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  برزؤ خورشيدبرزؤ خورشيد... ... ثاريت دةيةوي خةلَكي كةركوك لة هةولير دةنط بدةنثاريت دةيةوي خةلَكي كةركوك لة هةولير دةنط بدةن

  
 و هةلَبذاردن) سةخافةيت (هةنديكة لةبةر خاتري ئةوةي خةلَكي ، ي هةلَبذاردن هةيةيملمالن و ني

بةتايبةيت لةبةرئةوةي هةلَبذاردين .. ية قسةيان لةسةر بكةينيكايت ئةوة ن، ساردنةبيتةوة لة هةلَبذاردن
هةلَبذاردين ثاريزطاي كةركوكيش ضارةنوسي ئةو شارةي ثيوة بةندة  و يراق دوا رؤذماين ثيوة بةستراوةع

  .  بؤ دراوةيكة بةقةدةر ذمارةي زندووةكاين شةهيد
زياتر نةبن ئةم ) سةخافةتةكان ( كةيببيتةمايةي ئةوة و بةالَم هةر بؤ ئةوةي هةلَوةستةي لةسةر بكريت 

  . وسمضةند ديرة دةنو
لةسةر ئاسيت كةركوك بؤ ) ثاريت دميوكرايت كوردسان (دةمةوي ئةوة خبةمة روو كة. يةكةميان 

 و ي خستبووة ليستةوة) حتسني شاوةيس (هةلَبذاردين مةجلسي كةركوك ناوي كوِري خوينِريذ
اميكي باشبوو ضةند ئةند.. وةزعي كةركوك خؤيان يلَ كةِر كردبوو يةكيتيةكانيش لةبةر موراعايت

  . بةزؤر ناوةكةيان بةثاريت البرد و يان لةسةر كردالَبياليةين ناو كانديدةكان هة
لة راطةياندنةكاندا بةريطاي  و لة كاتيكدا كورد ثيويسيت بةتةا دةنطيكي زياترة بؤ كةركوك. دووةم 

بضنةوة لة ، بؤ كةركوكتا ئةو كةركوكيانةي كة نةطةراِونةتةوة   هةسيت كورد ببزويينصجؤراوجؤر دةيةو
لةترسي ئةوةي نةبادا لةهةولير  و  حيزيبيملمالني و  لةبةر بةرذةوةنديي كةض…كةركوك دةنط بدةن 

لةناو كةركوك ضةند ليذنةيةكي يين دروستكردوة تا ئةو ئاوارة كةركوكيانةي كة ) ك. د. ث (بيدؤِريين
بطةِرينةوةو لة هةولير دةنط بؤ ، وري ئيدارةي هةوليرةوة طةِرابوونةوة كةركوكثاريت بوون لةسن

 ثيك هيناوة لة بنةسالَوة و دارةتوو و ييش ليذنة) ك. ن. ي.. (ئةجنوومةين ثاريزطاي هةولير بدةن
دةكات و  ي ثيضةوانةكة ثاريتيكةض.. هةولير كةركوكيةكان دةباتةوة تا دةنط بؤ كورد بدةن لة كةركوك

ضارةنوسي  و لة هةولير طةورةترين خيانةت لة كةركوك بةمةش لة ثيناوي دةنطي زؤرتري ثارتيدا
وةكي تريش لةراطةياندنةكانيان دا فرميسكي تيمساحاوي لؤ كةركوك دةِريذن و  و كةركوك دةكةن

  . موزايةدة لةسةر خةلَكي كةركوك دةكةن
 ر ثاريت ياني مةترسي نيجيتر و كامينيان كورسيةك كةمتر ية لةهةولييت كامينيان كورسيةك زييةكي 

  . صم كارةساتة لة كةركوك كورد بيدؤِريينالَبة.. بةدةست ينن
ئةوةي ثاريت دةيكاتن لة ثيناوي كورسيةكي ئةجنوومةين ثاريزطاي هةوليردا فرؤشتين كةركوكة  

فة لةدةسيت خؤمةدةن كة بة دةنطدانتان لة تكاية كةركوركية بةشةرةفةكان ئةوشةرة.. بةداطريكةران
ئيوة ئيستا كة لةكةركوكدا .. مةطةِرينةوة هةولير و  تكاية بةقسةي ثاريت مةكةن…يكةركوك ثيتان دةبِر

 يبؤ خاتري بةرذةوةندي حيزيب مةكةونة زةلكاو، تيكؤشاندان و  ثيشةوةي سةنطةري كوردايةيتيلة ريز
 .  بؤ هةوليرتكاية مةيةنةوة و خيانةتةوة
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