
 
 

 تقرير صحفي
 

 مرالمست لإلرهاب التركمان تتعرض الكردية االحزاب رحمة تحت
٢٠١٧نيسان  ٢٩تاريخ:   
١٧٢٩ث  – ٤تقـ. عدد:   

آذار من العام الحالي، وفي حوالي الساعة السابعة مساَء، قامت مجموعة مسلحة  ۱۱في مساء يوم 
ويتحدثون باللغة الكردية، باقتحام ( ۸-٧من الرجال الملثمين يرتدون الزي الكردي يتراوح عددهم )

م. م. في حي بريادي في مدينة كركوك، مدعيين بأنهم من قوى االمن الكردية  مسكن المواطن
)اآلسايش( وهم بصدد البحث عن األسلحة في البيت. ولكنهم بادروا الى حجز افراد االسرة في احدى 
الغرف تحت تهديد السالح وقاموا بسرقة موجودات البيت من األموال والمخشالت الذهببية واالشياء 

األخرى ففروا هاربين دون ان يعترضهم احد ال من القوى االمنية التي تمسك المدينة وال من الثمينة 
 !االسايش الذين يعرفون كل كبيرة وصغيرة فيها

 

كما تعرضت في فترة قصيرة بيوت تركمانية اخرى الى حاالت مشابهة وبنفس سيناريوهات على سبيل 
 :المثال

 .في حي غرناطة ٢۰۱٧مارس  ۱٤بيت السيد أ. ش. في مساء يوم  -
 .في منطقة ساحة االحتفاالت ٢۰۱٦كانون األول  ٦بيت السيد س. هـ. في  -

 

تلك هي بعض من الحوادث، عدا حوادث الخطف واالغتيال وانتهاكات اخرى، التي يتعرض لها التركمان 
عراقية في ظل الضروف ال ٢۰۰٣بشكل مستمر في مدينة كركوك، ومنذ سقوط نظام البعث في عام 

غير المستقر سياسيا وامنيا وتحت سيطرة وسطوة االحزاب الكردية وميليشياتها التي تخضع لها 
المناطق التركمانية، التي بات الكرد فيها يتحكمون بجميع مراكز القوى واالدارة. ناهيك عن ادعاء 

 .االحزاب الكردية بملكية جميع االراضي التركمانية تقريبا
 

االنتهاكات الخطيرة ألبناء المكون التركماني في مدينة كركوك الغنية بالنفط، ذات التنوع امام هذه 
االثني يتحتم على الحكومة المركزية العراقية والمجتمع الدولي وباالخص الواليات المتحدة االمريكية 

ردية نات غير الكوالتحالف الدولي ومكتب االمم المتحدة في العراق للتدخل وذلك للحد من اضطهاد المكو 
وباالخص التركمان في مدينة كركوك بعد ان اصبحت حكومة االقليم تنتهج سياسة عنصرية ما تشير 

 الى انتهاكات التطهير العرقي وينذر بارتكاب مجازر مستقبال.
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