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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
 ١٩٣٢کردبووەوە 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:
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 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؟
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!

