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  ئاسوئاسو  .... .... ئةمريكاية ئةمريكاية     ييبوقةرزاربوقةرزار  كوردكورد

 
 ييةكةي هة شتا سالَ زياترة كةكوردو بزووتنةوة سياس

 و ي طةيشنت بةئازادي دةدا لة ثيناوخةبات و قورباين
 ئةو دةريا لة ي ئةنفال و هةلَةجبة دواي دوايسةربةخؤ

 دا بة را 91 يخوينو فرميسكة سةرةجنام كورد لةئازار
 كوردستان لة ذير ي زؤري بةش تواينيماوةر جةيِثةِرينيك
 ي خؤ حوكمِرايني صدام دةربكات وخؤي رذيمي ِرذيمدةسيت

 هةية ي كوردو بزووتنةوة سياسية كةشيبكات لةوةتة
 لينة كراوة لةاليةن زهليزة جيهانية كانةوة كورد ثشتيواين

 عيراق و ي ئازادي ثرؤسةي دووا داوةي خؤي وسةربازي سياس بةخةبايتي دريذةي دةرةكيب ثشتيواين
 كةوتة دةست ي عيراقي جيهان فةرمانِرةواي كة هاتؤتة ئاراوة زهليزيكيئةو هةلو مةرجةتازةية

 ي بةِرزطار كةري لة بري كردو ئة مريكاي خؤ كورد هةموو خةبات و قوربانية كايني سياسسةركردايةيت
  لةدةسيتي كانةوة وا ِرادةطةيةنري كة ئةمريكا كورد بةر ثرسة سياسيةيكورد لةقةلَمدا تا ئيستا لةزار

 ي ئازادي ثرؤسة كوردستان لةكايت كةرة لة مافةكاينيصدام بؤ هةتا هةتاية ِرزطاركردو ئةمريكا داكؤك
  ِرذيمي عيراقدا بوون هيزةكاين لةذير دةسيتيكةركوك و هةمو ناوضة كورد نشينة كوردية كان ئة وانة

 ثيشمةرطة بوو لةوناوضانة ي هيز دةركرديني كردن بةالَم يةكةمني كار كة ئةمريكاكرديثيشمةركة ِرزطار
 ي كردووة سةرنج بدةن لةدواي كورد مافةكاينيلةو كاتةشةوة تا دةطاتة ئةم ضركةساتة ئةمريكا ثيشيل

 يوةيةك دذ عةرةب لةعيراقدا سةريان هةلَداوة و بةهةمو شيي صدامةوة ضةندين طزطلي ِرذيمِرووخاين
 ي ئةمريكا كردو تةنانةت شةِري دذي دةوةستنةوة موقتةدا صةدر بانطةشةئةمريكاو ةرذةوةنديةكاين

  كردو تريؤرستة عةرةبةكايني ئةمريكا لةبةرامبةريان سازشي لةبةرامبةردا بةرثا كردن كةضيضةكداريش
شير بةهةموو شيوةيةك  شةِرة مشي كةدةيانةوي خةلَك بطةِريننة وة بؤ سةردةميفةلوجةو ئةوانة

 كةنالَةجيهانيةكانةوة ي كاميرا ي لةبةردةم ضاوي ئةمريكايان دةكوشت و كار طةيشتة ئةوةيسةرباز
 لةطةلَ ي ئة مريكا طفتوطؤيكةض  بةتةرمة كانيانةوة بكةن ئةمريكيةكان بسوتينن وسوكايةيتيالشة

 لةطةلَ ئةمريكا دةكات بةالَم ئةمريكا و ثةميايندةكردن و بةالَم بةثيضةوانةوة كورد بةهةموو شيوةيةك ها
 سةرنج و قسةكردنة ئةوةية كةبؤ هيزة ي كةجيطةي كوردستان نةطرتووة ئةوة ي خةلَك لةداواكاينيِريز

 بةردةوام ي ئةمريكا بةيب بةرذةوةند كردين لة دؤستايةيتيسياسيةكان ثرسيار لةخؤيان ناكةن كةتا كة
 كوردو  دةسةالَتدا ر لةكوردستان باس لة هاوثةمياين وةك دوو حزيب و يةكييتدةبن دةميكة ثاريت
 بؤ كورد هةية ئةوة كة ي بكةنةوة ئةو هاوثةميانية ض بةرذةوةنديةكئةوة ِرووينيئةمريكا دةكةن بةب

 ي نةكردووة بؤ بةرذةوةندي عيراقةوة بينيومانة ئةمريكا بةكردةوة هيض كاريكي ئازادي ثرؤسةيلةدوا
 جطة  مامةلَة مان لةطةلَدةكات نةك وةك كوردستاينيكورد وةتاوةكو ئةم ضركة ساتة ئةمريكا وةك عيراق
 كردووة لة ةركوك ي كورد كار بةرذةوةنديةكاينيلةوةش ئةطةر سةير بكةين ئةمريكا بةثيضةوانة

 دةلَين ئةمريكا بةهةموو شيوةيةك ثيمان  سياسي كوردوناوضة ئازاد كرا وةكان بةالَم سةركردايةيت
 حزبة كورديةكان بلَيت كة كورد ي كة يةكيك لة سكرتيري كوردة تةنانةت كار طةيشتة ئةوةهاوثةمياين

 ئةم ووالَتة ي ئةوة بكةين كة ئةمريكا خيرو بيري سالَ ئيمة ئيمزا 25 ئةمريكا يةو دة بيت تا يقةرزار
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 سياسي يتيدةطات كة ئةمريكا بؤ بةرذةوةند زا انيتئةلف و يب يةك لة سياسةت بي  ئةوةيبةريت بؤ خؤ
 كورديش كة ي ئةو هةموو دؤستاية تيةيكورد دوواي كالَي هاتؤتة عيراق نةك لة بةر ضاوي خؤيو ئابور

 وة عةرةبةكانيش بة ثيضةوانةوة لة هاتين  ئةمريكايان كردووة لة هاتنيانةوة هةتا ئيستاطولَباراين
 و  ئةمريكا وا دةخوازيت كة سيستاينيكو ئيستا لييان دةكو ذن ضونكا بةرذةوةند يةكانةوة تاوةيئةمريك

 بيت طوي بؤ داواكانيان دةطريََت بةالَم بةثيضةوانةوة لةطةلَ كورد نية و ئةوةش كة  دؤسيتيياوةرو عةالو
ئةمريكاو   سياسةتةكاين جطة لة خزمةتكردين ناوة هاو ثةميانية يتي سياسي كورد ناويبزووتنةوة

 زياترة لة قازانج لة ي دةكةن زةرةري تر نيةو ئةم هاوثةميانيةش كة باسيعةرةبة شؤظينية كان هيض
 ي باالَي ئةمريكا و بةر ذةوةند دؤستايةيتي هةلَبذار دند ا ين كورد بةناويئيستاشدا كة لة سةرو بةند

 لة هةلَبذاردين  عيراقيو بردين بةِر كايتي لة ياسا58 ي بِرطةكردين  جيبةجي نةيكوردستان دووا
كرد لة   كورديان دابةش دةي كة مولَكي هاوردةو ئةوانة تر عةرةيبي دةكات كة جاريكيكةركوكدا بةشدار

 كةركوك دةبنةوة زؤرينةو ئةو كاتةش شةرعيةت بة مانةوة يان دةدريت وة ئةوةش ي ثاريزطائةجنو مةين
    رد دةبيتكو هةلَبذا ردنانة كة زةرةر دةكات لةم
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