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  کر هیوا به ... !هامیلتۆن دا-ر ی بیکه که ڕاپۆرته ر ڕۆشنایی به  له  کاری زیاتره تی کوردی پویستی به دیپلۆماسیه
 ئاکام  ی به ندشه و و ئه  خه هامیلتۆن له-ر ی بیکه که ی ڕاپۆرته وه  پش بوبونه ی له وانه  ئه نگه ڕه
  ك له  وه و ڕاپۆرته ی ئه وه  پاش خوندنه  و لهئستا، ژیان باتی کورددا ده یشتنی کاروانی خه گه
یت و  موو به و هه  له ریان سوڕماوه کان و سه اچهیان ڕ  خۆشه وه و خه  ئاوا له وه ر ببنه  به وه که رزاییه به

  وه  گومانیشه  به بیستران و بگره مریکا ده یمانتی کورد و ئه ی هاوپه رباره وێ ده  و له  لره ی که یه بالۆره
   کاتکدا هشتا له سترت له دا ببه و دوانه  نوان ئه  له یمانی تر که ر بۆندیکی هاوپه  هه بواننه

  بن که دا هه رپرسیارتیه ی به رزه  به و ئاسته هامیلتۆن و له-ر ی بیکه که ك گروپه سانی وه مریکادا که ئه
  . ن  هزرکه یه و شوه به
مریکا   ئاستی ب باکی ئه  له رپرسه  یان ک به کات وه ست پ ده  ده  کووه له  که م و کوڕیه م ئایا که به
  ر کورد؟ رامبه به

  ت به باره  سه وه مریکا بخونینه ی ئه  حای حازردا بتوانین ستراتیجی تازه سمان له م که ڕناکه باوه
م   سای داهاتودا به کات له  ده بۆ ئاشکراکردنی ئامادهمریکا خۆی   خودی ئه هشتا که، وشی ئراق ڕه
  یه که وشه گرتنی ڕه نه ند هه  هه می و به رخه م ته ری بنوسین که سه توانین لی بدوین و له  ده ی که وه ئه
.  کوردستان ت له سه کانی ده زگا جیاوازه  یان ده ر وه ماوه ر ئاستی جه سه ی کوردان چ له ن ئمه  الیه له

پانی کوردی  ر گۆڕه سه  له  که یه وانه وست و کاردانه و هه ستم ئه به نتریش بیم مه ڕوو ی به وه بۆ ئه
ك دوا  روه م ڕاپۆرت نییه و هه که  یه وه  خۆ ئه باشه.  که ی ڕاپۆرته وه  پاش بوبونه  له  ئاراوه هاته

وستکی وا   و هیچ هه قه ه ت یان هاته م ڕاپۆرته نھا له  پای چی کورد ته  له واته که! ڕاپۆرتیش نابت؟
ڕی  ند سای ڕابردوی شه ی چه  ماوه  له ی که و پشنیار و ڕاپۆرتانه ر زۆرك له رامبه بوو به رفراوانی نه به

وتۆی  و شتیکی ئه وتران و پشنیار کران  وه ر چاوی ئمه  به  ئاسانی به  و زۆر به  ئاراوه ئراقدا هاته
   ئاگا بنت که  به  خۆشه وه و خه ی کوردان له  هامیلتۆن ئمه-ر اپۆرتی بیکهتۆ بیت ڕ! وترا ر نه سه له
  زانین له مریکا ده کی ئه  یه یمانی ژماره  دۆست و هاوپه ین و خۆمان به که  ده  بزوی پوه ند ساکه چه

کال  ك یه مو الیه هتی کوردستان خۆی بۆ ه رکردایه  ئیتر سه  که هاتوه  نه وه ئایا کاتی ئه! دا که ناوچه
رچی  گه ئه! خۆیی کوردستان دیاری بکات ربه و سه ره نی خۆی به تی درژخایه  و پالن و ستراتیجیه وه بکاته
 حای   له وه وستنه  ده یه و شوه  ستراتیجیکی له  دژ به یه و ناوچه کانی ئه  جوگرافی و جیۆپۆلیتیکه ڕاستیه

کی  ییه زه مریکا به  ئه  خوایه مه کو ئه ڕوانی گۆدۆدا بین به  چاوه ر له  هه م خۆ ناشکرت ئمه حازردا به
کادیمی و  ن و ئه سانی ب الیه لك که  گه م ڕاپۆرته رچونی ئه  ده ر له  ڕاست به به!  وه پماندا بته

پۆرت و شیکاری لك پشنیار و ڕا مریکا گه ت دارتی ئه سه رزی ناو ده  به ت لپرسراوانی زۆر پله نانه ته
  ندکیان زۆر به  هه کهمریکا  تی ئه رایتی حکومه ست نونه  ده لتریان دایه سه ختر و تیرو ته  بایه زۆر پ به

ش کردنی  ت پشنیاری دابه نانه دا ته و ڕاپۆرتانه ك دوانك له  یه  و له ی کوردیان ڕوانیوه  کشه  له ئاگاوه
  مان شوه  هه به) International Crises Group ( ئایا خۆ ڕاپۆرتی!شم جۆرج بۆ رده  به ئراقیان خستۆته

توانن  رکوکدا تاکو نه  که کی پ بت له هن کورد چه  نه کات که موو دنیا ده مریکا و هه ئامۆژگاری ئه
   کوێ بووین؟ ی کورد له و کات ئمه ی ئه ئه، نن یه خۆیی ڕاگه ربه سه
 میدیا و  ك لهل جیاجیاکانی گه  وسته  هه ندك له یری هه  سه نانه  بالیه چاوکی ر به گه ك ئه روه  هه
وستی   هه  زۆرك له وت که که رده ین بۆمان ده مریکا بکه کانی ناو ئه جۆره  جۆربه یاندنه ڕاگه
کان   خراپه نھا له بت ته  بۆ ده باشه! ك نین ك یه موو وه  و هه یه  کوردستان هه ر به رامبه ش به رنانه ئه

  ستت به با میدیای کوردی خۆی هه: پشنیار (ان؟ک نرین بۆ باشه نگ و هیچ سوپاسك نه  ده بینه
ی  رباره  هیچ شتك ده ر شونکی تر که مریکا و هه کادیمی بۆ ئه  و ئه کی کارامه  کردنی خه وانه ڕه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   26-12-2006 22:06 

2 

م  با النی که! هاتن بۆ کوردستان ر و هامیلتۆن نه ر بین بۆچی بیکه خۆ نابت هه، کوردستان نازانن
ی  وه ره کانی ده تیه رایه واو بکات و نونه ی ته وه کگرتنه کانی یه نگاوه رم هه ههکگرتوی  تی یه حکومه

  . ) بردنی کاروباری کوردستان ڕوه حای حازردا زۆر پویستن بۆ به  له ك بخات که کوردستانیش یه
  کوان؟انی کوردک  ستراتیجیه وه یمانگای لکۆینه ر و په نته کانی کورد؟ کوان سه کادیمیه ی کوا ئه  ئه

)Think Tank (ت که موان باشتر ده  هه تی کورد له رکردایه  ڕاستی سه ی کورد؟ بهنھا  ر ته گه  ئه زان
 20ر  گه خۆیی کوردستان ئه ربه یاندنی سه بت بۆ ڕاگه واندا هه  ناو دی ئه تکی زۆر زۆر بچوك له نیه

وی  موان خه  هه  که وه  کۆبکرته یه و هالنه شی ئه  په پوش و وه  ئسته بت له وا ده ئه، سای تریش بت
  ! بینین  ده پوه
رپرسان و   زاری به ی که له و ڕاپۆرت و پشنیار و بیربۆچونانه ر ئه  سه ر بۆ زیاتر تیشك خستنه هه
کشم   ڕادهرنجتان هامیلتۆن سه-ر ی ڕاپۆرتی بیکه وه  بوبونه ر له رچون به  ده مریکاوه سانی دیاری ئه که

  که یری کۆتایی ڕاپۆرته ر سه گه تی و ئه نوسیویه) Scott Malensek ( ناوی سك به  که  که م ڕاپۆرته بۆ ئه
  ندكیان زۆر به  هه  که وه خونیته مریکی ده رپرسی ناوداری ئه تی و به سایه ك که لدوانی کۆمه، یت بکه

ش   دابه ر له سه  چاره ن و تاکه که کگرتوو ده ی ئراقکی یه وه م بونی بنیات نانه  ئاسته  باس له ڕاشکاوانه
  !رمدا ر س هه سه بینین به کردنی ئراقدا ده

  : که ناوی ڕاپۆرته _
A New Direction For Peace In Iraq   

  :نوسینی _ 
 Scott Malensek 
  :تی یویه نوس24/10/2006رواری  ی واشینتن پۆست به  ڕۆژنامه ڕیچارد هۆلبروك له _ 
ی  وه پکردنه  بوه  دوباره به، بت ی هه  ئامانجی واقیئیانه م که ده ده] رۆك بوش  سه[من هانی "  

   پشوازیان له ین که و ئراقیانه رزاری ئه  قه ئمه. کی سیاسیدا یه  دوای چاره ڕان به کانمان و گه هزه
ترسیدا   مه ی ژیانیان له وه هنھا بۆ ئ ته، شیخ  به  ئمه یان به دام حسن کرد و متمانه ڕوخانی سه

  .  یه و متمانه نجامکی ئه رئه ك ده  وه وه ببیننه
ی   ڕگه دات له وی بۆ ده مریکا هه  ئه  زیاتر که وه  زۆر له ستم شتکه به مه، کی سیاسی یه م چاره  ده که

 و پالن بۆ   یان دانانی خشته زیر وه هو و زیر و ئه م وه باشکردنی شون پی نوری مالیکی و گۆڕینی ئه
  . وپش چوون ره به
و  کدا بۆ ئه یه  ئاماژه له، ی یان بۆ شتکی هاوشوه شه ردوو سیناتۆر جۆو بایدن و لزلی گلب بانگه هه

   ببته  که داوه) دایتن (ی وه ئه، دا1995 سای   هنا له ڕی بۆسنه شه  کۆتایی به کهی  گفتوگۆیانه
کی فیدرای شلوشۆڵ پك بت  یه  پکھاته یه وه شی ئه  ماناکه که..  که رکی سیاسی بۆ بارودۆخه سه چاره
 ڕك  ر کامکیان به  هه ند بداته وه کی زۆر و زه  خودموختاریه رس گروپی ناو ئراقدا که  نوان هه له
  . "کاندا وتیه  نه رچاوه  سه شی له ر هاوبه سه وتن له که

 میدیاکان   زۆرك له  بوو که سته به و مه ڕز نچیرڤان بۆ ئه ی به م دواییه ردانی ئه استیدا سه ڕ له/ تبینی
ج کردنی   ج به نگه  کۆتاییدا ڕه  له که، یرانی ئراق  قه ربازبوون له نن بۆ ده کی داده یه نھا ڕگه  ته به

  : ناوی بنین اشتربت که ب نگه وکات ڕه م ئه به ...  وه وته  ی ل بکه140ی  مادده
وترت  ستین پی ده له وتنی نوان ئیسرائیل و فه ك چۆن ڕکه روه هه... وت ر نه رامبه رکوك به پالنی که
  ... ر ئاشتی رامبه خاك به


