"كة زةوى بؤطةن دةكات"
نووسينى :شيَرزاد حةسةن

ذيان لة شارةكانى كوردستان ناخؤش و هةناسةسوار بووة ،شارةكانى
كوردستان نة شارن و نة طوندن ،شار هةرطيز بةو ماناية نايةت كة جادةو
بالَةخانةى بلَند و ذمارةى دانيشتووانى لة مليؤن تيَثةرِى كرد بيَت،
طردبوونةوةى مليؤنةها مةردووم و ماشيَن و بآ سةر و بةرييةكى وةها
كوشندة بةسة كة وا بكات هةر هةمووان توورِةو نيطةران بن .كوشتنى
سةوزايي ،بة تايبةتى لة دواى راثةرِينةوة ،زؤرينةى وا ليَكردووة هةتا طةر
هوشيارى بة ذينطةش نةبيَت ،داد و بيَدادى بيَت لة دةست ئةوةى روو
دةدات بةناوى "بة دوبةى كردنى كوردستان" .راستة لة سةرةتاى
دامةزراندنى يةكةمني بناغةى شارةكان كةس ماستةرثالنيَك و نةخشةيةكى
تؤكمةى نةبووة بيخاتة بةر دةستى هةمووان تا بري لة دروستكردنى شاريَك
بكةنةوة كة لة رووى سرتاتيذييةوة بة كةلَكى سةدةها سالَى ديكة بيَت ،
بيَجطة لةو ثردانةى كة "ئينطليز" لة كوردستان و عرياق دروستى كردوون
كة سةدةيةكة بةرطةيان طرتووة و ماون ،هيض دةزطا و مةكتةب و باخضةو
بيمارستانيَك و جادةو طةرِةكيَك دروست نةكراوة كة بة كةلَكى نيو

سةدةش خبوات ،بةلَطةش شارى سليَمانى ــ ية كة تةمةنى دوو سةدة و
ضةند سالَيَكة ،كةضى بة طةرِانةوة بؤ طةرِةكة كؤن و هةموو دةزطا و
دامةزراوةكان و هةموو ئةو ثيَويستيانةى بؤ خزمةتى مرؤظ دروستكراون
طةواهى ئةوة دةدةن كة كؤثى طوندةكانى دةور و بةرى "قةآلضواالن"
بووة.هيضيان بؤ ئةوة نةسازاون كة لة ئايندةدا و لة دواى دةيةها ساأل
شويَنى ذيانيَكى شايةستة بة مرؤظى شارستانى بن ،لةوةش كوشندةتر
هةنووكةية كة بة ناوى ئاوةدانكردنةوةى كوردستان و خؤشطوزةرانييةوة،
خاثووركردنيَك بةرِيَوةية كة هةواو ئاو و خاكى ثيس كردووة ،هةرضى
ثاشةرؤك و خاثةرؤك و ثامشاوةى كةرةستةكانى خانوو و بةرة هةن ،هةر
هةموو طؤشة و كون و كةلةبةريَكى شاريان طةرِ و ناشريين كردووة،
دةولَةمةندةكان بة ناوى دروستكردنى باخةكانةوة شاريَكى ديكةيان لة
دةرةوةى شارة ضلَكن و خنكاوةكانى ئيَمة قووت كردؤتةوة ،نةدارا و
هةذارةكانيش لة ناو ئةو طةند و طووة دةذين كة خؤيان و ئةوانيديكةى
خؤشطوزةران بة جيََيديَلَن .دةبيَت ئةوةيان بيَجطة لة ذةهراويكردنى
كوردستان ناوى ضى ليَبنيَني كة سالَى ( )1122دا نزيكةى ( )151هةزار
ئومتبيَل بؤ ئةم وآلتة هاتووة ،لة هةر هةزار ماشيَنيَك لة دونيادا يةكيَكيان
لة كوردستان ـ ة؟! لة كاتيَكدا هيض بةرنامةيةك نية كة رةضاوى خراثى و
كةمى ريَطا و بانةكان و ثيسبوونى ذينطة و شلؤقى و قةلَةبالغى و كةمى
ثاركةكانى شارةكان بكات .هةلَبةتة خةلَكى خؤ بة ناضار دةزانن كة
شيَوةكانى طواستنةوة الى ئيَمة زؤر سةرةتايني ،بؤية ناضارن ماشيَن

بكرِن ،بيَجطة لةوةى كة بوونى ماشيَنبؤتة جؤريَك لة ثريستيذ و ناز و فيزى
خةلَكى ئيَمة.
لة هةواى كوردستاندا ئؤكسجني و دووةم ئؤكسيدى كاربؤن نيوة بة
نيوةن ،ريَذةى سةوزايي شارةكان لة بةرامبةر وشكانيدا لة حالَى
نةبوونداية ،ئاويشى طةر ذةهراويش نةبوو بيَت ،ئةوةندة ثاك نية كة
دلَخؤشكةرة بيَت ،لةم سالَدا لة ضةندين راثؤرتدا ضريؤكى بة ذةهراوى
بوونى خةلَكمان خويَندةوة ،ض بة ئاو و ض بة خؤراكى زؤر و زةبةندى
ئيَكسثايةر.
دروستكردنى ضواريانةكان و فولكةكان و ثةيكةرةكان و كؤتةلَةكان بة
هةرِةمةكى دروست دةكريَن و بآ هؤكاريَكى دياريكراو تيَكدةدريَن ،هةر بؤ
منوونة هةر ئةوةندةى من دةيزامن :رةطة ريَطاى نيَوان هةر دوو سايدى "
تاسلوجة" لة سليَمانى ضوار جاران سةر لة بةرى تيَكدران و
دروستكرانةوة ،ئيَستاش بة ناوى ئةوةى سليَمانى شايةستةى لةوةى كة
هةية زياترةو جوانرت لةوة دةخوازيَت كة هةيبووة ،لة ضوارةم جاريدا لة
هةموو جارةكانى ديكة ناشريينرت و بآ رةنطرتة ،هةمووان دةزانن ئةم
جؤرة طةمةية بيَجطة لة ثارة خواردن و فرت و فيَأل هيضى ديكة نةبووة.
هيض جادةيةكى كورت و دريَذ نية وةك ثرؤذةى ثارةدزين مامةلَةى لةطةأل
نةكريَت ،زؤرينةى ئةو جادانة دواى كةمرت لة مانط و دوو مانط
هةلَدةتةكيَن ،ضونكة تؤكمة نني وةك رةوشتى ئةو قؤنتةراتضييانةى
رايانكيَشاون و ئةو ئةندازيارانةش كة دةنووسن ( ئؤ .كةى) .هةر
هةمووشى دةبيَتة ويَرانةخاك و كارةساتى جةرطربِ ،هةموو دونيا بطةرِآ،

ئةوسا دةزانيت كة تةنها كوردستان خاوةن ئةو هةموو جادةو ريَطاوبانة
ثةرِثووت و خويَرِييةية .طةر جادةكان هةلَيشنةتةكيَن ،دواى ضةند مانطيَك
ضةندين جار بؤ راكيَشانى بؤرِى ئاوو هيَلَى كارةباو ثرد و كيَبلَ و هيَلَى
ئينتةرنيَت و زيَراب و طؤرِى باوكم ،ضةند بارة ،تيَكدةدريَنةوة و طري و
طرفتى هاتووضؤى ضةندين مانط ياخةى هةمووان دةطريَت و دريَذة
دةكيَشيَت ،هةموو وآلتانى ئاوروثا "قريِ" لةم وآلتانةى ئيَمةوة قةرز
دةكةن  ،جا ض وةك قريِ يان وةك نةوتى خاو ،هةموو ئاورثا بطةرِآ تووشى
دة تاسة و ضالَى سةر جادة نابيت ،ليَرة رؤذانة هةمووان هةزاران جنيَو
دةدةن بة فةرمانرِةواكان و خودانى ئةم وآلتة ،ضونكة تاسة لة ذمارةى
مةردوومةكان و ماشيَنةكان ثرتن ،طةرضى ئيَرة زةرياى نةوت و قريِة .لة
كارطةيةكى "ئةلَمانى" ثسثؤر لة ريَطاوبان ثارضةيةك لةو جادة
هةلَتةكيوةى كوردستانيان بردووة ،هةر بة قةد خويَي ضيَشت قريِيان تيَدا
دؤزيوةتةوة .لة ثاى دروستكردنى بالَةخانة و هؤأل و مؤأل و كؤشكيَك كةس
رةضاوى ضؤنييةتى كؤكردنةوةى خؤأل و خاشاك ناكات.
بةكورتى كوردستان بؤتة زبلَخانةيةكى طةورة ،بة دريَذايي ريَطاى نيَوان
شارةكان بة مليؤنةها كيسى نايلؤن و بوتأل و قوتووى خواردن و
خواردنةوة فرِيَدراون ،زؤرينةش كة ئةم دونيايةى خؤمان ثيس دةكةن
خةلَكى بيَسةواد نني ،ذمارة هةرة زؤرةكةى خويَندةوارن ،هيض خالَيَكى
ثشكنني نادؤزيتةوة لة كوردستان كة بؤ خؤى زبلَخانة نةبيَت،
قوتاخبانةكان كة زؤرينةيان خاوةن دةيةها خزمةتطوزارن ،بيمارستانةكان،

بةردةمى فةرمانطة و دامةزراوةكان و سةر شؤستةكان و ناو باخضةكان،
ساآلنة شارى سليَمانى لة سةردةمى " بةعس" بة ثاكرتين شارى عرياق
دةردةضوو ،كةضى هةنووكة طووفةكيَكى بآ ويَنةية .زؤر ئاسانة لةوة
تيَبطةين بؤ واية ،مةردوومةكان هةر لة مندالَييةوة بؤ يةكةجمار لة
مالَةكانى خؤيانداو لة اليةن باوانةوة فيَر دةكريَن دةوروبةرى خؤيان ثيس
نةكةن ،دووةم دةزطا باخضةى ساوايان و قوتاخبانةكانة كة هةمان
ريَنمايي بؤ ثاكوخاويَنى وةردةطرن و دةبيَت بة خووى هةميشةيي ،ئيَمة
ليَرةو هةنووكة لة هةر دوو مةلَبةندةكة نائوميَدين كة كض و كورِةكامنان
واهى ثةروةردة بكةن ئةو رؤحةيان لة ال دروست بوو بيَت ،ضونكة
خاوةنى ثةروةردةيةكى وةها هاوضةرخ نني كة ريَز لة ذينطة و سروشت و
هةموو رةطةزة زيندووةكانى بطرين ،ذينطةثاريَزى هوشيارييةكى زالَى
دةويَت كة ئيَمة نيمانة ،نةك لةبةر ئةوةى خةلَكى ئيَمة بة زطماك ثيس و
ثؤخلَن ،بةلَكو هى ئةوةية كة ذينطةثاريَزى وةك بةرنامةيةكى دامةزراو و
تؤكمة نةضؤتة ناو ثرؤطرامى خويَندنةوة ،ئةوةى كة هةية شتيَكى
كرضوكالَة .طةرضى لة مزطةوتةكانى خؤمان بة هةزارةها كةس لة ثري و
طةنج بة دريَذايي ئةو هةموو ساآلنة طويَي لةوة بووةو وتراوة "
ثاكوخاويَنى لة ئيمانةوةية ،"!..كةضى وا دةزانن خاويَنى بةتةنها "
تارةت و غوسأل دةركردن"ة.
بيَجطة لةوةى كة لة شارةكاندا هةرضى كة لةسةر ئةم خاكة قووت
دةكريَتةوة ثرت كؤنكريت و ئاسنة و هةموو ئةو ثانتايية زؤرةى كة دةبن بة

جادة و شؤستة و بالَةخانة و ريَطا لة ئاوى باران دةطريَت كة برِذيَتة ذيَر
خاك و ببيَت بة بةشيَك لة ئاوى عةمباركراوى ذيَرزةمني و كاريَزةكان،
بةدةر لةوةش كة ئةو هةزار باخة تايبةتيانةى دواى راثةرِين و بة سةدةها
مالَى ناو شارةكان بريى "ئريتيواز"يان هةلَكةندووة ،بيَئةوةى بري لةوة
بكةنةوة كة ض زيانيَك بة ذينطة دةطةيَنيَت .لةوالوة هيض ثيَوةريَك نية بؤ
ئةوةى كؤنرتِؤلَى خةلَكى بكةن كة ض كةرةستة و ض ديزاين و نةخشة و
بطرة رةنطيَك بؤ خانوو و بةرة و كؤشك و تةالرةكان بةكار بيَنن وةك لة
هةموو دونيادا باوة ،كة ئةوةش ثةيوةستة بة ئاو و هةوا و جوانى
وآلتةوة.
ويَرِاى ئةوةش تيَكدانى خانوو و بةرة و بازارِ و دوكان و قةيسةرى كؤن و
هةلَكةندنى جؤرةها درةختى بةردار و بيَبةر و برِينةوةى باخةكان بة ناوى
ريَطرتن لة ثرؤذةى نيشتةجيَبوون ،هةر هةموو ئةو ويَرانكاريية زؤر ئاسان
تيَدةثةرِيَت ،بيَئةوةى بري لةوة بكريَتةوة كة دةكريَت هةنديَك لةو شويَنانة
وةك شويَنةوار وثامشاوة و مرياتى ديَرينى كوردان ضاوى ليَبكريَت و ببيَتة
بةشيَك لة ميَذووى تةالرسازى و جوانثةرستى ئيَمة .ثرؤسةى ئةنفال و
راطواستنى خةلَكى طوندةكان و تيَكدانيان لة اليةن "بةعس"ةوة ،نةمانى
ثةيوةندى نيَوان مرؤظ و خاك كاريَكى وايكرد كة ئيدى ريَزطرتنى
طوندييةكان بؤ خاك و هةموو طياندارةكانى سةرى كةمرت بيَتةوة ،لة تةك
سةوزايي و درةختةكان و فرِندةكانى ئامسان كة ببوون بة سةرضاوةى
ذيان و زيندةطى و جوانى ،بة تايبةتى دواى ديلكردنيان لة ئؤردوطا

زؤرةمليَيةكان  ،ثاش راثةرِينيش دةستةآلتى كوردى بةرنامةيةكى وا
تؤكمة و دامةزراوى نةبوو بؤ ئاوةدانكردنةوةى طوندةكان ،بة ثيَضةوانةوة،
لة ثاى ملمالنيَي نابةجآ و راكيَشانى خةلَكى بة الى حيزبةكاندا و كرِينى
دةنط لة سةروةختى هةلَبذاردندا ،كاريَكى وايكرد كة بة هةزارةها بنب بة
ثؤليس و زيَرةظانى و ئاسايش و كارطوزارى بيَ ئيش و مووضةخؤرى
هةوةنتة كة بؤ هةتاهةتاية مةيلى طةرِانةوة و خوليايان نةبيَت بؤ زيَدى
خؤيان ،فةرامؤشكردنى كةرتى كشتوكاأل لة ضةندين بوارى سةرضاوةكانى
زيندةطى و ذينطةيي زيانى زؤرى بة كوردستان طةياند ،شتيَك نةما ناوى
ثةيوةندى هاوسةنط و سروشتى نيَوان شارةكان و طوندةكان بيَت ،بة
كورتى ئةوةى بةر لة راثةرِين و دواى راثةرِين قةوما ليَكهةلَوةشاندنةوةى
كؤمةلَطاى ئيَمة بوو ،وةها ون بووين كة نة سةر بة سروشتني و نة سةر بة
شارستان .دةبوو دؤرِانى ئةو ثةيوةندييةى نيَوان شار و طوند بطةرِيَتةوة،
وةليَ هيض نةكرا و دةستةآلتدارانى كورد نةخشةيةكى دروستيان ثيَنةبوو
بؤ ئةو مةرامة .طةرضى "بةعس" بة نةخشة و ثالنيَكى شةيتانانة توانى
رؤحى ثةيوةستبوونى نيَوان خةلَك و خاك تيَكبدات و زؤر شؤظنيستيانة
بةرنامةى بؤ تيَكدانى ئةو بونياتة ذيارى و ئابوورى و كؤمةآليةتيية دارِشت،
ئيَمة بؤ خؤمان بة ناوى ئاوةدانييةوة ئةنفاىل خاك و خةلَكمان كرد.
هةلَبةت بآ دانانى سياسةتيَكى ورد و دريَذخايةنى ذيارى و ذينطةيي ،وا
برِوات ،ذيان لةو شارانةى ئيَمةدا دةبيَت بة دؤزةخ ،كاريطةرييةكى زؤر
خراثى ئينسانى و رؤحى و مادى بة دواوةدا ديَت .ئةوةى كة تيَبينى
دةكريَت جؤريَك لة خؤشطوزةرانى بؤ ضينيَكى باآلدةست فةراهةم بووة ،بة

جؤريَك كة ئةوةى ريَزى نةبيَت اليان خودى ذينطة و سروشت و هةموو
رةطةزة زيندوو و مردووةكانى ناوييةتى ،هةموو كوردستان بؤ ئةوان ثرت
لة لةوةرِطا و ثاوان و ثيَخوست و بذويَن دةضيَت ،لةوةدا سةرمايةدارة
سياسةتبازةكان لةسةر تؤثى ئةو ضينانةن ،شار بؤ ئةوان بيَجطة لة
سفرةو خوانيَكى ضةور هيضى ديكة نية ،لة دواى نةبوونى و برسييةتى
ساآلنيَكى زؤر  ،لةثاى خؤتيَركردن و خؤ ثرِكردن ،ضواردةورى خؤيان ثيس
و ضةور و ويَران دةكةن ،زؤرينةى خةلَكى ئيَمة بيَجطة لة ثيَويستيية مادى
و بايؤلؤذييةكان خةميَكى ديكةيان نية ،ضةندة لةو درِندانة دةضني كة
ئةوةى دةتوانني بيخؤين :دةخيؤين ،ئةوةى ديكة دةشيَلني و خاثوورى
دةكةين" ،ماركوز" واتةنى دوور لة رةهةندى رؤحى و فيكرى و
رةوشتخوازى ،لة ثيَناو قايلكردنى ضينيَكى باآلدةست و هيَزدار ،ضةندةها
ضينى ديكةى توورِة و بيَزار و ماندوو ئةم رؤذطارة بة نةفرةت دةكةن،
دةشزانن ئةوةى دةطوزةريَت بؤ ئةوان وةهمى زيندةطيية نةك ذيان خؤى.
ئيَمة مةترسى ئةوةمان لةبةر ضاو نية كة ويَرانكردنى سروشت و ذينطةى
دةوروبةر ،هةر لة كوشتنى ثانتايي كةم و زؤرى سةوزايي و قرِكردنى
طياندارة كيَوييةكان و بالَندةكان و بة فريِودانى ئاوى سةر زةوى و ذيَر
خاك ،دوا جار بة ويَرانبوونى خؤمان كؤتايي ديَت.
هةموو دةزطاكانى ثةرةوردة لة دونيادا ،بةتايبةتى ئةو وآلتانةى كة
هوشياريان بة ذينطة و سروشت زؤر بةرزة ،كيَشوةرى ئارووثا لة ثيَش
هةمووانةوةية ،ئةوان ئيَستا مةترسى راستةقينةيان لةوةداية طةر وا برِوات
ئةم ئةستيَرةية دةكوذيَتةوةو سةرزةمني ضيرت بة كةلَكى ذيان نايةت.

لةوةتةى مرؤظ ثةيدا بووة ،ض طيانلةبةريَكى كيَوى ناو ئةشكةوتةكان بوو
بيَت يان زؤر شارستانى و خاوةن تيَكنؤلؤذيا ،بري و خولياى ئةوة بووة كة
ئةم سةر زةمينة داطري بكات ،بةآلم لة سةرةتاى سةدةى بيستةمةوة ،خؤ
ئامادةكردنيَك هةية بؤ ئةوةى بةر بةو مةترسييانة بطرييَت كة بة دةستى
مرؤظ خؤى دروست بوون ،كة لة ئاكامدا دةبيَتة ويَرانبوونى ئةم سةر
زةمينة بة هةموو ئةو ئةو بوونةوةر و سةوزايي و ئاو و هةوايةى كة
هةلَيدةمذين ،تاكة بةلَطةيةك لةمرِؤكةدا بؤ طةمذةيي مرؤظــ ئةوةية كة بؤتة
كةلَةطا بةسةر هةموو شتيَكى جوانى سةر ئةم ئةستيَرةية ،طةر ميَذووى
ويَرانكارى ثياو لةسةر ئةم خاكة خبويَنينةوة تيَدةطةين كة هيض طيانداريَك
وةك مرؤظ  ،بةتايبةتيش ثياو ،درِندة نية .ئةمةيان راستيية تالَةكةية كة
هةموومان خؤمانى ليَدةدزينةوة ،بةناوى خؤ زالَكردن و ثيَشكةوتن و
داطريكردنى هةموو خيَر و خؤشى و رةطةزة زيندوو و مردووةكانى ناو
سروشتى ضواردةورمان ،سةرزةمني خةريكة بؤطةن بكات و لةوةداية طةر
هةتا زووة فريا نةكةوين ،هةر هةموو سةرضاوةكانى بوون و ذيانى خؤمان
كويَر بكةينةوة .ئةم ساتةوةختةى تيَيدا دةذين طرنط و يةكاليكةرةوةية،
نةك بة تةنها بؤ كيََشوةريَك و دووان كة ثيَطةيشتوون و زووتر لة ئيَمة
دةستيان بة تيَكنؤلؤذيا و ثيشةسازى طةيشتووة ،بةلَكو بؤ ئيَمةش كة لة
دواوةى كاروانةكةين ،بؤ هةموو مرؤظايةتى ترسناكة ،طرنط و
يةكاليكةرةوةية بؤ ضريؤكى سيستمى طيؤ ــ بايؤلؤذى ئةم هةسارةية
خؤى .دوا مةترسى ذينطةثاريَزان و بايؤلؤذستة شارةزاكان ئةوةية كة
بةطويَرةى ثيَداضوونةوة بة ريَذةى نةمان و قرِبوونى هةموو بوونةوةرة

زيندووةكان و فةوتانى دارستانةكان و سةوزايي و ثيسبوونى هةوا و ئاو و
خاك لةم سةد سالَةى دواييدا طةيشتؤتة ضلَةثؤثة ،كؤى بايؤ – سيستمى
سةر زةمني شيَواوة و بطرة لة ميَذووى شةست و ثيَنج مليؤن سالَى ئةم
ئةستيَرةيةى كة بة " زةوى " ناسراوة ..ويَرانكارى واى بة خؤيةوة
نةبينيوة ..هةرطيز.
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