
  ش کردنی عراقدا  دابه دوو بۆچونی جیاواز له

  
  

   آه یی پی وایه وه ته یعی راوژآاری ئاسایشی نه ق روبه موفه
رمی   دروست بوونی پنج هه  به جوگرافیای سیاسیی عراق رگه

  . یان قبۆه وه کانیش ئه رسته  کورسی په  و کوردهدات فیدراڵ ده
  

   که  پی وایه ،قینه یی راسته وه ته نه نگکی ک ده ریش وه رار پشده سه
 ش بکرێ  دابه وه ره ی سه یه و شوه  بهجوگرافیای سیاسیی عراقب  ده

ی کوردستان  شه وبه و ئه وه ش بکرته  ره خشه ر نه سه و ناوی عراق له
  .خۆ ربه تکی سه وه  ده ببته

   
 هاتوو هاواری   گوی له  که یه س هه م که  که  وه1991 سای  ر له هه

  که  پۆژه  ورده ش کردنی عراق، وا ورده بوب بۆ داوای دابه ئمه نه
وی  بی هه ره نی کوردی و عه ندێ الیه م هه ، به وه هدات ده رهه سه

  . والیان دابردووه والو ئه و به یان داوه که قینه  راسته تکدانی پۆژه
  

 ناسینی  نک له مه ر بردنی ته سه دان کتب و به ی سه وه دوای خوندنه
ست   ده  نیه رک ئاماده  هیچ داگیرکه  که وتوه رکه ران، بۆمان ده داگیرکه

ندێ کوردی  گرت، هه کان هه  داگیرکراوه  خاکه  بستک له له
ت و کورسی و داهات،  سه ست هنانی ده ده ن بۆ به رستیش هه لپه هه
ی  قینه گرن و سنوری راسته ده کان هه  داگیرکراوه  خاکه ست له ده



ی  و سنوره ر ئه سه و وتوو وژ له وه شارنه دان ساڵ پش ئستا ده سه
  .ن که ران ده ئستای نوان کوردو داگیرکه

  
 سنوری ئستای نوان کورد  قینه یی راسته وه ته نگکی نه ک ده  وه ئمه

ی  وه ستھنانه هد  بۆ به سمی ناناسین کارمان کردوه ره ران به و داگیرکه
ی جۆراو جۆرمان دروست  یان پۆژه دهکان،   داگیرکراوه تکرای خاکه

یی و ئاشکرا کردنی  وه ته ستھنانی پشتیوانی نو نه ده  بۆ به کردوه
  تی موسه ی ویالیه کانمان پۆژه  پۆژه کک له ، یه قینه سنوری راسته

  ، جگه عقوبه  و بهودیو تکریت  ئه وه باته  سنوری کوردستان ده که
  کاتکدا که له،  غداشمان کردوه  به شک له ش داوای به وه له
 ژر ناوی  له  نسه ره ریتانیاو فه ریکاو به مه ک ئه تدارانی دنیا وه سه ده

ی جۆراو  یان شوه  ده سند کردو به یان په ی ئمه که پۆژهیمانان،  هاوپه
   ئمه ی که یه خشه و نه ر ئه سه ن له ش بکه دابهجۆر ویستیان عراق 

  رستی کورد به لپه ندێ هه م هه که م داخه شمان کردبوو، به پشکه
تدارانی دنیاو  سه  پش ده  رگر له  بوونه وه ی جۆراو جۆره رنامه به

  .دا ئمه
  
واوی   ته  به که  عراقن و بارودۆخه یمانان بۆخۆیان له وپه  هه مۆ که ئه

زیوین و  به ش نه ش بوون و ئمه ن بۆ دابه  ده وه  عراقه پاڵ به
 بۆیان  کانیش که به ره ، عه گرتوه نه  داواکانی پشو هه ستمان له ده
ی جۆراو  شکردنی عراق بگرن، پۆژه  دابه ناتوانن پش به  وتوه رکه ده

کانی  رسته هو کورسی پ کانی ئمه ناوبردنی پۆژه رژن بۆ له جۆر داده
تی کوردو  وتن و پاراستنی برایه ژر ناوی گفتوگۆ و رک که کوردیش له

تی  مۆش دژایه ن و تاکو ئه که کان ده به ره  عه ب، پشتگیری له ره عه
  .ن که  ده یمانان و ئمه کانی هاوپه پۆژه

  
  



 عراقی باس یی وه ته یعی راوژآاری ئاسایشی نه ق روبه موفهکاتک 
وی  یه  ده وه  ئهشی فیدرای، کات بۆ پينج به ش بوونی عراق ده ه داب له

  خۆوه ربه کی سه ناوی فیدرایه کانی کوردستان به  داگیرکراوه خاکه
  .کان تاپۆ بکات به ره ر عه سه له
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  وه به ره  کوردو عه مۆ به ی عراقی ئه ته سه و ده  ئه  پمان وایه ئمه
،  کی ئاشکراوه یه نده  ناو گۆمی خون و گه وتۆته و که سی هناوه ره هه
  وهما نهو عراقیان تی خۆیان  سه  ئستا توانای پاراستنی ده وانه ئه
ی  وه  هۆی ئه بته ش ده وه ر ئه ، هه وه هیت یه ۆمه رووی سیاسی و ک له
ش بوون  و دابه ره ندی عراق بپارزن و عراق به کبه توانن یه  نه که

  .بوات
  

  
  ری ردار پشده سه
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