چەن وانەیەک لە سلێمانیەوە دەربارەی هەماهەنگی نێودەوڵەتی
ئیسماعیل داود 2017/1/18 -
بەڕێزان ،خانمان ،بەیانیتان باش
بە ناوی خۆم و سەرجەم ئامادەبوانەوە ئەمەوێت بە کۆمەڵێک سوپاس و پێزانین دەست پێبکەم.
هیوادارم بە سنگێکی فراوانەوە کاتی خۆتانی بۆ تارخان بکەن ،ئەمە ئەرکێکە ئەمانەوێت بە وردی و
بە ئامانەتەوە بیگەیەنین.
سوپاس و پێزانینمان بۆ شاری سلێمانی و دانیشتووە بەڕێزەکەی بۆ ئەم پێشوازی و میوانداریەی
ئێمە .ساڵو بۆ کوردستان و هاواڵتیانی خۆشەویستی ،ساڵوێک پڕ لە گەورەیی و ڕێز بۆ کوردستان
وەک ئەو هۆنراوەی (دڵم بۆ کوردستان) کە شاعیری مەزنی عێراقی نووسیوێتی لە ساڵی ، 1964
دەڵێت:
قلبیلكردستانيُهدىوالفمُولقديجودُبأصغريهالمُعدمُ
ودمي،وإنلميُبقُفیجسمیدماُغرثىجراحمندمائیتطعمُ
تلكمهديةُمستمیتمغرمأناألمضحي،والضحیةمغرمُ

ويقولفیهاأيضا
سلُُمعلىالجبالألشم،وأهلُهوألنتُتعرفعنبنیهمُنُهُمُ
والثمُثرىُبدمُالشهیدُمخضباُعُبُقاُيضوعكمايضوعالبرعمُ

هەروەها ساڵو و وەستان بۆ خوێنی شەهیدان ،ساڵو لە شەهیدانی بەرخودانی ئاشتیانە لە
مێژووی سلێمانی و کوردستان و عێراق .ساڵو لە شەهیدانی ڕێگای بیروبۆچوونی ئازادی و ئازادی
ڕادەربڕین .ساڵو بۆ خوێنی ئەو هاونیشتمانیانەی کە بە ناهەق ڕژا لە سایەی دیکتاتۆرییەت و
جەنگدا و ئەوانەی کە بوونە قوربانی شەڕی داعش .ساڵو لە شەهیدانی هەڵەبجە ،ساڵو لە
شەهیدانی شەنگال ،ساڵو لە شەهیدانی سپایکەر و لە شەهیدانی عێراق بە درێژایی مێژوو.
ساڵو بۆ ئەو کەسەی کە بەوپەری گیان بەخشییەوە گیانی خۆی بەخشی لەپێناو پاراستنی
گیانی هاونیشتمانیان کە هیچ شتێکی نەبوو بیبەخشێت بێجگە لە چەک و ژیانی.
ساڵو بۆ شەهیدانی هێزە ئەمنییەکان ،پێشمەرگەی قارەمان ،سوپای عێراقی قارەمان .ساڵو بۆ
خۆبەخشەکانی ڕۆڵەکانی باشور .ساڵو بۆ هەموو ساڵو بۆ هەموو کەسێک کە بە ئەمەکەوە
جەنگاوە لە پێناو پاراستنی شەرەف و خاک و هاواڵتیان .ساڵو و سوپاس بۆ گەنجانی سلێمانی و
ڕێکخەر و خاوەن جێگای ئەم کۆنفرانسە.
ئەم کۆنفرانسەمان باس لە هەماهەنگی نێودەوڵەتی دەکات ،بەاڵم لە شارێکی مەزنی وەک
شاری سلێمانی ناتوانین بڵێین ئێمە هاتووین بۆ ئەوەی دەرسی هەماهەنگی بڵێینەوە بەڵکو ئێمە
لێرەین بۆ ئەوەی فێربین ،ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی زۆر شت فێربین لە شارەکە و کەسایەتییەکانی لە
ئێستادا و بە درێژایی مێژوو.
ئەتوانین لە کەسایەتی گەورەی کورد و عێراقییەوە (شێرکۆ بێکەس) بەرخودان و نیشتمان پەروەری
فێربیین ،کە کەسێکی شاعیر و داهێنەر بووە و خەڵکی هەڵەبجە و سلێمانییە و کوڕی فایەق
بێکەسە کە بە نیشتمان پەروەری ناسراوە و یەکێکە لە شاعیرە بەناوبانگەکانی کورد و پشتگیری
تەواوی ئازادی ژنانە لە ژێر کاریگەری قاسم ئەمین و شیعرەکانی .رەسافی و زەهاوی و ئەو
شاعیرانە.

شێرکۆ بێکەس لە ساڵی  1965دا پەیوەندی کردووە بە یەکەکانی بەرگریکردن لە نیشتمان ،وە لە
سەرەتای شەستەکاندا قەسیدەی لەسەر بەرگریکردن لە نیشتمان پەروەری نووسیوە .لە ژێر
کاریگەری شعری عەرەبی و کوردی و فەلەستینی بە شێوەکی تایبەت و بە نووسینی
قەسیدەیەک بۆ هاوهەڵوێستی لەگەڵ فەلەستین ،شێرکۆ بێکەس قەسیدەیەکی بۆ مەحمود
دەروێش نووسیوە بە ناونیشانی (ماتقمرونُدبتُهجمیعأشعارالدنیا) تیایدا دەڵێت:
اُخي! لُمتنهض؟! اُناضیفكاُنااسمي«شیركوبیكةس »كردي
الاملكسوىالريحوحفنةمنالشعر
بالرغممناُننالمنلتقولكنالشعركانقمرنالذااُتیت
اُخي!
كیف التنهضللضیف؟
اُتیتكمن«هلكورد »
وجلبتمعیبدرهذهالجبالوراوندها
وكلماتاللوزمنشعري
بەم شێوەیە خەباتی دوو شاعیری گەورە کە یەکتریان نەبینیوە کۆ کراوەتەوە .شێرکۆ بێکەس بە
هەموو ژیانی مەحموود دەروێشی نەبینیوە ،بەاڵم لە دنیای خەبات و بەرخودان و هاوهەڵوێستیدا
بەیەک گەشتوون.
ئێمە هەماهەنگی تەنها لە شیعر و خەبات گێڕییەو و چینی ڕۆشنبیر و دەستە بژێرانی کۆمەڵگاوە
فێری نابین ،بەڵکو ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی لە چینی سادەی سەر شەقامەکان و ماڵ و خوێندنگا و
نەخۆشخانەکانەوە فێر ببین ،ببینین چۆن سلێمانی و هەولێر و دهۆک و کەرکوک و چەن شار و
دێیەکیتر هەزارەها بێ النە و ئاوارەی عەرەب و کورد و ئێزدی و مەسیحی و ئاشوری و تێکەڵەیەکی
عێراقی و سوری لەخۆ گرتووە ،لێرە هەماهەنگی واتە هەموو خەڵک لە دڵە پڕ
خۆشەویستییەکانەوە دەست پێدەکات کە جێی هەموو مرۆڤایەتی تیا دەبێتەوە.

