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بهشی ٢٩
ئهنوەر سو تانی
شهممه٢٠١٧/٨/١٢ ،
دەستی شکاوم!
دو شهو له لهندەن چوومه ديتنی ک بهرک ی ناونهتهوەيی ئهو وەرزشانهی وا به  Athleticsناسراون و بريتين له
ڕاکردن و بازدان و هاويشتنی ن زە و شتی ديکهی لهو چهشنه .پ ش ههمووشت پ ی ل دەن م که نازانم به کوردی ناوی
ئهو وەرزشانه چييه و ل رەدا له جياتی ئاثل تيک دەب چی بنووسم ،ئهوە ئازار ک! پاشانيش کات دەچييه شو نهکه و
دەبينی نو نهرانی زوربهی گهﻻنی جيهانی ت دا ئامادەن به م تۆی کورد نه کهست ههيه لهوێ ب ت و نه ئا ی
نهتهوايهتيت هه کراوە ،دەست بهج بهخۆتدا دەشک يتهوە و چ ژ لهو فهزا خۆشهی وەرزشگاکه نابينی هيچ ،به د کی
شکاويشهوە دەگهڕ يهوە ما .
ئ مه چيمان له خه کانی ديکه کهمترە؟ تهنيا له ک بهرک ی ئوليمپيکی ڕابردووی برازيلدا وەرزشوانه کوردەکان پ نج
ميدا يايان ه نايهوە ،به م بۆ و تانی ب گانه؛ دوو بۆ ئ ران ،يهک بۆ ئازەربايجان ،يهک بۆ ڕووسيا و يهک بۆ ئيسڕائيل!

"ئهمانه پاکيان کوردن ،نيهايهت،
لهبهر "ب دەو هتی" ون بوون و فانی" )شيعری خانی نهمر به دەستکارييهکهوە(
ئ مه به ئاگری ت نهگهيشتوويی ڕ بهرەکانی ڕابردوومان سووتاوين که دەبوو سهدەيهک و دوان پ ش ئ ستا ههل و
مهرجی جيهانييان بناسيايه و له پ ناو دامهزرانی دەو هتی نهتهوايهتيدا که کيان له بارودۆخ وەربگرتايه .ئ مه تهنانهت
ئهو دەرفهته ز ڕينهشمان له دەست دا که له سهرەتاکانی سهدەی بيستهمدا بۆمان هه کهوت و بههۆی ناشارەزايی "پ ش
سوارەکانمان"ەوە دۆڕاندمان و مات و مهلوول له سهر خۆ هم شی ئهو دەو هته هه ترووشکاين.
تهنانهت ئهمڕۆ له سهدەی بيست و يهکيشدا م هی ناوخۆيی ناه ت که ک لهو ههله وەربگرين که بۆ ڕيفراندۆمی
سهربهخۆيی کهوتۆته بهردەستمان .کاری خۆکرد گلهيی هه ناگر ت!
دوو شهممه٢٠١٧/٨/١٤ ،
مانگی ڕابردوو و بهش ک لهم مانگه ،دوو فستيڤا ی هونهريی گهورە له "ئاڤينۆن"ی باشووری فهرەنسه و "ئ دينبورۆ"ی سکۆتلهندە
بهڕ وە چوون .ئهو ڤستيڤا ه هونهرييانه شو نی پ شکهش کردنی نو ترين کاری هونهری و فهرههنگين ههر له شانۆگهری و فيلم و
مۆسيقاوە بگرە تا و نهرگهری و شيعر و کت ب.
به داخهوە لهو ههموو کانا ه تهلهفيزيۆنييهی وا کورد ههيهتی نهمبيست و نهمديت يهکيان بهﻻی ئهو ڕووداوە گهورە هونهرييانهوە
بچ ت .ما پهڕە ئينترن تييهکانيش که به بابهتی سووک و کهم بايهخهوە خهريکن ،خۆ له قهرەی ئهو شتانه نادەن .دەروازەی
ما ی کورد ئهگهر بهڕووی بيری نو وە دابخر ت ،م شکی ﻻوەکانمان يان به شتی کۆن و ب بايهخهوە خهريک دەب ت يان به

شهڕەجن وی ناو فهيسبووکهوە .ب ی پ ويست نهکات ههموو ڕۆژ ک پ نج جار وەبيری خۆمانی به نينهوە که ئ ستا له سهدەی
بيستهمدا دەژين نهک سهردەمی جمجمه سو تان!

چوارشهممه٢٠١٧/٨/١٦ ،
فهرماندەی ه زە سوپاييهکانی ئ ران له تورکيايه .به گو رەی ههوا ی ڕۆژنامهکان ههردوو و ت هاودەنگ بوون که نهه ن
گشتپرسييهکهی مانگی داد ی باشووری کوردستان بهڕ وە ببر ت .ئ ران به نيابهت له ﻻيهن تورکياوە قۆ ی له کورد هه ما يوە
و به ئاشکرا دەست له کاروباری و ت ک وەردەدات که له دەرەوەی سنوورەکانی ئهوە و مافی بهسهريهوە نييه.
ئهوەی بيروڕای گشتی لهبهرانبهر ئهو که هگاييهدا ب دەنگن ئهوەندە ج ی داخ و دەرد نييه که ههند ک حزب و ڕ کخراوە و کهسانی
قه هم به دەستی کورد لهگهڵ دوژمنی داگيرکهری خاکهکهماندا هاودەنگن و تهنانهت لهوانيش توندوتيژترن.
چ کهردەن؟ ئ مه ئهوەين!
پ نج شهممه٢٠١٧/٨/١٧ ،
ئهمڕۆ ترومبيلي کی ئيسﻼمی عهزيز له شاری بارس لۆنای ئيسپانيا خۆی به خه ک کی زۆردا ک شا و تا کاتی نووسرانی ئهم
يادداشته ،گوايه  ١٣کهسی کوشذتووە و زۆر کيتری بريندار کردووە .ههر ئيسپانيا و ناوچهی کاتاﻻنی دۆستی کورد مابوو
بهروبووی ئهو بيرو بۆچوونه نامرۆڤانهيه بهچاو ببين ت ،که ئهمڕۆ ئهوانيش ديتيان.
خهتای عهمر و زەيد نييه ،سهرچاوە ل ه ،دەنا ژن و مندا ی ب تاوانی گهڕۆک چييان کردووە که دەب بکهونه بهر لوتف و
مهرحهمهتی ئهوتۆی دوو حهيوانی م شک گهنيو؟

