
 هةلَوصسيت خؤي دةربارةي تناوصرص) أاثرسي(بزوتنةوةي أيفراندؤم 
!هةلَبذاردنةكاين عصراق، ئاشكرابكات  

 هيشام ئاكرةيي
دين داهاتووي  ئةجنوومةين نيشتيماين عصراق لة بةغدا و بةشداربووين طةيل رسةرةأاي ئةوةي هةلَبذا

خؤنووسني و ثرسيارثصكردين خةلَكي باشووري كوردستان لةو هةلَبذاردنةدا، ثصضةوانةي مايف ضارةي 
تاوةكوو ) أاثرسي(، بةلَام بزوتنةوةي أيفراندؤم دةربارةي مانةوة يان جيابؤنةوة لة عصراقكوردستانة 

 . ئةم هةلَبذاردنة ئاشكرانةكردوةئيستا هةلَوصسيت خؤي دةربارةي
سةتةوخؤي باشووري  لة هةلَبذاردين ثةرلةماين عصراقدا،  طرصدانةوةي أاطةيل كوردبةشداربووين 

. كردنصكي أةمسي و ئارةزوومةندانةية بة سنوورةكاين ئيستاين عصراقثصكوردستانة بة عصراقية و ئيعتراف
كةواتة بةشداربوون لة هةلَبذاردين ثةرلةماين عصراقدا، دذي كار و ضاالكيةكان و بريؤكةي أيفراندؤمة و 

 . ةوة بة عصراقي كوردستانةوةبارة طرصدانوخودي بةشداربوونةكة ريفراندؤمصكة بؤ دو
  و رصكخراوبةواتايةكي تر، هةلَبذاردنةكاين عصراق رصك دذي ثرؤسةي أيفراندؤمة و هةر بؤية، يةكةم اليةن

هةروةها لةبةر ئةوةي بزوتنةوةي . ، بزؤتنةوةي أيفراندؤمةكة ثصويستة و دةبص دذي ئةم هةلََّبذادنةبصت
ترين أصكخراوة كة دةيةوصت بةو كارة هةلَسصت، ثصويستة ضاالكتر و كةورةترين و بةهصز) أاثرسي(أيفراندؤم 

بةهصزتر و ئاشكراتر و زووتر لة هةمووان، أاي خؤي درببأصت و جةماوةري كوردستان هانبدات بؤ 
 .ثةسةندكردين بريوأاكاين

يان يص دةنطلة كوردستان و دةرةوة، ث) أاثرسي( بزوتنةوةي ريفراندؤم ،  بةلَام بةداخةوة لة جيايت ئةوة
  .  دةكةن و طالَتة بة اليةنطراين خؤيانهةلَبذاردوة

ةي هةلَبذاردين عصراق، دةربار) أاثرسي(دةرنةبأين و ئاشكرانةكردين هةلَوصسيت بزوتنةوةي أيفراندؤم 
 : لةوانة هةيةطةلص واتاي

اريكراوةي نيية و ئةم بزوتنةوةية ناتوانصت بارودؤخي عصراق و كوردستان خبوصنتةوة و ستراتيذصكي دي) 1
 .ثاشكؤي أؤداوةكانة

نةك تةنيا نايةوصت خةلَكي كوردستان ضارةنووسي خؤي لة ) أاصرسي(بزوتنةوةي أيفراندؤم ) 2
 . ةيشبةلَكوو دذي سةربةخؤيي كوردستاندياربكات، ريفراندؤمصكي ئازاد دا 

 . ئةم بزوتنةوةية دةيةوصت باشووري كوردستان بة عصراقةوة بلكصنرصت) 3
ئةم بزوتنةوةية هيض طرنطيةك بة جةماوةر و اليةنطراين خؤي نادات  دةيةوةصت بة هةمان شصوةي  بص ) 4

 .، لةم كصشةيةشدا بص هةلَويست بن)الياوةر(هةلَوصستييان بةرامبةر قسةكاين سةرؤكي عصراق 
عصراقدا ذاردنةكاين لةبةر ئةوةي ثاريت و يةكيةيت دةيانةوصت طةيل باشووري كوردستان لة هةلَب) 5

هةر . ناوصرن دذي ئةم بأيارةي ثاريت و يةكيةيت قسةبكةن) أاثرسي(تنةوةي ريفراندؤم بةشداربن، بزو
 عصراق، ئةو أاستتية دةسةملصنن كة بزوتنةوةي ينهةلَوصست دةربارةي هةلَبذاردنةكابؤيةش نةبؤين 

 لة كايت ثصويستدا لةاليةن ثارتة أيفراندؤم دةستكردةي دةسةلَاتدارين كوردستانة و ئةم بزوتنةوةية
 .كوردستانيةكانةوة بةكار دةهصنرصت

نةك تةنيا هةلَوصسيت خؤي دةربارةي بةشداربوون يان بةشدارنةبوون لة ) أاثرسي(بزوتنةوةي أيفراندؤم 
ئاشكراناكات، بةلكوو دةيةوصت خةلَكي كوردستان هةلَخةلةتصنصت وا هةلَبذاردين ئةجنوومةين عصراقدا، 

 بدات كة خةريكي كاركردنة لة ثصناو أيفراندؤمدا و تازة بةتازة دةيانةوصت ئيمزاكان بة ثصشان
 .دةكةن) يؤ ئصن(وة و باسي كؤبؤنةوة لةطةلَ  ةنةتةوةيةكطرتوةكان بدةن و بةياننامة بلَاودةكةن



. ةدا نيةبكات و هيض زيرةكيةك لةو كار) يؤ ئصن( هةموو كةسصك دةتوانصت داواكاريةكاين خؤي ئاراستةي 
 .ةكان دةلَصي و لة ثراكتيكدا ضي دةكةيتطرنط ئةوة ض بة نةتةوة يةكطرتوو

 بةرثرسياراين ريفراندؤم بةر لة ئيستا بة نزيكةي سالَصك سةرداين بةغدايان كرد، بةلَام بة حكومةيت 
 . عصراقيان وت، ئةم ئيمزايانة بؤ جيابوونةوة لة عصراق نني و ئصمة فصدراليمان دةوصت

دي طةيل باشووري كوردستان لة % 80 يةك مانط و دة أؤذ بؤ هةلَبذاردنةكان ماوةن و خةريكة تةنيا
دةنطداين عصراقدا بةشداربن، هصشتا بزوتنةوةي أيفراندؤم هةلَوصسيت خؤيان دةربارةي هةلَبذاردنةكان 

 . ئاشكرانةكردوة و ئيستا سةرداين نةتةوة يةكطرتووةكان دةكةن
بزوتنةوةي ريفراندؤم دةكةم بتوانصت يان بوصرصت هةلَوصسيت ) تةحةدداي(يان من وةك تاكة كةس داأةس

 ئةو هةلَوصستةي كة بةكصكة لة ئةركة هةرة طرنطةكاين . خؤي دةربارةي هةلَبذاردنةكاين عصراق ئاشكرا بكات
 .ئةو بزوتنةوةية

، ض بة ئةرصين يانيش بة بزوتنةوةي أيفراندؤم ناوصرصت أاي خؤي دةربارةي هةلَبذاردنةكاين عصراق بلَصت
 .نةرصين

دةرنةبأيين ئةم .   ئةمة ئاخرين دةليظةية بؤ بزوتنةوةي أيفراندؤم بؤ ئةوةي سةربةخؤيي خؤي بسةملصنصت
أادةوةستصت و لة دواي بةشدرابووين كورد لة )  أاثرسي(هةلَوصستة بة طراين لةسةر بزوتنةوةي ريفراندؤم 

ي أيفراندؤم هةلَوصسيت خؤي ئاشكرابكات، حكومةيت عصراق و نةتةوة هةلَبذاردنةكاين عصراقدا بة بص ئةوة
 :يةكطرتووةكان و جةماوةري كوردستان بةشصوةيةكي أةمسي دةتوانن بة كورد و بزوتنةوةي أيفراندؤم بلَصن

ئصوة دذي هةلَبذاردنةكان نةبوون و طةيل كورد لةو هةلَبذاردنانةدا بةشداربووة، بؤية باسي أيفراندؤم 
 . سالَي تر10 هةر هيض نةبصت تاوةكوو مةكةن

 
 
  
 


