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   سالةي هةلةجبةي شةهيد سالةي هةلةجبةي شةهيد1717يادي يادي   ةشةثصداين كةركوك بةبؤنةيةشةثصداين كةركوك بةبؤنةيبةياننامةي ناوةندي طبةياننامةي ناوةندي ط
  

   . ..جةماوةري بةشةرةف و خؤراطري كوردستان
لةميانةي ثيادةكردين  ،صمي سةددامي فاشي لةعرياقذر ،ةداذهةظدة سال لةمةوبةرو لةم رؤ

عيس  هةزاركةسي كورد و تةعريب وتةب182سةبارةت بة ئةنفايل ،نةخشةدؤزةخيية نامرؤظانةكةي
وتةرحيل ي خةلكي كةركوك وخانةقني وناوضة نةوتيية كوردييةكاين دةوروبةرييان وخاثووركردين 

 ،راوداذلةبةرنامةيةكي دارص . طوندي كوردستان و دروستكردين ئؤردوطاي زؤرةملص بؤيان4500زياتر لة 
بةضةكي  ،درندانة ،بةطشت بنةماكاين مايف مرؤظ وثصضةوانةي هةموو ياساورصسا نصودةولةتييةكانذد

ئةم هصرشة خوصناويية . بؤردوماين شاري هةلةجبةي خؤشةويسيت كرد ،كيميايي قةدةغةكراولة جيهاندا
ن وثياووالووثريومندال وبرينداربووين نزيكةي ذ رؤلةي كورد لة5000بوة هؤي شةهيدبووين زياتر لة 

   . رؤلةي كوردي بص ديفاع لةم ناوضةيةدا15000زياتر لة 
صمي سةددام لةشاري هةلةجبةي شةهيد بةتايبةيت ذديارة ئةو تاواين قركردنةي كورد كةر

اند و ذيةيت هةداين مرؤظاذهةست ووي ،وشاروشارؤضكةكاين تري كوردستان بةطشيت ئةجنامي دا
بووةهؤي دةربريين نارةزاييةكي زؤرو نةفرةت لصكردين ئةوتاوانةرةشة لةجيهان و كؤمةلطاي 

ئابلوقةي ئابووري لةسةرعرياقي لصكةوتةوة وئاشكراشة كةهةموو  لةثاشانيشدا سزاي. نصودةولةتييدا
وتن بةرةوكؤمةلطاي خةلكي عرياق باجي ئةم تاوانانةي سةدداميان داو لةكارواين طةشةسةندن وثصشكة

   .مةدةين دابران و دواكةوتن
اييندة لةم يادةغةمطينةدا كةبؤ هةتا هةتاية لةبريوجةستةي هةمووخةلكي كوردو نةوةكاين ئ ،ئصستاكةش

و ومرؤظايةتييدا دةمصنصتةوة وبؤ هةتاييش نةفرةت لةم تاوانةوئةجنامدةراين دةكرص وهةر بةم 
ناوةندي طةشةثصداين  ،يدياي هةلةجبةي كورد دةكةينةوةذبؤنةيةوةش كة لةمرؤدا يادي شةهيداين ترا

صستاكةلةزينداندا كة ئةجنامدةراين ئةم تاوانةخوصناويية كةئ ،كةركوك لةهؤلةندا خوازيارو داواكارة
بةجؤرصك سزا بدرصن كةرؤحي شةهيداين هةلةجبةوطشت  ،سزاي عاديالنةي خؤيانن ضاوةرواين

 دةبا لةم بؤنةيةدا بةلصن دووثات بكةينةوة بؤ شةهيداين .شةهيداين خاكي كوردستان ئاسوودة بكات
كوردستان لة عرياق ثصكةوة يةكبطرين و هةموومان هةولبدةين بؤطةشةثصداين هةرصمي  ،كوردستان

ئاوردانةوة لةقوربانياين ئةنفال و  ،ويةكطرتنةوةي يةكجارةكي هةردوو ئيدارةكةي سلصماين وهةولصرو
دةبا لةم . ئاوارةكان و زةرةرمةندةكاين سياسةيت ثاكتاوي رةطةزي لة كةركوكي كوردستان و دةوروبةري

هةتا بةدةستهصناين طشت  ، دميوكراتيدا بنيبةردةوام لة راثةريين هؤشياري سياسي ومرؤظايةيت و ،يادةدا
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و لةطياين ثاكي شةهيداين كارةسايت هةلةجبةو طشت شةهيداين الَهةزاران س .مافةرةواكاين طةيل كورد
   ئاسوودةبن ئاوارةكاين كةركوك و زةرةرمةنداين سياسةيت ثاكتاوي رةطةزي كوردان كوردستان

   
   دةستةي بةرصوةبةري

  دي طةشةثصداين كةركوكناوةن
16-03-2004   

  
ثيشتيواين و  هةول دةدات .يةيت هاوضةرخةالَكؤمة ،مرؤظايةيت ،كةلتوري ،ريكخراويكي خزمةتطوزاري

بووزانةوةي كةركوك و ثرؤسةي طةرانةوةي  بؤ طةشةثيدان و ،كؤمةك ويارمةيت دةستةبةر بكات
   .ئاوارةكان بؤجيطةي ثيشووي خؤيان
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