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 .  . به  و نه خر له ڕیفراندومدا
 یاسینی فه ق سه عی

 
 

دیموآراتی بت، ئاره زووه آانی خۆی بكات به قوربانی پداویستیه آانی  ك هوشیار و به خشنده و"باوك" مه رج نی یه هه موو 
هه موو گه واه . جی ئه و سه وز بته وههه موو مناكیش سوندكی ئه به دی بۆ باوك ناخوات، گیایه ك بت له سه ر بن. ه آه ی"مناڵ"

 و شونكاتی دواهه نگاوی سه فه ره وه، هه نگاوڕبواركیش له یه آه م هیچ . به گوه گه نم نادات" باران"هه وركیش گفتی 
له نوانی .  نه ناردووه بۆ مرۆڤایه تی په یام و دواپه یامبه ری خۆی دوایش به دنیاییه وهیه زدان ته نانه ت. زاندواوستگه ی خۆی نا
هه ور و باران، سه ره تای سه فه ر و ساته وه ختی گه یشتن، خوا و : ماوه ی نوانك، یان پانتاییه ك هه یه وه ك باوك و منادا دابان

.   به ستته وه  ده، چه ند له یه آتریان دوور ده خاته وه هنده ش پكه وه یانداران، شۆڕش و سه رآه وتن، پشمه رگه و شه هیدبوونبوا
" مناڵ" دره ق و گل و دیكتاتۆر بت و خۆی به به خشنده و ژیر و دیموآراتی بزان، "باوك"یه آك له  گرفته ترسناآه آان ئه وه یه 

"    بزان، گه واه هه ورك نه زۆك بت و گفتی باران به  و ڕۆه ی سه رده مه آه ی بت و خۆی به جیاواز" باوك"آۆپی فۆتۆآتومت 
ی یچاوه ڕوان" له ، به می دروست نه آردب"یه آتی بواداران" ئاین و په یامبه ره وهبه و هه موو "  یه زدان" بدات، "تینووه آان

 دروست بكات و "مناڵ" بۆ خۆشیی خۆی "باوك" آوشنده ترین هه ه ئه وه یه  . .  ! هته وهمان  دا ب"محه ممه دی مه هدی"ی "گۆدۆ
ه آانی خۆی بكوژێ، هه ور بۆ خۆشیی خۆی به سه ر ده ریادا ببارێ و گوه گه نمیش به "ئازادیی" ویستی باوك منایش بۆ خۆشه 

خه یاپویی  بخوات و سه فه ریش گره وی خۆی له سه ر "ڕگا" سوند بۆ "هه نگاو"خه رمانه وه ببین، خه له  و سه وزیی خه ون به 
له  بردب، یان  زآی عه بدكی پاآیزه  په نای بۆ پآردنیدا"بوا"له پناوی بوآردنه وه ی  یه زداندواهه نگاو آردب، به هه شتی 

 بردب و له ئاسمانه وه ژنه  په یا مبه رسه رخستنی سوپای بواداراندا په نای بۆ دامرآاندنه وه ی ئاره زووه شه هوانی یه آانی   پناوی
 ممارهچاو خورمایی یه آانی ل به ،ی  آردبمه شی مۆڕاكسه وه چه پاندنی به  ئسوان باوك و . شه ته ك دابدوور و نزیكی ن

نی یه، "  ڕگا"نی یه، دوور و نزیكی نوان سه ره تا و آۆتایی " ڕكه وت" نی یه، دوور و نزیكی نوان هه ور و باران "  زه مه ن"مناڵ 
ر و نزیكیه ك له یه آتره وه، جیاوازیی یانه له تگه یشتن و جیھانبینی و نی یه، ته نھا دوو" آفر"دوور و نزیكی نوان خوا و بوادار 

هاووتی و ده وه ت،   . .  شوه ی بیرآردنه وه و خه ون و ئاره زوو و ئازادیی دا، هه رچه نده ب سنوور پویستیان به یه آتریش هه یه
ژ و گوندآار و مامۆستا، گۆرانیبكه وه . هتد. . . گرتاك و آۆمه ڵ، مه ڕ و شوان، خوبه چه ندین شاده ماری دیار و شاراوه پ

لكچوون بكوژی شوناسی . به ستراون، به م له دنیایه ك شتی تردا له یه آتر جیاوازن و بچوآترین لكچوون له نوانیاندا نی یه
مه ڵ بیریكرده وه ئیتر ناتوان تاك بت، آه هاووتی تا ئه و شونه هاووتی یه آه له ده وه ت ناچ، تاك آه وه آو آۆ. تاآه آانه

مه ڕ و شوان لكچوون ئیتر آ پارزراو و آ پارزه ر بت، آه خوندآار بووه مامۆستا ئیدی شوناسی خوندآاربوون بۆ هه تاهه تا 
یاآه ی خۆیدا و به آۆی نه خر و هه ریه ك له دن! وونده آات، آه گوگر بوو به گۆرانیبژ ئیتر به  چ شت له یه آتریان جیاآه ینه وه؟

به  ی خۆیه وه ده توان شوناسی خۆی بپارزێ، تاآی ب شوناس، تاآی ب نه خر و به  یه و تاآی ب نه خر و به ش تاآی 
كوژی نه خره آانی به نه خر و به  له  به رامبه ری شته آاندا شوناسی خۆی ده پارزێ، ئه و باوآه ی ب" مناڵ"آه واته .  . ب شوناسه

به هه مان شوه ده وه ت و ده سه ت به زه وتكردنی مافی به  و نه خر  .  . مناڵ بت ب ئه وه ی به خۆی بزان بكوژی مناه آه یه
ه گایه آی له هاووتی داوابكات، آۆم" به "هه ر ده سه تك ته نھا . له هاووتی، ب ئه وه ی به خۆیان بزانن بكوژی هاووتین

خه سنراو له ڕووی ئافراندن و ئازادیی یه وه دروستده آات، چه نده مژده ی باران له هه وركی نه زۆآه وه دووره، چه نده سه رآه وتن 
له شۆڕشكی چه واشه وه دووره، چه نده یه آتی بواداران له ئاین و ئاینزا و په یامبه ره دژ به یه ك و جیاوازه آانه وه دووره، 

له هه ر آۆمه گایه آدا تاآه آان خاوه نی به  و نه خری . . هنده ش پشكه وتن و په ره سه ندن له و آۆمه گایه وه دووره
سه ربه ستانه ی خۆیان بوون، ئه وه ده وه ت ته ندروسته و دیموآراسیه ت چه سپاوه، هاووتی له م وته دا چه ند داآۆآی له 

تاآه آان به  و نه خر له داڕشتنی لیستی ماف و .  ش سه رگه رمی ڕاپه ڕاندنی ئه رآه آانی سه ر شانیه تیمافه آانی ده آات هنده
ئه رآه آاندا به آارده هنن، دوور و نزیكیی ئه رك و مافه آان، دوور و نزیكیی به  و نه خره آانه، هاووتی گل ئه وانه ن ملكه چی 

انیانن، له مانه ش گلتر ئه وانه ن ته نھا هه ویان بۆ مسۆگه رآردنی مافه آانیانه ب ئه وه ی ئه رآه آانن و بده نگی مافه آ
نادیموآراسیی ترین ده سه تیش ئه و ده سه ته یه مافه آان زه وتبكات و ئه رآه آان بسه پن، له م جۆره .  ئه رآه آانیان ڕاپه ڕنن

نامۆده ب به نیشتمان و گه له آه ی، ئه مه ش له الیه ك دیارده ی آۆچ و له الآه ی تره وه وتانه دا تاك خۆی به هاووتی نازان و 
بۆ ئه وه ی ده سه تكی نادیموآرات په یدانه ب و تووشی سته م و . زوم و سته م و ورانبوونی بونیاده آانی آۆمه گا دروستده آات

.  .   نه بین و په نا بۆ آۆچ نه به ین، پویسته به  و نه خره آانمان بخه ینه گه ڕچه وسانه وه نه بین و له سه ر خاآی نیشتمان نامۆ 
له ساده ترین پناسه دا پۆسه ی وه رگرتنی "  ڕاپرسی. .  "یه آه مین و بنچینه ترین ئه زمونی به آارهنانی ئه م مافه ش ڕیفراندومه

به م ئه وآاته ی پرسیاره آه له ئه زموونی . یی آردنه وه ی آشه یه كڕای تاآه آانی آۆمه ه بۆ چه سپاندنی یاسایه ك یان یه آال
سیاسی و آۆمه یه تی آۆمه گه یه آدا، هه نگاوی سه ره تا و ده ستپكی داڕشتنی شوناسكی نوێ بت بۆ آۆی تاآه آان، به م 

ڵ ده بت آۆی مژوویه ك له یاده وه ری خۆیاندا ڕاپرسی یه ده وترت چاره نووسساز، له ڕاپرسی چاره نووسسازدا تاآه آانی آۆمه 
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هه سه نگنن و هۆآار و ده رئه نجامه آان ڕاڤه بكه ن و هوشیارانه ئه ته رناتیڤ به رهه م بنن و وه می پرسیاری چاره نووسساز به 
له وانه یه ئه مه گه وره ترین به  . ه حه قیقه تشوه یه ك بده نه وه ئه و ئه ته رناتیڤه له نادیاره وه بھننه دیار، له یۆتۆپیاوه بیكه ن
له به رامبه ری پرسیاری گه وره دا تامانی . و نه خر بت له ژیانی تاآه آاندا، بۆیه ناآرێ هه روا به ئاسانی وه م بده ینه وه

ناوه وه ی ڕووداو و دیارده و هۆآار و گه وره پویسته، بۆ تامانی گه وره ش هوشیاریی پویسته، بۆ هوشیاریش خوندنه وه ی دیوی 
آ هه یه به ر له هه مووان هه ست به پداویستی ئه م ئه زموونه بكات و وه ك ڕگاچاره یه آی . ده رئه نجامه آان پویسته

داویستی ئه م دیموآراتیانه داوای ڕاپه ڕاندنی ئه م تاقیكردنه وه گه وره یه ی آۆمه ڵ بكات جگه له ڕووناآبیران؟ سه رهه دانی پ
به گه ڕخستنه ی به  و نه خر، له سنووری ڕ اپرسیدا، بۆ وه مدانه وه ی ئه م پرسیاره چاره نووسسازه، له الیه ن ده سته یه ك 

سی با له وه وبه ر چه ندین پارت و آه سایه تی سیا. ڕووناآبیره وه، نیشانه ی ته ندرووستی سه رهه دانه آه یه نه ك به پچه وانه وه
دروشمی ڕاپرسی یان به رزآردبته وه، با چه ندین ئایدۆلۆژیست له به رنامه ی سیاسیاندا بانگھشتیان بۆ آردب و به ڕگای 
گه یشتنه به هه شتیان پناسه آردب، آاتك ڕووناآبیر داوای ده آات، به وپ یه ی له هه موو داواآه ره آانی تر له ڕووی شوناسه وه 

ره، ئیدی ئه مه نیشانه ی پگه یشتنی جۆره هوشیاریه آه آه ده یه وێ شوناس بگه ڕنته وه بۆ هه موو ئه وانه ی ڕاستگۆتر و آامت
:  ده ش تاآك له آۆمه گایه آی خاوه ن شوناسدا بژی و شوناسی خۆی وونبكات یان لی زه وت بكرێ، وه ك. شوناسیان ل زه وتكراوه

كدا، له دكدا، له یانه یه آی وه رزشیدا، یان خۆبه ستنه وه به به ئه ندامبوون له پارتكدا، له سیناگۆگكدا، له مزگه وتر
ئایدۆلۆژیایه آه  وه، یان خۆ هاویشتنه نو گرووپه ئزیستنتسیالیسته آان و ئاوده بوون به مادده بھۆشكه ره آانه وه، یان 

ه قینه ئه وه یه آه له هه موو ئه و جۆره وابه سته بوونانه گه وره تره و به م ڕووناآبیری ڕاست. هتد. .  .  .  ته سلیمبوون به قومار
ڕووناآبیر له ئه فراندنه مه عریفی یه آانیدا بۆ ڕاڤه آردنی حه قیقه ت و خوقاندنی جیھانكی . پارزگاریی له شوناسی خۆی ده آات

 آسانی یه، په نا بۆ فه نتازیا ده بات نه ک به پچه وانه وه وه ك ئه ته رناتیڤ، به م جیھانه پ له غه در و سته م و ده ستدرژی و نایه
لره دا مه به ست پشتیوانی و به رگریكردنه له . ئایدۆلۆژیسته آان حه قیقه ت بكه نه فه نتازیا و به سه رابی یۆتۆپیاآانی بدۆڕنن

ه ڵ نه خۆش و به سته زمان و خۆهه خه ه تنن، آه به ڕیفراندوم نه ك له و ڕووناآبیرانه، به بارته قای ئاسمان ئه و تاآانه ی آۆم
بیانووی جۆراوجۆر و هه رجاره ی له ژر په رده یه آدا دژی ڕیفراندوم ده وه ستن، له گه ڵ فنه ڕووناآبیردا هه ناآه ن یان شونی 

 وان باسی آردووه، یان فیسار حیزب ده مكه سه رهه دانی بانگه وازه آه له قه ه مه وی فنه حیزبدایه، یان فنه آه س زووتر له
له م به یت و بالۆرانه ی له بۆنی دواآه وتوویی و ناهوشیاری و ته مومژ و ته نگژه دروستكردن زیاتر بۆنی .  هتد. .  . درآی پ آردووه

 پیاده ڕگایه ك ببین، گرنگ ده آرێ تۆ به سواری ماشن و ئه و به ماتۆڕ و ئه وی تر به پاسكیل و منیش به. هیچی تریان لنایه ت
ئه و ئامانجه یه بۆی ده چین، با هه موومان له سه ر پویستی گه یشتنه ئه و ئامانجه یه آگرین ئیتر هه ر آه سه و ئازاد و سه ربه سته 

وازی خ. چۆن ده گاته جدا آۆڕه و بووه، هه ریه آه شمان به شژووی نوۆی ملی ڕێ ی گرتبوو، گه وره ترین ڕاپرسی گه له آه مان له م
ئاآامی . هه نووآه ش به ره و ڕیفراندوم گرنگ ئه وه یه بكه وینه ڕێ، هه رآه سه ش ئازاد و سه ربه سته چۆن و به چی ئه و ڕێ یه ده بێ

  ویسته هه موومان ئه هه ممیه تی بهت په آه ماندا ب بۆ ده نگده ره آان ئه و ڕاپرسی یه ش بۆ ئه وه ی له به رژه وه ندی شوناسی آۆمه
به  بۆ آوردستانكی دیموآرات آه ئازادیی تدا فه راهه م و مسۆگه رب بۆ هه موو . . ڕوونبكه ینه وه، به  بۆ سه ربه خۆیی

تاآه آان به ب گودانه بوای سیاسی و شوه ی بیرآردنه وه ی فیكری و فه لسه فی  و باوه ڕی ئاینی و ئاینزایی و نه ته وه یی و 
  .  ئینته رناتسیۆنای و پله ی آۆمه یه تی و ئاستی ڕۆشنبیری و هه موو تایبه تمه ندیه آانی دیكه

به  بۆ سه ربه خۆیی آوردستانك آه حیزب تیایدا خزمه تكاری جه ماوه ر بت نه ك ده زگایه آی مشه خۆر و داپۆسنه ر و تۆقنه ر 
ی خه ك بت نه ك حیزب به شه رعی و ناشه رعی بۆ خۆیی و سیاسه ته آانی پاوانی له و آوردستانه دا داهاتی وت ئه ب ه. بت
 .  له و آوردستانه دا ده ب مافی هاووتی بوون له سه روو هه موو جۆره ماف و ئینتمایه آه وه بت. بكات

   .به  بۆ آوردستانكی سه ربه خۆ آه ده وه تی یاسا و جیاآردنه وه ی ده سه ته آان بت
 .  به  بۆ آوردستانك آه ببته النه ی حه وانه وه ی زۆرلكراوان، هه ژاران، بده ره تانان

 .  به  بۆ آوردستانك آه ژنان تیایدا ئازاد و سه ربه ست بن
 . به  بۆ ڕیفراندوم له پناوی سه ربه خۆیی و ئازادی و مافه آانی مرۆڤدا

 2003 ی سبته مبه ری 11به لژیكا 
be. abdallah@pandora. Yasin  
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