
 ژیان  وا لە شوێنێکی دیکە 
 شێرزاد حەسەن 

 

دڵکرمێ بوون و  زاڵ لەسەر    و وتاری سەدا  ەوە بۆ ھەمیشە  ' راپەڕین ' دوای    لە +  
و ئاوازی ناسازی دەسەاڵتدارانی ئێمە لەوێوە سەرچاوەی    گومانکردن ئیشی کردووە 

  و   بەرھەڵستکار ئەگەر  الیەنێک کە    و   کەسێک یان گروپ   ھەموو گرتووە کە دەنگی  
،  سەبارەت بە واقیعی رامیاری و ئابووری و کۆمەاڵیەتی   گر بووبێت ە ن ایل و رەخ ق -نا 

  ن کە نوقم   ئاڕاستەی چۆنییەتی حوکمڕانی حیزبەکان بکەن   ان یاخود رەخنەی خۆی 
ئەو    بوونی رەوا و  راستی    ، ھەر پرسیارکردنێک لە لە گەندەڵی و بێ مۆڕاڵی 

  بکەونە گەڕ دیا  می -و ماس ، وایکردووە کەناڵەکانی راگەیاندن  ستەمکارە   ەاڵتە ت دەس 
  لە و تابووری پێنجەمی ناحەز و    پالنی دەرەکی   و   خیانەتکاری   ی و سەدەھا ھەقایەت 
وتار و دیبەتی بەتاڵ و  مانشێت و سەر   دەبێت بە   ان ی کە ساوا   باربردنی ئەزموونە 

بیانوو ھێنانەوە بۆ داڕووخان و شکستی کۆی ھەیکەل و پەیکەری دەوڵەتداری  
ئەزموونی کارکردەی    یەدا بنێن کە لە ی راست بێئەوەی دان بەو  ،  ی ئەوان فشؤڵ 

ەاڵتدارانی  ت ئەوەی سەلماند کە دەس  ، ساڵەدا سی(    / ٣٠ئەم )   ماوەی   سیاسەت لە 
ی کە لەسەر  مگەلە و ملیۆنەھا مەرد دونیای ئە   کردەوە لە   کورد دونیای خۆیان جیا 

دیوارێکی زێدە  دیارە عاشقانی دەستەاڵت و عەرشی کەالوە  کە     ئەم خاکە دەژین 
و ئەستووریان بونیاتنا کە ملیارەهای تێدا خەرجکراوە کە ئەوان لە ئێمە  بڵند  

،  و سەر بە چینی ناوەراستن   خۆشگوزەرانن کەمەکێ  ، ھەتا بەوانەشی کە  داببڕێت 
دەستەیەکی پادشا  بنەماڵەی میراتگر و    و  گروپ  مانایەی کە گومانی تێدا نییە    بەو 

، بە  وەک ئەوەی مێگەل بین   کە خواهانە فەرمانڕەوان و لێماندەخوڕن  ئاساکان 



پێوەندی    و   کۆی دەست و  کۆیلە و  کەنیزەک    و و کارەکەر    و گزیر   وەرزێر   و   دەرگاوان 
 و! -یان بارەکەلئیبلیس   ی خۆیانمان دەشوبهێنن.. بارەکەڵال ناو کۆشکەکان 

   

دەگوزەرێنن لەسەر حیسابی ئارەقە و  شازادەکان    و   ھەمان ژیانی پادشاکان ئەوان  
  ەی ناو ئەم ئۆردوگای   ی یۆنەھای بندەست و ستەمدیدە و نەدارا فرمێسک و خوێنی مل 

ن بەدەر لە خەڵکی خاکەڕا و  یان گورگستان   ە -ناوی کوردستان   کراوە و  د کە تەلبەن 
دوای ساڵ دونیای سیاسەتبازە  ساڵ    ؟ زمانەکان -بندەستی باوک و پاتریارکە کورد 

ن ئێمە و ئەوان،  تەواوی دوورکەوتەوە و دیوارێک کەوتە نێوا   سەرمایەدارەکان بە 
..  خاوەنی ھەمان مێژوو بین   و   ھەمان جوگرافیادا دەژین   درۆیەکی گەورەیە بڵێین لە 

و وەکو خواوەندەکان بۆ تاوێک ھاتنە    تەواوی خۆیان جیاکردەوە   ، ئەوان بە مەحاڵە 
و    پاشان چوونەوە ئاسمان   و   بوون و عەوام  ەشە خەڵکەکە  ڕ   تێکەڵ بە   و   سەر زەمین 

.. ئەی وا  و بەھرەمەند لە عەیش و نۆشی بەھەشت ئاسا   دان وان لەژێر عەرشی یەز 
 مەگەر الی خۆمان بە دەوڵەندەکان ناگوترێت خواپێداوەکان؟    نییە.. 

 

ھاونیشتمانیانی سەر  یە کە رێگا بدات  ھە   پێویستی بەوە   ی پاکزاد ھەموو حکومەتێک 
پشکی بەشداریان  و دەوڵەتداری  یەتی فەرمانڕەوایی  ی چۆن   لە   ان خاکەکەی خۆی 

ھاوبەش بن، بەواتا گەر نان    بێت و لە خۆشی و ناخۆشیدا   و بە ھەڕمێن   ەورە گ 
گەر نییە.. دەبا ھەموومان پێکەوە برسی بین،  با بۆ ھەمووان بێت،    .. ھەیە 

نیشتمانپەروەری و رۆحێکی پارتیزانی و شەرعییەتی شۆرشگێری موڵکی چەند  
  تر ەوە کوشندە ' ین راپەڕ '  دوای  ئەوەی لە  حیزبێک نییە،   و   بنەماڵەیەک سەرۆک و  

یان وا    ، مرد   پارتیزانەی ھەبوو   و   کە ئەو رۆحی شۆڕشڤانی   ە، بە ئەنازەیەک بوو 
و    سەردەمی شاخ مردووە   کانی راستترە بڵێین: کوشتیان، ھەم لەالی کۆنە شۆڕشگێرە 



تەواوی تۆرا و ئینتیمای نەما،    دوای راپەڕینیش بە   و   راپەڕین   ھەم نەوەی بەر لە 
ایە، وەک دەرۆزەکەری بەر  کورد، گەر نەڵێم ملیۆنەھ   چونکە بەھەزارەھا مرۆڤی 

دەرۆزەکەر و    لێھاتووە، کە دیارە ناکرێت داوا لە   ان اپێداو و گەورەکانی قاپی خو 
خەڵکی خۆیان خۆشبوێت، یان داوایان    و   بێ النەکان بکەین خاک   و   سواڵکەرەکان 

ری  پەالما   و   وەختی ھێرش سەر   لە   و   لێبکەین نیشتمانی خۆیان لەال جوان بێت 
 .نەتەوە بکەن   و   بێماڵەکان بکەین بەرگری لەخاک   و   گەداکان   دا، داوا لە ان دوژمن 

 

ەشە  ڕ جیاکردەوە لەو    ان ساڵەدا ھەرێمی خۆی   /سی( ٣٠) ی کورد لەو  ان ەاڵتدار ت دەس 
ی کوردی خاوەنی ھەمان  گەرای ناو سیاسەت   ' لۆردەکانی یان '   / خەڵکە، لۆرتەکانی 

ژاران نین، ھەمان نان و بەرگ ناخۆن  قوتابخانە و خەستەخانەو سەیرانگەکانی ھە 
ئێمەی    و پەردەیەک لە   یان ھەیە واز جیا   ' لۆجی ' و لەبەرناکەن، لە فرۆکەشدا  

  دەدەن پشوویەک  (VIP)  جیایان دەکاتەوە، بەر لەوەی سواری فڕۆکە بن لە ڕەشۆکی  
ی ناکەن کە ھەتا گەر ئێمە  ، لە ھەمان ئاھەنگدا بەشدار و دەخۆن و دەخۆنەوە 

  ین، گۆڕستانیشیان لەھی ئێمە ناچێت، بگرە بە نی سەماکەرە ب مەیموو   تیایدا 
و    ، قەاڵ لە یەکدی ناچن گریانیشمان    و   ھەمان نوکتەی ئێمە پێناکەنن، پرسەکان 

بڵند و    و   شوێنی زۆر خۆش   و بارەگای سەرۆکەکان وان لە   تەالر   و   و کۆشک   ە للل قو 
کە »بەعس«    و ھاوینە ھەوارانەیە   قایمدا، کە پتر داگیرکردنی ئەو سەیرانگا 
رای  و و شو   تەلبەند   و سەردارانی کورد بە   نەیتوانی داگیریان بکات، کەچی پێشەوا 

ماڵی  حەزیان بە ترۆپکی گرد و شاخەکانە،  ھەمووان جیاکردەوە،    بڵند خۆیان لە 
ھەندێکیان سەدەھا دۆنم زەوی و زارە، لەوە دەچێت ھەمان ھەوا ھەڵنەمژن کە  

و جێبی جام رەش    چەکدار   ە سوپایەک لە مسکێن« ھەڵیدەمژن. ھەمیش   و   »عەوام 
خواھانە و  خەڵکی دوور دەخاتەوە، ھەر گومانکردنێک لەو جۆرە ژیانە    ئەوان لە 

  وەک ئیرەیی لە چاوی ئەوانەوە  شاھانەیە کە خەڵکانی دیکە لێی بەھرەمەند نین،  



ی ئێمەیە  و رێزنەگرتن   بێ وەفایی تەماشا دەکرێت، یان رەتکردنەوە   و   بەغالەت   و 
خوێنەی سەردەمی    و   رەنج   و   ھەموو تێکۆشان کە حیساب بۆ ئەو    ان بۆ ئەو 

 . ناکەین و سپڵە سک رەشین   بەرخودانی قۆناغی شاخ 

 

ناچار بێت    بۆ ھەتاھەتایە   گەل ئەم روانینە چەوتە وەک ئەوە وایە ھەموو کورد 
کە تیایدا کوڕگەلی خانەوادە    بداتەوە، و بەرخودانی شاخ  قەرزی قۆناغی بەرگری  

شگێری  شەرعییەتی شۆڕ   . نەک ھی فیرعەونەکانی زەمان   ەھید بوون ھەژارەکان ش 
و    ھاش کەالوەنشین بە ملیۆنە   و   ن کۆشکنشین ب   ئێوە مانای ئەوە ناگەیەنێت کە  

ناو    ھاش لە بە ھەزارە و   چەور بێت   ان سفرەت   و   خوان   ئێوە ،  نشین -گووفەک 
ونی  خە   و   بخۆن، شۆڕشگێری   ئێوە پاشماوەکانی    زبڵخانەکاندا بگەڕێن بۆ ئەوەی لە 

بن    ئازادییە بەھرەمەند   و   ئازادی راستەقینە ئەوەیە کە ھەمووان لەو خێرو خۆشی 
بەوانەشی کە لە شارەکان و  ،  نەک تەنها ئێوە   ن جەنگ ب بۆی    ھەمووان کە وایکرد  

رەنگە لەم سەردەمەدا  گوندەکان بوون و پاڵپشتی شۆرش بوون بە جۆرەھا شێوە.  
جوانی ئەو چەشنە تێکۆشانە بن کە  »غاندی« و » نێلسن ماندێال« دوو نموونەی  
خاوەنی ئەوە بوون کە خەڵکی  رەوشتی بەرزی تێکۆشان قیبلەنومایان بوو،  

و ناڵەی ئەوان ھی    و ھاوار   واتا خوێن و فرمێسک و ئارەقە   بە ھەیانبوو.. زیاتر نا،  
ناوەڕۆکدا رۆحێکی سۆفیگەرانە دروست دەکات کە    بێت، شۆڕش بۆ خۆی لە   ش ئێوە 

و خۆشی ئەوانی دیکە بخاتە  پێش    خێر   و   لەو کەسە دەکات ئازادی ڕادەیەک وا    تا 
گوزەرانێکە کە ئەوانیدیکە    و   سازدانی ژیان  ەاڵتەکانی خۆی، ت دەس   و   و تەماع   حەز 

دایکەی    و   وەک ئەو باوک   ، شادومان بکات   ی دەستەاڵتداریش تۆ   و   شاگەشکەی ببن 
  غ و پەردا   پۆشتە   و   ن خۆیان برسی بکەن بەو مەرجەی منداڵەکانیان تێر ئامادە کە  
 بن.  

 



و    کانی چوار دەورت، سیاسەتباز خەڵ کە بۆ خۆشبەختی ھەموو  ێ ئەمەیان ئارەزوو 
  و   ئارەزووی پێچەوانەیان گەورەترە کە پڕە لە تەماع   ستان سەردارەکانی کورد 

  و نیعمەتەی کە پلە   ھەموو ئەو ناز   و   ەاڵت ت نەوسنییەکی کوشندە بۆ دەس   و   چڵێسی 
نێت، لەوەدا ناچارین کە سەیری ھەموو ئاغاکانی  و پایە لەگەڵ خۆیدا دەیھێ 

  کوشندە و دا کە شەھوەتێکی  ' رۆژھەاڵتی ناوەڕاست ' سیاسەت بکەین لە  
تڕۆکردن    و   و پایە کە بە مەرگ یان کوشتن   و پلە   یان ھەیە بۆ پارە ھەمیشەی 

برسییەتییەکی کوشندەوە سەرچاوە    نەوسنییەکە کە لە   و   کۆتایی ھاتووە، چڵێسی 
یە، کە مەرج نییە برسییەتی ناو سک بێت، دەکرێت  ی بوونی بۆ ن دەگرێت کە تێر 

  و   سایکۆلۆژیا یارمەتیمان بدات  کە لەو دڕندەیە تێبگەین بۆ ھەموو دونیا دەخوات 
شایلۆک«ی ناو شانۆگەرییەکەی »بازرگانی  تێر نابێت. بۆچی دەبێت بە » 
دەبێت،  قرچۆکتر    و   دەوڵەمەندەتر بێت، چاوچنۆک   ە ڤینیسیا«ی شکسپیر کە چەند 

 مژینی ئەوانیدیکە بێ گیرفان و نەدارایە! بری خوێن   قەرزەکانی لە 

   

ھەست    و مێژوودا وامان لێناکات کە وا   ناو ھەمان جوگرافیا   پێکەوە ژیانمان لە 
ناو ھەمان پەیوەندی مرۆڤانەداین، چونکە    تفاق لە   و   تەبا   و   ھاوشان   بکەین 

ھی    ھەیە کە   ژیانەدا   نێوان ئەو دوو   جیاوازییەکی گەورە لە   و   ناھاوسەنگی 
  و   چ وەک جەستە   و   خەڵکی بندەستە: چی وەک رۆح   و   دەسەاڵتدارەکان 

  خولیا   و   خەڵکی جیاوازن، خەون   و   کەرەستەکانی بەردەستی ئەوان   و   ەکان ی پێویستی 
بچنە    ی ئاسان بە  شوێنێکدان کە مەحاڵە ھەمووان بتوانن    ، ئەوان لە واز و خەمی جیا 

و ھەم    ن زەمەن نین، دەسەاڵتدار تاقانەیە ھەما   ، سەر بە و تیایدا بژین   ناوی 
ئەو رەشە  انەوە  ەاڵتدار ت چاوی دەس    لە دەگمەنە،    کە   دونیای تایبەتی خۆی ھەیە 

و  و ھیوا    حەز ھیچ تایبەتمەندییەکیان نییە،    و   خەڵکە وەک تەنێکی ھاوشێوە وان 
ایە کە  ەاڵتخوازد ت ی دەس ان خوێنی کەس   لە کوشندە  وا  انە  ئۆرستوکراتی ھەوەسێکی  



و غەمگینەکەی    ھاتنی ئەو ھەموو دونیا سادە   و   ، بوون ن یز دەستەبەرداری ناب ھەرگ 
  بە نەک سوور  ی شین  ێک خوێن ئەوان بڕوایان وایە کە    ئێمە دەشڵەژێنێت،  

یەکەمی یەزدانە لەسەر زەوی،  ھەڵبژاردە و  نوێنەری    ، دا دەگەڕێت ان دەمارەکانی 
  و   بەتی ئێمە نییە تۆش جێگەی تای   و   ھەموو دونیا ھی خۆیەتی، ئەو شوێنەی من 

و    و خاکەڕایی خۆمان نییە، چونکە ئەوی دەسەاڵتدار میھرەبانە   مافێکی ئادەمیانە 
و    و جوانتر ت  زۆرتر بخوا   ی دەستەاڵتدار ئەوەیە کە یەتی بە ئێمە، مەرج ی بەخشیو 

  و   جێگەی تایبەتی خواھانەی ھەبێت، تاوەکو زۆرتر بژی   و   بکات   لەبەر   چاکتر 
  و   و رێگە دەبین   بێ »ئەو« ھەر ھەموومان بێ جێگە   ئاگاداری ئێمە بێت، ئەگینا 

  و   خوشک   و   دایک   ، رێک وەک باوکی من کە دەبوو ھەر ھەموومان، بە دەفەوتێین 
خوانی بۆ برازێنێنەوە، چونکە    و   بەردەمیدا بوەستین   براکانمەوە، دەستەو نەزەر لە 

 ت! خوا ن و گەر نەمێنێت گورگ دەما   »ئەو« رەنجی کێشاوە 

 

  لە   و   پایینی   بنەبانی ژوورەکە بوو، ئێمەش لە لە  لینگی باوکە  و با   ھەمیشە جێگە 
ماڵە شێواوەکەی ئێمە    چەندە لە   و میرییە   خوارەوە دادەنیشتین، ئەم حکومەت 

وەختی    ماڵدا لە   وەک شوێنێک ھی باوکە بوو، ئامادەگی ئێمە لە   ڵ دەچێت. ما 
س، ھەروەک  تر   و   ملکەچی   بوو لە   بوو کە پڕ   و وەفا   ھاتنەوەی ئەودا ئەوپەڕی رێز 

دیکە کرێچین، خاکێکە  ئەوانی زۆرینەی  و    ھی ئاغاکانی سیاسەتکارە   چۆن نیشتمان 
سەرمان سوپاسگوزار بین،    و تا ماوین ئەرکە لە   گوایە کە ئەوان ئازادیان کردووە 

  و   ھەمان ژووردا خۆمان مت   لە   و   وەک چۆن باوکە شەوان دەچووە گژ دایکمان   ھەر 
زۆردارەکی القەی    ایە، ئەو ھەر بە و دەش نەبو و کپ دەکرد، ھەتا گەر دایکە ئاسو 

خەوتوو، رێک ھەمان    تەکیدا جووت دەبوو، ئێمە دەبوو خۆمان بکەین بە   و لە   دەکرد 
  و   خەڵک ئەتک بکات، مادامەکێ ھی خۆیەتی   و   وێنەیە کە دەسەاڵتدار گەر خاک 

  و   ماڵەکان   بە   مگەل ن خامۆش بن، ھەر بۆیە مەرد ئازادی کردووە، مەرجە ھەمووا 



و نەناس دەبن، بێ ئەو رۆحەی کە کۆمان بکاتەوە، مەحاڵە    تمانی خۆیان نامۆ نیش 
شوێندا دەژین، ئەمەیان دۆخێکە کە    و   بانگەشەی ئەوە بکەین کە لە ھەمان کات 

  ئینسان دوورین لە   و   دا دەژین، بەاڵم وەک رۆح تری لەڕووی فیزیکییەوە لەتەک یەک 
  و   یە،  ژیانی سیاسی نزیکیمان لە یەکدی درۆیەکی گەورە   و   ییەوە تر یەک 

و    ئاشکرا   کەوە ژیان، بەاڵم چ بە پێ     و   درۆی خۆشەویستی   کۆمەاڵیەتی ئێمە پڕە لە 
نکاری، چونکە رۆح ژەھراوی  م دوژ   و   دزییەوە ژێر بەژێریش بێت پڕە لەجەنگ   چ بە 

 .خ" ئەوانیدیکە بۆ من دەبنە دۆزە " نی  سارتەر( واتە ژان پۆل    بووە..) 

 

نەکردووە کە    وای ،  ئازادی وتراوە   سەبارەت بە وە  لە سەرەتای راپەڕینە ئەوەی کە  
شکۆمەندی خۆیان بن، ھیچ دەزگایەکی    و   سەرکەشی   و   مرۆڤەکان خاوەن ویست 
  و   حیزبیشەوە لەو ویست   بە   و   مزگەوت   و   مەکتەب   و   ماڵ   پەروەردە نادۆزینەوە لە 

بەعس  " دەرەوە چەند زیندانێکی سەردەمی    شکۆمەندییەی نەدابێت، گەر لە 
راپتر ھیچ  ھەمووی خ   لە   و   خاوەنی زیندانی کوردی   ێمە بووین بە خابن، ئ و رو " 

ناو رۆحی مرۆڤەکان بڕمێنێت، تۆ    یەی ردەیەک نەیتوانی ئەو بەندیخانە پەروە 
دەرەوەی    و لە   دەرەوەی تێگەیشتنی ئێمە   سەربەستییەک ھەبێت لە   و   بڵێیت ئازادی 
نەیزانین    و   نەگەین ی سەرووی سروشتەوە کە ئێمەی گەلحۆ تێ   و لە   ئەم جیھانە 

 .چییە 

 

گۆی  و گفت   و   نێ جێگەیەکی دیاریکراو نییە بیگەی   دەسەاڵتدار وەک یەزدان دوورە، لە 
خۆمانی نزیک    ھەڕەشەش لە   و   زۆردارەکی   ە بە ی ھەتا ئاسان نی   . لەتەکدا بکەین 

بیدوێنێت،    و   عەوامە ببینێت   و   بخەینەوە، ئەم ھەرگیز ناچار نییە ئەو خەڵک 
و    ھەموو شوێنەکاندایە   یە، بەاڵم خودا ئاسا لە ی گەرچی جێگەیەکی دیاریکراوی ن 



کاریان    و دەستی ھەیە کە کەی حەزی کرد بۆ خێر بێ یان شەڕ بە   چاو   ەھا ھەزار 
نێوان ھەمان    ھەموومان لە   مانی گەورە لەوەدایە کە ئاخۆ ھەر دێنێت. گو 

  و پێگەی جیاواز کە لە   جیھانداین، یان دوو جیھانی جیاواز، یاخود چەندین جێگە 
کەلتوورین؟ کێ سەنتەری    و   نیاندا ھیچ پردێک نییە؟ ئاخۆ خاوەن ھەمان زمان نێوا 

و ئارەزوو ھەیە بۆ    کراوە؟ ئاخۆ ھەمان ئاڕاستە   و کێ پەراوێز   بوونەیە   و   ئەم ژیان 
و خۆشەویستی زمانی    گۆڕەپانێکدا کە میھرو سۆز   لە   و   کۆبوونەوە لەسەر خوانێک 

راستەقینەکان    و   نیازە پاک   و   عەقڵ بەرکەماڵ بێت؟ چەندە ویست   و   ئاخافتن بێت 
دڕندەکانی ناو    و   شەیتان   گۆڕ دەکەین؟ چەند ھێزمان ھەیە فەرمان بە   و   ئاڵ 

لەو خودپەرستیییەی خۆمان  دەتوانین  چەند  بایی  ناخمان بکەین بۆ تاوێک بخەون؟  
او ئەم  کۆمەاڵیەتی لەن   و   فیکری   و   چین؟ چ مۆدێلێکی ئەخالقی سیاسی ب دەر 

 لتوورەی خۆمان پەسەندە؟ و ک 

 

  : ئازادی دوو الیەنەکە   و   ھەموو پەیوەندییەکی مرۆڤدۆستانە بێ سەربەخۆیی 
نێوان دەسەاڵتدارێکی    مەحاڵە، جا چ پەیوەندییەکی سیاسی بێت یان عاشقانە، لە 

ئارادا    ژێردەستدا ھیچ پەیمانێکی مرۆڤپەروەرانە لە   و   کەسانی بێ ویست   و   زاڵ 
ناو  ھەمان دونیادا، بەاڵم ئەو  جیھانەی    بەرە وان لە و    الیەن   نییە، ھەر دوو 

کۆنکرێت بێت بۆ ھەر دوو    و   ن، ھەمان جیھان نییە، رەنگە واقیعی ی تیایدا نیشتەجێ 
چ بنکردەکان، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ھەمان جیھان    و   الیەن، چ سەرکردەکان بن 

ھەیە لەسەر ھەمان    دا ئارا   بەشدارییەک لە ،  ناخۆشی ھیچ کامیان   و   نییە بۆ خۆشی 
  و خەونی جیاوازەوە، پەیوەندییەکی ناڕێک لە   خولیا   و   خەم   خاک، بەاڵم بە 

شتگەلێک    و   بابەت   . و کۆیلە   ، ئاغا " بەرکارە "   و   " بکەر " ئارادایە کە پتر پەیوەندی  
پێکەوە ژیان،    و   یە بۆ ھۆگربوون ی جیھانێکی ھاوبەش ن بەاڵم  ،  ھەن   لەبەرانبەردا 

ھەزاردا    ھەزار بە   و   یەکدی سەر خەرەندێکی قووڵ   لە لەسەر دوو لێواری دوور  



و زمانحاڵی    نە دەتوانن ببنە جێگر   و   ھاوشانی یەکدین   و   دەژین، نە ھاوکووف 
رەشە خەڵکەکە وەک دۆخێکی    لە   ەاڵتداران ت بوونەی دەس ر یەکدی، ئەم دوو 

، چونکە ئەوان وەک تەنێک حەشاماتەکە دەبینن، کە  ە گشتگیر ھەم    تەندروست نا 
و    د و مێگەل دەچێت، بەو مانایەی شوانەکان وەک سو   و   یوەندی شوان پە   پتر لە 

  خۆیان سەیری مەڕو مااڵت دەکەن، نەک وەک ژمارەیەک لە    قازانجی تایبەت بە 
  و   گیانلەبەری ناو سروشتێکی زیندوو، یان وەک بولبولی ناو قەفەز کە جوانی 

. ھەمیشە  چریکێنێت ب   خۆشییەکەی لەوەدایە چەند خۆشخوانانە بۆ خاوەن قەفەز 
وەک    و   بێ ناون بەاڵم خەڵکی رەشۆکی  و دەناسرێن،    گەورەکان ناویان ھەیە 

ەوھەر دەردەکەون، دەستەاڵتداران رابردووی  گ   و   تەنێکی بێ ناسنامە   و   حەشامات 
دەکەنەوە، ئێستاشمان تەواو جیاوازە، بۆ ئایندەش بەھەمان رێگادا    خۆیان جیا 

لیلەکانی دەرگاکان وا دەنێو گیرفانی  دۆزەخیش ک   و   ناڕۆین، بۆ چوونە ناو بەھەشت 
و پاداشت دەکەونە چنگی    سزا   مگەل و خراپەی مەرد   ئەواندا، لەسەر چاکە 

 .ەوە خوداوەندەکان 

 

دوای زمانێکی ھاوبەشدا کە دڵنیامان بکاتەوە    ناو وەھا جیھانێکدا گەڕان بە   لە 
کە بۆ  ا، زمانێک  یکەد د ی لەوەی ئێمەش خاوەنی بوونێکی راستەقینەین لەتەک ئەوان 

و    و نادیارەکاندا بتوانین دەست بۆ ھەمان فەرھەنگ ببەین کە ئاماژە   مانا ئاشکرا 
وە، بگەڕێینەوە سەر زمانی دایک بەر لەوەی بارگاوی بووبێت  ەنە کۆدەکانمان بۆ بک 

 یەکدی جیا   لە   دیکەی و ئەوانی   و حەزانەی کە ئێمە   و نیاز   ھەموو ئەو مانا   بە 
و    نەمر   تیایدا خۆ بە کە  ئەوان    توندوتیژی ی نێرینەیی پڕ لە  کردەوە، زمانێک 

مەرجە بگەڕێین بۆ  و گوناھبار،    الدەر ڕێ   بەندەی لە   و   فانی   ش زانن، ئێمە ب خوداوەند  
گەیشتن بەوی    و   کامڵبوون   و   بۆ ژیان خۆی، بۆ گەشەکردن بێت  وەفادار    کە   زمانێک 

  نێوان ئەو دوو   دەبینین کە لە   دیکە، گەرچی ئەو زمانە ھاوبەشەی خەونی پێوە 



ەوە،  کە کەوتوونەتە  دوو دونیای جیاواز بۆ ئاشتیەوانی  ھەبێت    الیەن و بەرەیەدا 
لە    کە بەرەیەکی زاڵە و بەرەی دووەم بندەست و کۆیلە، دۆزینەوە وەھا زمانێک 

یەکدی وەھا    گوێگرتن لە   و   دیالۆگ کە  مەحاڵ نزیک بۆتەوە، ھەر لەبەر ئەوەشە  
مانێک ھەیە کە یارمەتی ھەمووان  ئەستەم بووە، ئێمە پێویستیمان بە ز   و   گران 

  مرۆڤ، زمانێک کە لەگەڵ رسکان   دۆخێکی شیاو بە   و   ژیان   و   بدات کە بێنە ناو بوون 
گەورەترو عاقڵترو فامیدەترمان بکات، یارمەتیمان بدات    و   زمان پژاندا بمانگۆڕێت   و 

لەوەی بێینە ناو جیھانێک کە پێکەوە ھەڵبکەین، کەچی جیھانە جیاوازەکان پتر  
و دەکەوێنە    ەکدی دوور دەکەونەوە، بۆ ئەبەد زمانی دایکمان لەیاد دەچێتەوە لە ی 

زمانی خوێن لەگەڵ    و چەوسێنەرەکان کە بە   ناو ھەرێمی زمانی باوکە ستەمکار 
و خوێناوی    رۆحی پیاوە جەنگاوەرەکان   بە   ە کە دەدوێن، زمانێک زاڵ   تری یەک 

لە سەروەختی  کە    ۆتەوە چ یادمان    ، زمانێکە لەو کاتەوە لە دەستیان سواغ دراوە 
ئەو کاتە درامییەیە کە بە ناوی    نەوە،  کە دە   مان جیا   انی خۆمان دایک لە    ن ی بڕ ناوک  

باوکەکانەوە بانگ دەکرێین.. نەک دایکانی گەوزیو لە ناو خوێناو و ئازارچەشتوو  
  ماڵ جیا   واتا لە   بووینەوە بە   کۆشی دایکە جیا   کە ناوکەکە بڕا و لە بە ژانوژور،  
دوا تۆرانی    ھێالنەی یەکەم کە ھەر ھەموومان دەتۆرێین تا دەگات بە   ە دەبینەوە، ل 

پیاوە خوێنخۆرەکانی    و   ە، نیشتمانی باوک ' نیشتمان ' ھەتاھەتایە لە ماڵی دووەم کە  
 ناو خێڵە بەربەرییەکان. 

 

  و   و خۆشەویستی   میھر   و   دی و خۆشنو   و   زمانێک نامێنێت لەگەڵ خودی ژیان   ئیدی 
ا بەو  ه تەن کە    ئاشتمان بکاتەوە، زمانێک   کە ەوانیدی ئ   و   بوونی خۆمان   و   ندەگی ی ز 

  ورێنەکردندا   و   لە ورتە ورت   و   بمێنین   و   ئاقارەدا دەمانبات کە بەردەوام بین 
خەسارکردنی    و   خۆسەرقاڵکردن خۆلەوەڕاندن و    و   خۆگوزەراندن   ، لە بەردەوام بین 

تی  سیاسە   و   رۆژ بەرێکردن   و   پێستی ژیانێکی کولەمەرگی   جوانی، زمانێکە پڕ بە 



  کانی سەدەی بیست بارۆنە   و   و فیرعەون   لەبەرانبەریشدا ئیمپراتۆر   '. و مەژی   مەمرە ' 
و زمانمان چۆتە کلیلەوە، یان کە    یەک دەپرسن کە بۆچی قسەمان بیرچۆتەوە   و 

ئەوەیان چ زمانێکە لەسەر زەمین کە ئێمە بۆ خۆمان    و   دەدوێین بۆچی تێمانگەن 
و    نیادا دەگەڕێن بۆ مانا شاراوە ھەموو فەرھەنگەکانی دو   و لە   دامانتاشیوە 
زۆر دەمانخەنەوە    بە   و   کەچی نایدۆزنەوە. ھەر بۆیە پتر داخدار دەبن   .. ئاڵۆزەکانی 

فێری زمانی    ھەمیشە بۆ    و   نوێ   ناو کالسەکانی زمان فێربوونەوە تاوەکو سەرلە 
کە  میراتگری سەر    تووتی ئاسا السایی ئەو نیوە بنیادەمانە بکەینەوە   و   ئەوان بین 

، ئەوسا ئەمەیان زمانێک نابێت بۆ خەمڵینی رۆحێکی یەکگرتوو، بۆ  اڵی ئێمەن و م 
  تەوەلالبوون   و   ژیان، ئەوەی فێرمان دەکەن  زمانێکە پڕ لە غوربەت   و   پێکەوە بوون 

 .پەرتبوون   و   ھەال بوون ھەال   و 

 

گرفتی زمان لەوەدایە کە وەک ھەبوویەک بەسەر یەکەوە دروستکراوی مرۆڤ  
  و   ڵ تێپەڕبوونی زەمەندا کارگەیەکە مرۆڤ پەروەردە دەکات خۆیەتی، بەاڵم لەگە 

  و   غوربەت لە دونیا تۆران و  ژیان ئامادەی دەکاتەوە،    و   نوێ بۆ بوون   سەرلە 
نامۆیی  کاندا نییە، بەڵکو  سەردەمە   و   ناو شوێنەکان   ا لە ه تەن   نامۆبوونی کوشندە بە 

موومان نامۆ  ان بە ھە ناو زماندا دەڕسکێت کە ھەر ھەموو   وربەتی یەکەم لە و غ 
زمانی    پیسبوونی بە   و   لێرەدا. نەمانی زمانی دایک   و ئا   دەکات، رێک وەک ھەنووکە 

  و   و پەناگاکان   و ستەمکارەکان، بزرکردنی ھەموو ھێالنە   باوکە دەسەاڵتدار 
ڕمانی ھەموو ئەو    یکە و ی پەیوەندی ئێمەیە لەگەڵ ئەواند جوانییەکانە، پچڕان 

وە دەبەستێتەوە. سەرەتای زاڵبوون بەسەر  یەکدییە   پردانەیە کە جیھانەکان بە 
  و   و زیندانی کردن   بەسەر جەستە نییە  ا زاڵبوون  ه تەن   کۆیلەکردنی بە   و   مرۆڤدا 

ە بەسەر  ، بەڵکو زاڵبوون پێبەستن   و سندم لە   زنجیر   و   دەست بەستن   کەلەبچە لە 
، یان لێسەندنەوەی زمانێکە و سەپاندنی زمانێکی  ەین ئەو زمانەی قسانی پێدەک 



ە، زیندووترین نموونەش زاڵکردنی زمانی عەرەبی و فارسی و  سەاڵتدار دیکەی د 
رۆح    و   داگیرکردنی عەقڵ   جار بە   کە دوا   تورکییە بەسەر ئێمەی داگیرکراودا، 

 کۆتایی دێت. 

 

  یە بۆ گفتوگۆ ی ی کوردی لەمرۆکەدا پێماندەڵێت ئێمە ھیچ زمانێکمان ن خواز سیاسەت 
  ی شاعیر »تی.ئێس. ئیلیەت« نەوە،  ئاشتبوو   و   و گردبوونەوە و چوونە ناو ژیان 

خشەخشی قاچی مشکەکان دەچێت کە بەسەر    ئەو زمانە چەندە لە "   ، واتەنی 
.  بەھادارەکان   و   مانا جوان   و بەتاڵ لە   بەواتا داماڵراو   " شوشەی شکاودا رێدەکەن 

ھەموو پارچەکانی    مێژووی خوێناوی ئێمەو شەڕی براکان لە بەرانبەر یەکدیدا، لە 
ەی نەبوونی زمانێکی ھاوبەشە کە تا ھەنووکە درێژەی کێشاوە،  کوردستاندا، بەڵگ 

  ٣٠سی/   و   یەکدی   و خێڵەکان لە   و تیرە   خیانەتی ھۆز   و   شەڕی نۆ ئەمارەتی کوردی 
  و گەیشتی بە   شکستی سیاسەتی ئێمە   و   ئەزموونی حوکمڕانی پڕ لە قەیران   ساڵ لە 

 .بنبەست بۆ خۆی مردنی ئەو زمانەیە 

 

  ەدا دروست بووە، جیھانی دەستەبژێرێکە لە ئەو جیھانەی لەو بیست ساڵ 
و فەرھوود رەفتار و  قۆنتەراتچی    و   نەوتفرۆش   و   سیاسەتبازانی قاچاغچی 

ئارەقەی ملیۆنەھا    و   رەنج   و   فرمسێک   و   خەون کە لەسەر خوێن   ێ ملیاردرێری ب 
ناو جیھانێکدا دەژین کە خۆیان    لە کە  ەاڵتدارانەی  ت دەلەوەڕێن، ئەو دەس 
بۆسەڵەی ئەخالقی تێدا ونبووە، تاکە زمانی ھاوبەش  رێنوما و  دایانمەزراندووە و   

،  مۆر کراوە   نێوان سەرانی حیزبەکاندا   لە کە    ی ە ی ناو ئەو پەیمانە ستراتیژی   لە 
لەسەر دابەشکردنی بازاڕەکانی کوردستان بەوپەڕی    ێک بووە  رێکەوتن   و   پەیمان 

ی زەردن یان  کە یان سەر بە زۆن   خەم رەخسیوەکان   و شەرەفی بازرگانە لە   وەفا 



ئەمەیان دوو جیھانی جیاوازە، جیھانێک بۆ رەشە خەڵکەکە    زۆنی کەسک/سەوز. 
ھەموو  جیهانێکی دیکەش کە تیایدا    دا، و کەالوەکان   ژێرزەمینەکان   کە وان لە 
میرات دەیدەنەوە بە    ھی ئەوانە و بۆ خۆیانە و بۆ ھەمیشە بە   سەرزەمین 

  وا لە قۆچانی رەشی    و    تاپۆکەی   واڵتێکە یان جیھانێکە کە ان،  خۆی   رزەندەکانی ف 
 .گیرفانی چەند کەسانێکدا 

 

چوونە ناو پەیوەندی مرۆڤپەروەرانە وا دەخوازێت کە ھەر ھەمووان    و   دامەزراندن 
و    خولیا   و   خەون   و   ناخۆشی   و   خۆشی   ھەمان جیھاندا بژین، لە   پێکەوە لە 

بەشەوە  موودی ھاو خوڵق و خوو و خدە و    خۆزگەکاندا پشکی ھاوبەشمان ھەبێت، لە 
یەکدی    بوونەکان بە   و   تا دەگات بە گوتاری ھاوبەش، رۆح لەتەک رۆحدا بدوێت 

زی ئەوە بین کە پێکەوە بژین، پێشمەرجی  نیا   خۆیان گەرم بکەنەوە، گەر ئێمە بە 
  ، دەرچوونە لە ی لێمان زەوت کراوە دۆزینەوەی ئەو زمانە دزراوە   و   بوون پێکەوە 

گومان لەوەش    .. ڕوانین ب قووڵتر    گەر   نەوسنی ھەتاھەتایە.   و   چڵێسی   و   خۆپەرستی 
 ! کانی خۆمان خواردبێت ھەمان شیری پاکی دای   و   دەکەین کە ھەمان ھەوا ھەڵمژین 

 

و    ێژ وو و غەڵبە غەڵب، وت   ھاوار   و   و ھات   قسە   ئاخۆ ئەوەی کە گوێبستی دەبین لە 
زار دێتە    لە   و   ا دەنگە دەنگە ه تەن   بە و راستەقینەیە یان    دەمەتەقێیەکی پڕ مانا 

  ا لە ه تەن   ؟ ئاخر ماناکانی ژیان بە دەشێوێنێت و ھیچی دیکە ا ھەوا  ه تەن   بە   و   دەر 
زمانێکی     کە   و   بەرەکاندا دەسازێت   و   الیەنەکان   و   پەیوەندی ھەموو کەسەکان 

مان نادات ئەو جیھانە  ی ھاوبەش پردی نێوانیانە، ئەوەی کە دەگوزەرێت یارمەت 
ھۆگری    و   ی تیایدا ئۆقرە بگرین بری ئەوە   تیایدا دەژین، جیھانێکە لە   بناسینەوە کە 

وێڵ دەبین، وەھا جیھانێکیش شیاوی    و   نیشتەجێ بین، پتر تیایدا سەرگەردان   و   بین 



و خاپووربوونێکی    لە وێرانە   ی رەتکردنەوە یان ھەڵوەشاندنەوەیە، جیھانێکە روو 
پێوەش بوەستن،    باڵەخانەکانی بڵند بە   و   ، گەرچی تاوەرەکان و مۆڕاڵییە   رۆحی 

وەک ئەوە وایە بەر زەبری کارەساتێکی گەورەی سروشتی یان مرۆیی    جیھانێکی وا 
ماسییەکانی ناو    و   ھەر ھەموو مەلەکانی ئاسمان ھەتا زووە  کەوتبێت، کە وا بکات  

  ی سەر زەمین  بیر لە مگەل مەرد گیاندارانی سەر وشکانی و    و   و زەریاکان   رووبار 
 اوڕ نەدەنەوە! ە و ئ جێھێشتنی بکەنەو بە   و   فڕین   و   سەرھەڵگرتن   و   ھەاڵتن 

سەرھەڵگرتنەی نیو سەدەی رابردوو بەڵگەیە لەسەر نەبوونی ژیان    و   ئەو کۆچ 
ساڵەی دواییدا کە داستانی گەورەترین کۆچڕەوی    سی تایبەتی لەو    لێرە، بە 

 !" شوێنێکی دیکە   ژیان وا لە   : ی شاعیر واتەنی -رامبۆ " تۆمارکردووە،  

انێکی ھاوبەش، زمانێکیش  بوونی زم   گرفتەکە لەوەدا نیە کە گومان بکەین لە 
تێدا نەماوە، پەیڕەوی لە   (syntax) و رێسایەکی سینتاکسی   ھەبووبێت، ھیچ یاسا 

دوو تاقمدا    و   دوو کەس   و   و گفتوگۆی دوو الیەن   ئاڵوگۆڕ   رێزمانێک ناکات کە بە 
داڕشتنی    و   پێکییەک لە رستەسازی   و   رێک   و   تێپەریبێت، ھیچ ریزکردنێک 
مان ون دەبن،  ەندییەکانی وشەکانی ناو رستەکان لێ زمانەکەدا نادۆزینەوە، پەیو 

وەک کۆی جیھانی    ، و شاراوەیە   رۆحی نێوانمان بزر   و   انی نس چونکە پەیوەندی ئی 
، وەک شاردنەوەی ناوی  ن ئێمە شاراوەو بزر   خوداوەندەکانی سەر ئەم خاکە لە 

تەی  و ئاراس   رووگە   و   و پوولەکانتان   ژمارەی پارە   و   پالنەکان قۆنتەرات و    و    پروژە 
بانقەکانتان،    و   سەکان ا و ق   تەالر   و   داخراو وەک کۆشک   و   سەفەرەکانتان، تەقەت 

ھاتنەوە ناو شارەکان،    وە کۆڵی ئەو خەڵکە   و   دۆڕانی گەورە ئەوەیە بەسەر شان 
ئارەقەی ھەزارەھا پەڕینەوە ناو باخچەکانی    و   فرمێسک   و   بەسەر رووباری خوێن 

بڵندەکان، چەقیونەتە ناو کورسیە    شورا   و   شار، کەچی ھەنووکە وان لەودیو دیوار 
کەمەکێ لەو    و   تازە زەحمەت بووە واز لەو حەرەمسەرایە بێنن   و   گرانبەھاکانتان 

گوێ لەو ڕەشەخەڵکە بگرن کە ناچارن ھاوار بکەن    و   تاراجە بێنە خوارێ   و   تەخت 



و ناڵەیە بدەنەوە، ئێوەش    بەڵکو خوداوەندەکانی سەرزەمین ئاوڕێک لەو ھاوارە 
بەر    و   سەر جادەکان   و   نمایشە خوێناوییەی سەر سەکۆکان   و   نواندن بێباک لەو  

  و   بارەگاکانتان، ھەروەک ئەوەی شانۆگەرییەکی تراژیدی »شکسپیر« بێت 
 ! ھیچی   و   بوونی نمایشەکە بکەن چاوەڕوانی تەواو 

 )شێرزاد حەسەن( 

فرەنسا  • شاعیری  لە  وتارە  ئەم  رامبۆ: -تایتلی  "ئارتر  "  ١٨٩١-١٨٥٤ یی 
د  کە  'میالن  وەرگیراوە  "چیکی"  رۆماننووسی  دواتر  کە  شیعرێکە،  ێڕە 

' کردی بە تایتڵی رۆمانێکی خۆی هەر وەکو خۆی "ژیان وا لە  -١٩٢٩کۆندێرا: 
کە دیارە سەرسامیم بەم رۆمانە وایکرد کە لە ئینگلیزییەوە    شوێنێکی دیکە" 

 وەریبگێڕمە سەر زمانی خۆمان. 


