
کشی کوردو مسلکی مالی مزبورە

***

دەمتقیکی نوان سالحدینی موھتدی و کامیل ژیر

!من عیراقم.. من عیراقم-بیراز: موھتدی
نردا داھدەب و ھونعرو ئبواری شندەی لزن ھر گۆرانی مخعرە یادی بش ندەش لندبو، ھھرەمرو ب

دور لو جوانی و ئوینی . ب ھزو ب پز. رکوتوبودوایی ژیانیدا الڕێ و ناسسیاسییکانی ئم سانی 
گۆران، گۆرانی رچشکن برلوەی لسر تختی خستخانو ! نیبواشعرە نمرەککھمیش ئاوتی

 نجرپخۆشیی شنژرابوببنیدا نمنی کۆتایی تکانی ساعرە حیزبییناو تابوتی شمرێ، ل.

عیراقم، من عیراقم، شیع ئو القم، سون من : سیری عیراقی سردەمی کردبای، گۆران دەبو بر ئوڕۆ ئگ
!یش ناوگۆزم لپشتوە تپوتۆزئکادئم القم، کور

دو گل . لعیراقدا یک گلی عرەب نیی: کۆمناس چاکیبۆچوە کدەدوکتۆر رەفیق سابیری فلسفو
گ ،یلی ھرەبی سوننلی عو گرەبی شیعع.

پشبینی شو دەدران و ازوی ھز گۆڕاوەو ئو حوکمانی کپتر. تابلۆ کۆنکی عیراق فوتاوەو رەشبۆتوە
.ایخ و برەویان نماوەبدەکران 

.بودەرھق بگلی کورد دەدراو دەوترا تقسیمی عیراقیک لو حوکمان کزیاتر لھشتا ساڵ وەکو گوناھک 

چارەنوسی خۆی، بۆوەرگرتنی ئازادی و گوای تکۆشانی گلکی مافخوراوی داگیرکراوی دابشکراو، بۆ دیاریکردنی 
نتوەیی تاوانكو سزاکشی لمژە سربخۆیی، بۆیکگرتنوەی نیشتمان و گلکی و دامزراندنی دەوتی 

.دەربدەری و کاولکاریسپاوە، کوشتن و بین و 

بسر توی ھر کوردک ک چوکترین پلقاژەی ابوە پیکی رەش رخوازی، کوازردنی عیراق و جیادابشک
پلقاژەش کوردبون ببوە بگی تنانت بب ئم. کردبای بۆ پساندنی زنجیرەکانی دەست و پی

!وەکانیشی گرتنفال ژن و مندای جاشچونک راگوستن و ئ. جیاوازیخوازی

دوای روخانی رژمی سدام و دوایئوەی کسری ئو منج ھدرایوە ککۆمگی عیراقی تیادا نرابوە سر 
!ماوەک الینگرانی تقسیمی عیراق ئوەندە زۆرن و ئوەندە سورن ککس کوردی ھر لبیر نئاگر، دەرکوت 



احشارگی ھتو لدەس تیرۆرستان، ھردوالش یرۆزی تووریستان یشیمالی وەتنی حبیب بۆت روگی پئستا 
عرەب ناسیۆلیست سرکوتکرەکی جارانن ک بتاوانی تقسیمی عیراق ئنفالیانکردین و ئستا خۆیان 

!!خوازیاری تقسیمن

دەرخست ککورد نمانی سدام حقیقتکی بۆجیھانی ئیسالم و عرەب و ئوروپاو ئمریکاو دنیای دورو نزیک 
ی لگکۆم ک وەیویش ئی کفربو، ئکچی گوتنژبو دەیزانی کبا، مک و ناتناڕ کورشتی مجعیراق چ

.بکیمیاکی سدام قابیلی راگرتننائاسایی و نایاسایی ک یا بزەبری شمشرەکی حجاج یا

شکرنییرلواسوری بمجارەیان کئ ی شارەکانیفراوان و کوشتارە. کورد قازانجی کردوە ککەحمعیراق ب
تازە تدەگن و لخۆیان دەپرسن ئگر تازە خریک چاوە قونجاوەکی سیاستمدارانی جیھان ھدن و 
عرەبی عیراق لگڵ یکتر وادەکن دەب لگڵ کورد چییانکردب؟

نو کۆکوچک لخۆفی خواو خ دەسپاراستن و ب و زکدڕینی بینی رۆژانربغدا تازە سکانی شاری ب
 ریکر دەردەخاو خرعڵ و دەشتی عکۆمنفال و گۆڕی بعنای ئمسویرک و تفسیرت دەدات کی واقیعیان

!لدڕندەیی و خونخۆری ئم جانوەرە دو پی. ب سنوردەست لوەحشیگری 

 مجارە دنیا دەزانبوئسراوی کوردەکان نبنفال درۆی ھژمارە. ئل تی نچونیل ی قوربانیان و ن
.تاوانکدا زدەڕۆیی نکراوە

بکۆمڵ کشدیوا دەزان لکویخبیابانی عرەبستان ھیچ، لخاکی کوردستانیش لدھۆک و چوارقوڕنو 
!کوژراوبن و نژراوبن

ب تاوان ن و منداڵ و مدەنیژگلی کورد بدرژایی شۆڕش درژخاینکی دەستی درژنکرد بۆ جینایتی
. بۆکارو ژیان. یان عرەب پنا دنن بۆکوردستانھربۆیش ئوڕۆ سرەڕای ئو رابوردوە خوناویی. کوشتن

یان تنانت بۆئمن و ئاسایش بم ھیچیان ناورن رو بکن الی برا عرەبکی دیک. بۆحسانوەو حوانوە
!ننبئگر لیک عشیرەتبن و نیوەیان شیعو نیوەیان سو

شکرنییرلواسوری بمجارەیان کئ کورد قازانجی کردوە ک ب.

تقسیم خکیدیک ھیگرتوەو شڕی ناوخۆ لناو دو الین عرەبکدایو لسر گۆڕەپانی ئمجارەیان ئای 
رۆژنامی -ئامادەیڕوداوکوستاوەو بۆ ھرلوناوە کوردیش وەک مالی مزبورە . عیراق یکتر دنن و دەبن

.2ل3/9/2006رۆژی 271ئاسۆ ژمارە

من عیراقم و ئاشکی مالی مزبورە-بیراز:ژیر



 شدینیئالحویستمان کاک سبرای خۆشوەی ھدی ئاگاداری بیرکردنو ندێ موھتتکارانی ئسیاسل
ھاوڕییان و ھڤان وت ک ئوسا وتووژی ی تا)من عیراقم(گۆران ھۆنراوەی سردەمی ئم دەڤرە نب ک

:بمجۆرەبو

ئمان چین راستبونتوەو داوای چوار پارچک ئکن؟-

!بچواریش داناکون، داوای پنج ئکن+

کن؟-

!کۆمکن، کۆنپرست، شۆڤنی، جیاخواز+

چۆن؟-

یچونک بیر لسربخۆیی کوردستان ئکنوە وەک بیرکردنوە کۆنکانی سردەمی مادو خیا،کۆنپرستن+
ئاخر ئمۆ سردەمی پکوەژیانی گالن . خانی و کۆیی تائگات رەنج بوەرەکانی شخ محمودھۆنیارانی وەکو 

ک !نیتیی شورەوی؟ ئایا ھیچ نیشتمانکختیارە وەک یک بلوە ئازادو ھیچ گتندین نچل زن کم
پکھاتوە؟

!رەگزە جۆراوجۆرەکان نیچونک باوەڕیان ببرایتیی ،شۆڤنین

!رپکی چواردەی تموز دولتبکنچونک ئیانوێ کۆمارە کۆ،جیاخوازن

؟ ئوەمان تیایتنرجی بونم مئ ئکوا ک ،وانلجگکانی ھاوڕێ ستالین، لرجی مپب م
ئو کمینکش ئب لخزمت زۆرینداب و ئگر پویستیکرد، بکرت قوربانی . ینیک بوالوە چیتر نینکم

یژو .زۆرینتیی مری ھال(ئ یختارحتمی (وەکان نیتوەی نخۆیدا تواندنتی خۆی لوایتی ن؟ ئ
؟!ودااغکنی لمژقۆن

ئم کۆم ناویان چی؟-

.رد کوژەوک+

ردەمم سک و لنجا سادوای پ تی کبۆ ھاوبیرانی کوردای خۆشییی شانازی و دج ستت ئبدا، ھ
) کورد کوژەکان(وەک بیرکردنوەی !) پشکوتنخوازەکانی بیرە زانستی(ژمارەیکی برچاو، لھاوڕێ و ھڤانی 

 ب گنوسن و ردەن،ئدی ئدینی موھتالحبرامان سکات و باس رازببی) من عیراقم(ی گۆرانھۆنراوەک
دەوتی نتوەیی بکات وەک لئازادی و سربخۆیی و یکگرتنوەی نیشتمان و گلکی و دامزراندنی

الپزی ئاسۆدا ھاتوە371ی ژمارە 2ڕە لڕی بکۆتایی . ی رۆژنامدی، لندە مامۆستای موھترچھ



دەرکوت الینگرانی تقسیمی عیراق ئوەندە زۆرن، ئوەندەش سورن، : (کات ئوتارەکیدا، باش نیپکاوە 
ڕاستیدا ھۆک ئوەنی، بکو بۆی کس کوردی بیرنماوە، چونک سرانی لک ) کوردی ھر بیرنماوەکس 

 وەی کوردوپارتییتی خواستی نوانچپتدارەکان، بوە، دەسکانی خۆشیانماوەری پارتییر نجک ھ
تکو بونقسیمی عیراقدا ناچن، بی تشالی بانگکگرتوبی عیراقی یمخ عیراقی ! مامل جۆرێ کب

لھونی نۆ قازان شیر، زیاتر خۆ ئکن ھونی ئاشتکردنوەی ئو الینانی بدرژایی مژو عیراقیترن و 
.کوردیان قکردوە

کورد قازانجی کردوە ک ئمجارەیان کواسوری : (کئوھتدیمان، لوەشدا نیپکاوە ھروەھا برای م
ک بۆ کورد، پچوانی ) بۆ ھر روداوک ئامادەیبرلشکر نیو وەک مالی مزبورە لو ناوە وەستاوەو 

و چاوەڕوانی قدەری غیب و بزەیی ئموئو کورد ئب بۆ رزگاری و سربخۆیی، خۆی ببزوێ . راست) وەستان(
شخ رەزایانی خۆی گینا ئگر لم گرمی شپرزەیی و شکتییی ئواندا، گورزی کاریگری ئ. نکا

 وا کئ ،نوەشن)کموتن،) گکڕ کیکۆتایی ھات ، بوتنی الیرکالی یا سی مکوسا ئاشان، ئ
رۆژی 281ئاسۆ ژمارە رۆژنامی -!مزبورەی کورد، وەرئگڕێ و سری شکاوو بنی دڕاو بۆئم ئمنتوە

.2ل26/9/2006

!دەمتق نک دەمقا- بیراز: موھتدی
کۆلجی حقوقی زانکۆی تارانم لسر بریاری یکتیی خوندکارانی کورد،1962لنوان ھاوین و پایزی سای 

جشت و بدابو ھری ھکبو ستازە سا وە کناو شۆڕشی کوردستانی عیراق ھاتم.

شانازی و ئزمونم پبخشراو ھژار گوتنی ساڵ پشمرگیتیمکرد بم بقت سد ساڵ 2ایشنم سرتان ن
حیزبی دیموکراتی کوردستانبوم، من برلھاتن بنھنی ئندامی کۆمیتی تارانی ! ھمو ژینمدابئم چرخی

پارت خودموختاری خوازەکان دەزانی و شوو رۆژ کوردایتی پشبم لراستیدا خۆم ب دەروشی تریقتی 
.ک بوم.خۆیبون و ھیواو ژخریکی خوندنوەو لکدانوەی بسرھات و مژوی 

پشوابو، جگ لعرەبی و فارسی مامۆستای کابینیوەزیرانی ک و لڕیزی.تی کۆمی ژباوکم لبڕوەبرای
.زمان و فرھنگ و ئدەبی کوردیشبو

دیمکراتدا داییوە بو بیرە گۆچمگرتبو، ھر کھاتیشم بۆ کوردستانی عیراق، لناو ریزەکانی حیزبی من لمن
لسرەتای سای م کوردستان ئازادە ڕو ھم مسلکبوین، زۆری پنچو لخکی وام زو پیداکرد ک ھاوباوە

لمرامنامکیدا نوسیمان کورد . تانبنیاتناو ناوماننا کۆمی رزگاری کوردسبنھنی رکخراوکمان1962
چارەسری یکجاری ناکرێ بب پکھنانی دەوتی یک نتوەیو کوردستان یک نیشتمانو کشی کورد 

.نتوەیی سربخۆو یکگرتو



یکمجار . ئاشنای زۆریان ھبویبون و دۆستوبک لھاوڕکانم دو س ساڵ برلمن ھاتبون و دانیشتوی سلمان
بۆم ھنکوت تا رژمی عبدولکریم قاسم . ناوی کاژیکم لوان بیستبو، زۆرم خۆشبو بیانبینم و بیانناسم

!ک دەھاتدیبۆمن خونکی خۆشبو . شمرگش رگمان پدرا بۆ چند رۆژک بچین سلمانیپروخاو ئمی 

ئارەزوی بیرم ھمیش ئاخی ھدەکشاو ل. من خۆشویستیی سلمانیم وەک زۆر شتیدی لباوکم بۆ بجمابو
!کوردیی تدا بتوەیسی زمان و ئدەبردەکرد زانکۆیک لسلمانی دامزرێ و ئویش دە

.قتابخانی کاژیکبونمنی خۆمیان پناساندم ک سر وەچند گنجکی ھاوتلو سفرەی سلمانیم بۆیکمجار 
م زۆر وچون و ھاوسانیم بدیکرد لبیرکردنوەو ، بنمدەزانی پلو پایی حیزبیان چیو چندە

.نداائامانجکانم

دواتر نامیلکیکی ،م ھیچم لنخوندبوەوەک ناویم زۆر بیستبو بیان بۆکردم )کامیل ژیر(ئو گنجان باسی 
کی سرکشی ئاگرپژن بخم ناو جانتای ھمیش بکۆی و توانیم چیایئاوتی شعرو پخشانم دەسکوت 

)ژیر-ببورە، وتبوم قۆناغ نیی(!کوردایتی ھم ئامانجو ھم قۆناغنامیلکیک ک دەیگوت . پشمرگییموە
ئم چیا ئاگرینی لبرچاوم دواتر لوبارەوە شتکم ل حمی مال کریم خوندەوە ک خۆشویستی و بایخی 

.ترو مزنترکردبرز

.ک خۆشم ربواریبوم لالی من بوب بیرمندکی ئو ربازەی ) کورد کوژە(بمجۆرە کامیل ژیری 

شمرگایتی و پگردو سنوری دەسکردو زیندان و پساڵ ھات و ساڵ رۆیی و سرەڕای ئارەزوی زۆرم، چرخی چ
.ک و دوانکی تسل و تاسشکندیدارئاوارەیی بردەوام، دەرفتیان پندام بۆ دانیشتنک و 

وکم دیت نوسرا) بیراز(کم ھی بناوی لرۆژنامی ئاسۆدا کھمو ھفتیک من ستونلناکاوڵل ساچدوای 
.بئیمزای مامۆستا کامیل ژیر، ھمو بیرەوەریی کۆنکانم لال زیندو بوەوەلسر خۆم و نوسراوەکم

درین، زانای سیاست و مامۆستای کوردایتی، گردالک بفری تمن، لوتکی یر تکۆشریئمجارە کامیل ژ
ی ا ببشت، قسی ھر وا رەق و کینقمی ھرو. چیا ئاگرینکی پ کردوە بم ساردی نکردۆتوە

!.رامبر نیارانی کۆن ھر وا ئستورب
خۆشبو کندەوەو زۆریشزۆرم پیم خوخۆشبمنوسراوەکپ وە چونکندۆتی منی خوو، نوسراوەکزانیم ئ و ک

،!!ھر لالی گوھریی قیمتی گوھر
:چند شت عرزی مامۆستای خۆم بکمدەموێ 

منیش منیش کمتاکورتک ئاگاداری چندوچونی ئم رۆژگارە ھم ک گۆران شعری من عیراقمی تدا گوت و-1
زبایتی دەگرتوە، بم نی سیاست و حیھمیش لڕیزی تانبژان و توسھاوژانیدابوم، ئمیان گۆرا

مخۆشنگرانی گۆپران و الیرە ستایشکھ ک لکمن ی م کش بمرانی شاعیرمئ . موایس پدوای نالی ک
ت گۆران نقعری کوردییببازی شوازو رر شسل بری ھوەک . توانیوە کاریگم کسانوکک لکی



دانی شعری نوی کوردی لکوردستانی رۆژھت و لسر سری ئدەب، لدامزران و گشپرەخنگرکی سودا
.ستی باو دەوری برچاوم ھبوەو شانازیشی پوەدەکمک گۆران شکاندبوی، دەئو رچی 

لبواری خزمت منیش لگڵ مامۆستا کامیل ژیر ھاودەنگ و ھاوڕام کبشك لچپی کوردی لڕابوردودا -2
ۆزەدا، توشی زۆر ھو ھدربوەو بنتوەکی و بوکردنوەی بیری رزگاریخوازی و بشداری لم خبات پیر

ک ئم رەخنو ھاتۆتوە سر، بم دو راستیش دەب لبرچاو بگیرێ، یکم ئوەیییبوعارگلکیش ع
–لئۆردوگای چپ –لۆمی ھمو چپک ناگرتوە، بپچوان، ھزاران و ھزاران کوڕو کچی گنجی کورد

.)برەوپیری مرگوەبعشقوە چون( ویستیی نیشتمان و ب ھاواری بژی کوردو کوردستان خۆشلسر 
دەرکردنی دوھم ئوەی لزۆر جگای ئم کورەی زەویی، بزوتنوەو برەی چپ ئای رزگاریی نیشتمان و 

.داگیرکری برزکردۆتوەو ب ئامانجیشی گیاندوە
دەسخڕۆی دەست و سیاست و برژەوەندو فرھنگ و سامانی ئم بشک لچپی خۆمای دەستمۆو 

لناو میلتی کوردا وا دزو و رزوکرد ک ئوڕۆ کس پشکوتنخوازیانچپ وبگانی دورو نزیکبون کباوەڕی
!بناورێ خۆی لبکا ب ساح

خۆمانو خۆشویستانب و دورب یدەموێ ئم نوسراوەیم دیالۆگکی دۆستانو دەمتقیک! مامۆستای ئازیزم
!!قەو دەمقال دەم

خۆشکری بو نیازو خۆزگشوە ئم چند دە دەنوسم بکو تامزرۆشکنی عومری رابوردوم و رگا ھر
م ستی دیداری ئتردۆستایمانبی ئاسۆ ژمارە –دەم2ل1/10/2006رۆژی283رژنام.

ی نک دەمقاھر دەمتق: ژیر
بدیداری یکدی چند جارک بخۆشییوە،،اوەیدالم م. نۆ ساک بسر ئم دەمتقیدا تئپڕێئمۆ

کوردە بدەینوەو بپرسین ئاخۆکی نزیکمانیرابوردولئاوڕک ،لدەمتقی ئمۆمانداجی خۆیتی . شادبوین
؟!ساڵ خوی غفتن300بتمای یا ئمانیش ؟!بخبر ھاتون) اصحاب الکھف(ھاوشوەیخوتوەکانی

! مست و حیراننب بادەی یکتیی خاکی ئرانی رژھتپارت خودموختاریخوازەکانئاخر ئوەتا ئستش 
یا وەک ! و سربخۆیی رەتئکنوەدیموکراتیک کوتونک شون کوی بابردویئوانی باکورو رۆژئاواھروەک

! تۆ سیرک، ئست قوانکی تازە کوتۆتکار!!ئوانی باشور ک خۆیان ب گمی فیدرای ئختنن
ری و کشی کارەباو ندانی موچو چی و چیمان بۆ چارە ناکرێ، ئیتر تنگژەی ئابوی و گندەئم :ئن

کلم حق یراد (وشیکی راست بۆمبستکی پوچ: قسی راستن، بم عرەب واتنی؟ ئمان !چربخۆییس
بخۆیی ناگرێ، ناپسندان، نبونیان باشترە، بم بونیان، رگ لسرر ئوەی ئو دیاردە راستت)بھا الباطل

وەمکیش بۆئوانی چاوەڕی گۆدۆی .بکو لقوارەیکی سربخۆدا، ئو دیاردان ئاسانتر چارەسر ئکرن
ائستا سربخۆیی بۆ چ نتوەیک ئمریکا ت: ئین!!ئمریکا ئکن گوای سربخۆییمان بۆ دەستبر بکا

ئو ئبت ،چی سرکوترتاوەو ھسئو ئمریکا ئفسانی، وەک مالی مزبورە، وە؟!دەستبرکردوە
ڕی ئگر جاانش ک لئابوقی ئابوری تۆقیونبۆئو!.ھرچیش ژرکوت، ئو سواریئب! ینگریال

ئابوقی ئابوری لھیچ !مترسن؟!ماسی بگرن و قاچیشتان تڕنبئوە ئتانوێ : سربخۆییماندا، ئین



بکورتی و بکوردی، وەمکی گشتی بۆ ھمو ئو بوبیانوان ..کات و جیکدا سرکوتنی بدەسنھناوە
وەیخۆییدا،: ئرببونی سنول نوەش نامئ ،یی ھمنفالیتر چاوەڕوانمان ئندین ئساتی چرگم

وان خۆیان ! کاتئی نکگڕە سبینبا شوسا ئوێ، ئکدا بکالییبمزەی ئو نمریکاو ن چۆن دو ئ
دوبارەی :لبرئوە، کاک موھتدی!.ئبن الینگری ئوان،روسیای دۆستانی درینی ئتاتورککانئوروپاو

لم کاتی ئست.وتنی الیکیان بکینرابوەستین و چاوەڕی کناب وەک مالی مزبورە : ئکموەو ئم
کاک گورزی رۆستمانی خۆمان نوەشنین، دوایی ھلک لدەسئچ و ھزار ،پکھپژاندنی ئواندا

.!!نبئژنۆ بشکنین، پولک ناھ
کامیل ژیر–! و و ئوە زیندومن مرد1/10/2015ئمۆ 

ژیر موھتدی




