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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... لصبوردنصكي سةرسوأصنةر لةاليةن هارد بؤ بارزاين لصبوردنصكي سةرسوأصنةر لةاليةن هارد بؤ بارزاين 
  

رووداووة سةربازثکةی هثزةکانی ئةمريکا لة هةولثر چةند پرسيارثکی گرنگ دةخاتة روو کة هةموو 
  ؟ کةسثک بةرةو يةک پرسيار دةبات ئةويش ئايا ئةو کارة بؤچی

 کارة سةربازثکةی هةولثر بؤ بارزانی و خةصکی کورد دةربارةی لثبووردنی فةرماندةی هثزةکانی ئةمريکا
ئةو دةصث کةوا هةندث اليةن هةن کة بةو . جث سةرسورمانةو دةبث زؤر بةووردی و باش لثبکؤصينةوة

. کارةيان دةيانةوث پةيوةندية دؤستايةتثکةو هاوپةميانثتية گرنگةی کورد و ئةمريکا تثکبدةن و بيشثوثنن
؟ باشة ئةو کةسانةی هةصسان بةو کارة سةر بةچی هثزثک و وصاتثکن.  لةکوثنايا ئةو اليةنانة کثن وو 

لةوانةية سةربازی عرياقی بوبنب و کةس ئاگای ، ئةی باشة ئةوان سةربازی ئةمريکی بوون يان توورکی
  . وة ئةو هةموو سةربازة ئةمريکی و هةليکؤپتةرة ئةمريکيةيان لةگةص خؤيان هثنابث، لثنةبث

  
ی هثزةکانی ئةمريکا لة باکوور نازانث کةوا هيچ ئؤپةراسوونثکی سةربازی لةناو عرياق باشة فةرماندة

ئةی باشة ئةوان . بث ئاگاداری ناوةندی سةربازی ئةمريکا وة سياسةمتةدارانی ئةمريکا بةرثووة ناچث
  ؟ چؤن هةصسان بةکارثکی لةو جؤرة بث ئاگادارکردنی اليةنة کوردستانثکان

ئةوةی نةزانث دةصی ئةو ، عرياق دةيانةوث پةيوةندی نثوان کورد و ئةمريکا تثکبدةنئةو دةصی دووژمنانی 
کارة لةاليةن خةصکانثکی ترةوة کراوة نةک لةاليةن هثزةکانی ئةمريکا وة سةرکردة سةربازثکانی ئةمريکا 

  . کةسثک ئةو قسانة دةکات کة بةرامبةرةکی بة نةزان و بث ئاگا بزانث. ئاگايان لةو کارة نية
اة بةغداوة نةهات وةيان لة قسةکةری  ئةمريکای ناوةندی  بؤچی لثبوردنةکة لة سةرانی سةربازی

خؤ دةبث ئةوان لة هةموو کةسث زياتر ترسی تثکچوونی پةيوةندية ، وزارةتی دةرةوی ئةمريکاوة نةهات
  . باشةکةی نثوان کوردو ئةمريکايان هةبث

  
ئةمريکا لة بکوور بکةين بزانيني ئةو کةسانة کثن دةيانةوث باشة نابث پرسيارث لة فةرماندةی هثزةکانی 

ئايا اليةنی شاراوةن لة ناو حکومةتی بةغدا کة دةيانةوث داواکانی کورد . نثوانی کورد و ئةمريکا تثکبدةن
رة کورد بة شثوةثکی ياسای بة گؤر بکةن وةيان وصاتانی دراوسثن کة لةزيان لثکةوتووة کة بؤ يةکةم جا

  . وة لةرثگای هةصبزاردنةوة دةيةوث بگاتة ئاواتة بچوکةکانی
  

کة هثزةکانی ئةمريکا لةگةص سةربازانی ؟ باشة رووداوةکةی شارؤچکةی تةرجيلی نزيک کةرکوک بؤ
دی گاردی عرياق کة هةر هةموويان عةرةب بوون لةنيوة شةو پةالماری شارؤچکةکةيان دا وهاوصاتثکي کور

ئايا سةربازة کوردةکان لةو کاتةدا پشويان هةبوو . بثگوناهيان کوشت و چةند کةسثکی تريان بريندار کرد
  ؟ کة کةسيان بةشداريان لةو ئؤپراسؤنة نةکرد

  
پاش ئةم دوو رووداوة سةرسورثنةرة ئايا سةرانی کورد نابث بة ووردی ئةم رووداوة سةيرانة شيبکةنةوة 

ئةی کاتی . نثک بؤ کورد لة بةغدا و ئةمريکا و وصاتانی دةورووپشت دادةرثژنبؤ ئةوةی بزانن چی پيال
کةو ئةوانی تر کؤبوونةوةثکی کتوپر پثکةوة بنثن و  سةرانی کورد بة هةردوو پارتة زلةئةوة نةهاتووة

يان هيچ ، داوای روونکردنةوةثکی پان لة سةرانی ئةمريکای ناو عرياق و وزارةتی دةرةوةی ئةمريکا بکةن
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رووی  جارث پيالنةکة خؤی لةگةص ئةمريکثکان تثک بدات چونکة يةنثکی کوردی تر ناخوازث پةيوةندیال

  . نةکردؤتة ئةوان
  

وة سةرانی گةورةی ئةگةر ئةم دوو رووداوة سةرسورثنةرة کارثکی بثئاگايانةو بث بةرنامة بوو بث 
موو شتثکی چاوةروان نةکراو لة ئةی نابث سةرانی کورد هة، سةربازی و سياسی ئةمريکا بثئاگابن لث
  . عرياق و ناوچةکة خبةنة بةر چاوی خؤيان

  
پشت لةگةص سةرانی تؤ بصی پيالنثک بؤ کورد دانرابث و رثکةوتنامةی ثنی لة بةغداو وصاتانی دةوروو

بؤ پثچدانةوة لة خواستةکانی کورد و ئةم کارانةش سةرةتای رووداوی گةورةتر بن دژ  ئةمريکا دارثژرابث
 . ة کوردب
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