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ن ،  بکهکان ه گوی پۆفیسۆر کان به ر سیاسیه گه ئه  
کرێ  ر ده سه  ژاوی عیاق چاره باری شله  

هدی کاوانی مه  
uk.co.yahoo@mahdikawani 

ق لدوانیان ر باری عیا  سه  له ی که ریکیانه مه  ئه و پۆفیسۆرو پسپۆره ی ئه  گوره به
ک جیا   یه ی له  س تا چوار پۆژه  تاکو ئستا ،خۆی له دام ڕووخاوه تی سه وه   له داوه
  : وه بینیته ده
ی  وه ره زیری ده ری وه کهین جۆن ب  الیه  له  هاملتۆن که-ر ی بیکه که م ؛ پۆژه که یه

ریکیش  مه تی باوی ئه ه ناو  سیاس ریکا بوو  و  له مه کانی ئه کگرتووه  یه پشتری وته
  دیاره . یه ت هه  بواری سیاسه واوی له کی ته زاییه  شاره  که رکردووه  ناوبانگی ده وه وه به
ر چی جۆرج  گه م دواتر ئه کان بوو به  پشدا پشنیاری دیموکراته  له یه و پۆژه ئه
گرێ   ڕاده یه و پۆژه ر ئه  سه  کار کردن له هکرد ک ی ده وه کان بانگشيی ئه ی کورده وه بلیوو بۆش بۆ ددانه ده
  وه ش خۆی له که رۆکی پۆژه ناوه.یان قبووڵ بوو  که کان ئاسا پۆژه ک دیموکراته کانیش وه م کۆماریه ،به
  .هز بکرت زیش به رکه تی پارزگاکان و مه ی فیدڕالیه ر بناغه  سه ش بکرێ له  عیاق دابه  که وه دیته ده
 

  :م   دووهی پۆژه
  زی  رکه می مه ی عیاق بۆ سیسته وه ڕانه گه

ین ،  که غدا ده یری به کات سه( ناوی  ی به که  ناوبانگه  به  وتاره2005 سای  ستیڤن بیدل له.کاتک د
  . وه فرز بو کرایه  گۆڤاری فرن ئه له)  بیر وه سایگۆنمان دته

ڕاوژکاری ) دالری دایمۆن( مزگردکی بۆ  یه وه وتوژینه  ئهنگاندن و تاوتۆکردنی لسه مان گۆڤار بۆ هه هه
کانی  ندیه یوه نی په نجومه رۆکی پشووی ئه  عیاق،لیسلی گلب سه یمانان له تی کاتی هاوپه سه ده
یم کۆتمان پسپۆرو  ند،چه  ئامۆژگای ڕه رگری و ئاسایش له تی به ری سیاسه به ڕوه ،جامس دۆبینس به وه ره ده

وخۆ   ڕاسته و پسپۆرانه موو ئه هه.  عیاق کان له تنیه  ئه ریکا و کشه مه ی ئه وه ره تی ده ر سیاسه  سه ند له تمه هتایب
 عیاقدا چۆن  ی له وه ریکی بۆ ئه مه ی ئه م ئیداره رده  به نه ی پشنیارک بخه وه  وتووژ بۆ ئه وتنه ڵ بیدل که  گه له
  .فتار بکات ڕه

ریکا  مه تی ئه  سیاسه  کۆنگریسدا جارکی دیکه ی له وه  هۆکاری ئه  بووه  گردهم مز ئاکامی ئه
ردو  تی هه رۆکایه  سه ک به یه ندی بۆش،کۆنگریس بیاری دا لیژنه زامه  پاش ره ربۆیه هه. وه نگیندرته لسه هه

   مانگی خایاندو به6ان کانیشی  ناوی گروپی دراساتی عیراق وکاره زرت،به پارتی دیموکراتی و کۆماری دابمه
هز کردنی  ویش به  ئه وه دیته کی خۆی ده ره ک خالی سه  یه مووی له  هه  که وه  پشه  بیارک هاتنه ه کۆمه
کان  یه وه ته  نه ندیه یوه ری ستراتیژی په نته ن سه  الیه  له  که و ڕاپۆرته ئه. عیاق زی بوو له رکه تی مه سه ده
  نتۆنی کۆردیسمانی بوو به  ناوی ئه یان که که رۆکه سه .  وه کی زۆره رانیه  ناو نیگه وته ا کهکر رشتی ده رپه سه
  نده وه ر هاملتۆن ئه ی بیکه که  پۆژه واته.چی مشکی بوو  شاخ بزێ که ڕوان بووین که  چاوه  گوتی ئمه وه وسه ته
نجامی مشکی ل  رئه  ده ش ناواقیعی بوو که نده وه چی ئه ک شاخ بت ،که  وه کرا که هزی پشتیوانی ل ده  به به
  . وه وته بکه
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  ی جۆزیف بایدن که پۆژه: م   سیه
 پالنی   که وه ی هشته وه خست و بواری ئه کان دانه ره گه موو ئه ر هه  سه رگای به داڕشت ،ده B  پالن بایدن که

ی  رنامه م ستراتیژو به ی بۆش ئه  ئیداره  بوو که وه هولی بۆ ئ موو هه ی عیاق دابژرت ، هه  بۆ ئاینده دیکه
ش کردنی  ش دابه که پۆژه.  وه گرته  هاملتۆنی ده-ر ی بیکه که  پۆژه ی دانابوو، که))A پالن  به ئستای بگۆڕێ که

  کان به راتهتی ودیموک تایبه ی سیناتۆر بایدن به  پۆژه ش به یه و پۆژه  ئه)soft partition (خۆو گرت رمی به نه
ش   دابه و شیعه رمی کوردو سوننه  عیاق بۆ س هه  که وه دیته  ده وه وه شی خۆی له که رۆکه ناوه.ژمردرا گشتی ده

  .بکرێ
و دواتر  وه رز کرایه  به وه کانه ن دیموکراته  الیه له) A( پالنی هاملتۆنیش واته–ر  ی بیکه  پۆژه ڕاسته

ها  ی وه ی پۆژه وانه کانی عیاق  ڕک پجه م داهاته ر نیشان دا ،به  سه ۆیان لهندی خ زامه کانیش ڕه کۆماریه
) A( پالنی  هیچ ئومدکیان به ی پۆفیسۆر ئایدنیان قبوڵ کرد چونکه) B (کان پالنی  دیموکراته  بۆیه وه بووه
سرا،   به  له لحه زاری ته ڕاومه امه س ری له سکه زاری عه ی مه م دواییه کانی ئه وه قینه م پاش ته به.مابوو نه

ی  که  پۆژه   زیاتر خۆی له  دوا ڕگا چاره ر بۆیه  هه وه رم ب ئاکام مایه شکردنی نه یش واتا دابه) B(پالنی
    .  وه بینته میتا ئیتزاین ده پۆفیسۆر ئه

   زانکۆی جۆرج واشنتۆن  له  پۆفیسۆره میتا ئیتزاین که ئه: م ی چواره پۆژه
 هیچ  که  پۆژه واته. کان دابن وایه ر خاله  سه ک پیت له  وه  که وه  کایه  هاتۆته وه وه نجامی ئه رئه  ده یه و پۆژه هئ

رناتیڤ یان ڕگا  لته  دوای ئه  به  که وه هشتووته  گشتی وسیناتۆر جۆزیف بایدن نه بواری بۆ کۆنگرس به
میتا ئیتزاین و   دانیشتنکی گوێ گرتن بۆ پۆفیسۆر ئه  که اچار بووه بایدن ن ر بۆیه هه. ڕن  ی تردا بگه چاره
  .ک مارینا ئۆتاواو پۆفیسۆر ئیڤان الندو ،پرۆفیسۆر مایکل ئۆهالن گربدات ی وه ندین پۆفیسۆری دیکه چه

  ر هاملتۆن که ی بیکه دیلی پۆژه کی به یه  پۆژه  بوون که وه رقالی ئه موویان سه ر هه  هه و پۆفیسۆرانه  ئه دیاره
تی بۆش هیچ پالنکی بۆ  رایه به ڕوه  به  که وه کرده  ده وه وه ر ئه  سه ئکیدیشیان له ته. برا ناو ده) A(ی  پالن به

   خال له ڕۆیشتبوون ،که میتا ئیتزاین نه ک پۆفیسۆر ئه م هیچیان وه به.  وهنا دام حوسن دانه عیاقی دوای سه
   کورت کردبۆوه وه  گشت ڕگاکانی له  واته وه هشتبووه ی تری نه کان دابن و بوار بۆ هیچ ڕگا چاره ر پیته سه
یی خاکی  ک پارچه وێ یه یه  ده  کهی خۆی بھنت یالیاوه  خه ته و سیاسه تی بۆش واز له رایه به ڕوه ب به  ده که

گۆڤینای یوغسالڤیای  زه و هه ی بۆسنه  بۆ کشه وه باته کانی خۆی ده موو بۆچونه میتا هه ئه. عیاق بپارزێ 
ی دایتۆن پاش خون ڕژتنکی  یه تن نامه و ڕکه  ئه دیاره .  وه دیته وتنی دایتۆن ده  ڕکه  خۆی له پشتر، که

ب   ده  که ته ناعه و قه ر ئه  سه ریکا هاتنه مه تی ئه رایه به ڕوه  به موویان واته ر هه م هه  ، به وه یه کا  هاته وه زۆره
ی  وه  پناو ئه خۆ له ربه تی سه وله نی ده  خاوه و ببن به وه  یوغسالڤیا جیا ببنه تی له واوه  ته  به و دوو وته ئه

ت  وروپای ڕۆژهه کانی ئه  هاوکشه ڵ کشه  گه ش له له مان مامه بت هه ه د  ج گیر بت وه که  ناوچه ئارامی له
ڕاست  تی ناوه  ڕۆژهه تیشی له مان سیاسه ریکا هه مه تی ئه رایه به ڕیوه  به بوایه  ده میتا ده پۆفیسۆر ئه. بکرت 

  ی بته ریکاش پگه مه و ئه وه مۆ ببته ک ئه باری وه ڕوی بارودۆخکی ناله  ڕووبه که ک ناوچه  ،نه نجام بدابایه ئه
  . وه خواره
  : وه بینته  ده وه ی الی خواره م خاالنه شکی فراوانی خۆی له ش ،به که رۆکی پۆژه ناوه

  ک بۆ نیشتمانی عیاق  ،نه رتیه بگه زهه تنی و مه کان زیاتر بۆ ئه فاداری عیاقیه وه-1
  کردن له  قسه بۆیه. ی که له  ویستی گه ک به  ،نه زراوه  دامه وه ای بگانه ڕگ  له1920 سای    وتی عیاق له

  . همه یی عیاق وه ک پارچه ر یه سه
 پاراستنی  رگری له وان بۆ خۆیان به کان و ئه ست لۆکاله  ده تی پاراستنی عیاق بدرته سه  ده  پویسته-2 

  وان بۆ خۆیان پارزگاری له  ئه  چونکه وه زمونی کوردی هنایه ئه  می به که ی یه  نمونه وه نه ئاسایشی خۆیان بکه
ربازی  ک سه  کوردستان یه کو ئستا له و تا وه  پارزراوه که  ناوچه وه یه  ڕیگه ن،له که ئاسایشی خۆیان ده
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  در بوو له میش شاری سه ی دووه نمونه . ریکی نیه مه کانی ئه  هزه و پویستیشیان به کوژراوه ریکی نه مه ئه
  در درا به وام بوو گوتی کات ئاسایشی شاری سه رده کانی به ر قسه  سه  له میتا ئیتزاین که پۆفیسۆر ئه.غدا  به

  م دوار تر که ک ،به یه  پارزراو بوو تا ڕاده که  ئاسایشی ناوچه که لکی ناوچه  خودی خه در واته دا سه موقته
یان تک  که  ئاسایشی ناوچه ستۆ ،دووباره  ئه یان گرته رکه و ئه کان بۆ خۆیان ئه کیهری مه و ئه وه نده وانیان سه له

 بۆ خودی خۆیان  وه ڕیته  بگه و شاره  ئاسایشی ئه م دووباره وه ڵ ئه  گه  من له ڕیزه و به ی ئه  قسه  به بۆیه.چو 
کان   سونیه چه  کۆنتۆی ناو  ملیشیاتی شیعه  نیه وه ڵ ئه  گه  له ڕیزه و به دیسان ئه.ریکی  مه کانی ئه ک هزه نه
  . بسپیردرت  که لکی ناوچه  خه کان به بت پاراستنی ناوچه لکو ده به .  وه شه وانه  پچه ن و به بکه

کان  تی لۆکاله سه  ده کرت که  ده وه وه و به ی ئه  قسه ستی عیاق بوو به به  مه فاداری بۆ نیشتمان که  وه-3 
  . وه  پشه کتر دته  گونجان یان هاریکاری کردنی یه وه ی تری دایلۆک و پکه مینه  زه وه  دوایه ببن و بههز  به
م  ریکی به مه کانی ئه ک هزه کان بت نه ستی لۆکاله  بن ده  له که  ئاسایشی ناوچه  بوو که وه ڵ ئه  گه و له  ئه-4
  .دا کی پویستی نه یه وه ی ڕوونکردنه که  و دیار کردنی ماوهکانی ی هزه وه کشانه و نه وه ڕ کشانه  مه له
م  کانین به ریکی هاوڕانه یان نزیکی ڕاکایه مه زایانی ئه  زۆری پۆفیسۆرو شاره ره شی هه و به ی ئه  قسه   به-5
ڕوی  لقان ڕوبه کو به وهتا   هه ن وه که یی عیاق ده ک پارچه  داوای یه رامی خۆیانه ریکی بۆ مه مه تدارانی ئه سه ده

 کۆشکی سپی دوور  ری بۆشیش له به ڕوه تا به  هه کان وه ر ڕاستیه  سه نه  نایه وه بنه خون ڕشتنکی زۆر نه
     نانرت چونکه الوه یی عیاق وه ک پارچه همی یه تی وه واوه  ته  ،به وه خرته نه

  . قه  ڕه له کی زۆر که کابرایه
وتوون زۆری  کانیش تی که ریکیه مه ی ئستا ئه و باره  و ئه وه کی ترسناک بۆته تاژیدیایهڕووی   عیاق ڕووبه-6 
رداری  ستبه ر ده گه  کشانی ئه  درژه و به کردووه نه  عیاق پیاده یان له تکی واقیعبینانه  سیاسه  که یه وه ر ئه  به له
کان زۆر  ساته ی ترژیدیای کاره وه  له  جگه وه یه  ڕگه وا له ه ئ وه ی گۆڕنه رناتیڤکی گونجاو نه لته  ئه بن و به نه

   بۆ  وه  خواره  دته که  ناوچه ریکاش له مه ی ئه بو پگه زیاتر ده
 .چ  زۆری تده وه  ڕوی داراییه ریکاش له مه ئه
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