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مرؤظ وةك بوونةوةريَكى سةر ئةم زةمينة ،بة تايبةتى لةم سةردةمةدا،
خؤى بة زيرةك و عةقلَثةروةر و ئاوةزدار دةزانيَت ،ئةوةش الى هةنديَك
كةس طرفتة و مايةى طومانيشة ،لة الى ذمارةيةكى يةكجار زؤريش مايةى
فيز و شانازيية ،لة زؤر شويَن و لة زؤر قؤناغى جياوازدا و لة نيَو زؤريَك لة
ميللةتانى دونيادا ،بة تايبةت ئةوانةى كة كةميَك خؤ بة شارستان دةزانن،
ئةوانةى كة بةختى ئةوةيان هةبووة زووتر دةستيان بة ثيشةسازى و
تيَكنؤلؤذيا بطات ،مرؤظةكانى ثرت خؤ بة ذير و عةقلَزادة دةزانن .لةو
رِؤذةوةى مرؤظ توانى بةسةر سروشتدا زالَ ببيَت ،مةل و ئاذةلَ و خاك و
خؤلَ و ئاو و ئامسان خباتة ذيَر هيَز و دةسةآلت و رِكيَفى خؤى ،ئيدى
تةواو رِؤحى ثةمنا و فيز و هةوايةك لة كةللةى دا ،مرؤظــ كة تا ئةو
قؤناغةى هيَشتا رِواضى ،يان شوان و طاوان و جوتيار بوو ،لةطةلَ سروشتدا
دؤست و تةبا و هاوشان بوو ،هيَشتا سروشتى دةدواند و دلَدارى لةطةلَدا
دةكرد و خؤى بة خودان و طةورةى هيض رِةطةزيَكى ديكةى ناو سروشت
نةدةزانى ،مرؤظ هةر لة دواى دؤزينةوةى هيَزى (هةلَم و بارووت) هيَدى
هيَدى شاطةشكة و ثرِ فيز و هةتا درِندةيش بوو ،برِواى تةواوى ثةيدا كرد
كة زيرةكة و دةتوانيَت خؤى بكات بة خودانى سةر زةوى..دواتريش

ئامسان ،بةآلم لةمرِؤكةدا هةر خودى مرؤظــ  ،بة تايبةتى زان او داناكان
رِايانطةياندووة كة هةرضييةكى دةيزانني مايةى فيز و خؤبةزل زانني نية،
ئةمرِؤكة طومان كردن لةو توانا و زيرةكيية بابةتى سةردةمة ،سوقرات
واتةنى" :هةموو ئةو شتةى كة دةيزامن :ئةوةية كة من هيض نازامن!" بةآلم
ئةمةيان لةسةر ئاستى دانا و زانا و فةيلةسووفةكان ،كة الى هةنديَكيان
طةيشتة قؤناغى طومانكردن لة خودى كاركردنى عةقلَ ،لة سةدةى
بيستةمدا عةقلَى كاركردةى مرؤظ سةملاندى كة عةقلَ بة هةموو جوانى
خؤيةوة دةكريَت ويَرانكةر بيَت و كارةساتى طةورة بنيَتةوة ،لة هةمانكاتدا
مليؤنةها مرؤظ لةسةر طؤى زةوى بؤضوونيان واية كة ئادةميزاد جوانرت و
زيرةكرتين طيانلةبةرة لةسةر زةمني ،ئةم رِوانينة بوو كة وايكرد مرؤظ لة
فةلسةفةى ئةخالقى تةقليديدا وا سةيرى دونيا بكات كة تةواو و ثرِ
كةمالَة ،سيستميَكى عةقآلنى ليَيدةخورِيَت ،هةموو شتيَك لة شويَنى
خؤيداية و خزمةت بة ئاماجنيَكى دياريكراوى خؤى دةكات .رِؤحيَكى
هةرةمى – هرياركى ئةم جيهانة بةرِيَوة دةبات :باران لة ثيَناو رِووةك و
سةوزايى هةية ،رِووةك و سةوزاييش بؤ خزمةتى طيانلةبةرةكانة ،هةلَبةتة
طيانلةبةرةكانيش بة مةل و ئاذةلَ و هةر هةموو زيندةوةرةكانةوة لة
خزمةتى مرؤظداية ،كة تةنها خؤشبةختى مرؤظيش ئةوثةرِى خةون و
ثريؤزترين ئاماجنة .ئةوةى كة ئاشكراية لةمرِؤكةدا وا دةركةوتووة كة
خودى مرؤظـــ  ،بة تةنيا و ديكتاتؤرانة ،برِياريَكى واى لة ال بووة بة
قةناعةت ،مرؤظةكانيش لة ناو خؤياندا خؤ بة زيرةك دةزانن ،ضونكة نة
مةل و نة ئاذةلَ و نة درةخت و نة ئاو و نة ئاطر ناتوانن و بؤيان نية بة

مرؤظــ بلَيَن كة ئةم ضية و هةلَطرى ض رؤح و طةوهةريَكة .مرؤظ بة تةنها
لةبةر ئةوةى دةتوانيَت قسة بكات و ثيشةساز بيَت ،خؤى بة ذير و بليمةت
دةزانيَت ،لةمرِؤكةدا ئةو وآلتةى كة كاريطةرترين و كوشندةترين جؤرى
ضةك و تةقةمةنى دروست دةكات و طةورةترين ذمارة لة مرؤظ لة ناو
دةبات ،بة وآلتيَكى ثيَشكةوتوو لة قةلَةم دةدريَت و جيَى شانازى
خةلَكةكةشييةتى ،لة سةدةى بيستةمدا تيَكنؤلؤذياى خزمةتكار بة مرؤظ
ثيَشكةوتنى زؤرى بة خؤيةوة بينى ،بةآلم ثيشةسازى ضةك و
كةرةستةكانى كوشنت و كاولكارى زؤر لةوة كوشندةتر بوو كة مرؤظ
ضاوةرِوانى دةكرد ،دوا جار لةوةتةى مرؤظ هةية طةمةى "شةرِو ئاشتى"
بةردةوامة ،جا ض بةناوى خوداوة بيَت و ض بة ناوى شةيتانةوة.
دةكريَت طومان بكةين و بلَيَني :مرؤظ هيَشتا بوونةوةريَكى ملهورِ و
دةبةنطة ،خؤ خودى طةمذةيي شتيَك نية بةرجةستة يان بة ضاو ببيندريَت،
دوا جار دةبةنطى بوونةوةريَكى سةربةخؤ نية ،بةلَكو كاركردة و رِةفتارى
كةسيَكة كة طةحلؤية ،هةموو ميللةتانى دونيا بؤ وشةى طةحلؤ ،طةوج،
طةمذة ،دةبةنط ،خرثؤ ،طةلؤر ،الذط ،طيَذ ،كةودةن ،طيَل ،كةللةثووت،
كاس وهيَرِ يان هيَرِ و ورِ ...هتد ،هاوــواتاى زؤرتريان لة ئيَمة هةية ،طةحلؤ
كةسيَكة كة باش بري ناكاتةوة ،يان هةر ناتوانيَت بريبكاتةوة ،يان
دةتوانيَت و بةآلم خراث و شةرِانطيَزانة بري دةكاتةوة ،زؤرن ئةو كةسانةى
كة لة ديدى ئةوانى ديكةوة زيرةكن ،بةآلم هةموو ئاكار و رِةفتاريان
دةبةنطانة دةنويَنيَت ،طرفتى مرؤظ بة "ميَ و نيَر"ةوة ئةوةية كة لة دواى
تةواوكردنى قؤناغةكانى خويَندن بة شيَوةيةكى ئةكادميى يان وةرطرتنى

بةلَطةنامةيةكى دانيشطايى خؤى بة زيرةك دةزانيَت ،جا ثيشةكةى
هةرضييةك بيَت ،بةآلم ئةمةيان طةورةترين فريو و خؤ دةستخةرِؤكردنة،
ضونكة دةكريَت كة ئةوانةشى زانكؤيان تةواوكردووة باش بري نةكةنةوة،
نة لة خؤيان و نة لة دونياش تيَطةيشتنب ،يان لة رِووى عةقلَى و
رِؤحييةوة سست و تةمبةلَ بن ،رِقيان لة هونةر و ئةدةب و زانست بيَت ،بة
هةموو لقةكانييةوة ،دذى هةموو شيَوةكانى بريكردنةوة بن ،بؤ هةميشة
تةمبةلَى و تةوةزةىل لةطةلَ دةبةنطيدا دووانةى يةك سكن ،يان دةكريَت
بري بكةنةوة ،بةآلم رِاستطؤ و ثاك و ذيرانة بري نةكةنةوة ،ضونكة هةموو
ذيرييةك لة رِوانطةيةكى ئةخالقييةوة طةر سةيرى بكةين رِيَذةيية ،جوانيي
و ذيريي لةوةداية كة لة خزمةتى هةموواندا بيَت ،طةر زيرةكى بة تةنها بؤ
تيَركردنى مةيلة زاتييةكانى خؤت بيَت و خؤثةرستى ئةوثةرِى ئاواتت بيَت،
هةقمانة طومان لةو زيرةكيية بكةين ،كةواتة طةر ذيرى لة شويَنى خؤيدا
بةكار نةيةت ،دةكريَت ويَرانكةر و خؤثةرستانة بيَت( ،شيَخ زانا)ش لة
هةوليَر كة سةردارى بانديَكى خويَناوى بوو ،زيرةك و خاوةن كاريزما بووة،
بة تايبةتى لة رِاهيَنانى ئةو هةموو خةلَكةو كارثيَكردنيان ،بةآلم عةقلَيَكى
جةهةننةمى هةبووة ،دوا جارو لة ئاكامدا هةر هةمووى بة دةبةنطى
شكايةوة ،ضونكة خؤثةرست و ويَرانكةر بوو.
زؤر جاران ئةوةى وا لة مرؤظ دةكات خؤى بة زيرةك بزانيَت كاركردةى
سياسةتة ،ئةوة سياسةتة كة وا دةكات لة هةموو دونيادا مليؤنةها كةس
خؤ بة زيرةك بزانن ،كةضى بةلَطةمان زؤرة و دةركةوتووة كة ئةوانةى
دونيا ويَران دةكةن و مرؤظ لة خشتة دةبةن و جةنطى مالَ كاولكةر طةرم

دةكةن و خؤيان تيَر دةكةن و خةلَكيش برسى  ...ثياوانى ناو جيهانى
سياسةتن ،بة تايبةتى لة رِؤذهةآلت ،دةلَيَم ثياوان ،ضونكة ض لة رِؤذهةآلت
و ض لة رِؤذئاوا ذن لة ناو سياسةتدا هةم تةمةن كورتة و هةم بة ذمارة و
كاركردةى مةيدانى كةمن ،طةرضى رِؤذئاوا لة سياسةتدا عةقآلنيية ،بةآلم
طةمةى سياسةت ،هةتا لةويَش ،بةدةر نية لة دةبةنطى و دذة ئةخالق،
ديارة رِؤذئاواش مرياتطرى ضةندةها ديكتاتؤر و دوو جةنطى جيهانى بوو،
هةر بة ناوى سياسةتةوة ،ئةو طةمة خويَناوييةيان بةرِيَوة دةبرد ،لة
قؤناغى جيا جيادا مرؤظ هةم جةنطاوةر بووة
و هةم طةحلؤ ،ئةو ثياوانة بة ناوى ضاككردن و جوانكردنى دونيا و
بةرثاكردنى يةكسانى و سةدةها درومشى شؤرِشطيَرِانة هةلَدةطرن ،كةضى
لة ئاكامدا ملهورِ و طةحلؤيانة ويَرانرتى دةكةن ،ديارة لة قؤناغى جياجيادا
و لة دةيةها وآلتدا سياسةتبازةكان دةست لة ناو دةست لةطةلَ
جةنطاوةرةكاندا بة هةمان ئاراستة طيَل و ويَل بوون ،تةنها ئةوةية كة
دواى ضةندةها جةنط و مالَويَرانى ،لة كيشوةرى ئةوروثادا ،بؤ منوونة،
هةنديَك ياسا و رِيَسا دةستيان دةبةستنةوة كة نةتوانن وةك جاران
ويَرانكةر بن ،كةواتة ضؤن دةبةنطى و تةمبةلَى يان سستى زهنى دووانةى
هةمان سكن ،بة هةمان ئةندازة دةبةنطى و درِندةيى هاوشانى يةكدين،
كةواتة سياسةت ئةو مةيدانةية كة لةويَدا هةموو خةسلَةتةكانى دةبةنطيي
دةردةكةويَت ،منوونةى دةبةنطيي لة دونياى سياسةتى هاوضةرخدا
طةمةى ئامريكا و هةنديَك لة وآلتانى ئاوروثادا بوو لةطةلَ عيَراق ــ دا كة
خودى خؤيان ئاشى جةنطةكانى عيَراق-يان طةرم كرد دذ بة دراوسيَكانى،

بؤ دةيةها سالَيش خةلَكيان برسى كرد و هةزاران مردن و مليؤنةها كوذران
و دةربةدةر بوون ،هةمووشى طواية سزاى ديكتاتؤريَك دةدةن كة ثيَشرت
خؤيان ثشتطرييان دةكرد ،لةسةر ئاستى سياسةتى كوردى،
لةتوثةتكردنى كوردستانى باشوور لة نيَوان حيزبةكانداو شةرِى دةستةآلت
و طةندةلَى بةلَطةية كة طةمذة بووين و باش بريمان نةكردةوة ،ئةوةندةش
كةودةن بووين وةك كؤيلةو بةندةوار ضووينةوة قةساخبانةكةى بةغدا.
ئةوة طةحلؤيى سياسةتبازةكانة كة خةلَقةندةيةكى وةك (ئوسامة بنالدن)
دروست دةبيَت ،خةلَقةندةيةك كة لة رِؤذانى ملمالنيَى نيَوان ئةمريكا و
سؤظييةتدا لة دايك بوو ،كة ئةفغانستان خاكى ملمالنيَيةكى خويَناوى بوو
كة تا ئةمرِؤكة ئةو هةموو كارةساتةى ليَكةوتةوة .طةورةترين دةبةنطيي
لة دونياى سياسةتدا لةو ( )07حةفتا سالَةى (شؤرِشى ئؤكتؤبةر)دا
دةركةوت ،دواى حةفتا سالَ لة شؤرِشى سوور لة يةكيَتى شوورةوى و
خةونى سؤشياليزم لةبةر يةكدى هةلَوةشايةوة ،دواى حةفتا سالَ
جادةكانى رِووسيا و ئاوروثا ثرِ دةبن لة ذن و ثياوى برسى و دةرؤزةكةر،
تياترؤخانةكانيش ثرِ بوون لة كضى طةنج و هةتا ثريةذنى رِووسى كة وةك
ئارتيَست كاردةكةن ،ئةمةيان ناوى هةرضى بووبيَت وةهمى شؤرِش بوو لة
ضاندنى خةون و درومشى درؤ لة دلَ و ميَشكى خةلَكيدا ،مرؤظ
بوونةوةريَكى سياسةتكارة ،بؤية كةم و زؤر طةحلؤيى ىلَ دةوةشيَتةوة،
سياسةتيش لةسةر دروشم و خةونى درؤ دةلةوةرِيَت ،لةسةر مذدة
بةخشني بة دروستكردنى (يؤتؤثيا)يةك لةسةر زةمني ،ئةوةى بؤ مرؤظ
رِةخساوة كة لة ناو دونياى سياسةتدا ئةو طةمة خويَناوى و ناشريينة

بكات بة ناوى فةراهةمكردنى سةربةستى و خؤشبةختى ،هةمان طةمة لة
ناو (ئايني)يشدا كراوة ،جا مذدةبةخش ض جولةكة بووبيَت ،يان
عيساثةرست و ياخود موسلَمان ،هةر هةموويان بانطةشةى (يؤتؤثيا)
دةكةن ،بةآلم هةر هةمان مذدةية و هةر هةمان دةرياى خويَن ،هةر هةمان
ئةفسانةية ،ض ئامسانى و ض دونيايى ،ئةوانةشى كة بةو مذدانة فريو
دةخؤن و دةستخةرِؤ دةبن كةسانى هةذار و بةمشةينةتن .دوا جار طةمة
خويَناوييةكانى ناو سياسةت و ئايني زؤر لة يةكدى دةضن ،يةك دونيا مذدة
و ثاشانيش ضةندين زةرياى خويَن و فرميَسك ،دوا جار سياسةت و ئايني
كار لةسةر رِةهاطةرايى "موتلَةق"و يةقني و تاك هةقيقةتى دةكةن ،كار
لةسةر دؤطما –وشكة عةقيدة -دةكةن كة واى ليَديَت ميَشك شةختة
بطريَت و هةرطيز نةتويَتةوة ،هةر مةزهةب و برِواو فةلسةفةيةك بيَت ،هةر
ئايديؤلؤذيايةك :ض ئامسانى و ض سةرزةمينى تا ئةبةد نةطؤرِ بيَت،
ئاكامةكةى ترسناكة.
"ريذية دؤبرىَ" واتةنى :لة باشرتين حالَةتدا سياسةت هةولَدةدات جيَطةى
ئايني بطريَتةوة يان السايي بكاتةوة ،كةضى ناتوانيَت ،تؤو و طةرا و بطرة
رِؤحى ئايني وا لة ناو جيهانى سياسةتدا ،ضونكة سياسةتيش لةسةر
يةقني و تاك هةقيقةتى كار دةكات ،باشرتين منوونةش بزاف و شؤرِشة
سؤشياليستييةكانى سةدةى بيستةم بوون ،كة لة ئاكامدا خؤيان بوونةوة
بة ئايني و هةرةسيان هيَنا و نةشيانتوانى جىَ بة ئايني-يش لةق بكةن،
طةرضى ماركسيزم بؤ خؤى بانطةشةيةكة بؤ دامةزراندنى فةلسةفةيةكى
سيَكيوالرو عةقآلنى ،كةضى لة كاركردنيدا ،بة دةست سياسةتبازة

طةمذةكان بة ناعةقآلنى و غةيبانييةت شكايةوة ،سياسةتباز ثرت لة
ئةسثى عارةبانة دةضيَت كة هةردوو ال ضاوى طريابن و بة تةنها ثيَشةوةى
خؤى ببينيَت.
طةورةترين دةبةنطيي لةم سةردةمةدا بة ناوى بازارِى ئازادةوة هاتؤتة
ثيَشىَ كة ئةويش طواية دوا داهيَنانى ليربِاليزمة لة سياسةتدا ،بةآلم بازارِ و
طةمةكانى ناو ثةيوةنديية ئابوورييةكانيش شويَنيَكة كة مليؤنةها مرؤظى
طةحلؤ و مشةخؤر و بةرخؤر خؤيانى تيَدا دةشارنةوة ،هةر وةك بلَيَيت
بازارِى ئازاد لة رِؤحى خؤيدا مرؤظ بةختةوةر بكات ،بة واتا مرؤظ ئازادة
لةوةى ضى دةكرِيَت و ضى دةفرؤشيَت ،دوور لة ضةوسانةوة و
ثوولثةرستى كة ئةوةشيان درؤيةكى زؤر طةورةية ،ئةم ضةشنة بازارِة هةر
ضةندة ياساو رِيَساى هةبيَت ،دوا جار وةك ثارةدار و بىَ ثارة سةيرى
مرؤظةكان دةكات( ،هةبووةكان) لة (نةبووةكان) جيا دةكاتةوة ،لةو
بازارِةدا مرؤظ ئةوةندة طةحلؤ دةكريَت كة جطة لة قازانج ضاوى لة ضيديكة
نية ،مرؤظ لة بوونةوةريَكى ثرِ لة هةست و نةست و حةز و خةون و
خولياوة دةبيَت بة كرِيار و فرؤشيار ،رِيَكالميش واى ليَدةكات كة هةست
بكات كة كةلوثةلةكانى كؤن بوون و هةتا زووة ثيَويستى بةوة هةية شتى
تازة بكرِيَت ،لة بازارِدا بةرامبةرةكةم يان سةرضاوةى قازاجنةكامنة يان
زيانةكامن ،لة بازارِدا خاوةن كوتالَ هةميشة لة خةمى قازاجنى خؤيداية ،ض
شتومةكةكان قوماش بيَت و ض زريَثؤش بيَت و ض ضةكى كيمياوى .ئابوورى
بازارِ هةموو ياسا سروشتى و ئينسانييةكان رِةت دةكاتةوة ،بة تايبةتى كة
جاريَكى ديكة ديَتةوة خزمةت سياسةت ،ضونكة سياسةت و ئابوورى بة بىَ

يةكدى هيضيان ثىَ ناكريَت ،دوا جار سياسةت بؤ خؤى دةبيَتةوة بة بازارِ و
دوكان و كرِين و فرؤشتنى خاك و خةلَكى ،كرِين و فرؤشتنى ميللةتان،
لةويَداية كة هيض مؤرِالَيَك –ئةخالق-يَك ناميَنيَتةوة ،قازانج و زيان وا لة
مرؤظةكان دةكات كة بازارِ و ئابوورى بازارِ بةوة كؤتايى بيَت كة
بريكردنةوة لة قازانج و بةرذةوةندى و سةرماية هةرطيز كؤتايى نةيةت،
تةماعةكانى مرؤظ بىَ ئةندازة و بىَ سنوور زؤر دةبن ،برِوايةكمان لة ال
دروست دةكات كة خؤشبةختى و خؤشطوزةرانى ئيَمة لةسةر ذيان و
زيندةطى خودى (ثارة) وةستاوة ،ثارةش زؤر طيَالنة دةضيَتة ئةو طريفان
و لة طريفانيَكى ديكة ديَتة دةرىَ ،ثارةكة خؤى رِؤحى نية و بىَ طيانة،
كةضى دةبيَتة طةورةترين و ثريؤزترين و جوانرتين رِؤحلةبةر ،مرؤظـــ لة
برى ئةوةى ببيَت بة خاوةنى ثارة و مولَك و مالَ و سةردارى
شتومةكةكان ،كةضى خؤى بيَئاطا لة خؤى دةبيَت بة كؤيلة و ملكةضى
ثارة و مولَك و شتومةكةكان ،كة ئةوةيان ئةوثةرِى بةندةوارى و
كؤيلةبوون و طةحلؤبوونة ،مرؤظــ لةو بازارِة ئازادةدا كؤيلةية و رِؤحى
ئادةميزادانةى خؤى دةدؤرِيَنيَت ،ئةوةشيان طةورةترين فيَلَى بازارِة،
بازارِى ئازاد ملكةضكردن و بة كؤيلةبوونى مليؤنةها مرؤظة و خزمةتكردنة
بة ذمارةيةكى زؤر كةم لة كؤمثانيا و قؤنتةراتضى و دةزطا زةبةلالح و
خاوةن فابريقةكان.
لةم سةردةمةدا ضيديكة باوى ئةوة نةماوة بة بازارِى ئازاد بوتريَت
طؤرِينةوةى كاريَك بة كاريَكى ديكة ،طةمن بة ترىَ ،يان هةر مشةكيَك
بطؤرِيَنةوة بة مشةكيَكى ديكة ،بةسةرضوو ئةو سةردةمةى مرؤظ دةبوو بة

ضةرضى ،يان بة جووتيار ،ئاسنطةر..يان خاوةن هةر ثيشةيةكى دةستيى
كة زؤر ئازادانة و بة شيَوةيةكى دادثةروةرانة و يةكسان سةواو مامةلَةيان
لةطةلَ يةكديدا دةكرد ،بازارِى ئازادى ئةمرِؤكة هى سةرة طةورةكانة و
ئيَمةش لةو كرِين و فرؤشتنةدا زؤر نايةكسان لة بةرامبةر يةكديدا
دةوةستينةوة و دةبني بة كةلوثةل ،دوا جاريش بةرخؤر و مايةثووض .لة
ناو ئاشيَكى وادا من و تؤ دةنكة طةمن يان جؤيةكى هارِدراوين .جاران لةو
بازارِةدا كرِيار و فرؤشيار دوو مرؤظبوون كة رِةفتار و ئاكارى يةكديان
دةبينى ،ئيَستاكة تيَكنؤلؤذيا و ثيشةسازى هاوضةرخ وايكردووة مليؤنةها
مرؤظ لة كرِين و فرؤشتندا بيَئةوةى يةكدى ببينن ،تاكة ثةيوةندييةك
ليَرةدا كؤنتؤية –حيسابى بانق-ة .هةرضةندة بازارِ ثابةندى ضةندةها
ياسا و رِيَساى مؤديَرن بيَت ،دوا جار ئةخالقى بازارِ قازانج دةخوازيَت و
زيادكردنى فرؤشتةنيية .تا هةنووكةش ئاوروثا و ئةمريكا و ئوستوراليا بؤ
خؤيان وآلتانى رِؤذهةآلت بة طةورةترين سةرضاوةى قازانج دةزانن،
لةوةشدا دريَغيان نةكردووة كة بة مليؤنةها تةن ضةك و تةقةمةنى بة
ديكتاتؤرةكانى ئةم ناوضةية بفرؤشن ،لةو جؤرة بازارِةدا هيض جؤرة
بةهايةكى ئينسانى لة ئارادا نية ،زؤرن ئةو سةرمايةدارانةى هاوكات لةطةلَ
سياسةتبازة طةمذةكان وتوويانة :من بازارِم هةية و كةسيَك لةو ديوى
زةرياكانةوة ديَت و ليَمدةكرِيَت ،ليَرةدا سةرمايةدار ئةو درِندةيةية كة
هةرطيز تيَر نابيَت .بازارِى ئازاد طةورةترين مةملةكةتى دروستكردنى
مرؤظى دةبةنط و بىَ رِةوشتة .كوشتارطاكانى سةدةى بيستةم دريَذترين
داستانى دةبةنطيى مرؤظى سثى و قازانج ثةرست دةطيَرِيتةوة ،ليَرةشدا

(ئةخالق) دةبيَت بةو بةها و ضةمكةى كة لة سةردةمى شاعرية رِؤمانسى و
فرؤشيارة طةرِؤكةكاندا هةبووة ،سةردةمى ئةو مرؤظثةروةرانةى كة برِوايان
وابووة كة نةك هةر مرؤظ ،بةلَكو لةطةلَ ثلَنط و ثةثوولةش بران.
لة ثاش هةقايةتى دةبةنطى مرؤظ لة ناو سياسةت و بازارِدا ،هةقايةتى
دةبةنطيي ئيَمة لةبةرامبةر سروشت و ئةو ذينطةى تيايدا دةذين زؤر
ناشريينرتة ،ثرِ كارةسات و جةرطربِترة ،مامةلَةى لةطةلَ ئةو خاك و ئاوةى
كة لةسةرى دةذين و دوا قؤناغى درِندةبوونى ئيَمة دةسةمليَنيَت .هةر
يةكة لة ئيَمة هةر ثيَنج هةستةكةى بة كار بهيَنيَت زؤر بة ئاسانى
تيَدةطات كة مرؤظ ضةندة بة طيَلى و ملهوورِى خؤيةوة ئةو سروشتةى
ضواردةورى خؤى ويَران دةكات ،هةر لة خاك و ئاو و هةوا تا دةطات بة
هةموو طياندار و زيندةوةرةكانى سةر زةمني ،لةوة دةضيَت ضاالكى عةقلَى
مرؤظ و بونياتنانى شارستانييةت لةسةر حيسابى ثيسكردنى خاك و ئاو و
هةوا و كوشتنى مليؤنةها مةل و ئاذةلَ و زيندةوةرةكانى سةر زةوى و ذيَر
زةوى بيَت .لة هيض قؤناغيَكدا وةك ئةمرِؤكة شارستانييةت و ذينطةو
سروشت لة مةترسيدا نةبوون ،خودى مرؤظــ لةوة دةترسيَت كة لة ناو
بضيَت ،لةوة دةترسيَت كة ئةم ئةستيَرةية بكوذيَتةوة ،نةك كوذانةوةيةكى
سروشتى ،بةلَكو طيَالنة خؤى فوو لةو ضراية دةكات و دةيكوذيَنيَتةوة،
كةواتة مرؤظ درِندةترين طيانلةبةرى ذيَر ئامسانة ،ضونكة سةرضاوةكانى
ذيان و زيندةطى خؤى ثيس دةكات ،كةضى طةمذةيي ئيَمة لةوةداية
شانازى ثيَوة دةكةين ،ئيَستاش بةردةوامة و ئةوةش دوا قؤناغى بة
طةحلؤبوونة ،ئيَمة لةو رِةوة كوللةية دةضني كة بة دةم فرِينةوة دةغأل و

دانى بةردةممان نةهيَلَني ،مرؤظــ هةر ثيَنج هةستةكةى لة كار خستووة،
هةر ضوار دةورى خؤى ويَران دةكات بيَئةوةى بة دوو ضاوان ئةو
كاولكاريية ببينيَت ،نة طويَى ماوة نالَة و طريان و هةراى ناو كوشتارطاكان
ببيستيَت ،نة بؤنى بارووت دةكات و نة لةمسى ئاطر و نة تامى ميوة
طةنيوةكان دةكات ،سةيرة كة مرؤظ بةو هةموو ملهورِيي و طةلؤرييةوة
دةذى و ناوى لة خؤى ناوة سةردارى زةوى و ئامسان .مرؤظ تا هةنووكة
خؤى نابينيَت كة ض ثالَةوانيَكى دؤرِاوة و ض سروشتيَكى غةمطني دةورى
داوة ،بيَطومان مرؤظ خاوةن مةعريفةتيَكى طةورةية ،بةآلم بةشيَكى زؤرى
ئةو مةعريفةتةى بؤ خؤكوذى و كاولكارى بةكارهيَناوة ،سةربارى
ويَرانكردنى سروشت و ذينطة ،ضاو لة ثريبوونى شارستانييةتيَك دادةخات
كة تةمةنى هةزاران سالَة ،بة بةرضاوى خؤيةوة مليؤنةها كةس بة نيَر و
مىَ و بة ثري و جوانةوة لة بةرةكانى جةنط و ناو طوند و شارةكاندا
دةكوذريَن ،كةضى ناومان ليَناوة طةمةى "شةرِو ئاشتى" .مرؤظ نةك لة
رِووى فيزيكييةوة خؤى و سروشتى دةوروبةرى ويَران دةكات ،بةلَكو لة
رِووى رِةوانى و عةقلَييةوة تا بيَت ثرت دادةرِميَت ،ترسناكرتين طةمة و
كاركردنى عةقلَ لةم سةردةمةدا لةوةداية كة طومان لةخؤى بكات،
بةرِادةيةك كة بوتريَت خودى عةقلَ وا لة ناو دةضيَت ،ضونكة عةقلَيَك بوو
هيَدى هيَدى بىَ مؤرِالَ و رِةوشتبةرزى مايةوة ،عةقلَيَك بوو ثيشةساز و
سوودثةرست ،مرؤظ ئةوةندة طيَل و كةودةن بوو نةيتوانى و نةيزانى رِيَز لة
سروشت بطريَت ،ضونكة دوا جار نةيتوانى رِيَز لة خؤى بطريَت ،نةيتوانى
رِيَز لة ئاذةلَةكان و مةلةكان و درةختةكان بطريَت ،سةير نية كة مرؤظ

زووتر لة هةموو طيانلةبةرةكانى ديكة دووضارى سةدةها نةخؤشى و دةردو
دوو بوو ،رِاستة بؤ نةخؤشى و هةر هةموو بةآل و كارةساتةكان كة بةسةر
مرؤظدا ديَت ،ض وةك لةش و ض وةك رِؤح ،هؤكارى جياواز هةن ،بةآلم
طةورةترين هؤكار ملهورِيى و بيَباكيى مرؤظ خؤيةتى ،سروشت و مرؤظ دوو
يةكةى جياواز نني ،نوشدارى و فةلسةفة و سايكؤلؤذيا هةموو هةولَيان بؤ
ئةوةية بيسةمليَنن كة رِؤح و لةش دوو يةكة يان تةنى جياواز نني .لةم
سةردةمةدا نيشانة ترسناكةكانى مةرطى مرؤظ وةك لةش طةليَك زؤر و
بةرجةستةن ،بةآلم لة هةمووى ترسناكرت نيشانةكانى مةرطى رِؤح و عةقلَة
كة دوا جار بة مالَئاوايى مؤرِالَ –ئةخالق -كؤتايى هاتووة .ئيَمة
مرؤظطةليَكني كة لة ناو طةمذةيى خؤماندا سرِين ،بؤضى زؤربةى خةلَكى
دةبةنطيى ثيَخؤشة؟ هؤكارى يةكةم ئةوةية كة بؤ دةبةنطيي كةس
ثيَويستى بة وزة و توانايةكى رِؤحى و عةقلَى نية ،وزةيةك بؤ بريكردنةوة،
ضونكة بريكردنةوة هيالكيية ،دادطاييكردنى خؤت و خةلَكى لة رِووى
ئةخالقييةوة تا ئةوثةرِى ئازاربةخشة ،زؤر ناخؤشة كةسيَك ئاطادار
بكةيتةوة كة دةبةنطة ،لةوة ناخؤشرت ئةوةية كةسيَك تؤ ئاطادار بكاتةوة
كة دةبةنطيت.
ئيَمة بة دةبةنطى رِاهاتووين ،دةبةنطيي و ملهوورِى لة قؤناغى يةكةمدا
جؤريَكة لة سةرسةالمةتى ،بةآلم لة قؤناغةكانى دواتردا سةرمان دةخوات،
ئيَمة وةك تومخى مرؤظ لة ض رِؤذ و مانط و سالَ و لة ض بةرواريَكةوة بوو
كة بة تةواوى خؤمان لة طيَلى داو طةحلؤييمان بوو بة ثةرضةمى
زيندةطيمان؟ خؤ ناكريَت بوتريَت لة ئةزةلةوة هةر دةبةنط بووبيَتني،

وةآلمى ئةم ثرسيارة ئةركى هةر هةموومانة ،رِةنطة لة ناو ميللةتانى
ديكةدا كةسانيَك هةبن برييان لة وةها ثرسيار و وةآلميَك كردبيَتةوة ،بةآلم
لة كولتوورى ئيَمةدا بة دةطمةن رِيَكدةكةويَت كةس خؤى بة دةبةنط
بزانيَت يان دابنيَت ،هةر هةموومان بةمسانة كة نان دةخؤين و دةخةوين و
زاووزىَ دةكةين و بة كار و ثيشةيةكةوة سةرقالَني ،هةر ئةوةندة بةسة كة
خؤمان بة زيرةك لة قةلَةم بدةين ،رِةنطة (سياسةت و ئايني) ئةو دوو
كارطة طةورةية بن كة قةناعةت بة هةموو خةلَكى و خؤيان بكةن كة ئةطةر
ببنة كريَكارى ئةو دوو كارطةية ،ئيرت زيرةكن و جيَطرى خةلَك و خودان
لةسةر زةوى .كة طيَليي و دةبةنطيي بوو بة بةشيَك لة بوون و ذيامنان
ئيدى هةستى ثيَناكةين  ..رِاديَني ،مت و خامؤش و سرِ دةبني ،زؤرمان
لةزةت لةوة دةبينني كة طةمذةين ،يان ثرت لةزةتةكة لةوةداية كة نازانني
طةمذةين ،وةك ئةو ضةشنة زيندةوةرانةمان ليَديَت كة سةرماى زستان
سرِيان دةكات و دةضنة دؤخى متبوونةوة ،دؤخيَكة كة مرؤظ خؤشحالَة
بةوةى كة دةبةنطة!..

