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  دؤستاين كةركوكدؤستاين كةركوك... ...    مانيفصستصك بؤ كةركوك مانيفصستصك بؤ كةركوك––بانطةواز بانطةواز 
  

ذژمثة جياوازةكاين عثراق هةميشة لة هةوصي بةردةوامدا بوون بؤ گؤذيين پثكهاتةي دميؤگرايف هةرمثي 
ئةمذؤ زؤر هثزواليةن چ لة ناوةوةو چ لة . ذژميي سةدام ئةم پاكتاوي نةژادييةي چذتركرد. كةركوك

  .  كة دةرئةجنامي ئةم پاكتاوي نةژاديية لة كةركوكدا جثگري بكةندةرةوةي عثراق هةوصدةدةن
   

 بةعس دةستوورثكي كايت، بة لةبةرچاوگرتين بنةماي -لة دواي ذووخاندين ذژمثي فاشيسيت 
 ي ئةم دةستوورة دا هاتووة كة 58لة بذگةي . دميوكرايت و مرؤضايةيت بؤ بةذثوةبردين عثراق دانرا

ئةم بذگةية تا ئثستا نةچةسپاوة و هةروةها . گرايف كةركوك ئاسايي بكرثتةوةبارودؤخ و پثكهاتةي دميو
هيچ هةنگاوثكيش نةنراوة بؤ چةسپاندين ئةم بذگةية، لة كاتثكدا ساصثك بة سةر داناين ئةم دةستوورةدا 

  . تثپةذدةبثت
   

 ئةجنومةين هةصبژاردين.  دا لة عثراق هةصبژاردين گشتيي دةكرثت2005 ي ژةنيوةري 30لة ذثكةويت 
لة ذثگاي هةصبژاردين ئةجنومةين شاري كةركوكةوة هثزة . عثراق، كوردستان و شارةكان ئةجنام دةدرثت

تاريكةكاين عثراق و دراوسثكان دةيانةوث پاكتاوي نةژادي لة كةركوك، كة لة اليةن ذژمثي سةدامةوة 
  . جثگري بكةن و بةو شثوةية كةركوك لة كوردستان داببذن و جيايبكةنةوةكرا، 

   
دؤستاين كةركوك پشتگريي لة داواكاري گروپي كوردي لة ئةجنومةين كةركوك دةكات بة نةكردين 

  .  لة دةستووري كايت عثراق دا58هةصبژاردن لة كةركوك بة بث جثبةجثكردين ماددةي 
   

ردي، هثزةكاين تري دميوكرات و مرؤضدؤست لة بةذثوةبةرايةيت كةركوك و بؤ پشتگرييكردن لة گروپي كو
لة . خةصكي ذةسةين كةركوك بة كوردو توركمان ئاسوري و كلدانةوة، مانيفثستثك ذثكدةخرثت

نوسينثك دةدرثت و دةنثردرثت بؤ باصوثزةكاين ئةمةريكا، / مانيفثستةكةدا بذيار لة سةر بانگةوازثك
  . بةريتانيا و عثراق

. دؤستاين كةركوك داوا دةكات كة هةموو ذثكخراوةكان بةشداريةكي چاالكانة لة مانيفثستةكةدا بكةن 
  . پرسي كةركوك پرسثكي ناوةنديية بؤ هةموو گةيل كوردستان

بةشداري بكة لةم . پشتيواين خؤت بؤ كوردستان نيشانبدة. پشتيواين خؤت بؤ كةركوك نيشانبدة 
  . اسياوانت كؤبكةرةوةو زانياري دةربارةي ئةم مانيفثستة بالَوبكةرةوةمانيفثستةدا، هاورثيان و ن
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