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 آلة سةروبةندي ئامادةكردن و سازداين كؤنفرانسي بزووتنةوةيٌ أيفراندؤمدا 

 وشتر و تةكنؤلؤذيا ,ئيمزاو كصبلَ  ,ووتنةوةيٌ أيفراندؤمبز
 ساالر سؤيف

بةستنةوةي هةردوو وشةي كُصبلَ و ئيمزا , ٌأةنطة الي هةندصك لة طةالين جيهان و لة هةندصك وآلتدا
 طةيل كورد و ذمارةيةك لة طةالن و ضينة بةآلم الي. ةرة بصتتا بلَصي سةيروسةم, بةيةكةوة
طةلصك كُصبلَ و ئيمزا .  هةية بة يةكةوةكُصبلَ و ئيمزا ثةيوةنديةكي ثتةويان,   تركاينضةوساوة

بة زةبري كصبلَ , أذصمة داطريكةرةكاين كوردستان بة بةردةواميٌ .ةوة يادمانيادطاريي دلَتةزصن دصنن
هةولَيان داوة سةر بة شؤأشطصأاين ناو زيندانةكان شؤر بكةن و ئيمزايان ثص , و لصدان و ئازاردان

ووسي  و جاسيان خؤفرؤشن, ةوةي سةر بة حزبصكي بةرهةلَستكار بوونةئيمزاي دانثيانان ب. بكةن
يان ئيمزاي ثاكانة كردن لة ,  لةطةلَدايةانيان هاوأصيةكي تري, بؤ وآلتصكي دياريكراو دةكةن

 و بوون بة بةشصك لة دةزطاي جاسووسي وآليت داطريكةر و ان و مصذووي خؤيانكةيٌأصكخراوة
 .بة كصبلَ كؤدةكرانةوة, ضةندين جؤر ئيمزاي تر

ٌ أيفراندؤمبة ثةيوةندي ) كصبلَ و ئيمزا  (بةآلم بزووتنةوةي ,  بةلَص!ضيية؟ةوة بزووتنةوةي
 .ٌأيفراندؤميش كصبلَي بؤ ئيمزاكؤكردنةوة بوو

, لةثالَ خؤثيشاندانةكاندا, كردبصيت  لة مصذووي خؤيدابزووتنةوةيٌ أيفراندؤمصك كة مةزنترين كار
 .كؤكردنةوةي ئيمزاكان بووة

ٌ أيفراندؤم لة  جياوازيي  ناوةوة و دةرةوةي كوردستان بة كةساين ضاالكي بزووتنةوةي
ةوةي ئيمزاي هةلَمةتصكي بةٌأاسيت دلَسؤزانةيان كرد بؤ كؤكردن, بريكردنةوةي حزيب وسياسييان

 و لة ماوةيةكي دائةو كةسانةي كة خوازياري سازداينٌ أاثرسييةكي ئازادن لة باشووري كوردستان
 . مليؤن ئيمزايان كؤكردةوة1,7كةمدا نزيك بة 

ديارة خةلَكي كوردستان ئيمزاي خؤيان بؤ ئةوة نةخستبووة سةر كاغةز تاكو بئاخنرصنة ناو 
 بؤ ئةوةي بة زووترين كات بطةيةنرصنة ناوةندة بةرثرسةكاين بةلَكو, ةوةدؤآليب كؤطا تاريكةكان

 .لةٌ سازداينٌ أاثرسي و لة ئاماجنةكانياننةوة لة بئةو ثرؤسةية و هةنطاوصك نزيكتر ب
يان ) ئةجنومةين داطريكردنةوةي كوردستان(ئةو كاتة نزيك بة سالَصكي مابوو بؤ هةلَبذاردين 

و بةٌ فةرمي كؤتاييهصنان بة جيايي كوردستان لة )  عصأاقئةجنومةين نيشتيماين(وةك ثصي دةلَصن  
 .عصأاق

ةوة و دواتريش خبرصنة سةر صكدةبواية ثصش هةر شتصك ئةو ئيمزايانة خبرصنة ناو كؤمثيوتةر 
بزووتنةوةي كصبلَصك كة , ا خستوئةو  كارةي دو, آلم نةبووين كصبلَصك كة ثصويست بووبة). سيدي(

 . ئيمزاكاين ثص كؤدةكردةوة لة ناو كؤمثيوتةرصكدا لة كوردستانٌأيفراندؤم
 بزووتنةوةيةكي ,بريي لص بكةنةوة. ثةيداكردين ئةو كصبلَة نزيك بة ضوار مانطي خاياند

 ! طةياندة كوردستان لة دةرةوةي وآلتةوة ئينجا كصبلَصكي, ضوار مانطثاش,جةماوةريي مةزن 
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يةكي كةمدا ئةو كصبلَةيان دةطةياندة ةهةر يةكصك لة حزبةكان ئةطةر بيانويستاية لة ماو
 .بزووتنةوةية سةبةخؤ بوو ببورن ئةوٌ , .....كوردستان و

 بصطومان ,ئةطةر ثةيدانةبووين ئةو كصبلَة لة ماوةي ضوار مانطدا كةمتةرخةمي بصت
 طشت كؤميتةكاين بزووتنةوةيٌ أيفراندؤمئاياٌ أابةراين . كةمتةرخةمييةكة لة دوو ئةطةر دةرناضصت

ةوةي ئاطادار كردبووةوة كة ثصويستيي بة كصبلَصكي لةو جؤرة و لةو بابةتة هةية و ثصويستة بة دةر
سةرجةم ئةو كؤميتانةي بصطومان , وونبزووترين كات ثةيداي بكةن؟ ئةطةر ئةو داوايةيان لص كرد

وةكة و تاوانبارن لةوٌ أووةوة و كةمتةرخةمييةكةيان زياين طةورةي لة بزووتنةبوداوايان لص كرا
ئايا هةزاران اليةنطري ئةو بزووتنةوةية و ضةندين كؤميتةي دةرةوةي وآلت سووديان ضي . داوة
  !تةدا؟لةو كابوو 

 . نةكراوةةو جؤرةوةك دةردةكةوصت داواكارييةكي ل
ٌ أابةراينئة ٌ أيفراندؤمناوةوةي  طةري دووةم كةمتةرخةمي  بةة لةو داواكاريية و بزووتنةوةي

ٌ أيفراندؤم  لة بارصكي وادا. اين دةرةوةيةهيضداناين كؤميتةك بة نياز بووة لة بزووتنةوةي
 بزووتنةوةيٌ أيفراندؤمبةو مانايةيٌ أابةرايةيت . ئةجنام بداتخؤي كةنالَصكي ترةوة كارةكةي 

بريي ضووةتةوة يان لةبريي خؤي بردووةتةوة كة بزووتنةوةيةكي جةماوةريية و كؤميتة و 
 .ن وآلتدا هةية و لة كارةكاندا ثشتطرييي لص دةكةاليةنطري لة دةرةوةي

 .بةآلم هةمووي نيية, تييةكان بصتٌأةنطة ئةمة بةشصك لةٌ أاس
ثةكي لةسةر , ئةي سةير نيية كة بزووتنةيةك ئةو هةموو كارة جةماوةريية مةزنةي كردبصت

 نيية كة شاياين ئةوة, كصبلَصك كة ضارةنووسي طةلصكي لةسةر وةستا بصت. كصبلَصك بكةوصت
 نة بزووتنةوةيٌ أيفراندؤممن ثصم وا نييةٌ أابةراين ! ٌأصطايةكي بةثةلة بؤ ثةيداكردين بدؤزرصتةوة؟

 .وةك تاكةكةس هصندة كةمتةرخةم بن, لة كوردستان و نة لة دةرةوة
ٌ أيفراندؤمٌأابةرايةيت   ئةو ئيمزايانةي بؤ  حزبةكانةوة ورصنماييبة هؤي فشار, بزووتنةوةي
 ئصستا . نةك خستنة طةٌأ و فشارهصنان لة ثصناوي سازداين زووبةزوويٌ أيفراندؤمدا,ووئةرشيف ب

توصشوويةكيان لةبةر دةستداية كة لة كايت ثصويستدا و ثاش طؤأانكارييةك لة طؤأةثاين ئةوان 
  .سياسيي حزبةكاين كوردستاندا بةكار صنرصت

 .ثةردةي لةسةر شانؤ دادايةوة ,تصكي ناديار تا كا دةنطي نةما ولصرةدا بزووتنةوةيٌ أيفراندؤم
 

وتةر و سةر ئصستا ئيتر ئيمزاكان لةناو كؤمثي. بة هةر حالَ كصبلَ هات و ئيمزاي ثص كؤ كرايةوة
 ثصويستةبةآلم ئةو ئيمزايانة ,  مانطي ماوة7 هصشتا نزيك بة يش و هةلَبذاردنةكان عصأاقن) سيدي(

ٌ أصكخراوي يةكان داوكاريبطةنة دةرةوةي وآلت بؤ ئةوةي ٌ أاستةوخؤ ثصشكةش بة
 .ٌ أصكخراو و دامودةزطا تايبةمتةندةكاين تر بكرصننةتةوةيةكطرتووةكان و
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بة شصوةيةكي تةكنيكي زؤر بة ئاساين طواستنةوةي ئيمزاكان لة كوردستانةوة بؤ دةرةوة 
ٌ أابةرايةيت , ثصشكةوتوو دةكرا ٌ أيفراندؤمبةآلم  بؤ يشرةكان ئةمةي نةكرد و كابزووتنةوةي
 .اكةوتوماوةيةكي دريذ دو
اري وبةتايبةتيش لة بو, ةدا و لةم ضةرخي طةشةكردين تةكنؤلؤذيايةدا)21 (ئاخر لةم سةدةي

كص هةية بأوا بةوة بكات كة طةيشتين زانياري لة شوصنصكةوة بؤ شوينصكي تر دةبصتة , كؤمثيوتةردا
ٌ أةبةقي ثص دةضصت؟كصشة ٌ أاسيت هةر!  و شةش مانطي  بيانوويةك بؤ ئةو كارة لة كارةكة بة

نةك بة تةكنؤلؤذيا و  ,ئةو ئيمزايانة ئةطةر بة سواري وشتريشٌ أةوانة بكراناية. ناشرينترة
 .نبووطةيشتلةمصذ بوو زؤر , كؤمثيوتةر و ئينتةرنصت

 
ئةو وآلتانةدا و لةكاتصكدا كة تةا  وٌ أصك لة نزيك كايت ثشووةكاين 12اسيت مانطي ألة ناوةٌ

 ئيمزاكانةوة ي) سيدي(بة خؤيان و  ,كي دووكةسيشاندص, انط و نيوصك ماوة بؤ هةلَبذاردنم
 .دةرةوةطةيشتنة 

 
دةكرا زؤر بة .  و ماندووبووين كةس نةبووسةردانلةٌ أاستيدا طةياندين ئيمزاكان ثصويستيي بة 

ٌ أصطاي ئينتةرنصتةوة بطةيةنرصتة كؤميتةكاين دةرةوة و بصطومان ئة ندامة ئاساين لة
بةوثةٌأي شادماين و دلَسؤزييةوة ئةركي طةياندنيان , ماندوونةناسةكاين كؤميتةكاين دةرةوةش

ٌ أصكخراوة بةرثرسةكان دةطرتة ئةستؤ  لة كايت ,ايةوصك ثصويست بوسةردان ئةطةر .بة دةزطا و
 ئةطةر .خؤيدا و بؤ كٌأيين ئةو كصبلَة ثصويست بوو كة يارمةيت لة كؤكردنةوةي ئيمزاكاندا دةدا

 و  كاري ضوار مانطي تةواو دةكرد,ٌ أؤذي3صكي سةردان  بة, بووايةمةبةسيتبزووتنةوةيٌ أيفراندؤم 
ستة بةردةم بزووتنةوةكة بؤ سةثاندين خيدةثاشةكةوت دةكرد و ضوار مانط كايت 

 .داواكارييةكانيان
ريان لة ناوضةي كة يةكصكيان لة ناوضةي سةوزستانةوة و ئةوي ت , كةسيية2 ئةو شاندة سةرداين

دووبارة لة ثصناوي سةثاندنةوةي دةسةآليت , زةردستانةوة بةرةو دةرةوةي وآلت بةٌأصكةوتن
دووبارة بةلَطةي بة , ناوةوةي بزووتنةوةيٌ أيفراندؤم بوو بةسةر كؤميتةكاين دةرةوةٌأابةراين 

 .فراندؤم بوويٌ أيي بزووتنةوةدووبارة نيشانةي نيو بة نيوي, هيضداناين كؤميتةكاين دةرةوة بوو
ٌ أؤلَي كؤميتةكا, ئةو سةردانة نيشانةي بووين بأيارصكي ناوةندي بوو ين بؤ سنوورداركردين

 .دةرةوة و بة ثةراوصزخستنيان 
 
 

 
 كؤنفرانسي  و سازداينلة سةروبةندي ئامادةكردن,  زجنرية وتارصكي أةخنةطرانةيةآ
دنةوةيٌ أاستييةكان و خالَخستنة سةر ثيتةكان بة مةبةسيت ٌ أوونكر, دا )بزووتنةوةيٌ أيفراندؤم( 
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. و ثشتيواين لة مايفٌ أاثرسي بؤ طةيل كورد و لة دامةزراندين دةولَةيت سةربةخؤي كوردستان
01 /2005 
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