن ل الینی ماددی:ە رتسیاسییکانی ئو ژیان باش

ی کرامتی یوەک فزای ھموان، شرعیتی دیمۆکراسی، بادەستی یاسا، پارزراو
ک گرنگن بۆ و زۆر رەگزی تری گرنگ  )ب ھمو مانا و رەھندەکانییوە( کانمرۆڤ

رەگزانی پویست ئم لبر ئوەش ھر ھنوک و ھر ئستا  .دواڕۆژی سربخۆیی
. ئاخر سربخۆیی ریفراندۆمبشکی گرنگ بن ل خمی گشتی بۆ مسلی ژیانی باشتر 

ئزمونی وتانی عرەبی و  ...ب ئازادیی مرۆڤکان سربخۆیی نیی، بکو شتکی ترە
ھانب کی زۆر بنسا ک مان ئپ خۆییناوچربکانی  ،ی پاراستنی سئازادیی

مرۆڤکان بنپکران، وە ل پناو ئاسایشی دەستداران ژیانی تاککان بردەوام ل ژر 
  ھڕەش و ترس و تۆقاندندا بو...

دیارە کاتک ئم خۆمان بۆ دونیا بیان دەکین، دەبت ئوەندە ھومان دابت  پنجم،
دا دونیا ئو چیرۆک ببیستت ریفراندۆممای خۆمان یکبخین که له کاتی ڕومای بویری 

: ئگر ەوروبرماندسیاسیی  یسیستم" ل ەھیچ نبت "باشترسیستمی سیاسی ئم که 
یاری میدیکارانی جیھانی و سبت بۆ پردەبت کورد ئامادەلیان بۆ؟ نا جیابونوە 

؟ ، ئی بۆچیدیپلۆماتکاران ئایا جیابونوە بۆ، ئگر بۆ باشتر و ل پناو باشتر نبت
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 ا یکتی (ب ئیرادەی خۆی یا ھر ھۆیکی تر)دئوەی ئمۆ پارتی و ل پایشیدیارە 
ھ ب  ھمای ،بسر قۆناغ و کشکاندا م پلکردن و بازدانب کاری بۆ ئکن
ئاماژە ھبت ک ئم ئاراستی  وەیی دەدات. بم مانایش پویستکۆمگی نونت

 رابسیاسیمان گۆڕیوە لستای خکیداھاتویبۆ  ئ ناوە باشترم پستا شوە لر ئدا ھ
. کاراکردنوەی پرلمانو ھنوک ھنگاوی ب کردار دەھاوژین، ل پش ھموشیانوە 

) کارانوەئوانی تر (ب میدیاکار و دیپلۆمات و بوایی متمان نبم واتایش بۆ بدەستھنا
 مۆکی ئچی رکردنی پشتگیرییان برچاو و گرو مسۆگکی بنگاوھ وا دەبنگمان ئ

ی تر  ئاراستی باشترکردن و تندروستکردنی دەستی خۆمای ھاوشتب و ئوانب
 ب دەرنجامکانی دا ھستریفراندۆمل رۆژی  اوانیان ب چاوی خۆیان بینیب وئو ھنگ

  ؛بکن
نوەی پرلمانی کوردستان، ب گڕانوەی سرۆکی پرلمان. سرۆکی دکاراکر ششم،

 ماندا و لرلناو پ مان لرلمانیداپرلکی پیۆستیایدا پ یرەوپرۆگرامی ، کپ
  ھاوکار بت بۆ چارەسرکردنی تواوی کشکان. و بت ، ئامادەپرلمان پوەرە

٣( کانی کوردستان لزە سیاسییھ ویستۆژەی ستراپر دو شت یا دو پیژی وەک تس
  نخش رگا رکبکون:

مژوویی و گشتگیر پداچونوەیکی " ک لسر بنمای ،و ل دەوتی عراقویککیان ر 
وە  ،ی نوان گلی کوردستان و عراقی عرەبییستراتیژی" بت لمڕ پیوەندو 

کشکانی  یان و گشتگیران بۆیکی بنڕەتچارەسر بۆ پۆژەیکی گشتگیردوەمیشیان 
 ،عراقی یعرەبن و شیعی نھردو پکھاتی سول چند مانگی رابردودا . ئوەتا ھرم

ک  ،ویای خۆیان بۆ عراقی داھاتو خستڕروئ ،ل دو نخش رگای دورودرژ و جیاوازدا
مبستیان نک ھر رگا ب (جا ب یکوە یا ھر یکیان ب جیا) ب ھردوکیشیان 

ک (ئاشکرا یا ت نھاتوە، بکو رستھنانی ئوەی ک ھشتان ب دەسبدە لکورد بگرن 
  ئوەشی ل بسننوە ک بدەستی ھناوە!  مبستیانشاراوە) 

ی کوردستانی ک بتوان دەنگی ھمو ینبونی نخشرگایکی نیشتمان
ھرمی کوردستان بت، کماسی و نوقسانیکی مترسیدارە. گرنگ ئوەش بین ک کۆی 

ی کۆمگل  وشایستترین شوازی گوتار و رەفتارە رو باشترین وی ئم دو پۆژە
ئگر چی  ،کورد و ئزمونکی دەبین جوانیب نودەوتی: کۆمگی نونتوەیی 

 کانیانا ھسوکوت دەکن وەک ئوەی ھسوکوتەھھندک ل سرکردە کوردەکان و
بدەنگی، یا ل باشترین حاتدا ل الیکی ترەوە نبیرێ و ھسنگاندنی بۆ نکرێ. 

لمڕ عیب و نوقسانییکانی سیستمی  وەیی)(وات کۆمگی نونت کمدەنگی ئوان
ی ، بکو لبر خاتربیننیاننانین یا ئوە نیی ک ئو نوقسانیان لبر  ،سیاسی ھرم
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ی کۆمگباجی ئو بدەنگیی یا کمدەنگییی  .شڕک ک کورد بۆیان دەکات
ی سرخستنی شڕ دژی یک لبر خاتر ەیش ھر کورد خۆی دەیدات، بونودەوتیی

 کی کوردستان بخ می داعش دەبرھ کانی سیستمی سیاسی لشیب و کی و عۆک
  . ، ل ھموشی گرنگتر لکداربونی شرعیت، رازیبنکوردستان

دەب ب شوەیکی شایستتر،  ریفراندۆمک پۆسی  نا دەبینیەھئم و
 ریفراندۆمپارتی و یکتی دەیکن، کاری لتکدا بکرت، ئگر مبست  ۆلوەی ک ئمر

 ھموانل ھموانوە بت و بۆ دەوتک ک دەوتکی سربخۆ،  ببت ئامرازک برەو
حزبک، خزانک یا تاک  یب موککراودەوتکی کن، نک بانازی پوە ، ھموان شبت

:وەی کر ئسوتن بکرێ لککر ویستش پم مانایک. بسک  
لودا ئم پرس کاری لتکدا بکرت. ل رگای  ببرت ناو پرلمان و ریفراندۆمپرسی  أ)

 ت بکی تایبئایا ریفراندۆمدەرکردنی یاسای وە کتکالبکروە یئ تیایدا بۆ نمون ک ،
"راوژکاریی" وات تنھا ک ک ل کوردستان دەکرێ) ریفراندۆم(ب گشتی ھر  ریفراندۆم

یژی ھزی راووەتا  ھمان، یا ئرلھی پ یار دەبیتدوا ب س، واتریفراندۆمو ب 
،زیمیاریی و مولب" ” ی واتشتیار ریفراندۆمدەرھاوب تر دەبکسمان  یرلو پ

ئم و زۆر پرسی تری یاسایی وەک ئوەی ئایا  ...و دەرەنجام بکاتناتوان رگری ل
ی رەسمی ل روی نونتوەییوە (وات ب ریفراندۆمک دەکین: ریفراندۆمئم چ جۆرە 

تیکردنی بۆ سرپرش ،تی نتوە یکگرتوەکانب تایب ،ی نیونتوەییکۆمگ ئامادەیی
  ل ھرمی کوردستان کرا)؛ ٢٠٠٥(وەک ئوەی ل ی ناڕەسمی ریفراندۆمپۆسک)، یا 

پویست ل ماوەیکی دیاریکراودا، کۆمیسیۆنی بای ھبژاردنکان (ھبت ھی  ب)
  ک؛ ریفراندۆمکوردستان) ب تواوەتی ئامادەبت بۆ سرپرشتیکردنی ھر ھبژاردن و 

ل پرلماندا  ریفراندۆمپویست پرسی چارەنوسی ناوچ دابنراوەکان، پش پرسی  ج)
گرنگ و پ کشی دەبینوە  پرسیکال بکرتوە، ئگر نا ھر نب برەو روی ئو 

 شداری لمافی ب ن لش بکربب و ناوچانئایا چۆن دەکرێ ئ کی ریفراندۆمک
ئو  ، ب پجوانوە،گرئئایا  ؟ وەدەربارەی سربخۆییک  ،چارەنوسسازدا بۆ ھرم

چی دەبت  ،بر لوەی ل روی یاساییوە گڕابنوە سر ھرم ،ناوچان بشداری بکن
 وازە لم شئایا ئ وەیوە ئو بارەیرە گرنگیش لو چی رودەدات؟ پرسیاری ھ

یا بو ناوچانوە بر ل  ،نبب ناوچ دابنراوەکا ریفراندۆم(وات  ریفراندۆم
 وانکیش لکی جددی، یشک ت لناب یان) پشرکردنی کتی چارسراددەی رەوای

 ،ی ک بۆ سربخۆیی تواوی باشوری کوردستان دەکرتریفراندۆم وئ یا نارەوایتی
 . ھبت ئم مسلی ل روی قبوکردن یا رەفزکردنیب ناوچ داباوەکانیشوە

وە زۆر گرنگیکوەییتونروە ن ی ریفراندۆم لشت؛ دەرھاو  
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 ،بب جیاوازی ،و سربخۆیی ریفراندۆملسر بنچین و پرەنسیپی ئوەی ک پرسی  د)
پرسی ھمو ھزە سیاسییکان، پکھاتکان، توژە جیاجیاکان، کۆمگی مدەنی و ھمو 

یی (وەک پشنیار، ب ناوی ئنجومنی بای ایاس-سیاسیتاککان، ئوا پویست ژورکی 
 خۆیی و نیشتمانی و پرسربکان) بۆ پرسی سندرێ و  ریفراندۆمستراتیجییکبھپ

(باشتریش وای سرۆک نونرانی سیاسی ل ئاستی ھرە برز و نونری فراکسیۆنکان 
و  ریفراندۆمو رەھندەکانی تیایدا بشداربن. ئم ژورە کار لگڵ ھمفراکسیۆنکان) 

سربخۆیی بکات، وەک رەھندی عراقی و ئیقلیمی، پیوەندیی دیپلۆماسییکان، 
پیوەندیی گشتی و جماوەرییکان و راگیاندن و رای گشتی. بم پیش ھیچ ھز و 

لی الینک لم پرسدا ناب بب ھز و الینکانی دیک ھیچ ھنگاوکی تاکالین ل مس
و سربخۆییدا بھاوژت و راگیاندنی ئوھا بدات ک کاریگری بخات سر  ریفراندۆم

 کانیش لکھاتپ ویستیشکی باش و پکان. شتستراتیژیی ی پرسنی بانجومکاری ئ
  ژورکی ئوھادا نونرایتییان ھبت.

  
  دەرەنجام 

بدەینوە.  ریفراندۆملم نوسراوەدا ھوماندا وەمی دو پرسیاری لیکدانباو لمڕ 
ل  م واندۆردنی بیرۆک و رەوتی ریفروکوئو دەرنجامی ک بمژگیشتوینت سرەتا 

، بت ک ھزکی سیاسی خاوەنی ئم بیرۆکیوەک ئوەی ا وناکردنی ەھوو ھنوکدا 
کشیکی جددیی. ئوە جگ لوەی ک مژو ل ئوانی تر دەسنتوە، رگاش دەگرێ 

وەی کل، کانی  ،بۆ نمونشرکردنی کۆدا، دەست ببرێ بۆ  ریفراندۆمبۆ چارەسمئ ل
% خکی ٩٨ک تیایدا زیاتر ل  ٢٠٠٥ نارەسمییکی ریفراندۆمبژاردەی گڕانوە بۆ 

، ل جیاتی ئوەی ک ربخۆیی باشوری کوردستان داکوردستان دەنگی ب س
  . ریفراندۆمکی نوێ بکرێ

 چیدا، ھومانداوە ک مترسی  ئوە ببینین ول پناو  ریفراندۆمل پرسی 
ل بی ئوەی وەک ئامرازک کاری لتکدا بکرت ک  ریفراندۆمبکینوە ک ی ل جخت

دەوتی سربخۆی ھموان بت، بوەت ئامراز ل دەستی  بۆ مبست ل بکاربردنی
کۆمک شتی ترە ک دەکرێ ل  بۆ ھزکی سیاسی ک مبست ل بکاربردنی

بجگیاندنی، بم شوەی ک ئو ھزە دەخوازێ، تواوی خون و پۆژەی سربخۆیی 
ھدرکی زۆر  ب الڕدا ببات برە و کی جددیوە و تواوی پۆژەیبخات مترس

  . ببات شیلباریتنانت و  مترسیدار
، ئم شواز و ترتیبک چ ب ریفراندۆموات  ،ل وەمی پرسیاری چۆن

ست ل وستگی گڕانوە بۆ شرعیت دە ریفراندۆمباوامان وای ک رۆیشتن برەو 
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ی یازشان، ھی ھموان بک ریفراندۆما دەکات ەھ، گڕانوەیک ک وپ دەکات
ی ریفراندۆمئو دەوت سربخۆیشی لو جۆرە  ئنجامدانی ب ھموان ببێ و

ان، ئو ئازادییی ک وبب ب دەوتی ھموان، دەوتی ئازادی ھم ،ھموان دەکوتوە
.نک دەھخۆیی پربی سکندروسترە تھ شدا، ریفراندۆم و  ناوەڕۆکتم حال

شرعیتی جیاواز بون ل ت، ک ئویش رکی تریش وەردەگسربخۆیی شرعیت
سربخۆیی  . ل ھمان کاتدائزمونی دەوت شکستخواردو و نادیموکراتکانی دەوروبر

مانای دوبارەکردنی ئزمونی تاریک و شکستخواردوی وتانی  ،ی ھموانیب ئازاد
تیایدا ب ک کزمونئ ،نیر دەگرەبی و دەوروبی پاراستنی عھانب ردەوام، ب

راون و ئاسایشی ک، ئازادییکانی تاککان بنپ نتوە و نیشتمان ۆییسربخ
  .وەاکروە زامن ترس و تۆقاندن و نائاسایشی تاککانل رگای دەستداریش 

 

:بک یوەندییم پر ئسف کلیک لوازی پی دی ئش ب تم بابوەی ئندنبۆ خو تکای 
http://burhanyassin.com/Rifrandom%206.pdf 


