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م خؤصندة و ثصم باشة ضةند )ئصمةو أيفراندؤم و وةالمي  دوو ثرسيار ( نووسينةكةي بةرصز خةسرةو ساية 
زؤرم ثص خؤش بوو ئةطةر كامت هةبوواية لة سةر زؤر ووردةكاري  تري  نووسيبام . سةرةجنصكي لة سةر بدةم

 :م كة ئةم تصبينيةي خوارةوة بنووسم، بةآلم ئصستا كات هةر هصندةي دةرفةت داو

 

.  طرصك نييةض ثصش و ثاشوة درومشي أيفراندؤم ثصوسيت بة هيبا لةسةرةتاوة ئةوة بلَصم  لة رووي تةكنيكية
ئةو  هةر كةسصك بة نيازي  كةمثينصكي  درصذخايةن بصت هةر زوو ئةوة دةزانصت كة دةبصت  بة دواي هةلبذاردن 

وة ،  بةرزبكرصتةي هةر ضةند هةفتةيةك درومشصكي نوص لةوةؤ خؤثاراسنت بؤية ب.  دوورومشة بطؤرصت
يان ئصوة ثصتان واية ثصش هةلبذاردن أيفراندؤم ،  بصت لة دارشتين دوورومشةكاينحيزيب سياسي دةبصت وورد 

  .  ؟!دةكرص 
 

 نكردنةوةيةمروولةسةر تصبينيةكةي بةرصز خةسرةو ساية كة لة كؤتايي نووسينةكةي دا هاتووة من ئةو  
ساسي  بؤ دروومشي أيفراندؤم دواي ئةوةي لة دةورانصكي حة دووبارة طةرانةوةي حيزيب كؤمةنيست  : هةية

  لة  ئةطةري ئةوة دصنتة ثصشةوةو كة لة وانةية ، لةو دوورومشةذياين سياسي كوردستان وازيان هصنا 
نطة بؤ كةساين تريش كة بة دواي هةوالَي بؤية بؤ من و أة . دةوريةكي تر دووبارة واز لة دوورومشة بصصن

  لة اليةن حيزيب كؤمةنيست سياسي ئةو ناوضةوةن بيانةوص بزانن كة دووبارة هةلطرتين دروومشي أيفراندؤم
 ئةو بةرصزانةي حيزيب كؤمةنيست ثصيان  ،ة بؤ كصشةي كورد لة عصراق يانيلة ئةجنامي تصطةيشتنصكي نوص

طؤر بةشصكة لة هةلوصسيت  ئالوئةوةي من ثصي دةلَصم  ةداوة  ويان رووينواية هيض ئالوطؤرصك لة هةلوصست
 ضةند جاري تريش - ئةطةر كصشةي كورد هةر ضارةسةر نةكرا -  أةنطة لة ساآلين دابصت . هةميشةيان

  .دووبارة بصتةوة
 

ندؤم بكرصت لةسةر واتة هةلوصسيت  أيفرا( بلَصم ، ئارطيومةنتةي  سةرةتايي ئصوة  بؤ ئةو هةلوصستة  روونتر 
كوردستان نة ووالتصكي سةربةخؤية نة بةشصكيشة لة هيض ووآلتصك ، "ئةوة بوو ،  ) سةربةخؤيي كوردستان 

دواتر دواي ،  " بؤية بؤ كؤتايي هصنان بةو وةزعة با كوردستان لة رصطةي ريفراندؤم ببصتة ووآلتصكي سةربةخؤ 
ستةمي ميللي لة سةر كورد نةماوةو ئةو زةمينةي كة " ن  أوخاين أذصمي بةعس لة اليةن ئةمريكا ئصوة ووتا

ئصوة كار دةكةن بؤ عصراقصك كة هةموو خةلك بة مايف ضووة و  بوو أيفراندومي تيا بكرصت لةبارممكن
يب دةبصت بؤ ئةوةي كوردستان نةكةوصتة ذصر رصكفي ديين و قةومي عةرة"، ئصستا دةلَصن  " يةكسانةوة بذصت

 ثرسيار كردن و ي ئصوة ثصتان وانيية ئةو هةلَبةزو دابةزة ببصتة ماية" . فراندؤمةي أبسةربةخؤ بصت لة أصط
 ثصش ضةند مانطصك  ئةو كةسةي يان بزووتنةوةيئصوة أوونكردنةوةيةك بة خةلَكي كوردستان قةرزار بن ؟

، دةكرصت بة  دةيووت زةمينةي ريفراندؤم لة بار ضووةو ئصستاش دةلَصت أيفراندؤم دةبصت دةست بةجص بكرصت
لةسةر دةبصت ثةجنة  " خةلَكي دلَسؤز" من  بةأاي سياسي جدي وةري بطري ؟ كةسصك يان بزووتنةوةيةكي

  .  بؤ بزووتنةوةكةتانرسيدار دةبصت مةتدابنصت و قبوولَ نةكردنيشي لة اليةن ئصوةهةموو عيللةتصك 
 

   :ري دوومي منصشم بؤ وةآلمي بةرصز خةسرةو ساية بة ثرسياسةرةجني خوصنةر أادةك



بانطةوازي ئةندام و آليةنطرو كرصكارو خةلكي زةمحةتكصشي كةركوك دةكات دةنط ) حككع (ئايا  : ثرسيار
  بدةن بؤ ئةوةي كةركوك خبرصتة سةر سنووري كوردستان ؟  

 

ركوك دةدةين بؤ ئةوةي  ئةطةر دةولةيت عصراق لةسةر بناغةي قةومي و ئيسالمي دامةزرابص ، ئصمة نةك هةرهاين خةلكي كة: وةآلم
... ردستان لة رصطاي ريفراندؤمصكةوة جيابصتةوة ة تةواي توانامانةوة تصدةكؤشني كوجمؤرة ، بةلكو بةنةضنةوة ذصر ركصفي حكومةيت ل

 .  دامةزرييندةولةتصكي سةربةخؤ
 

 :تصبينيةكاين من لةسةر ئةم وةآلمة
ة هةلَ و مةرجصكي تايبةيت ، خوازيارن خةلَكي كةركوك صكةوة ، واتا تةا ل)ئةطةر  (  بةرصزتان لصرةدا بة-1

ئةوة   سةرةراي ئةو ئةطةرةش بةآلم . نةضنةوة ذصر ركصفي حكومةت و كوردستاين سةربةخؤش ثصك بصت
 .كة ناوةرؤكي ثرسيارةكة بوو   كة كةركوك بةشصك دةبصت لةو كوردستانة سةربةخؤية يان نا ؟ نالَصن 

 

 بؤ  كة داواي دةكةن"!أيفراندمةي كةركوك" لةو) كةركوك بةشصكة لة كوردستان يان نا ( هةلوصستان   -2
تيوةري "ئةوة ضؤنة ئةو   ، ياين!دةبصت جياواز بصت لة هةلَوصستةي ئصستاتان لة سةر سةربةخؤي كوردستانّ

تان واي سةربةخؤي كوردس ئصوةي بةوة طةياندووة دا كة"  ماف و ثصشرةوي كؤمةاليةيت و جيطاي ئينسان
 كة ئصستا كاري بؤ دةكةن ، اليةنطري ئةوة بن  كة " ريفراندؤمي كةركوك "و بةوةشتان ناطةينص كة لةبكةن 

 ؟ !كةركوك خبرصتة سةر كوردستان
حيزيب سياسي دةبصت ثصشبيين رووداوي سياسي بكات و لة سةر ئةوةش بةرنامة و هةلَوصستةكاين  -3

داواي دةكةن " حكوومةتة سكؤالري"ةرئصستا ئصوة دةبصت بزانن ضانسي سةركةوتين ئةو بؤ منوونة ه. دارصذصت
من ثصم واية   .كار بكةن" ئةطةر"ضةندة و لةسةر بنضينةي ئةو زانينةش دةبصت هةلَوصستةكان دابنصنن نةك بة 

ندة هةلَبةز و دابةز  مةسةلَةي أيفراندؤم هص واي لة ئصوة دةكرد لة بوو "ئةطةر " هةر كار كردن بة سياسةيت 
 . بكةن

 

أيفراندؤم بؤ ئصمة "  راي ئةوةي  ئةوةي بةرصزتان دةلَصناية سةرةلة بةر ئةو خاآلنةي سةرةوة ، من ثصم و
 بة ثصي كات و و سةربةخؤي كوردستانيش ثصش مةرجي هةية وهةلوصسيت ئصوة لةسةر  أيفراندؤم   ،"ثرنسيثة

 . تريشتان ئاوا نةبصتشوصن دةطؤرص ، ئومصدةوارم ثرنسيثةكاين 
... "  :دةنوسص دةكا و   لة ثةرةطرافصكي تر لة باسي ثصكةوة ذياين خةلك لة كةركوك بةرصز خةسرةو ساية 

انكردووةو ذنان و يارييخةلَكي ئةم شارة كة تا دوصنص منالَةكانيان ثصكةوة لة طةرةك و قوتاخبانة بة بص جياوازي كردين يةكتر 
 " ...ناوةندةكاين كاردا بة دواي بذصوي رؤذانة بوونثياوانيشيان لة كارطةو 

 

 ئةطةر بة سةدان جاريش من بؤية دةمةوصت لةسةر ئةو ثةرةطرافة قسة بكةم ، ضونكة لة ضةند سالَي أابردوو
 بة دةيان جار  بة نووسني و قسةكردن من ئةو ثةرطرافةم بة هةندصك دةسكاريةوة بينووة و نةبصت ئةوة

ئةم ئارطيوومةنتة يةكةم جار لة اليةن . يةن نووسةران و قسةكةراين حيزيب كؤمؤنيست لة الطؤصبيسيت بووم
مةنسووري حيكمةت لة سةر  )  بؤ مرؤظي مردوو لة زماين كورديلة بةر نةبووين ووشةي تر ( رةمحةيت

دن لة لةو كاتةوة ئةو برادةرانة بؤ قسةكر.  كصشةي يؤطسالفيا و شةري نصوان بؤسنةو هرسك بةكار هاتووة
 بؤ ،من ثصم واية ، هةموو ئةو بةرصزانةي بةكاريان هصناوة .  بةكاري دصننيش كةركوكهةسك وسةر بؤسنةو

 أةنطة ئاطةداريشيان لة سةر كصشةي .ضةند خولةكصك لةو دةربرينة أانةمان و برييان لص نةكردؤتةوة
 تا من   . ... أؤذانة طؤبصسيت بوونيوغسالفيا  هةر ئةو دةربرينةي سةرص بصت يان ئةوةي لة دةزطاكاين ميديا



 كرد بصت  بؤ  باسي لةوةؤرسةنصك تي كة هيض أشتةيةكي زانسيت يان يش نيم راد ،  ئاطةنةمبيستووةئصستا 
 بة  ووآلتصك هةرتصطةيشنت لةوةي ئايا ميللةتاين ثصكهصنةري تصطةيشنت لة كصشمةكصشي ناو  هةر ووآلتصك و

 بزانني مناآلين تةمةن ضوار سالَ و ثصنض سالَي  بؤ ئةوةي  بطةرصنةوة شصوةيةكي هارمؤنيك ذياون ، دةبصت
و خصزان  ، ذن و ذخنوازي لة نصوان دو بةيةكةوة بؤكصنةوة و ماتصنيان كردووةو يان ناةكاين ئةو ووآلتةطةرةك

ن ،  ذن و ، طةرانةوة بؤ ياري مناآل بة أاي من. تاد ... لة دوو نةتةوةي جياواز لةو ووآلتة رويداوة يان نا
هةرشتصك بصت  تاد ،...دن لة كارطةيةك لة تةنةيشت يةك ذخنوازي ، دوكانداريةيت لةتةك يةك و كاركر

ئةوةي بصةوصت لة كصشمة كصشي ناو كؤمةلَطاي عصراق . ان  بؤ روون ناكاتةوةزانست ين يةو هصض شتصكشم
 و لةو رؤذةيةكي فاشلَةناين عصراق ث ثصكهص ثصم واية  من. بطات دةبصت بطةرصتةوة بؤ مصذووي ئةو ووآلتة

،  تة بةشصوةيةكي هارمؤنيك نةذياونتووة تاكو ئصستا ميللةتاين ثصكهصنةري ئةو ووآلاه  ثصكيشأؤذةي عصراق
 عرياق بكات بةداخةوة  منوونةي زؤر دةبصنصت كة ضؤن  كوردو توركمان  نوصيهةر كةسصكيش سةيري مصذووي

تةو نووكتةيان بة  لة شةرصكي بةردةوام بوونةو طالَ عام كردووة ،قةتلَتاد يةكتريان ... و كورد و عةرةب 
بةكاري بصنن ، ئةطةر هةر   دواجار بصت  هصناومة ةوة  ئةو ثةرةطرافةي لةسةرئومصدةوارم    .يةكتر كردووة

 .بةكاريشي دصنن ئةوة الين كةم ناوي سةرضاوةكةي بصنن
24/12/04  

 


