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    ئاكؤ حمةمةد شواينئاكؤ حمةمةد شواين....  ....  ي ي  كةركوكمان لة دةست نةض كةركوكمان لة دةست نةضييبؤ ئةوبؤ ئةو
  

،  تايبةت بةخؤيةيتي طرنطكةركوك ئةوشارة طرنط و ثِر بايةخةية كةلة هةموو رويةكةوة خاوةين
 ئةم هةموو كيشة يكةئةمةش سةرةكيترين هؤكار. ي خاكةكة و بةثييتي ئابوريبةتايبةتيش لةِرو

 ي روخاويدواترين هةولَيش لةاليةن رذيم،  يؤتةوةيانةوة روو بةرووطةورانةية كةلةاليةن داطري كةر
 ي زؤريشي دذ بةكورد نواندو كاري ئةم شارة كةضةندين زولَم و ثرؤذةبةعسةوة بوو بؤ بؤ عارةباندين

 ي كوردبة عةربكردن و بة بةعسيكردن و راطواستين ( وةك هةموو هةولَةكاينيهةرضةندة دوا... لةسةركرد
 ي طةورةي عيراق شانسيكي ئازاديثرؤسة.  كةركوك بسِريتةوة كوردستانيبووينيةتوانرا سيمان) شارةكة

 ي هةموو كورديككةئةمةش هيواو خةوين،  دايك كوردستايني بؤ باوةش ئةم شارةبووي طةِرانةوةيتر
نيان  كةلةذير خيمةو ناخؤشترين باردا ذياي بوو بةتايبةتيش ئةو كةركوكيانةي خاكةكةيدلَسؤزي

  كوردستايني طةِرانةوةي نةتوانراوة هةولَيتاوةك و ئيستا بؤض،  منة زياتر مةبةسيتيئةو، دةطوزةراند
 سةرجةم حزب و ي ئةمِرؤي هةنووكةييكة ثيويستيةك... ؟  ئيداريةوة بدريتي كةركوك لةرووبووين

 لينةدراوةتةوة بة يئاوِر يوةكو ئيستا وةك و ثيويست ئاوِرتاكة ،  كوردستانةياليةنةكان و خةلَك
 طرنط لة بارةيةوة بكراية بةالَم بةداخةوة دةكرا زؤر شيت.  كوردييةوةي لةاليةن هةردوو ئيدارةتايبةتيش

 ئةم شارة ية كايني زياتر لةدوو سالَ هيشتا شةقام و شوينة طشتيئيستا دوا! تاوةك و ئيستا نةكراوة
 ي زطماك كةثيشتر كة زماينيطا حكوميةكانيش ثِرن لة عةرةبانةو دام و دةز ليديت  تةعرييب عرةيببؤين

  سةيرتر ئةوةية ئيستاش لة كؤبوونةوةكاينيلة هةمويش! ... ؟  كةركوكيان بة زؤر دة عةرةباندمنداالَين
 كةركوك دةكةن و  هيض شةميك داكؤكي لة عارةباندين و يب كةركوك دا عةرةبةكان بةِروينيثاريزطا

 ئةو ي هاتوون و رازيش نني بةطةرانةوةي كة ليوةي هيض عةرةبيكدا نني بؤ ئةو شوينةيلةطةلَ طةِرانةوة
 حةوجية يئةمة لة كاتيكدا نوينةر! ...  خؤياني كة هيشتا نةطةراونةتةوة بؤ زيديكوردة ئاوارانة

 ي ئازادي ثرؤسةي ئةو عةرةبانة دةكات كةلة دواي طةِرانةوةي ثاريزطادا داواكؤبوونةوةكاين لةدواترين
لةمةش سةيرتر ئو بيدةنطيية ... ؟  حةوجية نيشتة جينيعيراقةوة لة كةركوك رايانكردوةو ئيستا لة قةزا

دواترين ، ؟  كةركوكي شار لةثاريزطاو سةرجةم حزب و اليةنة سياسيةكايني كوردي طروثيترساناكة
 ي كراوة كابرايةكي كةبؤ هةلَبذاردن دياري ئةو ليذنةيةيسةرؤك لةم شارةدا بةعس  ثامشاوةكاينيثِرؤذة

 ئةو هيشتا سةدا حسين حوكوم ي بةعس كاردةكات و ال كايتيئيستاش بةهةمان شيوة.! كؤنة بةعسية
 كورد و ئةو يئةمانة هةنديكن لة و بيدةنطيية ترسناكة،  و نةباران دييبي نةبايوةك ئةوة! ... ؟ دةكات
 يمن نازامن ثرؤذة!  بةعس زةماين هةمان عةرةبة تةعريبةكاينني كةركوك لة اليي عةرةبندنةيثرؤذة

ئةم ؟  ئةوان كوردايةتيبة يان وةك و ئيستا حزبايةيتيئايا كار؟ حزبة كوردييةكان بؤ كةركوك ضيية
 وةالَمدا يان بةدوا وِرمان كردووة و هةموي توشي كةركوكيخةلَك ي تر ميشكيثرسيارانةو سةدةها ثرسيار

 وةك ي دميوكراسيطةر وابِروات هيض دورنية لة ثرؤسةيةك. ويلَني و كةسيك نية وةالَم مان بداتةوة
 جاران يةكة! ئوسا ئةوان خؤيان دةكةن خاوةن مالَ! ... هةلَبذاردن عةرةب لةم شارةدا طرةوةكة ناباتةوة

تكاية با هةموان هةولَ لة ثيناوةيا بدةين ........ ت كورديش دةستمان لة بن هةمانةكةوة دةر ناضييو ئيمة
 ! .... ؟ تاوةك و كةركوكمان لة دةست نةضيت
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