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، لة كارةسايت ئاساييدا نازامن بةرثرسان كة منالَةكاين خؤيان
دةيكةن بة شيوةن و ، ياخود بة سةرخؤشي طياين لة دةستةدةن

 بكةن ِرةش بة بارستايي كوردستان بةوان بيت بةرطيك، شةيثور
 ذن و منالَي كورد لة هةلَةجبة و 5000بةآلم ، بةبةر جةماوةردا

دةيان هةزار منالَ لة ئةنفال سةطةكاين حةجاج خواردياين 
تا ئيستاش خؤيان بيدةنط كردووة لة ، موضِركةبة طيانييانا نةهات
  . ئاسيت ضارةسةري بريندارةكانييان و هينانةوةي تةرمةكانييان

ذياين ثامشاوةي ، دةطةيةنيت نةتوانيت وةآلم بة داخوازةكاين تاكي كؤمةلَ بداتةوةنازامن حكومةت ضي 
وةرن بيهيننة ثيش ضاو خؤتان سبةي ، نةخؤشيك دابني بكات، ثري و ثةككةوتةيةك، ئةنفاليك

 و لة حكومةت بِرينةوةي دةست وا بزامن تةا دةسكةومتان، الفاويك كوردستان بطريتةوة، بومةلةرزةيةك
  . ثةجنة و بردين ئةنطوستيلةو بازنطةكانييان دةبيت لة اليةن بةرثرسةكانةوة

ئةويش ، هةفتةي ِرابردوو كارةساتيكي شةرمةزاري بة ناوضةواين دةسةآلتدارييةيت كوردييةوة ِرويي دا
ئةو منالَة بطايةتة ئةطةري ئةوة هةبوو ،  مانطةي كةركووكي بوو بة ناوي كؤظان7مردين منالَيكي 

بؤ نةيانتواين ئةو ، بةآلم ِرؤذانة دةيان بةرثرس بؤ كةيف و سةفا دينة دةرةوة، هاندةرانيش مبرداية
حكومةتيك نةتوانيت ذيياين هاووآلتيياين ، منالَةش ِرةوانةي دةرةوة بكةن ياخود دةرماين بؤ دابني بكةن

يتة ناو خةزينةكةيةوة كةسيش نةزانيت بؤ كؤي دةِروات ساآلنة ملياران دؤالر ب دابني بكات لة كاتيكدا
بةلَكو كاري ، حكومةت كاري تةا سةركوت و خؤ سةثاندن نيية بةسةر جةماوةرةوة. نةنطيية

وةزيرةكاين ، ثاراستين ئاسايش و دابني كردين ذيياين هاوآلتييانة، خزمةتطوزاريية لة كؤمةلَدا
 وةزيري 1لة جيايت ، ة ِرؤذيك زووتر دةست لة كاربكيشنةوة درةنطةتةندروسيت لة ئاست مردين ئةو منالَ

لة زووةكةوة ووتومة بؤ دةسةآلتداران نةوتةكةي كةركووك طرنطة نةك ، تةندروسيت ئيمة دوومان هةية
  . خةلَكةكةي

ايك و لَة ئيستا دهةردوو حكومةتةكةي كوردستان بة ئةندازةي كوردستان نيت دلَسؤز بوناية بؤ ئةو منا
  . سوتائة جةرطييان ناباوكي
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