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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين... ... دةست درصذيةكةي ئةمريكا بؤ سةر هةولصر هةرةشةية بؤ كورد دةست درصذيةكةي ئةمريكا بؤ سةر هةولصر هةرةشةية بؤ كورد 
 
هاوثةمياين كورد لةطةل ئةمريكا بؤ ثاكردنةوةي دةزطاكاين رذصمي بةعس لةزؤر ناوضةكاين كوردوستان  

ايف زياد بووين دوذمناين كورد لة ناوةوة و دةرةوةي عصراق دةربارةي هاتنة دي م وعصراق بوبةهؤي
رةواي كوردوةبةربةرةكاين كورد لةهةموو عصراق دا هةرئةوةش بوو بةهؤي لةدةست داين كؤمةلص الوو 

وةوايان ئةزاين ئةوهاوثةميانيةي كورد لةطةل ئةمريكا ئةبصتة ، كوردي دلسؤز لةاليةن دوذمنامنانةوة
ةميانص بؤضةسثاندين م نةيان زاين كةسةراين كورد بةبص هيض ثالَبة، هؤي دروست بوونيكيانص بؤكورد

كورسي 6ئةبواية كورد ) جملسي حوكم (وةهةروةها لةكايت دروست بووين. مايف كورد ئةم كارةيان كردوة
نةيةتة ) ؟  (سةرؤكي ثاريت) ؟  (و وةبؤئةوةي بةرصز م لةبةر ناكؤكيهةردوو ثاريت سةركردةالَهةبواية بة

وازيان لةو كورسية هيناو  كاين سةركردةناو جملسةكةوة لةبةر ناكؤكي ئةو ثارتةو يةكص لةثارتة
بةخشيان بة برا عةرةبةكانيان نةيان زاين كةيةك كورسي ض طؤران كاريةك ئةكا لةكايت دةنط دان 

وازيان هصنا لة سةرؤكايةيت عصراق  وةهةروةها لةكايت دامةزراندين حكومةيت كايت عصراق. بؤمايف كورد
ةكاةرةوةك ضةثكة طويل نصرطز دايان لةبةرؤكي عةرةب و ياخود سةرؤك وةزيران بؤ براعةرةبة شؤظصني

وةئةمةم كارانة هيضي دخلؤش نةبوو بؤ عةرةب هةرلةدوودليا . مبصننةوة) نائيب (رازي بوون بةوةي بة
وةبةهؤي ووالتاين دراوسص و سةراين عةرةب . بوون دةربارةي هةلوصسيت ئةمةريكا بةرامبةر بةكورد

ا بؤ جص بةجص نةكردين مايف طةليكورد دةستيان كرد بةدةهول لصدان و تاين عةرةبيدالَوو لةهةموو
هاواركردن بؤ يةك ثارضةيي خاكي عصراق لةطةل ئةوةي ئةشيان زانيكةسةراين ئيستاي كورد خؤيان داواي 

ئةمريكاش بؤ مةبةسيت جصبةجص كردين وة. ئةوةئةكةن كة كوردوستان نابص لةعصراقي عةرةب جيابصتةوة
تاين دراوسصي عصراق كة الَئةوثيالنانةي دايناوة بؤ ئايندةي خؤي وة دلنيا كردنةوةي هةمووعةرةب و وو

ثيالنصكي دروست كردبةناوي دةست طري كردين ، بةمايف رةواي طةيل كورد بنصن رازي نني بة دان
ن وةبةبص ئةوةي هيض هةلوصسيت بؤ ئيدارةي تريؤريستان لة شاري هةولصري ثي تةخيت كوردوستا

كوردوستان وثةرلةماين كوردوستان دابنص هةستا بةبص ئاطاداري كردنةوةي حكومةتيهةرصم ياخود 
هةرنةبص سةرؤكي ئةودوو ثاريت سةرةكية دةسيت كرد بة دابةزيين سةربازو بؤردومان كردنيهةندص مال 

ين كة لةكوردوستان ئاسايش بةرقةرارة بؤمةبةسيت وخانةي قوتابيان لةهةولصر لةطةل ئةوةي ئةيزا
دلنياكردنةوةي دؤستاين كةهيض بؤكورد ناكاو هةرةشةيةكيشة بؤ كورد كة ئةمريكا ئةتوانص بؤمةبةسيت 

نةك بة بةخشيين ثارةخيؤمان  وة ئةبواية كورد نارةزايي تةواوي ئةجنام بداية. خؤي ضي بوص ئةيكا
كورد هاواري بؤ دؤالرةنةك بؤمايف  وة لةالي ئةمةريكا واية. انة بكةينبؤزةرةر مةندان ضاو ثؤشي لةو كار

ضونكة دروست  وةثصويستة سةركردةكان لةكايت طفتو طؤدا باسي دارايي نةكةن. رةواي خؤي
بؤكورد لةكوردوستاين باشور بةهةموو شارو شارؤضكةكانيةوة لةطةل  بونيئيدارةيةكي سةربةخؤ
.. لةخويا داهاتة بؤكوردوستان خؤي وردوستان بةهؤي تعريب كردنةوةلةك طةرانةوةي شارةدابراوةكان

؟ هةر هةرةشةية بؤسةر كورد وة ئاراستة كردين ساروخصك بؤ بةردةم ثةرلةماين كوردوستان رؤذي شةمة
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1 


