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 دوای ڕیفراندۆم چارەنوسی پارتی دیموکراتی کوردستان ناوی توێژینەوە:

 دەزگای ستاندەر بۆ راگەیاندن و توێژینەوە بۆردی توێژینەوەی ئامادەكردنی توێژینەوە:

  22 :مارەی توێژینەوەیژ

 7102نۆڤێمبەری  مێژوی باڵوكردنەوە:
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 ناوەڕۆك

 . (پ.د.ک) کی پاردی دیمىکرادی کىردصذانێناصین   -١
 . خسةیکی گەورە ًە فیدراًیەکی گەورە ةۆ ةچىک ةىنەوە -٢
 . (پ.د.ک)ھەڵە صرتادیژییەکانی صەرکردایەدی  -٣
 . پەیىەندی دازەی ھەرێم و ةەغدا -٤
  ک(.د.و )پ ئەمریکا ناهۆهەهانیخاڵە  -دێنەگەیغنت ًە صیاصیەدی ئەمریوا  -٥

 . ەی صرتادیژی ًە ریفراندۆَڵھە -٦
 -ەخ ) جاڕی :جیاةىونەوەڵصەرةەخۆیی و جاڕدانی دەو  نێىانی ریفراندۆَ و  -٧

 . ەخ(ڵدەو  -صەرةەخۆیی-صیادە
 . زیانەکانی ھادنە پێغی پرصی ریفراندۆَ  -٨
 ریفراندۆَعوضذەهانی دوای ( پ.د.ک)چارەنىصی   -٩

 ًە داهادىودا پاردی دیمىکرادی کىردصذان "یو الواز ھیس"ی ةەڵخا  -١١
 پىخذەو ڕاصپاردە . -١١
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 ەروازەد

 سةییھەندێ خ عیىعی و -یەکگردىو   - ن.ن.ی -ن .د.پ )  ةڕیاری ةە ٢١١٧ \ ٧ \٦رۆژی  ًە
ھەرچەندە  دیاری کرا ةۆ ئەنجامدانی ریفراندۆَ،  ٢٥/٩/٢١١٧( رۆژی دیوە و پێوهادەهان

پرۆصەیە مافێکی رسوعذی گەًی کىردصذانە، ةەاڵَ ًەةەر ناصکی ةارودۆخی ئەَ 
یاصایی زۆر دانایی دەوێ،  و رۆژھەاڵدی ناوەراصر وردەکاری صیاصی و ناوچەکە

دۆصذانی  عاكڵمەندان و ةینای دەوێ، ئەوەظ نەکراةىو ةە جىانی، ئامادەصازی و
 گىێ ، ةەاڵَ ةەجۆرێک ًەدرێرنەئحنجاَ  و دەرەوە داوایان کرد  ناوەخۆ کىردصذان ًە

 نێىدەوڵەدی پغذیىانی، هە ةەهۆیەوە ةاعىری هىردصذان  کراو عینادی پێنەدان 
، ةەدایتەدی ئەمریکا. ئەمەظ وایکرد واڵدانی ناوچەکە جارێکی در وەک اًەدەصذد

صەدەی ةیضذەَ )صەردەمی ةێ پغذیىانی ةۆ کىردصذان( دیىارێکی زیندانی ةەدەوری 
ةاعىری ھەرێمی کىردصذان کاراةکەنەوە، ئیرت عکضر ًەدوای عکضر رووی ًە 

 کرا، ةەڵکى دەصذکرا ةەکىردصذان کرد، ةەرامتەر ئەو عکضذانەظ ةەرگریەکی ئەودۆ نە
ھەدا گەیغذە صڕکردنی ریفراندۆمیػ، کار  و صازظةەخغیىنەوەی عوضذەهان و 

ناکۆکەکان ةە  جێناوچە دەواوی  نەگرن و فغاري صحرةازيگەیغذە ئەوەی ةەرگەی 
ًەدەصر ةدەن، ةەعێکی  %ی خاهی هىردصذان(15ە دەهادە )ه کەرکىکیغەوە

سةی یکەودنی ئاعکرا، ًەالیەن ھەردوو خةەعێکی در ةەرێ ةەرێکەودنی نھێنی و
 . هرا دەصەاڵخ

ًەو  ،خیسةەهان صەر چارەنىصی خەصذی کردە ئەوانە ھەمىوی کاریگەری صەخر و
ک ًەدىێژینەوەی داھادىو دیغ )پ.د.ک( و دىێژینەوە دیغک دەخەینە صەر چارەنىصی

خىدی ةۆ ئەوەی صىودةەخػ ةێر ةۆ خىێنەرو ، دەخەینە صەر چارەنىصی )ی.ن.ک(
ئەوخسةەی دىیژینەوەی ًەصەر دەهرێر هە ةەهەًەیان ناةەین و وێنەیەهی 

 ن(هەر )پ.د.ۆیان ةۆ داهادىو پیػ هەظ دەهەین ، ئەوەظ نەن ڕاصذەكینەی خ
زۆرةەی خسةەهىردصذانیەهان ةەو ڕەخنەو هەًضەنگاندنانە صىپاصگىزارنین ةەًوى 

 صەغٌەخ دەةن.
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  ناسینێکی پارتی دیمىکراتی کىردستان

 ١٩٦١ی ئەیٌىًی  ١١،  ًە دامەزرا ١٩٤٦ /51/3پاردی دیمىکرادی کىردصان ًە
( پ.د.کیەکەمجار ) عۆڕعیان دەصر پێکرد ةەڕاةەرایەدی مەال مضذەفا،
ە ناو عۆڕظ، نھاد درةەعداری نەکرد ةەڵکى ةە )ڕجعی(عی ًەكەڵەمدا، دوا

ًەگەڵ مال عێراق دانی نا ةە ئۆدۆنۆمی ةۆ کىردصذان و  (١٩٧١ ی ئازاری١١)ًە 
ی ڵصا ( صاڵ، خسةی ةەعط ًە پیالن ةىو دا٤مضذەفا رێککەودن ةۆ ماوەی )

دوای یەک صاڵ ًە پەراوێسی کۆنگرەی  ،جەنگ دەصذی پیکردەوە ١٩٧٤
جیگری ى خىصێن داَصەو  ی ئێران)عا ٦/٣/١٩٧٥)ئۆپیک( ًە جەزائیر ًە 

صحرؤىك -ن( ةە ئامادەةىونی )ھىاری ةىمیدیاعێراقصەرۆن هۆماری 
( و ئەو )عتداًعسیس ةىدەفٌیلەی ئێضذا، ئەوکادی وەزیری جسائري ئحوصا

عکضذیان ةەو  "ڕۆژھەاڵخ و ڕۆژئاوا"دەرەوە ةىو(، ةەدەصذخۆعی 
 ک(.ن.دوای ئەوەی )ی ،و کۆدایی ھاخ ناێھ (پ.د.کعۆرعەو خىدی )

دروصر  کردەوە ئەوانیػ )صەرکردایەدی کادیان(ێی دەصر پێعۆرعی نى 
ھادنەوە کىردصذان ةەالوازی وەک ھێسێکی  ٥/٣/١٩٩١ڕاپەڕینی  ًە ،کرد
 ەَ ًە چىارچێىەی ةەرەی کىردصذانی.و دو 

ًەڕاةەری دەنگی یەکەمیان ھێنا ةە ڕێژەی  ١٩/٥/١٩٩٢ًە یەکەَ ھەڵتژاردنی  
ەمانی )٤٦.٢ ةەو  ،% ٤٨.٣دەنگ( ًە  ٤٦٦٨١٩دەنگ( ڕاةەری ) ٣٣٧٨٧٩% پەًر

( ٢٥٦٧٢کێذی و ًە ڕاةەریػ )( دەنگ زیادر ًە یە١٤١٤٦عێىەیە ًە ًیضر )
ئۆدۆنۆمی  ةۆ (پ.د.کصەرەکی ) ةانگەعەی، ةەجۆرێک ةىو دەنگیان زیادر

دوای کۆکردنەوەی دەنگەکانی دری  ةىو،فیدراڵی ةۆ ذیػ ێةىو یەک
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% دەیذىانی خکىمەخ دروصر ٥١ةىە  (پ.د.کخسةەکانی دریػ دەنگی )
 ، ًەگەڵ یەهێذی (٥١ ەة ٥١)، دوای دروصذوردنی خوىمەدی ةکاخ ةەدەنھا

،   ًە نێىانیان دروصذتىو  عەڕی ةراکىژی زنجیرەیەک عەڕ ةە پاردی فرۆرشا،
خىًی صێیەمی ةراکىژی زۆر ةەصەخذی  ١٩٩٦کۆدایی مانگی ئاب  ًە

 ێھێرعێکی ھەمەالیەنەی )ی.ن.ک( و )پ.ک.ک( و ھەند ھەڵگیرصاوە ةە
و  مایەوە )پ.د.ک( ةەدەنھا ،کۆمەڵێک ھۆز و دیرەی ناوچەکە و خسةی در

 ،و ةەرەکانی جەنگیان ةەجێھێغر کەودە مەدرصی و ھێسەکانی داڕووخا
ةەڕەصمی ًەالیەن صەرکردایەدی )پ.د.ک(  (١٩٩٦ یئاةی ٣١) ةەو عێىەیە ًە

 ةەیەهەوە صێن( کرا وى داَ خصە) داوای صىپای عێراق ًە صەرۆکی عێراكی
 ىدوای هرد، ًانگیردا و   هەوًێر رەص هراًه( َن عٌی  دىهٍ) ةەناوی هێرعی

 درکىردصذان، دواهەرێمی  ةىوە ھۆی عکضذی صەرانضەری )ی.ن.ک( ًە
رعی کردەوە دیضان ێھ پغذی دۆپخانەی ئیران(ڵذی )ةە پاێکی در یەکێجار 

، دوادر غرێھێةەرەی جەنگیان ةە ج وخان ودار دىىش ک( .د.سەکانی )پێھ
ی ڕ ةىویەوەو عەک( رزگاری .د.و )پ ناێدىرکیایان ھ و صىپای سێھ (پ.د.ک)

 ةراکىژی وەصذا.

ىان ێن (  ٢١١٥ی کانىونی دووەمی ٣١)ًە  دوای رێکەودنی صرتادیژی ًە
پاردی دەصذی ةەصەر زۆرةەی جىمگەکانی دامىدەزگای ھەرێمدا  یەکیذی و

ةىون ةىو )ًە یەکەَ ھەًتژاردن  گرخ. ئەگەرچی ًەناو میٌٌەخ دەنگی ًەکەَ
%(، ةەاڵَ ًەصەر ٣٨ًەچىارەَ ةۆ  %٤١یەَ ةۆ ێ% ًە ص٤٨ەَ ةۆ و % ًەدو ٥١

 دیپٌۆماصی زۆر ةەھێس ةىو، صیاصی و صەرةازی و ئاصذی ماددی و
سی یەکەَ، وایٌێھاخ ێگۆڕا، پاردی ةىە ھ (پەنجا ةە پەنجا)ھاوصەنگیە 
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خراپەکانی  کەودن ةۆ ةڕیارە چاک ودوایزۆرةەی خسةە کىردصذانیەکان ةە
وەظ ةەصەرکەودىیی کرا. ریفراندۆمە کۆمەڵ(، دا ةە )جگە ًە:گۆڕان و

سةە کرد. دا ئەو صادەظ یًەدوای ریفرادۆَ عکضذی زۆر گەورە رووی ًەو خ
 گرنگرتینیان ئەوانەی خىارەوەیە:

ئەمنی ًەگەڵ دىرکیا  ئاةىری و صەرةازی و یەکەَ: ئەو رێکەودنە صیاصی و
ھەیتى دێکچىو. ًەوەظ زیادر دىرکیا ةىو ةە ةەعێک ًەپیالن دژی ئەو 

 خسةە.

ەنگاي هەودەوە عَ : دەواوی ناوچە جێناهۆهەهان ًەهەرهىن دا ەو دو 
 یەهان .عێراكدەصر هیسە 

 .ةەصەر خاڵە گىمرگیەکان ردن دەصذگ  ،ھێٌە ئاصامنیەکان داخراين : ێیەَص

 چىارەَ: دەصذگیرا ةەصەر زۆرةەی داھادە نەودیەکانی.

 پێنجەَ: پەیىەندی نێىدەوڵەدی وئیلٌیمی دێکچىو. 

کرد ةە دەنازوي کردن ةۆ عێراق و کۆمەڵێک رێکەودنی دەصذی : عەعەَ 
داهى  83/51ًەگەڵ خەعدی عەعتی و صىپای عێراق کرد) ًە رۆژانی

ًەعاری مىصٍ ةەصەرپەرعذی کریم صنجاری الی پاردی و الی  ٣/١١/٢١١٧
خکىمەدیػ عىصامن غامنی ( ةۆ دەصٌیم کردنەوەی ةەعیکی زۆری خاکی 

 کىردصذان .
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ەژێر ً مەصعىد ةارزانی 84/51/8152ًەةەرواری نده ەًەو صەروة :خەودەَ 
ی دکایەۆ صەر  یصذپۆ  ًە دەصذی ًەکارکێغایەوە فغاری نێىدەوڵەدی 

 م.ێھەر 

وەزارەدی دەرەوەی ئەمریکا و ةەریذانیان و فەرەنضا خۆعداڵی  :ھەعذەَ  
 خۆیان ةە نەمانی مەصعىد ةارزانی دەرةڕی.

وەزارەدی دەرەوەی ئەمریکا پغذگیری خۆی ةۆ خکىمەدەکەی   :نۆیەَ
نێچیرڤان ةارزانی و كىةاد داڵەةانی دەرةڕی و مانایەکی ڕوونیدا و ھانی 
ھەردوو خیسةەکەی دا ةۆ  ةۆ جێگرەوە  ًەنەوەی نىێ ةۆ ئەو خیسةانە 

 ًەجیادی ئەو دەصذە صەرۆکایەدیە و مەکذەب صیاصیەکانیان.

مەدرصیدار ئامادەکراو ە دژی ھەریم )زیادر دژی  چەندین دۆصیەی :دەیەَ 
 پ د ک وخىدی صەرۆکی ھەریم( ،ًەوانە  دۆصیەی :

 .و ھەرێم ومانەوەیان دائەو صادەھێنانی صىپای دىرکیا ةۆ نا -١  

دۆصیەی کەودنی مىصٍ و صنجار  ، كاچاغی و ةازرگانیکردن ةە نەودی  -٢  
 ژێردەصذی داعػ.

ھادەکانی ةەعێىەی صەرةەخۆ ةەدایتەخ ئەو پرصی فرۆعذنی نەوخ و دا-٣ 
 ةیرە نەودانەی پەیىەندی ةە صنىری کەرکىک ھەیە  

ھەمىو ئەوانە وای کرد دیساینێکی نىێ ًەپەیىەندی یاصایی و صیاصی و 
دیایدا پێگەی )پ د ە نێىان ھەرێم و ةەغدا ةخەمڵێ، ئیداری و ئاةىری ً

 دەکەین. ک(ةە خیرایی ةەرەو الوازی ةچێر ، ةەکىردی ةاصی
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 کی گەورە لە فیدرالیەکی گەورە بۆ بچىک بىنەوەێسبیح

 ةە خیسةی دایى دادەندرێ ًەناوئەو خیسةە مێژووێکی پڕ خەةادی ھەیە و 
عکضر و صەرکەودنی زۆری  ێىەیەهی گغذیةحع ،خیسةە کىردصذانیەکان

ةینیىە، ةەاڵَ جێگای مذامنەی خەڵکی کىردصذان ةىە، ةەدایتەدی مذامنە ةە 
( یػ نەةىە ١٩٧٥مەال مضذەفای ةارزانی زۆر ةێىێنە ةىوە، ھەدا ًە عکضذی )

ھۆی ئەوەی مذامنە ًەدەصر ةداخ، ةۆیەظ جارێکی در زیندو ةىیەوە ًە 
الواز ەگەر چی ًەةەرامتەر یەکیذی ئ   ،ژیر صەرکردایەدی )مضعىدةارزانی(

عۆڕعی نىێ ی ھەڵگیرصاندةۆوە و  ئەو ،در ةىو ًەخەةادی عاخی 
دەنگی  ١٩٩٢كارەمانیەدی زۆر زیادر ةى ًە )پ.د.ک( ،ةەالَ ًەھەڵتژاردنی 

ًە دەنگی خسةەکەی خۆعی زیادر ةىو ةە  ةارزانییەکەمی ھێنا، دەنگەکانی 
مانای وایە   ەڵدەهێنجرێهًێ  ( دەنگ، ئەو زیادەیە زۆر مانای١٨٩٤١)

خەًکی کىردصذان کەمرت دەرواننە پرۆژەو پەیرەو ةەًکى دەرواننە کەصی 
یەکەمی ئەو خسةە کەًەصەروو ةاصامن کرد مذامنەیەکی زۆر ةە مەال 

ھەدا ئەگەر عکضذیػ ةھینیر ةەھۆی دًضۆزی و ،مضذەفا واھەةىو 
ەیە وەک میراخ ةۆ  ئەو مذامن ، نەةىونی فاکذەری ةاةەدی ةىە نەک زادی 

نا دوای جاریکی در ێیػ مایەوە ةۆیە ئەو دەنگە زۆرەی ھةارزان( مضعىد)
ی ھینا ..ئیرت ًەوە ةەدواوە ئەو خسةە % 21ەی نسًوًەھەًتژاردنی ...دەنگی 

َ عان اڵ ةە ،وەک )خسةی صەرکردە( کارەکانی ًەکىردصذان ةۆچىەدە صەر 
چۆنایەدی(  )چەندایەدی و ةەعانی ئەو صەرکەودنانەیان پانذایی گەندەًی

مضعىد ةارزانی  پەڕین ھەرچەندە ًە رۆژانی یەکەمی را ووالدی داگیرکرد،
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 ،دژی دزی وگەندەًی وداالن وئاودیى کردن وەصذا، ةە مافیای وەصف کردن
زیاد کرد، دارادیەک زۆر ًەو صەردەمی عەعتیەخ وعەرعیەدی  ةەو هۆیەوە

نامە صرتادیژیەکەیان ًە گەڵ خۆ پارێسی ًە گەندەڵی ھەةىو دا رێککەود
 وەرچەرخانی مەدرصیدار ةەصەر ئەو خسةە هاخ   8111یەکێذی ًە 

ئەو خسةە دەرفەدی زۆر زێڕینی ةۆهادە پیػ ،نازێوی : وەرچەرخانەكە 
زۆری پێدرا ،ةەدایتەدی ةۆ هان مضعىدةارزانی ، ةۆیەهەَ جار هیغەی 
مەالیی وجەالًی ًە پیػ الدراو خىدی ماَ جالي وةاكی )َ ش(ی یەهیذی 
خۆیان ماماي دەگەڕان ةۆهۆهردنەوەی دەنگ ةۆ ةارزانی ، دوایػ یەهیذی 

نی ةۆئەو خسةەو خىدی صەرۆهەهەی ةەجێهێغر ، زۆرةەی جىمگە گرنگەها
خىدی نەوعیرەوان مضذەفا چەند جار ةەدەنها هادە الی وهەمى 
دەصەالدیوی پیدا ،الیەنە ئیضالمیەهان پاًپغذیان هرد ، ئیموانیەدیوی 

% هیغذا 52مادی یەهجار زۆر هەودە دەصر ئەو خسةە ،ةیجگە ًە پغوی 
هىردصذانیغیان نەداوەةەغداو نەودیان ةەكاچاغیػ دەفرۆعر ،داهادی 

هەر ةۆئەو خسةە ةىو ، پەیىەندیەهی نیىدەوًی ةەهیسی ةۆپەیدا ةتىو ، 
ئەگەر چی ئەو پەیىەندیەو ئەو هەمى صامان و دەصەالدە زۆرةەی جار ةە 
خراپی ةەهاردەهاخ ًەالیەن ئەو خسةەو صەرهردایەدیەهەی هەچی هەمى 

ی هەودتىە صەرووی یاصاو هىرص 83الیەن ةیدەنگ ةىون ،  ئەو خسةە ةە 
ەمان ودادگاو ًێپێچینەوە ،  هەچی ًەدواییدا عوضذی هێناو هەریمی پەًر

–-صیاصی –-ئاةىوری –-هىردصذانیان ًەهەمى ئاصذەهانی )نیغذامنی 
دەعٌیمی ( ةە وێرانی ةەجێهێغر ، ًەهەمىی –-فەرهەنگی–ئیداری 

ى ئیموانیەدە صەرنجراهیػ در ةەدەیان مٌیار دۆالر كەرزاریغن ، ئەو هەم
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، جاریوی در ئەو دەرفەدە دووةارە ًەةەر دەصر ةێر ئینجا عوضر ةهێنی 
ناةیذەوەو مذامنەی میٌەدیػ ًەق ةىو ، هەر ًە ڕاصذیغدا ًەو دواییە ئەو 
خسةە ًەصەر ڕێتازی ةارزانی نەماةىو وەن خۆیان ئەو خسةەیان ةەو ریتازە 

وازیەی نێىان کەًذىر و ةۆ زیادر صەرنج ةدە ئەو ًیضذە جیاوەصف دەهرد ، 
فەرھەنگی مەال مضذەفا وعۆرعی عاخ و صەردەمی ئێضذای ةەرپرصانی 

 : ةەدواوە  ٢١١٧)پ.د.ک( ًە صاڵی 

  . %ی میٌٌەدی ًەگەڵ ةىو٩١صەرۆکی ھەمىو کىردصذان ةىو، نسیکەی  -١
صەرۆکی ئێضذا دەنھا صەرۆکی خسةەکەیە، دەنگی خسةەکەظ هەچی 

   زۆرهەَ ودەڤەریە .

 صەرکردەیەکی ئاینی ةىو، كەدەغە و )ةکە و مەکە(ی ةەو دەرازووە ةىو. -٢
وەک دەرازوو ةۆ  نادادگەریكایٌە ةەةنەمای  ي ئٌضذاي صەرکردەهەچی 

 ةڕیار و كەدەغە و ھەڵىێضذەکانی دادەڕێژآ.

ًەةەر دەرگای دوژمن نەةىو، صەودای ًەصەر ئاصایغی نەدەوەیی  -8
  یػ وایە داڕادەی پێچەوانە.ئەو ھێڵە ةەزێندراو جار نەدەکرد.

 میٌٌەخ یەک ڕێس و یەک مەةەصر ةىو، جیاوازی خسةی و ناخسةی نەةىو. -4
و پارچەپارچەیەو فرەمەةەصر و  میٌٌەخ پەردەوازە ەضذاًێئ ەرچیه

 جیاوازیەکی زۆری خسةی و ھاوواڵدی ھەیە.

 ضذاداێئ ەً و پێغمەرگە و خسب ًە خسمەدی میٌٌەخ ةىون. صەرکردە -1
 خ کراوە خسمەدکاری خسةی و ةەرپرش.میٌٌە
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دیاردەی ڕاصذگۆیی و مذامنە و دەصر و داوێن پاکی و دڵضۆزی و   -1
ئەمەک و صپاردەیی و خۆنەویضذی و پەروەردەیی و ئازایەدی و ةەرگری 

 ، ًەنێىصەرکردەو پێغمەرگەو خسب و میٌٌەخ ةاڵی کێغاةىو  نیغذامنی
ێ مذامنەیی، خۆویضذی، گى ێ دیاردەی دەصر پیضی، ةًە ئیضذادا هەچی 

ئینذامیی، عٌۆكی نیغذامن پەروەری، ةێەدان، نەصاغی، كۆپیە، ێنپ
 ىورەیی و ةەرگری،.. دەنیذەوە.ێة

ئەندامی خسةی و پێغمەرگە ھەدا دوای ڕاپەڕینیػ ةریذی ةىو ًە   -٨
کەصێذیەکی ةەڕێسی کاریگەر و ةەرژەوەندی گغذی خضذتىوە صەرووی 

امی ئێضذا ةریذیە ًە کەصێذیەکی ًەرزۆک ئەند ةەرژەوەندی دایتەدی.
 ةەرژەوەندی دایتەدی خضذۆدە صەرووی گغذی، صەرپێچ و یاصاعکێنە.

 پاةەندةىون ةەفەرمانی مادە .ئٌضذا پاةەند ةىون ةە فەرمانی صەرۆک.  -٩

ةەرپرصی مانای ةىونی ًە ةەرەی پێغەوە و دڵضۆزی و خۆعەویضذی و   -١١
مانای دەوڵەمەندی و خاوەن  ئٌضذا صیةەرپر  و صامان و صادە.. ماي ێة

کۆعک و دەالر و ةاخچە و کۆمپانیا و.. مانای ًەصەرووی میٌٌەخ و یاصا و 
 خۆةەزًسانی.… خاوەن ڤیذۆ

خسةی خسمەخ و کىردایەدی و خۆعەویضذی صەرۆک  پاڵنەر ةۆ ةىون ةە -١١
هحرچى ئٌضذاًح  ةىو.. خۆةەخػ ةىو ًەوەوە ناوی )پێغمەرگە( ھاخ.

پێناو نچینەیی مادەو صەرپێچی و خۆدەرخضنت و یان ًەپاڵنەری ة
  . ھێنانەدی مەرامێکی دایتەدی
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ًە صەردەمی مەال مضذەفا ًە نێى ئەندامانی پاردی ةاش ةاصی -١٣
ًەصەردەمی مضعىد  کىردایەدی وةەرگری و خۆنەویضذی ودادگەری ةىو ..

 . درةىو وعذى و ڤێالوئؤدؤمتٌٍ ةارزانی ةاصی پارەو 

زۆر ةاوەڕی ةەخسةایەدی نەةىو  صحرؤىك ئحوصا -١٤
خسةاًحهت ةەدەمارگیریەوە ًح ئٌضذادا ...ةە)ةەالودەفریلە(وەصفی کردوە 

 . ًەعیىەی مسایەدە  ەهەن د

گغذیە ، دەعێر هەندێ نەرێنی ًەو صەردەمیػ  ئەو ةەراوردە ڕەها نیە ،
ای المەخ ةىو، هەرچی ةاری ئیضذهەةىوةێر ، ةەالَ هیٌە گغذیەهە صە

ةەدرصناکی رووی ًە گەندەڵی و دااڵنی کرد و ةە ئاعاکرا  زۆر ن( ە)پ.د.
صەرکردە و کادیرەکانی ةااڵی ةىونە خاوەن کۆمپانیا و مٌیۆن و مٌیار دۆالر، 

ةەرنامەی  وجصذاو ھەرچەندە مضعىد ةارزانی  چەند جارێک دژیان
 ٢١١١ – ٢١١٨رووةەروةىنەوەی گەندەڵی و چاکضازی راگەیاند ةە دایتەدی ًە )

 ،ةەًینەی داوەو جێ ةەجێ نەکراوە  (جارئەو٥دا ئیضذا ) ،(٢١١٦ - ٢١١٥ –
اوە چاهضازیەهە وەن ةیرۆصرتۆیوای گۆرپادچۆڤ ةەصەر ةارزاىن درص

ًەوە  ، ةەاڵَ عەپۆڵی گەندەڵی و دێکچىون زۆرخۆیاندا وەرگەڕێ
، ةەعێى ثێیان وایە هەر خىدی )چاهضازیەهانیػ(ةەعێى ةىو گەورەدرةىو

ًە پرۆصەی گەندەًی یان پەردەپۆعوردنی ، زیادر ًەوەظ ةەعێوی در 
پێیان واةىو خىدی ریفراندۆمیػ ةۆ ئەو پەردە پۆعیە ةىە ، ةەدایتەدی 

وەک  ،ئامانجى رًفراندؤَ ًحةارجي وودارە ناهۆهەهانی ةەرپرصان 
 گەندەًی وکە ئەو  اریەیەکی گەندەًی ًەکىردصذان ةاش ًەوە دەکر نەزە

دەوًەخ چارە رًفراندؤَ و ةىون ةح صاًەی چارەنەکراوە ةە ٢٥کیغانەی ًەو 
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 ...دەدىانین ةٌێین گەندەًی ةىە هۆی عوضذە گەورەهان ، دەکرێر ،
داگەیغذە ئەو رادەیەی زۆر ةەی خیسةەکان و ةەدایتەدی )پ.د.ک( ئەو 

 وەصفانەی خىارەوە ھەڵگرێ:

ًە خیسةێکی کىردایەدی و نیغامنی وەچەرخا ةۆ خسةی پۆصر و  -١
 صىدمەندی و صەرپێچی یاصایی و نیغذامنی...

گە ًەوەی دؤالرج ةٌج مٌیۆن ٥١زیادر ًە  مانگانەخەرجی ئەو خسةە  -٢
 .دریغی خضذۆدە صەر خەرجی خوىمەخ كىڕصایی 

ًە پێغىدا ًە ناو خەڵک و ناو ھەژاران ریغەی داکىداةىو وەچەرخا ةۆ  -٣
خیسةێکی ةىرجىازی و دژی ھەژار و پێىیضذی ةە زیندان و ئاصایػ و ھێس 

 ةىو ةۆ مانەوەی خۆی.

ًە ھەڵتژاردنەکاندا صەرەڕای ةىونی ئەو ھەمىو دامىدەزگا و پارە و ھێس و  -٤
ر.. ھێغذا پێىیضذی ةە دەزویرکردن ھەةىو، ًەگەڵ خسةێکی وەک پۆص

ةسودنەوەی گۆڕان کەودە منافەصە کە نە پارە و پىي و نەدەصەاڵخ و ... 
 نەةىو، کە نەیذىانی ةێ دەزویر زاڵ ةێر ةەصەریدا.

ھەمى ئەوانە خسةیکی دارزییىو ًەرزۆکر ةۆ ةەرھەَ دەھینی نەدىانی 
  دوای ریفراندۆَ ھادە پیغی .ةەرگەی ھەورازیک ةگریر کە ًە

پێػ ریفراندۆَ  ھەر ةەناو   :دۆم دواى ريفران پەیوەندی ھەرێم و بەغدا
صیضذەمی فیدراڵی ةى ، ًەراصذیدا دەوًەخ ةى ًەناو دەوڵەخ وەةگرە زیادر، 
ةەاڵَ ًەدوای ئەو عکغر و نەکضەیەی )پ.د.ک( ًەگەڵ دىرکیا و 
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ھەرێم و ةەغدا( ًە  ًەدەصذدانی پغذیىانی نێىدەوًەدی)نیىانی 
، ةەڵکى جۆرە فیدراڵیەک دەةێر پاةەند ةە ەالداه ھاوصەنگی و ھاودایی

دەصذىری عێراكەوە، ًە  ةاعرتین   دۆخی دەدىانێ ةەرجەصذەی مادەی 
جار  ٦١( ی دەصذىری عێراق ةکا  ةۆ مانەوەی) ئەو دەصذىرە  زیادر ًە ١١٧)

رکردایەدی کىرد رێسی فیدراًی دیا ھادىە(،  ئەگینا صە ئٌذدادًى ناوی
ناوخۆی وا پەرخ و ةاڵوکردوە، واةێمذامنەی کردوە  ئەگەری ئەوەظ ھەیە 

صیضذەمی فیدراڵی پارێسگاکان پەیڕەو ةکاخ،  ًەو دەمە ةەپێ ی ئەو واكیع  
و صێکذەرە کاریگەرەکان ئەوەیە ةەغدا دەةێذە داکە مەرجەعی کىردصذان، 

ق، ئەوەظ گۆڕانکاری ًە ھێسی وادە کىردصذان کەودەوە ةەر رەخمەدی عێرا
پێغمەرگە و ئاصایػ و پارێسگاری ًە صنىرەکان و پەیىەندی دەرەوە و 
دیتٌۆماصیەخ و پرصی نەوخ و داھاخ ... زۆر الی در ًە دەصر ھەرێم 

ھەردوو  ەنامێنێر، ئەوانەظ ةە دەوری خۆی کاریگەری یەکجار زۆر ً
جاران ًە صەرف خیسب ةەدایتەخ )پ.د.ک( دەکاخ، ئەو دەصذکرانەوەی 

کردن ودەخغان وپەخغانە و گەندەڵی و ةێ دامەزراوەیی و صەرپێچی 
یاصایی... نامینیر ، کە ةەعی زۆری چااڵکی و ةەرگەی مانەوەی ئەوخیسةە 

 دەصەاڵدانەی پێکدەھێنا.  

خسب(  نەمانی ئەو ئیمذیاز و خەرجی و دەصەاڵدە زۆرە )ةەکارھینانی ةۆ
 ذەوە، یەکەَ ھەنگاوی ةچىکتىنەوەظئەگەری زۆری ھەیە خسب ةچىک ةێ

دورخضذنەوەی مضعىد  ئینجا چە جیناهۆن وصذداىن ناو ەدە ةرًذى ةىو ً
ةارزانی، کاردانەوەکانی جەماوەرە دایتەدیەکەظ گىزارظ ةىو ًەو ژانە، 
رەنگە ةچىکتىونەوەی چەند كۆناغێک ةتڕێر، ةەپێی ئەو ئیجرائەدە 
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ری خیسةەکان دەةێـەوە، دەصذىری و یاصاییانەی رووةەڕووی ةەعی زۆ 
ةەاڵَ چىنکە )پ.د.ک( ًە صەرووی دەصذىر و یاصا و صیضذەَ صىدمەند 

و یاصای   (4)مادجي عێراكی ةىە، ةۆیە زیادر ئەو دەگرێذەوە، ًە دەصذىری
ڕێ ةە چەهداری خسةی ناداخ ،   عێراقەًتژاردنی ى ًاصاي هخیسةەهان

یاصای خیسةە ًه ( 51مادەی )( ًە 8ڕگەی )ةًە  ًەهەریمی هىردصذانیػ 
کىردصذانیەکانیػ رێ ناداخ خیسب چەکدار و میٌغیا و پێغمەرگەی و 

( 4(ی مادەی )8ەهەمان عێىە ًە ةڕگەی )ةئاصایػ و زیندانی ھەةێـر، 
رێ ناداخ ةە خیسةی ًەهەریمی هىردصذان    ( چەن51یاصای ژمارە )

یچ خیسةێک نا ةێر ھ ٢/١١/٢١١٧ًە  عێراقخوىمەدی یەکەَ ةڕیاری چەهدار، 
ةەعداری ھەڵتژاردن ةکاخ ئەگەر چەکداری ھەةێـر، ةەوعێىەیە دەةێ 
)پ.د.ک( چەکداری نەمێنێ، ئاصایغی نەمێنێ، زیندانی نەمێنێ، مىچە و 
ةىدجە و ئەو دەصەاڵدە کراوەیەی نەمێنێ، کەوادە زۆر ةچىک دەةێذەوە، 

 .   ئەگەر رووةەرووةىنەوەی دارایی و ئەمنی و پرصی دریػ ھەیە
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 ك(.د.ەركردایەتی )پ سکاىنییەژیسرتات ەڵەھ

ًیضذێکی دوورو درێژ ھەیە ًەو ھەڵەو چەودیانەی صەرکردایەدی ئەو     
خسةە کردوویەدی و ةاصکراوە، ئەوەی ًێرە ةاصی دەکەین ھەڵە 

 صرتادیژیەکانە، ةە کىردی ئەمانەن:

 ەیگێپ یکردن یار یو د کانییەدڵەو ەىدێن یەندەى ەیپ ەً ةىونەن زاە.  عار ١
 ەژ ۆو پر  ۆکیپ-کطیصا یدیەصاصەو خ راصرەناو  یدەاڵ ژھۆر  ەکىرد ً

 . کاخەد ػیئ ەیەناوچ وە(ًەیەکەژ ۆپر  ٩ صرەةە)میکانییەھانیج

 یێذتیدىان کىرد رەگەکىرد،  ئ ەیگێپ ەماڵندنی خ ( و١)یخاً ە. پاًپغر ة٢
 واەئ ینێپەةض ٧ یندەةەً صذکراوەًتۆ ك یالواز  یکێراكێع ۆة (عیواك یمر ەئ)
 ۆیھەة کەن ە(ةى ٣٦ یٌیو ھ ٦٨٨ یار ی) ةر ێىدەوڵەدین یىانیپغذ ۆیھەة

 ێنادىان ھانیوج راصرەناو  یالدەژھۆر  ەیخۆ ةارود وەً  واەئ ،ۆیخ یس یھ
 وەئ ۆیە، ة یوًەد یادر یز یىانیپغذ ێةەةکاخ ة رپاەة عیواك یمر ەئ
 امنانەیھاوپ یوالدان کاویمرەئ رەگەئ رێناة ودىوەرکەص ەمۆ فراندیر
ەروەن پیػ ریفراندۆَ ًەدىیژینەوەهەمان ًە )ه ةنەن یىانیپغذ یواو ەدەة

 یەىانیپغذ وەئ َۆ فراندیر ػیپ یەةىاە، د پیػ هەمىان ئەوەمان ڕاگەیاند(
 یىانیپغذ یمى ەھ رەدر ھ یکانەمۆ فراندیر یةاك کە، و  رێةکر رەگۆ مض

 ( . ەةاش کراو  ادریز خىارووەً کە)و  ەانیکردوو نجایئ ەةى ەھ یدەوًەىدین

 وەو ئ اصرەڕ ناو  یدەاڵ ژھۆر  یکانییەانکارۆڕ گ ەً ةىونەن زاە. عار ٣
 ەکاَ ال ً ۆئاخ ةىوەن یوونڕ  یکەیەروانگ ،ەیەھ ەناوچ وەً ەیانیعەداة
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جار  ێًەگ ۆیەة ةىو،ەھ یکىردصذان ەیو ەةسوودن یژ یصرتاد خەخسم
 کىردصذان. ەدژ ة ینداێجەئ ەةىو ً ڕپ کییەژیصرتاد ەودەکەد

 ەناةن کانیەسمیناًیۆ صو نا یعروة یەصىن ەنیە( ال8)یخاً ە. پاًپغر ة٤
ەی و ەئ کەو  یکیداکذەة رەگەکىردصذان  م ینىصەچار  یماف ۆپاًپغر ة

 وەئ یدیەرکرداەص نۆ ،چ ایدىرک ػیدر یکیرۆ جەو ة امراخیئ ویەصعىد
 ۆخ مرتەک ەخسة وەةىو ئ ضریىیپ یگغذە، ة  داندەًەًخەخراپ ھ نەخسة

و  ەیکۆ ئ ەڕێیماندوو ةکاخ و چاو  یمیلٌیئ یووالدان ەة
 ةکاخ  . یمیلٌیئ یووالدان ەً ڕاصذەكینە()یىانیپغذ

 یودنەککێر  ەة یذىانەیکىردصذان ھادتىو ن ۆة ەینێڕیز  ەدەرفەد وە. ئ٥
 ،ەو ەةکاد ڕپ یوًەد یاصای یچاو ڕەو  کانییەماصۆ تٌید یەندەى ەیو پ یرمەف
 ەڵگەً یچ رەوروةەو د راقێع ەڵگە) چ ًکرد انیعەد ەیودنانەککێر  وەئ
 زمتى  ٢٢ یژ ۆر  یودنەککێر  ەیمنىن انینیالواز ةىو، الوازدر رۆ ( ز ەو ەر ەد

 ەیودنەککێر  وەئ ػیئاةىور یوو ڕ  ەةىو، ً مێر ەو ھ راقێو ع نۆ پنذاگ٢١١٦
 ةىو . یکانەاندنۆڕ داناغازو د ەڵگەً

 ەپغذڵپا ەیو ەنۆڕیگ رەصە)پ.د.ک( ً یدیەرکرداەص ی. کارکردن٦
  .یمیلٌی( ئیکانەصاخذ ەپغذڵ)پا ەة یدڵەو ەىدێن یکانەنیكەراصذ

 نایة ەکردن ة ڵركاەصۆ خ هەًضان ةەکىردصذان  ەیو ەناکردنیةە جیادی ً. ٧
 کەصىپا  و چ ەیو ە( و دروصر کردن٧) یندەة ەً ینانێرھەو د راقێع یکردن

 ەة یندەپاة ۆة کردەد انیراكێع یژگار ۆئام واَەردەة ان،ۆیة ەکۆ فر  وەةاةەو د
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کىردصذان  ەً ۆیخ یچە... ککتىونیەو  ەییزراو ەدام صذىوروەد اصاوی
 .کردەد ەیانو ەئ ەیوانەچێپ یکار 

 ەو ەدەن يەگەً یدەتیداەة ةىوەال گرنگ ن یکانیەوًەد ەنامەًگەوةڕ ا ڕی. ة٨
 وەنامەًگەوة ودنەکڕی ەدۆ کردەن یکانیەماصۆ پٌید یە، چاالک کانەکگردى یە

 نیةاعرت کاظیمرەئ ەیو ەر ەد یر یزەو  ەیدوا نام  ، یوًەد یەیصۆ د
ە دەةىە هەنگاوێوی ةە نێىدەوًەدی هردنی دۆزی هىرد هەچی ه ەیەمنىن

 ةاعی ًێذێنەگەیغنت و ڕەدیان هردەوە .

( ةە ووردی پرصی مافی چارەنىش و مافی 3هەر پاًپغر ةە خاًی) -4
جیاةىونەوەیان ةۆ ًێى جیانەهرایەوە ةە پێی یاصاهانی نێىدەوًەدی ، ئەو 

 وای ةردن ئیضذاظ صەرصىڕماون ًەو ةارەیەوە . دیوەي هردنە ةە هەًەی

 کەو  ەةى  کۆ رز ەً رۆ ز  یچەو ک یکدار ەچ یس یھ رەصەً عذامدی. ئ٩
 نجای،ئ ١٩٩٦ یئاة ی٢٧ئاب دا  ی٢١ ەً ػی،دوا ۆڕیک ەً یکانەعکضذ
 ە ًداعىش يەگەً یعکضذ نجای،ئ ە گەڕانەوەی یەهێذیً  یکانەعکضذ

 یواو ەد َۆ فراندیر یدواەً انی، دوا عکضذ ةەدواوە  4102//ئاب7
 نیردرۆ ز  ۆیەچىو ، ة صرەدەدا صنجار ً نیخانل ەً ١٤١ ەیماد ەیناوچ
 یصاًە)ً یکىرد یدر  یکینیەال یدژ ەً ەةى  ەگانیة یس یھ ەة یضذیىیجارپ
 ایدىرک یکانەس یھ ١٩٩٢ یصاً – رانیئ یخدکا رەصۆ ة یرانیئ یس یھ ١٩٨٢

 یصاً – یذیکیە رەصۆ ة یعێراك یکانەس یھ ١٩٩٦ یصاً – ەکەکەپ رەصۆ ة
 ..( . ەکەکەوپ یذیکیە رەص ۆة ایدىرک یکانەس یھ ١٩٩٧
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 تژاردوەڵگرنگ ھ رۆ ز  یکێپرص ۆة یگىنجاو ەن رۆ ز  یکێکاد داییداۆ ک ە. ١١ً
 کردیوا یکەر ەص ۆیدوو ھ َەاڵ ، ة١٩٧٥ ڵیصا ەیو ەخراپرت ً یکێعکضذ ەةىو 

 نھاەد ە)پ.د.ک( ة انیکیە ر،ێةەن ١٩٧٥ ڵیصا کەو  ینجامەو ئ یر ەگیکار ەک
 وەاو ۆڕ گ رۆ ز  ەکەو ناوچ ھانیج یخۆ ةارود انیمەدوو  ةىو،ەن پانۆڕەگ ەً
 ی)کادەخاً وەئ یگرنگ رەةە...ًەرگردىو ەو  یرز ەة یکێکىرد ئاصذ ەیگێپ

 . ەیەةرگ وەً نەیکەد رەصەً یکەیەصذەًى ە( ھگىنجاوەگىنجاو و ن

 ێڕوانینی ئەمریكا و پارتی بۆ كاتی ئەنجامدانی ریفراندۆمت

کادی نەگىنجاو خاًێکی زۆر گرنگ ةىو ًە دێکنەگەیغنت، دائەوصادەظ 
ًەو ەرهردایەدی پاردی و ئەوانی دریػ ص وەک پیىیضر 

کەدەیان ووخ  ئەمریکا(نەگەیغنتهى ةەدایتەدی –-)پەرەگرافەدەوًیە
ئیضذا کادی گىنجاو نیە، )پەیامنگای ةرۆکنسینگ(ی ئەمریکا  ًەدوا ڕاپۆردی 

صاي  ١١١ئەو خاًەی ةەووردی ڕوون کردۆدەوە، ةە نیضتەخ ئیمەی کىرد 
ًەمەوةەر کادی دەوًەدی کىردصذانی ھادىەو دا ئەو صادەظ ، ئەوکادانە 

کراوە گىنجاون کە ناوەخۆی کىردصذان پذەوە وئامادەصازی ةۆ 
ًەةەرامتەریغدا ةارودۆخی صیاصی وئاةىری ویاصایی وصەرةازی دەوًەدی 

ةەالَ ھەر ووالدەو کادەکی گىنجاوی خۆی ھەیە  ،کەرەکان ناًەةارداگیر 
جیایە ًەوەی در ، صیاصەدی دەوًی ًە کاخ وصادی ئیضذا پێی چاک نیە 

ماداَ ةۆھەر  ەصذواری صنىر()ددەصذکاری رۆژھەالدی ناوەراصر ةکریر
ةۆعاییەک ھیسی دىندڕەو ئامادەةێر پری ةکادەوە ، واھەصر دەکریر  
ھەًىیضذی دەوًی ئەوەیە کە خسةەکانی ھەریمی کىردصذان  ملەوەمادی 
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ملەویامدە ًە  ئەو ڕەنگە پڕکردنەوەی ةۆعایی رۆژھەالدی ناوەراصذیان نیە ،
 ینن .تةکىردانی رۆژئاوا 

ۆر الیەن دەگرێذەوە، ز ا ھەرچی کادی گىنجاوی دایتەدە ةە ئەمریکا ئەو 
ردەکەوێ ةسانی چ جۆرە ئارصذەیەک صە عێراقدەیەوێ ًەدوای ھەًتژارددی 

دەیەوێ ھەریمی کىردصذان پاًپغذی عەةادی  ،چەندە ةەالی ئەمریکایە
ةێر )وەک ًەدوا ڕاپۆردی ةرۆکننیسھادتىو( ، ئەگەر ةەالی پیچەوانەی 

 ئەمریکا ةیر ئەو کاخ ةەگىنجاوی دەزانی. 

 ةاظ ًەوەەرهردایەدی ئەو خسةەصالیەک ًەالیەکی در دائەو صادەظ ئەوەًە
نەگەیغر کە گۆڕینەوەی پەیىەندی )صرتادیژی ًەگەي ئەمریکا( ةە 
پەیىەندی )داکذیکی دىرکیا( چەندە زیان ةەخػ ةىو ، زۆر گىێی ةە 

(ی  NPRپەیىەندی ًەگەي ئەمریکا نەدا ، ًەدوا ًیدوانی مضعىدةارزانی ةۆ )
ئەمریکی وودی ئیمە ةە پەیىەندیەکامنان دادەچینەوە ًەگەي ئەمریکا 
،ًەکادێکا ةە ھەمى پیىەرێکی زانضذی صیاصی دەةىایە ةٌێر 
ةەپەیىەندیەکامنان ًەگەي دىرکیا دەچینەوە ، ًەوەوە ةەڕوونی دەردەکەوێ 

پێگەی خۆی ًەکىردصذان  -١ھیغذا صەرکردایەدی ئەو خسةە نازانێر :
نازانیر پاًپغذی دەوًی ةۆ -٢دصذان ًە جھان چەندە وپیگەی کىر 

نەیسانیىە صرتادیژی  -٣کىردصذان ًە پەیىەندیە ئیلٌیمیەکان نایەخ 
ئەمریکا ًەناوچەکە چیەو ئەوەی صەرکردایەدی )پ د ک(کردوویەدی 

ی و ئاصذی رۆژھەالدی عێراكًەصەر ئاصذی ناوەوەی کىردصذان وئاصذی 
ەوەوە ً ،صەدی دەرەوەی ئەمریکا ناوەڕاصر ناکۆک ةىە ًەگەي صیا
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دێونەگەیغذنێوی كىوي ًە نێىان گىنجانی صەرهردایەدی پاردی و 
،ةەکىردی ًە ةڕگەی داھادىو ًەصەر ئەو نەگىنجانی ئەمریوا  صەری هەًدا

 ةاةەدە دەوەصذین . 
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 تێنەگەیشنت لە سیاسیەتی ئەمریكا

 ک(.د.و )پ ئەمریکا خاڵە ناكۆكەكانی

ئەو کارە زیادر ةە  ھەیە ةەفەرمی ، مامەڵەی ئەمریکا کەمرت ًەگەي خسب 
(CIA صپیردراوە ، ةەدایتەدی خسةی چەکدار الی ئەمریکا ًەًیضذی دیرۆر )

)ةۆ ناوەخۆیی( دۆماردەکاخ ، دانەدىانن صەردانی ئەمریکا ةکەن ، ةەگغذی 
ەیغذۆدە ةەالَ نەگ ( ،CIA ھەیە)ةەدەر مەڵەیماًەگەي ھەریمی کىردصذان 

دەنھا یەک  ئاصذی ریکەودن وةەًگەنامەو دیپٌۆماصیەدی فەرمی ،
مادەییەکەی نیىان )پنذاگۆن  ٨ةەًگەنامە ھەیە ةریذیە ًە ریکەودنە 

( دەًیر کادیەو ماوەی صاًیک ٧وةەغداو ھەوًیر(ئەویػ ًە مادەی )
 هۆهیەهانیناکۆدایی دیر ، کەوادە ةەفەرمی نادىانین دەصر نیغانی 

دەةیر ًە چىارچیىەی دىیژینەوەو   ،)پ د ک(ةکەین ةە ةەًگەنامەریکاو ئەم
عیکردنەوە ةیر ، ةەالَ ئەو ةەیانەی وەزارەدی دەرەوەی ئەمریکای رۆژی 

ةارزانی و  ةە ڕوونی پیغىازی ًەدەصذکیغانەوەی مضعىد 8152/  51/  81
پیخۆعداي ةىونی گىزارعە ًەو ناکۆکی وناڕازیانەی ئەمریکا ةەرامتەر 

زۆرن و کەًەکە ةىە  ةەریەهەودنانەظایەدی )پ د ک( ، ئەو صەرکرد
 ،ةەکىردی ئەوەی ةنچینەییەکان ھەًدەةژێرین:

ئەمریکا ڕای ًەگەي ئاةىوری صەرةەخۆو ناردنی نەوخ نەةىوەو پیغتینی  -١
 ئەوەی کردوە ھەریمی کىردصذان دەکەویذە كەیران .
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پێی ةاظ نەةىە ئەو ھەمى پەیىەندیە زیادەڕۆیە ًەگەي دىرکیا ھەیتىە  -٢
 . پەیىەندیەکی نۆرماي ةیر وای ةەةاظ زانیىە،

(و دىرکیا رازی  ًەةارەی کىردصذانی رۆژئاواظ ًە ھەًىیضذی )پ د ک -٣
ە ئەمریوا ةە هاوةەعی خۆی دەزانێر ًە )پ.د.ن( چاوەڕواندەهرا ، هنیە

 ەگەڵ هىردانی رۆژئاوا.هەماهەنگی زیادر ةواخ ً

ًە دۆمارگای مافی مرۆڤ ورۆژنامەنىش و صەروەری یاصاو عەفافیەخ  -٤
 رازی نەةىە .

،  ێرداوای کردوە ةاصی دەوًەدی کىردصذان نەکرێ ةەالَ ئیغی ةۆ ةکر -٥
 . پاةەند نەةىونًەوەظ 

( کە ٢١١٦/متىز/٢٢ةەپێی ڕێکەودنی نیىان) پنذاگۆن وھەوًیروةەغدای  -٦
ی ئەو ریکەودنە )دەةیر ھیسی پیغمەرگە ٦مادە ، ًەمادەی  ٨پیکھادىە ًە 

ةکغیذەوە( کەچی مضعىدةارزانی دەیىوخ ناکغیینەوە ،دوای 
 ًەناوچەکانی دریػ کغایەوە .

زۆر گرنگە ، ةەدایتەدی ئارامی و  عێراقةۆ ئەمریکا صەرکەودنی ئەزمىنی  -٧
یریەی چاوپۆعی ًە صەكامگیریەکەی ،  ةۆیەظ ًە پیناو ئەو صەكامگ

ھەندێ پیغیٌکاری دەکاخ ، ةەھەمان ھاوکیغە  صەكامگیری 
چاوپۆعی زۆر پیغیٌکاری ًە پیناو کردوە ًەالیەن  ،ال گرنگەکىردصذانیغی 

ھەردوو دەصەالدی ةەغداو ھەوًیر ، ةەالَ ًەکۆداییدا ئەگەر )ناصەكامگیری( 
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دەکاخ  عێراقھەریمی کىردصذان وةەغدا دیکگیرا الیەنگری صەكامگیری 
 یەکەَ جار ، ئەوەظ خیالفیکە ةەڕێىەیەو ماناکەعی روونە .

ڕاصذەوخۆ پرصی ریفراندۆَ ةىوزۆر نارازی ةىو پێی وایە  هۆهینادوا  -٨
پیغتینی وئەنجامەخراپەکانی ةەو صەرکردایەدیە وودىەو  ،کادی نەھادىە 

 ةەگىێی ئەوانیػ نەکراو عکضذە گەورەکان ًێرەوە دەصر پێدەکاخ .

  و ئەمریكا بەرەو كێ؟ ەیوەندی كوردپ

هىرد  ێر ئەمریوا دیضان پغذی ًەڵن(دە.د.ضذا صەرهردایەدی )پێئەوەی ئ
ػ ریفراندۆمیػ هە دەیان ووخ ێهەروەن پ هردو ةێىەفا ةىو وانیە،

ەظ وانەةىو، ڕیفراندۆمە ئەو  ەدی هىردصذان وڵئەمریوا الیەنگری دەو 
صیاصەدی دەرەوەی ئەمریوا  نەگەیغذنیێد و ڕوانگەی چەودە ًەو هەرد

، و ئەمریوا ، ًەناوچەهەظ صەةارەخ ةە پەیىەندی هىرددێر ةۆ ناوچەهە
 هىردەیەن ًەو صیاصەدە ةاش دەهەین :

 صەرەنجامەهانی و 5451ی ةیوۆ  صایوط ًەڕێوەودنەهانی ئەمریوا خىدی 
 ةەریذانیا ةەعدارنەةىوە، ئینذداةا و ناوەڕاصر ڕۆژهەالدی هردنی ًەداةەظ

 ئینذداب، وەن ةدەن پی ئەرمینیای و ةنىصێنن چاوی دا هەوڵیان فرنضا و
 ةیوەنە  دەیانەوێ دەهەن،  ًێ فێٌی ئەوە دەرهەوخ ةۆی ئەمریوا دوای  ةەاڵَ

 روصیا، و ًینین ًەصەردەمی عیىعی ةەًغەفی ةسودنەوەی ًەپیػ صەنگەر
 وەصذا، وهاوپەیامنان ةەریذانی ئەوهەنگاوانەی ًەدژی ئەمریوا
 مەةەصذە ئەو ةۆ ةنەماهەی54 صەرۆهیەوە ویٌضۆنی ًەالیەن5453ًەصاًی

 ناوچەی ةۆ( هراینی ـ هنگ) ًیژنەی5454 صاًی ًەدوای ةاڵوهردەوە،
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 هرد، (املفذىح اًتاب صیاصە) وداوای نارد ناوەڕاصر ڕۆژهەاڵدی
 عىصامنی ًە ناوچانەی ئەو هەمى هرد پێغنیاریغی

 ،(االمم عصتە) مىمذەًەهادی صەر ةخرێذە )ةەهىردصذانیغەوە(جیاهراوە
َ ئەو صیاصەدەی ةاظ ةۆ نەچىە صەر ناچار هەودە دوای صیاصەدی اڵ ةە

هراین(   –داةەظ هردنەهانی ةەریذانیاو فرنضا ، ًەدوا ڕاپۆردی ًیژنەی )هنگ 
داهۆهی ًەو ووالدانە هرد هەدازە ًەالیەن ةریذانیاو فرنضا دروصر هراةىون ، 

دەهاخ ،ًەو هادیەوە  عێراقیەهپارچەی خاهی ًەڕاپۆردەهە ئاماژە ةە 
نەگۆڕاوە ، هەر  عێراقصیاصەدی ئەمریوا ةەرامتەر یەهپارچەی خاهی 

ًەصەر ئەو ةنچینەظ پەیىەندیەهانی ئەمریواو هىرد ًەةاظ درین دۆخی 
 یەهەَ ئەوەةىە )هىردًە دۆزەخ دەردەهێنی ةەالَ نایخادە ةەهەعر(، هەر

 هادتىن هە  دەهرێ ةەدی هراین( -)هنگژنەیەًی ئەمریواًەو هىردو پەیىەندی
 نیىەی دا هادیەوە ًەو دانیغذتىن، هىرد نىێنەرانی ًەگەي ًەهىردصذان

 ةەو هىردیػ ًەگەي نەةىەو ًەناوچەهە وای ڕۆًێوی ةیضذەَ صەدەی
 ةەریذانیا میرادگری ةىە ةڵێین دەدىانین هادیەوە ًەو نەةىە، عێىەیە

 وادە)صۆڤیەخ یەهێذی رووخانی و ةیضذەَ صەدەی داهۆداییًەناوچەهە 
 ًەةەڵگەنامەنهێنی وەن) ئەمریوا هەًىێضذی( صارد جەنگی نێىان ًە

 زیادر،  ةگٌێنی هىرد ًەهێغەی نەیىیضذىەخۆ( دەردەهەوێ وئاعوراهان
 ًەهەمى پیادەهردوە، ًەناوچەهە پیوۆی وصایوط ئیضذعامری ةنەماهانی

: دەرهەودىە وناڕاصذەوخۆهان ڕاصذەوخۆ دیپٌۆماصیە چاالهیە ةەڵگەنامەو
 هىرد میٌٌەدی هە ةێر ئەمریوا كەناعەدی رادەیەی ئەو نەگەیغذە هەرگیس

 ةەهاناخ دۆزەخ ًێىاری هەدەهەوێذە  ةەاڵَ چارەنىصە، مافی عایضذەی
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 جۆرە ئەو ةەهەعر، نادخادە  ةەاڵَ دۆزەخ ًە دێنێر دەرخ دێر،
 دی . هادە  ًێ ی5421 عوضذی ًێی هىرد دێنەگەیغذنی صیاصەدەو

 ًەدوای ةەهىرد صەةارەخ ئەمریوا صیاصەدی ةەصەر گۆڕانواری یەهەَ 
 خمینی أ ةەصەرۆهایەدی ئیران عۆرعی صەرهەودنی ًەدوای 5424 صاًی
 ئەوەی دوای صرتادیژی، خیضاةادی نێى هىردهەودە دارادەیەن دێر،

 یارمەدیدەری نەةىنە8118 وًەصاًی صەرهەودن دىرهیاظ ًە ئیضالمیەهان
 ةە دەهانێى در جارێوی عێراق ةۆصەر هێرعیان هادی ًە ئەمریوا هێسەهانی
 ًە ةەعط ڕووخانی ًەگەي ةەرز، ئاصذێوی دراةۆ ئەمریوا هىردو پەیىەندی

 دەهانێوی دووةارە ًەعێراق ئیضالمیەهان دەصەاڵدی وگەیغذنە عێراق
 دۆڕاندنی ًە هىرد ةۆ پەیىەندیە ئەو هەوادە درا، گەورەدرةەوپەیىەندیە

 مەدرەصەیەهی ةەهارةىنی دەصر وادە هادىە، ئەمریوا فەرمی دۆصذی
 ًە ةێر، دروصر زیادەیە پەیىەندیە ئەو هردوە وای ئەمریوا ًەگەي نادەةا
 ةۆعەوە ج ًەالیەن( دژمی یان ًەگەملی یان) جەنگی دروعمی ەوە8118

 ئیران دەوڵەدی مانەوەی و عێراق ًە و ئەفغانضذان ًە عوضذیەهانی جاڕدرا،
 هەنگاوە ًەو واز ئیرت ئۆةاما، ئەمریواوهادنی عوضذی هۆی ةىە خۆی وەن

 هىرد ًەكازانجی ئەمریوا چەودەی صیاصەدە ًەو ئەگیناةەردەوامی هیرنا،
ةەدیىێوی   ةىو ناوەڕاصر ڕۆژهەاڵدی صیاصی نەخغەی دێودانی ماداَ ةىو،

 پرۆژەی) انی چاهضازی رۆژهەالدی ناوەڕاصر در هادێ ئەمریوا پاةەندە ةە پرۆژەه
 هۆًن اًرشاهە متادرە - ز8114 ًە ئەمریوی گەورەی ناوەڕاصذی ڕۆژهەالدی

 ًە هىڕ ةۆعی ج ووداری-دازە ناوەڕاصذی ڕۆژهەاڵدی زـ 8118 - امریوا– پاوي
(ئەوا ةۆهىرد ةاظ نیە ،ةەالَ هادێى الدەداو پاةەند دەةێر ةە   ز8118/ 1/55

 ،( ةۆ هىرد ةاعرتە ئەالن گاًىن –-ةرنارد ًىیط  –-ةریجنضوی گەالًەهانی ) 
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 صىودمەند هادانە ًەو نیە، رسوعذی ئەمریوا هىردو پەیىەندی ـ 5: وادە
 ةىنەوەی صذاندەر نارسوعذیە، ناوەڕاصر ڕۆژهەاڵدی دۆخی هە  دەةێ

ةتذەوە  نەةێ صەری هەداپەیىەندیە ةاالهان  ڕەنگە مەدرصێدارەةۆهىرد،
 وئیران( عێراق)ًە دىرهیاو ئیضالمیانە هێسە ئەو ةىنی ـ 8  پەیىەندی نۆرماي

 ـ 8 هىردایەدیە ةسودنەوەی جەژنی وةاعەو  پەیىەندیە ئەو هۆی ةىویذە
 ًەو والدان ةەعط ڕووخاندنی ةە هردوە هىرد ًەگەي چاهەی ئەمریوا

 .ةەصذتۆوە ناوەڕاصذی ڕۆژهەاڵدی ةىو صەدەیەن نسیوەی صرتادیژەی
 ةوا، رزگار ةۆ هىردصذانر نایەخ ئەمریوا  دەردەهەوێ صەروو ًەوەی

 ةێر زانضذی ووردو ةەرنامەخ ئەگەر دەها دروصر ةۆ گغذیر صێتەرێوی
 ةنچینەیە ئەو ًەصەر دەةێر، پێچەوانە ئەگینا دەةی، صىدمەند ئەوا

 و خۆیی پەیىەندی صەر ئەمریواةگەڕێذەوە هە مەنذیلیە صەرەنجامێوی
( وئیران ودىرهیا عێراق) ئەگەر  دەةێ ةەوە زیادر ئەوەظ ناوچەهە، واڵدانی

 .  هەًگەڕێنەوە ئیضالمیانەیان ةنەما ًەو

 پێغوەعی چاهەی ئەمریوا ةەعط ًەڕووخانی ةینیامن هەروەن 
 كاعیدەظ و رانێئ ةۆ دەنانەخ هىیر، ،عێراق میٌەدانی) هرد هەمىالیەن

 ًەگەي نەهرد دەواو چاهەهەی  ةەاڵَ ،(ةینی صداَ رووخانی ًە صىدیان
 یعێراك خىهمی خۆی ڕاصذەوخۆ هە فەدرەیەی ًەو هەرةۆیەظ هىرد،

 هۆمار صەرۆن هەیەهەَ دۆصذەهانی، ی  ًەڕێ یاخىد ،(وةریمەر گارنەر)هرد
 چارەصەر هىردی هێغەهانی عالوی ئەیاد وەزیران صەرۆن و وەریا غازی

 دوو ًەو ةۆهىرد صەروو ًەوانەی ی وادەصذوەودیو ةەپیچەوانەوە دەهرد،
 هێغەی ةنەچەی ًەڕاصذێدا هادەدی، ًەدوادر ةەڵوى نەهادەدی، فەدرەیە



 
 

30 

 هەرچەندە دێر، 81هێٌی صەرووی فڕینی دژە ةڕیاڕی ًە 541مادەی
  ةەاڵَ هرا، هىردصذانیان ًەگەي ةىو گەورە پیاوەدیەهی ئەوهادی

 ةۆیە..  نەدەةىو، ئێضذا هێغەیە ئەو ةىایە84 هێٌی صەرووی ڕاصذیەهەی
ةەدەنها ،  هىرد ةۆ نین ئێضذا دەصذوەودانەی ئەو خاوەنی ئاوا ڕۆژ ئەمریواو

هەمى ئەو صیاصەدە ئاًۆزەی رۆژهەالدی ناوەڕاصر ًەالیەن صەرهردایەدی 
نەةىو ، ةۆیە نەیان زانی مامەًەی  )پ د ن(و زۆرةەی ئەوانی دریػ مەفهىَ

ةەڕای زۆرةەی عارەزایانی صرتادیجی نامەهەی صرتادیژی ًەگەي ةوەن ،
)دیٌەرصۆن(ةۆ هان مضعىد گىزارظ ةىو ًە ًىدوەی پەیىەندی هىردو 

صاًی ڕاةىوردوو دەرفەدیوی وانەهادتىو واظ چاوەڕوان  511ًە ئەمریوا ، 
گرنگی دێداةىو ،ةەالَ زێڕ الی زێڕینگەر ناهرێر ةەو زوانە ةتێذەوە ، ةنەمای 

ةەنرخە ، صەرهردایەدی ریفراندۆَ نەیسانی ئەو ةەًێنانەی ًەو نامەیە هادىە 
ًە ئیضذاعدا صیاصەدی ئەمریوا ةەرامتەر هىرد زۆر  چەندە گرنگن ،

نەگۆڕاوە وەن )هان مضعىدةارزانی (دەًیر ، ةەًوى صیاصەدی ةەرامتەر 
گۆڕاوە ، پێی وایە صەرهردایەدی هالصیوی  خۆی و صەرهردە هالصیویەهان

ردی دەةێر ةگۆڕدرێر ، ةۆیە ةە فەرمی ى هەردوو خسةی دەصەالدی ه
پیغىازی ًە دەصر ًەهارهیغانەوەی هان مضعىد هردو الیەنگری 

 8ئەوەی ڕوویدا ًە  صەرهردەگەنجەهانی هرد)نیچیرڤان وكىةاد( ،

 ئەو در ڕوون ەمىیانًەه ،هادتىو ةەیانەهەی وەزارەدی دەرەوەی ئەمریوا
 ریفراندۆَ هردنی هە دەهاخ ًەوە ةاش دەرچىە 51/4/8152 ًە هە ةەیانەی

 و ئاگاداری ئەوەظ،(اصذفسازیە) وهەرهىن داةڕێرناوەهان ناوچە ًە
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 پغذیىانی ئاماژەی ڕوونە ةۆًەدەصذدانی ، دىندە زۆر ئینساریوی
 .هاخ  داةڕێرناوەهان وناوچە هەرهىن ةەصەر هارەصادەی ئەو و نیىدەوًەدی

ًەدوا ةەیانی وەزارەدی دەرەوەی جارێوی در دووپادی ئەوە دەهادەوە هە 
، ئەمریوا واز ًەدۆصذایەدی دیرینەی خۆی ناهێنێ ًەگەي میٌەدی هىرد 

، یوی ةەهێس عێراكدەنانەخ دەًێر هىردصذانێوی ةەهێسمان دەوێر ًە 
گرێذەوە هەدا ئەوەظ ڕوونە مانای وایە ئەو صسایە میٌەدی هىرد نا

خسةەهانیػ ناگریذەوە ،دەنها صەرهردایەدی خسةەهان دەگرێذەوە ، 
هرد ،ةە پٌەی یەن  ًەوانیػ صەرهردایەدی ئەو خسةانەی ریفراندۆمیان

ن( (، ةەپٌەی دوو مەهذەةی صیاصی )ی.ن.ن.دصەرهردایەدی)پ.
،ةەپٌەیەهی دووریػ  صەرهردایەدی یەهگردىو ،ةەالَ مامەًەی ئاصاییە 

صەرهردایەدی گۆڕان وهۆمەي و هاوپەیامنی و ةەعیوی فراوانی )ی ًەگەي 
ن ن( ، واپیدەچی ًەهۆداییدا هەمێى  مامەًە ًەگەي صەرهردایەدی پاردی 
ةواخ هە زۆر الیەنگری ریفراندۆَ نەةىوةن ،  هەوادە ئەگەرچی گىرزیوی 
گەورە ةەر پەیىەندی ئەمریواو هىردصذان هەوخ ًەصەر دەصذی ئەو 

یە ةەالَ هیغذا ئاصۆ ڕوونە ةۆ چاهردنەوەی ئەو پەیىەندیە صەرهردایەد
ۆ ئەگەر ئەو صەرهردایەدیە ةە ڕاصذی هەمێى دوور ةوەونەو ةىار ة

ناةێر  صەرهردایەدی دازەیان ةڕەخضێنن، ئەو صەرهردایەدیە نىێیە
ر وەن صەرهردایەدی هالصیوی، دەةێر دێگەیغذنی ةە ئاوەژژووی ةێ

پەیىەندیە دەوًیەهان ةواخ، هە  ڵًەگە ڵەی وەن نەعذەرگەری د مامەڵ
نیە وەزارەدی ناوخۆو  وا مانای (هىردصذانێوی ةەهێس)ئەمریوا دەًێر 

و زیندانی ةەهیس ةوەی ،مەةەصذی ئەوەیە داَ ودەزگا ةینا ةورێر  ئاصایػ
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،یاصا صەروەر ةێر ، صێ دەصەالدەهە ًێى جیا ةورێذەوە ، خسب چەهداری 
دیمىهراصی ةەرجەصذە ةێر ،مافی نەةێر ،  دەصر گۆڕی دەصەالخ و 

عەفافیەخ ًە ئیدارەو دارایی مرۆڤ وژن ورۆژنامەنىصی ئازاد هەةێر ،
 هەةێر ، دەصر ةە نەعىنىما هردنی ئاةىوری ودەهنۆًۆجیا ةوەیر .
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 سیاسەت( ی لەسەرچیغ)بەراوردی ھەڵە 

دەکریر )ھۆعیاری ًە صەرەدای پرصی ریفراندۆمەوە  دا ئەوصادە واھەصر 
یاصای نیىدەوًەدی (ًەةارەی ڕیفراندۆَ زۆر الوازە ًەالیەن صەرکردایەدی 
ئەو خسةە) ھەروەھا ھەندێ مەکذەب صیاصی یەکیذی و صەرکردەی 
یەکگردىو و.. خسةەکانی دریػ کە ةەگەری کەودتىون( ، ةەراوردی نا 
ًۆجیکیان دەھینایەوە  ،کاک مضعىد دەیىوخ  ًە پرصی فیدراًیػ 

ئەو کادیػ )پ د  ،نیىدەوًەدی دژمان ةىون کەچی کردمانە ئەمری واكیع
ک( ةەھەًەداچىوةىو کە دەیان ووخ صیاصەی دەوًی ًەگەي ئۆدۆنۆمیە 
نەک فیدراًی ، ئاوانەةىەو ئەمریکاو ةیانیەکان وھەدا ئۆپۆزیضۆنی 

دژ  عێراقیػ دژی فیدراًی نەةىو دەنھا ووالدانی ئیلٌیمی و عێراك
ةە  ەوخ ًە گۆڕینی ئۆدۆنۆمی ةۆ فیدراًی،دواهد ک(  ةىون،ةۆیەظ )پ

 . فیدراًی کرا ئامانج ١٩٩٣ک( صاًی (ی )پ.د.١١ی کۆنگرەی )٣ةڕیاڕی ژ:

صاًی ڕاةىوردوو ةە دەصر وةازووی کىردصذانی  ١١١دەةێ ئاگادار ةین ًە  
فەرز ةکەین مەگەر ةڕیاری نێىدەوًەدی ًەگەي  (ئەمری واكیع)نەمانذىانیە 

و دوایػ  ٦٨٨و  ٩٨٦ھەردوو ةڕیاری   5445ى ەدوای ڕاپەرینةىوةێر،  ً
 ( Provide comfort operation -دىفیراًراخە   حًە )عمٌی ٣٦ھێٌی 

دروصر ةىو ،  (ئەمری واكیع )دانی ھاوپەیامنی، ًەوێىە دەصەالدیاڵ وو 
 ٦١زیادر ًە  ،دۆمار کرا   عێراق( ی دەصذىری نىێی  ١٢٧و ١دوای ًە مادەی )

کۆدایی ةە    ،(ھادىە فٌدراىل-ةە )اددادی عێراقجار ناوی دەوًەدی 
)یاصایی(   دەصەالدی دیفاکذۆی کىردصذان ھێرنا ةىە دەصەالدی دیگۆرایی
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ەمانی کىردصذان ، جاڕدانی  ٤/١١/١٩٩٢ةە فیدراًیغەوە  کە ًە  جاردرا ًە پەًر
صەرةەخۆیی ،ئەوەی فیدراًی یەکالیەنانە زۆر جیایە ًە گەي جاڕدانی 

)جاروایە پێی دەوودری مافی  عێراقیەکەَ دایتەدە ةەدەصەالدی ناوخۆیی 
چارەنىصی ناوەکی( پێىیضذی ةە )یاصای دەوًی و صیاصەدی دەوًی و 

راكی زەمینەیەکی یاصایی و ێنیە، ًە ناوەخۆی ع عالكاخ دەوًی(
یٍ كا عێراقخکىمەدی  ١٩٧٤دوای صاًی  ،صیاصیغی ھەةىو ةۆ فیدراًی 

ی ٥٦دوایی ةە یاصای ژ: ،کىردصذان )ئەنجىمەنی یاصادانان( ھەةێرةىو ةۆ 
ی رەزامەندی ًەصەر عێراكدوایی ئۆپۆزیضۆنی  ،ریکی خضذەوە ١٩٨١صاًی 

ھەدا  ،(  ١١٧گەیغذە دەصذىر)مادەی  عێراقدوای رووخانی ،فیدراًی دا 
ژی ٢٤دەكی فذىاکەی راق )ێفذىای صیضذانی مەرجەعی ةاالی عیعەی ع

ةەالَ  ،دەرچىە  ٥٣(صەةارەخ ةە فیدراًی کە ًە وەصیلە ركم٤٢٤ ١ًدجەا
ھەًىەعاندنەوەی صیادەی دەوًەدیکە    ،پرصی ریفراندۆَ زۆر ئاًۆزە 

َ ھەنگاوی یاصایی ةۆ اڵ ةە (دروصذوراوًغه ەدەڵ)ئەگەر چی ئەو دەو 
( ًە عىصامنی جیا ١٩٢١(ی صیڤەری )١٣٢و  ٩٤ھاویغرتاوە : ةە پێی مادەی )

یػ صنىری دیاری کرا ، دوایی ةە پێی مادەی  ٢٧کرایەوە،ةە پێی مادەی 
(ی ٨ةڕگەی)ھەروەھا ًە  (هۆمەڵەی گەالن)ەڵگەنامەی ةی ةەندی یەکی ٢٢

صاي ئینجا  ٥(،دوای ١٩٢١)صیادەی دروصر کرا   ةەڵگەنامەهە( ١٥مادەی  )
ۆمەڵەی هی )٣٧ی خراصەر ةە پێی جەًضەی ژ:صیادەی کىردصذانیغ

ی  ةرصی کۆکط  ٣٣٣١/٤ئینجا نىرساوی ژ:  ، ١٦/١٢/١٩٢٥(رۆژی گەالن
(ی ٢(ی مادەی )٧ًە ةرگەی )  ًحصحردجمى نحدحوج ًحهطردىجهانٌػ،

ان دەةنە ھەمىی ...،  ئحو صٌادجًح دؤمارهرامیضاكی نەدەوە یەکگردىەکان 
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کەدەًێر : )جمھىریە  عێراق(ی دەصذىری ئیضذای ١پاًپغر ةۆ مادەی)
ئەوە صەرةردەی  ،خ صیادە کامٌە ( ذاق دوًٌە اددادیە واخدە مضذلٌٌە اًعرا

ە نێىان ي صحرهرداًحهت هىرد )ًئەو ةەراوردە چەودەە ، عێراكصیادەی 
نیکی چەوخ ةۆ ڕوانیةىە ةنچینەی دی (فیدراًی و ریفراندۆمی صەرةەخۆیی

ئەو پرصە گرنگەو واةەھەًە داچىون  ھیچ منىنەیەک ًەوە گىنجاو درنیە ةۆ 
مەةدەئی)ةۆ صمیٍ چىون ریغیغیان ًەصەر دانا( زیادر ڕێڕەوی ئەزمىنی 

 دامیٍ ًە رسیالنکا و ئەزمىنەکانی چیچان وكەوكازی وەرگرخ .  

ە ئاصذی ًەصەر ئاصذی دەوًی جارێ ً (ئەمری واكیع)ةەکىردی صەپاندنی 
دىانای کىرد نیە ، ئەو ئەزمىنانەی صەپاندنی ئەمری واكیع ھێسی دەوێر ، 
كىةرش کردی دىرکیای ًە پغر ةىە ،كَر کردی روصیای ًە پغر ةىە، 
ةەھەمان عێىە ئۆصیذا واخەریکە ریفراندۆَ دەکا ةۆجیاةىونەوە ًە 
جۆرجیا روصیای ًەپغذە ،..،کۆصۆڤا کردی ھەمى نادۆ و نەدەوە 

یەکضەر دەةێر  )ئحمري واكٌع(ىەکانی ًە پغر ةىو ،...،کە وودریەکگرد
دەماعای ھیسی پغذیىان ةکەی ، ئەو ھێسە ةۆ کىردصذان جارێ نیەو 
صەرکردایەدی کىردیػ ًەو صاخ وکادانەی ھەةىە وەک دەرفەخ 
ًەدەصذیان چىاندوە ، ةۆ ئیضذا ئەو ھیسە پغذیىانە نیەو کەمرتیػ کاری 

دنی ئەمری واكیع ناکرێر و صەرکەودىو نیە ًەصەر کراوە ةۆیە صەپان
 مەدرصی پیچەوانەی ھەیە وەک ڕوویدا . 

ًەکۆداییدا  واپێدەچی ھێغذا ڕوانگەیەکی یاصایی روون نەةیر ةەرامتەر 
، عادەدەن وئحوخسةحظ ریفراندۆَ ًەالیەن صەرکردایەدی کىردصذان
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ودەوًی(ڕەخ نەةێر   عێراقریفراندۆمێک ةە فٌذەری یاصایی )ھەریم و 
دەوودرێر ریفراندۆمی ةێئامانج ، عەةەصی ، پىوچی یاصایی ... ًەراصذیدا 

و ھی ئیضذا ةە پێی یاصای نیى دەوًەدی یەک  ٢١١٥ریفراندۆمی 
چارەنىصی  ٢١١٥خىێندنەوەی ةۆدەکری ئەویػ یەکالیەنی ... ، ئەوەی 

َ الواز ةىو ھەَ ھە عێراقةەھیس در ةىو ئەگەر کاری ًەصەر ةکراةایە چىنکە 
اًضیادە(ةىو ھەَ کۆدەنگیەکی  صًە ةەندی خەوخ زیندانی کراةىو )ناك

هەچی ئەوهادی صەرهردایەدی )پ د ن( زۆر الگیری  ،زیادری ًەصەر ةىو 
ی رۆژی نەةىو ،هان مضعىد ًە گفذىگۆیەهی ًەگەي )الریپۆپٌیى(

یان %ی هىرد داوای جیاةىنەوە41دان ةەوە دەنێر ودەًێر:   84/3/8111
 ریفراندۆم لەبارەی زیاتر ۆب .مە وامان هرد جیا نەةنەوەێراق هرد ئێًە ع

 :ژینەوەكانی ستاندەر ێتو بروانە

 .ڕێفراندۆمی هىردصذان ةەپێی یاصای نێىدەوًەدی -5

یر ًغعث کىردصذان وفم كىانین صر املاملٌف اًلانىنی ًدم دلری -8 
و  ًەدەزگای صذاندەرمافی چارەنىش و ھەروەھا )ًە ةۆردی ، اًدوًیە

 کی دری كانىنی( نەخغە رێگەی كانىنی و زانضذی وورد دیاری کراوە ةۆڵخە
دیاری  کی صەرکەودىو گەیانراوەدە دەصذی صەرکردایەدی،ێریفراندۆم

 ڵدوایػ ًەگە راق وێع ڵئینجا ًەگە ێکراوە چی پێىیضذە ًە ناوەخۆ ةکر 
ر ێەیی ةکرڵھەنەدەوە یەکگردىەکان، دیایدا دیاری کراوە ئەگەر ةە

 خراپی دەةێر. هەرێمیو کاردانەوەی دەوًی 
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 ئەو حسبە لەدوای ڕیفراندۆم ەكانیڕوون هشکست

ًەةەرئەوەی ئەو پرۆژەیە دایتەخ ةىو ةەو خسةەو صەرۆکەکەی ھەروەک 
خۆعی ًەوودارەکانی وودی ئەگەر عکضذەک ھاخ ئەوا )من ةەرپرصیاَر 

صەرکەودن وعکضر ھەر ةۆ ەعی زۆری ةوئامادەَ مٌم ًەصەر دانیم( ، ةۆیە 
 ئەوان دەگەڕێذەوە ،خسةەکانی در ھەر ةەگەر کەودتىون .

ًە ئەزمىنە صەرکەودىەکانی ڕیفراندۆَ نێىانی ریفراندۆَ وصەرةەخۆیی و 
 -صەرةەخۆیی  -صیادە – -جیاةىونەوە)  چەندكۆناغیوە  وجاڕدانی دەوًەخ

ریفراندۆَ ةىە دوای ًحهىردصذان  دەوًەخ( دەصر پێدەکاخ، کەچی 
عکضر وپغیامن ةىونەوەو صڕ کردنی ڕێفراندۆَ ودانىصذان ًەصەر 

 ناوچە داةڕێرناوەکان ...  ەدەصذەوەدانیةچۆنیەدی 

ًە پیػ ریفراندۆمیػ ًیدوانی ةەرپرصان ئەوە ةىو دەًین ئەو ریفراندۆمە 
یەکضەر ةۆ دەوًەخ نیە، ةاصی صەرةەخۆیی و جیاةىنەوەظ ناکەن ، دەًێن 

اًی در دانىصذان ئینجا ڕەنگە ةگەینە ئەنجامیک .. ئەو ةۆچىنە چەندین ص
ەةەری چەودە ، ناکرێ میٌٌەخ ةەیاصا ةخەیە ریفرانۆدَ و ھەمىو  صەًر
میٌٌەخ داوای صەرةەخۆیی ةکەن ئینجا ئەو داوایە ةخەیذە گفذىگۆ و 
صازظ  و دانىصذان و ةۆ کەمرت ًەوەی میٌەخ داوای کردوە ، ًەھیچ 

ەوە نەکراوە، چىنکە ئەوجۆرە ڕێفرۆندامە عىێنێکی جیھان ئ
(  ،  Optional referendum( نەک ) Mandatory referendumئیٌسامیە)

ھەردەَ گفذىگۆ و صازظ و دانىصذان پێػ ریفراندۆمە، کە گەیغذە 
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ریفراندۆَ دەةێر رێس ًە ڕای میٌٌەخ ةگیرێ، پێىیضذە ئەگەر دەوًەدیػ 
ةگەیەنی و جیاةیەوە ،  ھەمى ڕانەگەیەنی ئەوا یەکضەرصەرةەخۆیی ڕا

ریفراندۆمەکان یەکضەر  صەرةەخۆیی راگەیەنرایە ،ةەالَ ھەندێکیان ةىون 
 ةەدەوًەدیان  دوا دەکەوخ ةەھۆی ھەًگیرصانی  عەڕ ،ئەوانە منىنەکانن : 

ةەپێی رێککەودنی ئیڤیان ًە نێىان فرنضاو ةەرەی رزگاری   -جەزائیر  -١
ڕاپرصی ئەنجاَ  ١٩٦٢رصی درا، ًە یۆًیۆی ةڕیاری ڕاپ ١٩/١٣/١٩٦٢جسائر ًە 

 % دەنگی ةە ةەڵی دا، ًە ھەمان مانگ صەرةەخۆیی راگەیاندرا .٩٩.٧درا. ًە 

ئەنجاَ درا. ةە پێی ڕیکەودنی  ١٩٩٣ی٤ریفراندۆَ ًە مانگی  -ئەریرتیا   -٢
% دەنگی ةە ةەڵێ دا، ھەر ئەو عەوە ٩٩.٨ئەدیط ئەةاةا ، رێژەی 

صەرةەخۆیی و دەوًەدیان   ٥/١٩٩٣ًە مانگی صەرةەخۆیی ڕاگەیەنرا ، 
راگەیاند ، وادە یەکضەر صەرةەخۆیی و جیاةىنەوە ةىو ، یەک مانگ نێىانی 

 دەوًەخ وریفراندۆَ ةىە . 

ًەنەدەوە  ٤مادە  ١٥٩١ەوە ةریاری ژ:  ٢١١٥ًە -خىاروي صىدان  -٣
یەکگردىەکان دەرچىو ةۆ ریفراندۆمی خىارووی صىدان ، ةىە ةنچینەی 

ودنی نێىان خکىمەدی صىودان و خەرەکەی عەعتی)مۆرکرا ًە نیىان  ڕێکە
(ًە ژێر چاودێری) اًھیئە  ٢١١٥/ ٩/١جۆن گەرەنگ وعٌی عىصامن دەھا ًە 

(   Intergovernmental Authority on Development -اًدوًیە ًٌذنمیە 
ە( ًە ةەندی  و 8( ،  ةڕگەی )حمن اًدوي املاند ح( و )مجمىعIGAD -و )إیگاد

ةکرێر ،  ١١١ ١٩/١١/٢ز( دیایدا ریفراندۆَ ًە ٢١١٢( پرۆدۆکۆًی )مغاکۆش  ٣)
  ،(ی دەصذىری صىدانیػ ئەو ڕیکەودنە دۆمارکرا٢٢٥ئینجا ًە مادەی )
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% ةىو، یەکضەر ٩٨ًەکادی خۆی  ئەنجاَ درا، رێژەی دەنگی ةەڵێ 
 ١٩/٩/٢١١١جیاةىونەوەو صەرةەخۆییان ڕاگەیاند ئینجا صیادە،  ًە 

 دەوڵەدیان راگەیاند. 

% دەنگی ٧٨.٥ریفرادۆمەکە  کرا، ًە  ٣١/٨/١٩٩٩ًە  -دەیمىوری رۆژھەاڵخ -٤
ڕ دوای ھادنی ةە جیاةىونەوە دا، یەکضەر صەرةەخۆییان ڕاگەیاند ،    ةىە عە

اًضالَ(  نێردەی نەدەوە یەکگردىەکان )صیرجیى  ظھیسی دەوًی )كىە خف
دا ئایاری  ١٩٩٩ذتەکار ةىوًە دیضێمتەری دی میٌٌۆ( وەک خاکمی کادی دەص

ەمانی ئەندۆنیضیا ئەنجامی ریفراندۆمەکەی  ١٩٩٩/ ١١، ًەمانگی ٢١١٢ پەًر
ةىوە ئەنداَ ًە  ٢١١٢/مایۆ/٢٧كەةىوي کرد، ئینجا دەوڵەدیان راگەیاند. ًە 

 نەدەوە یەکگردىوەکان.

ە راپرصی ئەنجاَ درا، ةەیەکالیەنی )واد ١٩٩١ًە دەمىزی  -کۆصۆڤۆ  -٥
ةیرەزامەندی رسةیا(ریفراندۆَ کراو جاڕی جیاةىونەوەیان دا ًە رسةیا 

صەرۆکیان ھەڵتژارد ةەاڵَ کۆمەڵگای  ١٩٩٢،ةەالَ جاڕی دەوًەدی نەدا ، ًە 
عەر دروصر ةىو، کۆمەڵگای  ١٩٩٨نێىدەوڵەدی دانی پێدا نەنا. ًە 

( ١٢٤٤نێىدەوڵەدی دەدەخىًی کرد، ةەپێی ةڕیاری ئەنجىومەنی ئاصایػ )
( حاًدوًی حاملراكت حًەژێر صەرپەرعذی دەوًی)مجمىع١٧/٢/١٩٩٩رۆژی 

مایەوە، ھاعم دانجی صەرۆکی کۆصۆڤا رۆژێک پیػ ھەًتژاردن وودی 
رۆژی دوای ھەًتژاردن ةە )ةەًێ(یەکضەر صەرةەخۆیی ڕادەگەیەنین ، ًە 

ەمانی کۆصۆڤا صەرةەخۆیی راگەیاند، ئەو کادە دەوًەدیان  ١٧/٢/٢١١٨ پەًر
(ی میضاكی نەدەوە یەکگردىەکان ، ٧ژێر ةەندی ) کە رسةیا کەودە   ڕاگەیاند
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ھاوپەیامنان پغذیان گرخ و ریفراندۆمە یەکالیەنیەکە ةەو ھۆیە 
رسةیا كایٍ نەةىو دۆصیەکە چىە الی دادگای الھای ناچار  ،صەرکەودىو ةىو  

ە( ئەو پغذیىانیە دەوًیە دەنھا دىانی ًە دادگای الھای )مدکمە اًعدي اًدوًی
 یەکال ةکرێذەوە، ةەو عێىەیەی خىارەوە ةىو:  ٢٢/٧/٢١١١ًە 

( دۆصیەی ٢١١١صتذمرب٨  ٧٧ةند:  ٦٤خىًی:–ةەپێی ةڕیاڕی ) اًجمعیە اًعامە  
عٌن ھیضاعی ای ئەوەظ دەكی وەالمی دادگایە :) کۆصۆڤاچىە دادگای الھا

 اًضالَ فی الھای إن املدکمە رصا رئیط مدکمە اًعدي اًدوًیە فی كاواد
مل ینذھک  ٢١١٨/فربایر طعتا ١٧ڕن " إعالن االصذلالي فی  "خٌێر إًی

)مجمىعە املراكتە  ٢١١٢/ صتذمرب/١١اًلانىن اًدوًی اًعاَ"( ،  ًە 
اًدوًیە(کۆداییان ةەکارەکانی خۆیان ھێنا و ةەومانایەی صەرةەخۆیی 
وصیادەی کۆصۆڤا دەواو ةىو ،ةەالَ دا ئەو صادەظ نەةۆدە ئەنداَ ًە 

 ەکگردىەکان ةەھۆی ئەو ھەًىیضذەی رسةیا  . نەدەوەی

-ژئاوا ةٌاةاىن رؤةیاةانی رۆژئاوا وفٌضذین و دایىان و ... کێغەی ) -٤
صەخرای غەرةی(زۆر دایتەدە چىنکە عێىەیەکە ًە )مافی چارەنىش و 

جاڕی  ١٩٧٦مافی جیاةىنەوە( ،ًەژیر دەصذی ئیضپانیا ةىو ،ًەصاًی 
صەرکەودىو نەةىو زۆر ئاًۆزدری کرد  صەرةەخۆیی داوە ةەالَ یەکالیەنە

،مەغریث و مۆریذانیاظ داوایان دەکردەوە ،ةەرەی پۆًیضاریۆظ داوای 
صەرةەخۆیی دەکرد ،ئەو دۆصیەیە چىە دادگای الھای ،ئەویػ وەالمی 

)وادە صەرةەخۆیی( ماداَ  دەکاخ  ١٥١٤ةەوە دایەوە کە عمىًی ةڕیاڕی 
ضپانیا ریکەوخ ًەگەي ًەدۆصیەی نەدەوەیەکگردىەکان ،ئی)ععث(ە 
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کەةەناوی ریکەودنی مەدرید ناوزەد دەکرێر  ١٩٧٥پۆًیضاریۆ ًە صاًی 
نەدەوە یەکگردىەکان ڕێی ڕیفرۆندامی  ١٥١٤،کغایەوە ، ةەپێی ةریاری 

ووالدیػ دانیان پێدا ھێنا  ئینجا عای  ٧١پێداوە  ، دوای ئەوەی زیادر ًە 
ەی ةۆ دروصر دەکا مەغریتیػ ھادە ڕایێ ،ةەالَ ھەروا مەغریث کێغ

 نەکراوە .    

جار داوای ةە ئەنداَ ةىونی کردوە رەزامەندی  ١٥دایىان دا ئەو صادە 
ی ١٥ةۆنەکراوە ،کادی خۆعی ئەو ئەنداَ ةىو نەک چین ،فەًەصذین ًە 

ەوە جاڕی دەوًەدی داوە کەچی دا ئیضذا ھەر جاڕدانە. ھەر  ١٩٨٨صپذمربی 
 ةؤ هىردصذان هادىج دی ریفرۆندۆَی صیڤەر ڕەھەن٦٤ةۆ زانینیػ ًەمادەی 

   ،ةەالَ ةە ئاڕصذەیەکی در ةردرا. 

 ئەزمونی زیاتر لەو بارەیەوە:

رۆژی ئەنداَ   ١٩٩١/  ٣/  ٣رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ   -واڵدی ئیضذۆنیا  -١
 ٩رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی  ،١٩٩١/  ٩/  ١٧ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

ماوەی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان عەظ   ١٩٩١/ 
 مانگ. 

رۆژی ئەنداَ   ١٩٩١/  ٣/  ٣رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ   -واڵدی الدیڤیا  -٢
/  ٩رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی   ١٩٩١/  ٩/  ١٧ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

ی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان عەظ ماوە  ١٩٩١
 مانگ .
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رۆژی ئەنداَ  ١٩٩١/  ٥/  ١٩رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ   -واڵدی کروادیا  -٣
رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی  ،١٩٩١/  ٥/  ٢٢ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

وەیەکگردىەکان ماوەی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە نەدە  ١٩٩٢/  ٢٥/٦
 صاڵێک. 

رۆژی ئەنداَ ةىن   ١٩٩١/  ١٢/  ٢٣رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ   -صٌۆڤینیا  -٤
/  ٦/ ٢٥رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی   ١٩٩٢/  ٥/  ٢٢ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

ماوەی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان صاڵێک   ١٩٩١
 . مانگ و پێنج

  ١٩٦٤/  ٥/  ٤-٢رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ ةۆ دەصذىری نىێ   -ماڵذا  -٥
رۆژی راگەیاندنی   ١٩٦٤/  ١٢/  ١رۆژی ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

ماوەی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە  ١٩٩١/  ٢١/٩صەرةەخۆیی 
 نەدەوەیەکگردىەکان عەظ مانگ . 

رۆژی ئەنداَ  ٢١١٦/  ٥/  ٢١دۆَ  رۆژی ئەنجامدانی ریفران -مۆنذینیگرۆ  -٦
رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی  ، ٢١١٦/  ٦/  ٢٨ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

ماوەی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان   ١٩٩١/  ٦/ ٣
 مانگێک و ھەفذەیەک. 

ن ًە رۆژی ئەنداَ ةى   ١٩٩١/  ٢/  ٨رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ   -ًیذىانیا  -٧
/  ٩/ ٦رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی  ، ١٩٩١/  ٩/  ١٧نەدەوەیەکگردىەکان 

ماوەی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان خەوخ  ١٩٩١
 مانگ ھەفذەیەک  .
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رۆژی ئەنداَ ةىن   ١٩٩١/  ٩/  ٢١رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ    -ئەرمینیا  -٨
/  ٢١/٩رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی  ،١٩٩٢ / ٣/  ٢ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

مانگ  ٥ماوەی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان   ١٩٩١
 . 

رۆژی ئەنداَ ةىن  ١٩٩١/  ١٢/  ١١رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ  -ئازرةایجان  -٩
/  ١٨/١١رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی  ، ١٩٩١/  ٣/  ٢ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

ماوەی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان دوو   ١٩٩١
 مانگ . 

رۆژی ئەنداَ   ١٩٩١/  ١١/  ٢٦رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ   -دىرکامنضذان  -١١
 ٨رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی  ، ١٩٩٢/  ٣/  ٢ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

اوەی نێىان ریفراندۆَ و م  ٢٧/١١/١٩٩١و رۆژی پەصەندکردنی   ١٩٩١/   
 مانگ.  ٤ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

رۆژی ئەنداَ   ١٩٩١/  ١٢/  ٢٩رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆَ   -ئۆزةاکضذان -١١
 ٣١رۆژی راگەیاندنی صەرةەخۆیی  ، ١٩٩٢/  ٣/  ٢ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان 

 ٢ماوەی نێىان ریفراندۆَ و ئەنداَ ةىن ًە نەدەوەیەکگردىەکان   ١٩٩١/  ٨/
 مانگ . 

ًەو ئەزمىنانەی صەروو  ةۆمان دەردەکەوێر کە دەواوی ًیدوان و 
ًەةارەی ڕیفراندۆَ  ک(.د. و صرتادذیژیەدی صەرکردایەدی )پدێگەیغنت

دىیژینەوەیەک پیػ ریفراندۆمیػ ًە زۆر خراپ ةەھەًەداچىوةىو ، ًە 
ریفراندۆَ ةە پیی یاصای نیىدەوًەدی( دەزگای صذاندەر ئاگاداری ةەناوی )
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کردةىونەوە ، دەةىایە ئەو ھەنگاوانەی خىارەوە پەیڕەو ةکراةایە کەچی 
 ةەنەعارەزایی کاردەکانی صیاصی ویاصایی و زانضذی دیکەي کرا :

و کاردی دانىصذان و ھیچ جۆرە ریفراندۆمی صەرةەخۆیی کاردی فغار  .１
 کاردیک نیە جگە ًە صەرةەخۆیی و دەوًەخ ةىون .

ریفراندۆَ کۆدایی دانىصذان ومفاوەزادە نەک صەرەدا ، ھەَ ةۆ   .２
دەصەالدی کىردی نارشینە صەودا ًەصەر ریفراندۆَ ةکا ھەَ ةەغداظ 
 ئامادە ناةیر دانىصذان ةکاخ ًەدوای ریفراندۆَ ، ئەو وەالمانەی پیػ

 ریفراندۆَ دەیداخ دوای ریفراندۆَ نایداخ .

ئەو رۆژەی ةە ةەًێ صەرکەودىو دەةێر وەک نەریر صەرۆکەکە ًەگەي  .３
صەرکردایەدی ووالخ ةە دەنیغر یەکەوە جاڕی ئەو صەرکەودنە دەدەن و 
ةڕیاڕی جیاةىونەوە یەکضەر دەدەن ، وادە جارێکی در پیىیضذر ةەةەغدا 

ەمان ووەزیرو  صەرۆک کۆمار دەکغێننەوە . نامێنیر و پەًر

 چەند رۆژێک دوای ئەوە صنىرو صیادەی ئەو ووالدە جار دەدرێر . .４

 دوای ماوەیەکی کەمی در جاڕی صەرةەخۆ دەدرێر . .５

ھەنگاوەی صەروو جیایە ًەگەي دەوًەخ ، ھیچ ةیانۆیەک نیە  ٣ئەو  .６
ە ئەوانە نەکرێر ، ئینجا نۆرەی ةینای داَ ودەزگای دەوًەخ دەکری ک

 ًەھەندێ عىێن ماوەی جیاجیای خایاندوە .

ًە جیادی ئەو ھەنگاوانە صەرکردایەدی ئەو خسةە دەصذی ًەکارکیغایەوەو 
 ریفراندۆَ صڕکراو وادانىصذان ًەصەر ًەدەصذدانی خاک دەکریر .
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 ك(یگەری بەسەر )پ.د.وكار ریفراندۆم لێكەوتەكانی

وەن ًە دوای عوضذی ریفراندۆَ جۆرە ووداریوی ئەوخسةە هادۆدە هایەوە 
ودەًێن خۆ ریفراندۆمیػ پاهانە ةۆ هەًەی گەورەی صەرهردایەدی )پ د ن(

ٌػ رًفراندؤمٌػ ئحو ە پً ،نەهراةایە ئەوەی ةەصەرمان هاخ هەر دەهاخ
پرصیارەهە ئەوەیە ماداَ ئەو كەناعەدەدان ، ...نحخغحًحي عًناق هحةىو

ەیە وهەةىە ةۆچی ةەعداریذان هرد ًە رزگارهردنی مىصٍ و یارمەدی ه
ەمانیػ نەهرا ةۆ ناردنی ، دان دا عێراقصىپای  هیسی  هەدا پرش ةەپەًر

، ئینجا ةۆچی ًەةەرامتەر ئەو عەڕەی مىصٍ  پیغمەرگە ةۆدەرەوەی هەریم 
 3وئەو هەمى عەهیدە داوای زەمانەدذان نەهرد ،ةۆچی ًە ڕێوەودنامە 

صەةارەخ ةە ةەعداری پیغمەرگە  -ةەغدا–هەوًیر  –مادەییەهەی )پنذاگۆن 
  541و گرەنذی مادەی  ( داوای زەمانەدذان ةۆهىردصذانةۆ عەڕی مىصٍ

ةۆچی  ؟ (خەفذەَ)ًەمادەی دۆالردان هرد مٌیۆن 451نەهرد دەنها داوای 
ی ةەناو هەریم ةیر و عەةادیػ صەرهردەی هەمى عێراكرازی ةىون هیسی 

  ..ًە ڕاصذیغدا؟  )مادەی چىارەَ(پرۆصەهە ةێر ةەهیسی پیغمەرگەعەوە
، ڕاصذە ووالدانی داگیرهەری  ةێ ئەو ریفراندۆمە  واڕووی نەدەدا ئاوا نیە

ةۆ زاي ةىونەوە ، ةەالَ دەرفەدیان نەماةىو  هىردصذان هەردەَ ًە مەالصن
ةاعرتین دەرگا ًەوە هاخ هە ةینیان ئەو ریفراندۆمە دەرگای ةۆهردنەوە ، 

پغذیىانە نێىدەوًەدی ةۆهىردصذان نەما ، هەمى ئەوانە ةەڕوونی دەری 
دەخا صەرهردایەدی ریفراندۆَ هەًەیەهی ئەوەندە هىعندەیان هردوە 

 زیانی هەردەواو ناةێر .
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زۆر جار ةاش ًە ةىون ةەدەوًەدی کىردصذان و صەرةەخۆ وەرگردن وەک 
نەعذەرگەری دڵ کراوە ، خۆ ھەرکادیک پسیغکی نەعارەزا  ئەو 
نەعذەرگەریە ةکەن زیان ةەدي و ژیانەکەعی دەگەیەنن ئەگەر مرداریغی 

ک( وخسةەکانی ریفراندۆَ زۆر نسیکن ًەو .د.نەکەن ، صەرکردایەدی )پ
ئیضذادا ریفراندۆمەکە ًە مەدرصیدایەو دەنانەخ پرۆژەی وەصفە، ةۆیە ًە 

دەوًەخ ةىونیػ زۆر دوور کەودەوە ، ًە جیادی كازانج دىوعی زیانی 
گەورە ةىە ، زیانەکانی ًە كۆناغی ئیضذا ةاش دەکەین ئەگەری زیادو 

 کەمیغی ھەیە ًە داھادىویەکی نسیک :

خۆی پێکاوە، ًە  مەةەصذەکەیوانەی داوەکى ئێضذا ریفراندۆَ رێک پێچە -١
کی چارەنىوصضاز ێنگیەک دروصر ةکرێر ةۆ پرصەجیادی ئەوەی کۆد

کەچی ریسەکانی صىنەو  (ًە ناوەخۆ)مەخ ةەعینەوە ۆ ىویذە ناکۆکی و دة
 ئاینی ناوچەکەو جیھانی یەکخضر . عەملانی و عێراقعیعەی 

پینج  ی گىرزیکی زۆر گەورە ًە دیپٌۆماصیەدی کىردی کەوخ  .. ًە کۆ   -٣
دواي ةحفحرمى ةحهؤي دجنطى ئحنجىمحىن  ،خاوەن ڤیذۆ چىار دژی وەصذا

ئحمرًواو ةحرًذانٌاوفرنضاو روصٌا و ًحهٌذى ،ئاصاًػ دذي وجصذان 
....دەرکەوخ ئەو ھەمى ئیدیعایەی صەردانەکانی  دژی وەصذان ،ئحوروىث 

یان دەرەوە ی صەرکردە کىردەکان گىایە ةاصی دەوًەدی کىردیان کردوە  ، 
دەگۆدرا کۆمپانیە ةیانیەکانی نەوخ یاًپغر دەةن... ئەصاصیکی وای 

 نەةىو.
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ةە ھۆی خاًی)صێیەمەوە(ةۆ یەکەَ جار ًەصەدەی نىێ جىرئەخ ھادەوە   -٤
ةەر ووالدانی ئیلٌیمی کۆةىنەوەو ةڕیاڕی ھاریکاری دژ ةە کىرد ةکەنەوە . 

اكری ی ئاب صىپاصاالری ئێران خضێن ة ١٥کار گەیغذە ئەوەی ًە 
وصىپاصاالری دىکیا ھىًىش  ةگەنە ریکەودنی صەرةازی دژ ةە ھەریم   

ال پیکەوە ھاریکاریان کرد ةۆ گردنەوەی کەرکىوک  ٣ھەرەدوایػ ھەر 
 وناوچە داةڕێرناوەکان .

خىدی پرۆژەی دەوًەدی کىردصذانی کە زۆر نسیک ةتۆوە گىرزی پێکەوخ   -٥
 و جارێ دوو ر کەودەوە .

ًەگەي ئەو ھەمى زیانە راصذەوخۆیانەی ًەدوای ریفراندۆَ رووةەرووی  -٦
ئەو خسةەو ھەریمی کىردصذان ةىویذەوە کەًەصەروو ةاش کراون و 
دەواوی ناوچە داةریرناوەکان ًەدەصذدراوةاكیەکەی دریػ ًە 
ژیرھەڕەعەیە ،ئینجا ئەو فیدراًیەگەرەیەی پیغىو ةچىک دەةێذەوە ةۆ 

، ئەوەظ راصذەوخۆ کاریگەری  عێراقەصذىری فیدراًیەکی پاةەند ةەد
ًەصەر چارەنىصی )پ د ک( دەةیر کە دوا ةڕگەو ئامانجی ئەو دىێژینەوەیە 

 . 
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 مۆ فراندیر یكانەشكست ی)پ.د.ک( دوا  ینىسەچار 

ئاصۆی مانەوەو گەعەی ئەو خسةە زۆر دەصک ةىویذەوە، ئەوەظ ةىو ةە  
عگەزةۆوە ةۆ ةىون ةەدوو ئیدارەو ی مانگ پا١٦خیرایی ًەو ةریاڕەی رۆژی 

و گەڕانەوەی ةارەگاکانی )پ د ک(ًەالی صٌیامنی ،  ٧١دەرکردنی یەکەی 
)پ د ک(ةەدەنھا ًە ھەوًیرو كەدیط مانەوەی چىنکە ةۆیان دەرکەوخ 

دھۆک زیادر دەکەویذە مەدرصی، چىاردەوری دۆصذێکی نەماوە ، ًەالی 
،ًەصەروو دىرکیایە ناخەزهراوەدە  عاخەکانی ةادینان پەکەکەیە 

پیگەی صەرةازی دىرکیای ًێیە، ًە  ٨دوژمنیەدی، ًەناوەوەعی زیادر ًە 
صنىری رۆژئاوای صىریایە دوژمنیەدی ،ًەخىارووی رۆژئاوا یەپەگە و 

ە دوژمنیەدی ، ًەناوەخۆو عێراك، ًە خىاروو صىپای  ناخەزە هراونیەپەژە 
 ەهراون و ..ھەمىی  صنىری رۆژھەالدی ةریذیە ًە گۆڕان ویەکیذی وکۆمەي

، ةەھەًط وکەوخ و نەعارەزایی وای ًە خۆ کردوە ًەو دونیا پان  ناخەز 
هحروجن  ،وةەرینە ةەدەنھا مبینێذەوەو ڕووناکیەکیػ ًە ئاصۆ دیارنیە ةۆیان

ةەراصذی دەرهەوخ، هە دەةێر نەدەوە )ةارزاىن خؤىش ووهت 
انەی ةەناوی زوڵمٌێوراوەهان پغر ةەخۆیان ةتەصنت، ئەو ھەمىو ةانگەع

مافەهانی مرۆڤ و مافی گەالن و ئازادی و دیمىهراصی ھیچ ةنەما و ئەصڵ 
،  ماینەوەةێپغذیىان (  CNNی ڵگفر وگۆی ًەگەي هەنا -و ئەصاصی نیە

دەةێر ئاگادارةین ئەوجارە عاخەهانیػ دۆصر نینذىوڕەنە(ةەهۆی 
ًەالیەکی دریػ ئەو خسةە وەک جاران  ةێىەفایی وگەندەًی ةەرپرصان ،

ةنەمای کىردایەدی وھیسی ئایدیۆًۆجی نەماوە ،ةۆیە رسوعذی 
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جەماوەریەکەعی زۆر ًەرزۆکە ،زۆردرین دەنگی )پ د ک(ًە ناوچەیەکی 
کىرصی ًیھیناوە ،ئەو ناوچەیەظ ًە ھەمى ئەو الیەنە  ٢٧دەصکە 

ًەمەدرصیدایە ،دەنانەخ مەدرصی 
کداری)خەعدی کىردیػ( ھەیە ، ًەگەي زۆر ةىونیان)ةەعیکیان(ةەچە

 خاًی الوازی در ةۆ ةچىوک ةىنەوەو الواز ةىون .

ًەدوای ریفراندۆَ عوضذە صەرةازیەهەی رۆژانی  یەکەَ ةچىوکتىونەوە 
 ..هانی صیاصی و صازعەهانی ةەدواهاخی ئۆهذۆةەر ةەدواوەو عوضذە51
وەی صەرۆکی نەمانی پۆصذی صەرۆکایەدی ھەرێم و دەصذٌەکار کێغانەدا 

ئەو خسةە ةىو، ًەوەظ خراپرت ئەوەةىو ئەمریکاو زۆرةەی واڵدانی جیھان 
ةەگەرمی پێغىازیان ًەو ھەنگاوەی کرد، دەةێ دێتینی ةکرێر ماوەیەکی 
زۆرە ئەمریکاو پغذیىانە نێىدەوڵەدیەکان کارەکانی ئەو صەرکردایەدیە ةە 

دەصذخۆعی ةۆ ةاظ نازانن، ةە دایتەدی ریفراندۆَ، ئەوە یەکەَ جارە 
کارێکی صەرکردایەدی ةکەن، ئەوەةىو کە ریفراندۆمیان صڕکرد، 
دووەمیغیان کە صەرۆکی )پ.د.ک( دەصذی ًەکار کێغایەوە، دەنانەخ 
ًەناو کۆمەڵگەی کىردەواریػ کاردانەوەکە ھەمان ئەوەةىو ئەوەی کە 
ئەمریکا کردی، دەنھا ھەندێ خەڵکی دایتەدی ًەو خسةە ناڕازی ةىون و 

ەمان و خسةەکانی دری کىردصذان، ئەوانەظ ھێرعی ان کردە صەر پەًر
ًەالیەن خکىمەخ و خىدی ئەو خسةەظ ةە )گێرەعێىێن( وەصف کران، ًە 
راصذیدا ئەوانە دڵضۆزی ئەو صەرکردایەدیە ةىون، ةۆیە ئەو وەصفە ًەالیەن 

مانای گىاصذنەوەیە ةۆ كۆناغی دوای عەكڵیەدی ةؤًان خکىمەدی ھەرێم 
 .كٌیەدی صەرکردەکانی صەدەی ةیضذەَعەریفراندۆَ و 
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ئەو ةچىوکتىونەوەی)پ.د.ک(ھەردەنھا ةەھۆی ریفراندۆَ نەةىوە، ةەڵکى 
کەڵەکەةىوی چەندین صاڵیەدی، ًەھەمان کاخ کەڵەکە ةىوی فرە ڕەھەندە 
ًە عکضر و ھەڵەی صرتادیژی، ةۆیە ةچىوکتىونەوەو داةەزینی ةەچەندین 

 51/  84داهى  ٢١١٧/  51/   51رۆژی  كۆناغدا دەرواخ، ئەوەی ڕوویدا ًە 
(، مەرج نیە A( جیا دەةێر ًەگەڵ )B( ةىو، كۆناغی )Aئەوە كۆناغی ) 8152/

( ھەةێر، چىنکە ژانی B( ھەةىو ئاوا ًە )Aئەو کاردانەوانەی ًە )
(و ......ھذد، C)، (B( زۆر جیا دەةێر ًە )Aةچىوکتىونەوە ًە یەکەَ ھەنگاو )

ًە کۆداییدا ئەو خسةە ةەرەو ئەوە دەچێر چەند کىرصیەکی مبێنێر، مەرج 
نیە ًە ھەڵتژاردنی داھادىو یەکضەر وای ةەصەر ةێر، ڕوونە ًە کۆداییدا وادا 

دا کىرصیەکانی زۆر کەَ دەةێذەوە ةۆ چەند کىرصیەک چىنکە ەرەدواییهًە 
فکر و نەخغەو پالنی  ئەو خسةە دەصذکىردە ًە ةنەماو ئایدۆًۆژیا و

صرتادیژی، زیادر دەوڵەمەندی ئەو خسةە ًە ةەھێسی صەرکردە 
ةەدواوە پرۆصەی  ٢١١٦مێژووییەکانی صەرچاوە دەگرێر، ًە دوای صااڵنی 

گەندەڵی و دااڵن و خۆ ویضذی ةەرپرصانی ئەو خسةە گىرزی زۆر گەورەی ًە 
ن کرد، وادا داکە صەرۆکە صیمتىًیەکانی دا، دیمەنی ًەناو کىردصذان ناعیری

صەرچاوەی ھێسی الواز کرد)ھەر خۆ ةە خۆ(، ًەو دواییە ھێسی ئەوەی ماةىو 
دەودرا ئەو ةەدیٌی نیە ًەةەر ئەوەی ًەالیەن ھێسە ئیلٌیمی و جیھانییەکان 
كەةىوڵە، کەچی ًەدوای ئەو ریفراندۆمە ئەو ھێسەعی ًەدەصذدا ةىوە 

ٌیمی و جیھانی ةۆ خىاصذێکی ناوەکی و کىردصذانی و عێراكی و ئیل
دەصر ًەکارکێغانەوە، کەوادە ئێضذا ئەو خسةە ھێس و ملەوەمادی مانەوەی 

ىوک ةىونەوە، ةەو كەةارە گەورەیەی ًەژێر ھەڕەعەی راصذەكینەیە ةۆ ةچ
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یء( طەةێ وردةین نەودراوە ةۆ )مىخ اًتیء( ، دطةۆ پرۆصەی )مىخ اًت
رێر ةەاڵَ زۆر ةچىوک یء( وادا ئەو خسةە نامطودراوە ةۆ پرۆصەی )مىخ اًت

دەةێذەوە، ئەوەظ چارەنىوصی ئەو خسةەیە ةە پێی ئەو ةارودۆخەی 
 ئێضذای ئەگەریػ ھەیە فاکذەری ناکاویػ ةێر و معادەًەکە  ةگۆڕێر.  
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 ( لە داهاتىوداپ.د.ک) ي "و الواز ھیس"ی بەڵخا

 خاًی ةەھیسی ئەو خسةە ًەو خاالنەیە :
پارەو  -٢ .کیغەو درز نیەەوصادەظ دا ئًەناوەخۆی )پ د ک( -١ 

خسةە کىردصذانیەکانی در زۆر یارمەدیدەرن دا  -٣ئیمکانیەدەکی زۆری ھەیە 
کانیػ داڕادەیەک صضنت ًەھەنگاو و ەز الیەنە معارە -٤ڕادەی خۆةەخغی 

کە چاکضازی  پ د ن( ةؤ) ةۆیە ةىار ھەیە ،دەصذپیغخەری ةۆ ةەدیٍ ةىون 
وصر ةکەن وةذىانن ًەگەي الیەنەکانی و صەرکردایەدیەکی نىی در  اخةک

کىردصذان خۆ ریکتخەنەوەو ًەچىارچیىەی خسةە کىردصذانیەکان )ةە 
ئۆپۆزیضۆنیغەوە( خۆ ةغارنەوە ًەو عەپۆًە صساو ةچىکتىونەوەیە 

 دەرچەیەک ةیر ةۆیان . 

دەمینیر ئەو ،ەزؤر ھەرچی خاًە الوازەکانی ئەوخسةەیە ًەصەروو ةاصکرا 
خسةەو ن کە عکضر وةچىک ةىونەوە وارووةەرووی ئەو ئاماژانە دیاری ةکەی

ئەو خسةە دەرفەدی زۆر زێڕینی ةۆهادە پیػ ، صەرکردایەدیەکەی دەةیذەوە 
ًە ئیموانیەدی مادی و هێسو دەصەالخ و یاصاو خوىمەخ و ةئاةىوری  ،

 وةێدەنگی میٌەخ ومعارەزەو پغوی نەوخ ًەةەغداو داهادی ناوەخۆو نەًە
ر ێصسای هەة ری وێراق  دەزگایەن نەةىو ةذىانی چاودێع نەًە هىردصذان و

هىرصی هەودتىە  83ئەو خسةە ةە و صەرهردایەدیەهەی  سةەیةەصەر ئەو خ
ەمان و صەرووی یاصا دادگاو ًێپێچینەوە، هەچی ًەدواییدا عوضذی  و پەًر

 -ئاةىوری  -هەمى ئاصذەهانی )نیغذامنی می هىردصذانیان ًەێهێناو هەر 
دەعٌیمی( ةە وێرانی ةەجێهێغر ،   -فەرهەنگی -ئیداری  -صیاصی 
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جاریوی در  ًەهەمىی صەرنجراهیػ در ةەدەیان مٌیار دۆالر كەرزاریغن ، 
مچە ئیضذا نیةىاري هەًضانەوە دائەو ڕادەی ئەو دەرفەدە ناگەڕێذەوە ةۆیە 

 :ئاماژەی الوازةىون...مەخاًە ، 

صەرۆکیان ئیضذلاًە جاران ةەھەرچی ةیانۆیەک ةیر رازی نەةىون  -یەهەَ 
دادەوًەخ دروصر کردن ئینجا –ةداخ ودەیان ووخ )کادی جەنگ ناةیر 

دا ةەدیٌیک ...زۆری دریػ(کەچی ئیضذا ھەَ عەرەو ھەَ  –وازدەھینیر 
 دەوًەدیػ دروصر نەةىە ..کەچی دەصذی ًەکارکیغایەوە .

ئەو گىدارەی صەردەمی ریفراندۆَ زۆر دىند ةىو دەیان ووخ  -ەَ دو 
دەیانىوخ دانىصذان –دیکی فیدراًی دیمىکراصی پیک دەھینین )دەوًە

دجًان ووخ  ،یندەنھا ًەصەر ئەوەی دوو دراوصیی ةاظ ة عێراقًەگەي 
دەنانەخ هان  ،یەن صەنر نادىانٌر ةٌذح ناو هىردصذان   چ دەوًەدیى هٌ

مضعىدةارزانی وودی) هەرالیەن ةەهیسةیىێ ةیذە ناوهەرهىن هاریوی وایان 
ەمى ه کەچینم خۆعیان دەصەورناهەن چیان ةەصەر دێر( ةەصەر دەهی

ئیضذا دەنازوًی واگەورە دەکەن رسکردنی ریفراندۆَ و  ئەوانە ڕوویدا 
 .نەوە ةۆ ةەغداو ةۆ ووالدانی در گەراپارانەو ًەَ وًەو  

هەًەی صەرهردایەدی ئەو خسةە خۆی وای ًەخۆهرد ًیرە ةەوالوە    -صێیەَ 
داهە مەرجەعی هەریمی هىردصذان ةەغدا ةیر ، ئیضذا صەرهردایەدی ئەو 

 خسةە چۆن چارەصەری ئەو پرصەصەخذانەی خىارەوە دەهەن 

 دىرهیا . ڵیەهەی ًەگەڵصا 11ًەریوەودنە  -5
 عێراقهۆمپانیاهان هردوویانە و  ڵتەصذە نەودیانەی ًەگەێئەو گر -8
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 هەر ًەو هادی ةەةەیان هەدانیان پێ نانێن .
 ئەو هەمى دۆصیەی گەندەًیە ةچىون وگەورەهان . -8
 ئەو هەمى پارە وپىوًەی ةانوەهانیان . -4
 ةىونی چەن ةەدەصذی خسةەوە  -1
 ةىونی زیندانی و هیسی دایتەدیە عەخضیەهان . -1
نی هیسەهانی دىرهیا دەیان دۆصیەی دری مەدرصیداری وەن: )ةىو  -2

چەهە –هەودنی مىصٍ –داعػ  ڵكاچاخی ًەگە –ًەهەریم 
 -ًەهادی هەودنی مىصٍ  عێراقچەهی صىپای  –كىرصەهان 

 ...زۆری در(
واظ پیدەچی دەرگایەهی مەدرصیداری دریػ ةوریذەوە ةۆ  -3

ئەوهاووالدی وئەو خسب والیەنانەی زوملیان ًیوراوە ًەهىردصذان 
 گای در .ز ةتەن دژ ةەةەرپرصان وداَ ودە یعێراكدادگای  پەنا ةۆ

 
ئاماژەی ةچىن ةىونەوە ةە ئەوانە هەمىوی مەدرصی راصذەكینەو نسیون ، 

ئاعورا دیارە ،هادی خۆی ئەو خسةە ًەصەرانضەری هىردصذان هەةىو ،ئیضذا 
دەنها ًەةاعىری هىردصذان ماوە ، ًەةاعىریػ دەنگەهانی  ًحهحَ 

)ًە یەکەَ ئٌموانٌحخ ودجصحالدحي ةىونحوجداًح صەرەڕای ئحو هحمى 
ًە  %(،٣٨% ًەچىارەَ ةۆ ٤١یەَ ةۆ ێ% ًە ص٤٨ەَ ةۆ و % ًەدو ٥١ھەًتژاردن 

ئیضذاعدا دەنگەهانی چڕ ةىویذەوە ًەناوچەیەهی ةچىهی هەریمی 
هىرصیػ ةۆ هەوًیروصٌیامنی و  55هىرصی ًە عاریى و  82هىردصذان 

ەو ةچىن ةىنەوەیە ، ئ رانیەو هەًەةجەو هەرهىن ، ةەهەمى پێىانەیەن ًە
ةۆیە چاهرتین دەرچە مەدرصیانەی صەرووعی واڕووةەڕوو دەةێذەوە ، 
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نی ةەو هەًەو چەودیە گەورانە ةهێئەوەیە صەرهردایەدی ئەو خسةە دان 
وةیر ئاعذەواییەهی گەورەی صەرداصەری ڕاةگەیەنێر و دەصەالخ 

خۆی جىان در ةەكەةارەی  دەصٌیمی معارەزە ةواخ دا هەًتژاردنی داهادىو
 . دازەی خۆی ئامادە ةوادەوە ةۆ هەًتژاردنێوی ڕاصذەكینە 
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 دەرەنجام 

 ریفراندۆَ، دوای هىردصذان دیمىهرادی پاردی چارەنىصی       
 صذانداردەوە )ناوەندی دىیژینەوەی(دەزگای الیەن ًە دىێژینەوەیەهە

 پاردە ئەو ئایندەی ةۆ ورد ًێودانەوەیەهی دەداخ هەوي ، دراوە ئەنجاَ
 پاردی ناصاندنی دەروازەی ًە ةاش دىێژینەوەیە ئەَ ًەصەرەدادا. ةواخ

 هەًضاوە، ریفراندۆَ گەورەی ئەرهێوی ةە هە دەهاخ هىردصذان دیمىهرادی
 هىردصذان، صەرةەخۆیی ةۆ ةەًێ دەنگی ةەدەصذهێنانی ئامانجی ةە

 نیە مەةەصذی پاردە ئەَ هە ةەرزةىوەوە جیاواز دەنگی هەرچەندە
 دری ئامانجی و ةهێنێر ةەدەصر هىردصذان هەرێمی صەرةەخۆیی
 .ًەپغذەوەیە

 فغاری صەرەرای پێػ چىوە هەنگاو هەنگاو ریفراندۆَ هەنگاوەهانی      
 ةەالَ ، دواخضذنی یان نەدان ئەنجاَ ةۆ نێىدەوًەدی و ئیلٌیمی و عێراكی

 ًەو نەةىوە، پاعگەزةىونەوە ئامادەی هىردصذان دیمىهرادی پاردی
 ن.د.پ و ةەگغذی هىردی گەًی ةەرۆهی هىعندە هەًەی چەندین ماوەیەدا

 چەندین هە هەًىەعاندنەوە پەیىەندیەهانی دێورای گردەوە، ةەدایتەدی
 .ةنیادنراةىو ةىو صاي

 هەًەی دێوەوخ هێغەی ن.د.پ و ئەمریوا پەیىەندی دەنانەخ      
 عاری ةەًوى نەةىوینەوە نسیى صەرةەخۆیی ًە نەن درا، ئەنجاَ صرتادیجی

 هێغەی هەهرۆهی ًەدەصذدا صەرەهانیغامن ًە هێغە ناوچە و هەرهىن
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 ن.د.پ چارەنىصی پێغهادەدا و ةارودۆخ ئەو ًەنێى ةىون، ةەغداد و هەرێم
 صەرۆهایەدی ًە دەصذی پاردەهەی یەهەمی چىو،صەرهردەی خراپی ةەرەو

 ًێرەوە ئێمە ةەةۆچىونی هەًدا، صەری نىێ هێغەگەًی هێغایەوەو هەرێم
 دەنێر هەنگاو خراپ ئایندەیەهی ةەرەو دەهاخ پێ دەصر ن.د.پ الوازی
   .ةێر ةەردەواَ پۆهانەوە و الوازی ةەرەو نان هەنگاو ًە رەنگە

ئەَ دىێژًنەوەًە گەًغذۆدە چەند راصپاردە و ئەنجامێى ةە هٌىاي       
هىردصذان(و خىێندەواري گەًەهەمان رهت دٌنىهراهت پا)ئەوەي صىدي ةۆ

خسمەدێى ةە  ،عىێنێى ًە پرۆصەي صٌاىس هىردصذان پرهادەوە ،هەةێر
صٌضذەمى صٌاىس ةواخ و هەوي ةدرێر هەًە ةە هەًە چارەصەر نەهرێر 
صىود ًە عوضذەهاىن راةردوومان وەرةگرًن، هە خۆي ًە چەند خاًێودا 

 دەةٌنێذەوە:

هانەي پاردە صٌاصٌەهاىن هىردصذانە، ەداپارهت دٌنىهراهت هىردصذان، ه -١
ةەالَ نەًذىانٌىە ًە ئاصر ئەرن و رۆىل هارًگەري خۆًدا صەرهەودىو ةێر، 

هىردصذاىن ةەدەصذەوە ةىوە،  صەرەراي زۆرًنەي جىمگەهاىن دەصەالهت
 وەهى پاردێىك ًۆهاىل ماوەدەوە. ًحهؤداًٌدا

داوە، رەنگە پارهت دٌنىهراهت هىردصذان هەًەي صرتادٌجى ئەنجاَ  -٢
ةەرەو الوازدر و دارماىن صٌاىس ةەرێر و نەدىانێر ًەنێى هاوهێغە 
صٌاصٌەهاندا خۆي ةدۆزێذەوە، ًەةري ةەدەصر خضذنى دەوًەهت 

 صەرةەخۆًى هىردي، هىردصذان ةەرەو داةەعتىوىن زًادر ةەرێر.
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پارهت دٌنىهراهت هىردصذان هێغەي ًەگەي زۆرًنەي پاردەهاىن  -٣
ەورەًى ةۆخۆي دروصر ةواخ و ًە و نەًذىانٌىە ةرا گ هىردصذان هەةىوە

 ى خٌسىب و ةەرژەوەندي داًتەهت دێپەرةواخ.كاوغ
جەنگ و مٌمالنێى نێىخۆًى ةسودنەوەي رزگاري خىازي هىردصذان  -٤

فراندۆَ ًەةري  دێپەري نەهردووە هەچى هەنگاوي مەزنرت دەنێرێر ةۆًە ًر
 زًادر. دەصذوەوهت زًادر،  ةىوە عوضر و ًەدەصذداىن

پارهت دٌنىهراهت هىردصذان نەًذىانٌىە ًە ئاصر پێغگردن ةە گەندەىل  -٥
و خَس خسمێنەو ةەخغٌنەوەي داهاهت والخ ةە ناعەرعى هەًىێضذى جدي 

 و هرداري هەةێر.
پارهت دٌنىهراهت هىردصذان هٌغذا پاردێىك ةنەماًەي هالصٌىك ةىوەو  -٦

پاردێىك مۆدێرىن نەًذىانٌىە ئەو كۆناغە دێپەرةواخ و ةتێذە 
پێغوەودىو،هەةذىانێر جێگەي متىخى هەمەالًەنەي چٍن و دىێژەهان 

ًە دەصر  یدەنگەهان ١/٣صايل خوىمراين نسًوەي  ٢٦ةێر ةۆًە ةەراورد ةە 
 چاوەڕوان دەهرێر ڕوو ًە خرادر ةێر .داوە ..واظ 

ڕاصپاردەی گغذی ئەوەیە چیرت گىێ ًە وەصفی ناڕاصر نەگرێ و چاهضازی 
ةواخ ، دەصر گۆڕی دەصەالخ ًەناو خسةەهە ةورێر ،  ڕیغەیی

وی هەژاری هىردصذان ڵئاعذەواییەهی نیغذامنی ًەگەي خسةەهانی درو خە
 ةواخ .
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 مصير الحزب الدًملزاطي الكىردسخاوي بعد الاسخفخاء

 امللخص

هذه الدراست، هي مداولت حادة من مزكز بدىر مؤسست سخاهدر ملعزفت "مصير الحزب 

 الدًملزاطي الكىردسخاوي بعد الاسخفخاء".

ف الحزب الدًملزاطي الذي كاد عمليت الاسخفخاء، فاملزاًا واملساوئ التي  والدراست جخضمن حعٍز

م هضاله السياس ي. وجطزكىا أًضا إلى العىائم التي صادفذ الحزب وعلى  احسم بها الحزب في طٍز

لىا مصير الحزب في خضم فشله في خصد زمار ألاخص الدبلىماسيت والسياسيت منها. وأخيرا جىاو 

 الاسخفخاء وجصادمه مع اللىي الداخليت والعزاكيت وإلاكليميت والدوليت. 

 وكد جىصل البدث إلى هخائج، أهمها:

 إن الحزب الدًملزاطي الكىردسخاوي وإن كان صاخب الكلمت الفصل في كىردسخان، 

 أهه لم ٌسخطع خمل ألاماهت الكبيرة التي كاهذ على عاجله، وهذا ما أبلاه خزبا 
ّ
إال

 مدليا بعيدا عن صىع اللزاراث إلاستراجيجيت للمىطلت.

  إرجكب الحزب الدًملزاطي أخطاء إستراجيجيت، فلادجه إلى الضعف والانهيار السياس ي

ولت الكىردسخاهيت، ساق في املعادالث إلاكليميت والدوليت. فعىضا عن جأسيس الد

د من الاهلسام والشلاق.  كىردسخان إلى املٍز

  إن الحزب الدًملزاطي لم ٌسخطع مىاحهت الفساد واملدسىبيت وإهدار املال العام، بل

 كان املدفز واملخغاض ي عن كل هذا.

  إن الحزب الدًملزاطي خزب عائلىي كالسيكي لم ٌسخطع الخزوج من هذه املزخلت

بىفسه عن الحدزت والخلدم ليصبذ عىد طمىخاث مخخلف  بىجاح، فلد هأي

ت لتهبط شعبيخه إلى زلث ألاصىاث  الطبلاث والشزائذ، وهذا ما أفلده سمت الجماهيًر

ن سىت فلط.  خالل سذ وعشٍز
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The destiny of Kurdistan Democratic Party after the referendum 

 

Abstract 

Kurdistan Democratic Party's fate after referendum is a paper 

done by (Standard Institute) to analyze the future of this party 

precisely. At the beginning، the paper gives an introduction about 

Kurdistan Democratic Party (KDP) which is mainly held 

responsible for conducting the referendum on (Sep 25، 2017) at 

the aim of achieving (yes vote) for Kurdistan Independence. Even 

though، there were different voices raised and stating that this 

referendum is not for independence، but there are other purposes 

behind it. 

The referendum moved forward step by step despite pressures by 

Iraq، neighboring countries and the international community for 

not conducting it or postpone it، but (KDP) was not willing to do 

so. During that period، a lot of terrible wrong doing faced The 

Kurdish people in general and (KDP) particularly. And that 

affected its relations with neighboring and international 

community. 

Even the relationship between America and (KDP) turned bad 

due to a strategic mistake which was made by the Kurdistan 

Democratic Party. Obviously، not only we did not get close to 

Independence rather we lost Kirkuk and the disputed territories 

which have been considered the core problem between Erbil and 

Bagdad for a long time.   
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