يادداشت
ئهنوەر سو تانی

ههينی٢٠١٧/٢/٣ ،
ههموومان ئهم دوو فهردە شيعرەی ناليمان بيستووە که حهسهن زيرەکيش
به ئاواز گوتوويهتی و کردوويهته ناوپڕی چهند گۆرانی:
"مانگی يهکشهو بۆيه دايم زياد ئهکا و ئهشن تهوە
تا جوانيی خۆی وەکوو ڕووی تۆ بڕاز ن تهوە
تا دەگاته چواردەمين شهو ،ت دەگا ناگا به تۆ
جا لهپاشا وردە وردە کهم ئهکا و ئهشک تهوە"
به م واههيه کهمتر کهس کمان بزان ت شيعرەکهی نالی وەرگ ڕاوی
دەقاودەقی شيعر کی فارسيی شاعير کی کوردە .فهرموون ئهوە شيعرە
فارسييهکه:
"هرشب مه نو سوی فزونی تازد
تا همچو جمال تۆ ،جمالی سازد
در چاردهم شب چو به خود پردازد،
چون نيست چو روی تو ،ز خود بگدازد"
شاعيری شيعرەکه' ،عهلﻼمه مهﻻ عهبدو بهيتووشی' يه که به گو رەی
کت بی 'مشاهير کرد' ی بابا مهردۆخ ڕۆحانی )بهرگی  ،١لل  ٢٧٦تا
 ،(٢٨٤له ن وان سا نی  ١١٤٠تا  ١٢٢١ی کۆچيی مانگی ]بهرانبهر به
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 ١٧٢٧تا ١٨٠٦ی زاي نی[ دا ژياوە .ئهگهر قهبوو مان ب ت که مهﻻ
خدری ناليش له ن وان سا نی ) ١٢١٠يان  (١٢و ١٢٦٦ی کۆچی
بهرانبهر به  ١٧٩٥تا  ١٨٥٠ی زاي نيدا ژياب ت ،دەب نالی له سا ی
مردنی بهيتووشيدا  ٤يا  ٦سا ن بووب ت .بهم پ يه ،ئهگهر "توارد"ی
ئهدەبی نهب ت ،نالی ناوەرۆکی شيعرەکهی خۆی له بهيتووشی
وەرگرتووە.
من شيعرەکهی بهيتووشيم له ههمان کت بی مشاهير کرد دا بهرچاو
کهوت.
ههر لهو شو نهشدا ،بابا مهردۆخ ڕۆحانی فهرد ک شيعری کورديی
"بهيتووشی" بۆ تۆمار کردووين:
"له ديباچه کيتابی حوسنی عالهم ،ههر وەرەق ﻻدەم،
دەبينم مهبحهسی وەسفت له ههر فهسڵ و له ههر باب "
نازانم ناوی بهيتووشی له م ژووی شيعری کورديدا هاتووە يان کهس کی
وەک مامۆستا محهممهد عهلی قهرەداغی له پشکنينی کهشکۆڵ و
بهيازەکاندا ڕووبهڕووی کارەکانی ديکهی ئهو زاته بۆتهوە يان نا ،به م
ههر ئهو دوو نموونهيهی سهرەوە بهسن بۆ ئهوەی بهيتووشی به شاعير
بناسين و ههو ی دۆزينهوەی شو نهوارەکانی ديکهيی بدەين.
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پ نج شهممه٢٠١٧/٢/٩ ،

بهپ ی دوو سهرچاوە ،هونهرمهندی کورد سهيد عهلی ئهسغهر
کوردستانی )سهی ئهسکهر( له سا ی  ١٢٦٠ی ههتاوی )بۆچوونی نهمر
عهبباس کهمهندی( ،يان ) ١٢٦١بۆچوونی کاک محهمهد حهمه باقی( له
سه هوات ئاوای ڕۆژهه تی شاری سنه لهدايک بووە و به تهرتيبی
ههمان ئهو دوو سهرچاوەيه ،له سا ی  ١٣١١يان ١٣١٥ی ههتاويدا دا
کۆچی دوايی کردووە ،که دەکهنه سا نی ١٨٨١تا  ١٩٣٧يان  ١٨٨٢تا
 ١٩٣٧ی زاي نی.
قمرالملوک وەزيری مهقام ب ژی ناسراوی ئ رانی و هاوچهرخی سهيد
عهلی ئهسغهريش دەگوترێ له سا ی  ١٢٨٤ی ههتاوی له تاکستانی
قهزو ن هاتب ته جيهان و له  ١٣٣٨دا کۆچی دوايی کردب ت که دەکهنه
سا نی ن وان  ١٩٠٥تا  ١٩٥٩ی زاي نی.
ئهگهر ئهو زانيارييانهی سهرەوە ڕاست بن ،مهقام ب ژەکهی ئ مه ٢٥
سا ک پ ش قهمهر خانم لهدايک بووە و نزيکهی  ٢٠ساڵ پ ش ئهويش
کۆچی دوايی کردووە .واته ئهگهری کارت کهريی قهمهر لهسهر سهيد
عهلی ئهسغهر گهل ک ﻻواز و له سيفر نزيکه؛ خۆ ئهگهر کهس کيش
ئهو ئيديعايهی کردب ت ،دەب بههۆی ناوبهدەرەوەيی قهمهر و کهم بهختيی
سهيد عهلی ئهسغهری کوردەوە بووب ت ،دەنا کوجا مهرحهبا!
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چوار شهممه٢٠١٧/٢/٨ ،
بی بی سی فارسی وتار کی له زمانی ئينگليزييهوە وەرگ ابووە سهر
فارسی و ت يدا باسی چهند کت بی کردبوو که دوای سهرهه دانی دياردەی
"ت امپ" له ئهمريکا ،ژمارەيهکی زۆريان ل فرۆشراوە و لهوانه کت بی
"هونهری سات و سهودا" بوو که ترامپ خۆی به يارمهتی 'تونی شوارتز'
ناو ک نووسيويهتی .لهو دا ئهم دوو س ڕستهيه له کت بهکه ڕاگو زرابوو
که واههيه بۆ ناسينی ترامپ يارمهتيمان بدات:

"عامل اصلی در پيشرفت من ﻻف زدن است .من فانتزی مردم را ارضا
می کنم .همه مردم افکار و ايده های بزرگی ندارند ولی به سمت کسانی
که بزرگ فکر می کنند جذب می شوند .به همين خاطر حدی از گزاف
گويی و ارضای اشتياق مردم ايرادی ندارد .مردم دوست دارند باور کنند
که يک چيزی واقعا بزرگترين ،مهمترين و خارق العاده ترين چيزهاست.
من به اين می گويم گزاف گويی حقيقی ،که نوعی اغراق معصومانه و
روش بسيار موثری برای پيشرفت است".
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س شهممه٢٠١٧/٢/٧ ،

سهبارەت به م ژووی 'حزبی ديموکرات' له ئ ران ،ئازەربايجان و
کوردستان:
به گو رەی بيرەوەرييهکانی سپههبود ئهحمهد ئهمير ئهحمهدی )ناسراو به
قهسسابی لوڕستان( ،له ماوەی ن وان شههريوەر و ئابانی سا ی  ١٣٢٠ی
ههتاوی  ١٩٤١ -ی زاي نی )که سهرجهم دەکاته  ٣مانﮓ دوای هاتنی
ه زی هاوپهيمانان بۆ ناو ئ ران( ،زياد له  ١٥٠حزب له ئ راندا سهريان
هه دا! )بڕوانه خاطرات نخستين سپهبد ايران -احمد اميراحمدی ،به

کوشش غﻼمحسين زرگری نژاد ،موءسسه پژوهش و مطالعات بنياد
مستضعفان و جانبازان انقﻼب اسﻼمی ،تهران  ،[١٩٩٤] ١٣٧٣ص.
(٤٧٨
ماوەيهک درەنگتر ،له سا ی  (١٩٤٥-٤٦) ١٣٢٤واته چوار سا ک
دوای شاربهدەرکرانی ڕەزاشا له ئ ران و هاتنه سهرکاری محهممهد
ڕەزاشای کوڕی ،س حزب لهئ ران دامهزران که ناوی ديموکراتيان
لهسهر بوو:
يهکهميان "حزب دمکرات ايران" بوو که ئهحمهد قوام السلطنه به
هاوکاريی 'مظفر فيروز'ی توودەيی و 'عباس شاهندە'ی کورد و ئهحمهد
ئارامش له  ١٣٢٤/٤/٩دا دايمهزراند و لقهکانی له ههموو شارەکانی
ئ ران جگه له ئازەربايجان و کوردستان کرانهوە .دوای ئهوەش که قهوام
له سهرەک وەزيری وەﻻ نرا ،حزبهکهی هه وەشايهوە.
دووههم" ،فرقه دموکرات آذربايجان" بوو که له  ١٣٢٤/٦/١٢واته ٢
مانﮓ و  ٣ڕۆژ دوای حزبهکهی قهوام ،له تهور ز دامهزرا و نهمر
'ميرجهعفهر پيشهوەری' دامهزر نهری بوو .حزبهکه دوای ه رشی ٢١
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ی ئازەری  ١٣٢٥ی سوپای ئ ران بۆ سهر ئازەربايجان و هه تنی
بهش ک له ڕ بهرانی بۆ خاکی سۆڤيهتی ،به کردەوە ههموو کار و
کردەوەی وەستان و له ناوخۆی ئ راندا هه سووڕاو نهما ،به م دوای
ڕاپهڕينی  ١٣٥٧سهرلهنوێ سهری هه دايهوە و ئ ستا ب وە و ما پهڕی
تايبهت به خۆی ههيه .ديارە فيرقه لهو سا نهی ب دەنگيدا ناوی له باکۆ و
ئازەربايجانی باکووری زيندوو ڕاگيرا و ڕۆژنامهيهکی تورکی به ناوی
ئازەربايجان دەردەکرد که دوو ﻻپهڕەی کۆتايی به کوردی بوو.
س ههم" ،حزب دمکرات کردستان" بوو که وەک ميراتگری کۆمه هی
ژ کاف ،له  ١٣٢٤/٨/١له مههاباد دامهزرا و ڕۆژ ک دواتر يهکهم
کۆنگرەی خۆی بهست .ئهو ڕ کهوته دەکاته  ١مانﮓ و  ١٨ڕۆژ دوای
حزبهکهی ئازەربايجان و  ٣مانﮓ و  ٢١ڕۆژ دوای حزبهکهی تاران.
ژمارەی  ١ی گۆڤاری کوردستان )ب وکهرەوەی بيری حزبی ديموکراتی
کوردستان( له  ١٣٢٤/١٠/١٥دا ب و کرايهوە و يهکهم ژمارەی
ڕۆژنامهی کوردستان که ئهويش خۆی وەک 'ب وکهرەوەی بيری حزبی
ديموکراتی کوردستان' دەناساند ١٥ ،ڕۆژ دواتر له  ١٣٢٤/١٠/٣٠دا
دەرچوو .حزبی ديموکراتی کوەردستان لهو دەمهوە تا ئ ستا به ڕ گايهکی
بهرز ونهويدا ت پهڕ بووە و دوای کۆنگرەی س ههمی حزب به ناوی
"حزب دمکرات کردستان ايران"ەوە هه سووڕاوی نواندووە؛ ئ ستاش
چهند سا که بۆته دوو لق ،که ناوی يهکيان "حزبی ديموکراتی
کوردستان" و ئهويتر "حزبی ديمهکراتی کوردستانی ئ ران"ە.
"پارتی ديموکراتی کوردستان – عيراق" له سا ی  ١٩٤٦واته سا ک
دوای حزبهکهی ڕۆژهه تی کوردستان دامهزرا و دواتر ،س حزبی
ديکهش به ههمان ناو له باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان و تهنانهت
لوبنان هاتنه دامهزران.
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دووشهممه٢٠١٧/٢/٦ ،

ئهم فهردە شيعرە هی "ناصر خسرو قوباديانی" شاعير و فهيلهسوف و
زانای ئ رانيی پهيڕەوی فيرقهی ئيسماعيلييه بووە که له سهدەی پ نجهمی
کۆچی )يازدەههمی زاي نی(دا له شاری به خ و يهمکان ژياوە .ئهو دوو
شارە ئ ستا کهوتوونهته خاکی ئهفغانستانهوە .ناوبراو له ﻻی پهيڕەوانی
ئايينی ئيسماعيلييهی سهردەمی خۆی ،وەک "حوججهت" و "پيری کاميل"
ناسرابوو .ب زاريی ناصر خسرەو له فهقيهـان )مهﻻيانی موجتههيد و
پسپۆڕی فيقهی ئيسﻼمی( لهم شيعرەدا به باشی دەردەکهو ت؛ شاعير
شای به مار شوبهاندووە و فهقيهـ به ئهژديها!

"از شاه زی فقيه چنان بود رفتنم،
کز بيم مار ،در دهن اژدها شدم!"
واته ،ڕۆيشتنم له ﻻی شاوە بهرەو فهقيهـ وەک ئهوە وا بوو له ترسی مار
چوومه ناودەمی ئهژديهاوە!
تۆ ب ی هه هی کردب ت؟
ههروەها ناصر خسرو ،که به گو رەی باوەڕی ئيسماعيليی خۆی ،واته
شيعهی چوار ئيمامييهوە ،ﻻيهنگری "معاد روحانی" بووە ،له ش عر کی
ديکهدا گا تهی بهو کهسانه کردووە وا ﻻيان وايه له قيامهتدا مرۆڤ به
لهش زيندوو دەب تهوە و حيسابی ل وەردەگير ت .ئهم شيعرە به هی ئهو
زانراوە که ت يدا باس لهوە دەکات مرۆڤ ک له بيانبان گورگ
خواردوويهتی و با ندەش ههرکام بهشی خۆيان ل بردووە و
خواردوويانه ،ئينجا ههرکام له شو ن ک جيقنهيان کردووە .له کۆتاييدا
دەپرس ت ،کهس کی ئهوتۆ چۆن له قيامهتدا ]به لهش[ زيندوو دەکر تهوە؟

7

و جن وی توند ئاراستهی ڕيشی ئهو کهسه دەکات که باوەڕی بهو
بۆچوونه ههيه:

"مردکی را به دشت ،گرگ دريد
زو بخوردند کرکس و زاغان
اين يکی ريست بر يکی بن چاه
وان دگر ريد بر سر کوهان
اينچنين کس به حشر زنده شود؟
تيز بر ريش مردک نادان!"
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يهکشهممه٢٠١٧/٢/٥ ،

ئهو فهردەی خوارەوە شيعری سيد اشرف الدين حسينی )نسيم
شمال() ١٨٧٠تا  ١٩٣٤ز( ،شاعيری سهردەم و دوای مهشرووتييهتی
ئ رانه:
ڕوسوفيل انگلوفيل ،آلمان فيل"

"خاک ايران شدە ويران ز سه فيل

)به واتای ﻻيهنگرانی ڕووس و ئينگليز و ئا مانيا(

دۆزينهوەی ئهنگلۆفيلهەکان له دەسه تداريهتی ئ راندا ئهستهم نييه و کهم
و زۆر  ٨له دەی سهرەک وەزيرانی سهردەمی پههلهوييهکان ﻻيهنگری
حکوومهتی ئينگليز بوون :سهيد ضياءالدين طباطبائی ،وثوق الدوله،
ساعيد مهراغهيی ،دوکتۆر ئيقباڵ ،عهلهم ،شهريف ئيمامی و....
به م بابزانين ئهوانی دی ک بوون:
ڕووسوفيڵ واته ﻻيهنگرانی يهکيهتی سۆڤيهتی له دەسه تداريهتی
ئهودەمی ئ راندا .دەگوتر ت سهرلهشکر ڕەزم ئارا سهرەک وەزيران،
تهيمورتاش وەزيری دەرباری ڕەزاشا و سهرلهشکر دورەخشانی
فهرماندەی ه زی ژاندارمری ئ ران ﻻيهنگری سۆڤيهت بووب تن.
ئا مان فيل ،واته ﻻيهنگرانی سياسهتی ئا مان له ناو دەسه تداريهتی
ئ راندا :ڕەزاشا به دەست ئينگليزەکان هاته سهرکار به م له در ژەی
حکوومهتدا تا ڕادەيهک به ﻻی ئا مانهکانيدا شکاندەوە و ههر بهو
بۆنهيهشهوە له يهکهم ڕۆژی هاتنی سوپای هاوپهيمانان بۆ ئ راندا ) ٣ی
شههريوەری  (١٣٢٠له سهر کار ﻻبرا .جگه لهو ،دەگوتر ت ئهحمهد
مهتين دەفتهری سهرەک وەزيرانی سهردەمی ڕەزاشا ﻻيهنگری ئا مانيا
بووب ت.
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ديارە ئهو س فيله! هی سهدەمی ژيانی نهسيم شمال بوون ،دواتر فيل کی
گهورەتر هاته گۆڕەپانی سياسهتی ئ رانهوە و ئ مه 'ئهمريک فيل'يشمان
ل زياد بوو .دوکتۆر عهلی ئهمينی ناسراوترين ڕوخساری ئهو
سياسهتهيه که چهند جار گهيشته پلهی سهرەک وەزيريی ئ ران و
سپههبود فضل الـله زاهيدی که يهک له بهڕ وەبهرانی کۆديتای دژ به
موسهدديق له  ٢٨ی گهﻻو ژی  ١٣٣٢بوو ،ههروەها ئهردەشيری
زاهيدی کوڕی ،بهو ناوەوە ناسراون.
جا ،ئهوانه باشن ،پهنا به خوا لهدەست 'نهجهف فيل' و 'کهربهﻻفيل'ەکانی
ئ ستای ئ ران ههر له خومهينييهوە بيگرە تا وردە جانهوەرەکانی تر له
قوم و مهشههد و تاران و تهور ز .ئهوان ئهگهر سهر به سياسهت کی
ڕۆژئاوايی نهبن ،سهريان له ئاخوڕ کی قوو تردايه که ئاخوڕی "هيﻼلی
شيعی"يه و گ رەيان له کازمهينی بهغدا و زەينهبيهی شام و جبل عاملی
لوبنان دەگهڕ تهوە .ئ ران به دەست ئهو "نهجهف فيل"انهوە بم ن ت،
الفاتحه مع الصلواة!
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شهممه٢٠١٧/٢/٤ ،
نهمر عمادالدين دولتشاهی له کت بی "جغرافيای غرب ايران يا کوههای
ناشناخته اوستا"دا ههو يداوە دوو شت بسهلم ن ت:
يهکهم ،تهرجهمهی ئيبراهيم پوورداود له ئاو ستا هه هی زۆری ت دايه؛ و
دووههم ،ناوی ئهو شو نانهی وا له ئاو ستادا هاتوون و ئاو ستاناسان به
نهزانی يان به غهرەز و دەستهقهسد گوتوويانه گوايه له ڕۆژهه تی
ئ ران بن و زەردەشت له گۆلی ورم )چيچهست(ەوە بهرەو ئهفغانستان
و ئهو ﻻيانه ڕۆيشتب ت ،سهرتاپا هه هيه و له ڕاستيدا ههر ههمووی ئهو
شو نانه کهوتوونهته کوردستانهوە له موکريانهوە تا سنه و کرماشان و
ئيﻼم و لوڕستان.
من ل رەدا بۆچوونی نهمر عمادالدين دەو هتشاهی سهبارەت به ناوی چهند
شو ن د نمهوە که له ئاو ستادا ههن و ئهو شو نانهی کوردستانی ئ ستاش
که دەقاودەق لهگه ياندا يهک دەگرنهوە .بۆ زانياری زياتری خو نهر دەب
ب م کاک عمادالدين بهش ک له يهشتهکانی ئاو ستا )زامياد يهشت(ی
تهرجهمهی فارسی کردۆتهوە و ئهم بۆچوونانهی تهنيا سهبارەت بهو
بهشه دەربڕيوە ،جا ئهگهر تهمهنی در ژ بوايه و بمايه ،چی ديکهی
لهباردا دەبوو و چی به کهسانی وەک پوورداود دەکرد که ئاوا خه کيان
چهواشه کردووە ،نازانم.
ئاو ستا
کوردستان

شو نی ئ ستای له

ئهڤشی ئهدرنی

ئاويدەر ]له شاری سنه[

چيای گهرەواو
و سهرپ ل[

چيای گهراو ]له ن وان کرند
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گهوەرە
ناوچهی گۆرابن ،سهر به کرماشان[

گهوارە /گههوارە ]له

پائيری سائينه

سهحنه

پائيری وين

بهيرەموەند ]کرماشان[

کرەن ته

شاری کرند

'سوغد' و سهگزی
سهگزی ناو براوە[

شاری سهقز ]ڕۆستهم به

'زابان' ی ئاويستا که به 'زابول' دانراوە
'زاب' )ز ی گهورە و بچووک(

دەوروبهری ڕووباری

زااو

زەهاو

زەرەزااو]ﻻی گۆلی ورم [

هۆزی زەرزا

به ههمان ش وە ،ئهيوان ،جهيحوون ،ڕووباری ئه وەن ،گاوەرۆ ،پهراو،
پاوە و  ....زۆر شتی تر.
ئهم کت به له ﻻيهکهوە خو ندنهوەی پ ويسته ،له ﻻيهکی ديکهشهوە،
ڕ بازی کاری نووسهرە لهدەستچووەکهی دەب در ژەی ههب ت .بهو
هيوايهی کهسان کی ديکهی کورد له دواڕۆژدا زمانی ئاو ستايی ف ر بن و
هه هی ديکهی ئاو ستاناسان سهبارەت به شو نايهتی چيا و ڕووبار و شار
و گوندەکانی ناو ئهو کت به ئايينييه ساغ بکهنهوە.

12

ههينی٢٠١٧/٢/٣ ،
ههموومان ئهم دوو فهردە شيعرەی ناليمان بيستووە که حهسهن زيرەکيش
به ئاواز گوتوويهتی و کردوويهته ناوپڕی چهند گۆرانی:
"مانگی يهکشهو بۆيه دايم زياد ئهکا و ئهشن تهوە
تا جوانيی خۆی وەکوو ڕووی تۆ بڕاز ن تهوە
تا دەگاته چواردەمين شهو ،ت دەگا ناگا به تۆ
جا لهپاشا وردە وردە کهم ئهکا و ئهشک تهوە"
به م واههيه کهمتر کهس کمان بزان ت شيعرەکهی نالی وەرگ ڕاوی
دەقاودەقی شيعر کی فارسيی شاعير کی کوردە .فهرموون ئهوە شيعرە
فارسييهکه:
"هرشب مه نو سوی فزونی تازد
تا همچو جمال تۆ ،جمالی سازد
در چاردهم شب چو به خود پردازد،
چون نيست چو روی تو ،ز خود بگدازد"
شاعيری شيعرەکه' ،عهلﻼمه مهﻻ عهبدو بهيتووشی' يه که به گو رەی
کت بی 'مشاهير کرد' ی بابا مهردۆخ ڕۆحانی )بهرگی  ،١لل  ٢٧٦تا
 ،(٢٨٤له ن وان سا نی  ١١٤٠تا  ١٢٢١ی کۆچيی مانگی ]بهرانبهر به
 ١٧٢٧تا ١٨٠٦ی زاي نی[ دا ژياوە .ئهگهر قهبوو مان ب ت که مهﻻ
خدری ناليش له ن وان سا نی ) ١٢١٠يان  (١٢و ١٢٦٦ی کۆچی
بهرانبهر به  ١٧٩٥تا  ١٨٥٠ی زاي نيدا ژياب ت ،دەب نالی له سا ی
مردنی بهيتووشيدا  ٤يا  ٦سا ن بووب ت .بهم پ يه ،ئهگهر "توارد"ی
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ئهدەبی نهب ت ،نالی ناوەرۆکی شيعرەکهی خۆی له بهيتووشی
وەرگرتووە.
من شيعرەکهی بهيتووشيم له ههمان کت بی مشاهير کرد دا بهرچاو
کهوت.
ههر لهو شو نهشدا ،بابا مهردۆخ ڕۆحانی فهرد ک شيعری کورديی
"بهيتووشی" بۆ تۆمار کردووين:
"له ديباچهی کيتابی حوسنی عالهم ،ههر وەرەق ﻻدەم،
دەبينم مهبحهسی وەسفت له ههر فهسڵ و له ههر باب "
نازانم ناوی بهيتووشی له م ژووی شيعری کورديدا هاتووە يان کهس کی
وەک مامۆستا محهممهد عهلی قهرەداغی له پشکنينی کهشکۆڵ و
بهيازەکاندا ڕووبهڕووی کارەکانی ديکهی ئهو زاته بۆتهوە يان نا ،به م
ههر ئهو دوو نموونهيهی سهرەوە بهسن بۆ ئهوەی بهيتووشی به شاعير
بناسين و ههو ی دۆزينهوەی شو نهوارەکانی ديکهيی بدەين.
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دوو شهممه٢٠١٧/٢/١٣ ،
ههی بتخۆم!
مهﻻيهکی شارە شيرين و جوانهکهی قوم دەيگوت بهههشت حهوت قاتی
جياجيای ههيه ،دوای پ غهمبهر و ئيمامهکان که له باشترين و ڕاقی ترين
قاتی بهههشتدان ،نۆرەی خه کانی شيعه د ت که له قاتی شهشهمدان،
سوننی ئهگهريش به زەحمهت ڕ گهی بهههشتی بدەن ،دەين رنه قاتی يهکهم
که ههند ک له جهههننهم باشترە! بيرم له خۆم دەکردەوە و دەمگوت خۆ
من تهنانهت سوننيش نيم بچمه ئهو کهﻻوە ﻻڕووخاوەی قاتی يهکهمی
بهههشت ،خۆ ئهگهر بهو ش وەيهی ئاخوند دەيفهرموو ،ڕ گهی ئهو شم
بدەن ،که نامدەن و حهفتا حۆريشم بدەن  ،که نامدەن  ،ههر ههموويان پير
و لهکارکهوتووی قاتهکانی سهرەوە دەبن!
به م خهم نييه لهبهر ئهوەی کات دەگهمه ئهو ﻻيه ،ش خ ڕەزا گوتهنی،
ماليکی دەرکهوانی جهههننهم و ڕيزوانی دەرکهوانی بهههشت له سهر من
ل يان دەب ته شهڕ وههرا و داخوا چ سهگ بهحهوشهيهکيشم پ دەکهن،
ئينجا له کۆتاييدا دەمخهنه قوو يی ئاگرەکهوە! به حيسابی تهمهن زۆرم
نهماوە بگهمه ئهو شو نه خۆشه و د نيام کهسان کيش که ئهوەندە ب کارن
دادەنيشن و ئهم د انه دەخو ننهوە ،لهوێ حا يان له من باشتر ناب ت ،جا
ئينگليز گوتهنیSee you there! ،
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س شهممه٢٠١٧/٢/١٤ ،
پرسياری زمانهوانی!
ئهم ۆ چووم بۆ کت بخانهی بريتانيا له لهندەن .له بهشی کت ب فرۆشتنی
کت بخانهکهدا ،چاوم به نهقشهيهکی پان و بهرينی کورەی مانگ کهوت که
وەک نهقشهی شار و و تانی ڕووی زەوی ڕ کخرابوو و دەيانفرۆشت.
سهرم سووڕما له کار و زەحمهتی زانستيی ئهو خه کهی وا دەيان ساڵ
ههو يان داوە ههموو بهرز ونزمييهکی سهر ڕوووپهڕی مانگ بست به
بست بناسن و بيکهنه نهقشهيهکی ئهوتۆ که ﻻپرەسهن کی وەک منيش بۆ
نموونه ،بزان بهشی باکووری مانگ خۆشتر و ڕاقيترە له باشوور! به م
جگه لهوە ،دياردەيهکی ديکهش سهرنجی ڕاک شام :ههموو ناوچه و چيا و
گرد و دەشت و بهرز ونزمييهکی ئهو کورەی مانگه ،ناوی ئئينگليزی
لهسهر دانراوە ،ڕاست وەک ئهوەی شار کی ئهمريکا يان بريتانيا ب ت.
واته کابرای فهڕەنسی يان چينی و تانزانيايی ئهگهر له دواڕۆژيشدا ﻻقی
بگاته ئهوێ ،غهريب دەب ت و وەک ميوان سهير دەکر ت؟ ئهی عارەبی
موسو مان که ههر ههموو عاسمان به م کی خۆی دەزان ت ،چی ل
بهسهر د ت؟
چهند ساڵ پ ش ئ ستاش له بهرنامهيهکی تهلهفيزيۆنيدا ديتم خهريک بوون
له ئهمريکا زەوييهکانی کورەی مانگيان به خه ک دەفرۆشت و تهنانهت
يهک له سهرەک کۆمارەکانی پ شووی و تهکهش سهد مهتر زەوی
ل ک يبوون! ئهودەم پرسيارم لهخۆم دەکرد و دەمگوت باشه ل رە له سهر
زەوی ئهگهر کهس ک چهند مهتر "زەوی" بک ت ،دە "زەوی"م
ک يوە ،ئهی ئهوەی دەچ سهد مهتر له مانگ دەک ت ،ههر دەب ب
"زەوی"م له مانگ ک وە ،يان دەب ب "مانگ" م له کورەی مانگ
ک يوە!
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چوارشهممه٢٠١٧/٢/١٥ ،
چاوی خۆی و ڕووی باوکی سپی!
ئ مه ههموومان ناوی حاتهمی تاييمان بيستووە و ئاگاداری بهخشندەيی و
دەههندەييهکهی ههين .به م ئايا هيچکام له ئ مه پرسيارمان له خۆمان
کردووە ئهو وشتر و پووڵ و پارەيهی وا بهخشيويهتهوە له کو وە هاتووە و
بهرههمی ڕەنج و زەحمهتی چهندههزار مرۆڤی ههژار بووە که مام حاتهم
و مهرحوومی باوکی وەک ئاغا و سهرەک هۆز ڕووتاندووتاننهتهوە؟
دەگوترێ يهک له گهورەيی نواندن و خاوەن بهزەيی بوونی حاتهم ئهوە
بووب ت که له مانگی ڕەجهبدا کهسی نهکوشتووە! ئافهرەم! چاوی خۆت و
ڕووی باوکت سپی! ئهی يازدە مانگهکهی ديکه چی ل هات؟ کهس ههيه
ب حاتهم به در ژايی دەسه تداريهتی خۆی و باوکی له يازدە مانگی
ههموو سا کدا چهند کهس له ڕەعيهت و ژ ردەستهکانی خۆيانيان
کوشتووە؟ ئهی بۆچی باسی ئهوانه ناکر ت؟ م ژووووسان چ گهندە ن!
تايبهتمهندييهکی قانوونمهندی کۆمه يهتی له سيستهمی فيئودا يدا ههيه که
زۆر و کهم له ههموو شو ن کی جيهان دەبينر ت :فيئوداڵ له ڕووتاندنهوە
و ب ەحمی نواندن سهبارەت به ڕەعيهتهکانيدا هيچ سنوور ک ناناس ت و
ئهوەندەی بۆی بکر ت له ژ ر ههر ناو ک و به ههر بيانوويهک ب ت،
دەيانچهوس ن تهوە .به م ههر ئهو فيئودا ه ب بهزەييه ،ههميشه
ديوەخان کی ئاوەدانی ههيه که له ميوان دا جمهی د ت و باشترين
خواردەمهنی و خزمهت ئاراستهيان دەکات .له سهفهر و هاتوچۆی
شارانيشدا لهگهڵ خه کانی "غهيرە ڕەعيهت"ی خۆی لهوپهڕی د ئاوايی و
بهخشندەييدايه ،تهنانهت بۆ بهرژەوەندی خۆی ،دەب ته هاوڕ ی
خهباتکارانی سياسی و شۆڕشگ انی چهکداريش!
ديوەخان نشينان ،تهنيا ئهو ڕووی دەرەکيی فيئۆدا هکان دەبينن و به شان
وبا ياندا هه دە ن؛ ئهوە ڕوانين کی ناتهواوە .مامۆستا ههژار له باسی
ديوەخانی نهمر ش خ لهتيفی حهفيد دا ئهو ناتهباييه دەردەخات ،ب ی ئ مهش
له هه سهنگاندنی ئهو خاوەن م ک و دەرەبهگانهدا ،که چهوسانهوە و زو م
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وزۆر و کوشت وب ی ڕەعيهتيان له ژ ر ئا ی نيشتمانپهروەيدا
شاردۆتهوە ،بتوانين وا ورد ببينهوە؟
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پ نجشهممه٢٠١٧/٢/١٦ ،
ديدارە وئاخری
کات باوکم له سا ی  ١٣٤٧دا کۆچی دوايی کرد ،من شاربهدەری ئهراک
و شههر ڕەی بووم و له گهڕانهوەی بۆکانمدا تهنيا ک لهکهيم توانی ماچ
بکهم.
لهوەتی له دەرەوەی و تيشم ،دايک و کاک و خوشکم ،ههرس بهج يان
ه شتووم ب ئهوەی تهنانهت بهختی ماچ کردنی ک لهکهيانم ههب ت .ئ ستا
تهنيا من ماوم و خوشک کم و کؤ ک بيرەوەريی ئهو سا نهی وا
بنهما هيهک بووين ،به دەوری يهکهوە دەژياين و هاوبهشی خۆشی و
ناخۆشييهکانی ژيانی يهکتر بووين .ئهوان ههموو به ئاگری خهياڵ
پهروەرييهکانی من سووتان ،که پ م وابوو له گوندی باغ ووجهی
تورجانهوە دەتوانم ئهمپ ياليزمی ڕۆژئاوا ب ووخ نم و دادپهروەريی
سياسی وئابووری و فهرههنگی بۆ حهوت مليارد خه کی جيهان دابين
بکهم!
زۆر ههوڵ دەدەم نهه م ئهو بيرکردنهوە نهرێ ييه لهسهر ژيان و فيکری
ئ ستام شو ن دانهر ب ت ،به م لهگهڵ ڕاستهقينهيهکی وا زەق چيم بۆ
دەکر ت؟ ئهوە ئ مه نهبووين دژ به ئيسﻼحاتی ئهرزی و سپای دانشی شا
دەوەستاين؟ ههر ئ مهش نهبووين دواتر خومهينيمان له مانگدا دەديت؟ ک
له سا ی  ١٣٥٧دا سهيری مانگی نهکردووە و بۆ ڕيشی خومهينی
نهگهڕاوە ،با دەست بهرز بکاتهوە؛ ئهوە دەستی من هات ،قوو يی عهرز
خۆت بگرە!
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يهکشهممه٢٠١٧/٢/١٩ ،
ههوا م زانی که 'دوکتۆر صادق جﻼل العظم' مامۆستای فهلسهفه له
زانکۆکانی ديمهشق و ئوردەن و ئهمريکا له تهمهنی  ٨٣سا يدا کۆچی
دوايی کردووە .صادق العظم ڕووناکبير کی چهپی هه کهوتووی
کۆمه گای و ته عهرەبييهکان بوو.
نزيکهی  ١٠يان  ١٢ساڵ پ ش ئ ستا وتار کی ئهوم کردە کوردی و له
گۆڤار کدا )وابزانم "مه بهند"( ب وم کردەوە ،که ت يدا داکۆکييهکی پشت
ئهستوور به به گهی م ژوويی له سهلمان ڕوشدی و کت بهکهی کردبوو.
وتارەکه له عهرەبييهوە کرابووە فارسی و لهگۆڤاری فارسی 'چشم انداز'
دا ب و ببووەوە .ئهم ۆ گهڕام به کوو بيدۆزمهوە و به يادی ئهو مهزن
پياوە سهرلهنوێ ب وی بکهمهوە بۆ ئهوەی ئهو کهسانهی وا کهسايهتی
جﻼل العظم ناناسن ،ﻻی کهم لهو ڕ گايهوە لهگهڵ هه و ست و
بۆچوونهکانيدا ناسياوييان ههب ت؛ بهداخهوە نهمدۆزييهوە .ههرچۆن ک
ب ت ،يادی بهخ ر ب ت که شو نی زانايهکی وەک ئهو له کۆمه گای ئيسﻼم
ل دراوی ئهم ۆی خۆرهه تی ناويندا گهل ک بهتا ه.
ئ ستا سهردەمی تهرات نی ئهسپی ب لغاوی حجت اﻻسﻼم صادق
خه خا ييهکانه ،نهک دەرس ب ژيی کهسانی وەک پ ۆفيسۆر صادق جﻼل
العظم ،با ههردوکيان ناويشيان صادق ب ت!
دنيا تاکهی لهسهر ئهو پاژنه چهواشهيه
دەگهڕ ت ،نازانم.
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س شهممه٢٠١٧/٢/٢١ ،
بهراورد ک
ماوەيهک پ ش ئهوەی نهمر سوارەی ئ لخانيزادە شيعری "خ ی درۆ"
ب ت و ه رش بکاته سهر ڕووناکبيرانی دانيشتووی شار:

"ئ وە ک ن؟ خ ی درۆ!
گهلی دەم پ له ههرا!
نيشتهج ی شاری به گرمه و دووکهڵ!
پ م ب ن:
ئ وە چ کارەن،
چ کهسن؟....
ئ سته وا گرمه له
ک وان بهرزە

م ش ئهخاته لهشی گا بوولهرزە"....
"نيمايوشيج"يش ،که وەک سوارە ،پهروەەردەی چيا و کو ستان بوو ،له
شيعر کدا گوتبووی:

"من از اين دونان شهرستان نيم
خاطر پر درد کوهستانيم،
کز بدی بخت ،در شهر شما
روزگاری رفت و هستم مبتﻼ...
من خوشم با زندگی کوهيان
چون که عادت دارم از طفلی بدان"...
شيعرەکهی نيما زۆر شهخسی و سهميميه؛ به م ئهوەندەی شيعرەکهی
کاک سوار باری سياسی نييه .من ڕ کهوتی گوترانی شيعرەکان به
تهواوەتی نازانم ،به م دەزانم شيعری سوارە له دەيهی چل)شهستهکان( و
به ئهگهری زۆر له سا نی  ١٣٤٧و ٤٨دا گوتراوە ،که فهزای گشتيی
ئ ران ،لهچاو سهردەمی شيعرەکهی نيما ،گهل ک سياسيتر بوو و له
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بهش کی بهرچاوی ئ راندا کار و خهباتی سياسی ،و له کوردستان تهنانهت
خهباتی چهکدارانه بهڕ گهوە بوو ،ئهو سا نه ،دەکهنه ههشت نۆ دەسا ک
دوای مهرگی نيما.
نيما له شيعرەکهيدا له شارنشينان تووڕەيه و تهنانهت سووکايهتييان
پ دەکات و پ يان دە "دون" به واتای پهست وب نرخ و پله نزم! به م
تووڕەيی سوارە ههند ک جياوازە .ئهو و دەچ ت تهنيا له ژيانی شار و
کت ب خو ندنهوە وخهباتی فيکريی و دوور له کردەوەی ڕووناکبيرانی
نيشتهج ی شار ناڕەحهت ب ت نهک ههموو شارنشين ک .ئهو ،ڕووناکبير
و خو ندەوارەکان به "ميراتگری ج لهوەڕ" و "بهردەماوخۆری تو ه و
گورگی گهڕ" و "بووکی بن تارای سوور" ناودەبات.
ئهو ه رشکارييه لهو زەرفه زەمهنييهدا به ئاشکرا ناوەرۆک کی مائۆئيستی
ههيه ،و ئهوەش بۆ ئهو سا نه هيچ نامۆ نهبوو .تهنانهت دۆستايهتی نيما
لهگهڵ نهمر سديقی ئهنجيری ،ڕۆيشتنی خو ندکارانی کورد بۆ ناو
شۆڕشی ئهيلوول و گهڕانهوەی چهکدارانهی ههند کيان بۆ موکريان و
گيان بهخت کردنيان له شهڕ لهگهڵ ژاندرمهی ئ رانيش ،ههموو
دەرخهری حزووری ئهو بيرۆکه سياسييهن له ههموو ئ ران و ناوچهکه،
بهتايبهت له کوردستان -بيرۆکهيهک که ئ ستا ئيتر ههرەسی ه ناوە و له
گيانه دايه ،گهرچی له ههند ک و تی دواکهوتووی جيهانی س ههمدا
خه کی وا ماون که دوای دەکهون و سينگی بۆ دەکوتن ،له کات کدا
و تهکهی مائۆتسه تۆنگ خۆی ،به فرسهنگ ل ی دوور کهوتۆتهوە.
کهس ک کاسهی له ئاش گهرمتری به دەستهوە نهگرتب ت ،با بچ ت
سهفهر کی چين و پاشان سوماليا و سوودان و ئيتيۆپيا بکات و لهو ندەرێ
ئهو ساردی و گهرمييه به باشی بناس ت!
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چوارشهممه٢٠١٧/٢/٢٢ ،
کابرايهک به شان و با ی ڕەزاشای پههلهويدا هه دەگوت که ڕ گای ئاسنی
ک شاوە و شهمهندەفهری ه ناوەته ئ رانهوە .گوتم ئهگهر واب ت دەب به
عابای خومهينيشدا هه ب ی بۆ ئهوەی ئينترن ت وتهلهفونی مۆبايل له
سهردەمی ئهودا هاتنه ئ رانهوە! ئهوانه ڕەوتی ژيان و پ شکهوتی زەمان
دەيکهن ،نهک ملهوڕيی پا هوان پهممهکان .ک شانی ڕ گا ئاسنی ئ ران
پ ۆگرام ک بوو که ڕۆژئاواييهکان بۆ نزيک کردنهوەی بواری ن وان
ئوقيانووسی هيبند و ڕووسيا به ناو ئ راندا بهڕ وەيان برد ،به م به پارەی
خه کی ئ ران! ڕەزاشا بۆ ئهوەی خهرج و مهخاريجی کارەکه قهرەبوو
بکاتهوە ،ما يات کی تايبهتی به قهند و چاييهوە بهست )کيلۆی ق ان ک به
قهند و شهکرەوە و زياد لهوەش به چاييهوە(.
ڕ گا ئاسن له ڕاستيشدا پ ش ڕەزاشا له ئ ران ههبوو و ه ی تاران -
شههرڕەی له سهردەمی ناسرەددين شای قاجاردا ک شرا ،که پهنجا سا ک
پ ش حوکمی ڕەزا شا بوو .پاشماوەی خوار وخ چی ئهو ه هی تاران بۆ
شههرڕەی له ناوچهی "دولت آباد" ی ن وان ئهو دوو شارە ،تا ئهم
دواييانهش ههر مابوو و من له سا ی  (١٩٦٦) ١٣٤٥دا ،که مامۆستای
قوتابخانهی دەو هت ئاباد بووم ،سهدان جار بهسهريدا پهڕيومهتهوە.
به م با قسهيهکيش بۆ دز بکهين :ڕەزاشا بۆ هاوههنگاويی لهگهڵ
سهردەم ،کاری کهمی له ئ راندا نهکرد و ئهگهر ئازادی کوژی له ﻻيهک
و زو م وزۆری سهر گهﻻنی دانيشتووی ئ ران له ﻻيهکی ديکهوە نهبوايه،
دەکرا وەک قارەمان ک باسی ل وە بکر ت .چهپی ئ رانی که به حيسابی
باوەڕی مارکسيستی ،دەبوايه دژ به موت هق کردنهوەی ديارەدەکان ب ت،
به ش وەيهکی موت هق دژ به ههردوو پههلهوييهکه وەستا! ئهو هه هيه
خۆی يهک لهو هۆکارانه بوو که مهﻻ خومهينی و جووجه هکانی ئهوی به
سهرخه کدا زاڵ کرد و ئ ستا نهک ههر چهپی ئ ران به کوو ههموو
ناوچهکه بهدەستيانهوە دەنا نن.
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پ نج شهممه٢٠١٧/٢/٢٣ ،
يادی هاڕۆ د پينتر بهخ ر ب ت!
هاڕۆ د پينتر نووسهر و شانۆنووسی گهورەی بريتانيايی ،تا بوو،
دۆست کی بهوەفای گهلی کورد بوو و تهنانهت سا ی  ١٩٨٨دا بۆ
دژايهتيکردن لهگهڵ سياسهتی ڕەگهزپهرستانهی تورکيا و ياساخ بوونی
زمانی کوردی ،ههروەها ئهو ئهشکهنجه و ئازارەی وا له تورکيا تووشی
کوردان دەهات ]و ئ ستاش ههر د ت[ ،شانۆيهکی يهک پهردەيی نووسی
که ناوی "زمانی چيايی" بوو ،و وابزانم تهرجهمهی کوردييش کرا.
شانۆنامهکه ،دوای ئهوە نووسرا که پينتر لهگهڵ ئارتۆر ميللری ئهمريکيدا
سهفهر کی تورکيايان کرد و دۆخی شپرزەی کورديان به چاو بينی.
لهبيرمه ،سا ی  ١٩٩٨کات کت بی "کهشکؤ هش عر کی کوردی گۆرانی"م
ب و دەکردەوە ،ناشری کت بهکه پهيوەندی پ وە گرت بۆ ئهوەی يهک دوو
د له ناساندنی کت بهکهدا بنووس ت و له سهر ڕووبهرگی کت بهکه
دابنر ت .هارۆ د پينتر موافهقهتی کرد و نووسی" :ئهم کت به ڕازاوە و
پسپۆڕانهيه له ئهدەبياتی جيهانيدا شو ن کی گرنگی بۆ شيعری کوردی
دابين کردووە" که دواتر به ئينگليزی و کوردی لهسهر ڕووبهرگهکه
نووسرا .ڕۆژ کيان ههمان کهسی پهيوەنديکار به تهلهفون قسهی لهگهڵ
دەکرد ،گو م ل بوو گوتی "خۆت دەزانی من تا سهر لهگه تانم" .ئهو
"لهگهڵ بوون"ە کورد به گشتی و کوردی باکوور به تايبهتی دەگرتهوە
لهبهر ئهوەی کهسهکه ئهودەم بهرپرس کی کاروباری پ ک ک بوو له
لهندەن و تهنيا ئهوان بوون که پهيوەندييان بهو کهسايهتييه جيهانييانهوە
دەگرت.
کوردی ڕۆژهه ت و باشوور تا ئ ستا ئهو توانايهيان له خۆيان پيشان
نهداوە که خه کانی باش و ناوبهدەرەوەی ب گانه لهخۆيان نزيک بکهنهوە،
يان ئهگهر له شو نی ديکه کردب تيان ،من ل رە له لهندەن ،لهو سا نهدا که
خهريکی ئهو کارانه بووم ،نهمبينيوە .به پ چهوانه ،بينيومه ئهگهر
پهيوەندييهکی گرنگ هاتب ته سهر ڕ گهشيان ،پچ اندوويانه و ت کيان
داوە! من ئهوەم له ماوەی س ساڵ کارکردنم له مه بهندی ڕۆشنبيريی
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کوردی و ههروەها ئهنداميهتی و سهروکايهتی دەستهی بهڕ وەبهرايهتی
بنکهی زانياريی کوردی و ئهنداميهتی ئهنجومهنی خانووبهری کوردی که
س ڕ کخراوەی گرنگی کوردی له لهندەنن ،ههست پ کردووە .لهو
شو نانه ،بهتايبهت مه بهند و بنکه ،شهڕە پهڕۆ و دژبهرايهتی حزبی واته
ک شهی ناو حزبه کوردييهکان ئامانجی يهکهم بوو ،ئهوەی که له
کوولهکهی تهڕيشدا باسی نهدەکرا ئهو پهيوەندييه گرنگانه بوو.
من نامهو ت بهو قسانه کهس ک تاوانبار بکهم يان له پشته سهری کهس ک
بهدگۆيی بکهم لهبهرئهوەی خۆيشم بهش ک بووم له بهدەنهی
ڕ کخراوەکان و ئهگهر حيسابی تاوانباری ب ت ،منيش يهک له
تاوانبارەکانم .قسهی من ئهوەيه ئ مه بۆ ئهو کارانه ڕانههاتووين
ونايانزانين ،ناشمانهو ت ف ريان بين يان خۆمان به کهم دەزانين و بۆی
ناچين ،دەنا ئوروپاييهکان باوەش کی گهل ک ئاوا هيان ههيه بۆ هاوکاری و
يارمهتی گهﻻنی جيهان .کوردەکانی باکوور ،بهتايبهت ﻻيهنگرانی پ ک
ک گهل ک زياتر له ئ مه بايهخ بهو پهيوەندييانه دەدەن و ت يدا
سهرکوتووشن.
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شهممه ٢٠١٧/٢/٢٥
مهترسن!
دو شهو له سل مانی کۆنس رت کی ڕۆک بهڕ وە چووە .ئاگادار نيم چهندە
پ شوازيی ل کراب ت و چهندە بهد ی ﻻوانی شارەکه بووب ت ،به م خۆی
لهخۆيدا ،ههوا کی خۆشه و پ مان دە کهسان ک ههن بير له ههژاريی
مۆسيقاکهمان بکهنهوە و ههوڵ بدەن له زەلی فۆلکلۆر دەريبه ننه دەرەوە.
ئهوانهی وا به ناوی پشتگيری له ڕەسهنايهتی مۆسيقای کوردی ،گۆرانيی
دەيان جار دووپات کراوی کۆن جار کی ديکهش دووپات دەکهنهوە و
ناه ن هونهری مۆسيقامان له قابغی بهرتهنگی فۆلکۆر ب ته دەرەوە،
لهبهرانبهر م ژوودا بهرپرسن.
فۆلکۆر چ شيعر ب ت ،چ مۆسيقا و چ هه پهڕک  ،ڕادەيهکی چوارچ وەدار
و توانايهکی بهربهست کراوی ههيه؛ لهکات کدا هونهر سنوور و ڕادە
ناناس ت و دەب ئازاد ب ت تا ههرکو يهک دەتوان ت بف ت و ب وات و
قا ب و چوارچ وە ت ک بشک ن ت .ئ مه ئهو ئهزموونهمان له شيعردا کرد
و گۆران و ش رکۆب کهس و عهبدو پهش و و لهتيف هه مهت و سوارە
لهناوماندا سهريان هه دا ،ب ئهوەی خانی و نالی و مهولهويمان بفهوت ن
يان ڕ گايان کو ر ب تهوە ،يان بهرگری له شاعيرانی وەک ههژار و ه من
و ه دی بکات و نهه ت هاوکات و هاوههنگاو لهگهڵ نو خوازەکان
ب ۆنه پ شهوە .له عهينی کاتدا ،دەستهيهک شيعری کﻼسيکيان دەهۆنييهوە
و دەستهيهکی تر شيعری نو ی ب سهروا و تهنانهت ب ک شيان دەگوت و
هاوشانی و هاوههنگاويی ههردوکيان پ کهوە ،هونهری گهلهکهمانی بردە
سهرەوە و پ شهوە .ئهو نو کردنهوەيه ئهگهر له مۆسيقا و هه پهڕک ی
کورديشدا بکر ت ،هونهرە نهريتييهکانمان نافهوت ن و تووشی نشوست
نابن .مۆسيقای ئ مه بۆ نو کردنهوە زۆری بهبهرەوەيه و ج گهی ترس
نييه.
ئهزموونی "جاز"ی شهستهکان دەريدەخات چهندە به باشی دەتوانين زۆر
هۆمهر دزەيی ديکهشمان ههب ت 'قزکا ی ل و ئا ی' ی تازەمان به پۆپ و
ڕۆک بۆ ب ن و به ڕاپ گوتن بچنه ناو "باخچهی پاشا"وە! با ل بگهڕ ين
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ئهوان سهرهه بدەن و لهوە نهترسين که حهسهن زيرەک و عهلی مهردان
و محهممهد عارف و ک منهيی ج گه وپ گهيان له ناوخه کدا له دەست
بچ ت .ئهوان ههر دەم نن و ڕ زی زياتريشيان ل دەگير ت.
عهينی شت بۆ هه پهڕک شه .ئ مه بۆ دەب له سامبا و سا سا بترسين؟
ﻻوەکانمان سا ن کی زۆرە بهو ههوايانه سهما دەکهن به م له هۆ ی
دانسی ئ رانی و تورکيدا! ئهی بۆ نهه ين له هؤ کی خۆما يی
کوردەواريدا ئهو کارە بکهن؟ هه پهڕک ی نهريتيی کوردی دار کی ڕيشه
داکوتيوە و بهو بايانه نه دەلهرز ت و نه دەکهو ت؛ تۆ ب ی ئهگهر
ههردوﻻمان پ کهوە ههب ت عاسمان ب ووخ ت و ئهست رە بهسهرماندا
ببار ن؟
دووشهممه ٢٠١٧/٢/٢٧
"حهوت سين"ی ئۆباما و "چوار سين"ی ترامپ!
ئوباما چهند سا ک بوو به ڕەسمی ئ رانييهکان ،سفرەی حهوت سينی له
کاخی سپی ڕادەخست .وەباڵ به ئهستۆی ئهوانهی وا دەيانگوت "گوايه"
خۆی شيعهی دوازدە ئيمامييه و به دزييهوە له ما هوەش ههموو سا ک
سفرەی حهزرەتی زەهرا و حهزرەتی حوسهين ڕادەخات و کاتی
نو ژکردنيش ،دەست ناگر ت و وەک خه کانی شيعه دەستی بهردەداتهوە!
به گو رەی ههوا ی دەزگای ههوا ن ريی "گوايه" ،ت امپ ،که زۆر دژی
ئۆبامايه ،کات گهيشتۆته دەسه ت گوتوويهتی له جياتی سفرەی حهوت
سين ،حهوت و تی ئيسﻼمی ڕيز دەکهم و له ئهمريکا دووريان
دەخهمهوە ،ئهوە بۆ بهرژەوەنديی ئهمريکا باشترە له سفرە ڕاخستن! ئينجا
ناوی سۆمال و سوودان و سووريای خستۆته ليستهی و تانی دوژمنی
ئهمريکاەوە" .گوايه" بهتهمابووە سعوودياشيان بخاته پاڵ ،که وەزارەتی
ديفاع و بازرگانی و نهوت هاواريان بهرز بۆتهوە ئامان ،نهکهی ،ما مان
و ران دەب ت!
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دەزگای ههوا ن ريی "گوايه" له زمان خه کانی نزيک به ترامپهوە
گوتوويهتی ،ترامپ ئ ستا کهوتۆته ژ ر گوشار کی زۆرەوە که ئ ران و
عيراق له ليستهکه دەر بهاو ت و ڕاو ژکارەکانی ڕاسپاردووە
چارەسهر کی بۆ بدۆزنهوە ،ئهوانيش ناوی ئهم و تانهی خوارەوەيان
داوەت بۆ ئهوەی چواريان ل هه بژ ر ت و نهه ت حهوت سينهکهی
ناتهواو ب ت :سينگاپور ،س ن گاڵ ،سيش و سييهرال ئۆن .ئ ستا ک شهی
گهورەی کاخی سپی ئهوەيه "ئيسﻼمی عهزيز" ه شتا بهتهواوەتی
نهيتوانيوە سهرجهم خه کی ئهو و تانه بکاته موسو مان و ترامپ واههيه
به هاسانی بۆی نهکر ت به ناوی و تانی موسو مان بيانقهب ن ت!
چوارشهممه٢٠١٧/٣/١ ،
شيعرە ناسراوەکهی نهمر سهيفولقوزاتی قازيم وەبير هاتهوە کات ههوا ی
چاوپ کهوتنی ئهم ۆی ڕۆحانی سهرەک کۆماری ئ ران و ئهردۆغان
سهرەک کۆماری تورکيا له ئيسﻼم ئابادم گوێ ل بوو و ئهوەی ڕۆحانی
گوتوويهتی" :ئ ران دژ به ت کچوونی 'تماميت ارضی' سووريا و
عيراقه"؛ ئاشکرايه ڕووی قسه له ههردوو ئهو و تانهدا له کورد نهب ت
له کهس نييه:
"...مهغبوونی ههر موعامهله ،مهحکوومی ههرکهس ک
شاهان به مهحوی ئ مه
دەبهستن گرێ و گرەو"...
تاقه دياردەی هاوبهش له سياسهتی تورکيا و ئ ران ،داپ ۆسينی کوردە.
به م کورد بهو ههڕەشه وگوڕەشانه ڕاهاتووە و به قسهی دوو دەبهنگ
خهباتی خۆی بۆ ئازادی و سهربهخۆيی ناوەست ن ت:

"شهرته کردوومه دەگهڵ دايکی وەتهن ،يا دەمرم
يان له دوژمن
حهقی فهوتاوی گهلم وەردەگرم" )مامۆستا ه دی(
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پ نج شهممه٢٠١٧/٣/٢ ،
وەرگ ڕاوی کورديی چيرۆکی "ميرنامه"ی "جان دۆست"م خو ندەوە و چ ژم ل
بينی .جان دۆست کوردە به م به زمانی عهرەبی دەنووس ت .ميرنامه چهند
شانۆی يهک له دوای يهکن سهبارەت بهکاتی مردن )يان کووژران(ی ئهحمهدی
خانی .نهمدەزانی جان دۆست خۆی خه کی "کۆبان " ب ت .له سهر ﻻپهڕەی
فهيسبووکهکهی به ههوا ی ئهوەم زانی و ههروەها ت گهيشتم که دوو چيرۆکی
ديکهشی به ناوی "مههاباد" و "کۆبانی" نووسيوە .کت بهکهی کۆبانی
تهرجهمهی کورديش کراوە.

له سهر ههمان ﻻپهڕەی فهيسبووکی ڕ زدار جان دۆست ،و نهيهک له
دەستخهت و ئيمزا و مۆری پ شهوا قازی محهممهد دانراوە .لهو دا
پ شهوا ،به ڕەسمی مهﻻ و مامۆستايانی کورد ،به عهرەبی نووسيويهتی:
"شايهدەکان ﻻی من سهبارەت بهوەی وا ]ل رەدا[ نووسراوە ،شايهدييان دا.
منی بچووک ،محمد قاضی" .ئهوە دەب پشت است کردنهوەی پهيمان کی
کۆمه يهتی ،يان مامه هيهکی بازرگانی بووب ت .نووسراوەی مۆرەکهش
بريتييه له "صل علی محمد" .له ڕابردوودا باو بوو خه کان ک که دەياندا
مۆريان بۆ هه کهنن ،ئايهت کی قورئان يان حهديس يان ڕيوايهت يان
دۆعايهکی عهرەبييان لهسهر مۆرەکه دەنووسی ،که ناوی خۆيانی ت دا
گونجاب ت يان ئاماژەيهکی به واتای ناوەکه ت دا ب ت؛ ل رەدا ئهو ئا قهی
پهيوەندييه ،وشهی"محمد"ە که ناوی پ غهمبهری ئيسﻼم و ناوی پ شهوا
خۆيشيهتی.
Jan Dost

]15 January [2017
Diyariya êvarê: Imze û Mohra a Qazî Mihemed
هدية المساء :توقيع وخاتم موﻻي الشهيد قاضي محمد رئيس جمهورية
)كردستان )1947
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ههينی٢٠١٧/٣/٣ ،
به بيستنی ههوا ی پ کدادانی ڕۆژی ڕابردووی پ شمهرگه و شهڕڤانانی ڕۆژئاوا
له شنگاڵ تاساوم .له خوو وخدەی کو ستانيی و ڕوانگهی موت هق بينی کورد
زۆر نيگهرانم شهڕەکه در ژە پ بدەن ،ئهگهريش بيوەست نن سهرلهنوێ
هه يگيرس ننهوە ،به تايبهت که دەستی ﻻوەکيش له کاردايه و دنهمان دەدات.
ڕاست لهو بارودۆخه ناسکهدا بوو که له سهر ما پهڕی هه و ست چاوم به
وتار ک کهوت لهژ ر ئهم سهرد ڕەدا" :ئهو پ شمهرگه ژنانهی که له

ريزەکانی کۆمه ه له سا هکانی  ١٣٥٨تا  ١٣٩٥گيانيان بهخت کردووە".
لهو دا ناوی  ١٣٧پ شمهرگهی ژن ڕاگهي نرابوو .ئهو ههوا ه بۆ من
ج گهی خهفهت کی گهورە بوو ،به م خهفهتی گهورەتر ئهو ڕاگهي نراوە
بوو که نزيکهی  ١٠کهس لهو  ١٣٧کهسه له شهڕی نگريسی ناوخۆيی
و پ کدادان لهگهڵ حزبی ديموکراتدا کووژرابوون .ئامار کی ئهوتۆم له
ﻻيهنهکهی ديکه بهرچاو نهکهوتووە به م د نيام حزبی ديموکراتيش
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ژمارەی گيان بهختکراوانی ژنی لهو شهڕە چهپه هدا دەب له دەوروبهری
ههر ئهو ژمارەيه ب ت ،کهمتر يان زياتر.
به گو رەی مهنتيق کی ساکار ،ئهگهر ئهوە ئاماری ژنانی کووژراوی
ههردوو بهرەی شهڕ! بووب ت ،دەب ژمارەی کووژراوانی پياو به چهند
قاتی ئهوان بزانين؛ شهرمهزاری لهوە زياتريش بۆ 'پ شهنگانی گهل'
ههيه؟
ميللهتی له گو ی گادا خهوتوو ﻻی وابوو ئهو دەرسه پڕ ئ ش وئازارە
بب ته هۆی ئهوەی حزبه چهکدارەکانی کورد ه کی سووريان بۆ شهڕی
براکوژی ک شاب ت و چيتر ت پهڕی نهکهن .به م ئهوان عومر ک شهڕی
يهکتريان کردووە و پ ی ڕاهاتوون ،تهرکی عادەتيش نهخۆشی د ن ت ،جا
مانگی ڕابردوو پ کدادان ک له ن وان ه زی چهکداری پ ک ک و پارتی
ديموکراتی کوردستاندا ڕوويدا و  ١٣کهس له ههردووﻻ کووژران،
گهرچی ههردووﻻيان له ترسی تووڕەيی خه ک سهرپۆشيان نايه سهر و
ڕاستييهکهيان له خه ک شاردەوە -کار کی ب سوود لهبهر ئهوەی
ههرئ ستا ب سهی ئاگر له شنگا هوە سهری هه داوە و پا هوان پهممۆکان
ڕووبهڕووی يهک وەستاونهتهوە .ئافهرەم بۆ وەفای ههردووﻻ به خه ک
و نيشتمان!
به داخهوە ،ئهگهر چاوەڕێ بين ئهو باخه دۆزەخييه گو ی سووری
زياتريش له خو نی ﻻوانی کورد بهرههم ب ن ت ،کار کی ناماقوو مان
نهکردووە.
س شهممه٢٠١٧/٣/٧،
ههوا کم خو ندەوە سهبارەت به کوردانی دانيشتووی سوودان .بهو
چهشنهی له ههوا هکهدا باس کرابوو ،دەب  ٨٠تا  ١٠٠ههزار کهس له
سوودان ههبن که به ڕەچه هک کوردن! ئ ستا دوای لوبنان و ئيسرائيل و
قازاخستان و ئازەربايجانی باکووری ،دەب سوودانيش له ليستهی و تانی
"کورد ت دا فهوتاو" يان "تيانهی توانهوەی کورد" زياد بکهين .سهری
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پهتهکه بگرە و بچۆ بۆميسر و پاکستان و ئهفغانستان و تهنانهت بۆ ئا بانيا
و هۆنگارياش!
-

ئهو تووی ههر زە به ک کۆدەب تهوە؟
به کهيان کی نهتهوەيی! جوولهکه له ئ مه پهرش و ب وتر بوون
و توانييان کۆی بکهنهوە.
ئهو کهيانه چۆن دادەمهزر ت؟
به د نيايی شهڕی شنگال وەديه نهری ناب ت!

چوار شهممه٢٠١٧/٣/٨ ،
ئهم ۆ ڕۆژی جيهانی ژن بوو .له و تانی ڕۆژئاوادا ،سهرچاوە فهرمی و
دەو هتييهکان به نيونيگايهک به سهر ههوا ی ڕووداوەکانی ئهو ڕۆژەدا
ت دەپهڕن و دەڕۆن .هۆکاری سهرەکی مهسهلهکه سياسی بوونيهتی و
گرنگی پ دانی له ﻻيهن ڕ کخراوە چهپ و ف مينيستييهکانهوە ،که هيچ
حکوومهت کی ڕۆژئاوا خۆشی له چارەيان نايهت.
به م هۆکار کی ديکهش ههيه و ناب سهرنجی نهدر ت  .ئهويش ئهوەيه
ڕۆژی ژن ه شتا نهبۆته 'مارک ت' و بازاڕی ک ين و فرۆشتنی دياری و
پ شکهشی! سهير کی ڕۆژی ڤالنتاين و ڕۆژی دايک و ڕۆژی باوک
بکهن ،بزانن له ماوەی ئهو ڕۆژانهدا چهندەها مليار گوڵ و چۆکل ت و
شتومهکی پهيوەنديدار و ب پهيوەنديی ئهو ڕووداوە م ژووييه به خه ک
دەفرۆشر ت ،ئيتر باسی کريسمهس و ئيستر )پاک( ههر مهکهن که ت ياندا
عيسای ههژار ناوی له کوولهکهی تهڕيشدا نابر ت و بايهخی ئهو ه لکه
چۆکل تييهی پ نادر ت که بۆ مندا نی دەک ن ،به م بهحری دياری ک ين
له ههموو دووکان و شهقام کدا م ق ئهدات! له ڕۆژئاوا ههموو شت ک
کاﻻيه و نرخهکهی له بازاڕدا دياری دەکر ت.
دەب گهل ک خۆشحاڵ بين که ڕۆژی  ٨ی مارس بايهخه شۆڕشگ انه و
سياسی-کۆمه يهتييهکهی پار زراوە و ه شتا نهبۆته کاﻻ!
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پ نج شهممه٢٠١٧/٣/٩ ،
'عهبدولکهريم سروش' زانای ئايينيی ئ ران ،که ئ ستا له دەرەوەی و ت
دەژی ،ماوەيهکه له ئيسﻼم ڕاساوەته سهر پ و گوايه دە مهوﻻنای
ڕۆمی )سهدەی شهشهمی زاي نی( ئايين کی جياواز له ئيسﻼمی ه ناوەته
گۆڕێ ،به م خه ک ل ی ت نهگهيشتوون و ئهويش له ترسان نهيو را
ئاشکرای بکات .ئهوەی خوارەوە يهک له بۆچوونهکانی ديکهيهتی:
"وەحی ئهنبيا خهونن و دەب تهفسير )خوابگوزاری( بکر ن ...قورئان
حاس ی ئهو خهونانهيه وا پ غهمبهری ئيسﻼم بينيويهتی؛ زمانی قورئان و
زمانی وەحی زمانی خهونن ،زمانی ب داری نين؛ ئهو و نهيهش که
پ غهمبهر له بهههشت و جهههننهمی دەک ش تهوە ،له خهونيدا بينيويهتی".
ئافهريم مهﻻ کهريم! ماوەی  ٤٠ساڵ زوڕنات بۆ مامۆستاکانی قوم و
مهشههد ل دا ،به م بيﻼمان هينيان به ک وت نهپ وا ،ئ ستاش به کوو
ئايين کی نوێ به نی و خه کانی وەک خۆت به دەورتهوە کۆبکهيهوە ،خۆ
ئهگهر مۆجزەيهکی وەک شق القمريشت پيشانی خه ک بدايه ،ئيتر به
شهو ک ژمارەی 'ئۆممهتی سرووشی' له سهرجهم جهماعهتی
ئوپۆزيسيۆنی ئ رانيی دانيشتووی دەرەوەی و ت زياتر دەبوو!

دووشهممه٢٠١٧/٣/١٣ ،
شيعر کی ب و نهکراوە
من دانه خال ميشمارم ،تسبيح به صوفيان گذاريد!
ئهوە شيعری شاعير که به ناوی "هادی" يان "مهﻻ هادی" .له ههمان ئهو
بهيازەی ش خ عهبدولموئمينی مهردۆخيدا چاوم پ ی کهوت ،که له
کت بخانهی بريتانيا له لهندەن پار زراوە و "کهشکۆ ه شيعر کی کوردی
گۆرانی" ) (BL.MS.OR.6444لهبهر ئهو نووسراوەتهوە.
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سهرجهم بهيازەکه شيعری کوردی و فارسيی شاعيرانی ناوچهی
ئهردە ن و گۆرانه و بهم پ يه ،دەب "هادی"ش کورد کی خه کی ههمان
ناوچه بووب ت .ئهگهری زۆر ﻻی من ئهوەيه هادی ناسناوی شيعريی
مهﻻيهکی بنهما هی مهردۆخی ،يان مامۆستا ،فهق و موستهعيدد کی
ئهوان بووب ت .به حيسابی سا ی نووسرانهوەی بهيازەکهش ،دەب هادی
ﻻی کهم  ٢٢٠سا ک پ ش ئ ستا ژياب ت.
سهد بريا کت بی "مشاهير کرد"ی بابامهردۆخ ڕۆحانی يان م ژووەکانی
ئهدەبی کوردی ،جگه له پ رست ،ئيند کسی ناوەکانيشيان بۆ پ ک بهاتايه
بۆ ئهوەی له کاتی وادا يارمهتيدەری خو نهر بن و بتوانر ت سۆراغی
ناوی کهسانيان ل بکر ت.
شيعر کی گهل ک جوانه و شاعيرەکهی بهو مرخه ڕەوانهوە دەب شيعری
ديکهشی ههبن .سهيری مۆسيقای دەروونيی پيتهکان بکهن :سم
سمند)س( ،درد دل و دوا)د( ،بيهودە و طبيب)ب( ،خبر خود و
بيخبر)خ( .به م 'هادی' ک يه؟ تۆ ب ی کهس نهب ت سهری ههوداکه
بدۆز تهوە؟ ئهوە شيعرەکهيه:
ياران ،اگرم عزيز داريد  /نعشم چو به خاک ميسپاريد
عطر کفنم ز خاک راهش  /از جای سم سمندش آريد
درد دل من دوا ندارد  /بيهودە طبيب را مياريد
من دانه خال ميشمارم  /تسبيح به صوفيان گذاريد
"هادی" خبری ز خود ندارد  /ای بيخبران ،خبر نداريد!

34

س شهممه٢٠١٧/٣/١٤ ،
وا نهورۆز و چوارشهممه سووری و س زدەبهدەری ئ رانی دەگات .
ههند ک کورد له باشووری و ت به هه هداوان کهوتوونهته دوای
ئ رانييهکان و خهريکن چوارشهممهسووری و س زدەبهدەر و تهنانهت
جهژنی شهوی يه دا بکهنه نهريتی کوردی و ئ ستامان ببهستنهوە به کلکی
زەڕدەشت و ئارييهکانی س ههزارساڵ پ شهوە ،بۆچی؟ لهبهر ئهوەی
خۆيان ناناسن و م ژوو ناخو ننهوە .بۆ ئهوان سووک و ساناتر ئهوەيه پ
بن نه ج پ ی ئ رانييهکان -وەک ئهوەی ئ مه ميللهت نهبين و له سياسهت
و ههمووشت کی ديکهی ژياندا ل دەگهڕ ين ئ رانييهکان ل مان ببن به مه
و ئ مهش وەک قڕڕە ب ين 'به گو ی مامۆستا'!
ئ وە ئهگهر به ڕاستی دەتانهوێ م ژووی کۆن زيندوو بکهنهوە بۆچی له
جياتی چوارشهممه سووريی ئهوان ڕ ز له "چوارشهممه کو ه"ی
خوشک وبرا ئ زدييهکانمان ناگرن که چهند ههزار سا ه لهژ ر ئهو
ههموو گوشار و کوشتوبڕەی خۆيی و ب گانهدا پاراستوويانه و
گهياندوويانهته ئهمڕۆ؟ چوارشهممهی ب گانه جوانه و هی خۆمان دز و؟
ئهوە ياری مندا نه يان چارەنووسی ميللهت ک؟ تهلهفيزيۆنه کوردييهکان
بۆچی ياری به کهيانی گهل و فهرههنگی خه ک دەکهن؟ بۆچی درۆ
هه دەبهستن؟ بۆچی م ژووی تهزويرمان بۆ دروست دەکهن؟ بۆچی
گهورەيی کورد له ﻻسايی کردنهوەی ب گاناندا دەبينن -ئهويش ب گانهيهک
که دەيهو ت له ناو خۆياندا بمانتو ن تهوە و کۆنسولهکهيان له ههول ر
دووساڵ پ ش ئ ستا قهندی شکاند و فهرمووی کوردی ههر زمان نييه!
چوار شهممه٢٠١٧/٣/١٥ ،
به گو رەی زانياريی من ،تهنيا له ن وان  ١٥تا  ٢٤ی ئهم مانگهدا ،چوار
جهژنی نهورۆز له چوار شو نی جياوازی لهندەن بهڕ وە دەبر ت! دوور
نييه چهندی ديکهش ههن که من پ م نهزانيون.
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ئايا دابهش کردنی خه ک به سهر چوار هۆڵ و چوار شو نی يهک
شاردا ،خزمهته به کورد و زيندوو ڕاگرتنی م ژووەکهيهتی؟
ئ وە حزبن ،گرووپن ،ههرچی ههن ،کهيفی خۆتانه ،هاوکاريی يهکتريش
ناکهن قهيدی ناکات ،به م بۆچی ڕقهبهرايهتی يهکتر دەکهن و يهکتر
دەپووچ ننهوە؟
پ نج شهممه ٢٠١٧/٣/١٦
ئ ران و عيراق و ئاسيا و ئهفريقای ناو ت ،له ههرکو يهک ئيسﻼمی
عهزيز دەسه تی سهند ،ڕاست لهو شو نهدا يهکهم ههنگاو دژ به ژنان
هه دەه نر تهوە! فهرموون ،ک شهی سياسی و ئابووری له ئهفغانستان
کهمن ،وا سهرەک کۆماری نو ی و تهکه ،راست هه يکوتاوەته سهر
جل وبهرگی قوتابخانهی کچان! کا غهنی گوايه فهرموويهتی ئهو ڕەنگی
شين و بۆرەی وا بۆ بهرگی قوتابخانهی کچان پ شنيار کراوە لهگهڵ داب
ونهريتی خه کهکهدا يهک ناگر تهوە لهبهر ئهوەی کچان ههر له
قهديمهوە بهرگی ڕەشيان پۆشيوە يان چارش وی سپييان بهسهردا داوە،
کهوابوو فهرموون بگهڕ نهوە سهردەمی پ ش زاهيرشا؛ بۆ پ شهوە چوون
کفرە.
خبردار! عقب گرد! چاوی خۆت و ڕووی باوکت چهرمﮓ!

دووشهممه ٢٠١٧/٣/ ٢٠
 ٢٠ی مارچ ،ڕۆژی جيهانيی شادی و خۆشی
ئهمڕۆ له ﻻيهن ڕ کخراوی نهتهوە يهکگرتووەکانهوە به ڕۆژی شادی
جيهانی دانراوە .يووئ ن ئهگهر بۆی نهکراب ت ههموو ڕۆژ کی گهﻻن
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بکاته ڕۆژی شادی و د خۆشی و تهبايی ،وا ﻻيکهم له ڕ گهی
ڕاگهياندنهوە دەيهو ت يهک ڕۆژی ساڵ ڕۆژی شادی ب ت!
به هه کهوت و به حيسابی سهعاتی گۆڕانی سا ی ههتاوی ،ئهمساڵ له
ڕۆژژم ری ئ رانييهکاندا نوێ بوونهوەی سا يش کهوتۆته  ٢٠ی مانگی
ماڕچ ،گهرچی يهکهم ڕۆژی سا ی نوێ ههر ٢١ەمی مانﮓ واته
سبهين يه .بهم پ يه ،ڕۆژی نهورۆز و ڕۆژی شادی کهوتوونهته يهک.
به گو رەی ڕاگهياندنی بی بی سی ،يهکهم و تانی جيهان بۆ د خۆشبوونی
خه کهکهيان و تانی سکانديناويا و به گشتی ڕۆژئاوای جيهانه و و تانی
ئ مهمانان ،وەک زۆر شتی چاکی ديکه ،کهوتوونهته کۆتاييهکانی ليسته!
ئ ران پلهی  ١٠٥ی ههيه ،عهجهم دەب شوکرانه بژ ربن له ژ ر سايهی
مهﻻ و مانگی محهڕڕەم و سهفهر و ڕەمهزاندا نهکهوتۆته پلهی ١٧٩ی
کۆتايی ،که گوايه هی ليبيايه!
ئهو ڕۆژی شادييه بۆ کورد له زۆر ک له گهﻻنی ديکهی جيهان
پ ويستترە .ئ مه ڕۆژی خهم و خهفهتمان گهل ک زۆرە ،هيچ نهب ت با
ئهمڕۆ د شاد بين .به م به داخهوە کوردستان لهو ئامارە فهرمييانهدا
حزووری نييه ،گهل ک که ههر پهل کی بهدەست و ت کهوەيه ،لهگهڵ
يهکيان دەب ته پلهی  ٥٠و لهگهڵ ئهوانيتردا پلهی  ١٠٠و  ١٥٠و ،١٧٠
ئهڕەستوو و جالينووسيش نازانن کورد له کو ی جهدوەلهکه وەستاوە!
س شهممه٢٠١٧/٣/٢١ ،
ئهمڕۆ ڕۆژی سا ی تازەيه نهورۆزە ،هاتهوە  /جهژن کی کۆنی کوردە به
خۆشی و به "هات"ەوە...
واههيه زۆرکهس نهزانن "هاتهوە" و به"هات"ە وە ،که پيرەم ردی نهمر
جيناسی ل پ که ناون ،دوو واتای جياوازيان ههيه" .هاتهوە"ی يهکهم
ههمان واتای ساکاری هاتنهوە و گهڕانهوەی ههيه ،لهکات کدا "هات"ی
دووههم به واتای هات و بهخت و ئيقبا ه و شاعير گوتوويهتی نهورۆزی
کورد به 'هات'ەوە هاتهوە ناومان.
37

ههرچۆن ک ب ت ،هيوای منيش وەک ههموو کورد کی ديکه ئهوەيه
ئهمساڵ نهورۆز به 'هات'ەوە هاتب تهوە ناو کورد .گهﻻنی دراوس سهدان
سا ه ئهو 'هات'ە ڕووی ت کردوون با ئهمساڵ 'هات'ی ئ مه ب ت و هيچ
نهب ت ،ئا کهمان له سهر قه ی کهرکووک شهکاوە بم ن ت!
چوار شهممه٢٠١٧/٣/٢٢ ،
ئهمڕۆ سا وەەگهڕی لهدايکبوونی جهنابم بوو ،تهشريفم بوومه  ٧٣سا ن!
به م ههوا ی ناخۆشی ه رشکارييهکهی شاری لهندەن ڕۆژەکهی ل تاڵ
کردم" .ئيسﻼمی عهزيز"ی مهﻻکان به ترومبيل و چهقۆ ه رشی کردە
سهر خه کی ب تاوانی ناو جادە و له نزيک پهڕلهمانی بريتانيا و ٢٠
کهسی کوشت و بريندار کرد .يهکيان ژن کی ههژاری گهڕۆک بوو
هاتبوو لهندەن ببين ت و جوار و نه هه بگر ت و بگهڕ تهوە و تی خۆی،
به م ئيسﻼمی عهزيز خستيه چۆمهوە و هاوڕێ لهگهڵ پۆليس کی ب
چهک ،کوشتی' .عطوفت اسﻼمی' تهنيا کچ و ژنی ئ زدی و کلدانی
نهگرتۆتهوە ،به کوو با ی ک شاوەته سهر ژنی مهسيحی سهر بردی و ست
مينستريش .بهوە دە ن جيهانی بوونی ئيسﻼم؛ چ گهورەيی و شانازييهک
لهوە زياتر دەب ت ژن کی ب تاوان لهو سهر پردەوە بخهيه خوارەوە و
سهيری بکهی! گوايه ه رشکارەکه "ڕيشن" بووە ،ههمان ئهو ڕيشانهی
وا شيرکۆ ب کهس له شيعرە جوانهکهيدا پهردەی لهسهر باوەڕيان ﻻدا،
دەست و پ وەندی ئهوانيش ب کار دانهنيشتن و ک لی قهبرەکهی ش رکۆيان
له ناوەڕاستی شاری سل مانی ورد و خاش کرد .ئيسﻼمی عهزيز تهنيا
شموولی زيندووان ناکات و ل ناگهڕێ له ناوقهبردا نهکير و مونکر به
گورزی ئاسن ب نه پ شوازی خه ک ،به کوو به ک لی قهبری خه کيش
ڕادەگات .ئهوانهی سل مانی له قوم و مهشههد دەرس دادراون،
مامۆستاکانيان لهم ژسا ه خهريکی ئهو کارە 'پيرۆز'ەن له ناو ئ ران.
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پ نج شهممه٢٠١٧/٣/٢٣ ،
ناوی کورد له شيعر کی فارسيدا
ڕودەکی سهمهرقهندی ) ٩٤١ – ٨٥٨ی زاي نی( و مهولهوی به خی
ڕۆمی ) ١٢٧٣ – ١٢٠٧ی زاي نی(
پارچه شيعر ک ههيه که ت يدا باس له خه کی س شو ن دەکات ،مهرو،
ڕەی ،ڕۆم ،ئينجا ناوی کورديشيان به شو ندا د ن ت .شيعرەکه ک شهی
لهسهرە ئايا هی ڕوودەکی ب ت يان مهولهوی .ئهوە دوو شاعيرە ٣٠٠
سا ک پ ش و دوای يهکتر ژياون ،جا ئهگهری زياتر ئهوەيه شيعرەکه
هی يهکهميان واته ڕوودەکی ب ت به م به گو رەی ناوەرۆک ،زياتر له
هی مهولهوی ڕۆمی دەچ ت .شاعير به هاوردنی ناوی ئهو چوارە
ويستوويهتی قياس ک بکات و ب باوەکوو ههرچواريان پ کهوە
هاوسهفهريش بن ،به م له گهڕانهوەی ناو ما ياندا دەبنهوە ههمان ئهو
شتهی که بوون و ناب وەک يهکيان بزانين؛ بۆ سهلماندی بۆچوونی
خۆيشی ،پرسيويهتی کهی کووتا ی هاوريشم دەب ته هاوشانی پارچهی
کهتانی؟ عينوانی شيعرەکهی ڕوودەکی ئهوەيه" :در رثای ابوالحسن
مرادی" :مرد مرادی ،نه همانا که مرد  /مرگ چنان خواجه نه
کاریست خرد .شيعرەکهی مهولهويشی ئاوا دەست پ دەکات" :گفت کسی
خواجه سنائی بمرد /مرگ چنان خواجه نه کاریست خرد".
به گو رەی ئهوەی شاعيرانی کۆنی فارسی زمان قهت ددانی خ ريان به
کورددا نهناوە و له زوربهی ئهو شو نانهدا که ناوی کورد هاتب ت ،وەک
شوان و ڕەوەند و گوندی له قه هم دراوە ،ل رەشدا ﻻم وانييه شاعير  ،چ
ڕوودەکی ب ت چ مهولهوی ،ئ مهی به هاوريشم داناب ت! تهنانهت سهعدی
له "حکايت طبيب و کرد" )بابی پ نجهمی بوستان(دا تهمسيل ک دروست
دەکات له زانا و نهزان و چارەنووس .لهو شدا کورد کابرای نهزانه که
چازان و دوکتۆرەکه د ت نهخۆشيی ئهو چارەسهر بکات ،به م خۆی
دەمر ت و کابرای کورد چل ساڵ دوای ئهويش دەژی" :قضارا طبيب
اندر آن شب بمرد  /چهل سال بگذشت و زندە است کرد!" ،که من ﻻم
وايه ئهو بهشهی شيعری "کهس نه کورد مردووە ،کورد زيندووە"ی
39

نهمر يۆنس ڕەئووف د داريش لهژ ر کارت کهريی ئهم فهردەی سهعديدا
بووە.
با ل رەدا ئهو معترضهيهش ب م :له م ژووی سهدەکانی ناوەڕاستی ئ راندا
گهل ک جار وشهی "کورد" چهمک کی گشتی بووە بۆ شوان و مهڕدار
نهک خه ک ک که زمانی ئاخافتنيان کوردی ب ت .ئهوە شيعرەکهی
ڕوودەکی يان مهولهوييه:
"...در سفر افتند به هم ای عزيز
مرغزی و رازی و رومی و کرد
خانه خود بازرود هر يکی
اطلس کی باشد همتای برد؟"...
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دووشهممه٢٠١٧/٣/٢٧ ،
نهورۆزی ئهمسا يش هات و ڕابرد .له ڕ گهی تهلهفيزيۆن و ئينترن تهوە
ڕێ و ڕەسمی نهورۆزی چهند گهل و و تم بينی و پرسيار کم ﻻ
دروست بوو" :نهورۆزی کورد" چييه؟ واته ئهگهر کهس کی ب گانه ل مان
بپرس ت واتای نهورۆز بۆ کورد چييه ،يان کورد چۆن دەڕواننه
نهورۆز؟ وە می ئ مه چی دەب ت؟
نهورۆز جگه له ئاگر کردنهوە و سهيران چوون ک ،چی بۆ ئ مه پ يه؟
شادی" ؟ ئهگهر شادی بۆ کورد به دياری به ن ت ،گهل ک بهخ ر ب ت!
به م ئ مه جگه لهو شادی و سهيرانه ،چ شت کمان ههيه له نهورۆزدا ﻻی
يهکمان دابن ت و ل کمان نزيک بکاتهوە؟ وەک ئ رانييهکان ڕۆژژم رمان
نوێ ناب تهوە ،ڕێ و ڕەسمی 'ساڵ تهحويل'مان نييه ،سفرەی  ٧سين
ناچنين ،سهردانی ما ی يهکتر ناکهين ،جل و بهرگی نوێ بۆ مندا مان
ناکڕين ،جهژنانه به منداڵ نادەين ،چهند ڕۆژ پشوودانمان نييه،
تهنانهتوەک ئهوان ڕێ و ەسمی ئايينی ت که وی ڕەسمه د رينه
م ژووييهکه ناکهين .وەک ئازەربايجانييهکانيش له سهر شهقام کارناواڵ
بهڕ وە نابهين .ئهی چی؟ سهيران ناتوان ت نهتهوەيهک ل ک نزيک
بکاتهوە لهبهر ئهوەی دياردەيهکی بنهما هييه و بۆ ههموو خه کی شار ک
و گوند کی کورداستان نييه ،ئهويش تهنيا له باشووری کوردستان بهڕ وە
دەبر ت.
من له دياردەيهکی گشتی دەگهڕ م که وەک عاشووڕا و ئهربهعينی شيعه،
ههموو ميللهتهکهمان له دەوری خۆی کۆبکاتهوە و دەرفهت ک ب ت بۆ
پ کهوە بوون و پ کهوە بڕياردان .حکوومهتی ئ ران به گرنگايهتی ئهو
کۆبوونهوە گشتييانهی کۆمه نی خه کی زانيوە و ئ ستا دوو س سا ه
نهک ههر تاسووعا و عاشووڕا و ئهربهعين و  ٢٧ی ڕەمهزان ،به کوو
فاطميهشی ل زياد کردووە .ئ مه چيمان ههيه ل کمان نزيک بکاتهوە و
له دەوری يهکمان دابن ت؟ ئايا نهورۆز ئهو ئهرکه گرنگه نهتهوەييه
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بهڕ وە دەبات؟ ئايا نهورۆزی کورد دەب بۆ ههميشه سياسی بم ن تهوە
يان بب ته دياردەيهکی کۆمه يهتی؟ ئايا نهورۆز دەب کهرەسه و ئام ر ک
ب ت به دەست حزبه سياسييهکانهوە يان دياردەيهکی سهربهخۆ له
سياسهت؟
سهيرانی ڕۆژی نهورۆز له نيوەی يهکهمی سهدەی بيستهمدا به هيممهتی
پيرەم رد و کهسانی وەک ئهو ڕ کخرا و له ڕاستيدا خۆپيشاندان ک بوو
دژ به دەسه تی حاکم و ئهوانهی وا بهرگرييان له بهڕ وەچوونی جهزنی
نهورۆز دەکرد ،ئهوانيش ڕاست بهو نييهته دەچوونه سهيران که به
دوژمن ب ن ئ مه ههين و پ کهوەين و تايبهتمهندی خۆمان ههيه .به م
ئ ستا سهيران ئهو واتا سياسييهی نهماوە و ناوەرۆکه شۆڕشگ ڕانهکهی
ل ئهست نراوەتهوە.
گرنﮓ نييه نهورۆز ئهفسانه ب ت ،ئوستوورە ب ت ،يان چی .دەب
بير کی سياسی لهئارادا ب ت که نهورۆز بکاته جهژنی نهتهوەيی کورد.
ئ مه "حبل المتين" کمان دەو ت که ههموومان دەستی پ بگرين ،يهکمان
بخات ،ڕ کمان بخات و وەڕ مان بخات .دەب نهورۆز بکهينه
ئهستوندەک کی قايمی نهتهوەيی که ههموو کورد ک پشتی پ ببهستن و
بههۆی ئهوەوە له بهرانبهر دوژمناندا بوەستن .نهورۆز دەب بکر ته
شريت ک که تاکی کورد له ههرشو ن ک ههيه ،وەک تهسبيحی موسو مان
به يهکهوە ببهست ت .نهورۆزی ئ ستامان ئهو دەورە نابين ت ،به ب
ههو کی ئهوتۆ گهلهکهمان تووی ههر زە و ههر دەنکهی له شو ن ک
کهوتووە؛ ئهوەش بۆ داهاتووی خهباتی سياسيمان مهترسيدارە .سهيران و
کهباب و بادەنۆشی و پيس و پۆخڵ کردنی سروشت بهو ئاقارەدا ناڕوات.
ئهگهر نهورۆز نهتوان ت ئهو ئهرکه بهڕ وە ببات ،دەب بير له
دياردەيهکی ديکه و ڕۆژ کی ديکه بکهينهوە که له دەوری يهکمان
کۆبکاتهوە و يهکمان بخات .نهورۆزتان پيرۆز!
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س شهممه٢٠١٧/٣/٢٨ ،
ئهرێ پينۆکيۆ لهکو ی؟
سهير کی ئهم ڕستهيهی خوارەوە بکهن؛ بهش که له پهيامی نهورۆزی
ئهمسا ی دۆنا د ترامپ سهرەک کۆماری ئهمريکا ،که گوايه له قهولی
'کۆرشی' شای ههخامهنيشی ئ رانهوە گوتوويهتی:
"آزادی ،کرامت و ثروت بزرگترين شادیبخش بشريتاند .اگر اين سه
را به مردمتان ارزانی داريد ،عشق آنان به شما هرگز پايان نمیيابد".
ههی هاوار ههی داد ئهو چهمکانه ههمووی هی ئهمڕۆن ٢٥٠٠ ،ساڵ
پ ش ئ ستا کورشی نهوەی جيش پيش ،به بابه بابيهوە يهک لهو چهمکانهی
نهزانيوە و نهيبيستووە و ل ی ت نهگهيوە .ئهوانه سياسهت خستوونيهته
دەمی موبارەکی مام کۆرشهوە ،که ههموو شانازييهکهی ئهوە بوو
حکوومهتی مادەکانی لهناو برد.
و دەچ ت له ڕقی مهﻻکانی ئ ران کۆرشی کۆديتاچی و مرۆڤکوژمان ل
بکهنه فهيلهسوفی ههموو سهردەمهکان! سياسهت ههر ههمووشی درۆ
نهب ت ،بهش کی زۆری گۆڕينی ڕاستييهکانه .بهداخهوە!
پ نج شهممه٢٠١٧/٣/٣٠ ،
وا ڕۆژی  ٢ی ئاوريل -ڕۆژی ڕۆژنامهوانيی کوردی ،بهڕ گهوەيه.
 ١١٩ساڵ پ ش ئ ستا ڕۆژنامهی کوردستان ،يهکهمين ڕۆژنامهی کوردی
له قاهيرە ب و کرايهوە.
من ئ ستاش له سهر ئهو بۆچوونهم ماوم که چهندسا ک پ ش ئ ستا له ڕێ
وڕەسمی سا وەگهڕی سهد ويهکهمين سا ی ڕۆژنامهگهريی کوردی ،له
کۆڕ کدا له لهندەن ڕامگهياند و گوتم:
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"به بۆچوونی من ڕۆژنامهی کوردستان )يهکهمين ڕۆژنامهی کوردی(
ههموو ژمارەکانی ،ههر له  ١ەوە تا ٣١ی کۆتايی ،تهنيا له قاهيرە
دەرچوون و جهﻻدەت بهدرخان و عهبدولڕەحمان بهدرخانی برای ،ئهو
چهند ژمارەيهی وا دەگوترێ له لهندەن و فۆلکستن و جن ڤا
دەريانکردوون ،له ڕاستيدا ههر له قاهيرە چاپيان کردوون به م بۆ
شو نه گومک ی خد وی ميسر که لهژ ر گوشاری بابی عاليدا مۆ هتی
دەرچوونی ڕۆژنامهکهی پ نهدەدان ،ئهو ڕ بازەيان دۆزييهوە که ناوی
ئهو س شارەی تر له سهر ڕۆژنامهکه بنووسن و ناڕاستهوخۆ له
ڕ گهی هاوبيرانی کورد و دۆستانی تورکی "اتحاد و ترقی" يهوە که
بهش کيان لهو شارانه ،بهتايبهت له شاری 'کاونتربری' بن گو ی
فۆلکستن له بريتانيا نيشته ج بوون ،له لهندەن و فۆلکستن و جن ڤاوە
به پۆسته بيانن رن بۆ ئابوونه و خو نهرانی ناو خاکی عوسمانی .کاری
سياسی له و تانی ناديموکراتدا ،ئهو تهناف بازی و ف ڵ کردن و
شو نهگومک يانهی پ ويسته".
بۆ چهسپاندنی بۆچوونهکهم ،دەب چهند کار بکر ت ،يهکيان
بهراوردکاريی کاغهز و جهوههری چاپ و چهشنايهتی پيتهکان و
ناوەرۆکی ههواڵ و نووسينهکانه له ن وان ههموو ژمارەکانی قاهيرە و
ئهو س شارەدا و ئهويتر ،ههو دان کی ش لگيرانهيه بۆ دۆزينهوەی
سهرەههودای چاپ و ب وبوونهوەی ڕۆژنامهکه لهو س شارە ،که ئهگهر
بووب ت و ڕوويداب ت ،دەب نيشانهيهکيشيان له تۆمار و به گهنامه
فهرمييهکانی ئهو ناوچهيهی وا لهو وە دەريانکردووە ،ل بهج ماب ت.
من نامهيهکم بۆ کت بخانهی ناوەنديی شاری فۆ کستن نووسيوە و تکام
ل کردوون ڕ نوماييم بکهن له کام سهرچاوە و لهچ ڕ گهيهکهوە دەتوانم له
مهسهلهکه بکۆ مهوە بۆ ئهوەی ڕوونی بکهمهوە ئايا به گه و نيشانهيهکی
فهرمی ههيه لهو ماوە تايبهتهدا ) ١٨٩٨تا  ،(١٩٠١ژمارەی  ٢٥تا ٢٩
له ڕۆژنامهيهک بهو ناوە له شارەکهيان دەرچووب ت؟ له نامهکهمدا
گرنگايهتی ڕۆژنامهکهم بۆ گهلی کورد دەست نيشان کردووە و ئ ستاش
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چاوەڕوانی وە ميانم .دەکرێ کار کی هاوچهشن له لهندەن و جن ڤاش
بکر ت ،گهرچی له ناو دەريای بهرينی ئهو مهزن شارانهدا ئهستهمترە
دەرزييهکی وونبووی وا بدۆزر تهوە .فۆلکستن له چاو لهندەن و جن ڤا،
شاروچکهيهکی بچووکه و واههيه هاسانتر ب ت کاری ئهوتۆی ت دا بهڕ وە
ببر ت.

يهکشهممه٢٠١٧/٤/٢ ،
ل رە ،له بريتانيا ،کليسای جۆربهجۆر بۆ فيرقهی ههمهچهشنهی
مهسيحييهت ههن که دوور ونزيک م ژوويان دەگهڕ تهوە بۆ سهردەمی
دوای چاکسازييهکانی "لوتر" له سهدەی شازدەههمدا؛ د نيام دەب له
و تانی ديکهی ئوروپاش کهم و زۆر ههرواب ت.
کاتی ئوپۆزيسيۆنی ئ رانی )به کورديشهوە( دەبينم باس له يهک گرتن و
يهکگرتنهوەی ڕ کخراوە سياسييهکان دەکهن ،دەکهومه بيری ئهو
ئيماندارە مهسيحييانهی وا نزيکهی چوارسهدسا ه ههو ی يهکگرتنهوەی
کليساکان دەدەن و ههنگاو کيش له ئامانجهکهيان نهچوونه پ شهوە هيچ،
تهنانهت خۆيشيان بوونهته فيرقهيهکی ديکهی سهرباری ئهو دەيان لق و
فهرعهی وا دەيانويست بيانکهن به يهک!
يهکگرتنهوە و ئيئتيﻼف گونجاو ناب ت ئهگهر ﻻيهنهکانی ئهو ئيئتيﻼفه بير
له تواندنهوە و نهه شتنی ﻻيهنی بهرانبهريان بکهنهوە؛ باری قورسی
يهکگرتن و يهکگرتنهوە تهنيا به هاوپشتی و هاوکاريکردن دەگاته ج ،
نهک به فهوتاندن و تواندنهوە!
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چوارشهممه٢٠١٧/٣/٢٩ ،
ئههلی حهق و شيعه
مهﻻی نهجهف و قوم لهم ژە خهريکن ئايينی يارسان له ناو شيعهی
دوازدە ئيماميدا بتو ننهوە و بنهما م ژووييهکهی ،به تايبهت
پهيوەندييهکانی لهگهڵ ئايينی کۆنی ئ زدی ،ب بايهخ بکهن .ئهوان
ههند ک لقی ئايينی ئههلی حهقيان بهرەو خۆيان ڕاک شاوە و له بهژنی
سهرەکی ئاييهنهکه جيايان کردوونهتهوە ،ئينجا ژ ر با يان گرتورن و
دەرفهتی چاپ و ب وکردنهوەيان پ داون بۆ ئهوەی زا يان بکهن بهسهر
ئهوانيتردا و ئهنجام بگهي ننه ئهوەی سهرەتا ببنه پهراو زی شيعه و
لهکۆتاييدا لهناوياندا بتو نهوە.
وا ک شهکه گهيشتۆته بهر دەرگای کورد له باشووری کوردستانيش!.
لهوێ کهسان کيان له ناو کاکهييهکاندا پهروەردە کردووە که خۆيان به
موسو مان و شيعه ناو دەبهن و دە ن ئ مه ههر له بنهڕەتدا شيعهی
دوازدە ئيمامی بووين! ديعايهيهکی بهتاڵ که فڕی به سهر ڕاستييه
م ژووييهکانهوە نهداوە .بارودۆخی سياسی کوردستان و دەسه تی
ئ رانييهکان له هه هبجه و سل مانی وای کردووە ،پاسدار و ئيتيﻼعاتی
نهک ههر دەست له کاروباری سياسيی کوردستان وەربدەن به کوو وەک
م ه بکهونه گيانی ﻻيهنی کۆمه يهتی و فهرههنگيی گهلهکهشمان و
ئهوەی تهنانهت له ڕۆژهه تی کوردستانيش بۆيان نهکراب ت ،لهوێ
بيکهن.
يارسان ،ئايينی حهقه ،کاکهيی ،ئههلی حهق ،عهلهوييهکانی شهبهک و
ههر لق و پهل کی ديکهی ئهو ئايينه ،م ژوويهکی سهربهخۆ و جياواز له
ئيسﻼميان ههيه و وەک ههموو گهﻻن و خاوەن ئيمانهکانی ديکهی ناوچه
به ئ زدييهکانهوە ،پهيوەند کی بنهڕەتييان لهگهڵ ئيسﻼم نييه .ئهوە تهنيا
سياسهت و پاوانخوازيی کۆماری ئيسﻼمييه عاسمان به ڕ سمانهوە
دەبهست ت!
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پ نج شهممه٢٠١٧/٤/٦ ،
ئ مه خه ک کی سهيرين! شاعيری گهورەی وەک مامۆستا خاليدی
حيسامی )ه دی( دەيان ساڵ شيعری بۆ ئ مهی ميللهتهکهی! گوت ،لهناو
ههر ئهو ميللهتهشدا کۆچی دوايی کرد ،له ڕۆژی مهرگيدا" ،دايکی
وەتهن" خاوەنی دەيان ئيزگهی تهلهفيزيۆن و ڕاديۆ و لهوە زياتريش
ڕۆژنامه و گۆڤار بوو ،ميديای مهجازی ئيتر مهپرسه .لهو لهشکرە
گهورە بهناو "ئهعﻼمی"يهی کورد ،ئ ستا بۆ ن وی سو ندەکه ،تهنانهت
دوانيان ناوی ناه نن و شيعر کی ل ب و ناکهنهوە ،وەک ئهوەی
ه دييهکی کورد لهو نيشتمانهدا نهژياب ت و شيعری بۆ "دايکی نيشتمان"
نهگوتب ت .ئهی ئهم شيعرە ک گوتوويهتی؟

"...کوردەواری ،کۆيلهيی تۆ ههر له دەوری مادەوە
ههرچی هاتوە چاخی خۆی کردوويه ،من ئ ستهی دەکهم
ههر له سهر بهرد کی ز دی شيرنی خۆم ج م ههب
جا دەزانی 'ه دی'چۆن گا ته به تهختی کهی دەکهم!"
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پ نج شهممه٢٠١٧/٤/١٣ ،
ماوەيهکی زۆرە هاتوومهته سهر ئهو باوەڕەی که پاگژکردنهوەی زمانی
نهتهوايهتيمان له وشه و زاراوەی ب گانه )به گشتی ،عهرەبی و تورکی و
فارسی( له باشووری کوردستان وەک قهتار که له سهر ه ی خۆی
ترازاوە و بهرەو ئاقار کی نهخوازراوی ناديار دەڕوات ،که دوور نييه
ديوار ک و تاشه بهرد ک و ک و ک ب ت .پاگژکردنهوەکانی ئ ستامان
ڕەوت ک نييه پسپۆڕ بهڕ وەی بهرن يان به شارەزاييهوە بکر ن .له
ئهنجامدا وەک دەرمان کيان ل هاتووە که ئهگهر ميک ۆبی ناو لهشی
نهخۆشهکه دەکووژ ت ،گهل ک باکتريی باش و بهسووديشی ناه ت و وا
ههيه کهسهکه تووشی چهند نهخۆشيی خراپتريش بکات.
ئهو قسهيهم ب به گه نييه .من به گو رەی ئيش وکاری ڕۆژانه ،خهريکی
وەرگ انی دەقم له ئينگليزييهوە بۆ سهر کوردی و فارسی؛ ب بهش
کردنی زمانهکهمان لهو زاراوە و وشه و تهعبيرە عهرەبی و فارسييانهی
و شاعيرانی کﻼسيکمان که کيان ل وەرگرتووە ،زمانهکهمانی ههتيو
کردووە .ئ مه به ف دانی ئهو سهروەت و سامانهی که به هيممهتی
شاعيرانی کﻼسيکی کورد ،خۆما يمان کردبوون ،زمان کی ڕووت و
قووتمان ه شتۆتهوە که ئهگهر ڕەسهنيش ب ت ،دەرەقهتی فهلسهفه و
زانست و کۆمه ناسی و ئهدەب و هونهر و سياسهتی ئهم ۆی جيهان
نايهت و ناشتوان ت شيعر ک ،چيرۆک ک يان بابهت کی سهرکهوتووی
کوردی له پلهی زمانه پ شکهوتووەکانی ئهم ۆدا پ شکهش به ئهدەبی
جيهانی بکات.
بيرکردنهوە و زمانی قسه کردن و نووسين له پهيوەند کی ڕاستهوخۆدان.
ئهگهر زمانی پاراو و ڕەوانمان نهب ت ناتوانين بيری قووڵ ڕابگو زين،
بۆ ئهوەی بيری قووڵ و هاوسهنگی جيهانی ئهم ۆشمان ههب ت ،دەب به
زمان کی پاراو و ب گرێ گۆڵ بدو ين و بنووسين.
زمانی نووسينی ئ ستامان به هۆی ﻻچوونی گهل ک چهمکی دامهزراوی
کۆن و ج گير نهبوونی واتای هاوش وەيان ،تا ڕادەيهکی زۆر پهکی
کهوتووە و دەرەقهتی زمانه پ شکهوتووەکانی ئهم ۆی جيهان نايهت ،واته
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ناتوانين لهو زمانانهوە بابهت کی پسپۆڕانهی هيچ بوار ک تهنانهت
سياسهت و هونهريش به ش وەيهک وەربگ ينه سهر زمانی کوردی که
ههم دەقی دايک ت يدا قوربانی نهکر ت و سهر وگو ی نهشک ت ،ههم
خو نهر ل ی ت بگات.
ديارە بهش ک له ک شهکه توانا و دەسه تی کهمی زمانی کوردييه به م
بهش کی بهرچاويشی ئهو کارەيه که خۆمان لهگهڵ زمانهکهمانمان کردووە
و به ناوی خاو ن کردنهوە ،سهدان و ههزاران وشهی خۆما يکراوی
عهرەبيمان ل دەرهاويشتووە و له شهش پهلی تهنيا گو يمان بۆ ماوە!
ئهم بابهته ئاوی زۆر هه دەگر ت و ئ رەش مهيدانی ڕمبازييهکی يهوتۆ
نييه ،منيش زمانهوان نيم و تهنيا لهڕ گهی وەرگ ان و خو ندنهوەی
ڕۆژانهوە گهيشتوومهته ئهو ئهنجامه .بۆ سهلماندنی بۆچوونهکهی خۆم
ل رەدا س نموونه له شيعری شاعيرانی پ شوومان دەه نمهوە که
هيچکهس گومانی له گهورەيی و پله وپايهی بهرزيان له م ژووی ئهدەبی
زمانهکهماندا نييه بۆ ئهوەی ت بگهين که بهشی زۆری سهرکهوتوويی
ئهوان له هۆندنهوەی ئهو شيعرانهدا بهستراوەتهوە بهو دەسته وشه
)ڤوکابيولهری(يانهی وا که کيان ل وەرگرتووە که بريتی ب ت لهو وشه
عهرەبی و فارسييانهی وا به در ژايی سهدە و ساڵ خۆما ی کراون و له
چاوی خو نهردا جياوازييهکيان لهگهڵ وشه کوردييهکان نييه .زمانی
فارسيش به ههمان ش وەی زمانی ئ مه له ژ ر قورسايی زۆری
ڤوکابيۆلهری عهرەبيدا دەنا ت و ئهگهر کهس ک وشه و تهعبيراتی
عهرەبی له شيعری که هشاعيرانيان وەک حافز و سهعدی و ئهوانيتر تا
دەگاته شاعيرانی هاوچهرخ ،دەربهاو ت ،هيچی وا له زمانهکهيان
نام ن تهوە ،به م ئهوان ئهو وشه عهرەبييانه به "فارسيزە"کراو و خۆما ی
بوو دادەن ن و چاکسازييهکانی ئهم سهد و پهنجا سا هی دوای ميرزا
فهتحعهلی ئاخوندزادە و ئهحمهدی کهسرەويش به ههند وەرناگرن.
زيان کی گهورەی کاری ب هوودە و هه هی ئ مه له هه واردنی وشه
عهرەبييهکاندا ئهوە بووە که به هۆی نهبوونی کهرەسهی پ ويست بۆ
نووسين و تهرجهمهوە ،کهسانی بهرپرس بۆ وەرگ انی ههواڵ له
دەزگاکانی ميديايی کوردييان مهجبوور کردووە به کهيفی خۆيان وشه
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دابتاشن يان به پهلهپهل ههر لهو زمانه ب گانهيهوە که پ شتر قرتمان
کردبوو ،ههروەها له زمانه ئوروپاييهکان وشه به قهرز وەربگرن! له
ئهنجامدا ڕۆژنامه و ڕاديۆ و تهلهفيزيۆنمان بۆته گۆڕەپانی تهرات نی
خه کانی ناشارەزا و نهزان و ناپسپۆڕ و تهنانهت ههر حزب و تاقم ک
بۆخۆی دەسته وشهی خۆی ههيه و بۆ نموونه ئهگهر بنووسی ژن يان
ئافرەت دەست بهج دەزانرێ سهر به کامه حزبی! به ههمان ش وە،
ف رگه و قوتابخانه و دەيان و سهدانی ديکه!
وشهی سواو و خۆما يکراوی ب گانه به دەست شاعيرانی کۆنمانهوە وەک
م و خۆش کرابوو و له گو چکهی بيسهر و چاوی خو نهريشدا شو نی
خۆی دۆزيبووەوە ،ههر بۆيهش ل ک ت گهيشتن و تهفاهوم گهل ک هاسان
بوو ،به م وشهی داتاشراوی ئ ستا ناتوان پرد ک ب ت له ن وان نووسهر
و خو نهردا و ئهوە کارەسات کی مهزنه .تۆ چۆن دەقی فهلسهفه و زانست
بهو زمانه ئيفليجه به خه ک ڕادەگهي نی و تهنانهت چۆن خۆت ل ی
ت دەگهی؟
ئهوانهی خوارەوە س نموونهن له شيعری س شاعيری ج گهی ڕ زی
ههمووﻻيهکمان له ش وەزاری کرمانجی باشووريدا .چاوخشاندن ک به
شيعری مهﻻی جز ری يان مهولهوی تاوەگو زی و مهﻻپهر شانی
دينهوەريشدا ههمان ئهو شته دەسهلم ن ت و ههند کيش ئهوﻻتر.
من ههو مداوە ئهو وشه عهرەبی و فارسی و تورکييانهی لهو شيعرانهی
خوارەوەدا که کيان ل وەرگيراوە ،به ڕەنگی سوور دەست نيشان بکهم و
بپرسم ئايا ﻻبردنی ئهو ڕەنگه سوورانه له بهژنی شيعرەکان چييان ل
دەه تهوە و ک ههيه بهب ڕەنگه سوورەکان بتوان ت سووکه
ت گهيشتن کيشی له بهشه ڕەشه کوردييهکانيان ههب ت.
ئ مه درەنگ يا زوو دەب "ئهم کارە بايه تهرک بکهين" و لهجياتی
دەمارگيريی کو رانه ،بير له ت گهيشتن و ل ک ت گهيشتن بکهينهوە که
ئامانجی سهرەکی نووسينيش ههر ئهوەيه و بهس:
نموونهی يهکهم ،نالی
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تهبعی شهککهرباری من ،کوردی ئهگهر ئينشا دەکــــــــا،
ئيمتيحانی خۆيه مهقـــــسودی ،لهعهمدا وا دەکــــــــــــــا
يا لهمـــــهيــدانـی
فــهســـاحــهتدا به ميسلی شههسهوار
ب تهئــهمـــــمول بـــهو ههمـــو نهوعـــه زوبــــانی رادەکا
کــــهس به ئهلـــــفازم
نــــه ــــ خۆ کوردييه ،خۆ کردييه
ههر کهس نادان نهب خۆی تاليبـی مــــهعنــا دەکــــا
بــــ ته حوجرەم ،پارچه
پارچهی موسوەدەم بکــ ێ بهڕۆح،
هـــــــهرکهس کوتاڵ و پارچهی ب بهدل سهودا دەکــــا
شــــــــيعری خه قی کهی دەگاته
شيعری من بۆ نازکـی؟
کهی له ديـــــققهتدا پهتــــــــک دەعوا لهگهڵ ههودا دەکـا؟
نموونهی دووههم ،مهحوی:
ديارم دهيری عيشقه ،ج به سووتن ب لهوێ دهگرم
كه من مشت چڵ و چ وم ،به چی بم ،كه كی ك دهگرم
نه گهيييه دامهنی دهستی دوعا ،جا دهبمه خاكی ر ی
تهريقهی گۆشه گيری بهردهدهم ،ئهمجاره رێ دهگرم
كه دادی يهئسی خۆمم برده ﻻ  ،ئهم عارفه توند بوو
وتی ئاخر سبهين جهژنه  ،خو نی تۆ له پ دهگرم
له روو سووری عيبادهت ﻻم و روو زهردی خهجا هت مام
به ناوی س وی ناوم باغهوان و من بهه دهگرم
لهسهرخۆ چوونه ،شهيدا بوونه ،قوڕ پ وانه ،سووتانه
ههتا مردن ،مهحهببهت ئ شی زۆره ،ر زی ل دهگرم
چ شۆخه ئاگرم ت بهر دهدات و پ م ده  :يا شيخ!
به خاشاكی دهوت شوعله عهسامه  ،دهستی پ دهگرم
كه سينهی ر شمی بهو ت غی نازه ئهنجن ئهنجن كرد
وتی :پهژموردهيه ئهم ﻻلهزاره  ،ئاوی ت دهگرم
له پاداشی قسهی سهردا ههمه ئاه و ههناسهی گهرم
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كهس ش تانه بهردم ت گرێ ،من بهرقی ت دهگرم
شوكر هۆشياره "مهحوی" ،ت دهگا دنيا خهراباته
كه بهدمهستی بكا ئههلی ،خراپهی بۆچی ل دهگرم؟
نموونهی س ههم ،گۆران
تاوێ نهگهڕا چهرخی موخاليف به حيسابم
ب نا ه نييه سانيهيهک تاری ڕوبابم!
ههر لهحزەيهکی مههدی ههزار گريه بوو ئهفسوس
سا نی منا يم و ههموو عومری شهبابم!
گهر ڕاسته مهلهک نامهيی ئهعمالم ئهنووس
با سوور ب وەکوو خو نی جگهر خهتتی کيتابم!
شهمع که لهسهر ل وە لهرەی مهينهتی من ڕۆژ
ئهست رەيی شهو شاهيدمن سهخته عهزابم!
ئ سته خهلهلی عافيهتيش باری بهدەنمه
ههر دەردە ئهدا پاچی له بونيانی خهرابم!
توخوا د هکهم! کوان خوتووراتی جوانيت؟
بۆ ڕەش بوو ههموو ئوفقی خهيا ت و سهرابم؟
ههيهات ،چ ب ميهر و وەفا دەرچوو نيگارم
حا ی به گهرم پرسش ئهکهم ،ساردە جهوابم!
زياتر سهبهبی عهقل و شوعوورە خهفهتی من
بۆ غهف هت و نيسيانه ههموو نۆشی شهرابم!
ساقی ،به فيدای ديدەيی مهخموورت ئهکهم دين
ل و ڕ ژم ئهوێ پيا هيی مهی ئهجری سهوابم !
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دووشهممه٢٠١٧/٤/١٧ ،

مۆد نيتهی ئيسﻼمی :س ته قه کردن به تهلهفونی مۆبايل!
له ههوا کدا خو ندمهوە کابرايهکی موسو مان له بريتانيا ،به کورته نامه
)پهيام(ی سهر تهلهفونهکهی س جار وشهی تهﻻقی نووسيوە و ناردوويه
بۆ هاوسهرەکهی ،ژنی ههژار ههر بهو س وشهيهی سهر تهلهفون ،س
ته قه بووە و ئ ستا هيچ چار کی نييه جگه لهوەی "بهجاش" بکر ت!
بهوە دە ن پ شکهوت و دەسکهوتی نوێ .موسو مان ئهگهر ناتوان ت
مۆبايل دروست بکات ،خۆ دەتوان ت وشهی ڕازاوە و بۆن خۆشی لهسهر
بنووس ت ،دەشتوان له جياتی ف دانی س ک ۆ قهند ،پهيامی وا شيرين بۆ
هاوسهرەکهی بن ر ت که له ما هوە ئاگای له مهعبوودی ب زەوال نييه و
خهريکی بهخ وکردنی منداڵ و چ شت ل نان بۆ هاوسهرە چ سهکهيهتی!
بهوە دە ن نو خوازی و لهگهڵ زەمان چوونه پ شهوە.
چوار شهممه٢٠١٧/٤/١٩ ،
ئهم ۆ ڕۆژی "چوارشهممه کو ه"ی خوشک و برايانی ئ زديمانه .من ﻻم
وايه بۆ هاوپشتی لهگهڵ هاونيشتمانيانی ئ زدی پ ويست ب ت ئهو ڕۆژە
وەک ڕۆژ کی پيرۆز بۆ ههموو گهلهکهمان بگير ته بهرچاو و بکر ته
پشووی سهرانسهری له کوردستان.
خوشک و برايانی مهز وومی ئ زدی! ئهی ئهو خه کهی وا سهدە و
سا ن کی زۆرە گيرۆدەی دەستی دەمارگيريی دراوس کانتانن ،به داخهوەم
که ئ مهی کورد له ب گانهی تورک و ئ رانی و عهرەب بۆتان باشتر
نهبووين .ئ مه به ناوی ئيسﻼمهوە سهدان جار ه رشمان کردۆته سهرتان؛
ئهوەندەی سو تان سولهيمانی عوسمانی له ئ وەی کوشت و داعشی ئ ستا
ل تان دەکووژ ت ،زياتر لهو کوشت وب ە نييه که ميری ڕەواندز ل ی
کردن! له ههموو ئهو بهيته کوردييانهدا که پا هوانی حيکايهتهکه دەچ ته
شهڕی "داسنی" له چيای مهغ ووب و به شانازی و سهرسهفرازی!
دەگهڕ تهوە ،ئهوە ئ وەی ههژارن که دەبنه قوربانی و دەکووژر ن.
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ههر کورد ک ئاگاداری گۆشهيهک لهو جينايهتانه ب ت که باپيرانمان
دەرحهق به ئ وەيان کردووە ،له بهرانبهرتاندا شهرم دەيگرێ و سهری
خهجا هت دادەخات .من يهک لهو خهجا هتانهی حزووری ئ وەم .تکايه به
نهزانييهکهمان بمانبهخشن.
جهژنی "چارشهمما سوور" له ههموو ئ زديان پيرۆز ب ت!
پ نج شهممه٢٠١٧/٤/ ٢٠ ،
له يادداشتی ڕۆژی دوو شهممه ٢٠١٧/٣/٢٧دا گوتم کورد پ ويستی به
"حبل المتين" که دەستی پ بگر ت ،به هۆی ئهوەوە يهک بگر ت و
يهکدەنگ ب ت؛ به م کات نموونهم ه نابووەوە باسم له ڕۆژی عاشووڕای
ئ رانييهکان کردبوو .ديارە من مرۆڤ کی ئايينی نيم و وەک کهس کی
سکيوﻻر نامهو ت گهلهکهم له قوڕی دەمارگيريی ئايينی بچهق ت يان به
ناوی يهکگرتنهوە پهنا بۆ ڕۆژ ک و ڕووداو ک ببات که بنهمای لهسهر
نهزانی و ت نهگهيشتوويی دانراوە.
ئهو "حبل المتين"ەی وا من پ شنيارم کردوە و خهونی پ وە دەبينم ،ههرگيز
ناب بچ ته چا ی نهزانيی خه کهوە يان له چا وی دەمارگيری ئاو
هه نج ت .من له ئاو نهی "حبل المتين"دا دياردەيهکی فهرههنگی،
هونهری يان سياسی دەبينم که بۆی ههيه شو ن ک ،کهس ک ،يان ڕۆژی
لهدايکبوون و مردنی کهسايهتييهکی خاوەن کاريزمای کورد ،يان
ڕووداو کی گرنگی م ژوويی و هونهری ،يان سهرکهوتن کی نهتهوەيی
گهلهکهمان ب ت.
"مسروب ماشتوس" له سهدەی پ نجهمی زاي نيدا ئهلف و ب يهکی تايبهت به
زمانی ئهرمهنی دروست کرد ،ئهرمهنييهکان له ههرکو يهکی جيهان بن،
ههموو سا ک ڕۆژی لهدايکبوونی ماشتوس دەکهنه پشووی سهرانسهری.
دياردەيهکی فهرههنگی لهو چهشنه دەتوان ت بۆ زمانی نهتهوايهتی
کورديش بگير ته بهر چاو :سا ی نووسرانی شهڕەفنامه ،ڕۆژی مردنی
ئهحمهدی خانی ،ڕۆژی دامهزرانی حزبی خۆيبوون ،ڕووداوی هه هبجه
و ئهنفال و  ،....ڕۆژی ئيعدامی پ شهوا قازی محهممهد يان کهسايهتييهکی
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به کاريزمای تر ،ههريهک لهوانه يان دوان و سيانيان دەکرێ ببنه ئهو
حبل المتينه و دەنگمان يهک بخات.
سپاسی ئهو دۆسته خۆشهويستهم دەکهم که هه هکهمی ڕاست کردەوە.
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يهکشهممه٢٠١٧/٠٤/٢٣ ،
لهسهر يوتيووب دوو بهرنامهی تۆمارکراوی "ئۆڕک ستر فيﻼرمونيکی
کوردستان" و "ئۆڕک ستر فيﻼرمونيکی موکريان"م چاو پ کهوت و پ يان
گهشامهوە .ئهوە يهک له ئارەزووەکانم بوو له ماوەی ژيانمدا ببينم
مۆسيقای کوردی و مۆسيقارە کوردەکان گهيشتۆونهته پلهيهک که بتوانن
وەک گهﻻنی ديکه و خه کی شارەکانی ديکهی جيهان ئۆڕک سترايهکی
سينفۆنيک يان ش وازە بچووکترەکهی ،ئۆڕک سترای فيﻼرمونيکيان
ههب ت .دەستی بهرههم ه نهر ،کۆنداکتر ،ئام رژەن و دەنگب ژەکانيان
خۆش ب ت!
ديارە ئۆڕک سترايهکی فيﻼرمونيک دەکرێ به گو رەی نهک ههر و ت،
به کوو به حيسابی شارەکانيش جياواز ب ت له ئۆڕک سترای شاری
پهنادەستی خۆی و ئام ر ک به ن ته ناو ئۆڕک سترەکهيهوە که له
شارەکانی دراوس يدا نهب ت .بهم پ يه ،بوونی دوو ئؤڕک سترا له شاری
سنه و مههاباد ک شهيهکی ت دا نييه به مهرج ک ئام رژەن و دەنﮓ ب ژی
پ ويستيان ههب ت و ههو ی پهروەردەکردنيان بدر ت.
من وا ههست دەکهم که به حيسابی پان و بهرينيی ناوچه و ژمارەی
دانيشتووان و ژمارەی هونهرمهندان ،کار کی بهکردەوە گونجاوتر دەب ت
ئهگهر ه ز و توانای ههر دوو ناوچهکه يهک بگر ت و ئۆڕک سترايهکی
بهه زتريان ل پ ک ب ت ،جا له سا نی دواتر و کات که توانرا
هونهرمهندی زياتر و بهتواناتر پهروەردە بکر ت ،بير له دوو
ئۆڕک سترای سهربهخۆش بۆ ههردوو شارەکه بکر تهوە.
ئ مه ئهزموونی تهلهڤيزيۆنه کوردييهکانمان ههيه که ژمارەيان گهيشتۆته
دەيان  ،پارە و بودجهيهکی نجووميشيان له پ ناودا خهرج دەکر ت به م
کهيفييهتی بهرنامهکان نزمه و وە مدەری نيازی خه ک نين و له ديتنی
کانا ه ب گانهکان ب نيازمان ناکهن.
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ئۆڕک سترای فيﻼرمونيکی کوردستان ههوا ی کۆنس رتی داهاتووی خۆی
له ههر می کوردستان و ه نانی کۆنداکتری ئوتريشی )نهمسايی( بۆ
بهڕ وەبردنی کاتيی ئۆڕک ستراکه دابوو .ئهوانهش ههوا کی خۆشن.
ههر می کوردستان ئ ستا بۆ کورد وەک قيبلهی ئاواتهکانيهتی و ئاساييه
هونهرمهندی کوردی ههموو پارچهکانی کوردستان بهرههمه
هونهرييهکانی خۆيان لهوێ پيشان بدەن .ه نانی پسپۆڕانی ب گانهش بۆ
ئۆڕک سترايهک که بناغهيهکی پڕۆفيشنا ی ههب ت تهواو ئاساييه و
زۆريش بهج يه.
کاری يارمهتی وەرگرتن له پسپۆڕانی ب گانه لهم ژ ساڵ بوو دەبوايه له
باشووری کوردستان بکرايه و ئهو سهردەمهی که به مليۆن پارە سهرفی
کاری ب ئهنجامی وەک ه نانی تيپی فۆلکلۆريی ههڕەمهکی له گۆشه و
قوژبنی جيهان دەکرا ،دەبوايه بهو پارە نجوومييانه بۆ نموونه دەيان
مۆسيقاری کﻼسيک و ئۆپ ڕامان له نهمسا و ئيتاليا ،يان پسپۆڕی
مهقاماتمان له شو ن کی وەک باکۆ و حکوومهتی ئازەربايجانهوە به نايهته
کوردستان و لهماوەی ئهم دە پازدە سا هدا دەيان مۆسيقار و مهقام ب ژی
شارەزامان پهروەردە بکردايه که ههر ئهوان له داهاتوودا ببواينهته
مامۆستای نهوەکانی داهاتوو.
بهداخهوە نهزانی و ناشارەزايی و نهبوونی شهففافيهت له کارەکاندا ئهو
ههموو پارەيهی بهفيڕۆدا و تا ئهمڕۆ تاقه يهک دەنﮓ ب ژ و يهک پيانۆ
ژەنمان پهروەردە نهکردووە و هۆ کمان بۆ بهڕ وەبردنی بهرنامهيهکی
مۆسيقايی بۆ ههر ئهو ئۆڕک سترا فيﻼرمۆنيکه ميوانهش دروست
نهکردووە! کۆپی کردنی حهسهن زيرەک و ماملی و عهلی مهردان کاری
هونهری نييه و تهنيا ک و نانه سهر خه که .ئهوانهی ئهو جينايهتهيان
دەرحهق به مۆسيقا و هونهری نهتهوايهتيمان کرد و گيرفانی خۆيان پ
ئاخنی ،ب هيچ گومان ک بهرپرسن و لهدواڕۆژدا به تاوانی ئهو
خهيانهتانه دەب حيساب به گهلهکهيان بدەنهوە.
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دووشهممه٢٠١٧/٠٤/٢٤ ،
ههرکات ههوا ی ناوچهی ﻻچين و کهلبهجاڕ دەبيسم که له دەست کورد
دەرهاتوون و بوونهته بهش ک له ئازەربايجان يان ج ک شهی ن وان
ئازەری و ئهرمهنی ،دەست بهج بير لهو ئاسۆرييانه دەکهمهوە که بهشی
زۆری ئهو خاک و وﻻتانهی وا ئ ستا کهوتۆته دەست موسو مانی عهرەب
و تورک و ئ رانی و کورد ،سهردەم ک خاک و و تی ئهوان بوون،
به م ئ ستا له ههموو ئهو ئيپڕاتۆريهته پان و بهرينهی ئاشوری کۆن،
تاقه شار ک و گوند کيش نييه گهلی ههژاری ئاسۆريی ﻻقی لهسهر
دان ن و ب ن ئهوە خاکی ئ مهيه .قسهی خۆمان ب ت دوای شهڕی يهکهمی
جيهانی ،ئهوە ئ مهی کورد بووين )له سهردەمی سمکۆدا( ،که وەک کهوا
چهرمگی بهر لهشکری تورک و ئهوانمان له خاکی ئابا و ئهجداديی
خۆيان دەرپهڕاند به ش وەيهک که ئيتر ئهستهمه هيچ کات بتوانن ببنهوە
خاوەنی خاک و ههردی نهتهوايهتييان .سياسهت چ زا مه ،به تايبهت
ئهگهر ل ی نهزانی!
چوارشهممه٢٠١٧/٠٤/٢٦ ،
فيلم کی دوکيومنتاريم چاو پ کهوت که "دارا ئۆ ب اين" -کۆم ديهنی
ناسراوی بريتانيايی ،سهبارەت به پرۆفيسۆر "ست فان هاوکينگ"
بهرههمی ه نابوو و ت يدا ههند ک پرسياری سهبارەت به خۆی و ژيانی و
بير وبۆچوونی لهو کهسايهتييه مهزنهی زانستی ئهم ۆ کردبوو که
کهمئهندامه و تهنيا له ڕ گهی جوو هی ڕوومهت و بزاوتنی برژۆ ی
چاويهوە دەتوان بۆچوونهکانی خۆی بگهي ن ته کهمپيوتر ک وا تايبهت
بهو دروست کراوە و تهنيا بهم ش وەيه دەتوان لهگهڵ خه ک پهيوەندی
ببهست ت.
پ ۆفيسۆر هاوکينگ ئ ستا تهمهنی گهيشتۆته  ٧٣ساڵ .لهو  ٧٣سا هدا چی
کردووە و له کوێ وەستاوە؟ خه کانی ديکه له کو ن و غهيری ئهوەی
ئوکسيژن هه مژن و ژينگه پيس بکهن ،چييان به مرۆڤايهتی داوە؟ منيش
وا بوومهته  ٧٣سا ن .ههرچی بير له خۆم دەکهمهوە لهو ههموو سا نهدا
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نه هيچ له جيهان گهيشتووم ،نه له ژيان؛ ئيتر کائينات و چا ی ڕەش فيدای
سهرم ب ت!
هاوکينگ تا ئ ستا  ٣هاوسهری گرتووە و  ٣مندا يشی ههن .کابرای
کۆم ديهن له کوڕە بچکۆلهکهی پرسی چ دەرس کی گرنگت له باوکت
وەرگرتووە؟ گوتی  ١٢سا ن بووم ،جار کيان ل م پرسی "ئايا وردە
کاکهشانی ديکهش له دەوری کاکهشانی ئ مه دەخول نهوە؟" له وە مدا
گوتی 'هيچکات ناب لهوە بترسی بيرۆکه ،يان فرضييهکانت ڕابگهي نی؛
گرنگ نييه چهند بچووک و ب بايهخيش بن ،تۆ ههر دەب شو نيان
بگری' -ئهوە دەرس کی گهورە بوو بۆ من".
ديارە بۆ ئ مهش!
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دووشهممه٢٠١٧/٥/١ ،
ک بهرک ی مهقاماتی مۆسيقايی
له ههفتهيهک پ ش نهورۆزی ئهمسا هوە ک بهرک ی دووساڵ يهکجاری
مهقام بۆ ﻻوانی ئازەربايجان له باکۆ پ تهختی کۆماری ئازەربايجان
دەستی پ کردووە و تا ئ ستا  ١٠بهشی له سهر يوتيووب دانراوە .من که
ئهوينداری لهم ژينی مۆسيقای ئازەربايجانم لهو دەرفهته که کم
وەرگرتووە و ههموو بهشهکانيم چهند جار سهير کردووە که ههرکاميان
دوو سهعات و نيو دەخايهنن؛ ئهوەش نا ،ههراسم به دۆست و برادەر
هه گرتووە و کات وب کات لينکی بهرنامهکانم بۆ ناردوون!
گومانم نييه مۆسيقای ئازەربايجانی ئهگهر پ شکهوتووترين مۆسيقای
ههموو ناوچهکه نهب ت ،يهک له پ شکهوتووترينيانه و به کيلۆمهتر لهپ ش
مۆسيقای گهﻻنی ديکهوەيه .ئهوان له سهدەی  ١٩ەوە ئۆپ ڕای
نهتهوايهتييان ههيه ،کۆنس رواتواری ف رکردنی مۆسيقای کﻼسيکی
ڕۆژئاوا و مۆسيقای نهتهوايهتييان ههيه ،له بيری مۆسيقای فۆلکلۆريشدا
ههن و ڕ زی تايبهت له عاشيقهکانيان دەگرن که به ش وەيهک وەک بهيت
و ژی کوردن .ههروەها له مۆسيقای مهقاماتی کۆندا له ڕۆژهه تی
ناوين قسهی يهکهم دەکهن .ههر ئهمساڵ ئهوان فستيڤا کيان بۆ عاشيقه
تورکهکانی ههموو جيهان ڕ ک خست که دەيان گرووپ له ئۆيغورەکانی
چينهوە تا قڕقيزستان و ئازەربايجان و تورکيا و ئ رانی گرتبووە خۆی و
عاشيقانی نهخجهوان و که بهجاڕيشيان لهناودا بوو که ئهمی دواييان
ڕۆژی خۆی بهش ک له کۆماری خودموختاری کوردستانی سۆڤيهت
بوو .له بهرنامهکهدا عاشيقهکانيئازەربايجانی ئ ران به شان و با ی
ئهتاتورکياندا هه دەگوت!
بهشداربووانی ک بهرک ی مهقام ئهو ﻻوانهن وا سا ن کی زۆر ﻻی
مامۆستاکانيان وانهی مهقاماتيان خو ندووە و له ن و سهدان کهسدا
هه بژ رراون .کات گوێ دەدەيه کارەکانيان ههرکام بۆخۆيان
مامۆستايهکن به م ديسان له ﻻيهن ليژنهيهکی حهوت کهسی له مامۆستا
و سوپڕ مامۆستای مۆسيقای ئازەرييهوە هه سهنگاندنيان لهسهر دەکر ت
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و نمرەيان دەدر ت  .گرنﮓ ئهو بۆچوون و ڕ نوماييانن وا داوەرەکان
ئاراستهی ﻻوەکانی دەکهن و ههر نوکته و قسهيهکيان بايهخی
گهنجينهيهکی بۆ ئههلی هونهر ههيه.
من بيرم لهوە دەکردەوە ئهگهر ڕ کخراوەی کهلهپووری کوردی يهک لهو
مامۆستايانهی بۆ ماوەی سا ک و دووساڵ به نايهته کوردستان و
قوتابييانی کوردی پ پهروەردە بکردايه ،ئ ستا دوای ئهو دە پازدە سا ه
چهندەها دەنﮓ ب ژی پهروەردەکراومان لهجياتی ئهو گۆرانی ب ژە
ههڕەمهکييانه دەبوو که مۆسيقای نهتهوايهتيمانيان به قوڕدا بردۆته
خوارێ.
ههر ئهوەش نا ،خۆ ئهوان دەيانتوانی بانگه شتنی مامۆستايهکی وەک
نهمر حهسهن سيساوەيی يان تهنيا عهرەب و بهيت و ژەکانی ڕۆژهه تی
کوردستان بکهن له شو ن ک وەک قوتابخانهی هونهری ﻻوەکانمان ف ری
بهيته نهتهوايهتييهکان بهکهن و کۆرسی ف ربوونيان بۆ دابن ن؛ با بهش ک
لهو پارەيهی وا سهرفی دام و دەزگا بۆش و بهتا هکهيان و پڕکردنی
گيرفانيان کرا ،مامۆستای نهمر حهسهن سيساوەيی لهو ههژاری و
کهساسييه دەربه نايه که له کۆتايی تهمهنيدا تووشی ئهو نههامهتييه نهيهت
که وەک جانتا و گۆنی له پشتهوەی وان ت دانهر ت ببر ته خهستهخانه!
کورد دەب ڕۆژ ک حيسابی ئهو ناحيسابييانه له بهرپرسانی
وەربگر تهوە.
س شهممه٢٠١٧/٥/٢ ،
پيشانگهی کت بی ئ رانييهکان له لهندەن
ئهمڕۆ چوومه پيشانگای کت بی فارسی له 'کتابخانه مطالعات ايرانی' له
لهندەن .ناوی پيشانگاکه ئهوەيه" :سومين نمايشگاه کتاب تهران بدون
سانسور باحضور ناشران مستقل خارج از کشور" .پيشانگاکه دوو ڕۆژ
له لهندەن دەب ت و دواتر له چهند و تی ديکهش بهڕ وە دەچ ت و يهک له
بهشداربووانی ،کت بی ئهرزانه له سوئ د که بهڕ وەبهرەکهی کوردە و
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خهمخۆری کت بی کورديشه به م پيشانگاکه تايبهت به کت بی فارسی بوو
و ئهوانيش ههر کت بی فارسييان لهوێ دانابوو.
له کوردستان سا نه ئهو ههموو کت به ب و دەب تهوە ب ئهوەی تاقه يهک
دانهی بن رر ته دەرەوەی و ت .بازاڕی کت ب له باشووری کوردستان
ئاوساوە و زياتر لهوە ناک ش ت ،به م له دەرەوەی و ت وا نييه .ل رە
کڕيار ههن .خه کی کورديش و ڕ کخراوەکانيش ،به م کت ب
لهبهردەستدا نييه.
من خۆم له بهڕ وەبهری بهشی تورک و ئ رانيی کت بخانهی بريتانيام
بيستووە دەيگوت ئ مه بۆ کڕينی کت بی کوردی بودجهمان ههيه به م
کت بمان دەست ناکهو ت! دائيرەی سۆشيال س کيوريتی بريتانيا لهو
شارانهی وا پهنابهريان ل يه ،کون به کون له فهرههنگ کی ئينگليزی –
کوردی دەگهڕ ت که دەيانهوێ بيکڕن و بيدەن به ههموو ئهو
پهناخوازانهی وا تهمهنيان له خوار  ١٨سا نهوەيه ،به م حاشا له
دانهيهکيش! ناچار قامووس کی "ئينگليش – کرديش!" دەکڕن که له
هيندستان چاپ بووە و له بريتانيا به فراوانی دەفرۆشر ت لهکات کدا هيچ
ﻻپهڕەيهکی نييه کهمتر له  ١٠هه هی ت دا ب ت!
دەب ڕ کخراوە کوردييهکان له پ ناو کولتور و زمانی نهتهوايهتيدا
بير ک لهو ناتهواوييه بکهنهوە .ل رە ،له دەرەوەی و ت ،پارە و کڕيار
ههن ،بۆچی کت بی کوردی ناگاته دەستيان؟ ئهم کارە ئهگهر بکر ت،
لهﻻيهک گهشه دەخاته بازاڕی کت بی کورديی ناوخۆی و ت و له ﻻيهکی
ديکهوە وە می ئهو تينوويهتييهش دەداتهوە که دەيان سا ه له دەرەوەی
و ت بۆ کت بی کوردی ههيه و کهس نييه بيشک ن ت.
چوارشهممه٢٠١٧/٥/٤ ،
چاکه پهڕۆ له بريتانيا!
من ههر وامدەزانی شهخس و چاک و ئيمام زادە تايبهت بهو ناوچه
ههژارە ئايين ل دراوەی ئ مهيه! چهندڕۆژ پ ش ئ ستا ،گو م له
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بهرنامهيهکی ڕاديۆ  ٤ی بريتانيا بوو باسی پڕۆژەيهکی دەکرد که تاقم ک
نهخۆشی دەروونی له شار کی نزيکهوە دەبهنه "ستۆن ه نج"
)شو نهوار کی م ژوويی ناسراوی جيهانی که دەگوترێ هی سهردەمی
گهيشتنی ئايينی ميترائييه به ئوروپا و بهردەکانی چوار تا پ نج ههزار
سا ک پ ش ئ ستا لهو شو نه دانراون( .کات نهخۆشهکان دەگهنه ئهوێ،
سهرلهبهيانی دەيانبهنه ناوەڕاستی ئا قهی بهردەکان و لهوێ پ کهوە
گۆرانی دە ن و قسه دەکهن و بيرەوەری دەگ ڕنهوە.
به م جياوازيی ئهوان لهوانهی وا دەچنه سهر چاکهکانی کوردستان
ئهوەيه ئهوان چاوەڕوانی بهرەکهت و موعجيزە له بهردەکان ناکهن و
ل يان ناپاڕ نهوە بهختيان بکهنهوە يان مندا يان بدەن يان تهنانهت
نهخۆشييهکهيان چاک بکهنهوە .ئامانجی بهڕ وەبهرانی بهرنامهکه ئهوەيه
ئهو کهسانهی وا تووشی خهمۆکی و تهنيا مانهوە و نهخۆشيی دەروونی
هاتوون ب نه شو نهکه بۆئهوەی بزانن ژيان چهندە کۆنه و م ژوو چ
دوور ودر ژە و له بهرانبهردا ،تهمهنی مرۆڤ چ کورته و ئهگهر که کی
بهج ی ل وەرنهگير ت ،بهفيڕۆ دەچ ت و وەک کای بهر با له دەست
دەڕوات.
بيرم لهوە دەکردەوە ئهگهر چاکهپهڕۆی بريتانيا بتوان ت بيرۆکهيهکی وا
له مرۆڤدا پهروەردە بکات ،دەب منيش بچم و ناوی خۆم تۆمار بکهم بۆ
ئهوەی لهگهڵ دەستهی نهخۆشهکانی دوايی بمبهنه ستۆن ه نج!
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يهکشهممه٢٠١٧/٥/٧ ،
ش واندنی گۆڕی مردووان
له ئ ران چهند سا که دەست کراوە به شکاندنی ک لی قهبر و ﻻبردنی
پهيکهری ئهو ناودارانهی وا مهﻻکانی کۆماری ئيسﻼمی له دەرەوەی
بازنهی بهرتهنگی بيروباوەڕی خۆيانيان دەبينن.
شايی مهﻻکان ماوەيهکه گهيشتۆته بهردەرگای ما ی کورديش! دارەدەستی
مهﻻکان له شاری سنه گۆڕی ئهو بههاييانهيان ش واند که له ترسی
دەمارگيرانی عهجهم پهنايان ه نابووە کوردستان و لهوێ له ئاسايشدا
دەژيان .به ماوەيهکی کهم دوای ئهوەی شاعيری گهورەی کورد ش رکۆ
ب کهس کۆچی دوايی کرد و له پاڕک کی ناوشاری سل مانی ن ژرا ،جاشی
مهﻻکانی ئ ران دەستی گ ويان گهياندە ک لی قهبرەکهی ئهويش و
شکانديان .ئهوان تهشريفی ناخ ريان خهريکی غهزا کردنن ڕاست وەک
ئهوەی داعش دەيکات.
وا ههواڵ دەگات له سهرەتای ئهم مانگهدا گۆڕی شاعيری مهزنی کورد
مهولهوی تاوەگو زيش له گوندی سهرشاتهی قهزای دەربهنديخان
ش و نراوە و ههوا هکهی ئهمڕۆ به فهرمی له ﻻيهن قايمقامی شارەکهوە
ڕاگهي نرا .دژايهتی حکوومهتی ئ ران لهگهڵ ﻻيهن ک و بير وباوەڕ ک
نييه .ئهوان دژبهری ههموو شت کن که ناوی کورد بهرز بکاتهوە و
کهسايهتی بداته گهلهکهمان .بۆ ئهو کارەش تهنيا به ئيعدام کردنی ﻻوەکان
و و ران کردنی شار و گوندەکانمان ناوەستن و ههموو چهشنه ب
ئهخﻼقی و نامرۆڤايهتييهک به کورد ڕەوا دەبينن .ئهم کارە چهپه هشيان
به ههر ناو ک و لهسهر بنهمای ههر بير وباوەڕ کی چهپهڵ کراب ت،
ههر چهپه ه و چهپهڵ دەم ن تهوە .بکهرانی ئهو کردارە نامرۆڤانهيه حهيفه
تفيان له ڕوو بکر ت ،به کوو باشترە سهريان له سهرانگو لک کی
سهرشاته بگير ت.
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پ نج شهممه٢٠١٧/٥/١١ ،
مهلهی ناو د ۆپ ک ئاو!
کهم و زۆر ک شارەزای ژيان و بيروباوەڕی شاعيری کوردی فارسی
و ژ "ﻻهووتی کرماشانی" ههم و له ڕ گهی شيعری خۆی و
بيرەوەرييهکانی سهردار موقتهدير سهنجابييهوە دەزانم چۆن له ماوەی
دوای مهشرووتهی ئ ران ) (١٩٠٦و سا نی شهڕی يهکهمی جيهانيدا
بوو به ﻻيهنگر کی ئهوتۆی ئا مانيا و عوسمانی که چهکی بۆ هه گرتن،
شهڕی ئينگليزەکانی بۆ کردن ،پاشان بههيوای بپ زانيی تورکان له
ڕ گهی کوردستانی باشوورەوە چوو بۆ ئهستهموڵ و له کۆتاييدا به
پهشيمانی نواندن و پاڕانهوە له مخبرالسلطنه هيدايهت والی ئازەربايجان،
مۆ هتی گهڕانهوەی ئ رانی وەرگرت!
لهم ڕۆژانهدا ديوانی "ميرزادەی عشقی ههمهدانی"م دەخو ندەوە که
ئهويش شاعير کی کوردی فارسی و ژ بوو ،دايک و باوکی کورد و
خا کی شاری سنه بوون و ناسناوی 'ههمهدانی' بۆيه کهوتبوە شو ن ،که
له ههمهدان له دايک ببوو .عيشقيش وەک ﻻهووتی له ههمان سا نی
ئا ۆزی سهردەمی مهشرووته و شهڕی يهکهمی جيهانيدا ،بوو به
ﻻيهنگر کی ئهوتۆی ئا مانيا و عوسمانی ،که ئاوی نهدەپا وت! ئهويش
عهينوبيلﻼ وەک ﻻهووتی به ڕ گهی کوردستاندا چوو بۆ ئهستهمووڵ!
ئينجا کات کهس ئاوڕی ل نهدايهوە و ڕ زی له خزمهتهکانی نهگرت به
هه هی خۆی زانی ،گهڕايهوە ئ ران و به حوکمی ڕەزاشای پههلهوی له
تاران تيرۆر کرا!
سهمهرە ئهوەيه ﻻهووتی و عيشقی ئهوينداری خاليس و خولـلهسی ئ ران
بوون و له وەسفی ئ ران يان ههر ئهو ئ رانييانهی وا ئهو ههموو پهت
پهتييهيان پ کردن ،دەيان پارچه شيعريان ههيه ،بۆ نموونه ،ﻻهووتی
مهسنهوی "ايران نامه" و عيشقی "اپرای رستاخيز سﻼطين ايران"ی له
ئهستهمووڵ نووسيوە.
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با ئهو دوو ئهزموونه بخهينه پاڵ ئهزموونی تا ی نهمر حاجی بابهش خی
سهيادەت که ئهويش به فيت و ف ی ئيسﻼمييهتی عوسمانييهکان ،له ماوەی
ههمان شهڕی يهکهمی جيهانيدا بوو به ﻻيهنگری سوپای عوسمانی و
ئا مانيا و به مهبهستی کۆکردنهوەی پشتيوان بۆ سوپاکهيان ،حزبی "اتحاد
اسﻼم"ی له ناوچهی موکريان دانا و له کوردستانی قات و قڕی ل دراوی
سا نی "رووسی يهکهم"دا يارمهتييهکی زۆری ئابووری بۆ سوپای
عوسمانی کۆکردەوە و بهگهروويدا کردن .ئهگهر ﻻهووتی و عيشقی
هه وەدای ئ رانی ساسانی و ههخامهنيشی بوون ،حاجی بابه ش خ کهوته
شو ن دروشمی ئيسﻼمييهت ک که دام و دەزگای تهبليغاتيی ئا مانيای
قهيسهری لهو سا نهدا وەڕ ی خستبوو و دەيگوت ويله می ئيمپراتۆری
ئا مان بۆته موسو مان و ڕۆژی جار ک قورئان خهتم دەکات! له
ئهنجامدا ئهويش ئاوارەی خاکی عوسمانی بوو و ماوەيهک له کهرکووک
و مووسڵ مايهوە و کات که ت گهيشت ههموو به نی تورکان درۆيه ،به
د شکاوی گهڕايهوە گوندەکهی خۆی ،جهميان.
نيازی من له گ ڕانهوەی ئهو س ڕووداوە ئهوەيه بپرسم گرفتی کاری
ئ مهی کورد له چيدايه؟ بۆچی به د ۆپ ک ئاو دەکهوينه مهله و ههر له
د ۆپ ک ئاويشدا دەخنک ين؟ ئهو"ئ رانه خۆشهويست"ە چی بۆ کرماشانی
ﻻهووتی و سنهی عيشقی کردبوو که وا خۆيان بۆ دەکردە قوربانی؟
ئيسﻼمی عوسمانی و ئا مانييهکان چی زياتر بوو له باوەڕە قورس و
قايمه ئيسﻼميييهی حاجی بابهش خ ک که مهﻻ و ش خ و ج گهی باوەڕی
ههموو خه کی ناوچهکه بوو ،دەستيان ماچ دەکرد و نوشتهی ئهويان به
کهوای مندا هکانيانهوە دەدروو؟ ويله م چی لهو ئيسﻼمييهته زياد دەکرد
که ئهو و باو وباپيرانی باوەڕيان پ ی بوو؟ ئايا له ئ راندا کهس نهبوو
وەک ﻻهووتی و عيشقی خهمی ئ ران بوات و ههر دەبوايه ئهو کوردانه
خۆيان بکردايهته قوربانی ئاو وخاکهکهی؟ ئهی ئيسﻼمی عهبدولحهميد
خهمخۆری ديکهی نهبوو و تهنيا دەبوايه مهزن پياو کی وەک حاجی
بابهش خ بب ته کهواچهرمگی بهر لهشکرەکهی؟
کار بهو س کهسه کۆتايی نايهت .نموونهی ئهو د پاکی و سافی و
سادەد ييه ئهوەندە زۆرە که بژاردنی تهزب حی چهندههزاردانهيی دەو ت!

66

مهسهله به تاقهکهسيش کۆتايی نايهت .ئهو ف ڵ و فهرەجهی تورکان له
ش خ عوبهيديلﻼی نههری و سمکۆی شکاکيان کرد ،بوو بههۆی ت ک
شکانی سوپای چهندههزار کهسييان له ئ ران و بهداخهوە بنهمايهکی
ناحهزی بۆ پهيوەندييهکانی دواڕۆژی کورد لهگهڵ ئازەربايجانييهکان
دامهزراند که تا ئهمڕۆش بهردەوامه .ئهوانيش نا ،ههەر لهم دواييانه و له
ماوەی سا نی دوای ڕاپهڕينی  ١٣٥٧ی ئ راندا چۆن کۆمه هی
شۆڕشگ ڕ دەستهمۆی مهنسووری حيکمهت بوو و ئهو ڕ کخراوە بهه زە
کوردييه بهفيتی ب گانهيهک لهبهر يهک هه وەشايهوە و بوو به پ نج
کهرتهوە .يان چۆن ئهو ههموو خه که فيداکار و ب ف ه کوردە له ههمان
ئهو سا نهدا کهوتنه شو ن دروشمی فيدائيانی خهلقی ئ ران و سهرئهنجام
خو نی ئهو ههموو ﻻوە خۆبهختکهرە کوردە به فيڕۆ چوو کات که
ڕ بهرايهتی ڕ کخراوەکه له تاران ،به فيتی سۆڤيهت و حزبی توودە،
ڕ بازيان گۆڕی و چوونه ژ ر عهلهمی خه خا ی و پاڵ پاسدارە
پياوکوژەکانی ئ ران ،ئهمانيش له کوردستان دەستيان لهگۆزەدا ما!
کهی به خۆماندا دەچينهوە؟
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دوو شهممه٢٠١٧/٥/١٥ ،
ڕۆژی ههينی ڕابردوو ڕ زدار 'محهممهد سديق کهبوودوەند'
ڕۆژنامهنووس و خهباتکاری بواری مافهکانی مرۆڤ له زيندانی
کۆماری ئيسﻼمی ئازاد کرا و د ی ههموو کورد کی پ گهشايهوە.
کهبوودوەند نموونهی ههرە باشی ب تاوانيی ڕۆ هکانی گهلی کورد و
تاوانباريی سيستهمی سياسيی کۆماری ئيسﻼمی ئ رانه .کهس ک که له
بواری پاراستنی کهرامهت و مافی مرۆڤدا خهباتی کردووە و دوور
ونزيک بهﻻی کاری چهکدارانه و ههو ی ڕووخاندنی ڕ ژيمدا
نهڕۆيشتووە ،ماوەی ١٠سا ی ڕەبهق له خراپترين بارودۆخی زيندانهکانی
ئ راندا دەست بهسهر بووە و پشووی ئاسايی زيندانيانی بۆ سهردانی کهس
وکاريش ،ل ياساخ کراوە .ئهوەش له کات کدا که خۆی نهخۆشه و مندا ی
نهخۆشی ههيه .ئ ستاش که ماوەی زيندانی کهبوودوەند کۆتايی هاتووە،
تۆمهت کی داتاشراوی ديکهيان داوەته پا ی بۆ ئهوەی له دەرەوەی زيندان
ئاسايشی نهب ت و خۆی و کهس و کاری و ههموو د سۆزانی گهل و
نيشتمان لهژ ر شمشيری دادگايی کردن و دەستبهسهريی دووبارەی ئهو
ڕۆ ه قارەمانهدا بژين.
مافيای مهﻻکانی ئ ران له هيچ دەستدر ژييهک بۆ سهر مافه
تاکهکهسييهکانی مرۆڤ ڕوو وەرناگ ڕن و به تايبهت له کوردستاندا
جينايهتی وا دەکهن که ههرگيز ئيسڕائيل دژ به فهلهستينييهکان
نهيکردووە؛ ئهوە تهنيا يهکيانه.
کاکه سهديقی خۆشهويستی ههمووﻻيهک ،ڕۆژی ئازادييه
سهرفرازانهکهت پيرۆز ب ت! ئيرادەی لهبن نههاتووی تۆ له بهرانبهر ئهو
ههموو ب عهدا هتييهی مج ورەکانی مزگهوتی ئيسﻼم دەرحهق به خۆت و
بنهما ه بهڕ زەکهت کرديان ،ههموو گهلی کوردی ڕووسوور و ڕووی
دووژمنهکانتی لهوەش که بوو ،ڕەشتر کرد .ئ مه ههروەها سهری
تهعزيم له بهرانبهر خاتوو پهرينازی هاوسهر و کوڕە خۆشهويستهکهت
دادەنهو نين که لهو ماوەيهدا ڕەنج کيان ک شا فهرهاد نهيک شا ب ت.
ئهوانيش ههرکام سهرباز کی وونی نيشتمانهکهمانن.
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چوار شهممه٢٠١٧/٥/١٧ ،
هيندوشاهی نهخجهوانی
کورد کی زۆر له شار وناوچهی نهخجهوان دەژيان و دەژين که عهليۆف
سهرەک کۆماری پ شووی کۆماری ئازەربايجان و ئهندامی بيورۆی
سياسی يهکيهتی سۆڤيهتی پ شوو ،يهک لهوان بوو .ئيلهام عهليۆف
سهرەک کۆماری ئ ستای کۆماری ئازەربايجانيش کۆڕی عهليۆف و به
ڕەچه هک له کوردانی نهخجهوانه.
"شمس الدين محمد کوڕی فخرالدين هندوشاه ناسراو به شهمسی
مونشی" ،نووسهر کی فارسی نووسی سهدەی ههشتهمی کۆچی و
خه کی نهخجهوانه .هيندوشاه کت ب کی بۆ تهواوکردنی کت بی "لغت
فرس" اسدی طوسی داناوە که تهرخانی ساغکردنهوەی زمانی "طوايف
فرس" کراوە و له شاری تهور ز نووسيويهتی.
تۆ ب ی هيندوشاه کورد کی فارسی نووس نهبووب ت؟ به گهيهکم بۆ
کوردبوونی ئهو کهسايهتييه نييه ،وەک بۆ نهبوونهکهشی جگه له فارسی
نووسين هيچ به دەست کهسهوە نييه .به م ئهو فارسی نووسينه
کردەوەيهکی گشتی بووە لهناو گهﻻنی ناوچهکهدا و ئ ستا زياد له دە سا ه
کۆماری ئازەربايجان خهريکه ناوی کهسايهتی ئهدەبيی فارسی نووسی
کۆن که خه کی يهک له شارەکانی ئ ستای کۆماری ئازەربايجان
بووب تن ،به ناوی کهسايهتی خۆيانهوە ﻻی ڕ کخراوەی يونسکۆی نهتهوە
يهکگرتووەکان تۆمار دەکات .ماوەيهک لهمهوپ ش نيزامی گهنجهوييان
تۆمار کرد که هيچ نهب ت دايکی کورد بوو ،ئ ستا خهريکی تۆمار کردنی
ناوی مهستوورەی گهنجهوی و خاقانی شيروانين و بۆ چهسپاندنی
هه و ستی خۆيان شيعری ئهو شاعيرانهيان له فارسييهوە وەرگ ڕاوەته
سهر تورکی ئازەربايجانی و چاپيان کردوون ،ههروەها ل رە ولهوێ به
تايبهت له ئوروپا کۆنس رتی هونهری بۆ ناساندنيان بهڕ وە دەبهن.
من نا م ئهوان کار کی خراپيان کردووە .ههموو ميللهت ک خهمی خۆی
و م ژوو و هونهر و ئهدەبی خۆی دەخوات و ئهوەش مافی قانوونييهتی.
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به م ئ مه بۆ وا ناکهين؟ ئهی ئ مه ههر ل بگهڕ ين دراوس کانمان يهک
يهک ئهو کهسايهتييه م ژووييانه بکهنه هی خۆيان و کورد به دياريانهوە
دانيش ت و ئاخ هه ک ش ت؟ ئهوە زو م که له م ژووی خۆمانی دەکهين.
ک بهرپرسی ئهو کارانهيه؟ وەزارەتی ڕۆشنبيری حکوومهتی ههر م؟
ئهکاد ميای کوردی له ههول ر؟ کهس ک دەب وە مدەر ب ت.
هيندوشاه تهنيا يهک لهو ههزاران هونهرمهندەيه که دەب کورد سهرەتا
ههو ی پ ناسه کردن ئينجا ناساندنی بدات .ئهوە فهرد ک شيعری
هيندوشاهه که ت يدا باسی دەستگاه يان مهقامات و نهغمهکانی مۆسيقايی
کردووە و من له ئينترن تم وەرگرتووە:

"نهوا و ڕاست حوسهينی و ڕاههوی و عيراق
و بوسهليک با عوششاق"

حيجاز و زەنگوله

پ نج شهممه٢٠١٧/٥/١٨ ،
سبهين هه بژاردنی سهرەک کۆمارە له ئ ران .ﻻم وايه هه و ستی حزبه
کوردييهکان بۆ بايکۆتی هه بژاردن ک که هيچی بۆ کورد ت دا نهب ت ،له شو نی
خۆيدايه.
نه ڕيشی قوم ،نه کاشان
لهعنهت له ههردوو ڕيشان!
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ههينی٢٠١٧/٥/١٩ ،
ئهمڕۆ ههوا ی کۆچی دوايی کاک نهوشيروان مستهفا ،سياسهتڤان و
تو ژ نهری ناوداری کورد ڕاگهي نرا .نهوشيروان مستهفا به تهنيشت کارە
سياسييهکانيهوە بهرههم کی زۆری ل کۆ ينهوە له م ژووی سياسيی و
ئدەبی سهدەی بيستهمی کوردی خسته کت بخانهی کوردييهوە که
سهروگهردن ک له کاری هاوچهشنی ل کۆ هرانی ديکهی کورد بهرزترن
و وەک سهرچاوەی باوەڕپ کراو دەم ننهوە.
کاک نهوشيروان ،وەک دووههم کهسی ڕ بهرايهتيی يهکيهتی نيشتمانی،
که له نزيکهوە هه ه وپه هی خهباتی چهکدارانهی کوردی بينيبوو و وەک
خاوەن بڕوايهکی چهپی مائۆئيستی ،سا ن کی زۆر له داڕشتنی بهرنامه
سياسی و نيزامييهکانی کۆمه هی مارکسی -ل نينی دا قسهی يهکهمی
کردبوو ،له کۆتاييهکانی ژياندا گهيشتبووە ئهو ئهنجامهی که چهک له
گۆڕەپانی خهباتی کورددا شمشير کی دوو تيغه و ئهوەندەی دوژمن
دەبڕ ت به ههمان ڕادە ڕۆ هکانی گهل دادەپ ۆس ت؛ نهک ههر ئهوەش،
به کوو کاری چهکداری بۆته هۆکار کی سهرەکی بۆ گهندە ی و چوونی
حزبه سياسييهکان بۆ ژ ربا ی حکوومهته داگيرکهرەکانی کوردستان .ئيتر
ڕووی له چهک وەرگ ڕا و بهم کارەی خزمهت کی مهزنی به گهل و
نيشتمان کرد.
له ناو سياسييه حزبييهکانی باشووردا ،تهنيا ئهو بوو که له ﻻيهک
ئهزموونی تا ی چهند ڕووداوی وەک 'پشت ئاشان' له کارنامهکهيدا بوو و
له ﻻيهکی ديکهشهوە جهربهزە و ئازايهتی زاتيی ت دا بوو بۆئهوەی
بتوان ت پشت بکاته کاری چهکداری ،ئهويش له باشووری کوردستان-
شو ن ک که لوولهی تفهنﮓ قسهکهری سهرەکی گۆڕەپانی سياسهت بووە
و ههيه .دەنا چ کهس کی ديکه دەيتوانی دژ به پيرۆزايهتی چهک
ڕابپهڕ ت ب ئهوەی حزبه چهکدارەکان بتوانن ل ی ڕاپهڕن؟
بهداخهوە ،خهباتی سياسی نهيه شتووە گهورەيی کاری ل کۆ ينهوە سياسی
و ئهدەبييهکانی نهوشيروان مستهفا بهباشی دەربکهو ت که لهو دا زياتر
بهش وەی ل کۆ هرانی ب ﻻيهنی ڕۆژئاوايی داوەريی ڕووداوەکان دەکات
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و ئهو ﻻيهنگرتنهی وا له گۆڕەپانی سياسهتدا دەيکرد ،له ل کۆ ينهوەکانيدا
خۆ نانو نن.
يادی ئهو تو ژ نهرە به بههرەيهی گهلهکهمان بهخ ر ب ت!
دووشهممه٢٠١٧/٥/٢٢ ،
دە ن به وشتريان گوت بۆچی ميزکردنت له پشتهوەيه؟ گوتی چيم وەک
خه کی ديکهيه تا ئهوم واب ت! مهﻻکانی ئ ران هيچ شت کيان وەک
خه کی ديکه نييه .لهو سهردار و بندارانهی سوپا کهيان ،وابزانم قاسم
سولهيمانی بوو ،که به بۆنهی کۆچی دوايی کاک نهوشيروان مستهفاوە
نامهی سهرەخۆشيی ئاراستهی مام جهﻻل کرد!
کابرای ف باز ،نه حکوومهتی ههر می به هيچ زانی ،نه ڕ کخراوەی
گۆڕان و نه تهنانهت يهکيهتی نيشتمانی و بازی بهسهر ههموو ئهوانهدا
دا ،بۆ ئهوەی کورد به هيچ دابن ت و پرسه نامه ب تامهکهی خۆی بۆ
کهس ک بن ر ت که نه ئاگای له دنيايه ،نه له مافيها! مام جهﻻلی فهقير
لهو نهخۆشييهدا چ دەزان ت ک زيندووە و ک مردووە ،که تۆ نامهی
سهرەخۆشی بۆ دەن ری! ئايا ئهوە ب ڕ زی به حکوومهت و ههموو
حزبهکان نييه که ﻻپرەسهن کی ﻻبهﻻ زيندووی کورد به هيچ نهزان ت و
نامه بۆ مردووان بن ر ت؟
چ کهردەن! ئهوە کوردە و دراوس کانی؛ ئهوەش مهﻻی قوم و مهشههدن
و سياسهت کردنيان .ئهی حزبه کوردييهکانی باشوور که عيسا پهژمان و
قانعی فهرد و ئاغاکانيان به دۆستی خۆيان ناودەبهن ،کهی لهو خهوی
غهف هته ڕادەبن و دۆست و دوژمنی خۆيان ل ک دەکهنهوە؟1
س شهممه٢٠١٧/٥/٢٣ ،،

 . 1بۆ نموونه ،بڕوانه وتوو ژی نهمر مامۆستا برايم ئهحمهد لهگهڵ کاک عهلی کهريمی
له سهر يوتيووب و قسهکانی سهبارەت به پهژمان.
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ئ وارەی ڕۆژی شهممهی ڕابردوو بارانی خ ر وب ری ئيسﻼمی عهزيز
بهسهر  ٧٠بنهما هی ب تاواندا باری و په هی دا .س ڕۆژە له ههموو
ڕۆژنامه و ڕاديۆ و تهلهفيزيۆنهکانی بريتانيادا باس باسی ئهو تاوانه
مهزنهيه که دەسن ژ کی ب ئهخﻼقی داعيش ڕۆژی شهممه له شاری
مانچستر کردی و له ئهنجاميدا ،زياد له  ٧٠کووژراو و برينداری ب
تاوان بهسهر دەستی بنهما هههژارەکانی ئهو شارە ميوان لهخۆگرەدا
مايهوە.
ئهمڕۆ يهکهم ڕۆژی ئيشکردن بوو دوای ئهو ڕووداوە د تهز نه.
تهرجهمهم بۆ پهناخواز کی کورد دەکرد که ئهويش س ڕۆژە گهيشتۆته
بريتانيا و گوتوويهتی تهمهنم  ١٧سا نه .ئهو کهسهی وا چاوپ کهوتنی
لهگهڵ دەکرد خانم کی ئينگليز بوو .دوای پرس وجۆ له تهندروستی و
پهروەردەی کوڕە ﻻوەکه ،ل ی پرسی "ئايا نو ژ دەکهی؟ دەتهو ت
مزگهوتی گهڕەکهمانت پيشان بدەين؟ بهرما ت دەوێ له ما هوە نو ژی
لهسهر بکهيت؟ قورئانت دەوێ بتدەين ؟" و پاشان گوتی "لهم شو نهی وا
تۆی ل دەژيت ،تهنيا گۆشتی حه ڵ به خه ک دەدەين ،کهس گۆشت
بهرازت نادات " و شتی ديکهی لهو چهشنه ....سهرەڕای ئهو ڕاستييهی
که ئهويش وەک ههموو خه کی و تهکه له ناخی د هوە ئازيهتباری
ڕووداوەکهی مانچستر و هاود ی بنهما هی قوربانييانی جينايهتهکهن ،نه
نيشانهيهک له ڕق و کينهم لهو ژنهدا بهدی کرد و نه بوغز ک دەرحهق
بهو پهنابهرە ،که موسو مان کی خاوەن بڕوای نو ژکهر وەک ئهوەی
مانچستر بوو.
کات ئهو دوو ڕووداوە ﻻی يهک دادەن م ،چيم پ ناکر ت جگه لهوەی
سهری تهعزيم دانهو نم بۆ ئهو فهرههنگه پ شکهوتووەی ئوروپا ،که ت يدا
تاکه کهس به پ وانهی فهرديی هه دەسهنگ نر ت نهک لهڕ گهی
پ شداوەری و بهستنهوەی به پ شينهيهکی ئايينی و نهتهوەيی گشتييهوە-
پ شينهيهک که خه کانی ديکه پ کيان ه ناب ت و ئهو تاکه به ئهگهری
زۆر ،هيچ پهيوەندييهکی پ وە نهب ت .ل رە ،ئهساسی داوەری کردن
لهسهر 'ب تاوانی'ی تاک دانراوە .به م له و تانی ئ مهماناندا ما ی
بيرکردنهوەی خه ک ديوارەکانی به قوڕی دەمارگيريی ئايينی سواغ
دراوە و له ئهنجامدا به فرسهخ لهو ش وازە داوەری کردنه مرۆڤانهيه
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دوورين که ئهوان ﻻی کهم پ نجسهد سا ه کردوويانهته بنهما بۆ
بيرکردنهوە و هه سهنگاندنهکانيان .ﻻی ئ مه ،نهيار و ناحهز ،بيهو ت يان
نا' ،تاوانبار'ە و ئهوە سهلماندن و به گهی پ ناو ت! ههر ئهوەشه داعشی
شيعه له تاران و داعشی سوننه له مووسڵ حکوومهتمان بهسهردا دەکهن،
ههر لهو دوو شو نهش نا ،له ههموو و ت کی ئيسﻼميدا.
پ نج شهممه٢٠١٧/٥/٢٥ ،
Chelsea Flower Show
چهند ڕۆژ که پيشانگهی گوڵ له ناوچهی 'چ سی'ی لهندەن کراوەتهوە.
سا ن کی زۆرە به حهسرەتی چوون و ديتنی ئهو پيشانگه ناودارەوەم که
 ١٠٥سا ه لهمانگی مهی دا بۆ ماوەی حهوتوويهک دەکر تهوە و
خوداپ داوان دەچنه سهير و سهيرانی .بليتی چوونه ژوورێ له تاقهتی
ئ مهماناندا نييه ،جا من خۆم به ديتنی جوانييهکانی له سهر تهلهفيزيۆن
ڕازی کردووە.
ئهی ئهوانهی وا جوانی دەپهرستن! ئهو دەرفهته م ژووييه لهدەست مهدەن
و ئ واران به ديتنی بهرنامهی پيشانگهکه لهسهر تهلهفيزيۆنی بی بی سی
زاخاوی م شک و چاو و ناخ و ههناوتان بدەن .پيشانگهکه و بهرنامه
تهلهفيزيۆنييهکه دوو ڕۆژی ديکه کۆتاييان پ د ت و پاشان دەب وەک
من ،تا سا کی تر چاوەڕوانی ئهو ڕازاوەييه ب و نهيه بم ننهوە .عجلوا
بالمعرض قبل الموت!
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يهکشهممه٢٠١٧/٥/٢٨ ،
دو شهو چوومه ديتنی بهرنامهيهکی مۆسيقای ئ رانييهکان له 'لۆگان
هاڵ'ی لهندەن .ئۆڕک سترای فيﻼرمونيکی ڕۆژهه تی پاريس به
هاوکاريی گرووپی کۆرسی 'بههار' بهرنامهيهکی خۆشيان پ ک ه نابوو
که حهزت دەکرد دەيان سهعات دابنيشی و گو يان بۆ ڕابگری.
کۆنداکتر واته بهڕ وەبهری ئۆڕک ستراکه ،هونهرمهند کی ئ رانبييه به
ناوی 'ئارەش فوﻻدوەند' که من به حيسابی ناسناوەکهی ﻻم وايه دەب به
بنهچهک کورد و خه کی ناوچهی کرماشان ب ت .فوﻻدوەند هاوڕێ
لهگهڵ ههوادانهری ميوان 'ميهردادی بهران' چهند ههوای کۆن و نو ی
فارسييان پ شکهش کرد که تايبهتمهنديی بهش کيان ڕ ک خستنهوە و
سازدانهوەی نو ی ههوا کۆنهکان بوو به ش وەيهک که بتوانر ت به
ئام ری ئۆڕک سترايهکی فيﻼرمونيکی ڕۆژئاوايی بهڕ وە ببر ت.
ئۆڕک ستراکه له شهش ويۆ ۆن ،چوار کۆنترباس و پ نج ئام ری فوويی
پ ک هاتبوو و تاقه نيشانهی ئ رانی بوون به سهريانهوە ،ئام ری پڕکاشن
بوو که ژەنيارەکهی ،ههم دمبهک و ههم دەفهی دەژەند .ه نانی دەفه بۆ
ناو ئۆڕک سترايهکی پاريسی ،کار کی داه نهرانه بوو.
جياوازيی کار و ستايلی کارەکانی دوو کۆنداکترەکه گهل ک ئاشکرا بوو
و لهکات کدا تايبهتمهنديی کاری 'فوﻻدوەند' نو کردنهوەی ههوا کۆنهکان
بوو' ،بهران' بهرههمی نو تری پ شکهش دەکرد و يهک لهوانه ،ههوای
"خون ارغوانها" بۆ شيعر کی شاعيری شۆڕشگ ڕ سهعيد سو تانپور
دانرابوو.
ئهم چهشنه کارە دەتوانر ت بۆ مۆسيقای کورديش بکر ت و گهل ک
هيوادارم ئۆڕک سترای فيﻼرمونيکی کوردستان و موکريان له سنه و
ساب غ بتوانن له ﻻيهکهوە ههوا کۆنه کوردييهکان نوێ بکهنهوە و له
ﻻيهکی ديکهوە ڕوويان له داهاتوو ب ت و ڕ گا بۆ ئهوە خۆش بکهن
دەنگی مۆسيقاکهمان به جل و بهرگی ئهمڕۆييهوە له هۆ ه گهورەکانی
جيهان بهرز ب تهوە .مۆسيقای کوردی ،ئهگهر خاوەنی ههب ت ،گهل کی به
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بهرەوەيه و شياويی هونهريی بۆ ئهو به جيهانی بوونه ههيه به مهرج ک
له زەلی فۆلکلۆر ب ته دەرەوە و له ههوای تازە دا ههوا هه مژ ت.
دوو شهممه٢٠١٧/٥/٢٩ ،
وتار کی فارسی کاک ڕەحمان حوسهين زادەم له ما پهڕی فارسيی
"اخبار روز" دا خو ندەوە و پشتمی پ لهرزی .نووسهر ه رشی
کردبووە سهر کۆمه ه و پ نج حزبی ديکهی ڕۆژهه تی کوردستان و
کۆبوونهوەيان له ههول ر بۆ پ که نانی بهرەی يهکگرتوو و بايکۆت
کردنی هه بژاردنهکانی ئ ران .ئهوەی کهسان ک دژ به سياسهتی
حزبهکان بوەستن و ڕەخنهيان ل بگرن ،له بارودۆخی ديموکراتيدا،
شت کی ئاساييه و ئاشکرايه دەب ئازاديی ئهوە ههب ت که ههموان بتوانن
ڕا و بۆچوون و هه و ستی خۆيان ب پهردە دەرببڕن.
به م ئهوەی سهمهرە بوو توند وتيژی ه رشکاری نووسهر بوو دەرحهق
به بزووتنهوەی نهتهوايهتی کورد و پ که نانی بهرەيهکی يهکگرتوو له
ن وان شهش حزبی ئوپۆايسيۆنی .ئهو هه و سته سهيرە خستميه بيری
چهپ ئاژۆييهکانی خۆم له ڕابردوودا؛ منيش چل سا ک پ ش ستا
بهرانبهر به ه ی سياسيی ناحهزی خۆم ئاوا هه و ستم دەگرت و بهناوی
پ شکهوتنخوازی و مارکسيزمهوە بزووتنهوەی نهتهوايهتيی کوردم
مهحکووم دەکرد .تهنانهت کات له سا ی  ١٣٦٠دا ماوەی  ١٠ڕۆژ ک
له تاران گيرام به ههمان هه و ستهوە وە می پرسياری 'بازجو'ەکانم
دەدايهوە و حزبی ديموکراتی کوردستان و کۆمه هی شۆڕشگ ڕم به 'دژی
شۆڕش' ناو دەبرد و مهحکوومم دەکردن .ئهوە هه و ستی ئهودەمی
ڕ کخراوەکهم بوو و بهداخهوە منی ساويلکهی لهگو ی گادا نووستوو
بهب هه سهنگاندنی شهخسی دووپاتم دەکردوەوە.
ئ ستا که بير لهو سهردەمانه دەکهمهوە ،عارەقی شهرم به ڕوخسارمدا
د ته خوارەوە و نامهوێ بۆ ئهو هه ه گهورەيهی کردوومه ،خۆم ببهخشم.
ڕەنگه نووسهری وتارەکهش چل سا ی ديکه وەک ئ ستای من پهی به
هه هی ئهمڕۆی ببات ،به م به داخهوە ئهودەم درەنﮓ دەب ت و گهڕانهوە
بۆ ئهمڕۆ نهگونجاو .و تهکهمان ئهوەندەی له دەست دوژمن دەيخوات
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دوو ه ندە له دەست دۆست .کوردستان چاوی له ڕۆلهکانيهتی و دوای
ئهو ههموو شکست و ههرەسهی تووشی هاتووە ،چيتر بهرگهی هه هی
ڕۆژبهڕۆژی ڕۆ هکانی ناگر ت .سهد مخابن بۆ ئهو ب ئهزموونيانه و
داخ و حهسرەت بۆ نهبوونی د سۆزی و خهمخۆريی نيشتمانی.
پ نج شهممه٢٠١٧/٦/١ ،
له ئهفغانستان گۆڤار کی تايبهت به ژنان چاپ بووە که به گو رەی ههوا ی بی
بی سی ،ناوی "گﻼرە"ی کورديی لهسهر دانراوە .بهرههمه نهرانی گۆڤارەکه
گوتوويانه ئهو ناوە کوردييه ئيلهامی له کچانی خهباتکاری کورد لهعيراق
وەرگرتووە که دژ به داعيش شهڕ دەکهن".
شانازی دەکهم که پهيامی قارەمانانی کۆبان و شنگاڵ گهيشتۆته گو ی جيهانييان
و ئ مه ئهمڕۆ دەنگدانهوەی له ئهفغانستانهوە دەبيسين ،با ئهردۆغان و
حکوومهتهکهی له گهرووی چهپه ی گورگه بۆرەکانهوە بلوور نن و ببۆڕ نن.

دووشهممه٢٠١٧/٦/٥ ،
له نيوەی دووههمی مانگی ڕابردوودا دوو مۆرەی گرنگی سياسی،
گۆڕەپانی سياسهتی کوردستانيان بهج ه شت .ئهمڕۆ ههوا ی کۆچی
دوايی مامۆستای نهمر عهزيز محهممهد ڕاگهي نرا و  ١٢ڕۆژ پ شتريش
کاک نهوشيروان مستهفا کۆچی دوايی کرد.
مامۆستا عهزيز محهممهد ههموو تهمهنی خۆی سهرفی خزمهت به
چهوساوەکان کرد و يهک لهو س کوردە بوو که خه تی ل نينيان پ
بهخشرابوو )ﻻهووتی کرماشانی ،حهيدەر عهلييۆفی سهرەک کۆماری

پ شووی ئازەربايجان که به ڕەچه هک کورد بوو و مامۆستا عهزيز
محهممهد( .به داخهوە بنکه ههوا دەرييهکانی ناوخۆ ههوا ی مردنی

مامۆستا تهنيا له ماوەی ڕۆژ ک و دوانی يهکهمدا ب و کردەوە و ئيتر
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ب دەنگييان ل ه نا ،ئهوە بۆ کهسايهتييهکی مهزن و شو ندانهر وەک ئهو
له شو نی خۆيدا نهبوو و نيشانهی ب ميهرييهکی زۆری به سهرەوە بوو.
لهو ماوە کهمهشدا ،ههند ک لهو کهسانه وا ههوالهکهيان ڕادەگهياند،
کهسايهتی مامۆستايان به حزبی شيوعی عيراق و سياسهتهکانی سۆڤيهتی
پ شووەوە دەبهستهوە که کار کی بهج بوو و دەبوايه وا ب ت لهبهر
ئهوەی ژيانی سياسيی مامۆستا له کار و کردەوەی حزبی شيوعی
عيراقيدا خوﻻسه دەبووەوە .به م سهمهرە ئهوەيه بۆ هه سهنگاندنی
کهسايهتی کاک نهوشيروان مستهفا کهس باس کی ئهوتۆی له
سياسهتهکانی کۆمه هی مارکسی -ل نينی کوردستان و چاﻻکييهکانی دەيان
سا هی نهکرد ،که ئهو بهرپرسی يهکهمی بوو .باسی کۆمه ه هيچ ،دوور
و نزيک تهنانهت ناو کيش له مائۆئيزم و هه هوپه هکانی نهکرا و پۆل
پۆت و کامبوجيا و کاری هاوش وەی ئهوان له کوردستان ،بهچاوی کهسدا
نهدرايهوە.
من نا م دەبوايه ئهوە بکرايهت لهبهر ئهوەی له سهرەخۆشی و پهيامی
دوای مردندا ههمووان ههوڵ دەدەن دەست نيشانی کردەوە چاکهکانی
کهسی کۆچکردوو بکهن و هه هوپه ه به نهوە بۆ دەرفهتهکانی دواڕۆژ.
به م ئهوەی پ م سهيرە ئهو يهک بان و دوو ههواييهيه .بۆچی ئهو نهريته
بۆ يهک ک ڕاسته و بهڕ وە دەبر ت ،به م بۆ يهکی ديکه له ههمان و ت
و ههمان مانگدا هه هيه و ناب بکر ت! ئايا گۆڕەپانی سياسهتی کاڵ و
کرچی کورد ئهوەمان پ دەکات يان ئ ستاش ڕۆحی مائۆ به ژوور سهری
حزبه کوردييهکانهوە دەگهڕ ت؟
چوارشهممه٢٠١٧/٦/٧ ،
ههوا ی دوو ه رشهکهی ئهمڕۆی ناو شاری تاران گهل ک ناخۆش بوو.
باوەکوو دوژمن کی کورد ه رشی کردبووە سهر دوژمن کی ديکهی
کورد ،به م ئهو تيڕۆڕە کو رە و کوشتنی خه کی ب تاوان ،نه ج گهی
پهسندە و نههيچی بۆ کورد ت دايه .ڕەشکوژی ههرکهس ک بيکات،
مهحکوومه!
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و دەچ ئهمجارەش کورد به ساويلکهيی کهوتب ته داو کهوە که
ئهنجامهکانی ج ی نيگهرانين .ئ ران له پيﻼن دەگهڕ ت دژ به کوردستانی
باشوور ،چ له ڕ گهی جاشهکانی حهشدی شهعبييهوە ب ت و چ
ڕاستهوخۆ .دەب ههمووﻻيهک وشياربين و بيانوويهکی وايان نهدەين به
دەستهوە که شان بهشانی ئهردوغان و عهبادی پيﻼن کمان بۆ بن نهوە و
ه رش کمان بکهنه سهر .ئهوە کار کی دوور له چاوەڕوانی نييه.
سهلهفييهکانی کوردستان ڕاستهوخۆش نهب ت ،ناڕاستهوخۆ دەسن ژی
مهﻻکانی ئ رانن و سا ن کی زۆرە کاريان لهسهر دەکهن و له داو نی
خۆياندا پهروەردەيان دەکهن بۆ ئهوەی بيانکهنه م ۆزمی بيری نهتهوەيی
و پ شکهوتنخواز.
ڕووداوەکهی تاران خستميه بيری ئهو دەمهی وا دوو ﻻوی کورد له
سا ی  ١٩٦٨يان ٦٩دا ،به ﻻسايی کردنهوەی فهلهستينييهکان فڕۆکهيهکی
عيراقييان ڕفاند و به حيسابی ک شه و ن وان ناخۆشييئ عيراق لهگهڵ
ئ ران ،ه نايانه تاران .حکوومهتی شا دەست بهج گرتنی و له ماوەی
چهند ڕۆژدا ههردوکيانی ئيعدام کرد .لهبيرمه ناوی يهکيان ئهنوەر بوو،
به م نهمزانی سهر به چ حزب و ﻻيهن ک بوون لهبهر ئهوەی باشووری
کوردستانيش ب دەنگی ل کردن و تهنانهت ئ ستاش کهس ناويان ناه ن ت.
ڕووداوی ئهمجارەش له ناوەرۆکدا زۆر جياواز نييه له ڕووداوی ئهو
سا ه و ئهگهر ههوالهکان ڕاست بن ،ﻻی کهم پ ج کورد بوونهته
قوربانيی گهمژەييهک .ئهودەم دوو کوردەکه به ساويلکهيی کهوتبوونه
شو ن سياسهتی باوی ڕۆژ له ڕۆژهه تی ناوين ،ئ ستاش و دەچ ههر
وا ب ت به م به بهرگ کی ئايينييهوە! ئهو کارانه کورد ناگهي ننه هيچ
شو ن ک .کهم و زۆر ههموو و تانی جيهان ،به ئهمريکاوە،
ڕووداوەکهيان مهحکووم کرد و ئهوە ڕاستهوخۆ مهحکووم کردنی
داعيشه به م ناڕاستهوخۆ کورديش دەگر تهوە .ئهگهر وشيار نهبين،
واههيه دوای نيشتنهوەی تهپ وتۆزی ڕووداوەکه ت بگهين چ زيان کی
گهورەمان ل کهوتووە.
لهو ناوەدا ،يهک شت بۆ من ڕوون نييه ،ئهويش ئهو پرسهيه که ئايا
کوردە داعيشه کووژراوەکان ڕاستهوخۆ گهيشتوونهته بهههشتی خوا و
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ئ ستا لهوێ دەستهمﻼنی  ٧٢فريشتهی با بهرز بوون يان نا؟ کهس ههيه
ههوا هکهم بۆ پشتڕاست بکاتهوە؟
پ نج شهممه٢٠١٧/٦/٨ .
له يادداشتهکانی دووس ههفته پ شتردا گوتم مهﻻکانی ئ ران کار کی زۆريان
بۆ نيفاق خستنه ناو خۆشک و برايانی کاکهيی له باشووری کوردستان کردووە.
وا ههوا ی ئهوە دەگات که به کاکهيی نهوەستاون و له ناو موسو مانانيشدا کاری
تهبليغييان کهم نهبووە .بهگو رەی ههوال ک ،کابرايهکی خهيا وی له

سهنگهسهر ماوەيهکه خۆی له کوردی ههژار کردۆته محهممهدی مههدی
و بهتهمايه خوا بيهو ت يان نهيهو ت ،ئهم خۆی چارەسهری ک شهکانی
سهرتاسهری جيهان بکات؛ له ئهمريکا عهقڵ بدات به تڕامپ ،بريتانيا
بگهڕ ن تهوە باوەشی ئوروپا ،بۆمبای ئهتۆميی له دەست کۆريای باکوور
دەرب ن ت و مهﻻکانی ئ رانيش بگهڕ ن تهوە سهر مينبهرەکانيان له قوم و
مهشههد!
-

-

باشه ،ئهو برادەرەمان ئهو خهباته مهزنه جيهانييه به چ
ه ز کهوە دەکات؟
جا قابيله؟ ئهی داعيش و تا هبان به که کی چی د ن ئهگهر
نهکهونه شو نی و خورماکهی نهخۆن؟
خۆ ئهگهر واب ت ،سهنگهسهر دەب ته پايتهختی ههموو جيهان و
له عهڕش و قوڕشهوە ئينس و جان ڕوو دەکهنه کوردستان،
يووئ ن و مووئ نيش نام نن و حکوومهتی ههر م دەب ته
حکوومهت کی جيهانی!
پيرۆز ب ئهو دەسکهوته!
هه پهڕن خه کی کۆسته!
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ههينی٢٠١٧/٦/٩ ،
له کومۆنيزمهوە بۆ کۆربۆنيزم!
دو ن له بريتانيا هه بژاردنی سهرانسهريی پهڕلهمان بوو .حزبی
حاکمی پار زگار هه بژاردن کی پ ش وەختی ڕاگهياند بهو هيوايهی که
'ج ڕمی کۆربن' ڕ بهری حزبی کار توانای بهربهرەکانی کردنی ئهوانی
نييه و دەتوانن دەنگ کی زياتری خه ک بۆخۆيان مسۆگهر بکهن؛ لهو
ڕ گهيهشهوە زياتر ئهسپی سياسهته هه هکانيان سهبارەت به 'بر گزيت'
و جيابوونهوە له يهکيهتی ئوروپا تاو بدەن؛ له سکۆتلهندەش حزبی
ناسيۆناليستی سکۆتلهندييهکان ت ک بشک نن .ئينجا هاتن به خه کيان گوت
گوايه بۆ مهسهلهی جيابوونهوە له يهکيهتی ئوروپا پ ويست به
حکوومهت کی 'بهه ز و سهقامگير' ههيه و ئهوان لهڕ گهی ئهو
هه بژاردنهوە دەسه ت کی ئهوتۆ دادەمهزر نن.
هه بژاردنهکه به پ چهوانه گهڕا و حزبی حاکم ،که بۆ ڕيش چووبوو،
سم يشی لهسهردانا و ئ ستا بۆ ئهوەی لهسهر حوکم بم ن ت ،مهجبوور
بووە لهگهڵ حزب کی بچووکی ڕاست ئاژۆی ئيرلهندييهکانی باکووردا
يهک بگر ت و ژمارەی نو نهرانيان له ناو پهرلهمان بگاته نيوەی ١+ی
ئهندامان که بتوان ت حکوومهت پ ک به ن ت.
من که له ههموو سا نی ژيانم له بريتانيا ،ﻻيهنگری حزبی کار بووم،
باوەکوو ئهمجارە هيوايهکی کهمم به ج رمی کۆربن ههبوو ،به م لهبهر
سۆز و خۆشهويستيی ڕ بازەکه و شهخسی ئهو ،لهگه ياندا مامهوە و
خۆشحا م که سهرکهوتن کی گهورەيان دەستهبهر کرد .هه بژاردنهکه چهند
شهق ی نو ی ل درابوو:


ﻻوان بهگشتی بهرەو چهپ هاتبوون و متمانهيان به
پار زەرەکان نهبوو .خهتی ش وە چهپی کۆربن سهرەڕای
ههموو دژايهتييهکی حزبه ناسيۆناليسته توندڕەوەکان وەک
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حزبی سهربهخۆيی خواز و دژە ئوروپای نايجڵ فاراژ و
ڕۆژنامه ڕاست ئاژۆکان وەک دەيلی مهيل و سان،
سهرکهونت کی زۆری دەست کهوت و ژمارەی ئهندام
پهرلهمانهکانی گهل ک زياتر لهوەی پ ش بينی دەکرا له زيادييان
دا؛


حزبه ڕاست ئاژۆکان له زوربهی شو نهکان تووشی شکست
هاتن؛



لهندەن و شارە گهورەکان که ب گانهی زياتريان ت دايه ،به
دەست حزبی کارەوە مانهوە به م پار زگا و شارەکانی
دەوروبهری لهندەن ،که خه کهکهيان بهگشتی بريتانی و واههيه
بهش کيان ناحهزی کۆچبهران بن ،بوونهوە به م کی حزبی
پار زەر؛



دوو کورد له سهر ليستهی حزبی کار بهربژ ری دوو ناوچه
بوون له لهندەن و دەوروبهری ،به م به داخهوە هيچکاميان
دەنگی پ ويستيان نهه نايهوە.



بهگشتی نزيکهی  ٥٠ئهندام پهرلهمان له کهمايهتييه ڕەش و
غهيرە سپييهکان چوونه ناو پهرلهمانهوە.



ژمارەی ژنانی ئهندام پهرلهمان ئ ستا له ههموو هه بژاردن کی
پ شوو زياتر بووە.
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دووشهممه٢٠١٧/٦/١٢ ،
سوننی کوژی!
کاری هه هی تيڕۆڕيستيی ههفتهی ڕابردوو بيانووی چاکی داوەته دەست
سوپا و وەزاڕەتی ئيتيﻼعاتی ئ ران بۆ ل دانی ههموو ئهو چاﻻکانهی وا له
ناوچه کورد و سوننه نشينهکان دژايهتی حکوومهت دەکهن.
به پ ی ههوا ی ئهم ڕۆژانه ،نهک ههر له کوردستان ،به کوو له سيستان
و بهلووچستان وناوچه تورکمهن نشينهکانی باکوور ههتا سوننهکانی
باشووری ئ ران ،خه ک کهوتوونهته بهر ه رشی "سهربازانی گومنامی
ئيمامی زەمان" و نه کهس ههيه بهرگريان ب ت ،نه کهسيش به يارمهتی
گيراوەکانهوە د ت.
کار کی مندا نهی ب بهرنامهی چهند ﻻوی ب ئهزموونی دەمارگير
)يان خود ف رکراوی دەستی ئيتﻼعات( ،ئاکامی وا ناحهزی ل کهوتۆتهوە
و لهداد دا زياتريشی ل دەکهو تهوە .سوپای پاسداران زۆر وا ههيه
بهوەش نهوەست ت و دەستبداته جينايهتی زۆر لهو ناوچانه و له عيراق و
باشووری کوردستانيش.
دۆخهکه گهل ک ئا ۆز و زۆر ناسکه و له ڕۆست هاتنی وشياری و
ل زانيی زۆری دەو ت .هيوادارم ک شه ناوخۆييهکانی ههر م و شهڕە
پهڕۆ ل يان بگهڕ ت به مهسهله گرنگهکان و يهک لهوان ئهم پيﻼنه
داڕژاوە ،به باشی ڕابگهن.
پ نج شهممه٢٠١٧/٦/١٥ ،
دو ن ڕووداو کی د تهز ن له لهندەن ڕوويدا و با هخانهيهکی  ٢٤نهۆمی
له ناوەڕاستی شارەکه ئاگری گرت .ژمارەی کووژراوان تا کاتی ئهم
نووسينه گهيشتۆته  ١٧کهس و بريندار کی زۆريش براونهته شهش
نهخۆشخانهی شار .سهرجهم  ١٢٠بنهما هی دانيشتووی بينايهکه ئاوارە
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بوون و ههموو کهل وپهل کی ژيانيان لهدەست چووە .کارەساتهکه گهل ک
مهزنه و خه ک لهههموو شو ن کهوە چوونهته يارمهتيدانی ب ماڵ و
حا هکان.
من پ شتر به ميوانی چوومهته ناو ئهو با هخانهيه و دۆست و ناسياويشم
لهناوياندا ههيه ،که بهختهوەرانه ههموويان سهﻻمهتن .به گو رەی
ههوا ی برادەر کی شارەزا ،سهرجهم پ نج بنهما هی کوردی ڕۆژهه ت
و باشوور لهگهڵ چهند بنهما هی کوردی سووريا لهو دا دەژيان .ه شتا
کاری پشکنين کۆتايی نههاتووە و به ڕوونی نازانر ت ک ماوە و ک
نهماوە.
ژيان له با هخانهی وا بهرز ههميشه ئهستهم و ج گهی نيگهرانی بووە،
به م چ کهردەن؟ ئهوە ژيانی کۆچبهرييه و ههر ئهوەندەی چاوە
خانوويهک له شو ن ک بدر ته کهسهکه ،وەريدەگر ت.
خه کانی دانيشتووی با هخانه ،دراوس کانيان و به گشتی خه کی ههموو
و ت ناڕەزاييان ههيه لهو خزمهتانهی دەبوايه حکوومهتی ناوچهيی
ئاراستهی بکردايه و نهيکردووە .ديارە دابين کردنی خانووبهرە و
ڕەچاوکردنی ههموو ﻻيهن کی ئاسايش بۆ ئهو خه که زۆرەش کار کی
هاسان نييه ،به تايبهت که ئ ستا و تهکه تووشی قهيران کی گهورەی
ئابووری هاتووە و بودجهی ههموو خزمهتگوزارييهک له چوارچ وەی
حکوومهته ناوچهييهکاندا له کهميی داوە .لهندەن  ٣٣حکوومهتی
ناوچهيی ههيه و ناوچهی و ست مينستر و ک نزينگتن دەو همهندترينيانه،
که با هخانهکهش لهو دا هه کهوتووە.
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س شهممه ٢٠١٧/٦/٢٠
حهيدەر عهبادی سهرەک وەزيرانی عيراق ،که دژ به گشتپرسيييهکهی
کوردستان هه و ستی گرتووە ،سهردانی ئ ران و دوو و تی عهرەبی
ناوچهکهی کردوووە بۆ وەرگرتنی پشتيوانی ئهوان و تهنيا ه شتنهوەی
حکوومهتی ههر م .ئايهتو خامنهييش که ناوی خۆی ناوە ڕ بهری
ههموو موسو مانانی جيهان و وەک ئهرک کی ئاسايی خۆی ب ت ،دەست
له ههموو کاروباری و تانی ناوچهکه وەردەدات ،دو ن به پ چهانهی
ههموو عورف کی ناونهتهوەيی ههڕەشه و گوڕەشهی له کوردی باشوور
کردووە و فهرموويهتی گشتپرسی نهکهن.
کورد له داگيرکهری خاکهکهی و دوژمنهکانی خۆی لهوە زياتر
چاوەڕوانی ناکات ،به م ئهوەی ج گهی نيگهرانييه ئهوەيه کۆماری
ئيسﻼمی خۆی خزاندۆته ناو کۆمه گای باشووری کوردستانهوە و
ناڕاستهوخۆ ههو ی گهورە کردنهوەی کهلهبهری ن وان حزبه سياسييهکان
دەدات.
تاقه هيوايهک بۆ بهربهرەکانی ئهو و داگيرکهرانی ديکهی خاکهکهمان
ماب ت يهکگرتوويی ڕيزەکانی گهله .تۆ ب ی لهو ماوەی س مانگهی وا
بۆ ئهو ڕۆژە م ژووييه ماوە ،حزبهکان و ڕ بهرانيان نهيهنه سهر عهقڵ و
ڕيزەکانيان يهک نهخهن؟ ئهگهر ئهوە ڕوونهدات ههرگيز گهل
نايانبهخش ت و زۆر واههيه ههرگيز مهجال کی ديکهی وا بۆ کورد
هه نهکهو ت.
چوارشهممه ٢٠١٧/٦/٢١
زەکات ،وەک گرفت کی گهورەی کۆمه گا له و تی موسو مانان
به گو رەی ههوا کی ما پهڕی ڕووداو ،زەکاتی تهنيا  ٣ميلياردری
کوردستان دەکاته بڕی  ٣٠٠مليۆن دۆ ر .ئهو پارە زۆرە به ک دەدر ت
و چۆن سهرف دەکر ت؟ له حا کدا حکوومهتی ههر م مووچهی
فهرمانبهرانی پ نادر ت و بهغدا پارەی نهوتهکهيان ل دەبڕ ت ،ئهو
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زەکاته بۆچی دەب بدر ته دەست چهند مهﻻی مزگهوت که نه حيسابی
بانکيان لهژ ر کۆنترۆ ی دەولهتدايه و نه کهس دەزان ت چی لهو پارە
زۆرە دەکهن.
مهﻻ و مزگهوت حکوومهت کن له ناو حکوومهتدا ،ڕاست وەک داهاتی
"آستان قدس رضوی" له شاری مهشههدی ئ ران که گهورەترين
سهرمايهداری ههموو و تهکهيه و مهﻻکان دەيخۆن و دەيبهن ،کهسيش
نييه له ژوور سهريانهوە بزان چی لهو پارەيه دەکر ت که خه کانی دڵ
ساف به نييهتی باشهوە دەيدەنه سندووقی خ ر و خ رات ک وا به ناوی
ئيمام ڕەزاوە دانراوە به م دوای دزی و فزييهکان که گوايه تهنيا ج گری
سهرۆکهکهی لهم ڕۆژانهدا  ١٣ههزار مليارد تمهنی دزيوە و هه تۆته
دەرەوەی و ت ،بهشی بهرچاوی ئهوەی دەم ن تهوە سهرفی حيزبو ی
لوبنان و پاراستنی بهشار ئهسهد له سووريا دەکر ت ،يان دەدر ته
حهماس و و شيعهی حوثی له يهمهن و حهشدی شهعبی له عيراق بۆ
ئهوەی هيﻼلی شيعی پ ک ب نن يان دەيان شو نی وەک نيجريه بۆ ئهوەی
برەو به شيعايهتی له ئهفريقا بدەن.
پ نج شهممه٢٠١٧/٦/٢٣ ،
کورد سهرەڕای ژيانی ئهستهم و شهڕ و ک شهی زۆری سياسی و
ئابووری ،خه کانی قسهخۆشی زۆرن .شيعر کی ب رتۆ د بر شت ههيه
دە "ئايا له سهردەمی شهڕدا شيعر دەگوتر ت؟" ههرخۆيشی وە م
دەداتهوە و دە " :به ی سهبارەت به شهڕ!" به م قسه خۆشی کورد
تهنيا سهبارەت به شهڕ قسهيان نهکردووە و لهههموو بوار کی ژيانی
کۆمه يهتيدا ئهسپی تهنزيان تاوداوە.
زۆر حهيفم ل د ت قسهکانی مامۆستا عهلی خهندان گۆرانی ب ژی نهمر
بفهوت ن .ب ی کهس قۆ ی ل هه نهما و گردوکۆيان نهکات؟
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شهممه٢٠١٧/٦/٢٤ ،
پيری دەستگير
ئهمڕۆ ههوا ی کۆچی دوايی بيرمهند ،کۆمه ناس و زمانهوانی
مارکسيست  -ف مينيستی کورد ،کاک ئهميری حهسهنپوور ،ڕاگهي نرا.
مهرگی کاک ئهمير بۆ بزووتنهوەی چهپ و خهباتی سياسی و بواری
ل کۆ ينهوە له م ژوو و ئهدەبی کوردی خهسار کی گهورە بوو .به ههمان
ش وە ،ههموو خه کانی کورد و غهيرەکورد که له بواری تو ژ نهوە له
سياسهت و کۆمه ناسی و م ژووی کورددا کاريان دەکرد ،ياريدەدەر کی
ب در غ و پشتگير کی د سۆزيان لهدەست چوو .من خهريکی نووسينی
بابهت کی کورتم بۆ گۆڤار کی کوردی و لهم دەرفهته کهمهی ئ ستادا بيرم
لهوە دەکردەوە ئهم چهند د ڕەی ئ رەدا به چ سيفهت ک ناوی ئهو گهورە
پياوە هه کهوتووەی کورد بهرم که بتوان ت کهسايهتی کهم و نهی ئهو
پيشان بدات ،ديتم 'پيری دەستگير' ڕەنگه بهش ک له ههست و بيرم
سهبارەت بهو ڕابگهي ن ت.
ئهوەندەی خۆم له ماوەی سی چل ساڵ ناسينی کاک ئهميردا بينيومه و
ئهوەندەی له خه کانی ديکهم بيستۆتهوە  ،کاک ئهمير ههرگيز دەستی
بهڕووی کهس کهوە نهناوە که خهريکی ل کۆ ينهوە له بوار کی تايبهت به
ژيانی کۆمه يهتی و فهرههنگی و سياسی کورد بووب ت و نهک ههر
کورديش بهتهنيا ،به کوو خه کان و گهﻻنی چهوساوەی جيهان بهگشتی.
يادی خۆشهويستی دوکتۆر ئهميری حهسهنپوور بۆ ههميشه زيندوو
بم ن تهوە .بهم بۆنهيهوە سهرەخۆشی خۆم ئاراستهی خاتوو شههرزاد
موجاب و کاک سهﻻحی کوڕيان و خوشک و براکانی کاک ئهمير
ههروەها ههموو خه کی مههاباد و سهرانسهری کوردستان دەکهم.
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س شهممه٢٠١٧/٦/٢٧ ،
ديواری ئهردۆغان
ئهو ديوارەی وا ئهردۆغانی جينايهتکار خهريکه له ن وان خاکی ئ ستای
تورکيا و ئ راندا دەيک ش ت ،چا ديران کی ديکهيه و کارەسات کی
مرۆڤايهتييه که ئهوەندەی شو ن لهسهر ژيانی کورد له ههردوو بهری
سنوور دادەن ت ،ئهوەندەش لهسهر ژينگه و سروشت و ئاژە ی ک وی و
دار ودرەخت .بۆچی دەنگی کهس دەرنايهت؟ مافی گوندنشينانی ههردوو
ﻻيهنی سنوور که لهڕ گهی ئا وگۆڕ و کڕين و فرۆشتنی کاﻻی سهر
سنووروەوە دەژين چی ل د ت؟ ئايا ئيجازە لهو خه کانه وەگيراوە که
ديوارەکه به زەويوزاری ئهواندا دەکش ت؟ ئهندام پهرلهمانهکانی کورد و
ئازەربايجانی لهئ ران بۆچی ب دەنگن؟ حزبهکان بۆچی دەنگيان ل وە
نايهت؟ تهلهفيزيۆنه کوردييهکان بۆچی قڕ وقهپيان ل کردووە؟
چوار شهممه٢٠١٧/٦/٢٨ ،
سبهی سا وەگهڕی بۆمبابارانی شيميايی شاری سهردەشت و چهند گوندی
دەوروبهريهتی.
سی سا ه حکوومهته ڕووڕەشهکانی جيهان لهو جينايهته ب دەنگن و
و تانی ڕۆژئاوا به تايبهت ئهمريکييهکان که ئهودەم به هۆی مهترسی
نانهوەی خومهينييهوە ديزەبهرخۆنهيان کرد و چاويان له سهددام قووچاند،
ئ ستاش بهﻻی مهسهلهکهدا ناچن .يادی ئهو کهسانه بهخ ر ب ت که لهو
ڕووداوە د تهز نهدا بوونه قوربانيی سات وسهودای ئهو دوو حکوومهته
چهپه ه .ئهگهر ئ ران دوای وەرگرتنهوەی خوڕەمشههر له ناو خاکی
عيراق پ شڕەوی نهکردبايه و پاسدارەکانی خومهينی نهچوونايهته
قوو يی خاکهکهيهوە سهددامی جينايهتکار زۆر واههبوو ئهو تاوانه
دەرحهق به خه کی سيڤهيلی سهردەشت و دەوروبهری نهکات و
درەنگتر ،دەرحهق به خه کی هه هبجهش .ههردوو حکوومهتهکه لهو
تاوانهدا دەستيان ههبوو.
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پ نج شهممه٢٠١٧/٦/٢٩ ،
ئهمڕۆ له ژوور کی کۆبوونهوەی 'برک ب ک کۆل ج'ی زانستگهی لهندەن
کۆڕ ک بۆ بهڕ ز دوکتۆر جهعفهر ش خ اﻻسﻼمی ڕ کخرابوو و
خه ک کی باش بهشدارييان ت دا کردبوو .بابهتی وتارەکهی کاک جهعفهر
پ نج ستانداردی جياواز بۆ يهک زمان بوو و ت يدا باسی سياسهته
جياجياکانی پ نج و تی ئهرمهنستان ،ئ ران ،عيراق ،سووريا و تورکيای
کرد سهبارەت به زمانی کوردی.
کاک جهعفهر که له شاری ئۆتاوای کانهدا مامۆستای زمانهوانه ،له
سهرەتای قسهکانيدا ئاماژەی به لهدەستچوونی کاک ئهميری
حهسهنپووری کرد و گوتی مۆنتۆر و مامۆستام بووە .هيوای
ههمووﻻيهک ئهوەيه ئ ستا که کاک ئهمير نهماوە ،ئهو بتوان شو نی
بهتا ی ئهو له بواری زمان و کۆمه ناسيدا پڕ بکاتهوە.
شهممه٢٠١٧/٧/١ ،
ههوا ی بريندار بوون و گيرانی ڕامين حسين پناهی و گيان لهدەستدان و
گيرانی چهندکهسی ديکهی بنهما هی بهڕ زی حوسهين پهناهيم لهسهر
ما پهڕەکان خو ندەوە و ڕ کخراوی ل بووردنی ناونهتهوەييش پشتڕاستی
کردبووەوە .من سهری ڕ ز بۆ ئهو بنهما ه خهباتکارە جگهرسووتاوە
دادەنهو نم .به م ﻻم وايه حزبه سياسييهکانی کورد له بهرانبهر ئهو
بنهما نهی وا پ شتر داغی لهدەستچوون ڕۆ هکانی خۆيان لهدڵ دراوە،
ئهرک کی گهورەيان لهسهر شانه و دەب خۆ لهوە بپار زن که
مهترسييهکی نوێ بۆ ئهندام کی ديکهی بنهما هکهيان بۆ بن نهوە .کاروانی
خهبات ههر بهڕ وەيه و ناوەست ت ،به م داڕشتنی بهرنامهکان ،حهکيمی
و ت گهيشتنی زياتری پ ويسته.
يهکشهممه٢٠١٧/٧/٢ ،
بهداخهوە ئهمڕۆ دوای دوو مانگی ڕەبهق ههوا ی کۆچی دوايی "خاتوو
مونيرە موفتی زادە"م ژنهفت .مونيرەخانم ،بۆ سا ن کی زۆر يارمهتيدەر
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و د سۆز کی پاک و ب ئيدديعای کۆمه گای کورد له بريتانيا بوو ،که
ههموو هه سووڕاوی و خزمهتهکانی له پ ناو داکۆکی کردن له مافهکانی
مرۆڤ و مافی ژناندا بوو نهک بۆ پله و پايه و ناو و پووڵ وپارە.
ت گهيشتوويی و ئهزموون و کارزانی و خهمخۆريی خه ک تهنيا بهش ک
لهو خهسلهتانه بوون که له کهسايهتی مونيرەخانمدا کۆببوونهوە و
کردبوويانه کهسايهتييهکی ج گهی ڕ زی کۆمه نی خه ک .لهبيرمه ههر
لهسا نی سهرەتای هاتنم بۆ بريتانيادا ڕ گهم کهوته بهردەم م زی کاری
ئهو له ڕ کخراوەيهکی پهنابهری و ئ ستاش بيرەوەريی خۆشی بهدەنگهوە
هاتن و ڕ نوماييه پسپۆڕانهکانيم ههر له ياددا ماوە .مونيرەخانم دەتگوت
ههر بۆ کار و زەحمهت و ياريدەری خو قاوە.
کوميتهی ژنانی کورد لقی بريتانيا بهو بهو بۆنهيهوە ڕۆژی شهممهی
دادێ ڕێ و ڕەسم ک له لهندەن بهڕ وە دەبات.
يادی مونيرەخانمی خۆشهويستی ههمووﻻيهک بهخ ر ب ت!
س شهممه٢٠١٧/٧/٤ ،
ئهی هاوار کوا ئهوە حا ه؟
ک شه و شهڕە دەندووکهی حزبه سياسييهکانی باشووری کوردستان
لهﻻيهک و دۆخی خراپی ئابووری ههر م و مهسهلهی گهندە ی له ﻻيهکی
ديکهوە ،هاوکات لهگهڵ تۆپبارانی کو ستانهکانی با هکايهتی لهﻻيهن
مهﻻيانی نو نهری خوا له ئ ران و بۆمبابارانی داو نی قهنديل لهﻻيهن
ئهردۆغانی جينايهتکارەوە کات دەخر نه پاڵ يهکتر ،سهری بينهری ب
ﻻيهن سووڕ دەم ن ت که ئهو گهله ههژارەمان چۆن بهرگهی ئهو ههموو
ڕەنجه دەگر ت و سهری ل ناش و ت؟
بهش ک له کارت کهرييهکانی ئهو ههل ومهرجه نالهبارە لهسهر ڕۆحی
خه ک ،له شهڕ و ک شه و گرفتی ناو بنهما ه و پهيوەندی خه کهکه لهگهڵ
يهکتر دەردەکهو ت .ئهم چهند ههوا هی خوارەوەم تهنيا له ما پهڕی
ڕووداوی کوردی ئهمڕۆ س شهممه  ٢٠١٧/٧/٤دا خو ندۆتهوە .ئهو
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پهرژين شکاندن و سهرەڕۆيی و جينايهتانه ناتوانن ب پهيوەند بن لهگهڵ
ڕەوشی خراپی ئابووری -سياسی-کۆمه يهتی و تهکهمان .بهداخهوە
بهڕە له تهنکييهوە دەدڕ ت و زوربهی زۆری ئهو ب قانوونييانه دەرحهق
به ژنی کورد دەکر ن .فهرموون:

مانگی رابردوو  ٢٤حا هتی كوشتن له ههر می کوردستان تۆماركراون.
ژن ك  ٣٠چهقۆ له ههو كهی دەدا.
له سل مانی به هۆی دەسڕ ژی گوککهوە ژن ک کووژرا.
پياو کی کورد ههو دەدات پيسايی دەرخواردی هاوژينهکهی بدات.
له سۆران کچ کی  ١٧ساڵ به چوار چهقۆ دەکوژر ت.
له پردێ ،کوڕ ک باوکی خۆی دەکوژ ت.
چوارشهممه٢٠١٧/٧/٥ ،
دووسهد کهس ک له باشووری کوردستان نامهيهکيان ئيمزا کردووە بۆ
دژايهتی دەربڕين لهبهرانبهر ههڕەشهی داخرانی تهلهفيزيۆنی
ئهلجهزيرەی قهتهری لهﻻيهن سعوودياوە .من خۆم ئاگادار نيم و خه که
خاوەن ئيمزاکانيش ناناسم ،به م برادەر کم دەيگوت ههر ئهو کهسانه له
بهرانبهر داخرانی چهندەها کهنا ی تهلهفيزيۆنی کورديدا ب دەنﮓ مانهوە و
متهقيان ل وە نههات ،سهيرە ئ ستا بۆ ئهو کهنا ه عهرەبييه بهرد له
سينگيان دەدەن!
پ نج شهممه٢٠١٧/٧/٦ ،
مهﻻکانی ئ ران خهريکن بههۆی هه بهەستنی بهنداو ک لهسهر ز ی
بچووک ،ئاوی ناوچهی قه دزێ له باشووری کوردستان ببڕن .ئهوان
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چهند سا که خهريکی ئهو ئهرکه ناپيرۆزەن و بۆ ب دەنﮓ کردنی
ئازەربايجانييهکان و ه نانی ئاو بۆ ناو گۆلی ورم  ،له چهند ﻻوە ئاوی
ڕووبارەکانی ڕۆژهه تی کوردستان ويشک دەکهن و ڕوويان دەکهنه
گۆلی ورم  .ئهو خهيانهته ئ کۆلۆژيستيکه ،سهرەتا به ڕووباری ئه ون
له ناوچهی کرماشان دەستی پ کرد که ڕووبار کی پيرۆزی خوشک و
برايانی ئههلی حهقه و ئهمڕۆ ڕاگهي نرا ئهو چوار د ۆپه ئاوەش که تا
ئ ستا دەهاته ناو ئه وەن له باشووری کوردستان ،بهتهواوەتی چۆڕەی
ل بڕاوە و ويشک بووە .مهﻻکان له ههنگاوی دواتردا ،دەستی چهپه يان
گهياندە ناوچهی سهردەشت که بهروبووی گ وی کارەکهيان ئ ستا له
قه دزێ دەردەکهو ت.
ههوا کی هاوچهشن له پيرانشاريشهوە گهيشتووە و دەردەکهو ت که
سوپای پاسداران بهڕ وەبهری ئهو پ ۆژانه ،به هاوکاريی دەو هتی ئاخوند
ڕۆحانی ،له ڕەوشی ئا ۆزی سياسيی باشووری کوردستان که ک
وەردەرگرن و بۆ دژايهتی نواندن له بهرانبهر مهسهلهی ڕيف اندۆمی
سهربهخۆيی کوردستان ،ئهو گوشارانهيان له سهر گهلهکهمان زياتر
دەکهن .مهﻻکانی ئ ران بۆ وەستاندنی پڕۆسهی ڕيفراندۆم و ب دەنﮓ
کردنی ئازەربايجانييهکان له هيچ جينايهت ک له کوردستان در غی ناکهن.
ئ مه دەب گهل ک لهوە وشيارتربين و دەنگی ناڕەزاييمان بهرانبهر ههر
ههنگاو کی ئهو دەست چهپه نه بهرز بکهينهوە .بۆچی دەب تهلهفيزيۆن
و ڕاديۆ و بهگشتی ميديای کوردی لهو بارەيهوە ب دەنﮓ بن؟

يهکشهممه٢٠١٧/٧/٩ ،
ههوا ی گيرانی کاک سهﻻحهددين خهديو له مههاباد ب و بۆتهوە .گرتن و
بڕين و کوشتنی کورد له کۆماری ئيسﻼمی ئ راندا دياردەيهکی ڕۆژانهيه
و سهمهرە نييه .به م هۆکاری گيرانی ڕووناکبير ک به بۆنهی ڕەخنه
گرتن له ئهندام پهرلهمان کی ڕەگهزپهرستی شهڕخواز ج گهی
بيرل کردنهوەيه.

92

کۆماری مهﻻکان لهم ژە خهريکی ئاژاوە نانهوە لهن وان کورد و تورکی
ئازەربايجان .بهداخهوە کهسان ک و چهند ڕ کخراوەی سياسی له
ههردووﻻ ئاگری دژايهتی ن وان ئهو دوو گهله ژ ر ستهمه خۆش دەکهن
ئهوەش ڕاستهوخۆ يارمهتی سياسهتهکانی کۆماری ئيسﻼمی دەدات .ئهو
نو نهرەی مهجليس که کاک سهﻻحهددين ڕەخنهی له هه و ستهکانی
گرتووە ،ﻻپرەسهن کی نهخو ندەواری ت نهگهيشتووە که ئامانجی سهرەکيی
دژايهتيکردنی کوردە له ئازەربايجان .حکوومهتی مهﻻکان به باشی
ئاگاداری هه و ستی ئاژاوەگ ڕانهی نادر قاضی پور ههيه و لهجياتی
قهمتهر کردنی ئهو ،مرۆڤ کی ڕووناکبيری د سۆز دەگر ت که
ڕەخنهيهکی مهنتيقی له هه و ستهکانی ئهو گرتووە.
با ههمووﻻيهک دەنگی ناڕەزايهتيمان بهرانبهر بهو سياسهتهی کۆماری
ئيسﻼمی بهرز بکهينهوە و پ کهوە داوای ئازاديی دوکتۆر سهﻻحهددين
خهديو بکهين.
س شهممه٢٠١٧/٧/١١ ،
کت بی ديجيتاڵ
کت بخانه نهريتييهکان له سهرانسهری جيهاندا وردە وردە چۆڵ دەبن و
ج گهی خۆيان دەدەن به کت بی ديجيتاڵ ،ئهوەش هاوڕ يه لهگهڵ ههند ک
گۆڕانکاريی کۆمه يهتی و تهنيايی و دابڕانی ڕۆژ لهگهڵ ڕۆژی تاک له
کۆمهڵ و و پهرەسهندنی ئينديڤيديواليزم  ،ئيتر وردە وردە کهمپيوتهر و
تهلهفونی مۆبايل دەبنه نزيکترين دۆستی تاکی مرۆڤ و له خه وەت و
حهزرەتدا هاوڕ ی جيانهبووەوەی دەبن.
يهک لهو دياردانهی وا ئهم گۆڕانکارييه گهورەيه شو نی ڕاستهوخۆی
لهسهر داناوە ،مهسهلهی خو ندنهوەی کت ب و چاپهمهنی دەورەييه .کار
ههر ئ ستاش بهرەو ئهوە ڕۆيشتووە که بهش کی زۆری ﻻوان لهجياتی
کڕينی ڕۆژنامه وگۆڤار دەبنه ئابوونه و ب ئهوەی پ ويست بکات بهيانی
زوو بچن ڕۆژنامه له ڕۆژنامه فرۆشهکان بکڕن ،چهند سهعات زووتر
ڕۆژنامهکهيان بۆ دەخر ته سهر کهمپيوتهرەکهيان.
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ئهو مهسهلهيه بۆ کت بيش ڕاسته و ئ ستا زوربهی زۆری ڕۆمان و
چيرۆک )وەک پڕخو نهرترين چهشنی کت ب له و تانی ڕۆژئاوا(،
هاوکات لهگهڵ چاپی گاغهزی به ش وەی ديجيتا يش ب و دەبنهوە و کڕيار
و ﻻيهنگران کی زۆريشيان ههيه.
کورد لهو بوارەدا هيچ کار کی نهکردووە و ئهوەش ج گهی داخه .ئيتر
زەحمهته ﻻوان ڕاک شی و بيانبهيه ناو فهزای مردوو و ب ههستی
کت بخانهکان .ئهگهر بتهو ت ﻻوان و مندا ن ناسياوی کت ب بکهيت دەب
دەقهکهيان بۆ بخهيته سهر کهمپيوتهر .ئهوە چاری ناچارە و ئيتر ئهمڕۆ
هيچ ڕ گايهکی ديکه بۆ هاندانيان بهرەو کت ب نييه .کورد پ ويسته ئهو
ڕاستييه بزان ت .ديارە مهسهلهی مافی نووسهر و ب وکهرەوە )کۆپی
ڕايتس( له کورسدستان بهرگری سهرەکی ئهو ڕ بازەيه به م له و تانی
عهرەبی و ئ رانيش ک شهکه جياوازييهکی زۆری لهگهڵ کوردستان نييه و
ئ ستا ئهوان هيچ نهب ت دارەدارەی ئهو بوارە دەکهن .کورد ئهگهر له
مهسهلهکه غافڵ ب ت ،تووشی دواکهوتووييهک دەب ت که واههيه قهرەبوو
کردنهوەی له داهاتوودا گونجاو نهب ت ،ئهويش کات که که مندا ن و
ﻻوانی کورد بهرەو زمانی ب گانه دەڕۆن و ئيتر گهڕانهوەيان گهل ک
ئهستهم دەب ت.
ئ مه ئهو دابڕانهمان له مۆسيقا و هه پهڕک ی کورديدا بينيوە و دەزانين
نيوەی هۆ ی کۆنس رته ئ رانی و تورکييهکان ﻻوانی کورد پڕی
دەکهنهوە .جا ئهوە چارەنووسمان دەب ت له مهسهلهی کت بی ديجيتا يشدا،
ئهگهر ههو ی له پ ناو نهدەين.
چوار شهممه٢٠١٧/٧/١٢ ،
ئ ران و نۆکهرەکانی به ههموو تواناوە گوشاريان خستۆته سهر
کوردستان بۆ ئهوەی پ ش به سهرگرتنی ئهو ڕيفراندۆمه م ژووييه
بگرن .که بڕيارە دوومانگ کی تر له کوردستان بهڕ وە ببر ت .ئ ستا
ئ رانييهکان وەک ههڕەشهيهک ،ه زی سوپاييان به چهکی قورسهوە
بردۆته سهر سنوورەکان ،مام جهﻻلی نهخۆشی ههژاريان بردۆته ﻻی
خۆيان که بتوانن که ک له ناوی ئهو و هه و ستی با کی تايبهتی ناو
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يهکيهتی نيشتمانی دژ به ڕيفراندۆم وەربگرن ،دەست وپ وەندەکانيان
هانداوە گوشار بخهنه سهر کوردانی فهيلی دانيشتووی بهغدا به ئوم دی
ئهوەی دژ به سهربهخۆيی دەنگيان بهرز ب تهوە ،ئاوی ڕووباری ئه وەن
و ز ی بچووکيان بڕيوە که خه کهکه له حکوومهتی ههر م هه گهڕ ننهوە
و گهل ک ههو ی دوور له ئهخﻼقی ديکهش.
ئهوە تهنيا ئ رانييهکانن؛ هه و ستی تورکيا و سووريا و حکوومهتی
ناوەنديی عيراق لهوانيش دوژمنانهتر نهب ت ،باشتر نييه.
تاقه شت ک که لهم ههل ومهرجهدا به هانای کوردستانهوە د ت يهکڕيزيی
کۆمه نی گهله له باشوور .ئهرکی سهرشانی حکوومهتی ههر م و
شهخسی کاک مهسعوود بارزانييه له و دەرفهته کهمهيدا که به دەستهوە
ماوە ههو ی کاراکردنهوەی پهڕلهمان و نزيک کردنهوەی ههموو گرووپه
سياسييهکانه له يهکتر بدەن .ئهرکی سهرشانی ههموو حزبه
کوردييهکانيشه ئهندام و ﻻيهنگرانی خۆيان و کۆمه نی خه ک هان بدەن
دەنگی ئهرێ يی به مهسهلهکه بدەن .ههرکهس و ههر ﻻيهن ک لهم
دەرفهته م ژووييهدا ئهرکی سهرشانی بهج نهه ن ت ،بۆ ههميشه له
م ژووی گهلهکهماندا مۆری خهيانهت له ناسنامهکهی دەدر ت ،جا
ههرکهس ک ههيه ،سهرۆک يان بهرۆک ،حکوومهت يان ڕەعيهت.
خو ندەوار و نهخو ندەوار.
پ نج شهممه٢٠١٧/٧/١٣ ،
ئهمڕۆ چوارکوردی ديکهيان له زيندانی ورم ئيعدام کردووە .لهم ژە
هاوار دەکهم ورم و زيندانهکهی بوونهته قهسسابخانهی کورد .لهوێ،
ههرکهس بخوازن دەيگرن و مۆرکی ئهنداميهتی پژاک و ئهگهر ئهوەيان
بۆنهکرا مۆری قاچاخچييهتی ل دەدەن و دوای چهندڕۆژ دەستبهسهری و
ئهشکهنجهی نامرۆڤانه ،موحاکهمهيهکی ڕوا هتی پ ک د نن و بهش وەی
ئيسﻼمی ،لهماوەی چهند خولهکدا قهراری ئيعدامی بۆ دەردەکهن.
زيندانييانی کورد له زيندانی ورم تهنانهت لهچاو زيندانيانی ديکهی
ئ ران ،له خراپترين بارودۆخدا دەژين .ئهرکی سهرشانی ههموومانه
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ڕ کخراوەکانی پشتيوانی مافهکانی مرۆڤ لهو ڕاستييه تا ه ئاگادار
بکه نهوە.

شهممه٢٠١٧/٧/١٥ ،
پيشانگهيهک له لهندەن
ئهمساڵ سهدەمين سا وەگهڕی شۆڕشی ئوکتۆبرە .بهو بۆنهيهوە ئ ستا له
کت بخانهی بريتانيا )بريتيش ﻻيبر ری( پيشانگهيهک لهژ ر ئهم ناوە
بهڕ وە دەبر ت" :شۆڕشی ڕووسيا :هيوا ،تڕاج ديا ،ئهفسانه" .پيشانگهکه
تا ٢٩ی مانگی ئۆگوست کراوەيه .پ شتريش ئهکاد ميای پادشاهيی هونهر
پيشانگايهکی له هونهری ڕووسی ن وان سا نی  ١٩١٧و ١٩٣٢
کردبووەوە که له مانگی ئهپريلدا کۆتايی پ هات .ئهوە ئهدر سی
کت ببخانهی بريتانيايه:
British Library, 96 Euston Road, London NW1 2DB

يهکشهممه٢٠١٧/٧/١٦ ،
له ما پهڕی ڕووداودا ڕاگهي نرابوو که چيرۆکه شيعری مهم و زينی ئهحمهدی
خانی وەرگ ڕراوەته سهر زمانی فارسی .ئهوە کار کی گهل ک پيرۆز و ج گهی
دەستخۆشی ل کردنه .ئهوەندەی بزانم پ شتر کت بهکه به تورکيش تهرجهمه کراوە
و دوکتۆر کهماڵ ميراودەليش هاوڕێ لهگهڵ شيکردنهوەيهکی فراوان،
وەريگ ڕاوەته سهر زمانی ئينگليزی ،که پ نج سا ک پ ش ئ ستا بهناوی "ئهوين
و بوون -تو ژينهوەيهکی شيکارانهی تڕاجيديای مهم و زينی ئهحمهدئ خانی"
ب و کرايهوە .ئهوانه ههموو خهبهری خۆشن .شيعر و ئهدەبی کوردی دەب لهو
قوژبنه ب ته دەرەوە که ئ ستا ت ی خزاوە و پهنجهرەيهک بهرەو جيهان بکاتهوە.
من چاوم به دەقی فارسی و تورکييهکه نهکهوتووە به م ئهوە تايبهتمهنديی
کت بهکهی کاک کهما ه:
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Kamal Mirawdeli, “Love and Existence- Analitical Study of
Ahmadi Khani’s Tragedy of Mem u Zin”, Khani Academy,
Authors House, Bloomington, Indiana, US, 2012.
س شهممه ٢٠١٧/٧/١٨

ناوی چيا و ڕووبار و مهزرا و کانييهکانی کوردستان
ناوی شار و گوندەکانی کوردستان چهند جار کهوتوونهته بهر ه رشی
داگيرکهران و دەسه تداريهتييه جياجياکانی ناوچهکه ههر له سومهر و
ئاشوور و يۆنان و ڕۆمهوە تا عهرەب و مغول و تورک و ئ رانی .له
ئهنجامدا ههند ک جار ئهستهمه ناوە کۆنهکانيان بناسر نهوە به تايبهت له
تورکيا و ئ ران که ڕەگهزپهرستی با ی به سهر ههموو دياردەيهکی ژياندا
ک شاوە.
من ماوەيهکه سهرنجم داوەته سهر ئهو خا هی که ناوی دياردە
سروشتييهکان وەک چيا و ڕووبار و دارستان و مووچه و مهزرا و
ئهست ر و کانياوەکانی ناوچه ،لهچاو ناوی شار و گوندەکان ،باشتر ماون و
کهمتر دەستی چهپه ی داگيرکهران و ڕەگهزپهرستانيان پ گهيشتووە.
تۆمار کردنی ئهو ناوانه ئهرک کی مهزنه به م به داخهوە کاری يهک
کهس و دوو کهس نييه به کوو ههرەوەز و گهلهکۆمهگی و له ڕاستيدا
بزووتنهوەيهکی جهماوەری پ ويسته که له بارودۆخی ئهم ۆی کوردستاندا
له هيچکام له بهشهکانی کوردستان بهکردەوە گونجاو نييه و وەک
خهون ک و ئارەزوويهک د ته پ ش چاو.
من د م ﻻی ئهو خهونه شيرينهيه و له ههموو ئهو کهسانهی وا شارەزای
ناوچهی ژيانی خۆيانن ،به تايبهت له ناوخۆی و ت ،تکا دەکهم ههرکهس
له ههر شو ن ک ههيه به کوو ههوڵ بدات ئهو ناوانه تۆمار بکات .لهو
پهيوەندييهدا گهل ک گرنگه بگوتر ت که ناوەکان ههند ک جار سهير و
سهمهرە دەنو نن لهبهر ئهوەی کۆنن و مۆرکی زمانی کۆنی وەک
سومهری و ئاشوری يان مغولی و تورکييان ل دراوە .ئ مه ناب به پ وانهی
زمانی ئهم ۆمان هه يان سهنگ نين يان بيانگۆڕين و ههوڵ بدەين بيانکهينه
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ناوی'مهعقوول'ی ئهم ۆيی! ديکتهی ناوەکان به ههمان ئهو ش وەيهی وا
له سهر زمانی خه که دەب بنووسر نهوە و ئهگهر گونجاو ب ت به
ههردوو پيتی ﻻتينی و عهرەبی بنووسر ن که له ڕاگواستندا تووشی
گۆڕان نهيهن.
تۆ ب ی کهسان ک نهبن گوێ بدەنه ئهو هاوار و تکا و پاڕانهوەيهی من؟
پ نج شهممه٢٠١٧/٧/٢٠ ،
ئ ران له ﻻيهن خۆی و به نيابهت له ﻻيهن عيراق و سووريا وە قۆ ی
خهيانهت و جينايهتی له باشووری کوردستان هه ما يوە .له ﻻيهکهوە مام
جهﻻل و لهو ﻻوە کاک کۆسرەت و مهﻻ بهختياری ﻻی خۆی ڕاگرتووە و
له سوورياش خهريکی پ که نانی پهيمان کی هاوبهش لهگهڵ مردوويهکه
به ناوی حکوومهتی ناوەنديی سووريا و بهشار ئهسهد ،بۆ دەست ت وەردان
له کاروباری ناوخۆيی حکوومهتی ههر م .تورکيای ئهردۆغانيش باوەکوو
به ڕوا هت ب دەنگه ،به م له پيﻼنهکهدا بهشدارە .عهباديش له بهغداوە
ههموو ڕۆژ ک وتار دەدات و مهترسيی دەرئهنجامهکانی گشتپرسی به
گو ی کورددا دەچرپ ن ت.
دوژمنه کﻼسيکهکانی کورد سهرەڕای ناتهباييان لهگهڵ يهکتر ،له
مهسهلهی زەوت کردنی مافهکانی کورددا يهکيان گرتۆتهوە و دوور نييه
به ش وەيهکی کاتيش ب ت ،پهيمان کی هاوش وەی سهعدئابادی سهدەی
پ شوو پ ک به نن.
کات ئهو ههموو گوشارەی دوژمنانی کورد دەبينم ،دەکهومه بيری شيعری
خاسهکهوی نهمر سهيد کاميل ئيمامی )ئاوات(:
...ڕاوچی ههموو لهو کهوە دەرکهوتووە  /بۆچی دزە ؟جهرەدەيه؟ ک ی
کوشتووە؟...
بۆچی کهويش مافی ژيانی نييه؟  /حهققی کهژ وک وی جوانی نييه؟
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بۆچی ئهويش بۆته برا کوردەکان؟  /ناب بک ش نهفهس کی ژيان؟...
به م:
 ...خاوەنی ئهو ک و و کهژە ههر کهوە  /نهزم و نيزامی کهژ وک و ههر
بهوە...
خاوەنی ئهو خاسه کهوە ههر دە  / :ڕاوچی دەب لهو کهژوک وە هه !
تاقه زامن ک بۆ سهرکهوتن به سهر ئهو پيﻼنانهدا ،يهک يزيی کۆمه نی
خه که له باشووری کوردستان ،که بهداخهوە ئهويش تا ئهم ۆ مسۆگهر
نهبووە .کاراکردنهوەی پهڕلهمان و گو دانی ڕ بهرانی ههر م به تايبهت
کاک مهسعوود به خواستهکانی گۆڕان و يهکيهتی دەب ههرچی زووتر
به چاو ببينر ت ،دەنا خۆڕاگری و تواناکانی حکوومهتی ههر م له
بهرانبهر ئهو ههموو دوژمنه دەرەکييه ئهگهر بهژن کی قايمی يهکگرتوو
له ناوخۆی و تدا نهب ت ،ج گهی گومانه.
تکايه لهوە زياتر کاری ئهم ۆ مهخهنه سبهين ! تکايه بهرژەوەندييهکی
م ژوويی مهکهنه قوربانيی بهرچاوتهنگييه حزبی و تاکهکهسييهکان!
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شهممه٢٠١٧/٧/٢٢ ،
کت بخانهی يادەوەريی کاڕڵ ماڕکس له لهندەن
کت بخانهيهکی تايبهتمهندە به کت ب و سهرچاوەی سهبارەت به سوسياليزم،
مارکسيزم و کۆمۆنيزم و ف رگهيهکه بۆ کر کاران .له سا ی  ١٩٣٣دامهزراوە
و ههتا ئ ستاش ههر خزمهرتگوزارييهکانی بهردەوامن .بۆ زانياريی ئهو
کهسانهی بيانهو ت سهردانی شو نهکه بکهن پ ويسته بگوتر ت تهنيا دوای
نيوەڕوانی ڕۆژانی دووشهممه تا پ نج شهممه کراوەيه .ئهوەش ئهدر سهکهی:
Marx Memorial Library
37A Clerkenwell Green, London, EC1R 0DU
(020) 7253
1485
marx-memorial-library.org

دووشهممه٢٠١٧/٧/٢٤ ،
ئهوە سهحهرە ....
من وام دەزانی سهحهری گوتن ههر هی کوردە ،به م خهيا م خاو بوو!
شاژنی بريتانيا مۆسيقار کی تايبهتی ههيه که بهيانی زووی ههموو
ڕۆژ کی سهرەتای ههفته )دووشهممه( له ناو باخچهی کاخهکهوە دەچيته
بهر پهنجهرەی ژوورەکهی و بۆ ماوەی  ١٥خولهک "ههمبانه نهی" بۆ
ل دەدات .دەزانم ئهو نهريته له سا ی  ١٨٤٣وە تا ئ ستا له ما ی شاهانی
بريتانيا بهردەوام ماوەتهوە به م نازانم ئايا کابرای مۆسيقار 'باﻻرد'ی
سکۆتلهندی بۆ دە ت يان سهحهرەی 'خارە س وە'ی کۆييان!
ئهوە سهحهرە ،گهلی دە شاژنه ،گهلی دە ماجهرايه! دە ن ئهوڕۆ دوو
شهممهيه ...وەی ل  ،سهحهرە!
س شهممه٢٠١٧/٧/٢٥ ،
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"بازاڕەکانی ع راق پ بووە له ماددەی هۆشبهری ئ رانی"
ئهوە چهند ڕۆژ پ ش ئ ستا ههوا ی ناو ما پهڕە کوردييهکان بوو .ما پهڕەکان
درەنﮓ وەخهبهر هاتوون ،کۆمه نی خه ک لهم ژە بهو ڕاستييه دەزانن به م
هيچيان له دەست نايهت .ههر ڕۆژەی دوو س گهنج و ﻻو ئالوودەی ئهو دەردە
ب دەرمانه دەبن و له کۆ نان دەکهون.
ئهو ڕەوته دەيان ساڵ پ ش ئ ستا له ڕۆژهه تی کوردستان ڕووی دا و مهﻻکانی
ئ ران به يارمهتی سپای پاسداران و ئيتيﻼعاتهکهيان کوردستان کيان ت که وی
مادەی هۆشبهر کرد که له ههند ک شارەکانيدا خه ک تهنانهت ناوی ه ڕۆئين و
شيشهيان نهژنهفتبوو .ئ ستا کۆ نهکانی سنه و کرماشان و شارەکانی ديکهی
کوردستان پڕن لهو ﻻوە ههژارانهی که به هۆی ب کاری و دەستاودەست کردنی
ئازادانهی مادەی هۆشبهرەوە ،تووشی ئهو به يه هاتوون و تهنانهت ئهو
دوکتۆرانهش که ههوڵ دەدەن عيﻼجيان بکهن ،به بيانووی جياجيا له کوردستان
دەردەکر ن و ئاوارەی تاران و دەرەوەی و ت دەبن.
دوژمنايهتييهکه ئاشکرايه.
ئهگهر بهرپرسانی حکوومهتی ههر م وشيار نهبن چهند سا کی ديکه سل مانی و
ههول ريش ئهو به يهيان بهسهر د ت که به سهر سنه و ساب غ و بۆکان و
شارەکانی ديکهمان له ڕۆژهه تی کوردستان هات .کۆماری ئيسﻼمی به
بهرنامه و پﻼنهوە ئهو کارە دەکات و تهنانهت له شارە سهر سنوورييهکان به
يارمهتی ههند ک قاچاخچی کورد ،کارگهی دروەست کردنی شيشهيان داناوە.
پووچ کردنهوەی ئهو ههو ه شهيتانيانه ئهرکی سهرشانی ههمووﻻيهکمانه.

پ نج شهممه٢٠١٧/٧/٢٧ ،
دەسه تی مهﻻکان له ئ ران ههر ڕۆژ ک در ژەی ههب ت ،ﻻی کهم دە
ساڵ و تهکه دەگهڕ ن تهوە دواوە و دەيباتهوە سهردەمی جمجمه سو تان.
فهرموون ئهوە ڕ کﻼمی ڕۆژنامهيهکی ئ رانييه بۆ فرۆشتنی "تهرس"ی
ماکهر به خه ک ،که گوايه بۆنی عهمبهری ل د ت ،خاسيهتی ئانتی
بيۆتيکی ههيه ،ک شهی سينۆزيت )جووب( و تهنانهت نهخۆشيی ژنانه
چارەسهر دەکات.
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ئ وە ئهوەی مهﻻکان له ئ ران دەيکهن بخهنه پاڵ کردەوەی مهﻻ عهلی
که هک له ههول ر و کردەوەی سهرۆکی ئهلئهزههر له قاهيرە ،که
فهرموويهتی زەوی خ نييه و تهخته! ئهو کهسانه ههر ههموو له
سهرچاوە هه قو يون جا له کوردستان بژين يان له ئ ران و تووران،
فهرقی نييه.
ک شه له سهرچاوەی ئاودايه ،ڕووبارەکان تهنيا در ژەی ئهون!
فهرموون ئهوە ڕ کﻼمهکهيه .ديارە دەب له زمانی فارسيدا وشهيهک بۆ
'تهرس'ی گو در ژ نهب ت که به پشکه يان ناو بردووە!
آگهی فروش پشگل پرخاصيت اﻻغ
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ڕ کﻼمهکه له ڕۆژنامهيهکی ئ رانی وەرگيراوە که ههفتهی ڕابردوو له
سهر ما پهڕی فارسی 'گويا' دانرابوو.

ههينی٢٠١٧/٧/٢٨ ،

عارفی قهزو نی و کورد
عارف قهزو نی شاعيری سهردەمی مهشرووتهی ئ رانه .گهل ک کهس به
شۆڕشگ ڕ و خهباتکاری دەناسن .به داخهوە کورد کی زۆريش ههن که
شانازی پ وە دەکهن ،ئهگهر جار ک به ڕاگوزەری چووب ته شاری سنه،
ئهوە به روووداو کی مهزن ناو دەبهن و تهنانهت دە ن سهيد عهلی
ئهسغهری نهمر لهوەوە ف ری مهقام گوتن بووە ،قسهيهک که فڕی به
سهر ڕاستييهوە نييه.

ئ ستا با بزانين ئهو جهنابی ناموبارەکی عارفه چۆن باسی کورد دەکات.
ئهو چهند فهردەی خوارەوە بهش کن له قهسيدەيهک که ت يدا ه رشی
کردۆته سهر 'سولهيمان نهزيف' ) (١٩٢٧ - ١٨٧٠شاعير ،ڕۆژنامه
نووس و سياسهتوانی کوردی له دايکبووی شاری دياربهکر )ئام د( به
بۆنهی ههند ک شعر و قسهی دژ به ئ رانيهوە له سا نی پ ش شهڕی
يهکهمی جيهانيدا ،کات که نو نهرانی ئ ران و عوسمانی و ئينگليز و
ڕووس )مينۆرسکی نو نهری ڕووسيا بوو( خهرکی دابين کردنی ه ی
سنوور له ن وان ئ ران و عوسمانی بوون و تورک و ئ رانی لهسهر
ههند ک ناوچهی وەک دياربهکر بۆچوونی دژ بهيهکيان بوو.
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شيعرەکهی عارف پڕە له وشه و بابهتی ڕەگهزپهرستانه دژ به کورد و
تورک و بۆ نموونه ،دە ههرگيز له کورد مرۆڤی چاک پهيدا ناب ت،
ههر وەها تورک به کهر دادەن ت و دە ی ئيتر کوردی تورک ههر
مهپرسه چييه!

زمن بگو به سليمان نظيف تيره ضمير
کهای برون توچون شير و اندرون چون قير!
برون ز ُکرد شود اولياء؟ معاذﷲ!
تنور میشود از چوب ساخت؟ گوش مگير
ز ترک غير خريت نديد کس زنهار
چو ُکرد ترک شود ،خر بيار و معرکه گير!
ديار بکر تو میخواستی بماند بکر
زدند مسقط راس تو را رنود به....

کورد دەب پ داچوونهوە به گهل ک بهشی م ژووی نووسراوی ئ ران و
تورکيا و به گشتی و تانی داگيرکهری کوردستاندا بکات و ناڕاستی و
درۆ و سووکايهتييهکانيان ڕوون بکاتهوە .موريد و دەرو شه کوردەکانی
عارفيش با ئهم شيعرە بخو ننهوە و بزانن پيری دەستگيريان چۆنی
ڕوانيوەته گهلهکهمان.

دوو شهممه٢٠١٧/٧/٣١ ،
زۆ ه کورد!
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"پهرلهمانتار کی رۆژهه تی کوردستان ]بيجاڕ[ داوای دواخستنی
گشتپرسی دەکات) ".ههوا ی ما پهڕەکانی ئهمڕۆ(
ئهرێ کابرای جاش ،به تۆچی خه ک ک له دەرەوەی و تی ئيمامی
زەمان چ دەکهن! تۆ ئهرکی پيرۆزت ئهوە نييه بهرگر بی له گهيشتنی
کوردی ڕۆژهه ت به مافی نهتهوايهتييان؟ باشه ،فهرموو ئهو ئهرکه
پيرۆزەت بهڕ وە بهرە و ﻻقت له بهڕەی ئ رانی عهزيز در تر مهکهوە.
کارت به خه کی ديکه و و ت کی ديکه چييه؟ نهکا وەک چۆن
ڕ بهرەکهت خۆی به نو نهری ههموو موسو مانانی جيهان دادەن ت ،تۆش
نو نهری ههموو کوردانی جيهان بی؟ خۆ ئهگهر واش ب ت به د نيايی
تهنيا دەبيه نو نهری ههموو جاشه کوردانی جيهان!
فهرمووته گشتپرسييهکه دوا "بخهين"! ئهی پ مان نافهرمووی دوای
بخهين بۆ کهی؟ ئهگهر سهدەی بيست ويهکت پ زووە ،فهرموو با
بيخهينه سهدەی نهوەد ويهک ،بزانين ڕازی دەبی! فهرمايشتت له سهر
تهوقی سهری ئهو ورچانهی وا باوک و باپيری بهڕ زت به شارەکانياندا
دەگ ڕان و سوا يان پ دەکردن!

کورد نابڕ تهوە خهيا ی خاوە  /بهراتی نهجات به خو ن نووسراوە
من ڕەنگی سوورم بۆيه خۆش دەوێ  /موژدەی شهبهقی ل دەردەکهوێ
)پيرەم رد(
چوارشهممه٢٠١٧/٨/٢ ،

کت ب
له ماوەی  ٣٠سا ی ڕابردوودا ،بنکهيهکی چاپهمهنی له بريتانيا
ژمارەيهکی زۆر کت بی سهبارەت به کورد و کوردستان چاپ کردووە.
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ديارە گهل ک کت بی ديکهش به زمانی ئينگليزی ،فهرنسی ،ئا مانی
و...هيتريش ب و بوونهتهوە که ڕاستهوخۆ له سهر ﻻيهن کی ژيانی کورد
يان پرسی کورد له ڕۆژهه تی ناوين نووسراون يا خود ک شهی کورد
بهش ک له بابهته گشتييهکهيان سهبارەت به و تانی داگيرکهری
کوردستان به تايبهت تورکيا ،پ ک د ن ت.

بهداخهوە کاری وەرگ ڕانی کت ب له زمانه ئوروپاييهکانهوە بۆ سهر
زمانی نهتهوايهتيمان گهل ک ﻻوازە و وەرگ ڕانی کورد ئهگهر بيانهوێ
به چهند ساڵ و مانﮓ کار کيش بکهن ،ئهودەم بابهته گرنﮓ و
بايهخدارەکان وەردەگ ڕنه سهر تورکی و فارسی و عهرەبی بۆ ئهوەی به
قسهی خۆيان ،خه ک کی زياتر بيخو ننهوە! ئهو ڕوانينه بهراوەژووە بۆته
هۆی ئهوەی کت بخانهی کورد له کت بی سهبارەت به کورد چۆڵ و بهتاڵ
ب ت ،ئهوەش کارەسات کی مهزنه!

بۆ پيشاندانی ئهو ڕاستييهی که چهنده ها کت بی باش سهبارەت به کورد
ل رە و لهوێ نووسراون ،تکايه تهنيا سهيری ليستهی ئهم بنکهی چاپی
کت به بکهن که ڕاستهوخۆ يان ناڕاستهوخۆ پهيوەنديان به کوردەوە ههيه.
له گهڕانی من به شو ن وشهی 'کورد' دا له سهر ما پهڕی تايبهت به
بنکهی "ئای بی تۆريس" ی بريتانی ،ناوی  ٦٤کت ب دەرکهوت که
بهش کيان تايبهت به کوردن و ئهوانيتر مهسهلهی کورديان له
چوارچ وەی تورکيا و ئ ران و عيراقدا باس کردووە.
ئ مه به ههژاری و پ خاوسی به سهر گهنجينهيهکی دەو همهنددا پياسه
دەکهين!
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ئهوەش ئهدرەسی بنکهی چاپهمهنی ”:“I. B. Tauris
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پ نج شهممه٢٠١٧/٨/٣ ،

جهژنی چلهی هاوين و سا وەگهڕی تاوان

دو ن ڕۆژی جهژنی چلهی هاوينی خوشک و برايانی ئ زدی بوو و
ئهمڕۆش س ههمين سا وەگهڕی ه رشکارييه حهيوانييهکهی داعشی
ڕووڕەشه بۆ سهر ﻻلهش و ناوچه ئ زدی نشينهکان .به هۆی ئهو ههموو
نههامهتييهی وا ئيسﻼمی عهزيز به سهر کچ و ژن و بهگشتی ههموو
خه کهکهی ه نا ،دو ن کوردانی ئ زدی جهژنی چلهی هاوينيان نهکرد
به م ئهمڕۆ يادی ئهو ڕووداوە تا ه دەکهنهوە که ت يدا جگه له کوشت و
بڕ ،به ههزاران کچ و ژنی ئ زدی بوونه ئهسيری سهربازانی ڕيش
سهگی داعش بۆ عهيش و نۆشی شهوانهيان.

خوشک و برا خوشهويسته ئ زدييهکان! دەزانم جهژنتان نهماوە و ژيانتان
ل ش واوە .ئهوەی داعش به سهر ئ وەی ه نا پ شتر سو تان موراد و
سو تان سولهيمانی عوسمانيش به سهر باوک و باپيری ئ وەی ه نابوو.
ڕووی داعش و ئهو سو تانانه و له پ ش ئهوانيشدا ئهو ياسا و نيزامه
فيکرييه ڕەش ب ت که داعش و سو تانهکان پهروەردە دەکات .خوشک و
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براکانم! ئ وە دەم نن و داعش دەچ ته ئهو جهههننهمهی وا سو تانهکانی
چوون !

جهژنتان ل پيرۆز ب ت و يادی گيان بهخت کردووان و کۆيله
ههژارەکانيشتان بهخ ر ب ت!

ههينی٢٠١٧/٨/٤ ،
ئهمڕۆ ههوا ی کۆچی دوايی کريس کۆچ رای فهڕەنسی ڕاگهي نرا.
ديارە کريس کۆچ راش وەک ههموو دياردەيهکی ديکهی ئهم جيهانه،
کات دەگاته باشووری کوردستان دەکهو ته گ ژاوی دووبهرەکييهکهوە که
گهيشتۆته مۆخی ئ سقانی کۆمه گاکه و به گشتی هيچ کهس ک و شت ک
نييه مۆرکی ئهمﻼيی يان ئهوﻻيی ل نهدر ت .ئهو به يه بهسهر
کهسايهتييهکی مهزن )و ئهگهر بکر ت پ م خۆشه ب م 'پيرۆز'(ی وەک
ئيسماعيل ب شکچيش هاتووە و ههر ئهوەندەی ﻻيهن ک بزەيهکی بۆ
ه ناب ته سهر ل و ،ﻻيهنهکهی ديکه ناوچاوانی ل ت کناوە.
ههرچۆن ک ب ت ،بۆ من که له بهرەی هيچکامياندا نيم هاسانه هه و ستم
ههب ت و ب م کريس کۆچ را له سهردەم کدا بوو به دەنگی کورد که له
کوولهکهی تهڕيشدا نهتدەتوانی ناوی کورد به نی .بۆ ئهوە و بۆ ئهو
ههموو نووسين و کت ب و ل کۆ ينهوەيهی وا سهبارەت به م ژوو و
سياسهت و فهرههنگی گهلهکهمانی خستۆته ناو چاپهمهنی فهرەنسی
زمانهوە ،من وەک تاک کی کورد خۆم به منهتبار و قهرزداری دەزانم،
يادی پيرۆز دەکهم و به بۆنهی مردنيهوە سهرەخۆشی له کهس وکار و
يادی بهخ ر ب ت!
بنهما هکهی دەکهم.
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دووشهممه٢٠١٧/٨/٧ ،
هه و ست
من به ههموو مانايهک لهگهڵ بهڕ وەچوونی گشتپرسی مانگی داهاتوو له
سهر مهسهلهی سهربهخۆيی کوردستانم .نه ئهندام و نه ﻻيهنگری
حزب کم ،نه کهس ل ی ڕاسپاردووم و نه پهيوەندم به ﻻيهن کی سياسييهوە
ههيه .به سهربهخۆييهکی تهواوەوە بڕيار دەدەم و پ م خۆشه پ ش مردن
به چاوی خۆم ببينم ئهو خهونه لهم ژينهی کورد وەدی هاتووە يان ﻻی
کهم دەنگی بۆ دەدر ت و دەنگمان دەگاته ههموو جيهان ..دژبهر و
ناحهزی کهسيش نيم به م ﻻم وايه ئهوانهی لهو قۆناغه گرنگهدا دەنگی
نهخ ر بهو خواسته د رينهی گهلهکهمان دەدەن هه هيهکی گهورەی
م ژوويی دەکهن و لهبهرانبهر گهلهکهماندا بهرپرس دەبن.
ل رە لهبريتانياش دەنﮓ بۆ "بر کزيت" واته هاتنه دەرەوەی بريتانيا له
يهکيهتی ئوروپا درا و ئ ستا تهنيا سا ک دوای ئهوە خه ک به خۆيان
زانيوە و ت گهيشتوون چ هه هيهکی گهورەيان کردووە ،به م به داخهوە
درەنگه و هيچ کهس ناتوان ڕەوتهکه بگهڕ ن تهوەوە دواوە.
من "به " گوتن به ڕيفراندۆم به ئهرک کی ههرە گهورەی نيشتمانی
دەزانم وەک چۆن د موکراتيزەکردنی دەسه ت و کاراکردنهوەی
پهڕلهمانيش به مافی سهرەکی گهل دادەن م و ﻻم وايه کهس مافی زەوت
کردنيانی نييه.
چوار شهممه٢٠١٧/٨/٩ ،
تهزوير
له سهر ما پهڕی "دەنگهکان" دەقی وەرگ ڕاوی کورديی "نامهکانی تارانتا
بابوو"ی نازم حيکمهتم دەخو ندەوە.
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له ڕاگهياندنی سهر ڕووبهرگ يان دەقی ﻻپهڕە چواری تهرجهمه
کوردييهکهی چاپی کوردستان و له هيچ شو ن کی ديکهی کت بهکهدا
ئاماژە به هيچ شت کی نائاسايی نهکرابوو و بهم پ يه چاوەڕوان دەکرا
وەرگ ڕ ڕاستهوخۆ له دەقی ئهس ييهوە تهرجهمهی کردب ت .به م
ﻻپهڕەيهک دواتر يادداشتی نهمر مامۆستا شوکور مستهفام بينی که
نووسيبووی دەقهکه لهبهر تهرجهمهی عهرەبييهوە کراوەته کوردی؛
تبارک ﷲ! به م نه ئهو و نه وەرگ ڕی کورديی کت بهکه تهنانهت
ناو کيان لهو قوڕبهسهرە عهرەبه نهه نابوو که ئهرک و زەحمهتی ئهو
ببوووە هۆی پ کهاتنی کت به کوردييهکه!
ئهم چهشنه کارانه به ههموو پ وانهيهکی ياسايی و ئهخﻼقی هه هيه .کورد
لهم ژە ف بازيی ناو گۆڕەپانی سياسهتی ه ناوەته ناو ساحهی ئهدەبيشهوە.
دەيان و سهدان کت بی نووسهرانی ئوروپايی له فارسييهوە کراونهته
کوردی ب ئهوەی ناوی وەرگ ڕە ههژارە فارسهکه ڕابگهي نن
ويستوويانه شانازييهکی درۆيين بۆ خۆيان بخو ق نن که به  ،من زمانه
ئوروپاييهکان دەزانم و تهرجهمهيان ل وە دەکهم! فارس گوتهنی" ،من
ئهوەم که ڕۆستهم پا هوان بوو!" کهسيش نييه ب ئهرێ کابرا ،ئهگهر
ڕۆستهم پا هوان بوو ،به تۆچی! بنکه چاپهمهنييهکانيش بۆ ئهوەی بهش ک
لهو شانازييه بکهنه هی خۆيان چاو دەقووچ نن و ل دەگهڕ ن ئهو ساخته و
درۆيه بچ ته بهردەم خو نهرانی ب ئهزموون و نهوەی داهاتووش به
ههمان ئهو ئهخﻼقه چهپه هوە گهورە ب ت.
من خۆم قوربانييهکی دەستی ئهو ساختهکارييهم .له کاری ڕۆژانه و نان
پهيداکردن و ئيستيراحهتی خۆم گ ڕاوەتهوە و چهندەها مانﮓ چوومهته
"ناشناڵ ئارکايو"ی بريتانيا بۆ ئهوەی بهش ک له به گهنامهکانی
وەزاڕەتی دەرەوەی بريتانيا سهبارەت به کۆماری کوردستان تهرجهمه
بکهم و به ب پارە بيخهمه بهردەستی خو نهری کورد .به م تا ئ ستا دوو
ﻻپرەسهن پهيدا بوون که ههرکام بهش کی زۆر لهو به گهنامانهيان لهناو
کت بی خۆياندا ب و کردۆتهوە و بۆ ئهوەی چاوی خه کی پ ببهستن،
تهنيا له پهراو زی ﻻپهڕەيهکدا دەست نيشانی ناوی منيان بۆ ئهو تاقه
به گهنامهيه کردووە و بۆ ئهوانيتر تهنانهت ئهو پهراو زنشينييهشيان پ
ڕەوا نهديوم!
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"ڕووناک بير"ی درۆيينی کورد بهو ف بازييانه دەيهو ت بگاته کوێ؟
بب ته وەرگ ڕی زمانه ئوروپاييهکان؟ ئهی بۆ ناچ سا ک و دوان خۆی
ماندوو بکات و زمانهکهيان بخو ن ت ئينجا به ب شهرمهزاری و درۆ و
ساخته تهرجهمهيان ل وە بکات؟ ئهوە کارە تۆ له سهر کورسی له ما هوە
به ئيستيراحهت دابنيشی ،له زمانی ئينگليزی هيچ شت ک نهزانی ،به م
خه ک به وەرگ ڕی زمان و ئهدەبی ئينگليزيت بناسن؟ خۆت لهوە
خهجا هت ناک شی؟ زمانی کوردی ،که تۆ خهمخۆری درۆيينی ئهوی،
ئاوا پ ش دەکهو ت؟ دەروازەی بيری نوێ ئاوا به ڕووی گهلی کورددا
دەکر تهوە؟
و دەچ ههمان مهسهله بۆ تهرجهمهی شيعرەکانی ڕابيندرات تاگووريش
هاتب ته پ ش  .من چاوم به کت بهکه نهکهوتووە به م لهم ههوا هی
خوارەوە که ڕۆژی  ٢٠١٧/٧/١٨له سهر ما پهی ئاو نه ب و کراوەتهوە،
هيچ ئاماژەيهک به زمانی تهرجهمهی يهکهم نهکراوە .ئهوە ههوالهکهيه:

"ما ی وەفايی نو ترين بهرههمی وەرگ دراوی نووسهر و وەرگي ی
کورد )توانا ئهمين(ی بهناونيشانی )تۆ له پهنهانترين کهل نی پيرۆزی
د مدايت ب وکردەوە.
وەرگ لهبارەی ئهم کت بهوە بۆ ئاو نه گوتی“ :ئهم کت به گو چن ک له
جوانترين شيعر و چيرۆک و کورتهی فهلسهفه و گفتوگۆکانی بيرمهند و
عاريفی بهنگالی ڕابيندرانات تاگوورە.”.
تاگوور ،يهکهم نووسهری ئاسياييه که خه تی نۆب ی وەرگرتووە و
کت بهکانی بۆ نزيکهی سهرجهم زمانه زيندووەکانی جيهان وەرگ دراوە.
پهيامی ئهم نووسهر لهسهر خۆشهويستی و سروشتدۆستی دەوەست ت و له
سهرجهم نووسينهکانيدا ستايشی خوداوەند و ژيان و مرۆڤ دەکات ..توانا
ئهمين ،نووسهر کی تاراوگهنشينی کوردە و زياتر له  ١٥بهرههمی له
بوارەکانی :چيرۆک ،ل کۆل نهوەی ئهدەبی ،وەرگ اندا ههيه"
من گومانی بهه زم ههيه وەرگ ڕ زمانی ئهس ی تاگوور واته بهنگا ی
زانيب ت ،کهوابوو به ئهگهری زۆر له زمانی ئينگليزييهوە تهرجهمهی
کردووە به م هيوادارم له شو ن کی کت بهکهدا ناوی وەرگ ڕی يهکهم
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راگهي نراب ت دەنا ئهويش دەچ ته خانهی وەرگ ڕاوی کورديی "نامهکانی
تارانتا بابوو"ەوە.
له پشکنينی هۆکارەکانی ئهو تهزوير و دەغه ييهدا،چهند هۆکار ک خۆ
دەنو نن:
.１
.２
.３
.４
.５

نهبوونی "کۆپی ڕايتس" واته پ وانه و ڕادەدانان بۆ مافی کۆپی
کردن له کوردستان.
ناشارەزايی خو نهری کورد و ب دەنﮓ مانهوەيان لهبهرانبهر
ساخته و درۆدا.
نهبوونی بنکهی چاپهمهنيی پڕۆفيشناڵ که کت بهکان پ ش چاپ
کردن بسپ ر ته چهند کهسی شارەزا و تهنيا دوای پهسند و
پشتڕاست کردنهوەی ئهوان دەرفهتی چاپيان پ بدات.
نهبوونی دادگای سا ح و ب ﻻيهن که به کاروباری ئهوتۆ
ڕابگات و خه کانی دەغه کار سزا بدات.
چاو قووچاندن و ب دەنگی ل ه نانی حکوومهتی ههر م لهو
پ ش لکارييانهی مافی نووسهر و وەرگ ڕ.

ئهی ئهوانه کهی بۆ کورد دەست دەدەن؟ سهردەمی محهممهدی مههدی!
پ نج شهممه٢٠١٧/٨/١٠ ،
تووی ههر ز ،کورد!
کام وﻻتی ناوچه ههيه کوردی ل ئاوارە نهکراب ت يان به کۆچبهری
نهن رراب ته ئهوێ؟ له ههوا کی ما پهڕی العربيه به زمانی فارسيدا ،که باسی
قهومييهتهکانی ناو ئهفغانستان دەکات ،دوای پهشتون و تاجيک و ئوزبهک و...
ناوی "ڕەگهزی بهراهوويی" هاتووە و گوتراوە "له ڕەگهزی کوردانی
ڕۆژئاوای ئ رانن و ژمارەيان له ئهفغانستان دەگاته  ٣٠٠ههزار کهس" .ئهوە
ئهدرەسی ما پهڕەکهيه:
http://ara.tv/w37eh
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جا بڕۆ ئهو برادەرانهی وا دە ن دەنگی نهخ ر به گشتپرسی مانگی دادێ دەدەين
ت بگهي نه به ب ئهوەی کهيان کت ههب ت چۆن ئهو تووی ههر زە کۆ دەکر تهوە!
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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 نهمر حاجی قادری کۆيی به دەستکارييهکهوە(

114

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
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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
چ کهردەن؟ ئ مه ئهوەين!
لهوانيش توندوتيژترن.
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؟

پ نج شهممه٢٠١٧/٨/١٩ ،
ههند ک گۆڕانکاری له سوپای ئ راندا کراوە .هاوکات لهگهڵ دانانی
فهرماندەی تازە بۆ ئهرتهش و چوونی باقری بۆ تورکيا بۆ يهکخستنی
بهرنامهی دووﻻيهنه دژ به کورد ،بودجهيهکی زۆری نائاسايی دراوە به
سوپای قودس )جيا لهوەی له سوپای پاسدارانهوە پ يان دەدر ت( .دەزانين
ئهو سوپايه له عيراق و سووريا هه سووڕاوی دەکات و حهشدی
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شهعبيش با ی ناو عيراقی ئهوە .کات ئهو گۆڕانکارييانه له تهنيشت
ههڕەشه وگوڕەشهی خامنهيی و فهرماندە نيزامييهکان له کورد و
گشتپرسييهکهی دادەن ين ،دەکرێ بير له پيﻼن کی داڕژاوی دوژمنانی
گهلهکهمان بکهينهوە.
له دۆخ کی ئهوتۆدا ،تاقه ڕ گهی پووچهڵ کردنهوەی پيﻼنهکان،
ڕاوەستان و بهربهرەکانی له بهرانبهر دوژمنه و ئهوە مسۆگهر ناب ت
ئهگهر ما ی کورد يهک نهب ت .کاتی تهنگانهيه و لهخۆبووردوويی و
ل بووردن له ﻻيهنهکانی دەو ت دەنا م ژوو نامانبهخش ت .ئهوە
بانگهوازی دايکی نيشتمانيشه بۆ ههردوو بهرەی ناخۆی کوردستان.
تکايه گو تان لهو بانگهوازە کپ مهکهن!
شهممه٢٠١٧/٨/٢١ ،
پرسيار
کورد ئ ستا له ناو حکوومهتی ئ راندا کهسی نييه که خوانهخواسته
ئاوڕ ک له کوردستان بداتهوە! ئازەربايجانييهکان وا نين .ئهوان له
عهينی کاتدا که نهتهوەييهکانيان دژايهتی ئ ران و ئ رانی دەکهن،
زۆر کيشيان له ناو حکوومهتدا دەسه تدارن و د سۆزی و تهکهشيان
ههن .حهسهنی ئيمام جومعهی ورم باوەکوو ش تۆکه بوو و قسهی
نابهج و ب واتای زۆر دەکرد ،به م به نيسبهت ئازەربايجانهوە
لهوپهڕی وەفاداريدا بوو ،نموونهکهشی بهشدارييهتی له شهڕی دژە کورد
له نهغهدەی سا ی  .١٣٥٨نو نهری ئ ستای ورم له مهجليس )قازی
پوور(يش سهرەڕای ب عهق ی ،د سۆزيئازەربايجانييهکان و دژی کوردە.
له سهردەمی حکوومهتی شاشدا به ههمان ش وە ،فهرماندەی ئهرتهش و
وەزير و وەکيليان ئهگهر خزمهتی ئ رانيان کردب ت چاو کيشيان له
ئازەربايجان ههر بووە.
هی ئ مه به داخهوە وا نييه ،ئ ستا ديارە کهسمان نييه دەسه تی هه گرتن
و ﻻبردنی پ شخزمهتی ئيدارەيهکيشی ههب ت ،به م له سهردەمی شادا
ئهگهر بوومان ،هيچکاميان خهمخۆری کورد نهبوون .ئ وە سهيری
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ئهردە نييهکان بکهن که گهيشتنه پلهی وەزارەت يا کهس کی وەک
سهرلهشکر مظفرزەنگهنه فهرماندەی سوپای ورم بوو به م دژ به
کۆماری کوردستان هه و ستی گهل ک دوژمنانهی گرت و له سهردەمی
ڕاپهڕينی وەرز رانی ناوچهی فهيزو بهگی له بۆکانی سا ی  ١٣٣١و
٣٢ش فهرمانی ه رش بۆ سهر خه که ب ديفاعهکهی دا .دە ن هۆکاری
گيرانی ئهو  ١٢کهسهی وا دوابهدوای ههرەسی کۆماری کوردستان
) (١٣٢٤له سهقز و بۆکان ئ عدام کران ئهفسهر کی سوپا به ناوی
'سهروان خاکسار'ی کورد بوو که خزمايهتيشی لهگهڵ شههيدەکان
ههبوو! ئهگهر به نی ئهو نهبوايه ئهو کهسانه که مرۆڤی گهل ک ئازا و
بهجهرگيان له ناودا بوو ،خۆيان به دەستهوە نهدەدا .دەگوتر ت لهو کاتهدا
که شههيد عهلی بهگی ش رزاد )يهکشهوە( له سهر حهوزەگهورەی بۆکان
دەبر ته پای دار ،کات چاوی به سهروان خاکسار دەکهو ت ،شهق کی
تهڕی له قوون دەدات؛ نۆشی گيانی ب ت!
ئ مه بۆچی واين؟ وە م دەب چی ب ت؟ کهس لهو پرسه گرنگهی
کۆ يوەتهوە؟

س شهممه٢٠١٧/٨/٢٢ ،
چا ديرانی نوێ
ديواری ترامپ بۆ جيا کردنهوەی مرۆڤی ئهمريکی له مرۆڤی مهکزيکی،
يهکهم ديواری سهدەی بيست و يهکهم نييه .له ترامپ ترامپتريش ههن و
زۆريشن!
تورکيای ئهردۆغان ديواری له سهر سنوورەکانی خۆی و سووريا
ک شاوە و ئ ستاش خهريکی ک شانی ديوارە له ن وان تورکيا و ئ ران،
ئ رانييهکانيش لهو جينايهتهدا هاوکاريی دەکهن ،ىۆ؟ چونکه بهرنامهکه له
ناو خاکی کورد و بۆ دابڕانی کورد له يهکتر داڕژاوە و لهو پهيوەندييهدا
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مهﻻکانی ئ ران ههرکاميان ئهردۆغان کن! به م له ڕوانگهی کوردەوە
ئهوە چا ديران کی ديکهيه که دوای  ٥٠٣ساڵ دووپات دەب تهوە و کورد
له خوشک وبراکانی ئهوديوی ديوار جيا دەکاتهوە .چا ديرانی ئهمجارمان
نهک ههر مرۆڤ به کوو سروشت و دار و دەوەن و ئاژە يش ل ک
دادەبڕ ت.
چهند ڕۆژ ک پ شتر ههوا ی ک شانی ديوار کی ديکهش کهوته بهرگوێ:
ئيسرائيلی ناتانياهوو دەيهو ت له ژ ر زەويدا ديوار ک بک ش ت بۆ ئهوەی
سنووری ڕەگهزی خۆی له ڕەگهزی خه کی غهزەی فهلهستين جی
بکاتهوە.
ترامپ ،ئهردۆغان ،نهتانياهو! ئايا جگه له ڕەگهزپهرستی ،هيچ
دياردەيهکی هاوبهش له ن وان سياسهت و بهرنامهی ئهو س پياوە
بهڕ زەدا ههيه و من نايبينم؟
پ نج شهممه٢٠١٧/٨/٢٤ ،
ئهم شيعرە فارسييه پڕە له ههستی ئينسانی و جهرگ دەسووت ن ت:
ياد دارم يک غروبی سرد سرد  /می گذشت از کوچه ی ما دورگرد:
"دورە گردم دار قالی می خرم  /دست دوم جنس عالی می خرم
کوزه و ظرف سفالی می خرم  /گر نداری شيشه خالی می خرم"
اشک در چشمان بابا حلقه بست  /ناگهان آهی زد و بغضش شکست:
"اول ماه است و نان در سفره نيست  /ای خدا شکرت ولی اين
زندگيست؟"
سوختم ديدم که بابا پير بود  /بد تر از او خواهرم دلگير بود
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بوی نان تازه هوش از ما ربود  /اتفاقا مادرم هم روزه بود
صورتش ديدم که لک بر داشته  /دست خوشرنگش ترک برداشته
باز هم بانﮓ درشت پير مرد  /پرده ی انديشه ام را پاره کرد:
"دورە گردم دار قالی می خرم  /دست دوم جنس عالی می خرم
کوزه و ظرف سفالی می خرم  /گر نداری شيشه خالی می خرم"
خواهرم بی روسری بيرون پريد  /گفت :آقا سفره خالی می خريد؟
"مح ّمد رضا يعقوبی" ]؟[

شهممه٢٠١٧/٨/٢٦ ،
ڕۆژ کی مهزن له م ژووی کورد دا
خوشک و برايانی خۆشهويستی باشووری کوردستان ،سهربهخۆيی
ئاواتی لهم ژينهی گهلهکهمانه .ئ ستا که بارودۆخی ناوچهيی و جيهانی
دەرەتانی ئهوەی بۆ کورد ڕەخساندوە بتوان به ڕاشکاوی داواکاری ب ت
و گشتپرسی بۆ بکات ،ئهرکی سهرشانی ههموو تاک کمانه بهپيريهوە
بچين و به "به " سندووقهکانی دەنﮓ بئاخنين .تکايه لهم ههله ناسکهدا
بير لهوە مهکهنهوە ک يان چ حزب ک دەستپ شخهری کارەکهيه .تاک
دەڕوات و نام ن ت ،ئهوەی که دەم ن ت گهلی سهربهخۆی کوردە و بهس.
ل گهڕ ن با وەک گهﻻنی ديکهی ئهم جيهانه کورديش بب ته خاوەن و ت
و ئا و ناسنامهی نهتهوەيی.
ناب لهبيرمان بچ تهوە که ههر ئهو حکوومهتی ههر مهی ئ ستاش ،دوای
خو نی شههيدەکانمان ،ئهوە ئهمريکا و هاوپهيمانان بوون که بۆيان
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مسۆگهر کردين ،به م وەک دەبينين ئ ستا ئهوان خۆيان له عيراق
چوونهته دەرەوە به م حکوومهتی ههر م ههر ماوە و دەشم ن ت .با
سهربهخۆيی کورد دەستهبهر ب ت و به شو نيدا پهرلهمانی نوێ
دابمهزر ت؛ ئيتر ف ن تاکه کهس و فيسارە حزب ههميشهيی نين و وەک
ههموو دەسه تدار کی ديکهی جيهان ڕۆژ ک له ڕۆژان دەڕۆن .تکايه
بهو بيانووە خۆ له ئهرکی م ژووييتان مهدزنهوە.

دووشهممه٢٠١٧/٨/٢٨ ،
به گو رەی ههوالهکان ،ههردوو داگيرکهری ئ ران و تورکيا سا نه ١٥
مليار دۆ ر کاﻻ ههناردەی ههر می کوردستان دەکهن؛ سهرەڕای ئهوەش
دەزگا ئيتﻼعاتی و جاسووسييهکانيان بۆ چرکهيهک دەست له بنکۆڵ
کردنی ئاسايشی و تهکه هه ناگرن .پ ويسته له ههفته و مانگهکانی داد دا،
گهلهکهمان و له پ ش ههمووانهوە حزبه سياسييهکان له ههموو پارچهکانی
کوردستان ،وشيارييان چهند قات بکهنهوە .دوژمن ب بهزەييه و له هيچ
تاوان ک ناپهرمو تهوە.

چوار شهممه٢٠١٧/٨/٣٠ ،
پيﻼن!
ئايا ئهم ڕووداوانهی خوارەوە ب پهيوەند لهگهڵ يهکتر و لهگهڵ مهسهلهی
گشتپرسين؟
-

ج گری سوپاساﻻری پ شمهرگه" :تهقينهوەی جبهخانهكانی
ههول ر ئاسايی نييه".
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-

سايتی "ڕۆژی کورد"" :مخابن دەب ئهو ڕاستييه ئاشکرا
بکهين که ئهو چوار کهسهی که بيانوويان به پ شمهرگهکانی
کۆمه ه گرتووە ،بڕيار بووە ههر کام دوو دەفتهر دۆﻻر
وەربگرن و تهنانهت يهکيان که کوژراوە ،به نياز بووە
پ شمهرگهکان بکوژێ و تهرمهکانيشيان ڕادەست ]ی ئ ران[
بکاتهوە".

-

ڕاگهي نراوی ئهنجوومهنی ئاسايشی ههر می کوردستان" :بهپ ی
ر کهوتن کی ن وان تيرۆريستانی داعش و حيزبو ی لوبنان و
رژ می سووريا ]تۆ ب ئ ران[ ،به سهدان چهکداری داعش
ناوچه سنوورييهکانی لوبنانيان ج ه شت و به چهک و
تهقهمهنيهوە بهرەو ناوچه سنوورييهکانی ع راق گواسترانهوە.
ئ مه وەک ئهنجووومهنی ئاسايشی ههر م نيگهرانيی خۆمان له
بهرامبهر ئهم کردەوەيه دەردەبڕين و به مامه هيهکی گوماناويی
دەزانين که زۆر پرسيار هه دەگر ت و خوازيارين ههموو
ﻻيهنه پهيوەنديدارەکان له ناوچهکهدا هه و ستی جددييان
بهرامبهر ئهم کردەوەيه ههب ت".

 کورتهی ههوا هکانی ئهم ههفتهيه :هاتنی کاربهدەستانی ميت بۆکوردستان دوو مانﮓ پ ش ئ ستا به ئامانجی دەستبهسهر کردنی
ڕ زدار جهميل باياک و بهرپرسانی ديکهی پ کا کا له
باشووری کوردستان ،ب بايهخ کردنی يهکيهتی نيشتمانی و له
ئهنجامدا ت ک بهردانی کورد له گيانی کورد بوو.
بارودۆخهکه ناسکه و وشياريی کورد و پ ش ههموو شت ،يهکڕيزيی ناو
ما ی کوردی دەو ت .يهکيهتی و يهکڕيزی پ داويستيی سهرەکی ئهم
قۆناغهی م ژووی کوردە.
پ نج شهممه٢٠١٧/٨/٣١ ،
بنکهی فهرههنگيی ڕۆژهه تی کوردستان له لهندەن ،ڕۆژی شهممهی
دادێ کۆنفهڕانس ک بۆ تاوتوێ کردنی گشتپرسی له باشووری کوردستان
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بهڕ وە دەبات که ت دا ئهم بهڕ زانه وتار دەدەن :سهباحی غا ب ،ئامينه
بريمۆ ،ه من سهييدی و ش رزاد تا هبانی .سهعات  ٥و نيو تا  ٨و نيوی
ئ وارەی ڕۆژی يهکشهممه  ٢٠١٧/٩/١٠لهم شو نهی خوارەوە:
Ealing Green Church, Ealing Green, London W5
5QT
يهکشهممه٢٠١٧/٩/٣ ،

کوردينه تاکهی ئ مه له ک وان ميسالی د و
ب ين و بچين و بۆ مه نهب قهت خودان و خ و؟...
فيکرێ له کاری خۆ کهن و بگرين به حا ی خۆو
ههر ب سهری و عهداوەتی خۆتانه د ته ڕ و
ژ ردەستی و ئيتاعهتی ب گانه تا بهکهی؟
شهرمه لهبۆ مه ه ندە ژيان ب نيشان و ن و
مهغبوونی ههر موعامهله ،مهحکوومی ههر کهس ک
شاهان به مهحوی ئ مه دەبهستن گرێ و گر و...
ئازادی ،سهربهخۆيی ،ميريی و گهورەيی
داوای بکهن به زار و زمان و ددان و ل و...
ههر ميللهت له ﻻوە حهقی خۆی بهدەستهوە
کوردە که سهرهه ن  ،دە ن بۆته سهربز و
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)نهمر ،سهيفولقوزاتی قازی(

خوشک وبرايانی کوردی باشوور!
ههل ک بۆکورد هه کهوتووە ،تکايه مهه ن له کيسمان بچ ت .تکايه
بهشداری ئهو گشتپرسييه م ژووييه بن که چهند پشتی ئ مه خهونيان پ وە
ديتووە .تکهيه بهرژەوەنديی گشتيی گهلهکهمان مهکهنه قوربانيی
جياوازيی حزبايهتی و دژايهتی لهگهڵ تاکهکهس ،تکايه به "به " دەنﮓ
بدەن!

دووشهممه٢٠١٧/٩/٤ ،
با م ژوويهکی تاڵ دووپات نهب تهوە له سا نی دوای شهڕی يهکهمی
جيهانيدا ،شهريف پاشای خهندان ،به حهق يان ناحهق ،ﻻی عضبة اﻻمم
و و تانی ئوروپايی خۆی به نو نهری کورد ناساند و داوای سهربهخۆيی
بۆ ئهو بهشهی کوردستانی کرد که تازە له ژ ر که هوەی حکوومهتی
عوسمانی هاتبووە دەرێ :باشووری کوردستان.
ههر لهو کاته ناسکهدا ههند ک کهس له ناوخۆی کوردستانهوە نامهيان
ئيمزا کرد و بهو و تانهيان ڕاگهياند که شهريف پاشا نو نهری ئ مه نييه!
لهو ههل و مهرجه ناسکهدا ،ئهوە دوايين بزمار بوو له تابووتی
سهربهخۆيی کورد درا و بۆ ماوەی سهد ساڵ خرايه چا هوە ،ميدا يای
شانازيش خه تی ئهو کهسانه نهکرا که نامهکهيان ئيمزا کرد!
کهمپهينی "نا ئ ستا"ی کهنا ی ئ ن ئاڕ تی شت که لهگو ن ئهو نامهيه و
د نيام ئهگهر گشتپرسييهکهی ئهم مانگهی کوردستان بخر ته چا هوە،
ک وی شانازی لهسهر ئهو برادەرانه نانر ت! م ژوو بهسهر کهسهوە
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ناچ ت و هه هی کهس نابهخش ت .تا درەنﮓ نهبووە ،با خۆمان به
هه هکانماندا بچينهوە.

س شهممه٢٠١٧/٩/٥ ،
ڕۆژنامهکانی ئوروپا به تايبهت فهڕەنسا به گهرم وگوڕی باسی
ڕيفراندۆمهکهی کوردستان دەکهن و له ههواڵ و ل کدانهوەکانياندا ئهگهر
پشتگيری گشتپرسييهکه نهکهن ،ﻻی کهم دژی ناوەستن.
کورد تاقه ميللهت که کهمپهينی "نا"ی بۆ سهربهخۆيی و تهکهی وەڕێ
خستووە.
ههی لهمنت کهوێ کوردە حهياتهکه!
چوار شهممه٢٠١٧/٩/٦ ،
ئهمڕۆ ڕ زدار خوسرەو کوردپور چاﻻکی بواری مافهکانی مرۆڤ و
ڕۆژنامه نووسی بهرپرسی کورد ،دوای ت پهڕ کردنی ماوەی زيندانه
بهسهرداسهپاوەکهی ،له زيندانی زا مان ئازاد کرا .ئهوەی خوارەوە
لينک که بۆ ژيننامهی ئهو کهسايهتييه هه کهوتووەی کورد .س و و ڕ زی
ههموان پ شکهش به کاک خوسرەو و کاک مهسعوودی کوردپور!

http://mukriannews.eu/?p=20160&lang=fa

پ نج شهممه٢٠١٧/٩/٧ ،
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ههوا ی کووژرانی کۆ بهرانی ههژاری کورد به دەست پاسدار و
بهسيجی مهﻻکانی قوم و مهشههدەوە ،سا ن کی زۆرە له ميديای ناوخۆ و
دەرەوەی و ت ڕادەگهي نر ت به م حکوومهتی مهﻻکان گو ی خۆی ل
کپ دەکات.

ئهمجارە ،خه کی قارەمانی بانه بۆ نهه شتنی ئهو ملهوڕی و زۆردارييه
ڕاپهڕيون و دووکانيان داخستووە .خه کی به شهرەفی شاری سنهش دوو
ڕۆژە بۆ پشتيوانی کردنی خه کی بانه ڕژاونهته سهر شهقام.

ئهرکی سهرشانی ههمووان له شارەکانی ديکهی کوردستانيشه ،چ له
ڕۆژهه ت و چ له بهشهکانی ديکهی خاکهکهمان ،به دەنگی
ڕاپهڕيوەکانی بانه و سنهوە ب ن و سپای سهرکوتکهر مهجبوور بکهن
گيراوەکان بگهڕ ننهوە سهر ماڵ وحا ی خۆيان و بريندارەکانيش تيمار
بکهن.

کۆ بهری کورد چيتر ب کهس نييه!
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شهممه٢٠١٧/٩/٩ ،
گۆڤار کی فارسی وتوو ژی لهگهڵ کردم و سهبارەت به گشتپرسييهکهی
باشووری کوردستان پرسياری کرد .گوتم با وە متان له ڕ گهی ئهم
ههوا هوە بدەمهوە:
له ک بهرک ی ئولهمپيکی ڕابردوودا له برازيل ،پ نج وەرزشکاری کورد
ميدا يايان وەرگرت؛ ئهو ژمارەيه لهو ميدا يايانه زياتر بوو وا ئ ران و
تورکيا و زۆر و تی ديکهی ناوچه دەستيان کهوتبوو ،به م ئايا ئ وەش و
خه کی ديکهش بهو ههوا هتان زانی؟ ئايا وەڤدی کوردتان بينی به ماڕش
ب ته بهر دەمی کام راکان؟ ئايا ئا ی کوردستان له شو ن ک هه کرا و
سروودی نهتهوايهتی کوردستان جار ک ل درا؟ ديارە وە می ههموو
ئهوانه' ،نا'يه .هۆکار؟
لهبهر ئهوەی کورد کهيان کی ناونهتهوەيی نييه و ناتوان به ناوی خۆيهوە
بچ ته ئولهمپيک و هيچ گۆڕەپان کی ديکهی سياسی ،وەرزشی ،هونهريی
ناونهتهوەيی له جيهاندا؛ ئهو پ نج کهسهش ميدا يايان بۆ ئ ران و تورکيا و
ئازەربايجان و ڕووسيا و ئيسرائيل ه نايهوە نهک بۆ و تهکهی خۆيان!
ئايا ئ وە لهجياتی من بن و بهو ڕاستييه بزانن ،له ڕيفراندۆمی ڕۆژی ٢٥
ی مانگدا بهشداری ناکهن و به "به " دەنﮓ نادەن؟

يهکشهممه ٢٠١٧/٩/١٠ ،
ئهمڕۆ له کۆنفهرانس کدا بهشدار بووم که له ﻻيهن "ناوەندی فهرههنگيی
ڕۆژهه ت"ەوە له لهندەن ڕ کخرابوو .چوار کهس وتاريان دا و
ههرچوارکهس ﻻيهنگريی خۆيان له بهڕ وەچوونی گشتپرسييهکهی
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ڕۆژی  ٢٥ی مانﮓ دەربڕی و داوايان له خه ک کرد به "به "
بهشداريی گشتپرسييهکه بکهن.
ههمان ڕۆژ ،يان ڕۆژ ک پ شتر ،کۆڕ کی ديکه ههر له لهندەن ،له
ﻻيهن بهرەی "نهخ ر بۆ ئ ستا"وە گيرابوو .ئاشکرايه مافی ديموکراتانهی
ئهوانيش بوو پروپاگهندە بۆ ڕوانگهی خۆيان بکهن .به م دواتر ئا ۆزی
له ن وان ﻻيهنگرانی به ی و نهخ ردا پ ک هاتبوو و بهداخهوە ﻻيهن ک به
ﻻيهنهکهی ديکهی گوتبوو 'جاش' و دواتر پۆليس هاتبووە ژوورەکهوە بۆ
ئهوەی ه منايهتی دابين بکاتهوە .من لهگهڵ ئهو چهشنه دەست ت وەردانه
ناديموکراتييه نيم.

کورد ئهگهر پشووی لهسهر خۆی نهب ت ،له ماوەی ئهو چهند ڕۆژەی تا
 ٢٥ی مانﮓ ماوە ،واههيه ت کگيران و ڕووبهڕووبوونهوەی زۆرله
ن وان ئهو دوو بهرەيهدا ب ته پ شهوە که جگه له دوژمنانی گهلهکهمان،
لهبهرژەوەنديی کهسدا نييه .تکايه ل بگهڕ ن ههەموو کهس ک بۆچوونی
خۆی ههب ت و ڕای خۆی دەرببڕ ت .ديموکراسی کۆمه گا له ئازادی
تاکهکهسهوە دەست پ دەکات!

س شهممه٢٠١٧/٩/١٢ ،
ئهم و نه م ژووييه بهربهرەکانی ه زی باوەڕە بهرانبهر به چهک و
دەسه ت دەردەخات .سهيری ئهو قارەمانه بانهييه بکهن چۆن بو رانه
لهبهرانبهر پاسدارانی چهکداری کۆماری به ڕاستی ئيسﻼمی وەستاوە و
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له مافی ژيان بۆ کۆ بهرانی کورد داکۆکی دەکات .بژين و سهرفراز بن
ئهو قارەمانه نهناسراوانهی گهلهکهمان!

چوارشهممه٢٠١٧/٩/١٣ ،
ماوەی دوو سا ه مهﻻکانی ئ ران به ناوی پڕکردنهوەی گۆلی ورم وە،
ئاوی ڕووباری که و يان وەرگ ڕاوەته سهر گۆلهکه و ناه ن بگاته
باشووری کوردستان .ئهوە ههنگاو کی سهدا سهد سياسييه بۆ گوشار
خستنه سهر ههر می کوردستان .پ شتريش ئهو به يهيان به سهر
ڕووباری ئه وەن ه نا و من چهند جار لهم يادداشتانهدا ئاماژەم
پ کردوون.
مهﻻکان دەيانهو ت تۆ هی حوسهين و سهحرای کهربهﻻ له خه کی کۆيه
و ڕانيه و قه دزێ بکهنهوە و له مهسهلهی گشتپرسييهکهی ئ ستادا وەک
کهرەسهيهکی گوشار که کی ل وەربگرن .ئهوە ديسانهکه ئيسﻼمی
عهزيزە ئهو ئيجازەيان پ دەدات گوێ نهدەنه هيچ ياسايهکی ئينسانی و ناو
دەو هتی و ههموو کار کی ب ئهخﻼقی دەرحهق به ميللهت ک بکهن که
هيچ ئازار و زيان کی بۆ کهس نهبووە و تهنيا مافی ڕەوای خۆی داوا
دەکات .ئافهرەم ئيسﻼمی عهزيز بۆ دەست پهروەردەکانت!

129

پ نج شهممه٢٠١٧/٩/١٤ ،
دو ن و ئهمڕۆ ئهمڕۆ ئهمريکا ڕاستهوخۆ هاتۆته ناو ک شهی گشتپرسيی
کوردستانهوە و بر ت مهکگۆرکی نو نهريان هاوڕێ لهگهڵ نو نهری
نهتهوە يهکگرتووەکان و نو نهر کی و تانی ئوروپايی ڕاست و چهپ
لهگهڵ حزبه سياسييهکانی کورد کۆدەبنهوە و دژايهتی ئهو س ﻻيهنه
لهگهڵ بهڕ وەچوونی گشتپرسييان پ ڕادەگهي نن .ڕ بهرانی کورد تا ئهم
کاته له بهرانبهر گوشارەکاندا ئازايانه وەستاون به م د نيا نيم بتوانن لهوە
زياترخۆڕاگر بن .هيوای من ئهوەيه کورد ئهو توانايهی ههب ت
سهرەڕای ئهو گوشارانه ،کارەکه بهڕ وەبهر ت.
تا کۆتايی ئهمڕۆ ڕوون ڕانهگهي نراوە ئهو "بهديل"ەی وا لهبهرانبهر
وەستاندنی گشتپرسيدا به کورديان پ شنيار کردووە چييه و چۆنه.

چوار شهممه٢٠١٧/٩/٢٠ ،

"وجودم به تنگ آمد از جور تنگی

شدم در سفر

روزگاری درنگی...
ديدم

چو بازآمدم کشور آشفته
به گرگان بماندە همان تيز چنگی"

چهند ڕۆژ ک له ما هوە نهبووم و کهمتر دەکرا به ههوا ی ڕووداوەکانی
کوردستان بزانم .کات گهڕامهوە ئهو شيعرەی سهعدی ميسداقی حا م بوو
)ديارە بهو گۆڕانکارييهوە که ت مدا کردووە!( گورگی ئ ران و تورکيا و
عيراق به توندوتۆ ی ڕ گايان له گشتپرسييهکه گرتووە و ههرکام و ت کی
ڕۆژئاواييشيان لهگهڵ خۆيان خستووە بۆ ئهوەی شان به شانی ئهوان
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بهرگر بن له کارەکه .بهختهوەرانه کورد توانيويهتی له بهرانبهر
گوشارەکانياندا بوەست ت و کۆڵ نهدات .ديارە ئهوەی به هاسانيش بۆ
ناچ ته سهر و دوور نييه له چهند ڕۆژی داد دا ههوا ی بهسترانی سنوور
و تهنانهت چهشنه ه رشکارييهکی سوپاييش بژنهوين .به م ئهو ههڕەشه
و گوڕەشهيه ئ ستاش ب ت ههر ههيه و  ١٠٠سا ی ديکهش ب ت ههر
دەب ت .بهرەی "نهخ ر ئ ستا"م زۆر پ سهيرە بۆچی لهوان توندوتيژتر
بهرانبهر به کارەکه وەستاون؟ خۆ ئ ستاش نهب ت و سا ن کی درەنگتريش
ب ت ،دوژمنهکانمان ميهرەبان نابن و سهبهخۆييمان له سهر سينی به دوو
دەست پ شکهش ناکهن.
پ نج شهممه٢٠١٧/٩/٢١ ،
ههرچی له ڕۆژی گشتپرسييهکه نزيک دەبينهوە ،ههو هکانی ئ ران و
تورکيا و عيراق بۆ ڕ گری کردنی ڕەوتهکه ،چڕتر دەب تهوە.
حکوومهتی ئ ران ڕاستهوخۆ و لهڕ گهی دارەدەستهکانی ناوعيراقيشيهوە
ههوڵ دەدات ڕەوتهکه بوەست ن ت .له ﻻيهکهوە حهشدی شهعبی ڕەوانهی
مهندەلی وخانهقين و دەروازەی کهرکووک کردووە ،لهﻻيهکی ديکهوە
مهترسی بۆ سهر کوردانی فهيلی دانيشتووی بهغدا پ که ناوە ،پهرلهمانی
عيراقيشی هانداوە بڕيار دژ به کوردستان و ڕ بهرەکانی ،يهک لهوان
پار زگاری کهرکووک دەر بکهن .وا ڕۆحانی سهرەک کۆماريش که له
دوو هه بژاردنی ئهم دواييهدا زياترين دەنگی له ڕۆژهه تی کوردستان
ه ناوەتهوە ،چۆته ﻻی سهرەک کۆماری فهرەنسا و لهجياتی باسی دەرد و
نههامهتی خه کهکهی خۆی بکات ،مهسهلهی گشتپرسييهکهی باشووری
کوردستانی ه ناوەته گۆڕێ! ئيمانوئ ل مهکڕۆنی سهرەک کۆماری
فهرەنساش لهبهر بهرژەوەندييهکانی و تهکهی ،دەست به ج تهلهفونی
بۆ کاک مهسعود کردووە و داواکار بووە گشتپرسييهکه بوەست نر ت.
دژايهتی ئ ران لهگهڵ کورد له ههموو سهدەی بيستهم و دوای ئهودا
بهردەوام بووە:
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کات ئ ران و عيراق و تورکيا و ئهفغانستان له سا ی ١٩٣٧) ١٣١٦ز(دا
پهيمانی سهعدئاباديان له تاران ئيمزا کرد ،يهک له خا ه ههرە گرنگهکانی
ڕ کهوتنهکهيان بهرگری کردن بوو له "جياوازيخوازيی گروپو دەستهی
جياوازيخواز" که ناو کی ديکه بوو بۆ بزووتنهوەی ڕزگاريخوازيی کورد!
پهيمانی بهغدا ش که له سا ی ١٩٥٥) ١٣٣٤ز( له ن وان عيراق و تورکيا دا
بهسترا و پاشان ئ ران و پاکستان و بريتانيای لهگهڵ کهوتن و بوو به پهيمانی
سهنتۆ  ،باوەکوو ڕووی سهرەکی له يهکيهتی سۆڤيهت بوو به م بهش کی
بهرچاويشی بۆ ک شه سنوورييهکان و ئهو حا هتانه بوو که له ئهگهری ڕاپهر ن
و ئاژاوەی ناوخۆی و ت کدا ،ئهوانيتر به دەنگی و تهکهوە ب ن و ئهوەش
ناڕاستهوخۆ ههر کوردی دەگرتهوە.
له ههموو ماوەی حکوومهتی پههلهوييهکاندا ) ٧٠ساڵ له سهدەی بيستهم( ،کورد
و کوردستان ئهو دوو دياردەيه بوون که زياترين حهساسييهتيان پ يان ههبوو،
تهنانهت فايلی ئوستانی کوردستان له وەزارەتی کهشاوەرزيی ئ راندا نه نی بوو
و جگه له خه کانی مۆلهت پ دراو ،تهنانهت کاربهدەستانی وەزارەتهکهش
دەستيان پ ڕانهدەگهيشت!
ئيتر باسی سهردەمی دوای ئهوان واته حکوومهتی مهﻻکان دوای سا ی ١٣٥٧
ههر نهکهين باشترە ،که دار وبهرد و ئاوی ڕووبارەکانی کوردستانيش
ک شهيهکی ئهمنيهتی مهﻻکانن.

له ههل ومهرجی ههستياری ئهم ڕۆژانهدا کوردی باشووری و تهکهمان دەب
وريای دووپشکی ئ ران بن کلکی هه نهگهڕ ن تهوە و پ يانهوە نهدات،
باوەکوو حکوومهتهکهيان لهوە شڕترە بتوان ڕاستهوخۆ کار کی گهورە
بکات ،به م دوور نييه له ڕ گهی دارەدەستهکانيهوە گورز ک بوەش ن ت.
لهو حا هتهدا ،با کورديش له بهرانبهريدا ب دەنگ نهم ننهوە و وە م کی
شايانی بدەتهوە.
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دووشهممه٢٠١٧/٩/٢٥ ،
پيرۆز ب ت!
ئهمڕۆ ڕۆژ کی پڕ له شانازی بوو له م ژووی گهلی کورددا .گشتپرسی
سهبارەت به سهربهخۆيی و ت سهرەڕای گوشاری زۆری
حکوومهتهکانی ناوچه و و تانی ڕۆژئاوايی ،به سهرکهوتوويی
بهڕ وەچوو .گرنگتر له ههموان گشتپرسی بوو له ناوچه ج
ناکۆکييهکانی خاکی کورد وەک کهرکووک و خانهقين که دانيشتوانيان به
حهماسهت کی چاوەڕوان کراوەوە چوونه سهر سندووقهکانی دەنگدان ب
ئهوەی گوێ بدەنه ههڕەشه و گوڕەشهی ﻻيهنه نهيارەکان به تايبهت
کۆماری ئيسﻼمی و بهغدای دارەدەستيان.
ئهوەی بۆ من ج گهی خۆشحا ييه ئهوەيه دژبهرانی گشتپرسييهکه و ئهو
کهسانهی وا کاتيان بۆ بهڕ وەچوونی گشتپرسی لهبار نهدەزانی ،بهوپهڕی
ديموکراسييهتهوە دەنگی خۆيان دا و به بۆچوونی من ڕ ژەی ناحهزان
ههرچهند ک ب ت مافی خۆيانه و ج گهی شانازييه که کۆمه گای
ديموکراتی کوردستان و حکوومهتی ههر م ئهو دەرەتانهی ڕەخساند
ئهوانيش دەنگی خۆيان ههب ت دەنا دەنگی سهدا  ٩٩٫٩٩که له
هه بژاردنه کاريکاتيرييهکانی سهددام حوسهين دا به دەسه ت دەدرا،
دەبووە مايهی شهرمهزاريی گهل و و تهکهمان.
گهلی ئ مه سهلماندی ،به پ چهوانهی بۆچوونی دوژمنان ،ت گهيشتوو و
پ گهيشتووە.
کهس نه

کورد مردووە ،کورد زيندووە
زيندوو قهت

نانهوێ ئا کهمان
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س شهممه٢٠١٧/٩/٢٦ ،
ههند ک ههوا ی تازە سهبارەت به ڕۆژانی پ ش گشتپرسی و دەوری
گ وی حکوومهتی ئ ران له پيﻼن دانان بۆ وەستاندنی گشتپرسييهکه ب و
بۆتهوە .به گو رەی يهک له ههوالهکان ،قاسم سولهيمانی بهرپرسی
سوپای قودسی ئ ران ،س ڕؤژ پ ش گشتپرسييهکه له ن وان سل مانی و
ههول ر و بهغدا و کهرکووکدا خهريکی تهرات ن بووە و ويستوويهتی به
ئام تهيهک له تکا و ههڕەشه ،بهرپرسانی کورد مهجبوور بکات ﻻی کهم
له کهرکووک و خانهقين گشتپرسی بهڕ وە نهبهن و تهنانهت با کی ناو
يهک له زلحزبهکانيش ملی بۆ پيﻼنهکهی ئهو دانهواندبوو .ديارە ئهگهر
ئهوەی بۆ بچوايهته سهر و کهرکووک و خانهقين له بهرنامهکه
دەربهاو ژرايهن ،ئيتر گشتپرسی به تهواوەتی ب واتا کرابوو و پيﻼنی
قاسم سولهيمانی سهردەکهوت.
دەب ههموومان سپاسی ڕ بهرايهتی کورد بکهين که لهژ ر ئهو ههموو
گوشارەدا پشتی دانهنهواند و ئازايانه کارەکهی له ههموو ناوچه ج
ناکۆکييهکان ڕاپهڕاند .سپاس و پ زانی دوای کۆمه نی گهل و
دانيشتووانی ئهو شو نانه ،دەب به تايبهت ئاراستهی کاک مهسعوود
بارزانی ،کاک کۆسرەت ڕەسووڵ و کاک ڕ بوار تا هبانی بکر ت.
دەستيان خۆش ب ت که شاخی ئهو بهناو 'سوپهرمهن'ەی ميديای عهرەبی
و کوردييان شکاند.

پ نج شهممه٢٠١٧/٩/٢٨ ،
ئوپۆزيسيۆنی گنخاوی ئ رانی و مافهکانی گهلی کورد
له ن و ههموو گ رە و ک شهی سهبارەت به ڕيفراندۆمی باشووری
کوردستاندا ،ماهيهتی ڕاستهقينهی به ناو ئوپۆزيسيۆنی ئ رانی به باشی
دەرکهوت .ئهو بهناو نهيارانهی حکوومهتی ئيسﻼمی ،له ناوخۆ و
دەرەوە ،هيچ سنوور کيان له ن وان خۆيان و موحسين ڕەزايی و
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'ئه کهرەم'ی بهسيج دانهنا و ههمان ئهو قسه و بوختان و درۆيانهيان
دووپات کردەوە که ئهوان له ب ندگۆکانياندا کاو ژيان دەکرد و دەيکهن:
کوردستان دەب ته ئيسرائيلی دووههم ،بارزانی عهشيرە و دواکهوتووە،
سهرجهم کارەکه پيﻼنی ئهمريکا و ئيسرائيله بۆ دابهشکردنی و تانی
ناوچه  ....ديارە ئهوان به ناوی بارزانييهوە سهرجهم گهلهکهمان دەکهنه
قهبيله و عهشيرەيهکی دواکهوتوو ،که شعووری سياسييان نييه ،ههل و
مهرج ناناسن و تهنيا به ئيشارەی دەستی ب گانه دەجوو نهوە.
لهو ناوەدا چهپی ئ رانی له ههموان کۆ هوارتر بوو .ئهوانهی وا ههموو
لهشيان دەمه و له قسهکردنی سهر تهلهفيزيۆندا مامۆستان ،يهکدەنﮓ و
يهکڕيز دژ به خواستی گهل ک ڕاوەستان که تهنانهت لهو ڕۆژەوە تا
ئهمڕۆش له شارەکانی باشوور و ڕۆژهه تی کوردستان خهريکی شايی
و هه پهڕين و شيرنی ب وکردنهوەن .ههر ئهوانهی وا ﻻيهنگری گهلی
کۆلۆمبيا و ونزوئ لﻼ و گامبيا و زامبيان ،ماف کی سهرەتاييهيان بۆ
دەربڕينی ئيرادەی خۆی به کورد ،ئهويش له دەرەوەی خاکی 'ايران
عزيز' ڕەوا نهديت.
ئهوانهی خوارەوە هه بژاردەيهکن له بۆچوونی ئوپۆزيسيۆنی چهپی
ئ رانی که من تهنيا له سهر يهک سايتی ئينترن تی هه مگرتووە ،سايتی
'ايران امروز' که چهپ و تا ڕادەيهکی زۆريش ڕاديکا ه .فهرموون
بزانن چۆن دەڕش نهوە:
پ ش گشتپرسی و بۆ ب بايهخ کردنی گشتپرسييهکه:
مخالفت شديد آمريکا با همهپرسی در اقليم کردستان عراق
بيانيه سهجانبه وزيران خارجه عراق ،ايران و ترکيه درباره طرح
همهپرسی کردستان عراق
احتمال تعويق همه پرسی کردستان قدرت گرفت
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مخالفت شورای امنيت با همهپرسی کردستان عراق
اتحاديه ميهنی کردستان :بايد به پيشنهادات کشورهای دوست توجه کرد
اقليم کرد با دولت مرکزی عراق به توافق نرسيد

چهند به ناو 'هه سهنگاندن' ی دوای گشتپرسييهکه:
چند نظر درباره استقﻼل کردستان عراق :حجاريان  /نقيبزاده /
اميراحمدی  /باوند:
“آيا دولت ايران بايد بیتفاوت و بیخيال از کنار اين موضوع بگذرد؟ يا
به رهبران اقليم کردستان تبريک بگويد؟ در اينصورت ،فردا با موج
استقﻼلخواهی در ميان بخشی از کردهای ايران ،چگونه روبرو شود؟ /
تاثير اين واقعه بر منطقه حداقل به همان اندازه خواهد بود که تاسيس
دولت اسرائيل بعد از جنﮓجهانی دوم”...
بهروز بيات:
"فراموش نکنيم که دريافت ساده از حق »مردم« برای تعيين سرنوشت
و به کاربردن آن میتواند همه کشورهای جهان را متﻼشی کند و هر
گروهی از مردم اين حق را با انگيزهای ديگر برای خود قائل شوند.
بخشی به سبب »خونی» ،زبانی و فرهنگی و بخش ديگر به علت
اختﻼف نداری و دارايی ميان بخشهای مختلف يک کشور".
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حميدرضا جﻼيیپور:
"به نظر من اﻻن اتفاقی که افتاده اين هست که بارزانی به فرايند توسعه
اقليم کردستان در چارچوب عراق فدراتيو ضربه زد .مسير استقﻼل
کردستان از رفتن به کوه اورست هم سختتر است .شايد باختهای
بزرگی در انتظار مسعود بارزانی باشد".
خهجا هت ببنهوە! جهﻻيی پووری جهلﻼدی ﻻوانی مههاباديش بوو به
چهپ؟ ئ وە تهنيا بۆ دژايهتی کردنی کورد فهرمايشتهکانی ئهو لهسهر
سايتهکهتان دادەن ن.
شهرم بتانگر ت!
ههينی٢٠١٧/٩/٢٦ ،
بوختان و پيﻼن
ئ ستا که گشتپرسييهکه سهرکهوتووانه بهڕ وە براوە ،دوژمنانی گهلی کورد
له ناوخۆی عيراقدا خهريکی ئاب ووقهدانی ئابووريی ههر من.
دوژمنانی دەرەوەييش له تورکيا و ئ ران ژەهراو دەڕ ژن و
ناجوام رانه ههرچييهک له ﻻيق به ڕيشی خۆيان و حکوومهتهکهيانه
به کوردی دە ن.
ئا ی ئيسڕائيل يهک لهو تۆمهتانهيه .من له ههموو ماوەی خۆپيشاندانهکانی
جهماوەری کورددا نهمديت کهس ک ئا ی ئيسرائيلی به دەستهوە ب ت
مهگهر دەستهيهکی  ٢٠- ١٥کهسی له جوولهکهی کورد له ئيسرائيل
که ئا ی خۆيان و کوردستانيان به دەستهوە گرتبوو و خهريکی شايی
و هه پهڕک بوون ،که ئهوەش دياردەيهکی ئاسايی بوو لهو شو نه و
ئهو خه که .له سايت کی ئ رانيشدا ديتم ههردوو ئا به فۆتۆشاپ لهپاڵ
يهکتر دانرابوون .له دوژمن چ چاوەڕوانييهکی ديکهمان ههيه؟
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ديارە ئيسرائيل به گو رەی سياسهتهکانی خۆی دەتوان ت گۆڕانکارييهکانی
ناوچه هه سهنگ ن ت و يهکيان پهسند بکات يان بيداته دواوە ،لهوەدا
گهلی کورد ناتوان ت دەور کی ههب ت .پهسندکردنی ئيسرائيليش ناب ته
تاوان ک بۆ کورد .من پرسيار کم ههيه :کات که ناتانياهوو چهند ڕۆژ
پ ش ئ ستا له سهر تريبوونی نهتهوە يهکگرتووەکان به فارسی پهيامی
دۆستانهی بۆ خه کی ئ ران نارد ،ئايا ههر بهو هه و ستهيهی ئهو
ههموو ئ رانييهک بوونه ﻻيهنگری سههيۆنيستهکان؟ ئهوان به
گو رەی سياسهتی خۆيان جياوازی له ن وان گهل و حکوومهتی ئ راندا
دەبينن و ئهوە چ تاوان ک بۆ گهﻻنی ئ ران نييه .ﻻيهنگری کردنيشيان
له کوردستانی سهربهخۆ شت که بهخۆيانهوە پهيوەنديی ههيه نهک به
کوردەوە .بۆچی دۆستايهتی و بازرگانی سياسی و ئابووريی و
نيزاميی تورکيا و کۆماری ئازەربايجان سهدان قات له پهيوەندی کورد
و ئيسرائيل بهه زتر نييه؟ ئهی بۆچی کهس نييه دەنگ ک بهرز بکاتهوە
و ب تورکيا به چهکی ئيسرائيلی له کوردی باکووری کوردستان
دەدات؟

شهممه٢٠١٧/٩/٢٧ ،
ئهمڕۆ هاوڕێ لهگهڵ چهند دۆست و برادەری ناوەندی فهرههنگيی
ڕۆژهه ت له لهندەن بهشداريی ماتهمينی کهسايهتييهکی بهرچاوی ناو
کوردانی بريتانيا و لهندەنم کرد که به داخهوە له سووريا کهوته بهر گولـلهی
داعشی ڕووڕەش :ههڤاڵ مهحمهت ئاکسۆی.
کوردی باشوور و ڕۆژهه ت کهمتر واههيه نموود کيان له ناو کۆمه گای
بريتانيا و سياسهتمهدارانی ئهو دا ههب ت .ئ مه ههموومان له ئا قهی
بهرتهنگی چهندکهسيدا ماوينهتهوە و نهچووينهته ناو ڕاستهقينهکانی
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کۆمه گای ئ رەوە .کوردانی باکوور گهل ک له ئ مه باشترن و باشترينی
ئهوانيش نهمر محمهت ئاکسۆی بوو که له عهينی کاتدا چاﻻک کی بواری
سياسهت و هونهری پ ک ک بوو ،له حزبی کر کار و بزووتنهوەی چهپی
بريتانياش نزيک و تهنانهت لهناوياندا گهل ک بهرچاو و هه سووڕاو بوو.
مهحمهت گهل ک فيلمی دۆکيومهنتری له ژيانی کۆمه يهتی و سياسيی
کورد هه گرتبوو و بۆ سا ن کی زۆر کۆ هکهی سهرەکی بهڕ وەبردنی
ف ستيڤا ی فيلمی کوردی له لهندەن بوو .چهند ههفته پ ش ئ ستاش بۆ و نه
کردنی گريﻼکانی ڕۆژئاوای کوردستان چووبووە ئهوێ و ههر لهو ش بۆ
به قوربانيی گهله بندەستهکهی و گيانی خۆی کردە فيدای گهل.
خه ک کی زۆر له ناو هۆ ی ماتهمينهکهدا بوون ،به تايبهت ژمارەی ژنان
گهل ک بهرچاو بوو .من شانازيی ئهوەم پريدا کرد که دەستی دايکه
جگهرسووتاوەکهی مهحمهت ماچ بکهم که سهرەڕای ئهو داغه گهورەيهی
سهر گيانی ،ههر دوو قامکی خۆی به نيشانهی سهرکهوتن بهرز دەکردەوە.
پڕکردنهوەی شو نی بهتا ی مهحمهت گهل ک ئهستهم دەب ت .يادی بهخ ر
ب ت!
دووشهممه٢٠١٧/١٠/٢ ،
خه کی کهتهلۆنيا له ئيسپانيا گشتپرسييهکی هاوش وەی کوردستانيان کرد.
حکوومهتی ئيسپانيا ڕاستهوخۆ دەستی له کارەکان وەردا و له ٢٣٠٠
سندووقی دەنگدان ١٣٠٠يانی زەوت کرد و مهودای نهدا خه کهکه دەنﮓ
بدەن .به م سهرەڕای ئهوەش سهدا  ٩٠ی دەنگدەران دەنگيان به
سهربهخۆيی دا .بڕيارە لهم ڕۆژانهدا کۆماری سهربهخۆی کهتهلۆنيا
ڕابگهي نر ت .پيرۆزيان ب ت .خه ک و ڕ بهرانی کهتهلۆنيا گهل ک
هاوسۆزييان لهگهڵ کورد دەربڕيوە و دەکرێ له داهاتوودا پهيوەند کی
نزيک له ن وان ههردوو و تدا ههب ت ،ديارە ئهگهر پيﻼنی دوژمنان ل يان
بگهڕ ت!
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چوار شهممه٢٠١٧/١٠/٤ ،
دو ن مام جهﻻل تا هبانی کۆچی دوايی کرد .سهرەڕای ههموو ﻻيهنگری
و دژايهتييهک که لهگهڵ کار و سياسهتهکانی دەکرا ،مام جهﻻل
کهسايهتييهکی بهرچاوی کورد بوو که له دەرەوەی کوردستان دەناسرا و
دەيتوانی دەور کی گرنﮓ له دياريکردنی چارەنووسی باشووری
کوردستاندا ببين ت ،بهتايبهت لهم ڕۆژانه و له بارودۆخی خراپی دوای
گشتپرسييهکهدا .نهبوونی ئهو گۆڕەپانی بۆ کهسان کی وەک شاناز برايم
ئهحمهد بهتاڵ کرد که ئ ستا له ناو يهکيهتيدا تهرات ن دەکهن و بهداخهوە.جگه
له فراوانکردنهوەی کهلهبهر و ت کدانی زياتری ڕيزەکانی گهل هيچ
سوود کيان بۆ کورد نييه .ئهو وا ههبوو بتوان ﻻيهنی ئ ران و حکوومهتی
يادی بهخ ر ب ت!
ناوەنديی عيراق دژ به کورد ه ورتر بکاتهوە.
پ نجشهممه٢٠١٧/١٠/٥ ،
سهعدئابادی نوێ
کوردستان ئاب وووقه دراوە .پيﻼنی داگيرکهرانی خاکی کورد بهردەوامه .
ئهردۆغان ڕاست و چهپ له ههو دايه .ئ رانييهکان به تايبهت خامنهيی
ههڕەشه وگوڕەشهمان ل دەکهن و حکوومهتی عيراق هان دەدەن دژ به
کورد ههنگاو بن ت .مانۆڕی نيزاميی هاوبهشی ههرس و تی تورکيا و
ئ ران و عيراق له سهر سنوورەکانی کوردستان بهڕ وە چووە.
ههفتهی پ شتر باسی پهيمانی سهعدئابادم کرد که ڕاست  ٨٠ساڵ پ ش ئ ستا
له تاران بهسترا و خا کی سهرەکی پهيمانهکه بهرگری کردن له
سهربهخۆيی خوازيی کورد بوو .پهيمانی س ﻻيهنهی ئهمڕۆی تورکيا و
ئ ران و عيراق عهينوبيلﻼ ههمان سهعدئابادە به بهرگی نو وە.
حکوومهتی ههر م لهژ ر مهترسيدايه .گوشارە سياسی -ئابووری و
سوپاييهکان ڕۆژ بهڕۆژ له زياد بوونن .کاردانهوەی ڕ بهرايهتی کورد
ه شتا ديار نييه و ئاشکرايه مهيدانی مانۆڕ کردنيان گهل ک بهرتهنگه.
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گۆڕينی ناوی کۆميسيۆنی با ی هه بژاردن بۆ سهرۆکايهتی ههر می
کوردستان -عيراق پاشهکشهيهکی گهل ک گهورەيه و هيوادارم
پ داچوونهوەی لهسهر بکر ت
ئ ستا که تهنيا ناوه نان و دەنگدان بۆ سهربهخۆيی ئهو ههموو پيﻼنهی
بهدواوەيه ،هيوادارم سهرۆکی ههر م وەک ههنگاو کی م ژوويی
سهربهخۆيی کوردستان ڕابگهي ن ت و بهشو نيدا دەست له کار بک ش تهوە.
ئهوە باشترين کار که که له بارودۆخی ئ ستادا دەتوان بيکات .د نيگهرانيی
من زياتر له يهکنهبوونی ڕيزەکانی گهله له ناوخۆی و ت و ﻻموايه ئهو
دياردەيه زۆر مهترسيدارترە له پيﻼنه دەرەوەييهکان.
يهکشهممه٢٠١٧/١٠/٨ ،
و دەچ ت شهڕ بهڕ وەب ت .دەب وشيار بين!
گوشاری زۆر لهسهر ڕ بهرايهتی کوردە له باشووری و تهکهمان .ئاب ووقه
بهردەوامه .ڕ بهرايهتی کورد تا ئ ستا باش جوو وەتهوە و خۆی له ههڕەشه و
گوڕەشه کردن دوور خستۆتهوە .دوژمن گهل ک زۆر و بهه زن ،ئهو گر يهی
ئ ستا تهنيا به ڕای حهکيمانه دەکر تهوە نهک به قسهی بهتاڵ .ئ رانييهکان خۆيان
لهوﻻوە دانيشتوون و حهشدی شهعبی بهردەدەنه گيانی کورد .دووری نازانم
شهڕمان ئاوقا بکهن.
به بۆچوونی من ،سهرکردايهتی کورد ههر نهرمييهک دەنو ن ت بينو ن ت به م
دەب لهسهر ئهس ی مهسهلهی گشتپرسييهکه بوەست ت و به هيچ ش وەيهک
هه ينهوەش ن تهوە .ئهوە شت که ميللهتهکهمان ل يان قهبووڵ ناکات .مهترسی گهورە
له کهرکووک و شو نه ج ناکۆکييهکانه دەنا ئهستهمه ه زی عهرەب ﻻقی گ وی
بن ته خاکی ههر مهوە .تهنانهت ئهگهر گوشارەکان زياتر بوون ،دەب کاک
مهسعوود بير لهوە بکاتهوە دەست له پۆست و مهقامهکهی هه بگر ت به م
ئهنجامی گشتپرسييهکه نهگۆڕ ت و چۆک بۆ دوژمن دانهدات.
لهو ناوەدا ،بهداخهوە عهرەب و کورد ههردوکيان ڕووی تکا و نزايان کردە
ئايهتو سيستانی .ئهم کارە له ههردوو سهرەوە هه ه بوو .دروست کردنی
بوت کی ديکهی وەک خومهينی له بهرژەوەنديی هيچ ﻻيهکياندا نييه .سياسهت دەب
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له ئايين جيابکر تهوە.
گرنﮓ کاراکردنهوەی پهرلهمان و بهڕ وەبردنی هه بژاردن کی ديموکراتييانهيه.
لهويش گرنگتر يهکگرتوويی ڕيزەکانی گهلهکهمان و حزبهکانه بهتايبهت گۆڕان،
که ناب ت به هيچ ش وەيهک لهو حيساباتهدا پشت گوێ بخر ت .با ئهوانيش له
هه بژاردنی نو نهرەکانی خۆيان زياتر ورد ببنهوە و نهه ن کهسانی ناشارەزا و
نالهباری کينه لهدڵ سهرەپهتی کارەکان بهدەستهوە بگرن.

س شهممه٢٠١٧/١٠/١٠ ،
کاک مستهفا ديهقان ب وچان خهريکی دۆزين و گهڕانی کت بخانه
گهورەکانی ناو ئ رانه و ههرچی سهبارەت به کورد يان کوردستانی دەست
بکهو ت له ڕ گهی وتاری پسپۆڕانهوە به خه کيان دەناس ن ت
ئ ستا وتار کی کاک مستهفا له سهر ما پهڕی ڕۆژهه ت-بۆکان دانراوە
که ت يدا ههند ک به گهنامهی سهبارەت به جوولهکهکانی ناو ئوستانی
کوردستانی ئ ران ڕاگهي نراوە .بابهتی زوربهی نامهکان گازندەی
جوولهکهی شاری سهقز و گهڕووس و کرماشان و...هيترە له دەست
موسو مانهکانی ئهو شارانه .سهردەمی به گهنامهکان ن وان  ١٩١١تا
١٩٥٠يه .به گو رەی به گهناکان ،موسو مانانی سهقز له ١٣٠٦) ١٩٢٧ی
ههتاوی(دا ما ی جوولهکهکانيان ئاگر ت بهرداوە ،دووکاندارانی گهڕووس
بهرگر بوون لهوەی جوولهکهکان دەست له ميوەی سهردووکانيان بدەن و
حکوومهتيش چهند کهس له جوولهکهکانی قهسر ]ی شيرين[ له شارەکه
شاربهدەر کردووە و ناردوونيهته شو نی دووری وەک کاشان.
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ئ مهی کورد بهوکردەوە ناحهزانهمان ،شهرمهزاری ئهو خه کهين .بۆچی
هه هی وامان کردووە؟ ديارە دەب به گو رەی فهرمانهکانی ئيسﻼمی
عهزيز جوو ب تينهوە.

چوارشهممه٢٠١٧/١٠/١١ ،
ئهنجومهنی با ی گشتپرسی دوابهدوای گشتپرسييهکهی ڕۆژی  ٢٥ی مانگی
ڕابردوو و لهژ ر گوشاری زۆری نهياران چ له ناوخۆ و چ له دەرەوە بڕياری
گۆڕينی ناوی خۆی دا و بوو به 'ئهنجومهنی سهركردايهتی سياسی كوردستان-
ع راق' که پاشهکش و مل دانهواندن کی گهورە بوو و کاردانهوەی زۆری
ل کهوتهوە .له يادداشتهکانی ههفتهی پ شوودا ،منيش بهش به حا ی خۆم ناڕەزايی
خۆم دەربڕی و هيوام خواست ناوەکه بگۆڕن بۆ ناو کی مهعقوولتر که پاشگری
عيراقی پ وە نهب ت .بهختهوەرانه ئهمڕۆ ههواڵ گهيشت که ناوەکهيان گۆڕيوە و
کردوويانه به 'ئهنجومهنی با ی سياسيی كوردستان'.
دەستيان خۆش ب ت ،ئهوە ب گومان ج گهی ڕەزامهنديی کۆمه نی گهلی کوردە.
به م گرنﮓ ئهوەيه جگه له ناوگۆڕين ،ناوەرۆکی بڕيارەکانی ئهو ئهنجومهنهش
هه هئام ز و ناپوخت و ترسهنۆکانه نهب ت!
پ نج شهممه٢٠١٧/١٠/١٢ ،
دو ن کاک برايمی عهليزادە سکرت ری حزبی کومۆنيستی ئ ران )کۆمه ه( له
ڕاگهياندن کی سهر ميديادا داوای يهکگرتنی ڕيزەکانی پ شمهرگهی ههموو
حزبهکانی ڕۆژهه تی کردبوو .ئهو يهکگرتوويی و هاوپشتييه له بارودۆخی
ئ ستادا له نانی شهو واجبترە .با ههموو حزب و ڕ کخراوەکان لهدەوری دروشمی
پاراستنی خاک و نهتهوە له داگيرکهران ،کۆ ببنهوە .دۆخی ئهمڕۆ زياد له ههموو
کات کی تر ئهوە دەخواز ت .با حزبه کوردييهکانی ڕۆژهه ت گوێ له هاواری
دايکی نيشتمان بگرن که يهکگرتن و ئامادەيی ڕۆ هکانی دەو ت.
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پ نج شهممه٢٠١٧/١٠/١٩ ،

شانۆی سياسهتی کورد

ئهوەی له چهند ڕۆژی ڕابردوودا ڕووی دا ،هيچ نهبوو جگه له کارەسات کی
گهورەی م ژوويی تهنانهت به پ وانهی کوردستان ،که هيچ سا يک نهبووە
چهند کارەساتی ل نهقهوماب ت.
کارەکه به خاوی و نهزانی و ت نهگهيشتنی بارودۆخی سياسی ناوچه و
جيهان دەستی پ کرد ،به خهيانهت در ژەی ک شا و به کارەسات کۆتايی
هات.
سهرەتاکه ب گومان دەگهڕ تهوە بۆ هه هی ڕ بهرايهتی کورد و پ ش ههموان
و زياد له ههموان سهرۆکی ههر م .ئهو به گو رەی هه سهنگاندنی
ڕۆژنامهنووس کی بيانی" ،دەستی دايه ڕووبهڕووبوونهوەيهک که توانای
بردنهوەی نهبوو ".ئهوە خۆی بهردی بناغهی کارەساتهکهی دانا.
ئ ستا دەزانين که و تانی دراوس به تايبهت تورکيا لهم ژ بووە چاوەڕوانی
ههل کی وابوون که هه هيهک له ﻻيهن کوردەوە سهرهه بدات و ئهوان
بيقۆزنهوە .قسهکانی ئهردۆغان لهو ماوەيهدا پيشاندەری ئهو ڕاستييهيه که
ئهوانيش و ئ رانيش وردە وردە ل گهڕاون بارزانی پﻼنهکهی بهر ته پ شهوە
و ئاستهنگ کيان بۆ دروست نهکردووە بۆئهوەی ل ی پهشيمان نهب تهوە و
دەرفهتی پ ويستيان بۆ بهڕ وەبردنی پﻼنهکهيان بدات .ههموو
ئامادەکارييهکيشيان له ناو خۆياندا کرد ،تورکيا له ڕ گهی ئ رانهوە عهبادی
و حکوومهتهکهی لهگهڵ خۆيان خست ،ئينجا کات که گشتپرسييهکه کرا،
وەک س گورگی برسی ئامادەی ه رش ،بهربوونه گيانی کورد و ئهو
کهيانهی که بووی .ئيتر ئهم ۆ ناو ک له حکوومهتی ههر می کوردستان
ناه نن و وەک سهردەمی سهددامه ز ە کردوويانهتهوە شمال حبيب!
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دۆخی ئ ران له تورکيا ڕوونترە .ههو ی خامنهيی و قاسم سولهيمانی له
ت کشکاندنی حکوومهتی ههر می کوردستان وەک بهرگر و ملۆزم ک بۆ
پ کهوەلکانی ئا قهکانی زنجيری هيﻼلی شيعی سهرکهوتوو بوو .ئهوان به
هيچ شت ک جگه له ﻻبردنی ئهو ديوارە ڕازی نهدەبوون و ئهوە زياد له دوو
سا ه به هيوای ت کشکاندنی دەسه تی سهرۆکی ههر من.
ئهمريکييهکان باوەکوو ئ ستاش ههر ب دەنگن ،به م و دەچ ت لهوە
ناڕەحهت بن که ڕووسيا دەستی خۆی خستۆته ناو بيرەنهوتهکانی
کوردستانهوە و ترامپی بازرگانی ناسياسی که کی له دەرفهتهکه وەرگرت
و بۆئهوەی سزای حکوومهتی ههر م بدا چرای سهوزی دايه حکوومهتی
عهبادی و هاوپهيمانهکانی واته ئ ران و حهشدی شهعبيی قاسمی
سولهيمانی .ڕاگهياندنی ب ﻻيهنی له ﻻيهن ئهمريکاوە لهو ڕۆژە
چارەنووس سازانهی  ١٤تا  ١٦ی ئوکتۆبردا ،مۆ هتدان بوو بهوان و به
تورکيای هاوپهيمانيان بۆ ئهوەی ئامادەکاريی پ ويست دژ به کوردستان
پ ک به نن و به ب ترس بهڕ وەی بهرن.
ئوروپا و نهتهوە يهکگرتووەکان لهو سيناريۆيه ئاگادار بوون ب ئهوەی
دەور کی ئهوتۆ له بهرگريکردنی بهڕ وەچوونی ببينن .ئهوان کهوتنه شو ن
سياسهتی ئهمريکا گهرچی لهعهينی کاتدا نو نهرەکانيان ههو ياندا کاک
مهسعوود به ننه سهر ئهو باوەڕەی دەست له گشتپرسی هه بگر ت ،به م
ههر ئهوەندە و ئيتر کات که ڕووبهڕووی پ داگرييهکانی ئهو بوونهوە
هيچيان نهکرد ،نه باس له ديموکراسی کرا ،نه مافی دابينکردنی چارەنووس
و نه جاڕی جيهانی ف ن و فيسار .ههمووان دانيشتن و بهبهرچاويانهوە
ه رش کرايه سهر کوردستان ب ئهوەی ڕەنگدانهوەيهکيان ههب ت.
ئاشکرايه ه شتا ههموو ﻻيهن کی مهسهلهکه ڕوون نهبۆتهوە به م ئهوەی
ڕوونه ،ئهوەيه کارەسات کی م ژوويی ڕوويداوە .ئهرکی ئ ستای
بهڕ وەبهرانی ناوخۆيی کارەساتهکه ئهوەيه به ب درۆ و ف ﻻيهنه
تاريکهکانی بۆ خه ک ڕوون بکهنهوە و لهوەش گرنگتر پ له خهتای
خۆيان بن ن.
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کاک مهسعوود ب گومان هۆکاری سهرەکی و ههربۆيهش خهتاباری
سهرەکی ڕووداوەکانه .ئهو دەب بهخه ک ب بۆچی ههل و مهرجهکهی به
هه ه هه سهنگاند و دوژمنی نهناسی و ههڕەشهکانی به ههند وەرنهگرت.
خهتايهکی گهورەی کاک مهسعوود و ئهوانهی وا ﻻيهنگری بهڕ وەچوونی
گشتپرسييهکه بوون ئهوە بوو ناوما ی کورديان ڕ ک نهخست واته به ب
زەمينهی ناوخۆيی و ئامادەکردنی بنهماکان ويستيان بينايهيهک له حهوا
دابن ن .يهکگرتوو نهبوونی ما ی کورد گهورەترين به ی ههموو ئهو سا نه
بووە که کورد دەسه ت کی بۆخۆی مسۆگهر کردووە .واته له ١٩٩١
بهدواوە تا ئهم ۆ ههو ی جيددی بۆ يهکگرتووييهکی ڕاستهقينهی ﻻيهنه
کوردييهکان له باشووری کوردستان نهدراوە و يهکگرتوويی ڕوا هتيش
دوای ئاشتبوونهوەی کاک مهسعوود و مام جهﻻل له ئهمريکا ،تهنيا له ﻻی
سهرەوەی حزبهکاندا بووە و ههرگيز قاعيدە واته ئهندامان و ﻻيهنگرانی
حزبهکان يهکيان نهگرتووە هيچ ،دژ به يهکتريش وەستاون .ئهو قسانهی وا
ﻻهوور ش خ جهنگی و شههناز برايم ئهحمهد دەرحهق به پارتی و بارزانی
دەيکهن تهنانهت ئ ران و حهشدی شهعبيش نهيانکردووە.
ئ ستا که ههموو شت تهواو بووە و کورد دۆڕاندوويهتی ،بۆ ئهوەی پ ش به
دۆڕانی زياتر بگير ت ،دەب خاليسانه و موخليسانه ههو ی ئهو يهکخستن
و يهکماڵ بوونه بدر ت .له نهبوونی ئهودا دوژمن به هاسانی دەتوان ت
جار کی ديکه و دەيان جاری ديکهش باڤ تا هبانييهک بدۆز تهوە که وەک
ئهسپی ت ۆوا دوژمن ب ن ته ناو قه ی دەسه تداريمانهوە.
ئهوە دەرسی م ژووە .ئهگهر کورد له ڕابردوو ف ر نهبووب ت با لهو
کارەساته دەرس وەربگر ت دەنا ئهم ۆمان چووە هيچ ،سبهين شمان
ئهلفاتيحا! به م دەکرێ وا نهب ت به مهرج ک بهخۆماندا بچينهوە و لهبيری
ﻻدان و دەرکردن و پاککردنهوە و فهوتاندنی يهکتردا نهبين .ه زەکان
لهکوردستان بهرانبهرن و قورسايی ﻻيهن ک به سهر ئهوانيتردا ،ئهگهريش
ههب ت ،زۆر نييه .له بارودۆخی ئهو هاوسهنگييهدا تاقه ڕ گا قهبووڵ
کردنی ﻻيهنهکانی ديکه و ناحهزەکانمانه.
با يهکگرتوو بين ،با پشت به يهکتر ببهستين نهک به دوژمن ،با پهرلهمان
کارا بکهينهوە ،با هه بژاردنی نوێ له سهر بنهمايهکی نو ی بهڕاستی
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ديموکراتييانه بهر وەبهرين ،با حکوومهت کی ههمهگير له ههموو ﻻيهنهکان
پ ک ب نين ،با حزبهکان باوەڕی لهدەستچووی خه ک بگهڕ نينهوە ﻻی
خۆيان ،با ڕاشکاوانه لهگهڵ يهک بدو ين ،با بنهمايهکی قايمی سياسی بۆ
و ت و خه کهکهمان دابمهزر نين ،با ناحهزەکانمان قرت نهکهين؛
ديموکراسی ئهوەيه.

پ نج شهممه٢٠١٧/١٠/٢٦ ،
گهلهکۆمهگييهکی ن ونهتهوەيی گهورە له کورد کراوە .ئ ران و تورکيا ئهسپی
ه رشيان دژ به گهل و و تهکهمان تاو داوە و کۆمه گای ناونهتهوەيی چ ڕاست
و چ چهپ ،بهرانبهريان ب دەنﮓ ماوەتهوە :پهسندی ه رشکارييهکان.
دەوری ئهمريکا لهو کارەساتهدا زياد له ههموان دوژمنانهيه .ئهوان دەزانن ئ ران
به ههموو ه ز کهوە له پشت عيراقه و دەيهو ت کهيان ک به ناوی کورد له سهر
ڕ گهی هيﻼلی شيعی نهم ن ت ،به م ب دەنگه و جگه له پرتهو بۆ هی
دووراودوور هيچ ههنگاو ک هه ناه ن تهوە که دوور و نزيک واتای وەستاندنی
ئ رانی ل وەربگير ت.
ترامپی بازرگان و تيلهرسنی کۆنه سهرۆکی يهک له گهورەترين کۆمپانياکانی
نهوتی جيهان ،لهو تاوانهی کورد خۆش نابن که پهيمانی نهوتی لهگهڵ
'ڕووسنهفت'ی ڕووسيا مۆر کردووە و ﻻقی ئهو و ستهی خستۆته ناوچهيهکهوە
که بۆرييه نهوتهکانی سهد سا ی ڕەبهقه ڕ گای ڕۆژئاوا نهب نهيانپ واوە.
يهکيهتی ئوروپاش که بۆ مهسهلهی بهرجام و پهيمان لهگهڵ ئ ران به ه زەوە دژ
به ئهمريکا وەستا ،له بابهتی کورددا ب دەنﮓ ماوەتهوە و کاو ژی قسهکانی ترامپ
نهب ت هيچيان ل نابيستر ت.
شۆڕای ئاسايشی نهتهوە يهکگرتووەکان ئهمڕۆ بڕيارە کۆبوونهوەی ههب ت و
باسی ک شهی ن وان بهغدا و ههول ر بکات ،با بزانين چی لهو سهوز دەب ت،
گهرچی تائ ستا هه و ست کی سهربهخۆ له هه و ستی ئهمريکا و ڕۆژئاوايان
نهگرتووە و و ناچ ت جگه له داخوازيی پ کهوە دانيشتن و ههو ی چارەسهری
ه منانه ،بانگهواز کی ديکه به گو ی بهغدا و ههول ردا بدەن.
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له ناوچهيهکی نهفرەت ل کراو وەک ڕۆژهه تی ناڤيندا که سهگ ساح بی ناناس ت
و عهرەب و عهجهم به خو نی سهری يهک تينوون ،ههموان له مهسهلهی ل دانی
کورد دا هاودەنگن .عهبادی به شانازييهوە گوتی عيراقمان گهڕاندەوە باوەشی
جيهانی عهرەب ،ههر ئهوە به تهنيايی دەتوان سعووديا و قهتهری دژبهری يهکتر
ڕازی بکات و هيچ ﻻيهکيان متهقيان ل نهيهت.
له ناوخۆی ئ ران و تورکيادا ،تۆمهتی ناجوانم رانهی حکوومهتهکان سهبارەت به
دروست بوونی ئيسڕائيلی دووههم توانيويهتی ههموو م ديای حهقيقی و مهجازی
و تهنانهت ئوپۆزيسيۆنی چهپ]![ دژ به کورد ڕ ک بخات و بيانباته بهرەی
حکوومهتهکانيانهوە.
له ناوخۆی عيراقدا ،ڕاگهياندنی چاپهمهنی ڕ کخراوی ل بووردنی ناونهتهوەيی
باس له کارەسات کی گهل ک قووڵ دەکات بۆ نموونه ،له شاری پردێ )تووز
خورماتوو( دەيان کهس کووژراون ،سهدان ماڵ و دووکان و بازاڕی کورد
سووت نراون و به گو رەی ئاماری يووئ ن  ٣٥ههزار کهس له سهرجهم ١٠٠
ههزار کهسی دانيشتووانی شارەکه ئاوارە بوون که ههر ههموويان کوردن.
ئاوارەکان ههوا ی ه رشی حهشدی شهعبی و تورکومانهکانيان بۆ سهر م ک و
ما ی خۆيان ڕاگهياندووە و گوتوويانه  ١٠٠کهس به ماتۆڕسيکل ت ه رشيان
کردۆته سهر ما هکانيان و تا نيان کردوون .ئهوە ههمان بهرنامهی
موتۆڕسوارەکانی بهسيجی ئ رانه له تاران و شارەکانی ديکهی ئ راندا که حاجی
قاسم سولهيمانی به دياری ه ناونيهته عيراق و لهسهر زگی کورد ف ر و ت ری
ڕاووڕووتيان دەکات ،تهنانهت بنکهی حزبهکانی ڕۆژهه تی کوردستان له
ناوچهی کۆيه ،کهوتۆته بهر مهترسی..
له ناو ئهو بهزم و ههرا و تهپ وتۆزکردنهدا ،ن وما ی کورد و ران و شپرزە و
ب سهروبهرەيه .به گو رەی ههوا ی سايتی ئاو نه ،ئاراس ش خ جهنگی
گوتوويهتی "ئيفتيخار بهدۆستايهتی حاجی قاسمهوه دهكهم” .کار بهو دوو وشهيه
ناوەست ت .ﻻيهنهکان و حزبهکان هيچيان بۆ يهکتر ت دا نهه شتۆتهوە و خه ک
دەتوانن د نيگهرانی ئهوە بن دوژمن شهڕ کيان لهن واندا هه گيرس ن ت و
ڕۆ هکانی گهل لهجياتی بهربهرەکانی کردنی دوژمن بکهونه ناو ئاگری شهڕ کی
ديکهی براکووژييهوە.
تهنانهت ئهگهر شهڕ کی ئهوتۆ دوور بنو ن ت ،يهکگرتوويی حزبهکان بۆ
هه بژاردنی ئهندامانی پهرلهمان و کارا کردنهوەی ئهو ناوەندە گرنگهی
ديموکراسی و پ کهوە دانيشتنيان هيوای ههموو ﻻيهکه .کورد لهم ژسا ه
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هيواخواستنی بۆ بۆته ستراتيجی و تاکتيک! با هيوا بخوازين ئهمجار ﻻی کهم
لهسهر يهک دوو خا ی سهرەکی هاودەنگی پ ک ب ت که له پ ش ههموويانهوە،
هه نهوەشاندنهوە و پاراستنی دەنگی خه ک بۆ سهربهخۆييه -ئهو ه ه سوورە،
ناب کهس بتوان ت ل ی نزيک ببنهوە.
ههر ئهمڕۆ ههوا ی ئهوە گهيشت که بهڕ ز مهسعوود بارزانی نامهی دەست له
کار ک شانهوەی ئامادە کردووە که بڕيارە له کۆبوونهوەی دوو ڕۆژی ديکهی
پهرلهمانی کوردستاندا بخو نر تهوە .بزووتنهوەی گۆڕانيش ئامادەيی خۆی بۆ
بهشداری لهو دانيشتنهی پهرلهماندا ڕاگهياندووە .کاک مهسعوود سياسييهکی به
ئهزموون ،خاوەن ه ز و لهسهر مافهکانی کورد پ داگر بوو .له دۆخی ئ ستای
کوردستاندا هيچ ڕوون نييه ک دەب ته ج گرەوەی ئهو و ئايا پۆستی سهرۆکی
حکوومهت دەم ن ت يان ش وەی پهرلهمانی ج گهی دەگر تهوە.
ههرچۆن ک ب ت ئهمڕۆ بهلهمی شکاوی سياسهت له باشووری کوردستان
پ ويستی به کهس کی خاوەن ئهزموون و د سۆز و ڕاستگۆ ههيه بتوان بيگهي ن ته
ل واری دەريای تۆفاناويی دوای گشتپرسی له کوردستانی تهنيا .به بۆچوونی من
بڕياری کاک مهسعوود واههيه بتوان ت گر ی کارە ئا ۆزەکان بکاتهوە .گرێ
کو رەيهک که ئهستهمه چيدی به دەستی کهس کی وەک ئهو بهو ههموو دوژمنه
ناوخۆيی و ﻻوەکييهوە بکر تهوە .ئ ران و تورکيا و عيراق ،و به د نيايی ئهمريکا
و ئوروپاش ،به مانهوەی ئهو له دەسه تدا ڕازی نين ،ناحهزانی ناوخۆييش زۆر
و زەوەندن .گژەباکه گهل ک بهه زە و بۆ ه ور بوونهوە قوربانی دەخواز ت.
تاک ک بب ته قوربانی باشترە تا و ت ک .ئهو بڕيارە ژيرانهيه بهرگری له پهرش
و ب ويی زياتری ه زی گهل دەکات و وەک ههنگاو کی حهکيمانه بهرەو
چارەسهری دۆخی ئ ستای کوردستان له م ژووی و تهکهماندا تۆمار دەکر ت.
هيوادارم دوژمنی ئ ران و تورکيا نهتوانن که ک لهو بۆشاييهی گۆڕەپانی
سياسهتی کوردستان وەربگرن و زياتر لهجاران خۆ بخز ننه جهرگهی
کارەکانهوە .وا ئ ران ئهو بهرگرەی ت ک شکاند کهسا ن کی زۆر بوو دەيويست
له سهر ڕ گهی ز دەخوازيی خۆی له ناوچهکهدا هه يبگر ت .به م ناب بتوان ت
ورەی گهلهکهمان بشک ن ت.
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پ نج شهممه٢٠١٧/١١/٢ ،
دۆخی سياسی کوردستان به خ رايی دەگۆڕ ت .ڕووداوەکان تاڵ و ناخۆشن .ه شتا
تهپ و تۆز به تهواوەتی نهنيشتۆتهوە به م ههند ک شت ههر ئ ستاش ڕوونه.
دۆسته خهيا ييهکانمان ،واته ئهوانهی وا ماری داعشيان به دەستی ئ مه دەگرت و
مامهيان پ دەگوتين ،ههر ئهوەندەی کهوتينه تهنگانهی ئاب ووقهی ئ ران وتورکياوە،
پشتيان ت کردين و لهگهڵ دوژمنهکانيشمان کهوتن!
سهرەڕای ههموو ناکۆکييهکی ن وان ئهمريکا و ئ ران ،بهڕ وەبهرايهتی ترامپ
چرای سهوزی دايه ئ ران و حهشدی شهعبييهکهی دەسکردی ئهوان ،بۆ ئهوەی
دەستيان لهو جينايهته چهپه نه دا ئاوا ه ب ت که له دووز خورماتوو کرديان ،يان
ئهوەی وا بهسهر کوردی کهرکووک و ناوچهکانی گهرميانيان ه نا.
هه ه له کو دا بوو؟ حيسابهکان لهکوێ ت کچوون؟
ڕاستييهکهی ئهوەيه ڕيفڕاندۆم له ساڵ و مانگ کی ئهستهمدا بهڕ وە برا .يهکيهتی
ئوروپا ه شتا له تاساويی بر گزيت و چوونه دەرەوەی بريتانيا نههاتبووە دەرێ
که ههوا ی ڕيفراندۆمی کاتالۆنيا ڕاگهي نرا .ئهوان به ئاشکرا نهيدەتوانی چاو له
خواستی ئهندام کی گرنگی وەک ئيسپانيا بۆ مهحکووم کردنی ڕيفراندۆمهکه
بپۆشن و به دەستهقهسد پا ی پ وە بن ن بۆ ئهوەی ئهويش له يهکيهتييه لهرزۆک و
ناسازەکه بچ ته دەرەوە و يهکيهتی ئوروپا له مردن نزيک ب تهوە .ب گومان ئهگهر
پهرلهمانی ئوروپا چرای سهوزی بدايهته کاتالۆنيا ،چوونه دەری ئيسپانيا له
پهيمانهکه دەبووە ئهگهر کی زۆر بهه ز.
يهکيهتی ئوروپا ههروەها ههو ی يهکخستنهوەی باشوور و باکووری قبرسی دابوو
که به هۆی پ چهقاندنی تورکيای ئهردۆغان لهسهر مهسهلهی ڕاگرتنی ه زە
سوپاييهکهی له باکووری دورگهکه ،له هاوينی ئهمسا دا تووشی وەستان هاتبوو.
ئوروپا و ئهمريکا گرفتی زۆريان لهگهڵ تورکيا ههبوو چ له سهر مهسهلهی
سووريا و چ نزيکبوونهوەی له ڕووسيا و ئ ران و چ له سهر ک شهی پهنابهران.
له دۆخ کی وادا ئهوان نهياندەويست بزماری کۆتايی له تابووتی پهيوەندييهکانيان
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لهگهڵ ئهو و ته بدەن و لهبهر خاتری کورد ،ئهو ه زە گهورە ناوچهييه بخهنه
باوەشی ڕووسياوە.
مهسهلهی نهوت و ک شهی دوو ئيدارەيی و پرسی ههناردە کردنی دەرەوەی ،ههر
له ڕۆژی هه کهندنی يهکهم چا ه نهوتی کوردستانهوە ههبوو و ڕۆژئاواييه
نهوتخۆرەکان له يهکﻼيی کردنهوەی کارەکانی و ئهسپاردنی ههموو دەسه تهکان
به حکوومهتی ناوەنديدا سوودی زياتريان دەبينی تا پاراستنی دوو دەسه ت و
لهگهڵ تورکياش دەيانتوانی باشتر بگهنه ل ک ت گهيشتن.
بهڕ وەبهرايهتی ترامپ و دەچ ت بيهو ت لهگهڵ ئ ران ت بکهو ت و بخواز ت
دەسه تيان له سووريا و عيراق و لوبنان بهربهست بکات .ههند ک نيشانه ئهوە
دەردەخهن که بۆ ئهم کارە دەيانهو ت د دانهوەی عهبادی بدەن و بهرەو خۆيانی
ڕابک شن بۆ ئهوەی له ئ ران دوور بکهو تهوە .کۆبوونهوەی س قۆ يی ئهمريکا
و سعووديا و عيراق له ڕياز ناتوان ت واتايهکی جگه لهو خهياڵ پ وەی ئهوانی
ههب ت ،خهيا ک که ت يدا گهيشتن به واقيعی سهر زەوی دوورەدەست دەنو ن ت.
ئهوان ﻻی کهم له بهرەبهيانی دوای شهڕی داعشدا پ ويستيان به عهبادی زياتر
ههيه تا بارزانی.
عهبادی و زۆرايهتی شيعهی عيراقيش له ﻻيهکهوە پهيوەندی گهل ک قورس و
قايمی ئايينی -سياسی -نيزامييان لهگهڵ ئ ران ههيه و کهسی وەک قاسم سولهيمانی
به فهرمی ڕاو ژکاری با يانه ،له ﻻيهکی ديکهوە ئهزموونی تا ی چهندەها ساڵ
دەسه تی ئهمريکا له عيراقيان لهبهر چاوە و ئهستهمه باوەڕ به به نهکانی بکهن،
گهرچی مهجبوورن ﻻری کهوە ،مهيڕ ژە ،تهعامولی لهگه دا بکهن.
باوەکوو نيشانهيهکی ڕوون به دەستهوە نييه ،به م دەسه تداريهتی ترامپ دەب
له پهيوەند کی نزيکدا ب ت لهگهڵ کيسنجر و له کارەکانيدا که ک له ڕاو ژی ئهو
وەربگر ت .هه و ستی کيسنجر لهمهڕ کورد و بۆچوونی سهبارەت به
ژيئۆپۆليتيکی نالهباری کوردستان ،پ ويست به ناساندن ناکات و ئهگهر بۆچوونی
ئهو له سياسهتی ڕۆژهه تی ناڤينی ئهمريکا وەرگيرا ب ت ،به د نيايی دژی
بهرژەوەندييهکانی کورد بووە.
***
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له ههل و مهرج کی وادا ڕ بهرايهتی کورد دەبوايه پ ش بينی دژايهتی و تانی
ڕۆژئاوايی لهگهڵ ڕيفراندۆمی کوردستان بکردايه و له جياتی متمانه کردن به
ڕاو ژکارانی نهزان يان درۆزنی ڕۆژئاوايی ،خۆی بۆ دەرئهنجامهکانی گشتپرسی
ئامادە بکردايهت.
متمانهی کورد به ئهمريکا و خۆ م سدانی ف بازانهی تورکيا له چهند مانگی پ ش
ڕيفراندۆمهکه ،هاوڕێ لهگهڵ بايهخ نهدان به بير وبۆچوونی ناحهزانی ناوخۆيی
ڕيفراندۆم ،سونامييهکی ل کهوتهوە که ه شتا ڕوون نييه شهپۆلهکانی تا کوێ
دەڕۆن ،گوشاری ههمهﻻيهنهی ئ ران و عيراق و تورکيا و ڕۆژئاوا له سهر
ههر م تا چ قوژبن کی دەڕەت نن و پهيمانی دوو ه زی نابهرانبهر چ
"تورکمانچای"ەکی ل دەکهو تهوە! بهتايبهت که گوشاری ناوخۆی کوردستان له
سهر حکوومهتی ههر م دوای خۆکشانهوەی کاک مهسعوود گهل ک زۆر و دەستی
حکوومهت بۆ ڕازی کردنی کۆمه نی ناڕازيی خه ک و بووژاندنهوەی ئابووری
و تهکه ،گهل ک بهتا ه .لهو کهش و ههوايهدا ،دەکرێ چاوەڕوانی ههموو
ئهگهر ک بين -له گهورەبوونهوەی کهلهبهری متمانهی ن وان حزبهکانهوە بگرە
تا ڕاپهڕينی خه کی ناڕازی و برسی ،گهرچی من ئهگهری شهڕی ناوخۆيی
دوور دەزانم به م مهترسی ش واز کی ديکهی ئهو شهڕە ،واته دوو ئيدارەيی
نهگونجاو نابينم به تايبهت بکه ئ ران و تورکيا و عيراق دەيانهو ت حکوومهت ک
به ناوی ههر می کوردستان نهم ة ت و س پار زگای عيراقی له ج گهی دابن ن.
ئ ستا ،موعجيزەيهک که دەتوان ت ههوری ئهو ڕەشبينيانه بڕەو ن ت ،بريتييه له
يهکگرنهوەی ه زەکان و حزبه سياسييهکان ،کارا کردنهوەی پهرلهمان،
هه بژاردنی ئازاد و ديموکراتيک و بنياتنانی حکوومهت که که متمانه و پشتيوانيی
خه کی له پشت ب ت -وەک چۆن له سهردەمی پ شمهرگايهتيدا وەهابوو .ئهوە
چارەنووس که بهرپرسانی ههر م ناب ل ی هه ن و بچنه قابغی بهرتهنگی
حزبايهتييهوە که واتای ناڕاستهوخۆی ،دوورکهوتنهوە له خه کهکهيانه.
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س شهممه٢٠١٧/١١/٧٨،
گای بنه!
به ب گ ۆپی سهوزی ئهمريکا و ئوروپا ،ههرگيز ئ ران و تورکيا نهياندەتوانی
بکهونه گيانی کهيانی کورد.
سهناتۆر مهک کينی کۆماريخواز له ئهمريکا گوتوويهتی و تهکهمان
سياسهت کی ڕوونی له عيراق نييه و ئهوەش تا ڕادەيهک ڕاسته .به م هيچ
نهب ت يهک شت ڕوونه :ئهوان پشتيان کردۆته کورد و خستوويانهته بهر
قهپۆزی س گورگی ئ ران و تورکيا و عيراقی له نهبوونهوە ڕاساو .ئهوان به
ئاشکرا ل گهڕان ئ ران و حهشدی شهعبی بهش کی گرنﮓ له خاکی کورد داگير
بکهن و بيدەنه دەستی ئ ران و هاودەسته عيراقييهکانی.
چهکدارانی حهشد و ئ ران دوای داگيرکردنی کهرکووک و خانهقين و شنگال،
ئ ستا سنووری ن وان عيراق و سوورياشيان خستۆته ژ ر کۆنتڕۆ ی خۆيانهوە و
لهو شو نهوە گهيشتۆتهته ناو خاکی سووريا ،که دەيان ههزار پاسداری حهرەمی
بی بی ،سا يان که لهوێ مۆ يان خواردووە .ئهوان لهو بهشهی کوردستانيشدا
ڕووبهڕووی گريﻼی کورد بوونهتهوە که له ماوەی س سا ی ڕابردوودا
بهش کی زۆری خاکهکهيان به خو نی کچ و کۆڕانی دل ری گهلهکهمان له دەست
داعشی دارەدەستی تورکيا دەره نابوو.
ئهمريکا ئ ستا دەوری کهوچک ک دەبين ت بۆ ش واندن و ت کدانی نهزم و نيزامی
ناوچهکه و ئهو سياسهتی ش واندنه تا ئ ستا جگه له بهه زکردنی ئ ران هيچ
دەرئهنجام کی نهبووە .سهرەڕای ههڕەشه و گوڕەشهی سهرزمانيی ئ ران له
ﻻيهن ترامپهوە ،ههرچييهک به کردەوە کراب ت له بهرژەوەنديی ئ ران و
دارەدەستهکانی ناوچهيی ئهودا بووە.
کورد ئهمڕۆ له ههموو سهردەم ک ب پشت وپهناترە .جگه له پرتهو بۆ هی
ئ رە و ئهو ی چهند ئهندام پهرلهمان و سياسهتوانی خانهنشينی ئهمريکايی و
ئوروپايی ،کهس له سهر کورد و ئهو شکستهی وا تووشيان کرد ،وەجواب
نههاتووە .دەروازە زەوينی و ههواييهکان ههر داخراو ماونهتهوە ،بازاڕ ش واوە
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و عهبادی ههموو ڕۆژ ک ئا قهی ئاب ووقهکانی سهر کوردستان تهنگتر
دەکاتهوە و مهرجی سياسيی قورستر بۆ کورد دادەن ت.
ترامپ و دەچ ت له ههو ی ئهوەداب ت عهبادی له ئ ران جيا بکاتهوە و بهرەو
ڕۆژئاوای ڕابک ش ت -ئاوات ک که نه لهگهڵ ڕاستييهکانی سهر زەوينی واقيعدا
يهک دەگر تهوە و نه تهنانهت نيشانهيهکی کهمی له ناسينی ئايينزای شيعه پ وە
ديارە!
ئ ستا ئ مه بووينهته قوربانيی ئهو گهشبينييه ب ئهنجامهی ڕۆژئاواييهکان له
ﻻيهک و حيسابه هه هکانی خۆمان لهمهڕ ناسينی دۆست و دوژمن له ﻻيهکی
ديکهوە .ڕ بهرانی سياسی ئ مه ،ﻻيکهم بهش کيان ،گای بنهی ئهمريکايان به
دۆستی ڕۆژی تهنگانهی خۆيان زانی و ئهوە هه هيهکی گهورە بوو.
کۆنگرەی نهتهوايهتی کورد
سهرەڕای ئهو شکسته ناخۆشه ،من هيوادارم ڕ بهرانی داهاتووی کورد
دەراو کی ڕوونتری سياسهتيان لهبهردەم ب ت و بهرژەوەنديی گهل له
يهکپارچهيی و يهکگرتووييدا ببينن ،نهک له دەرکردن و پووچاندنهوەی
ناحهزانی خۆيان.ڕاستييهکهی ئهوەيه تای تهرازووی ه ز له باشووری
کوردستان ئهمڕۆش وەک سا ی  ١٩٩١به هيچ ﻻيهکدا ناشک تهوە و ياريکارانی
گۆڕەپانی سياسهت ،به تايبهت س زلحزبهکه ،ههرکام جهماوەری خۆيان ههيه
و ﻻيهن ک ناتوان ت به هاسانی ﻻيهن کی ديکه قرت بکات .ئهوان دەب لهبيری
کار و خهباتی هاوبهشدا بن؛ ئهو هاوبهشييه دەب باڵ بک ش ته سهر حزبه
ئيسﻼمييهکانيش که له ناو کۆمه گادا کهم و زۆر پ گهی خۆيان ههيه و ناو
مزگهوت و بهردەم ميحرابی مهﻻکان له جاران چڕتر و پڕترە.
ئهو ﻻيهنه تايبهتهش که پشتی به تورکيا بهستبوو و به هاندانی ئهوان ،پشتی
کردبووە کوردەکانی باکوور و ڕۆژئاوا ،دەب دەرس کی باشی له ڕووداوەکانی
مانگی ڕابردوو وەرگرتب ت و بزان ت که تاقه ڕ گهيهک بۆ سهرکهوتنی
سياسهتهکانی ماب ت ڕ کخستنی ن وما ی کوردە له باشوور و هاوکاری و
هاوبهشييه لهگهڵ ڕ کخراوەکوردييهکانی باکوور و ڕۆژهه ت و ڕۆژئاوا.
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هه هيهکی گهورەيه ل رە بهدواوەش دووبهرەکی ن وان زلحزبهکانی باشوور بب ته
هۆی ڕاک شانی حزبهکانی ڕۆژهه ت به دوای ئهم يان ئهو حزبی باشووردا.
ئامانج ل رە بهدواوە دەب يهکگرتنی کورد ب ت ،نهک هيچيتر .ئ ستا کاتی پ ک
ه نانی بهرە و بنياتنانهوەی کۆنگرەی نهتهوايهتی کوردە.
چوارشهممه٢٠١٧/١١/٨ ،
 ٤٠تانکهر ژەهراوی ئ ران بۆ ناو کوردستان
به گو رەی نووسينی کاک کۆسا ن عهبدولمهجيد )وتاری "پشتی پهردەی
دۆسيهکهی هاوژين ساﻻر و غالب محهممهد" ،ما پهڕی ڕووداو( ،که ڕۆژی
 ٢٠١٧/١١/٨بينراوە،
"خاوەن کۆمپانيايهک لهکۆتايی مانگی -5ی ئهمسا دا نزيکهی  40تانکهر
سووتهمهنی له دەروازەی باشماخهوە هاوردەی پار زگای سل مانی کرد...
سهرجهمی ئوتۆمۆبيلهکان ئ رانی بوون ...پاش دوبارە پشکنينهوەيان لهﻻيهن
ليژنهيهکی پسپۆڕ دەرکهت ئهو بهنزينه ژەهراويه و مهترسی بۆ سهر ژيانی
هاوو تيان دروستدەکات بهتايبهت توشبوون به نهخۆشی ش رپهنجه ....گومرگی
سل مانی ئهم تانکهرانهی دەستگيرکرد و پ ش ئهمانيش به چهند رۆژ ک س
تانکهری ديکه دەستگيرکرابون كه تاوەکو ئ ستاش ئازاد نهکراون ...دەب ت
هاوو تيان بزانن خاوەن کۆمپانياکه ژەهری ه ناوە نهک بهنزين ...
بهڕ وەبهری گومرگ بهش ک له ڕاستيهکان دەشار تهوە که ئهو بهنزينه چۆن
هاوردەکراوە و ک فشاری له ج گری سهرۆکی حکومهت کردووە که
بهزوترين کات ئازاد بکر ن ،دەب ت لهچاوپ کهوتنهکانيدا ئهو راستيانه بدرک ن
که حکومهتی ئ ران ئهو ژەهرەی رەوانه کردووە و کهس کی پله بهرزی سوپای
پاسدارانی لهپشته که خاوەنی کۆمپانياکه له وتهکهيدا دە ت ئهو بهنزينه هی ئهو
نييه هی کهس کی ئ رانييه به م بهناوی ئهوەوە ه نراوە....ئهو کهسه تاوان کی
ئهنجامداوە که ژيانی ههموومانی خستووەته مهترسييهوە و ئهب ت ههموومان به
بهڕ وەبهری گومرگهوە سکا دژی خاوەن کۆمپانياکه بکهين ....دەب ت بهڕ ز
بهڕ وەبهری گومرگ ئاماژە بهو پهيوەنديه تهلهفۆنيه بدات که بهرپرسه
سهربازييهکهی ئ ران پ ی راگهياندووە سل مانی پار زگايهکی ئ رانه ....له
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کۆتاييدا ک بهرپرسه؟ ههر بهجدی حاکم و خاوەنی ئهم شارە ک يه؟ خۆمانين
يان و تانی دراوس ؟
پينج شهممه٢٠١٧/١١/٩ ،
تيرۆر
بهگو رەی ههوا ی ما پهڕی فارسی 'اخبار روز' ،ئ وارەی دو ن
هه سووڕاو کی مافی مرۆڤی عهرەبی ئههوازی له و تی هۆلهندا تيرۆر کراوە.
کووژراو ناوی ئهحمهد نيسی ناسراو به ئهحمهد مهوﻻ به گولـلهی ڕاستهوخۆی
تاوانبار ک کووژراوە که بنهما هی کهسی کووژراو ﻻيان وايه ن رراوی
کۆماری ئيسﻼميی ئ ران ب ت .ناوبراو ئهندامی بزووتنهوەی ئازاديخوازانهی
ئهلئهحواز بووە که له سا ی  ١٩٩٩دا بهش ک له ڕ بهرانی کووژران و
ئهوانيتر ئاوارەی دەرەوەی و ت بوون.
و دەچ ت دەزگای تيرۆری کۆماری مهﻻکان دژ به ناحهزانی ڕژيم ،که
چهندسا ک بوو له و تانی ڕۆژئاوايی له کار کهوتبوو و تهنيا جاسووسهکانيان
زانيارييان له سهر ئهندامانی ئوپۆزيسيۆن کۆدەکردەوە ،لهم ههل ومهرجهدا
سهرلهنوێ کهوتب تهوە گهڕ .ئهوان که ک له ئا ۆزييهکانی بارودۆخی ئوروپا و
ئهمريکای دوای هاتنه سهرکاری ترامپ و چوونه دەرەوەی بريتانيا له يهکيهتی
ئوروپا وەردەگرن بۆ ئهوەی سياسهتی جهههننهميی تيرۆری ناحهزان زيندوو
بکهنهوە .له ڕاستيشدا بۆ پاراستنی "بهرجام" ک ههيه دژ به مهﻻکان بوەست ت؟
بۆ مهگهر له عيراق و سووريا و لوبنان وەستاون!
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شهممه٢٠١٧/١١/١١ ،
خهمی بارودۆخی سياسی باشووری کوردستان کهم بوو ،وا بوومهلهرزەی
ڕۆژهه ت و باشووريشی هاته سهر .ههوا هکان دۆخی گهل ک خراپی ناوچهکه
دەردەخهن به ژمارەيهکی زۆری کووژراو و بريندار و ئاوارە و ما و رانهوە.
حکوومهتی ئ ران له جياتی ناردنی خ رای يارمهتی ،به ڕۆژنامهکانی تارانی
گوتووە مانش تی ڕۆژ ک دوای بوومهلهرزە به کوردی بنووسن! چادر و پهتوو
نان رن هيچ ،خه کهکهشيان کردۆته چهته و دە ن گوايه و 'راهزنان' ٢٠٠٠
چادر و پهتووی يارمهتييان دزيوە! خوا بتانگر ت ٢٠٠٠ ،چادر ک دەتوان
بيدز ت ئهويش لهو جادە قهرەبا غانهی ناوچهکه و ئهويش له بارودۆخی ئ ستادا؟
ههمووکهس دەزان دز و چهته و راهزن ههر خۆتانن ،ناوی ئهو خه که
ما و رانهش دەزڕ نن که خۆتانی له پشت بشارنهوە.
ئهوەی ج گهی خۆشحا ييه د سۆزی و هاودەردی و يارمهتی ب در غی
گهلهکهمانه .به گو رەی ههواڵ ،خه ک کی زۆر له ههموو ناوچهکانی کوردستان
به هانای ل قهوماوانهوە چوون و لهبهرانبهر کهم تهرخهمی و ب ويژدانيی
بهرپرسانی حکوومهت له تاران و ناوچهکهدا ،به ههموو ش وەيهک خۆبهخشی و
فيداکارييان کردووە .دەستی ههموو ﻻيهکيان خۆش ب ت.
کوردانی دانيشتووی دەرەوەش دەب لهو مهسهلهيهدا به ههموو تواناوە يارمهتی
خه کهکهمان بدەن ،به تايبهت له ڕ گهی کۆکردنهوەی پارە و ناردنهوەيان
بهکهسانی ج متمانه و د سۆزدا.
لهم ناوەدا ناب باشووری کوردستانيش لهبير بکر ت که خه کهکهی و بهتايبهت
حکوومهتهکهی بههۆی زيانی بهنداوی دەربهنيخانهوە تووشی زيانی زۆر
هاتوون له کات کدا بودجه و پ-ارە لهدەست حکوومهتی ناوەنديدايه و ئهوانيش
تا بحهشدی شهعبی بوەست ت به بهنداو و مهنداوی نادەن!
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س شهممه٢٠١٧/١١/١٤ ،
حکوومهتی ههر م لهژ ر گوشاری زۆری عيراق و و تانی دەرەوەدا ڕايگهياند
که ڕ ز له بۆچوونی دادگای ف درا ی عيراق دەگر ت که گوتبووی هيچ
پ کهاتهيهک مافی جيابوونهوەی نييه .ئهوە به ڕوونی ،ديزە به دەرخۆنه کردنی
ئهنجامی گشتپرسييهکهی مانگی ڕابردوو سهبارەت به سهربهخۆييه .من
ئاگاداری وردەکاريی ڕاگهياندنهکهی حکوومهتی ههر م نيم به م و دەچ ت
ج گهی ڕەزامهنديی ﻻيهنه نهيارەکان بووب ت و عهبادی دەست بهج
گوتوويهتی ئهوە به واتای کۆتايی هاتن به گشتپرسييهکهيه .ئهگهر ئهوە
ڕوويداب ت که د نيام ڕوويداوە ،بۆ من ج گهی داخ کی زۆرە به م و دەچ ت
حکوومهت بۆ کردنهوەی دەرگای وتوو ژ لهگهڵ بهغدا ،هيچ چار کی ديکهی
نهبووب ت .ديارە نه حکوومهتی ههر م و نههيچ کهس و دەزگايهک ناتوان
گشتپرسييهکه ،وەک ئيرادەی ٪٩٠ی گهلهکهمان ،هه وەش ن تهوە ،به م هيچ
نهب ت بۆ ئ ستا و داهاتوويهکی نزيک ئهو خهونه تهعبيری پهيدا نهکردووە.
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چوارشهممه٢٠١٧/١١/١٥ ،
ههوا ی يهکگرتنی سوپای تورکيا و ئ ران بۆ ل دانی کوردەکانی باکوور له
قهنديل ڕادەگات .ک شهی کورد ئهو دوو ه زە دژبهيهکهی يهک خستووە و وەک
له پهﻻماردانی باشووری کوردستاندا بينيمان ،خهريکن لهو بوارەشدا کاری
هاوبهشی سوپايی دەکهن .شهڕی قهنديل زۆر خو ناوی دەب ت .د نيام و تانی
ڕۆژئاواش دژيان ناوەستن خۆ ئهگهر يارمهتيشيان نهدەن! ئهمريکا له ڕەققه و
له زۆر شو نی سيکهی سووريادا ،ماری به دەستی يهپهگه گرت و چهشنه
هاوکارييهکی کردن ،به م هيچ هۆکار کی مهنتيقی نييه دواتر پشتی ئهوانيش
وەک باشوور بهرنهدات .ئهخﻼقی سياسيی و تانی ڕۆژئاوا به تايبهت دوای
هاتنه سهرکاری تڕامپ لهوپهڕی نزميدايه .هيوادارم هۆشياری و ل زانی
کوردی ڕۆژئاوا و باکوور زياتر له بهشهکانی ديکهب ت و پ ش بينی ئهو
ڕۆژەيان کردب ت .گهرچی ههل و مهرج له ناوچهکه گهل ک ئا ۆزە و ڕۆژانه
له گۆڕاندايه.؛ پ ش بينی کردنی داهاتووی ڕووداوە سياسييهکان لهو کهش و
ههوا نالهبارەدا هاسان نييه .نه ئهردۆغان و نه ترامپ پڕەنسيب کی ئهخﻼقييان
نييه که بتوانی حيسابهکهتيان لهسهر دابن يت.
پ نج شهممه٢٠١٧/١١/١٦ ،
بڕيارە له چهند ههفتهی داد دا "ياسای باری کهسايهتی" له پهرلهمانی ع راق
خو ندنهوەی دووههمی بۆ بکر ت .بهگو رەی ياساکه ،تهمهنی بهشوودانی کچان
له  ١٨سا نهوە دادەبهز ت بۆ  ٩ساڵ! ئهو ههوا ه گهل ک ترسناکه .له ژ ر
سايهی لهﻻکانی ئ راندا دواکهوتوويی له ناوچهکهدا برەوی زۆری سهندووە.
مهﻻکانی ئ ران ئهوەی له ئ ران بۆيان نهکراب ت ،به ع راقی گوێ لهمستی
خۆيانی دەکهن و ديارە بۆ ب وکردنهوەی ئهو ئيرتيجاعه له سووريا و لوبنانيش
کاريان کردووە .هيﻼلی شيعهی ئامانجی مهﻻی قوم و مهشههد زب دان کی
کۆمه يهتی دەب ت که بۆگهن و بۆساری دەگاته ﻻی خوداکهشيان.
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دووشهممه٢٠١٧/١١/٢٠ ،
دوو س ڕۆژ پ ش ئ ستا کۆبوونهوەيهک له ن وان دوو حزبی سهرەکی کوردی
ڕۆژهه ت و چهند حزب کی بچووکی ئ رانی له شاری کۆ نی ئا مانيا بهڕ وە
چووە و له کۆتاييدا بڕيارنامهيهک دەرکراوە که ناوەرۆکهکهی بۆ من سهمهرە
دەنو ن ت .ههست دەکهم حزبی ديمهکراتی کوردستان )حدک( و کۆمه هی
شۆڕگ ڕی زەحمهتک شانی ئ ران لهژ ر کارت کهريی ههل ومهرجی خراپی
سياسی له باشووری کوردستاندا ،کوتووپڕ دەستيان له ههند ک بنهما و
پڕەنسيبی پ شووی خۆيان هه گرتب ت و به يهکجاری بۆ ئ رانييهکانيان
دانهواندب ت.
به گو رەی ناوەرۆکی بڕيارنامهکه ،ئهس ی گرنگی جيهانی "چارەی خۆ
نووسين" له گهﻻنی ئ ران ئهست نراوەتهوە و "تماميت ارضی" ئ رانی له ج
دانراوە .ههروەها زمانی فارسی وەک "زمانی ڕەسمی سهرانسهری" پهسند
کراوە زمانه نهتهوەييهکان کراونهته ناوچهيی و خراونهته پهراو زی زمانی
فارسييهوە .لهوانهش تا ڕادەيهک سهيرتر ،دروشمی "خهباتی د مۆکراتيکی

شارستانيانه بۆ ت پهڕينی ئاشتيخوازانه له کۆماری ئيسﻼمی " بۆته
بهرنامهی ڕ گای دواڕۆژی خهباتيان و به ئاشکرا خهباتی چهکدارانه
دراوەته دواوە .من ئهو ههوا هم له نووسراوەی برادەر کی خۆشهويستی
خۆمدا چاوپ کهوت و ئهگهر لهوم نهبيستايه وا ههبوو باوەڕ بهو گۆڕانکارييه
کوتووپڕانه نهکهم.
ئ ستا گهلی کورد له ڕۆژهه تی کوردستان بۆته تۆپ کی ياری بهدەست حزبه
سياسييهکانيهوە ،دەنا دوای دەيان ساڵ خهبات له پ ناو خودموختاريدا ،چۆن ئهو
حزبانه توانيان به بڕيار کی سهرکاغهز چهندسا ک پ ش ئ ستا ئهو دروشمه
سهرەکييه لهم ژينهيه بگۆڕن و ف دڕاليزمی له ج دابن ن که له بارودۆخی
ديکتاتۆريهتی ڕەگ داکوتاوی ڕۆژهه تی ناڤيندا خهون کی ب تهعبير نهب ت چ
نييه؟ يان ئ ستا چۆن ج گری "تماميت ارضی"يان بۆ سوەربهخۆيی دۆزيوەتهوە
و به خشکه ،خهباتی چهکدارانهی ئهو ههموو سا هيان کردۆته گاوگهردوونی
خهباتی ديموکراتيکی ئاشتيخوازانه! من خۆم ﻻيهنگری خهباتی چهکدارانه
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نهبووم و نيم ،به م ئايا حزبهکان بۆ ﻻبردنی ئهو دروشمه سهرەکييه پرسيان به
خه ک ،يان ﻻنيکهم ﻻيهنگران و پ شمهرگهکانی خۆيان کرد؟
چارەنووسی گهلهکهمان به نووکی قه همی خزبهکانهوە بهستراوە ،که به هاسانی
دەگهڕ ت و دەگۆڕ ت!
چوار شهممه٢٠١٧/١١/٢٢ ،
ڕۆژ لهگهڵ ڕۆژ دوژمنايهتی ئهمريکا و ڕۆژئاوا لهگهڵ کهيانی ههر می
کوردستان ئاشکراتر دەب ت .وتهب ژی وەزاڕەتی دەرەوەی ئهمريکا وەک
وە م ک بۆ داواکاريی سهرەک وەزيرانی ههر م ،گوتوويهتی ئ مه به پ ويستی
نازانين له وتوو ژەکانی ن وان ههول ر و بهغدادا وەک ﻻيهنی س ههم بهشدار
بين؛ واتای ڕوونی قسهکه ئهوەيه وتوو ژی گورگ ومهڕ پهيوەندی بهخۆيانهوە
ههيه! ههر ئهمڕۆش با و زی ئهمريکا له ع راق لهگهڵ ئا تا هبانيدا کۆبۆتهوە
که هاودەستی عهبادی و يهکهم نهياری حکوومهتی ههر مه له بهغدا .تهنانهت
عهبادی ئيجازەی به وەزيری دەرەوەی ئا مانيا نهداوە سهردانی ههول ر بکات.
عهبادی بڕياری کش و ماتی حکوومهتی ههر می داوە و ئهمريکاش و دەچ ت
بهوە ڕازی ب ت.
پهسندی بڕياری "دادگای با ی ف دڕا ی" سهبارەت به هه وەشاندنهوەی
ئهنجامهکانی گشتپرسييهکهی مانگی ڕابردوو له ﻻيهن حکوومهتی ههر مهوە
دەبوايه بتوان دەرگای وتوو ژەکان بکاتهوە؛ به م داواکارييهکانی ئهمڕۆی
دەفتهری عهبادی بۆ دەست بهسهرداگرتنی "دۆسيهی ئهمنی" و "نهوت" وەک
بنهما بۆ دەسپ کی وتوو ژەکان ،ئهوەمان پ دە ت که بهغدا به پشتيوانی ئهمريکا
و ديارە ئ ران و تورکيا ،ههنگاو به ههنگاو له سڕينهوەی دەسه تهکانی ههر م
و تواندنهوەی ناوی حکوومهتی ههر م نزيک دەب تهوە و ههر داواکارييهکی له
ﻻيهن ههول رەوە پهسند دەکر ت دەست بهج دوانی ديکهی دەخاته بهردەم.
خۆ ئهگهر وتوو ژ کيش ب ته ئاراوە ،دۆخی خراپی ئابووری و نهبوونی
يهکيهتی و يهکدەنگی له ناو حزبه دەسه تدارەکانی کورددا کاری وای کردووە
که حکوومهتی ههر م ﻻيهن کی ﻻواز ب ت و نهتوان ت دەسکهوتی ههب ت.
خه کهکهشمان ماندوون و له شهڕە دەندووکهی سل مانی و ههول ر ب زارن.
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"ئۆ د گاردەکان" )تا هبانی ،بارزانی و نهوش روان( له دەسه تدا نهماون به م
دەسه تدارانی نو ش نهيانتوانيوە کليلی چارەسهری ک شهکانی ناو خۆيان
بدۆزنهوە .گۆڕان که دەبوايه لهو ناوەدا ئا ترناتيڤ ک بوايهت ،له ههموان
سهرل ش واوتر و ب بهرنامهترە .ههر ڕۆژەی بڕيار کی نوێ دەردەکات که
هيچکام دەرگايهکی داخراو ناکهنهوە و تهنانهت تو ژی سهرەوەی گرفتهکانيش
ناڕووش نن .در ژەی ئهو حا هته ،دەتوان بگاته ماندوويی زياتری خه ک،
ههرەسی تهواوی ئابووری ،و تهنانهت فهشهل ه نانی حکوومهتی ههر م.
با دەسه تدارانی حزبهکان ههنگاوی جيددی بهرەو يهکگرتوويی ڕيزەکانيان
هه ننهوە و دەست له دژايهتيکردنی يهکتر هه بگرن.
پ نج شهممه٢٠١٧/١١/٢٣ ،
دو نی سا يادی مهرگی کاکم بوو و ئهمڕۆ جهژنی له دايکبوونی کچهکهمه.
ژيان بريتييه له کۆمه ڕووداوی تاڵ و شيرين .ژيانی کورد بهداخهوە زياتر
به يهکهميان ئاخنراوە و تهنيا لهههند ک دەرفهتدا شيرينی دەب ته ج گری
تا ييهکان .ئ مه تهنانهت له ژيانی شهخسيشدا ناتوانين چ ژ له خۆشييهکی
بهردەوام ببينين ب ئهوەی ناخۆشيهکی کۆمه يهتی دەست بهج بهربينگمان
پ بگر ت و تامه شيرينهکهمان له دەمدا نهه ت.
من ئهگهر داخی کاکيشم فهرامۆش بکهم ،چ جهژن ک دەتوانم بۆ کچهکهم بگرم
کات ئهوە ههل ومهرجی ژيانی خه کی سهرپ ڵ و ههورامان و کرماشان ب ت
به دەست بوومهلهرزەی سروشت و زو م و ب دادی حکوومهتی ئ رانهوە و
ئهوەش ژيانی خه کی باشوور ب ت به دەست عهبادی و ترامپهوە؟ خۆ ئهگهر
بارودۆخی باکوور و ڕۆژئاواش له چهند مانگی دواتردا لهوان خراپتری ل
نهيهت! وا ئهردۆغان و ڕۆحانی و پۆتين و ئهسهد کۆبوونهوەيان کردووە و شاد
وکهيف خۆش باس له بڕيار ک دەکهن لهمهڕ داهاتووی سووريا ،ئهو شو نهی
که بست به بستی به خو نی کيژ و کوڕانی کورد ئازاد کرا و وا ئ ستا
دەدر تهوە دەست ئهسهد.
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کاکهگيان ،جوان گيان ،تکايه ببوورن ل م ،من بهو زنجيرە ناديارانه
بهستراومهتهوە و ههر ئهوانهش ناه ن برايهک و باوک کی ئاسايی بم بۆتان.
خۆشم دەو ن!

در ژەی ههيه...
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