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  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي ...  ... !!!!كةركوك ضي بةسةرهات؟كةركوك ضي بةسةرهات؟

 ثيش هةلَبذاردنةكاين عيراق ضارةنوسي كةركوك و ناوضة

تةعريبكراوةكان ثرسي هةرةطرنطي طفتوطؤكاين هاوثةمياين 
ئيتياليف نيوان كورد و شيعةكانيش  لة، دميوكرايت كورستان بوو

ومةتةكةي حك كةركوك بةربةسيت سةرةكي دواكةوتين ثيكهيناين
لةوسةروبةندةشدا ليذنةيةك بةسةرؤكايةيت ، جةعفةري بوو

بؤ ئاسايي كردنةوة و جيبةجيكردين مادةي ) موسا حةميد مةجيد(
 ، ثيكهاتبو  لةياساي ئيدارةي دةولَةت58

كةركوك بوبووة مةرجي مانةوةي كورد لة عيراق و ثيكةوة 
ؤذةوةي تالَةباين بةالَم لةو ِر، لةطةلَ عةرةيب عيراقدا ذيامنان

ئيرباهيم جةعفةري سةرداين  ثؤسيت سةركؤماري وةرطرتوة و
عيراقي  توركياي كردوة و طؤنداليزا رايس سةرداين كوردستان و

و ) قودس(شتيكي ئةوتؤ لةسةر كةركوك و ضارةنوسي ، كردووة
 لَيةك لةالي كورد هةية وتةنانةت لة ثيكهيناين ئيدارةي ثاريزطاشدا دوود، نابيسم ةكةي كوردستان) دلَ(

زياتري بؤ ) سثيناخ جورعةيةكي(ثيدةضيت سةركةوتين ليسيت كورديش لة هةلَبذاردن لةم ثاريزطايةشدا 
بةوثةِري دلَنيايي و ، توركماين هةلَوةشاو ئةوةتا يةكيك لة بةرثرساين بةرةي، كورد تيدا نةبوبيت

! بؤضي ناِرؤن ئيدارةي ثاريزطا ثيكبهينن؟،  هةلَبذاردنلة كورد سةركةوتوة، بةلوت بةرزيةكةوة دةلَيت
 لةليدوانيكي ثاريزطاري كةركوكيشدا. ئيدارة بكةن و ضاوةِريي ئيمة نةكةن ئةطةر دةتوانن با كةركوك

. كةركوكي ِراطرتووة مليؤن دؤالري بوجةي بونيادنانةوةي75حكومةيت بةغدا بةيب هيض هؤيةك : دةلَيت
ِراستةوخؤ دواي هةلَبذاردن و   نةبووكيشةي ئاوارةكان و عةرةبة هاوردةكاين كةركوكباشة بِريار

، ) ذير عةمامةكان(و سياسةتوانةكاين  ثيكهيناين حكومةت ضارةسةر بكريت؟؟ لةوانةية جةعفةري
لةسةر سةرؤكايةيت هةريم و يةكخستنةوةي  زانياريان لةسةر كيشةي نيوان يةكييت و ثاريت

ئيستا سةرقالَي كيشة ناوخؤييةكانيةيت وتةنانةت سةركؤمارو  ئيدارةكانيان وةرطرتبيت و وابزانن كورد
سةرؤكي ليسيت كوردي لة ثةرلةماين عيراق و وةزيراين كورد لةبةغدا  جيطري سةرةك وةزيران و

 نازانن ضؤن مةسةلةي كةركوك، ) دي ياسايي بةِراسيت خبؤنيةكةجمار سوين(نةيانزاين  هةروةك ضؤن

بؤضونةكةي من  لةوانةشة،  بكةن58يةكاليي بكةنةوة يان تةنانةت كار بؤ جيبةجي كردين مادةي 
كوردستانيةيت كةركوك يةكاليي  لةبيئاطاييمةوة بيت و رةنطة بةئةسثايي و لةثشت ثةردةوة مةسةلةي

لة حزبةكان و هةردوئيدارةكةي (ئيستا بةرثرساين كورد  ي من ئاطام ليبيت هةتابةالَم ئةوةندة، كرابيتةوة
، ئةوا ناويرن بة كةركوكدا تيثةِرن، لةنيوان سليماين و هةوليردا هاتوضؤ بكةن ئةطةربيانةويت) هةريم

، ة راطةياندنةورؤزةو هةرلةم شارةدا و لةكاتيكدا هةريمي كوردستان هةفتةيةك ثشوي بةبؤنةي جةذين
كورديةكانيشدا بالَوكرايةوة  لةدوا هةوالَي ِرؤذنامة. دةوامي ِرةمسي بوو22/3/2005لةكةركوك 

  .و دةزطا حكوميةكاندا دادةمةزرينيت كةحكومةيت بةغدا عةرةيب هاوردة و كؤنة بةعسيةكان لةدام
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