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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... ثةيامصكي سياسي بةفيشةكي سةربازصكي ئةمريكيثةيامصكي سياسي بةفيشةكي سةربازصكي ئةمريكي، ، لة بؤشةوة بؤ كوردلة بؤشةوة بؤ كورد
  

دةبص و ثصويستة بةشصوةيةكي زانستيانة و ، كردةوة سةربازيةكةي لةشكري تايبةيت ئةمريكا لة هةولصر
 قعيدوور لة هةست و نةست و ثرنسيثةكاين دؤستايةيت و حةز و يسيت يةكاليةنانة و ضاوثؤشني لة وا

و بةطوصرةي ئةو لصكؤلَينةوةية سياسةيت داهاتووي كورد ، لصكبدرصنةوة، ثةيوةنديةكاين كورد و ئةمريكا
  . بةرامبةر بة ئةمريكا و عصراق دابأصذرصت و دةستنيشان بكرصت

يان أازيبوون بة أؤنكردنةوةيةكي ، بة هةلَةيةكي نةويست و بصكاظي، وةرطرتن و داناين ئةو كردةوةية
،  و قةرةبووكردنةوةي ئةو كةسانةي زيانيان ثص طةيشتووة لةاليةن سةربازصكي ئةمريكييةوةاينأؤذنامةو

يان بةرزكردنةوةي دةنطي نةأازيبوون و مةحكوومكردين ئةو كردةوة سةربازيية و بةسبوون و نيشانداين 
ةيت ثاشةأؤذي دةتوانرصت بة خوصندنةوةيةكي ناتةواو و شاش دابنرصت و لة خزم، ئةو جؤرة كاردانةوانة

ئةم كردةوةية قولَتر و بةشصوةيةكي هةمةاليةين بؤية ثصويستة . سياسي باشووري كوردستاندا نيية
لصكبدرصتةوة و جيهانطريي و دابونةرييت ثةيوةندةية سياسيةكان و سةربازيةكان و ديبلوماسيةكان لة 

ةت و كام كولتووري سياسي مامةلَة ثصش ضاوي خؤمان دابنصني و بزانني ئصمة لةطةلَ كام والَت و كام حكوم
  . دةكةين

لةذصر أؤشنايي ثرنسيثةكاين سةرةوة دةبص اليةين كوردي كؤمةلَص كردةوة و بةلَطة كؤبطاتةوة يان أاستر 
ثصويستة اليةنة كوردستانيةكان ضةند أؤداوصكي سياسي و سةربازي كة ثةيوةنديان بة كوردستان و ، بلَصني

  . وي خؤيان دابنصنلة ثصش ضا، ناوضةكةوة هةية
جصطري وةزيري دةرةوةي  سةر شاري هةولصر لة دواي سةرداين ئةم كردةوة سةربازيةي ئةمريكا بؤ

لةدواي ئةوةي  هةروةها، أؤيدا، و كؤبؤنةوةي لةطةلَ بةأصز بارزاين بؤ هةولصر) ئةرمتياج (ئةمريكا
 دةربارةي كةركوك لة بةرزترين ملمالنصي سياسي نصوان اليةنة كورديةكان و عةرةيب عصراق و ئةمريكا

. ثصش ئةوةش سةربازة ئةمريكيةكان ئاالَي كوردستان لة ناو شاري كةركوكدا أةشكردةوة. ئاستداية
توركيا و والَتة عةرةبيةكان مةترسي دروستبووين دةولَةتصكي كوردي دةكةن و لةو أؤيةوة طومانيان لة 

طري وةزيري دةرةوةي ئةمريكا سةرداين توركيا و ئةمريكا هةية و بؤ كةمكردنةوةي ئةو مةترسيانة جص
  . سورياي كرد

، بة أاست وةربطرين و لةقةلَةم بدةينهةرضةندة نابصت هيض أاطةياندنصكي ئةمريكا دةربارةي ئةو أؤداوة 
يان بةلَام دةتوانني باوةأي بةو هةوالَةبصنني كة بةرثرسياراين سةربازي ئةمريكي لة هةولصر و موسلَ أا

بأياري ئةو هصرشة لة فةرماندةي هصزةكاين ئةمريكا لة بةغدا دةركةوتووة و ئةوان (،  و دةلَصتطةياندوة
يان أاستتر لة ، كة بأيارةكة لة وةزارةيت بةرطري ئةمريكا يةئةمةش واتاي ئةوة، ) ئاطايان لص نيية

ماندةي هصزةكاين ضونكة لة أؤي ئيدارييةوة فةر. دةركةوتووة لة واشنتؤن يبةرزترين دةسةلَاي سةربازي
نابص اليةين كوردي بةشصوةيةكي سادة و .  فةرمان لة ئةمريكاوة بؤيان دصتئةمريكا لة بةغدا بأيار و

بةلَكوو بة ثصضةوانةوة ثصويستة بري لة سةرضاوةي ئةو بأيارة بكةنةوة ، دلَثاكي ئةو أاطةياندنة وةربطرصت
كةواتة دةركةوتين بأياري . اثتري هةيةو ضةند بأيار لة اليةنصكي سةرووتر دةكةتبصت واتاي خر
واتاي ئةوةية كة هصرشةكة ثةيوةندي بة ، هصرشكردن بؤ سةر شاري هةولصر لة بةغدا يان لة واشنتؤن

  . و هيض ثةيوةندي بة تريؤر وتريؤكاريةوة نيية، هةلَوصسيت ئةمريكاوة هةية بةرامبةر بة كورد
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ئةطةر اليةين ئةمريكي حيسايب هاوثةمياين ، ئةم كردةوةية هيض واتايةك و كاردانةوةيةكي نةبالةوانةية 
يان وةك شةأي البردين سةددام بة ، بؤ كوردي كردبا و ثصشوةخت اليةنة كورديةكاين ئاطارداركردبا

 ثصشمرطة وبةلَام ئةمريكا و سةربازةكاين هيض حيسابصكيان نة بوو كورد و نةبوو . هابةشييان كردبا
و بةناو دؤستةكاين  نةبوو سةرباز و ثؤليس و نةبوو جةماةروة و نةش بوو هةتتا ثارتة كوردستانيةكان

. نةكرد و مامةلَةي تريؤريستةكان و طومانلصكراوةكاين لةطةلَ كورديان كرد، و هاوثةمياناين خؤيان
تصك بةناوي دؤست الي ئةمريكا كةواتة ش. بةواتايةكي تر كورد و فةلوجيةكاين بة يةك ضاو سةيردةكات

  . نيية و هةر كاتصك ئيحتمايل ئةوة هةية ئةمريكا لة كورد هةلَبطةأصتةوة
ثةيامصكي سياسيي ئةمريكاية بة دةسيت ، كةوا ئةم كردةوةية، بةندة بةبص سصودوو دةتوانصت ئةوة بلصت

اوة و لةوانةية ثةيوةندي بة مارينـز و سةربازة ئةمريكيةكانةوة بؤ ثاريت و يةكصيت و طةيل كورد نصردر
دانوسانة سياسيةكانةوة هةبصت و ئةوةي ئةمريكا لة سةر مصزي دانوسانةكان لة هةولصر بة ناردين 

دةيةوصت بة شصوةيةكي سةربازي ، جصطري وةزيري دةرةوة و نامةي سةرؤكي ئةمريكي بةدةسيت نةهصنا
  . بةدةستةوة بصنصت

. بةناوي دؤست و سياسةيت دؤستانةتصك نيية يةيت ئةمريكادا شلة سياسلصرةدا ثصوستة ئةوة بوترصت كة 
 أةشثصستةكان  مرؤظ و بة هةتتائةمريكا لة سةر دةسيت بازرطانةكان دروست بووة ئةوانةي بازرطانييان

تةنيا ثرنسيث و بنةما و أصطا ، لةو سياسةتةدا شتصك نيية بةناوي دؤست. و هنديية سوورةكان دةكرد
 ئةمريكا هةر بؤيةش ثصويستة كورد لةسةر ئةو بنةماية مامةلَة لةطةلَ.  بةرذةوةندييةنيشاندةر الي ئةوان

. خؤشةويسيت و طولَباران تةنيا لة طةلَ أصكخراوة مرؤظايةتيةكان باشة و لة سياسةتدا كةلَكي نيية. بكات
 و بةو شصوةيةبؤية ثصويستة اليةين كوردي طرنطي خؤيان و شيان و تواناي خؤيان ثصشاين ئةمريكا بدةن 

  . ئةمريكا ناضاردةبصت أصز لة كورد بطرن و بةرذةوةنديةكاين كورد بثارصزن
هةلبةتة ئةمة يةكةمني كردةوةي بةم شصوةيةية كة سنووري بةزاندووة و تيايدا ئةمريكا بة زمانصكي 

.  كورد و هصرش دةكاتة سةر دةسةلَايت كوردستان و طةيل بة كورد دةكاتئاشكرا بص أصزي و بص حورمةيت
ثاريت و يةكيةيت طةلص طرنكة بؤ دةستنيشانكردين سياسةيت داهاتووي  صسيتوكاردانةوةكان و هةلَ

لةوانةية باشترين كاردانةوة لةكايت طةرمة طةرمي أؤداين . ئةمريكا بةرامبةر بة باشووري كوردستان
ريستاين لة سةربازة هصرشةكة ئةجنام درابا و بة هةمان شصوةي ئةمريكا اليةين كوردي طوماين تريؤ

  . ئةمريكةيةكاين كردبا
بةبص لصثرسينةوة ، ئةطةر ئةم كردةوةية بةهةمان شصوةي كردةوةكاين ثصشووي ئةمريكا بةرامبةر بة كورد

 هصدي ئةوة لة داهاتوويةكي نزيكدا ئةمريكا، و خؤثصشاندان و طةلص شصوةي تري ناأةزايي كؤتايي ثص بصت
. رصت و ثصش كؤتايي هصنان بة تريؤريستةكان كورد تريؤر دةكات دةسةلَات لة كورد وةردةطهصدي

تريؤر دةسةالَيت  ريؤريست وكورد دةكاتة ت،  بةناوي دذاريةتيكردين تريؤرةوة ئةمريكابةواتايةكي تر
  . دةكات
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