
  

        رآوك عریبی آه ته
ی ته سیاسه له ت هه عریب  ی  گه شتا به  دووتو ا نامه   د

ی( ج حا   )شۆڕش 
بۆ   آانی عراق آه  دوای یه ك به  یه ته حكومهن   الیه  له  آه،ریدا وروبه  و ده رآوك  شاری آه  له هعریب ته شاوی  ی رباره  ده م باسه ئه
ی  خشه نهو گۆڕینی رآوك  آهعریبی   ته.آراوه  پیادهشتا ساڵ   هه ی پتر له ماوه
وان آورد و  ن  له  آی زۆر یه و ملمالن هآشی   مایه  بۆته  و شاره ئهموگرافی ید

  .داآانی عراق  ته حكومه
م  آه شی یه به. ش چوار به   به آردووهی  م باسه آانی ئه ته ر بابه نووسه

 تیایدا  عریب، آه عس و ته  آورد و بهی رباره  ده آادیمییه آی ئه یه وه لكۆینه
  له گشتی و  آوردستان به لهعریب  تهآانی  عریب و شوه تهرآوك و  مژووی آه

ها بۆچوونی  روه هه . وه لكۆینه و  باسر ژ  ته نه خراو،تی تایبه رآوآدا به آه
ه آان و لپرسراو  و تورآییه بی ره بیانی و عه  وه ره تناس و لكۆه رۆژهه
.  روو ته  خراونهمی جیھانی آه نگی یه می دوای جه رده آانی سه ریتانییه به

  گرنگآادیمی  مژوویی و ئهی  رچاوه ندین سه چه  پشتی به  دا  شه به  م   ر له نووسه
  .   ستووه به

ی  نامه گه شتا به ی هه وه شیكردنهنمایش و    له نی تر بریتی آه شه س به
 دان  ی سه بژارده هه   م باسه  ئهآانی هنام گه ه ب.تی عراق حكومه
 لپرسراوو  وره رمانی گه  و روشون و فه بیار  بریتین له  آه،ن نامه گه به
 تا رووخانی حوآمی  وه  آۆنه  له،تی عراق وه دهآانی  تییه رآردایه زگا سه ده
 دوای رووخانی حوآمی  ی تری له آه شه دا و به1991ڕینی سای   راپه له  نامانه گه و به شكی ئه  به.دا2003هاری   به  لهعس به
  .كی آوردستان ست خه  ده وتنه عس آه به
تی   حكومهآانی  هییونن رشی  یان به،داعس ئایدیۆلۆژیای حیزبی به  عریب له تهشی   به لهیان آان هرۆآ ی ناوه  گوره آان به نامه گه به  

آانی  ته بابه .وه جی خۆیان آردۆته عریبی آوردستان  بۆ تهی عراق  ئیجرائاتی رۆژانهشی  یاخود به، عریب ته  بهت  باره سه عراق
ن   الیه لهدارژراو و پالنكی  خشه ی نه  گوره آانی تری آوردستان به رآوك و شونه آه چۆن  لمنن آه سه   ده هو روونی ئه  به م باسه ئه

 ك خه  آوردستاندا  لهعریب ته شاوی  آه لمنن سه  ده و راستییه آان ئه هنام گه بهها  روه هه. عریب آراون ته  وه آانی عراقه ته حكومه
   . وه گرتۆتهی زمان ر ووتو وآ  ومژوو  و جگاو
   آه  آراوه و راستییه  ئهر  سه خت له ، جهآان نامه گه بهغزای  مهرۆك و  ناوهی  وه جامی شیكردنهن ره  به  له ، جگهدا  دوا وته له
هشتنی  ی نه رنامه  بهجكردنی  و جبهداڕشتنڵ  گه  له ایهنمان بو بوو هاوزه هعس د آانی دوای رووخانی حوآمی به رجه لومه هه

  . وه آایه  ته هناویهعس   رووخانی به  آه ،آراوه  تییه خۆیی و بابه  رجه لومه و هه   به ها ئاماژه روه هه. عریب واری ته شونه
  . رخان آراوه رآوك ته  شاری آه ك له یه  بۆ پرۆژه م آتبه  داهاتی ئه  آه ، باسهنیشایا
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