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فةرةيدون حةمةأةشيذ سويسرا
،پرؤسةي أيفراندؤم بريتية لةأاوةرطتن ئةندامان أصکخراوصک ،حيزبصک،يان هاوولتيان وولتصک بؤدةنطدان لةسةريةکليکردنةوةي ثرسصکي سياسي،ئابووري،کؤمةليةت
کلتووري ،تا ئازادانة سةرثشکب بة بةپص يان نةخصر لةوثرسةي أيفراندؤمي بؤبةأصدةخرصت،سنووردانان بؤبةشداريکةران ثرؤسةکة کةبةپص ياخوود نةخصرصکي ئيجباري
باتةناوسندوقةکان دةنطدان يان بةشداريکردن زؤرةملي بؤهةرثرؤسةيةکي أاثرسي وهةپبذاردن ماناي غةدرصکي طةورةلةديوکراسي و درؤکردن لةطةپ ضةمکوبةهاجوانة
،کان ديوکراسي.لصرةدامةبةستمان لةکاردورخستنةوةي کاک فةتاح زاخؤي ية لةثؤستةکةي بةبةهانةي بةشداريکردنةکردن لةأيفراندؤمي دةستووريةکةي 15ئؤکتؤبةردا
من وةکوخاوةن ئةم نوسينة سةرةأاي خاپةأةش و نصطةتيڤـةکان ناودةستوور بةلةرضاووطرتن ئةوبأطةکةم تازؤرانةي لةمأؤدا وةک دةستکةوتصک بةئةذماردصت و نةبوون
ئةلتةرناتيفي کاراوأؤشن ثةسةنکردن دةستوورم بةباشتر زانيوة لةأتکردنةوةي،بةلم بةشدارينةکردن أيفراندؤمي دةستووري و دةنطؤي نةياري ثرؤسةکة لةسةربناغةي توح
وخواست زياتري ديوکرسي و بةرذةوةنديةبالکان نةتةوةيي،،ثرؤسةي ديؤکراسي بةرةوثصش وجوانترکردووة،بةلم ئةوهةپوصستةي دةسةلت لةبةرامبةر کاک فةتاح زاخؤي
ولبردن لةثؤست وةزارةت أؤشنبيي ثصضةوانةي ئةوبانطةشانةية کةبؤديوکرسي و ضةمکةکان ديوکراسي.دةکرصت.......................................ة

کؤميتةي بالي بزووتنةي أيفراندؤم و هةپوصست

کؤميتةي بالي بزووتنةوةي أيفراندؤم کاتصک لةتةموزي  2003دا هاتةمةيدان هيواو ئومصدي باشي لصدةکرا دةکرا أؤپي خؤي لةودةورانةدا بطصأاية،بزوتنةوةي أيفراندؤم
تايبةتر لةکوردستان بةنوزة نوز کاريان کردووةو بةعاسي حيزب ضونةتةثصش،نةک ثرؤذةي جيديان نةبووة بةپکوولةهةپمةت ئيمزاکؤکردنةوةکان کةبةحةوت هةشت مانط کات
بةفيأؤدان جا توانيان ئيمزاکان کؤثي بکةنةسةر سص دص کان،ضةندجارصکيش جياوزيةکي زؤرلةنصوان مةهام وبانطةشةي أيفراندؤم وقسةکان کاک هةپکةوت عةبدول
لي جةوماوةروخةپکي کوردستان درووست بوبووکةبةناوي قسةکةري بزووتنةوةي بةرةوأيفراندؤم لةکوردستان،لةتةلةفزصؤنةکانةوةدةيطوت ئصمةأيفراندؤم مان بؤجيابوونةوةي
کوردستان و دةوپةت سةربةخؤنية،،کاک فةتاح زاخؤي دةبوو لةسةرةتاي ئةم هةپوصستةخاوو ئيفليجي يةي ناوبزووتنةوةي بةرةوأيفراندؤم ثصشوختانةترهةپوصست بوواية کاک
فةتاح زاخؤي دةبوو ثصش ئةوةي بيوويستايةت بةشداري لةثرؤةسةي أيفراندؤمي دةستووري نةکات،ثصشوةخت بة نوسين ووتارو سيمناري تايبةت بةليةنةنصطةتيفة
کان وأةتکردنةوةوي دةستوور ،وةک کةسايةت وأوناکإبيصک ضالکي بةرفراوان ئةنام بداية،،ئةو وةک دةستةي دامةزرصنةروئةندامي کؤميتةي بالي بزووتنةوةي أيفراندؤم
لةکوردستان ئةوبزوتنةوةي لةئيفليجي أزطارکرداية وبيهصنايةتةوة مةيدان ئةطةرلةوکاتةشدا ستراتيذي بزووتنةوةکةو خواستةکان شةقامي کوردي نةهصنايةتةدي بةهؤي
نالةباري لةهاوکصشةسياسيةکان ناوضةکة،لةديوصکي تري دا هةوپـةکان فشارصکي تاکتيکي دةبوو بؤ سةرناسوناليزمي عةرةةب لةبةغدا بؤزياترکردن دةستکةوتةکانان
لةکصشمةکصشةکان شةأي
دةستووردا....................................................................................................................................................ة
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