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  رزنجی هدلر ب ... ت بۆ عراق هی دیکتاتۆری هو هران هر هاملتۆن وگ راپۆرتی بیکه
  

راپۆرته که ی بیکه ر هاملتۆن به رهه می ساک گه رانو راپرسی له گه ڵ نه ته وه کانی عراق جگه 
ی حیزبه کانو ته نانه ت میلیشیا چه گداره کانی ناو عراقه جگه له هه ردوو حیزبه که ، له کورد

کوردوستان له الیه ن کاربه ده ستانو سیاسه ت گانی ئه مه ریکاوه بۆ چاره سه رکردنی باری سیاسی 
عراق و دۆزینه وه ی رگه چاره یه ک بۆ ئه وگیرو گرفته ی که به هۆی جه نگی عراقه وه توشی ئه 

ه ریکا له الیه ن خودی مه ریکا بووه و بۆته هۆی ناڕه زایی ده ربینو ره خنه گرتن له سیاسه تی ئه م
، ئه مه ریککان خۆیانو نه یاره کانی ئه مه ریکاوه که به الیه نی دۆڕاوی ئه م جه نگه ناوی ئه به ن

هه وه کانی ئه مه ریکا بۆ به دیموکاسی کردنی عراق و رازیکردنی هه موو پکھاته نه ته وه کان و 
ه هه موو مه زهه به ناکۆکه کانی ناو شیعه وه هه موو دیانه ته جیاکان به تا یبه تی سونه وشیعه ب

کارکی زه حمه ت بوو بۆ ئستاو داهاتوی عراق جگه له والتانی دراوسی عراق که هه رگیز ئه و 
پرۆسه ی دیموکاسیکردنه ی عراقیان پ هه زم نه ئه کرا به تایبه تی فیدرای و حکومه تی هه رم و 

هه رئه مه ش وایکردبوو که بکه ونه ،  زیان به بیستنی نه ئه کردچه ند ماڤکی ره وای کوردیش که حه
پیالنی ترۆرستی له عراق داو هه وی تکدانی باری ئاسایشی عراق که ئه مه ریکا ده سته وه ستان 

 فه رامۆشکردنی مافه سه ره کییه کانی کورد له راپۆرته که دا به ٠بوو له به رده م ئه م هه ونه دا 
جا ئه مه ئه وه ناگه یه ن چاره سه رکی تریان بۆ کورد له به رنامه دا نه بت له ، ارهئاشکرا دی

 سای ١٥ئه مه ریکا له ماوه ی زیاتر له ، بری فیدرای و که رکوک وسه روه تی نه وتی کوردستان
رده ی حوکمی کورد له الیه ن که سانکی وه کو بارزانی وتاله بانییه وه زۆر باش کوردو ئه م سه رک

کوردییانه ی ناسیوه که سه رکرده کانی کورد شه ڕ له سه رکه رکوک و خاکی کوردستان ناکه ن بۆ 
ئه مانه خۆیان بچوکترین مافی کوردیان بۆخۆیانو داروده سته که یان زه ، مافی کوردیش هه وناده ن

کارتۆنی رازی ئه کاتو له که واته کورده ب پاکه به پاره پدان یان به کورسی و ده سه تی ، وتکردووه
م حاه ته دا دی عه ره بی عراق و وتانی دراوسو زۆربه ی وتانی عه ره ب رازی ئه کات به مه 

له الیه کی تر ئه مه ریککان خه کی ره ، ش کاری ترۆرستی له عراق تاراده یه ک کۆتایی پ دت
انی ناسیوه که ئه گه ر چه ند خراپ بن و له شوڕوتی کوردیان به ب ده سه تو مل که چی سه رکره ک

مه زیاتر خونیان بمژنو مافه کانیان داگیر که ن هیچ هه وستکیان نابتو یاخی نابن لیانو به رد 
لره دا ئه م من و ئوه و خه کی به شه ره فی کوردستان هه موو تاوان بارین که ، بارانیان ناکه ن

ش و دزانه ی کوردستانا ناچین و له کوردستان ده ربه ده ریان که ین تا بۆ هه موو به گژ ئه م خۆ فرۆ
ناحه زو دوژمنک ئاشکرابت که کورد زه لیلی و سه رشۆری له که س قبول ناکات مافی خۆی ئه سه 

  بابینه وه سه ر لکدانه وه یه کی تری ئه م راپۆرته٠ن ته نانه ت له سه رکرده ناره واکانی خۆشی 
که مافه دیموکراسکان فه رامۆش ئه کاتو له دواڕۆژدا ئه بته هۆی حوکمی دیکتاتۆری و تاکه که سی 

 وه الخستنی به روه -١ ٠له عراق دا ئه وه ش له م س خاه ی خواره وه به ئاشکرا ده رده که وت 
ته وه ژر ده سه تی بردنی حوکمی فیدرای و ده سه ت نه دان به کورد مانای جارکی تر کورد که و

عه ره ب و رازی نه بونی دسۆزانی کورد به م جۆری حوکمه و که وتنه خۆرکخستنه وه ی کورد دژی ئه 
م حوکمه به مه ش جارکی تر کوشتن و گرتن و ماورانی به دوادادت که ئه مه هه رله حوکمی 

 ئه مه ریکا له وتو وژدایه له گه  گه ڕا نه وه ی حیزبی به عس که ده مکه-٢ ٠دیکتاتۆریدا هه یه 
یانداو گه ڕانه وه ی ئه فسه ره کۆنه کانی حیزبی به عس که ده ستیا ن هه بووه له کوشتنی خه کی 

په یره و وپۆگرامی ئه و حیزبه که بروای به تاک ره ویو تاکه حیزبی هه یه که ته نیا حیزبی ، عراقدا
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تۆریه ی بینی جا ئه گه ر جارک له هه بژاردنا ده رچته وه به عسه هه موو عراق تاوی ئه و دیکتا
 رازیکردنی وتانی دراوسی عراق واته له -٣ ٠ئه ب ئه مجاره چی به خه کی عراق بکه ن 

 ران وتورکیا پشتیوانی لکی دیکتاتۆری که سوریاو ئخۆشکردن بۆ حوکم باربردنی دیموکراسی و ج
 ئه مانه و سه رنه که وتنی ئه ٠ن حوکمی به روه بردنیان هه یه ئه که ن چونکه خۆیان هه ما

وپرۆسه یه ی که چوار ساه پوه ی خه ریکه به ناو بۆ دیموکراسی کردنی عراق که ئه مه ش هۆی سه 
وای کردوه ئه مه ریکا قه ناعه تی گۆڕابت که ته نیا ، رنه که وتنی زۆره لره دا باسی لوه ناکه ین

ه سیو تاکه حیزبی و دیکتاتۆر له ژرپه رده ی دیموکراسیدا بتوان حوکمی عراق بکا حوکمی تاکه ک
خۆ ئه گه ر ه دام حوسن تا ئه م کاته نه گیرایه ئه وا بۆ ئه مه ریکا هیچ شوره یی نه ئه بوو وتو ، ت

   ٠وژی له گه ڵ بکردایه و بیگایه وه بۆ حوکمی عراق 
   ئه له مانیا ١٨/١٢/٢٠٠٦


