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     میدیا – باكووری كوردستان

 دوای ئه وه ی له  دوو رۆژی رابردوو هه ره یه که  
له  جێگری هاوس���ه رۆکانی HDP س���ڕی 
س���وریا ئۆنده ر و په رله مانتاری سه ربه خۆی 
شاری ئامه د له یال زانا سه ردانی )ئیمراڵی(
یان كرد، رایانگه یان���د ئۆجه الن ده رباره ی 
کۆنگره ی نه ته وه ی���ی نامه یه کی بۆ بارزانی 

سه رۆکی کوردستان نووسیوه  .
راگه یان���دووه   ی   DÎHA ب���ه   ئۆن���ده ر 

که  ل���ه  دیداره ک���ه دا ده رب���اره ی قۆناخی 
باش���ووری کوردستان،  ئاشتی، حکومه تی 
رۆژئاوای کوردستان و کۆنگره ی نه ته وه یی 
ئه وه ش���ی  ک���ردووه ،  هه ڵس���ه نگاندنیان 
خس���تووه ته ڕوو كه چاوپێکه وتنه که  ماوه ی 
دوو کاتژمێ���ر و نیوی خایان���دووه و، له الی 
خۆی���ه وه  ئۆجاالن نامه یه کی بۆ س���ه رۆکی 
کوردستان مه سعود بارزانی نووسیوه، به اڵم 
له الی كاربه ده ستانی ئیمرالی ماوه ته وه  و وا 

بڕیاره  دواتر راده ستیان بكه نه وه.

      میدیا – كوردستانی

به مه به س���تی  ئه ردۆغ���ان  بڕی���اره  
په یوه ندییه كان���ی  په ره پێدان���ی 
واڵته كه ی له گ���ه ڵ ئێراندا س���ه ردانی ئه و 
واڵت���ه  ب���كات، ب���ه اڵم چاوه ڕوانده كرێ���ت 
)كۆنگره ی جنێ���ف 2( له باره ی بارودۆخی 
س���وریا، ته وه ری س���ه ره كی گفتوگۆكه یان 
بێ���ت، به رپرس���ێكی سیاس���یش جه خت 
له وه  ده كاته وه  كه  له و س���ه ردانه دا هه وڵی 
له باربردن���ی كۆنگ���ره ی نه ته وه ی���ی كورد 

ده درێ. 

ل���ه م ماوه ی���ه دا وه زی���ری ده ره وه ی ئێران 
)محه مم���ه  د ج���ه واد زه ریف( س���ه ردانی 
توركیای ك���رد و له  كۆبوون���ه وه ی له گه ڵ 
ئه ردۆگان كه  دوو كاتژمێری خایاند، له سه ر 
زیادبوون���ی ئاس���تی ئاڵوگ���ۆڕی بازرگانی 
ه���ه ردوو واڵت رێككه وت���ن، به ش���ێوه یه ك 
تاوه كو كۆتایی س���اڵی )2015( ئاڵوگۆڕی 
بازرگانی نێوانیان بگاته  )30( ملیار دۆالر  و 
له سااڵنی دواتریشدا ڕێژه كه  بۆ )50( ملیار 
دۆالر به رزبێته وه . دوابه دوای ئه و سه ردانه ، 
بڕیاره  ئه ردۆگان س���ه ردانی ئێران بكات و 
چاوی به  هاوتای خۆی و به رپرسانی بااڵی 

ئه و واڵته  بكه وێت.
ش���ه ماڵ پی���ران كوردینات���ۆری كۆمیته ی 
 ،PAK ناوه ندی پارتی ئازادیی كوردستان
 له  ئاخافتنێكیدا بۆ میدیا، سه ره تا هێما بۆ 
ئه وه  ده كات كه  به ڕێوه بردن و دوانه خستنی 
كۆنگ���ره ی نه ته وه یی ك���ورد، ده بێ وه ك 
یه كێ���ك له  ئه وله وییات���ی هه نووكه یی ئه م 
قۆناغه  چاره نووسس���ازه ی كورد س���ه یری 

بكرێ، 
ه���اوكات 
ل���ه   ده ڵێ����ت: 
مێژوودا زۆرجار به ش���ێک له  
کورد له  ژێر کاریگه ریی باروودۆخێکی نوێدا 
پشتیان به  پشتی یه که وه  داوه ، به اڵم ئه وه  
زۆری نه خایاندووه و یان فیتی دوژمن، یان 
به رچاوته نگ���ی و یه کتر قب���ووڵ نه کردن، 
بناغه کانی ئه و ته بایی و برایه تیه ی زۆر زوو 

هه ڵته کاندووه . 
پی���ران جه خت له وه  ده كاته وه  كه  س���اڵی 
2013 بۆ کورد س���اڵێکی به  ده س���که وت 
ب���ووه ، نموون���ه ش به  )گه ش���ه  ئابووری 
و سیاس���ییه کانی ک���ورد ل���ه  باش���ووری 
رۆژئ���اوای  رزگاربوون���ی  کوردس���تان، 
کوردس���تان، هاتنه  گۆڕێ���ی هه لومه رجی 
کرانه وه یه کی سیاس���ی به  رووی پرس���ی 
ک���ورد له  تورکیا ، س���ه رهه ڵدانی قس���ه  و 
باس���ه کانی به س���تنی کۆنگره ی نه ته وه یی 
ک���ورد و ته نان���ه ت به ڕێوه چوونی یه که م 
و  نه ته وه ی���ی  کونگ���ره ی  کۆبوون���ه وه ی 

ده هێنێته وه   دواتری(،  هه نگاوی  کۆمه ڵێک 
و جه ختیش له وه  ده كاته وه  كه  "ده وڵه تانی 
داگیرکه ری کوردستان و له نێویاندا ئێران 
و تورکیا  هه میشه  به رامبه ر هه ر ده رفه ت و 
ده سکه وتێكی كورد کاردانه وه یان  هه  بووه، 
له  سه روبه ندی به ستنی كۆنگره ی نه ته وه یی 
ئێ���ران به  پله ی یه که م و دواتر تورکه کان، 
گه وره که ی���ان  خه م���ه   دیک���ه   جارێک���ی 
سه ریهه ڵداوه  و که وتنه وه  جمووجۆڵ بۆ له  
ناوبردن و په راوێزخس���تنی کورد له  پرسه  
نه ته وه یی و نیش���تمانییه کاندا". گوتیشی 

"په یوه ندی���ی مێژووی���ی نێ���وان تورکیا و 
ئیران، په یوه ندییه کی ئاڵۆز و پڕ هه وراز و 
نش���ێو بووه . كه  له  سه رده می ئیمپراتۆڕی 
عوسمانی و سه فه وییه کانه وه  ده ستپێده کاو 
هه تا ئێس���تا به  چه ندین قوناغی جیاوازدا 
تێپه ڕی���وه . هه ڵکه وت���ه ی ژیۆپۆلۆتیکی و 
قه ڵه مڕه وی حوکمڕانی ئ���ه م دوو ده وڵه ته  
داگیرک���ه ره  له  رۆژهه اڵتی ناوه ڕاس���تدا به  
ش���ێوه یه ک بووه ، که  به  درێژایی مێژووی 
هاوچه رخ، گۆڕه پان و س���ه رزه مینی جێی 
ته م���اح و چاوچنۆکی���ی واڵتان���ی زلهێزی 

ناوچه ک���ه  
و جیه���ان ب���ووه، ئاکامی ئه و 
باروودۆخه ش ده رفه ت و ده س���که وته کانی 
ک���وردی کردووه ت���ه  قوربانی پاراس���تنی 
ده س���که وت و ده رفه ت���ی زلهێ���زه کان. له  
الیه ک���ی دیک���ه وه  الگی���ری ه���ه رکام له م  
ده وڵه تانه  له  دابه ش���بوونه  جیهانییه کاندا، 
ئه وه ن���ده ی دیک���ه  واقيع���ی سیاس���ی و 
نه ته وه یی مه س���ه له ی کورد و بزووتنه وه ی 
رزگاریخوازی کوردستانی ون کردووه . ئه م 
باروودۆخ���ه  تا تێکڕمانی بلووکی ش���ه رق 
درێ���ژی هه بوو، ب���ه اڵم دواتر هاوکێش���ه  
سیاس���ییه کانی ناوچه که  به  قازانجی کورد 
گۆڕان و کورد توانی النیکه م له  به ش���ێك 
له  باشووری کوردستان حوکمڕانی سیاسی 

خۆی پێکه وه  بنێ".
ش����ه ماڵ پیران له  درێژه ی ئاخافتنه كه یدا 
جه خ����ت له وه  ده كاته وه  ك����ه  "په یوه ندیی 
نێوان تورکیا و ئێران به  درێژایی سه ده ی 
راب����ردوو په یوه ندییه کی دوژمنکارانه  و پڕ 
له  فرت و فێڵ و س����ات و س����ه ودا بووه ، 

ب����ه اڵم کێبڕکێ و ملمالنێی ئه وانه  له  گه مه  
سیاس����یی و ئابوورییه کاندا له گه ڵ یه کتر، 
کاریگه ریی له  تێکدانی ئیراده ی یه کێتی و 
هاوده نگی نیوانیان دژ به  کورد نه کردووه. 
له سه ره تای له  دایکبوون و  سه رپێکه وتنی 
حکومه تی باش����ووری کوردستانه وه ، ئێران 
و تورکیا به  هه موو ش����ێوه یه ک له  هه وڵدا 
بوون بۆ له  باربردنی ده سکه وته کانی کورد 
له و به ش����ه  له  نیش����تمان و له  هیچ پالن و 
به اڵم  نه پاراستووه ،  ده ستیان  جینایه تێک 
خۆڕاگری  ک����وردو  س����ه رکردایه تی  ژیریی 
رۆڵه کانی نه ته وه که مان و پاڵپشتی کوردی 
پارچه کان����ی دیکه ی کوردس����تان، خه ونی 
شۆفێنیزمی فارسی و تورکی کرده  بڵقی سه ر 
ئاو. له  یه کساڵی رابردووشدا و له به ره به ری 
به ڕێوه چوونی کۆنگ����ره ی نه ته وه یی کورد 
ه����ه ر دوو ده وڵه ت����ی داگیرکه ریی تورک و 
ف����ارس، جارێکی دیکه  مه س����ه له ی کورد 
زه رووره ت����ی هاوپه یمانییه ک����ی دیکه ی بۆ 
هێنانه  گۆڕێ". گوتیشی "سه ردانی وه زیری 
ده ره وه ی ئێران، محه ممه د جه وادی زه ریف 
له  سه ره تای مانگی نۆڤێمبه رى 2013، بۆ 
تورکیا و چاوپێکه وتنی له گه ڵ هاوتاکه ی و 
گول و ئه ردۆگان و ئیمزاکردنی رێکكه وتنی 
ئه منی نێوانيان راس����تی پالن����ی ئێران و 
تورکیا بۆ پێشگرتن له  کۆنگره ی نه ته وه یی 
کورد ده رده خا. کۆنگره ی نه ته وه یی کورد 
خه ونی ل����ه  مێژینه ی ک����ورده ، فاکته ریی 
ته بای����ی و یه کێتی ریزه کانی نه ته وه که مان 
چاره نووس����ی  به ده س����ته وه گرتنی  زامنی 
سیاس����یی کورس����تانییه کان و پووچ����ه ڵ 
کردن����ه وه ی پالنی ده وڵه تی ره زاش����ایی و 

که مالیزمه" .

      میدیا - كوردستانی

كۆنفرانس����ی جنێ����ف 2 ب����ه  بێ 
ده ستی  كوردان  بانگهێشتكردنی 
پێكرد و ئه وه ش ناڕه زاییه كی به رفراوانی 
ل����ه  الی����ه ن كوردان����ه وه  لێكه وت����ه وه ، 
دەس����تەی بەڕێوەب����ەری KCK �ه ش 
جه خ����ت له وه  ده كات����ه وه  كه  جنێف 2 

بەرلەدەستپێكردنی شكستی هێناوه .

بانگهێشت نەكردنی كوردان بۆ جنێف 2 
بەردەوام دەدرێتە بەر رەخنە و سەركۆنە 
دەكرێت، لەبرێمێنی ئەڵمانیا كوردان ئەو 
هەڵوێستەی دژ بە كوردانیان شەرمەزار 
كرد .لەشاری برێمێنی ئەڵمانیاش رۆژی 
هەینی رابردوو ژماره یه كی زۆری كوردان 
به  دروش����می )بێ كوردان كۆبوونەوەی 
خۆپیشاندانێكیان  سەرناكەوێ(،  جنێف 

سازكرد.
 KCK هاو كات دەس����تەی بەڕێوەبەری
كۆبوون����ەوەی  دووەمی����ن  دەرب����ارەی 
جنێ����ف رایگەیان����د كە ئ����ەو هێزانەی 
ئێس����تا لە جنێف����ن، ئ����ەو هێزانەن كە 
ل����ەدەرەوەی س����وریان، ئ����ەو هێزانەی 
لەسوریا ش����ەڕدەكەن لەوێ ئامادەنین. 
جه ختیش له وه  ده كاته وه  كه  "جنێف 2 

بەرلەدەستپێكردنی شكستی هێناوه ".
سه باره ت به  هه مان پرس، رۆژنامەنووس 
و چاودێری سیاسی محەممەد عوسمان، 
ل����ه  ئاخاوتنێكی����دا بۆ میدی����ا گوتی " 

بڕی����اری خۆبەڕێوەب����ردن  راگەیاندن����ی 
باشترین وەاڵم بوو بۆ جنێف 2، چونكە 
ئەوانەی بەشداری جنێف دوون ئەو هێزو 
الیەنانەن كە لەناو ژیانی ڕاس����تەقینەی 
خەڵكی بەشمەینەتی دەوڵەتی )سایكس 
بیكۆ(دا ناژین، بگرە پڕیشكی ئاگرەكەش 
نایانگاتێ، بۆی����ە پێموایە ئەو كۆنگرەیە 
هی����چ دەور و كاریگەرییەك����ی ب����اش و 
دڵخۆشكەری نابێت، كە ژیانی هاواڵتیانی 

ئەو واڵتە خۆش بكات". 
ئ���ه و چاودێ���ره  سیاس���ییه  هێمای بۆ 
ئه وه  كرد، كه  هێش���تا بەش���ار ئه سه د 
لەڕاگەیاندنەكان���دا  و  لەدەس���ەاڵتە 
واز  ك���ه   كردووه ت���ه وه   دووپات���ی 
لەدەس���ەاڵت ناهێنێ���ت، بۆیە به  بڕوای 
ئه و ه���ەر بڕیارێك كە ل���ەو گۆنگرەیە 
بدرێت، لەس���ەر باشتركردنی ڕەوشه كه  

س���ه باره ت  نابێت.  ئەوتۆی  كاریگەری 
به  دوورخستنەوەی ئێران لە بەشداریی 
جنێف 2، گوتی " ئێ���ران بە نهێنی و 
ئاشكرا یارمەتی بەشار دەدات و هەموو 
هەوڵێك دەدات بۆ مانەوەی دەسەاڵتی 
به شدارنه كردنی  بۆیه   ئەس���ەد،  بەشار 
كاریگ���ه ری خ���ۆی هه ی���ه". له الیه كی 
دیك���ه وه  جه ختی له وه  ك���رده وه  كه  " 

كۆنگ���رەی جنێف 2 هیچ ئومیدێكی لێ 
چ���اوەڕوان ناكرێت، بەڵكو دەلیڤەیەكی 
ئەمریكاو  خ���ودی  لێكنزیكبوون���ەوەی 
بەرژەوەندییەكانی  ئ���ەوان  روس���یایە، 
خۆیان لەچیدا ببیننەوە، بڕیاری لەسەر 
دەدەن، ن���ەك چارەس���ەری گونجاو بۆ 
كۆتایهێنان بەو خوێنڕێژییەی كە ماوەی 
سی س���اڵە بەردەوامە، لەالیەكی ترەوە 

بەشداری 30 واڵتی دونیا لەناویدا چەند 
واڵتێكی زلهێز لەس���ەر مێزی كۆنگرەی 
جنێف 2 بڕیار لە زۆرێك بابەت دەدەن، 
كە پەیوەندی نێوان زلهێزەكان پتەوتر 
دەكات و ئەگەر ئ���ەم هەماهەنگییە بۆ 
زلهێزەكان دروس���ت ببێ، كە ئێس���تا 
فۆرمەلەك���ردن  قۆناغەكان���ی  ل���ەدوا 
و وێناكردن���ەوەی پەیوەن���دی نێ���وان 
خۆیاندان، ئیدی هیچ بوارێك نامێنێتەوە 

بۆ مانۆڕكردنی هێزە ناوچەییەكان" .
به  ب����ڕوای محەممەد عوس����مان ئەوەی 
بەش����دارە لەم كۆنگرەیەدا ئۆپۆزسیۆنی 
دژە ئەس����ەد و خ����ودی ئەس����ەدە كە 
هەردووكی����ان دژی ك����وردن و چاوی����ان 
هەڵنایەت كە كورد دەس����ه اڵتی هەبێت 
وخ����ۆی بەڕێوەبەرێ����ت، زلهێ����زەكان و 
كوردس����تان  داگیرك����ەری  دەوڵەتان����ی 

خوازی����ارن س����ەد س����اڵێكی ت����ر ئەو 
هاوكێشەیە بەردەوام بێت، وەك ئەوەی 
لە س����ایكس بیك����ۆ بڕیاری لەس����ەردرا 
.گوتیش����ی "كورد ئەمڕۆ ل����ە رۆژئاوای 
كوردس����تان زۆر بەهێ����زە و بەتایب����ەت 
PYD كە توانیویەتی هێزێكی تۆكمەو 
كاریگەری هەبێت، بەشداری پێنەكردنی 
نوێنەری راستەقینەی كورد لە كۆنگرەی 
جنێف 2 وه اڵمی خۆی وه رگرت، پێموایە 
راگەیاندن����ی بڕی����اری خۆبەڕێوەبردن لە 
كانتۆن����ی جەزیرە باش����ترین وەاڵم بوو 
بۆ جنێ����ف 2، چونكه  تاكە الیەنێك كە 
لەحاڵەت����ی ڕووبەڕووبوونەوەدایە لەگەڵ  
تەواوی الیەنە بەش����دارەكانی  كۆنگرەی 
جنێ����ف 2 دا الیەن����ی كوردیی����ە، كورد 
ئەمجارەیان ل����ە رۆژئ����اوا زۆر بەهێزە، 
لەبەر چەندین هۆكاری خودی و بابەتی 
كە یەكێكیان ئەوەیە هەر لە روس����یا و 
ئێرانەوە بگ����رە، تاكو ئەمریكا و توركیا 
لە هەوڵی راكێش����انی الیەنی كوردیدان، 
دوایەمی����ن هەوڵیان داوەتكردنی س����اڵح 
موسلیم بوو بۆ پێشكەشكردنی وتارێك 
لەئەنجومەن����ی دۆم����ای رووس����ی. ئەو 
ئی����رادە پۆاڵیینەی ك����ە دەبینین ئەمڕۆ 
لەڕۆژئاوا س����ێ هەرێمی خۆبەڕێوەبەری 
دامه زراندووە، ئام����ادە نەبوو بچێتە ژێر 
ركێفی هی����چ دەوڵەتێكی زلهێزی دونیا، 
ئەمەش وا دەكات كورد زیاتر بەهێز بێت 
و ده وڵەتانی هەرێمی حیس����ابی زیاتری 

لەسەربكەن". 

      میدیا – رۆژهه اڵتی كوردستان 

ده زگای ئه منی ئێران كه  به  ئیدارەی ئیتالعات 
ناسراوه ،س����ێ چاالك����ی مەدەن����ی له  ش����اری 

مەریوان دەستبەسەر کرد.
ئی����دارەی ئیتالعاتی ش����اری مه ری����وان رۆژی 
ش����ەممەی رابردوو ه����ه ر یه ك ل����ه  )ئارەش 
مەولوودی، دان����ا لەنجئابادی و هێمن بێگلەر(
ی دەستبەس����ەر کرد. ناوبراوان لە ئەندامانی 
ئەنجومەنەکان����ی مەریوان����ن  و ب����ە تۆمەت����ی 

بەشداریی لە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکەی 
خەڵکی مەریوان س����ەبارەت بە له سێداره دانى 
زیندانیان����ی سیاس����یی کورد لەالی����ەن هێزە 
دەستبەس����ەر  حکومەت����ەوە  ئەمنییەکان����ی 
كراون. ل����ه و پێناوه دا كه مپینێك����ی به رفراون 
ب����ه  نیش����انی خ����واره وه  ب����ۆ ئازادكردنی����ان 
http://kampain.info/: رێكخ����راوه
https:// و   mer.php?id=783
w w w. f a c e b o o k . c o m / k .

zendanian?ref=hl

هه وڵه كانى ئێران و توركیا بۆ له باربردنی كۆنگره ی نه ته وه یی په ره ده ستێنێ

بانگهێشتنەكردنی كورد بۆ جنێف 2 ئیدانه  دەكرێت

محەممەد عوسمان: ئەوانەی بەشداری جنێف 
دوون لەناو ژیانی راستەقینەی خەڵكی بەشمەینەتی 
دەوڵەتی)سایكس بیكۆ(دا ناژین، بگرە پڕیشكی 

ئاگرەكەش نایانگاتێ

سێ چاالکی مەدەنی دەستبەسەر ده كرێنئۆجه الن نامه یه ک ده نووسێت
      میدیا – رۆژئاوای كوردستان

به ڕێوه به رایه تی دیموکراتی کانتۆنی جزیره ، 
بڕیاره  س���ه رجه م کاروباره کان���ی خۆی له  

شاری عاموده  به ڕێوه ببات . 
رۆژی یه كشه ممه ی رابردوو به ڕێوه به رایه تی 
دیموکرات���ی کانتۆن���ی جزی���ره له ناوه ندی 
که لتوور و هونه ری هۆری له  شاری عاموده  
کۆبوونه وه، كه  س���ه رۆکی به ڕێوه به رایه تی 
هه رێمی کانتۆنی جزیره  )ئه کره م حس���ۆ( 
و دوو جێگره ک���ه ی و )22( وه زیر ئاماده ى 

كۆبوونه وه كه   بوون. 
دوای کۆبوونه وه ک���ه  س���ه رۆکی ئه نجومه نی 
ل���ه   کانتۆن���ی جزی���ره   به ڕێوه به رایه ت���ی 
كۆنفرانس���ێكی رۆژنامه ی���ی رایگه یان���د که  
له   بڕیاریانداوه   له کۆبوونه وه ک���ه دا  ئ���ه وان 
ئێستا به دواوه  سه رۆکایه تی هه رێمی جزیره  
له  شاری عاموده  کاروباره کانی به ڕێوه ببات. 
له کۆتایی وته کانیدا ئه کره م حسۆ بانگه وازی 
ل���ه  هه م���وو الی���ه ک و به تایب���ه ت رژێم و 
ئۆپۆزسیۆن کرد که  خوێنڕشتن بوه ستێنن 
و تێکۆشانێکی دیموکراتییانه  ده ستپێبکه ن.

کانتۆنی جزیره  کاره  کانی له  ئاموده  به ڕێوه ده بات

كوردیناتۆری PAK: کۆنگره ی نه ته وه یی کورد 
پووچه ڵكه ره وه ی پیالنی ده وڵه تی ره زاشایی و 

که مالیزمه و  به ده سته وه گرتنی چاره نووسی سیاسیی 
کوردستانییه کان ده سته به رده كات 
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2-1    
بروس���کە ئیبراهیم ناوێكی ناسراوی 
ك���ورده و ل���ه  دامەزرێنەران���ی کۆنگ���رەی 
نیشتمانی کوردس���تانه و وه ك بیرمه ندێكی 
له گه ڵ  ل���ه م هه ڤپه یڤینه ی���دا  نه ته وه ی���ی 
میدی���ا، تیش���كده خاته  س���ه ر كۆس���پ و 
ناسێۆنالیزمی كوردی  به رده م  ته گه ره كانی 
و هۆكاره كان���ی دانه مه زران���ی ده وڵه ت���ی 
كوردس���تان و رێكاره كانی به دیهێنانی ئه و 
خه ونه  نه ته وه ییه به  وردی شرۆڤه  ده كات .

میدیا: بۆچی ناسیۆنالیزمی کوردی تائێستا 
نەیتوانیوە ببێتە فاکتەری    دروستبوونی 

دەوڵەتی کوردی؟
بروس���کە ئیبراهیم: ناسیۆنالیزمی کوردی، 
یان بیری نەتەوەیی لەناو زۆربەی رێکخراو 
و حزب���ە کوردییەکان���دا زۆر بێهێز بووە، 
ی���ان هەر بوونی نەبووە، به اڵم س���ەرکردە 
کۆنەکانی کوردس���تان بی���ری نەتەوەییان 
هەب���ووە، تێکۆشانیش���يان ب���ۆ دەوڵەتی 
کوردی ب���ووە. لەپاش جەنگ���ی یەکەمی 
جیهان و رووخاندنی دەوڵەتی عۆس���مانی 
کوردەکان خۆیان بۆ دەوڵەتیکی سەربەخۆ 
ئامادە ک���رد، کە لە پەیمانی س���ێڤەر له  
س���اڵی 1920 ت���ا رادەیەک دان���ی پیانرا. 
بەاڵم لەالیەکەوە لەبەر ئەوەی رێکخراوێکی 
نیشتمانی و نەتەوەیی نەبوو سەرکردایەتی 
بزووتن���ەوەی ک���وردی ب���کات و ئەوانەی 
دەس���ەاڵتیان کەوتە دەس���ت لە توانایانا 
نەب���وو یەکێتیەکی پتەو لەناو گەلی کوردا 
پێکبهێن���ن و پەیوەندییەکی دیپلۆماس���ی 
دروس���ت  س���ەرکەوتووکاندا  واڵتە  لەگەڵ 
بک���ەن، ل���ە الیەکیترەوە بەهۆی گوش���ار 
و هەڕەش���ەی ئەت���ا تورک���ەوە، دەوڵەتە 
سەرکەوتووه کان لەبەڵێنی خۆیان پاشگەز 
بوون���ەوە و لەگ���ەڵ تورکی���ادا پەیمان���ی 
)لۆزان(ی���ان لە س���اڵی 1923 بەس���ت، 
کە ئیتر باس���ی دەوڵەتی ک���وردی نەما و 
کوردس���تان دابەش کرا بەس���ەر ئەو واڵتە 
دەستکردانەی کە دەوڵەتە سەرکەوتووەکان 
دروستیان کردن. شایانی باسە ئینگلتەرە 
و فەرەنسا لە ساڵی 1916 بەپێی پەیمانی 
سایکس پیکۆ رێكکەوتبوون ناوچەکە لەناو 
خۆیان���دا داب���ەش بک���ەن و بیکەنە چەند 
واڵتێکی ژێردەس���تی خۆیان. شۆڕشەکانی 
کوردس���تان لە هەموو پارچەکانیدا هەتاکو 
کۆتایی جەنگی دووەم���ی جیهان لە پێناو 
دەوڵەتی کوردیدا بووە. لە س���اڵی 1946 
بە سەرۆکایەتی پێش���ەوا قازی محەممەد 
کۆماری کوردس���تان ل���ە مەهاباد دامەزرا، 
ک���ە بەداخەوە بە پیالن���ی دوژمنانی کورد 
و یارمەتی واڵت���ە زلهێزەکانی ئەو کاتە لە 
س���اڵی 1947دا لەناو چوو. هەر دەوڵەتە 
نەبوون  رێگر  کوردس���تان  داگیرکەرەکانی 
بۆ س���ەربەخۆیی کوردستان، بەڵکو شەڕی 
هۆزایەت���ی و دەرەبەگێت���ی بزووتن���ەوەی 
کوردی بۆ س���ەربەخۆیی بێهێ���ز کردووە. 
لە قۆناغی پاش کۆماری کوردس���تان بیری 
مارکسێتی پەرەی سەند و زۆربەی رێکخراو 
و حزبە کوردییەکان لە هەموو پارچەکانی 
کوردس���تاندا ئیدۆلۆژیی مارکسیان کرد بە 

بناغەی���ەک بۆ خەباتی سیاس���ی خۆیان و 
دژایەتی بی���ری نەتەوەی���ی و هەموو ئەو 
کەس���انەیان دەکرد کە بۆ سەربەخۆیی و 
دەوڵەتی کوردی تێدەکۆشان. لەو کاتەوە 
دروش���می حزبەکان بوو ب���ە ئۆتۆنۆمی لە 
چوارچێوەی واڵت���ە داگیرکەرەکاندا. بۆیه  
پارتە نەتەوه یی ک���ە لەالیەن حزبە چه په  
کوردییەکان و داگیرکەرانی کوردس���تانەوە 
دوژمنایەتیەکی سەختی ئەکرا، نەیدەتوانی 

بە ئاشکرا کار بکات. 
وێنەیەک���ی مێ���ژووی ت���ازە، باش���ووری 
کوردس���تانە ک���ە دەس���ەاڵتدارانی پارتە 
سەرەکییەکان لە ساڵی 1991 راپەڕینەکەی 

گەل���ی کوردی���ان پووچ���ەڵ ک���ردەوە و 
نەیانهێش���ت دەوڵەتێکی کوردی سەربەخۆ 
دروس���ت ببێت. بە هەمانش���ێوە لە ساڵی 
2003 پ���اش ش���ەڕی رزگارکردن���ی عێراق 
دیسانەوە خۆیان بە عێراقەوە نووساندەوە 
و جارێکیت���ر بوونە رێگری دروس���تبوونی 

دەوڵەتی کوردی.
میدی���ا: كه واته  پێتانوایه  س���ه ركردایه تی 
سیاس���یی كورد له و ب���واره دا كه مته رخه م 
بوون، بۆی���ه  ئاکام و بەرهەم���ی زیاتر لە 
س���ەدەیەک خەبات���ی دژی داگیرکەران���ی 

کوردستان هێندەی قوربانییەکانی نییە؟
بروس����کە ئیبراهی����م: شۆڕش���ەکانی کورد 
ب���ۆ س���ەربەخۆیی و دەوڵەت���ی ک���وردی 
هەریەک���ە لەبەش���ێکی کوردس���تاندا و لە 
ناوچەیەک���ی س���نوورداردا هەڵگیرس���اوە، 
بێ ئ���ەوەی لەالیەن زۆرب���ەی کۆمەڵگه ی 
کوردییەوە پش���تگیری لێ کراب���ێ. لەبەر 
ئەوەی س���نووری دەوڵەتە داگیرکەرەکانی 
کوردستان بەناو کوردستاندا کێشراوە، ئەوا 
زەحمەتی���ش بوو کە ل���ە پارچەیەکی کەی 
کوردس���تانەوە بتوان���ن یارمەتییان بدەن. 
سوپای دەوڵەتە داگیرکەرەکان بە یارمەتی 
دەوڵەتە هاوپەیمانەکانیان لەبەرەی رۆژئاوا 
و رۆژه���ەاڵت زۆر بەهێ���ز کرابوون، هەموو 
چەکێکی تازەیان پێدرا بوو و تەنانەت چەکی 
کیمیاویش، هەمووشیان لە دژی کورد بەکار 
دەهێنا. شۆڕش���ەکانی کورد نەیاندەتوانی 
له بەرامبەر ئەم هێزە گەورانەدا بەرگە بگرن، 
لەپاش کوش���تارێکی زۆر لە کورد دوژمنان 
شۆڕشەکانیان کوژاندۆتەوە. لەالیەکی کەوە 
دوژمن���ی کورد توانیویەت���ی هەموو کاتێک 
ناکۆکی بخات���ە ناو هۆز و رێکخراو و حزبە 
کوردییەکانەوە و ب���ۆ بەرژەوەندی خۆی و 
دژی یەکتر و بزووتنەوەی کوردی بەکاریان 
بهێنێت، زۆری شەڕەکەش���ی هەر بە کورد 
خۆی كردووه . گەر تەماش���ای باش���ووری 
کوردس���تان بکەین، دەبینی���ن کە لەپاش 
س���اڵی 1991وە هەر بە ش���ەڕی ناوخۆی 
حزب���ەکان هەزارەها کورد بوونەتە قوربانی 
بەرژەوەندی تەس���کی حزبی. بۆ ش���ەڕی 
حزبایەتی تەنانەت یارمەتیشیان لە دوژمن 
وەرگرتووەو بەرژەوەندی گەلی کوردیان ال 
گرن���گ نەبووە و کوردیش ه���ەر ماڵوێرانی 
بۆماوەت���ەوە. لەبەر ئ���ەوە قوربانییەکانی 
ک���ورد بەفیڕۆ چ���وون و بو گەل���ی کورد 

بەرهەمێکی ئەوتۆی نەبووە.
میدیا: بەردەوام زۆرینه ی سیاس���ەتوانانی 
کورد لەهەموو پارچەکانی کوردس���تان ئەو 
قەوانە بەرگوێی تاکی کورد دەدەن، کە بۆ 

پێکهێنانی دەوڵەتی کوردی زەمینەس���ازی 
نه كراوه  و ده ڵێن ئێس���تا كاتی نييه ، ئه ی 

کەی کاتی دێت؟
بروس���کە ئیبراهیم: ئەوانەی ناوی خۆیان 
ن���اوە سیاس���ەتزانی ک���ورد، ئەگ���ەر لە 
سیاسەتا ش���ارەزا بوونایە هەستیان بەوە 
دەکرد ک���ە لەو هەلومەرجەی ئێس���تا کە 
هەموو ناوچەک���ەی گرتۆتەوە گونجاوترین 
کاتە بۆ پێکهێنانی دەوڵەتی کوردی. بەاڵم 
لەبەر ئ���ەوەی ئ���ەوان بەرژەوەندی حزبی 
و تاکەکەس���ی خۆیان لەگەڵ داگیرکەرانی 
کوردس���تاندا دەبینن، دژایەتی پێکهێنانی 
دەوڵەتی ک���وردی دەکەن و هەموو کاتێک 
دووبارەی دەکەن���ەوە و دەڵێن ئەمە تەنها 
خەونی چەند کەس���ێکن و ئێس���تا جارێ 
کاتی نییە، بەاڵم لەهەمان کاتدا زۆر باش 
دەزانن کە گەلی کورد دەوڵەتی سەربەخۆی 
دەوێت. ئەو کات���ەی کە ئەوان چاوەڕوانی 
دەکەن، هیچ کاتێک نایە. بەمانە دەوترێت 

نابوتی سیاسی نه ك سیاسه تزان. 
میدیا: ئۆپۆزسیۆن لە کوردستان تا چه ند 

بە ئاراستەیەکی تەندروستدا دەڕۆن؟
لەکوردس���تاندا  ئیبراهی���م:  بروس���کە 
ئۆپۆزس���یۆنێک نیی���ە وەک ئ���ەوەی ل���ە 
واڵتێک���ی دیموکراتی���دا هەبێ���ت، چونکە 
ئەوانیش بۆ پلەو پایەو بەرژەوەندی حزبی 
ه���ەوڵ دەدەن. لەمە خراپت���ر ئەوەیە کە 
هەموو پەرلەمانەکەی باشووری کوردستان 

هیچ دەسەاڵتێکی نییە، چونکە دەسەاڵتی 
حکوم���ەت بە دەس���ت حزبەکانەوەیە و بە 
یارمەتی هێزە چەکدارەکانیان بە شێوەیەکی 
دکتاتۆرییان���ە حوکم دەک���ەن. حزبەکانی 
ئۆپۆزسیۆنیش وەکو حزبە دەسەاڵتدارەکان 
پڕۆگرامێک���ی نەتەوەییان نییە و هەموویان 
خۆی���ان بە بەش���ێک لە عێ���راق دەزانن. 
ده س���ه اڵت و ئۆپۆزس���یۆن هیچ الیەکیان 
رێزی ئەو رێفراندۆمە ناگرن کە لە س���اڵی 
2005 رێکخ���راو،  98%ی کورد دەنگیان بۆ 
س���ەربەخۆیی و جیابوونەوە لە عێراق دا. 
هۆیەکەشی بۆ ئه وه  دەگەڕێتەوە کە ئەوان 
بەرژەوەندی حزبی لەسەرووی بەرژەوەندی 
گەلەوە دادەنێن و وا هەڵسوکەوت دەکەن، 
وەک خۆیان بەش���ێک نەبن لە گەلی کورد 
و جەم���اوەری کورد بە کەمت���ر لە خۆیان 
دەزانن. ئۆپۆزس���یۆن و دەس���ەاڵت لە زۆر 
خاڵی گرنگ���دا پڕۆگرامەکەیان وەکو یەک 
وایە و جیاوازییەک���ی ئەوتۆیان نییە، هیچ 
الیەکیان بە بیرێکی نەتەوەییەوە تەماشای 
کیشەکان ناکەن و داخوازی گەل پشتگوێ 

دەخەن 
میدیا: تا چەند کێبڕکێی نێوان دەسەاڵت و 

ئۆپۆزسیۆن لە بەرژەوەندی خەڵکە؟
نێ���وان  ملمالنێ���ی  ئیبراهی���م:  بروس���کە 
دەس���ەاڵت و ئۆپۆزسیۆن هیچ بەرژەوەندی 
خەڵک���ی تیا نییەو بە پێچەوانەوە هەمووی 
ش���ەڕی بەرژەوەندی حزبییەو هەر خەڵک 

زەرەرمەن���د دەب���ن. واته  هی���چ کامێک لە 
حزبەکان ش���تێک ناکەن ک���ە بەرژەوەندی 
خۆیانی تیادا نەبێت، هەر لەبەر ئەوەش���ە 
ک���ە خزمەتگوزاری بۆ دانیش���تووان نییە، 
ب���ەاڵم خۆی���ان خاوەنی هەموو ش���تێکن. 
هەم���وو حزبەکان لەس���ەر پل���ە و پایە و 
پۆس���تەکانی حکوم���ەت ش���ەڕ دەکەن و 
بپارێزن.  بەرژەوەن���دی خۆیان  دەیانەوێت 
بۆی���ه  ماوەیەک���ی درێ���ژە هەڵبژاردن���ی 
کوردس���تان کۆتای���ی هاتووەو تائێس���تا 

حکومەتێەک دروست نەکراوە.
میدی���ا: ئای���ا چاکس���ازی و نەهێش���تنی 
گەندەڵ���ی کۆتای���ی بە کێش���ەکانی نێوان 

دەس���ەاڵت و ئۆپۆزس���یۆن دەهێنێ، یان 
خوێندنەوەی دیکەت بۆ ئەم پرسە هەیە؟

بروس���کە ئیبراهی���م: ل���ە پێ���ش هەموو 
ش���تێکدا پێویستە دەس���توورێک لەالیەن 
یاساناسانەوە ئامادە بکرێت، لە پەرلەماندا 
بێ گوش���اری حزبی لێکۆڵینەوەی لەسەر 
بکرێت و دەنگی لەسەر بدرێت. پاش ئەوە 
دەبێت ل���ە راپرس���ییەکدا لەالیەن گەلەوە 
دەنگی لەسەر بدرێت. پاش ئەمە دەتوانرێ 
حکومەتێک���ی دیموکرات���ی و نیش���تمانی 
پێویستی  کوردستان  هەروەها  دابمەزرێت، 
بە س���وپایەکی بەهێزە کە ببێتە س���وپای 
دەوڵەت و نەک سوپای حزبێک. چەکدارانی 
حزبی دەبێ���ت نەمێنن، چونکە تائێس���تا 
هەر بۆ ئەوە بەکارهێنراون کە دەس���ەاڵتی 
حزب���ەکان بپارێ���زن. لەهی���چ واڵتێک���ی 
دیموكراتیدا حزب���ەکان هێزی چەکداری و 
میلیش���ایان نییە، بەاڵم بەداخەوە باوەڕم 
بەوە نییە کە دەسەاڵتدارانی ئەمڕۆ ئامادە 
بن هی���چ گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی بکەن لە 
سیستەم و گەندەڵیەکانیاندا و بەرژەوەندی 
گەل بخەنە س���ەرووی بەرژەوەندی تەسکی 
حزبایەت���ی خۆیانەوە. ئەو کەموکوڕییانەی 
کە لە کوردس���تاندا هەی���ە، ئەوەندە زۆرن 
کە بە چەند چاکسازیيەک جێبەجێ نابێت 
و هەنگاوی گ���ەورە و گۆڕانکاری بنەڕەتی 

پێویستە.
میدیا: رەوش���ی رۆژئاوای کوردستان چۆن 
دەبینن و ئاسۆی رزگاری کورد لەم بەشەی 

واڵت تا چه ند نزیكه ؟
بروس���کە ئیبراهیم: رۆژئاوای کوردس���تان 
پێش���کەوتنێکی زۆر باش���ی بەخۆە دیوەو 
گەل���ی رۆژئاوا توانیویەت���ی زۆربەی ناوچە 
کوردییەکان رزگار بکات، پاش دروستکردنی 
زۆر دەزگای خزمەتگوزاری ئێس���تا دەتوانن 
بەڕێوەبب���ەن. پێویس���تە هەموو  خۆی���ان 
بەش���ەکانی کوردستان، بەتایبەتی باشوور، 
یارمەت���ی رۆژئ���اوای کوردس���تان بدەن بۆ 
گەیش���تنی بۆ س���ەربەخۆیی. سەربەخۆیی 
رۆژئاوای کوردس���تان پێگ���ه ی گەلی کورد 
لە بەش���ەکانیتردا بەهێز دەکات. بەداخەوە 
هەندێ هێزی حزبی لە باشووری کوردستان 
دیس���ان لەبەر بەرژەوەن���دی حزبی خۆیان 
و لەب���ەر ئەوەی تورکی���ا دژی بزووتنەوەی 
کوردییە لە رۆژئاوای کوردس���تان، دژی ئەو 
پێشکەوتنەی رۆژئاوای کوردستان دەوەستن 
و نایانەوێت س���ەرکەوتن بەدەس���ت بهێنێ. 
لەبەر ئەوەی بزووتنەوەی کوردی لە رۆژئاوا 
لەالیەن گەل���ەوە پش���تیوانییەکی بەهێزی 
لێدەکرێت، بۆیه  زۆر گەشبینم کە رۆژئاوای 

کوردستان سەرکەوتن بەدەست دەهێنێت.
چ  تورکی���ا  پەش���ێوییەی  میدیا:ئ���ەم 
کاریگەرییه كى لەس���ەر پرۆس���ەی ئاشتی 

دەبێت؟
بروس���کە ئیبراهیم: کام پرۆسەی ئاشتی؟ 
ئ���ەوەی هەیە تەنه���ا لەالیەن ک���وردەوە 
دەس���تی پێکردووەو لەالی���ەن حکومەتی 
تورکیاوە تائێس���تا هیچ هەنگاوێکی ئەوتۆ 
نەنراوە کە ناوی بنرێت پرۆس���ەی ئاشتی. 
هەتاک���و ئێس���تا تورکیا دان���ی نەناوە بە 
پچووکترین مافی گەلی کوردا لە باکووری 
کوردس���تان و زیندانەکانی���ان پ���ڕە ل���ە 
چاالكانی کورد. تورکی���ا نییەتی بەرامبەر 

بە کورد زۆرخراپە، نەک تەنها دوژمنایەتی 
کورد لە باکوور دەکات، بەڵکو دوژمنایەتی 
رۆژئاوای کوردستانیش دەکات، گوشاریش 
دەخاتە س���ەر ئەمریکا کە لە کۆنفرانس���ی 
جنێ���ڤ باس���ی ک���ورد نەکرێت. ئێس���تا 
خەریکی ئ���ەوەن دیوارێک لەبەینی باکوور 
و رۆژئاوای کوردس���تان دروس���ت بکەن. 
پێوەندی تورکیا لەگەڵ باشوور تەنها لەبەر 
خاتری نەوتەکەی کوردستان و بەرژەوەندی 
ئابووری خۆیەتی. ئەگەر کەمالیس���تەکان 
جارێکی کە دەس���ەاڵت بگرنەدەست ئەوە 
رەنگە رەوش���ەکە بۆ کورد ئاڵۆزتر ببێت. 
لەب���ەر ئ���ەوەی بزووتنەوەی ک���وردی لە 
باکووری کوردستاندا وا پێشکەوتووە، کە 
تورکیا ناتوانێت جارێکیکە بڵێت کێش���ەی 
کوردی���ان نییە. باوەڕ ناکەم هەڵوێس���تی 
تورکیا بەرامبەر گەلی کورد بەهۆی کێشە 
ناوخۆییەکانیانەوە گۆڕانکاری تێ بکەوێت. 
میدی���ا: زۆر جار باس���ی ئ���ه وه  كراوه  كه  
بیری عێراقچیەتی ب���ە بەرنامە لەناو رۆح 
و مێش���کی گەنجاندا دەچەسپێندرێ، ئەوە 
تا چەند کاریگەری لەسەر دوورخستنەوەی 

گەنجان لەبیری نەتەوەیی دەبێت؟
ئێس���تا  هەتاک���و  ئیبراهی���م:  بروس���کە 
لەقوتابخانەکانی  نەتەوەیی  پەروەردەیەکی 
کوردس���تاندا نییە، بەڵکو پەروەردەیەکی 
حزبییە و من���داڵ و گەنجانی کورد هەموو 
رۆژێک لە رادی���ۆ و تەلەڤیزیۆن و رۆژنامە 
حزبەکاندا ئەبیسن کە ئێمە واتە کوردستانی 
باش���وور بەش���ێکین لە عێراق و ئامادەین 
س���نوورەکانی بپارێزین. لە پڕۆگرامی ئەو 
حزبانەدا بیری عێراقچیەتی وەها چەسپاوە 
کە ناتوانن وازی لێ بهێنن. لەبەر ئەوە زۆر 
زەحمەتە لە ناو ئەو کەشوهەوایەدا بیرێکی 
نەتەوەی���ی لەناو گەنجانی کوردا دروس���ت 
ببێت کە بۆ س���ەربەخۆیی کوردستان تێ 

بکۆشێت.
میدی���ا: داڵدەن���ی ئەنفالچییەکان���ی کورد 
لەژێ���ر س���ێبەری دەس���ەاڵتی كوردیدا چ 
خوێندنه وه یه ك���ی بۆ ده ك���رێ، ئایا کاتی 

نەهاتووە دادگایی بکرێن؟
بروس���کە ئیبراهی���م: هەر لە س���ەرەتاوە 
هەڵەیەک���ی گ���ەورە بوو، ک���ە حزبەکانی 
خۆی���ان  بەرژەوەن���دی  ب���ۆ  دەس���ەاڵت 
ئەنفالچیەکانی���ان ل���ە ناو ح���زب و دەزگا 
حکومییەکاندا جێگیر کرد، زۆر شەرمە کە 
ئەو تاوانبارانە هەتاکو ئێس���تاش بەشێکن 
لە دەس���ەاڵت، پێویس���تە دوور بخرێنەوە 
و دادگایەکی س���ەربەخۆ ل���ە تاوانەکانیان 

بکۆڵێتەوە.

بروسکە ئیبراهیم:

بیری نەتەوەیی لەناو زۆربەی رێکخراو و 
حزبە کوردییەکاندا زۆر بێهێز بووە

بەمانە دەوترێت نابووتی سیاسی نه ك سیاسه تزان ده نا هەستیان بەوە دەکرد 
هەلومەرجی ئێستای ناوچه كه  گونجاوترین کاتە بۆ پێکهێنانی دەوڵەتی کوردی 

ده سه اڵت و ئۆپۆزسیۆن هیچ الیەکیان رێزی ئەو رێفراندۆمە ناگرن کە لە ساڵی 2005 
رێکخرا و %98ی کورد دەنگیان بۆ سەربەخۆیی و جیابوونەوە لە عێراقدا

شۆڕشەکانی کوردستان لە هەموو 
پارچەکانیدا تاکۆتایی جەنگی دووەمی جیهان 

لەپێناو دەوڵەتی کوردیدا بووە

په یوەندی تورکیا لەگەڵ باشوور تەنها 
لەبەر خاتری نەوتەکەی کوردستان و 

بەرژەوەندی ئابوورییه 

حزبەکانی ئۆپۆزسیۆنیش وەکو حزبە 
دەسەاڵتدارەکان پڕۆگرامێکی نەتەوەییان نییە و 

هەموویان خۆیان بە بەشێک لە عێراق دەزانن

ئەگەر کەمالیستەکان جارێکی کە 
دەسەاڵت بگرنەدەست رەنگە رەوشەکە بۆ 

کورد ئاڵۆزتر ببێت

پڕۆفایل:
 بروس����کە ئیبراهیم ساڵی 1942 لە شاری س����لێمانی لەدایکبووە، ساڵی 1962 بۆ خوێندن 
چووه ته  ڤیەنا و دواتر له  ش����اری میونش����ن لە ئەڵمانیا گیرس����او ه ته وه  و لەوێ خوێندنی 
ئەندازیاری شارس����تانی بە پلەی ماستەر تەواو كردووه . مامۆستا ئەحمەد ئیبراهیم )باوكی 
بروس����كه(  بەڕێوەبەری خوێندنگه ی دواناوەندی بووە، پاش����ان لەبەڕێوەبەرەتی زانیارییەوە 
وەکو پشکێنەری خوێندنگه كان دەستنیشان کراوە، مرۆڤێکی نەتەوەیی و دژی بیری چەپی 
بووه . ئه وه ش كاریگه ری له   سه ر بروسكه  داناوه  به وه ی بیری نه ته وه یی بكاته  سه رمه شقی 
خۆی و چاره سه ری كێشه ی كورد ته نیا له  دامه زرانی ده وڵه تی سه ربه خۆی كوردستاندا چڕ 
بكاته وه . ساڵی 1965 لەگەڵ هاوبیرانی )جەمال نەبەز و لەتیف عەلی( رێکخراوی )یەکێتی 
نەتەوەیی خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا(یان دامه زراندووه و خۆی س����کرتێری رێکخراوەکە 
بووه ، رۆژنامەیەکیشیان بەناوی )دەنگوباسی کوردستان( دەردەکرد. بروسكه  یەکێک بووە 
لە دامەزرێنەرانی کۆنگرەی نیش����تمانی کوردستان لە ساڵی 1985 و ئێستاش بەرپرسیاری 

کاروباری دەرەوەی کۆنگرەی ناوبراوە.


