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   ئاكؤ حمةمةد شواين  ئاكؤ حمةمةد شواين  ...  ... بؤ ئةوي كةركوكمان لة دةست نةضيبؤ ئةوي كةركوكمان لة دةست نةضي

  
كةركوك ئةوشارة طرنط و ثِر بايةخةية كةلة هةموو رويةكةوة خاوةين طرنطي تايبةت بةخؤيةيت،بةتايبةتيش لةِروي 

نةوة روو كةئةمةش سةرةكيترين هؤكاري ئةم هةموو كيشة طةورانةية كةلةاليةن داطري كةرا. ئابوري و بةثييت خاكةكةي
بةرووي يؤتةوة،دواترين هةولَيش لةاليةن رذيمي روخاوي بةعسةوة بوو بؤ بؤ عارةباندين ئةم شارة كةضةندين زولَم و 

بة عةربكردن و بة (هةرضةندة دواي هةموو هةولَةكاين وةك .. . ثرؤذةي دذ بةكورد نواندو كاري زؤريشي لةسةركرد
ثرؤسةي ئازادي عيراق . توانرا سيماي كوردستانيبووين كةركوك بسِريتةوةنة) بةعسيكردن و راطواستين كوردي شارةكة

شانسيكي طةورةي تري طةِرانةوةي ئةم شارةبوو بؤ باوةشي كوردستاين دايك، كةئةمةش هيواو خةوين هةموو كورديكي 
يان دةطوزةراند، ئةوي زياتر دلَسؤزيي خاكةكةي بوو بةتايبةتيش ئةو كةركوكيانةي كةلةذير خيمةو ناخؤشترين باردا ذيان

.. مةبةسيت منة، تاوةك و ئيستا بؤضي نةتوانراوة هةولَي طةِرانةوةي كوردستاين بووين كةركوك لةرووي ئيداريةوة بدريت؟
كة ثيويستيةكي هةنووكةيي ئةمِرؤي سةرجةم حزب و اليةنةكان و خةلَكي كوردستانة، كة اتوةك و ئيستا وةك و ثيويست . 

دةكرا زؤر شيت طرنط لة بارةيةوة بكراية . ئاوِري لينةدراوةتةوة بة تايبةتيش لةاليةن هةردوو ئيدارةي كوردييةوةئاوِري 
ئيستا دواي زياتر لةدوو سالَ هيشتا شةقام و شوينة طشتيية كاين ئةم شارة بؤين ! بةالَم بةداخةوة تاوةك و ئيستا نةكراوة

طا حكوميةكانيش ثِرن لة عةرةبانةي كةثيشتر كة زماين زطماكي منداالَين كةركوكيان بة عرةيب تةعرييب ليديت و دام و دةز
لة هةمويشي سةيرتر ئةوةية ئيستاش لة كؤبوونةوةكاين ثاريزطاي كةركوك دا عةرةبةكان بةِروين و !.. . زؤر دة عةرةباند؟

 كةركوك دةكةن و لةطةلَ طةِرانةوةي هيض عةرةبيكدا نني بؤ ئةو شوينةي كة ليوةي يب هيض شةميك داكؤكي لة عارةباندين
ئةمة لة كاتيكدا !.. . هاتوون و رازيش نني بةطةرانةوةي ئةو كوردة ئاوارانةي كة هيشتا نةطةراونةتةوة بؤ زيدي خؤيان

ي ئةو عةرةبانة دةكات كةلة دواي ثرؤسةي ئازادي نوينةري حةوجية لةدواترين كؤبوونةوةكاين ثاريزطادا داواي طةِرانةوة
لةمةش سةيرتر ئو بيدةنطيية ترساناكةي طروثي .. . عيراقةوة لة كةركوك رايانكردوةو ئيستا لة قةزاي حةوجية نيشتة جين؟

ةم شارةدا كوردي لةثاريزطاو سةرجةم حزب و اليةنة سياسيةكاين شاري كةركوك،؟ دواترين ثِرؤذةي ثامشاوةكاين بةعس ل
ئيستاش بةهةمان شيوةي كايت بةعس . !سةرؤكي ئةو ليذنةيةي كةبؤ هةلَبذاردن دياري كراوة كابرايةكي كؤنة بةعسية

وةك ئةوةي نةباي دييب و نةباران، ئةمانة هةنديكن لة و !.. . كاردةكات و الي ئةو هيشتا سةدا حسين حوكوم دةكات؟
من !ؤذةي عةرةبندنةي كةركوك لة اليني هةمان عةرةبة تةعريبةكاين زةماين بةعسبيدةنطيية ترسناكةي كورد و ئةو ثر

نازامن ثرؤذةي حزبة كوردييةكان بؤ كةركوك ضيية؟ئايا كاري ئةوان كوردايةتيبة يان وةك و ئيستا حزبايةيت؟ ئةم 
ةدواي وةالَمدا ويلَني و كةسيك نية ثرسيارانةو سةدةها ثرسياري تر ميشكي خةلَكي كةركوكي توشي وِرمان كردووة و هةموان ب

طةر وابِروات هيض دورنية لة ثرؤسةيةكي دميوكراسي وةك هةلَبذاردن عةرةب لةم شارةدا طرةوةكة . وةالَم مان بداتةوة
.. ةكةي جاران و ئيمةي كورديش دةستمان لة بن هةمانةكةوة دةر ناضيت!ئوسا ئةوان خؤيان دةكةن خاوةن مالَ!.. . ناباتةوة
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