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  وصست كوردستاينوصست كوردستاينلَلَهةهة… … هاوثةمياين كورد و ئةمةريك طةيشت بةضي؟؟هاوثةمياين كورد و ئةمةريك طةيشت بةضي؟؟
  

ئا یه دووای دوو ساڵ ڕزگارکردن باشووری کوردستان و ئراق له ده ست ڕژمی به عس چی بۆ کورد به 
  ج هشتووه و ئه و هاووپه یمانییه ته ی به ینی کورد و ئه مریککان ته نھا خه وونک نه بو؟

 هه ر له مژووی ٠بانگه به نه بوونی هاوپه یمانی ڕاسته قینه و سیقه پکراوگه لی کورد به نا و
درینه وه تا ساه بیارده ره کانی سه ده ی بیسته م دووژمنان کوردیان بۆ په یه وکردنی سیاسه تی 

   ٠خۆیان به کار هناوه و پاشان مه سه له ی کورد پشت گوێ خراوه
 به ئه م ده ووه ﴾باشووری کوردستان﴿ساندنی وویالیه تی مووصل هه ر له دامه زراندنی ئراق و نوو

 ئستاش له وه ده ٠ته تازه یه وه ده گه ڕته وه بۆ پشت گوێ خستنی به نه کان که دراوه به کورد
چت مژوو خۆی دووباره کاته وه؛ کاتک که هه موو جیھان دژ به جه نگی ئراق وه ستابوون، پارتییه 

  ٠ده کان خۆیان به هاوپه یمانی ئه مریکا له قه ه م ده داو سه رکرده کور
 دیاره باشه باس له و سانه بکرت که ئه مریکا هاوپه یمانی سه دام و ڕژمه که ی بوو و ته نانه ت 

 که کورد و شیعه گویان گرت له بووش سه ینیۆر و ڕاپه ١٩٩١چه کی قورسی پ ده فرۆشت، و سای 
 ک ڕۆژ له بیر کرا و ب به نی ئیمزاکراوی ئه مریکا، دیسانه وه کورد خۆی کورد رین دژ به ڕژم له یه

  ٠به هاوپه یمانی زلھزک
له به ینی کورد و ئه مریکا چه ند ده سکه وتکیان به ده ست هناوه، به " هاوپه یمانییه"بگومان ئه 

، بگره ئه مریکا به ئاشکرا دژی کار م گه وره داخوسته کانی کورد تا ئستا بیاری له سه ر نه دراوه
 ساڵ ته عریب ده کرت، که چی ٤٠ به گه ی زۆر هه یه بۆ ئه م قسه یه؛ که رکوو که زیاد له ٠ده کات

ئه مۆ که ئه مریکا هه م سه ربازی و هه م سیاسی کۆنترۆی ده کات، که چی گه ڕانه وه ی که ر کوک 
 ده غه یه الی جنه ڕاه ئه مریککان که له ژر ئای ئراقدا خۆیان بۆ سه رکوردستان ڕسته یه کی قه

به یاسایی ده زانن بیار به ن بۆ میلله تک که ڕۆژک له ڕۆژان خۆی به هاوپه یمانی ئه م زلھزه 
  ٠زانی

 ئه مریککان به ڕاده یه کی که م له ژر مه ﴾سلمانی، هه ولر، دهۆک﴿ته نھا له کوردستان 
، سه ربازه کان کوردستان وه ک هاووینه هه وارک ده یبینن، به م له م ماوه یه دا ده رکه ترسیدایه

بیتونته " ئراقی نوێ"وت که زۆر خه ونی کورد ئه مریکا ده یه وت یا هه یوه شنته وه را له ناو 
یمانی ئه مریکا  به بۆچوونی من که مادام سه رکرده و حیزبه کوردستانییه کان خۆیان به هاوپه ٠وه

داده نن و به م شوه یه دووژمنی زۆر به یدا کردووه، ده بت به هه موو قورسایی خۆی زیاتر له 
پرسیاره گه وره کانی بخاته به رده م ئه مریکا و هاوپه یمانییه ته که ی له گه ڵ ئه مریکا دا ببه 

   ٠ستت به و ئامانجانه ی که ده یه وت به دیی بھنت
مریکا کوردی پوویسته له پرۆسه ی به دیموکراتکردنی ئراق و خۆرهه تی ناوه ڕاست، و ب دیاره ئه 

 دیاره هاوپه یمانییه ته که ی به ینی کورد ٠کورد باوه ڕ ناکه م ئه مریکا ئه م ئامانجه به دیی ننت
ایه سه رده که وت و و ئه مریکا پرۆسه یه کی دوور و درژه، به م ئستا له قۆناغی بیارده ریدایه؛ ئ

کورد و ئه مریکا تا سه ر برای یه ک ده بن، یاخود دیسانه وه ڤشار ده خرته وه سه ر کورد و خه ونه 
  کانی و ئه م هاوپه یمانییه ش هه ده وه شته وه؟ 

وه می ئه م پرسیایه له وانه یه له م چه ند مانگه دا ئاشکرا بت، به م له وانه یه پرۆسه ی 
  ٠نانه وه ی ناوچه ی کوردنشین و ده و رو به ری دووای چه ند ساکی تر ئاشکرا بتبنیاد
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