" نيشتمانيَك لة ويَنةى لةوةرِطادا"..
نووسينى :شيَرزاد حةسةن

هةميشة لة دوورةوة وآلت و خةلَكى بة جؤريَكى ديكة دةبينيت ،دوورى
ثرِة لة سؤز و غوربةت و تاسة و توورِةيي و بطرة تؤران ،هةتا طةر
مانةوةت كورت يان دريَذ بيَت ،بةو كةسةش دةطؤرِيَت ضؤن بري دةكاتةوةو
بؤضى دوورة و بطرة تةمةن و ئةزموونى ضةندةو ضؤن بووة .دوورى
تارايَكة كة رِةنطى جياواز بة ضاومان دةبةخشيَت ،لة نيَوان رةش و سثى ـ
دا دةكريَت هةموو رةنطةطانى ديكةش ببينني ،دةكريَت توند و توورِة بني
يان بيَباك وخؤشخةياأل ،راستطؤ يان درؤزن ،لةوانةية فيَأل لةو تاراية بكةين
و بة درؤ ئةو رةنطانة ببينني كة خؤمان دةخيوازين نةك جوانى و
هةقيقةت ،دةشيََت بةدبني يان طةشبني بني ،نيازثاك يان نيازثيس بني.
وةليَ لة كؤتاييدا هةر كةسيَكمان كة دةنطى هةلَربِى ،ضاك بيَت يان
خراث..طوزارشت لة رؤحى خؤى دةكات ،رؤحى خؤى و هيض كةسيَكى
ديكة..نا!..
لة هةمووى كوشندةتر ئةوةية كة لة سنوورى وآلتى خؤمان ثةرِينةوةو
ثيَماخنستة سةر خاكى هةريَمةكانى ديكة ،ناضار دةبني بة بةراوردكردن:
رِةوا بيَت يان نا..بة جؤريَكى وا كة تاموخؤشى طةشتةكةت ليَ تاأل

دةبيَت .من خؤم خراثم ليَ بةسةر ديَت ،ئةوة سيَيةمني جارة بؤ مةرامى
جيا دواى طةشتيَكى ئيَرةو ئةويَندةرآ دوا هةوارم (ميونخ) يان (موينشن)
دةبيَت ،ليَرةو لة طةرِةكى (دولفة) و لةو مالَةى تيَيدا ميوان دةمب
دةشتيَكى ثانوبةرينى سةوز و يان بة بةفر داثؤشراو يان ثةذموردة دةبينم
بة طويَرةى وةرزةكانى ساأل ،طةالويَذةو كةضى لةوديو ثةجنةرةوة باران بة
ليَزمة دةباريَت ،ئةو طؤرِةثانة سةوزة رةنطوبؤنى بةهارى طرتووة ،ئةو
طؤرِةثانة بة (ثانزة ظيزة -بةواتا -طؤرِةثانى زريَثؤش) ناسراوة كة لة
جةنطى-دووةمى-جيهان-دا مؤلَطةى "دةبابةكانى ئةمريكا" بووة ،هةر
ضواردةورى باخ و دارستانة ،دواى دةيةها ساأل داوا و تكانامة كة دراوة بة
شارةوانى (ميونخ) كة ئةطةر بكريَت لة بةشيَكى كةمى سنوورى ئةو
طؤرِةثانة سةوزةدا هةنديَك مؤأل و هؤأل و خانوو دروست بكريَت بيَئةوةى
درةختيَكيش بربِنةوة ،هةتا داوا كرابوو بؤ يارييةكانى فتبؤلَيَن-ى ( جامى
جيهانى )6002-بيكةن بة ياريطا ،شارةوانى خؤى بةدريَذايي دةيةها ساأل
بة (نةخيَر) وةآلمي داوةتةوة ،ديارة شارةوانى نويَنةرى ئةو خةلَكةن،
كةواتة ثرت لة شةست سالَ تيَثةرِيوةو ئةو دةشتة سةوزو دارستانة وةك
خؤى ماوةتةوة ،طةرضى وةك الى خؤمان دةكريَت سةرمايةدارةكانى دواى
جةنط ضاوي تةماعيان تيَربِيبيَت ،دواتر زانيم كة برِينةوةى درةختيَك
ضةندين هؤكار و بةلَطةى تةواو ماقوولَى دةويَت ،دةنا مةحالَة .لةو
طؤرِةثانةدا خةلَكى وةرزش دةكةن وكؤالرة هةلَدةفرِيَنن و خؤيان و دؤست
و سةطةكانيان سةيران دةكةن ،تةنها شتيَك لةو طؤرِةثانةدا ماوةتةوة

ديواريَكى كؤنكريتى نيوة بازنةيية كة دة-دوانزة مةتر دريَذةو سآ مةتر
بةرزة وةك بةلَطةيةك بؤ مؤلَطةى زريَثؤشةكانى ئةمريكى و هيضى..تر.
خةيالَم هيَنامييةوة كوردستان كة لةو بيست سالَةدا ضؤن وآلت بة خةلَك و
خاكةوة ،بة سةوزايى و بة وشكاييةوة ،بة دةرياضة و هاوينة هةوار و شاخ
و رووبارةوة  ،بة دةيةها تةالن و طردى سةوزةوة دابةش كران و بوون بة
مولَكى كؤمةلَيَك دةستةآلتدار ،درةختةكان سةربرِان و ضيمةنتؤ يان
كؤنكريَت-ريَذ كران بةو مةرامةى بكريَن بة بالَةخانة و ناوى دةنيَن
ئاوةدانى و خؤشطوزةرانى ،هةر لة سةرةتاى راثةرِينةوة "غاباتى كوران"
لة هةوليَر كة هةزاران درةختى تيَدابوو ،سةرثاكى برِانةوة بيَئةوةى ئةو
هةموو ضةكبةدةست و شؤرِشطيَرة و تابووريَك لة رؤذنامةنووسان باسيشى
بكةن ،دةميَكة بري لةوة دةكةمةوة كة نيشتمانى ئيَمة لة اليةن زؤريَك لة
دةستةآلتدارانى خؤمان كة هةنووكة سةرمايةدارى ديَوئاسان :بووة بة
لةوةرِطا ،طؤرِةثانى هةميشة سةوزى (ثانزةظيزة-كؤنة مةيدانى
زريَثؤشةكان) ئةو خةمةى منى قوولَرت كردةوة.
لةم نووسينةدا كة ثرِة لة خوازة و مةجاز و راستى و رؤحى داستانى و
ئةفسانةسازى كة ثرت ئاماذةية بة دؤخيَكى سةرزةمينى ،رةنطة لةقؤناغى
جياوازى زؤر كؤمةلَطادا ئةم شيكارة مةجازيية بة راست بطةرِيَت ،بة
تايبةتى لة جيهانى سيَيةمدا( .جان جاك رؤسؤ) برِواى واية كة"مرؤظ بة
ئازادى لةدايك دةبيَت ،وةىلَ لة هةموو جيَطةيةكدا زجنري كراوة".بةآلم لةذيَر
سايةى هةر ئايدؤلؤذيايةكدا بيَت ــ ض سيَكيوالر و عةملانى و ض ئاييندارى
بيَت ــ مرؤظ نةيتوانيوة خؤى لةو تةلَةزطةو تؤرِة رزطار بكات كة ناويان

ناوة كؤمةلَطايةكى ريَكخراو لةناو ضوارضيَوةى دةولَةتدا .ذمارةيةكى زؤر لة
مةردوومةكان ،وةك ئةوة تةماشا دةكريَن كة لة ناو " لةوةرِطا" يةكدا بةند
و بةسرتاو بن ،بة تايبةتى سياسةتبازةكان كة وةك لةوةرِطا و ميَرطيَكى
بة بذويَن سةيرى نيشتمان دةكةن ،مانطايةك كة بةردةوام بيدؤشن و
نةوةستيَت لة شريدان ،يان بة واتايةكى ديكة و بة زمانى ئةمرِؤكة كة
رةهةنديَكى طالَتةجارِى وةرطرتووة ..هةر يةكةو لةسةر ضةند برييَكى نةوت
دانيشتووة و بة برابةشى ضةندين حيزبى طةورؤنةو ضكؤلة لةو خيَرو بيَرة
دةخؤن ،كة بة تةنةكة و بة تانكةر بة ريَطاى قاضاغ دةيفرؤشن ،بةآلم
ديارة بةشى شيَر هى هةردوو حيزبة دةستةآلختوازةكةية ،ئةوةى لة
كوردستان دةطوزةريَت رؤحى بةربةريانةى ضةتةطةريية بةناوى ريَزطرتن لة
رؤح و شةرعييةتى شؤرشطيَرِى.
لة يادمة كة هيَشتا سالَى دووةمى "راثةرِين" بوو  ،رؤذنامةنووسيَكى
غةزةتةى " هريالَد تربيون" وا وةسفى ئيَمةى كردبوو كة لةوة ناضيَت
حيزبةكان و خةلَكى خاكى خؤيانيان لة داطريكةران رزطار كرد بيَت ،بةلَكو
كةسانيَك ثةلةيانة تا زووة تاآلنى بكةن ،ئةو تاآلنييةش تا هةنووكة
دةوامى هةية .الى ئيَمة هيَزة سياسى وئابوورى وكؤمةآليةتييةكان وةها
طةمارؤى مةردوومةكان و سةرضاوةكانى ذيان و رؤحى ئيَمة دةدةن كة
تةواو هةستبكةين كةوتووينةتة ناو تةلَةوة و هيض كؤنرتؤلَيَكمان بةسةر
زيندةطى خؤمانةوة نةماوة ،ئةوةى وايكردووة مةردوومةكان بيَئوميَد بن،
شةرم نةكردنى دةستةآلتدارانى كوردستانة لة دةوامدان بةو تاآلنى و
فةرهوودة كة تاوةكو هةنووكة بةردةوامة ،سةرمةستييةكى وةها

كوشندةية كة كةس لةوان ئامادة نيية بيَدار بيَتةوة .ويَنةى "لةوةرِطا"
لةوةدا بةرجةستة دةبيَت كة دةستةالَتدار خؤى بة شوان بزانيَت و
خةلَكةكةش بة مةرِوماآلت ،لةزةتى بآ ثايانى لةوةدا بيَت كة ضؤن رووةو
قةساخبانةكان ليَيانبخورِيَت .زؤربةى جاريش ئةو تةلبةند وشوورة و ديوار
و ثةرذينة ديار نني كة مةردوومةكان يان مةرِ و ماآلتةكان طةمارؤ دةدةن،
لة ئةدةبياتى سياسيدا و لة ناوئاخنى ضريؤك و هةقايةتة مةجازييةكاندا
ئةندامةكانى كؤمةلَطايةكى ملكةض و طويَرِايةأل بة "سةر مةرِ" تةماشا كراون
 ،كؤى قةلَةبالغى خةلَكةكة وةك ميَطةل و طارِان ،بةآلم بة طويَرةى
ريزبةندى ضينةكان ،دةستةآلتدار و سياسةتبازة نةوسن و ضلَيَس و
تيَرنةخؤرةكان و ستةمكارةكان وةك "تةطةو بةران" تةماشا كراون
بةوةى خؤ بة ثيَشةنط دةزانن و زةنطولَةى بةسرتاو بة مليانةوة بةسة بؤ
ئةوةى كة ئيمتيازى ئةوةيان ثيَبدات كة سةرقافلَةضى بن ،سةربارى هيَزو
تواناى "بةرانةكان و تةطةكان" لةتةك مةرِ و بزنةكاندا فرة زالَةو هى ئةوة
نيية بةراورد بكريَت.
ديارة لة مرِؤكةدا دةهؤأل و زورِناى كةنالَةكانى راطةياندنى رِوو لة خةلَكى،
تةواو هاوكارن لة بة طةمذةكردن و طةمذة -تةماشاكردنى ئةوةى كة ناوى
جةماوةرة ،هةتا "ضؤمسكى" بؤ ئةمريكا-ش باس لة مةترسييةكانى
راطةياندن دةكات بؤ ضةواشةكارى و فريودانى مرؤظةكان و واى بؤ دةضيَت
كة خودى دميوكراسيي طةمةيةكى هةلَخةلَةتيَنةرةو ئاراستةكراوة بةو
ديوةى كة سياسةت و حيزب و فةرمانرِةوا دةستةآلتدارةكان طةرةكييانة،

ئةوةى كة ناوى "ماس ــ ميدياية" كاريطةرى خراثى دةبيَت ئةو كاتةى كة
دةزطا ودامةزراوة سياسييةكان و كؤمةآليةتييةكان و دينييةكان ثيَكةوةو
دةست لة ناو دةست هةموو هةولَيَكى خؤيان تةرخان دةكةن بؤ زالَبوون
بةسةر كؤمةلَطادا و طةمارؤدانى هةموو جومطة و ثانتايى ذيانى خةلَكى .لة
هةمووى ويَرانرت بوونى سيستمى ثةروةردةيةكة كة كار لةسةر
بةمالَيكردنى"كةويكردن"ى نةوة جياوازةكان دةكات ،فيَريان دةكةن كة
ضؤن تةباو تفاق بن لةطةأل هةموو ئةو نؤرم و بةها ناشريين و دارِزاوانةى
كؤمةلَطا و ذيانى سياسى ثرِ لة درؤ رياكارى و طةرِانةوة بؤ سةدة
تاريكةكان ،ئةوةى كة لة كوردستان دةطوزةريَت ثةروةردةيةكة ئيش
لةسةر ليَسةندنةوةى عةقأل دةكات و رؤحى رةخنة و طومانكردن و
ثرسيار دةكوذيَت ،مرؤظةكان راديَنيَت كة سةرسام بن بة دةستةآلتى باوكة
سياسى و كؤمةآليةتييةكان هةتا طةر ستةمكاريش بن ،ثةروةردةيةكة كة
لة مالَةكانةوة دةستثيَدةكات و قوتاخبانةكان و زانكؤكان مشتومالَى
دةكةن و مزطةوتةكان ثريؤزى دةكةن و حيزبةكان دوا بزمار لةو مليؤنةها
تابووتة دةدةن كة مرؤظةكانى ئيَمة تيَيدا نيَذراون ،ئةمةيان دؤخيَكة لة
ثيَدانى ترياك و ئافيؤن دةضيَت ،بيَهةستى و بيَباكى و ملهورِى و نوشوستى
لة رؤحى مةردوومةكاندا دةضيَنيَت و نيطارى ثيَشمةرجيَك بؤ ذيان و بوون
دةكيَشيَت كة بةتالَة لة هةموو جوانى و شكؤمةندى و نةبةردييةك ،جؤريَكة
لة زيندةطى كة بة مةرامى دةستةآلتدارة بيَهؤش وطؤشةكان دةرِوات
بةريَوة ،ذمارةيةكى كةم و زؤر طةر بيانةويَت لةو سنوور و ثةرذينانة
بثةرِنةوة كة فةرمانرِةواكان دروستيان كردووة ،بيَطومان بآ سزايةكى

كوشندة تيَناثةرِيَت ،هةتا طةر رؤشنبريةكان رةخنة بطرن و هةلَطةرِيَنةوة
وةك "بزنة شيَت" ضاويان ليَدةكريَت كة شايةستةى طؤضانى شوانة ــ
سياسةتبازةكانن ،وةك ليَرةو لةويَندةرآ لةو بيست سالَةدا بينيمان و لة
بةهارى ئةمسالَدا طةيشتة ضلَةثؤثة ،لةوةش ناجؤرتر ئةوةية كة
دةستةآلتداران نةك هةر كريَكارو رةجنبةرو تفةنط ـ بة ـ شانةكان بة
هيَسرت و بارطري دةزانن ،بةلَكو الى ئةوان وآلت دةبيَتة تةويلة و
لةوةرِطايةك كة ثرت بؤ ئةوان خؤشى "باخضةى ئاذةآلن"دةدات ،ئاخورِ و
ئيستةبأل و ئاليكى باش ،مةردوومةكان ضيرت الى ئةوان خاوةن ماف و هةق
نني ،بانطةشةى ئازادى و يةكسانى جؤريَكة لة هةلَةثاسى و بيَزةوقى و
هةلَشاخان بةرِووى خوداكاندا .هةر بؤية خؤثيشاندانةكانى سةر جادةكانى
ضةندين وآلتانى ئةم ناوضةية ،بة ئيَمةشةوة بآ خويَن و ئارةقة و فرميَسك
تيَنةثةرِين  ،لةو الوة وآلت دةبيَت بة سزاخانة و تريؤرى سةرشةقامةكان
دميةنيَكى ئاسايى و رؤذانة ،خؤ تةقاندنةوة طةيشنت بة شةهادةت ،هيَنانى
سةدةها سةطى ثؤليسى بةوة ثيَمانى دةفرؤشنةوة كة بؤ سةر لة نوآ
ريَكخستنةوةى كؤمةلَطايةكى سةر ليَشيَواوة و هةولَيَكة بؤ طةمارؤدانى
مةرِو بزنةكان ،خرِكردنةوةيان لة مؤلَطةيةكداو ناوى دةنيَن دوا وانةى
تةمبيَكردن و راستكردنةوةى مةردوومة ضةوتةكان.
لةوالوة شةرِى خويَناوى بةردةوامة لةسةر ثاراستنى لةوةرِطاى هةميشة بة
ثيت و فةرِ كة ذمارةيةكى كةم لة سةرمايةدارة-سياسةتبازةكان ليَى
بةهرةمةندن ،زؤرينةش لةوديو تةلبةندةكانى خؤيان و ديوارى
شووشةبةندى خواثيَداوةكانةوة ،بةحةسرةتةوة تةماشاى ئةو بةهةشتة

دةكةن كة بة فرميَسك و خويَنى هةزارةها لةو رِةشة خةلَكة :جوان و
رازاوةية .هيض بةربةستيَكى مرؤظدؤستانةو رةوشتى جواميَرى وا ناكات
دةستبةردارى دزينى هةر هةموو سامانة سروشتييةكانى سةر زةوى و
ذيَرزةمني بن ،كة دوا جار بة دزينى هةموو خةونةكانى زؤرينةيةك لة
خةلَكى بةمشةينةت كؤتايي ديَت!
بؤ خوداكانى ناو سياسةت كة مرِ و مةستى هةموو ناز و ترِوتؤث و
دةبدةبةى دةستةآلتن ،هةموو نارِةزايةتييةك و بةرانطارى و راثةرِينيَك بة
ئاذاوةنانةوةو و ثشيَوى و سثلَةيي ليَكدةدةنةوة ،يان هةلَتؤقينى
دياردةيةكى ناشريين و خواسرتاو كة دةستى بيَطانة و ناحةزانى تيَداية،
وةك هةرِةشةيةك بؤ سةر ئاسايشى نةتةوةيي سةيرى دةكريَت ،كة مةرجة
تا زووة ئاطرةكةى بكوذيَتةوة ،ئاسايشيَك كة خودى دةستةالَتدارةكان
خؤيان تيَكيانداوة ،هةر بؤية طةر بة هةرةشة و طورِةشةو تؤقاندن ثيَيان
ضارةسةر نةكراو ملمالنيَيةكة بةردةوام بوو ،تةطة و كةلَةطا و بةرانةكانى
سياسةت بة زةبرى شةرِةشؤق (شةرِةقؤضانآ) ئةو هاوسةنطيية درؤزن و
ساختةية دةطيَرِنةوة هةتا طةر بطاتة هةلرِذانى جؤطةلةكانى خويَن.
بؤ ئةوةش ترس و تؤقاندنى بةردةوام لة طةرِدا دةبيَت بؤ ئةوةى دونيا بةو
شيَوةية دامةزريَنن كة خؤيان دةيانةويَت ،بة مةرجيَك زيانى بؤ
"ثةزةكةى" خؤيان نةبيَت و ئاليكةكةش كةم نةكات ،هةموو ئةو دؤخةى
لة ضةندين وآلتى ئةم ناوضةية دةطوزةريَت ،بةوةى خؤمشانةوة :ثرت لة
"كيَلَطةى ئاذةآلن"ى (جؤرج ئؤرويَأل) دةضيَت.

بؤ دامركاندنةوةى هةر هةلَطةرِانةوة و رابوونيَكى جةماوةرى ديسانةوة
هةر سآ دةزطا داثلَؤسيَنةرةكان ئامادةن بة ئاطر و ئاسن بةرةنطارى
ببنةوة ،هةر هةمووشى بة ناوى ثاراستنى سةروةرى ياسا و تيَكنةضوونى
شريازةى دةولَةت و حوكمرِانى ،ثاراستنى ئةو رؤحة ثرِ لة ترسة و ريتمى
مردووانةى ذيان يةكةمني مةرج و دوا مةرجى ئةم ضةشنة سياسةتةية،
بزنة شيَتةكان كة لة راستةرِآ الدةدةن و "طياى حةرام" دةخؤن بة
زةبرى طؤضان دةيانهيَننةوة سةر راستةرِآ ،لةوةشدا ض طيانداريَكى
ضةمووش و ض مرؤظيَكى هار و رِكابةر ،داوايان ليَدةكريت كة بة كةيفى
خاوةنةكانيان و سةردارةكانيان جبوولَيَنةوة ،ضونكة ضارةنووسى هةموو
مةردوومةكان و طياندارةكان بةوةوة بةندة كة ضةندة طويَرِايةلَن  ،هةر
ئاغاكانى ئةو "مةزرةعة"ية هةولَدةدةن طةمة بة ضارةنووسةكان بكةن و
نةخشةى ذيان بطؤَرِن ،زيندةطى ببةخشن يان بيسةننةوة ،بةزةيى و
سزاكان و ثاداشتةكان وا لة ضنطى خؤياندا .هةر لةبةر ئةوة شوانةكان و
سياسةتبازةكان رؤلَى خوداكان دةبينن ،بؤيان هةية ضى خيَرو خؤشى
وسةربةستى هةية وةريبطرنةوة ،بة تايبةتى طةر كةللةرِةقى و ملنةدان
ببيَت بة خووى طيانبازةكان .هةر لة سؤنطةى ئةوةداية كة دكتاتؤرةكان و
فريعةونةكان خؤيان بة خودا دةبينن و دةبنة خاوةن مافى ثريؤز و
سيَبةرى يةزدان لةسةر زةمني و خؤرى درةوشاوةى هةمووان و
فةرمانرِةواى هةميشةيي بؤ هةتا هةتاية .هةر هةموو ئاخورِةكانيش
دةخةنة ذيَر دةستى خؤيان و كليلى دةرطاى قاسةكان و تةويلةكانيش وا
لة طريفاني خؤياندا ،خؤ زالَكردنيش تةنها بةسةر جةستةى كةسةكانةوة

نيية ،بةلَكو بةسةر رؤح و عةقلَةكانةوةية .خودى ذيان دةبيَت بةو
تةنافبازى و سيَركةى هةمووان رابيَنيَت كة وةك ورض و مةميوون و بطرة
شيَر و فيلةكانيش هةلَثةرِن و بة تةواوى و بيَغةوش طةمةكان بةرِيَوة ببةن،
ئةوسا قامضى و حةيزةران بة دةستةكان ئاسوودةن كة هةموو
طياندارةكان و مةردوومةكان ثيَكةوة مالَى و كةوى بوون!
لةو جؤرة ميَرطة بة بذويَنةدا ئةوةى بةختى هةية زؤرتر بلةوةرِيَت،
ئةوةيانة كة لة هةموان خامؤشرت و مالَى و ملكةضرتة ،هةولَى هةميشةيي
بآ سرةوتنى دةستةآلتدارةكانيش بة تةنها بؤ كؤنرتؤلَى تاكة كةسةكان
نيية ليَرة و لةويَندةرآ ،بةلَكو شاخةونيان ئةوةية كة هةر هةموو كؤمةلَطة
هةلَبلووشن و بوون و ذيانى هةر هةمووان داطري بكةن ،تةنها ئةو كاتةش
تيَدةطةين كة والَت بةندخيانةيةكى طةورة بووة كة درزيَك دةكةويَتة ديوار
و شوورةكان و ئةو ئيمثراتؤرييةتى ترس و تؤقينة داتةثيَت و سةرؤكى
فةرماندة نازانيَت لة كويَدا خؤى بشاريَتةوة ،ئةو مليؤنةهايةى كة لة ذيَر
هةرِةشة و ترسدا دةنطيان ثيَدا بوو تف لة ويَنةكانى دةكةن و ثةيكةرة
ناقؤآلكانى دةرِميَنن .ئةزموونى رِمانى بلؤكى-سؤشياليزم و هةنووكةى
وآلتانى عةرةبى ئةو راستييةمان بؤ دةسةمليَنيَت كة ضةندة بة درؤ
فةرمانرِةواكان بانطةشةى دروستكردنى بةهةشت بكةن و لة ناوةوةش
كؤتوبةندو زجنريةكان لة دةست و ثيَى خةلَكى توند بكةن ،ئةوةندة
رووخانى ئةو هةيلةمانة دراميانة دةكةويَتةوة.
طةر لة رووى مةجازييةوة لة هةقايةتى شوان و ميَطةل رامبيَنني ،لةوة
تيَدةطةين كة شتيَك نيية ناوى سةربةستى هةلَبذاردن بيَت ،ضونكة ميَطةل

بؤ خؤى نازانيَت ئاخؤ رووةو قةساخبانة دةيبةن يان رووةو سةوزايي و
ميَرطى بة بذويَن ،رةنطة ئيَمة وا مةزةندة بكةين مرؤظةكان خاوةنى رؤحى
نةبةردى خؤيانن و وةها ئاسان و ميَطةل ئاسا طةمةيان ثيَناكريَت ،بةآلم بة
طةرِانةوة بؤ ضةندين قؤناغى ميَذوو ئةوةمان بؤ ساغ دةبيَتةوة كة
ئايديؤلؤذياكان ،ض سةر زةمينى بوو بن و ض ئامسانى ،توانيوييانة هةمان
دؤخى بة ميَطةل ــ بوونى كؤمةلَطا مةيسةر بكةن ،ئةوةى كة ئايينةكان بؤ
ماوةى سةدةها ساأل كرديان ،لةوةختى جةنط و ئاشتيدا ،لة رؤذهةآلت و
رؤذئاوا  ،ئةوةى بة ناوى دروستكردنى سؤشياليزم كراو سةرهةلَدانى نازيزم
و فاشيزم وبةعسيزم ،هةتا ئةوةى كة نةتةوةثةرستى كردى ،هةر هةمووى
جؤريَك بوو لة رِادانى مةردوومةكان لة شيَوةى ميَطةل و طارِاندا رووةو
قةساخبانةكان و تةقينةوةى رووبارى خويَن ،لةوةشدا ثةروةردةى
ستةمكارانة و دذ بة رؤحى ليربِالَى ئةو ئةركة ناشريينة ريَكدةخات و برةوى
ثيَدةدات.
مةترسى طةورةش الى خؤمان ئةوةية هةمان ثةروةردةى ستةمكارانةى
سةدة تاريكةكان برةوى هةية ،بة كةميَك دةستكارييةوة ،كة رةنطة كةم و
زؤر ئاشنامان بكةن بة زانستةكان ،بةآلم وةك ثةروردةى سةردةم و
رؤحثةروةرى و دلَئازايي و مؤرِالَى شارستانى و ضاندنى رؤحى رةخنةطرانة
و ثرسياركردن و طومانكردن ،بة تةواوى لة دواوةية و هيَشتا رؤحى
(ميَطةلبوون) سةدةها وانةى بؤ سازكراوة .رةنطة كةسانيَك وا بزانن ئةم
ليَكضواندنة بيَرِيَزيية بةرامبةر بة مرؤظ  ،وةىلَ بة طةرِانةوة بؤ ئةدةبياتى
سياسى و سايكؤلؤذيا و سؤسيؤلؤذيا ،ضةندين سةدةية بريمةندةكان لة ناو

ئةو ليَكدانةوةى هةقايةتة مةجازييانةدا و ليَكضوونةكانى ئيش دةكةن،
هةلَبةتة سةير نابيَت سياسةتبازة قةرِوح و بة فيزةكان بةو ضريؤكى (شوان
و ميَطةل ـ ة) ثةست و توورِة بن ،كةسانى بندةستيش كة فيَلَيان ليَكراوة
دةبن بة دوو بةش :يةكةميان برِوا ناكةن كة كةوتبيَتنة ناو دؤخيَكى وا
ناشريينةوة ،هيض طومانيَكيان لة خؤيان و شوانةكان نيية ،ئاسوودةن
بةوةى طياو و طؤليَك وةك ثامشاوة لة لةوةرِطاكة بؤ ئةوان بةجيَدةميَنيَت
و ليَى دةخؤن ،دووةميان كة بة ذمارة كةمن ،تاويَك رادةميَنن و نيطةران
دةبن و كةمةكآ طومان لةوة دةكةن و خةيالَيان بؤ ئةوة دةرِوات ئةمة
وآلت نيية ،بةلَكو تةويلةية يان لةوةرِطاية ..وةليَ مةرج نيية هةر هةموويان
لة خةونى ئةوةدا بن كة وةك ئاذةلَةكانى ناو تةويلةكةى (جؤرج ئؤرويَأل)
لة خاوةنةكانيان هةلَبطةرِيَنةوة ،زؤر جاريش دواى رابوون و هةلَطةرِانةوة،
طةورةو سةردارةكان دةكةونةوة سازشكردن و ريَكةوتنيَكى درؤزنانةو
ديسانةوة فريودان ودرؤكردن و لةخشتةبردن .ديارة ميَذوو بة تةنها
ميَذووى مةرِة طويَكةرِيلةكان نيية ،بةلَكو هةميشة بزنة شيَتةكان لة ناكاو
دةضنة سةر هةلَةمووت و شويَنى عاسآ و لة شوانةكان ياخى دةبن ،وةليَ
لةوةداية كة تةنياو هةلَةتة بن ،طورطةكان بياخنؤن يان ئةوةتا سةطى
شوانان طةمارؤيان دةدةن و سةرلةنوآ دةياخنةنةوة ناو بازنةى
ميَطةلةكة ،ميَذووى مرؤظايةتى قؤناغى دوور و دريَذى بينيوة لة نائوميَدى
طةورة بةرامبةر بة دؤخى جيَطري و نةطؤرِى رؤحى ميَطةخلوازى ،طةرضى
جةنطى نةبرِاوة و هةميشةيي هةر بووة بؤ تيَكدانى حةسار و قةآلى
ستةمديدةكان ،دةرضوون لة دؤخى بة رووكةش ئارامى كؤيلةبوون و

خةونى ئازادى لة ناو رؤح و دلَى زؤرينةدا يان راسترت واية بلَيَني كةمينةدا
ئاطريَكى نةكوذاوةية.
هةلَبةتة نووسينيَكى وا دوو نةخشى دةبيَت :يان سووك و ثرِ مةزاق يان
زؤر طران ،وةليَ ثرت هى ئةوةية كة تيَرامانيَك لةدؤخى بة لةوةرِطا ــ كردنى
وآلت غةمطني و توورِةمان بكات ،ضونكة كة كارةساتة سياسى و
كؤمةآليةتى و ئابوورى و ئةخالقييةكان هةراسامنان دةكةن ،مةرجة لة ثاأل
شيكارى فيكرى قوولَى نووسةرانى شيَلطري ،ثةنا ببةينة بةر مةجاز و
هةقايةتى ثرِ لة قؤمشة و مةزاقى دونياى ئاذةآلن كة لة ديَر زةمانةوة
مرؤظايةتى ثةناى بؤ بردووة ،خودى هةلومةرجى ذيان بة هةموو
رةهةندةكانييةوة ئةوةمان بة سةردا دةسةثيَنيَت ،بة تايبةتى لة جيهانى
سيَيةمدا.
بؤضى زؤربةى وآلتان خةون و هيواى طةورةيان هةبوو كة ئةطةر لة
"كؤلؤنياليزم" رزطاريان بيَت دونيا دةبيَت بة شامى ـ شةريف و بةهةشتيَك
لةسةر داروثةردووى دارِماوى ثاش دةركردنى بيَطانة دروست دةكةن،
كةضى ئةم ناوضةية بوو بة مؤلَطةى ضةوسانةوة وديَوةــ دكتاتؤر و بيَضووة
ديكتاتؤر يان بة واتايةكى ديكة ثاتريارك وستةمكارى هةتاهةتاية ،لة
كوردستان ـ ى خؤماندا كوان خةونى سةرفرازى و يةكسانى ،شكؤمةندى و
برِانةوةى ستةم و نةهامةتى و مذدةى لة دايكبوونى جيهانيَكى تازة؟
ئةوةى لةو بيست سالَةدا روويدا دوكان و بازارِيَكى طةورةى خةون فرؤشنت
بوو بة بيَ ئةوةى كةس شةرم بكات ئةو هةموو درومشة رةنطاورةنطة ضى
ليَهات؟ بؤضى و بؤ كآ سووتا و بوو بة عةمبارةثؤ؟ كيَن ئةوانةى كة وةها

دونيايةكيان دروست كرد كة هةموو شتيَك سةرةو خنوون بووبيَتةوة؟
كةضى هةمووان ناضار بكريَن بة درؤ شاطةشكة بنب و شاباشى باوكة ــ
شوانةكان بكةن كة نيشتمانيان ليَكردين بة لةوةرِطا ..حةيف و..جةخار...
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