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  چۆمسکی امڵ نۆ گه گوتووبژکی کورت له

  
  نیه  نھا ئاخاوتنکی ساده ڵ نۆام چۆمسکی، ته گه گوتووبژ له

  ، که ودا ساتکه ڵ ئه گه ندکی ئاساییدا، ئاخاوتن له ڵ بیرمه گه له
کانی  زنه مه  ره هه  سوفه یله ند و فه بیرمه  کک له ڵ یه گه تیایدا له
تی  تایبه به.  وه بته ڕوو ده دا ڕووبه  21و  20ی  ده تی سه مرۆڤایه
م ئاگاداری  و هه ئه  ، چونکه ی کورد دووجار گرنگه بۆ ئمه
  و کشه ر ئه مبه هه  له  وسته ن هه م خاوه و هه  مانه که کشه
  .دا ی ئمه ییه وه ته و نه  مرۆڤانه

  :گوتی  وه ییه ساده تی بینینم لکرد، زۆر به کاتک داوای مۆه

   !   پمخۆشه -
   لیپرسیم

  کی کویت؟ خه -
  .کی کوردستانم خه -

  پرسی، 
  ی کوردستان؟ شه کام به -
  .کوردستانی عراق -

   وه دیسان گوتییه
  ! ر زۆرم پخۆشه هه -
  
دوی  یوانی و له وری خۆیدا ده ده کرد، به  مم، ئاڕاسته که پرسیار ل کردن کرد و پرسیاری یه  ستم به ده  که
  ی پرسیاری له نیشانه  بۆ ساتک، دامام، که. ڕت گه دووی چی ده زانی له مده منیش نه. ڕا گه تک دهش

  :ی و گوتی که همنه  ر ڕووخساره سه  ک هاته یه رده ڕووخسارمدا بینی، زه
  . ڕم گه کانم ده دووی دووربیسته ، له و منیش گوم گرانه یڤی  به نگی نزم ده ده تۆ به! ئازیزم -
کانی  گویه کونه  و له  وه ی دیته ی، دوو دووربیستی گچکه که ره و کتب و کۆمپیوته  ڕه په  پ له  ر مزه سه له
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  :جا گوتی ئاخنی ئه
  ؟ وه یته بکه  ت دووباره که توانیت پرسیاره ده -

  : رپرسیا
کی  یه پارچه  ی که و وتانه خۆ ئه ؟ بین کوردستان داگیرکراوه  ، ڕاسته وه ڕووی زانستی سیاسییه  ئایا له

  .ی کوردستانیان تدا بت شه و به ئه  داوه خۆیان بیاریان نه  کوردستانیان تدایه
  

  :چۆمسکی
  ی، که و وتانه ئه. بت ، ڕاست نه و جۆره مککی له کارهنانی چه ، به وه ڕووی ترمنۆلۆجی سیاسییه  له  نگه ڕه

ندی  وه رژه پی به ب خواست و بیاری خۆیان دروستکراون و به ، به نیان تدایهکی کوردستا یه ئستا پارچه
نسا، سنوری ئیداری و سیاسییان بۆ  ره تی بریتانیا و فه تایبه کان، به ئیمپریالسته  ی هزه مه رده و سه ئه
شدا هیچ  مۆکه ، له وه و وته ناو ئه  وتۆته ی کوردستان که یه و پارچه یه، ئه و شوه دی بهئی . کراوه ستنیشان ده

  .ن رده ی کوردستان به و پارچانه ست له نین ده ئاسانی ئاماده روا به ، هه و وتانه کام له
  

  :پرسیار
.  نساوه ن بریتانیا و فره الیه ، له کوردستان سزادانی کورد بووهکردنی  ، پارچه کورد، بوایان وایه ندک هه 

ی  شوه  وانیش کوردستانیان له ری هناون ئه هس دین به الحه سه  ی که و شکسته ئهک بۆ  یه ک تۆه وهروها  هه
  ؟ شکردووه به داخاچک

  
  :چۆمسکی
   ما بووه ر دوو بنه سه ش، له شکردنی کوردستان و وتانی دیکه دابه. بتبوو  یه و شوه به  که م کاره بواناکه

  . وه ردستانیشهکو  ، به و وتانه کی ئه ڕاوبۆچوونی خه  له  گرتن بووه نه ڕزگرتن و  نه ند هه به -1
  . نسا بووه کانی بریتانیا و فره ئیمپریالستییه  هزه ندی وه رژه مای به ر بنه سه تم، لهک پشتر گو وه -2

یتیان  هکو  والوه وه، له هشۆته ریاییان بۆ نه ربازکی ده ، هیچ ده ی عراقیان چۆن کشاوه خشه نه  ماشاکه تۆ ته
کانی عراق  وته نه  اهش بوونی چ که هۆکاره. کاریبھنن هعراق ب  ریایی دژ به وانی ده ک پاسه ، تا وه وه قووتکرده

  .کشراون  ڕاسته یت به کان ده ، سنووری وته ندێ شونی دیکه هه  له .بوو
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  :پرسیار

ڵ ئیسرائیلدا، بۆ نزمترین ئاست  گه خۆی لهندی دیپلۆماسی  یوه دا، تورکیا په 9تای مانگی  ره سه  له
و  بۆ ئه  وه ڕته گه ی ده که هۆکاره. ستان ربازییشی وه سه  شقی یمانی هاوکاری و مه گشت په.  وه نزمکرده
  ی، که تورکییه  شتییه و که ر ئه سه  کردیانه مانگی ئایاری پارساڵ، ریایی ئسرائیل وانانی ده پاسه ی هرشه

و   دوای گره .کی تورکیا کوژران سی خه که 9نجامدا  ئه  له. ززه بوو ر غه ی سه نی ئابۆقهنیازی شکاند به
کان یاسای  تورکه  ی، که و بیانووه ، به وه بوو پۆزش بۆ تورکیا بھنته کی زۆر، ئیسرائیل ڕازینه یه کشه

  . وه و وته ریایی ئه نووری دهناو س  ته سی ئیسرائیل هاتوونه خه ره و ب مه  کردووه ئیسرائیلیان پشل
،  که که بیانووی ڕاونانی گریلیاکانی په کانی تورکیا، به نگییه جه  ، فۆکه یه فته ی دوو هه زانیت، وا نزیکه ک ده وه
ی  و ناوچانه ئه سی سڤیلی دانیشتووی ندین که کانی باشووری کوردستان و چه کاولکردنی سنووره  ته وتوونه که

  له  و کوشتاره وای ئه و هه  ونه کاتک. کاندا بوون نو قوربانییه  ند منداک له ، چه توهباشووریان کوش
 ند ڕکخراوک چه مبویش سته ئه  ت له نانه ربی ته زاییان ده کی کوردستان ناڕه خه ، میدیاکاندا بوبووه

درۆ و   وه ئه.. «گۆ و گووتی  یا هاتهی تورک وه ره زیری ده ئۆغو، وه ی، داودرب ده  و کاره ر به رانبه زایی به هناڕ
  ؟ بمۆرای نییه دووڕوویی، یان ده  مه ئایا ئه ». کوشتووه مان نهی سڤیلس که  و ئمه  کانه ی کورده سه له ده
  

  :چۆمسکی
کی سڤیلی کوردستان  خه  هایه تورکیا ساه)  وشتییه به(  کو بمۆراییه بمۆرای به ک ده نه  مه با پتبم، ئه

ر  گه.  نییه ی تورکیا، کارکی شاز م کاره ئه  بت بزانیت، که م ده به.  وه کردۆته نه  و کاره کوژت و سی له ده
دام  کاتک سه. ن که ده وا گشتیان کاری ناڕه. وشتن کان گشتیان به ته حکومه/ کان ته وه ڕاستتر بدوین، ده

چۆن   ماشاکه تهربی؟  زایی ده هڕدا، کام وتی دنیا نا  بجه ه هه  بۆمبی کیمیایی لهکرد و  نفال کوردی ئه
  . بووه یدا هه که زافی و ڕژمه هڵ ق گه کیان له ندی و هاوکارییه یوه مریکا و بریتانیا، په کانی ئه سیخوڕییه  زگه ده
  

  :پرسیار
  خۆی کورد، له ربه سه  تکی نیمچه حکومهنداو،  ڕی که ، دوای شه وه 1991سای   زانیت، له ک ده وه

پی  دا به 2005  و دواتر له  2003  دوای ڕووخاندنی ڕژمی عراق، له.  کوردستانی عراق پکھاتووه
کی  یه ماده پی و به  دا دیاریکراوه ستووره و ده کانی کورد له و مافه  ستوور، عراق وتکی فیدراه ده
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بۆی روها کورد  بکرت، هه ر سه کوردستان داباون، چاره  له  ی که انهو ناوچ ی ئه بت کشه ده  که وورهست ده
دا  ستوورکه ر ده سه ساڵ به 6ی  م وا نزیکه به. ربگرت کانی خۆی وه هوتی ناوچ نه  ک له که  یه هه
جکردنی  جبه  بیانووی جیاواز خۆیان له موویان به چی هه هعراقدا گۆڕاون، ک  ت له حکومه 3ڕت و  په تده
، ئایا  یه وه ئه  که پرسیاره.  وه دزنه ده.  وه ی کورده کورد و کشه به  نده یوه که په ر،وستو ی ده ندانه و به  و ماده ئه

و   نه بکه عراق جیا  خۆیان له  ، که یی کورد باشتر نییه وه ته نی نه وه رژه به ، یان بۆ  هاتووه نه  وه کاتی ئه
  نن؟ ۆیی ڕابگهخ ربه سه

  
  :چۆمسکی
هیوای خۆی بگات،   کورد به  کهئاواتم،  ک تۆ به منیش وه. م گه دهت  و پرسیاره غزاکانی پشت ئه مه  چاک له

ئستادا کورد   له  هوا پویست ر زیاتر ڕیالستی بینبین، ئه م گه ، به موو کوردکه ی هه ئاواتی نزیکه  وه ئه  ونکهچ
  !دات نه و کاره  ئه ی ره قه خۆی له

  
  بۆ؟ - 

  
  :چۆمسکی 

ی جیوپۆتیکی کوردستان  پگه  دا، که که سواوه  مه پاڵ وه له
نادا، کوردیش خۆی   و جۆره نگاوی له نانی هه هه  به  ڕگه
کوردستان   ره تۆ وه  وه له  جگه.  خستووه ڕکنهناومای خۆی   چونکه.  خت نییه نگاوی وا سه نانی هه ی هه ئاماده
و  هیچ کام له  یه وه ئه  که کشه. دراوسکانی کوردستان  بنه ده  ن، که نهو وتا ئه ر هه ، خۆ وه بکه جیا  و وتانه له

م  ناکهش، بوا مه له  گهج.  ت هاوسۆزیشیان بۆ کورد نییه هنان هیچکامیان ته. دۆستی کورد نینن  چوار وته
  ندی خۆیدا، پاپشتی له وه رژه پناو به له .مریکا و بریتانیا ئه  وه مووشیانه پش هه له،  هیچ وتکی دیکه

  ،ها بکات نگاوکی وه هه
  
  بوو به  چی کۆسۆڤۆ ، که ی کوردستان باشتر نییه وه ، له ی کۆسۆڤه ، خۆ پگهباسی جیۆپۆلیتیکت کرد -

  خۆ؟ ربه وتکی سه
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  :چۆمسکی
و   پشته لبانیایان له هوان ئ ش ئه هو له  جگه.  ندکی مافیایه به و مه  بنکه  کۆسۆڤه. تکی زۆر شازه کۆسۆڤۆ حاه

   .کردن پاش پاپشتییانوورو ی وتانی ئه زۆربه

  
  :پرسیار

ڕیشدرژی ئیسالمی ، پیاوکی  قاندووهوها خ ی تیرۆریستی وه مریکا، ونه تی ئه تایبه دیای ڕۆژئاوا، بهمی
و  م ئه رده به کی له بۆمبایه رویجی ی نهتیرۆریستک 22/7ک ئاگاداریت،  وهم  به.  تی ناوینه ی ڕۆژههک خه
  ر چووهوه، دوات قانده ته  ، تکی تدایه زاره ند وه هرویج و چ زیرانی نه کوهۆر ئۆفیسی سه  ی که یه خانه باه

 تدا ساز  رویجی انی پارتی کرکارانی نهالو ی سیاسی سانه مپی که  ، یه دۆرگهو  له)  ئوت ئۆیه(ک  یه دورگه
تیرۆر  نگی دژه ی تیرۆریستی گۆڕی و چه ونه  مه ، ئایا ئه یه مه ئه  که پرسیاره. سی کوشت که 77درابوو، تکا 

ت  و ڕووخسارکی تایبه  تیرۆر پناسه ئایا. ین بکه  که پرسیاره  کی دیکه یه شوه ؟ یان به وه چ قۆناخکه  نته پده
  ؟ یه و دیاریکراوی هه

  
  :چۆمسکی 

  هزگ ی ده گرتنانه نھهیجوری و شو و په ئه.  مریکا و ڕۆژئاوا، خوقاندویانه ئه  که یه نده تیرۆر، پوپاگه نگی دژه چه
ی تیرۆریستان،   %10  متر له ، که ریخستووه ده  کردویانه »ی ئه. ئای.سی«ۆژئاوا و ڕکانی  سیخوڕییه

ڕاستیدا، تیرۆر ترمکی   له .نجامدراون ، ئه وه وروپییه سانی نائه گروپی ئیسالمی، یان که  ر به سانی سه که
ت و  هست ی بۆ فراونکردنی ده رۆرهمکی ت م چه مریکا ئه هم ئ ن، به مریکا هه ئه  هزی دژه  ڕاسته. یهابمان
  . کارهناوه ی سیاسی خۆی به هزکردنی پگه به

  
  :پرسیار
سوفک،  یله ک فه ڕزت، وه شت، به ده.  وه فه لسه دنیای فه  و بچینه  وه وینه ت دوور بکه سیاسه  مک له با که

  .بت مندان، ههفه بۆ  لسه بواری فه ن، له  مریکی پرۆفیسۆر ماتھیۆ لیپمه سوفی ئه یله کانی فه کاره  ئاگات له
  ؟ یه خۆی هه ت به ی تایبه فه لسه فه  بوای تۆ منداڵ، پویستی به  به

  :چۆمسکی
  . ئاگادارم  و کاره ک له یه  تاڕاده به 
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ت  و دنیای مۆڕایی تایبه  یه ی خۆی هه وه ، مندایش دنیای بیرکردنه بۆ گشت مرۆڤک گرنگه  فه لسه فه
  . کات وت ده سوکه هه  مۆڕایانه  ره و پانه ی ئهپ منداڵ به.  یه خۆشی هه به
بۆ         فه لسه فه  ت به ڕکی تایبه دا، ماپه م بواره ریکی کارکردنم له من خه  ، چونکه یه وه م بۆ ئه م پرسیاره ئه -

    www.p4ckurd.net.  کردووه دا ئاماده و بواره دوو کتبم له.  وه ئاواکردۆته

  سته به و مه ند جارک بۆ ئه خۆم چه.  زموون کردووه مان ئه یه و پرۆژه ی کوردستان ئه فرگهس   ئستا له تا
  کوردستان،   وه ته چوومه

  :چۆمسکی
  ؟ یان چۆن بووه وه کاردانه/ ک رته کان به ، منداه ی چۆن بووه که نجامه رئه ی ده ئه!  کارکی جالبه

  ! یه کی بسنووری هه یه ندشه منداڵ ئه. رن رسوڕهنه کان سه نجامه رئه ، ده ڕزدار چۆمسکی، بوا بکه -
  :چۆمسکی

وام  رده به.  یه ری مۆڕای خۆیان هه ک گوتم مندان دنیا و پوه وه. ت البوو که مه خۆت وه  خت واته پشوه که
   !کارکی گرنگه. دا و کاره له  به
  

  :پرسیار
ند گوتار و نووسراوی تۆ  هچ. ناسراویت  سیدا، ناوکیو سیاندی ڕۆشنبیری  هناو  کوردستان، له  تۆ، له
  یه ؟ نیازت هه یه کی کوردستان هه تت بۆ خه یامکی تایبه ئایا هیچ پهر زمانی کوردی،  سه  ته رگدراوه وه

  یت؟ ردانی کوردستان بکه جارک سه

  
  : چۆمسکی
الی  بۆ.  نگه رهه فه  ارکی جوان و بهشکر  دیاربه.  کردووه کرم ردانی دیاربه کوردستان، سه  ته من چوومه

تکی نزیکدا  رفه ده  ، هیوادارم له خساوه ڕه تک نه رفه ئستا ده تا  وه داخه م به ش بانگھشتن کراوم، به ئوه
نووسسازی بۆ  تکی مژوویی چاره رفه کی کوردستانی عراق، ده بوای من خه به. م ردانک بکه سه
کوردی   چونکه. بکات  له و هه پدانی ئه ره وامبوون و په رده کار بۆ به  وه ئاگاییه بت زۆر به ده  ، بۆیه وتووه که هه

پش . نگاوبن بت ژیرانه هه ده .کیش بوون یه ، تاڕاده کانی دیکه بۆ کوردی پارچه  نموونه  بن به عراق ده
ناوخۆدا   له  ر ئوه گه. ن کهب ر سه ارهکانی ناوخۆتان چ شهو ک ن بت ناوما خۆتان ڕکخه موو شتک ده هه
  .ن که کی مه ره کی ده ڕی هیچ پاپشتییه بن، چاوه هبان ته
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  ؟ ستت چیه به مه »ری کشه سه چاره« -
  

  :چۆمسکی 
 بیروڕا ئازادیکان،  ری کشه سه چاره  ستم له به مه. کانی کوردستانم ک، ئاگاداری ڕووداوه یه من، تاڕاده

  . گشتیه و دزینی موکی) کۆڕیپشن(ی  نده گهربین و  ده
  
  به  ت نیه نھا تایبه خۆ ته ؟ تی، یان ڕاستتر بم، جیھانی نییه کی مرۆڤایه یه دیارده )کۆڕیپشن( ی نده گه ئایا -

شیان  کدانه یه. نئ -پی ڕاپۆرتی خودی یو ، بهئن -کانی یو ندامه ئه  موو وته هه  له. و وتک  هناوچ
   .بوون ی نه نده بگه

  
  :چۆمسکی 

  له  جیاوازه، ئوه) کوردستان(  م بارودخ الی ئوه ، به تیشه یه کی جیھانی و کۆمه یه ی دیارده نده ، گه ڕاسته
کی  یه گه کۆمه  ن به تان بکه که گه کۆمه  وه کان بنیاتبننه ته که بت وته ده  قۆناخی خۆبنیاتناندان، ئوه

  . مبت راهه واوی فه ته ربین به سپنن، ئازادی ڕاده ماکانی دمۆکراتی بچه ، بنهیی زراوه ستووری و دامه ده
  
  !کوردستان بتبینم  ت پدام، هیوادارم له ته رفه م ده ی ئه وه سوپاس ڕزدار چۆمسکی، سوپاس بۆ ئه -
  
  !دی ببینینک کوردستان یه  سوپاس بۆ تۆش، هیوادارم له -

   
  فا    ریم مسته که سازدان و ونه  
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 -ی لینگڤیسکی فه لسه فه  پرۆفیسۆر له سوف و یله فه . دایکبووه له 7/12/1928، چۆمسکی امئاڤرام نۆ
م  انی ئهک نده ناوه  له. کات ده  وه اری لینگڤیستیکیدا لکۆینهبو  ، له ساه 50ی  چۆمسکی نزیکه .وانی زمانه

دان  سه به  ، وه کتبی نووسیه 100  چۆمسکی. ناسراوه »باوکی لینگڤیستیکی نوێ «  دا به یه وه لکۆینه
  ری  نته ئیندکسی سه ی گوره  به.  یه تیشدا هه ت، میدیا و ستراتیجیه کانی سیاسه بواره  ی له وه لکۆینه

و  ی لیستی ئه وه ره سه  مسکی لهچۆ 1992تا  1980سای   له »تی ی مرۆڤایه وه ر و لکۆینه نههو«
مان  پی هه بهی  شوه به.  کارهاتووه به  رچاوه ک سه زۆرترین جار وه  ، که دا بووه ندانه سوف و بیرمه یله فه
  .تیدا مژووی بیری مرۆڤایه  له  سه مین که شته چۆمسکی هه ، رچاوه سه

  . مریکا، ناسراوه ی ئه وه ره تی ده کردنی سیاسه شوازی پیاده  ی توندی له خنه ڕه  چۆمسکی، به
  

  . رگیراوه وه »پیدیا ویکه«  له  م زانیاریانه ئه

 

  بۆ بینینی،  بکه  م لینکه ئه، کلیکی  وه ته ی هاوتیدا بو کراوه نامه فته هه  ش له وتنه م چاوپکه ئه

http://issuu.com/hawlatikurd/docs/hawlati766/1?zoomed=true&zoomPerce
nt=100&zoomX=0.08143074581430754&zoomY=0.12843784378437845&n

oteText=&noteX=&noteY=&viewMode=magazine  


