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يةكثارضةي خاكي عيراق ئةو درومشة بالوةي سةرزاري ئةمروي سياسي ية رةطةزثةرستة عةرةيب و توراين يةكان و 

دةيانةوي بة بيانوي ثاريزطاري كردن لة يةكثارضةي سنوري جوطرافيايي عيراق دذ . د رةوةكاين دنيايةئيسالمي ية تون
دوور و دريذة بة بةردةوام لة ذير زةبري هيزة سةركوتطةر  ئةو طةلةي ميذوويةكي. بة سةربةخويي طةيل كورد بوةستنةوة

افيكي رةواي خوي هةويل سةربةخوي بوين خوي داوة لةم و دةسةالتدارة حوكم رانةكان دا ذياوة و هةميشة وةك م
 . ثيناوةشدا دةريايةك خويين  بةخشيوة

دوذمناين لة ميذينةي . . .   لة سةروبةندي هيرشي ضاوةروانكراوي ئةمةريكا و هاوثةميانةكاين بو سةر رذيمي عرياق
 طةلةكةمان رةخساوة بة بيانوي ثاريزطاري كردن لة بو بةرطرتن لةم هةلةي ئةمرو بو) تورانيةكان(طةيل كورد 

سالةي كة بة ضةند سةدةيةك لة تيكوشان هاتوتة 12يةكثارضةي خاكي عيراق ضاوي بريوةتة ئةم ئازادي ية تةمةن 
 . دي

بة سوود وةرطرتن لة بةرضةوةندي ية تايبةيت يةكاين لةطةلَحكومةيت ئةمةريكا بة نيازة لةشكر كيشي سةربازي 
راق.  ناوضةكة خباتة طةربوزطاري كردنة لة يةكثارضةي خاكي عيديارة ئةطةر مةبةسيت ذةنرالَة توراين يةكان ثاري . . 

 . .  ئيمة دةثرسني ئايا كييةكثارضةي خاكي عيراق هةل دةوةشينيتةوة و لةم ثيناوةدا مةترشيدارة
ئايا ئةم لةشكر كيشي يةي .  و سةدام و هاوشيوةكاينسةربةخوي طةيل كورد يان مانةوةي رذيمي دذي بةشةري بةعس 

 . توراين يةكان حوي لة حوي دا مةترسي يةكي طورة ين ية لةبةردةم لةبةر هةلَوةشانةوةي يةكثارضةي خاكي عيراق دا
سةاليت ئةم بيانوةي ذةنرال و ئيخوانةكاين سةر كورسي دة. . . بوية لة جي ي خوي داية ليرةوة راشكاوانة بلَيني

 بة نيازن بةم بيانوةوة دةست  حكومةيت توراين يةكان بو هينانةدي خةوين تةماعكارانةي َضةندين ساالنةيانةكة
 . بةسةر شاري موسلَ دا بطرن و بةعس ئاسا لة جي ي تةعريب  تةتريك لة كةركوك بكةن

ي وة سةرضاوةي طرتوة كة رذيمي سةدام و لة راسيت دا ثاريزطاري كردين راستةقينة لة يةكثارضةيي خاكي عيراق لةو
 . دةسةالتةكةي ذيراو ذوور بكريت و خوين دوذمنكاري يانةي توراين يةكانيش لة طور بنريت

 ثيويستة هةرضي زووترة لة ئةمرودا تةواوي طةيل كورد بة هةموو صني و تويذةكاين يةوة لة بةرامبةر ئةم بريارةي 
ئةمروش طةيل كورد زياتر   بوةستنةوة و بواريك بوئةم لةشكر كيشي يةي نةهيلريتةوةذةنرالةكاين توراين يةكان دا

ثيويسيت بة دوستاين هةية بودروستكردين هاوثةمياين ية تيكي  شورشطريانة بة دذي توراين يةكان وتةواوي 
 ويسيت جدي بةرامبةر بةم هيرشة دوذمناين طةلةكةمان  هةر لةم روانطةيةوة ثيويستة دةسةاليت كوردي بويرانة هةلَ

 تةماعكاري يانةي دةربربيت و ئامادةي لة بةرطرتن لة بةرامبةر هةرةشةي توراين يةكان دا بوةستيتةوة بوئةوةي 
ئةجمارةش حكومةت و شورشي طةلةكةمان بةرةو هةلَدير و لة ناوضون نةبريت و جاريكي تر هةرطيز توراين يةكان و 

 . بة هةر بيانويةكةوة بيت. . .  جورئةيت دةربريين برياريكي تري هاوشيوةي ئةم بريارةيان نةكةنهاوشيوةكاين
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