
 سنووري كوردستان
 ئةجمةد شاكةيل

 
هةر زؤر گچكة . لةوةيت لة بريم دثت، كة گوتراوة كوردستان، دةسبةجث خةياصم بؤ تةواوي خاكي كوردستان چووة

بووم، نثوي شثخ سةعيدي پريان، شثخ مةمحوودي مةليك، مةالمستةفاي بارزاين، قازي موحةممةد، بةردةقارةمان، 
يب هيوا، دياربةكر، دةرسيم، مةهاباد، عةولةسيسة، مسكؤ، باوةگوذگوذ، گؤيل چوار ئةفسةرة شةهيدةكان، حيز

ژنةفتبوو و هةموو ئةمانة بة الي منةوة، م ...زرثبار، شثخ عوبةيدوصآلي نةهري، پردي دةالل، مةم و زين، بثستوون و
ئةصبةتة لةو . شنيايةشتگةلثك بوون، مايةي شانازي بوون، بؤ من و تةواوي كوردي ئةم د. شتگةلثكي پريؤز بوون

بؤ من يةك كوردستان هةبوو، ئةويش ئةو كوردستانة . تةمةنةدا، كوردستامن بة پارچةپارچةيي نةدةهاتة بةرچاو
، كة دواتر و لة تةمةين گةورةييدا. ة پثمان دةگوت كوردستاين گةورةبةرين و جوان و دةوصةمةند و پذخةصكة بوو، ك

، فثري ئةم باشوور و باكوور و ذؤژهةآلت و ذؤژاواية بووم و  دةبينثتئيدي مرؤض، بار و واقيعةكة وةك خؤي
تثگةيشتم، كة ئةو كوردستانة گةورةية، بةشبةشة و زؤر بة سةخيت، دةنگي كةسثكي ئةم بةش دةگاتة يةكثكي ئةو 

ان مني و و ميليؤنلؤميتر دذكةتةل و  شثك و بةشةكةي ديكةدا، هةزاران كيتثگةيشتم، كة لةنثوان بة. بةشةكةي دي
 لة گةيشتين كوردثكي ئةم ديو بة ،هةزاران پؤليس و ژاندرمة و قةرةقؤص و پياوخراپ هةن، كاريان تةنيا ذثگرتنة

نةدةزاين، بةصكة پذانيي كورد، ئةگةر نةصثم هةموو ةنث من وامبرينةدةكردةوة و وامديارة بة ت. كوردثكي ئةو ديو
دام ذووخا و ذثژميي عرياق گؤذا، ئيدي هةموو كورد بة خؤيشمةوة، كة سةد. كورد، واي بريدةكردةوة و واي دةزاين

چاوةنؤذي ئةوة بووين، تةواوي ناوچةكاين باشووري كوردستان، ئةوانةي، كة لة ژثر دةسةآليت بةعسدا بوون، ئيدي 
تةواوي (ئةو كارة دةكاتة ئةوةي، كةركووك .  كوردستانئازادكراوةكاينپثشتريةكسةر بگةذثنةوة سةر ناوچة 

، بثنةوة ئامثزي )كووت(و بةدرة و جةسساين ) دياال(، خانةقني و مةندةيل )تةواوي مووسص(، مووسص، )كةركووك
مووسص ئةو شارةي، كة شثخ عوبةيدوصآلي نةهري، دواي ورمث، . دايك و بة سلثماين و هةولثر و دهؤك، شاد بنةوة

هةر زؤري نةبرد، سةراين كورد، دةستبةرداري بوون و گوتيان، مووسص . م پثتةخيت كوردستاين داناوةبة دووة
شارثكي عةرةبة. دواي سذينةوةي مووسص، سةراين كورد، هةر خؤيان هةزارويةك گومانيان خستة سةر 
كوردستانييةيت كةركووك. يةكثكيان دةصثت، كةركووك كوردستانة، بةآلم شارثكي كوردي نيية. يةكثكي ديكةيان 
دةصثت كةركووك شارثكي كورديية، بةآلم كوردستان نيية، ئةمي ديكةيان دةصثت كةركووك شارثكي عرياقيية. ئةوي 
ديكةيان وةك چؤن قودس، پارووةچةورئاسايةك، دةرخواردي ئيسرائيل دراوة، ئاوها كةركووك بة قودس 
دةچووثنثت و وةك بابؤصةيةك دةيداتة دةسيت ناكوردانةوة. سةراين كورد، كةركووك بة هةرچي دادةنثن، ئارةزووي 
خؤيانة، وةلث كةركووك الي تةواوي كوردي هةموو جيهان، باژثذثكي كوردة و هةرةگرنگترين بةشي كوردستانيشة. 
سةراين كورد شؤخي بة كةركووك دةكةن و ناوثرن ذثك و ذةوان، بصثن كةركووك، كوردستانة و شارثكي كوردة و 
بذايةوة. سةراين كورد لة مةسةلةي كةركووكدا، كة كرؤكي مةسةلةي كوردستانة، منجةمنج دةكةن و چاوةذثن، 
عةرةب و توركمان و خةصكاين ديكةي ناكورد-كة هةرگيز و تا دنيا دنيابثت بة زارياندا نايةت- پثيان بصثن، بةصث 
    كةركووك كوردستانة!.                                                                                                          
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