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دةمةوصت ناونيشاين ئةو بابةتةي سةرةوة بكةمة دةروازةيةك و لةوصوة طةر بكرصت تةا هةندص ثرسيار 
مةواين و ئةركي أؤذنامةنوسان و هةست دكاري نصوان ئاسيت دميوكراتيةت وكاري أؤذناووكاري بةراو

  بةبةرثرسيارصيت 
بكةم ، بووروذصنم و أوو لةأؤذنامةنووساين كوردستان و ئةوانةشي لةم سايتة ئةلكترؤنيانة دةنووسن

بةلًَص ئةوةي طةرةكي بصت لة كاري ، وبلَصم طةرةكة كاري أؤذنامةواين بةو شصوازة وبةوجؤرة بصت
أةنطة بتوانصت ئةو ئاماجنةي بةدي صنصت ، وزةراين بةدةست صنصتأؤذنامةواين بذصوي ضاك وخؤشط

م شةرةيف كارو ثريؤزي ئةو ئةركة شكؤمةندة لةدةست دةدات وزؤر ئةستةمة بتوانصت ثةيامي ثريؤزي آلبة
مةرج نية هةموو أؤذنامةنووسصك ، أؤذنامةواين وكاري أؤذنامةنووسي وةكو خؤي بةجص بطةيةنصت

أؤذنامةواين م بةدلَنيايةوة ئةجنامداين هةركارصكي آلبة، ةواين وثةيامي هةبصتأؤذانة كاري أؤذنام
 خباتة أوو وبوصرانة أةخنةي  بوارةكاين تري كؤمةلَطاكةاليةنصكي طةندةلَي ئيداري وسياسي وكؤمةاليةيت

ي لةو مصذوو دةباتةوة و دةكرص تةنيا كارصك بصطومان طرةوي، بةبةلَطة سةملصنراوةوة بطرصت لة دةسةآلت
اين جيههةروةك دةبينرصت لة ، ذيلي بةرخودان بطةشصنصتةوة بابةتة كؤمةلَطايةك ةذصنصت و

أؤذنامةواين ئةوروثادا زؤربةي كار وبةرنامة سياسيةكان زياتر ثشت ئةستوورن بةو أاثرسي 
ك لة زؤر دةطةمةنة أاثرسية، ولصكؤلينةوة أؤذنامةوانييانةي أؤذانة أؤذنامةنووسان ئةجنامي دةدةن

، هةرووالتصكي ئةوروثا ئةجنام بدرصت ودةرئةجنامةكةي وةك ئةو ئةجنامة نةبصت كةلةدوايدا بةدةردةكةون
وهةموو كاتصك هةر  هةرلصرةوة دةبينني أؤذنامةنووساين ئةوروثا ماوةي دياري كراوي كاركردنيان نية

بري لةوةبكاتةوة داخؤ ئةو هاوكات ثةيامي أاستةقينةي جةماوةر دةطةيةنص بص ئةوةي ، كايت كاركردنة
، !؟ثةيامة لةطةل بريكردنةوةي خؤي يان ئةواليةنةي ثشتيواين دةكات وكاري بؤ دةكات طوجناوة يان نا

أؤذنامةنووسان و ئةو كارمةندانةي لةبوارةكاين ، بةثصضةوانةوة لةبواري أؤذنامةواين الي خؤمان
لةو ، ) ) لةكاتذمصرصكةو بؤ كاتذمصرصك ( (راوةتصكأايان ماوةي كاتيان دياري ك، أاطةياندندا كاردةكةن

ئيدي ) ) خؤ ئةطةر أاست بصت ثيصان بووترصت أؤذنامةنووس ( (أؤذنامةنووساين ئصمة، كاتذمصرانة بةدر
) ) كارشةرةيف  ( (بةبص ئةوةي طوص بدةنة ئةوةي كة، بةالي كاري أؤذانةي طوزةراين خؤيانةوة دةضن

دةبواية ، كوردستان بنهةرصمي لَطاي مةن وئةوان كةدةبواية ضاوي كؤاوص ئةركي طرنطي بةسةر شاندا دطةل
كوصرانة وتةنانةت ئةوئاستةنطانة بكةنةوة كةأووبةأووي هةرصمي  هةميشة سةر وبةندي ئةو طرص

بةداخةوة نة كاري نووسني نة أؤذنامةواين ، كوردستان دةبنةوة ض لةناوةوة وض لةدةرةوةي هةرصم
أاسيت وناأاسيت ، أةش وسث ليك جيابكرصنةوة، ئصستا لةالي كوردستانييانكارصكي واي نةكردوو تا

تائصستا نةتوانراوة مصذووي ، دةزطاوهؤكارةكاين أاطةياندنةوة هةميشة لةطصذةنصكدان لةاليةن بةناو
شكؤمةندي والثةأة تؤماركرداوةكاين سةروةرصيت ئةو خةباتطصأة أاستة قينانةي كةتةنيا خةباتيان بؤ 

ئاي ضةندة تووشي سةرسامي دةمب كاتصك ، نة وثةيامي بةزري مؤرظايةيت بووة بةدةر خبكوردستان
دةبصتة نووسةري ضةند الثةأةيةكي مصذووي سةردةمصكي خةبايت طةلةكةمان ) ) تةوةر وةشصنصك ( (دةبينم
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كةشكؤلَي مةردانةي سةركردة و أصبةراين ميللةت دةشصوصنص و خؤشي وةك كورد وبةأاست وبةضةث 
ئاي ضةند دةستةوةستان دةوةستم لةبةردةم ثرسياري ، ) ) وةك بةرزةكي بانان بؤي دةردةضصت ( (ةينووت

ئةي ،  لة هةرصمي كوردستانبابة بؤضي تائصستا ئاآلي بةعسةكان بةرزكراوةتة ( (أؤذانةي كيذؤلَةكةم
 ئامني ومندالةكانيان ميمكة هةر ئةوانة نةبوون كة ؟ةداةجبئةوانة نةبوون كة كيمياويان كرد بة سةر هةلَ

   . () طلَةوة كردبةذير
بةسةدان ثرسيار أؤذانة دةرزياذين دةرومن دةبصت ومنيش لةاليةن خؤمة تةنيا بريم بؤ كةمتةرخةمي 

وة نةبص سياستةمةداراين وسةركردايةيت ، أؤذنامةنووسان ونووسةران وأؤشنبرياين ميللةتةكةم دةضصت
بةآلم بؤ دةبص تائصستا نةزانني ض اليةنصك بةرةو ئاماجني ، نكورد لةو كةمتةرخةمية بةرثرسيار نةب

كص بةدواي ، بةرزي طةلةكةمان هةنطاو دةنصت ونزيكمان دةكاتةوة لةسةربةخؤبووين كوردستان
 بوصرانة أووبةأووي ئأؤذنامةنووسان طةر ، بةرذةوندي تةسكي حيزيب وتةنانةت شةخسي كةوتووة

سيخوأو خؤفرؤش و ، ن لص نةكردينايةتة خةباتطصر وسةركردة سةرةك جاشيادةسةآلت ببونايةتةوة و
طةر تةوروةشصن و جةالديان لصنةكرديانةية بة ، خاوةن مةلةفيان لصنةكرديناية بة خةباتطصأ و شؤأشطصأ

طةر شةأوالَ ثيس ودةم ثيس وئابأوضوويان ، مرؤظ دؤست وكةلَة نووسةر وبريمةندي سياسي
ئصستا حالَي ميللةتة ستةم ديدةكةي ئصمةش ، ان و كةلَة بريمةندلصنةكرديناية بةدةم أاسيت أؤشنبري

ئصستا ئصمة ومانانيش دةمانزاين أاست وضةثي خؤمان ضية حالَيش بةم ، لةئاسيت باش وبةرزدا دةبوو
 و ئازادي ودميوكرايتدةطاتة طةرضي دلَنيام هةرصمي كوردستانيش أؤذصك دةبصت ، حالَة نةدةطةيشت

 دةطةينة كةناري هصمين  بةتةواوةيت بةرقةرار دةبصت تيايا ومايف مرؤظ وئاشيتثةيامي بةرزأاطرتين 
   .بةآلم تا ئةو أؤذة دصت أةنطة بةوخةفةتةوة سةربنصينةوة، دةروون
أاطرتين كاري أؤذنامةطةري وصين ثاراستين سةرضاوةي ش وةك منوونةيةكي ثةيامي ثريؤزئصستا

هاوكات بةتةنطةوة هاتين كةسانصك كةلة ،  أاستةقينةدةسيت ثةيامي أؤذنامةنووسيآلهةواَل و با
 ي 2005 / 6 / 1كةلةووتارصكي ثصرص ضوار شةممة ، ئةم منوونةيةدةهصنمةوة، ثصطةيةكي بةرثرسيارصتيدان

نطترين مةتةلَي سياسي أؤذنامةي واشنتؤن بؤسيت ئةمةريكيدا بآلو كراوةتةوة و تياياثةردةلةسةر طر
، ناوي دةركرد) ) وؤتةر طصت ( (كة بة.  سالَي مصذووي سياسي ئةمةريكا الدرا بؤ زياتر لة سيوئابأوبةري

أووداوة سياسيةي كةبووة هؤي دةست لةكاركصشانةوةي بؤ يةكةجماري سةرؤكصكي  لةطصأانةوةي ئةم
نووسةي دةكةوصت كة هةرضةندة ئةو أؤذنامةئةركي مةزن وكاري أؤذنامةنووسي أاستةقينة دةر، ئةمةريكا

كةضي بةم ، هةلَساوة بؤخؤي وةك بريي سياسي اليةنطري ثاريت كؤماري ئةمةريكا بووةبةم كارة 
أاثؤرتةي لةسةر كارصكي سيخوأي كةلةاليةن حيزيب كؤماريةوة بةسةر ثاريت دميوكراتةوة كراوة لة 

أووبةأووي طةورةترين كصشةي ناوخؤيي وئابأومةندي بؤوة ) ) ثاريت كؤماري ( (ثارتةكةي، ئةمةريكا
، ئةمة وةك ثةيامي أؤذنامةواين، رئةجنام سةرؤكي سةربةثاريت كؤماري دةسيت لةكار كصشايةوةودة

ناسنامةي ئةو سةرضاوةية ، ش بؤ زياتر لةسي سالَيهةرضي وةك صين ثاراستين سةرضاوةي هةوالَ
) ) كارل برنشتاين ( (ي أؤذنامةنووس وهاوةلَي ئةو كارةي لةوكاتةدا) ) بؤب وؤدؤرد ( (لةاليةن

ثارصزراوة كة ، ) ) بن براديل ( (1972 وسةرنووسةري أؤذنامةي واشنتؤن ثؤسيت ئةو سةردةمةي سالَي
ئةم سص كةسة هةرسصكيان ناوي سةرضاوةكةيان زانيوة لةطةلَ ئةوةشدا لةبةر ئةوةي سؤزيان دابوو بة 

،  ئةو صنية ثارصزرائةوة بؤ سي سالَ زياترة، سةرضاوةي هةوالَةكة كة تاكو مردين ناوي ئاشكرا نةكةن
كةأةنطة لةوئان وكاتةدا هةرضي ئةو دوو ، تاكو ثصرص خودي سةرضاوةي هةوالَةكة ناوي خؤي ئاشكرا كرد

أؤذنامةنووس وسةرنووسةرة بوو دةيان تواين بةدةيان هةزار دؤالر لةبةرامبةر ئاشكرا كردين ناوي ئةو 
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نةك هةر ئةوة بةلَكو ئةطةري ئةوةش ، سةرضاوةي صنيانةي بةدةستيان كةوتووة بةدةست بكةوصت
بةآلم بةرزأاطرتين ثةيامي أؤذنامةطةري و هةست كردن بة ، ذياين خؤشيان لةثصناودا دابناية هةبووة

طةياندنية ئةو قةناعةتةي دةبصت ناوي سةرضاوةي ئةو صين ، بةرثرسصيت لةبةرامبةر طةيل ئةمةريكا
رموون لةطةلَ دةقي ووتارةكةي واشنتؤن ثؤسيت ضوار ئصستاش بفة، دركصنةرة بةنادياري مبصنصتةوة

بؤ دواين جار صين ناسنامةي ئةو  ي: ( (شةممةي أابردوو كة بةم شصوةيةي الي خوارةوة دةست ثصدةكات
بوو ئاشكرا كرا كة زانياري صين طةياندة أؤذنامةي ) ) طصت وؤتةر ( (كةسةي لةثشت ثةردةي ئابأوبةري

،  دةست لةكاركصشانةوةي أيتشارد نيكسؤين سةرؤكي ئةمةريكا لةحةفتاكاندا وبووة هؤيواشنتؤن ثؤست
) ) ئصف يب ئاي ( (ي جصطري بةأصوةبةري نووسينطةي لصكؤلينةوةي فيدرايل) ) مارك فيلت ( (دةركةوت

و بةوةي ئة ) ) فانيت فري ( ( سالَ داين بةوةدا نا لةديدارصكيدا لةطةلَ طؤظاري91فيليت تةمةن ، ثصشوو بووة
بةسةردا دابأاوة كةسةرضاوةي ) ) ئةلَقةي ناديار وتةمومذاوي_ ديب سةروةت  ( (ثياوة بووة كة نازناوي

 تةئكيد ئصمةش وةك أؤذنامةي واشنتؤن ثؤستئةو زانياريانة بووة بؤ أؤذنامةي واشنتؤن ثؤست و 
امةنووسان ضةند ئةندامصكي خصزانةكةي فيلت بؤ أؤذن،  دةكةينةوةأاسيت ووتةكاين فيلتلةسةر 

كة باوكيان زؤر هةسيت  ( (لةدةرةوةي مالَةكةي لةسانتا أؤزا لة كاليفؤرنيا دووان و طوتيان
) )  خؤيدا حةشاري داوةي سالَة لةدل30َبةبةختةوةري كردووة دواي ئةوةي ئةو صنيةي دركاندووة كة 

ا أيتشارد نيكسؤن ئةمة وئابأوبةري وؤتةر طصت بووة هؤي دةست لةكاركصشانةوةي سةرؤكي ئةمةريك
ثةميانصري واشنتؤن  وناسنامةي سةرضاوةي ئةو زانياريانةي كةطةيشتبوونة دةست 1974لةسالَي 
كةلةطةلَ هاوةلةكةي كارل برنشتاين لةمةسةلةي ئةو طرص كوصرةيان دةكؤلَيةوة ) ) وؤدؤردبؤب  ( (ثؤست

ةرضاوةيان دةزاين كة بصجطة لةو تةنيا سص كةس ناوي ئةو س، كةبؤ ماوةي سي سالَ هةر ئاشكرا نةدةكرا
ئةم سصيانة أصكةوتن لةسةر ، ئاطاداربوو) ) بن براديل ( (دووانة سةرنووسةري واشنتؤن ثؤسيت ئةوكاتةش

ي ) )  ؤدؤردو ( (ئةمة و، ئةوةي ئةو صنيانة بثارصزن تاكو خاوةين ئةو زانياريانة كؤضي دوايي دةكات
ةوة دووقؤلَيانةي لةطةلَ بةناوبانطترين ضاووطي صين أؤذنامةنووس ئةو زانياريانةي لةو كؤبون

ئةمة وفيلت هاوكاري ئةوأؤذنامةي كرد لةو ، لةجيهان لةسةردابصكدا دةست دةكةوت كةلةذصر زةويدا بوو
ماوةيةي كة تةنطذة وطرذييةكي زؤر كةوتة نصوان كؤشكي سثي وبةشصكي طةورةي هةأةمي دةزطاي ئيف يب 

هةروةها طويت فيلت واي ، لةسةر ئةو سايتةي ئةنتةرنصت ئاماذةي ثصدا) ) ؤدؤردو ( (هةروةك، ئاي
دةخواست كةثلةي بةرز بكرصتةوة بؤ ثلةي بةأصوةبةري نووسنطةي لصكؤلينةوةي فيدرايل ثصش ضةند 

تة دةسيت واشنتؤن ثؤست و بووة هؤي شهةفتةيةك بةر لةوةي دزيين ئةو زانياريانة ئاشكرا ببصت كةطةي
 1972 ي حوزةيراين سالَي 17سةرةتاي ئةم مةسةلةية دةطةأصتةوة بؤ ، ) ) ؤتةر طصتو ( (ئابأوبةري

لة ) ) ؤتةر طصتو ( (سةرةكي حيزيب دميوكرات لة بينايةيكاتصك ثصنج دز دةستطريكران لة بارةطاي 
كاتصك أوون بؤوة ئةو دزانة دةزةيان كردووة بؤ ضاك كردنةوةي ئامصري طوص طرتن وضاودصري ، واشنتؤن

ئةمةش بووة هؤي دروست كردين طةورةترين كصشة لةو ئان ، ةثصش سص هةفتة لةو بارةطايةدا دانرابوونك
، وساتةداو بةهؤيةوة سةرؤكي ئةمةريكي ئةوكاتة أيتشارد نيكسؤن ناضاربوو دةست لةكاربكصشصتةوة

 ببصت ئةمةريكا تووشي قةيرانصكي لةوجؤرة، كةئةمةش بؤ يةكةم جار بوو لةمصذووي ئةمةريكا دا
 ئةو سةرؤكة ئةمةريكيةي كةسةربة ثاريت كؤماري بوو و ةبةو جؤةر، وسةرؤكصكي دةست لةكار بكصشصتةوة

دووةم جار هةلَبذصردرايةوة حةدصكي دانا بؤ بؤ 1972سالَي و هةلَبذصردرا بةسةرؤك 1968لةسالَي 
شياوي ووتنة جواين ، طةورةترين و مةترسيدارترين كصشة لةمصذووي ئةمةريكا و دةسيت لةكار كصشايةوة
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ازي بكات ئصستا دواي ئةو سي سالَة ئةو صنية أكيذي فيلت أؤلَي سةرةكي هةبووة لةوةي باوكي بةوة 
   . () يبدركصنصت 

أؤذنامةنووساين ئصمة هصندة  تؤبلَصي أؤذصكيش دابصت، لصرةدا ووتارةكةي واشنتؤن ثؤست كؤتايي هات
بةرذوةندي خودي وحيزيب خؤيان صنن و ثةيامي أاسيت لةخؤبوردو دلَسؤزي طةلةكةيان بن واز لة

تؤ بلَصي أؤذطارصك بصت ، ئاشكرا بكةنلة كوردستان ي ئةمةريكي ) ) وؤتةر طصت ( (وكصشةي لةوجؤرةي
ئةوصكي خاك فرؤش وموزايةدةكةرو خؤبةرةوةثصش لة عةمامةي مةاليل وجةندرمةي توركي و  ثاشكؤيةيت

، تةنيا بؤ ثاراستين ثاشايةيت عةرشي كةالوةي خؤيشكرا بكةن ئالةرزؤكي بةعس لةسوريا  عةرشي
تؤ بلَصي كةسانصكيش هةبن لةئاسيت بةرثرسيارصتيدا ، هةروةك ضؤن جاشايةتيان لصكردين بةخةباتطصأي

ي بةناو خةباتطصأ ئةم وئةوطةندةلَي ئيداري و مةلةفة شاردراوةكاين ، هصندة دلَسؤزي كوردستان بن
تاضيتر شاباشي كوردايةيت بةبةرضاومانةوة ، كي بةهةق أؤذنامةنووسبطةيةننة دةست كةسانص

  .!!م نائومصد نيم هةية بةآلطةرضي طومامن، نةبةخشنةوة
  :ضةند سةرضاوةيةك كة سووديان لص وةرطريابصت

دةقي وةرطصأدراوي ئةو ووتارةية لةزماين ئينطليزيةوة بؤ زماين كوردي كةلة أؤذنامةي ) ) ي.. .. . ي ( (-
   . بآلو كراوةتةوة2005 / 6 / 1نتؤن ثؤسيت ذمارةي أؤذي ضوار شةممة واش

من ) ) حةمة سةعيد حةسةنة ( (ناونيشاين نووسينصكي نووسةري بةأصز) ) ثاشاي عةرشي كةالوة ( (_
  .بةكارم هصناوة لة بأطةي كؤتايي نووسينةكةمدا
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