"دوا بزمار و دوا طةآل"
نووسينى :شيَرزاد حةسةن

ئةوةى كة لة كوردستان و سليَمانى ـ دا دةطوزةريَت جؤريَكة لة هيسرتيا
و طوزارشتة لةو مرياتة زؤر خراثةى دةستةآلتى كوردى كة لة ماوةى ئةم
بيست سالَةدا كؤمةلَطةى ئيَمةى دوضارى دةيةها قةيرانى راميارى و
ئابوورى و كؤمةآليةتى و فةرهةنطى كردووة كة هةستيَكى كوشندةى ثرِ
لة ئازارو نائوميَدى بةجيَديلَيَت ،لة هةمووى غةمناكرت ئةوةية كة
شؤرشطيَرةكانى دويَينَ  ،ئةوانةى كة بانطةشةى كوردايةتى و يةكثارضةيي
خاكى كوردان و سةرهةلَدانةوةى شؤرشى نوآ و هةلَطرتنى مةشخةلَي
خؤشنوودى و ريَبازى رةجندةران و هةذارانيان دةكرد ،هةنووكة بة ئاطر و
ئاسن وةآلمى خؤزطة و خةون و داواكانى خةلَكى دةدةنةوة ،بة زةبرى
ترس و تؤقني و هةرِةشةو طورةشة دةمى ثرِ لة هاواري خةلَكى دادةخةن،
هةرطيز نايانةويَت برِوا بكةن ئةو خةلَكة توورِةو بةشخوراوانة لةسةر ئةم
خاكة دةذين كة بةشى هةموومانى ثيَوةية ،ترسناكى ئةم سياسةتبازانة
لةوةداية شيَوةى حوكمرِانى خؤيان بة دةستةآلتيَكى خواهانة دةبينن و بة
رةهايي وةك ثيشةى هةموو فةرمانرِةوا زؤردارةكان وا هةستدةكةن ئةم
تةخت و تاراجة بؤ ئةوان هةميشةيية و مةرجة بة مريات رادةستى

كورِةكانى خؤيانى بكةن و لةوانةوة بؤ كورِةزاكانيان ،ديارة بة عورفى
رؤحى خيَلَةكى و شوانكارةيى و نيَرساالرى تةختى حوكمرِانى هةر دةبيَت
ثشكى نيَرةكان بيَت و مةحالَة رادةستى ميَينةكانى تريةو هؤزو بةرةباب
بكريَت.
قسة لةسةر طةشبينى و رةشبينى نية ،بةآلم بيست سالَى رابردوو
ثيَماندةلَيَت كة ويَنة و خةونيَكى روون و طةش بة بوونى ئايندةيةكى
جوانرت لةوةى ئةمرِؤكة ديار نية و كارى راستةقينةى بؤ نةكراوة ،بة
تايبةتى بؤ نةوةيةكى تازة كة تيَكنؤلؤذيا وايكردووة بة ئاسانى هةموو
دةرطا و ثةجنةرةكان بةسةر دونياى تازةدا بكاتةوة و مةحالَة بةوة قايلى
بكةين "كوردستان بةهةشتى سةر رووى زةمينة" .ضيديكة بة بالَةخانةى
بةرز و ثردى تؤكمة و ضةند باخضة و ثاركيَك ناتوانني فريوى بدةين ،لةوة
تالَرت ئةوةية كة سياسةتبازة سةرمايةدارةكان تيَربوون و ثؤشتة و
ثةرداغبوونى خؤيان و ذمارةيةك لة دةستوثيَوةندى خؤيان يةكسان
دةكةنةوة بة تيَر و تةسةىل كؤى كؤمةلَطا ،لةوةدا هيض تويَذيَك نادؤزينةوة
بة قةد ئةو كؤنة شؤرشطيَرِانة بيَباك بيَت و ئاسوودة بنويَت كة ئةمرِؤكة
سةر و مالَى هةر هةموو خةلَكيان كةوتؤتة دةست ،تةنها لةبةر ئةوةى
خؤيان تيَرن و بةختةوةرى كض و كورِ و ترية و دةرويَشةكانى خؤيان
يةكسانة بة بةختةورى هةموومان .كة خةلَكى هاوارى ليَهةلَدةستيَت لة
داخى ئةوةى كة ناكريَت تا قيامةت بةشى شيَر هى دةسستةآلتداران بيَت،
وةآلمى خواثيَداوةكان يان "خؤثيَداوةكان" سادة و طةمذانةية كة دةلَيَن:
نانةكة هةر ئةوةندةية ،بيَئةوةى كةمةكآ ذير و فاميدة بن كة خةلَكى ضاو

و طوآ و دلَى هةية و دةبينيَت و دةبيستيَت و هةستدةكات ،بيَئةوةى بري
لة حيكمةتةكةى " سةمةدى بةهرةنطى" بكةنةوة :ئةطةر نان هةية ..هةقة
بؤ هةموومان بيَت ،خؤ ئةطةر نيشة ..هةقة هةر هةموومان ثيَكةوةو وةك
يةكدى برسيمان بيَـت!"
هةلَبةت نان بة مانا واقيعى و مةجازييةكةى رةواية كة كؤى زيندةطى و
خؤشطوزةرانى دةطةيَنيَت تا ئةو شويَنةى كة مرؤظ شكؤمةندى
ئادةمييانةى ثاريَزراو بيَت و رسوا نةكريَـت ،لةوةش واوةتر خةونى ئيَمة
بيَت كة لة طؤرِةثاني سياسيدا شكؤمان نةشكيَت ،كة ديارة لة سايةى
سيَبةرى خودانى دةستةآلتى كورديدا بؤ هةميشة شكاوةو تا هةنووكة
سةدةها منوونةمان لة ميانةى ئةو بيست سالَةدا ياداشت كردووة كة بؤتة
خةرِةك ،هةستيَكى وا رووشاو بة شكؤمةندى سياسيمان بة تةنهاش
رؤشنفكران ناطريَتةوة ،بةلَكو بؤتة هةستيَكى دةستةجةمعى ناو زؤربةى
ضني و تويَذةكان بةدةر لةو ذمارةيةى هيض بوومةلةرزةيةكى راميارى و
كؤمةآليةتى و فةرهةنطى نابينيَت لةتةك ئةو هةموو طةندةلَى و دارِزانة
ئةخالقيية و هةرطيز ئامادةش نيية بيبينيَت.
هةر لة سةرةتاى راثةرينةوة ضةندين قةلَةمى خةخمؤر بة تيَر تةسةىل و
ئةمةكدارانة لةسةر نيشانةكانى ئةو نةخؤشيية سياسى و ئابوورى و
فةرهةنطييانة ضةندين الثةرِةيان نووسى كة بآ دةستنيشانكردنى فاكتةرة
ناوةكى و دةرةكييةكانى ئةو دةردو درمة كوشندةية تيَنةثةرِيوة كة
خةلَكيَكى كةم و زؤر خويَندييانةوة ،وةليَ ئةوانةى كة ئةم نووسينانةى
نةبينى سياسةتبازة نةخؤشةكان بوون كة خاوةنى هةر هةموو دةردةكان

بوون ،شاطةشكة بةو نةخؤشيانةى خؤيانةوة تا هةنووكة سياسةتبازى
خؤيان دةكةن بيَئةوةى هيض دلَةراويَيةكى ئةخالقييان هةبووبيَت ،كة
ئةوةيان ئاكاري هيض دةستةآلتداريَكى زيرةك نيية ،نة لة رؤذهةآلت و نة لة
رؤذئاوادا.
نةخؤشييةكة تةشةنة دةكات و دةستوثيَوةندى طويَرايةأل ناويَريَـت بة
ئاغاكةى بلَيَت :طةورةم  ..وا برِوات تؤ بة خؤتةوة ئيَمةش دةكوذيت!
بةطشتى بؤ نووسني لةسةر ئةم شيَرثةجنة سياسى و ئةخالقيية بابةت و
ماترياليَكى زؤرو زةوةند لة بةدةرستداية كة ثرتة لةوةى تا هةنووكة
نووسراوة لةسةر خؤبةدةستةوةدانى سياسى و ثاشةكشآ و نووضدان و
نةمانى ويست و ئريادةى نةتةوةيي كة بة درؤ ثيَمان دةلَيَن هةمانة ،لةتةك
تؤرانى هةميشةيي و طةورةى نةوةى نوآ لة خاك و خودى سياسةت كة بة
ئاشكرا خؤى لة خويَندكارانى زانكؤدا بةرجةستة دةكات ،بيَجطة لة نةمانى
متمانة لة نيَوان حيزبةكان و لةو الوةش نةمانى متمانةية لة نيَوان خةلَك و
دةستةآلتدا ،دواخستنى خؤزطة و داواكانى هةزارةها بة بيانووى ناسكى بار
و دؤخى راميارى و هةلَثةساردنى دةيةها ثرسى هةنووكةيي كة لةطةأل
بةغدا ــ دا يةكاليي نةبؤتةوة ،يان بوونى مةترسى دةرةكى لةسةر
ئاسايشى نةتةوةيي كة ثرت لةسةر دةستى دةستةآلتدارانى خؤماندا كةوتة
مةترسييةوة ،بة بةلَطةى كةرتبوونى ئةم ثارضة خاكة لةثاى شةرِى ناوخؤ
كة لة بارى سياسييةوة هيَشتا دوو لةتة ،توندبوونةوةى رؤحى ثاواخنوازى
و ريَكةوتنى درؤزنانةى سرتاتيذى نيَوان ئةم دوو حيزبة كة ثرت بة مةرامى
برابةشيية لة قؤرغكردنى بازارِ و سةرمايةطوزاري لة كوردستاندا ،زالَبوونى

رؤحى نيَرساالرى لة ناو كايةى سياسةت و كؤمةآليةتيدا ،طؤرِينى هةموو
دؤرِان و نسكؤ و هةرةس و خيانةتيَك بة سةركةوتن و ثيَشوةضوون و
كردنى بة كةلتووريَكى هةمةطريى ،ذيانيَكى بيَسةر و بةرى ئابوورى كة
بيَجطة لة هةوا ،هةموو شتيَكمان خوازراو و قةرزة ،دزينى نةوت و
فرؤشتنى بة بةر ضاوى هةمووانةوة و ثرِكردنى بانقةكان لة ثوولَى دزراوى
ئةو رةشةخةلَكة ،كة دواجار خراث دابةشكردنى سامان و دارايي وآلت
وايكردووة ذمارةى هةذاران زؤرتر بيَت و جياوازى ضينايةتى لة خةياأل
بةدةر بيَـت ،كة ئاكامةكةى بة هةلَتؤقينى ضينيَكى مشةخؤر كة دةست لة
ناو دةست لة تةك سياسةتبازة سةرمايةدارةكاندا تا ديَت خؤيان زةنطينرت
دةكةن كة تا رادةى درِان قةلَةوتر دةبن .سةربارى كيَشةى نةبرِاوةى كؤض
و رِةوى هةزارةها كة زؤريان طةجنى تؤراون لة نيشتمانى ئةو ثياوة تيَرانة،
كةلَةكةبوونى خةمى بيَكارى و نةبوونى نةخشة و ثالنيَك بؤ ئةو هةزارةها
طةجنةى ساآلنة دواى تةواوكردنى زانكؤ دةرذيَنة سةر جادةكان ،بيَجطة لة
وةرنةطريانى هةزارةها لة زانكؤكان.
طةرضى بةلَيَن بوو " نان و ئازادى" بؤ هةمووان بيَت ،كةضى تؤمارى مافى
مرؤظ و ئازادى جيَطةى شانازى هيض مرؤظدؤستيَك نية ،مافى ذن و منداأل و
ثري و ثةككةوتة و ثيسبوونى ذينطةى كوردستان تا بيَت ثاشةكشة دةكات.
تا هةنووكة ئيَمة وةك حةشامات و تةنى بيَ ناسنامة و طةوهةرى ئينسانى
تةماشا دةكريَني ،نةك وةك هاونيشتمانى و هاوآلتى خاوةن مافى مةدةنى،
كةسةكان تا ئةو شويَنة لة اليةن حيزبةكانةوة ثةسند دةكريَن كة ملكةض و
طويَرِايةلَ بن بؤ هةر حةز و فةرمانيَك كة ئاغاكانى خيَأل و حيزب دةخيوازن.

زيندووكردنةوةى تةكية و خانةقا و بةخشينى ثارة و خةآلتى ديوةخانةكان
و دامةزراندنى " مةكتةبى كؤمةآليةتى" لة تةك دادطادا بؤ مةسلَةتى و
ضارةسةرى كيَشة كؤمةآليةتييةكان ،خؤبةدةستةوةدان بوو بة رؤحى
خيَلَةكى و هؤز و تريةطةرى كة ثايةكانى لةسةر دةمارطريى و هيَزى زالَى
نيَرينةكان وةستاون .لة هةمووى كوشندةتر نةبوونى نةخشة و ثالنيَكى
هاوضةرخ و سةردةميانة بوو لة بوارى ثةروةردةدا كة بة تةواوى مالَئاوايي
كردووة لة دروستكردنى هاوآلتيانى ئازاد و دليَر و رةخنةطر و طومانكار و
زانستخواز و عاشق بة نيشتمان و خةلَكى خؤى ،بة ثيَضةوانةوة ئةوةى مالَ
و قوتاخبانة و مزطةوت و حيزبةكان كرديان ،ثرت طةرِانةوة و ثاشةكشآ بوو
بؤ رؤحي قةدةرطةرايي و ضوونةوة بؤ ناو باوةشى خةرافةت و ثووضطةرايي
و نووضدان ،ئةوةش بةلَطةي نوشوستى دةزطاكانى ثةروةردةى ئيَمةية
لةسةر ئاستى نةتةوةيي ،فةرامؤشكردن و بيَبايةخكردنى ئةم دةزطاية
لةاليةن دةستةآلتدارانةوة وةك خيانةتيَكة دةرهةق بةم نةوة تازةية كة
دةكرا ضةكدار بن بة هةموو سةرضاوةكانى هيَزة رؤحى و فيكرييةكان،
هيَزيَك بووناية بؤ سةر لة نويَكردنةوةى كؤمةلَطايةكى راضةنيو و دلَئازا و
سةربةخؤ ،كةضى ثيَضةوانةكةى دةبينني كة ئةويش كردنةوةى دةرطاكانى
زيندانةكانة لة رووى خويَندكارانى زانكؤدا ،تةنها لةبةر ئةوةى زمانيان
ثذاوة و بةجةرطانة بة باوكة سياسييةكان دةلَيَن :نا ..نا..نا ..تا ئيَرةو
بةس!..
كةضى ئةوان كة تا هةنووكة خواهانة ليَدةخورِن و وةك باوكانى ضةوسيَنةر
و زؤردار بةو رِؤلَة راضةنيو و ئةم نةوة ثرِ لة رابوونة دةلَيَن" :ئيرت

بةسة "!..خودي ئةم رستة كورتة كة لةسةر سكرينى تةلةفزيؤنةكاندا لة
نؤزدةى مانطى نيسان ـ ةوة سةدبارة بؤتةوة ،هةلَطرى هةموو رؤحيَكى
داثلَؤسيَنةرانة و ثرِ لة زةبر و زةنطى ئةو باوكة ستةمكارانةية ..رؤحيَكى
كةلَةطا ئاسا كة شةرِةقؤض لةطةأل هةزارةها دةكات  ،لة برى درومشى "
نان و ئازادى" كة نيو سةدةية سةد بارةى دةكةنةوة ،رؤشنبريان و
دةيةها لة طةجنانى كاسبكار و ثيشةطةر و خويَندكارانى زانكؤ راثيَضى
بةندخيانةكان دةكةن و لة برى شاطةشطةبوون بة خةلَكيَك و نةوةيةك كة
هاوارى ماف و هةقى خوراوى ضةندين سالَةى دةكات ،ئازار و ئةشكةجنة
دةضيَذيَت و ثةمياننامةى وازهيَنان لة خةون و خؤزطة و داواكانيان ثآ ثرِ
دةكةنةوة..فيَري يةكةمني وانة و دوا وانةى "بةلَآ" يان دةكةن.
ئةوةى لةو دوو مانطةدا طوزةرا و جيَنةخشى برينى خؤى لةسةر رؤح و
جةستةمان دانا ،دوا بزمار بوو كة ئةم دوو حيزبة دايان لة تابووتى خؤيان
و لةوةش خراثرت كةوتنة خوارةوةى دوا "طةآلى توو" بوو كة "عةورةتى"
دةستةآلتى كوردي داثؤشيبوو  ..وةليَ ئةو دوا طةآليةش كةوتة خوارآ و
هةنووكة تةواو ..ثادشاكان رووت و قووت وةستاون و ناشهيَلَن كةس
ثيَبكةنيَت..وةليَ تازة تةواو مندالَة هارةكان فيَرى ثيَكةنني بوون و
دةخةنن و هاوار دةكةن :خؤ ثادشا رِووتة!..
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