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  سةبارةت بة ليدوانةكاين ماليك دؤهانسةبارةت بة ليدوانةكاين ماليك دؤهان

ثارتة سياسييةكاين كوردستان بؤ ِراكيشاين ثشتطريي عيراقي بؤ وةرطرتين ثؤسيت سيادي خؤيان 
دةثاريزن لة وةآلمدانةوةي بةرثرساين حكومي عيراقي بةرامبةر بةو ليدوانة شؤفينييانةي بةرامبةر بة 

  . خاك و تاوانباراين دةيدةن كورد و

ماليك دؤهان  ( قةتةري دميانةيةكي لةطةلَي) ئةلشةرق ( ِرؤذنامةي2005-2-12 دوصنصوةتا  ئة
  . ؤتةوةبالَوكروةزيري دادي عصراقي ) ئةحلةسةن

 بةالَم ، دةكةمكوردستانمن ثالَثشيت سةربةخؤيي : " ويتو ةوة ماليك لةبارةي سةربةخؤيي كوردستان
 دةيةي 4 قوربانييةكاين ،هةلَويستة كردن لةسةري نييةئايا ئةم ووتةية ثيويسيت بة . بةبص كةركوك

 ئةوةي مالك دؤهان ئةمِرؤ بة ِرةواي دةزانيت ثيشتر سةدام و ،ِرابردووي كورد هةمووي بؤ كةركوك بوو
 تاكة ِريطاي ئاستةنط لةبةردةم ضارةسةركردين كيشةي كورد لة عيراقدا ،بةعس دانييان ثيداَناوة

ئةم ئيدعا شؤفينيستانةيةي ماليك دؤهان و دؤهانييةكان شةرمةزار دةكةين و بة  بؤية ،كةركووك بووة
 ،ثيويسيت دةزانيني ِراطةياندين كوردي و اليةنة سياسي و دةسةآلتدارةكان وةآلمي ثيويسيت ثيبدةنةوة

  . كوردستانيكمان ناويت بة سةربةخؤيي يب كةركووك

 دةست و وراستة سكاالَ لة دذي سةدام  " :نامةي شةرق دةلَيت لة بةشيكي ديكةي ليدوانةكةيدا بؤ ِرؤذ
 ضونكة ، كورد لة هةلَةجبةبارانكردين بةالَم تا ئصستا سةدام بةرثرس نية لة كيميا ،ثصوةنديةكاين هةية

كي ئصران  ئةمريكا ئاماذة بةوة دةكةن كة بة ضةهةوالَطرييةكاين ئةوةتا راثؤرتة ،ئةم ضةكة ئصران هةيبوة
  .  عصراقيضةكيلة هةلَةجبة دراوة نةك 

ئيمة لة ناوةندي هةلَةجبة هةرضةندة كؤماري ئيسالمي ئيران بة شةريكة بةشي ئةو تاوانة دةزانيني ئةوة 
 ثؤليك بوون لة ، تيكؤشةري طورداين شوانيان قةآلضؤكرد70سةرباري ئةوةي لةو كارةساتةدا زياتر لة 

 بةآلم لة هةمان كاتتدا هةر هةولَيكي ،طةلةكةمان ةري هةرة خؤشةويسيتكوِران و كضاين تيكؤش
 ،ناسيؤنالستة عةرةبةكان بؤ لةكؤلَ خؤكردنةوةي هةلَةجبةو هةلَةجبةكاين كة بة تاوانيكي كة دةزانيني
 لة ئةو تاوانة عةرةبة نةتةوةيية شؤفينييةكان لة هةلَةجبةدا ئةجنامييان دا ئيستا ثيويستة تاوانباراين

لة ثاي ئةو  هةلَةجبة داطايي بكرين و بة فةرميش حكومةيت نويي عيراق داواي ليبوردن لةطةيل كورد بكات
كيميابارانكردين .  سةرباري تةعويز بؤ هةموو زيان ليكةوتوان،تاوانانةي بةرامبةري ئةجنام دراوة

 و نةزار خةزرةجي ئةجنام درا و هةلَةجبة لة اليةن حكومةيت عيراقةوة بة سةرثةرشيت عةيل كيميياوي
 هاوكات ئيرانيش اليةنيكي كةي ،بةعس و دةسةآلتداراين عيراق بةرثرسياري يةكةمن لةو تاوانة

تاوانةكةية كاتيك ناوضةكةي كردة بةشيك لةشةِرة كؤنةثةرستانةكةي و ثؤليك لة ِرؤلَةكاين كوردي لةو 
  . كارةساتة ِراستةوخؤ قةتلوعام كرد
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