
www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان 20:26 10-1-2005

  عةبدوللةتيفعةبدوللةتيفر  ر  ئاسؤئاسؤ!  .... !  .... ؟ ؟ مةكري سةربازي و ثؤزش هينانةوةمةكري سةربازي و ثؤزش هينانةوة
  

بة  ئةجمارةيان بةو هيرشة كاوبؤيي ئةمريكية بؤ سةر شوقةيةكي قوتابيان لة طةرةكي سةيداواي هةولير
بيانوي هةبوين تريؤريستان و تةقةكردن لة فرؤكة ئةمريكيةكان و هةر دوو رؤذيك ثاش ئةوةش 

ئةمانة هةمان ماناي ، ر طوندي تةرجلي نوي كة طونديكي ئارامي نزيك كةركوكةهيرشيكي تر بؤ سة
تريؤركردن وكوشتين ئيمة ئةطةيةنيت لة اليةن بةعسيزم وتريؤريستان و هةمان بريةوةري تالَمان 

ئاخؤ ئةبيت لة ثشت ئةم هيرشة ، الدروست ئةكاتةوة هاوشيوةي يةكي شوبات و جةذين قوربان
 بؤ سةر جةستةيةكي سياسي ئارامي وةكوهةوليرو كوردستان بة هةليكؤثتةرو بةو ديسثلينة ميليتاريةوة

تدارو حكومةت ض مةغزايةك خؤي الَجةنطية يب ثرس و راويذي دةزطا هةوالَطريةكاين حيزيب دةسة
وينانة يان تؤبلَيي ئةو ش؟ تؤبلَيي لةناو سوثاي ئةمريكيشدا بةعسي و تريؤريستان هةبن؟ حةشاردابيت

؟ ئةمريكيةكان بةم كارةيان وويستيان ضيمان ثيبلَين و كام ثةيام بطةيةنن؟ بنالدن و زةرقاوي لينةبوبيت
ئايا ثؤزش ئةتوانيت جاريكيتر ويناي ئةمريكيةكان لة زيهن و تاكي كورديدا وةك خؤي ليبكاتةوة لة 

، يكي عةسكةري و مةعلومايت نادروسيت وةهاوةكاتيكدا ئةمة يةكةجماريان نية بكةونة بةناو هةلَةي تةكن
ئةوان وةك طةورةترين هيزي مؤنؤثؤلَيانةي جيهان ئةطةر لة سةرةتاوة ثشتيان بةو جؤرة داتاو زانيارية 
كةخموين و نادروستانة ببةستاية ئيستا ئةمريكا ئةو ئةمريكا زةبةالحة نةئةبوو كة هةذموون بة سةر 

بؤ ئةم جؤرة هيرشانة نابيت تةا بة ، شننت وةك قةندةهار ثيناسة ئةكراتةواوي جيهاندا بكات بطرة وا
ضونكة ، ثؤزش و داوايةكي ليبوردن شاندابدةينةوةو بيخةم بني لة مةكري سةربازيانةي ئةمريكي

سةربازطةي ئةمريكي لة دواي شةري ساردةوة بة توندي زياتر ثشت بةو فةلسةفةو ستراتيجة ئةبةستيت 
 سوتاين باروتيك و تةقيين فيشةكيكدا ضي دةست ئةكةويت و سةرجةم كؤلَةطة ثتةوةكانيشي كة لة كايت

لة كاتيكدا هةريمي كوردستان ئةمرؤ ئارامةو لة روي ، لةسةر ئيسك وثروسكي مةسلَةحةت بيناكراوة
 لةطةأل سياسي و قانونيشةوة تارادةيةك سةربةخؤيةو ئةجنامدةراين ئةم هيرشةش جطة لةوةي ئةبيت

ثؤزش هينانةوة بؤ دانيشتواين هةوليرو طةيل كورد هةمانكات طرةنيت دووبارة نةبونةوةيان 
ضونكة بةراسيت ، ليوةربطرييت و بدرينة دادطاي تايبةيت و حكومةيت هةريميش ليي بيدةنط نةبيت

شةقامي كوردي ئةمرؤ زؤر تورةية لةم هةنطاوةي هيزي هاوثةميانان تا ئةو ئاستةي دةتوامن بلَيم رةنطة 
ئةطةر ثارسةنطي نةدريتةوة ئةوا كاربكاتة سةر ثةيوةندي و هاوثةميانييت كوردو ئةمريكاوئةو 

دؤست و فريشتةييانةوة بطؤريت بة نيةتباشيةي كورديش بةرانبةر بة هيزي ئةمريكي لة ديديكي ذيان
ئةم روداوانةش بةراسيت ِرووداون تا ئةو ئاستةي ئةبيت خةيالَ و ، ديديكي مةرطدؤست وشةيتانيانة

طوتاري خةوتوي كوردي بة ئاطابينيتةوة لة هةر ستراتيجيكي ئةمريكي و هةر دؤستايةيت و هةماهةنطيةك 
وةكو ئةوةي ئةمريكاو ، زانيوة و بة هةلَةداوان شويين كةوتوينكة لة ماوةي رابردودا ئيمةي كورد نةمان

هةر زهليزيكي جيهاين باوةريان بة لؤذيكي دؤستايةيت نيةو كار بؤ بةرذةوةندي تايبةت ئةكةن ئةبيت 
كورديش لةمةودوا بةدواي ئةو لؤذيكةدا بطةريت و ضيتر واز لة خوان و دؤستايةيت بيقازانج و ريش 

لة كاتيكدا ئةبيت ئةوة بزانني كة ئةم كارة بة ئاشكرا ثيشيلي موقةددةسات و ، نا ينيتسثيةيت بيما
سومبويل سياسيانةي ئةم هةريمة فيدرالَةي كوردستانةو ناكريت يب هةلَوةستة لةسةركردن باز بدةين 

ادا ئةلَيني و لة ي دؤستايةيت ئةمريكالَبةسةريدا لة كاتيكدا ئيمةي كورد بةردةوام طؤراين بة با
موغازةلةيةكي هةميشةييداين لةطةأل واشنتنداو بةو بؤنةيةشةوة ريستؤرانتيكي طةورةمشان بة خاتري 
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حةقة ئيدي سنوريك بؤ هةر لوتبةرزيةكي هيزي فرة رةطةز و ؟ ماريرتةكان لة هةولير ناوناوة واشننت
يؤن و دةستدريذيانة بة هةزاران كيلؤمةتر لة بةتايبةيت ئةمريكي دابنيني و بزانني ئايا ئةم ئؤثةراس

دووري مؤلَطا راستةقينةكاين تريؤريستانةوة هةلَويستيكي ميزاجي ولؤكالَية و بةدةستلةثشداين 
دوذمناين كورد كراوة بؤ لةكةداركردين ناوبانطي كورد يان بةراسيت لة ئةجينداي ئةمريكيةكاندا هةيةو 

يت ئةمريكيةكان ووريابن طةل نةطاتة تيين و بلَي رةمحةت لة سةددامي ضونكة ئةب؟ برياريكي سةرووترة
  ! ؟ ثيشوو
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