
 رادوی دەنگی ئمریکا

یناراستوخۆ لژر دەستی داگیرکران دا  

 ی دنیا کو رادوێ ناودارانل ککریکا یمی دەنگی ئرادو
بو ل ئینتزاری نتوەکانی وەک کورد ئومدی بالینی و 

ستوخۆ نارائو رادوی ، بم دانکردنوەی ھوای راست 
کوردستانوە ل نی بش کوردیکی کوتۆت دەست داگیرکرا

یکیتیش راستوخۆ دروستکراوی دەستی ک  یکیتیوەرگای 
 .داگیرکرانو پیوەندیکشیان تاکو ئستا نپچاوە

ل رگای ھوادارانی یکیتی زۆر چاپوکان  لدوای راپرینوە
دەستیان بسر ئو رادویدا گرت و خۆیانوە ل ئمریکا، 

ھرکسک ئوان چرای سوزی بۆ ھنکن رادوک گفتوگۆی 
ی ب برژەوەند کانیشھواھموو کاتکیش لگڵ ناکات و 

وە جالل  ١٩٩١وە، ل دوای بو دەکاتپارتی و یکیتی 
لسرەتادا عومر دزەیی و ل دوایدا اپوکان زۆر چتابانی 

 ک ،نگی ئمریکاوەبری رادوی دەکردە بر عومر شیخ موسی
 خ موس دەناسین کر شموومان عومکی کوردستانی ھکورد

دەوتی سوریا ناردی ناو مخابراتی  وە ١٩٧٧ل سوریایو 
کراش ئندامی مکتبی سیاسی، خۆ ئگر  یکیتی نیشتمانی و

 ەیکیتیکانیش بن وا نی، ئوا لیان دەپرسم چ زانستک ئو



سرکردایتیکی ھموو رۆژێ  قبوڵ دەکات ک جالل تابانی و
ل سوریا بوون و بۆ نان خواردن دەرۆیشتن الی مخابراتی سوریاو 
مخابرات بدەنگ بوو ل ھاوکاری عومر شخ موس لناو 

وەک مام جالل  ومریش، خۆ رەنگ کاک عیکیتیدا ؟
 بت و لگڵ دەسگای مخابراتی مخابراتکی جۆکری

  .ئمریکاش پیوەندی ھبت

لدانیشتنکدا لنوان من و مام جالل  کاک عومر شخ موس
 ردەشت لسشدار بوو لکت١٩٧٩بوە باش یور دەناسین و ، ل

ل ھشتاکانیش ل لندەن برپسی ئوروپای یکیتی بوو، 
بشدار بوو ل ھموو پۆپاگندەکانی ک برامبر ب منی دەکردو 
قل ب قازی دەگوت روت رەش، کاک عومر بوەشوە نوەستا 
دیوارکی گورەی دروست کرد لنوان من و رادوی دەنگی 

ریکادا، بۆ دەقیقمۆژەی ئکانی پوادا ھگای نکیش ری
نوتی کوردستان و پۆژەی ویالیتی موس بو بکاتوەو 
گفتوگۆیک لگڵ من پک بھنرت، بم دەیان گفتوگۆی رک 
 یوەندی بر سورچی ھاوبیرو ھاو پخست بۆ عوم

  مخابراتکانوە، با ئوەش بمن بۆ رۆژی خۆی.

بۆ  ودوو بوبونکاک عومر ک زۆر مالدوای خان نشینی 
کاک بنی برای کاک برھمیان کردە  مخابراتکان،

 ھمکارەی رادوکو ئویش دەستی کرد ب بروە بردنی

، ئویش زۆر ناکوردان پۆگرامکی کاک عومر شخ موس
  .ھسوکوت دەکات برامبر ب من



لرەوە داوا ل رادوی ئمریکا دەکم، ئگر دەزان ئو 
لسر تۆمار بکا بۆ  داوامل دادگا نوسینم دوورە ل راستیوە با 

   ئوەی راستیکان ل دادگادا ئاشکرا بکرن.

  سردار پشدەری
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