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  دةكةن؟بؤ كث باسي ذيفراندؤم
  ئةجمةد شاكةيل

  
لةوث تووشي دوو سث . ي شاري ستؤكهؤصم)Husby(ماوةيةك پثش ئثستا، بة كارثك، ذمثكةوتة گةذةكي هويسيب 

منيش پثم گوتن، ئةوة . دؤست و ناسياو هامت، سآلوثكيان لث كردم  و زؤر خثرا و بة هةصةداوان بة المدا ذؤيشنت
بةصث، ئةي تؤ بؤ ئةوة نةهاتووي؟ : گوتيان! يية دةذؤن، دةصثي كارثكي فرةگرنگتان لة پثشةخثرة وا بةو خثرا

كؤذةكة : گومت! كؤذي دوكتؤر كةمال مرياودةيل: كؤذي چي؟ گوتيان: گومت! بؤ ئةو كؤذة: بؤ چي؟ گوتيان: گومت
ئةو دؤستانة، بؤ . كؤذثك ناچمباشة خواحافيزتان بثت، من بؤ وةها : گومت! ذيفراندؤم: لةمةذ چييةوةية؟ گوتيان

خؤيان ذؤيشنت، لث وةآلمةكةي منيان بة جؤرثكي ديكة، لثكدايةوة و پثيانوابوو، لةبةر ئةوةي كؤذةكة هي كةمال 
من هةرگيز لةبةر ئةوةم نةبوو، كة نةچووم، بةصكة هةر بابةيت كؤذةكة و !. مرياودةليية، بؤية من بؤي ناچم
من ئةوة هيچ، . كةم، پث شتثكي سةير بوو و ئثستايشي لةگةص بثت، پثم سةيرةناوةذؤكي كؤذةكة و پةيامي كؤذة

گةلثك " ذاپرسي، ذاخوازي"م وةك وشةيةك پث سةيرة و پثشمواية بصثني"ذيفراندؤم"كة هةر بةكاربردين واژةي 
 باسكردين باشترة، ئةوةشم پث سةيرة، تؤ بثيت لة ئةوروپا، جضني و كؤذ و كؤمةصة و ذثكخراو دروست بكةيت، بؤ

هةر مرؤضثك لة ئةوروپا بژثت، دةزانثت، لثرة هةموو . ذيفراندؤم، بؤ كث، بؤ كوردگةلثك، كة لة ئةوروپا دةژين
تاكثك، هةموو مرؤضثك، هةموو كؤمةصة خةصكثك، كة سةر بة ئايينثك، يا ذةگةزثك،، يا نةتةوةيةك، يا زمانثك، يا 

انيان پارثزراوة و دةپارثزرثت و بؤيان هةية، هةرچؤنيان بووثت، چينثك، يا ذةنگثك، يا سثكسثك بن، هةموو مافةك
ذاپرسي، . بريوذا و بؤچوون و ديتين خؤيان، لةمةذ هةموو شتثكةوة دةربذن و قسةي خؤيان بكةن

لة سةر هةصدةواسرثن و   و مايف چارةنووس و ئةو تؤپةصة واژانةي، كة لة وآلتاين ئثمة، خةصكيان) ذيفراندؤم(ذاخوازي
اريي دةكرثن، لثرة لةم ئةوروپاية، وةك خؤراك و سيپاص و خواردنةوة و هةموو پثويستيية ئاساييةكاين ژيان، دارك

تؤ لةم ئةوروپاية، فؤرمثك لة نثو تةواوي كورددا، بآلو بكةوة و لثيان . ديارن و زانراون و بؤ هيچ كةس نوث نني
 خاوةين سنوور و ئاآل و دةسةآلت و دةوصةت، يا فيدرايل بپرسة، بزانة چ كوردستانثكيان دةوثت، سةربةخؤ و ئازاد و

هيچ گومانثك لةوةدا نيية، كة تةواوي كورد، !. و بةزمةكاين ديكةي وابةستة، بة عرياق، ئثران، توركيا و سوورياوة
ؤ كةوابوو چ پثويستييةك بةوة هةية، خةصك بثن، لة ئةوروپا و ب. كوردستاين سةربةخؤ و ئازاد و دةوصةيت دةوثت

كورد، باسي ذيفراندؤم بكةن و دةيان كؤمةصة و ذثكخراوي بؤ  دروست بكةن، كة دةكرثت ئةو وزةية بؤ شيت ديكة 
ئةوةي باسي ذيفراندؤم دةكات، با پثش هةر شتثك، داوا لةو حيزبة بكات، كة بؤ خؤي ئةندامة تثيدا، . بةكار بربثت

وردستانيانة بري بكاتةوة و چيتر، هثندة خؤ نةشصةژثنثت تا هثص و ديد و بؤچوون و ذا و نةخشةي خؤي بگؤذثت و ك
با داوا لةو حيزبةي خؤي بكات، كة . و سةر لة خؤ و خةصكيش نةشثوثنثت و پةرؤش نةبثت بؤ عرياق و عرياقيةيت

. كاين ديكةوةبةرژةوةندي كوردستان و كورد، خباتة پثش گشت بةرژةوةندة كةسةكييةكاين خؤي و شتة سياسيية
با داوا لةو حيزبةي خؤي بكات، دينت و بريوذاي، لةمةذ كورداين هةندةرانةوة بگؤذثت و حيسابيان بؤ بكات و گوث لة 

پرسي ذاخوازي و ذاپرسي و بةهثزكردين ناسنامةي نةتةوةيي و خؤشويستين خاك و وآلت و . دةنگيان بگرثت
ئةو بةشانةي ديكةي ... مووسص و خانةقني و مةندةيل وبآلوكردنةوةي بريي كوردستانيةيت، بؤ كةركووك و

كوردستان پثويستة، كة تا دوثين لة ژثر دةسةآليت بةعسدا بوون و ئةمذؤيش مالنث و هةرايةكي گةورةيان لة سةرة 
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و هةرچي عةرةب و توركمان و تورك و ناكوردي جيهانيش هةن، مرخيان لث خؤش كردووة و هةوصدةدةن، كورديان 
لةو دةضةرانةي . بكةن و ئةگةر كةوتوونة ژثر دةسيت شةيتانيش، هثشتا لة كن ئةوان، لة كورد باشترةلث بثبةش 

كوردستان، لة كةركووك و مووسص و خانةقني، خةصك ذؤژانة لةگةص ئةو باسانةدا دةژين و ذؤژانة تووشي داگريكةراين 
رموگوذن لة سةر ذةوايةتيي كوردستانيبوون و خاكةكةيان دةبنةوة و بة بةرچاويانةوةن و سةرباري ئةوةش هثندة گة

كوردبووين خؤيان و خاكةكةيان، كة تةنث بزيسكثكي بةسة و كؤمةك و دنةدانثكي بةسة، بؤ ئةوةي ذابن و تةواوي 
ئةوانةي باس لة ذيفراندؤم دةكةن و حيزبةكانيشيان، كة ئةوان كاري تثدا دةكةن، با ذوو لةو . داگريكةران وةدةرنثن

ن خؤيان دةزانن، كوثيان دثشثت و بكةن و لةگةص خةصكي ئةو دةضةرانةدا بن و گوث بؤ ئةوان ذادثرن، ئةوادةضةرانة 
ئةوةي لة ئةوروپا پثويستة، ذوونكردنةوة و باسكردين . !، لث پشتيوانييان گةرةكةدةشزانن چؤن تيمار دةكرثت

دانة بؤ خذكردنةوةي دةنگ و پشتيواين و پرسي كورد و كوردستانة و باسكردين خواست و ئارةزووي كوردة و هةوص
كؤمةك لة نثو خةصكي ئةوروپادا، نةك كوردي ئةوروپا، بةصكة خةصكاين ئةوروپايي خؤيان، ئينگليز، فرانسةيي، 

كورد، گةرةكة  .صة و حيزب و دةسگاكاين ديكةيانداذثكخراو و كؤمة....هؤآلندي، ئةصماين، ئيسپانيايي، نؤروثژي، و
ئةوةي لة ئةوروپا دثت و باسي ذيفراندؤم بؤ كورد دةكات، . روپاييان بكات، نةك كوردي ئةوروپاذووي دةمي لة ئةو

با بچثت ئةو باسة بؤ ئةنداماين پةرلةمان و حيزب و حوكوومةت و خةصكاين سياسةتكار و  ئابووريكار و ئةوانةي لة 
ةن و ئةوانةي نثوةندي بذياريان بة دةستة و روپايني و  لة ئةوروپا كار دةكمثديا و ذاگةياندندا، كة بؤ خؤيان ئةو

 نةك تةنث بؤ ئةم پرسة، بةصكة بؤ تةواوي پرسةكاين ديكةيش، كة پثوةنديان . بكاتخةصكي سةر جادةي ئةوروپا،
بة چارةنووسي كوردةوة هةية، ئةو كوردانةي لة ئةوروپا دةژين، گةرةكة ذوو لة خةصكي ئةوروپا بكةن و بؤ ئةوان 
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