
سکۆتلندە،ل گۆشنیگایکی دیکوەریفراندۆمکی

ھۆ برزنجیی

برلین             ٢٢/٩/٢٠١٤

:کورتیکی مژوویی

ی چوارەمین دوورگ،لز و ئینگلترادالتک ئیرلندەی باکوور و و،سکۆتلندە
زنریتانیای مکگرتووی بشانشینی ی . ی زیاتر لکملیۆن و ٥دانیشتوان

خاوەنی تواوی بنماکانی ،سکۆتییکان. دووجایکم٧٨بری خاککی ورو
ستداری ئو ب بیاری کۆم دە،دا١٧٠٧ل سای .  نیکی سربخۆنتوە

ردەمڵ شانشسگکگرتن لنن،یکدریتانیادا پی. ینی بم پب ٣٠٧ سا
ئم پکوە .ە بڕوە دەبرنلندەنوو ل الینل بریتانیالندە بشکسکۆت

.ژیانش ب درژترین و سرکوتووترین ئزموونی جیھانی دادەنرت

یکی جوگرافیایی گرنگی ھوتکندە و ھکی دەوندە نیشتمانسکۆتل . ب
.ی داھاتی شانشینی یکگرتوو پکدن% ١٠رووبر و % ٣٢دانیشتوان و % ٨تکا 

٨٥% وتی شانشین لی ی نسامانی دیک کۆم ب ندیشو دەو ندایسکۆتل
.نتوەیی

ل ١٩٧٩چندجارێ ھوی سربخۆییان داوە و سای سکۆتییکان، 
. لگڵ سربخۆیی سکۆتلندەدا بوون،دانیشتوانی١/٣ریفرندۆمکدا 

،١٩٩٩سربخۆیی بیوە،بۆی سای چاوی ھیوایان ل،بوچانسکۆتییکان
یان )خۆبڕوەبردن(ئۆتۆنۆمیبیاریسرەک وەزیران تۆنی بلردایلسردەم

وەک یکم وەزیر و سرۆکی ،وە ئلکسندەر سالیمۆند٢٠٠٧ل .بدەست ھنا
ینی سربخۆیی ل ڕی ریفراندۆمکی ئازاد و پپارتی نیشتمانی سکۆتلندە،کم

لسر ھوەشاندنوەی  ب واتایکی دیک کار . انوە برپا کردووەییدیموکراس
.یکتییکیان لگڵ ئینگلترادا دەکات



ۆب چند دەنگکی کم نگشتن  ب سربخدا،١٨/٩/٢٠١٤ل ریفراندۆمکی 
ئگرچی توانییان کۆمگکیان ببزونن و پیامی سربخۆبوون .خۆیانسیاسی

چرکسات نبوو،بکو ریفراندۆم : "ھروەک سالیمۆند گوتی. بدەن ب گویاندا
".ھژان و بزواندن بوو

جیاوازییکی گورە بدی دەکرت و ،دیارە ل نوان ھوی یکم و دووەمدا
تا بت بند دەبتوە و پرۆسی پرسی ،ئاستی دەنگدارانی سربخۆخواز

ئوەی الی سکۆتلندییکان  جی .خورتتر دەبتبردەوام،ییسربخۆ
،رنجیشبوون، نائوسدندانمنروکۆر سسل سووربوونخۆبوون و ب

ھروەک ئلکساندەر .وەک دوا ئامانجکتی نتوەیی،دامزراندنی دەو
نتوەکان کات دەبن ":رابری ھمتی سربخۆیی ووتیسالیمۆندی

."نتوە،ک بوون خاوەنی دەوت

 راست ندییخۆخوازەکانسکۆتلربم ،سیاندالوھ، دەستتیان ب
ب گوی لندەن ب تایبتی و جیھان ،پیامی خۆیانل،یی رانگیشتۆسربخ
پرۆسکیان ھرگیزاو نابن و دەستبرداری ئو ئامانج و ھیوای دا دا،کب گشتی

.و ھر دەب بگن ئاواتو ھرگیز برەو دواوە ناگڕتوە

دە، بایخی ئابووری و سربازیی و مرۆیی گورەی سکۆتلن،بۆ شانشینی یکگرتوو
یشانشین. ھ، ل ککی٥یکییمیشھ ندامنی ئاشایشی ،ئنجومئ

تۆمییکی ئتی و خاوەنی چودەون . شی وا لکتۆمییکی ئی چبنک
.فاسلینی سکۆتلندە

وات ،دا٢٠١٦سربخۆییان بدەست بھنای،وا ل سای ،گر سکۆتلندییکان
شایانی ئاماژە پدان .ۆی خۆیان رادەگیاندخدەوتی سرب،پاش دوو سای دی

شاژنی ،ئلیزابتی دووەم،رەزامندی خۆیان نیشان دا،،کوا سکۆتلندییکان
ئوەش بوون ب ئومدی. وەک شاژنی سکۆتلندە بمنتوە،شانشینی یکگرتوو

٢٠٢٠وتکیان لناو یکتی ئوروپا و ناتۆدا بمنتوە و بیار وابوو تا سای 
ئوەی لرەدا شیاوی .تواوی خاکی سکۆتلندە ل چکی ئتۆمی پاکبکرتوە

سربخۆخوازەکان، ل پشوە ) ب(ئاماژەپدان، سرەتای ئاماری دەنگدەران
قپ بووەوە،جارێ کس باسی لوە ) نخر(شی بۆ ئیدی پاشتر ئو ھاوک.بوون

.ناکات



:کشکانی بردەم سربخۆیی

. ی سربخۆبووندا، سکۆتلندە دراوەکی بکار بھنـ لندەن رازی نبوو ل دۆخ
ی و یورکۆم ئاستنگ و چمی دیکی ئابو،لندەن ب ھموو توانایوە

و بردەوام ھڕەش و ترسی دارایی  بۆ سکۆتلندە قووتکردەوە
.ئمش ھاووتی سکۆتلندی دوودڵ و نیگران کرد.بودەکردەوە

ـ دژوارکردنی مانوە یان رگای بوون ئندامی سکۆتلندە، ل یکتی ئوروپا و 
.ناتۆدا

میدیایی و راگیاندنی و سیاسی ل برامبر ی زۆریتوانایکدژەـ لندەن 
وە زۆربی کسایتیی سکۆتییکانی وەک گۆردن براونی . سربخۆییدا،خست گڕ

کۆن سرەک وەزیران و ئندامانی دیکی پارتی کرکارانی ئۆپۆزیسیۆنی 
. ھاندا،بگرمی رێ ل سربخۆیی بگرن

دیموکراسی و ب شوەیکی دیموکراسی ـ راست پرۆسی ریفراندۆمک ل وتکی 
بوو،ھڕەشی سربازی و جنگ ھگیرسانی تدا نبوو،ل جۆرەکانی دیکی 

.ا بکار ھات و ترساندن و دساردکردنوەی تدئامرازی ھڕەش

راندۆمم ریفوە،ـ ئجیابوون ر برانبئینگل،ب رالو ئینگلیزەی .کراتئ
جیھانی ٢/٣نزیکی جیھان بووە و سردەمانۆنیالیستیگورەترین کۆل
ھنووکش ب مامانی سیاستی جیھانی دادەنرت و شکۆیکی . بدەستوە بووە

ت بو تایب یۆیشتوو و خۆیان ھکاروباری جیھاندادەست وین لشارەزا و ف.
. بۆی ب ھموو مانای ووش ریفراندۆم،خباتکی سخت و دژوار بوو

ی یی و  سربازی، پگی ئابوورووری ئینگلترا گورزی کوشندەی بردەوکوت ـ ئاب
. ان ل جیھاندا لق دەبوویو سیاسی

و بشکی دیکی وروپا وەک ناوەندی یکتی ئ،ـ رۆی نگتیڤی  برۆکسل
برژەوەندییکانی خۆی ب ،ھر یکی ب پیبرچاوی وتانی ئوروپا و جیھان

ئارەزوومند ،ئمریکاش.بم ریفراندۆمی سربخۆیی بوونھن و ئاشکرا  دژ 
وروپا،نییناسک و ئالۆزەی ئ بارودۆخ ڕێلدەپیدا توەیی ،ی پتی نشک

و ئندامی ھمیشیی ،ن و نزیکترین دۆستی خۆیسر ھبدات و دسۆزتری
.ک بریتانیا زیانی ل بکوتتوەیی و خاوەن ڤیتۆ، ئنجومنی ئاسایشی ن



ـ ئوروپا لبردەم قیران دارایی و ئابووری قودایو کشکانی نوان ئۆکرانیا و 
ل، ی نیگرانی و مترسی بۆ سر ئاسایش و ئارامی گوزەران، بۆت جرووسیاش

کشی قرم و رەزامندی نواندن برامبر ب سکۆتلندییکان،. دائوروپا
ئو یب کورت.ک لبردەم ریفراندۆمدان خستتر دەکردەوە،رۆژھتی ئۆکرانیا

ت دەکوشاوە،، بسر ئوروپادا کبای ئارامییی ب ھرنرخ بت
پرسی : "ئا لم سۆنگیوە بوو، قسکری یکتی ئوروپا گوتی .مترسییوە

وروپا وەک ژەھر وایخۆیی بۆ ئربس."

ی یـ کۆم وت ل ئوروپادا کشی نتوەیی تدای و ھندکیان ئامادەکار
:دەکن بۆ ریفراندۆم وەک

ریفراندۆمی سربخۆیی ئنجام١١/٢٠١٤مانگی ،کاتالنییکانـ ئیسپانیا، 
ملیۆن دانیشتوانی ئشتای ئیسپانیا ١٢ئمان نزیکی .باسک و گالیسکان. دەدەن

.وەچاوی ھیوایان لسربخۆیی بیھمیشپکدنن،

ھۆ کانی باکـ فالمییندییکانی باشرەنسییف لژیکاوور و ڤالۆنییووری ب.

.اشووری تیرۆل ل ئیتالیا ونمسابـ 

یابوونوە ھزار دانیشتوانی ھی داوای ج٥٠،٠٠٠فۆرۆر ک ، دورگیدانیمارکـ 
.ل دانیمارکدەکن

.ملیۆن کس٣،٨نسا ک باسککانی فرەـ 

. داوای جیابوونوە ل فینلندە دەکن،ناوچی ئیالند،ک سویدینـ 

.ھندێ کشی دیک لبردەم ئوروپا و یکتی ئوروپادا ماوەتوە،ل بالکان
.کیبویککانیش ل کندا،چندین ھوی سربخۆییان داوە

لگڵ گرموگوڕی ھواکانی سکۆتلندەدا،سرەک وەزیرانی کاتاالنییکان، 
Artur Masوەی :" گوتیڕانندە،مانای گخۆخوازانی سکۆتلربشکستی س

دا٩/١١/٢٠١٤وەک بیارە ل .وازییکانیانکاتاالنییکان نیی ل داخ
کراندۆمنان یریفساز دەک".Mark Demesmäekerتییمانرۆکی ھاوپس

وەیی ل نوان سکۆتلندە و کاتاالن و ناب ھاوتریبی و ھاوش: " گوتیفالمکان



وەناچڕب مراندۆم الی ئشرێ، ریففالندیدا بک. نگاو بھ نگاو بھ مئ
".شوازی خۆمان ھمتی سربخۆیی دەبین بڕوە

مانکراوەن،ئرنی چارەسشک وروپا و جیھانیان گرتووەک،مشترۆکی ئب 
و تا چارەسر نکرن، ھر سات نا سات، دەکونوە سر شانۆی سیاستی 

.جیھانی

:کاریگرییکانی ریفراندۆمی سربخۆیی

و زیندوویی و ی ھستی نتوایتی، بووننتوەـ سلماندنوەی راستینی پرسی
،)ھقیقتان(نانکامبوونی ئم راستیھروەھا .شانازیی نتوەیی و نمرییان 

.ل سربخۆیی و چوارچوەی دەوتی نتوەییدا

ل رەھندەکانی پرسی ،و برپاکردنی رنیسانسک،ـ ھژاندنی ئوروپا و جیھان
گاشکانی مافی مرۆڤ و ک سیستمی دیموکراسی و بان،ب تایبت.نتوەیی دا
دا ب ئاکام یت،نتوەیی، دۆزینک بیئو ھوارە نیی،ھشتا، ،شارستانتی

.گیشتووە

ن و دسنتالیزە و ھڕمی بکر،دەبت لمو پاش،ـ سیستم سنتاییکان
ب . ماف و دەستی زیاتر بدەن ب ھرمکان،دەوتانی فرەنتوە و ھڕم

ل سامان و باج و ،لرووی خۆبڕوەبردن و سووت و کک وەرگرتن،تایبتی
ب کورتی دپاچی فیدرالیزم،سرلنوێ برگکی نوێ بخۆیوە .داھاتی دەوت

.دەگرێ

راندۆمم ریفنجامی ئی پرۆژەدەرئندەن گتی لحکوم،کی بۆ ییارب
سکۆتلندی و دوورگکانی ماف و دەستکانی،ئامادە کردووە١١/٢٠١٤مانگی 

بم پی بیارە سکۆتلندییکان خۆیان .دیکی شانشینی یکگرتوو زیاد بکات
.بیار لسر باج و دارایی خۆیان بدەن

ل ،گۆڕانی زۆر گورە،سرگرمی ئوەی،لندەنحکومتی ،ھمان کات
وەک .اتسیستمکیدا بکات و شوازی مامی لگڵ ھرمکان باشتر بک

دەن بۆ ئم گۆڕانکارییانش ئینگلترا،پویستی بدەنگی ئینگلیزە بۆ بیارکی 
شیاوی وەبیرھنان،ک ھزە چپ و ئۆپۆزیسیۆنکانی . ئینگلیزیی



ئینھگلترا،برامبر ب پرسی سربخۆیی سکۆتلندە،چ ھوستکی دیاریان 
. بگرە ب روونی دژ وەستاوەنوە.نبوو

،ینو م دیاردە و گۆڕانکاریینجامی ئدەرئ ئاشكرا دەنگ لستا بئ
برز دەبتوە،داوای ریفۆرم لو وتاندا وە،)پایتختی یکتی ئوروپا(برۆکسل
چیدی سردەمی حوکمی نوەندی و وات،.،ک لو جۆرە کشانیان تدایدەکات
دەوتی مۆنتاجکراو و بزۆر ھاوکات ئوەش بدیارکوت.ئاغایتی نماوەتاک 

دروستکراو و سپندراو و زۆک و ناسروشتی قووتکراوە، لسر ھژماری نتوەی 
.دیک،چیدی وەک چمک و  پناس وەرناگیرن و مۆدلیان بسر چووە

کی ئارامی ،رەنگیناسکاندا،ھندییوەی سکۆتلم تاقیکردنندەن لل
ئستاش پویست ناکات سرەک .ی مانوە دراھکش و ب ئۆخی بیار

وەک رایگیاندبوو،گر خۆی بکوژێ،،وەزیرانی شانشینی یکگرتوو دڤید کامیرۆن
راستییک ک ناکرێ فرامۆشی .کارە دەکاتئو سکۆتلندییکان جیاببنوە،

بکین،ئوەی خودی حکومتکی لندەن ،لگڵ یکتی ئوروپادا ل کش و 
لندەن لسردەمی کش و قیرانی دارایی . نیکی سخت و قورسدایملمال

ئوروپادا،ھیچ ئامادە نبوو ھاوکاریی وتانی ئندامی یکتی ناوبراو بکات و 
وا . تنانت لسر دراوەکشیان ھر ل کشدان لگڵ یکتی ئوروپادا

 سال یارە لراندۆم٢٠١٧بی ریفر ل شانم کدا ئ وە لڕ مانموە،لک
پکوە ژیان "ئوسا دروشمی . یکتی ئوروپادا،یاخود دەرچوون ،یکال بکرتوە

برووی سربخۆخوازانی ،ک حکومتی لندەن و ھاوپیمانکانی" باشترە
سکۆتلندیدا  بندیان کردبۆوە،بچ شوەیک مامی لگڵ دەکرێ،کات یکتی 

پادا متی لندەن بکات ،ل یکتی ئوروشم،داوا ل حکوئوروپا، ب ھمان درو
ھبت ئمش بارکی سایکۆلۆژی و . بمنتوە و پکوە ژیان باشترە

دەخات سرشانی ،قورس و ھستیارئاۆز و برپرسیارتییکی ئوروپی 
.ئینگلترا

بھرحاڵ ،ھرچۆنک لو پرۆسس گرنگی سکۆتلندییکان پیدا تپڕین و 
ئنجامیان دا بوانین،تدەگین کوا ئم ھنگاوە دەبت سرچاوەی ئیلھام بۆ 

کوردیش ل چندین الینوە دەتوان سووت .نتوە بندەست و ئازادیخوازەکان
 ی خۆی پکزموونوە وەرگرێ و ئم تاقیکردنند بکاتلمند . دەورچھ

دەب لوەدا، زیت و بدیقت بین، سکۆتلندییکان،ل وتکی دیموکرسدا دەژین 



و ھڕيشی مرگییان لسر نیی،مگر تنیا ل رووی ئابووریی دادۆشرن و 
 ل کداریی و بباتی چخ بن، دەنا بویست نتی خۆیان وەک پخاوەنی دەس

انی ھتاھتایی و راگوزانی ھاووتییانی سڤیل و سینوەی سدارەدان و زیند
،ھشتا ھر مکوڕە لسر  سیمای نتوایتییان و سوتماکردنی نیشتمانکیان

چان ل و برەو دەوتی سربخۆ بوھمتی سربخۆیی و چۆکدانادات و
کۆشاندایت. تودەوی دوا کۆلۆنی نکنیشتمان، کوەیتنفال کورد نو ئ یی

دەکرێ،ژەھر و چکی کیمیاویی بسردا دەکرێ،ب عارەب و تورک و فارس دەکرێ، 
مژوو و زمان و فرھنگی  خۆی ،ل قدەغ دەکرێ و رووبرووی ژینۆساید 

کوات داوای مافی ئۆتۆنۆمی و فیدڕالی و کۆنفدرای،سرلبریان . دەبتوە
ک ری راست و دروست، بۆ کورد و ناوچک دەچن خان فش و  پووچییوە و تا

.،ئوەی کوردستان بت دەوت
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.ڤلتی ئمانی وەرگرتووەبۆ ئم وتارە،سوودم ل رۆژنامی در تاگ شپیگل و دی


