
 ئثمة نازانني فيدرايل لة سةر بنةماي جوگرايف لة كوثوة دةست  :عةدنان موفيت 
   پثدةكات

  
هةواص

  
 پاريت و يةكثيت رازيبوون بة فيدرايل ئيداري بؤ هةموو عثراق

عةدنان موفيت ئةندامي سةركردايةيت يةكثيت لة كةناصي كورد سات )2004 / 01 / 12(ئةمشةو 
 بؤ ناوةندي ئةوروپا داين بةوةدا نا، كة هةردوو حيزبةكة بؤ 7:30كاتژمثري ) ديدار(بةرنامةي 

 ستيان لة كةركوك، خانةقني و شار و ناوچة بةعةرةبكراوةكان هةصگرتووةهةميشةيي دة
تا ئيستا : دةربارةي كؤبوونةوةكةي سةالحةدين كة پاريت و يةكثيت و برميةر ئامادةي بوون، گوويت

هيچ شتثك ئيمزا نةكراوة،بةألم ئثمة واتة پاريت و يةكثيت رازيبوون بة فيدرايل ئيداري بؤ هةموو 
سةبارةت بة كةركوك و خانةقني .  بؤ سلثماين و هةولثر و دهؤك حاصةتثكي تايبةت دةبثت عثراق، بةألم

ئاساييكردنةوةي كةركوك : و شةنگار و ناوچةكاين ديكةي كوردستان ئةو لثپرسراوةي يةكثيت گوويت
ة وةك تةعريب و دةركردن،لة كؤبوونةوةكةدا ناوي لثنةنراوة چ كاتثك دةبثت، بةألم ذاي ئثمة واية ك
فيدرايل لة سةر بنةماي نةتةوةيي نابثت چونكة لة كوردستاندا نةتةوةي ديكة هةن وةك توركمان، 

ةكة ئاسايي دةبثتةوة، بؤ كايت  لثدةگةذثني تا كةمثك وةزع ئةو مةسةلةية ئثمة. تاد... ئاشوري، و
خؤي دادةنثني، ئةوسا بة تثگةيشنت و برايانة مةسةلةي كةركوك چارةسةر دةكةين، بة تايبةيت 

 .مةسةلةي فيدرايل
هةر وةك لة قسةكاين ئةو بةذثزةدا دةركةوت، ئةوان ئاگادار و شارةزاييةكي ئةوتؤيان لة سةر بنةماي 

ئثمة نازانني فيدرايل لة سةر بنةماي جوگرايف، : اوييةوة گوويتجوگرايف كوردستان نيية بؤية بة ذاشك
 .لة كوثوة دةست پثدةكات

ئةوةي : هةر لة هةمان ديداردا، بة تةلةفون يةكثك ذةخنةي لة قسةكاين عةدنان موفيت گرت و گوويت
 . دةكردئثوة داواي دةكةن،ئةگةر ئةمةتان لة سةددام داوا بكردباية ، ئةو زؤر بة مةمنوونيةوة قبوصي

سياسةت ئةوة نيية تؤ چيت بوثت، بةصكو ئةوةية كة تؤ : قسةي عةدنان موفيت بؤ ئةم ذةخنةية ئةوة بوو
لة وةألمي پرسيارثكي ديكةدا دةوصةتة دراوسثكاين دصنيياكردةوة، كة ئةوان . چةند دةتوانيت داوا بكةيت

 .....خراپ تثگةيشتوون لة سةر مةسةلةي داخوازي كورد
رةدا عةدنان موفيت باسي يةكگرتنةوةي ئيدارة كوردييةكاين كرد كة بةم شثوةية هةر لةو ديدا
 ::::ذثككةوتوون

 هةردوو ئثدارةكة بةم زوانة يةك دةگرنةوةش
 . سةرةك وةزيران پاريت و جثگرةكةي يةكثيت دةبثتش 

 . سةرؤكي پةرلةمان يةكثيت و جثگرةكةي پاريت دةبثتش
 .پارثگاكاين كوردستانذثكةوتن لة سةر بنةماي المةكةزي بؤ ش
 دابةشكردين پؤسيت وةزارةتةكان بةو شثوةيةي بؤ هةردوو حيزبةكة بگوجنث لةگةص حيزبةكاين ترداش

 )2004 / 01 / 12كوردستانپؤست (

   
 


