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میدی���ا: چ زانیارییەكت���ان ل���ە بارەی ئەو 
رێكخراوانەوە هەیە كە لە ئەمریكا بۆ دۆزی 

كورد دەكەن؟
س���ورەیا فەالح: چەندین رێكخراوی كارا و 
چاالك هەن، لەوانە ئینیس���تیتۆی كوردیی 
 Washington Kurdish( ،واشنتۆن
و  راوێ���ژكار  رێكخراوێك���ی   )Institute
لێكۆلەرە لەس���ەر كورد، لە س���ێپتەمبەری 
1994 لە ش���اری واشنتۆن دی سی دامەزرا، 
ئەم رێكخراوە بە مەبەس���تی وش���یاری دان 
لەسەر پرس���ی كورد، پەرە پێدان بە باسی 
ماف���ی مرۆڤی ك���ورد و پش���تگیری كردن 
ل���ە كۆمەڵگ���ەی مەدەنی كوردی دروس���ت 
ك���را، د.نەجمەدی���ن كەری���م دامەزرێنەر و 
س���ەرۆكی ئ���ەم رێكخراوە بوو، ل���ە پەنای 
دەس���تەی بەڕێوەبەر دەس���تە و كۆمیتەی 
رێنوینیدەریش���ی بوو كە كوردولۆژیست بوو 
وەك )مارتین ون برۆنس���ن، عەباس والی، 
ئەمی���ر حەس���ەن پور، مایك چی���ت(، ئەم 
ئینس���تیتۆیەی كۆرس���ی زمانی كوردی بۆ 

سۆرانی و كرمانجی هەیە . 
 فونداس���یۆنی كەلەپووری ك���وردەكان لە 
ئەمری���كا، ئ���ەم رێكخراوەیە س���اڵی 1981 
پرۆگرامی كوردەكان لە نیویۆرك بە دەستی 
خاتوو ورا سەعیدپوور هاوسەری هەمایوون 
س���ەعیدپوور نووس���را، ئەو خاتوونە دوای 
مردنی هاوس���ەرەكەی بۆ ناساندنی كورد بە 
ئەمریكییەكان وەكو گەورەترین نەتەوەی بێ 
واڵت، ئەم رێكخراوەی���ەی دامەزراند، پێنج 
س���اڵ پاش ئەوەش كتێبخانەی هەمشایری 
رۆژئاوا لە بروكلی���ن نیویۆرك دامەزرا، ئەم 
كوردی  ئینس���تیتۆێكی  وەك  كتێبخانەی���ە 
لێكۆلینەوەكان���ی بۆ دۆزی كورد دەس���تی 
پێكرد، 2000 ولوم ل���ە زمانەكان و راپۆرت 
و فای���ل و.. لەوێدا چاپك���ران، رۆژنامەیەك 
 Kurdish( تای���م  كوردی���ش  بەنێ���وی 
Time( ب���ە مان���ای كاتی كوردس���تان و 
هەروەها ژورناڵێك بەن���اوی " ژورناڵی نێو 
نەتەوەیی، لێكۆڵینەوەی كورد" دانرا و كاری 
زۆر بەرچاویشیان كردووە. شایەنی باسە كە 
خاتوو ورا س���ەعیدپوور لە 30 مانگی مەی 
 Heart( 2010 بە ه���ۆی هەڵمەتێكی دڵ
attach( گیانی بەخت كرد، ژنێكی بەڕێز 
بوو، بیرەوەری ئەو لە دڵی هەموو كوردێكدا 

ئەمینێت.
رێكخراوێكی دیكە كە لە ئەمریكا دامەزراوە، 
رێكخراوی الوانی كوردانی دانیشتووی ئەمریكا
 Kurdish / American Youth
ئەم  organization KAYO((ی���ە، 
رێكخراوە رێكخراوێكی سەربەخۆیە و پێشتر 
ئەندامەكان���ی لەگەڵ كۆنگ���رەی نەتەوەیی 
ك���ورد چاالكیی���ان ب���وو، بەاڵم لە س���اڵی 
2005دا بە یارمەتی س���ەرۆكایەتی كۆنگرەی 
نەتەوەیی كورد رێكخراوێكی سەربەس���تیان 
دامەزراند. هەوەڵ كۆنفرانس���ی ساڵی 2007 
لە نەش���ویل لە ئەیالەتی تەنەسی ئەمریكا 
بەڕێوەبرا. لە چوار ئەیالەتی ئەمریكاش���دا 
چەپتەر و لقی هەیە: )مەیامی، كالۆفۆرنیا، 

تەنەسی، تكساس(� 
س���ەرۆكی رێكخراوەكەش )ن���ەزار ئەحمەد 
تەوڤی(�ی���ە و هەریەك لە )ئارام تورابیان، 
حیكمەت ئەندیك، خات���وو نەوال پكتاس، 

رێباز قەرەداغی، خاتوو كاژین عەبدوڵاڵ
دەس���تەی  س���ەلیم(،  ش���ەینی  خات���وو 

بەڕێوەبەرین.
رێكخ���راوی چاودێ���ری مافی م���رۆڤ كورد 
 KHRW-Kurdish(ئەمری���كا ل���ە 
 )Human Rights Watch
)مس���تەفا  كاك  لەالی���ەن   1989 س���اڵی 
قەرەداخ�������ی(ی���ەوە دام���ەزرا و ئامانجی 
بوونی دەنگی كورد لە دەرەوەی واڵت بوو، 
تا ئێس���تاش كاری رێكخراوەك���ە گەیاندنی 
هەواڵ و رەوش���ی مافی مرۆڤ���ی كوردە بە 
ئەندامانی كۆنگریسی ئەمریكی و دەزگاكانی 
راگەیاندن، لەگەڵ گەیشتنی پەنابەرانی كورد 
بۆ ئەمریكاش رێكخراوەكە كارەكانی فراوانتر 
بووە. ئێس���تا لە كالیفۆرنیا، س���ەنتیاگۆ، 
سیاتیل، نەش���ویل، بورتلەند، میشیگان و 

فایرفۆكس بنكەی هەیە.
یەكێك لە ئیش���ە گرنگەكانی ئەم رێكخراوە 
تواناكردن���ی پەنابەرانی ك���ورد، ئێراقی و 
ئێرانی و...هتد، كە روویان كردۆتە ئەمریكا، 
ئەمەش پاش جینۆسایدی كورد و كیمیابارانی 
هەڵەبج���ە ب���ە مێش���كی دامەزرێنەرەكانی 
گەش���ت و بوو بە رێكخراوێكی مافی مرۆڤ 
و بەشەردۆس���تانە، هەروەها ل���ە ئێراقیش 
4 بنك���ەی هەیە، یەكێك لە ئیش���ەكانی بۆ 
ژن���ان داواكاری و یارمەتی ژنان لە ئێراق بۆ 
بەش���داری ژنان لە رەهەندی دیموكراسی و 

دەسەاڵتی سیاسییە.
هەروەها چەندین رێكخراوی دیكەش هەن كە 
بەشێ لە ئیشەكانیان لە پەنای كاركردن بۆ 
هەم���وو ژنانی جیهان، بۆ ژنی كوردە، وەك 

بزوتنەوەی ژنانی جیهان بۆ پاراستنی ژنان 
)World s Women for life( ك���ە 
ساڵێك پێش لە كوردستان كۆنفرانسێكی بە 
مەبەستی پەرەپێدان بە كەلتووری ژنان بە 

سەرۆكایەتی )من( دانا.
پێكهێنەران���ی ئەم رێكخراوە : د. س���امان 
ش���الی، س���ورەیا فەالح، د. دەیود كەزاز، 

د.ئارون لینری( بوون.
 Kurdish( ئاكادیم���ی زمان���ی ك���وردی
 )Academy of Languge
رێكخراوێكی ناحكومی و س���ەربەخۆیە و لە 
رێگەی یارمەتی ئەندامەكانی بەڕێوەدەچێت، 
س���اڵی 1993 دەس���تی بەكار كردووە و بە 
مەبەس���تی پەرەپێدان بە كارامەیی زمان لە 
تەكنەلۆژی و زانیاری بەخشین سەبارەت بە 
زمانی كوردی دامەزرا، ئەمە بەهۆی ئەوەی 
كە رێكخراوێك���ی ئینتەرنێتییە و لە رێگەی 
ماڵپەڕەكەیانەوە دەتوانن پەیوەندییان پێوە 

بگیرێت
 Kurdish( رێكخ���راوی پێن���ی ك���وردی
pen( بەش���ێكە لە پین���ی نێونەتەوەیی و 
یەكێك���ە لە 145 پێنی جیه���ان كە لە 104 
واڵتی دنیا دامەزراوە، پێنی كوردی لە چەند 
واڵتدا ئەندام و بەرپرس���ی هەیە و لە ساڵی 
2007 لە ئەمریكا دامەزرا، من بەرپرسی ئەو 
بەشەم، بەاڵم بەداخەوە ئەمساڵ لقی ئەمریكا 
نەیتوانی ل���ە كۆنگرەی پێنی كوردی كە لە 
ئەڵمانیا دانرا بەشداری بكات پێنی گەورەی 
كوردی بە س���ەرۆكایەتی )د. زەردەش���ت 
هاج���ۆ( یە ك���ە دانیش���تووی ئەڵمانیایە و 
كاك مس���تەفا رەش���ید ك���ە ماڵپەڕەكەش 
بەڕێوە دەبات، جێگری س���ەرۆكە و بریوان 
دۆس���كی وەك س���كرتێری پێن كاردەكەن، 
ئەم ئەنجومەنە بە مەبەستی یارمەتیدان بە 
ئەدەب و كەلتووری كوردی بە هەر زاراوەیەك 
كە كورد قسەی پێ دەكات، دروست بووە، 
بەش���ی ئەمریكاش بۆ راگەیاندن و نووسین 
لەسەر چاالكی كەلتووری و سیاسی كوردان 

ئیش دەكات.
 VOA-( دەنگی ئەمریكا بەش���ی كوردی
لەوانەی���ە   )Voice of America
ئەمە وەك رێكخراوێكی كوردی نەناس���رێت، 
چونكە س���ەر بە دەوڵەتی ئەمریكایە، بەاڵم 
لە ناسینی كوردەكان، خەبەرە كوردییەكان، 
هەرێمە كوردییەكان و كەس���ایەتییەكان زۆر 
چاالك بووە، لە ئەندامانی زۆر پڕ زەحمەتی 
ئەم رادیۆیە كاك جانی دیالن )كە ش���اعیر 
و هونەرمەندیشە( و كاك سەاڵح پیرۆتی لە 
25 مانگ���ی چواری س���اڵی1993 بە هەوڵی 

زۆری چەند كەسایەتی دڵسۆز دامەزرا.
 Kurdish Youth( كلوپی الوانی كورد
Club – KYC( ئ���ەم گروپ���ە لە چەند 
ئیالەتی ئەمریكا لقی هەیە، بە مەبەس���تی 
یارمەتیدان بە كۆمەڵگەی كوردان دروس���ت 
بووە، وەك رێكخستنی پرۆگرام و پێوەندی 
دانی كوردەكان بە كۆمەڵگەكانی دیكەوە لە 

ویرجینیا، ئاتالنتا، ئاریزونا.
كۆمەڵگەی كوردانی دانیش���تووی باشووری 

كالیفۆرنیا
 Kurdish community of(

)southern California
رێكخراوێك����ی س����ەربەخۆیە كە ل����ە رێگەی 
یارمەتی كۆمەڵگا و ئەندامانی بەڕێوەدەچێت، 
ب����ە مەبەس����تی نزیكتركردن����ەوەی كوردانی 
دانیشتووی باشووری كالیفۆرنیا و پەرەپێدان 
بە ئەدەب و زمانی كوردی، دانانی سەنتەرێك 
بۆ كوردەكان دروس����ت بووە بەرپرس: كاك 
دیاری ئەحمەد، جێگری بەرپرس: س����ورەیا 
فەالح، س����كرتێر: كاك نیم����ا ئەردەالن و تا 
ئێستاش چەند بەرنامە و كۆنسێرتی كوردی 
دان����اوەو رۆژە گرنگ����ە كوردیی����ەكان جێژن 

دەگرێت.
سەنتەری كۆمەڵگەی كوردەكانی كالیفۆرنیا

 California Kurdish(
 )Community Center

دانیش����تووانی  ب����ۆ  رێكخ����راوە  ئ����ەم 
سەربەخۆیە  رێكخراوێكی  سانفرانسیسكۆیە، 
و لە س����اڵی 2010 دەستی بەكاركردووە. بە 
مەبەس����تی زیندوو هێش����تنەوەی كەلتووری 
ك����وردی و بەهێزكردن����ی دەنگ����ی كوردان 
دانراوە، رۆژی جیهانی ژنیان بەس����ەربەرزی 
رێكخست. لەس����ەر هەڵەبجە بەرنامەیان دانا 
و نەورۆزیش����یان جێژن گرت، ئێس����تاكەش، 

هەڵپەڕكێیان بۆ مندااڵن داناوە.
 Kurdish( كۆمەڵی كوردان����ی كالیفۆرنیا
 )Community of California
گروپێك����ی دروس����ت ك����راوە لەس����ەر فیس 
بووك )facebook(، س����ەربەخۆیە و بە 
مەبەس����تی پێوەندی دانی كوردان لەس����ەر 
فیس ب����ووك ئیش دەكات و س����ەر بە هیچ 

حزبێك نییە.
ئاكادیمی ئاشتی و عەدالەتی كوردستان

 Kurdistan justice and(  
 1998 س����اڵی   ،)peace academy
وەكو رێكخراوێكی ناحكومی دامەزرا و سەر 
بە هیچ حزبێكی سیاسی نییە، ئەم رێكخراوە 

ب����ۆ س����ەركەوتنی زانی����اری و كەلتووری و 
ئاب����ووری كۆمەڵگەی كوردان كار دەكات، لە 
رێگەی لێكۆڵینەوە و كاری ئەكادیمی كوردان 
بۆ رێبەرایەتی داهاتوو ساز دەكات و لەسەر 
مێ����ژووی كورد و كەلت����وور زمانی كوردی و 
سروش����تی كوردس����تان چەند كۆنفرانسی لە 

زانكۆكانی ئەمریكا كردووە.
س����ەرۆكی ئەم رێكخراوە خات����وو )د.كەژاڵ 
رەحمانی(یە كە پس����پۆڕی زمانناس����ییە لە 
زانكۆی  مامۆس����تای  هەروەه����ا  ئەمری����كا، 

بۆستونیان �ە.
(و   AKIN  ( رێكخراوەكان����ی  میدی����ا: 

)ASK( چییان كردووە؟ 
 American Society :سورەیا فەالح

)for Kurds )ASK

ئ����ەم گروپ����ە ب����ە مەبەس����تی دامەزراندنی 
پێوەندیی و هاوكاریی ناودارە ئەمریكییەكان 
و ك����وردەكان دروس����ت ب����ووە، تا ئێس����تا 
بەرنام����ەی رادی����ۆی لە 4 ش����اری گەورەی 
NGO كوردستان داناوە، لە دروستكردنی
كان����دا یارمەتی گەیاندووە، ۆرك ش����اپی بۆ 
ناس����اندنی مافی مرۆڤ داناوە . س����ەرۆكی 
رێكخراوەكە كاك ئاراز عەزیز �ە و س����كرتێر 

هانی پلندل
و سەرۆكی بەشی ماڵی جان روجرز �ە، بەاڵم 

AKIN واتە 
 American - Kurdish(

)Information Network
ئ����ەم رێكخ����راوە زانی����اری لەس����ەر كورد و 
كوردس����تان كۆدەكاتەوە، ئەندامەكانی دژی 
توندوتیژی وەس����تاون و هەڵگری فەلسەفەی 
"گاندی"ن كە لە سەر ئاشتیخوازی بیناكراوە، 
بەدوای ئازادی و سەربەخۆیی كوردستانەوەن. 
بەرپرسی ئەم رێكخراوە لە كاتێكدا كە لەیال 
زانا ل����ە زیندانەكانی دەوڵەتی توركیادا بوو، 

لەبەر كۆشكی سپی واشنتۆن مانی گرت.
میدی����ا: رادیۆ دەنگی كوردانی ئەمریكا كێ 

سەرپەرشتی دەكات؟
سورەیا فەالح: رادیۆی دەنگی كوردەكانی 

ئەمریكا
 )Voice of Kurdish/American( 
بەڕێوەبەران����ی ئ����ەم گروپە بە مەبەس����تی 
راگەیاندن����ی وەزعی ك����وردەكان لە هەموو 
پارچەكانی كوردس����تان و ئەوانەیشی كە لە 
دەرەوەی كوردس����تان دەژین، دەستیان بە 
دامەزراندنی رادیۆیێكی ئینتەرنێتی كرد، ئەم 
رادیۆیە بەسێ زمانی )كوردی، ئینگلیزی و 
فارسی( یە، ئازادی و ئاشتی و دیموكراسی 
پ����ەرە پ����ێ ئ����ەدات، هەروەها دەس����تەی 

بەڕێوەب����ەر لە چاالكییەكان����ی كوردەكان لە 
ئەمریكا بە گوێرەی تواناییان چەندین فیلمی 
كورتیان دروست كردووە كە لە سەر چانالی 
)یوت����وب(ی، دەنگی كوردەكان����ی ئەمریكا 
دان����راوە. خاوەن����ی ماڵپەڕەكەی����ان د.ئازاد 
مورادیان و بەڕێوەبەری دروستكردنی كورتە 

فیلمە خەبەرییەكانیش منم.
میدی����ا: كۆنتری����ن رێكخراوی ك����وردی لە 

ئەمریكا چی بووە و چی كردووە؟
فێرگ����ەی  ف����ەالح: كۆمەڵ����ەی  س����ورەیا 

كوردەكانی دانیشتووی ئەمریكا 
 Kurdish American(
یەكێ����ك   ،)Education Society
ل����ە كۆنترین رێكخراوەكان����ە و لە كالیفۆرنیا 
رێكخراوەكەش  دامەزرێن����ەری  دام����ەزراوە، 

كاك ئەردەشێر رەشیدی یە كە لە چاالكانی 
دانیش����توی باش����ووری كالیفۆرنیای����ە، ئەم 
رێكخراوە سەربەخۆیە و لە رێگەی گرتنی گرفت 
و یارمەتی ئەندامانی بەڕێوەدەچێت، چەندین 
بەرنامە و پرۆگرامی زانستی بەڕێوەبردووە، 
وەك����و بردن����ی گەنج����ەكان و منداڵەكان بۆ 
 NASA s jet( پرولشن البراتوری ناسا
propulsion labatory (، چەندی����ن 
خوێندەواری كوردیش����ی بە پ����ارە یارمەتی 

داون وەك دەستخۆشی و خەاڵت، 
میدیا: لۆبی كوردی چی كردووە و چۆن لە 

كارەكانیان دەڕوانی؟
س����ورەیا فەالح: پێش لەوەی كە لەس����ەر 
لۆب����ی ك����وردی بدوێی����ن، باش����ترە كورتە 
باسێكمان لەسەر مانای لۆبی هەبێت. لۆبی 
كردن فۆرمێك لە كاریگەری كەس����ایەتی یا 
گروپی لەسەر دەسەاڵتە، بۆ بەدەستهێنانی 
دەرامەتێكی ئابووری، سیاسی و سیستەمی 
كۆمەاڵیەتی و ئینس����تیوتی، ب����ە كاریگەری 
لەسەر سیستەمی یاس����ایی یا یاساكاران و 
ئەندامانی حكومی و كەسایەیتییە بەهێزەكان 

یا لەسەر گروپێكی كاربەدەست.
ل����ە ئەمریكا ئەم یاس����ا فەرعییە هاتووە كە 
بۆی����ان نییە لۆبی بكەن مەگ����ەر ئەوەی كە 
ب����ن، ئەندامەكانی  NGOیەكی سیاس����ی 
بە تەنی����ا وەك كەس����ایەتی دەتوانن بچنە 
دەفتەری كۆنگرس مەن و س����ەن����������اتور 
و...هت����د ب����ۆ داواكاری یارمەت����ی لەس����ەر 
ئیش����ێكی سیاس����ی و كۆمەاڵیەت����ی یان بۆ 
وەرگرتنی پش����تگیری لەالیەن ئەوانەوە، لەم 
سااڵنەدا كە ژمارەیەكی زۆر كورد لە ئەمریكا 
دەژین بەڵگەیەكی گرنگ و گەورە و زەق لە 
لۆب����ی كردن نییە، ب����ەاڵم كوردیش لە لۆبی 

كردنی رێكخراوەكان بێبەش نەبووە.

لە س����اڵەكانی 1988 كۆنگ����رەی نەتەوەیی 
پێكهات و لەسەر لۆبی بۆ كورد كاری كردووە 
و چەندین جاریش ئەو س����ەناتورو كۆنگرس 
گیراوە،  پەیوەن����دی  لەگەڵی����ان  مەنان����ەی 
بەرگری و پشتیوانی خۆیان بۆ پرسی كورد 
دەربڕیوە، بەشداری كۆنفرانسەكانیش بوون، 
لەم س����ااڵنەی پێكهاتنی رەس����می هەرێمی 
فەرمیی حكومەتی  نووسینگەی  كوردستان، 
هەرێمی كوردس����تان KRG لە واش����نتۆن 
دانراوە، ئەمەش نابێ توا بكات لوبی كوردی 
كەتەرخەم بێ����ت، هیوادارم ك����ە رێكخراوە 
گەنجەكان زیاتر لەسەر ئەمە ئیش كەن، ئەمە 
پێویستییەكی حەیاتییە چونكە لۆبی توركیا 
زۆر بەهێزە توانیوێتی لە دەزگای سیاس����ی 

ئەمریكادا كاریگەریەكی زۆری ببێت.

هەروەه����ا حزب����ی دیموكراتی كوردس����تان 
)رۆژه����ەاڵت( بەه����ۆی نوێنەرایەتی بەهێزی 
خۆی لە ئەمریكا بە دەس����تی كاك شەریف 
بێهرۆز لەس����ەر لۆبی كردن ب����ۆ كورد ئیش 
دەكات، وەك كەسایەتی و بەرپرسی میدیای 
ئازادیش د. ئازاد مورادیان و گروپێكی كارا 
لەگەڵ دەنگی كوردەكانی ئەمریكا لەس����ەر 

لۆبی كوردی رۆژهەاڵت ئیش دەكەن.
تا س����اڵی 1970 واڵت����ە یەكگرتووەكان هیچ 
بایەخێك����ی ب����ە ك����ورد و گرنگبوونی رۆڵی 
ناوەڕاس����ت  لەناوچ����ەی رۆژهەاڵتی  ك����ورد 
نەدەدا، لەو س����ااڵنەدا لە دەوڵەتی ش����ا لە 
ئێ����ران وەك رەحەتێك كەڵك����ی وەرگرت و 
ئەو كوردە پۆلیتش����ینانەش وا هاتبوون بۆ 
واڵتە یەكگرت����ووەكان لەو دەرفەتە كەڵكیان 
وەرگرت و دەس����تیان كرد ب����ە لۆبی كردن، 
بەاڵم بەسەر درێژەی بوونی كورد لە ئەمریكا 
هیچ لۆبیێكی بەهێز لەس����ەر ك����ورد لێرەدا 

نییە، ئەمەش چەند هۆی هەیە، 
1- نەناسینی باش و ئەهمیەت و پێویستبوونی 
لۆب����ی وەك سیاس����ەتێكی كاریگ����ەر ل����ە 

سیستەمكی واڵتە یەكگرتووەكان.
2- یەكنەكگرتوویی كورد و شەڕی هێز.

3- نەبوون����ی توان����ا و هێزی ئاب����ووری كە 
بنەڕەتی لۆبیە لە ئەمریكا.

4- نەناسینی كەلتووری سیاسی ئەمریكی كە 
كەلتووری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست جیاوازە.

ل����ە ئەمریكا لە س����ااڵنی پێ����ش پێكهاتنی 
كۆنگرەی نەتەویی ك����ورد پێكهێنەرانی ئەم 
رێكخراوە دەس����تیان كردبە لۆبی ك�����ردن، 
د. ئەس����عەد خەیالنی و د. نەجمەدین كەریم 
و چەند كەسی دیكە لەو كەسایەتییانە بوون 
و بەرای م����ن تەنیا رێگەی����ەك كە دەتوانێ 
ك����ورد بەهێز بكات، ناس����اندنی كوردە وەك 

نەتەوەیەكی دیموكراس����یخواز و ژیانخواز لە 
رێگەی )راوێژكاری، بەریڤانی، كەس����ایەتی 
و گروپی(ی����ەوە. دی����ارە رۆڵ����ی حكومەتی 
هەرێمی كوردس����تان گرنگ����ە و هەروەهاش 
رۆڵ����ی كەس����ایەتییەكان و گروپ����ەكان لە 
ئەمری����كا و ئەوروپا گرنگە و نابێ دەس����ت 
بخەنە سەردەست و هەر چاوەڕوانی خزمەتی 

رێكخراوە ناحكومییەكان بن. 
كاتێ كە دەسەاڵتدارانی ئەمریكی جیاوازی و 
شەڕی حزبایەتی كورد دەبینن، بۆ یارمەتی 
دان بە كورد تێناكۆشن بۆ سیاسەتمەدارێكی 
ئەمریك����ی زۆر عەجایەب نییە ئەگەر كوردی 
رۆژهەاڵت بە جیا لۆبی بكات و كوردی رۆژئاوا 
بە جیاواز، چونكە ئەوان لەچوارچێوەی یاسا 
نێو نەتەوەی����ەكان و نەخش����ە و خەریتەی 

جیهانی تەمەش����ای كورد دەك����ەن، نەوەك 
واڵتێكی سەربەخۆ، بەاڵم بۆیان عەجایەب و 
گرنگە كوردی پارچەیەك لە كوردستان چەند 
شتی جیاواز بڵێت و سیاسەتێكی یەكگرتووی 

بەرانبەر بە كێشەی كورد نەبێت. 
میدیا: تۆ خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستانی، 
كوردەكان����ی رۆژه����ەاڵت ل����ە ئەمریكا چۆن 

دەبینی؟
س����ورەیا ف����ەالح: كوردەكان����ی رۆژهەاڵت 
چەند دەستەن دەستەیەكیان بەهۆی تێكەڵ 
بوونی خوێن����ی لەگەڵ فارس����ەكان خۆیان 
بە كورد نازانن و بەهۆی س����ەركوت كردنی 
مێژوویی هەستی نەتەوایەتی بەهێزیان نییە، 
بەش����ێكیان كە لە هەردوو رەگەزەوە كوردن 
بەاڵم پێرەوی ئایینی جوو )Jewish( ن 
و خۆی����ان زیاتر بە جوو دەزانن تا بە كورد، 
واڵتێكی كوردیش بەالیانەوە زۆر گرنگ نییە 
و بە رێژەش بەشداری رێكخراو و كۆبونەوەی 
كورد نابن. هەروەه����ا كوردەكانی رۆژهەاڵت 
لە ئەمریكا لە بواری ئابوورییەوە زۆر بەهێز 
نین و لەالی����ەن هەرێمی كوردستانیش����ەوە 
هی����چ یارمەتییان نادرێ. پاش كارەس����اتی 
هەڵەبجە لەخەو هەستانێك لە ئەمریكا لەنێو 
كوردەكاندا پێكهات، بەاڵم هێش����تا ئاس����تی 
چاالكی كوردەكانی رۆژه����ەاڵت زیاتر لەنێو 
رێكخراوەكانی دیكەن و كاری حزبی دەكەن. 
چاالك����ی لە واڵتێك وەك ئەمریكا ئیش����ێكی 
گرنگە و پێویستی بە كات لە خۆبوردوویی 

هەیە.

سورەیا فەالح:  
كاتێ دەسەاڵتدارانی ئەمریكی شەڕی حزبایەتی كورد دەبینن بۆ یارمەتیدان بە كورد تێناكۆشن

ئەحمەد سەفا

aspeyam@yahoo.com

ژمارەیەكی زۆر 
لە كوردان لە 

ئەمریكا دەژین و 
بەڵگەیەكی بەهێز 
و گرنگ لە لۆبی 

كردن نییە

لۆبی توركیا 
بەهێزە و 

توانیوێتی لە 
دەزگای سیاسی 

ئەمریكادا 
كاریگەرییەكی 
زۆری هەبێت


