
 لةكار كصشانةوةدةست 
 

لةسةر , كؤمةلَصك نيشانةي ثرسياري لةطةلَ خؤيدا, هةر لة سةرةتاي سةرهةلَدانييةوة, بزووتنةوةيٌ أيفراندؤم
لة مصذة , بةآلم ضونكة هيواي دامةزراندين دةولَةيت سةربةخؤي كوردستان, خوديٌ أصكخراوةكة هصنابووة ئاراوة

دةتوانصت , بؤ ئةو مةبةستة) أيفراندؤم(اثرسييةكيش ٌأةطي خؤي لة ناخي مليؤنةها كورددا داكوتاوة و سازداين ٌٌأ
لة ماوةيةكي كةمدا جةماوةرصكي زؤري لص , ببصت بة شصوازصكي شارستاين و سةركةوتووي بةديهصناين ئةو هيواية

 .كؤبووةوة و طةلصك كةسايةيت سةربةخؤ و سةربةخؤخوازيشٌ أؤلَي سةرةكييان لة ضاالكييةكانيدا نواند
 

بةٌ أادةيةك زؤرتر و طةورةتر بوون كة , بة تايبةيت لة ناوةوةي وآلت, اين سةر بزووتنةوةكةنيشانةي ثرسيارةك
ضيتر وةآلمةكانيان لة شاردنةوة نةدةهاتن و بزووتنةوةكة بة كردةوة بوو بة ئامرازصك بة دةسيت هةردوو اليةين 

ة ئارةزووي خؤيان و بة ثصي لة ثصناوي طةيشنت بة ئاماجنة حزبييةكانيان و ب, دةسةآلتداري كوردستانةوة
 .هةلَوصستة تاكتيكيية حزبييةكانيان طلؤثي سةوز و زةرد و سووريان بؤ دادةطريساند

هةموو سيمايةكي بزووتنةوةيةكي جةماوةريي لة دةست , بةم جؤرة و ثاش ئةوةي بزووتنةوةكة لة ناوةوةي وآلتدا
 هؤي بةشداريي كاريطةرانةي كؤمةلَصك كةسايةيت بة, هصشتا هيوايةك لة ناو كؤميتةكاين دةرةوةي والتدا, دا

بةآلم لة ثصناوي سةثاندين هةمان سياسةيت ناوةوةي وآلت بةسةر . سةربةخؤ و سةربةخؤخواز بةدي دةكرا
دةرفةيت كؤميتةكاين دةرةوةش بةرةو بةرتةسكبوونةوة برا و كؤمةلَصك كةسايةيت , كؤميتةكاين دةرةوةي وآلتيشدا

تا ئصستاش ضةندين كةسي . يان دوورخرانةوة, لة بزووتنةوةكة كشانةوة, ن بة ناضاركردنبة ناضاري يا, ضاالك
يان )ٌأيفراندؤم(ضاالك و دلَسؤز لة ناو بزووتنةوةكةدا ماونةتةوة و دلَسؤزانة و بة نيازصكي ثاكةوة درومشي 

 . دةكرصنةوةيان هةولَةكانيان بةتالَ, بةآلم رؤذ بةٌ أؤذ تةنطيان ثص هةلَدةضنرصت, هةلَطرتووة
 

ووردة ووردة بزووتنةوةكة بةرطي  بزووتنةوةيةكي جةماوةري سةربةخؤي لةبةر دامالَرا و لة دةرةوةي , بةم جؤرة
بة شصوةيةك . ئةزمووين ناوةوةي وآليت بةسةردا تاقي كرايةوة و بةسةريدا سةثصنرا, بة شصوازصكي تر, وآلتيش

ٌ أةنطي جةماوةريي طشت ئةو ثصشنيارانةي كة سةربةخؤيي بزوتنةوةك ةيان دةسةملاند و دةكرا دةنط و
ٌ أاطرن كث دةكرانةوة و بةم , بزووتنةوةكة وةك بزووتنةوةيةكي سةربةخؤ و سةربةخؤخواز بةرزتر و طةشتر
 .جؤرةش بزووتنةوةكة لة دةرةوةي وآلتيش بةرطصكي درةوشاوةي حزبيي بةسةردا سةثصنرا

نووزةي , كةضي بزووتنةوةيٌ أيفراندؤم, ي عصأاق لة قؤناغي كؤتاييدايةهةر ئصستا لة عصأاقدا دةستووري هةميشةي
طشت كوجنصكي جيهاين بكرداية بة طؤأةثاين ضاالكييةكاين لة ثصناوي , دةبواية ئصستا بزوتنةوةكة. نايات

دةولَةيت مايف دامةزراندين , مايف ديايكردين ضارةنووسي طةيل كورد بة دةسيت كورد) أيفراندؤم(سةثاندين مايفٌ 
بةآلم ضونكة هصشتا بزووتنةوةكة لة اليةن . وةك بةندصك لة دةستووري هةميشةيي عصأاقدا, سةربةخؤي كوردستان

 .مؤلةتصكي كراوة بة ئةندامةكاين دراوة, هةردوو اليةين دةسةآلتداري كوردستانةوة طلَؤثي سةوزي بؤ دانةطريساوة
, ي هاوشصوةي تر كة باسكردنيان لصرةدا بة ثصويست نازامنلصرةوة و لة سةر ئةم بنةمايانة و طةلصك هؤكار

هيوايةكي تصدا بؤ سةثاندين ئاماجنةكاين , بزووتنةوةكة بةم شصواز و ثصكهاتة و سياسةت و هةلَوصستانةي ئصستاي
ٌ أصطريية دةستكردةكان بة تايبةيت لةم ماوةيةي دواييدا كة من ) بزووتنةوة جةماوةرييةكة( نةماوةتةوة و

بؤية لةمأؤوة . بينةقاقاي بزووتنةوةكةيان طرتووة, سيارصيت كؤميتةكاين دةرةوةي وآلمت ثص سثصردرابةرثر
وةك بةرثرسي كؤميتةكاين دةرةوةي وآلت ,  دةست لة هةموو بةرثرسيارصتييةكي خؤم لة بزووتنةوةكة24.6.2005

ةوة و ضيتر كاركردن لة ناو و ئةندامي ليذنةي باآلي دةرةوةي وآلت و بةرثرسياريتييةكاين ترم دةكصشم
 .بزووتنةوةكةدا بة دروست نازامن



لة هةمان , وةكٌ أصكخراوصك دةكصشمةوة) بزووتنةوةيٌ أيفراندؤمي كوردستان(لة كاتصكدا كة من دةسيت خؤم لة 
لة , كاتدا درومشيٌ أيفراندؤم كة بصطومان دةبصتة خاوةن بزووتنةوةي جةماوةريي سةربةخؤ وٌ أاستةقينةي خؤي

 .بةرزترٌ أادةطرم و لةم ثصناوةشدا بةطوأتر تص دةكؤشم, صناوي دامةزراندين دةولَةيت سةربةخؤي كوردستانداث
 

 ساالر سؤيف
 )بزووتنةوةيٌ أيفراندؤمي كوردستان(بةرثرسي ئصستاي كؤميتةكاين دةرةوةي وآليت 

24.6.2005   


