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  : : يت، لة ئيتاليا، لةطةپ مامؤستا سؤرانيت، لة ئيتاليا، لةطةپ مامؤستا سؤران. . دميانةي ماپثةأي كورددميانةي ماپثةأي كورد
   

لة شاري ، ئةم ضاوثصكةوتنةي لةطةلَ بةرصز مامؤستا سؤران، 2704 رةةشةمةي 11، يت. ماپثةأي كورد
  : سازاداوة، تاراين ئصران

، رامبةر بة كوردبة، يت ئصران لة رؤذطاري ئصستاي عصأاق داالَهةلَوصسيت وو، سةرةتا! مامؤستا سؤران: ث
  ضؤن ئةبيين؟ 

كة دذي لةتلةت بووين ، وپايت ئصران هةرطيز لة كةسي نةشاردوةتةوة. بة ناوي كوردستاين طةورة: و
بة هيض كلؤجصك نايةوص دةوپةتصكي سةربةخؤي كوردستان لة باشوور دروست ، كة ماناي ئةمةية، ئصأاقة
ةية كة ئصران ثصي واية ئةطةر دةستةپايت يةكيان ئةم: ئةم دذايةتية دو هؤي سةرةكي هةية. ببص

دةبصتة هؤي جوص بوونةوةي بةشي ، سةربةخؤي كورد لة هةر ثارضةيةكي كوردستان دروست ببص
لةم بارودؤخةدا كة شيعةي ئصأاق ، ئصران دةيةوص كوردي باشوور، هؤي دووهةميش ئةمةية. رؤذهةپاتيش

أاقي شيعة مبصنصتةوة و نةبصتة مؤكپ و هةر وةك بةشصك لة ئص، ضةشنة دةستةپاتصكي ثتري هةية
كة لةطةپ ئةم دذايةتية ئاشكراية ، هةميشة ئةم ثرسيارة بنةأةتيةش دصتة طؤأص. بةرهةپست بؤ ئةوان

، ضؤن هةر دو هصزي سةرةكي كوردي باشوور، ئصران بةرانبةر بة دروست بووين دةستةپايت كورد
ضون شيعةطةيل ئصأاق بوونةتة ، ة؟ هةرضؤن بصثةيوةندي زور دؤستانةيان لة طةپ ئصران دا ثارصزاو

بة  -دةوپةيت ئصران هةر ئةم ئصأاقةي لة ئصأاقي سةددام ثص باشترة ، خاوةين دةنطي تايبةيت خؤيان
  . مةرجصك ئامريكاي لص نةبص

  هةلَبذاردين كوردستان و عصراق تا ضةندصك سةركةوتوو بوو؟: ث
لة كوردستان سندووقطةلصكي ، ضون وتيان. صمي كوردستانبة تايبةت لة هةر. هةتا بپصي سةركةوتو بو: و

 لة خةپكيش دةنطيان بة سةدي سةدتايبةتيان دانابو تا خةپك بؤ سةربةخؤيي دةنط بدةن و نزيكةي 
كوردي باشوور . زؤر لة خودي هةپبذاردنة سةرةكيةكة طرنطترة، كة ئةمة بؤ كورد، سةربةخؤيي داوة

لة اليةكي . داواي سةربةخؤيي ثص بكادوم بة خةپكي جيهان بناسصنص و دةتوانص هةر ئةم شتة وةك رصفصأان
دةنط دانةكة ، ئةم هةپبذاردنة زور بة ئارامي بةرصوة ضو و تا جصطةيةكيش من لة دوورةوة ئاطادارم، ديكةوة

، تا ئصستا لة هيض ثارضةيةكي كوردستانيش. بة نيسبةيت رؤذهةپايت نصوةأاست زؤر دصمؤكأاتيك بو
كة ئةويش لة ،  لة ثاش رووخاين رصذميي شا لة رؤذهةپات1979مةطةر ساپي ، ين وا نةكراوةهةپبذارد
هةم ثللةي كوردي باشوور ، بة كوريت لةم هةپبذاردنةدا. بة هؤي دةوپةيت ئصران هةپوةشاوة، ثاشان

  . هةم رايطةياند كة دةيةوص سةربةخؤ بص، بةرزي توانايي دصمؤكراسي خؤي نيشان دا
   
  ت بة ليسيت هاوثةمياين كوردستان و عصراق أات ضية؟سةبارة: ث
دةبص بة ضةشين سةربةخؤ بري لة هاوثةمياين و شت ، بة بؤضووين من ئيدي كورد لة هةزارةي سص دا: و

مةطةر شةندة لة مةندة كةمترة؟ . نةك وةك ثارسةنطي تةرازوي شكاو و بةشصك لة وپاتصكي ديكة، بكا تةوة
ة نيشتماين طةورةي عةرةيب بص و كوردستاين باشووريش بةشصك لة كاتصك ئصأاق بةشصك لتازة 

بةپام ئةمة بةو !  ئاو و ئاوريان نةوتوة-؟ هاو ثةمياين كورد و عةرةب كامة، نيشتماين طةورةي كوردة
بةپام ، عارةب و هةر نةتةوةيةكي ديكة بة قةت كورد مافيان هةية، كة بپصم عارةب مايف نية، واتاية نية
  . ين خؤي و مووسا بة ديين خؤيعيسا بة دي
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ثصشنيارصك بدةين بة حوكمةيت داهاتووي كوردي و بانطي زؤرصك مامؤستاي كورد ، لة بةرنامةمان داية: ث
، و بة كرماجني و سؤراينالَبؤ داناين زمانصكي ثاراوي كوردي تصكة، لة هةر ضوار ثارضةي كوردستان بكةين

 كردين شصوةي نووسني و داواكردنيش لة كؤمثانياي جص بةجص كردين ثِرؤذةيةكيش بؤ بة التيين
تؤ ئةم طةپاپةية ئصمة ضؤن دةيبين و بة . بؤ داناين بةشي تايبةيت زماين كوردي، ميكرؤسؤفت و ويندؤز

  ضؤن ئةجنام بدرص باشة؟، بريوأاي ئصوة
نني بة كةپك دةتوا. طرنطترة زماين ستاندارد بؤ هةر طةلصك لة ئؤكسيذصنضون ، كارصكي زؤر ثصويستة: و

زاراوةطةيل سةرةكي كوردي سؤراين و كرماجني ، وةرطرتن لة زاراوة و بن زاراوة جؤربةجؤرة كورديةكان
وةك زاراوةي يةك طرتو كةپي ، و شيت وا} كرماين { يا } سؤرماجني { لةيةك نزيك بكةينةوة و بة ناوي 

ديارة ئةم تةنطوضةپةمةي . كتر تص بطةينلة ئصستا باشتر لة ية، بة بص طةي طرتنتا طشتمان ، لص وةربطرين
، بؤ وصنة لة وپايت ئينطليس، زؤر وپات زاراوةطةيل جؤراوجؤريان هةية. هةر تايبةت بة كوردي نية، زمانة

بةپام لةطةپ ئةمةش ، كة بة دةطمةن لة يةك تص دةطةن، ويلش و سكاتلةندي هةن، سص زاراوةي ئينطليسي
كة بة ثةرةسةندين زانسيت ، دةبص بپصم، رةت بة ئةلفوبصيشسةبا. زماين يةك طرتويان هةية، دا

دةبصتة هؤي ئةوةي ، }أؤمي { دووربوون لة فؤنيت التني ، ئصلصكتأؤنيك و تصكنيكي ئينتصأنصت و شيت ديكة
هةر لةبةر ئةمة بؤ ثةيوةندي لةطةپ طوند نشيناين ، كة لة خصپي زانست و تصكنولؤذي وةثاش بكةوين

زؤر ثيويستمان بة ئةلفوبص التني هةية و نابص لة كؤمةپي يةك طرتوي ، اينباذاأؤكي ضكؤلةي جيه
لة ئةطةر بأياريش وابص وةك ئصستا بة ئةلفوبصي تصكدراوي عارةيب بنووسني و .  بنيثةأجيهاين 

  . ئةلفوبصي التني باشتر و شياو ترة، ئةلفوبصي كؤين كوردي نةبان بني
ين هةشتا و الَلة نصوان سا، سةبارةت بة سؤزي كوردايةيت، ردتؤفريي ضؤنيةيت بريكردنةوةي تاكي كو: ث

  ئةمِرؤدا ضؤنة؟ 
هصندة بةربپاو و ، ئةم ثةرة سةندنة. هةسيت كوردايةيت بة تايبةت لةو ماوةيةدا زؤر ثةرةي سةندوة:  و

ئصستا . صكي مةزين كةم وصنةي نةتةوةيي دا بنصني} رصنصسانس { هةستانةوةكة دةتوانني بة ، هةمةاليةنةية
بوةتة شتصكي . ئيدي سؤزي كوردايةيت تةنيا تايبةت بة شاري سلصماين و مةهاباد و ئةمانة نية

. بؤ خوصندكارة كوردةكان قسة بكةم، بؤ وصنة ثارةكة ضوومة زانستطةي رازي كرماشان. ثانكوردستانيزم
. اوضةي ديكة لة ثصشترنلة زؤر ن، لة روانطةي سؤزي كوردايةتيةوة، ة كان} لةك {دمي كة كوردة كةپوأ و 

  . سؤزي كوردايةيت وةك كلكة نةوتينة هةر دةيتةنصتةوة، بة وتةي ثصشينان
  ضؤنن؟ ، كة خؤت لة نزيكةوة ئاطادري، تالَئةي كوردي خؤرهة: ث
مةجنةپي هةسيت نةتةوايةيت كورد وا لة سةر ، لةم بةشةش. لة طشتصك، مشتصكنكوردي رؤذ هةپاتيش : و

جاران دأكي ئةو شتةي كة لة . كة ها ئةمأوكة هةپضص ها بةياين،  هاتوةتة كوپئاوري تةنووري خةبات
بةپام ئصستا ، زؤر لة مةزراكاين كؤمةپي رؤذهةپايت دا بصذابو، دةنووسرص} ج . ا. ش{ الي ضةثةوة 

كة ، هصرؤ و طةزيزةي دةركردوة، غونضةي وةنةوشة، زوربةي ئةو دأك و داپةي ثصشو وشك بوة و لة بنةوة
روانطةي كوردايةتيش زؤر ثان تر و بةرين تر . ضةي ئاوات و خةباتيان وةك طوپستان أازاندوةتةوةباغ
بة ضةشنصك كوردي دةرةجة دو ، هصندصك كةس كوردي ناموكريان، رةنطة نزيكةي بيست ساپ ثصش، بؤة

  . ؟!كورد بوة، بةپام ئصستا هي وا هةية دةپص ئيرباهيمي خةليلوپپاش، بزانياية
  بؤ كوردةكاين باكور ضي بة ثصويست دةزاين؟، تة دالةم كا: ث

بةدواداضووين فةلسةفةي ، شؤردنةوةي ضپكي وشةي توركي،  ثةرة داين زمان و فةرهةنطي كوردي– و 
درصذةي داين رصطةي بوصرانةي لةيال زانا و خةبايت بص وضاين هةمة اليةنةي ، ثريؤزي سةرؤك ئاثؤ
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بة ماناي ، ة دةستكصشانةوةي يةك اليةنة لة بزووتنةوةي نارجنيك، بةپام دةبص ئةمةش بزانني. نارجني
نة بؤ دؤسيت و نة بؤ ، تةقةي ناية، دةستصك بة هيض ضةشنصك بة تةنيا.  يةك اليةنةيةسووريتصك رماين 
  . بةربةرةكانص

  ضؤن دةِروانيتة حوكمةيت ديكتاتؤري سوري؟: ث
، ةترين و بص بةشترين كوردي جيهان ناو بةرينئةطةر مبانةوص ضةوساو! هةتا بپصي خراث و شثرزةية: و

.  سوريا بكةينكؤماري سةلتةنةيت نادصمؤكأاتيكي مةورووسيئاماذة بة كوردطةيل ، دةبص بة بص سص و دو
! بپي يا بةضكة شصخي كوأة موسوپمان، ثرسيار بكا} سةددام ئةسةد { كةس نية لة بةششار حوسةين 

يا عارةبة موسوپمانةكاين فةلةستني؟ ئايا تؤ باشتري بؤ ، شترةكوردة موسوپمانةكاين سوريا وازيان با
. سةددامة زصأةية، بةششار برا ضكؤلةي دايك و باوكي، بؤ كورد، كورد يا شاأؤن بؤ عارةب؟ دةپصم بپصم

بصنة داكؤكي لة سةر كوردي ، بة تايبةت خودي كوردطةل، ثصويستيشة تةواوي رزطاري خوازاين جيهان
لة بن طوصي ئةو ، لة ثاش وپايت لوبنان، لةوانةشة. ر زةبر و زةنطصكي ضةتوون دان ضون لة ذص-سوريا 

   اذص و تةخيت ئةويش وةك عومةر كةأامي بلةقص؟ ميلةوسوور شؤأشي نارجني، زةعيمة قوتةشةوة
   
  بة تايبةيت ئازادي نووسني؟، لةوص ئازادي ضؤنة. بطةِرصينةوة بؤ ئصران: ث
بةپام لةو الي هصپي ، دةتواين لةمالي هصپي سوورةوة بنووسي، كصشراوةي سوور } خةت{لصرة هصپ : و

قؤشةي ئازادي ضةند ، ديارة لة ئصرانيش.  }حةسساسيةت هةست خةيلي{ بة قسةي خؤيان ، سوورةوة
تةواوي خةپكي جيهان ، سةبارةت بة ئازادي طشيت لة ئصران. كة يةكصكيان دؤزي كوردة، روي هةية

. دةيهصپمةوة بؤ دميانةيةكي تايبةت، ي باسةكةي ئصستاي من لة سةر دؤزي كوردةئاطادارن و ضون تةوةرة
، !لة كورد ئصراين تر هةر نيبة، هةپبذاردن وشيت وا دا، ثيتاك سةندن، ماپيات دان، لة كايت سةربازطريي

دةبنة ، ثياوطةيل كورد دةبنة هاووپايت دةرةجة سص و ئافرةتاين كورد، بةپام لة كايت ئاسايي دا
دةخرصنة ثشت ، ياين بة وتةي كوردي. هاووپايت ضةند ؤمي خوارةوةي خانووبةرةي ضينايةيت كؤمةپ

  . كةنوةكة
  ت ضؤن دةبيين؟الَهةسيت كوردايةيت لة نصو طةجناين كوردي خؤرهة: ث
خةپكي ، طوندي و شاري و خصپةكي، ض كض، ض كوأ، هيض تؤفريي نية، لة دوند و ترؤثي بةرزي خؤي داية: و

:  هةمو هةر قسةيةك دةكةن-بة وتةي كوردي دةپصي تفيان كردوةتة دةمي يةك ، اوي ناوضةكانتةو
لة ، لة نصو طةجناندا، سةتسةتةي لة ترسان و لة برساين ثصشو. كوردستان رزطاري كورد و ئازادي

طةجناين ، داري خةبايت بةرةي الوي رؤذهةپات زؤر سةر سةوز و بة دميةنة. ريشةوة وشك بوة
لة بؤمب و ديناميت و ، بؤ تؤپة سةندن و تؤقاندين كةس، قةت وةك تصكؤشةراين فپان وفيسار، پاترؤذهة

تصكنؤلؤذي و ئةندصشة يان بة نصوقةدي خؤيانةوة ، بةپكة هةمو ضةكي زانست، شت كةپك وةرناطرن
  . بةستوة و سةر الثةأةي كتصبياين كردوةتة مةتةرصز

  زؤرتر هؤطري كامة كاري؟: ث
كاري ، ةرنةخةنة سةرم و هةوپ دان بو دابني كردين ذياين قورسي ئابووري لصم بطةأصئةطةر س: و

  . فةرهةنطي
  ئصستا ض بةرنامةيةكتان لةبةر دةست داية؟: ث
لة زانكؤطةيل ، بة تصكؤشاين خوصندكارطةيل كورد} فةوقي بةرنامة { ضةند ساپة بة ضةشين دصفاكتؤ : و

هةر لةبةر ئةمة ناوي خؤم ، بة بص مووضة و بةرات، تةدريس دةكةمبة المذي زمان و وصذةي كوردي ، تاران
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يارمةيت ، وتار و شيت دةرسيدا، سةرةتا، لة نووسيين تصز. ناوة ماموةستاي بص خةپات و بةرات
بة ناو و بؤ ئةرص و نةرصي . خوصندكارةكان دةدةم و شتيان لة زمانطةيل ئوأووثاييةوة بؤ وةردةطصأم

بةپام ، }ت . ك. ك{ ة بةرثرسي بةشي فةرهةنطي كؤأي كورداين تارن كردومشيان ب، رؤزطاريش
ضةند . ياين ضةثةرة شأةم، بةرثرسم، وةك ثادشاي بلذيك هةر بة ناو، كة لةم بةستصنة دا، نايشارمةوة

تا لة بةشي ، رؤذيشة زانكؤي سةالحةدين لة هةولصرةوة نامةيةكيان نووسيوة و فةرموويانة بضم بؤ ئةوص
ضةند . }كة يةكجار زؤر سثاسيان دةكةم و بة سةر ضاوان { نازامن ضي بكةم ، ي ئةو زانكؤيةزماين كورد

كة }بةيان { ديواين شصعري ، كتصبناسي كورد: كة هصندصكيان ئةمانةن، دانة كتصيب كورديشم ئامادةي ضاثة
بةپام كوا ثارة ، ناونامةي كيذان و كوأاين كورد و رؤماين كوردي ياساي هةتاو، هؤنراوة تازةكاين خؤمن

قةتيش . كة كتصبم بؤ ضاث بكةن، ؟ منيش قةت لة رووم هةپناية دةم لةو و لةو الر بكةمةوةو كوا ضاثخانة
كة لةمةو بةر ، ثصويستة ئةمةش بدركصنم. كةسيش دةربةست نية و ضاوةأوانيش نيم دةربةست بن. نايكةم

ئينطليسي و ئةملاين ضاث و بپاو ، سيفار، بة زمانطةيل كوردي، نزيكةي بيست دانة لة كتصبةكامن
  . ناوةكانيان هةية،  و ضةند ماپثةأي ديكةbokan. deكة لة سةر ماپثةأي ، بوونةتةوة

   
  كة بةِرصزت ووشةي كوردستاين طةورة بؤ هةموو نووسينص بةكاردصين؟، هؤي ضية: ث
درومشي طةيل كورد ، ةقيبئةم لةتة رستة ية دةبص ئصستا وةك سروودي ثصرؤزي ئةي ر،  ضون ثصم واية–و 
هةر دروست بووين ، كة ضارةي دةردة كورد، ثصمان رابطةيصنص و هامنان بدا، تا هةميشة لةبريمان بص، بص

 بة، من لةتة رستةي كوردستاين طةورة، واتة.  و ئةم شتة مايف رةواي خؤمانةكوردستاين طةورة ية
كة ئةم فرمانة طرنطة نةتةوةيية بدركص و ، تة و ثصويسهةمو كوردصك دةزامن} وجيداين { فرماين ئاوةز 

، لة كؤأة فةرهةنطيةكان، كاتصك لة خوصندنةوةي وتار و شت دا، كة لة هةوةپةوة، دةبص بپصم. بوصذرص
بةپام ئصستا هةمو زاتيان شكاوة و زؤر جار ، كةسانصك دةسپةمينةوة} بة ناوي كوردستاين طةورة {دةموت 

بةر لةوة ، }بة ناوي كوردستاين طةورة { لةتة رستةي ، بة كوريت. بؤ خؤشيان كةپكي لص وةردةطرن
  . شعوورصكي مةزين نةتةوةيية، شصعارصكي ثريؤز بص

مامسيدياكان خؤيان تا ئةو ثةِري ، ئةطةر سةيري جيهاين شؤظصين عةرةيب و توركي و فارس بكةين: ث
خةريكي يةكتر ، ة تايبةيت لة سايتةكان داب، م زؤرصك لة نووسةرامنانالَبة. ِرادة دذ بة مايف كورد تاو داوة

  ئصوة ئةمة ضؤن دةيبينن؟ ئايا نيشانةي دميوكراسية؟ ثصت وانية خزمةت بة دوذمنانة؟، !بِرينن
،  بةر ثصي تةواوي هؤنةراندپسؤزييكة خؤم بة خاكي ، ثصويستة رووين بكةمةوة، بةر لة هةمو شت:  و

هي ، ئةطةر وةپامي ئةم ثرسيارةشت عةرز دةكةم.  دةزامنهونةرمةندان و رووناكبرياين كورد، نووسةران
هةميشة هةسيت ، لة نصو ئصمةدا، بةداخةوة: نةك شتصكي ديكة، ئةو دپسؤزي و هةسيت خزمةتطوزاريةية

جاري وا بوة نةياري راستةقينةمان لةبري ، ملمالنص و خؤخؤري يةكجار كرذ و طرذ بوة، منمنايةيت
هةر ئةم خووخدةيةش بة فرسةق وةدواي . ر خؤماين كوپؤپ و بةسزمانضوةتةوة و هةپمان كوتاوةتة سة

، يةكجار ثصويست و بة كةپكة، دةبص ئةمةش بزانني كة ئامؤذطاري و هةپسةنطاندين دپسؤزانة. خستووين
لة ، مرؤظ هةميشة. لة بومبةكاين زةأقاوي كوذةر تر و رمصنةر ترة، …بةپام شةأةطةأةكص و ئريادي بةين 

ثصشنيارم ئةمةية . تا لة تاريف و ثيدا هةپوتين ثووضةپ  دپسؤزانة زؤرتر كةپك وةردةطرصهةپسةنطاندين
و بة شةأة طةةكص و } هةپسةنطاندن { بة ئامؤذطاري و رصنوصين دلسؤزانة بپصني ، كة با لةمةو دوا

زؤر ضون هةم ئةم دو وشةية تؤفرييان هةية و هةم ئاماجنة كانيشيان ، }رةخنة { دةمةالسكصش بپصن 
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كة هاضةر فةأانسة قةت نةيتوانيوة كاري ورد و ثسثؤأي ئةجنام بدا و ، با ئةمةمشان لةبري بص. جوصية
  . هةر رصطةيةكيشيان بة رصدارصك سثاردوة

  سةبارةت بة خوصندكاراين كوردي زانكؤكاين شاري تاران بريوأات ضية؟: ث
ر طرنطي فةرهةنطي و راميايان هةية و خوصندكارطةيل كورد نةخشي زؤ، ئصستا لة تاران و دةوروبةري:و

بؤ سةملاندين ئةم . ئةم ضينة بة ضةشنة رصبةرصكي كؤمةپي كوردةواري بزانني، دةتوانني لةم رصبازة دا
خوصندكارة كوردة كان ، كة زؤربةي كؤأ و كؤبوونةوةكاين كوردي تاران، دةبص ئاماذة بةمة بكةم، مةبةستة

دةيان بپاظوكي كورديان بپاو كردبصتةوة و ضاالكي ضةند اليةنةي رةنطة تا ئصستا بة . ثصكيان دةهصنن
نةك كوأ و لة ، زؤرجار كضن، كة زؤرايةيت خوصدكارطةيل كوردي تاران، جصطةي سةرجنة. كورديان هةية

، تةنانةت لة نصو خوصندكارطةيل كالسةكاين من دا، هةمو ناوضةطةيل كوردستان و كوردةواريةوة هاتوون
كرماشاين و ، خوصندكاري كوردي ئيالمي، ري لؤأي خؤ بة كورد زانيشي لص بوةزؤر جار خوصندكا

دياردةيةكن لة ، بؤ خةبات و دپسؤزي، ديارة خوصندكارطةيل كوردي تاران. خؤراسانيش يةكجار زؤرن
، ثارةكة ليسيت بپاظوكي كوردمي دةنووسي، بؤ وصنة. تةواوي خوصندكارطةيل كوردي رؤذهةپات

رةنطة ئصستا زياتريش .  طؤظار و بپاظؤكي ديكةيان دةردةكرد20نزيكةي ، هةپاتخوصندكارةكاين رؤذ
  . بووبص

  لة اليةن رصذميي ئصرانةوة سانسؤرتان لة سةر نية؟ ، ئايا كاتص دةنووسي: ث
زؤرجار كة خوصندكارةكان ويستويانة هؤنراوة يا نووسراوة . ئةي بؤضي؟ بصستان و بص طوپستان؟: و

نووسراوة ، زؤر جاريش هؤنراوة!. سؤران قسة نةكا باشة، ضون حةسساسيةت هةيةوتويانة ، خبوصنمةوة
وةك شصري بص ياپ و كلكي لص ، كة يا بپاويان نةدةكردةوة يا وايان دةقرتاند، و شتم دةدا بپاوي بكةنةوة

كة قةت لةطةپ ئةو ضةشنة مصدياطةلة دميانة ناكةم و ، ئيدي ئصستا ضةند ساپصكة لص بأاوم. دةهات
لة سةر تؤأي ئينتصأنصت بپاو ، ئصستا زوربةي هؤنراوة و نووسراوةكامن. يشيان تصدا بپاو ناكةمةوةشت

كةلةثووري { دو بةر نامةي راديؤيي كورديشم هةبو بة ناوي . كة نا توانرص سانسؤر بكرص، دةكةمةوة
وپةتيشم نية و وةك هيض كار و شوغپصكي دة. كة هةر دووكيان داخست، }ناوداراين كورد{ و } نةتةوايةيت 
  . هةپسثصرراوم، سازي ناساز

  ِرةوةندي دؤزي كورد لة ئةوِروثا ضؤن دةبيين؟ : ث
ئةطةر . بةپام لةوصش بة تةواوي دصوةزمةي منمنايةيت و خؤخؤري نةفةوتاوة. بة باشي دةزامن: و

وةي كورد ثأ يةك بكةون و كةلصين ثةيوةنديةكاين دةرة، ئامريكا و وپاتاين ديكة، كوردطةيل ئوأووثا
سةركةويت دؤزي كورد بة ئةجنام ، ضون بة تةنيا بة طوشاري ناوخؤ. زؤر شوصنصكي طرنطي دةبص، بكةنةوة
ئةزموون و شتة ، ئةطةر كوردطةيل دةرةوة بؤيان بپوص و بؤيان بكرص بصنةوة و ئةو طشتة زانست. ناطات

كوردستان تةواو ئاوةدان بكةنةوة و ، دةتوانن وةك وپايت ئيسأائيل، لةطةپ خؤيان صننةوة بؤ كوردستان
  . ثصشي خبةن

تؤ ضؤن دةِروانيتة هاوثةميانيةيت . ضون طؤِرانكاريةكان زؤرن، وم لص كرديالَبؤية ثرسيار طةلصكي تصكة:ث
  كورد و ئةمةريكا؟ 

شا ناشتوانني حا. كورد و ئامريكا بة هاو ثةميان دةزانرصن، لة تةرازوي راظةي جيهاين دا، هةر ضؤن بص: و
، لة ذصر سصبةري ضةكوشي ئينجريليك دا، كة ئامريكا لة ثصك هاتين هةرصمي كوردستان، لةوة بكةين

هةمووش ئةمة دةزانني . دةنا سةددام خاكي كوردستاين بة توورةكة دةبصذاوة، نةخشي سةرةكي نةبو
ئصستاش . تا ئصأاقهة، ئامريكاي لص بص زؤر باش ترة، هصزصكي دةرةكي لة كوردستان بص، ئةطةر بأيار وابص
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 كوردستان و ئصأاق - هةر كةس كة هةن -هةر ئةو تصأأؤأيستانةي ئصستا ، ئةطةر ئامريكا بضصتة دةرةوة
بةپام مةبةست ، كة قةت داطري كراين وپات باش نية، ديسان دووثاتةي دةكةمةوة. بة تةواوي دةشپةقصنن

  . تؤفريي نصوان خراث و خراثترة
   
  ض داوايةكت هةية؟، ةغدا و لة حوكمةيت داهاتووي كوردلة طروثي كوردي لة ب: ث
كة بة هيض كلؤجصك كةركووك لةدةست نةدةن ، لة طأووثي كورد و حكوومةيت داهاتوي كورد داوا دةكةم: و

خزمةت ، كة ئاناجني سةرةكي ئةوان، ثصويستة بشزانن. هةميشة كورد كوردة و عارةب عارةبة، و بشزانن
ثصويستة ئةو خؤشةويستانةم لة برييان . ك بة خودي خؤيان يا تاقمصكي تايبةتنة، بة كورد و كوردستانة

بةپام بة ، ئؤتؤنؤمي و شيت وا لة سةر كاغةز بة كورد داروة، كة تا ئصستا ضةند جار خودموختاري، نةضص
كورد زؤرتر هةر بةو . }قسة ناضصتة نصو طريفانةوة {ئةمحةد موختار ، وتةي ماموةستاي طةورةي رؤحيم

، نةك بة قةويل سةر خةرماين نيوة و نيوة ضپ، كة لة مةهاباد سةربةست بو، ازدة مانطةوة شانازي دةكاي
شتةكة دةبصتة خشةخشصك و كاپةم دأا و ، بة وتةي ثصشينان، كة كاتص هصستري حاجياغا لة ثرد ثةأيةوة

  . هيضم ثص نةبأا
  . ةن؟باسي بك، ئةطةر شتصكتان بؤ وتن ماوة. زؤر سوثاست دةكةين: ث
بةپام نامةوص تؤ و خوصنةراين خؤشةويست ، هةميشسة شيت نةوتراوم يةكجار زؤرترن لة شيت وتراو: و

كة كوردستاين طةورة تا نزيكةي بيست ساپ ثصش ، هةر ئةمة وةبري دةخةمةوة. لةمة زيادتر ماندو بكةم
كة ،  ئةمةش دةزاننينازامن كص ثارضةي ثصنجةمي وةك حاتةمي تايي بةخشي و بؤ ضي؟، ثصنج ثارضة بو

لة بةشةكاين ، لة زؤر روانطةوة، واتة بةشي ئةرمةنسان، هةميشة بارودؤخي كوردطةيل بةشي ثصنجةم
قةت لةوص كوردصك بة سووضي رامياري ئيعدام نةكرابص و ، بؤ وصنة رةنطة تا ئصستا. ديكة باشتر بوة

  . لة باري فةرهةنطيةوة ئازاد تر بوون، هةميشة
  . بؤ كورد مبصين و هةميشة بة ثصنووسةكةت وشةي كوردستاين طةورة بناسصين، هةر سةركةوتوو يب

  . زؤر سثاس، ماندووم كردي! كاك هةذار طيان
  .  لة ئيتاليا–هةذار خؤشناو : سازداين
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