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 ڕۆ نجه ڕزگار ڕه .... هامیتن-ر کهیی ب که  ڕاپۆرته  لهڕوانینک

سکی ب  ند که چه  که م جار نیه که  مژوودا یه له
ون و  باربردنی خه ڕژن بۆ له ویژدان پیالن داده

تی   تایبه  به وساوه النی چه  گه یان له ده باتی خه
 مژوو دا  ر چاوک به گه دنیام ئه، لی کورد گه

 و) لۆزان (ی که  گوه یمانه  په وه بخشنینه
  ند کۆلکه یان پیالنی تر چه و ده) زائیر جه(

ر و لی  ک جمس بکه دارکی وه تمه سیاسه
 ڕاپۆرتکدا  م له که نگاوی یه ک هه هاملتن وه

 ب   و پاشانیش به یان کردووه ئاماده
م   ڕاپۆرتی ئه و کراوه یه  په وه وه پداچوونه

م   له ککه یه) هاملتن_ ر  کهیب (ناوی ش به جاره
 ب گودان   به  داڕژراوه ی که  شوومانه نگاوه هه
نھا بۆ  ر ته النی ئراق هه نووسی گه  چاره به

کانی زل هزکی دونیا  ندیه وه رژه پاراستنی به
  . نگ و دژوار یرانکی ته  قه وتۆته مۆ که  ئه که
لی ئراقی  مریکا گه ی ئهکان کگرتووه  یه  ووته که

کانی   زۆر جگاو ڕگادا هزه  له له و گه کانی ئه رگباوه جه، ترین ڕژمی فاشی ڕزگارکرد له دڕنده
  وه ته  ناو کۆشکی نه مریکا خۆی له ر ئه  چاوتروکانکدا هه چی له مریکایان گوباران کرد که ئه
ر  ش هه قه  زه ه و هه چم ئه  وای بۆ دهرین نین و داگیرکهر  ڕزگارکه  ئمه یاند که کاندا ڕایگه کگرتووه یه

 خۆیان   کرچ و کاه و ڕاپۆرته وت به یانه مۆ ده  ئه  بوو که فامانه  نه داره تمه  سیاسه و جۆره ڕاوژی ئه
   له که) تنهام_ ر  بیکه ( ناوی ی به و ڕاپۆرته جا ئه، وتوون  تی که ی که  دژواره یرانه و قه ن له ڕزگار بکه

ر  گه چی ئه دا که که  ناوچه مریکا له تی ئه تی سیاسه  ستراتیژیه کرێ به  ده  گوایه کراوه نددا ئاماده  به79
ی  که  ڕماوه ددام و ڕژمه  سه ی که وانه ک ئه ڵ وه  کۆمه  گۆڕکی به بته  ده وه  قوی تی بوانین ئه به

ی  مریکا گۆه  ئه م که  ده وه دنیایه  به و ڕاپۆرته وکردنی ئه یه  په به، لی ئراق جیھشتوون بۆ گه
   پۆژه بگرێ له ست هه تی ده واوه  ته ب به  و ده وه هیچ ناگیرته   یان به مجاره  لژی و ئه وته که ده
  نهو بۆچوو لماندنی ئه بۆ سه، نگ دژی ترۆریزم و ملمالن و جهڕاست  تی ناوه ی ڕۆژهه که وره گه

  ..   دا هاتووه  کرچ و کاه م ڕاپۆرته  له ین که که  ده و خانه ندێ له تاوتووی هه
  .. ی که تیه رکردایه لی کورد و سه رامۆشکردنی گه فه* 
   لهزراندنی ئراقکی فدراڵ و دیموکرات  و دامه وه  بنیاتنانه تی کورد له رکردایه نگی کورد و سه سه
) هامتن _ ر  بیکه (ی که ی ناو ڕاپۆرته رامۆشیه و فه  جا ئه رچاوتره ئراق بهکانی ناو  موو هزه هه
  و ڕاپۆرته کارانی ئه  ئایا ئاماده وانه  گۆڕێ له تی کورد زۆر پرسیار دنته رکردایه  کورد و سه ت به باره سه

تی کورد و  رکردایه اویان سه یاخود چ؟ وه نه  ئراق جیا بکه وت کوردستان له یانه ست ده نقه  ئه خۆیان به
 ؟ بینیوه مانی کوردستانیان نه رله رم و په تی هه ی ئازادی کوردستان و رۆی حکومه  ساه15زموونی  ئه

ی   کشه  ئراق لکنراوه  کوردستان به ی که و کات و ساته  نازانن له تمادارانه  سیسه و کۆلکه یان ئه
   ئایا له؟ی که  ڕزگاریخوازه وه ی کورد و بزووتنه  کشه  به ند بووه به  یه م ناوچه ئهقامگیری  ئارامی و سه
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ی چل  توانن مافی نزیکه  دهو گۆبالیزملۆژیا  کنه می ته رده  سه مۆی جیھان له کانی ئه  سیاسیه هاوکشه
ی  و ئاواتهو هیوا  ئراق تروسکایی ئه  کوردستانی لکندراو به مۆ له  ئه ن که رامۆش بکه ملیۆن کورد فه

 . وه ش ڕوونبکرته و گومانه ب ئه ده،  یه  هه رامۆشکردنه و فه  زۆر گومان له کرێ؟ بۆیه دی ده ل به
  *..  کوردستان ی ئراق له که داگرتنی ئا شونراوه 
اقی ی ئر که  ئا شوندراوه کات چونکه  جیاخواز تاوانبار ده کورد به) هامتن_ ر  بیکه (ی که  ڕاپۆته 

وی   هه  و له وه ی ئراقدا بمنته  چوارچوه ویت له  کورد نایه  که وه داته  لکی ده و مانایه  به داگرتوه
) ر جیمس بیکه (دا که وه  کۆچ ڕه  له رسوڕمانه ی جگای سه وه ئه، خۆدایه ربه زراندنی ووتکی سه دامه
   و به وه کانی کوردستان نیشته شت و کوه  ده رک له  کۆپته مریکا بوو به ی ئه وه ره زیری ده وکات وه  ئه که

کات  و باسی ده  ئه ی که و ئایه ی ئه که ره ژر سبه ی دوو ملیۆن کورد له  نزیکه که چاوی خۆی بینی
 گوێ ی  ک له وه  و ڕاپۆرته کارانی ئه ئاماده،  قوربانی زاران مناڵ و پیر و الو بوونه  هه ڕاونرابوون و به

  و ئایه ژر ئه ر له نفال و کیمیابارانی کوردستان هه  ئه یابیستب که ب نه لۆ ده  گه گادا نووستبن وایه
ی  ژه نگه کانی ته  هۆیه ک له  هۆیه به  تاکو گیراوه مۆ دانه  ئه و ئایه پاشان خۆ داگرتنی ئه، نجام درا ئه

   له ن جگه که  ده باسی لوه) هامتن_ ر  بیکه ( ی که یهو ئا ئه، م بدرت ه  قه مواری ئراق له باری ناهه
ش وا  یهو ئا خشت ئه کی تر نابه نترای دیکتاتۆری زیاتر هیچ مانایه تی سه سه همای شۆڤینیزم و ده

ر  گه  ئه یه مۆی ئراق هه مواری ئه  باری ناهه ندی به یوه  چ په  کوردستان داگیراوه  له  ساڵ دت که15بۆ 
 پش   ئاسانی بیریان چوو که  وا به و ڕاپۆرته کارانی ئه گینا ئاماده بت ئه  دوادا نه لهستکی گوی  به مه

  رگری له زیری به ی وه) دۆناد ڕامسفد (مریکا و ی ئه وه ره زیری ده ی وه) ڕایس لیزه کۆنده (م کی که یه ماوه
رسامی  ست و سه وانیان به ی ڕۆژنامه ۆک بارزانی کۆنگرهر شانی سه ری ئای کوردستان شان به ژر سبه
ی  سته ر ده گه  بم ئه  ماوه وه ئه. تی کورد و کوردستان رکردایه  هژایی سه ر به رامبه بی به رده خۆیان ده

ردانی کوردستانیان بکردبا   سه م ڕاپۆرته ی ئه وه پش نووسینه) هامتن_ ر  بیکه (کاری ڕاپۆرتی ئاماده
  ک ئای کوردستان له  ته  کوردستان ئای ئراقیان لهتی رکردایه  کورد و سه وت که که  دیارده ۆیان بهب
  مه موو که ب و هه ره  کورد و عه نی ئراق به  گه ی که و ئایه ئه،  واسیوه مانی کوردستاندا هه رله په
وت  که  دیار ده  بۆیان به و کاته سندیان کرد ئه  په1958مووزی سای   ته14 شۆڕشی  کان له تیه وایه ته نه
 . تندراون ه خه رب هه کانی عه  شۆڤینیسته رامزاده  فیتی حه وان به و ئه  کورد جیاخواز نیه که

  *.. نترای تکی سه سه زراندنی ده  ئراق و دامه ی فدرالیزم له وه شاندنه وه هه 
  وه رنته گه  ده وه مۆی ئراق بۆ ئه ی باری ئه یه نگژه  و ته و توندوتیژیه  ئه  گوایه دا هاتووه که ڕاپۆرته  له
کی  یه  هۆی ئاژاوه  به بات و بووه  بوون ده  پارچه و پارچه ره ت ئراق به وکردنی فدرالیه یه  په که
  گای ئاماژهی ج وه ئه، زرنن نترای دابمه  ڕژمکی سه زانن که  باش ده  وای به ری بۆیه رتاسه سه

 بۆچی  نترالیه زراندی ڕژمکی سه ستیان دامه به ر مه گه  ئه داره تمه  سیاسه ند گله و چه  ئه پکردنه
ی  وه  زیندووکرندنه نترالیزم واته  خۆیدا سه  خۆی له  چونکهددامیان البرد؟ نترای سه ڕژمی سه
  که ی باره وه زرت بۆ ئاسایی و ئارامکردنه نترالی دامه ر ڕژمکی سه دا هه و کات و ساته  لهت دیکتاتۆریه

تی و  ینه  مه  له ی چل سای ڕابردوو جگه ماوه  له کهددام  ی سه که  فاشیسته  ڕژمه  هزتر ناب له به
ی  وه ئه، هشت  جنه چی تری به هین زیاترکا ه  کۆمه  به  و گۆڕهنفال ری و کیمیاباران و ئه سه رده ده

ن  به ری ناوده رتاسه کی سه یه مکی جیاخواز و ئاژاوه  سیسته می فدرای به  سیسته یه سته وه جگای هه
یان  تی ده بت یان مژوو و شارستانیه وروپا فدرالی نه  ووتانی ئه وان و زۆر له می ئه ک سیسته وه

کردووه   ئاماده یان پۆرتهاو ڕ  ئه ی که یه سته و ده بگومان ئهبیستب  نهکانیان   فدرالیه ی ووته ساه
  .  قهلی ئرا کانی گه ون و ئاواته  گۆڕنانی خه  و له وه  نانه ستیان ئاژاوه به مه
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  .. ) 140 (ی رکوک و دواخستنی مادده ی که له سه  مه  به وه پداچوونه* 
   ملیۆن ئراقی که10 مافی   به  خۆیدا پشلی کردنه ی لهخۆ ستوری ئراق  ده ردان له ست توه ده 

  ب ستووری ئراق دا بگره  ده  له ردانه ست توه وخۆ ده ش ڕاسته وسته و هه  ئه سند کردووه ستوریان په ده
ک رکو تی که  بژنگ بگرن و کوردستانیه ری ڕۆژ به وێ به یانه کی تریش ده  الیه ک له  الیه له  ڕزی کردنه
ر هیچ  هه، وتوون  تی که ی که  و توند و تیژیه یه ژه نگه م ته نھا بۆ خۆ ڕزگارکردنیان له ر ته بشونن هه

وی و  فه می سه رده کانی سه  کۆنه خشه  مژوو و نه یانتوانی چاوک به  ده یه سته و ده بت ئه نه
  رکوک یان چاوکیان بخشاندبا به  کهتی  کوردستانیه  له کان بخشنن تا زیاتر حای بوونایه عوسمانیه

رکوک  تی که ی کوردستانیه له سه مۆ مه  تاکو ئه وه زراندنیه تای دامه ره سه ر له مژووی ئراق هه
ک  رکوک یه  ئراقدا که ک له موو نائارامیه  هه ی ڕزگاریخوازی کورد بووه وه کی بزوتنه ره کی سه یه کشه
ی زۆر  که سته به بات مه  دی کوردستان ناوده رکوک به  شاری که مر که رزانی نهبا، کانی رچاوه  سه  له بووه

  رکوک بکردبا به  شاری که  چاوپۆشی له1970ئازاری /11ی  وتننامه  ڕکه ر له گه  خۆ ئه ڕوون و ئاشکرایه
کانی  کیه ره  سه  هۆیه ک له یه، کرد ده) تاپۆ (ر سه کانی تری کوردستانیان له م شاره  ده وه دنیایه

تی  ی کوردستانیه له سه ر مه سه تی کورد بوو له رکردایه یلولیش پداگرتنی سه سی شۆڕشی ئه ره هه
ستاندنی دی  تی کورد وه رکردایه  ب گودان و پرس و ڕای سه به) 140 (ی  جا دواخستنی ماددهرکوک که

ی سیاسی قوتر  ژه نگه مواری و ته  و ناهه سوورهگجار   هلکی یه  که ش گومانی تدا نیه وه  ئه کوردستانه
ر چوو کورد سازش  سه  به وه  کاتی ئه بات چونکه خ ده در و دۆزه و هه ره نووسی ئراق به کات و چاره ده
   . رکوک وای که تی پرسی ڕه  تایبه کی ئاوا دژوار بکات به یه له سه ر مه سه له

  ...  و توانینه نجامی ئه ره ده**** 
داری  تمه ناو سیاسه ک به ڵ کۆمه گه  له نجام داوه تنیان ئه یان چاوپکه  ده که کردنی ڕاپۆرته ه بۆ گه* 

  تیانه سایه و که شکی زۆری ئه  به  که وه کاته  ڕوون ده وه ش ئه وه ئراقی بۆ ڕاکشانی بن زمانیان ئه
   خشته یان له و ڕاپۆرته کاری ئه ی ئاماده سته دهعسن و  ڕی بهۆگ ی ڕژمی گۆڕبه رده روه  و په رماوه به

  . تاندوون ه یانخه  و هه بردووه
 بگومان س ووتی  که کارانی ڕاپۆرته ر ئاماده سه کرت له دیده ڕوونی به ر به وروبه فشاری ووتانی ده* 
  ی کورد له  کشه یستووهیانو مۆش نه  تاکو ئه  لکاوه  کوردستانیان پوه ری ئراق س پارچه وروبه ده

  رس ناکرت و له ی باشوری کوردستانیان پ هه و ئازادیه  ئه ن وه ر بکه سه ی خۆیاندا چاره چوارچوه
موو   هه  به  دی بت وه لی کورد به مافی گهکی کوردستان  یه  پارچه  له واندا نیه ندی ئه وه رژه به

کی تر   الیه لهدیھاتوون   به که ن ده لی کورد ده ی گه وتانه هستک و ده باربردنی ئه وی له کیش هه یه شوه
راسان  ری هه وروبه  ووتانی ده  ئراقکی فدراڵ و دیموکرات زۆر له  له بی شیعه زهه ستی مه باده
 و) یت کوه (ک  وه یان تیایه بی شیعه زهه م یا زۆر مه کی که یه  ڕژه ش به و ووتانه  ئه  چونکه کردووه

 ساکارترین  یه مینه ست که  باده و ووتانه ندێ له  هه  بگرهنداو  ووتانی که ندێ له و هه)  سعودیه(
  بی شیعه زهه  مه ڕگا بهجا چۆن ، بن زهه  مه ی شیعه% 98دا  سه له) حرین به (ک  ووتکی وه نموونه

  .  وه ترسیه  مه وته خت و تاراجیان بکه  تهکی نزیکدا یه  ئاینده  له ست بت که  ئراق باده ن له ده ده
مریکا  کانی ئه و دوارۆژ و ڕزگاربوونی هزه  ئاینده نھا بیریان له ته) هامتن_ ر  بیکه (ڕاپۆرتی* 

  یه ژه نگه یران و ته و قه  له  چۆن خۆیان له  که  نووسراوه  توندوتیژه مواره  ناهه و بارودۆخه  بۆ ئه وه کردۆته
  نیان له گفت و بهکانیان  وتنه ی چاوپکه  میانه  بگومان له  بقوچنن وه که  ناوچه ن و له ڕزگاربکه

   که رگرتووه وه) عس کانی ڕژمی به رماوه به (بی ئراقی ره کانی عه رسته زپه گه ندێ ڕه هه
  . یمی نوێ ی ئراق  سیستهو نا وه بنه ر گه پارزن ئه کانیان زیاتر ده ندیه وه رژه به



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 23-12-2006 20:35 

4 

رگامان  ده.. دا کان ده به زهه  مه تی کورد و شیعه رکردایه رگای سه  ده  له نگکی ترسانکه  زه و ڕاپۆرته ئه* 
ی  که یمانه ک په  وه که یه ی کورد نامه بۆ ئوه،  وه ینه که  ده گریس دووباره ش و نه  و مژووی ڕه وه نه لبکه
  ت بگرنه سه  ده تانتوانیوه  نه  ساه1300   تدا نووسراوه که هی کانیش نامه به زهه  مه زائیر بۆ شیعه جه
   پویستی به و ئراقه ئه،  ئران وه ڕنه  ئراقی نین و بگه  کورتی ئوه رن به ی به ڕوه ست و به ده
زۆری  کرد جارێ کاتی   باسیشمان لوه ی که و دیموکراتیه  و ئه یه نترای تۆتالیتاری هه تکی سه سه ده

 زوو بیدرکنن  چیتان پیه..  یه ی گفتوگۆدا چیتان هه ره نجه  په  له وه نه رگاشمان لناکه ر ده گه ئه، . ماوه
  .  پار مان به  ساڵ خۆزگه ب بن ساڵ به ر ده  پاشان هه هاتووه ساڵ نه ره تاکو سه

   پویسته وه ره  ده  و چ له وه اوه ن ری کوردستان چ له ماوه موو کات و ساتک زیاتر جه  هه مۆ له ئه* 
ن   و پشگیری لبکه وه  بقۆزنهی کوردستانرم رۆکی هه ی سه که ردانه به  نه وسته م و هه ریان وه سه له

کانی مژووی   گوه  و بۆنی پیالنه ی کورد و کوردستانه دان ساه باتی سه  خه دژ به  و ڕاپۆرته  ئه چونکه
  . لدت
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