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ک بۆ  یه شه ڕه  هه:هامیلتۆن_ ر ڕاپۆرتی بکه...  ک ڕۆشنبیری کورد کخراوی چاک و کۆمهوازی ڕ بانگه
  !نووسی باشووری کوردستان چاره

 و  بینانهتتی کور  سیاسه وه ئه، عسدا و س ساڵ پاشتریش ندی ڕووخاندنی ڕژمی به روبه  سهله
دا  نووسساز و گرنگه  چاه و رووداوه ڵ ئه گه کردن له ه ڕ مامه هـ م بوو لهتی کورد رکردایه سه ی  الیستانهناڕی
   کورد له  و دوور نییه وه وته که خوازراوی ل ده جامی نه ن رئه هد  گۆڕێ و ئستاش  ئراقدا هاته  له که

  وه ئه. ! وه ره  ده تاڵ لی بته ستبه ده، دا"ئاشتی و هیوا"ی ئراق و ئراقی "ئازادی"ی  پرۆسه
ستی  رده  به ی خسته خۆینگی سیاسی موو سه کۆمنتک هه ب هیچ ده به  رکرداتیی کورد بوو که سه
و  ی ئهتی داهاتوو کانی سیاسه ره گه م ئه رده  به تی کوردی خسته میلله موو هیواکانی ریکا و هه مه ئه

.  دانا نادیار و گژاودا  ی کوردی لهنووس چارهتی  وه کی نیوده نتییه ره  و ب هیچ گهدا که  نوچه  له زلھزه
  ی ئراقی داڕوخاودا بینی و بوویه وه  بنیاتنانه رۆکی گرنگی له  رکرداتیی کورد بوو که  سه وه ئه

و  نوسی کورد له بوو چاره  رۆشن نه  ئراق کهی سیاسیی واره قهی  وه نهدنارز هرکی بزو بۆ دام هفاکت
نگدانی  ی ده ه نو پرۆس ی کوردی خسته نهی زۆر ی کورد بوو کهرکردات  سه وه ئه .اتگ  دهێ کو  بهدا ته وه ده
  که ن و هۆکارانه ش ئه مانه ئه.  وه ته ۆکرد کال نه کانی کوردی یه  گرنگه ییه وه ته  نه ه کش ستوورک که ده

 بکات  عراقدا کی له هالوکی  یه له سه ک مه  وهیی کورد هشیری ک ی رابردودا سهسا4   لهریکا مه خودی ئه
  . بت بۆ نهئاشکرای کی  یه هیچ پۆژه   و

ریکا  مه نوێ ستراتیژی ئه رله  سه م ڕاپۆرته ئه. رچوو  ده2006 /12 /6رۆژی  له ر هاملتۆن که راپۆرتی بیکه
لکی  خه دا که  ناوچه ک له  یه ندی پله مه ره هز، کردنیداج جبه یر گه ئه   و له وه ڕژته  ئراقدا داده له

  وته کانی بکه ندیه وه رژه ریکا کاتک به مه ئه که دات  نیشان ده وه شدا ئه مه ک ئه ته له ، بت کوردستان ده
  . کات ده کانی خۆی یهتی  تایبه ندیه وه رژه به یری  سهنیا ته،  وه یهترسی مه

رد کو رکرداتی  سه وورک کهست ده، کات ستووری ئراق ده ستکاریی ده هامیلتۆن ده/ر راپۆرتی بکه
ندکردنیدا  سه  و په وه  نووسینه شداریی له  به وه تکی بونه ماسه  حه  بهیشکاتمان  و هه مسساردانه خه

  :ستووردا  ده  له م ڕاپۆرته ی ئه پ به...  کردووه
  .  وه کرته ش ده خواستی کورد دابه سامانی ئراق دژ به+ 
جکردن  کی هیچ و قابیلی جبه یه مادده، دا  بنچینه  خۆی له رکووک که که بهت  ی تایبه140ی  مادده+ 

  . خرت زانراو دوا ده کی نه یه بۆ ماوه،  نییه
یای   و خه فسانه  ئه ش که تی ئراقی و زۆ شتی دیکه سه قی ده  نوچه وه ڕنه گه کان ده عسییه به+ 

  .  وه کاته رۆشنتر ده، ت ده  بایدا هه نیا کورد گۆرانی به  ته ک که"ئراقی فیدراڵ"
ویست  تیانی خۆشه هاو  

 ک کارتی گرنگیشمان کۆمه دا و که  ناوچه  لهنگین سه کی گرنگ و به یه ژماره ی کورد ئیمۆ ئمه
دا  که  راپۆرته ی له ندانه و به ئه  که ین  بده وه ی ئهو ک هه یه موو شوه هه بت به ده  بۆیه،  یه وه هست ده به

   که وه جۆررک داڕژرنه بکرن و به پ گۆڕیانوئال ی که  کوردستان و کشه تن به  و تایبه هاتووه
  . وای کورددا بن ره ی ت کشه هخزم له
 ..  

   :ین که دا داواده  لره بۆیه
   به ونکهچو،  هو جکردنه  بواری جبه خاته نهر هاملتۆن  راپۆرتی بیکه ریکا مه کانی ئه کگرتوه  یه  والته/1

کی  یه کشه وهن  ده ست ده ده له یان قینه ترین دۆستی راسته وره گه،  م ڕاپۆرته ڕۆکی ئه کردنی نوه پراکتیزه
  . ن که  بۆ خۆیان دروست ده دا هک هناوچ نوێ له
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  و ل  بۆالی گه وه نهر کان بگه هسازنوس  چاره رهابت بۆ بری ده، کتی یه تی پارتی و رکردایه سه/2
، داالچۆالن قه  وش ری ڕه  سه له  سیاسیماننوسی ن و چیتر چاره ل بکه گه مان له ه  مامه وه ته فافیه شه به
  .  وه  کرته کالنه یه،  وه کانه رگا کۆمداوه پشت ده له
کی ت نی سیاسهووب هن   به نین که یه  رابگهکان ریکیه مه  ئه  به یامه و په ک ئه یه وهموو ش هه  به پویسته  /3

  . گۆرین ده یاندا  گه  لهکردنمان ه همیکانیزمی مام، کانی کورد داخوازیه ر به هرامب به یان راشکاوانه
و  ترسناکی ئه ست به هه، کورد کانی  نیشتمانیه تیه سایه رۆشنبیران و که،  هاتووهش  وه کاتی ئه  /4
نابت . وه هییدانی  بواری کاری مه نه کانیان بخه خنه ره یڤ و نووسین و په، یدان  مه نهب ن و  بکه النه سه مه

  ندییه وه رژه ت و به  سیاسهتی حمه ڕه ر  به ینه خهب نفالکراوی کیمیابارانکراو لکی ئه گه ری ده قه چیتر
بت  ده ، موو کوردیش ی و ههکت رتی و یهپا. تیک تی پارتی ویه رکردایه ریکا و سه مه  ئهکانی سیاسییه

مان  که له گه  خواستی  لهدا هیچ ڕزک   ئمهینگی ده ب  له کهین   بکه وه ست به   هه وه م راپۆرته له
وارکی دخوازمان   هه به، ی ئستا کراوه کارپ ته م سیاسه وامیی ئه رده ش به  و بۆ ئایینده گیراوه نه

  . نت یه ناگه
  سوید/ندی چاک  ناوه
  سوید ک ڕۆشنبیر له کۆمه
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