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  يادطاريادطار ...  ...  كصشةي ئةمين و ئيداري بؤ كةركوك دةنصتةوة كصشةي ئةمين و ئيداري بؤ كةركوك دةنصتةوة، ، بةيان جةبر سؤآلغ وةزيري ناوخؤي عرياقبةيان جةبر سؤآلغ وةزيري ناوخؤي عرياق
  

6-6-2005   
كةركوكي لة ذصر زومل وستةمي ، كة كورد بةهاوكاري هصزي هاوثةميانان، دواي ثرؤسةي ئازادي عرياق

 كةركوك و هةلبذاردين بةرصز تا دروستبووين ئةجنومةين ثارصزطاي، سةددامي خوصناوي ئازاد كرد رذصمي
و دابةش بووين ثؤستةئيدارييةكان بةسةر نةتةوة  عةبدولرةمحان موستةفا بة ثارصزطاري شارةكة

لة كةركوكي كوردستان تةنطي بةخةلكي  بؤشاييةكي ئيداري و ئةمين ئصجطار، جياوازةكاين شارةكةدا
ثصكهاتة نةتةوةيي و ، دراوسصجطة لة هةرةشةي تريؤريستان و ووآلتاين ، شارةكة هةل ضنيبوو

هةر يةكةيان بةبؤضوون وديدي خؤيان ئاوازي جؤراوجؤريان بؤ كةركوك ، ئايينيةكان و حيزبةكانيش
يان شارصكي توركماين ناودةبردو دذايةيت  ساز دةكرد و هةردةمةي ئةم شارةيان بةشارصكي عةرةيب

ئةوةندة بةحيلم و ، ةدةرو زومل لصكراوةشئةم خاوةمنالة ضةوساوةودةرب، خاوةن ماليان دةكرد كة كوردة
بؤية مةرايي هةموو بةرنامةو طووتة ناهةقةكان و ، سةبرو ئاسايشي هاوآلتياين كةركوكي ال طرنط بوو

تا لة هةلبذاردنةكاين عرياق و ئةجنومةين ، نابةجصكاين دةكرد كة سةبارةت بة كوردوكةركوك دةطوترا
سةملاندي كةكورد زؤرينةي شارةكةن و كةركوكيش شارصكي ليسيت برايةيت دةري خست و ، شارةكاندا

كوردستانية لة عرياقداو هةموو نةتةوةكاين كوردو عةرةيب رةسةن و توركمان و كلدؤئاشووري لةخؤ 
   .دةطرص

بةهيممةيت هةموو كارمةنداين دةزطاكاين ئاساييش وسوثاي عرياقي نوص و ، ديارة لةرووي ئةمنيشةوة
لة كةركوكي وصرانةي ثر لة ناحةزان وتريؤرو عةرةيب تةعريب وتةعريبضيةكاين ، ثؤليس و هاوثةميانان

بةطوصرةي شارةكاين تري عرياق ، كة سياسةيت ثاكتاوي رةطةزي كورديان ثيادة دةكرد لة شارةكة، سةددام
   .ئاسايشي باشتر بووة، وبةتايبةيت شاري بةغدا

 شيعةية لةعرياق و حكومةيت عرياقي فيدراليان كة ئيئتاليف، ئةو هاوثةميانةي كورد، بةآلم بةداخةوة
كة لة ، كةوتؤتة طيان و وصزةي ثؤليسة كوردةكاين كةركوك و هةندصكي بةغداش، ثصكةوة ثصكهصناوة

طيانيان لة سةردةست بووة بؤ ثاراستين ئةم ، سةختترين رؤذطاري نائةمين دواي ثرؤسةي ئازادي عرياق
   .اوةدوناين تريؤريستانشارة خؤشةويستةي كوردستان و طرتن و ر

دةيةوص ئؤبةراسيؤنصكي ئيداري وةكو شصوةي ، وةزيري ناوخؤي عرياقي فيدرال) بةيان جةبر سؤآلخ) 
رةنط بص ، !!؟كةركوك ئةجنام بدات بة هصمين لةدذي ثؤليسة كوردةكاين، لة بةغدا) بةرق (ئؤبةراسيؤين

لة دذيان ) بةرق (كة ئؤثةراسيؤين !!!غدابنتريؤريستةكاين بة، ثصي وابص ئةو ثؤليسة كوردانةي كةركوك
   .دةستثصكراوة

بة  ئاماذة بةخانةنشيين كؤمةلصك ئةفسةري ثؤليس دةكات كة، 8636 نوسراوي ذمارة 2005-5-31لة 
كةلةنةتةوةي عةرةبةو دكتؤراي لة ياسادا هةية و بةبةرصز مةهدي موسي  حكمةت موسي بةرصز ليوا
لة نصوانيشياندا بةرصز ليوا شصركؤ شاكر هةية كة لةنةتةوةي كوردةو لةسةخترين و . كؤتايي دصت

ثؤسيت فةرماندةي ، لةدواي ثرؤسةي ئازادي عرياق، ئالؤزترين باري ناهةمواري كةركوكي ثر لةكصشةدا
طشيت ثؤليسي كةركوكي طرتة دةست و توانيوصيت تا رادةيةكي زؤريش بة هاوكاري سوثاي عرياقي نوص و 

طورزي كوشندة لة ، اوثةميانان ئاسايشي شارةكة راطرص و بة هيممةيت ئةفسةرو ثؤليسةكاين دةزطاكةيه
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لةاليةن رذصمي  ئةم فةرماندةية كة لةكؤتايي حةفتاكانةوة. تريؤريستان و ئاذاوةطصران بووةشصنص
تارزطاركردين ، بةعسةوة خانةنشني كراوةو ئةزصت كراوةو خاوةين رابردوويةكي ثاكي كوردانةي خؤيةيت

توانيوصيت هةلوصسيت كوردانةي خؤي تؤكمةوبةرزرابطرص و ، كةركوك و دةستنيشان كردين بؤ ئةوثؤستة
   .رووبةرووي طصضةل و ئاستةنطييةكاين رذصمي بةعس بوةستصتةوة

 ثؤليسي كورديش بةثصي 2500وةزيري ناوخؤي عرياقي فيدرال ، بةيان جةبر سؤآلخ، جطة لةم هةنطاوةي
ئةجنومةين وةزيراين عرياق كة لةهةرصمي كوردستانةوة طةرابوونةوة ) 2687-12-6-1-ق (برياري
تاكو ئصستاش سةركردايةيت كورد لةبةرامبةر ئةم زوملةي . بؤ هةرصمي كوردستان دةطصرصتةوة، كةركوك

 لة. هيض دةنط و وةآلمصكي فةرمييان نية، كورد لة كةركوكدا سؤآلغ وجةعفةري كة دةيكةن بةرامبةربة
كاتصكدا ئةم كؤمةلة ثؤليسة ض وةك شارةزايي و ض وةك كارامةيي ثصويسنت بؤئاسايشي كةركوكي 

، بةرصزسةرحةد قادر وةك لة مالثةري ثةيامنصردا رايطةياندووة، بةآلم ئةوةي دخلؤشكةرة. خؤشةويست
تان ثابةندي ئةم بريارةي ئةجنومةين وةزيراين عرياق نابن و كصشةكة رووبةرووي هةرصمي كوردس

دةبص . كةركوك بةيان دةكات دةكاتةوة كة هةلوصستصكي كوردانةوئازايانةيةو كوردستانصيت ئيدارةي
 58كورد دةيةوص كصشةي كةركوك بةياساي ، بكةن هةموو خةلكي كةركوك ثيشتواين لةو هةلوصستة

بؤية دةبص  ،بةو ياساية هةلنايةت ضاويان، كةضي دكتؤر جةعفةري و وةزيري ناوخؤكةي، ئاسايي بكاتةوة
، بؤ ثؤليسي كوردو ئاسايشي شارةكة ئةو كصشةيةي كة وةزيري ناوخؤ لة كةركوكدا ناويةتةوة

ئةطينا بةشي كوردي كةركوك لة . لةاليةن هةرصمي كوردستانةوة ضارةسةر بكرصت، بةزووترين كات
كة كةمي  وةزارةيت ناوخؤش هةروةكو ئةوضةند فةرمانبةرةكوردةي وةزارةيت نةويت عرياقي لص دصت

   !؟كةمينةن
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