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  سةبري سلصظاينسةبري سلصظاين... ... كوردستانص د ذانطرتنا دوماهيص دة كوردستانص د ذانطرتنا دوماهيص دة كؤمارا كؤمارا 
  ندا  هۆله2005. 01. 20

ک بۆچوون و   هنده ک کورت ده زافی د گۆتاره ر ئالقه ممه رۆک لیبیای برز موعه ری نھا سه به 
ی و ت رب نڤیسی ده یا کورد و ماف چاره وه ته ی دۆزا نه رباره ر ده کسه ک یه هاندن ب ئاوایه نه
ک میناکان  لن دیرۆکا بزاڤا رزگاریخوازییا کوردی کر و ب هنده ک رووپه  بۆ هنده  ئاماژه ده
 کو  ها بۆ دچه زافی وه برز ئالقه. نجام دا  ئه را دوهی و ئیرۆی کوردی ده راوردی د ناڤبه به
ر  رامبه ژانن؟ و ل بهمن دۆراندن کی ده رچی؟ سه  چاوا و ژبه،ل! یا کورد دیسان دۆراند وه ته نه

زموون و  ی مفا ژ ئه یا کیژان راده فتار کر و هه یا کورد چاوا ره وه ته ربۆ نه ک قه دۆراندن وه
  رگرت؟  وه رجن هاورده لومه ربوور و هه سه

ها  یا کورد وه وه ته ل نه  ل گه ڤسۆزییا خوه  ژ هه، نجییا خوه زافی ژ قه  کو برز ئالقه گۆمان نینه
نگن  رهه راهاتی د فه  ین نه یانین خوه ر جارێ ژی ب هۆی داخوه  و ل هه هینه هرادگ

رکار  ک به  وه ندین وی ده یوه ستداری د په ک هه  هنده، ب و ترک و فارسان ده ره رن عه داگرکه
یا وی ل  رازی گازنده ی نه:  ک ببژه روه  هه لویستان دخوینه م هه رده و به ل ئه  به یدا دبه په
  !سوییا وی خه

  یا نموودای ب مل وی ڤه زافی بدم و کۆلوانه سن برز ئالقه ز ناخوازم په  ئه د ڤ نڤیسارێ ده
ک دن  ره ر ربه ک هه و وه  و جونکی ژی ئه زناکه ین چاڤلکرن حه و ژ دیارده بکم چونکی ئه

ت د   ب تایبه التی ئاسان ده ڤوه هردارییا ه وهه بوون و گه ق هه رحه  د ده نه کماسین وی هه
وشا ژیارا   دابینکرنا ره،  مافن مرۆڤانه،ربین  ده،ئازادی: ک  وه وا ده  و ره ماین ژیانا ساده بنه

ی  رباره تی ده سایه لویست وی ی که ر هه ز دخوازم تن ل سه ل ئه  به،..  و هتد رۆژانه
  .  لویست کوردی ب خوه  ژ هه ی جودا یه ن رادهیا کیژا ستم کا هه یا کورد براوه وه ته نه

یمانان ب  ڤپه هزن هه (ر گرتین هزن داگرکه خوه) تن (  کو کورد بوونه ی راسته ما قه
  ؟) میریکا دارییا ئه رایه
:  ر ده تن داگرکه وله یا دووی د ده التی پله ڤوه هه (رێ ما ر کوردێ به  کو کورد هه ی راسته ما قه

  ؟) یراق، ترکیا و ئیرانع
یا کورد ژ  وه ته  بۆ خالسییا نه ره ک تپه تا کوردستانی ته وله زراندنا ده  کو دامه ی راسته ما قه

  داگرکرن؟
  ؟ یا کورد دکه وه ته لۆ کی بازرگانی ب دۆزا نه گه
رسڤان  ندی به بهل هژ ل   به  هاتنه زافی ده کن دن ژی د گۆتارا برز ئالقه له ڤ پرسیار و گه ئه

  . یا کورد وه ته ت ژ ئالی نه دمینن ب تایبه
رجار  و هه  ب درژییا دیرۆک و ئه وساندی یه ک چه یه وه ته یا کورد نه وه ته  کو نه نج دزانه و قه ئه

رمزار و   شه-  رمی ده یی و هه وه ته تن و جڤینن ناڤنه لکه  د هه-رن کوردستان  ژی داگرکه
ک  ته. ر زمان  سه نڤیس کورد دهینه  بۆ ماف چاره رپالییا خوه  و روی ب روی به هسوا دک ره
  !  مه تا کوردستانی ره وله ز ب دامزراندنا ده  ئه:  کو دبژه به ره رۆک عه سه
ک  ته وله زراندنا ده  و داخوازا دامه ک کورده ره  کو ربه  دێ ببژه که افی ناسنه ز س کو ئالقه که
ت ل  نانه ته ( کو وێ داخوازێ یه و زڕاڤ هه رێ کورد ئه ل کیژان ربه  به  بۆ کوردان دکه وهربخ سه
زی و  به  وی ئاست نه هه  بگه  کو بکاره یه ک کورد هه ره ر زمان؟ ما ربه  سه بھینه)  ژی ل خوه گه
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ک  ی ب ئاوایهک جاران برز نچیرڤان بارزان  هنده،؟ ل هینه  براگه ک ده یانییه د داخوه
 و وێ  سته ر ناراوه ک پویست ل سه دیا کوردی وه ل مخابن کو مه  به ی بۆ دکه ر ئاماژه کسه یه نه

  لیڤه ک جاران ده له  گه نده رچه  هه  ب کار ناهینه دیایی ده ک پدڤی د بیاڤ مه پرسی وه
  .  یدا بکه ی پهرن  باندۆرن ئه تی دکاره رکه ک سه زه ک کاغه  ژی کو وه لدکڤه هه

   
به،ک دن  ژ ئالییه،لوێ  زافی ره  بۆچوونا ئالقه  کو بکاره یه ک کورد هه ره  ما ر ت بکه و ل جات

یا دووی بھ   کو ژ پله رێ یه  کوردێ به  کو کورد هژ نه لمینه ک دن بسه وه یره ب بیردۆز یان په
  ؟ ر ده التن داگرکه هژمار د وه
ل ده کرن؟ کو هژ زمان  ری ل گه ده ره  سه وه ته ک کمنه  کو کورد هژ وه که نکوولی ب ما دکاره

  ناسین؟   ڤه هاتییه ران نه رمی ی وان داگرکه ر ئاست فه دیایا کوردی ل سه و چاند و مه
ک یان   و پارتییه وه ته ه نه را تگه  جیاوازی دناڤبه رخاالن ده ز هڤیدارم کو د ڤان سه ئه
ڤانییا  ره  به ک رامیاری دکاره ر پارته رگرتن چونکی هه ر چاڤ بھ وه  ل به ک ده رمه هه
ندی یا  التا ناڤه ستھه ل ده  ل گه هرییا خوه ڤبه ک میناکن ساکار هه  و ب هنده  بکه وێ خوه یره په
  . رسڤ  ژ بهڤ  بۆ ره که ولدانه  و هه خاپاندنه و تن خوه ل ئه  به ز بکه قه ر ته الت داگرکه وه

 کو  رگیز ناپژرینه و هه یانی دا کو ئه  داخوه ک ده لویسته ک کورد و دبھتر ژ هه ره بھتر ژ ربه
کا ئه تا عیراقا نوی به وله  ئاالیا نوی بۆ ده ببه) ددامی ئاالیا سه (ئاالیا عیراق ل  لم ل دۆره

  ؟ سپینه  دچه قینییا خوه لویست راسته و هه و بریار و ئه یی ئه تا چ راده ڤرۆ بنرن کا هه ئه
: ران ڤه ردوو ده  ل هه،رست ژادپه عسی ی نه تنا رژم به یا داکه رهلدانا بوهارێ و هه ژ سه

ر  ل هنداڤی هه.. ه رمانگه ر فه ل هه.. ر درێ  ئاالیا کوردستان ل هه،سۆران و بھدینان
ر عیراق و ب  رانسه ل مخابن کو نھا سه بهرمی ژی هلدایی بوو  ها فه روه گای میلی و هه باره
ی  یی ژی ئه وه ته سا سروودێ نه روه هه. ده هلدان) ددامی ئاالیا سه (ڤن سپایی ئاالیا که ئه
 ڤن  سروودێ عیراق ی که ریکه  و خه  دمینه ری ده وه غار کو نھا تن د بیره ل جه قیب بوو به ره
ک ژ  شه به (بی ره رن عیراقا کۆمار یا عه ڤه موو ده  ل هه که ره ک سه  سرووده ببه) موطنی.. موطنی(

  . درال کو تن کورد دبژن عیراقا فه) بی ره یا عه وه ته نه
سن  کییا که له م یان گه رجه لویست سه کو هه) رنی یا نه گۆمان ل ڤر ب واته ( جھ گۆمان یه

نھا ژ . م ڤده یاما رامیارییا کوردی یا هه ست پهلوی  بۆ هه رگرانه وار تن وه رۆناکبیر و خوانده
 کو  که ره ورا گه نه له ی نزیک هه ک دن بھتر پرس و کارینن داهاتی ژبۆ ئاینده مه ر ده هه
ل  به. بن  هه خنه  و ره  شرۆڤه،نالیز  ئه،تبینی. کرن ک دن بھتر پرسیار بھن ئاراسته مه رده ژهه

کری  ک دووباره لویسته  ژی تن هه ربخوه سن سه ت که نانه ته سان هلویست وان ک  کو هه بداخه
 ل گۆر   و کس به به یام هه و په ر ئه گه و ژی ئه یاما رامیاریا کورد ئه  ژبۆ په که یه، روینڤیسه

  . گرنگییا قۆناغ و باندۆرن وێ
یا   دکر و هه نهخ میریکا ره لویستن ئه زافی ل رابردووی نزیک ب توندی هه برز ئالقه

سا دهات ل  روه م ددا و هه له  ل قه ک یاخیبووی و السار خوه ره هبه ک ره ک نزیک وه یامه هه
میریکا ساز کر و ب  ل ئه یمانییا خوه ل گه ڤپه ر هات و هه ل ل داوی ل به م دان به له قه

رنی   ئاواین نهلویست وی ب سان هه ک ئالی و که له گه. هاند رازی راگه ک ژخوه ئاوایه
ل   به ر و پرنسیپن خوه ر بیروباوه ک کۆلدان ل سه  وه،ڤاندن چی و که ک ملکه نگاندن وه لسه هه
ک دورست  یه زافی ب شوه کو برز ئالقه: هم لویست وی تدگه ک دن هه  ب ئاوایه ز ب خوه ئه
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الت ل قۆناغا  ی رۆژهه ارهرب یی ده رڤه ت رامیارییا ده هشت ب تایبه بزاڤا رامیارییا تگه
په. دوماهی رۆژهه رۆژه ب هۆی ده التا ناڤه ی ی کرن و ئه راستن  مۆکراسی و کارتنجام

تن ب جھـ و  مۆکراسی نه راست ی ده التا ناڤه ی رۆژهه رۆژه په.  ربین ل سالن داهاتی ده به
زن ل   کو گوهۆرینن ئکجار مه ژهک دۆمدر لکی بۆ دیرۆکه ل به  به  گردای یه مانک ڤه زه
زن بھن  ، هزن مه  بئافرینه یان ده ڤکشه نگی د هه ڤسه ک هه  ژبۆ کو هنده یدا بکه رم په هه

مۆغرافییا   ئانگۆ ده،تن قه ڤ بڤه تییا سۆڤتستان ژهه که ک یه  وه بوهوژاندن و د ئاکام ده
  .  رگوهۆرینه ڤ به ی ته ناڤچه

ول و  م هه رجه  کو واز ل سه  یه ئاماده  و نه وام ببه رده ت به لبه میریکا دێ هه  کو ئه هه و تدگه ئه
ورا  له!  ژکرییه ب سه زه ز بۆ وێ که و په ئه: ک کو کورد دبژن  چونکی وه  بھینه قوربانین خوه
  . خت دیارکر روه  به وادارییا خوه هات رای و هه

و   ئه ددامی ی درندانه ل پشتی رۆخاندنا رژم سه ساز بوو به میریکا یا دارایی نه وشا ئه ره
 ، زانستی، چاندی،رامیاری: میریکا کرن م ئه رجه رنی ل سه ژییا و باندۆرن نه هـ هه وش ژبنگه ره
  .. . ندورستی و هتد  بازرگانی و ته،یی رده روه په

ک  شت زاۆکان زارۆیه  دژین و ژ هه ژاری ده ییان دبن هال ههمیریک لیۆن ئه  مه33نزیکی 
ی ئابۆرییا  رمایه کماسی د سه) ێ1995 (سا ل ساال روه هه) . برسی و رویس و ژبیرکی ( هره ببه
لیار  مه) 1550 (هیا گه) ێ1998 ( ل ساال و رژه لیار دۆالران و ئه مه) 620 (هیا  گه ڤایی ده ته

 لیار دۆالران ئانگۆ مه) 3450 (هیا گه) ێ2000 (ل داوییا ساال یا کو لند بوو ههها ب دۆالران و وه
  ت ژی ده رت تایبه سا کماسی د ئابۆرییا که روه هه. یی ی گشتی وه ته ژ داهات نه) 36%(

  *. ڤ بلندبوون دچن ره ڤ ژی به ن ل ژۆر ته ڤ رژه لیار دۆالران و ئه مه) 5000 (هیا گه
 ب   دکه میریکای ئاراسته رێ رامیارییا ئه ی به نامه ک قبله سوا و الواز وه و ئابۆرییا ره ئه

ڤال و   هه هـ ببه  ل سوبه ل دکاره یار بوو به ورا ژی کو ل دوهی نه یی له رڤه ت رامیارییا ده تایبه
  . روڤاژی سا به روه هه
ر   ببژم کو ل سه  یان باشتره زن دخوازه رین مه سه  و چاره زنه  کو پرسگرک مه  خویا یه خوه نه

   و دکاره یه ه ه مایان ده ری تن د دوو بنه سه و جاره  و ئه میریکی پویست دکه رامیارییا ئه
  : رمایی خالس بکه  ژ کماسین سه  و خوه ر ئاڤا بکه ک ساز ل سه ئابۆره
ڤجا   و ئه هه تبوون یان جیھانبوون تبگه ه تایبه ک ساز و ئازاد کو تگه مرۆڤه .1

  .  ل بکه ری ل گه ده ره سه
  . ترۆل په .2

   
التا  ، ل رۆژهه  دخوازه یا خوهمیریکا ل گۆری نیاز و پدڤی و مرۆڤ ساز ی کو ئه ل ما ئه

و مرۆڤ  تی؟ ئایا ئه ره  بۆ گوهۆرینن بنه  یه  ما ئاماده، ژی به ر هه گه لۆ؟ ئه  گه یه راست هه ناڤه
رۆرێ؟  ر بۆ ته ر و هانده نجخوه مکار و ره ستھالتن سته  ل ژر سیھا ده دێ چاوا ساز بمینه

و ژی تن ب دارێ خورتی دهن  ر کو ئه رای ژبهکییا وان رژمان ب دارێ خورتی دهینن  له گه
ن نه. راین نه ساز سیاسه وا و نه ره ب ئاواینی د ده تب جھـ دهینن التییان ده ڤوه ق هه رحه ر  .

الت و ب  ستھه ر ده  هاتن سه سانه که فراندۆمن تاکه تا یان ره بھتریا وان رژمان ب کوده
میزادی   ئاده،تکینن  ژیان دهه،فن مرۆڤان پشیل دکنالت ما ستھه درژییا سالن ده

   بکاره که ره  گه ڤه میریکای بکه ست ئه م ب ده و مرۆڤ ساز و ساخله  ئه ل ژبۆ که به. وسینن دچه
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میریکا ب ڤ  ورا کو ئه  له به یی بڤه مان شوه  ب هه لویست خوه  و هه رببه ستی ده ربه ب سه
:   یه ڤه ل پرسیار ئه ست پ کر به ژ رژم عیراق ده. ژم عیراق داخستکارداری رابوو و ر

  ؟ دێ ب کیژان رژم ب دوماهیک بھینه
رکو  ت رژمن سویری و ئران ژبه  ب تایبه نڤیس خوه دترسه ک ژ چاره ر رژمه  کو هه دیاره

 هاتن  خت ڤه روه ا بهتا عیراق ی سا حوکۆمه روه میریکا و هه ک ژ ئالی ئه بھتر ژجاره
  . هن هداری تبگه ک ئاگه  وێ وه که ره  و گه رۆرێ دکن هداکرن کو هاندانا ته ئاگه

   
  :نجاما نڤیسارێ رئه ده

ین کوردی ب  ردوو ئیداره کگرتنا هه ولدانا یه رێ براکوژی و هه ب دوماهیک هینانا شه .1
یی کوردستانی  ره ندی و موکومییا به بهڤ  بۆ نیازا هه  نیشانه  ما نه،میریکا ناڤبژیڤانییا ئه

ڤ ببن ژبۆ  رهه  ل کوردستان دا کو به زن ده ردوو هزن مه را هه ب کمایی د ناڤبه
  رێ؟ ڤه گوهۆرینن ده

 ژبۆ کارین و  که  پیڤانه و ژی نه  ما ئه،رهلدانا رۆژئاڤای کوردستان یاخیبوون و سه .2
رک و مافن  ر ئه مبه  ل هه،ش داگرکری یا کورد ل وی به وه ته کارییا نه ئاماده

  ؟ یانه وه ته نه
 و  ده) پ ک ک (میریکا و پارتییا کرکارن کوردستان را ئه یمانی دناڤبه ڤپه ستنا هه به .3

میریکا زوی ب  ست دده و بۆ زانین ئه ک ترکییا ژ ده زن وه ک مه ڤپیمانه  هه نجام ده د ئه
 یان ژی  ر بوها کم به گه ت ئه  ب تایبه دهست نا  ژ ده یمانن خوه ڤپه زوی هه

  .  به ک ب هزتر نه رناتیڤه ئالته
ک   ژبۆ ئاڤاکرنا مرۆڤه ی رژمی برۆخینه رۆک و رژم ل په  به میریکا بکه  کو ئه دویر نینه .4

  . رێ ڤه ساز ل ده
 ژبۆ کو  ه ژی کو ئالیکاری بک یه وانه  و له ب کار بھینه)  شیعه (زا باشوورێ عیراقی  کاغه .5

   یه میریکا ده ندییا ئه وه رژه د به)  شیعه (تنا هزا رکه سه.  ڤه ر بکه  ب سه د هلبژاردنان ده
 ژی دێ  هانه ک مه  و وه ت ل عیراق درژ بکه رێ ب تایبه ڤه ن وێ ل ده مه چونکی دێ ته

  . لھ  ته هینه ک تۆمک ژی دێ ئیران بگه  و وه وا به ک ره یه هانه مه
ک دن ب هز  یمانه ڤپه رین و پیداکرنا هه م ژبۆ لگه ده  سه دێ ببه)  شیعه (تنا هزا رکه سه .6

  .  یا کورده وه ته و ژی نه و ئه
میریکا  هن ئه  کو بنگه راسته. الت را رۆژهه ڤه ری ل ده شکه هن له ک بنگه ئاڤاکرنا هنده .7

موو تووشی  هـ هه و بنگه  کو دیار ئهک ل وه  به نه نداڤی هه تن که وله ل ئاڤغانستان و ده
  . کن له و دبن و میناکن زندی گه ڤرویشییا هزن ئیسالمی ین توندره الماری و هه په

ک  ڤ یه الت و ئه زی ل رۆژهه گه ری و ره ستداری و ملمالنیا باوه یدابوونا هه کارینا په  .8
ر هزک دن دێ  ری هه میریکا به  و ئه یی دخوازه وه ته لویست و مایتکرنا هزن ناڤنه هه
  .  ر بکه  پشبه خوه

  .   ده ندیانه وه رژه ین سیاسی و به ڤکشه گوهۆرین د هه .9
  .  ی ده گوهۆرین د دیمۆغرافییا ناڤچه .10
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یی ب  رڤه میریکی یا ده هن جودا جودا بۆ رامایارییا ئه  و تگه ل ئانگۆرییا خواندن و شرۆڤه
الت  رن رۆژهه  کو دیرۆکا بوویه یا یه ی ئیلۆن خوه) 11 (داڤی ون نگ که ت پشتی جه تایبه
  . ک دن و جیاواز ل ب فۆرمه  به  دکه  دووباره خوه
 ب  زن ژ ئاکامن بارودۆخی بکه یا کورد دێ ل دوماهی مفایک مه وه ته ها بۆ دچم کو نه ز وه ئه
ستوداری بۆ  کو کاودان و ده.  یزه ک پویست و ل گۆر زاگۆنان بله رج کو یارییا ترسدار وه مه
یمان  ڤپه ک هه  چونکی دێ وه ب کار بھینه)   یا حزبییانه نه ( یانه وه ته  یا نه ندییا خوه وه رژه به
 دێ نزیک به  ربخوه ک سه ته وله زراندنا ده میریکا و دامه  بۆ ئه  و هزدار بمینه که ره ری سه هه
  ربخوه تا سه وله ی بۆ ده رده روه هـ و په  و تگه فه لسه  ژ فه رچی مرۆڤ کورد هژ دویره گه ئه
نجام دا چونکی  ر هات و ئه گه  ئه ژرینه  و بپه قایل ببه  کو چاره ندێ نه ربارێ وێ جه لی سه به

 کو  چار ژی به ل دێ نه  تن دێ پیرۆز بکه به نه) ندیدار وه رژه یا به (میریکا هینگ ئه
 یا  ندییا خوه وه رژه ل ژبۆ به قا سنج و ئاکاری به یره  ژبۆ هلدانا به لکی نه  به، هڤانی ژێ بک ره به

  . نداز بئه
  :ل دوماهی دبژم

یا ببن،   خوه ک نزیک ده مه نجامن وێ کو دێ د ده ی ئه راره سه.   و رامان و ئاکاره هلبژاردن واته
ین دن ل عیراقا  وه ته سا بۆ نه روه کورد و ههیا  وه ته ک شارستانی و نوی بۆ نه یه  دیارده دمینه

کبوون و  یا یه م هیز و ئالین کوردستانی واته رجه داخوازیارم کو سه. ڤ ژبۆ گوهۆین رهه به
لمینن و دیار  موو جیھان بسه  بۆ خو و هه  ده زموونا بژارده ڤگرتن و موکومییا برای د ڤ ئه هه

وا د هبوون و  ک ره دی مافه رتشت، خوه مین و هه دی ئاال و زه خوه :  ژی یه یک هه وه ته بکن کو نه
 ب ناڤ   ده ربخوه ک سه ته وله کرنا وی مافی د فۆرم ده سته رجه  د به، ت ده ک تایبه رییه وه بوونه

کۆمارا کوردستان .  
   
   
   

  . جائ جاروودی سۆر ره رۆفه لکۆلینا په
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