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      رنجک ند سه و چه ی پنتاگۆن  و دواییه ی ئه که هراپۆرت              

  
  فیقی حاجی خدر شه                                                                    

           Shafiq68@gmail.com     
  

ھاملتن گوتی _ ر  بکهی راپۆرتی رباره رۆکی ئامریکا ده  سهج بوشیی جور وه دوای ئه
و  ند راسپارده  چه  کرد که وه باسی له" گرم ری ده جدی وه م به ، به قوڕسه"راپۆرتیکی 

نی ئاسایشی  نجومه ۆرتی ئهو راپ رگری تی به زاره اپۆرتی وهش ر وانه  ماون، له رنمایی دیکه
  .یی وه ته نه
  . یه ڕه  الپه50   رچوو، که زری پنتاگۆن ده ب راپۆرتی وه ک ده یه فته ھه
   که روو مه  بخه و خانه ئه" گرنگترین"ر   سه مه مدا تیشک بخه و نوسینه م له ده وڵ ده ھه
تی ئستای  و سیاسه تی عیراق وه ی ده  چوراچوه ی کورد له  پگهکرێ  ده وه دوتویانه له

 پی م به ده وڵ ده  ھهھا روه ھه. نگندرێ بسه  ھه وه  ئامریکا یان لیهکانی کگرتوه  یه والته
 ھاملتن -ر تی بکه ی لیژنهن که و راسپارده و راپۆرته نوان ئه ک له ستیه یوه توانا په

  . وه بدۆزمه
تکی   بابه بۆته م، تائستا نه  به یه واوی خۆی ھه خی ته  بایه نده رچه  ھه و  راپۆرته  ئه

وردی  کانی به ھن بگه  ده تهو راپۆر ئه. کانی کوردستان ر رۆژنامه  سه لدوان له
کی  یه  لیژنه قبوایه ھه.  بۆ وروژاندن وکه یی من ھه ند دانه و چه ئه.  وه شیبکرنه
ش دن، تاکو  وه ی دوای ئه وانه و ئه ش وه کانی پش ئه م راپۆرته رجه  بۆ سه وه لکۆینه

کان  کاریه و شیته وتوی زانیارێد و له و ر بکه ده  بهانوانیاند ی خۆمان له رونی پگه به
  .نن ھه  وه کاریه  ئاماده بهیان  نگاوی ئاینده ستانی کورد ھه ده تبه سسیاسه

  و هرزی  وه یدا ھاتوه که کیه ه پش  کورته ک له  وهی عاق رباره  دهۆرتی پنتاگۆن راپ—●
  م راپۆرته ئه.  وه هبو کرایمسادا   ئابی ئه  لهرو دوا راپۆرتیش مین راپۆرته شه هیان ش مه ئه

قامگیری   و سهش، ئاسایکانی سیاسی، ئابوری وپیشرۆیشتوه ره  به ره وهو پ زانیاری
یان "  :عاقدا و ئاسایش له قامگیری پودانگی سه' ناونیشنانی  ، بۆیه خۆگرتوه لهعیاقیان 
کانی ھی  زانیاریهی  رچاوه سهو  ش کۆنگرس کراوه که پش و راپۆرته ئه .  بۆ داناوه

  .کانی ئامریکا کگرتوه  یه تهکانی و ھزهنھا ھی  ته ک به وه  نه  یمانانه کانی ھاوپه ھزه
و  کانی ئه راسپارده و شوه و تبینی وه و شیکردنه کان روی راستیه  شوازی خستنه—●

ی  وه ک ئه  وه اتوهھ  نه وڕاپۆرته ئه.  ھاملتن جودایه- ر ی بکه که راپۆرته واو له  ته ڕاپۆرته
،  وه نتیان بۆ بنته رگومه و ئه کدیدا ریز بکات دوای یه  به  راسپارده  کۆمه ر کردویانه بکه
 . کانی خۆی باسکردوه وه ی لکدانه گوره و به ک خۆی کانی وه که  پشھاته کو ھاتوه به
ان وی ن وه نهخوند  بهی پویست ر  خونهکو ی تدا ب، به وخۆ راسپارده  راسته موایه که
گه کان هدتنماییه  راسپارده  تاکو له یشتنیانه و لکان نجامه ره  ده  باشتر وایه.کان بگا وڕ 
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  اپۆرته رم ی ئه که  قانونییه ته  سیفه ، چونکه   ک ڕاسپارده وه ین نه م بده ه قه ڕنمایی له به
ڵ ھی  گه  له ش جیاوازی زۆری مه به . اتوه ھک راوژکار وه  نهجکار بهکی ج زگایه ده له

  . یه دا ھه ھاملتن- ر ی بکه که راپۆره
  
 ئامانجی  ، کهکا ست پده  ده وه که  پوخته کیه همی پش که ی یه  برگه مین تبینی له  که یه —●

  وتهردارتی  مانبهر ئامانجی فه"  وه دا کۆکردۆته و ده قی له قاوده  ده راق بهع ئامریکای له
ت  وه ده/ وه ته نهقامگیری، دموکراسی  ، سه کتی  عراق  یه کانی ئامریکا له وهکگرت یه

تاکو ، ب ی پویسیتیان بۆ حوکمانی خۆیان ھه رچاوه زگاو سه ن دامودهکا عراقیه ، که تکه
  1ل" یان بپارزن که ئاسایشی وته

ک   عاق وه ؛رچوه ی ئامریکا دهگگرن ره تکی ھه زاره  وهن یهال    که  راپۆرته وه راییه به له
ی  گهی خۆیدا ج که سهپنا ی له وه کا، ب ئه ماشا ده تی ته وه تاک ده وند تکی ناوه وه ده

یاق کانی ع ناوه مو ئاوه کیتی پش ھه توو یان یهکگر یهیڤی  په.  وه فیدرالیزمی تدا ببته
 ،ستوری نابردن بۆ قانونی ده په  به وه یه واژه سته روی ده لهunited  یه شهوو  ر ئه ھه.  وتوه که

ی  وا وشه کرێ ئه تی فیدرالی ده وه ده باس له کات که. گرێ ده رنجدار ھه وی سه لکدانه
ک خودی ئامریکا  ن وه ت ھه وه ندێ ده م ھه ، به که ته وه  پاشناوی ده تهب فیدرالی ده

 . یه کتی ھه هی فیدرلی ی جیاتی وشه کو له ، به ڕۆیشتون دا نه که هئاقاری ناوھنانمان  ھه به
یدا  گه کو له  به، ھاتوه نھا نه ته ر به  ھه هکتی هی ی و واژه  ئه رنجراکشه ی سه وه الم ئه به

. بی ڕه کانی عه شینهکتی میرن ریتانیا، یان یه کتی شانشینی به کان ھاتون، یان یه ته والیه
ی   وشهتی جیک وخۆ پیشناوی یه کان، راسته  میرنشینه و کان ته حوکمی والیه  بهدا لره

کیان  و یه ب نواندا نه رنشینیان لهو می تی و وانه چی ئه ، که وه گرته فیدرالیزم ده
وا ھیچ  گرتوو ئهک گوترێ عراقی یه ده  کهکات .  وه گرته دراکلیزم جی دهوا فی  ئهگرتب، نه

ر ھاتباو گوترابا  ادا، خۆگهکانی عاق ن ره  پکھنه کیه ره  سه گهتکی پ کیه یه ک به یه هئاماژ
  . مابایه نه  که خنه  رهمای نگبا بنه النی عاق، ره کتی گه عاق یان یهکانی  رمه تی ھهک یه

 بۆ  که واییهک پیناسه رۆژئا وهماشای عراق  هئامریکا ت؛ یه هو  ئهری تبینیدا خایکی دیکه
وڕھان یاسین ب. ڕیز د به.  وه ته نه/ ت وه کگردانی ده یه له ویش به کا ، ئه دهت  وه ده
مان  ھه ی عاق به وه خوندنه .   داوه  گرنگه و پرسه ی بۆ ئه کانیادا ئاماژه نوسینه له
مان  وه  بۆ ئه وه  ئه. وه بته دهی ناشیاوی ل وسیاسیانه نینجامی قانو ره و ده ته قه دانگ سهپو
امة "نجاکان بۆ  ی په مکه  چهو ب ئه ڕه  ڕۆشنبیرانی عه ندێ له  ھه ی دیکهجارک با که ده

.  ب ند ده رمه ره  تیایدا زهیشردو کو ل واقیعدا ناگونج گه  له دیاره ، که وه ه ژینهب" اقالعر
دارانی ئامریکاو  تمه سهسیا ستی رده کی به یه پناسه قامگیر  عاقکی دیموکراتی سه

.  وه بنه سای رابردوو زیندوو ده83کانی  و تاوانکاریه ه دا ھه و پناسه ژر ئه  له. خۆرئاوایه
ی خواستی  ورهگ هکان ب  ریه سه چاره  رگه نده وه ن ئهک خۆی بم ند وه  چه یه ته چه و ره ئه

ی نوێ بۆ عاق ک یه ر پناسه سه له پ  تهسند پوی تاچه. کانی ناب کییه ره  سه ره پکھنه
 .ن ده نگاو ھه قامگیری ھه و سه ره  به که ناوچه نده وه دابگیرێ، ئه
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  که یان ئامانجه که ی راپۆرته رهگو  به چونکهعاق، له   رو ئامانجی پنتاگۆنه ی سه وه ئه
گۆڕدرن،   ده و ئامانجه  بهیشتن کانی گه تهس ره و که کان م شوازه  به گۆره و نه هوام رده به

- ر ی بکه که رچی ئامانجی راپۆرته  ھه.گۆڕن کانیان ده نھا پواژۆی شوازه وان ته  ئه بۆیه
اق  ئستا عوان ی ئه گوره  به مان شت، چونکه  بۆ ھه ی ئیعتباره وه ھاملتنیشه گانه

تی  هو ی ده وه نکردنه  بۆ نۆژه کی دیکه یه واتا پناسهن  ،ده  ھه و بۆ عاقکی دیکهنگا ھه
کانی ئامریکاو دراوس  ندییه وه رژه ر به سه  به فه  گه که ی راپۆرته گوره یان به مه ئه ق، کهعا

ی   پناسه  که ،وه بکرتهاق والعوک بدرێ تا  مو ھه ب ھه  ده کانی ئامریکا، بۆیه دۆسته
  . کانیان بۆ داناوه  راسپارده79ش  وه ر ئه به ر له ھه.  شاوهی بۆ ک رو ونه سه
تی بۆ  وه نی نوده  الیه ته رچاوی داوه کی به  پانتایهرگریش تی به زاره ی وه و راپۆرته ئه —●

   که  داوای کردوه که تای راپۆرته ره سه رله  ھه چونکه. کانی نو عاق شهرکردنی ک سه چإره
و گانی رۆی کاراتر بۆ  وه کاردانه  له رپرسیاره تیش به هو گای نوده کۆمه

کا  ی بۆ ده  ئاماژه که ک راپۆرته ش وه هعراق ئ وپشبردنی ئاسایش له ره به
خودی کانی  ریه ستپیسخه  دهو ی ئاسایشن نجومه کانی ئه یاره ب  له که رداریه رمانبه فه

و ئاسایشی عاق  قامگیری هیدا س6  ڕه  الپه  له هک  راپۆرته.  رگرتوه ی وه رچاوه ن سهاک وته
کان  بییه ڕه  عه رو وته ورو به کانی ده ته رۆی و ن، بۆیه رمی داده  ھهکی یه هکش به

ک بۆ  یه مینه  زهێکر  ده نه وستانی دوالیه ی دان ڕیگه کان له کگرتوه  یه وته.  خوازراوه
ت  ی تایبه پاردهس را  ئاشکراشه. وه ڕنته  عاق بگه تی لهکردنی ئاش راه رقه و به وه ڕانه گه
  . دا ھاتوهدراوسوتانی " ردانی ستوه ده" رۆی ت به باره ر سه ی بکه که راپۆرته له
  
 .کا ده کان تکداره  قوربانیانی شونی کاره لهدا باس  که ی راپۆرته3  ڕه الپه له —●

رم  ک ھه رمی کوردستان وه کا ب حیسابکردنی ھه شا دهما ک چاو ته یه  بهعاقرتاپای  سه
 ان لهک مو ھشه ھه%54" نوس پنتاگۆن ده. کا ی بۆده گا ئاماژکهک س پارز کو وه به
 بۆ  روانینهو  ئه.  ی عراق رویان داوه  پارزگاکه18  له) نبار غداو ئه به( پاریزگا2 نھا ته

وشی فیدرالیزم  زۆر شون، ره  پارزگا له18 ناوھنای و ای پارزگاکانم ر بنه سه عاق له
ی زۆر  له سه و مه ریش ئه ی بیکه که  راپۆرته باسهی ج. کا ق ده کان له رمه مای ھه هر بن سه له
  . تۆخی باسکردوه به
رکی ئاسایشی  وی ئه کانی گواستنه نگاوه ھه   چواردا باس له ڕه  الپه  له که  راپۆرته—●

 پارزگاکان 18ر  ھه  له مین پارزگایه دوھه) ذی قار ( کا که  ده وه باس له. کا دهپارزگاکان 
بارودۆخی  ت به باره سه. تی عاق  بۆ حکومه وه ته ڕاوه تی ئاسایش گه سه  ده که

و  اقتی ع کانی نوان حکومه وتوه رکه  سه دانوستانه"  ق واھاتوه قاوده کوردستانیش ده
ی  وه گواستنه ت به باره تی عاق سه وحکومهMNF-I،  کوردستانرمی تی ھه حکومه

رمی کوردستان بۆ  تی ھه ولر و سلمانی بۆ حکومه لپرسراوتی ئاسایشی دھۆک، ھه
  ".سردران په  ھه2006کۆتایی 
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لیزم قانونیکردنی فیدرا و به لماندن ی سه پرۆسه  باس له  راپۆرتانه و جۆره کاتک ئه —●
و  سندکردن  په  یان به وه کردنهت  ره خۆ حوکمی خۆیان بهو ن، راسته که  دهعاقدا له

   بگاته کهسفکردنی پواژۆ دوتوی وه  لهتوان کو مرۆڤ ده ن، به هداکۆکیلکردن ناد
کات  فیدرالیزم ده ناوبراو دت باس لهتی کاتک راپۆر. رانی ستی داڕژه به نجامی مه ره ده

ین ررت سه له و کشه  تیژترین راقدا دو لهع ی له که و شوه رالیزمفید" کا هئاوای باس د
ی دورودرژ ک یه شه  دوای موناقه2006ری   ئۆکتۆبه له.  تی عاقییه ی سیاسه له سه مه
کانی قانونی  مان کارراییه ڕله  په،کرد ده تی پارچه و کان که مهر ر قانونی ھه سه له
جکردنی   جیبهکان، شه  موناقه  بداتهکی درژتر یه  ماوهتاکو. ڕاند پهکانی ت ڕیمه ھه
  7ل". مانگ دواخست18ی بۆ  که انونهق

ی   مایه ی توندو جارک به  کشه سفکردنی فیدرالیزم جارک به  وه رنجه ی سه جگه
نتیان بۆ  رگومه مان ئه ر ھه یارانی فیدرالیزم ھه ک چۆن نه بونی عاق وه پارچه

رانی   داڕژهر سه ی له وه  کاردانه  وناکردنانه و جۆره  ئه دیاره . م بدرێ ه قه ،له یه ھه
  وانه  فیدرالیزم راسته هو شه رکی دیکه سه رک له سه  له مه ب، ئه دهتی ئامریکادا  سیاسه

. خای پیشوترداباسمان کردو ک له  وه وه تیه کی ئامریکا نایه ره  ئامانجی سهڵ گه له
سنی بدات، یان  و په انت بز وه  دهی چاره ڕیگه ابینی فیدرالیزم بهدا دک ن که راپۆرته له
کو  ، به وه کان بخونته ی شیعه نهچاوی کوردو زۆری ت فیدرالیزم له  نایه کی دیکه ایهوات به
.  تانی دراوسیه وه و ده کان  رامانی سوننه  که وه نتهخو ی ده که تیڤه گه  نه روه  لهر ھه
ڕ  مه ستانی ئامریکا له ده تبه اسهیوتی توانینی س  ره توانراوه  نه که یه وه ئهدا  ترسی لره مه

 .بگۆڕدرتنترالیزمی  ناسه و ره  بهوه ی جارانه که نترالیزمه  سه لهعاق تی  وه ی ده شوه
  . و دۆزه  ئه ڕواننه ک ده یه  چ شوه ھاملتن به-ر ی بکه که   راپۆرته ئاشکراشه

  
و  کان ناونیشانی سروشتی ملمالن، تیرۆریسته به  که 1.3.3ندی  به که  راپۆرته—●

  و ملیشیاو بانده ن مو ھزو الیه ژی باسی ھهدورودر  به، هکان  بیانییه ره اوهنگ جه
و  لسوننه نسار ئه و ئه  قاعیده ر له کا، ھه عاق دهسیاسی پانی  رگۆڕه کانی سه هر ڕکه شه

رگ،  کانی مه بانده دو ممه  سوپای محه، ک سوپای ئیسالمی  وه ی سوننه ه دیککانی بانده
ھدی  ودا باسی سوپای مه له. کانی دیکه یشیاو سوپا گروپهر میل  سه نجا دته ئه
  و دهکات و ئاسایشی عاق ده یمانان هر ھزی ھاوپ ف بۆسه ترسناکرتین گه به

دا  که  کورته باسکردنه له. کا در ده قی به یله  باسی فهپاشان.  بۆ دێ روه ده تیشیان له یارمه
  وه ره ده کیشی له  کۆمهو هستور چی ده  ملکه  رکخراوکهشی خراپی ناویان ناھن، ده به
  '. کرێ ده
ک  یه شوه به  رگه اندا باسی ھزی پشمهو  ئهڵ گه ر له  ھه رسوڕمانه ی جی سه وه م ئه به
دوایدا دو  م له ن بهستور رکخراو  ده121ی  پی مادده  به ی ده هو دوای ئه کهکا ، ده

 بۆ  وه که  تبینیه  له که نگب جۆری ترامانه ی تامانن، ره  مایه دا که ر ده سه تبینیان له
  .  بگۆڕدرێ وی دیکه ئه
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گوترێ  اقی، ده نو ھزی ع ته اونهی خز وانه تی ئه تایبه  به رگه  پشمه م ده که تبینی یه
  .کانیان ره فسه  ئه بۆک وه  نه یهتی کور سه ارتیان بۆ دهواد ھه

الماری  په  رگه  پشمه نده رچه ھه"  ق ده قاو ده  ده امیهرس ی سه م مایه ھهوتبینی د
  وه کانی بنیاتنانه وه  بۆ ھهندێ جار ئاسایشیش  عاق نادا، ھهو یمانان کانی ھاوپه ھزه
 ئاسایشی  رگه ی پشمه ییه ره  دوسه وادارتیه و ھه کرێ ئه   دهنیم تبی کا، به هن ددابی

  . 20ل"  حوکمانی الواز بکاو شتمانیچاالکی نی
نوان   له زان، بۆیه  ده فکی ئاینده  گه  به یه وشوه  به رگه  بونی پشمه یهدا وه یر له سه

. یانھ کا تاکو نه  خۆش ده و رگه ن یه گه یان رادهتی بۆ بون وخۆ دژایه ناڕاسته دا به که ده
  .ترسی باس ناکا مان مه  ھه،کا در ده به باس له  کهمان کاتدا ھه چی له که
  رگه هخۆی ھاوکاری پشم رگری که تی به رهزا ر ئاستکی بای وه سه  له گیشتنه و لتنه ئه
  . روو خاته  پرسیاری زۆر ده کا، نیشانه ده
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