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   وه آاته دنیا دهآانى  رانیه  نیگه رۆك بارزانى له بوش سهرۆک  سه
ی  ره  با کانی کورد له نگیه دته

ی  که ره رماوه حس و شه  نه ڕاپۆرته
  دا م ڕۆژانه  له  که ر هامتۆن بکه
   و به کی زۆری داوه دایه رو سه سه
   لهرانی  ستی نگه و ههها وتار ده

کوردو  یۆزــــــــــــکی دس ن خه الیه
 و تان و بیانیـــــــــــــــــــــــــــــــکوردس
 کانی جیھانیش  داره تمه سیاسه
 و چوک وره  گه له تکرایی   بهکی کوردستان ت خه  تایبه ،به هنوسراو

ران و نا ئارام بوو  بگهر هاملتۆن   بکه ی  دوژمناکریه رتهۆم ڕاپ به
کانی کوردستانی و عیراقی بیرو بۆچونی  نه ران و الیه واوی نوسه ته

 تکرایی  و به وه هرز کرد به  م ڕاپۆرته تی کردنی ئه  دژایه خۆیان به
ی  که رگ بۆ ڕاپۆرته کی کوردستان و دۆستانی کورد گوتیان مه خه

م  و ئهکانی عراق  گرفته   که  پییان وایه ی که وانه ر هامتۆن،ئه بکه
کرت  جی ده  ج به دا هاتووه و ڕاپورته  له  کهی ندانه بهو   به ناوچانه

  بن  ده دهو تکایی ئاس کی عراق به ریکاو خه مه تی ئه وله وا ده ئه
  ر هاملتۆن به ی بکه و ڕاپۆرته ئهوتوون ،   گو گادا خه  له پم وایه

 عراق و لی کانی دوژمنانی گه ڕه بیرو باوه   که واوی دیاره ته
   کردووهیانچاو  ڕه یه م شوه  به ن کهلی کورد ژمنانی گهت دو تایبه به
 ج   به  پیان وایه  که وان دیاره ،ئه یان داڕشتووه م ڕاپۆرته ئهو
 و بو ن ر بکه  سه کان چاره ه کش  دکارن که ڕاپۆرتهم  ج کردنی ئه به

  م شتکی ئاشکرایه ،بهن دا ڕزگار بکه یه م کشه  خپیان له یه شوه
لی کوردو   گه نت به یه گه ترین زیان ده وره  گه م ڕاپۆرته  ئه که
ریکا  مه تی ئه وله  دهۆ ب هش رانه رماوه و شه وره شکستکی گهها  روه هه

ر  رابه ند به کان چه گرفتهلکو  کان ناکات به ریه  سه ر چاره ک هه و نه
  رکا له مه تی ئه وله  ده م ڕاپۆرته ج کردنی ئه  ج به به  وه کاته ده
بت  ستکی مژوویی ده  شکه  توش به وه  میانه ر ی خاوه موو ناوچه هه

 هسک گرانتر  و جیھان زیتارکی کورد موو خه ر چاوی هه  به و له
  کات ،چونکه یان دهماشا  تهیارکی خۆی  نه لی کوردیش به بگه ده
توش  دا 1975 سانی   لهی لی کورد گه   بوو که مریکایه م ئه ر ئه هه
ی  وه  بزوتنه  هراویان له رکی ژه نجه ست کردو خه ترین شکه وره گه  به

ل  گهچلۆن   مان کهش دیکوردستان داوردووکلی  گهی ازئازدی خۆ
و   وه کرده کان ده کگرتوه  یه ته یه ڕژمی وی کورد قزی خۆیان له

ر و  ک کیسینجه  وهکانی هتی سایه  که هفرینیان ل زاران نه هه
زن   هۆکارکی مه   ،چونکه وه کرده  ده مانه رده  سه و رپرسیارانی ئه به
   دا دژ به مانه و زه  له  کهدا تیه وله  نو ده و پیالنه  گانی ئه  لهنبوو

بینت  لی کورد ده  گه مۆش که ،ئهمرد  و کوردیآش نهکورد گایان
لی   عراق و گه نهر هاملتۆن د ک بکه دارانی وه تمه سانی سیاسه که

هاتنیان بۆ کوردستان   بیر کردن و نه  له ن و جگه که  بیر ده کورد له
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روو ڕا   سه لی کورد له  گه  که،دا ی  دایه نگ و سه  ده  پ له م ڕاپۆرته ئه
  سته و هه بهو م ڕاپۆرته به ننگ بوو ران و دته گه ن نده  تا خواروو چه

ش  مه  ئه  که،ڕشتنی ڕاپۆرتکی ئاوا دا دا  له وه دنه واو بیرکه ناره
ی دیبلۆماسی و   ڕگه  له ڕی تواناوه وپه  به  که لی کورده مافی گه

م  ئهرانی  هۆکاران و داڕیژه گژ  ستی پیرۆزی خۆی دا به ربینی هه ده
  وه تی خۆیه رکردایه ڵ سه  گه نگی له ک ده  یه  دابچت و به وه ڕاپۆرته

 کان دا وته ستکه واکان و ده  ڕه ل کردنی مافهپشنیازی ناپاکی   له
  سته  هه موو دۆست و دوژمنانی خۆی له  جواب بت و هه  به هدسۆزان
م بیرو   ئه  که ،خۆ دیاریشه وه کانی دا ئاگادار بکاته پیرۆزه

   کردووه تی خۆی ریه ی کاریگه که  تیه رکردایه ی کوردو سه بۆچوونانه
ک  رۆککی وه  سه بینین که  ده شه ر بۆیه ههک دا   ناو دی خه له
دا ترین زلھزی جیھان  رهو   گه مۆ له  ئه رۆک بۆش که  سهڕیز به
ن  کان بکه ل گۆڕانکاریه  گه  کهنوانیشن دکار ر ئه ژمردرت و هه ده
زن بن   هۆکارکی مه توانن که تی ناوین دا و ده ی ڕۆژهه  ناوچه له

ل   گه ت له دی هنانی دیموکاتیه شتی و وهڕو ئا راری شه رقه بۆ به
فۆنی  له ندی ته یوه په  بینین که ده دا، رانه ڤه م ده کی ئه واوی خه ته
  ندیه یوه م په ئهکات،  دهداکوردستانرمی  ههرۆکی  ڵ سه  گه له
رۆکی هژای  سه ل  گه ا لهمریک ک جمھوری ئه ره  سه ی فۆنیه له ته

  تی که  تایبه به  یه ههخۆی کی زۆری  گرنگیه  که  دیارهدا کوردستان 
کی   هیوایهش مه ،به وه کاته دنیا ده  وه کانه نگیه  دته لی کورد له گه

  وه  دی کورده کان به کگرتووه  یه ته تی کردنی وه تری دۆستایه
ر هامتۆنیش  ی بکه که  ڕاپۆرتهر گه کرد ئه خشت،خۆ گریمان به ده

ن و   ناو ببه لی کورد له  گه رگیز نکارن که وا هه هج بکرت ئ ج به
باتی نیشتمانی و   خه  له وه ز ببته  پاشگه ن که لی کورد بکه  گه وا له
کانی   ئاواته لی کور چۆک دابدات و به  و گه وه تی خۆیه وایه ته نه

و  کی دوژمنکارانه یه ر شوه هه به  که   من پم وایه،گات   نه وه خۆیه
  رگیز نکارن که هه تازدوژمنانی کوردها راپۆرتی ئاوا  ستنی دهرخ ده

ست و بیری   و هه وه و دوا بگنه ره لی کورد به جارکی تر گه
لی  روونی گه  ناو دڵ و ده خۆیی و ڕزگاری کوردستان له ربه سه

کانی خۆی   ئاواته  کورد به  که حاله  مه ،تازه وه نه  دوور بخهداکورد
  رگیز به هههیدانی کوردستان  زار شه زاران هه ی ههگات و خون هن

خۆیی خاکی  ربه و سه ره لی کورد به  گه مجاره  ئه،ڕواتفۆ نا
 ی جیھانک  و هیچ هزو توانایهنگاو داوت  ههکوردستانی خۆی 

 و  وه لی کورد جارکی تر پیشل بکاته واکانی گه  ره  مافه نکارت که
ینۆ بیاری ج و  وه خۆی دوور بخاته نوسی   مافی چاره کورد له

ی  که نه  بۆگه ره  بیرو باه،جارکی تر وه نه لی کورد بده سایدی گه
لی کورد  ر گه  سه کان به مه جه کان و عه کان و ڕۆمیه به  عاره شۆڤنیه

ر  ،هه  وه نه نفال و کیمیا باران بکه  و کوردستان ئهوه پیننه سهبدا
 ویست   دژ به یی که هزکی دونیاو ناوچهر  ن هه  الیه نگاوک له هه

وتنیان   خون ڕشتن و ژر که  له لی کورد بکرت جگه و خواستی گه
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  مریکا له  ئه  که دیاره . ونکی بۆ دوژمنان تدا نیه رکه هیچ سه
   له مۆ ئواره  ئه   که  ،بۆیه یشتووه لی کورد چاک گه ران بوونی گه نگه
رۆآی  سهی ڕزان جۆرج بوش  نوان به  لهفۆنیا له ندی ته وهی هپ

سعوود بارزانی  مههژا ریكا و  هم آانی ئه آگرتووه  یه ته ویالیه
  ندنه سه ره په  کرت و باس له ده رمی آوردستان رۆآی هه سه
و  ی به مریكا ئاماژه رۆآی ئه سه و  کرت دهدا آانی عراق  سییهسیا
یاندنی   پاش راگه  له  آه کات دهلی آوردستان   گهی انهرانییی نیگه

تۆن كهراپۆرتی برۆك  سهڕیزدار بۆش  ، هودی هاتو  وه وه هر هام
و  مریكا له رۆآی ئه سه آه وه کاته دهدنیا   وه له بارزانی

ر  رگرتنی هه  و پش وهگات دهلی آوردستان   گهی انهی رانییه نیگه
دا  عراق  ا لهمریك تی آارآردنی ئه ی سیاسه  باره  لهیشبیارك
آان  رانییه گرت و نیگه ده ر وهك  موو الیه  راوبۆچوونی هه گوێ له

رۆك بوش  دا سه  فۆنییه له  ته ندییه وه هپو  ر له هه.آات چاو ده ره
آانی  شه  هاوبه دیھنانی ئامانجه ی بۆ به آه ندیی خۆی و وته پابه

 بۆ  و دیموآراتهرخستنی عراقكی فیدراڵ   سه ردووال آه نوان هه
  هو اتهآ ده  وه  لهئكیدیش و ته وه کاته دهرۆآی آوردستان دووپات  سه
   بگات آه وتانه سكه و ده  رگا نادات آاركی وا بكرت زیان به آه
    . هدی هاتوو به
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