
 
 

  سکۆتلهندە: دەنگی ب بڕانهوەی سهربهخۆيی 
 

ۆ بهرزنجهيی     ٢٠٢٢/ ١٠/ ٢٦هه
گه نادەم ديموکراسی سکۆتلهندی لهاليهن کهسهوە به   سهرۆکوەزيرانی سکۆتلهندە   بارمته بگيرێمن ڕ

کی تريش زەنگی سهربهخۆخوازی  Strugeon خاتوو ی  سکۆتهکان   جار   پاشانيشنی   پايتهختی   لهندنی   د
 ..ههژاندەوە  يهکگرتووی 

 
 

کی تر دەبنهوە شۆڕەسواری مهيدانی ئازادی نهتهوەکان و   زياتر   سهدە   س   دوای     سکۆتلهندييهکان جار
وی  چهشتنی   له يان ڕزگاريان    دەيانهوێ  بندەستی،  ژيانی  تا ر چنگی ئينگليزی دراوس و بهئاواتن لهژ

ژی ئازادی و ژيانی ت و تام و چ    …!بکهن  سهرفرازی   ب
بهدايکی   دەژين  ت  و له  رێ  بهخ و  ت  نهب کهم  دنيايهيان  ئهم  شتی  لهزۆر  ڕەنگه  که  سکۆتييهکان 

هکانيان له ڕووی دەستوورەوە مسۆگهرە و لهسهر سکۆتی  ديموکراسی دادەنرێ.زۆربهی ههرە زۆری ماف
و ندرێ  و ناش ژوويان  م و  نييه  قهدەغه  زمانيان  و  ن  نادر دارە  س له    و   چيا   و  دوند   سهر    بوونيان 

کهک هکانيشيانتهپۆ گهی سهربازی نييه و گهر پرچی کيژۆ ت   دانهپۆشرا    انيان مۆ ن   ئهشکهنجه   ب   نادر
ن  و  ..!ناکوژر
 

و ناسنامه نهتهوەيين تيپی مۆسيقا و وەرزش    کهسايهتی   ههزاران    … سکۆتييهکان.. خاوەن زۆر شتی 
دا گهورەيان  کهوتووە  ت   .. ۆر ئامانجی تر ز  بگهنه   ديکهشيان ههيه زۆری  دەرفهتی و  هه

 
باوەڕ ئازادی    گيان   و  دڵ   ئهوەی ئهوان نييانه و بۆته خهونی زيندوويان و به  دەکۆشن، تهنها  ت بۆی 

هتی نهتهوەيی خۆيان دا و دەو    ..رەهايه لهن
هت بوونه گای سهخت و ملمالن توندەيان بۆ گهيشتن بهدەو   ..ههموو ئهم شهڕ و ههرا و گرتنهبهری ڕ

ندە بايهخ و گرنگی ههيه،   هت ه يه دەستگای دەو کهوە   ساڵ  ٣١٩بهم پ ژيان لهگهڵ ئينگليزدا بکهنه    پ
ڕينهق   ..!وربانی ئهو ئازادييه ز

نن  هتی نهتهوەيی خۆيان بهدەست به ييهی دەکهن ، بۆئهوەيه دەو  ..ئهم ههموو سهرچ
ت و خۆيان حوکمی   ئهم ههموو وزەيه بهخهرج دەدەن تاوەکو ئازادی رەهای خۆيان بهدەستی خۆيان ب

کی  لهسايهی  … خۆيان بکهن! هت  …سهربهخۆدا و   ئازاد  دەو
ستگهيهکی تری ژيان وکهواته   تهوە  ههميشه   ئازادييان   و   سهربهخۆيی   هيوای   دەيانهوێ بگهنه و .  بگهش

زانه گهورەکه، ئاخر ئينگليز  له   ڕۆژگارەشدا  لرم و باوەشی خ نهوە ن ن و ب تی ئهوروپا دانهبڕ   زۆر    يهک



ش  خۆپهرستانه، کسيتی  ماوەيهک  پ ی  و  تر  بر له  دايک جوودا کردووە  ئهوروپای  له  خۆی  ما ، بۆيه 
ستادا تهواو وەتاق کهوتوونهتهوە    ..ئ

وەزيران   سهرۆک  حيزبی  وان  ن تی  هاوپهيمان له  کهاتوو  پ سکۆتی   Nicola Stugeonحکومهتی 

ی   پاييزی    دەيانهوێ ک   داهاتوو  سا دەنگدانيان    ٤٬٢  به  ١٩٫١٠٫٢٠٢٣  له  ڕ مليۆن کهسهوە که مافی 
ملکهچی   دی  چی  و  بکهنهوە  پ  دەست  لهندەن  له  جيابوونهوە  ريفهراندۆمی  تری  کی  گهڕ ههيه، 

تی ناوەندی  .. لهندەنی ئينگليز نهبن  بڕيارەکانی دەسه
کی سهربهخۆ؟)  هت ته دەو ت سکۆتلهندە ب  ..به دروشمی( دەب

گايهکی وا سهخت  نادەن و درەنگ يان    کۆڵ  ئهوان   وەک   ل  ڕوونه،  سکۆتييهکان  الی   گرتنهبهری ڕ
تی خۆيان  هت و دەسه ت و ببنه خاوەن دەو ت رزگاريان ب   .زوو ههر دەب

کی ئهم بوارەدا :ـ پرۆسهيهکی ب گرێ و گۆڵ نييهـ. ههربۆيه سهرۆکوەزيرانی   Bick McKerrll پسپۆر دە
با کردووە تهماشای پالن و  سکۆتلهندی خاتوو سترگۆن لهم ڕووەوە   مه خۆمان له دادگای  : ـ ئ دە

  .نهخشهکهمان بکات ئايا ياسايی و ڕاست و دروستهـ
ی خهباتی رزگاری نيشتمانی سهخته و سکۆتييهکانيش باش خۆيان بۆ ئامادە کردووە   .واته ڕ

ويست  ه . سهرۆکی دادگای  ئهگهرچی بۆ ئهم ههنگاو و ئامانجه ڕەزامهندی حکومهتی ناوەنديی لهندەن پ
ستی خۆی   Robert Reed  با و کی زۆری دەوێ هه ژکردن لهسهر ئهم پرسه دادگا لسات : بۆ ڕاو دە

 …دياری بکات 
تييهکهی  هاوپهيمان حکومهتی  ئايا  لهوەی  بريتييه  ياساييهوە  لهرووی  ڕێ  Edinburgh پرسهکه 

دراوە رەزامهندی    له   ريفهراندۆم  ياسايهکی  پرۆژە   پ لهندەن  ت  ب ئهگهر  بهردەست!،  بخاته  پهرلهمان 
 ..!لهسهر دەرنهبڕێ؟

نانی ناوی بهدەسته دانی     لهپ گهپ  خانمهسهرۆکی ياسايی سکۆتلهندە  وەک    ريفهراندۆمهکهدا  ئهنجامدانی   ڕ
Dorothy Bain  يه ويستی به رەزامهندی دادگای با : پ  . دە

ئهوەی   دوای  ويسته  ههروەها  پ  ): دە لهندەن  ی  با دادگای  داوەته  ياسايی  روتهسهلی  ت داواکارييهکی 
نهی زييان   لهسهر حکومهت و پهرلهمان و گهلی سکۆتلهندی و شانشين ئهو خا وابهستهی    و  لهسهرە  پاڕ

 ..(بکهنهوە  روون  گرنگی اليهنی دەستووريی ئهم باسهن
ت: (ريفهراندۆمهکه پابهندی ياسا ک بهديار دەخات)ناوبراو دە ژوو ويستی گهل  ..يی نييه به

با دادگای  بژاردنه    سهرۆکوەزيران   دانا،   ناياسايی   به   دەنگدانهکهی     ئهگهر  هه دەيهوێ  ستورجون 
بژاردن لهسهر زەمينهی  بکاته   گشتييهکانی داهاتوو له شانشينی يهکگرتوو مهتی هه فاکتۆ و هه   پرسی    د

وە  سهربهخۆيی  .ببات   بهڕ
 

 
 



زەرانی حکومهتی لهندەن   زۆر ب ت ئهوکاته    Liz Truss مانايانه پار شوو، دادگا دەب سهرۆکوەزيرانی پ
ڕيفهراندۆمهکه. بۆ  کرد  خۆش  ی  ڕ بهڕاستی  سکۆتلهندە  پهرلهمانی  کات  بدات،    لهم    بڕيار 

ک  لهميانهی    کاتهدا ت   سا ه  دەب وەبردنی ئهم کاروبارەش مهحا ن و بهڕ   ..روونکردنهوە ياساييهکان بکر
ی وەزيران SNP کات   ٢٠١٤سا سهرەک  ريفهراندۆم   David Cameron بهسهرۆکايهتی  بۆ  دا  دەنگی 

شوەخت دەستهبهکاری ئامادەکاری ريفهرابدۆمهکه بوو..ئينجا دادگای سکۆتلهندە رەزامهندی   دووساڵ پ
ريفهر % ئهنجاندانی  زۆر  بهردەيهکی  و  بگرە  دوای  دا.    مانهوە   بۆ   سکۆتلهندييهکان   ٥٥اندۆمهکهی 

وەی ه  ٣١٥  بۆماوەی  که   شانشينهکهدا  لهچوارچ ژن  بندەستی   تامی  سا بۆ    ٤٥%  به   بهرانبهر  و  دەچ
مژينی   و   جيابوونهوە  ..ی دەنگيان دائازاد  تامی هه

چنه   ههموو   سياسييهکانی لهندەن لهو دەمهوەی دەنگدان کراوە  سکۆتلهندی   ناسيۆناليستی   پارتی  ملی   دەپ
SNP کدا دەنگدانهکه ههر نهوەيهک بووە  …، له کات

به   که  نييه  بهتايبهتج  سهرۆکهکهی  و  دينبهرە  ئ حکومهتهکهی  بۆ  زۆری  کی  بايهخ لهندەن  حکومهتی 
ردراون  بژ   ..ديموکراتيش هه

سهردەم له  يان  پ سهربهخۆخواز  و  جياخواز  کستی  اليهنگرانی  بر تی    ٢٠١٦ی  يهک له  بهريتانيا 
ژەی % EUئهوروپا بهڕ سکۆتلهندييهکان  ئاخر   ، گۆڕاون  بهتهواوی  بۆ    ٦٢ههلومهرجهکان  دسنگيان 

تی ناوبراودا دا  Sturgeon..مانهوەی لهناو يهک
زی گفتوگۆکردن لهگهڵ برۆکسل دا تهوە سهر م ژی تر ب  ..دەيهوێ لهکاتی سهربهخۆبووندا جار

ت بهدەسته  ٨خانمه سهرەکوەزيران که ماوەی   ه دەسه که، توانيويهتی دەنگی    خۆشهويستی  و    سا و خه ن
لهناو سهربهخۆيی  بۆ  ويست  بکات  SNP پ مهرجه  Aberdeen  له…مسۆگهر  ههموو  مه  ئ گووتی:( 

ههروەها ههيه)..  سهرکهوتنی سهربهخۆييمان  ويستييهکانی    ندە سکۆتله   هاتووە  ئهوە  کاتی   ـ:  گووتی    پ
گای سهر  بخهينه    .ڕاست و چرکهساتی سهربهخۆيی سکۆتلهندە هاتووەـ  ڕ

ه  ٥٢ی  خ کردووە کات ە راديۆی  Sturgeon سا نهی خۆی ته ستهکانی ناسيۆناليست و و به   BBC به هه
زگاران دەکهم و ههموو ئهوانه   :( من نهفرەت له پار ياندانحکومهته کۆنزەڤاتيهکهی لهندەن دە   ..) لهگه

نا  شکستی  بابهتدا  و  خاڵ دوو له   ٢٠١٦ريفهراندۆمی   :ه
ئهوروپا تی  يهک بهريتانيای    گاوسۆزی   چونکه  نهبوو،  ريفهراندۆمهکهدا  لهگهڵ   يهکهم:  حکومهتهکهی 

تييهکه بوو  .گهورەی جاران بوون که ئهندامی يهک
دارايی و  ئابووريی  پرسی  هته   دراوی   نموونه   بۆ .  بوو   ناديار    دووەم:  يهکهی    دەو نو سهربهخۆ 

يهش نهفهبوو يۆرۆ بهکار   تی ئهوروپا و بهو پ .. بۆيان نهبوو ببنه ئهندامی يهک سکۆتلهندييهکان چ دەب
ن   ..!به

تی بهرانبهر به خانهنشينان و   ت و بهرپرسيار وەدا پرسی دابهشکردنی قهرزەکانی و ههر لهم چوارچ
 ..مووچهکانيان

ت وا زۆر گۆڕاوە.. شهی يهکهم ئهگهر چارەسهريش نهبوو ب ن کهم  هه   ههندێ    بروکسل Brüssel له    ک
کست  تی بر ی و کی نو ن بهوەی ئهندام شهکانييهوە به ئهندام وەربگرنبهههموو   خۆشحا  ..ک

بدات  پوخت  پارەی  که  ئهزموون  خاوەن  کی  ئهندام ديکهوە  که،   لهاليهکی  هی    سيگنال کۆمه لهاليهن 
شوازی سياسی ل دەکرێ  تييهوە له برۆکسل پ  ..يهک

ئاوايی کردن  وان ما ننهوە ئابوورين: سهقامگيريی ئابووری، لهن رانهی به ناڕوونی دەم له   ئهو گرێ کو
خحيان   کی  دروات سلۆتلهندييهکان  يۆرۆ  به  تايبهت  نائاسايی  کی  دراو نانی  بهکاره و  بهريتانيا  دراوی 

نن؟ دينبهرە و چهندی    .بهکاربه نهی ئ چهند وزەی نهوت و گاز له دەريای باکوورەوە دزە دەکاته خهز
تهوە؟    له لهندەن گل دەدر
زۆری  داهاتی  دارايی  چه Off-Shore-Windfarmen ههروەها  وەزارەتی  نوقسانی  ؟  وەردەگيرێ  ند 

دينبهرە ی له   ئ نی  سا کدا هی کهمی تهواوی شانيشنهکه   و  ٪ ١٢٬٣  ڕابردوودا  سا ک    ٪٦٬١له کات ی پ
ناوە   ..ه

کی لهبار بۆ سهربهخۆيی نهتهوەکانی بندەستی ئينگليز    ين کهوا ههلومهرج کورت و پوخت دەتوانين ب
شو شانشينی يهکگرتوو هاتۆته  ويسته    پ تهوە  پ  :بقۆزر



زانی پاشايهتی لهندەن دوای مردنی  + تی کۆميسيۆل    جياوازە  Queen بارودۆخی خ له جاران و زۆر و
تی پاشای ئينگليز دەکهنهوە   .داوای ماف و ههقی خۆيان له دەسه

له   + ياخود شانشينی يهکگرتوو  تهنيا    ٢٠١٦بهريتانيای مهزن  بهتاقی  کستی کردووە و خۆی  ەوە بر
کهوتهکانی تری، سهنگی   شه و  زانه گهورەکهی ئهوروپايه، بۆيه جگه له ک سياسيشی کهم  لهدەرەوەی خ

ت و سهخته سهقامگيريی   شهی حکومهت له لهندەن زۆرە و قهيرانهکای تهواو ناب بۆتهوە. وەک دەبينين ک
ت   ..بهرقهرار ب

گهيشتووان خهونی ئهوروپايی بوونيان زياترە و نايانهوێ له دورگهيهکدا به دابڕاوی  +  الوان و تازە پ
تی ئهورپا و تاکه تاکهی بهش بن لهزۆر ئيمتيازاتی بهههشتی يهک تهکانی    بژين و ب  .و

ت   و   سهربهخۆييه     ههلومهرجی دوای کۆرۆناش ديسان به قازانجی+   ڕينه   دەرفهته   ئهم   ناب   لهدەست   ز
 …بدرێ

  
بندەستی   گهالنی  گشت  و  لز  و و  ئيرلهندە  و  سکۆتلهندە  سهربهخۆيی  ئاواتی  و  خهون  هاتنه  بههيوای 

ت   ههر   ئاخر_ …جيهان و و به زۆر داسهپاوی    بندەست   گهالنی  خواستی  و  ويست   دەب پالن و نهخشهی گ
نن و بهههواری سهربهخۆيی و ئ  ک بشک کوپ  …ازادی بگهن کۆلۆنياليستی و ئيمپرياليستی ت

ت   ب وەيهک  ش بهههر  جا  بگات،  ئامانج  و  ئاوات  بهههمان  باشترين   ..!!(کوردستان)يش  ستاش  ئ
، چونکه ههرموو داگيرکهرانی شهی ناوخۆيی و دەرەکی    ساتهوەختهرد ههنگاوی گهورە بن گرفتاری ک

د  پ جيهانييهکان.  و  می  ههر شه  هاوک و  ن ژمارەی  بۆته  شهکهی  ک و  کورد  و  اويستی  گهورەن 
ناوينه ڕۆژههکاتی  ڕووداوەکانی  ههناوی  و  نهخشه  سهر  فاکتۆی  د دۆزە  ئهم   …چارەسهرکردنی 

____________________ 
کی    …وەرگيراوە Der Tagesspiegel رۆژنامهی سهرنج: سوودله چهند وتار
 
 


