
 

 
 سویسرا/خۆیی کوردستان  ربه مپینی ڕیفراندۆم بۆ سه که

 
  سوید                                               ی ڕیفراندۆم له وه تنهکانی بزو  بۆ کۆنفرانسه کی کراوه یه نامه
ریم تۆفیق                                                                                                   که.ڕز د به
                                               ی ڕیفراندۆم            وه کانی بزوتنه ڕزان کۆنفرانسی کۆمیته به

     ڕزان   سو به
کوشریتی  کی کوردستانتان وه شتاوس سای خه ساتی هه ،مژووی پ کاره وه ته ڕز کۆ بوونه ی به  ئوه مرۆ که ی ئه و هیوایه به

  ژن و خواستی دی تاک به  بھه وه ناخه مووتان له روونی هه  پش چاوتان وده وه یی بته سته عومرکی ڕابردووی تای ژر ده
   مل و به  ئیلحاقی زۆره شتاوسی ساڵ له وست و بیار،هه  هه ال بکات به خۆیی له ربه انتان بۆ سهکی کوردست تاکی خه

ڕین دا  ڕاپه  بی وئیسالمی، له ره تی عراقی عه وه ناو ده نفال وئیعدام وزیندانی وکیمیاباران له ئاگروئاسن وجینوسایدوئه
   بوو که خۆیی یه ربه و سه ی ئیعالنی ئه وه  کرده کوردستان نمایشکی بهکی  ری خه ماوه کۆتاییی پ هات،کۆچی ملیۆنی جه

مپینی ڕیفراندۆم  که.گری نیا ڕزی ل ده موو ده  و هه ویسته نه گه تی به وه کی نو ده یه سیقه ،وه وجووده  و مه یه  هه  ساه سیانزه
ر   هه فت وبۆیه ر زوو شنه کی کوردستانی هه کانی ناو دی خه هزوو ی خواست و ئاره قینه خۆیی کوردستان تۆنی ڕاسته ربه بۆ سه
دا  م پناوه چێ و له کی کوردستان ده خۆیی دی خه ربه رز ئاوازی سه نگی به  ده  مۆ به وه تا ئه  دایک بوونی یه  ڕۆژی له زوو له

تیمان بۆ  وه وکۆنفرانسی نوده  مان کردووه وه هباتی ب پسان ،خه و جگای کارو چاالکیمان پ داخراوه خت کردووه گیانمان به
 ئه  ،که وه زی یه م قه   پشت ئه ته ی کوردستان هناوه وه وناوه وه ره  ده کانمان له  سیاسی وئینسانی یه تی یه سایه وکه ڕکخستووه

وێ  تانه خوازن؟ ئایا ده رت چی دهکی کوردستان بپرس  خودی خه  له  که وا ترین،مافه ترین،ڕه ردا ساده  دونیای هاوچه له وه
  ش به مه تی عراقدا؟ئه وه  ناو ده  دوویی له ی پله  چوارچوه وه ڕنه وێ بگه تانه بت؟یان ده خۆی خۆتان هه ربه تی سه وله ده
م  وایی ئه و ڕهزیندوویی .تی وه کی نوده  پشتیوانی یه  کوردستاندابه نجام دانی ڕیفراندۆمک له بات بۆ ئه ودان و خه هه

 . کوردستاندا تان بۆ کرد له و کار و جۆره یاندنی کارکی له نجامگه  ئه یی به تی ساده ناعه ر قه سه شی هنایه ،ئوه خواسته
 
  کوو ڕگر له بوون و نین،به  نه یه واو زیندوو و ساده  ڕه م خواسته ری ئه کوردستان،نونه تدار له سه ومی ده حزابی قه ئه
خۆیی  ربه خسیر کردنی بووکی سه لب ویه ،سه وجووده مه ساه  سیانزه کی دیفاکتۆ که خۆیی یه ربه نھا ئیعالنی سه م ته رده به

نھا بۆ  ویش ته ،ئه  کار هنراوه  دوو قۆناغ به ،به ماه کانی خ و بنه رگا داخراوه  پشت ده کی کوردستان له دخوازی خه
  وان سیانزه کی کوردستان،ئه خۆیی خه ربه ری تینووی سه ماوه نووسی جه ر چاره  سه اکانی زاڵ بهندی مافی وه رژه پاراستنی به

کی کوردستان  رخواردی خه ده وه خۆیییه ربه  ناوی سه کی قوولالبی به کوو کۆپی یه ومیی وه رحی فیدرالیزمی قه  ته ریکه  خه ساه
کی  ی دخوازی خه خۆیی یه ربه م بووکی سه ددام ئه ی سه ناوچوونی ڕژمی دڕنده م تاکوو پش ڕوخان و له که ن،قۆناغی یه ده ئه

هنرا بۆ  کار ده ددام،به نفال و کیمیابارانی سه  ڕژمی هاری ئه رگرتنی ئیمتیازی زیاتر له نھا بۆ وه هنرا ته  کار ده کوردستان به
رگرتنی ئیمتیازی   بۆ وه تی جمھوری ئیسالمی سیاسی ئران،وه وه تی فاشیستی تورکیا،ده وه  ده رگرتنی ئیمتیازی زیاتر له وه

ی  ر عراق ،ڕژمی دڕنده ریکا بۆ سه مه ربازی ئه  دوای  هرشی سه م له قۆناغی دووه.تی وه  ئاستی ئیقلیمی و نوده زیاتر له
ش بوو  کانی سیناریۆی ڕه ره وه  ئیسالمی،جوجانهومی و حزابی قه  ئه ی له که سته ریکاودارو ده مه م دیاری ئه ددام ڕوخنرا،به سه
کانی  ره وه  ئستا جوجانه که.تی عراق وه نی ده ده گای مه کانی کۆمه تگوزاری یه ماخزمه موو بنه ڵ خاپوورکردنی هه گه له

ستا  وه{کتی راو الی پارتی ویهگی  بارمته خۆیی به ربه دا بووکی سه غه م قۆنا ،له ن  کی تازه یه ریکی موهیممه ش خه سیناریۆی ڕه
  شی خۆیان به  به ریکه رگرتن و زیاتر کردنی شه  بۆ وه م جاره م ئه ،به که  کایه وه ،دیسانه}کان  چاوچنۆکه ره ئۆمه{و}کان جومعه

سلیم  ته یکهر  خه,رست په ری شۆڤینی وسیستانی آۆنه عسی و یاوه  به لالوی کۆنه تی عراقی عه وه ی ده وه ناوی سازدانه
ند پۆستک  ر چه رامبه  به له وه جاڕی یه بژاردنی گاته  ژر ناوی ڕسوای هه ،له وه  مۆریشه نجه  په به م جاره م ئه ،به  وه کرته ده

 .غدا  به کی زیاتر له ند کورسی یه وچه
 
 .ی ڕیفراندۆم وه  بزووتنه ڕزانم له به

  وه  خۆشحای یه نجام دانی ڕیفراندۆم به یی پرسی ئه وایی وساده ،زیندوویی و ڕهم پدا کوو پشووتر ئیشاره روه       هه
  وت ئوه رکه  ده وه  کرده کوو به  وه وه  داخه م به  کارتان بۆ کرد،به وه ره  ده  کوردستان و له ،هاتن و له وه ناوه شی هنایه ئوه

یاند بۆ   ئاشکرا ڕاتان گه رپاکردنی ڕیفراندۆم  دابوویان،به  بۆ پرسی به که وه ره وده وه  ناوه کی کوردستان له ئیمزاکانی خه
کانی  شه و گوڕه شه ڕه  ئاست هه نگیتان له و ب ده مه خۆیی،ئه ربه ک بۆسه ،نه کتی یه ی پارتی و یه که یبی یه غه فیدرالی یه

کارهنران   ئامرازک وبه  بوونه وت ئوه رکه ڕیفراندۆم،دهی  وه  تابووتی بزوتنه  خۆی دا دوا بزماربوو له ری شۆڤینی خۆی له یاوه
  رله زۆک بوو هه کشوف ونه وکی مه ش هه مه کی کاتیش بت، ئه یه  شوه ر چی به گه ،ئه ری یه ماوه جه چوونه و هه رگرتن به بۆ به
  رگرتن به کی کوردستان و به ری خه ماوه  زیادی جه ی فشاری ڕوو له وه مکردنه تدار بۆ که سه حزابی ده ن ئه  الیه ،له وه ه وه ئه



الی پارتی و  سکه  ده  به وه ئوه مه دوای ئه کی کوردستان له  خه ڵ بت،بۆیه گه ڕوانکراو ئستاشی له کی چاوه یه وه قینه ر ته هه
بی و ئیسالمی  ره تی عراقی عه وه و دهکی کوردستان جارکی تر بۆ نا ی خه وه  زۆر ئیلحاقکردنه  تاوانی به ریکه کتی و شه یه

 .ن که چاولده
 ڕزانم به

 لیان  رپاکردنی ڕیفراندۆمک ئیمزاکرد،که یان بۆ خواستی به و فۆرمانه  ئه وه و ناوه وه ره  ده کی کوردستان له       خه
نجام  تان تا ئستائه مه  عراق؟ئه هب وه خۆی کوردستان؟یان به زۆرئیلحاق بکرنه ربه تی سه وه وت ده تانه بپرسرت ده

 چی  نووسی ئیمزاکانیان به کی کوردستان چاره ری خه ماوه  بۆ جه وه نه ین،روونی بکه که  داواتان لده  ئمه وه ،لره داوه نه
 جگای  نن به یه یگهر ناتوانن ب گه ین ئه که ؟تکاتان ل ده  جگای خۆی چی یه شتنی به گه م نه رده کانی به  ڕگری یه شت؟وه گه
نوێ  ر له  بۆ سه یه ڕوه ی به جاڕی یه  گاته بژاردنه و هه ین پش ئه که  ده  کاره ئه و وه   دنییایی یه  به وا ئمه ست ،ئه به مه

  له  ئمه بۆیه.کات رکمان قورستر ده بژاردن ئه  بۆ دوای هه مه دواخستنی ئه وه  دنییاییه  به تی عراق،که وه ی ده وه سازدانه
ی  وه  ناوه و له وه ره  ده ین،له ده فیۆ نه  ئیتر کات به زانین که پویستی ده خۆیی کوردستان زۆر به ربه مپینی ڕیفراندۆم بۆ سه که

دستاندا  کور نجام دانی ڕیفراندۆمک له بۆ داواکاری ئه] ن نده له[ی  وتنی کۆنگره رکه ستن وسه  به  کار بین،وه ست به کوردستان ده
کی ئجگار  یه وره تای ده ره نا؟ سه..یان...ئا..وت خۆت ده ربه تی سه وه کی کوردستان ده  خه بژاردن و بپرسرت له پش هه

ی  وه دا ،بۆ ئه و پناوه ری،له ماوه رفراوانی جه  چاالکی به ته ستمان داوه ده  ئمه کی کوردستان،که مژووی خه  له نووسسازه چاره
م  ئه وه رن پکه کتی و پارتی نین،وه الی یه سکه ئامرازکی ده منن که کی کوردستانی بسه  بۆ خه ر مژوو،وه رامبه  به ش له ئوه
زانن  ،وا ئه وه ست گرتۆته یان زۆر خه که قی خۆیان خمه  ئه وان به  ئه  کوردستان بخرۆشنین،چونکه  ئاستی دونیا و له  له رکه ئه
حم  ی ڕه ری یانه ماوه  جه و خرۆشانه  ناو ئه وه ڕز بنه ی به ی ئوه وه  هیوای ئه  به بژاردن، وه  هه ان نوستوون،لهکی کوردست خه
 .رداغ بگات  په ی لو به وه ن پس ئه ده ی ڕوده و شتانه چیان ناکات،دنیاشبن زۆرن ئه له  مامه به

                       
 بژاردن نا بۆ هه

 خۆیی کوردستان                                                ربه  ڕیفراندۆم بۆ سه بۆ به
  سویسرا خۆیی کوردستان له ر به مپینی ڕیفراندۆم بۆ سه رپرسی که به/ فازڵ عوسمان 
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