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،ينبةعسيةكاين دوي،ين؟؟  ....كوانكوان  بةعسيةكاين دوي

  ثرسياريو هةبيت، طةر هةر يةكيك خزميك يا ناسياويكي لة شاري كةركوك

نةقيبيكي سوثاي قودسي سةدامة كة  يةكيك لةو باسانةي كة من طويبيسيت بووم و زؤر سةرسامي كردم،

 رةحيم ئاوا ثلةي نةقييب هةبوو، ئةجما براي نةقيب لة كايت رذيمي طؤرِبةطؤرِ لة منةزةمة حزبيةكةي

ئةوانيش نةياندةتواين  بيطومان دواند، هةندي لة مةسئوولةكامن ركوك لةمةرِ ئةم مةسةلة طرنطة،لة كة

  هيمن حةساريهيمن حةساري ... ...!!

 عيراق، راطرتن و دالَدةداين ئةو كةسانةي كة تا ثيش رووخاين دةولَةيت

ئاسا كة زؤر بة ئةمةكةوة راوي كوردي ئةو شارةيان بؤ خاوةنةكانيان  "تاجني"
سةرو  ،"بةرِيزانة" ئيستاش بةداخةوة زؤريك لةو بوو،"بةعس" دةكرد كة

طريفان  زكيةيةكي موحتةرةم و ماقوولَي يةكي لةو دوو حزبة كورديةيان لةتة
ناوةو هةر بة هةمان روتبةي جاران و بطرة طةورةتريش لةو شارةن و دةستيان 

 !! ..جاران زياتر دةرِوات و برِي ثاسةوانيشيان بةدواوةية لة

ئةوا زؤر سةرطوزشتةي  زؤريك لة ضارةنووسي كؤنة بةعسيةكاين يلَ بكات،
 ! ..مرؤظ لة ئاستياندا خةم دايدةطريت و هيض قسةي بؤ ناكريت كة دةطيرِيتةوة، سةيرت بؤ

نم،ليي ويست ناكات ناويشارة هةن كة لةسةردةمي بةعس  ضونكة دةياين وةكو ئةو لةو رةدا ثي
  !! ..دةسةآلتداربوونةو ئيستاش بةهةمان شيوة

دووري بةسةردانيك هاتبووة  جاريكيان تاوانبار عزةت ..ية دةزاننخةلَكي رةحيم ئاوا هةمووي ئةو راست
طواية كورديكي بةشةرةفة،  نةقيبةي هةلَدابوو، زؤر بةشان و بالَي ئةو كةركوك ضووبووة ئةو منةزةمةية،

لةالي حزبيكي كوردي لةمةرِ  هةر هةمان زات، ئيستاش !! .بووة ديارة فيعلةن بة نةزةري ئةوان بةشةرةف
 حةمتةن ثلةكةشي لة نةقيبةوة بةرزتر بؤتةوة بؤ مان دريذة بة خةباتة نةثساوةكةي خؤي دةداوخؤ

 ..ثيشووشي بؤ حسيب كردووة ضونكة ديارة ئةو حزبة كوردية هةقي نةخواردووة، بؤية خزمةيت !! .."رائد"

ةويت خزمةيت بي طةر تةرحيلكراو، ضؤن كة هاووآلتيةكي كوردي رةسةين ثيشمةرطةي ديريين مالَ
ئةطةر بة واسيتة تةعني  ئةوة" تةعينةكةي، ثيشمةرطايةيت ضةندين سالَةي خؤي خباتة سةر راذةي

 ي سوثاي"نةقيب كاكي" وةك ئاواش خةباتيكي ثرِ تاواين ..ئينجا بةهةزار كةين و بةين بؤي بكةن "كرابيت

  !! ..مةمنونيةوة دةخريتة سةر راذة نوييةكةي بة قودس،

ثيشتر هةندي  ناضار زؤرن، ضونكة هيندة ديارن و ئةو راستية زةق و بةربآلوة لةو شارةدا بشارنةوة،
 ت بةو بابةتة بدةنةوة،سةبارة رستةيان دةرخ كردووةو بةو رستانة دةيانةويت وةآلمي هةموو ثرسياريك

  ..و طويطريان هةية وا دةزانن هيشتا رةواج و باوي ئةو قسانة ماوة،
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لةبةرذةوةندي طةيل كورد بةو برا كؤنة بةعسية  طواية حزيب خاوةن تةزكيةكة ئيشي تايبةيت خؤي) 
انبار لةناو دةبات ئةوة يب سي و دوو تاو و دواي ئةوةي ئةو حزبة لةو مومهةية تةواو يب، تؤخانة هةية،

 !! ..(عاديالنةي طةل و نيشتمان دةبات و بةسزاي

نةقيبةو ئةمسايل  و هةرضي يين هةية لةو تا حزبةكةي تؤ ئةو ثالنة جيبةجي دةكات، براي مةسئوول،
غةدرليكراوي  بةآلم لةمالوة دلَي دةيان هاووآليت كوردي ..هةرضةندة وةريناطريت وةك ئةو وةردةطريت،

لةدواي رووخاين  يان بؤ دةيب ئيستاش و لَومي دةركراوي دةسيت نةقيب ئاساكانت يلَ دةشكيت،مةز
 كاين"ثاشا" بيت، هيشتان بةشي خةلَكي مةزلَومي ئةو شارة هةر مةزلَوم و وةك خؤي سةدامي فاشي،

 !! ..يان نةكةونخؤ دوينيش وةك كؤنة بةعسيةكان هةر بة ثاشايانةي خؤيان مبيننةوةو لة هايآليفيكةي

ئةو نةقيب ئاسايانة  ثيشتر !!شكاوة خةلَكي ئةو شارة زؤربةيان دلَيان لةو كارة سةيرو سةمةرانةتان
بووناية و تةا بة موافةقةي ئةوان نةبواية  دةبواية ئاطاداري هةموو جوولَةو كاروباري خةلَكي ئةو شارة

ةا ديوارة رووخاويكي حةوشةكةيان ضاك ت ئةو هاووآلتيانة نةياندةتواين كةس تةعني نةدةكرا،
ئيستاش بةهةمان شيوة طةر هاووآلتيةك بيةويت ببيتة  ..ثي نةبواية طةر مؤلَةيت كاكي نةقيبيان بكةنةوة،
ئةو كات  ..دةنا بؤي ناكريت كاكي نةقييب هةبيت، "واسيتةي" ديسانةوة دةيب ئةوا نيشتماين، ثاسةواين

 ..موحتةرةميشي بؤ بكات يةكي"حتية" دةست و برد ئةوا دةيب بيين، بيةوي و نةيةوي هةر كة كؤنة نةقييب
!!  

و  ريكخستين يةكيك لة حزبةكان بوو، رذيميش، كة ثيش رووخاين من برادةريكي نزيكي خؤم دةناسم،
ليسيت حزبةكةي خؤي ببيتة   لةسةرلةو ماوةيةدا دةيويست ئيستاش هةر كاريان لةطةلَدا دةكات،

بةآلم بؤ كاكي نةقييب  !! ..ضونكة تةمةنةكةت طةورةية ناكات، (مشول) هي تؤ بةآلم ثيي طوترا، ئاسايش،
  !! ..تةمةن نة رابردوو نة طرفت نيية، هيض تاوانبارن، سوثاي قودسي رابردوو سةراثا

ياخود هةر  كةسانةوة تةرحيل كراون، و جؤرةزؤر هاووآليت لةو شارة هةية كة كايت خؤي بةدةسيت ئة
بؤ ئةو كةسانة بطرة  ئيستاش بردووة، لةذير فشاري ئةوان بة خراثترين شيوة ذيانيان لةكةركوك بةسةر

 فةرمانيان بؤ دةردةكا، هةر هةمان خةلَكي ثيشوو هةر وةك جارانةو بؤ ئةوان هيض طؤرِانيك رووينةداوة،

ئةو هاووآلتيانة باوةرِيان  بؤية !! ..طةورةتر كةو بة جليكي ديكةو بة ثلةيةكيبةآلم لة هةلومةرجيكي دي
لةهةموو شتيكمان  هةنديجار دةلَين، نةماوةو لة بيزاريا ..و ..بةهيض قيةم و خةبات و تيكؤشان و

 !! ..ثةشيمانني

ئةوان ديسانةوة   بطةرِيتةوة،طةر ميذووش من دةزامن ئةو بؤضوونانة هةلَةن كة ئةو خةلَكة دةيلَين، ضونكة
كورديك شؤرِشطيرِو  ضونكة جاران، نةقيبة خاوةن تةزكيةكةش دةبيتةوة بةعسي دةبنةوة شؤرِشطيرِ،

بفرؤشيت بةرامبةر بة ثارةو  هةرطيز لةهيض زةرفيكدا ناتواينَ ويذدان و ئةخالقي خؤي بةشةرةف بوو،
ذيانة ثرِ لة رةفاهيةتةي قبوولَ نيية  هةرطيز ئةو و،ئة بةرذةوةندي، وةك كاكي نةقيب و سةداين وةك

ن، ناهةقيان  بةآلم ئةو تاوان، لةسةر حيسايب كةللة سةري كةساين يبخةلَكة رةشورِووتة كة واش دةلَي
بةلَكو بةسةر زؤريك لةو  بالَي نةك تةا بةسةر ئةواندا طرتووة، نيية، ضونكة رةشبيين بؤتة ديوةزمةو

ياخود  "مةتارِ" ئازادكردين عيراق طةرِاونةتةوة شارةكةيان و لة تووة كة لةدواي ثرؤسةيئاوارانةشدا طر
نيشتةجين و سي ضوار بلؤكيان دارةرِا كردووةو بة  يان لة شوينةكاين تري كةركوك "فةيلةق" لة
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ووي هيضيان بؤ نةكراوةو رؤذانةش ذيانيان لة مةترسيداية ض لةرِ كولةمةرطي ذيان بةسةر دةبةن و
كاكي نةقيب  ..خزمةتطوزاري و ض لة رِووي ئةمين كة هةرطيز سةقامطري نيية تةندروسيت و نةبووين

ضونكة فيري  مبينيتةوة، منوونة، ناتوانيت لةو شوينةي ئاوارةكاندا بؤ تةا كاتذميريك ينينةوة بة
خؤيان و بة روتبةي   لةجيطةو ريطةيتا ئيستا هةروةها برا بةعسية بةرِيزةكان، ئةو جؤرة ذيانة نيية،

لةبةر ضاوي بةش خوراوي ئةو  طةورةترو راتيب موحتةرةمترو زةبةالحترو بة سةيارةي ئاخري مؤديل
كة رةشبني و بة طومانةوة تةماشاي  نةيب، ئيتر بؤ هةقي كوردة غةدرليكراوةكان !! ..شارة جرت و فرتيانة

  ..بارودؤخةكة بكةن

دةهاتة ثيش دةرطاكةيان و  هةموو رؤذي سيخورِيكي بةعس نة كة كورِيان ثيشمةرطة بوو،كاتيك ئةو كوردا
ئةجما تةرحيليان  خؤراكيان يلَ دةستاندنةوة، دةيكردة شاتة شات بة سةريان و لة ئةجناميشدا ثسوولَةي

رامبةر هةر دانةدةدا بؤ دةسةآلت بة ضونكة شةرةفمةندبوون و ضؤكيان هةموويان قبوولَ بوو، دةكردن،
ثيس و طآلو نةبوو بة سوثاي قودس  ضونكة كورِةكانيان دةستيان بةرذةوةنديةك، ويذدانيان ئاسودةبوو،

  .تد ..و ..و فيدائي سةدام و سوثاي تةحريرو

سبةي هةر  بة ئايندة خؤش بيت، ئيتر خةلَكي رةسةين دةركراو و زولَم ليكراوي ئةو شارة دلَي ضييان
 شوينة طرنطةكاين ئةو شارة، ان دةخزيننةوة نيو ئةجنوومةنةكان و لق و ثؤث وكؤنة بةعسيةكان خؤي

بطرة ثلةيان  قةساخبانةيان بؤ سازبكات، ضونكة برِوا ناكةم دةسةآلت هةر هةموويان قةتلَ و عام بكات و
كةكةش خةلَكة رابردوو ثا لةمالشةوة بدات، رؤذ بةرؤذ بةرزتر دةبيتةوةو ئةوسا كةس ناتوانيت اليان

 ..ئةفرؤشم بؤ كرِيين ناين سبةي ذياين ئةمرِؤم" ديسانةوة وةكو جاران هةر دةيب بيخوليننةوةو هةر بلَين

 !! ..؟"

hemin12002@yahoo. com 
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