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 تێگەیشتنێک بۆ ئەدەب

بـــۆ تێگەیشـــتن لـــە ئـــەدەب دەکـــرێ ئـــەو قســـەیەی )تێـــری 
ــە کتێبـــی  ›تیـــۆری  ــە لـ ــەوە، کـ ــە بهێنینـ ــە نموونـ ــن( بـ ئیگڵتـ
ئەدەبیـــدا › لـــە وەاڵم بـــە پرســـیاری ئـــەدەب چییـــە دا؟ دەڵـــێ 
)تـــۆ دەتوانـــی ئـــەدەب وەک نووســـینی خەیاڵـــی لە تێگەیشـــتنی 
داســـتانەوە پێناســـە بکەیـــت، واتـــە نووســـینێک کـــە دەقـــاودەق 
ـــک  ـــەوەی خەڵ ـــن ســـەرنجدان ل ـــەاڵم، کورتری ـــە ب ڕاســـتی نیی
بـــە گشـــتی دەیخەنـــە ژێـــر ناونیشـــانی ئەدەبـــەوە، نیشـــانی 
ئـــەدەب..!(.  ئـــەوە پێناســـەیەکی تـــەواو نییـــە بـــۆ  دەدات، 
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ـــەدەب کارێکـــی  ـــەوەی کـــە پێناســـەکردنی ئ ـــە، ئ دروســـت وای
گونجـــاو نییـــە. چونکـــە ئـــەدەب لـــە چوارچێـــوەی یـــەک مانـــادا 
ـــەک لەخـــۆ  ـــگا و مانای ـــە گۆشـــە نی ـــر ل ـــەوە، زێت جێگـــەی نابێت
ـــن، ناتوانیـــن  ـــەک بینی ـــا و بەی ـــە یـــەک مان دەگرێـــت. چونکـــە ب
پـــەی بـــە ڕووبـــەرە فراوانەکـــەی ئـــەدەب ببەیـــن. ئەدەبیـــش 
ــی  ــی گەردوونـ ــق  بوونێکـ ــیقا و عەشـ ــیعر و مۆسـ وەک شـ
هەیـــە، هەمـــوو ئـــەو چەمکانـــەش کـــە بوونێکـــی گەردوونییـــان 
ـــان  ـــەوە و مانای ـــەک ئاســـتدا بیانخوێنین ـــە ی ـــن ل ـــە، ناتوانی هەی
بـــۆ دیـــاری بکەیـــن. دەکـــرێ ئـــەدەب/ هەوڵدانێـــک بێـــت بـــۆ 
بـــە سیســـتەماتیککردن و چڕکردنـــەوەی زمـــان تـــا ئاســـتی 
لـــەالی  وەک  یـــان  ڕۆژانـــە..  قســـەی  لـــە  جیاکردنـــەوەی 
فۆرمالیســـتەکان، )ئـــەدەب بـــە شـــێوەیەکی گەوهـــەری بریتـــی 
بـــوو، لـــە جێبەجێکردنـــی زانســـتی زمـــان لـــە توێژینـــەوە 
ئەدەبییەکانـــدا..،( لـــەم گۆشـــەنیگایانەوە ئـــەو ڕاســـتییە دەبینین 
ــتنی  ــاد و ڕێکخسـ ــە بنیـ ــە بـ ــە/ ئـــەدەب هێنـــدەی بایەخدانـ کـ
ــچ بیروباوەڕێـــک و  ــری هیـ ــکە و  هەڵگـ ــدە بێشـ ــان، هێنـ زمـ
لەهەمانـــکات ئاوێنـــەی ملمالنـــێ و ڕاســـتییە کۆمەاڵیەتییـــەکان 
ــە  ــینەوەی ژیانـ ــەدەب نووسـ ــدا ئـ ــە بنەڕەتـ ــە لـ ــە. چونکـ نییـ
ــی  ــە تواناکانـ ــە بـ ــاراوەکانی مرۆڤـ ــار و شـ ــوە نادیـ ــان دیـ یـ
نابەســـتینەوە  خۆمـــان  وتارەمانـــدا  لـــەم  ئێمـــە  خەیـــاڵ، 
ـــەاڵم بۆمـــان گرینگـــە  ـــن؟ ب ـــەدەب چی ـــی ئ ـــەوەی کـــە ماناکان ب
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تێگەیشـــتنێکی دروســـتمان بـــۆ ئـــەدەب هەبێـــت. ئـــەدەب هـــەر 
مانایەکـــی هەبێـــت، بـــە بـــڕوای مـــن )چەقـــی ئیشـــکردنی 
ـــە هـــەر  ـــە...!(، وات ـــەدەب لەســـەر مـــرۆڤ و بەهـــا مرۆییەکان ئ
ـــە  ـــە مـــرۆڤ ل ـــە ســـەرەکییەکانییەتی. بۆی ـــج و هێڵ ئەمـــە ئامان
ڕێگـــەی ئەدەبـــەوە هەوڵـــدەدا، تەعبیـــر لـــە ئـــارەزووەکان 
بـــکات،  خـــۆی  حەزەکانـــی  غەریـــزەو  و  خەونـــەکان  و 
وێنـــەی/  خولیـــا و ئومێـــد و خۆزگەکانـــی خـــۆی بکێشـــێ.. 
ــێتەوە، بەداوێـــک ڕابـــردوو  بیرەوەرییەکانـــی خـــۆی بنووسـ
و ئێســـتا و ئاینـــدەی خـــۆی بەیەکـــەوە گرێبـــدات. دەتوانـــێ 
پەیوەندییەکانـــی خـــۆی/ بـــە نـــاوەوە و دەرەوەی خـــۆی 
ــە  ــێ قسـ ــەدەب دەتوانـ ــات، ئـ ــان بخـ ــکات و ڕێکییـ ــاری بـ دیـ
لەســـەر هەمـــوو ئـــەو چەمـــک و گۆشـــە و ڕووبەرانـــە بـــکات 
ـــە،  ـــەوە هەی ـــە مـــرۆڤ و ژیانـــی مرۆڤەکان ـــان ب کـــە پەیوەندیی
مەبەســـتمە ئـــەوە بڵێـــم/ ئـــەدەب لـــەو ڕووبـــەرە فراوانـــە 
ـــاڵ   ـــان خـــەون و خەی ـــان ی ـــدازەی ژی ـــە ئەن ـــە ب ئیشـــدەکات ک
بەریـــن و فراوانـــە کـــە هیـــچ ســـنووربەندی و چوارچێوەیـــەک، 

ناتوانـــن بیگرنـــە خـــۆ.
ـــن بازنەیەکـــی  ـــش ناتوانی ـــچ مەبەســـت و مەرامێکی ـــۆ هی وە ب
بـــەدەورەدا بکێشـــین و ڕووبـــەرە فراوانەکـــەی بچـــووک 

ــەوە. بکەینـ
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ــراوی  ــی دیاریکـ ــەک بەرنامەیەکـ ــوو ئایدیۆلۆژیایـ ــارە هەمـ دیـ
هەیـــە بـــۆ گەیشـــتن بـــە ئامانجێـــک، هەمـــوو ئایدیۆلۆژیایـــەک 
مەبەســـتییەتی کۆمەڵگـــە بـــەرەو ئـــەو ئاراســـتەیە بەرێـــت کـــە 
ئاســـۆ و ڕێگاکانـــی لـــە بەرنامەکەیانـــدا نەخشـــەی بـــۆ کێشـــراوە. 
مەبەســـتییەتی  مارکســـیزم،  ئایدیۆلۆژیـــای  نموونـــە/  بـــۆ 
ــەم  ــزم بەرێـــت و لـ ــیالیزم و کۆمۆنیـ ــەرەو سۆشـ ــە بـ کۆمەڵگـ
ــانەوە  ڕێگایـــەوە هەوڵـــدەدەن دنیایەکـــی بـــێ چیـــن و چەوسـ
و  ناســـیۆنالیزم  ئیدیۆلۆژیـــای  دیـــارە  ئـــاراوە،  بهێننـــە 
هەرئایدیۆلۆژیایـــەک  بەهامنشـــێوە.  هـــەر  ئاینگەراکانیـــش 
پێویســـتی بـــە حیزبێـــک هەیـــە کـــە بیکـــەن بـــە ئامرازێـــک، بـــۆ 
ـــام و نەخشـــە  ـــی پەی ـــان و گەیاندن ـــەوەی بەرنامەکەی باڵوبوون
ـــی  ـــەرەو دوا خاڵ ـــان ب ـــەو ســـەرەوەش هەنگاون ـــان، ل ڕێگاکانیی
لـــەم  دەســـەاڵت.  ترۆپکـــی  بـــە  گەیشـــتنە  کـــە  ئامانجییـــان 
پێنـــاوەدا ســـوود لـــە هەمـــوو چاالکییـــە مرۆییـــەکان دەبینـــن. 
ــیقا، وەرزش،....  ــانۆ، مۆسـ ــەر، شـ ــەدەب، هونـ ــە/ ئـ ــۆ نموونـ بـ
هەوڵـــدەدەن ئـــەم چاالکییـــە مرۆییانـــە لـــە ڕیگـــەی حیـــزب و 
ــەوەی  ــە پێشـ ــۆ بردنـ ــن.. بـ ــان بهێنـ ــان بەکاریـ ڕێکخراوەکانییـ
لەنێـــو جەمـــاوەردا.  پێگەیـــان  بەرفراوانبوونـــی  بەرنامـــە و 
لەوێـــوەش گەیشـــتن بـــە ئامانجـــە ســـەرەکییەکەیان و پێکهێنانـــی 
بەرنامـــە  چوارچێـــوەی  لـــە  شوناســـەی  بـــەو  دەوڵەتێـــک 
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دیاریکراوەکـــەی خۆیـــان. کەواتـــە ئـــەدەب وەک بەرهەمـــی 
ئایدیۆلۆژیســـتەکان وەکـــو  ئایدیۆلۆژیـــا و  مـــرۆڤ،  بیـــری 
هۆکارێـــک مامەڵـــەی لەگـــەڵ دەکـــەن، واتـــە الی ئـــەوان ئـــەدەب 
ـــەوە  ـــا و دژ دێت ـــەدەب ناتەب ـــرەدا، ئ ـــج(. لێ )هـــۆکارە نـــەک ئامان
لەگـــەڵ ئایدیۆلۆژیـــا. چونکـــە لـــە بنەرەتـــدا، ئـــەدەب )ئامانجـــە 
نـــەک هـــۆکار(. ئـــەدەب ئامانجـــە بـــۆ گەیشـــتن بـــە ڕووبـــەری 
ــان،  ــەوەی زمـ ــەکردن و نوێبوونـ ــۆ گەشـ ــە بـ ــی، ئامانجـ جوانـ
ـــی  ـــرۆڤ و پڕکردن ـــی م ـــەوەی دەروون ـــۆ ئارامبوون ـــە ب ئامانج
ــەکان و زۆر شـــتیتر...!  ــژ، ئامانجـــە بـــۆ بەهـــا مرۆییـ لـــە چێـ
بـــەاڵم ئایدیۆلۆژیـــا هیـــچ بەهایـــەک بـــۆ ئـــەم ئامانجانـــەی 
ئـــەدەب دانانێـــت و وەک هۆکارێـــک بـــەکاری دەهێنێـــت. واتـــە 
ئـــەدەب لـــە هەمـــوو بەهـــا و ئامانجەکانـــی دادەشـــۆرێت.. تـــا 
ــراوەی  ــتە دیاریکـ ــەو ئاراسـ ــەدەب بـ ــەر ئـ ــتەی ئەگـ ــەو ئاسـ ئـ
ئایدیۆلۆژییـــەکان ئیـــش نـــەکات بـــە ئامرازێکـــی بـــێ کەڵـــک و 
بـــێ بەهـــا چاولێدەکرێـــت. نووســـەر و ئەدیبەکانیـــش مەحکـــوم 
دەبـــن بـــەالدان و دەیـــان نـــاو و ناتـــۆرەی دروســـتکراو..! بـــۆ 
نموونـــە مارکسیســـتەکان بـــە نووســـەرەکانی دەرەوەی خۆیـــان 
دەڵێـــن )نووســـەری بـــۆرژوازی، لیبـــراڵ، ڕۆشـــنفیکر....( زۆر 
ناویتـــر، هەرچەنـــدە ڕۆشـــنفیکر بەمانـــای ڕووناکبیـــر دێـــت 
ــە  ــن بـ ــەکاری دەهێنـ ــڤ بـ ــی نێگەتیـ ــە دیدێکـ ــەوان، بـ ــەاڵم ئـ بـ
مانـــای )کەســـێکی التەریـــک و بێئـــاگا، دوور لـــە سیاســـەت و 



9ناڵە حەسەن

خەبـــات، قەڵـــەم بەدەســـتێکی ناجەمـــاوەری...( ئیســـالمییەکانیش 
نووســـەرە  بەتایبـــەت،  خۆیـــان  دەرەوەی  نووســـەرەکانی 
سۆشیالیســـت و کۆمۆنیســـتەکان، بـــە کافـــر و مولحیـــد لـــە 
بێبەهـــا  شـــتێکی  بـــە  نوسینەکانیشـــییان  و  دەدەن  قەڵـــەم 
نەتەوەپەرســـتەکانیش  و  ناسیۆنالیســـت  چاولێدەکـــەن، 
ـــن بەخـــاک و  ـــج و خائی ـــووری پێن ـــە تاب ـــاس ل بەهەمانشـــێوە، ب
نیشـــتیمان و دەســـتی دەرەکـــی و زۆر توهمـــەت و نـــاو و 
ـــێ  ـــەکان بەب ناتۆرەیتـــر. لێـــرەدا دەبینیـــن، هەمـــوو ئایدیۆلۆژیی
جیـــاوازی هیـــچ بەهایـــەک بـــۆ ئەدەبـــی دەرەوەی بازنەکانـــی 
خۆیـــان دانانێـــن...! هەموویـــان ئـــەدەب وەک هۆکارێـــک و وەک 
دەکـــەن،  ســـەیر  حیزبـــی  ڕێکخراوێکـــی  یـــان  دەزگایـــەک 
نووســـەر و ئەدیبەکانیـــش وەکـــو کەســـانی وابەســـتە و کۆیلـــە 
و ملکـــەچ دەبینـــن. ئـــەوان نایانەوێـــت لـــەوە تێبگـــەن کـــەوا 
ئـــەدەب یـــان نووســـین هەوڵێکـــی تاکـــە کەســـییە، نووســـەرەکان 
لەنێـــو ئەدەبـــدا قســـەی دڵـــی خۆیـــان دەکـــەن..! ئـــەوان نایانەوێـــت 
ـــە و  ـــی زمانەوانیی ـــەدەب کردەیەک ـــەوا ئ ـــن ک گوێبیســـتی ئەوەب
بارگاوییـــە بـــە مەعریفـــە، ڕەنگـــە ئـــەو مەعریفەیـــە و ئـــەو 
و  کەســـایەتی  بـــۆ  داهێنـــان،  و  نووســـین  بـــۆ  ئاگاییـــە 
نـــەدات نووســـەر قەڵەمەکـــەی  تـــاک، ڕیگـــە  ســـەربەخۆیی 
الیەنێکـــی  و  ئایدیۆلۆژیـــا  بـــۆ  بێـــت  وابەســـتە  و  کۆیلـــە 
دیاریکـــراو..! بۆیـــە هـــەروەک لەســـەرەتا باســـمانکرد، ئـــەدەب 



ئەدەب و ئایدیۆلۆژیا10

لـــە ڕووبەرێـــک ئیشـــدەکات کـــە بـــە ئەنـــدازەی خـــەون و خەیـــاڵ 
بەریـــن و فراوانـــە، بەهیـــچ دەلیـــل و هـــۆکار و ئایدیۆلۆژیاییـــەک 
ناتوانیـــن ئـــەم ڕووبـــەرە فراوانـــە لـــە ئـــەدەب بەرتەســـک 
بکەینـــەوە یـــان بازنەیەکـــی بـــەدەورەدا بکێشـــین. لەمانـــاو 
دایببڕێنیـــن.  و  خەینـــەوە  دووری  مرۆییەکـــەی  تێگەیشـــتنە 
ــی  ــچ ڕەنگێکـ ــااڵی خـــۆی بەهیـ ئـــەدەب ڕەگوڕیشـــە و قەدوبـ
دیاریکـــراو ڕەنـــگ نـــاکات، ناتوانـــێ هیـــچ ماســـکێکی دایاریکـــراو 
و  مەبەســـت  هیـــچ  بیانـــووی  بـــە  ئـــەدەب  بپۆشـــێ..! 
ئیزمـــە  ناتوانیـــن  و  ناکـــرێ  پۆلیـــن  ئایدیۆلۆژیایـــەک 
ئایدیۆلۆژییەکانـــی بەبـــەردا بکەیـــن. مەبەســـتمە ئـــەوە بڵێـــم، لـــە 
نووســـینێک یـــان ڕۆمانێـــک یـــان هـــەر دەقێکـــی ئەدەبـــی کاتێـــک، 
ـــە  ـــەڵ بەرنام ـــەوە لەگ ـــاوڕا دێت ـــب و ه ـــەی هاوتەری ناوەڕۆکەک
و ئاســـۆ و ئامانجەکانـــی ئایدیۆلۆژیایەکـــی دیاریکـــراو، ئـــەوە 
بـــەو مانایـــە نایـــەت کـــە ئەدەبەکـــەی بخاتـــە خزمـــەت و ژێـــر 
بـــە  یـــان پاشـــگرێک  ناوێـــک  ئایدیۆلۆژیایـــە،  ئـــەو  ڕکێفـــی 
ئەدەبەکەیـــە بلکێنـــێ.. بـــۆ نموونـــە ڕۆمانـــی )دایـــک( ی مەگســـیم 
گۆڕکـــێ، ڕاســـتە بـــە دیدگایەکـــی سۆشیالیســـتانە نووســـراوە 
و بـــە پراکتیکـــی نەخشـــەی خەباتـــی چینـــی کرێکارانـــی ڕووس 
ـــی  ـــە کرێکاران ـــی ڕووس بەشـــێکن ل ـــەاڵم کرێکاران دەکێشـــێ، ب
و  ئاوێنەیـــەک  جیهانییـــە  شـــاکارە  ئـــەم  دەکـــرێ  دنیـــا، 
ســـەرچاوەیەکی لەزەتبەخـــش بێـــت بـــۆ هەمـــوو کرێـــکاران و 
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خوێنەرانـــی دنیـــا، دوای ئـــەوە، هەمـــوو کرێـــکاران و خوێنەرانی 
دنیـــاش سۆشیالیســـت نیـــن، بەبـــڕوای ئێمـــە وا پێویســـت 
گەردوونییەکـــە  رووبـــەرە  لەنێـــو  شـــاکارانە  ئـــەم  دەکات، 
ـــی سۆشیالیســـتی  ـــە ئەدەب ـــاکات ب ـــەوە ن ـــەوە پێویســـت ب بهێڵێن
کـــەم  گەردوونیەکەیـــان  ماهییەتـــە  لـــە  و  بەریـــن  ناویـــان 
ـــە هـــەر کوێیەکـــی  بکەینـــەوە، چونکـــە کرێـــکار هـــەر کرێـــکارە ل
ــەک  ــن و ئایدیۆلۆژیایـ ــەر ئاییـ ــە هـ ــەر بـ ــان سـ ــت، یـ ــا بێـ دنیـ
بێـــت، لـــە بەرامبـــەر کێشـــەی )کار و ســـەرمایە( دەرگیـــری 
شـــاکارە  دواجاریـــش/   وە  گرفتـــن،   و  کێشـــە  هەمـــان 
گەردوونییـــەکان موڵکـــی هەمـــوو مرۆڤایەتیـــن نـــەک دەســـتە 
تاخمـــە و ئایدیۆلۆژیایەکـــی دیاریکـــراو، یـــان بـــۆ نموونـــە 
لـــە  ڕۆمانەکانـــی  لەنێـــو  عەلـــی(  )بەختیـــار  ئەدەبەکـــەی 
زۆرشـــوێن، بـــاس لـــە ئەنفـــال و کـــۆڕەو و شۆڕشـــی کـــورد و 
جـــەور و ســـتەمی کـــورد بەدەســـت ڕژێمـــی بەعســـەوە دەکات 
بـــەاڵم، ناتوانیـــن ئەدەبەکـــەی بەختیـــار عەلـــی بـــە ئەدەبـــی 
ناسیۆنالیســـتی ناوبەریـــن، چونکـــە ڕۆمانەکانـــی بەختیـــار لـــە 
خەیاڵێکـــی  بـــە  و  گەردوونـــی  دیدگایەکـــی  بـــە  بنەڕەتـــدا، 
گەردوونییـــەوە نووســـراون بۆیـــە، دوورنمایەکـــی مرۆیـــی و 
گەردوونییـــان هەیـــە، هـــەر لەنێـــو ئـــەم ڕووبـــەرە گەردوونییەش 
ژانـــژاك  و  )ڤۆلتێـــر  ئەدەبەکـــەی  چـــۆن  وەک  دەمێننـــەوە. 
ــی و  ــە سیاسـ ــە گۆڕانـ ــی لـ ــان بینـ ــی گەورەیـ ــۆ( ڕۆڵێکـ ڕۆسـ
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ئابوورییەکانـــی فەڕەنســـا تـــا ئاســـتی گۆڕینـــی سیســـتەمی 
دەرەبەگـــی و ئەریســـتۆکراتی، لـــە پێنـــاو ژیانێکـــی ئـــازاد و 
ـــە  ـــان دەکـــرد لەدەســـت دابونەریت ڕەهـــادا، داوای ڕزگاربوونیی
ئـــەم مەبەســـتە شـــەڕی  بـــۆ  ئەوکاتـــە و  کۆنەپارێزەکـــەی 
خورافـــە و ئاییـــن و کلێســـاکانییان دەکـــرد، لـــەم پێنـــاوەدا بـــە 
ـــدان  تایبـــەت ڤۆلتێـــر ڕووبـــەڕووی هەڕەشـــە و کوشـــتن و زین
و مەنفـــا دەبوویـــەوە، بـــەاڵم ئەدەبەکەیـــان  جگـــە لـــە ئـــەدەب و 
جگـــە لـــە شوناســـی مرۆڤایەتـــی هیـــچ پاشـــگرێکی پێـــوە نەلـــکا، 
دیـــارە بـــۆ ئەدەبـــی )شکســـپیر و تۆلســـتۆ و دەستۆفســـکی و 
گـــەورە  هەمـــوو  ئەدەبـــی  و...(،  مارکیـــز  کارســـیا  گابریـــل 
نووســـەرانی جیهانیـــش بەهەمانشـــێوە. لێـــرەدا مەبەســـتمان 
ئـــەدەب  بـــۆ  ناوێـــک  و  پاشـــگرێک  هەرچـــی  نییـــە  ئـــەوە 
ڕەتکەینـــەوە، هەندێـــک پاشـــگر و نـــاو بەهـــۆی تایبەتمەندییانەوە 
هیـــچ  چونکـــە،  ئاســـاییە  ئـــەوە  دەلکێـــن  ئەدەبـــەوە  بـــە 
ـــەرە  ـــە بەهـــاو ڕووب ـــن و ل ـــەدەب دانانێ ـــۆ ئ ســـنووربەندییەک ب
فراوانەکـــەی کـــەم ناکەنـــەوە، بـــۆ نموونـــە )ئەدەبـــی منـــداڵ(، 
دیـــارە بەهـــۆی تایبەتمەنـــدی منـــدااڵن و بـــاری تەمـــەن و 
ــە  ــان، دەبـــێ بـ ــتی وەرگرتنییـ ــەوە و ئاسـ دەروون و بیرکردنـ
منـــدااڵن  بـــە  گونجـــاو  و  تایبـــەت  فۆڕمێکـــی  و  شـــێواز 
ــی  ــان )ئەدەبـ ــتی( یـ ــی خۆشەویسـ ــان )چیڕۆکـ ــرێت، یـ بنووسـ
تایبـــەت  زمانێکـــی  شـــێوە  و  فـــۆڕم  بـــە  ئەمانـــە  لیریـــک(، 
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و  مرۆیـــی  شوناســـە  لەهەمانـــکات  و  دەنووســـرێن 
گەردوونییەکەیـــان لەدەســـت نـــادەن. بـــەاڵم ئەگـــەر بڵێیـــن 
ئەدەبـــی )ژنـــان و پیـــاوان(، ئـــەم جـــۆرە پۆلیـــن و ناوبردنـــە لـــە 
تایبەتمەندی دەچێتە دەرەوە و دەچێتە خانەی ســـنووربەندی، 
ــیالیزم و  ــی وەک )سۆشـ ــە ئایدیۆلۆژییەکانـ ــۆن ئیزمـ وەک چـ
ـــە  ـــەم پاشـــگرانە دەچن ـــد( ئ ناســـیۆنالیزم و ئیســـالمیزم و... هت
خانـــەی ســـنووربەندییەوە، ئـــەدەب ناتەبـــا و دژ دێتـــەوە لەگـــەڵ 
ئـــەم ئیزمانـــە، بـــەاڵم ئیـــزم و پاشـــگری قوتابخانـــە ئەدەبییـــەکان 
وەک )ســـومبولیزم، داداییـــزم، ســـوریالیزم، فۆرمالیـــزم... هتـــد( 
لێـــرەدا دەبینیـــن، ئـــەدەب هاوتەبـــا و ڕێـــک دێتـــەوە لەگـــەڵ ئـــەم 
ــدی  ــۆی تایبەتمەنـ ــە بەهـ ــەم ناوانـ ــە، ئـ ــە چونکـ ــاو و ئیزمانـ نـ
زمـــان و شـــێوازی جیـــا و داهێنانـــی نوێـــوە دێنـــە بـــوون، ئەمانـــە 
ڕووبـــەری ئـــەدەب فراوانتـــر دەکـــەن و خشـــتێک دەخەنـــە 
توندوتۆڵتـــر  ئـــەدەب  پەیکـــەرەی  و  ئـــەدەب  ســـەردیواری 
دەکـــەن. لەالیەکیتـــرەوە، ناتوانیـــن ناتەبایـــی و شـــەڕ و ملمالنێـــی 
نێـــوان ئایدیۆلۆژییـــەکان بگوازینـــەوە نێـــو پانتایـــی ئـــەدەب، بـــۆ 
کەســـانی  لەالیـــەن  سۆشیالیســـتی(  )ئەدەبـــی  نموونـــە/ 
ئاینپـــەروەر و نیشـــتیمانپەروەر، داهێنـــان و جوانییەکانـــی ئـــەم 
ئەدەبـــە  نابینـــدرێ..! لـــە هەمانـــکات وەکـــو ئەوانیـــش چێـــژی 
بـــە  ســـەر  خۆیـــان  بنەڕەتـــەوە   لـــە  چونکـــە  لێنابینـــن، 
ئایدیۆلۆژیایەکـــی جیـــاوازن و ئایدیۆلۆژییەکەشـــیان لـــە شـــەڕو 
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ملمالنێیەکـــی ڕیشـــەیی و ســـەختدان، ڕەنگـــە داهێنانەکانـــی 
یەکتـــر بێبەهـــا چاولێبکـــەن. یـــان ئەگـــەر بەهـــۆی پاســـاوی 
ــە  ــك بـ ــی چینیـ ــەوە و ڕزگارکردنـ ــتیمانی و نەتـ ڕزگاری نیشـ
ـــە دەســـتی  ـــک ب ـــی ئاینێ ـــان ڕزگارکردن ـــر  و ی دەســـتی چینێکیت
ـــەوە و  ـــەدەب( ڕەتکەین ـــاو ئ ـــە پێن ـــەدەب ل ـــرەوە...، )ئ ـــی ت ئاینێک
وەک چەکێکـــی شۆشـــگێڕانە ئـــەدەب بخەینـــە خزمـــەت مـــرۆڤ 
و  ئـــازادی  و  ڕزگاری  بەدەســـتهێنانی  و  ســـەرکەوتن  بـــۆ 
ژیانێکـــی خۆشـــبەخت بـــەاڵم، دەبـــێ لـــەوە تێبگەیـــن کـــەوا، 
ئـــەدەب ئـــازادی و ڕزگاری بـــۆ مرۆڤـــەکان بـــە دەســـت ناهێنـــێ، 
ئـــەدەب  کـــە،  بـــڕوای وابـــووە  یـــش  هـــەروەک )ســـارتەر( 
ــازادی و ڕزگاری  ــە ئـ ــر لـ ــکات بیـ ــەکان والێبـ ــێ مرۆڤـ دەتوانـ
و  چیـــن  بـــێ  کۆمەڵگەیەکـــی  ناتوانـــێ  ئـــەدەب  بکەنـــەوە. 
ــە  ــن لـ ــەکان دەتوانـ ــەاڵم مرۆڤـ ــتبهێنێ، بـ ــانەوە بەدەسـ چەوسـ
ڕێگـــەی ئەدەبـــەوە ئـــەو وشـــیاری و مەعریفەیـــە بەدەســـتبهێنن 
کـــە بیـــر لـــە ژیانێکـــی خۆشـــبەخت و بیـــر لـــە ئـــازادی و لـــە 
ــرەوە  ــەوە.. لیـ ــانەوە بکەنـ ــن و چاوسـ ــێ چیـ ــی بـ کۆمەڵگەیەکـ
بـــەوە دەگەیـــن کـــەوا ئـــەدەب ملکـــەچ  و وابەســـتەیی بـــۆ هیـــچ 
ئایدیۆلۆژیـــا و بەرنامەیەکـــی دیاریکـــراوی تایبـــەت نییـــە، لـــە 
ئەدەبـــدا هیـــچ بیرکردنەوەیـــەک بـــە تەنهـــا بوونێکـــی ڕەهـــای 
ـــە ڕێگـــەی زمانـــەوە ئیـــش لەســـەر وڕوژاندنـــی  ـــە، ئـــەدەب ل نیی
پرســـیار و گومـــان و نامۆبـــوون دەکات، لەبەرگێکـــی جوانکاری 
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و بەمەبەســـتی بەرهەمهێنانـــی جوانـــی.. جوانیـــش هـــەم لـــە 
ئـــەدەب و لـــە هەمـــوو شـــتەکانیتر بوونێکـــی ڕێژەیـــی هەیـــە. 
نامۆبوونیـــش دۆخێکـــە کـــە مـــرۆڤ لـــە جەوهەری ڕەســـەنایەتی 
ـــاش  ـــۆ ئایدیۆلۆژی ـــەوە. ب ـــان دووریدەخات ـــێ  ی خـــۆی دادەبڕێن
)گومـــان و نامۆبـــوون( دوو چەمکـــی توورەهـــات و بێمانـــان. 
ـــەت پرســـیاریش دۆخێکـــی  ـــوون تەنان چونکـــە گومـــان و نامۆب
ناجێگیـــر و شـــلۆق و ناتەبایـــان هەیـــە لـــە پێگـــەی ئایدیۆلۆژیـــادا، 
مانەوە لە نێو گومان و ڕاڕایی الی مرۆڤە ئایدیۆلۆژیستەکان 
لـــە  چونکـــە  چاولێدەکرێـــت.  گـــەورە  عەیبوعارێکـــی  بـــە 
ئایدیۆلۆژیـــادا لـــە چوارچێـــوەی ئـــەو بەرنامەیـــە دیاریکـــراوەدا، 
بـــۆ  ڕێگاچـــارەکان  و  دراونەتـــەوە  پرســـیارەکان  وەاڵمـــی 
ــە  ــراون، مرۆڤـ ــبەختی دیرایکـ ــە ڕزگاری و خۆشـ ــتن بـ گەیشـ
ئایدیۆلۆژیســـتەکان دەبـــێ وابەســـتەی ئـــەم بەرنامەیـــە بـــن و 
بـــۆ  )ڕێگاچـــارە  بنەڕەتـــدا،  لـــە  کەچـــی  بـــڕۆن،  لەســـەری 
مـــرۆڤ  دادەهێنـــدرێ..!  بەڵکـــو  هەڵنابژێـــردرێ  کێشـــەکان 
ــی خـــۆی  ــێ ڕێگاچـــارە بـــۆ کێشـــەو گرفتەکانـ خـــۆی دەتوانـ
ئاســـۆیەکی  بـــە  پێشـــوەختە  ڕێگایەکـــی  نـــەک  دابهێنـــێ، 
دیاریکـــراو بـــۆ ئامانجێکـــی دیاریکـــراو هەڵبژێـــرێ (. ئـــەدەب 
ــە  ــەم قەڵەمـ ــە و بـ ــتە ڕێکخراوەییـ ــەم جەسـ ــەم ماســـک و بـ بـ
وابەســـتەییە ناتوانـــێ ئیـــش بـــکات و داهێنـــان بـــکات. نووســـەر 
ناتوانـــێ بـــە پەنجـــەکان و قەڵەمەکـــەی خـــۆی، ســـنوورێک یـــان 
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بازنەیـــەک بـــە دەوری خەیـــاڵ و بیرکردنەوەکانـــی خـــۆی 
بـــارە  و  ئـــارەزووەکان  بوخچـــەی  ناتوانـــێ  بکێشـــێت. 
دەروونییەکـــەی خـــۆی فەرامـــۆش بـــکات، تـــۆ ناتوانـــی بەســـەر 
ـــر  ـــاوەوەی ئەوانیت ـــاوەی خـــۆت بازبدەیـــت و دیـــوی ن دیـــوی ن
بکێشـــیت، وەکچـــۆن، ناتوانـــی زنجیـــر لـــە دەســـت و پەنجەکانـــی 
خـــۆت بکەیـــت و لەهەوڵـــی پچڕاندنـــی زنجیـــری دەســـتی 
ئەوانیتـــر بیـــت. چونکـــە ئـــەدەب لـــە بنەڕەتـــدا/ فڕینـــە لـــە نێـــو 
ڕووبـــەری زمـــان و خەیـــاڵ و بیرکردنـــەوە، فڕینـــە لەنێـــو 
بۆشـــایی دەروون و حەزوئارەزووەکانی خود، نووســـینەوەی 
گومانـــەکان و نائومێدییـــەکان و دەروونـــە تێکشـــکاوەکانە. 
ـــە، نووســـینەوەی  ـــان رەســـمکردن و نووســـینەوەی وڕێنەکان ی
ئـــەم جوولـــە و شـــەپۆالنەیە کـــە نـــاوەوەی مـــرۆڤ دەجوولێنـــێ 
ـــا  ـــۆ ئایدیۆلۆژی ـــەاڵم ب ـــدەکات. ب و ئاراســـتەی ڕۆیشـــتنی دیاری
خۆشـــلکردن بـــۆ گرفـــت و موعاناتـــە تاکەکەســـییەکان دۆخێکـــی 
نەخـــوازراو و بارێکـــی نێگەتیڤـــە. چونکـــە لـــە بەهـــا پیرۆزەکانـــی 
بـــە  یـــان  دووردەکەوییـــەوە.  بەرنامەکـــە  و  ئایدیۆلۆژیـــا 
کەســـێکی)الدەر( نـــاوزەد دەکرێیـــت. هـــەروەک لـــە کتێبـــی 
)ئەگـــەر مارکـــس  دەڵـــێ  هاتـــووە و  دا  ئەدەبـــی(  )تیـــۆری 
ــردن  ــۆ کارکـ ــە بـ ــتی ئێمـ ــی پێداویسـ ــەیری دەرئەنجامەکانـ سـ
لـــە ڕوانگـــەی پەیوەســـتکردنییەوە بـــە پەیوەندییـــە  بـــکات، 
کۆمەاڵیەتییـــەکان و چینـــە کۆمەاڵیەتییـــەکان و ئەو شـــێوازانەی 
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سیاســـەتەوە کـــە بەدوایانـــدا دێـــت، ئـــەوا فرۆیـــد ســـەیری 
تێوەئااڵندنـــی ئـــەو پێویســـتییە دەکات بـــە ژیانـــی دەروونییـــەوە، 
ئـــەم ناتەبایـــی و پارادۆکســـە کـــە کارەکـــەی ئـــەوی لەســـەر 
دەوەســـتێت، ئەوەیـــە کـــە نابیـــن بـــەوەی کـــە هەیـــن..!(. دەبینیـــن 
و   پەیوەندییـــەکان  و  تێوەئااڵنـــدن  ســـەیری  )فرۆیـــد( 
ملمالنێیـــە  و  دەروونیـــی  بـــاری  بـــە  دەکات  پەیوەســـتییان 
فرۆیـــد  بیرکردنەوەیـــەی  ئـــەم  دەکـــرێ  دەروونییەکانـــەوە، 
ببێتـــە بیرکردنـــەوەی نووســـەرێک کـــە لەنێـــو دەقێکـــی شـــیعری 
یـــان لـــە نێـــو چیـــڕۆک و ڕۆمانێـــک ئیشـــی لەســـەر بـــکات، 
بـــارە  ئـــەم  لەســـەر  ئیشـــکردن  ئایدیۆلۆژیـــا/   بـــۆ  بـــەاڵم 
دەروونییـــە و کێشـــە دەروونییانـــەی خـــود کارێکـــی نەخـــوازراو 
و ناتەندروســـتە. چونکـــە ئایدیۆلۆژیـــا نووســـەر و ئەدیبـــی 
و  جیـــاوازی  بـــە  باوەڕیـــان  ناوێـــت.  یاخـــی  و  گوشـــەگیر 
ڕەتکردنـــەوە نییـــە، بـــەاڵم لـــە بنەڕەتـــدا/ قســـەکردن لەســـەر 
سروشـــتی غەریزەکانـــی مـــرۆڤ و وەهـــم و نائومێدییەکانـــی 
خـــود، بـــە بـــڕوای ئێمـــە ئـــەوە یەکێکـــە لـــە هێڵـــە ســـەرەکییەکانی 
ئـــەدەب. چونکـــە ئـــەدەب ئیـــش لەســـەر دروســـتکردنەوەی 
کاریگـــەری  بڵێیـــن/  دەتوانیـــن  دواجـــار  دەکات..  مـــرۆڤ 
ــەدەب و  ــتنی ئـ ــای، کوشـ ــەدەب بەمانـ ــەر ئـ ــا بەسـ ئایدیۆلۆژیـ
بەرتەســـککردنەوەی ســـنووری خەیـــاڵ و بیرکردنـــەوەکان و 

داشۆرینی بەهاکانی جوانی و نوێبوونەوە دێت.
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 ئایدیۆلۆژیا و )زمان و ئازادی و ڕەخنە( 

زمــان ســەرەکیترین بنیــاد و پێکهاتــەی ئــەدەب و نووســینە، 
لــەدەرەوەی زمــان هیــچ ئەدەبێــک بوونی نییە. لەنێو ئەدەبیشــدا 
لــە  زمــان دەیەوێــت ڕۆلــی خــۆی ببینێــت، زمانــی ئەدەبــی 
ئاکامــی گەشــەی ڕەچەڵەکــی مــرۆڤ خۆیــەوە هاتۆتەبــوون و 
پــەرەی ســەندووە. لــە ئاکامــی ملمالنێــکان لــە پێنــاو مانــەوەدا. 
ئەویــش دەکــرێ بڵێیــن، مێــژووی گەشــەی مــرۆڤ لــە ئەنجامــی 
ــەوە  ــەڕووی بۆت ــەی ڕووب ــەو واقیع ــان و ئ ــی ژی بەریەککەوتن
ڕێکخســتنیان لــە پەیوەندییەکــی زمانەوانیــدا بــووە. )بــە باوەڕی 
)چۆمســکی( یــش نــەک هــەر زمانــی ئــەدەب/ بەڵکــو هەمــوو 
زمانــە مرۆییــەکان ڕەســەنن، لــەوەدا کــە بەهۆیانــەوە هەمــوو 
بیرەکانــی مــرۆڤ لەبــارەی خۆیــان و دەورو بەریانەوە دەگەنە 
مــرۆڤ  کــە  نایــەت  هەربــەوە  ڕەســەنایەتیش  تــر،  مرۆڤــی 
یاســاکانی زمانەکــەی جێبەجــێ بــکات بەڵکــو، هەندێجــار لــە 
ڕێگــەی بەزانــدن و شــکاندنی یاســاکانەوە دروســت دەبــێ...!(، 
ئیــش  ئەبســتراکت  شــێوەیەکی  بــە  ئەدەبــدا  لەنێــو  دەکــرێ 
لەســەر زمــان بکرێــت، بــێ گوێدانــە هیــچ یاســا و ڕێســایەک و 
هیــچ سیســتەمێکی ڕێزمانــی و خاڵبەنــدی و هیــچ سیســتەمێکی 
تــر. ئەدیــب دەتوانێــت بەشــێوەیەک ئیــش لەســەر زمــان بــکات 
تــا بەزانــدن و الدان، بــۆ جیاکردنــەوەی زمانــی ئەدەبــی لەگــەڵ 
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ئیــش  بــە شــێوەیەکی چاالکانــە  ئاســایی ڕۆژانــە و  زمانــی 
لەســەر نوێبوونــەوە دەکات. هــەروەک لــە کتێبــی )لێکۆڵینــەوە 
ــی  ــەی زمان ــە پێچەوان ــێ )ب ــووە و دەڵ ــەکان( دا هات زمانەوانیی
زانســتەکان،  زمانــی  و  چیــڕۆک  زمانــی  ڕۆژانــە  ئاخاوتنــی 
ــە کات )مێــژوو(،  ــۆزە ن ــەواو ئاڵ زمانــی شــیعر، دیاردەیەکــی ت
نــە شــوێن )جوگرافیــا( نــە ڕێزمــان، نــە یاســاکانی واتــا ســازی، 
نــە ڕێنــووس، ســنووری بــۆ ناکێشــن و لــە دەســەاڵتی کــەم 
جوانناســییە،  بابەتێکــی  زێتــر  ئــەدەب  چونکــە   ، ناکەنــەوە( 
و  کۆمەاڵیەتییانــە  کردنــی  بەرجەســتە  و  پیادەکــردن  نــەک 
بیروبــاوەڕی ئایینــی یــان ئایدیۆلــۆژی. چونکــە دواجــار ئومێــد 
ــۆ  ــڕ وزە ب ــە ســەرچاوەیەکی پ ــی مــرۆڤ دەبن و ئارەزووەکان
جوولەی ئەدەب و شارســتانێتی . بەمانایەک زمان لە ئەدەبدا، 
ئــەو ڕووبەرەیــە کــە بیــر و مەعریفــە و خەیاڵــی مــرۆڤ تێیــدا 
ــان  ــو زم ــدا بەڵک ــە ئەدەب ــەر ل ــەک ه ــار ن گەشــە دەکات، دواج
دەبێتــە یەکێــک لــە پێکهاتــە ســەرەکییەکانی بوونــی مــرۆڤ، 
مــرۆڤ بــە گشــتی بــە هەمــوو ڕەنــگ و ڕەگــەز و نەتــەوەو 
ئایینەکانــەوە. وەکچــۆن منــداڵ لــە ســاڵەکانی ســەرەتادا، کاتێــک 
مێشــکی لەژێــر کاریگــەری ناخودئاگایــی دایە، هــەر کەلوپەلێکی 
ــارام  ــدەکات و لەناخــی ناخــەوەی ئ ــاری پێ ــە دەســت ی بکەوێت
ئــەو  وشــە(  و  )زمــان  نووســەریش/  دەبــێ،  دڵخــۆش  و 
کەلوپەالنــەن یــاری پێــدەکات ڕۆحــی پێیــان ئــارام دەبێتــەوە و 
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ــوێ  ــوڕی دەســتکرد، وشــەی ن ــت، وەک ق ــێ دەبینێ ــا ل لەزەتیی
و ڕەنگــی نوێیــان لــێ دروســت دەکات، وەقســەیان دەهێنــێ 
دەنگــی نوێیــان لــێ دەبیســتێ، زمــان بــۆ نووســەر ئاوێنەیەکــە، 
دەتوانــێ هەمــوو نهێنــی و دیــوە شــاراوەکانی خــۆی تیــا ببینــێ، 
ــەو  ــەدا کۆلۆمبســێکە، هەمــوو ئ ــەم ئاوێنەی ــو ئ ــە نێ نووســەر ل
کۆاڵنــە  کوچــەو  هەمــوو  و  نەبیندراوانــە  تاریکــە  رووبــەرە 
نــەدۆزراوەکان، دەدۆزێتــەوە و بەســەرییان دەکاتــەوە. بــێ 
گوێدانــە هێــز و جوولــە و کاریگەرییــە دەرەکییــەکان، لەوکاتەدا 
بوونێکــی  وەک  خــۆی  خەونەکانیەتــی،  و  هەرخۆیــی  تەنهــا 
رەســەن لەنیــو ئــەم ڕووبــەرە کاردەکات.. ئــازاد لــە هەمــوو 
گاریگەرییــە دەرەکییــەکان، لــەم ڕووبــەرە نووســەر بــە تەواوی 
مانــا ئــازادە و مومارەســەی ئازادییەکانــی خــۆی دەکات، وەک 
مرۆڤێکــی یاخــی خــۆی بــۆ هیــچ بیروبــاوەڕ و کەلتــوور و 
دەســەالتێک شــل نــاکات، ئــەدەب و نووســین/ ئــەو شــوێنانەن 
کــە مــرۆڤ دەتوانــێ لەوێــدا تــەواو ئــازاد بــێ  لــە قســەکردن و 
لــە ڕەفتــار و لــە دەربڕینــی هــەر شــتێک کــە بیەوێــت، )نەک هەر 
ئــەوە بەڵکــو شــاعیر یــان ئەدیــب بۆیــان هەیــە هەمــوو زمانــە 
مرۆییــەکان بــە ســەرچاوەی خۆیــان دابنێــن و فەرهەنگــی ئــەم 
لــە  هەمــوو فەرهەنگەکانــی جیهانــی بەهــەر زمانێــک بــن و 
ــە  ــەوە(، دواجــار/ ئازادیــش ئەوکات هــەر ســەردەمێکدا کۆکرابن
مانایەکــی هەیــە کــە مــرۆڤ دەتوانــێ مومارەســەی بــکات، 
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هەروەهــا/ ئــازادی ڕەتکردنــەوەی هەمــوو ئــەو بارەدۆخانەیــە 
کــە بوونــی مــرۆڤ دەشــێوێنی و پــڕی دەکات لــە نامۆیــی. 
بــەاڵم ئایدیۆلۆژیــا ئــەم ئازادییــەی نووســەر لەنێــو ڕووبــەری 
لــە قەڵــەم دەدات،  بــە یاخیبــوون و الدەر  ئــەدەب و زمــان 
ئایدیۆلۆژیــا گەمــەی زمانەوانــی و ئیشــکردن لەســەر میتافــۆر 
پێکهاتــە  و  گومــان  و  پرســیار  و  پارادۆکــس  و  وێنــە  و 
ڕەوانبێژییــەکان.. و ئەمانــە بــۆ ئــەو بەهایەکــی ئەوتۆیــان نییــە، 
هێنــدەی زمانێکــی شــەفاف و ڕوونــی لــە نووســەر دەوێــت 
هەندێکجاریــش زمانێکــی دروشــمئامێز، بــۆ گەیاندنــی مەبەســت 
و پەیامێکــی دیاریکــراو. چونکــە بــۆ ئایدیۆلۆژیــا ئــەدەب جگە لە 
هۆکارێــک هیچــی تــر نییــە، ئامانــج نــە داهێنانــە نــە جوانــکاری. 
بــە دیوێکــی تریــش، ڕەنگــە/ زۆرێــک لــە نووســەران لــە ڕێگــەی 
بــێ  ئایدیۆلۆژییەکەیــان،  بیروبــاوەڕ و  بــۆ  ئــەو عەشــقەیان 
هیــچ فشــار و کاریگەرییەکــی دەرەکــی بکەونــە ژێــر ڕکێفــی 
ئایدیۆلۆژییەکەیــان و لــەزەت لــەوە ببینــن کــە، بــەم شــێواز 
ــەوە لەگــەڵ مەبەســت  ــب دێن ــە هاوتەری و ســتایلە بنووســن ک
مانایــەک نووســەرانێک  بــە  ئایدیۆلۆژییەکەیــان.  ئامانجــی  و 
خۆیــان زنجیــری ئایدیۆلــۆژی و کاریگەرییەکانــی دەرەکــی لــە 
ــەوە  ــاڵ و بیرکردن ــەری خەی ــەن و ڕووب ــان دەک دەســتی خۆی
ــە  ــەوە، ب ــان بەرتەســک دەکەن و شــێواز و ســتایل و زمانەکەی
بــڕوای مــن/ ئــەم نووســەرانە کۆیلــە و وابەســتەن..! چونکــە 
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ــە  ــەر ب ــەک هــەر بەرامب ــا ن ــن، ئایدیۆلۆژی ــەوە بەئاگابی ــێ ل دەب
بەڵکــو،  و جوانکارییــەکان  و ســتایل  زمانەوانییــەکان  گەمــە 
چونکــە  بــکات،  ســنووردار  نووســەر  ئــازادی  هەوڵــدەدات 
ئایدیۆلۆژیــا ناتوانــێ لــەوە تێبــگات )ئــەدەب بــە زمانــی ئەندێشــە 
ســیفاتی  فەنتازیــاش  و  ئەندێشــە  دەنووســرێ،  فەنتازیــا  و 
ــا  ــە...!(، نــەک هــەر ئەمــە بەڵکــو، ئایدیۆلۆژی دیالەکتیکییــان هەی
بــۆ  ڕەخنــە  دەگێڕێــت.  ڕۆڵ  هەمــان  رەخنــەش  بەرامبــەر 
ئایدیۆلۆژیــا، یــەک مانــای هەیــە، ئەویــش/ دەبــێ رەخنــە لــە 
ئەویتــر بگریــت و داکۆکــی سەرســەختانە لــە بیروباوەرەکــەی 
تێشــکانی  و  ڕەخنەگــر هەرەســهێنان  ڕۆڵــی  بکەیــت.  خــۆت 
لەشــکری بەرامبــەرە.. ! قســەیەکی تەقلیدیــش هەیــە بەرامبــەر 
رەخنــە بــۆ هەمــوو ئایدیۆلۆژیــا و بیروبــاوەرەکان ڕاســتە، 
کــە ئەویــش/ ئەگــەر ڕەخنەکــە هاوتەریــب بــوو لــە گــەڵ ئاســۆ 
بــوو،  ئــەودا  لەبەرژەوەنــدی  گــەر  ئــەو، واتــە  ئامانجەکانــی 
ــی  ــە ڕەخنەیەک ــا دەبێت ــەرە( ئەگەرن ــی )بونیادن ــەوا ڕەخنەیەک ئ
)ڕووخێنــەر(..! بەبــێ هیــچ لەبەرجاوگردتنــی میتــۆد و جدییــەت 
و بنەمــای مەعریفــی و زانســتی ڕەخنەکــە.. گرینــگ ئەوەیــە 
ئــەم ڕەخنەیــە لەگــەڵ تــۆ دێتــەوە یــان نــا..! رۆژانــە ئــەوە 
ــە )ژەهــر(  ــە یەکتــری ب ــەر ب ــە ڕەخنەکانــی بەرامب دەبیســتین ل
نووســینەکانی  و  ڕەخنــەکان  وایــە  پێیــان  دەکــەن،  نــاوزەد 
دەکەنــەوە،  بــاڵوی  یەکتــری  دژی  بــە  ژەهرێکــە  دژبەیــەک 
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بــە ماســکێکی  ئایدیۆلۆژییــەکان  لــەوالوەش هەمووالیــەن و 
ناشــیرین و ڕەزا قوڕســەوە/ بــاس لــە ئــازادی و دیموکراســی 
ــی  ــە و بەهــای مــرۆڤ و مرۆڤایەت ــەدەب و ڕەخن و گرینگــی ئ
ــە/ دەســتی سیاســەت  ــت ک ــە نایێ ــەو مانای ــەوەش ب ــەن. ئ دەک
و ئایدیۆلۆژیــا ببڕیــن لەنێــو ئەدەبــدا یــان ئــەدەب نەتوانــێ 
قســە لــە سیاســەت بــکات. بەڵکــو هەمــوو نووســەرێک ئــازادە 
و  بیروباوەڕیــک  چ  هەڵگــری  یــان  و  بیردەکاتــەوە  چــۆن 
ئایدیۆلۆژیایەکــە بــەاڵم، گرینگــە کــە ئەدەبەکــەی نەخاتــە ژێــر 
ڕکێفــی ئایدیۆلۆژیایەکــی دیاریکــراو، واتــە/ ئەدەبەکــەی نەبیتــە 
هــۆکار بــۆ ئایدیلۆژیایەکــی دیاریکــراو. مەبەســتی تایبەتیشــمان 
تەنهــا )پاراســتنی ڕووبــەرە گەردوونیەکــەی ئەدەبــە(، لێرەدا بە 
باشــی دەزانیــن کــەوا/ نووســەر خــاوەن ڕوئیــاو بیرکردنــەوە 
پێویســتی  بــە  بێــت، چونکــە  بەخــۆی  تایبــەت  و جیهانبینــی 
دەزانــم لێــرەدا پــێ لەســەر  ئــەم وتــە گرینگــەی ڤۆڵتێــر دابگــرم 
ــەاڵم  ــن، ب ــاواز بی ــدا جی ــر و بۆچوون ــە بی ــە ل ــێ، )ڕەنگ ــە دەڵ ک
ئامــادەم بمــرم لــە پێنــاو داکۆکیکــردن لــە بیروبۆچوونــت..!(  
دواجــار ئــەدەب بەرهەمــی بیــری مرۆڤــە و هاوتەریبــە لەگــەڵ 
مــرۆڤ و بەهــا مرۆییــەکان، حەقیقەتیــش )بــە تەنیــا( لــەالی 

هیــچ الیەنێــک و ئایدیۆلۆژیایەکــی دیاریکــراو نییــە..! 

دیسەمبەری2018
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سەرچاوەکان :

بۆ نووسینی ئەو بابەتە سوود لەم سەرچاونە وەرگیراون.
1/ کتیبی)تیۆری ئەدەبی(

نووسینی / )تێری ئیگڵتن( ..  وەرگێڕانی )عەتا قەرەداغی(
2/ کتێبی )ئەدەب چییە( ..  نووسینی )ژان پۆڵ سارتەر(

 وەرگێڕانی )مستەفا غەفوور(
3/ کتێبی )نامەیەک لەبارەی لێبووردەییەوە(

عەرەبییـــەوە  لـــە  وەرگێڕانـــی   .. )ڤۆڵتێـــر(  نووســـینی 
عەلـــی( )عەبدولـــڕەزاق 

 / نووســـینی   .. زمانەوانییـــەکان(  )لێکۆڵینـــەوە  کتێبـــی   /4
فەتـــاح( مەعـــرووف  د.محەمـــەد  )پڕۆفیســـۆر 

حوســـێن  )شـــێروان   / ئامادەکردنـــەوەی  و  کۆکردنـــەوە 
قـــادر( میـــرزا  )شـــێروان   ، خۆشـــناو( 
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 ئایدیۆلۆژیا و بوون

مـــرۆڤ بوونەوەرێکـــی کۆمەاڵیەتییـــە و لەنێـــو کۆمەڵـــدا لەگـــەڵ 
ــش  ــە و ملمالنێکانیـ ــات، کێشـ ــان بەســـەر دەبـ کەســـاینیتر ژیـ
هـــەر لێـــرەوە ســـەرچاوە دەگـــرن، تەنانـــەت مـــرۆڤ بـــۆ ئـــەوەی 
هەســـت بەبوونـــی خـــۆی بـــکات و یـــان لـــە هەوڵـــی ســـەڵماندنی 
بوونـــی خـــۆی دابێـــت، وا پێویســـت دەکات لـــە نێـــو ژیـــان و 
لەنێـــو کۆمەڵـــدا بێـــت، لەگـــەڵ ئەویتـــردا بێـــت و لـــە کێشـــە و 
لـــە  بنەمایەکـــە  ئەمـــەش  بـــکات،  بەشـــداری  گرفتـــەکان 
داکۆکیکـــردن لـــە بوونێکـــی ئـــازاد و ژیانێکـــی تەندروســـت  

)ئایدیۆلۆژیا و بوون(
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هـــەروەک لـــە کتێبـــی )ئەنتۆلۆجـــی بنەرەتـــی و بوونـــی مـــرۆڤ( 
ـــوون  ـــووە، )ب ـــال(دا هات ـــە نووســـینی )د. محەمـــەد کەم ـــە ل دا ک
لەگـــەڵ کەســـانی دیکـــەدا پێشـــمەرجی ئۆنتۆلۆجییـــە، بـــۆ بوونـــی 
مـــرۆڤ کـــە دەمانگەیەنێتـــە ســـنووری ئەودیـــو گومانکارییـــەوە، 
ڕەتـــی ئـــەو کێشـــەیە دەکاتـــەوە کـــە بوونـــی کەســـانی دیکـــە 
لەســـەر ئـــەم زەمینـــە ئەپســـمۆلۆجییەکە دەکاتـــە گرفتێکـــی 
فەلســـەفی دژوار(. نووســـەریش وەک هـــەر کەســـێکی دی 
لەنێـــو ئـــەم هاوکێشـــەییەی ژیانـــدا کاریگـــەری و بوونـــی هەیـــە، 
بەبوونـــی  مانایـــەک  هەوڵـــدەدات  ئەدەبەکـــەی  ڕێـــگای  لـــە 
بوونگەرایـــی  فەلســـەفەی  پێـــی  بـــە  چونکـــە  ببەخشـــێت. 
)مرۆڤـــەکان یـــان بـــوون بـــە ناتـــەواوی هاتۆتـــە بـــوون، دەبێـــت 
ــی  ــی بوونـ ــی تەواوکردنـ ــە هەوڵـ ــدا لـ ــو ژیانـ ــەکان لەنێـ مرۆڤـ
خۆیـــان دابـــن..( نووســـەرەکان، نووســـین و داهێنانەکانییـــان 
وەک پڕۆژەیەکـــە بـــۆ تەواوکردنـــی بوونییـــان، الی )نێچـــە(ی 
فەیلەســـووف )بـــۆ ئـــەوەی ببـــی بـــە کەســـێکی داهێنـــەر، بـــۆ 
ــەکان  ــتە میراتییـ ــوو شـ ــێ هەمـ ــۆت، دەبـ ــە خـ ــی بـ ــەوەی ببـ ئـ
ــۆت  ــار بۆخـ ــاو نەریـــت و ڕەفتـ ــۆت بەهـ ــدەی، خـ ــووڕ هەڵبـ تـ
دابتاشـــی..( یـــان نێچـــە لـــە نێـــو فەلســـەفەکەی خۆیـــدا، هەمیشـــە 
تەرکیـــزی کردۆتـــە ســـەر بەدیهاتنـــی مرۆڤـــی بـــااڵ.. الی نێچـــە 
ـــزە بیـــت کـــە  ـــەو هێ ـــەو کەســـەیە، کـــە خـــاوەن ئ ـــااڵ ئ ـــی ب مرۆڤ
خـــۆی بێـــت و ئەویتـــر نەبێـــت..! هـــەر بۆیـــە بـــە نێچەیـــان 
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گوتـــووە )فەیلەســـوفی هێـــز( چونکـــە لـــەالی ئـــەو/ مـــرۆڤ 
ــی  ــە وەک مرۆڤێکـ ــزە، کـ ــەو هێـ ــەی ئـ ــە پایـ ــە دەگاتـ ئەوکاتانـ
ـــە پشـــتەوە،  ـــۆی داتاشـــراوە فڕێدات ـــی ب یاخـــی هەمـــوو بەهاکان
ــە  ــدا جۆرێـــک لـ ــە لەگـــەڵ هـــەر جووڵەیەکـــی یاخیبوونـ چونکـ
ــەر،  ــۆ نووسـ ــەت بـ ــەرهەڵدەدا. بەتایبـ ــیاری سـ ئاگایـــی و وشـ
ـــش  ـــن، ئەدەبی ـــەکان لەســـەرووی هەمـــوو بەهاکان بەهـــا مرۆیی
لـــە ریگـــەی ئیشـــکردن لەســـەر ئـــەم بەهـــا مرۆییانـــە مانـــا 
بـــااڵ(  بوونێکـــی  و  )هێـــز  بەدەســـتدەهێنێ.  بنەڕەتییەکـــەی 
بنەمایـــەک بـــووە نێچـــە ئیشـــی لەســـەر کـــردووە، پێیوابـــووە 
کەســـی )الواز و بێهێـــز( زەلیالنـــە دەژی  و ناتوانـــێ مانایـــەک 
بەبوونـــی خـــۆی بـــدات، نووســـەرانیش گـــەر بەهێـــز نەبـــن و 
خـــودان بوونێکـــی بـــااڵ نەبـــن ناتوانـــن داهێنـــان بکـــەن، چونکـــە 
لـــەالی  دەکاتـــەوە..!  ئەوانیتـــر  قســـەی  الواز  کەســـی 
بوونگەراکانیـــش مرۆڤـــی بـــااڵ و خـــاوەن هێـــز، ئەوکەســـانەن 
ـــەروەک )د.  ـــەن، ه ـــر بک ـــان داگی ـــادەن کەســـانیتر بوونیی ڕێگەن
دا  فەلســـەفە(  )نیشـــتیمانی  کتێبـــی  لـــە  کەمـــال(  محەمـــەد 
باســـدەکات و دەڵێـــت، )ڕەســـەنی و نارەســـەنی پەیوەنـــدی بـــە 
خۆشـــگوزەرانییەوە نییـــە، مرۆڤـــی ڕەســـەن شـــێوازی بوونێکـــی 
سەربەســـتی هەیـــە و ڕێگـــەی بـــە ئـــەوان نـــەداوە بوونـــی داگیـــر 
ـــرەدا دۆزەخ  ـــۆ ئـــەو..( دیـــارە لێ ـــە دۆزەخ ب ـــن ب ـــان بب ـــەن ی بک
ــەن و  ــر بکـ ــت داگیـ ــانیتر بوونـ ــە کەسـ ــت، کـ ــە دێـ ــەو مانایـ بـ
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ـــەدەب و نووســـین  ـــەر ئ ـــەن،  ئەگ ـــێ زەوت بک سەربەســـتیت ل
پڕۆژەیـــەک بێـــت بـــۆ مانـــا بەخشـــین بـــە بـــوون یـــان تەواوبوونی 
بـــوون. وا پێویســـت دەکات، نووســـەر خـــودان ئـــەو هێـــزە بێـــت 
ـــان  ـــچ کەســـێک ی ـــەدات، هی ـــە ن ـــزت و ڕێگ ـــی خـــۆی بپارێ بوون
وا  بکـــەن،  داگیـــر  بوونـــی  دەرەکـــی  هێزێکـــی  و  الیەنێـــک 
پێویســـت دەکات، لەنێـــو نووســـینەکانیدا،  خـــۆی بێـــت و حـــەز 
ــی  ــچ هێزێکـ ــەک هیـ ــت، نـ ــۆی بیجووڵێنێـ ــی خـ و ئارەزووەکانـ
دەرەوەی خـــۆی. چونکـــە ئەوانـــەی دەســـتەمۆی هێزێکـــی 
دەرەکـــی دەبـــن جـــا ئـــەو هێـــزە دەســـەاڵت یـــان کەلتـــوور یـــان 
ئاییـــن یـــان هـــەر ئایدیۆلۆژیایەکـــی دیاریکـــراو بێـــت، ئـــەوا ئـــەو 
کەســـە لـــە ئاســـت رووداوە گرینـــگ و چارەنووسســـازەکانی 
بەســـەریدا  ڕوودەدات  ئـــەوەی  و  دەســـەاڵتە  بـــێ  ژیانـــی 
ـــێ..!  دەســـەپێنن و ئەویـــش کەســـێکی ملکـــەچ و دەســـتەمۆ دەب
نێـــو  قســـەی  دەســـتەمۆکانیش،  و  ملکـــەچ  نووســـەرە 
ــدا  ــە بنەڕەتـ ــە، لـ ــان نیـــن چونکـ ــینەکانیان قســـەی خۆیـ نووسـ
هێزێکـــی دەرەکـــی دەیانجووڵێنـــن. هەمـــوو ئـــەو نووســـەرانەی 
ـــە هەمانـــکات  ـــان نیـــن کەســـانی نامـــۆن، ل خـــاوەن بوونـــی خۆی
ڕەشـــبینن، چونکـــە کەســـانی )نامـــۆ و ڕەشـــبین( ئـــەو کەســـانەن/ 
ــەک  ــن مانایـ ــن و ناتوانـ ــان نیـ ــەاڵتی خۆیـ ــی دەسـ ــە خاوەنـ کـ
ـــەت  ـــە تایب ـــەکان ب ـــزە دەرەکیی ـــان ببەخشـــن. هێ ـــی خۆی بەبوون
لـــە  مـــرۆڤ  )بێگومـــان  باوەڕییتـــر،  یـــان  ئایدیۆلۆژیـــا، 



29ناڵە حەسەن

ـــەر  ـــە بڕواک ـــێ ب ـــک دەب ـــەاڵم کاتێ ـــازادە، ب ـــڕوا ئ ـــی ب هەڵبژاردن
سەربەســـتییەکەی لەناودەچێـــت..!(. ئایدیۆلۆژیـــا وەک هێزێـــک 
ـــە ســـەرووی دەســـەاڵتەکانی مـــرۆڤ خـــۆی بەســـەر مـــرۆڤ  ل
مرۆڤـــەکان  بوونـــی  بەســـەر  و  بیرکردنـــەوە  بەســـەر  و 
لـــە  ئایدیۆلۆژیســـتەکان  نووســـەرە  هەمـــوو  دەســـەپێنێت، 
ـــو نووســـین  ـــە لەنێ ـــۆ و رەشـــبینن، چونک ـــدا کەســـی نام بنەڕەت
و بیرکردنەوەکانییـــان، لـــە چوارچێوەیەکـــی دیاریکراودایـــە و 
ناتوانـــن لـــەو بازنەیـــە دەرچـــن کە، بەرنامـــە و ئایدیلۆژییەکەیان 
ئـــەو  ئایدیۆلۆژیســـت  بۆیانـــی دیاریکـــردووە، نووســـەرانی 
ـــو  ـــە نێ نووســـەرانەن، خـــاوەن بوونێکـــی الواز و ناڕەســـەنن، ل
ــینەکانییان ناتوانـــن داهێنانـــی گـــەورە بکـــەن،  ژیـــان و نووسـ
ـــی الواز و دەســـتەمۆیان  ـــان بوونێک ـــە/ کەســـایەتییەک ی چونک
هەیـــە و لـــە چـــاوی کەســـانیترەوە دەڕواننـــە ژیـــان و بـــە 
مێشـــکی ئەوانیتـــر بیـــر دەکەنـــەوە..! )دەبـــن بـــە کۆپییـــەک 
لـــەوان و خەســـڵەت و تایبەتمەنـــدی خۆیـــان لەدەســـت دەدەن..!( 
دەبـــێ ئـــەوەش بزانیـــن الســـاییکردنەوە ئەوەیـــە کـــە پەنابردنـــە 
بـــەر ســـتایل و فـــۆڕم و زمانـــی کەســـانیترەوە، خەفەکردنـــی 
توانـــا و دەســـەاڵتەکانی خـــودی خۆتـــە، کاتێـــک خاوەنـــی 
ـــرۆڤ  ـــی م ـــە، ناڕەســـەنی تواناکان ـــووی وات ـــی خـــۆت نەب بوون
ـــاری لەســـەر تێگەیشـــتن و  ـــی نالەب ـــەوە و کارتێکردن کەمدەکات
دەبێـــت،  کەســـەکان  مەعریفـــەی  و  بیرکردنـــەوە  توانـــای 
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ئەمجـــۆرە نووســـەرانە نووســـەری نامـــۆن و تایبەتمەندیەکانـــی 
ئـــازادی  و  سەربەســـتی  بەتایبـــەت/  شـــێواندووە  خۆیـــان 
خۆیـــان لەدەســـت داوە، مرۆڤـــی نامـــۆ و ڕەشـــبینیش بـــەدوای 
چاوەڕێـــی  چونکـــە/  ناگەڕێـــن  ڕاســـتییەکان  دۆزینـــەوەی 
کەســـانیترن کـــە ڕاســـتییان پـــێ نیشـــان بـــدەن..! وا پێویســـت 
ـــت، جـــا چ نووســـەر  ـــاو بێ ـــەو ڕاستییەشـــمان لەبەرچ دەکات ئ
بیـــت یـــان کەســـی ئاســـایی، لـــە نێـــو ژیـــان یـــان لەنێـــو نووســـین 
و ئـــەدەب، )ئـــازادی بەمانـــای بوونـــی مـــرۆڤ دێـــت( هەرکاتێـــک/ 
مـــرۆڤ ڕێگـــە بـــدات کەســـانیتر یـــان هێـــزە دەرەکییـــەکان/ 
ئـــازادی و بوونـــی داگیـــر بکـــەن ئـــەوا، ئـــەو کەســـە کەســـێکە 
بـــە ژیانـــی کۆیالیەتـــی ڕازییـــە واتـــە، بـــە خواســـتی خـــۆی 
ژیانـــی کۆیالیەتـــی هەڵبـــژاردووە چونکـــە، ڕیگـــەی بـــەوەداوە 
ــی  ــو بازنەکانـ ــە نێـ ــزەوە و لـ ــە پەراوێـ ــدا بخریتـ ــو کۆمەڵـ لەنێـ
ــەریدا  ــک بەسـ ــا و نەریتێـ ــوورەکان  بەهـ ــا و کەلتـ ئایدیۆلۆژیـ
ســـەپێندراوە، ئـــەم بەســـەر ســـەپاندن و دەســـتەمۆکردنەش 
هۆکارێکـــە بـــۆ دەستبەســـەراگرتنی ئـــازادی و ڕەســـەنێتی 
ــەر  ــا لەبەرامبـ ــە/ ئایدیۆلۆژیـ ــە پێمانوایـ ــە، ئێمـ ــی ئەوتاکـ بوونـ
داگیرکردنـــی ئـــازادی بوونـــی کەســـەکان، ئـــەو ڕۆلـــە نێگەتیفـــە 
ـــڕوای نێچـــەش )مەترســـیدارترین وەهمـــی زاتـــی  ـــڕێ، بەب دەگێ
ــدا  ــەڵ واقیعـ ــە لەگـ ــی کـ ــۆ ماوەیـ ــەی بـ ــن خورافـ و گەورەتریـ
تێکبگیـــرێ و لەگـــەڵ بابەتیبوونـــدا پێکـــدا بپژێت ئـــەوە )ئایینە(..(، 
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لـــەالی نێچـــە )ئاییـــن( یەکێـــک لـــە ســـەرچاوەکانی کزۆڵبـــوون 
ــە مـــرۆڤ  ــە وا لـ ــەو الوازییـــەی کـ و الوازکردنـــی مـــرۆڤ، ئـ
ــتییە بابەتییـــەکان  ــلیم بـــە وەهمێـــک بێـــت و ڕاسـ دەکات تەسـ
ـــی مـــرۆڤ  ـــەی بوون ـــارە ئەوان ـــکات، دی ـــوون ونب ـــان و ب ـــۆ ژی ب
ـــان  ـــن ی ـــان ئایی ـــت ی ـــەی دەســـەاڵت بێ ـــە ڕێگ ـــەن، چ ل داگیردەک
ــن  ــەکان خۆیانـ ــەر مرۆڤـ ــراوەوە )هـ ــی دیاریکـ ئایدیۆلۆژیایەکـ
دەیانەوێـــت بڕیـــار لەســـەر پڕۆژەکانـــی بوونـــی ئەوانیتـــر 
بـــدەن، دەیانەوێـــت ئەوانیتـــر وەک ئـــەو بیـــر بکەنـــەوە و شـــوێن 
بـــاوەڕ و بەهاکانییـــان بکـــەون، خاوەنـــی هەڵبـــژاردەی خۆیـــان 
ــەی،  ــین و ئەدەبەکـ ــو نووسـ ــەر لەنێـ ــی نووسـ ــن..!(. هەوڵـ نەبـ
بـــە  بـــۆ گەیشـــتن  بـــەردەوام و داهێنەرانەیـــە  کۆششـــێکی 
دامەزراندنـــی پـــڕۆژەکان بـــە تایبـــەت پـــڕۆژەی مانابەخشـــین 
بەبوونـــی خـــۆی، هەروەهـــا نووســـەر لەنێـــو )نووســـین و 
دەدات(،  خـــۆی  بیرکردنەوەکانـــی  بـــە  نەمـــری  کتێبەکانـــی 
بـــە ئاراســـتەی  لـــە ئیشـــکردن  ئـــەدەب/ جۆرێکـــە  چونکـــە 
)نەبـــوون بـــەرەو بـــوون( بـــەاڵم )ئاییـــن و ئایدیۆلۆژییـــاکان  و 
هێـــز و بەهـــا دەرەکییـــەکان( جـــۆرە ئیشـــکردنێکە بـــە ئاراســـتەی 
)بـــوون بـــەرەو نەبـــوون( ڕێـــک بـــە پێچەوانـــەی ئـــەدەب و 
نووســـین. چونکـــە ئاییـــن و هەمـــوو ئایدیۆلۆژییـــاکان لـــە پێنـــاو 
ئامانجێکـــی دیاریکـــراودا ســـەروەری و بەهـــای پیـــرۆز بـــە 
مـــردن دەبەخشـــن. ئـــەدەب و ئایدیۆلۆژیـــا لەبەرامبـــەر چەمکـــی 
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ـــو  ـــە لەنێ ـــەوە، چونک ـــا و دژ دێن ـــدا ناتەب ـــەڵ یەکتری ـــردن، لەگ م
ــە  ــی هەیـ ــر مانایەکـ ــەڵ ئەوانیتـ ــوون لەگـ ــدا، بـ ــەدەب و ژیانـ ئـ
بـــەاڵم، لەنێـــو ئایدیۆلۆژییاکانـــدا،  مـــردن لـــە پێنـــاو ئامانجـــە 
مانەوەیەکـــی  و  مانـــا  و  ســـەروەرییەکە  دیاریکـــراوەکان 
ئایینـــەکان/   لێکدانـــەوەی  بـــە  تایبـــەت  بـــە  ئەبـــەدی هەیـــە، 
ـــدا،   ـــە بنەڕەت ـــەاڵم ل ـــە، ب ـــەدوای مردنەوەی ـــی ل ـــەوەی ئەبەدی مان
مـــردن کۆتایـــی بـــە هەمـــوو پڕۆژەکانـــی بـــوون دەهێنێـــت و 
داهاتـــوو دەکۆژێـــت، واتـــە )مـــردن دوا پـــڕۆژەی بوونـــە..!(  
مـــرۆڤ کاتێـــک دەمرێـــت لەنێـــو ئیســـتا و داهاتـــوو نامێنێـــت، 
ــدا بەهـــاو  دەبێـــت بەشـــێک لـــە ڕابـــردوو، بۆیـــە لەنێـــو ئەدەبـ
ســـەروەری مـــرۆڤ لەوەدایـــە بمێنێتـــەوەو بـــژی )ژیانیـــش 
هەمیشـــە لـــە مـــردن جوانتـــرە..!(، واتـــە لەپێنـــاو ژیانـــدا بـــژی 
نـــەک مـــردن، چونکـــە مـــرۆڤ تابـــژی دەتوانێـــت داهێنـــان 
بەهـــا  و  ســـەروەری  و  بگۆڕێـــت  ژیـــان  دەتوانـــێ  بـــکات، 
بەبوونـــی خـــۆی ببەخشـــێت، مـــرۆڤ تـــا مـــردن بوونێکـــی 
نیگەرانـــە و لەســـەر ئەگـــەرەکان ئیشـــدەکات، هەڵبژاردنـــی 
بەردەوامبـــوون  بـــۆ  ئاراســـتە وەرگرتنێکـــە  ئەگەرەکانیـــش 
ــی  ــاوەن بوونـ ــەی خـ ــەو مرۆڤانـ ــەت ئـ ــدە، بەتایبـ ــەرەو ئاینـ بـ
ـــەکان  ـــا و کاریگـــەرە دەرەکیی ـــر ئایدیۆلۆژی ـــە لەژێ خۆیانـــن وات
نیـــن، دەتوانـــن ئەگەرێـــک هەڵبژێـــرن و بیکـــەن بـــە بنەمایـــەک 
بـــۆ پڕۆژەکانیـــان، لەدواجـــار ئاکامەکـــەش بەدەســـتبهێنن. ئـــەو 
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نووســـەرە دەســـتەمۆیانەی، ئەوانـــەی رێگەیـــان بـــە کەســـانیتر 
داوە بوونییـــان داگیـــر بکـــەن لـــە ئەگـــەرەکان ڕادەکـــەن و 
ــیان  ــی خۆشـ ــی بوونـ ــڕۆژەی تەواوکردنـ ــە پـ ــەت، واز لـ تەنانـ
ـــاکان، هەمـــوو ئەدەبێـــک و فەلســـەفەیەک  ـــن. ئایدیۆلۆژیی دەهێن
بیرکردنەوەکانـــی  بازنـــەی  دەرەوەی  بیرکردنەوەیەکـــی  و 
بـــۆ  خۆیـــان ڕەتدەکەنـــەوە و بێبەهـــا ســـەیرییان دەکـــەن، 
نموونـــە )ســـارتەر(ییان بـــە ســـیخوڕی ئیســـرائیل و )جـــۆرج 
لۆکاش(ییـــان بـــە ســـیخوڕی ئەمریـــکا و )هایدگەر(یـــان بـــە 
الیەنگـــر لـــە فاشـــییەکان ناودەنـــا، یـــان فەلســـەفەی بوونگەرایـــان 
بـــە فەلســـەفەیەکی ڕەشـــبین و بێبنەمـــا دادەنـــا، چونکـــە/ ئاییـــن 
ــە ڕۆبۆتکردنـــی مـــرۆڤ  ــەر بـ ــاکان ئیـــش لەسـ و ئایدیۆلۆژییـ
ـــە و پێویســـتییان  ـــاکان هەریەک ـــا ئایدیۆلۆژیی ـــەن، هەروەه دەک
هێزێـــک  هێـــز،  ســـەرچاوەی  وەک  حزبیـــش  حزبێکـــە،  بـــە 
بێـــت،  مرۆڤەکانـــەوە  هێـــزی  و  دەســـەاڵت  لەســـەرووی 
کەســـانێکیش لەســـەرووی هەرەمـــی ئـــەم هێـــزەوە بـــە نـــاوی 
ـــەوە  ـــت قســـەکانییان بگوترێت )خـــودا، ســـەرۆک، پێشـــەوا( دەبێ
و فەرمانەکانییـــان جێبەجێبکرێـــن، ئیتـــر بـــە پێـــی فەلســـەفەی 
ئـــەم میکانیزمـــە چ بەهایـــەک و ڕەســـەنایەتییەک بـــۆ بوونـــی 
جگـــە  داهێنـــان  دەمێنێتـــەوە،  نووســـەرەکان  و  کەســـەکان 
لەالســـایی کردنـــەوەو دووبارەکردنـــەوەی قســـەی کەســـانیتر 
چ مانایەکـــی دەبێـــت؟ بـــە دیوێکیتـــر، هەمـــوو ئایدیۆلۆژییـــاکان، 
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چ ئایینـــی یـــان مارکسییســـتی یـــان ناسیۆنالیســـتیی، کاتێـــک بـــە 
جـــا  پێکدەهێنـــن،  دەوڵەتـــی خۆیـــان  و  دەگـــەن  دەســـەاڵت 
دەوڵەتەکـــە ئیســـالمی یـــان نەتەوەیـــی یـــان کۆمۆنیســـتی بێـــت، 
بەمانـــای داگیرکردنـــی بوونی کەســـانێک لەالیەن کەســـانیترەوە 
دێـــت، چونکـــە بەبـــڕوای )لینیـــن(، )پێکهێنانـــی دەوڵـــەت بەمانـــای 
تـــرەوە  چینێکـــی  بەســـەر  چینێـــک  دەســـەاڵتی  ســـەپاندنی 
لـــە هەمـــوو کۆمەڵێـــک و دەســـەاڵتێکدا،  دێـــت..!( بەمانـــای 

مرۆڤەکان بە دوو فۆرم ژیان بەسەر دەبەن،
یەکـــەم/ بڕواکردنـــە بـــە بـــوون و سەربەســـتی یەکتـــری و 

ـــدی. ــی یەک ــە مافـ ــە لـ ڕێزگرتنـ
دووەم/ داگیرکردنی بوون و سەربەستی یەکدی.. !( 

بـــە بـــروای ئێمـــەش ئـــەدەب لەســـەر فۆرمـــی یەکـــەم ئیشـــدەکات 
کەواتـــە  دووەم..!  فۆرمـــی  لەســـەر  ئایدیۆلۆژیاکانیـــش  و 
لـــە چوارچێـــوەی  لەهەمـــوو بارەکانـــدا، ئایدیۆلۆژیـــاکان چ 
ئیشـــکردنییان بـــۆ گەیشـــتن بـــە دەســـەاڵتەکانییان و چ لـــە 
لەســـەر  دەوڵەتەکانییـــان،  پێکهێنانـــی  و  گەیشـــتن  کاتـــی 
و  بکـــەن  دەســـتەمۆ  کەســـەکان/  کـــە  ئیشـــدەکەن  ئـــەوە 
بـــوون و ئازادییـــان داگیـــر بکـــەن. بـــەاڵم بـــە پێچەوانـــەی 
و  ژیـــان  جوانکردنـــی  ئامانجـــی  ئـــەدەب  ئایدیۆلۆژیـــاکان، 
ڕیگەدانـــی مرۆڤـــە کـــە/ لەنێـــو نووســـینەکان مومارەســـەی 
ـــە هەوڵـــی  ـــە ڕێگـــەی داهێنانەکانـــی، ل ـــازادی خـــۆی بـــکات و ل ئ
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ســـەڵماندنی بوونـــی خۆیـــان بـــن و خاوەنـــی بوونـــی خۆیـــان 
بـــن، واتـــە جووڵەکانییـــان لەژێـــر کاریگـــەری حـــەز و ئـــارەزوو 
و خەونەکانییـــان ئاراســـتە وەربگـــرن. چونکـــە تـــا مرۆڤـــەکان 
ـــن،  ـــان نەب ـــی خۆی ـــن و خـــاوەن بوون ـــازاد و سەربەســـت نەب ئ
هێـــز و توانـــای زاڵبوونیـــان بەســـەر حـــەز و ئارەزووەکانیانـــدا 

ــر. ــەی ئەوانیتـ ــتەمۆ و کۆیلـ ــە دەسـ ــن بـ ــت و دەبـ نابێـ

 ئایدیۆلۆژیا و گوتاری ئەدەبی

خـــۆی  تیایـــدا  نووســـەر  کـــە  شـــوێنەیە  ئـــەو  ئـــەدەب 
دەنووســـێتەوە و گوزارشـــت لـــە خەیـــاڵ و بیرکردنـــەوە و 
ئارەزووەکانـــی دەکات. یـــان بوخچـــەی خـــەم و خـــەون و 
هەســـت و حەزەکانـــی خـــۆی تیـــا دەکاتـــەوە. بینینەکانـــی خـــۆی 
بـــۆ نـــاوەوەی خـــۆی و بـــۆ دەرەوەی خـــۆی دەنووســـێتەوە، 
نووســـین پردێکـــە لەنێـــوان خـــودی نووســـەر بـــە دنیـــای 
دەرەوە، لەهەمانـــکات/ زمـــان دەبێتـــە ئاوێنەیـــەک بـــۆ بینینـــی 
دیـــوە شـــاراوەکانی نووســـەر، چ لەبـــاری دەروونـــی  یـــان 
بیرکردنەوەکانـــی، دواجـــار لەنێـــو هـــەر نووســـینێکدا/ قســـەی 
جۆراوجـــۆر و گۆشـــەنیگا و وێنـــەی جۆراوجـــۆر دەبیســـتین و 
ـــی  ـــی گوتارێک ـــی ئەدەب ـــوو دەقێک ـــەی هەم ـــەو مانای ـــن. ب دەبینی
ـــاری ئەدەبیـــش بەشـــێوەیەکی  ـــووە. گوت ـــدا گرت ـــی لەخۆی ئەدەب
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گشـــتی/ خواڵنەوەیـــە بـــە دەوری مـــرۆڤ و بەهـــا مرۆییـــەکان، 
و  خۆشەویســـتی  و  عەشـــق  چەمکەکانـــی  لـــە  گوزارشـــتە 
ـــۆ گەشـــکردنەوەی چـــرا  ـــە ب ـــان. هەوڵدان ئارامـــی و پێکـــەوە ژی
خامۆشـــەکان و ڕوونـــاک پێشـــاندانی کۆاڵنـــە تاریکـــەکان. 
ــاری ئەدەبـــی، بـــە  ــاراوەکانی گوتـ ــار هەمـــوو دیـــوە شـ دواجـ
رەشـــبینی و گەشـــبینییەکانیەوە، بە تاریکی ڕووناکییەکانیەوە، 
پنتێـــک  لـــە  هەمـــووی  ئومێدەکانییـــەوە  و  نائومێـــدی  بـــە 
یەکدەگرنـــەوە ئەویـــش، بـــەرز و پیـــرۆز ڕاگرتنـــی بوونی مرۆڤە 
یـــان بـــۆ جوانکـــردن و ســـەوزڕاگرتنی باخچەکانـــی ژیانـــە. لەنێو 
ــتییەی  ــەو ڕاسـ ــدا، ئـ ــەرە گەورەکانـ ــی نووسـ ــە ناوازەکانـ دەقـ
گوتـــاری ئەدەبـــی دەبینیـــن و وەک مانـــگ دەدرەوشـــێنەوە. 
ئەگـــەر ســـەیرکەین، ڕۆماننووســـێکی وەک )کاولـــۆ پۆلـــۆ( 
لەنێـــو زۆربـــەی ڕۆمانەکانـــی بـــە تایبـــەت، )کیمیاگـــەر و یـــازدە 
ـــی ڕاســـت  ـــە ســـەر هێڵێک ـــش ل ـــن، ئی ـــد..( دەبین ـــەک و زاهی خول
دەکات ئەویـــش، )هۆشـــیارکردنەوە و هاندانـــی مرۆڤەکانـــە بـــۆ 
ــە بـــە  ــتنییان بـــە خـــەون و ئومێـــدە گەورەکانیـــان( واتـ گەیشـ
ـــە هەوڵەکانـــت  ـــەوە بگـــرە و ل ـــە ژیان مـــرۆڤ دەڵێـــت )دەســـت ب
بەردەوامبـــە، دواجـــار بـــە ئومێـــد و خەونەکانـــت دەگـــەی..!(، 
چونکـــە مـــرۆڤ بوونەوەرێکـــی وشـــیارە، نابێـــت لـــە ژیـــان 
بـــە ڕووی ئومێدەکانـــی  کۆڵبـــدات و دەرگاو پەنجـــەرەکان 
)ئۆکتاڤیۆپـــاز(  وەک  نووســـەرێکی  گـــەورە  یـــان  دابخـــات، 
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ــەوە و  ــگ و بیرکردنـ ــەر جەنـ ــە بەرامبـ ــک، لـ ــە چاوپێکەوتنێـ لـ
هەســـتی ئـــەم مرۆڤـــە، بـــۆ خۆشەویســـتی و بەرزڕاگرتنـــی 
ــی  ــییەوە، لێـ ــە دوژمنەکانیشـ ــرۆڤ بـ ــەروەری مـ ــوون و سـ بـ

ــن. دەپرسـ
- ئایـــا ئەمـــە کاری لـــە تواناکانـــت کـــرد لـــە ڕقلێبوونـــەوە لـــە 
مـــن  )بەڵـــێ  دەڵێـــت  وەاڵمـــدا  لـــە  ئەویـــش  دوژمنەکانـــت. 
ـــە  ـــەم جەنگ ـــە ئ ـــە ڕەنگ ـــەوەی ک ـــەوە ل ـــە بیرکردن دەســـتمکرد ب
شـــتکی قێـــزەوەن بێـــت بـــەاڵم، بـــە دڵنیاییـــەوە نەمدەتوانـــی 
ئـــەوە بەکەســـانیتر بڵێـــم ڕەنگـــە وایـــان لێکبدایەتـــەوە مـــن 
ــر  ــتم، دواتـ ــەوە تێنەدەگەیشـ ــەدا ئـ ــەو کاتـ ــن لـ ــە مـ ــم، کـ ناپاکـ
ـــەوەی کـــە برایەتـــی ڕاســـتەقینە ئەوەیـــە کـــە  ـــەوە تێگەیشـــتم ل ل
دەبێـــت/ ئـــەو ڕاســـتییە قەبـــوڵ بکەیـــن کـــە دوژمنەکەشـــت 
مرۆڤـــە..! ئەمـــە مانـــای ئـــەوە ناگەیەنێـــت، ببیتـــە هاوڕێـــی 
ڕێـــی  جیاوازییەکانـــەوە  بـــە  بـــەاڵم  نەخێـــر،  دوژمنەکـــەت. 
بـــە  و  ئەوانیتـــر  بەمانـــای   )! بژیـــن..  پێکـــەوە  تێدەچـــێ 
دوژمنەکانیشـــتەوە وەک مـــرۆڤ چـــاو لێبکـــەی،  ناوەڕۆکـــی 
ــتییەکی  ــتی و خۆشەویسـ ــی مرۆڤدۆسـ ــەیە، پەیامێکـ ــەم قسـ ئـ
گەورەیـــە بـــۆ ئاشـــتەوایی و بـــۆ پێکـــەوە ژیـــان. یـــان لەنێـــو 
لـــە  تایبـــەت،  بـــە  بێکـــەس(  دەقـــە شـــیعرییەکانی )شـــێرکۆ 
قەســـیدەی )گۆڕســـتانی چـــراکان(، کـــە هاوارێکـــە  بـــە ڕووی 
ژیانـــدا، لـــە ســـەر جەســـتەی مـــردن ئایکۆنەکانـــی تـــرس یـــان 
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لـــە  دیوێکیتـــر،  بـــە  دەنووســـێتەوە...!  ئـــازادی   و  مانـــەوە 
ــەرەکی  ــی سـ ــە بابەتـ ــا، کـ ــەدەب و ئایدیۆلۆژیـ ــە ئـ ــد بـ پەیوەنـ
ئێمەیـــە، هەمـــوو ئایدیۆلۆژیســـتەکان، بـــە ڕەنـــگ و مەیلـــە 
جۆراوجۆرەکانـــەوە، لـــە هەمـــوو هەلومەرجێـــک و قۆناغەکانـــدا، 
هەوڵییانـــداوە مەوداکانـــی ئـــەدەب و ڕەوتـــی مێژوویـــی و 
نزیکبکەنـــەوە،  یەکتـــری  لـــە  کۆمەاڵیەتییـــەکان  واقیعیەتـــە 
بەمانـــای/ پەیوەنـــدی و پەیوەســـتبوونی ئـــەدەب بـــە ئایدیۆلۆژیـــا 
ــە  ــەوە، )مارکـــس و ئەنجلـــس( لـ ــر بکەنـ ــکان تۆختـ و ملمالنێیـ
ـــان  ـــە زۆر شـــوێنیتر، ئەوەی ـــی( و ل ـــۆژی ئەلمان ـــی )ئایدیۆل کتێب
دووپاتکردۆتـــەوە کـــە )هـــەر دەســـەاڵتێک و الیەنێـــک کـــە 
لـــە هەمانـــکات،  بـــن  ئامرازەکانـــی بەرهەمهێنـــان  خاوەنـــی 
خاوەنـــی ئامرازەکانـــی فکریـــش دەبـــن..( هەروەهـــا )لیـــۆن 
ترۆســـکی(ش لەســـەر ڕۆشـــنایی بنەماکانـــی ئـــەم بیرکردنەوەیە 
بەهـــای  بـــە  گرینگـــی  شـــۆڕش(،  و  )ئـــەدەب  کتێبـــی  لـــە 
ئایدیۆلۆژیـــا و شـــۆڕش دەدات لـــە کاری ئەدەبـــی و هونەریـــدا، 
ئـــەو پێیوایـــە، مـــرۆڤ لـــە کۆمەڵـــی ســـەرەتاییەوە، لەوکاتـــەوەی 
ئامرازەکانـــی بەرهەمهێنـــان لـــە گشـــتییەوە گـــۆڕاوە بـــۆ تـــاک 
مرۆڤـــەکان  لەالیـــەک  مـــرۆڤ  چەوســـاندنەوەی  لەوێـــوە، 
چینـــە  و  تایبـــەت  خاوندارێتـــی  و  پێکـــردووە  دەســـتی 
جیـــاوازەکان دروســـتبوون، بۆیـــە لـــە ئـــەدەب و شـــۆڕش دا 
دەڵـــێ، )لەهـــەر قوناغێکـــی مێژوویـــی، هـــەر لـــە کۆیالیەتـــی و 



39ناڵە حەسەن

و  خواپێـــداوەکان  ســـەرمایەدارییەوە،  و  دەرەبەگایەتـــی 
دەســـەاڵتداران خـــاوەن ئـــەدەب و ڕۆشـــنبیری خۆیـــان بـــوون، 
ـــەوە و دەســـەاڵتی  ـــە مان ـــری ل ـــەدەب و ڕۆشـــنبیرییەک بەرگ ئ
ئـــەوان بـــکات، بۆیـــە پڕۆلیتاریـــاش دەبـــێ خـــاوەن ئـــەدەب و 
ڕۆشـــنبیری خـــۆی بێـــت.( دیســـانەوە لەســـەرەتا و بەشـــی 
یەکەمـــی ئـــەم کتێبـــەدا دەڵـــێ، ) شۆڕشـــی بەلشـــەفیک لـــە 
ئۆکتۆبـــەری ســـاڵی 1917 دا،  نەبـــووە هـــۆی ڕووخاندنـــی 
دەســـەاڵتی حکومەتـــی )کیرینســـکی( بـــە تەنیـــا بەڵکـــو، بـــووە 
ـــی هەمـــوو سیســـتەمە کۆمەاڵیەتییەکـــەی کـــە  هـــۆی ڕووخاندن
بـــە  بنیادنرابـــوو،  تایبـــەت  خاوەندارێتـــی  بنەمـــای  لەســـەر 
ڕۆشـــنبیری و ئەدەبەکەشـــیەوە، بەتایبـــەت ڕووخانـــی ئەدەبـــی 
بـــەر لـــە شـــۆڕش...( لـــەم تێڕوانینانـــەی ترۆتســـکی بـــە ئاشـــکرا 
و  شـــۆڕش  بـــە  ڕۆشـــنبیریی  و  ئـــەدەب  وابەســـتەبوونی 
ـــاوکات، بەشـــداری  ـــدرێ و ه ـــەکان و دەســـەاڵتەکان دەبین چین
ـــدا.  ـــە ئابـــووری و کۆمەاڵیەتییەکان ـــە ملمالنێی ـــە ل ـــی ئەدەب کردن
بیروڕاکانـــی  و  ئۆکتۆبـــەر  شۆڕشـــی  ســـەرکەوتنی  دوای 
ــە تایبـــەت )لینیـــن و ترۆتســـکی(،  ــە بـ بیرمەندانـــی ئـــەم ڕەوتـ
زۆرێـــک لـــە فەیلەســـوفەکان و نووســـەرەکان و قوتابخانـــە 
ــتی  ــری سۆشیالیسـ ــەری بیـ ــە ژێرکاریگـ ــەکان، کەوتنـ ئەدەبییـ
بیرمەندەکانییـــەوە، یەکێـــک لەوانـــە سوریالیســـتەکان، ئەوەتـــا 
لـــە کتێبـــی )چەمکـــە دەروونییـــەکان و دەقـــی ئەدەبـــی( دا 
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هاتـــووە، )لـــە ســـاڵی 1938 کاتێـــک ترۆتســـکی لـــە مەکســـیک 
دەبێـــت )ئەنـــدرێ بریتـــۆن( ســـەردانی دەکات و لەویـــدا لەگـــەڵ 
ـــە هاوبەشـــی  ـــرا( مانیفێســـتێک ب ـــە ئیمـــزای )دیاگـــۆ ڕیڤێ ـــەو ب ئ
ــە  ــاوی )بـــەرەو هونـــەری شۆڕشـــگێڕی( لـ ــنەوە بەنـ دەنووسـ
روانگـــەی کۆمۆنیســـتییەوە بنەماکانـــی هونـــەری شۆڕشـــگێڕی 
دادەڕێـــژن، لـــەم مانیفێســـتە هەوڵـــدەدەن بەڕوونـــی ئـــەوە 
کێشمەکێشـــی  پـــڕ  دنیـــای  لـــە  کـــەوا،  بخـــەن  بەرچـــاو 
ـــاوەوەی  ـــی ن ســـەرمایەداریدا سروشـــتی حـــەز و ئارەزووەکان
دەرەوەی  لەگـــەڵ سروشـــتی  ناکۆکـــە  هونەرمەنـــد،  تاکـــی 
ـــەدەب  ـــی )ئ ـــە بەشـــێکیتری کتێب واقیعـــی خـــود..!(، ترۆتســـکی ل
و شـــۆڕش( دا، بـــاس لـــە گـــەورە شـــاعیری سومبولیســـتی 
ـــە فـــۆڕم و  ڕووســـی )ئەلیکســـاندەر بلـــۆک( دەکات و ڕەخنـــە ل
زمـــان و ســـتایلی ئـــەم شـــاعیرە  دەگرێـــت، لـــەوەی کـــە/ 
لەژیـــر  تونـــدی  بـــە  و  نەکـــردووە  شۆڕشـــی  بەشـــداری 
کاریگـــەری تەســـەوف دایـــە، بـــە شـــاعیرێکی ڕەمـــزی و لیریکـــی 
ئەدەبەکـــەی  وایـــە  پێـــی  و  دەبـــات  نـــاوی  ڕۆمانتیکـــی  و 
ــەوە  ــارە ئـ ــە...!  دیـ ــەدەرەوەی ژیاندایـ ــۆک لـ ــاندەر بلـ ئەلیکسـ
ئـــەدەب و شـــیعر و  بـــۆ  تێنەگەیشـــتنە  لەهەرشـــتێک  بـــەر 
بەهاکانـــی زمـــان، دواجاریـــش بێبەهاکردنـــی نوێخوازییـــە لـــە 
ئـــەدەب و شـــیعردا . ئێمـــە لـــەو ڕوانگەیـــەوە ڕەخنـــە لـــە 
ــدا  ــە ئەدەبـ ــە، لـ ــن کـ ــتەکان دەگریـ ــکی و ئایدیۆلۆژیسـ ترۆتسـ
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ــادەن،  ــی نـ ــتایل و جوانـ ــان و سـ ــە زمـ ــۆ بـ ــی ئەوتـ گرینگیەکـ
تەنهـــا الیەنـــی ئایدیۆلـــۆژی و شۆڕشـــیان بـــۆ گرینگـــە، وەک 
ئـــەوەی ئـــەدەب و هونـــەر ئۆرگانێکـــی حزبـــی بـــن، بۆیـــە وەک 
ـــو  ـــەدەب لەنێ ـــەاڵم، پیویســـتە ئ ـــن ب ـــان دەهێن ـــک بەکاری هۆکارێ
کایە و ڕووبەرە مرۆییەکەی خۆی بمێنێتەوە و ســـەربەخۆیی 
دیوێکیتـــر،  بـــە  نـــەدات.  دەســـت  لـــە  خـــۆی  بەهاکانـــی  و 
ئایدیۆلۆژیـــا هەوڵـــی شـــێواندنی گوتـــاری ئەدەبـــی دەدات، 
ـــو  ـــەدەب لەنێ ـــەی ئ ـــە پێچەوان ـــۆژی ب ـــاری ئایدیۆل ـــە گوت چونک
ـــردن( ـــگ و ویرانک ـــدن و جەن ـــرس و تۆقان ـــری )ت ـــدا هەڵگ خۆی
ە، هەمـــوو ئایدیۆلۆژیـــاکان لـــە هەوڵـــی بەدیهێنانـــی گۆڕانـــن لـــە 
ـــە ئاراســـتەی بەرنامـــە و ئامانجـــە دیاریکراوەکـــەی  ـــدا ب کۆمەڵ
ـــێ و شـــۆڕش و  ـــۆ ملمالن ـــان ب ـــەوە پەنای ـــەم ڕیگەی ـــان.  ل خۆی
جەنـــگ و خوێـــن بـــردووە. ئایینـــەکان بـــۆ باڵوبوونـــەوەی 
تـــەواوی  بەســـەر  ســـایەکردن  و  بیربڕواکەیـــان  و  ئاییـــن 
و  خورافـــی  چیڕۆکـــە  بـــە  گرتـــووە  دەســـتییان  کۆمەڵـــدا، 
ـــک(  ـــە دروســـتکردنی )بەهەشـــت و دۆزەخێ ـــەوە، ب وەهمییەکان
لـــەو دنیـــا و بەخشـــینی هەمـــوو دەســـەاڵتێک بـــە خـــودا. بـــەاڵم، 
هـــەر  مانایـــەی  بـــەو  تۆقێنـــەر،  و  ترســـناک  دەســـەاڵتێکی 
بڕواکارێـــک کـــە پەیامەکانـــی خـــودا جێجەجـــێ نـــەکات ئیتـــر، 
لەودنیـــا بـــە ئاگـــری دۆزەخ دەســـووتێت، کتێبـــە ئاســـمانییەکان 
ــەرچاوە  ــە سـ ــن لـ ــە یەکێکـ ــناکانە، کـ ــارە ترسـ ــەم گوتـ ــڕن لـ پـ
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ــن، د.  ـــژی بەرهەمدەهێنـ ــرس و توندوتی ــە تـ ــەکان کـ بنەڕەتییـ
محەمـــەد کەمـــال لـــە کتێبـــی )نیشـــتیمانی فەلســـەفەدا( بـــاس لـــە 
ترســـی منداڵـــی خـــۆی دەکات، لـــە )ئاییـــن و خـــودا( دا دەڵـــێ 
ـــۆڕ و دۆزەخ  ـــو گ ـــە ســـزادانی نێ ـــم ل ـــەوە گوێ ـــە منداڵیی ـــن ل )م
دەگـــرت و ترســـێکی گـــەورە لـــە خـــوا کەوتـــە نێـــو دڵمـــەوە. 
وەکـــو منداڵێـــک لـــە خـــوا دەترســـام و نەمدەتوانـــی، وەکـــو 
هێزێکـــی میهرەبـــان و پـــڕ بەزەیـــی بیناســـم.( لـــە شـــوێنێکیتری 
ـــەوە  ـــەی ئایینەکان ـــە ڕێگ ـــن خـــوام ل ـــت، ) م ـــب دەڵێ ـــان کتێ هەم
ـــۆ  ـــەوە کێشـــەی خـــوا ب ـــە منداڵیی ـــی دەترســـام، ل دەناســـی و لێ
مـــن کێشـــەیەکی گـــەورە بـــوو. بـــەردەوام وەک دەســـەاڵتێکی 
ـــدا  ـــژووی مرۆڤایەتی ـــە مێ ـــە پێشـــچاوم.(، ل هەڕەشـــەکەر دەهات
ــەکان و  ــەکان و ئایینـ ــوان خێلـ ــی/ نێـ ــەڕو ملمالنێـ کەمنیـــن شـ
هەمیشـــە  مرۆڤایەتـــی  مێـــژووی  چینـــەکان،  و  نەتـــەوەکان 
ڕووبـــاری خوێنـــی پیـــا ڕۆشـــتووە، هەمیشـــە ملمالنێـــکان بـــە 
یەکالیـــی  ئەویتـــر  بـــە کوشـــتنی  و  توندوتیـــژی  جەنـــگ و 
لـــە کتێبـــی )ئایدیۆلـــۆژی  بۆتـــەوە، )مارکـــس و ئەنجلـــس( 
ئەلمانـــی( دا، ڕەخنـــە لـــە فەیلەســـوفەکانی ئـــەو ســـەردەمە و لـــە 
هیگلییـــە الوەکان دەگـــرن و دەڵێـــن )لەوێـــوە کـــە بەگوێـــرەی 
و  ئینســـانەکان  پەیوەنـــدی  الوەکان(  )هیگلییـــە  خەیااڵتـــی 
ڕێگرییەکانـــی  و  کۆتوبەنـــدەکان  کارەکانییـــان،  ســـەرجەم 
ئـــەوان، بەرهەمـــی هەســـتی ئەوانـــە، هەربۆیـــە ئـــەوان مەنتقیانـــە 
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ــە  ــانەکان کـ ــەردەم ئینسـ ــە بـ ــە دەخەنـ ــە ئەخالقییـ ــەم حوکمـ ئـ
هۆشـــیاری ئێســـتایان بە هۆشـــیارییەکی ئینســـانی، ڕەخنەگرانە 
یـــان خۆیەتـــی بگۆڕنـــەوە، تـــا لـــەم ڕێگایـــەوە ڕێگرییەکانیـــان 
البـــەرن..( یـــان لـــە هەمـــان کتێـــب دەڵێـــن )ئـــەم خواســـتی 
لێکدانەوەیەکـــی  خواســـتی  بەمانـــای  وشـــیارییە  گۆڕینـــی 
ـــەو دنیایـــەی کـــە هەیـــە، واتـــە بـــە رەســـمی ناســـینی  جیـــاوازە ل
ئـــەم دنیاییـــە لـــە ڕێـــگای لێکدانـــەوەی جیـــاوازەوە...(، بـــە 
کورتییەکـــەی ڕەخنـــەی مارکـــس و ئەنجلـــس لـــە هیگلییـــە 
ـــا واقیعییـــەی  ـــەم دنی ـــە دژی ئ ـــەوان ل ـــوو/ کـــە ئ الوەکان ئەوەب
کـــە هەیـــە ناجەنگـــن و دەیانەوێـــت لـــە ڕێـــگای تەفســـیرکردن و 
لـــە رێـــگای پـــەرەدان بـــە وشـــیاری کۆمەڵگـــە گۆڕانـــگاری 
ـــان  ـــە بەردەمی ـــەکان ل ـــن و بەربەســـت و ڕێگریی بەدەســـت بهێن
و  هـــەوڵ  ئەمجـــۆرە  ئـــەوان  بەبـــڕوای  کـــە  البـــەرن، 
بیرکردنەوانـــەش بەرگریکردنـــە لـــەو سیســـتەمە کۆمەاڵیەتـــی 
پێیوایـــە/  مارکـــس  بۆیـــە  هەیـــە.  کـــە  ئابوورییـــەی  و 
فەیلەســـوفەکان هـــەر نابێـــت تەفســـیری دنیـــا بکـــەن و بەڵکـــو 
دەبێـــت هەوڵـــی گۆڕینیشـــی بـــدەن. بـــەالی مارکســـیش گۆڕیـــن 
دەبـــێ لـــە ڕێـــگای شۆڕشـــی پڕۆلیتاریـــاوە بێـــت و سیســـتەم و 
دەســـەاڵتی مەوجـــود الببـــرێ و لـــە جێگایـــدا سیســـتەمێکی 
نـــوێ دابمەزرێـــت کـــە، لەســـەر بنەمـــای وەاڵمدانـــەوە بـــە 
بنەمـــای  لەســـەر  واتـــە  و  ســـەرمایە(  و  )کار  کێشـــەی 
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خاوەندارێتـــی گشـــتییەوە ســـەرچاوە بگرێـــت. ئیـــدی ئـــەم 
شۆڕشـــە جینایەتییـــەش دواجـــار دەســـتبردنە بـــۆ جەنـــگ، 
ـــی  ـــکاری و بەرهەمهێنان ـــە کاوڵ ـــکات، جگـــە ل جەنگیـــش زۆربەی
هیـــچ  و  نییـــە  مانایەکیتـــری  هیـــچ  توندوتیـــژی  و  تـــرس 
بەرهەمێکیتـــری نابێـــت. دواجاریـــش/ کێشـــە و ملمالنـــێ و 
جیاوازییەکانیـــش هـــەر لەشـــوێن خۆیـــان دەمێننـــەوە، ئیتـــر 
بینیمـــان، نـــە جەنگـــی نێـــوان تایفـــەکان و خێلـــەکان و نەتـــەوەکان 
و چینـــەکان، یـــان نـــە جەنگـــە جیهانییـــەکان، هیچـــکام لـــەم 
جەنگانـــە نەیانتوانـــی خۆشـــبەختی و ژیانێکـــی باشـــتر بـــۆ 
وێرانکردنـــی  تـــرس  لـــە  جگـــە  بەرهەمبهێنـــن،  مرۆڤـــەکان 
شارســـتانییەت و خوڵقاندنـــی حەمامـــی خوێـــن و کوشـــتنی 
ڕاســـتای  لـــە  نەهـــات.  بەرهـــەم  لێـــوە  هیچیتـــری  ژیـــان، 
بیرکردنـــەوە لـــە جەنـــگ و گاریگەرییـــە نێگەتیڤەکانـــی )ئەلبێـــرت 
ئەنیشـــتاین( لـــە ســـاڵی 1932 دا، نامەیـــەک بـــۆ )ســـیگمۆند 
و  ئەنیشـــتاین  نامەکـــەی  دواتـــر  دەنووســـێت،  فرۆیـــد( 
نـــاوی  بـــە  چاپدەکـــرێ  کتێبێـــک  لـــە  فرۆیـــد  وەاڵمەکـــەی 
)پاڵنەرەکانـــی جەنـــگ(، پوختـــەی پرســـیارەکەی ئەنیشـــتاین 
ئەوەیـــە )ئایـــا لـــە بەرامبـــەر کارەســـاتی شـــوومی شـــەڕدا، 
ڕێگایەکـــی ڕزگاری هەیـــە بـــۆ مرۆڤایەتـــی؟( هەرچەنـــدە خـــۆی 
زۆر نائومێـــدە لـــە وەرگرتنـــەوەی وەاڵمێکـــی ئیجابـــی بـــەاڵم 
زێتـــر مەبەســـتیەتی لـــەوە تێبـــگات کـــەوا، لەبـــاری دەروونیـــەوە، 
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ئایـــا دەکرێـــت کار لـــە مـــرۆڤ بکرێـــت مەیلـــی بـــۆ جەنـــگ و 
وێرانـــکاری کەمبکرێتـــەوە..!؟ چونکـــە خـــۆی تـــا ئاســـتێک لـــەوە 
گەیشـــت بـــوو کـــە، مـــرۆڤ لەبـــاری دەروونییـــەوە مەیلێکـــی 
بـــۆ جەنـــگ و ویرانکـــردن هەیـــە، یـــان لەنێـــو نامەکەیـــدا دەڵـــێ/ 
ــەوەی  ــەر ئـ ــت مەگـ ــەڕ لەناوبەرێـ ــت شـ ــتێک ناتوانێـ ــچ شـ )هیـ
مرۆڤـــەکان خۆیـــان نەڕۆنـــە بەرەکانـــی جەنـــگ..!(، )فرۆید(یـــش 
بەدرێـــژی وەاڵمـــی )ئەنیشـــتاین( دەداتـــەوە و لـــە ســـەر زۆرێـــک 
بڕگـــە و الیەنـــی جیـــاوازی نامەکـــە قســـە دەکات، فرۆیـــد لـــە 
جەنـــگ  مێـــژووی  دەکات،  جەنـــگ  باســـی  وەاڵمەکـــەی 
بـــە مێـــژووی دەســـەاڵت و ســـەرمایە، کـــە  دەبەســـتێتەوە 
پێیوایـــە، دەســـەاڵت و ســـەرمایە، شـــوێن بـــە هـــەر غەریـــزەو 
بیرکردنەوەیەکـــی ئینســـانی چـــۆڵ دەکـــەن. جەنـــگ و وێنـــکاری 
هۆکارەکانییـــان هەرچییـــەک بـــن بـــەاڵم، بەدیوێکـــدا پەیوەنـــدی 
بـــە  چونکـــە،  هەیـــە  مرۆڤەکانـــەوە  دەروونـــی  بەبـــاری 
دوو  ئـــەم  پاڵنـــەری  لەژێـــر  مـــرۆڤ  گشـــتی  شـــێوەیەکی 

غەریزەیە ئیش دەکات  ئەوانیش،
- یەکـــەم/ مەیلـــی عەشـــق و خۆشەویســـتی، کـــە پارێـــزگاری 
لـــە ژیـــان و لـــە نەفـــس و ئـــارەزووە ئیرۆتیکـــەکان دەکات، ئـــەم 

غەریزەیـــەی بـــە )ئیـــرۆس( یـــان )عەشـــقی(  ناوبـــردووە. 
- دووەم/ ئـــەم غەریزانـــەی لەناوبـــردن و مردنیـــان دەوێـــت، 
یـــان غەریـــزەی جەنـــگ و وێرانکـــردن، دواتـــر بـــە )ســـاناتۆس( 
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ـــردووە. ـــاوی ب ـــزەی )مـــەرگ( ن ـــە غەری ـــان ب ی
ــانەی  مێـــژووی ئـــەم دوو چەمکـــەش دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ئەفسـ
خۆشەویســـتییە  خـــوای  )ئیـــرۆس  لەوێـــدا  کـــە  یۆنانـــی، 
و  بـــەزم  خـــوای  ئەمیـــش  کـــە  ئەفرۆدیتەیـــە،  کـــوڕی  و 
خـــودای  ساناتۆســـیش  بـــووە..  زایەندییـــەکان  ئـــارەزووە 
ــد  ــووە(. فرۆیـ ــەو بـ ــی شـ ــەوەی خوداوەندەکانـ ــە نـ ــە، لـ مردنـ
لـــە ئاکامـــی لێکۆڵینـــەوەی لـــە بـــارە ناڕێکەکانـــی پەیوەندییـــە 
ناتەندروســـتییەکانی نێـــوان مرۆڤـــەکان، ئـــەم دوو چەمکـــەی 
بەکارهێنـــاوە، هەرەهـــا هـــەر یەکێـــک لـــەم غەریزانـــەش ناتوانـــن 
بـــە تەنیـــا و بـــە بـــێ ئەویـــدی چااڵکـــی بـــکات و هەریەکەیـــان 
ــەنگدا  ــەیەکی هاوسـ ــە هاوکێشـ ــب و لـ ــەک هاوتەریـ ــا ڕادەیـ تـ
دەبـــن، چونکـــە لـــە بنەڕەتـــدا/  مـــرۆڤ پێکهاتەیەکـــی ئاڵـــۆزە 
بـــە شـــێوەیەکی خۆڕســـک زۆرێـــک لـــە کار و ڕەفتارەکانـــی لـــە 
ژێـــر کاریگـــەری ئـــەم دوو غەریزەیـــە دەبێـــت، واتـــە غەریـــزەی 
)عەشـــق و وێرانگـــردن یـــان ژیـــان و مـــەرگ(. فرۆیـــد لـــە ئاکامـــی 
ـــگ  ـــزەی جەن ـــەو ئاکامـــەی/ غەری ـــی گەیشـــتۆتە ئ توێژینەوەکان
ــی  ــەر بوونەوەرێکـ ــی هـ ــە ناخـ ــە لـ ــردن غەریزەیەکـ و وێرانکـ
ــی  ــردن و گەیاندنـ ــتی وێرانکـ ــا ئاسـ ــش دەکات، تـ ــدوو ئیـ زینـ
ــتنی  ــۆ کوشـ ــا بـ ــک پەنـ ــرۆڤ کاتێـ ــان، مـ ــی بێگیـ ــە توخمێکـ بـ
ـــۆکار  ـــەر ه ـــرداری کوشـــتنە ه ـــەم ک ـــەر ئ ـــات، ئەگ ـــر دەب ئەویت
و ئامانجێکـــی لـــە پشـــت بێـــت بـــەاڵم، بەدیوێکیتـــر/ هەوڵدانێکـــە 
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بـــۆ تێربونـــی غەریزەکانـــی خـــودی مـــرۆڤ خـــۆی. مەیلـــی 
جەنـــگ و شـــەڕانگێزی یـــان غەریـــزەی مـــەرگ، )کاتێـــک دەبێتـــە 
غەریزەیەکـــی وێرانکـــەر کـــە بەیارمەتـــی ئەندامێکـــی تایبـــەت 
لـــە بەرامبـــەر شـــتێکی دەرەکیـــدا کەڵکـــی لێوەردەگیرێـــت( 
ــیدار  و  ــک مەترسـ ــە کاتێـ ــزەی مردنـ ــەم غەریـ ــای/ ئـ ــە مانـ بـ
ترســـناکە ئەوکاتـــەی دەگوازرێتـــە دەرەوە بـــۆ نێـــو کایـــەی 
سیاســـەت و ملمالنێـــکان. هەرچەنـــدە فرۆیـــد پێیوایـــە گـــەر 
مـــرۆڤ هەوڵـــدا دەتوانێـــت کایـــەی عەشـــق و خۆشەویســـتی 
بـــە هێزتـــر بـــکات لـــە کایـــەی جەنـــگ و وێرانـــکاری، ئەویـــش 
لـــە  تاکەکەســـیدا  زۆری  بەســـەر  ســـەرکەوتن  بـــەوەی/ 
ــەورە  ــی گـ ــۆ کۆمەڵەیەکـ ــەاڵت بـ ــتنەوەی دەسـ ــەی گواسـ ڕێگـ
ممکیـــن دەبێـــت، کۆمەڵگەیـــەک کـــە یەکگرتنـــی ئیحساســـی 
ئەندامەکانـــی دەبێتـــە گرەنتـــی مانـــەوە و بەردەوامبوونـــی، 
ـــا لەســـەر  ـــی تاکەکەســـیەکانە، ت ـــە ئازادی ـــەم کۆمەڵەی یاســـای ئ
ـــارام  ـــە شـــێوەیەکی ئ ـــەکان ب ـــی تاک ـــەوە ژیان ـــە پێک ـــەم بنەمای ئ
ــەم  ــێکی لـ ــد ئاسایشـ ــەاڵم فرۆیـ ــت..( بـ ــۆگەر بێـ ــن و مسـ دابیـ
تەنهـــا  پێیوایـــە  و  دادەنـــێ  وەهمـــی  شـــتێکی  بـــە  چەشـــنە 
ــەوە  ــە بنەڕەتـ ــە لـ ــت. چونکـ ــا دەکرێـ ــدا وێنـ ــای تیۆریـ ــە دنیـ لـ
کۆمەڵگـــە خـــاوەن تاکگەڵێکـــە بـــە دەســـەاڵت و توانـــای جیـــاواز 
و نایەکســـانیەوە..! هـــەر بۆیـــە بیرۆکـــەی جەنگیـــش بـــە تـــەواو 
ڕەت ناکاتـــەوەو دەڵـــێ، )ناکرێـــت لـــە بنەرەتـــەوە هەمـــوو 
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ـــا ئەوکاتـــەی ئیمبراتۆریەتـــەکان  شـــەڕەکان مەحکـــوم بکرێـــن ت
کـــە  هەیـــە  بوونیـــان  نەتەوەگەڵیـــک  و  دەســـەاڵتەکان  و 
بێبەزەییانـــە ئامـــادەی لەناوبردنـــی ئەوانیدیکـــەن، ئەوانیدیـــش 
دەبێـــت خۆیـــان بـــۆ شـــەڕ پـــڕ چـــەک بکـــەن...!( بـــەاڵم لـــە 
هەمانـــکات بـــاوەڕی وابـــووە کـــەوا/ هەمـــوو ئـــەو شـــتانەی کـــە 
ـــوان  ـــەوەی هەســـتی نێ ـــدی و لێکنزیکبوون ـــە هـــۆی پەیوەن دەبن
ــەڕدا  ــەڵ شـ ــەوە لەگـ ــە ڕووبەرووبوونـ ــت لـ ــەکان، دەبێـ مرۆڤـ
بـــەکار ببرێـــن، بەمانـــای ئەوانیتریـــش وەک مـــرۆڤ ســـەیر 
ــر هاوتەریـــب  ــد زێتـ ــە مرۆییـــەی فرۆیـ ــەم تێڕوانینـ ــن. ئـ بکرێـ
دێتـــەوە لەگـــەڵ ئـــەدەب و گوتـــاری ئەدەبـــی، لـــە ڕوانگـــەی ئـــەم 
ـــت  ـــت دەڵێ ـــە بەلشـــەفیکەکان دەگرێ ـــەش ل ـــە ڕەخن بیرکردنەوان
)بەلشـــەفیکەکانیش هیـــوادارن لـــە ڕێگـــەی بـــە دەســـتهێنان و 
دابینکـــردن و زەمانەتکردنـــی پێویســـتییە مادییـــەکان و هەرەهـــا 
لـــە نێـــو ئەندامانـــی کۆمەڵگـــەدا،  دروســـتکردنی یەکســـانی 
شـــەڕەنگێزی لەنێـــو مرۆڤەکانـــدا لەناوبـــەرن بەبۆچوونـــی مـــن 
هیوایەکـــی پـــووچ و خەیاڵێکـــی الوازە.( یـــان دەڵێـــت )ئـــەوان 
لـــە ئێســـتا تـــا ڕادەیەکـــی بـــاش چەکیـــان لەبـــەر دەســـتدایە و 
تەنانـــەت زەحمەتـــی نـــادەن بەخۆیـــان، کـــە پەیڕەوانـــی خۆیـــان 
لـــە ڕقەبەرایەتـــی و نەفـــرەت، بەرامبـــەر ئەوانیـــدی بگێڕنـــەوە..(  
لێـــرەدا بـــەم ڕاســـتییە دەگەیـــن کـــەوا قوواڵیـــی و ناوەڕۆکـــی 
هەمـــوو ئایدۆلۆژیایـــەک بریتییـــە لـــە/ پاســـاو هێنانەوەیەکـــی 
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ـــە  ـــاو ئامانجێکـــدا کـــە ل ـــە بـــۆ کوشـــتنی ئەویتـــر، لەپێن لۆجیکییان
ئاینـــدەدا دیتـــە دی..!  بەلشـــەفیکەکان بـــەم هەمـــوو بانگەشـــە 
ـــی  ـــی کۆمەاڵیەت و دروشـــمانەوە کـــە بـــۆ یەکســـانی و عەداڵەت
و بەهـــا مرۆییەکانیـــان هەبـــوو کەچـــی، کاتێـــک گەیشـــتن بـــە 
دەســـەاڵت نـــەک هـــەر نەیانتوانـــی  کێشـــەکان چارەســـەر 
مســـۆگەر  تاکـــەکان  بـــۆ  یەکســـانی  و  ئـــازادی  و  بکـــەن 
بکـــەن بەڵکـــو، گۆڕســـتان و قەســـابخانەیان بـــۆ ڕکابـــەر و 
نەیارەکانیـــان خوڵقانـــد، نەیانتوانـــی ڕق و نەفرەتەکانییـــان 
ئـــەم ســـەرکوتکردن و  بەرامبـــەر ئەوانیـــدی کەمبکەنـــەوە، 
واتـــە،  )لینیـــن(  مەرگـــی  لەپـــاش  شـــەڕانگێزییەش  مەیلـــی 
ـــا )ترۆتســـکی(  ـــە، ئەوەت لەســـەردەمی )ســـتالین( گەیشـــتە لوتک
بـــە ناچـــاری ڕوســـیا جێدەێڵـــێ و ڕوو لـــە هەنـــدەران دەکات، 
لـــە غوربەتـــدا درێـــژە بـــە کاروچااڵکییـــەکان و نووســـینەکانی 
لـــە  بـــووە  یەکێـــک  ترۆتســـکی  ئـــەوەش،  لەگـــەڵ  دەدات، 
بیرمەنـــد و کەســـایەتییە ســـەرەکییەکانی شۆڕشـــی ئۆکتۆبـــەر، 
لێـــرەدا دووبـــارەی دەکەمـــەوە، لـــەم وتارەمـــان مەبەســـتمان 
ــەت  ــە تایبـ ــن، بـ ــاکان بکەیـ ــی ئایدیۆلۆژییـ ــە دژایەتـ ــەوە نییـ ئـ
مارکســـیزم، چ وەک ئایدیۆلۆژیـــا یـــان وەک فەلســـەفە، مـــن 
پێموایـــە/ تـــا ملمالنێـــی چینـــەکان و چەوســـاندنەوەی مـــرۆڤ 
لەالیـــەن مـــرۆڤ و تـــا کێشـــەی کار و ســـەرمایە مابێـــت، 
ـــە  ـــت، ب ـــە مارکـــس و مارکســـیزم دەبێ ـــی پێویســـتی ب مرۆڤایەت
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بـــڕوای مـــن ئـــەوە مرۆڤەکانـــن نەیانتوانیـــوە مارکـــس وەکـــو 
خـــۆی بخوێننـــەوە، یـــان لـــە کایـــەی ئابـــووری سیاســـی و 
کۆمەاڵیەتیـــدا بـــە شـــیوەیەکی دروســـت بـــەکاری بهێنـــن، لـــە 
دواجـــاردا/ ئـــەوەی مەبەســـتی ئێمەیـــە پەیوەنـــدی ئایدیۆلۆژیـــا 
و ئـــەدەب و هەروەهـــا گوتـــاری ئەدەبییـــە، بـــەو مانایـــەی/ 
ئـــەدەب نابێـــت ببێتـــە هـــۆکار بـــۆ هیـــچ ئایدیۆلۆژیایەکـــی 
ـــەوە تێبگەیـــن  ـــە دەبـــێ ل دیاریکـــراو بـــە مارکسیزمیشـــەوە، بۆی
ـــان پێویســـتی  ـــوون و گەشـــە و پێشـــکەوتن، ژی ـــۆ بەردەوامب ب
ــەرچاوەی  ــە سـ ــەکان ببنـ ــە جیاوازییـ ــە، واتـ ــە جیاوازییەکانـ بـ
ـــان، نـــەک جەنـــگ و  ـــەوەی ڕەوتـــی ژی ـــرا خواڵندن گەشـــە و خێ
وێرانکـــردن، ئێمـــە لـــە چوارچێـــوەی گوتـــاری ئەدەبـــی باســـمان 
لـــەوە کـــرد کـــەوا/ مرۆڤـــەکان بـــە هەمـــوو جیاوازییەکانیانـــەوە 
ـــاری  ـــا و گوت ـــەاڵم ئایدیۆلۆژی ـــن. ب ـــدا بژی ـــەڵ یەک ـــن لەگ دەتوان
ژیاندۆســـتییە  مەیلـــە  ئـــەم  لەســـەر  ناتوانـــێ  ئایدیۆلـــۆژی 
ئیشـــبکات و خۆشەویســـتی لەنێـــوان مرۆڤـــەکان بەرهەمبهێنـــێ. 
ئایدیۆلـــۆژی  گوتـــاری  لەنێـــو  ئەویـــدی  بەمانایەکیتـــر، 
ــا  ــە ئایدیۆلۆژیـ ــە، چونکـ ــەربەخۆی نییـ ــازاد و سـ ــی ئـ بوونێکـ
لەدواجـــاردا،  دەڕوات  ڕێگایەکـــدا  بـــە  بنەرەتـــەوە،  لـــە 
ـــە دەســـەاڵتیش  ـــە دەســـەاڵت. گەیشـــتن ب ئامانجـــی گەیشـــتنە ب
ـــی  ـــی/ خوڵقاندن ـــگ، یان ـــی شـــۆڕش و جەن ـــای، بەرپاکردن بەمان
ـــەکان..!  ـــەوە بەســـەر الشـــەی مرۆڤ ـــن و پەڕین ـــاری خوێ ڕووب



51ناڵە حەسەن

ئیتـــر گـــەر چاوێـــک بـــە مێـــژووی مرۆڤایەتـــی و بەتایبـــەت 
ئایدیۆلۆژییـــاکان بخشـــێنینەوە دەبینـــن، )کۆمۆنیـــزم ســـتالین و، 
ـــالدن  ـــەر و مۆســـۆلینی، ئیســـالمیش بن نەتەوەپەرســـتیش هیتل
و ئەبوبەکـــر بەغـــدادی..!( بەرهەمهێنـــا، ئەدەبیـــش/ شکســـپیر و 
تۆلســـتۆ و دەستۆفســـکی و هەمەنگـــوای و کامـــۆ و کافـــکا و 
ـــەوە  ـــە دواجـــاردا ب ـــی و...، ل ـــرۆدا و ناڵ ـــوز و نی ـــب مەحف نەجی
دەگەیـــن کـــە گوتـــاری ئەدەبـــی/ لەســـەر غەریـــزەی ژیاندۆســـتی 
ئیـــش دەکات، واتـــە پڕاوپـــڕە لـــە عەشـــق و خۆشەویســـتی و 
ئاشـــتەوایی و ڕێزگرتـــن لـــە مـــاف و ئـــازادی تاکـــەکان. بـــەاڵم، 
ـــزەی مـــەرگ ئیشـــدەکات،  ـــۆژی لەســـەر غەری ـــاری ئایدیۆل گوت
واتـــە جەنـــگ و وێرانکـــردن و پێشـــێلکردنی مـــاف و ئـــازادی و 

ــر...!  ــتنی ئەوانیتـ کوشـ

فێبروەری2019
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سەرچاوەکان :

- کتێبی )ئەنتۆلۆژی بنەڕەتی و بوونی مرۆڤ ).. نووسینی 
د. محەمەد کەمال

- کتێبی )نیشتیمانی فەلسەفە)گەشتێک لەگەڵ دکتۆر محەمەد 
کەمالدا / هەرێم عوسمان

- کتێبی )نێچە فەیلەسوفێکی بەرزەفڕ).. وەرگێڕانی حەیدەر 
عەبداڵ 

ئەنجلس)،  و  )مارکس   ئەلمانی)..  )ئایدیۆلۆژی  کتێبی   -
وەرگێڕانی )سەالم مارف)

- کتێبی )ئەدەب و شۆڕش )لیۆن ترۆتسکی 
Litreture and Revolution(.. Leon Trotsky( -

ناڵە   .. ئەدەبی(  دەقی  و  دەروونییەکان  )چەمکە  کتێبی   -
حەسەن 

- کتێبی )پاڵنەرەکانی جەنگ).. ئەنیشتاین و فرۆید ، وەرگێڕانی 
مەریوان هەڵەبجەیی 

- چاوپێکەتن لەگەڵ نوسەر و شاعیری مەکسیک )ئۆکتاڤیۆپاز( 
 ..

)ڕۆژنامەی   298ی  ژمارە   / محەمەد  سۆران  وەرگێڕانی  
هەولێر( 
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شیعری : )یەکەمجار کە هاتن(

پاشان بۆ جولەکەکان هاتن یەکەمجار بۆ کۆمۆنیستەکان هاتن 

من هیچ قسەیەکم نەکرد من هیچ قسەیەکم نەکرد  

چونکە من جولەکە نەبووم  چونکە من کۆمۆنیست نەبووم 

دواجار بۆ منیش هاتن  دواتر بۆ سۆشیالیستەکان هاتن 

بینیم هیچ کەسێک لەوێدا نەماوە من هیچ قسەیەکم نەکرد  

تا قسەیەک بۆ من بکات...!                        چونکە من سۆشیالیست نەبووم 

پاشان بۆ کرێکارەکان هاتن 

مارتین نیمۆلەر  من هیچ قسەیەکم نەکرد    

چونکە من کرێکار نەبووم

)ئەدەب و ئایدیۆلۆژیا و فاشیزم(
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 تێگەیشتنێک بۆ فاشیزم:

فاشـــیزم ئایدیۆلۆژییەکـــی ئالـــۆز و فـــرە ڕەهەنـــدە، فۆرمێکـــە بـــۆ 
بەڕێوەبردنی دەسەاڵت، ڕەگی فاشیزم لە نیو ئایدیۆلۆژییاکان 
ـــەرە دەکات،  ـــەت، ناســـیۆنالیزم و نەتەوەپەرســـتیی چەک بەتایب
هـــەر ئایدیۆلۆژیایـــەک  کاتێـــک دەگاتـــە ئاســـتی دۆگمایـــی 
ــا  ــا / دۆگمـ ــیزم بەرهـــەم دەهێنـــێ، بەمانـــای )ئایدیۆلۆژیـ فاشـ
/ فاشـــیزم(. دەســـەاڵتی فاشـــیزم دەســـەاڵتێکی عەســـکەرتاری 
تاکرەوانەیـــە، باوەڕیـــان بـــە یەکســـانی و دادپـــەروەری نییـــە. 
لـــە رێگـــەی توندوتیژییـــەوە بەرخـــورد لەگـــەڵ نەیارەکانییـــان 
فاشـــیزم  ســـەرکوتدەکەن،  کۆمەڵگـــە  تاکەکانـــی  و  دەکـــەن 
زۆرجـــاران بـــۆ یەکالیـــی کردنـــەوەی کێشـــەکان )شـــەڕ( بـــە 
ـــە ئاکامـــدا چ  ـــە ل ـــەوە نیی ـــان ب ـــن، کاری باشـــترین ئۆپشـــن دەبین
کاولکارییـــەک و قەســـابخانەیەکی لێدەکەوێتـــەوە لەمبـــارەوەش 
ــەکان  ،  ــەکان و کۆمەڵکوژییـ ــن نموونـــەی کاوڵکارییـ / کەمنیـ
ـــژووی فاشـــیزم هەمیشـــە  ـــە مێ )هۆلۆکۆســـت و جینۆســـاید(  ل
دووبـــارە دەبنـــەوە، لـــە ســـەرەتا لـــە ســـاڵی )1922 _ 1945( 
فاشـــیزم لـــە ئیالیـــا بـــە ڕابەرایەتـــی مۆســـۆلینی ســـەریهەڵدا، 
ـــا،  ـــە ئەلمانی ـــا، دواتریـــش ل ـــی پێکهێن ـــی فاشیســـتی نەتەوەی پارت
بـــە دوای جەنگـــی یەکەمـــی جیهانـــی، لـــە 5ی جانیـــوەری 
)پارتـــی کرێکارانـــی ئەلمانیـــا دادەمـــەزرێ(، هیتلـــەر لـــە 16ی 
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ســـیپتەمبەر دەبێتـــە ئەندامـــی ئـــەم حیزبـــە، لـــە 24ی فێبـــروەری 
ئـــەم حیزبـــە لـــە پالتفۆرمێـــک نـــاوی خـــۆی دەگۆڕێـــت بـــۆ 
 ، ئەلمانیـــا(  ناســـیۆنال سۆسیالیســـتی  کرێکارانـــی  )پارتـــی 
دواتـــر دەبێـــت بـــە )حیزبـــی نـــازی( )1930 _ 1435(. هیتلـــەر لـــە 
ـــە شـــیوەیەکی  ـــە، ب ـــەم حیزب ـــە ســـەرۆکی ئ ســـاڵی 1921 دەبێت
ئاســـایی هەمـــوو فاشیســـتێک دیکتاتـــۆرە بـــەاڵم، مـــەرج نییـــە 
ـــە ســـەرەتا فاشیســـت  ـــت. ل ـــک فاشیســـت بی ـــوو دیکتاتۆرێ هەم
بـــوون  ناوێـــک و شوناســـێکی ئاســـایی بـــوو بـــەاڵم، دوای 
ـــۆن  ـــە، شـــەش ملی ـــەکان( ک کارەســـاتی )هۆلۆکۆســـتی جوولەک
مـــرۆڤ تیابوونـــە قوربانـــی، دوای ئـــەوە بـــوو بـــە شوناســـێکی 
شـــووم، بـــەدوای ئیتالیـــا و ئەلمانیـــا، فاشـــیزم پەڕییـــەوە بـــۆ 
هەندێک.لـــە واڵتانیتـــر وەک ئیســـپانیا، ئەرجەنتیـــن و زۆریـــک 
لـــە واڵتـــی تریـــش، فاشـــیزم تاکـــو ئەمـــرۆش بـــە ماســـکی 

جۆراوجـــۆر درێـــژەی هەیـــە.

 ئەدەب و فاشیزم 

لـــە بەشـــی یەکـــەم و دووەمـــی ئـــەم کتێبـــە، بـــە درێـــژی باســـی 
کـــردووە،  مـــان  ئایدیۆلۆژیـــا(  و  )ئـــەدەب  پەیوەندییەکانـــی 
لـــەم بەشـــە زێتـــر باســـی پەیوەندییەکانـــی نێـــوان )ئـــەدەب و 
فاشـــیزم( دەکەیـــن، گوتـــاری ئەدەبـــی و گوتـــاری فاشیســـتی، 
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ـــان،  ـــە ڕێدەکـــەن، هەروەکـــو گوتم ـــە دوو ئاراســـتەی پێچەوان ب
فاشـــیزم لەســـەر توندوتیـــزی و ســـەرکوتکردن و کوشـــتن و 
تۆقانـــدن، دریـــژە بـــە تەمەنـــی خـــۆی دەدات، پەیوەندییـــەکان 
لـــە فاشـــیزم ناڕێـــک و نـــا تەندروســـتن، چ پەیوەنـــدی نێـــوان 
تاکـــەکان یـــان پەیوەنـــدی نێـــوان دەســـەاڵت و تـــاک، هەروەهـــا 
بـــە تێـــزی حەقیقەتـــی ڕەهـــا ئیشـــدەکەن، واتـــە هیـــچ نرخێـــک 
ـــن  ـــە دەڵێ ـــەوەی ک ـــن، هـــەروەک ئ ـــر دانانێ ـــاوەڕی ئەوانیت ـــۆ ب ب
ـــەوە  ـــم نەبیـــت _ دوژمنـــی منیـــت..!( ئەمـــە بیرکردن )گـــەر لەگەڵ
و ئاراســـتەیەکی فاشـــیانەی لـــە پشـــتە..  بـــەاڵم ئـــەدەب رێـــک 
پێجەوانـــەی فاشـــیزمە، ئـــەدەب ئامانجـــی گەیشـــتنە بـــە جوانـــی 
ئارامـــی،  کەنـــاری  بـــە  ژیـــان  گەیشـــتنی  بـــۆ  هەوڵدانـــە  و 
هەروەهـــا گەراندنـــەوەی هەمـــوو ســـەروەرییەک بـــۆ مـــراڤ، 
لـــە نێـــو ئـــەدەب چ پەیوەنـــدی تاکـــەکان یـــان پەیوەنـــدی نێـــوان 
دەســـەاڵت و تـــاک پەیوەندییەکـــی تەندروســـتن، حەقیقەتـــی 
ـــاری  ـــۆ کەن ـــک ب ـــە فاشـــیزم بوارێ ـــەاڵم ل ـــە، ب ـــی نیی ـــا بوون ڕەه
ئارامـــی و پێکـــەوە ژیـــان نامێنیتـــەوە، لـــە جیاتـــی پێکـــەوە 
ژیـــان / ملکەچبـــوون و دەســـتەمۆیی ڕەواجیـــان هەیـــە. هـــەر 
نووســـەرو شـــاعیرێک گـــەر بـــە ئاگاهانـــە بەرگـــری لـــە فاشـــیزم 
بـــکات، ئـــەوا بـــێ هیـــچ شـــکو گومانێـــک ئـــەدەب و شـــیعر و 
ــەر  ــیارەوە، تەنانـــەت گـ ــر پرسـ ــە ژێـ داهێنانەکەشـــی دەکەوێتـ
لەنیـــو ئەدەبەکەشـــی بـــەم ئاراســـتە کاریـــی نەکردبێـــت.. دەکـــرێ 
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لـــەم ڕاســـتایە باســـی )ئـــەزرا پاوەنـــد( بکەیـــن، کـــە نووســـەر و 
شـــاعیرێکە الینگـــر و بەرگـــری لـــە فاشـــیزمی ئیتالیـــا کـــردووە، 
پاوەنـــد قســـەیەکی هەیـــە دەڵیـــت )ئەگـــەر کەســـێک ئامادەیـــی 
ئـــەوا  بیرکردنەوەکانیـــدا،  لەنێـــو  نەبێـــت  موجازەفەکردنـــی 
ــە  ــان نییـ ــی ئەوتۆیـ ــی نرخێکـ ــان بیرکردنەوەکانـ ــە یـ ئەوکەسـ
ـــدا بیرۆکـــەی  ـــە بنەڕەت ـــە ل یـــان خـــۆی(، ئەمجـــۆرە بیرکردنەوان
فاشـــیزمی بەرهـــەم دەهێنـــن، هەرجەنـــدە )ئـــەزرا پاوەنـــد( 
شـــاعیرێکی نوێخـــواز و داهێنـــەر بـــووە، کاریگـــەری بەرچـــاوی 
ــە نێـــو ئەدەبـــی ئەمریکـــی و پێگەیاندنـــی زۆرێـــک  هەبـــووە لـ
لـــە نووســـەرانی ســـەردەمی خـــۆی داهێنانـــی قوتابخانـــەی 
ــەر و  ــەو نووسـ ــوون ئـ ــمان کەمنەبـ ــی( و... الی خۆشـ )وێنەیـ
ـــدەدا و  ـــان دا هەڵ ـــااڵی )ســـەدام حوســـەین( ی شـــاعیرانەی بەب
ــەردەوام  ــی بـ ــوژی و توندوتیزییەکانـ ــە کۆمەڵکـ ــدەدا، لـ هانیانـ
بێـــت، یـــان ئـــەو نووســـەر و پیـــاوە ئایینیانـــەی لـــە مینبـــەرەکان 
بـــە گوتارەکانییـــان، پاڵپشـــتییان لـــە )ئۆردوگانـــی فاشیســـت( 
ــە  ــاوا. ئەوانـ ــی ڕۆژئـ ــی کوردانـ ــۆ کۆمەڵکوژییەکانـ ــرد، بـ دەکـ
پێبزانـــن یـــان نـــا، بـــە ئـــەدەب و گوتارەکانییـــان خزمەتییـــان بـــە 
فاشـــیزم کـــردووە. ڕەنگـــە ئـــەو شـــیعرەی )مارتیـــن نیمۆلەر(، کە 
لـــە دەســـپێکی ئـــەم وتـــارە نووســـیومانە، ئـــەم )ڕەشـــبگیرییە( ی 
)کۆمەڵکوژییـــە(، باشـــترین وێنـــە بێـــت، کـــە ســـیمای فاشـــیزمی 
ـــی )شـــەو(  ـــەوەی ڕۆمان ـــان خوێندن ـــن، ی ـــا ببینی ـــە ڕۆشـــنی تی ب
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کـــە، نووســـەرەکەی یەکێـــک بـــووە، لـــە گیراوانـــی دەســـتی 
ــی  ــردن و ئازارەکانـ ــەکان و مـ ــو کەمپـ ــی نێـ ــەکان، ژیانـ نازییـ
هۆڵۆکۆســـتی  بـــە چاوەکانـــی خـــۆی بینیـــوە. کاتـــی خـــۆی 
خوێندنەوەیەکمـــان بـــۆ ئـــەم رۆمانـــە کـــردووە، وا ئیســـتاش لـــە 
خـــوارەوە لەگـــەڵ ئـــەم وتـــارە جارێکیتـــر دەیخەینـــەوە روو.   

 
 ڕۆمانی )شەو( و تراژیدیای هۆلۆکۆست   

                                                                                                   
ڕۆمانـــی شـــەو لـــە نووســـینی » ئیلـــی ویســـل » وەرگێڕانـــی 
بـــۆ ئینگلیـــزی، لەالیـــەن خێزانـــی ئیلـــی » ماریـــۆن ویســـل ». 
بـــۆ دەگێڕێتـــەوە.  ئـــەم ڕۆمانـــە ڕووداوی هۆلۆکۆســـتمان 
ئـــەو تراژیدیایـــەی، لەســـەردەمی جەنگـــی دووەمـــی جیهانـــی، 
لـــە ســـااڵنی 1939 وە تـــا ســـااڵنی 1945 لەســـەر دەســـتی 
ـــا داهـــات..  ـــی ئەوروپ ـــەر، بەســـەر جولەکەکان ـــەکان و هیتل نازی
کـــە لـــە ئاکامـــدا شـــەش ملیـــۆن قوربانـــی لێکەوتـــەوە.. ئیلـــی 
لـــە  بـــووە  ئـــەم کتێبـــە، خـــۆی یەکێـــک  واتـــە نووســـەری 
بەشـــداربووانی هۆلۆکۆســـت..! واتـــە خـــۆی بـــە چاوەکانـــی 
مەینەتیەکانـــی  و  مـــەرگ  و  ئـــازارەکان  و  ئێـــش  خـــۆی 
ــە  ــووە لـ ــێک بـ ــتوویەتی.. کەسـ ــوە و چەشـ ــتی بینیـ هۆلۆکۆسـ
ــازاد بـــوون لـــە  ــا کاتـــی ڕزگاربـــوون و ئـ ــان، تـ گـــەڵ زیندانیـ
ــە  ــاران بـ ــدە زۆرجـ ــەوە.. هەرچەنـ ــەرگ ماوەتـ ــی مـ کەمپەکانـ
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ئەنـــدازەی داوە موویـــەک لـــە مـــەرگ نزیـــک بۆتـــەوە بـــەاڵم، 
ـــەدات و خـــۆی  ـــی داوە ورە بەرن ـــوو توانایەکـــی هەوڵ ـــە هەم ب
ــدا  ــە ئاکامیشـ ــت، لـ ــە دوور بگرێـ ــەرگ بـ ــی مـ ــە گەردەلوولـ لـ
لـــە چنگـــی مـــەرگ ڕزگاری دەبێـــت و تـــا ڕۆژی ئـــازادی 
ــۆ  ــتەقینەمان بـ دەمێنێتـــەوە..! ئـــەم ڕۆمانـــە ڕووداوێکـــی ڕاسـ
دەگێڕێتـــەوە، پشـــت دەبەســـتێ بـــە یادەوەریەکانـــی نووســـەر 
ــتر  ــان باشـ ــە یـ ــراودا. ڕۆمانەکـ ــی دیاریکـ ــە کات و زەمەنێکـ لـ
بڵێیـــن بەســـەرهاتی هۆلۆکۆســـت لـــە نێـــو ڕۆمانەکـــە بـــەم 

شـــێوەیەی خوارەوەیـــە.
)ئیلـــی لـــە خێزانێکـــی جولەکـــە دێتـــە دونیـــا، لـــە شـــارۆچکەی 
ســـەر  دەکەوێتـــە  کـــە  ترانســـیلڤانیا،  Sight«ی  »ســـایت 
ســـنووری هەنگاریـــا و ڕۆمانیـــا. باوکـــی »شـــلۆمۆ« دوکانـــدار 
بـــووە، کەســـێکی نـــاودار و وەک ڕێبـــەری جولەکـــەکان بـــووە لە 
شـــارەکەیان. دایکـــی نـــاوی )ســـارا( بـــووە. ئیلـــی ســـێ خوشـــکی 
هەبـــوو کـــە دووانیـــان لـــە خـــۆی گەورەتـــر بـــوون بـــە نـــاوی 
ـــۆرا  ـــاوی تزیپ ـــد« وە خوشـــکە بچووکەکەشـــی ن ـــی و هییل »بی
ــوو.  ــی باشـــیان هەبـ ــەوە ژیانێکـ ــاری گوزەرانـ ــە بـ ــت. لـ دەبێـ
ـــە پڕەنســـیب  ـــوون ب ـــەروەر و پەیوەســـت ب ـــن پ خێزانێکـــی ئایی
ــردن  ــادەت کـ ــردن و عیبـ ــان، وەک نوێژکـ ــا ئایینیەکەیـ و بنەمـ
ــد  ــە خوداوەنـ ــان بـ ــی پتەویـ ــکات باوەڕێکـ ــە هەمانـ ــد.. لـ و هتـ
و کتێبـــە پیرۆزەکەیـــان »Talmud« هەبـــوو. ئیلـــی هـــەر لـــە 
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تەمەنـــی منداڵیـــەوە خولیـــای خوداپەرســـتی و عیبـــادەت دەبـــێ.. 
بـــۆ عیبادەتکـــردن ســـەردانی پەرســـتگەی Synagogue دەکات 
و بـــە ڕۆژیـــش زۆرجـــاران لـــە مـــاڵ دەمێنێتـــەوە و کتێبـــی 
پیـــرۆزی تالمـــود دەخوێنێتـــەوە، ئەوســـەردەمانە لـــە تەمەنـــی 
ســـیانزە ســـاڵی دا دەبێـــت. بـــەدوای ئـــەوەدا دەگەڕێـــت کەســـێک 
تـــا دەربـــارەی ئەفســـانەی خـــودا و ئاییـــن و  بدۆزێتـــەوە 
مەســـەلە ڕۆحیـــەکان و زۆر شـــتیتری فێربـــکات یـــان دەرســـی 
 Moishe« ئایینـــی پـــێ بڵێتـــەوە.. بـــە ڕێکـــەوت لـــە پەرســـتگە
مجێـــوری  کـــە کەســـێکە وەک  دەناســـێت.   »The Beadle
ــت و  ــام دەبێـ ــی سەرسـ ــی زۆر پێـ ــە. مۆیشـ ــتگەکە وایـ پەرسـ
ـــەوە  ـــت ئ ـــادەت دەکەی ـــک عیب ـــی دەپرســـێت )کاتێ ـــان لێ جارێکی
بۆچـــی دەگریـــت..؟( ئەویـــش وەاڵمـــی دەداتـــەوە و دەڵێـــت 
)نازانـــم..! بـــەاڵم ئەوەنـــدە دەزانـــم، هەســـتێک لـــە نـــاوەوەم 
دایـــە وام لێـــدەکات بگریـــم..!( مۆیشـــی لێـــی دەپرســـێت )ئـــەی 
بـــۆ عیبـــادەت دەکەیـــت..؟( ئیلـــی الویـــش ئـــەم پرســـیارەی زۆر 
بـــەالوە ســـەیر دەبێـــت و لـــە وەاڵمـــدا دەڵێـــت )ئـــەی مـــن بـــۆ 
دەژیـــم و بـــۆ هەناســـە دەدەم..؟!( دوای ئـــەوە زیاتـــر یەکتـــری 
دەبینـــن و ئیلـــی یـــش زیاتـــر لـــە پەرســـتگەکە دەمێنێتـــەوە و 
مۆشـــی یـــش دەبێتـــە ئەوکەســـە کـــە ئیلـــی بـــەدوای دەگەرێـــت.. 
مۆیشـــی بەڵێنـــی پێـــدەدات، هەمـــوو شـــتێکی فێربـــکات و وەاڵمـــی 
ـــن  ـــارەی ئایی ـــەوە دەرب ـــی بدات هەمـــوو پرســـیار و نیگەرانیەکان
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ــی  ــتێک.. مۆیشـ ــوو شـ ــرۆز و هەمـ ــی پیـ ــد و کتێبـ و خوداوەنـ
لەالیـــەن  ڕۆژێـــک  شـــارەدا،  لـــەم  پەنابـــەرە  جولەکەیەکـــی 
ـــەک  ـــەوە.. دوای ماوەی ـــۆرت دەکرێت ـــەوە دیپ پۆلیســـی هەنگاری
بـــە برینـــداری ڕادەکات و دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ئـــەو شـــارە. ئـــەوەی 
بەچاوەکانـــی خـــۆی بینیویەتـــی و چـــۆن خۆشـــی بـــە موعجیـــزە 
لەدەســـت مـــەرگ ڕزگاری بـــووە..! دەیەویســـت خەڵکەکـــە لـــەم 
وەزعـــە مەترســـیدار و ترســـناکە ئـــاگادار بکاتـــەوە بـــەاڵم، کـــەس 
ــە  ــرد..! خەڵکەکـ ــی نەدەکـ ــان پێـ ــرت و باوەڕیـ ــی لێنەدەگـ گوێـ
وایاندەزانـــی، بۆیـــە وادەکات تـــا بەزەییـــان پێیـــدا بێتـــەوە..! 
ئەوکاتـــە ســـاڵی 1942 بـــوو. لـــە ســـاڵی 1943 هەمووشـــتێک 
بـــە ئاســـایی تێدەپەڕێـــت.. دیـــارە ئەوکاتـــە هیتلـــەر و ئەلمانیـــا 
لـــە گەرمـــەی شـــەڕی جەنگـــی جیهانـــی دووەمـــدا دەبـــن.. 
وە لـــە ســـاڵی 1939 ڕا بـــە مەبەســـتی تۆڵـــە ســـەندنەوە لـــە 
جولەکـــەکان، بەرنامـــەی داڕێـــژراوی لەمێژینـــەی بیرۆکـــەی 
Antisemites واتـــە ئەنتـــی جولەکەیـــی یـــان دژە جولەکەیـــی، 
لەالیـــەن هیتلـــەر و ســـوپای ئەلمـــان خرابـــووە پڕاکتیکـــەوە.. 
لەوســـەردەمانە ئەلمانیـــا دەســـتی بەســـەر زۆرێـــک لەواڵتانـــی 
ئەوروپـــا گرتبـــوو.. بۆیـــە لـــە بەهـــاری ســـاڵی 1944 دا، هەواڵێـــک 
لەنێـــو شـــاری ســـایت بـــاڵو دەبێتـــەوە، » کـــە جولەکـــەکان دەبێـــت 
شـــار چـــۆڵ بکـــەن..! » لـــە ســـەرەتا خەڵکەکـــە پێیانوابـــوو، 
ســـوپای ســـووری ســـۆڤیەت دەیانپارێـــزێ. هیتلـــەر ناتوانێـــت 
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ــی  ــت..! ئیلـ ــی بێـ ــەر مەبەستیشـ ــەت، ئەگـ ــدات تەنانـ ــان بـ ئازاریـ
ـــە باوکـــی دەکات کـــەوا هەمووشـــتێک بفرۆشـــن و بـــڕۆن  داوا ل
و ئـــەم شـــارە جێبهێڵـــن.. بـــەاڵم، باوکـــی لـــە وەاڵمـــدا پێدەڵێـــت 
)مـــن لـــەم تەمەنەمـــدا، توانـــای ڕەوکردنـــم نیـــە..!( ســـێ ڕۆژ 
دوای ئـــەم هەواڵـــە، ســـوپای ئەلمـــان لـــە نێـــو شـــەقامەکانی 
شـــاری ســـایت دەبیندرێـــن. ئیتـــر خەڵکەکـــە لـــە نێـــو تـــرس 
ــەرباز و  ــەرەتا، سـ ــە سـ ــن. لـ ــدا دەژیـ ــێ و نیگەرانیـ و دڵەڕاوکـ
ئەفســـەر و بەرپرســـەکانی ســـوپا، بەڕێـــزەوە قســـە لەگـــەڵ 
خەڵکەکـــە دەکـــەن و ئازاریـــان نـــادەن. )Passover( جەژنێکـــی 
ئایینـــی هەشـــت ڕۆژەی جولەکەکانـــە، بـــەاڵم لـــە کاتـــی جـــەژن 
ـــە، پەرســـتگەکان و  ـــەوە چونک ـــان کۆدەبن ـــە ماڵەکانی ـــە ل خەڵکەک
شـــوێنە ئایینیـــەکان داخـــراون..! لـــە ڕۆژی حەوتەمـــی جـــەژن 

ســـوپا ســـەرکردەی جولەکـــەکان دەســـگیر دەکات..! 
لێـــرەوە هەمووشـــتەکان خێـــرا تێدەپـــەڕن..! چونکـــە مـــەرگ، 
لێـــرەوە پشـــکۆکانی خـــۆی دەردەکات و درێـــژە بـــە بوونـــی 
دەدات..! لەمکاتـــەدا دوو بڕیـــاری پـــڕ مەترســـی و مەرگئامێـــز 

دەردەچـــن. 
یەکـــەم / بـــۆ مـــاوەی ســـێ ڕۆژ جولەکـــەکان ناتوانـــن لـــە 
بـــکات،  ســـەرپێچی  هەرکەســـێک  دەربچـــن.  ماڵەکانیـــان 

دەبێتـــەوە..!  مـــەرگ  ڕووبـــەڕووی 
دووەم / لـــە هەمانـــڕۆژ پۆلیســـی هەنـــگاری مـــاڵ بـــە مـــاڵ 
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دەگەڕێـــن و پێیـــان دەڵێـــن )هەرکەســـێک زێـــڕ و گەوهـــەر و 
شـــتی بـــە نرخـــی هەیـــە دەبێـــت تەســـلیم مـــان بـــکات، ئەگـــەر نـــا 
ڕووبـــەڕووی مـــەرگ دەبێتـــەوە..! باوکـــی ئیلـــی کەســـایەتیەکی 
دەمڕاســـتی  وەک  لەهەمانکاتـــدا،  بـــوو  ڕێـــزدار  و  دیـــار 
جولەکـــەکان وابـــوو لـــەم شـــارەدا، خەڵـــکان پـــۆڵ پـــۆڵ دەهاتـــن 
بـــۆالی، تـــا نـــەزەری وەربگـــرن بـــۆ ئـــەوەی چیبکـــەن..؟! بـــەاڵم، 
نـــە باوکـــی ئیلـــی و نـــە هیـــچ کەســـێک، هێچ ڕێـــگا چارەیەکیان بۆ 
نەدۆزرایـــەوە و بـــە ناچـــاری تەســـلیم بـــە ئەمـــری واقیـــع بـــوون.. 
ـــرەوە پڕۆســـەی  ـــەدەر..! لێ ـــە دەســـتی ق ـــان دای ـــای خۆی ـــە مان ب
ـــدەکات. هەریەکـــە و  ـــەکان دەســـت پێ ـــۆ کەمپ گواســـتنەوەیان ب
مافـــی ئەوەیـــان هەیـــە، کـــە هەندێـــک لـــە پێداویســـتیەکانی وەک 
خـــواردن و جلوبـــەرگ و ئەمجـــۆرە شـــتانە لەگـــەڵ خۆیانـــدا 
بهێنـــن. کاتێـــک لەســـەر شـــەقامەکان وەســـتاون و چاوەڕوانـــی 
و  نیگـــەران  و  دڵتەنـــگ  زۆر  خەڵکەکـــە  گواســـتنەوەیانن، 
خەمنـــاک دیـــارن.. باوکـــی ئیلـــی فرمێســـک لـــە چاوەکانـــی دێتـــە 
خـــوارەوە و دەگـــری، ئیلـــئ لـــە هەمـــوو ژیانیـــدا، بـــۆ یەکەمجـــارە 
باوکـــی بـــە گریانـــەوە ببینێـــت.. !  بـــە شـــەمەندەفەری بـــار یـــان 
شـــەمەندەفەری گواســـتنەوەی ئـــاژەالن دەیـــان گوازنـــەوە. 
لێـــرەوە خەڵکەکـــە ڕووبـــەڕووی دۆزەخ و مـــەرگ دەبنـــەوە..! 
دوای دوو ڕۆژ دەگەنـــە شـــارۆچکەیەک لەســـەر ســـنووری 
چیکســـلۆڤاکیا. ئیلـــی لـــە فارغۆنێـــک دەبێـــت ئەفســـەرەکان پێیـــان 
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دەڵێـــن )هەرکەســـێک هەوڵـــی ڕاکـــردن بـــدات، وەک ســـەگ 
گوللەبارانـــی دەکەیـــن..!( هەندێـــک لـــە خەڵکـــەکان بەرگـــەی ئـــەو 
ئـــازارە ناگـــرن، هۆشـــیان لەدەســـت دەدەن و شـــێت دەبـــن..! 
لـــە فارغۆنەکـــەی ئیلـــی ژنێکـــی تەمـــەن پەنجـــا ســـاڵە کـــە تەنهـــا 
ــت  ــی لەدەسـ ــە.. هۆشـ ــاڵەی لەگەڵدایـ ــەن دە سـ ــی تەمـ کوڕێکـ
داوە و شـــێت بـــووە.. نـــاوە نـــاوە هـــاوار دەکات و بـــە خەڵکەکـــە 
ــا ئاگـــر، ســـەیری ئـــەو مەشـــخەڵی ئاگـــرە بکـــەن  دەڵـــێ )ئەهـ
ـــەوە  ـــەر ئ ـــە لەب ـــەو ژن ـــن..؟( بەشـــێکی شـــێتبوونی ئ ـــوە نایبین ئێ
بـــوو کـــەوا، مێردەکەیـــی و دوو کـــوڕە گەورەکەیـــان ڕەوانـــەی 
کەمپێکـــی تـــر کـــرد بـــوون..! دوای چەنـــد ڕۆژێـــک دەگەنـــە 
ــوڕس و  ــی کاری قـ ــە، کەمپـ ــەم کەمپـ ــس( ئـ ــی )ئەچویتـ کەمپـ
ئـــازاردان و دەتوانیـــن بـــە کەمپـــی مـــەرگ نـــاوی بەریـــن..! 
لـــەم کەمپـــەدا حـــەوت کورەخانـــە هەیـــە، کەســـی نەخـــۆش 
و پەککەوتـــە و الواز و مندااڵنیـــان.. دەخســـتە نێویـــەوە و 
هەبـــوو،  گەورەیـــان  گـــەورە  قاعـــەی  ســـووتاندن،  دەیـــان 
پێیـــان دەگووتـــن  » گاز چەمبـــەر بەمانـــای ژووری گاز » 
ــەوە.  ــا دەبوویـ ــی تیـ ــەد کەسـ ــت سـ ــەد، هەشـ ــگای حەوسـ جێـ
ـــان  ـــۆڕی گازەکانی ـــک. ئینجـــا ب ـــە خەڵ ـــڕ دەکـــرد ل ـــان پ قاعەکانی
ـــە گاز، دوای ماوەیەکـــی  ـــوو ل ـــڕ دەب ـــە پ ـــا قاعەک ـــەوە ت دەکردن
کـــەم هەموویـــان دەخنـــکان و ئینجـــا فڕێیـــان دەدانـــە نێـــو 
فڕنەکانـــەوە و دەیانســـووتاندن..!.. شـــەمەندەفەرەکە تۆزێـــک 
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لـــە دووری کەمپەکـــە دەوەســـتێ.. دوای جیابوونەوەیـــان لـــە 
یەکتـــری، ژن و منداڵـــەکان بەیەکـــەوە و مێـــرد منـــداڵ و گەنـــج 
و پیاوەکانیـــش بـــە یەکـــەوە، ئیلـــی لەگـــەڵ باوکـــی دەبێـــت و 
خوشـــکە بچووکەکـــەی و دایکـــی بەیەکـــەوە دەبـــن.. هـــەر دوای 
ئـــەم جیابوونـــەوە، ئیتـــر ئیلـــی دایـــک و خوشـــکە بچووکەکـــەی 
ـــەرەو کەمپەکـــە  ـــێ ب ـــە پ ـــوە ب ـــەوە..! لەوێ ـــە نابینێت ـــا هەتای ـــۆ ت ب
ـــەو  ـــەرەو ئ ـــن )وا ب ـــان دەگووت ـــۆ ترســـاندنیان   پێی دەڕۆن.. ب
ــان  ــووتێنین..!( یـ ــان سـ ــدا دەتـ ــن و لەوێـ ــە دەتانبەیـ کورخانانـ
ـــە، ئێـــوە دەبـــێ لێـــرەدا  دەیـــان گـــووت )ئێـــرە گۆڕســـتانی ئێوەی
ـــودان و ســـووکایەتی پێکـــردن و  بمـــرن..! ئـــەوە جگـــە لـــە جنێ
ئیهانـــە کردنیـــان..!( کـــە بـــەرەو کەمپەکـــە دەڕۆیشـــتن، ئیلـــی 
لەوپـــەڕی بێـــزاری و لەنێـــو ئەوپـــەڕی تـــرس و دڵەڕاوکـــێ 
دابـــوو.. لەودەمـــە چـــاوی بـــە وایـــەری کارەبـــا دەکەوێـــت، 
ـــی  ـــە لێدان ـــە ب ـــی وای ـــەوە، پێ ـــر لەخۆکوشـــتن دەکات یەکســـەر بی
کارەبـــا بمـــری باشـــترە لـــە مردنـــی نێـــو کـــورە و ئـــازاری 
ســـووتاندن..! بەهـــەر شـــێوەیەک بێـــت دەگەنـــە کەمپەکـــە، 
شـــەوی یەکـــەم، بـــۆ ئیلـــی ناخۆشـــترین شـــەو و درێژتریـــن 
شـــەو دەبێـــت..! ئەوەتـــا دەربـــارەی شـــەوی یەکـــەم دەڵـــێ 
)`پێویســـتە هەرگیـــز ئـــەو شـــەوە لەبیـــر نەکـــەم، کـــە ژیانمـــی 
گـــۆڕی بـــە شـــەوێکی درێـــژی بێبڕانـــەوە..!( لـــە کەمپەکـــە ڕۆژانـــە 
ـــان  ـــن )ی ـــان پێدەڵێ ـــەن. هەمیشـــە ئەوەی کاری قوڕســـیان پێدەک
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ــاران  ــان زۆرجـ ــووتاندن..!( یـ ــە و سـ ــان کورخانـ ــردن یـ کارکـ
بـــۆ ترســـاندن و زیاتـــر ئازاردانیـــان، کۆیـــان دەکردنـــەوە 
ئەوانـــەی  تایبـــەت  بـــە  هەندێکیـــان  بەرچاویانـــەوە،  بـــە  و 
ســـەرپێچی بڕیارەکانیـــان دەکـــرد، گوللەبارانیـــان دەکـــردن 
ـــە ســـێدارەیان دەدان..!  ـــۆ هەڵدەواســـین و ل ـــان ســـێدارەیان ب ی
ڕۆژانـــە بـــە هـــەزاران کـــەس لـــە کەمپـــەکان لەبـــەر نەبوونـــی 
خـــواردن لـــە بردســـان دەمـــردن یـــان بـــە نەخۆشـــی یـــان لەژێـــر 
ئـــازار و ئەژکەنجـــە یـــان گوللەبـــاران و لـــە ســـێدارە دەدران 
یـــان لـــە کاتـــی لـــە ســـێدارەدانی کەســـەکان، کاتێـــک پەتەکانیـــان 
دەخســـتە ملیـــان، ئەمانیـــش هاواریـــان دەکـــرد و دەیانگـــووت 
ــا..!( یـــان جۆرێکـــی تـــر،  )بـــژی ئـــازادی، نەفـــرەت لـــە ئەلمانیـ
نـــاوە نـــاوە بـــۆ تەســـفیە کردنیـــان لیژنەیـــەک بڕیـــاری دەدا کـــێ 
بمێنێتـــەوە و کـــێ ببێتـــە خۆراکـــی کورخانـــەو بســـووتێندرێ 
ئەوانـــەی  هەرجـــارەی  بهێنـــدرێ..!  ژیانـــی  بـــە  کۆتایـــی  و 
نەخـــۆش و بێتوانـــا و یـــان چووبوونـــە نێـــو ســـاڵەوە ئیتـــر 
لەژێـــر بڕیـــاری لیژنـــە دەرنەدەچـــوون و دەبووایـــە مەحکـــوم 
ــن(..  ــوت )سەلێکشـ ــیان دەگـ ــەم کارەشـ ــن..!   بـ ــەرگ بـ ــە مـ بـ
ئیتـــر هەرجـــارەی لـــە ڕۆژ و کاتـــی سەلێکشـــن ئاگاداریـــان 
دەکردنـــەوە، تـــا ئەوکاتـــە هەموویـــان لەوپـــەڕی دڵەڕاوکـــێ 
و نیگەرانـــی و بێتاقەتـــی دا دەبـــوون، تەنانـــەت شـــەوانیش 
لـــەوە  کەســـیان  چونکـــە  چاوەکانیـــان،  نەدەچـــووە  خـــەو 
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دڵنیـــا نەبـــوون ئەمجارەیـــان کـــێ دەمێنێتـــەوە و کـــێ دەبێتـــە 
خۆراکـــی کورخانـــە..! لەپـــاڵ کاری قوڕســـی ڕۆژانـــە و ئـــەم 
هەمـــوو تـــرس و نیگەرانـــی و دڵەڕاوکێیـــە، برســـیەتیش تـــەواو 
تەنگـــی پـــێ هەڵچنیبـــوون، جـــاری وا بـــووە بـــۆ مـــاوەی حـــەوت 
ــیان،  ــەدراوە.. خواردنـــی ڕۆژانەشـ ــان پێنـ شـــەو و ڕۆژ هیچیـ
لەتێـــک نـــان و کەوچکێـــک ســـوپی ڕوونـــی وەکـــو ئـــاو وابـــوو.. 
بۆیـــە هێنـــدە بێتوانـــا و لـــەش داهێـــزراو زەعیـــف دەبـــوون 
ـــای هەناسەدانیشـــیان  ـــو توان ـــە بەڵک ـــای جووڵ ـــەک توان ـــە ن بۆی
نەدەمـــا و دەمـــردن..! دوای چەنـــد مانگێـــک بـــۆ کەمپێکـــی 
ــا( بـــوو. لـــەم کەمپـــەش بـــە  تـــر دەگوازرێنـــەوە نـــاوی )بوونـ
هەمانشـــێوە، هەمـــان مامەڵـــە و هەمـــان ئـــازاردان و هەمـــان 
ــەم  ــەرگ.. لـ ــان مـ ــیەتی و هەمـ ــان برسـ کاری قـــوڕس و هەمـ
ـــەوە لەســـەرما  ـــە زســـتان دەســـتی پێکـــردووە و ڕەقبوون کەمپ
ــەختە  ــۆڵە و شـ ــەرماو سـ ــەم سـ ــو ئـ ــەربار.. لەنێـ ــەوەش سـ ئـ
بەنـــدەدا دەبایـــە ئـــەوان هەمـــوو ڕۆژە بـــڕۆن بـــۆ کار بـــە 
بـــەرد بکێشـــن.. بۆیـــە  بـــێ دەســـتکێش  دەســـتی ڕووت و 
زۆربەیـــان بەرگـــەی ئـــەم وەزعەیـــان نەدەگـــرت.. هەندێکیـــان 
دەیـــان گـــووت )ئیتـــر تـــەواو ناتوانیـــن زیاتـــر بەرگـــەی بگریـــن..! 
دەســـتیان لـــە خۆیـــان و ئومێدەکانیـــان بـــەردەدا و خۆیـــان 
ــەش  ــەم کەمپـ ــەک لـ ــرد..!( دوای ماوەیـ ــل دەکـ ــردن شـ ــۆ مـ بـ
دەیانگوازنـــەوە.. ئەمجارەیـــان کەمپـــی )بۆچینوالـــد( کـــە بـــەرەو 
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ــۆ  ــا ئەژنـ ــر تـ ــۆڵەیەکە بەفـ ــەرما و سـ ــە دەڕۆن سـ ــەم کەمپـ ئـ
کەوتـــووە، بـــۆ ئـــەم کەمپـــە وەک کاروان بـــە پـــێ ڕێدەکـــەن.. 
ـــە کاروان جێبمێنـــێ،  ـــە بەفـــر بچەقـــێ یـــان ل ـــە ڕێـــگا ئـــەوەی ل ل
ـــە جێـــگای  یـــان ئەوانـــەی توانـــای ڕۆیشـــتنیان نامێنێـــت، هـــەر ل
خۆیـــان گوللەبارانیـــان دەکـــەن و دەیانکـــوژن. ئیلـــی چەنـــد 
ڕۆژێـــک بـــەر لەوکاتـــە نەشـــتەرگەری بـــۆ کـــراوە واتـــە، بـــە 
ــوێن پێیەکانـــی  ــگادا دەڕوات، شـ ــە ڕێـ ــەوە بـ ــە برینیـ ــی بـ قاچـ
ـــی دەدا  ـــەر هەوڵ ـــەاڵم، ه ـــەوە ب ـــر ســـوور دەچوون لەســـەر بەف
لـــە باوکـــی دانەبڕێـــت و لـــە هەمانکاتیـــش لـــە بەفـــر نەچەقـــێ 
ــی زۆر  ــگادا ناخۆشـ ــە ڕێـ ــت..! لـ ــێ نەمێنێـ ــە کاروان بەچـ و لـ
ــن.  ــتن دەبـ ــی ڕۆیشـ ــەر خەریکـ ــوار ڕۆژ هـ ــێ چـ ــن، سـ دەبینـ
ـــە برســـان  ـــەوە و زۆریشـــیان ل ـــە ســـەرما ڕەق دەبن ـــان ل زۆری
دەمـــرن.. چونکـــە ئـــەو چەنـــد ڕۆژەی بـــە ڕێـــگاوەن خواردنیـــان 
ـــگادا  ـــە ڕێ ـــە برســـان بەفـــر دەخـــۆن..! شـــەو ل ـــان ل نادرێتـــێ..! ی
پەناگەیـــەک دەبینـــن کـــە وەک کـــەالوە وایـــە، بـــە هـــازاران 
دەچنـــە نێویـــەوە، لەســـەریەکدا کەلەکـــە دەبـــن، ئەوانـــەی لـــە 
ژێـــرەوەن تەنانـــەت توانـــای هەناســـەدانیان نابێـــت..! زۆریـــان 
هـــەر لەوێـــدا دەمـــرن. دوای ســـێ ڕۆژ ئینجـــا دەگەنـــە شـــوێنی 
شـــەمەندەفەر.. دوای چەنـــد ڕۆژێکـــی تـــر دەگەنـــە کەمپـــی 
لـــەم کەمپـــەدا باوکـــی نەخـــۆش دەکەوێـــت،  )بۆچینوالـــد(.. 
لـــە  ئـــەوەی باوکـــی دەســـت  بـــۆ  ئیلـــی زۆر هـــەوڵ دەدا، 
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ـــەکات بـــەاڵم،  ـــە مـــەرگ ن ـــەدات و خـــۆی تەســـلیم ب خـــۆی بەرن
ســـوودی نابێـــت و لـــە 21ی جانیـــوەری باوکـــی دەمرێـــت. 
دوای مردنـــی باوکـــی ئیلـــی دەگوازنـــەوە بـــۆ بەشـــی منـــدااڵن.. 

کـــە شـــەش ســـەد منداڵێـــک دەبـــوون 
ـــان  ـــو زیندانی ـــەر بەنێ ـــی تێکشـــکانی هیتل ـــل هەواڵ ـــە 5ی ئەپڕی ل

ـــەوە..!  ـــە باڵودەبێت و کەمپەک
لـــە 10ی ئەپریلـــی ســـاڵی 1945 کاتژمێـــر شەشـــی ئێـــوارە 
ــی  ــەر دەرگای کەمپـ ــە بـ ــی دەگاتـ ــی ئەمریکـ ــەم ئۆتۆمبێلـ یەکـ
ـــد، کـــە ئەوکاتـــە بیســـت هەزارێـــک مابـــوون لەنێویـــان  بۆچینوال
چەنـــد ســـەدێک منـــداڵ و مێـــرد منـــداڵ بـــوون..! ئیلـــی تـــا 
ــی  ــە 11ی ئەپڕیلـ ــە لـ ــەوە. واتـ ــە دەمێنێتـ ــە کەمپەکـ ــی لـ بەیانـ
1945 ئـــازاد دەبێـــت..! لـــە کاتـــی ئـــازاد بوونیـــان نـــە بیریـــان 
لـــە تۆڵـــە ســـەندنەوە نـــە لـــە دایـــک و بـــاوک و کەســـوکار، 
ــا بیریـــان لـــە نـــان و خـــواردن دەکـــردەوە چونکـــە، بـــۆ  تەنهـ
مـــاوەی هەفتەیـــەک دەبـــوو هیچیـــان پێنەدرابـــوو..! ســـێ ڕۆژ 
ــازاد بـــوون، ئیلـــی بـــە جۆرێـــک نەخـــۆش دەکەوێـــت  دوای ئـ
دووهەفتـــە لـــە نەخۆشـــخانە دەمێنێتـــەوە، وەزعـــی لـــە نێـــوان 
ــە  ــە ئاوێنـ ــەوە لـ ــاک دەبێتـ ــە چـ ــت..! کـ ــدا دەبێـ ــردن و ژیانـ مـ
ســـەیری خـــۆی دەکات، گەڵێـــک ســـەیری بـــە خـــۆی هـــات 
ـــوو..!  ـــەدا نەبینیب ـــە ئاوێن ـــوو خـــۆی ل ـــر ب ـــە، ســـاڵێک زیات چونک
تێکـــڕای قوربانیانـــی ئـــەم کارەســـاتە تراژیدییـــە شـــەش 
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ملیـــۆن دەبێـــت..!(
لـــە کاتـــی خوێندەنـــەوەی ئـــەم ڕۆمانـــە هەندێـــک )چەمـــک( 
ـــەرگ  ـــەرگ ». م ـــی » م ـــە چەمک ـــەون لەوان زۆر بەرچـــاو دەک
هێڵێکـــی  بـــە  لەگـــەڵ » کات و شـــوێن »  لـــەم ڕۆمانـــەدا 
ــوو  ــە هەمـ ــوودەم لـ ــەرگ هەمـ ــای )مـ ــب دەڕۆن..! بەمانـ تەریـ
ـــت،  ـــک مـــەرگ بەرچـــاو دەکەوێ ـــە کاتێ ـــەم ڕۆمان شـــوێنێکە..!( ل
ـــان  ـــە مـــەرگ خـــۆی ی ـــەوە ک ـــک نادۆزیت ـــی پەرەگرافێ ـــا کۆتای ت
ـــەک،  ـــە مانای ـــت..!   ب ـــان هەڵنەگرتبێ ـــی مەرگی ـــا و کۆدەکان هێم
لەوکاتـــەی جولەکـــەکان لـــە ماڵەکانیـــان دەگوازرێنـــەوە بـــۆ 
لـــە هەمـــوو  لـــە هەمـــوو شـــوێنێک و  مـــەرگ  کەمپـــەکان، 
ـــڕ  ـــە کارەســـاتی جەرگب ـــە ب ـــت..! ڕۆژان ـــی دەبێ ـــدا ئامادەی کاتێک
وەک لەژێـــر ئـــازارو ئەژکەنجەدانـــدا، لـــە ژێـــر کاری قـــوڕس، 
ســـووتاندن و ســـێدارە و هەڵواســـین، بـــە گاز خنکانـــدن و 
لـــە برســـان و لـــە ســـەرما، ڕۆژانـــە بـــە هەزارەهـــا دەمـــرن..! 
هەمـــوو  )لێـــرەوە  دەڵـــێ  ئاشـــکرا  بـــە  نووســـەر  ئەوەتـــا 
شـــتەکان خێـــرا ڕوو دەدەن، پێشـــبڕکێ بـــەرەو مـــەرگ دەســـت 
ـــە  ـــر، لەوکاتـــەی ل ـــە شـــوێنێکی ت ـــان ل پێـــدەکات..! الپـــەڕە 10( ی
ــی  ــەقامەکان چاوەڕیـ ــەر شـ ــە دەرەوە و لەسـ ــان دێنـ ماڵەکانیـ
ــتنەوەیان، نووســـەر  ــەمەندەفەر دەکـــەن بـــۆ گواسـ هاتنـــی شـ
دەڵـــێ )یەکـــەم ڕووبـــەڕوو بوونـــەوە لـــە گـــەڵ دۆزەخ و مـــەرگ 
دەســـتی پێکـــرد..! الپـــەڕە 19( تراژیدیتریـــن و خەمناکتریـــن 
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مـــەرگ، ســـووتاندنی منداڵـــەکان بـــوو..! کـــە ئیلـــی یەکێکیـــان 
بـــە چاوەکانـــی خـــۆی دەبینێـــت..! ئـــەم تابڵۆیـــە جەرگبـــڕ و 
ئازاربەخشـــە خەریـــک دەبـــێ مێشـــکی تێکبـــدات و شـــێتی بـــکات.. 
هەوڵـــی دەدا کـــە قەناعـــەت بـــە خۆیـــی و چاوەکانـــی بهێنـــێ 
ــەڕە 34ی ڕۆمانەکـــەی  ــە الپـ ــی لـ ــوە..! ئیلـ ــەی نەبینیـ ــە ئەمـ کـ
ـــە بیـــری  لەپـــاڵ ئەوشـــتانەی کـــە وا پێوســـت دەکات هەرگیـــز ل
ـــەی  ـــەم ســـیما بچکۆاڵن ـــز ئ ـــت )پێویســـتە هەرگی ـــەوە دەڵێ نەچن
منـــدااڵن لـــە بیـــر نەکـــەم، کـــە فڕێیـــان دەدانـــە نێـــو کورخانـــەکان 
و جەســـتەیان دەبـــوو بـــە دوکـــەڵ و لـــە ژێـــر ئاســـمانێکی 
بێدەنگـــدا..!(، یـــان هەڵواســـین و لـــە ســـێدارەدانی ناســـیاو 
یـــان سەلێکشـــن و تەســـفیەکردنەکان..!  و برادەرەکانیـــان.. 
تابڵۆیەکـــی تـــری زۆر ئـــازار بەخـــش و خەمنـــاک، » جولیـــک 
» الوێکـــی کەمانجـــە ژەنـــە، لەنێـــو کەمپـــەکان دەبێتـــە هاوڕێـــی 
ئیلـــی، کاتێـــک بـــەرەو کەمپـــی بۆچینوالـــد بـــە نێـــو بەفـــردا 
ڕیدەکـــەن.. ئـــەم کەمانجەکـــەی بـــە کـــۆڵ خـــۆی داداوە و 
ـــەوەک بیشـــکێنن..!  ـــت ن ـــەی جێبهێڵێ ـــووە کەمانجەک ـــی نەهات دڵ
ــە ال  ــە کەالوەیەکـ ــە پەناگـ ــەوە لـ ــۆ حەوانـ ــە بـ ــوێنەی کـ لەوشـ
دەدەن، ئەمیـــش کەمانجەکـــەی لـــە تەنیشـــت خـــۆی درێـــژ 
کـــردووە، ئیلـــی کـــە کەمانجەکـــەی لـــە تەکیـــا دەبینێـــت، ســـەری 
ســـووڕ دەمێنـــێ و وا دەزانێـــت شـــێت بـــووە. ئیتـــر شـــەو لەنـــاو 
ئامێـــزی برســـیەتی و تـــرس و ســـەرما.. جولیـــک پارچەیـــەک لـــە 
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ـــەکان،  ـــو کەمپ ســـەمفۆنیایەکی بتهۆڤـــن دەژەنێـــت. چونکـــە لەنێ
جولەکـــەکان بۆیـــان نەبـــوو ســـەمفۆنیای ئەلمانـــی بژەنـــن..! 
ـــی،  ـــێ جێگەی ـــە ب ـــوون ل ـــوو بەســـەریەکدا کەوت ـــەدا هەم لەوکات
ــێتێکە  ــەوە چ شـ ــاوار دەکات )ئـ ــۆی هـ ــوێن خـ ــە شـ ــک لـ یەکێـ
لێـــرە، لـــە لێـــواری ئـــەم گۆڕســـتانەدا  کەمانجـــە دەژەنێـــت..!( 
ئیلـــی دەڵێـــت )مـــن هەرگیـــز دەنگـــی وا سەرســـام و پـــڕ چێـــژی 
کەمانجـــەم نەبیســـتبوو بـــە تایبـــەت لە بێنگیەکی وا خامۆشـــدا..!( 
بەیانـــی کـــە ئیلـــی خەبـــەری دەبێتـــەوە، دەبینێـــت جولیـــک لـــە 
تەنیشـــت کەمانجەکـــەی ڕاکشـــاوە و مـــردووە..! دیمەنێکـــی 
تـــر / ئیلـــی زۆر لـــە خەمـــی باوکـــی دا دەبێـــت، هەمیشـــە بـــۆ 
قاوشـــەکەی باوکـــی لـــە هاتوچۆدایـــە، بـــە تایبـــەت ئەوکاتـــەی 
باوکـــی نەخـــۆش دەکەوێـــت.. جارێکیـــان باوکـــی زۆر هیـــالک 
و داهێـــزراو دیـــار دەبێـــت، ئیلـــی لێـــی دەپرســـێت )هیچـــت 
خـــواردووە..؟( باوکـــی دەڵێـــت، نەخیـــر. ئیلـــی یـــش دەڵـــێ بـــۆ..؟ 
باوکـــی دەڵێـــت )هیچیـــان بـــە ئێمـــە نـــەدا و گووتیـــان » ئێـــوە 
نەخۆشـــن هـــەر دەمـــرن ئیتـــر بـــۆ خواردنتـــان پـــێ بـــە فیـــڕۆ 
ـــی زۆر  ـــت، ئیل ـــە دەبینێ ـــر  ک ـــان پۆلیســـێکی چاودێ ـــن..!( ی بدەی
لـــە خەمـــی باوکـــی دایـــە و هەمیشـــە یارمەتـــی دەدا.. بانگـــی 
دەکا و ئامـــۆژگاری دەکات و پێـــی دەڵێـــت )لێـــرە هەرکـــەس 
خەمـــی خۆیەتـــی، لێـــرە نابێـــت خەمـــی کەســـی تـــرت لەبـــەر 
ــە  ــرادەر، نیـ ــرا، بـ ــاوک، بـ ــرە بـ ــت، لێـ ــەت باوکیشـ ــت، تەنانـ بێـ
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تەنهـــا خـــۆت و بـــەس، هەمـــوو کەســـەکان بـــە تەنیـــا دەژیـــن و 
ـــەدە  ـــی خـــۆت م ـــان و ژەمەکان ـــر ن ـــرن..! چیت ـــاش دەم ـــە تەنی ب
ـــی  ـــۆ و فاکت ـــن ســـەدان تابڵ ـــەڕە 110( دەتوانی ـــە باوکـــت..! الپ ب
تـــر، کـــە هـــەر هەموویـــان وێنـــەی ڕووتـــی مەرگمـــان پێشـــان 
دەدەن. هـــەروەک گووتمـــان لـــە هەمـــوو شـــوێنەکان و لـــە 

هەمـــوو کاتـــەکان مـــەرگ ئامادەیـــی هەیـــە..! 
چەمکـــی  دەکەوێـــت،  بەرچـــاو  زۆر  کـــە  تـــر  چەمکێکـــی 
)هەڵگەڕانەوەیـــە( لـــە ئاییـــن یـــان لـــە گەورەیـــی و میهرەبانـــی 
کەمپـــەکان،  بـــۆ  گواســـتنەوەیان  لـــە  بـــەر  ئیلـــی  خـــودا..! 
کەســـێکی ئیمانـــدار و باوەڕێکـــی پتـــەوی بـــە خوداوەنـــد و کتێبـــە 
پیرۆزەکەیـــان هەبـــوو. بـــە قووڵیـــش خەریکـــی خوێندنـــەوەی 
ــی  ــەی ئایینـ ــی وانـ ــن و خوێندنـ ــانەکانی ئاییـ ــود و ئەفسـ تالمـ
بـــوو.. بـــە شـــێوەیەکی گشـــتی جولەکـــەکان، باوەڕێکـــی پتەویـــان 
بـــە ئایینەکەیـــان و خوداوەنـــد هەبـــوو. زۆربەیـــان لەگـــەڵ ئـــەم 
کارەســـاتە تراژیدیـــە و پـــڕ ئەژکەنجەیـــە، لەگـــەڵ هەمـــوو 
ئـــازارەکان و برســـیەتیەکان و ناخۆشـــیەکان، کەچـــی هـــەر 
ـــی  ـــەر خەریک ـــن ه ـــا خەوت ـــردن و شـــاوانان ت ـــی نوێژک خەریک
ئایـــەت خوێندنـــەوە و عیبـــادەت بـــوون..! بـــەاڵم لەئاکامـــی 
بـــە ئەوپـــەڕی گەیشـــتنی ئـــازارەکان و کارە نامرۆییـــەکان و 
ـــە ئەوپـــەڕی گەیشـــتنی  ـــە ئاکامـــی ب مـــەرگ و کارەســـاتەکان، ل
ــان  ــان، هەندێکیـ ــوپای ئەلمـ ــەر و سـ ــی هیتلـ کارە دڕندەییەکانـ
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ـــچ  ـــان دەپچـــڕێ و هی ـــارام گرتنی ـــی ئ ـــە ئاســـتێک کـــە پەت دەگەن
باوەڕێکیـــان بـــە خوداوەنـــد و کتێبـــە پیرۆزەکەیـــان نامێنـــێ..! 
ـــۆ و فاکتـــی ڕوون  بـــۆ ئـــەم چەمکـــەش دەتوانیـــن چەندیـــن تابڵ
ـــت  ـــە ئاشـــکرا دەڵێ ـــە شـــوێنێک ب ـــی ل ـــەوە.. ئیل و ئاشـــکرا بهێنین
)بـــۆ بـــە ناوهێنانـــی خـــودا دڵخـــۆش بـــم..؟ مـــن دڵخـــۆش نیـــم 
بـــە نـــاوی خـــودا، چونکـــە بۆتـــە هـــۆی ســـووتاندنی هـــەزاران 
منـــداڵ..! ئایـــا هـــەر خـــۆی هەمووشـــتێک و ئـــەم کەمپـــەی 
شـــتێک  هەمـــوو  لـــە  ئێســـتا  مـــن  نەکـــردووە..؟!  دروســـت 
یاخیـــم..!( یـــان ئەوکاتانـــەی بـــە بەرچاویانـــەوە کەســـەکان 
هەڵدەواســـن، هەندێکیـــان دەســـت بـــەرز دەکەنـــەوە و دەڵێـــن 
ــە،  ــت هەیـ ــۆ بوونـ ــەر تـ ــت..؟ گـ ــە کوێیـ ــۆ لـ ــە تـ ــەی خودایـ )ئـ
ـــە شـــوێنێکی  ـــی ل ـــت..؟!( ئیل ـــووڵ دەکەی ـــەم وەزعـــە قەب چـــۆن ئ
تـــر دەڵێـــت )بڕوایـــەک یـــان عیبادەتێـــک لـــە نێـــو مندایـــە بـــۆ 
خودایـــەک، کـــە چیتـــر بـــاوەڕم پێـــی نەمـــاوە..! الپـــەڕە 91( 
ڕۆبیـــی جولەکەیەکـــی پۆلەندیـــە، کەســـێکی بـــە تەمـــەن و 
پیـــرە، هێنـــدە بـــە نێـــو ســـاڵدا چـــووە پشـــتی کـــووڕ بووەتـــەوە.. 
ــی نوێژکـــردن و عیبادەتـــە.. لەســـەر ئیـــش  هەمیشـــە خەریکـ
لەکاتـــی پشـــوودانەکان، لەنێـــو جێـــگا.. بـــەاڵم کاتێـــک ئـــازارەکان 
و مـــەرگ و برســـیەتی بـــە ئەوپـــەڕی دەگـــەن، ڕۆژێـــک ئیلـــی 
ـــر  ـــدەکات، ئەویـــش دەڵێـــت )ئیت ـــارەی خـــودا پرســـیاری لێ دەرب
ـــچ  ـــەوە کـــە هی ـــە..!( لەوکات ـــر لەگـــەڵ ئێمـــە نی ـــەواو خـــودا چیت ت
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باوەڕێکـــی بـــە خـــوداو کتێبـــی پیـــرۆز و عیبـــادەت کـــردن 
ــۆن  ــن چـ ــت )مـ ــر دەڵێـ ــوێنێکی تـ ــە شـ ــی لـ ــان ئیلـ ــاوە..! یـ نەمـ
ــە..؟  بـــاوەڕ بـــە بەخشـــندەیی خـــودا بکـــەم..؟ خـــودا لـــە کوێیـ
کـــێ هەیـــە بەدەســـت ئـــەم بـــاری ئـــازار و ژان و میحنەتانـــەوە، 
ـــە شـــوێنێکی  ـــان ل ـــکات..؟!(  ی ـــە بەخشـــندەیی خـــودا ب ـــاوەڕ ب ب
ــر  ــە بیـ ــاتانە لـ ــەو چرکەسـ ــز ئـ ــتە هەرگیـ ــت )پێویسـ ــر دەڵێـ تـ
ــم  ــا کوشـــت و خەونەکانـ ــان تیـ ــودا و ڕۆحمیـ ــە خـ ــەم، کـ نەکـ
ـــی  ـــان فاکت ـــە و دەی ـــەڕە 34( ئەمان ـــش..! الپ ـــە خۆڵەمێ ـــوون ب ب
تـــر کـــە لـــەم ڕۆمانـــەدا بـــە زەقـــی بەرچـــاو دەکـــەون..!  چەمکـــی 
)نائومێـــدی( دیـــارە زۆربەیـــان تـــا بۆیـــان دەکـــرا لەپێنـــاو 
مانەوەیانـــدا، شـــەڕیان لەگـــەڵ مـــەرگ دەکـــرد. بەرگـــەی هەمـــوو 
کارە قوڕســـەکان و برســـیەتی و ســـەرما و نەخۆشـــیەکان و 
بارەدەروونیـــەکان و هەمـــوو شـــتێکیان دەگـــرت.. بـــەس بـــۆ 
ئـــەوەی نەمـــرن تـــا ڕۆژی ئـــازاد بـــوون بمێننـــەوە. بـــەاڵم 
ــتێک  ــە ئاسـ ــەڵ مـــەرگ دا، بـ ــە لەگـ ــەم زۆرانبازییـ ــان، لـ زۆریـ
دەگەیشـــتن چیتـــر بەرگەیـــان نەدەگـــرت.. دەســـتیان لـــە خۆیـــان 
و ژیـــان و ئومێـــدی ڕزگار بوونیـــان بـــەر دەدا، تەســـلیم بـــە 
مـــەرگ دەبـــوون.. ئەوەتـــا ئیلـــی لـــە شـــوێنێک لەکاتـــی پشـــوودانە 
ـــەوە..  ـــاڵ و بیرکردن ـــای خەی ـــو دەری ـــە نێ ـــی کەوتۆت ـــە قووڵ و ب
بیـــری لـــە ڕۆژانـــی ڕابـــردووی دەکـــردەوە، ژیانـــی قوتابخانـــە و 
ماڵـــەوە و گـــەڕەک و ســـتۆرەکەیان و.. ئیتـــر کاتێـــک زنجیـــرەی 
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ــەم  ــو ئـ ــپ و لەنێـ ــەم کەمـ ــۆی لـ ــران و خـ ــی دەپچـ خەیاڵەکانـ
ژیانـــە دڕندەییـــە و پـــڕ مەینـــەت و ئـــازارە دەبینیـــەوە، هەرچـــی 
ترووســـکایی هەبـــوو بەبـــەر چاوانیـــەوە نەدەمـــا و تـــا ئەوپـــەڕی 
نائومێـــدی بێئومێـــد دەبـــوو..! لەمبارەیـــەوە دەڵێـــت )ڕۆحـــم و 
دەروونـــم بـــە مەشـــخەڵێکی ڕەش ڕەش داپۆشـــرابوون..!( یـــان 
لـــە کاتـــی تەســـفیە و سەلێکشـــنەکان، لەوکاتـــەی ســـەیریان 
دەکـــردن تـــا بڕیـــار بـــدەن کامەیـــان بمێننـــەوە و کامەیـــان ببێتـــە 
خۆراکـــی کورخانـــە، زۆریـــان دەســـتیان لـــە خۆیـــان بـــەردەدا و 
ـــک  ـــز و ڕێ ـــە هێ ـــان ب ـــە خۆی ـــوو ک ـــا نەماب ـــان تی ـــای ئەوەی توان
ـــر  ـــن چیت ـــە ناتوان ـــوو ک ـــان واب ـــدەن.. پێی ـــا پێشـــان ب ـــە توان و ب

بەرگـــەی بگـــرن، ئیتـــر مردنیـــان هەڵدەبـــژارد..! 
ــەت دەکات..  ــرێ و مقاوەمـ ــۆی ڕادەگـ ــەر خـ ــی هـ ــی ئیلـ باوکـ
ـــازاد بـــوون، کاتێـــک نەخـــۆش  ـــە ئ ـــەر ل ـــا ســـێ چـــوار مانـــگ ب ت
دەکەوێـــت لـــە تـــاو نەخۆشـــی و بێـــزاری و برســـیەتی و ژان 
و خەمەکانـــی.. هێنـــدە نائومێـــد دەبێـــت، دەســـت لـــە خـــۆی 
ـــت  ـــۆ دەهێنێ ـــی خـــۆی ب ـــە خواردنەکان ـــی ژەم ـــەردەدات و ئیل ب
و ئەویـــش چیتـــر نایخـــوات.. خـــۆی دەداتـــە دەســـتی نائومێـــدی 
و مـــردن.. خـــۆی ئـــەوە دەزانێـــت )ئێـــرە بـــۆ ئـــەو کۆتایـــی 
ڕێگاکەیـــە و پێـــی ناوەتـــە ماڵـــی مـــردن. بۆیـــە بـــە چرپـــەوە، 
نهێنیـــەک دەدا بـــە گوێـــی ئیلـــی )ئـــەو شـــوێنەی پـــارە و زێـــڕ 
و شـــتە بـــە نرخەکانـــی تیـــا شـــاردۆتەوە، بـــە ئیلـــی دەڵـــێ و 
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ــێ..!(   ــا هەتایـــی ڕادەکشـ ــو ئامێـــزی مەرگـــی هەتـ ــە نێـ ــر لـ ئیتـ
یـــان لـــە کاتـــی پشـــوودانەکان، لەبـــەر هیالکـــی و لـــە برســـان 
لەســـەر بەفـــر ڕادەکشـــێن و هەندێـــک جاریـــش دەخـــەون..! 
زۆربەشـــیان ئـــەوە دەزانـــن، بـــەم هیالکیـــە لەســـەر بەفـــر 
دەکـــەن..  هـــەروا  بـــەاڵم  دەمـــرن،  خەوتـــن ڕەقدەبنـــەوە و 
ــا  ــۆ هەتـ ــدا بـ ــەون هەرلەوێـ ــر دەخـ ــەر بەفـ ــە لەسـ ــان کـ زۆریـ

هەتایـــە خەبەریـــان نابێتـــەوە و ڕەقدەبنـــەوە و دەمـــرن..!
پـــاراو  و  شـــیرین  و  ســـادە  زمانێکـــی  بـــە  ڕۆمانـــە،  ئـــەم 
نووســـراوە. چونکـــە ڕووداوێـــک یـــان کارەســـاتێکی ڕاســـتەقینە 
پشـــتی  کۆتایـــی،  تـــا  ســـەرەتاوە  لـــە  بۆیـــە  دەگێڕێتـــەوە، 
بـــە گێڕانەوەیەکـــی ڕووت بەســـتووە و بـــەالی فەنتازیـــادا 
ـــە  ـــە ب ـــەم کتێب ـــە زۆرێـــک ســـەرچاوەکان ئ نەڕۆیشـــتووە.. وە ل
ـــە لەســـەر  ـــن ک ـــی دادەنێ ـــی ئەدەب ـــان و بەرهەم باشـــترین ڕۆم
ــی  ــە، کاتـ ــەم ڕۆمانـ ــرابێت. ئـ ــت نووسـ ــاتی هۆڵۆکۆسـ کارەسـ
خۆیـــی و ئێســـتاش کاریگەرییەکـــی بێوێنـــەی لەســـەر خوێنـــەران 
ــەم  ــەوەی ئـ ــی باڵوبوونـ ــەکان. کاتـ ــەت گەنجـ ــە تایبـ ــە، بـ هەیـ
ڕۆمانـــە قوتابیانـــی زانکـــۆ و پەیمانگـــەکان هێنـــدە سەرســـام 
بـــوون بـــەم ڕۆمانـــە تـــا ئاســـتی ئـــەوەی، زۆرێـــک لـــە دەربڕیـــن 
و قســـەکانیان لەنێـــو نامـــە و چاتەکانیـــان بـــۆ یەکتـــری دەنـــارد 
و گفتوگۆشـــیان لەســـەر دەکـــرد.. یەکێکـــە لـــە پـــڕ خوێنەرتریـــن 
ڕۆمانـــە لەســـەر ئاســـتی دونیـــا.. ڕەنگـــە ســـیحری جوانـــی و 
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هێـــزی ئـــەم ڕۆمانـــە لـــەوە دابێت، بەشـــێکی بۆ ئـــەوە بگەڕێتەوە، 
کە باس لە تراژیدیترین و مەرگەســـاتیترین کارەســـات دەکات، 
کـــە تـــەواوی دونیـــا و مرۆڤایەتـــی دەهەژێنـــێ. بەشـــەکەی تـــری 
پەیوەنـــدی هەیـــە بـــە خـــودی شـــێوازی نووســـینی ڕۆمانەکـــە و 
هەروەهـــا گەورەیـــی و مرۆڤدۆســـتی و ئـــەو ڕۆحـــە بێگـــەردەی 
خـــودی نووســـەر خـــۆی..! ئەوەتـــا لـــە کۆتایـــی ئـــەم ڕۆمانـــە 
یەکـــەم  )لەوکاتـــەی  دەڵێـــت  و  دەدات  پـــێ  مەســـیجێکمان 
ئوتومبێلـــی ئەمریکـــی دەگاتـــە بـــەردەم کەمپـــی بوچینوالـــد، 
لـــە کاتـــی ئـــازاد بوونیـــان نـــە بیریـــان لـــە تۆڵـــە ســـەندنەوە و 
ـــە خـــواردن  ـــان ل ـــا بیری ـــاوک و کەســـوکار، تەنه ـــک و ب ـــە دای ن
دەکـــردەوە..!( بـــە مانایـــەک نـــەک تەنهـــا ســـااڵنی دوای ئـــازاد 
ـــە مەبەســـتیان  ـــەن ک ـــی هەرشـــتێک بک ـــان توان ـــە دەی ـــوون )ک ب
بێـــت..!( بەڵکـــو خـــودی ئەوکاتـــەی لـــە نێـــو کەمپـــەکان بـــوون 
کـــە لـــە بـــاوەش و لەنێـــو ماڵـــی مـــەرگ هەناســـەیان دەدا، ئینجـــا 
بیریـــان لـــە تۆڵـــە ســـەندنەوە نەکردۆتـــەوە، تەنهـــا خـــواردن.. 
بـــە مانـــای تەنهـــا ژیـــان و بـــەس..! ئیلـــی نووســـەری ئـــەم 
کتێبـــە دوای ئـــازاد بوونـــی تاکـــو ئێســـتا، هەمـــوو ژیانـــی 
کـــردووە  تەرخـــان  مرۆڤایەتـــی  خزمەتکردنـــی  بـــۆ  خـــۆی 
و هەمیشـــە لەگـــەڵ دامـــودەزگا و کۆمیســـیۆنە مرۆییـــەکان 
ئیشـــی کـــردووە..! تـــا ئاســـتی ئـــەوەی مەدالیـــای زێڕیـــن و 
ــاڵ  ــنگدارترین خـ ــووە. پرشـ ــتی وەرگرتـ ــی ئاشـ ــی نۆبلـ خەاڵتـ
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ـــە  ـــک نووســـراوە ک ـــە شـــێواز و زمانێ ـــە، ب ـــە ئەوەی ـــەم ڕۆمان ل
ـــن  ـــە، م ـــو ڕۆمانەک ـــەری نێ ـــە کاراکت ـــک ل ـــە یەکێ ـــەر دەبێت خوێن
لـــە ســـەرەتای ڕۆمانەکـــە تـــا کۆتایـــی هەمیشـــە خـــۆم لـــە تـــەک 
ئیلـــی و خـــۆم لەنێـــو زیندانیـــەکان دەبینـــی و تـــەواو لەگـــەڵ 
ئـــازار و ژان و موعاناتەکانیـــان دەژیـــام..! بـــە خوێندنـــەوەی ئـــەم 
کتێبـــە منیـــش ئێســـتا وا دەزانـــم )کارەســـاتی هۆلۆکۆســـتم بـــە 

چاوەکانـــی خـــۆم بینیـــوە..!(.

 هۆلۆکۆست و جینۆساید 

بـــە کورتـــی دەتوانیـــن بڵێیـــن هۆلۆکۆســـت و جینۆســـاید بـــە 
ـــاوازی ڕەگـــەز،  ـــە هـــۆی جی ـــە کۆمـــەڵ(، ب ـــای )کوشـــتنی ب مان
نەتـــەوە، ئاییـــن، ڕەنگـــی پێســـت، شـــوێن، زۆر شـــتی تـــر. 
ــەک  ــتەواژەکە یـ ــەردوو دەسـ ــاید، هـ ــت و جینۆسـ هۆڵۆکۆسـ
ئەویـــش  هەیانبـــێ  جیاوازییـــەک  تەنهـــا  دەگەیەنـــن،  مانـــا 
زەمەنەکـــەی  و  کات  هۆلۆکۆســـت،  )تراژیدیـــای  ئەوەیـــە 
درێژخایەنتـــر و ژمـــارەی قوربانیەکانیـــش زۆرتـــرن(، بـــۆ 
نموونـــە هۆلۆکۆســـتی جولەکـــەکان، لـــە ســـاڵی 1939 دەســـتی 
ژمـــارەی  بـــووە،  درێـــژەی   1945 ســـاڵی  تـــا  پێکـــردووە 
قوربانیـــان گەیشـــتۆتە شـــەش ملیـــۆن..! بـــەاڵم  جینۆســـاید، لـــە 
کات و زەمەنێکـــی کورتـــر و خێراتـــر ڕوودەدات وە ژمـــارەی 



ئەدەب و ئایدیۆلۆژیا80

قوربانیەکانیـــش کەمتـــرن. تەنهـــا ئـــەم جیاوازییـــە نەبێـــت، 
ـــت.  ـــەڵ دێ ـــە کۆم ـــای کوشـــتنی ب ـــە مان ـــەردووک ب ـــا ه ئەگەرن
جینۆســـاید و هۆلۆکۆســـت، مێژوویەکـــی دوورودرێژیـــان 
هەیـــە. بـــە پێـــی ئـــەو ســـەرچاوەیەی لەبـــەر دەســـتمان دایـــە، تـــا 
ئێســـتا ســـی و شـــەش ڕووداوی جینۆســـاید و هۆلۆکۆســـت، 
لـــە مێـــژوو ڕوویـــداوە، هـــەر هەمـــووی لـــەم کتێبـــەدا بـــە ئامـــار 
و بـــەروار و شـــوێن و ژمـــارەی قوربانیـــان و بکـــەرەکان و 
ــاتی  ــەم کارەسـ ــراون. یەکـ ــەوە تۆمارکـ ــەواوی زانیاریەکانـ تـ
جینۆســـاید، مێژوویەکـــەی دەگەڕێتـــەوە بـــۆ 146 ســـاڵ بـــەر لـــە 
زاییـــن، کـــە بـــە دژی کار ســـەنگیەکان وە لەالیـــەن ســـەربازانی 
ڕۆم ڕوویـــداوە، کـــە ژمـــارەی قوربانیـــان 150 هـــەزار کـــەس 
دەبـــوون. دەکرێـــت هـــەر بـــۆ نموونـــە هەندێکیـــان بـــاس 
بکەیـــن. هۆلۆکۆســـتی ڕەش پێســـتەکانی ئەفەریقیـــا کـــە دووەم 
ـــە ناوەڕاســـتی ســـەدەی پانزەهـــەم دەســـتی  ـــە ل کارەســـاتە، ک
پێکـــردووە تـــا ناوەڕاســـتی ســـەدەی نۆزدەهـــەم درێـــژەی 
ـــا و  ـــی، ئیســـپانیا و بەریتانی ـــەن حکومەتەکان ـــە لەالی ـــووە. ک ب
فەڕەنســـا و هۆلەنـــدا بـــە ئەنجـــام گەیانـــدراون. وە تێکـــڕای 
ژمـــارەی قوربانیـــان گەیشـــتۆتە ســـی و شـــەش ملیـــۆن..! 
کارەســـاتی جینۆســـایدی ئەرمەنیەکانیـــش، لـــە ســـاڵی 1915 
ـــداوە،  ـــورک( ڕووی ـــی عوســـمانی ت ـــە دەســـتی )ئیمبراتۆریەت ب
ــەد  ــتۆتە یـــەک ملیـــۆن و سـ ــان گەیشـ ــارەی قوربانیـ ــە ژمـ کـ
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هـــەزار.. هۆلۆکۆســـتی جولەکەکانـــی ئەوروپـــاش کـــە باســـمان 
کـــردووە لـــە پێشـــدا، کـــە ژمـــارەی قوربانیـــان گەیشـــتۆتە 
شـــەش ملیـــۆن، کـــە لەالیـــەن ســـوپای ئەلمانیـــا و بـــە بڕیـــاری 
هیتلـــەر بـــە ئەنجـــام گەیانـــدراوە.. جینۆســـایدی گواتیمـــاال، لـــە 
ـــەزار  ـــێ، 200 ه ـــژەی دەب ـــا ســـاڵی 1983 درێ ســـاڵی 1981 ت
کوردەکانیـــش  جینۆســـایدی   لێدەکەوێتـــەوە..  قوربانـــی 
ــە  ــتی عـــەرەب، لـ ــە بـــە دەســـتی ڕژێمـــی بەعســـی فاشیسـ کـ
ـــان  ـــەوە، ی ـــی لێدەکەوێت ســـاڵی 1988 کـــە 182 هـــەزار قوربان
جینۆســـایدی بۆســـنیا، لەالیـــەن ســـربەکانەوە لـــە ســـاڵی 1991 
ــی  ــەزار قوربانـ ــێ و 200 هـ ــژەی دەبـ ــاڵی 1995 درێـ ــا سـ تـ
لێدەکەوێتـــەوە.. دواهەمیـــن جینۆســـاید لـــە ســـودان لـــە ســـاڵی 
ــەکان،  ــە دژی زاگواییـ ــودانەوە، بـ ــوپای سـ ــەن سـ 203 لەالیـ
کـــە 450 هـــەزار قوربانـــی لێدەکەوێتـــەوە..! ئەگـــەر بـــە قووڵـــی 
لـــەم کارەســـات و تراژیدیانـــە ووردبینـــەوە، ڕەنگـــە بگەینـــە 
ئـــەو ئاســـتەی شـــەرم لـــە مرۆڤبوونـــی خۆمـــان بکەیـــن.. 
شـــەرم لـــەوە بکەیـــن، کـــە مێـــژووی مرۆڤایەتـــی لێوانلێـــوە لـــە 
تراژیدیای مەرگئامێز و کارەســـاتی نامرۆڤانە و تا ئەوپەڕی 
ــەرچاوەیەک وا دەڵێـــت  ــە سـ ــە لـ ــی. بۆیـ ــناک و دڕندەیـ ترسـ
)هۆلۆکۆســـت مەعریفـــە و بوونـــی مرۆڤایەتـــی خســـتۆتە ژێـــر 
پرســـیارەوە..!( دەبـــێ چ بیـــر و هۆشـــێک ؟ چ کەســـایەتیەک 
ــە وە  ــەم تراژیدیانـ ــدات ئـ ــۆی بـ ــە خـ ــە بـ ــک ؟ ڕێگـ و مرۆڤێـ
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بەرهـــەم بهێنـــن ! مەعریفـــەی مـــرۆڤ و هۆشـــمەندی مـــرۆڤ، 
و  مانـــا  چ  تراژیدیانـــە  و  کارەســـات  ئـــەم  بەرامبـــەر  لـــە 
بەهایەکیـــان دەمێنـــێ..؟! لەگـــەڵ خوێندنـــەوەی ئـــەم ڕۆمانـــە 
ـــەت،  ـــە و بەتایب ـــەم کارە نامرۆیی ـــەوە ل ـــان و قووڵبوون و ڕام
ئاکامـــی شـــەش ملیـــۆن قوربانـــی، یەکســـەر ئـــەو پرســـیارە 
بـــە خەیاڵـــی خوێنـــەر دادێـــت، باشـــە ئـــەم تاوانـــە بـــۆ.. ؟ 
هۆلۆکۆســـت بـــۆ ؟ شـــەش ملیـــۆن قوربانـــی بـــۆ ؟! دوای 
ـــاس  ـــەم شـــێوەیە ب ـــەڕان ســـەرچاوەکان ب ســـێرچ و بەدواداگ
لـــە هـــۆکارەکان دەکـــەن. ئەلمانیـــا لـــە جەنگـــی جیهانـــی یەکـــەم 
دەدۆڕێنـــێ، هـــۆی ئـــەم دۆڕانـــدن و شـــەرمەزاربوونەیان، 
ـــەکان وەک  ـــە، جولەک ـــەوە گوای ـــەوە دەگەڕێنن ـــۆ ئ بەشـــێکی ب
پێویســـت ســـەپۆرت و پاڵپشـــتی ئەلمانیایـــان نەکـــردووە، 
هۆکارێکـــی تـــر گوایـــە ژێـــر بـــە ژێـــر خەریکـــی ڕکابـــەری و 
ـــەکان  ـــر، جولەک ـــاری.. لەالیەکیت ـــی ئ ـــەرەن لەســـەر گەل موئام
بـــۆ بـــا شـــتربوونی ژیانیـــان و بەدەســـتهێنانی ئومێـــد و 
ــەکان  ــە کۆماریـ ــان بـ ــژاردن دەنگیـ ــە هەڵبـ ــتەکانیان لـ خواسـ
دەدا، نـــەک حیزبەکـــەی هیتلـــەر. بـــە دوای جەنگـــی جیهانـــی 
یەکـــەم، لـــە 5ی جانیـــوەری پارتـــی کرێکارانـــی ئەلمانیـــا 
ـــی  ـــە ئەندام ـــە 16ی ســـیپتەمبەر دەبێت ـــەر ل ـــەزرێ، هیتل دادەم
ئـــەم حیزبـــە، لـــە 24ی فێبـــروەری ئـــەم حیزبـــە لـــە پالتفۆرمێـــک 
ـــی ناســـیۆنال  ـــۆ » پارتـــی کرێکاران ـــاوی خـــۆی دەگۆڕێـــت ب ن
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سۆسیالیســـتی ئەلمانیـــا »، دواتـــر دەبێـــت بـــە حیزبـــی نـــازی. 
ــە..  ــەم حیزبـ ــەرۆکی ئـ ــە سـ ــاڵی 1921 دەبێتـ ــە سـ ــەر لـ هیتلـ
لەنێـــو ئـــەم حیزبـــەدا باڵـــی ڕاســـت و چەپـــی تیـــا دەبێـــت بـــەاڵم 
لەژێـــر کاریگـــەری هیتلـــەر و هاوبیرانـــی، باڵـــی ڕاســـت تـــەواو 
ســـایە بەســـەر حیـــزب دا دەکات و حیـــزب بـــە ئاقـــاری ڕاســـتدا 
دەبـــەن. لەوســـاوە ڕا بیـــری )ئەنتـــی  ســـیمیتیزم( واتـــە )ئەنتـــی 
جولەکەیـــی( لەپـــاڵ مەســـەلە نەتەوەیـــی و گرینگـــەکان دەخەنـــە 
بەرنامـــەی حیزبـــەوە،، لـــە بەرنامـــەکان و لـــە میدیـــاکان، 
بـــە تایبـــەت هیتلـــەر، لـــە دیمانـــە و وتـــار خوێندنـــەوەکان، 
بـــە ڕاســـتەوخۆ و ناڕاســـتەوخۆ هێرشـــی دەکـــردە ســـەر 
جولەکـــەکان، تـــا ئاســـتی ئـــەوەی لـــە هەمووالیـــەک، بـــە 
خائیـــن و دژ بـــە نەتـــەوەی ئەلمانیـــان دەناســـاندن.. تـــا وای 
ـــەوەی هەمـــوو  ـــە بیرکردن ـــوو ب ـــە بب ـــەم بیرکردنەوەی لێهـــات ئ
نەتـــەوەی ئەلمانیـــا، هەمـــوو خەڵکێـــک بـــەم چـــاوە ســـەیری 
ــاڵی 1939  ــە سـ ــەوەی لـ ــا ئـ ــر تـ ــرد، ئیتـ ــان دەکـ جولەکەکانیـ
ئـــەم پالنـــی تۆڵـــە ســـەندنەوە لـــە جولەکەکانیـــان خســـتە 
ـــدا و  ـــای هۆلۆکۆســـت ڕووی ـــاکام تراژیدی ـــە ئ پراکتیکـــەوە و ل

شـــەش ملیـــۆن قوربانـــی لێکەوتـــەوە..! 
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ــە وەاڵمـــی  ــەک لـ ــە دیمانەیـ ــوو، لـ ــاڵی 2011 بـ ــم سـ 1/ وابزانـ
ئـــەم دەربڕینـــە  ئـــەو قســـەیەم کـــرد، دواتـــر  پرســـیارێکدا 
بـــوو بـــە پڕەنســـیپێک و )مانیفێســـتێکی شـــیعری(، کـــە تاکـــو 
ئێســـتا مـــن ئیشـــی لەســـەر دەکـــەم، دوای ئـــەوە زۆرێـــک لـــە 
لـــە دیمانـــەکان  ئـــەم دەربڕینـــەم،  وردەکارییەکانـــی پشـــت 
دەربڕیـــوە، هەوڵـــدەدەم لێـــرەدا هەندێکییـــان کۆبکەمـــەوە و 

لەژێـــر یـــەک وتـــاردا بیانخەمـــەڕوو.

2/ کاتـــی دیمانەکـــە ســـەروبەندی خۆپێشـــاندانەکانی حەڤـــدەی 
شـــباتی بـــەردەرگای ســـەرای شـــاری ســـلێمانی بـــوو، ئامانجـــی 
ســـەرەکیم لـــە )شـــیعر فۆرمێکـــی بێدەنـــگ نییـــە( ئەوەبـــوو کـــە، 

)شیعر فۆرمێکی بێدەنگ نییە(
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ـــەڵ  ـــە لەگ ـــت، هاوتەریب ـــان بێ ـــە دەرەوەی ژی ـــێ ل شـــیعر ناتوان
مـــرۆڤ و ژیـــان، بۆیـــە گەر/ژیـــان لەســـەر شـــەقام بێـــت 
ــت  ــوی بێـ ــان لەکـ ــار، ژیـ ــنوورەکان.... دواجـ ــەر سـ ــان لەسـ یـ

شـــیعریش لەوێـــدا دەبێـــت.

لەســـەرەتا  مـــرۆڤ  مرۆڤـــە،  بیـــری  بەرهەمـــی  شـــیعر   /3
قـــووڵ  بیرکردنەوەکانـــی  لەنێـــو  دواتـــر  بیردەکاتـــەوە، 
ــدا لەنیـــو  ــاڵ، لەوێـ ــە نێـــو ڕووبـــەری خەیـ دەبێتـــەوە و دەگاتـ
ــە( گەڕانەکانـــی خـــۆی دەکات،  ــی تاریـــک  )ئازادانـ رووبەرێکـ
ـــدا،  ـــو ناخودئاگایی ـــی نی ـــەری بوخچـــە نەکراوەکان ـــر کاریگ لەژێ
بۆیـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن شـــیعر بەرهەمـــی مەعریفەیـــە، لەنێـــو 
ئـــەم مەعریفـــە و ئـــەو رووبـــەرە شـــیعرییەدا،  بەهـــای مـــرۆڤ 
مـــرۆڤ  واتـــە  ترەوەیـــە،  بەهاکانـــی  هەمـــوو  لەســـەرووی 
شایســـتە بـــە، هەمـــوو جوانییـــەک و ئارامییـــەک و خۆشـــییەکە، 
لەهەمانکات/هیـــچ مرۆڤێـــک و هیـــچ کتێـــب و بیرکردنەوەیـــەک، 
لەژێـــر نـــاوی هـــەر پیرۆزییـــەک و ســـەروەرییەک، لـــەدەرەوەی 

ــن. ــە نیـ ــە لەســـەرکردن و ڕەخنـ قسـ

4/ شـــیعر موڵکـــی هیـــچ ئایدیۆلۆژیـــا و بیرکردنەوەیەکـــی 
ــەاڵم،  ــۆکار(  بـ ــەک هـ ــە نـ ــیعریش ئامانجـ ــراو نییە،)شـ دیاریکـ
لـــە هەمـــوو بیروبـــاوەڕەکان و زانســـتە  دەتوانـــێ ســـوود 
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کۆمەاڵیەتییـــەکان و فەلســـەفەکان ببینێـــت. چونکـــە شـــیعر 
فـــراوان  ڕووبەرێکـــی  لـــە  و  هەیـــە  گەردوونـــی  بوونیکـــی 
و  شـــیعرە  نیشـــتیمانی  بۆیە/گـــەردوون  دەکات،  ئیـــش 
ـــو  ـــی ئەبـــەدی شـــاعیرە، شـــاعیریش دەبێـــت لەنی شـــیعریش ماڵ
شـــیعرەکانیدا تەنهـــا خـــۆی بێـــت، ئـــەو هێـــزەی دەیجووڵێنـــێ 
لەژێـــر کاریگـــەری ئـــارەزووەکان و بیرکردنەوەکانـــی خۆیـــدا 
بێـــت، بـــە دڵنیاییـــەوە دەڵێـــم، )ئـــەو شـــاعیرانەی ئایدیۆلۆژیـــا 

کۆیلـــەن..!(.  دەیانجووڵێنـــن 

5/ هیـــچ کام لـــە بیرکردنـــەوە و ئایدیۆلۆژییـــاکان بـــە )تەنیـــا( 
ناتوانـــن، تەعبیـــر لـــە بیرکردنـــەوەی هەمـــوو مرۆڤـــەکان بکـــەن. 
بەمانایەک/هیچ کام لە بیرکردنەوە و ئایدیۆلۆژییاکان خاوەنی 
هەمـــوو حەقیقەتـــەکان نیـــن، لەالیەکـــی ترەوە/بیرۆکـــەکان و 
ئایدیۆلۆژیـــاکان بەرهەمـــی ڕووبـــەری خودئاگاییـــن،  وەک 
ـــەکان  ـــەرە ناخودئاگایی ـــاڵ و ڕووب شـــیعر بەنێـــو خـــەون و خەی

شـــۆڕنابنەوە.
6/ شـــیعر کردەیەکـــی زمانەوانییـــە لەنیـــو پانتایـــی مەعریفـــەدا، 
زۆر شـــاعیر و بیرمەنـــد، زمـــان بـــە مـــاڵ و نیشـــتیمانی شـــاعیر 
ـــەوا/ ـــت ئ ـــان نیشـــتیمانی شـــاعیر بێ ـــەر زم ـــە ئەگ ـــن، بۆی دەزان

ئـــەم نیشـــتیمانە بـــە فیکـــر ڕۆشـــن دەبێتـــەوە.
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ـــە(، ئیســـتاتیکای  ـــی جوانیی ـــەم هێنان 7/ ئامانجـــی شـــیعر )بەره
شـــیعریش، ڕاســـتەوخۆ ڕۆڵـــی ســـەرەکی دەبینێت لـــە تێرکردنی 
تر/ئیســـتاتیکا  بەمانایەکـــی  ناخودئاگاییـــەکان،  ئـــارەزووە 
لـــە شـــیعردا ســـەرچاوەی چیژبەخشـــین و ئارامبوونـــەوەی 

دەروونـــی خوێنـــەوە.

8/ هـــەر دەربـــارەی ئیســـتاتیکای شـــیعری، )مـــن لـــە ئەزموونـــی 
خۆمـــەوە( بـــەوە گەیشـــتووم. کـــە ئیســـتاتیکای شـــیعری تەنهـــا 
ـــەر بەڵکـــو،  ـــە بـــۆ خوێن ـــەوە نیی ســـەرچاوەی چێـــژ و ئارامبوون
بـــۆ خـــودی شـــاعیرەکەش هەمـــان کاریگـــەری دەروونـــی هەیـــە.. 
بـــۆ نموونە/جاریوابـــووە زۆر ســـترێس و دڵپـــڕ و نائـــارام 
بوومـــە، بـــەاڵم کاتێـــک، وردە شـــیعرێک یـــان قەســـیدەیەکی 
شـــیعری جوانـــم نووســـیوە، ڕاســـتەوخۆ دوای نووســـینی 
ــەوە وەک  ــان، ئارامبوومەتـ ــیعرییەکە و خوێندنەوەیـ ــە شـ دەقـ

ئەوەی/کەســـێکی دڕنـــدە لەنیـــو منـــدا چووبێتـــە دەرەوە.

ـــان و ئامانجـــە  ـــەڵ ژی ـــە گ ـــە ل ـــەی شـــیعر هاوتەریب ـــەو پێی 9/ ب
مرۆییـــەکان و جوانـــی، بۆیـــە دەکـــرێ شـــیعر لـــە ڕێگـــەی وشـــە 
و دەســـتەواژەکان قســـە لەســـەو هەمـــوو ئـــەو شـــتانە بـــکات 
کـــە، ژیـــان ناشـــیرین دەکـــەن یـــان دەکـــری شـــاعیر، ڕەخنـــە یـــان 
ـــکات کـــە ڕۆحـــی مـــرۆڤ  ـــەو شـــتانە ب قســـە لەســـەر هەمـــوو ئ
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بچـــووک دەکەنـــەوە و ناهێڵـــن بـــە ئارامـــی دەســـتلەمالنێی 
ـــت. ـــی بێ ـــە جوانەکان خەون

ـــێ/ ـــەاڵم، شـــاعیر دەتوان ـــە ب ـــی نیی 10/ شـــیعر بوونێکـــی وەهم
وەهـــم و خەیـــاڵ و خەونەکانـــی مـــرۆڤ بنووســـێتەوە چونکـــە/
ژیانـــی شایســـتە بـــە مـــرۆڤ و حەقیقەتـــی جوانییـــەکان لەنیـــو/

خەیـــاڵ و خـــەون و ڕووبـــەرە ناخودئاگاییـــەکان دایـــە.

11/ شـــیعر لەنێـــو رووبـــەری زمـــان جگـــە لـــەوەی، ئیـــش لـــە 
ســـەر پـــەرەدان بـــە زمـــان و نوێبوونـــەوە و هەڵوەشـــاندنەوەی 
چەمکـــە بەســـتووەکان و دووبـــارە بنیاتنانەوەیـــان دەکات، 
ــش  ــێ، ئیـ ــاکان دەتوانـ ــۆر و هێمـ ــەی میتافـ ــە ڕێگـ ــاوکات لـ هـ
لەســـەر هەمـــوو شـــتە ناتەبـــا و ناماقوڵەکانیـــش بـــکات. یـــان 
وشـــە و دەســـتەواژە هـــاودژەکان بەیەکـــەوە بلکێنـــێ و واتـــای 
ــیعر  ــان شـ ــار گوتمـ ــە دواجـ ــان لێبەرهـــەم بهێنـــێ، چونکـ نوییـ
هاوتەریبـــە لەگـــەڵ ژیـــان و مـــرۆڤ، ژیانیـــش پڕیەتـــی لـــە 

ــاودژ و نابەرابـــەر. ــتگەلی ناماقـــوڵ و هـ شـ
                                                                   

 دیسەمبەری 2019
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ــت  ــێکی ئایدیۆلۆژیسـ ــن کەسـ ــک مـ ــە دەورانێـ ــەی لـ ــەو پێیـ  بـ
بـــووم و لـــە هەمانکاتیـــش، ئاکتیڤیســـتێکی سیاســـیش بـــووم، 
تێڕوانینەکانـــم بـــۆ )ئـــەدەب و شـــیعر( لـــە گۆڕانـــدا بـــووە، 
بـــە کورتـــی ئەزموونـــی خـــۆم  لـــەم وتـــارەم  هەوڵـــدەدەم 
لەگـــەڵ )ئایدیۆلۆژیـــا و ئـــەدەب( بەتایبەتیـــش شـــیعر بنووســـم، 
ئەوەنـــدەی بـــۆم بکرێـــت خـــۆم لـــە ناوهێنانـــی کەســـەکان 
بەتایبـــەت، )کەســـە ئایدیلۆژیســـت و سیاســـییەکان دەپارێـــزم(.

)من و ئایدیۆلۆژیا و شیعر(
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 ئایین و خودا پەرستی

وەک هـــەر منداڵیکـــی ئاســـایی، منیـــش لـــە خێزانێکـــی هـــەژاری 
ــە  ــک لـ ــووم، وەک زۆرێـ ــک بـ ــەروەر لەدایـ ــلمانی ئایینپـ موسـ
كۆمەڵگـــەی ڕۆژهـــەاڵت و دونیـــا، بـــە شـــێوەیەکی خۆڕســـک 
منـــداڵ دەبێـــت بـــە هەڵگـــری ئایینـــی دایـــک و بـــاوک. منیـــش 
هـــەروا بـــووم. بەبـــێ ئـــەوەی هیـــچ شـــتێک لـــە ئاییـــن بزانـــم 
ـــن و خـــودا  ـــەڵ ئایی ـــن لەگ ـــدی م ـــە موســـلمان. پەیوەن ـــووم ب ب
تەنهـــا )تـــرس( بـــوو هیچیتـــر. تـــرس لـــە گونـــاح و تـــرس 
ــۆم  ــتی خـ ــە سروشـ ــری دۆزەخ. بـ ــەت و ئاگـ ــە ڕۆژی قیامـ لـ
ـــە منداڵەکانـــی هاوتەمەنـــی  منداڵیکـــی چـــاالک و بزێـــو بـــووم، ل
خـــۆم زووتـــر دەســـتم بـــە نوێژکـــردن کـــردن، ئایەتەکانـــم 
ـــەوە،  ـــە ڕۆشـــنی دەمگوتن ـــوون، زۆر ب ـــەر ب زۆر بەباشـــی لەب
بەبێئـــەوەی هیـــچ لـــە مانـــای ئایەتـــەکان و وشـــەکان بزانـــم، 
مزگەوتـــم  ســـەردانی  دەکـــردم،  ئافەرینییـــان  ماڵەوەمـــان 
دەکـــرد، هەندێجـــار ڕۆژانـــی ئاســـایی و هەمـــوو هەینییەکانیـــش، 
وتـــار و خوتبەکانـــی مامۆســـتای مزگـــەوت زۆر کاریگـــەری 
هەبـــوون بەســـەرمدا. لـــە مزگـــەوت پیاوانـــی دراوســـێ و 
گـــەڕەک بزەیەکـــی گەرمیـــان بـــۆم دەکـــرد.. بـــە بزەکانـــی 
ـــااڵم  ـــە گـــەز ب ـــی ماڵەوەمـــان ب ـــی گـــەڕەک و ئافەرینەکان پیاوان
دەکـــرد. لـــە مانگـــی ڕەمـــەزان دا بـــەڕۆژوو دەبـــووم، زۆر 
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ـــە  ـــک ک ـــە چەندجارێ ـــی. بیرم ـــی پارشـــێو دەبین ـــە ژەم ـــژم ل چێ
تێنوێتـــی تینـــی بـــۆ دەهێنـــام بـــە دزییـــەوە ئـــاوم دەخـــواردەوە، 
ــکاندووە،  ــەم نەشـ ــە ڕۆژووەکـ ــان دەدا کـ ــۆم نیشـ ــەروا خـ هـ
دادەنیشـــتم.  ســـفرە  لەســـەر  ماڵـــەوە  لەگـــەڵ  ئێوارانیـــش 
بـــووم،  زیـــرەک  زۆر  قوتابییەکـــی  و  قوتابخانـــە  چوومـــە 
ـــەی  ـــە وان ـــۆل دەردەچـــووم، ل ـــی پ ـــە یەکەم ـــوو ســـاڵێک ب هەم
ئاییـــن وەک وانەکانیتـــر هەمیشـــە لەســـەرووی نـــەوەد و پێنـــج 
و زۆراجاریـــش ســـەد لـــە ســـەدم وەر دەگـــرت. قۆناغـــی 
ســـەرەتاییم بەمشـــێوەیە تـــەواو کـــرد.. قۆناغـــی ناوەندیشـــم 
تـــا ئاســـتێک هـــەر بەمشـــێوەیە بـــوو بـــەاڵم، بیرمـــە بـــە تایبـــەت 
لـــە پۆلـــی دووەم و ســـێیەمی ناوەنـــدی لـــە پـــاڵ گفتوگـــۆ 
ـــرد.  ـــۆی ئایینیشـــمان دەک سیاســـییەکانمان جـــار جـــارە گفتوگ
مـــن کەســـێکی نهێنـــی پارێـــز بـــووم، هەمیشـــە جێگـــەی متمانـــەی 
ــرادەرەکان و  ــەت بـ ــووم، بەتایبـ ــان بـ ــتاکان و قوتابیـ مامۆسـ
کەســـە نزیکەکانـــم. لـــە گفتوگـــۆ ئاینییـــەکان مـــن لەگـــەڵ ئەوانـــە 
ـــۆ  ـــە گفتوگ ـــەاڵم ل ـــرد، ب ـــن دەک ـــە ئایی ـــان ل ـــە بەرگریم ـــووم ک ب
ــەی  ــەڵ برادەرێـــک ئەوانـ ــا لەگـ ــە تەنهـ ــە، بـ ــەکان واتـ تایبەتییـ
منیـــش متمانـــەم پێبـــوون، جارجـــارە هاوڕایـــی خـــۆم لەگـــەڵ 
ڕەخنـــە و گەلەییەکانیـــان دەردەبـــڕی. یـــان لـــە بەرامبـــەر ڕەخنە 
ــە  ــوو. هەمیشـ ــۆم پێنەبـ ــی ئەوتـ ــان وەاڵمێکـ و بۆچوونەکانییـ
دوای گفتوگـــۆکان مـــن لەگـــەڵ خـــۆم دەکەتمـــە حیوارکـــردن و 
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ـــری  ـــەت و ئاگ ـــەاڵم ترســـی خـــودا و ڕۆژی قیام ـــەوە، ب لێکدان
دۆزەخ/ هێنـــدە تـــۆخ بـــوو بەســـەرمەوە، ڕەخنـــە و تێبینـــی و 
گلەییەکانـــم لەنـــاو بوخچەیـــەک گرێـــدەدا و لەنێـــو نـــاوەوەی 
خـــۆم هەڵـــم دەگرتـــن، بـــەاڵم لەنـــاو گومانێکـــی گـــەورەدا 
دەژیـــام و لەنێـــو خەڵکیـــش بـــە تایبـــەت لـــە قوتابخانـــە و لـــە 
ــۆم  ــەروەر خـ ــزی ئایینپـ ــڕوا بەهێـ ــێکی بـ ــەوە وەک کەسـ ماڵـ
نیشـــان دەدا. رەخنـــەکان زۆربـــوون، بیرمـــە ڕەخنەیـــەک کـــە 
ــوت  ــەوە، دەیانگـ ــارە دەبوویـ ــۆکان دووبـ ــوو گفتوگـ ــە هەمـ لـ
ـــە  ـــە دایـــک دەبیـــن، هەمـــوو شـــتێک ل ـــەو ڕۆژەوەی ل )مـــادەم ل
ـــە دەســـەاڵت و  ـــان نووســـراوە، ئێم ـــووس و نێوچاوانم چارەن
گوناحمـــان چییـــە لەوکارانـــەی دەیکەیـــن و خـــودا لـــە ڕۆژی 
قیامـــەت بـــۆ بـــە ئاگـــری دۆزەخ دەمانســـووتێنێ..؟( ئەمـــە و 
زۆرانیتـــر، قۆناغـــی ناوەندیشـــم بەمشـــێوەیە تـــەواو کـــرد، 
لـــە قۆناغـــی ئامادەیـــی گۆڕانـــکاری ڕیشـــەیی و فیکـــری لـــە 
منـــدا بەدەرکـــەوت، کـــە لـــە بەشـــەکانی داهاتـــوودا تیشـــکیان 
دەخەمـــە ســـەر و باســـییان دەکـــەم، لـــەم بەشـــەدا هیـــچ 
قســـەیەک لەســـەر ئـــەدەب و شـــیعر ناکـــەم، هەرچەنـــدە مـــن 
ـــەاڵم،  ـــە شـــیعر نووســـین کـــردووە ب ـــەوە دەســـتم ب ـــە منداڵیی ل
بیروبـــاوەڕی ئایینـــی هیـــچ کاریگەرییەکـــی لەســـەر شـــیعر و 

ــووە.  ــم نەبـ ــەوە ئەدەبییەکانـ بیرکردنـ
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و  پـــەروەری  نیشـــتیمان  هەســـتی  ئێمـــە  خێزانەکـــەی  لـــە 
ـــە ســـەردەمی شۆڕشـــی  کوردایەتـــی هەســـتێکی بەهێـــز بـــوو، ل
ــوول  ــمەرگەی ئەیلـ ــان پێشـ ــە خزمەکانمـ ــک لـ ــوول زۆرێـ ئەیلـ
خۆڕســـکانە  بەهەمانشـــێوە  هـــەر  منداڵیـــش  منـــی  بـــوون، 
ئـــەم ڕێچکەیـــەم گرتبـــوو، بیرمـــە زۆر منـــداڵ بـــووم وابزانـــم 
پەیوەندییەکـــەی  ئەوکاتـــەی  بـــوو،  چـــوار  حەفتـــاو  ســـاڵی 
کـــورد و ڕژێمـــی بەعـــس بـــەرەو کۆتایـــی هاتبـــوو، کـــورد 
ــە،  ــد ڕۆژێـــک بەرلەوکاتـ ــرد، چەنـ ــا کـ ــە چیـ ــان لـ ــڕا ڕوویـ تێکـ
کۆمەڵـــە گەنجێـــک بـــە دەروشـــم و گوتـــن و نیمچـــە غـــاردان 
ـــورد  ـــن و دەیانگوت،)پێشـــڕەوی ک ـــە داهات ـــەی ئێم ـــە کۆاڵنەک ب
پارتییـــە، ســـەرۆکمان بارزانییـــە.. زۆر دروشـــمی تـــر، بـــەاڵم 
ـــم و لەگـــەڵ  ـــان کەوت ـــش بەدوای ـــاوە..(، منی ـــر نەم ـــرم بی ئەوانیت
ئـــەوان بـــە حەماســـەوە و بـــە دەنگێکـــی مندااڵنـــە دروشـــمەکانم 
دەگوتـــەوە، تـــا دووســـێ کـــۆاڵن لەگەڵیـــان ڕۆیشـــتم، دواتـــر 
مـــن ترســـام چونکـــە، لـــە ماڵـــەوە دوور کەوتبوومـــەوە بۆیـــە 
گەڕامـــەوە.. هەرلـــەو ماوەیـــەدا شـــۆڕش بـــە دژی ڕژێمـــی 
بەعـــس دەســـتی پێکـــردەوە.. پێشـــمەرگە و پێشـــمەرگایەتی زۆر 
ـــەوکات هەمـــوو کـــەس بەپاکـــی  ـــوون، ئ ـــەدەس ب ـــرۆز و موق پی
کوردایەتییـــان دەکـــرد. تـــاک و تـــەرا کەســـانی ســـەرۆک جـــاش 
و خۆفرۆشـــیش هەبـــوون. بیرمـــە ئـــەو دروشـــمەش هەبـــوو، 
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)بـــن قـــەاڵت و بـــن قـــەاڵت.. شـــێمە هـــەرێ فـــارس هـــات(. 
)شـــێمە( مەبەســـتییان )شـــێمەی هاڕوونـــی( بـــوو کـــە ســـەرۆک 
جـــاش بـــوو، )فارس(یـــش، مەبەســـتییان )فـــارس بـــاوە( بـــوو، 
کـــە پێشـــمەرگە و ســـەرلقێکی بەناوبانگـــی پارتـــی بـــوو.. لـــە 
قۆناغـــی ســـەرەتایی زۆربـــەی ســـروودە نیشـــتیمانییەکانم 
لەبـــەر بـــوون، وەک )برایینـــە لەخـــەو هەڵسســـن بەیانـــە..، 
ئـــەی کوردینـــە ئـــەی مەردینـــە...، وا وەتـــەن خەڵیـــوە وەک 
ئـــەی ڕەقیـــب و زۆرانیتـــر...(  گـــوڵ نەوبەهـــاری میللەتـــا.. 
ـــەکان  ـــەڵ مامۆســـتا و قوتابیی ـــەی ســـروود لەگ ـــە وان ـــک ل کاتێ
ئـــەم ســـروودانەمان پێکـــەوە دەگوتنـــەوە، مـــن چێـــژی زۆرم 
لێدەبینیـــن. بێئەنـــدازە حـــەزم لـــە شـــیعر بـــوو. پۆلـــی چـــواری 
پاشـــەکەوت  ڕۆژانەکـــەم  حەفتەیـــەک  بـــووم،  ســـەرەتایی 
ــا بـــوو بـــە دوو درهـــەم، لـــە چاپخانـــەی کوردســـتان  کـــرد تـ
کـــڕی..  دڵـــدارم  دیوانـــی  موکریانـــی(،  )گیـــو  مامۆســـتا  ی 
ئـــەم چیڕۆکـــی کڕینـــی یەکەمیـــن کتێبـــەم لـــە دیمانەیـــەک بـــە 
درێـــژی بـــاس کـــردووە، لـــە پۆلـــی پێنجەمـــی ســـەرەتایی، لـــە 
وانـــەی کـــوردی لـــە نووســـینی داڕشـــتنێک کـــە،  بابەتەکـــە 
لەســـەر نـــەورۆز بـــوو، مـــن چـــوار الپـــەڕەم نووســـی )لـــە 
الپـــەڕەی یەکـــەم باســـێکی کورتـــی نـــەورۆزم کردبـــوو، ســـێ 
ــان  ــە نمرەکانمـ ــیبوو..( کـ ــیعرم نووسـ ــش شـ ــەی تریـ الپەڕەکـ
وەرگرتـــەوە، مـــن )ســـی لـــە ســـیم( وەرگرتبـــوو، مامۆســـتاش 
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زۆر ستایشـــی منـــی کـــرد، لـــە قســـەکانی مامۆســـتام هەســـتم 
ــەو  ــن لـ ــدا.. مـ ــە خۆمـ ــرد لـ ــەورە کـ ــیعری گـ ــی شـ ــە هێزێکـ بـ
ــین کـــردووە  ــیعر نووسـ تەمەنـــە منداڵییـــەوە دەســـتم بـــە شـ
بـــەاڵم، هیچـــم لەبـــارەی شـــیعر نەدەزانـــی.. زیاتـــر هەســـتێکی 
کوردایەتـــی و نیشـــتیمانپەروەرانە بـــوو، بـــە شـــێوەیەکی ســـادە 
ئـــەو هەســـتەی خۆمـــان بـــە شـــیعر دەردەبـــڕی.. یـــان لەگـــەڵ 
هەندێـــک لـــە بـــرادەرەکان، نامەمـــان دەگۆڕییـــەوە، ســـەرەتاکەی 
بـــە شـــیعر دەســـتمان پێدەکـــرد. لـــە قۆناغـــی ناوەنـــدی وردە 
وردە دەســـتم بـــە خوێنـــەوە کـــرد، شـــیعرم زۆر دەخوێنـــدەوە، 
دیوانەکانـــی )بێکـــەس و قانیـــع و  هێمـــن و وەفایـــی و نالـــی 
و حاجـــی قـــادری کۆیـــی و گـــۆران و  عەبدوڵـــاڵ پەشـــێو 
پەیـــدا کردبـــوون و  لـــە کتێبـــە شـــیعرییەکانم  و( زۆریـــک 
دەمخوێندنـــەوە، شـــیعرەکانم زۆر لەبـــەر دەکـــردن. هەندێـــک 
ـــان و ڕۆشـــنبیری  ـــدەوە وەک )بەی ـــە گۆڤارەکانیشـــم دەخوێن ل
نـــوێ و نووســـەری کـــورد و کاروان و دواتـــر، ڕەنگیـــن و 
ڕۆژنامـــەی هـــاوکاری و...(. هـــەر لـــەو ســـەردەمە دەســـتم 
بـــە خوێندنـــەوەی چیـــڕۆک و ڕۆمانیـــش کـــرد، ڕۆمانەکانـــی 
)دایـــک و گێڵـــە پیـــاو و نـــازە و شـــار و...(، لـــە ســـەرەتای 
ســـاڵەکانی هەشـــتا وا بزانـــم، لـــە پۆلـــی چوارەمـــی ئامادەیـــی، 
ــتان(،  ــی کوردسـ ــەی ڕەنجدەرانـ ــە )کۆمەڵـ ــرد بـ ــم کـ پەیوەندیـ
ئەوکاتـــە منـــی ناسیۆنالیســـت، هەســـتی نیشـــتیمان پـــەروەری 
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و کـــورد بوونـــم لـــە لووتکـــە بـــوو، گەنجێـــک بـــووم بەســـەر 
پەتـــی مـــەرگ بازمـــدەدا، ئەوکاتـــە بڕێـــک ســـەرەدەریم لـــە 
شـــیعر دەردەکـــرد، چونکـــە خوێنەرێکـــی باشـــی شـــیعر بـــووم، 
لـــە ســـەرەتا زۆر حـــەزم لـــە شـــیعری ســـەربەخۆ نەبـــوو، زۆر 
چێـــژم لێنەدەبینـــی. دەمخوێندنـــەوە بـــەاڵم، وەک شـــیعرەکانی 
ــێو..(  ــدار و، عەبدوڵـــاڵ پەشـ ــع و هێمـــن و دڵـ )بێکـــەس و قانیـ
پەشـــێوی  شـــیعرەکانی  هەرچەنـــدە  لێنەدەبینیـــن،  چێـــژم 
ســـاناتر  بـــەاڵم،  بـــوون  ســـەربەخۆ  شـــیعری  شـــاعیریش، 
ـــە قۆناغـــی  ـــەت، ل ـــە تایب ـــەو ســـەردەمانە ب ـــر ل تێدەگەیشـــتم، ئیت
ئامادەیـــی، لـــە ڕووی سیاســـییەوە چـــاالک بـــووم، مـــن لـــە 
ـــە  ـــووم، ل ـــەش ب ـــووم، ئەندامـــی کۆمەڵ ـــی کوردســـتان ب ئامادەی
ــتا، دژی ڕژێمـــی بەعـــس  ــاڵەکانی  هەشـ ــاندانەکانی سـ خۆپێشـ
برادەرێـــک  چەنـــد  لەگـــەڵ  مـــن  هەبـــوو،  کارام  بەشـــداری 
ـــد کەســـانێکمان  ـــر چەن خۆپێشـــاندانەکانمان ڕێکدەخســـت، دوات
لەالیـــەن دائیـــرەی ئەمـــن دەستنیشـــانکراین و خراینـــە ژێـــر 
چاودێـــری، بیرمـــە جارێکیـــان موختـــاری گەڕەکـــی تەیراوەیـــان 
نـــاردە قوتابخانەکەمـــان بـــۆ ئـــەوەی ناونیشـــانی ماڵەکەمـــان 
وەربگرێـــت، جارێکیتـــر لـــە دائیـــرەی ئەمـــن داوایـــان کردیـــن، 
لەبـــەر ئـــەوەی تـــا خۆپێشـــاندانەکان زێتـــر پەرەنەســـەنێت 
بۆیـــە نەیانگرتیـــن تەنهـــا، بەڵێـــن نامەیەکیـــان پـــێ ئیمـــزا کردیـــن 
ـــۆ مـــاوەی  ـــن، ب ـــە نەکەی ـــر بەشـــداری ئەمجـــۆرە کاران کـــە، چیت
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ســـێ ســـاڵیش لەژێـــر چاودێـــری دا بوویـــن. هـــەر لـــەو ســـاڵە 
لەوەزعەکـــە  تـــا  قوتابخانـــەم جێدەهێشـــت و  چەندجارێـــک 
دڵنیـــا نەبایـــن نەدەگەڕاینـــەوە،  جاریـــوا هەبـــوو بەڕێکـــەوت لـــە 
ـــەو ســـەردەمانەش شـــیعری  ـــوو،  ل ـــان دەب دەســـتییان ڕزگارم
سیاســـی جوانـــم دەنووســـی، زۆرجـــار لـــە خۆپێشـــاندانەکان 
ــە  ــع(.. کۆپلـ ــەس و قانیـ ــن و بێکـ ــیعرەکانی )هێمـ ــەک شـ ــە تـ لـ
شـــیعرێکی خۆشـــم دەخوێنـــدەوە، بیرمـــە شـــیعرێکم هەبـــوو بـــە 
نـــاوی )پەیمـــان(، ئێســـتاش دوا کۆپلـــەم بیرمـــاوە زۆرجارانیـــش 

لەبـــەر خۆمـــدا دەیخوێنمـــەوە کـــە دەڵـــێ..
سوورم لەسەر پەیمانەکەم دەژیم بۆ کوردستانەکەم 
)کورد پەرستم( شۆڕشگێڕم سەرکەوتنە ئاواتەکەم 

ئـــەو شـــیعری پەیمانـــەم، لـــە نێـــو برادەرەکانـــم دەستاودەســـتی 
دەکـــرد.. دەفتەرێکـــی شـــیعریم هەبـــوو، زۆرێـــک لـــە بـــرادەرە 
نزیکەکانـــم داوایـــان دەکـــرد، هەریەکـــە و چەنـــد ڕۆژێـــک لەالیـــان 
دەمایـــەوە و جارجـــارەش هەندێـــک لـــە کۆپلـــە شـــیعرییەکانیان 
ــان  ــۆ منیـ ــاران بـ ــان زۆرجـ ــییەوە، یـ ــان دەنووسـ ــەالی خۆیـ لـ
دەخوێنـــدەوە، منیـــش هەســـتێکی جوانـــم لـــەال دروســـت دەبـــوو.. 
لەبـــەر ئـــەوەی هەســـتی نیشـــتیمان پـــەروەری لەنیو شـــیعرەکانم 
زۆر تـــۆخ و زەق بـــوو، نەمدەتوانـــی هیچ شـــیعرێکم لە ڕۆژنامە 
و گۆڤارەکانـــی ئـــەوکات بـــاڵو بکەمـــەوە.. زۆر شـــەرمنیش 
بـــووم، جگـــە لـــە بـــرادەرە زۆر نزیکەکانـــم نەبـــێ، الی کـــەس 
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باســـم نەدەکـــرد کـــە مـــن شـــیعر دەنووســـم. کەســـێک بـــووم 
ــد  ــان چەنـ ــەر شـــەش مانـــگ یـ ــوو، هـ ــتوخەتم خـــۆش بـ دەسـ
مانـــگ جارێـــک دووبـــارە دەفتـــەرە شـــیعرییەکەم ســـەرلەبەری 
لـــە دەفتەرێکـــی تـــازە دەنووســـییەوە، زۆرجـــاران لەگـــەڵ 
ـــان  ـــەب ی ـــم وەکـــو لەق نووســـینەوەی شـــیعرەکان، ناوێکـــی نوێ
نـــاوی شـــیعری بۆخـــۆم دادەنـــا، کتێبێکـــی نـــاوی کـــوڕ و کچانـــی 
کوردیـــم هەبـــوو، هەرجـــارەی ناوێکـــم هەڵـــدەژارد، )ئارپـــاک، 
دڵپـــاک، خەمنـــاک، دڵگـــەش، کوردپەرســـت و.. زۆرانیتـــر(، 
خەونـــم بـــەوە دەبینـــی بابەتـــە شـــیعرییەکانم باڵوبکەمـــەوە، لـــە 
ســـاڵی هەشـــتاو شـــەش برادەرێکـــم هەبـــوو، خاڵـــی نووســـەر 
و ڕۆژنامەنووســـێکی دیـــار بـــوو، لـــە ڕۆژنامـــەی )هـــاوکاری و 
ـــوو،  ـــە زۆر نزیـــک ب ـــەو دوو باڵوکراوەی ـــان( کاریدەکـــرد، ل بەی
ڕۆژێـــک ئـــەو بـــرادەرەم داوای کـــرد کـــە، هەندێـــک لـــە بەرهەمـــە 
شـــیعرییەکانم ببەیـــن بـــە خاڵـــی پێشـــان بدەیـــن، بەڵکـــو کارێکـــی 
هـــەر  پێموابـــوو،  منیـــش  باڵوبکاتـــەوە،  بۆمـــان  بـــکات،  وا 
ــۆ  ــەم بـ ــر دەرگاکـ ــە دواتـ ــەم و دووەم زەحمەتـ ــیعری یەکـ شـ
ـــووڵ کـــرد و  ـــەم قەب ـــەوە.. بەهەرحـــاڵ داوای برادەرەک دەکرێت
زۆریشـــم پێخـــۆش بـــوو، ســـەردانەکەمان کـــرد، ڕێزێکـــی زۆری 
ـــە شـــیعرەکانمی بینـــی، هەڵســـەنگانەکەی بـــۆ  گرتـــم، هەندێـــک ل
ــە  ــت، بـ ــت نەبیـ ــی خەمـ ــوو، گوتـ ــی بـ ــیعرەکانم زۆر ئیجابـ شـ
دڵنیاییـــەوە یارمەتیـــت دەدەم و لـــە ڕۆژنامـــەی )هـــاوکاری( 
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هەرجـــارەی شـــیعرێکت بـــۆ باڵودەکەمـــەوە، دوای ماوەیـــەک 
ــەر  ــتێک لەسـ ــێ، باشـ ــم دەڵـ ــم )خاڵـ ــی گوتـ ــکەزاکەی پێـ خوشـ
ــا جێـــگای خـــۆی بکاتـــەوە  ــییە بنووســـێت، تـ ســـەدام و قادسـ
و بـــە بەردەوامـــی بابەتەکانـــی باڵوببنـــەوە...!(، منیـــش زۆر 
تـــووڕە بـــووم، پەیامێکـــی )کوردانـــە و تەیراوەییانـــەم( بـــۆ خاڵـــە 
نووســـەرەکەی نـــارد. هـــەروازم لـــە بیرۆکـــەی باڵوکردنـــەوەی 
ــیعرەکانی  ــە دڵنیابـــووم لـــەوەی/ شـ ــا، چونکـ ــیعرەکانم هێنـ شـ
ـــر  ـــت.. ئیت ـــان نابێ ـــی بەعـــس ڕزگاری ـــە سانســـۆری ڕژێم ـــن ل م
لـــەو ســـەردەمانە زێتـــر خەریکـــی کاری سیاســـی بـــووم، وردە 
وردە لـــە شـــیعر نووســـین دوور کەوتمـــەوە یـــان باشـــترە بڵێـــم 

ـــر دەمنووســـی.  کەمت

 سۆشیالیزم و مارکسیسزم 

ماتریالیزمـــی  کتێبـــی  بـــووم،  ئامادەیـــی  چوارەمـــی  پۆلـــی 
دیالەکتیکـــی )مارکـــس( م دەســـت کـــەوت، )جـــەالل دەبـــاغ( 
بەســـەریەکەوە  دووجـــار  کـــوردی.  بـــۆ  وەریگێڕابـــوو 
هەبـــوو،  بەســـەرمەوە  زۆرکاریگـــەری  خوێندمـــەوە، 
ــە  ــک لـ ــی زۆرێـ ــیم، وەاڵمـ ــەی پێبەخشـ ــی مادیانـ جیهانبینییەکـ
پرســـیار و گومانەکانـــی خـــۆم وەرگرتـــەوە.. چەنـــد هەنگاوێـــک 
بەنـــاوی  نامیلکەیـــەک  دواتـــر  دوورکەوتمـــەوە،  ئاییـــن  لـــە 
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ـــە کێشـــەی کار  ـــدەوە، کـــە باســـی ل ـــی( ئەویشـــم خوێن )زێدەبای
و ســـەرمایە دەکـــرد و ئـــەو نرخـــە زێدەیـــەی بەخـــۆڕای دەچیتـــە 
گیرفانـــی خـــاوەن کارەکان.. کتێبـــی )دەوڵـــەت( ی لینیـــن م 
ـــاو شـــاخ کتێبـــی  ـــەش لەن ـــە ڕێخســـتنەکانی کۆمەڵ ـــدەوە، ل خوێن
نایابیـــان چـــاپ دەکـــرد، لەوانـــە  )هـــەژدەی برۆمیـــری( مارکـــس 
و )هەنگاوێـــک بـــۆ پێشـــەوە و دوو هەنـــگاو بـــۆ دواوە( ی 
کتێبانـــەم  ئـــەو  بەچێـــژەوە  تـــر،  کتێبـــی  زۆر  و  لینیـــن 
دەخوێنـــدەوە، گۆڤـــاری   )کۆمەڵـــە و ڕێبـــازی نـــوێ(ش لەنـــاو 
شـــاخ دەردەچـــوو هەمـــوو ژمارەکانییـــان دەگەیشـــتە دەســـتمان، 
و  فیکـــری  و  سیاســـی  زۆر  بابەتـــی  )کۆمەڵـــە(  گۆڤـــاری 
مەعریفـــی تیـــا باڵودەکرایـــەوە، هەمـــوو ژمارەکانمـــان بەدەســـت 
یاســـای  پێدەگەیاندیـــن،  ســـوودی  زۆر  و  دەگەیشـــت 
پەرەســـەندنی)داروین( لەگـــەڵ قوبیانـــی بـــرادەرم زۆرباســـمان 
ــەاڵی  ــن بـ ــەم، مـ ــەواو بکـ ــی تـ ــئەوەی ئامادەیـ ــرد و پێشـ دەکـ
چـــەپ دا شـــکامەوە و بـــووم بـــە کەســـێکی مارکسیســـت. بـــەاڵم 
ـــە  ـــوو. چونک ـــەر بەســـەرەوە ماب ـــەری ناسیۆنالیســـتیم ه کاریگ
ـــە ژیانێکـــی  ـــی کوردســـتان و گەیشـــتن ب بەڕاســـتی ڕزگاربوون
ئـــازاد و ســـەرفراز، خەونـــی هـــەرە گـــەورەی ئەوکاتـــم بـــوو. 
لـــە پۆلی)شەشـــی ئامادەیـــی( مـــن و دوو برادەریتـــر بڕیارمانـــدا، 
ـــەاڵم  ـــەوە، ب ـــگای ئێران ـــی، لەڕێ ســـەفەری دەرەوەی واڵت بکەی
تەرتیـــب  ســـەفەرەکەمان  بێـــت  شـــێوەیەک  بەهـــەر  دواتـــر 
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ـــار  ـــەوەکان و دواج ـــە تاقیکردن ـــدن چووین ـــێ خوێن ـــوو، بەب نەب
لـــە پەیمانـــگای پزیشـــکی موســـل وەرگیـــرام، لەبەرئـــەوەی 
قوتابیەکـــی زیـــرەک بـــووم و خەونـــی گەرەتـــرم هەبـــوو، 
دەمەویســـت یەکێـــک لـــە کۆلیژەکانـــی ئەندازیـــاری تـــەواو بکـــەم 
بـــەاڵم، ڕێکـــەوت وا دەرنەچـــوو. لەســـەرەتا بڕیارمـــدا نەچـــم 
بـــۆ پەیمانـــگا و واز لـــە خوێنـــدن بهێنـــم بـــەاڵم، ئـــەوکات شـــەڕی 
)ئێـــران و عێـــڕاق( بـــوو، دەبـــوا بـــڕۆم بـــۆ خزمەتـــی ســـەربازی.. 
بۆیـــە بەناجـــاری بـــۆ ئـــەوەی نـــەڕۆم بـــۆ ســـەربازی الیەنیکـــەم 
)دوو ســـێ( ســـاڵیتر لـــە ســـەربازی دوور دەکەومـــەوە، بریـــاری 
چوونـــە پەیمانـــگای پزیشـــکیم قەبـــووڵ کـــرد.. دوو ســـاڵی 
و  کوردایەتـــی  هەســـتی  بەهەمانشـــێوە،  پەیمانـــگاش 
نەتەوایەتیمـــان لەوپـــەڕی بـــوو، باڵوکـــراوە و نووســـراوەکانمان 
ـــوو،  ـــوێ ب ـــی ن ـــن ســـەرەتای ژیانێک ـــۆ م ـــۆ موســـل.. ب ـــرد ب دەب
یەکـــەم جـــارم بـــوو لـــە هەولێـــر و ماڵـــەوە دوور بکەومـــەوە و 
ـــی  ـــەڵ قوتابیان ـــوو.. لەگ ـــوێ ب ـــی ن ـــم، ئەزموونێک ـــا بژی ـــە تەنی ب
شـــارەکانیتر پەیوەندیمـــان بەهێـــز بـــوو، مـــن ماركسیســـتێکی 
لـــە  بـــووم  تێکەاڵوییـــەک  بـــووم،  پـــەروەر  نیشـــتیمان 
)مارکسیســـتی و ناسیۆنالیســـتی(، بەمانـــای هێشـــتا کاریگـــەری 
ناسیۆنالیســـتی زۆر بـــە تۆخـــی بەســـەرمەوە مابـــوو بـــەاڵم، 
و  مارکســـیزم  ئیدیعـــای  بیرکردنەوەکانیشـــم  لەنێـــو 
ـــا دوو  ـــە )بەشـــی ناوخـــۆ( ت سۆشـــیالیزمم دەکـــرد، شـــەوانان ل
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و ســـێی شـــەو نەدەخەوتیـــن، هەمیشـــە گفتوگۆمـــان بـــوو، 
گفتوگـــۆکان زیاتـــر سیاســـی و ئایینـــی بـــوون، مـــن لەبـــەرەی 
ئەوانـــە بـــووم کـــە ڕەخنەمـــان لـــە دیـــن دەگـــرت، وەک کەســـێکی 
ئازادیخـــواز و مەدەنـــی و بەرگریـــکار لـــە مافـــی ژنـــان و 
ـــوو..  ـــاوان هەب ـــان و پی ـــازادی و یەکســـانی ژن ـــە ئ ـــان ب باوەڕم
ـــە کێشـــە و شـــەڕ  ـــش هەمیشـــە ل ـــە عەرەبەکانی ـــەڵ قوتابیی لەگ
ـــان دەکردیـــن.  دابوویـــن، ئیتحادییەکانیـــش هەمیشـــە موراقەبەی
چەنـــد ڕووداوێکـــی گـــەورە ڕوویانـــدا کـــە، ئێـــرە شـــوێنی 
باســـکردنییان نییـــە، لـــەم دوو ســـاڵەی موســـل، شـــتێک زۆر 
ســـوودی هەبـــوو بـــۆم  زمانـــی عەرەبـــی باشـــتر فێـــر بـــووم، 
و  پێنجشـــەمە  زۆرجـــاران  دەمخوێنـــدەوە،  بەردەوامیـــش 
ـــەوەی کاتـــی زێتـــرم  ـــۆ ئ ـــر، ب هەینـــی نەدەگەڕامـــەوە بـــۆ هەولێ
پەیمانـــگای  بەســـەرکەوتوویی  خوێندنـــەوە،  بـــۆ  هەبێـــت 
پزیشـــکیم تـــەواو کـــرد.. ســـاڵێک وەک تەتبیقـــات لە نەخۆشـــخانە 
)خەلیفـــان(  نەخۆشـــخانەی  لـــە  نـــاوم  مـــن  دامەزرایـــن.. 
دەرچـــوو.. دوای پەیمانـــگا ســـەرەتای ئاڵوگۆڕێکـــی تـــر بـــوو 
لـــە منـــدا، گاریگـــەری ئایینـــم بەســـەرەوە نەمابـــوو، ڕوانگـــەی 
ــە یەکێتـــی و  ــەوە دەچـــوو، لـ ــەرەو کاڵبوونـ ــتیم بـ ناسیۆنالیسـ
کۆمەڵـــە کەوتبوومـــە گڵەیـــی، لـــەو ســـەردەمانەش لەنیـــو گەنـــج 
و چینـــە خوێندەوارەکـــە، مارکسیســـزم و سۆشـــیالیزم بـــرەوی 
ــاوی  ــی بەنـ ــار( و برادەرەکانـ ــەال بەختیـ ــوو، )مـ ــان هەبـ زۆریـ
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)ئـــااڵی شـــۆڕش (خۆیـــان ڕاگەیاندبـــوو، کاریگـــەری زۆریـــان 
هەبـــوو بەســـەر ڕێکخســـتنەکانی یەکێتـــی و کۆمەڵـــە، مـــەال 
بەختیـــار لـــە زینـــدان بـــوو، لەنـــاو شـــاخ/ زۆرێـــک لـــە الیەنگـــران 
و ئەندامانـــی ئـــااڵی شـــۆڕش دەگیـــران و ئـــازار دەدران، ئەمـــە 
بـــۆ ئێمـــە تـــەواو جێـــگای ڕەخنـــە بـــوو، یەکێتیمـــان وەک 
حزبێکـــی ســـەرکوتكەر دەبینـــی، کـــە ناتوانـــێ خیالفـــی سیاســـی 
قەبـــووڵ بـــکات، شـــتێکیتر/  قســـەیەکی )نەوشـــێروان مســـتەفا( 
ــەک  ــۆ یـ ــم دا بـ ــە ژیانـ ــن لـ ــووی )مـ ــە گوتبـ ــەوە کـ باڵوببوویـ
ڕۆژیـــش مارکســـی نەبوویـــم(، ئەمـــەش زۆر جێـــگای ڕەخنـــە 
بـــوو، ســـکرتیری حزبێکـــی )مارکســـی لینینـــی وەک کۆمەڵـــە( 
ـــوو. بەهەرحـــاڵ دوای  ـــە پشـــت ب ـــە زۆر شـــتی ل ـــت، ئەم وا بڵی
ـــی  ـــە یەکێت ـــەی ک ـــەو بڕوای ـــی زۆر گەیشـــتمە ئ بیرکردنەوەیەک
و کۆمەڵـــە ئـــەو حیـــزب و ڕێکخـــراوە نیـــن کـــە مـــن خـــۆم 
ـــی و  ـــە یەکێت ـــەوە گەیشـــتم ک ـــای ل ـــەوە، بەمان ـــدا ببینم لەنیویان
کۆمەڵـــە چیتـــر ڕێکـــراوی  حیزبـــی کرێـــکاران و خەڵکـــی 
زەحمەتکیـــش نیـــن، تەنانـــەت یەکێتـــی حزبێکـــی سۆشـــیال 
دیموکراتیـــش نییـــە .. بەهەرحـــاڵ نامـــەی وازهێنانـــم پێشـــکەش 
کـــرد. لەالیـــەن )شـــاخەوان( کـــە ئـــەوکات بەرپرســـی مەڵبەنـــدی 
ســـێی ڕێکخســـتن بـــوو، نامەیەکـــم بـــۆ هـــات داوای لێمکـــرد، 
بـــڕۆم بـــۆ نـــاو شـــاخ و ببـــم بـــە پێشـــمەرگە، گوایـــە پێویســـتییان 
پێمـــە، لەنـــاو نامەکـــەدا چەنـــد داوایـــەک و چەنـــد شـــتێک 
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هەبـــوون بـــەاڵم، مـــن هەمـــوو داواکانـــم پشـــت گـــوێ خســـت و 
نەخۆشـــخانەی  لـــە  هێنـــا..  کۆمەڵـــە  و  یەکێتـــی  لـــە  وازم 
ـــەو ســـاڵەش بـــێ کێشـــە  ـــە دەوام کـــرد.. ئ )خەلیفـــان( دەســـتم ب
و کارەســـات نەبـــوو، هەڵەبجـــە کیماباران کرابوو، جینۆســـایدی 
ئەنفـــال لـــە گەرمیـــان و زۆرێـــک لـــە شـــوێنەکان دەســـتی 
پێکردبـــوو، ئـــەو ســـاڵەی مـــن لـــە خەلیفـــان بـــووم، )دۆڵـــی 
و  مـــردن  کـــەس  چەندیـــن  کـــرا،  بـــاران  کیمیـــا  بالیســـان( 
ـــەوە،  ـــان ئاگادارکراین ـــەن مونەزەمـــەی خەلیف ـــوون، لەالی کوێرب
و  دەرزی  و  دەرمـــان  لـــە  نەدەیـــن،  یارمەتییەکیـــان  هیـــچ 
ـــرەوە درێخیمـــان نەدەکـــرد، ســـاڵێکی  ـــە ژێ ـــەاڵم ل چارەســـەر، ب
پـــڕ موجازەفـــە بـــوو، یارمەتـــی پێشـــمەرگەمان زۆر دەدا، 
دەرمـــان و پێداویســـتییەکانی برینپێچیمـــان زۆر بـــۆ دەنـــاردن، 
ـــە  ـــوون ب ـــک بب ـــگای ڕێکخســـتنەکانییان، زۆرێ ـــە ڕێ ـــان ل بێگوم
هێنـــا،  بریندارییـــان  پێشـــمەرگەیەکی  ڕۆژێـــک  برادەرمـــان. 
تەداویمـــان کـــرد و بەبـــێ ئـــەوەی دکتـــۆر بزانێـــت کـــە ئـــەوە 
ـــەی  ـــە ئیســـعاف ڕەوان ـــرد و ب ـــۆ ک ـــان ب پێشـــمەرگەیە، کتابێکم
هەولێرمـــان کـــرد. زۆر موجازەفـــەی تـــر، لەگـــەڵ هەمـــوو 
ئەمانـــەش مـــن زۆر دڵخـــۆش بووم، ئەوســـاڵەش تەجروبەیەکی 
ــوو وەک  ــەم جارمبـ ــج، یەکـ ــی گەنـ ــی منـ ــە ژیانـ ــوو لـ ــوێ بـ نـ
فەرمانبەرێـــک دابمەزرێـــم، بەرهەمـــی رەنجـــی خوێندنـــم ببینـــم، 
بـــەاڵم  نەبـــوو،  مـــن  خەونەکانـــی  ئاســـت  لـــە  ئەگەرچـــی 
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نەخۆشـــخانە شـــوێنێکە بـــۆ کاری مرۆیـــی و یارمەتیدانـــی 
خەڵـــک بێوێنەیـــە، لـــەم بـــارەوە زۆر بەختـــەوەر و ســـەرفراز 
بـــووم. پەیوەندییەکـــی بەهێزمـــان هەبـــوو لەگـــەڵ برادەرانـــی 
نـــاو نەخۆشـــخانە و خەڵکـــی خەلیفـــان و دەروبـــەری، ئـــەو 
ناوچەیـــە وەک بەهەشـــت وابـــوو، ســـەیران و دەرچوونـــی 
خـــۆش خۆشـــمان ئەنجـــام دەدا، لـــە خانوویەکەمـــان هێنـــدەی 
ــوون،  ــان هەبـ ــە و باڵوکراوەمـ ــب و نامیلکـ ــەک کتێـ کتێبخانەیـ
شـــەوانان دەمانخوێنـــدەوە و جارجـــارەش گفتوگۆمـــان دەکـــرد. 
ئـــەو ســـاڵەش تـــەواو بـــوو، دەبـــوا بـــڕۆم بـــۆ ســـەربازی بـــەاڵم 
بـــە  کاتەکانـــم  زۆربـــەی  مامـــەوە،  لەماڵـــەوە  نەڕۆیشـــتم. 
ــدەوە،  ــم دەخوێنـ ــوو کتابێکـ ــرد هەمـ ــەر دەبـ ــەوە بەسـ خوێندنـ
بـــە عەرەبیـــش ڕۆمـــان و شـــیعر و دیراســـاتم دەخوێنـــدەوە.. 
بـــە هەفتـــە نەدەچوومـــە دەرەوە، ڕۆژانـــەش  جاریوابـــووە 
گوێـــم لـــە )ڕادیـــۆی کۆمەڵـــەی ئێـــران( ڕادەگـــرت، وابزانـــم 
هەمـــوو )چوارشـــەمەیەک( بەرنامەیـــەک هەبـــوو بـــە نـــاوی 
لـــەو  گوێـــم  هەمووجارێـــک  مارکسیســـزم(،  )دەرســـەکانی 
بەرنامەیـــە رادەگـــرت.  برادەرەکانـــم زۆربەیـــان مارکســـی 
بـــوون. لـــەو دەورانـــە منیـــش تـــەواو ببـــووم بـــە کەســـێکی 
مارکســـی، هەســـتم بـــەوە دەکـــرد لـــە رووی فکرییـــەوە گۆڕانـــی 
گـــەورەم بەســـەر داهـــات بـــوو، جاروبـــار زۆر بـــە دەگمـــەن 
ـــدەوە، کەســـێکی  ـــر دەمخوێن ـــەر شـــیعرێکم بنووســـیبا، زێت ئەگ
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ــەوە خەونـــی  ــەر. لەناخـ ــا ئەدیـــب و نووسـ ــووم تـ ــی بـ سیاسـ
بـــوون بـــە شـــاعیربوونم هەبـــوو، بـــەاڵم، مەســـەلە سیاســـییەکان 
زێتـــر زاڵبـــوون بەســـەرمدا. دوای ماوەیـــەک بڕیارێـــک هـــات 
کـــە ئەگـــەر بەشـــیوەیەکی کاتـــی خۆمـــان تەســـلیم بکەینـــەوە و 
ببینـــە ســـەرباز )گوایـــە حکومـــەت بڕیاریـــداوە کـــوردەکان 
هەمـــووی تەســـریح( بـــکات، ڕۆشـــتم بـــۆ ســـەربازی دوای 
شـــەش مانـــگ، لـــە شـــەڕی کوەیـــت بـــە ئیجازەیـــەک گەڕامـــەوە 
و ئیتـــر نەڕۆیشـــتمەوە. شـــەڕی خەلیـــج دەســـتی پێکـــرد و 
ــاڵی  ــە سـ ــەک لـ ــا، دوای ماوەیـ ــت بەدەرنـ ــە کوەیـ ــان لـ عێراقیـ
بەرلـــەوەی  پێکـــرد..  دەســـتی  ڕاپەڕیـــن  یـــەک(  و  )نـــەوەد 
ــتی  ــوێن دەسـ ــە و زۆرشـ ــە ڕانییـ ــر لـ ــە هەولێـ ــن بگاتـ ڕاپەڕیـ
پێکـــرد بـــوو، ســـوپای عێـــڕاق لـــە تێشـــکان دابـــوو، ڕادیـــۆی 
)دەنگـــی گەلـــی کوردســـتان( ی یەکێتـــی ڕۆڵـــی گـــەورەی گێـــڕا 
بـــۆ هاندانـــی خەڵـــک و گەیاندنـــی دەنـــگ و باســـەکان  بەتایبـــەت/ 
ئـــەو شـــوێنانەی ئـــازاد دەکـــران، خەڵـــک لـــە هەمووالیـــەک وەک 
ئاگـــر لـــە کڵپەدابـــوون.. چـــەپ و کۆمۆنیســـتەکانیش وەک 
ڕاپەڕیـــن،  بـــۆ  هانـــدەدا  خەڵکییـــان  الیەنەکانیتـــر  هەمـــوو 
ئـــەوکات ڕێکخـــراوی )ڕەوتـــی کۆمۆنیســـت( پێکهاتبـــوو، زۆر 
چـــاالک و ڕێکخـــراو بـــوون، لـــە باڵوکردنـــەوەی نەشـــریات و 
دروشـــم نووســـین بـــە دژی ڕژێمـــی بەعـــس. هەمـــوو گـــرووپ 
و الیەنـــەکان، خەڵـــک تێکـــرا ئامادەیـــی تیابـــوو بـــۆ ڕاپەڕیـــن.. 
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لـــە  بەیەکـــەوە  برادەرێـــک  چەنـــد  تەیـــراوە   لـــە  ئێمـــەش 
ــیدابووین، مـــن ئـــەوکات، ســـەربەهیچ ڕێکخـــراو و  ئامادەباشـ
حزبێـــک نەبـــووم، خۆمـــان تـــەواو ئامادەکردبـــوو، مـــن لـــە 
الپەڕەیـــەک چەندیـــن دروشـــمم نووســـیبوویەوە، )یانـــزەی 
ســـێ( بەیانـــی زوو، مـــن و کـــوڕە پورێکـــم بەنـــاوی )ئـــازاد(، لـــە 
ــە  ــە دەنگـ ــان لـ ــی زوو گوێمـ ــن، بەیانـ ــە خەوتبوویـ ــی ئێمـ ماڵـ
دەنـــگ بـــوو، گوتمـــان دەســـتی پێکـــرد، بـــە پەلـــە خۆمـــان گـــۆڕی 
و چووینـــە دەرەوە، بـــەرەو ئاراســـتەی دەنگەگـــە ڕۆیشـــتین، 
لەســـەر شەســـت مەتـــری نزیـــک )مزگەوتـــی ســـپی( خۆمـــان 
گەیانـــدە نێـــو ئاپـــۆرای خەڵکەکـــە. مـــن یەکســـەر چوومـــە 
پێشـــەوە و وەرەقەکـــەم دەرهێنـــا، دروشـــمەکانم یەکبـــەدوای 
یـــەک بـــە دەنگێکـــی بڵنـــد دەخوێنبـــدەوە و خەڵکەکـــەش بـــەدوای 
ـــازاڕ رۆیشـــتین، هێشـــتا بینایـــەی  ـــدا دەیانگوتـــەوە، بـــەرەو ب من
پارێـــزگار نەگیرابـــوو، خەڵکـــی چەکـــدار لەســـەر دیـــواری قـــەاڵو 
لـــە شـــوێنی بڵنـــد بینایـــەی پاریزگاریـــان گوڵەبـــاران دەکـــرد، 
بینایـــەی  پێـــش،  دەچووینـــە  بندیـــوار  و  بندیـــوار  ئێمـــەش 
پارێزگارمـــان ئـــازاد کـــرد، لـــە ژێرزەمینێـــک چـــەک و تەقەمەنـــی 
زۆرمـــان دۆزییـــەوە، لـــە ژێرزەمینەکـــە هاتینـــە دەرەوە و )مـــن 
ـــرەی ئەمـــن،  ـــەرەو دائی ـــن ب ـــا بڕۆی ـــان ب ـــووم(، گوتم ـــدار ب چەک
موســـل،  ڕێـــگای  ســـەر  باییـــزی  چایخانـــەی  الی  ئـــەوەی 
دائیـــرەی ئەمـــن هێشـــتا ئـــازاد نەکرابـــوو، گوللـــە یـــەک بـــەدوای 
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قـــەاڵ دەکـــەوت، خەڵکەکـــەش  بـــە دیـــواری  یـــەک دەهـــات 
نەدەگەرانـــەوەو هەمـــوو گیانییـــان ئازایەتـــی و نەبـــەردی بـــوو، 
تـــرس مانایەکـــی نەمابـــوو، لـــە پیـــش ســـینەما ســـالحەدین، 
ســـێ چـــوار کـــەس دەســـتی یەکمـــان گـــرت، لـــە پێـــش خەڵکەکـــە 
ـــدارەکان  ـــا چەک ـــرد، دەمانگـــوت/ تەنه ـــان دروســـت ک دیوارێکم
ـــڕۆن،  ـــە ب ـــێ نیی ـــان پ ـــەی چەکی ـــەدەدا ئەوان ـــان ن ـــڕۆن، ڕێگەم ب
چونکـــە مقاوەمەتەکـــی زۆر هەبـــوو، پاڵەپەســـتۆی خەڵکەکـــە 
زۆر بەهێـــز بـــوو، داوایـــان دەکـــرد رێگەیـــان بدەیـــن، کاتێـــک 
منیـــش  ئیتـــر  نـــاردووە،  چەکدارەکانمـــان  زۆربـــەی  بینیـــم 
ئـــەوەی  وەک  چەپـــەم  دەســـتی  ئـــەوکات  هـــەر  ڕۆشـــتم، 
تـــەزووی کارەبـــای بەرکـــەوێ لـــەرزی، ئیتـــر گووڵەیەکـــم 
ـــن  ـــردەوە و خوێ ـــووم، دەســـتم بەرزک ـــدار ب ـــەوت و برین بەرک
هاتـــە خـــوارەوە، منیـــان گەیانـــدە تـــەواری، هێشـــتا بەیانـــی 
زۆر  مەچەکـــم  دەهـــات،  بەلێشـــاو  برینـــدار  بـــەاڵم  بـــوو، 
و  ئەشـــیعەگرتن  دوای  هاتـــن،  دکتـــۆرەکان  ئاوســـابوو، 
پێچانـــەوە و تیمارکـــردن، گوتیـــان خەڵکێکـــی زۆریـــان هێنـــاوە، 
برینەکـــەی تـــۆ زۆر خەتـــەر نییـــە، عیالجییـــان نووســـی و 
ڕەوانـــەی ماڵەوەیـــان کردمـــەوە، ئیتـــر هـــەر ئـــەوڕۆژە هەولێـــر 
ئـــازاد کـــرا، مـــن لـــە ماڵـــەوە چارەســـەریم بـــۆ دەکـــرا، دوای 
ـــە ڕێـــگای برادەرەکانـــم ئـــەوەم زانـــی کـــە، چـــەپ  دوو هەفتـــە ل
و کۆمۆنیســـتەکان لـــە دوو شـــوێن بارەگایـــان هەیـــە، یەکێکییـــان 
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بـــە نـــاوی )شـــوورای خەڵـــک( لـــەالی بینایـــەی پارێـــزگار، 
ــە  ــاوی )مەڵبەنـــدی شـــوورای کرێکاریـــەکان( لـ ــە نـ ــر بـ ئەویتـ
قوتابخانەیەکـــی  بـــەردەم قـــەاڵ نزیـــک بینایـــەی مەحکەمـــە. مـــن 
ـــە  ـــرد، ک ـــەکان( م ک ـــدی شـــوورای کرێکاریی ســـەردانی )مەڵبەن
زۆربەیـــان ئەندامانـــی ڕەوتـــی کۆمۆنیســـت بـــوون، چەنـــد 
گەڕەکـــی  شـــوورای  لەوانـــە،  پێکهێنابـــوو  شـــوورایەکییان 
ـــر  ـــی کارگـــەی نەســـیج، ئیت ســـەاڵحەدین و شـــوورای کرێکاران
ئـــەم وەزعـــە درێـــژەی نەکێشـــا، لـــە ڕۆژەکانـــی کۆتایـــی مانگـــی 
و  کـــۆڕەو  و  دەســـتپێکردەوە  هێرشـــی  حکومـــەت  ســـێ، 
خەڵکـــی  و  پێشـــمەرگە  ڕوویـــدا،  گەورەکـــە  ئاوارەبوونـــە 
چەکـــدار دوای مەقاوەمەتێکـــی کـــەم، شـــاریان جێهێشـــت و 
بـــەرەو  لەوێـــوە  و  شـــار  دەرەوەی  و  بـــەرە  خەڵکیـــش 
ســـنوورەکانی ئێـــران و تورکیـــا ڕۆیشـــتن، بـــە ســـەدان و 
ـــە  ـــک ل ـــەڵ پۆلێ ـــش لەگ ـــی، منی ـــە قوربان هـــەزاران مـــرۆڤ بوون
ـــا تاریـــک داهـــات، دواتـــر  ـــە قـــەڕاغ شـــار ماینـــەوە ت بـــرادەران ل
بـــەرەو مەســـیف ســـەالحەدین دەرچوویـــن، لـــە نزیـــک خەلیفـــان 
ـــە  ـــر ل ـــان و دوات ـــە خەلیف ـــک ل ـــەوە، چەندڕۆژێ ـــەوەم دۆزیی ماڵ
ــەردانی  ــن سـ ــا، مـ ــان دانـ ــدوز بارگەمـ ــی ڕەوانـ قوتابخانەیەکـ
ـــە شـــاری  ـــران، کـــە ل ـــە ئێ ـــم کـــرد ل ـــە خزمەکان ـــە ماڵ ـــک ل هەندێ
ـــد  ـــەوە، دوای چەن ـــەوێ مام ـــەک ل ـــۆ ماوەی ـــوون، ب ـــەدە( ب )نەغ
مانگێـــک گەڕامـــەوە هەولێـــر.  هێزێکـــی کەمـــی حکومـــەت لـــە 
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شـــارەکان مابـــوون، بیرمـــە ڕێپێـــوان و خۆپێشـــاندانمان دەکـــرد 
بـــە دژی بەعـــس، داوای چوونـــەدەرەوەی هێزەکانمـــان دەکـــرد، 
ـــە  ـــە تـــەواوی هێزەکانـــی خـــۆی ل دوای ماوەیـــەک، حکومـــەت ب
ـــە  ـــر و دهـــۆک و ســـلێمانی کێشـــایەوە، دەســـەاڵت کەوت هەولێ
دەســـت بـــەرەی کوردســـتانی، کـــە لـــە پارتـــی و یەکێتـــی و 
ــن و کاتـــی  حیزبەکانیتـــر پێکهاتبـــوون، مـــن بـــەدوای ڕاپەڕیـ
ـــەرگ و  ـــی م ـــاوی )واڵت ـــە شـــیعرێکم نووســـیبوو بەن کۆڕەوەک
خوێـــن(، یەکـــدوو شـــیعری تریشـــم هەبـــوون هـــەر لەوکاتـــە 
قواتـــی  کاتێـــک  ئاوارەبوونەکـــە  کاتـــی  لـــە  نووســـیبووم، 
دەکـــرد،  پشـــکنینیان  و  دەگـــەران  ماڵـــەکان  بـــە  حکومـــەت 
زۆرێـــک لـــە دۆکیومێنـــت و باڵوکـــراوە و وێنـــە و زۆر شـــتی 
گرینگـــم فەوتـــا، دەفتـــەرە شـــیعرییەکەی ســـەردەمی ئامادەییـــم 
ــد  ــەدا چەنـ ــەو ماوەیـ ــاڵ هەرلـ ــەوان، بەهەرحـ ــوو لـ ــک بـ یەکێـ
شـــیعرێکی تریشـــم نووســـی.. ڕژێمـــی بەعـــس نەمابـــوو، پارتـــی 
و یەکێتـــی و حیزبەکانـــی تریـــش هەمـــوو خاوەنـــی بـــارەگا و 
مەقەراتـــی خۆیـــان بـــوون، لـــەو ســـەردەمانە ســـێ گروپـــی 
ـــات،  ـــی خەب ـــی کۆمۆنیســـت، یەکێت ـــوو، )ڕەوت کۆمۆنیســـتی هەب
ســـەرنج( مـــن ســـەر بەهیـــچ لـــەم گروپانـــە نەبـــووم، بەشـــدداریم 
ــتییەکان  ــە هەمـــوو چاالکـــی و ڕێپێـــوان و کۆبوونـــەوە گشـ لـ
ـــوان  ـــوو، چاالک ـــز ب ـــە زۆر بەهێ ـــەرەی چـــەپ ئەوکات ـــرد، ب دەک
و هەڵســـووڕاوی زۆر بوو، )حیزب شـــیوعی و زەحمەتکیشـــان 
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ـــااڵی شـــۆرش و تێکۆشـــانی ڕەنجـــدەران و  ـــی کار و ئ و پارت
گـــەورە  گردبوونـــەوەی  و  ڕیپێـــوان  کۆمۆنیســـتەکانیش( 
ـــە  ـــەکان ب ـــە هەڵســـووڕاو و چاالکوان ـــک ل ئەنجـــام دەدرا، زۆرێ
هەمـــوو گـــرووپ و حیزبەکانـــەوە یەکتریمـــان دەناســـی و 
ببوویـــن بـــە هـــاوڕێ، لەبـــەردەم قـــەاڵ کتێبفرۆشـــتن و نامیلکـــە 
دەســـتە  دەســـتە  هەبـــوو،  ڕەواجییـــان  باڵوکـــراوەکان  و 
ـــار کتێـــب و باڵوکـــراوەکان.. مـــن لەوکاتـــە  دەوەســـتاین و بەدی
لـــە مەراســـیمە کرێکارییـــەکان، لەگـــەڵ )وەفیـــق زامـــدار( ی 
شـــێوەکار بوویـــن بەبـــرادەر، مـــن لەبیـــری ئەوەدابـــووم کـــە 
بەعـــس  کـــە  ئێســـتا  بەتایبـــەت  شـــیعرەکانم باڵوبکەمـــەوە، 
نییـــە،  هیـــچ سانســـۆرێک  و  بەرقـــەرارە  ئـــازادی  نەمـــاوە، 
دەدوانـــزە شـــیعرێکم هەبـــوو  کۆمکردنـــەوە، لەگـــەڵ وەفیـــق 
زامـــدار ڕیکەوتیـــن کـــە بـــەرگ و کارە هونەرییەکانـــی بـــۆ 
ــەرگ و  ــی مـ ــاوی )واڵتـ ــتنووس، بەنـ ــە دەسـ ــەر بـ ــکات و هـ بـ
خوێـــن( بـــاڵوی بکەینـــەوە، هێشـــتا )واڵتـــی مـــەرگ و خوێـــن( 
تـــەواو نەبـــوو بـــوو، شـــیعرێکم نووســـی بـــە نـــاوی )مـــن 
کاروانـــی بەشـــمەینەتان جێناهێڵـــم(، لەوکاتـــە )جەمـــال کۆشـــش( 
یـــان پێناســـاندم، باســـی گۆڤـــاری )ڕابـــەر( ی بـــۆ کـــردم، کـــە 
یانـــزە  کۆمۆنیســـت(  ئەدیبانـــی  )گرووپـــی  وەکـــو  ئـــەوان 
نهێنـــی  بـــە  و  دەســـتنووس  بـــە  گۆڤـــارە  لـــەم  ژمارەیـــان 
دوانـــزەی  ژمـــارە  خەریکـــن  ئێســـتاش  باڵوکردبوویـــەوە، 
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دەردەکـــەن بـــەاڵم، بـــە تابیعـــە و بـــە بـــەرگ و چاپێکـــی نایـــاب، 
داوای لێکـــردم کـــە منیـــش بـــە شـــیعرێک بەشـــدار بـــم. شـــیعری 
)مـــن کاروانـــی بەشـــمەینەتان جێناهێڵـــم( م دا بـــە )جەمـــال 
کۆشـــش(، دوای یەکـــدوو هەفتـــە ژمـــارە دوانـــزەی گۆڤـــاری 
)ڕابـــەر( کەوتـــە بـــازاڕ و باڵوکرایـــەوە.. شـــیعرەکەی منـــی 
ـــن شـــیعری  ـــوو، یەکەمی ـــە هەســـتێکی خـــۆش ب ـــوو، وای ک تیاب
ـــی، شـــیعرێکی ناســـک و جـــوان..  ـــەک بین ـــە باڵوکراوەی خـــۆم ل
ـــۆ  ـــم ب ـــاوی باوکم ـــوو، هێشـــتا ن ـــە( ب ـــا )ناڵ ـــاوم تەنه ـــەوکات ن ئ
نامیلکـــە  زامـــدار(  )وەفیـــق  دواتـــر  بـــوو،  نەکـــرد  زیـــاد 
دەستنووســـەکەی تـــەواو کـــرد و ئەویـــش هەربـــە نـــاوی )ناڵـــە(
ەوە، چەنـــد  دانەیەکـــم بـــە فۆتۆکۆپـــی ڕاکێشـــا و دام بـــە 
ـــە مـــن کەســـێکیتر هەبـــوو بـــە  کتێبفرۆشـــەکانی دەم قـــەاڵ، بەرل
ــاخ  ــەردەمی شـ ــەرەکانی سـ ــە نووسـ ــک لـ ــە(، یەکێـ ــاوی )ناڵـ نـ
ــان( بـــووم کتێبێکـــی ئـــەوم  ــە )خەلیفـ بـــوو، مـــن ئەوکاتـــەی لـ
ـــوو، کتێبێکـــی  ـــی شـــاخ ب ـــە باڵوکراوەکان ـــە ل ـــەوە، ک خوێندبووی
زانســـتی بـــوو، باســـی کـــەون و ئەســـتێرەکان و مەوداکانـــی 
نێوانییـــان و پلـــەی گەرمـــی و.. کتێبێکـــی زۆر نایـــاب بـــوو مـــن 
جێژێکـــی زۆرم لێـــی بینـــی.. لەســـەر بەرگـــی ئـــەو کتێبـــە نـــاوی 
ـــی ناســـک و خـــۆش  ـــەوە ناوێک ـــەوت بەاڵم ـــاو ک ـــە(م بەرچ )ناڵ
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــاوی خـــۆم، بـــەاڵم ب ـــە ن ـــە منیـــش کـــردم ب بـــوو، بۆی
خـــۆم لـــەو )ناڵە(یـــە جیـــا بکەمـــەوە و خـــاوەن دەنـــگ و ڕەنگـــی 
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ــە  ــە )ناڵـ ــەر و بـــووم بـ ــتە سـ ــاوی باوکمـــم خسـ ــم، نـ ــۆم بـ خـ
گوتـــی   کۆشـــش(  )جەمـــال  ماوەیـــەک  پـــاش  حەســـەن(..  
ـــری  ـــن، لەب ـــر دەرنەکەی ـــەر( چیت ـــاری )ڕاب بریارمـــان داوە، گۆڤ
ئـــەو گۆڤارێکـــی تـــر بـــە دەســـتەی نووســـەرانێکی نـــوێ، لـــە 
ئاســـتێکی باشـــتر و پێشـــکەوتووتر.. هەروەهـــا گوتـــی/ تـــۆ 
دەســـتەی  لـــە  یەکێـــک  بـــە  ببیـــت  کـــە  لەوانـــەی  یەکێکـــی 
نووســـەرانی گۆڤارەکـــە، منیـــش بـــە خۆشـــحاڵییەوە قەبووڵـــم 
کـــرد، شـــەوێک لـــە ماڵـــی )کاروان کاکەســـوور( کۆبووینـــەوە 
گفتوگۆمـــان لەســـەر گۆڤـــارە نوێیەکـــە کـــرد، ئامانجمـــان لـــە 
دەرکردنـــی ئـــەم گۆڤـــارە و پـــەرەدان بـــە ئەدەبـــی سۆشیالیســـتی 
ـــکار  ـــی کری ـــەت چین ـــە خزم ـــک ل ـــەزم و ئەدەبێ ـــی مولت و ئەدەب
و ئەدەبێـــک ناســـنامەیەکی چینایەتـــی هەبـــێ و  زۆر شـــتیتر، 
تـــا دەرەنگـــی شـــەو نەخەوتیـــن، دوای چەندڕۆژێـــک بڕیارمـــان 
لەســـەر نـــاوی )نینـــا( دا، گۆڤارەکـــە بـــوو بـــە )نینـــا(، دوای 
ســـێچوار مانـــگ ژمـــارەی یەکـــی کەوتـــە بـــازاڕ، دەســـتەی 
ـــە بـــوون )جەمـــال کۆشـــش،  هەڵســـوورینەری گۆڤارەکـــە ئەمان
ـــن( دوای  ـــژار، م ـــازاد ب ـــەر، ئ کاروان کاکەســـوور، ڕزگار عوم
دوای  و  کشـــایەوە  کاکەســـوور(  )کاروان  یـــەک  ژمـــارە 
ــش و  ــال کۆشـ ــن و جەمـ ــش، مـ ــر)ڕزگار عومەر(یـ ماوەیەکیتـ
ئـــازاد  ماینـــەوە، دواتـــر )بەختیـــار محەمـــەد و خولیـــا( ش 
ـــاس  ـــە ســـلێمانیش )عەب ـــە دەســـتەی هەڵســـووڕێنەر، ل ـــوون ب ب
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چەنـــد  دەردەکـــرد،  کرێـــکاری  ئەدەبـــی  گۆڤـــاری  شـــوان( 
ـــە ســـاڵی 1993  ـــەزی، ل ـــش داب ـــی کرێکاری ـــە ئەدەب شـــیعرێکم ل
ــی  ــی نوێـ ــاوی )مۆمێکـ ــۆم بەنـ ــیعری خـ ــەی شـ ــەم نامیلکـ یەکـ
تەمەنـــم( باڵوکـــردەوە، کـــە عەبـــاس شـــوان و برادەکانـــی  
ـــر و  ـــە هەولێ ـــوو، ل ـــۆم ئەنجامداب ـــان ب ـــی بەرگی ـــپ و دیزاین تای
ســـلێمانی باڵومـــان کـــردەوە، هـــەر ئـــەوکات لـــە الپـــەڕەی 
ئەدەبـــی )ئـــااڵی ئـــازادی( لـــە ژێـــر تایتلـــی )چاپکـــراوی نـــوی( 
بەرگەکـــەی باڵوکرایـــەوە. کۆمەڵـــە شـــیعری )مۆمێکـــی نوێـــی 
بـــە  لـــە ســـەرەتا  کـــە  ئـــەو شـــیعرانەی  لەچـــاو  تەمـــەن(م 
دەســـتنووس بـــاڵوم کردبوونـــەوە، لـــە رووی شـــیعرییەوە 
ــۆ  ــا، بـ ــازاڕ نەمـ ــەم لەبـ ــی زۆرکـ ــە ماوەیەکـ ــوون، لـ ــتر بـ باشـ
هەولێـــر دووســـەد دانـــەم ڕاکێشـــا بـــوو. هـــەر لـــەو ســـەردەمانە 
لەپـــاڵ گۆڤـــاری )نینـــا و ئەدەبـــی کریـــکاری(، لـــە رۆژنامـــەی 
)ڕێـــگای کوردســـتان و ئـــااڵی ئـــازادی( ش شـــیعر و پەخشـــانم 
بـــاڵو دەکـــردەوە، وردە وردە توانـــا شـــیعرییەکانم دەچوونـــە 
ســـەر و شـــیعرەکانم لـــە ئاســـتێکی بەرینتـــر باڵودەبوونـــەوە و 
دەخوێندرانـــەوە، هـــەر لەوســـاڵە )مـــن و جەمـــال کۆشـــش و 
ڕزگار عومـــەر و بەختیـــار محەمـــەد( کۆرێکـــی شـــیعریمان 
ســـازدا، بـــە هـــاوکاری مۆســـیقاژەن )پایـــەدار بەرزنجـــی(، لـــە 
بینایـــەی نەقابـــەی کرێـــکاران کـــە بـــارەگای حیزبـــی شـــیوعی 
بـــۆ  کۆرەیـــان  ئـــەم  رێـــگا(  )رادیـــۆی  برادەرانـــی  بـــوو، 



ئەدەب و ئایدیۆلۆژیا116

مەراســـیمە  و  بۆنـــە  لـــە  بـــرد.  بەڕیوەیـــان  و  ڕێکخســـتین 
ــانۆیی  ــان کاری شـ ــەوە یـ ــیعر خوێندنـ ــە شـ ــەکان بـ کریکارییـ
بەشـــداریمان دەکـــرد. چونکـــە )تیپـــی نواندنـــی مـــژدە( شـــمان 
ــاڵی 1992 فیلمێکـــی  ــە سـ ــەم کاری لـ ــە یەکـ ــەم تیپـ ــوو، ئـ هەبـ
ــی  ــی عەلـ ــە وەرگێرانـ ــداڵ(، لـ ــاوی )منـ ــوو بەنـ ــی بـ تەلەفزیۆنـ
کیتابـــی بـــوو، لـــە دەرهێنانـــی )ئیبراهیـــم حاجـــی ســـاڵح(، منیـــش 
لـــە  خۆشـــم  بینـــی،  پزیشـــکیکم  ڕۆلـــی  بینـــی،  تیـــا  ڕۆلـــم 
نەخۆشـــخانە دەوامـــم دەکـــرد بۆیـــە، توانیـــم بـــە باشـــی ڕۆلەکـــە 
ببینـــم، ئـــەوکات فیلمەکـــە چەنـــد جارێـــک نمایـــش کـــرا، هەلمـــەت 
تاهیـــر و یوســـف مەنتـــک، دوو ئەکتـــەری ســـەرەکی ئـــەم تیپـــە 
ــە پـــاڵ  بـــوون، دواتـــر منیـــش لەگەلیـــان بـــەردەوام بـــووم.. لـ
ــی  ــد دەقێکـ ــرد، چەنـ ــم دەکـ ــین کاری نواندنیشـ ــیعر نووسـ شـ
شـــانییم نووســـی و لەالیـــەن تیپـــی مـــژدەوە نمایـــش کـــران.. 
ــکاو..( دوای  ــن، زەڵـ ــژی لینیـ ــەروەری، بـ ــی سـ ــە )مەرگـ لەوانـ
لـــە  و  ســـەرپێ  کەوتـــە  مـــژدە(  نواندنـــی  )تیپـــی  ئـــەوەی 
)کۆمەڵـــەی  هەبـــوو،  مەراســـیمەکان  جەماوەرێکـــی زۆری 
هونـــەری شـــەبەنگ – نینـــا( مـــان پێکهێنـــا، کـــە پێکهـــات بـــوو 
ـــا و تیپـــی مـــژدە( بەرنامەشـــمان هەبـــوو کـــە،  ـــە )گۆڤـــاری نین ل
ــەرەتای  ــە سـ ــن.. لـ تیپێکیـــش بـــۆ ســـروود گوتـــن دابمەزرێنیـ
تەمـــووزی 1993 )حیزبـــی کۆمۆنیســـتی کرێـــکاری عێـــڕاق( 
دامـــەزرا، مـــن یەکێـــک بـــووم لەوانـــەی فۆڕمـــی پێکهێنانـــی 
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حزبـــم ئیمزاکـــرد، بـــە نـــاوی )ئۆژیـــن قـــادر(، نزیکـــەی حەفتـــا 
ـــی  ـــە ژمارەکان ـــک ل ـــە یەکێ ـــاوەکان ل ـــە ن ـــن، ک کەســـێک دەبووی
ڕۆژنامـــەی )بۆپێشـــەوە( باڵوکرانـــەوە. لـــەو ســـەردەمە زۆر 
بـــووم، کاری حیزبیـــم دەکـــرد، شـــیعرم  بزێـــو و چـــاالک 
خەســـتەخانەش   لـــە  دەکـــرد،  نواندنـــم  کاری  دەنووســـی، 
ڕێکخـــراوی )کرێـــکار و کارمەندانـــی  خەســـتەخانەکان( مـــان 
پێکهێنابـــوو، ڕێپێوانێکـــی گەورەشـــمان ســـازدا. ئیتـــر وەک 
دەڵێـــن )کاتـــم نەبـــوو ســـەری خـــۆم بخورێنـــم(. مـــن بـــە نهێنـــی 
کاری حیزبیـــم دەکـــرد، هەمـــوو کارەکانـــم وەک شـــاعیر و 
حیزییەکەمـــی  پۆســـتە  کـــەس  دەدا،  ئەنجـــام  چاالکوانێـــک 
ــا نەبـــوون کـــە کادیرێکـــی  نەدەزانـــی تەنانـــەت، لـــەوەش دڵنیـ
ـــە ئەندامـــی  ـــم هـــەر زوو بـــووم ب ـــەر ئاکتیـــڤ بوون ـــم، لەب حیزب
)کۆمیتـــەی محەلـــی هەولێـــر(، مـــن زۆر حـــەزم بـــەوە بـــوو 
کەســـایەتییەکی  وەک  نـــەک  بناســـرێم،  شـــاعیرێک  وەکـــو 
ـــۆ شـــیعر و  ـــر، ب ـــان هـــەر ناوێکـــی ت ـــان شـــانۆکار ی سیاســـی ی
شـــاعیر بـــوون خەونێکـــی ئێجـــگار گـــەورەم هەبـــوو، زۆرم 
دەخوێنـــدەوە، بـــە کـــوردی و عەرەبـــی و تەنانـــەت کـــەم کەمـــە 
بـــۆ  لەبـــەر خۆشەویســـتیم  دەمخوێنـــدەوە،  فارســـیش  بـــە 
شـــیعر، وردە وردە وازم لـــە کاری نوانـــدن هێنـــا، تەنهـــا بـــۆ 
ـــا  ـــر/ ت ـــان بەمانایەکـــی ت ئـــەوەی وەکـــو شـــاعیرێک بناســـرێم. ی
تواناکانـــی خـــۆم لـــە شـــیعردا چـــڕ بکەمـــەوە.. هـــەر وامکـــرد.. 
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ئەوکاتـــە تـــا ســـێ ژمـــارە لـــە گۆڤـــاری نینامـــان دەرکردبـــو ، لـــە 
وەزارەتـــی ڕۆشـــنبیری مۆڵەتیشـــمان بـــۆی وەرگـــرت، )جەمـــال 
کۆشـــش وەکـــو سەرنووســـەر، منیـــش وەکـــو خـــاوەن ئیمتیـــاز(، 
بـــە ئیمـــزای )شـــێرکۆ بێکـــەس(. لەگـــەڵ برادەرانـــی ســـلیمانی و 
ــەری  ــی و هونـ ــی ئەدەبـ ــن )مەڵبەندێکـ ــاز بوویـ ــە نیـ ــە بـ ڕانییـ
ــلێمانی کۆنگرەیەکمـــان  ــک بهێنیـــن، لـــە سـ سەرتاســـەری( پێـ
بەســـتا، دوایـــی هیـــچ بەرهەمێکـــی نەبـــوو، تەنهـــا گۆڤارێکـــی 
ــەرانی  ــە نووسـ ــەبەنگ(، ئێمـ ــاوی )شـ ــەم بەنـ ــە بەرهـ ــێ هاتـ لـ
هەولێـــر بەشـــداریمان نەکـــرد لـــەم گۆڤـــارە، ژمـــارە چـــواری 
گۆڤـــاری )نینـــا( دەرچـــوو، بـــە هەمـــان ســـتایل و شـــیوە و 
ــو  ــام لەنێـ ــەورەدا دەژیـ ــی گـ ــو ناکۆکییەکـ ــن لەنێـ ــاوە، مـ ڕوئیـ
خـــودی خۆمـــدا، دەمویســـت پشـــت لـــە سیاســـەت بکـــەم و 
ـــی  ـــڕۆم، خەونەکەشـــم ئەنجامدان ـــەم ب ـــە گەورەک ـــەرەو خەون ب
ــق  ــیعردا.. وەفیـ ــەری شـ ــو ڕووبـ ــوو لەنیـ ــەورە بـ ــی گـ داهێنانـ
زامـــدار ســـەفەری کـــرد، بـــەدوای ئـــەو جەمـــال کۆشـــش، 
بابەتەکانـــی ژمـــارە پێنـــج ی نینـــا ئامـــادە بـــوو هەرخـــۆم دوای 
جەمـــال و وەفیـــق، کاری مۆنتاژەکەییـــم بۆکـــرد و )ســـەد( 
دانەیەکـــم لـــێ ڕاکێشـــا و باڵومکـــردەوە، گۆڤـــاری )نینـــا( دوای 
ژمـــارە پێنـــج ئیتـــر وەســـتا، وردە وردە گۆرانـــگاری بەســـەر 
زمانـــی شـــیعر و ســـتایلم دادەهـــات، لـــە )نـــەوەدو چـــوار( 
شـــیعرێکم نووســـی بەنـــاوی )ســـەمفۆنیای گـــوڵ و نـــان( تاکـــو 
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ــە  ــن، لـ ــی مـ ــەرە جوانەکانـ ــیعرە هـ ــە شـ ــە لـ ــتاش، یەکێکـ ئیسـ
ڕۆژنامـــەی )ئـــااڵی ئـــازادی( بـــە دیزاینێکـــی نایـــاب باڵوبوویەوە، 
لـــە  بـــۆ زمانـــی عەرەبـــی،  )کەمـــال غەمبـــار( وەری گێـــڕا 
ــی  ــە ڕۆژنامەیەکـ ــەوە، کـ ــە( باڵوکرایـ ــە حریـ ــەی )رایـ ڕۆژنامـ
زەحمەتکێشـــانەوە  حیـــزی  لەالیـــەن  هـــەر  بـــوو،  عەرەبـــی 
ـــی  ـــن هەنگاوێک ـــۆ م ـــەو شـــیعرەم، ب ـــی ئ دەردەچـــوو، وەرگێران
چوونەپێشـــی بـــاش بـــوو، بـــەس بەراســـتی شـــیعرێک بـــوو، لـــە 
ڕووی زمـــان و مۆســـیقا و تەکنیکـــەوە زۆر ســـەرکەوتوو 
بـــوو، هەنـــدێ چرکەســـاتی داهێنـــان هەیـــە، لـــە هەمـــوو تەمەنـــی 
شـــاعیران و نووســـەران بـــە دەگمـــەن دووبـــارە دەبنـــەوە، 
ــە  ــر کەوتمـ ــە. ئیتـ ــە لەوانـ ــان( یەکێکـ ــوڵ و نـ ــەمفۆنیای گـ )سـ
قۆناغێکـــی تـــری شـــیعر نووســـین، بڕیارمـــدا/ لـــەو رووبـــەرە و 
بازنـــە تەســـک و بچکۆاڵنەیـــەی ئەدەبـــی کرێـــکاری بچمـــە 
دەرەوە، لـــە ئاســـتێکی بەریـــن تێکـــەڵ بـــە دنیـــای نووســـین و 
نووســـەران ببـــم، چونکـــە لـــەوە گەیشـــتبووم، ئـــەدەب بـــە 
فـــروان  رووبەرێکـــی  لـــە  تایبەتـــی  بـــە  شـــیعر  و  گشـــتی 
ئیشـــدەکەن، ناتوانیـــن بەهیـــچ هۆکارێـــک یـــان لەژێـــر هەرناوێـــک 
ســـنووریان بـــۆ دیـــاری بکەیـــن، هەوڵمـــدا سیاســـەت جوانـــی 
گەیشـــتم  بـــەوە  ئەوکاتـــە  هـــەر  نەشـــێوێنێ،  شـــیعرەکانم 
کە،)شـــیعر دەتوانـــێ لەســـەر هەمـــوو بابەتێـــک بنووســـێ بـــەاڵم 
بـــە زمانـــی شـــیعری(، بۆیـــە زێتـــر ئیشـــم لەســـەر وێنـــە و هێمـــا 
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و پارادۆکـــس و دووبارەبوونـــەوە، گەمەکـــردن بـــە ڕســـتە و 
وشـــەکان دەکـــرد، لەنێـــو زمـــان زیاتـــر چـــڕ دەبوومـــەوە، 
بیرمـــە لـــە دیمانەیـــەک گوتم،)ئەگـــەر شـــاعیر وریـــا نەبێـــت 
سیاســـەت ئێســـتیتیكای شـــیعرەکانی دەکوژێـــت( گۆڕانـــکاری 
تـــەواو بەســـەر بیـــرورای ئەدەبیـــم دا هاتبـــوو بـــەاڵم، لـــە رووی 
ئیدیۆلۆژیســـت  و  مارکســـی  کەســـێکی  هـــەر  سیاســـییەوە 
بـــووم. بڕیـــارم دا ســـەردانی مەچکـــۆ بکـــەم و تێکـــەڵ بـــە 
ـــم.. پێشـــتر باوەڕمـــان بـــە نووســـەرانی مەچکـــۆ  نووســـەران بب
ــات..!  ــیعرەکانییان دەهـ ــەدەب و شـ ــە ئـ ــمان بـ ــوو، گاڵتەشـ نەبـ
چینـــی  بـــە  خزمـــەت  ئـــەوان  ئەدەبەکـــەی  وابـــوو  پێمـــان 
بـــۆرژوازی دەکات. کارمـــان بـــە ســـەر جەمالیـــەت و ســـتایل 
نەبـــوو، نـــاوەڕۆک بەالمانـــەوە گرینـــگ بـــوو،  کـــە ســـەردانی 
مەچکـــۆم کـــرد، بینیـــم مـــن وەکـــو )ناڵـــە حەســـەن( ناســـراوم و 
زۆرێـــک لـــە شـــاعیر و نووســـەرەکان دەمناســـن، ئـــەو خاڵـــە 
زۆر دڵخۆشـــی کـــردم.. ئیتـــر دەســـتم کـــرد بـــە باڵوکردنـــەوەی 
ـــگای کوردســـتان(،  ـــااڵی ئـــازادی و رێ ـــاڵ )ئ شـــیعرەکانم لـــە پ
بابـــەت و شـــیعرم بـــۆ ڕۆژنامەکانیتریـــش دەنـــارد.. وەک ) 
ئەمـــڕۆ،  میدیـــا،  ڕۆژنامـــەی  خەبـــات،  برایەتـــی،  پاشـــکۆی 
ــی و  ــەڕی پارتـ ــانی..( شـ ــەوە، یەکسـ ــەت، بۆپێشـ ــی میللـ دەنگـ
یەکێتـــی دەســـتی پێکـــرد، پارتـــی لـــە هەولێـــر چـــووە دەرەوە. 
گۆڤـــاری )ڕامـــان( دەرچـــوو، لـــە ژمـــارە ســـێ ی ڕامـــان، 
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شـــیعری )ســـەفەری ڕەهابوونـــی خـــەون( م باڵوبوویـــەوە، 
ئـــەو شـــیعرەم بـــە ســـتایلێکی تـــەواو جیـــاواز نووســـیبوو بـــوو، 
برادەرێـــک  کوردســـتان،  گەیشـــتبووە  کۆمپیوتـــەر  تـــازە 
ــەر  ــە کۆمپیوتـ ــبەڵەکی ڕۆح( ی بـ ــی )رەشـ ــانە کتێبـ خۆبەخشـ
بـــۆ تایـــپ کـــردم، بـــەرگ و کارە هونەرییەکـــەش لەالیـــەن 
ـــەرگ و  ـــەش ڕام کێشـــا. ب ـــە چاپخان ـــوو، ل ـــی( ب ـــار کاکەی )گرفت
دیزایینێکـــی جـــوان بـــوو، لەچـــاو نامیلکـــەی )مۆمیکـــی نوێـــی 
تەمەنـــم( بـــازدان و چوونەپێشـــەوەیەکی گـــەورەی پێـــوە دیـــار 
درێـــژ  قەســـیدەی  لـــە دوو  کتێبـــە شـــیعرییەم  ئـــەم  بـــوو، 
لـــە  ڕۆح(.  رەشـــبەڵەکی  و  پێکهاتبوو،)کـــەژاوەی خۆرەتـــاو 
کاتـــی خۆیـــدا دەنگدانەوەیەکـــی باشـــی هەبـــوو، لـــە گۆڤـــاری 
)ڕامـــان( لەالیـــەن )بۆتـــان جـــەالل( ی نووســـەر خوێندنەوەیەکی 
ـــەوە/ دشـــیعری )ســـەفەری ئاگـــر( م نووســـی،  ـــۆ کـــرا. وای ئ ب
لـــە ڕۆژنامـــەی برایەتـــی باڵوکرایـــەوە، )ســـەفەری ئاگر(یـــش 
وەرگێڕدرایـــە ســـەر زمانـــی عەرەبـــی و لـــە گۆڤـــاری )زاگـــرۆس( 
چەنـــد  ســـەردەمانە  لـــەو  باڵوکرایـــەوە،  عەرەبـــی  بـــە 
لێکۆڵینەوەیـــەک لەبـــارەی هەندێـــک لـــە شـــیعرەکانم نووســـران 
ـــر... 0(، زۆرجـــاران  ـــە )ســـەفەری ئاگـــر، شـــەباهەنگی بەف لەوان
ـــوەر مەســـیفی، ســـەباح  ـــم دەشـــتی، ئەن شـــاعیرانی وەک )کەری
ـــاڵ  ـــد زامـــدار، عەبـــاس عەبدوڵ ڕەنجـــدەر، هاشـــم ســـەڕاج. فەری
ــتی  ــردم، پاڵپشـ ــییان لێدەکـ ــن و دەستخۆشـ ــف..( ئافەریـ یوسـ
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ئـــەم شـــاعیرانە بـــۆ مـــن مانایەکـــی گـــەورەی هەبـــوو، هێـــزی 
ئـــەوەی پێدەبەخشـــیم کـــە بـــاوەڕم زیاتـــر بەخـــۆ بێـــت و جوانتـــر 
بنووســـم، ئـــەوکات بـــە ئێمەیـــان دەگـــوت شـــاعیرە الوەکان، لـــە 
ســـاڵی )نـــەوەد و حـــەوت( لەگـــەڵ کۆمەڵێـــک شـــاعیری الوی 
هەوتەمەنـــی خـــۆم، کتێبێکـــی شـــیعریمان باڵوکـــردەوە بـــە 
و  گۆڤـــار  هەمـــوو  )لـــە  هەڵـــم(،  )وەســـیەتەکانی  نـــاوی 
ڕۆژنامەیەکی هەولێر و ســـلێمانی شـــیعرەکانم باڵودەبوونەوە، 
مـــن کارم بەســـەر ناکۆکـــی و کێشـــەکانی پارتـــی و یەکێتـــی 
ــاری  ــلێمانی گۆڤـ ــە سـ ــارد، لـ ــەردووک الم دەنـ ــۆ هـ ــوو، بـ نەبـ
)ئێســـتا( دەردەچـــوو، شـــیعری )ماچـــە وەنەوشـــەییەکان( م لـــە 
ژمـــارە پێنـــج باڵوکرایـــەوە، شـــەوێک لـــە نـــادی ئیعـــالم بوویـــن، 
پێیـــان گوتـــم کـــە ئـــەو شـــیعرەم لـــە )ئێســـتا( باڵوبۆتـــەوە، هـــەر 
بـــۆ بەیانییەکـــەی لـــە )مەچکـــۆ( بـــە نهێنـــی گۆڤارەکـــەم بەدەســـت 
پارتـــی  بـــوو،  31ی  دوای  ئـــەوکات  چونکـــە  گەیشـــت، 
ـــاری )نووســـەری  ـــش گۆڤ ـــە هەولێری ـــر، ل ـــەوە هەولێ گەڕابووی
نـــوێ و ڕامـــان و کاروان و پێشـــکەوتن( دەردەچـــوون، لـــە 
ـــاوە  ـــاوە ن رادیـــۆی )حیزبـــی کۆمۆنیســـتی کرێـــکاری عێـــراق( ن
شـــیعرەکانم دەخوێندرانـــەوە، لەوانـــە )گوڵبـــاران، ســـەمای 
لەدایکبوونێکـــی نـــوێ..(، ســـروودێکم نووســـی بەنـــاوی )بـــەرەو 
یەکســـانی(، ئـــەم ســـروودەم لەالیـــەن )پایـــەدار بەرزنجـــی( 
مۆســـیقاژەن، ئـــاوازی بـــۆ دانـــرا، چەنـــد ســـاڵێک لـــە مەراســـیمی 
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ئەودەمانـــە  کـــۆرس دەگووترایـــەوە،  بـــە  مـــارس  هەشـــتی 
ـــە ئەندامـــی کۆمیتـــەی رابـــەری حیـــزب، کێشـــەکانمان  ببـــووم ب
لەگـــەڵ رەوتـــە ئیســـالمییەکان و ناسیۆنالیســـتەکان تـــا دەهـــات 
دەچـــووە ئاســـتێکی ســـەرووتر، بۆیـــە لـــەڕووی ئەمنییـــەوە 
فشـــارێکی زۆرمـــان لەســـەر بـــوو، بـــە هـــۆکاری کۆبوونـــەوە 
ســـەفەری ســـلێمانیم زۆردەکـــرد، زۆریـــش لـــە ســـەفەرەکانم 
نهێنـــی بـــوون،  شـــیعرەکانم کۆکردنـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی کتێبێکیتـــر 
ــاو(،  ــی ئـ بـــە چـــاپ بگەیەنـــم، بـــە نـــاوی )عەشـــق و بەرائەتـ
)ســـەرکەوت وەلـــی( هاوڕێـــم، تایـــب و دیزاینـــی بەرگـــی بـــۆ 
ـــۆ  ـــوو ب ـــوو، ئامادەب ـــەواو ب ـــەی ت ـــپ و دیزاینەک ـــدا،  تای ئەنجام
ـــەن  ـــەوەدو هەشـــت، لەالی ـــی ن ـــی ئاب ـــە مانگ ـــە ل چـــاپ، لەوکاتان
کرایـــە  هێرشـــێک  تیرۆریســـتەکانەوە،  ئیســـالمییە  گروپـــە 
ـــەم کارەســـاتە دوو هاوڕێـــی ئازیزمـــان )شـــاپوور  ســـەرمان، ل
ــت دا، منیـــش  ــان لەدەسـ ــی و گیانییـ ــە قوربانـ ــل( بوونـ و قابیـ
بەیەکـــەوە  هاوێکانـــم  لەگـــەڵ  شـــوینەبووم  لـــەو  ئەوکاتـــە 
بوویـــن، بـــە ڕێکـــەوت دەربـــازم بـــوو، دوای ئـــەو ڕووداوە 
ماڵەوەمـــان جێهێشـــت و بـــۆ چەنـــد هەفتەیـــەک بـــە نهێنـــی و 
مەخفـــی ژیانمـــان گوزەرانـــد، ئـــەوکات تەنهـــا )ڕەهـــا( مـــان 
هەبـــوو، دوای چەنـــد مانگێـــک وەزعـــەکان تۆزێـــک هێمنتـــر 
بوونـــەوە بـــەاڵم، بەڕاســـتی ژیـــان بـــۆ ئێمـــە مانایەکـــی نەمابـــوو، 
لـــە ڕووی ئەمنییـــەوە وەزعمـــان زۆر نالەبـــار بـــوو، دوای 
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ــاری  ــا بڕیـ ــاری لەگـــەڵ خولیـ ــە ناچـ بیرکردنەوەیەکـــی زۆر بـ
ـــەر  ـــەاڵم لەب ـــوو، ب ـــە ســـەفەر نەب ـــن حـــەزم ب ســـەفەرمان دا، م
خاتـــری ژیانـــی منداڵەکەمـــان دەبووایـــە ئـــەم بڕیـــارە بدەیـــن. 
لـــە )بیســـت و شەشـــی ئابـــی نـــەوەد و هەشـــت( لـــە ڕێـــگای 
)زاخـــۆ و ئیبراهیـــم خەلیـــل( ەوە داخلـــی تورکیـــا بوویـــن، لـــە 
تورکیـــا موقابەلـــەی )یـــو ئێـــن( مـــان کـــرد، دوای دوو مانـــگ 
ــەفارەتی  ــە سـ ــن بـ ــن، درایـ ــووڵ کرایـ ــەوە و قەبـ وەاڵم دراینـ
ـــاوی )شـــوورای  ـــوو بەن ـــک هەب ـــا ڕێکخراوێ ـــە تورکی ـــەدا. ل کەن
ـــەم رێکخـــراوە، کۆمۆنیســـتەکان  ـــەکان(، ئ ـــدەی عێراقیی پەناهەن
بـــۆ  ئیشـــی  بـــوو  ڕیکخراوێـــک  دەکـــرد،  سەرپەرشـــتیان 
پەناهەنـــدە عێراقییـــەکان دەکـــرد، لەگـــەڵ )یـــو ئێـــن( تـــەرەف 
ـــا ڕەســـمیەتی  ـــی تورکی ـــت و حکومەت ـــەن می ـــەاڵم لەالی ـــوو، ب ب
نەبـــوو، مانگـــێ جارێـــک نوێنـــەری ئـــەم شـــوورایە لـــە یوئێـــن 
لەگـــەڵ بەرپرســـی کەیســـی عێراقییـــەکان کـــە پارێزەرێـــک 
بـــوو، بـــە نـــاوی )عاکـــف( و لەگـــەڵ پاریزەرێکـــی تـــر کـــە، 
ــەوە،  ــەمیع( کۆدەبوویـ ــاوی )سـ ــوو بەنـ ــی بـ ــی دارایـ بەرپرسـ
ئـــەو رێکخـــراوە هـــەر )شـــەش مانـــگ( جارێـــک کۆبوونەوەیەکـــی 
ــژارد، مانگێـــک  ــازەی هەڵدەبـ ــی تـ ــرد و نوێنەرێکـ ــتی دەکـ گشـ
ـــە  ـــی گشـــتی ب ـــە کۆبوونەوەیەک ـــا، ل ـــوو گەیشـــتبووینە تورکی ب
شـــوورای  نوێنـــەری  بـــە  بـــووم  مـــن  دەنـــگ،  زۆرینـــەی 
پەناهەنـــدی عێراقییـــەکان. بـــۆ مـــاوەی شـــەش مانـــگ ئـــەم 
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ـــۆ  ـــڕۆم ب ـــک ب ـــووا هەمـــوو مانگێ ـــدا، دەب ـــەم ئەنجام نوێنەرایەتی
یوئێـــن و لەگـــەڵ )عاکـــف و ســـەمیع( کۆببمـــەوە، وەزع و 
شـــێوە ژیانـــی پەناهەندەکانییـــان بـــۆ بـــاس بکـــەم و بەرگـــری 
قەبـــووڵ  و  رەتکراونەتـــەوە  کـــە  بکـــەم  کەیســـانەش  لـــەو 
نەکـــراون.. لەپـــاڵ ئـــەم کارانـــە خەریکـــی نووسینەکانیشـــم 
بـــووم، هـــەر لـــە تورکیـــا چەنـــد قەســـیدەیەکم نووســـی و بـــە 
وانـــە  لـــە  دەناردنـــەوە،  م  )ڕامـــان(  گۆڤـــاری  بـــۆ  فاکـــس 
یەکەمـــی  بەشـــی  ســـپیدە(،  مەمکۆڵەکانـــی  ))فرمێســـکی 
ـــە  ـــوڕم( ل ـــدی ک ـــەوەی )ڕەهەن ـــەر ئ ـــەوە(، لەب قەســـیدەی/  توان
مانگێـــک  دوو  ڤیزاکەمـــان  بۆیـــە  بـــوو،  لەدایـــک  تورکیـــا 
ــگ  ــەش مانـ ــە شـ ــوو بـ ــی بـ ــد( تەمەنـ ــە )ڕەهەنـ ــەوت، کـ دواکـ
ـــەوەد و  ـــی ن ـــە )بیســـت و هەشـــتی ئاب ڤیزاکەمـــان گەیشـــت و ل
ـــە ســـەرەتا تووشـــی سەرســـامییەکی  ـــەدا. ل نـــۆ( گەیشـــتینە کەن
ـــە،  ـــۆ ئێم ـــوو ب ـــوێ ب ـــوو شـــتێک ن ـــە، هەم ـــووم چونک ـــەورە ب گ
سروســـتێکی نـــوی، کەلچەرێکـــی نـــوێ، لـــە کەنـــەدا یەکەمیـــن 
ــی  ــۆ چاپکردنـ ــاردەوە بـ ــارەم نـ ــک پـ ــردم، بڕێـ ــە کـ ــتێک کـ شـ
کتیبـــی )عەشـــق بەرائەتـــی ئـــاو(، چونکـــە بـــەر لەســـەفەرەکەم 
تایـــپ و بـــەرگ و دیزایـــن و هەموشســـتێکی تـــەواو ببـــوو، 
ـــەو شـــاعیر و  ـــوو ئ ـــە قســـەی هەم ـــوو، ب ـــا ڕاکێشـــانی ماب تەنه
ــەر  ــەیان لەسـ ــان قسـ ــیوە یـ ــەریان نووسـ ــەرانەی لەسـ نووسـ
کـــردووە، یەکێکـــە لـــە کتێبـــە شـــیعرییە جوانەکانـــی مـــن، )عەشـــق 



ئەدەب و ئایدیۆلۆژیا126

بەرائەتـــی ئـــاو( هاشـــم ســـەڕاجی شـــاعیر و یەکدووکەســـی تـــر 
ــەردەوام  ــی بـ ــە هەوڵـ ــر  لـ ــی، دواتـ ــان نووسـ ــان یـ لەبارەوەیـ
ـــم  ـــە دووســـاڵ توانی ـــزی، ب ـــی ئینگلی ـــی زمان ـــۆ فێربوون ـــووم ب ب
هەمـــوو قۆناغەکانـــی زمـــان ببـــڕم، لـــە ســـاڵی)دووهەزار و 
یـــەک(، لـــە شـــاری )هامیلتـــۆن( کۆڕێکـــی شـــیعریم گێـــرا، 
برادەرانـــی حیزبـــی کۆمۆنیســـت ئـــەو کۆڕەیـــان بـــۆ ڕێکخســـتم، 
ـــە  ـــەم زۆر دەکـــرد، وردە وردە دەســـتم ب هاتووچـــۆی کتێبخان
ـــز  ـــز دیکن ـــی )چارل ـــە ڕۆمانەکان ـــک ل ـــوو، زۆرێ ـــەوە کردب خوێن
و دەستۆفســـکی و پاولـــۆ کۆلـــۆم( خوێندنـــەوە، هەروەهـــا 
ـــەر  ـــش.. کۆمپیوت ـــەدی و ئەمریکی شـــاعیرانی هاوچەرخـــی کەن
بـــۆ  هـــەم  پێدەکـــردم،  باشـــی  کۆمەکـــی  ئەنتەرنێتیـــش  و 
فێربوونـــی زمـــان و هـــەم دەستراگەیشـــتن بـــە ئەدەبیاتـــی 
دنیـــای دەرەوە، لـــە دوای )عەشـــق و بەرائەتـــی ئـــاو( هێـــدی 
ــدی گاریگەرییەکانـــی ژیانـــی تەنیایـــی و غوربـــەت خـــۆی  هێـ
خزانـــدە نێـــو خەیـــاڵ و شـــیعرەکانم بـــۆ نموونـــە )ســـەحەر و 
گـــەاڵ  لـــە  ئایەتێـــک  و  دەریـــا  کەنـــار  نیوەڕۆیەکـــی  دوای 
ــم و چەندەهـــا شـــیعری تـــر..( ، ئیتـــر  ــەکانی منداڵیـ چاورەشـ
ـــدی  ـــی و نائومێ ـــەت و تەنیای ـــی )نیشـــتیمان و غورب چەمکەکان
و...( ڕووبەرێکـــی فراوانییـــان لـــە نێـــو شـــیعرەکانم داگیـــر کـــرد، 
زۆر بـــە تۆخـــی ئیشـــم لەســـەر عەشـــق دەکـــرد، زمانێکـــی 
ـــا، بـــەاڵم قـــووڵ و شـــاعیرانە..  ناســـکی ئیرۆســـیم بـــەکار دەهێن
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ـــە  ـــری شـــیعریم ب ـــە ســـاڵی )دوو هـــەزار و ســـێ(، کتێبێکـــی ت ل
چـــاپ گەیانـــد، بەنـــاوی )ڕەنگـــە ئیرۆســـییەکانی ئاگـــر(، ئـــەم 
ــی  ــب/ کتێبـ ــان دوو کتێـ ــەش، یـ ــە دووبـ ــوو لـ ــەم کێکهاتبـ کتێبـ
یەکـــەم، هەشـــت شـــیعر.. کتێبـــی دووەم/ قەســـیدەی )توانـــەوە(، 
ـــە  ـــۆ مـــن، ل ـــوو ب ـــازە ب ـــەم قەســـیدەیە ئەزموونێکـــی نـــوێ و ت ئ
ســـێ بـــەش پێکهاتبـــوو، بەشـــی یەکەمـــم لـــە توریـــا نووســـیبوو، 
بەشـــی )دووەم و ســـێیەم(م لـــە شـــەش مانگـــی یەکەمـــی 
کەنـــەدا نووســـی، یەکەمجـــارم بـــوو بـــەم هەناســـە درێـــژەوە 
شـــیعر بنووســـم/ قەســـیدەیەکی )ســـەد و دە( الپەڕەیـــی، بـــە 
ـــە شـــیعرێک(  ـــەر بەڕاســـتی )رۆمان ـــی شـــیعری چـــڕ.. ه زمانێک
ــتر  ــم باشـ ــی ئینگلیزیـ ــر وردە وردە زمانـ ــۆی. ئیتـ ــوو  بۆخـ بـ
دەبـــوو، ڕووبـــەری گـــەڕان و دیراســـە و خوێندنەوەکانـــم 
لـــە ئەنتەرنێـــت زۆر ســـایتی کـــوردی  فراوانتـــر دەبـــوون، 
کرابوونـــەوە لەوانـــە، )کوردســـتان نێـــت، دەنگـــەکان، پەنجـــەرە، 
ســـایتە  ئـــەم  ســـایتیتر(  کـــورد.. زۆر  نووســـەری  ئەمـــڕۆ، 
کوردییانـــە ســـوودی زۆری هەبـــوو بۆمـــان، ڕۆژانـــە بابەتـــی 
ــان  ــان بۆیـ ــان باڵودەکـــردەوە، ئێمـــەش کاتیـــک بابەتێکمـ نوێیـ
ــەوە،  ــی باڵودەبوویـ ــۆ بەیانـ ــان بـ ــەو رۆژە یـ ــەر ئـ ــارد هـ دەنـ
ـــە هەمـــوو  ـــن ب ـــەوازە ببووی نووســـەرانی دەرەوەی واڵت پەرت
دونیـــادا، ئـــەم ســـایتانە وەکـــو ماڵێـــک کۆیـــان دەکردینـــەوە، بـــە 
پەیـــدا  )فەیســـبووک(  )پاڵتـــاک( دواتریـــش  تایبـــەت کاتیـــک 
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ـــە  ـــە دیراســـەکردنی قوتابخان ـــە چـــڕی دەســـتم کـــرد ب بـــوون. ب
لـــە )ڕیالیـــزم و ڕۆمانســـیزم و  ئەدەبـــی و هونەرییـــەکان، 
و  دادائـــی  وەک  مۆدێرنـــە  قوتابخانەکانـــی  و  ســـومبولیزم 
قوتابخانـــە  لـــە  زۆرێـــک  و  ئایندەییـــەکان  و  ســـوریالی 
شـــیعرییەکانی ئەمریکیـــش وەکـــو، قوتابخانـــەی چیـــای رەش و 
نیـــۆرک و بییـــت و وێنەیـــی و..(، دیراســـەیەکی هەمەالیەنـــەم 
لەســـەر ســـوریالیزم نووســـی بەنـــاوی )ســـوریالیزم وەک بیـــر 
وەک داهێنـــان(، لـــە گۆڤـــاری هەنـــارم باڵوبوویـــەوە، دواتـــر/ 
دیراســـەیەکیترم لەســـەر )شـــیعری پۆســـتمۆدێرنی ئەمریکـــی 
هەنـــار  گۆڤـــاری  لـــە  هـــەر  بابەتەشـــم  ئـــەو  نووســـی( 
بەتایبـــەت  مۆدیرنـــە  قوتابخانەکانـــی  باڵوکرایـــەوە.. 
جیهێشـــت،  لەســـەرم  زۆریـــان  گاریگـــەری  پۆســـتۆمدیرن 
سوریالیســـتەکان ئەوەیـــان فێرکـــردم کـــە زیاتـــر ئیـــش لـــە ســـەر 
خـــەون و هێمـــاکان و لەســـەر غەریـــزەکان بکـــەم یـــان لەنێـــو 
رووبـــەری ناخودیاگاییـــم زێتـــر ســـێرچ و گەڕانەکانـــم بکـــەم. 
ــتێک  ــوو شـ ـــە هەمـ ــووم ک ـــەوە فێربـ ــتمۆدێرنەکان ئ ــە پۆسـ لـ
ـــەم،  ـــوو شـــتێک بک ـــە خـــۆم و لەهەم ـــان ل ـــم، گوم ـــی ببین رێژەی
ـــە  ـــان هەرالیەن ـــەو  ی ـــێ، هەریەک ـــی نەب ـــا بوون ـــی ڕەه حەقیقەت
تێـــزەی  ئـــەم  لەالیـــە،  حەقیقەتییـــان  لـــە  رێژەیـــەک  و 
ـــۆ  ـــۆڕی، چ ب ـــی گ ـــەواوی بیرکردنەوەکانم پۆســـتمۆدێرنەکان ت
)ئـــەدەب و شـــیعر( چ بـــۆ )سیاســـەت و بـــوون و دونیـــای 
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ــا،  ــەالم نەمـ ــەی لـ ــەو بەهایـ ــا ئـ ــۆم..( ئایدیۆلۆژیـ دەرەوەی خـ
بـــە  )گومـــان(،  بەنـــاوی  نووســـی  قەســـیدەیەکم  لەوکاتانـــە 
ـــد و نێتشـــە و  ـــە دیراســـەکردنی )فرۆی ـــرد ب ـــی دەســـتم ک قووڵ
هایدگـــەر وســـارتەر و د، محەمـــەد کەمـــال و نـــەوام چۆمســـکی 
و..(،  لـــە ســـاڵی )دووهـــەزار و پێنـــج( وازم لـــە کاری سیاســـی 
و حیزبـــی کۆمۆنیســـتی کرێـــکاری هێنـــا.. ســـاڵی )دووهـــەزار و 
ــەم  ــتان، لـ ــۆ کوردسـ ــەوە بـ ــار گەرامـ ــۆ یەکەمینجـ ــەوت(، بـ حـ
ســـەفەرەم دوو کتێبـــم بەچـــاپ گەیانـــد، )نیگایـــەک بەســـە بـــۆ 
ـــە  ـــوو ل ـــک ب ـــی شـــیعری و )نەرسســـیزم( وتارێ ـــردن( کتێبێک م
ئینگلیزییـــەوە وەرم گێرابـــوو، ماوەیـــەک پیـــش ئەوکاتـــەش دوو 
ڕامـــان  گۆڤـــاری  لـــە  وەرگێڕابـــوو  شـــیعرم  کۆمەڵـــە 
ــی و  ــڕ نەدەزانـ ــە وەرگێـ ــۆم بـ ــن خـ ــەاڵم، مـ ــەوە بـ باڵوببوونـ
خەمـــی وەرگێڕانیشـــم نەبـــوو، ئەمەشـــم لـــە وەاڵمـــی پرســـیارێک 
بـــە ڕاســـتگۆیانە ڕاگەیانـــد بـــوو، هـــەر لـــەم ســـەفەرەم کۆرێکـــی 
شـــیعریم لـــە هەولێـــر لـــە هۆڵـــی )یەکێتـــی نووســـەران( گێـــڕا، 
ـــە  ـــم ســـازدا، کۆمەڵ ـــی و ڕادیۆیی ـــەی تەلەفزیۆن ـــن دیمان چەندی
تەنیایـــی(  )الوکـــی  نـــاوی  بـــە  ســـیدییەک  لـــە  شـــیعرێکم 
تۆمارکـــرد، ســـەفەرێکی پـــڕ کارو چاالکی بـــوو، ئەوبیرکردنەوە 
نوێیانـــەی پێیـــان گەیشـــتبووم بـــە تایبـــەت بـــۆ )شـــیعر و 
ئـــەدەب( لـــە دیمانـــەکان دەمخســـتنە ڕوو، بـــۆ نموونـــە لـــە 
وەاڵمـــی پرســـیاریکی گۆڤـــاری ڕامـــان گوتـــم، ئـــەو نووســـەر و 
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شـــاعیرانەی ئایدیۆلۆژیـــا دەیانجوولێنـــێ کۆیلـــەن، چونکـــە 
گەیشـــتبوومە ئـــەو بـــاوەڕەی کـــە نووســـەران و شـــاعیران 
ـــێ  ـــن، دەب ـــدا ب ـــی دەرەکی ـــچ هێزێک ـــەری هی ـــر گاریگ ـــێ لەژێ ناب
ـــن  ـــان ب ـــن و تەنهـــا خۆی ـــازاد ب ـــەواو ئ ـــەری دەق ت ـــو ڕووب لەنێ
و هیچیتـــر، هـــەر لێرەوەیـــە نامۆیـــی مانـــا پەیـــدا دەکات، چونکـــە 
ـــزە  ـــەری هێ ـــر کاریگ ـــۆ لەژێ ـــەی ت ـــە/ جووڵ ـــە ک ـــی ئەوەی نامۆی
دەرەکیانـــە نـــەک حـــەز و ئارەزووەکانـــی خـــۆت. لێـــرەوە/ 
ـــی  ـــد، خاڵ ـــدا داکەن ـــە خۆم ـــم ل ـــوو ئایدیۆلۆژییەکان ـــی هەم بەرگ
لەگـــەڵ  بـــوو  مـــن  دوورکەوتنـــەوەی  و  وەچەرخـــان 
ئایدیۆلۆژیـــاکان، لـــە هەمانکاتیـــش خـــاوەن بیرکردنـــەوە و 
زۆرجـــاران  بـــووم،  بەخـــۆم  تایبـــەت  سیاســـی  تێڕوانینـــی 
ـــۆ  ـــەک بەســـە ب ـــی )نیگای ـــاری سیاسیشـــم دەنووســـی.. کتێب وت
مـــردن( زۆر بەباشـــی لەالیـــەن خوێنەرەکانـــم دەخوێندرایـــەوە، 
)غەمگیـــن بوڵـــی( نووســـینێکی لەبـــارەوە نووســـی، بەشـــێک لـــە 
پرســـیاری دیمانـــەکان لەســـەر ئـــەم کتێبـــە شـــیعرییەم بـــوون 
بـــە تایبەت،)چەمکـــی مـــردن و گومـــان و  زمانـــە شـــیعرییەکەی، 
ــە  ــی لـ ــم دەنووسـ ــەوەی ئەدەبیشـ ــەدوا/ لێکۆڵینـ ــرە بـ ــر لێـ ئیتـ
ســـەر شـــیعر و ڕۆمـــان و بابەتـــی جۆراوجـــۆر، لـــە ســـاڵەکانی 
بـــەدوای  دوازدە(  و  دووهـــەزار  و  یـــازدە  و  هـــەزار  )دوو 
هەردووکیـــان  گەیانـــد  چـــاپ  بـــە  دووکتێبـــم  یەکـــەوە، 
))هونـــەر و  ناوەکانـــی  بـــە  بـــوون،  ئەدەبـــی  لێکۆڵینـــەوەی 
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فیگـــەرە جوانەکانـــی خـــەون( و )چەمکـــە دەروونییـــەکان و 
دەقـــی ئەدەبـــی(، ئـــەم دوو کتێبـــەم بـــە یارمەتـــی وەزارەتـــی 
باڵوکردنـــەوە  و  چـــاپ  بەشـــی  ســـلێمانی  ڕۆشـــنبیری 
کاک  نووســـەرم  و  شـــاعیر  هاوڕیـــی  کـــە  باڵوکرانـــەوە، 
)محەمـــەد کـــوردۆ( سەرپەرشـــتی دەکـــرد. کەســـێک بـــووم 
ســـایتە  لەپـــاڵ  بـــەاڵم/  دەژیـــام  کەنـــەدا  لـــە  هەرچەنـــدە 
ئەلیکترۆنییـــە کوردییـــەکان، لـــە کوردســـتانیش لـــە زۆربـــەی 
ڕۆژنامـــە و گۆڤـــارەکان شـــیعر و بابەتـــی ئەدەبیـــم بـــاڵو 
دەکـــردەوە. مـــن ئـــەوەم بـــاش دەزانـــی کـــەوا لەنێـــو شـــیعرەکانم، 
ـــی خـــۆم  ـــگ و ڕەنگ ـــی شـــیعری و ســـتایل و دەن خـــاوەن زمان
منیشـــیان  نـــاوی  شـــیعرەکان  ئەگـــەر  تەنانـــەت  بـــووم، 
ـــە خوێنەرەکانـــم دەیانناســـنەوە.  بەســـەرەوە نەبێـــت، زۆریـــک ل
ـــگ و ڕوخســـاری  ـــە وشـــەکان ڕەن ـــک ل ـــر/ زۆرێ بەمانایەکـــی ت
منیـــان گرتبـــوو.. بـــەاڵم ئـــەوە بـــەس نەبـــوو بـــۆ مـــن، لـــە خەمـــی 
ــی  ــە/ داهێنانێکـ ــوو کـ ــەوەم هەبـ ــی ئـ ــان خەونـ ــووم یـ ئەوەدابـ
ـــە ڕێکـــەوت قەســـیدەیەکم  ـــت. ب ـــەت بەخۆمـــم هەبێ ـــوێ و تایب ن
لێـــی  بـــوون/  تـــەواو  دوای  )مـــن(،  نـــاوی  بـــە  نووســـی 
و  شـــیعر  لـــە  جیاوازتـــرە  کـــرد   هەســـتم  وردبوومـــەوە، 
قەســـیدەکانی ترم،)ئیشـــم لەســـەر خـــۆم کـــردووە و خـــۆم 
ــت  ــووە، وا پێویسـ ــەواو نەبـ ــتا تـ ــم هیشـ ــیوەتەوە.. بینیـ نووسـ
ـــە ئاســـتێکی زۆر  ـــدەم/ ل ـــژەی پێب ـــم و درێ ـــەردەوام ب دەکات ب
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بڵنـــد و بـــااڵ وێنـــەی خـــۆم کێشـــاوە، وێنـــەی ئـــەو مرۆڤـــە 
ـــەم کێشـــابوو کـــە )نێتشـــە( باســـی دەکات، نەرجســـیەتێک  بااڵی
یـــان خۆشەویســـتییەکی قووڵـــم بـــۆ خـــودی خـــۆم  بەرجەســـتە 
کـــردووە..( دوای بیرکردنـــەوە بـــە تایبـــەت کـــە لەســـەر هەمـــان 
ــە  ــیدەیە، واتـ ــەم قەسـ ــی، ئـ ــم نووسـ ــی دووەمیشـ ــم بەشـ ڕیتـ
قەســـیدەی )مـــن( وەک ئەزموونێکـــی نـــوێ نـــاوم نـــا )دەقـــی 
ـــی بەشـــی یەکـــەم نووســـیبووم )قەســـیدەی  ـــە کۆتای تەمـــەن(، ل
و  کـــراوە  دەقێکـــی  تەمـــەن(  )دەقـــی  نـــاوە  ناومـــان  مـــن/ 
بەردەوامـــە.. بـــە واتـــای مەرگـــی شـــاعیر دەبێتـــە دوادێـــر و دوا 
نوختـــەی ئـــەم قەســـیدەیە..(، )مەرگـــی شـــاعیر( ببێتـــە دوا 
نوختـــەی قەســـیدەیەک، ئـــەم دەربڕینـــە ئەزمـــوون و داهێنانێکـــی 
نـــوێ بـــوو، لەســـەر ئاســـتی ئەدەبـــی کـــوردی و تەنانـــەت 
ئەدەبـــی جیهانیـــش، هـــەر ئەوکاتـــە ســـەبارەت بـــە قەســـیدەی 
و  شـــاعیر  ئازیـــزم  هاوڕێـــی  لەالیـــەن  تەمـــەن(  )دەقـــی 
ڕۆژنامەنووس،)فەهمـــی نەبـــی( چەنـــد پرســـیارێکم بەدەســـت 
گەیشـــت، منیـــش لـــە وەاڵمـــی پرســـیارەکان لەســـەر زۆرێـــک 
ـــەم  ـــە نوێی ـــەم ئەزموون ـــە و ئ ـــەم دەق ـــی ئ ـــە جیاوازییەکان الیەن
ـــا  ـــی قەســـیدەکە و هەروەه ـــر بەشـــی یەکەم ـــرد، دوات قســـەم ک
دیمانەکـــەش لـــە گۆڤـــاری )هەنـــار( باڵوکرانـــەوە، ئیتـــر لێـــرە 
بـــەدوا بـــۆ شـــیعرەکانم بـــە دوو ئاراســـتە ئیشـــم دەکـــرد/ 
)شـــیعر و قەســـیدەکانم( و )دەقـــی تەمـــەن(، بەشـــێوەیەکی 



133ناڵە حەسەن

ـــژەوە شـــیعرەکانم دەنووســـی،  ـــن بەهەناســـەی درێ ئاســـایی م
لـــە کورتیلـــە  لـــەوە کـــردەوە کـــە تواناکانـــی خـــۆم  بیـــرم 
شـــیعریش تاقـــی بکەمـــەوە، دەســـتم بـــە نووســـینی کورتیلـــە 
شـــیعریش کـــرد، )کورتیلـــە شـــیعر( نـــاوی جۆراوجۆریـــان 
ـــاوی  ـــە شـــیعر و ن ـــوو، وەک )پۆســـتەرە شـــیعر و چوکلێت لێناب
تریـــش(/ منیـــش کورتیلـــە شـــیعرەکانی خۆمـــم ناونـــان )وردە 
شـــیعر(، ئێســـتا هەمـــوو وردە شـــیعرەکانی خۆمـــم لـــە کتێبێـــک 
ـــۆ چـــاپ، کۆتایـــی ســـاڵی )دوو  ـــە ب ـــەوە و ئامادەی کۆکردوونەت
ـــۆ نیشـــتیمان.  ـــردەوە ب ـــرم ک ـــەزار و دوازدە(، ســـەفەرێکی ت ه
بـــەاڵم ئەمجارەیـــان بلیتەکـــەم بـــۆ دوومانـــگ بـــڕی. دوو هەفتـــە 
بـــۆ ئەوروپـــا و شـــەش هەفتـــەش بـــۆ کوردســـتان/ لـــە ئەوروپـــا 
لـــە شـــارەکانی )ئۆســـلۆ و بەرلیـــن( دوو کـــۆڕی شـــیعرم گێـــڕا 
بـــە نـــاوی )لەســـەر ڕێـــگای گەڕانـــەوەم بـــۆ نیشـــتیمان(، کـــە 
گەیشـــتمەوە کوردســـتانیش دوو کـــۆڕی شـــیعریم گێـــرا، یەکـــەم 
لـــە هەولێـــر هـــەر لـــە یەکێتـــی نووســـەران، دووەم لـــە ســـلێمانی 
لـــە قاوەخانـــەی کەلتـــووری، هـــەر لـــەم ســـەفەرەی ســـلێمانیم 
ــر(، ســـەردانی  ــرادەری تـ ــەد کـــوردۆ و دوو بـ لەگـــەڵ )محەمـ
ـــرد، دوای  ـــان ک ـــەس( م شـــاعیری خۆشەویســـت )شـــێرکۆ بێک
ئـــەم ســـەفەرەم بـــە چەنـــد مانگێـــک، شـــێرکۆ بێکـــەس نەخـــۆش 
ـــوو  ـــر مـــرد، مردنەکـــەی کاریگـــەری زۆری هەب کـــەوت و دوات
بەســـەرمەوە، لێکۆڵینەوەکـــم لەســـەر شـــیعرەکانی نووســـی بـــە 
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ـــی شـــیعر(، لێکۆڵینەوەکەشـــم  ـــەس و زمان ـــاوی )شـــێرکۆ بێک ن
لـــە گۆڤـــاری )گەالویـــژ( باڵوکرایـــەوە، شـــێرکۆ بێکـــەس هـــەر 
زۆر   ، منـــدا  بەســـەر  زۆری  کاریگـــەری  زووەوە  لـــە 
دەمخوێنـــدەوە، بـــە تایبـــەت کتێبەکانـــی )دوو ســـروودی کێـــوی( 
و )دەربەنـــدی پەپوولـــە(، زۆرتریـــن چێـــژ و کاریگەرییـــان 
ــەفەرەش  ــەم سـ ــر لـ ــتووە،  ئیتـ ــن جێهێشـ ــادەوری مـ ــو یـ لەنێـ
ــەر  ــاوی )لەسـ ــاپ، بەنـ ــۆ چـ ــوو بـ ــیعریم ئامادەبـ ــی شـ کتێبێکـ
جەســـتەی ڕووتـــت لـــە خاچـــم دە(، یەکێتـــی نووســـەرانی 
ئـــەوان  الی  و  کـــرد  چاپکردنییـــان  موافەقەتـــی  هەولێـــر/ 
جێمهێشـــت، دوای ســـاڵێک بـــە یارمەتـــی )یەکێتـــی نووســـەران/ 
کات  گەیشـــت..  چـــاپ  بـــە  کتێبەکـــەم  گشـــتی(  مەڵبەنـــدی 
تێدەپـــەڕی و زێتـــر لەنێـــو شـــیعردا دەتوامـــەوە و تـــا ئـــەو 
ئاســـتەی شـــیعر گەورەتریـــن ڕووبـــەری لەنێـــو ژیانمـــدا داگیـــر 
ـــم  ـــاوی )مـــن ژیان کـــرد، دواجـــار وردە شـــیعرێکم نووســـی بەن
بـــۆ شـــیعر دەوێـــت(، پاشـــان ئـــەو تایتلـــەم کـــردە ناونیشـــانی 
و  ســـێرچ  خەریکـــی  هێنـــدە  شـــیعرەکانم،  وردە  کتێبـــی 
بەدواداگـــەڕان بـــووم، هەمیشـــە لـــە نێـــو بیرکردنەوەکانـــم بـــە 
ئەنجامگیـــری و بیرکرکردنـــەوەی نـــوێ دەگەیشـــتم، وابزانـــم 
ســـاڵی )دوو هـــەزار و یـــازدە بـــوو(، لـــە وەاڵمـــی پرســـیاری 
دیمانەیـــەک گوتـــم )شـــیعر فۆرمێکـــی بێدەنـــگ نییـــە..( بـــەو 
مانایـــەی )شـــیعر لـــە ژیـــان و مـــرۆڤ جیـــا نابێتـــەوە، ژیـــان 
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کاتـــی  ئەوکاتیـــش/  لەوێیـــە(،  شـــیعریش  بێـــت  لەکـــوێ 
گردبوونەوەکـــەی حەڤـــدەی شـــبات بـــوو، کـــە مرۆڤـــەکان و لـــە 
پێنـــاو بەدەســـتهێنانی ژیانێکـــی باشـــتر لەســـەر شـــەقام بـــوون.. 
ـــە پڕەنســـیپ  ـــوو ب ـــە..( ب ـــگ نیی ـــی بێدەن ـــر )شـــیعر فۆرمێک دوات
و مانیسفێســـتێک لەنێـــو شـــیعر و نووســـینەکانم ئیشـــم لەســـەر 
کـــرد، هـــەر چوارچیـــوەی ئـــەو بیرکردنەوانـــەم، بـــەوە گەیشـــتم 
کـــە )شـــیعر لـــە ڕووبەرێکـــی هێنـــدە فـــراوان ئیشـــدەکات، 
دەتوانـــێ لەســـەر هەمـــوو شـــتێک بنووســـێت بـــەاڵم، بـــە زمانـــی 
و  مێشـــک  پرســـیاریک  لەوکاتانـــە  هـــەر  شـــیعری..(، 
بیرکردنەوەکانـــی داگیرکردبـــووم ئەویـــش ئەوەبـــوو، بۆچـــی 
ناتوانیـــن شـــیعر پێناســـە بکەیـــن..؟ چونکـــە چ شـــاعیرێکی 
)کـــورد یـــان عـــەرەب، فـــارس، ئینگلیـــز، ئەوروپـــی، ئەمریکـــی،...( 
کاتێـــک دیمانـــە و گفتوگۆکانـــم دەخوێنـــدەوە، لـــە وەاڵمـــی/ 
ـــۆ  ـــە..؟ هەمـــوو دەیانگـــوت/ ناتوانیـــن پێناســـەیەک ب شـــیعر چیی
بـــە دەوری  ناتوانیـــن بازنەیەکـــی  شـــیعر بکەیـــن چونکـــە، 
بکێشـــین..! هەریەکـــە و مانایەکـــی دەگـــوت، بـــۆ نموونـــە/ شـــیعر 
ـــان  ـــان، ی ـــای ژی ـــە مان ـــان شـــیعر ب ـــدا، ی ـــەدوای جوانی ـــە ب گەڕان
شـــیعر زمانـــی نـــاوەوەی مرۆڤـــە.. زۆر وەاڵمـــی تـــر/ منیـــش لـــە 
دیمانەکانـــم هـــەر ئـــەم قســـانەم دەگوتـــن.. دوای خوێندنـــەوە و 
ـــی تێگەیشـــتنی خـــۆم،  ـــە پێ ـــە دواجـــار ب ـــی زۆر ل بیرکردنەوەک
وەاڵمەکـــەم دەســـتکەوت و بـــەوە گەیشـــتم کـــە بۆیـــە ناتوانیـــن 
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شـــیعر پێناســـە بکەیـــن چونکـــە/ )شـــیعر بوونێکـــی گەردوونـــی 
ئـــەو چەمکانـــەی بوونێکـــی گەردوونییـــان  هەیـــە، هەمـــوو 
هەیـــە، ناتوانیـــن لـــە یـــەک گۆشـــە بیـــان بینیـــن و خوێندنەوەیـــان 
ـــە  بـــۆ بکەیـــن، بۆیـــە کـــۆی هەمـــوو بینینـــەکان ڕەنگـــە بتوانـــێ ل
مانـــای شـــیعر نزیکمـــان بکاتـــەوە، دووەم خـــاڵ بـــەوە گەیشـــتم 
کـــە/ شـــیعر لەســـەر جوانـــی ئیشـــدەکات و جوانیـــش بوونێکـــی 
رێژەیـــی هەیـــە، ئەمانـــە و چەنـــد خالێکـــی تـــر...( هەمووییـــم لـــە 
وتارێـــک کۆکردنـــەوە بەنـــاوی )بۆچـــی ناتوانیـــن شـــیعر پێناســـە 
بکەیـــن..(، وتارەکەشـــم لـــە گۆڤـــاری ڕامـــان باڵوکـــردەوە، 
دڵخـــۆش بـــووم بـــەوەی کـــە توانیـــم ئـــەم گـــرێ کوێـــرە بکەمـــەوە 
و یەکـــەم کـــەس بـــم وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە بدەمـــەوە.. ســـاڵی 
کوردســـتانم  تـــری  ســـەفەرێکی  شـــازدە(  هـــەزارو  )دوو 
کـــردەوە، لـــەم ســـەفەرەم لـــە شـــاری هەولێـــر )لـــە ماڵـــی 
وەفایـــی( کۆڕێکـــی شـــیعریم گێـــرا، بێگومـــان هەمـــوو کـــۆڕە 
هاوڕیـــی  بەهـــاوکاری   هەولێـــرم  شـــاری  شـــیعرییەکانی 
خۆشەویســـتم مۆســـیقا ژەن )پایـــەدار بەرزنجـــی( بـــوون، تـــا 
ــێ  ــر بەبـ ــاری هەولێـ ــە شـ ــن لـ ــۆ مـ ــتەمە بـ ــتەی ئەسـ ئەوئاسـ
)فلووتەکـــەی( پایـــەدار بتوانـــم شـــیعر بخوێنمـــەوە. هەروەهـــا 
لـــەم ســـەفەرەم دوو کتێبـــم ئامـــادە بـــوون بـــۆ چـــاپ، لـــە 
ڕێـــگای هاوڕێـــم )کاروان عەبدوڵـــاڵ( ی ڕۆماننووس بەرپرســـی 
وەرگـــرت،  چاپکردنیانـــم  موافەقەتـــی  موکریـــان(،  )دەزگای 
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ـــە  ـــەو دوو کتابەشـــم هـــەر ل ـــگ ئ ـــا هەشـــت مان دوای شـــەش ت
ڕێـــگای دەزگای موکریانـــەوە چـــاپ و باڵوکرانـــەوە، دوو 
کتێبەکـــەش )ڕووبـــەڕوو لەگـــەڵ شـــیعر(، هەمـــوو وتـــار و 
ـــە  ـــە شـــیعرییەکانم/ کتابێـــک بـــوو تایبـــەت ب ـــەوەو دیمان لێکۆڵین
ـــر  ـــەکان(، کتێبەکەیت ـــەم دیمان ـــەوەکان، ه ـــەم لێکۆڵین شـــیعر، )ه
چەنـــد  ئەمریکـــی(  شـــاعیری  ژنـــە  تیســـدەیل/  )ســـارا 
و  تیســـدەیل  ســـارا  شـــیعرەکانی  لەســـەر  لێکۆڵینەوەیـــەک 
هەروەهـــا وەرگێڕانـــی کۆمەڵـــە شـــیعرێکی ئـــەم شـــاعیرە، بۆیـــە 
لەســـەر بەرگـــی کتێبەکـــە نووســـیبووم )نووســـین و وەرگێـــڕان(. 
لێکۆڵینەوەیەکـــی  حەڤـــدە(،  و  هـــەزار  )دوو  ســـاڵی  لـــە 
هەمەالیەنـــەم لەبـــارەی کتێبی،)حـــەز دەكـــەم ئەوەنـــدە بژیـــم( 
و  )شـــیعر  نـــاوی  بـــە  نووســـی  ڕەنجـــدەر(  )ســـەباح  ی 
چەمکەکانـــی/ ئیـــرۆس و ســـاناتۆس و ئەبەدییـــەت(، بـــە چەنـــد 
مەبەســـتێک/ دوای دووجـــار خوێندنـــەوەی دەقـــە شـــیعرییەکان، 
ـــە  ـــەی )ســـەباح رەنجـــدەر( یەکێک ـــەم کتێب ـــە ئ ـــەوە گەیشـــتم ک ل
لـــە ئەزموونـــە جوانەکانـــی، بـــە پێویســـتم زانـــی قســـەیان 
لەبـــارەی بکـــەم، خاڵێکیتـــر/ مەبەســـتم بـــوو، خوێنـــەران و 
شـــاعیرانی کـــورد زێتـــر ئاشـــنا بـــن بـــە ســـیماکانی )شـــیعری 
پۆســـتمۆدێرنی(، چونکـــە تـــا ئاســـتێکی بـــاش لەنێـــو دەقـــە 
ئـــەم کتێبـــە ســـیما و شـــیوەکانی شـــیعری  شـــیعرییەکانی 
ـــە  ـــەم دەق ـــە شـــاعیر ل ـــوو، وات پۆســـتمۆدێرنی بەرجەســـتە کراب
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شـــیعرییانەی بـــە چـــڕی ئیشـــی لەســـەر )گومـــان و پرســـیار و 
ـــەت و  ـــی باب ـــەوە، تێشـــکانی یەکێت ـــس و دووبارەبوون پارادۆک
ــەش  ــە ئەمانـ ــەکان و...( کـ ــە وشـ ــێ بـ ــردن و جێگۆڕکـ گەمەکـ
بنەمـــا و ســـیماکانی شـــیعری پۆســـتمۆدێرنین.. هەروەهـــا 
چەمکـــی )مـــردن و ئەبەدییـــەت و گۆشـــە نیـــگای شـــاعیر بـــۆ 
شـــیعر و پەیوەنـــدی خـــۆی لەگـــەل ئـــەوی شـــاعیر و..(، خاڵێکیتر 
کـــە، مەبەســـتم بـــوو ئـــەوە پێشـــان بـــدەم کـــە/ لـــە هـــەر دەقێکـــدا 
هەرچەنـــدە شـــاعیر لەنێـــو ڕووبـــەری زمـــان چـــڕ بێتـــەوە، 
و  خوێندنـــەوە  چەندیـــن  ئاکامـــی  لـــە  دەتوانـــێ  خوێنـــەر 
ـــکات، مەبەســـتم  ـــە ب ـــۆ دەقەک ـــەک ب ـــەوە، خوێندنەوەی قووڵبوون
ــەق  ــژ( لـ ــتەی )تەمومـ ــەوە نادروسـ ــەو بیرکردنـ ــێ بـ ــوو/ جـ بـ
بکـــەم، چونکـــە دەمێـــک بـــوو مـــن ڕامگەیاندبـــوو کـــەوا، )بـــاوەڕم 
بـــە تەمومـــژ نییـــە لەنێـــو دەقـــی شـــیعریدا..(، بەڵکـــو )ئـــەوە 
دواتـــر  زمـــان..(.  لەنێـــو  قووڵبوونەوەیـــە  و  چڕبوونـــەوە 
کتێبەکـــەم بـــە چاپـــی ئەنتەرنێـــت لـــە هەندێـــک لـــە ســـایتە 
ئەلەکترۆنییـــرکان باڵوکـــردەوە، ئیتـــر دوای باڵوبوونـــەوەی 
لێکۆڵینەوەکـــەم، لـــە ئاســـتێکی بـــاش خوێندرایـــەوە و بەپێـــی 
ئـــەو تەلەفـــۆن و ئیمەیالنـــەی کـــە پێمگەیشـــتنەوە بـــە تایبـــەت 
ـــەران و نووســـەران قســـەی  ـــو خوێن ـــر، لەنێ ـــە شـــاری هەولێ ل
ـــی  ـــەدا، کاریگەرییەکان ـــر لەوکاتان ـــوو. ئیت ـــارەی کراب زۆری لەب
ئایدیۆلۆژیـــا بـــۆم ڕوون دەبوویـــەوە و هەســـتم پێدەکـــرد.. 
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مـــن  نووســـینم  لـــە ســـەرەتای ســـاڵەکانی شـــیعر  پێشـــتر 
ـــی  ـــت، سیاســـەت جوان ـــا نەبێ ـــەر نووســـەر وری ـــوت )ئەگ دەمگ
دەکوژێـــت لەنێـــو شـــیعرەکانیدا..( بـــەاڵم، ئێســـتا بـــەوە گەیشـــتم/ 
ــەر  ــەوە/ نووسـ ــەر ئـ ــەک هـ ــێوە، نـ ــاش بەهەمانشـ ئایدیۆلۆژیـ
ـــە  ـــدا، نەکەوێت ـــەری دەق ـــو رووب ـــت لەنێ ـــازاد بێ ـــەواو ئ ـــێ ت دەب
ـــت  ـــەواو خـــۆی بێ ـــی، ت ـــی دەرەک ـــچ هێزێک ـــەری هی ـــر کاریگ ژێ
ــە قەوڵـــی مارتـــن هایدگـــەر )خـــودان بوونێکـــی ڕەســـەن  و بـ
بێـــت(، واتـــە بوونێکـــی ئـــازاد، کۆیلـــە و نامـــۆ نەبێـــت، هەروەهـــا 
لـــە تێڕوانیـــن و بیرکردنـــەوەی منیـــش/ شـــیعر و ئـــەدەب 
ـــە پێنـــاو مـــرۆڤ و بەهـــا مرۆڤایەتییـــەکان نەبێـــت، نـــە  ئەگـــەر ل
مانـــا و نـــە بەهایەکـــی ئەوتـــۆی نابێـــت. ئیتـــر بـــە مەبەســـتی 
ـــا و  ـــەدەب و ئایدیۆلۆژی ـــوان )ئ ـــدی نێ ـــەوەی پەیوەن روونکردن
کاریگەرییـــە نێگەتیڤەکانـــی ئایدیۆلۆژیـــا لەســـەر ئـــەدەب..(، 
دوای ماوەیـــەک دوو وتـــارم وەک بەشـــی یەکـــەم و دووەمـــی 
)ئـــەدەب و ئایدیۆلۆژیـــا( باڵوکـــردەوە، هـــەر لـــەو کاتانـــەی 
بەشـــەکانی کتێبـــی )ئـــەدەب و ئایدیۆلۆژیـــا( م دەنووســـی، 
لەســـەر داوای مـــن، لەگـــەڵ )ســـەباح ڕەنجـــدەر( کتێبێکـــی 
شـــیعری هاوبەشـــمان بـــە نـــاوی )عەشـــق جوانتـــرە لـــە مـــردن(، 
ــایتەکانی  ــە سـ ــت، لـ ــی ئەنتەرنێـ ــە چاپـ ــەر بـ ــەش هـ ــەم کتێبـ ئـ
پێشـــەکییەکی  مـــن  باڵومانکـــردەوە،  قەڵـــەم(  و  )دەنگـــەکان 
کورتـــم بـــۆ کتێبەکـــە نووســـی، )مـــن و ســـەباح ڕەنجـــدەر(ی 
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شـــاعیر، دوو شـــاعیرین بـــە ســـتایلی جیـــاواز دەنووســـین، 
بـــەاڵم بیرکردنەوەکانمـــان بـــۆ شـــیعر و داهینـــان و نوێخـــوازی 
لـــە یەکترییـــەوە نزیکـــە، دەکـــرێ هەرچەنـــد مرۆڤـــەکان ســـتایل 
و بیرکردنەوەکانیشـــییان جیـــاواز بێـــت بـــەاڵم، دەتوانـــن کاری 
ــە  ــدەم کـ ــان بـ ــەوە پێشـ ــوو/ ئـ ــتم بـ ــەن مەبەسـ ــەش بکـ هەوبـ
)هەرجەنـــدە مرۆڤـــەکان بیرکردنەوەشـــییان جیـــاواز بێـــت یـــان 
ســـتایلی جیاوازییـــان هەبێـــت بـــۆ کارکـــردن و ژیـــان، دەتوانـــن 
و  تەندروســـتدابن  پەیوەندییەکـــی  لـــە  و  بژیـــن  بەیەکـــەوە 
ـــەدەب  ـــە ئامانجـــی شـــیعر و ئ ـــن . چونک ـــەم بهێن ـــی بەره ئارام
بەرهەمهێنانـــی جوانـــی و ژیانێکـــی ئـــارام و تەندروســـتە.. 
بۆیـــە کتێبەکەشـــمان ناونـــا )عەشـــق جوانتـــرە لـــە مـــردن(، 
ـــاڵ شـــیعر و قەســـیدە ئاســـاییەکانم،  ـــم، مـــن لەپ هەروەکـــو گوت
ــە  ــەم، لـ ــش دەکـ ــەن( یـ ــی تەمـ ــەر )دەقـ ــش لەسـ ــەردەوام ئیـ بـ
ســـاڵی )دوو هـــەزار و حەڤـــدە( دا، هـــەژدە بەشـــی )دەقـــی 
تەمەنـــم( نووســـیبوو، هەروەکـــو لـــە بەشـــی یەکەمـــی )دەقـــی 
ــە  ــم لـ ــارەی تاکـ ــن ژمـ ــیومە/ مـ ــوێنێک نووسـ ــە شـ ــەن( لـ تەمـ
ژمـــارەی جـــووت خۆشـــتر دەوێـــت، واتـــە حـــەزم بـــە ژمـــارەی 
جـــووت نییـــە... بـــۆ مـــن ئـــەوە حەقیقەتێـــک و بارێکـــی دەروونـــی 
ـــک  ـــە کتێبێ ـــم( ل ـــی تەمەن ـــدە بەشـــی دەق ـــە )حەڤ ـــە پشـــتە.. بۆی ل
ـــەن(،  ـــی تەم ـــم لەســـەر )دەق ـــاوەی کارکردن ـــەر م ـــۆردەوە، ه ک
مانیفێســـتێکی تایبەتـــم لەبـــارەی )دەقـــی تەمـــەن( نووســـی، 
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ـــەی  ـــە شـــاراوەکان و پێکهات ـــوە الیەن ـــارەی چوارچێ قســـەم لەب
ئـــەم دەقەکردبـــوو، بەنـــاوی )دەقـــی تەمـــەن وەک شـــوناس و 
ـــە  ـــۆزدە( وات ـــە ســـاڵی )دوو هـــەزار و ن نیشـــتیمانی شـــاعیر(، ل
ســـێ چـــوار مانـــگ بـــەر لـــە ئێســـتا، بـــە هـــاوکاری )ماڵـــی 
کتێـــب(، یەکەمیـــن کتێبـــی )دەقـــی تەمـــەن( م بـــە دیزایـــن و 
بەرگێکـــی جـــوان و ڕەنگیـــن  چـــاپ و باڵوکرایـــەوە، کـــە لـــە 
کۆتایـــی کتێبەکـــە مانیفێســـتەکە و دیمانەکەشـــم دانابـــوو. تـــا 
ئێـــرە کورتەیـــەک بـــوو لـــە ئەزموونـــی شـــیعر و نووســـینەکانی 
و  شـــیعر  گـــەڵ  لـــە  مـــن  پەیوەنـــدی  بەتایبـــەت/  مـــن 
بـــە  گۆڕنکارییـــەکان..  و  قۆناغبەنـــدی  و  ئایدیۆلۆژیـــاکان 
ـــژی  ـــە دوور و درێ ـــم ب ـــک بتوان ـــە داهاتوویەکـــی نزی ـــدم ل ئومێ
ئەزموونـــی خـــۆم، لـــە کتێبێکـــدا باڵوبکەمـــەوە، لەســـەر هەمـــوو 
کتێبەکانـــم، گۆڕانکارییـــەکان.. بیرکردنـــەوە نوێیـــەکان، کار و 
چاالکییـــەکان، قۆنـــاغ بـــە قۆنـــاغ و زۆر خاڵیتـــری گرینـــگ 
هەڵوێســـتە و قســـەی زیاتریـــان لەســـەر بکـــەم.. بـــۆ ئـــەوەی 
بـــە شـــیعر و خوێنـــەران و  بچـــووک  بتوانـــم خزمەتێکـــی 

کتێبخانەی کوردی بکەم.

 ئایدیۆلۆژیا و ڕەخنە و شیعر 
لـــە مـــاوەی ئێشـــکردنم لەســـەر شـــیعر و نووســـینەکانم، نـــاوە 
ــە  ــارەش کتێبـ ــیعر و جارجـ ــەوەی شـ ــاوە دوای باڵوبوونـ نـ
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شـــیعرییەکانم، یـــان دوای کـــۆڕ و دیمانەکانـــم بەرامبـــەر 
ــان و  ــۆ زمـ ــم بـ ــتایل و تیڕوانینەکانـ ــیعریم و سـ زمانـــی شـ
شـــیعر.. زۆرجـــاران رووبـــەڕووی ڕەخنـــە دەبوومـــەوە، 
ـــا گۆشـــببوون  ـــە ئایدیۆلۆژی ـــەو کەســـانەی کـــە ب ـــەت ئ بەتایب
ــا  ــە بیرکردنـــەوەکان و بەرژەوەنـــدی ئایدیۆلۆژیـ ــە لـ و جگـ
بـــە  نەدەبینـــی،  تریـــان  شـــتێکی  هیـــچ  حیزبەکانییـــان،  و 
چـــاوی ئایدیۆلۆژیـــاوە ســـەیری شـــیعر و زمانـــی شـــیعری 
ــە بەڵکـــو،  ــتێکییان دەکـــرد، نـــەک هـــەر رەخنـ و هەمـــوو شـ
دەخســـتمە  تریـــان  ئایدیۆلۆژیـــای  مۆرکـــی  زۆرجـــاران 
پـــاڵ، وەک ناسیۆنالیســـت و یـــان کەســـێکی ئایینـــی و یـــان 
ڕۆشـــنفکر و...، ڕەخنەکانیـــش هەمـــووی جگـــە لـــە روانگـــەی 
ـــی  ـــا و بنەمایەک ـــچ توان ـــوون، هی ـــای تەســـکەوە ب ئایدیۆلۆژی
مەعریفـــی زمانەوانـــی و ئەدەبـــی پێـــوە دیـــار نەبـــوو، ئێســـتا 
هێنـــدەی لـــە بیـــرم مابێـــت هەندێکتـــان بـــۆ دەخەمـــە ڕوو..

گۆڤاری  )رامان( 
گۆڤـــاری )ڕامـــان( یەکێکـــە لـــە گۆڤـــارە هـــەرە نایابەکانـــی 
نێـــو ئەدەبیـــات و دنیـــای ڕۆژنامەوانـــی کـــوردی. مـــن لـــە 
ژمـــارە ســـەرەتاییەکانەوە تاکـــو ئێســـتاش بـــە بەردەوامـــی، 
شـــیعر و لێکۆڵینـــەوە و نووســـینەکانمی تیـــا باڵودەکەمـــەوە، 
وابزانـــم ســـاڵی )نـــەوەدو شـــەش( بـــوو، ئـــەوکات چەنـــدە 
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لەگـــەڵ  ئێوارەیـــەک  دابەزیبـــوو،  ڕامـــان  لـــە  شـــیعرێکم 
ماڵـــەوە  بـــۆ  بـــازارەوە  لـــە  کۆمۆنیســـت(  )برادەرێکـــی 
دەگەڕاینـــەوە، باســـی شـــیعری )ســـەفەری رەهابوونـــی 
خـــەون( مـــان دەکـــرد، کـــە لـــە ژمـــارە )ســـێ(ی گۆڤـــاری 
ڕامـــان بـــاڵو ببوویـــەوە، ئـــەم شـــیعرە ســـتایلێکی نـــوێ 
چەنـــد  هەڵوەشـــانبوویەوە  تایتلەکـــەم  مـــن،  بـــۆ  بـــوو 
ــەفەر،  ــوو، وەک )سـ ــێ پێکهێنابـ ــەربەخۆم لـ ــیعرێکی سـ شـ
ـــی )ســـەفەری  ڕەهایـــی، خـــەون( هەمووشـــییان لەژێـــر تایتل
)ناڵـــە  گوتـــی  بردەرەکـــەم  ئیتـــر  خـــەون(،  ڕەهابوونـــی 
زۆرت  ڕەخنـــەی  تـــۆ  کۆمۆنیســـتەکان  لەنێـــو  دەزانـــی 
لەســـەرە..! گوتـــم بـــۆ ؟ گوتـــی/ تـــۆ شـــیعرەکانت لـــە گۆڤـــاری 
)ڕامـــان و هەندێـــک لـــە ڕۆژنامـــەکان( باڵودەکەیتـــەوە، 
ـــی ناسیۆنالیســـتی  ـــان گۆڤارێکـــی ئەدەب ـــی ڕام خـــۆت دەزان
باڵودەکاتـــەوە خزمـــەت بـــە دەســـەاڵت و ســـەرمایەدارەکان 
ــاری  ــرادەر گۆڤـ ــم/ بـ ــەوە گوتـ ــە پێکەنینـ دەکات، منیـــش بـ
ــش  ــێ منیـ ــنبیرییە، ئـ ــی و ڕۆشـ ــی ئەدەبـ ــان، گۆڤارێکـ رامـ
تەنهـــا شـــیعرم تیـــا باڵوکردۆتـــەوە، دوایـــی وەکـــو خۆیـــی 
و بەبـــێ هیـــچ دەســـتکارییەک، ئیمـــە کـــە خۆمـــان توانـــای 
دەرکردنـــی گۆڤارێکمـــان نییـــە، بـــۆ ســـوود لـــەم کەنااڵنـــە 

وەرنەگریـــن.
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قەسیدەی )کەژاوەی خۆرەتاو( 

هــەر لــە ســاڵی )نــەوەد و شــەش(، کتێبــی شــیعری )ڕەشــبەڵەکی 
ڕۆح( م باڵوکــردەوە، کــە لــە دوو قەســیدەی درێــژ پێکهاتبــوو، 
)کەژاوەی خەرەتاو و ڕەشــبەڵەکی ڕۆح(، )کەژاوەی خۆرەتاو( 
یەکێکــە لــە قەســیدە جوانەکانــی مــن، ناوەڕۆکەکــەی قســەکردنە 
لــە ئــازادی و بەناهــەق فتــوا دەرکــردن و کوشــتنی مرۆڤــەکان، 
و  تاریکــی  نیــوان  )ملمالنێــی  بەمانەیــەک  و...  توندوتیــژی 
ڕووناکــی(، لــە ناوەکەشــییەوە دیــارە )کــەژاوەی خۆرەتــاو(، 
تــازە ئــەم قەســیدەیەم نووســیبوو هیشــتا بــاڵوم نەکردبوویەوە، 
لەگــەڵ برادەرێــک کــە یەکێــک بــوو لــە ڕابەرانــی حیــزب، باســی 
ئــەم قەســیدەیەم کــرد، ناوەڕۆکەکــەی پــێ شــتێکی جــوان بــوو، 
گوتــی کــە بــاڵوت کــردەوە دەیخوێنمــەوە، دوای دووســێ مانــگ 
)کۆمیتــەی  کۆبوونــەوەی  کاتــە  لــەو  باڵوکــردەوە،  کتێبکــەم 
ڕابەریمــان( هەبــوو لــە ســلێمانی، لەگــەڵ چوونــم بــۆ ســلێمانی، 
دوو دانە لە کتێبەکەشــم لەگەڵ خۆمدا برد، لەوێ پێشــانم دان، 
ئەلحەقە کتێبەکە لە نێویاندا دەســتاو دەســتی دەکرد، زۆربەیان 
پیرۆزبایــی و دەستخۆشــانەیان لێکــردم، ئــەو بــرادەرەی کاتــی 
خــۆی باســی ناوەڕۆکەکەییــم بــۆ کردبــوو، لێــی پرســیم/ ئــەو 
ــێ،  ــم بەڵ ــۆت باســکردووم..؟ منیــش گوت ــە کــە ب شــیعرەی تیای
)کــەژاوەی خورەتــاو( بــوو، تیایەتــی.. دوورکەوتــەوە چــوو بــە 
تەنیــا دانیشــت، خەریکــی خوێندنــەوەی قەســیدەکەم بــوو، دوای 



145ناڵە حەسەن

ماوەیــەک هاتــەوە الم گوتــی/ ناڵــە ئــەوە مــن لــێ تێنەگەیشــتم 
جــا کرێکارێکــی قوڕبەســەر چــی لێتێــدەگات..؟! منیش قســەکانیم 
پێناخــۆش بــوون گوتــم،/ شــیعرەکانی مــن تەنهــا بــۆ کرێــکاران 
نیــن، بــۆ هەمــوو کەســێکە، هەمــوو کەســێک دەتوانــێ چێــژ لــە 
شــیعرەکانی مــن ببینێــت، دوایــی کرێــکاران بــۆ لــەم زمانــەی مــن 
و لــەم شــیعرەم تێناگــەن، دەتوانــن لەجارێــک زیتــر بیخوێننــەوە، 
گفتوگۆکەمــان  پێکــردەوە  دەســتییان  کۆبوونــەوەکان  ئیتــر 
بوویــن،  بەیەکــەوە  لــە شــوێنێک  ماوەیــەک  دوای  وەســتاند، 
ــەی  ــەو رەخن ــاکام/ ئ ــەوە، لەئ ــە گفتوگۆکەمــان دای درێژەمــان ب
ــە زمانــی شــیعری و بیرکردنەوەکانــی مــن هەبــوو بەرامبــەر  ل
ــە  ــات(، بەتایبــەت/ زمانــی شــیعری منــی ب ــە )شــیعر و ئەدەبی ب
وشــکو تەمومــژاوی دەزانــی، منیــش هــاوڕا نەبــووم لەگــەڵ 
ئــەودا پێموابــوو، شــیعر دەبــێ بــەم شــێوەیە ئیــش لەســەر 
رووبــەری زمــان و جوانیــدا بــکات..  زۆر پێــم ســەیر بــوو، ئــەو 
ــە داینەمــۆ و دروســتکەری  ــان ب ــەک/ کرێکاریی ــە لەالی برادەران
دنیــا و هەمــوو شــتێک دەزانــی، لەالیەکیتریــش وەک ڕۆبۆتێکــی 
بێگیــان ســەیرییان دەکــرد، کــە توانای ئەوەی نەبێ لە شــیعرێک 
تێبــگات و چێــژ لــە شــیعر وەربگرێــت، تەنهــا دەبــێ بــە ســادە و 
ــن.  ــۆ بکەی ــان ب ــو شــیعرەکاندا دروشــکم کاریی ــە نێ ســاکار و ل
ــوو  ــاو شــیعرانە هەم ــش/ ئەمجــۆرە بەن ــەوەی منی ــە بیرکردن ب

شــتیکن بــەس شــیعر نیــن..!
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)ڕۆح، شەوە بێنوێژەکان، چەمکی خودا(

ـــی  ـــۆ فراوانکردن ـــە شـــاعیر ب ـــک گەیشـــتبووم ک ـــە باوەرێ ـــن ب م
زمانـــی شـــیعری، دەتوانـــێ ســـوود لـــە هەمـــوو وشـــەیەک 
بـــە  مـــن  بەربەســـتێک،  و  هـــۆکار  هیـــچ  بەبـــی  ببینێـــت، 
وردییـــەوە گوێـــم لـــە قســـەی ئاســـایی خەڵـــک ڕادەگـــرد، بـــە 
تایبـــەت قســـەکانی دایکـــم یـــان ئـــەو وشـــەو دەســـتەواژانەی 
ــێک  ــە کەسـ ــە لـ ــە کـ ــۆ نموونـ ــەوە، بـ ــارەی دەکردنـ زۆر دووبـ
تووڕەبـــا دەیگـــوت/ دە وازبێنـــە هـــەی )موســـیبەت..!( ئـــەم 
وشـــەوی موســـیبەتە مۆســـیقایەکی شـــیعری جوانـــی هەبـــوو، 
لەنیـــو هەســـتی الشـــعوریم مایـــەوە تـــا لـــەم دواییانـــە لـــە وردە 
شـــیعرێکدا بـــەکارم هێنـــا. کاتێـــک کـــە )رەشـــبەڵەکەی رۆح(
ــا و  ــەی )ڕۆح(، کـــە گوایـــە مانـ م باڵوکـــردەوە، لەســـەر وشـ
ـــەوە،  ـــە بووم ـــەڕووی رەخن ـــە، ڕووب ـــی هەی ـــی ئایین باکڕاوندێک
ـــە رەشـــبەڵەکەکە  ـــەک ب ـــوو، قوواڵیی ـــا مەبەســـتم ب ـــش تەنه منی
ببەخشـــم، بەمانـــای ڕەشـــبەڵەکێک لـــە قوواڵیـــی ناخـــەوە و 
ـــردەوە،  ـــژەکان( م باڵوک ـــە شـــیعری )شـــەوە بێنوێ ـــر،  ک هیچیت
گوایـــە  کـــە  ڕۆح  وشـــەی  وەک  بێنوێـــژ،  وشـــەی  لەســـەر 
وشـــەیەکی ئایینییـــە، ڕەخنـــەم لێگیـــرا، وشـــەی )بێنوێـــژ( لـــەالی 
خەڵکـــی عـــام بـــە مانـــای پیســـبوون دێـــت، مـــن ســـوودم لـــەو 
الیەنـــەی وەرگرتبـــوو بـــە مانـــای، شـــەوە پیســـەکان یـــان 
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ــەوە  ــپییەکان و شـ ــەوە سـ ــۆن )شـ ــەکان، وەکچـ ــەوە تاریکـ شـ
ـــا مەبەســـتم شـــەوە  ـــش، تەنه ـــات منی ـــەکار دەه ســـوورەکان( ب
تاریکـــەکان یـــان شـــەوە ڕەشـــەکان بـــوو، یـــان زۆرجـــاران 
لەســـەر بەکارهێنانـــی وشـــەی خـــودا ڕەخنـــەم لێدەگیـــرا/ گوایـــە 
مـــن شـــاعیرێکی کۆمۆنیســـتم چـــۆن دەبـــێ وشـــەی خـــودا 
ــێ ئـــەوەی لـــەوە تێبگـــەن کـــە/ وشـــەی  بـــەکار بهێنـــم..! بەبـ
خـــودا الی مـــن ئـــەو مانایـــە جێگیـــرە وەهمییـــەی نەبـــوو، تەنهـــا 
وەکـــو میتافـــۆر و هێمایـــەک لـــە شـــوێنی جیاجیـــا بـــەکارم 
دەهێنـــا، الی مـــن وشـــەیەکی جوانـــی پـــڕ لـــە مۆســـیقا بـــوو.. 
ڕۆژێکییـــان )ڕوشـــدی عەزیـــز( نووســـەر، گوتـــی )ناڵـــە.. تـــۆ 
لـــە نیـــو شـــیعرەکانت دەســـتەواژەو وشـــەی زۆر تـــازە و نـــوێ 
ـــان  ـــرە و پەرەی ـــوە بگ ـــدە دەســـتییان پێ ـــت، هەوڵ ـــەکار دەهێنی ب
پێبـــدە..( مـــن ئیشـــم لەســـەر ئـــەم الیەنـــە کـــرد و زۆر گوێـــم 
بـــە ڕەخنـــە ئایدیۆلۆژییـــە تەســـکەکان نـــەدا و لـــە داهێنانەکانـــی 

خـــۆم بـــەردەوام بـــووم... !

)ئەدەبی کوردی( 

لـــە ســـاڵی )نـــەوەد و هەشـــت( دوو ســـێ مانـــگ بـــەر لەســـەفەر 
کۆمۆنیســـت  حیزبـــی  عەلەنییەکانـــی  بـــرادەرە  کردنـــم، 
لـــە عەینـــکاوە، خانوویەکییـــان بـــە کـــرێ گرتبـــوو، وەکـــو 
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ــەردانم  ــارە سـ ــش جارجـ ــا، منیـ ــان دەهێنـ ــەک بەکاریـ بارەگایـ
دەکـــردن، لەوکاتانـــە )دیـــار عومـــەر( ی شـــانۆکار، لـــە ڕادیـــۆی 
)پارتـــی کار( بەرنامەیەکـــی ئەدەبـــی پێشـــکەش دەکـــرد، داوای 
دیمانەیەکـــی لەگـــەڵ کـــردم، منیـــش قەبووڵـــم کـــردو لـــە کات 
دیمانەکەمـــان  ئامادەبـــووم،  لەوێـــدا  دیاریکـــراو  ڕۆژی  و 
ســـازدا، لەپـــاڵ وەاڵمـــی پرســـیارەکان چەنـــد دەقێکـــی شـــیعریم 
خوێنـــدە، دوای چەنـــد ڕۆژێـــک ســـەردانی برادەرانـــم کـــرد 
لـــە عەینـــکاوە، دیـــار بـــوو گوێیـــان لـــە دیمانەکـــەم راگرتبـــوو، 
زۆریـــان دەستخۆشـــانەیان لێکـــردم، برادەرێکییـــان کـــە، وەکـــو 
بەرپـــرس بـــوو لـــەو بارەگایـــە، لـــە ســـوید گەڕابوویـــەوە، گوتـــی/ 
ناڵـــە شـــیعرەکانت زۆر جـــوان خوێنـــدەوە، ئیلقـــای شـــیعریت 
زۆر ناســـک و بەســـۆزە، چێـــژی زۆرم لێوەرگـــرت بـــەاڵم، 
هەندێـــک لـــە وەاڵم و قســـەکانتم بـــەدڵ نەبـــوو، گوتـــم وەکـــو 
چـــی ؟ گوتـــی نازانـــم ئـــەم هەمـــوو )ئەدەبـــی کوردییـــە( چـــی 
بـــوو، ئەدەبـــی کـــوردی واو ئەدەبـــی کـــوردی ئـــاوا، تـــۆ ئـــەوەت 
ــووا  ــتیت و دەبـ ــاعیرێکی کۆمۆنیسـ ــە شـ ــەوە کـ ــر چوبوویـ بیـ
ـــش  ـــەن..! منی ـــی بک ـــکاری و چینایەت ـــی کرێ ـــر باســـی ئەدەب زێت
گوتـــم/ بـــرادەر بەرنامەکـــە بەرنامەیەکـــی ئەدەبیـــە، دیمانەکـــەش 
لەســـەر ئەدەبـــی کوردیـــی بـــوو، هەندێـــک لـــە پرســـیارەکان لـــە 
ســـەر شـــاعیرەکانی هەشـــتاکان و ئـــەو ملمالنێیـــەی )نـــەوەی 
نـــوێ و نـــەوەی پێـــش ئێمـــە(، ئەوانـــەش شـــاعیرانی کـــوردن 
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ـــان  ـــە قۆناغـــەکان و ئاســـتی شـــیعری کوردیم ـــاس ل ـــێ ب و دەب
بکردایـــە، دوایـــی مـــن بانگهێشـــت کرابـــووم، پێشـــکەرکارەکە 
ئـــازاد بـــوو لـــەوەی چ پرســـیارێکم لێـــدەکات، دوای ئـــەوە/ 
قســـەکردن لەســـەر ئەدەبـــی کـــوردی چ عەیـــب و عارێکـــی 
تیایـــە..؟ برادەرەکـــە زانـــی بۆچوونەکانیـــم بـــە دڵ نییـــە، ئیتـــر 
بـــای دایـــەوە ســـەر خوێندنـــەوەی شـــیعرەکان، دووبـــارەی 
بەڕاســـتی شـــیعرەکانت خـــۆش  بـــەس  کـــردەوە و گوتـــی 

دەخوێندنـــەوە...!

)تەمومژ( 

لـــە ســـاڵی )دووهـــەزار و یـــەک(، لـــە کەنـــەدا لـــە شـــاری 
)هامیلتـــۆن( کۆڕێکـــی شـــیعریم گێـــرا، لـــەم کـــۆڕەدا خەڵکانێکـــی 
بەرچـــاو هاتبـــوون، لـــە شـــاری )تۆرینتـــۆ( ش خەڵـــک هاتبـــوون، 
زۆربەیـــان کۆمۆنیســـتەکان بـــوون، تـــاک و تـــەراش، خەڵکانـــی 
تریـــش هارتبـــوون، دوای خوێندنـــەوەی شـــیعرەکان، لـــە بەشـــی 
گفتوگـــۆ زۆرکـــەس دەســـتیان هەڵبـــڕی و قســـەیان کـــرد، 
زۆرێـــک لـــە بـــرادەرە کۆمۆنیســـتەکان ڕەخنەیـــان لـــە زمانـــی 
ــە  ــان لـ ــی تەمومژاوییـ ــە زمانێکـ ــرت.. ئەوانیـــش بـ ــیعریم گـ شـ
قەڵـــەم دا، لـــە گفتوگـــۆکان چەندجارێـــک وەاڵمـــی یەکتریمـــان 
دایـــەوە، مـــن بـــۆ یەکەمنجـــار لـــەو کۆرەبـــوو، ڕامگەیانـــد، 
بـــۆ  ناتـــەواوە  دەســـتەواژەیەکی  )تەمومـــژ(  دەســـتەواژەی 
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ــکرنە  ــەوە ئیشـ ــە...!، ئـ ــژ نییـ ــە تەمومـ ــاوەڕم بـ ــن بـ ــیعر، مـ شـ
ئـــەوە  تـــر/  بەمانایەکـــی  یـــان  زمـــان  رووبـــەری  لەســـەر 
قووڵبوونـــەوە و چڕبوونەوەیـــە لەنێـــو زمـــان.. مـــن وەکـــو 
ــش  ــێوەیە ئیـ ــەم شـ ــم بـ ــی دەزانـ ــی خۆمـ ــە ئیشـ ــاعیرێک بـ شـ
لەســـەر زمانـــی شـــیعریم بکـــەم، ئێـــو ئەگـــەر بەجارێـــک ناتوانـــن 
چێـــژی لێببینـــن دەتوانـــن زێتـــر لـــە جارێـــک بیخوێننـــەوە، لـــە 
ســـەر پەیوەنـــدی )سیاســـەت و شـــیعری(ش زۆر قســـەمان 
ــی  ــوو، ستایشـ ــانێکیش هەبـ ــۆرەدا کەسـ ــەم کـ ــەر لـ ــرد و هـ کـ
شـــیعرەکان و زمانـــی شـــیعری منیـــان کـــرد و گوتیـــان/ دەبـــێ 

شـــیعر بـــەم زمانـــە بنووســـرێت.

)سروودێک بۆ کەرکووک( 
 

ــوپاکەی  ــت( و سـ ــی فاشسـ ــک )ئۆردوگانـ ــە کاتێـ ــەم دواییانـ لـ
ــتێکم  ــە پۆسـ ــاوا، مـــن ڕۆژانـ ــەر ڕۆژئـ ــردە سـ ــیان دەکـ هێرشـ
ڕۆأئـــاوا  بـــۆ  شـــیعرێکم  وردە  جارجـــارە  و  دەکـــرد 
دەنووســـی، لەپـــاڵ ڕۆژئـــاوا/ مـــن بـــەدەر لەهـــەر بیروبـــاوەڕ و 
ئایدیۆلۆژیایـــەک، زۆر هاوســـۆزم لەگـــەڵ کەرکـــووک و ناوچـــە 
دابڕێنـــدراوەکان، پێموایـــە ئەوانـــە هەمیشـــە چ لەالیـــەن بەغداوە، 
یـــان لەالیـــەن هەرێمـــەوە غەدرێکـــی زۆریـــان لێدەکرێـــت، 
لـــە ژیانێکـــی ناجێگیـــر و نائارامـــدا دەژیـــن، بـــەو دەلیلـــەش 
ــە  ــی خۆیانـ ــە مافـ ــەن، بۆیـ ــووک زۆرینـ ــە کەرکـ ــوردەکان لـ کـ
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ــی  ــەر هەرێمـ ــەوە سـ ــە بگەڕێنـ ــی ئارەزوومەندانـ ــە بڕیارێکـ بـ
کوردســـتان، بۆیـــە لـــەو کاتـــەدا بـــە مەبەســـتی وڕووژاندنـــەوەی 
ئـــەم قەزیەیـــە، شـــیعرێکم باڵوکـــردەوە بەنـــاوی )ســـروودێک 
بـــۆ کەرکـــووک(، هاورێـــم )جەمـــال کۆشـــش( ی نووســـەر، 
ــر  ــێکی مارکسیســـتییە و لەژێـ ــەر کەسـ ــتاش هـ ــا ئێسـ ــەو تـ ئـ
کاریگـــەری ئایدیۆلۆژیـــای مارکســـییزمە، کـــە لـــەم بـــارەوەش 
ـــال  ـــاوڕێ جەم ـــی، ه ـــەرە ســـەرەتایی خۆیەت ـــی ه ـــازادە مافێک ئ
تاکـــو ئێســـتاش یەکێکـــە لـــە هاوڕییـــە ئازیزەکانـــی مـــن، ئـــەوە 
بـــە شـــوێنخۆی هیـــچ پەیوەنـــدی بـــەوەوە نییـــە کـــە دەمەوێـــت 
بینووســـەم، )جەمـــال کۆشـــش( لـــە فەیســـبووکەکەم لەژێـــر 
هـــەم  لێگرتـــووم،  ڕەخنـــەی  کەرکـــووک(  بـــۆ  )ســـروودێک 
رەخنەکـــەی ئـــەو و هـــەم وەاڵمەکـــەی مـــن لـــە فەیســـبووکدا/  
وەکـــو خۆیـــان مـــاون، وا هەردووکیـــان کۆپـــی پەیســـت دەکـــەم 

بـــۆ ئـــەوەی ئێـــوەش بیخوێننـــەوە، جەمـــال کۆشـــش/ 
نووســـی  کتێبـــت  یـــەک  خـــۆت  بەداخـــەوە،  گیـــان،  )ناڵـــە 
چ  بێـــت،  ئایدلـــۆژی  شـــیعر  نابێـــت،  کـــە  ئـــەوەی  لەســـەر 
دەنووســـی؟  ئایدیۆلـــۆژی  فـــول  شـــیعری  ئێســـتا  خێـــرە 
هـــی ناسیۆنالیســـتیش؟ ناڵـــە گیـــان، ئـــەوە چیـــە دەمـــاری 
نەتەوەییـــت هێنـــدە بـــۆ کەرکـــوک گرژبـــووە، لەبـــری بڵێـــی 
ــوڕ و  ــدەڵ وملهـ ــی گەنـ ــەاڵتی دواکەتویـ ــە دەسـ ــا ئێمـــەش لـ بـ
قەڵـــەم وکـــوژ وتیرۆریســـت ڕاپەڕیـــن والنـــی کـــەم هەندێـــک 
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ئالوگـــۆڕی ئینســـانی ســـادە داســـەپێنین، ئەنگیـــزەی هەســـتێکی 
ئۆپۆرتۆنیســـتی عەیـــار 24، بەنـــاوی دەرســـەکانی ڕابـــردوو، 
ئامۆژگاریمـــان دەکـــەی. ببـــورە ناڵـــە گیـــان، خـــۆ 16 ئۆکتۆبـــەر 
ســـاڵی پـــار نـــا پێـــرار بـــوو، ئەودەمـــەش، بارزگانەکانـــی خوێـــن 
و ژەنەراڵـــەکان، هەمـــان ئـــەم الوازییـــەی تۆییـــان قۆزتـــەوە، 
شـــەڕی داعـــش بـــوو، حکومـــەت الواز بـــوو، یـــااڵ بکەونـــە 
ڕێ و حەمریـــن بگـــرن؟ ناڵـــە گیـــان، ئەمـــە ڕێـــگا و بازنـــەی 
هەرەســـەکان و ملشـــکاندنی بەردەوامـــی خەڵکـــە. بەداخـــەوە 
ــەرەب و  ــە عـ ــەکان بـ ــە کەرکوکیـ ــۆ ناڵـ ــر، بـ ــان، ئاخـ ــە گیـ ناڵـ
بـــە ئاســـوری و کلدانیەکانیانـــەوە،  کـــورد و تورکمانـــەوە، 
ڕازی بـــن بـــە دەســـەاڵتی یەکیتـــی و پارتـــی، چیـــان باشـــترە 
ـــەڕی،  ـــەوان راپ ـــک ل ـــەوە خەڵ ـــە عەبدولمهـــەدی و نەجیفـــی؟ ئ ل
بـــەاڵم شـــاعیرێک، نـــەک بەرپرســـی ناوچـــە و مەڵبەندێـــک، بڵێـــن 
هەلەکـــە بـــا بقۆزینـــەوە، دیســـانەوە حکومـــەت وەک شـــەڕی 
ـــە گیـــان.. چـــی بنووســـم تـــەواو  داعـــش الوازبۆتـــەوە... ئـــۆه ناڵ
نابێـــت.. مـــن لـــە نزیکتـــرەوە، ئـــەو ئازارانـــەم چەشـــتووە، کـــە 
کەرکوکیـــەک لەهەمـــوو ئـــەو رۆژانـــەدا چەشـــتویەتی. منیـــش 
بەمشـــێوەیە بـــە زمانێکـــی شـــیرینی هاوڕێیانـــەوە وەاڵمـــم 

ــەوە. دایـ
ـــم نابێـــت شـــیعر  ـــرادەر ئێســـتاش دەڵێ ـــان/ ب )ســـاڵو جەمـــال گی
و ئـــەدەب بـــە ئایدیۆلـــۆژی بکرێـــن، کێشـــەی کەرکـــووک و 
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فاشییســـت،  ئۆردوگانـــی  کێشـــەی  یـــان  کەرکووکییـــەکان، 
بەرامبـــەر ڕۆژئـــاوا کیشـــەکان چینایەتـــی نین، ئـــەو کۆمەڵکوژی 
ـــە خەڵکـــی کـــورد زمـــان دەکـــرێ لەســـەر کێشـــە  و ســـتەمەی ل
و  کوردبوونیانـــە  مەســـەلەکە  تەنهـــا  نیـــن،  چنایەتییـــەکان 
ـــە  ـــاوا و کەرکـــووک( ل ـــۆ )ڕۆژئ ـــر، شـــیعر نووســـین ب هیچـــی ت
روانگـــەی دەمارگیـــری نەتەوەییـــەوە نییـــە، لـــە هەمانکاتیـــش بـــە 
ئایدیۆلۆژیکردنـــی شـــیعر نییـــە، زێتـــر مەســـەلەیەکی ئینســـانییە 
و بەرگریکردنـــە لـــە مافـــی میللەتێکـــی چەوســـاوە و زوڵـــم 
لێکـــراو.. کەرکـــووک و کەرکووکییـــەکان مافـــی خۆیانـــە بـــەو 
دەلیلـــەی زۆرینـــەن لـــە شـــارە کـــە، بگەرینـــەوە ســـەر هەرێمـــی 
کوردســـتان، یـــان دەوڵەتـــی کوردســـتان و لـــەم ســـتەمی میللـــی 
ـــێ  ـــەم فەرامۆشـــکردن و ب ـــا ئیســـتقراری، ل ـــی و ن ـــەم بیماف و ل
ـــەوە  ـــاوەڕم ب ـــن ب ـــێ م ـــت.. بەڵ ـــان بێ ـــە ڕزگاریی خزمەتگوزاریی
هەیە،)هەمـــوو مرۆڤێـــک مافـــی ئـــەوەی هەیـــە هەندێـــک لـــە 
مافـــە ســـەرەتاییە نەتەوەییەکانـــی داوا بـــکات وەک، قســـەکردن 
ـــی دەولەتـــی ســـەربەخۆ و بـــوون  ـــی دایـــک و پێکهینان ـــە زمان ب
ـــەڵ  ـــەاڵم، لەگ ـــر،...( ب ـــەک و زۆر مافییت ـــی دەرەجـــە ی ـــە مرۆڤ ب
ــت،  ــر بیـ ــدی و دامارگیـ ــتیکی تەقلیـ ــەوە پەرسـ ــم نەتـ ــەوە نیـ ئـ
بـــە  بـــاوەڕم  تـــا ئاســـتی شـــۆڤینی و ڕاسیســـتبوون. مـــن 
دەوڵەتـــی کورســـتان هەیـــە، دەوڵەتیکـــی مەدەنـــی لەســـەر 
ــی  ــوون و قەومـ ــورد بـ ــەک، کـ ــوون نـ ــی بـ ــنامەی هاواڵتـ ناسـ
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بـــوون، ئـــەو دەوڵەتـــەش دەوڵەتـــی هەمـــوو ئەوکەســـانە بیـــت 
کـــە تیایـــا دەژیـــن بـــە کـــورد و عـــەرەب و تورکمـــان و هەمـــوو 
ـــە/ دەخـــوازم  ـــەو روانگەیەوەی ـــەوە.. هـــەر ل ـــن و نەتەوەکان ئایی
ــی کوردســـتان، ئیـــدی  کەرکـــووک بگەڕێتـــەوە ســـەر هەرێمـ
ئـــەوە چ پەیوەندییەکـــی بـــە دەمارگیـــری نەتەوەیـــی هەیـــە، 
یـــان کـــێ ڕووی هەیـــە بەرگـــری لـــە )پارتـــی و یەکێتـــی یـــان 
ـــە  ـــاوەڕم وای ـــکات، ئەســـلەن مـــن ب عەبدولمەهـــدی و نجیفـــی( ب
هـــۆکاری چارەســـەر نەبوونـــی کەرکـــووک و کەرکووکییـــەکان 
دەســـەالتی گەندەڵـــی پارتـــی و یەکێتـــی بـــووە.. کاکـــە ســـەیر 
کـــە، کەرکووکییـــەکان لـــە چ بارێکـــی ناهەمـــواری دەروونـــی 
ـــە دەســـت  ـــدە کوردنشـــینەکان ب ـــان گون ـــن، ی ـــی دا دەژی و ئەمن
عەرەبـــە شـــۆڤینییەکان ج ناڵـــە و هاوارێکییانـــە، بەڵـــێ مـــن 
ــت  ــە کـــوێ بێـ وەک شـــاعیرێک )چەوســـاندنەوە و ســـتەم( لـ
ــی  ــا و بیرکردنەوەیەکـ ــچ ئایدیۆلۆژیـ ــەر بەهیـ ــم، سـ ــن لەوێـ مـ
چـــۆن  خـــۆم  بـــەوەم/  ســـەر  مـــن  نیـــم/  دیاریکراویـــش 
بیردەکەمـــەوەو دەمەویـــت خـــۆم چـــی بڵێـــم/ واتـــە لەنێـــو 
شـــیعر و نووســـینەکانم تەنهـــا خۆمـــم و بـــەس...! دەمێکیشـــە 
گتومە،)شـــیعر فۆرمێکـــی بێدەنـــگ نییـــە(، ژیـــان و مـــرۆڤ 
لەکـــوێ بـــن/ شـــیعر لەوێیـــە...! لـــە نێـــو شـــیعر و نووســـینەکانم 
ــەر  ــی لەسـ ــن ئیشـ ــە مـ ــیپێکە/  کـ ــت و پرەنسـ ــەوە مانیفێسـ ئـ
دەکـــەم. لەگـــەڵ ڕێـــزم بـــۆ ڕەخنـــە و تیبینییەکـــەت/ باوەشـــێکی 
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گـــەرم و دونیایـــەک لـــە خۆشەویســـتیم.
ڕەخنـــەکان  هەمـــوو  دەبینـــن/  و  دەیخوێننـــەوە  وەک 
هیـــچ  بـــوون..  ئایدیۆلۆژیانـــە  تەســـکی  روانگەیەکـــی  لـــە 
نەبـــوو،  پشـــت  لـــە  زانســـتییان  ڕەخنەیـــی  مەعریفەیەکـــی 
ـــە، تەنهـــا  ـــان بەســـەر ســـتایل و زمـــان و ئیســـتاتیکاوە نیی کاری

هیچیتـــر.  و  ئایدیۆلۆژیانـــە  و  چینایەتـــی  بەرژەوەنـــدی 

 کۆتایی دیسەمبەری 2019
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 چۆن گەیشتمە الی خوا و سەرەتایەک          
ــوا(، یەکێکـــە لـــە ڕۆمانـــە  ــتمە الی خـ ــی )چـــۆن گەیشـ ڕۆمانـ
ـــە ســـەرەتاوە  ـــەر ل ـــە ه ـــی(، ڕۆمانێک ـــی )جـــەزا جنگیان نایابەکان
خوینـــەر بەدوایخۆیـــدا رادەکێشـــێ، پڕیەتـــی لـــە پرســـیاری 
گـــەورەی مەعریفـــی،  خوێنـــەر بـــە هێزێکـــی پـــڕ تاســـەوە 
بـــەدوای وەاڵمەکانـــدا دەگەرێـــت، نووســـەر بـــە ئاگاهانـــە و 
هەڵبـــژاردووە  ڕۆمانەکـــەی  ســـەرەکی  بابەتـــی  وشـــیارانە 
کـــە  هەســـتیار،  بابەتێکـــی  وڕوژانـــدووە  پرســـیارەکانی  و 
ــودا  ــە خـ ــە، کـ ــەی نییـ ــاو لێهاتووییـ ــەو توانـ ــەس ئـ ــوو کـ هەمـ
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بەهای مرۆڤ لە ڕۆمانی )چۆن گەیشتمە الی خوا(
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بکاتـــە هێڵـــی ســـەرەکی نووســـینێک یـــان ڕۆمانێـــک، چونکـــە 
بابەتـــەکان و پرســـیارەکان و نائومێـــدی و نیگەرانییـــەکان 
هەمـــوو پەیوەندییـــان بـــە ژیـــان و بـــە بوونـــی مرۆڤـــەوە 
لەســـەرییان  قســـەکردن  وەهمێکـــن  لەهامانکاتیـــش  هەیـــە، 
و  چارەنـــووس  بـــە  پەیوەندییـــان  هەروەهـــا  نییـــە.  ســـانا 
ئاینـــدەی مـــرۆڤ خۆیـــەوە هەیـــە، وابزانـــم ســـاڵی دووهـــەزار 
ــار ئـــەم ڕۆمانـــەم خوێنـــدەوە  و دوو بـــوو، مـــن بـــۆ یەکەمجـ
ســـاڵ  شـــازدە  دوای  نووســـی،  لەســـەری  نووســـینێکم  و 
جاریکیتـــر، ئـــەم ڕۆمانـــەم کەوتـــە بەردەســـت و خوێندمـــەوە، 
دیســـان منـــی وەقســـە هێنایـــەوە، دووبـــارە قســـەکردنەوە 
ــت  ــدی هەبێـ ــێکی پەیوەنـ ــەر بەشـ ــە/ ئەگـ ــەم ڕۆمانـ ــەر ئـ لەسـ
بـــە هێزێـــک لـــە قەڵەمەکـــەی منـــدا بـــەاڵم، بەشـــێکی گەورەتـــر 
پەیوەنـــدی هەیـــە بـــەو هێـــزەی لەنێـــو خـــودی ڕۆمانەکـــەدا 
ــتە  ــا هەڵوێسـ ــگ و وریـ ــەری زرینـ ــە وادەکات خوێنـ ــە، کـ هەیـ
بـــکات لەســـەر چەمکـــەکان و پرســـیارەکان و یاخیبوونـــەکان 
ســـەر  نەگەڕامـــەوە  نووســـینەم  ئـــەم  بـــۆ  بیرۆکـــەکان..  و 
نووســـینی یەکەمـــم، زۆر بـــە ئاســـتەم نەبـــێ هـــەر ناشـــزانم لـــە 
نووســـینی یەکـــەم چیـــم نووســـیوە. بەبـــڕوای مـــن ئـــەم ڕۆمانـــە 
ـــی  ـــۆ نووســـەران و خوێنەران هیشـــتا دەرگای لەســـەر پشـــتە ب
ــنەوە  ــان بنووسـ ــەرنج و تێبینییەکانییـ ــەوەی سـ ــۆ ئـ ــش بـ تریـ
و لـــە گۆشـــەنیگای تـــرەوە خوێندنـــەوەی بـــۆ بکـــەن. بیرۆکـــە 
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ســـەرەکییەکەی ئـــەم ڕۆمانـــە بەمشـــێوەیەیە )کەســـێک لـــە 
واڵتەکـــەی خـــۆی مامۆســـتایە و کەســـێکی وشـــیارە، ڕۆژانـــە 
هەســـت بـــە نادادپـــەروەری و ســـتەم و نابەرابەرییـــەک دەکات، 
لـــەو شـــوێنەدا مـــرۆڤ بەهایەکـــی ئەوتـــۆی نییـــە، ڕۆژانـــە 
ـــێ  ـــش ناتوان ـــەکان پێشـــێڵدەکرێن، ئەوی ـــە مرۆیی ـــازادی و ماف ئ
بەمجـــۆرە بـــژی و ژیـــان لـــەم ئاســـتە نزمـــە بەرێـــوە ببـــات و 
دەســـتبەرداری مـــاف و ئازادییەکانـــی خـــۆی بێـــت.  بـــەر لـــەوەی 
ســـەفەر بـــکات و ســـەریخۆی هەڵبگرێـــت، لـــە گفتوگۆیـــەک 
و  ســـەرهەڵگرتن  ئـــەم  پێیدەڵـــێ/  دایکـــی  دایکیـــدا،  لەگـــەڵ 
کۆچـــە بێسەروشـــوێنە بۆچـــی؟ ئـــارام بگـــرە و خـــوا گەورەیـــە. 
ـــە وەاڵمـــی دایکیـــدا دەڵـــێ )دایـــە گـــەورە و بچووکـــی  ئەمیـــش ل
ــییە  ــەدا سیاسـ ــەم واڵتـ ــاکات لـ ــەر نـ ــەکان چارەسـ ــوا گرفتـ خـ
دەکـــەن،  حوکـــم  جەنـــگ  بازرگانەکانـــی  و  قاچاغچییـــەکان 
ـــە.!( بەهەرحـــاڵ دەبینیـــن وشـــیارییەک  ئێـــرە شـــوێنی ژیـــان نیی
هـــەر  هەیـــە،  کەســـەدا  ئـــەم  بیرکردنەوەکانـــی  پشـــتی  لـــە 
لـــە خـــۆڕا نییـــە باســـی ســـەفەر و ڕۆیشـــتن دەکات، ئیـــدی 
ســـەرهەڵدەگرێت و زێـــدی بـــاب و باپیرانـــی و نیشـــتیمانەکەی 
جێدەهێڵـــێ، لـــە ئەوروپـــا دەگیرســـێتەوە، ئێســـتا لـــەم واڵتـــی 
غوربەتـــە لـــە ســـوچێکی ئـــەم شـــارەدا لـــە ژوورێکـــدا بـــە 
تەنیـــا ژیـــان بەســـەر دەبـــات، خۆیـــی و خـــەم و خەونەکانـــی 
و چەنـــد کتێبێـــک و هیچیتـــر، لـــەم واڵتـــە کرێـــکارە بـــەاڵم، 



159ناڵە حەسەن

لـــە ئێســـتادا کرێکارێکـــی بێـــکار بـــەدوای کاردا دەگەڕێـــت. 
تەنیایـــی و غوربـــەت تـــا مۆخـــی ئێســـقانەکانی شـــۆڕبوونەتەوە، 
ڕۆژێکیـــان بەیانییەکـــی زوو ســـەردانی کارگەیـــەک دەکات، 
ــە  ــان لـ ــی ئەوەیـ ــتر هەواڵـ ــە ڕٶژی پێشـ ــەم کارگەیـ ــە ئـ چونکـ
ـــەم  ـــان پێویســـتە، ئ ـــەوە کـــە کرێکاریی ڕۆژنامەیـــەک باڵوکردۆت
یەکەمیـــن کـــەس لەوێـــدا ئامـــادە دەبێـــت بـــەاڵم، ســـکرتێرێکی 
ـــی شـــوێنەکە  ـــدا دەڵ ـــژزەرد، خەمســـاردانە لەوەاڵم نەشـــمیلی ق
ــی  ــەاڵم جوانـ ــەوە و بـ ــە دەگەڕێتـ ــش نائومێدانـ ــراوە، ئەویـ گیـ
نیـــگاوە ســـەرنجی  لەیەکـــەم  هـــەر  ســـکرتێرە قژزەردەکـــە 
ڕادەکێشـــێ و تـــا کۆتایـــی ڕۆمانەکـــە ئـــەم جوانییـــە لەنیـــو 
ــک  ــە پارکیـ ــەوە. لـ ــدا دەمێنێتـ ــتی ناخودئاگاییـ ــاڵ و هەسـ خەیـ
دادەنیشـــێ و بیـــر لـــە تەنیایـــی و نائومێـــدی بێکاربوونـــی 
خۆیـــی و خەمـــی مرۆڤـــە بێکارەکانـــی هەمـــوو گـــەردوون 
دەکاتـــەوە، بیـــر لـــە جەســـتە و تەمـــەن و بـــاری دەروون و بیـــر 
ـــاڵ و  ـــو قوواڵیـــی خەی ـــەوە، بەنێ ـــە دایـــک و نیشـــتیمانی دەکات ل
ــەک  ــە گیژەلووکەیـ ــر لەودەمـ ــێ ئیتـ ــی ڕۆدەجـ بیرکردنەوەکانـ
وەک پوشوپەاڵشـــێک بـــۆ ئاســـمان بـــەرزی دەکاتـــەوە زۆر 
ــردن  ــتی مـ ــا ئاسـ ــت. تـ ــەور دایدەنێـ ــتی هـ ــەر پشـ ــەرز، لەسـ بـ
شـــاخێکەوە  پشـــت  لـــە  دوورەوە  لـــە  دایدەگرێـــت،  تـــرس 
رووناکییـــەک دەبینێـــت، ڕووناکییـــە قســـەی لەگـــەڵ دەکات و 
ـــەوە  ـــە پاران ـــش دەترســـێت و ب ـــن خـــودام.. ئەوی ـــێ م ـــی دەڵ پێ
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ــە  ــۆ بـ ــرە، خـــوداش دەڵـــێ/ تـ ــە ئێـ ــۆ هاتوومەتـ ــن بـ دەڵـــێ/ مـ
مەبەســـتی دیـــداری دایکـــت گەیشـــتوویتە ئیـــرە. دواتـــر وردە 
وردە ئـــارام دەبیتـــەوە، داوا دەکات خـــوا خـــۆی پێنیشـــان بـــدات 
و بیبینێـــت، بـــەاڵم خـــودا داواکـــەی ڕەتدەکاتـــەوە و پێیدەڵـــێ/ 
مـــن ڕووناکـــی و تیشـــکم کـــەس ناتوانـــێ مـــن ببینێـــت، ئەویـــش 
قەناعـــەت دەکات و دەڵـــێ ببـــوورە خوایـــە گیـــان خـــۆ مـــن 
پێغەمبـــەر نیـــم تـــا بتوانـــم تـــۆ ببینـــم، خـــوداش دەڵـــێ/ کـــەس 
ـــەری  ـــەر و نوین ـــاوی ڕاب ـــچ کەســـم بەن ـــوە، مـــن هی ـــی نەبینی من
ـــەر  ـــەر و راب ـــان پێغەب ـــوە خۆت ـــاردووە، ئی ـــوە نەن ـــۆ ئێ خـــۆم ب
ــێت  ــی دەپرسـ ــر لێـ ــر دواتـ ــەن... ئیتـ ــت دەکـ ــان دروسـ بۆخۆتـ
ـــاڵ  ـــچ م ـــن هی ـــێ/ م ـــت؟ خـــوداش دەڵ ـــوێ دەژی ـــە ک ـــۆ ل ـــەی ت ئ
و شـــوێنی دیاریکـــراوم نییـــە، نـــە مزگـــەوت نـــە کەنیســـە 
ماڵـــی مـــن نیـــن، ماڵـــی مـــن سروشـــتە لـــە هەمـــوو قوژبـــن و 
شـــوێنێکی ئـــەم سروشـــتەم . دواتـــر زۆر پرســـیار بـــە خەیاڵـــی 
دادێـــت دەیـــەوی وەاڵمـــەکان لـــە دەمـــی خـــواوە وەربگرێتـــەوە، 
بـــۆ نموونـــە لـــە هەریەکـــە لـــە پێغەمبـــەرەکان دەپرســـێت، 
براییـــم،  ئـــادەم،  نـــووح،  مووســـا،  عیســـا،  )زەردەشـــت، 
و  دەداتـــەوە  پرســـیارەکان  وەاڵمـــی  خـــوداش  محەمـــەد..( 
باســـی پیغەمبەرەکانـــی بـــۆ دەکات کـــە دواتـــر قســـەیان لەســـەر 
دەکەیـــن. خـــودا بـــە درێـــژی چیڕۆکـــی براییـــم پێغەمبەر و عیســـا 
ـــی ئیســـالم و  ـــەوە باســـی محەمـــەد و ئایین ـــەم دەگێڕێت و مەری
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ـــە ئاســـمان  ـــر ل ـــال و فتوحاتەکانیـــش دەکات، دوات ـــی ئەنف ئایەت
ـــە شـــوێنێک دەیگێرســـێنێتەوە وەک بەهەشـــت  ـــت و ل دایدەگرێ
وایـــە، ڕووبـــاری شـــەڕاب بەوێـــدا ڕەت دەبـــێ و دڵـــدارەکان 
ئازادانـــە لـــە ڕامووســـانی و ئاوێزانبوونـــی یەکتریـــدان، زۆرێـــک 
لـــە کەســـەکان دەناســـێتەوە، بـــۆ نموونـــە )مچـــە بێـــوەژن( 
و )ئافتـــاوە ڕەش(، ســـکرتێرە قژزەردەکـــە و بەســـەربردنی 
کاتێکـــی خـــۆش لـــە گەڵیـــدا، بینینـــەوەی دایـــک و باوکـــی، دواتـــر 
ـــە گژداچـــووی  ـــاکاو لەگـــەڵ حەپـــەی دەنگـــی دوو ســـەگی ب لەن
دووپیـــرەژن بـــە ئـــاگا دێتـــەوە، ســـەری لـــە نێـــو ئەژنۆکانـــی 
بـــەرز دەکاتـــەوە، ســـەیرێکی ئەمـــالو ئـــەوال دەکات، نـــە دایـــک نـــە 
بـــاوک، نـــە گۆمـــە شـــەڕاب، نـــە ســـکرتێرە قـــژزەردە جوانەکـــە، 
ـــاک، هەناســـەیەکی ســـارد هەڵدەکیشـــێ  ـــەوای پ ـــوە و ه ـــە می ن
دەڵـــێ/  و  دەهێنـــێ  زیبکاوییەکەیـــدا  ڕووە  بـــە  دەســـت  و 
ـــە  خەیاڵێکـــی خـــۆش بـــوو. )ڕاســـتە مرۆڤـــەکان، ئەوســـاتانەی ل
گرفتەکانـــی ژیانـــدا بـــێ توانـــا دەبـــن، پەنـــا بـــۆ توانـــا و گەورەیـــی 
خـــودا دەبـــەن...!( ئەمـــەی ســـەرەوە کورتـــە و پوختەیەکـــی 
ڕۆمانەکـــە بـــوو. ئـــەوەی لـــەم ڕۆمانـــەدا زۆر جێـــگای ســـەرنج 
و مایـــەی چێـــژ بەخشـــینە، تەکنیکـــی ڕۆمانەکەیـــە، بوونـــی 
پاڵـــەوان و کارەکتـــەری ســـەرەکی، گیڕانـــەوەی  چەندەهـــا 
چەندەهـــا )چیـــڕۆک و ئەفســـانە( لەنێـــو یـــەک کورتـــە ڕۆمانـــدا، 
هەروەهـــا زمانێکـــی ئیرۆتیکـــی پـــارا و بێئەنـــدازە شـــیرین. 
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ئـــەو  نووســـەرە رۆژهەاڵتییـــەکان  لـــە  کـــەم  کـــە  زمانێـــک 
ــەکان وەک  ــی مرۆڤـ ــتەی ڕووتـ ــە جەسـ ــە کـ ــان تیایـ بوێرییەیـ
خۆیـــان وەســـف بکـــەن و وێنـــەی ســـاتە ڕامووســـانییەکان 
و تێکەاڵوبوونـــە ڕۆحییـــەکان وەک خۆیـــان بنووســـنەوە و 
باســـییان بکـــەن، بـــۆ نموونـــە لـــە شـــوێنێک لـــە وەســـفکردنی 
جەســـتەی هاجـــەردا دەڵێـــت، )هاجـــەر ژێرکراســـەکەی داکەنـــد، 
بااڵیەکـــی ســـەرتاپا رووتـــی پێســـت گەنمڕەنـــگ و دوو مەمکـــی 
قنجـــی هەڵتۆقیـــوی گۆپکـــە قاوەیـــی، تۆپەڵـــێ مـــووی قەترانیـــی 
ئاڵوســـکاوی بەرموســـەاڵنێکی تـــەڕو زمانـــە تووتـــەی نـــاو 
گەڵـــی میتکەیەکـــی گڕگڕتـــوو، پـــووزی ناســـک، ڕانـــی خرپـــن، 
گەردنـــی نەرمـــی، چـــاوی گەشـــی، قـــژی درێـــژ و قـــۆڵ و 
باســـکی جـــوان و خرپنـــی.. ڕووناکـــی ئاگـــری قوتیلـــەی نێـــو 
خیوەتەکـــە الیەکـــی لەشـــی هاجـــەری ڕوونـــاک کردبـــووەوە.. 
ل66( ئیتـــر لەنێـــو ڕۆمانەکـــە لـــەم وەســـف و دیمەنانـــە زۆر 
دەبیندرێـــن، کـــە بـــۆ نووســـەرانیتر، هەمیشـــە کەلتـــوور و 
ـــر، مـــەودای  ـــەکان و چەندیـــن هـــۆکاری ت ئاییـــن و ئایدیۆلۆژیی
بچـــووک کردوونەتـــەوە و  بیرکردنەوەکانییانـــی  خەیـــاڵ و 
پەردەیەکـــی شـــەرمییان لـــە دەوری قەڵەمەکانییـــان ئااڵنـــدووە، 
ـــە دەوری قەڵەمەکـــی  بـــەاڵم جـــەزا جنگیانـــی ئـــەو پەردەیـــەی ل
ــەوە  ــی و بیرکردنـ ــەواوی بەخۆیـ ــازادی تـ ــداوە، ئـ ــۆی فڕێـ خـ
و خەیاڵەکانـــی بەخشـــیوە، نەیهێشـــتووە هیـــچ هۆکارێکـــی 
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دەرەکـــی ببێتـــە بەربەســـت لەبـــەردەم خەیـــاڵ و گوتـــن و 
دەربڕینەکانـــی، ڕاســـتگۆیانە و بوێرانـــە ئـــەوەی مەبەســـتی 
بـــووە بیڵێـــت گتویەتـــی، بـــەو ئەندازەیـــەی زمانێکـــی تایبـــەت 
ــاوە،  ــر داهێنـ ــەکانی تـ ــوو رۆماننووسـ ــە هەمـ ــا لـ ــۆی جیـ بەخـ
زمانێـــک/ گـــەر لەســـەر چیـــڕۆک و ڕۆمانەکانـــی نـــاوی ئەویشـــی 
بـــە زمـــان و وەســـفەکانی  نەبێـــت خوێنەرەکانـــی  لەســـەر 
دەیناســـنەوە، ئەمـــەش هێـــز و بڕشـــتێکی گـــەورەی جوانـــکاری 
بـــە ڕۆمانەکانـــی بەخشـــیوە، کـــە لـــە خـــوارەوە هێنـــدەی بۆمـــان 
بکرێـــت هەوڵدەدەیـــن، بـــاس لـــە هەندێـــک چەمـــک و الیـــەن و 

گۆشـــەی گرینگـــی ئـــەم ڕۆمانـــە بکەیـــن.

 گوتاری ئەدەبی و بەهای مرۆڤ
 

گوتـــاری ئەدەبـــی لـــە ڕۆمانـــی )چـــۆن گەیشـــتمە الی خـــوا(، 
گوتارێکـــی مرۆییـــە، لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە نووســـراوە، کـــە 
مرۆڤ و بەها مرۆییەکان سەرچاوەی هەموو پیرۆزییەکانن. 
مـــرۆڤ بـــە بەهاتریـــن مەخلووقـــە، هیـــچ شـــتێک لـــە ســـەرووی 
مرۆڤـــەوە نییـــە و لەهەمانکاتیـــش، مـــرۆڤ بەبـــێ ئـــازادی هیـــچ 
ــە  ــەکییەک کـ ــە پێشـ ــن چ لـ ــە. دەتوانیـ ــی نییـ ــا و مانایەکـ بەهـ
ــە  ــو ڕۆمانەکـ ــان لەنێـ ــیوە یـ ــەی نووسـ ــۆ کتێبەکـ ــەر بـ نووسـ
چەندیـــن نموونـــە بهێنینـــەوە.. جـــەزا جنگیانـــی دەڵێ،)ئەرکـــی 
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نووســـەر و ڕۆژنامەنووس، پێشـــئەوەی ئەدەبی و ئیســـتاتیکی 
ـــی نووســـەر  ـــە، یان ـــی مرۆڤایەتیی ـــت، ئەرکێک و ڕۆشـــنبیری بێ
ـــووس  ـــە ن ـــووس پێشـــئەوەی نووســـەر و ڕۆژنام و ڕۆژنامەن
بـــن، دەبـــێ مـــرۆڤ بـــن..ل 7( لـــە هەمـــان الپـــەڕە دەڵێ،)لـــە 
بەرهەمەکانـــی ڕابـــردوو و وتارەکانمـــدا هەمیشـــە پەیـــڕەوی 
ــایەکم کـــردووە پێـــی دەڵێـــن ڕاســـتی بـــە دڵنیاییشـــەوە،  یاسـ
لـــە داهاتووشـــدا هەمـــان رێچکـــە بەرنـــادەم(، )ئـــازادی مـــرۆڤ 
ـــە، پیویســـتە هەمـــوو کەســـێک  ـــن ســـەرمایەی ژیان ـــە نرختری ب
ـــاف  ـــە م ـــەکان ل ـــان یەکســـانی مرۆڤ ـــت.. ل 8(، ی ـــازادی هەبێ ئ
ـــوان  ـــەت یەکســـانی نێ ـــە تایب ـــەکان ب و ســـەروەری بەهامرۆیی
ژن و پیـــاو.. )ئافـــرەت وەک پیـــاو مرۆڤـــە و جیاوازییـــان نییـــە 
ل 52(، یـــان کاتێـــک )ســـەفا و زارا( لـــە هەورامـــان شـــاربەدەر 
ــە،  ــرۆڤ نییـ ــورد مـ ــا کـ ــەو تەنیـ ــۆ ئـ ــەفا، )بـ ــۆ سـ ــن بـ دەکرێـ
ــاندنەوە هەبێـــت، خەبـــات لـــەو  لـــە هەرشـــوێنێک کـــە چەوسـ
و  زارا(  )ســـەفاو  کاتێـــک   ..)53 ل  ئەرکییەتـــی..  شـــوێنەدا 
دەڵێ،)ئـــاخ  ســـەفا  جێدەهێڵـــن  هەورەمـــان  هاوەڵەکانییـــان 
نەتـــەوەی کـــورد.. هەتـــا مـــاون ، دەبـــێ بـــە گەوجـــی بژیـــن، 
ــی  ــە مرۆڤـ ــەم بـ ــەوە بتانکـ ــەی بتەکانـ ــە کۆیلـ ــتم لـ ــن ویسـ مـ
خاوەنـــی خۆتـــان، ویســـتم لـــە بتپەرســـتەوە بتانگـــۆڕم بـــە 
ــەفای  ــە.. ل54(. سـ ــەرئەم زەمینـ ــەوەی سـ ــن نەتـ بەختیارتریـ
ئـــازەری کەســـێکی وشـــیار و یاخییـــە، لەپێنـــاو گۆڕینـــی مـــرۆڤ 
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و بەدەســـتهێنانی بەختیـــاری بـــۆ مرۆڤـــەکان دەســـت بـــە 
وشـــیارکردنەوەی مرۆڤـــەکان دەکات، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتەش 
ڕادەگەیەنـــن،  شۆڕشـــەکەیان  دوڵبـــەری  زارای  لەگـــەڵ 
دەشـــزانێ ئـــەم شۆڕشـــەی ئـــەو کارێکـــی ســـەختە لەوانەیـــە 
ـــی  ـــێ ژیان ـــە )دەب ـــن دەدات ک ـــەاڵم، بەڵێ ـــی لەســـەردابنێ ب ژیان
بەرهەمێکـــی هەبێـــت، بەرهەمێـــک بـــۆ گشـــت مرۆڤایەتـــی، 
ـــۆ  ـــەوە تیشـــکی ڕاســـتی ب ـــە هەورامان ـــم ل ـــد خۆشـــە بتوان چەن
ــورە  ــک کـ ــان کاتێـ ــەم.. ل 41(، یـ ــش بکـ ــان پەخـ ــت جیهـ گشـ
ـــە الی  ـــا دەژی دەگات ـــە ئەوروپ هەورامانییەکـــەی کـــە ئێســـتا ل
خـــودا، پرســـیار دەکات و حـــەزدەکات نـــەزەری خـــودا بزانێـــت 
دەربـــارەی پێغەمبـــەرەکان، خـــوداش بەمشـــێوەیە بـــاس و 
وەســـفی پێغەمبـــەرەکان دەکات.. خـــودا دەڵـــێ، )نووحـــم لـــە 
هەموویـــان خۆشـــتر دەوێـــت لەبـــەر ئـــەوەی ڕزگارکـــەری 
مـــرۆڤ و زینـــدەوەرەکان بـــووە، خۆشەویســـتمە.. زەردەشـــت 
شـــەیدای ڕاســـتی جوانیـــی سروشـــت، دادوەری، ئاشـــتی، 
ژیانـــی جوانـــی مرۆڤایەتییـــە.. ل 36(، جـــەزا جنگیانـــی بـــۆ 
ڕیزگرتـــن لـــە ئافـــرەت و مـــرۆڤ و بەهـــای مرۆڤایەتـــی، 
کـــردووە،  )کـــەژاڵ خـــدر(  بـــە  ئـــەم ڕۆمانـــەی پێشـــکەش 
یـــان هـــەر لـــە الپـــەڕەی یەکەمـــی کتێبەکـــەدا دەڵێ،)دیـــن 
لـــە دیـــدی فەلســـەفیانەی بـــڕوای منـــەوە/ گـــەر بونیـــاد و 
ـــن و  ـــاد و ڕاســـتیی بووب ـــەکان لەســـەر بونی ـــی ئایین دەرکەوتن



ئەدەب و ئایدیۆلۆژیا166

ـــەروەری  ـــرۆڤ و دادپ ـــاری و ســـەرفرازی م ـــاو بەختی ـــە پێن ل
ـــر  ـــەکان پیرۆزت ـــە ئایین ـــە ل ـــوون، کەوات ـــە ب ـــدا هاتبن کۆمەاڵیەتی
)گوتنـــی راســـتییە(.. بـــەم پێیـــە هەرئاینێـــک دژی گوتنـــی راســـتی 
بـــێ، ئـــەوە دژایەتـــی خـــۆی دەکات )گـــەر ڕاســـتی بونیـــادی 
ــتییەکاندا  بـــێ(.. لەبـــەر ئـــەوەی لـــە کـــڕۆک و بونیـــادی ڕاسـ
بزووتنەوەیەکـــی بێئۆقـــرە هەیـــە، هەمیشـــە بـــەدوای ڕاســـتر 
و ڕاســـتردا دەگەڕێـــت، بۆیـــە لۆژیکـــی ڕاســـتی چـــاو لـــە 
ــێ.. ! (.  ــێک ناپۆشـ ــەفە و کەسـ ــن و فەلسـ ــچ ئاییـ ــەی هیـ هەڵـ
دەبینیـــن ڕۆمانەکـــە، پڕاوپـــرە لـــە دەربڕیـــن و پەرەگرافـــی لـــەم 
بابەتانـــە، بـــە بـــڕوای مـــن چەقـــی ئیشـــکردنی ئـــەدەب پێویســـتە 
ـــش  ـــت، جـــەزا جنگیانی ـــەکان بێ ـــاو مـــرۆڤ و بەهـــا مرۆیی لەپێن
لـــەم ڕۆمانەیـــدا زۆر ڕاشـــکاوانە ئـــەم ئامانـــج و مەبەســـتەی 
ـــەم  ـــەکان ئ ـــە هەمـــوو نموون ـــێ ل ـــکاوە، ئەگـــەر دیقـــەت بدەین پێ
ئامانجانـــە بەرچـــاو دەکـــەون، )مـــرۆڤ و ئـــازادی مـــرۆڤ 
و ڕاســـتی( بەهایەکـــی بـــەرز و پیرۆزییـــان هەیـــە، تەنانـــەت 
ــە  ــاو ئامانجـ ــە پێنـ ــەرەکان لـ ــۆ پێغەمبـ ــودا بـ ــفەکانی خـ وەسـ
ــە  ــتووە چونکـ ــە خۆشویسـ ــی بۆیـ ــودا نووحـ ــە، خـ مرۆییەکانـ
ڕزگاریکـــەری مـــرۆڤ و زینـــدەوەرەکان بـــووە، زەردەشـــتی 
بۆیـــە خۆشویســـتووە چونکـــە کەســـێکی یاخـــی و دادپـــەروەر 
ــەردەوام  ــی بـ ــەدا جووڵەیەکـ ــەم ڕۆمانـ ــووە.. لـ ــتگۆ بـ و راسـ
دەبینـــدرێ، جووڵەیـــەک لەپێنـــاو بەدیهێنانـــی گـــۆڕان، گوڕانـــی 
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ژیانـــی مـــرۆڤ بـــەرەو باشـــتر و ژیانێکـــی بەختەوەرانەتـــر، 
ـــۆ  ـــی )کاول ـــە ڕۆمانەکان ـــی هیوابەخـــش وەکچـــۆن ل جووڵەیەک
ـــد(  ـــان )زاهی ـــەک( ی ـــازدە خوڵ ـــان )ی ـــەر( ی ـــە )کیمیاگ ـــۆ( چ ل پۆل
و ئەوانیتـــر، هێڵێـــک دەبینیـــن کـــە )کاولـــۆ( ئیشـــی لەســـەر 
کـــردووە هێڵـــی ئومێدبەخشـــین بـــە مـــرۆڤ، یان بـــە مانایەکیتر/ 
کاولـــۆ پێمـــان دەڵـــێ، گـــەر مـــرۆڤ کۆڵنـــەدات بـــەردەوام بێـــت 
لـــە هەوڵەکانـــی لـــە پێنـــاو گەیشـــتن بـــە ئومێـــد و خەونـــە 
ـــە  ـــازەری ل ـــات.. ســـەفای ئ ـــە دواجـــاردا پێیدەه ـــی، ل گەورەکان
ـــدەکات، دواجـــار  ژوورەکـــەی خـــۆی شۆڕشـــەکەی دەســـت پێ
پەیامەکانـــی دەگەیەنێتـــە دوڕگـــەی عەرەبـــی، مەریـــەم لـــە پێنـــاو 
خۆزگەکانـــی )اللـــۆ( دەســـت لەژیـــان بەرنـــادات و لەپێنـــاو 
ئامانـــج و عەشـــقێکی پیـــرۆز ڕێـــگا ســـەختەکان دەگرێتـــە 
بـــەر، دواجـــار کۆرپەیـــەک بەرهـــەم دەهێنـــێ دەبێتـــە ڕێبـــەر 
ــاچ  ــە خـ ــەی لـ ــاو پەیامەکـ ــە پینـ ــەکان، لـ ــەری مرۆڤـ و پێغەمبـ
ـــەکان  ـــن کـــە هەمـــوو ئایین ـــە شـــتێک فێردەبی ـــەم کتێب دەدرێ. ل
و ئایدیۆلۆژییـــەکان و کتێبـــە ئاســـمانییەکان و جوانییەکانـــی 
سروشـــت و تەنانـــەت هەمـــوو ژیـــان دەبـــێ لەبەرژەوەنـــدی 
مـــرۆڤ بـــن، هیـــچ ئاییـــن و ئایدیۆلۆژیایـــەک لەســـەرووی 
مرۆڤەکانـــەوە نیـــن، هیـــچ مرۆڤێکیـــش لـــە ســـەرووی ڕەخنـــەوە 
ـــڕ  ـــاودار و خەباتگێ ـــە زۆر کەســـایەتی ن ـــەم کتێب ـــە ل ـــە، بۆی نیی
و تەنانـــەت پێغەمبەرەکانیـــش دەدرێنـــە بـــەر ڕەخنـــە و ڕەخنـــە 
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لـــە کار وکـــردەوە  نەشـــیاوەکانییان دەگیرێـــت. بەبـــڕوای مـــن 
لـــە ئەدەبـــی کوردیـــدا هیـــچ ڕۆمانێـــک نابینیـــن هێنـــدەی )مـــن 
چـــۆن گەیشـــتمە الی خـــوا( کـــە مـــرۆڤ و بەهـــای مرۆڤایەتـــی، 
کردبێتـــە ئامانـــج و وەک هێڵێـــک، کـــە لـــە ســـەرەتاوە تـــا کۆتایـــی 
لـــە ســـەری بـــڕوات و لـــەم پێناوەشـــدا ئامانجـــەکان بپێکـــێ.

 بە کوردیکردنی شوناسی هەندێک لە پێغەمبەرەکان. 

لـــە ڕۆمانـــی چـــۆن گەیشـــتمە الی خـــوا، جگـــە لـــەو جوانکارییـــەی 
ــووە،  ــە بەکارهاتـ ــی ڕۆمانەکـ ــان و ئامانجـ ــک و زمـ ــە تەکنیـ لـ
یـــان وڕوژاندنـــی چەنیـــن چەمـــک و بابەتـــی گرینگـــی فەلســـەفی 
ســـەرنجڕاکیش  و  ســـەیر  شـــتێکی  گرینـــگ،  مەعریفـــی  و 
دەبینیـــن، خوێنـــەر دەخاتـــە گومـــان و حاڵەتـــی سەرســـووڕمان 
یـــان شاگەشـــکەبوون، یـــان لەدواجـــاردا چەندیـــن پرســـیار 
لـــە مێشـــک و خەیاڵـــی خوێنـــەر دەوروژێنـــێ ئەویـــش/ بـــە 
ـــە،  ـــە لەوان ـــە پێغەمبەرەکان ـــک ل ـــی شوناســـی هەندێ کوردیکردن
)ئیبراهیـــم پێغەمبـــەر و عیســـا پێغەمبـــەر( کـــە هەردووکییـــان 
ـــە دوو  ـــە دەمـــی خـــواوە ل ـــن، کـــە ل خەڵکـــی ناوچـــەی هەورامان
ـــەوە  ـــان ئەفســـانەی زۆر ســـەرنجڕاکێش دەیانگێڕێت ـــڕۆک ی چی
ئەفســـانەکە  هـــەردوو  کورتـــی  بـــە  هەوڵدەدەیـــن،  لێـــرەدا 

ــەر. ــدەی خوێنـ ــە بەردیـ ــەوە و بیخەیەنـ بگێڕینـ
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 ئەفسانەی )ئیبراهیم پێغەمبەر( 
خـــودا بەمشـــیوەیە باســـی برایـــم دەکات/ برایـــم )ســـەفای 
ئـــازەر( لـــەوڕۆژەوەی چـــاوی هێـــزی بینیـــن و مێشـــکی توانـــای 
بیرکردنـــەوە و زمانـــی توانـــای دووانـــی پێـــدرا، شـــەیدای 
جوانیـــی و سروشـــتی هەورامـــان و نیشـــتیمانەکەی بـــوو، 
هەمیشـــە ئـــەو پرســـیارەی لـــە خـــۆی دەکـــرد )کـــێ دروســـتکەری 
ئـــەم هەمـــوو جوانییەیـــە..؟  ل 37(. ســـەفا کەســـێکی وشـــیار 
بـــووە، یەکـــەم هەنـــگاوی شۆڕشـــەکەی لـــە ژوورەکـــەی خـــۆی 
دەســـتپێدەکات، لـــە شـــەوێکی زســـتان بتەکانـــی ژوورەکـــەی 
ــە،  ــی الویدایـ ــی تەمەنـ ــە هەرەتـ ــە لـ ــکێنێ. لەوکاتـ ــۆی دەشـ خـ
کەســـێکی مەحبـــوب و خۆشەویســـتە، لـــە کاری هـــەرەوەزی و 
ـــدا هەمیشـــە ئامادەبـــووە، وەک کەســـێکی دڵســـۆز و  چاکەکاری
ڕاســـتگۆ نـــاوی دەرکـــردووە، تـــا تەمەنـــی بـــااڵ دەکات ئەمیـــش 
و  ڕزگارکـــردن  پێنـــاو  لـــە  خەمەکانـــی  و  پرســـیارەکان 
ــی  ــەڵ کچێکـ ــن. لەگـ ــر دەبـ ــیارکردنەوەی خەڵـــک گەورەتـ وشـ
شـــۆخ بـــە نـــاوی )زارا( دەبـــن بـــە دوڵبەری یەکتر، عەشـــقەکەیان 
پەرەدەســـەنێ و بڕیـــاری زەماوەنـــد دەدەن. هـــەرزوو زارا 
دەبێتـــە هـــاوڕێ و هاوبیـــری، لـــە ڕۆژی زەماوەندەکەیـــان 
هەمـــوو داب و نەریـــت و ڕێســـا کۆنـــەکان تێکدەشـــکێنن و بـــەو 
ـــەن  ـــوە دەب ـــو ڕەســـمەکە بەڕێ ـــان دەیانەوێـــت ڕێ شـــێوەی خۆی
دەیانەوێـــت ڕێچکـــە کۆنـــەکان بگـــۆڕن و مۆدیلێکیتـــر بـــۆ 
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نـــەوەی ئێســـتا و ئاینـــدە پێشـــکەش بکـــەن، ســـەفا و زارا لـــە 
ــە  ــان بـ ــی خۆیـ ــان ویژدانـ ــت یـ ــان سروشـ ــی بێگیـ ــی بتـ جیاتـ
جوانییەکانـــی  بـــە  سەرســـامن  دەزانـــن،  خۆیـــان  خـــودای 
ـــە  ـــک ل ـــک و بوونەوەرێ ـــوو بوونێ ـــە هەم ـــان وای سروشـــت، پێی
سەروشـــتەوە هاتوونەتـــە بـــوون. باوەریـــان بـــەوە هەبـــوو کـــە 
بـــە  دەســـت  )بڕیاریانـــدا  بگـــۆڕن،  دەڤەرەکەیـــان  دەبـــێ 
ــتییە  ــی و راسـ ــەرەو ئازادیـ ــرۆڤ بـ ــە مـ ــەن کـ ــێک بکـ شۆڕشـ
ســـەرەتای  و  کار  یەکـــەم   )46 بـــەرێ..ل  شـــاراوەکان 
دەســـت  زەماوەندەکەیـــان  ســـەرەتای  لـــە  شۆڕشـــەکەیان 
پێکـــرد، )زارا و ســـەفا( بەڵێنیـــان دابـــوو نەریتێکـــی نـــوێ بـــۆ 
زەماوەندەکەیـــان پێشـــان بـــدەن، لەبەرچـــاوی دانیشـــتوانی 
شـــاردا، ماچـــی دەمـــی یەکتـــری بکـــەن، نەیانهێشـــت جگـــە لـــە 
ڕۆژی  لـــە  بزانێـــت،  نهێنییەیـــان  بـــەم  کـــەس  خۆیـــان 
بـــۆ  نەچـــوون  ئاســـایی  کەســـانی  وەک  زەماوندەکەیـــان 
پەرســـتگا، چـــوون بـــۆ ســـەر ئـــەو کانییـــە و بـــن ئـــەو دارگوێـــزەی 
کـــە جێگـــەی یەکەمیـــن ژوان و یەکەمیـــن ماچییـــان بـــوو، لـــە 
ســـەرەتا تەنهـــا هاورێکانییـــان لەگەڵیـــان ڕۆیشـــتن، بـــەاڵم 
ـــەرەو ئەوشـــوێنە ڕۆیشـــتن،  ـــر وردە وردە خەڵکەکـــەش ب دوات
لەوێـــدا لەبـــەردەم خەڵکـــی شـــار نێـــو دەمـــی یەکترییـــان ماچکـــرد 
ـــد  ـــرد. دوای چەن ـــری شۆڕشـــەکەیان ئاشـــکرا ک ـــام و بی و پەی
ـــری یەکســـانیخوازی و  ـــرد، بی ـــادی ک ـــان زی ـــک هەواداری ڕۆژێ
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مرۆڤدۆســـتییان بـــە خێرایـــی گەشـــەی کـــرد، بـــە کۆمـــەڵ 
هێرشـــیان کـــردە ســـەر پەرســـتگەکان و بـــە خاکەنـــاس و 
چەکـــوش هەمـــوو بتەکانییـــان شـــکاند، دواتـــر لەالیـــەن کوێخـــاو 
ــتگیر  ــەفا( دەسـ ــەوە )زارا و سـ ئاغاکانـــی الدێکانـــی هەورامانـ
کـــران و بڕیـــاری مـــەرگ و هەڵواســـینیان بـــۆ دەرچـــوو، بـــەاڵم 
ـــاوداری ناوچـــەی  ـــی زارا کەســـایەتییەکی ن ـــەوەی باوک لەبەرئ
)بیـــارە( بـــوو نەیهێشـــت بڕیـــاری هەڵواســـینەکەیان جیبەجـــێ 
بکرێـــت و بڕیـــاردرا، کـــە خۆیـــان و هەوادارەکانییـــان خاکـــی 
هاورامانییـــان  بـــن.  شـــاربەدەر  و  جێبهێڵـــن  هەورامـــان 
جێهێشـــت.. لـــە شـــوێنێک گیرســـانەوە، ســـەفا بـــڕوای وابـــوو، 
بـــۆم  هەرشـــوێنێک  لـــە  دەڕۆم  )مـــن  دەیگـــوت  هەروەهـــا 
مـــن  پێدەکـــەم،...  دەســـت  ڕاســـتی  شۆڕشـــی  هەڵکەوێـــت 
خاوەنـــی حەقیقەتێکـــم سروشـــت ســـەرچاوەکەیەتی..ل 54(. 
گەیشـــتنە دەڤەرێکـــی وشـــک و بـــێ ئـــاو، واڵتێکـــی بـــێ هەنجیـــر 
ـــرە  ـــن بی ـــەو شـــوێنەدا چەندی ـــاوی ســـازگار... ل ـــز و کانی و گوێ
ئاویـــان لێـــدا، بـــە پـــووش و پەاڵشـــو دار و بـــەرد و قـــوڕ چەنـــد 
خانوویەکییـــان دروســـت کـــرد، ســـەرەتای ژیانێکـــی نوێیـــان 
ــاو، زەوی،  ــەر ئـ ــە لەسـ ــەو ناوچانـ ــی ئـ ــتپێکرد، خێڵەکانـ دەسـ
ژن، دزی، خەرمـــان ســـووتاندن، لـــە شـــەڕ و تااڵنکردنـــی 
یەکتریـــدا بـــوون.. ســـەفا و زارا و هاوەڵەکانییـــان/ خەڵکەکەیـــان 
کۆکردنـــەوە و قوتابخانـــەی ڕاســـتی و ڕەوشـــتی چاکـــە و 
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دوژمندارەکانییـــان  خێڵـــە  کردنـــەوە.  بـــۆ  مرۆڤدۆســـتییان 
ــان  ــردن یەکترییـ ــان فێرکـ ــرا.. ئەوەیـ ــرد بەبـ ــدا کـ ــەڵ یەکـ لەگـ
خۆشـــبوێ و دراوســـێکاننیان وەک خوشـــک و برا چاولێبکەن. 
لـــەو  منـــی(،  )بـــرای  بڵـــێ  دراوســـێکەی  بـــە  هەرکەســـە 
ــە )بـــرای منـــی(  ــەفا(یان بـ ــر، )سـ ــە دواتـ دەربڕینـــەوە بـــوو کـ
بانـــگ دەکـــرد، تـــا دواتـــر بـــوو بـــە )برایـــم(، )ســـەفا پێغەمبەرێکـــی 
پەیامـــی برایەتـــی بـــوو، هـــەواداری زۆربـــوون، ســـنووری 
ـــوو.. زارا وەک خـــاوەن  ـــراوان ب دەســـەاڵتی یاســـای برایمـــی ف
دەســـتکەوتێکی مـــەزن، بڕیـــاری ســـەرکەوتن و دڵخۆشـــی، 
چاوەکانـــی جوانتـــر کـــرد بـــوون.. قـــژە خاوەکـــەی بەســـەر 
شـــان و ملیـــدا پەخـــش کـــرد بـــوون، چاوەکانـــی لـــە ڕۆژانـــی 
پێشـــووتر ڕەشـــتر کردبـــوون.. دەســـتێکی بـــە دەســـتی ســـەفای 
هاوســـەرییەوە، دەســـتێکی تریشـــی بـــە دەســـتی یەکـــێ لـــە 
پیاوانـــی هاوبـــڕوا و هاوســـەفەر و هاوخەباتییانـــەوە بـــوو.. 
ل55(، کات بەمشـــێوەیە دەڕوات.. دوای ماوەیـــەک برایـــم بـــە 
ـــە  ـــەوە، ل ـــەکان دەگێڕن ـــێ )زارای شـــیرینم.. کاروانچیی زارا دەڵ
واڵتێکـــی زۆر دوور.، لـــە نیشـــتیمانێکی گـــەرم و بـــێ ئـــاو و 
نـــان، بـــێ ســـەوزایی، بـــێ شـــاخ و ڕووبـــار و کانیـــاوی ســـازگار، 
گەلێـــک دەژیـــن پێیـــان دەڵێـــن عـــەرەب، گەلـــە مرۆڤێکـــی زۆر 
و  مرۆڤکوشـــتن  و  دزی  لەســـەر  ژیانییـــان  دواکەوتـــوون، 
ـــدە بەچـــاڵ  ـــە زین ـــەن، کچۆڵ ـــڕەو دەک ـــی پەی یاســـایەکی دڕندەی
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دەکـــەن، بازاڕێکیـــان هەیـــە بـــە نـــاوی )عـــەکاز( هەمـــوو ڕۆژانـــی 
بـــە  تێـــدا هـــەڕاج دەکـــەن..  شـــەمەیەک ئافرەتانـــی هـــەژار 
کورتییەکـــەی دەمەوێـــت بـــڕۆم بـــۆ ئـــەوێ )ئـــەو کۆمەڵـــە 
مرۆڤـــە لـــە نەگبەتـــی و ڕزگار بکـــەم و ئاســـوودەیی وبرایەتـــی 
و وانـــەی مرۆڤایەتییـــان فێربکـــەم..( زارا دەســـتی برایمـــی 
ــەرە  ــەم دەڤـ ــۆ بـ ــم، تـ ــی )برایـ ــرد و گوتـ ــی کـ ــرت و ماچێکـ گـ
بـــە  برایـــم  ببـــڕن..؟(  ســـەرت  لـــەوێ  ناترســـی  نامۆیـــت، 
خۆشەویســـتییەوە وەاڵمـــی پرســـیار و نیگەرانییەکانـــی زارا 
دەداتـــەوە و لـــە هەمانکاتیـــش گرینگـــی پەیامەکەیـــان بـــاس 
هەناســـەم،  )زارای  دەڵـــێ  برایـــم  هەروەهـــا  دەکات.. 
کاروانچییـــەکان دەڵێـــن/ لـــەم دەڤـــەرە ترســـناکە پیاوێکـــی 
زیـــرەک و جەربـــەزە و نەخوێنـــدەوار پەیـــدا بـــووە، چەشـــنی 
ئێمـــە بتەکانـــی قورەیشـــی شـــکاندووە ئـــەو مرۆڤـــەش نـــاوی 
ــری  ــم فێـ ــە، دەچـ ــەی هەیـ ــی ئێمـ ــان پەیامـ ــەد( ە، هەمـ )محەمـ
خوێنـــدەواری و وتـــەی جـــوان و نەخشـــەی شۆڕشـــێکی وەکـــو 
شۆڕشـــەکەی خۆمانییـــان بـــۆ دەکێشـــم.. لەدواجـــاردا، زارا 
بەنیگایەکـــی گـــەرم و بـــە بزەیەکـــی پـــڕ لـــە خۆشەویســـتی و 
ــەر  ــم هـ ــان دەدا.. )برایـ ــم پێشـ ــۆ برایـ ــدی بـ ــواوە ڕەزامەنـ هیـ
ئـــەو ڕۆژە هەوادارانـــی دەنـــگ دا بـــۆ ســـەفەرێکی دوور و 
ـــادە  ـــوێ ئام ـــی ن ـــەرەو جیهانێک ـــوێ، ب ـــۆ شۆڕشـــێکی ن ـــژ ب درێ
بـــن،(.. بەیانییـــەک کاروان ئامـــادەی ســـەفەر بـــوو.. کچۆڵـــە 
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دڵـــدارەکان، چارۆگـــەی ماچییـــان بـــۆ دڵدارەکانییـــان پێچایـــەوە، 
لـــە گۆڕەپانێکـــی فراوانـــدا، حوشـــترەکانییان بەبـــارەوە ئامـــادی 
ــە  ــی لەدواچرکـ ــوون.. برایمیـــش وەک هەوادارەکانـ ــەفەر بـ سـ
باوەشـــێکی گەرمـــی بـــە زارا دا کـــرد و دواماچـــی ماڵئاوایـــی 
کچێکـــی  شـــۆخە  کاروانەکـــە  لەنێـــو  کـــرد..  ســـەفەرەکەی 
گەنمڕەنگـــی پێگەییـــوی مەمـــک هەڵتۆقیـــوی هەورامـــی هەبـــوو، 
کـــە هـــەر لـــە منداڵییـــەوە لەگـــەڵ خێزانەکـــەی دوای پەیامەکـــەی 
ـــوو،  ـــاوی )هاجـــەر( ب ـــە ن ـــەم شـــۆخە کچ ـــوون.. ئ ـــم کەوتب برای
کات  ســـپێردرابوو،  پـــێ  ئـــەرک  وەک  برایمـــی  کۆمەکـــی 
تێپـــەڕی.. شـــەوێک و دوو شـــەو و چەندەهـــا شـــەو.. ڕۆحـــی 
تەنیـــای هاجـــەر شـــەیدای جەســـتەیەکی زبـــری تـــووکاوی 
بـــوو.. )دەیزانـــی برامیـــش بـــێ زارایـــە، ئەویـــش وەک ئـــەو 
ــەری(  ــی )هاجـ ــەی چاوەکانـ ــیار نامـ ــی هۆشـ ــە..( برایمـ تەنیایـ
خوێنـــدەوە، چـــاوە ڕەشـــەکانی هاجـــەر، نامەیەکـــی ئاشـــکرای 
پـــڕ حەزێکـــی شـــەرمنی تێدابـــوون.. ئیتـــر دوای تێپەڕبوونـــی 
ـــی  ـــر تێکەڵبوون ـــو تەنیاییەکـــی کوشـــندەدا، زێت شـــەوەکانی لەنێ
ــان،  ــەزوو ئارەزووەکانییـ ــی حـ ــتە گەرمەکانـ ــگاکان و هەسـ نیـ
شـــەوێک برایـــم رووی کـــردە هاجـــەر و گوتی،)هاجـــەر هەمـــوو 
ــە  ــن لـ ــۆدان، مـ ــە گفتوگـ ــدا لـ ــی منـ ــەک ڕۆحـ ــە تـ ــتەت لـ جەسـ
ـــی هـــااڵوی  ـــی جەســـتە و زریکـــەی ســـوێی مەمـــک و بۆن زمان
ـــەم شـــەوە تاریـــک  جەســـتەت دەگـــەم، وەرە چـــاو نەخشـــین، ئ
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و تەنیایـــە بـــە مـــاچ ڕوونـــاک بکەینـــەوە..ل63(، )برایـــم هـــەر 
ــێ  ــەردا، قاپـ ــی هاجـ ــوێن  خێزانـ ــە شـ ــاردی بـ ــەوە نـ ــەو شـ ئـ
ـــی،  ـــی هەورام ـــە کولێرەیەک ـــد خەپل ـــا و، تاســـێ دۆ، چەن خورم
بـــوون بـــە شـــەکراوی زاوایەتـــی.. پیرۆزییـــان کـــرد و خیـــوەت 
ـــەوە و  ـــان و نیگاگۆڕین ـــێ تێرام ـــوو.. ل65(، دوای کەم چـــۆڵ ب
جوالندنـــی هەســـت و ئارەزووەکانـــی یەکتـــری لەژێـــر ئـــەم 
خیوەتـــی تەنیاییـــە و ڕوخســـارە گەرمەکـــەی مانـــگ و بێدەنگییـــە 
ڕۆمانســـییەکەی بیابانـــدا )برایـــم بـــوو بـــە پارچەیـــەک لـــە 
شـــەهوەتی گڕگرتـــوو، لەســـەر لبـــادە خورییەکـــە هەســـتایە 
ســـەرپێ، وەرە هاجـــەری جـــوان، بـــا پێکـــەوە جەنـــد ڕکات 
نوێـــژی سروشـــت بکەیـــن.. ئـــەو نوێـــژەی خـــودا بـــە کردنـــی 
لێمـــان ڕازی دەبـــێ، ئـــەو بازییـــە ڕۆحییـــە بکەیـــن، خـــودا حـــەز 
بـــە بینینـــی دەکات.. وەرە وا دڵـــم خەریکـــە ببـــێ بـــە پارچەیـــەک 
ئیتـــر   )67 ل  بـــکات  فیچقـــە  ســـینەمەوە  لـــە  و  شـــەهوەت 
هـــەردووک ڕووت دەبنـــەوە، )لـــە یەکـــەم گەیشـــتنی هـــااڵوی 
برایـــم و گۆپکەکانـــی هاجـــەر تەزوویـــەک ئەژنۆکانـــی شـــل 
کـــرد و بەســـەربااڵی تووکنـــی برایـــم نووشـــتایەوە..ل 67(، 
هاجـــەر بـــوو بـــە ژنـــی دووەمـــی برایـــم، کات تێپـــەڕی و 
شـــەوێک لـــە شـــەوانی باوەشـــی ڕووتییـــان، هاجـــەر مـــژدەی 
ســـکپربوونی خـــۆی بـــە برایـــم گەیانـــد، دوای تێپەربوونـــی 
ـــان  ـــا، ناوی ـــە دونی ـــی ســـکپربوون، منداڵێکـــی چاوگـــەش هات کات
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ـــەوەی پەیامەکـــەی  ـــە باڵوکردن ـــم ل ـــا )ســـمایل(، هـــاوکات برای ن
بـــەردەوام بـــوو، )قوتابخانەیەکـــی دانا و ســـەرەتای شۆرشـــێکی 
خێڵـــی  پێهێنـــا..  باوەریـــان  زۆر  کەســـانێکی  دەســـتپێکرد. 
ــان..  ــە تۆقاندنییـ ــە هەڕەشـ ــگ و بـ ــە دەنـ ــی هاتنـ ــش لێـ قوڕەیـ
ئـــەم کـــوردە سەرســـەختە چـــی گەیاندوویەتییـــە ئێـــرە..؟ ل 
71(، ســـمایل پێـــی گـــرت و زمانـــی کەمێـــک پـــژا.. برایـــم بیـــری 
هاوخەباتـــی  و  هاوســـەر  زارای  دابڕانـــی  دەکـــرد،  زارای 
ــەردانی  ــەوە سـ ــە بگەڕیتـ ــدا کـ ــوو، بریاریـ ــڕی بـ ــرەی لێبـ ئۆقـ
ــدا  ــەڵ خۆیـ ــک لەگـ ــە برایـ ــرد کـ ــەر داوای کـ ــکات، هاجـ زارا بـ
ــا  ــوت )نـ ــردەوە و پێیگـ ــەی ڕەتکـ ــم داواکـ ــەاڵم برایـ ــات، بـ بیبـ
ئێـــرەی..(،  شۆڕشـــی  ئاگردانـــی  دڵـــی  تـــۆ  گیـــان  هاجـــەر 
ــی  ــەری گەرمـ ــتان ڕابـ ــە کوردسـ ــازدار لـ ــۆن زارای نـ )وەکچـ
لەگـــەل  برایـــم  هەمانشـــێوە..(،  بـــە  لێـــرە  تـــۆش  شۆڕشـــە 
ــقان و زارا و  ــەوە، عاشـ ــی گەڕانـ ــە هەوادارەکانـ ــک لـ کاروانێـ
ـــردا  ـــی کاروان لەســـەر پشـــکۆی ئاگ ـــە چاوەڕوان ـــەکان، ل خەڵک
بـــوون، کاروان گەیشـــت و هەڵپەڕکـــێ و زەماوەنـــد دەســـتی 
پێکـــرد، دوای باوەشـــێکی گـــەرم و تامـــی ماچەکانـــی برایـــم، 
خویـــان کـــرد بەباوەشـــی کووخەکەیـــان.. زارا هەســـتی بـــە 
ســـاردییەک و نهێنییـــەک کـــرد لـــە برایـــم دا، داوای لێکـــرد 
قســـەی بـــۆ بـــکات.. دواجـــار برایـــم باســـی هەمـــوو شـــتێکی بـــۆ 
کـــرد، لـــە ســـەرەتا زارا زۆر نیگـــەران بـــوو، گلەیـــی و ڕەخنـــەی 
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زۆری لـــە پیـــاوان و برایـــم گـــرت بـــەاڵم، دواتـــر بـــە خاتـــری 
ئـــەو عەشـــقە گـــەورە و ئـــەو تامەزرۆییـــەی بـــۆ برایمـــی هەیـــە 
قەبووڵـــی کـــرد و لەســـەرەتا وایزانـــی ژنـــی دووەمـــی برایـــم 
عەرەبـــە بـــەاڵم، برایـــم پێیگـــوت نـــا عـــەرەب نییـــە، هاجـــەرە، 
هاجـــەری هاوســـەفەر و هابیـــرو هاوکاروانەکەیـــان.. ئیتـــر زارا 
ـــە ســـووتان  ـــوو ل ـــک ب ـــم دەمێ ـــەوەی برای ـــی هاتن ـــە چاوەروان ل
دابـــوو، هەســـتا )چاوەکانـــی ڕەشـــکرد و پرچەکانـــی وااڵ کـــرد، 
لبادێکـــی  لەســـەر  و..  ترازانـــد  سەرســـینگی  دوگمەیەکـــی 
ــرت،  ــم گـ ــە برایـ ــی لـ ــی لێبووردنـ ــە نیگایەکـ ــتوور، چەپکـ ئەسـ
جەســـتە و ڕۆحـــی برایمـــی بـــۆالی خـــۆی راکێشـــا، ل 83(، 
کات تێپـــەڕی و زاراش وردە وردە ســـکی بـــەرز بوویـــەوە، لـــە 
کاتێکـــی بەیەکەوەبوونییـــان برایـــم دەســـتێکی بەســـەر ســـکی 
کۆرپەیـــەش  ئـــەم  گوڵـــم،  )زارای  گوتـــی  و  هێنـــا  زارادا 
ـــە، حەقیقەتـــی سروشـــتە.. ل 85(،  دیارییەکـــی گـــەورەی خودای
کات تێپـــەڕی ڕۆژی هاتنـــی کۆرپەیـــە، بەیانییەکـــی شـــەبەقان 
ــا،  ــە ڕووناکـــی سرووشـــت هەڵێنـ ــاوی بـ ــوو، )ئیســـحاق( چـ بـ
ئـــاوارەی  جەســـتەی  ســـێ  بـــەری  ســـمایل(  و  )ئیســـحاق 
مژدەبەخشـــی  پەیامێکـــی  هەڵگـــری  و  جـــاف  و  هەورامـــی 
مرۆڤـــن ل 86(.. دوای ماوەیـــەک برایـــم بـــە زارای ڕاگەیانـــد، 
کـــە کاتـــی ئـــەوە هاتـــووە ســـەردانی )هاجـــەر و ســـمایل(، 
مەڵبەنـــدی عەرەبـــەکان بکاتـــەوە، کـــە پێیوابـــوو ئێســـتا هەڤـــااڵن 
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و قوتابییەکانـــی بـــێ وانـــەی نـــوێ و بـــێ ڕابـــەرن، دەبـــێ 
بڕواتـــەوە کـــە گڕووتینێکـــی تـــر بـــە شۆڕشـــەکەیان بـــدات، 
بەمشـــێوەیە باســـی محەمـــەدی بـــۆ زارا دەکـــرد و گوتـــی 
)دڵنیـــام محەمـــەد و هەوەاڵنـــی تـــری ئـــەوێ، چاوەروانـــی 
وانـــەی نوێـــی منـــن، محەمـــەد کەســـێکی زرنگـــە، گـــوێ لـــە مـــن 
ــدەوار  ــەو خوینـ ــەوێ دەگـــرێ، ئـ ــەرانی ئـ ــاعیر و نووسـ و شـ
ــەوە  ــە ئێمـ ــتێک لـ ــەر شـ ــیارە، هـ ــێکی هۆشـ ــێ کەسـ ــە وەلـ نییـ
فێردەبـــێ، بەیانـــی بـــە نـــاوی وتـــەی خـــوداوە بـــە خەڵکـــی 
زارا  گەڕانـــەوە،  بـــۆ  ئامادەبـــوو  کاروان   ،)87 ل  دەڵـــێ..! 
ملوانکەیەکـــی لـــە ســـمل و مێخـــەک دروســـتکراو لـــە ملـــدا بـــوو، 
دایکەنـــد گوتی،)هـــا برایـــم ئـــەم دیارییـــە بـــدە بـــە هاجـــەر خانـــم، 
زۆر دەمێکـــە لـــە ئـــاو و هـــەوای هەورامـــان دوورە و بۆنـــی 
مێخـــەک و ســـملی نەکـــردووە پێـــی بڵـــێ، ئێمـــە ســـێ جەســـتەین 
لـــە پێنـــاو بەختیـــاری و ســـەرفرازی مرۆڤـــدا خەبـــات دەکەیـــن.. 
ـــێ  ـــی وشـــک و ب ـــی بیابان ـــە بڕین ـــێ ل ـــد مانگ ل 89(، دوای چەن
ببینـــن،  چـــی  بـــەاڵم  دۆزەخـــی حیجـــاز،  گەیشـــتنەوە  ئـــاو 
قوتابییەکانـــی برایـــم هەریەکـــە و لـــە حەشـــارگەیەک لـــە ترســـی 
ـــوو، هاجـــەر و ســـمایلی  ـــان حەشـــاردا ب قوڕەیشـــەییەکان خۆی
لـــە کونجـــی خیوەتێکـــدا دۆزییـــەوە، لیویـــان وشـــک و برســـی و 
ــووک و  ــە و پەرتـ ــار و قوتابخانـ ــی قوڕەیـــش شـ ــوو، خێڵـ تێنـ
نووســـراوییان بەســـەریەکدا تێکـــدا، کاروانەکـــەی برایمیـــان 
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ئەنفـــال کـــرد، )پیاوەکانیـــان کوشـــت و ئافرەتەکانییـــان بەتـــااڵن 
کـــرد  بەســـتییان  قـــۆڵ  و  گـــرت  بەدیـــل  برایمییـــان  بـــرد 
بـــەاڵم  بکـــەن  ڕزگار  برایـــم  هەوڵیانـــدا  زۆر  هاوەڵەکانـــی 
ســـوودی نەبـــوو، لـــە شـــەوێکی ئەنگوســـتەچاو برایمیـــان بـــە 
زیندوویـــی فڕێدایـــە نـــاو قوواڵیـــی بیرێکـــی پـــڕ دووپشـــک، 
ـــت خـــودای  ـــان دا، ئەوکەســـەی دەیەوێ ـــش فتوای ـــای قوڕەی زان
ـــە و بچـــن  ـــرە دای ـــەو بی ـــێ، شـــەیتان ل ـــی ڕازی ب قورەیشـــی لێ
بەردبارانـــی بکـــەن.. ل 91(، )ڕۆژ بـــە ڕۆژ، ســـاڵ بـــە ســـاڵ، 
ـــە کولتـــوور و یاســـای  ـــم نەبڕایـــەوە، بـــوو ب بـــەرد بارانـــی برای
قوڕەیشـــییەکان.. ئێســـتاش ئیســـالمییەکان، هەمـــوو ســـاڵێ 
ـــم قوڕســـتر  ـــی برای ـــی ســـەر ئێســـکەکانی شـــان و مل بەردەکان
دەکـــەن، هەمـــوو موســـڵمانێک دەچـــێ بـــۆ حـــەج، دەبـــێ ئـــەو 
تاوانـــە لـــە برایمـــی ڕابـــەر بـــکات، بەنـــاوی شـــەیتانەوە ڕەجمـــی 
مامۆســـتای  بیـــرەدا  لـــەو  نازانـــن  حاجییانـــە  ئـــەو  بـــکات، 

محەمەدی ڕابەری موسڵمانەکانی تێدایە.. ل 91(. 

ئەفسانەی )مەریەم و عیسا( 

لـــەم کتێبـــەدا، خـــودا بـــەم شـــێوەیە باســـی مەریـــەم و لـــە 
دایکبوونـــی عیســـا پێغەمبـــەر دەکات.. )اللـــۆ، کـــوڕە جوتیارێکـــی 
هـــەژاری کـــورد، لـــە تـــەک مەریەمـــدا شـــەیدای یـــەک بـــوون.. 
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شـــەیدابوونێک تەنیـــا منـــی خـــودا و خۆیـــان و کێـــوە بەرزەکانـــی 
هەورامـــان و باڵنـــدە و ڕووبـــار و ســـێبەری دارگوێـــز و دەمـــی 
شـــیرینی هەنجیرەکانـــی نەبـــێ، کـــەس بـــەم چیڕۆکـــە نازانـــێ، 
چیڕۆکـــی ئـــەم دوو شـــەیدایە وابـــوو.. ل 100(، ڕۆژێـــک اللـــۆ 
دەســـتی مەریـــەم دەگرێـــت و بـــە پڕتـــاو بـــەرەو لووتکـــەی 
کێوێکـــی بـــەرز، بـــە هەنســـکە بڕکـــێ بـــە بزنەرێـــگای قـــەد 
بـــە  هەرخۆیـــان  لـــەوێ  ئیتـــر  خســـت،  ســـەری  کێوەکـــەدا 
تاقـــی تەنیـــا، دوای تێرامـــان و وەســـفکردنی جوانییەکانـــی 
مەریـــەم، دوای دەربڕیـــن و ســـکااڵو دەردە دڵـــەکان، وردە 
ـــە ئەســـپایی  ـــەم ب ـــر مەری ـــن و ئیت ـــری دەب ـــی یەکت وردە ئاویزان
بـــە دڵـــە خورپێیەکـــی حـــەزاوی، ســـوخمە ســـوورمەییەکەی 
داکەنـــد، دامێنـــی کراســـە کوردییەکـــەی گـــرت و وردە وردە 
ـــی ئاگـــری  ـــۆش هـــەروەک دەروون ـــۆ ســـەرەوە، الل هەڵیکێشـــا ب
گرتبـــێ، بـــە خێرایـــی قـــەدی پشـــتێنەکەی یـــەکااڵ کـــردەوە 
و کـــراس و چۆغەکـــەی داکەنـــد، تێکـــەاڵوی یەکتـــر دەبـــن، 
ڕۆحیـــان بەیـــەک دەگات دوای کەمێـــک بروســـکەیەکی حـــەز، 
زریکەیەکـــی ناســـکی لـــە جومگەکانـــی هەردووکیانـــی دا اللـــۆ 
بەســـەر لەشـــی مەریەمـــدا توایـــەوە..! دوای هێوربوونـــەوە 
اللـــۆ ســـەر بـــەرز دەکاتـــەوە و دەڵـــێ،/ خودایـــە مـــن ســـەرپێچی 
ویســـت و یاســـای تـــۆم نەکـــردووە، اللـــۆ هەرلەوێـــدا دوا ماچـــی 
ـــەی شـــاخێک خـــۆی  ـــی لوتک ـــەم دەکات و لەســـەر بەرزای مەری
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فڕێدەداتـــە خـــوارەوە و هەپـــروون بـــە هەپـــروون دەبـــێ.. 
ـــەم  ـــار و مەری ـــەم کـــوڕە جوتی ـــەوەی کـــە ئ ـــە و ل چونکـــە دڵنیای
کچـــە بەگـــزادە بەیەکگەیشـــتنیان مەحاڵـــە، کۆتایـــی هێنـــان بـــە 
ـــار  ـــش بڕی ـــت، مەریەمی ـــە باشـــترین چارەســـەر دەزانێ ـــی ب ژیان
دەدات، نەگەڕێتـــەوە ئاوایـــی، بەڵێـــن دەدات بـــۆ یادگارییەکانـــی 
ـــە دایـــک و خوشـــکانی هەمـــوو دڵدارەکانـــی  ـــۆ بژیـــت، ببـــێ ب الل
ســـەر زەوی، دەڵـــێ/ دەڕۆم و پەیامـــی خۆشەویســـتی بـــە 
دڵـــدارەکان و بـــە مرۆڤـــەکان ڕادەگەیەنـــم.. ئیتـــر بـــە نـــاو 
شـــاخ و داخـــی ســـەختی هەورامانـــدا ملـــی ڕێگـــەی نادیـــاری 
گـــرت، خـــودا دەڵێ،)لـــە ئاســـمانەوە مـــن بـــۆ ئـــەو عەشـــقە پاکـــە 
دەگریـــام، ڕیگـــەم دایـــە شـــاخی بـــڕی، شـــاری بـــڕی، ڕووبـــاری 
ــتیمانێک، نـــە زمانـــی ئـــەو بـــوو  ــتە نیشـ بـــڕی.. ل 110( گەیشـ
ــاوی  ــە ئـ ــوور، نـ ــە کەلتـ ــان، نـ ــی هەورامـ ــتی جوانـ ــە سروشـ نـ
نـــە بەرگـــی، لـــە تاریکـــە شـــەوێک لـــە کۆاڵنێکـــی تەنگەبـــەر، 
تروســـکایی چرایـــەک ڕایکێشـــا، لـــە دەرگایـــدا، پیرەژنێکـــی پـــرچ 
ــی  ــی نەنکـ ــم وەرە ماڵـ ــی کچـ ــردەوە.. گوتـ ــپی دەرگای لێکـ سـ
ـــەک،  ـــە تێنەدەگەیشـــت.. دوای ماوەی ـــەم زمان ـــەم ل ـــە، مەری خۆت
ڕۆژگار کردنـــی بـــە دوو هـــاوڕێ، بـــە دایـــک و کـــچ، بـــە دوو 
ــوور،  ــەڵ و کولتـ ــاوان و کۆمـ ــتەمی پیـ ــم و سـ ــە زوڵـ ــی لـ یاخـ
دوای ماوەیـــەک مەریـــەم کەمـــێ زمانـــی ئـــەو دەڤـــەرەی پـــژا، 
یاخیبـــوون و  نامـــۆوە چیڕۆکـــی  بـــە زمانێکـــی شکســـتەی 
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ســـەرهەڵگرتنی خـــۆی و خۆکوشـــوتنی اللـــۆی بـــۆ دەگێڕێتـــەوە، 
ــۆی  ــی خـ ــەکان و ئەزموونـ ــان و مەینەتییـ ــرەش ژیـ ــر داپیـ ئیتـ
بەدەســـت پیـــاو و مێـــردەکان و ئەویـــش چیڕۆکـــی خـــۆی 
بـــۆ مەریـــەم دەگێڕێتـــەوە، وردە وردە مەریـــەم ســـکی بـــەرز 
دەبیتـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی مەریـــەم لـــە کوشـــتن ڕزگار بـــکات، 
ــەڕەک الی  ــە گـ ــۆی لـ ــەزای خـ ــە کچـ ــەم دەکا بـ ــرە مەریـ داپیـ
ـــە کاتـــی خـــەو  ژنانـــی عـــەرەب باڵودەکاتـــەوە کـــە کچەزاکـــەی ل
ــو  ــەوەکان وەکـ ــە شـ ــەوێک لـ ــە شـ ــەوە، خـــوداش لـ دەم دەکاتـ
تیشـــکێک لـــە ڕێگـــەی دەمییـــەوە چۆتـــە نێـــو گیانـــی کچەزاکـــەی 
ـــن،  ـــە دەهێن ـــە چیڕۆکەک ـــڕوا ب ـــە ب ـــە.. خەڵکەک و ئیســـتا دووگیان
بـــە پیرۆزییـــەوە ســـەیری مەریـــەم کۆرپەکـــەی نـــاو ســـکی 
دەکـــەن، پـــۆل پـــۆل ســـەردانی ماڵەکـــە دەکـــەن و ئیرەیـــی بـــە 
مەریـــەم دەبـــەن، کـــە ئـــەو کۆرپەیـــەی لـــە ســـکیەتی ئـــەوە 
ــی  ــک بوونـ ــی لەدایـ ــەک، لەکاتـ ــە.. دوای ماوەیـ ــی خودایـ منداڵـ
کۆرپەکـــە ژنـــان دەورەی مەریەمیـــان داوە و منداڵەکـــەی خـــودا 
ـــان  ـــودا پیرۆزیی ـــەم ســـاتەوە وەک خ ـــە یەک ـــەر ل ـــا، ه ـــە دنی دێت
کـــرد.. لەســـەرەتا مەریـــەم دەخـــوازێ نـــاوێ بنێـــت خۆزگـــە.. 
ــە بـــەری خۆزگـــەی خۆیـــی و  ــەم کۆرپەیـ ــتەی ئـ ــەو مەبەسـ بـ
ـــە  ـــێ، خۆزگ ـــی دەڵ ـــەورە  پێ ـــە دایەگ ـــە وات ـــەاڵم ژنەک ـــە.. ب اللۆی
ناوێکـــی کوردییـــە، بـــەم دەڤـــەرە نامۆیـــە، دایەگـــەورە دەڵـــێ/ 
خۆزگـــە بـــە عەرەبـــی یانـــی )عســـی(، ئیتـــر دواتـــر دەگـــۆڕێ بـــۆ 
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)عیســـا( و دەبێتـــە یەکێـــک لـــە پەیامبەرەکانـــی مـــرۆڤ. 
لـــەم دوو چیڕۆکـــەدا دەبینیـــن/ براییـــم پێغەمبـــەر کـــوردە و 
خەڵکـــی هەورامانـــە، مەریـــەم کـــوردە و خەڵکـــی هەورامانـــە، 
عیســـا کـــوڕی اللـــۆ و مەریەمـــە، ئـــەم بـــە کوردیکردنـــی 
کەســـایەتییەکان،  پێغەمبـــەرو  شوناســـی  و  ناســـنامە 
خوێنـــەران  لـــەالی  پرســـیار  و  سەرســـامی  گەورەتریـــن 
دروســـت دەکات، تـــۆ بڵێـــی هیـــچ ســـەرچاوەیەکی مێژوویـــی 
وەک حەقیقەتیـــک لـــە پشـــتی ئـــەم چیڕۆکانـــە هەبـــن...؟، یـــان 
ئـــەم چیڕۆکانـــە وەهمیـــن و نووســـەر وەک چیڕۆکـــی خەیاڵـــی 
ـــگا و میللەتیـــک دەتوانـــی بیانـــکات  دایڕشـــتوون و هـــەر کۆمەڵ
ــان  ــە یـ ــەرە مێژووییانـ ــەم کاراکتـ ــا ئـ ــان..؟ ئایـ ــی خۆیـ ــە هـ بـ
جیهانییانـــە کـــە، مـــەرج نییـــە هەمـــووی کاراکتـــەری ئیجابـــی 
ــەکان  ــایەتییە دیکتاتۆرییـ ــە/ کەسـ ــۆ نموونـ ــن، بـ ــی بـ و مرۆیـ
هەموویـــان فاشیســـت و مرۆڤکـــوژ بـــوون، بـــەاڵم بـــە )ئیجابـــی 
و ســـلبییانەوە( هەموویـــان، بوونەتـــە موڵکـــی مرۆڤایەتـــی 
و مێـــژوو، ئایـــا بـــۆ )برایـــم و عیســـا و مەریەمیـــش( کـــە 
ســـەرچاوەیەکی مێژوویـــی و زانســـتی لـــە پشـــتییانەوە نەبـــێ/ 
وا باشـــتر نەبـــوو وەک موڵکـــی مێـــژوو بمێننـــەوە و بەرگـــی 
هیـــچ قـــەوم و نەتەوەکییـــان لەبـــەر نەکەیـــن..؟ وەاڵمـــی ئـــەم 
پرســـیار و گومانانـــەی خوێنـــەران، بـــۆ نووســـەری ڕۆمانەکـــە 

ــن.  ــی بەجێدەهێڵیـ ــەزا جنگیانـ جـ
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 هەندێ بیرۆکە )ناتەبا(
 

ــی  ــتە و خاڵـ ــە،  ئاراسـ ــەم ڕۆمانـ ــو ئـ ــی نێـ ــدێ دیمەنـ ــە هەنـ لـ
ــە، ــۆ نموونـ ــن بـ ــا دەبینیـ ناتەبـ

1/ زارا لە نیوان )شەش برا و حەوت برادا(

کاتێـــک خەریکـــی خـــۆ ئامادەکردنـــن بـــۆ زەماوەنـــدی زارا 
و ســـەفا، دایکـــی زارا دەڵـــێ )زارا تاقانـــە کـــچ و خوشـــکی 
شـــەش کـــوڕی قـــۆزی منـــە، ل 47( بـــەاڵم، کاتێـــک برایـــم 
ــە  ــەک لـ ــاوە و دوای ماوەیـ ــان ژنـــی دووەمـــی هێنـ ــەر یـ هاجـ
حیجـــازەوە دەگەڕیتـــەوە الی زارا، پێشـــئەوەی باســـی ژن 
هێنانەکـــەی بـــکات، زارا پێـــی دەڵـــێ )برایـــم چیـــت لێقەومـــاوە 
ــاو تـــۆدا  ــە پێنـ بیدرکێنـــە؟ تـــۆ دەزانـــی مـــن بـــۆ تـــۆ چیـــم؟ لـ
ــراو دایـــک  ــەوت بـ ــە کچێکـــی ماڵێکـــی حـ ــردووە؟ تاقـ ــم کـ چیـ
و باوکێکـــی میهرەبـــان بـــووم، ل 76(، خوێنـــەر دەزانـــی زارا 
کچێکـــی تاقانـــەی ماڵەکەیـــان بـــووە، بـــەاڵم ئایـــا خوشـــکی 

ــان حـــەوت؟ ــرا بـــووە یـ شـــەش بـ
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 2/  کوردستان و حوشتر

کاتیـــک )زارا و ســـەفا( لـــە هەورامـــان شـــاربەدەر دەکرێـــن 
و لـــە گـــەڵ هەوادارەکانییـــان  هەورامـــان جێدەهێڵـــن، دەگەنـــە 
شـــوێنێک )دەڤەرێکـــی وشـــک و بـــێ ئـــاو، واڵتێکـــی بـــێ هەنجیـــر 
و گوێـــز و کانیـــاوی ســـازگاری هەورامـــان، ل 54(، هـــەر لـــەو 
دەڤـــەرە کاتێـــک دەیانەوێـــت بـــڕۆن بـــۆ حیجـــاز و لـــەوێ پـــەرە 
بـــە پەیـــام و شۆڕشـــەکەیان بـــدەن کاتێـــک کاروان ئامـــادە 
دەبـــێ بـــە حوشـــتر دەڕۆن، بـــە پێـــی شـــوێنەکە، کـــە وشـــک 
ـــی حوشـــتر، وا پێدەجـــێ دەڤەرێکـــی  ـــاوە و بەکارهێنان ـــێ ئ و ب
بیابانـــی و عـــەرەب نشـــین بێـــت، بـــەاڵم کاتیـــک برایـــم لـــە 
حیجـــاز لـــەالی هاجـــەرە، دەیەوێـــت بگەرێتـــەوە الی زارا و 
نایەوێـــت هاجـــەر لـــە گەڵیـــدا بگەرێتـــەوە، بـــە هاجـــەر دەڵـــێ 
ــی  ــەری گەرمـ ــتان ڕابـ ــە کوردسـ ــازدار لـ ــۆن زارای نـ )وەکچـ
شۆڕشـــە، تـــۆش لێـــرە ســـمبولێکی.. ل 72(. یانـــی بـــە پێـــی ئـــەم 
ـــە کوردســـتانە..! باشـــە  ـــێ ئاوەک ـــەرە وشـــک و ب ـــە دەڤ چیڕۆک
کوردســـتان و حوشـــتر..! ناتەبـــا و نەگونجـــاو دێنـــەوە، یـــان 
ئەوەتـــا دەڤەرەکـــە نابـــێ کوردســـتان بـــێ چونکـــە، حوشـــتر لـــە 
ئـــاو هـــەوای کوردســـتان نـــاژی، یانیـــش گـــەر کوردســـتان بـــی 
ـــە جیاتـــی حوشـــتر، کـــەر و واڵغ  دەبـــێ خەڵـــک و کاروانەکـــە ل

و ئەســـپ بەکاربهێنـــن. 
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 3/ برایم لە نێوان )خودای پەیکەر و خودایەکی وەهمیدا(

بـــە پێـــی چیڕۆکەکـــە برایـــم کەســـێکی وشـــیار و بیرمەنـــد 
و ڕابـــەری شۆڕشـــێک بـــووە، کـــە ئامادەبـــووە لـــە پێنـــاو 
خـــۆی  گیانـــی  مرۆڤـــەکان  بەختـــەوەری  و  دادپـــەروەری 
بەخـــت بـــکات، کاتێـــک لـــە حیجـــاز گەڕاوەتـــەوە الی زارا 
ـــام  ـــێ، )دڵنی ـــی دەکات دەڵ ـــەوێ و قوتابیەکان باســـی، وەزعـــی ئ
محەمـــەد و هاوەاڵنـــی تـــری ڕۆشـــنبیری ئـــەوێ چاوەڕوانـــی 
وانـــەی نوێـــی منـــن، محەمـــەد تاقـــە وشـــەیەک لـــە ئێمـــە فێـــر 
ـــێ، ل  ـــە خەڵکـــی دەڵ ـــەی خـــوداوە ب ـــاوی وت ـــی بەن ـــێ، بەیان دەب
ـــە  ـــاوەڕی ب ـــووە، ب ـــا ب ـــک یاخـــی وری ـــم ڕابەرێ ـــرەدا برای 87( لێ
هیـــچ خودایـــەک نەبـــووە، لـــە هەورامـــان بتـــی ماڵەکـــەی خـــۆی 
و پەرســـتگاکانی شـــکاندووە، چـــۆن ڕێگـــەی بـــە محەمـــەد داوە 
هەرچییـــەک لـــەوان فێـــر ببـــێ بـــۆ بەیانـــی، بەنـــاوی خـــوداوە 
بـــە خەڵکەکـــەی ڕابگەیەنێـــت؟ ئـــەو مـــادام سروشـــتی بـــە 
خـــودای خـــۆی دەزانـــی و بتەکانـــی شـــکاند، نەدەبـــا رێگـــەی 
بـــە محەمـــەد دابـــا کـــە لـــە پشـــتی شۆڕشـــەکەیان خودایەکـــی 

وەهمـــی لـــە بیـــری خەڵکـــی بچەســـپێنێ.
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4/ زیندووکردنـــەوەی ســـەرکردەی سیاســـی و خەلیفـــە دڕنـــدەکان 
لـــە )بەرگـــی ســـەگ و گیانەوەرەکانـــی تـــر..(.

بـــۆ خودایەکـــی دادپـــەروەر و مرڤدۆســـت، کـــە بەهـــای مـــرۆڤ 
بـــە  سروشـــت  و  دابنـــێ  بەهـــاکان  هەمـــوو  ســـەرووی  لـــە 
ســـەرچاوەی بـــوون و جوانییـــەکان بزانێـــت، ئەمـــە کارێکـــی ناتەبـــا 
ــەرکردە  ــە/ سـ ــە، کـ ــە نییـ ــا دادپەروەرانـ ــاوە هەروەهـ و نەگونجـ
سییاســـییەکان بـــە دیکتاتـــۆر و فاشییەکانیشـــەوە، یـــان خەلیفـــە 
ـــی  ـــە بەرگ ـــی و ئەنفالچییەکانیشـــەوە، ل ـــە ئیرهاب ـــە ب ـــدەکان ب دڕن
ئـــەوەی  بکاتـــەوە..!  زیندووییـــان  گیانەوەرەکانیتـــر  و  ســـەگ 
ـــەم  ـــە، ل ـــەم ڕۆمان ـــم لەســـەر ئ ـــە نووســـینی یەکەم ـــت ل ـــرم بێ لەبی
ـــەدا هەڵوێســـتەم لەســـەری کردبـــوو، بۆیـــە نامەویـــت زێتـــری  خاڵ

لەســـەر بنووســـم.

 خودا وەک کاراکتەریکی زیندوو 

لـــە نێـــو ئـــەم ڕۆمانـــەدا، خودایـــەک هەیـــە کاراکتەرێکـــی زینـــدووە، 
قســـە دەکات و مێژوومان بۆ دەگێڕێتەوە، خودایەکی دادپەروەر 
و مرۆڤدۆســـت و ژیاندۆســـتە، کـــە ویســـت و ئامانجـــی ئاشـــتی و 
ئارامـــی و خۆشـــگوزەرانییە بـــۆ مرۆڤـــەکان.. خودایـــەک نییـــە بـــە 
ـــو  ـــکات.. خـــودای نێ ـــەکان ب ـــەڵ مرۆڤ ـــە لەگ ـــر و دۆزەخ مامەڵ ئاگ
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ئـــەم ڕۆمانـــە، نـــە کتێبـــە ئاســـمانییەکان بـــە کتێبـــی خـــۆی دەزانێـــت، 
ــە ماڵـــی خـــۆی دەزانێـــت..  ــەکان بـ ــە مزگـــەوت و کەنیسـ ــان نـ یـ
خـــودا بـــە مرۆڤـــەکان دەڵـــێ، )مـــن هیـــج کەســـم نەکـــردووە بـــە 
ڕابـــەر و نوێنـــەری خـــۆم لەســـەر زەوی، ئێـــوە خۆتـــان پێغەمبـــەر 
بۆخۆتـــان دروســـت دەکـــەن..ل 34(، هـــەر ئـــەو خودایـــە بەرامبـــەر 
شـــەیتانیش دەڵێـــت )شـــەیتان بوونـــی نییـــە، مرۆڤـــە دڕندەکانـــی 
ـــێ مـــن  ـــێ، دەزان ـــەر هۆشـــیار ب ســـەرزەوی شـــەیتانن، مـــرۆڤ گ
ـــەم  ســـەرچاوەی هەمـــوو خۆشـــی و بەختەوەرییەکـــم..ل 131(  ئ
ـــە  ـــەکان ل ـــای مرۆڤ ـــرۆڤ و بەه ـــە، م ـــەوە نزیک ـــە مرۆڤ ـــە ل خودای
ســـەرووی هەمـــوو شـــتێکەوە دەبینێـــت، پێیوایـــە مـــرۆڤ بـــۆ ئـــەوە 
هاتۆتـــە دونیـــا کـــە ئـــازاد و سەربەســـت بێـــت، خـــاوەن ئیـــرادە 
و بڕواکانـــی خـــۆی بێـــت، بەمانایـــەک، ئـــەو خودایـــە دەیەوێـــت 
پێمـــان بڵێـــت )هەمـــوو مرۆڤێـــک خـــۆی خـــودای خۆیەتـــی و 
لـــەم ڕۆمانـــەدا  مرۆڤایەتیـــش خـــودای هەمـــوو مرۆڤەکانـــە(، 
دەکـــرێ ئـــەم خـــودا دادپـــەروەرە کەســـێکی وشـــیاری نێـــو ژیـــان 
بێـــت، یـــان خـــودی نووســـەر خـــۆی بێـــت، بیەوێـــت لـــە ڕێگـــەی 
ئـــەم ڕۆمانـــەوە قســـەمان بـــۆ بـــکات، چونکـــە هەمـــوو دەقێکـــی 
ــەر زۆر  ــارە، نووسـ ــە و گوفتـ ــک قسـ ــری کۆمەڵێـ ــی هەڵگـ ئەدەبـ
ـــەک  ـــچ خودای ـــە هی ـــەم ژیان ـــت )ل ـــان بڵێ ـــت پێم ڕاشـــکاوانە دەیەوێ
ـــان  ـــی خۆت ـــن، ویژدان ـــان خـــودای خۆتان ـــوە خۆت ـــە( ئێ ـــی نیی بوون
ــەر(   ــۆدا و ڕابـ ــە )خـ ــە الوازی خۆتانـ ــوە لـ ــە، ئێـ ــۆدای خۆتانـ خـ
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ـــەدا  ـــەم ڕۆمان ـــە رۆشـــنی ل ـــەن، زۆر ب ـــان دروســـت دەک ـــۆ خۆت ب
ـــە، یاســـای خـــودا یاســـای  ـــان پێدەڵیت،)مـــرۆڤ هـــەر مرۆڤ ئەوەم
مرۆڤایەتییـــە، جیـــاوازی لـــە نیـــوان ڕەش و ســـپی و فەلـــە و 
موســـلمان و زەردەشـــتی و جوولەکـــەدا نییـــە، ئیـــوە ئـــەم هەڵەیـــە 
ــارە  ــەن.. ل 160(، دیـ ــە دروســـت دەکـ ــەم جیاوازییـ ــەن و ئـ دەکـ
نووســـەری ئـــەم کتێبـــە بـــە وشـــیارییەکی قووڵـــەوە ئـــەم کتیبـــەی 
ــودا(ی  ــی )خـ ــە چەمکـ ــتیار کـ ــی زۆر هەسـ ــیوە و بابەتێکـ نووسـ
کردۆتـــە کـــرۆک و ناوەڕۆکـــی ڕۆمانەکـــەی، ئـــەو مەبەســـتی نییـــە 
ئـــەوە ســـاخبکاتەوە ئایـــا بوونـــی خـــودا بوونێکـــی مادییـــە یـــان 
ــی  ــە الهووتـ ــەم چەمکـ ــاخکردنەوەی ئـ ــک، سـ ــم و میتافیزیـ وەهـ
ـــوان  ـــە نێ ـــودا ل ـــی خ ـــە.. چەمک ـــان نیی و فەلســـەفییانە ئیشـــی ڕۆم
ــیاری  ــەی وشـ ــەیەکە، لەوەتـ ــدا، کێشـ ــادی و وەهمیـ ــی مـ بوونێکـ
و مەعریفـــە ســـەریان هەڵـــداوە بـــە ناجێگیـــری و نائەنجامـــی 
ماوەتـــەوە، بیرمەنـــد و فەیلەســـوفەکان دابەشـــبوون بەســـەر دوو 
بـــەرەی دژ بەیـــەک، بـــە بـــڕوای مـــن هـــەرواش دەمێنێتـــەوە، بـــەدەر 
لـــە مەســـەلەی خـــودا/ یەکێـــک لـــە کیشـــەکانی مـــرۆڤ ئەوەیـــە/ 
لەوەتـــەی توانـــای بیرکردنـــەوەی پەیـــدا کـــردووە، نەیتوانیـــوە 
ســـوود لـــە جوانییـــەکان و خۆشـــییەکانی ژیـــان وەربگرێـــت، 
هەمیشـــە ئیشـــی لەســـەر الیەنـــە ســـلبییەکان کـــردووە، شـــەڕ 
و کوشـــتن و کاوڵـــکاری، هـــەر بۆیـــە چەمکەکانـــی بەهەشـــت و 
دۆزەخییـــان داهێنـــاوە، مـــرۆڤ هەڵبـــژاردە بەدەســـت خۆیەتـــی/ 
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ـــە هەمـــوو  ـــە بەهەشـــت، ســـوود ل ـــکات ب ـــی ژیانـــی خـــۆی ب دەتوان
ـــکات  ـــز ب ـــازاد بژیـــت، خۆشەویســـتی و ڕی ـــەکان ببینیـــت، ئ جوانیی
بـــە بنەمـــای پەیوەندییـــە کۆمەاڵیەتییـــەکان، شـــەڕ و کوشـــتن 
بوونـــی نەمینێـــت، موڵکدارێتـــی ببێتـــە گشـــتی، مرۆڤـــەکان لـــە 
مـــاف یەکســـان بـــن، جیاوازییـــەکان بـــە پاســـاوی بـــێ بنەمـــا 
نەمێنـــن، لـــە بەرامبەریشـــدا، دەتوانـــێ پێچەوانـــەی ئـــەم بەهەشـــتە 
دۆزەخێـــک بـــۆ خـــۆی دروســـت بـــکات، کـــە جـــەزا جنگیانـــی زۆر 
بـــە ڕۆشـــنی دەیەوێـــت لـــەم ڕۆمانەیـــدا ئـــەم پەیامـــەی بگەیەنێـــت، 
مەبەســـتییەتی ئـــەوە بڵـــێ )مـــرۆڤ دەتوانـــێ ژیانـــی خـــۆی بکاتـــە 
بەهەشـــتێکی واقعـــی، کـــە هەمـــوو خۆشـــییەکان و جوانییەکانـــی 
ـــەوە وێنـــەی بەهەشـــتی  ـــە ئاگاهان ـــە ب ـــادا فەراهـــەم بێـــت..(  بۆی تی
کێشـــاوە، )ئـــای خۆشـــە لـــە بەهەشـــتدا هـــەژاری و دەوڵەمەنـــد 
نییـــە، بۆیـــە هەمووکـــەس زەردەخەنـــەی لەســـەر لێـــوە... تـــا دواتـــر 
دەڵـــێ چەنـــد خۆشـــە ســـەرزەویش وابوایـــە، مرۆڤـــەکان یەکترییـــان 
خـــۆش بویســـتایە ژیـــان بـــێ گرفـــت و شـــەڕەبەرژەوەندی بوایـــە 
)مـــرۆڤ  بڵێـــت  پێمـــان  مەبەســـتییەتی  بەمانەیـــەک   ،)155 ل 
ـــە  ـــە بەهەشـــت(، وات ـــکات ب ـــکات بی ـــت ســـەرزەویش وا لێب دەتوانێ
ژیانـــی خـــۆی وەک بەهەشـــت لێبـــکات.. لـــە هەمـــان الپـــەڕە دەڵێـــت 
)ئـــای مـــرۆڤ زاڵمـــە، هـــەر لەبـــەر بەرژەوەنـــدی خۆیـــان. ئـــەو 
ــە  ــان لـ ــای ژیـ ــە دۆزەخ..( بەمانـ ــردووە بـ ــەیان کـ ــە خۆشـ جیهانـ
ـــی  ـــی ژیان ـــەوە مـــرۆڤ خۆیەت ـــەاڵم ئ ـــە، خۆشـــە، ب ـــدا جوان بنەڕەت
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خـــۆی ناخـــۆش دەکات و دەیـــکات بـــە دۆزەخ، ئەگەرنـــا لـــە 
ـــە،  ـــان نیی ـــە دۆزەخ( بوونیی ـــە بەهەشـــت، ن ـــە خـــودا، ن ـــدا )ن بنەڕەت
مـــرۆڤ خـــۆی خـــودا بۆخـــۆی دروســـت دەکات، خـــۆی دەتوانـــێ 
ژیانـــی خـــۆی بـــکات بەهەشـــت، یـــان بیـــکات بـــە دۆزەخ. جـــەزا 
ـــەم  ـــە زۆر بـــە ڕۆشـــنی ئ ـــە دوا دێرەکانـــی ئـــەم ڕۆمان جنگیانـــی ل
پەیامەمـــان پێڕادەگەیەنێـــت و دەڵیـــت )ڕاســـتە مرۆڤـــەکان، ئـــەو 
ســـاتانەی لـــە گرفتەکانـــی ژیانـــدا بـــێ توانـــا دەبـــن، پەنـــا بـــۆ توانـــا 
ـــە فەیلەســـوف  و گەورەیـــی خـــوا دەبـــەن.. ل 167( کـــە زۆرێـــک ل
و بیرمەندەکانـــی باوەڕیـــان بـــە بوونـــی خـــودا نییـــە، هەمـــان ئـــەو 
ـــاخ،  ـــە )فیورب ـــووە لەوان ـــان هەب ـــەو ڕۆمانەی ـــو ئ ـــەوەی نێ بیرکردن
مارکـــس و ئەنجلـــس، فرۆییـــد، نێچـــە..( و زۆرانییتـــر، خاڵێکیتـــر 
کـــە زۆر دروشـــاوەیە لـــەم ڕۆمانـــەدا ئەوەیـــە، کاراکتەرەکانـــی 
ـــان  ـــی خـــودا و پەیوەندیی ـــە بوون ـــەر ب ـــە لەبەرامب ـــەم ڕۆمان ـــو ئ نێ
لەگـــەڵ خـــودادا، ئـــازاد و سەربەســـتن، بەمانایـــەک، کەســـەکان 
ــت  ــەکان بـ ــە کەسـ ــک لـ ــن، هەندێـ ــەوەی خۆیانـ ــاوەن بیرکردنـ خـ
ــک باوەڕیـــان بـــە خـــودای ئاســـمان هەیـــە،  دەپەرســـتن، هەندێـ
ــەک  ــن، بەمانایـ ــان دەزانـ ــودای خۆیـ ــە خـ ــت بـ ــک سروسـ هەندێـ
ــتکراو نیـــن، بوونیکـــی کۆمەاڵیەتـــی  کەســـەکان فەیـــک و دروسـ
زیندووییـــان هەیـــە. هەڵقـــوواڵوی نێـــو کۆمەڵگـــە و زەمـــەن و 
شـــوێنی خۆیانـــن، ئـــەوەش چێژێکـــی زێتـــری بـــە ڕۆمانەکـــە 

بەخشـــیوە.
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 یاخیبوون 

ــی  ــو )ڕۆمانـ ــراوە لەنێـ ــەر کـ ــی لەسـ ــە ئیشـ ــر، کـ ــی تـ چەمکیکـ
چـــۆن گەیشـــتمە( الی خـــوا، ئەویـــش یاخیبوونـــە، هەمـــوو 
پشـــت  لـــە  گەورەیـــان  هۆشـــیارییەکی  یاخیبوونەکانیـــش 
بـــووە، یـــان ئامانجێکـــی گـــەورەی لـــە پشـــت بـــووە، پاڵەوانـــە 
ســـەرەکییەکەی ڕۆمانەکـــە کەســـێکی یاخـــی بـــوو، ژیانـــی ژێـــر 
دەســـەاڵتی سیاســـییە قاچاغجییـــەکان و بازرگانەکانـــی جەنگـــی 
ڕەتکـــردەوە، ســـەری خـــۆی هەڵگـــرت و ســـەفەری کـــرد بـــۆ 
شـــوێنێک کـــە، ئـــازادی مرۆڤـــی تیـــا دەســـتەبەربکات، وەک 
مـــرۆڤ خـــۆی خاوەنـــی ئیـــرادە و بڕیارەکانـــی خـــۆی بیـــت.. 
زەردەشـــت مرۆڤێکـــی یاخـــی بـــوو، یاخـــی لـــە بێـــدادی و ســـتەم 
ـــە دەســـتهێنانی، ئاشـــتی و  ـــۆ ئامانجـــی ب و زۆرداری، یاخـــی ب
بەختـــەوەری مرۆڤـــەکان، برایـــم پێغەمەبـــەر کەســـێکی یاخـــی 
بـــوو، خەباتکـــردن بـــۆ ڕزگاری مـــرۆڤ لەدەســـت کۆیلەتـــی، 
ــانی مرۆڤـــەکان.. مەریـــەم کەســـێکی یاخـــی  ــازادی و یەکسـ ئـ
بـــوو، بڕیـــاری دا/ لـــە پێنـــاو خۆزگـــەکان و یادەوەرییەکانـــی 
اللـــۆی دڵداریـــدا بژیـــت، ببێـــت بـــە دایـــک و خوشـــکانی هەمـــوو 
دا  بڕیـــاری  خـــۆی  وەک  یـــان  ســـەرزەوی،  دڵدارەکانـــی 
ــڕوا و  ــەدات و بـ ــتی، کۆڵنـ ــە پێغەمبـــەری خۆشەویسـ ببێـــت بـ
ــە مرۆڤەکانـــی گـــۆی  ــتی بـ ــەر ەڵبگرێ پەیامـــی خۆشەویسـ سـ
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زەمیـــن ڕابگەیەنێـــت، دایـــە گـــەورە )پیرەژنـــە عەرەبەکـــە( 
ـــاوان،  ـــرد و پی ـــە دەســـەاڵتی مێ ـــوو، یاخـــی ل کەســـێکی یاخـــی ب
ــەفیە  ــتەم.. )سـ ــە زۆرداری سـ ــی لـ ــوور، یاخـ ــەڵ و کولتـ کۆمـ
و کەنـــان( دوو کەســـی یاخـــی بـــوون، بەتایبـــەت ســـەفیە، 
ــی  ــا مرۆییەکانـ ــەهوانییە نـ ــارەزووە شـ ــەر ئـ ــوو بەرامبـ یاخیبـ
محەمـــەد، هەروەهـــا مەبەســـتی بـــوو ویســـتەکانی کەنانـــی 
مێـــرد و خۆشەویســـتی بگەیەنیتـــە ســـەر و خـــۆی نـــەدات 
بـــە دەســـتەوە. لـــەم ڕۆمانـــەدا تەنانـــەت خـــوداش مرۆڤـــە 
یاخییەکانـــی خۆشویســـتووە، بـــە کەســـانی نزیـــک لەخـــۆی 
زانیـــون، خـــودا دەڵێ،)مـــن مرۆڤـــم بـــە ئـــازادی دروســـتکردووە، 
مرۆڤـــی ئازادیخـــوازم خۆشـــدەوێ، ئـــەو مرۆڤـــە یاخییانـــەی 
لـــە چەوتـــەکان یاخـــی دەبـــن و لـــە ڕاســـتییەکان بێدەنـــگ 
نابـــن، لـــە منـــەوە نزیکـــن و خۆشەویســـتی منـــن ل 130(. 
پشـــت  لـــە  ئامانجێکیـــان  یاخیبوونـــەکان  هەمـــوو  دەبینیـــن 
ــاو  ــە پێنـ ــووە لـ ــا بـ ــان تیـ ــی ئەوەیـ ــان ئامادەیـ ــووە، زۆرێکیـ بـ
ــت  ــە زەردەشـ ــۆ نموونـ ــن.. بـ ــەریان دابنێـ ــان سـ ئامانجەکانییـ
ـــا  ـــرۆڤ شۆڕشـــی پەرپ ـــەوەری م ـــەروەری بەخت ـــاو داپ ـــە پێن ل
برایـــم  بـــووە،  قوربانییـــەک  هەمـــوو  ئامادەیـــی  کـــردووە، 
بـــە هەمـــان شـــێوە، بریاریـــدا یەکـــەم کـــەس بێـــت بتـــەکان 
بشـــکێنێت و شۆڕشـــێکی فیکـــری و بەرهەمـــدار بـــۆ هەمـــوو 
مرۆڤایـــەت هەڵگیرســـێنێت. ژیـــان پێویســـتی بـــە بەردەوامـــی 
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ــیاری  ــی وشـ ــە جووڵەیەکـ ــتی بـ ــە، گۆڕانیـــش پێویسـ و گۆڕانـ
ـــە، لەگـــەڵ هـــەر بزاوتێکـــی یاخیبوونیـــش وشـــیاری  و مەحکەم
ســـەرهەڵدەدات. هەمـــوو کردارێکـــی یاخیبوونیـــش کۆمەڵێـــک 

ــاراوە.  ــە ئـ ــی دەهێنێتـ ــای مرۆیـ بەهـ

 شۆڕشی ئیسالم و ئایەتی )ئەنفال(

ـــاو  ـــە )شۆڕشـــی ئیســـالم( ن ـــی ئیســـالم ب ـــەم نووســـینەم ئایین ل
دەبـــەم، چونکـــە لـــە ڕاســـتیدا سۆڕشـــێک بـــووە وەک هـــەر 
ــووە..  ــەک بـ ــراو و بەرنەمەیـ ــاوەن رێکخـ ــر، خـ ــێکی تـ شۆڕشـ
ئامانجیشـــییان گەیشـــتن بـــووە بـــە دەســـەاڵت، ئـــەم خاڵـــە 
ـــا ئێســـتاش  ـــر، ت ـــە ئایینەکانیت ـــەوە ل ـــا دەکات ـــی ئیســـالم جی ئایین
ئـــەم ئامانجـــە پەیـــڕەو دەکـــەن، لـــە هەمـــوو ئـــەو واڵتانـــەی کـــە 
ـــە لەســـەر  ـــەو واڵت ـــااڵ دەســـتە، دەســـتووری ئ ـــدا ب ئیســـالم تیای
هیچـــکام  وە  داڕیـــژراوە،  ئیســـالم  ســـەوابتەکانی  و  بنەمـــا 
ــەت(  ــن لـــە دەوڵـ ــری )جیـــای دیـ لـــەو واڵتانـــە ئامادەنیـــن بیـ
ـــاڵو  ـــە شـــێوەیەکی بەرب ـــە ب ـــەم واڵتان ـــە ل ـــەن.. بۆی ـــووڵ بک قەب
ـــە  ـــەر بۆی ـــت. ه ـــان پێشـــێل دەکرێ ـــەکان و هاوواڵتیی ـــی تاک ماف
دەبینیـــن تـــا ئێســـتا لەنێـــو ئیســـالمییەکان ڕێکخـــراو لـــە دوای 
ڕێکخـــراو دروســـت دەکرێـــن.. بۆنموونـــە )قاعیـــدە و ئەنســـار و 
داعـــش( نموونـــەی زینـــدوون، کـــە لەســـەرەتای دروســـتبوونی 
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ئیســـالم تـــا ئێســـتا کتێبـــی قورئـــان بـــە بەرنامـــەی خۆیـــان 
دەزانـــن، لەنێـــو قورئانیشـــدا، ئایەتـــی ئەنفـــال زۆرتریـــن ئیشـــی 
پێکـــراوە.. ئێمـــە لـــەم کورتـــە نووســـینەی ئـــەم بەشـــەمان، 
نامانەویـــت لەســـەر مێـــژووی ئیســـالم و گەشـــە و هەمـــوو 
کاروکردەوەکانییـــان قســـە بکەیـــن، دەکـــرێ ئـــەوەش بڵێیـــن، 
کـــە ئیســـالم لەســـەرەتای دروســـتبوونییان هەنـــدێ کاری 
باشـــییان کـــردووە لەنێـــو دوورگـــەی عەرەبـــی، بـــۆ نموونـــە 
و  ئافرەتـــان  بەچاڵکردنـــی  زینـــدە  دژی  بـــە  )وەســـتانەوە 
شـــکاندنی بتەکان و وشـــکارکردنەوەی خەڵک و زۆرشـــتیتر...( 
هەرچەنـــدە بـــە بـــڕوای مـــن، دواتـــر ئیســـالم بـــە جۆرێکیتـــر 
ـــدا،  ـــەرەی پێ ـــرد و پ ـــڕەو ک ـــی پەی ـــی ئافرەتان ـــدە باچاڵکردن زین
بەهـــۆی هێنانـــی چەندیـــن ژن لەالیـــەم محەمـــەد پەیامبـــەری 
ئیســـالم و لـــە نێویانـــدا منداڵێکـــی نـــۆ ســـاڵە و دواتـــر بـــە 
یاســـاکردن و حەاڵڵکردنـــی چـــوار ژن بـــۆ هەرپیاوێـــک لـــە 
یـــەک کاتـــدا، بەهەرحـــال ئێمـــە دەمانەوێـــت لەســـەر ســـووڕەتی 
ـــەم  ـــال بوەســـتین و چونکـــە زۆرتریـــن کاری پێکـــراوە و ل ئەنف
ڕۆمانەشـــدا ڕووبەرێکـــی بەرینـــی داگیـــر کـــردووە. نووســـەر 
ئەنفـــال  ئایەتـــی  ئـــەم ڕۆمانـــەدا دەربـــارەی  پێشـــەکی  لـــە 
ــی  ــەو تااڵنـ ــواوە، ئـ ــاوی خـ ــە نـ ــال بـ ــوورەتی ئەنفـ ــێ، )سـ دەڵـ
ـــدا دەســـتییان دەکـــەوت،  ـــە جەنگەکان ـــرد ل ـــەی حـــەاڵڵ ک دزییان
ئەمـــە تاکتیـــک بـــوو بـــۆ ســـەربازانی ئیســـالم لـــە داگیرکـــردن 
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و جەنگەکانـــدا ئازایانـــە بجەنگـــن، نـــەک لـــە پێنـــاو خـــودادا، 
ــرەت و  ــی ئافـ ــی و کۆیلەکردنـ ــتکەوت و تااڵنـ ــاو دەسـ ــە پێنـ لـ
پیـــاودا.. ئـــەم ســـوورەتی )ئەنفـــال( ە بـــە شـــێوەیەک ســـەربازان 
مۆڕاڵـــی  کۆنتڕۆلـــی  دەکـــرد،  هـــار  ئیســـالمی  ســـەرانی  و 
ـــە ئامێرێکـــی  ـــوون ب ـــەوە ب ـــە مرۆڤ ـــان و ل ـــی داتەپ مرۆڤایەتییان
کوشـــندە و ئاژەلێکـــی دڕنـــدە.. ل 10(. هەروەهـــا خـــوداش 
لەنێـــو ئـــەو ڕۆمانـــە ڕەخنـــە لـــە کاروکردەوەکانـــی محەمـــەد 
دەگـــرێ و دەڵـــێ )محەمـــەد، شـــەڕو ئەنفالـــی بـــە نـــاوی منـــەوە 
کـــردووە، مرۆڤەکانـــی ناعەرەبـــی چەوســـاندووەتەوە، مـــن 
ـــە یەکســـانی ســـەیری  ـــەم. ب ـــەک دروســـت دەک ـــرۆڤ وەک ی م
ڕەنگـــەکان دەکـــەم، ئەوکارانـــەی محەمـــەد کردوویەتـــی لەگـــەڵ 
ویســـتی منـــی خـــودادا ناگونجێـــن.. محەمـــەد خـــۆی کـــرد بـــە 
ـــەد  ـــرد... محەم ـــان پێک ـــن و کەســـانێکی زۆر بڕوای ـــەری م نوێن
ـــە  ـــش ئیســـالمی ب ـــی پێ ـــری دینەکان ـــی هێشـــاندم، هەڵگ زۆر دڵ
کافـــر و فتـــوای کوشـــتنی دان واڵتـــی داگیـــر کـــرد و ســـامان 
و بژێـــوی میللەتانـــی تـــری زەوت کـــرد... ئەمانـــە لـــە یاســـای 
ــە دزی  ــی بـ ــال ڕەوایەتـ ــوڕەتی ئەنفـ ــن، سـ ــودادا نییـ ــی خـ منـ
ــری  ــن نییـــە، لەبـــەر خاتـ ــتی مـ ــە و ویسـ ــی دەدا، قسـ و تاالنـ
بـــازاڕی قوڕەیـــش و دڵـــی بازرگانەکانـــی، بـــە پـــارە شـــاعیرێک 
ــی و  ــۆن دزی و تااڵنـ ــن چـ ــیوە، مـ ــی نووسـ ــوڕەتی ئەنفالـ سـ
هەڕاجکردنـــی ئافرەتـــان حـــەاڵڵ دەکـــەم، چـــۆن کوشـــتن و 
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منـــداڵ هەتیوکـــردن، ڕێگـــە پێـــدەدەم..؟(، شـــەڕی خەیبـــەر، 
ــژووی  ــی مێـ ــو فتوحاتەکانـ ــە لەنێـ ــەڕانەی کـ ــەو شـ ــە لـ یەکێکـ
ئیســـالم شـــوێنێکی دیـــاری هەیـــە، یـــان چیڕۆکـــی )ســـەفییەی 
ــە  ــاس لـ ــەش بـ ــەم کتیبـ ــی(، لـ ــوڕی ئەلڕەبیعـ ــی کـ ــی کەنانـ ژنـ
کورتـــی  بـــە  دەکات،  خەیبـــەر  شـــەڕی  ســـەفیە  چیڕۆکـــی 
ــد ڕۆژە ئـــەم دوو عاشـــقە  ــە، )واچەنـ بەمشـــێوەی خوارەوەیـ
هـــااڵوی گەرمـــی دەروونـــی یەکتـــری هەڵدەمـــژن، تێـــر لـــە 
مـــاچ و بـــاوەش و ســـینەی یەکتـــری ناخـــۆن لـــەوە دەچـــێ 
ــورت  ــراوە کـ ــەردە کـ ــازە لەپـ ــووک و زاوا تـ ــەم بـ ــی ئـ تەمەنـ
ـــە  ـــی هێرشـــی شمشـــێر ب ـــە دەنگ ـــی زوو دەنگ ـــێ...( بەیانییەک ب
ـــازە خـــۆر  ـــازە بەت ـــە، ت ـــی ئیســـالم بەرێوەی دەســـتە ئەنفالکەران
ـــە  بەســـەر ســـنگە لماوییەکانـــی خەیبـــەردا پەخـــش بـــووە.. بەرل
هێرشـــەکە سەرلەشـــکرەکەیان وتەیـــەک بـــۆ ســـەربازەکان 
ئـــەی ســـەربازانی  پێشـــکەش دەکات و دەڵێـــت، )گوێگـــرن 
ئیســـالم، خێڵـــی خەیبـــەر جگـــە لـــەوەی زۆربەیـــان جوولەکـــەن، 
مـــاالت و حوشـــتری زۆرن..  خاوەنـــی ســـامان و زێـــڕ و 
خانمانییـــان، ئـــا خانمانییـــان ژن و کچۆڵەکانییـــان شـــۆخن، 
ـــە دوورەوە دەپەرێنـــن... غەزایـــە هەمـــوو  شـــۆخییەک نێرینـــە ل
ــە.. حەاڵڵـــە و هەمـــوو  شـــتێ بـــۆ ســـەربازانی ئیســـالم ڕەوایـ
شـــتێ لـــە پێنـــاو خودایـــە.. ل135(، ئیتـــر لـــە بەیانییەکـــی زوو 
خەڵـــک لـــە باوەشـــی گەرمـــی خـــەودا دەبـــن، غـــەزا و هێرشـــەکە 
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دەســـت پێـــدەکات، کـــۆاڵن و ماڵـــەکان ســـوور دەبـــن بەخوێـــن، 
کەنـــان دەزانـــێ تـــازە هەرچییـــەک بـــکات ســـەفیەی شـــۆخ و 
نـــازداری لەدەســـتچووە، بۆیـــە دوا مـــاچ لـــە ســـەفییە دەکات و 
بەڵێـــن دەدات تـــا دوا هەناســـە مقاوەمـــەت بـــکات و بەرگـــری 
ـــە قوژبنێکـــەوە  ـــکات، ســـەفییەش ل ـــان ب ـــوون و کەرامەتیی ـــە ب ل
خـــۆی دەشـــارێتەوە، دەبینێـــت بـــاوک و مێردەکـــەی چـــۆن 
ـــەن و ســـەری شمشـــێر بەدەســـتەکانی  ـــە بەرگریدەک جوامێران
ـــەدووان و  ـــەک و ن ـــەاڵم، نەی ـــن ب ســـەربازانی ئیســـالم دەپەڕێن
ـــاوک و مێردەکـــەی  ـــت ب ـــەوە دەبینێ ـــە بەرچاویی ـــر ب ـــە دە، ئیت ن
خەڵتانـــی خوێـــن دەکرێـــن و دەکوژرێـــن، دواتـــر ســـەربازێک 
ســـەفیە دەدۆزێتـــەوە و هەرلەوێـــدا ئیغتســـابی دەکات، پاشـــان 
ــتێک  ــوو شـ ــە هەمـ ــت و کـ ــل دەیگرێـ ــە دیـ ــان بـ ــە قژڕاکێشـ بـ
ـــی  ـــدە شـــۆخە دەڵێ ـــەوە، ســـەفیە هێن ـــەن و دەگەڕێن ـــااڵن دەک ت
ـــە  ـــی ســـەفییە ب ـــی شـــۆخی و جوان ـــگ، هەواڵ ـــە لەمان پارچەیەک
هەمـــوو دەڤەرەکـــە باڵودەبێتـــەوە، ئیتـــر دارودەســـتەو پیاوانـــی 
محەمـــەد هەواڵەکـــە بـــە ڕابەرەکەیـــان ڕادەگەیەنـــن و پێـــی 
دەڵێـــن )گـــەورەم ڕابـــەر، ســـەروەر و دادوەر، ئـــەو پارچـــە 
ـــەک،  ـــە چرای ـــەری بەڕیزمـــان باشـــە، دەبێت ـــۆ ڕاب مانگـــە هـــەر ب
ـــەوە..ل 139(،  ـــاک دەکات ـــان ڕوون ـــی بەڕێزت ـــڕ ژن ـــی پ دیوەخان
ـــەو  ـــە ل ـــری ئەم ـــە ب ـــە ســـەربازەکە ســـەندەوە و ل ســـەفیەیان ل
چەنـــد ســـەرە حوشـــترەی بـــە تااڵنییـــان هێنابـــوو، چەنـــد 
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حوشـــترێکیان بـــە ســـەربازەکە بەخشـــی و ئیـــدی ســـەفییە بـــوو 
ــەوانان  ــی شـ ــێکی یاخـ ــەفییە وەک کەسـ ــەر.. سـ ــی ڕابـ ــە ژنـ بـ
لەنێـــو جێـــگا بـــە ســـانایی خـــۆی نـــەدەدا بـــە دەســـتەوە، چونکـــە 
هەرنزیـــک بوونەوەیەکـــی رابـــەر و دەســـتهینان بـــە جەســـتەی، 
الشـــە خوێناوییەکانـــی بـــاوک و مێردەکـــەی بەبیردەهاتـــەوە، 
اڵوێکـــی  بـــە  ڕێکـــەوت  بـــە  ســـەفییە  و  تێپەڕیـــن  ڕۆژان 
بـــە  دەبێـــت،  ئاشـــنا  خێلەکەیـــان  هەڵهاتـــووی  جوولەکـــەی 
نهێنـــی لەیـــەک نزیـــک دەبنـــەوە، دەردە دڵ و نهێنییەکانییـــان 
ـــە  ـــان ل ـــەن، وردە وردە پەیوەندییەکەی ـــاس دەک ـــری ب ـــۆ یەکت ب
ــەوە،  ــە وردە ماچـ ــدار، لـ ــە دوو دڵـ ــت بـ ــەوە دەبێـ هاورێیەتییـ
بـــۆ بـــازی مەمـــک و گۆپکـــە مژیـــن و ڕووتبوونـــەوە. بـــوون 
بـــە دوو عاشـــقی یاخـــی.. لـــە شـــەوە ئەنگوســـتەچاوەکان لـــە 
نێـــو دارخورمـــاکان بەیـــەک دەگەیشـــتن.. تـــا شـــەوێک لـــە 
شـــەوان، ژنێـــک لـــە ژنەکانـــی ڕابـــەر بـــەم نهینییـــە دەزانێـــت 
خێڵـــی  هەمـــوو  بەنێـــو  هەواڵەکـــە  چاوتروکانێـــک  بـــە  و 
دەدات،  بڕیـــار  ڕابـــەر  ئیتـــر  دەبێتـــەوە،  بـــاڵو  قورەیـــش 
دۆســـتەکەی ســـەفییە بگـــرن، دەمودەســـت ســـەری لەالشـــەی 
دەردەهێنـــن،  ســـەفییەش  دووچاوەکانـــی  دەکەنـــەوە،  جیـــا 
قـــژی دەبـــڕن، زیندانـــی دەکـــەن، ڕۆژێ لەتـــێ نـــان و جامـــێ 
ئـــاوی ســـوێرییان دەدایـــێ.. لـــە کونجـــی زیندانێکـــی تاریکـــدا، 
بەکوێـــری و بـــە تەنیایـــی هەمـــوو تەمەنـــی بەڕێکـــرد..( ئەمـــە 
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یەکێـــک بـــوو لـــەو چیڕۆکانـــەی کـــە لەژێـــر ڕۆشـــنایی و پەیـــڕەو 
کردنـــی ســـووڕەتی )ئەنفـــال( هاتۆتـــە بەرهـــەم، نموونـــەی لـــەم 
بابەتـــە لەمێـــژووی ئیســـالم گەلێـــک زۆرن، هەمیشـــە چیڕۆکـــە 
تراژیدییـــەکان لـــە کات و شـــوێنی جیـــادا دووبـــارە دەبنـــەوە، 
زیندووتریـــن نموونـــە کارە دڕندەکانـــی داعشـــەکانی ئیســـالم 
و )جینۆســـایدی یەزیدییەکانـــی شـــەنگال، کوشـــتنی  پیـــاوەکان 

ــان( ە...  ــە و ژنەکانییـ ــی کچۆڵـ ــە ئەنفالکردنـ و بـ

 هێڵە گشتییەکان و بەرئەنجام 

ڕۆمانـــی )چـــۆن گەیشـــتمە الی خـــوا( لـــە ڕۆمانێکـــی قەبـــارە 
مامناوەنـــدی، ســـەدو شەســـت و حـــەوت الپەڕییـــدا، نووســـەر 
توانیویەتـــی زۆرتریـــن قســـەی تیـــادا بـــکات، چەندیـــن چیڕۆکـــی 
نـــاوازە و چێژبەخشـــی یەکبـــەدوای یـــەک بگێڕێتـــەوە.. بـــە 
زمانێکـــی پـــاراو، دەربڕینـــەکان کـــورت و واتـــادار و ئامانبەخش،  
ســـەرنجڕاکێش، هەنـــدێ وشـــەی بەکارهێنـــاوە، هـــەم جوانـــی 
بـــە ڕۆمانەکـــەی بەخشـــیوە، هـــەم هەوڵیـــداوە لـــە مـــردن و 
لەبیرچوونـــەوە بیـــان پارێـــزێ، بـــۆ نموونـــە )بزنەرێـــگا، یـــان 
چاڵەنێرگـــز(، ئەمـــەش لـــە ڕاســـتای زیندووڕاگرتنـــی زمـــان و 
یـــان پەرەپێـــدان بـــە زمـــان یـــان ئاشـــناکردنی نـــەوەی نـــوێ بـــەو 
وشـــە ناوازانـــە، کـــە ئەمـــەش ئەرکێکـــی ســـەرەکی نووســـەرە لـــە 
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کـــردەی نووســـیندا، هەروەهـــا هەوڵیـــداوە/ لەڕێگـــەی وشـــەی 
لێکـــدراوەوە وشـــەی نـــوێ بەرهـــەم بهێنـــێ وەک )شـــۆخکیژ، 
بەتایبـــەت  پـــاککار و زۆرانیتـــر..(،  پەریپـــۆش، شۆخســـادە، 
لـــە ڕۆمانـــی )کچـــم خـــوا گەورەیـــە( لـــە پێشـــەکی کتیبەکـــەش 
وەک خاڵێکـــی گرینـــگ ئـــەم بابەتـــەی بـــاس کـــردووە و دەڵـــێ 
)کانـــت دەڵـــی/ دەســـەاڵتی جوانـــی لـــە چێـــژەوە هەڵدەقووڵـــێ..(، 
هەروەهـــا منیـــش لـــە نووســـینەکانی دەرووننـــاس )کارل یەنـــگ( 
خوێندوومەتـــەوە کـــە، )ئیســـتاتیکا لـــە دەق مایـــە و ســـەرچاوەی 
چێژبەخشـــینە(. نووســـەر لـــەم ڕۆمانـــە و لـــە ڕۆمانەکانیتریشـــدا، 
خـــۆی لـــە درێـــژدادڕی بێزارکەرانـــە پاراســـتووە، ئەمـــەش 
ـــە/  ـــۆ نموون ـــش ب ـــە و ڕۆمانەکانیتری ـــەم ڕۆمان ـــردووە چ ل وایک
)رێحـــان(، )پەیاتریـــس و دیارییەکـــەی(، )کچـــم خـــوا گەورەیـــە(، 
کـــە خوینـــەر لـــە ســـەرەتای ڕۆمانـــەکان تـــا کۆتایـــی هەســـت 
بـــە بێـــزاری نـــەکات و لـــە نێـــو چێژێکـــی بـــەردەوام دا بێـــت، 
ئەمـــەش هێمایـــە بـــۆ ســـەرکەوتنی دەقـــەکان و لێهاتـــووی 
ــتمە  ــۆن گەیشـ ــە )چـ ــین لـ ــی نووسـ ــەر. زمانـ ــای نووسـ و توانـ
الی خـــوا(، زمانێکـــی ئیرۆتیـــک شـــیرین و ڕەوان، لـــە هەمـــوو 
ـــا  ـــن، ت ـــک دەبیندرێ ـــان شـــێوازی ئیرۆتی ـــش، هەم ڕۆمانەکانیتری
ئـــەو ئاســـتەی بۆتـــە زمـــان و شـــێوازێکی تایبـــەت بـــە خـــۆی، 
واتـــە/ جـــەزا جنگیانـــی دەیەوێـــت بـــەم زمانـــە ئیرۆتیکییـــە 
جوانکارییەکـــی  و  برشـــتێک  ئەمـــەش  کـــە  بناســـرێتەوە. 
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بێئەنـــدازەی بـــە ڕۆمانەکانـــی بەخشـــیوە.. ئامانـــج لـــە نووســـینی 
ئـــەم ڕۆمانـــە/ نووســـەر هیواخـــوازە )ئـــەم ڕۆمانـــە پرســـیارە 
ســـڕبووەکانی مێشـــکی مـــرۆڤ بهەژێنـــێ..!(، بـــە بـــڕوای مـــن 
مەعریفەیەکـــی قـــووڵ لـــە پشـــتی ئـــەم ئامانـــج و دەربڕینـــە و 
بیرکردنەوەیـــە هەیـــە، گوتـــاری ئەدەبـــی لـــەم رۆمانـــە گوتارێکـــی 
مرۆییـــە، مـــرۆڤ و بەهـــا مرۆییەکانـــی چەقـــی ئیشـــکردنی ئـــەم 
ڕۆمانـــەن، بەهـــای مـــرۆڤ لـــە ســـەرووی هەمـــوو بەهاکانـــی 
ترەوەیـــە، )شـــوێن( لـــەم ڕۆمانـــەدا، رووبەرێکـــی فراوانـــی 
داگیرکـــردووە، لـــە شـــاخەکانی هەورامانـــەوە دەســـتپێدەکات، تـــا 
ـــی،  ـــەی عەرەب ـــە دووڕگ ـــا دەگات ـــا، الوالوەش ت ـــە ئەوروپ دەگات
کەلتـــوورەکان  نێـــوان  لـــە  نووســـەر هەوڵیـــداوە جیـــاوازی 
و  ڕۆژهەاڵتـــی  کەلتـــووری  نموونـــە  بـــۆ  بـــدات،  پێشـــان 
کەلتـــووری ڕۆژئاوایـــی. جیاوازییـــەکان و بەریەککەوتنـــەکان و 
ـــەکان و سروشـــت و هەمـــوو شـــتێک..  ـــە کۆمەاڵیەتیی پەیوەندیی
نووســـەر شـــارەزاییەکی زۆرباشـــی لـــە کەلتـــوور و دابـــو 
نەریتـــی ناوچـــەو شـــێوە ژیانـــی هەورامـــان هەیـــە، لـــە میـــوە 
و خـــواردن و ڕێگاوبـــان و گونـــد و الدێ و شـــاخەکان و 
ــە.  ــە و پیاوانـ ــی ژنانـ ــتنەوەو جلوبەرگـ ــووک گواسـ ــی بـ نەریتـ
ــەم  ــەفا و زارا( بـ ــدی )سـ ــی زەماوەنـ ــە ئاهەنگـ ــە، لـ ــۆ نموونـ بـ
دەکات،)ســـەفا  جلوبەرگەکـــەی  و  ســـەفا  باســـی  شـــیوەیە 
لەبـــەردا  هەورامـــی  شـــینکی  چۆغـــەی  و  ڕانـــگ  دەســـتێک 
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بـــوو، جووتـــێ کاڵشـــی دۆمـــی تازەچنـــدراوی ناوقـــەد شـــینی 
لـــە پێدابـــوو، چەفتەیەکـــی گوڵـــداری تەخـــت مـــۆری بـــە الری 
ڕەشـــەکەی  قـــژە  لـــە  بەشـــێک  تـــا  بەســـتبوو،  بەســـەرەوە 
پارســـەنگی ڕەنگـــی چەفتـــە ڕەنگاڵەییەکـــەی وەرگـــرێ،... ل 49( 
ـــێ  ـــی ب ـــە جوانکارییەک ـــەم وەســـف و دیمەنان ـــن ل ـــڕوای م ـــە ب ب
ــنگدارە  ــی زۆر پرشـ ــەوەی خاڵێکـ ــاندووە، ئـ ــدازەی نەخشـ ئەنـ
ـــدووە،  ـــەدا، نووســـەر بابەتێکـــی هەســـتیاری وڕوژان ـــەم رۆمان ل
خـــودا  حەقیقەتـــی  و  خـــودا  چەمکـــی  لەســـەر  قســـەکردن 
و زۆرێـــک لـــە پێغەمبـــەرەکان و ئایینـــەکان، وە هەوڵیـــداوە 
ئـــازادی و بیرکرکردنەوەکانـــی خـــۆی بپارێـــزێ لـــە تەپوتـــۆزی 
کاریگـــەری  ژێـــر  نەخســـتۆتە  خـــۆی  ئایدیۆلۆژیـــاکان، 
هیـــچ ئایدیۆلۆژیایـــەک، )نـــە ناسیۆنالیســـتی، نـــە دینـــی، نـــە 
مارکسیســـتی(، لـــەم ڕۆمانـــە و تەنانـــەت ڕۆمانەکانیتریـــش، 
هەوڵیـــداوە خـــۆی بێـــت، بوونـــی خـــۆی وەک بوونێکـــی ڕەســـەن 
ئـــەوەی کـــە، )مارتـــن هایدگـــەر( باســـی دەکات بپاریزێـــت، بـــە 
مانایـــەک بوونێکـــی نامـــۆ نەبێـــت، هیـــج هێزیکـــی دەرەکـــی 
نەیجووڵێنێـــت، بوونێکـــی تـــەواو ئـــازاد بێـــت،  جیهانبینـــی خـــۆی 
)بـــۆ ژیـــان و بـــۆ بـــوون و بـــۆ مرۆڤـــەکان( ئازادانـــە بخاتـــە ڕوو، 
جـــەزا جنگیانـــی لـــەم ڕۆمانەیـــدا بـــە ڕۆحێکـــی سەرکەشـــییانە 
بەرچەســـتە  بیرکردنەوەکانـــی  زەردەشـــتی  یاخییانـــەی  و 
ــەوەی  ــتەی بیرکردنـ ــەکان دەرهاویشـ ــە ئایینـ ــردووە، پێیوایـ کـ
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مرۆڤـــن، واتـــە ئاییـــن/ بیروبـــاوەرە، جیهانبینییـــە، کەرەســـتەی 
بیرکردنـــەوەی تاکـــە، نـــەک پەیامێـــک بێـــت، لەالیـــەن خوداوەنـــد 
ڕووی  لـــە  خـــوارەوە..  هاتبێتـــە  نادیـــارەوە  هێزێکـــی  و 
ـــی  ـــەوە( بیرکردنەوەکان ـــەی )فیورباخ ـــە ڕوانگ فەلسەفیشـــەوە ل
خـــۆی بـــە دیدێکـــی مادییـــەوە خســـتۆتە ڕوو کـــە/ سروشـــت 
ســـەرچاوەی هەمـــوو جوانییـــەکان و ســـەرچاوەی ژیـــان و 
ـــا ئاســـتی  ـــە مرۆڤیشـــەوە، ت ـــە ب ـــوو بوونەکان ســـەرچاوەی هەم
ئـــەوەی سروشـــت بـــە خوداوەنـــدی مـــرۆڤ بزانێـــت، ئەمەشـــی 
لـــە دیـــدی کاراکتەرێکـــی ســـەرەکی نێـــو ڕۆمانەکـــەی کـــە 
برایمـــە خســـتۆتە ڕوو، دواجـــار مـــن وای دەبینم،)ڕۆمانـــی 
چـــۆن گەیشـــتمە الی خـــوا( وەک پێویســـت لەالیـــەن خوێنـــەری 
کـــوردەوە نەخوێندراوەتـــەوە، ئـــەوەش کێشـــە لـــە ڕۆمانەکـــە 
نییـــە بەڵکـــو، کێشـــە لـــە خوێندنەوەیـــە، چونکـــە لـــە ســـەر ئاســـتی 
ـــە  ـــە نـــەک کێشـــەی دەق، ئێمـــە ل ـــا کێشـــەی خویندنـــەوە هەی دنی
ـــی شـــیعری  ـــە، چ دەق ـــان هەی ـــی جوانم ـــوردی(، دەق ـــی ک )ئەدەب
ـــە  ـــی ل ـــەی جـــەزا جنگیان ـــەم ڕۆمان ـــن، ئ ـــڕوای م ـــان. بەب چ ڕۆم
رووی )زمـــان و تەکنیـــک و بابـــەت( ڕۆمانێکـــی بێئەنـــدازە جـــوان 
ــەی  ــدم قەڵەمەکـ ــە ئومێـ ــراوە، بـ ــا کـ ــەورەی تیـ ــی گـ و داهێنانـ

هـــەر بەبڕشـــت بـــێ و داهێنانـــی گەورەتـــری بەدوادابێـــت.
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بـــە  کچێـــک  ئۆتۆبایۆگرافییـــە،  کتێبێکـــی  بیابـــان(،  )گوڵـــی 
ــۆی  ــی خـ ــە ژیانـ ــێک لـ ــی بەشـ ــری( چیڕۆکـ ناوی)واریـــس دێـ
دەنووســـێتەوە. ئـــەم کچـــە لـــە ســـاڵی 1965 لـــە بیابانەکانـــی 
ســـۆماڵ هاتۆتـــە دنیـــاوە، باســـی کـــرداری خەتەنەکردنـــی 
خـــۆی دەگێڕێتـــەوە، کـــە چـــۆن ئـــەم کـــردارە تراژیدییـــە هەمـــوو 
ــە ڕێـــڕەوی مـــردن و خەمێکـــی قـــووڵ دا بـــردووە.  ژیانـــی بـ
ـــازی و  ـــەر زمانێکـــی فەنت ـــۆ لەبەرامب ـــەدا، ت ـــەم کتێب ـــان ل بێگوم
ـــە رێگـــەی دەســـتەواژە و وشـــە  ـــت، زمانێـــک ل ـــزدا نی خەیاڵئامێ
ســـیحراوییەکانیەوە سەرســـامیت پـــێ ببەخشـــێ، لێـــرەدا تـــۆ 
لـــە بەرامبـــەر رووداوە مەرگئامێـــزەکان و کلتوورێکـــی جیـــاواز 
و دەروونـــی مرۆڤـــە تێکشـــکاوەکان ڕووبەڕوویـــت، لێتـــان 

)گوڵی بیابان و تراژیدیایەکی ڕەش(
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ناشـــارمەوە لـــە کاتـــی خوێندنـــەوەی کتێبەکـــە، هەســـتم دەکـــرد 
دەمارەکانـــم کـــرژ دەبـــن.. تەزوویەکـــی بێزارکـــەر بـــە نێـــو 
جەســـتەما دەهـــات و دەچـــوو. بێئەنـــدازە نائـــارام بـــووم بـــە 
ــان  ــە رووداوەکان یـ ــەڵ بـ ــەواوی تێکـ ــە تـ ــک بـ ــەت، کاتێـ تایبـ
باشـــترە بڵێـــم تراژیدیاکـــە ببـــووم، تراژیدیایەکـــی ڕەش و 
تاریـــک و قێـــزەوەن، تـــا ئاســـتی ئـــەوەی شـــەرم لـــە پیاوەتـــی و 
مرۆڤبوونـــی خـــۆت بکەیـــت. کورتـــەی چیڕۆکەکە بەمشـــێوەیەی 
ـــە  ـــاوە، ل ـــە دنی ـــە ســـۆماڵ هاتۆت ـــری، ل ـــس دێ خوارەوەیە،)واری
تەمەنـــی شـــەش ســـاڵیدا شـــوانی بـــزن و مەڕومـــااڵت بـــووە، 
کـــە تەمەنـــی گەیشـــتۆتە دوانـــزە ســـاڵ، ویســـتوویانە بیـــدەن 
بـــە پیاوێکـــی نەناســـی تەمـــەن شەســـت ســـااڵن، ئەویـــش 
بـــەرەو  ســـەربگرێت،   هاوســـەرگیرییە  ئـــەم  نەیویســـتووە 
ـــدەن.  ـــە لەن ـــووە، لەوێشـــەوە خـــۆی گەیاندۆت مەقادیشـــۆ هەاڵت
ـــەر کاردەکات و پاشـــان  ـــەری بێبەراب ـــو کارەک لەســـەرەتا وەک
بێئەندازەکـــەی، کاری فۆتۆمـــۆدل و  لـــە رێگـــەی جوانییـــە 
نمایشـــکردنی جلوبـــەرگ دەکات، دواتـــر لـــە ڕێگـــەی گێرانـــەوەی 
چیڕۆکـــە تراژییدییەکـــەی خـــۆی، لـــە ڕۆژنامـــە و تەلەفزیۆنەکان 
ســـەفیرێکی  دەبێتـــە  دواجـــار  دەناســـرێت،  بەشـــێوەک 
لەگـــەڵ  و  یەکگرتـــووەکان  نەتـــەوە  خۆبەخشـــی 
ڕێکخراوەی)دیـــزەرت دەون( کاردەکات بـــۆ گەاڵلەکردنـــی ڕا 
بـــە  خـــۆی  ئەویـــش  کـــە  ژنـــان.  خەتەنەکردنـــی  دژی  لـــە 
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دا  پێنـــج ســـاڵی  تەمەنـــی  لـــە  نامرۆڤانـــە  شـــیوازێکی زۆر 
کـــرداری  ئـــەم  بۆتـــەوە...(  کـــردارە  ئـــەم  دووچـــاری 
کیشـــوەری  واڵتەکانیتـــری  و  ســـۆماڵ  خەتەنەکردنـــەی 
ئەفەریقیـــا، وەک ئـــەم کـــرداری خەتەنەکردنـــەی واڵتەکانـــی 
بڕینـــی  تەنهـــا  هـــەر  نییـــە،  شـــوێنەکانیتر  و  ڕۆژهـــەاڵت 
ــتەی  ــوێنی جەسـ ــتیارترین شـ ــە هەسـ ــتێک بێـــت لـ پارچەگۆشـ
ــر  ــتە و دواتـ ــە جەسـ ــەک لـ ــی پارچەیـ ــەکان بەڵکو،)بڕینـ کچۆڵـ
دوورینـــەوەی کۆئەندامـــی مێینـــە بەتـــەواوی( بەشـــێوەک)تەنها 
هێشـــتنەوەی کونێکـــی زۆر بچکۆڵـــە..!(، ئـــەم کونـــەش بـــۆ 
هاتنەخـــوارەوەی دڵـــۆپ دڵـــۆپ میـــز و خوێنـــی ســـووڕی 
مانگانـــە و بـــەس..! بۆیـــە ئـــەم شـــێوە لـــە خەتەنەکردنـــە دوو 
دوو  واتـــە  دوورینـــەوە(  و  نامرۆڤانەیە،)بڕیـــن  کـــرداری 
تراژیدیـــا ، هەربۆیـــە منیـــش کارەســـاتەکەم بـــە تراژیدیـــای 
ڕیگـــەی  لـــە  کەنـــەدا  لـــە  لێـــرە  مـــن  ناوبـــردووە.  ڕەش 
برادەرێکی)ســـودانی(یەوە، ئـــەوەم بیســـتبوو، کـــە کچـــان بـــۆ 
ئـــەوەی نەتوانـــن  بـــەر لـــە شـــووکردن ســـێکس بکـــەن و تـــا بـــە 
جەســـتەیان  شـــووکردن،  کاتـــی  تـــا  بمێننـــەوە  پاکیزەیـــی 
دەدوورێتـــەوە، بـــەاڵم هێنـــدەی بیـــرم لێدەکـــردەوە نەمدەتوانـــی 
بـــڕوا بـــەم کـــردارە نامرۆڤانەیـــە بکـــەم.. بـــەاڵم کاتێـــک ئـــەم 
کتێبـــەم خوێنـــدەوە، بینیـــم/ ئـــەوە نـــەک هـــەر لـــە ســـودان و 
ســـۆماڵ و میســـر بەڵکـــو، ئـــەم نەریتـــە دواکەوتـــووە لـــە هەمـــوو 
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والتەکانـــی ئەفەریقیـــا بەڕێـــوە دەچێـــت و ملیونـــان کچۆڵـــە 
دووچـــاری ئـــەم قەســـابکارییە بوونەتـــەوە.. بیهێننـــە بەرچـــاوی 
ــە و زانســـت و تەکنەلۆژیـــادا،  خۆتـــان لەســـەردەمی مەعریفـ
مرۆڤایەتـــی لەژێـــر کاریگـــەری نەریـــت و ئایین و بیرکردنەوەی 
پیاوســـاالرانە لـــەم ئاســـتە دواکەوتووییـــە لەنگـــەری گرتبـــێ.. 
ئەمـــە/   دا  بنـــەڕەت  لـــە  نییـــە،  خەتەنەکـــردن  ئـــەوە  ئاخـــر 
ـــە  ـــان، ل ـــو ژی ـــە لەنێ ـــە، مردنێک ـــەی خوێناویی ـــی دڕندان کردارێک
هەمـــوو ئـــەو واڵتانـــەی ئاییـــن وەک ئایدیۆلۆژیایـــەک ڕووبـــەری 
بیرکردنـــەوەی تاکەکانـــی داگیرکـــردووە و بۆتـــە بەشـــێک لـــە 
کلتـــووری بـــاو، ئـــەوە لـــەو شـــوێنەدا/ ژیـــان پڕاوپـــڕ دەبێـــت لـــە 
کـــرداری مەرگەســـاتی، وشـــیاری لەوپـــەڕی ئاســـت نزمـــی 
دەمێنێتـــەوە. ئاخـــر بیـــرورای بـــاو لـــە ســـۆماڵ و واڵتەکانیتـــری 
ـــە  ـــەدا شـــتێک هەی ـــی کیژۆڵ ـــو لینگ ـــە نێ ـــە کە،)ل ـــا ئاوای ئەفەریقی
بـــەدە، ئـــەم بەشـــانە پیســـن و دەبـــێ لێبکرێنـــەوە..!(. ئـــەو 
کچۆاڵنـــەی خەتەنـــە نەکـــراون و نەدووراونەتـــەوە، بـــە پیـــس و 
بۆگـــەن ســـەیریان دەکـــەن، بـــە کەســـانێکی ســـووک و بێبەهـــا، 
ــان  ــەر جنێویـ ــەن، گـ ــەیریان ناکـ ــش سـ ــەت وەک مرۆڤیـ تەنانـ
پێبـــدەن پێیـــان دەڵێن)بـــڕۆن هـــەی پیســـی خەتەنـــە نەکراوینـــە..!( 
ئـــەوە عەشـــق و شـــوکردن و مـــاڵ پێکەوەنـــان هـــەر هیـــچ..!)وەک 
ــە ژن  ــک بـ ــچ پیاوێـ ــەت هیـ ــۆزانی و پیـــس تەنانـ ــانی سـ کەسـ
قەبوڵیـــان نـــاکات( لەهەمانکاتیـــش بێبەشـــبوونیان لـــە عەشـــق و 
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ـــان و ســـەیرکردنییان  ـــی هاوتەمەنی ـــە کوڕەکان ـــەوە ل نزیکبوون
وەک شـــتێکی پیـــس و نەفرەتـــاوی.. ! ئیتـــر ئەمـــە وای لـــە 
ـــە  ـــان بکـــەن ک ـــە دایکی ـــان داوا ل ـــە، خۆی ـــوو ک ـــەکان کردب کچۆڵ
خەتەنەیـــان بکـــەن و بدوورێنـــەوە، وەک دەڵێن)ئازارەکـــەی 
ـــەم دۆخـــە  هەرچۆنێکـــە و هەرچییـــەک دەبـــێ باببـــێ و بـــەس ل
شـــێوەی  و  نەریـــت  هەرچەنـــدە  بێـــت..!(  ڕزگارییـــان 
ـــە بووە)کـــە  ـــاوی و دواکەوتووان ـــدە خوێن خەتەنەکردنەکـــە هێن
ــبوونی  ــی پیسـ ــە ئاکامـ ــن(، لـ ــی دەکەیـ ــە وردی باسـ ــر بـ دواتـ
ـــچ پێداویســـتییەکی  ـــی هی ـــرن و، نەبوون ـــەکان و هەوکردک برین
تەندروســـتی، تووشـــی زۆرێـــک لـــە نەخۆشـــی مەترســـیدار 
و  لەدەســـتدەدا  گیانیـــان  ئاکامـــدا،  لـــە  زۆریـــان  دەبـــوون، 
ـــە  ـــە خوشـــکەکانی )واریـــس( ب ـــە یەکێـــک ل دەمـــردن، بـــۆ نموون
هـــۆی خەتەنەکردنـــەوە مردبـــوو. بـــەاڵم لەگـــەڵ ئـــەم مەترســـیی 
و ئازارانـــەش هێشـــتا، کچۆڵـــەکان بـــە ڕەزامەنـــدی خۆیـــان و 
بـــە تامەزرۆییـــەوە چاوەڕێـــی ئەو ڕۆژەیان و ئەم ســـرووتەیان 
دەکـــرد کـــە، هێمـــا و مانایـــەک بـــوو، بـــۆ گۆڕانییـــان لـــە 
کیژۆڵـــەی بچکۆڵـــەوە بـــۆ ئافرەتـــی الو..( یـــان پاکبوونـــەوە 
کـــە ڕووبەڕوویـــان  بێبەهاییـــەی  پیســـی و  لـــەو گونـــاه و 
بـــارە  ئـــەم  لەدەســـتی  ڕزگاربوونیـــان  یـــان  دەبوویـــەوە، 
دەروونـــی و ڕۆحییـــە پـــڕ ئـــازار و خەمۆکـــی و نیگەرانیـــەدا. 
بـــۆ  دوورینـــەوە(  و  بڵێین/)خەتەنەکـــردن  دەتوانیـــن  واتـــە 
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و  تـــر  ژیانێکـــی  بـــۆ  بـــوو  پەڕینـــەوە  پـــردی  کیژۆڵـــەکان، 
تەمەنێکـــی تـــر و دنیایەکـــی تـــر..! بەمانـــای، ڕزگاربـــوون لـــە 
و  خەتەنەکـــردن  هەرچەنـــدە  هەمـــووڕۆژە،  مردنـــی 
دوورەینەوەکـــەش مردنێکـــی تـــر بـــوو بـــەاڵم، لەنێـــو مردنـــی 
دوای خەتەنەکـــردن الیەنیکـــەم چەنـــد دەرگایەکت لێدەکرێتەوە، 
ــەرگیری و  ــەی هاوسـ ــردن و پڕۆسـ ــق کـ وەک)دەرگای عەشـ
ــەوە  ــردن و دوورینـ ــە خەتەنەکـ ــەر لـ ــک و..، بـ ــە دایـ ــوون بـ بـ
نـــەک مافـــی ئەمانـــەت نییـــە بـــە خەونیـــش نابێـــت بیریـــان 
لێبکەیتەوە..!)واریـــس( دەڵێ،)کاتـــی ئـــەوە هاتبوو)ئەمـــان( ی 
ـــت، منیـــش وەکـــو خوشـــک و  ـــە بکرێ خوشـــکە گـــەورەم خەتەن
بـــرا بچووکەکانـــم ئیرەییـــم دەبـــرد کـــە ئـــەو بـــەرەو جیهانـــی 
گـــەورەکان بەڕیوەبـــوو، ئـــەو جیهانـــەی هێشـــتا بـــە ڕووی 
منـــداڵ داخـــراو بـــوو...(، یـــان دەڵێ،)باوکـــم غـــەم دایگرتبـــوو 
ـــش  ـــەاڵم پێ ـــوو، ب ـــی شـــووکردنی ب ـــان( وەخت لەبەرئەوەی)ئەم
ئـــەوەی  خەتەنـــە  بکرێـــت  باســـی بەشـــوودانی چـــی بکرێـــت..!(. 
لەســـەرەتا بیرۆکـــە و نەریتەکـــە وابـــووە، کیژۆڵـــەکان لـــە 
ــە  ــەوە بـ ــا دوای ئـ ــران، تـ ــە دەکـ ــان خەتەنـ ــی بالقبوونیـ تەمەنـ
ـــی  ـــە تێپەڕبوون ـــر ب ـــەاڵم دوات ـــەن، ب ـــەم شـــوو بک ـــی ک ماوەیەک
کات دەســـتکرا بـــە ئەنـــدام بڕینـــی کیژۆڵـــەی منداڵتـــر و ئەمـــەش 
دەکـــرا. داوا  خۆیـــان  کیژۆڵـــەکان  لەالیـــەن  ڕادەیـــەک/  تـــا 
ـــێ  ـــت، دەب ـــە دەکرێ ـــج ســـاڵیدا خەتەن ـــی پێن ـــە تەمەن ـــس( ل )واری
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لـــەم تەمەنـــە چـــی لەبـــارەی دنیـــای عەشـــق و ئـــارەزووی 
هەوســـەرگیری و بـــوون بـــە دایـــک بزانێـــت !؟، تـــا خـــۆی داوای 
ــازارە بگرێـــت !؟.  ــە بـــکات و بەرگـــەی ئـــەم هەمـــوو ئـ خەتەنـ
لەگـــەڵ ئەوەش)واریـــس( خەتەنەکردنی)ئەمـــان(ی خوشـــکی 
و  ئـــازار  ڕۆیشـــتبوو،  بەدوایـــان  دزییـــەوە  بـــە  بینیبـــوو، 
بوورانـــەوە و دەیزانـــی چ مردنێکـــە !!  بەرەبەیانێکـــی زوو، لـــە 
تاریـــک و ڕوون دا. بیابـــان کشـــومات، خەڵـــک لەباوەشـــی 
خـــەودا بـــوون، دایکـــی خەبـــەری دەکاتـــەوە و دەســـتی دەگرێـــت 
نزیـــک  لـــە شـــوێنێک  دەکەونـــەوە،  ئاوەدانـــی دوور  لـــە  و 
تاشـــەبەردێک چـــاوەرێ دەکـــەن، لەوکاتـــەش ژنێکـــی قەرەجـــی 
دەگات،)واریـــس( دەڵی،)دایکـــم پارچـــە ڕەگێکـــی پیرەدارێکـــی 
ـــە  ـــە، ل ـــی خســـتە ســـەر بەردەک بۆخـــۆی ڕاکێشـــا و پاشـــان من
ـــای  ـــد و ن ـــۆ پشـــتەوە دانەوان پشـــتمەوە دانیشـــت و ســـەرمی ب
ـــا،  بـــە ســـینەیەوە و القـــی ڕاســـت و چەپـــی لەســـەر الشـــەم دان
بـــە دەســـتەکانم باوەشـــمکرد بـــە ســـمتیدا، ئەویـــش کۆتەرەکـــەی 
خســـتە نێـــوان ددانەکانمـــەوە و گوتی)بـــە تونـــدی قەپاڵـــی پێـــدا 
بکـــە !( دایکـــم خـــۆی بەســـەرم نوشـــتاندەوە و گوتی)تـــۆ دەزانـــی 
ــەم  ــە ئازیزەکـ ــام بۆیـ ــن تەنیـ ــە مـ ــرم چونکـ ــم ڕاتگـ ــە ناتوانـ کـ
هەوڵـــدە کیژۆڵەیەکـــی زیـــرەک بیـــت، لەبـــەر خاتـــری دایکـــت 
ئازابـــە..!( چـــاوم لێبـــوو قەڕاغـــی گوێزانەکـــە بـــە خوێنـــی وشـــک 
بـــە  و  کـــرد  تفبـــاران  گویزانەکـــەی  ژنەکـــە  داپۆشـــرابوو، 
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قوماشـــی کراســـەکەی وشـــکی کـــردەوە..!(، بـــەدەر لـــە ئـــازار و 
ـــر کەشـــێکی  ـــی وا ســـەخت و لەژێ ـــەی، کارێک ـــان و فۆبیاک تۆق
ـــان جـــۆر  ناتەندروســـتی لەوشـــێوە، ئیـــدی چـــۆن مـــردن و دەی
ئازارەکانـــی  لێناکەوێتەوە؟)واریـــس( باســـی  لـــە نەخۆشـــی 
وام  نییـــە  هێزێـــک  دنیـــادا  دەڵێت)لـــە  و  دەکات  ئەوکاتـــەی 
لێبـــکات بتوانـــم باســـی بکـــەم، کـــە بـــڕدرام هەســـتم بـــە چـــی 
کـــرد..!، وەک ئـــەوە وایـــە کەســـێک گۆشـــتی ڕانـــت ببڕێـــت و 
لێیبکاتـــەوە یـــان باڵێکـــت بقرتێنێـــت..!( لەوکاتـــە هـــاوارم دەکـــرد 
ـــە هۆشـــخۆم  و دەمگـــوت خودایـــە ڕزگارم کـــە، هەرواشـــبوو ل
چـــووم، کاتێـــک خەبـــەرم بوویـــەوە، بـــە تەنیـــا ڕاکشـــابووم، نـــە 
ـــد پارچـــە  ـــوون، چەن ـــدا نەماب ـــە ژنە)ســـەربڕەکە( لەوێ ـــم ن دایک
ـــاو وشـــک  ـــەر خۆرەت ـــوون لەب ـــەوێ کەوتب گۆشـــتێکی لەشـــم ل
ـــووا  ـــوو دەب ـــە واب ـــات..!( نەریتەک ـــان دەه ـــەوە و قرچەی دەبوون
ــن و  ــا جێبهێڵـ ــە تەنیـ ــە بـ ــەم بیابانـ ــەکان لـ ــە کیژۆڵـ دوو هەفتـ
بمێننـــەوە، کەپرێکیـــان بـــۆ دەکـــردن و و ڕۆژانـــە خـــواردن و 
ئاویـــان بـــۆ دەبردن.)واریـــس( بـــەم شـــێوەیە باســـی برینەکـــەی 
نێـــو ڕانەکانـــی دەکات و دەڵێت)پارچەیـــەک پێســـتی تـــەواو 
تەختـــم بینـــی کـــە درزێکـــی بچکۆڵـــەی لـــە ناوەڕاســـتدا بـــوو، 
کـــە لـــە زنجیـــری پانتـــۆڵ دەچـــوو، ئـــەو زنجیـــرەش بـــە ڕاســـتی 
داخرابـــوو، لـــە ســـوورایەکی خشـــت دەچـــوو کـــە هیـــچ پیاوێـــک 
نەتوانـــێ بچێتـــە ناوییـــەوە، پێـــش شـــەوی زەماوەندەکـــەم 
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ئەوکاتـــە پیاوەکـــەم یـــان دەبـــێ بـــە چەقۆیـــەک هەڵـــم دڕێـــت 
ـــڕ  ـــەوە..!( ناخۆشـــترین و پ ـــە ناوم ـــەزۆر خـــۆی بخزێنیت ـــان ب ی
ئازارتریـــن شـــتیش ئەوکاتەیـــە کـــە میـــزت دێـــت و دەتەوێـــت 
میـــز بکـــەی،)دوای چەنـــد کاتژمێرێـــک میـــزم دەهـــات کـــە 
پێکـــەوە  القەکانـــم  بـــەاڵم  دەمـــرم،  بـــووم  لەوبـــاوەڕەدا 
بەســـترابوون نەمدەتوانـــی جووڵـــە بکـــەم، دڵۆپـــی یەکـــەم هـــات 
وەک ئـــەوە وابـــوو ترشـــەڵۆک برینەکـــەم هەڵقرچێنێـــت، چونکـــە 
تەنیـــا کونێکـــی زۆر بچـــووک مابوویـــەوە، بەقـــەد بارســـتایی 
ســـەری دەنکـــە شـــقارتەیەک دەبـــوو، ئەمـــەش تەنیـــا کونێـــک 
بـــوو کـــە میـــز و خوێنـــی عادەبوونـــی لێبێتـــە دەرەوە..!(، دوای 
دوو هەفتـــە لەژێـــر تیشـــکی گەرمـــاو لـــەم بـــارە ناتەندروســـتییە 
دەمێنێتـــەوە، ئازارەکەشـــی هـــەر باســـناکرێت، هـــەر چرکـــەی 
مردنێـــک بـــوو بۆخـــۆی، دوای دوو هەفتـــە دێـــن دەیبەنـــە 
ماڵـــەوە. بەهـــۆی ئەمجـــۆرە لـــە خەتەنەکـــردن زۆرێـــک لـــە 
چەندیـــن  و  مـــردن(  گانگرین)خانـــە  تووشـــی  کیژۆڵـــەکان 
نەخۆشـــی تـــر دەبـــوون.. مردنیـــش بـــە پێـــی ئـــەو هەلومەرجـــەی 
ـــس(  ـــا ئەنجـــام دەدرا بارێکـــی ئاســـایی بوو،)واری ـــەی تی خەتەن
تەمەنـــی دەبێتـــە نزیکـــەی دوانـــزە ســـااڵن بـــۆ یەکەمجـــار 
خوێـــن دەبینێـــت، زۆر دەترســـێت و ژانەســـک و ئازارێکـــی 
ســـەخت تووشـــی دەبێـــت، وا دەزانێـــت شـــتێکی نائاســـایی 
ڕوویـــداوە و دەمرێـــت، بـــەاڵم دواتـــر دایکـــی بـــۆی باســـدەکات، 
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بۆیـــە جگـــە لـــە میزکـــردن، خوێـــن دانانـــی ســـووڕی مانگانـــەش 
ــازاری پێیـــەوە دەبینـــی،  بـــۆ ئـــەو کێشـــەیەکی تـــر بـــوو و  ئـ
زۆرجـــاران لـــە تـــاو ئازارەکانـــی وازی لـــە بزنـــەکان دەهێنـــا، 
ـــد و نیـــوەی لەشـــی دەخســـتە ناوییـــەوە بـــۆ  چاڵێکـــی هەڵدەکەن
ــی  ــە ئازارەکانـ ــیک لـ ــەوە بەشـ ــک بێتـ ــی فێنـ ــا لەشـ ــەوەی، تـ ئـ
کـــەم ببنـــەوە، ئیتـــر تەمەنـــی دەبێـــت بـــە ســـیانزە ســـاڵ، باوکـــی 
دەیەوێـــت بیـــدات بـــە پیرەمێردێکـــی شەســـت ســـااڵن لـــە 
بـــۆ  ،)واریس(یـــش  وەربگرێـــت  وشـــتر(  بەرامبەردا)پێنـــج 
ــتن(ە  ناڕەوایـــە ســـەر نەگرێـــت  ئـــەوەی ئەم)کڕیـــن و فرۆشـ
ناچـــار دەبـــێ وەک خوشـــکەکەی تـــری ڕابـــکات و ماڵـــەوە 
جێبهێڵێـــت،  بەئـــاگاداری دایکـــی و بـــە دزی باوکیـــەوە بـــە 
تەنیـــا ســـەرهەڵدەگرێ و ڕادەکات، بیابـــان و بیابـــان، هیـــالک 
ـــی  ـــن ناڕەحەت ـــگادا تووشـــی چەندی ـــە ڕێ ـــوو، ل و برســـی و تێن
دەســـتدرێژی  ئاســـتی  تـــا  دەبێـــت،  کێشـــە  و  ناخۆشـــی  و 
سێکســـی و زۆر کێشـــەی تـــر، لـــە دواجـــار دەگاتە)مەقادیشـــۆ(
ی پایتەختـــی ســـۆماڵ، لەوێـــدا/ ماڵـــە خزمێکـــی دایکـــی بـــۆ 
کتێبەکـــە  لـــە  هـــەروەک  دیـــارە  دەیگرنەخـــۆ،  ماوەیـــەک 
هاتووە،)ژیانـــی واریـــس پـــڕە لـــە ڕێکـــەوت، هەمـــوو شـــتە 
تـــازەکان بـــە ڕێکـــەوت دێنـــە نیـــو ژیانییـــەوە، کەمتـــر لـــە ڕیگـــەی 
ــەوە،  ــۆ دەمێنێتـ ــە مەقادیشـ ــەک لـ ــە..!(، ماوەیـ ــالن دانانەوەیـ پـ
دواتـــر هـــەر ئـــەم خێزانـــە پاســـپۆرتی بـــۆ دەردەهێنـــن و بـــە 
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ـــە لەســـەفارەتی ســـۆماڵ  ـــان ک ـــک خۆی ـــی کەســـێکی نزی یارمەت
لێـــرەوە  ئیتـــر،  دەکـــەن.  ی  ڕەوانەی)لەنـــدەن(  ئیشـــدەکات 
و  جیـــاواز  خەڵکێکـــی  پێـــدەکات،  دەســـت  نـــوێ  ژیانێکـــی 
کلتوورێکـــی جیـــاواز و زمانێکـــی جیـــاواز، کچۆڵەیەکـــی تەمـــەن 
ـــوو  ـــەم هەم ـــو ئ ـــێ، لەنێ ـــی تەن ـــە تاق ـــزە ســـیانزە ســـااڵن ب دوان
جیاوازییانـــەدا، دەبـــێ لەســـەرەتا ڕووبـــەڕووی چ نامۆییـــەک و 
تـــرس و نیگەرانییەکـــی دەروونـــی بووبێتـــەوە، یـــان ترامـــا و 
ــە  ــە لـ ــرۆڤ بوونەوەرێکـ ــاڵ، مـ ــووری..! بەهەرحـ ــۆکی کلتـ شـ
ڕیگـــەی هۆشـــییەوە، هەوڵـــدەدات لەگـــەڵ جیاوازییـــەکان و 
ڕیکـــەوت و ڕووداوە نوێیـــەکان خـــۆی بگونجێنێ.)واریـــس( لـــە 
کاری  ە،  ناوی)محەمـــەد(  کـــە  خاڵـــی  ماڵـــی  لـــە  ســـەرەتا 
ئێمـــە  لـــەالی  ئـــەوی  دەکات  بێبەرابـــەر  خزمەتـــکاری 
ــە  ــەڕووی زۆر لـ ــەدا ڕووبـ ــەو ماڵـ ــان و ســـك(،  لـ پێیدەڵێن)نـ
بێڕێـــزی و ناخۆشـــی دەبێتـــەوە، چونکـــە وەک ئەندامێکـــی 
خزمەتکارێـــک  وەک،  بەڵکـــو  ناکـــەن  ســـەیری  ماڵەکەیـــان 
مامەڵـــەی لـــە گەڵـــدا دەکـــەن.. ئیتـــر لەپـــاڵ ئەمانـــە، بـــە بێدەنگـــی 
یادگارییـــە تاڵـــەکان و نهێنییەکانـــی جەســـتە و ئازارەکانـــی 
هەمیشـــە لـــە گەڵیـــدا دەبـــن، وەک ســـێبەرێک بەدواوەیەتـــی و 
ناتوانێـــت ئـــەم بـــارە دەروونییـــە و ئازارەکانـــی الی کـــەس 
بـــاس بـــکات، چونکـــە لـــە شـــوێنێک و کەلتوورێـــک هاتۆتـــە دنیـــا 
و  ئایینێـــک  حەرامـــە،  و  عەیبـــە  مێینـــە  شـــتێکی  هەمـــوو 
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کلتوورێـــک ڕێگـــەی پێنـــادات باســـی ئـــەو شـــتە حەرامەنـــەی 
خـــۆی الی کەســـی غەیـــرە بـــکات..! چەنـــد ســـاڵێک لـــەو ماڵـــە 
کاتـــەکان  زۆربـــەی  دەمێنێتـــەوە،  نانەســـکی  بـــە  خاڵـــەی 
بـــە دنیـــای  لەماڵەوەیـــە و تێکەاڵوییەکـــی ئەوتـــۆی نابێـــت 
ـــەی  ـــەو خاڵ ـــت، ئ ـــە زمـــان فێرنابێ ـــۆش ل دەرەوە، شـــتێکی ئەوت
لەگـــەڵ ســـەفارەتی ســـۆماڵ ئیشـــدەکات، لەبـــەر شـــەڕی ئەهلـــی 
ســـەفارەتی ســـۆماڵ لـــە لەنـــدەن دادەخرێـــت، ئـــەو ماڵـــە خاڵـــەی 
ــە  ــا لـ ــە تەنیـ ــەوە و بـ ــۆماڵ،)واریس( ناگەڕیتـ ــەوە سـ دەگەڕێنـ
ســـەخت  ژیانێکـــی  ڕووبـــەڕووی  دەمێنێتـــەوە،  لەنـــدەن 
ــە  ــرادەری کەلـ ــە بـ ــێ بـ ــێک دەبـ ــەوت کەسـ ــەوە، بەڕێکـ دەبێتـ
ناوی)مارلیـــن(ە،  ئیشـــدەکات  ژنانـــە  جلوبەرگـــی  کـــۆگای 
یارمەتیـــدەدات ژوورێکـــی بچکۆالنـــەی لـــە)وای ئێـــم ســـی 
ئـــەی( بـــۆ بەکـــرێ دەگرێـــت، ئـــەو شـــوێنە شـــوێنێکە بـــۆ 
شـــتیتر  زۆر  و  دەورات  و  مەلەوانـــی  و  وەرزش 
بەکاردێت،)واریـــس( بـــەدوای ئیـــش دا دەگـــەڕێ ســـەرەنجام،  
ــال بـــە کرێیەکـــی کـــەم ئیـــش دەدۆزێتـــەوە، لـــەم  لـــە مەگدۆنـ
ئـــەرز  و  گەســـکدان  دەبینێـــت،   زۆر  ناخۆشـــی  ئیشـــە 
پاککردنـــەوە، ســـووڕی مانگانـــە و ژانـــە ســـک، بـــەاڵم چارەیەکی 
تـــری نییـــە، دەبـــێ کرێـــی ژوورەکـــە و بەشـــی خواردنـــی 
ڕۆژانـــەی بەدەســـت بهێنـــێ، لەگـــەڵ ئـــەوەش جوانییەکـــی 
بێوێنـــە و ســـیحراوی هەیـــە، چاوڕەشـــێکی باریکـــەی بااڵبـــەرز، 
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ســـیمایەکی ئەفســـووناوی لـــە شـــێوەی  ڤینۆســـێکی بیابانـــی، 
ئیتـــر هـــەر بـــە ڕیکـــەوت ڕۆژێـــک  لـــە ماگدۆنـــا وێنەگریکـــی 
فۆتۆمـــۆدل بەناوی)تێرێنـــس دۆنۆڤـــان( ، لـــە کۆمپانیایـــەک کار 
لـــە گۆڤارەکانـــی مـــۆدە کاری ڕیکالمـــی  دەکات، ئەوانـــەی 
شـــتومەکەکان،  و  جلوبـــەرگ  بـــۆ  دەدەن،  ئەنجـــام 
ـــی خـــۆی  ـــس( ســـەرنجی ڕادەکێشـــی و کارت جوانییەکەی)واری
پێدەدات و داوای لێدەکات سەردانی بکات، لەوکاتەدا،)واریس( 
ـــت، زۆر  ـــری زمـــان دەبێ ـــەوە و فێ وردە وردە چـــاوی دەکرێت
هـــاوڕێ و کەســـی نـــوێ دەناســـێت، وەکـــو گوتمـــان یەکێـــک 
لەوانە)مارلیـــن( ە، کـــە بـــە نزیکتریـــن و بـــە باشـــترین کـــەس و 
بـــە هاوڕیـــی تەمـــەن نـــاوی دەبـــات، زۆر یەکترییـــان خـــۆش 
ــک  ــوێنە کوڕێـ ــەو شـ ــەر لـ ــن ، هـ ــەوە نزیکـ دەوێ و لەیەکتریـ
دەبیتـــە بـــرادەری بـــە ناوی)ویلیـــەم(، زۆر لـــە یەکـــدی نزیـــک 
دەبنـــەوە، ڕۆژێـــک ویلیـــەم داوای لێـــدەکات بەیەکـــەوە بـــڕۆن 
بـــۆ ســـینەما، حەزیدەکـــرد دڵـــی نەشـــکێنێ و داواکـــەی قەبـــووڵ 
بـــکات، چونکە)ویلیـــەم(ی زۆر خۆشدەویســـت و ڕێـــزی زۆری 
دەگـــرت، بـــەاڵم داوای لێبووردنـــی لێکـــرد و نەیتوانـــی داواکـــەی 
قەبـــووڵ بـــکات، ئـــەوەش پەیوەنـــدی بەبـــاری دەروونی)واریس( 
ــوادار  ــۆی دەڵێت)هیـ ــەروەک خـ ــس( هـ ــەوە هەبوو،)واریـ خۆیـ
بـــووم ڕۆژێـــک پیاوێـــک بدۆزمـــەوە و خێـــزان پێکبهێنـــم، بـــەاڵم 
لەبـــەر ئـــەوەی دوورابوومـــەوە ڕێـــی تینەدەچـــوو پەیوەندیـــم 
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لەگـــەڵ کەســـێکدا هەبێـــت و لـــە گەڵیـــدا بژیـــم..!( یـــان دەڵێت،)بۆیە 
وابـــوو  ئـــەوە  وەکـــو  دەخـــواردەوە  خۆمـــم  هـــەر 
دەزووەکە)تەقەڵـــەکان( ڕێگـــر بێـــت لەبـــەردەم ئـــەوەدا، پیاوێـــک 
بتوانێـــت بچێتـــە ناومـــەوە..!(، ئەمـــەش نالەبارتریـــن کێشـــەی 
دەروونـــی بـــۆ دروســـت کردبـــوو. غەریـــزەی خۆشەویســـتی و 
ســـێکس وەک دوو غەریـــزەی سروشـــتی بـــۆ مانـــەوەی مـــرۆڤ 
و ئارامکردنـــەوەی ڕۆحـــی مـــرۆڤ، بەهـــاو گرینگـــی تایبەتییـــان 
هەیـــە بـــەاڵم، دیـــارە شـــیواز و مامەڵەکـــردن لەگـــەڵ ئـــەم 
لـــە  یـــان  تـــر  کەســـێکی  بـــۆ  کەســـێکەوە  لـــە  غەریزانـــە 
کۆمەڵگایەکـــەوە بـــۆ یەکێکیتـــر دەگۆڕێـــت واتـــە جیـــاوازن، ئـــەو 
ببـــوو  پـــەروەردە  تیـــا  واریســـی  کۆمەڵگایـــەی  و  کلتـــوور 
کۆمەڵگەیەکـــی زۆر داخراوبـــوو بـــۆ مامەڵەکـــردن لەگـــەڵ ئـــەم 
غەریـــزە سروشـــتییانە.)واریس( دەڵێت،)کاتێـــک لەگـــەڵ هاڵـــۆ 
ـــم نەچـــووە ســـەر  ـــی، دڵ ـــاوم بین ـــۆ دیســـکۆ گەڵێـــک پی چـــووم ب
ـــم دا نەهاتبـــوو لەگـــەڵ پیاوێکـــدا  کەســـییان، هەرگیـــز بـــە خەیاڵ
ــە  ــی، بـ ــم بینـ ــی ناخۆشـ ــەوە ئەزموونـ ــەاڵم بەداخـ ــەوم، بـ بخـ
پێـــی ئـــەو ئەزموونـــە زۆریـــان هەوڵیـــان دەدا ڕازیـــم بکـــەن تـــا 
ـــە  ـــی خاڵ ـــە ماڵ ـــەی ل ـــەو ماوەی ـــس( ئ ـــان بخەوم..!(،)واری لەگەڵی
محمـــەدی دەژیـــا، خـــەم و ئـــازار و بـــارە دەروونییەکـــەی 
وەکـــو هـــەر لـــە گەڵیـــدا بـــوو ببـــوو بەشـــیک لـــە خـــۆی، لـــەو 
ماڵـــەدا گەورەتریـــن کێشـــەی ئـــەو چوونـــە توالێـــت بـــوو، کچـــە 



219ناڵە حەسەن

ــە دە  ــر لـ ــەو زیاتـ ــرد ئـ ــان دەکـ ــی میزیـ ــە خێرایـ ــی بـ خاڵەکانـ
دەقیقـــەی پێویســـت بـــوو، ئـــەوە ژانـــە ســـکەکەی لـــەوالوە 
ــۆ  ــات بـ ــینییەک دەبـ ــتخانە سـ ــە چێشـ ــان لـ ــتێ، جارێکیـ بوەسـ
هۆڵـــی نانخـــواردن، ئیتـــر لـــەو کاتـــە لەهـــۆش خـــۆی دەچێـــت و 
ـــن  ـــە تی ـــدە ب ـــە ســـکەکەی هێن ـــەوەی ژان ـــەر ئ ـــەوە، لەب بەردەبێت
بـــووە، لەگـــەڵ خاڵۆژنـــی دەڕۆنـــە الی دکتـــۆر، الی دکتۆرەکـــە 
تەنهـــا باســـی ســـک ئێشـــە و ژانـــی ســـووڕی مانگانەکـــەی 
ـــەوە و  ـــە و دوورین ـــچ شـــیوەیەک باســـی خەتەن ـــە هی دەکات، ب
ئـــەو ئـــازارە نـــاکات کـــە بـــەدەم میزکردنـــەوە دەیبینێـــت، لـــەالی 
خاڵۆژنـــی ئـــەم جـــۆرە خەتەنـــە ئاســـایی بـــوو چونکـــە، نەریتێکـــی 
ـــاو باســـی  ـــۆری پی ـــت الی دکت ـــی نابێ ـــە گوت ـــوو، بۆی ـــان ب خۆی
ئـــەو کێشـــە تایبەتیـــە ژنانەیـــە بکـــەی، دکتۆریـــش بەبـــێ ئـــەوەی 
ســـەیری لەشـــی بـــکات وەک هـــەر ژانـــی ســـووڕی مانگانەیەکـــی 
ـــەم  ـــۆ دەنووســـێت، ئ ـــا(ی ب ـــی دژە ئازار)هالێلۆی ئاســـایی، حەب
ــەم  ــەاڵم ئـ ــەوە، بـ ــازارەکان کەمدەکاتـ ــە دوای مانگێـــک ئـ حەبـ
کاریگەرییـــە نێگەتیفانـــەی دەبێ،)مەمـــک گەورەبـــوون، ســـمت 
گەورەبـــوون، کێـــش زیادبـــوون،(، لەبـــەر ئـــەم کاریگەرییانـــە 
ــاری دووەم  ــۆ جـ ــێ، بـ ــە دەهێنـ ــی حەبەکـ ــە بەکارهێنانـ واز لـ
دەچێتـــە الی دکتۆرێکـــی تـــر، هەمـــان ئامـــۆژگاری و هەمـــان 
ــار،  ــیوە، دواجـ ــە هەمانشـ ــێیەمیش بـ ــت، سـ ــۆ دادەنێـ ــی بـ حەبـ
ــە الی  ــتە بچێتـ ــە، پێویسـ ــێ کـ ــی دەڵـ ــە خاڵۆژنـ ــان بـ جارێکییـ
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پزیشـــکێکی تایبـــەت واتـــە سپێشەلیســـت بـــەاڵم، خاڵۆژنـــی ئـــەوە 
ڕەت دەکاتـــەوە مۆڕەیەکـــی لێـــدەکات، ئەویـــش لـــە هەمـــوو 
شـــتەکان تێـــدەگات..!، واریـــس خـــۆی بـــە دزیـــەوە بڕیـــار دەدات 
لـــە  نورینگەکـــەی  کـــە  دکتۆر)ماکـــرا(  الی  بچێتـــە 
نەخۆشـــخانەیەکی گەورەیـــە، الی دکتۆرەکـــە ئەمجارەیـــان،  
باســـی ئـــازاری خەتەنـــە و دوورینەوەکەشـــی دەکات، بـــەدەم 
ـــەی  ـــەم نهێنی ـــی ئ ـــاری دەروون ـــر تەوژمێکـــی نالەب ـــان لەژێ گری
بـــۆ دکتـــۆر بـــاس دەکات، دکتۆر)ماکـــرا( ســـەیری دەکات و 
دەیبینێـــت،  ســـەری لـــەوە ســـووڕ دەمێنـــێ کـــە تـــا ئێســـتا چـــۆن 
ژیـــاوە،  داوا دەکات موتەرجەمـــی بـــۆ بێنـــن، دەڵێـــن ژنێکـــی 
ســـۆماڵی لێـــرەدا لـــە نهۆمـــی خـــوارەوە ئیـــش دەکات، لـــە 
بەدبەختی)واریـــس( لەوکاتـــەدا ئـــەو ژنـــە نادۆزنـــەوە، کوڕیکـــی 
ســـۆماڵی دەهێنـــن، ئیتـــر دکتـــۆر هەمـــوو شـــتەکانییان بـــۆ ڕوون 
دەکاتـــەوە و دواجـــار دەڵـــێ/ دەبـــێ نەشـــتەرگەری بـــۆ بکەیـــن، 
هیـــچ چارەیەکـــی تـــری نییـــە، دەبـــێ دواتـــر تەلەفـــۆن بـــکات تـــا 
ڕۆژ و کاتـــی نەشـــتەرگەرییەکەی بـــۆ دیـــاری بکەیـــن. ســـاڵێک 
بەســـەر ئەوکاتـــەدا تێدەپـــەڕێ هـــەر تەلەفۆنەکـــە نـــاکات چونکـــە 
ـــە  ـــک، ســـەفارەتی ســـۆماڵ ل ـــدی کاتێ ـــت. ئی ـــی پێدەزانێ خۆڵۆژن
ســـۆماڵ،  دەگەڕێنـــەوە  خزمەکانـــی  و  دادەخـــرێ  لەنـــدەن 
تەلەفۆنەکـــە دەکات بـــەاڵم، کاتـــی چۆڵیـــان نەبـــوو، دەبـــوو دوو 
مایـــەدا،  لـــەو  دێـــت،  نـــۆرەی  تـــا  بـــکات  چـــاوەڕێ  مانـــگ 
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لەگەڵ)مارلیـــن( هاوڕێیەتیـــان زۆر بەتیـــن دەبـــێ و هەمیشـــە 
ـــی دەکات و  ـــن( هەســـت بەئازارەکان ـــن، ئیتر)مارلی ـــە دەب بەیەک
دەبینـــێ ئازارەکـــەی ئاســـایی نییـــە، لێـــی دەپرســـێت ئـــەوە 
چیتـــە، ئەویـــش لێـــی دەشـــارێتەوە و بـــۆی بـــاس نـــاکات، بـــەاڵم 
بـــۆی  جارێکیـــان  دووبارەبوونـــەوە،  چەندینجـــار  دوای 
باســـدەکات، کـــە منـــداڵ بـــووە لـــە تەمەنـــی پێنـــچ ســـاڵیدا لـــە 
ســـۆماڵ خەتەنـــە کراوە،)مارلیـــن( لێـــی تێنـــاگات مەبەســـتی 
ـــن( داوا دەکات  ـــە !)مارلی ـــە چیی ـــت خەتەن ـــە نازانێ ـــە، چونک چیی
چـــی  باســـی  نازانـــم  گوتـــی  بـــدات،  پێشـــان  جەســـتەی 
ـــەم،  ـــان پانتۆڵەک ـــدا ڕۆژێکی ـــە کۆتایی ـــس( دەڵێ،)ل دەکەی؟)واری
کاردانـــەوەی  شـــێوەی  هەرگیـــز  دا  نیشـــانم  و  داکەنـــد 
ڕوخســـاریم بیرناچێتـــەوە، ڕووی لێوەچەرخانـــدم و فرمێســـک 
بـــە روومەتەکانیـــدا هاتنـــە خـــوارەوە، هەســـتم بـــە پـــەژارە و 
دڵەڕاوکـــێ کـــرد چونکـــە بیـــرم کـــردەوە و لەخۆم پرســـی،)خوایە 
گیـــان بەڕاســـت وەزعـــم ئەوەنـــدە خراپـــە..؟(، کاتێک)مارلیـــن( 
بـــەم شـــێوەیە ســـەری ســـووڕدەمێنێ)واریس( لێـــی دەپرســـێت، 
بـــۆ تـــۆ و دایکـــت خەتەنـــە نەکراون..؟)مارلیـــن( ســـەری لەقانـــد 
ــس  ــی دەڵێ)واریـ ــن( پێـ ــی نەخێر.)مارلیـ ــەوە گوتـ ــە گریانـ و بـ
ئەمـــە زۆر ترســـناکە، تێناگـــەم کەســـێک هەبێـــت ڕێگـــە بەخـــۆی 
بـــدات ئەمـــە بـــە بەرامبەرەکـــەی بـــکات..!(، ئەویـــش باســـی 
خاڵـــۆژن و چوونـــە دکتـــۆرەکان و هـــۆی تەلەفـــۆن نەکـــردن 
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ـــەم  ـــاس دەکات، ل ـــۆ ب ـــوو شـــتێکی ب ـــۆ نەشـــتەرگەری و هەم ب
پرســـیارەی)واریس( و لـــە وەاڵمەکەی)مارلیـــن(، بەریەککەوتنی 
ــاواز. لـــە  ــاواز دەبینیـــن، دوو دنیـــای جیـ دوو کەلتـــووری جیـ
گۆشـــەیەکی ئەم دنیایە کە کیشـــوەری ئەفریقایە،)سەوابتەکانی 
ژیانـــی  بنەماکانـــی  یاســـا و هەمـــوو  کەلتـــوور و  ئایینـــی( 
ڕەنگڕیـــژ کـــردووە، لـــە گۆشـــەیەکیتری دنیـــا کـــە کیشـــوەری 
ئەوروپایـــە، ئاییـــن مافێکـــی تاکـــە کەســـەییە و هیچـــی تـــر، 
یاســـاکان لەســـەر بنەمـــای مافـــی تاکـــەکان دیـــاری دەکرێـــن، 
کەلتوورێکـــی شارســـتانی، دوو دنیـــای تـــەواو جیـــاواز وەک 
جیـــاوازی نێـــوان ڕەنگەکانـــی)ڕەش و ســـپی(، ئەگـــەر ئـــەم 
ــا  ــش بـ ــوورە جیاوازەکانیـ ــی کەلتـ ــاوی بەریەککەوتنـ ــە نـ کتێبـ
ــی  ــۆرە گوڵێکـ ــاوی جـ ــس( نـ ــوو، بەاڵم)واریـ ــایی بـ ــەر ئاسـ هـ
بیابانـــە، ئـــەم گوڵـــە لـــە بیابـــان دەڕوێـــت تەنانـــەت بەبـــێ ئاویـــش 
ــە  ــە نـــاوی کتێبەکـ دەڕوێـــت و توانـــای مانـــەوەی هەیـــە  بۆیـ
کـــراوە بە)گوڵـــی بیابـــان(، ئـــەم نـــاوە پڕبەپێســـتی)واریس( 
ســـەری  خەمەکانـــی  لەنێـــو  گوڵێکـــە  بەڕاســـتی  خۆیەتـــی، 
دەرهێنـــاوە و بـــۆ تاهەتـــا بەگەشـــی دەمێنیتەوە،)مارلیـــن( داوای 
ـــەر خۆیشـــی  ـــدەدات ه ـــی پێ ـــکات بەڵێن ـــە ب ـــدەکات تەلەفۆنەک لێ
لـــە گەڵیـــدا بچێـــت و بـــە تەنیـــا جێـــی نەهێڵێـــت، وە ئامادەیـــی 
هەمـــوو یارمەتییەکـــی خـــۆی بـــۆ دەربڕی،)مارلیـــن( خـــۆی 
تەلەفۆنەکـــەی بـــۆ دەکات و ڕۆژ و کاتەکـــە حیجـــز دەکات 
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بـــەاڵم، هێشـــتا هـــەر دەبـــێ مانگێـــک چـــاوەڕێ بکـــەن. عیادەکـــەی 
دۆکتۆر)ماکـــرا( لە نەخۆشـــخانەیەکی گەورەیـــە، لەگەڵ)مارلین( 
دەڕۆن بـــۆ عیادەکـــە، کاتێـــک جلەکانـــی دەگـــۆڕێ، لەســـەر 
کورســـییە تایبەتییەکـــە دادەنیشـــێ و القەکانـــی لێـــک دەکاتـــەوە، 
هەمـــان دیمەنەکـــەی منداڵـــی و خەتەنـــە و دوورینەوەکـــەی 
دێتـــەوە پێشـــچاو، هەمـــان ناســـۆرو ئـــازار و بریـــن، هەمـــان 
ژان و خەمـــو مەینـــەت، یەکەمجـــار خوێنـــی برینـــی پارچەیـــەک 
لـــە هەســـتیارترین شـــوێنی جەســـتە و دوورینـــەوەی، ئێســـتاش 
خوێنـــی کرانـــەوەی ئـــەو شـــوێنە، بـــەاڵم لـــە شـــوێنێکی تـــر و لـــە 
تەمەنێکـــی تـــر و لـــە کەشـــوهەوایەکی تـــەواو تەندروســـت و 
جیـــاوازدا، لەبـــەر ئـــەوەی زۆر دووراوەتـــەوە، بەنجـــی گشـــتی 
لێدەدرێ، بەر لەوەی لەهۆشـــخۆی بچێت دەســـتەکانی)مارلین( 
لەنێـــو دەســـتییەتی، نەشـــتەرگەرییەکەی بەســـەرکەوتوویی بـــۆ 
دەکرێت،)واریـــس( دەڵێ)دکتـــۆر ماکـــرا کارێکـــی باشـــی ئەنجـــام 
دا بـــۆ هەمیشـــە سوپاســـی دەکـــەم، هەروەهـــا دەڵـــێ، ئـــەو 
گوتـــی/ دەبێـــت بزانیـــت کـــە تـــۆ تەنیـــا نیـــت، دەتوانـــم پێـــت بڵێـــم 
ـــە  ـــان گیروگرفتییـــان هەی ـــان کـــە هەم ـــە ژن ـــی زۆر ل ژمارەیەک
میســـری،  ژنی)ســـودانی،  زۆر  ژمارەیەکـــی  ئێـــرە،  دێنـــە 
ســـۆماڵی،( هەندێکییـــان ســـکییان پـــڕەو زیڕەیـــان کـــردووە 
چونکـــە، لەبـــەر ئـــەوەی دووراونەتـــەوە منداڵبوونەکەیـــان پـــڕ 
ــوێ  ــی نـ ــس( ژنێکـ ــرە بەدوا،)واریـ ــر لێـ ــییە..!(. ئیتـ ــە مەترسـ لـ
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بـــوو، دەتوانـــێ لەئاودەســـت دانیشـــێت و میزبـــکات، هێنـــدە 
هەیـــە، ناتوانـــێ بـــە وشـــە باســـی ئـــەوە بـــکات چ هەســـتێکی 
هەبـــوو بـــۆ ئازادبوونـــی خـــۆی..، دوای ئـــەوە بـــە مشـــاوەرەت 
کـــردن لەگەڵ)مارلیـــن( بڕیـــار دەدات بـــڕوا بـــۆ ئـــەو شـــوێنە، 
بـــۆ الی ئـــەو وێنەگـــرە فۆتۆمۆدلـــەی بزنســـکارتەکەی خـــۆی 
پێدابـــوو، لـــە یەکـــەم کاردا وێنـــەی لـــە بەرگـــی پێشـــەوەی 
ـــۆ  ـــت، ب ـــەوەی زۆری دەبێ ـــەوە، ەنگدان ـــاڵو دەبێت ـــک ب ڕۆژمێرێ
بەردەوامبـــوون لـــەم کارە، لـــە ســـەرەتا کیشـــەی ئـــەوەی بـــۆ 
دێتـــە پێـــش کـــە ئیقامـــەی نییـــە، بـــەاڵم دواتـــر یارمەتـــی دەدەن 
و دوای ماوەیـــەک ئیقامـــە وەردەگرێـــت و ئـــەو کێشـــەیەی 
نامێنێـــت، دەتوانـــێ دەســـتبەکاری فۆتۆمۆدڵـــی بـــکات واتـــە، لـــە 
کـــە  دەبـــێ  ســـااڵن   22 تەمەنـــی  ئەوکاتـــە   1987 ســـالێ 
هێنـــدە  جوانییەکـــەی  دەکات،  فۆتۆمۆدلـــی  دەســـتبەکاری 
ســـەرنجڕاکیش و ســـیحراوییە لەماوەیەکـــی کـــەم بەناوبانـــگ 
ــۆی  ــاودەردەکات، هەربەهـ ــن نـ ــتێکی بەریـ ــە ئاسـ ــت و لـ دەبێـ
دەکات،  نیـــۆرک  دواتـــر  فەڕەنســـاو  ســـەردانی  ئیشـــەکەی 
لەگـــەڵ چەندیـــن گـــەورە کۆمپانیەکانـــی ئەوانـــەی دیزاینـــی 
ڕیڤلـــۆن،  الیڤـــس،  ئۆریـــل،  لەوانە)لـــی  دەکـــەن  جلوبـــەرگ 
شـــنال،( کاردەکات و جگـــە لـــە فۆتۆمۆدلـــی کاری نمایشـــی 
جلوبەرگیـــش دەکات، لـــە ئیشـــەکەی ســـەرکەوتوو دەبێـــت و 
لـــە زۆرێـــک ڕۆژنامـــە مۆدلیـــەکان نمایـــش دەکـــرێ و لەســـەری 
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دەنووســـرێ،)واریس( لەوکاتەیـــە هەمیشـــە بیرلـــەوە دەکاتـــەوە، 
شـــتێک بـــۆ ژنـــان و مندااڵنـــی واڵتەکـــەی و کیشـــوەرەکەی 
ــەی  ــەو نهێنییـ ــە و ئـ ــە دواکەوتوویـ ــەو نەریتـ ــێ ئـ ــکات، دەبـ بـ
ـــدات  ـــێ، پێویســـتە هەوڵ ـــا ڕابگەیەن ـــەی بەدنی ـــی واڵتەک کیژۆاڵن
یارمەتییـــان بـــدات و وشـــیارییان بکاتـــەوە چونکـــە، ئەمکـــردارە 
ـــازاری  ـــا ئ ـــە تەنه ـــەوە، شـــتێک نیی ـــەو دوورین ـــە خەتەن نامرۆیی
جەســـتە و دەروونـــی هەبێـــت بەڵکـــو، دەبیتـــە هۆکارێـــک کـــە تـــا 
مـــردن نەتوانـــن چێـــژ لـــە ســـێکس ببینـــن..! بۆیـــە بڕیـــاری دا  
ـــە ئاشـــکرا  ـــەو نهێنی ـــکات، ئ ـــان ب ـــە ڕزگاریی ـــازار و مردن ـــەم ئ ل
بـــکات و قســـەی لەســـەر بـــکات، دوای ئـــەوە ئەنجامەکـــەی 
هەرچییـــەک دەبـــێ گرینـــگ نەبـــوو بەالیـــەوە،  بـــۆ ئـــەوەی 
دەروونـــی خـــۆی ئـــارام بکاتـــەوە لەدەســـت ئـــەم نهێنـــی و 
ئـــازارە  فۆبیاییـــە ڕزگاری بێـــت. جارێکییـــان ڕۆژنامەنووســـێک 
بەنـــاوی)الورا( کـــە لـــە گۆڤارێکـــی مـــۆدل بەناوی)مـــاری کلێـــر( 
کاردەکات و داوا دەکات دیمانـــەی لەگـــەڵ دا ئەنجـــام بـــدات، 
دەبینن،)واریـــس(  یەکتـــری  شـــوێنێک  لـــە  لەگـــەڵ)الورا( 
ــی)کاری  ــۆ چیڕۆکـ ــت، بـ ــە)الورا( دەڵێـ ــێ بـ ــی دەزانـ بەدەرفەتـ
مۆدلـــی و وێنـــە و نمایشـــی جلوبەرگـــو ئـــەم جـــۆرە باســـانە 
زۆرجـــار و لـــەزۆر شـــوێن لەســـەرم نووســـراوە و دیمانـــەم 
چیڕۆکێکـــی  باســـی  حەزدەکـــەم  ئەمجـــارە  داوە(  ئەمجـــام 
ــتا  ــا ئێسـ ــە، تـ ڕاســـەقینە و نهێنییەکـــی ژیانـــی خـــۆم بکـــەم کـ
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قســـەم لەســـەری نەکـــردووە، بـــەس بەڵینـــم پێبـــدە وەکـــو خـــۆی 
بـــاڵوی بکەیتـــەوە، ئەویـــش لەوەاڵمـــدا دەڵـــێ، هێنـــدەی بـــۆم 
بکرێـــت درێخـــی ناکـــەم بـــەاڵم، دواجـــار بڕیـــار بەدەســـت 
دادەگرێـــت  ڕیکۆردەرەکـــە  ئیتـــر  سەرنووســـەرەکەمانە، 
ـــەی دەکات.  ـــەوەی چیڕۆکەک ـــە گێڕان ـــش دەســـت ب و)واریس(ی
کاتێـــک)الورا( گوێـــی لـــە چیڕۆکەکـــە دەبێـــت و چـــاوی پڕدەبێـــت 
لـــە فرمێســـک و بـــەدەم گریانـــەوە دەڵێت،)ئـــەوە چ زوڵمێکـــە؟ 
چەنـــد بێمانـــا و پووچـــە، خەونیشـــم بـــەوە نەدەبینـــی کـــە 
هێشـــتا شـــتی لەوجـــۆرە روودەدات..!( چیڕۆکەکـــە ڕێکدەخـــرێ 
و لـــە یەکێـــک لـــە ژمارەکانی)مـــاری کلێـــر( بـــە شـــیوەیەکی 
 _ ژنـــان  ناوی)خەتەنەکردنـــی  ژێـــر  لـــە  ســـەرنجڕاکێش 
تراژیدیایـــەک( باڵودەبێتـــەوە.)الورا( کارێکـــی باشـــی ئەنجـــام 
دا، ئـــەم نووســـینە کاردانەوەیەکـــی گـــەورەی لێکەوتـــەوە، ئـــەو 
دەردەچـــوو  ژنـــان  ڕێخراوێکـــی  لەالیـــەن  گۆڤـــارە 
و  و  گۆڤـــار  ئـــەوە  دوای  یەکســـانی(،  بەناوی)دەســـتبەجێ 
بـــۆ  نامـــەی خەڵکـــی  الفـــاوی  بـــەر  ڕێکخراوەکـــە کەوتنـــە 
دەربڕینـــی پشـــتگیری خۆیـــان بۆ)واریـــس( و بـــۆ هەرکارێـــک و 
یارمەتییـــەک کـــە لـــە دەســـتییان بێـــت، بـــۆ یارمەتـــی و هەڵمەتـــی 
نەهێشـــتنی خەتەنەکردنـــی ژنـــان. دوای ماوەیـــەک دیســـان 
ـــە  ـــو فڕۆکـــەدا ل ـــی خـــۆی دەبینێت،)واریـــس( لەنی ڕێکـــەوت ڕۆڵ
نیـــۆرک،  بـــەرەو  ئەوروپـــاوە  لـــە  گەڕانـــەوەی  ســـەفەری 
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ـــت  ـــکاری دەبینێ ـــاج و جوان ـــواری مکی ـــە ب کەســـێکی شـــارەزا ل
کەناڵێکـــی  لـــە  لەهەمانـــکات  والـــس(  ناوی)باربـــارا  بـــە 
ئـــەو  خـــۆی  کاتـــی  کاردەکات،)بەربـــارا(  تەلەفزیۆنیـــش 
گۆڤارەی)مـــاری کلێـــری( بینیبـــوو دابووی بـــە بەڕیوەبەرەکەی، 
ئەوانیـــش لـــەی خۆیانـــەوە بڕیاریـــان دابـــوو  ئـــەم چیڕۆکـــە لـــە 
بەرنامەکەیـــان بـــاڵو بکەنـــەوە، واریـــس دیمانـــە دەکرێـــت لـــە 
بەرنامەیەکـــی تەلەفزیۆنـــی بەناوی)بەرنامـــەی 20/20( ئـــەم 
دەکرێـــت،  نمایـــش   1997 ســـاڵی  هاوینـــی  لـــە  بەرنامەیـــە 
ئـــەم  ســـاڕێژبوونەوە(.  بەناوی)گەشـــتی  بابەتەکـــەش 
و  دەبینـــدرێ  زۆربەریـــن  ئاســـتێکی  لـــە  بەرنامەیـــەش 
ئـــەم بەرنامەیـــە،  دەنگدانەوەیەکـــی بێوێنـــەی دەبـــێ، دوای 
نەتـــەوە یەکگرتـــووەکان لە)ســـندوقی دانیشـــتوان( بەدوایـــدا 
دەگەڕێـــن و خوازیـــارن لـــە خەباتیـــان دا لـــە دژی ئەنـــدام 
بڕیـــن و خەتەنەکردنـــی ژنـــان هاوکارییـــان بکات.)ســـندوقی 
دانیشـــتوان( لـــە ئەنجامدانـــی کارەکەیـــان و بـــە هـــاوکاری 
لەبـــارەی  مەترســـیداریی  ئامارێکـــی  تـــر،  ڕێکخراوەکانـــی 
ـــە  ـــە بەدەســـت هێنابوو،)ل ـــەم کێشـــەی خەتەنەکردن پشـــکنینی ئ
بیســـت و هەشـــت( واڵتـــی ئەفەریقیـــا)130( ملیـــۆن کیژۆڵـــە 
مەترســـی  مڵیـــۆن(  هەمووســـاڵێک)دوو  کـــراون.  خەتەنـــە 
ئەوەیـــان لێدەکـــرێ ببنـــە قوربانـــی. ئەوجـــۆرە خەتەنەکردنـــەی 
پێـــی  جۆرێکـــە،  بـــە  بڕینەکـــە  قیتکـــە  ئەفەریقیـــا 
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لـــە  ئـــەم شـــێوازە  دەڵێن)ئینفلۆمەیشـــن( واتـــە هەڵکۆڵیـــن.. 
ـــی  ـــەم کاردانەوانە،)حاڵەت ـــە هـــۆکاری ئ ـــە دەبێت ـــە و بڕین خەتەن
شـــۆک، هەوکـــردن، زیـــان گەیانـــدن بـــە بـــۆڕی میـــز و کـــۆم، 
جێهێشـــتنی جێبریـــن، ئیفلیجـــی و میزڵـــدان برینـــدار بـــوون، 
ــەم  ــە لـ ــێرپەنجە...!( جگـ ــی، شـ ــی، نەزۆکـ ــت بـ ــدز، هیپەتایـ ئایـ
بـــۆ  فیدڕاڵـــی  ئێن(،)ناوەنـــدی  زانیارییانەی)یـــو  و  ئامـــار 
ــەوەی  ــە باڵوبوونـ ــن لـ ــی و ڕێگەگرتـ ــی نەخۆشـ کۆنتڕۆلکردنـ
نەخۆشـــی( لـــە ئەمریـــکا، خەماڵندوویەتـــی کـــە نزیکـــەی)27000( 
بیســـت و حـــەوت هـــەزار، ژنـــان لـــە ویاڵیەتی)نیـــۆرک( ئـــەو 
ئەنجـــام  بـــۆ  ئایینـــی(  هۆکاری)مافـــی  بـــە  پڕۆســـەیان 
ڕێکخراوی)ســـندوقی  ئامارەکانـــی  کاتێـــک  دراوە،)واریـــس( 
و  دەبینـــێ  یەکگرتـــووەکان  نەتـــەوە  ی  دانیشـــتوان( 
خۆشـــحاڵییەوە  بـــە  نامرۆییـــە،  کارە  ئـــەم  کاردانەوەکانـــی 
ــەفیرێکی  ــە سـ ــوڵ دەکات و دەبێـــت بـ ــن( قەبـ ــو ئێـ داواکەی)یـ
ــۆ  ــەوە یەکگرتـــووەکان( دەکات بـ خۆبەخـــش و کارلەگەڵ)نەتـ
ــە  ــس( دەڕواتـ ــە خەتەنەکردن.)واریـ ــان دژ بـ ــە ژنـ ــری لـ بەرگـ
هەمـــوو  لەبـــەردەم  یەکگرتـــووەکان  نەتـــەوە  بـــارەگای 
ســـەفیرەکان وتارێکـــی نـــاخ هەژێـــن پێشـــکەش دەکات و باســـی 
و  خەتەنەکـــردن  دەکات،  خـــۆی  تراژیدیەکـــەی  چیڕۆکـــە 
ئیشـــکردن  خەمـــەکان،  هەمـــوو  و  ڕاکـــردن  و  ئـــازارەکان 
لەگەڵ)یـــو ئێـــن( بـــۆ وشـــیارکردنەوە و بەرگـــری لـــە مافەکانـــی 
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ژیـــان یەکێـــک لـــە هاتنـــەدی خەونـــە گەورەکانـــی بـــوو، لێـــرە 
بـــەدوا وەک چااڵکوانێـــک زۆربـــەی کاتەکانـــی خـــۆی لـــەم 
پێنـــاوەدا دەخاتـــەکار، تەنانـــەت کەمتـــر کاری نمایـــش و مۆدلـــی 
دەکات،)واریـــس( دەڵێ،)یەکێـــک لـــە شـــانازییەکان ڕەخســـاندنی 
کـــە  بەڵقیـــس(  دکتۆرە)نەفیـــس  لەگـــەڵ  کارکردنمـــە  هەڵـــی 
بەڕێوەبـــەر و هەڵسوورێنەری)ســـندوقی دانیشـــتوان( ە لە)یـــو 
ئێـــن(، ئـــەو یەکێـــک بـــوو لـــە یەکەمیـــن ژنـــەکان کـــە خەباتـــی 
ژنان.)واریـــس(  خەتەنەکردنـــی  دژی  لـــە  دەســـتپێکرد 
کلتـــوورە  لـــە  ســـاڵە  چوارهـــەزار  دەنووســـێت)ماوەی 
جیاوازەکانـــی ئەفەریقیـــا ژنـــان خەتەنـــە دەکرێـــن، پیاوانـــی 
ـــل(  ـــان( و)ئینجی ـــە لە)قورئ ـــان وای ـــە پێی ـــام ک خۆپەرســـت و نەف
داوای ئـــەوە داکات، بـــەاڵم لـــە هیـــچ شـــوێنێکی ئـــەم دوو کتێبـــە 
باســـی شـــتێک نـــاکات دەبێـــت ژنـــان ببڕدرێـــن بـــۆ ئـــەوەی خـــوا 
لێیـــان ڕازی بێـــت، بەڵکـــو، ئـــەوە تەنیـــا پیـــاوان خۆیانـــن داوای 
دەکـــەن و دەیانەوێـــت دڵنیابـــن لـــەوەی، کـــە مافـــی خاوەندارێتی، 
سێکســـواڵێتی تەنیـــا بـــۆ ئـــەوان بـــۆ خۆیانـــە، ئەوانـــن داوا 
دەکـــەن ژنەکانیـــان خەتەنـــە بکرێـــن..!(.، هـــەر بەهـــۆی کارکـــردن 
جارێکییـــان  ژنـــان،  مافەکانـــی  لـــە  بەرگـــری  بـــواری  لـــە 
ـــراو دایکـــی  ـــەوە و خوشـــک و ب ـــۆ ســـۆماڵ دەکات ســـەفەرێک ب
دەبینێت.)واریـــس دێـــری( هاوســـەرگیری لەگـــەڵ کەســـێک 
دەکات بـــە ناوی)دانـــا( کـــە پەیوەنـــدی خۆشەویســـتی لەگەڵیـــدا 
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ـــە  ـــێ ب ـــۆ یەکەمجـــار دەب ـــی ســـی ســـاڵیدا، ب ـــە تەمەن ـــووە، ل هەب
ــاوی دەنێن)ئەلیکا(،)واریـــس(  ــێ و نـ ــان دەبـ دایـــک و منداڵێکیـ
لـــە ســـاڵی 1998 بەهـــاوکاری نووســـەرێک بـــە ناوی)کاثلیـــن 
میلـــەر( چیڕۆکـــی ژیانـــی خـــۆی دەنووســـێتەوە و بەناوی)گوڵـــی 
بیابـــان( بـــاڵوی دەکاتـــەوە، لـــەو ســـاڵەدا دەبێـــت بـــە یەکێـــک لـــە 
ــرێ و  ــەی لێدەفرۆشـ ــۆن( دانـ ــزە ملیـ ــترین کتێب)یانـ پڕفرۆشـ
ــا وەردەگێڕدرێ،)واریـــس( لـــە دوو  بـــۆ چەندیـــن زمانـــی دنیـ
کاری ســـینەماییش ڕۆڵ دەبینـــێ، هەروەهـــا گوڵـــی بیابـــان  
دەکرێـــت بـــە فیلـــم و)شـــێری هارمـــان( کاری دەرهێنانـــی بـــۆ 
دەکات،)واریـــس( کـــە فیلمەکـــە دەبینـــێ دەڵێت،)لـــە منداڵـــی زۆر 
خەونـــم هەبـــوون بـــەاڵم هەرگیـــز لـــەو بـــاوەرەدا نەبـــووم 
ڕۆژێـــک ژیانـــم بکەوێتـــە سەرشاشـــە، بـــەاڵم ئـــەوە مەســـیجێکی 
گرینگـــە تـــا خەڵـــکان ڕێـــز لـــە شـــکۆی یەکتـــری بگـــرن..!(، 
هەروەهـــا دوای ئـــەم دەنگدانـــەوەی کتێبی)گوڵـــی بیابـــان(، 
دەنووســـێت  تـــر  کتێبـــی  چەنـــد  نووســـەرێک  وەک 
بیابـــان  2004(،)مندااڵنـــی  بیابـــان  لەوانە،)داڕماندنـــی 
2005(،)نامەیـــەک بـــۆ دایکـــم 2010(،)ســـەفا بپارێـــزن 2014(، 
گرینگتریـــن خاڵـــی پرشـــنگداری ئـــەم کتێبـــە، ئەوەیـــە/ توانـــی 
هێـــزی نووســـین بە)واریـــس( ببەخشـــێ و بیـــکات بـــە نووســـەر، 
هاوارێـــک لەنێـــو کتێبەکانی)واریـــس( بەرزدەبێتـــەوە، دەیەوێـــت 
بیابـــان  بێگوناهەکانـــی  مرۆڤـــە  و  منـــدااڵن  و  کیژۆڵـــەکان 
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بپارێزێـــت، واریـــس دێـــری تـــا ئێســـتا چەندینجـــار خـــەاڵت 
کـــراوە، لەوانـــە )ســـاڵی 2000 خەاڵتـــی » ژنـــی ســـاڵ« لـــە 
ئەلمانیـــا(،  لـــە   2004 ژن«  »جیهانـــی  )خەاڵتـــی   ، ڤیەنـــا( 
و  لـــە 2018(  ئایـــدڵ«  لـــە  »جوانـــی  ســـپا(  خەاڵتـــی)گااڵ 
چەندانیتـــر، منیـــش لـــە ڕێگـــەی ئـــەم نووســـینەمەوە پێمبـــاش 
ـــەوڵ و  ـــە ه ـــە نووســـەرە و ب ـــەم گوڵ ـــورد ب ـــەری ک ـــوو خوێن ب
ئومێدەکانـــی ئاشـــنا بـــن،  ئیتـــر بـــە هیـــوام گوڵـــی بیابـــان لـــە 
و  )خەتەنەکـــردن  ئـــەم  و  بێـــت  ســـەرکەوتوو  کارەکانـــی 
بـــە کچۆالنـــی ئەفریقیـــا، وەک نەریتێکـــی   دوورینـــەوە( دژ 

نامرۆیی و ناشارستانیی ڕابگیرێ و کۆتایی پێ بێت. 

  نیسانی  2019

سەرچاوەکان : 
_ کتێبی )گوڵی بیابان( 

ـــەر  ـــن میل ـــکاری / کاثلی ـــە هاری ـــری ، ب ـــس دێ نووســـینی / واری
1988

لە سویدییەوە / زۆراب
_ لە ئەنتەرنێتەوە /

1-The desert flower : waris dirie practice English spotlight  

2- waris dirie : Somalian model , author , and acticist  
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 خوێندنەوەیەک بۆ ڕۆمانی )قامچی(
ـــە گەڕانـــەوەم  ـــەو ســـەفەرەی ئەوجـــارەم بـــۆ کوردســـتان و ل ل
بـــۆ کەنـــەدا، چەنـــد کتێبێکـــم لەگـــەڵ خۆمـــدا هێنایـــەوە. لـــە 
نێویانـــدا دوو ڕۆمانـــی هاوڕێـــی ئازیـــزم )کاروان عەبدوڵـــاڵ( ی 
نووســـەر و ڕۆماننـــووس بـــە ناوەکانـــی )قامچـــی و پەیڤەکانـــی 
دیـــوار(. کـــە لەالیـــەن خۆیـــەوە پێشکەشـــی کردبـــووم. هـــەرزوو 
ئاوێتـــەی  شـــێوەیەک  بـــە  خوێنـــدەوە.  )قامچیـــم(  ڕۆمانـــی 
ــە  ــوون بـ ــە بـ ــەال گەاڵڵـ ــەرنجانەم لـ ــی و سـ ــەم تێبینـ ــووم، ئـ بـ

ــمەوە.  ــتمزانی بیاننووسـ پێویسـ
ڕۆمانـــی قامچـــی، ڕۆمانێکـــی قەبـــارە مامناوەندییـــە، واتـــە 
هـــەر  ژمـــارەی الپەڕەکانـــی  نییـــە،  درێـــژ  ڕۆمانێکـــی زۆر 

قامچی وەک هێمایەک لە نێوان دوو کلتووردا  
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دووســـەد و شـــەش الپەڕەیـــەک دەبـــێ. نووســـەر لـــەم ڕووبـــەرە 
ــان  ــبکات، یـ ــۆ باسـ ــتمان بـ ــە توانیویەتـــی زۆر شـ مامناوەندییـ
باشـــتر بڵێـــم، خـــۆی لـــە قـــەرەی زۆر بابەتـــی گرینـــگ و جـــودا 
بـــدات. زمانـــی ڕۆمانەکـــە، زمانێکـــی نـــەرم و بـــێ گـــڕێ وگۆڵـــە، 
ئـــەوەی زۆر  تووشـــی وردبوونـــەوە و ڕامانـــی کـــردم لـــە 
پەیوەنـــد بـــە زمانـــی ڕۆمانـــی )قامچـــی(، ئەوەبـــوو، نووســـەر 
هەوڵیـــداوە زمانێـــک بەکاربهێنـــی، کـــە زمانـــی گشـــتی و ئـــەو 
ـــە  ـــە گشـــتییە ل ـــەو زمان ـــک، ئ ـــی خەڵ ـــن زمان ـــی دەڵێ ـــەی پێ زمان
بەرگێکـــی ئەدەبـــی و جوانکاریـــدا پێشـــان بـــدات. ئـــەوەی کـــە 
زێتـــر ســـەرنجی ڕاکێشـــام و سەرســـامی کـــردم ئەوەبـــوو، 
ـــچ وشـــەیەک نەپاراســـتووە...! هەمـــوو وشـــە  ـــە هی کـــە خـــۆی ل
ڕۆژانەییەکانـــی ســـەرزاری خەڵکـــی بەکارهێنـــاوە، بـــە بێئـــەوەی 
ترســـی لـــەوە هەبـــێ وەک دەڵێـــن، ئـــەم وشـــە ئەدەبـــی نییـــە یـــان 
ئەمەیـــان مۆســـیقی نییـــە...، هەمـــوو ئـــەم قســـە تەقلیدییانـــەی 
ــەوەی  ــووە ئـ ــاوەڕی پێبـ ــەوەی خـــۆی بـ ــکردووە، ئـ فەرامۆشـ
ــۆی  ــی خـ ــە تواناکانـ ــتی بـ ــەوە پشـ ــە ڕووی زمانـ ــردووە، لـ کـ
بەســـتووە، بـــۆ نموونـــە هەندێـــک لـــەم وشـــانە )بەشـــک کەوتـــن، 
نەڕانـــدن، ســـەبوورە، نۆبـــەت، ســـەقف، عەجـــول، قوتارکـــردن، 
پیلپیلکـــە، شـــەپازللە، حەلـــەق و  عـــادز، حەپـــس،  بابلبـــاب، 
ــر...(. مـــن بـــۆ خـــۆم، زۆر چێـــژم  مەلـــەق، ســـیحەت، زۆرانیتـ
ـــی و ناشـــازییەک  ـــچ لەنگ ـــە هی ـــی و هەســـتم ب ـــەم وشـــانە بین ل
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ــی.  ــکی و جوانـ ــە ناسـ ــوون لـ ــڕ بـ ــە، پڕاوپـ ــرد، بەپێچەوانـ نەکـ
)کاروان عەبـــدواڵ( بـــەم کارەی دەیـــەوێ پێمـــان بڵـــێ، )هەمـــوو 
وشـــەیەک بەشـــێک لـــە جوانییـــان تیایـــە نووســـەر دەبـــێ 
بیاندۆزێتـــەوە...!(. جوانـــی وشـــەکانیش، لـــە شـــوێن بەکارهێنـــان 
و چۆنیەتـــی بەکارهێنانییـــان و هەروەهـــا لـــە پەیوەندییەکانیـــان 
ــرێ  ــە دەکـ ــر کـ ــی تـ ــەون. خاڵێکـ ــەکانیتر دەردەکـ ــەڵ وشـ لەگـ
هێنـــدە  ڕووداوەکان  ڕووداوەکانـــە،  بکەیـــن/   باســـی 
ــک  ــەوە ڕۆمانێـ ــتناکەی ئـ ــە هەسـ ــەوە هەیـ ــان بەیەکـ پەیوەندیـ
دەخوێنیتـــەوە، بێئـــاگا لـــە خـــۆت دەکەویـــە نێـــو ڕووداوەکان و 
دەبـــی بـــە بەشـــێک لـــە ڕووداوەکان، وادەزانـــی ڕووداوەکان 
لـــە ژیانـــی تـــۆ ڕوو دەدەن، بـــە تایبەتـــی  ســـاڵەکانی خوێندنـــی 
ســـەرەتایی..!، بـــۆ خولقاندنـــی ڕووداوەکان و گێڕانەوەیـــان، 
نووســـەر ســـوودی زۆری لـــە ئاســـتی وشـــیاری خەڵـــک و 
شـــوێن  و  ســـەردەم  و  ئاییـــن  کاریگـــەری  و  بیرکردنـــەوە 
)بـــاس  ڕۆمانەکـــە  تـــەواوی  وەرگرتـــووە..  زەمانـــەکان،  و 
ــە  ــەرمەد( کـ ــاوی )سـ ــە نـ ــێک بـ ــی کەسـ ــی خوێندنـ ـــە تەمەنـ ل
خوێندنـــی  ســـاڵی  شـــەش  دەکات،  ڕۆمانەکەیـــە  پاڵەوانـــی 
ناوەنـــدی، دوو ســـاڵی  قۆناغـــی ســـەرەتایی، ســـێ ســـاڵێ 
خانـــەی مامۆســـتایان و یەکـــدوو ســـاڵیش مامۆســـتایەتی..(، 
لـــە نێـــوان ئـــەم )دوانـــزە یـــان ســـیانزە( ســـاڵەدا زۆر ڕووداوی 
گرینـــگ ڕوودەدەن، کـــە ڕاســـتەوخۆ پەیوەندییـــان بـــە ژیانـــی 
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ســـەرمەد و هاوڕێکانـــی و پەیوەندییـــان بـــە تـــەواوی ژیانـــی 
ــە، هەندێـــک لـــە ڕووداوەکان پـــڕن لـــە  ــان دا هەیـ دەوروبەریـ
ـــە دەربڕینـــی جۆراوجـــۆر، کـــە بەزمانێکـــی شـــیعری  دروشـــم ل
و مۆســـیقی زۆر جـــوان دەریانـــی بڕیـــوە، بـــۆ نموونـــە هەندێـــک 

لـــەم دروشـــمانە 
)چیتان دەوێ شێتەکان... زیندانی بۆ عاقلەکان..!

سەرمەد کوڕە هەژارە... بمرن ئاغای ئەم شارە..!
سەرمەد باوکی پۆلیسە... بۆیە داییم موفلیسە..!

بژی شفتی گندۆرە... ثاغاکەمان سەرمۆرە..!
شفتی و گندۆرە خۆشە... چونکە گیرفانمان بۆشە..! 

ئەمانـــە و چەندانـــی تـــر،( هەســـت دەکـــەی نووســـەر توانـــاو 
ـــە ســـەلیقە و دەســـەاڵتی  ـــە ل ـــی شـــیعری باشـــی تیای بەهرەیەک
ڕەهەندێکـــی  دروشـــمەکانیش  شـــیعردا.  و  زمـــان  بەســـەر 
ڕووداوەکانـــی  پشـــتە.  لـــە  مەعریفیشـــییان  و  کۆمەاڵیەتـــی 
ــەرەتایی،  ــی سـ ــاڵی قۆناغـ ــەش سـ ــەت شـ ــە تایبـ ــۆل بـ ــاو پـ نـ
پەیوەنـــدی نێـــوان قوتابییـــەکان، یـــان مامۆســـتاو قوتابییـــەکان، 
یـــان خوێندنـــەوەی بـــاری دەروونییـــان، هەروەهـــا بەکارهێنانـــی 
دار و توندوتیـــژی و پەروەردەیەکـــی ســـەقەتی ســـااڵنی حەفتـــا 
و هەشـــتاکان، کتومـــت وەکـــو خـــۆی باســـی کـــردوون، باســـی 
ــۆل  ــو پـ ــن ڕووداوی نێـ ــەک و بچووکتریـ ــوو جوالنەوەیـ هەمـ
دەکات، مـــن بـــۆ خـــۆم گەڕامـــەوە نێـــو قوتابخانـــە و ڕۆژانـــی 
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قوتابییەتـــی منداڵـــی خۆمـــم بیرکەوتـــەوە، گەڕامـــەوە نـــاو پـــۆل 
لەگـــەڵ ســـەرمەد و ڕەیحانـــە و ســـەبۆ و قوتابییەکانیتـــر، 
ـــەم  ـــەو ڕۆژان ـــەوە، ئ ـــەک مامۆســـتاکانی خـــۆم بیرکەوت ـــەک ی ی
بیرهاتـــەوە کـــە هەندێـــک لـــە مامۆســـتاکانمان، چەنـــد غـــەدار 
مامۆســـتا  بـــرادەرە هاوپۆلەکانـــم،  لەگـــەڵ  بـــوون  زاڵـــم  و 
چ دەســـەاڵتێک و هێزێکـــی بـــەکار دەهێنـــا...! نـــەک لـــە نێـــو 
قوتابخانـــە، تەنانـــەت لـــەدەرەوەی قوتابخانـــەش لـــە گـــەڕەک 
ـــە خۆمـــان  ـــا، دەبوای ـــەکان، گـــەر مامۆســـتایەکمان بینیب و کۆاڵن
بشـــارینەوە یـــان بـــە ئـــەدەب ڕابوەســـتین تـــا ئـــەوان تێدەپـــەڕن، 
گـــەر لـــە کـــۆاڵن و گەڕەکێـــش شـــەڕ و بێعاریمـــان کردبـــا، 
لەگەڵـــدا  لێپێچینەوەمـــان  قوتابخانـــە  لـــە  بەیانییەکـــەی  بـــۆ 
دەکـــرا، بـــەاڵم مـــن بـــۆ خـــۆم قوتابییەکـــی زیـــرەک بـــووم، مـــن 
قوتابخانـــە و مامۆســـتا و هاوڕێکانـــی خـــۆم خۆشدەویســـت، 
خۆشـــترین کاتـــم ئەوکاتانـــە بـــوون کـــە لـــە قوتابخانـــەدا بـــووم، 
ــەرمان  ــەی نووسـ ــی بێوێنـ ــەلیقەیەک و بیرتیژییەکـ ــرەدا سـ لێـ
بـــۆ دەردەکەوێـــت،  لـــە گێڕانـــەوەی ئـــەو نۆســـتالیژیا و ئـــەو 
بیرەوەرییانـــەی ســـەردەمی خوێندنـــی ســـەرەتایی و پێشـــاندانی 
پـــەروەردە و فێرکردنـــی نەوەکانـــی ئەوکاتـــە،  سیســـتەمی 
بـــە ئەنـــدازەی دیکتاتـــۆرەکان  ئـــەو ڕۆژانـــە مامۆســـتاکان 
بەرهەمهێنانـــی  شـــوێنی  قوتابخانـــەکان  هەبـــوو،  هێزیـــان 
ـــە  ـــزان ل ـــی خێ ـــاوکات شـــێوە ژیان ـــوون. ه ـــدن ب ـــرس و تۆقان ت
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ـــا  ـــاکان و هەروەه ـــک و ئاغ ـــوان خەڵ ـــدی نێ ـــدا و پەیوەن کۆمەڵ
ڕەســـمکردنی ئـــەو ســـەردەمانە بـــە شـــێوەیەکی ڕاستودروســـت 
لـــە هەمانـــکات، ڕاســـتگۆیی و ئەمانەتێکیـــش لـــە گێڕانـــەوە و 
هەڵدانـــەوەی الپەڕەکانـــی ئـــەم مێـــژووە دەبینـــدرێ، هـــاوکات 
بوونـــی ڕەیحانـــە و ئـــەم عەشـــقە پـــاک و خۆڕســـکییەی لەگـــەڵ 
ـــە  ـــە ڕۆمانەک ـــکاری ب ـــژ و جوان ـــر تاموچێ ـــدەی ت ســـەرمەد هێن
یەکبـــەدوای  ڕووداوە  ئـــەم  گێڕانـــەوەی  لـــە  بەخشـــیوە. 
بـــە زمانێکـــی  نـــەرم و هێمنانـــە،  بـــە شـــێوەیەکی  یەکانـــە 
شـــیرین و پـــاراو، ئەوەمـــان بـــۆ دەردەکەوێـــت/ مـــەرج نییـــە 
ــە ڕووداوی  ــت بـ ــان، پشـ ــان ڕۆمـ ــڕۆک یـ ــینی چیـ ــۆ نووسـ بـ
گـــەورە و مێژوویـــی ببەســـتین...! دەکـــرێ ژیانـــی هەرکەســـێک 
چیـــڕۆک و ڕۆمانێکـــی زۆر چێژبەخـــش و کاریگـــەر بێـــت. 
ـــە ســـفرەوە دەســـت  ـــی )قامچـــی( ل ـــە ڕۆمان ـــدواڵ ل کاروان عەب
پێـــدەکات..! بـــە مانـــای لـــە دەســـتپێکی ڕۆمانەکـــە و پێشـــوەختە 
ـــدی  ـــک ڕاناکێشـــێ، هێ ـــچ ڕووداوێ ـــی هی ـــۆ بوون ســـەرنجمان ب
هێـــدی لـــە خاڵـــە بچووکەکانـــەوە دەســـت پێـــدەکات، لـــە باریکـــە 
دواتـــر  دەبێتـــەوە،  شـــۆڕ  نشـــێوەکان  بـــەرەو  ڕێگاکانـــەوە 
بەســـەر هـــەورازەکان دەکەوێـــت و دیســـان شـــۆڕ دەبێتـــەوە 
کۆتاییـــەکان  بـــەرەو  بەدوایخویـــدا  ســـەردەکەوێتەوە،  و 
مامەڵەکردنمـــان  و  بیرکردنـــەوە  تـــر،  خاڵێکـــی  دەمانبـــات. 
لـــە گـــەڵ زینـــدەوەر و ئاژەلـــەکان/ ئەویـــش لـــە پەیوەنـــدی 
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ــی و مـــار( دا دەبینـــدرێ.. لـــە نێـــو ڕۆمانەکـــە  نێـــوان )قامچـ
ــک و  ــی ڕێـ ــی و مـــار( پەیوەندییەکـ ــوان )قامچـ ــدی نێـ پەیوەنـ
هاوتەریـــب و توندوتۆڵـــە.. قامچـــی هێمایـــە بۆ)توندوتیـــژی و 
ــن  ــەوە دەزانیـ ــان ئـ ــێوە ماریـــش.. هەموومـ ــرس( بەهەمانشـ تـ
ــە  ــەر تاکێـــک، ئەمـ ــان هـ ــە یـ ــاری ناخودئاگایـــی کۆمەڵگـ ــە بـ لـ
ـــک  ـــان بەخشـــە، هەندێ ـــار ترســـهێن و زی ـــە، م ـــووە ک ـــر ب جێگی
ـــان  ـــرۆڤ لێی ـــە م ـــەی ک ـــەو زیندەوەران ـــن ل ـــار یەکێک جـــۆری م
ـــان بکـــەن و زەرەر  ـــە خۆی ـــن بەرگـــری ل ـــەوە دەتوان ـــک ببن نزی
ــار  ــە مـ ــەر لـ ــۆ ئەگـ ــەاڵم خـ ــن، بـ ــان بگەیەنـ ــە بەرامبەرەکەیـ بـ
بگریـــن،  بـــەدوور  لێیـــان  خۆمـــان  یـــان  نەبینـــەوە  نزیـــک 
ــت،  ــان نابێـ ــچ الیەکمـ ــۆ هیـ ــان بـ ــچ زەرەر و زیانێکیـ ــەوا هیـ ئـ
دەبـــێ لـــەوەش تێبگەیـــن ماریـــش وەک هـــەر زیندەوەرێـــک 
گیانلەبـــەرە و هەناســـە دەدات، بـــە ئازاردانـــی ئـــازار دەبینـــێ 
و بـــە هەراســـانکردنی خەمنـــاک و دڵتەنـــگ دەبێـــت..!، لـــە 
دنیـــای مٶدێـــرن و لـــە کۆمەڵگـــە پێشـــکەتووەکان، رق لـــە 
هیـــچ زیندەوەرێـــک هەڵناگـــرن، ئـــاژەل و زیندەوەرەکانیـــان 
ــەر  ــدا، ئەگـ ــە گەڵیانـ ــن لـ ــم و بەزەییـ ــە ڕەحـ ــدەوێ و بـ خۆشـ
دیقـــەت بدەینـــێ دەبینیـــن، تەنانـــەت لەســـەر بەرگـــی کتێبەکـــەش 
قامچییـــەک لـــە شـــێوەی مـــار نەخشـــێندراوە، ئەوەتـــا لـــە 
شـــوێنێکی ڕۆمانەکـــە دەڵـــێ )تـــا هێـــزی تیـــا بـــوو قامچیەکـــی 
مـــار،  بـــە  بـــوو  چـــاوم  لەبـــەر  قامچـــی  ڕاوەشـــاند،  بـــۆم 
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مارێـــک زۆر بـــە خێرایـــی خـــۆی لـــە ملـــم ئااڵنـــد.. ل205(، لـــە 
کۆمەڵگـــە پێشـــکەوتووەکان ئـــاژەل و زینـــدەوەرەکان ناکـــوژن، 
پەیوەنـــدی نێـــوان مـــرۆڤ و ئاژەلـــەکان، پەیوەندییەکـــی ئـــارام 
و تەندروســـتە، مـــن دەزانـــم بـــە تایبـــەت لـــە نووســـینی ڕۆمانـــدا، 
لـــە شـــوێنەوار و بیئـــەی ســـلبی، پاڵـــەوان و کەســـایەتی ســـلبی 
دروســـت دەبـــێ، بـــەاڵم مەبەســـتمە ئـــەوە بڵێـــم )لـــە ڕاســـتای 
هەوڵـــەکان بـــۆ بـــە مەدەنیکردنـــی کۆمەڵگـــە دەبـــێ لـــە شـــتە 
ئەمـــە  هەرچەنـــدە   »: پێبکەیـــن  دەســـت  بچووکەکانـــەوە 
ــەر  ــای هـ ــە مانـ ــە »( بـ ــەلەیەکی جدییـ ــە مەسـ بچووکیـــش نییـ
نابـــێ تەنهـــا قســـەمان لەســـەر )دەســـەاڵت و دیموکراســـی( 
دەکـــرێ  بێـــت،  ڕەزاقوڕســـانە  و  ســـواو  چەمکـــە  ئـــەم  و 
ــمان ئاراســـتەی بیرکردنەوەکانـــی  هەندێـــک لـــە ڕەخنەکانیشـ
خۆمـــان بکەیـــن..!( ئـــەم خاڵـــە بـــۆ نووســـەر بـــە تایبـــەت بـــۆ 
ــری لـــێ  ــی زێتـ ــوا دیقەتـ ــە، دەبـ ــەکان زۆر گرینگـ ڕۆماننووسـ
ئاژەالنـــدا،  لەگـــەڵ  مامەڵەکردنمـــان  پەیوەنـــد  لـــە  بدرابـــا.. 
دەکـــرێ بیرکردنـــەوە نادروســـتەکانی بەتایبـــەت، ئەوانـــەی 
ــە جێگیربـــووە  ــو بیرکردنـــەوەی ناخودئاگایـــی کۆمەڵگـ ــە نێـ لـ
هەوڵدەیـــن بیانگۆڕیـــن، بـــە شـــێوەیەکی شارســـتانییانە مامەڵـــە 
لەگـــەڵ ئـــەم چەمکانـــە بکەیـــن. چونکـــە ڕۆمانـــی )قامچـــی( 
یەکێکـــە لـــەو کتێبانـــەی دەتوانـــم بڵێـــم، هەوڵدانێکـــە لـــە ڕاســـتای 
ــێبی بـــۆ بکەیـــن.  بـــە مەدەنیکردنـــی کۆمەڵگـــە دەکـــرێ حسـ
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لـــەم ڕۆمانـــەدا نووســـەر بـــە ئاگاهانـــەوە باســـی کلتوورێکمـــان 
بـــۆ دەکات، کلتوورێکـــی دواکەوتـــوو، خێڵەکـــی، بنەماکانـــی 
ئـــەم کلتـــوورە لەســـەر چەوســـاندنەوە و پێشـــێلکردنی مـــاف و 
ـــراوە، پەیوەندییـــەکان پەیوەندییەکـــی  ئازادییەکانـــی تـــاک بنیاتن
توندوتیـــژ و ناتەندروســـتن..  ســـەرمەد و برادەرەکانـــی لـــەو 
ڕۆژەوەی پـــێ دەنێنـــە قوتابخانـــە تـــا کۆتایـــی لەگـــەڵ تـــرس و 
دڵەڕاوکـــێ و نیگەرانـــی ڕووبـــەڕوون.. پەیوەنـــدی مامۆســـتا و 
قوتابییـــەکان هێنـــدە ناڕێکـــە، قوتابییـــەکان هەمیشـــە بـــەدوای 
ــەن !،  ــە بکـ ــە قوتابخانـ ــت لـ ــا پشـ ــن، تـ ــک دا دەگەڕێـ دەرفەتێـ
)قامچـــی و دار( هێمـــای ئـــەم کلتـــوورە و هێمـــای قوتابخانـــە 
و هێمـــای سیســـتەمی پـــەروەردە و فێربوونـــن.. لـــە پشـــتی 
هاوکێشـــەی )مامۆســـتا و قوتابـــی و دار(، دیمەنێکـــی ترســـناک 
ـــان دیمەنێـــک  ـــدرێ، ی ـــدن و شـــێتبوون دەبین ـــە تـــرس و تۆقان ل
ــتاکان، وا بیـــر  لـــە ڕق و یاخیبـــوون..! بەڕێوەبـــەر و مامۆسـ
دەکەنـــەوە کـــە قوتابییەکانـــی ئـــەوان فریشـــتە نیـــن، گـــەر دار 
بەکارنەهێنـــن قوتابییـــەکان ئامادەنیـــن گوێیـــان لێبگـــرن، یـــان 
ـــەوە  ـــەم بیرکردن ـــە قەشـــمەر و گاڵتەجـــار. ئەنجامـــی ئ دەیانکەن
ــن..!،  ــە جێدەهێڵـ ــەکان قوتابخانـ ــە قوتابییـ ــک لـ ــە، هەندێـ هەڵەیـ
ـــەکان  ـــەردەم قوتابخان ـــوو لەب ـــان گ ـــن..!  ی ـــک شـــێت دەب هەندێ
دەکـــەن، یـــان نەخشـــەی ســـووتاندنی قوتابخانـــەکان دادەنێـــن..! 
نـــەک تەنهـــا لـــە قوتابخانـــە لـــە ماڵەکانیـــش بەهەمانشـــێوە، 
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ـــە شـــێوەیەکی  ـــرا گـــەورەکان، وەک مامۆســـتاکان ب ـــاوک و ب ب
ناڕێـــک و نـــا تەندروســـت پەنـــا بـــۆ قامچـــی و هێـــز دەبـــەن. 
ــە و  ــاکان، قوتابخانـ ــی ئاغـ ــوێنەکان، دیوەخانـ ــوو شـ ــە هەمـ لـ
مزگـــەوت و ماڵـــەکان، هەمـــان بیرکردنـــەوە، هەمـــان قامچـــی و 
هەمـــان کوێخایەتـــی و هەمـــان زەلیلکردنـــی مرۆڤـــەکان .  لـــەم 
کلتـــوورە دواکەوتووانـــە و لـــەم جۆرە کۆمەڵگەیانە، سیســـتەمی 
ــردن  ــی فێرکـ ــە جیاتـ ــەکان لـ ــە و ماڵـ ــە قوتابخانـ ــەروەردە لـ پـ
و پێگەیاندنـــی کەســـایەتییەکان، ئیشـــیان/ بچووککرنـــەوە و 
تێکشـــکاندنی کەســـایەتییەکانە..! ئەوەتـــا کەســـەکان هەمـــوو 
شـــتێکیان لێدەبێتـــە قامچـــی، چونکـــە هەمیشـــە لەگـــەڵ تـــرس 
و تۆقانـــدن گەورەبوونـــە ســـەرمەد لـــە شـــونێکدا دەڵـــێ.. )ئـــەو 
ـــەر چاومـــەوە  ـــوو، لەب تفەنگـــەی کـــە بەشـــانی چەکدارەکـــەوە ب
دەبـــوە قامچـــی، دروســـت لـــە قامچیەکـــەی باپیـــرەم دەچـــوو، 
کـــە زیاتـــر بـــۆ ترســـاندنی ئێمـــە هەڵیدەواســـی.. ! ل194 (،  بۆیـــە 
مرۆڤـــەکان، شـــەرمن و نەخـــۆش و کەســـایەتی الوازییـــان لـــێ 
دروســـت دەبێـــت.. لـــە کۆمەڵگـــە خێڵەکـــی و دواکەوتووەکانـــدا، 
هەمـــوو شـــتێک قەدەغەیـــە، عەشـــق و هەســـت و ســـۆزی 
و  )ڕەیحانـــە  بێمانـــان..  و  توورەهـــات  شـــتی  مرۆڤـــەکان 
ســـەرمەد( هـــەر لەبـــەر ئـــەوەی یەکترییـــان خۆشـــدەوێ، بـــۆ 
ـــە، )عـــەزە گـــڕوو( ی کـــوڕی  ـــان نیی ـــا ســـاتێک حەوانەوەی تەنه
ئاغـــا ژیانـــی لێکـــردوون بـــە دۆزەخ.. کلتوورێکـــی ناتەندروســـتی 
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لـــەم شـــێوە بێگومـــان، بەرهەمـــی کۆمەڵگەیەکـــی ناتەندروســـت 
ــە  ــەر بـ ــتە...! نووسـ و میتـــۆدی بیرکردنەوەیەکـــی ناتەندروسـ
هێمنـــی هەوڵـــدەدات ئـــەم کلتـــوورە بگۆڕێـــت، لـــە ڕێگـــەی 
)بەردەوامبـــوون لـــە خوێنـــدن..!(، واتـــە پشتبەســـتن بـــە زانســـت 
ــە بـــەرەو پێشـــەوە ببـــات،  ــە ! هەوڵـــدەدات کۆمەڵگـ و مەعریفـ
ڕوویەکـــی پێشـــکەوتووترمان پێشـــان بـــدات، یـــان دروســـتر 
بڵێـــم/ کلتوورێکـــی جـــودا بەرهـــەم بهێنێـــت. ســـەرمەد لـــە 
خوێنـــدن بـــەردەوام دەبێـــت !، دەگاتـــە خانـــەی مامۆســـتایان، 
ئـــەم قۆناغـــەش بـــە ســـەرکەوتوویی دەبڕێـــت و دەبـــێ بـــە 
مامۆســـتا..!  ئێســـتا نەوەیەکـــی نـــوێ، بـــە بیرێکـــی نوێـــوە 
ـــی  ـــۆ نەوەیەک ـــە ب ـــە هێمای ـــدەگات، ســـەرمەدی مامۆســـتا ! ک پێ
نوێـــی پێشـــکەوتووخواز، خـــاوەن بیرکردنەوەیەکـــی نـــوێ 
و ڕەفتارێکـــی نوێیـــە.. ســـەرمەد هەوڵـــدەدەدات قامچـــی و 
ــەدات،  ــەکان نـ ــە قوتابییـ ــدەدات لـ ــێ !، هەوڵـ ــەکار نەهێنـ دار بـ
لێبـــکات،  پرســـیاریان  بـــکات،  لەگـــەڵ  قســـەیان  دەیـــەوێ 
دەســـتیان بەســـەردا بهێنـــێ، نـــەرم و نیـــان بێـــت لەگەڵیانـــدا، 
دەیەوێـــت لێیـــان تێبـــگات ! دەیـــەوێ مۆدیـــل و شـــێوازێکی تـــر 
پەیـــڕەو بـــکات، کـــە جیـــاواز بێـــت لـــە مۆدیـــل و شـــێوازی کۆنـــە 
ــتاکانی خـــۆی..! نووســـەر دەیـــەوێ لـــە بەرئەنجامـــی  مامۆسـ
خوێنـــدن و زانســـت، کلتوورێکـــی کـــراوە و پێشـــکەوتووترمان 
پێشـــان بـــدات. هەرچەنـــدە مامۆســـتاکان ئـــەم شـــێوازە تازەیـــەی 
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ســـەرمەدییان لـــەال ناڕاســـت و نادروســـتە. نـــەک دژایەتـــی و 
بەربەرەکانـــی دەکـــەن بەڵکـــو گاڵتـــە و قەشمەریشـــی پێدەکـــەن. 
لـــەم دوو پەرەگرافانـــەی خـــوارەوە نووســـەر جیاوازییەکانمـــان 
پێشـــان دەدات، وێنـــەی دوو کلتـــووری جیـــاواز و دوو دنیـــای 

جیاوازمـــان بـــۆ ڕەســـم دەکات.. ! 
پەرەگرافـــی یەکـــەم/ ســـەرمەد پـــاش ئـــەوەی دەبێ بە مامۆســـتا، 
ـــوو،  ـــی ب ـــا قوتاب ـــە خـــۆی تی ـــەی ک ـــەو قوتابخانەی ـــان ئ ـــە هەم ل
دەڵـــێ.. )ئاخـــر ڕۆژانـــە بەزمـــی جارانـــم بـــە چـــاوی خـــۆم 
دەبینییـــەوە، بـــە هەمـــان شـــێوەی جـــاران، ئـــەو مامۆســـتایانەی 
ـــە  ـــوو، ب ـــەر و زەبروەشـــێن دەرکردب ـــە تۆقێن ـــان ب ـــە ناوبانگی ک
شـــانازییەوە بۆیـــان دەگێڕامـــەوە کـــە چـــۆن دەســـت و پەنجـــەی 
ــووە،  ــاری وا هەبـ ــردووە، جـ ــۆر کـ ــین و مـ ــان شـ قوتابیەکانیـ
گلەییـــان لـــە یەکتـــر دەکـــرد کـــە چـــۆن مامەڵـــەی توندتریـــان 
لەگـــەڵ قوتابییـــە شـــەڕاوییەکان نەکـــردووە، مـــن بۆخـــۆم 
ـــەک نەوەشـــێنم، کەچـــی  ـــچ قوتابیی ـــە هی ـــم دەدا دەســـت ل هەوڵ
زۆرجاریـــش  و  دەکـــردم   سەرزەنشـــتیان  مامۆســـتاکان 
ــان  ــکرا پێیـ ــە ئاشـ ــات، بـ ــن دەهـ ــارەی مـ ــەو ڕەفتـ ــان بـ گاڵتەیـ
ـــە قەشـــمەرجاری  ـــەر دەبیت ـــەک ه ـــڕوا ن ـــەر وا ب ـــم » ئەگ دەوت
ــاوی  ــەر چـ ــەش لەبـ ــتاکانی دیکـ ــو مامۆسـ ــەکان، بەڵکـ قوتابییـ

ــن... ! ل167(  ــوڕس دەبـ ــەت و ڕەزاقـ ــان بێحوڕمـ قوتابییـ
یەکـــەم  لـــە  قوتابخانـــە  بەڕێوەبـــەری  دووەم/  پەڕەگرافـــی 
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ڕۆژی دەســـتبەکاربوونی ســـەرمەد پێـــی دەڵـــێ )خـــۆت دەزانـــی 
ـــم  ـــن ناڵێ ـــەک، کەســـانی هەمەجـــۆر هـــەن، م لەهـــەر قوتابخانەی
هەموویـــان خراپـــن، بـــەاڵم بـــە دڵنیاییـــەوە دەتوانـــم بڵێـــم 
زۆربەیـــان لـــە هەناویانـــدا گـــەرای شـــەیتانییان هەڵگرتـــووە... 
!  دوابـــەدوای بەڕێوەبـــەر ســـەرمەد درێـــژە بـــە قســـەکان 
ـــێ » مـــن لـــە یەکـــەم ڕۆژی دەســـتبەکاربوونمدا  دەدات و دەڵ
ئـــەو دار حەیـــزەران و  بـــەالی  دیکـــە  وەک مامۆســـتایانی 
مازووانـــە نەچـــووم کـــە وەک ڕیـــزە تفەنگێـــک بـــە دیوارەکـــەوە 
کـــە  کـــرد  ژوورە  لـــەو  ڕووم  یەکســـەر   ! هەڵواســـرابوون 
ـــە  ـــە پۆلەک ـــەی چووم ـــوو، ئەوکات ـــدا دەرســـگوتنەوەم هەب لەوێ
ســـەرلەبەری قوتابییـــان بـــە سەرســـەڕمانەوە لـــە هـــەردوو 
دەســـتمیان دەڕوانـــی، زانیـــم مـــن شـــتێکم کـــردووە لـــە عورفـــی 
قوتابخانـــە بـــە دوورە... ! » ل168(. نووســـەر دەیـــەوێ پێشـــان 
ــوێ و  ــی نـ ــت دەکات عورفێکـ ــوێ وا پێویسـ ــەوەی نـ ــدات نـ بـ
پەیوەندییەکـــی جـــودا لـــە نێـــوان مامۆســـتا و قوتابییـــەکان 
دروســـت بـــکات.!  دوو کلتـــوور و دوو نـــەوەی لـــە یەکتـــر 
جیـــاواز دەبینیـــن.. کلتـــوور و نـــەوەی کـــۆن دەســـت بـــۆ قامچـــی 
دەبـــەن و لـــە قامچییـــەوە نزیکـــن، کلتـــوور و نـــەوەی نـــوێ، 
ــی دوور  ــە قامچـ ــەوێ لـ ــەن و دەیانـ ــی نابـ ــۆ قامچـ ــت بـ دەسـ
کەونـــەوە ! بەمانایـــەک ئەوەمـــان بـــۆ دەردەکەوێـــت کـــەوا 
ـــەم دوو  ـــون ئ ـــەرەوەی نێ ـــەش و یەکالک ـــی هاوب )قامچـــی( خاڵ
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ــە  ــەوەی لـ ــە ئـ ــە..! واتـ ــوورە جیاوازەیـ ــەم دوو کلتـ ــەوە و ئـ نـ
قامچییـــەوە نزیکـــە لـــە وشـــیاری و زانســـت و پێشـــکەوتنەوە 
دوورە..! بـــە پێچەوانـــەوەش، ئـــەوەی لـــە قامچییـــەوە دوورە 
لـــە وشـــیاری و زانســـت و پێشـــکەوتنەوە نزیکـــە..!، بـــە ئاشـــکرا 
ئـــەوە دەبینیـــن کـــە قامچـــی هێمایـــە بـــۆ دوو نـــەوە و دوو 
کلتـــووری جیـــاواز. نووســـەر لـــەوەش وشـــیار و ئـــاگادارە 
ــتانییەت و  ــەرەو شارسـ ــە بـ ــوور و کۆمەڵگـ ــی کلتـ ــە گۆڕانـ کـ
ـــە  ـــواش و ســـەبرۆکەیە. بۆی ـــوێ، پڕۆســـەیەکی هێ ـــی ن دنیایەک
نـــوێ، ســـەرمەدی مامۆســـتا جارجـــارە  نـــەوەی  دەبینیـــن 
هەمـــان هەڵـــە دووبـــارە دەکاتـــەوە و دەســـت بـــۆ قامچـــی 
یـــان دار دەبـــات، هەرچەنـــدە باوەڕیشـــی پێـــی نییـــە، لێـــرەدا 
بـــەوە دەگەیـــن کـــەوا نـــەوەی نـــوێ ناتوانـــن وا بـــە ئاســـانی 
ـــان  ـــەوەی کـــۆن ڕزگاری ـــی ن ـــر کاریگـــەری بیرکردنەوەکان لەژێ
ــە  ــۆن لـ ــای کـ ــۆزی دنیـ ــانی تەپوتـ ــە ئاسـ ــن وا بـ ــت، ناتوانـ بێـ
خۆیـــان داماڵـــن، کـــە ســـاڵەهایە بـــەرگ و جەســـتە و ســـیمایانی 
داپۆشـــیوە. ســـەرمەدی مامۆســـتا، نـــەک هـــەر قوتابییەکانـــی 
ـــەی خۆشەویســـت و هاوسەریشـــی  ـــە ڕەیحان بەڵکـــو دەســـت ل
دەوەشـــێنێ، بـــەاڵم جیاوازییـــەکان لێـــرەن، ســـەرمەدی نـــەوەی 
نـــوێ بـــەم کارانـــەی تـــا ئەنـــدازەی مـــەرگ ناڕەحـــەت دەبـــێ و بـــە 
ئەندازەیـــەک پەشـــیمان دەبێتـــەوە بـــە چـــۆک دادێ، دواتـــر دڵـــی 
ـــەوە،  ـــارە باوەشـــی پیادەکات ـــەوە، دووب ـــە ئاشـــت دەکات ڕەیحان
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بەخۆیـــەوە دەینوســـێنێ و لەســـەر ســـینگی ڕەیحانـــە خـــەوی 
ــتاکانی نـــەوەی  ــەزە گـــڕوو و مامۆسـ لێدەکەوێـــت،  بـــەاڵم عـ
بـــە  شـــانازی  بەڵکـــو،  نیـــن  پەشـــیمان  هـــەر  نـــەک  کـــۆن، 
ڕەفتارەکانیـــان  و بـــە بەکارهێنانـــی قامچیەکانییـــان دەکـــەن، 
ــە  ــدی لـ ــدا...! ئیـ ــدااڵن و قوتابیەکانـ ــان و منـ ــەر ژنـ ــە بەرامبـ لـ
کۆتایـــی ئـــەم ڕۆمانـــە نووســـەر دەیـــەوێ ئـــەو مەســـیجەماب 
پێبڵـــێ، کـــەوا ژیـــان کاروانێکـــی بـــەردەوام و نەوەســـتاوە، 

ــەوە دەڕوات...!  ــەرەو پێشـ ــدی هێدیـــش بـ هێـ

 سەرەتای تەموزی 2016
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