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  ) )  ئةملانيا ئةملانيا--برهان ئةمني برهان ئةمني ((لة عةرةبيةوة لة عةرةبيةوة / / وو... ...   ثرسي كةركوكثرسي كةركوك
 
  ) سعد هادي سليمان (لةفةرةنسيةوة/ و

 هةموو كورد بة جياوازي بريوراو ، ئةم شارة هةر بة كوردي دةمينيتةوة،ئةطةر هةموو كورديش لة كةركوك دةربكرين
  ئةوا ةر سةركردةيةكيان ثيضةوانةي ئةم بؤضونةيان بيت كؤكن لةسةر كوردستان بووين كةركوك و ه،بووضونةكانيشيانةوة

  . سةروةري سياسي خؤي لة دجةست دةدات و بةدةسيت خؤي طؤر بؤ خؤي هةلدةكةين
سةدام  (كيشةي شاري كةركوك هؤكاريكي سةرةكي بوة لة فةشةل هيناين هةموو دانوستانةكاين نيوان سةركردايةيت كوردو

 هةلبةت ئةم شارة جيطةكي دياري هةية لة دل و دةروين كوردان و ،ةرةك كوماري عرياق بوودا كة ئةوكات جيطري س) حوسني
  . رةمزيكي سياسي و ئابوري و مرؤيي و ستراتيذي هةية بؤ هةرميي كوردستاين فيدرال
شي خؤي  هةرضةندة ذمارةي دانيشتواني،ئةطةر سنووري كوردستان بة هةر سي شاري هةوالريو سليماين و دهؤك دياي بكري

مليؤن بةالم ئةم ناوضةية دةبيتة ناوضةيةكي كشتوكايل سنورداروبة شيوةيةكي سةرةكي دةيب ثشت بة حكومةيت ) 7. 3 (لة
ناوةن ببةسيت، بةالم بةم شيوةيةي كةثةرلةماين كوردستان برياري لةسةر داوة ئةطةر كةركوك ثايتةخيت كوردستان بيت 

اسي و ئابوري و دةتواين ثشت بة خؤي ببةسيت و لة ضوارضيوةي عرياقي فيدرالدا ئةوا دةبيتة دةظةريكي طرنط لة رووي سي
  . ذيرخاين ئابوري خؤي ببوذينيتةوةو بةرةو ثيشةوة بضي

  باري ئابوري باري ئابوري   ��
دا تائيستاش  1934 باري ئابوري شاري كةركوك لةبةرضاوانةو دواي حةفتا سال لة خؤمايل كردين نةوتةكةي لة سايل

بةرميل بةرهةم ينن لة رؤذيكدا  000. 900  مليار بةرميل ثاشةكةوت بكةن و نزيكةي10 ةتوانن زياتر لةكيلطة تنةوتيةكان د
هةنديك  كة دةكاتة نيوةي بةرهةمي نةويت عرياق، بةالم بة هؤي ئةو هريشانةي كراونةتة سةر بؤرية نةوتيةكان ئةم ذمارانة

  . كةمتر بونةتةوة
 1972 ي تايبةيت خؤيان هةبوو و داهايت سةرةكي حكومةيت عرياق بةالم لة سايلئةم كيلطة نةوتيانة دةيان سال طرنط

ي نزيك شاري بةسرة دؤزرايةوة بري بةرهةمي نةويت ناوضةي باشوور زيادي كردو ) روميلة (بةدواوة كة كيلطةي نةويت
  . ناوضةكاين باكوري عرياق بةتايبةيت نةويت كةركوك طرنطي جاراين نةما

كؤمثانيا طةورةكاين دونيا بة تايبةيت هي روسياو رؤذئاوا لة ملمالين و ثيشربكيدان بؤ ثةميان بةسنت لة هربؤيةشة ئيستا 
طةل حكومةيت عرياقي بؤ بةرهةم هينان لة كانطا نةوتيةكاين باشووري عرياق ئةمةش ئةوة دةسةمليين كة بؤ ئةوان هيوايان 

 بؤيةش هةين اليةين عرياقي بة تايبةتيش شيعةكان ساردي دةنوينن لة مةسةلةي بة ،بة نةويت كةركوك نيةو بةمايل نازانن
  . فيدرال بووين عرياق ونيطةرانن لة ياساي بةريوة بردين دةولةيت عرياقي بؤ قؤناغي طواستنةوة

و بيكاتة لة هةمان كاتيشدا كةركوك طرنطي جيؤستراتيذي هةية و توركيا قايل نايب كورد دةسيت لة كةركوك طري يب 
 لةوكاتةوة كةهيزةكاين هاوثةميانان لةدواي شةري كةنداودا ناوضة كوردنشينةكانيان كردة ،ثاتةخيت هةرميةكةي

 لةوساوة حكومةيت توركيا لة ،ناوضةيةكي ئارام و شارة ئازادكراوةكان دامو دةزطاي ياسايي و بةريوةبردين يل دامةزرا
  . ؤذ ببيتة ووالتيكي سةربةخؤداهاتووي ئةم ناوضةية دةترسي نةبادا دوار

 بةرلةوةي هيزةكاين ئةمريكا بينة عرياق توركيا رايطةياند كة نايب و ناكري كورد لة رزطاركردين كةركوكدا دةستيان هةيب و 
 كةضي هةردوو ثاريت ،ةوة ئةوا سوثاي خؤي دةرذينيتة باكوري عرياقيئةطة بضنة ناو شارةك،نايب بضنة ناو شارةكةوة

تماين كوردستان و ثاريت دميوكرايت كوردستان رذانة ناو شارةكةو بارةطاي طرنطيان تيدا كردةوةو بة رةزامةندي يةكييت نيش
توركياش ئةجنومةنيكي سي كةسيان بة هاوكاري ئةمريكا بؤ بةريوةبردين شارةكة دامةزراندكة زؤربةيان كوردبون هةروةها 

  . ردةثاريزطاريكيشيان بؤ شارةكة دانا كة ئةويش هةر كو
ئةوةي راسيت بيت لةو كاتةي كة ثةرلةماين توركيا ئةو ثيشنيازةي رةتكردةوة كة سوثاي ئةمريكا بة خاكي توركيادا طوزةر  

 ئةمريكاييةكان ئةو بريارةيان بة بةرضاو ررين وةرطرت و ئيتر ثشتيان بة ،بكةن و شةرطةيةك لة باكووري عرياقدا بكةنةوة
  . رؤسةيةداهيزو تواناي كورد بةسيت لةو ث

كةس لةوانةي كايت خؤي لة اليةن حكومةيت سةدام حوسينةوة بؤ  50000 ئيستا وةزعي مرؤيي كةركوك ثةريشانةو نزيكةي
 ئةوانة طةراونةتةوةو لة باريكي ئابوري و تةندروسيت ،ناوضةكاين تر راطويزرابون و لة شوينياندا عةرةيب هاوردة هينرابون

هةر ضاوةري ي ئةوة دةكةن بة برياريك بطةرينةوة سةر مال حال و مولك و زةوي و زاري و مرؤيي زؤر خةراثدا دةذين و 
  . خؤيانةوة
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هةربؤيةش دةسةالتداراين حكومةيت هةرميي كوردستان برياريان داوة ئةم شارة بكةنة ثايتةخيت هةرميي كوردستان و 
  . ة خؤي و بضيتةوة باري ئاسايي خؤيهةموو ناوضةكاين دةوروبةري كة توشي راطواسنت و تةعريب هاتوون بطريت

  
  : تيبيين

  بالو كراوةتةوة و دةقة فةرةنسيةكةشي لة) االحتاد (هةفتةنامةي ي 884 ئةم بابةتة لة ذمارة
Doucuments:Kirl-soukipetrol Fedeisme بالو كراوةتةوة  
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