
  یشی ھر سرکوتن شکستی، ی سربخۆیڕیفڕاندۆم 

                                                                                 

  ھۆ برزنجیی                                                                          

                                                                                                       ١٥/٩/٢٠١٧  

پانۆڕامایکی خرای مژووی کورد،وەک دەروازەیکی گرنگ بۆ چوون نو باسکوە مسلیکی 
.تی میدیا ناچارییدەس زاین، ل ر لستاساڵ ٢٧١٧ی کوردیی بئ ر لر گورزی  بوەی بدا، دوای ئ

. پاش ئو کارەسات بۆتوەب ئاستم ڕاست  لو کاتوە  ئیدی باش گالو و کوشندەی کۆرشی فارس کوت،
کوردیش ل برامبردا  .، پالماری کوردستانی داوەھاتووە کی دوژمنو ب درژایی مژوو ھرچی دەست

 خۆی تیدا نمایشتی  پڕیوە، ل مخابن سرجم  ئو بارودۆخی کوردھم برگریی کردووە و ھمیش ڕا
ئاخر  اوە،و زۆر جاران ل خونی خۆیدا گوزندر کردووە و داکۆکی ل مانوەی کردووە، باجی گرانی بۆ داوە

  ماریان داوە. بزەییان و فرە نا مرۆڤان پالداگیرکران زۆر ب

ڕەنگ ڕاگیاندنی کۆماری  ک ئیمۆی، ،مژووەدا،تا ئو سری ئمئمبری ل میانی جمسری 
ژیانی سیاسی ب ئارامی و پشکوتن  ،کوردبۆ ماوەی تاق ساک، تاک سردەم بت دا،١٩٤٦ل  کوردستان

  بردبت سر . تداو برەوپشچوون 

دژی کورد و ویست و  ل دا یانو ڕکوتنامیان  لنوان خۆگل پیمان داگیرکران و دوژمنانی کورد،  
پالنگی و و بۆ دوژمنایتی وە و ئیمزا کردووە. لو ھو زۆر و زەبندانی ئوان، انپکھ خواستکانی

 کانیان لبردەوامھو کوتننامی سنتۆ و جزائیر و نموونی وەک ڕ لدان و سرکوتکردنی کورد،
وان تورکیا و ئستای نئون و سوریاراق ران و عرچاو دەکب.  

ش دەیان ڕمانکۆتایی ھاوشانی ئ راقدا کراوە و  لع کردنی پرسی کورد دا لر ناوی چارەسژوتن لک
، ١٩٧٠اماژە ب ڕکوتننامی ئازاریب ئاگر و ئاسن وەمی داخوازییکانی کوردیان داوەتوە. ڕەنگ ئدا، 

 ١٩٧٤سادا، ٤بت،چۆن دەوتی عاقی گفتی دا ل ماوەی باشترین نموونی نزیکی ئم باسمان 
مافکانی کورد بسلمن و جبج بکات،کچی لو ماوەی گفتوگۆ و شڕ وەستاندن و باسوخواستی 

دام  خۆی بھز و  تیار کرد و بب ھیچ ھۆکارک شڕیان ب سر دژمکی سی دا، خرا ڕئۆتۆنۆمی
پاندەوە. بکیکورد دا داسکردنی کورد  واتایق بیریان ل میشر خوانیش ھسون و  لخ وان لتر ئ

  ئوان ھرچییان ویستب و ھرچۆنیان بۆ باش بووبت، ئوەیان ئنجام داوە. کردۆتوە و

وای ھنای  بارودۆخکیی باشووری کوردستان و ئاوارەبوونی چند ملیۆن کورد، ١٩٩١ڕاپڕینی سای 
وە،کۆمریکا،کایمرا و پاشان ئرەنسا و ئینگلتری فشخدەستپ تی بودەوھانای  گای ن کوردەوە ب

بۆ ساز بدەن و لودا ل شاوی دڕندان و بربریی ئاسای بعس و سددام و  بن و ناوچیکی ئارامی
    عراق بیپارزن.



تازەی و دۆخڕووی چارەنووس ئ ی بکی نوو ڕی کورد دا دەرگایرپشت و لس ت خستتایب ۆژەوە و ب
ل  کورد بۆ خۆی سازدا، بردەوام  دا، ئو قوارە بچوکی ٢٠٠٣دام ل دی سکمدوای ڕوخانی ڕژ
و تا ئم  لگڵ دەوتی زۆکی عراقیدا ی دا و کشمکشدای،داوای فیدڕادەستوور و  ملمالنی شڕی

ساتچارەنو ،چرک کی ڕوون بدائاسۆییدانم موە لوە وسیو مان دیار نیی کردنی  یو چاوەڕجبج
ناشگرێ و قسی ڕووتیش  و تووەگرن یئاخر داری زڕ قت بر .بەگکانی دەستوور  بوونت خون و خیاڵ

وە.ۆچنگیرفان ت  

نووسینوەی  وداڕووخاو نیاتنانوەی عراقی ول ب ،ووەکرد ت سرکردایتی کورد، ھی بشوماریھب
چوو. دەرئنجامی ناکام بوون و ب  دەرفتی زینی ل کیس نزۆکدا، ١٤٠دەستووری ڕووزەرد و ماددەی 

ئومدی ل ھموو ھوکانی ژیانی سیاسی و دەستووری لگڵ (ئوان ـ بغدا) دا!!،وردە وردە سرەتای 
بسر ئقتی سیاسی کورد دا  قۆناغکی نوێ و بیرکردنوەیکی تازە خۆی ب شوەیکی خۆڕسک

  داسپاند.

یاری ئنجامدانی ڕیفڕاندۆمی سربخۆیی ب ىشی زۆری سرکردایتی سیاسی کورد،ب ١٧/٧/٢٠١٧رۆژی 
شان کرد بۆ دەنگ دان ل ژر دروشمی "ب بۆ سربخۆیی یان دەست نی ٢٥/٩/٢٠١٧دا و ڕۆژی  کوردستانیان
  کوردستان".

چی دیک سرپشک ئوە تاکی کورد  ۆ خۆی ئاماژەی بۆ ھۆشیارییکی گورە و مانای داڕشتنی ئم دروشم ب
بواتای ئوەی دەتوێ لگڵ عاق دا بمنیتوە یان سربخۆ  ل نوان سۆسک و کروشکدا. ،اوەنکر
د و ھمیش عراق و تی کورد، کاری بم ئقت دەکروەک ئوەی جارانی پشوو سرکردای بیت.

بتایبت بۆ میللتکی  ئمش تیکی کوشندە بوو، .عراقیبوونی ل ھرزی خک دەھشتوە
،ب بش بووە ل چشتنی ئازادیی و دڕژایی دەیھا سدەب پانتایی و   ستمدیدە.کنخوندەوار و  

  . ھبوونی دەستی خۆیی

ھاوکات  ەبات قۆناخکی دیکی خباتوە،،جگ لوەی ئزموونکی نوی و کورد دبیاری سربخۆیی  
،نژوویی گرنگیش دەنوکی مرخانوەرچ  ب رەو ڕوویکوە بکی دیکرەتایکردنی  سکان  دەستپپرس

ھموو دروشم سواو و ب کک و فش مافکانی ئۆتۆنۆمی و فیدڕای  لگڵ خۆیدا  قۆناغک، دەچت.
نزیک بوونوە،ل ویست و خواستی ڕاستقینی دۆزی نتوایتی دەپچتوە و ھنگاوکی دروستتر بۆ 

  ت پشوە. نەھکورد د

  نبگ،از و میکانیزمم ئامیان داوە بوڕیون و ھپدا تزموونم ئش،بتانی دیکمیلل زۆر ل
 ئیرلندی ل کیوبیکی ل کندا و کاتالۆنی و باسکی ل ئیسپانیا و سکۆتی و ئامانجکانی خۆیان. نموونی

  .ن و دامزراندنی قوارەی خۆیانسربخۆبوو بریتانیا ،بم رچک و شوازە گوزەریان کردووە بۆ

ئوەی شایانی ئاماژە پدان، بم میتۆدەی خبات و لم سرەڕیدا، تا ئستا چند جارێ،ل ئنجامی 
شکستیان وانیوە بگن ئنجام و نیان تئوان گوشار و سختی ھلومرج و ھڕەشی جۆراوجۆرەوە،

بردەوام و سا و ساڵ  ئوەی مایی سرنج و دخۆشیی،ئم میللتان کۆیان نداوە و  ل خواردووە،
ئوەتا کاتالۆنییکان .و ھیوا باو نبوون نتوە و ئیرادەی ویست و خواستی خۆیان نیشان داوەوتھچو

 ڕە ١/١٠/٢٠١٧لرباری ھکی تر سڕاندۆمی جاروە ڕیفدرید و برۆکسل، دیسانکانی مو گوڕەش ش
  سربخۆیی ئنجام دەدەنوە.



  :ا بم چند خا ڕوون بکینوەل ئستاد سربخۆیی ڕیفراندۆمی دروشمی  و سوودی گرنگیدەتوانی 

  ـ ھبژاردنی ئزموونکی نوێ و مۆدرن،وەک ئامراز بۆ گیشتن بمافی ڕەوای نتوەیی.

  شوازکی کم زیان و پسندکراو ل ڕووی نودەوتییوە.ـ 

کانی دیکماف ی و فشڕاندنمی داوا و دروشمی ئۆتۆنۆمی و فیدڕاپرزتری  ـ تکی بئاست و چوون
   .ب ئامانج و فۆڕملیکی ڕوون و ئاشکراوە خباتوە،

  دەوێ و گرەکمان بۆ  کوێ بچین.ـ  دۆست و دوژمن، ئستا لمان تدەگات و ئیدی دەزانن چیمان  

   Will to Powerتچ وتنی:  ،نیـ سلماندنی ئیرادەی نتوەیک

گنتکردن و بئارگۆم ـ بکی ئامادەکراو کردنی ویستنامکردنی وەک دۆسییلو داوای کورد و فۆرم.  

ۆڕش و جیاوازترە ل شندەستی. ئمش زۆر خۆیی و بدەخات بردەم یک دووڕیانی سرب ـ ھموو کورد
  بۆ فرە ئامانجی بکرت. ،داجیاجیا خبات لژر زۆر ناونیشان و دروشم 

ـ دۆسیی و داخوازییکانمان ل گۆشنیگایکی دیکوە، ھما و مانای یاسایش وەردەگرێ.ئوەتا ئو بزاڤی 
خۆی نمایشت دەکات،شکۆیکی ئستا دەستی پکردووە و ل شارو شارۆچککانی ناوەوە و دەرەوەی کوردستان 

  ھژاندووە. ەوەدیکی بخشیوەت پرسکمان و جماوەری بجۆش و خرۆشکی تر

وە و دەمی اوی نوقاوە و گوی ئاخنرات دەکین و قوربانی دەدەین دنیا  ل ئاسمان دا،چـ سدان سا خبا
ی ترەوە چووین سر شانۆی ب کش و سنگک ،کچی بم چند ھفتیی داوای سربخۆیی،بستراوە

  بشکی دنیا لگڵ لسر ھ. سیاستی نو دەوتی و نو ناوەندەکانی بیاردان.

خشز دەبھکی بز و ئیلھامی کوردستان، ،ـ ھکانی دیکشب ب .یچکم ڕری ئببۆ گرتن  

ھر گۆڕانکارییک لو دەوتان  بۆ دوا بندی سرێ،باکوور یان رۆژھتی کوردستان ب نموون دنموە.
یفراندم بکات و بم میتۆدە بچت پشوە بۆ دەتوان داوای ڕو ناوچکدا دروست بت، کورد 

ی سوود وەرگرتن و اود دەستبرکردنی مافکانی. دیارە لتک ھبوونی شوازەکانی دیکی خباتدا.
بۆ ھیچ گومانی تدا نیی،چانسکی گورەی سرکوتنیان  ئیلھام بدەستھنان ل ئزموونی باشوورەوە،

  دەبت.فراھم 

ر بگدا و  و سکۆتی و دیارە،گنک م، کیوبیکی لدەکوە دەست پومان، وا لکوە بۆالی ناونیشانینڕ
ن بۆ ئم ئیرلندی ل بریتانیای مزن و  و کاتالۆنی  ل ئیسپانیا و زۆر نتوەی دیک ل جیھاندا،پنایا

ل کۆیان ندا و بردەوام ت  میتۆدەی  ڕیفڕاندۆم بۆ سربخۆیی بردووە. گل جار شکستیان خوردووە،
  ھدەچنوە.

چکمان ڕری ھبگرتن النی جیھانبکی زۆری گشسپی خۆی ی بدا ئیدانم مل کوردیش دەتوان،
بکات.  ب ئامازی ڕیفڕاندۆم بۆ  ئامانجکانی خۆییاستکی زرنگان و حکیمان  کار ت و  ب ستاو بدا

 نیان گاڵ د وەیش ئکتشخۆ حای زۆرینساتو چرکموو. ئوە و  یان پخۆیی ڕەتدەکاتربس
 مئ وە،کم دەداتر" وەخن" و چاوەڕوانی ب قدەرەوەی ئوو لڕیئپ ،حیلدایشتا  کوردموستھ

 ئاوات و ئامانجکانی و نشوازکی باشی دیاری کردووە بۆ گیشتچونک  ھر سرکوتووە.



بشکی ھرە زۆری مینتییکانتی و  دەستنیشانکردنی ئامانجکش"سربخۆیی" بۆ خۆی کۆتایی 
چسپاندنی یاسا و کارکردن ب  و چوون قۆناغکی دیکی پ ل برپرسیارتی بونیاتنان و ئاوەدانی

  .یتیری ب ھموو مانا و ڕەھندەکانییوەدەستوور و دەوتدا

ل  مان کرد و وامان دانا، کوردئگر بت و ئم قس لسر ئگرکی تواو الواز و دوور ل چاوەڕوانی
 ٢٧١٧دەرەتانی چندین جاری تری لبردەمدا بۆ وا دەبت.بم  پرسی ڕیفراندۆمدا سرکوتوو نبوو،

 ،ئم جارە لم بوارەدا دەبا ش و ھرەس دن،ۆکدەات و سردەکوێ و تسا ڕاپڕین و شۆڕش دەک
  .بختی خۆی تاقی بکاتوە

 "ب" بۆ سربخۆیی بدەست یش زۆرینی برامبر بکوات ل الوازترین ئگردا گر بت و "نخر"
نربھڕەتدا ھبن کو لخواردووە، بدۆڕاوە و شکستی نشتا کورد نوتووس ، ھرکو دەرگا ئاسۆ و  ە

   .ب کراوەیی دەمنتوە ی بۆ ئایندە و تھچوونوەدەرەتان و چانسی تھچوونوە


