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 میل شوانی جه...  "ناشناڵ جیۆگرافیك"  دیدی گۆڤاری  کوردستان له

  

 
 
  

ها زمان  نده چه  به مریكی آه ی ئه) ناشناڵ جیۆگرافیك (گۆڤاری 
 دوورودرژی  به،  دا2006سای ی  ژماره م آه یه چت له رده ده

ی كوتن ند چاوپكه چه.  ڕوو بارودۆخی باشووری آوردستانی خستۆته
زۆر گرنگی  وه . ی آورد رگه ڵ خزانی آورد و پشمه  گه  له  داوهنجام ئه

نگینی  آی فۆتۆگرافی ڕه یه ند ونه چهرآووك و   شاری آه  داوه به
 دا آه رگی گۆڤاره ربه پی سه چه  گۆشه له وه آوردستانیشی بو آردۆته

 دا 2ڕه  په له. ) ئراقر بۆ دواڕۆژی   بیارده وێ ببن به یانه آان ئه ئایا آورده (:نووسراوه
ها  روه ن داوه هه پیشا آه آی گۆڤاره ره ڕۆآی سه ك ناوه رآووآی وه  آانی آه وته نه ی بیره ونه

 گرنگی ر به له. تدا  ڕپۆرتاژكی تایبه آات له ی زاخۆ ده وتی ناوچه نه نانیره  ده باس له
   خاهنھا  ته پویستم زانی به،  ژهم ڕپۆرتا رانی آورد به ئاشنابوونی خونه ڕۆك و بۆ ناوه

  .  آوردی م به وه بكه  له دانمارآییه م ڕاپۆرتاژه آانی ئه گرنگه
   دانمارك

jshiwani@get2net. dk 
ستپكی  تای ده ره  سه وه له آه  گۆڤارهری رنووسه ن سه الیه وه له ی خواره یهآی پشهم  ئه

  . ران آراوه  خونه ش به  پشكه آه گۆڤاره
  ڕز ری به نهخو
    رگیراوه  ناشناڵ جیۆگرافیك وه  له گۆڤاری یه م ونه  ئه
  بكردنه ره هئ به. آارناهنرت به  ئیتررآووك بۆ یاری تۆپن ی آه یه وره گه م یاریگا ئه
ها آوردی ئراقی  زاره هه،  آاندا1980 سانی  ن لهوس هددام ی ڕژمی سه آه ڕانییه شه
   ئاوارهو ته آامپی ئه  بوه  م یاریگایه  ئه مۆآه ئه. رنا ده وهدا رآووك  ی آهر شا  لهمل زۆره به

پاش .  وه هن آه وه یاری تیاده آانیان دیسانه  مناه رآوك یان بۆ آه وه ڕانه  پاش گه ی آوردانه
   یاریگا و له، رآووك  آهوه ته ڕاونه  دا آوردكی زۆر گه2003 سای  ددام له ڕوخانی سه

   . ن به ر ده سه ژیان به دا  م شاره آانی ئه جماوه بینابه تگاآان و وخوه
یان  وه ڕانه ئستاش پاش گهآرن و  ر ده ده ربه وه و ده وسنرنه چه  ده ها ساه یه ده آان آورده

ڕای  ره م سه به. ژین ناو ماڵ و مولكیان ده  له كانكی بگانه خه   بینن آه  چاوی خۆیان ئه به
  هتی وایه ته  نه ناسنامه  وآولتوور و ئه،  ریان هاتووه سه به ی آه تییه هامه موو نه و هه ئه

ت  قه،   چیاآانی آوردستان بووه ست به یوه  و په مژووه ها ساڵ ده  سه نی ی آه خاوه درنه
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لی  ندا ڕۆحی گهما یه  م ژماره آانی ئه ڕه  الپه له.  هو ته یی ماوه  تۆآمه ر به  و هه بووه الواز نه
  .  وه داته نگده واریش ڕه پی آورده وگه  گاتهآورد و

آانی  وه  هه لمن آه یسه ده مه  ئه ته به ئه
آان  ناوبردنی آورده ن بۆ لهوسهددام  سه
  . گرت رینه سه
نھا  نگ ته ی جه ره ی راپۆرتاژكی بهیگرنگ
، پیشان بدات مردن ی ڕوخسار  آه وه نییه ئه
   باس له  آه  گرنگهش مه  ئه آاتدامان هه له

. ش بكات وه ویستی و بووژانه ژیان و خۆشه
م  له) ناشناڵ جیۆگرافیك (وانی ڕۆژنامه

م  به، نووترسی هات یاندا تووشی مه رآه ئه
 آوردستانی   بینیانمان له ی آه و مرۆڤانه ئه

. ی ئاشتی و ئارامی بوونزرۆ رگ رزگاریان بوبوو و تامه  مه  له سانك بوون آه آه ائراقد
هیوای ژیانكی ئاسایی . آات  یاری ده ه مناك آه :ش) ئد آاشی (ی  پواتاآه ها ونه روه هه
  . داهاتوودا خشت له به ده
  :  دا نووسراوه57ڕه   الپه له 

   له بووه واویان هه آی ته چوار ملیۆن آورد ئۆتۆنۆمییه) 1991 (وه نداوه ڕی آه له پاش شه
  رگرییان له  به هوسن وه ددام آانی سه  دژی هرشه پارزرابوون له، ستانی ئراقداآورد

بژاردنیان  هه.   یه  رگه  پشمه ناوی دیسپلین آه  بهشكریی  له كی هز  به خۆیان آردووه
  بژاردوه رۆآكیان بۆ خۆیان هه سه، یان پكھناوه رانه مانكی یاسادانه رله په، نجامداوه ئه
غدا خۆیان   به ستن به  پشتبهب، خۆن ربه واوی سه  به ته  جیھانكیان دروست آردوه آهو
  نه آورد بگه  م جاره آه  یه مه  درژایی مژوو ئه به. آو وتكی دیفاآتۆ ن وه به ڕوه ده به
 ڵ گه آانیان له وتووه رآه  سه هۆی گفتوگۆیه به. تكی سیاسی ئاوا گرنگ و واتادار سه ده
آانی   ناوچه وت له رهنانی نه بوونی مافی ده ربازی و هه نی هزی سه  خاوه ته بوونه، غدا به

، تی می نوی جیھانی خوازیاری دروستكردنیه  سیسته ی آه  فیدرالییه و ئراقه له. خۆیان
  . گرن رده  وه  ئۆتۆنۆمییه ته سه و ده آان سوود و چژ له آورده

ونك  رداری خه سبه  ناتوانن ده  آه یه وه ر ئه آان هه بۆ آورده ی آه ستییه آۆتاییدا را م له به
آان خۆیان  تی خۆیی آورده سه  سای ده14پاش .  واوییه آی ته خۆییه ربه ویش سه بن ئه

   وایه وه آو ئه هو، بینیبوردستان  آ وه  نزیكه لهر  گه  ئه ئیمرۆآه. ن چاو ناآه آو ئراقی ڕه وه
  وتی ت به ڕه باره سه بت  ئارادا هه  لهستیار یی هه وه ته ی نهك) حوار (وگۆ گفتو آه

   لهو گفتووگۆیه آانی ئه آییه ره  سه  خاه آه،  ئراقدا آجاری آورد له ی یه وه جیابوونه
وان  آانی ئه آییه ره  سه خاهچی  آه،  ترازاونآاندا تیڤه تیڤ و نگه  پۆزه نگاندنی خاه سه هه
ی  وه  جیابوونه یشتن به  بۆ گه ر  به  بیگرنه  آه  چییهباشترین ڕگا  آه  دایه وه ۆآه لهئیم

  . ئگجاری
  :  دا نووسراوه61ڕه   الپه له 
خۆیان  ربه آی ئۆتۆنۆمی سه یه آان ناوچه  باآووری ئراقدا آورده  وه له1991 سای  له
  سوورن له،  یانه ستوركی نوێ دا هه ت و ده هو هد  ناو  له ی آه و ئازادییه  ئه ئیمۆآه.  بووه هه
وه  ها داوای ئه روه وه هه. آانی تر پبسنن بۆ ناوچه ره  په و ئازادییه  ئه ی آه وه ر ئه سه
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آو شاری   ژر آۆنترۆی خۆیان وه نه تری آوردی بخه آانی قلیدییه  ته  ناوچه ن آه آه ده
  . . . . . . هی آوردستان ی ناوچه وه ره  ده  ئستا له آه، رآووك وتی آه پنه

  ت به باره  سهآوردی   داواآارییهیم شواز  ئه  آه یه وه قلیدی ئه  ته ست له به مه: رگر وه (
  )  وه  بۆته آو خۆی دووباره ر وه هاتوه هه ر دا نه سه وه گۆڕانی به  آۆنه  لهرآووك آه

  : نوست ر ده  دا نووسه67ڕه   الپه له 
همان   بدوله ئه،   نادیار نییه ئاوهارآووك ی آه آو ناوچه ك وه نووسی هیچ جگایه چاره
   به آه شاره،  ستنیشان آراوه  ده وه آانه مریكیییه ن ئه الیه  له رآووك آه فا پارزگاری آه مسته

آان  ردهآو. ژی كی تیا ده ك ملیۆن خه  یه نده زیاتر له رچه هه، آات سف ده شاركی وران وه
ن  وان ده ئه، وان  بۆ ئه یه ند گرنگی هه  چه و نیشتمان خاك  آه  بوونه وه  ئه مژوو فری له
 آولتووری  ناوی وه قی خوالنه  چه  بۆتهرآووك  شاری آه ها ساه ده سه.  یه رآووك هین ئمه آه

  . . . . . ونی آورد خهی  ردی بناغه  به  بۆته مۆآه آوردی وه ئه
  : دا70ڕه  په ال له 

  رآووك به  آه  آرد له بكردنكی دڕندانه ره  ئه ستی به  آاندا ده1980  ددام هوسن له سه
وه و ئستا  ڕانه ها آورد گه زاره به هه، پاش ڕوخانی. رآرد دا ده آه  شاره ها آوردی له زاره هه
 ئستا  آه. یانآانی پشووی خۆ  نزیك له ماهژین آان ده  ڕووخاوه ت و شونه  خوه له

  . ژین  ل دهی ردهبی هاو ئاره
  ر له  هه بگره.  تیایه) ژادی نه (رتوبوی ئتنیكی  زیاتر په ئراقدا آه رآووك شاركه له آه

ك   آۆمه آه ر یه  هه مانه  ئه  آه  و موسمانی سوننه تورآمان و ئاسووری و موسمانی شیئه
  .  آورد وه دژ به مووشیانه  هه  به یه وه آتر هه  یه داواآارییان دژ به

هیچیان م  ن به آه آان ده یه ئتنیكی ژه نگه ته رآردنی سه اره چ  باس له مانه آك له ر یه هه
  .  آان نییه  ڕگاچاره ڕیان به باوه

 هنراون  ی آه بانه ره و ئه ئه: ن  و ئاسانی ئه  ساده آان زۆر به  آورده ره نگاوه تی جه سیاسه
   له ی آه بانه ره  ئه وه و دوو نه ئه، وه ڕنه ب بگه ده بكردن ره ئه ستی به به  مه رآووك به آهبۆ 

ژادی  آی نه پاآسازییه  ڕاشكاوی  به مه ئه. ربچن وانیش ده ب ئه ده دایك بوون دا له آه شاره
   م ده مام ڕۆسته.  ییه وانه پچه

  .  آانه ی آورده  بۆچوونی زۆربه مه وه ئه   " یه رانه روه  دادپه  الی ئمه مه ئه" 
  م بینیوه آه ریانه روه  دادپه و جۆره نجامی ئه رئه وه ده  نزیكه وانك له آو ڕۆژنامه وه

ر  به له.   بۆسنیا و آرواتیا و آۆسۆڤۆ بینیومه له –ن  آه رآووك داوای ده آان بۆ شاری آه آورده
 ئیسپانیا گۆمی  آان له ندای باآوور و وتی باسكه  ئرله یی له وه ته هۆآاری ئتنیكی و نه

آانیشم  ستینییه له آان و فه ی نوان ئسرائیلییه ییه  آورانه و ڕقه ها ئه روه هه، خونم بینی
  رییك له روه  دادپه  هیچ جۆره  آه لكان و ڕوانداش ئیتر پم وا نیه بهپاش . بینی

  . ش بلم من آوردكی ئراقیش نیم وه ب ئه م ده به. تی ببینم وایه ته ناسیۆنالیزمی نه
 . . . . . . .  

  : دا نووسراوه78ڕه   الپه له 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ر   سه ته  هرشی ترۆریستی آراوه643 دا 2004 سای  وتی ئراق له تی نه زاره ی وه  گوره به
ش مانگی   شه له، وه وته  ملیارد دۆالری ل آه10ی  كه زیانی نزی آان آه تییهو زگانه ده
ربازی   سهآانی هر هز  سه ته  جار هرشی ترۆریستی آراوه12000 دا 2005  سایمی آه یه
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تی آوردی  سه ی ژر ده و ناوچانه ی ئه وه ره  ده مووی له  هه مانه ئه، مریكی ئراقی و ئه
  . ڕوویانداوه

ڵ  گه ن له آه وه ده آگرتنه  یه آان چۆن بیر له ئایا آورده ،پرسم  خۆم ده من خۆم له
  ن؟  یان ل بكه ڕوانییه و چاوه ب چۆن ئه وه ده ره جیھانی ده، آانی ئراقدا به ره ئه

 . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . .  

  . . . ن آه خۆیی ده بهر  داوای سه7، 98 % آان له رمیدا آورده آی نافه  گشتپرسییه له
 . . . . . . . .  

آی   تارماییه  و هیچ جۆرهناآرێ  ئای ئراق هه دا آه) پدك (ی ژر آۆنترۆی  ناوچه له
آات وا  آۆنترۆی ده) ینك ( ی تر آه آه شه  به چی له آه.  غدایشی پوه دیار نییه تی به هكومه
  به) ینك (رۆآی بژاردنی سه ر هه به ویش له نوندرێ ئه ده رمی ندك نه دا هه لره،  نییه
آی فراوانی  ئۆتۆنۆمیهرمی باسی ئراقكی فیدراڵ و  فه  بانی به الل تاه جه. رۆآی ئراق سه

، بپرسی بانی ر به تاه كانی سه  خه  سلمانی له ر له گه م ئه به، آات بۆ آورد یی ده ناوچه
 آوردستانكی   له بانی پاپشت آردنه تاه ستی جی آه ئامان ی آه وه  له وا گومانیان نیه ئه
  . خۆ ربه سه
نووسی   چاره ت به باره  سه  وخۆتره زیاتر ڕاستهآانی  نگاندنه سه هه) پدك (رۆآی م سه به

"   ها ده روه  هه وه "مانه آه له نووس مافكی سروشتی گه مافی چاره: "   ده آه آوردستان
   " ت قیقه  حه بته  ده وا بۆ ئمه  پشمان ئه اتهی آاتی گونجاو ه آه

آانی  آگرتووه  یه ش وته وانه آان له  آوردهمۆی ئهآانی  نده ڤابه هه   وه دووره لی ئه ئیحتیما
آو  خۆیی آورد وه ربه یارانی سه  نه  دژ بهن  بكهآان خۆیی آورده ربه مریكا پشتگیری سه ئه

  . ئران و تورآیا و سوریا
ب وا بیری ل  وا ده  پش ئه سعود بارزانی هاته مهی  ه"  گوونجاو آاته" و  ر آات ئه هه
  .  و باره  ژر ئه نه نھا خۆیان شان بده ب ته  ده وه آه نه بكه

ددام ڕزگار   سه یان له آان ئمه مریكییه ئه" جید نادر گووتی  مه: ناوی آی آورد به هاوتییه
ر  هه، ن آه  پشتمان تده رخستووه آه مژوو بۆمانی ده، یان آردیانم بۆ خاتری خۆ به، آرد
  "  وا آردوویانه ئه، وان بووه ندی ئه وه رژه  به پشتتكردن له آات،   دونیاشدا وابووه  له آهآو  وه
    
   


