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پێشەكی
خ������وێ������ن������دن������ەوەی ئ�������ەزم�������وون�������ی ت������اك������ە ك�����ەس�����ێ�����ك، ب����ەت����ەن����ێ 
خ��وێ��ن��دن��ەوەی روئ��ی��ا و ب��ی��ۆگ��راف��ی كەسایەتییەك نییە، بەڵكو 
ل��ەو رێ��گ��ەی��ەوە ب��ە زەم���ەن و رەه��ەن��دە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی ژی��ان و 
ت��ێ��رم��ی ب��ی��رك��ردن��ەوەی م��اوەی��ەك��ی م��ێ��ژووی��ی دی���اری���ك���راوش ئاشنا 
دەبین، بە مانایەكی تر ئە�شێ بتوانین زۆر هەڵهێنجانی فكریی 
و س���ۆس���ی���ۆل���ۆژی���ی ل���ە خ���وێ���ن���دن���ەوەی ئ���ەزم���وون���ی ك��ەس��ێ��ك��ەوە 
دەستبخەین. ل��ەو ب���اوەڕەدام ئ��ەم ج��ۆرە ئەزموونانە یارمەتی 
با�شی توێژەران دەدا بۆ ناسینەوەی قۆناغێك لە قۆناغەكانی 
م����ێ����ژووی ن����زی����ك. ئ�������ەوەی م����ن ن���وس���ی���ووم���ە ب����ۆ ئ�����ەو ك���ات���ە ت��ەن��ی��ا 
رەشكردنەوەی الپ��ەڕە بوو لەالیەن گەنجێكی پڕ حەماسەوە 
ب���ۆ ك���اروچ���االك���ی رۆش��ن��ب��ی��ری��ی ت���ەن���ان���ەت ب���ۆ ش���ۆڕش���ی���ش، ب���ەاڵم 
ب��ۆ ئێستا ئ��ە�ش��ێ م���اددەی خ��او ب��ێ ب��ۆ ل��ێ��ك��ۆڵ��ەران ب��ە مەبەستی 
ن��اس��ی��ن��ەوەی شەقڵی ن���ەوەی ی��ەك��ەم��ی دوای راپ���ەڕی���ن. ل��ە پەنا 
ئ��ەم��ەش��دا ب��ۆ دی��اری��ك��ردن��ی ئاستی گەنجانی ئ��ەو زەم��ەن��ە، جیا 
لەمەش تێگەیشتن لە خ��ەون و خەیااڵتی گەنجانی ئەو ماوە 

دیاریكراوە.
ئەوەی من لە دەفتەری رۆژانەی خۆمدا تۆمارم كردووە، 
زۆر ل��ەم��ە زی���ات���رن ك���ە ل���ەم ك��ت��ێ��ب��ەدا ب���ەرچ���او دەك������ەون، ب���ەاڵم 
ه��ەوڵ��م��داوە چ��ەن��د ب��ەش��ێ��ك ه��ەڵ��ب��ژێ��رم، ت��اك��و ب��گ��ات��ە ب��ەردەم��ی 
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خ��وێ��ن��ەر، ل���ەب���ەرئ���ەوەی ه��ەم��وو ب��ەش��ەك��ان پ��ێ��ك��ەوە دەب��وون��ە 
درێ���ژدادڕی���ی���ەك���ی ن��اپ��ێ��وی��س��ت و ه��اوك��ات��ی��ش ه��ەم��ووی��ان شایانی 
باڵوكردنەوە نین. لێرەدا خۆم بە ئەنقەست پەڕاوێزم بۆ ناوی 
كەسایەتی و هەندێ رووداو دانەناوە، چوونكە ناخوازم وەك 
بابەتێكی مێژوویی سەیری بكرێ، بە قەدەر ئەوەی بۆم گرنگە 
وەك ئ��ەزم��وون��ێ��ك ل��ێ��ی ب���ڕوان���رێ���ت، ب����ەاڵم ب���ە ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی 
سیاقی مێژوویی ن��ووس��راوەك��ان و ئاستی رۆشنبیریی و تەمەنی 
نووسەر كە ئەوسا خوێنەرێك بووە یان لە سەرەتای پرۆسەی 

نووسیندا بووە.
پ��ێ��م خ��ۆش��ە خ��وێ��ن��ەری ك���وردی���ش ئ��اش��ن��ا ب��ێ��ت ب���ەم ج���ۆرە 
ك��ت��ێ��ب��ان��ە، ب��ە ت��ەن��ی��ا م���ێ���ژووی رووت وەك پ���ان���ۆرام���ای رووداوە 
گ���ەورەك���ان، دەبێتە حكایەتێكی خ��ۆش و بابەتی ش��ەوچ��ەرە، 
ب���ەاڵم ئ���ەم ت����ەرزە ن��ووس��ی��ن��ان��ە تایپێكی ت���رن ك��ە خ��وێ��ن��ەر فێری 
بیركردنەوە و تێڕامان دەك���ەن، بە دیوێكی تریشدا ئەزموونی 
نەوەی ئێمە رەوانتر دەگاتە نەوەی دواتر و ئێستاش. دەتوانم 
ك��ارەك��ەم ناوبنێم ن��ووس��ی��ن��ەوەی وردە م��ێ��ژوو، گ��رن��گ ئ��ەوەی��ە 
ت����وێ����ژەری زرن�����گ پ���ەی���دا ب����ن، ب���ت���وان���ن ك��ەش��ف��ی ب���ەه���ای گ��رن��گ 
بكەن ل��ەم ئەزموونە تاكەكەسییەوە، سیمای نەوەیەكی پێ 
ب��ن��اس��ن��ەوە ك���ە ن���اوم���ن���اوە ن�����ەوەی ب��ەدب��ەخ��ت��ی��ی��ەك��ان، چ��وون��ك��ە 
ئێمە نەوەیەك بووین لە نێو كورەی شەڕی ناوخۆ و ئابڵوقەی 
ئابووریدا ژیانمان لێ تاڵ كرابوو، هەستمان بە پووچی هەموو 
شتێك دەكرد، لە پێش هەموو شتێكیشەوە ژیانمان بە پووچ 
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دەزانی.
ب�����ەه�����ەرح�����اڵ ئ����ەم����ە ئ�����ەزم�����وون�����ی م����ن����ە، دڵ����ن����ی����ام ه����������اوڕێ و 
ه��اوت��ەم��ەن��ەك��ان��ی ت���رم ئ��ەزم��وون��ی دەوڵ��ەم��ەن��دت��ری��ش��ی��ان ه��ەی��ە، 
ب����ەاڵم م���ن س���ەردەق���ی ك���ارەك���ەم ش��ك��ان��د ب���ی ت���رس و رارای������ی، بێ 
دەس��ت��ك��اری��ی و ئ��ی��زاف��ەك��اری��ی، ی��ادداش��ت��ەك��ان��ی رۆژان�����ەی خۆمم 
خ��س��ت��ە ب����ەر چ�����اوی خ����وێ����ن����ەران. ه�����ی�����وادارم ه���ەوڵ���ەك���ەم ك��ۆت��ا 
ك��ار نەبێت ل��ەو ن��ێ��وەن��دەدا، بەڵكو ببێتە ج��ۆرێ��ك ل��ە ه��ان��دان 
ب��ۆ ه����اوڕێ و ه��اوت��ەم��ەن��ەك��ان��م ئ��ەزم��وون��ی خ��ۆی��ان ب��ن��ووس��ن��ەوە 
ی���ان ئ��ەگ��ەر شتێكی ه��اوش��ێ��وەی ئ��ەم��ەی م��ن��ی��ان ه��ەی��ە، ب��اڵوی 
ب�����ك�����ەن�����ەوە، چ����وون����ك����ە وەك ه���ێ���م���ام ب�����ۆ ك������رد ئ����ەم����ە ب�����ە ت��ەن��ی��ا 
ئەزموونی كەسێك نابێ ئەو كاتەی بگاتە دەستی خوێنەران، 
ب���ەڵ���ك���و دەب���ێ���ت���ە ب���اب���ەت���ێ���ك ك����ە م����ێ����ژوو و ئ������ەدگ������اری ن���ەوەی���ەك���ی 
ك��ڵ��ۆڵ��ی پ���ێ دەن���اس���رێ���ت���ەوە. ب��ای��ەخ��ەك��ە�ش��ی زی���ات���ر ب���ۆ ت���وێ���ژەران���ی 
ك��ۆم��ەڵ��ن��اس��ی��ی��ە ك���ە دەب���ێ���ت���ە ژێ���دەرێ���ك���ی ب��ەپ��ێ��ز ب���ۆ ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە 
س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی��ی��ەك��ان��ی��ان. رەن��گ��ب��ێ زۆر س������وودی ت����ری ه���ەب���ێ بۆ 
لێكۆڵەرانی ت��ر، ك��ە ل��ەوان��ەی��ە ئێستا ب��ە ه��ۆ�ش��ی م��ن��دا ن��ەی��ەت. 
گ��رن��گ ئ��ەوەی��ە ك��ارەك��ەم خستۆتە ب����ەردەم خ��وێ��ن��ەران، ئیدی 

لەوە بەدوا چی بەدوای خۆیدا دەهێنێت نازانم. 

ستیڤان شەمزینی
ئەڵمانیا - فێبریوەی 2017
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ئ���ەم���ڕۆ ه��ەس��ت ب���ە م���ان���دووب���وون دەك�����ەم، ه���ەم جەستە 
و ه��ەم دەروون و مێشكم م��ان��دوون. دوێ��ن��ێ مەراسیمی ی��ادی 
دامەزراندنی حزب لە سەهۆڵەكە بەڕێوە چوو. كاركردنمان 
بۆ سەركەوتنی ئاهەنگەكە زۆر ماندووی كردین. ئەگەرچی لە 
ن��اوەڕۆك��ی وت��ارە س��واوەك��ان زۆر بێزار ب��ووم، ب��ەاڵم هێشتا ئەم 
چرا كزە بە تاقانەترین تروسكە دەبینم. ناسیۆنالیزم و دین، 
دەس��ت��ی��ان ن���اوەت���ە ق���وڕق���وڕاگ���ەی م��رۆڤ��ی ك������وردەوە، ه���ەر دوو 
رەوتی كوردایەتی و ئیسالمی، لە خوێن و كابووس و فرمێسك 
زی��ات��ر، شتێكی دیكەیان ب��ۆ كۆمەڵگە پ��ێ ن��ەب��ووە و نییە، لەم 
سۆنگەوە كۆمۆنیزم تاكە رێگا چارەیە. رەنگە ئەم وتەزایە لە 
خۆیدا تاكڕەهەند و دۆگمایانە بێتە پێش چاو، بەاڵم واقیعی 

حاڵیشە. 
دوای ت�����ەواوب�����وون�����ی م���ەراس���ی���م���ەك���ە، ل����ەگ����ەڵ ه���اوڕێ���ی���ان 
»ن��ەورۆز ج��ەزا، س��روود خالید، ئاسۆ عوسمان« جەدەلێكی 
زۆرم���ان ك���رد. ئ��اس��ۆ و س���روود ل��ە س��ەن��گ��ەری داك��ۆك��ی��دان لەم 
سیاسەتەی ئێستای حزب، نەورۆز و من، رەخنە لەم شێوازە 



10

ل���ە ت��ێ��ف��ك��ری��ن و ك���ارك���ردن���ی س��ی��اس��ی��ی دەگ����ری����ن. ئ���ەگ���ەر ك����ار ب��ەم 
شێوەیە بڕوات، حزب دەبێتە دەزگایەكی مردوو و بەرهەمهێنی 
لۆمپنیزمی سیاسیی. ئەوەی من تەرحم كرد، دیدێكە كەوتۆتە 
ژێ��ر كاریگەریی روان��گ��ەی »ل��وی ئاڵتۆسێر«، ئ���ەوەی ئەوانیش 
داك��ۆك��ی��ی ل��ێ��دەك��ەن ب��ە ت��ەن��ێ ج��ووی��ن��ەوە و دووب��ارەك��ردن��ەوەی 

تێزەكانی هاوڕێ »مەنسوور حیكمەت«ە.  
ب�����رادەران وا دەزان����ن ل��ە س��ی��اس��ەت ب��ێ��زارم، ن��ا مەسەلەكە 
ب������ەم ش����ێ����وەی����ە ن���ی���ی���ە، ئ���ەن���گ���ڵ���س وت�����ەن�����ی »دوورك�������ەوت�������ن�������ەوەی 
هەمیشەیی لە سیاسەت كارێكی مەحاڵە، تەنانەت هەموو 
رۆژن����ام����ە الی���ەن���گ���رەك���ان���ی داب�������ڕان ل���ە س��ی��اس��ەت��ی��ش، خ����ۆی لە 
خ����ۆی����دا س���ەرق���اڵ���ی س���ی���اس���ەت���ن«. ت���ەن���ێ ل�����ەم ن����ۆرم����ە ل����ە ك����اری 
حزبایەتی بێزارم، لەوە دڵنیام ئەم مۆدیلە سەمەرێكی نابێت، 
ب��ەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا یەكێكم ل��ەو ك��ادران��ەی زۆر چاالكانە 
كار دەك��ەم، چ��وون ئومێدێكی بچووكم هەیە حزب بتوانێت 
بگەڕێتەوە سەر ریتمێكی عەقاڵنی و سیاسیانەتر كە پێویستە 
ئ����ەم ش���ێ���وازە وش����ك و ئ��ەرس��ەدۆك��س��ی��ی��ەت��ەی خ����ۆی ب��گ��ۆڕێ��ت. 
بێزاریشم لەو جۆرە ئەدەبیاتەی قسەی پێ ئەكەین، پێویستە 

ئیش بۆ گۆڕینی ئەو زمانە بكەین.
ئ��ەگ��ەرچ��ی گفتوگۆكە گ���ەرم و دوور و درێ���ژ ب���وو، ب���ەاڵم لێی 
ه���ەاڵت���م، ل���ەب���ەرئ���ەوەی ب��ێ��زار و خ��ەم��ۆك ب����ووم، چ��وون��ك��ە ه��ەر 
دوێنێ وەك هەمیشە دڵ��ی دلبەرم ئێشاند و ئ��ازارم دا. كاتژمێر 
10ی سەر لەبەیانی دوێنێ بڕیارمدا بوو ئەم كۆپلە شیعرەی 
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»ب��ەك��ر ع��ەل��ی« ك��ە دەڵ���ێ »ح���ەزم ئ��ەك��رد ب���ەرل���ەوەی ب��ڕۆم��ەوە .. 
ن��ازدارەك��ەم لە پێكێكدا بتخۆمەوە« پێشكەش بە مەعشوق 
بكەم، زۆری نەبرد لەبەر غیرە و هەستی ئ��ەوەی خیانەت لە 
عەشقەكەی دەكەم، شەڕێكمان قەوماند دەبێت لە مێژوودا 
ب��ە كتێبێك ب��ن��ووس��رێ��ت��ەوە »ئ���ەو چ��رك��ان��ەی دن��ی��ای��ان ه��ەژان��د«. 
م��ن��ی��ش ل���ە داخ�����دا ب���ە دل���ب���ەرم وت ئ��ی��ت��ر ب����ڕۆ ب���ۆ ه��ەم��ی��ش��ە لێم 
دووربە. پێشنیاری ئەوەم بۆ كرد، بەردەوام ئەو دێڕە شیعرەی 

»نالی« وەاڵمی هەموو داخوازییەكێتی.
گوتم قوربانی تۆ من بم، گوتی قوربانی تۆ سەگ بێ 

گوتم شیشەی دڵم ناوێ، گوتی بۆچیمە؟ مەكسوورە
ب���ەراس���ت���ی زۆر ق������ورس ب�����وو ئ�����ەو دێ�����ڕان�����ە، ئ�����ەو ب����ە م����ن ب��ڵ��ێ 
ب���ە ق���ورب���ان���ت ب����م، م��ن��ی��ش ل���ە ب����ری ئ�����ەوەی خ����ۆم ب���ك���ەم���ەوە بە 
قوربانی، بەوپەڕی دڵڕەقییەوە بڵێم سەگ قوربانی تۆ بێت و 
نامەوێ بێمە ناو دڵی شكاوی تۆوە!!. ئاخر من كێم ئەوەندە لە 
خۆبایم؟. هەست دەكەم نەزعەیەكی سادیستانەی ترسناكم 

تێدایە، بە تایبەت بەرانبەر بە یار. خۆم بە خۆم بم. 

 1997-7-22
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چەند هەفتە پێش ئ��ەم��ڕۆ، كاتێك چ��ووم��ە پێشانگایەكی 
تایبەتی ه��ون��ەرم��ەن��دی ش��ێ��وەك��ار »م��ح��ەم��ەد ع���ارف« ل��ە هۆڵی 
مۆزەخانە، كۆمەڵێك تابلۆی هونەریی ئاست بەرز سەرنجیان 
راكێشام، یەكێك لە تابلۆكان بووە ئیلهامبەخ�شی چیرۆكێك، 
ه��ەن��ووك��ە دەم���ەوێ���ت چ��ی��رۆك��ەك��ە ب��ن��ووس��م. ن���اوەڕۆك���ەك���ەی 
ب��اس ل��ەوە دەك��ات وێنەكێشێك تابلۆی ئافرەتێك دەكێشێت 
ب���ە ج��وان��ت��ری��ن ش��ێ��وە و رووخ�����س�����ارەوە، ب����ەاڵم پ����اش م���اوەی���ەك 
ل��ە ق��اڵ��ب��وون��ەوە و ت��ێ��ڕام��ان ل��ە خ���ودی ت��اب��ل��ۆك��ە، ه��ون��ەرم��ەن��دی 
وێنەكێش بڕیار دەدات بە دوای ئەو ژنەی ناو تابلۆكەدا بگەڕێ 
ل��ە زەمینی واقیعدا و ئ��ەو كەسە ب��دۆزێ��ت��ەوە ل��ە ئەندێشەیدا 
س��ك��ێ��ج��ی ك�������ردووە، ه���ەرچ���ەن���د دەگ������ەڕێ ن���اگ���ات ب����ەو ك��ەس��ەی 
ل���ە پ��ۆرت��رێ��ت��ەك��ەی��دا وێ���ن���ەی ك��ێ��ش��اوە، ب��ۆی��ە ن��ائ��وم��ێ��د دەب��ێ��ت. 
مەبەستی من لەم چیرۆكە ئەوەیە هەرگیز مرۆڤ ناگاتە ئەو 
وێنە خەیاڵییەی خۆی لە مێشكیدا بۆ ئافرەتێك كێشاویەتی 
ك��ە ب��ڕی��ارە ببێتە عاشقی ی��ان ه��اوس��ەری ی��ان ن��ی��وەك��ەی ت��ری. 
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خ��ەس��ڵ��ەت��ی م��ن��ی��ش ل���ە چ���ی���رۆك���دا وای������ە، ب���������ەردەوام ح�����ەزم بە 
كۆتایی تراجیدیی و پڕ نائومێدیی هەیە.   

ك���ات���ێ���ك ب����ی����رم ل�����ە ن���ووس���ی���ن���ی ئ������ەم چ����ی����رۆك����ە دەك�������������ردەوە و 
هێڵكارییەكانیم لە مێشكی خۆمدا دەكێشا، نقومی ناو دنیای 
»كاروان عوسمان« ببووم، چەند گۆرانییەكم بۆ چەندین جار 
دووب��ارە ك��ردەوە، بەاڵم گۆرانی »بهێنە بەرچاو موڵك نەبێت« 
زۆر دڵ���گ���ی���رە الی م����ن، ب���ەت���ای���ب���ەت گ��ۆران��ی��ی��ەك��ە ن���اوەڕۆك���ێ���ك���ی 

سۆسیالیستی هەیە و بەمشێوەیە دەستپێدەكات:
بهێنە پێش چاو موڵك نەبێ

 ئاسانە ئەگەر تێفكری
 هیچی موڵكی هیچ كەس نەبێ
 سەر سەریشمان تا چاو بڕێ
 غەیری ئاسمان چیدی نەبێ
 رەنگە بڵێی خەیااڵت ئەكەم

 بەاڵم هەر من نیم وا ئەڵێم.... 
م��ن ت��ازە زان��ی��وم��ە، »ك����اروان ع��وس��م��ان« س��ەرب��اری خڵتەی 
ب����ی����روڕای ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��س��ت��ی، ك��ەس��ێ��ك��ی س��ۆس��ی��ال��ی��س��ت و چ��ەپ 
ب��ووە، ئەمە هێندەی تر وابەستەی ك��ردم بە دنیای هونەریی 
ئەو هونەرمەندەوە، هەرچەندە دەسڵەمێمەوە لەوەی ئایا بە 
راستی ئ��ەو هونەرمەندە پیاوكوژ ب��وو؟، ب��ەاڵم ئ��ەو تۆمەتەش 
هیچ لەوە كەم ناكاتەوە كە دنیایەكی هونەریی تایبەتی هەیە، 
ل��ەم رووەوە تێزی »رۆالن ب���ارت« ك��ە ب��ەره��ەم و ژی��ان��ی تایبەتی 



14

خ���اوەن ب��ەره��ەم ج���ودا دەك���ات���ەوە، الی م��ن زۆر گرنكی هەیە. 
ئەوەی بۆ من گرنگە هونەرە نەك ژیانی تایبەتی هونەرمەند.  

ب���ەه���ەرح���اڵ، ئ���ەم���ڕۆ دەم������ەوێ پ��ەل��ە ب���ك���ەم، ل���ە ن��ووس��ی��ن��ی 
ئ��ەو چیرۆكە، ب��ەاڵم كتێبێكی »كربا�شی« بە ن��اوی »ت���ەورات و 
ئیمپریالیەت« لە بەردەستمە و دەمەوێ زۆر بە زوویی تەواوی 
ب��ك��ەم. ئ��ەم��ەش دوای ئ���ەوە ه���ات كتێبە ن��ای��اب��ەك��ەی »ئ��ی��دوار 
سەعید«م بە ناونیشانی »الصور املپقف« دوو جار خوێندەوە. 
دەبێت ئێستا كاتەكە بدەم بە نووسینی چیرۆكەكە، چوونكە 
وا ب��ڕی��ارە ه��اوڕێ��ی��ەك��ی ح��زب��ی ش��ی��وع��ی ل��ە دی��م��ەش��ق��ەوە ه��ەم��وو 
ب���ەرگ���ەك���ان���ی »اح����ی����ا	و ع���ل���وم ال�����دی�����ن«ی »غ������ەزال������ی«م ب����ۆ پ���ەی���دا 
ب��ك��ات و ب��ۆم بنێرێ، ئ��ەوس��ا ب���واری نووسینم ك��ەم دەب��ێ��ت��ەوە، 
چوونكە ئ��ەو كتێبە چەند بەرگێكە و بابەتەكانی پەیوەستە 
بە بنەماكانی شەریعەتی ئیسالمەوە، ئەوەش تموحی منە كە 
دەم���ەوێ ل��ە ئیسالم ش���ارەزا ب��م، چوونكە النیكەم ب��ۆ ئەمڕۆ 
زانیارییە ئاینییەكان بۆ كەسانی وەك ئێمەی چەپڕەو گرنگی 

خۆی هەیە. 

 1997-8-25
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ئێستا كاتژمێر حەوتی ئێوارەیە. دەستم داوەتە پێنووس و 
الپەڕەیەكی تر لەم تۆماری رۆژان��ەی��ە رەش دەك��ەم��ەوە. ئەمڕۆ 
لە خولێكی دوو مانگی موزیك تەواو بووم، ئەم خولە لەالیەن 
مامۆستای موزیك »هێمن حەمەجەزا« سەرپەرشتی دەكرا، 
ش��ت��ی ن���وێ ل���ە ت��ی��ۆری��ی و پ��راك��ت��ی��ك��ی ف���ێ���رب���ووم، ن����وار و ك����رۆش و 
دەب���ڵ ك���رۆش ئ��ەو زاراوان�����ەن ئێستا ل��ە ه��ەم��وو زاراوەی���ەك���ی تر 
زێ���دەت���ر ب��ەك��اری��دەه��ێ��ن��م، ب���ڕی���ارم ن������ەداوە ب��ب��م��ە م��وزی��س��ی��ان��ێ��ك 
ك���ە ب��ەش��ێ��وەی��ە ت��ەق��ل��ی��دی��ی��ەك��ە ب���ەش���داری���ی ل���ە دروس��ت��ك��ردن��ی 
گ��ۆران��ی��ی��ەك��دا ب��ك��ەم، ن��ا م��ن م��وزی��ك��ی رووت���م دەوێ، چوونكە 
لە »نیتشە«ەوە فێربووم بەهۆی موزیكەوە خۆم لە مەرگێك 
رزگ����ار ب��ك��ەم ك��ە ه��ەق��ی��ق��ەت دەی��ه��ێ��ن��ێ��ت، م��وزی��ك رزگ���ارك���ەرە، 
ئیدی نازانم چ »ڤاگنەر«ێك وەهای لە من كردووە، پەیوەست 
ب���م ب���ە م���وزی���ك���ەوە؟، ئ��اخ��ر م���ن چ��ەن��دی��ن ج����ار رۆح����ی ون��ب��ووی 
خ���ۆم���م ل���ە پ���ارچ���ە م��وزی��ك��ێ��ك��ی ك��الس��ی��ك��ی ی����ان س��ی��م��ف��ۆن��ی��ی��ەك��ی 
»بیتهۆڤن یاخۆ »م����ۆزارت«دا دۆزی��وەت��ەوە، دڵ��م هەمیشە لە 
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پێدەشتی ئاوازەكاندا لێ بەجێماوە. ئەوە مۆسیقایە كە ناهێڵی 
مردووانە ژیان بكەم.  

ئ���ەوڕۆ ل��ە دن��ی��ای »نیتشە« ق��ووت��ارم نابێت، بیر ل��ە شاكارە 
گەورەكەی دەكەمەوە »زەردەشت وا دەڵێت!« ئەم گوزارشتە 
زۆر بەتوندیی رایگرتووم كە دەڵێ »لەناو هەموو نووسراوەكاندا 
ت���ەن���ی���ا ئ������ەوان������ەم خ������ۆش������دەوێ ب�����ە خ����وێ����ن ن�����ووس�����راون�����ەت�����ەوە، 
ب���ە خ��وێ��ن��ی خ����ۆت ب���ن���ووس���ە، ئ���ەوس���ا دەزان�������ی خ���وێ���ن گ��ی��ان��ە«. 
دیسانەوە لەسەر چەمكی »مەرگی خوا« دەوەستم، چوونكە 
»نیتشە« مەبەستی ل��ە وت����ەزای »خ���وا م���رد« ئ��ەو جیهانبینییە 
پ���ی���رۆزك���راوەی م��ۆدێ��رن��ە ب���وو ك��ە وەك ئاینێك خ���ۆی دەن��وان��د، 
پاشان سەرسام دەب��م بە رۆح��ە یاخیگەرەكەی و لەوانەشە 
ئەوەی منی كۆمۆنیست بۆ ناو جیهانی ئەم فەیلەسووفە ئەنتی 
ماركسییە رابكێشێت، ئەو رۆحە ئەریستۆكراتییە بێ هەست 
دەكەم لە خۆمدا زۆر بە زەقی رەنگیداوەتەوە. من خڵتەی ئەو 
رۆح��ە ب��ەرچ��اوی لێڵ ك����ردووم، ت��ەن��ان��ەت زی��ات��ر ل��ە ه��ەر شتێك 
بۆ رەگ��ە ئەریستۆكراتییەكەی خ��ۆم دەگەڕێمەوە و هەمیشە 
وەك چ��ەك��ێ��ك��ی ش��ان��ازی��ی و م��ن��ەت ب��ە خ��ەڵ��ك��ی دەف���رۆش���م���ەوە. 
م���ن ه��ێ��ش��ت��ا ئ����ەم پ����ارادۆك����س����ەم ل���ەخ���ۆم���دا چ�����ارە ن����ەك����ردووە، 
ئ�����ەرێ چ��ەپ��ێ��ك��ی ش��ێ��ل��گ��ی��ر و رادی����ك����اڵ و دن���ی���ای ن��ی��ت��ش��ە و رۆح���ی 

ئەریستۆكراتی چی پێكیانەوە دەبەستێتەوە؟.
ك��ات��ژم��ێ��ر 5:30 ل��ەگ��ەڵ ب�����رادەران ب��ا�ش��ی ك��ارێ��ك��ی شانۆیمان 
ك��رد، تا پێشكە�شی ئ��ەو گەنجانەی بكەن دێنە هۆڵی میدیا، 
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رام وای���ە »ه��ام��ل��ێ��ت« شانۆگەرییەكە زۆر دڵ��گ��ی��رە، هاوڕێیانی 
تر باس لە«رۆمیۆ و جولێت« دەك��ەن، بە مەرجی ئ��ەوە سەرم 
لەقاند ب��ۆ ئ��ەو شانۆگەرییە، رۆڵ��ی »رۆم��ی��ۆ« ب��ە خ��ۆم بدرێت. 
تەنانەت بیرم لە دەستنیشانكردنی »جولێت«یش كردۆتەوە!، 
هەرچەند رای سەرەكی من ئەوەیە شانۆگەرییەكی یاخیگەرانە 
ن��م��ای��ش ب��ك��ەی��ن، ل��ێ ن��ام��ەوێ ب��ی��روڕا رادی��ك��اڵ��ی��ی��ەك��ان��ی م��ن��ی تێدا 
رەن�����گ ب�����دات�����ەوە، ب�����ەاڵم دۆخ�����ی ئ��ێ��س��ت��ا س����ەردەم����ی راچ���ەن���ی���ن و 
یاخیبوون و رێنسان�شی ن��ەوەی نوێیە. ب��ڕوا دەك��ەم دەتوانین 
ت���اب���ۆك���ان ب��ش��ك��ێ��ن��ی��ن. دەت���وان���ی���ن ش���ۆڕ�ش���ی 1968ی ق��وت��اب��ی��ان��ی 
ف��ەڕەن��س��ا و دروش��م��ی »ب���ا ق��ەدەغ��ەك��ردن ق��ەدەغ��ە ب��ك��رێ��ت« و 
چەپاندنی سێكسیی و سەركوتی رامیاریی و گرێی ئۆدیبی تاكی 
كورد و سادیزم و هەرە�شی ئاكاریی دەسەاڵتی سیاسیی پێكەوە 
بكەینە هەوێنی كارێكی شانۆیی!! من ئێستا دەم���ەوێ سبەی 
ئ���ەو ت���ەرح���ە ب���ۆ ه���اوڕێ���ی���ان ب���ك���ەم، ب���ە ت���وان���ای س�����ادەی خ��ۆش��م 
ش��ان دەدەم���ە ب��ەر نووسینی تێكستێكی ل��ەو ج��ۆرە تاكو دوات��ر 
وەك بەرهەمێكی شانۆیی نمای�شی بكەین. ئەمە لە ئێستاوە 

پڕۆژەی منە.   
1997-9-1
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ئ��ەم��ڕۆ ك��ۆب��وون��ەوەی��ەك��م��ان ل��ە ه��ۆڵ��ی »م��ی��دی��ا« ئەنجامدا، 
»ب�����وره�����ان ئ����ەح����م����ەد، ك���������وردۆ« ل����ە ك����ۆب����وون����ەوەك����ە ب����ەش����دار 
ب�������وون. ب����ی����روڕام����ان ئ���اڵ���وگ���ۆڕ ك������رد، ل����ەس����ەر پ��ێ��ش��ك��ەش��ك��ردن��ی 
شانۆگەرییەك بۆ ئەو گەنجانەی دێنە میدیا. پێشنیاری من 
ب��ۆ ش��ان��ۆگ��ەری��ی��ەك ك��ە دەم��ێ��ك��ە ب��ی��ری ل��ێ��دەك��ەم��ەوە، شكستی 
هێنا. بڕیاردرا »رۆمیۆ و جولێت«ی شكسپیر پێشكەش بكەین 
و ئەوەی پەسەند كرا ئەوەبوو من رۆڵی »رۆمیۆ« ببینم. كاك 
ف��ەرەی��دوون حەسەن بەسەر گفتوگۆكەدا ه��ات و سەیرێكی 
ك�������ردم، ب����ە زەردەخ�������ەن�������ەوە وت�����ی »ئ������ەم گ���ەن���ج���ە ج������وان و چ���او 
سەوزە بە راستی رۆمیۆیە، بەاڵم هیوادارم جولێت بەو جۆرە 
ب���دۆزن���ەوە ك��ە وەك چ���ۆن ئ���ەم ئ��ەت��وان��ێ رۆم��ی��ۆ ب��ێ��ت، ئ��ەوی��ش 

جولێت بێت«.  
دوو ك��ات��ژم��ێ��ر پ��ێ��ش ئێستا ل��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی دەق���ی شانۆیی 
»رۆم��ی��ۆ و ج��ول��ێ��ت« ب���ووم���ەوە، ل��ە رۆڵ���ەك���ەی خ���ۆم دەت��رس��م، 
ب������ەاڵم ئ�����ی�����رادەم ه���ەی���ە ب���ت���وان���م س����ەرك����ەوت����ووان����ە ئ��������ەدای ئ���ەو 
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ك����ارەك����ت����ەرە ع���اش���ق���ە ب����ك����ەم. ب����ە گ��ش��ت��ی��ی ح������ەزم ل����ە ت��راج��ی��دی��ا 
هەیە، لەبەرئەوەی هەموو چركەساتە سۆفت و خۆشەكانی 
ژی����ان ب��ە ت��راج��ی��دی��ای گ����ەورە گ����ەورە گ���ەم���ارۆ دراون، ه��ەم��وو 
ساتە شادەكانمان لە كۆتادا مەحكومن بە تراجیدیا. بەدەر 
لەمە هەست بە گۆڕانێك ئەكەم لە خۆمدا لە چەشنی ئەو 
گۆڕانەی بەسەر كالیگۆالدا دێ لە شانۆمانەی »كالیگۆال«ی 
ئەلبێر كامۆ، كە مێژووی ئەو شانۆنامەیە بۆ كۆتایی سییەكان 
دەگ����ەڕێ����ت����ەوە. ب���ۆی���ە زۆرب�������ەی ج����ار ه���اوڕێ���ك���ان���م ه���ەس���ت ب���ەوە 
دەك����ەن ك���ەم���دوو ب����ووم، زی��ات��ر ب��ەس��ەر خ��ۆم��دا دەت���ەق���م���ەوە و 
شتێك ل��ە ن���اخ���ەوە دەم���خ���وات، ل���ەم دۆخ�����ەدا رس��ت��ەی��ەك��م لە 
»ال��غ��ری��ب«ی كامۆ بیر دێ��ت��ەوە ك��ە دەڵ��ێ »ل��ەب��ەرئ��ەوەی شتێكی 

گرنگم نییە بۆ باسكردن، بەم هۆیە هەمیشە بێدەنگم«. 
من كەسێكی چەپڕەوم، نامۆییەكانم پەیوەندیی بەهێزیان 
ه����ەی����ە ل�����ەگ�����ەڵ دی��������دە م���ارك���س���ی���ی���ەك���ەم ل�����ە روان�����ی�����ن ب�����ۆ دن���ی���ا. 
هاوكاتیش ئیدراكێكی زۆرم هەیە، هەمیشە دەم��ەوێ شتێك 
بگۆڕێت، كەچی هیچ ناگۆڕێ، هەموو شت لە شوێنی خۆیدا 
م���راوەح���ە دەك������ات. م���ارك���س ل���ە ت��ێ��زەك��ان دەرب�������ارەی ف��وی��ەرب��اخ 
دەڵ��ێ��ت »ف��ەی��ل��ەس��ووف��ەك��ان ب��ەش��ێ��وەی ج���ۆراوج���ۆر دن��ی��ای��ان 
�شی ك��ردەوە، ب��ەاڵم قسە لەسەر گۆڕینێتی«. ئێمە دەمانەوێ 
دن��ی��ا ب��گ��ۆڕی��ن، گ��ۆڕی��ن��ی دن��ی��ا ب����ووە ب���ە ئ��ەرك��ێ��ك ل���ەس���ەر ش��ان��ی 
ئێمەی چەپی مارك�شی، ئەو بەشدارییەشم لەهونەردا تەنیا 
بەشێكە لە هەرەوەزییەك بۆ پێشخستنی هۆشیاریی خەڵك، 
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خەڵكێك كە هێشتا مەحكوومە بە مەفهومە كالسیكییەكانی 
ناسیۆنالیزم و لە دیسپۆتیزمی ئاینی و خێڵ نەیتوانیوە دەرباز 
بێت. ئەگەرچی الی هاوڕێكانم هونەر بۆ هونەرە، الی نەوەی 
پێشووش هونەر بۆ جەماوەرە، بەاڵم وەك خۆم لە نێوەندی 
ئ���ەو دووج������ۆرە دن��ی��اب��ی��ن��ی��ی��ە راوەس����ت����اوم. ئ����ەوەش ه���ەر ب��ە وت��ن 
ئ���اس���ان���ە. ل���ەب���ەرئ���ەوەی ئ����ەم ب��اب��ەت��ە ج��ێ��گ��ەی م��ش��ت��وم��ڕی دوو 
گۆشەنیگا و دوو تێڕوانینی دژ بە یەك بووە لە دێرینەوە تاكو 

ئەمێستا. 
ئێستا دوو بەرنامەم هەیە كە دوای نووسینی ئەم چەند 
دێ���ڕە پ��ەن��ای ب��ۆ دەب���ەم، یەكێكیان ل��ە ه��ۆڵ��ی »م��ی��دی��ا« سەیری 
فیلمێكی »ت��ارك��ۆف��س��ك��ی« دەك����ەم، ك��ە ئ��ەم ن���اوە ت���ازە ئاشنایە 
ب��ە ئ��ێ��م��ە و ك��ەچ��ی ئ��ەس��ت��ێ��رەی��ەك��ی گ�����ەورەی ب����واری سینەمایە. 
دوێ��ن��ێ��ش س��ەی��ری فیلمێكی دی��ك��ەم ك��رد ك��ە »ن��ی��ك��والس كەیچ 
و رۆب������ن دی ن����ی����رۆ« ه�����ەردووك�����ی�����ان رۆڵ������ی ت���ێ���دا دەب����ی����ن����ی. ج��ی��ا 
ل�����ەوەش ژم���ارەی���ەك���ی ن����وێ »ژم������ارە 6«ی گ���ۆڤ���اری »ه����ان����ا«م لە 
سویدەوە بەدەست گەیشتووە و نووسینێكی »حەمەسەعید 
حەسەن«ی تێدایە بەناوی »كتێبێكی بەخوێن نووسراو« لە 
پێشدا ئ��ەم��ە دەخ��وێ��ن��م��ەوە و پ��اش��ا دێ��م��ە س��ەر نووسینەكانی 

دیكە. 
1997-9-2
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ئ���ەم���ڕۆ 28-10-1997 دوای 21 رۆژ ح���ەپ���س���ك���ردن، لە 
زی���ن���دان���ی ئ���اس���ای����ش���ی س��ل��ێ��م��ان��ی ه���ات���م���ە دەرەوە. 21 رۆژ ل���ەو 
ش���وێ���ن���ە، ئ���ەزم���وون���ێ���ك���ی زۆری ب���ۆ م���ن دروس����ت����ك����رد. ج���گ���ەرە و 
كهولم لێبڕا بوو، پێموابوو ئەوە ناڕەحەتترین شت بوو بۆ من. 
ل���ەوێ وەك زی��ن��دان��ی ج��ەن��گ م��ام��ەڵ��ەم ل��ەگ��ەڵ دەك����را، ل��ە ن��او 
دەرزەنێك پیاوكوژ و هەتیوباز و دەرمانفرۆش و عەرەب و دزدا 
زی��ن��دان ب��ووم، هەموو زیندانییەكان بە »مامۆستا« بانگیان 
دەكردم، رەنگە ئەمەش پەیوەندیی بەوەوە بێت قاتم لەبەرە و 
بۆینباخم بەستووە، یان بەهۆی شێوازی قسەكردنەوە بێت 
كە زۆر زاراوەی قور�شی سیاسیی و فەلسەفی بۆ ئەو هەژارانە 

تیایە كە لێی تێناگەن.
بیر ل��ەوە دەك��ەم��ەوە زی��ن��دان ناخۆشترین شوێنە، ه��اوڕێ 
»فەهد« دێتە یادم كە چۆن ئەم شوێنە نەفرەتییە نەیتوانی 
چۆكی پێ داب���دا؟. ی��ان ه��ەزارەه��ا ئ��ازادی��خ��وازی ئ��ەم دنیایە كە 
ساڵهای ساڵ لە زینداندا بوون و زیندانیان كردە قوتابخانەی 
خۆڕاگریی و شۆڕشگێڕیی. هەرچەندە من دژی تاقیكردنەوەی 
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ئ��ی��ن��س��ان��ەك��ان��م ل���ەس���ەر م���ەب���ن���ای ئ���ازای���ەت���ی و ت��رس��ن��ۆك��ی، ب���ەاڵم 
دەم��������ەوێ ئ�����ازاب�����م، ئ���ەش���زان���م ئ������ەوە ن���اس���ی���ۆن���ال���ی���زم���ە پ���اڵ���ەوان���ی 
دەوێ، ب��ەاڵم ئ��ەم��ەوێ ب��ەران��ب��ەر ب��ە ئ���ازار و ئەشكەنجەی ئەم 
دەزگ���ای���ە پ���اڵ���ەوان ب���م. چ��وون��ك��ە ئ����ەوان رق���ی زۆری����ان ل��ە خ��ودی 
خ��ۆم و كۆمۆنیزمە، تەنانەت دوێنێ پێش بەربوونم ویستیان 
بە كەفالەتی وازهێنان لە كاری سیاسیی ئازادم بكەن، بەاڵم 
وت��م ئ��ەم��ەوێ ه��ەر لە ژوورەوە بم ن��ەك تەسلیمی داوای ئێوە 
بم. كە ئەمزانی مانەوە لە زیندان زیاتر سوورم ئەكات لەسەر 

بیروڕاكانم. 
ن���اخ���ۆش���ت���ری���ن ش����ت ل�����ەو �ش�����ێ ه���ەف���ت���ەی���ەدا ئ������ەوەب������وو، ك��ە 
داوای ق���ەڵ���ەم و ك����اغ����ەزم ئ����ەك����رد، ب���ە ت����ووڕەی����ی����ەوە وت���ی���ان لە 
ی��ەك��ێ��ت��ی ن�����ووس�����ەران م���ی���وان ن���ی���ت، ئ���ێ���رە ئ��اس��ای��ش��ە ك���ە ت��ێ��ی��دا 
پشتی زۆر كە�شی لە سكی نەرمتر كراوە. ئەو شەڕە دەروونییە، 
ل����ە ئ���ەش���ك���ەن���ج���ەدان���ەك���ان ب����ە س���وێ���ت���ر ب������وو. ئ���اخ���ر م����ن ل���ەس���ەر 
ب��اڵوك��ردن��ەوەی بەیاننامەی سیاسیی دەستگیر ك���راوم، چۆن 
وا مامەڵەم لەگەڵ ئ��ەك��رێ؟ ب��ەاڵم نەگبەتی ئ��ەم رۆژه��ەاڵت��ی 
ن���ێ���وی���ن���ە ئ�����ەوەی�����ە دەزگ��������ا ئ���اس���ای���ش���ەك���ان���ی ب����ە دەس�������ت ك���ۆم���ەڵ���ێ 
پ��ی��اوك��وژ و نیمچە م��اف��ی��اوەی��ە. ك��ە ن���ەك س��ڵ ل��ە س��وك��ای��ەت��ی و 
ئەشكەنجەدان ن��اك��ەن��ەوە، بەڵكو ت��ی��رۆری سیاسیی الی��ان لە 
ق��اوەخ��واردن��ەوە ئاسانترە. ئینجا خ��ۆش ئ��ەوەی��ە حزبەكانیان 
م��ەك��ت��ەب��ی ت��ای��ب��ەت��ی ح��زب��ی��ی��ان ه��ەی��ە ب��ە ن����اوی »م��ەك��ت��ەب��ی مافی 
م������رۆڤ«!!. زاراوەی »م��اف��ی م����رۆڤ« دروش��م��ێ��ك��ە ك��ە زۆرت��ری��ن 
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تاوانی لەژێردا كراوە لەهەموو دنیادا. 
ناخۆشییەكی تری ئەوە بوو، كە كۆمەڵێ لە ئەفسەرەكان 
ئ���ەی���ان���ووت خ���ۆ ئ��ێ��م��ەش م��ارك���ش��ی و چ���ەپ���ی���ن!!. ج���ارێ���ك منیش 
وتم ئێوە كە خۆتان بە لینین ئەزانن، ئەدی خۆ من »تزار«ی 
قەیسەری رووس نیم، چی دەك��ەم لە كونجی زیندانی ئێوە؟. 
ه���ەروام وت��ی، جەالدێكی س��وورف��ل ب��ە كێبڵ ب��ەرب��ووە گیانم، 
هاواریان ئەكرد بەسەرما ئێوە كۆمەڵێ مناڵەورتكەن، رۆژێ 
وەك س����ەگ ه���ەم���ووت���ان ئ��ەت��ۆپ��ێ��ن��ی��ن.! م��ن��ی��ش ب��ێ��ع��ارت��ر ب���ووم 
ل��ەوان ئ��ەم��ووت ئەگەر مناڵەورتكەین، بۆ لێمان ئەترسن؟. 
كابرایەكی تێكسمڕاو بە دەنگێكی نەرم وتی ئێوە زیرەكن بەاڵم 
زۆر دەم���درێ���ژن. دوات���ر زان��ی��م ك��ە ئ��ەو پ��ی��اوە پ��ل��ەدارێ��ك��ی دەزگ���ای 
ئاسای�شی یەكێتییە. ئێستا هاتوومەتە دەرەوە لەبەر خۆمەوە 
ئەڵێم باشە قەڵەم و دەفتەریشیان بهێنابایە چیم ئەنوو�شی؟ 
خۆ من »ئەنتۆنیۆ گرام�شی« نیم لە زیندانەوە فۆرمۆڵەی زۆر 
بنەمای ماركسییەتم بكردایە!. ه��ەر دوو دێ��ڕی بێسەروبەرم 
ئ��ەن��وو�ش��ی ئیتر ب��ۆ خ���ۆم گ��ەی��ان��دە ق��ام��چ��ی؟. ئ���ەم ی��اخ��ی��ب��وون��ەم 

ترسناكە.
1997-10-28
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-6-
ئ����ەم����ڕۆ رۆژێ����ك����ی ن���اخ���ۆش���ە، ت���ەل���ەف���زی���ۆن���ەك���ان ت���ەن���ی���ا ب��ۆن��ی 
م�����ەرگ و ب�������ارووت و خ��وێ��ن��ی��ان ل���ێ���دێ���ت، خ���ت���ووك���ەی ه��ەس��ت��ە 
س��ان��ات��ۆس��ی��ی��ەك��ان��م��ان ئ��������ەدەن. ه����ەم����وو ش��ت��ێ��ك ب���ۆن���ی ش����ەڕی 
گ���رت���ووە، ش��ەڕێ��ك ك��ە ئێستا ن���اوێ���رم ب��ڵ��ێ��م ن���اڕەوای���ە چ��وون��ك��ە 
ب���ە ت��ۆم��ەت��ی خ��ی��ان��ەت ب���ە م��ی��ق��س��ەڵ��ە ژەن��گ��اوی��ی��ەك��ەی ش���ۆڕش 
سەرم لە الشە دەكەنەوە. بڕیارمداوە وەك هەموو رۆژەكانی 
ت���ر س���ەرخ���ۆش ب���م و خ����ۆم ب��ێ��ئ��اگ��ا ب��ك��ەم ل����ەم ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ە كە 
س��ەرچ��ۆپ��ی و خ��ەن��ەب��ەن��دان��ی��ی��ەت��ی ب��ۆ ئ���ەو ك��وش��ت��ارە بێمانایەی 
ل����ەس����ەر دەس���������ەاڵت ل����ە ك����وردس����ت����ان ه����ەی����ە. ك�����ارەب�����اش ن��ی��ی��ە، 
ب��ۆی��ە دەچ����م ب��ۆ ه��ۆڵ��ی م��ی��دی��ا، دەخ��وێ��ن��م��ەوە و گ���وێ ل��ە پ��ارچ��ە 
مۆسیقای »مۆنامۆر« دەگرم. دوێنی لە خوێندنەوەی رۆمانی 
»الحب فی الزمن كولیرا« ی گارسیا ماركیز بوومەوە، لەوانەیە 
ئەمڕۆ شتێك لە گوڵە بەدەكانی »بۆدلێر« بخوێنمەوە. دوای 
ئ��ەوەش ئ��ەڕۆم بۆ ب��اڕی »ن���زار« لە خ��وار چایخانەی شەعب، 
چاوەڕوانی برادەرێكیش ئەكەم بە رێكەوت بیبینم و پێكەوە 

دوو پێك بۆ خەمی قووڵی نیشتمان هەڵدەین.
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ئ����ەگ����ەرچ����ی پ����ارت����ی ب��ی��س��ت رۆژێ�������ك پ���ێ���ش ئ��ێ��س��ت��ا، ل���ەالی���ەن 
خۆیەوە شەڕی راگرت، بەاڵم هێشتا لە بواری كرداریدا، هیچ 
هەنگاوێك بۆ ئاشتی نییە. پێموایە ه��ەردووال ماندووبوون لە 
شەڕ، رەنگە جۆرە رێككەوتنێك بهێننە دی بە لەبەر چاوگرتنی 
ب���ەرژەوەن���دی���ی ه������ەردووال، ل���ەب���ەرئ���ەوەی ش���ەڕەك���ە وەك ئ��ەوە 
نییە لە راگەیاندنەكانەوە با�شی لێوە ئەكرێ، چوونكە چەند 
وردە رۆشنبیرێك وا ب��ۆی چ���وون و پێیانوایە ك��ە دوای 31ی 
ئاب و پێكهێنانی ب��ەرەی ئەنتی پارتی »هاوپەیمانی دیموكراتی 
كوردستان« هیچ ئومێدێك بۆ پێكەوەهەڵكردن و گەڕانەوە 
ب���ۆ ه��اوپ��ەی��م��ان��ی ن���ێ���وان ی��ەك��ێ��ت��ی و پ���ارت���ی ن���ەم���اوە ب����ەو ج����ۆرەی 
لەكاتی »بەرەی كوردستانی«دا هەبوو. لێدوانەكانی مەسعود 
بارزانیش كە وتبووی »دەستی خۆم ئەبڕم گەر جارێكی دیكە 
دەست بخەمەوە دەستی تاڵەبانی« تەنیا قسەیەكی عاتیفییە 

و باهۆزی بەرژەوەندییەكان رایدەماڵێ. 
الی�����ەن�����ی دووەم����������ی پ���رۆس���ێ���س���ەك���ە ئ������ەوەی������ە، ئ������ەو ش������ەڕەی 
نزیكەی �شێ ساڵە و هەشت مانگە بەردەوامە لە پای چی؟ ئەو 
هەموو خوێنە لە بەرژەوەندیی كێ؟. لەوە تێناگەم ئەو خەڵكە 
چ���ۆن ب���ڕوای���ان ك���رد ك��ە ش���ەڕەك���ە دەس��ت��ب��ەس��ەراگ��رت��ن��ی پ���ارەی 
گ��وم��رگ��ی ب��رای��م خەلیلە ل��ەالی��ەن پ��ارت��ی��ی��ەوە؟ خ��ۆ شەستەكان 
و زەم����ەن����ی م���ەالی���ی و ج���ەالل���ی گ���وم���رگ ل���ە ئ�������ارادا ن����ەب����وو. ئ��ەی 
ش���ەڕی ه��ەك��اری و پ��اك��ت��اوی ه��ەش��ت��اك��ان ب��ۆ چ��ی ب����وو؟؟! نەخێر 
ئەمە ش��ەڕی دەس��ەاڵت��ە و مافی خەڵك تەنیا ناونیشانێكە بۆ 
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ب���ەردەوام���ی و رەوای���ی���دان ب��ە ك��ۆن��ەپ��ەرس��ت��ری��ن ش���ەڕی باڵەكانی 
بزووتنەوەی كوردایەتی. لەالی پارتیشەوە ئەوەی لە رۆژنامە 
و تەلەفزیۆنی »گواڵن«ەوە ئەوترێ تەنیا درۆ و پاساوداتاشین 
و سەفسەتەیە. ناوزەدكردنی تاڵەبانی بە شەیتان و شاگردی 
»م���ەك���ی���اڤ���ی���ل���ی« ت���ەن���ی���ا ه���ەوڵ���ێ���ك���ی پ����ووچ����ە ب����ۆ م���ودم���ی���ن���ك���ردن���ی 

شەڕكەر و جەماوەری حزبەكەیان.
ك��ە ساڵی 1992 ه��ەم��وو شتێك ل��ە ن��ێ��وان پ��ارت��ی و یەكێتی 
فیفتی فیفتی دابەشكرا، ئێمەی كۆمۆنیستەكان وتمان كوا 
ماف و ئازادیی خەڵك؟ لە بادینان هاوڕێ نەزیر عومەر »ئارام« 
و لە سلێمانیش »بەكر عەلی«یان تیرۆر ك��ردی��ن!! ئ��ەو زەمەنە 
كە وەزارەتی دارایی بە دەست یەكێتی و كاك »دارۆ«وە بوو، بۆ 
با�شی برایم خەلیل نەبوو؟ ئەوسا كە داهاتی كوردستانیان 
وەك برا بەش دەكرد بۆچی پارتی نەیدەووت جەالل تاڵەبانی 
پ��ی��الن��گ��ێ��ڕی ئ����ەك����ا؟ دی���م���ەن���ەك���ە ئ���اش���ك���رای���ە، ش����ەڕەك����ە ش����ەڕی 
بەرژەوەندییەكانە، كەی بەرژەوەندییەكانیان كەوتە ئاشتی 
واڵت ئ��ەك��ەن ب��ە م��اس��ت��ی م��ەی��و.. س��ی��اس��ەت ق��ێ��زەون��ە و مەڵێن 
شێت ب��ووی گ��ەر بڵێم دوور نییە رۆژێ بێتە پێشەوە دووب��ارە 
برابە�شی داهات و دارایی كۆمەڵگە دابدۆشن و قاقاش لێدەن 
بۆ ئەو »كەر«انەی خۆیان لە شەڕی ناوخۆدا بە كوشتن داوە. 
1997-12-20
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-7-
ئ���ەم چ��رك��ەی��ە، ك��ات��ژم��ێ��ر 7:45 خ��ول��ەك��ی ش�����ەوە، ئ����ەوە دوا 
ج�����گ�����ەرەی پ���اك���ەت���ی دووەم���������ی ئ����ەم����ڕۆی����ە دەی���ك���ێ���ش���م، وات������ە ل��ە 
ب���ەی���ان���ی���ی���ەوە ت���ا ئ��ێ��س��ت��ا ئ���ەم���ە 40 ج���گ���ەرە ب��ك��ێ��ش��م، ت�����ازە ئ��ەم 
جۆرە جگەرەیە دەكێشم، ناوی »كۆنگرێس«ە، ئەم دوكەڵە 
وەك چ��ڕوك��ی دڵ��م وای���ە. ه���ەردوو دووك��ەڵ��ەك��ەم خ��ۆش ئ��ەوێ. 
دوو �ش���ێ پ��ێ��ك��ی��ش��م خ�����واردۆت�����ەوە و م��ێ��ش��ك��م ك��ەم��ێ��ك ئ���اڵ���ۆزە، 
خ���ەی���ااڵت���ی س���ەی���ر س���ەی���ر ب���ەن���او ئ����ەو دن���ی���ا ق���ووڵ���ەی م��ێ��ش��ك��م��دا 
هاتوچۆ دەك���ات، خ��ەون��م ه��ەی��ە و ئ��ەم واڵت���ەش ه��ی ئ���ەوە نییە 
هیچ خەونێكت هەبێت، لە واڵتی جەهلی هەزار ساڵە و نغرۆی 
كەلتووری خێڵ و چەك و خوێن، خەونبینین بە تایبەت ئەو 
جۆرە خەونانەی ئێمە هەمانە، تابۆ و سنوور شكاندن و درز 

خستنە عەر�شی خودایە. 
خ��ەڵ��ك��ی ئ���ەم واڵت����ە، ك��ۆی��ل��ەی پ���ارە و ورگ��ی��ان��ن، مێشكیان 
ف���ەرام���ۆش ك�����ردووە، ع��ەق��ڵ ئ��ەس��ی��رێ��ك��ی ه��ەم��ی��ش��ەی��ی زی��ن��دان��ی 
ئ���ای���ن و خ���ێ���ڵ و ن���اس���ی���ۆن���ال���ی���زم���ی پ����اش����ك����ەوت����ووی ك���������وردە. پ����ارە 
خوایەكی نوێیە و زۆرترین بەندەی هەیە. »ماركس« لە زمانی 
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»ش��ك��س��پ��ی��ر«ەوە وەس��ف��ی پ����ارە دەك����ات ب����ەوەی »خ��وای��ەك��ی روون 
و ئ��اش��ك��رای��ە و ق��ەح��پ��ەی��ەك��ی گشتیی و  ج��ی��ه��ان��ی��ی��ە«. س��ەی��ری ئ��ەو 
ب���ازاڕە ب��ك��ەن، ه��ەرچ��ی دەبینیت ه��ەر را دەك���ات، ه��ەراوه��وری��ای��ە، 
پاڵەپەستۆ و قەرەباڵغییە، هەمووی بە دووی فلسدا را دەكات. 
ئەرێ بۆ كەسێك هەیە بزانێت پارە خوا نییە؟ بۆ كەسێك هەیە 
بزانێت پارە بۆ خۆ�شی خۆی سەرف بكات؟. وەك هەمیشە باوكم 
دەیووت »زۆربەی پارەدارەكان لەگەڵ پاسەوانی بانكەكان هیچ 

جیاوازییەكیان نییە«.
كێشەكەم هەر ئ��ەوە نییە دوژمنایەتییەكی عەقاڵنیم هەیە 
لەگەڵ كۆمەڵگە، بەڵكو كێشەیەكی تریشم هەیە كە عاشقم، 
ئ���ەم ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ە س���ەرب���اری ئ����ەوە ع��ەق��اڵن��ی ن��ی��ی��ە، ه��ەس��ت��ەك��ی و 
عاتیفی و عیرفانیش نییە. هیچ شتێك هێندەی س��ۆز و عەشق 
ل��ەم واڵت��ە هێڵی س���ووری ب����ەدەوردا نەكێشراوە، كۆمەڵگەیەك 
رش��ان��ەوەی ل��ە عەشق بێت، ه��ەر ب��ۆ ئ��ەوە باشە وێ��ران��ی بكەیت. 
ه��ەر بۆ ئ��ەوە باشە ی��ەك ش��ەق لە دابونەریتەكانی هەڵبدەیت و 
بیخەیتە ناو زەبالەی خۆڵەوە. »هۆبز« دەیووت »مرۆڤ گورگە 
بۆ برای مرۆڤی خۆی«. ئەمە كتومت ئەو دۆخەیە لە كوردستان 
بوونی هەیە، م��رۆڤ دەبینی تەنیا جانەوەرێكە بۆ خ��واردن��ی برا 
مرۆڤەكەی. ئای خودا تۆبڵێی لە مرۆڤ دڕندەتر چ ئاژەڵێك بێ؟. 
ع���اش���ق���م و ك���ێ���ش���ەی ع���ەش���ق���م ه����ەی����ە، وەك پ���ێ���وی���س���ت ن��ی��م 
ل���ەگ���ەڵ م���ەع���ش���وق���ەك���ەم، زوو زوو دڵ����ی دەش���ك���ێ���ن���م، ك���ە لێشم 
دوور دەكەوێتەوە، وەك »نزار قەبانی« لە شیعری »بەلقیس«دا 
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دەڵ����ێ »ب��ەل��ق��ی��س، ل��ێ��م ون م���ەب���ە.. ل���ەب���ەرئ���ەوەی دوای ت����ۆ.. خ��ۆر 
ك�����ەن�����ارەك�����ان روون����������اك ن������اك������ات������ەوە«. ل�����ە ح����اڵ����ێ����ك����دام ن����ەدەت����وان����م 
دەس��ت��ب��ەرداری عەشق ب��م و ن��ەدەت��وان��م دڵ��ی مەعشوق راب��گ��رم، 
پەرەگرافێكی رۆمانی »ساتێ م��ەرگ.. ساتێ عەشق«ی ریمارك، 
بۆ ئێستای من زۆر گونجاوە. مەبەستم لەم پەرەگرافەیە »زۆر 
دڵتەنگم، ئەوەندە مەراقم هەیە پێدەچێ بمكوژێت.. بریا توانام 
هەبووایە لە یادت بكەم، ئەوكات بە سۆزێكی پووچ و بێ نرخەوە 
دەڕۆیشتم، هەرگیز هەستم بەخۆم نەدەكرد، لەو بەختەوەرییە 
رەش�������������ەدا دەژی�������������ام ك������ە دی����������وە ن�������ەی�������ارەك�������ەی خ���ۆش���ب���ەخ���ت���ی���ی���ە«. 
ه��ەن��اس��ەك��ان��م خ��ەری��ك��ە ئەمخنكێنن، خ��ەون��ەك��ان��م ئ����ازاری چ��اوم 

ئەدەن. 
ع���اش���ق���ێ���ك���ی ف���اش���ی���ل���م، ب����ۆی����ە خ����ەری����ك����ە دەب�����م�����ە ش���اع���ی���رێ���ك���ی 
ب����اش، ع��اش��ق��ێ��ك��ی ف��اش��ی��ل��م ب��ۆی��ە خ��ەری��ك��ە دەب���م���ە م��ەی��خ��ۆرێ��ك��ی 
ب��اش، عاشقێكی فاشیلم بۆیە خەریكە دەبمە عارفێكی باش، 
عاشقێكی فاشیلم بۆیە خەریكە دەبمە بێ نەوایەكی شار. هیچ 
شتێك نییە پ��ێ��وەی ب��ن��ازم، ت��ەن��ی��ا ئ���ەوە ن��ەب��ێ��ت رۆژێ����ك ل��ە رۆژان 
ت��وان��ی��م دڵ���ی ج��وان��ێ��ك��ی ئ��ەف��س��ان��ەی��ی ب��ەدەس��ت��ب��ه��ێ��ن��م، ل���ە ك��ات��ێ��ك��دا 
خەریكە لە دۆزەخی دڵڕەقیمدا دەیسووتێنم. نازانم چی دەڵێم، 
بەاڵم ئەوەی دەیڵێم هەقیقەتی خۆمە، وەلێ لەسەر هەقیقەت، 
وتەكەی ئۆسكار وایڵد بەبیر دەهێنمەوە كە دەڵێ »ئەندێشە الی 

شاعیر هەقیقەتە، هەقیقەتیش هیچ شتێك نییە«.  
1997-12-25
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دیسان ئەمڕۆش، بە رەشبینییەوە لە خەو رادەچڵەكم، 
دەستم خستۆتە ژێر چەناگەم و سەرم بەسەر كتێبێكدا شۆڕ 
ك��ردۆت��ەوە، دەخوێنمەوە بێ ئ��ەوەی بزانم ئەمە چ سوودێكی 
ه��ەی��ە؟. ئ��ی��رەی��ی ب��ەوان��ە دەب���ەم ك��ە م����ردوون. چ���وون م���ەرگ بۆ 
رۆژگارێكی پڕ كوێرەوەریی وەك ئەمڕۆ كە تەمی شەڕ ئاسمانی 
گرتووە رزگارەكە. مەرگ رزگارەكە. هەر چەند بیر دەكەمەوە، 
ه��ۆی��ەك نابینم، وەك ئ��ەو خەڵكە گەشبین ب��م، ئ��ام��ڕازێ��ك بۆ 
گەشبینی شك ن��اب��ەم، جگە لە درۆ. »كۆڵن وڵسن« ب��اس لە 
داڕووخ���ان���ی م��رۆڤ��ای��ەت��ی ه���اوچ���ەرخ دەك����ات و پ��ێ��ی��وای��ە ه��ەم��وو 
شتێك بەرەو خاڵی پایانی خۆی دەڕوات. ئیدی هەموو شتێك 
ل��ە ك��ۆت��ای��دای��ە. دڵ��ن��ی��ام رۆژێ���ك���ی دوور ن��ی��ی��ە ك��ە م����رۆڤ ل��ەس��ەر 
زەوی وەك دەی���ن���اس���ۆرەك���ان ئ��ی��ن��ق��راز دەك������ات. ب����ەاڵم ل���ە پ��اش 
چی؟. لە پاش ئەوەی گەردوون وێران دەكات، وەك درێغی�شی 

نەكردووە.
ت���ۆ س���ەی���ری ئ����ەم دن��ی��ا پ���ووچ���ە ب��ك��ە، س��ام��ان��ی 130 ك��ەس 
لە ئەمەریكا، هەموو كیشوەری ئەفەریقای پێ دەك��ڕدرێ��ت!. 
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سەیر بكە سااڵنە رۆژئ���اوای النكەی هیومانیزم و لیبرالییەت 
و ب��ازاڕی ئ��ازاد، سەدەها هەزار تۆن دانەوێڵە و گەنم، نغرۆی 
ئۆقیانووس دەك���ات، كەچی لە روان���دا و تانزانیا و كیشوەری 
رەش، م����رۆڤ ل���ە ب���ێ ن��ان��ی دەم���رێ���ت ل���ە ب���رس���ان���دا. ت���ۆ س��ەی��ری 
»ش����ەپ����ۆل����ی س���ێ���ی���ەم���ی ژی��������اری م����رۆڤ����ای����ەت����ی«ی����ەك����ەی ت���ۆف���ل���ەر و 
»ك���ۆت���ای���ی م����ێ����ژوو«ەك����ەی ف���ۆك���ۆی���ام���ا ب����ك����ەن، چ�����ۆن دن����ی����ای ل��ە 
ئاشوبێك هەڵكێشاوە لە ئەفسانەی »بابلی«شدا نموونەی 
نەبینراوە. ئەمە ئەو رۆژگارەیە »نزار قەبانی« با�شی دەكات، كە 
برسییەكان ددانیان لە مانگی چ��واردە گیر ك��ردووە، چوونكە 

شێوەی لە نان دەچێت.
ب���ە ب������ڕوای م����ن، دەس�������ەاڵت ل���ە پ��ش��ت��ی گ��ەش��ب��ی��ن��ی��ی��ەوەی��ە، 
گ��ەش��ب��ی��ن��ەك��ان ب��ی��ان��ەوێ و ن���ەی���ان���ەوێ خ��زم��ەت��ك��اری سیستمی 
ك���ۆن و داڕزی������وی ح��ك��ووم��ەت��ەك��ان��ن. ئێستا م��ن ل��ە ح��اڵ��ێ��ك��دام 
كە »ئ��ەدگ��ار ئ��االن پ��ۆ« هەمیشە دەی��ووت��ەوە »پ��ڕاوپ��ڕم لە ئ��ازار 
و ت��رس و پ��ووچ��ی«. م��ن لێوانلێوم ل��ە نهێلیزم. خەڵك چ��ۆن بیر 
ئەكاتەوە با بیكاتەوە، چوونكە رقم لەو شتانەیە كە زۆرینەی 
خەڵك بڕوایان پێیەتی و پیادەی دەكەن، من ئەنتی كەلتووری 
بااڵدەستم، رقم لەو مێگەلییەیە كە بەرهەمی ناسیۆنالیزمی 
ش����وان����ك����ارەی ك��������وردە. م����ن رق�����م ل�����ەو ژی���ان���ەش���ە ك����ە ب���ەش���ای���ی و 
ه��ەل��ه��ەل��ە دێ��ی��ت��ە ن���اوی و ب��ەش��ی��ن و رۆ رۆ ل��ێ��ی دەردەچ�����ی، وەك 
»ح���ەس���ار«ەك���ەی »ش���ێ���رزاد ح���ەس���ەن«، »م���ن ب��ە ه��ەل��ه��ەل��ەی 
شایی هاتمە ناو حەسار، بەاڵم دەبینن بە وەلوەلەی شین لێی 
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دەچمە دەرێ«. ئای خودایە لە جوانی »حەسار و سەگەكانی 
باوكم«. 

چ���ەن���د س��ەخ��ت��ە ئ��ێ��م��ە ل���ە واڵت���ێ���ك���دا م��ەح��ك��وم ك���راوی���ن بە 
ژیان خوێنی پەپوولەی تیا دەڕژێ و سەرچۆپی مەرگی ناسكیی 
ت���ی���ا دەگ�����ی�����رێ، ك���ەچ���ی ل��������ەوالوە خ��ێ��ڵ��ی ج���ن���ۆك���ە ف����ەر�ش����ی س����وور 
لەبەرپێیان رادەخ��رێ!. ئەوەتا من بەو تەمەنە كورتەی هەمە 
ه��ێ��ن��دەی ه����ەزار س���اڵ ئ�����ازارم ب��ی��ن��ی��وە و وام ل��ێ��ه��ات��ووە ل��ە رووی 
دەروون���ی���ی���ەوە ب��ووم��ەت��ە ك��ەس��ێ��ك��ی م���اس���ۆ�ش���ی، چ��ێ��ژ ل���ە ئ�����ازار و 
خ��ەم��ەك��ان��م وەرئ���ەگ���رم چ��وون��ك��ە خ���ەم و ئ����ازار پ��ان��ت��ای��ی ژی��ان��م��ی 
داگیر ك���ردووە. خەمی من بۆ ن��ان نییە، ئەگەرچی خەمی نان 
هێشتا خ��ەم��ی زۆری���ن���ەی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ە، خ��ەم��ی م��ن ك��ڵ��ۆم��دان��ی 
خ���ەون بینینە. خ��ەون��ی م��ن، لوتكەی ئ��ازادی��ی��ە ن��ەك ق��ەف��ەزی 
ئ��اس��ن��ی��ن��ی ك���ەل���ت���ور و ئ���ای���ن و س���ی���اس���ەت و دەس���������ەاڵت. ل���ەب���ەر 
خ���ۆم���ەوە وڕێ���ن���ە ئ���ەك���ەم وەك چ���ۆن خ��ول��ە ش��ێ��ت وڕێ��ن��ەك��ان��ی 
خ��ۆی ل��ەس��ەر كارتۆنە ج��گ��ەرە ئ��ەن��وو�ش��ێ و ب��اڵوی��ان ئەكاتەوە، 
فرمێسك ئ��ەڕژم و فرمێسكم بەم جۆرە تەوزیف ك��ردووە لە 

وڕێنەیەكما:
پرسیاری ئەوە مەكە بۆچی فرمێسك دەڕێژیت؟

پرسیاری ئەوە بكە بۆچی فرمێسك ناڕێژیت؟.
1998-1-15
سلێمانی - سەهۆڵەكە	
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زۆر تەنیام، تەنیاییەكی ترسناك، ئەمڕۆ لە هەموو رۆژێك 
زیاتر چێژ لە تەنیایی خۆم وەردەگرم. ئەوەتا لەناو ئەم هەموو 
دۆس�����ت و ه���اوڕێ���ی���ەدا ه���ەس���ت ب���ە ت��ەن��ی��ای��ی دەك������ەم، خ����ۆم وا 
دەبینم وەك ئەوەی خەڵكی هەسارەیەكی تر بم، بیركردنەوەم 
ن��ام��ۆ و ج����ودای����ە. ئ�����ەوەی پ��ێ��ی��دەوت��رێ ب���ی���رك���ردن���ەوەی گشتیی، 
ل��ە دژی م��ن��ە، چوونكە هەرگیز ن��ام��ەوێ خ��ۆم بخەمە ن��او ئەو 
ف��ەزا و هەلومەرجەی دەمكاتە تاكێكی كالسیكی و تەقلیدیی 
ت��اك��و ه���ەم���ان ئ���ەو ق���ەوان���ە ب��ڵ��ێ��م��ە ك���ە ك��ۆدەن��گ��ی��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
لەسەرە، نەخێر رقم لەم مێگەلییە دەبێتەوە، خەبات دەكەم 
ل���ە پ��ێ��ن��اوی دروس���ت���ك���ردن���ی م��ن��ێ��ك��ی ج���ی���اواز و ن����ام����ۆدا. ن���ام���ەوێ 
لەسەر ئەم شێوازە نەریتییە خۆم بینا بكەمەوە كە كۆمەڵگە 

سەپاندوویەتی.  
ئ��ۆس��ك��ار وای���ڵ���د، وت��ەی��ەك��ی ج��وان��ی ه��ەی��ە و دەڵ��ێ��ت »ك��ات��ێ��ك 
ه���ەم���وو ك����ەس ل���ەگ���ەڵ م���ن���دا ه������اوڕا ب������وون، ئ���ەوك���ات���ە دەزان�����م 
ه��ەڵ��ەی��ەك��م ك�����ردووە«. ئ���ەوە ه��زری��ن��ی منیشە، چ ك���ارم ب��ەوەی��ە 
ك��ێ ل��ەگ��ەڵ��م ه����اوڕای����ە؟، گ��رن��گ ئ���ەوەی���ە ل��ەگ��ەڵ ك���ەس ه���اوڕا 
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ن��ی��م. ئ��ەن��ت��ی��م، ی��اخ��ی��م، ت�����ووڕەم، ب����ڕوام ب��ە رای گشتیی نییە، 
الی من رای گشتیی قسەی قۆڕە، مەگەر »گۆستاڤ لۆبۆن« 
بتوانێ ئەو سایكۆلۆجیا گشتییەی جەماوەر �شی بكاتەوە كە 
دواج��ار سایكۆلۆجیایەكی مێگەلییە. كاتێ لەو مێگەلە خۆت 
جیا دەكەیتەوە، ئەزانی پرۆسەی لە دایكبوونی تاكێكی ئازاد 

چەند سەخت و پڕ ئێش و ژانە. 
ئ����ەم����ڕۆ زۆر ب����ە ق����ووڵ����ی ك���ەوت���م���ە خ����وێ����ن����دن����ەوەی ك��ۆم��ەڵ��ە 
چ���ی���رۆك���ی »گ����ەڕەك����ی داه����ۆڵ����ەك����ان«ی ش����ێ����رزاد ح����ەس����ەن. ئ��ەم 
ب���ەره���ەم���ە گ��ەی��ش��ت��ۆت��ە ل��وت��ك��ەی ج���وان���ی و داه��ێ��ن��ان��ی ئ���ەدەب���ی. 
»گ������ۆت������ە« وت�����ەن�����ی »ئ�����������ەوەی ب�����زان�����ێ ج�����وان�����ی چ���ی���ی���ە، ه��ەم��ی��ش��ە 
ت��ەن��ی��ای��ە«. ب��ۆی��ە ئ���ەم ب��ەره��ەم��ە زۆر ن��ام��ۆ و ت��ەن��ی��ای��ە، ه���ەروەك 
چۆن نووسەرەكەی نامۆ و تەنیایە. كۆمەڵگەی ئێمە ئاڵۆ�شی 
هەیە بە ئیرۆتیكا و جوانی، بەپێچەوانەوە كۆمەڵگەیەكە تا 
س��ەر ئێسك عوسابی و ساناتۆسیی، ت��ا س��ەر م��ۆخ ن��ەخ��ۆش و 
بێمانا. لەم زڕە خاكەدا ئەگەر بەرهەمێكی جوانیش لە دایك 
ب��ێ��ت، ئ��ەگ��ەر ب��ی��رك��ردن��ەوەی��ەك��ی ج��وان��ی��ش چ���رۆ ب��ك��ات، دڕك و 
داڵ���ی ئ��ای��ن و ك��ەل��ت��وور و داب��ون��ەری��ت��ی ك���ۆن، گ��ەم��ارۆی ئ���ەدەن و 
گەرووی دەتاسێنن، بەهەر نرخێك بێت دەنگی كپ و خامۆش 

دەكەنەوە. 
ئەمڕۆ لەگەڵ دلبەر دوای م��اوەی��ەك لە دڕدۆن��گ��ی و یەكتر 
ئ����ازاردان����ی رۆح�����ی، پ��ێ��ك��ه��ات��ی��ن��ەوە و وا ب���ڕی���ارە س��ب��ەی ئ���ێ���وارە لە 
ه��ۆڵ��ی »م��ی��دی��ا« ی��ەك��ت��ر ببینین. ل��ێ م��ن و ئ����ەو، دوو ك��ەس��ای��ەت��ی 
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ج���ی���اوازی���ن، ب����ەاڵم ع��ەش��ق ه��ەردووك��م��ان��ی ل��ە ی���ەك دۆزەخ����دا 
س����ووت����ان����دووە، دەس���ت���ی ق�����ەدەر ك���ۆی���ك���ردووی���ن���ەوە. س���ارت���ەر لە 
زمانی »جۆبیتەر«ەوە دەڵێ »ئەو خەونە خوێناوییانەی تۆیان 
شڵەژاندووە، جۆرە پاكێتییەكیان تێدایە«. بێگوومان ئەمە 
ئ�����ەو رس���ت���ەی���ەی���ە ب����ە ن����ی����ازم س���ب���ەی ب����ە دل����ب����ەری ب���ڵ���ێ���م. خ���ەون���ە 
ترسناكەكانی هەمیشە پاكێتییەكی سەیریان لە خۆگرتووە. 
دڵنیام ئ��ەم ئاشتییە زۆر ناخایەنێ و دی��س��ان قۆناغێكی تری 

شەڕ و دڕدۆنگی دەست پێدەكاتەوە. 
خەونی ئەو پیاسەی ئێواران و ماڵێكی ئ��ارام و كوخێكی پڕ 
بێدەنگی و سەیری دیمەنێكی رووب��ار و منداڵێكی روو گەشە، 
خەونی منیش فەوزا و ژێراوژووركردنی كەلتووری كۆمەڵگەیە. 
ب���ەه���ەم���وو ه���ێ���زم���ەوە دژی ئ����ەو ن���ەری���ت���ە ب����اوان����ە دەج���ەن���گ���م كە 
قەناعەتی كۆنكرێتی دلبەرە. ئاخۆ ئەم دوو خەونە دژ بەیەكە 
چ����ۆن دەك���رێ���ت ب���ە ی����ەك ب����گ����ەن؟!!. ت���ەن���ان���ەت ل�����ەوە زی��ات��ری��ش 
ئ����ەو ژی����ان وەك ح����ەالوەی����ەك دەب���ی���ن���ێ، م���ن وەك ئ��ازارك��ێ��ش��ان 
و ت��اڵ��ی، ن���ازان���م ب��ۆچ��ی زۆر ب����ڕوام ب���ەو وت���ەی���ەی »ه��ەم��ەن��گ��وای« 
هێناوە كە لە كاتی خۆكوشتنەكەیدا نووسیبووی »ژی��ان بە 
ناكامی دەبینم«. نهۆ گەیشتوومەتە دوا پلەی عەبەسییەت 
و نیهیلیزم، ت��ازە بە ت��ازە دلبەر ئەیەوێ بە خەندەیەك لەگەڵ 

ژیان ئاشتم بكاتەوە.  
 1998-2-1



36

-10-

ئ��ێ��س��ت��ا ك��ات��ژم��ێ��ر 7ی ئ���ێ���وارەی���ە »رۆژی 18-4-1998«. لە 
بارەگای كۆمیتەی رابەری حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی لەگەڵ 
كۆمەڵێك هاوڕێ وەستاوین، لەوانە »شاهۆ عێراقی، ئەحمەد 
ح��ەم��ەف��ەرەج، ئاسۆ ع��وس��م��ان، س���روود خالید« و هەندێكی 
ت��ری��ش. دڵ��م��ان ت��ەن��گ��ە و خ��ەف��ەت��ب��اری ل��ە دەس��ت��دان��ی ه����ەردوو 
هاوڕێی سەركردە »شاپور عەبدولقادر« و »قابیل عادل«ین. 
چوار رۆژ پێش ئێستا من لە هەولێر بووم و ساتێكی زۆر لەگەڵ 

هاوڕێ »شاپور« دانیشتم. 
ئ����ەم ع����ەس����رە، ن���زی���ك���ەی ك��ات��ژم��ێ��ر 5:30 ب�����وو، ك���ە ه����اوڕێ 
»وری��������ا« ه���ات���ە الم�������ان، ه����ەواڵ����ی ت����ی����رۆری ئ�����ەو ه���اوڕێ���ی���ان���ەی پ��ێ 
راگەیاندین. من و »رێگا رەئوف« لەم كاتەدا بەیەكەوە بووین 
لە نزیك »عیمارە	 عەتار«. لەچاالكیدا بووین بۆ ئامادەكاریی 
م���ەراس���ی���م���ی ی���ەك���ی ئ����ای����ار، چ���وون���ك���ە ك���ۆم���ی���ت���ەی م���ەراس���ی���م ل��ە 
هەفتەیەك پێش ئێستاوە دەستی بەكار ك���ردووە. »رێگا« وتی 
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ب��ا دەس���ت هەڵبگرین و خ��ێ��را ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب���ارەگ���ای كۆمیتەی 
راب��ەری. ئیدی هاتینەوە و ئێستا بارەگا قەرەباڵغ و خرۆشاوە 
و پەیتا پەیتا هاوڕێیان دێنە بارەگا. هاوڕێ »جەمال محسن« 
بانگی ك��ردم، كە تفەنگێك هەڵبگرم، ئێستا كاڵشینكوفێكی 
كوبی دوو دەسكم لە شاندایە، لەسەر باڵكۆنی قاتی دووەم 
وەستاوم و ی��ادی ئەو هاوڕێیانە وەك شریتێكی سینەمایی بە 
مێشكمدا دەڕوات. س��ەی��رە ب��ە چاوتروكاندنێك كۆمەڵگەی 
ئ��ێ��م��ە دوو ئ��ی��ن��س��ان��ی م����ەزن����ی ق������ەدر ن����ەگ����ی����راوی ل����ە دەس����ت����دا، 
شەمشەمەكوێرەكان بە ئاسانی فوویان ل��ەم چ��را رووناكانە 
كرد. لە دڵەوە ئەگریم و بەسەر زارەك��ی خۆم بە بەهێز نیشان 
ئ����ەدەم. ل��ە رۆح����ەوە ب��ری��ن��دارم و ل���ەرووك���ەش���دا وا خ��ۆ نیشان 
دەدەم، بەرگەی كۆستی زۆر لەمە گەورەترم گرتووە. ئێستا 

تەمسیل دەكەم، بوومەتە ئەكتەری شانۆیەكی پانتۆمایم. 
هاوڕێیان ئەڵێن، ئەم رووداوە ناخۆشە، پێی وتین »ئیدی 
كاتی ئەوەیە حزب چەكداری هەبێ« یان »ئەبێ حزب مەكتەبی 
عەسكەریی خۆی و هێزی چەكداریی خۆی هەبێت بۆ پاراستنی 
بارەگا و كادرەكانی«. نازانم بۆچی ئەو بڕیارەم پێ عەقاڵنی نییە؟ 
بەاڵم تێدەگەم ئێمە حزبێكین السایی ستالینیزم ئەكەینەوە، 
ئەگەرچی ئێمە با�شی گ��ەڕان��ەوە بۆ »م��ارك��س« ئەكەین. پێشتر 
ئێمە ك��ە دژی ه��ەن��دێ چەمكی س���واوی حزبی ب��ووی��ن، ئێستا 
ئ��ەم بابەتە ناكۆكییەكانمان قووڵتر ئەكاتەوە، بەتایبەت كە 
پێش چەند مانگ فراكسیۆن لە كاتی كۆنگرەی یەكەمدا لە 
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ح��زب جیابوونەوە، هەڵبەت گومان لە من ئەكەن كە سەر 
ب��ە »ف��راك��س��ی��ۆن« ب���م، ب��ەه��ۆی ئ����ەوەی م��ن ب��ەه��ۆی مامۆستا 
»دڵ���ش���اد م���ەج���ی���د«ەوە پ��ەی��وەن��دی��ی��م ب��ە ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەوە 

كردووە. 
ئ��ەم��ڕۆ رۆژێ���ك���ی ن��اخ��ۆش��ە ل��ە ن���او ب���ی���رەوەری���ی م��ن��دا، ه���اوڕێ 
شاپور ئەندامی مەكتەبی سیاسیی و ه��اوڕێ قابیل ئەندامی 
ك��ۆم��ی��ت��ەی راب�����ەری ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت، ل��ە ه��ەول��ێ��ر ب��ەدەس��ت��ی 
ت��ی��رۆرس��ت��ان��ی ئ��ی��س��الم��ی گ��ی��ان��ی��ان ب��ەخ��ت��ك��ردووە، ئ��ێ��م��ەش لێرە 
دەس��ت��ەپ��اچ��ەی��ن، ه��ەن��دێ��ك ل���ە ه���اوڕێ���ی���ان ل���ە گ���ری���ان ب����ەوالوە 
چیتریان لە دەست نایەت. ئێستا »حاجی معتەسەم« هاتە الم 
و وتی »ناسك« واتە هاوڕێ »ناسك ئەحمەد« بانگت دەكات. 
دەمەوێ بڕۆم بۆ الی ناسك و بزانم چ كارێكی هەیە، بۆیە ئەم 
دێ��ڕان��ە ت����ەواو ل���ێ���رەدا. پ��ێ��ش ئ����ەوەی ب���ڕۆم ئ��ەم��ەش ئ��ەن��ووس��م: 
ب��اوك��م ق��ورب��ان��ی��ی��ەك��ی دەس��ت��ی س��ی��اس��ەت، دای��ك��م پاسارییەكی 
ی��اخ��ی ك���ە ه��ێ��ش��ت��ا ل���ە ف��ڕی��ن ب����ەردەوام����ە، خ��وش��ك��ەك��ان��م چ��ەن��د 
ت���اب���ل���ۆی���ەك���ی زەی����ت����ی دەس����ت����ەی����ەك پ�����ی�����رەژن، ب���راك���ان���م ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك 

حكایەتی بەر ئاگردان، خۆیشم تنۆكێكی نەرمی باران. 

تێبینی: ئەمە شیعر نییە تەنیا قسەیەكی سادەیە و تەواو. 
1998-4-18
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من سەر لە دووفاقیی ك��ورد دەرن��اك��ەم، عەلی وەردی هەر 
ئەوەندەی پێكرا چەند كتێبێك لە بارەی دەبڵ كەسێتی تاكی 
عێراقی و رۆژهەاڵتییەوە بنوو�شێ، وا بزانم ئەویش بەم داخەوە 
سەری نایەوە. ئەمڕۆ بۆ یەكەمجار كتێبی »تەوتەم و تابۆ«ی 
»فرۆید«م خوێندەوە. لە داخی بیركردنەوە لە درۆی خەڵك و 
دووف��اق��ی تاكی ك��ورد بە با�شی تێنەگەیشتم، بۆیە سەرلەنوێ 
دەب��ێ��ت بیخوێنمەوە. هەمیشە رەخ��ن��ەم ل��ێ��دەگ��رن، ك��ە هیچ 
دیپلۆماسیەتێكم نییە، ئەتەكێت ن��ازان��م، دوای���ی ب��ۆم روون 
ب����ووەوە ئ���ەو ش��ت��ەی پ��ێ��ی دەوت����رێ دی��پ��ل��ۆم��اس��ی��ی��ەت بریتییە لە 
ئیزدواجییەت و ماسك بەستن و گەمەكردن لەسەر هەموو 
پ���ەت���ەك���ان. ئ������ەوەش ب���ە م���ن ن����اك����رێ، پ��ێ��م خ���ۆش���ە ئ��ی��ن��س��ان��ێ��ك��ی 
ن���ادی���پ���ل���ۆم���ا�ش���ی و ب���ێ ئ��ەت��ەك��ێ��ت ب���م وەك ل������ەوەی ئ���ی���زدواج���ی و 
درۆزن بم. كامۆ وتەنی خۆشترە بە پێوە بمرین، نەك لەسەر 
ئ��ەژن��ۆ ب��ژی��ن. ژی��ان��ی��ش چ��ەن��د ل��ەح��زەی��ەك��ی بێمانایە ئ��ی��دی ئ��ەم 
ه���ەرا و ه��ۆری��ای��ەی ب��ۆچ��ی��ی��ە؟. رق���م ل��ە ژی���ان ن��ی��ی��ە، تائێستاش 
هەوڵی خۆكوشتنم نەداوە، بەاڵم ژیانیش بەو شێوەیەی ئێمە 
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مومارەسەی ئەكەین دیوێكی تری مردن و بەرزەخە.
س��ەی��ری ب��ك��ە، سیاسیی درۆزن، م��ەال و ق��ەش��ەی درۆزن، 
ن���ووس���ەری درۆزن، ژن���ی درۆزن، پ��ی��اوی درۆزن، م��ام��ۆس��ت��ای 
درۆزن، ك��اس��ب��ك��اری درۆزن و ه���ت���د... چ���ەن���دە رێ����ز ل��ێ��گ��ی��راون، 
ك����ەچ����ی ه������ەر ك������ەس ه���ەق���ی���ق���ەت ب���ڵ���ێ وەك ش���ێ���ت م���ام���ەڵ���ەی 
ل��ەگ��ەڵ دەك���رێ. راس��ت��ە هەقیقەت شتێكی رێ��ژەی��ی��ە و ئێمەی 
ن����ەوەی دوای ئ��ەن��ش��ت��ای��ن ش��ەرم��ە بڵێین ه��ەق��ی��ق��ەت رەه��ای��ە، 
بەاڵم كاتێك من بە جیددی فەرمانبەری دەوڵەتم یان پیاوی 
ئ��ای��ن��م ی���ان ن��ووس��ەرێ��ك��ی الت و ل���ەوێ���ر، ب��ۆچ��ی ئ��ەگ��ەر س��رك��ەی 
درۆ نەكەمە ئیش و قسەكانمەوە، خۆشەویست نیم، گوێم 
لێناگیرێ، قسەم ن����اڕوات؟؟؟ چ��وزان��م ئ��ەم خەڵكە ب��ۆ وان، 
ب��ەاڵم ئ��ەزان��م زۆرب���ەی خەڵك ب��ێ پرنسیپ و ب��ەه��ان و ئاینیان 
دۆالرێ��ك��ە. لە خزمەتی بۆرژوایەكی چاوبر�شی ئەبنە جووتێك 
ج���زم���ە، ب�����ەاڵم ل���ە ب���ەران���ب���ەر ئ��ی��ن��س��ان��ێ��ك��ی ه������ەژار و ب���ێ ن������ەوادا، 
وەك شێر سنگ دەك��وت��ن. ئ���ەدی خ��ۆ م��ن ل��ە چینی س����ەرەوە و 
ب��ۆرج��وازم، ب��ەاڵم رق��م ل��ە فەرهەنگی ب��ۆرج��وازی��ی��ەت��ە. رق��م لە 

ئاكار و لوتبەرزیی دەوڵەمەندەكانە.
پێشنیازیك لە مێشكما گینگڵ ئەخوا ئەویش ئەوەیە كاتی 
ئەوە هاتووە فەرهەنگی زمانەوانی لە دەستەواژەی مرۆڤایەتی 
پ��اك بكەینەوە، ئاخر ب��ۆ م��رۆڤ هەیە تاكو ب��ا�ش��ی مرۆڤایەتی 
ب����ك����ەی����ن؟. زۆری��������ش ش����ورەی����ی����ە م�������رۆڤ ب����ا�ش����ی خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی 
بكات چ��وون لە ناخی هەر مرۆڤێكدا ئەژدیهایەك بە پەنهانی 
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ه��ەن��اس��ە ئ����ەدا. ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا ت��اك��ە ش��ت دڵ���م پ��ێ��ی خ��ۆش 
ب��ێ، ب��وون��ی مەعشووقێكی م��ی��ه��رەب��ان��ە. ل��ەو رۆژان����ە وت��ی ئەگەر 
من بڕۆم چی دەقەومێ، ئەوسا ئیستم گرت و بێدەنگ بووم، 
ئەمڕۆ لە نامەیەكدا، بۆی ئەنووسم »من خۆم ناكوژم ئەگەر 
ت��ۆ ب��ڕۆی چوونكە ئ��ەوس��ا م��ەرگ م��ن ه��ەڵ��دەب��ژێ��رێ، ن��ەك من 
مەرگ هەڵبژێرم« ئەوەش ئەنووسم »ئاشقەكان لەو سوپایە 
ئ��ەچ��ن پ���ردەك���ان دوای خ��ۆی��ان ئ��ەڕوخ��ێ��ن��ن ب��ۆ ئ����ەوەی رێ��گ��ەی 
گ��ەڕان��ەوەی��ان ب��ۆ دواوە نەمێنێت بەڵكو هەمیشە بۆپێشەوە 

ئەڕوانن. من خۆم ئەم ئەشقە ئەزموون ئەكەم«. 
تووڕەم، زۆر زۆریش تووڕەم لەم واڵتە، محەمەد ماغوت 
وت����ەن����ی ت���ەن���ی���ا پ���ێ���اڵوەك���ان���م ب�����ەم ن��ی��ش��ت��م��ان��ە ئ��ی��غ��ت��س��اب��ك��راوەوە 
ئ��ەم��ب��ەس��ت��ێ��ت��ەوە، ه��ی��چ ه��ەس��ت��ێ��ك��م ب���ۆ واڵت���ێ���ك ن��ی��ی��ە ك���ەب���ووە 
ب��ە بەهەشتی دز و مافیا و دووڕووان. واڵت��ێ��ك ئ��ای��ن��دەی نییە 
ل��ەب��ل��ەب��ان و ماستاوچییەكان وەك ئ��ا�ش��ی ن���ەزان بیگێڕن. من 
ب�����ەرگ�����ەی ئ�����ەم ه����ەم����وو ن���اش���ری���ن���ە ن�����اگ�����رم، ه����ەرچ����ەن����دە دەب����ێ 
پرسیار بكەم، ئاخۆ منیش چەندە ناشرینم؟ چوونكە خۆم 
نایبینم. كۆمەڵگەیەكمان هەیە، تاكی نییە، مێگەلی ئەخۆین 
و ئەخۆینەوە و لێمان ئەخوڕن بۆ دۆڵ و چیا، ه��ەر ك��ەس لە 
مێگەل جیا بێتەوە، بەر گۆچانی كەلتوور ئەكەوێ. بەهەرحاڵ 
مەست و سەرخۆشم و بێهودە دەستی خۆم بە نووسینی ئەم 

دێڕانەوە ئازار ئەدەم. دەی ئیتر تەواو قسەم نەما.
1998-6-17
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ئ�����ەم�����ڕۆ، ب����ی����رم پ�����ێ ن����اك����رێ����ت����ەوە، ئ���ەڵ���ێ���ی م����ۆت����ەك����ە دەس���ت���ی 
خ��س��ت��ۆت��ە ب��ی��ن��ەق��اق��ای ه������زرم. ژی�����ان ل�����ەوە ب���ێ���ه���ودەت���ر ب�����ووە كە 
پێشتر پێشبینی ب��ۆ ئ��ەك��را. ك��وردس��ت��ان ئ��اس��ۆی ت��اری��ك و لێڵە. 
م���ەب���ەس���ت���م ل�����ەوەی�����ە وێ����ن����ای ج������ەالد ل����ە ك���ۆم���ەڵ���گ���ەك���ەم���ان ل��ە 
دش��داش��ەل��ەب��ەر و عەگالبەسەرەوە گ���ۆڕاوە ب��ۆ كەتافیلەبەر و 
ئ��ەدی��داس ل��ە پ��ێ. وا ئ��ەزان��م دوێ��ن��ێ ب��وو ك��ات��ێ تفەنگچییەكانی 
ب���زووت���ن���ەوەی ك���وردای���ەت���ی ل���ە راپ���ەڕی���ن���ی 1991دا، چ���ی ش��ۆف��ڵ 
و ئ��ۆت��ۆم��ب��ی��ل��ەك��ان��ی دەوڵ������ەت ب����وو، چ���ی س��ی��م��ی ك���ارەب���ا ب����وو، چی 
عامودی سەرشەقامەكان بوو، گسكیان لێدا بۆ دیوی ئێران. 
خ��ەڵ��ك��ەك��ەش ل���ەس���ەر ك���ەل���ت���وری ف����ەره����ود پ��������ەروەردە ب����ووە، 
ئەوەشم بیرە چۆن كارگەری جگەرەیان تااڵنكرد! كەم كەسم 
ب��ی��ن��ی وەك ب����اوك����م، چ���وون���ك���ە ت��ەن��ی��ا ف���ەرم���ان���دەی پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە 
ب��������وو، دژی ف������ەره������ود راوەس��������ت��������ا، ب��������ەاڵم ن����ەی����ت����وان����ی پ����ێ����ش ب��ە 
فەرهودچییەكان بگرێ لە كاتی تااڵنكردنی كارگەی جگەرەی 
سلێمانی. تەنانەت بە چاوی خۆم فرمێسكی باوكمم بینی كاتێ 
بەرمیلە هێلمی كارگەكەیان ئەڕشت بۆ بەرمیلە بەتاڵەكەی، 



43

لە كاتێكدا نرخی یەك بەرمیلی بۆش شەش دینار ب��وو، بەاڵم 
ئەو هێلمەی گەمژەكان ئەیانڕشت بایی هەزاران دینار بوو!!!.

زاكیرەم ئەو دیمەنەی بۆ ئەبەد بیر ناچێتەوە. چۆن كوڕی 
س���ەرۆك عەشیرەتێك ویستی شۆڤڵێكی ش��ارەوان��ی سلێمانی 
ئ��اودی��وی ئ��ێ��ران ب��ك��ا، ب��اوك��م ب��ەخ��ۆی و پێشمەرگەكانییەوە لە 
ن��زی��ك دوك����ان ش��ۆڤ��ڵ��ەك��ەی ل��ە دەس����ت چ��ەت��ەك��ان رزگ����ار ك��رد، 
دوای�����ی ه��ێ��ن��ای��ان��ە ئ����ۆردوگ����ای پ���ی���رەم���ەگ���رون، ل�����ەوێ چ��ەت��ەك��ان 
وی���س���ت���ی���ان س����وڵ����ح ل�����ەگ�����ەڵ ب�����اوك�����م ب�����ك�����ەن، ب�����ەران�����ب�����ەر ب�����ە 40 
ه���ەزار دی��ن��ار، ب���ەاڵم ب��اوك��م زۆر ل��ە پ���ارە ب��ەرزت��ر و وی���ژدان پاكتر 
ب����وو، داواك���ەی���ان���ی رەت����ك����ردەوە و ش��ۆڤ��ڵ��ەك��ەی ت��ەس��ل��ی��م��ی ك��اك 
»ن�������������ەورۆز«ی س�����ەرۆك�����ی ش������ارەوان������ی س���ل���ێ���م���ان���ی ك�����������ردەوە. ل���ەو 
م��اوەی��ەی شۆڤڵەكە ل��ە ب��ارەگ��ای ب��اوك��م ئ��ەپ��ارێ��زرا، تایەیەكی 
ت���ەق���ی���ب���وو، ك�����اك »ش���ێ���خ س��������ەالم«ی پ����ێ����دارە ل����ەس����ەر گ��ی��رف��ان��ی 
خ���ۆی ت��ای��ەی��ەك��ی ب��ۆ ك��ڕی��ب��ووە. ئ���ەم ئ���ەو زەم���ان���ە ب���وو ئ��ەن��دازی��ار 
»ح���ەم���ەس���ەع���ی���د« ل����ەالی����ەن چ���ەت���ەك���ان���ەوە ش��ەه��ی��د ك�����را، كە 

هەوڵی دابوو، پێشگیریی لە دزینی كەلوپەلی دەوڵەت بكا.
وەن����ەب����ێ ئ���ەم���ە ت���ەن���ی���ا ف���ەره���ەن���گ���ی چ����ەك����دارەك����ان����ی ب�����ەرەی 
كوردستانی بووبێ، بەڵكو فەرهەنگی كۆمەاڵیەتی خەڵكیشە، 
ج����ارێ����ك����ی ت�����ر ب�����اوك�����م و ت����ی����م����ەك����ەی، ئ����ام����ێ����ری ن����ەش����ت����ەرگ����ەری����ی 
ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەی ف��ری��اك��ەوت��ن��ی سلێمانیان ل��ە ماڵێكدا دەس��ت 
ب�����ەس�����ەرا گ�������رت، پ�����اش ئ��������ەوەی رادەس�����ت�����ی ل���ی���ژن���ەی ت��ەن��س��ی��ق��ی 
ب����ەرەی ك��وردس��ت��ان��ی��ان ك���رد، ك��ە ب��ارەگ��اك��ەی ل��ە ب��ی��ن��ای »ن���ادی 
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املهندسین« ب��وو، بەرپرسە بااڵكانی ب���ەرە، بەدەستی خۆیان 
ئاودیوی ئێرانیان كرد. ئیتر چۆن و بە چی دڵخۆش بین تا بڵێین 
ئاسۆمان روونە؟. هەر ئەڵێن تۆ رەشبینی، ئاخر چۆن رەشبین 
ن���اب���م؟ ك���ە ئ���ەم ت��رادی��س��ی��ۆن��ە ت��رس��ن��اك��ە ب���ی���رك���ردن���ەوەی خ��ەڵ��ك 
و ح��زب��ەك��ان ب����ێ؟. چ���ۆن رەش��ب��ی��ن ن��اب��م ح��زب��ەك��ان��ی ك��وردای��ەت��ی 
پالتفۆرمی سیاسییان شڕەخۆریی و برسیكردنی ئەو مێگەلە 
بێ هۆشكراوە بێ؟. چۆن رەشبین نابینم كاتێك دیمەنەكەمان 
بینی ه��ەول��ێ��ر چ��ۆن ك��رای��ە گ��رۆزن��ی؟ ل��ە ران��ی��ە دوو س��اڵ ب��ەر لە 

ئێستا سەرایڤۆیەكی تر دووبارە بووە؟.
ئێستا شیعرێك مێشكی وەك كرم خ��واردووم، كە ناوێرم 

باڵوی بكەمەوە:
كاتێ مناڵێكی بر�شی ئەگری بۆ لەتێ نان

نە دیكتاتۆرەكان گوێیان لێیە نە ئاسمان
ئەوانەی ئەیانووت كوردستان یان نەمان

وەك جەردە هەموو واڵتیان خستە گیرفان

1998-8-1
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-13-
ئەمڕۆ، رۆژی لە دایكبوونمە، بۆ من جەژنی لە دایكبوون 
ه���ی���چ م���ان���ای���ەك���ی ن���ی���ی���ە، ب���ۆچ���ی ه���ات���ن���ە ن�����او دن���ی���ای���ەك���ی پ����ڕ ئ�������ازار و 
خ����ەون����ی ب���ەدی���ن���ەه���ات���وو، ج������ەژن ب����ێ����ت!؟ دەب����ێ����ت ل����ە ب���ن���اغ���ەوە 
ب��ەم وش��ەی��ەدا ب��ڕۆی��ن��ەوە، ئەگەر ج��ەژن وات��ای شادییە، ئەوە 
هاتنە دن��ی��ای م��رۆڤ ب��ۆ ن��او ئ��ەم جیهانە جەنجاڵ و ناشرین و 
پڕ چەرمەسەرییە، دەبێ شادییەكەی لە كوێدا بێت؟. شتێك 
ئێستا یارمەتیم ی��دات هەناسە ب��دەم، تەنیا موزیكە، خۆ لە 
خۆڕا نییە، »نیتشە« پایەی موزیك لە سەرووی فەلسەفەوە 
دادەن�����ێ�����ت!!. ه���اوڕێ���ی���ەك ل���ە ش����ام گ�����ەڕاب�����ووەوە گ���وای���ە چ��ەن��د 
كاسێتێكی هێنابوو كە چەند پارچە موزیكی »سێبستیان باخ 
و م�����ۆزارت«ی ل��ەس��ەر ب���ووە، ب���ەاڵم ب���ەداخ���ەوە ه��ەواڵ��ی ئ��ەوەم 
پێگەیشت ئ��ەو هاوڕێیە ل��ە رێ��گ��ای سلێمانی- دوك���ان، توو�شی 
رووداوی ه���ات���وچ���ۆ ب������ووە و ب����ری����ن����دارە، رووم ن��ی��ی��ە ل�����ەم ك��ات��ە 

هەستەوەرەدا داوای خۆراكە رۆحییەكەم بكەم.
ماوەی یەك هەفتەیە لە ماڵەوە لە ژووری نووستنی خۆم 
نەهاتوومەتە دەرەوە، تەنیا دەخوێنمەوە، رقم لە دەرەوەی��ە 
كە پڕیەتی لە تابلۆی قێزەون، پڕیەتی لە ئەكشنی برینداركەر. 
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ه��ی��چ س��ی��م��ای��ەك��ی ژی����ان ب���ە چ���ڕ و چ����اوی خ��ەڵ��ك��ی ئ��ێ��م��ەوە نییە. 
ه���ەم���وو ت��اك��ێ��ك ه��ەس��ت ب���ە گ��رێ��ی »ئ����ۆدی����ب«ی خ����ۆی دەك����ات 
و وی�����ژدان�����ی ب���ی���م���ارە. ئ��ێ��م��ە ل����ە ك���ۆم���ەڵ���گ���ەی���ەك دەژی�������ن خ��اڵ��ی��ی��ە 
ل���ە ئ��ی��رۆس��ی��ی��ەت. وەك ف��ۆك��ۆ دەڵ���ێ���ت »ژی������اری ئ��ێ��م��ە ه��ون��ەری 
ئ��ی��رۆت��ی��ك��ای ت��ێ��دا ن��ی��ی��ە«. ئ��ی��دی ك�����وردی ژێ����ر چ��ەپ��ۆك��ی دەس��ت��ی 
نەتەوەی سەردەستی عەرەب، فارس، تورك،و ناسیۆنالیزمی 
خێڵەكی ئەو نەتەوانە، چوزانێ ئێرۆتیكا چییە، ئەو لە مێژوودا 
تەنیا خەمی پ��ارووە نانێكی هەبووە، یان ساباتێك نەكەوێتە 
ژێ��ر ج���ەوری ستەم و پۆستاڵی بێگانە. مەزنترین خ��ەون��ی ئ��ەوە 

بووە فڕۆكە و كۆپتەر لەسەر ئاسمانی گوندەكەی نەبینێ. 
خ��ەری��ك��ە منیش هەستە ناسیۆنالیستییەكەم دەب���زوێ، 
ب���ەاڵم پێكەنینم ب��ە خ���ۆم دێ���ت، پ��ێ��م��وای��ە ب��ە وڕێ��ن��ەك��ان��ی م��ن، 
ل���ەك���ۆم���ەڵ���گ���ەی���ەك���دا ك����ە ب����ڕوای����ەك����ی ك��ۆن��ك��رێ��ت��ی ب����ە خ����وراف����ە و 
س���ان���ات���ۆس و خ���ێ���اڵی���ەت���ی ه����ەی����ە، ش��ت��ێ��ك دەگ���������ۆڕێ، ج������اری وا 
هەیە مەست دەبم و بە سێبەرە گەورەكەی خۆم، باڵ فش 
دەك���ەم���ەوە، ك��ەچ��ی ل��ە واق��ی��ع��دا گ��ەردێ��ك��ی ب��چ��ووك��م، قسەی 
من و تەرحی من، نەك گوێی لێ ناگیرێ، بەڵكو هێشتا بڤەیە، 
خەڵكی دەڵ��ێ��ن ت��ۆ شێت ب��ووی��ت ی��ان ئ��ەوەن��دە س���ەرت بەسەر 
ك��ت��ێ��ب��دا داگ�����رت�����ووە م��ێ��ش��ك��ت ش����ڵ����ەق����اوە، ئ��ەگ��ی��ن��ا ئ�����ەم ق��س��ە 
ه��ەل��ەق و ب��ەالق��ان��ە چ��ی��ی��ە؟. ئ���ەرێ ب��ە راس���ت م��ن ش��ێ��ت ب��ووم 
ی�����ان م��ێ��ش��ك��م ش����ڵ����ەق����اوە؟. ئ����ەگ����ەر ش��ێ��ت��ی��ش ب�����م، ئ�����ەی پ���ەن���دە 

كوردییەكە ناڵێت »قسە لە مناڵ یان لە شێت«؟. 
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لەبەر خ��ۆم��ەوە ئ��ەم چەند دێ��ڕەم ن��وو�ش��ی وەك مسۆدەی 
بابەتێك، ئیتر نازانم لە دایك ئەبێ یان هەر الپەڕە رەشكردنەوەیە 
»ل������ە ن���ێ���و دن����ی����ای خ�����ەی�����ااڵت ن����ق����ووم ب��������ووم، زووت��������ر ب��������ڕوام ب��ە 
دۆن��ادۆن��ی گیانەكان هەبوو، ئێستا بیروڕا ماتریالیستییەكان 
ئ���ەو ب�����اوەڕە ك��ۆن��ك��رێ��ت��ی��ی��ەی��ان ه���ەڵ���وەش���ان���دووم���ەت���ەوە، رەن��گ��ب��ێ 
ج���اروب���ار، ب��ەش��ێ��وەی م���ەج���ازی ب���ەك���اری ب��ه��ێ��ن��م، ل��ە ن��م��وون��ەی 
ئ���ەو ه��ەس��ت��ە پ��ڕ ن��ارس��ی��زم��ەی ل��ە ب����ارەی خ���ۆم���ەوە ه��ەم��ە، وەك 
ئ��ەوەی بمەوێ بڵێم بەر لە ه��ەزاران س��اڵ، من گوڵێكی سوور 
ب��ووم كە بە دی��اری بۆ مەعشوقێكیان ب��ردووە، یان لە گیانی 
سوارچاكێكەوە ه��ات��ووم، كە س��ەف��ەری ژیانی تەنیا رێگایەك 
ب��ووە ب��ەرەو دڵی ی��ار«. زۆر سەیرە لەنێوان ماركس و نیتشەدا 
راوەس����ت����اوم! ئ��اخ��ر شێتێكی وەك م��ن ن��ەب��ێ، ك��ێ ئ��ەت��وان��ێ ئ��ەو 
دوو ج��ەم��س��ەرەی گ��ەرم��ی و س��اردی��ی ل��ە خ��ۆی��دا ك��ۆب��ك��ات��ەوە؟، 
بە جەستە الواز و بە ب��ااڵ بچووكم، ب��ەاڵم گ��ەورەی��ی و بەرینی 

رۆحم هێندەی هەموو كەونە.  
ل����ەرۆژی ل��ە دای��ك��ب��وون��م��ا ئ���ەم چ��ەن��د دێ���ڕە ل��ەس��ەر كارتێك 
ئەكەمە دی��اری بۆ ی��ار »وەرە خۆمان بدەینە ب��ەر شەپۆلەكانی 
دەری���������ا ت�����ا خ����ەم����ی ق�����ووڵ�����ی ن����اخ����م����ان ب�����ش�����وات�����ەوە، وەرە ب��ب��ی��ن��ە 
شەپۆلێكی شێتی دەری���ا ت��ا ك��ەن��ارم��ان ل��ە خ��اش��اك��ی پێی م��رۆڤ 
پ�����اك ب����ك����ەی����ن����ەوە«. دڵ���ن���ی���اش ن���ی���م ئ���ای���ا ل����ە ك����رۆك����ی م��ەب��ەس��ت��م 

تێئەگات یان نا؟ بەاڵم هەر بۆی ئەنووسم تا تێئەگات!. 
1998-8-3
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-14-
ئێستا كاتژمێر 11ی سەر لەبەیانییە، لە گازینۆ 2000 لە 
سەهۆڵەكە دانیشتووم، ب��رادەران بلیارد دەك��ەن، منیش بیر 
دەك����ەم����ەوە. ل���ە ن���اك���او ش��ت��ێ��ك ه���ات ب���ە م��ێ��ش��ك��م��دا ب��ی��ن��ووس��م، 
ئ��ەوەت��ا دەف��ت��ەری رۆژان���ەم دەرهێناوە و وا دەن��ووس��م »ل��ە ئەم 
پێكەنینەی مندا خەمێكی ق��ووڵ هەیە، هەموو خەندەكانم 
تەنیا رووپۆ�شی ئازارەكانمە، چاپلن و عەزیز نەسین بە كۆمیدیا 
گ��وزارش��ت ل��ە خەمە ئینسانییەكان دەك���ەن. ل��ە ن��او قوواڵیی 
ئەو قاقا و تریقانەوەی مندا، ئازارێك هەیە، برینێك هەیە كە 
ه��ەرگ��ی��ز س��اڕێ��ژ ن��اب��ێ��ت«. ب��ی��رك��ردن��ەوەك��ەم پسا ب��ە ه��ات��وه��اواری 

برادەران بۆ بلیارد و لە قوواڵیی ئەم تێفكرینە هاتمە دەر. 
ئێستا ئەمەوێ بێمە دەرەوە بۆ بارەگای حزب، هاوڕێیەكی 
ك��چ دوێ��ن��ێ وەس��ف��ی زۆری ك���ردم و هەمیشە ب��ە »رێ��ك��ی م��ارت��ن« 
بانگم دەك����ات، منیش ح���ەزم ل��ە گ��ۆران��ی��ی��ەك��ەی »م��ارت��ن«ە بۆ 
مۆندیالی ئ��ەم��س��اڵ. ه��ەرچ��ەن��د ب��ۆ بینینی ئ��ەو ه��اوڕێ��ی��ە ناچمە 
ب�����ارەگ�����ا، ب������ەاڵم دەخ����������وازم ئ�����ەو ه����اوڕێ����ی����ە ئ����ەم����ڕۆ ل������ەوێ ب��ێ��ت. 
ب���ەه���ەرح���اڵ ئ���ەم���ڕۆ ی��ەك��ێ��ك ل���ەو رۆژان����ەی����ە ئ��اس��ت��ی رەش��ب��ی��ن��ی��م 
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ب��ۆ ل��وت��ك��ە ب���ەرز ب���ۆت���ەوە، ل��ەوان��ەی��ە ه��ی��چ ب��ارۆم��ەت��رێ��ك ت��وان��ای 
پێوانەی ئەم رەشبینییەی نەبێت. ئەم كتێبەم كڕیوە بە دوو 
دی��ن��ار »رێ��ن��ی��س��ان��س« ن��ووس��ی��ن��ی ك��ەم��ال م���ەزه���ەر. ئ��ەم��ڕۆ خ��ۆم 
ب��ۆ خ��وێ��ن��دن��ەوەی ئ��ەو كتێبە ت��ەرخ��ان ئ��ەك��ەم ئ��ەگ��ەر ژاوەژاوی 
ناو بارەگا بهێڵێت، دوات��ر نازانم بەرنامەم چییە، ب��ەاڵم حەزم 
ل���ە پ��ی��اس��ەی��ەك��ی الی س�����ەرا ه���ەی���ە ب���ۆ ب�������ەردەم م���ح���اج���ەرەك���ان 
و م��ون��اق��ەش��ەی ئ���ێ���واران���ی ه���اوڕێ���ی���ان. خ��ۆش��ح��اڵ دەب����م ل���ەوێ 
ف���ەره���اد ف����ەرەج و ب���رادەران���ی ت��ری��ش ب��ب��ی��ن��م. ه��ەرچ��ەن��دە ح��زب 

حەزی لەم رەفتارەی من نییە.
ه��ەم��ی��ش��ە س����ەرم ل���ەس���ەر ك��ت��ێ��ب، ه��ۆش��م الی ئ���ازارەك���ان���ی 
خەڵكە، نازانم بۆچی ئەركێكی ئەخالقیم لەسەر خۆم داناوە، 
داكۆكی لە مافی بەشخوراوان بكەم. ماوەیەكی زۆر سەرقاڵی 
رێكخستنی چەندان رێپێوان بووم بۆ خانەنشینان، ئەمەش 
ب���ە ه���اوك���اری���ی ن���وێ���ن���ەری خ��ان��ەن��ش��ی��ن��ان ك����اك »خ���ەل���ی���ل« و ك��اك 
»جەمال«. چوونكە چەندان مانگە مووچەیان وەرنەگرتووە 
و ل������ە ه����ەل����وم����ەرج����ێ����ك����ی س����ەخ����ت����ی ب�����ژێ�����وی�����ی�����دان. ب�����ەه�����ەرح�����اڵ 
یەكەمجارمە بەو راستەوخۆییە لەناو دنیای بە سااڵچوواندا 
رۆچ���م، دنیایەكە پ��ڕ ل��ە ی��ادەوەری��ی و خۆشیی ب��اب��ردوو. ئەمڕۆ 
تێگەیشتم پیر بەهێزی راب���ردووی خ��ۆی ئ��ەژی و گەنجیش بە 
ئ��ای��ن��دەی. ب��ەوات��ای��ەك��ی ت��ر پ��ی��ر ل��ەن��او ی���ادەوەری���ی راب�����ردوو وزە بۆ 
ژیان وەرئەگرێ،� گەنجیش بە چاوبڕینە داهاتوو گوڕ لە ژیان 

وەرئەگرێ.
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ش��ت��ێ��ك��ی ت���ر ك���ە ل���ە ن���اخ���ەوە ئ���ەم���خ���وات، ئ����ەو ب��ێ��ه��ی��وای��ی��ە بە 
خ���ەڵ���ك و ح���ك���ووم���ەت و ئ���ای���ن���دەی ك���وردس���ت���ان ب����ۆم دروس����ت 
ب������ووە، ن���اك���رێ ل���ە دۆزەخ�������ی واڵت�������ەوە ه��ەڵ��ب��ێ��ی��ن ب���ۆ ب��ەه��ەش��ت��ە 
وەه��م��ی��ی��ەك��ەی س��ەرم��ای��ەداری��ی ل��ە ئ���ەوروپ���ا. ن��اك��رێ ئ��ەم واڵت��ە 
رادەستی دز و تۆڕە مافیاییەكان بكرێ، چۆنیان بوێ ئاوها یاری 
بە مەشاعیری �شێ ملیۆن كەس بكەن. ئێستا ئەو پرسیارەی 
لینین »چار چییە؟« لەهەموو كات زیاتر وەختێتی بوروژێنرێ. 
ه���ی���چ گ��ەش��ب��ی��ن ن���ی���م، ل����ەس����ەر ئ�����ەو ئ���ەق���ڵ���ە دۆگ����م����ای����ە، ل���ەس���ەر 
ئ���ەو ل��ۆم��پ��ن��ی��زم��ە س��ی��اس��ی��ی��ە، ل��ەس��ەر ئ���ەو م��ی��ك��ان��ی��زم��ە ن��ەش��ی��او و 
پ���ڕ ل���ە ه���ەاڵن���ە، ل���ەس���ەر ئ���ەو س��ت��رات��ی��ج��ی��ی��ە ئ��ۆرس��ۆدۆك��س��ی��ی��ەی 
ح��زب��ی كۆمۆنیست، ه��ی��وا هەڵچنین، ب��ۆ وەاڵم���ی ئ��ەو پرسیارە 
ج��ی��ددی��ی��ە!. چەمكی »ئ���ەم دن��ی��ای��ە دەب���ێ ب���گ���ۆڕدرێ« دروش��م��ی 
حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی عێراقە، ب��ەاڵم چ��ۆن، ك��ێ، كەی 
دنیای خۆمان ئەگۆڕین؟ جارێ هیچ رووناكییەك لە ئاسۆوە 

دیار نییە.  »هەڵگرتنی بەردی زل نیشانەی نەوەشاندیەتی«. 
یار نامەیەكی بۆ ناردووم و لە كۆتایی نامەكەیدا نوسیویەتی 
ت���واوم���ەت���ەوە ب���ە ن���ام���ەك���ەی پ���ێ���ش���ووت، ب���ە ت��ای��ب��ەت ب����ەم دێ���ڕە 
»وا ت��ێ��م��ەگ��ە ل��ە ژی���ان���دا ه��ی��چ��م ن���ەك���ردووە چ��وون��ك��ە ئ��ەگ��ەر بۆ 
چ��ەن��د چ��رك��ەی��ەك��ی��ش ب��ووب��ێ��ت ع��اش��ق ب������ووم«. ئ����ەو دێ���ڕە�ش���ی 
ن����وس����ی����ب����ووەوە ك�����ە ن����ووس����ی����ب����ووم »گ���ەی���ش���ت���ووم���ە ق���ۆن���اغ���ێ���ك 

لەسەرو عەشقەوە كەچی تۆ هێشتا هەر بێئاگایت«.
1998-11-29
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-15-
دوێ�������ن�������ێ پ���������اش پ����ێ����ن����ج رۆژ م��������ان��������ەوە ل�������ە ن����ەخ����ۆش����خ����ان����ەی 
»ئیمێرجن�شی« هاتمە دەرەوە و ئێستا ل��ە م��اڵ��ەوەم. ل��ە رۆژی 
2-3-1999 ل���ەو ك���ات���ەی ل���ەگ���ەڵ ه���اوڕێ���ی���ان ب����ووم ل���ە گ��ون��دی 
»دێ��ل��ێ��ژە و چ��ەپ��ە چ���ن���ارە«ی ق������ەرەداغ، ك��ە س��ەرق��اڵ��ی مەشقی 
پراكتیكی عەسكەریی ب���وون، نارنجۆكێك ب��ە ه��ەڵ��ە ل��ەالی��ەن 
ه��������اوڕێ »ك��������اوە ن���ەس���ی���ب م�����ق�����ەدەم« ه����ەڵ����درای����ە ن���زی���ك���م، ب���ەو 
هۆیەوە دوو پارچەم بەركەوت، یەكەمیان كەوتە سەر برۆی 
چ��ەپ و دووەمیشیان دەستی چەپی گرتم. هەرچەند من بۆ 
مەشقەكە نەچووبووم بەڵكو بۆ كاری وێنەگرتن و ئامادەكاریی 
بەرنامەیەكی رادیۆیی لەگەڵ »ئاسۆی پەیامنێر« چووبووین، 
بەاڵم تیایدا بریندار بووم، لە رێگەی هاوڕێ »نازەنین ساڵح« 
ك��ە نامەیەكی تایبەتی نووسیبوو ب��ۆ »د.ع��ەدن��ان« رۆژی 3-3 
داخ���ڵ���ی ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ە ب�����ووم و ه���ەم���ان رۆژ ن��ەش��ت��ەرگ��ەری��ی��ان 
ب��ۆ دەس��ت��م ئەنجامدا، س��ەرەت��ا ب��ڕی��ار ب��وو ب��ە بەنجی م��ەوزوع��ی 
بیكەن، بەاڵم بەهۆی ئەوەی پارچە رومانەكە بەرەو قوواڵیی 

چوو بوو، ناچاربوون بەنجی گشتیی بەكاربێنن. 
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ئ��ەم��ەوێ ب��ڕۆم��ە دەرەوە، ه��ی��چ ب��ەرن��ام��ەی��ەك��م ن��ی��ی��ە، جگە 
ل��ە بینینی ی��ار، ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش ئ��ەو هەمیشە ل��ە بیرۆكەكانم 
ت���ۆق���ی���وە، ل����ەب����ەرئ����ەوەن����ا، ب���ی���ری ت���ۆق���ێ���ن���ەرم ه����ەی����ە، ب���ەڵ���ك���و ب���ەو 
ه�����ۆك�����ارەی ت����ر�ش����ی ه���ەی���ە ئ�����ەو ی���اخ���ی���ب���وون���ەم ل����ە ك����ەل����ت����وور، ل��ە 
ب���ن���ەم���اڵ���ە، ل����ە ئ����ای����ن، ل����ە خ���ێ���ڵ و دەس���������ەاڵت، ل����ە ك���ۆم���ەڵ���گ���ە و 
حزبەكان، سەرئەنجام ببێتە مایەی دەردیسەرییەكی گەورە 
ب���ۆم. م���رۆڤ چ��ەن��د ب��ی��ەوێ خ��ۆی بێت ناهێڵن! چ��ەن��د بیەوێ 
لە قاڵبە داتاشراوەكانی نەتەوە و مەزهەب و سیاسەت بێتە 
دەرەوە ناهێڵن!. ئ��ازادی��ی تەنیا درۆی��ەك��ی گ��ەورەی��ە لە هەموو 
ج��ی��ه��ان��دا، وەل���ێ ح��اڵ��ەت��ەك��ە رێ��ژەی��ی��ە، ب���ەاڵم ل��ەس��ەر زەوی هیچ 
ئ��ازادی��ی��ەك نییە. ئ��ازادی��ی ل��ە زەم��ەن��ی سیستمی ن��وێ��ی جیهاندا 

لەالیەن دەوڵەتانی زلهێز و بێهێزەوە ئەتك كراوە.
زۆرج���ار ئەڵێن قەمعی سیاسیی و سێك�شی و كۆمەاڵیەتی 
خەسڵەتێكی كۆمەڵگە پیریمتیڤەكانە، ئ��ەوان��ەی ب��ە جیهانی 
سێهەم ناسراون، كەچی داخی گرانم لە سایەی سەرمایەداریی 
و ش���ەپ���ۆل���ی س��ێ��ی��ەم��ی ش���ارس���ت���ان���ی ل���ە ج��ی��ه��ان��ی رۆژئ��������اوا م���رۆڤ 
كائینێكی كۆنترۆڵكراوە و بە رۆبۆتكراوە! فەرموو چاالكییەكی 
گرنگی ئەنتی سیستم بكە، بزانە چ��ۆن پۆلی�شی نێودەوڵەتی 
وەك ك��ارل��ۆس دەس��ت��ب��ەس��ەرت ئ��ەك��ا. م��ەب��ەس��ت��م داك��ۆك��ی نییە 
لە ك��ارە مافیاییەكانی كارلۆس، ب��ەاڵم تۆ كارێكی ئینسانی بكە 
كە زیانی بۆ سیستمی سەرمایەداریی هەبێ، بەهەمان میزان 
ئەتكێشن و دزێ���وت ئ��ەك��ەن. ت��ی��رۆرك��ردن��ی قەشەكانی اله��وت 
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تەحریرە لەالیەن �شی ئای ئەی »CIA« باشترین بەڵگەیە.
ناهێڵن م��رۆڤ ب��ێ دیسپلین ب��ژی، ناهێڵن م��رۆڤ لەگەڵ 
س��روش��ت ئ��اش��ت ب��ێ��ت��ەوە، ن��اه��ێ��ڵ��ن م���رۆڤ ب��ێ ن��اچ��ارك��ردن بە 
ه��ەزار شت كە ئ���ارەزووی ناكا ب��ژی. م��رۆڤ بە ج��ۆرێ كۆیلەی 
س��ی��س��ت��م��ی س���ەرم���ای���ە ك������راوە ك���ە ه��ی��چ ك����ات ئ����ەو ك��ۆی��ل��ەداری��ی��ە 
ش��ێ��وەی ن��ەب��ی��ن��راوە ب��ەدرێ��ژای��ی ه��ەم��وو م��ێ��ژوو. ئەنگلس وتەنی 
»ل��ە ك��ۆن��دا كۆیلە ی��ەك ج��ار ب��ە ی��ەك ك��ەس دەف��رۆش��را، ب��ەاڵم 
پ��ڕۆل��ی��ت��اری��ا ن���اچ���ارە ه���ەم���وو رۆژێ�����ك ب���گ���رە ه���ەم���وو ك��ات��ژم��ێ��رێ��ك 
خۆی بفرۆ�شێ«. خۆفرۆشتن بەو مانایەی كە هێزی میكانیكی 
و ج��ەس��ت��ەی��ی ب��ە ك���ۆی سیستمی ك��اپ��ی��ت��ال��ی��زم ئ���ەف���رۆ�ش���ێ. ئ��ەوە 
كەی ناوی ئازادییە لە جیهانی رۆژئاوا كە خەڵك هەموو وەك 
ش��ارە مێروولە بەیانیان ئەڕژێنە وێستگەكانی شەمەندەفەر 
و پ����اس؟ ب��ۆ ئ����ەوەی زووت����ر ب��گ��ەن��ە ك��ارخ��ان��ە و ف��اب��ری��ك��ەك��ان��ی��ان، 
هەشت نۆ سەعات رۆبۆت ئاسا كاربكەن و دواتر بە شەكەتی 
دێنەوە ماڵ. ئەمە داڕنینی مرۆڤە لە هەموو بەها و ئ��ارەزووە 
ئینسانییەكانی، ئەمە پرۆسەی خنكاندنە بە هەنگوین نەك 
ئ��ەو ف��ۆرم��ە كالسیكییەی كوشتن ك��ە ل��ە دن��ی��ای رۆژه��ەاڵت��ی��دا 

باوە. ئەمە وێرانكردنی هەست و رۆحی ئینسانەكانە.
م��رۆڤ گەیشتۆتە ئ��ەو راددەی���ەی كە »بیتهۆڤن« لەسەرە 
مەرگدا وتی »هاوڕێیان بیكەنە چەپڵەڕێزان، گاڵتەجاڕییەكە 
ئیدی ت���ەواو«. نامۆبوونی ئینسان گەیشتۆتە ئ��ەو ئ��ەن��دازەی 
هەست ئەكات بە مردوویی ئەژی و مردنیش وەك پرۆسەیەكی 
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فیزیكی بە ج��ەژن و زەم��اوەن��د لێكبداتەوە! ئ��ەزان��ن ژی��ان خۆی 
ل��ە خ��ۆی��دا ن��ام��اق��ووڵ��ە، هیچ و پ��ووچ��ە، ل���ەوەش كارەساتبارتر 
دەس�����ت�����ت�����ێ�����وەردان ل������ەو ه���ی���چ���ی و ن���ام���اق���ووڵ���ی���ی���ەدا ب���ك���ەی���ت. ت��ا 
زۆرت���ر و زۆرت���ر و زۆرت���ر، هیچیتر و ناماقووڵتری ب��ك��ەی��ت!!. هەر 
لەبەرئەوەیە پێكێك ل��ەم وێسكییە ئەخۆمەوە و نەفەسێكی 
خەمبارانە لە جگەرەكەم ئەدەم، پێش ئەوەی سەرم بكرێتە 

تەپڵەك.
ئەم بەیانییەش شیعرێكم نوسیوە كە بەمجۆرە دەست 

پێ ئەكات:
گەر بەدەستم ئەبوو لەئاسمانەوە نان و ئازادیم ئەباران
گەر خودایەك هەیە چەند شەرمە كە ئەم كارە ناكات؟

ئەگەر بەدەستم ئەبوو فرمێسكم ئەگۆڕی بۆ بزەی شیرین
گەر خودایەك هەیە بۆچی دڵخۆشە بە قووڵپی گریان؟.

1999-3-8
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-16-
ئ��ەم��ڕۆ وەك رۆژان����ی پێشوو م��ان��دووم، زۆر ك���ارم ك���ردووە، 
وەك ن���ووس���ی���ن���ەوەی دوو ك���ورت���ە راپ�������ۆرت ل���ەگ���ەڵ »ئ���اس���ۆی 
پەیامنێر« بۆ رادیۆ، شەویش تا درەنگانێ سەرقاڵی خوێندنەوە 
بووم. سروشتم وایە شتی دژ بە یەك ئەخوێنمەوە، جاری وایە 
ن��ووس��راوەك��ان��ی لینین ئ��ەخ��وێ��ن��م��ەوە، ج���اری وای���ە مەكتوباتی 
ك������اك ئ����ەح����م����ەدی ش����ێ����خ. پ����ێ����رێ ج�������اری دووەم »ئ����ای����دۆل����ۆج����ی 
ئ���ەڵ���م���ان���ی«ی »م�����ارك�����س«م خ����وێ����ن����دەوە، ب����ە دوای��������دا ك��ت��ێ��ب��ێ��ك��ی 
سادەی »شێخ محەمەدی خاڵ«م بە ناوی »ناڵەی دەروون« 
خ��وێ��ن��دەوە. ق��س��ەك��ەی »ب��ردن��اش��ۆ« پراكتیزە ئ��ەك��ەم ك��ە ئەڵێ 
»رۆشنبیر كەسێكە لە رشتەیەك هەموو شت و لە رشتەكانی 
تریش شتێك ب��زان��ێ«. ئایا ب��ڕی��ارە م��ن ببمە رۆشنبیر؟. ئایا لە 
نێوان پێناسە دژ بەیەكەكانی »گرام�شی« و »بیندا«دا ئەبمە 

چ جۆرە رۆشنبیرێك؟.
پ����ێ����رێ ش�������ەو، ه�����ەواڵ�����ی ك����ۆچ����ی دوای��������ی ه����ون����ەرم����ەن����د »ق������ادر 
دی����الن« ل��ە ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ی م��ی��دی��ا، ب���اڵوك���رای���ەوە. الی م��ن دی��الن 
موزیكزانێكی بە توانا و ئاوازدانەرێكی داهێنەر و سترانبێژێكی 
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پ��ێ��ش��ك��ەوت��ووخ��واز ب����وو، ت��ەن��ی��ا ل���ەب���ەرئ���ەوە ن���ا ك���ە چ����ەپ ب���وو، 
ل��ەب��ەرئ��ەوە�ش��ی ك��ە ئ����اواز و گ��ۆران��ی ت��ەق��ل��ی��دی��ی ت��ێ��پ��ەڕان��د ب���ەرەو 
گۆرانی كوردیی مودێرن، ئەگەرچی ئەویش نەیتوانی ئەو زمانە 
كشتوكاڵییە تێپەڕێنێ لە گۆرانییەكانیدا، كە زادەی قۆناغی 
فیودالیزمە وەك ئەوەی مەمكی ژن بە سێو و پرتەقاڵ، گۆنای 
ب���ە ه���ەڵ���وژە و م���زرەس���ێ���و پ��ێ��ن��اس��ە ئ���ەك���ات، ل���ەگ���ەڵ ئ���ەوەش���دا 
ت��وان��ی ل��ە پ��ەن��ا چ��ەن��د ه��ون��ەرم��ەن��دێ��ك��ی ت���ری ه��اوش��ێ��وەی خ��ۆی 
ش���ۆڕش���ێ���ك ب����ك����ەن، ك����ە گ���ی���ان ل���ەدەس���ت���دان���ی خ��ەس��ارەت��ێ��ك��ی 

گەورەیە.
ئ���ەم���ڕۆ رۆژی ن��������ەورۆزە، ه���اوڕێ���ك���ان���م ئ��ێ��س��ت��ا ل���ە ش��ەق��ام��ی 
س��ال��م »س��ەه��ۆڵ��ەك��ە« چ���اوەڕوان���م ئ��ەك��ەن، ب��ێ��گ��ووم��ان ئێستا 
ش��ەق��ام��ەك��ە ج���م���ەی دێ����ت ل���ە خ���ەڵ���ك، ب�����ەاڵم ئ��ێ��م��ە ت��ەن��ی��ا بە 
الشە لەنێو ئەو حەشاماتە مێگەلەین، كە وەك سەگەكەی 
پاڤلۆڤ كاتێ گوێیان لە زەنگی تی ڤی حزبەكانیان ئەبێ، لیكی 
بەدەمیاندا دێتە خوارەوە و دێنە سەر شەقام و نمایشێكی بێ 
ئ��ەرزش ئ��ەك��ەن!! من دڵنیام حزبە ناسیۆنالیستەكانی كورد 
زۆر ش����ارەزان ل��ە دەروون���زان���ی���دا، پێموایە ت��ی��ۆری سەگەكەی 
پاڤلۆڤ پەیڕەو ئەكەن، چوونكە هەر كات بیانەوێ زەنگ لێ 

ئەدەن جا مەرج نییە هەموو كات پلە گۆشت بێ.
هێشتاش، دیمەنی ئەو گەنجە لە پێش چاوم ال ناچێ، كە 
دوو هەفتە بەر لە ئەمڕۆ، كاتێ لە نەخۆشخانەی ئیمێرجن�شی 
بینیم، ئ��ەو برایەكی لەدەستدا ب��وو، خۆی�شی قاچێكی، ئەمە 
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ن��م��وون��ەی دوو ك��ۆڵ��ب��ەری زەحمەتكێ�شی ش��اری چەمچەماڵن 
كە لە رەبایەكانی ئەرتە�شی بەعسەوە دەستڕێژیان لێكرابوو، 
كاتێ ویستبوویان بە قاچاخی بەنزین لە كەركووكەوە بهێننە 
چ��ەم��چ��ەم��اڵ! ب��ە وت���ەی خ���ۆی ل��ە ی��ەك��ەم دەس��ت��ڕێ��ژدا ب��راك��ەی 
پێكرا و ئەمیش بەناو كێڵگەی میندا رایكردبوو، بەاڵم شانس 
ی���اوەری ن��ەب��وو لوغمێك ل��ە ب��ن پێیدا ت��ەق��ی��ب��ووەوە.. ئێستاش 
ئ��ازار ئەچێژم بە بیرهاتنەوەی ئ��ەو مەرگەساتە. لە خەیاڵدام 
ن��ەورۆزی شادیی بە ئەمان چی؟ هیچ شتێك بۆ ه��ەژاران نییە 
ج��گ��ە ل��ە ك���وێ���رەوەری���ی، ئ���ەم دن��ی��ای��ە ب��ێ��وی��ژدان��ان��ە غ����ەدار ب��ووە 

لەسەر دەستی سیستمی سەرمایەداریی.
سەمەدی بێهرەنگی چەند جوان ئەڵێ »ئەگەر نانێك هەبوو 
ب��ا ب��ۆ ه��ەم��ووان بێت، ئ��ەگ��ەری��ش ن��ەب��وو ك��ەس ن��ان ن��اخ��وات« 
ئ��ەم��ەی��ە گ���ەوه���ەری س��ۆس��ی��ال��ی��زم و خ��ەون��ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان، 
وەلێ ئەوانە�شی بە ناوی كۆمۆنیزمەوە هاتن تا دەگاتە خودی 
لینین، خیانەتیان لەم پرنسیپە مەزن و هیومانیستییە كرد. 

بەداخەوە.

1999-3-20
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-17-
پ��ێ��رێ گ��روپ��ی ك��ام��گ��اران ل��ە ه��ۆڵ��ی رۆش��ن��ب��ی��ری��ی كۆنسێرتێكی 
گۆرانی وتنیان ئەنجامدا. گوێیان پڕكردین لە ئاواز و میلۆدی 
ك����وردی����ی خ������ۆش. م���ام���ەڵ���ەك���ردن���ی ئ�������ەوان ل����ەگ����ەڵ م��ۆس��ی��ق��ای 
ك���وردی���ی زۆر ن�����اوازەی�����ە، چ��ری��ك��ەی ب���ێ خ�����ەوش و ت���ۆن���ی دەن��گ��ی 
»ب���ێ���ژەن ك���ام���ك���ار« ل���ە وەس���ف���ك���ردن ن���ای���ەت. ئ����ەو دەن���گ���ە ئ��ەڵ��ێ��ی 
شمشاڵێكی غەریبە بە لێوی كچە قەرەجێكەوە. ه��ەر ئەڵێی 
گریانی مۆسیقایە و بە پەنجەی خوا ئەژەنرێ. پێرێ ئەوەندە 
ئ��اواز و تۆنی خۆ�شی گ��ۆران��ی و مۆسیقا هاتە ن��او مێشكمەوە، 
ئ��ەم��ڕۆ ه���ەروەك دوێ��ن��ێ ئ��ارام��م، زۆر هێمنانە بیر ل��ە نووسینی 
نامەیەك ئەكەمەوە بۆ یار. رەنگە لەو نامەیەدا پێناسەیەك 
ب������ۆ م������ەع������ش������ووق داب������ت������اش������م، ه����ی����چ ش�����اع�����ی�����رێ ل������ە ش����ی����ع����ردا 
ن��ەی��ن��ووس��ی��ب��ێ��ت��ەوە ی����ان ه��ی��چ دێ���وان���ەی���ەك پ����ەی پ���ێ ن��ەب��ردب��ێ، 

ئەمەیە كاریگەریی مۆسیقا و گۆرانی راستەقینە.
ئ��ێ��س��ت��ا م����ن ب����ە پ���ێ���چ���ەوان���ەی »س���������وارە ئ���ەل���ی���خ���ان���ی���زادە«وە 
ئەمەوێ لەم شاخ و كەژەوە، بگەڕێمەوە بۆ شارەكەم. چوونكە 
»س����وارە« ل��ە ش��ی��ع��رەك��ەی��دا، ئ��ەی��ەوێ ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە گ��ون��دەك��ەی 
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خۆی و شار »كە ش��اری گوڵەكەیەتی« جێبهێڵێت، وەل��ێ ئەمە 
گ��ەڕان��ەوەی��ەك��ی نوستالیجییە ب��ۆ راب����ردووی ن��زی��ك، ب��ەاڵم هەر 
چەشنە گەڕانەوەیەك بێ، دواجار هەر گەڕانەوەیە بۆ دوێنێ. 

وەك لە سەرەتای شیعرەكەیەوە بەم جۆرە دەستپێدەكات:
گوڵم.. دڵم پڕە لە دەرد و كوڵ.. 

ئەڵێم بڕۆم لە شارەكەت
ئەڵێم بە جامێ ئاوی كانیاوی دێیەكەم.. 

عیالجی كەم كولی دڵی پڕم.. 
لە دەردی ئینتیزارەكەت..

ئ��ەز دەخ����وازم، بگەڕێمەوە ش��ار، خەمی دڵ��م ب��ە ب��ا ب��دەم، 
پ����اش ئ��ی��ن��ت��ی��زارَێ��ك��ی ی����ەك رۆژی، ن���ام���ەوێ ل����ەم گ���ون���دە دڵ��گ��ی��رە 
بمێنمەوە. پەلەمە هەرچی زووت��رە بڕۆمە الی دلبەر. زۆری��ش 
حەز ئەكەم شتێك لە بارەی شیعری كاك »سوارە« بنووسم، 
چوونكە هێشتا شاعیرێكی گومناوە لە دیوی ئێمە، لە كاتێكدا 
س��وارە یەكێك ل��ەو شاعیرانەیە كە سیمای شیعری كوردیی 
گۆڕیوە بە تایبەت لە كوردستانی ئێران. وەك چۆن گ��ۆران و 
شێخ نوری، لە كوردستانی عێراق بە تازەكردنەوەی شیعری 
ك��وردی��ی ه��ەس��ت��ان، »س�����وارە«ش یەكێك ل��ەو ش��اع��ی��ران��ەی��ە لە 
كوردستانی ئێران هەمان كاری بە ئەنجام گەیاندووە، بەاڵم 
ب���ە داخ����م ن��اوب��ان��گ��ی ئ���ەدەب���ی ن��ەگ��ەی��ش��ت��ۆت��ە الی ن�����ەوەی ن��وێ��ی 

شیعری كوردیی.
ئەبێ ئێستا لەبەر شەوقی چرایەك، بابەتێك بنووسمەوە، 
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ف���ەزای���ەك���ی ع��ی��رف��ان��ی ه���ەی���ە�، ب��ی��ر ل���ە س����ەد س����اڵ ب����ەر ل���ە ئێستا 
ئەكەمەوە، ئەو ساتانەی هێندەی دڵسافی خەڵك ژیان خۆش 
و س��ادە ب��وو. پێموایە »ن���زار قەبانی«یە ك��ە وت��ی »تەكنۆلۆجیا 
دڕندەیە«. ئەمە وتەیەكە مرۆڤ ئەگەر بڕواتە قوواڵییەكەی 
رەه�����ەن�����دی ف���ەل���س���ەف���ی ج�������ۆراوج�������ۆری ه����ەی����ە. ژی�������ان ل����ەالی����ەن 
كەمینەیەكی مشەخۆرەوە لە زۆرینەیەكی بێشوومار تاڵكراوە. 
زۆرجار رەشبین ئەبم بەرانبەر بەو زاراوەی پێی ئەوترێ خەبات 
و ت���ێ���ك���ۆش���ان. وەك چ�����ۆن »دی س�������اد« ل����ە ش����ان����ۆگ����ەی »م�����ارا 
-ساد«ی پیتەر ڤایس ئەڵێ »هیچ باوەڕێك بە ئایدیالیستەكان 
ن��اك��ەم. چ��وون��ك��ە ب��ە ت��اری��ك��ە رێ���دا ئ����ەڕۆن، ب��اوەڕی��ش��م ب��ە هیچ 
قوربانییەك نییە با بۆ قەزیەیەكی پیرۆزیش بێ. تەنها ب��اوەڕم 
بەخۆمە. خۆم و كە�شی تر نا«. دەستم لە كاتی نووسینەوەی 
ئەم دێڕانە ئەلەرزێ، ئەترسم رۆژێك دابێ پەشیمان بینەوە 
لەوەی ژیانی خۆمان پێشكەش بە خەبات كرد!!. ترسم هەیە 
ئ���ەو ش��ۆڕش��ەی ئێمە ب��ان��گ��ەش��ەی ب��ۆ ئ��ەك��ەی��ن، ت��ەن��ی��ا گۆڕینی 
مەالمیحەكان بێ. ئەگەر وابێ چۆن ئەم تەمەنە لە كیسچووە 
ئ���ەگ���ەڕێ���ت���ەوە؟. ب�����ەاڵم پ���رس���ی���اری س����ەرەك����ی ئ����ەوەی����ە ئ���ای���ا ئێمە 

شۆڕشمان پێ ئەكرێ؟. نازانم. 
..1999-3-27
 گوندی سو�سێ
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ئازارێكی زۆر ئەچێژم لەو دیمەنەی رۆشنبیرە »جیددی« و 
بە حیساب سكۆالرەكانمان مەستی تەوژمێك بوون بە ناوی 
»ئیسالمگەرای میانڕەو«.!. من وشەی جیددیم لە نێوان دوو 
ك���ەوان���ەدا ب��ۆ ئ���ەو رۆش��ن��ب��ی��ران��ە ب��ەك��ار ب������ردووە. ه���ەر چ��ەن��د الم 
ئاشكرایە، ئ��ەوان هەڵەی میتۆدی ئەكەن و سەرئەنجام بە 
ش��ەرم��ەوە ئ��ەم روان��گ��ان��ەی خ��ۆی��ان بیر دێ��ت��ەوە. ل��ەم رۆژان���ە لە 
هۆڵی رۆشنبیریی سلێمانی لە یەكێك لە سیمینارەكاندا كاك 
»رێبین هەردی« یەكێك لە سیما دیارەكانی پڕۆژەی »رەهەند« 
بە حەماسەوە و بە بێنەوبەردەی تێزە فەلسەفییەكانی هەندێ 
ب��ی��رم��ەن��دی خ���ۆرئ���اوای���ی ل���ە ه���ەوڵ���ی ئ�����ەوەدا ب����وو، ی��ەك��گ��رت��ووی 
ئیسالمی و ك��ۆی رەوت���ی ئ��ی��خ��وان ل��ە ت��ون��دڕەوی��ی ئیسالمی جیا 
ب��ك��ات��ەوە. زی���اد ل��ەم��ەش ب��ە »ری���ف���ۆرم«ی م��ح��ەم��ەدی خاتەمی، 
سەرۆكی ئێران شاگەشگە ببوو، هەروەك چۆن »فۆكۆ« كاتی 
خ���ۆی م��ەس��ت��ی ش���ۆڕ�ش���ی ئ��ێ��ران و ش��اگ��ەش��گ��ە ب��ب��وو ب��ە »ئیمام 

خومەینی«.
لە هەقیقەتدا، ئەمە مەترسییەكە لەالیەن رۆشنبیرانەوە 
دەس��ت��ی��پ��ێ��ك��ردووە، چ���ۆن ئ��ەت��وان��ن ب���از ب����دەن ب���ەس���ەر م���ێ���ژوو و 
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راستییە ت��اڵ��ەك��ان��دا؟. ئ��ەم ن��ۆرم��ە رۆشنبیرە ك���وردە ك��ە ل��ە ژێر 
كاریگەریی تێزەكانی »ئەمیل زۆال«دان و خۆیان بە نوێنەری داوا 
و خەونەكانی گەنج و كۆمەڵگە ئەزانن، هەموو پالتفۆرمیان 
بووە بە ئیخوانیزەی كۆمەڵگە بە گشتیی و گەنج بە تایبەتی. 
ئ��ەو تێفكرینەیان ئاوكردنە ن��او ئا�شی ئیخوان و ئیسالمیستە 
ت�����ون�����دڕەوەك�����ان�����ە، ك����ە ئ����ەی����ان����ەوێ ك���ۆم���ەڵ���گ���ە ب���گ���ەڕێ���ن���ن���ەوە ب��ۆ 

زەلكاوەكانی مێژووی تاریكی خەالفەتی ئیسالمی.
م��ارك��س ل��ە ت��ێ��زی چ���وارەم���ی ت��ێ��زەك��ان دەرب������ارەی ف��وی��ەرب��اخ 
ئەنوو�شێ »فویەرباخ لە واقیعەوە دەست بەكارئەبێ، كە ئاین 
ئینسانی لە زاتی خۆی دوورخستۆتەوە، لەسەر ئەم بناغەیە 
دنیا دابەش ئەكات بۆ دوو جۆر: دنیایەكی خەیاڵكردی ئاینی 
و دن��ی��ای��ەك��ی واق���ی���ع���ی«. ه��ێ��ش��ت��ا رۆش��ن��ب��ی��رە ك����وردەك����ان ت��ەروی��ج 
بۆ جیهانی ئاینی ئ��ەك��ەن، نایەنەوێ م��رۆڤ لە تەڵزگەی ئاین 
و غەیبانییەت رزگ���اری ببێت، هێشتا چ��اوەڕێ��ی ئ���ەوە ئەكەن 
مورشیدی گشتی ئیخوان ببێتە »مارتن لۆسەر« و ریفۆرمی 
ئاینی لە ئیسالمدا بكا!! ئەو ریفۆرمەی پێش چەندان سەدە 
م��وع��ت��ەزی��ل��ە ن��ەی��ان��ت��وان��ی ئ��ەن��ج��ام��ی ب���دەن و ل��ە ب��ەران��ب��ەر رەوت���ی 
ح��ەن��ب��ەل��ی��ی��ەك��ان��دا ب���ەزی���ن. ب����اڵوك����ردن����ەوەی ئ����ەم ج�����ۆرە ت��ێ��زان��ە 
باوەشێنكردنی خ��ەون��ی ق��ووڵ��ی م��رۆڤ��ی ك���وردە تاكو هۆشیاریی 

ماتریالیستی بەرپێی رۆشن نەكاتەوە.
محەمەد ع��اب��د ئ��ەل��ج��اب��ری، بیرمەندی ع���ەرەب ئەنوو�شێ 
»ماتریالیزمی مێژوویی ل��ە شیكردنەوەی م��ێ��ژوودا ل��ەو فۆرمە 
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گ��ش��ت��ی��ی��ەدا وێ���ن���ا ئ���ەك���رێ���ت ك���ە خ���ەڵ���ك خ���ۆی���ان دروس���ت���ك���ەری 
م����ێ����ژووی خ���ۆی���ان���ن«. ئ���ەم���ە دروس���ت���ت���ری���ن پ��ێ��ن��اس��ەی��ە ب���ۆ دی���دی 
م��ات��ری��ال��ی��س��ت��ی، ب����ەاڵم رۆش��ن��ب��ی��ران��ی ئ��ێ��م��ە ه��ێ��ش��ت��ا م��ج��ام��ەل��ەی 
ئ�����ەوان�����ە ئ����ەك����ەن پ���ێ���ی���ان���وای���ە م������رۆڤ ك��ائ��ی��ن��ێ��ك��ی ب���ێ���دەس���ەاڵت���ی 
خ����ودای����ە، ل���ە ك��ات��ێ��ك��دا م���ن ل����ەو ه���ەم���وو دەس����ەاڵت����ەی م���رۆڤ 
ئەترسم، كە خەریكە جەرگی كەون هەڵدەكۆڵێ. بەهەرحاڵ 
پێموایە رۆشنبیرانی ك��ورد ئەبێت بە خۆیاندا بچنەوە و چاو 

بگێڕننەوە بە تەرح و روانگەكانی خۆیاندا.
ئێستا ئەڕۆم بۆ بارەگای حزب بزانم تا چەند ئەو هەواڵە 
راس���ت���ە ك���ە ل���ە ب���ووم���ەل���ەرزەك���ەی پ��ێ��رێ��ی ش�����اری ئ��ەس��ت��ەم��ب��وڵ 
هەردوو هاوڕێ »ئیسماعیل - مهاباد« ژیانیان لە دەستداوە؟. 
ه��ی��وادارم هەواڵەكە راس��ت نەبێ، چوونكە جیا ل��ەوەی دوو 
هاوڕێی زۆر نزیكن، دوو كۆمۆنیستی چ��االك و نموونەی دوو 
ئینسانی ئ��ازادی��خ��واز ب���وون. ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ی پ��ەك��ەك��ە ب��اس ل��ەوە 
ئ��ەك��ات دەی���ان ه���ەزار ك��ەس ب��وون��ەت��ە ق��ورب��ان��ی ل��ەو رووداوەدا 

كە ژمارەیەك لەوانە كوردی عێراقن.
ئەڕۆم سۆراخێك ئەكەم....

1999-8-18
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ه�����������اوڕێ.. خ���ۆك���وش���ت���ن ب����ڕی����ارێ����ك����ی ع����ەق����اڵن����ی����ی����ە.. ه���������اوڕێ.. 
ئ����ەم����ڕۆ ل����ە خ����وێ����ن����دن����ەوەی رۆم����ان����ی »االخ��������وە ك������ارام������ازوف«ی 
دی��س��ت��ۆی��ف��س��ك��ی ب����ووم����ەوە، ژی����ان ئ����ەو ف���ەوزای���ەی���ە ك���ە ب��رای��ان��ی 
كارامازۆڤ مومارەسەی دەكەن و ئەنجامەكە�شی بە زیندان 
و شێتبوون و گ��رێ��ی دەروون����ی و ئ����ازاری وی����ژدان ك��ۆت��ای��ی دێ��ت، 
وەك ئ������ەوەی ب���ەس���ەر ئ����ەو �ش����ێ ب����رای����ەدا دێ����ت ل����ەم رۆم����ان����ەدا. 
لەم رۆمانەدا بە روون��ی هەست بە »گرێی ئۆدیب« دەكەین، 
رۆمانەكە دانسقەیە و توانا س��ن��ووردارەك��ەی من دەرەق��ەت��ی 
وەسفی نایەت. هاوڕێ.. خەون مەبینە چوونكە خەون بینین 
لەم واڵتەدا تاوانە و دەكرێ رۆژێك لە قەنارە بدرێی لەسەری. 
ب���ی���ر ب�����ك�����ەرەوە »دی����ۆن����س����ی����ۆس« چ�����ۆن »م�����ارس�����ی�����اس«ی ن��زی��ك��ی 
خ����ۆی ل���ە س���ێ���دارە دەدات ب���ە پ���اس���اوی ئ�����ەوەی »م���ارس���ی���اس« 
ل��ە خەونیدا كوشتوویەتی. ه��اوڕێ��م ب��ڕی��اری عەقاڵنی ئەوەیە 
پێش ئ��ەوەی لەسەر خەونێك لۆركائاسا بمانكوژن، چاكترە 
خۆكوژیی ئەنجام بدەین. خۆكوشتن ترسنۆكیی نییە، تۆ بڕوا 

دەكەیت ڤان كوخ و سادق هیدایەت ترسنۆك بووبن؟.   
ه������������اوڕێ، ژی���������ان ل���������ەوە ن����ام����اق����ووڵ����ت����رە خ�����ۆم�����ان س����ەرق����اڵ����ی 
دۆزینەوەی پاساو بكەین تا ماقووڵیی ژیان بۆ خودی خۆمان 
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بسەملێنین. ئێمە چ��ۆن ئ��ەت��وان��ی��ن خ��ۆم��ان ف��ری��و ب��دەی��ن، كاتێ 
ل��ە پ��ەن��ج��ەرەی ف��ەل��س��ەف��ەوە دی��م��ەن��ی ت��ۆق��ێ��ن��ەری چ��ن��ی��ن��ەوەی 
ژی����ان ل���ەالی���ەن م����ەرگ����ەوە ئ��ەب��ی��ن��ی��ن؟. ئ��ەڵ��ێ��م ژی����ان پ���ووچ���ە، با 
ل���ە پ��ووچ��ێ��ت��ی��ی��ەك��ی ت��ێ��ب��گ��ەی��ن و ل����ەززەت����ی ل���ێ وەرب����گ����ری����ن، ه��ەر 
ك��ات ت��وان��ای ل���ەززەت وەرگ��رت��ن��م��ان ن���ەدا، پێش ئ���ەوەی م��ەرگ 
سەنگەرەكە بەسەرماندا بڕوخێنێ، با بە خۆكوژیی خۆمان 
ب��دەی��ن��ە ب���ەر رێ���ژن���ەی م����ەرگ. خ��ۆم��ان ب��دەی��ن��ە دەس����ت ع���ەدەم 
و گ������ەڕان������ەوە ب����ۆ ه���ی���چ. ه����������اوڕێ.. س����ەی����ری ئ�����ەو خ���ەڵ���ك���ە ب��ك��ە، 
چەند دڵخۆشن ب��ێ ئ���ەوەی ب��زان��ن ب��ۆچ��ی؟. س��ەی��ری بكە چۆن 
مەرگیان بە ناوی ژیانەوە دەرخ��وارد دەدرێ و هێشتاش توند 
توند دەستیان ب��ەو ژی��ان��ەوە گ��رت��ووە كە لە راستیدا مەرگە؟. 
س��ەی��ر ب��ك��ە ئ���ەو خ��ەڵ��ك��ە چ���ۆن ل��ە ق���ەف���ەزدا زەم���اوەن���د و شایی 
ب���ۆ ئ���ازادی���ی ئ���ەگ���ێ���ڕن؟! س��ەی��ر ب��ك��ە چ���ۆن ك��اغ��ەزێ��ك��ی وەك پ���ارە 
جڵەو و رەشمەی ك��ردوون؟ هیچ هەستیش ب��ەوە ناكەن پارە 
ب���ۆت���ە خ����ودای����ان. س���ەی���ر ب��ك��ە ب���زان���ە ئ���ەژدی���ه���ای ك���ەل���ت���وور چ��ۆن 
خەریكی چنینی پەتی سێدارەی گەردنی ئازادییەكانمانە؟ ئەو 
ئازادییانەی یارمەتیمان ئەدەن چێژ لە پووچی ژیان وەربگرین.
هاوڕێ.. تۆ ببینە خەڵك چۆن ئەسڵەمنەوە لە بیروڕاكانم. 
دەسەاڵت و حزبەكان و ئایدۆلۆجییەكان بە خەتەرم ئەزانن! 
ئەزانی بۆچی؟ چوونكە لە هەقیقەتی ژی��ان تێگەیشتووم كە 
نهێلیزمە. لەبەرئەوەی ئازادیی مەعنەوییمان بەدەستهێناوە!. 
رەه���اب���ووم ل��ە ه��ەم��وو ك���ۆت و ب��ەن��دە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان و لە 
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تەڵزگەی ترادیسیۆنە ب��اوەك��ان خ��ۆم دەرب���از ك���ردووە. ئازادیی 
ش��ت��ێ��ك��ی خ�����ۆش ن���ی���ی���ە. ئ�����ازادی�����ی ه��ەم��ی��ش��ە راڕای��������ی و ش���ڵ���ەژان���ی 
دەروون�����ی�����ی�����ە. ب���ۆی���ە زۆرب��������ەی م����رۆڤ����ە ئ������ازادەك������ان ل����ە ئ���اوێ���ن���ەی 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەوە ب��ە ش��ێ��ت ئ��ەب��ی��ن��رێ��ن. خ��ۆش��ب��ەخ��ت��ی ل��ە ك��ۆی��ل��ەی��ی و 
ن��ەزان��ی��ن��دای��ە. ئ��ەگ��ەر ئ��ەت��ەوێ چێژ وەرب��گ��ری ل��ەم ژی��ان��ە پووچە 

ئەبێت خۆیشت پووچ بیت و گاگەلی بڕۆیت لەگەڵ ژیان.  
ه������������اوڕێ.. ئ���ێ���س���ت���ا ت���ێ���گ���ەی���ش���ت���ی م�����ن ب�����ۆ ه���ەم���ی���ش���ە ت���ەن���ه���ا و 
گۆشەگیر و پەڕاگەندەم لە ن��اوەوە؟ ئێستا تێدەگەیت نوكتە 
و گ��اڵ��ت��ە و گ��ەپ��ەك��ان��م ه��ەوڵ��ێ��ك��ە ب���ۆ دەرب�����ازب�����وون ل����ەم ه��ەس��ت��ی 
تەنهاییە. كێ تێدەگات لێم؟ هاوڕێ بەس تۆ تێدەگەی. هاوڕێ 
ك��ەس��ێ��ك��ی ئیحساساتیم و ه��ەم��وو ب��ڕی��ارێ��ك��م الی دڵ��م��ە ن��ەك 
الی ئ����اوەزم، زۆرج���اری���ش داوام ل��ێ��دەك��ەن دڵ��م زی��ن��دە بەچاڵ 
بكەم، چوونكە سادەیی ئەو منی فەوتاند »دی��ارە دڵ بە مانا 
مەجازییەكەی ن��ەك ئ��ەو ترومپایەی ك��اری پااڵوتنی خوێنە«. 
ه��اوڕێ تۆ تاكە هاوڕێمی، ئ��ەی ئ���ازارە ن��ەب��ڕاوەك��ان��م. ه��ەر بۆیە 
رازی دڵم بۆ تۆ باس ئەكەم. تۆ بە وەفاترین هاوڕێی و لەگەڵم 
ئەمێنیتەوە تا هەتایە. ئەی ئازارە شیرینەكانم تۆ تاكە هاوڕێی 

هەموو رۆژگارەكانی. 
199-9-9 



67

-20-
ئێستا كاتژمێر چ���واری ع��ەس��رە، دوێ��ن��ێ ل��ە نەخۆشخانەی 
ف���ری���اك���ەوت���ن���ی س���ل���ێ���م���ان���ی دەرچ�������������ووم، پ������اش ئ���������ەوەی �ش������ێ رۆژ 
ل�������ەوێ م�����اب�����ووم�����ەوە، ب����ەه����ۆی ئ��������ەوەی ل�����ەالی�����ەن گ���روپ���ێ���ك ل��ە 
ئیسالمییەكانەوە بە سەرپەرشتی »فەرهەنگ نامۆ« لە نزیك 
گ��ۆڕس��ت��ان��ی شێخمێدین »پ��ش��ت م���ۆزەخ���ان���ەی س��ل��ێ��م��ان��ی« بە 
چ��ەق��ۆ ه��ێ��رش��م ك��رای��ە س���ەر، ل��ە دوو الوە ب��ری��ن��داری��ان ك���ردم، 
ئ����ەم����ە زن����ج����ی����رەی����ەك رووداوی ب����ەرن����ام����ە ب����ۆ داڕێ��������������ژراوە دژی 
ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان. �ش����ێ رۆژ ب����ەر ل����ەو رووداوەی م����ن، ه���اوڕێ���ی 
كۆمۆنیستمان »فەرهاد فەرەج«ی نووسەر و سەرنووسەری 
رۆژن�����ام�����ەی »پ�����ەی�����ڕەو« ل���ە ش�����ەوی 17-10 م���اڵ���ەك���ەی خ��ۆی��دا 
ب��ە دەم��ان��چ��ەی ب��ێ��دەن��گ ت��ی��رۆر ك����را. ت���ی���رۆری ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان 
ل��ەه��ەش��ت س��اڵ��ی دوای راپ���ەڕی���ن���ەوە ب��ۆت��ە دی����اردەی����ە. چ��وون��ك��ە 
هەردوو الیەنی ئیسالمی و ناسیۆنالیزم، ئەجیندای چەپ بە 

هەڕەشە لەسەر ئایندەی سیاسیی خۆیان ئەبینن. 
پ��ێ��ش��ت��ری��ش ل����ەالی����ەن »ف���ەره���ەن���گ ن�����ام�����ۆ«ەوە ه���ەڕەش���ەی 
كوشتنم لێكرابوو، كە چەندان گەنجم لە گەڕەكەكەی ئەو و 
ناو مزگەوتەكانەوە هێنایە دەرەوە و بە بیری چەپ و كۆمۆنیزم 
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ه������زرم رۆش������ن ك�����ردن�����ەوە. زی����ات����ر ل����ە پ���ەن���ج���ا گ���ەن���ج���م ت���ەن���ی���ا ل��ە 
گەڕەكی سەهۆڵەكە و شێخمحێدین لە دەوری حەلقەكەی 
خۆمان كۆكردۆتەوە كە هەندێكیان زۆر چاالكن لە نموونەی 
هاوڕێیان »سۆزدار، خالید ئەژی، دۆستی كەمال، بەهادینە 
س����������وور، ن������ەوش������ی������روان، ن������������ەوزاد م�������ام ح�������ەس�������ەن«. ئ���ەم���ان���ە 
بەشێكیان پێشتر هاتۆچۆی مزگەوتیان ئەكرد، بەاڵم ئێستا 
خوێنەرەكانن،  چاالكترین  كۆمۆنیستەكانن،  چاالكترین  ل��ە 
ئ�����������ەوان س������ەرەت������ا ب������ەه������ۆی م������ن������ەوە ب���������وون ب������ە ك���ۆم���ۆن���ی���س���ت، 
ب������ەاڵم ه���ەن���ووك���ە ل����ە خ�����ۆم چ���االك���ت���ر ف���ەع���ال���ی���ەت���ی س��ی��اس��ی��ی و 
رۆشنگەریی ئەكەن. ئەوەش بووە هۆی تەقینەوەی تووڕەیی 

ئیسالمییەكان لە بەرامبەرم. 
ه����ۆك����ارێ����ك����ی ت����ری����ش ئ�������ەوەی�������ە، س�������ەرەت�������ای ئ����ەم����س����اڵ ك���ات���ێ 
ئەندامێكی س��ەرك��ردای��ەت��ی ب��زووت��ن��ەوەی یەكبوونی ئیسالمی 
كە وا بزانم جێگری وەزیری ئەوقافیشە لە بڵندگۆی مزگەوتی 
»ع���وس���م���ان���ی ك�������وڕی ع�����ەف�����ان« ل����ە گ�����ەڕەك�����ی ش��ێ��خ��م��ح��ێ��دی��ن، 
وت�����اری ئ��اگ��ری��ن��ی ئ���ەخ���وێ���ن���دەوە ب���ۆ س�����ەدان ه����ەرزەك����ار و ت��ێ��ی��دا 
ف����ەت����وای ك��وش��ت��ن��ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان��ی ئ������ەدا، س������ەدان گ��ەن��ج��ی 
ب��ەن��ج��ك��راو ب���ە ت��ری��اك��ی ئ���ای���ن ح���ەم���اس گ���رت���ب���وون���ی,. ت��ی��م��ەك��ەی 
ئ���ێ���م���ەش ب����ڕی����ارم����ان����دا ب���چ���ی���ن���ە ن������او م����زگ����ەوت����ەك����ە و دەم���ك���وت���ی 
بكەین، تیمەكەش پێكهاتبووین لە«عەباس، خالید ئ��ەژی، 
ه��ەڵ��ك��ەوت ك��ۆن��ف��ۆ، س�����ۆزدار، خ����ۆم«. ب��ەه��ۆی ئ����ەوەی ك��ارەب��ا 
ن��ەب��وو ب��ە پ��ات��ری ئۆتۆمبیلیش بڵندگۆكەیان خستبووە ك��ار، 
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دوو ل��ۆك��ز ه��ۆڵ��ی م��زگ��ەوت��ەك��ەی روون�����اك ئ����ەك����ردەوە، ع��ەب��اس 
چووە ژێر دانەیەكیان، سۆزداریش چووە ژێر ئەویتر. خالید و 
هەڵكەوت كۆنفۆ و من چووینە نزیكی مەالكە، كە دە دوانزە 
چ���ەك���داری���ش پ��اس��ەوان��ی��ان ئ���ەك���رد. ك����ۆدی ئ��ێ��م��ە ئ���ەوەب���وو كە 
كەوتنە ه���اوار ه���اواری تەكبیر، س���ۆزدار و ع��ەب��اس لۆكزەكان 

بكوژێننەوە و ئێمەش پەالماری مەال بدەین.
ه������ەر ب������ەو ج��������ۆرە ب������وو ك����ات����ی م������ەال وت������ی »ئ�����ەب�����ێ رەگ��������ی ئ���ەو 
كۆمۆنیستە مەلعونانە لە ریشەوە دەربكەین، بۆ ئەوەی بزانن 
ئوممەتی ئیسالم و كوردی موسڵمان قبوڵیان ناكا«. عەباس 
و س��ۆزدار خێرا پڕیان دایە لۆكزەكان و كوژاندیانەوە ئێمەش 
ب��ە م��ش��ت��ەك��ۆڵ��ە و ش���ەق ك��ەوت��ی��ن��ە س���ەر دەم���وچ���اوی م����ەال، لە 
ه����ەر چ�����وار الوە ب�����ووە ب���ە ت���ێ���ك���ڕژان و م��ی��ل��ی چ����ەك راك��ێ��ش��ان، 
ب������ەاڵم ب����ە خ���ێ���رای���ی ك����ارەك����ەم����ان ئ���ەن���ج���ام���دا و ب��������ەرەو دەرگ������ای 
س��ەرەك��ی مزگەوتەكە هەاڵتین. ك��ە هاتینە دەرەوە »سمكۆی 
ت��ەه��ای س��ەی��د ع��ەل��ی« ك��ە ه��اوڕێ��م��ان ب���وو ب����ەاڵم كۆمۆنیست 
ن��ەب��وو، ئێمەی بینی و ب��ەه��ۆی ئ���ەوەی ب��اوك��ی ئەفسەرێكی بااڵ 
بوو، هەمیشە چەكی پێبوو، كاڵشینكۆفێكی مزەلی پێبوو كە 
م��ەخ��زەن��ی ه��ەف��ت��ا و پێنجی ل��ەس��ەر ب����وو، م��ی��ل��ی راك��ێ��ش��ا رووەو 
م��زگ��ەوت��ەك��ە ت��ا ئێمە دوور ك��ەوت��ی��ن��ەوە، ئیتر ب��ەو ج���ۆرە دەرب���از 
بووین، دوات��ر هەواڵمان بۆ ه��ات كە مەالكەمان ب��اش وێ��ران 

كردووە.
ل����ە ت����ۆڵ����ەی ئ����ەم����ەدا وی���س���ت���ی���ان ب����ە چ���ەق���ۆ ل����ەن����اوم ب���ب���ەن، 
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»ف�����ەره�����ەن�����گ ن�����ام�����ۆ« ك�����ە ن���اس���ی���اوی���ش���م���ان ه�����ەی�����ە، ب���اش���ت���ری���ن 
تیرۆریست بوو ئەو كارەیان پێ سپاردبوو، چوونكە بیرمە پێش 
چ��ەن��د س���اڵ چ��ەن��دی��ن پ��ەی��ك��ەر و ك���اری تەشكیلی »ش��ی��الن«ی 
خ��وش��ك��ی ش��ك��ان��دب��وو ب���ە ب��ی��ان��ووی ئ�����ەوەی ح���ەرام���ە، ئ���ەو سڵ 
ل���ە ه��ی��چ ت��ون��دوت��ی��ژی��ی��ەك ن���اك���ات���ەوە. الی ك��ەس��ێ��ك��ی��ش وت��ب��ووی 
گ����وای����ە م����ن زان����ی����اری����ی ل����ە دژی ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان ل����ە رۆژن����ام����ەی 
»رۆژنامەنووس« لەسەر شێوەی چاالكی و شانە و رێكخستنە 
ئ��ی��س��الم��ی��ی��ە چ���ەك���دار و ب���ێ چ��ەك��ەك��ان ب���اڵو ئ���ەك���ەم���ەوە. ب���ەاڵم 
راستییەكەی ئەوەیە دوور و نزیك پەیوەندییم بەو رۆژنامەوە 
ن����ی����ی����ە، ت����ەن����ی����ا ئ��������ەوە ن����ەب����ێ س������ەرن������ووس������ەری ئ�������ەو رۆژن�����ام�����ەی�����ە 
هاوڕێیەكی ئاساییمە. سەیرە خ��ان��ەوادەی ئێمە ئەزموونێكی 
ت���اڵ���م���ان ه���ەی���ە ل���ەگ���ەڵ م���اڵ���ی »ن����ام����ۆ«! چ���وون���ك���ە پ��ێ��ش چ��ەن��د 
س���اڵ���ی���ش »ح�����ەم�����ەس�����وور«ی ب������رای ك����ە م�����ف�����ەوەزی ئ��اس��ای���ش��ی 
یەكێتییە ه��ات��ە س��ەر ماڵمان ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو تیمەی ماڵەكەیان 

پشكنین كە نیازیان وابوو خانووەكەمان لێ داگیر بكەن.!.
ب���ی���رم ل���ە ش��ت��ی ن���اخ���ۆش ن���اك���ەم���ەوە، دڵ���ن���ی���ام رۆژێ������ك ئێمە 
سەرئەكەوین، ئەوانیش وەك تیرۆریست ناویان ئەچێتە ناو 
چ��ی��رۆك��ەك��ان��ی م����ێ����ژووەوە. دڵ��ن��ی��ام ك���ە خ����ۆری ئ��ێ��م��ە ه��ەڵ��ه��ات، 

ئەوان شەمشەكوێرەئاسا ئەچنەوە ناو تاریكایی.
دێڕە شیعرێكم هەیە ئێستا:

خۆر وەك خەنجەرێكی زێڕ جەرگی تاریكی هەڵدەڕێ
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ئاسمان دوای هەورە رەشەكان روون روون ئەبێتەوە
زەوی دوای الفاو دڵی وەك خامێكی سپی پاك ئەبێتەوە
مرۆڤیش پێویستی بە خەنجەری تیژی بیرێكی رووناك و

راماڵینی هەوری رە�شی كینە و الفاوی شۆڕشێكە

1999-10-24
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دوێنێ دوا نیوەڕۆ كۆڕێكی هاوبەشمان لەگەڵ »محەمەد 
عەدنان« لە سەنتەری گەنجان پێشكەش كرد، كە سەدان 
گ����ەن����ج ت���ی���ای���دا ئ�����ام�����ادەب�����وون و ب����اس����ەك����ەم ل����ەژێ����ر ن��اون��ی��ش��ان��ی 
»چەپاندنی سێك�شی لەكۆمەڵگەی ساناتۆسدا«. ب��ووە جێی 
مشتومڕێكی زۆر و ه��ەرا و دەنگە دەنگی�شی لێكەوتەوە. ئەوە 
یەكەمجارە ك��ۆڕێ��ك ل��ە سەنتەری گەنجان ئ��ەو قەرەباڵغییە 
دروست بكا، لە هەمووی گرنگتر مناقەشە و جەدەلی زۆریش 
ب���ە دوای خ���ۆی���دا ب��ه��ێ��ن��ێ. چ���وون���ك���ە ل����ەالی����ەن ه���ەن���دێ گ��ەن��ج��ی 
محافیزكار و كاریگەر بە ئاین، بۆچوونەكانی من بە دژە ئاین 
و پ��ێ��ش��وەخ��ت و ن��اواق��ی��ع��ی ل��ێ��ك��درای��ەوە. ئ��ەم��ەش وای���ك���رد �ش��ێ 
س���ەع���ات م��ن��اق��ەش��ەی ت���ون���د و پ���ڕ دەن�����گ ب����ەرزك����ردن����ەوەی بێ 
ئەنجام رووب���دا. ئەمە بەریەكەوتنی ئاڕاستە دژەك���ان ب��وو كە 
ك��ارێ��ك��ی زۆر پێویستە، چ��وون��ك��ە ب��ە وت���ەی لینین »دیالێكتیك 

بەریەككەوتنی دژەكانە«.  
لەو 40 دەقیقەی تەرخانكرابوو بۆم كە قسەكانی خۆمی 
ت��ی��ا ب���ك���ەم. ب���ە خ��ێ��رای��ی ه��ەوڵ��م��دا ب���ەراووردك���اری���ی���ەك ب��ك��ەم لە 
ن����ێ����وان دی������دی »ف�����رۆی�����د« وەك دام�����ەزرێ�����ن�����ەری ق��وت��اب��خ��ان��ەی 
دەرون��ش��ی��ك��اری��ی ل��ەگ��ەڵ دی���دی »ه��رب��رت م��ارك��ۆزە« یەكێك لە 
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فەیلەسووفەكانی قوتابخانەی فرانكفۆرت، چوونكە دیدی 
پێچەوانەیان لە هەمبەر چەپاندنی سێك�شی هەیە. بە بڕوای 
فرۆید چەپاندنی سێك�شی مامانی شارستانییەت و داهێنانە، 
ه��ەرچ��ی م��ارك��ۆزی��ش��ە پ��ێ��ی��وای��ە چ��ەپ��ان��دن��ی س��ێ��ك���ش��ی ه���ۆك���ارە بۆ 
ت��ێ��ك��ش��ان��دن��ی دەروون�������ی م����رۆڤ و ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 
پ��اس��ی��ڤ، ب��ۆی��ە ل��ەپ��ەن��ا ش���ۆڕ�ش���ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە، ش��ۆڕ�ش��ی 
س��ێ��ك��س��ی��ش ب���ە پ��ێ��ی��وی��س��ت��ی��ی��ەك��ی پ��ل��ە ی����ەك ئ����ەزان����ێ. پ���اش���ان بە 
چڕیی باسم لە كۆمەڵگەی كوردیی كرد وەك كۆمەڵگەیەكی 
م���ەرگ���دۆس���ت »س����ان����ات����ۆس« ك���ە چ����ۆن ل���ە ه���ەوڵ���ی چ��ەپ��ان��دن��ی 

سێكسیی تاكەكانی خۆیدایە. 
ل��ە ك��ۆڕەك��ەدا ه��ەوڵ��م��داب��وو، دیسكۆرسێكی رەخ��ن��ەی��ی لە 
ژێ��ر رۆشنایی دی��دی ف��رۆی��د و م��ارك��ۆز، ئ��اڕاس��ت��ەی كۆمەڵگەی 
كوردیی بكەم. زۆریش گەرەكم بوو كرۆكی روانینی »فرۆید« 
لەهەمبەر چەمكەكان لیبیدۆ و من و ئەو و منی بااڵ بگەیەنمە 
ئامادەبووان. بەو پێیەی فرۆید دەروونی مرۆڤ دابەش ئەكات 
بۆ �شێ حاڵەت. یەكەم: ئەو »Id« یان لیبیدۆ، ژێدەری سەرەكی 
رەم����ەك و ئ���ارەزووەك���ان���ە. دووەم: م��ن »ego« ك��ە ن��اوەن��دگ��ی��رە 
ل��ە ن��ێ��وان ئ���ەو و م��ن��ی ب����ااڵدا. ب��ە دی��وێ��ك��ی ت���ردا منێكی ب��ە ئاگایە 
و ك����اری ب��ااڵن��س راگ��رت��ن��ە ل��ەگ��ەڵ داواك����اری����ی ئ��ی��د و رازی��ك��ردن��ی 
م��ن��ی ب����ااڵدا. س��ێ��ی��ەم: م��ن��ی ب���ااڵ » super ego« ئ��ەم��ە ل��ە دی��دی 
فرۆیددا حاڵەتی پێگەیشتن و كەسایەتی دامەزراوە كە كاری 
پارێزگاریی بەها ئاكارییەكان و رەوشتە كۆمەاڵیەتییەكانە. ئەم 
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�شێ حاڵەتە دەروونی هەر مرۆڤێك پێكدێنن. 
روون��ك��ردن��ەوەی ئەو چەمكانە بۆ ئەو گەنجانە كە توانای 
تێگەیشتنیان كەمتر بوو لەو دابەشكارییە فرۆیدییە كۆمەكی 
زۆری كردین بۆ روونكردنەوەی باسەكەمان و پێدانی زانیاریی 
ل����ەس����ەر دی�����دگ�����ای دەروون����ش����ی����ك����اری����ی ف�����رۆی�����د. ج���گ���ە ل���ەم���ەش 
ب��اس��ەك��ەم��ان گ��ەی��ش��ت��ەوە ب���ە ش���ۆڕ�ش���ی خ��وێ��ن��دك��اران��ی پ��اری��س 
»م��ای��ۆی 1968« ك��ە ه��رب��رت م���ارك���ۆزە ب��ە ب��اوك��ی ئ���ەو ش��ۆڕش��ە 
دائەنرێ. ماركۆز پێیوایە ئازادكردنی كۆمەڵگە واتە رەهاكردنی 
لیبیدۆ كە ئەوەش لەبری لەناوبردنی شارستانییەتی مرۆڤ، 
ه��ەوێ��ن��ی دروس��ت��ك��ردن��ی شارستانییەتێكی پ��ێ��ش��ك��ەوت��ووت��رە. بۆ 
ئەمەش گەنجانی بە پێشڕەوی ئەو شۆڕشە ئەزانی، چوونكە 
بە دیدی ئەو چینی كرێكار »پڕۆلیتاریا« هێزی شۆڕشگێڕانەی 
خ��ۆی ل��ە دەس��ت��داوە و تێكەڵ ب��ووە ب��ە رۆح��ی س��ەرم��ای��ەداری��ی. 

هەر بۆیە شۆڕ�شی 1968 قەرزاری هزری ماركۆزە. 
ئ��ەگ��ەر چ��ی �ش��ێ الی��ەن��گ��ری رەوت���ە ئیسالمییەكان، كردیانە 
هاوار هاوار، گوایە ئەو قسانەی من بانگەشەیە بۆ فەسادی 
س���ێ���ك����ش���ی. ی���ەك���ێ���ك ل�����ەوان�����ە وت������ی: ئ�����ەوان�����ەی ت����ەرح����ت ك�����رد ب��ۆ 
خ��وش��ك��ەك��ان��ت ب��ە رەوای ئ��ەب��ی��ن��ی؟. منیش وت���م ئ��اخ��ر م��ن كێم 
ب��ب��م��ە ك��وێ��خ��ای ژی���ان���ی خ��ۆش��ك��ەك��ان��م؟. ب���ۆچ���ی ئ��ەب��ێ��ت ئ���ازادی���ی 
ئەوان لە دەستی مندا بێ؟ كێ مافی داوە بە من هێڵ بۆ ئازادیی 
ئ�����ەو ژم�������ارە م����رۆڤ����ە داب���ن���ێ���م پ���ەی���وەن���دی���ی خ���وێ���ن ب����ە م��ن��ی��ان��ەوە 
ئ��ەب��ەس��ت��ێ��ت��ەوە؟. زۆرێ����ك ل��ە رۆش��ن��ب��ی��ران��ی ئێمە ب��ا�ش��ی ئ��ازادی��ی 
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سێكس ئەكەن، كاتێ ئەگاتە ئەو پرسیارەی ئەمە بۆ خوشك 
و ك��چ و ه���اوس���ەری خ���ۆت ب�����ەرەوا ئ��ەب��ی��ن��ی؟ دەم���ی���ان ئ��ەب��ێ��ت بە 
ت��ەڵ��ەی ت��ەق��ی��وەوە، وای��ان��زان��ی منیش ه��ەر ئ��ەو تایپەم. بۆیە بە 
چەپڵەرێزانی ئامادەبووان ر�شی پرسیارە قۆڕەكەیانم كردەوە 

بە خوری و دەرسێكم دادان تە�شی رسراو چیتر با نەدەن.  

1999-11-7
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�ش���ێ رۆژە ل���ە م���اڵ���ەوە دەرن����ەچ����ووم، ك��ات��ەك��ان��م ب���ەم ج���ۆرە 
دابەشكردووە: كاتژمێر شەش بۆ شەش و نیو لە خەو هەستان 
و نان خواردن. شەش و نیو بۆ دوانزە و نیو خوێندنەوە. دوانزە 
و نیو بۆ دوو پشوودان و خۆشتن و خواردنی گوێز و میوە. دوو 
ت��اك��و ش��ە�ش��ی ئ��ێ��وارە دووب����ارە خ��وێ��ن��دن��ەوە. ش��ەش ب��ۆ هەشتی 
شەو پشوودان و نان خواردن. هەشت بۆ دەی شەو نووسینی 
تێبینی لەسەر ئەو كتێبانەی ئەیانخوێنمەوە. دە تاكو شە�شی 
بەیانییەكی تر دیسانەوە خەوتن. لەماوەی ئەم �شێ رۆژە تەنها 
لەسەر سوریالیزم و دادای���زم خوێندمەتەوە، كە دوو رێبازی 
ئ��ەدەب��ی و هونەریی سەروەختی جەنگی جیهانی یەكەم و دوو 
ساڵی یەكەمی دوای تەواوبوونی جەنگن. خاڵی لێكچوو زۆرە 
لە نێوان ئەو دوو قوتابخانەیە گرنگترینیان فەرامۆشكردنی 
لۆجیكە بەمەبەستی دروستكردنی وات��ای ن��وێ و ت��ەرزێ��ك لە 
ه��ون��ەر و ئ���ەدەب ك��ە لەنێو ف���ەوزا و پاشاگەردانیی كاركردندا 
مانا و رەهەندی تازە بەرجەستە بكا، لە نێو هەردوو رەوتەكەدا 
ك��ەس��ێ��ت��ی »ت��ری��س��ت��ی��ان ت�����زارا« ل��ە رەوت����ی دادای������زم و »س��ل��ڤ��ادۆر 
دال��ی« لە رێ��ب��ازی سوریالیزم زیاتر سەرنجیان ب��ەالی خۆیاندا 

راكێشام.
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وەك ه��ەم��ی��ش��ە ل���ە پ���ەن���ا دەن���گ���ی م��ۆس��ی��ق��ا ئ��ەخ��وێ��ن��م��ەوە، 
هەفتەی پێشووش تەسجیلێكی نوێی جۆری »جۆسۆنیك«ی 
دەب������ڵ ك��اس��ێ��ت��م ك�����ڕی ل����ەگ����ەڵ چ���ەن���د ك��اس��ێ��ت��ێ��ك��ی م��ۆس��ی��ق��ای 
ك��الس��ی��ك ك���ە ك���ەس ب��ای��ەخ��ی پ��ێ��ن��ادا. زۆرج����اری����ش ك���ە گ���وێ لە 
مۆسیقا ئ��ەگ��رم، رامدەكێ�شێ ب���ەرەو جیهانی »نیتشە« ئێستا 
ئ���ەو وت���ەزای���ەی ئ���ەو ف��ەی��ل��ەس��ووف��ە ل��ە مێشكما ئ��ەزرن��گ��ێ��ت��ەوە 
»رۆح��ە گچكەكانم خۆشناوێت، خۆشم ناوێن لەبەرئەوەی 
هیچ شتێكی ب��اش��ی��ان ت��ێ��دا دەس��ت��ن��اك��ەوێ، دە�ش���ێ بڵێین هیچ 
ش��ت��ێ��ك��ی خ���راپ���ی���ش���ی���ان ت���ێ���دا ب������ەدی ن�����اك�����رێ«. وات������ە ت���ێ���دەگ���ەم 
ك���ێ���ش���ەی س���ت���رۆك���ت���ۆری ن��ی��ت��ش��ە ل����ەگ����ەڵ ن���اخ���ی م�����رۆڤ�����ە، ئ���ەو 
ناخەی »ولیەم رایش« بە درێژایی كتێبی »گوێبگرە ئەی پیاوی 

بچووك« سەرقاڵی دواندیەتی.
هەندێ ج��ار، كەسوكار ئەڵێن بخوێنەرەوە، دنیای خۆت 
ت��ێ��ك��م��ەدە ب��ۆ خ��ەون��ی ه���ەرزەك���اران���ەی ش��ۆڕ�ش��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی!، 
زۆرجار منیش ئەڵێم ئەو هەموو كتێب و تیۆرییە تەنیا بۆ چێژی 
خوێندنەوە نەنوسراون، بەڵكو بۆ گۆڕینی جیهان نوسراون، 
ئ��ە�ش��ێ رۆژێ ئینسان ب��ێ كتێب ب���ژی، ب���ەاڵم مومكین نییە بێ 
ئازادیی بژی، من ئەو ژیانەی لە ناو چوارچێوەكاندا بەند كراوە 
بە دیوێكی تری مردن تێدەگەم. ئەڵێن تۆ دانیشە، خەڵكی تر 
با بیكات.! بەدەست خۆم نییە لەم كاتانەدا دێڕێك لە گۆرانی 
»فریشتە«ی »كاروان عوسمان«م دێتەوە یاد كە ئەڵێت »من 
نەبم، تۆ نەبی، كێ گورگەكان راو بكات؟.«. ئەگەرچی شۆڕش 
ب���ۆ ژی����ان ئ���ەك���ەی���ن، ب����ەاڵم چ��ڕن��وك��ی ت��ی��ژی گ���ورگ���ەك���ان ژی��ان��م��ان 
ئەبڕێ، من لە پێناوی ژیاندا پێم خۆشە، ئەشكەنجە ببینم، 
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نەك جەستەیەكی بێ زام تەسلیم بە مردن بكەم.
دێ����ڕێ����ك ل����ە ش���ان���ۆی���ەك���ی »ژان ژی����ن����ێ« ئ�����ەم ل���ەح���زەی���ە دێ��ت��ە 
م��ێ��ش��ك��م��ەوە، ئ���ەگ���ەر ه���ەڵ���ە ن���ەب���م، ب���ەم���ج���ۆرەی���ە »رەن����گ����ە لە 
رۆژێ�����ك�����ی پ����ڕ ج����وان����ی����دا، دام���ێ���ن���ی چ����اك����ەت����ەك����ەم ب����ە ف��رم��ێ��س��ك 
ب���ڕازێ���ت���ەوە، ب��ێ��گ��ووم��ان ت��ەن��ی��ا ب��ە ئەسرینێكی زۆر گ��ران��ب��ەه��ا«. 
ئ��ێ��س��ت��ا م���ن ل���ە ن���ام���ەی���ەك���دا ب���ۆ ی����ار ئ���ەن���ووس���م »ل���ێ���م خ��ۆش��ب��ە، 
ئ��ەگ��ەر س���ەرم دان���ا، لێم ب��ب��وورە ئ��ەگ��ەر ل��ە ژوان��ێ��ك دواك��ەوت��م 
و چوومە پێشەوەی خۆپیشاندان ی��ان خرۆشانێك و لەوێدا 
كوژرام. بمبورە ئەگەر رۆژێ پەیمانی گوڵێكی سوورم پێدای، 
ب���ەاڵم دی���ار ن��ەب��م و ب��ۆ سبەینێ ت��ۆ گوڵێكی رەش بخەیتە س��ەر 
تابووتەكەم«. مەبەستم ئازاردانی نییە، بەاڵم ئەمە خراپترین 
لەوانەیە، ئەمەوێ رایبهێنم كە هەڵكردن لەگەڵ كەسێك كە 
خەونی گۆڕینی جیهان مێشكی داگیر ك���ردووە، ه��ەروا ئاسان 
نییە، رێگەكەمان سەختە و ب��ڕواش ئەكەم قوربانی زیاتری 
ب��ۆ ب���دەی���ن. ب��ی��ری »ب��ەك��ر ع��ەل��ی« ئ���ەك���ەم، ئ��ێ��س��ت��اش وت���ارەك���ەی 
ئ��ەخ��وێ��ن��م��ەوە ك���ە ل���ە ك��ت��ێ��ب��ی »ن��م��ای��ش��ێ��ك��ی چ��ی��ن��ای��ەت��ی م����ەزن« 
ئەرشیف كراوە. ئەو وتارە و چاالكییە سیاسییەكانی كردیانە 
خ���ۆراك���ی گ��ورگ��ەك��ان. ئ��ی��دی ب��ۆچ��ی ئ���ەم ئ���ەگ���ەرە ب��ۆ خۆشمان 

لەبەر چاو نەگرین؟.
1999-11-15
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كاتژمێر 1:30 شەوە، لە سەهۆڵەكە ماوینەتەوە، ئەمشەو 
ب���ۆن���ەی س����ەری س��اڵ��ی ن����وێ ت��ام��وب��ۆی��ەك��ی ت����ری ه���ەب���وو، ج��ی��ه��ان 
دەروازەی ه��������ەزارەی س��ێ��ی��ەم��ی ل���ە خ����ۆی ك��������ردەوە. ئ��ەم��ش��ەو 
شەقامی سالم شێوە كەرنەڤاڵێكی بەخۆوە گرتبوو، نمای�شی 
ئەو كچە جوانانە بیری بردینەوە لە رەمەزانداین. من تام لەم 
خۆشییە دەستكردانە نابینم، ه��ەرچ��ەن��دە زۆر دڵخۆشم بە 
بیبینی ئ��ەو كچ و ك��وڕە راقییانەی ب��ەرەو رووی دنیای خورافی 
ب��وون��ەوە. نمای�شی ئەمشەو رەنگێكی مەدەنیتری بە سلێمانی 
ب��ەخ���ش��ی، پێیووتین ت��ەم��ەدون��ی خەڵكی ئ��ەم ش���ارە ب��ە جەهلی 
تاریكبیرەكان پاشەكشە ن��اك��ات. دوا ك��ات خەڵكی ئ��ەم ش��ارە 
ق��س��ەی خ���ۆی دەك����ات. ئ����ەوەی دڵ���ی ئێمە ب���ەو ش���ارە جەنجاڵە 
ماندووە خۆش دەكات تەنیا ئەم یاخیبوونە جوانەیە لەگەڵ 
ی��ەك��ەم ب���ەردی بناغەی سلێمانیدا چ��رۆی ك���ردووە. ئەمشەو 
ش����ەوێ����ك����ی س����ەی����ر ب�������وو، خ����ەڵ����ك پ���ێ���ی���ان���واب���وو گ���ەی���ش���ت���وون���ەت���ە 
قۆناغێكی نوێ، یان كەوتوونەتە بەر شەبەنگەكانی »شەپۆلی 
س����ێ����ی����ەم«ی ژی��������اری ه����اوچ����ەرخ����ی م����رۆڤ����ای����ەت����ی ك����ە »ت���ۆف���ل���ەر« 
ب���ا�ش���ی دەك������ات. ن���ات���وان���م چ��ێ��ژ ل����ەو ك���ەرن���ەڤ���اڵ���ە وەرب����گ����رم، وەل���ێ 
دەزان���م سبەی مەالكانی ش��ار ئ��اگ��ری رق��ی ئیبلیسیان ب��ە وت��ارە 
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ئاگرینەكانیان خاڵی دەك��ەن��ەوە. تەنیا ئەمەیە دڵ��م دەك��ات��ەوە 
ك��ە سەركەوتنی ت��ەم��ەدون ب��ەس��ەر كۆنسەرڤاتیزمدا دەبینم، 
ئەمە دەستكەوتێكی گ��ەورەی��ە بۆ ئ��ەم واڵت��ە، ئ��ەوە ك��ەم نییە 

هەرچەندە نابێت پێمان زۆریش بێت. 
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش نابێت ئ��ەم رووداوە سەرمەستمان بكا، 
لەبەرئەوەی باكگراوەندی كۆمەڵی كوردیی ئاین و خێڵە. لەناو 
ئ���ەو ك��ەل��ت��وورەش��دا ه��ەن��اس��ەی��ەك ب��ۆ ژی���ان ن��ی��ی��ە، كۆمەڵگەی 
ك����وردی����ی ب����ە ب����������ەراوورد ب����ە دەی�������ەی ه���ەف���ت���اك���ان پ��اش��ەك��ش��ەی 
بەرچاوی كردووە لە رووی دیاردەگەرایی مودێرنەوە، ئەگەرچی 
ئێمە ب��ەر ماتریاڵەكانی م��ۆدێ��رن��ە ك��ەوت��ووی��ن، كەچی مودێرنە 
وەك رۆح و فكر و ئایدیا نەگەیشتووە پێمان. بە واتایەكی تر 
پێشكەوتنی ئێمە فۆرمالیستانەیە و پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی 
ه��اوت��ەری��ب نییە ل��ەگ��ەڵ��ی. ب��ڕۆ ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو كچە قسە بكە كە 
پۆشاكەكەی ه��ەم��ان پۆشاكە ل��ە پ��اری��س و ستۆكهۆڵم لەبەر 
ئەكرێ، كەچی وەك نەنكی بیر ئەكاتەوە و وەك باپیری�شی قسە 
ئەكات. ماركس كاتی خۆی وتی: لە كاپیتالیزمدا هەموو شتێك 
ئ��اوس��ە ب��ە دژەك������ەی. ل����ەوە دەچ��ێ��ت هێشتا ك����ورد ل��ە ق��ۆن��اغ��ی 
ف���ی���وداڵ���ی و ب����ەر ل���ە س���ەرم���ای���ەداری���ی���دا ب��ێ��ت چ���وون���ك���ە ه��ەم��وو 
شتێك ئاوسە بەهاوشێوەكەی خۆی، زۆرجار هاوشێوەیەكی 

زۆر خراپیش.
ئ���ەم���ش���ەو ل����ەگ����ەڵ ئ���اس���ۆ ع���وس���م���ان، ئ����ەی����وب رەزا، ئ�����ارام 
ق���ان���ی���ع، گ��������ۆران ع�����وم�����ەر، ح���ەم���ە ع�����ەدن�����ان، ع���ەل���ی ئ����ازەرن����ی����ا. 
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كاتێكی زۆرم��ان پێكەوە بەڕێ كرد. ئەوان بێ ئەوەی بخۆنەوە 
مەستی شادییەكانی ئەمشەوە ببوون، منیش دوای نۆشینی 
ن��ی��و ق���اپ وی��س��ك��ی و دوو ب��ی��رە ه��ی��چ م��ەس��ت ن��ی��م، ت��ەن��ی��ا غ��ەرق��ی 
بیركردنەوەكانی خۆمم كە دڵنیام رۆژێك یان سەرم دەخوات 
یان وەك نیتشە دێوانە دەردەچم، بەاڵم من بە شەقامەكانی 
ش�����اردا دەس���ووڕێ���م���ەوە و ه�����اوار دەك������ەم، ك���ێ دڵ��ێ��ك��ی دەوێ بۆ 
ك���ڕی���ن ب���ە ش���ەرت���ی ئ������ەوەی ه���ەرگ���ی���ز گ������ەردی رق����ی ن��ەگ��رت��ب��ێ��ت؟. 
هاوار دەكەم كێ رۆحێكی دەوێ لە ئەوەڵ م��ەزاددا بە مەرجی 
ئ�����ەوەی ژەن���گ���ی ك��ی��ن��ە زەف������ەری پ���ێ ن��ەب��ردب��ێ��ت؟. دڵ��ن��ی��ام ك��ەس 
نییە م��وش��ت��ەری��ی ئ��ەم دڵ و رۆح���ەم ب��ێ��ت!، دڵ��ێ��ك دەب��ەم��ە ژێر 
خ���اك، رۆح��ێ��ك دەب��ەم��ەوە ب��ۆ ئاسمان ك��ە ب��ە ئ���اوی بێگەردی 

خۆشەویستی هەمیشە زاخاو كراوە.
1999-12-31

بە حساب ی��ەك كاتژمێر و نیوە س��ەرەت��ای س��اڵ و س��ەدە و 
هەزارەی نوێیە. 
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دوێنێ شەو، لەگەڵ »محەمەد عومەر عوسمان« توو�شی 
دۆخێكی ن��اخ��ۆش ب��ووی��ن��ەوە. ئاسایشەكانی ش��ار وەك گ��ورگ 
پ���ەالم���اری���ان دای������ن. دوێ���ن���ێ ك��ات��ژم��ێ��ر چ������واری ع���ەس���ر ل���ە ی��ەك��ەم 
رۆژی س��اڵ��ی ن��وێ��دا، ل��ەگ��ەڵ »ح��ەم��ە ع��وم��ەر« ل��ە چایخانەی 
س��ەه��ۆڵ��ەك��ە ی��ەك��م��ان ب��ی��ن��ی. م���ن س���ەرخ���ۆش و ئ���ەوی���ش ت���ەواو 
م��ەس��ت. ب��ڕی��ارم��ان��دا ب��ە م���ەی خ����واردن����ەوەی زی���ات���ر، ژی��ل��ەم��ۆی 
خەمەكانمان بگەشێنینەوە. »حەمە عومەر« رەخنەی زۆری 
ل��ە ح��ك��ووم��ەت و ح��زب��ی ف��ەرم��ان��ڕەوا گ���رت، ب���ەاڵم ن���ەك ك��ەس 
پشتگیریی ق��س��ەك��ان��ی ن��ەك��رد، ت��ەن��ان��ەت ه��اوڕێ��ك��ان��م��ان لێمان 
دوور دەك��ەوت��ن��ەوە و جاسووسە چ��او مۆنەكانیش بە م��ۆڕەوە 

سەیریان دەكردین.
ب���ە دەم پ��ی��اس��ە و ج���گ���ەرە خ�����واردن�����ەوە م��ل��ی رێ���گ���ام���ان گ��رت��ە 
ب�����ەر، ب����ەو ن���ی���ەت���ەی ب��چ��ی��ن ب���ۆ »ن������ادی م���ۆزەف���ی���ن«. ل���ە ت��ەن��ی��ش��ت 
بەنزینخانەی عەقاری، حەمە عومەر، تووڕەییەكەی گەیشتە 
ئ����اس����م����ان، خ�����ۆی ك�����رد ب����ە ك����ۆگ����ای »ئ������اش������وور« و س���اڵوێ���ك���ی ل��ە 
»ئەدمۆن« كرد و چارەكێك ویسكی لێكڕی. هەر ب��ەدەم رێگاوە 
ئ���ەو چ���ارەك���ە وی��س��ك��ی��ی��ەی خ�������واردەوە. ب��ەم��ش��ێ��وەی��ە گەیشتینە 
ب��ەردەم باخی گشتیی. لەو كاتەدا كە حەمە عومەر شووشەی 
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چ���ارەك���ە وی��س��ك��ی��ی��ەك��ەی ف��ڕێ��دای��ە ت��ەن��ەك��ەی��ەك��ی خ���ۆڵ���ەوە و بە 
دەن���گ���ێ���ك���ی ب��ڵ��ن��د دەس����ت����ی ك�����رد ب����ە رەخ���ن���ەگ���رت���ن ل����ە ب���ەرپ���رس���ان���ی 
سیاسیی، یەكێك لە ئاسایش و پاسەوانەكانی هۆتێل سلێمانی 
پ�����ااڵس، ج��ن��ێ��وێ��ك��ی ن��اش��ری��ن��ی دا. ئ��ێ��م��ەش چ��ووی��ن��ە ب����ەردەم����ی و 
ح���ەم���ە ع���وم���ەر وت����ی ب����ڕۆ ج��ن��ێ��و ب����دە ب����ەو ك���ەس���ەی ل���ە ژوورەوە 

كەیف و سەما دەكات و تۆی لێرە لەم بەر سەرمایە داناوە.
لەو كاتەدا پاسەوانەكە ت��ووڕە ب��وو، ك��ردی بە ه��اوار ه��اوار. 
پاسەوانەكانی دیكە بە میل راكێشان هاتنە پێشەوە و زیاتر لە 
10 تفەنگی رزی���و رووی ت��ێ��ك��ردی��ن. ح��ەم��ە ع��وم��ەر ه����اواری كرد 
دەی ئازابن وەرن وەك بەكر عەلی شەهیدم بكەن. یەكێكیان 
ل���وول���ەی ت��ف��ەن��گ��ەك��ەی ل���ە ژێ���ر گ���ۆی م��ەم��ك��م گ��ی��ر ك���ردب���وو، وت��ی 
ئ���ەم���ش���ەو م���ن ت���ۆ ئ��ەت��ۆپ��ێ��ن��م ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ی ب���ێ رەوش�������ت. منیش 
وت��م خ��ەڵ��ك كوشتن الی ئ���ەوەی هیچ رەوش��ت��ێ��ك��ی نییە ئ��او و دۆ 
خ��واردن��ەوەی��ە. لەناكاو دەنگێك لەو بەر شەقامەكەوە ه��اواری 
ك���رد، ن��ەك��ەن، ن��ەك��ەن، ه��ی��چ ن��ەك��ەن، پ��اس��ەوان��ەك��ان ئ��اوڕی��ان 
دای�������ەوە و ك��ەم��ێ��ك ك���ش���ان���ەوە. ك���اب���را ه���ات���ە ئ����ەم����ب����ەرەوە و ك��ۆی 
پ���اس���ەوان���ەك���ان س�����اڵوی س����ەرب����ازی����ان ب���ۆ ك�����رد، ب���ە ه��ەس��ت��ك��ردن 
ب��ە ش��ەرم��ەوە وت��ی م��ن داوای ل��ێ��ب��وردن دەك���ەم ب��ۆ ئ��ەو رەف��ت��ارە 
ن��اش��ری��ن��ەی پ���اس���ەوان���ەك���ان. ب�����ەزۆر پ��ەل��ك��ێ���ش��ی ن���او ه��ۆت��ێ��ل��ەك��ەی 
ك��ردی��ن، ئێمەش ن��ەم��ان��دەوی��س��ت بچین، چ��وون��ك��ە پێمانوابوو 

پیالنێكە و لە ژوورەوە حەسیر مەیدانمان پێ دەكەن.
چ����ووی����ن����ە ژوورەوە، ه����ەن����دێ����ك ل�����ە ب����ەرپ����رس����ەك����ان����ی ش������ار و 
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ح��ك��ووم��ەت ب��ە ڕووی���ەك���ی گ��ەش��ەوە ه��ات��ن��ە پ��ێ��ش��وازی��م��ان، ب��ەاڵم 
ئ��ێ��م��ە رەت���م���ان ك�����ردەوە دەع���وەت���ی���ان ق��ب��وڵ ب��ك��ەی��ن. ت��ەن��ی��ا ئ���ەوە 
نەبێ چووینە كافتریاكە و وا بزانم بە هەردووكمان لە ماوەی 
2 س���ەع���ات ك���ە ل�����ەوێ م���ای���ن���ەوە 12 ق����اوەم����ان خ����������واردەوە، بە 
راستی شەوێكی سەیر ب��وو، چوونكە لە كۆتایدا بە ئۆتۆمبیلی 
ئ��اس��ای��ش��ەك��ان ب��ردی��ان��ی��ن��ەوە ب��ۆ م���اڵ���ەوە، ك��ات��ێ��ك گ��ەی��ش��ت��م��ە ب��ەر 
دەرگ���ای ماڵی خ��ۆم��ان و یەكێك ل��ە دراو�ش����ێ یەكێتییەكانم منی 
بینی ل��ە پێ�شی ئۆتۆمبیلی ئ��اس��ای��ش��ەوە وەك ئەفسەرێك دێمە 
ب��ەرچ��او و داب��ەزی��م، ت��وو�ش��ی واق وڕم���ان ب���وو، ئ��ەم بەیانییەش 
چووم بۆ نانەواخانە ئەو زۆر گۆڕابوو، ساڵوەكەی گەرم ببوو 
ل��ەگ��ەڵ��م، پێیوایە م��ن ئاسای�شی نهێنیم، ئ��ای دنیا ئەمە چییە 

دەڵێی لەناو چیرۆكێكی عەزیز نەسین خۆم دەبینمەوە. 
ش��ام��ل��ۆ وت���ەن���ی دن��ی��ای��ەك��ی س���ەی���رە گ���وڵ���م، ئ��ێ��م��ە ه��اوڕێ��ك��ان��ی 
خۆمان لە وتنی وشە توندەكان لێمان هەڵدێن و ناوێرن پارەی 
چ��ای��ەك��م��ان ب���ۆ واس�����ڵ ب���ك���ەن. ك���ەچ���ی ئ����ەو دەس������ەاڵت و ح��زب��ە 
م��ی��ل��ی��ت��ان��ت��ەی رەخ���ن���ەی ل��ێ��دەگ��ری��ن رێ���زم���ان ل��ێ دەگ����رێ و بانگی 
س��ف��رە و خ��وان��ی ش��اه��ان��ەم��ان دەك�����ات. ن��اڵ��ێ��م ب���ەو رەف��ت��ارەی��ان 
دەس��ەاڵت��م ال ج��وان دەب��ێ��ت، ب��ەاڵم خەریكە بگەمە ئاستێك 
بڵێم رەوش��ت��ی زۆرێ����ك ل���ەوان���ەی خ��ۆی��ان ب��ە ه��اوڕێ��م��ان دەزان���ن 

گەلێك نزمترە لە پاسەوانەكانی دەسەاڵت. 
2000-1-2
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ئەمڕۆ هەروەك دوێنێ یان وەك كۆی رۆژەكانی تری ژیانم، 
ق���ەوان���ەك���ە دووب������ارە ب������ووەوە، پ��رۆس��ێ��س��ەك��ە ب��ەم��ش��ێ��وەی��ەی��ە: 
ن��ان خ����واردن، خ��وێ��ن��دن��ەوە، خ���واردن���ەوە، م��وج��ام��ەل��ەی درۆ، 
خ���ەوت���ن. ئ��ەم��ە ش��ری��ت��ی ژی���ان���ی ئ��ێ��م��ەی��ە و ه��ەم��ی��ش��ە ب���ەم ج���ۆرە 
دەخولێتەوە و لەناكاو دەپچڕێت. وای نابینم هیچ حیكمەتێك 
لەم سوڕەی ژیانی مرۆڤ هەبێت، چەند حیكمەت لە بوون و 
ژیانی قالۆنچەیەكدا هەیە، هەر ئەوەندەش لە ژیانی مرۆڤدا 
حیكمەت هەیە. ژی��ان بێ بەهایە و لە كۆتاییدا دەگەینە ئەو 
ب��ڕوای��ەی هیچە. رۆژ لە دوای رۆژ زیاتر ب���اوەڕم بەهێز ئەبێ بە 
هیچێتی ب���وون، ب��ە هچێتی م���رۆڤ. ب��ە هیچێتی ژی���ان، هەموو 
شتێك ل��ە هیچەوە ه��ات��ووە و ئەبێتەوە ب��ە هیچ. س��ەرەت��ا هیچ 

هەبووە و كۆتایش هەر هیچە. 
م���ن ب������ڕوام ب�����ەوە ه���ێ���ن���اوە، ژی�����ان ه��ی��چ��ە، ل���ەگ���ەڵ ئ����ەوەش 
دەب��ی��ن��م، ل���ەم ژی��ان��ە ه��ی��چ��ەدا م���رۆڤ ك���ۆت و ب��ەن��د دەك��رێ��ت و 
ناهێڵن لەززەت لە هیچێتی ژیان وەربگرێت. هەر لەم روانگەوە 
دژی چ����ەوس����ان����دن����ەوەی چ��ی��ن��ای��ەت��ی و رۆح������ی ق���ازان���ج���خ���وازی���ی 
س��ەرم��ای��ە دەوەس���ت���م���ەوە، ئ��ەگ��ەرن��ا ل����ەوە ب�����ەدەر ئ���ەو گ���ووت���ارە 
سواوەی چەپەكانی ئەم واڵتە لە ژاوەژاوێك بەوالوە چیتر نییە 
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لەالی من. ئێستا عاشقم، عاشقیش بوونەوەرێكی تایبەتە، 
سەری دنیای بە پووش لە خۆی گرتووە.

بڕوام وایە ئەو دێڕەی »ئۆریانا ڤاالچی« لە رۆمانی »نامە 
ب���ۆ ئ����ەو ك���ۆرپ���ەی���ەی ه��ەرگ��ی��ز ل���ە دای����ك ن���ەب���وو« زۆر راس���ت���ە كە 
دەڵ���ێ »گ���ەر هەقیقەتت دەوێ م��ن ت��ا ئێستا ن��ازان��م مەبەست 
ل�����ە خ����ۆش����ەوی����س����ت����ی چ����ی����ی����ە؟ الی م�����ن خ����ۆش����ەوی����س����ت����ی ف����ێ����ڵ و 
تەڵەكەیە بۆ ئارامكردنەوە و گەوچكردنی خەڵك داهێنراوە«. 
ئ����ەو م��ن��ی خ����ۆش دەوێ������ت، م��ن��ی��ش ئ�����ەوم خ����ۆش دەوێ، ئ��ی��دی 
ه��ەردووك��م��ان درۆ ب��ۆ یەكتر دەك��ەی��ن!! ناخی ت���ووڕەی خۆمان 
ل���ەب���ەرچ���اوی ی��ەك��ت��ر ه��ێ��م��ن ن��ی��ش��ان دەدەی�������ن، ئ���اخ���ر ه����ەر ك��ات 
ل��ە ی��ەك دادەب��ڕێ��ی��ن، دەگ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب��ۆ ن��او دن��ی��اك��ەی خ��ۆم��ان، 
كەواتە عەشق پێشەنگایەتیمان ناكات، بەڵكو درۆ دەكەین 

بە مەبەستی ئەوەی یەكتری رازی بكەین. 
پ��ی��اوی ك����ورد ه��ەم��ی��ش��ە ب��ە چ����اوی داگ���ی���رك���ردن���ەوە س��ەی��ری 
ژن دەك�������ات، ه���ەم���وو ه��ەس��ت��ێ��ك��ی پ��ی���ش��ی زی���ۆس���ان���ەی���ان ه��ەی��ە. 
ئ��اخ��ر بەپێی میتۆلۆجی گریكی ئ��اف��رۆدی��ت��ی خ���واوەن���دی جوانی 
ك���ە ه��ەم��ی��ش��ە ج��ێ��گ��ەی ت��م��وح��ی زی�����ۆس ب�����وو، ب�����ەاڵم ب����ەو رازی 
نەدەبوو، زیۆ�شی دڵتەڕ توو�شی كابرایەكی قووموور و ناشرینی 
ك���رد و ن��اچ��اری ك���رد ش���ووی پ��ێ ب��ك��ات. ئ���ەدی ه��ەم��وو پیاوێكی 
ك��ورد نایەوێت ئ��ەو ژن��ەی ب��ۆ خ��ۆی نییە، ت��وو�ش��ی ناهەمواریی 
ببێتەوە؟. بێگوومان بەڵێ و ه��ەزار ج��ار بەڵێ. ئ��ەو پ��ی��اوەی ئەم 

بۆچوونە رەت بكاتەوە لە بری جارێ هەزار جار درۆ ئەكات.
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بەهەرحاڵ من عاشقم و خۆم لەو پێناوەدا تواندۆتەوە، 
وەلێ چاوەڕوانی هیچ ئاكامێكی گەش ناكەم. ئەمڕۆش لە ناو 

نامەیەك ئەم شیعرەی »كەژاڵ«ی ئازیزم بۆ دلبەر ناردبوو: 
من لە یەك كاتدا خاوەنی �شێ دڵدارم

یەك نین، دوو نین، �شێ دانەن، �شێ گرێكانم
نەرسیس و
تاناتۆس و

ئیرۆس
ئەو راستییەم الی شەماڵ وت

لێم بوو بە رەشەبا

2000-3-1
سلێمانی - سەهۆڵەكە
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ئێستا كاتژمێر ن��ۆی ش��ەوە. ئەمڕۆ سیمینارێكم هەبوو لە 
ژێر ناونیشانی »ئایندەی سۆسیالیزم لە ه��ەزارەی سێیەمدا« 
لە هۆڵی بازرگانی سلێمانی، كە نزیكەی سەد و پەنجا كەسێك 
ئامادەی بوون. لە سیمینارەكەدا زۆر بڕوای خۆم لە دەرەوەی 
ق��اڵ��ب و چ��وارچ��ێ��وە س����واو و دۆگ��م��اك��ان ل��ەم��ەڕ س��ۆس��ی��ال��ی��زم و 
ئایندەی رەوتی چەپ بە گشتیی خستەڕوو، پێش هەر كەس 
ئ��ەو چەند ئ��ەن��دام��ەی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی ك��ە ل��ەوێ 
ئ���ام���ادەب���وون، ب��ێ رەچ���اوك���ردن���ی ئ����ەوەی منیش ك����ادری ح��زب��م، 
بەشێوەیەكی هیستریكی هێرشیان كردە سەر روانگەكانم، بە 
كەسێكی مەكتەبی و بارگاوی بە رۆحی رۆشنبیریی بۆرجوازی 
ت��اوان��ب��اری��ان ك����ردم، چ��وون��ك��ە ل���ەوێ���دا ج��گ��ە ل��ە س��ت��ال��ی��ن و م��او 
و ك���اس���ت���رۆ و ت���ۆن���ی ك���ل���ی���ف، گ���ووم���ان���م ل����ەس����ەر خ������ودی ل��ی��ن��ی��ن 
ورووژان���د، كە رۆڵ��ی نەرێنی هەبووە لە شێواندنی كۆمۆنیزمی 
م����ارك����س، زی�����اد ل������ەوەش گ����رێ دەروون���ی���ی���ەك���ان���ی خ����ۆی ت��ێ��ك��ەڵ 
ب��ە ب��اب��ەت��ە س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی ش����ۆڕش ك����رد، چ��وون��ك��ە ئ��ی��ب��ادەی 
ب��ن��ەم��اڵ��ەی ق��ەی��س��ەری رووس ك��ە ل��ە ت��ۆڵ��ەی ل��ە س��ێ��دارەدان��ی 

»ئەلیسكەندەر«ی برای بوو. جێی گومانی زۆرە.
م��ن ب��ە ش��ان��ازی��ی��ەوە »ك��ت��ێ��ب��ی رە�ش����ی ك��ۆم��ۆن��ی��زم«م، هێنایە 
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ب��������ەر ب����������اس. ك������ە ئ��������ەو ك���ت���ێ���ب���ە ل�������ەالی�������ەن ب�����ی�����رم�����ەن�����دی ع��������ەرەب 
»ج�����ۆرج ت���ەراب���ی����ش���ی«ی���ەوە وەرگ�����ێ�����ڕدراوە ب���ۆ ع����ەرەب����ی، ه��ەم��ان 
ئ���ەو ت��ەراب��ی��ش��ی��ی��ەی چ���ەن���دان ش���اك���اری وەك »ن��ق��د ن��ق��ادن��ا«ی 
»پ����ی����ل����خ����ان����وڤ«ی وەرگ��������ێ��������ڕاوە. ن������اوەڕۆك������ی ك���ت���ێ���ب���ەك���ە ب������اس ل��ە 
كوشتاری سەد ملیۆن مرۆڤ ئەكات لەالیەن ئەو رژێمانەی 
ئیدعای كۆمۆنیزم ئ��ەك��ەن، م��ن هیچ مبالەغەیەكم نەبینی، 
چ����وون����ك����ە ق�������ەاڵ زۆرەم����ل����ێ����ی����ەك����ان����ی س���ت���ال���ی���ن و ج���ی���ن���ۆس���ای���دی 
تبتییەكان لەالیەن »ماوت�شی ت��ۆن��گ«ەوە نموونەی مشتێكن 
لە خەروارێ. بەاڵم ئایا »ماركس« و »كۆمۆنیزم« بەرپرسن لەم 
ت��اوان��ان��ە؟. لە سیمینارەكەشدا وت��م بەڵێ مۆدیلی كۆمۆنیزمی 
دەوڵ��ەت��ی و سیاسیی ت��اوان��ب��ارە، ب��ەاڵم كۆمۆنیزمی فەلسەفی و 
خودی ماركس بەرپرسیار نین، وەك چۆن »فریدریك نیتشە« 
ت��اوان��ێ��ك��ی نییە ل��ە خ���راپ س��وودوەرگ��رت��ن��ی ن��ازی��زم و هیتلەر لە 

تێزی »سوپەرمان«ەكەی.
ل��ە ب���ارەی ئایندەی سۆسیالیزم شتی ت���ازەم وت، ب��ە وت��ەی 
ئ����ام����ادەب����ووان پ���ر�ش���ی ت������ازەم ه��ێ��ن��ای��ە ن����او ج���ەدەل���ی پ���اش���ەڕۆژی 
ماركسیزم. لەوێدا ئ��ام��اژەم ك��رد بۆ م��ان��ەوەی ماركس وەك بیر 
و فەلسەفە نەك وەك بزووتنەوەی سیاسیی. لەگەڵ ئەوەی 
ئەمساڵ ل��ە زۆری��ن��ەی راپرسییەكاندا ك��ە دەزگ���ا رۆشنبیریی و 
فەلسەفییەكان پێی ه��ەس��ت��اون، م��ارك��س وەك كاریگەرترین 
فەیلەسووفی ه���ەزارەی دووەم لە ریزبەندیی یەكەمدا ب��ووە، 
ب����ەاڵم ئ���ەو ف��ەی��ل��ەس��ووف��ە زۆر ل���ەو راپ��رس��ی��ی��ان��ە گ��رن��گ��ت��رە، وەك 
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ئ���ەڵ���ت���ۆس���ێ���ر ئ���ەڵ���ێ ئ����ەگ����ەر ی���ۆن���ان���ی���ی���ەك���ان زان���س���ت���ی م��ات��م��ات��ی��ك��ی��ان 
دۆزی����ب����ێ����ت����ەوە، ئ������ەوە م����ارك����س زان���س���ت���ی م����ێ����ژووی دۆزی������وەت������ەوە. 
م���ەب���ەس���ت���ی ئ���ەڵ���ت���ۆس���ێ���ر ل����ەوەی����ە م����ارك����س ب����زووێ����ن����ەری م���ێ���ژووی 
دۆزیوەتەوە و ئەو فاكتەرانەی كەشف كردووە كە داینەمۆی 
گەشەكردن و هەڵسوڕانی مێژوون. مانەوەی ماركس لێرەدایە، 
م������ان������ەوەی م����ارك����س ل������ەو رەخ����ن����ە ری���ش���ەی���ی���ان���ەدای���ە ئ���اڕاس���ت���ەی 
سیستمی س��ەرم��ای��ەداری��ی ك���ردووە. من ماركسیم ب��ەو مانایەی 
رازی نیم بەو دنیا ن��ادادەی بەسەر مرۆڤدا سەپاوە، نەك بەو 

هۆیەی ئەندامێكم لە حزبێكی سیاسییدا.
خ��ۆ خ��ودی »م��ارك��س«ی��ش م��رۆڤ��ە، مەحكوومە ب��ە هەڵە و 
ك��ەم��وك��وڕی��ی، ه��ی��چ ك��ات��ی��ش ن��ەی��وت��ووە ئ���ەم ف��ەل��س��ەف��ەی��ە قفڵی 
لێدراوە و بۆ كە�شی تر نییە ئیزافەی بخاتە سەر، بە پێچەوانەوە 
بیری رەخنەیی ماركس دەرگای بیركردنەوە و روانینی نوێ ئەخاتە 
س��ەرپ��ش��ت. م��ارك��س وای��دان��اب��وو ل��ە ش��ارێ��ك��ی پیشەسازیی وەك 
»لەندەن«ەوە گڕكانی شۆڕش بتەقێتەوە و كەچی لە رووسیای 
كشتوكاڵییەوە تەقییەوە. ماركس لە یەكەم دێڕی مانیفێستدا 
ئ����ەن����وو�ش����ێ »ت����ارم����ای����ی����ەك ئ���اس���م���ان���ی ئ������ەوروپ������ای گ�����رت�����ووە، ئ���ەو 
تارماییەش كۆمۆنیزمە«. ب��ەاڵم درێ��دا لە كتێبەكەی خ��ۆی لە 
1993 بەناوی »اگیاف ماركس« پێیوایە ئەو تارماییە ماركس 

و رەخنەكانێتی كە هێشتا ئاسمانی ئەوروپای بەرنەداوە.
2000-4-25
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هەناسەم سوار بووە، ناتوانم بە پێی پێویست لەم ژینگە 
پیسەدا هەناسەیەكی ئازاد هەڵمژم. ئەمە واتای ئەوە نییە 
تەندروستیم خراپە، نەخێر گیروگرفتی فەسڵەجیم نییە، 
ت��ەن��ی��ا ئ���ەوەن���دە ن��ەب��ێ ئ���ەو رۆح���ە ی��اخ��ی��ی��ەم ل��ەه��ەر چ���وار الوە 
ل��ەالی��ەن س��ی��خ��وڕەك��ان��ەوە گ��ەم��ارۆ دراوە. ه��اوڕێ��ی��ەك��م��ان لە 
»یەكێتی خوێندكاران و الوان��ی ئ��ازاد« لە ئاسایش دەستگیر 
ك���راب���وو. پ��رس��ی��اری��ان ل��ێ��ك��ردب��وو ك��ێ ب��ەرپ��ر�ش��ی سلێمانییە لە 
رێ���ك���خ���راوەك���ەت���ان؟ ئ����ەو ه���اوڕێ���ی���ەش ن�����اوی م��ن��ی ه��ێ��ن��ا ب���وو، 
چ���وون���ك���ە م���ن ج��ێ��گ��ری س��ك��رت��ێ��ر و ب���ەرپ���ر�ش���ی ل��ق��ی س��ل��ێ��م��ان��ی 
ی��ەك��ێ��ت��ی خ��وێ��ن��دك��اران��م. ئ��ەف��س��ەرەك��ەش س��ەرێ��ك��ی ب���اداب���وو، 
وتبووی كە بە من بڵێ ئەو سەرەی سەری خۆی نییە، رۆژێ 

وەك تەماتە بۆی ئەفلیقێنینەوە بە فیشەك. 
دەزگ�������ای ئ���اس���ای���ش ك���ە دەزگ���ای���ەك���ی »ئ��ان��ك��ی��زی��س��ی��ۆن«ی��ی��ە 
و ك���اری پشكنینی ب���ی���روب���اوەڕی خ��ەڵ��ك��ە ك��ە ئ���ەو زاراوەش لە 
س���ەدەك���ان���ی ن����اوەڕاس����ت ب���ۆ دادگ���اك���ان���ی پ��ش��ك��ن��ی��ن��ی ب���ی���روب���اوەڕ 
دات���اش���را ك��ە لقێكی س��ەرەك��ی��ی ك��ەن��ی��س��ەی ك��اس��ۆل��ی��ك��ی ب��وو. 
لەشكرێك سیخوڕیان خستۆتە كار بۆ چاودێریی بیروباوەڕی 
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خەڵك. من هیچ كێشەم نییە، رای خۆم بە دەنگێكی دلێر بە 
ه��ەم��وو ك��ەس رادەگ��ەی��ەن��م، ن��ەك ب��ە ش��ەرم و ل��ەژێ��ر لێوەوە 
ق��ەن��اع��ەت��ەك��ان��ی خ����ۆم ب��ڵ��ێ��م. ئ���ەب���ێ ئ������ەوان ش�����ەرم ب���ك���ەن لە 
ئ��ەج��ی��ن��دای رەش��ی��ان ب��ۆ كۆمەڵگە ن��ەك ئێمە ك��ە خەونێكی 

جوانین و لە دەیجوری واڵتدا وەك گوڵێك رسكاوین.
وەن��ەب��ێ زۆر خۆشەویست ب��م ل��ە ح��زب��ەك��ەی خۆشمدا، 
چوونكە لەسەر هەموو شتێ قسەی خۆم هەیە، رای تایبەتی 
خ��ۆم ه��ەی��ە و ت��ووت��ی ن��ی��م. ب��ۆ وێ��ن��ە پ��ێ��رار ل��ەس��ەر »ف��ەرەی��دون 
ح��س��ێ��ن زادە« ك�����ردم ب����ەو رۆژەی ق����ەرەوەی�����ش����ی ت��ی��ا ك�����وژرا، 
چ��وون��ك��ە »ئ���اس���ۆ ك���ەم���ال«ی ئ��ەن��دام��ی ك��ۆم��ی��ت��ەی ن���اوەن���دی 
لەسەر ئەوە لێپرسینەوەی لەگەڵ ئەكرد كتێبی »ئەم بڵقە 
ك���ەی دەت���ەق���ێ«ی ك���اك »ع��ەب��دوڵ��اڵ م��ه��ت��ەدی« ئ��ەخ��وێ��ن��دەوە. 
ئ��ەم��ە ه��ەر ل��ە رەوت����اری فاشیستەكان ئ��ەچ��ێ!! چ��ۆن دەك��رێ 
ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت ب���ی���ت ل����ە ك��ت��ێ��ب ب���ت���ر�ش���ی؟ س��ت��ال��ی��ن��س��ت��ەك��ان ل��ە 
كتێب ئەترسان و چ��ەن��دان شاعیری وەك »پاسترناك«یان 
لە رووسیا دەرب��ەدەر كرد. فرانكۆ و فاشیستەكان لە كتێب 
ئەترسان ك��ە شاعیرێكی وەك »ل��ۆرك��ا«ی��ان گ��ول��ەب��اران ك��رد. 
ن���ازی و ه��ی��ت��ل��ەر ل��ە كتێب ئ��ەت��رس��ان. ت���رس ل��ە كتێبی نەریتی 

دەسەاڵت و گروپە فاشیست و تۆتالیتارەكانە.
ه����ەر ئ���ەم���ەش ب����وو ل���ەك���ات���ی ك���ۆن���گ���رەی ی���ەك���ەم���ی ی��ەك��ێ��ت��ی 
خوێندكاران و الوان، حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی و خودی 
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»ت��اه��ی��ر ح��ەس��ەن« ب��ە ئ��ەن��دام��ان��ی��ان وت��ب��وو دەن���گ ن���ەدەن بە 
من، تەنانەت تۆمەتی ئەوەشیان دابووە پاڵم لەگەڵ »مەال 
بەختیار« پەیوەندیی ژێراوژێرم هەیە. كەچی خۆشبەختانە 
ب����ە خ���واس���ت���ی ئ��������ەوان ن�����ەب�����وو، م����ن دەن����گ����ی ی���ەك���ەم���م ه��ێ��ن��ا، 
ه��ەرچ��ەن��د ب����ەزۆر »پ��ش��ت��ی��وان«ی ب���رای »رێ���ب���وار ئ��ەح��م��ەد«ی 
سكرتێری حزبیان سەپاند وەك سكرتێری رێكخراو و منیش 
ب��ە دیفاكتۆ ب��ە جێگر و ب��ەرپ��ر�ش��ی لقی سلێمانی رازی ب��ووم. 
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش م��ن دەی���ان گەنجم ك��ۆك��ردۆت��ەوە ب��ێ ئ��ەوەی 
ئەندامی حزبی كۆمۆنیست ب��ن، ب��ەاڵم چاالكانە بۆ یەكێتی 
خوێندكاران ك��ار ئەكەن، ئەمڕۆش بۆ یەكی ئایار دوو سەد 
گ��ەن��ج��م��ان ك����ۆك����ردۆت����ەوە ب���ۆ ئ���ەن���ج���ام���دان���ی م���اراس���ۆن���ێ���ك لە 

تاسڵوجەوە تا بەردەم بارەگای رێكخراو.
ك��ات��ێ ه��اوڕێ��ی��ەك��م��ان ب���ەن���اوی »ف�����ەالح« ل���ەالی���ەن خ���ودی 
»ك��اردۆ محەمەد«ی سكرتێری »رێكخراوی ئ��ازادی الوان«ی 
س��ەر ب��ە ك��ۆس��رەت رەس���وڵ ب��ە مستە دەم��ان��چ��ە ل��ێ��ی��دراب��وو، 
ك���ێ چ����ووە س���ەر ب���ارەگ���ای ك�����اردۆ و داوای ل��ێ��ب��وردن��ی پ��ێ��ك��رد؟ 
ئ�������ەوە م���ن���م خ������ۆم ل����ەن����او ئ������ەو گ���ەن���ج���ان���ە ئ���ەب���ی���ن���م���ەوە، ن���ەك 
پ��ش��ت��ی��وان ك���ە وەك ف��ەرم��ان��ب��ەر دێ��ت��ە ب����ارەگ����ا. ئ����ەوە م��ن��م كە 
ل��ەن��او خ��ۆڵ و خاشاكی گ��ەڕەك��ە میللییەكانی ش���اردا لەگەڵ 
ئ����ەو گ��ەن��ج��ان��ە دائ��ەن��ی��ش��م و ق��س��ەی��ان ب���ۆ ئ���ەك���ەم. چ��ی��رۆك��ی 
زۆرم هەیە بۆ باسكردن، ماركیز وتەنی »م��ن بەبێ كۆمەكی 
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چیرۆك و حكایەتەكان ناتوانم با�شی دونیا ب��ك��ەم«. راستە 
ئەم حكایەتانە رەنگە جگە لە خۆم هیچ كە�شی تر نەیبینێ، 
بەاڵم بۆ بیست ساڵی تر ئەگەر نەمردین، جارێكی تر ئەمڕۆی 
خ��ۆم��ی پ��ێ هەڵدەسەنگێنم. دووری����ش نییە ب��ە پێكەنینێكی 

گریاناوییەوە ئەم الپەڕانە هەڵدەمەوە.

2000-4-29
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دەمێكە سەیركردنی »تی ڤی«م بیر چۆتەوە، سەیری خاك 
ت���ی ڤ���ی دەك�����ەم، دڵ��خ��ۆش��م ب�����ەوەی گ���وێ ب���ۆ پ���ارچ���ە موزیكێكی 
ك����وردی����ی دەگ��������رم، م���وزی���ك���ێ���ك ب����ە ئ���ام���ێ���ری پ�����ان ف����ل����ووت. ك���اك 
»دی���������اری« ژەن�����ی�����اری پ�����ان ف����ل����ووت زۆر ب����ە چ����ێ����ژەوە ئ�����ەو پ���ارچ���ە 
م���وزی���ك���ە پ���ێ���ش���ك���ەش دەك���������ات. ئ������ەم م���وزی���ك���ە ب����ردم����ی����ی����ەوە ب��ۆ 
دن��ی��ای »ن��ی��ت��ش��ە« و ئ���ەو وت���ەزای���ەی دەڵ����ێ »ت��اك��ە ش��ت��ێ��ك وام���ان 
ل����ێ����دەك����ات ب����ەه����ۆی ه���ەق���ی���ق���ەت���ەوە ن����ەم����ری����ن، ه������ون������ەرە« ل���ەم 
رۆژان������ە ه���ەم���ان ئ����ەو وت���ەی���ەم ب���ۆ »ك����ام����ەران ل��ەت��ی��ف« ن���وو�ش���ی 
كە پێشانگایەكی »میتافۆر«ی لە هۆڵی میدیا ك��ردب��ووەوە بە 
بۆنەی یەكی ئایارەوە. ئەمڕۆ بە بەراوورد بە رۆژانی دی، ئاستی 
رەشبینییەكەم كەمتر	 و الوازت���رە، رەنگە ئەمەش پەیوەندیی 
ب������ەوەوە ب��ێ��ت دوێ���ن���ێ ل���ەن���او ح���ەم���ا�ش���ی ی��ەك��ی ئ����ای����اردا ب�����ووم. لە 
هەوڵی ئەوەدام شاكارێكی ناوازەی وەك »فاوست«ی »گۆتێ« 
دەس��ت بخەم و بیخوێنمەوە، زۆرم ل��ە ب���ارەی »ف��اوس��ت«ەوە 
بیستووە و خوێندۆتەوە، هەست بە شەرم دەكەم هێشتا ئەو 
دەق��ەم نەخوێندۆتەوە. جیاواز لەمانە هۆگری دنیای »جاك 
ل��ەن��دەن« و »فلوبێر« ب��ووم، ماڵی ماركسییەت ئ��اوا بێ منێكی 
گوایە خوێندەوار تازە بە تازە بە »ئارسەر رامبۆ« ئاشنا دەبم.
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ئێمە هەر لە دنیای چیخۆڤ و گۆركی و ماركیز و برێخت و 
كێ و كێی تردا چەقیون، پێویستە شتی نوێ فێر بین و سەیری 
دون��ی��ا ب��ە چاویلكەیەكی ت���ازەوە بكەین. خەمی ق��ووڵ��م ئەوەیە 
ه���ەزارەه���ا م��ارك���ش��ی دۆگ��م��ا ل���ەم واڵت����ەدا ب��ەرگ��ری��ی ك��وێ��ران��ە لە 
ئ��ای��دۆل��ۆج��ی��اك��ەی��ان دەك����ەن ك��ەچ��ی ن��ات��وان��ن دی���راس���ەی »ل��وی 
ئاڵتوسێر« بكەن، ئاخر خۆ كەس نییە هێندەی ئەو داكۆكیی 
لە ماركس بكات بە فاكتی زانستی و تێزی ئەكادیمی ن��وێ كە 
ف��ەل��س��ەف��ەی ه���اوچ���ەرخ���ی ن���اچ���ار ك������ردووە دان����ی پ��ێ��دا ب��ن��ێ��ن!!!. 
ئێستا ئ��ەم زۆرب��ێ��ژی��ی��ە ب��ەس دەك���ەم و ن��ام��ەی��ەك��ی عاشقانە بۆ 
دل��ب��ەر دەن���ووس���م، ه���ی���وادارم ئ��ەوی��ش ئ���ەو ق��وف��ڵ��ە گ��ەورەی��ەی 

مێشكی بشكێنێت و دەرگای بیركردنەوەی بكاتەوە.
نەفەسێكم لە جگەرەكەم داوە، هێندە تاڵە تامی ژیانمان 
ئ������ەدا، خ�����واردن�����ەوە ئ��ەل��ك��ه��ول��ی��ی��ەك��ان ن���ەب���ێ، ه��ی��چ خ���ودای���ەك 
ناگاتە فریامان. شانۆگەریی »دەرگ��اك��ان«ی »یوسف سائیغ« 
ئ��ەخ��وێ��ن��م��ەوە ل��ەو پ��ەرەگ��راف��ەدا چ��ەق��ی��وم، ك��ە ه��ۆڵ��ی دادگ��ای��ە 
و عاشقەكە لە ق��ەف��ەزی ت��اوان��دا راگ��ی��راوە،! دادوەر پرسیاری 
ل���ێ ئ���ەك���ات ب���ۆچ���ی ئ����ەو ت����اوان����ەت ئ���ەن���ج���ام���دا؟؟ ع��اش��ق��ەك��ە بە 
ن����ەرم����ی و دەن���گ���ێ���ك���ی ن������ەوی وت�����ی »ج����ەن����اب����ی دادوەر، ع��ەش��ق 
ح��اڵ��ەت��ی س��ەراس��ی��م��ەی��ی و س��ەوداس��ەری��ی��ەك��ی ب���ەو چەشنەیە، 
ك��ە ن��ەدەزان��ی چ��ی ئ��ەك��ەی و ن��ە بیرت دێ��ت��ەوە چیت ك���ردووە!«. 
هەستێكی س��ەی��رم ه��ەی��ە ل���ەو ك���ات���ەوەی ه��ەس��ت��م ب��ەدڵ��ی خ��ۆم 
ك��ردووە، ئاگری عەشق ئەیسووتێنێ، كەچی لە واڵتێكدا بیر 
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ل���ە ع��ەش��ق ئ���ەك���ەم���ەوە، پ��ڕی��ەت��ی ل���ە گ����ۆڕی ب���ە ك��ۆم��ەڵ��ی ك��ۆت��رە 
عاشقەكان، پڕیەتی لە چۆلەكەی كوژراو!!.

ه��ەس��ت��م ئ��ەڵ��ێ��ی ب���ای���ەق���ووش���ە، ئ���ەی���ەوێ ش��ت��ێ��ك��ی ن��اخ��ۆش��م 
پێبڵێ، رم��ڵ ل��ێ��ن��ادەم، ج��ادووگ��ەری��ش ن��ی��م، ن��ە خڵەفاویشم، 
ن���ات���وان���م ب��ڵ��ێ��م ب����ڕێ ل���ە ش��ێ��ت��ی��م ت��ی��ا ن��ی��ی��ە، ب�����ەاڵم ب���ۆن���ی خ��وێ��ن 
ئ��ەك��ەم، پێموایە ئ��ەم كێشمەكێشەی نێوان ح��زب و یەكێتی 
ئ����ەگ����ات����ە رووداوی دڵ�����ت�����ەزێ�����ن. ب�����ە دەس��������ت م�����ن ب�����ێ ل����وول����ەی 
چەكەكان فڕێ ئەدەمە زێرابەوە، خوێنی مرۆڤێك لە هەرچی 
ئ��ای��دۆل��ۆج��ی��ا و پۆلەتیكە پ��ی��رۆزت��رە. ئێستا ل��ە ن��او ح��زب��دا ئەمە 
تەرح بكەم، نەك بە ئاژیتاتۆرێكی بۆرجوازی تاوانبار ئەكرێم، 
بەڵكو گومانی تابوری پێنجەم و سیخوریشم لێ ئەكرێ!!!. ئاخ 
چەند بێ چ���ارەم. هەست بە دڵتەنگی زۆر ئ��ەك��ەم، ه��ەروەك 
ئەو رۆژە كە بە هاوڕێیەكم وت »ئاخ لەو قووڵپی گریانەی لە 
دەری��ای غەمگینی دڵمدا شەپۆل ئ��ەدات«. یان لە نامەیەكدا 
ب����ۆ ی�����ار ن���ووس���ی���ب���ووم »زۆر س����ەی����رە ه��ەم��ی��ش��ە ب�������ەرەو پ��ێ��ش��ەوە 
ه��ەن��گ��او دەن��ێ��م ك��ەچ��ی ه��ەر ل��ە دوای دواوەم«. ب��ا دوا ن��ەك��ەوم 
ل���ە ن��ووس��ی��ن��ی ن��ام��ەك��ە ب���ۆ ی����ار، ب��ۆی��ە ل���ێ���رەدا ب���ەم دێ����ڕە ك��ۆت��ای��ی 
ب��ەم نووسینە دەهێنم: »ئ��ەم گ��ەردوون��ە زۆر ل��ەوە بچووكترە 

رەشبینی و خەمەكانی منی تێدا جێگە بێتەوە«.
2000-5-2
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-29-
ئێستا كاتژمێر یانزە و بیست خولەكی ش��ەوە. ئەمڕۆ پاش 
چ������وار ه���ەف���ت���ە زی���ن���دان���ی ل����ە ئ���اس���ای����ش���ی گ��ش��ت��ی��ی ب����ە ك���ەف���ال���ەت 
ئازادكرام. ئەمە لەو كاتەدا دەستگیركرام كە بەیاننامەیەكی 
ح���زب���ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��م ب���ە ت����ی����راژی 250 دان�����ە ك���ۆپ���ی ئ����ەك����رد، لە 
دوك��ان��ەك��ەی ك���اك »ف��ەه��م��ی ح��اج��ی س��دی��ق« ب��ەران��ب��ەر سینەما 
رەش���ی���د. ه���ەر ل��ە دوك���ان���ی چ��اپ��ەم��ەن��ی��ی��ەك��ە ه��ات��م��ە دەرەوە دوو 
ئاسای�شی جل مەدەنی قۆڵیان كرد بە قۆڵمدا و یەكێكیان لە 
ژێر چاكەتەكەیەوە دەمانچەی لە قەبرەغەم گیركرد و وتی بە 
بێدەنگی لەگەڵمان وەرە بۆ »دائ��ی��رە«. منیش زانیم تەنیا ئەو 
دووانە نین بۆیە هەوڵی راكردنم نەدا، كاتێكم زانی خستمیانە 
ن���او ب��ەرازی��ل��ی��ی��ەك��ی س��پ��ی م��ۆل��ی��د ه��ەش��ت��ا و ح���ەوت ت��ا ئ��اس��ای���ش��ی 
گشتی دایاننەبەزاندم. ئەو رۆژەی گیرام دروست پێنج شەمە 
بوو، دوای چوار هەفتەی خشت، ئەمڕۆ پێنجشەمە ئازادیان 

كردم.
ب����ەش����ێ����وەی����ەك����ی گ���ش���ت���ی���ی ك�����ە�ش�����ی ن������او ئ����اس����ای����ش وای���������ە، ب��ۆ 
ه���ەواڵ���پ���رس���ی���ن و پ���ی���رۆزب���ای���ی ب������ڕۆ، ب����ە ش�����ەق و ك��ێ��ب��ڵ وەاڵم�����ت 
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ئەدەنەوە. بەچاوی تاوانبارەوە سەیری هەموو خەڵك ئەكەن 
و بە فۆرمی توندوتیژیش مامەڵە لەگەڵ نەیارانیان ئەكەن. 
ئ��اس��ای��ش دەزگ��ای��ەك��ە ب��ۆ پ��اراس��ت��ن��ی ح��زب��ێ��ك ن���ەك ب��ۆ پاراستنی 
ت���ێ���ك���ڕای ه����اوواڵت����ی����ان ب����ێ ج����ی����اوازی����ی س���ی���اس���ی���ی. م����ن ه������ەرزان 
ل�����ەم زی���ن���دان���ە دەرچ����������ووم، چ���وون���ك���ە ك���ۆم���ەڵ���ێ ل����ە ه���اوڕێ���ی���ان���م 
چەندێكە لە زیندانی »مەعەسكەر س��ەالم« حوكم دراون بە 
چ���وار م��ان��گ ب��ەن��دك��ردن. ئ��ەم��ەش دوای ئ����ەوەی »ن����ەزەر عەلی 
ئ���ەك���ب���ەر«ی ج��ێ��گ��ری وەزی�������ری ن���اوخ���ۆ داوای ی���اس���ای���ی ل��ەس��ەر 
ح��زب��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی ع��ێ��راق ل��ە دادگ���ا ت��ۆم��ار ك��ردب��وو، 

بەمەبەستی هەڵوەشاندنەوەی حزب.
ن�����اوەڕۆك�����ی دەع�������وای ی��ەك��ێ��ت��ی ل���ەس���ەر ح���زب���ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت 
ك��ە وی��س��ت��ی »ن��ەوش��ی��روان م��س��ت��ەف��ا«ی��ە ل��ە رێ��گ��ەی ك��اراك��ت��ەری 
»ح��اك��م ن�����ەزەر«ەوە ئ��ەج��وڵ��ێ��ن��رێ، ك��ۆم��ەڵ��ە ب��ەه��ان��ەی��ەك��ی بەناو 
قانوونی تیایە بۆ هەڵوەشاندنەوەی حزب كە هەم كۆمیدیایە 
و ه����ەم ت���راج���ی���دی���ا! ئ������ەوان ب���ە ق���ان���وون���ەك���ان���ی ب���ەع���س دادگ���ای���ی 
حزبێكی سیاسیی ئەكەن! ئەمە عەریزەیەكی پڕ مجامەلەیە لە 
یەك كاتدا ئاڕاستەی رژێمی بەعس و كۆماری ئیسالمی ئێرانی 
ئەكەن. لەوێدا چەند خاڵێك ڤۆكەسیان لەسەركراوە وەكوو 
»حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی داوای سەربەخۆیی كوردستان 
ئەكات لە رێگەی گۆڤاری ریفراندۆم كە لەالیەن ئەندامێكی 
كۆمیتەی ناوەندی حزبەوە دەرئەچێ لە لەندەن، ئاكسیۆن و 
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پانێڵ و كەمپینی جۆراوجۆر ئەكەن«. چەند تراجیدییە حزبی 
»رووباری خوێن« حزبێ لەسەر سەربەخۆیی بداتە دادگا.

جیا لەمەش چەند خاڵێكی تر وەك »داوای یەكسانی ژن و 
پیاو.. بوونی ئێرانی لە ریزەكانی حزبدا.. داوای جیاكردنەوەی 
ئاین و كاروباری دەوڵەت« كۆمەڵە پاساوێكی ترن كە ئەیانەوێ 
ح���زب���ی پ��ێ��ه��ەڵ��وەش��ێ��ن��ن��ەوە. س���ەی���ر ب���ك���ەن ح��زب��ێ��ك ك���ە ئ��ی��دع��ای 
سوسیال دیموكرات ئەكات بە چ پاساوێك خەریكی ئاپارتایدی 
سیاسیی حزبێكە كە ئەو دروشمە مەدەنی و ئازادیخوازانەی 
هەڵگرتووە. بڕوا ئەكەم دوای گەڕانەوەی »نەوشیروان« كە 
م���ێ���ژووی ت��اری��ك��ە ب��ە ك��وش��ت��ن��ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان، ئ���ەو پ��ەن��ج��ەرە 
ب��چ��ووك��ەی ئ���ازادی���ی ل��ە یەكێتیدا داب���خ���رێ. ن��ەوش��ی��روان ژان��ی 
خوێنڕێژیی گرتوویەتی. ئەمە مانای ئ��ەوە نییە سەركردەكانی 
یەكێتی هەمان خواستیان نییە، بەاڵم نەوشیروان كاریزمای 
ل��ە ه��ەم��ووی��ان زی��ات��رە، جگە ل���ەوەش ل��ە ه��ەم��ووی��ان دڵڕەقتر و 

تۆماری رەشتترە. 
بارودۆخەكە بەجۆرێكە بۆنی خوێنی لێدێ، هەموو شت 
رەن��گ��ی ش��ەڕێ��ك��ی ن���اب���ەراب���ەر و پ��ڕ ق��ورب��ان��ی گ���رت���ووە. ك���اك »ل��ی��وا 
ك����ەم����ال« س�����ەرك�����ردەی س���ەرب���ازی���ی ی��ەك��ێ��ت��ی و ه����اوڕێ����ی دێ��ری��ن��ی 
ب��اوك��م، كە كەفیلیشمە، بە تەلەفۆن پێی وت��م خ��ۆت بپارێزە 
ك����وڕم. یەكێتی ه��ێ��ر�ش��ی ع��ەس��ك��ەری��ی ئ��ەك��ات��ە س���ەرت���ان!. ن��ازان��م 
قسەكەی بۆ ئەوەیە بمترسێنێ یان بە راستی دۆخەكە ئەگاتە 
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پ����ەالم����اردان����ی ع���ەس���ك���ەری���ی؟. ب������ەاڵم م����ن ل����ە م������ەرگ ن���ات���رس���م، 
هاوڕێكانم لەناو ئاگری بەتینا جێناهێڵم. من ئەو كەسە نیم 
بیروباوەڕ و هاوڕێكانم لەنیوەی رێگە جێبهێڵم، هەرچەند الم 

روونە كەس لەسەر من ناوەستێ.

2000-6-29
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-30-
ئەمڕۆ یەكێك بوو لەو رۆژان��ەی زۆر ماندووبووم. كاتژمێر 
10ی س��ەرل��ەب��ەی��ان��ی زەن��گ��ی ت��ەل��ەف��ۆن ل��ەخ��ەو رای��چ��ڵ��ەك��ان��دم، 
وتیان تەشریف بهێنە بۆ چێشتخانە. هەرچی چۆنێك بوو خۆم 
خ��س��ت��ەوە ژێ��ر ب��ەت��ان��ی و دوای 10 خ��ول��ەك، ه���اوڕێ موحسین 
كەریم، تەلەفۆنی بۆ كردم بگەمە بارەگای حزب. وتم باشە، 
بەاڵم كاتم دیاری نەكرد. دوای چەند خولەكی دی، ئەمجارە 
ی�����ار ت���ەل���ەف���ۆن���ی ك������رد، ب����ۆ ئ�������ەوەی ب��م��ب��ی��ن��ی��ت، ه����ەم����وو ج���ارێ���ك 
ت��ەل��ەف��ۆن��ەك��ان ل���ەالی���ەن خ��وش��ك��ەك��ەم��ەوە وەاڵم دەدران������ەوە، 
دواتر بانگی دەكردم بۆ وەاڵمدانەوە. بەاڵم ئەمجارە خوشكم 
وتی دەنگی ئەو كچە نامۆ نەبوو بە من. دەی قسەكە�شی راستە 
نامۆ نییە بەو، بەاڵم منیش بە رۆڵ نواندنەوە وتم ئەمە چییە 

تۆ هەمیشە گوێت بە هەموو دەنگێك ئاشنا بووە. 
ك���ات���ەك���ان���م داب���ەش���ك���رد ك���ە س���ەع���ات 11 -1ی ن����ی����وەڕۆ لە 
چێشتخانە ب���م، ل��ە 1-3 ل��ەگ��ەڵ ی���ار ب���م، ل��ە 3 ب�����ەدواوە بێمە 
ب����ارەگ����ا. ئ��ێ��س��ت��ا 7ی ئ���ێ���وارەی���ە و م���ن ل���ە ب����ارەگ����ام. ب���ۆن���ی خ��وێ��ن 
دێ��ت، هەست دەك���ەم یەكێتی خ��ۆی ب��ۆ پ��ەالم��اردان��ی ئێمە كۆ 
دەكاتەوە. هیوادارم بە هەڵەدا چووبم. لەوەش ناخۆشتر خۆم 



103

دەب��ی��ن��م چ���ەك���دارم، ئ���ەوە شتێكی ن��ام��ۆی��ە ل��ەگ��ەڵ س��رووش��ت��ی 
راس��ت��ەق��ی��ن��ەم، خ���ۆ م���ن ل���ە ئ����ەزەل����ەوە ب���ۆ س��ی��اس��ەت دروس���ت 
ن��ەك��راوم، كەچی ئ��ەم كرمەی سیاسەت هەناوی خ���واردووم. 
ب��ی��رم��ە س���ەرەت���ا ك���ە ع���اش���ق ب�����ووم ك��وڵ��م��ەك��ان��م وەك چ���رای���ەك 
شەوقیان دەدای����ەوە، ئێستا ف��ش��اری عەشق قووپاندوومی، 
ت���ەن���ان���ەت ك���ێ����ش���ی ب����ۆ 62 ك��ی��ل��ۆ داب�������ەزان�������دووم ك����ە ب����ە ق��س��ەی 
دك���ت���ۆرەك���ان ب��ێ��ت پ��ێ��وی��س��ت��م ب���ە زی���ادك���ردن���ی دە ك��ی��ل��ۆ گ��ۆش��ت��ە 

لەسەر ئەم جەستەیەم.
ئەوەشم بیرە سەرەتا بە یارم وت ئەم عەشقەی من تێیدا 
رۆچووم لە كۆتاییدا لە گەنجێكی دەمڕووتەوە دەمكاتە پیر و 
شێخی عاشقان. دەزانم بە تەنیا دێمە ئەم مەیدانە سەختەی 
ع��ەش��ق��ەوە وەل���ێ كاتێك دەزان����م س���ەدان م��وری��د ب��ە ی��ا شێخ یا 
ش��ێ��خ ب�����ەدوام�����ەوەن. دوێ���ن���ێ م��ی��دی��ا، وت���ی ل���ە ش��ی��ع��رێ��ك��ی ع���ەزرا 
پاوەند ئەچیت، منیش وتم تۆش وەك نۆتەیەكی عەزفنەكراو 
وایت. هەرچەند من ئەم وشەیەم بە هاكەزایی وت كەچی ئەو 
دوێنێ بیری لێكردبووە بە درێژایی ئەو ش��ەوە لێكدانەوەی بۆ 
كردبوو. ئێستاش ئەڵێ ئەرێ ئەوە واتەی چی بوو؟. ئەو پێیوایە 
ك��ە ه��ی��چ وش��ەی��ەك ب��ە زی����ادە و ب��ێ مەبەستێكی ق���ووڵ ناڵێم، 
چ��وون��ك��ە ه��ەم��ی��ش��ە ب���ەو ج���ۆرە ئ��ەم��ن��ا�ش��ێ ك��ە ن��رخ��ی وش��ەك��ان��ی 
خۆم ئەگرم، هیچ وشەیەك ناڵێم بێ بیركردنەوەیەكی قووڵ، 

بەاڵم ئەمە مەرج نییە بۆ هەموو كاتێك هەر راست بێت.
ئ��ێ��س��ت��ا رۆم���ان���ێ���ك���ی »ع����ەب����دول����ڕەح����م����ان م���ون���ی���ف« ب���ەن���اوی 
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»درەختەكان و تیرۆری مەرزوق« لە بەردەستمدایە هەرچەند 
دەك��ەم ح��ەوا�ش��ی خوێندنەوەیم نییە، ب��ەاڵم من ل��ەم وشەی 
تیرۆرە زۆر دەترسم. ئێمەی كۆمۆنیستەكان هەمیشە قوربانی 
ئەو پرۆسێسە نەفرەتییە بووین. لە ئێستاشدا كە دۆخەكە 
گ���رژ و ئ���اڵ���ۆزە ئ���ەو ك����ردەوەی����ە ل���ە ه���ەم���وو ك���ات زی���ات���ر ئ��ەگ��ەری 
هەیە دژی ئێمە پیادە بكرێ. بەهەرحاڵ هیوادارم شتی وا روو 
ن���ەدات. ب��ا ئ��ەوەش��م ل��ە بیر نەچێت ئ��ەم��ڕۆ راپۆرتێكم بینی لە 
ژووری هاوڕێ »محسن« دژی من، كە هاوڕێ »ئا« بە قەڵەم 
و ك��اغ��ەزی خ��ۆم لێی داب����ووم، ب��ۆ ئ��ەم��ە و ب��ۆ ئ��ەم رەن���گ زەردی 
و الوازی��ی��ەی خ��ۆم دوو دێ��ڕم لە رۆم��ان��ی »نینا« دێ��ت��ەوە ی��اد كە 

بەمشێوەیەیە:
الدۆ: وانۆڤ ئەوە چییە وا لەڕ و الواز بوویت؟ بێوەی بیت 

و لە دەرد و بەاڵ بەدوور بیت. 
وانۆڤ: مانەوەی شەو و رۆژ لە چاپخانە و كاری بەردەوامی 
ژێر فشاری پۆلیس و سیخوڕ، بڵێی ئەم الوازییە نەخوازێ؟.  
2000-7-11
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-31-
ئەمڕۆ 21-7-2000 كە هاوكاتە لەگەڵ یادی دامەزراندنی 
ح��زب��ی كۆمۆنیستی ك��رێ��ك��اری��ی، ب��ەه��ۆی داواك���اری���ی هاوڕێیەكی 
دێرینی ب��اوك��م��ەوە، ل��ە زی��ن��دان��ی ئاسایش ئ���ازادك���رام. �ش��ێ شەو 
پێش ئێستا، كاتێك ل��ەگ��ەڵ ه��اوڕێ��م »ئ���اراس ع��ەل��ی« ب��ووم لە 
س���ەه���ۆڵ���ەك���ە و ل���ەف���ەی���ەك���ی »گ�������ەس«م ب����ەدەس����ت����ەوە ب��ی��خ��ۆم، 
ب�����ەاڵم ئ��اس��ای��ش��ەك��ان��ی ش����ار چ�����وار دەوری������ان������دام، پ��ەل��ك��ێ��ش��ی��ان 
ك�����ردم ب���ۆ ب��ن��ك��ەی ئ��اس��ای���ش��ی رزگ�������اری. ه���اوڕێ���م »ئ�������اراس« زۆر 
هەڵوێستێكی ئ��ازای��ان��ەی ن��وان��د ك��ە بەرگریی لێكردم و ویستی 
ل��ە دەس��ت��ی ئ��اس��ای��ش��ەك��ان رزگ����ارم ب��ك��ات، ئ����ەوان ه��اواری��ان��ك��رد 
»ئ��ەم��ە كۆمۆنیستێكی ب��ێ ئەخالقە ت��ۆ خ��ۆت تێكەڵ مەكە«. 
ئ���اراس زۆر جەریئانە ه���اواری ك��رد »خ��ۆ منیش كۆمۆنیستم، 

دەی بمبەن لەگەڵی«.
بەهەرحاڵ منیان بردە ئەودیو دەرگای بنكەكەوە و بە زۆر 
هاوڕێكەمیان ن��اردەوە ماڵەوە. بە حەوت ئاسایش بە كێبڵ و 
دار لێیان دام، تا كەوتمە سەر زەوی، دوایش لەناو »تەوالێت« 
زی��ن��دان��ی��ان ك�����ردم، ئ����ەوە ی��ەك��ێ��ك ل���ە ن��اخ��ۆش��ت��ری��ن ش��ەوەك��ان��ی 
ژی��ان��م ب���وو، ت��ام��ی ل��ە دەس��ت��دان��ی ب��اوك��ی دەدا، دوای ئ���ەوەی لە 
ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەدا ل���ە م���ن ن��ائ��وم��ێ��د ب����وون و ب���ە ت���ەواوی���ی ئ���ازاری���ان 
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داب��ووم، دوای �شێ شەو و دوو رۆژ فەالقەكردن، تەبریەیان 
ك�����ردم، دەس���ت���م ل���ە ج���ێ چ����ووە و س��ەع��ات��ێ��ك پ��ێ��ش ئ��ێ��س��ت��ا الی 
»رزگ����اری ج����ەراح« ب���ووم، م��اڵ��ی ئ��اواب��ێ��ت ه��ەوڵ��ی زۆری لەگەڵ 
دەس��ت��م دا. ت��اوان��ی م��ن ل��ەم �ش��ێ رۆژ زی��ن��دان و ئەشكەنجەیە 
ئ��ەوەی��ە رێ��ب��ازێ��ك��ی سیاسیی ج���ی���اوازم ه��ەی��ە و دەڵ��ێ��م پێویستە 
كوردستان نەبێتە ئەفغانستان. دەڵێم بەڵێ بۆ یەكسانی ژن 
و پیاو. دەڵێم بەڵێ بۆ سەربەخۆیی كوردستان. دەڵێم بەڵێ بۆ 
قانوونی ئازادیخوازانە و نا بۆ یاساكانی بەعس. ئەوە هەموو 
ت��اوان��ەك��ان��ی م��ن��ە.. ئ��ەم��ڕۆ زۆر ئ�����ازاری ج��ەس��ت��ەی��ی و دەروون���ی���م 
هەیە و بە نیازم ب��ڕۆم بۆ ماڵی ئ���اراس، سۆراخێكی ئ��ەو بكەم 

و سوپا�شی بكەم.
رۆژان��ێ��ك��ی س��ەخ��ت��ە ب��ۆ ئ��ێ��م��ە، چ��ەن��د دی��م��ەن��ێ��ك��ی پ��ڕ ئ����ازارە، 
ك��ات��ێ��ك ج����ەالدەك����ان ب���ە ن����اوی ی����اس����اوە، ت���اوان���ب���ارت ئ���ەك���ەن؟!. 
»چاپلن«م بیردێتەوە كە چۆن دەربەدەریان كرد لە ئەمەریكا 
ب��ە تۆمەتی كۆمۆنیستی، تەنیا ل��ەب��ەرئ��ەوەی وت��ب��ووی »دایكە 
ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان��ی��ش وەك ه���ەم���وو دای���ك���ان���ی ت���ر ف��رم��ێ��س��ك بۆ 
ك��وڕەك��ان��ی��ان ئ����ەڕژن«. چ��ەن��د ش��ەرم��ە خێڵی یەكێتی نوێنەری 
ب���اڵ���ی ب����ە ح���ی���س���اب م����ودێ����رن����ی ب�����زووت�����ن�����ەوەی ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��س��ت��ی، 
»ماكارتی«ئاسا ك��ون بە ك��ون بە دوای كۆمۆنیستەكانەوەیە، 
لەوالشەوە رەوتە رادیكاڵ و فێندەمینتالیستە ئیسالمییەكان، 
وەك ت����ەون����ی ج���اڵ���ج���اڵ���ۆك���ەی���ی خ���ەری���ك���ی ئ���ی���س���الم���ی���زەی ك���ای���ەی 
ك����ۆم����ەاڵی����ەت����ی����ن، چ����ەن����د س����اڵ����ی ت�����ر ب�����ەه�����ۆی ئ�������ەم م���ۆب���ی���ل���ی���زەی 
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ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان ل���ە ب�����واری ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی���دا، ئ����ەو ت���ەم���ەدون���ەی 
ك��ەم��ەی ب��ە رووخ���س���اری ش��ارێ��ك��ی وەك س��ل��ێ��م��ان��ی��ی��ەوە ه��ەی��ە، 
پ���اش���ەك���ش���ە ئ����ەك����ات. ئ�����ەو ك���ۆم���ەڵ���گ���ەی ب���ێ���دەن���گ���ە ل����ە ت���ی���رۆری 
كۆمۆنیستەكان، باجی ئەو بێدەنگییەی پاش چەندان ساڵی 

تر ئەدات.
ئ��ێ��س��ت��ا ش��ی��ع��رەك��ەی »ع���ەب���دوڵ���اڵ گ������ۆران« زۆر ب���ە گ��ون��ج��او 
ئەبینم، ب��ۆ ئ��ەو ب��ەن��او روون��اك��ب��ی��رە تاریكبیرانەی ل��ە رۆژن��ام��ەی 
»ك����وردس����ت����ان����ی ن����������وێ«ەوە ه���ێ���ر�ش���ی ن���������اڕەوا ئ���ەك���ەن���ە س�����ەر ئ���ەو 

پرنسیپانەی ئێمەی كۆمۆنیستەكان خەباتمان بۆ ئەكرد.
پیرە مشكی دێرینەیە ماكارتی 

عەقڵی شڕ، پینە پینەیە ماكارتی
چەوری لێ�شی مەكینەیە ماكارتی
دەرگای كونی گەنجینەیە ماكارتی
لە بیری نوێ بە كینەیە ماكارتی
كتێب الی ئەو پەڵپینەیە ماكارتی

2000-7-21
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پێرێ گەیشتمە ئەنكەرا، لە داپڵۆسینی كوردستان رزگارم 
ب��وو، لە م��اوەی ئ��ەم چەند ساڵەی پێشوو، مانگ ن��ەب��ووە بۆ 
زیندان رامنەكێشن، ئێستا چاوەڕوانی رەحمی یوئێن ئێچ �شی 
ئاڕ دەكەین، بزانین چارەنووس بەرەو كوێ هەڵماندەگرێت؟. 
ئ��ەگ��ەرچ��ی ئ���ەوروپ���ا ئ���ەو ب��ەه��ەش��ت��ە ن��ی��ی��ە ل���ە خ��ەی��اڵ��دان��ی ت��اك��ی 
ك������ورددا وێ���ن���ای ك������راوە، ب����ەاڵم ب���ۆ ئ��ێ��م��ە پ��ەن��اگ��ەی��ەك��ی ئ���ارام���ە، 
ه���ی���چ ن���ەب���ێ���ت ك�����ە ئ���ێ���س���ت���ا ك������ار گ���ەی���ش���ت���ۆت���ە س������ەر ك��وش��ت��ن��م��ان 
رێ���گ���ەچ���ارەی���ەك���ی ن���اچ���اری���ی���ە و ب���اش���ت���ری���ن ب������ژاردەی������ە. ئ��ێ��س��ت��ا ل��ە 
ت��ورك��ی��ای »ن���ازم ح��ی��ك��م��ەت«م، بیر ل���ەوە دەك��ەم��ەوە ئ��ەو پیاوە 
لەم واڵتە گەورەیەدا جێگەی نەبووەوە، لە توركیای »عەزیز 

نەسین«م كە هەوڵیاندا تیرۆری بكەن. 
ل���ە ت��ورك��ی��ای خ�����اوەن ب���زووت���ن���ەوەی���ەك���ی چ��ەپ��ی ب��ەه��ێ��زم كە 
هەمیشە سەركوتكراون. لێرە دیمەنەكانی سروشت دڵڕفێنن، 
واڵتەكە جوانە، بەاڵم ژیان تێیدا سەختە و بۆ ئێمەی پەنابەر 
رەنگە سەختتر بێت. بیر لە هەموو شتێك دەكەمەوە، مرۆڤی 
بێكار هیچی بۆ نامێنێتەوە جگە لە بیركردنەوە، ئەوەندە كاتم 
هەیە بۆ بیركردنەوە كە تامی تێدا ن��ەم��اوە، هەرچەندە واڵت 
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ب��ە م��ان��ا ن��ەت��ەوەپ��ەرس��ت��ی��ی��ەك��ەی ب��ۆ م��ن م��ان��ای��ەك��ی ن��ی��ی��ە. كەچی 
هەست بە رۆحی »نالی« دەك��ەم، ئاخر كامەیە »سالم«ی من 
ت��ا چ��ام��ەی��ەك��ی ب��ۆ بنێرم و ه��ەواڵ��ی ئ��ەو واڵت���ەی ت��ێ��دا بپرسم كە 

تێیدا زۆر چارە گران بووم.؟.
بیر لە تێزەكانی ك��ارڵ ماركس ئ��ەك��ەم��ەوە، كاتێ گریمانەی 
خ�����ۆی ب���ەس���ت���ەوە ب����ە پ���ەی���وەن���دی���ی���ەك���ان���ی ك�����ار و ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان. 
ك��ت��ێ��ب��ە ن����اوازەك����ەی »ك��اپ��ی��ت��اڵ« گ��ەڕان��ێ��ك��ە ب������ەدووی ئ����ەو ه��ێ��زە 
دیالیكێتیكییەی مێژوو هەڵدەسوڕێنێ. ئەو بە سەرنجدان لە 
شارێكی پیشەسازیی وەك لەندەن، ئەو ملمالنێ چینایەتییە 
قووڵەی ل��ەو قۆناغەدا هەستی پێ ئەكرا، كە زێدەبایی زیاتر 
ل��ە ه���ەر ش��ت��ێ��ك ئ�����ازاری ه��ەس��ت��ی »م���ارك���س«ی ئ����ەدا شێمانەی 
شۆڕ�شی كرد لە ئەوروپای دڵی سەرمایەدارییەوە. ئێستا لەو 
ت���ێ���زەش ب��اش��ت��ر ت��ێ��دەگ��ەم ك���ە ه���ەن���دێ ب��ی��رم��ەن��د ژی���ان���ی م��ارك��س 
دابە�شی دوو قۆناغ ئەكەن »مارك�شی الو« و »مارك�شی پیر« كە 
ئەدگار و سیمای ئەو دوو قۆناغەشە پڕە لە دابڕان لە یەكتر.  
واز لەو جەدەلە فەلسەفییە دێنم، قەڵەم و كاغەز بە�شی 
ئ���ەم درێ���ژدادڕی���ی���ەی م��ن ن��اك��ا، ب���ەاڵم ئ���ەوەن���دە ك��ات��م ه��ەی��ە كە 
ب��ە خ��ۆڕای��ی ب��ە ف��ی��ڕۆ ئ����ەڕوات ه��ی��چ شتێكی ت���رم ه��ێ��ن��دە نییە، 
ب���ەه���ەرح���اڵ ل���ە رێ����ی ئ����ەو ش���ی���ع���ران���ەی رۆژان�������ە ئ���ەی���ان���ن���ووس���م و 
دوات���ری���ش الپ���ەڕەك���ان ئ��ەدڕێ��ن��م، خ���ۆم ل��ە ئ��ێ��ش و ژان��ەك��ان��ی ن��او 
س�����ەرم رزگ������ار ئ����ەك����ەم. ب��ی��ر ل������ەوەش ئ���ەك���ەم���ەوە، ك���ێ دەی�����ووت 
ك���������وڕی م���اڵ���ێ���ك���ی وردە ب������ۆرج������وا و ن���اس���ی���ۆن���ال���ی���س���ت ل����ەس����ەر 
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ك��ۆم��ۆن��ی��رم دەرب������ەدەر ئ���ەب���ێ؟. ك��ە چ���اوەڕێ���ی ب���ەزەی���ی ی��وئ��ێ��ن ئێچ 
�ش����ی ئ���اڕی���ن، ب��م��ان��گ��ەی��ەن��ن��ە دۆزەخ������ی راس��ت��ەق��ی��ن��ە ك���ە واڵت���ان���ی 
رۆژئاوایی كاپیتاڵییە!!!. سەیرە هیچم لە پێشووی خۆم ناچێ، 
تەنانەت رووخساریشم، لەوەتی لێرەم ناسكتر بوومەتەوە و 
رەن��گ��ە چ��ەن��د مانگێكی ت��ر ن��ەب��ا ببمە شاعیر »چ��وون��ك��ە پێشتر 
شیعرنووس بووم نەك شاعیر«، ئیدی تێدەگەم شیعر كاتێك 

دێت كە مرۆڤ بگاتە لوتكەی دڵناسكی و خۆ خواردنەوە. 
دڵم جوگرافیایەكی بێ ناونیشانە

تەنیا تۆی تاكە هاوواڵتی ئەو نیشتمانە
***

زمانی شیعرم لە گۆ كەوتووە
كەچی دڵم لە جاران عاشقترە

2000-8-24 
ئەنكەرا
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چ����ی����رۆك����ەك����ان����ی »س�����ۆم�����ەرس�����ت م��������ۆم« الی م�����ن دڵ����گ����ی����رن. 
ئ��ێ��س��ت��اش ك���ە غ��ەری��ب��ی ج���ەرگ���ی ك����ون ك�������ردووم، ه���ەس���ت ب���ەوە 
دەكەم پاڵەوانێكی »سۆمەرست مۆم«م. كەس نییە هەواڵێك 
بپرسێت لێم، لە كونجی ئەم تەنیاییەدا نامەیەك نییە ئاهێك 
بە ب��ەر رۆح��ی بریندارمدا بكاتەوە. ئ��ەم دۆخ��ە رۆم��ان��ی »كەس 
نییە نامە بۆ كۆلۆنێل«ی »گارسیا ماركیز« دەخاتەوە یادم. لەو 
ك��ات��ەوەی لە دایكبووم ه��ەر خ��ەون دەبینم، بۆیە رێگە بدەن 
بڵێم یۆتۆپیترین پ��ی��اوم. دوێ��ن��ێ ش��ەو ب��ە خ��ەون ل��ە كۆاڵنەكانی 
ع����ەق����اری ب�������ووم، ئ�����ەو ك����ۆاڵن����ان����ەی زۆرت�����ری�����ن ب���ی���رەوەری���ی���ەك���ان���ی 
منیان لە شانی خۆیان ناوە. بەدەم گاڵتە و شۆخییەوە بەرەو  
كۆالنەكانی »شێخ محێدین« دەڕۆی��ش��ت��م. سەرەتاتكێی كچە 
ئ��ەس��م��ەرە ج���وان���ەك���ەم ب��ی��ن��ی ك���ە ه���ەر ك���ات ب���ە ك��ۆاڵن��ەك��ەی��ان��دا 
بڕۆیشتبام، سۆندە ئاوی دەهێنایە دەرەوە و بەر دەرگای ماڵی 

دەشۆرد.
»كازم«م بینی، ئەو گەنجە نەخوێندەوارە الدێیەی هۆگری 
ئێمە ب��ب��وو، دەی��وی��س��ت ل��ە ئ��ێ��م��ەوە شتێك ف��ێ��ر ب��ێ��ت. چیرۆكی 
»ك�������ازم« ی��ەك��ێ��ك��ە ل���ە داس���ت���ان���ەك���ان���ی ن����او »ال�����ف ل��ی��ل��ە و ل��ی��ل��ە«. 
ن��وك��ت��ەی��ەك��ی خ��ۆش��م��ان ل��ەس��ەری ه��ەب��وو. وەخ��ت��ێ��ك داوای لە 
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من ك��رد نامەیەكی بۆ بنووسم، بۆ كچێكی ن���ازداری عەقاری. 
بەاڵم ئەم نامەیە هەر نەگەیشت. ئەو نامەیە هەر لە گیرفانی 
ی����ادەوەری����ی »ك������ازم«دا م���ای���ەوە ك��ە گ��ۆڵ��چ��ی ت��ی��پ��ەك��ەش��م��ان ب��وو. 
رۆژێك دوای دوو مانگ بە هەڵەداوان كازم، هانای بۆ هێنام 
و وت��ی تكایە ب���ەرواری نامەكەم بۆ بگۆڕە هێشتا پێم ن��ەداوە، 
منیش بە تەوسەوە پێمووت ئەزیزم من عەریزە و ئەرزوحاڵم 
بۆ نەنووسیووی، بەرواری چی بگۆڕم، بڕۆ نامەكەتی بدەرێ، 
ئەمە عەشقە هیچ مێژوویەك نانا�شێ، ئێستا چوار ساڵ و نیو 
تێپەڕیوە و هێشتاش ك��ازم نامەكەی ن��ەداوە بە كچە ن��ازداری 

عەقاری.
دوێ�����ن�����ێ ش�������ەو ل�����ە خ�����ەون�����ەك�����ەم�����دا، ب�����ە ب������������ەردەم ی����اری����گ����ای 
»ه���ون���ەر«دا تێپەڕیم، ئ��ای ك��ە س��ەی��ر ب���وو، مامۆستا »س��ەالح 
بااڵبەرز« لە هەواڵی دەپرسیم و وتی دوێنێ لەسەر گۆڕی باوكت 
ب��ووم »گ���ۆڕی ب��اوك��م«!، ه��اوڕێ��ی ب��ەوەف��ام ب���ۆی!، شتێكی نامۆ 
ب���وو، ت��ەزووی��ەك��ی س��ەی��ر ب��ە لەشمدا ه���ات. ب��ە خ��ەن��دەی��ەك��ەوە 
وت����ی ئ���ی���دی »ش�������ووت«ی وا ب�����ەرز ل���ێ���م���ەدە، رۆژی س����ەد ت��ۆپ 
دەك�����ەوێ�����ت�����ە ح�����ەوش�����ەك�����ەم�����ان�����ەوە. دوات���������ر ب���������ەرەو ك���ۆاڵن���ەك���ان���ی 
خوارتر كشام، هاوڕێم »یوسف ئاباڵخی« كۆمەڵێك كتێب و 
وەرەق��ەی شڕی پێبوو. بە تەوسەوە چرپاندی بە گوێمدا: زۆر 
زوو هەڵهاتی، خ��ۆ ب��ڕی��ار ب��وو ئێمە ش��ان ب��دەی��ن��ە ب��ەر ئەركێكی 
ق���ورس. هەستم ب��ە تەریقی و ش��ەرم��ەزاری��ی دەك���رد، وەك ئەو 
ژەنەراڵەی بە بەزیویی لە جەنگ دەگەڕێتەوە، تك تك ئارەقی 
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شەرمەزاریم دەسڕی. لەم وەختە رسواییە بە ئاگا هاتمەوە و 
سەیر دەكەم لە سەرمای ئەم زستانە سەختەدا لەشم وەك 

كوكوختییەكی النە شێواو دەلەرزێ.
ب��ڕوام وای��ە، ئەم رۆژان��ە لە سەختترین رۆژەكانی ناو ژیانی 
منن، تەنیایی گ��ەم��ارۆی داوم، غ��ەم وەك ئەختەبووت كۆتی 
ك���������ردووم، ئ����ەژدی����ه����ای ت�����ووڕەی�����ی ن���اخ���ی خ�����������واردووم. ه���ی���چ ه��ی��چ 
لەخۆم تێناگەم، نازانم چی دەك��ەم و ئامانجم چییە و ب��ەرەو 
ك��وێ م��ل دەن��ێ��م؟. ئەمە ك��ارەس��ات��ەك��ەی��ە!! ه���ەروەك محەمەد 

عەبدلوەهاب لە گۆرانییەكەیدا وتبووی:
نازانین لەبەرچی هاتووینەتە دونیاوە

نازانین بەرەو كوێ مل دەنێین
نازانین چ شتێكمان مەبەستە	

ل��������ە دۆخ������ێ������ك������ی ك��������اف��������ك��������ای��������دام، ئ�������������ەرێ خ�����ەڵ�����ك�����ی�����ن�����ە ئ����ێ����وە 
م��ارك��س��ی��ی��ەك��ت��ان ب��ی��ن��ی��وە، ن��ی��ت��ش��ە و ك��اف��ك��ا و ن��ه��ێ��ل��ی��زم دەورەی 

دابێت؟.
2001-1-11
ئەستەمبۆڵ - ئاكسەرای
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ئ�������ەم�������ڕۆ ه��������ەواڵ��������ی ت�������ی�������رۆرك�������ردن�������ی »ف�������ران�������س�������ۆ ح�������ەری�������ری« 
پ��ارێ��زگ��اری ش���اری ه��ەول��ێ��ر ب����اڵوب����ووەوە. ئ���ەو ت��ی��رۆری��زم��ەی ئێمە 
زووت���������ر ت���ارم���ای���ی���ەك���ەی���م���ان ئ���ەب���ی���ن���ی و ل�����ە ن�����ووس�����ەر و چ���االك���ە 
بەرهەڵستكارانەوە دەستیپێكرد، ئەمڕۆ گەیشتۆتە قوچەكی 
دەس���������ەاڵت���������داران. ه�����ەن�����دێ ئ�����ەی�����ان�����ەوێ پ���ێ���ش���وەخ���ت���ە ی��ەك��ێ��ت��ی 
ت��اوان��ب��ار ب��ك��ەن، ه��ەن��دێ��ك��ی ت��ر ت��اوان��ەك��ە ئ���ەدەن���ە پ��ەن��ا دەزگ���ای 
ه��ەواڵ��گ��ری��ی ب��ەع��س، ب����ەاڵم ه�����ەردوو ئ��ەگ��ەرەك��ە زۆر الوازن، 
پ��ێ��م��وای��ە ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان ل��ە پشتی ئ���ەو ك���ردەوەی���ەن چوونكە 
هەولێر ب��ە ئیزنی پ��ارت��ی ب���ووە ب��ە ئەفغانستانێكی ت��ر. دی���اردەی 
ری����ش و س���ی���واك و ش����ەرواڵ����ی ك�����ورت ل���ە ه���ەم���وو ش��ت��ێ��ك زی��ات��ر 
سیمای هەولێری ناشرین ك���ردووە، لە بەرانبەردا چەند جار 
ئ��اگ��ر ب����ەردرا ل��ە ب����ازاڕی ل��ەن��گ��ە ك��ە پ��ۆش��اك��ی ل��ەن��گ��ەی ئ��ەوروپ��ی 
تیا ئ��ەف��رۆش��رێ؟ چ��ەن��د ژن ق��اچ و دەس��ت��ی��ان ت��ێ��زاب��ڕژێ��ن ك��را؟ 
چەند دوكانی مەی فرۆ�شی و ئارایشتگای ژن��ان تەقێنرانەوە؟ 
چ��ەن��دان��ی وەك ش��اپ��ور و قابیل ل��ە ن��او ج��ەرگ��ی ش��ار و ب��ە رۆژی 

رووناك تیرۆر كران؟.
�شێ ساڵێك بەر لە ئەمڕۆ لە كاتی ئامادەكاریی مەراسیمی 



115

یەكی ئایار لە شاری هەولێر بووم، لەو ساتانەی الی شێخەاڵ 
س��ەرق��اڵ��ی پ��ۆس��ت��ەر ه��ەڵ��واس��ی��ن ب���ووی���ن، ل��ە ه��ەم��وو الی��ەك��ەوە 
كەوتینە ب��ەر پ��ەالم��اری ری��ش��دارەك��ان ب��ێ ئ���ەوەی ی��ەك پۆلیس 
دەن������گ ه����ەڵ����ب����ڕێ، ئ��ێ��م��ە چ������وار ك�����ەس ب�����ووی�����ن، م����ن و ه�����اوڕێ 
كوێستان، كە لە سلێمانییەوە هاتبووین بێدەنگ نەبووین 
و كەوتینە دیفاع، بەاڵم ئەوان لەشكرێك بوون دەرەقەتیان 
ن���ەه���ات���ی���ن، ب����ۆی����ە داوام�����������ان ك������رد پ���ۆل���ی���س ب����ە ه����ان����ام����ان����ەوە ب��ێ 
ك���ەچ���ی ن����ەه����ات����ن. ه����ەرچ����ی چ�����ۆن ب�����وو ب����ە ش����ەڕەب����ۆك����ز و دوای 
فەالقەكردنمان بە زیندوویی دەرب��ازم��ان ب��وو. كەچی ئەبینم 
ه���اوڕێ »ك����اروخ« ئ��ەڵ��ێ خ��ۆ م��ن دەم��ان��چ��ەی��ەك��ی سمسم پێیە!! 
وت����م دی�����ارە ت����ۆش وەك ك���اب���را خ���ەن���ج���ەرەك���ەت ه��ەڵ��گ��رت��ووە بۆ 
رۆژی تەنگانە، ئیتر لەو ساتەوە نازناوی ئەو هاوڕێیە بووە بە 

»كاروخی سمس«.
دوات��������ر ب����ۆ وەرگ����رت����ن����ی م����ۆڵ����ەت ك����ە ل����ە ب����اخ����چ����ەی گ��ڵ��ك��ەن��د 
م��ەراس��ی��م��ی ی���ەك���ی ئ���ای���ار ب��ك��ەی��ن، چ���ووی���ن ب���ۆ ب��ی��ن��ای پ��ارێ��زگ��ای 
ه���ەول���ێ���ر، م��ن��ی��ش ل���ەگ���ەڵ وەف����دەك����ە ب������ووم، چ���وون���ك���ە ب��اوك��م 
و ف��ران��س��ۆ ح���ەری���ری ل���ە ه��ەف��ت��اك��ان��ەوە ئ��اش��ن��ای ی��ەك��ت��ر ب��ب��وون. 
سەرەتا گلەیی ئەوەمان كرد جڵەویان بۆ ئیسالمییەكان شل 
ك��ردووە، هەڵبەتە ئەویش وەك مەسیحییەك نیگەران بوو، 
ب����ەاڵم زان���ی���م���ان س��ی��اس��ەت��ی ح��زب��ەك��ەی��ەت��ی. وت���م���ان ئ��ەم��ان��ەوێ 
م��ۆڵ��ەت وەرب��گ��ری��ن ب��ۆ مەراسیمی یەكی ئ��ای��ار، ب��ە پێچەوانەی 
هەموو بەرپرسانی ترەوە، وتی بڕۆن ئازاد بن چی دەكەن و چی 
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دەڵێن!!. یەك قسەی خۆشی�شی كرد وتی »جەماعەتی رەوتی 
ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت، ب��ە خ����ودای ب���ەو دەم����ە ق��ەرەب��اڵ��غ��ەت��ان ئ��ەت��وان��ن 
هەموو دنیا بكەنە كۆمۆنیست، بەاڵم بە گۆڕی بارزانی ئەبێ 
ئ��ەم ه��ەول��ێ��رە ب��ە ت��ۆپ و ئاربیجی ب��گ��رن«. مەبەستی ل���ەوە بوو 
كەلتووری مەزهەبی و ئاینی ریشەیەكی كۆمەاڵیەتی و دێرینی 

هەیە لە هەست و ویژدانی خەڵكی هەولێردا.
ب���ەه���ەرح���اڵ ه��ێ��ش��ت��ا چ��ەن��د س��ەع��ات��ێ��ك��ە ف��ران��س��ۆ ح��ەری��ری 
ت��ی��رۆر ك���راوە، ب���ەاڵم ب��ە رای م��ن ئ��ەم ك���ارە ل��ەژێ��ر س���ەری گروپە 
ت��ی��رۆری��س��ت��ی��ی��ە ئ���ی���س���الم���ی���ی���ەك���ان���دای���ە، ب����ۆ ئ�������ەوان ئ����اس����ان ن��ی��ی��ە 
شارەكەیان بە دەستی مەسیحییەكەوە بێ، كە وەك هەندێ 
ل��ە م���ەال ت��ون��دڕەوەك��ان��ی��ان ئ��ەڵ��ێ��ن »ف��ران��س��ۆ ح���ەری���ری ئ��ەڵ��ق��ەی 
پەیوەندیی نێوان ئیسرائیل و بنەماڵەی بارزانییە«.! ئیسالمی 
توندڕەو چەندانی وەك »دكتۆر فەرەج فۆدە«یان تیرۆر كرد، 
ب��ەت��ای��ب��ەت ك��ە ئ��ەو ب��ە ئ��اش��ك��را ب����اوەڕی خ��ۆی ب��ە ئاینی ئیسالم 
رادەگ��ەی��ان��د، ی��ان چ��ەن��دان��ی وەك »ن��ەس��ر حامید ئ��ەب��وزەی��د« 
دەرب������ەدەرك������ران و ئ���ەزه���ەری���ش وت����ی ئ���ەگ���ەر »دك����ت����ۆرە ئیبتهال 
ی���ون���س«ی ه���اوس���ەری ئ��ەب��وزەی��د ج��ی��اب��وون��ەوە ران��ەگ��ەی��ەن��ێ��ت 
ئ��ەوە ب��ە زیناكار حسابی ب��ۆ ئ��ەك��رێ چوونكە ب��ە پێی یاساكانی 
ش�����ەری�����ع�����ەت، دك�����ت�����ۆر ئ�����ەب�����وزەی�����د ت�����ەالق�����ی ك�������ەوت�������ووە. ئ��ی��ن��ج��ا 

نموونەكەشیان رژێمی تاڵیبانە لە ئەفغانستان.
وەن���ەب���ێ ل��ە س��ل��ێ��م��ان��ی، ی��ەك��ێ��ت��ی نیشتمانی ل��ە پ��ارت��ی باشتر 
ه���ەڵ���س���وك���ەوت ب���ك���ا، ب���ەڵ���ك���و ب���ەپ���ێ���ی رێ���ك���ەوت���ن���ی ت�������اران ه���ەم���وو 
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هەورامان و شارەزوور خراوەتە ژێر ركێفی ئیسالمییەكانەوە، 
ه����اوزەم����ان ل���ە ح��ك��ووم��ەت��ەك��ەی ی��ەك��ێ��ت��ی وەزی�����ر و وەزارەت����ی����ان 
ه��ەی��ە، ه��ەر دوێ��ن��ێ ب��وو ك��ە ی��ەك��ێ ل��ەو ت��ون��دڕەوان��ە ب��ە تەكبیر و 
ئ��ەاڵه��وئ��ەك��ب��ەرەوە ل��ە ف��ل��ك��ەی ن��ال��ی سلێمانی دەس��ت��ڕێ��ژی ك��رد 
ب��ە ن��او خەڵكی سڤیلدا ك��ە چ��ەن��دان ق��ورب��ان��ی ل��ێ��ك��ەوت��ەوە لە 
ك����وژراو و ب��ری��ن��دار. ل���ەوالش���ەوە ب��ۆ شاباشێكی ئ��ێ��ران، یەكێتی 
كۆمۆنیستەكانی قەتڵوعام كرد بە رۆژی رووناك لە ناوەڕاستی 
ش������اری س���ل���ێ���م���ان���ی���دا. ك����ە رۆژن������ام������ەی »ك����ەی����ه����ان«ی زم��ان��ح��اڵ��ی 
ك��ۆم��اری ئیسالمی ئ��ێ��ران ب��ە ستایشەوە سوپا�شی قەتڵوعامی 

كۆمۆنیستەكانی لە یەكێتی و ئاغای نەوشیروانی كرد.
2001-2-18
توركیا



118

-35-
ئ��ەم��ڕۆ ه��ەس��ت ب��ە شێتبوونی خ���ۆم ئ��ەك��ەم. رەن��ج��ەك��ەم��ان 
ب��ا ب���ردی. ك��ارم��ان ك��رد ب��ۆ ئ��ەم كۆتاییە ت��اڵ��ە. س��ەرم خستۆتە ناو 
ك��ۆش��م و ف��رم��ێ��س��ك ب��ۆ ئ���ەو ه��ەم��وو م��ان��دووب��وون��ە ب��ێ ئەنجامە 
ئ�������ەڕژم، ئ������ەوەی پ��ێ��ی دەوت�������را ك����ارك����ردن ب���ۆ ش�����ۆڕش گ��ەم��ەی��ەك��ی 
دۆن��ك��ی��ش��ۆت��ان��ە ب����وو، پ��ڕ ب���وو ل��ە گ��اڵ��ت��ەج��اڕی��ی ه���ەرزەك���اران���ە، ئ��ەو 
هەموو كار و هەڵسوڕانەی كردمان تەنیا یارییەكی سیزیفی بوو، 
چەند قێزەونە ب��ە ن��اوی كۆمۆنیزمەوە، ب��ە ن��اوی هیومانیستی و 
موبارەزەوە بێیتە مەیدان، كەچی هەموو ئامانج كورت بێتەوە، 
ب��ۆ م��اف��ی پ��ەن��اب��ەری��ی ل��ە ب��ەه��ەش��ت��ی س���ەرم���ای���ەداری���ی »ئ��ەم��ەری��ك��ا و 
كەنەدا و ئەوروپا«!؟ هەر چەند لە روانگەی فەلسەفییەكەوە، 
كۆمۆنیزمم ت��ەالق ن��ەداوە، ب��ەاڵم ئیتر هیچ كات ناتوانم لەگەڵ 
هیچ ح��زب و رەوت و دەس��ت��ەی��ەك، ك��اری سیاسیی و رێكخستن 
ب��ك��ەم، ئ��ی��دی خ��ۆم ب��ە ت��ەن��ی��ام ل��ە گ��ۆڕەپ��ان��ەك��ەدا. قەڵەمەكەم 
ئەخەمە كار و بە هێزی وشە مامەڵە لەگەڵ دنیا و واقیع ئەكەم. 

ماركس جارێك وتی »چەكی دەستم قەڵەمەكەمە«. 
زی����ات����ر ل����ە دوو م���ان���گ���ە ل����ەس����ەر ف����ۆرم����ی »زەردەش����������ت وەه�����ای 
گ���وت«ی نیتشە، س��ەرق��اڵ��ی نووسینی چەند پرتە و بۆڵەیەكم، 
كە لە وڕێنەی شێتەكانی شار ئەچێ و چەند جار بۆ هاوڕێیەكم 
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خوێندەوە هیچ لێی تێنەگەیشت. ی��ان ئەوەتا ئاستی نووسینم 
چۆتە س��ەر ی��ان شێت ب��ووم و ئەبزڕكێنم، بەهەرحاڵ ل��ەو دوو 

مانگەدا ئەمانەم نووسیوە:
*بێدەنگیم پڕە لە ه��اوار، هاوارەكانم پڕن لە بێدەنگی، من 

هەم هاوار و هەم بێدەنگیم.
*ل��ە دەری���ا دەچ���م، ناتوانم ت��ووڕەی��ی خ��ۆم ب��ش��ارم��ەوە، ب��ەاڵم 

تووڕەییەكەشم تابلۆیەكی جوانە.
*پێم خۆشبوو فێری بیركردنەوە نەبم، چوونكە ئەوسا ئەم 

جیهانە بۆگەنەم نەدەنا�شی. 
*ه����ەم����وو رۆژه���ەاڵت���ی���ی���ەك���ان ت���ەن���ی���ا خ������ەون دەب���ی���ن���ن، ئ��ی��دی 

خەونیش هەرچی بێت واقیع نییە.
*زۆرب�������ەم�������ان الس����ای����ی ف����ی����زی ج������ەالدەك������ان دەك�����ەی�����ن�����ەوە، ل��ە 

	كاتێكدا ئێمە خۆمان قوربانین.
*ئێمە بە چەندان شێوە فێری مردن كراوین، تەنیا جارێك 

نەمانتوانیوە فێری ژیان بین.
*ك��ات��ێ��ك س�����ەرەو خ����وار ه���ەڵ���م���دەواس���ن، دڵ��ن��ی��ام ه��اوڕێ��ك��ەم 

دەستدەكاتە گیرفانم بۆ پارەیەكی ئاسن.
*ئ��ەگ��ەر پێتوایە مرۆڤێكی پ��اك��ژی��ت، بیر ل���ەوە ب��ك��ەرەوە پێت 

نەخستبێتە سەر شارە مێروویەك.
*ل�����ە ك���ۆت���ای���ی���دا ژی������ان دەڕوات و م������ەرگ دێ������ت، ك�����ەوات�����ە ل��ە 

ئێستاوە لە دێوەزمەی مەرگ تێبگە.
*خ���ەون ب��ە دەوڵ��ەم��ەن��دی��ی��ەوە مەبینە، دەوڵەمەندەكانیش 

خەون بە بەختەوەرییەوە دەبینن.
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*ك����ەوت����ووم����ەت����ە دژاوری������ی������ەك������ەوە، ب�����ۆم دەرك����������ەوت ه�����اوڕێ 
نزیكەكانم هەموویان كەمتیار بوون.

ج��ی��ا ل���ەم���ەش، رۆژان�����ە ل���ەگ���ەڵ خ���ۆم ئ���ەدوێ���م، ت��ەن��ی��ا پ��ێ��ك و 
جگەرەكەم هاوڕێمن، دوورم لە هەموو كەس، جار جار لە رێی 
ئ��ی��م��ەی��ل��ەوە ه��ەواڵ��ی ه��ەن��دێ ب����رادەر ئ��ەپ��رس��م، ب���ەاڵم دیمەنەكە 
ئ��ەڵ��ێ��ی رۆژی ح���ەش���رە، ك���ەس ل���ەس���ەر ك���ەس ن��اوەس��ت��ێ و ك��ەس 
ئ��اوڕ لە ك��ەس ن��ادات��ەوە. دوێنێ من و خ��ۆم گفتۆگۆمان ب��وو كە 

بەمشێوەیە دایەلۆگمان ئەكرد:
خۆم: تۆ چۆن خۆت خستە گێژاوی سیاسەت و حزبایەتی. 

كە لە ئەزەلەوە بۆ عەشق و شیعر دروست ببوویت؟.
م��ن: هەڵەیەك لە ئ��ارادای��ە، ئێمە سیاسەت هەڵنابژێرین، 
بەڵكو ئەو ئێمە هەڵدەبژێرێ. دوو رێگە هەبوو، یان ببمە بەشێك 
لەو مێگەلەی رۆژانە دەسەاڵت ملهوڕانە ئەیچەوسێنێتەوە یان 
ببمە ئەنتی دەس��ەاڵت. تەنیا ئەو شتە بە دەست خۆم بوو، كە 
كامیان هەڵدەبژێرم! بە ناچاریی دووەمم هەڵبژارد، بەاڵم دانی 

پێدا ئەنێم فاشیل بووم.
خ����ۆم: رێ��گ��ەی س��ێ��ه��ەم ل��ەب��ەردەم��ت��ا ب����وو، ل��ە ن��ێ��وان ك��ۆی��ل��ە و 

ئەنتی دەسەاڵت، كە الیەنگرییكردن بوو لە دەسەاڵت.
م���ن: ج��ا كێشەكە ل��ێ��رەدا دروس����ت ب���وو، ك��ە م��ی��ت��اڵ��ەك��ەم بە 

كەڵكی ئەو كارە نایەت كە وەك رێگەی سێهەم باست كرد،
 ئ����ەو م����ۆراڵ����ەی ت��ائ��ێ��س��ت��ا ه���ەم���ە ئ���ەوەی���ە دژی ه����ەر چ��ەش��ن��ە 
چ�����ەوس�����ان�����دن�����ەوەی�����ەك�����م، ن����ەخ����اس����م����ە خ�������ۆم ب���ب���م���ە پ����ش����ك����داری 

چەوسێنەرەكان.
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خ����ۆم: ه��ەس��ت ن��اك��ەی��ت ت���ۆ زۆر ك��ەس��ێ��ك��ی م��ی��س��ال��ی��ت؟ ب���ڕوا 
ئەكەم لە بیركارییدا قوتابییەكی باش نەبووبی!!.

من: شەڕی زاراوەم لەگەڵ مەكە، ئەوە منم و بەو جۆرەم، 
ئیتر میسالیم یان نا، ئێوە بڕیاری لەسەر بدەن. ئەگەر مەبەستت 
لەوە بێ تا ئێستا بیرم لە سامان و پارە نەكردۆتەوە، زۆر راستە 
زۆر كۆڵم لە بیركاری و ژمێرەدا، چوون لەززەت لە ژماردنی پارە 
نابینم، هەرچەند تا ئێستا بەهۆی خانەوادەكەمەوە گیرفانم 

خاڵی نییە لەو كاغەزە نەفرەتییە.
خ����ۆم: ئ���ەك���رێ پ��ێ��م��ان ب��ڵ��ێ��ی پ������ڕۆژەی ئ���ای���ن���دەت چ��ی��ی��ە؟ وەك 

خۆت ئەتەوێ چی كارێك بكەیت و چۆنیش؟.
م����ن: پ�������ڕۆژەی ئ���ای���ن���دەم ئ����ەوەی����ە ه��ی��چ پ����ڕۆژەی����ەك����م ن��ی��ی��ە. بێ 
پ��ڕۆژەی��ی��ش خ���ۆی پ���ڕۆژەی���ەك���ە. چ���ۆن ب��ێ��الی��ەن��ی ل��ە س��ی��اس��ەت بۆ 
خۆی جۆرێكە لە سیاسەت، بێ پڕۆژەیش خۆی پڕۆژەیەكە بۆ 

هیچ شتێك.
خ��ۆم: س��ەرم گێژ ئ��ەخ��وات، سندانت لێ ب��دات، جا كێ سەر 

لەم بەیت و بالۆرە و بێنە و بەردەیەت دەرئەكات؟.
م�����ن: ئ������ەوە ك���ارێ���ك���ی ب���اش���ە ك����ە ت���ێ���ن���اگ���ەی. ت�����ۆش ب�����ڕۆ ب����ە الی 

ئیشتەوە. سەرقاڵی پڕۆژەكەمم واتە پڕۆژەی بێ پڕۆژەیی.

2001-4-5
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هیچ كاتم بە فیڕۆ نەداوە، دوو مانگ و نۆ رۆژە، هەمووی 
شەش جار لە ماڵ چوومەتە دەرەوە. تەنیا ئەخوێنمەوە، هەر 
كتێبێكیش ئ��ەخ��وێ��ن��م��ەوە تێبینی خ��ۆم��ی ل��ەس��ەر ئ��ەن��ووس��م، 
زۆر خ��ۆش��ح��اڵ��م ل����ەم ك���ەش���ە ب���ێ���دەن���گ���ەدا ك�����ارم ت��ەن��ه��ا گ���ەڕان���ە 
بەناو جیهانی پڕ فەنتازیای كتێبەكان، هەرچی بێتە بەردەستم 
ئەیخوێنمەوە، لەبەریشەوە شت ئەنووسم، بەاڵم دوایی لێی 
پەشیمان ئەبمەوە، لە م��اوەی دوو هەفتەدا، دوو نووسینی 
ك�����ورت�����م ن������وو�ش������ی، دی�����س�����ان ل�����ە ژێ������ر ك����اری����گ����ەری����ی »زەردەش�����������ت 
وەه���ای گ���وت«ی نیتشە، یەكەمیان ب��ە ن��اوی »م��ەن��ەل��ۆج« كە 

بەمشێوەیە نووسیوومە:
*زۆر دەم���ێ���ك���ە دەزان�������م ه���ەم���وو ب���ەه���اك���ان ج��گ��ە ل���ە وەه���م 

شتێكی زیاتر نین، بەاڵم تازە دانیپێدادەنێم. 
*لە نێوان ئەو و مندا، خۆم ون كردووە، ئیدی دۆزینەوەی 

خۆم بووە بە ئەركێكی زۆر مەحاڵ.
*رقم لە هیچ مرۆڤێك نییە، چوونكە هیچ شتێك ئەوەندە 

بە گرنگ نابینم بەهۆیەوە رقم لە مرۆڤ بێت.
*ئازاری من لەبەرئەوە نییە ناگەم بە خۆزگەكانم، ئازاری 
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من لەبەرئەوەیە خۆزگەم نەماوە. 
*شەو بە دۆستی خۆم دەزانم، چوونكە یارمەتیم دەدات 

تێر تێر بە بیرۆكە ساكارەكانم پێبكەنم.
*یەكەمجار كە خۆم بۆ هەمیشە بزر كرد، ئەو چركەساتە 

بوو پێیانووتم ئیدی خۆت بناسە.
*ل���ە ن��ێ��وان نیتشە و م��ارك��س دا، ه��ی��چ خ��اڵ��ێ��ك��ی ه��اوب��ەش 

بەدی ناكەم، جگە لە خودی خۆم.
*ل��ە ب��ەرزای��ی دەت��رس��م، ئەمە گرێیەكی سایكۆلۆجی نییە، 

بەڵكو ترسێكە لە كوشندەیی هەقیقەت. 
*وەختێك كتێب دەخوێنمەوە، دوو دیمەن بە چارەنووسم 

دەزانم، مەرگێكی لۆركایی یان ژیانێكی دۆنكیشۆتی. 
*یەكەمجار بە شێوەیەكی گاڵتەئامێز ئ��ەوم خۆشویست، 

پاشتر بە تراجیدیا دەستبەرداری بووم. 
دووەم نووسینیش لە ژێ��ر ناونیشانی »رازەك��ان��ی شێتی«یە 

كە ئەویشم بەمجۆرە لە چەند دێڕێكدا داڕشتۆتەوە:
*یاخیبوون لە ناو خوێنمدا هاتوچۆ دەكات، خوێنم لە ناو 

یاخیبووندا هاتوچۆ دەكات. 
*ئەگەر منت بینی و فرمێسكت لەسەر رووخسارم نەبینی، 

گوومان لە چاوەكانت بكە. 
*مردن قۆناغێكە لە قۆناغەكانی ژیان، ژیان قۆناغێكە لە 

قۆناغەكانی مردن. 
*ت�������اراوگ�������ە ئ������ەو ش���وێ���ن���ەی���ە ت������ۆی ل�����ێ ن����ی����ت، ن���ی���ش���ت���م���ان ئ���ەو 
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شوێنەیە كە منی لێم. 
*كزەی با، جوانترین قەسیدەم بۆ دەخوێنێتەوە وەختێك 

گەمە بە تاڵە قژەكانت دەكا. 
*فەلسەفە درۆیەكی جوان و قەشەنگە، منیش ئارەزووی 

درۆكردنم زۆرە. 
*لە رەشایی چاوەكانتدا چارەنووسم دەبینم، لە سەوزایی 

چاومدا بەهاری خۆت ببینە. 
*ع����ەش����ق پ���اس���پ���ۆرت���ێ���ك���ی ج��ی��ه��ان��ی��ی��ە، ع��اش��ق��ی��ش ش��ێ��ت��ێ��ك��ی 

نێودەوڵەتی. 
*ب���������ەوە پ����ێ����دەك����ەن����م گ���ش���ت پ���ێ���ك���ەن���ی���ن���ەك���ان���م درۆ ب������وون، 

چوونكە من نەوەی فرمێسكم.
رۆژان����ە ل��ەگ��ەڵ خ��وێ��ن��دن��ەوە، ئەلكهول و ج��گ��ەرەش��م زی��اد 
ك���ردووە، ژی��ان خ��ۆی ك��ورت��ە، من یارمەتی ئ��ەدەم زیاتر كورت 
بێتەوە. خەریكە لە حزبایەتی و سیاسەت دێمە دەرەوە، ئەزانم 
راك�������ردن ل���ە س���ی���اس���ەت ب����اش ن��ی��ی��ە، ب�����ەاڵم ل���ەگ���ەڵ س��روش��ت��ی 
كەسێكی وەك م��ن یەكناگرێتەوە. ئاخر م��ن و سیاسەت زۆر 
ب��ە یەكتر ن��ام��ۆی��ن، ئ��ەگ��ەرچ��ی چ��ەن��دان س��اڵ ل��ە تەمەنی خۆم 
ل���ە س��ی��اس��ەت ب��ەف��ی��ڕۆ داوە، ژ ب����ەرئ����ەوەی الی م���ن دوال��ی��زم��ی 
ئ���ەخ���الق و س���ی���اس���ەت دوو پ����ێ����دراوی ج����ی����اواز ن����ەب����وون ب��ەڵ��ك��و 
پێكەوە بەسترابوون، تەنیا ناكامبوونم بۆ م��اوەت��ەوە!. نازانم 
م��ن راس��ت��م ك��رد ی��ان دوای نیكۆڵۆ مەكیاڤیللی و كتێبی میر، 
س��ی��اس��ەت ل��ەه��ەر ج����ۆرە ئ��اك��ارێ��ك داڕن��������راوە؟!. م��ن ه��ەن��ووك��ە 
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سەرقاڵی ئەوەم وەاڵمێكم بۆ ئەو پرسیارە چنگ بكەوێت.
ئ���ەگ���ەرچ���ی ه��ی��چ ك��ەس��ێ��ك ل���ە ژی���ان���م���دا ن��ی��ی��ە، ك��چ��گ��ەل��ێ��ك��ی 
زۆری����ش ب��ە چ�����واردەورم�����ەوەن، ب���ەاڵم تێكشكانم ل��ە عەشقی 
یەكەم رۆحی كردووم بە خەرابستان، هەست ئەكەم زەمەنی 
دێ��وان��ەك��ان گ��وزەش��ت، ئ��ەوەی ئێستا تەحەكوم بە جیهانەوە 
ئەكات قەحپەیەكی وەك پارەیە. لەو رۆژانەش كچێكی هاوڕێم 
ب����ە ئ���ی���م���ەی���ل ب�����ۆی ن���وس���ی���ب���ووم »خ����ۆش����م ئ�����ەوێ�����ی« ب�����ەداخ�����ەوە 
هەستیم ورد و خ��اش ك���رد، ب���ەاڵم نەمویست درۆی لەگەڵ 

بكەم، لەوەاڵمدا دوو تراكت شیعری خۆم بۆ نوسیبوو:
هاوڕێ نازدارەكەم، رۆژگارێكە

عەشق بەرماوەی سۆزانیخانەكان و
عاشقیش دۆڕاوێكی گەدای بێ ناونیشانە

***

ئەمەیە قەدەری ئەشق:
هیچ كات و هیچ رێگەیەك

ئاشق و مەعشووق بە یەكتر ناگەیەنێ ***
2001-6-15
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رقم لێتە ماركس.. چوونكە رۆژە خۆشەكانت شێواندم، 
ب���ە ب���ی���رۆك���ەی���ەك���ی ن���ەف���رەت���ی، وات���ل���ێ���ك���ردم ب���ۆ ش���ك���ان���ەوەی لقی 
درەختێك بگریم. واتلێكردم باجی خۆشویستنی مرۆڤ بدەم، 
واتلێكردم لە پێناوی خوشویستنی مرۆڤدا، دوا كەس خۆمم 
بیر بكەوێتەوە. رقم لێتە ماركس نەتهێشت وەك ئەو خەڵكە 
بە گەمژەیی بەاڵم خۆشبەختانە بژیم، تۆ خوێنی یاخیبوونت 
خستە رۆحمەوە. چەند شیرینە ئازاری ئەم یاخیبوونە تاڵە!!. 
ئەگەر هەڵە نەبم پێموایە فیساگۆرس وتوویەتی »ئەم جیهانە 
بریتییە لە ژمارە و ئاواز« منیش چەند بیر لە مرۆڤ ئەكەمەوە 
تەنیا ژمارەیەكە لە ژیاندا ئەگەر ئاوازێكی پێچەوانە نەژەنێ، 
ئ��ەگ��ەر پ��ێ��چ��ەوان��ەی ش��ەپ��ۆل��ەك��ان م��ەل��ە ن��ەك��ات. ب��ۆی��ە ی��اخ��ی بە 
و گ���ووم���ان ب��ك��ە و ه��ی��چ پ��ی��رۆزی��ی��ەك م��ەن��اس��ە، ئ���ەوس���ا ئەبیتە 

ژمارەیەكی جاویدانی.  
�شێ بارە لە 12 رۆژی رابردوودا، دوو پارچەی تر نووسینم 
ل������ەس������ەر ش�������ێ�������وازی »زەردەش����������������ت وەه�����������ای گ���������وت« ن����وس����ی����وە، 
یەكەمیان بە ناوی »وشەی یەكتربڕ« كە الی خۆم زۆر دڵگیرە 

و بەم شێوەیە تەوزیفم كردووە:
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*گ�����ەر رۆژێ�����ك ل���ە ن���اك���او ون ب�����ووم، ل���ە ه��ی��چ ش��وێ��ن��ێ��ك ب��ۆم 
مەگەڕێ، لە كۆاڵنەكانی قەسیدەیەكدا بمدۆزەرەوە. 

*ب���ۆ ئ����ەوە دروس���ت���ك���راوم گ���ووم���ان ب��ك��ەم و ی��اخ��ی ب���م،	 هیچ 
پیرۆزییەكم نییە و هیچ دەسەاڵتێكیش ناناسم. 

*لەپێناوی نەمریدا هەوڵ مەدە، هەموو ماندووبوونێكت 
لە پێناوی ژیاندا چڕ بكەرەوە. 

*ه����ی����چ ت���ێ���زێ���ك���ی ف����ەل����س����ەف����ی، ه����ێ����ن����دەی گ����ری����ان����ی م���ن���داڵ���ێ���ك 
كاریگەریی لەسەرم نییە.

*لە هیچ شتێك ناترسم، تەنانەت لە مەرگیش، تەنیا لە 
ملمالنێ لەگەڵ گێلەكان دەترسم. 

*ج�������اران دڵ���ت���ەن���گ ب�����ووم خ���ەون���ەك���ان���م ن���ای���ەن���ەدی، ئێستا 
دڵتەنگی ئەوەم خەونیش نابینم.

*ن�����ازان�����م ب���ۆچ���ی ه���ەم���ی���ش���ە ل����ە س�����ەرەت�����ای رۆژێ�����ك�����ی ن���وێ���دا، 
هەست بە كۆتاییەكی حەزین دەكەم؟.

*ئ�����ەگ�����ەر ف���ەل���س���ەف���ە س����وودێ����ك����ی ه����ەب����وای����ە، دەم����ێ����ك ب���وو 
بەهەشت هاتبووە سەر گۆی زەوی.

*ج����ارێ����ك ت������ووڕە ب�����ووم ل���ە ب���ەران���ب���ەر ئ���اوێ���ن���ەی���ەك���دا، زان��ی��م 
مرۆڤ لەكاتی تووڕەییدا زۆر ناشرینە.

*پ����ێ����ش����ووت����ر ه�����ەوڵ�����م�����دا ف����ێ����رب����م ب����خ����وێ����ن����م����ەوە، ه����ەن����ووك����ە 
هەوڵدەدەم بۆ نووسەرەكان بگریم.

دووەم��ی��ش��ی��ان ل��ە ژێ��رن��اوی »ه��اوڕێ��ك��ان��م« ك��ە مامەڵەیەكی 
رەم��زی��ی��ە ل��ەگ��ەڵ دن��ی��ای ن��ووس��ەر و ف��ەی��ل��ەس��ووف��ەك��ان، ب��ەاڵم 
ج���ێ���گ���ەی���ەك ن��ی��ی��ە ك����ە ل����ە رۆح������ی ئ�����ەم ن���ووس���ی���ن���ان���ە ت��ێ��ب��گ��ات ت��ا 
ب���اڵوی ب��ك��ەم��ەوە، رۆژن���ام���ەك���ان ه��ەم��ووی ئینشای سیاسین، 



128

كە ناردیشم بۆ رۆژن��ام��ەی »ه��اواڵت��ی« وتیان لە چ زمانێكەوە 
وەرتگێڕاوە؟! لە كاتێكدا ئەمانە نووسینی خۆمن!! ئەم كورتە 
نووسینەم لە ژێر ناوی »هاوڕێكانم« نادەم بە هەموو ناوەندی 

رۆژنامەگەریی كوردیی، كە ئەمەیە:
*ك��ارڵ ماركس: لە مرۆڤبوون حاڵی كردم و پێیوتم گرنگ 
چۆن ژیانە نەك بۆچی ژیان، بەاڵم هاوكات كردمی بە هاوڕێی 

ستالین و پۆل پۆت و ئەنوەر خۆجە.
*ن��ی��ت��ش��ە: گ��ووم��ان��ی ب��ەران��ب��ەر ب��ە م��ارك��س خستە دڵ��م��ەوە، 

فێری لە خۆبایبوونێكی شاعیرانەی كردم.
*سارتەر: لە خەونی كۆیالیەتی رایچڵەكاندم، سەركە�شی 

فێر كردم و هەموو رێگاكانی یاخیبوونی نیشاندام.
*رۆس��ۆ: یەك وان��ەی فێر ك��ردم، زوو دان بەراستییەكاندا 
ب��ن��ێ��م، ب���ۆی���ە م��ن��ی��ش رۆژێ������ك دان��پ��ی��ان��ان��ەك��ان��ی خ����ۆم دژی خ��ۆم 

دەنووسمەوە.
*ه��ی��گ��ڵ: ه��ی��چ��ی ف��ێ��ر ن���ەك���ردم، ب���ە زم��ان��ێ��ك ق��س��ەی ل��ەگ��ەڵ 
دەكردم لێی تێنەدەگەیشتم، بەاڵم تەعاروفی لەگەڵ ماركس 

پێكردم.
*م���ەك���س���ی���م گ�����ۆرك�����ی: س��������ەری زم�����ان�����ی و ب���ن���ی زم�����ان�����ی ب���ا�ش���ی 
دایكێكی ئازا بوو، لەم سۆنگەوە دەڵێم ئەو پەیوەستی كردم 

بە دایكمەوە.
*ن��زار قەبانی: ئێوارەیەكی پایز ب��وو ناسیم، كەچی هەموو 

ژیانمی پڕ كرد لەبەهار و لە عەشقی ژندا تواندمییەوە.
*لوی ئاڵتوسێر: زۆر زوو سەرنجی بەالی خۆیدا راكێشام، 
كردوومی بە دوژمنی بیروباوەڕە دۆگمەكانی هاوڕێ نزیكەكانی 
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ترم.
*ئ���اراگ���ۆن: زوو زوو ئ���ەو پ��ەن��ج��ەرە ت��ەڵ��خ��ەم ل��ێ��دادەخ��ا كە 
س���ەی���ری ژی���ان���ی ل��ێ��وە دەك�����ەم، ب����ەاڵم ت��ائ��ێ��س��ت��ا رەن����ج ب��ەخ��ەس��ار 

بووە.
*ف��ۆك��ۆ: ه���ەوڵ���دەدات ب��ۆم بسەملێنێت ل��ەن��او شێتییەكانی 
مندا ج��وان��ی ه��ەی��ە، ئ��ەرێ ئ��ەو پ��ی��اوە ب��ۆ وازم لێناهێنی؟ دی��ارە 

دەیەوێ منیش شێت بكات و بمكاتە بابەتی توێژینەوە؟.
ج��گ��ە ل���ەم���ەش ش��ی��ع��رێ��ك��ی ت�����ازەم ن���ووس���ی���ووە ئ���ەم ئ���ێ���وارە، 
ئ��ەگ��ەر بتوانین بەمە بڵێین شیعر، ب��ەاڵم ت��ازە نووسیوومە و 
ن��اوی��ش��م ل��ێ��ن��اوە شیعر، ئ��ەگ��ەر شیعر هەستی ت��اك��ە كەسێك 

بێت، ئەمەش هەستی ئەمێستای منە:
ئەی رەشبینی تۆ لە كوێی؟

پێكەنین كوشتمی
ئەی بێهودەیی تۆ لە كوێی؟ 

ئومێدەواریی كوشتمی
پێدەكەنم، چوونكە  سەرنجێك: هێندەی حەشاماتێك 
ژیان بە پووچ و مایەی پێكەنین دەبینم. شیعرەكە بە ئیحای 
شیعرێكی »شاملۆ« ن��ووس��راوە »ئ��ەی م��ەرگ تۆ لە كوێی ژیان 

كوشتمی؟«.
2001-7-2
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ئ��ەم��ڕۆ چوارشەممە، كاتژمێر چ���واری و نیوی دوان��ی��وەڕۆ، 
ب���ە دی���پ���ۆرت���ك���راوی گ����ەڕاوم����ەت����ەوە س��ل��ێ��م��ان��ی. ئ��ێ��س��ت��ا ل���ە ه��ۆڵ��ی 
میدیای پێشووم ك��ە ئێستا ب��ووەت��ە ن��اوەن��دی چ��االك��ی الوان، 
لە ژوورەكەی »ئەركان عەلی« دانیشتووم، ئەو پیانۆ ئەژەنێ، 
م��ن��ی��ش ئ���ەم دێ���ڕان���ە ی���ادداش���ت ئ���ەك���ەم. »ن���ی���از ع���وم���ەر« گ��وێ��ی 
گ��رت��ووە. با�شی س��ن��ووردا�ش��ی خۆمم بۆ ك��ردن، چ��ۆن دەری��ا لە 
ش��ەوێ��ك��ی هێمندا لێمان شێت ب���وو، ی��ەك��ەم��ج��ارم ب��وو بچمە 
ناو دەریا، كەچی شەپۆلەكان زۆر تووڕە بوون، ئاسمانیش لە 
شەپۆل تووڕەتر و تاوە تەرزەیەك خەریكبوو زەورەقەكەمان 
ژێراوژوور بكا. بەهەزارحاڵ گەیشتینە كەنارێك، بەاڵم پۆلیس 
نیوەی وەجبەكەی ئێمەیان دەستگیر ك��رد، كە من و »ئاسۆ 
ع��وس��م��ان« ل���ەن���او دەس��ت��گ��ی��رك��راوەك��ان��دا ب���ووی���ن، دوای چ���وار 
رۆژ ل��ە زی��ن��دان پ��ۆل��ی���ش��ی ت��ورك��ی رادەس���ت���ی زاخ���ۆی���ان ك��ردی��ن��ەوە 
و ئێستاش ل��ە سلێمانیم. ئ����ەوەی ب��ەس��ەرم��ان ه���ات م���اددەی 

خاوی رۆمانێكە یان فیلمێكی سینەمایی. 
ل��������ەگ��������ەڵ گ�����ەی�����ش�����ت�����ن�����م ب��������ە ش��������������ار، ئ������اس������ای�������ش������ی ی����ەك����ێ����ت����ی 



131

دەستگیركردیان كردم بۆ ماوەی �شێ رۆژ، پاشتر بەكەفالەت 
ئازادیان كردم، مەرجی ئەوەشیان بۆ داناوم كە هەموو رۆژانی 
»دووشەممە و پێنجشەمە« لە هۆبەی رامیاریی ئیمزا بكەم، 
�شێ رۆژیشە هەموو رۆژێك كەرتی ئاسای�شی رزگاری ئەنێرن بە 
شوێنما و لێكۆڵینەوەم لەگەڵ ئەكەن. ژیانم لە ژێر كۆنترۆڵە، 
كەس ناوێرێ نزیكم بێتەوە، رۆژانە كاتەكانم لەگەڵ »هاوژین 
مەال ئەمین« و »ئاسۆ عوسمان« ئەبەمە سەر. هاوژین ئێستا 
ن��اوب��ان��گ��ێ��ك��ی ب���ا�ش���ی ه���ەی���ە ب���ە ت���ای���ب���ەت پ����اش ئ������ەوەی ل���ەالی���ەن 
ئیسالمییەكانەوە بریندار كرا لەسەر نووسینەكانی و یەكێتی 
پ��اس��ەوان��ی ئ���ەك���ەن، ئ����ەوەش ب��ۆ ئ���ەم دۆخ����ەی م��ن ب��اش��ە. جیا 
ل�������ەوەش دوێ����ن����ێ ئ����ێ����وارە »م���ح���ەم���ەد ع�����ەدن�����ان«م ب��ی��ن��ی ك���زۆڵ���ە 
ببوو لە سەهۆڵەكە، سەمون و چای ئەخوارد، بە دەنگێكی 
ن�����ووس�����اوەوە وت����ی ل���ەوان���ەی���ە رۆژێ ئ����ەم س���ەم���وون���ە وش��ك��ەش 
نەمێنێ. »قسەكەی حەمە، ئاسۆی توو�شی تاسان كردووە«.

نیوەڕۆش كاتێك »ئەركان« لێی پرسیم سەعات چەندە؟ 
كاتژمێرەكەی دەستم داكەند و كێشام بە زەوی��دا و شكاندم. 
وت��م ك��ێ پ��ێ��وەری ب��ۆ ك��ات دان���اوە؟ ب��ۆ ئەبێ ئێستا س��ەع��ات دوو 
بێت ب��ۆ س��ەع��ات ش��ەش نییە؟. ك��ات ب��ۆ ئێمە ه��ەر ی��ەك شتە. 
ئ�����ەوە ك����ات ن��ی��ی��ە ئ������ەڕوا و ت���ێ���دەپ���ەڕێ، ئ�����ەوە ئ��ێ��م��ەی��ن ئ���ەڕۆی���ن 
و ت���ێ���دەپ���ەڕی���ن!. زەم�����ەن ش��ت��ێ��ك��ی وەس����ت����اوە، م���رۆڤ���ە وەه��م��ی��ان��ە 
ساڵەكان و وەرزەكان ئەژمێرێ، ئەگەرنا هیچ تێناپەڕێ جگە لە 
تەمەنی خۆی. ئەركان وتی: ئەمەی كردت شتێكی ناماقووڵە، 
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بەاڵم شێتییەكی جوانت تیایە. منیش بە تووڕەییەوە لەبەردەم 
دەرگای ناوەندی الوان، هاوارم كرد: دژی هەر لۆژیكێكم. دژی 
عەقاڵنییەتم. دژی رایگشتیی و ئەكادیمیام. دژی هەر شتێكم 
زۆرینە پێیان راست بێ، كێشەم لەگەڵ خودی خۆشم هەیە 

ئەو كاتەی ناكەومە پارادۆكسەوە.
هەوڵ ئەدەم جارێكی تر لەم واڵتە دەربازم بێت، خەریكە 
ت���وو�ش���ی پ��ارۆن��ی��ا ئ��ەب��م! ه��ەس��ت ئ��ەك��ەم ل��ە ه��ەم��وو الی��ەك��ەوە 
چ��������وار دەورم ب�����ە س����ی����خ����وڕەك����ان ت�������ەن�������راوە. ه�����������ەروەك چ���ۆن 
»رۆس�������ۆ« ه��ەس��ت��ی ئ���ەك���رد ت���ارم���ای���ی���ەك���ان ش��وێ��ن��ی ك����ەوت����وون، 
منیش ه��ەم��ان هەستم ه��ەی��ە. ژی��ان��م ك��ۆن��ت��رۆڵ ك����راوە، بچمە 
دەرەوەی شەستی ئەبێ ئاسایش ئاگادار بكەم و رەزامەند بن. 
پ��ێ��رێ ل��ەگ��ەڵ گ��روپ��ێ��ك گ��ەن��ج ل��ە ب��اخ��ی گشتیی دانیشتبووین 
و با�شی فەلسەفە و مودێرنێتە و رۆشنگەریمان ئ��ەك��رد، زوو 
زانیم چوار دەورمان پڕ بووە لە سیخوڕ، بۆیە دانیشتنەكەم 
جێهێشت، دواتر هاوڕێكانم دەستگیر كرابوون. ئێوارەكە�شی 
لەگەڵ »رێباز حەمەجەزا« یەك لیتر »جنی ئەبوشەبقە«مان 
بردە چەقچەق، بەاڵم سیخوڕەكان نەیانهێشت بە دڵمانەوە 
بنوو�شێ، چەند ئەلكهوملان خ���واردەوە سەرمان مێروولە�شی 

نەكرد. ئاخ.
ب��ەرن��ام��ەم ه��ەی��ە، ل��ە ه���ەر ك��وێ��ی��ەك ب���م، دەس����ت ب��ك��ەم بە 
ن��ووس��ی��ن��ی كتێبێك ب���ە ن����اوی »گ�����ۆران و ن��وێ��ك��ردن��ەی شیعری 
ك���وردی���ی«. ئ��ەگ��ەرچ��ی »گ�����ۆران« ش��اع��ی��ری ب��ەه��ار و س��روش��ت��ە، 
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فۆرمی كاركردنی لە شیعردا س��ەر بە قوتابخانەی ریالیزمە، 
ب����ەاڵم رۆڵ����ی ئ���ەو ل���ە ن���وێ���ك���ردن���ەوەی ش��ی��ع��ری ك���وردی���دا قابیلی 
فەرامۆشكردن نییە. وەلێ ئێستا من رەشبینی باڵی بەسەر رۆح 
و دەروونما كێشاوە، كە هەر پێرێ بە »رێباز«م وت »گەشبینی 
تلیاكی گ��ەالن��ە.. هیوا، وەهمی گەمژەكانە ژی��ان تەنیا بریتییە 
ل��ە تاریكی ئ���ەوەی پێشان وج��ودی��ی��ەك��ان دەی��ان��ووت ل��ە تاریكی 
زگ��ی دای��ك��م��ان��ەوە ب��ۆ ت��اری��ك��ی ژی���ان پ��اش��ان ب��ۆ ت��اری��ك��ی گ���ۆڕ«. یان 
وت���م »ئ��ەڵ��ێ��ن ژی����ان ب��ری��ت��ی��ی��ە ل��ە چ��رك��ەس��ات��ی خ���ۆش و ن��اخ��ۆش. 
ب��ە زم��ان��ە میللییەكەی ئەڵێن ژی���ان خ��ۆ�ش��ی و ناخۆشییە. من 
ئ��ەت��وان��م گ��ەواه��ی ب��دەم ل��ەس��ەر ه���ەزار ن��اخ��ۆ�ش��ی ژی���ان، هەرچی 

خۆشییەكەشە من نەمبینیوە وەلێ زۆرم بیستووە«.
ه���ەر ئ��ێ��س��ت��اش ب���ەم چ��ەن��د دێ���ڕە ك��ۆت��ای��ی ب���ەم درێ��ژدادڕی��ی��ە 
ئ��ەه��ێ��ن��م، ق��ف��ڵ��ك��ردن��ی ب��اب��ەت��ێ��ك ئ��ەب��ێ ب��ەج��ۆرێ��ك ب���ێ دەرگ�����ا بۆ 

بیركردنەوە بكاتەوە:
یەكەمجار كە من خۆم كوشت، هەموویان سەرقاڵی ژیان 

بوون
هەموو لە منەوە فێری خۆكوشتن بوون 

بەاڵم كەسیان وەك من نەیانزانی بۆچی خۆیان دەكوژن
2001-8-29
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ل����ەوان����ەی����ە رۆژێ�������ك ب���ێ���ت، دەس������ت ل����ە ن���ووس���ی���ن ه���ەڵ���گ���رم، 
ه����ەرچ����ەن����د زی����ات����ر ب����ۆ خ�������ودی خ������ۆم ئ����ەن����ووس����م, وەك ف��ل��وب��ێ��ر 
ئ��ەڵ��ێ »ن��ووس��ی��ن ب��ە ئ���ەن���دازەی ج��گ��ەرەك��ێ��ش��ان زات��ی��ی��ە«. ب��ەاڵم 
ه��ی��چ ك����ات ن���ات���وان���م دەس�����ت ل���ە ب�����ەاڵی خ���وێ���ن���دن���ەوە ه��ەڵ��گ��رم. 
خوێندنەوە كوشندەیە و جارێك لە نامەیەكدا بۆ هاوڕێیەك 
نووسیبووم »هەرچی نووسینی دنیا هەیە گەمەكردنە لەگەڵ 
وەه����م، ك��ت��ێ��ب��ەك��ان ه��ەب��ن ی���ان ن��ا م����رۆڤ ل��ە دڕن���دای���ەت���ی خ��ۆی 
ن��اك��ەوێ، ئیدی س��وودی چییە ن��ووس��ی��ن؟«. كەڕەتێكی تریش 
ب��ە »ئ��اس��ۆ«ی نزیكترین ه��اوڕێ��م وت »خراپترین خ��وو، كتێب 
خ��وێ��ن��دن��ەوەی��ە چ��وون��ك��ە ئ��اش��ن��ام��ان دەك�����ات ب���ە ج��ی��ه��ان��ێ��ك كە 
هیچ پەیوەندییەكی بەو جیهانەوە نییە تێیدا دەژین، ئاشنامان 
دەكات بەجۆرە مرۆڤێك كە لەم سەرزەمینەدا بوونی نییە، 

ئەمەش رای منە و تۆش هەرچی دەڵێی بیڵێ«.
رۆژان��ە الپ��ەڕە رەش ئەكەمەوە، بە رارای��ی��ەوە دوو �شێ جار 
ئەیخوێنمەوە و پاشتر ئ��ەی��دڕێ��ن��م، ئ��ەم بەیانییەش ئەلبومی 
وێنەكان و چەندان نووسینی خۆم پێش ئەوەی باڵوبكرێنەوە 
سووتاند. جاری وا هەیە مرۆ نازانێ چ كارێكی شێتانە ئەكات، 
بەاڵم كۆمەڵگەی ئێمە نووسین بە ساوایی ئەخنكێنێ، ئاخر 
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ئ��ەو ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەی ن��ەف��رەت ل��ە كتێب بكا و ن��ووس��ەرەك��ان��ی��ش 
ب��ە ئاسانی تیایدا ل��ە رووی مەعنەویی و ب��ەرج��ەس��ت��ەوە تیرۆر 
بكرێن ئەمیش ب��ێ��دەن��گ ب��ێ، ئ��ی��دی كۆمەڵگەیەكە ل��ەب��ارە بۆ 
ستەمكاریی و چەوساندنەوە، كۆمەڵگەیەكیشە خۆی زەمینە 
ئامادە ئەكا تاكو ج��ەالد فەرمانڕەوایی بكا. كۆمەڵگەیەكمان 
ه��ەی��ە ك��ە ن��ات��وان��ی��ت خ��ەون��ی���ش��ی ت��ێ��دا ببینیت، چ��وون��ك��ە داری 
ه���ەم���وو ئ��وم��ێ��دێ��ك زڕە، ه����ەر ف��ڕی��ن��ێ��ك ی��ەك��س��ان��ە ب���ە م����ەرگ، 
ه�����ەزار ب��ی��رۆك��ەت ه���ەب���ێ، ه�����ەزار داه��ێ��ن��ان��ت ه���ەب���ێ، ك��ۆم��ەڵ��گ��ە 
و س��ی��اس��ەت زۆر دڵ��ڕەق��ان��ە وش��ك��ت ئ���ەك���ات���ەوە، ن��اه��ەق��م نییە 
ل��ە ژوورەك������ەی خ��ۆم��دا ئ���ەم دێ����ڕەی خ��ۆم��م وەك پ��ۆس��ت��ەرێ��ك 
هەڵواسیوە »كەس نییە ئازارەكانم حنجە بكات، كەس نییە 

لە خەمەكانم تێبگات«. 
هەر ئەمڕۆش بیرم لە ئەشقێكی بابردوو ئەكردەوە، چەند 
س��ەخ��ت��ە داب�����ڕان ب��ۆ ئ��اش��ق��ێ��ك ل���ەو ك��ات��ەی م��ەس��ت م��ەس��ت��ە بە 
ئەوینێكی ق��ووڵ؟! هەربۆیە ئەلبوومی وێنەكان و شیعرەكانم 
ك��رد ب��ە خ��ۆراك��ی ئ��اگ��ر. رەن��گ��ە ئ��ەوە م��ن ب��م ل��ە گ��ۆڕان��ی زەم��ەن 
ت��ێ��ن��ەگ��ەم، ی���ان دان���ی پ��ێ��دان��ەن��ێ��م، ب���ەاڵم زەم����ەن زۆر گ����ۆڕاوە، 
ئ����ە�ش����ێ ه���������ەرواش ب����ووب����ێ م����ن ه����ەڵ����ە ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ب��م. ئ�����ای ل���ەو 
رۆژەش ك��ە دەس��ت��م ل��ەن��او دەس��ت��ی ی��ار ب��وو ل��ە گ��ەڕەك��ی رع��ای��ە، 
وتی شیعرێكی خۆتم بۆ بڵێ بەاڵم بەرهەمی ئەم چركەیە بێت 
كە پێكەوەین، منیش بۆ قسەكردن خراپم، وتم قەڵەمێكم 
ب���دەرێ و ل��ەس��ەر ب��ەرگ��ی رۆم��ان��ەك��ەی »بەختیار ع��ەل��ی« ئەمەم 
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بۆ نوو�شی:
هەر كات بیرت كردم دڵ و شیعرەكانم لەالتن
بۆنی هەناسە و گەرمی رۆحی منیان پێوە بكە

هەر كات بیرم كردی لە شیعرێكی نوێدا
هەست بە ئەوین و لوتكەی جوانی خۆت بكە

زۆر س���ەرس���ام ب����وو، ئ��ێ��س��ت��ا ش��ی��ع��رەك��ان��م ت��ەن��ه��ا الی ئ���ەون 
دڵیشم لە تراویلكە، بیری ئەكەم و لەم شیعرەدا بۆنی ئەكەم:

حەزم ئەكرد بمتوانتیبا زەمەن بگێڕمەوە دواوە
ئەوسا لە بری ئازاری دڵ

تۆوی ماچم لەسەر لێوت ئەڕواند
***

ئامێزت بكەرەوە
بە خەرمانێك وشەی گەرمەوە

بە باوەشێك ماچی تەڕەوە
بە دڵێكی پڕ ئازار و هەال هەالوە

بەرەو قوواڵیی چارەنووست بەڕێوەم
***

وای ل���ە م����ن. چ���ەن���د ج����ار ئ��ەق��ڵ��م ئ���ام���ۆژگ���اری���ی دڵ����ی ك����ردم، 
ئ��ەگ��ەر ب��ۆ ی��ەك��ج��اری��ش ب��ە ق��س��ەی ئ��ەق��ڵ��م ب��ك��ردای��ە ح��اڵ��م ب��ەم 
رۆژە ن��ەدەگ��ەی��ش��ت. دڵ���م ه��ەم��ی��ش��ە رای��ك��ێ��ش��اوم ب��ۆ ن���او گەمە 
دۆڕاوەكانی عەشق و ئەقڵیشم هەمیشە هۆشداریی داوە پێم. 
تاكو ئێستاش بۆ یەكجار بە قسەی ئەقڵمم ن��ەك��ردووە و دڵ 
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هەمیشە دۆزەخ���ی عەشقی ب��ۆ داخ��س��ت��ووم. ئێستا پێویستم 
ب��ە پ��ش��ووە، چەرخێكی سپڵە ت��ێ��ك��ەوت��ووی��ن، س���ەدەی بیست 
و ی���ەك س����ەدەی ك���وژان���ەوەی ه��ەم��وو روون��اك��ی��ی��ەك��ە. ئ���ەوەش 
ئەزانم كە خودا منی بۆ ئازارچەشتن ئافراندووە، بیۆگرافیای 

من تەنیا زنجیرەیەك ئازاری پێكەوە بەستراوە.
چ زەمانێكە 

وا لە خونچە دەكەن دڕك دەربدات 
وا لە بێدەنگی دەكەن هاوار بكات

وا لە خەندە دەكەن ئەسرین دەربدات
ئای لەم چەرخە!!!!

2001-9-1
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-40-
رق�����م ل����ە ق���ەرەب���اڵ���غ���ی���ی���ە، رێ���گ���ە ب������دەن ت���ەن���ه���ا ب����م و ل���ەگ���ەڵ 
وەس���وەس���ەك���ان���ی خ��ۆم��ا ب���ژی���م، ئ���ەو وەس���وەس���ان���ەی مێشكیان 
خ��������واردوم. رق����م ل���ە ژی�����ان ن��ی��ی��ە، ب�����ەاڵم م��ەرگ��ی��ش ن��اب��وغ��زێ��ن��م، 
ه����ەن����دێ ل����ە ه����اوڕێ����ی����ان س����ڵ ل����ە ب����ۆچ����وون����ە پ���ووچ���گ���ەراك���ان���م 
ئ����ەك����ەن����ەوە، ب�����ەاڵم ب���ۆ راگ���رت���ن���ی دڵ����ی ه��ی��چ ك����ەس دەس��ت��ك��اری��ی 
س����روش����ت و روان���ی���ن���ی خ�����ۆم ن����اك����ەم. ئ��ێ��س��ت��ا دێ�����ن رەخ����ن����ەم ل��ێ 
ئ���ەگ���رن و ئ��ەڵ��ێ��ن ب���ە ه���ەم���وو ه���ێ���زت داك���ۆك���ی���ت ل���ە ك��ۆم��ۆن��ی��زم 
و ح���زب���ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت ئ����ەك����رد، ئ��ێ��س��ت��اش ك���ەوت���ووی���ت���ە رەخ��ن��ە 
و ئ��اس��ت��ێ��ك��ی��ش ل���ە دژای����ەت����ی, ج���ا ئ����ەوە ك���ەی ن��ەن��گ��ی��ی��ە ب���ۆ م���ن؟. 
ب��ەڵ��ك��و ن��ی��ش��ان��ەی ئ���ەوەی���ە ه��ێ��ش��ت��ا زی����ن����دووم، م�����رۆڤ ب���ۆ ئ���ەوە 
ن��ەه��ات��ووە وەك م��ان��گ��ا ب���ل���وەڕێ، م��رۆڤ��ی زی���ن���دوو ئ���ەو كائینەیە 
گ��وم��ان ئ��ەك��ات و یاخی ئەبێت. هەڵە ئ��ەك��ات ب��ەاڵم ك��ۆڵ ن��ادا، 
هیچ شتێك هەقیقەت نییە، وەك زاناكانی فیزیا ئەڵێن هەموو 
ماددەیەك لە دۆخی ئاساییدا هاوبەرگەیە. واتە تێكەڵەیەكە 
لە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ. خەتەرترین جۆری ئینسان ئەوانە 

بە ناوی هەقیقەتەوە قسە ئەكەن.
ه����ۆش����ی����اری����ی ت����رس����ن����اك����ە، چ����وون����ك����ە وات����ل����ێ����دەك����ات ش���ۆخ���ی 
ب����ە ه���ەق���ی���ق���ەت���ە وەه���م���ی���ی���ەك���ان ب���ك���ەی���ت. ف�����ەرم�����وو ك���اب���رای���ەك���ی 
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مانگاپەرست ل��ە هیندستان تێبگەیەنە، ك��ە مانگاكەی ئەو 
نەك خودا نییە، بەڵكو خولەی قەساب رۆژی سەد دانە لەو 
مانگایانە سەرئەبڕێ و »عەباس ئەبوشوارب«یش بە كەباب 
و تكە دەرخ��واردم��ان ئ��ەدا. بە پێی میتۆلۆجییە ئاینییەكانیش 
یەكەمین تاوانی مرۆڤ خواردنی سێوی مەعریفەی بەهەشت 
ب��وو، چوونكە لەگەڵ بە ئاگاهاتنەوەیدا بە ژیانی سەر زەوی 
سزادرا، كەوابوو هۆشیاریی و ئاگایی بەاڵ گەورەكەی مرۆڤن. 
خ���وداك���ان و پ��ی��اوان��ی ئ���ای���ن، ه��ێ��ن��دەی ه���ەم���وو ش���ت ل���ە م��رۆڤ��ی 
ه��ۆش��ی��ار ئ��ەت��رس��ن. ئ���ەوان���ەی خ��ۆی��ان ب��ە ن��وێ��ن��ەری هەقیقەت 
ئەزانن هەمیشە سڵ لە كەسانی وەك »سپینۆزا« ئەكەنەوە. 
ل���گ���اوچ���ی���ی���ەك���ان���ی ل���گ���اوخ���ان���ەی س���ی���اس���ەت ه���ەم���ی���ش���ە ل����ە ت��اك��ی 
هۆشیار ئەترسن. ئەوەی پرسیار و گوومان نەكات، پێی خۆش 
بێ یان نا، بەشێكە لە مێگەل. ئەو مێگەلەی »سۆن تزۆ« لە 
پەڕاوی »شەڕ«دا بەر لە چەندین سەدە، بە پێویستی ئەزانێ 

شوانێكیان هەبێ و بەدڵی خۆی لێیانخوڕێ!.
ك��اری م��ن، خوێندنەوەیە بۆ كەشفی دنیا، لە رێگەی ئەو 
گ���ووم���ان و پ���رس���ی���اران���ەی ل���ە ك��ت��ێ��ب��ەك��ان��ەوە س���ەرم���ای���ەگ���وزاری 
لەسەر ئەكەم. لەو رۆژان��ەش بۆ هاوڕێیەكم نووسیبوو »بەو 
چاوە ماندووانەمەوە نیهلیزمی ژیان ئەبینم، بە كاسە سەرێكی 
پڕ ئازارەوە جیهان بەو پووچییە هەڵدەسەنگێنم، من بۆ ئەوە 
خوڵقاوم گوومان بخەمە سەر هەموو پیرۆزییەك، هاتووم بۆ 
ئەوەی چیلكە رادەم لە شارە زەردەواڵ��ەی كۆنەستی گشتی«. 
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ئەمڕۆ لە كاتی گەڕان بەناو كتێبەكانما، پارچەیەك نووسینی 
خۆم دۆزییەوە كە پێموایە دوو ساڵێكە نووسیوومە بۆ یار، 
لە نامەیەكیشدا بۆم ناردبوو، ئەگەرچی لە حاڵەتی تووڕەییدا 
یادگارەكانی نێوانمانم لەناوبرد، ب��ەاڵم هەنووكە دووب���ارە لە 
ك��ۆك��ردن��ەوەی��ان��دام، لێرە ئەینووسمەوە بۆ ئ��ەوەی لە فەوتان 

رزگار بێ.
»م�����ن رق�����م ل����ە گ��ەش��ب��ی��ن��ی��ی��ە، رووب���������ەری ت���اری���ك���ی���ی زی����ات����ر ل��ە 
روون���اك���ی���ی���ە دەس���ت���ك���ردەك���ان دەب���ی���ن���م، ب�����ەاڵم ش��ت��ێ��ك الی من 
كە مانایەكی دابێت بە ژیانم، وج��ودی تۆیە. ئ��ەوە لە هەموو 
س���ەرم���ای���ەی���ەك���ی دی���ك���ە ب���ۆ م���ن گ���رن���گ���ت���رە. ع���ەش���ق ه��ی��چ ی���اس���ا و 
رێ��س��ای��ەك��ی ن��ی��ی��ە، ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە ع��ەش��ق ش��ك��ێ��ن��ەری ی��اس��ا و 
رێ��س��اك��ان��ە. ع��ەش��ق ب��ن��اغ��ەی��ەك��ی ئ��ەق��اڵن��ی ن��ی��ی��ە، خ��ۆ ه���ەر ك��ات 
ئەقاڵنییەت هاتە ناو پرۆسێسەكەوە ئیدی دوا بزمار بدە لە 
تابووتی عەشقەكەت. باوەڕێكی ئەزموونكراو هەیە كە دەڵێ 
یەكەم عەشق و یەكەم مەعشوق بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە. 
ك����ەوای����ە ت����ۆ ب����ۆ ه��ەم��ی��ش��ە دەم���ێ���ن���ی���ت���ەوە. م����ن ل����ە دەرەوەی ت��ۆ 
ب��ای��ەخ ب��ە شتێكی ت��ر ن����ادەم، ه��ەرچ��ەن��دە س��ەروك��اری��م لەگەڵ 
خوێندنەوە و سیاسەت، كاتی منیان بە فیڕۆداوە كە هەقوایە 
تەرخانی بكەم بۆ تۆ. لەگەڵ ئەوەشدا خۆشم دەوێی بۆ ئەبەد 
تەنانەت لەنێوان عەشقی تۆ و مەرگی خۆمدا، رێگەی سێهەم 
شك نابەم، بۆیە لە دوای عەشقی تۆ، مردن بۆ من شەربەتە 

و خەاڵتێكی شاهانەیە«.
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ئ��ێ��س��ت��ا واز ل����ە ئ���ەش���ق���ب���ازی���ی ئ���ەه���ێ���ن���م، ئ����ەگ����ەڕێ����م����ەوە ن���او 
دنیای مامۆستا هەمیشەییەكەم، ئەویش جیهانی فریدریك 
نیتشەیە. خ���ۆم س��ەرق��اڵ ئ��ەك��ەم ب��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی كتێبێكی 
ب��ە ن���اوی »م��ا ورا	و الخیر وال��ش��ر«. ه��ەف��ت��ەی پێشتریش كتێبی 
»ژی���ن���ۆل���ۆژی���ای رەوش����ت«ەك����ەی����م خ���وێ���ن���دەوە. ب���ۆ ئ�����ەوەی ف��ێ��ری 
گ��ووم��ان و یاخیبوون بیت، ف��ەرم��وو وەرە لە رۆح��ی شێتانەی 
»نیتشە« تێبگە، ئەو شكێنەری بتەكانە، مامۆستای راسان 
و خەباتكردنە دژی »مەیموونەكەی ن��اخ��م��ان«. ه��ەر بۆیە لە 

ستای�شی ئەودا ئێستا ئەم دێڕانە ئەنووسم:
ساڵو مامۆستا نیتشە

دوو شتت وەك وانەی هەموو ژیانم فێركردم: 
یەكەم: لوتبەرز بم لە ئاست گەلۆر و جاهیلەكاندا
دووەم: شانازیی بە رۆحی سەركە�شی خۆمەوە بكەم

سوپاس بۆ تۆ مامۆستا نیتشە 
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