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ھر چرکساتکی بریتانیای مزن،ل یکتی ئوروپا،ی ،Brexit بیاری کشانوە و دەرچوون
دەش ب بووملرزەیکی ئم سدەیی گرنگی مژوویی و رووداوکی چاوەڕوانکراو ،نیی بکو 

و  نبوو. ئاخر وەک دەزانیلکدانوە و پشبینی زۆر کسدا رووداوک لدەرەوەی  لقم بدەین.
لسردەمی گلۆبالیزەیشن و ب خێ بچووک بوونی جیھان و گوای نمانی  بانگاش دەکرت،

ئوروپا،ک ھرە دیار و کۆنینی سنوورەکان و بسرچوونی مۆدلی دەوتی نتوەیدا،وتکی 
ل زۆر ب درژایی مژوو، ھر ل سردەمی شۆڕشی پیشسازی و دامزراندنی دەوتی نتوەیی 

نونتوەیی  زمانیخاوەنی زمانی ئینگلیزی،ک تاک  بواردا پشەو و ئا بدەست بووە و 
ئاغای  ەچندین سد ھاوکات فرھنگ و کلتوری ل چپۆپدای و ولسرتاسریی گۆی زەویدا 
، رووداوکی لم جۆرە جی وکراسی و پشکوتن و شارستانتیسرزەمین و دایکی دیم

س.ورەیکی نامۆ و سیناریۆی جۆراوجۆرەوە. رسووڕمانی گردەم واق وڕمانب وروپای خستۆتئ  

، ب گوشاری زۆری ئابووریی و ئم بیارەی لندەن،ل کاتکدای، ھر سای پار بوو،ئینگلیز
سیاسیی و دارایی،رگریی ل سربخۆیی سکۆتلندە گرت،کچی وا ئیمۆ خۆی ل رگی 

%،دەنگی ب دەرچوون ل ٥١،٩ب رژەی ییان و ب شوەیکی تواو دیموکراسوە،گشتپرسییک
بۆ  رئگرچی رژەک ب جیاوازییکی گورە نیی،ل دیسان لنیوە زتیکتی ئوروپا دا.

  دەرچوون ل یکتی ئوروپا دەنگیان دا و کاریان میسر بوو.

زەکان کردووە،دەنگ بۆ کشانوە بدەن... سرەتا ھۆ و ھۆکاری زۆروزەبند ھن،وایان ل ئینگلی
 تو وران بۆ ئوی زۆری کۆچبکی ترەوە ،شاالی ل.تی برۆکسل زۆر نارازییسیاس ندەن لل

ی یو پرسی ئابووریش کاریگریی خۆیان ھی..ل ھموویشی گرنگتر،پرسی ئاسایش و ئاسوودە
خۆو یان وایپ تیان ،ککچووە. ت و ھاووت کی شگوزەرانی ژیانیان لئاسۆی کی دیکواتایب



ھر بۆیش،ل چرکساتکی ھستیاردا ،گڕانوە برەو  روون  ل ئایندەیان دا برچاو ناکوێ.
  ناسیونالیزمک،ک ب بانگاشی خۆیان، رەنگ سانی ساکی زۆر بت مائاواییان ل کرد بت.

کوشندە بدوای  ندین بوار و میداندا زیانیبیارەی ئینگلیز ل چ ئم  سرەتا ھموو دەزانین
بواری ئابووری، سیاسی،پوەندییکانی لگڵ دەوتانی ئوروپادا،کشی ل  .دا کش دەکاتیخۆ

سیروسمرە و جی پرسیارە، ئینگلیز ھموو  ئوەی بمھتد ...کۆمیتی و بکاری زیاد دەکن
وپا دا.ئم بیارە  ردنوەی مای خۆیان ل مای ئورزان و دیسان بیاری جیاکدە ئم شتان،چاک

بۆ ..ینگلیز و پاراستنی مای خۆیانداو سروەریی ئ وت ،ل پناوی  سربخۆیی ویان داھستیارە
ل یکتی  ئوانی دەنگیشیان ب مانوە پاراستنی لو ھڕەشانی رووبروویان بۆتوە. بم

  داوە،زتر الو و گنچ و ب ئزموونکانن.  ئوروپادا

رەدا،جکی لخا،وەیت،ئرنج بالنی (ی سکانگزییندە و وندە و ئیرلموو)سکۆتلھ،  ب
کوات تنیا ئینگلیز داوای کشانوە و دەرچوونی  دەنگیان ب مانوە داوە. پچوانی ئینگلیزەوە،

  کردووە.

چاوی ل  وتکی یکتی ئوروپا، ھبت ٢٧وتی دیک ل ئم ھنگاوە لوەدای،مترسی 
..چونک دەنگی ناڕەزایی و رادیکالی ل فرەنسا و و وەک یاری دۆمینۆ بدوای یکدا داڕمن بکن

...یتر ھ نشو لندە و گمانیا و ھۆئم کیشوەرەدا دژ برە لدوو ب کی دیکواتای م ب
وەک وتانی . ھزە چپکانی خوارووی ئوروپا،راسترەوەکانی ناوەند و باکوری ئوروپا. كیتییی
پرژین و تلبندی سنووری ھر زوو ونی تر،و نمسا و زۆر ش ھنگاریا و مکدۆنیا و کرواتیا: 

ی وتکیان بۆ رگریکردن ل کۆچبر کرد..کار بوە گیشت ھر حکومت و وت سرقا
  پداویستتکانی وتی خۆی بوو.وت ئوروپاییکان نیانتوانی بیارکی یککرتوو بدەن..

با وا "  دە: >شڕ ل پناوی ئاشتیدا <ئندرێ گلوکمانی فیلسووفی فرەنسی ل کتبکیدا
بیروڕایکی گشتی ئوروپایی نیی. من چاک دەزانم ک مرۆ ب ھر  : ل راستیداخۆمان نبینین

،بۆ مافی شوەیک بت،یکگرتووە  لسر پرسی  دیموکراسی ،ک تیدا مافی مرۆف برز راگرێ 
دەنگدان تکۆش.بم نایکگرتوویی لو چرکساتوە دەست پدەکات، ک پرسیاری ئوە قووت 

بۆ سیاستی کۆمیتی و سیاسی  و سربازی ،تاوەکو ئما کرەس  بۆوە،ک ئامادەی پارە بدات
پارەی کشکورتی کرمانجی ک زین".   بنین وبپاردەست بھب گرنگان داویستییو  و پو بۆ ئ

رم و گۆڕانکارییانی پویست ل ئاستی یکتییکدا بکرێ،لو بوارە ھموو پشکوتن و ریفۆ
دە نیی دەست ب گیرفانیدا بکات..تا ئستا ئمانیا گورەترین بودجی بۆ گرنگاندا،کس ئاما

یکتی ئوروپا ترخان کردووە.ھربۆیش قسرۆیشتووترین دەوت لم یکتییدا. ئم 
دەستەنگینی ھراشی و بادەستبوونی ئمان،ک برھمی گشی ئابووریی 

ج بۆت،سازییانمپیشترسی بۆ مت ئینگی متایب کانیان،ب ووروپا بی ئر حالیزەکان. گ
مانیا شتی ئشی دەوپۆلۆنیا ک.کگرتوویی دروست نابدا،وا یئاماژەمان پ ک وەی

نیی.ھنگاریا ناتوان وەک فرەنسا،ھسوکوت بکات.لوکسمبۆرگ، پشبکی و کبرکی 
 ٦بچن وتکیانوە پاش  ییووتانی ئوروپالگڵ ئماندا پ ناکرێ.. لندەن نایوێ ھا



   بیمیان ھبت و ....ھتد.مانگ کارکردن،ئیدی مافی نیشتجبوون و مووچی بکاری وەرگرن و 

بمش نیانتوانی لئاستی ئو راگیاندن و بانگاشاندا بن،ک ک کار بم شوەی بت،ئوروپا 
وە دەریان کردووە. لناوی مافی مرۆڤی بۆ  بکتمانیا دەرگای ونیا ئدا،تتانم وو ئن

  پنابران وا کردبوو. ئستا بەک سختییان کردووە

 توروپادا دژووی ئم کی رەش و تاریک لکاپیتال وەی ئینگلیز،بکد،کشانموو بارھ ل
  ئوروپای خستۆت بردەم ئگری  سیناریۆیی سیروسمرە. ھژماردن و

انیا ل ئوروپا و جیھاندا،ب وتکی بھزی خاوەن ئابوورییکی تۆکم و ھناردەی ئم
تکنلۆژیا و جۆرەھا پیشسازی دیک دادەنرێ..توانای پشوازیی و وەرگرتنی چندەھا ھزار 
پنابریی دیکی ھی. ھبت بشک لم سیاست پوەندیی ب ھلومرجی تایبتی نوخۆی 

  ە ھی،ک بکورتی بریتین لم خان:ئمانیاو

 ١٧،ئمان ٢٠٥٠ەن تا سای کۆینوەیکدا دی ئمانکان..ل لـ کشی کمی مندابوون ال
زان و گنج،یاخود خ ت ئمانیا  یانن ل دانیشتوانکی کم دەکات. ئو پنابرەی دملیۆ

.یکیان پند منداچ  

ی ئمانیا بۆ ماوەی لسر حکومت دەکوێ، یۆرۆ ١٠٠٠لکۆینوە مانگی ـ گنجک ،ب پی دوا 
.ل ئمانیا وەک و دوای ئوە دەست دەکات ب کار،یا ناچاری دەکن کار بکات و باج بدات ساڵ  ٥

 مان،ککی زۆری ئکستا خماوە.یاخود ئدا نی باج پارەی زۆری تنجن مدە
جنگی جیھانی دووەم وتکیان ئاوەدان کردۆتوە، پیر بوون و  بدەستوبازووی خۆیان دوای

ە و  باجیان داوە،ئستا پویستیان ب باجدەرە ەچن،کاتی خۆی کاریان زۆر کردووبرەو پیربوون د
.کنجوەی مکردنبۆ پ  

پیش،ل ل الیکی دیکوە لکۆینوەکان دەریان خستووە، ک رژەیکی زۆری شونی فربوونی 
کارخانکاندا،ب چۆی ماونتوە ،کس ئامادە نیی فری پیشی جۆراوجۆر بت،ک ب ملیۆنان 
کارخان ل وتی ئمانیادا ھی.ئمش کشیکی گورەی وەزارەتی پیشسازی و 

  نخشکشانی ئمانیا..

ئینتگراسیۆندا،گر ب کورتی چ منداکان یاخود گنجکان ل مودایکی کورت یان درژی 
  نشبن ئمانکی راستقین،وا دەبن ھاووتییکی بفڕ بۆ ئمانیا.

ئمان گرفتی دەروونی بھۆی مژوویی شڕەکانی جیھانییوە ھی و لزۆر وتی ئوروپا و 
  گرنگی خۆی ھی.  کسایتییان ،ئم دەرف بۆ تھنانوەیجیھاندا،خۆشویست نبوون 

ک ئستا ل زۆر رووەوە ل لندەن پشرەوترە ل جیھاندا،ئو ترس گورەی ئینگلیز ل برلین 
ئمان ھر ن رەویوەتوە. سردەمی روخانی دیوارەکی برلین ھوکان بۆ یکگرتنوەی 

لندەن ب سرکردایتی سرکردەی پۆیین خاتوو مارگرت تاتشر،زۆر ب توندی دژ  ،ئمانیا
رتنوە ئمان وەستایوە. بم ئمانکان ب ربرایتی ھلمت کۆل،راوژکاریی ئو ب یکگ



مۆسکۆ و واشنتۆن سردەم،توانییان ئیرادەی یکگرتنوە ب ئازایتی و ب برتیل و رازیکردنی 
  بسپنن. ھر و پاریس

ئم بیر ل رابووردیان بیریارکی ئمریکایی دە: " ئمانکان بیر ل ئایندە دەکنوە و 
دەکینوە". ئوە ئستا ئمانکان گیشتوون بو خونی بۆی تدەکۆشان و لندەنیش ھر 

  برەو پاشوە دەڕوات.

   کاندا ئاوالزییندە و وندە و ئیرلخۆیی سکۆتلربردەم پرسی سبدەرگا ل ،شھاتم پئ
دەنگدانک،سکۆتلندە راگیاند،پرسی دەکات.ھروەک،لگڵ ئاشکرابوونی ئنجامی 

ھاوکاتی ئمش بۆن و برام و ئاماژەی ھست وھۆش و  سربخۆیی وتکی دەخاتوە گڕ.
 ل،کی دیکمانای ت.بی ئینگلیزدا دەکریارەکب ل کی ناسیۆنالیستانستوخۆنازین و ھب

و دیموکراسی و ئوروپاشدا،دوای بینی ئو ھموو قۆناخ ل پشکوتن 
 شارستانتی،ھرچرکسات ئاسایشی نتوەیی دەوت و میللتک بکوت مترسییوە،

  گورجوگۆن بشوازی خۆیان ھوست وەردەگرن و شرمیش ل جیھان ناکن..

 نمن جگ لوەی دشکاوان و ب چاوی رەخنوە،تماشای ئاغای ئینگلیزم کردووە،چونک تاوانبار
و کور لسوەی بت،ئئینگلیز گرفتاری دەردی خۆی ب مخۆشر کورددا ھاتووە،پسی برەوەریی

ئیمۆ دەبینین ئو دەوتانی بدەستی ئینگلیز خکیدا ھناوە بسر خۆیدا بتوە..
 راق و سوریا و لوبنان و زۆری تریش بوارەی عو ق یھ شرتاپایاندا کس وە،لقووتکراون

لبیک ھوەشاوەتوە،ھموو ئمان بگ و ئاماژەی پاشکشی زلھزکی گورەی تواوی 
  ئفسانیی ئینگلیزە ل جیھاندا.

.یان دجب ریکن و رۆژگار خکان نایرەنسییمان و فتی ئتی سیاسر  ئینگلیز دەرەقگ
،وا لمژبوو،گرفتاری نبوای ئمریکا وەک پشتیوانی سرەکی و ی ئینگلیز دۆستایتی قووڵ و پتو

   دەردی کوشندە دەبوو.

ئینگلیزەکان چی دیک ناتوانن یاخود شرمزار دەبن،رگریی لسربخۆیی کورد بگرن.ئوان تا 
 دەستکردانی تکدانی ئو دەوت ئستا،لگڵ ھیچ جونوەیکی کورددا نبوون،ئامانجی

و یارییکانی ب ئاشکرا و نھنی و لری  خۆیان بت. ئینگلیز ب ھموو گم دەستی
نیھشتووە و نایوێ کورد بگات ب ئاواتی دەوت.کارکیش خۆی نیتوانی  دارودەستکانییوە،

ل ڕی چکاوخۆرەکانییوە ئنجامی داوە. کوات ل بارکی ئاوادا،الوازبوونی  ئنجامی بدات وا 
تییتی،بسر  ئو الینان و  رژمی دەوت لندەن ،بزرکردن و کمبوونوەی، کاریگر

   . بۆ کورد بسوودە داگیرکرانوە

ل روانگیکی دیکشوە، ھر س گلی شانشینی یکگرتوو،سکۆتلندی و ئیرلندیی و وزەکان، 
پرۆسی سربخۆیی و دامزراندنی دەوتی خۆیان دەگرن بر.. لندەنیش ناتوان وەک جاران 
رگرییان لبردەمدا قووت کاتوە.. ئم ھنگاوان جارکی تریش دەبت سرتۆپ و ووزەبخش 

  بۆ نتوە بندەستکان،ل نویاندا کورد.



بگڕین و ل روانگیکی ترەوە ئم رووداوەی ماڵ جیاکردنوەی  گر ل ھموو ئم حاڵ و بارە
خۆیدا،زۆر ناسیونالیستان و پرۆشیی بۆ قوارە  ئینگلیز ل ئوروپا بوانین.رووداوەک ل خودیی

 ل زییرەدا خۆپارل کانی،کبا رژەوەندییب زگاریی لوەیی و پارتبوونی نو بوون و ھ
  مترسی و ھڕەشکانی کۆچبر و بیانی لۆ سر بریتانیا.

  کورد و بریکسیت

ک رۆشنبیر و سیاسی سقت و فری م رووداوە چ دەگین بۆ ئوانی،جا کوا بت..ئ 
 گیراوی ئایدۆلۆژیی و دەرەکی و ئاکرتی کوردینبدەو دەستی دژ بختیان بردەوام جب  ک،

  لسر ئوە دەکردەوە و دەکنوە:

و مشکیاندا خۆش دێ،ئم دروشم زۆر ب زمان و دڵ ک مۆدلی دەوتی نتوەیی بسرچووە... 
  ئاووایان بن و بنوە..مک و قس و چ

سنوور و داڕمانی دەوتی نتوەیی دەگن و جیھان بچووک  اندنوەیدنیای گلۆبالیزم،ھوەش 
بۆتوە مرۆڤایتی گشتۆت قۆناخی، تکبوون و پکوە ژیان ل سرزەمین،ب مانای ب نرخ و 

  .!!بھا بوونی دەوت و سنووری نتوەیی

داخۆ،ئوانی دەیانوێ کورد ل ترکیا و ئران و عراق و سوریادا،چاوەڕی دیموکراسی بت و 
وەییکانی بت،ئستا چ دەن و کات ھاووتی ئو دەوتان و دەستبرداری ماف نتبخۆی 

  ..؟؟!!پیامک ب نتوە دەدەن کام

وانئ لوەییان  ی،بتتی نمکی دەون و چوە داوای کۆماری دیموکرات دەکندیلق ل
پچاوەتوە فرێ داوەت نو زبدانوە و ئوانی ل کۆی دانیشتوون،نیگرانن بوەی دەوتانی 

سی ئرانچیترن و ئوانی دەیانوێ ودنیا ھڕەش و گوشار بۆ سر ئران دەھنن و ل فیردە
لر جیا بتوە و کرکووک بکرت ھرمک،کچی ھر خریکی چاوشارکن سلمانی ل ھو

لگڵ بخدادا و رازی نین کوردستان ل عراق جیابتوە و ئوانی ب کوڕ و کیژانی نتوە 
داستانی کۆبانییان تۆمارکرد،کچی ن دەیانوێ سوریا پارچ پارچ بت و ن گرەکیشیان لی 

 وانوە،ئکست وەردەگرن؟؟!!جیاببنم رووداوەی برندێ لچ پ.  

،رچاومانبستا لوەی تا ئستائتا ئماوەری  ھت و جک میللن بوو بتوانکی کوردی نحیزب
 ککانی کورد،بماف رەب و فارس رازی بکات بچی  ١٠ترک و عکراوە،کرازی ن سییان پک

اوچک بکین بھشتی ! رازی بکین.نھردەم باس لوە دەکن،دەب دەوتانی درواس
   دیموکراسی و کاوژکردنوەی کۆم دروشم و بانگاشی رزیوی بۆگنکردوو.

ک جماوەری ھۆشیاری کورد،خۆی سرکردایتی  ،ھاتۆت پش ھرچۆنک بت ،لمژە کاتی ئوە
رزانفرۆشین بناوی ات ئوانی سرمستی بازرگانی و ھس نتوەییکی بکات و جو ندپر

لگڵ ئوەشدا ک نموونی سربخۆخوازی و نیشتمانپروەریی ل مژوودا   کوردایتییوە،،،
یان لوە وەرنگرتووە و فرنبوون..دیسان دزۆرە،ل سرانی حیزبی کوردی ھرگیز وان و پن



  منیش لگڵ ھاوبیری ھژام مامۆستا کامیل ژیر دا دەم:

گشتپرسییکی بریتانیا،بب ب وانیک بۆ ئو فریک رۆشنبیرانی ل " با ئنجامی 
سربخۆیی کوردستان سدەکنوە و ھمیش کۆسپ و (تاکۆس ـ بم)ئخن بر رەوڕەوەی 

  دەوتی کوردی".

سکۆی دژ ب سربخۆیی  سرئوانی ل جا تدای.مژووی کوردیش سات و رۆژ و سای ناپاکی 
و خۆی ل دەدزنوە و بیانووی بۆ دادەتاشن و راندنی دەوتی نتوەیی کار دەکن،و دامز

دەکون بردەم برپرسیارتییکی گورە. گر بت ھۆشیاران ب  ئاستنگی بۆ دروست دەکن،
بکرت   زبدانھر وا چاک، ب ناپاکی دەچن مژووەوە.. کوات   ئرکی خۆیانب ھنسن،وا

   ... پاکانشونی نا

     

 


