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ناساندنی روحی كتێب
كتێبە بە بەهاكان ،كتێبە گرنگ و بەنرخەكان زۆرن كە
لەژیامناندا فێری ئەزمونی باش و هەنگاوی گەورەمان دەكەن،
بەاڵم مەخابن كە ناتوانین هەموویان بخوێنینەوە و ببینین ،بەتەنها
هەندێكیان نەبێت.
بەاڵم زۆرجار دەكرێت ئاگاداربین لە تازەترین كتێب و باڵوكراوە
بەهۆی خستنەڕووی ئەو باڵوكراوانە ،یان نوسین لەسەریان،
بەكورتی ئەم حاڵەتەم لەالی جۆرج تەرابیشی لەرۆژنامەی االحیات
و گۆڤاری ئەندێشەی فارسی لە ئێران و لەناو میدیای كوردیش ئازاد
حەمە لەرۆژنامەی باس بینیوە.
رەنگە خوێندنەوەیەكی كورت و خێرا نەتوانێت تیونێتیامن
بشكێنێت بۆ كۆی بەرهەمەكە ،ب��ەاڵم دەتوانێت سەرنجامن
رابكێشێت بۆ بەدواداچوون و ئاشنابوون بەو كتێبە یان باڵوكراوەیە.
بەم پێشەكییە كورتە ،دەمەوێت بڵێم ئەم هەنگاوەی ئێمەش
شتێكی لەو بابەتە و لەو پێناوەدایە ،كە ئەگەرچی بەكورتی
خوێندنەوەمان كردووە بۆ ئەم كتێبانەش كە رەنگە مافی تەواومان
بە ناوەڕۆكەكەی نەدابێت ،بەاڵم النی كەم دەتوانێت سەرنجی
خوێنەر بۆ ئەم كتێبانە راكێشێت ،كە خوێندنەوەیان دەتوانێت بە
كتێب و نۆڤلێت و رۆمان ئاشنابكات.
بێگومان ئەم كتێبانەی كە لێرە خراونتەروو زۆرترینیان رۆمان
و نۆڤڵێنت و بەتایبەتی سەرنجامن لەسەر نوسینەكانی عەتیق
رەحیمی و جەنگیز ئیتامتۆفە.
بەو هیوایەی ئەم كتێبەش بتوانێت خزمەتێكی بچووك بكات
بە ناساندنی ئەم كتێبانە ،كە لەناو كتێبخانەی كوردی دان و
وەرگێڕدراون و خوێنەر بتوانێ بیناسێت و بیانخوێنێتەوە و سودی
ل ێ وەربگرێت.
ئەنوەر حسێن (بازگر)
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الپەڕە143 :
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ئەنوەر حسێن (بازگر)

 ژنەكە لەپشت سەری پیاوەكەوە وەستاوە دەڵێت»بەڵێ بەردی سەبوری من ،ئەو دوو كچە هی تۆنین»
 تا دەڵێت» خۆشت دەزان��ی بۆچی و چۆن ،ئەوەتۆبوویت كە نەزۆك بویت نەك من...؟!»
 دایكت دەیویست تۆ ژنێكی تر بێنیتەوە ،ئەوكاتە منچیم بەسەردەهات...؟!
 بەاڵم ناچار بووم ئەوە بە دایكت بڵێم ،كە حەكیمێكهەیە موعجیزە دەخوڵقێنێت!...
 تۆ نازانی لەرێگا ،دایكت هەرچی بەزاریدا هاتبەمنی وت!..
 دایكت وتی؛ ئەمە دواین چانسی تۆیە !...ئەزانیمانای چی...؟!
 ب��ەاڵم ،پ��اش ئ��ەوەی چەندین ج��ار چ��ووم بۆالیحەكیمەكە و سكم پڕ بوو ،بەحساب سیحرو جادووە،
بەاڵم ئەو حەكیمە هاودەستی پورم بوو.
 ...حەكیم منی لەگەڵ پیاوێكدا خەواند كە چاویانبەستبوەوە ،ئەو پیاوە مافی ئەوەی نەبوو ،قسەم لەگەڵ
بكات و دەستم لێ بدات!،...
ب��ەاڵم م��ن نەمدەویست گوناحكار و بەدكاربم،
دەمویست لەوكارە دەستهەڵگرم ،ب��ەاڵم درەن��گ بوو،
دەگریام و بەكوڵ دەگریام و هەستم بەگوناه دەكرد،
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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رقم لەگشت كەسێك بوو ،ئێوەم بەنەفرەت دەكرد تۆ و
خێزانەكەت ،!...لەوانەش بەدتر دەبوو شەوان لەگەڵ تۆ
بخەوم.
«ئاه بەردی سەبوری من ،كاتێك ژن بوون سەخت بێت،پیاوبونیش سەختە»
ئەوە ئەو دانپیانانەیە كە ژنەكە بۆ بەردی سەبوری
دەكات.
لەم پەرەگرافەی ناو رۆمانەكە ،یان لەم پەرەگرافەی ناو
چیرۆكەدا ،كە نازانرێ ئەو ژنە كێ یە؟ ناوی چی یەو لەكوێ
دایە ،لە چ روبەرێكی جوگرافی قسەدەكات و بەناوی كام
لەو ژنانەوە قسەدەكات.
بەاڵم بەسەرهاتێكی خۆی دەگێڕێتەوە بەهۆی دەردی
ژن بوونەوە.
دەردی ژن بوون لەم چیرۆكەدا هێندە بەئازارە ،كارەكتەر
یان گێڕەرەوەی سەرەكی رۆمانەكە كە كەسی یەكەمە ،لەژێر
فشاری خەسویدا كە دەیویست بەهۆی مناڵ نەبوونییەوە
ژنێكی تر بۆ كوڕەكەی بێنێت ،لەكاتێكدا كوڕەكەی خۆی
گرفتی هەبوو ،بەاڵم بەناچاری بۆئەوەی ژنی تری بەسەر
نەیەت ،جارێك بەهۆی ژن بوونی و جارێكی تر بەهۆی
نەچەوسانەوەی لەالیەن ژنێكی تری هاوڕەگەزیەوە،
نەچەوسێتەوە ،ناچار پەنا بۆ كارێكی قێزەون دەبات.
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سكی لە كەسێك كە حەكیم چ��ارەس��ەری دەك��ات
پڕدەبێت ،دوو كچی دەبێت .كە زۆڵن یان كچی مێردەكەی
نین.
بێگومان ئەم چیرۆكە چیرۆكی ژنانی رۆژهەاڵتییە،
عەتیق رەحیمی ،چ وەكو نوسەر چ وەكو فلیمساز و
دەرهێنەر.
تەوزیفی كردووە
یەكێكی تر لەچیرۆكەكانی كارەكتەر( ،كارەكتەری
ژن) دەگێڕنەوە و دەڵێت« ،من هیچم بە تۆ نەوت ،تۆش
واتزانی ئەو خوێنە نیشانەی كچبوونی منە»..
دەڵێت» بە دیتنی خوێنەكە كە تۆ سەرمەست و پڕ
غرور بویت»...
بەاڵم لەراستیدا من ئەو خوێنەم هی بێ نوێژی بوو،
ئەوەش یەكێكی ترە لەدەردی ژن بوون ،عەتیق رەحیمی،
دەردی ژن بوون لەسەر زمانی خۆیانەوە دەگێڕێتەوە.
ئەگەرچی ئینسان وادەزان �ێ بەتەنها پیاو قوربانییە
لەم رۆمانەدا ،بەاڵم لەراستیدا وانییە ،بەڵكو هەردووكیان
(ژن و پیاو) قوربانین ،قوربانی كۆمەڵگە ،كلتور ،داب
و سوننەتی كۆنخواز و نائینسانی ،چونكە كارەكتەرەكە
ئ��ەوەش دەگێڕێتەوە «من كچێكی حەڤدە ساڵ بووم،
دەستگیرانی قارەمانێك بووم مەراسیمی مارە بڕین رێكخرا
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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بەبێ ئامادەبوونی زاوا ،بەاڵم دایكت هاش و هوشی
ئەوەی دەكرد كە بارودۆخەكە باشە...
پاش سێ ساڵ دایكت وتی ،جوان نییە كچێكی مارە
بڕاو لەماڵی دایك و باوكی بێت ..بۆیە لەجەژندا بێ
ئامادەبوونی تۆ لەگەڵ وێنەكەت و خەنجەرەكەت،
زەماوەندم كردو دەبوو شەوان لە تەنیشت دایكتەوە
بنوستامیە.
ئەم رۆمانەی عەتیقی رەحیمی .هەروەك رۆمانەكانی
تری «ه��ەزار ماڵ لەخەون و ترس» چیرۆكی مەینەتی
ئینسانەكانە.
ئەم رۆمانە گێڕانەوەی حیكایەتە هیچەكانی ژیان و
ژن و ئینسانەكانی سەر گۆی زەوی و بەتایبەتی ئینسانی
ئەفغانستانە ،كە چۆن گیریانخواردووە بەدەست كولتور،
دابونەریت ،شەڕو شۆڕ ،ماڵوێرانی هێزە بەناو كۆمۆنیستە
دژە ئینسانییەكان و ئیسالمییە توندڕەوەكانەوە .كارەكتەر
دەڵێت وام��دەزان��ی « تۆ رۆژێ��ك دێ��ت دەمبەخشیت
لەبەرخاتری ئەو شتانەی كردومن ،بەاڵم ئەمڕۆ كاتێك كە
بیری لێدەكەمەوە گەر تۆ بتزانیایە یەكسەر دەتكوشتم
ئەم قسەیە ،رێك جوانرتین ئیعرتافی ژنی كارەكتەرە.
ئەم رۆمانەی عەتیق رەحیمی ،چیرۆكی ژنێكە ،بەاڵم
واقیعی ژیانی زۆربەی ژنانی ئەفغانستانە ،بەاڵم لەگەڵ
بەردی سەبوری «سنگ صبور» دەری دەبڕێت.
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دیالۆگ و مەنەلۆگی بەردی سەبوری ،پڕیەتی لەژان و
دەردەسەری و چەرمەسەری ژنان.
هەربۆیە عەتیقی رەحیمی رۆمانەكەی پێشكەشكردووە
بە روح��ی «نادیا ئەنجومەن» ئ��ەو ژن��ە شاعیرەی كە
نامرۆڤانە بەدەستی هاوسەرەكەی كوژرا
عەتیق خۆیشی لەو رۆمانەدا دەڵێت:
«من دەربارەی ژنانی ئەفغانستان و سەرجەم ژنانی
جیهان دەنوسم»
وات��ا جیهان و هەموو رەگ��ەزی مێینە هاتۆتە گۆو
قسەدەكات.
ناوی (بەردی سەبوری) ئەفسانەیەكە ،كە بۆ دەربڕینی
غەم و كەسەر ،كە كەسێك بیەوێت دەری ببڕێت:.
پیاوێك راكشاوە ..ژنێك بەسەر سەرییەوە تەزبیحات
دەكات.
دەیەوێت ژی��ان و بەسەرهاتەكانی بۆ مێردەكەی
بگێڕێتەوە .دەكەوێتە باسكردنی خۆزگە و ئاواتەكانی
ژیانی و ئاشكراكردنی نهێنییەكانی رابردووی.
رۆمانەكە بەسەرهاتی ژنێكە لە ( )99رۆژدا ،چونكە
مەالیەك فەرمانی كردووە بە ژنەكە ،كە هەر رۆژەی یەكێك
لە ( )99ناوەكە خوا بەسەر جەستەی پیاوەكەیدا بخوێنێت
و بەزكری ناوەكانی خوا (یا قەهار) دەستپێدەكات بە
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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(یا سەبور) كۆتایدێت ،سەرجەم یا زۆرترین نەهاتی و
نەگبەتی و قوربانیبوون ژنە لەم رۆمانەدا ،واتا ژن قوربانی
یەكەم و كۆتایی رۆمانەكەیە و باڵندە كۆچەرەكانیش
لەسەر جەستەی خوێناوی ژنەكە دەفڕن.
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عەشقی دالیا
كوشتنی عەشقو
جەلالدبوونی جەلالدەكان

ناوی كتێب :نۆرما خۆری
بابەت :رۆمان
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە :ئەیوب نوری
ساڵی چاپ2004 :
الپەڕە184 :
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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عشقی دال��ی��ا ،رووداوەك���ان���ی ن��او ئ��ەم رۆم��ان��ە،
كارەكتەرەكانی ،ژیانی ئینسانەكانی ناو ئەم واڵتەو
واڵتانی جیهانی سێیەم و هەژار ،پڕاو پڕن لە واقیع ،تەنها
ئەوەندەی دەوێت كەسانی وەكو (نۆرماخۆری) بیهێنەسەر
كاغەزو بە سەرجەم ئینسانیەتی نیشانبدەن.
ئەم رۆمانە ،لەو چیرۆكە واقیعیانەی ژیانی ژنان و
كچانی ئەم سەرزەمینەیە ،كە لەژێر جۆرەها ناو و سیناریۆدا
سوكایەتییان پێدەكرێت و دەكوژرێنو دەچەوسێندرێنەوەو
لە سەرەتایرتین مافە ئینسانیو ئازادییەكان بێبەری دەكرێن.
دەبێ بڵێم رووداوەكانی ناو رۆمانەكە ،سەرەتای دەیەی
نەوەدەكانەو شوێنی رووداو (عومانی پایتەختی ئوردن)ە،
بەاڵم نوسەر كتێبەكەی دابەشكردۆتە سەر چەند بەش.
لە بەشی یەكەمدا هەوڵێكی ژنانە باسدەكات لە پێناو
بەدەستهێنانی ئازادی و ئابووری ،كە دووپایەی سەرەكی
زیندەگیو سەركەوتنی مرۆڤایەتین (نۆرما و دالیا) دوو كچە
هاوڕێن و لە تەمەنی ( )25ساڵیدان.
زۆر سیناریۆ دەچنن بۆ دەرچ��وون لە چوار دیواری
ماڵ و ئازادی ،بەاڵم دواجار لەسەر ئەوە رێكدەكەون كە
ئارایشتگەیەكی تایبەت بە كچان و كوڕان بكەنەوە.
لە بەشی دووەمدا عشقی دالیا و مایكڵ رووداوەكان
بەرەو ئاڕاستەیەكی نادیار دەبات.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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نوسەر لە بەشی دووەمدا باس لە سێ خاڵی سەرەكی
دەكات ،كە سەرنجی خوێنەر بۆ الی خۆی رادەكێشێت.
ئەوانیش باسكردن لە مەزهەب ،كە چ رۆڵێكی نێگەتیڤ
و پۆزەتیڤ دەگێرێت لە كۆمەڵگەدا ،بەتایبەتی كە
عەشقێك لەگۆڕێدا بێ و دوو ئینسانەكانیش هەریەكەیان
خاوەنی ئایینێكی جیاواز بێت ،وەكو ئ��ەوەی كە دالیا
موسوڵامن و مایكڵ مەسیحییە…
دووەم خاڵ ،بوونی جاسوس و چاودێر بەسەر ژنان و
كچانەوە ،یەكێكی ترە لە دیاردەكانی كۆمەڵگەی خێڵ و
فیودیالی و دواكەوتوو ،محەمەدی برای دالیا ،هەموو رۆژ
بە ئۆتۆمبێل دالیاو نۆرما دەباتە ئارایشتگە و ئێوارانیش
بەهەمانشێوە بۆ ماڵەوە.
سێیەم خاڵ ،جەختكردنەوە لەسەر كەسێتی پلەدووی
ژنان و كچان بەوەی ،كە تەنانەت لەوجۆرە كۆمەڵگەیانەدا
كچان ب��ۆی��ان نییە بێنەسەر س��ف��رەی ن��ان��خ��واردن و
دووبارەكردنەوەی ئەوەی كە (شەرەفی ژن) یەكجارە كە
لەناوچوو ،چیدی ناگەڕێتەوە…!!
لە بەشی سێیەمدا ،نوسەر دەیەوێت توانای ژنان لە
كارەكتەری رۆمانەكەوە بەرچاوبخات ،دالیا هەڵدەستێت
بە ئاماركردنی ئەو ژنە دووگیانانەی كە دێنە الیان و دواتر
دەردەكەوێت كە لە ( )193ژن تەنها ( )15ژن دەیانەوێت
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كچیان ببێت ( )87كەی تر كوڕ؟ وروژاندنی ئەم مەسەلەیە
بۆ ئەوەیە نوسەر پێامن بڵێت :ژنان كاتێك كە كوڕیان
دەوێت لەبەر خاتری پیاوەكانیانە ،چونكە پیاوان بەبێ
كوڕ ژن بە (زڕ) و بێبەرهەم دەزان��ن و كچان بەكەم
سەیردەكەن.
هەموومان دەزانین كە ئەم بەسەرهاتە هەرئێستاش
لە كوردستانی خۆشامن چ رەواجێكی هەیە ،پیاوان كاری
پێدەكەنو چەندانیان ژنی دووەمیان هێناوە -یان ژنەكانیان
تەاڵقداوە…
ن��وس��ەر ب��اس ل���ەوە دەك���ات ،ك��ە خ��ەت��ەن��ەك��ردنو
زیندەبەچاڵكردن لە ئوردن و بەتایبەتی الی بیابان نشینەكان،
كارێكی زۆر ئاسایی و سادەیە ،خۆ دەتوانین بڵێین لێرە و لە
واڵتانی دواكەوتووش هەمان كێشە و گیروگرفت هەیە.
لە بەشی چوارەمو پێنجەمدا ،درێژە بەبێ مافیو ستەم
دژی ژنان دراوە ،باس لەو ژنەی نارص دەكات كە لەماوەی
( )9مانگدا تەنها چوارجار لەماڵ چووبووە دەرەوە.
ل��ەم پ��ەرەگ�راف��ەدا دەتوانین لێكچوونێك لە نێوان
ئەفغانستانی س��ەردەم��ی تاڵییبان و ئ��وردن��دا ببینین،
بەشێوەیەك لە سەردەمی تاڵیباندا ژنان دووجار بۆیان
هەبوو بێنە دەرەوە ،جارێك كە شوو دەكەن و جارێك كە
دەیانربدن بۆ گۆڕستان.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

21

لە بەشی شەشەمدا ،رووداوەكانی عەشقی دالیاو مایكڵ
بەنهێنی بەردەوامە ،جگەلەوەی باس لە یەكێك لە خوشكەكانی
مایكڵ دەكرێت ،كە بەبێ ئارەزووی خۆی دراوە بە كوڕێك كە
خۆشی نەویستووە ،ئەمەش تائێستا سوننەتی كۆمەڵگەكانی
دواكەوتووە و پڕە لە قەیرانو كێشە ،یەكێكی تر ئەو مافەیە
كە بۆ كوڕانی ئوردن ئاساییە ،ئەویش خواردنەوەو چوون بۆ
باڕو شوێنەكانی سەماو دیسكۆ و باڕە سێكسییەكانە.
لە بەشی حەوتەمدا ،باس لە دەقەكانی قورئان و ئیسالم
دەكات كە چەندە دژی مافی ژنانە ،ئیسالم چەندە رژێمێكی
تۆتالیتارە ،ئەو دەڵێت :میكیاژو بۆیەكردن قەدەغەیە و
نوێژكردنی ئیجبارییە ،ئەمەش تەنها لە ئیسالمدا هەیەو
تەنانەت لە بەشی هەشتەمەدا لەسەر ئەو جیاوازیانە
ب��ەردەوام دەبێت ،كە لە نێوان دوو جیهانی مەسیحی و
ئیسالمدان و بەرتەسكردنەوەی مافەكانی ژنان لە ئیسالمدا
زۆرباش هەستی پێ دەكرێت.
بەشی نۆیەم و دەی��ەم ،دۆزینەوەی رێگایەكی ترە بۆ
بینینی دالیاو مایكڵ لە رۆژانی هەینی ،لە یەكێك لە رستەكانی
ئەو بەشە نۆرما دەڵێت :بۆ ماوەی چەندین ساڵ من و دالیا
واماندەزانی ،كە ئەگەر لێوی پیاوێك ماچ بكەیت ئەوا یەكسەر
دووگیان دەبیت ،ئەوەندە بە خراپی سێكسامن بۆ باسكرابوو،
كە هەمیشە لێی دەترساین…!!
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هێشتا لە زۆربەی واڵتانی دواكەوتوو جگە لە كلتوری
داسەپاوی ئیسالم و خێزان بەسەر كچان و ژناندا كە هەموو
شت عەیب و شورەییە ،بەاڵم هێشتا زۆر لە كچان هیچ
شارەزاییەكیان نییە سەبارەت بەكەوتنەسەر خوێن (عادە)
بوون ،سەرەتا تووشی شۆكێكی گەورە دەبن ...ئەمە جگە
لەوەی سیستمی پەروەردە لەم واڵتانە ،هیچ گرنگییەكی نییە
لەم بارەیەوە.
لە س ێ بەشی دواتر ،هەموو هەوڵەكانی نۆرماو دالیا ،بۆ
ئەوەیە مایكڵ ببینن و عەشقی هەمیشەییان بكەنە واقیع،
بۆیە لە ئەنجامی سەفەری هەردوو ماڵی دالیاو نۆرما بۆ
عەقەبەو سەردەریای م��ردوو ،دالیاو نۆرما لە ماڵی نۆرما
جێدەهێڵن و ئەمەش یەكەم دەرفەتە بۆ چونەدەرەوەی مایكڵ
و دالیا بۆ سەماو دیسكۆكان ،لەم ماوەیەدا بۆ یەكەمجار دالیا
رایدەگەیەنێت كە مایكڵی خۆشدەوێت.
لە بەشی چ���واردا ،نۆرما دەڵ��ێ��ت :ب���اوەڕم وای��ە گەر
بەهەشت هەبێت ،ئەوا دالیا دۆزیویەتییەوە…! مەبەستی
لەمە دۆزینەوەی عیشقە ،كە دەتوانێ بەهەشت بۆ ئینسان
بخوڵقێنێت ،بۆیە ئێستا هەوڵەكانی هەموویان بۆ دەربازبوون
لە قەفەس و دیلی و چەوساندنەوە بۆ رزگاربوون لە كۆت
و بەندی مەزهەبی و رێگری ئاینی ،هەاڵتنە لە واڵت و
دووركەوتنەوە لە ئوردن تا ژیانێكی خێزانی بەسەربەرن…!
بەاڵم ئایا ئەمە دەكرێت…؟
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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لە بەشەكانی دواتردا خۆئامادەكردن بۆ دەرچون لە
واڵت لە جێبەجێكردندایە ،بەاڵم یاساكانی ئوردن پێویستیان
بە دەفتەرچەی ب��اوك هەیە بۆ دەرهێنانی پاسپۆرتی
منداڵەكانیان ،جگەلەوەی گومان و نیگەرانی سەرتاپای
دالیای داگرتبوو ،هەمیشە دوودڵ��ی و ترس بەروویەوە
دیاربوو ،كە دەبێ ئاكامی ئەم عیشقە چی لێبێت.
لە بەشی حەڤدەیەمدا( :ئیسعافێك لە بەردەم ماڵی
دالیا وەستابوو الیتە سورەكان دەسوڕانەوە) كە گەیشتمە
بەردەرگاكە ئیسعافەكە دەرچ��وو ،تێگەیشتم كەسێكی
تێدایە ،زۆربەی دراوسێكان سەیری ماڵی دالیایان دەكرد،
پرسیم دالیا لەكوێیە…؟
باوكی وتی :لەكوێیە؟ لەو شوێنەیە كەشایەنی بوو…!!
دواتر چوومە نەخۆشخانەو لە دكتۆرەكەم پرسی؟
پێی گوتم :دالیا بە مردوویی گەیشتۆتە نەخۆشخانە،
ئێمە هیچامن پێ نەدەكرا ،چونكە دوانزە چەقۆ درابوو
لەسەر سنگی!...
دواتر چوینە مردووخانەكە ،پەرستارەكە چەرچەفە
بەخوێن سورەكەی البرد ،دەمووچاوی دالیا دەركەوت.
ئەمەی سەرەوە ،قسەكانی نۆرمابوو ،سەبارەت بەوەی
كە روویدا لەبەرئەوەی لە خێزانێكی وادا كە ئیسالم و
خێڵ بااڵ دەستە ،عەشق قەدەغەیە ،بۆیە پاش ئەوەی دالیا
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دەكوژرێت ،تۆمەتی ئەوەشی دەدرێتە پاڵ كە ئەو كچێكی
لەشفرۆش بوو و بەسزای خۆی گەیشتووە ،بەاڵم هێشتا
مەترسی ئەوە الی نۆرما هەیە گەر بێتوو دالیاو مایكڵ
سێكسیان كردبێ ،مایكلێش بەدەردی دالیا دەچێت.
ئەم پەرەگرافە سەرەڕای سوننەت و تەقالیدی كۆمەڵگە،
تا ئەوپەڕی حەقیقەت باس لە پاكی و راستگۆیی هاوڕێ
دەكات ،دڵسۆزی نۆرما بۆ دالیا تا ئەوڕادەیەیە كە سەرەڕای
ئەوەی نۆرما لەژێر فشاری باوكی و ماڵەوەدایە ،بەاڵم
هەوڵدەدا پەیوەندی بە مایكڵەوە بكات بۆ دەربازبوون.
هێشتا نۆرما لەسەر ئەو باوەڕیە كە دەبێ دڵسۆزی
خۆی بۆ دالیا بسەملێنێت ،بۆیە بەڵێن دەدات تۆڵەی خۆی
بكاتەوە.
بەاڵم هێشتا تەرمی دالیا لە مردووخانەیەو نۆرما چاوەرێ
دەكاتو دەپرسێ چی لێدەكەن؟ پرسەی بۆ دانانرێت.
پاشان هێنایان بۆ سەرقەبران ،بەاڵم لە تابوتدا نا ،چونكە
لەسەر شەرەف كوژرابوو ،دواتر بەخاكەناز خۆڵیان كرد
بەسەریداو دایانپۆشی…
كۆتایی رۆمانەكە بە هەاڵتنی نۆرما كۆتایی دێت -بۆ
یۆنان و بەڵێندان بە تەواوكردنی كۆلێژی یاسا ،تا تۆڵەی
خۆی لە مەحمودی باوكی دالیا بسێنێتەوە ،مایكڵیش هێشتا
لە ئوردن خزمەت بە توێژی ژنان دەكات.
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ئ��ەوەی كە گرنگە ،ئەوەیە ئەم رۆمانە رووداوێكی
واقیعی دەنوسێتەوە كە ئێمەی كورد رۆژانە شاهیدی ئەو
واقیع و سیناریۆیانەین ،كە لە پشدەرو شارەزوور سۆران و
شەقاڵوە…هتد ،روودەدەن ،بۆیە گرنگە هەموو كەسێك
ئەم رۆمانە بخوێنیتەوەو دەنگی بخاتە پاڵ دەنگی نۆرما-
ئەگەرنا هێشتا مرۆڤ گەلێكی زۆر لە ژنان و پیاوان ،كچانو
كوڕان لەژێر هەڕەشەی مەرگدان بە تاوانی خۆشەویستی،
بێگومان جیاوازیەك نییە لە نێوان ئوردن و كوردستاندا،
چونكە عەشق لە هەردووال هەر تاوانە ،ئەگەرچی دەبێ
ئەوە بڵێم ئەم كتێبە لە زنجیرە باڵوكراوەكانی خانەی
چاپ و باڵوكردنەوەی قانع-ەو لە نوسینی نۆرماخوری
و وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە ئەیوب نوری-یەو جێگەی
دەستخۆشییە.
تەنها خاڵێكی بچووك ئەوەیە ،كە رۆمانەكە هەڵەیەكی
چاپی زۆری تێدایەو سەر لە خوێنەر دەشێوێنێت.
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بەبێ خوێن
دۆزینەوەی نهێنییەكانی
خۆشەویستی لەناو جەنگدا

ناوی كتێب :بەبێ خوێن
بابەت :رۆمان
نووسەر :ئەلیساندرۆ باریكۆ
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئازاد بەرزنجی
چاپی یەكەم 2007
الپەڕە129 :
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كورتەی چیرۆكەكە:
بەشی یەكەم «دیالۆگێكی نێوان دكتۆر و سێ چەكدار»ە.
« دكتۆرێك كە الیەنگری حكومەتە لە كێڵگەیەكدا لەگەڵ
كوڕو كچەكەیدا (نینا)دا دەژین ،دكتۆر زۆر لەو چەكدارە
شۆڕشێگڕانەی بەئەنقەست ژەه��ر خ��واردوو ك��ردووە و
كوشتووە ،كە بەبرینداری كەوتونەتە ژێر دەستی بۆ
چارەسەركردن»
«لەئێوارەیەكی درەنگدا ،سێ چەكداری گروپێكی چەپی
شۆڕشگێر دێن بۆ كوشتنی دكتۆر ،كەیەكێك لەچەكدارەكان،
برایەكی بەدەستی دكتۆر كوژراوە.
پاش شەڕێكی كورت ،دكتۆرو كوڕەكەی دەكوژرێت و
كچە بچكۆالنەكەشی (نینا) كەخۆی شارد بوەوە رزگاری
دەبێت.
بەشی دووەم» دیالۆگی بەردەوامی نینا و ت َیتویە
ئەو كچەی كەئەو شەوە رزگاری بووە (نینا) بەهۆی
ئەسپ سوراێكەوە دەبرێتە ماڵی خۆی و پاشان لەقوماردا
دەیدۆڕێنێ و دەبێتە خاوەنی سێ منداڵ.
ئەو كچە پاش گەورەبوونی و پاش سەركەوتنی شۆڕشی
گروپە چەپەكە ،دەكەوێتە دوای چارەنووسی ئەو سێ
چەكدارەی باوكیان كوشتووە ،بۆیە سەرەتا (سالنیاس) كە
باوكی كوشت دەكوژرێت ،پاشان چەكداری دووەم (ئێل
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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گۆڕی) دەكوژێت و بەردەوام دەگەڕێت بەدوای چەكداری
سێیەم دا ،بەاڵم چارەنووس سەرئەنجام لەجیاتی (تیتَۆ-
پیالرۆ) دەبنە دڵدارو ژن و مێرد.
« هیچ شتێك لەوە جوانرتنییە كە بە دژەكەت بگەیت،
چونكە هەر ئەویش خۆت پێ دەدۆزێتەوە»
رۆم��ان��ی (ب��ەب�ێ خ��وێ��ن) جگە ل���ەوەی ل��ەس��ەرەت��ادا
رووداوێ��ك�مان بۆ دەخ��ات��ەڕوو كە بەتراژیدیای كوشنت
دەستپێدەكات ،بەكلتوری تۆڵە ،بەچەمكی كوشتنی رەوا
لەپێناو بەدیهێنانی یەكسانی و عەدالەت و خۆشگوزەرانی
بەو پێوەرانەی ،كە گروپە چەپ و ماركسی و رێكخراوە
ئۆپۆزسیۆنەكان كاریان پێكردووە.
لەبەشی یەكەمی ئەم رۆمانەدا دیالۆگێكی سادەو پڕ
مەترسی لەنێوان دكتۆر (مانۆیل رۆكا) كەسەر بەحكومەتەو
سێ چەكداری گروپێكی ماركسی دەستپێدەكات.
دكتۆر لەپێناو حكومەتدا ،چەندین چەكداری ئەم
گروپەی ژەهر خواردوو كردووە ،كەیەكێك لەكوژراوەكان
برایەكی یەكێك لەم چەكدارانەیە ،هەر بۆیە برای كوژراوە
كە (سالیناس)ە بە دكتۆر دەڵێت» تائێستا دووجار تەقەم
كردووە ،یەكەمجار شەوێك بەئاسامنداو دووهەم جار كەبرا
شۆڕشگێرەكەمت كوشت ،بەاڵم دەمەوێت بیكەمە سێیەمین
جارو تۆش بكوژم!...
ئەم دیالۆگە هەرەچەندە سادەیە ،بەاڵم جیا لەوەی
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حەقیقەتێكە مێژووی سیاسیی و پڕ تراژیدیای نێوان دەوڵەتە
داگیركەرەكان ،تۆتالیتاریەكان ،گروپ و رێكخراوە سیاسییە
ئۆپۆزسیۆنەكامنان بۆ دەگێڕێتەوە ،لەژێر ن��اوی حەق و
عەدالەت و شۆڕشدا.
جەنگ لەكورترین مانادا هیچی جوانی لێبەرهەم نایەت،
جگەلە كوشنت و بێ ماناكردنی جوانییەكان.
هەرچەندە لەژێر ناوی ئازادی و عەدالەت و مافدابێت،
هەر بۆیە (ئەلیساندرۆ باریكۆ)ی نوسەری رۆمانەكە كۆتایی
رۆمانەكە دەسپێرێت بەخۆشەویستی ،گێڕانەوەی چیرۆكەكە
بە تۆڵەكردنەوەی خۆشەویستی لەجەنگ كۆتایی دێت.
لەناو دیالۆگی ب��ەردەوام��ی رۆمانەكەدا ،تاكە شتێك
تاساتی كۆتایی رۆمانەكە ونەو وجودی نییە بوونی عەشق
و خۆشەویستی و ئەوینە ،گەرچی مانای ئەوەنییە كە
نوسەر نایەوێت ئەم فەزایە بخوڵقێنێت و چەمكی عەشق و
خۆشەویستی تێكەڵ بەرووداوەكان بكات.
نەخێر ئ��ەو ف���ەزای جەنگ و ش��ەڕو كوشتارە باڵی
كێشاوە بەسەر واڵت��داو ش��ەڕو جەنگ بۆتە هەمووشت.
حیكایەتەكانی ناو ئەم رۆمانە ،رەنگە بۆ مێژووی بەشەریەت
و بەتایبەت بەشی یەكەمی رۆمانەكە كە پڕیەتی لەتراژیدیا
بەرهەمهێنەرەكانی جەنگ منوونەی دكتۆر (مانوێل رۆكا) كە
پیاوی حكومەتەو دژی چەكدارە شۆڕشگێڕەكان بووەو ژەهری
داوەتە بریندارەكان ،بۆ ئەوەی بیانكوژێت ،نامۆنییە.
كوشتنی مناڵی دكتۆرو هاوكارانی رژێمیش نامۆنییە.
ئ��ەگ��ەر ئ��ەوەش بزانین خ��ودی ش��ۆڕش��ی چ��ەك��داری
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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و پارتیزانانی لەسەر بونیادی تۆڵەو جەنگ و كوشتار
بونیاددەنرێت .جێگایەك بۆ بوونی جوانی و رەتكردنەوەی
ئەو رەوشە ناهێڵێتەوە ،لەناو چیرۆكەكەدا هەندێ وتەو
دەستەواژە دەبینی یەكسەر هەست دەك��ەی ئەمە هی
رێكخراوە ئۆپۆزسیۆنەكانە لەمبارەیەوە (لەالپەڕە )29دا
دەڵێت» دەتنێرم بۆ دۆزەخ ،هەی زۆڵ -یان لەهەمان الپەڕە
دەڵێت :ئەم كوڕی قەحبەیە دەیەوێت چی بكات -دیارە
مەبەست لەدكتۆرە.
ئەگەرچی ئەم كولتورە هی خودی سیستمە سیاییە
دیكتاتۆریەكانەو خودی گروپەكانیش ك��ەزادەی ناو ئەم
سیستەمەن زۆربەی شتەكان كۆپی دەكەن و دەیڵێنەوە،
(ئێڵ گۆڕی) چەكدار دەڵێت» سێ ساڵ لەوەوەبەر بینیم
ژنەكەم بەخنكاوی هەڵوارسابوو ،كچەكانیشم سەریان
تارشاوەو رانیان لەخوێندایە»
بێگومان ئەم بەسەرهاتە كەسی ئاسایی بەرهەمناهێنێت،
هەربۆیە تێڵ گۆڕ دەبێتە چەكدارێك ،وەكو لەدیالۆگی
كۆتایی رۆمانەكەشدا (لەالپەڕە ( )106دەڵێت» من لەهیچ
پەشیامن نیم ،دەبوایە شەڕمان بكردایەو كردمان»
ی��ان ل��ەالپ��ەڕە ()100دا دەڵ��ێ��ت :ئێمە جەنگاوەری
ناوجەنگ بوین ...تا دەڵێت» ئێمە باوەڕمان بە هێنانەدی
دنیایەكی باشرت هەبووە»
«سەبارەت بە نوسەران زۆرجار وتراوە هەمنگوای كاتێ
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لەدنیا تێگەیشت كەزانی دەریا چییە ،هەالج ئەو رۆژەی
خوای ناسی .بۆدلێر لەنەفرەت و هەڵە تێگەیشت»
دەم��ەوێ��ت بڵێم» ئەلیساندرۆ باریكۆ» ئەوكات
نهێنییەكانی خۆشەویستی دۆزی����ەوە ،ك��ە لەجەنگ
تێگەیشت» هەربۆیە لەناو دڵی جەنگدا لەناو تۆڵەو
كوشتاردا عەشق و خۆشەویستی دەكاتە رایەڵەی نێوان
بكوژو كوژراو ،نێوان رق و تۆڵە ،نێوان رابردوو داهاتوو»
هەوڵدان بۆ سڕینەوەی پاشاموەكانی جەنگ و رق و كینەو
تۆڵە ،دیقەت بدەن لە الپەڕە ()43ی رۆمانەكەدا برایەكی
(سالیناس) كە بەبرینداری كەوتۆتە دەست حكومەت و لەو
نەخۆشخانەی دكتۆرە ،كاتێك سالیناس و گروپێكی هاوڕێ
دەچن بۆ رزگار بوونیان ،براكەی كەبریندارە بە سالیناس
دەڵێت» تكایە مبكوژە ،سالیناس لەالپەڕە ()46دا دەڵێت»
لوولەی دەمانچەكەم كردە ناوچاوانی براكەم و تەقەم لێكرد
و كوشتم»
تا لە الپەڕە ()48دا سالیناس بە دكتۆر دەڵێت» بەڵێ تۆ
ئەوانت كوشت»
بۆیە سالیناس پێ دەڵێت» ()300كیلۆمەترم بڕیوە تا
بگەینە الی تۆ ،دەتكوژم ،دەتكوژم ،دەتكوژم...
سەرئەنجام ئەم دۆخە دژوارە بەكوشتنی دكتۆرو كوڕە
بچكۆلەكەی كۆتایدێت و دوا تەقەی كۆتایی شەڕەكەش
بەكوشتنی مرۆڤێكی تر كۆتایی دێت.
« نوسەرێك دەڵێت» لەوە زەحمەتر نییە كە لە تەمەنێكدا
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

33

دەست بە نوسین بكەیت خەڵك تێدا لەوتنی هەموو شت
بوبێتەوە» رەنگە ئەمە راست بێت بۆ (باریكۆ) بەو دەلیلەی
ئەو لەسەر هێڵێك دەنوسێت تازەیەو جیاواز لە نورساوەكانی
پێشخۆی.
گەرچی ناسینی ئێمە بۆ نوسینەكانی باریكۆ تازەیە ،بەاڵم
خودی نوسینەكانی باریكۆش لە مێژینە نییە.
رەنگە یەكێك لەخاڵە گرنگەكانی نوسینی باریكۆ چنینە
جوانەكانی بێت ،پاش ئەوەی دكتۆرو كوڕەكەی كوژران ،نینای
كچی كەخۆی شاردبووەو یەكێك لەچەكدارەكان بینیشی،
بەاڵم نەیكوشت و پاش سوتانی خانووەكەشیان ،پاش س ێ رۆژ
كابرای ئەسپ سوار دەبات و دەڕوات.
تا ئەو كاتەی نینا دەچێتە هەتیوخانەیەك و پاشان پیاوێك
هەڵیدەگرێتەوە ،دواتریش لەقوماردا نینا دەدۆڕێنێت و
دەیفرۆشێت بەپیاوێك بەناوی (كۆنت) پاش ئەوەی سێ كوڕی
لێ دەبێ و ناوەكەی دەگۆڕێت و دەیكات بە (دۆناسۆل).
بەشی دووەمی رۆمانەكە پاش ( )52ساڵ ،بەڵێ پاش ()52
ساڵ دیالۆگێكی سەیر لەنێوان (تیتۆ)ی چەكداركەی كاتی
خۆی (نینا)ی نەكوشت لەگەڵ (نینا)دا ،دەستپێدەكات.
لەم بەشەدا شتێكی گرنگ سەرنجامن رادەكێشێت،
ئەویش ئەو تراژیدیا بێ وێنەیە كەدژی ژن لەكۆمەڵگەدا
پەی ِڕەودەكرێت و لەناوخۆی رۆمانەكەشدا رەنگدانەوە هەیە.
(نینا) كەرەمزی ژنە لەناو رۆمانەكەدا ،هەر لەسەرەتاوە
34

ئەنوەر حسێن (بازگر)

چارەنوسی ن��ادی��ارە ،پاشانیش دەبرێتە هەتیوخانەو
دواتریش رێكاردۆ تۆرییە دەیباتە الی خۆی ،جیا لەوەی
دەیەوێت دەستدرێژی بكاتەسەر و جنسی لەگەڵ بكات،
كەهێشتا نینا تەمەنی ()11ساڵە ،دواتر شەوێك لەقوماردا
دەیدۆڕێنێت و دەیفرۆشێت بە(كۆنت) پاش مردنی كۆنتی
مێردی ،بۆ بێ بەریكردن لەسەروەت و سامانی مێردەكەی
خزمەكانی بەبیانویی شێتبوونەوە دەری ئەكەن.
بەاڵم دواجار لەسەر دەستی باریكۆ ،ژن دەبێتە پاڵەوانی
سەرەكی رۆمانەكەو نینا وەكو رەمزی ژن دەبێتە كارەكتەری
سەرەكی عەشق و لێبووردن و پێشنیاری خۆشەویستی
و سڕینەوەی كلتوری جەنگ و كوشتار عشق و جنس و
خۆشگوزەرانی ،بەاڵم باریكۆ زۆر بەوردی رۆڵی ژن جارێك
وەكو غەدرلێكراو جارێك وەكو بەخشندە باسدەكات.
ج��ی��ال��ەوەش ل��ەب��ەش��ی دووەم����دا ه����ەردووال هەم
(تیتۆ -پیدرۆ) و هەم (نینا -دۆن��اس��ۆل)دان بەگشت
حەقیقەتەكاندا دەنێی و ئەمەش گەورەییە.
لەالپەڕە ()100دا جارێكی تر حیواری نێوان تیتۆ و نینا
دەستپێدەكات.
 نینا دەڵێت :خۆت بەچاوی خۆت بینیت براكەمدەكوژرێت ،چۆن شتی وادەبێت...؟
 تیتۆ دەڵێت :ئێمە سەربازبووین ،باوەڕمان بەدنیایەكیباشرت هەبوو ،من لەهیچ پەشیامن نیم.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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سەرئەنجام (نینا) وەكو (حەوا) جارێكی تر لەعادات و
تەقالیدی زەمینی و خوایی و ئاسامنییەكان یاخی دەبێت و
دەیەوێت هەموو ئاسەوارەكانی جەنگ و تۆڵە بسڕێتەوەو
سەركردایەتی یاخیبونێكی نامەنتیق بكات ،بۆیە دواجار
بەتیتۆ دەڵێت :حەزدەكەی پێكەوە دڵداری بكەین؟ ئەم
قسەیە شۆڕشێكە دژی ئ��ەو شۆڕشەی چەكدارەكان و
حكومەت ،كە كوشتنی ئیلهام بەخشی ب��ووە ،ئەمجارە
لەسەر ماچ و سێكس و عەشق و خۆشەویستی دەبێتە
ئیلهام و بۆهەیشە پێكەوە لەباوەشی عشقدا دەبن.
(خوێن)ێك دەڕژێ لەپێشەوە (بەبێ خوێن) كۆتایی
دێت ،نەك (خوێن)ێك لەپشتەوەو ترسنۆكانە.
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بەشی من
مەحرومبوونی ژن
لەبچوكترین بەهاكانی ژیان

ناوی كتێب :بەشی من
بابەت :رۆمان
نوسەر :پەرینووش سەنیعی
وەرگێڕانی لە فارسیەوە :رووناك شوانی
ساڵی چاپ2012 :
الپەڕە535 :
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئەوكاتە چارەنوسی (مەعسومە) بەدبەخت بوو ،كە ماڵیان
لە (قوم)ەوە گواستەوە بۆ تاران.
ئەگەرچی باوكی رێگای دا بچێتە قوتابخانە ،بەاڵم
قوتابخانەش جارێكی تر رێرەوی ژیانی گۆڕی.
مەحمودی برای دەیوت چومنان بۆ تاران خراپە و لەوێ
ئایین و باوەڕی مرۆڤ بە با دەچێت ،بەاڵم ئەحمەدی برای
خۆشحاڵ بوو ،بەاڵم هەموویان كۆك بوون لەسەر ئەوەی
كچەكانیان مەعسومە و فاتێ ،دەبنە مایەی دەردەس��ەری
بۆیان.
بەاڵم عەلی برایان كە لە پۆلی سێهەمی سەرەتایی بوو،
وتی بۆ من مردووم ،...سەرئەنجام مەعسومە چوە قوتابخانە
و پەروانەش كە تەواوی ژیانی گۆڕی ،بووە هاوڕێ.
ماڵی مەعسومە ،ماڵێكی دۆزخی ،ماڵێكی مەترسیدار ،ژن
هیچ نییە جگە لە بونەوەرێكی بچووك و مەترسیدار ،شیعر
تەلەفزیۆن ،گۆرانی و مۆسیقا و پێكەنین حەرامە و تابۆیە.
*
رۆژێكی درەوشاوەی پایز ،مەعسومە و پەروانە دەچنە
دەرمانخانەیەك بۆ كڕینی چەسپێكی برین ،بەاڵم نیگاكانی
یەكەم جاری گەنجێكی دكتۆر ئیرت مەعسومە توشی عیشق
دەكات ،سەعید ،قوتابی زانكۆ بوو لە بەشی دەرمانسازی،
یەكەم نامەی سەعید بۆ مەعسومە ئیرت بەتەواوی عیشقی
لەدڵی ئ��ەودا چاند و توند توند نامەكەی سەعیدی
بەسنگیەوە گوشی و بۆنی كرد.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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لەم رۆمانەدا
سەرەتای چنینی رودارەكانی رۆمانەكە بەو چارەنوسە
رەشە نورساوە ،كە خێزانێك دەیانەوێت هەمووی بخەنە
ملی كچەكەیانەوە.
ئەو خێزانە ،ئەخالق و كولتور ،شەرەف و سوننەت،
هەموو بەهاكانی ژیانیان بەستوەتەوە بە ژیان و ئەخالق
و شەرەفی كچەكەیانەوە ،بۆیە شار و ژیانی پێ رەوا نابینن
لەچك زۆرەملێیە ،خوێندن حەرام و عەیبەیە.
ئەوان تەنها شوكردنیان بۆ مەعسومە بە شایستە دەزانی،
ئەم رۆمانە كارەكتەری سەرەكی ناو روداوەكان ،ژنێكە كە
پڕە لەخۆزگە و تاوان ،پڕە لە عیشق و میهرەبانی.
ئینسانێكە ،پاك و بێگەرد ،كچێكە وەك��و قەقنەسی
عاشق ،وەكو فریشتەی بێگەرد ،یەك دنیا حەزو خولیاو
خۆزگە لەچاوەكانیدایە ،بەاڵم بەسەرهاتی ئەو لە «بەشی
من» پڕ پڕە لەكارەسات ،كە مەگەر تەنها رۆمانێك بتوانێت
دەرەقەتی چنینی بێت.
ئەمجارەش مەعسومە رزگاری بووە ،كاتێ بەناوی قاچ
ئێشانەوە چوەوە بۆ الی سەعید بۆ دەرمانخانەكە ،بەاڵم
عەلی برای ئاگاداربوو ،سوكایەتی و لێدان و ئابڕووچوون
گشت فەزای ماڵی مەعسومەی گرت ،هەركامیان بۆخۆی
تۆمەتی ژنبوونی دەخستە پاڵ ،ئەویش بەناچاری ئیعرتافی
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لەسەر ئەحمەدی برای كرد .چییە ئەوەندە شەرەفتبەالوە
گرنگە ئ��ەی بۆ دەچیتە ماڵی ژنەكەی دراوس��ێ�مان كە
مێردەكەی لەماڵ نییە.
براكان و پیاوەكان هەمیشە وەكو كەسی یەكەم و ئاخیر
قسەدەكەن ،كۆمەڵگەی سوننەتی هەموو شتی بۆ پیاوان
حەاڵڵە ،بەاڵم بۆ كچان حەرامە و تابۆیە.
ئەم عادەت و تەقالیدە هێشتا لە كۆمەڵگەی خۆرهەاڵتی
رەگی داكوتاوە ،دڵنیاشم رۆمانەكان واقیعی كۆمەڵگەكانیان
دەگێڕنەوە ،كە پێموایە رۆمان ،نوسەران دەرقەتی نایەن ،تا
روداوە واقیعەكان و چیرۆكەكانی ژیان و ژنانی چەوسانەوە
بكەنە نوسین و رۆمان.
ئەم رۆمانە روداوگەلێكی رۆمانسی نین ،بەڵكو ریالیزمین
و واقیعەتی كۆمەڵگەن.
مەعسومە تەنها كارەكتەرێك نیە بەڵكو ملیۆنەها
مەعسومە هەن ،كە هێشتا رەنج و ئازار و هاواریان دەگاتە
ئاسامن ،بەاڵم نەكراوەتە چیرۆك و رۆم��ان ،ئەی كێ و
چۆن ،گوێ لەهاوار و ناڵەی ئەو كچ و ژنانە ئەو ئینسانانە
بگرێت..؟
*
جانتاكەی مەعسومەی هەڵڕشت و شتەكانی خستە
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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سەرزەوی ،بەاڵم دڵی دەلەرزی ،نامەكەی سەعید كەوتە
دەست عەلی و دەستی كرد بە خوێندنەوەی.
لێدان تا بێهۆشكردنی مەعسومە ،سادەترین سزابوو
لەبەرامبەر خۆشەویستی بۆ سەعید ،بەاڵم عەلی هەر بەوە
نەوەستا ،چەقۆیەكیشی لە سەعید دا تا بڕیاریدا مەعسومە
بكوژن.
ئاشكرابوونی نامەكەی سەعید لە جانتاكەی مەعسومە
هەموو شتێكی شێواند ،ئیرت رێگایان ن��ەدا سەر لەماڵ
بەرێتەدەر و قوتابخانەكەشی كۆتایهات و پێیانوت سوپاسی
خوابكە ،كە ئێستا زیندووی.
مەعسومە دەڵێت « هەموو ئارەزویەكم بینینی سەعید
یان پەروانە بوو ،چونكە دەمزانی چونە دەرەوەم لەم ماڵەدا
رۆیشتنی یەكجارەكییە لەگەڵ پیاوێكدا بەناوی مێردەوە»
یەكەم دەستەی خوازبێنیكار سێ ژن و پیاوێك بوون و
خۆشبەختانە سەری نەگرت و ماڵی پەروانەش لەو گەڕەكە
باریانكرد ،ئەمانە هێشتا سادەترین نەهامەتییەكانی ژیانی
مەعسومەن تەنها لەبەرئەوەی كەسێكی خۆشدەویست.
پەروانە ویستی بۆ دواجار مەعسومە ببینێ و سەردانی
ماڵیانیكرد ،بەاڵم دایكی رێگەینەدا ،پەروانە ،هاواریكرد توخوا
ئەوەندە ئازاری مەعسومە مەدەن بەخوا هیچی نەكردووە...
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خوازبێنیكاری دووەم ئەسغەری قەسابە ،چەقۆكێش،
ئارەقخۆر و مێباز.
پەروین دراوسێیان و دۆستی ئەحمەدی برای مەعسومە،
یەكەم جاربوو باسی پەیوەندی نهێنی خۆی و ئەحمەدی
دەك��رد ،باسی ئ��ەوەی كرد كە زۆر هەوڵی داوە لەگەڵ
ئەحمەد ،بەاڵم رازی نەبوە و دەڵێت :دەبێت مەعسومە هەر
شووبكات ،مەعسومە وتی ،چیان پێ خۆشە با بیكەن ،بەاڵم
بابزانن لە سەعید بەوالوە هەر پیاوێكی تر دەتوانێت تەنها
دەستی لەالشەكەم بدات.
ئەم حیكایەتە هی ژنانێكە ،كە نەك هەر رێگایان لێ
دەگیرێت بۆ عیشق و خۆشەویستی ،بەڵكو بەزۆر دەیانەوێت
بیاندەن بەشوو بە كەسانێك كە ژیان لەگەڵیان ناكرێت.
رۆمانی «بەشی من» زۆر ب��ەوردی پەنجە دەخاتە سەر
گرفتەكانی ژن بوون لە كۆمەڵگەی ئێراندا.
«بەشی من» ئەو بەش مەینەتییەیە كە لەزاری كارەكتەری
سەرەكی مەعسومەوە باسدەكرێت ،كە ئینسان دڵی توند
دەگوشێت ،كە وا مامەڵە لەگەڵ كچێكدا دەكرێت ،وەكو
كۆیلە و وەكو مەڕ و بزن دەیانەوێت كڕین و فرۆشتنی
پێوەبكرێت ،ئەم رۆمانە حیكایەتی دەرد و رەنج و ئازاری
كچان و ژنانی كۆمەڵگەیە ،كە وەختە دڵیان دەربێت بۆ
هاوارێك ،بەاڵم رۆمانێكە بەزمانی سادە و ساكار نورساوە،
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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هەمووكەس دەتوانێت پەی بەئازار و مەینەتییەكانی ژنان
بەرێت.
سێهەم خوازبێنیكار ،كوڕێكی زانكۆیە ،بەاڵم لەدەرەوەی
ئێرانە و خوشكەكەی تەنها وێنەیەكی حەمیدی هێناوە تا
مەعسومە رازی بێت.
سەرئەنجام مەعسومە درا بەحەمید ،شەوەكەی زاوا،
حەمید ،مەعسومەی بەتەنها جێهێشت و پێی وت خۆت نان
بخۆ و بخەوە ،من دێمەوە.
 ...مەعسومە دەڵێت ،گوێزانەكەم هەڵگرت شادەماری
دەستم ببڕم ،بەاڵم ئەو كارەم نەكرد ،چونكە هیچ ئاسودە
نەبووم ،لەگەڵ حەمید ،بەاڵم ئەو باش لەمن تێدەگەیشت،
بۆیە كە لەخەو هەڵسام ،كەسم لەدەور نەبوو
پاش چەند ساڵ مەعسومە لەگەڵ حەمید ژیانێكی
سەیری بەرێكرد دوو مناڵی بوو سیامەك و مەسعود ،رۆژێك
پەروین خۆیكرد بەماڵی مەعسومە و وتی مەعسومە دەزانی
كێم بینیوە ،سەعید!...
...
حەمید هەفتەیەك ون دەبێت ،كە دەگەڕێتەوە دوو
خامنی چارشێوبەسەر لەگەڵیدا بوون ،كە دیار نەبوو كێ و
چین.
...
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حەمید وت��ی؛ ش��ارەزاد و مەهدی ماڵەكەی خۆیان،
چوڵكردووە تەنها توانیویانە نورساو و بەڵگەكان رزگاربكەن.
حەمیدیش گومانی گیرانی عەباس و مەهدی دەكرد.مەهدی یەكێك بوو لە خوێندكارە چەپ و ئازاكان لە
دژی رژێم كاری دەكرد ،بەیانی دەنوسی و لەسەر دیوارەكان
شتی دەنوسی.
...
حەمید داوای لەمەعسومە كرد جانتایەكی بداتێ تا
چەكەكەی تێدا بشارێتەوە.
وتم ،حەمید هیچ نەبێ خۆت بشارەوە ،هەواڵێك هات
كە حەمید دیارنییە ،بەاڵم دەرك��ەوت لەالیەن هێزەكانی
رژێمەوە بەهۆی كاری سیاسییەوە گیراوە.
حەمید ،ژیانی مەعسومەی تەواو گۆڕی بەوەی ،كە ژیانی
مەعسومەش ببووە ژیانێكی سیاسی و نائارام و پڕكێشە.
بەاڵم مەعسومە كۆڵی نەدا.
حەمید ئازادكرا و دەستی كردەوە بەكاری سیاسی.
بەهەوڵی حەمید و هاورێكانی شۆڕش سەركەوت و
رژێمی شا روخا و رژێمی ئیسالمی هات.
حەمید ،داوای حكومەتی ش��ورای��ی دەك��رد ،بەاڵم
مەحمودی برای مەعسومە داوای حكومەتی مەزهەبی
دەكرد.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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بەاڵم سەرئەنجام پاش چەند ساڵ خەبات و شۆڕشی
خەباتی ماركیستانەی حەمید لەسێدارە درا و مەعسومە
وەكو بێوەژن مایەوە.
ئێستا سیامەك لە ئەڵامن دەخوێنێ و لەیالی كچی
پەروانەی هێناوە پاش ئەو هەموو گرفتانە.
مەعسومە ،سەعید لەرێگەی پەروانەوە دەدۆزێتەوە،
بەاڵم ئێستا ،مەعسومە دوو منداڵی گەورەی هەیە.
سەعید داوای ژیانی هاوسەری لە مەعسومە كرد،
مەعسومە وتی با بیربكەمەوە.
مەعسومە وت��ی ،ئاخر ل��ەم تەمەنەدا عەیب نییە
شوبكەمەوە ،بۆ دواین جار سەعید و مەعسومە یەكرتیان
بینی و مەعسومە وتی :تازە ناتوانین پێكەوە هاوسەرگیری
بكەین ،چونكە منداڵەكان رازی نین.
سەعید وتی ،هەموو ژیانم لەپێناوی تۆ داناوە ،مەعسومە
وتی لەژیامندا كەسێك نەبوو كە خۆی بۆ ئێمە دانابێت،
هەركەسێك هات تەنیا ئێمەی بۆخۆی ویست.
رۆمانی «بەشی من» هەم سیاسی ،هەم كۆمەاڵیەتی و
بەسەرهاتی ریالیستی كۆمەڵگەی ئێران و دەورایی شا و
كۆماری ئیسالمییە.
رۆمانەكە لەدوو سەردەمی جیاواز ،لەدوو سیستمی
سیاسی جیاوازدا نورساوە ،باس لە دوو سیستم و دەسەاڵت
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دەكات ،بەاڵم هەردووكیان تەنها مەعسومە و حەمید و
ئینسانەكان تێیدا زەرەرمەندبوون.
رۆمانی «بەشی من» بردنی خوێنەرە بەرەو ئیحساسی
ئینسانی و سیاسی ،بەرەو جاویدانی و منەی هەستكردن بە
بەرپرسیارێتی و شۆڕشگێڕی ،لەالیەكی تریشەوە ئاوارەبوونی
بەهاكانی ژنەكە ،كە خۆی لەمەعسومەدا دەبینێتەوە.
مەعسومە ح��ەوای��ەك��ە ل��ە عیشق ،لەنەهامەتی و
لەخۆزگەیی ،لە جاویدانی ،حیكایەتی ژنانێكە كە هەموو
ژیانیان لەپێناو خۆشەویستی ئینسانی و نیشتیامن دانا.
رۆمانی «بەشی من» چركەیەكە لە ژیانی ئینسانەكانی
كۆمەڵگەی ئێران لە دوو س���ەردەم و دوو حكومەت
و بارودۆخی ج��ی��اوازدا ،ب��ەاڵم ئ��ەوە ئینسانەكانی وەكو
مەعسومە و حەمید و پەروانەن كە هەمیشە براوەن...
مەعسومە ئێستاش لەخەیاڵی هەمواندا وەستاوە
و هاواردەكات نا بۆ سیستمی خێڵەكی نا بۆ سیستمی
مەزهەبی ،نا بۆ چەوسانەوە و بەسووك سەیركردنی ژنان ،نا
بۆ بەربەستی ئازادییەكان .بەڵێ بۆ عیشق و ئازادی ،بەڵێ
بۆ رەهابوونی زنجیرەكان.
رۆمانی «بەشی من» حیكایەتی كۆی مرۆڤایەتییە لەم
سەرزەمینە ،بەتایبەتی لەناو ئەو ماڵ و خێزان و شار و
حكومەتانەی ،كە هەناسەی ئازادی تیایاندا نییە و پڕە لە
ستەم و دیلی و چەوسانەوە.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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پەڕ،
ئەو پەڕی عیشق
وێنەی قوربانیدانی پیاو
لەبەرامبەر عشقی ئافرەتێكدا!
(چەند سەختە بەتاسەی خۆشەویستییەكەوە مبری،
كە ئەزانی هەرگیز پێی ناگەی)

حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ناوی كتێب :پەڕ
بابەت :رۆمان
نوسەر :س.م .ماتیسن
وەرگێرانی :غەریب پشدەری
ساڵی چاپ2009 :
الپەڕە217:
عەشق و خۆشەویستی وادەكات ئینسان پەنابەرێتەبەر
دزی ،بكەوێـتە زیندان و سەری خۆی هەڵگرێت و لە
كۆتایشیدا هەر لەپێناو ئەو عەشقەدا مبرێت.
ئەم پێشەكییە ناواخنی رۆمانی «پەڕ»ە ،ئینسان كاتێ
ئەم رۆمانە دەخوێنێتەوە خۆی لە ب��ەردەم گەورەیی و
میهرەبانی و سەرسەختی پیاوێكی عاشقدا دەبینێتەوە ،لە
پێناو ئافرەتێكدا كە خۆشیدەوێ.
«كاتێ دادگا» رۆجەر داڵتۆنی «بەتاوانی دزی بە سی
سااڵ زیندانكردنی تاوانبار كرد ،دادوەرەكان زۆر هەوڵیاندا
بزانن داڵتۆن بۆچی ئەو ( )1200لیرەیەی دزیبوو !...ل»1
«داڵتۆن دەڵێت» من لەتەواوی سێ ساڵی زینداندا،
نهێنییەكەم پاراست و نەمدركاندو هەرگیز ناوی «ماویس»م
نەهێنا (كە لە پێناوی ئافرەتێكدا) دزیم كردووە ل-152
»153
«ماویس بە داڵتۆن دەڵێت؛ خۆشەویستە ،ئازیزەكەم
چۆن بوو ،دووبارە هاتیتەوە الم ( پاش سێ ساڵ) مەینەتی؟
 چونكە هیچی دیكە بەرگەی دووریتم نەدەگرت. ئەدی ئەو سێ ساڵە چۆن توانیت؟حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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 ئەوە لەدەست مندا نەبوو ،بەناچاری؟ماویس دەڵێت :لەگەاڵ ئەوەشدا سێ سااڵن خۆت لێ
ونكردم و هەر پێشت نەوتم لە كوێ بووی ،بەجێمیدێڵی،
ئینجا دێتەوە ،دەڵێت منت خۆش بوێتەوە ،با هەموو
شتەكان وەك جارانیان لێبێتەوە «ل188
بەرنارد كۆترل پیرە پیاوی مێردی «ماویس كۆترل»ی
شۆخ و شەنگی تەمەن بیست ساڵ ،كە ماڵی لە خانووی
ژمارە ()19دا بوو ،مردووە.
پۆلیس ،لێكۆڵینەوە لە مردنی بەرنارد دەك��ات ،بەاڵم
هێشتا گومانی لە مردنی ئەو پیاوە هەیە ،بۆیە دكتۆر رێگای
نەدابوو بنێژرێت و رۆجەر داڵتۆنیش كە لە كۆمپانیای بیمە
بوو ،بەوهۆیەوەكە بەرنارد ژیانی خۆی بە پارەیەكی زۆر
بیمە كردبوو ،فەرمانگەی بیمە ،بڕیاریدا رۆجەر برنێت بۆ
لێكۆڵینەوە.
ئەو پێی سەیربوو ،ئەم كچە منااڵ و شۆخ و شەنگە ژنی
بەرناردەو بەتەنیا لەوماڵە دەژی.
لێرەوە سەرەتای عەشقو خۆشەویستی داڵتۆن ،بەرامبەر
ماویس دەستپێدەكات ،لەكاتێكدا ئەو خاوەنی ژنو مناڵێك بوو.
نەبوونی خۆشەویستی لە نێوان (رۆج��ەرو ئەیوای)
خێزانی ،فاكتەری سەرەكی بوو تا ئەو عەشق و ئەوینەی
نێوان رۆجەرو ماویس دروستبێت و دوو خێزان تووشی
كێشەو گرفتی زۆربن.
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چونكە بەهەمانشێوە بەهۆی نەبوونی خۆشەویستی
و جیاوازی زۆری تەمەن و كێشەو گرفتی خێزانی لە نێوان
ب��ەرن��اردو ماویس وایكرد ،ماویس هەر بەدەستی خۆی
مێردەكەی ژەهرخوارد بكاتو بیكوژێت.
لەدواین دركاندنی نهێنەیەكانی ئەو كوشتنەدا ،ماویس
بۆ رۆجەری گێڕایەوە ،با شتێكی نێهێنیت پێبڵێم «ئەویش
كوشتنی مێردەكەیەتی بە ژەهر ،چونكە خۆشم نەدەویست
و لەسەر هەموو ئەوانەشەوە هەر شەوە هاوڕێو كەسێكی
دەهێنایە ماڵەوە ،تا مبكاتە نێچری ئەوان ،واتا دەیویست
مبكاتە لەشفرۆشو پارەم پێ پەیدا بكات ،بۆیە كوشتم!
ئەوین هەمیشە رێگاكانی خۆی دەدۆزێتەوە ،هەربۆیە
ئ��ەوەی لە رووداوەك��ان��ی ئ��ەم رۆم��ان��ەدا دەیخوێنێتەوە
جگەلەوەی لەسەر رووداوێكی سادەی كۆمەڵگە وەستاوە،
كە ئەم رووداوان��ە هەرئێستا لە كۆمەڵگە خۆرهەاڵتی و
كوردستانیشدا هەن.
ب��ەاڵم ب���ەرزی ئاستی تەكنیكی رۆم��ان��ەك�ەو چنینی
رووداوەك��ە ئاماژە بە تواناو بااڵدەستی نوسەر دەكات ،كە
چۆن دەستیداوەتە چنینی ئەم رووداوە.
بێگومان عەشقو خۆشەویستی ،وەك پێویستییەكی ژیان
بۆ ئینسان ،بەتایبەتی لەناو خێزانەكاندا ،رۆڵی گرنگ دەگێڕێت
و دەتواێت خۆشبخەتی ئاسودەییو ئارامی دابینبكات.
عەشق دەتوانێت مرۆڤی دڕندە هێمنكاتەوەو نیگەرانی
بڕەوێنێتەوە ،وەك��و چۆن (ماویس)ی بێوەژن ئامادەی
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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هەموو قوربانیدانێكی بێ وێنەبوو ،لە پێناو رۆجەری
خۆشەویستیدا ،لەكاتێكدا ه��ەر ئ��ەم ماویسە ب��وو ،لە
نەبوونی عەشق لەگەاڵ مێردەكەیدا كوشتی ،تا رزگاری بێ
لە سوكایەتی و عەزابی رۆژانەی مێردەكەی.
ئەمە بۆ رۆجەریش راستە ،ئەو خۆی دەڵێت :تاقەتم
نەبوو بچمەوە ماڵەوە بۆ الی ژنەكەمو كچەكەم ،تا دەهات
توڕەو بێئارامو بێ حەوسەڵە دەبوومو بیانوو بەرەبینگم بە
ژنەكەم دەگرت ،تا واملێهات زۆر شەو نەدەچومەوە ماڵەوە.
ئەم ئیعرتافەی رۆجەر پڕە لە راستگۆیی لەغیابی عەشقدا
لەگەاڵ هاوسەرەكەی ،هەربۆیە رۆجەر دەڵێت« :جاری وایە
عەشق ئادەمیزاد ترسنۆك دەكات»
مەبەستی ئەوەیە لە پێناو عشقی ماویسدا زۆر شتی
لەدەستداوە ،بەاڵم گرنگ لە جوانییەكەیدایە.
رۆجەر تا ئەوڕادەیە لە خێزانەكەی بێزارە تا وا وەسفی دەكات
« كەسێكە دیكتاتۆر ،نەیسەملێن و ئەوەی ویستی و بڕیاریدا
هەرئەوەیەو هەرگیز لە ڕاوبۆچوونی خۆی نایەتە خوارەوە»
ب��ەاڵم ماویسی بێوەژن ،هێمن و لەسەرخۆ گوێ بۆ
رازەكانی دەگرێت.
واتا فاكتەری سەرەكی تێكچوونی ئەم دوو خێزانە،
نەبوونی عەشق و خۆشەویستییە لەناو دڵەكانیاندا ،ئەوەتا
تا ئەوڕادەیە لە دەستی هاوسەرەكەی بێزارەو عەشقی بۆ
ماویسی بێوەژن هەیە كە دەڵێت «بریا هەرزوو ماویسم
هەڵگرتایەو بڕۆیشتامیە»
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كۆمەڵگەی كوردستان ،شایەتی بەشێك لەم هەڵگرتن و
رەدوكەوتنانەیە ،بەتایبەت لە هەندێ ناوچەدا ،ئەگەرچی
ماناو مەغزاو باگراواندی كۆمەاڵیەتی زۆری هەیە ،بەاڵم
لە كورترین مانادا ،ئەم فۆرمە لە عیشق «رەدوكەوتن»
بەشێكە لە پرۆسەی عیشق و بەدەستهێنانی ئەوی تر لە
پێناو گەیشنت بە ئەویندارەكەی.
ئەگەرچی مانا كۆمەاڵیەتییەكان ،وا ناڵێن و بەشكاندنی
بەشێك لە ئابڕو و شەرەفی كۆمەاڵیەتی خێزانی دەزانن.
بۆیە رۆجەر گەیشتیۆتە ئەو قەناعەتەی كە ماویس
هەڵگری بڕواو چش لە هاوسەرو كچەكەی.
سەودای عیشقی ماویسی بێوەژن ،داڵتوونی تووشی
سەوداسەریەكی سەیركردبوو ،ئەو خوازیار بوو شەو و
رۆژ الی خۆشەویستەكەی بێ ،لە بەیانییەوە تا ئێوارە،
شەویش الی مبێنێتەوە ،چش لە ژن و كچەكەی و هەمیشە
بە ماویسی دەوت ،كە لەگەڵام بە ئەمەك و بەوەفا بێت،
لە بەرامبەر ئەو عشقەی داڵتوندا ماویس دەیوت «من
تەنیا تۆم خۆشدەوێو دوای تۆ هیچ پیاوێك ناتوانێت
دەستم بۆ بێنێت ،...دوای تۆ هەر كەسێك پەنجەیەكم بۆ
درێژبكات دەیكوژم ،ل»141
بێگومان ماویس بە وەف��اداری مایەوە بەرامبەر ئەو
قسانەی بۆ خۆشەویستەكەی كرد ،تا بۆ ئەبەد ،كەسی
خۆشنەویست نەشیهێشت هیچ پیاوێك لێی نزیك بێتەوە،
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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تا ئەوكاتەی داڵتون بە عەشقی ماویسەوە سەردەنێتەوەو
دەمرێت.
ئەوكاتەی ماویس دەیویست لە هەژاری و بەدبەختی
رزگاری بێت ،بیریان لەوە كردەوە بچێتە خولێكی گۆرانی
الی (سینۆر)ی ش��ارەزای مۆسیقاو گۆرانی ،بەاڵم دواجار
رێككەوتن بە ( )1000لیرە كە هیچیان نەیانبوو.
ئەم خولیایە وای لە داڵتۆن كرد ،دەبێ ئەم پارەیە
پەیدابكات ،بەاڵم چۆن ،بە ناچار پەنای بردەبەر دوو براكەی
(جۆرج و مارك) كە لەشارێكی تر دەژیان و چەند سااڵ بوو
قسەیان نەبوو ،یەكرتیان نەبینیبوو تەنها بەخاتری ماویس.
شتێك كە رۆج��ەر ،داڵتۆن چ��اوەڕێ نەدەكرد لە دوو
براكەی رووی��دا ،ئ��ەوان هەردووكیان دەوڵەمەند بوون،
بەاڵم بەدڵشكاوی ،براكەیان ناردە دەرەوەو هیچ كامیان
ئامادەنەبوون پارەكەی -تەنانەت بە قەرزیش بدەنێ.
داڵتۆن ئەوكات هەستیكرد دڵشكان مانای چی و
گەورەیی عەشق واتای چی ،بۆیە بڕیاریدا واز لەوكارە
نەهێنێت و ئ��ەوەش كە بڕیاربوو (ئەیوا) تەاڵق بدات،
دوایخات تا كارەكەی (ماویس ) جێبەجێدەكات.
دیقەت بدەن ،ئەم عەشقە چەند سەركێشەو مرۆڤ
تووشی خەونی سەیر دەك��ات موعجیزەی سەیری پێی
ئەنجامدەدات ،ناچار رۆجەر پەنا دەباتەبەر دزینی ()1200
لیرە لە بانك و ئەنجامەكەشی ئەوەیە هەر خۆی خۆی
تەسیلمی زیندان دەكات و سێ سااڵ لە زینداندا لەبەر
56

ئەنوەر حسێن (بازگر)

خاتری ماویس دەمێنێتەوە ،بەبێ ئەوەی ماویس بزانێ لە
كوێیەو بۆچی لەكاتێكدا ماویس خەریكی كاری هونەری
خۆی دەبێت و بۆتە هونەرمەندێكی باش.
دواین ساتو دیدارەكانی پێش زیندانی رۆجەر ئەوەبوو
كە ماویس باسی نهێنی كوشتنی مێردەكەی بە رۆجەری
خۆشەویستی وت ،وتی :بەڵێ من ئەوم كوشت ،لەبەرئەوەی
پیاوێكی بێ شەرەفی سەرخۆش بوو و لێیدەدام ،دەیویست
ناموسی من بفرۆشێت ،بۆیە دەرمانخواردم كردو كوشتم،
ئێستاش هەر پیاوێكی تر بێتە الم دەیكوژم...ل»141
پێشرت باسی ئەوەمان كرد ،كە فاكتەری جیاواز ،جیاواز
هەبووە بۆ شكستی پەیوەندی دوو خانەوادەو ژن و مێردو
تێكچوونی شیرازەی خێزان ،كە گرنگرتینیان سوكایەتیو غیابی
عەشقە لەم پەیوەندیانەدا.
بەاڵم كاتێك عیشقی راستەقینە خۆی دەدۆزێتەوە ،هەموو
لەمپەڕەكان دەشكێنێ و جێی هەموو ناخۆشی و گرفتەكان
دەگرێتەوەو ه��ەردووال ئامادەن قوربانیبدەن لە پێناو
عەشقێكدا كە پڕە لە ترسو نیگەرانی.
تا ئەوڕادەیەی ئینسان پەنا بەرێتەبەر دزیو هەرخۆیشی
خۆی بداتە دەست دادگ�او دوا قسەش ئەوەبێ «خۆم لە
عیشق ناگوزەركەم -لێگەرێم با ماویس بۆ خۆی بژی،..ل»148
كێ هەیە ئەوەندە ئازابێ ،پاش ئەو هەموو خەون
و ئازارو مەینەتییە ،كە لە پێناو ژنێكدا چەشتویەتی لە
پێناو عەشق و هاوسەربووندا بۆ داهاتوو ،بەاڵم لە پێناو
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

57

خۆشبەختی عاشقەكەیدا ،سێ سااڵ زیندان بچێژیو دوایش
بڵێ با ئەو بەخۆشی بژی.
رۆجەر دەڵێت :ئەوە بەسەرهاتی من بوو لە زیندانداو
سێ سااڵ كەس نەهاتە سەردانم ،تەنانەت ئەیوای خێزانیشم
یەكجار نەهات ،تەنانەت براكانیشم نەهاتن بۆ الم ،بەاڵم
هەر چۆنێكبێت ،نهێنییەكەم پاراست و نەمهێشت كەس
بزانی بۆچی گیراوم و بۆچی دزیم كردووەو باسی ماویسم
هەر نەكرد.
ئەو ش��ەوەی كە ماویس كۆترل یەكەمین كۆنسێرتی
خۆی دەگێڕێت «داڵتۆن ئەو شەوە ئامادەی ئاهەنگەكە
بوو ،بەبێ ئەوەی ماویسی خۆشەویستی بزانێ ئامادەیەو
پاش سێ ساڵ زیندانی لە پێناوی ئەودا ،بەاڵم ئێستاش هەر
عەشقی جارانی قوڵپ دەدات بۆ ماوسیس»
داڵتۆن تا ئەو رادەیە خۆشەویستی بۆ ماویس هەیە،
بەاڵم دەڵێت :ئامادەنیم جارێكی تر بچەوە الی و مببینێت.
من ناموس و شەرەفی ماویسم دەوێ و ئامادەشم
جارێكی تر قوربانی زیاتری بۆ بدەم «بەاڵم ئێستا هیچ
شتێكی هاوبەشامن لەنێواندا نییە ،گەر خۆشمبوێ دەبێ
لێی دووربم»
داڵتۆن هەموو ژیانی خۆی لە پێناو ماویس دانا ،كەچی
ئێستا ئامادە نییە ،بچێ بیبنێ و پێی بڵێ ئازیزەكەم ،ئەوە
منم داڵتۆن ،سێ ساڵە زیندانیم لەسەر تۆ ،ئێستا هاتوومەوە.
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داڵتۆن ،ئامادەبوو مبرێ ،بەس ماویس بەختەوەر بێت.
بۆیە بڕیاریدا لە ئینگلرتا بڕواو سواری كەشتییەك بوو،
بە یەكجاری سەری خۆی هەڵگرت و ژن و كچەكەشی
بەجێهشت ،تەنانەت بەبێ ئ��ەوەی ماویسیش بزانێ لە
كوێیەو بۆ كوێ چووە.
رۆژێ��ك دەم��ەو ع��ەرس زەنگی تەلەفۆنەكە لێیداو
ئەفسەرێكی پۆلیس ،وتی «تۆ هاوڕێی داڵتۆنی و ناوی تۆ
لەسەر نامەیەك هەیە».
هاوڕێكەی وتی»چی بوو؟»
ئەفسەرەكە وتی« :رۆجەر داڵتۆن لە وێستگەی ڤیكتۆریا
ژێر شەمەندەفەر كەوتووەو مردووە».
هاورێكەی دەڵێت« :منیان بردەسەر تەرمەكەی لەسەر
تەختێكان درێژكردبوو ،چاوەكانی نووقابوون ،رووخسارێكی
پاكو ئارامی هەبوو».
داڵتۆن مرد ،بێ ئەوەی ماویس بزانێ.
بۆیە شەوێك ویویانی هاورێی دەچێتە الی ماویس و
پێی دەڵێت :هەواڵی داڵتۆن دەزانی.
ماویس»ئاغا ئەو گفتی بەمندا قەت بەجێمنەهێڵیت ،سێ
ساڵە كەس نازانێ لە كوێیەو هەواڵی چییە ،من لەساتێكدا
شتێكی گرنگم بۆ دركاند ،بەاڵم ئەو بەجێی هێشتم…
نا… ،وانییە ماویس ئەو لەبەر تۆ سێ ساڵ لە زینداندا
بوو
ئەو پارەی دزیبوو لە پێناو تۆ خرایە زیندان
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئێ -ئێ چیرت؟
 هاوڕێكەی داڵتۆن وتی :خاتوو ماویس داڵتون مرد.ماویس وتی ،مرد ،مرد ،كەوتە زەوی
هاورێكەی وتی :ویستم بۆ كفن و دفنی مێردەكەی
خۆی و كچەكەی ئامادەبنو پارێزەرێكم ناردە الی ئەیوانی
خێزانی ،بەاڵم ئەوان وتیان ئێمە ئامادەنابین -هیچ هەقامن
نییە بەسەریەوە.
رۆژی دواتر رۆژنامەكان نوسییان ،مادام ئەیوا بێوەژنی
رۆجەر داڵتۆن دڵی راوەستاو مرد.
بەمشێوەیە مردن لە پێناو عەشقێكدا دەبێتە سادەترین
چركەسات ،ئەوەی قوربانی بوو لە پێناویدا كرا ،بەاڵم مەرگ
دواین چارەنووسی هەموو شتەكانی دیاریكرد.
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خاك و خۆڵەمێش
خاپوركردنی رۆحی ئەفغانییەكان

ناوی كتێب :خاك و خۆڵەمێش
نووسینی :عەتیق ڕەحیمی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئازاد بەرزنجی
بابەت :نۆڤڵێت
چاپی یەكەم2011 :
خوێندنەوە :ئەنوەر حسێن
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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چوار ساڵ لەمەوبەر ،كوڕە ناڕەسەنەكەی یەعقوب شا
ویستی بچێتە بنكڵێشەی ژنەكەی مورادەوە و فریوی بدات
و ئەویش ئەمەی بەموراد وتبوو ،مورادیش رێك چووە
بەردەم ماڵی كوڕەكەی یەعقوب شاو بێڵێكی كێشا بەسەریدا،
ئەوانیش چوونە دادگاو شكاتیان لە موراد كردو شەش مانگ
حەپس بوو ،پاش ئازادبوونیشی موراد الدێكەی جێهێشت و
رۆیشت بۆ كانەكە.
رۆمانی (خ��اك و خۆڵەمێش)ی عەتیق رەحیمی باس
لەگوند دەكات ،چیرۆكەكە باس لە رەنج و ئازاری خێزانێك
دەكات لە ئەفغانستان ،بەاڵم وەك هەموو رۆمانەكانی تری
عەتیق ،كێشەی كۆمەاڵیەتی غائیب نییە ،فاكتەری سەرەكیش،
بوونی كێشەی زۆرو زەوەندی كۆمەاڵیەتییە ،جگە لە فاكتەری
ئابووریی و كلتووریی ،فاكتەری سیاسیش هەوڵی زۆریان
هەیە لە خوڵقاندنی ئەو كێشانە.
عەتیقی رەحیمی پێیوایە هەموو كێشە سیاسییەكان كاریان
لەسەر چەوساندنەوەی كۆمەڵگەی ئەفغانستان كردووەو
هەژاران چەوسێرناونەتەوە.
سێوە ،لەناو رۆمانەكەدا ،لەالیەن باوكی مورادەوە زۆر
بەكارهاتووە ،كە ئاماژەیە بۆ مێژووی مرۆڤایەتی و ملمالنێی
ئەزەلی مرۆڤایەتی لە نێوان خواو ئادەم و حەوا ،كە چۆن
پێیانوایە مێژووی یاخیبوونی ژنەكە حەوا لە بەهەشت
دەردەكرێت.
عەتیق ،ئەم ملمالنێیەی لەناو رۆمانەكەیدا تەوزیف
كردووە ،خەم و چەوساندنەوەی بەردەوامی خەڵك وایكردووە
كارەكتەرەكانی ناو رۆمانەكە هەركامیان بۆ خۆی چیرۆكێكی
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هەبێت ،یەكێكیان دەڵێت« :دەزانیت باپیرە خەم ،یان دەبێت
بەئاو لە چاوەوە دەڕژێت ،یان دەبێت بە شمشێرو دەكەوێتە
سەر زمان ،یان دەبێتە بۆمبێك و رۆژێك دێت دەتەقێتەوە و
وێرانی دەكات».
ئەمانە قسەی فاتیحی پاسەوانە بۆ باوكی موراد.
حیكایەتەكانی خەڵكی ئەفغانستان زۆرن ،بەدەست
جەورو ستەمی سوپای سوورو كۆمۆنیستەكانەوە كە مومكین
نییە ،ئەم حیكایەتە دڕندانە كە نوسینەكانی عەتیق رەحیمی
و خالیدی حوسێنی و زۆربەی نوسەرانی ئەفغانی نەبینی و
نەبیستی ،چونكە ئەوە دیفاكتۆیە ،كە نەهامەتییەكانی ئەوان
ئۆباڵی سەرەكی لەئەستۆی ئەواندایە ،بۆیە دیسان عەتیق
رەحیمی لە رۆمانی خاك و خۆڵەمێش دیمەنێكی دڕندانەی
سوپای س��وور باسدەكات ،كە چۆن دێن و گوندەكەیان
تەختدەكەن بەبیانووی ئەوەی گەنجەكانی ئەو گوندە بۆ
سەربازی بەرن و مل نادەن.
سەربازە روسەكان دەكەونە ئااڵنی مااڵنی گوندەكە ،لە
بەرامبەردا گوندەكە تەختدەكەن ،میرزا قادر دەیگێڕێتەوە
كە» گوندەكەیان خاپوركراو ،بووە ،گۆڕستانی ژنەكەی و
كوڕە الوەكەی بێدەنگ دەبێت و فرمێسك بە چاوەكانیدا
دێتەخوارەوە ،تەنها ئەم كوڕەزایەم دەرچوو ،هەموویان مردن
و یاسینی كوڕەزام دەرچووە ،بەاڵم كەڕبووە ،لەوەش ناخۆشرت
خێزانی كوڕەكەشم تیاچووە ،ئێستا م��وراد بەمە نازانێت
لەداخی زەینەبی خێزانی».
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داستاگیری باوكی موراد دەگاتە كانەكەی موراد كە كاری
لێدەكات ،تا حیكایەتی تیاچوونی هەموو خێزانەكەی پێبڵێت
و بڵێت ئەوە یاسینی كوڕیشتم بۆ هێناوی ،بەاڵم حەیف
ئەویش كەڕ بووە.
سەفەرێكی دوورودرێ����ژی داستاگیر بۆ وتنی تەنها
مەرگەساتی خێزانەكەی بە مورادی كوڕی ،بەاڵم سۆڤێتییە
كۆمۆنیستەكان هەم قەتڵوعامی ژن و دایك و براكەیان
كردووە هەم ناهێڵن باوكی حیكایەتەكە بە موراد بڵێت.
نۆڤلێتی خاك و خۆڵەمێش وەكو عەتیقی رەحیمی دەڵێت
«كە ساڵێك خەریك بووە ،بەاڵم رووداوەكانی ناو رۆمانەكە
لە یەك رۆژدا دەسوڕێتەوە ،كە دەیەوێت دیمەنی جەنگ
بگێڕێتەوە».
جەنگی كۆمۆنیستەكان لە ئەفغانستان هەموو ژیانی ئەو
واڵتەی شێواندووە.
عەتیقی ،لە رۆمانەكانی «بەردی سەبووری و هەزار ماڵ
لە غەرق و ترسی خاك و خۆڵەمێش» باس لە شوێنەواری ئەو
جەنگە دەكات.
جەنگ ،م��ردن ،نەهامەتی ژن��ان ،زۆرب��ەی كارەكتەرە
سەرەكی رۆمانەكانی رەحیمییە ،تەنانەت دەگاتە ئەوەی بڵێت
«ئەوانەی مردون بەختەوەرن ،ئەوانەی ماون لە عەزابدان».
جەنگی سۆڤیەتی ئیسالمییەكان ،دەسەاڵتی تاڵیبان و
ئیسالمییەكان ،چ واڵت ،چ تاكەكانی ئەفغانی وردوخاشكرد،
نەهەماتییەكانی خەڵكی ئەفغانستان بەشێكن لەو كارانەی
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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عەتیقی رەحیمی ،بەاڵم رەنگە لە گەورەیی كارەساتی ئەو
واڵتە بێت بۆ نوسینی رۆمانەكان ،عەتیقی رەحیمی و خالید
حوسێنی گەورە كردبێت رەنگدانەوەی باشی هەبووبێت.
خاك و خۆڵەمێش ،گوندێكی خۆڵەمێش ئاسا ،هیچی
نەماوە ،نە شوێنەوار ،نە ماڵ ،نە خەڵك ،هەمووی كوژراو
وێران بوو.
خاكێكی سومتاك جێاموە ،بەاڵم هەرگیز نەفەوتاوە ،چونكە
هێشتا ئەفغانییەكان بەئومێدەوە دەژین ،ئەگەر چی ترسیان
لەسەرەو دەڵێت «دووب��ارەب��وون��ەوەی خاك و خۆڵەمێش
هەیە».
خاك و خۆڵەمێش رووداوێكی زۆر دوورنین لە مێژووەكەیان،
هی سااڵنی هەشتاكانە ،بۆیە دووبارەبوونەوەیان ئەگەرێكی
نزیكە ،ب��ەاڵم ئێستا خاك و خەڵكی ئەفغانستان هێشتا
زیندوون.
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دۆنی ئارام
ملمالنێی نێوان خیانەتو عەشقو
جەنگ ،قوربانیبوونی ژنو پیاو
«رۆماننوسی سەركەوتوو پیاوێكە بەراستگۆیەكی
سەیرەوە درۆدەكات -یان درۆزنێكەو راستییەكان دەڵێت»
ئەحالم مستغامنی
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ناوی كتێب :دۆنی ئارام
بابەت :رۆمان
نوسەر :میخایل شۆلۆحۆڤ
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :محەمەد حەمەساڵح تۆفیق
ساڵی چاپ2005 :
الپەڕە563 :
«جەنگ واڵتی كردۆتە كابوستان و الوان رەوانەی بەرەكانی
شەڕكراوان.
ژنان كەوتونەتە راب��واردن ،بووكەكەی ئەم ماڵ لەگەڵ
مێردی ئەو ژنە رادەبوێرێ و دەستی تێكەڵكردووە ،ژنی ئەو
ماڵ رەدوكەوتووەو ئابڕوی خێزانەكەی بردووە ،ئەو پیاو ژنی
یەكێكی تری هەڵگرتووە ،بووك لەگەڵ خەزوری رادەبوێرێت،
كێشە كۆمەاڵیەتییەكان سەرتاپای گوندی گرتۆتەوەو جەنگ
دەیان كێشەو گیروگرفتی دروستكردووە ،هەژاری و نەداری
واڵتی وێرانكردووەو ئارامی نەهێشتۆتەوە»
ئەوانەی س��ەرەوە پانۆرامای رۆمانی» دۆنی ئ��ارام»ی
«میخایل شۆڵۆخۆف»ی نوسەری گەورەی روس و خاوەنی
وەرگری خەاڵتی نۆبڵە.
ئەم رۆمانە ،كە رۆمانێكی ریالیزم و واقیعی مێژووییە،
رووداوەكانی لە» تاتارسك» گوندێكی سەر رووباری «دۆن»ی
روسیایە ،لەسااڵنی جەنگی جیهانی یەكەم روودەدات .باس
لەشۆڕشی ئۆكتۆبەری مەزنی لینین و شەڕی ناوخۆدەكات.
شەڕ وادەكات لە یەك خێزاندا ،دووبرا بكەونە دووبەرەی
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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دژبەیەك لەجەنگداو ژنەكانیان توشی كێشەو قەیران و الدانی
سێكسی بن.
جیا لەوەی ئەم رۆمانە ،واقعێكی كۆمەڵگەی روسیایە،
تایبەمتەندی جیاوازیشی هەیەو زۆر نزیكە لە ع��ادات و
سوننەتی كۆمەڵگەی كوردی و كێشەكانی جەنگ و ژنان.
پیاوێكی بەتەمەن میلیخۆڤ لەتاتارسك قوتبۆە ،كە خەڵكی
گوند زۆر رقیان لە خۆیی و ژنە توركەكەی بوو ،بەمشێوەیە
پاش چەند ساڵ (مناڵێكیان) بوو ،دواتر هەردووكیان مردن،
دواتر ئەویش دوو كوڕی بوو «پێتەرو گریگۆری»
لەم رۆمانەدا وەك پیشەی هەمیشەیی نوسەرە روسەكان
جیا لە ریالیزم لە كارەكانیاندا ،وێنەی جوان جوان و زمانێكی
سادەو الدێی و وەسفی رسوشتی هەستپێدەكرێت.
نووسەرانی وەك شۆڵۆخۆڤ و ئیتامتۆف ،منوونەی
گەورەی ئەم ئەدەب و جۆرە نوسینانەن ،كە زمانی الدێ و
وەسفی رسوشتی و واقعییەتی كۆمەڵگە پانتاییەكی گەورەی
ناو رۆمانەكانیانە ،جیا لەوەی دەقەكان هێندە واقیعی و
كاریگەرن ،ناكرێت زۆربەی كۆمەڵگە گوندنیش و بەتایبەتی
خۆرهەاڵتییەكان لەو واقیعەتە بەدووربن.
رووداوەكانی سەرەتا بە راوەماسی و مانگا دۆشین و كاری
گوند دەستپێدەكات ،كە بەیانی زوو پانتالو گریگۆری كوڕی
دەچنە راوەماسی ،لەپێناو پەیداكردنی بژێوی ژیاندا.
جەنگی زۆرەم��ل�ێ سێ الوی گوند ب��ەرەو سەربازی
راپێچدەكات (پێتەر و ستێپان و كریستۆنیای).
هێشتا ستێپان نەڕۆیشتووە ،سەرەتای پەیوەندی عشق
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و راب��واردن��ی نێوان گرێگۆری و ئەكسینیای ژنی ستێپان
دەسپێدەكات و گرێگۆری دەڵێت :خەمت نەبێ مێردەكەت
رۆیشتوەو كەڵكم دەبێت بۆتان.
لێرەدا دیالۆگێكی چڕ لە نێوان هەردووكیان دەستپێدەكات
و سەرەتای عەشقێكی گوماناوی نێوانیان دەستپێدەكات،
نوسەر هەر لە سەرەتاوە دەیەوێت بڵێت :ژن چەند پڕە
لە عەشق ،هێندەش پڕە لەخیانەت و هەرگیز وەفادار نییە
بەرامبەر مێردو خۆشەویستەكەی ،هەر زوو ئەكسینیا لەگەڵ
گریگۆری دەستی تێكەڵكردو خۆی تەسلیم كردو عەشق و
وەفای مێردەكەی لە بیركرد.
بەمشێوەیە یەكەم خیانەت لە سەر دەستی ژن ،بەاڵم
بەملی جەنگ دەستیپێكرد ،دیارە نوسەر دەیەوێت بڵێت
هەموو بەاڵو كێشەكانی كۆمەڵگە ،لەملی جەنگ و قەدەری
جەنگدایە ،جیا لەوەش نووسەر دەیەوێت بڵێت :تا عادات
و تەقالیدە كۆنخوازو سوننەتییە بۆگەنەكانی كۆمەڵگەی
فیودیالی مبێنێت ئەم كێشەو ئابڕوچون و خیانەتیانە بەردەوام
دەبن.
چونكە ئەكسینیا هەر لەوكاتەی كە كچ بوو لە كێڵگە
لەگەڵ باوكی كاری دەكرد ،باوكی دەستدرێژی كردە سەرو
كردیە ژن و ئەمەش وایكرد كوڕەكەیی و ژنەكەی بیكوژن و
پاش كەمرت لەیەك ساڵ ئەكسینیا شوودەكات بە ستێپان.
بەاڵم بەو پێیەی ژن شەرەفی خێزان و خێڵ و كۆمەڵگەیە،
نەمانی پەردەی كچێنی و بێنب بوونی ئەكسینیاش ئەوەی
لێكەوتەوە كەئاشكرا بێت و ئابڕوی بچێت.
لەسەردەستی مێردەكەی ماوەی هەژدەمانگ زیندانی
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كراو هەردوو گۆی مەمكی سوتاندو بە قامچی كەوتە لێدانی،
چونكە پێشرت باسی ئەوەی نەكردوبوو كە كچێنی نەماوە.
نوسەر لێرەدا دەیەوێت سەرنجی خوێنەر بۆ ئەوە
راكێشێت ،كە ژن هەمیشە قوربانییەو پیاویش جەلالدە،
ژن و پیاو خیانەتكارن ،بەاڵم كۆمەڵگە هەمیشە ب ێ ماف و
ناعەدالەتی كردووە ،بەرامبەر بە ژن.
دووری ئەكسینیا لە مێردەكەی ،تا ئارەزووە سێكسییەكانی
دامركێنێتەوەو س��ۆزو خۆشەویستی ب��دات �ێ ،وایكرد
پەیوەندییەكانی لەگەڵ گریگۆری دراوسێدا هەموو گوند بزانێ
و بەئاشكراش بەباوكی گریگۆری بڵێت :بەڵێ خۆشمدەوێ و
بنوسە بۆ ستێپانی مێردم.
پانتێال لە سیحرو نهێنییەكانی عەشق و خۆشەویستی
نەدەزانی ،بۆیە هەر زوو پەالماری هەردووكیانی داو ئەوەی
بە ئابڕوچوون و لەكەداربوونی دراوسێكەیان دەزانی ،ئەمەش
سادەترین بیركردنەوەی خێڵە كە هەموو شتێ بەئابڕوچوون
دەزانێ و زۆر رێز لە سوننەت و تەقالیدەكانی كۆمەڵگە
دەگرێت.
ئاخر ئەو دەیزانی ئەگەر ستێپیانی مێردی ئەمە بزانێ،
بەزم دەقەومێت ،بۆیە هەر واش دەرچوو ،ئەم هەواڵە لە
ئوردوگای سەربازی بەستێپانی مێردی گەیشتەوەو خەریكبوو
شەق بەرێت.
پەیوەندی نێوان گریگۆری و ئەكسینیا ،جیالەوەی پانتایەكی
زۆری رۆمانەكەی داگیركردووە لە هەمانكاتدا كۆمەڵێك ماناو
رەهەندی جیاواز جیاوازشی لەخۆگرتووە لەبابەتی :عەشق،
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خیانەت ،شەڕو ئاژاوە ،سێكس ،نهێنی ،جوانی و ناشیرینی،
ئەمانەش لەسیفاتەكانی عەشق و خۆشەویستین.
جیالەوەی مەسەلەی جادو و فاڵ كە زۆرتر ژنان پشتی پێ
دەبەسنت ،دەرخستنی روویەكی تری خورافات و سوننەتەكانی
كۆمەڵگەی خێڵە ،كەچۆن ئەكسینیا پەنا دەباتەبەر فاڵگرتنەوە
تا خۆشەویستەكەی ژن نەهێنێت و تەنهاو تەنها بۆئەوبێ و
داوای لێدەكات با هەڵبێن بۆ شوێنێكی دور.
راستی ئەكسینیا ،جیالەوانە ،ئەوكات دەردەكەوێت
كەستێپان دەگەڕێتەوەو بەئاشكر دەڵێت ،لێمدە ،لێت
ناشارمەوە نوقمی تاوان و گوناهم.
بۆیە ،مێردەكەی بەردەوام لێیدەداو هەردوو گۆی مەمكی
بەئاگر داخكرد ،بەاڵم ئەمانە ئەوەندەی تر پەیوەندییەكەی
لەگەڵ گریگۆری گەرمرت دەكرد.
رووداوەك��ان زیاتر ئاڵۆزدەبن ،كاتێك گریگۆری بڕیار
دەدات ناتالیا بخوازێت و پاش چەند رۆژ دەبێتە ژنی و بڕیار
دەدات لە بەرامبەر سۆزو خۆشەویستی پیاوەكەی ،پەیامنی
ملكەچی ودڵسۆزی دەرببڕێ بۆ پیاوەكەی.
وەكو عاداتی گوند ،هەمیشە هەموو شتەكان حەرامەو
جێگەی قسەوباسە ،بچوكرتین شتی ناوگوندیش وننابێت،
بەتایبەتی مەسەلە كۆمەاڵیەتییەكان.
هێشتا مەسەلەی گریگۆری و ئەكسینیا گەرمە كەكێشەی
میتكاو لیزاش هاتە سەری ،واتا وەزعی ژن لەم رۆمانەدا وەكو
خۆی دەگێڕدرێتەوە ،بەسادەترین شێوە.
پەیوەندی نێوان میتكای ه��ەژارو لیزای دەوڵەمەند
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وادەكات ،كە هەرگیز ئەم دووانە بە یەك نەگەن و باوكی
لیزا دەڵێت :بەمیتكا بڵێن بڕواتە دەرەوە ،هەی كوڕی قەحبە.
واتا نوسەر دەیەوێت بڵێت :لەم كۆمەڵگایەدا جنس
حەرامە ،رابواردن حەرامە ،عەشقی راستەقینەش هەر حەرامە،
هەموو ئۆباڵەكەشی لەملی ژنانە ،كە پیاوانیش تێدا وەكو ژن
تاوانباری سەرەكین.
خیانەت و تاوان و ناپاكی لەنیۆان ژنان و پیاوانی ناو ئەم
رۆمانە بەردەوام لە كێرڤێكی هەڵكشاو و داكشاودایە ،نوسەر
دەیەوێت بڵێت :هەردووكیان دوو بونیادی سادەن و خیانەت
و راستگۆیش لە هەر دووكیاندا هەیە.
بۆیە چەندە ئەكسینیا ئافرەتێكی خیانەتكارو هەوەسبازو
ئ��اب��ڕوب��ەرە ،كە ستێپانی مێردی پیاوی راستگۆو باشە،
بەپێچەوانەشەوە چەندە گریگۆری پیاوێكی خیانتكارو درۆزنە،
ئەوەندەش ناتالیای ژنی كەسێكی راستگۆو پاك و عاشقە.
بۆیە لەالیەك عەشق و لەالیەكی تریشەوە خیانەت
هەمیشە پاڵدەنێت بە گریگۆری و ئەكسینیا ،كە دواجار
بڕیاربدەن رابكەن و رەدووبكەون ،ئەمیان عەشقی پیاوێك و
ئەویشیان عەشقی ژنێك ،پاشان هەڵدێن و دەچنە ئاواییەكی
تری دوور لە گوندەكەی خۆیان و دەچنە الی پیاوێكی
خانەدانی گوندەكە (مۆخۆڤ) و ئەویش پەنایان دەدا،
بەاڵم بەناچاری و دڵشكاوی ناتالیا گەڕایەوە ماڵی باوكی و
وتی باوكەگیان لەگەڵ ئەو ژنە نەعەلەتییە رۆیشت و منی
جێهێشت.
ئینسانی كۆمەڵگەی كوردی كە ئەم رۆمانە دەخوێنێتەوە
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جیالەوە باش لە فەلسەفەی ژیان تێدەگات ،بەاڵم هەستدەكات
ئەم رۆمانە رووداوەك��ان��ی الد ێ و ش��ارو شارۆچكەكانی
كوردستانن ،بۆ منوونە :دەی��ان كێشەی وا لەگوندەكانی
كوردستاندا رووی���داوە ،دەی��ان رووداوی رەدوكەوتنی وا
روویداوە ،دەیان عشقی وا ناكام خوڵقاوە ،سەدان بنەماڵە
توشی كێشەو شەڕو قەیران هاتوون ،بەدەیان ژنیش بونەتە
قوربانی و سەر لێشێواو ماڵ لێتێكچوون.
بۆیە ناكرێت ئینسان وا هەستبكات حیكایەتێك
دەخوێنێتەوە ،بە قەدەر ئەوەی هەستدەكات حیكایەتەكە
هێندە لێوەی نزیكرتە كەرۆژانە هەستی پێدەكات و دڵی
دادەخورپێنێت.
نوسەر پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی والێكداوەتەوە ،كە
راستە ئەمە ئەگەر لە كۆمەڵگەیەكی ئازادو مۆدێرندابێت
رەنگە ئاسایی بێت ،ب��ەاڵم لەگەڵ ئ��ەوەش��دا ناكرێت
هەستی شەخصی ئینسانەكان و شعورو هەست و ناخیان
نەخوێندرێتەوە و پەنجە لەسەر ئەوخاڵە دانەنرێت ،كە
ئینسان هەرچی چۆنێكبێت هەمیشە پێویستی بەعەشق و
عەتف و هەست و سۆزێكی گەورە هەیەو زۆر بەسەرهات
و كارەساتیش ،وەكو كابوس تامردن لەكۆڵ ئینسان نابنەوە.
بۆیە پێموایە نوسەر خۆی ویستویەتی رەوتی رووداوەكان
وا نیشانبدات ،كە ئەوە ژنانی كۆمەڵگەن هەمیشە توشی
ئابڕووچون و كێشەو ستەم و چەوساندنەوە بوونەتەوە،
جارێك بەدەستی مێردو باوكیان و جارێك بەدەستی
خۆشەویستی و براكانیانەوە ،بەاڵم ئەوە هەر ژنان خۆشیانن
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

75

كە جگە لەوەی بوونەتە گاڵتەچی كۆمەڵگە كابوسێكن بەسەر
رەگەزەكانی خۆیانەوە ،بەوەی جارێك حەز لەپیاوێكی تر
دەكەن و خیانەت لەمێردەكانیان دەكەن و جارێك كاری
لەشفرۆشی دەكەن.
تانوپۆی رووداوەكانی دۆنی ئارام لەسەر قەیرانەكانی ژنان
درێژ دەبێتەوە ،تا ئەو رادەیەی پاش رەدوكەوتنی ئەكسینیا
لەگەڵ گریگۆری مێردیدا ،ناتالیا هەمیشە لەخەم خەفەتی
بەردەوامدایە ،لەسەرووی هەموو ئەمانەشەوە رووبەرووی
پەالمارێكی میتكای برای دەبێتەوە ،كە دەیەوێت دەستدرێژی
سێكسی بكاتە س��ەر ،قسەو قسەڵۆكی خەڵكی گوندیش
هەمیشە ناتالیای دادەوەشاند بەوەی دەیانەوت ،ئەوە ئەو
ژنەیە كە كون كراوە ،بۆیە هەموو ئەوانە كە لەالیەن باوكییەوە
بەسەریهات و لەسەر دەستی براو مێردەكەشی توشی نەگبەتی
زیاترو زۆرتر بوەوە ،بۆیە بڕیاریدا خۆی بكوژێت.
لەبەشێكی تری رۆمانەكەدا جیالەوەی باس لە شۆڕشی
ئۆكتۆبەر دەك��ات ،باس ل��ەوەش دەك��ات كە هەركەسێك
ئەندامی پارتی كرێكارانی سۆسیالیست دیموكراتی روسیا
بوایە ،توشی سزاو لێپرسینەوە دەبوو.
ئەمەش جیالەوەی بۆچونی خ��ودی نوسەر لەسەر
ماركیسزمو لینینزم لە هەمانكاتدا واقعی كۆمەڵگای روسیاشە.
دیسان نوسەر دەگەڕێتەوە سەر وەفایی ژن و لەهەڵوێستی
ناتالیادا ئەوەمان پێ دەڵێت :كە ئەوە سەرەڕای سۆزانیەت
و خیانەتی مێردەكەی ،بەاڵم ئەوە هەر ئەوانن بۆ هەمیشە
بەوەفایی دەمێننەوە.
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س��ەرەڕای ئ��ەوەش كە گریگۆری ناتالیای جێهێشت و
ئەكسینیای خۆشەویست ،بەاڵم كە هەواڵی كوشتنی گریگۆری
لە بەرەكانی جەنگەوە هات ،ناتالیا وتی خۆم دەكوژم و هیچم
بۆ نەمایەوە.
رووداوەكان زۆر تێكهەڵكێشن ،جەنگیش هەموو واڵتی
وێرانكردووەو ئینسانەكانی شێواندوە.
سەرەڕای بەوەفایی ناتالیا ،بەاڵم دەریای ژنی پیتەری برای
گریگۆری بە نەتالیا دەڵێت :مێردەكامنان المان نەبن هەقی
خۆمانە ئەمالو الیەك بكەین و ئیرت بۆ نایەی رابوێرین ،ئاخر
ئەوە دوو مانگە پیتەر لێم دووركەوتۆتەوە.
ناتالیا هێشتا دڵسۆزو بەوەفایە ،بۆیە دەچێتەسەر ئەكسینیا
و پێ دەڵێت :مێردەكەم كە لێت داگیركردووم ،بۆم بگێڕەوە.
ئەكسینیا هەر بەوەشەوە ناوەست ێ كە جارێك خیانەتی لە
ستێپانی مێردی كرد ،بەڵكو بۆ جارێكی تر خیانەت لە گریگۆری
مێردی دەكات ،دەستی لەگەڵ ێیسڤیگیندا تێكەڵكرد.
خیانەتی ژنەكان هەر بەردەوامە و ئۆباڵەكەشی لەملی
جەنگە.
نەتالیا-ش خۆی بۆ خیانەتێكی نوێ ئامادەدەكات و لەگەڵ
ستێپان دەست تێكەڵدەكات ،چەند شەو بەیەكەوە رادەبوێرن،
ئەمەش وەكو تۆڵەكردنەوە لە گریگۆری.
سۆزانیەتی نەتالیا دەگاتە ئەوەی ،كە خەزوری سوار خۆی
بكات و لەكادێنكە قۆپچەی كراسەكەی بۆ دەكاتەوە و پێ
دەڵێت :وەرە خۆشە.
بەاڵم لێرەدا نەتالیا واقیعیانە دەدوێت بە خەزوری دەڵێت:
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بۆ پێشرت لێتدام ،ئاخر من ساڵێكە مێردەكەم لێم دوورە ئەی
لەگەڵ سەگدا بخەوم.
خیانەتی میتكاو ژنەكەی ئەنیكۆشكای یەكێكی ترە لەو
خیانەتانەی كە شەوانە بەیەكەوە دەیانكرد.
جیالەوەی كێشە كۆمەاڵیەتییەكان (پەرەیانگرتووە ،رەوشی
سیاسی تادێت ئاڵۆز دەبێت .جەنگ بەردەوامە هێرشی
سوری بەلشەفیكەكان تادێت پەرەدەسێنێت و قەیرانەكان
قوڵرتدەكاتەوە.
ن��اوەڕۆك��ی رۆمانەكە ب��اس ل��ەدوو كێشەی سەرەكی
(كۆمەاڵیەتیو سیاسی) دەكات و دەیەوێت بڵێت :كۆمەڵگەش
بەهەردوو شێوەكە زەلیلی دەستی ئەو دوو چەمكەیە.
بەاڵم دواجار نوسەر دێت پێامن دەڵێت ،كە شەڕو جەنگ
كۆتایدێت ،كێشە كۆمەاڵیەتییەكانیش كۆتاییان دێت.
هەربۆیە ئیرت قەیرانەكان كۆتایدێن ،ستێپان و ئەكسینیا
دەگەڕێنەوە الی یەك.
بەاڵم دواین ئاكامەكانیش بەكوشتنی پیتەر كۆتایدێت و
شۆڕشی بەلشەفیك بەرەوسەركەوتن دەچێت ،هەر لەوێدا
قسە لە فەلسەفەی ماركیسزم كراو كە دەاللەتە لە مانفێستی
بەلشەفیكەكان.

78

ئەنوەر حسێن (بازگر)

سەمەدی بەهرەنگی
وێڵێك
بەدوای خەونەكانی مندااڵندا
خەڵكی ئێران دەڵێن :دەریای خەزەر ،زۆر لەوە بچوكرتە
كە سەمەد بخنكێنێت،..
(ئەو سیستامنەی كە فەیلەسوفەكان دایدەنێن ،دەربڕی
رسوشت و خودی ئەوانە) نیچە.
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ناوی كتێب:چیرۆكەكانی سەمەدی بهرەنگی
بابەت :چیرۆك
نوسەر :سەمەدی بهرەنگی
وەرگێرانی لە فارسیەوە :حەمە كەریم عارف
ساڵی چاپ2004 :
الپەڕە240 :
گەر ئەم بۆچوونەی نیچە سەبارەت بە فەیلەسوفەكان
راست بێت ،دەبێ چ ناكۆكییەك هەبێت لە سەپاندنی هەمان
بۆچوون بەسەر نوسینەكانی سەمەدی بەهرەنگی دا.
رسوشتی سەمەد و خودی ژیانی ئەو ،ئەو دوو واقیعە
كە راستەوخۆ كاریگەرییان لەسەر ژیان و بەرهەمەكانی ئەو
هەبووە و رەنگدانەوەی هیومانیستیان لە ئەفراندنەكانی
ئەودا داناوە.
بێگومان رسوشتی ئازربایجانی ئێران و كولتور و فەرهەنگ
و فۆلكلۆری ئەم ناوچەیە و ژیان و گوزەرانی سەمەدی
بەشمەینەت ،داینەمۆی ئەو خوڵقاندنە بێ ،وێنەیەكە لە
بەرهەمەكانی سەمەد دا رەنگیداوەتەوە( ،ت��اری وردی)
(پاڵەوانی كوڕێژگەی چەونەر فرۆش) (قۆچ عەلی) (پاڵەوانی
ئەفسانەی خۆشەویستی) (یولدز -پاڵەوانی یولدزو قەالن)
(كەچەڵی كۆترباز) (مەحمود پاڵەوانی بیست و چوار سەعات
لەخەون وبێداریدا…)،
ئەوانەی سەرەوە ،لەو پاڵەوانانەی چیرۆكەكانی سەمەدن،
مرۆڤ هەستدەكات ئەمانە خودی سەمەدن -یان دەیان مناڵی
ئێران و ئازەرین ،كە بەدەستی نەهامەتی و چەوساندنەوەی
چینایەتی و مەزهەبی و نەتەوەییەوە گیرۆدەبوون.
بۆ ئەوەی مانایەكی تر بدات بە ژیان و رووی راستەقینەی
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئەو ستەم و ب ێ مافی ،ب ێ عەدالەتییە دەربخات ،كە ئینسانی
كرۆدتە كۆیلە ،لەجیهانی منداڵەوە ئەم مانایەی داوە بە ژیان.
منداڵ لە نوسینەكانی سەمەد دا ،ئاوێنەی واقیعەتی
كۆمەڵگەو سیستمی سەرمایەداری و گەندەڵی پاشایەتییە لە
ئێراندا ،ئاوێنەی ئەو نایەكسانی و كۆیلەیەتییەیە كە مندااڵنی
دەستەنگ و هەژار لە كوچەو كۆاڵنەكانی جیهاندا ،ب ێ سەرپەنا
رۆژ بەڕێدەكەن و ناتوانن قوتی رۆژانەیان دەستەبەربكەن،
هەمیشە لەگەڵ ژیانێكی ب ێ بەها لە ملمالنێدان لە پێناوی
دروستكردنی داهاتووێكی باشرت.
منداڵ پاكرتین كائینی سەرزەمین ،ب ێ بەهرەمەندترین
زیندەوەری جیهان و نوسینەكانی سەمەدە ،كۆیلەترین ئینسانی
س��ەدەی بیست و ب ێ مافرتین ئینسانی جیهانی سەرمایە
و پاشایەتییە ،كە وادەك��ات چەندین پاڵەوانی وەك (تاری
وردی) بخوڵقێنێت ،لەوێشەوە مانایەكی تر بدات بە منداڵ و
بەگژداچوونەوەی ئەو سوننەت و ب ێ مافییە.
گەر جیهانی ئەدەب بۆ خۆی مانایەكی گەورە بدات بە
ژیان و هەریەكە لە رەهەندێكەوە سەیری بكات ،بەاڵم ئەدەبی
مندااڵن زۆر لەوە گەورترە كە تەنها لە رەهەندێكەوە سەیری
بكەین ،ئەوەی كە سەمەد كردی لە ماوەیەكی كورتی تەمەن
و نوسینەكانیدا ،سەملاندنی ئەو راستیەیە ،كە بەحەق سەمەد
بۆ نوسینەوەی ئەدەبی مندااڵن و هەستكردن بە ئازارەكانیان
خوڵقابوو.
گەر ئەو قسەیە راست بێت كە (نوسەر مرۆڤێكە لەسەر
رۆخی راستی دەژی -یان رۆماننوسی سەركەوتوو پیاوێكە بە
راستگۆیەكی سەیرەوە درۆ دەكات -یان درۆزنێكە و راستییەكان
دەڵێت)
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ئەوا ئەم دوو رستەیە ،بە بااڵی گەورەیی سەمەدی ئینسان
و ئەدەبە گەورەكەیدا دەبڕێت.
ئەوە سەمەدە لەسەر رۆخی راستی دەرونی پاكی مندااڵندا
دەژی ،ئەوە چۆن لەگەڵ (كلوە بەفر ،ماسییەكی رەشی
بچكۆلە )...دەدوێت و هەركامیان دەهێنێتە گۆو مەنەلۆگێكی
وا دێنێتەبەرهەم ،كە خەریكە قورگی ئینسان دەهەژێن ێ و پڕ
بەگەروو هاوار دەكات ،با بەس بێت چەوساندنەوە.
گەر بەپێی فۆرمی ئەدەبی بێت ،نوسینەكانی سەمەد
ناچنە قاڵبی رۆمانەوە ،بەاڵم كەس ناتوان ێ لەئاست (كات)
ی رووداوەكانی سەمەد یوتۆپیانە بڕوانێ ،لەئاست (شوێن)
خۆ ل��ەوە بدزێتەوە كە ئێران و كوردستان و ئازربایجان
جەهەنەمێكن بۆ مندااڵن و ئینسانی ئێران خوڵقاون ،لەئاست
(كەس)ەكانی ناو نوسینەكانیدا ،ئینسان ناتوان ێ دڵی لە قوڵپی
گریان راگرێت و ئەو وێنە تراژیدیەی ئینسان گیرۆدەیەتی،
ئەو منداڵەی هیچی لە (زۆر باو حەمە دۆك) كەمرت نییە،
كە دەتوان ێ سەرنجی خوێنەرەكەی تا ئەوڕادەیە راكێش ێ كە
هەستبكەین چ فەنتازیایەك لە نوسینە واقیعەكانی سەمەدا
كراوە ،ئەوە كامە پاڵەوانی چیرۆكەكانی سەمەدە ،نامانخاتە
ناو جیهانی ئەفسووناوییەوە و دێڕ بەدێڕ راماناكێشێتەناو ئەو
حیوارەوە كە سەمەد بەرهەمیهێناوە.
گەر ئەمە سیفاتی رۆمانی سەركەوتوو بێ ،بێگومان
هەموو ئەم فۆرم و چەمكانە لە ناواخنی نوسینەكانی سەمەدا،
وجودیان هەیە ،بەاڵم تەنها جیاوازیەكە ئەوەیە یەكەم لە زمانی
منداڵەوە قسەدەكات و پاڵەوانی هەموو رۆمانوسییەكان ئەم
مندااڵن و دووەم بە زمانێكی سادەو ساكار نورساون ،كە هەموو
كەس وەك منداڵ تێبگات و هەست بە ئازاری مندااڵن بكرێت.
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جیهانی نوسینەكانی سەمەد ،چەندە سادەیە ،سەد
هێندە مانادارو پڕ لەئەفراندنە ،چەندە ب ێ تەكنیكە بەپێی
نوسینەكانی و پێوانەكانی نوسینی ئێستا ،سەد هێندە پڕە لە
وێنەی جوان و فانتازیای بێ وێنە.
جیهانی ریالیزم و واقیعەت ئ��ەو فۆرمە ئەدەبییە
گەورەیەیە ،كە سەمەد لە كارەكانیدا گرنگی پێداوە و
واقیعەتی ئەو سەدان منداڵەی ئازربایجان واداڕشتووە ،كە
تەنها سەمەد دەتوانێ لە ماناو مەغزای ئەو بەرهەمانە بگات.
دیالۆگ و مەنەلۆگ ،دوو فۆرمی ناو نوسینەكانی سەمەدن،
كە بۆ خۆی ئەم دوو فۆرمە لە نوسیندا چەندە گرنگن،
هێندەش قورسن ،بەاڵم گ��وزەران لەناو واقیعیەتی ژیانی
مندااڵن و مامۆستایی لەناو مندااڵنی گوندە دوورەدەستەكان،
ئەم دوو فۆرمەی گەیاندۆتە لووتكە لە نوسینەكانی سەمەددا.
سەمەدی بەهرەنگی لە (2ی تیرماە 1939-1318ز)ی لە
كۆاڵنی ئەسكویی گەڕەكی چەرنداب لە شاری تەورێز چاوی
بۆ ژیان هەڵهێنا.
عزەتی باوكی و سارا بیگمی دایكی ،خاوەنی شەش منداڵ
بوون (زرین تاج ،ئەسەد ،فامتە ،سەمەد ،روقیەو جەعفەر)
ساڵی ( )1325دەچێتە خوێندنگا.
سەمەدی بەهرەنگی پێناچێت هەر بەسوتفە بووبێتە
مامۆستا ،بەڵكو ئەوە خولیایەكی تایبەت بووە ،تا لەوڕێگایەوە
بتوانێت خزمەتی زیاتر بە مندااڵن بكات.
ئەوە حەقیقەتە كە پیشەی مامۆستایی ،سەرەتایرتین
دیالۆگی نێوان دوو ئینسان و دوو توانای جیاوازە ،لە نێوان
مامۆستاو خوێندكاری مندااڵندا.
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جگەلەوەی سەمەد كەسێكی چەپ و ماركسیستی بوو،
خاوەنی ئیدیۆلۆژییەكی هیومانیستایانە ب��وو ،ئەمەیش
ئەوەندەی تر پاڵی پێوەنا بۆ خزمەتكردنی مندااڵنی بەش
مەینەت و چەوساوە.
سەمەد پێشرتو دواتر هاوڕییانی (كازم و بهروز و دهقانی
و نابدل) لەپاش مەرگی سەمەد رێكخراوی (چریكانی فیدائی
خەڵكی ئێرانیان دروستكرد.
لەمبارەیەوە دەكرێت سەمەد و جیهانی سیاسی و
بیروباوەڕەكانی بەشێكی سەرەكینب لە داینەمۆی بەرهەمی
مندااڵنەی ئ��ەو ،كاتێكیشی لە ساڵی ( )1334خوێندنی
مامۆستایی تەواودەكات ،لەسەر داوای خۆی رەوانەی گوندە
دوورەدەستەكانی ئازربایجان دەكر ێ و نزیكەی یانزە ساڵ لە
(مەمقان ،قەد جیهان ،ئازەرشار ،گۆگان ،ئەخیرجان) وانەی
دەوتەوە.
س��ەم��ەد ،چونكە خۆشیی لە بنەماڵەیەكی ه��ەژارو
دەستكورت بوو ،هەمیشە ئەمە هانیدەدا كە دیفاع لە منااڵنی
چەوساوەو بەش مەینەت بكات.
هەموومان باشدەزانین ،سایكۆلۆژیەتی منداڵ چەندە ناسك
و تایبەمتەندە ،هەموو نوسەرێك ناتوانێت كاری بۆ بكات ،بەاڵم
سەمەد پێی وابوو (ئەدەب ،تەنیا لەزامەوە ،سەرهەڵدەدا)!..
زامێك كە سەمەد و هاوڕەنجەكانی توشكردبوو ،سەرئەنجام
ئەو ئەدەب و داهێنانەی لێكەوتەوە كە خزمەتی مندااڵنی
پێكرد.
(تاری وردی) پاڵەوانی كوڕێژگەی چەوەنەر فرۆش ،ئەو
منداڵە مەحروم و چەوساوەیە ،كە هەموو وجودوییەتی پڕە لە
زام و دەردەسەرییە.
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(مەحمود ،یولدز ،قۆچ عەلی) ئەو منداڵە پاڵەوانانەی ناو
چیرۆكەكانی سەمەدن ،كە پڕاوپڕن لە هەژاری و بێ النەیی
وستەم و ناعەدالەتی ،ئەمە ئەو زامەیە كە سەمەدی والێكرد،
ئەدەب بدۆزێتەوە.
زۆركەس وا هەستدەكەن ،نوسین بۆ مندااڵن -یان بڵێین
ئەدەبی مندااڵن كارێكی هەروا ئاسانە ،بەاڵم ئەمە راست
نییە ،بەڵكو دنیای منداڵ و سۆزو خۆشەویستی ئەوان و
خوێندنەوەی ناخی مندااڵن و تێگەیشنت لە خەم وئازارەكانیان
و داڕشتنیان بە شێوازێكی ئەدەبی ،كارێكی گەلێك قورسە.
بۆیە دیالۆگ بە زمانی مندااڵن و خوڵقاندنی فانتازیای
جۆراوجۆر ،بەشێوەیەك كە مندااڵن تێبگەن رەنگە كارێكی
قورس بێت.
بەاڵم خاڵی گرنگە ئەوەیە ،نوسەری ئەم بوارە لە جیهانی
مندااڵن و خۆزگەو خولیاكانیان شارەزایەكی باشی هەبێت و
بە زمانی ئەوان بدوێت.
زۆربەی ئەوانەی خەریكی كاری مندااڵنن ،پێیان وایە
پێویستە «بۆ تێكەڵكردنی خەیاڵ و واقیع ،پاڵەوانی چیرۆكەكان
منداڵ بێت».
بەم پێناسەی سەرەوە بێت ،سەمەد هەموو ئەو خااڵنەی
تێدایە ،چ جای ئەوەی سەمەد شارەزایی دنیای مندااڵنە بووە،
بێگومان هەموو پاڵەوانەكانی سەمەد منداڵن.
بۆ راستی ئەم قسەیە خوێنەر دەتوانێ بگەڕێتەوە بۆ
چیرۆكەكانی سەمەد ،لە بابەتی (ئەفسانەی خۆشەویستی،
كەچەڵی كۆترباز ،كوڕێژگەی چەوەنەر فرۆش…!
رەنگە عەشق چەمكێكی سەرەكی بێت لە كارەكانی سەمەد
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دا ،لەمبارەیەوە لە چیرۆكی (كەچەڵی كۆترباز و ئەفسانەی
خۆشەویستی ویولدزر قەالن) ئەم عەشقە بەجوانی هەستی
پێدەكرێت ،بەاڵم بە فۆڕمێك كە پڕە لە جوانی و قوربانیدان.
سەمەد لە شوێنێكدا دەڵێت( :ئەگەر نان هەبێ ،پێویستە
هەمووان بیخۆن ،ئەگەر نەبێ پێویستە هەمووان برسینب،
پێویستە هەمووان تێبكۆشن نان وەدەست بێت)
ئەگەر ئاسایش و خۆشبەختی هەبێ دەبێ بۆ هەمووان
بێت وەئەگەرنا ،بۆ هیچ كەس نابێت.
سەمەد هەمیشە دەیگوت (مەرگ زۆر بە ئاسانی ئێستا
ئەتوان ێ بێ بۆ الی من ،بەاڵم تا بتوانم بژیم ،بە پێشوازی
مەرگەوە ناچم ،ئەڵبەتە ئەگەر لەكاتێكیشدا بەناچاری
روبەڕووی بوومەوە -كەئەشبم ،گرنگ نییە گرنگ ئەوەیە ،كە
ژیان -یان مەرگی من چ كارێك بكاتەسەر ژیانی كەسانی دی)
بێگومان مەرگی سەمەد كارەساتێكی گ��ەورە بوو بۆ
مندااڵنی ئێران و جیهان ،گەالنی ئێران بە مەرگی سەمەد
مندااڵنی ئێران یەكێك لە خۆشەویستانی خۆیان لەدەستدا،
كە تائێستاش جێگای خاڵییە.
سەمەد بەئاشكرا دژی ستەم و چەوساندنەوەی رژێمی
پاشایەتی بوو لە ئێران ،تا دواجار (شا) پیالنی دانا كە بیكوژن
و لە پیالنێكدا سەمەدیان لە دەریای خەزەر خنكاند ،گوایە
مەلەی نەزانیوە.
ئەگەر چی هاورێكانی دەڵێن سەمەد زۆرباش مەلەی
زانیوە.
خەڵكی ئێران دەڵێین (دەریای خەزەر زۆر لەوە بچووكرتە
كە بەهرەنگی بخنكێنێت)...
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بەرهەمەكانی سەمەدی بەهرەنگی
-1تێڕوانین لە كێشەی پەروەدەیی ئێران
-2ماسییە رەشە بچكۆلەكە
ئەم كتێبە خەاڵتی منایشگای (پۆڵۆن)ی ئیتاڵیایی ساڵی
 1969وەرگرتووە
خەاڵتی (بینای برالیسالوا)ی چیكۆسلۆڤاكی ساڵی 1969
وەرگرتووە.
-3قۆخێك و هەزار قۆخ
-4ئەفسانەی خۆشەویستی
-5قەلەرەش
-6یولدزو قەالن
-7كوێرتۆغلورهەندە كەچەڵ
-8بەسەرهاتی كڵۆی بەفر
-9كەچەڵی كۆترباز
-10بیست و چوار سەعات لەخەون و بێداریدا
-11كوڕێژگەی چەوەنەر فرۆش
-12داستانی رفاندنی قیرات.
سەرچاوەكان:
-1یادمان صمد بهرنگی -علی ارشف درویشیان -كتاب
وفرهنگ 1379
-2سامت بطل فی الحیكایات االزربایجانیة ،یوسف ایوب
مجلة بارش ،ژمارە 15-ئوكتوبەری 2004
-3مجموعە مقالەها ،صمد بهرنگی ،چاپی چهارم 1359-
تهران
-4كتێبەكانی صمد بهرەنگی
88

ئەنوەر حسێن (بازگر)

چاوەكانی
دركاندنی نهێنییەكانی عاشقێك

ناوی كتێب :چاوەكانی
بابەت :رۆمان
نووسەر :بوزورگی عەلەوی
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
ساڵی چاپ2010 :
الپەڕە248 :
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كاتێك عشق دەخزێتە ناو هەموو پنتەكانی كەسێك -یان
كۆمەڵگەیەكەوە ،رووداوەكانیش جوانرتو باشرت دەچنەپێش،
بەتایبەتی لەحاڵەتی قوربانیداندا گەر لەپێناو (ئەوین)
دا بێت ،ئ��ەم عشقە منوونەیی و جاویدانی دەبێت و
دەمێنێتەوە ،وەكو لەم رۆمانەدا دەردەكەوێت.
لەم رۆمانەدا عشق بەشێوەیەك باڵی بەسەر پێكهاتەكانی
ت��ری رۆمانەكەو تەنانەت بەسەرچەمكی (سیاسەت،
سۆزانییەت ،پارەو ستەم و چەوساندوە ،ئازارو زیندان و
نەخۆشی و خەباتی نهێنیدا گرتوە).
فەزایەكی وا دەدات بەرۆمانەكە ،خوێنەر ناتوانێ
لەگرنگی ئەم عشق و سیاسەتە خۆی بەدووربگرێت.
تا ب��ەڕادەی��ەك تێكەڵكێشن چ��ۆن سیاسەت دەبێتە
پەیوەندی نێوان دووك���ەس و عەشق پیرۆز دەك��ات،
بەهەمان شێوە هەر خودی سیاسەتیشە هەردوو عاشق
بەچارەنووسێكی ن��ادی��ار دەگەیەنێت ،ب��ەاڵم ب��ەدەر
لەرازیبوونی خۆیان ،تابلۆیەك ئەو رازە سیحراویانەی ئەو
عەشقە دەگێڕێتەوە.
راستە لەواڵتێكدا كەستەم و چەوسانەوە هەبێت ،مانایەك
بۆ عەشقیش نامێنێت ،بەاڵم گرنگی و جوانی عەشقیش
لەوكاتەوە دەردەكەوێت ،كەچۆن دەتوانێ جوانییەكانی
عشق لەو بارودۆخە ،پڕ لەمیحنەتەدا بدۆزێتەوە ،وەكو
(فەرەنگیس وماكان)دەیدۆزنەوە.
***
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كات :سەردەمی رەزاشا.
شوێن :تاران
رووداو :بەسەرهاتی شۆڕشگێرێكی ئازاو نیگاركێشێكی
بەتواناو عاشقبوونی كچێكی دەوڵەمەند و پڕ كەیف و سەفا
كەخۆی لێونبووە.
ئاكام :شۆڕشێكی عاشقانە رووداوێ��ك دەخوڵقێنێت و
رۆمانێكی لێبەرهەمدێت بەناوی چاوەكانی.
***
مامۆستا ماكان مرد ،بەاڵم لەغوربەتداو هەندێكیش
دەیانوت خۆشەویستی ئافرەتێك بەو دەردەی گەیاندو
رووناكبیران بۆچونیان واب��وو ،كە عشق ژیانی ئەوی دایە
دەست مەرگ.
ئەمە سەرەتای رۆمانی چاوەكانە ،كە دەكرێت هەرسێ
بۆچونەكە راستنب ،لەبەرئەوەی عەشق و ژیان و دووری
لەفەرەنگیس و عەشقی بۆ ژیان هەرسێكیان مامۆستایان بەو
رۆژەگەیاند.
بەاڵم چارەنوسی مەرگی ماكان وادەكات فەرەنگیس بڵێ«
مامۆستا منی بەم رۆژە گەیاندو ئەم چاوانە هی من نین»
ماكان ئەو كەسەی لەهەموو قوربانیەكیدا ،لەپێناو رزگاری
واڵت و بەدیهێنانی ئازادی و كاری سیاسی و زۆریش عاشق
بوو بە فەرەنگیس ،تا ئەو رادەیەی تابلۆیەك بۆ چاوەكانی
فەرەنگیس بكێشێت و ناوی بنێت تابلۆی (چاوەكانی).
عەشقی ماكان بۆ فەرەنگیس هێندە سیحراوییە ،ئەوكاتەش
ماكان دووردەخرێتەوە بۆ كەالت و لەغوربەت فەرەنگیسی
لەیاد ناچێت و ئەو تابلۆیە دەكێشێت ،ئەگەرچی فەرەنگیس
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پاش ئەو هەموو سەركێشی و رابواردنە ،توشی عەشقێكی
وەها دەبێت ،كە جیاوازە لەعەشقەكانی پێشوو ،كەپڕبوون
لەسەفاو رابواردن و كات بەسەربردن.
«عەشقێك پڕ لەژان و كێشەو مەترسی و بێ ئەنجام ،بەاڵم
گ��ەورەو جوان و شایستەی ئ��ازارو قوربانیدان و بەشداری
لەچاالكی سیاسی و گیان بەخشین و قوربانیداندا»
ماكان لە ماڵێكدا لەتاران دەژیا ،جگە لە ئاغا رەجەب و
مناڵەكانی و هاوڕێ نزیكەكانی گروپەكەی دژی شا ،تێكەاڵوی
كەسی نەدەكردو حەزی نەدەكرد كەسیش بەكارەكانی بزانێت،
بەاڵم رۆژگار بەكچێك ئاشنای دەكات.
كە لەزۆر بواری ژیان و عەشق ...جیاوازبوون ،ئەویش
(فەرەنگیسە).
«سەرئەنجام مامۆستا بە تابلۆیەك ،گشت ئەو عەشق
و یادگاریانەی نەخشاند ،تا دیارییەكی بۆ برنێت و بۆی
بسەملێنێت ،كە فەرەنگیسی چەند خۆشویستووە ،بەاڵم
مامۆستا بەدوو داخەوە مرد ،ئەویش نەئازادی هاتەدی و نە
فەرەنگیسیش تا سەر بۆ ئەو بوو»
وا دیارە مامۆستا زۆر كەیفی بەوێنەی فەرەنگیس هاتووە،
چونكە خۆی دەڵێت ئەوكاتەی خەیڵتاش وەزی��ری شا لێی
پرسی! مامۆستا حەزناكەن وێنەیەكی شا بكێشن؟
ماكان دەڵێت» نەخێر قوربان من وێنەی كەسانێكدەكێشم ،كە كەیفم پێیان بێت و خۆشمبوێن.
مامۆستا تەبعی خۆی وابوو هەمووشتەكانی نهێنی بن،
هەربۆیە كەس نەیدەزانی ئەو چاوانە هی چ كچێك -یان
خۆشەویستێكی ئەون ،بەاڵم دواتر ئەو كەسە دەدۆزرێتەوە
كەتابلۆی چاوەكانی بۆ كێرشاوە ،ئەویش فەرەنگیسە و لێرەوە
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لەناو رۆمانەكەدا ،فەرەنگیس دەكەوێتە گێڕانەوەی بەسەرهاتی
خۆی و عاشقبوونی ماكان و بەسەرهاتی رۆژانەی گەنجی خۆی
و كەیف و سەفاو رابواردن و سەفەرو گەشتەكانی بۆ پاریس.
فەرەنگیس خۆی ئەوە دەدركێنێ ،كە چەند كاریگەری
مامۆستا ماكانی لەسەرە ،چۆن هیچ كەس وەك��و ماكان
نەچووەتە خوێنییەوە ،كەسیشی وەك��و مامۆستا خۆشی
نەویستوەو قوربانییشی بۆ نەداوە ،بەاڵم ئامادەبووە هەموو
شتێك بكات ،تەنها لەپێناو ئەوەی مامۆستا ماكان خۆشی
بوێت و بڕوای پێبكات.
(ئ��ەو ش��ەوەی تابلۆكە دەچێتە ماڵی فەرەنگیس لێی
دەپرسن ئێوە خاوەنی ئەم چاوانەن؟ فەرەنگیس دەڵێت
نەخێر وانییە ،ئەم چاوانە هی من نیین)
«فەرەنگیس بە ئاغای چاودێری قوتابخانەكە دەڵێت»
ئاغا من لەپێناوی ماكاندا هەموو شتێكی خۆم دانا ،دەمتوانی
شووبكەم ،مناڵم هەبێت؟ بۆچی شومكرد ،هەر لەپێناوی
ئەودا؟ بۆچی تەاڵقم وەرگرت هەر لەپێناوی ئەودا؟ بۆچی
ئێستا بێكەس و بێ هاوڕێم؟ هەر لەپێناوی ئەودا؟ دەزانن
ئەم هەموو بەدبەختییە لەدڵی كەسێكدا پەنگبخواتەوە و
دەرووێكی نەبێت چی دەگەیەنێت...؟!
لەبەشێكی تری قسەكانیدا فەرەنگیس بەئاغای چاودێر
دەڵێت» ئێوە سێهەمین پیاون ،كەوەختێ سەیرم دەكەن،
هەست دەكەم چاو لەچاوم نابڕن و لەشی منتان ناوێت،
ئەوانیش یەكەم مامۆستا ،دووهەم تۆ ،سێهەم كەسێك كە
مامۆستا بەمنی ناساند»
فەرەنگیس لەشوێنێكی تردا دەڵێت» من بریتیبووم لە
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هەوەسبازی و رابواردن و كات بەسەربردن ،بەاڵم لەناوەوە
هەمیشە خۆم بە بەدبەخت دەزانی و نەمدەزانی چۆن خۆم
رزگاربكەم»
فەرەنگیس دەڵێت» خۆشرتین لەزەت ئەگەر زۆر دووبارە
بووەوە ،دەگۆڕێ بۆ ئازارو موسیبەت»
لەم رۆمانەدا گوێامن لە دانپیانانی فەرەنگیس دەبێ،
كەپڕن لەجوانرتین وشەكان ،پڕن لە زۆرترین قوربانی ،لەپێناو
خۆشەویستەكەیدا بۆ (ماكان).
كەمن ئەو عاشقانەی= یان ئەو كچانەی ئەوەندە قوربانی
ئەدەن و ئامادەن هەموو ئیعرتافێك بكەن تەنهاو تەنها لەپێناو
عشقدا ،بەاڵم فەرەنگیس ئازادانەو ئازایانە ئەم هەموو شتانە
بەیان دەكات ،تا بزانین ئەوەی كە ماكان كردوویەتی زۆر
كەمە لەبەرامبەر عەشقی فەرەنگیس ،بۆی تا ئەو رادەیەی
دەست لەهەموو هەوەسبازی و سەفاو رابواردن هەڵگرێت
و شووبكات و تەاڵق وەرگرێت و زۆرشتی تر ،تەنها لەپێناو
ئەوەی ماكان بڕوای پێبكات ،بەاڵم دیارە فەرەنگیس لەبێ
ئاگابوونی عەشق و كۆتایی نەهاتنی شەڕە جوانەكانی نێوانیان
و لە توڕەبوونی لەژیان و لەتێڕوانینی لەبەرامبەر گەورەیی
ماكاندا دەڵێت» ئەم چاوانە هی من نین»
یان رەنگە واهەست بكات ،چاوەكانی ئەم مامۆستایان
بەوچارەنووسەی گەیاندبێ ،بەاڵم دیارە كە مامۆستا دەیەوێت
لەچاوی فەرەنگیسەوە عەشق و ستەم و چەساوندنەوە و
رابردوو داهاتوو بەیانبكات.
هەر بۆیە فەرەنگیس دەڵێت» مامۆستاكەی ئێوە تاقە
خۆشەویستەكەی من زۆر زوڵمی لە من كرد»
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

95

هەركەس رۆمانەكە دەخوێنیتەوە تێدەگات فەرەنگیس
دوو مرۆڤی جیاوازە ،جارێك پێش ئەوەی ماكان بناسێت
هەوەسبازو بێ كەسایەتی و بەردەوام لەرابواردن و سەفەر،
دوای ئ��ەوەش كە ماكان دەناسێت ،كچێكی شۆڕشگێڕ
شەرافەت مەندو عاشق و قوربانیدەرو پاكیزەو بە ئەمەك و
عاشقی مامۆستا.
ب��ەداخ��ەوە سیستمی دیكتاتۆرو داپڵۆسین و ئ��ازارو
ئەشكەنجە ،هەرگیز نەیهێشت نە مامۆستا بژی و نەفەرەنگیس
بەرامبەر پیاوێك و عاشقێك بەختەوەربێت و لەئامێزی
گەرمیدا تامی بەختەوەری بكات»
فەرەنگیس دەڵێت» ماكان تەنها بەیەك نیگا پەی بەگشت
نهێنیەكان دەب��ردو هەر لەو یەكەم ش��ەوەوەو لەسینەما
هەستی بە شۆڕشی رۆحی من كردو تابلۆی چاوەكانی لەوێوە
دەستپێكرد.
فەرەنگیس دەڵێت» الی من ئەوە مەترسی بوو ،كە ئەو
لەگەڵمدا ساردبێت ،بەزمانێكی رەسمی لەگەڵمدا قسەبكات،
ئامادەبووم خۆم فڕێبدمە بەرپێی و دەست لەهەمووشت
هەڵگرم.
كێ هەیە ئەوەندە ئازابێت وەها ئیعرتاف بكات ،من دڵنیام
چەندە ئەو ئیعرتافاتانە پەیوەندیان بەگەورەیی فەرەنگیسەوە
هەیە ،ئەوەندەش پەیوەسنت بەگەورەیی عشق و گەورەیی
ماكانەوە.
زۆر عاشقبوومنان بینیوە ،بەاڵم بەو رادەیەنا ،بتوانێ
هەموو شتەكانی ژیانی كەسێكی تر بگۆڕێت ،بۆیە ئینسان
كاتێك عاشق دەبێت لەماناكانی ژیان تێدەگات و هەست و
جودی دەخاتە خزمەت ئەو پرۆسەیەوە.
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هەر بۆیە دواجار فەرەنگیس سەبارەت بە ماكان دەڵێت
« ماكان كەسێتییەكی سەیری هەبوو -یان دەبوو خۆشت
بویستایە ،یان پێتەوەبدایە)
دیقەت بدەن كچێك كەهەمیشە بەدوای تۆڵەدا گەڕاوە
لەپیاوان و كوڕان ،كەسێتیەكی سادیزمانەی هەبوو ،ئێستا
ناتوان ێ ئازاری ماكان بدات و تۆڵەی كوڕەكانی تری لێبكاتەوە،
بەناچاری پەنای بردووەتەبەر ئەوەی خۆشی بوێت و كاتێك
خۆشەویستیش شوێنی شتە ناشیرینەكان دەگرێتەوە ،هەموو
دنیا جوان دەكات.
لەبەشێكی تری رۆمانەكەدا ،تێكەاڵووبونی فەرەنگیسە
بەكاری سیاسەت وكاری نهێنییەوە ،تا ئەوەی فەرەنگیس
ئەركی چاپكردنی بەیاننامە نهێنەكانی بدات و باوكیشی توشی
كێشەبێت.
بەاڵم فەرەنگیس نایەوێت تامی ئازادی بكات و سیستمی
سیاسی بڕوخێنێت و چاالكی نهێنی بكات و لەرێكخراوێكدا
كاربكات و هەرگیز مەبەستی نەبوو ،وەكو خۆی دەڵێت»
ئامادەی هەموو گیانبازی و فیداكاری بووم ،تەنها لەپێناو
رازیبوونی ماكاندا»
هەر بۆیە دەڵێت» ئای لەو ش��ەوەی كەسەری هێناو
چاوەكامنی ماچكرد ،یەكسەر دەستم ك��ردە ملی و لێوە
وشكەكانیم بە لێوەكانی خۆمەوە نوساند و وتی» فەرەنگیس،
فەرەنگیس؟» وتم «گیانەكەم ...گیانەكەم»
فەرەنگیس دەڵێت» ئەو ماچانە خۆشرتین ماچی تەمەنم
بوون ،بەاڵم هەرگیز خۆم بەو ناكامی و بەدبەختییە نەبینیوە؟
چەندە گەورەیە ئەم دركاندنانەی فەرەنگیس.
ئەم رۆمانە شایانی ئەوەیە هەموو كەس بیخوێنێتەوە،
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چونكە یەكێكە لەكارە جوانەكانی عەلەوی ،پڕیەتی لەناسكی
و جوانی و عشق و كێشمەكێشی ژی��ان و سەركوت و
چەوساندنەوە.
بۆیە فەرەنگیس سەبارەت بەدواین چارەنووسی خۆی و
خۆشەویستەكەی مامۆستا ماكان كە لەزینداندایە دەڵێت»
ماكان ل��ەژوورەك��ەی ئەو دی��وو لەگەڵ سەرهەنگ ئارام
سەرۆكی ئاسایش قسەیان دەكردو منیش لەو دیوەوە گوێم
گرتبوو ،دوایی لەگەڵ ئەفسەرێك و دووكەسی تر پەلیانگرت
و بردیان بۆ زیندان ،ئەوە دوایین جاربوو بینیم ،بەاڵم منوونەی
ئافرەتی وەكو من زۆرن ،كە ژیانیان بووەتە قوربانی هەواو
هەوەسی پیاوانی ئەم زەلكاوە.
دوای��ن قسەی فەرەنگیس لەم رۆمانەدا ئەوەیە ،كە
دەڵێت» مامۆستاكەی ئێوە بەهەڵەدا چووە ئەم چاوانە هی
من نین»
ئەوەی ماوە لەسەر ئەم رۆمانە بینووسم بۆ كاتێكی تر،
كەدێنێت زیاترو زۆرتر قسەی لەسەر بكرێت.
سوپاس و پێزانینم بۆ ئازاد بەرزنجی كە یەكێك لەجوانرتین
كارەكانی بوزورگی عەلەوی وەرگێڕاوەو چاپكردنەوەشی بۆ
جاری شەشەم و حەوتەم ئاماژەیەكن بۆ چاكی رۆمانەكەو
جوانی وەرگێرانەكەی.
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نانی رووت
حیكایەتی
مرۆڤە ستەملێكراوەكان

ناوی كتێب :نانی رووت
بابەت :رۆمان
نوسەر :محەمەد شوكری
وەرگێڕانی لەفەرەنسییەوە :نەجاتی عەبدوڵاڵ
ساڵی چاپ2007 :
الپەڕە203 :
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لەم رۆم��ان��ەدا ،لەكۆتایی كتێبەكەدا نوسەر دەڵێت:
منداڵەكان كاتێك دەم��رن ،دەبنە فریشتەو گەورەكانیش
شەیتان ،ئەو لە رۆمانی (نانی رووت)دا دەیەوێت بڵێت
نەفرەت لە تەمەن و گەورەیی ،كە هەتادێت لەگەڵ رۆژگاری
شومدا توشی نەهامەتی و دەردەسەری دەبێت ،خۆزگە بە
منداڵیش وەكو فریشتە دەژی؟
ئەحالم مستغانی دەڵێت :هەر ڕۆمانێكی سەركەوتوو،
تاوانێكە لە بیرەوەرییەكانی دەكەین ،رەنگیشە لە كەسێكی
بكەین ،دەكرێت بڵێین :ئەم رۆمانە بیرەوەریی (محەمەد)
ە -یان بیرەوەرییەكانی خودی محەمەد شوكری-یە ،كە
بەئازایەتییەوە هاتووە بیرەوەرییەكانی دەگێڕێتەوەو دەست
لە تابۆكانی كۆمەڵگەی عەرەبی و ئیسالمی دەدات ،ئەوباس
لە باوكێكی دڵڕەق و ترسناك دەكات و دەڵێت :باوكم وەكو
جانەوەر وابوو ،...كامێك وەك خوا وابوو ،...باوكم وەحشێك
بوو ،بێ هیچ هۆیەك لە دایكمی دەدا.
پاڵەوانی رۆمانەكە (محەمەد) كە خودی (محەمەد شوكری-
یە) لە تەمەنی منداڵیدا بە تراژیدیاترین ژیاندا گوزەردەكات و
باوكی لە بەردەمیدا براكەی دەكوژێت ،ترس سەراپای ژیانی
دەگرێتەوەو توندوتیژی باوكی دەبێتە مۆتەكەی ژیانی ،بۆیە
سەراپای رۆمانەكە بریتییە لە گێڕانەوەی حەقیقەتی ژیانی
كەسێك ،كە منوونەی كۆمەڵگەی عەرەبییە.
بەاڵم ئەم گێڕانەوەیە بەتەنها بەسەرهات و رووداوگەلێك
نییە ،بەقەدەر ئەوەی داننانە بە حەقیقەتی تاڵ و ئازایەتییە
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لە وتنی راستییەكان و وتنی ئەو شتانەی ،كە كۆمەڵگەی
عەرەبی و ئیسالمی بە عەیبەو مەترسی دەزانن.
قسەكردن لەسەر (دزی سێكس) و (سەرخۆشبوون و
داوێن پیسی ،تێكەاڵوبوون لەگەڵ سۆزانییەكان و رابواردن)
حیكایەتی سەرەكی ناو رۆمانەكە بەسەرهاتی پاڵەوانەكەیەتی،
كە خودی كۆمەڵگەو باوك و خێزانیش بەرپرسیاری سەرەكی
ئەو نەهامەتیەن كە (محەمەد) توشی دەبێت.
بەاڵم وەكو هاشم ساڵح دەڵێت :كۆمەڵگەی عەرەبی
هەرگیز داننانێت -یان پێی عەیبە شتە خراپ و ناشیرنەكانی
خۆی باس بكات.
ب��ەاڵم محەمەد شوكری ،بۆ گێڕانەوەی حەقیقەت و
دەرخستنی جوانییەكان ،هەموو شتە خراپ و نارشینەكان
باسدەكات ،تا بگاتە یەقین ،چونكە ئەو پێیوایە هیچ شتێك
لەوە جوانرت نییە كە بەدژەكەت بگەیت ،چونكە هەرئەویش
خۆت پێ دەدۆزیتەوە.
نوسەر دەی��ەوێ��ت لە رێگای ئ��ەم حیكایەتەوە ،باس
لەدووقاقی كۆمەڵگەو بێ مانابوونی عەشق و خۆشەویستی
بكات ،باس لەو رەواج پێدانە بكات ،كە جەستەو رابواردنی
فریودەرانە -یان دەكات.
بۆیە لە(ل )39دەڵێت :باوكم زۆرجار لە دایكمی دەدا،
بەاڵم شەوان گوێم لە پێكەنینیان دەبوو ،لە كاتی رابواردنیشدا
یەكرتیان خۆشدەویست ،بەاڵم ئەوە تەنها حەزو چێژی
سێكسی بوو ،...منیش كە گەورەبووم دەمبە خاوەن ژن و بە
رۆژ لێیدەدەم و بەشەو ماچی دەكەم...
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نوسەر دەیەوێت بڵێت ئێمە خاوەنی ئەو كولتورەین ،كە
مانایەكی نییە بۆ عەشق و خۆشەویستی و ئارامی ،ژن وەكو
جەستەو پلەدوو سەیر دەكرێت ،پیاوانیش پڕن لە جەنایات و
وەحشیگەری و كوشتارو مەترسی.
یەكێكی تر لە جوانییەكانی ئەم رۆمانە داننانە بەو
راستیانەی كە عەیبەن لە كۆمەڵگادا باسیان بكەی ،بەاڵم
نوسەر لە(ل)43دا دەڵێت :كە لە قاوەخانەكەوە ماڵیان هێندە
دوورنەبوو بڕێكجار لە قاوەخانەكە سەرخۆش دەبوو ،تا خۆی
لەكەچەخانەیەكدا دەبینییەوە.
نوسەر لە گێڕانەوەی تابۆكان بەردەوام دەبێت و دەڵێت:
ئاسیام بینی تەواو رووت بوو ...سینگێكی سفت و سۆڵ،
سەرگۆی مەمكەكانی تەواو دیاربوون ،تووكی بەری زۆر رەش
بوون...
لەم رۆمانەدا حیكایەتەكانی كەسێك هێندە ئاڵۆزن و
پڕن لە بەسەرهاتی سەیرو ئازاركێش ،تا ئەوڕادەیەی مرۆڤ
هەست بە گوناهبوون دەكات لە ژیاندا.
نوسەر لەم رۆمانەدا رەنج و ئازارەكانی ئینسان دەگێڕێتەوە،
باس لە كولتورە داسەپاوەكانی كۆمەڵگەی عەرەبی دەكات،
باس لەو ستەم و ناعەدالەتییە دەكات ،كە چۆن باوكی كردۆتە
سۆپەرمان و خێزان و ماڵیش لە باوك خراپرت.
ئەو دەویەوێت بڵێت وەختێك منداڵێك فێری دزی و
حیزی ،خواردنەوەو قەحبەخانە ،تلیاك كێشان و هەتیوبازی،
هەژاری و دەستكورتی ،سێكس و رابواردن ،رۆژنامە فرۆشنت
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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لەسەر جادە ،خەوتن و تێكەاڵوبوون لەگەڵ سۆزانیەكان و
كوشنت ،دەبێتەوە -دەبێ ئەم منداڵە چ سوودێكی بۆ كۆمەڵگە
هەبێت و ئەو كۆمەڵگەیەش چەند تاوانبارە كە منداڵێكی وا
بەرهەمدەهێنێت.
ئەو دەیەوێت سەركۆنەی حكومەت و دەزگاكانی و
كۆمەڵگەو خێزانەكانی لەپێشەوە باوكی بكات ،كە هۆكاری
نەهامەتی و نەگبەتی كۆمەڵگەو مندااڵن ئینسانن.
بەاڵم هێشتا نوسەر پاڵەوانەكەی بەتاڵ نەبۆتەوە ،لە
هەستی ئینسانی و ئەخالقی و نیشتیامنی ،بۆیە لە(ل)77دا
دەڵێت :تەواون -یان وەهران ،یەكێكیان زیندانێكی جوان و
ئەوی دیكەیان مەنفایەكی جوانە ،من حەزدەكەم لەالی خۆم
لەزینداندا بم ،وەك لە ئازادی ناو تاراوگە.
بەاڵم ئەو ق��ەدەرو كۆمەڵگەو حكومەت و باوكیەتی،
دەستی لە قەدەرێكی واشوومدا هەیە بەسەر محەمەد دا،
بەاڵم هێشتا دەستبەرداری خاك و شارەكەی نابێت.
جیا لەوانەش لەناو رۆمانەكەدا الدێ ،زۆر زاڵەو ئەوەش
دەكرێت تەكنیكی تایبەتی نوسەربێت.
ئەم رۆمانە پڕیەتی لە حیكایەتی راستەقینەو وتنی راستییە
جوانەكان ،پڕیەتی لە گێڕانەوەی ژیانی كۆمەڵگەی عەرەبی و
خۆرهەاڵتی ،كە پڕە لە چەوسانەوەو نابەرابەری و ناعەدالەتی
و راكردن بەدوای بژێوی ژیان و نانی رووتدا.
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نەفرەت لە دۆستۆیڤسكی
گەڕان بەدوای حەقیقەتدا
دە س��اڵ كۆمۆنیستەكان هەوڵیاندا خەڵك لە خوا
دووربخەنەوە ،نەیانتوانی كەچی ئیسالمیەكان بە ساڵێك
ئەوەیان كرد
«پیرەمێرد لەڕۆمانی نەفرەت لە دۆستۆیڤسكی وایگوت»
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ناوی كتێب :نەفرەت لە دۆستۆیڤسكی
نووسینی :عەتیقی ڕەحیمی
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
بابەت :ڕۆمان
چاپی یەكەم :چاپخانەی (سەردەم) ساڵی 2013
لەكۆتایی ڕۆمانەكەدا پیرەی كاتب كە دادوەرە ،دوایین
پرسیار لە رەسوڵ دەكات :ئەرێ بەڕاست ،بۆچی پارەو زێڕو
زیوەكانت نەبردووە ،بەاڵم پرسیارێكی بێ وەاڵمە!...؟
عەتیق ڕەحیمی لە دوایین رۆمانیدا« :ن��ەف��رەت لە
دۆستۆیڤسكی» كە ساڵی  2012نووسیویەتی ،بەو دێڕەی
سەرەوە كۆتایی بەڕۆمانەكە دەهێنێت ،ئەوەش وەاڵمی ئەو
پرسیارەیە كە بەناو دادگاكانی ئیسالمیەكان بەدوایدا دەگەڕان،
كە رەسوڵ بۆچی «نەنە عالیە»ی پیرەژنی كوشت ،بەاڵم زێڕو
زیوەكەی نەبردووە.
«نەفرەت لە دۆستۆیڤسكی»ی رەحیمی نوسینەوەی
رۆمانی «تاوان و سزا»ی دۆستۆیڤسكییە ،بەاڵم لە كۆمەڵگەی
ئەفغانستان و لەژێر حوكمی هێزە ئیسالمییەكاندا ،ئەگەرچی
رەسوڵ هەمان كارەكتەری راسكۆلینكۆڤ ،سۆفیاش ،رۆڵی سۆنیا
دەبینێت ،بەاڵم پێناچێت رەحیمی توانیبێتی لە هەوڵەكەی
سەركەوتوو بێت لە گەڕانەوەی ویژدان ،هەقیقەت ،یەكسانی،
عەدالەت بۆ كۆمەڵگەی ئەفغانی.
 رێك لەوكاتەی رەس��وڵ ت��ەورەك��ەی ب��ەرزك��ردەوە تابیكێشێت بەسەری پیرەژنەكەدا ،رۆمانی تاوان و سزای هاتەوە
یاد ،راچڵەكی ،هەردوو قۆڵی كەوتنە لەرزین ...قاچەكانیشی
دەلەرزین ،تەورەكەی لەدەست دەرچوو ،كەوت بەسەری
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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نەنە عالییەدا...؟ «رەسوڵ زێڕو زیوەكان ،پارەكان ،سندوقەكەی
ژووری نەنە عالییەش جێدەهێڵێت و رادەكات.»...
تاوانێك ئەنجامدراوە ،بەاڵم رەسوڵی بكوژ خەیاڵی دەچێت
بۆ الی دایكی ،دنیای خوشكی ،سۆفیای دەستگیرانی ،چونكە
ئەو تاوانەی لە پێناو ئەواندا ئەنجامداوە...؟
رەس��وڵ ،خوێندكاری زانكۆ بووە لە یەكێتی سۆڤیەت،
بەاڵم هێشتا تاوانەكانی سوپای سوری وەكو تاوانەكانی
موجاهدینییەكانی لەیادە ،بەاڵم نە بەخەیاڵی كۆمۆنیستەكان،
نە ئیسالمییەكان ،بیری كردووەتەوەو هەنگاوی ناوە...
رەسوڵ لەو دەفتەرەی كە كاتی خۆی لە سۆفیای وەرگرتووە
ئەم دێڕانەی نووسی ،ئەمڕۆ «نەنە عالیە»م كوشت ...،بۆ ماوەی
ساڵێك و دوو مانگ دووربووم لێت ،ئیرت الی خێزانەكەم جێم
نە بووەوە ،لە كابول شەڕی براكوژی ...ئێستا دەستمكردووە بە
گەڕان بەدوای تۆدا ...بەاڵم نازانم بۆ كوێ چوویت..؟!
عەتیقی رەحیمی لەم رۆمانەدا دەیەوێت لەڕێگەی
كارەكتەری رەس��وڵ��ەوە چ راب���ردووی سۆڤییەتەكان كە
لەشفرۆشی كاری ئاسایی بوو ،چ لە سەردەمی موجاهدینەكان
تاوان بوو ،بەاڵم لە هەردوو حاڵدا ژنان قوربانی بوون ،بەاڵم
رەسوڵ تەنهاو تەنها دوای خۆشەویستی كەوتووە تا بگاتە
حەقیقەت و گۆڕینی سیستم ،رووهەڵامڵین ئەو بەربەستییەی
موجاهدینیەكانی خوڵقاندیان ،تەنانەت رەسوڵ نایەوێت
لەسزای كوشتنی ژنێك رزگ��اری بێت ،ئەگەر بە تێڕوانینی
مجاهیدینەكان گ��ەوادو لەشفرۆشیش بووبێت ،بەڵكو
دەیویست كۆمەڵگەی ئەفغانستان بگێڕێتەوە بۆ دۆخی
تەندروست...
بەپێچەوانەی بیركردنەوەی رەس��وڵ ،مجاهیدینەكان
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پێیانوایە كوشتنی ژنێكی گەواد ،ئەركێكی دیینییە و شایانی
سزا نییە ،بەاڵم بۆ رەسوڵ وەرگرتنی سزایە ،تا هەموو الیەك
ویژدانیان زیندووبێتەوە.
ژن كوشنت ،حەشیش خواردن ،حجابی زۆرەملێ ،سەپاندنی
دینی زۆرەملێ ،كوشتاری بەكۆمەڵ ...هەموو ئەوانە ئاسایی
ب��وون لەژێر دەستی مجاهیدینەكان ،ب��ەاڵم حەقیقەت
و عەدالەت ونن لەناو ش��ەڕی مجاهیدینەكان ،تانك و
تۆپەكانی هێزە ئیسالمییە كۆنزەرڤاتیڤەكان وەكو یەكێك لە
كارەكتەرەكانی رۆمانەكە دەڵێت «ئێستا رژێم گۆڕاوە ،ئەمڕۆ
هەر دەبەنگێك دەگریت دەیەوێت بێ لێكۆڵینەوەو بێ
دادگایی ،عەدالەت جێبەجێبكات» ،ئەمە قسەی یەكێك لە
كارەكتەرەكانە ،بەاڵم ناوەڕۆكی رۆمانەكەی عەتیق رەحیمیە.
نەنە عالیە منوونەی ژنێكی گەواد ،سووخۆر ،لەشفرۆش كە
كچان هاندەدات بۆ لەشفرۆشی.
تەنانەت راكێشانی سۆفیاش بۆ ئەو ماڵە وەكو خزمەتكار
بۆ دابینكردنی بژێوی ژیانی باوك و دایكی و داودی برای،
بەاڵم پێش تێوەگالنی سۆفیا رەسوڵ كۆتایی بە نەنە عالیە هێنا.
تاوانێك ئەنجامدراوە ،ب��ەاڵم مجاهیدینەكان هێشتا
ب��ەدوای كۆمۆنیستەكاندا دەگ��ەڕێ��ن ...رەس��وڵ دەستگیر
دەك��ەن و هەندێك كتێب لە ماڵەكەیدا دەب��ەن كە گوایە
هی بێ دینەكانەو پێیدەڵێن سەر بە چ الیەنێكی..؟ ئەمە
هەمان چیرۆكە كە عەتیق رەحیمی لە «خاك و خۆڵەمێش،
بەردی سەبوری ،هەزار ماڵ لە خەون و ترس» دەیوروژێنێت
كە ئەفغانستان بەدەستی كۆمۆنیست و ئیسالمییەكانەوە
هاڕدراوە.
چونكە یەكێك لە چیرۆكەكانی ،جانۆ لە رۆمانەكەدا
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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كۆمەڵكوژی خەڵكی گوندەكانە بەدەستی سوپای سورو
دەڵێت :خێزانەكەم بینی لەناو ئاگرەكەدا بوون بە قەرەبروت
و سەركردەی مجاهیدینەكان (پەروێز) منی گرتە خۆی...
لەم رۆمانەدا رەسوڵ لە هەموو الیەكەوە گەمارۆدراوە،
رۆستەم بە پارەیەكی زۆرەوە دێتە الی تا دڵی نەرم بێت،
دونیای خوشكی بدەنێ راز مۆدینی ئامۆزای هەمان تەماحی
لە دونیای خوشكی هەیە ،باوكی كوژراوە ،بارودۆخی ئابووری
خراپە.
بەاڵم ئەو پارەیەی وەریدەگرێت لە رۆستەم دەیداتە
مورادی برای سۆفیا ،كە دەزانێت بارودۆخی ئابووریان خراپە،
بەاڵم لە بەرامبەردا دایكی سۆفیا بە رەسوڵ دەڵێت :هاتووم
مبگرن من تاوانبارم ،پێیدەڵێن بڕۆ سبەی وەرەوە ،پیرەی
كاتب رەسوڵ دەڵێت :دەستامن لێبەردەو تۆ ناتوانیت ژیان
و گوزەرانی خۆت بەڕێوەببەیت ،چ جای كچەكەمان ...بەاڵم
رەسوڵ هێشتا سۆفیاو حەقیقەتی بۆ لە هەموو شت گرنگرتە.
رەسوڵ دەچێتە بنكەیەكی مجاهیدینەكان و دەڵێت:
«كوشتنی ئەو كەسانەی گەوادی دەكەن ،لەناو یاسای پیرۆزی
یەزدامنان بە تاوان لەقەڵەم نادرێت».
«وەكو كاتب پێ دەڵێت :تۆ بووی بەقوربانی تاوانەكەی
خ��ۆت« !...چیتدەوێت زیندانی بكەی ،ئەوەنییە رۆحت
زیندانی ناو جەستەتەو جەستەشت زیندانی ناو ئەم شارەیە».
ئەم دیالۆگە سادەترین و بەهێزترین خاڵەكانی رۆمانەكەیە،
كە ئاماژەیە بۆ هەزاران رەسوڵ كە زیندانی خۆیانن لە سایەی
زیندانی گەورە ،كە ئەفغانستانە لە سایەی مجاهیدینەكاندا.
پاشئەوەی دەچێتەوە الی حاكم بۆ دادگایی ،لێی دەپرسن
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سەر بە چ الیەنێكی ئ��ەوە بۆ ئێمە گرنگە ،گرنگ نییە
حیكایەتەكەت چییەو چۆنە...
دیارە كۆمۆنیستی..
رەسوڵ دەڵێت :گەڕاینەوە سەر هەمان ئاواز.
بەدرێژایی پەنجا ساڵی راب��ردوو دوو شتی گرنگ بووە
لەم واڵت��ەدا ،ئایا كۆمۆنیستی ،یان ئیسالمی ،كافری ،یان
موسوڵامن!...
بەاڵم لەواقعیدا هەردووكیان جگە لە درۆو جینایەت و
وێرانی و ستەم و سەنگە ساردو بێامفی ،هیچیان نەبەخشی
بە خەڵكی ئەفغانستان.
عەتیقی رەحیمی بۆ زیاتر روونكردنەوەی رووی ناعەدالەتی
موجاهدین و ئیسالمییەكان كە چەند ناعادل و نادادپەروەرن،
چیرۆكی یەكێك لەوانەی دەستگیركراون دەگێڕێتەوە.
ئەمە چی كردووە...؟
 قوربان ئەم پیرەمێردە كۆتری مەزاری پیرۆزی دزیوە،ئەم بەردەستە كە بە حاكمی وت ،ئەویش وتی :بنوسە،
بنوسە ،كە ئەوەیان سزای دزان وەردەگرێت ،دەبێت دەستی
ببڕدرێتەوە!..
عەتیق ،بەراودرێك دەكات لە نێوان رەسوڵ و پیرەمێردەكەدا
كە یەكەمیان كەسێكی كوشتووە و دووەمیان كۆترێكی دزیوە.
بەاڵم یەكەمیان هیچ سزایەكی نییە!..
ئەوە عەدالەتی مجاهیدینەكان نییە ،كە ڕەسوڵ دەبەنە
زیندان و تا رۆژی دوایی دەستی ببڕنەوەو دواتر لەسێدارەی
بدەن ،بەڵكو وازنەهێنانی رەسوڵە كە دەیەوێت بڵێت تا كەی
ناعەدالەتی ،تا كەی بێ یاسایی ،تا كەی بە ناوی دینەوە
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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چیتان پێخۆشە حەاڵڵە ،چیتان ال باش نەبوو حەرامە ،بەناوی
دەوڵەتی ئیسالمییەوە..
لە كۆتاییدا بڕیار دەدرێت رەسوڵ لەسێدارە بدرێت ،بەاڵم
پەروێز كە یەكێكە لە مجاهیدینەكان داكۆكی لە رەسوڵ دەكات
و دەڵێت« :جەنابی حاكم ،ئەمە راستە من چەندجارێك ئەم
پیاوەم بینیوە ،هاتووە پێمبڵێت ژنێكی كوشتووە كە گەوادە،
بۆ رزگاربوونی دەستگیرانەكەی لەدەستی ئەم ژنە».
بەاڵم تائێستا دیارنییە كەسی كوژراو كێیە ،لەكوێیە ،شایەت
نییە ،بەڵگە نییە.
پاش بێنەو بەردەیەكی زۆر كە ب��ڕی��اردەدەن رەسوڵ
لەسێدارە بدرێت ،پەروێز دەڵێت« :هیچ تاوانێك رووینەداوە،
بەڵكو خەیاڵەو وەهمی تاوانە تەنها لە پێناوی ئەوەدایە ،كە
وامان لێبكات بیر لە كردەوەكانی خۆمان بكەینەوە».
لە كۆتاییدا.
سۆفیا دێت بۆ الی تا بەیەكەوە بڕۆن بۆ شوێنێكی دوور!.
رامۆدێنی دێت و دەڵێت :دەتەوێت ئەم واڵتە سۆزانییە
بگۆڕیت..؟
عامر سەالم ،موشتەری نەنە عالیەی گەواد دێت و دەڵێت:
ئەو پارەو زێڕو زیوەی نەنە عالیەت چی لێكرد...؟
خەڵكی چاوەڕێی لەسێدارەدانن ،بەاڵم پەتەكە دەپچڕێ،
پەروێز دەكەوێتە خوارەوە!...
كاتبەكە دێتە الی و بە رەسوڵ دەڵێت :بەهۆی تۆوە یەكێك
لە سەركردە مجاهیدینەكان بە پەتی سێدارە خۆی خنكاندو
حاكمەكان لەسەر كارەكانیان دوورخرانەوە.
دوایین پرسیاری كاتبەكە لە رەسوڵ ئەوەیە «ئەرێ بەڕاست
بۆچی پارەو زێڕو زیوەكەت نەبردووە؟!
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نەونەمامە لەچك سوورەكەم
قوربانی
یان رێبەریكردنی شۆڕشی عەشق

ناوی كتێب :نەونەمامە لەچك سورەكەم
بابەت :رۆمان
نووسەر :جەنگیز ئەیتامتۆف
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :تۆفیق عەبدول
ساڵی چاپ2004 :
الپەڕە148 :
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* كات :چەند وەرزی سارد…
*شوێن :دێهاتە دوورە دەستەكانی (تیان شان -لەقەرقیزیا)
*رووداو :گەڕان بەدوای عشقێكی حەقیقیدا -قوربانیدان
لەپێناو عەشق دا
رۆمانی (نەونەمامە لەچك سورەكەم) كە لە نوسینی
(جەنگیز ئەیتامتۆف)ە وەكو خۆی دەڵێت :گێڕانەوەیەكە
ل��ەپ��اش ئ���ەوەی سەفەرێك ب��ۆ الدێ دوورەدەس��ت��ەك��ان
دەیخوڵقێنێت.
نوسەر لە سەرەتادا كە ناوی ناوە (لەجیاتی پێشەكی)
كورتكراوەی رۆمانەكە بەو قەدەرە دەستپێدەكات ،كە لەگەڵ
كابرایەكی شۆفێری لۆری دیالۆگێك پێكدەهێنن ،بەمشێوەیە
كە دەپرسێ :ئەو جارە بۆ هەڵتنەگرتم؟
چونكە ك��وڕەك��ەم چ��اوەڕێ��ی دەك��ردم و دەب��وو ئەوسواربكەم!..
(دەبێ سەرگوزشتەی ئەم شۆفێرە چی بێت؟ دەبێ ئەو
كوڕە كێ بێت :دەبێ رووداوەكانی ناو ئەم رۆمانە چی بن…؟
ئ��ەوەن��دەی من سەرنجی ئەم رۆمانەم داوە ،دەڵێی
رۆمانێكی كوردییەو نوسەرەكەی بەسەرهاتی ناوچەیەكی
كوردستان ،رسوشتی كوردستان ،باس لە كولتوری كورد دەكات.
بۆیە هەرگیز پێم وانییە داڕێژرابێت ،ئەوەندەی نزیكە لە
واقیعی هەموو كۆمەڵگەكانی ئەم سەرزەمینەو بەتایبەتی
كورد.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئەگەر قسە ئەوەبێ ق��ەدەر چارەنووسی ئینسانەكان
دەنوسێتەوە ،دەب��وو (ئەلیاس) و (ئاسیل) ملكەچی ئەم
قەدەرەبن ،هەروەكو ئەلیاس خۆی دەڵێت :ئەو شتەی كە
روویدا ،هەرگیز لەخەیاڵی كەسدا نەبوو !!..ئەوكاتە تازە لە
خزمەتی سەربازی گەڕابوومەوە ،لە سەربازیدا لە بەتالیۆنی
گواستنەوە بووم ،پێشرتیش دوای ئەوەی دە ساڵی خۆیندنم
تەواوكردبوو ،شۆفێری لۆری بووم ،بە منداڵیش بەهەتیوی
لە هەتیوخانە بەخێوكرابووم ،عەلی بەگ جانتۆرینی هاوڕێم
ساڵێك پێش من تەرسیح ببوو لە وێستگەی ئۆتۆمبێلی
بارهەڵگری (ریباچیە) كاری دەكرد ،یەكسەر بە جانتاكەمەوە
چووم بۆالی ئەو…!!
ئەلیاس وەكو خۆی دەڵێت ،لەهەتیوخانە بەخێوكرابوو،
بێگومان ئەمەش الی نوسەر ئەو كارەكتەرەیە ،كە دەبێ
رۆڵی كەسێتێكی شكستخوارد و پڕقەدەر ببینێت .كەسێتییەك
(لەهەتیوخانەوە بۆ سەربازی -بۆ شۆفێری بۆ نەهامەتی و
قەدەرو شكست).
سەرەتای گرێچنی رۆمانەكە لەو رێگایە دەستپێدەكات
كە ئەلیاس رۆژانە باری پێدادەبات بۆ گوندەكان ،تا رۆژێك
كچێك لەگەڵیدا سەردەكەوێت و دەڵێت :من ناوم (ئەلیاس)
ەو كچەكەش دەڵێت :من (ئاسیل)م.
هەمیشە كلتورو داب و سونتەكانی الد ێ زۆر جیاوازترن
لە كلتوری شارەكان ،ئەم حاڵەتەش پێدەچێت لە زۆربەی دنیا
بەتایبەتی لە واڵتانی دواكەوتوودا زۆر لێكبچێت.
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بۆیە ئ��ەوەی لەالپەڕە ( )25دا دایكەكەی بە ئاسیلی
دەڵێت :هیچ جیاوازیەكی نییە لەو دیالۆگەی لە نێوان دایكو
كچێكی الدێی كوردستان -یان ئێرانەوە دروستدەبێت.
(پیرێژنێك هاتە سەرجادەكەو هاواری كرد :ئاسیل ئەوە لە
كوێی چەتیوو؟ راكە كچێ بەپەلە خۆت بگۆڕە…
خوازبێنی كارت هاتووە…!)
گۆتەی فەیلەسوفی ئەڵامنی پێیوایە خۆشەویستی
چارەنوسە! ئەو سوتفەیەو دیداری ئاسایی نێوان ئاسیل و
ئەلیاس ،چارەنووسێكە خۆشەویستی نێوانیان دیاریدەكات
و دوو عاشق ،عشقێك دەخوڵقێنێت كە زۆر ماناو دەاللەت
لەخۆدەگرێت.
مانایەك كە پڕە لە عشق و ئەوین و توڕهەڵدان لە
دابونەریت و سوننەتەكانی الدێ و كۆمەڵگەی كشاوەرزی.
مانایەك كە جورئەتی كچێك -یان رەگەزی مێینە بەرجەستە
دەكات لە پێناو عەشقو خۆشەویستیدا.
تا ئەو رادەیەی ئاسیل ،كچێكی نەخوێندەوارو الدێییە.
سەركردایەتی یەكەمین راپەڕینی كۆمەاڵیەتی دەكات و
مل بۆ داواو مەرجەكانی كۆمەڵگەیەكی پاسیڤ نادات و لە
عەشقەوە وەكو (حەوا) سەركردایەتی یەكەمین یاخیبوون
دەكات ،ئەو لە بەهەشت و ئەم لە الدێ لە سوننەت ،لە
كۆمەڵگە ،لە الدێ و تەنانەت لە خێزانەكەی خۆیشی و
ئامادەیی تێدایە قوربانی بۆ بدات.
نوسەر لە یاخیبوونی ئاسیلەوە ،مانایەك دەدات بە
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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گەورەیی ژن و رۆڵی بەرجەستەی ئەو ،مانەیەك دەدات
بە ئازادی و مافەكان و البردنی ستەم و چەوساندنەوەی
ئینسانو رەمزی ئەم یاخیبوون و شۆڕشەش لەناو رۆمانەكەدا
(ئاسیل)ە.
دیارە هەر لە یەكەم نیگاوە (ئاسیل) عاشق و ئینسانێكی
راستگۆیە ،بەاڵم مەعشوقەكەی ئینسانێكی راراو دوودڵ
و بەگومانە ،تا ئەو رادەی��ەی كەسێك دێت و دەیەوێت
عەشقەكەی بكاتە سەراب.
(كادیچا) ،كچێكی شۆخ ،بەرپرسی دەرچوون و هاتن لە
نوسینگەكە لە ئەلیاس دەپرسێ ،ئەوە چییە لەوانەیە یەكێكی
تر دڵی بردیت؟
سەفەری دوایی ئەلیاس بۆ الدێ ب ێ دیداری ئاسیل زۆر
خەیاڵی جوان دروستدەكات ،تا ئەو رادەی��ەی حەزدەكات
هەمیشە لە نێوان ئەو رێگایەدا كاربكات بۆ بینینی ئاسیل ،تا
رۆژێك دەیبنیێ و دەپرسێ؟
كەی ئەتگوێزنەوە؟
بەم زوانەجارێكی تر یەكرتی نابینینەوە
نازانم ،بەڵكو -ل()34دابونەریتە سوننەتیەكانی الدێو كۆمەڵگە داخراوەكان ،تا
سەرئێسقان دژی مافی ژنانو مافە ئینسانیەكانن و هێشتا لە
زۆربەی دنیا خێڵ و ئاغاو عەشیرەت و باوك ،قسەی رەهایان
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هەیەو قسەی دڵی خەڵكی ترو بەتایبەتی هی كچەكانیان
دەكەن.
هێشتا بەشوودانی كچان و گەورە بەبچووك و مارەیی و
شیربایی و كۆمەڵكوژی ،بەشێكی گەورەی ئەم كۆمەڵگەیانە
پێكدەهێنێت ،بۆیە نوسەر لەالپەڕە ()35دا دەڵێت( :باوكی
ئاسیل بیری لەوە نەكردبووەوە بێجگە لەم خزمانە بیدا بە
كەسی تر) بەردەوامی عەشقێكی پڕ نیگا ئەوە دەخوڵقێنێ ،كە
ئاسیل بڵێ :بۆیە زانیم هاتووی بۆ ئێرە جێ تایەی لۆریەكەتم
لەسەر جادەكە دی (ل)42
زۆرب��ەی هێامو دەاللەتە پڕسیحرو جوانەكان لەناو
رۆمانەكەدا قسەی ئاسیلن ،ئەمەش دەاللەتە بۆ ئەوەی كە
عەشق بە گشتی و لەناو ئەم رۆمانەدا الی رەگەزی مێینە پڕ
لەجوانی و سیحرو ئەفسووناویرتە.
یەكێكی تر لە خەسڵەتەكانی نوسەری ئەم رۆمانە
(جەنگیز ئەیتامتۆف) ئەوەیە زۆر بە وردی وەسفی رسوشت
وێنەكانی دەكات ،بەشێوەیەك كە لەكاتی خوێندنەوەدا وا
هەستبكەیت لەناو واقیعدایت و نوسەر ئەمكارەی زۆر
ئاگایانە ئەنجامداوە ،ئەم فۆرمەم بەدیقەتر لە نوسینەكانی
یەشار كەمالدا بینیوە ،بۆ منوونە (ئەینتامتۆف) لەالپەڕە
( )43دەڵێت( :شەماڵ ئەیدا لەروومان ،ئەوان بەرەورووی
ئێمە و ئێمە بەرەورووی ئەوان ،رۆژ بە رۆژ سنگی ئاسامن
بست بەبست لەگەڵامن ئەهات و بەجێی نەئەهێشتین
و پێئەكەنین ئەتریقاینەوە ،هەوا بۆنی سێپەڕەو كەنێرەی
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئەهێناو پڕبەسییەكامنان هەڵامن ئەمژی ،پۆڕێك لە گوێی
رێگاكە چینەی دەكرد).
كارەساتەكە لەوكاتەوە دەستیپێكرد كە (ئاسیل) بڕیاریدا
رەدووی ئەلیاس بكەوێت.
ئ��ەگ��ەر چ��ی دەك��رێ��ت بڵێن مەغزاكانی پشت ئەم
رەدووكەوتنە زۆر جوانن ،یەكەم ئاسیل دەیەوێت بچێتەوە
بەگژ ئەو سوننەتە دواكەوتووەی الد ێ و كۆمەڵگەكەیدا ،كە
بێ ویست و ئیرادەی خۆی لە كوڕێك مارەكراوەو دەیەوێت
بە رەدووكەوتنی ،یاخیبونێكی ئینسانی بخوڵقێنێت.
دووەم :عەشقو خۆشەویستی ئەو بۆ ئەلیاس ،فاكتەرێكی
تری پشت رەدووكەوتنی ئاسیلە ،ب ێ ئەوەی هەموو ئەو
مەترسیانەی كە لە داهاتوودا بۆی دێنەپێش ،تووشی گومانی
بكەن ،ئەمەش سەركەوتنی ئیرادەیە بەسەر قەدەردا ،بەاڵم
كارەساتی ئەم دوو عاشقە لەوكاتەوە دەستپێدەكات ،كە
یەكەم درۆ لەالیەن ئەلیاسەوە دەكرێت و دەڵێت :هەرگیز
رێگا نادەم هیچ كەسێك دڵتەنگت بكات (ل)46
كەچی خودی ئەلیاس سەبەبی ئەوەیە ،كە بۆ هەمیشەو
لە ژیانیدا ئاسیل هەر دڵتەنگ بێت و شومرتین قەدەر
چاوەڕێی بكات.
پاش رفاندنی ئاسیل ،یەكەم زەماوەندی نێوانیان هەر
لە نوسینگەكە سازكرد و هەرلەوێدا (جانتای) هاوڕێ بۆ
توڕەكردنی (كادیچا) بە ئەلیاس دەڵێت :ئای كە زۆڵیت ،ئەمە
رفاندووتە…؟
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لەالپەڕە()25دا ئەلیاس دەڵێت :هەمیشە ئاسیل چاوەڕێم
بوو تا نەڕۆیشتامیەوە ،خەوی لێنەدەكەوت ،بەاڵم دواتر
دەركەوت سكی هەیە ،تا كوڕێكامن بوو دواتر كوڕەكەمان
ناونا (سامات) ژن و مێردێكی بەختیار بووین ،بەاڵم تازە
سودی چییە ،فریشتەیەك بەرێكەوت لەرێگا ناسیم ،لێی
جیابووەمەوە…!!
یەكەم دووركەوتنەوە بۆ خۆی كاریگەری جوانرتی هەبوو
لەسەر عەشقەكەی نێوانیان و وایكرد هەمیشە لەبیری
ئاسیلدا بێ ،بەاڵم ئەم جوانیانە زۆر ناخایەنێ تەنها لەدوو
دیالۆگی نێوانیان ،جیاوازی گەورەیی ئەم دوو عەشقە باشرت
دەردەكەوێت.
ئەلیاس دەڵ��ێ��ت :ن��ەم ئەویست ه��ەم��وو شتێك بۆ
هاوسەرەكەم بگێڕمەوە.
بەاڵم ئاسیل دەڵێت :لەخۆشیاندا ئەگریم ،كە چاكبوویتەوە.
(ل)61
عەشقی ئاسیل تا دەهات گەورەتر دەبوو ،هەموو ئەگەرو
گومانەكانیش لە ناپاكی ئەلیاس باشرت دەردەكەوتن ،ئەمەش
بۆخۆی كارەساتێك بوو كە چاوەڕوان نەكراو بوو ،بەشێوەیەك
كە قوربانیدەری عەشق دەب��ووە قوربانی و عاشقێكی
ساختەش دەبووە جەالد.
پێش ئ��ەوەی قەدەرێكی شوم چاوەڕێی ئاسیل بكات
ئەلیاس دەڵێت :بەم زووانە دەچینەوە بۆ ماڵی باوكت ،بۆ
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ئاوایی ،بێگومان لێامن دەب��وورن ،چونكە ئەیكەنە خاتری
(سامات)…!!(ل)62
ئیرت لەو شەوەوە كە (ئەلیاس) الی (كادیچا) خەوت و
دەمی خستەناو دەمی ،كادیچا بە رووتی الیەوە خەوتبوو،
پێی وت :ئەلیاس ئیرت بێ تۆ ناژیم ،تۆ بۆ منیت -تۆ هەمیشە
هی من بوویت ،لەوە زیاترم ناوێت كە تۆ خۆشتبوێم ،ئەلیاس،
هیچی تر نازانم ،هەرگیز وازت لێناهێنم ،تێم ئەگەیت؟
هەرگیز كۆڵت ڵێنادەم (!!..ل)58
كادیچا دێت و یەكەم عەشقی بێ وێنەی قەرقیزستان
دەكاتە جەنگێكی درێژخایەن ،لە نێوان كچێك كە هەموو
ژیانی ك��ردە قوربانی پیاوێك و دەستبەرداری خێزان و
كەسوكاری بوو بەخاتری ئەلیاس ،ب��ەاڵم ئەلیاس یەكەم
كەسە كە خیانەتی لێدەكات و شەوانە ئیدی ناچێتەوە الی
بۆ ماڵەوەو ساماتی لەبیرچۆتەوە ،هەرگیز ئەو بەڵێنەی كە
بە ئاسیلی دابوو ،نەیربدە سەرو یەكەم خیانەت لە پیاوێكی
سپڵەوە بوو.
ئەحالم مستەخامنی دەڵێت :برسێتی سۆز ،هەستێكی
هێندە سامناك و بەسوێیە تا بەشێوەیەك لە شێوەكان
لەناوتدەبات و بەردەوام لەناخیشەوە داتدەوەشێنێت.
ئەلیاس و خیانەتەكانی ئەوەندە پەرەی گرتبوو ،كە شەوانە
ئیدی دەچووەوە ماڵی كادیچا وەكو ئەلیاس خۆی دەڵێت:
لە تەكیا هەستم بە ئارامی دەكرد ،وا تێئەگەیشتم كە تەنها
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كادیچا خۆشی ئەوێمو لێم تێدەگات ،هەوڵم ئەدا خێرا لەماڵ
دەربازبم ...ئەی ئاسیل؟!
ئاخ دەستی شكاوم نەمزانی بەو رۆحسوكی و دەروون
پاكییە لەماڵەكە دەرم دەكات ،نەمدەتوانی خۆم بخەڵتێنم،
ئەمزانی من شایانی ئەونیم ،هەرچی لەگەڵدا ك��ردووم
بەزایەچوو ،یەكجار سەرزەنشتی نەكردم.
ئایا الوازبووم ،بەزەیی پێدا ئەهامتەوە -یان بەپێچەوانەوە
بە مەبەستی دەست لێبەرنەدان و بڕوای بەمرۆڤ بوو؟ بەاڵم
بێگومانم چاوەڕێی ئەوەبوو بەخۆمدا بچمەوەو بێمەوەسەر
رێی راست ،وەك جاران چۆن بووم ،بەاڵم باشرت وابوو ،لێم
بێزار بووایەو سەرزەنشتی بكردمایە بۆ ئەوەی ناچارم بكات و
راستی و دروستی نهێنیەكەی ال ئاشكرا بكەم)95( .
ئەم پەرەگرافەی سەرەوە ،پڕە لە راستی و درۆكانی ئەلیاس،
راستی لە پێناو داپۆشینی درۆكانی و لە پێناو هێنانەوەی پاساو
بۆ خیانەتەكانی ئەو ،لە كاتێكدا هەست بە ئارامی بكات
لەگەڵ كچێكی ترو وا بزان ێ كادیچا خۆشیدەوێت ،لەكاتێكدا
ئاسیل هەمیشە ،شەو تا بەیانی چاوەڕوانی تەقەی دەرگای
ئەلیاس بكات ،كە وادەزانێ ئێستا اللەرێگا پڕ مەترسییەكاندایە
بەبارەوە ،بەاڵم راستی ئەوەیە كە ئەو لەتەك كچێكی تردا،
رۆژ دەكاتەوە ،بۆیە لەم پەرەگرافەدا خوێنەر تێدەگات،
كە هەر لە سەرەتاوە ئەلیاس عاشق نەبووەو عەشقیشی
نەزانیوە ،لەمبارەیەوە ،ئەریك فرۆم ،دەڵێت :ئەگەر یەكێكت
خۆشبوێت ،بەاڵم تۆ نەبیتە مایەی خۆشەویستی الی ئەو،
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئەوكات خۆشەویستەكەتان بێدەسەاڵتەو ئەنجامەكەی
ناخۆشییە.
بەڵی ئەنجامی ئەو عشقەی كە ئاسیل بووە قوربانی ،بووە
ناخۆشی و شكست ،دەرئەنجام
(بۆبەیانی رۆژی دوایی گەڕامەوە ،كەس لەماڵ نەبوو،
دەرگا لەسەر پشت بوو ،رامكرد بۆ الی جێگەكەی ،سامات
كەسی تیانەبوو(!...ل)98
كاتێك ئەلیاس چووە نوسینگە ،كادیچای بینی وتی :دوێنێ
كچێك هات و قسەم لەگەڵ كرد ،دڵم خەبەریدا ئاسیلەو دواتر
وتی :راستە شتی واهەیە؟
بەڵێ وایە هەموو ئەو شتانە راسنت و ئەلیاس الی مندەخەوێت(!!..ل)100
دەكرێت لێرەدا خوێنەر زۆر بەقوڵی رۆبچێتە ناخی
رۆمانەكەوەو بەدوای ونبوونی ئاسیلدا وێڵبێ… ،كەسێك
كە جارێك قوربانی و جارێك غ��ەدر لێكراو و جارێك
خیانەتلێكراو…ئێستا بۆ كوێ چووە؟
ئایا گەڕاوەتەوە بۆ ماڵی دایكی؟ ئایا دێتەوە ماڵەكەی خۆی
كە هیچ مانایەكی ژیانو عەشق و جوانی بۆئەو تێدانەماوە.
ئاسیل هێشتا مرۆڤێكی سەركەش و یاخیبوو و بوێرە ،ئەو
لەترسا راینەكرد ئەوە هێشتا بەدوای عەشقێكی حەقیقیدا
وێڵە ،چونكە یەكەم هەنگاویشی ،قوربانیدان بوو لە پێناو
عەشقدا.
ئەو هێشتا بڕوای بەوە هێناوە ،كە مەرج نییە ،یەكەم
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هەنگاو زیندووبێ ،بەاڵم دەبێ هەمیشە ب��ەدوای عشق
و سەركەوتندا وێڵبێت ،بۆیە هەرگیز ئاسیل نایەوێت
بگەڕێتەوە بۆ زیندانێك كە باوك و دایكی دروستیان كردووە،
ئەو دەیەوێت ئازادو رەهابێت بۆ گەڕان بەدوای عەشقی
حەقیقیدا ،كە ئیلهامی ژیانی ئەوە.
ئەلیاس ،دواتر لەكادیچاش جیابووەوە.
(ل )107دا (ئەلیاس لە خوشكەكەی ئاسیل دەپرسێ:
ئاسیل لەكوێیە؟
ساڵی جارێك لەگەڵ مێردەكەیدا دێنەوە ،دایە ئەوەندەیخۆشدەوێ .ئەڵێت پیاوی چاكە!..
دەبێ ئەوە بڵێم نوسەر رۆمانەكەی وا چینوە ،خوێنەر
ناتوانێ بەدوای ئەنجامەكەیدا وێڵ نەبێت.
قەدەر وادەكات ،ئەلیاس لە یەكێك لە رێگا دوورەدەستەكان
لێی بقەومێت و بچێتە ماڵی ئاسیل و مێردەكەی بناسێت و
سامات ببینێتەوە.
دەبێ مرۆڤ لە شەرمەزاری زیاتر هەست بە چی بكات،
كاتێك دەكەوێتە بەر هەڵوێستی وا.
دواین دیدارو قسەی نێوان (بایتیمێر و ئاسیل و ئەلیاس)
ئەوەبوو بایتمێر وتی :ئەگەر ئاسیل بڕیاریداوە بڕواتەوە
ئەمەو ێ بەدەمی خۆی پێم بڵێ ،با بە ویژدانێكی پاكەوە
بڕوات و ماڵئاوایی لە كوڕەكەم بكەم!!..
بەمشێوەیە ئاسیل بڕیاریدا بۆهەمیشە لەگەڵ بایتمێرو
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سامات بژی و هەرگیز بیر لە گەڕانەوە نەكاتەوە بۆ الی
ئەلیاس ،چونكە ئەوەی ئاسیل دەیویست پێ گەیشتبوو كە
عەشقێكی حەقیقی و ئینسانی بوو ،پڕبوو لە ئاسوودەیی
بۆی ،ئەگەرچی زامەكانی پێشوو هێشتا زاماربوون هەمیشە
كۆمەڵێك بیرەوەری دەهێنێتەوە خەیاڵ ،ئاسیل بۆ ئەوەی
خوێنەر باشرت لە رۆمانەكە تێیبگات پێویستە (نەونەمامە
لەچك س��ورەك��ەم)ی جەنگیز ئیتمتاتۆف بخوێنیتەوەو
دەستخۆشی لە وەرگێڕە كوردیەكەی (تۆفیق عەبدول) بكرێت
كە یەكێك لە باشرتین رۆمانەكانی جیهانی كردۆتە كوردی.
دواین رستەكانی رۆمانەكە لەزمانی ئەلیاسەوە.
«دڵ لە دڵ مەدە ،من پیاوێك نیم ،لێبومبەوە ،زۆرنابات ژن
دەهێنمەوە ،وەكو هەموو پیاوێكی تر ئەبم بە خاوەنی ماڵو
منداڵو دۆستو برادەریش پەیدا ئەكەمەوە.
تەنیا یەك شت نەبێت كە (لەدەستم چوو)ە هەتاهەتایە
دەستم ناكەوێتەوە ،تا ئەو رۆژەی دواهەناسە ئەدەم و شۆڕم
ئەكەنەوە ناوگۆڕ ،ئاسیلم لەبیرناچێتەوە ،خوات لەگەڵ ئاسیل.
خوات لەگەڵ ئەی نەونەمامە لەچك سورەكەم ،خوات
لەگەڵ دڵەكەم ،هیوای كامەرانی و خۆش گوزەرانیت بۆ
دەخوازم».
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هەزار خۆری درەوشاوە
مێژووی
چەوسانەوەی مریەم و لەیال

ناوی كتێب :هەزار خۆری درەوشاوە
بابەت :رۆمان
نووسینی :خالید حوسێنی
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
ساڵی چاپ1 201 :
الپەڕە580 :
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جەهەننەم چییە؟
جەهەننەم لەكوێیە؟
جەهەننەم بۆ كێیە؟
رۆمانی ه��ەزار خ��ۆری درەوش���اوەی -خالید حوسێنی
ئەفغانی ،وەاڵمی ئەم پرسیارانە دەداتەوە ،كە ئەفغانستان
لە()1959و رابردوودا ئەو جەهەننەمەبووە كەباسدەكرێت.
مریەم و لەیال ،دوو كچ و دوو بەدبەخترتین ئینسانی ئەم
سەر زەمینەن بێئەوەی خۆیان دەستییان لەم قەدەرە شومەدا
هەبێت -كە لە چارەیان نورساوە.
مریەم هەمیشە پێیدەوترا (حەرامزادە) نەیدەزانی مانای
چییە ،بەاڵم نەهامەتییەكانی مریەم لەوكاتەوە دەستیپێكرد
كەزانی ئەم بەشێوەیەكی ناشەرعی هاتووەتە دنیاوە.
مریەم ئەگەرچی كچی جەلیل بوو ،بەاڵم ئەو هەرگیز
س ێ ژنەكەی تری جەلیل و نۆ منداڵەكەی تری نەدیبوو كە
بەحساب دەبوو خوشك و برای بن ،بەاڵم نەیدەزانی بۆ؟
(نانا) دایكی مریەم هەمیشە خەیاڵی قوڵی دەكردنەوە
لەبەرامبەر ئەو سوكایەتی و غ��ەدرەی لێیكرابوو ،جەلیل
بەچاوێك سەیری دەكرد -كەئەو كۆیلەیە.
باوكیشی ه���ەرزوو حاشای لێكردو باروبنەی خۆی
پێچایەوە -بەسواری پاسێك بۆ ئێران رۆیشت ،چونكە پێیوابوو
ئابڕووی چووە.
نانا ،دەی��وت :هەندێكجار خۆزگە دەخ��وازم باوكم ئەو
غیرەتەی هەبوایە یەكێك لەچەقۆكانی خۆی تیژبكردایە تا
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئابڕووی خۆی بكڕیایەتەوە ،دەشیوت :ئەو غیرەتەی نەبوو
تاكارێكی ئابڕومەندانە بكات ،...بەرپرسیارێتی ئەوكارە بگرێتە
ئەستۆ.
ئەمانە دوای ئەوەهات كە(نانا)ی كارگوزاری جەلیلی
دەوڵەمەند ،كاتێك سكی لە جەلیل پڕبوو و دواتریش حاشای
لێكردبوو وتبووی گوایا (نانا) خۆی داوە بەسەریدا.
رۆمانی (ه��ەزار خۆری درەوش��اوە) حیكایەتی مێژووی
سوكایەتیكردنە بەژن لەسەدەی بیستدا .حیكایەتی رەنج و
ئازارو مەینەتی مریەم و لەیالیە لە ئەفغانستان ،بەاڵم ئەوە
رەوشی ژنانی سەر ئەم زەمینەیە كەژن تیایدا چەوساوەیە.
بۆئەوەی ئینسان هەست بەغەدربكات تاترپەكانی دڵی
پێبزانێت ،بۆئەوەی ئینسان لەمانای ژن بوون و غەدرو
سوكایەتی تێبگات -دەب � ێ حیكایەتەكانی ئ��ەم رۆمانە
بخوێنێتەوە.
ئەم ڕۆمانە لەو هەزاران چیرۆكە ناچێت كە رۆمانسیانە-
رۆماننوس دەینوسێت.
لەوچیرۆكانە ناچێت خوێنەر بخاتە ناو گومان و دوودڵی،
كە ئایا ئەمە هەقیقەتە -یان خەیاڵە؟
خالید حوسێنی نوسەر ،هێندە وورد ئەم سیحرانەی پەی
پێربدووە ،مرۆڤ لەهەر حاڵدا ناتوانێ خۆی لەم سوكایەتیەی
ژن دەربازبكات.
من پێموایە رۆماننوسین لەوە دەرچووە تەنها رووداوێك
بگرێتەوە ،كە زۆرج��ار بەرهەمی زیهنیەتی نوسەربێت-
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پاڵەوانەكانی لە دەرەوەی واقیعەوە هێرنابن و بكرێنە
سوپەرمان و بەخوێنەر ئاشنانەبن.
لەوە دەرچ��ووە قسەكان هێندە رۆمانسینب ،خوێنەر
هەستبكات خۆزگە یەكێكبێت لەپاڵەوانە دروستكراوەكان-
یان پاش تێپەڕبوونی زەمەن رووداوەكان وەكو یادەوەریش
نەمێننەوە.
نەخێر رۆمانی هەقیقی ئەوەیە لەبەردەستامندایە
(هەزار خۆری درەوشاوە) دەكرێت وەكو منوونەی رۆمانێك
سەیربكرێت ،كە لێوانلێوە لەهەقیقەت و بەسەرهاتی
واقیعی ژیانی واڵتێك و ژنان و خەڵكی و نەهامەتییەكان.
رۆمانێكە بۆئەوەی چەوساندنەوەی ژن��ان بناسی و
رووشانی شعورو كەرامەتیان تێبگەی و لێستاندنەوەی
ئیرادەو تواناكانیان بزانی.
بۆئەوەی تێبگەی مانای ژن ب��وون چییە؟ بۆئەوەی
لەموعانات و پڕ چەرمەسەرترین زیندەگی ئینسانی ژن
تێبگەی لەم سەر زەمینە.
بۆئەوەی ئەوەی كە نایزانێ سەبارەت بەژن و سوكایەتی
و رۆحی جوانی ،جەربەزەیی ئەو بەرامبەر بەجەوری
ڕۆژگار ،ناعەدالەتی و نایەكسانی ،دڵڕەقی پیاوان ،سیستم
و كۆمەڵگە و دین و مەزهەب ،حزبی ئیسالمی و ئیسالم و
ئایدۆلۆژیا.
دەبێ ئەم رۆمانە بخوێنێتەوە...؟
رەنگە لەم ڕۆمانەوە تێبگەین ژن بوون مانای چییە؟
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ژنبوون گەورەترین نەهامەتییە لەكۆمەڵگەدا -یان وەكو
(نانا) دەیگوت :پەنجەی تاوانباركردنی پیاویش هەمیشە
رووی لەژنە.
(نانا) پێش ئەوەی ئەم كارەساتەی بەسەربێت و بەناشەرعی
سكی لە جەلیل پڕبێت ،توشی ئ��ەم نەهامەتییەبێت،
لەتەمەنی پانزە ساڵیدا -ئەوەندەی نەمابوو شووبكات ،وەكو
خۆی دەڵێتت :خوازبێنیكەرەكە كوڕێكی الوی تووتی فرۆش
بوو :دیاربوو ئەوە یەكەمجار بوو لەهەموو ژیانیدا هەستی
بەخۆشی كردبوو ،بەاڵم كاتێ تووشی ئەوەبوو كەجنۆكە بچێتە
لەشییەوە -ئیرت كوڕی تووتی فرۆش وازی لەهاوسەرگیری نانا
هێنا ،كاتێكیش تووشی كارەساتە چاوەڕوان نەكراوەكەی ژیانی
هات ،جەلیل كوڵبەیەكی بەنهێنی بەكوڕەكانی بۆ دروستكرد،
نانا دەڵێت :ئەو رۆژەی مریەمی بوو -رۆژێكبوو بەتەنیا
كەس نەبوو یارمەتی ب��دات ،نەخوشك نەبرا ،نەمامان و
نەدراوسێ ،...تەنها خۆیی و خۆی ،...دوو رۆژ لەسەر ئەو
زەوییە ساردو سڕە بەتەنیا بەژانەوە دەتلێتەوە ،تائەو ساتەی
مریەم دێتە دنیاوە.
ه��ەزار خ��ۆری درەوش���اوە بە لەدایكبوونی منداڵێك
بەپێچەوانەی هەموو سوننەت و بەهاكانیانەوە .نەك نابێتە
مایەی خۆشبەختی جەلیل و نانا (باوك و دایكی)
نەك پێچەوانەی زۆر لەوچاوەڕوانیانەیە كە تامەزرۆیی
لەدایكبوونی كۆرپەیەكن -تاخێزان و كۆمەڵگە بگۆڕێ ،النی
كەم چەند كەس خۆشحاڵ و بەختەوەربكات.
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بەپێچەوانەوە رۆماننوس زۆر زیرەكانە لەدایكبوونی
مریەمی تەوزیفكردووە بۆ حیكایەتێك كە لە ح��ەواوە
دەستپێدەكات .كە ژن هەرگیز لەكۆمەڵگە دواكەوتووەكاندا
نەبووەتە مایەی خۆشبەختی و ژیان و شادی و سەربەستی.
بەڵكو لە رووداوی لەدایكبوونی مریەمەوە پێامن دەڵێت:
ئەمەیە دنیای ژن ،ئەمەیە سیستمی پیاوساالری و دڵڕەقی
پیاوانێك لەكۆمەڵگە ناتەندروست و دواكەوتووەكاندا -كەژن
نەك هەر دەچەوسێتەوە ،بەڵكو سوكایەتی و قەهرو عەزاب و
لێستاندنەوەی زۆربەی مافەكانی بەرجەستە دەبێت.
بگرە زۆرجار ئەم سوكایەتییە لەالیەن هاوڕەگەزەكانییەوە،
واتا لەالیەن ژنانەوە بەرامبەر بەژن دەكرێت ،وەكو چۆن
ژنەكانی تری جەلیل بەكچە رەزا قورس و ناكەسەكەی پیاوە
بەرد تاشەكە بانگیان دەكەن ،چۆن ناچاریان كردووە لەبەر
سەرما جلبشوات.
ئێستا جەلیل بەحساب یانزە مناڵی هەیە ،بەمریەمەوە،
بەاڵم وادیارە تەنها دڵی بە دە مناڵی خۆشە...؟
ئەم پرسیارە كە نانا و مریەم وەاڵمەكەیان دەزانی ،بەاڵم
مریەم وایهەستكرد جەلیلی باوكی ئەمی خۆشدەوێت ،بۆیە
مریەم داوا دەكات جەلیل لەگەڵ خۆی بیبات بۆ سینەماكەی
و الی خوشك و براكانی ،بۆیە نانای دایكی ئەمە دەڵێت:
لەناو دنیایەك كچدا كەدەمتوانی هەمبێت ،خوا بۆ كچێكی
منەك بەحەرامی وەك تۆی دامێ...؟! لەپێناو تۆدا تەحەمولی
هەموو شتێكم كرد ،...چۆن جەسارەت دەكەی بەمجۆرە من
بەجێبهێڵی ،هەی حەرامزادە!...؟
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بەاڵم هەرگیز جەلیل نەیربدو نەیربد ،ناچار خۆی ملی
رێگای گرت بۆماڵی باوكی ،...بەاڵم هەرگیز رێگای پێنەدرا كە
جەلیل ببینێ و خوشك و براكانی تری چاویان پێناكەوێت...
زۆر چاوەڕێیكرد لەدەرەوە لەبەرسەرما ،بەاڵم بێهودەبوو.
ئەوە یەكەمجاربوو مریەم لەكولبەكەی بێتە دەرەوەو شار
ببینێ ،بۆالی باوكێكی دڵڕقی بێ بەزەیی بچێت ...كە بەحساب
باوكی بوو ،بەاڵم هێندە دڵڕەق و بێ بەزەیی ،تەنانەت رێگەی
نەدا بچێتە ژوورەوە ،...وەكو سەگێكی بەرەاڵ ئەو شەوە
لەسەر شەقامەكە خەوت ،...تەریق بووەوە لەوەی چۆن نانای
دایكی بەتەنهایی بەجێهێشت ،وایدەزانی هەموو (هەرات)
زانیویانەو ئابڕووی چووە.
بەداخەوە كاتێك مریەم دەگەڕێتەوە بۆ كولبەكەو الی
دایكی هەمووشت تەواو بووە (نانا) دایكی بەگوریسێكەوە
بەشۆڕەبیەكەوە خۆی هەڵواسیبوو ،بۆهەمیشە مریەمی
بەجێهێشت ،...دواجار نانایان بەخاك سپارد.
(نانا) جوانرتین ژنی سەرزەمین ،...دەكرێت وابڵێین،
س��ادەت��ری��ن ،ب��ەرزت��ری��ن ،بێدەنگرتین و چەوساوەترین
بوونەوەری س��ەرزەوی ،...تەنها بەخاتری ئەوەی لەالیەن
پیاوێكەوە سوكایەتی پێكرا! قبوڵی هەموو ئەوانەیكردو
هەرخۆشی دوایی ئازایانە مرد.
نیچە دەڵێت :خۆكوشنت لوتكەی پاڵەوانێتی مرۆڤە .نانا
ئەمەیكردو خۆیكوشت .تاببێتە پاڵەوان و ئیرت كۆتایی بێت
بەونەهامەتی و سوكایەتییەی كۆمەڵگەو خێزان و جەلیل
پێیاندەكرد.
134

ئەنوەر حسێن (بازگر)

ئەگەرچی هەموو مردنێك پاڵەوانێتی نییە ،بەاڵم مردنی
نانا وەكو رەنگدانەوەی ئەو جەورو ستەم و ناعەدالەتییەبوو
كە پیاوی منوونەی وەك جەلیلی لەكۆمەڵگەدا دروستكردبوو.
نەهامەتییەكانی مریەم ئەوكاتە دەستپێدەكات ،كە نانا
مردو ژنەكانی تری جەلیل كەوتنە هۆنینەوەی سیناریۆی پڕ
ترس.
ئەوكاتەی مریەمیان بانگكرد گوتیان! هەواڵێكی خۆشامن
پێیە بۆت ،خوازبێنیكەرت هاتووە.
هەرچەندە ئەوەی دایانڕشتبوو بۆ مریەم سەریگرت و
مریەمی تەمەن پانزە ساڵیان لە رەشیدی تەمەن چل و پێنج
ساڵ مارەكرد ،بەزۆر بەناچاری و بەزۆرەملێ پڕ بەسوكایەتی
مریەمیان دابە رەشید ،كە لە تەمەنی باوكیدا بوو.
تا ئێستا گرفتەكانی مریەم هەر ئەوەبوو كە كچ بوو .كە
حەرامزادە بوو؟ كەدایكی خۆیكوشت؟ كەژنەكانی جەلیل
سوكایەتیان پێكرد؟ كەمنداڵەكانی تری باوكی زڕ خوشك و
براكانی وەكو ئەو نەسەیر دەكران و نەڕێزیان لێدەگیرا؟
بەاڵم ئێستا لەهەموو ئەوانە زەحمەترتو گرانرت -لەم
رۆمانەدا دین و مەزهەب و مەالو ئیسالمی سیاسی و تاڵیبان
و حزبە ئیسالمییەكانە كە رۆڵێكی پاسیڤ و نائینسانی دژی
گەلی ئەفغانستان ،بەتایبەتی ژنان دەگێڕن.
خۆ ئەو كارەساتانەی لەسەر دەستی ئەوان توشی ژنان و
الوان و خەڵكی ئەفغانستان بووە ،تەنها چرناوی رووداوەكانی
هەزار خۆری درەوش��اوەی نوسەر نییە ،بەڵكو مێژوویەكی
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هێندە تازەیە هەموومان ئەو نەهامەتیانەمان بینی كە لەسەر
دەستی دین و ئەم هێزە ئیسالمییانە توشی هاتین.
مریەم و لەیال پاڵەوانەكانی ئەم رۆمانە ،دوو كەسی ئازاو
ئازاد كە بیروڕایان بەدین و مەزهەب و پەچەو ئەو هێزە
ئیسالمییانە نییە .دیالۆگ و مەنەلۆگی ناخی خۆشیاندا بێ
سنوور بێزارن لەدەست دین و مەزهەب و كۆنەپەرستی و
هێزەكانی تاڵیبان و ئیسالمییەكان.
ئەوان هەردووكیان قوربانی شەرعیەتێك بوون كە دوو
كچی گەنج لە پیاوێكی چل و پێنج ،شەست ساڵ مارە
دەكات و توشی سەدان نەهامەتی و سوكایەتی بوون...
ئ��ەوان لەسەر دەستی ئەم مەزهەب و هێزانە براو
باوك و دایك و ئازیزو هاوڕێكانیان بوونە قوربانی شەڕی
كۆنەپەرستانەی شەقام و كۆاڵنەكان ،لەپێناو دەسەاڵت و
شەرعیەتدان بەخواستەكانیان.
سەركەوتنی مریەم و لەیال لەم شۆڕشەدا ،بەكوشتنی
رەشیدێك كۆتایی دێت ،كە جیا لەوەی مێردێكی زاڵم و
چەوسێنەری تاوانبارو دڵرەق بووە -لەهەمانكاتدا ئاماژەیە
بۆكوشتنی سەركوت و داپڵۆسین و دیكتاتۆریەت.
ئاماژەیە بۆ سەركەوتنی ژنانی ئازادیخواز لەبەرامبەر
دین و مەزهەب و خەڵكانی لەخشتەبەری بەناو دین و
مەزهەب ،كە رەشید نوێنەرایەتی دەكات و داكۆكی لەو
هێزە ئیسالمیگەرانە دەكات كەهەموو مافێكیان لەئینسان
سەندۆتەوە.
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كوشتنی رەشید لەسەر دەستی ژن ،پەیامی حەوایە بۆ
یاخیبوون و یەكگرتنی مریەم و لەیال ،ئاماژەیە بۆ یەكگرتویی
ژن��ان و كەسانی چ��ەوس��اوە .كەیەك موعانات و ئ��ازارو
ئەشكەنجەیان هەیە ،گیرۆدەی دەستی ناعەدالەتی دین و
مەزهەب و كۆمەڵگەی ئیسالمییە.
مریەم ،لەناو پاسەكەدا كەبڕیاربوو لەگەڵ رەشیدی
مێردیدا بڕوات بۆ كابوڵ ،بەجەلیلی باوكی گوت :من خەو
خەیاڵم تۆ بوویت ،نەمدەزانی تۆ منت بەمایەی شورەیی
خۆت دەزانی ،تۆ شەرمت دەكرد كەمن كچتم.
جەلیل گوتی :دێم بۆالت.
بەاڵم مریەم گوتی :نا...نا ،نامەوێ بتبینم -نەیەیت بۆالم،
نامەوێ هیچ هەواڵێكیشت بزانم.
ئەمە فەلسەفەی ژیانە ،كە ئینسانە غەدركەرەكان هەمیشە
براوەی ژیانن و ئینسانە غەدرلێكەرەكانیش هەمیشە دۆڕاوی
یەكەمن.
جەلیل و باوكی مریەم دۆڕاو ،مریەم دواجار بەسەربەرزی
مرد كە شۆڕشێكی بەرپاكرد ،دیكتاتۆرێك بكوژێ كەزەروو ئاسا
خوێن دەمژێ ،شۆڕشێكی بەرپاكرد باوكی ناچاركرد بەداوای
لێبووردن.
حیكایەتە سواوەكانی ژیانی رۆژانەی مریەم ،ئەوەبوو
لەگەڵ رەشید -ژن موڵكی پیاوەو نابێ چاوی بەدەرەوە بێت.
پێیان دەگوت :بەخوا كوڕتبێت باشرتە لەكچ -دەیانگوت:
حەرامزادەی ،تۆ كچی ،تۆ ئافرەتی،
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مریەم لەوەاڵمی ئەمانەدا دەیگوت :گۆڤارە سێكسییە
شاراوەكانی رەشید راستە -یان رەفتاری جەلیلی باوكی
كەخاوەنی س ێ ژن و نۆ مناڵە ،كەچی لەدەرەوەی پەیوەندی
ژن و مێردایەتی لەگەڵ نانا پەیوەندی بەستبوو...؟
ئەم وەاڵمانە هەقیقەت بوون و راستگۆیانە وەاڵمی دایەوە،
بەو پرسیارە بێ ئەرزشانەی جەلیل و رەشیدو كۆمەڵگە.
نەهامەتییەكانی مریەم نابڕێتەوە ،بەناچاری لەرەشید
سكی هەیە ،بەاڵم دواجار منداڵە كوڕەكەی دەمرێت .رەشید
وەكو كابوسێك خۆی نیشاندەدات لەدوای مردنی منداڵەكە.
كە نەیتوانی كوڕێكی بۆ دروستبكات.
كاتێ مریەم دەپرسێ كۆمۆنیست چییە؟ رەشید وەاڵمی
ناداتەوە.
لەم رۆمانەدا نوسەر دەیەوێت باسی رۆڵی كۆمۆنیستی
بكات ،كە خەڵكانی شۆڕشگێڕ و عەدالەتخواز بوون ،بەاڵم
باسی لەڕۆڵی خراپی سوپای سوری سۆڤیەت دەكات -كە
ئەفغانستان داگیردەكەن.
وەكو چۆن نوسەر باس لەسەردەمی شەڕی بزوتنەوە
ئیسالمییەكان و سەردەمی رەش��ی بزوتنەوەی تاڵیبانی
كۆنەپەرستی ئیسالمی دەكات ،كەیەكەم و دووەم قوربانی
دەستی ئەم هێزە ،مریەم و لەیال و ژنان و گەنجانی ئەو
واڵتەن.
حوكم و شەرعی نادادپەروەرانەی تاڵیبانی ئیسالمی بۆ
شەرعیەتدان بەكوشتار و رەشەكوژی و كۆنەپەرستی خۆیان،
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مێژوویەك لەنەهامەتی و كوشتار و قەتڵ و عام بەڕێدەخەن.
كەلە هۆالكۆ و جەنگیزخان و پۆلپۆت و سەدام حسێن،
دەچێت.
بەاڵم لەژێر ناوی دنیا و مەزهەب و شمشێری ئیسالمیدا،
كە مرۆڤایەتی لێی شەرمەزارە.
م��ێ��ژووی م��ری��ەم و لەیال گ��ێ �ڕان��ەوەی م��ێ��ژووی ژنە
لەكۆمەڵگەدا ،مێژووی ژنە بەدەست پیاوی جەلالدەوە،
مێژووی ژنە بەدەست كۆمەڵگەی سوننەتی و خێڵەكی،
مێژووی ژنە بەدەست خێزانی دواك��ەوت��وو ،مێژووی ژنە
بەدەست باوك و برای ناعەدالەت ،مێژووی ژنە بەدەست
دنیاو مەزهەب و ئیسالمییەوە ،مێژووی ژنە بەدەست حزبی
ئیسالمی و دین و شەرعیەت ،مێژووی ژنە بەدەست مەالو
مزگەوتەوە ،مێژووی ژنە بەدەست تاڵیبانەوە -كەئیدیعای
نوێنەرایەتی خوادەكات لەسەر زەوی.
بەڵێ مێژووی ژنەو مێژووی سەركەوتنی ژنیشە بەسەر
ناعەدالەتی و سوكایەتی و لێدان ،مەالو شەرعیەت و مێژووی
خراپ و سوكایەتی و حوكمی تاڵیبان و شەرعی ناشەرعییەوە.
واتا :ملمالنێی ژنە لەنێوان دوو دنیاو دوو هەقیقەت ،دوو
ئەزموون ،كە دواجار ژن دەیباتەوە .
لەبەشی دووەمی كتێبەكەدا نوسەر باسی لەیال دەكات-
دیسان باس لە نەهامەتیەكانی كچ و ژنە ،باس لە حوكمی
دادپەروەرانەی كۆمۆنیستەكانی سەردەمی نەجیب ،باس
لەسەردەمی ئەحمەد شا و مەسعود دەكات -باس لەبراكانی
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لەیال (ئەحمەدو نور) كەچووبوون لەگەڵ شا مەسعود ،باس
لەعیشقی نێوان لەیال و تاریق -باس لەكێشەكانی نێوان
پشتوون و ئاجیك ،هەزارەو كۆزیەك.
بەداخەوە نەهامەتی ژن بەردەوامەو كاتێك پیاویش
دەمرێ و دەكوژرێ ،نەهامەتییەكانی بۆ ژنانە .كوشتنی براكانی
لەیال -ئەحمەدو نور ،لەشەڕی جیهادی دژی سۆڤیەتییەكان
كۆستێكی گەورە بوو ،مردنی بەهەمان شێوەیە.
عشقی نێوان لەیالو تاریق ،هەمان پەیوەندی نێوان
جەلیل و نانا مان بیردەخاتەوە ،كەسێكسێكی ناشەرعی تێدا
روودەدات ،بەاڵم جیاوازی نێوانیان ئەوەیە كە تاریق تاسەر
بەوەفا دەمێنێتەوە بۆ عیشقی لەیال ،ئەو كاتەش كە سێ
دڵۆپ خوێن لەدامێنی لەیال كەوتەسەر فەرشەكە -كەهێشتا
ژن و مێرد نەبوون ،تەنها عاشق بوون و هیچ كامیان هەستیان
بەترس نەكردو پاش چەند ساڵك لێكدابڕان و شوكردنی
لەیال ،بەاڵم عیشقی راست و پاك ئەم دووانە لەیەك ناكات
و كاتێكیش لەیال عەزیزەی كچی دەبێ ،وەكو مناڵی یەكەم
لە رەشید.
ئەوە كچی تاریقی یەك القە ،كەدواتر تاریق پاش ونبوونی
جارێكی تر عەزیزەو زاڵامی لەباوەش دەگرێتەوە ،كاتێك
بەهۆی شەڕی ناوخۆی هێزە ئیسالمییەكانەوە ،خەڵكی
ئەفغانستان جێدەهێڵن و تاریقیش یەكێك دەبێت لەوانە.
نەهامەتی لەیال بەكوشتنی دای��ك و باوكی بەتۆپی
موجاهیدەكان بارودۆخی ئەمی خراپكرد ،لەیال خۆشی
بریندار دەبێت.
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بەتاكتیكی رەشید پیاوێك بەناوی عەبدولشەریف لەناكاو
دێتە ماڵی مریەم و دەیەوێت ئەو هەواڵە درۆیە بە لەیال
ڕابگەیەنێ كە گوایە :محەمەد تاریق و لیزای ،خۆشەویستی
لەیال برینداربووە و مردووە،
ئەم هەواڵە هەرگیز بۆ لەیال چاوەڕوانكراو نەبوو ،پاش
دایك و باوكی و هاوڕێكەی شتێك كەلەم دنیایەدا دڵی
پێیخۆشبوو -تاریق بوو.
تاریقیش رۆی ،هەستی كرد ئەم هەواڵە هەمان هەواڵە كە
پیاوێك بۆ كوشتنی ئەحمەدو نوری برای بۆیان هێنا.
لەم رۆمانەدا مردن سەرتاپای رووداوە چرناوەكانییەتی ،نەك
لەبەرئەوەی نوسەر كەسێكی مەرگدۆست بێت -نا ئاماژەیە بۆ
قوربانیبوونی قوربانییەكان لەسەر دەستی جەلالدەكان ،مانای
ژیاندۆستی نوسەرە لەچاوی قوربانییەكانەوە ،ئاماژەدانە
بەزوڵم و زۆری جەلالدەكان ،بە بەردەوامی ،بەاڵم دواجار
هیچ هێزێك ناتوانێت رێ لەپاڵەوانانی رۆمانەكەو (مریەم و
لەیال) بگرێت .كە شۆڕشێكی پرتەقاڵی دژی ستەم و سیستمی
سیاسی و ئیسالمی و پیاو و رەشید و كۆمەڵگەی دواكەوتوو
بەرپادەكەن.
وات��ا :نوسەر دەیەوێت ژیاندۆستی بكاتە پاڵەوان و
مەرگدۆستەكان بنێرێت بۆ جەهەننەم.
رەشید پیاوی جەلالدی بێشعورو هەوەسباز ،دواجار ئەوەی
بۆ مریەمی خێزانی پێشنیار كرد ،كە تاكە رێگە بۆئەوەی لەیال
لەماڵەكەیدا مبێنێتەوەو نەبێتە سۆزانی ،دەبێت لەیالی هەژدە
ساڵ شووبە رەشیدی( )60ساڵ بكات و ناچار لەیال بەمە رازی
بوو.
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لەیال پێش برینداربوونی بڕیاریدابوو دوای چارەنووسی
خۆی بكەوێت و بگاتە تاریق لەپاكستان و الی خۆیەوە وتی:
ئەحمەد و نور مردن ،دایە مرد بابە مردن ،تاریقیش تەواو
بوو.
خۆ لەیال دەیزانی ئەوە كارێكی ئابڕوبەرە كە شوو بەرەشید
بكات و ببێتە هەوێی مریەم ،بەاڵم هەمیشە خەیاڵی الی
سكە ناشەرعیەكەی بوو لەتاریق ،ئەوەی پێ لەهەموو شتێك
الیگرنگرت بوو ،بۆیە ئەوشەوەی كە لەیال چەقۆكەی لەژێر
سەریدا شاردەوە -تارەشید خەوت و پەنجەی خۆی بڕی و
رووی سووری خۆی خستەسەر دۆشەكەكەی ،كە لەگەڵ
رەشید خەوتبوون ...كە هێشتا ئەو سكی بەتاریق هەبوو.
دوای ماوەیەك لەیال هەواڵی ئەوەی دابە رەشید كەسكی
هەیەو ئەم هەواڵە رەشیدی دڵخۆشكرد .لەوالشەوە كێشەی
نێوان مریەم و لەیال گەورەتر دەبێ -تائەوكاتەی مریەم
دەڵێت :لەیال تۆ قەحبەی ...دزی ،كاتێكیش لەیال كچەكەی
بوو عەزیزە ،رەشید چاوەڕێی كوڕی دەك��رد -بۆیە هیچ
خۆشحاڵ نەبوو بەكچەكەی لەیال.
وردە وردە رەشید گومان دەكات لەپەیوەندی رابردووی
تاریق و لەیال ،بەاڵم هیچی دەستناكەوێت تاسەرەنجام
ئەو پەیوەندییە نهێنییە ئاشكرا دەبێت و بەمەرگی رەشید
كۆتایدێت.
ساڵی ( )1994هەرسێكیان بڕیاریاندا رابكەن (مریەم و
لەیال و عەزیزە) رەشید جێبهێڵن.
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جێهێشتنی رەش��ی��د ،وات���ا :دەستهەڵگرتن لەمێردو
سوكایەتییەكانی و ستەم و حوكمی ئیسالمییەكان ،ئازاری
دەرچوون لەودیلیەتی و سوكایەتییە ،بەاڵم دواتر لەالیەن بەناو
موجاهیدەكانەوە دەگیرێن و دەدرێنەوە دەست رەشید ،چەند
رۆژ دەیانخاتەژێر لێدان و زیندانەوە.
دوای ئەمە لەیال كوڕێكی دەب ێ و مریەم دەیەو ێ بەدوای
باوكیدا بگەڕێت ،بەاڵم بێئاكام دەبێت و جەورو ستەمی تاڵیبان
دەگاتە لوتكە .
لێرەوە دەرگ��اك��ان لەسەر لەیال دەكرێنەوە بەتاریقی
خۆشەویستی( )25ساڵی شاد دەبێتەوە .رۆژێك كە تاریق
تامەزرۆی بینینی لەیالی خۆشەویستی دەبێت ،پاش ئەو هەموو
ساڵە رەشید پێیدەزان ێ و دەكەوێتە لێدانی مریەم و لەیال-
بەشێوەیەكی ترسناك.
تاریق بە لەیالی وتبوو ،من دەزانم مێردت هەیەو مناڵت
هەیە ،بەاڵم حەزناكەم قەت جێتبهێڵم.
ئەو شەوەی كە رەشید دوا كاری خۆی كرد و چەند توانی
سوكایەتی بە لەیال كرد بەدەستی مریەم و بە پێداكێشانی دوو
بێڵ بەسەریدا كۆتای بە ژیانی هات...
دواتریش مریەم خۆی تەسلیمی پۆلیسەكانی تاڵیبان كرد،
بەاڵم مریەم وتی « ئەوە یەكەمین جارە لە ژیاندا خۆی بڕیاری
چارەنوسی خۆی بدات « ئیرت رەشید بوو بە رابردوو.
لەیالو تاریق و عەزیزە و زاڵامی بڕیاریاندا بڕۆن بۆپاكستان،
بەاڵم بەب ێ مریەم ،ئیرت هەرگیز و هەرگیز مریەمییان نەبینییەوە.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

143

پاش چەند ساڵ تاڵیبان كۆتایهات و هەرچواریان بڕیاریاندا
بگەڕێنەوە ئەفغانستان.
لەیال دەیەوێت چارەنوسی مەال فەیزوڵاڵ و باوكی مریەم
بزانێ ،بەاڵم ئەوانیش مردوون.
ق��س��ەی��ەك ه��ەی��ە دەڵ��ێ��ت :م��ێ��ژووی ژن م��ێ��ژووی
چەوسانەوەیەتی :ئەم رۆمانە باس لە مێژووی چەوسانەوەی
ژن دەكات ،بەاڵم باس لەوەش دەكات نەڕاستی نەعیشق-
نەوەفاو سۆزو داهاتوو نامرن و جاویدانینین.
ب��اس ل��ەوە دەك���ات چ��ۆن ی��ەك��ەم یاخیبوون لەسەر
دەستی حەوا لەبەرامبەر خوادا بەرپاكرا ،لێرەش ژن دەبێتە
چارەنووسی داهاتووی واڵتێك -پاش سەدان نەهامەتی.
لەم رۆمانەدا كە هاوڕێم ئازاد بەرزنجی لەئینگلیزیەوە
وەریگێڕاوە ،رۆمانی (ه��ەزار خۆری درەوش���اوە)ی خالید
حوسێنی ،هەستدەكەی شوێن كوردستانە .سەردەم سەردەمی
بەعسەو ساتێك سەردەمی شەڕی ناوخۆی كوردستان و
حوكمی هێزە ئیسالمییەكانە لە هەڵەبجە ،سەردەمیش
كوشتنی مهابادو جوانە و دوعاو ،...كوردستانە.
رەنگە بەرزنجی هەر مەبەستی وەرگێڕانی دەقێك نەبێت-
ئەوەندەی لەشعوری خۆشیدا هەست بەنزیكی رووداو و
شوێن و كەس و كارەكتەرەكان دەكات -لەنێوان ئەفغانستان
و كوردستان و پیاوانی ئێرەو ئەوێ ،قوربانیانی وەك لەیالو
مریەم لەوێ و كچ و ژنانی ئێرە.
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ك��ەس��ەدان ژن و كچی ك��وردی وا قوربانیامن هەیە
لەسەردەستی جەلالدەكان و سەدان پاڵەوانی وەك لەیالو
مریەمامن هەیە ،كەخەم و عیشق و نەهامەتییەكانیان
نەیكردوونەتە پاڵەوانی رۆمانێكی وەك ه��ەزار خۆری
درەوشاوە.
لەیال قوتویەك وەردەگرێت لەكوڕەكەی فەیزوڵاڵ كەسێ
شتی تیایە بۆ مریەمی بەجێهێشتووە( ،نامەیەك .كیسەیەك
كاسێتێكی ڤیدیۆیی)
نامەكە بەدەستوخەتی جەلیل ل��ە( 13-مەی )1987
ن��ورساوە ،باس لەوەدەكات زڕدایكی مریەم (ئەفسون) و
(نیلوفەری خوشكی و فەرهادی ب�رای) ك��وژراون .خەون
بەتۆوە دەبینم .من وەك باوك شایستەی تۆ نەبووم ،...واباشە
میراتییەكەی خۆت بۆ دابنێم ،...من تا لەژیاندابووم باوكێكی
باش نەبووم بۆتۆ -
ئیمزا :باوكی ناشایستەت
جەلیل
ئێستا زاڵ�مای تەمەنی شەش ساڵە .عەزیزە دە ساڵەو
ئاهەنگی یادی لەدایكبوونیان دەگێڕن ،تاریق لە رێكخراوێكی
فەرەنسی كاردەكات ،لەیالش لەهەتیوخانەیەك كاردەكات-
وەكو مامۆستا...
بەداخەوە مریەم لەالیەن تاڵیبانە كۆنەپەرستەكانەوە
لەسێدارەدراو كۆتایی بەژیانی هات .بەدنیایەك خۆزگەو
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئ��ارەزوو و هیواوە كە هەموو ژیانی پڕبوو لەكارەسات و
نەهامەتی و سەرگەردانی ،...بەاڵم سەربەرزانە ژیا و مرد،
بۆهەمیشە مریەم و مریەمەكان الی ئێمە لەكوردستان و الی
خەڵكی ئەفغانستان زیندوون.
لەیال سكی هەیەو وابڕیارە مناڵی سێیەمی ببێت و دەڵێت:
ئەگەر كچ بوو ناوی دەنێم مریەم ،ئەگەر كوڕ بوو ،هەریەكە
لەتاریق و عەزیزەو زاڵامی ناوێكیان دۆزیوەتەوە.
بوونی مناڵی سێیەمی لەیال مانای سەردەمێكی نوێ و
دنیایەكی نوێ و پاكو ژیانەوەی ژن و كۆمەڵگەو مرۆڤایەتییە،
مانای سەرلەنو ێ ه��ەزار ژنی درەوش��اوەی��ەی لەمێژووی
مرۆڤایەتی.
لەیال لێرەدا حەوایەكیرتە بۆ بەگژداچونەوەی ئادەم و
بەرپاكردنی شۆڕشێكی تر ،كە پڕە لەیاخیبوون و لەداب و
تەقالیدە سوننەتییەكان و دین و مەزهەب.
لەیال ،منوونەی ئەوكچە پێشمەرگەیەی كوردستانی ئێران
(بەیان)ە كە مێژووی چەوسانەوەی ژنی كوردە.
لەیال منوونەی شۆڕشی ژنە.
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هەزار ماڵ لە خەونو ترس
مێژووی تراژیدیای كۆمۆنیستەكان
و ئیسالمییەكان

ناوی كتێب :هەزار ماڵ لە خەون و ترس
بابەت :رۆمان
نوسەر :عەتیق رەحیمی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە :ئازاد بەرزنجی
ساڵی چاپ2012 :
الپەڕە195 :
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هەزار ماڵ لە خەون و ترس ،رۆمانی عەتیق رەحیمی
نوسەری ئەفغانی ،یەكێكی ترە لە رۆمانە دەگمەنەكانی،
رەحیمی لەم رۆمانەشدا باس لە نەهامەتییەكانی خەڵكی
ئەفغانستان دەكات ،كە چۆن هەمیشە گیرۆدەبوون بەدەست
سیستمە سیاسیەكانیانەوە ،هەر لە سەردەمی حكومی
نەجیوڵاڵ و یەكێتی سۆڤیەت و چ لەسەردەمی تاڵیبانی
ئیسالمیدا.
هەزار ماڵ لەخەون و ترس ،چەوساندنەوەی نوێنەرانی
كۆمەڵگەی ئەفغانستانە ،دایك و خوشكی فەرهاد ،عینایەت و
مەهناز ئەو كەسانەن كەبونتە قوربانی.
لەم رۆمانەدا سوننەت و خورافیات ،مەزهەب رەنگدانەوەی
بەرچاوی هەیە و نوسەر دەیەوێت بڵێت :لەسایەی رژێمە
یەك لە دوای یەكەكان كۆمەڵگە هەمیشە گیرۆدەی سوننەت
و تەقلیدەكانە.
ناوەڕۆكی نامەیەك كە تێدا نورساوە «ئەگەر من رانەپەڕم،
تۆ رانەپەڕیت ،ئەو رانەپەڕێت ،ئەی كێ س��واری دایكی
میللەت بێت» ئەمە ئەو نامەیە كە ئەم دوو دێڕەی تێدا
نورساوە و فەرهادی لەسەر دەستگیردەكرێت ،ئەفسەرەكە
پێی دەڵێت «فەرماندە دەچێت سواری خوشكەكەت بێت»
ئیرت ئەو شەوە مەهناز و یەحیا ،فەرهاد كە جێبێكی
سەربازی فڕێیداوە ،هەڵیانگرتەوەو بەنهێنی بردیانە ماڵی
خۆیان.
مەهناز وت��ی ،ئ��ەوە ه��ەر تۆنیت بە دەس��ت شەقی
ئەم حكومەتەوە دەناڵێنیت ،بەڵكو منیش ساڵێك لەوبەر
مێردەكەمیان فڕێدایە زیندان و پاشان پێیان وتم لە سێدارە
دراوە!...
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ئەم رۆمانە منونەی جەوروستەمی حكومەتی نەجیبوڵاڵی
بەناو كۆمۆنیستییە ،ئەگەر مۆمۆنیستەكان بەنەزەری
فریادرەسی ئینسانەكانن ،ب��ەاڵم منوونەی ئەم سیستمە
كۆمۆنیستانە بەداخەوە كەمە ،چونكە باشرتین منوونەیان
ستالین و سیستمە كۆمۆنیستەكەی ب��وون ،كاسرتۆ و
سیستمەكەی نەجیبوڵاڵ و حكومەتەكەی ،بەاڵم واقیعرتین
منوونەی ئەم سیستمە سەركوتكەرانە ئەم رۆمانەی عەتیقی
رەحیمییە لەپاڵ رۆمانەكانی خالیدی حوسێنی ،كە هەردووكیان
لەناوەڕۆكدا قسە لەسەر دوو سیستمی حكومرانی تۆتالیتار
و جینایەتكار دەكەن .حكومەتی كۆمۆنیستی نەجیبوڵاڵ و
تاڵیبان هەردوكیان ئینسان دەكەنە قوربانی ،ژنان و مندااڵن
بوونتە گیرۆدەی ئەم دوو سیستمە
پولی چەرخی ئەو زیندانیەی ،كە هەموو تاوانەكانی
رژێمەكەی نەجیبوڵاڵی تێدا ئەنجامداوە.
عینایەت ناچارە واڵت جێبهێڵێت ،براكەی لە زیندان
لەسێدارەدرا ،مێردەكەی مەهناز كوژراو فەرهاد توشی ئەم
گرفتەبوو.
هەركام لەمانە بێ هیچ هۆكارێك رووب��ەرووی مەرگ
دەبوونەوە.
كۆمۆنیستە نارشینەكانی كۆمەڵگەی ئەفغانی و ئیسالمییە
تیرۆریستەكانی ئەفغان و تاڵیبان دوو دیوی یەك دراون ،كە
تەنها و تەنها قەتڵ و عامی خەڵكی ئەفغانستانیان كردووە.
ئەویان لەژێرناوی كۆمۆنیزم و ئەمیشیان لەژێرناوی ئیسالمدا،
بەاڵم هەردووكیان جگە لە جینایەت و سوكایەتی و بێ مافی
هیچی تریان بۆ خەڵك پێ نەبوو.
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ئەو دروشمەی كە سێ خێزانی لەسەر گیرۆدە دەبن
حیكایەتی ئەم رۆمانەیە.
كۆمۆنیستەكان ئەم دروشمەیان بەكاردەهێنا:
«ئەگەر من رانەپەڕم
ئەگەر تۆ رانەپەڕیت
ئەگەر ئەو رانەپەڕێت
ئ��ەی ك�ێ ل��ەن��او ج��ەرگ��ەی ئ��ەم تاریكیەدا چرایەك
دابگیرسێنێت»
دروشمێكی درۆزنانە ،بۆ لەخشتەبردنی خەڵكی ،بەاڵم بۆ
بەدیهێنانی مەرامە سیاسییەكانیان
لەبەرامبەردا فەرهاد و عینایەت و خەڵكی ئەفغانستان
دروشمەكەیان ئاوا لێ كردبوو.
«ئەگەر من رانەپەڕم
ئەگەر تۆ رانەپەڕیت
ئەگەر ئەو رانەپەڕێت
ئەی كێ دایكی ئەم میللەتە بگێت»
سەرئەنجام توشی ئەو هەموو كێشە گرفتە دەبن .پاش
ئەوەی ئەم دروشمە ،عیانەیەت و فەرهاد توشی دەردەسەری
دەكات ،عینایەت ،ئاوارە دەبێت ،فەرهادیش دەكەوێتە ماڵی
مەهنازەوە،
پاش ئەوەی مەهناز ماڵی فەرهاد دەدۆزێتەوە دایكی بە
فەرشێكی گرانبەها قاچاخچیەك رازی دەكات فرهادی بۆ ئەو
دیوو سنوری پاكستان ببات ،دایكی فەرهاد دەڵێت» كوڕم تۆ
بڕۆ كە خانوەكەمان فرۆشت من و فەرید و پەروانەش دێین
بۆ الت.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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تا ئەو ش��ەوەی قاچاخچیەكە ،فەرهاد لەفەرشەكەوە
دەپێچێ بۆ پاكستان.
پاش ئەوەی فەرهاد دەگاتە پاكستان تێدەگات و دەڵێت
«لێرە دەیانەوێت جەستەت بكوژن ،لەوێش روحت دەكوژن»
تاڵیبان و كۆمۆنیستەكان بۆ فەرهاد و خەڵكی ئەفغانستان
هیچ نین جگە لە نەهامەتی.
ئەم رۆمانە «هەزار ماڵ لەخەون و ترسدا ،گێڕانەوەی
حیكایەتێكە ،كە مێژووی نەهامەتی خەڵكی ئەفغانستانە».
فەرهاد كە پاڵەوانی سەرەكی رۆمانەكەیە .هیچ كاری نییە
جگە لەوەی خوێندكارێكی زانكۆیە.
بەهۆی روداوێكی سادە و ساكارەوە ،كە عینایەتی هاوڕێی
و گاڵتە دروشمی كۆمۆنیستەكان دەك��ات ،ناچار لەزانكۆ
وازدێنێت و تا شەوێك بەسەرخۆشی دەكەونە دەورییەكی
كۆمۆنیستەكان و ژیانیان دەكرێتە جەهەننەم،
ئیرت ئەو شەوە مەهناز كە مێردەكەی ك��وژراوە ،لەگەڵ
یەحیای كوڕی دەژی ،فەرهاد دەشارێتەوە تا دواجار دایكی
فەرهاد قاچاخچیەك رازی دەكات فەرهادی بۆ تا ئەودیو
سنوری پاكستان ببات ،لە فەرشێكی دەپێچێت و دەگاتە ژێر
دەستی دەسەاڵتی تاڵیبان و توشی هەمان كێشە و گرفت
دەبێت.
رۆمانەكە بەتاریكی دەستپێدەكات و بەتاریكی كۆتایی
دێت.
رۆمانەكە ،باس لە دوو سیستمی سیاسی تۆتالیتار دەكات،
كە ژیانی خەڵكی ئەفغانستان دەهاڕێ و ناچاری دەربەدەری
و ژیانی تاراوگەیان دەكات.
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هەورە سپییەكەی
جەنگیزخان -یان ئیعدامێك
لەسارۆزیك
منداڵێكی زۆڵ-
یان بونەوەرێكی زادەی عەشق
«عشق و خۆشەویستی و دووك��ەس و سكپڕبوونی
ژنەكەیی و شۆڕشگێڕی پیاوێك ،چارەنوسەكەی مردن و
مەرگ و ئیعدامە ،ئەم رۆمانە بەسەرهاتی واقیعی سەردەمی
دوو دیكتاتۆرە»
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ن��اوی كتێب :ه��ەورە سپییەكەی جەنگیزخان -یان
ئعیدامێك لە سارۆزیك
بابەت :رۆمان
نووسەر :جەنگیز ئیتامتۆڤ
وەرگێرانی لە ئینگلیزییەوە :تۆفیق عەبدول
ژمارەی الپەڕە ()169
بەڵێنمداوە ،هەموو ئەو كتێبانەی»جەنگیز ئەیتامتۆڤ
« كە دەكرێنە كوردی ،لە رێگای خوێندنەوەیەكی سادەوە
بەخێرایی بەخوێنەری بناسێنم و ئەمەش سێیەمین كاری منە
سەبارەت بە ئیتامتۆڤ ،هۆكاری ئەمەش تەنها خۆشەویستیمە
بۆ نوسینەكانی ئیتامتۆڤ ،كە زۆر لە واقیعی كۆمەڵگەی
كوردستانەوە نزیكن.
«كە لێیان پرسی :م��رۆڤ لەكاتێكدا مەترسی لەسەر
ژیانیەتی ،بۆ واز لە ئارەزووەكانی ناهێنێت.
ئەیتامتۆڤ دەڵێت «لەگەڵ ئەو هەموو پێشكەوتن و
گۆڕانكاریانەی بەسەر جیهاندا دێت ،مرۆڤ هەر بە مرۆڤی
دەمێنێتەوە»
رۆمانی «هەورە سپیەكەی جەنگیزخان -یان ئیعدامێك
لەسارۆزیك» لە سادەترین پێناسەدا «سەركەوتنی شۆڕشی
عەشقە بەسەر دەسەاڵت و دیكتاتۆریەتدا»
كات ،سەردەمی حوكمی تۆتالیتاری جەنگیزخانە ،دڵداری
عەشق و خۆشەویستی یاساغ و قەدەغەیە،
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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بەاڵم چونكە نیگاو ترپەكانی دڵی عاشق لە بڕیارەكانی
ستەمی دەسەاڵت بەهێزتربوون ،ئا لەوكاتەدا بە عەشقی
كچێك پرسیار دروستدەبێت.
هاوڕێكانیان چەندجار هەردووال لە ئەنجامی ئەم عەشقە
ئاگاداردەكەنەوە كە چەند مەترسیدارە ،ئاكام هەروادەبێ كە
چاوەڕواندەكرا ،عەشق و خۆشەویستی ئەم دووكەسە چۆن
بەشێوەیەكی دڵتەزێن كۆتایدێت.
(بۆ ئەوە لەدایكبووین ،ئەفسانەیەك بكەین بە چیرۆكێكی
واقیعی) ئەمە جوانرتین قسەی (ئەبو تالیب كۆتیبایڤ) بوو
لە زینداندا كردی ،ئەبوتالیب ،لەكونجی زیندان توندكرابوو بە
تۆمەتی خیانەت لە واڵتەكەی.
دەشتی سارۆزیك ،دەشتێكی پان وبەرینە لەوبیابانەدا
خانوویەكی بچووك پەنجەرەكەی تا بەیانی لە چاوەڕوانیدا
دەبریسكێتەوە.
زەریفەی ژنی ئەبوتاڵیب و دوو منداڵەكەی كە لەگەڵ
زڕەی هەر شەمەندەفەرێك چاوێكیان لە دەرەوە دەبڕی و
چاوەڕوانی ئەبوتاڵیب بوون ،كە هیچ شتێك لەسەر چارەنوسی
نەبوو
بەاڵم بە پیالنێك كە (تانسیقبایڤ) دایڕشتبوو ئەبوتالیب
لە كونجی زیندانێك ئاخێندرابوو ،تیشكی گڵۆپێكی بەهێز لە
چاوەكانی دەداو خەریكبوو مێشكی بتەقێت.
یەكێك لە پاسەوانەكانی زیندانەكە دەڵێت :تانسیقبایڤ،
الشەكەتی ناوێت ،بەڵكو خۆتی بەزیندویی دەوێت.
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بەاڵم ئازارێك كە ویژدانی داگرتبوو ،بیری ژن و منداڵەكانی
دەك��ردو هەمیشە لە زیندانەوە خەیاڵی سەیر سەیری بۆ
خۆی دروستدەكرد ،كە گەڕاوەتەوە ماڵەوە و لەناو ژن و
منداڵەكەیدایە.
(ئیرمیك وداوڵ)ی ك��وڕی و (زەری��ف��ە)ی ژنی بۆ ئەو
بەنرخرتین شتێك بوون.
بەاڵم خەیاڵی كوشتنی دایك و باوكی هەمیشە ئەفسانەی
(ئیعدامێك لە سارۆزیك)ی بیردەخاتەوە.
ئەبو تاڵیب لەهەوڵی گەڕانەوەی بۆ الی ژن و منداڵەكەی
بوو ،تانسیقبایڤیش لەهەوڵی چینی پیالنێك بوو كە گوایە
پەیوەندی لەگەڵ موخابەراتی بەریتانیاو یوگسالفیا هەبووە و
لەهەوڵی جێبەجێكردنی كارێكی ئایدۆلۆژیانەی تێكدەرانەدا
ب��ووە -لەناو ریزەكانی هەندێك لە دانیشتوانی ناوچەی
كازاخستان.
ئەمە واقعی ژیانە ،هەمیشە كەسانی بوودەڵە لەسەر
حسابی كەسە شۆڕشگێڕەكان دەژین ،ئەمەش رێك بەسەر
بایڤدا دەسەپێت ،كە چەندساڵ بوو لەپلەی رائدیدا مابوەوە.
شوباتی ( )1953بۆ (بایڤ) زۆر بەنرخ بوو ،كە كەسێكی
وەكو ئەبو تاڵیبی كردۆتە نێچیرو دەیەوێت پێیدا سەركەوێت.
رژێمی تۆتالیتاری ستالین ،چەندان كەسی وادروستدەكات،
سەرهەنگێكی ب �ێ ئ��اب��ڕو خەڵكی چ��ەواش��ەب��ك��ات و
لەمیواندارییەكدا ،بەدەنگی بەرز هاواربكات «دۆستان و
خۆشەویستان ،من كە بەلشەفییەكی نەبەزم ،پەروەردگارم
الهیچ نییە ،ئێمە سەروەرێكی ترمان هەیە كە ستالینە و ئێمە
لەدوای ئەوین»
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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«هەر كەسێك دژی ئێمە بیربكاتەوە رزگ��اری نابێت،
هەركەس دژی ئاسایشی نەتەوەیی بێت ،خۆمان دەزانین چی
لێدەكەین»
دژی هەموو ئەوانەین دژی شۆڕشی پڕۆلتیاریان،
خاكەكەمان لە دوژمنە ئایدۆلۆجیەكامنان لەتوندڕەوە نەتەوە
خوازە بۆرجوازەكان پاكدەكەینەوە.
هێنانەوەی منوونەی ئەم قسانەی پلەدارێكی ستالینیزم
بۆئەوەیە بزانێ سیستمی ستالین لەژێر ناوی سۆسیالیزم و
شۆڕشی پڕۆلیتاریدا چۆن رێی كردوە.
ئەم رۆمانە هەرچەندە ،باس لە سەردەمی ستالین و زوڵم
و زۆری ئەم سیستمە دەكات ،بەاڵم واقعێكە هەموو تاكێكی
عیراقی و بەتایبەتی كورد لەسەر دەستی بەعس و بەعسیزم
بینویەتی.
زیندانەكانی بەعس و رائدو موقەدەم و موخابەراتی
بەعس ،هەمیشە بە هەزارانی وەكو بایڤی تێدابوو.
بەهەزاران راپۆرت لەسەر پێشمەرگەی كوردستان و خێزان
و كەس وكاریان دەنورسا ،بەخاتری چەند هەزار دینارێك ،بۆیە
رووداوەكانی ئەم رۆمانە بەخوێنەری كورد نامۆ نیین.
هیچ كام لە پێگەو جێگەو جوگرافیاو شوێنەكانی نامۆنین،
هیچ كام لە كارەكتەرەكانی وەكو ئەبوتاڵیبی شۆڕشگیڕ «تیتۆ»
و بایڤ ،نامۆنین و هیچ جیاوازیەكیش لە نێوان ئەو دوو
سیستمە تۆتالیارەی ستالین و بەعسدا نییە.
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ستالینەكان و پیاوەكانی لەوكاتەدا لەژێر پەردەی شیوعیەت
و پڕۆلیتاریا و سوسیالیزمدا هەزاران كەسیان كوشت و هەزران
كەسیان بە دژایەتی بۆ ئیدیۆلۆجیاكەیان بە نەتەوەخوازو
ناسیۆنالیست خستە زیندان و ئیعدامكرد ،هەمیشە دەیانوت:
دروشامن «لێدانی دوژمنان و بەرزكردنەوەی ورەی جەماوەری
گەلەكەمان بێت».
ئ��ەم سیستمە كتومت سیستمی سیاسی بەعسە لە
كوردستاندا.
ه���ەردووال ه���ەزاران دوژم��ن��ی وەه��ی�مان ب��ۆ خۆیان
دروستدەكرد بۆ چەواشەكردنی خەڵك.
لە بەشێكی تری رۆمانەكەدا كە نوسەر بەئەنقەست
گ��رێ��داوە ،دەمانگیڕێتەوە بۆ سەردەمی جەنگیزخان تا
كارەساتێكامن بۆ بگێڕێتەوە كە لە سەردەمی ئەم دیكتاتۆرەدا
روویداوە ،بەاڵم كارەساتێك ،تەنها مرۆڤەكان دەبنە قوربانی،
بەاڵم لەراستیدا شۆڕشێكە لەناو سیستمێكی دیكتاتۆریدا،
ئەویش شۆڕشی عەشقی»ئیردێن و دوگۆاڵنگ»ە كە لەناو
جەهەنەمی ش��ەڕی جەنگیزخاندا دژی بڕیارەكەی ئەو
دەوەسنت بەمشێوەیە.
«سوپاكەی جەنگیزخان هێندە رێگای بڕیوە شەو
لەباوەشی تاریكیدا خەوتووە ،تەنها چەند پاسەوانێك بەناو
سوپا خەوتووەكەدا دەسوڕانەوە ،ئەوەش تاكە بەڵگە بوو
كە بە شەویش ژیان بەردەوامەو بەهەمان توندوتیژی رۆژ
بەرێوەدەچێت ،تەنها سێ پاسەوان بێدران ،كاتێك ئەركەكەیان
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تەواوكرد ئیردێنەی سەركردەی سەد لە چادرێك نزیكبووە
كە خۆشەویستەكەی تێیدابووە.
ئ��ەم عەشق و س��ەردان��ە نهێنەیەی ئیردێنە بۆالی
دوگۆاڵنگی خۆشەویستی ،لەكاتێكدایە كە بڕیاردراوە «نابێ
هیچ ژن و پیاوێك بەیەكەوە بنون ،نابێ هیچ ئافرەتێك سك
بكات و مناڵی ببێت ،بۆ ئەوەی هەموو پیاوەكان بەخەساوی
لە خزمەتی جەنگیزخاندا بن»
 ئیردێنە لە ئاڵتونی پرسی ،دوگۆاڵنگ وەزعی چۆنە؟ ئاڵتون وتی :خەمت نەبێ بێ گرفت منداڵەكەی بوونەجاتی بوو.
 كاتێك ئیردێنە چووەناو چادرەكەوە ،دوگۆاڵنگ وەاڵمیدایەوە «ئیردێنە من و كوڕەكە لێرەین ،...ئەو كوڕەی تەنها
سێ رۆژە لەدایكبووە.
 ئیردێنە ،وت��ی «منداڵەكە زۆر ه��ارە ئ��ەو مەمكەدەگرێت ،زۆر لەخۆت ئەچێت.
لەبەرئەوەی عەشق و خۆشەویستی پلەوپایەی گەورەترە لە
بڕیارەكانی جەنگیزەخان و دیكتاتۆرەكان ،بۆیە شەو دیالۆگی
نێوان ئەو دوو عاشقە ب��ەردەوام دەبێت و بۆ پیالنێك كە
سەرەڕای یاخیبوونی ئەوان لەدژی بڕیارەكەی جەنگیزخان و
شكاندنی ئەو بڕیارەو خستنەوەی منداڵێك كە سزاكەی ئیعدامە.
ئێستا دەیانەوێت هەرچواریان لەدەست جەنگیزخان
رابكەن ،تا شۆڕشی عەشق بگەینە سەركەوتن.
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شۆڕشێك كە لەمەترسیدایە!...
لەم گەرمەی مەترسییەدا لەناو چادرەكەدا ئیردێنە دەڵێت:
دوگۆاڵنگ ،سامناكرتین شت كە لێی دەترسم ،ئەوەنییە لە
شەڕێكدا سەردابنێم ،بەڵكو ئەوەیە ئ��ارەزو خۆشەویستم
لێداببڕێ و لێی بێبەری بم ،...
هەردووكیان خەریكی دارشتنی پیالنێكن بۆ راكردن.
دوگۆاڵنگی ئااڵچن دەڵێت :هەاڵتن لەدەست خوا ئاسانرتەلەهەاڵتن لەدەست خاقان و جەنگیزخان ،بەاڵم مردن لەگەڵ
تۆدا بەخەاڵت دەزانم.
ئەوان پێان وابوو»هەاڵتن بەدەستهێنانەوەی سەربەستییە»
بێگومان ئەو رستەیە چەندە بچوكە ،بەاڵم زۆر گەورەیە،
بەوپێیەی ئەوان دەیانەوێت لەو سەربازگەیە دەرچن كە تێدا
دیلكراون و ئازادبن (وەختێك ئازادی زیندانی دەكرێت مرۆڤ
خاوەنی هیچ نییە).
ئێستا پیالنی هەاڵتنەكە خەریكە دەچرنێت ،ئیردێنە
دەڵێت :ئاڵتون سبەی شەو تۆزێك دوای نیوەشەو دەبێ
ئامادەبن دەردەچین ،واتا تۆو دوگۆاڵنگ و مناڵەكە لە
گالیسكەیەكدا و منیش بەسواری دێم.
ئاڵتون كە لە چیاكانی چین بەدیل گیرابوو ،چەندین ساڵە
هەتا پڕوكاوبوو هەركارەكەر بووە لە كاروانەكانی جەنگیزخان.
ب��ەاڵم مەسەلەكە ئاشكرا دەبێت و بە جەنگیزخان
دەڵێن «ژنێك لە كاروانەكاندا منداڵی بووە ،...ئەم هەواڵە
«خیستیبگول» بە خاقانی وت و شتەكە ئاشكرابوو و زانرا ئەو
ژنە ئەو كەسەیە كە ئااڵكان دەچنێت.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

161

ئێستا بڕیاردرا ،سزایەك نییە جگە لە مردن ،سزا لە پێناوی
گوێ رایەڵیدا ،چەكێكە هاوتایەكی نییە بۆ زاڵكردنی دەسەاڵتی
تاك بەسەر كۆمەڵدا ،ئەمە دواین بۆچوونی جەنگیزخان بوو.
ئ��ەم كارەساتە چەندە بۆ جەنگیزخان ناخۆشبوو،
مەسەلەیەكی زۆر لەوە ناخۆشرتی بیرخستەوە ،ئەوەی كە
كاتی خۆی یەكێك لە ئەندامان خێڵی (میركیت) (بۆرتە)
ی شۆخ و شەنگی ژنیان فڕاندبوو لە مانگی هەنگوینیدا تا
دواتر ئازادی كرد ،هەر ئەوەش وایكرد هەمیشە متیۆجین دژی
میركیتەكان بوو ،كەسیش نەیدەزانی بۆچی!...
دوایین چارەنووشی دوگۆاڵنگ پرسیاركردن بوو لەوەی كە
چۆن كەس نەیزانی ئەم ژنە سكی هەیە ...؟
كات بۆتە نیوەشەو ،ئیردێنە دەیەوێت خۆی ئامادەبكات
دەرچ���ن !...ب��ەاڵم كاتێك ئیردێنە نزیكبووەو سوارەكان
دوگۆاڵنگیان لەچادرەكەی دەهێنانە دەرەوە دەستگیریان كرد.
ئێستا هەموو الی��ەك ئامادەكراون بۆ ئیعدامی ئەو
ئااڵچنە داوێن پیسەی گوایە لەكاتی شااڵوەكەدا منداڵێكی
لێخستۆتەوە ،جەنگیزخان بیری كردەوە خۆ ئەتوانێ رەحم
بەم ژنە بكات ،بەاڵم وتی :ئەمە هیچ چاكەیەكی بۆ پاشەرۆژ
تیانییە ،هەموو سۆزو دڵنەرمییەك هەمیشە لە كۆتاییدا
بەزیان ئەكەوێتەوەو دەس��ەاڵت الواز ئەبێت و خەڵكیش
السارتر دەبن.
بەاڵم ئەوەی بەالوە گرنگبوو بزانێ دۆستی ئەم ئااڵچنە
كێیە.
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دەستەی ئیعدام چاوەڕێ بوون ،بەاڵم پرسیاری ئەوەهات
كە ئایا ئەم ژنە ئەم زۆڵەی لە كێ بووە؟ لە باخەڵی كێدا
نوستووە؟
ئەمە لەكاتێكدا بوو ئیردێنە لەناو خەڵكەدا چاوی بڕیبووە
دوگۆاڵنگ ،لەناكاو لەناو ریزی جەنگاوەرەكان دەنگێك
بەرزبۆەو هاواریكرد «من باوكی ئەو مناڵەم ،ئەوە كوڕمە،
ناوی كۆنانەو دایكی ناوی دوگۆاڵنگەو منیش ئیردێنەی
سەركردەی سەدم».
ئیردێنە بەپەلە گەیشتە الی خۆشەویستەكەی و باوەشی
پێداكرد ،ئاڵقەیەكی قەنارەكەیان كردە ملی سەركردەی
سەدەكەو ئەڵقەكەی تریش بۆ ملی دوگۆاڵنگ ،بەمشێوەیە
هەردووكیان ئیعدامكران.
ئیدی جەنگیزخان وتی :ئەوەندە بەسە ،سزاكە ئامانجی
خۆی هێنایەدی.
پاش رۆیشتنی سوپاكە لەو بیابانە چۆڵەدا تەنها ئاڵتۆنی
كارەكەرو كۆنانی كوڕە حەوت رۆژەكە مابوون و ناچار ملی
رێگایان گرتەبەر.
ئیدی بۆ جارێكی تر پەڵە هەورە سپیەكەی ،كە بەردەوام
بەسەرسەری جەنگیزخانەوە بوو ،نەبیرناو تیاچوو نەماوەو
هەورەكە پشتی كردە خاقان.
ئیرت تێگەیشنت كە ئاسامن رووی لێ وەرگێڕاو ناتوان ێ زیاتر
بڕوات ،بۆیە خۆی گەڕایەوە بۆ ئوردوس ،تا لەو ێ مبرێت و لە
شوێنێكدا بنێژرێت كەس نەزانێت.
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بەمشێوەیە ئیعدامێك ل��ەس��ارۆزی��ك رووی����دا كە
هەمیشە مێژوو باسیدەكات ،لەبەرئەوەی بە ناهەق دوو
عاشق ئیعدامكران ،تەنهاو تەنها لەبەرئەوەی یەكرتیان
خۆشدەویست ،چینایەتێك خۆڵقا مرۆڤایەتی شەرم دەكات
ناوی جەنگیزخان و هاوشێوەكانی بێنێت.
لە بەشێكی تری رۆمانەكەدا ئیتامتۆڤ ،زۆر زیرەكانە
دێتەوەسەر باسی زیندانیكردنی ئەبوو تاڵیب.
ئەبو تاڵیب ئێستا لە ناوەڕاستی شوباتی ()1953دا
لەناو شەمەندفەرێك كە بە دەشتی سارۆزیكدا دەڕوات لە
یەكێك لەفارگۆنە بێ ژمارەكاندا زیندانییە ،دەیانەوێت تاڵیب
لەگەڵ ئەو بەناو تاوانبارە وەهمیانەی كە دروستیانكردووە،
روبەرووبكەنەوە -بەتۆمەتی هاوكاری تیتۆ و یوگسالڤیا.
بەاڵم لەژێر دەسەاڵتی دیكتاتۆرێكی ترو لەژێر ئایدۆلۆژیای
بەناو سۆسیالیزمدا.
نوسەر زۆر زیرەكانە ئ��ەو رۆم��ان��ەی داڕش��ت��وەو دوو
رووداوی زۆر سامناك كە بە مەرگی دوو باوك و دایكێك بێ
سەرپەنایی ژنێك و سێ منداڵ كۆتایی دێت ،بەاڵم لەدوو
زەمەن و مێژووی جیاوازدا ،بەاڵم لەرووی جوگرافییەوە لەیەك
شوێندا ،بەاڵم بەدوو تۆمەتی جیاواز ،یەكێكیان بەتۆمەتی
عەشق و خۆشەویستی ،دووەمیان بەتۆمەتی شۆڕشگێ ِڕو
نیشتامنپەروەری و لە بەرامبەر دیكتاتۆریەتەدا ،بەاڵم
هەردووكیان یەك ئاكامی رەش كە مەرگە چارەنووسیانە.
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هێشتا نەوەكان زیندون بۆ بەردەوامی شۆڕشی عەشق
و شۆڕشگێڕی ،ئێستا تەنها ئارەزووی ئەبو تاڵیب لە ژیاندا
ئەوەیە جارێكی تر چاوی بە ژن و منداڵەكانی بكەوێت ،تەنها
دەیویست دوو كوڕەكەی (ئیرمیك وداوڵ) و (زەریفە)ی ژنی
لە پەنجەرەی شەمەندەفەرەكەوە ببینێت ،لەوە زیاتر هیچی
لە ژیاندا نەدەویست.
بەاڵم ئەو خۆی دەیزانی ،پیاوێكی ب ێ دەسەاڵتی وەكو
خ��ۆی ناتوانێ هیچ بكات و دواچارەنووسیش مردنەو
دەربازبوونی نییە ،ئەو نێچیرێكە لە دەستی تانسیقبایڤ،
ئیدی ژیان مانایەكی نەماوە بۆ ئەو.
شەمەندەفەرەكە هەر دەڕوات ،بەاڵم چارەنووسی ئەبوتاڵیب
ب ێ هودەیە ،تەنانەت بینینی ژن و منداڵەكەش هێندە بێ
هودەیە ،ئەبوتاڵیب دەیوت « نازانم تاوانی من چییە» بەاڵم
هەرگیزاو هەرگیز دیفاعی لەخۆی نەكردووە كە ئەو ب ێ تاوانە.
بەاڵم ئەو باشدەزانێت ئیعدامەكەی سارۆزیك چەندە بێ
تاوان بوو ،ئەو ئەم تاوانەی خۆشی بەهەمانشێوەیە ،...باشیش
دەیزانی چارەنوسی خۆی لە چارەنوسی ئیردێنە و دوگۆاڵنگ
باشرت نابێ و سەرگەردانی منداڵەكانیشی هەمان سەرگەردانی
كۆنانی حەوت رۆژە دەبێت.
بەاڵم دەبێ هەموومان ئەو واقعە بزانین ،كە ژیان لەسایەی
جەنگیزخان و ستالین و س��ەدام حسێن ،كە هەموومان
بەواقعی و بە عەمەلی بینیومانە یەك شتەو چارەنوسی
ئینسانەكان و عەشق و خۆشەویستی و شۆڕشگیری تەنهاو
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

165

تەنها مردن و مەرگ و چارەڕەشییە ،مێژوو نیشانیدا دەب ێ
ئەم ستەم و ستمكارییە كۆتایی بێت و جەنگیزخان تەخت و
تاراجی فەوتاو ستالین شكستی خواردو سەدام حسێنیش لە
قەفەسی زینداندایە.
پاسەوانەكەی تانسیقبایڤ و ئەفسەرەكە خۆیانكرد
بەژوورداو هاواریانكرد.
گیراوی ژمارە ()98مرد -واتا ئەبوتاڵیب. چۆن بۆچی...؟ قوربان خۆی خۆی فڕێدایە ژێر شەمەندەفەرێك ومردووە.
 بەڵێ ئەبو تاڵیب مردووە.* دەبێ جارێكی تر دەستخۆشی لە وەرگێڕی بەتوانا
«تۆفیق عەبدوڵ» بكەم كە پاش «نەونەنامە لەچك سورەكە»
ی ئەیتامتۆڤ بەرهەمێكی تری ئەم نوسەرە گەورەیەی
كازاخستان و شورەوی كۆنی پێناساندین.
ئەمە بەرهەمەی دەزگای سەردەم یەكێكە لە بەرهەمە
باشەكانی ئەم دەزگایە ،بەاڵم ئەوەی بەالی منەوە گرنگە
شتێكە ئەویش ئەوەیە كە دووك��ەس بەجدی لەهەوڵی
وەرگێرانی كارەكانی «جەنگیز ئەیتامتۆڤ»دان ئەوانیش
(تۆفیق عەبدول و جەوهەر كرمانج)ی هاوڕێمن كە كارێكی
باشدەكەن و خۆیان بەم كارانەی ئەیتامتۆڤەوە خەریك
دەكەن ،كە لەناو پرۆسەی وەڕگێرانی كوردیدا ئەم فۆرمی
كاركردنە كەمە.
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پێمدەڵێن!
( )42چیرۆكی ژنانو
چەوساندنەوەیان لەالیەن پیاوانەوە

ناوی كتێب :پێم دەڵێن
نووسەر :كنێر عەبدوڵاڵ
بابەت :ستونی رۆژنامەنووسی سەبارەت بە چەوسانەوەی
ژنان
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كنێر عەبدوڵاڵ یەكێكە لەو كچە رۆژنامەنوسانەی سەبارەت
بە داكۆكی لە مەسەلەكانی ژنان و مافەكانیان لە پێشەوەی
بزوتنەوەی ژنانو داكۆكیكاری سەرسەختی ئەوان بووە.
نامیلكەی «پێمدەڵین» تازەترین كتێبی خاتوو كنێرە،
سەبارەت بە رەنجو ئازارو مەینەتییەكانی ژنانی كوردستان،
كە تائێستا بەبڕوای من ،كەم لێكۆڵینەوەو كەم بەدواداچون
و تەنانەت كەم كتێبی كوردیش هێندە كاریگەرانە پەی بەو
هەموو مەینەتییانەی ژنان بردووە.
كنێ خان لە پێشەكی كتَبەكەدا دەڵێت»ئەم گۆشانە
وروژاندنی كێشە هەنوكەییەكانی ئەمڕۆی ژنانو خستنەوەی
دیالۆگی زیاترە دەربارەیان ،چونكە بونەتە مۆتەكەو هەڕەشە
لە ژیانی سەدانو هەزاران ژن دەكەن»...
كۆمەڵگەی كوردستان تائێستاش بەشێكە لە سیستمێكی
فیوداڵی و سوننەتی و بەشێكی زۆری الیەنە نیگەتیڤەكانی
ئەم سوننەتەش ،بەر ژنان دەكەوێت ،قوربانی یەكەم و سەر
سەخستی كۆمەڵگە هەر ئەوانن.
وەكو ستونەكانی خاتوو كنێر دەڵێن «ئەو ژنانە تائێستا
بەدەست دەیان كێشەو گرفتی رۆژان��ەوە لەناو خێزان و
كۆمەڵگەو شەقامەكانی كوردستان دەناڵێنن ،وەك خۆم قبوڵم
بكە» هەرچەندە ستونێكی سادەیە ،بەاڵم پڕە لە واقیعی تاڵی
ژنان لەگەاڵ هارەسەرەكانیان ،تەنها دەیانەوێت وەكو خۆیان
قبوڵیان بكەن ،بۆیە نوسەر دەڵێت»بوونی جیاوازییەكان
مانای دەوڵەمەندكردنی هاوسەریگری و یەكرت تەواوكردنی
ژنو مێردە»
هەست بەنائارامی دەكەم «كۆمەڵگەی كوردستان بەشێك
لە تاكەكانی هێندە ناهۆشیارن ،تائێستاش لەناو پاس و
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

169

بازاڕو شوێنە گشتییەكان ،ژنان و كچان هەراسان دەكەن و
دەستیان بۆ دەبەن و تانەو جوێن و سوكایەتیان پێدەكەن،
دوایان دەكەون ،تەنانەت كچانو ژنان ناتوانن ئێواران بكەونە
درەنگ و لە بازاڕ مبێننەوە -یان سواری تاكسی بن ،لە ترسی
پیاوانو كەسانی بێ شعور.
لەكاتێكدا لە شارێكی وەكو تاران -یان دیمەشقو بەیروت،
كچان تا كاتژمێر یەكی شەو ،بەتەنیا لەسەر كوچەو شەقامو
پاركو بازاڕەكاننو كەسیش سوكایەتیان پێناكات.
ئەو راستییە هوشاری تاكی ئەو واڵتانە نیشاندەدات،
ب��ەاڵم دەبێت ئ��ەوەش بڵێین بە حكومەت و دەزگاكانی
پۆلیسی هەرێمیش بێتاوان نین لەوەی كە ناتوانن بنەبڕی ئەم
دیاردەیە بكەن.
ئەم ستونەش خەمێكی تری ژنانە لە كوردستان ،ئەگەرچی
سادەیە ،بەاڵم هەر ئینسانێك دوو رۆژ بچێتە بازاڕەكانی
هەولێرو سلێامنی هەست بەم دیاردە قێزونە دەكات.
«دەگمەن هەست بە رەحەتبوون دەكەم ،دانپیانانی ژنێكە
لەگەاڵ هاوسەرەكەی هەرچەندە كارێكی سادەو مافێكی
رسوشتی هەر ژنێكە ،ئەم داوایە لە مێردەكەی بكات ،بەاڵم
لە كۆمەڵگەی كوردستان ئەم دانپیانانە بۆ ژنان زۆرجار بە
سوك سەیركردنیانە كە مافێكی ئاساییە ،ئەوەش بەشێكی
دیسان پەیوەستە بە ناهوشیاری تاك ،نەبوونی پەروەردەیەكی
هاوچەرخ ،وەكو چۆن مامۆستایان تائێستاش ئەو بەشەی
لە كتێبەكان باس لە سێكس و ئەندامەكانی زاوز ێ دەكات.
تەركی دەكەن ،لەكاتێكدا لە واڵتێكی وەكو ئێران سەدان
كتێبی لەسەر چاپكراوە.
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«رقم لەخۆم دەبێتەوە» ستونێكی ترە باس لەو ژنانە
دەكات ،كە گیرۆدەی هێنانی ژنی دووهەم بوون لەالیەن
مێردەكانیانەوە ،كە تابڵێی دیاردەیەكی قێزەونەو تائێستاش
یاسا ناتوانی رێگری لێبكات ،هەرچەندە پەرلەمان یاسایەكی
لەوبارەیەوە هەیە ،بەاڵم ئەم گرفتە چارەسەرنەكراوەو
بەشێكی زۆری ژنان بەدەستییەوە دەناڵنێت.
«بەد گومانم لە مێردەكەم» «خۆشەویستی مێردەكەم
الوازبووە» «مێردەكەم درۆم لەگەاڵ دەكات» سێ دانپیانانی
سێ ژنە بەدەست مێردەكانیانەوە.
داتاكانی كوردستان راستی ئەم سێ دانپیانە دەسەملێنن،
كە هەر بەهۆی ئەو گرفتانەوەیە ئاماری جیابوونەوەی نێوان
ژن و مێردەكان رووەو هەڵكشان دەچێت ،بێگومان ژنانیش
بەرپرسن ،بەاڵم بۆچی پیاوان ئەڵقە ناكەنە دەست؟ بۆچی
درۆ لەگەاڵ هاوسەرەكانیان دەك��ەن؟ بێگومان كاریگەری
نیگەتیڤی دەبێت لەسەر رەوشی خێزانو هاوسەریان.
«مێردەكەم ئامادەی گفتوگۆ نییە» «مێردەكەم خیانەتم
لێدەكات» دوو دەردی تری ژنان ،ئەگەرچی هەردووال لەم
مەسەلەدا تاوانبارن ،بەاڵم هەموو ئەو فاكتەرانە ،جگە لە
شكستی هاوسەرگیری ئاكامێكی تری نییە.
«مێردەكەم لێم دەدات» چەند سەختە ژیانی نێوان دوو
مرۆڤ ،كاتێك پەنا بۆ لێدانی ژن دەبرێت ،ئەمە گرفتێكە
زۆربەی ژنان بەدەستییەوە دەناڵێین.
«مێردەكەم پێمدەڵێت دایكی كچان» پێشرت باسمكرد كە
كۆمەڵگەی كوردستان چەندە سوننەتیو تەقلیدییە.
تا ئ��ەوڕادەی��ەی «كچ» بوون عەیبەیەو منیش دەزانم
ئەو ژنانەی كە كوڕیان نابێت ،رۆژانە چ خەفەت و عەزاب
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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دەچێژن بەدەست مێردو خەسوو گەڕەكو خزمو ناسیاوەوە،
چ شەرمە كچ بوون عەیب بێت سوكایەتی بە ژن بكرێت
لەسەر شتی وەها ،لەكاتێكدا خودی مێردەكەی باشدەزانێت
كە لەدەسەاڵتی ژناندا نییە ،پەیوەستە بە هۆكاری بۆماوەیی
و فسیۆلۆژی.
«خەسوم بوەتە كێشەی نێوامنان» پەیوەندی خەسوو و
بووك ،تا ئەم ساتەش هیچ ئاسایی نییەو بگرە زۆر پڕ گیروگرفتە،
لەبەرئەوەی كۆمەڵگەی كوردستان ئاڵۆزەو بارودۆخی
ئابووری خێزانەكانیش خراپە ،زۆرجار دەب ێ هەمووان پێكەوە
بنو ئەوەش سەرەتای گرفتەكانە ،خۆ زۆرجار پێچەوانەكەش
راستەو خەسوو دەردەدڵییەتی لەدەست بووكەكەی.
«دەیەوێت كاری لەشفرۆیشم پێبكات» راستە ژنانێكی زۆر
تووشی ئەم دیاردە ناشیرینە بوون ،بە هۆكاری جۆراوجۆر،
ب��ەاڵم هاندانی ژنێك لەالیەن مێردەكەیەوە ،ئەوپەڕەی
سوكایەتییە بە پرۆسەی هاوسەرگیری و لێكڕشانەوە ،خێزان
و سوكایەتی بەژن.
نامیلكەكەی خاتوو كنێر عەبدوڵاڵ «پێمدەڵێن» وەكو وتم
چەندە سادەیە ،بەاڵم سەد لەسەد پەنجەی خستووەتەسەر
زۆربەی گرفتەكانی ژنانو پرۆسەی هاوسەرگیری ،كە پێویستە
هەموو پیاوان بیخوێننەوە.
دەب �ێ لە ئێستادا ،ئ��ەم كێشانە بخرێنە ب��ەر باسو
بزوتنەوەیەكی فێنمنیستی بۆ ب��ەڕێ بخرێت ،تاكەكانی
كۆمەڵگە هۆشیاربكرێنەوە.
دەستخۆشی لە خاتوو كنێر عەبدوڵاڵ بۆ ئەو ئەركە گرنگەی
پەی پێربدووەو سوپاسی بۆ رۆژنامەی ئاسۆو یەكێتی ژنان.

172

ئەنوەر حسێن (بازگر)

شیعر
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یەكەمین
ترپە عاشقانەكانی دڵم
( )57نامەی فروغ فروخزاد
بۆ شاپوری هاوسەری

(ئەگەر نەگریامایە دەخنكام ،هیچ شتێك قەرەبووی تەنیایی
رۆحم ناكاتەوە
لەدەفرێكی خاڵی دەچم و لەگۆماوەكاندا بەدوای نامەی
گەوهەردا دەگەڕێم)
(نامەی فروغ بۆ شاپور پاش جیابوونەوە)
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ناوی كتێب :یەكەمین ترپە عاشقانەكانی دڵم (نامەكانی
فروغ فروخزادی شاعیر بۆ پەروێز شاپوری هاوسەری)
بابەت :نامەی ئەدەبی
نووسەر :كامی ،شاپور ،عومران سەالح
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :رەئوف بێگەرد و شەیدا سەالح
ساڵی چاپ2005 :
الپەڕە236 :
*ئەو سێ نامەیە لەناو كتێبەكەوە وەرگێڕدراون.
من دەپرسم دەب ێ چ سیحرێك لەپشت ئەهمیەت و
گرنگی ئەم كتێبەو نامەكانی فروغەوە هەبێت ،كە ئەسڵەن
خەریكە ئەم فۆرم و نامە نوسینە ئەسەرێكی نامێنێت و
تەلەفۆن مەسج و ئیمێاڵ و فاكس ،سیحری نهێنی و مانەوەی
نامە عاشقانەكانیان تا رادەیەكی زۆر بێ كاریگەر كردوە.
رەنگە بەشێكی نهێنی ئەو سیحرە ،عەشقێكی جاویدانی
بووبێت ،بەتایبەتی دەگمەنەو زۆریش دەگمەنە لە كۆمەڵگەی
خۆرهەاڵتیدا لەپاش جیابوونەوەی ژن و پیاوێك ،رایەڵەیەكی
پەیوەندی مبێنێت بۆ عەشق و خۆشەویستی ،تەنانەت
بۆ هاوڕێیەتیش لەكاتێكدا لەناو بونیادی خێزانیشدا ئەم
عەشقە دەستناكەوێت كە (فروغ) بۆ (شاپور)ی هاوسەری
لێجیابۆوەی دەربڕیوە.
گەر ئەوەش بزانیین مومكین نییە یەكێك لە نامەكان
درۆبێت -یان بەدرۆ نوورسابن ،ئەوەش بەو دەلیلە دەسەملێنم
كە فروغ خۆی دەڵێت :هەرگیز ناكرێت ناوەڕۆكی شیعرێك و
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ناخی ئینسانەكە (شاعیرەكە) لێكجودابن ،گەر وابوو بێگومان
راست نییەو درۆیەكی گەورەیە.
سەد دەرسەد ئەم دێڕەی سەرەوە پێدەچێت رۆحی فروغ
لەناو نامەكانیدا هەمیشە ئامادەییان هەبێت ،لەكاتێكدا وەكو
نووسەری كتێبەكە دەڵێت :ئەم نامانانە هەندێكیشان پاش
جیابوونەوەی (فروغ و شاپور) نورساون.
بێگومان ئەم نامانە زۆری��ان لەژێر ترس و لەرزێكی
عاشقانەدا نورساون و پێدەچێت توشی زۆر دەردەس��ەری
بووبێت ،ئەوەش شاراوە نییە كە (سیحری گەورەیی عەشق لە
نهێنییەكانیدایە ،وەكو بەختیار عەلی دەڵێ :هەندێك نهێنی
ناوترێَن ،هەندێك نهێنی دەتكوژن!..
بەاڵم پێناچێت كەمرتین نهێنی مابێت الی فروغ ،تەنها
ئەوەش كە فروغ دەكوژێت نهێنیەكانی ژیانە ،بۆیە دەڵێت:
كاتێك دەبینم دەتوانم سەرچاوەی ئاسەوارێك بم و بوونێكی
پووچم نییە ،كاتێك هەستدەكەم بەشتێكەوە بەسرتاومەتەوەو
زۆرم خۆشدەوێت ،ئەوكاتە هەست بە ژیان دەكەم.
عشقی ئەزەلی فروغ بۆ شاپور هێندە قووڵە هەمیشە
وایلێكردووە فروغ لە نووسینی هەرنامەیەكدا چەندین وشەی
جوان و پەخشان و شاعیرانە بنووسێت و بڵێیت :ئەو هونەرە
بۆ دۆزەخ ،كە بیەوێت من لە تۆ بكات ،من هونەرم بێ بوونی
تۆ ناوێت.
دەڵێت :حەزدەكەم ئەوەندە بچووك ببمەوە هێندەی
باڵندەیەك ،ئەوكات بفڕم و بێم بۆالی تۆ!
یەكێكی تر لەجاویدانی نامەكانی فروغ رەنگە ئەوە بێت
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هەمیشە هەوڵیداوە لەترادیسیۆن و دابوونەریتە تەقلیدی
و سوننەتییەكان دەربازبێت و بچێتەوە بەگژ ئەو عادات و
نەریتە كۆنانەدا -دیارە وایشیكردووە.
فروغ لە خێزانەكەی جیاوازترو تەنانەت لە زۆر رووەوە
لەو سەردەمەدا پێش كۆمەڵگەكەشی بكەوێت.
ئ��ەو خ��ۆی دەڵ��ێ��ت :م��ن چ��ەن��دەم ح��ەز ب��ەوەی��ە بە
پێچەوانەی بڕیارو نەریت یاساو باوەڕی خەڵكییەوە ،رەفتار
بكەم.
من هەمیشە بیر لەوە دەكەمەوە كە هەرچۆنێكە دەبێت
هەنگاوێك لە ئاستی شتە ئاساییەكان بڵندتر بنێم ،من ئەم
ژیانە ماندوكەرو پ ٍڕكۆت و بەندەم خۆشناوێت!
گەر لە خەباتی سیاسی لەكاری نهێنیدا ناوی نهێنی بۆ
ئاشكرا نەبوونی شانەكانی رێكخسنت بێت ،كە هەمیشە
بەشێكە لە كولتوری ئێران و واڵتانی تر ،لە عیشقیشدا
دەكرێت هەمان شۆڕش بەرپابكرێت ،بەاڵم لەژێر ئەو ناوە
نهێنی و فۆرمە عاشقانەدا ،كە فروغ پێشنیاری دەكات بۆ
شاپور تا عەشقەكەیان ئاشكرا نەبێت ،بۆیە لە نامەیەكدا
دەڵێت :شاپور وەاڵمی نامەكەم بە ناونیشانی ماڵی خۆمان
مەنووسە ،چونكە منداڵەكان وەری دەگرن و دەیكەنەوە
لەسەر زەرفەكە  -نیشانەی ( )xدابنێ.
عەشقی فروغ بۆ شاپور هێندە گەورەیە ،ئەو شەوەی كە
فروغ خەریكی نوسینی نامەكەیە بۆ شاپور ،چراكەی لەژێر
دەست دەردێنن ،بەاڵم فروغ دەست لە نوسینی نامەكە
هەڵناگرێت ،لەتاریكیدا تەواوی دەكات.
روانینێكی پر لە سۆزی تۆ ،یەك دەست گوشینی تۆ،
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ماچێكی تۆ ،بەسە بۆ ئ��ەوەی لە هەموو شتێك بێ نیازم
بكات ،من بەوانە پێدەكەنم كە بەختەوەری لە پول و پارە
دەبیننەوەو دەیانەوێت بیدەن بەڕوومدا.
تەنها نیگایەكی شاپورو ماچێكی ،حیكایەتێكی گەورە
دەخوڵقێنێت ،هەموو ئەو نیازانەی كە ب��ەدەر لە شاپور
دێنەپێشێ بەتاڵدەكاتەوە ،الی ف��روغ عەشقی شاپورو
خۆشەویستی خەونبینن ئایندەو گەورەیی شاپور ...عشقێكی
سوریالییە ،تا رادەی سەروی پەرسنت ،هیچ نیازێك نییە بتوانێت
بێنیازی بكات ،هیچ ئەلتەرناتیڤێك نییە بۆ ئەم عشقەی فروغ
بۆ شاپور ،بێگومان ئ��ەوەی كە ئاگرێكی لەناخی فروغدا
جۆشداوە شوڕشێكی بەرپاكردووە ،بەتەنها فروغ نییە ،بەڵكو
عشقی شاپورو چاكەكەی ئەوەو خودی فروغیشە دانبەو
راستییەدا دەنێت ،بۆیە لە نامەیەكدا بۆی دەنوسێت :من تۆم
زۆر خۆشدەوێت ،نەك لەبەرئەوەی هاوكاریم دەكەیت ،نەك
لەبەرئەوەی چاوت لێمە ،نەك لەبەرئەوەی پارەم دەدەیتێ،
نا پەروێز ،لەبەرئەوەی لەوە گەیشتووم تۆ چاكیت و كەس
ناتوانێت گەورەیی رۆحی تۆی هەبێت.
عشقی ف��روغ بۆ شاپور لە تەمەنی ( )16ساڵییەوە
دەستیپێكردو ئیلهامێكی گ��ەورەی��ی لە ژیانی فروغدا
لێكەوتەوە ،خودی فروغیش دان بەو راستییەدا دەنێت،
كە شاپور چەندە كەسێكی خۆشەویست بووە بۆی و چ
كاریگەریەكی لەسەری هەبووە ،تەنانەت كە لە تەمەنی
( )21ساڵیشدا لێكجودابوونەوە ،سەرەڕایی ئەوەی فروغ لە
نامەیەكدا بۆی دەنووسێت :من بەم بیست و یەك ساڵەی
تەمەمنەوە بە ئەندازەی ژنێكی ( )70-60ساڵە پیربووم.
هەر لە نامەیەكی تردا دەڵێت :داخ كە ئیرت ناتوانم درۆ
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لەگەاڵ خۆم بكەم ،من زۆر تەنیام ئەمڕۆ ،لە ئاوێنە تەماشای
خۆمم كرد ،وا وردەوردە لە سیامی خۆم دەترسم ،ئایا من
ئەو فروغەی جارانم؟ ئەو فروغە كە لە بەیانییەوە تا شەو
بەرامبەر بە ئاوێنە دەوەستام و خۆم بە هەزار جۆر دەگۆڕی
و دڵیشم پێی خۆشبوو.
دەنوسێت :تۆ دەزانێت كە من بێجگە لە تۆ كەسی ترم
نییە ،بێ لەوەی هیواردارم رۆژێك لە رۆژان بتوانم قەرەبووی
بكەمەوە ،چاوەرێی نامەی تۆم ،ئ��ارەزووم خۆشبەختیتە،
خۆشم دەوێیت ،ماچت دەكەم.
نامەكانی بەر لەژیانی هاوسەری
رێگا نادەم سوكایەتی بەخواكەم (پەروێز) بكرێت
تەنها لە م��اوەی كەمرت لە س ێ مانگدا ،بەر لە ژیانی
هاوسەری فروغ ( )17نامەی دورودرێژ بۆ شاپور دەنێرێت.
مێژووی نامەكان زۆر لەیەكەوە نزیكن ،ناوەڕۆكی نامەكان
هێندە ئاگرینن ناخی ئینسان دەهەژێنێت ،وشەكانی ناوی پڕن
لە تەلیسمی ئەویناوی و عەشقی جاویدانی ،كە لەوەدەچێت
هەر كامیان لەپاش خەیاڵ و ئەندێشەو گریانێكی زۆر
نوورسابن.
نامەكان نامەی سادەو ئاسایی نین ،لە نێوان دوو عاشقدا،
نامەكان نامەی دڵ��داری نێوان ك��وڕو كچێك نین ،بەڵكو
خەیاڵفراوانی فروغ و عەشقی ئەبەدی بۆ شاپور وایكردووە
نامەكان ببنە پەخشانێكی منوونەیی و دیكۆمێنتێكی مێژوویی
بۆ ئ��ەوەی ،كە فروغ چەندە تامەزرۆی عەشقی شاپورو
پێگەیشتنی بووە.
شەوانە ب��ەدەم خەیاڵی شاپورەوە ،رۆژی كردۆتەوەو
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هەمیشە گەڕاوە ،بۆ دۆزینەوەی جوانرتین مرواریەكانی دڵی
دەریا تا لە دووتوێی نامەكانیدا لە ئێخەی شاپوری بدات.
ئەو هەرگیز لە نووسینی نامەكانی و قوڵی ناویان،
بێتاقەت نابێت ،وشەكانی (پەروێز گیان ،خۆشەویست)
ئەوەش دەاللەتە كە عەشق الی فروغ لەوپەڕیدایە كە ئیرت
هەرچی ناخی خۆیەتی ،خستویەتە دووتوێی نامەكانییەوە،
رەنگە فروغ هەمان هەستی ئەحالم مستغامنی هەبێت كە لە
رۆمانی (ژاكرە جسد) دا دەڵێ :تۆ لەناو هەموو نوسینەكامندا،
جوانرتینیان بوویت.
ئەمە هەقیقەتەو خودی فروغیش دانی پێدادەنێت و لە
یەكێك لە نامەكاندا دەڵێت :لەبەیانییەوە تائێستا سەرقاڵی بێنەو
بەردەی شەڕی ماڵەوەم ،ئەوەندە گریاوم ،كە هێشتا چاوانم
دەكزێتەوە ،پەروێز رەخنەم لێدەگرن كە بۆچی هێندە نامەت
بۆ دەنووسم ،چراكەیان بردم ئێستا چی بكەم ،پاش شەڕێكی
سەخت و دژوار ،پاشاموەی نامەكەت بۆ دەنووسم ،ئەویش
لەتاریكیدا -تا دەڵێت :پەروێز گیان گەر ئەم شتانە بۆ تۆ نەبێ
ئەی بۆ كێی بنووسم ،كێ ئامادەیە گوێ لەم هەموو سكااڵیانە
بگرێت ،چ كەسێك بەستەملێكراو و بێ تاوانم دەزانێت؟
بەمشێوەیە ئەوەی كە فروغ دڵی پێی بكرێتەوەو بتوانێت
ورەی پێببەخشێت بۆ ئایندە بۆی بژی و بەئومێدەوە لێی
بڕوانێ ،بە قیبلەگای خۆی بزانێت و هەست بكات ئەو
لە پێناو ئ��ەودا دروستبووە ،بۆیە دەبێت هەموو تاڵی و
ناخۆشیەكانیش قبوڵبكات و ئاساییەو زۆریش سادەیە كە هەر
لە پێناوی ئەویشدا دەبێ مبرێت.
باوك و دایك و خۆشك و براكانی جگە لە (پ��وران)ی
خوشكی ،زۆر بۆی خراپبوون ،بەشێوەیەك كە فروغ دەڵێت:
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هەستناكەم هیچ كەس منی بوێت لەم ماڵەدا ،هیچ كەس دڵی
بە من بسوتێت و بەئەركی خۆی هەڵسێت -جگە لە پورانی
خوشكم ،بەڵكو هەرچی هەڵدەستێت ،هەر خۆپەسەندو
زۆربڵێ و زاڵمن ،هەمیشە لە پیالندان دژی من ،تەنانەت
لەسەر ونبوونی مقەستێك یەك سەعات پرسیارو هێنان و
بردنیان لەگەڵ كردووم ،مەگەر من مقەستەكەم شاردۆتەوە-
یان فرۆشتومە ،من خۆم مقەستم هەیە ،بەاڵم فایدەی چی
هێرشیان كردەسەرم و دۆاڵبەكەیان شكاندم.
تواناكانی فروغ هەر لەوكاتەوە هەستپێدەكرێت ،كە چ
توانایەكی لەرادەبەدەری هەبوو لە تەمەنی ( )17ساڵییەوە،
هەرئەوەش وایكرد لە مێژووی ئەدەبی و شیعری نوێی ئێراندا،
وەكو ئەستێرەیەكی گەشاوەو دیار سەیربكرێت و خودی
نامەكانیشی بۆ شاپور ئەو راستییە دەسەملێنێت.
فەلسەفەیەك لە ژیانی نوسەراندا هەیە ،كە پێدەچێت بۆ
فروغیش راستبێت.
«همنگوای كاتێ لەدنیا تێگەیشت كە زانی دەریا چییە،
ئەلبێرتۆ مۆرافیاش كەپەی بەئارەزوو برد ،حەالجیش ئەو
رۆژەی خوا ،هرنی میلیریش كە لە سێكس و بۆدلێر كە لە
نەفرەت و هەڵەكردن تێگەیشت ،بەاڵم پێدەچێت».
فروغیش وەكو (سلڤا دۆر دالی) ئەوكاتە لە عەشق و
خۆشەویستی و ژیان تێگەیشت ،كە س��ەرەڕای هەژاری و
نەبوونی ،بەاڵم شاپوری هەڵبژاردو ه��ەزاران جار شاپوری
قبوڵكردو خۆی بەقوربانی كرد ،سەرئەنجام ئەوەی مایەوە
نامەكانی فروغ بوو ،وەكو سامانێكی گەورە بۆ ئەدەب و
شیعرو عشق و گەورەیی خودی فروغ.
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بەاڵم هەرگیز پێناچێت ،فروغ ،هەستی كردبێت ،رۆژێك
نامەكانی دەبنە سەروێردی زمانی گشت نوسەران و شاعیران
و عاشقان ،وەكو سەرمایەیەكی رۆشنبیری و مەعریفی گەورە
سەیریاندەكرێت.
ئەو هەرگیز نەیزانی ،ئەو جورئەت و عشقە پاك وگەورەیەی
كە هانیدا ئەم نامانە بنووسێت ،شاكارێك دەخوڵقێنێت و
لەئێستادا بەچەند زمان دەخوێندرێتەوە ،تەنها شتێك كە
بۆ فروغ مایەوە ،گەورەیی بوو كە هەرگیز هیچ عاشقێك وا
راستگۆیانە نەدواوەو عشقستانی نەخوڵقاندووە.
بێگومان رەنگە ئەوەش دێڕێك بێت لە دێڕەكانی ناو
نامەكانی ف��روغ ،كە دوات��ر مێژوو ئاشكرای بكات ،وەكو
چۆن (ڤان كوخ) لەكاتی خۆیدا بە براكەی وت :رۆژێك دێ،
تابلۆكانم لە نرخی ژیانی خۆم زیاتر بكەن!
بێگومان هەر وا دەرچ��وو ،بۆیە دەرئەنجام نامەكانی
فروغیش هەرئەوەیە ،كە پوران و كامیار لێی بەهرەمەندبوون
و ئەو رۆژەیە كە نامەكانی فروغ ،بەقەدەر عشقەكەی نرخیان
هەیە.
گەر مرۆڤ دیقەت ب��دات ،لە یەكەمین نامەی فروغ
بۆ ش��اپ��ووردا ،دەڵ��ێ :رازی��م  ...رازی��م ،دی��ارە مەبەستی
هاوسەرگیرییەو لەنامەی دووەمدا بۆی دەنوسێت (ئومێدی
تەواوم هەیە ،كە تۆ دەبیتە هی من) بۆ خۆم هەمیشە داوای
یارمەتی لە خوا دەكەم ،تۆش هەر وابە ،لە سێەمین نامەدا،
دڵی گەورەی فروغ هێندە بەكوڵە بۆ مەعشوقەكەی ،تەنها
لەبەرئەوەی نەچۆتەالی ف��روغ ،داوای لێبوردن لە شاپور
دەكات)
184

ئەنوەر حسێن (بازگر)

ئەمەش گەورەیی فروغ دەسەملێنێت بۆ شاپور.
بەاڵم لە وەاڵمی یەك نامەی شاپوردا بۆ فروغ دەنووسێت:
تۆ بە كچێكی بەنرخ دەزانم ،بەاڵم بۆچونێكی باشم بەرامبەر
بە رەگەزی مێینە نییە ،من نێوان ئەو خۆشەویستییەی كە تۆ
بە من دەڵێیت و من بە تۆی دەڵێم ،زۆر دەبینم.
كەچی فروغ ئەم قسانەی شاپور ناكاتە بیانوو ،تەنانەت
لێشیان دڵگران نابێت ،ئەوەشی بەوپێیەی (برسێتی سۆز،
هەستێكی هێندە سامناك و بەسوێیە ،تا بەشێوەیەك
لەشێوەكان ل��ەن��اوت دەب���ات ،ب���ەردەوام لە ناخیشەوە
داتدەوەشێنێت)
برسێتی سۆزی فروغ بۆ شاپور ،بەشێوەیەكە ،لە وەاڵمی
ئەو دڵڕەقیەی شاپوردا دەڵێت :شاپور پێم دەڵێن دەبێ
فەرامۆشتبكەم ناتوانم ،من بۆیە زیندوم تەنیا بۆ ئەوەی
لەگەاڵ تۆدا بژیم.
گ��ەورەی��ی ف��روغ ل��ەم دێ���ڕەدا دەردەك��ەوێ��ت ك��ە بە
شاپور دەڵێت :دایكت نەفرەتی لێكردویت كە من بێنیت،
لەبەرئەوەی تۆ ( )8ساڵە كچێكت خۆشدەوێت ،ماوەیەك
لەمەوبەر داویانە بەشوو ،ئێستا جیابوونەتەوە ،چاوەڕێ
دەكات تۆ بیهێنیت ،ئەگەر چی من بڕواناكەم چیرت ئاسەوارێك
لە عشقی رابردوو لەدڵی تۆدا مابێت ،گەر وانییە تۆ دەتوانی
الی ئەو كچە بەختەوەربیت ،بەاڵم دڵنیابە كە نرخی ئەم
فەرامۆشكردنە گیانی منە ،لەبەرئەوەی كاتێ دەمرم ،ئەوسا تۆ
دەتوانیت بەراستی بڕوا بكەیت ،كە فەرامۆشم كردیت ،بەبێ
تۆ ناتوانم تەنانەت یەك چركەساتیش بژیم ،من ئێستا تۆم زیاد
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لەهەر كاتێكی تر خۆشرتدەوێت و وا هەستدەكەم جگە لە تۆ
ناتوانم كەسی ترم خۆشبوێت.
نیچەی فەیلەسوفی هێزو پیاو ،كاتێك كە عاشقی سالۆمی
بوو دایكی نیچە وتی :ئەم ژنە تەنیا سێ رێگای لە بەردەمی
كوڕەكەمدا داناوە -یان هێنانی -یان خۆكوشنت -یان شێتبوون،
بێگومان سالۆمی شوی بە نیچە نەكردو شێتبوو ،دوایش
خۆی كوشت ،بەاڵم عەشقی فروغ لەكاتێكدا دەگاتە دواپلە،
س��ەرەڕای توندی نامەكەی شاپور ئەوەی كە كچێكی تری
خۆشدەوێت ،بەنیازە بیهێنێت ئەو دەڵێت :تاكە رێگا كە لە
فەرامۆشكردنی تۆ بۆ من دێتەكایەوە نرخەكەی گیانی منە،
لەم نێوەدا ،هاوپەیوەندییەكی گەورە هەیە لە نێوان نیچەو
فروغدا ،پێدەچێت هەر عەشقی شاپوریش بێت فروغی
گەیاندبێتە ئەم چارەنووسە.
وەكو پێشرت باسامنكرد فروغ هەمیشە دژی سوننەت و
تەقالیدی كۆمەڵگەی داسەپاو بوو ،بەاڵم بەناچاری لە یەكێك
لە نامەكانیدا لە شاپور دەپاڕێتەوە ،كە مەرجەكانی باوكی
قبواڵبكات ،ئەگەر نا ،من و تۆ ناچارین بۆ هەمیشە لەیەك
جیاببینەوە.
با هەر كوڕو كچێك لەم واڵت��ەدا بیهێننە پێش چاوی
خۆیان ،گەر خۆشەویستییەك بەچەشنی عشقی فروغ و
شاپوریان هەبێت و باوك و دایكیان ناڕازی زەماوەندیان بن
چ دەقەومێت؟ هەربۆیە فروغ چاوەڕوانی ئەوەی كردووە،
باوكی بە زەماوەندی ئەوان رازی نییە هەربۆیە لە نامەی
داهاتوودا دەنوسێت :پەروێز بەوشێوەیەی كەمەزەندم
كردبوو ،باوكم رازی نییە.
هەربۆیە فروغ ناچارە مل بۆ سوننەتەكانی كۆمەڵگەی
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بدات و لەمبارەیەوە ،لەگەڵ دایكی و دواتریش لەگەڵ باوكی
قسەبكات ،مل بۆ داواكانیان بدات و لە پەروێزی شاپوریش
بپاڕێتەوە كە بە دڵی باوكی بكات ،ئەگەرنا عیشقەكەیان
شكستدێنیت ،تا لە یەكێك لە نامەكانیدا دەنوسێت :ئەوان
چییان ویست تۆ قبوڵی بكە ،باشە!؟ تەنها لەبەر دڵی من،
چونكە هیچ رێگا چارەیەكی ترمان نییە ،ئەگەرچی من دەزانم
دایك چییە كە سودێك لە هەست و سۆزی نەبینم؟ ئێستا
وەكو دوژمنێك دەیبینم ،بە هەموو هێزو توانایەوە دەیەوێت
ئازارمبدات.
جارێكی تر دەگەڕێمەوەسەر پەیوەندی نیچەو فروغ
لەوەدا كە هەردووكیان دەگەڕێن بەدوای خوایەكی حەقیقیدا
كەمرۆڤی بااڵ (سوپەرمانە).
الی نیچە سوپەرمان -یان مرۆڤی بااڵ كەسێكە بەدوای
نەمریدا وێڵە ،گەر كورتیش بێت ،بەهەمانشێوە فروغیش
دەگەڕێت بەدوای كەسێكدا كە خۆشبەختی كات ،بۆی بژی و
بۆی مبرێت ،تاكە كەسێك كە فروغ قەناعەتی پێبكات پەروێزی
خۆشەویستیەتی ،بۆیە دواج��ار دەگاتە حەقیقەتی رەهاو
دەڵێت :من دەتوانم بێدەنگبم كە قسەو جوێنەكان بەسەر مندا
ببارێت ،بەاڵم هیچ كاتێك رێگا نادەم سوكایەتی بەخودا كەم
(پەروێز) بكرێت كە تۆی ،ئیرت ئەوكاتە كارێك دەكەم ،كە شێتنب
و بكەونە هاوار ،ئەمە گەورەترین و راستگۆترین دانپیانانی
فروغە بۆ خۆشەویستی ،كە دەیگەیەنێتە ئاستی (خوا) كە
فروغ لە زۆربەی نامەكانیدا لە كۆتایدا بەوشەی (خوا) كۆتایی
پێهێناوە ،هەمیشە لە پەروێز دەپاڕێتەوە كە دوعا بكات.
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بەاڵم پێدەچێت پەروێز بۆ فروغ خوای حەقیقی بێت
و مرۆڤی بااڵو (سوپەرمان)ێك كە نیچە لەئیرادەی هێزدا
دەیبینێت -الی فروغ پەروێزبێت و دواجار دان بەوەدا
دەنێت ،كە رێگەنادات سوكایەتی بە(خوا)كەی (پەروێز)
بكرێت ،كەئەو كەسە دایك باوكیشی بن.
بۆ تەنها یەكجار لە نامەی ژم��ارە ()10دا فروغ زۆر
دڵرەقانە دەڵێت« :پەروێز ئەمە دوایین نامەیە كە بۆت
دەنوسم سەبارەت بەوەی كە وتوتە» ناتوانم ئەو مارەییە
ب��دەم كە باوكت داوای دەك��ات تا دەڵێت :بڕیارمداوە
فەرامۆشتان بكەم ،بێگومان لەم دنیا گەورەیەدا كەسێك
دەدۆزم���ەوە كە گوێ بەسۆزو هەستم ب��دات و قەدرم
بزانێت ،جگە لەمەش ،ئەگەر من ئێوەم لەكیسچوو ئێوەش
لەبری دڵێكتان لەدەستداوە كە ترپە عاشقانەكانی لەهیچ
شوێنێكی تر نادۆزنەوە -بۆ هەمیشە ماڵئاوا.
ب��ەاڵم خۆشبەختانە دوای ئ��ەوەی شاپور نامەیەكی
بۆ دەنووسێت ،فروغ لە نامەی ژم��ارە()11دا دەڵێت :من
كاتێك تەواوی داڵ و رۆح و هەستەكانم پێشكەش كردویت،
بێگومان چاوەڕێی خۆشەویستی و هەست و سۆزی زۆرترت
لێدەكەم.
تا دەڵێت :من شەرەف و ئابڕوم زیاد لەهەموو شتێكی
دی خۆشرتدەوێت.
«لەبەرخاتری تۆ ئامادەم چاو لە هەموو شتێك بپۆشم،
بەختەوەری ژیانم لەگەاڵ تۆدا لەسەروی هەموو شتێكەوەیە.
پەروێز من تۆم ()1.000.000.000.000.000و ئەوەندەی
دنیا خۆشدەوێ ( )1.000.000.000.000.000ئەوەندەی
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ئەستێرەكانی ئاسامن دەتپەرستم و ستایشتدەكەم.
بەمشێوەیە سەرەڕای قبواڵنەكردنی مەرجەكانی باوكی
لەالیەن پەروێزەوە ،بەاڵم فروغ دیسان ئامادەیە بیپەرستێ،
(ئەریك فرۆم) پێناسەیەكی جوانی هەیە بۆ (ئومێد)و دەڵێت:
هەموو كات ئامادەبن بۆ ئەو شتەی كە لەدایك نەبووە.
ئەم پێناسەیە سەرتاپای ژیانی فروغی داگرتووەو هەمیشە
ئامادەگی تێدابووە لە پێناو ئەوشتەی كە هێشتا لەدایك
نەبووە ،بەاڵم دەكرێت ئامادەگی بۆ بكرێت.
بۆیە فروغ بەدنیا بینیەكەی هەمان قسەی (ماركس)ی
سەملاند كە دەڵێت :ئامانجی بەشەر دەب ێ كردنەوەی دەرگابێ
لەسەر هێزە پەنهانەكانی خۆی ،نەوەكو بەدەستهێنان و
كەڵەكەكردنی كەلوپەل و سامان بێت.
فروغ جگەلەوەی هەمیشە بۆ ئایندە دەژیا ،ئایندەیەك
كە ئەو دەیخواست ،تەنها پەروێز ببێ بە هاوسەری ئەو،
بە بەدەستهێنانی پەروێز هەموو شتێك لەدایكدەبێت ،بەاڵم
هەرگیز پابەندی سامان نەبوو ،بەڵكو تاكە شتێك سەرمایەی
رەمزی ئەوبوو عەشقی پەروێز بوو ،هەمیشە دەیویست ئەو
دەرگا پەنهانانە بكاتەوە كە خرابوونە سەری و زۆرجار تەنها
لە نامەكاندا داوای ئەوەی دەكرد :پەروێز تكایە ئەم شتانەمان
بەسە (كومبارێك ،مێزێك ،پەردەو قوماش ،تەپڵەكی دارین،
قەرەوێڵەیەكی دارین ،قاپ و كەوچك و چەتااڵ و مەنجەاڵ)
بەمجۆرە فروغ وەكو عەشق بۆ پەروێز دەژیا جگەلەوە
هیچی تری نەدەویست ،فروغ ئەوەندە عەزاب دەكێشێت و
دڵی واناسك بۆتەوە ئیدی بەرگەناگرێت ،بۆیە لە نامەیەكدا
دەڵێت« :بۆ كەسێك مبری كە ئەو بۆ تۆ تای لێبێت» ئەگەر
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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نەمتوانی باش بژیم مەرگم هەڵبژاردو تۆ هەرگیز سەرزەنشتم
نەكەیت ،چونكە كاتێك مرۆڤ سەرچاوەی ژیانی لەدەستدا
ناچارە مبرێ ،وەختێك مردم ،ئاسودە دەبم ،ئاسودە ،ئەمە
دواین نامەی فروغە پێش بەهاوسەربوونی لەگەاڵ پەروێزدا،
كە پ��ڕن لە رەن��ج و ئ��ازادی عەشق و راستگۆیی ،بەاڵم
نامەكانی بەشی دووەم كە بریتین لەدوای پێكهێنانی ژیانی
هاوسەریەتی بزانین چییان تێدایە.
دوای پێكهێنانی ژیانی هاوسەرێتی
بەشی دووەمی كتێبەكە تەرخانكراوە بۆ ئەو ( )22نامەیەی،
كە فروغ لەپاش ژیانی هاوسەری بۆ شاپوری نووسیوەو ژمارەی
نامەكان لە بەشی یەكەمی سەردەمی عیشقیاندا زیاترن و پڕن
لە عەشق و خۆشەویستیەكی ئاگرینانە ،لەمبارەیەوە تەنها
پاش ئەوەی یەك رۆژ لە پەروێز دووردەكەوێتەوە -فروغ بۆی
دەنووسێت :رۆژێكە ،هەستدەكەم تۆ لەپاڵمدا نیت و گوێم
لەدەنگت نییە ،ناتوانم وەك بوونەوەرێكی بەختەوەر خۆم
لەباوەشی تۆدا بشارمەوە ،هەر ئەو بیرە بۆ ئازاردانم بەسە.
ئەم دەربڕینانەی فروغ ئەوە دەسەملێنێت كە عەشقێكی
كاریگەر لەناخیدا بووە.
فروغ پێدەچێت تەنها دوای تاكە ئامانجێك كەوتبێت،
ئەویش عەشق و خۆشەویستی شاپور بێت.
لەمبارەیەوە همنگوای دەڵێت :گرنگ ئەوەیە مرۆڤ
ئامانجی راستەقینەی ژیانی خۆی بزانێت.
ئەگەرچی لەمبارەیەوە رووداوەكانی نامەی ژمارە ()2
ی ئەم بەشە كۆمەڵێك ئەگەرو گومان دروستدەكات ،كە
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فروغ ،شاپور ناچاردەكات پاش ماوەیەكی كەم بۆ كاركردن و
پەیداكردنی پارە دووربكەوێتەوە ،لە پێناو بژێوی ژیاندا.
بەاڵم هەر زوو فروغ دەنوسێت :شاپور بگەڕێوە بەخوا من
بەرامبەرت وەك مەڕێك ملكەچ دەكەم ،مببوورە گەر ببوومە
هۆی سەفەركردن و رەنج و ئازاردانت ،بۆ شاری ئابادان.
دواجار دووری شاپور وادەك��ات فروغ داوای گەڕانەوە
بكات ،بپارێتەوە.
كتێب لە زۆربەی نامەكانی فروغدا وجودی هەیە ،ئەمەش
بۆ ئەوكات و سەردەمە رەنگە شتێكی گەورەبێت ،لەكاتێكدا
ئێران لە دۆخێكی تایبەتدا بووبێت ،ژیانی فروغ و شاپوریش
زۆرباش نەبووبێت.
لە نامەی ژم��ارە()5دا فروغ زۆر بەتوندی وەاڵمی نامە
توندەكانی شاپور دەداتەوە ،ئەمەش دیالۆگێكی تایبەتی نێوان
دوو عاشق دەبێت ،چونكە لە دواجاردا فروغ ئەو ناكۆكیەی
نێوانیان وا وەاڵمدەداتەوە.
«من خۆم بەقەرزاری تۆ دەزان��م و بەختەوەری خۆم
لەبوونی تۆدا دەبینمەوە»
تا دەڵێت :من ئەركی ئەخالقی خۆم ئەنجامداوە ،داوێن
پاكم و بێ خەوش بەتۆ دراوم ،دەڵێت :هیچ كەس مافی
ئەوەی نییە پێم بڵێ (بەدڕەوشت) من هەرگیز توشی گوناه
نەبووم ،باوەڕم پێبكە بەخودا درۆت لەگەڵدا ناكەم )...
چەندین نامەی ئەم بەشە تایبەتە بە گومانی شاپور لە
فروغ ،كە خیانەت و ناپاكی لەگەڵدا كردبێت ،بۆیە هەمیشە
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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فروغ دەیەوێت بڕوا بە شاپور بهێنێت كە خیانەتی نەكردووەو
(فەریدون)یش كە جێگەی گومانی شاپورە ،فروغ تەنها وەكو
هاوڕێی خۆی ناوی دەبات.
گومانەكانی شاپور لە فروغ لە زۆربەی نامەكاندا دیارە،
بێگومان گومان و غیرەكردن زۆرجار نەك رووداوی ژیانی
ئینسانەكانە ،بەڵكو غەریزەیەكی گەورەی ناو خودی ئینسانە،
بەاڵم دەكرێت ئەم تیڕوانینەیان دەرئەنجامی عەشق و
خۆشەویستی بێت.
یان زاڵبوونی كلتورێكی پاسیف و كۆنخوازانە بێت -یان
بۆ گەیشنت بێت بەیەقینی گومان ،ئەمەش راستی دەردی دڵی
شاپورە ،دواجاریش هەر ئەم غەریزەو گومانەنە كارەساتێك
دەقەومێنێت ،وادەكات فروغ و شاپور لێكجیابنەوە ،لێردا
ناكرێت قسە لەسەر هەڵسوكەوت ،رەفتارەكانی فروغ
نەكرێن بەرامبەر گومانەكانی شاپور ،ئەگەرچی لە نامەكاندا
فروغ زۆر بەشێوەیەكی روون گەورەیی عەشق خۆی بۆ شاپور
دەربڕیوە ،بەاڵم لە وەاڵمی نامەكانی شاپوردا ناتوانرێت
هەست بەو عەشقە بكرێت ،ناتوانرێت وەاڵمەكانی شاپوریش
رەتبكرێتەوە ،چونكە سەرئەنجام هیچ كامیان بۆ ئەبەد بۆ
یەكرتی ناژین و پاش چەندین عەشق و نامەی گەورە بۆ
هەمیشە دادەبڕێن ،ئەمەش كارەساتی عەشقە ،كە ئیدی
جوانییەكان لەبەرچاو نامێنێت و گومان و خیانەت جێگەیان
دەگرێتەوە.
ئەم گومان و خیانەتە درێژەی هەیە ،تا دەگاتە نامەكانی
دواترو فروغ دەیەوێت بۆ شاپوری بسەملێنێت ،كە خیانەتی
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نەكردووە ،بۆیە دەڵێت :گەر رۆژێ��ك لە رۆژان خیانەتم
لێكردیت ،حەقی خۆتە پارچە پارچەم بكەیت.
سەرئەنجام شاپور بڕوا بەوە دێنێت كە فروغ خیانەتی
ك��ردووە ،بەاڵم نەك هیچ بەرامبەری ناكات ،بەڵكو پردی
پەیوەندی نێوانیشیان ناپچڕێت.
بێگومان زۆرجار عەشق پڕە لە زیادەرۆیی و دروستكردنی
سیحرو ئەفسانەی گەورە ،وەكو ئەوەی فروغ دەڵێت :ئەگەر
لە تۆ جیامببەوە خۆم دەك��وژم -وانەزانی درۆت لەگەڵدا
دەكەم ،من هەمیشە هی تۆ دەبم ،بەاڵم دواترین پەیوەندی
نێوان ئەم دوو كەسە نەك وانییە ،بەڵكو گومان و خیانەت
گشت خۆشەویستی نێوانیان شكستپێدێنێت سەرئەنجامیش
كەس خۆی ناكوژێت و فروغیش بۆ هەمیشە هی شاپور
نابێت.
رەنگە ئەمەش لەوەوە سەرچاوەی گرتبێت فروغ لە كات
و ساتی هەڵچوونی عەشق بۆ شاپور وردو درشتی شتەكانی
نوسیوە ،كە ئەمەش یەكێكە لە سیفاتە جوانەكانی نامەكەو
كتێبەكە ،كە زۆر راستگۆیانەو عاشقانە شتەكانی نوسیوە.
بەاڵم لە نامەی ژمارە ()22ی ئەم بەشەدا ،سەرەتاكانی
شكستی عەشقەكەیان و لێكجودابوونەوەیان بەدیاردەكەوێت
كە شاپور دەڵێت :لەماڵ مەچۆرە دەرەوە!
نامەكانی پاش جیابوونەوە
ئالسان ڤالنتان دەڵێت :جیابوونەوە رووی��ەك��ی دی
خۆشەویستی و شكستیش رووەكەی تری شەیداییە.
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بێگومان جیابوونەوەی فروغ و شاپور هەرچەندە لەرووی
واقیعەوە روویدا ،بەاڵم روویەكی دی خۆشەویستی نێوانیان
بوو تا ئەو رادەیەی لە هەمووكاتدا شاپور ئامادەگی هەیە
یارمەتی فروغ بدات ،فروغیش هەمیشە داوای هاوكاری لە
شاپور دەكات.
بۆ منوونە :ف��روغ هەر لەیەكەم نامەدا دەڵێت :گەر
دەتوانیت هاوكاریم بكەیت ،بۆم بنووسە ،بەوهیوایەی
رۆژێك بتوانم قەرەبووی چاكەكانت بكەمەوە ،بەاڵم شاپور
بۆچونێكی جیاوازی تری هەیە لەبارەیەوە ،بەبۆچونی من
هەمان تێڕوانینی (ڤیكتۆر هۆگۆ)ی هەیە كە بۆ (جولیات
دروی) خۆشەویستی نووسیوەو دەڵێت :خۆشەویستی چەند
نەزۆكە كە لە وتنەوەی وشەی (خۆشمدەوێت -ناكەوێت)
چەندیش بەپیت و لەبن نەهاتووە ،كە هەزاران رێگەی تر بۆ
وتنەوەی هەمان وشە هەیە.
شاپورو هاوكارییەكانی رەفتارەكانی دەرئەنجامی ئەو
قسەیەی سەرەوەیە ،بەبێ ئەوەی چەمكەكانی خۆشەویستی
دووبارەبكاتەوە ،كە لەزۆر رێگای ترەوە ئەم خۆشەویستییەی
بۆ ف��روغ دەرب��ڕی��وە ،هەربۆیە ف��روغ دەنووسێت :راستە
بەروكەش من ئیرت ژنی تۆنیم ،بەاڵم تۆ دەزانیت ،خوداش
دەزانێت كە هێشتا هەر هی تۆم.
ئەو قسەیەی هۆگۆ ،جولیات و كارەكانی شاپور بەرامبەر
ف��روغ وادەك��ات ف��روغ دان بە گەورەیی شاپوردا بنێت،
بۆیە دەڵێت :رەوانییە لەمەودوا من كەسێكبم ،كە نابێ تۆ
دۆستایەتی بكەیت ،مرۆڤ هەمیشە بەرامبەر بە چاكە چۆك
دادەدات.
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بۆیە دەرئەنجام ئەوە گەورەترین راستییە كە فروغ زۆر
راستگۆیانە ،دەیدركێنێت و دانی پێدادەنێت ،ئەمەش بۆخۆی
گەورەیە.
ئەحالم مستغامنی دەڵێت :ئەوكاتە بزانە كە شەیدایت ،كە
رەفتارەكانت دژ بە بەرژەوەندی خۆتن.
فروغی عاشق و شەیدا ،بەاڵم رەفتارەكانی دەرئەنجام ئەوی
گەیاندە ،كارەساتێك كە دژی عشق و بەرژەوندیەكانی بوون.
رەنگە گەورەترین هەڵەش ئەوەبێت كە خۆی دەڵێت :بۆ
من كە ناپاكیم لەگەڵ عشق و خۆشبەختی خۆمدا كرد ،چ
سزایەك لەوە شایستەترە لەم حاڵەتی كە ئێستا هەیە.
ئەو بەردەوام دەبێت لەسەر داننان بەهەڵەكانی خۆیداو
دەڵێت :نازانم چ هێزێكی سەرسەخت و ناقواڵ منی كێشایە
ناو ئەم كێشەیەوە؟ بۆئەم كارەم كرد؟ هیچ نازانم من رێزی
تۆم نەزانی.
تا لەپاشكۆی شیعری (گەڕانەوە)دا دەڵێت :ئێستا دەزانیت
چەندم خۆشدەوێت و چەندە پەشیامنم ...لەرەفتاری
رابردووم زۆر شەرمەزارم.
تا لەكۆتایدا دەڵێ :تەنها هاوڕێم بە.
بەخوێندنەوەی ( )57نامەی فروغ بۆ شاپور ،جگەلەوەی
بەدیكۆمێنتێكی ئەدەبی و ئەدەبی نامەكاری گ��ەورە
دادەنرێت ،لەهەمانكاتدا دەرخستنی پنتە تاریكەكانی عەشق
و ژیانی فروغ و شاپورە ،بەاڵم پەشیامنی دووەم هەڵەیە
دەیكەین ،چونكە ف��روغ ئیدی هەموو شتە جوانەكانی
لەدەستداو هاوسەریەتی شاپوری لەدەستدا ،بۆیە سەرئەنجام
تەنها شتێك كە داوای دەكات هاوڕێتییە.
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ب��ەاڵم ئ��ەوە فەلسەفەی عەشقە ،كە خۆشەویستی
هەمووجار خۆی دووبارەناكاتەوە.
بۆیە عەشقی شاپور بۆ فروغ ،هەمیشە وەكو یەكەمجار
نییە ،كاتێ خیانەت ،هەموو شتەجوانەكان دەشێوێنێت.
من دەڵێم گەر فروغ تائێستاش مبایە هەر ئەم دێرەی
دەوت :دانیپێدادەنێم ،كە شتێك سەركەوتنم تیادا بەدەستهێنا،
بەاڵم هەرگیز لەبیرچونەوەتدا سەرنەكەوتم.
یەكەمین ترپەی عاشقانەكانی دڵم ،یەكێكە لە جوانرتین
ئەو كتێبانەی لەالیەن شەیدا سەاڵح و رەئوف بێگەردەوە بە
كوردیەكی زۆر جوان وەرگێڕدراوە ،جێگەی دەستخۆشییەو لە
باڵوكراوەكانی رادیۆی نەوایە.
نامەیەكی فروغ
بەر لە ژیانی هاوسەری
پەروێزەكەم..
ئەگەر وشەكان بیانتوانیایە بەڕاستی مانای خۆیان بگەیەنن،
ئەوسا منیش بەئاسانی دەمتوانی پلەی شادی و بەختەوەریمت
بۆ دیاری بكەم ،چ بەختەوەرییەك لەمە مەزنرتە؟
ئایا بوونی خودی تۆ بەتەنیا بەختەوەریەكی گەورە نییە
بۆمن؟
ئایا ژیان لەگەاڵ تۆدا ئەوپەڕی ئامانجی من نییە؟
من داوات لێدەكەم ،كە تۆ ئەوەندە باش و میهرەبانیت،
ئەوەی تێپەڕی فەرامۆشی بكەیت .مەگەر رابردوو جگە لە
دەردو ئازار شتێكی تری بۆ وەبەرهێناوین؟ ئیدی بۆچی
بیر لە رابردوو بكەینەوەو هەم دیسان لەبەر ئەو هەاڵنەی
كردوومانە ،ئازار بچێژین.
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من ئێستا لە هەموو ئەو بەسەرهاتانەدا شتێكم لەیادەو
بیرم نەچووەتەوە ،ئەویش عەشقی تۆیە ،عەشقێك بۆ من لە
هەواو هەتاو پێویسترتە.
پەروێز ...من دان بەوەدا دەنێم كە بەهەڵەدا چووم و
بێ هۆ تۆمەتی بێ وەفاییم دایە پاڵت ،بەاڵم تۆ بۆ خۆت
باش دەتوانی سەبارەت بە من دادوەری بكەیت ،وەختێ
بارودۆخی منت لەبەرچاوگرت ،دركپێكردنی مەسەلەكەت بۆ
ئاسان دەبێت و تێدەگەیت كە من هیچ گوناهێكم نەبووەو
نیمە.
من هەمیشە خۆشمویستویت تەنانەت پاش نوسینی
ئ��ەو نامەیەش بەهەمانشێوە لە دڵمدا مابوویت ،من
و تۆ ه��ەردووك�مان تووشی كۆمەڵێك هەڵە بووین و
پێویستە هەردووكیشامن دڵامن گەورەبێت ،ئەو رابردووە
فەرامۆشبكەین.
تۆ چیت لە من دەوێ���ت ..ئایا هەست و س��ۆزە بێ
كۆتاییەكەی من لە داهاتوودا ئاسوودەت ناكات ،من هەمیشە
ئاواتم خواستووە تا هاوسەرێكی میهرەبان و وەفاداربم و
هەمدیسان هیوام خواستووە ،كە هاوسەرەكەم بەرامبەرم
راستگۆو میهرەبان بێت ،لە نامەكانی دوایمدا تێدەكۆشم ئەو
شتانەی كە لە هاوسەرەكەمی چاوەڕێ دەكەم ،بۆت راڤەبكەم
و تۆ بەئەركی خۆت ئاشنابكەم ،ئەگەر ئاشنانیت و بۆ خۆیشم
داوای شتی وات لێدەكەم.
پەروێز ئێمە پێكەوە ژیانێكی خۆشامن دەب ێ پێویستە تۆ
ئەگەر لە پێناوی منیشدا بووبێت ،هەواڵ و تێكۆشانی زیاتر
بدەیت.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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دڵنیابە لەوەی هەموو رەنج و ماندوبوونێكت شیاوی
قەرەبووكردنەوەیە ،وەختێ توانیم پاداشتی ئەو رەنجانەت
دەدەمەوە.
پەروێز پێویستە تۆ باوەڕ بەم راستییە بهێنیت ،كە یەكەمین
و دوایین عەشقی منیت و زیاتر لە هەمیشە خۆشمدەوێیت
و بەختەوەریت ئەوپەڕی ئارەزوومە ،دەت��ەوێ باوەڕبكە
دەشتەوێ مەیكە ،خۆت لەوە ئازادیت.
خوات لەگەاڵ ..فروغ.
وەاڵمی نامەكەم -یان بۆخۆت بیبەرە بەرێوەبەرایەتییەكەی
رۆژنامەی (تەرەقی) و بیدەرە سیروس -یان بە پۆست بینێرە
لەسەر زەرف��ی نامەكە بنوسە -بەرێوەبەرایەتی رۆژنامەی
(تەرەقی) ،رۆژنامەی ئاسیای الو ،ئاغای سیروس بەهمەن ناوی
خۆشت لەژێرەوە بنوسە ،پێویستی بە نازناو نییە ،بەاڵم من بۆ خۆم
وادەزانم ،كە شێوازی یەكەم باشرتبێت و زووتر بەدەستم دەگات.
1329/5/18
نامەی فروغ دوای ژیانی هاوسەری
پەروێزگیان نازانم بۆچی نامەم بۆ نانوسی ،زۆر بێتاقەتم،
ئێستا نزیكەی ( )6رۆژە كە هاتووم و هیچ هەواڵت نازانم،
هیوادارم تەندروست بیت ،من و كامیش خراپ نین ،بەاڵم
من خۆم نازانم بۆچی ماوەیەكە ئەوەندە بێزارم ،لەوەدەچێ
چیرت بەرگەی هیچ شتێك نەگرم ،ئەوەندە ب ێ هێزو ماندووم
بەبچوكرتین ناخۆشی لە ژیانم تێردەبم ،ئەوەی لە هەموو
شت ێ خراپرتە تۆ لەالم نیت و نازانم بە چ شێوەیەك خۆم
ئارامبكەمەوە ،پەروێز ب ێ سەبرانە چاوەڕێی هاتنەوەت دەكەم،
هەربەوشێوەیەی كە بۆم نوسیت بریاروابوو ئەمڕۆ كتێبەكەم
چاپ بێ ،بەاڵم لەوەدەچ ێ تووشی گرفت بوبێنت و لەهەر
حاڵەتێكدا شەممەكەی دی حەمتەن چاپ دەبێت.
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پەروێزەكەم من لە تەنیایی زۆر بێتاقەت دەبم و لە هەمووی
خراپرت نازانم بۆ ئەوەندە لە داهاتوو دەترسم ،هەستێكی ناخۆش
بەردەوام نیگەرانم دەكات ،نازانم ناوی چی لێنێم ،لەوەدەچێ
كارەساتێكی خراپم لەرێدا بێت ،هەمیشە خۆم لەبەر هەڕەشەی
مەترسیدا دەبینم ،هەستدەكەم مرۆڤێكی بەدبەختم ،چونكە
رۆحم شێواوەو دەمارەكانم الوازبوون پەروێزەكەم ،نازانم چیت
بۆ بنوسم ،تۆ كە فەرامۆشت كردووم و ئەسڵەن نامەم بۆ نانوسی،
بەاڵم هیوام ئەوەیە لەهەركو ێ بیت شادو بەختەوەربی ،ئەوە
بۆم گرنگ نییە كە نامەی زۆرم بۆ بنوسی ،گرنگ ئەوەیە كە
منت بوێت ،ئەوەش بزانی منیش خۆشمدەوێی.
پەروێز گیان ،دوێنی شەوەكەی كامی لەگەاڵ (كلورو
فەرەیدون)و مندااڵنی تردا چووبوو بۆ یانەی شارەوانی ،بە
كورتییەكەی كات ێ گەڕایەوە زۆر شادمان بوون ،چونكە بۆ
خۆت دەزانی كە لەو ێ كەلوپەلی یاریكردنی مندااڵن زۆرەو
بڕیارمداوە هەندێكجار لەگەاڵ منداڵەكاندا بینێرم بۆ ئەوێ،
چونكە لە ماڵەوە كەسێك نییە یاری لەگەڵدا بكات ،وەختێكیش
دەچ ێ بۆالی دایە ،لەبری یاریكردن زۆرانبازی دەكەن و ئەوە
هیچ باش نییە.
پەروێزەكەم ،من لە باوكم زیزبووم و چیرت لەگەڵی
ئاشتنامبەوە ،چونكە ئەو خۆشی ناوێم و لە وتنی هیچ قسەیەكی
ناشیرین لەپشتی منەوە درێغی ناكات.
منیش بڕیارمداوە بەهیچ شێوەیەك نەیبینم و تائێستاش
نەمبینیوەو هیوادارم هیچ كات ناچارنەبم بیبینم.
پەروێز گیان خۆشم دەوێی و چاوەڕێی هاتنەوەتم.
فروغ
31ی تیر
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نامەی فروغ پاش جیابوونەوە
پەروێزی ئازیزم ،هیوادرام باش بیت ،ئەم نامەیەت لە
رۆماوە بۆ دەنوسم ،سەفەرەكەم خۆشبوو ،هەموو رێگاكە
لەبیری تۆدا بووم و نیگەرانی كامی بووم ،تكایە زووتر بڕۆ بۆ
تاران با تەنیا نەبێت ،ئێرە شارێكی زۆر گەورەو ئاپورەیە ،من
الی هاوڕێیەكەم ژوورێكی باشم پەیداكرد ،نامەی درێژت بۆ
دەنوسم ،ناونیشانی خۆمم بۆ نوسیویت.
ماچت دەكەم.
پەروێز گیان بەو ناونیشانەی خ��وارەوە زوو نامەم بۆ
بنوسە ،لەبارەی كامییەوە بۆ دایكتی بنوسە زۆر ئاگاداری
بێت ،پەروێز بەخوا زۆر ناسازم ،ئێستا كە ماشێنەكە دەیەوێت
بڕوات ئەم كارتەم بۆ نوسیت تا لە حاڵم ئاگاداربیت ،جارێكی
تر ماچت دەكەم.
ئیدارەی دارایی پەروێز شاپور
ناونیشانی من no 25/20
Iran.Ahvaz
Roma.via caldeini
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سوهراب
هەمیشە ناسكو هەمیشە تەنیا

ناوی كتێب :سوهراب باڵندەی كۆچەر
بابەت :ژیان و شیعرەكانی سوهراب
نوسەر :پەری دوختی سپهری
وەرگێڕانی لە فارسیەوە :نەوزاد محمد
ساڵی چاپ2005 :
الپەڕە168 :
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(رەزا مافی) نیگاركێش ،لەدوای مەرگی سوهراب ،ئەم
شیعرەی سوهرابی لەسەر گۆڕەكەی نوسی:
« ئەگەر بۆالی من دێن
هێدی و لەسەر خۆ وەرن ،نەوەك درز ببات
چینی ناسكی تەنیایی من»
هیچ گومان ناكرێت لەناسكی و سادەیی و بێدەنگی
و گەورەیی سوهراب ،تا ئەو رادەیەی كەدەڵێت(هەرگیز
حەزم نەكردووە ،ئازاری مێرولەیەك بدەم)
ئەوكاتەی لە كاشان رەوە كوللە هێرشێكی گەورەی
هێنابووە س��ەر م��ەزراك��ان ،دەوڵ���ەت سوهرابی كردە
سەرپەرشتی قەاڵچۆكردنیان .خوشكەكەی (پەری) دەڵێت:
لێمپرسی حاڵت چییە لەگەاڵ رەوە كوللە؟
سوهراب دەڵێت :وەڵاڵ هەر كوێیەكی زەویەكان دەگری
هەر كوللەیە ،بەاڵم من هەوڵدەدەم ،پێم وەبەر یەكێكیان
نەكەوێت تا پانیان نەكەمەوە ،...
ئەو هەمیشە دەی��وت :بۆ خۆم دەزان��م كەی دەمرم،
بەاڵم دەبێ لە بیابانەكانی كاشان مبرم ،ئیدی دەستی دەكرد
بەگریان.
* پاش یەك مانگ لەژێر چاودێری پزیشكدا لە لەندەن
بڕستی لەبەر بڕابوو ،رەنگی زەردو بێ توانا ،دكتۆرەكان
پێیان گوت كەئەو توشی (شێر پەنجەی خوێن)بووە.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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پەری دەڵێت :رۆژێك پێی وتم :هەروەك ئەوەی دەب ێ
ماوەیەكی كورتر لە بۆ ژیانم بەرنامە رێژی بكەم ،خۆزیا
دەمتوانی كتێبەكەم تەواوبكەم .
بەاڵم خوێنیان تێكردو گەڕایەوە ئێران و دووبارە گوێزرایەوە
بۆ نەخۆشخانە ،ئیدی نەیتوانی كتێبەكەی تەواوبكات و
جارێكی دی بگەڕێتەوە ماڵەوە.
لەوكاتەدا كە لە نەخۆشخانە بوو ،هەموو رۆژێك كچێك بە
چەپكە گوڵێكی سورەوە دەهاتە سەردانی و بەهۆی نیگەرانی
بۆحاڵی سوهراب ،هەر زوو خەستخانەی جێ دەهێاڵ ،ئەمە
هەموو رۆژ دووبارە دەبۆوە.
پەری ئەگەرچی باس لەم كچە ناكات كێیە ،بەاڵم پێدەچێت
یەكێك بێت كە زۆر عاشقی سوهراب ب��ووە ،ئەگەرچی
بەدرێژایی ژیانی باس لە عەشقی كچێك نەكراوە لەم كتێبەدا.
سوهراب لەدوایین دوایەكانی سەرەمەرگدا وتی:
(لەنێوان دووساتی پوچ دا هامتە دەرو رۆشتم
بەردەكانم گوێی لێیە ،هەمیشەیی خەم لەپەنای گۆڕا
چاوە نواڕی چ بێ هودەیە)!..
سوهراب ئەگەرچی دەبوو زۆرتر بژی ،تا دنیای بەرائەت
و ب ێ دەنگی و تەنیایی و داهێنان گەورەتر بكات .تا دەنگی
پێی ئاوو رەونەقی گوڵی سور باشرت بەدی بكەین ،بەاڵم
قەدەری رەش ،هەمیشە لەسەر رێگای گەورە كەسانی وەك
سوهراب دایە.
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بەڵێ :ئەوەی كە نەدەبوو رووبدات ،روویدا سوهراب
لەسەر تەختەی نەخۆشخانە چاوەكانی بڕیوتە ئاسامن و
لە بێدەنگیدا نقوم بووە .تاوێك بێ دەنگ و تاوێك هێواش
هێواش قسەدەكات.
سەرئەنجام ئەوكاتەی كە خۆر خۆی ئامادە دەكات،
لەودیو كەل-ەوە ونبێت بەڵێ ،سەعات شەشی پاشنیوەڕۆی
رۆژی یەكەمی مانگی ئەردیبهشتی ساڵی ()1359ی هەتاوی
رۆحی لە زیندانی سینەی رزگاربوو و بەتەنها مایەوە.
ئێدی تەرمەكەی گوێزرایەوە بۆ(مەشهەدی ئەردەهااڵ)
ئەو هەمیشە دەیگوت.
(نابێ برتسین لەمردن
مردن لەناوچوونی كۆترنییە
...
مردن زۆر جار ریحانە دەچنێ
زۆر جار لەسێبەر رۆنیشتووە لێامن دەڕوانێ)
نیگەرانی و بێدەنگی و ژانەكانی هەمیشە وایلێدەكرد
بڵێ،
(لقەكان سیسبوون
بەردەكان خەماوین
رووبار دەناڵێ
كوند دەخوێنێ
خەم رەنگی خۆرئاوای گرتووە
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئەتكێ لە لێوم چیرۆكی سارد
دڵم تەنگە بەكاتی ئەم خۆر ئاوا بوونەوە)
مردنی سوهراب بۆ من ،هەمان مردنی سوارەی ئێلخانی
زادەی��ە ،كە شاعیرێكی هاوچەرخی سەردەمی سوهرابە،
كە بۆ شیعری ك��وردی رێبازو رێچكەی تایبەتی هەبوو،
سەرئەنجام ئەویش لەسەر تەختی نەخۆشخانە بە نەخۆشی
شێر پەنجە چاوی لێكنا.
سوهراب زۆربەی كاتەكانی بەنوسین و خوێندنەوەو
نیگاركێشان دەبردەسەر ،گوندی (چینار) لەسەر رێگای
(كاشان مەشهەد)ئیلهامی شیعری(دەنگی پێی ئاو)ی
سوهراب بوو.
چونكە جگەلەوەی دەنگی پێی ئاو لەشەوانی مات و
خەیااڵویدا ،لەم شوێنە تەنهاییەدا هیچ شتێكی ترت گوێ
لێنەدەبوو.
یەكێك لە نوسەرە گەورەكانی ئێران لەبارەی سوهرابەوە
دەڵێت (شیعری سوهراب لە ئایدۆلۆژیا بێ بەرییە ،بەاڵم بە
ئیجبار وەكو هەموو شیعرە بەرزەكانی دیكە لەجیهانبینییەك
بەهرەمەندە ،هەڵهێنجان و خوێندنەوەیەكی وەها ئۆرگانێك
داڕێژراوی هەیە ،كەناتوانێ رووبەرووی خۆی بێتەوە).
ئەوانەی كە رەخنە لە گۆشەگیری و مانەوەی سوهراب
لە بورجی عاج و بایەخ نەدانی بەچارەنووسی كۆمەڵگە
دەگرن ،مەبەستیانە ئایدۆلۆژیای خۆیان لەودا ببیننەوە.
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ب��ەاڵم شیعر هەمووكات ناتوانێ خ��ەون و خولیاو
كردارەكانی تیایدا باڵوبێتەوە ،ئەمانە قسەی (شاهرخ
مسكوب)ە ل��ەس��ەر س��وه �راب ،ب��ەاڵم س��وه �راب خۆی
دەڵێت :پێویستە چاوەكان بشۆرین و بەشێوەیەكی دنیا
تەماشاكەین.
ساڵی( )1332بڕوانامەی لیسانس لە كۆلیژی هونەرە
جوانەكانی زانكۆی ت��اران وەردەگ��رێ��ت ،هەرماوەیەی
كارێكی دەكرد ،ساڵی ( )1336چووە پاریس و دواترچووە
لەندەن و رۆما.
سەرەڕای فرۆشتنی تابلۆكانی ،بەاڵم خاوەنی گەلەرییەك
دەڵێت :سوهراب هیچ كاتێك ،لە خراپرتین وەزعی ئابووریدا
ئامادە نەبوو لەژێر كارێكی دا ئیمزا بكات؟!
س��وه�راب ،م��ەول��ەوی بەگەورەترین شاعیر -عارفی
سەردەمەكانی مێژووی رۆژی ژیانی دەزانی ،هەروەها زۆر
پڕ بایەخ دەینواڕییە شیعرەكانی (حافزی شیرازی) سوهراب
خۆشی چەند شیعری ژاپۆنی لە ئینگلیزیەوە وەرگێرایە سەر
زمانی فارسی ،بەشێكیشی لە شیعرەكانی كرانە فەرەنسی،
جگەلەوەی زۆرب��ەی شیعرەكانی كراونەتە ئینگلیزی،
ئەڵامنی ،عەرەبی ،توركی ،ئیسپانی ،سویدی و كوردی.
سوهراب خۆی دەڵێت :زۆر كاریگەر بووم ،مامۆستا
(ابراهیم بنی احمد ) سهراب دەڵێت :هەریەكەم رۆژێ
كەهات ئەم شیعرەی پێ نووسین.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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(ئێمە بەوەوە زیندوین كەئارام نەبین
شەپۆلین و بە ئارامگرتن لەناو دەچین)
خۆشی س��اڵ��ی( )1336لەیەكێك لەدیوانەكانی كەلە
كاشان باڵوبۆوە،
ئەم شیعرەی نووسیوە.
(جگە لە خەم وخەیااڵ و ئەندێشەو ڕەنج
لەم كاوالشەدا نییە زنجێك)
ئەو لەودیوانەی خۆیدا نوسیویەتی:
(ئەم كتێبە پێشكەشە بەو رۆحەی كە تائێرەكانە
بۆتە هۆی نا ئارامی و پەرێشانی رۆحی من)
سوهراب سپهری سێیەمین منداڵی خێزانی ئەسەدوڵاڵخان
سپهری ،ف���ەروخ خ��امن��ی سپهەرییە ،لەمنداڵەكانی
تر(مەنوچهر ،هۆمایۆن دووخت ،سوهراب پەری دوخت،
پەروانە ،لە()15ی مهرما ساڵی()1307ی هەتاوی واتا ()77
ساڵ پێش ئێستا ،لەكاتی نێوەرۆدا هاتە دنیاوە.
تێبینی :سەرنج خوێنەر رادەكێشم بۆئەوەی كەمن
بەپێچەوانەوە ،كتێبەكەم لەكۆتاییەوە خوێندۆتەوە ،نەك
لەسەرەتاوە (ا .بازگر)
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بەخۆشەویستی دەتكوژم
ئەی مەرگ
مەدلوولەكانی پشت
شیعرەكانی فەرەیدونی مشیری

ناوی كتێب :تۆ لێرەنی تا ببینی
بابەت :هۆنراوەكانی فەرەیدونی موشیری
نووسەر :فەرەیدون مشیری
وەرگێڕانی :ئارام قەرداغی
ساڵی چاپ2007 :
الپەرە181 :
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

209

210

ئەنوەر حسێن (بازگر)

فەرەیدون مشیری شاعیری ئێرانی ،یەكێكە لەو شاعیرانەی
كە لەناو شیعرەكانیدا عەشق بۆتە سیمبولی ژیان و جاویدانی
و خۆیشی دەڵێت :منیش بە عەشق دەستمپێكردو پاشرت
گەیشتم بەلقەكانی تری ژیان.
بۆیە كاتێك شیعرەكانی فەرەیدون مشیری دەخوێنیتەوە،
هەستدەكەیت دەیەوێت گشت قوفڵە داخراوەكان بە كلیلێك
بكاتەوە كە ناودەبرێت بە كلیلی خۆشەویستی ،بێگومان
ئەمە نەك لەبەرئەوەی وەكو خۆی دەڵێت»عاشقم» ،بەڵكو
دەیەوێت عاشقانە بژی و عاشقانە مبرێ و هیومانیزم لە
شیعرەكانیدا رەنگبداتەوە.
هەرچەندە مرۆڤ كە شیعرەكانی فەرەیدون مشیری
دەخوێنێتەوە هەست ناكات شیعرە عاشقانەكانی ناو
دیوانەكانی تەنهاو تەنها بۆ كچێك -یان مەعشوقێك نوسیبێت،
ئ��ەم فۆرمی كاركردنە لەناو شیعرەكانی مشیریدا زۆر
بەدەگمەن هەستپێدەكرێت.
بەاڵم ئاسان ئەو فۆرمە دەنارسێتەوە ،كە فەرەیدون
مشیری چەندە عاشق و پڕە لە ئەوین و خۆشەویستییە،
بەشێوەیەك دەڵێت :هەرچی لەم جیهانەدا بەدەستبهێنن،
هیچتان نییە ،ئەگەر دڵتان بە عەشق نەدەن!
دەقیقەن فەرەیدون مشیری دەیەوێت عەشق بكاتە
دەروازە بۆ بەدەستهێنانی جوانیەكانی ژیان و جاویدانی،
بۆیە پێیوایە تەنها بە بەدەستهێنانی خۆشەویستی هەموو
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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شت بەدەستدێت.
لەمبارەیەوە شاعیری ئێرانی «ساڵحی» پێوایە موعجیزەی
تێكۆشان و حیكمەتی ئەوین ،چ��ارەس��ەری دژوارترین
نائومێدیەكانە ،بەم پێیە بێت فەرەیدون مشیری پەنای
بردۆتەبەر كلیلێك بۆ كردنەوەی دەروازە پەنهانەكان
كە عشق و خۆشەویستییە ،هەتا م��رۆڤ لێیەوە بگاتە
ئاسوودەیی ،مشیری سەرەڕای ئەوەی عشق و خۆشەویستی
لەژیانیدا بۆتە هەموو شت ،بەاڵم لەناو شیعرەكانیدا هێندە
جوان وێنەی شیعری پێداوە خوێنەر رادەكێشێ بۆ ئەو
رانانە جوانەی كە هەیەتی ،بۆیە لە یەكێك لە شیعرەكانیدا
بەناوی (مانگ و بەرد) دەڵێت:
گەر مانگ بوومایە ،لەكوێ بومایە
بە شوێن سۆراغی تۆدا دەگەڕام
گەر بەرد بومایە ،لەكوێ بومایە
لەبەردەبازی تۆ راوەستام
لەم شیعرەدا هەم «عەشق» و هەم»وێنەی شیعری»
هێندە جوانن ،مانگ و بەرد دەكاتە پاسەوانی یارەكەی و
هەردووكیان دەخاتە خزمەت عەشقەوە.
ئەو لێرەدا نایەوێت بڵێ یارەكەم لێ ونبووە ،ئەوەندەی
مەبەستیەتی بڵێ كاری رووناكی مانگ چییە ،ئەگەر گەڕان
نەبێ ب��ەدوای عەشقدا ،ئیشی بەرد چییە ئەگەر نەبێتە
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بەردەبازی عشق ،ئەو دەیەوێت بڵێت دارو بەردو مانگ و
زیندەگی هەمووی دەبێ لە پێناوی عشق و خۆشەویستیدا
بن ،تا ژیان جوانرت بێ تا زیندەگی بێ كێشەتر بێ.
فەرەیدون مشیری پێوایە شتێك كە نامرێ «گوڵ و ئەوین
و ئاسامن و مەل و خۆرو مانگە» هەر بۆیە لە شیعری
«زوڵمی دۆست»دا دەڵێت:
مردن یەعنی
مەل نا
گوڵ نا
ئەوین نا
ئاسامن نا
بەاڵم تاكە شتێك كە وادەكات مردن الی مشیری ئاسانرت
بكات و قەناعەتی پێبكات ،كە مردن و مەرگ زۆر باشرتە لە
زوڵمی دۆست.
پێدەچێت ف��ەرەی��دون مشیری بیەوێت لە ڕێگای
شیعرەكانییەوە بڵێت :ئەگەر عەشق نەبوایە چۆن لەگەڵ
مەرگ ،هەڵامنبكردایە.
بۆیە سەرتاپای شیعرەكانی فەرەیدون مشیری پڕیەتی لە
عشق و ئەوین.
تا دەگاتە وەسفێك و دەڵێت:
زەردەخەنەی چاوانی تۆ
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئاوازی هەبوونی خودا
لەچاوی مندا جاڕ ئەدا،...
تەنیا بەڵگەم كەخوا هەیە
ئەم جیهانە قەشەنگە و ئەم
ژیانە پڕ نرخەو شیرین
زەردەخەنەی چاوی تۆیە
موشیری ،بوونی خواو بەڵگە بۆ وجودی خوا دەگەڕێنێتەوە
بۆ زەردەخەنەی چاوی یار.
عەشقی فەرەیدون تا رادەیەك گومان دەخاتەسەر بوونی
خواو ئەو قەشەنگییەی كە باسدەكرێت و ئەو بەنرخییەی
ژیان ،كە باهایەكی گەورەی خوایە بە ئینسانەكانی بەخشیوە.
فەرەیدون دەیەوێت ،لەم شیعرەدا بڵێت :خوا بەبێ عشق
و زەردەخەنەی یار ناتوانێ قەناعەت بە من بێنێت كە تا گوێم
لە ئاوازی خوایی بێت.
پەیوەندی نێوان بوونی خ��واو زەردەخ��ەن��ەی چاوی
یارەكەی الی فەرەیدون مشیری ،دوو شتی لێك دانەبڕاون
و پێیوایە لە حاڵەتی نەبوونی زەردەخەنەی یاردا ،هەموو
شتێك بەشێكە لە عەبەسییەت ،بەاڵم لەگەڵ ژیان و ژین و
عەشق و بوونی گەردوون و خوا ،لەگەڵ زەردەخەی چاوی
یار.
شتێكی بەڵگە نەویستە دەكرێت لەسەركۆی شیعرەكانی
214

ئەنوەر حسێن (بازگر)

فەرەیدون و بەتایبەت شیعری زەردەخەنە« ،چ��اوی تۆ»
رابوەستین بەوەی ئایا لەپشت ئەم شیعرانەو بەتایبەت ئەم
شیعرە باكگراوەندێكی مێژووی ئامادەگی هەیە؟ ئایا لەپشت
ئەم روانینەی فەرەیدونەوە عشقێكی حەقیقەتی هەیە ،ئایا
بەڕاستی ئەوە بەشێكە لە ژیان و ئەوینی فەرەیدون؟
هەرچەندە لەكۆی شیعرەكانی فەرەیدوندا عەشق و
خۆشەویستی یارو ئەوین ،رەنگدانەوەی هەیە ،بەاڵم نابیرنێت
شیعرەكانی فەرەیدون رەنگدانەوەی عەشقێكی مجرد بێت،
وەكو چۆن ئەمە الی ئەحمەد شاملو و فروغی فروغزاد و
نالی دەبیرنێت.
بەاڵم گەڕان بەناخی شیعرەكانی فەرەیدونی موشیریدا،
هەستدەكەیت ف��ەرەی��دون دەیەوێت ب��ەدوای یەقیندا
بگەڕێت ،الی ئەویش تا عەشق و خۆشەویستی نەدۆزینەوە
ناگەینە یەقین.
یان وەكو شێرزاد حەسەن دەڵێت :بێگومان ،ناگەینە
یەقین ،فەرەیدون دەیەوێت بڵێت سەرچاوەی هەموو
ژیان عەشق و ئەوینەو ئەڵتەرناتیڤی هەموو كێشەكانی
ئینسانە ،بەبێ عەشق هەموو وەزو داهێنانەكانی ئینسان
دەك��وژرێ��ت ،هەربۆیە لەناو شیعرەكانیدا پانتایەكی
بەرفراوان دراوە بە عەشق و خۆشەویستی ،بۆیە گەر سەیری
دیوانەكانی فەرەیدون موشیری بكەین لەگشتیاندا ئەوین
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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و ئیلهام و پێكهینەری سەرەكی شیعرەكانیەتی ،بەكورتی
فەرەیدون دەیەوێت لە رێگەی شیعرەكانییەوە بڵێت :عشق
سەرچاوەی ژیانەو هەر خۆدزینەوەیەك لەم چەمكە گرنگە،
بێ مانابوونی ژیان و زیندەگییە.
من وا هەستدەكەم فەرەیدون مشیری بیەوێت لە
رێگەی شیعرەكانیەوە بڵێت :من بە خۆشەویستی دەتكوژم
ئەی مەرگ.
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ژنێك دەمرێو
پیاوێك بەچراوە نایە
گەڕان بەدوای نهێنیو
ماناكانی ژیان لەدڵی دەریادا
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ناوی كتێب :ژنێك دەمرێ و پیاوێك بەچراوە نایە
بابەت :شیعر
نوسەر :محەمەد كوردۆ
ساڵی چاپ2005 :
الپەڕە354 :
زۆر نوسین لەسەر محەمەد كوردۆ ن��ورساون ،لەتیف
هەڵمەت دەڵێت :یەكێكە لەشاعیرە الوەك��ان و خاوەن
ت��وان��ای��ە .زاه��ی��ر رۆژبەیانیش وت��وی��ەت��ی :پ�تر لەجارێ
دەخوێندرێتەوە.
كەمال خەمباریش بۆچونی وایە :داهێنان بەتەمەن و
ئەزموون نییە -بەقەدەر ئەوەی پەیوەندی بە راستگۆیی و
سوتان و ژان و مەسەلە سەرەكییەكەوە هەیە كە شیعرە.
رۆژ هەڵەبجەیش پێیوایە :نزیكییەكی گەورە لەنێوان
سهراب و كوردۆدا هەیە.
منیش دەڵێم :ك��وردۆ وەك��و قووڵی دەری��ا مەنگەو
تانزیكرتبی ل��ێ��وەی ،شینرتو شینرت دەنوێنێت .وەك��و
كەمان وایە ،تادەست لەژێكانی نەدەیت و شیعرەكانی
نەخوێنیتەوە ،ناتوانی لە نەغمەو ترپەكانی دڵی بگەی.
ئەرستۆ لەمبارەیەوە قسەیەكی جوانی هەیە دەڵێت:
بۆ ئەوەی بڕیاربدەیت ئاخۆ ئەوشتەی وتراوە -یان كراوە
لەرووی رەوشتەوە چاكە -یان خراپە ،نابێ هەر تەنیا چاكەو
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خراپەی شتەكە لەبەرچاوبگرین ،بەڵكو دەبێ ئەوەشامن لە
بەرچاوبێ ،كە كێ قسەكەی كردووە و كارەكەی ئەنجامداوە
و بۆكێی كردووە؟ بە چ بۆنەیەكەوە بەچ هۆیەكەوە بۆ چ
مەبەستێك وتراوە؟
بۆیە دەبێت وەاڵمی ئەم هەموو پرسیارەی ئەرستۆ لەم
دیوانەدا بدۆزینەوە ،پاشان بزانین كوردۆ چیكردووە و كێیە و
شیعرەكانی چین؟
بۆ كەمرتین ناسین ،من كەمرتین قسە لەسەر چەند
شیعرێكی ك��وردۆ دەك��ەم ،بەكورتی (بۆدلێر)ی شاعیری
مەزنی فەرەنسا ،یەكێك بوو لەو شاعیرانەی ،رەنگی خودی
مرۆڤانەی خۆی ،بەبێ دوو روویی وەكو نوێنەری راستەقینەی
چاخەكەی خۆی ،خۆی دەرخست ،راستگۆیانە ئەوەی ویستی
وتی و ئەوەی وتی باڵویكردەوە ،واقیعی كەسێتی بۆدلێر-
فەرەنسا بوو.
محەمەد كوردۆ ،وەكو شاعیرێكی كورد ،یەكێك لەخاسێتە
جوانەكانی ئەم شاعیرە جوانە ،نوێنەرایەتی واقیعی خودی
خۆیی و كۆمەڵگەی ك��وردی دەك��ات ،بەشێوەیەكی زۆر
راستگۆیانە و دەرخستنی ئەو سیحرو نهێنیانەی لەپشتی
شیعرەوە هەنو داڕشتنیان لەناو دەقێكی شیعریدا.
لەكاتێكدا بەراستی ،ه��ەر ئەمكارە ئیشی شاعیرەو
وەزیفەیەتی ،تا رسوشت و ژیان بەوێنەی شیعری بۆ خوێنەر
و بونیادەكانی بگێڕێتەوە.
وێنەیەك كەخوێنەر والێدەكات ،ئیستێك بكات و جارێكی
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تر بەقوڵی لەژیان بڕوانێت ،بڕوانێت ئایا ژیان هەر ئەوەیە كە
بەو شێوە سادەیەی هەیە ،دەیبینن وایە؟ یان جیا لەو سادەیە
كۆمەڵێك حاڵەتی تراژیدیو كۆمیدی ترسناكو جوان ،باشو
خراپی ...هتد ،لەخۆگرتووە.
ك��وردۆ ئەم حاڵەتانەمان بۆ دەكاتە وێنەی شیعری و
بەدەقێك پڕ لەئێستاتیكا لەشیعری (گوڵی سپی) پێامن دەڵێت:
(وەك بەژنی كازیوە سەربڕاو
شەاڵڵی خوێن كرا
لەسەر چی؟
شەوێكیان رێی كێشا بۆ هەور
بارانێ دابكا
گوڵی رەش بگۆڕێ بەسپی)
ئەرستۆ لەمبارەیەوە سەبارەت بەشیعری جوان دەڵێت:
گەورەترین خاسیەتی چاكی زمانی شیعری ئەوەیە ،كەروون و
ئاشكرا بێ ،بێئەوەی سواوبێ ،زمانی شیعری ئەو كاتە روون و
ئاشكرا دەبێ ،كە لە وشەی رۆژانە دروستبێ.
كوردۆ لەشیعری (گوڵی سپیدا) دەیەوێت كودەتایەكی
سپی لەرێگای گوڵەوە دروستبكات ،تا باران بكاتە هەناسە
بۆگیانی گوڵ و بە دابارینی ب��اران ،هەموو شەڕو تاریكی
و رەم��زە رەشەكان بگۆڕێت بۆ سپی ،ئاگری سپی ببێتە
پەیامبەرێك ،بۆ سڕینەوەی شەڕو مەملەكەتی رەش.
تا بارانێك ببارێت قەوزە لەسەر كانیاو البدات و گوڵ
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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قژی لەبەر دابهێنێت ،لەبەرامبەر ئەم هەوڵە ئینسانی و
رسوشتییەی گوڵی سپیدا ،چارەنوسی گوڵ بەدەست جەالدەوە
سەربڕینیەتیو شەاڵڵی خوێن دەكرێت.
كوردۆ لەم شیعرەدا دەیەوێت پێامنبڵێت ،بەتەنها لەسەر
گۆڕینی (رەنگی رەش ،بۆ سپی) رەشرتین چارەنووس كە
كوشتنە رووب��ەرووی ئینسان دەبێتەوە ،ئەگەر هەوڵەكەش
لەپێناو ئاشتی و جوانی و ئینسانیەتدا بێت ،بەاڵم چونكە
جەالدەكان هەرگیز رێگا بەم شۆڕشە سپییە نادەن كە گوڵی
رەشو رەنگە رەشەكانو ترسناكەكان بگۆڕدرێن بۆ سپی.
هیومانستییەتی كوردۆ لەم شیعرەدا لە دواپلە دایە ،بۆیە
پەنا دەباتەبەر گواڵ ،تا شۆڕشێكی سپی بكات.
بەاڵم ئەوە ،هەر بەتەنها كوردۆ نییە ،رووب��ەڕووی ئەم
شكستە دەبێتەوە ،بەڵكو ئەوە هەزاران گوڵی سپیو كوردۆی
ترن كە دەیانەوێت ئەو شۆڕشە بكەن ،بەاڵم سەركەوتوو
نەبوون ،تاكە هەوڵیش ،نووسینەوەیەتی بەشیعر.
سیحرو فەنتازیای كوردۆ لەم شیعرەدا لەوێدایە كەبێ
ئەوەی درێژدادڕی بكات و وشە ریزبكات ،پێامندەڵێت چۆن
كودەتایەك سازبكەین بۆ گۆڕینی رەش بۆ سپی .چۆن باران
بكەین بەپێشەوا تاهەموو پیسییەكان بشواتەوە ،چۆن باران
رێنامیی هەور بكات؟ لەكوێ داكاتە بارانێكی بەخوڕو چی
پۆخڵەواتی و ئاگری پڕ لە دوكەڵی رەش و دڵە ژەنگرتووەكان
و چارە رەشەكان سپی بكاتەوە...؟!
دیارە ئەم شیعرە قسەی زۆرتر هەڵدەگرێت ،بەاڵم بۆ
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تێگەیشنت لەو سیحرو فەنتازییەی ناو دیوانەكەی كوردۆ،
دەچینە سەر یەكێكی تر لەشیعرەكان ،یەكێكی تر لەو
شیعرانەی كوردۆ كە لەناو دیوانە تازەكەیدا بەناوی» ژنێك
دەمرێ و پیاوێك بەچراوە نایە» دیسان دەكرێت سەرنجی
وردی لێبدەین» شیعری برسێتی» لێرەدا شاعیر ،جارێكی تر
وێنەی شیعری جوان بەرجەستەدەكات.
بێگومان ئەمجۆرە دەربڕینانە وەكو ئەرستۆ دەڵێت»
كەزاراوەی ئاسایی نین ،بەكارهێنانی زمانی شیعری لەزمانی
ئاسایی سواوەوە بەرزتر دەكەنەوە»
تا دەڵێت :شتێكی چاكە گەر بتوانین ئەم هەموو
هونەرانە بەچاكی بەكار بهێنین،
دیسان قسە لەسەر ئ��ەوە دەكەین ،كە ك��وردۆ زۆر
راستگۆیانە ئەوەی روویداوە بەشیعر دەیگێڕێتەوە.
دەمەوێ بڵێم لەشیعری «برسێتی»دا كەس وەكو كوردۆ
واقیعانە باسی لە برسێتی و هەژاری نەكردووە ،كە پێدەچێت
خۆی كارەكتەری سەرەكی دەستی ئەو بەاڵیەبێت ،بۆیە
وا زۆر بەجوانی دركی پێكردووەو بەتەنها لە( )16وشەدا
جوانرتین وێنەی شیعری تێدا بەرجەستە كردوە و دەڵێت:
برسێتی
هەورێكە هەر تەنها
لەشاری بێكەسان دائەكا
پیاوێكە گەڕیدە
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هەر هەژار ئەناسێ،...
بەسۆزو كوڵەوە
باوەشی پیا ئەكا»
ل��ەم شیعرەدا ،م��ێ��ژووی شیعرەكە ساڵی ()1995و
پێدەچێت شوێن چەمچەماڵ بێت -یان شارێك ،ناوچەیەكی
ئەم كوردستانە بێت .كە ئەمە گرنگە تا بزانین ،ئەوە ئەو
ساڵەیە ،كەبرسێتی تەنگ بە ئینسانەكان هەڵدەچنێت و
كوردۆش وەكو تاكێكی كۆمەڵگە دەبێتە قوربانی.
ئەوە بە تەنها شاعیر نییە قوربانی ئەو بەاڵ كۆمەاڵیەتی
و ئابووریەی دەست ستەمی رۆژگارە ،بەڵكو بەشێكی زۆری
هەژاری خەڵكی كوردستانن ،بەاڵم ئەمە تا ئێرە بەشێكی
مەسەلەكەیە و لەوەش گرنگرت تەوزیفكردنی برسێتییە بۆ
دەقێكی شیعری و نوسینەوەی ل��ە( )16وش��ەدا ،ئەمەیە
ئەسڵی كاری سەرەكی شاعیر .كە دەیەوێت رووداوێكی
گەورەی كۆمەاڵیەتی لەشیعرێكدا جێكاتەوە و پێامن بڵێت:
برسێتی تەنها ئێخەی خەڵكی ه��ەژار دەگرێت ،لێرەدا
دەكرێت دوو رەهەندی تایبەت لەم شیعرەدا بخوێنینەوە.
یەكەم ،دەكرێت یەكێك لەرەهەندەكان سیاسییانە ،وەكو
ئایدۆلۆژیا كار لەسەر ئەم شیعرە بكەن ،ئایدۆلۆژیایەك كە
پێی دەوترێت ،ماركسیزم -یان تۆتالیتاری .كەتێدا هەژارو
كرێكار ،یەكەم قوربانین ،بەپێچەوانەوە جەالد لەم شیعرەدا
سیستمی سەرمایەدارییە و ئەو پیاوە گەڕیدەیەی كە كوردۆ
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باسی دەك��ات ،هەرگیز دەوڵەمەند و سەرمایەدارەكان
ناناسێت.
گەرچی شیعرو ئەدەب ناكرێت پێناسەیەكی سیاسی
بە بەردا بكرێت ،بەاڵم چونكە واقیعەیتێكی كۆمەڵگەشە.
ناكرێت شاعیرو نوسەرانیش هەڵوێستیان لەسەری نەبێت.
بۆیە كوردۆ وەكو ئینسان ،وەكو قوربانی دەستی ئەم
بەاڵیە ،جارێكی تر مانایەكی تری شیعری دەداتێ.
رەهەندی دووەم��ی ،وێنەی شیعری ناو ئەم دەقەیە،
كە جارێك وەكو هەورێكی رەش و ناشیرین وەسفكراوە و
جارێكی تر وەكو پیاوێكی گەڕیدە ،كە پڕ پڕە لەبرسێتی و
دەیەوێت باوەش بكات بەگشت هەژاراندا.
یەكێكی تر لەو شیعرانەی دەكرێت لەسەری بوەستین و
قسەی لەسەر بكەین ،شیعری (دەستی ئافرەت و پەنجەی
پیاوە)
لەم شیعرەدا ،شاعیر زۆر جوان باس لە قوربانیبوونی
ئافرەت دەكات ،لەسەر دەستی پەنجە گوێزانەكانی پیاودا.
لەكاتێكدا (پیاو پاش ئەوەی مار ئاوەكانیان پڕكرد لە ژەهرو
دووپشك زان و كوللەو سمۆرەكارەكانیان ئەنجامدا ،بەاڵم
دیسان تاكە رێگایەك ئاوێزان بوونە لەگەڵ ئافرەتێك)
لەكاتێكدا قوربانی دەستی پیاون ،ئەم شیعرەش وەكو چەند
شیعری تر ،بەشێكە لەو شیعرانەی كە دەردو مەینەتییەكانی
ژنی تێدا نورساوەتەوە ،لەبابەتی شیعری «ئەفسانەی پایز»
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كە جیا لەوەی كچ و كوڕێ دەبنە قوربانی ،تەنانەت رێگا
نادرێت خەونیش ببینێت ،ئەمە جگە لە شیعری «زەكیە
ئالكان» كە دەقێكە پڕە لەوشەی جوان و وێنەی شیعری بۆ
شەهید زەكیە نورساوە.
لێرەدا دەبێ بڵێم ئینسان بۆ ئەوەی لە كوردۆ تێبگات،
دەبێ دیوانە شیعری «ژنێك دەمرێ و پیاوێك بەچراوە نایە»
بخوێنیتەوە كە تازەترین كۆ شیعری شاعیرە.
بەاڵم من دواترین قسەكانم بەوە كۆتایی دێنم ،كە فروغ
فروخزاد دەڵێت :هەرگیز بەو دەقە -یان بەو شیعرە ناڵێن
شیعر ،گەر هاتوو ناواخن و دەق و كەسێتی شاعیر -یان
شاعیرو شیعر وەك یەك نەبوون.
من لەگەڵ قسەكەی فروغدام ،سەبارەت بەشیعرەكانی
ك��وردۆ كە پێموایە بەناسینی ك��وردۆ و بەخوێندنەوەی
شیعرەكانی ئینسان تێدەگات ،كە شیعرو شاعیر دوو رووی
یەك دراون.
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سوارەی ئیلخانیزادە
تەمەنێكی كورتو
داهێنانێكی گەورە

ناوی كتێب :خەوە بەردینە
بابەت :شیعر
نوسەر :ئەفشین بەهاری زەڕ
ساڵی چاپ 2709 :ك
الپەڕە62 :
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بەرەبەیانیێكی زووی مانگی رێبەندانی ()1316( )1937
هەتاوی بوو ،هێشتا گزنگی تیشكی خۆر نەكەوتبووە سەر
كۆلیتەكانی ئاوایی (تورجانی)* ناوچەی بۆكان ،تا لەو
بەیانییەدا لەماڵە هەژارێكی ئەو گوندەدا ،كوڕێك چاوی بۆ
ژیان هەڵهێناو ناویان نا «سوارە».
سوارە ،كوڕی ئەحمەد ئاغای ئیلخانیزادەی كوڕی حاجی
بایز ئاغای حاجی ئیلخانە ،باوكی سوارە پیاوێكی دەوڵەمەندو
نارساوی ناوچەكە بوو ،بەاڵم دواتر بەهۆی خراپی گوزەرانییەوە
تورجان جێدەهێڵن و دەچنە ئاوایی «قەرەگوێز» لەبیست
كلیۆمەتری باشوری بۆكان ،عیسمت خامنی دایكیشی پێش
ئەوەی سۆزو خۆشەویستی خۆی بۆیەكجاری بەڕووی سوارەدا
پەخشان بكات ،بەسەر منداڵەوە دەچێتو بۆیەكجاری سوارە
لەو سۆزو خۆشەویستییە بێبەش دەكاتو ماڵئاوایی لەژیان
دەكات.
سوارە هەر لەمنداڵییەوە خولیای شیعرو ئەدەب دەبێت
و سەرەتاكەشی بەخوێندنەوەی شیعرەكانی «حافزی شیرازی»
دەستپێدەكات ،دوات��ر هەستی نیشتامنی و نەتەوەیی و
ئینسانی الی سوارە دەبێتە مانیفێستی شاعیرانە ،هەستدەكات
تاچ رادەیەك گەل و نەتەوەكەی دەچەوسێندرێتەوە ،خراوە
تەژێر زوڵم و زۆرەوە ،تا بەپلەكانی تەمەندا دەچووە سەرێ
باشرت تێدەگەیشت لەژیانو هەورازو نشێوەكانی سەردەمی
هەنگاوی شاعیرانەو شۆڕشگێڕانەی دەهاویشت لەو پێناوەدا.
ب��ەاڵم پ��اش ئ��ەوەی لەساڵی ( )1955ماڵیان دەچێتە
بۆكان ،سوارە تووشی ئازارێكی جەستەیی سەخت دەبێت
و تووشی ئیفلیجی پشت و رانی راست دەبێت ،دواتر پاش
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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نەشتەرگەریەكی گەورە چوار سااڵ لەسەر گ��ازەری پشت
دەكەوێتو خەونە جوانەكانی بەهۆی ئازارەوە لە گەشانەوە
دەكەون بۆماوەیەك گۆچانێك دەبێتە هاوڕێی هەمیشەیی.
ساڵی ( )1962دیبلۆمی وەرگرت ،دواتر لەزانكۆی تاران
لەكۆلێژی ماف وەردەگرێت ،هەر لەو ساڵەدا دەبێتە ئەندام
لە یەكێتی خوێندكارانی كورد -لەزانستگاكانی ئێرانو دواتر
لەگەاڵ «سامیلی شەریفزادە» چەند هاوڕێیەكی تریاندا
باڵی چەپو شۆڕشگێڕی یەكێتی خوێندكارانیان پێكهێنا و
دەستیانكرد بەخوێندنەوەو لێكۆڵینەوە لەسەر مێژوو ،ئەدەب
و كۆمەڵناسیو سۆسیالیزم  ،...هتد.
دواتریش كە هێشتا بڕینی ئەوینی كچە «كرمانجی»
دێهاتی ساڕێژ نەبووبوو ،جارێكی تر دڵی سوارە بەداوای
عەشقی كچە ئازەرییەكی مااڵ لەبۆكان دەگیڕێت و بۆی
دەبێتە ئیلهامی شیعرو نوسینەكانی.
«رووقیا»ی خۆشەویستی س��وارە ،كە هەوڵیدەدا ناوی
«رووناك»ی لێبنێت هەمیشە ئەندێشەو خەیاڵی شاعیرانەی
سوارەی داگیركردبوو ،هەربۆیە دواتر زەماندەی لەگەڵدا
دەكات و كوڕێكی جوانیكلەی لێدەبێت بەناوی «بابەك»و
تا دوا هەناسەی قوڵی ژیانی پڕ دەردو چەرمەسەری ژیان
بەڕێدەكات و دەبێتە تروسكەی هیوایەك لەدڵی سوارەدا،
توانی ببێتە سیمبوڵی عەشق و ئەوینداری بۆ س��وارەو
بەڵێنەكانی تادواجار لێكشانی سوارە بەجێبهێنن.
سوارە ساڵی ( )1963لەالیەك دەزگای «ساواك» رژێمی
شاوە بەتۆمەتی شۆڕشگێڕی دەستگیردەكرێت و ماوەیەك
لەزینداندا دەمێنێتەوە ،لەساڵی ( )1967زانكۆ تەواودەكات.
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سوارە ،هەرچەند وەكو دەنگێكی نوێخواز لە كوردستانی
ئێران دەن��ارسێ ،كەتوانی لەتەمەنێكی ك��ورت و كەمدا
هاوشێوەی (لۆركا ،فروغ) زوو بنارسێ و شیعرەكانی كاریگەری
خۆیان دابنێن.
بەاڵم گومان لەوەدا نییە كە هیچ شاعیرێك لەسفرەوە
دەستپێناكات ،بەڵكو كەم و زۆر كاریگەری شاعیرانی تری
بەسەرەوەیە -بۆیە سوارەش بەدەرنییە لەكاریگەری شاعیرانی
فارسی سەردەمەكانی پێش خۆی.
خۆ ئەگەر مەرگ دەرفەتی بدایە ،بێگومان سوارە دەبووە
یەكێك لەدەنگە شیعرە نوێیەكانی شیعری كوردی.
حەمە سەعید حەسەن لەكتێبی لە هەیفدا بۆ رووی تۆ و
لەپەیڤدا بۆخۆم دەگەڕێم .كە بەقەناعەتی من كتێبێكی زۆر
بەنرخە لەبواری رەخنەو لێكۆڵینەوەدا -كەبەوردی قسەی
لەسەر زۆر شیعرو ئەدەبیاتی كردووە.
لەم كتێبەدا خۆزیە پاڵنتی دەڵێت» شیعر هات و هاوار
نییە ،بەڵكو هونەری شیعر ئەوەیە ( پێش ئەوەی دەنگی
وشەكانی بژنەوێ لەبێدەنگییەكەی بەگوێت ئاشنابێت)
حەمە سەعید دەڵێت» ئەگەر ،هەرگیز بەوشە وێنەیەكی
وا جوانت نەكێشاوە ،ئیدی بەچیەوە الفی ئەوە لێدەدەی كە
شاعیریت!
دەمەوێت بڵێم هەردوو مەبەستەكەی خۆزییە پاڵنتی و
حەمە سەعید حەسەن رێكاورێك بەسەر شیعرەكانی سوارەی
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئیلخانیزادە جێبەجێدەبن بەوەی كە هێندە بەبێ دەنگی و
ناسكی پێامن دەڵێت:
(پەپولەیەك فڕی بەباڵی سەوز و سورەوە
من دەڵێم:
گوڵێ بەدەم شنەی شەماڵەوە شنەی بزورت)
دیقەت بدەین لەم شیعرەدا چ بێدەنگییەك چ جوانییەكامن
لەوێنەو شیعر پێدەدات.
یان سوارە گەر دیقەتی دیوانەكەشی بدەی هەرگیز هات
و هاوار نە لەخۆی نە لەشیعرەكانیدا بەدی ناكرێت ،بەڵكو
هەموو هەوڵی بۆ ئەوەبووە شیعر بڵێ ،نەك هات و هاوار
بكات.
شیعر بەبێ دەنگی بڵێ ،كە هەموو دنیا گوێی لێبێت،
هەربۆیە رەنگە هیچ كەس وەك سوارەی ئیلخانیزادە بەبێ
دەنگی نەژیابێ و بەبێ دەنگی نەمردبێت ،كە دڵنیام ئەمەش
سیحری خۆی هەیە.
لەشیعرێكدا سوارە دەڵێت:
«گوڵم دڵم پڕە لەدەرد و كوڵ
ئەڵێم بڕۆم لەشارەكەت
ئەڵیم بەجامێ ئاوی كانیاوی دێیەكەم
عیالجی كەم  ...دڵی پڕم ،لەدەردی
ئینتیزارەكەت»
ئاخر ئەمە ناسكی شیعرە كە سوارە دەیڵێت ،بێئەوەی
هاوار بكات .هەربۆیە بەزیندویی ماونەتەوە.
س���وارەی ئیلخانیزادە لەسەردەمێكی خەفەقان و
لەتەمەنێكی الویدا توانی ئەفراندن بكات لەشیعری كوردیدا.
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بۆیە ئەو زیاد لە پێویست عشقی ژیان و شیعر و جوانی بوو،
بەاڵم مەرگ دەرفەتی نەدا،
ئەگەرچی تەمەنی سوارە پڕیەتی لەكارەساتو تراژیدیای
بێوێنە ،ب��ەاڵم دەتوانین بڵێن س��وارە لە رووی شیعرو
داهێنانەوە دەكرێت وەكو یەكێك لەپێشەنگەكانی شیعری
كوردی لە كوردستانی ئێران چاوی لێبكرێت ،ئەگەر لەئێراندا
شیعر توانیویەتی چەمكی نوێبوونەوەو داهێنانو ئەفراندان
لەرێگای شاعیرانی وەك «نیامیوشیج»و دوات��ر لەرێگای
شیعرەكانی (ئەحمەد شاملۆ ،فروغی فروخزادە ،م.ئومێد)
بەدەستبهینێت و توانیبێتی لەگەاڵ داهێنانەكان و شیعری
هاوچەرخی ئەوكاتە هەنگاوبنێت ،ئەوا بێگومان شیعرەكان
«گۆران»و دواتریش شیعرەكانی سوارە یەكێكن لەو هەنگاوە
شیعریانەی كە هەنگاوی هەڵگرتووە.
ئەگەرچی س��وارە سەرەتا شیعری بەشێوەی كالسیكی
نوسیوە ،بەاڵم دواتر وازی لەكێشو قافییە هێناو روویكرد
شیعری سەربەستو نوێی ك��وردی ،بۆیە سوارە سەرەڕای
خەیااڵ فراوانی و جوانی لەشیعرەكانیدا ،دەستێكی بااڵشی
لەتەكنیكی شیعردا هەبووە بۆ سەردەمەكەی خۆی ،بۆیە
سوارە بۆ ئەوكات و سەردەم دەكرێت ،وەكو رەچەشكێنێكی
بێوێنە چاوی لێبكرێت ،ئەگەر مەرگ دەرفەتی پێبدایە،
بێگومان دەیتوانی زۆر شتی گەورەترو جوانرت پێشكەش
بەئەدەبو فەرهەنگی كوردی بكات.
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ئەوەی جێگەی سەرنجە ئەوەیە ،كە سوارە هەر بەتەنها
شاعیر نەبووە بەس ،بەڵكو دەستێكی بااڵشی هەبووە لە
نوسینی چیرۆكو پەخشانو وتاری سیاسیو كۆمەاڵیەتیدا.
لەمبارەیەوە كۆمەڵە پەخشانی «تاپۆو بوومەلێاڵ « باشرتین
كۆمەڵە پەخشانی ئەم شاعیرەن كە كاتی خۆی لەرادیۆی
ك��وردی تاراندا باڵوكراونەتەوە ،لەم دوایەشدا كراونەتە
كتێبێكی قەبارە مامناوەندی رێكوپێك.
لەكۆتاییدا دەب �ێ ئ��ەوە بڵێن س��وارە هەگبەیەكی پڕ
داهێنانی پێبوو ،ئەگەر مەرگ رێگای بدایە دڵنیام ،داهێنانی
جوانرتو گەورەتری دەخستەسەر خەرمانی ئەدەبی كوردی.
بۆیە نەخۆشی شێرپەنجە ،وەك��و مێردەزمەیەك بۆ
هەتاهەتایە لەكۆڵی نەبووەوە و وەك��و مۆتەكە بەسەر
سنگییەوە نوسا ،تادواجار لە( )1975/12/18بەیەكجاری زۆری
بۆدێنێت و دەست لەبینە قاقای توند دەكات و بەیەكجاری
لەسەر تەختەی نەقالەی نەخۆشخانە هەناسەی لێدەبڕێت،
خامەی داه َێنانو شاعیرانەی لەدەست دەكەوێتە خوار.
بەشێك لەبەرهەمەكانی شاعیر
-1تاپۆو بوومەلێڵ ...كۆمەڵە پەخشان.
-2خەوە بەردینە ...دیوانە شیعر
-3داستانی ئافرەت  ...كورتە چیرۆك ،وەرگێڕان.
-4خاڵەی رێبوار ...داستانێكی ئەدەبیە.
-5كۆمەڵە شیعرێكی تر.
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ئەمەش دووپارچەیە لەشیعرەكانی سوارە
شار

*

گوڵم
دڵم پڕە لەدەردو كوڵ
ئەڵێم بڕۆم لەشارەكەت
ئەڵێم بەجامی ئاوی د ێ یەكەم
عیالجی كەم كوڵی دڵی پڕم ،لەدەردی ئینتزارەكەت
وەرز بوو گیانی من لەشارو هاڕە هاڕی ئەو
ئەڵێم بڕۆم لەشارەكەت
*(بەشێكی ،شیعرێكی درێژە)
كچی بەیان

*

من ئەڵێم:
پەپوولەیەك فڕی بەباڵی سەوزو سوورەوە
من ئەڵێم:
گوڵ ێ بەدەم شنەی شەماڵەوە بزەی بزووت
تۆ ئەڵێی:
چ بوو پەپوولەیەك فڕی
یانە سورە گواڵ ،زەردە كەوتە لێوی ناسكی
من ئەڵێم:
هەتا هەتایە دەوری جوانی یە
ئەمڕۆ گەر هەتاو كەسیرەیە نەماوە ئاگڕو گڕی
مێرگی ئاسامن بەسوومتانی هەوری لۆكەیی نەزۆك
پڕ لەخااڵو قۆپەنە
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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جەنگەڵ ێ كەجێژوانی پۆلە پۆڕی بارییە
جێگە مۆڵی كەمتیارو گورگو رێویە
شۆرە بی كەبۆتە داری چاكی نەشەوشنە
زەلكە گەر تەیاری تیرو قوشەنە
خۆشەویستەكەم؟
لەپەنجە رەی نیوە تاكی بوو مەڵیڵەوە
چاوی من لەدیمەنی كچی بەیانییە
لەمەنجەرەی زەماندووە
گوێم لەزەمزەمەی زۆاڵڵی خیزە وردەكانی كانییە
*(بەشێكی ،شیعرێكی درێژە)
پەراوێز:
-1لەمبارەیەوە چەندین راوبۆچوونی جیاواز هەیە،
سەبارەت بەشوێنی لەدایكبوونی شاعیر «سوارە ئیلخانیزادە»
بەاڵم بەڕێز «عومەر ئیلخانیزادە» پێوایە كەسوارە لەگوندی
«تورجان» لەدایكبووە ،نەك لەگوندی «قەرە گوێز» وەكو
چەندین نووسەر وای بۆدەچن.
سەرچاوەكان
-1گۆڤاری پێشەنگ ،كانونی هونەرو ئەدەبیاتی كرێكاری
پێشڕەو ،نووسینی سەاڵحەدینی موهتەدی .ژمارە(.)5
-2بەرنامەی هونەرو ئەدەبیاتی پێشڕەو ،دەنگی شۆڕشی
ئێران.
-3رۆڤار ژمارە ( )5ساڵی ()2000
-4تاپۆو بوومەلێڵ ،كۆمەڵە پەخشانێكی سوارە ئیلخانیزادە،
لەچاپكراوەكانی چاپخانەی سەالحەدینی ئەیوبی.
-5ژمارەیەكی تایبەتی پێشڕەو.
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فریشتەیەكی گەندەڵ
یان -شێوەكارێكی یاخی
لەسوننەتو پەیوەست بەعەشق؟

ناوی كتێب :ئازارەكانی هونەرمەندێك
وەرگێڕانی :ئاری بابان
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هەر هونەرمەندێكی شێوەكار بە فۆرم و ستایلی تایبەت
دەنارسێتەوە ،دەتوانێ كاریگەری خۆی لەسەر ئەم هونەرەو
كۆمەڵگە جێبهێڵێت ،بەم شكڵە دەتوانین تابلۆكانی كە
تەعبیر لە عەشق و جوانی و ئافرەت دەكات بناسینەوە.
(مۆدلیانی) رەنگە یەكێك بێت لەو هونەرمەندانەی كە
هەموو رەنگ ،هێڵ و پانتایی تابلۆكانی بە عەشق و ئافرەت
داپ��ۆرشاوە ،تا رادەی پسپۆڕێكی فیسۆلۆژی و كەسێكی
سایكۆلۆجیست ،بە جوانرتین شكڵ ،وێنەی ئافرەت و
ئازارەكانیان بكێشێیت.
وەكو وەرگێڕی كوردی كتێبی (ئازارەكانی هونەرمەندێك)
دەڵێتت :ئەگەرچی ئازارو عەشق و خەم قەدەری هەموو
هونەرمەندێكە ،بەاڵم الی مۆدلیانی بە شێوەیەكە هەموو
ژیان و هونەرەكەی داگیركردووە ،هەربۆیە دەقە عەرەبیەكە
كە وەرگێڕدراوە ناونراوە (املالك الفاسد -فریشتەیەكی
گەندەڵ).
ئ��ەگ��ەرچ��ی ه��ون��ەرو عەشق دوالیزمێكی ئەزەلی
ئینسانیەت و ژیانن ،ئیرت بۆچی ئەم عەشقەی مۆدلیانی
ناوبربێت بە گەندەڵ.
ن��وس��ەری كتێبەكە ژیانی مۆدلیانی ك��ردۆت��ە چەند
چاپتەرێك ،لەهەر چاپتەرێك واقیعی ژیانی باسدەكات و
تابلۆیەكی لەگەڵدا داناوە.
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كۆچ
مۆدلیانی لە (لیفۆرنۆ)ی ئیتاڵیا لەدایكبووە ،ئەم چوارەمین
منداڵی بنەماڵەكەیەتی باوكی دەڵێت :من هەرگیز واز
لە مۆدلیانی ناهێنم خۆی بكوژێت ،ببێتە هونەرمەند ،تا
دواجار گارسینی دایكی ،باوكی رازیكرد لە بەشی وێنەكێشان
بخوێنێت ،پاش چەند مانگ ،مامۆستاكەی پێی دەڵێتت :بڕۆ
بۆ فلۆرەنسا بخوێنە.
تا رۆژێك بەگریانەوە روویكردە ژوورەكەی دایكی ،باوەشی
پێداكردو جانتاكەی پێچایەوەو دواتر چووە فلۆرەنساو ڤینسیاو
دواتر بەرەو پاریس.
یەكەم عەشق
مودلیانی لە پاریس نامۆ دەهاتە بەرچاو ،بەاڵم هەمیشە
بێدەنگ ،شەوانە دەهاتە دەرەوە ،الوی مەیخانەكان بە كوڕە
ئیتاڵییەكە بانگیان دەكرد.
بەمشێوەیە یەكەم عەشق و ناسین لە نێوان مۆدلیانی
و جیلربتی كچە ش��ۆخ ،لە یەكێك لە شەوەكانی پاریس
دەستیپێكرد ،ئەو شەوە مۆدلیانی میوانداری جیلربتی كرد بۆ
ماڵەكەی ،پاش داماڵینی هەموو جلوبەرگەكانی ،دەستیكرد
بە وێنەكێشانی جیلربت و دوات��ری��ش گۆڕینەوەی نیگا
سیحراوییەكان ،ئەوە یەكەمین عشقی مودلیانی بوو.
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دووەم عشق
گێڕانەوەی ژیان و بەسەرهاتی خۆیی و مۆدلیانی لەالیەن
جیلربتەوە بۆ (لوال) وایكرد لوالش سەرنجی بداتێ و لە یەكەم
دیداردا عاشقی بێت.
لە ژورەكەی مۆدلیانی دا…!
 وتی :وێنەیەكم بكێشە…؟ بەاڵم یەك سەنتم پارەپێ نییە…!لە چانسی لوال ،مۆدلیانی سێ مانگ بوو پ��ارەی كرێ
خانووەكەی نەدابوو ،رۆژی بەیەك پارچە نان و یەك قوم
شەراب ژیانی دەبردەسەر.
شەوی داهاتوو ،لوال گەڕایەوە بۆ ژورەكەی مۆدلیانی،
بەاڵم بەتوڕەییەوە وەدەرنرا.
كابرا گوتی :مودلیانی نەفرەتی لەگەڵ خۆی برد ،رەنگە
ئێستا لەسەر شۆستەیەك خەوتبێ ،چونكە نابێ سێ مانگ
كرێ نەدات و ژوورەكەشی بە وێنەی ب ێ ئابڕوەیی پڕبكاتەوە.
مۆدلیانی ،نیگاركێشێكی س��ادە ،ب��ەاڵم ه��ەژار ،تا ئەو
ڕادەیەی نەیدەتوانی ژیانی خۆی بە تابلۆكانی بەرێتەسەرو
هاوڕێكانی یارمەتیان دەدا ،بەتایبەتی كە جەنگ ناوچەكەی
داگرتبوەوە.
سێیەم عەشق
ژیانی ئەم هونەرمەندە پێكهاتبوو لە سێ شت (هونەرو
تابلۆ ،عەشق و تەنیایی ،هەژاریی و نەبوونی) ئیرت بیری
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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لەهیچ نەدەكردەوە ،دەنگوباس باڵوبۆوە كە شەڕ بەرپابێت،
ویستی بەشداری بكات ،بەاڵم پزیشكەكان بەهۆی نەخۆشی
و سینگە الوازەكەیەوە رێگەیان نەدا.
تا شەوێك كە سەرگەرمی خواردنەوەبوو ،بە (بیاتریس)
ئاشنا دەبێت ،ئەوشەوە مۆدلیانی حەزیدەكرد ،بیباتەوە
ماڵەوە ،بەاڵم رێكنەكەوت و هەفتەیەك دوای ئەوە چوونە
ژورەكەی مۆدلیانی و بیاتریس دەستیكرد بە شیعر خوێندنەوە،
ناكرێ لەوەی ،ئەزموونی عەشق ،ژیانی هونەری مۆدلیانی
گەورەتر كرد.
چونكە هونەرەكەی لەناخییەوە هەڵدەقواڵ ،ئەگەرچی
تابلۆكانی هەمووی لە دەوری جەستەی ئافرەت دەسوڕانەوەو
ئیلهامی تابلۆكان بووە ،بەاڵم ئەوە بناغەی ژیان و رسوشت
بوو ،تا ئەوەی مرۆڤی لە جەستەی ئافرەتدا دەبینی ،هەمیشە
هەوڵی دەدا ،وێنەی ئافرەتی رووت بكات ،تا ئەو پەردەی
لەشی لێدەشاردەوە ،دامباڵێ ،تا بتوانێ بەڕووتی چاوە پڕ
پرسیارو نیگاكانی ئاڕاستەبكات ،بەاڵم هەرگیز وێنەكێشانی
فەرامۆش نەكردو هەرئەوەش وایكرد بیاتریس پەست بكات و
هەستبكات مۆدلیانی وەكو جاران گرنگی پێنادا.
تا دواج��ار لەسەر مێزی خ��واردن��ەوە ب��ەرووی یەكدا
هەڵپڕژان.
ئافرەتەكە هەمیشە لەهەوڵدا بوو تا تۆڵەی خۆی لە
مۆدلیانی بكاتەوە.
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ناكۆكی نێوانیان توندتر بوو ،تا بیاتریس بەهانەی سەیرو
منااڵنەی دەگرت ،دواجار كارەساتەكە ئەو شەوە روویدا كە
هەردووكیان چووبوونە ئاهەنگێك و بیاتریس كارەكەی كرد.
لەكاتێكدا مۆدلیانی خەریكی قسەكردن بوو لەگەڵ
هاوڕێیەكی لەسەر هونەرو وێنەكێشان ،بیاتریس نیگاكانی
لەگەڵ كوڕێكی پەیكەرتاش تێكەڵكردو لەداخی مۆدلیانی
چوو بۆ سەما لەگەڵیدا ،ئەمكارەی بیاتریس مودلیانی تەواو
نیگەران كردو باش توڕەیكرد ،تا دواتر زللـەیەكی لێدەداو
بۆ رۆژی دوایی بیاتریس پاریسی جێهێشت و گەڕایەوە بۆ
ئینگلتەرا.
ئەگەرچی مۆدلیانی ئەمكارە ناخۆشبوو ،بەاڵم پێدەچوو
مۆدلیانی چاوەڕێی عەشقێكی نو ێ بكات و بە رۆیشتنی
بیاتریس ،عەشقێكی ئەزەلی و سەرمەوی دەستپێبكات.
هەروەها پێدەچوو مۆدلیانی بە شیعرەكانی (المارتین)
سەرسام بێت كە دەڵێت :مرۆڤ نییە بە خۆشەویستی مبرێت،
ئافرەتێك دەڕواو یەكێكی تر جێی دەگرێتەوە ،قەناعەت
بەخۆی بكات تا بیاتریسی لەبیربچێتەوە.
چوارەم عشق
پێدەچێت زللـەكەی مۆدلیانی و جیابوونەوەی لەگەڵ
بیاتریس ،ئاكامێكی باشی هەبووبێ تا ببێتە چیرۆك و سەرتاپای
پاریس بگرێتەوە (جین) سەرسام بكات و ئاكامیش ئەو
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كەسەی كە (هاریكۆی) هاوڕ ێ (جین) هەمیشە باسیدەكرد
بناسێت و نیگا سیحراوییەكانی تێبڕێت.
تا دواجار (جین) دەكەوێتە دڵەڕاوكێوەو لەخۆی دەپرسێ
ئایا خۆشەویستی رێگایەك نییە بەرەو الی خوا…؟ دەچێتە
كەنیسە تا نوێژ بۆ مۆدلیانی بكات…!
هێشتا خۆشەویستی نێوامنان دەستی پێنەكردبوو ،بەاڵم
قەدەر ،سەفەرێكی بۆ مۆدلیانی رێكخستبوو ،كە نەیدەتوانی
(جین) جێبهێڵێت ،سێ كاتژمێر پێش سەفەرەكەی خۆی
گەیاندە (جین)و پێیگوت :خۆشمدەوێی.
تاجین وەاڵم��ی دای��ەوەو گوتی :ژیانم هی تۆیە ،چی
لێدەكەی بیكە.
جین دواتر روودەكاتە ئاسامن و دڵۆپە فرمێسكەكانی
لە چاوەكانی قەتیساموە و دەپاڕێتەوە خوایە مۆدلیانیم بۆ
بپارێزە.
پاش سەفەرێكی بێ ئاكام ،كە نەیانتوانی تابلۆكانیان
ساغبكەنەوە ،گەڕانەوە بۆ پاریس و یەكەم ژوانیان لەگەڵ
جین سازدا.
یەكەم عەشقی پڕ لە رازو نیازو خۆشەویستی و راستی
كە مۆدلیانی ،خەریكە شكستدەهێنێت ،ماڵی جین هەرگیز
بەوە قایل نین مۆدلیانی ببێتە زاوایان ،تا دواجار دەڵێتت:
تاوان تاوانی منە كە تۆم خۆشەویست ،ویستم هەتاهەتایە
لەگەڵتا بژیم…!!
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بەاڵم (جین)ی پڕ لە عەشق و خۆشەویستی ،بەم كارەی
خێزانەكەی زۆر نیگەرانە.
هاوسەرێتی پڕ لەژان
مودلیانی دەڵێت :جین دەبینە هاوسەری یەكرت..؟!
جین حەزیدەكرد زەماوندەكەی جۆرێكی تر بێت و باوك
و دایكی و براكەی ئامادەبن ،بەاڵم وادەرنەچوو لە كڵێسە
بەدزییەوە هەموو شتێكیان تەواوكرد ،نیگەرانی (جین)
ی داگرت ،مۆدلیانی دەڵێت :گومانت هەیە لەوەی ناتوانم
بەختیارت بكەم…؟
جین لە نێوان بەختیاری خۆیی و مۆدلیانی ئازاری ماڵەوە
ماوەتەوەو داوا لە مۆدلیانی دەكات پێش شەوی زاوایەتی با
شەو بگەڕێتەوە الی ماڵەوە.
جین ،سكی بە كیژۆڵەیەكی جوان پێنج مانگە ،دایكی پێ
دەزانێ ،بەاڵم هێشتا كارەساتەكان ماون ،ئەگەرچی مناڵێكی
بەختیاریان بوو ،كە ژیانیانی تا ڕادەیەك گۆڕی ،بەاڵم نەخۆشی
زۆری هێناوەو باوكی بە مەسەلەكە دەزانێ و هێشتا جین
داوای قەرز لە باوكی دەكات بۆ دەرمانی هاوسەرەكەی ،بەاڵم
لە جیاتی ئەوەی یارمەتی بدرێت لەالیەن باوكییەوە لەماڵ
دەردەكرێت !...مودلیانی نەخۆشی زۆری بۆ هێناوە ،بەناچاری
دەگەڕا تابلۆكانی بفرۆشێ بە یەك فرەنك ،بەاڵم كەس لێی
نەكڕی ،كاتێك بردیانە نەخۆشخانە ،بڕسی لەبەربڕابوو.
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دەیگوت :ئیتاڵیا ،ئیتاڵیای خۆشەویست ،بەاڵم مۆدلیانی
هەرگیز ئیتاڵیای نەبینییەوە.
كارەسات
پاش مردنی مودلیانی ،جین چاوەكانی داخست و بەرەو
پەنجەرەكە هەنگاوی ناو خۆی فڕێدایە خوارەوە ،وا كاتێك
چوونەسەر الشەی جین الشەكەی لە خوێندا گەوزابوو.
رۆژی ( )25یەنایری هەموو ساڵێك (جین) كچە تاقانەی
(مودلیانی شێوەكارو جینی عاشق) دەچێتەسەر گۆڕەكەیان و
گوڵبارانی دەكات و نوێژیان بۆ دەكات!...
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فەلسەفە
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رەهەندە شاراوەكانی نێوان
بلـیمەتی و شـــــێتی

(تاڵە مویەكی باریك بلیمەتی لەشێتی جیادەكاتەوە)
ناوی كتێب :لەنێوان (بلیمەتی) و (شێتی) دا
بابەت :لێكۆڵینەوەی فكری
نووسەر :هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
ساڵی چاپ 2002 :
الپەڕە102 :
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ئایا ئەو بارودۆخە تایبەت و نارسوشتی و نێرۆسیسەی
لەناو نوسەرو هونەرمەند و فەیلەسوفەكاندا هەیە ،ئەو
رەفتارە نامۆو ئاڵۆزو سەیرانە بەشێكن لەچەمكی شێتی…؟
شێتی چییە؟ پەیوەندی نێوان بلیمەت و شێتی چییە؟
لەم بارەیەوە ئەحالم مستەخامنی لە رۆمانی (ژاك��رە
الجسد)دا دەڵێت :تەنها شێتەكان دەتوانن داهێنانی گەورە
بكەن( ،بیگومان لێرەدا ئەحالم و هاشم ساڵح و ئەندرێ
مۆرۆ :هاوڕان لەسەرئەوەی پەیوەندێكی پتەو هەیە لەنێوان
ئەفراندن و شێتیدا)
مۆرۆ ،پێیوایە ئەگەر ئەم شێتییە نەبوایە بەشێك لەژیانی
نوسەرو فەیلەسوفەكان بەوشێوەیە نەدەبوو.
هەروەها نەدەبوونە خاوەنی ئەو داهێنانە گەورانەی
كەخستیانەوە -بەمنوونەش :بەلزاك ،دۆیستۆفسكی ،فلۆبیر.
یان بەواتایەكی تر ،كەس ناتوانێت نكوڵی لەداهێنان و
گەورەییەكانی (نیچە ،هۆڵدەرلین ،ڤان كوخ) بكات لەگەڵ
ئەوەشدا كە شێتی بەشێكی گەورەی ژیان و نوسینەكانیان
بووە ،بەاڵم پێدەچێت خودی شێتیش داینەمۆی بەشێكی
زۆری داهێنانەكانی ئەو فەیلەسوفانەبێت.
ئەفالتوون دەڵێت :كەسانی بلیمەت بەئاسانی توڕەدەبن
و لەپێستی خۆیان دەردەچن ،بەجۆرێك دەژین ،وەك بڵێی
بەپێچەوانەی خەڵكی ئاسایی ،ئەمان لەدەرەوەی زەمەن و
بوون دەژین.
ئەگەرچی ئەرستۆ ئەم شێوازی شێتییە ،بەچەند قۆناغ
دابەشدەكات و دەڵێت :شڵەژانی فیكری ،خەمۆكی -یان
نەخۆشی خولیا ،مەیلی مرۆڤ بۆتەنیایی و دوورەپەرێزی
و تێڕامان ،دەستپێدەكات و هەندێكجار بەفێلێهاتن -یان
شێتبوون و تەنانەت خۆكۆشنت ،كۆتاییدێت.
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زۆربەی قسەكان دەچنەوە سەرئەوەی ،كەسایەتی مەزن،
بەبێ هەندێك لەشێتی ،بوونی نییە -یان پەیوەندیەكی گەورە
لەنێوان بلیمەت و شێتدا هەیە.
لەم بارەیەوە دەكرێت كەسانی وەك (نیچە ،فۆكۆ ،باسكاڵ،
رۆس��ۆ ،ڤێرجینا وۆل��ف ،بۆدلێر ،ڤۆڵتێرو…تاد) بەمنوونە
وەربگرین.
لێرە منوونەیەكی لێكۆڵینەوەكەی دكتۆر (لولوت) دێنینەوە
كە شێتییەكەی (سوكرات و باسكاڵی)ی ناوناوە (شەیتانی
سوكرات و نوشتەی باسكاڵ) و بەبۆچونی ئەو ،بلیمەت
ئەوكەسەیە كە لەالیەن شەیتانی بلیمەتییەوە دەستی
لێوەشێندراوە.
هاشم ساڵح ،پێیوایە نوسەران و رۆشنبیرانی عەرەب
هەرگیز ناتوانن باسی نێرۆسیسی و حاڵەتە دەروونییەكانی
خۆیان بكەن ،بگرە هەوڵی شاردنەوەی دەدەن .دەڵێت:
ئەوان زۆر لەمەیلی شێتی تێیاندا بااڵدەستە ،بەاڵم ناوێرن
راستی بڵێن ،چونكە دەترسن بەوەی بە(شێت) ناوبربێن.
تاكە جیاوازی ئەوەیە فەیلەسوف و شاعیرو نوسەرە
ئەوروپییەكان نەك ناترسن ،بەڵكو پێیانوایە ئەمە حاڵەتێكی
رسوشتییەو شاردنەوەی كارێكی نەشیاوە ،بەتایبەتی ئەم
چەمكە پەیوەستە بەبلیمەتی و داهێنانەوە ،ئەگەرچی هاشم
پێیوایە ،هەموو بلیمەتێك شێت نییە و هەموو شێتێكیش
بلیمەت نییە.
بەاڵم حاڵەتێكی تایبەت هەیە ،بەشكڵێكی زۆر ،ئەویش
ئەوەیە بلیمەت بوونەوەرێكی ناكۆمەاڵیەتییە و زیاتر مەیلی
بۆ تەنیایی و دوورە پەرێزی و كەنارگیری هەیە.
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رامبۆ ،لەكاتی تەنیایی و ئازاردا دەبووە سۆفی و داهێنانی
گەورەی دەخستەوە ،ئەگەر وانەبێت چۆن تەنها لەماوەی
چوار ساڵدا هەموو شیعرەكانی دەنوسی.
دیكارت پاش ئازارو هیالكی و سەرلێشواویی ،فەلسەفەی
عەقاڵنی بەرهەمهێنا.
گۆتە ،بەئازارو نەخۆشی و كێشەیەكی زۆرەو ە  ،نرخی
بلیمەتی و داهێنانەكانی داوە.
هاشم ساڵح پێموایە .چۆن شێتی و بلیمەت دوو چەمكی
پێكەوە گرێدراوە ،بەاڵم بلیمەتی جگە لە بەهرە پێویستی
بەهەوڵ و كۆششی گەورەهەیە.
لەم ب��ارەی��ەوە بەلزاك بۆ (ڤانیسكای) خۆشەویستی
دەنوسێت و دەڵێت :ژیانی من ( )15سەعات كاركردن و
قەهرو عەزاب و پاكنووس و رێكخستنی رستەو دەستەواژەیە.
بەلزاك شەوان سەعات ( )11پەنجەرەكانی دادەخست و
تابەرەبەیان دەینوسی و بەردەوام قاوەی دەخواردەوە.
ئەگەرچی بۆچونێك هەیە ،كە پێیوایە نوسەر و بلیمەتەكان،
خەڵكانێكی ب ێ ئیحساس و بێ سۆزن ،هیچ پەیوەندییەكی
خێزانداری و كۆمەاڵیەتییان نییە .حەز بەقەرەباڵغی و كۆڕو
میوان ناكەن ،بەاڵم لەراستیدا ئەمە پەیوەستە بەكاتی كاركردن
و نوسین و داهێنانەوە (دیكارت) بەهۆی ئەو مەسەلەیەوە
فەڕەنسای جێهێشت.
بۆیە دەتوانین بڵێن (بلیمەتی و شێتی) زۆرجار دەبنەهۆی
نامورتاحی و جێگەی سەرنجی خەڵكی و بێزاربوون ،هەربۆیە
تەنانەت خۆیان لەمنداڵ و ژن و خێزان دوورپەرێز گرتووە،
لەمبارەیەوە هەركام لە(دیكارت ،كانت ،سپینوزا ،نیچە،
سارتەر ،فۆكۆ) ژنیان نەهێناوە.
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شێتی شوپنهاوەر گەیشتە ئەو رادەیەیی كە هەستیدەكرد
هەمیشە كەسێك بەدوایدا كەوتووە ،تاداهێنانەكانی بكوژێت.
(كامۆ) هەمیشە هەستی بەنیگەرانی دەكرد ،زۆرجار الی
هاوڕێكانی باسی خۆكوشتنی خۆی دەكرد ،هەرئەوەشە رەنگە
وای لێكردبێت (ئەفسانەی سیزیف) بنوسێت.
گرێی دەرونی (بۆدلێر) بەهۆی خۆشەویستی بۆدایكی
و شوكردنی بەژەنەڕاڵێك -پ��اش مردنی باوكی ،وایكرد
هەمیشە هەستیدەكرد غەدری لێكراوەو چەندینجار هەوڵی
خۆكوشتنیدا.
دواج��ار دەڵێت :خۆم دەك��وژم و توانای ژیانم نەماوە،
دەمەوێت بۆ هەمیشە بنووم.
هاشم ساڵح دەڵێت :جیاوازی بلیمەت و شێتی ئەوەیە،
قەیرانی بلیمەت لەرێگای داهێنانەوە ئاوادەبێت ،قەیرانی
شێتی بەرەو وڕێنەیەكی بەتاڵ وكاری ناشایستەی دەبات،
واتە ئەگەر داهێنانی گەورە نەبوایە ئەوا بلیمەت دەبوو
بەكەسێكی شێت.
خاڵێكی تر هەیە ئەویش بەهرەمەند نەبوونی بلیمەتەكانە
لەناو داهێنانەكانیان و ئاسودەیی -وەكو لەژیانی ڤان كۆخ
و نیچە و ڤێرجینا وۆڵف ،دەردەكەوێت .ڤان كۆخ هەمیشە
برسی و هەژار بوو ،نیچە كەس هەستی بەگەورەیی نەدەكرد،
وەك خۆی دەڵێت :هەندێ كەس لەپاش مردن لەدایكدەبن-
رۆژی منیش دێت ،بەاڵم لەژیاندا نابم.
(وۆڵف)یش پاش تامكردنی لەزەت خۆی كوشت.
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سارتەر
رێبەری بوونگەرایی ونیهییلیزم
(یەكەمین شتێك كە دەبێت تێبگەیت ،ئەوەیە كەتێناگەیت)
(كیركەگۆر)

ناوی كتێب :سارتەر  -پۆل سرتاتێرن
بابەت :فەلسەفە
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
ساڵی چاپ2002 :
الپەڕە124 :
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سارتەر ،نوێرتین فەیلەسوفی سەدەی بیست ،یەكەمین
كەسبوو رایگەیاند :كە فەلسەفەی (ئێگزستانسیالیزم-
بوونگەرایی) قبووڵەو یەكەمین كەس بوو ك ەهەموو
فەلسەفەكەی بەروونی خستەروو ،بانگەشەیەكی جددی
بۆكرد.
ئەگەرچی زۆر لەفەیلەسوفە سوننەتییەكان پێیانوابوو،
كە نە سارتەرو نە بوونگەرایی پەیوەندیەكی راستەقینەیان
بە فەلسەفەوە نییە .لەكاتێكدا دەتوانین بڵێن هەموو ئەو
چەمكانەی الی فەیلەسووفە بونگەراكان بابەتی سەرەكین
لەبابەتی (ئازادی ،هەستكردن بە بەرپرسیارێتی ،هەڵبژاردن
و بڕیاردان) ئەمە جگەلەوەی الی هەندێك بونگەراكان وەك
(هەستكردن بەكۆتایهاتن ،نامۆبوون ،نائومێدی و مەرگ…)
چەمكی ئەو فەلسەفەیەن.
بەم پێیە بێت ،سارتەر كاریگەری راستەوخۆی لەسەر ئەو
فەلسەفەیە هەیە و هەركام لەوچەمكانە رەنگدانەوەی لەناو
ژیان و واقیعەتی سارتەردا هەیە.
دیقەتبدەن لەمبارەیەوە سارتەر چی دەڵێت :یەكەمین
كاریگەری بونگەرایی ئەوەیە كە مرۆڤ بەخاوەنی خۆی
دادەنێت ،پاشانیش ت��ەواوی بەرپرسارێتی بوونی دەخاتە
ئەستۆی خۆی -یان دەڵێت :مرۆڤ مەحكومە بەئازادی-
تادواجار دەڵێت :مرۆڤ سۆزێكی بێ هودەیە.
بۆیە وتەكانی سارتەر لەگەڵ ئەو چەمكانەی كە فەلسەفەی
بونگەرایی پێ دەنارسێتەوە ،یەكانگیرن.
لەوەش گرنگرت ئەوەیە رەنگە قسەكەی (رۆجەر.ل.شین)
كە دەڵێت :هەر بونگەراییەك رێز لەخۆی بگرێت ،نایەوێت
پێی بڵێن بوونگەرا ،سەد دەرسەد بەسەر سارتەردا ببڕێ و
ئەوەندەی تر سارتەر لەپێشەوایەتی بوونگەرایی نزیكرت
بخاتەوە.
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بۆچونەكانی زۆر لە فەیلەسوفەكانیش لەسەر ئەوەی
كە هەركام لەسارتەر و كامۆ ،دەربارەی رەتكردنەوەی هەر
مەسەلەیەكی ئایینی پێیداگری دەكەن و بەمشێوەیە كەپێیان
وایە :مەرگ دواهەمین سنووری ژیان دیاریدەكات .ئازادی
تاكەكەسی تەواویان وەدیهێنابێت -تائەو رادەیەی دەكرێت
بڵێن ئەو پەیوەندیەی لەنێوان بوونگەرایی و نیهیلیزمدا
هەیە ،داینەمۆی كارەكانی سارتەرە و بەڕێبەری نیهیلستیەت
ناوبەرێت.
گەر لێرەدا پێناسەیەكی س��ادەی بوونگەرایی بكەین
(فەلسەفەیەكە دوا بەرجەستەبوونی ئ��ازادی مرۆڤە -یان
وەكو (جولێت گریكۆ) دەڵێت :مرۆڤ بریتییە لەوشتانەی
ئەنجامیاندەدات.
ناكرێت نكوڵی لەوەبكرێت كەبوونگەرایی فەلسەفەیەكە
پێشرت بانگەشەی بۆكرابوو ،بەتایبەتی الی (سۆرین كیركەگۆر)
كە بەباوكی بونگەرایی نوێ دەنارسێت ،بەاڵم دەكرێت بڵێن
ئەم فەلسەفەیە لەسەردەستی سارتەر گۆڕا بۆ شۆڕشێك
دژی عادات و تەقالیدە سونەتییەكانی بورژوازی ،لەسااڵنی
پاش جەنگی جیهانی دووەم .بەواتەیەكی تر بوونگەرایی و
بورژوازیەت دوو تێڕوانینی دژبەیەك بوون و هەرگیز نەدەكرا
كەسێك لەیەككاتدا هەردووكیان بێت.
رەنگە هەر ئەو شۆڕشەی سارتەر بووبێت دژی عادات
و تەقالیدە سونەتییەكان ،كە لە ()15ی نیسانی ()1980
دا)25000( ،ه���ەزار كەس لە رێورەسمی ناشتنەكەیدا لە
الفیتەكانیان نووسیبوو (حورمەتشكێنرتین كەسانی دنیا
هاتوون ،هەتا رێز لەحورمەتشكێنرتین پاڵەوانی خۆیان
(سارتەر) بگرن).
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جان پۆل سارتەر ،ساڵی ( )1905لەخێزانێكی بورژواژی
لەشاری پاریس لەدایكبوو ،تەمەنی یەكسااڵ بوو كە باوكی
مردو سارتەر توشی خێلبوونی چاوی هات ،شووكردنەوەی
دایكی لەساڵی ()1917و ژیانی بورژوازیانەی باوە پیارەو
زەب���رو ج��ەب��ری ئ��ەم پ��ی��اوە ،ب��ووەه��ۆی ئ���ەوەی سارتەر
زیاتر گۆشەگیربێت ،ب��ەاڵم هەموو ئەمانە سارتەریان
بەرەوسەربەخۆیی فیكری برد.
ئەگەرچی نائارامی و توندوتیژی وتوندڕەوی مەرگبار،
بۆ هەمیشە رەنگدانەوەیان لەسەر ژیان و نوسینەكانی
بەجێهێشت ،ساڵی ( ( )1929سیمۆن دیبۆڤوار) دەناسێت،
ئەوكەسەی بەمێژووی ژیانی سارتەرەوە پەیوەستە -وەها
وەسفی سارتەر دەكات (سارتەر خۆشەویستی بوو -لەیەكەم
نیگاوە) هەروەها سارتەریش وەها وەسفی سیمۆن دەكات
(دڵڕفێن و جوان)
(سەگی ئاوی) مەبەست دیبۆڤوارە ،هەمیشە لەوەاڵم
بەڕەخنەكانی سارتەردا دەهاتە وەاڵم ،لەبارەی فكریی و
بۆچونەكانیانەوە لەملمالنێدابوون ،لەدواییدا سارتەر وتی:
خۆشەویستی لەژیانی مندا نوسینە ،شتەكانی تر بەپلەی
دووەم دێن.
سارتەر هەمیشە بۆبەدیهێنانی پرەنسیپەكانی ئازادی
تاكەكەس هەوڵیدەدا ،جگە لە سیمۆن دەیویست لەگەڵ چەند
ئافرەتی تر پەیوەندی هەبێت -ئەگەرچی رێككەوتنامەیەكی
دووقۆڵی بۆماوەی دووس��اڵ لەنێوانیاندا هەبوو بەدوور
لەپەیوەندی ب��ورژوازی��ان��ە ،لەكاتێكدا ل��ەوس��ەردەم��ەدا
پەیوەندیەكی لەوشێوەیەی سارتەر و سیمۆن دژوارب��وو-
بەتایبەتی لەوكاتەدا خێزان بنەمای سەرەكی بیركردنەوە
تەقلیدی و سوننەتییەكان بوو.
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ه��ەر ئەمەشە وادەك���ات ،س��ارت��ەر بەپێشەنگی ئەم
فەلسەفەیە بناسین و بەهەق پێی بڵێین بوونگەرا.
خ��ودی فەلسەفەكە ،چونكە گرنگی بە(بوون) دەدا،
بەشێوەیەكی رەها كە ئازادییەكی وەها پێناسەی بێت .بۆیە
ئەوكاتەی نێردرایە سەربازی ،خراپرتین سەربازبوو ،هەروەكو
كاتی خوێندنی چۆن جگە لە كتێبەكانی قوتابخانە ،هەموو
شتێكی دەخوێندەوە.
بەردەوامی سارتەر لەسەر گەڕان بەدوای فەلسەفەیەكی
نوێ و ئەڵتەرناتیڤێك بۆئەو شتانەی هەبوو ،كاریدەكرد و
هەمیشە دەیوت :دیكارت بەهەڵەداچووە ،كانت كەمووكورتی
هەیە ،هیگل بورژواژ بووە.
تادواجار رایگەیاند :كەمن خۆم تەرخاندەكەم بۆئەم
فەلسەفەیە و بەجدیش كاری بۆكرد.
ئەگەرچی بەفرۆید سەرسام بوو ،بەاڵم چونكە فرۆید نكوڵی
لەئازادی و سەربەخۆیی مرۆڤ دەكرد ،لەگەڵ بووچونەكانی
سارتەر نەدەگونجا -لە كاتێكدا بەپێچەوانەی فرۆیدەوە ئازادی
خود پێكهاتەی سەرەكی فەلسەفەكەی سارتەر بوو.
ناكرێت ك��اری��گ��ەری (ه���ۆس���ێ���رل)-1859و (س��ۆرێ��ن
كیركەگۆر )-1813كە بەباوكی فەلسەفەی بوونگەرایی نوێ
دەژمێردرێت) لەسەر سارتەر لەیادبكەین -بەتایبەتی لەپاش
جەنگی دووەمی جیهانی و دەركەوتنی سارتەر ،كەفەلسەفەكە
بەتەواوی نارساو هەردوو فەیلەسوف (هۆسێرل وكیركەگۆر)
ئیدی لەژیاندا نەمابوون.
دیالۆگی نێوان ئارۆن و سارتەر وای لەسارتەر كرد ،بێسنور
سەرسوڕماوبێت بە فەلسەفەكەی هۆرسێل واتا لەساڵی
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()1933دا چووە پاریس ،تا فەلسەفەكەی ئەو بخوێنێت،
ئەگەرچی سەرسوڕمانی خۆیشی بەكیركەگۆر هەرگیز
نەشاردەوە.
بەتایبەتی پاش ئەوەی تێگەیشت كە كیركەگۆریش جەختی
لەسەر ئەوە دەك��ردەوە فەلسەفەی مانادار واتا (بوونی
تاكەكەس) چونكە الی ئەو حەقیقەت و ئەزموونی بەجۆرێكی
یەكانیگیر و لەیەكەوە ئااڵبوون ،ئەو پێیوابوو ئینسان بەتەنها
بریتینییە لەهۆشێكی ئاقاڵنی كە جەستەی پێوەلكاوە ،بەڵكو
مەیلیان هەیە ،ك��ردەوەی��ان هەیە ،هەڵدەبژێرن و ئازار
دەچێژن و بەپانتایەكی فراوانی هەست و سۆزدا تێپەڕدەبن
كە لە ئەزمونەكانیاندا رەنگدەداتەوە.
ئەو پێیوابوو .فەلسەفە دەبێت فەلسەفەی (ب��وون)
بێت ،واتا (بوونگەرایی -ئێگزستانیسالیزم)بێت ،پێیوابوو
ئەوە راستییە ،كە مرۆڤ لەسەر الیەنی نائەقاڵنی بەندە و
دەیوت :یەكەمین شت كە دەبێت ئێمە تێیبگەین ،ئەوەیە
كەئێمە تێناگەین) وتی كاری فەلسەفە روونكردنەوەی پنتە
تاریكەكانی دنیا نییە ،بەڵكو رۆشنكردنەوەی (بوون)ە.
بەهەمان شێوە (هورسێل) چ وەكو فەیلەسوفی بوونگەرا،
چ وەكو كاریگەری لەسەر سارتەر ،رۆڵی گەورەی هەبوو،
بەتایبەتی دوای كیركەگۆر ،كارەكانی بەتەواوكەری كیركەگۆر
دادەنرێت.
س��ەرەڕای ئەو سەرنجانەی لەسەر هورسێل هەبوون،
پێدەچێت سارتەریش هەمان بۆچوونی هەبووبێت سەبارەت
بەوەی كە(هۆرسێل) قەناعەتی بەفەلسەفەی سوننەتی هەبو،
هەوڵی بۆپێكەوە گرێدانی ئەقڵگەرایی و ئەزموونگەرایی و
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پشتگیری لە بۆچونەكەی (دیكارت) دەكرد (من بیر دەكەمەوە
كەواتە هەم) لەالیەكی ت��رەوە پشتگیری لەبۆچونەكانی
ئەزموونگەرایەكانی (دیڤید هیوم) دەكردو پێیوابوو (مرۆڤ
جگە لەوشتانەی تاقیان دەكاتەوە ،هیچی دی نازانێت).
لەكاتێكدا سارتەر لەگەڵ بەشێكی ئەم بووچونانەی
هوسێرڵ نەبوو -بەتایبەتی لەپێكهاتەیەكی دوالیزمی
لەنێوان هۆرسێل و دیكارت و فەلسەفەی ئەقڵگەرایی ،بگرە
سارتەر رێك بەپێچەوانەی ئەم بۆچوونەی هۆرسێلەوەبوو،
لەمبارەیەوە ،بەاڵم ناكرێت سارتەر لەژێركاریگەری ئەم دوو
فەیلەسوفە بەدەربووبێت تائەو رادەیەی سارتەری بەرەو
ئەفراندنی گەورەبرد.
ساڵی ( )1938سارتەر بەنوسینی رۆمانی (هێڵنج)
فەلسەفەی بوونگەرایی باشرتین روحیەتی ئاشكرابوو،
بەكارێكی بێ وێنە لەقەڵەمدرا ،تا دەگاتە پرسیاری( من
چیم…؟) ئەمەش پێچەوانەی تێزەكانی ئەقڵگەراییەوە
رایگەیاند :كەهەركەسێك خۆی چارەنووسی خۆی دیاریدەكات.
سارتەر ئەوەندە لەگەڵ فەلسەفە و بیروباوەڕەكەی خۆی
راستبوو تائەوەی ساڵی ( )1964خەاڵتی نۆبڵی بۆئەدەب
رەتكردەوەو وتی :نوسەر ناب ێ رێبدات دەزگاكان لەسەر رێی
خۆی الیبدەن -هەربۆیە دیگۆڵ وتی :سارتەر گەورەپیاوی
مێژووە.
بەم شێوەیە سارتەر ساڵی ()1980و لەتەمەنی ( )74ساڵیدا
كۆچی دوایی كرد.
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نیچە
رۆڵی فەلسەفەكەی
لەجواڵنەوەی فێمێنیزمدا

ناوی كتێب :نیچە فێمێنیزمی هاوچەرخ
بابەت :فیكری
نووسەر :نوشین شاهندە
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :محەمەد كەریم
ساڵی چاپ2006 :
الپەڕە130 :
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نیچەو فێمێنیزمی هاوچەرخ ،دەیەوێت بگاتە ئەو
ئەنجامەی كە ئایا ئ��ەوەی دەرب���ارەی نیچە سەبارەت
بەسوكایەتی بەژنان وتویەتی راستە؟
ئایا فەلسەفەكەی نیچە تاكوێ دەتوانێ سودمەندبێت
بۆ تیۆرو تێزی فیمێنیست؟ لە كاتێكدا فێمینستەكان
پەیوەندییەكی جۆراوجۆریان لەگەڵ فەلسەفەكەی نیچەدا
هەیە ،بەشێكیان پێیانوایە سودمەندەو بەشێكیشان قسە
لەسەر زیانبەخشی ئەو فەلسەفەیە دەكەن.
نوسەر لەم كتێبەدا (نیچەو فێمینیزمی هاوچەرخ) سەرەتا
دەیەوێت باس لەجواڵنەوەی بزافی فیمێنیستی بكات وا
پێناسەی دەك��ات :جواڵنەوەی فمێنیزم لەجواڵنەوەیەكە
تیایدا الیەنگریی لەمافی ژن دەكرێت ،ئەم جواڵنەوەیە
خوازیاری ئەوەیە پێگەی راستەقینەو شایستەی ژنان بۆ
ژنان بگەڕێندرێتەوە.
لەم بەشەدا قسە لەسەر چەوساندنەوەی ژنان كراوە
لەالیەن پیاوانەوە -لەبوارەكانی فێربوون و پ��ەروەردە،
كەرێگە ب��ەژن��ان ن���ەدراوە بێنەناو ب��وارو الیەنەكانی
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووری.
سەرەڕای ئەوەی ئاماژە بەوەش دەكات هەندێك لەپیاوان
كە هەڵگری ئایدیایەكی یەكسانیخوازانەن ویستویانە ژنان
بێنە مەیدانەوەو نەبنە پاشكۆی پیاوان.
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بەاڵم بەشێكی تر لەپیاوان بۆچونیان وایە كە ژنان تەنها
كۆمەڵێ پەیكەرو الشەن بۆتێركردنی ئ��ارەزو و خواستە
سێكسییەكان.
نوسەر لەم بەشەی كتێبەدا ،پێیوایە كە هەندێك لەپیاوان
باوەڕیانوایە ئەوە خودی ژنانن بەشێوەیەكی مێژوویی
وایانهەڵبژاردوو ،كە لەدەرەوەی ماڵەوە چاالكییان نەبێت،
خۆیان لەمەیدانەكانی كارو دەسەاڵت بەدوور گرتووە.
بەاڵم نوسەر پێیوایە ،ئامانجی جواڵنەوەی فیمێنیزم
ئەوەیە ئەم بۆچونانە بگۆڕێت كە بە نزم و ژێر دەستە لە
ژن دەڕوانێت ،جواڵنەوەكە بەدوای ئەوەدا دەگەڕێت كە
ژنان پێناسەی خۆیان بكەن و بەها تایبەتییەكانی خۆیان
فۆرمەڵە بكەن ،لە مەیدانە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و زانستی
و رۆشنبیریەكاندا دەنگی خۆیان بەگوێی كەسانی تردا
بدەن و كۆمەڵگەیەك دروستبێت ،كە ژنیش وەكو پیاو رێزو
بەهاداری خۆی هەبێت ،وەكو مرۆڤ شایانی رێزو بەهابێت،
لەمبارەیەوە نوسەر پێش ئەوەی بێتەسەر پەیوەندی گرنگی
نیچە بەفەلسەفەی فێمێنیزمەوە ،دەیەوێت قسەلەسەر ئەم
جواڵنەوە چاالكەی ژنان بكات ،كە لە سەرتاسەری دنیادا
بەفەلسەفە دیفاع لەمافی ژنان و بەدەستهێنانی بەرانبەری
ن��ارساوە ،من دەمەوێت پێش چونەسەر باسی مێژووی
جواڵنەوەی فێمێنیزم ،جەخت لەسەر خودی ناوەڕۆكی ئەم
كتێبەی (نوشین شاهیندە) بكەمەوە لەسەر نیچە.
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ئەوەشی بەتازەترین كتێب لەسەر ژیانی نیچە بەناوی
(كاتێ نیچە گریا) كە لەالیەن (ئیرڤین دی یالوم) نورساوەو
لەوكتێبەدا دیالۆگێكی بەرفراوان لەنێوان (یۆزیف بروێر و
لۆسالۆمی)دا هەیە.
كاتێك لۆسالۆمی خۆشەویستی بێئاكامی نیچە  -كە
گوایە سەرچاوەی شێتی و خۆكوشتنی نیچەیە ،گوایا هۆكارە
سەرەكی دید وتێڕوانینە خراپەكانی نیچە ،سەبارەت بەژنان-
دەگاتە ئەو قەناعەتەی كە نیچە تەندروستی زۆر خراپە،
بۆیە دەیەوێت یارمەتی بدات و پەنا دەباتەبەر دكتۆر
بروێر ،بەڵكو فریای نیچە بكەوێت.
بۆیە لەنامەیەكدا بۆ بروێر ،لۆسالۆمی دەڵێت :دكتۆر
بوێر ،دەبێت لەمەڕ بابەتێكی گرنگەوە لەگەڵتاندا بدوێم.
ئایندەی فەلسەفەی ئەڵامنی لەمەترسیدایە ،سبەی
كاتژمێر ن��ۆ لەكافێی سۆرنیتۆ چ��اوەڕوان��ت��ان��م ()21
ئۆكتۆبەری( )1882لۆسالۆمی.
مەبەستمە بڵێم لەم كتێبەدا هەرگیز ئەوە بەدی ناكرێت،
ئ��ەوەی كە گوایە نیچە بۆچوونەكانی سەبارەت بەژنان
بەهۆی لۆسالۆمییەوە بووە.
راستە نیچە و پاولرێ ،هەردووكیان پەیوەندیەكی
رۆحییان بە لۆسالۆمیەوە هەبووە ،بەاڵم لەم كتێبە گرنگەدا
(كاتێ نیچە گریا) هەرگیز باس لەوفاكتەرە ناكرێت كە
لۆسالۆمی رۆڵێكی وا نەگەتیڤی گێڕا بێت.
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بۆیە دەكرێت بۆ تێگەیشتنی زیاتر لەفكرو دیدی نیچە-
سەبارەت بەژنان و خودی لۆسالۆمی خوێنەر بگەڕێتەوەسەر
ئەم كتێبە نوێیە.
بەاڵم (نوشین شاهندە) لە پەرەگرافێكی تردا دەیەوێت
باس لەمێژووی جواڵنەوەی فیمێنیزم بكات و ئەو پێیوایە
مێژووی ئەم بزوتنەوەیە دەكرێتە سێ قۆناغ:
یەكەم :فێمێنیزمی شەپۆلی یەكەم لە ()1945-1845
بەردەوام بوو -واتا سەد ساڵی خایاند.
دووم :شەپۆلی دوومی فێمێنیزم لەساڵی ()1990-1945
بەردوامبووە.
سێیەم :شەپۆلی سێیەمی فێمێنیزم لەساڵی (-1990
 )2006بەردەوامە.
ئەو پێیوایە ریشەكانی شەپۆلی یەكەم هی سەردەمی
شۆڕشی پیشەسازییە ،كە بواری بۆ ژنان رەخساند جەخت
لەسەر یەكسانی كۆمەاڵیەتی بكەنەوە -داوای مافی
یەكسانی بكەن لەگەڵ پیاواندا ،واتا شەپۆلی یەكەم الیەنی
(ماف) بەسەریدا زاڵبوو.
شەپۆلی دووم :خوازیاری گۆڕانی بونیادە سیاسی و
كۆمەاڵیەتی و فەلسەفییەكانی كۆمەڵگەیە ،واتا ئەم شەپۆلە
بەربەرەكانێ لەگەڵ ئەو پایانە دەكات كەالیەنی پیاوانەوە
بونیادنراوان.
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ه��ەرچ��ی ش��ەپ��ۆل��ی س��ێ��ی��ەم��ە :دەی���ەوێ���ت مەیلی
هاوڕەگەزخوازانە نیشاندات ،وات��ا مەیلی سێكسی ژن
لەگەڵ ژن ،تائەوە نیشباندەن ژنان لەم حاڵەتەدا ،لەحاڵەتی
سێكسدا پێویستیان بەپیاوان نییە.
دەبێ بوترێت لێرەدا نوسەر زۆر بەوردی قۆناغەكانی
ئەم سێ شەپۆلە باسدەكات و هەركامیان دەورو نەقشی زۆر
جددیان هەیە لەسەر جواڵنەوەی فیمێنستی و بەدیهێنانی
مافەكانی ژنان ،جیالەمەش هەركام لەم شەپۆالنە خاوەن
تیۆرو ئایدیایەكی تایبەتن بۆ بەرگری لەماف و ئازادییەكانی
ژن��ان ،هەر كام لەم شەپۆالنە لەگەڵ شەپۆلی پێشخۆی
هەنگاوی جددیرتی ناوە ،ئەوانی پێشخۆی تێپەڕاندووە،
تا دەگاتە گەیشنت بەو مەیلە سێكسییەی كەپێ دەوترێت
هۆمۆسێكسال و ئەمەشی بۆ ژنان حەاڵڵكردووە ،چ لە رووی
تیۆری و چ لەرووی پراكتیكییەوە.
تەناتەت هەر ئەو تیۆرو شەپۆلە جواڵنەوەی فیمێنیستەیە
كە وادەكات ژنان لەمافی دەنگدان بەهرەمەندبن ،لەبواری
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدا هەنگاوی جددی بنێن.
نوسەر لەبەشێكی نوسینەكەیدا رۆڵی (ڤێرجینا وۆڵف)
لەساڵی ()1919دا بەرز دەنرخێنێت سەبارەت بەبناغەی
رەخنەی فیمێنمیستی،
وۆڵف ،لەوتارێكیدا بەناوی (ژوری تاكە كەسێك ،بوو
كەباسی لەكێشەكانی ژنانی نوسەر دەك��رد ،باسی لەوە
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دەكرد كەپیاوان وەكو بوونەوەری بچووك و نزم رەفتاریان
لەگەڵ ژنان كردووەو دەیكەن ،بەاڵم بایەخی ئەو بزوتنەوە
و شەپۆلی فێمێنیستییە لەسەردەستی (سیمۆن دیبۆڤوار)
كە لەساڵی ( )1949لەكتێبی (رەگەزی دووەم) باڵویكردەوە.
ئەم نوسینەی سیمۆن دوۆبڤوار كە لەسەدەی بیستدا
بایەخێكی گرنگی هەبوو رایگەیاند :كە كۆمەڵگەی خۆرئاوا
كۆمەڵگەی پاتریاركین.
دیبۆڤوار لەمبارەیەوە باوەڕی وایە ،دەبێ ژن ئابڵۆقەكانی
كۆمەڵگەی پاتریاركی بشكێنێت.
لەبەشێكی تری ئەوكتێبە (نوشین شاهندەدا) باسی
لەرەخنەی فێمێنیستی دەك��ات و لەمبارەیەوە بۆچونی
نێگەتیڤی چەند فەیلەسوفی دژی ژن دەخ��ات��ەروو،
لەمبارەیەوە (ئەرستۆ) پێیوایە لەوشوێنەی كە رسوشت
ناتوانێ پیاو بخوڵقنێت ،ژن دەخوڵقێنێ و تەنانەت ئەرستۆ
ژنانی لەڕیزی كۆیلەكاندا داناوە.
(تۆماس ئەكیوناس) ب��اوەڕی واب��ووە ،كەژن پیاوێكی
ناتەواوە و پیاوی بەخودا دەزانی و ژنیش بەماددە.
(فرۆید)یش بۆچونێكی نێگەتیڤی هەیەو پێیوایە ژن ،ژنە
چونكە ئەندامی نێرینەی پیاوی نییە و پێوایە لەم دنیایەدا
هیچ ژنێك وجودی نییە ،جگەلەوانە (ئەفالتون) باشرتین
رەئی هەیە لەچاو ئەوان و لەوبارەیەوە رێگایداوە ژن
بچێتەناو كۆمارەكەیەوە.
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مەبەست لەم منوونەی س��ەرەوە بەسوك سەیركردنی
ژن نییە ،ئەوەندەی نوسەر مەبەسیەتی ماهیەتی پیاو
وتێڕوانینی ،بەتایبەتی فەیلەسوفەكان بزانرێت سەبارەت
بەژنان و بۆئەم مەبەستەش فێمێنسیتەكان هەستیانكرد كە
پیاوان تەنها بەمانای مرۆڤ بوون پێناسەی ژن دەكەن ،نەك
وەكو ژن بوون ،بەاڵم ئەم بزوتنەوە فێمێنیستانە نەك تەنها
سیفاتە بایۆلۆژیەكانی ژنیان بەمایەی نزمی ژن نازانن ،بەڵكو
ئەو سیفەتە رسوشتی و بایۆلۆژیانەی ژن بەسەرچاوەی
بەرزی و گەورەیی ژن دەزانن.
سەبارەت بەژنبوونی ژن��ان ،خۆیان جگەلە هۆكارە
بایۆلۆژییەكان ،وەكو سكپڕی و بێ نوێژی و مناڵبوون سۆزو
عاتیفەش دەخەنە پەڵیان و ژنان پشت بەئەزموونی خۆیان
دەبەسنت -سەبارەت بەبوونی زمان و قسەی خۆیان ،ژنان
لەمبارەیەوە رێگای تایبەت بەخۆیان هەیە ،ئەمە سەرەڕای
بواری دەرونشیكاری بەپشت بەسنت بەتێوەرەكانی ،التان،
فرۆیدو جولیاكریستیڤیا.
س�����ەرەڕای رەخ���ن���ەی پێنجەمی فێمنیستەكان
كەرەهەندێكی كۆمەاڵیەتی هەیەو لەمبارەیەوە ڤێرجینا
وۆڵڤ پێشەنگی ئەم باسەیە ،نوشین شاهنیدە لەیەكێكی تر
لەبەشەكانی كتێبەكەی میتۆدۆلۆژی فێمینست ،ئەو پێیوایە
ژنان بۆ بەرپەرچدانەوەی پیاوان چەند میتۆدی جیاواز
بەكاردەهێنن ،لەهەمانكاتدا ناتوانرێ ژنان وەكو (فریشتە-
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یان شەیتان ،پاكیزە -یان سۆزانی) وەسفبكرێن ،بەڵكو
میتۆدۆلۆژی فێمێنیستی دەیەوێت ئەومامەڵە خراپانەی
پیاوان بەرامبەر ژن��ان رابگرێت و نوسەر پێوایە ئەو
میتۆدۆلۆژیانە پێكدێن لەبوارەكانی (بایۆلۆجیا ،زمانناسی،
سایكۆلۆجیا ،رووناكبیری) لەمبارەیەوە لەبابەتی بایۆلۆجیادا
قەناعەتیان وای��ە ،دەب�ێ بەشە جیاوازەكانی جەستەی
ژن وەكو منداڵدان و سینە بایەخی زیاتریان پێ بدرێ و
لەهەركام لەبەشەكانی تردا رۆڵی ژن دیاریبكرێت ،لەبەشی
دوومی كتێبی نیچە و فیمینیسمی هاوچەرخ « نوشین
شاهیندە ،دێتەسەر ئەسڵی مەسەلەكە ،واتا ئەوەی ئایا
نیچە فێمێنیست بووە -یان لەكوێ لەگەڵ ئەم فەلسەفەیەو
خزمەتی بەم فەلسەفەیە كردووە؟
لەوبارەیەوە نوسەر پێیوایە بەوپێیەی زۆربەی تێزی
فەلسەفی لەالیەن پیاوانەوە نورساون ،ئەوانیش (زهنیان
لەسەروی بەدەن ،فەرهەنگیان لەسەرو رسوشت ،عەقڵیان
لەسەرو نا عەقاڵنییەت ،حەقیقەتیان لەسەروو خەیاڵ،
خێریان لەسەرو شەڕەوە) داناوە ،واتا لەوخاڵەوە كە ژنان
سیفەتی ژنانەو دایكانە ژنان هاوشانی (بەدەن ،رسوشتی
ناعەقاڵنییەت و خەیاڵ و شەڕە ،بۆیە رێگە لەژنان گیراوە.
لەمبارەیەوە دەكرێت بڵێن سەرەڕای رەخنە توندەكانی
نیچە لەژنان كە دواتر باسیاندەكەین ،چەند خاڵی بچووك
هەن ك��ەوادەك��ات نیچەش بخرێتە ئەو ئەجێندایەوە،
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ئەگەرچی فێمینیست نەبووە ،بەاڵم خزمەتی بەفەلسەفەی
فیمێنزم كردووە ،بەاڵم بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ.
لەمبارەیەوە رەخنەی نیچە لە بابەتیبوون و راستی بە
ئاڕاستەی پشتیوانی لە بەهاكانی ژنانە.
نیچە لەكتێبی (ئاركیۆلۆژیای ئاكار) بەرەخنەگرتنی لەو
بااڵییەی كە بەزیهین ن��ەدراوەو بەبەدەن دراوە ،لەوێدا
كەژنان بە ب��ەدەن جیادەكرێنەوە ،پشتیوانی نیچە لەم
چەمكە بۆ فەلسەفەی فیمێنیزم گرنگە ،هەروەها نیچە
ئەوشتانەی كە عەقڵ لە ناعەقاڵنییەت بەبااڵتر دەزانن
دەخاتە ژێر پرسیارەوە ،بە بەرهەمی رێزمانی دەزانێت
ئەمەش دیسان بۆ فەلسەفەی فێمێنیست گرنگە ،ئەوەش
كە بەدەن جۆش و خرۆشی ناعەقاڵنی تایبەتی ژنانە ،دیسان
مایەی بەها دانانە بۆ ژنان.
خاڵێكی تر زۆر گرنگە ،ئەوە دەسەملێنێت كە نیچە
رێكاورێك لەگەڵ خودی فەلسەفەیەكی (سیمۆن دوبۆڤوار)
رێبەری دیفاع لەمافی ژنان یەكدەگرێتەوە ،ئەوەی كە
نیچە لەدەستدانی غەریزەی ژنانە بەجۆرێك لەناوچون
و دواكەوتنی ژن دەزانێت و ئەمەش بەتایبەمتەندیێكی
بایۆلۆژی ژنان ناودەبات كە دەتوانێت هێزیان بداتێ.
دیبۆڤواریش لە (جنسی دووەم)دا دەڵێت :تەنها هێز
كە ئێمەی ژنان دەتوانین هەمانبێت هێزێكی راستەقینەیە،
كەتەنها بەقبوڵكردنی ژنێتیامن بەدەستدێت.
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واتا هەردووكیان نكۆڵیكردن لەرۆڵەكانی سێكس لەرووی
بایۆلۆژییەوە بەوەدەزانن نكوڵیكردنە لەژیان و ناتوانێت
ئەو ئازادییە بەژنان ببەخشێت كەچاوەڕێی دەكەن.
سەبارەت بەرەتكردنەوەی دوالیزمی سێكسی لەروانگەی
نیچەوە ،دەتوانین بڵێن ئاوهایە:
یەكەم :پیاوان تەنها لەرووی نەریتەوە بە بەهاتر لەژنان
ناسێرناون ،دووەم پیاو و ژن وەكو مرۆڤ جیاوازنین ،بەاڵم
خوو رەچەڵەكی یەكسانیان هەیە.
سێیەم ،پیاوان و ژنان دژی یەكرتنین ،بەڵكو لەگەڵ یەكدا
جیاوازیان هەیە.
چوارەم :هەر دوو رەگەز تەسلیمی بنەما لەرادەبەدەر
سادەكراوەكانی ئەم بیروبۆچونانە دەبن ،كەرۆڵی دوانەی
سێكس و بەهاكانیان جیاوازەو هەر لەم كتێبەدا چەند
تێڕوانین تری نیچە سەبارەت بەژن بەباری پۆزەتیڤدا
بەرچاودەكەوێت.
هەربۆیە نوسەر لەكۆتایی كتێبەكەیدا دەڵێت :نیچە
نەدەتوانێت بەڕاشكاوی ب��ەدژی ژن لەقەڵەم بدرێت،
نەدەشتوانین بەفێمێنستی بزانین ،چونكە چەند رەگەز
لەنوسینەكانی نیچە دژی ژنانە .ئەوەندەش رەگەزمان
دۆزییەوە كە نیچە دژی ژن نییە.
بەاڵم هێشتا نوسینەكانی نیچە پێویستیان بەخوێندنەوەی
زیاتر هەیە.
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هەوڵێكی تر بۆ ناساندنی
فەلسەفەی یۆنانی
(ئێمە دەجەنگین بۆئەوەی لەئاشتیدا بژین)
ئەرستۆ

ناوی كتێب :ئاشنابوون بە ئەرستۆ
بابەت :فەلسەفە:
نوسەر :پۆل سرتاتێرن
وەرگێرانی :رێباز مستەفا
ساڵی چاپ2007 :
الپەڕە89 :
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گرنگی ئ��اش��ن��اب��وون ب��ەئ��ەرس��ت��ۆ ،رەن��گ��ە یەكێكبێت
لەوپێداویستییانەی كە بۆ خوێنەری كورد زۆر گرنگە.
ئەرستۆ ئەو فەیلەسوفەی كە هەرگیز ناكرێت لەگەڵ
ناوهێنانی (سوقرات و ئەفالتون) دوو فەیلەسوف و دوو
بونیادگوزار و سەرەتاكانی فەلسەفەو فەلسەفەی یۆنانی باس
نەكرێت.
ئەرستۆی خوێندكاری ئەفالتون ساڵی (384-پ .ز) لە
ئەستاگیرای دێرین لەیۆنان لەدایكبووە ،لەتەمەنی ()63
ساڵێدا كۆچی دوای��ك��رد ،باوكی (نیكوماخوس) پزیشكی
تایبەتی (ئامونتاس) پادشای مەكدۆنی و باپیری ئەسكەندەری
گەورە -ئەو فەیلەسوفەی بەبونیادنەری لۆژیك وسیستەمی
دادپەروەری و رەخنەگرتن لەهەردوو سیستمی ئۆلیگارشیزم و
دیموكراسیزم دادەنرێت ،باوەڕی خۆی وانیشاندەدات ،یەكسانی
و نایەكسانی دەبێت لەسەربناغەی یەكسانی و نایەكسانی
بێت ،دەبێت هەر بەمشێوەیەش سودەكان دابەشبكرێت.
هەر ئەویشە رۆڵی بەرچاوی هەیە لە تیۆرییەكانی ماهیەتی
رۆح تا شیعرو هونەرو خەون.
هەربۆیە لەبارەی شیعرەوە پێیوایە شیعر باسكردنی ئەو
رووداوانەیە ،كە دەشێت لەداهاتوودا رووبدەن.
ئەو لەتەمەنی حەڤدە ساڵیدا دەچێتە ئاكادیمیاو ماوەی
هەشت ساڵ لەژێر چاودێری ئەفالتوندا خەریكی خوێندن
بووە ،دواتر دەبێتە هاور ێ و هاوكارێكی گرنگی ئەفالتون،
لەگەڵ ئەوەشدا كەدوو تێڕوانینی جیاوازیان هەبوو ،سەبارەت
بەئایین و زانست ،بەومانایەی ئەرستۆ پێی وابوو دەب ێ شتەكان
بۆ جەوهەرە -یەكەمەكان و دوومەكان ،واتا شتە بچوك و
الوەكییەكانی جیهان و ئایدیاكان و فۆرمەكان دابەشبكرێت.
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بەاڵم پاش مەرگی ئەفالتون و بێ بەشبوونی ئەرستۆ لە
گرتنەدەستی ئاكادیمیا ،ئەسینای جێهێشت.
هەموو ئاماژەكان باس لەوەدەكەن سەرەڕای كاریگەربوونی
ئەرستۆ بەئەفالتون ،بەاڵم هەركامیان دوو تێڕوانینی جیاوازیان
سەبارەت بە فەلسەفەی سیاسی هەبووە.
هەرچی ئەرستۆیە دەیویست سیستەمە سیاسییەكان
بەباشرتین شێوە بەكاربهێندرێت و تێگەیشتنی ئەو زۆر
قوڵبوو.
هەرچی ئەفالتونە دیدێكی ئایدیالیستانەی بۆسیاسەت
هەبوو -یان بەدیدگایەكی پراگامتیستی سەیری دەكرد،
لەوبارەیەوە ئەرستۆ باوەڕیوابوو ئامانجی حكومەت و
سیستەمی سیاسی پ���ەروەردە و پێگەیاندن و داكۆكییە
لەمرۆڤەكان ،بۆچونیشی دژی هەر حوكم و سیستمێكی
ئولیگارشی و توتالیتاریەت ب��وو -كە دەیزانی خزمەتی
كۆمەڵگە ناكات ،تائەو رادەی��ەی كە گوایە دەڵێن :رەنگە
ئەرستۆ خوێندكارە زیرەكەكەی ئەفالتون چەمكی (فەیلەسوف
و فەرمانڕەوای) ئەفالتونی باشرت هەموار كردبێتەوە.
ئەوە هەر ئەرستۆیە كە لەباس و مەسائیلی تایبەت
بەعەشق و خۆشەویستی قسەی هەیەو ه��ەر بۆیەشە
لەتەمەنێكی گەورەیی خۆیدا -عاشقی (پوتیاس) دەبێت و
خۆیشی دەڵێت :باشرتین تەمەنی هاوسەرگیری بۆپیاو ()37
ساڵ و بۆكچانیش ()18س��اڵ ،پاش مەرگی ئەویش لەگەڵ
(هێرپۆلیس)ی خزمەتكاریدا زەماوەند دەكات و بووە باوكی
یەك منداڵ.
س��ەب��ارەت بەشیعر و ئەدەبیاتیش بەپێچەوانەی
مامۆستاكەی ئەفالتونەوە بوو ،ئەرستۆ پێیوابوو :شیعر بەهاو
شكۆیەكی بەرزی هەیە ،پێیوابوو بەهای شیعر لەمێژووش
زیاترە.
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رەنگە بەدەر لە تێڕوانینی هەستی ناسیۆنالیستانەی نیچە و
هیتلەر -سەبارەت بەسەیركردنی ئەڵامنەكان بەباشرتین نەژاد،
لەژێر كاریگەری ئەو تێڕوانینەی ئەرستۆدابن -كەپێیوابوو
یۆنانییەكان لەهەموو نەژادەكانی تر بەرزترن.
مێژووی ژیانی ئەرستۆ درێژەی دەبێت و پاش پێنج ساڵ
دەگەڕێتەوە ئەسینا ،پاش ئەوەی جارێكیرت سەرۆكایەتی
زانكۆی پێنادرێت ،ئەرستۆ خوێندنگایەك بەناوی (لیسیۆم)
دروستدەكات ،ئەمەش دەرخستنی جیاوازییەكانی نێوان
(ئەفالتون و ئەرستۆ) بوو.
هەربۆیە ئەرستۆ هەمیشە رەخنەی لەدەوڵەتی شاری
ئایدیالی دەگرت كەئەفالتون باوەڕی پێیبوو -یان لەكتێبی
(كۆمار)دا باسیدەكات ،چونكە ئەرستۆ باوەڕی وابوو دەوڵەتی
شاری بەختەوەر نابێت ،بەتەنها بەشێكی هاواڵتییان لێی
بەهرەمەندبن ،بەڵكو دەبێ بۆ هەمووان وەك یەك بێت.
جیا لەمەش قەناعەتی واب���وو ،دەبێت پێشئەوەی
دەستورێكی خراپ بنورسێتەوە ،چاكسازی لەو دەستورەدا
بكرێت ،لەگەڵ ئەوشدا هەرگیز ناكرێت بڵێین :ئەرستۆ سەربە
قوتابخانەیەكی هاوشێوەی مایكیاڤیلییە ،ئەوەندەی لۆژیكی
بەبنەما دەزانی و پێیوابوو عەقڵ بەرزترین هێزی ئینسانە،
واتا :خۆشبەخترتین مرۆڤ ئەوكەسەیە كە باشرتین كاتەكانی
خۆی لەچاالكی عەقڵدا بەسەردەبات.
پاش تێگەیشتنی ورد بۆ فەلسەفەكەی ئەرستۆ ،لەقۆناغی
دێرینی یۆنان و رۆمدا ئەرستۆ ،وەكو تیۆرێكی تایبەت تەماشا
دەكرا ،چ بیریارانی مەسیحی و چ ئیسالم ،نەیانتوانی لەژێر
كاریگەری تێزو تیۆریەكانی ئەو دەربچن.
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مەسیحییەكان زوو لە لۆژیكی ئەرستۆ گەیشنت ،هەربۆیە
لەسەدەكانی ناوەڕاستدا لۆژیكی ئەرستۆیانكردە ،پایەیەك بۆ
تێڕوانینە مەزەهەبییەكانی مەسیحییەت.
هەرچی ئیسالم بوو پێیانوابوو تیۆرو فەلسەفەكەی ئەرستۆ
دژی ئایدیاكانی ئەوان نییە ،بۆیە هەریەكە لە(ئینب سیناو
ئینب روشد) باوەڕیانوابوو فەلسەفەی ئەرستۆ رێگای تایبەتە
بۆگەیشنت بەحەقیقەت.
یەكێكیرت لەو فەیلەسوفانەی لەژێر كاریگەری ئەرستۆدابوو
(تۆماس ئەكویناس) كە پێیوابوو :عەقڵ دەبێت لەكاركردن
هەنگاوەكانی خۆیدا بەگوێرەی یاسا بێچەندو چوونەكانی
خۆی ئازادبێت ،بەاڵم تائەو شوێنەی كەپێ لەقەڵەمڕەوی
باوەڕ نەباتەدەر ،عەقڵ بەبێ باوەڕ هیچ نییە.
ئەكیوناس سەركەوتوو بوو لەوەی ئەرستۆگەرایی وەكو
پایە فەلسەفەی یەزدانناسی مەسیحی جێگیربكات.
دەتوانین بڵێین :هەر تیڕوانینەكانی ئەرستۆ بوو وایكرد
كەنسەی كاسۆلیكی مەسیحی چەمكەكانی ئەرستۆ بەو
شێوەیەی كە ئەكیوناس راڤەی كردوو بڵێت :راسنت ،ئەمە
جگەلە كاریگەری ئەرستۆ لەسەر (تۆماس كوهین) و زۆر
فەیلەسوفی تر ،تا ئێستاش لەگەڵدا بێت لەژێر كاریگەری و
تێڕوانینی تێوریەكانی ئەرستۆدان.
ئەمكارەی هاوڕێم رێباز مستەفا (ئاشنابوون بە ئەرستۆ)
دووهەمین ك��اری جوانی ئ��ەوە بۆ ناساندنێكی كورتی
فەلسەفەی یۆنانی كۆن.
گەربكرێت سێیەمین كتێبی تایبەت بە(ئاشنابوون
بەسوقرات) بكرێتە ك��وردی ،پێموایە تێگەیشتنێكی باشرت
سەبارەت بەسێ كوچكەی فەلسەفەی یۆنانی خۆماڵی دەبێت،
بەو هیوایەی ئەمكارەشی سودێكی گەیاندبێت.
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ئەفالتون
فەیلەسوفی ئەبستمۆلۆژیاو
ئیستاتیكاو فەلسەفەی سیاسی
(دیموكراسی شتێكە زۆر قابیلی گەندەڵبوونە ،دەرگا
لەسەر گێرەشێوێنی ،دیكتاتۆرە پەنهانەكان -وااڵ دەكات ،بۆی
هەیە سەرئەنجام بگاتە ستەمكاری)
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ناوی كتێب :ئاشنابوون بە ئەفالتون
بابەت :فەلسەفە
نوسەر :پۆل سرتاتێرن
وەرگێرانی :رێباز مستەفا
ساڵی چاپ2005 :
الپەڕە72:
گەر باس لەفەلسەفەو مێژووی فەلسەفە بكرێت ،بێگومان
دەبێت قوتابخانەی یۆنانی -یان فەلسەفەی یۆنانی كۆن
بە سەرچاوەی ئەو فەلسەفەیە بزانین و رۆڵی هەریەكە
لە (سوقرات ،ئەفالتون و ئەرستۆ)ش لەناو فەلسەفەدا
بەدرەوشاوەترین قۆناغی فەلسەفەو بەتایبەتی فەلسەفەی
یۆنانی كۆن و سەرچاوەی ئەمڕۆش بزانین.
لەمبارەیەوە قسە لەسەر یەكێك لەوانە (ئەفالتون)ی
فەیلەسوف دەكەین.
ئەفالتون یەكێكە لەگەورەترین فەیلەسوفەكانی مێژووی
مرۆڤایەتی كە لەساڵی ( 428پ.ز) ل��ەدورگ��ەی ئەسینا
لەدایكدەبێت و دەبێتە خوێندكاری سوقرات ،مامۆستای
ئەرستۆ ،كە دواتریش بەهەرسێكیان قۆناغێكی زێڕینیان
لەمێژووی فەلسەفەدا پێكهێنا.
بەاڵم كارەكانی ئەفالتون جیاوازتربوون ،لەبوارەكانی
(ئەبستمۆلۆژیا -میتافیزیك -ئیستاتیك و فەلسەفەی سیاسیدا)
رۆڵی مێژوویی و گەورەیان هەبووە -لەسەر گشت جیهان و
ئەوروپا بەتایبەتی.
سەرچاوە مێژووییەكان باس لەوەدەكەن ئەفالتون دوو براو
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خوشكێكی هەبووەو ناوی راستەقینەشی (ئەریتسۆكلێس)ە
كەبەناوی باپیرەیەوە ناونراوە.
مێژووی ژیانی ئەفالتون باس لەوەدەكات لەساڵی (399-
پ .ز) ئەفالتون دوای مردنی سوقرات لەئەسینا رادەكات
بۆ باكوری مێگارا لەئەفەریقاو دوات��ر بەگەشت دەچێتە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی ئەوروپا.
لەكتێبی نامەی حەوتەمدا باس لەوەدەكات لە تەمەنی
چل ساڵیدا چۆتە ئیتاڵیا ،ب��ەاڵم دوات��ر بڕیار دەدرێ��ت
وەكو كۆیلە بفرۆرشێت لەالیەن(دیونوسیوس)ی یەكەم-
فەرمانڕەوای سیراكوس لە سیسیل ،دواتریش لەساڵی (387
پ .ز) ئەكادیمیایەك دادەمەزرێنێت كە زۆربەی ژیانی لەوێدا
بەسەردەبات ،تا لەساڵی ( 347پ .ز) لەتەمەنی ( )81ساڵیدا
دەمرێت.
جیا لەوەی ئەفالتون كاریگەری لەسەر زۆر فەیلەسوفی
دوای خۆی هەبووە( كانت و دیكارت) لە هەمانكاتدا پێشرتیش
خۆی كەوتۆتە ژێركاریگەری زۆر فەیلەسوفی وەك سوقرات
كەلە ساڵی (399پ .ز) حوكمی مەرگی بەسەردا درا ،ئەفالتون
ئەو بەتاقە پیاوی دادپەروەری سەرزەوی دادەنێت ،هەروەها
كەوتۆتە ژێر كاریگەری هیراكلیتس ،كەباوە ِڕی وابووە ئاگر
یەكەمین مادەیەو سەرچاوەی یەكەمینە ،دنیاش لەگۆڕانێكی
رێكوپێكدا -رێدەكات و لەدامەزرێنەرانی میتافیزیكی یۆنانییە،
جیالەوەیش ئەفالتون كاریگەری(پارمیندێس و زینۆن)
ی لەسەرە ،كە فەیلەسوفێكی گەورەی یۆنانییە ،دەربارەی
رسوشتی دیالەكتیكانەی جووڵە دواوەو لەگەاڵ پارمێندێسدا
لەسەر یەكێتی میتافیزیكی بۆچونەكانی ئەفالتون نزیكبووە.
ل��ەم��ب��ارەی��ەوە دەب��ێ��ت ئ���ەوە بڵێم ئ��ەف�لات��ون زۆر
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لەژێركاریگەری سوقراتدا بووە ،بەشێوەیەك كە لە زۆربەی
دیالۆگەكانیدا سوقراتی كردۆتە كاراكتەری سەرەكی و
قسەكەری بنەڕەتی لەدیالۆگەكانی ئەفالتوندا گەلێك گرفتە
بنەڕەتییەكانی فەلسەفە دەخەنەروو.
لەمبارەیەوە لەیەكێك لە دیالۆگەكاندا هاتووە.
(رەت��ك��ردن��ەوەی وەاڵم���دان���ەوەی خ �راپ��ە بەخراپە،
وەاڵم��دان��ەوەی ئ��ازاردان ب��ەئ��ازاردان -یان خراپە بەخراپە
(كریستۆن -كۆمار -كتێبی یەكەم)
ئەمەش هەڵوێستێكی ئەخالقییە كە ئەفالتونی پێ
دەنارسێتەوە.
جیالەمەش ئەفالتون ل��ەرووی سایكۆلۆژیشەوە لەناو
دەقەكاندا دەبینین لەشوێنكدا دەڵێت :هەموو خراپەكارییەك
بەنەزانی دەكرێت ،چونكە هەموو كەس ئ��ارەزووی ئەوە
دەكات كە چاكە( پرۆتاگۆراس) جیالەوەی لەدیالۆگەكاندا
هەڵویستی ئایینی و ئەپستمۆلۆژی لێكداونتەوە.
یەكێكی تر لەونوسینانەی ئەفالتونی پێدەنارسێتەوە(تیۆری
فۆرمەكان)ە كە ئاماژەی بۆسەرو هەستی (فۆرمەكان) كردووە،
تا دەڵێت :شتە دیاریكراوەكان ،بەرهەستەكان بۆ منوونە دارو
بەرد هاوشێوەی وەكو خۆیان هەیە ،كەبەرەهایی و ب ێ گۆڕان
بەتەواویی بەشێوەیەكی جەوهەری لێكدەچن.
سەبارەت بەرەخنەگرتنی ئەفالتون لەكارە هونەریەكان
لەم كتێبەدا باس لەوەدەكرێت ،لەكۆماردا ئەفالتون رەخنە
لەهونەری السایكردنەوە دەگرێت ،هەربۆیە لەكتێبی
كۆماردا ،زۆربەی شاعیرو هونەرمەندەكان (لەحاڵەتی نایاب-
كالیپۆلیس) دەكرێنە دەرەوە ،هەموویان بەالسایكەرەوە
لەقەڵەم دەدات -نەك فاكتی و واقیعی.
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عەشق الی ئەفالتون
ی��ەك��ێ��ك��ی ت���ر ل��ەن��وس��ی��ن��ەك��ان��ی ئ���ەف�ل�ات���ون كە
لە(خوان)(،فایدروسدا) باسی لێوەدەكات (تیۆری تیرۆس)
ە كەباس لەئەندێشەی ئەو دوو خۆشەویستییەی یەكرتی
تەواودەكەن و دەبن بەیەكرتی ،تا ئەورادەیەی خۆشەویستی
كراوە بەمەزنرتین(شێتی یەزدانیانە) ئاوا باسی عەشق دەكات
(كە ب��ەرەو بەرزترین ئاستی رسوشتی بفڕن و ئەوپەڕی
دەستكەوتی مرۆیی بەدەستبهنێن)
بەاڵم پەیوەندی سێكسی راستەقینەی راستەوخۆ ،لەنێوان
خۆشەویستاندا بەفۆرمە نزم و بێهودەكانی گوزارشت
ئیرۆتیكانە لەقەڵەمدەدات .تائیرۆس توشی داڕمان و گەندەڵی
و بۆگەنبوون نەبێت ،پێویستە هێزو خۆشەویستی بچێتەناو
مەبەستێكی بااڵوە ،كە لە فۆرمی جوانیدا بەرجەستە دەبێت.
لەدوایین دیالۆگەكان ئەفالتون سەبارەت بەعەشق
و خۆشەویستی پێیوایە :زۆرب���ەی خەڵكی ب��ەداخ��ەوە
بەخۆتەرخانكردنی خۆیان بۆ چێژو خۆشی و لەزەتەكانی
جوانی جەستەیی ،وزەی راستەقینەی خۆشەویستی بەفیرۆ
دەدەن.
فەلسەفەی سیاسی الی ئەفالتون
وەكو پێشرت ومتان ،ئەفالتون وەكو فەیلەسوف قسەی
لەسەر زۆر بابەتی (ئەبستمۆلۆژیا ،میتافیزیك ،فۆرم ،ئیتیك،
ئیستاتیك) كردووە ،بەاڵم جیالەمانە لەبواری فەلسەفەیی
سیاسیشدا رۆڵی بەرچاوی هەبووە.
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بەشێوەیەك یەكێك لە نوسەرانی ئەوروپی دەڵێت:
ئەفالتون فەیلەسوفێكی سیاسی دەركەوتوش بووە ،ئایدیاكان
كاریگەری زۆریان لەسەر تیۆرە سیاسییەكانی دوای خۆی
هەبووە ،جیا لەكاریگەری لەسەر فەلسەفەكەی ئەرستۆ
هەبووە و كاریگەری ب��ەرچ��اوی لەسەر ه��زری سیاسی
خۆرئاوایی هەیە ،تا ئەو كادیمیایەی كە لەساڵی ( 385پ .ز)
دایمەزراند ،بووبە مۆدێلێك بۆ زانكۆو قۆناغەكانی خوێندنی
زانكۆیی لەئەوروپای دوای خۆی.
(باشرتین سیستمی سیاسی ئەقاڵنیانەو دروس��ت،
سیستمێكە یەكیەتییەكی هارمۆنییانە بۆكۆمەڵگە دابین بكات
و بەو هۆیەوە هەموو بەشێك لەبەشەكانی گەشەبكات)
واتا مەبەستی سیستمی عەقاڵنی تادەتوانێت تەرزی
شارەزایی و دیموكراسیانە پراكتیزە بكرێت ،لەتێڕوانینی
ئەفالتون ،س��ەب��ارەت بەفەلسەفەی سیاسی و نیگەران
لەسیستمی سیاسی خراپ و ئۆلیگاریشی ئەفالتون قەناعەتی
وای��ە كە (رەگ��ەزی م��رۆڤ هەرگیز لەو خراپانە رزگ��اری
نابێت ،مەگەر ئەوانەی بەراستی فەیلەسوفن ،دەسەاڵتی
سیاسی بگرنەدەست و ببنە فەرمانڕەوا -یافەرمانڕەوایان و
دەسەاڵتدارانی شار خۆیان ،خویان بدەنە فەلسەفەو ببنە
فەیلەسوفی راستەقینە).
ئەم قسەیەی ئەفالتون دوای مەرگی سوقرات هات،
بەاڵم ئەم تیۆرە بەئەلتەرناتیڤی رژێمە تۆتالیتارو گەندەاڵ و
ئولیگاریشیەكان دادەنێت ،پێیوایە دەكرێت چارەسەرێكی
گونجاوبێت و هەر لەسەردەمی ئەوداو لەژێر كاریگەری
بۆچونەكانی ئەو ،ئەرستۆی خوێندكاری خۆیدابوو ،لەسیستمی
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سیاسی یۆنان گۆڕاوە ،دەستبەرداری میلیتاریەت و داگیركاری
بوو ،بووە سەنتەری هزری رۆشنبیرو دواتریش یۆنان هەتا
ئێستاش لەژێرسایەی تێزەكانی ئەفالتوندا ،بەتایبەت بووە
قوتابخانەی فەلسەفی لەچوار فەلسەفەی سەرەكیدا
(ئەكادیمیاكەی ئەفالتون ،قوتابخانەی تایبەتی ئەرستۆ،
فەیلەسوفانی باخچە  -ئیپكۆریزم و ستۆویزم -قوتابخانەی
ستۆییرن)
واتا ئەمانە گەورەترین چوار قوتابخانەی یۆنان بوون ،كە
تائێستاش وەكو مێژوویەكی هزری و گرنگ سەیردەكرێت.
بۆچونە واقیعەكانی ئەفالتون لەسەر باشرتین سیستمی
سیاسی لەكتێبی كۆماردا دەگاتە لوتكە ،بەردەوام لەكتێبی
كۆماردا جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كەدەبێت داكۆكی
ل���ەدادوەری بكرێت ،وەك��و بەهایەكی گەردونی بناغەی
باشرتین سیستمی سیاسی.
دادپەروەریش الی ئەفالتون واپێناسە دەكرێت كە (ئەگەر
بەوردی لێ تێبگەین ،بەرژوەندی تایبەتی هیچ بەرەیەكی
ناوشار نییە ،بەڵكو بایەخدەدات بەچاكەی گشتی هەموو
كۆمەڵەی سیاسی و قازانجی هەموانیشە ،هەستی یەكێتی
دەدات بەشار ،ئەفالتون پێیوایە نادادپەروەری دەبێتەهۆی
شەڕی ناوخۆ ،ترس و لەرزو شەڕوپێكدادان)
هەر لەتێڕوانینی ئەفالتون سەبارەت بەباشرتین سیستمی
سیاسی پێیوایە (بریتییە لە رەچاوكردنی هەمەجۆریی
كۆمەاڵیەتی و بەرژەوەندییە ناتەباكان ،كە مەترسی كێشەو
گێچەڵی ناوخۆبكات ،لەخۆیاندا هەڵگرتوون)
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تا جارێكی تر دەڵێت :دوو بەرەكی و ش��ەڕی ناوخۆ
گەورەترین مەترسین بۆسەر شار ،بگرە لەدوژمنی دەرەكی
مەترسیدارترن.
الی ئ��ەف�لات��ون ئاشتی ،بەهایەكە زۆرب���ەی خەڵك
بەشێوەیەكی رسوشتی ئارەزوی دەكەن ،ئەو لەكۆماردا دەڵێت
(پێویستە لەنێوان گروپە كۆمەاڵیەتیەكاندا ،گەشە بە ئاشتی
كۆمەاڵیەتی بدرێت).
ئەفالتون لەكۆماردا ،دیموكراسی بەباشرتین فۆرمی
حكومەت نازانێت و رەخنە لە دیموكراسی راستەوخۆی بێ
چاودێری سەردەمی خۆی دەگرێت ،ئەو پێیوایە (دیموكراسی
مەترسی ئازادیی زیادەڕۆییان تێدایە ،هەركەس چی پێخۆشە
وابكات ،ئەمەش بەرەو پشێویامن دەبات)
دەكرێت سەبارەت بەدیموكراسی چەندە بۆچوونی تازە
الی ئەفالتون بزانین لەبابەتی:
(دیموكراسی شتێكە زۆر قابیلی گەندەڵبوونە ،دەرگا
لەسەر گێرەشێوێنی دیكتاتۆرە پەنهانەكان وااڵدەكات ،بۆی
هەیە سەرئەنجام بگاتە ستەمكاریی)
ئەگەرچی ئەفالتون ئەم تێڕوانینەی بۆ دیموكراسیەتی
یۆنانی بووەو رەنگە جیاوازبێت ،لەگەاڵ ئەو دیموكراسیەی
ئەمڕۆ مۆدێرنیتی لیربااڵ بانگەشەی ب��ۆدەك��ات ،بەاڵم
ناكرێت نكۆڵی لەو تێزەی ئەفالتونیش بكرێت -سەبارەت
بەم مەسەلەیە ،دیموكراسی هەر ئێستا لەزۆربەی واڵتی
جیهاندا بۆتە شتێكی رووكەش و هەڵخەڵەتێنەرو ساختەو
گەندەڵبوونی سیستەمە سیاسییەكان.
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بۆمنوونە :هەر بەناوی دیموكراسییەوە ،هەڵبژاردنێك
ئەنجامدەدرێت ،كە ئاكامەكەی پێچەوانەی دیموكراسی
و ئازادییە ،ئەمەش گەندەڵبوون و سیستمی سیاسی و
دیموكراسییە.
ئ��ەگ��ەرچ��ی بۆچونێك ه��ەی��ە زۆرج����ار ئەفالتونی
بەتۆتالیتاریست تۆمەتباردەكات ،بەاڵم نوسەری ئەم كتێبە
دەڵێت :دیدی سیاسییانەی ئەفالتون لەچەند روویەكەوە زۆر
جیاوازە لەدەوڵەتی تۆتالیتار ،بەوپێیەی ئەفالتون لەیاساكانیدا
روونیدەكاتەوە كەئازادی یەكێكە لەبەها سەرەكییەكانی
كۆمەڵگە ،جیالەوەی پشتگیری دادپ��ەروەری ،هاوڕێیەتی،
دانایی ،ئازایەتی و میانڕەوی دەكات ،لە هەمانكاتدا دژی
دووبەرەكی -یان تیرۆرە ،كە ئەمانە لەخەسڵەتی سیستمی
تۆتالیتارە).
ئەفالتون زیاتر لەسەر چەمكی حكومەت و سیستمی
سیاسی دەوەستێت و دەڵێت :حكومەت بۆ بەرژوەندی
هاواڵتییان و هەموو چینە كۆمەاڵیەتییەكان هاتۆتە كایەوە،
پێویستە حكومەت لەنێوان بەرژوەندییە بەگژداچوەكاندا
ناوبژیوانی بكات) ئەم هێزە لەشارە ئایدیاڵیەكەی كۆماردا
فەیلەسوف فەرمانڕەوایی دەكات ،چونكە ئەفالتون قەناعەتی
واب��وو ،كە دەبێت یان فەیلەسوفەكان دەسەاڵتی سیاسی
بگرنەدەست و ببنە فەرمانڕەوا -یان دەسەاڵتداران ببنە
فەیلەسوف.
كارل پۆپەر :فەیلەسوفی زانستی و خاوەنی تیۆری میتۆدی
زانست .سەبارەت بەو بۆچونەی ئەفالتون دەڵێت :مەبەستی
ئەفالتون لەشارە ئایدیاڵەكەیدا ئەوەیە ،هەموو تاكەكانی
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كۆمەڵگە دەرفەتی یەكسانییان پێدراوە ،بۆئەوەی كامەران
بژین ،دوای كامەرانی بكەون ،بەاڵم لەسەر حسابی ئەوانیرت نا.
لەكتێبی كۆماریشدا ئەفالتون واپێناسەی دادپ��ەروەری
دەكات (دادپەروەری نە مافی بەهێزترینە ،نە لەبەرژوەندی
بەهێزترینیشدایە ،بەڵكو مافی باشرتین و بەرژوەندی تەواوی
كۆمەڵگەیە)
یەكێكی تر لەتێزەكانی تری ئەفالتون بریتییە لە (نەمری
رۆح) وەاڵمی ئەو پرسیارەی كەدەڵێت :من كێم..؟ ئەوە
رۆحێكی نەمرە ،كەبەدكاری گەندەڵی دەكات و چاكە خاوێنی
دەكاتەوە.
دەكرێت منوونەیەكی تر لەكۆمار وەرگ��ری��ن ،لەسەر
باشرتین سیستمی سیاسی ،كەچوار خەسڵەت دەستنیشانكراوە
لەبابەتی :دادپ��ەروەری ،دانایی ،میانڕۆیی و جوامێری .ئەم
چوار خاڵەش بەو شێوەیە شیكراوەتەوە:
 دادپەروەری ،واتا یەكسانێتی ،كە زامنی پاراستنی گشتمافەكانی هەموو گروپە كۆمەاڵیەتییەكان بكات.
 دانایی :توانستی سەركردایەتی. جوامێریی :تەنها ئازایەتی سەربازیانە نییە ،بەڵكوئازایەتی مەدەنیشە.
 میانڕەوی :ئاڵۆگۆڕی فەرمانڕەوایی و فەرمانڕەواییفراوان.
بەكورتی لەتێڕوانیینەكانی ئەفالتون لەبارەی فەلسەفەی
سیاسی ئ��ەودا ،تێزە گرنگەكانی ناكرێت نكۆڵی كراوبن،
بەتایبەتی كەئەو سەرەڕای رەخنەی لەدیموكراسی و تێڕوانینی
جیاوازی بۆ سیستمی سیاسی ،بەاڵم جەخت لەسەر سەروەری
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یاساو سیستەمی فرە رێكخراوەیی و ئاڵۆگۆڕی دەسەاڵت و
دانایی فەرمانڕەوایان و دەستاو دەستكردنی دەسەاڵت و
هەڵبژاردنی خزمەتگوزارە مەدەنی و دادپەروەرو یەكسانی
نێو لە گروپەكانی كۆمەڵگە دەكات ،كەئەمانەش تازەترین
تێزەكانی مۆدێرنەكان و سیستەمی سیاسی مۆدێرنن،
لەكۆمەڵگەی خۆرئاواییدا.
لەبەشی سێیەمی ئەم كتێبەی (ئەفالتون) ریچارد كراون،
دەڵێت :زۆرن ئەوانەی قسەیان لەسەر فەلسەفەكردووەو
ناونران فەیلەسوف ،بەاڵم لەناو ئەوانەدا ئەفالتون یەكەم
بیریار نییە ،وشەی فەیلەسوفی بدەینە پااڵ ،ئەو زۆر ئاگایانە
زانیویەتی چۆن دەستبداتە فەلسەفە.
تا دواجار ئەفالتون لەساڵی( 347پ .ز) دەمرێت.
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فەیلەسوفی مۆراڵو
میتافیزیكیا
كانت
نموونەیەك لەژیانو كاری فیكرییەكانی

وەرگێڕانی :پەژارە عەبدولحەمید
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ئیامنوئێل كانت ل��ە(22ی نیسان )1724 -ز لەشاری
كۆنگسبێرگ لەئەڵامنیا لەدایكبووە ،باوكێكی هەژارو دایكێكی
س��ادە ،ب��ەاڵم ت��اڕادەی پەرسنت و خۆشەویستی بۆ دایكی
دەڵێت :من تاماوم لەژیاندا هەرگیز لەبیری ناكەم ،كەیەكەم
تۆوی خێرو چاكەی لەدڵمدا چاند.
كانت تەنها ئەخالق و ئایین فێرنەبوو ،بەڵكو گرنگی
بەرسوشتی مەعریفەش دەدا ،ئەگەرچی رۆژانی قوتابخانەی
بەنوێژێكی دوورودرێ��ژ لەكڵێسە دەستپێدەكرد -تا دواتر
بەشێوەیەك دوور دەكەوێتەوە ،كە هیچ شتێك ناتوانێت
لەئایینی نزیك بكاتەوە.
كانت پاش ئەوەی دەچێتە زانكۆ لەبەشی فەلسەفە ،بەاڵم
ساڵی ()1748پ .ز :ناچاردەبێت بەهۆی مردنی باوكییەوە
دوای بژێویی ژیان بكەوێت ،تا دواتر لەساڵی ( )1754زدا
گەڕایەوە و بڕوانامەی دكتۆراكەی (لەناوئاگر)دا پێشكەش
بەزانكۆ كرد.
كانت زۆر كاریگەری (نیوتن)ی لەسەربوو -بەتایبەتی
تیۆری (كێشكردن) هەربۆیە چەند لێكۆڵینەوەیەكی لەوبوارەدا
نوسیوە لەبابەتی (بیروڕا سەبارەت بەپێوانەی راستی بۆ هێزی
زیندوو) مێژووی رسوشتی گشتی و تیۆری ئاسامن (ساڵی
()1770ز دەبێتە مامۆستای لۆژیك و میتافیزیكیا -تا دواتر
فەلسەفەیەكی گرنگی هێنایەكایەوە بەناوی (فەلسەفەی
رەخنەگەرایی).
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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وان��ەك��ان��ی كانت س��ەب��ارەت بە(میتافیزیكا) ب��ەوە
دەنارسانەوە كەروون و ئاشكرابوون.
بەشێوەیەكی میتۆدی باسیدەكرد و هەرچی وتارەكانی
تری سەبارەت بە(الهوت) و مەسەلە ئایینیەكان ئامانجی
روشنگەری ئەقڵ و وروژاندانی (نەست)بوو ،بێ ئەوەی
هیچ گرنگییەك بدات بەرسوتە سوننەتییەكان ،تا لەساڵی
()1823ز كتێبی (پەروەردە)ی باڵوكردەوە.
لەتەمەنی ( )79ساڵیدا كە هێشتا ژنی نەهێنابوو ،باری
عەقڵی و تەندروستی بەرەو خراپرتچوو چاوی لەدەستدا ،تا
لەتەمەنی ( )80ساڵیدا لە()12ی شوبات ()1804دا مرد دوا
وتەشی ئەمەبوو كەوتی :ئەمە باشەبوو.
ئەگەرچی مردنی كانت لەوكاتەدا رووداوێكی تراژیدی
بوو ،بەاڵم بەرهەمەكانی بەجاویدانی ماونەتەوە و گرنگرتین
وشەی كانت دوای��ی لەسەر گۆڕەكەی ن��ورسا ،ئەمەبوو:
دووشتی سەیرو سەمەرە سەرسامم دەك��ەن ،ئاسامنێكی
رازاوە بەئەستێرە لەبان سەرم و یاسایەكی ئەخالقیش
لەخودمدا.
ئەم نوسینە خوێندنەوەیەكە بۆ كتێبی (كانت ،ژیان و
كارە فیكرییەكانی ،كە لەوەرگێڕانی پەژارە عەبدولحەمیدە).
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()1
كانت و میتافیزیك
كانت گرنگییەكی زۆری دەدا بەمیتافیزیك ،تا لەسەر
ئەساسی لۆژیكی زاستی تاوتۆیی بكات (س��ەرەڕای ئەوەی
باوەڕی وابوو كە تەنها لەسەر رسوشتی میتافیزیك) مانای
ئ��ەوەی��ە كە مەحاڵە ملكەچی پ��ێ��وەری رسوشتییە باوە
زانستییەكانی (فیزیا ،بیركاری) بكرێت.
كە هەندێك بانگەشەی بۆدەكەن ،ئامانجی كانت كەكتێبی
(رەخنەی عەقڵی ئەبسرتاكت) بونیادنانی فەلسەفەیەكی
میتافیزیك بوو -لەسەر بنچینەیەتی زانستی قبوڵكرا ،دوا
ئامانجیشی لەسەر ئەو تیۆرە خاڵیبوونی میتافیزیك بوو
لەو هەڵە و كەم و كوڕیانەی راب��ردوو ،بەرنامەیەكی باش
بۆداهاتوو.
بەاڵم دواتر هەرخۆی كانت وەاڵمی ئەو پرسیارەی دایەوە
(چۆن دەتوانرێت میتافیزیك بەزانست وەسفبكرێت ،بەاڵم
هەرخۆی ئەوەی سەملاندووە میتافیزیك وەك ئامادەباشییەكی
رسوشتی بۆ عەقڵ واقعی دەبێت.
كانت پێیوایە قسەكردن لەسەر بابەتە میتافیزیكییەكان
كە بە بۆچوونی ئەو بریتین لە :خوا ،سەربەخۆیی و نەمری،
جاویدانی ،كارێكی ئاساییە ،بەمەرجێك پێوسیتییەكی رسوشتی
بێت ،چونكە عەقڵی تیۆری ناتوانێت سنورەكانی ببەزێنێت،
بێ ئەوەی دەروونی بەرەو لەناوچوون نەباو نوقمی تاریكی
و نەگونجاندن نەبێت.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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دواتریش بۆچوونی كانت سەبارەت بەمیتافیزیك بریتییە
لەسەرنجدانی بۆ فەیلەسوفەكانی ب��واری ئەنتۆلۆژی و
ئامانجگەراو دۆگامییەكان ،منوونەش فەلسەفەی فەیلەسوفە
ئەقڵگەراكان بوو -كە رێبازی ( ناواخنگەرایی) بەكاردەهێنن
وەك ئەوەی كە ئەقڵ لەتوانایدا هەبێت لە(رەنگە -ممكن)
ەوە بۆ (هەبوون -املوجود) یان لە(بیرۆكەی خوا)وە بۆ (
بڕیاردان لەسەر بوونی خوا)
()2
كانت و ئایین
كانت ل��ەم��ب��ارەی��ەوە بانگەشەی ب��ۆ ئ��ەوەك��رد كە
(پلەوپایەی پیاوانی ئایینی كەمبكرێتەوە ،گرنگی نەدرێت
بەفەرزەكانی بەندایەتی و چ��وون بۆكڵێسا ،لەگەڵ
ئەوەشدا هەوڵی چەسپاندنی ئایینێكی خودایی راستی
داوە -بەمەرجێك دووربێت لەبۆچوونی پیاوانی تەقلیدیی
و سوننەتی و لەبەرامبەردا پشت ببەستێت بەمەیلە
ئەخالقییەكان ،ب��ەرزو شاراوەكانی ناخی م��رۆڤ ،ئەو
بوونی خوا ،دەسەملێنێت).
لەمبارەیەوە بەتێزی جەختكردنەوەی لەسەربوونی خوا
دووركەوتنەوەبوو لە(ۆوڵف)ی فەیلەسوف و كەوتنەژێر
كاریگەری (دیڤید هیوم)ەوە رەخنەی لەوتێزەی میتافیزیك
گرت كە دەڵێت :مەحاڵە بەڵگەی ئۆنتۆلۆژی (میتافیزیكی
رووت) بەراستی بسەملێندرێن ،لەسەر بوونی خودا.
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كانت لەمبارەیەوە وتی :ئایین دەبێ پشت بەعەقڵێكی
كردەیی بۆ هەستی ئەخالقی ببەستێت ،نەك پشت بەلۆژیكی
عەقڵی تێوری ،هەربۆیە كانت س ێ پرەنسیپی سەرەكی
(نەمری ،سەربەخۆیی ،خودا)ی راگەیاند كە:
1مرۆڤ ناتوانێت ئەركەكانی سەرشانی بەجێ بگەیەنێت-تا ئازاد نەبێت.
2ناتوانێت بگاتە پیرۆزی -تا نەمرنەبێت.3ناتوانێت بگاتە ئاشتی چاكەی گەورە -گەر خودا نەبێت.كانت جارێكی تر رەخنە لەپیاوانی ئایینی دەگرێت،
كەتەنها قسەی كتێب و كڵێساكان دووبارە دەكەنەوە ،ئەو
دەڵێت :دەب�ێ لە روح و ناوەڕۆكی كێشەكان تێبگەین،
هەروەها دەڵێت :ئایین لەناخی خۆماندا دەبێ بیدۆزینەوە،
بەدوای ئایندا بگەڕێین.
كانت رووداوی (هەڵەی ئادەم) و (مەسیح -یان كوڕی
خوا)ی وا لێكدایەوە كە :یەكەمیان دەاللەتە لەبەر یەكەوتنی
ویست و هەست ،دوومیان دەالل��ەت لەتەنیا لەپێوەرە
ئەخالقییەكانی ناخامن دەكات.
()3
كانت و ئەخالق
لەمبارەیەوە تێڕوانینەكانی كانت دەوەستێتە سەر
ئیرادە ،بەاڵم حاشا لەوە دەكات كە ئەخالق بەسرتابێتەوە
بەئەنجامی كردەوەكانی مرۆڤ ،وەك (چێژ ،ئازارو سودو
زیان) هەموویان پەیوەسنت بەناخی مرۆڤەوە.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئەو پێیوایە چاكەخوازی تەنها ئیرادەی ناخی ئینسانەكانە
و هیچی تر ،تەنانەت ئەم ئیرادە چاكخوازە ناتوانێ سۆزو
ئارەوزووە سێكسییەكانیش بجووڵێنێت.
هەروەها لەسەر ئەم چەمكە كانت پێیوایە هیچ چاكەو
خراپەیەك بەبێ یاسایەكی ئەخالقی وجودی نییە.
كانت مەسەلەی ئەخالق بەدووردەگرێت لەمیتافیزیك،
هەموو هەستەكانی س��ۆزو مەبەستەكانی ب��ەدی��اردە
دادەنێت نەك هۆكار ئەمەش بەوە پشت راستدەكاتەوە
كە دەبێت یاسایەكی ئەخالقی ئەمانە رێكبخات ،پێویستە
(درۆنەكەیت) و ئیرادەت هەبێت و كاریگەری هەبێت،
ئەوەشی رەتكردەوە كەئەخالق لەسەربنەماو رێژەیی و
مادییەكانی مرۆڤدا دامبەزرێت ،چونكە ئەمانە جێگرو رەها
نییە ،بەاڵم ئەخالق لەسەر بنەماو یاسایەكی جێگرو رەهاو
وەستاوە.
ئەو پێیوایە یاسای ئەخالقی -تاكە مەبدەئە بۆ ئیرادەی
مرۆڤ.
()4
كانت و فیزیك (رسوشت)
بەپێچەوانەی بۆچونەكانی سەبارەت بەمیتافیزیك،
بۆچۆنی زۆریش هەیە لەسەر فیزیك (رسوشت) وەكو پێشرت
باسامنكرد ،كانت لەمبارەیەوە زۆر كەوتۆتە ژێر كاریگەری
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(نیوتن)ەوە ،جگەلەوەی كاری لەسەر تێوری (كێشكردن)
ك��ردو ه��ەوڵ��ی��داوە دروستكردنی گونجانێك لەنێوان
فەلسەفەكەی (دیكارت) و (الیبنتز) لەمبارەیەوە ،دانێت.
كانت ل��ەس��ادەت��ری��ن ت��ێ��وەرەك��ان��ی پێوایە هەموو
هەسارەكان -یان خەڵكی لەسەر ژیاوە -یان خەڵكی لەسەر
دەژی لەداهاتوودا ،تا ئەو رادەیەی دەڵێت :رەنگە دوورترین
هەسارە لەخۆرەوە سیستەمی ئەندامی عەقاڵنی تێدابێت.
دیارە مەبەستی ژیان و زیندەوەرو مادە ئۆرگانییەكانە.
()5
كانت و سیاسەت
ئ��ەگ��ەرچ��ی ب��ۆچ��ون��ی ك��ان��ت ل��ەدوای��ن كتێبەكانی
لەمبارەیەوە خ �راوەت��ەروو -بەتایبەتی لەكتێبی (پرۆژە
بۆئاشتی هەمیشەیی) كەدەڵێت :پێویستە دەستوری
ش��ار لەهەموو دەوڵەتێك كۆماری بێت و پابەندبێت
بەدەستورێكەوە ،چەند چەمكی گرنگ لەخۆبگرێت وەك
(ئازادی و چەسپاندنی دەستورێكی هەمیشەیی و هاوبەش،
یەكسانی نێوان ئەندامانی كۆمەڵگە)
كانت پێوایە دەستورێكی كۆماری ،دەتوانێ نوێنەری
مافەكانی مرۆڤبێت ،واتا لەوكاتەدا چەمكی مافی مرۆڤ
و دەستورو دیموكراسی و سیستەمێكی پلورالی كۆماری
جێگەیەكی گرنگی لەتیۆرەكانی كانت دا هەبووە.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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سەبارەت بەناسیۆنالیزم ،كانت پێیوایە خودی رسوشت
ئەم ح��ەزو ئ��ارەزوو بەرژەوەندیخوازی و خۆپەرستییە
دەستەبەردەكات.
ئەو دەڵێت :تەنها سیستەمێكی باش ،كە هێزە مرۆییەكان
یەكبخات و سنور بۆ توندوتیژی دابنێت و بنبڕی بكات ،بۆ
دەوڵەت بەسە.
كانت بۆ فەراهەمكردنی سیستمێكی سیاسی مۆدێرن
و دیموكراسی و پلوراڵ و ئ��ازادی و مافەكانی ئینسانی
تێدا پارێزراوبێت ،پێوایە دەبێت لەرێگای شۆڕشەوەبێت
تاسیستەمێكی وابێتەكایەوە كە دیموكراسی گەشە بكات و
كۆیلەیەتی و چەوساندنەوە نەمێنێ و ئاشتی بەرقەراربێت،
تا ئەو رادەیەی داوای سیستمێكی پەرلەمانی و فرەیی و
نوێنەرایەتی دەكات.
()6
كانت و ناسیۆنالیزم
یەكێكە لەتێورە گرنگەكانی فەلسەفەكەی كانت و
رۆڵێكی گرنگی هەبووە لەسەر پرۆسەی سیاسی ئەوروپاو
ئەڵامنیا بەتایبەتیش ،كانت پێیوایە سیستمێكی كۆماری
بیرۆكەی ناسیۆنالیزم و ئیرادەی گشتیش كە نوێنەری
راستەقینەی خودی ئیرادەی رسوشتییە پێوەرێكی گرنگە
بۆئاشتی و سیستمێكی سیاسی باش.
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ئ��ەو پێیوایە نەتەوایەتی ئ��ەو ئ��ی �رادە گشتییەیە،
كەمیللەت لەگەڵ یەكرتدا كۆدەكاتەوە كەیەك ئامانجی
هەبێت ،كەئەمەش لەناخی تاكەكانی كۆمەڵدا هەیە،
كانت وای بۆدەچێت گەر دەستوری واڵت لەئیرادەی
خەڵكەوە وەرگیرا -ئەوا یاساكان مسۆگەردەكات ،بۆئەوەش
كەبەم سیستمە سیاسییە بگەین لەرێگای عەقڵیەتی
خاوەن ئەزموونەوە پێی ناگەین ،بەڵكو لەرێگای گیانە
نەتەوەییەكەوە دەستبەردەكرێت.
بۆچونەكانی كانت لەمبارەیەوە كاریگەری لەسەر
(هیگڵ ،ه��ردەرو نیچە)هەبووەو سەرەتایەك ب��وو بۆ
سەردەمی ئایدۆلۆژیاكان و ناسیۆنالیزم لەجیهاندا.
()7
كانت و ئاشتی
الی كانت چۆن سیستمی دیموكراسی ئامرازێكە بۆگیانی
نەتەوایەتی ،ئەمەش دیسان پێویستی بەپرۆژەیەكی جیهانی
هەیە بۆئاشتی ،كانت پێیوایە :شەڕ پاشاموەیەكی شارستانی
هەیە لەمێژوودا .ئەمەش بەوپێیەی شەڕ هێزێكی گەورەیە
لەهێزە جوان و سەرسوڕهێنەرەكانی رسوشت ،هەرئەوەش
وادەك���ات بۆ دەستبەركردنی ئاشتی و سەربەخۆیی
پەنابباتەبەر ئ��ەوەی ،كە ترس و شەڕوشۆڕ بەهێزترین
پارێزەرە بۆ مسۆگوركردنی سەربەخۆیی و لەناوبردنی
چەوساندنەوە.
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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تێورەكانی كانت سەبارەت بەئاشتی بەدوای شۆڕشی
فەرەنسادا هات و پێیوابوو سەرەتایەكی باشە بۆ رێكخستنی
میللەت.
كانت لەكتێبی (پڕۆژەیەك بۆئاشتی هەمیشەیی) كە
یەكێكە لەتێزە گرنگەكانی سەبارەت بەئاشتی لەچەند خاڵدا
كۆدەكاتەوە ،لەبابەتی :پەیامن بەستنی ئاشتی و نەهێشتنی
نیازی شەڕكردن ،پاراستنی كیانە سیاسییە سەربەخۆكان،
چونكە دەوڵەت كااڵنییە ،بەڵكو گروپێكی مرۆییە ،هیچ
كەس بۆینییە دەسەاڵتی بەسەردا بسەپێنێت ،جگەلە خودی
دەوڵەتەكە ،پێویستە هێزە سەربازییەكان هەڵبوشێندرێنەوە،
چونكە بوونی هێزی سەربازی ،هەڕەشەیەكی بەردەوام
بۆئاشتی گشتی ،ئەمە سەرەڕای ئەوەی كرێیەك دەدرێت
بەسەرباز بۆئەوەی بەكوشتنی ئەوانیرت ژیانی مسۆگەربكات.
هەروەها رۆژێك دێت سەربازەكەش دەكوژرێت ،واتا
الی كانت مامەڵەكردن لەگەڵ سەرباز مامەڵەكردنە لەگەڵ
ئامێرێك ،نەك مرۆڤێك ،نابێت هیچ دەوڵەتێك بەهۆی
هێزەوە خۆی لەكاری دەوڵەتێكی تر وەربدات.
الی كانت ق��ەوارەی دەوڵەتێك بەكلیلی راستەقینەی
ئاشتی دەزانێت ،چونكە بەردی بناغەی بونیادی دەوڵەتە،
چەند سەرچاوەیەك باس ل��ەوەدەك��ەن كەدامەزراندنی
(كۆمەڵەی نەتەوە یەكگرتوەكان) و بانگەوازەكەی (ویڵسن)
لەژێر كاریگەری بۆچوونەكانی كانت و كتێبی ،لەپرۆژەی
ئاشتی هەمیشەییدا هاتۆتەبوون.
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()8
كانت و مێژوو
لەمبارەیەوە پێیوایە هیچ كەس ناتوانێت كارێكی
فەلسەفی ئەنجامبدات ب��ەدەر لەمێژوو ،ب��ەو پێیەی
بەبێ ئاگابوون لەرووداوەكانی مێژوو ،قسەكردن لەسەر
فەلەسەفە ناكرێت ،جگەلەوەش الی كانت فەلسەفەی
مێژوو بەسرتاوەتەوە بەفەلسەفەی ئەخالقگەراییەوە،
بەكورتی كانت پێیوایە بیرۆكەی مێژوو بۆجیهان منوونەیەكی
بەرزە ،بەاڵم بەهەماهەنگی فەلسەفەو مێژوو ،عەقڵ و
سەربەخۆیی -عەقاڵنی رۆڵی ئەكتیڤیان هەیە.
()9
كانت و كاریگەری لەسەر فەلسەفەی ئەوروپا
لەكۆتایی ئەم نامیلكەیەدا ،دەتوانین بڵێن فەلسەفەی
كانت (كانتیزم) جگەلەوەی بنەمایەكی قوڵ و فرەرەهەندی
هەیە ،كاریگەری لەسەر زۆرب��ەی تیۆرو فەلسەفەكانی
دوای خۆی و سەردەمی خۆی هەیە لە ئەوروپا -لەسەر
بابەتەكانی :فەلسەفە ،ئ��ەدەب ،رسوش��ت ،میتافیزیك و
پەروەردە ،سیاسەت ،بیركاری ،ئەخالق ،ئیستاتیك.
نوسینەكانی لەبواری بیركاری لەالیەن (هلبەرت) و
قوتابخانەی شێوەكاری گرنگی خۆی هەیە ،لەرێبازی
هزری و ئایدیالیزمی كانتی ،كاریگەری بەرچاوی هەبوو
لەسەر فەلسەفەكانی (فیختە ،شلگل ،هیگل و شۆبنهاوەر)
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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رەخنەكانی كانت بۆعەقڵ و ستایشكردنی هەست رێگای بۆ
(ئیرادە)ی شۆبنهاوەری مامۆستای نیچەو بۆ رێبازی (چێژ)
ی (برگسۆن)و رێبازی (پاساوگەرایی)و (ولیەم جمیس)
خۆشكرد.
جیاوازیكردنەكەی كانت لەنێوان عەقڵی ئەبسرتاك
و زانستدا ،خزمەتی زۆری هیگیڵی ك��رد ،سەبارەت
بەفەلسەفەش كە دەڵێت :جیهانێكی پڕ لەراستی وێژەیی
هەیە كە گۆڕانی بەسەردادێت -بەگۆڕانی زەمەن و شوێن،
تیۆریسیانی ( دیاردەگەرایی) سودیان لێوەرگرتووە ،هەروەها
(ئەنیشتاین) یش زۆر سودی لێبینیوە تیۆری (رێژەیبوون)ی
لەوەوە وەرگرتووە ،فەلسەفەی ئایدیالیزمیش كاریگەرەی
گ��ەورەی لەسەر نیچە هەبووە ،سەبارەت بەفەلسەفەی
مێژووی كانت ،كاریگەری لەسەر هێگڵ داناوە.
بەمشێوەیە ئەم نامیلكەیە ،فەلسەفەكەی كانت و تیۆرە
جیاوازەكانی ئەو فەیلەسوفەمان پێدەناسێنێت ،ئەگەرچی
رەنگە لەنامیللكەیەكی وادا كەمبێت ،بەاڵم زۆر بەكورتی
چڕكراوەتەوە ،خوێنەر دەتوانێ سەرەتاكانی فەلسەفەكەی
كانت بیروبۆچۆنەكانی بخوێننەوە.
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عەبدوڵاڵ ئۆجەالن
چۆن دەستگیركرا؟
ێ لەپشتییەوە بوو
ك
ئەمەریكا ،ئیسرائیل ،یۆنان،
روسیا ،توركیا ،هۆڵەندا،
ئەڵمانیاو كینیا چۆن بەشداری
دەستگیركردنی ئۆجەالن دەكەن؟
پاش  17ساڵ لەزیندانیكردنی
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن
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عەبدوڵاڵ ئۆجەالنی سەرۆكی  ،pkkچۆن لەكینیا فڕێندرا
بۆ توركیا؟ ك ێ لەپشت فڕاندنەكەیەوە بوو؟ بۆچی لە سوریا
دەرپەڕێندرا بۆ ئیتاڵیا و لەوێش نەگیرسایەوە؟ ئەمەریكا
و ئیرسائیل ،رووسیا ،یۆنان ،ئیتاڵیا و كینیا چۆن بەشداری
دەستگیركردنیان كرد؟ رۆڵی موخابەراتی ئەم واڵتانە چی بوو؟
ئەو نهێنیانە چین كە هێشتا نەدركێرناون؟
كتێبی(گەشتە ب ێ ئاكامەكانی سەركردەیەك –ئۆجەاڵن) كە لە
نوسینی خامنە پارێزەری تایبەتی ئۆجەالن (بریتا بولەر)ە بەزمانی
هۆڵەندی نورساوە هاوڕێم رێكەوت ئیسامعیل وەریگێڕاوە و
دەزگای ئایدیا چاپی كردووە .پەردە لەسەر بەشێكی زۆر لەو
نهێنیانە هەڵدەماڵێت ،ئەم كتێبە واباشە هەموو كوردێك و
بەتایبەتی سەركردە سیاسییەكان بیخوێننەوە ،تابزانن ،كە كورد
چ گەلێكی زوڵملێكراوو ب ێ پشت و پەنایە سەركردەكانی چەند
زوو دەكەونە داوی واڵتان و دەزگا جاسوسییەكانەوە ،كەسیش
لەسەریان نایەتە وەاڵم ،لەوەش گرنگرت ئەوەیە ،هەمووان
وەكو خۆی ئەمەریكا بناسین ،كە ئامادەیە س��ەدان جاری
تر خیانەت لە كورد و سەركردە كوردەكانی بكات لە پێناو
بەرژەوەندیەكانی خۆیدا .دەبێت ئەمەریكا باشرت بناسین لەوەی
كە تێیگەیشتووین .نەك لەبەر رۆڵی نا ئەخالقیانەی لە دۆسیەی
دەستگیركردنی عەبدوڵاڵ ئۆجەالندا ،بەڵكو لەسەردەمی قازی
محەمەد و مەال مستەفای بارزان ،شۆڕشی نو ێ و چاوپۆشینی لە
بەعس و راپەڕینی ساڵی !.... -1996 1991
دەب ێ لەم كتێبەوە باشرت لە ئەوروپا تێبگەین ،كە مافی
مرۆڤ بۆ پارێزگاری لە سەگەكانی خۆیان و چەواشەكردنی
دونیایە و ئەگەر قسە هاتە سەر بەرژەوەندی لە پێش مافی
ئینسانی و دیموكراسییەوەیە.
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ئەگەر نا ،ئەوروپا باش دەزانێت ،كە چەوساوەترین گەلی
سەر زەمینی بێ دەوڵ��ەت ،كوردەكانن ،كە نەخوا فریایان
دەكەوێت نە شاخەكان ،بەاڵم تەنها بەرژەوەندی هۆڵەندا
لەگەڵ توركیا شەوێكی درەنگ ،سەرەك وەزیران و وەزیری
گەیاندن و دەرەوە و موخابەرات .فەرمان دەدەن ،ئاسامنی
هۆڵەندا ب��ەڕووی هەموو گەشتە ئاسامنیەكانی جیهانیدا
دابخرێت و رێگە نەدرێت هیچ فڕۆكەیەك لەسەر خاكی
هۆڵەندا بنیشێتەوە .تەنها لەبەرئەوەی دەیزانی دوو سەعاتی
تر ،ئەو فڕۆكەیەی عەبدوڵاڵ ئۆجەالنی تێدایە لە یۆنانەوە
دەگاتە هۆڵەندا.
خۆ گەر ئەوشەوە هۆڵەندا ئەوەی نەكردایە ،هەرگیز
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن دەستگیر نەدەكرا !....
جگە لەم پیالنە وا باشە توركیاش باشرت بناسین ،كە
بەدرێژایی مێژوو لە دژی كورد چی كردووە...؟
 ساڵی  :1559عوسامنییەكان میری سۆران(میر سەیفەدین)لە سێدارە دەدەن.
  : 1655میرنشینی بەتلیس وێران دەكات .  : 1837روخاندنی فەرمانڕەوایی بادینان و كوژرانیپادشای میرنشینی بۆتان.
  : 1851روخاندنی میرنشینی بابان .  : 1898هەوڵی كوشتنی ژەنەڕاڵ شەریف پاشا دەدەن.  : 1898سوڵتانی عوسامنی هەڕەشەی كوشنت لە میقدادمەدحەت بەدرخان و ژن و ماڵ و منداڵی دەك��ەن گەر
رۆژنامەی كوردستان دانەخات.
  : 1914شێخ عەبدولسەالم بارزانی لە موسڵ لە سێدارەدەدەن.
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  :1918عەبدولرەزاق بەدرخان لە موسڵ لە سێدارەدەدەن.
  :1919هەمزە بەگ مۆكس سەرنوسەری ژین لەئەستەمبوڵ لە سێدارە دەدەن
 (: )1923/7/12لەكۆنفرانسی ئاتاتورك خەونی دەوڵەتیكوردی لەناو دەبات.
  :1925لە سێدارەدانی شێخ سەعیدی پیران.  :1984هۆكاری تێكدانی دانوستانی حكومەتی عێراقو (ی.ن.ك) بوو.
 : 2003رێگە ن��ادات بە هێزە هاوپەیامنەكان لەخاكەكەیەوە تێپەڕ بێ بۆ روخانی سەدام حسین.
  : 2008چەكی كیمیاوی دژی  pkkبەكاردێنێت.  2016كۆمەڵكوژی خەڵكی سڤیلی باكور دەستپێدەكات،بەهەزاران كەس دەبنە قوربانی.
ئەمانە چەند رووداوی مێژووین .دەری��دەخ��ەن
توركیا چ رۆڵێكی پاسیڤی هەیە دژی كورد .بۆیە پیالنی
دەستگیركردنی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن شتێكی چاوەڕوان نەكراو
نییە و پیالنی !...
پیالنێكی چرناوی نێودەوڵەتی
پاش ئەوەی توركیا هێزەكانی بردە سنوری سوریا ،ئەم واڵتە
بەناچاری عەبدوڵاڵ ئۆجەالنی راسپارد ،سوریا بەجێبهێڵێت.
بۆیە رووی كردە ئیتاڵیا و لە( 12نوڤەمبەری )1998لە رۆما
دەستگیركرا و ئەوكاتە (ماسیمۆ دەلیام)سەرۆك وەزیرانی
ئیتاڵیا رایگەیاند ،تەسلیمكردنەوەی ئۆجەالن ئاسان نییە.
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پاش ئەوەی پارێزەرەكانی بەرەو ( )ostiaئەو شوێنەی
ئۆجەالنی تێدا دەستەبەر كرابوو ،بەاڵم دواتر بەهاوكاری
(حسین و عەلی )گەیشتنە الی .
پارێزەرەكەی دەڵێت ،كە چوینە ژوورەوە سەیری (مەد
 )Tvدەكرد تا دەڵێت ،دوایی پێی وتین :چی بە باش دەزانن
ئەوە بكەن ،چونكە ئەم مەسەلەیە تەنها پەیوەست نییە بە
منەوە ،بەڵكو چارەنوسی میللەتێكە.
ئیتاڵیا و ئەڵامنیا
ئەگەرچی ئۆجەالن لەسەر بانگهێشتی ژمارەیەك ئەندام
پەرلەمانی ئیتاڵیا چووبووە ئەو واڵتە ،بەاڵم حكومەتی ئیتاڵیا
خۆشحاڵ نەبوو ،چونكە توشی دەیان كێشە بووبوو .بۆیە
ئیتاڵیا چاوەڕێی ئەو بوو ،لەبەر رۆشنایی ئەو بڕیارەی پێشوو
كە داوای دەستگیركردنی ئۆجەالنی كردبوو .ئەڵامنیا داوای
رادەستكردنەوەی بكات ،بەاڵم دواتر ئەڵامنیا رایگەیاند كە
دەستەبەرداری ئەوداوایە بوەو عەبدوڵاڵ ئۆجەالنی.
بۆیە دواجار ئۆجەالن خۆی بە پارێزەرەكانی دەڵێت! كە
لەژێر فشارێكی زۆر گەورەی حكومەتی ئیتاڵیادایە بۆئەوەی
ئەو واڵتە جێبهێڵێت.
رۆژانە حكومەتی رۆما ئاگاداری ئۆجەالن دەكاتەوە .گەر
ئیتاڵیا جێنەهێڵێت ،دەبێت چەند ساڵ بچێتە زیندان و دواتر
دادگایی بكرێت ،ئۆجەالن دەپرسێت؟ مانەوەم لە ئیتاڵیا
چۆنە؟ پارێزەرەكەی دەڵێ زۆر باشە .ئەوانە تەنها فشارن و
دیقەتم دا ،گوێی بۆ قسەكانم شل كردبوو .زنجیرێك لە دەستی
راستیدا بوو ،كە كۆمەڵێك نقێمی سوری لەسەر بوو .كە گوایە
بێزاری و دڵەڕاوكێ لەناو دەبات ،بەاڵم دواتر ئۆجەالن دەڵێت:
314

ئەنوەر حسێن (بازگر)

نامەوێ لە ئیتاڵیا مبێنمەوە ،چونكە دەخرێمە زیندان و هیچم
بۆ گەلەكەم پێناكرێت.
سەبارەت بە دادگ��ای نێودەوڵەتی پرسیاری كرد كە
دەتوانێت چی بكات ،بەاڵم پاش ئەوەی من روونكردنەوەم
ب��ۆدا ،ئۆجەالن وتی بێ ئەمەریكا هیچ شتێك ناكرێت،
بەهەرحاڵ من هامتەدەرەوە لەبەردەم دەرگا (ئەلێكس)م
بینی .كە كوردێكی خەڵكی روسیا بوو ،بەاڵم پەیوەندی لەگەڵ
دەزگا جاسوسییەكان هەبوو.
سەیرە ئۆجەالن داوای هاوكاری لە ئەمریكا دەكات .كە
دواتر دەردەكەوێ هەموو پیالنەكە ئەمەریكای لە پشتەوەیە.
واڵتانی ئەوروپا بەهۆی نیگەرانی ئەمەریكاوە نەیانتوانی هیچ
بۆ ئۆجەالن بكەن.
رەوشەكە تادێت ئاڵوزتر دەبێت و ئۆجەالن هەستدەكات
خیانەتی لێكراوە .ئەوكاتەی ئۆجەالن لە روسیاوە هات بۆ
ئیتاڵیا ،لەسەر بانگهێشتی ئەندام پەرلەمانی ئەو واڵتە سەرۆك
وەزیران ئاگادار بوو ،بەاڵم ماوەیەك لە میدیاكان شاردیانەوە.
تا دواتر بردیانە ناوچەی ئۆستیا لەژێر چاودێری پۆلیسدا.
كاتێ (یاڤوز) پارێزەرە ئیتاڵیەكەی ئۆجەالن رۆیشت
حوسێن كاغەزێكی دامێ ،كە نامەیەكی رەسمی حكومەتی
سویرسا بوو .كە داوا دەكات عەبدوڵاڵ ئۆجەالن تا پێنج ساڵی
تر بۆی نییە سەردانی سویرسا بكات.
ئۆجەالن بە نامەكەی سویرسا زۆر نیگەران بوو .سویرسا لە
ناردنی نامەكە ،مەبەست لەباربردنی ئەو بیرۆكەیە بوو ،كە
لەكاتی رۆیشتنی ئۆجەالن لە ئیتاڵیا رووبكاتە سویرسا .دیارە
توركیا و ئەمەریكا بەمەیان زانیبوو بۆیە سویرسا ئەم كارەی
كرد.
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كەسێك كە بە نوێنەری  pkkدانرابوو لە روسیا هاتبوو
تا ئۆجەالن ببینێت .كە دیار بوو وەكو (ئەلێكس) دەیگوت
روسیا ئامادەیە داڵدەی ئۆجەالن بداتەوە.
یاڤوز وتی :قسەیەك لەگەڵ ئەمەریكا كراوە (كەسێك
لە وەزارەتی دەرەوە ،بەاڵم هەڵویستی ئەمریكا ئەوەیە ،كە
ئۆجەالن تیرۆریستەو پێویستە بدرێتە توركیاو لەوێ دادگایی
بكرێت).
هەر لەوكاتەدا( ،ماسیمۆ دەلیام) ،سەرۆك وەزیرانی ئیتاڵیا
لەگەڵ ئۆجەالن قسەدەكات و پێی دەڵێت :بەمانەوەی لە
ئیتاڵیا لەوە زیاتر حكومەتەكەی توشی شكست دەكات،
چونكە ئۆپۆزسیۆن دەیەوێت ئەمە بكاتە كارتی فشار .بۆیە
ئۆجەالن وتویەتی ،لەوە زیاتر نابێت حكومەتەكە توشی
گرفت بكەین.
بەاڵم هێشتا هەموو الیەك لەسەر ئەو باوەڕەن ،كە نابێت
ئۆجەالن ئیتاڵیا جێبهێڵێت.
بریتا دەچێتەوە الی ئۆجەالن ،گو ێ لە گۆرانی كوردی
گرتبوو ،پاشان لە پارێزەرەكە دەپرسێت ،مێژووی كورد دەزانی؟
دەستدەكات بە گێڕانەوەی مێژووی كورد و زنجیرەكەی
دەستی یاری پێدەكات.
پارێزەرەكە دەڵێت رۆژی (« )1999/1/16جۆن» پێی وتم
كە ئۆجەالن ئیتاڵیای جێهێشتووە و چووەتە روسیا ،بەاڵم
دواتر(یاڤوز) پێی وتم ،پێدەچێت روسیا شوێنێك بۆ ئۆجەالن
پەیدابكات ،كە رەنگە «جۆرجیا یان ئەرمینیا» بێت.
ئەگەرچی یاڤوز دەڵێت :رەنگە واڵتی « ئەفریقای باشور «
ئامادەبێت ئۆجەالن وەربگرێت.
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بەاڵم چەند رۆژ دواتر بەڕێَوەبەری موخابەراتی یۆنان
( )Babis stavrak akisتەلەفون بۆ «جون» دەكات كە گوایە
دەزانێت ئۆجەالن لەكوێیە .....دواتر هەرخۆی دەڵێت :دوو
رۆژە ئۆجەالن بێ مۆڵەت لە یۆنانە و دەبێ زوو ئەم واڵتە
بەجێبهێڵێت.
وات��ە موخابەراتی یۆنان هەرچۆنێك بێت ویستویانە
ئۆجەالن لە روسیا هەڵكەنن و خۆیان سیناریۆكە بگێڕن ،كە
دیارە بەڵێنی چەوریان لە توركیا لە بەرامبەر دەستگیركردنی
ئۆجەالن وەرگرتبوو .هەربۆیە دواجار وا دەرچوو كە یۆنان
ئۆجەالن تەسلیم بە توركیا دەكات ،كەسیش نازانێت چی
وەرگرت لە بەرامبەر ئەم نێچیرە چەورە كوردەدا.؟
بەرەو هۆڵەنداو بێ ئاكامبوون
پاش فشاری یۆنان .ئۆجەالن و تیمەكەی بڕیاردەدەن
شەو بەرەو هۆڵەندا بڕۆن .بۆیە «ڤكتۆر» بە پارێزەرەكە
رادەگەیەنێت من لەگەڵ ئۆجەالنم و ئەمشەو فڕۆكەكەمان
دێتە هۆڵەندا و وا بڕیار بوو سەعات ()12:30ی شەو فڕۆكە
بگاتە فڕۆكەخانەی
( )Zestien Hoevenخامنی پارێزەر دەگێڕێتەوە .لە
ئەفسەرێكی فڕۆكەخانەكەم پرسی ئەمشەو فڕۆكەیەك بە
ڕێگاوەیە بۆ ئێرە؟ وتی بەڵێ ..دواتر پرسیارم لێكرد فڕۆكەكە
نەگەیشت؟ دەڵێ گەڕێرنایەوە و دواتر دەڵێ نازانم.
ئەمە لە كاتێكدا بە ئەو شەوە ،كوردێكی زۆر ،ژمارەیەكی
زۆر رۆژنامەنوسان چاوەڕێی هاتنی ئۆجەالن بوون .كە دیارە
خزمەتی كارەكەی نەكرد ،بەاڵم دواتر دەركەوت ،فڕۆكەكەی
ئۆجەالن گەڕێرناوەتەوە بۆ یۆنان و حكومەتی هۆڵەندا قبوڵی
نەكردووە.
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ئۆجەالن بەرەو روسیای سپی و التیفیا
«جۆن» لە دواین دیداری لەگەڵ بەڕێوەبەری دەزگای
هەواڵگری یۆنان
( )Babis stavrak akisئەوەی بیستبوو ،كە فڕۆكەیەكی
نوێی سەربازی ئامادە كراوە ،تا ئۆجەالن لە یۆنانەوە بەرەو
شاری « »minskلە روسیای سپی بەرێت .هەرچەندە بە
( )Babisدەوتر ێ كە ژیانی ئۆجەالن دەكەوێتە مەترسییەوە،
بەاڵم ئەو ووتی ،نابێت ئۆجەالن یەك سەعاتی تر لەخاكی
یۆناندا بێت.
كاتێك فڕۆكەكە لە ئاسامنە ،پەیامێك دێت بۆ تاقمی
فرۆكەكە ،كە لە سكرتێرەكەیەوە بۆ سەرۆك وەزیرانی یۆنان،
كە پەیامەكە بە كراوەیی بدە و گوایە ئۆجەالن چووەتە
دەرەوەی ئاسامنی یۆنان و بەمەش ( ئەمریكا و ) CIAو
موسادی ئیرسائیلی دەكەونە شوێنی فڕۆكەكەو تێدەگەن كە
ئۆجەالن لە یۆنان بووە.
بەهەرحاڵ فڕۆكە دەگاتە روسیای سپی ،كە ئەندامێكی
هەواڵگری یۆنانیش لەگەڵ ئۆجەالنە ،بەاڵم ئیرت دەردەكەوێت
كە فڕۆكەكە بە نیاز بووە ،كە بەرەو(التیفیا)بچێت لەوێشەوە
بڕوات بۆ هۆڵەندا ،بەاڵم هەمووی هەڵوەشاوەتەوە .ناچار
فڕۆكەكەو ئۆجەالن دەگەڕێنەوە بۆ یۆنان.
بە قسەی نوسەری كتێبەكە ئەو شەوەی ئۆجەالن دەیویست
بڕوا بۆ هۆڵەندا ،وەزارەت��ی هاتوچۆی ئەو واڵتە لە ڕێگای
بەڕێوەبەرایەتی كۆچ و رەگەزنامە ( )INDئاگاداركراوەتەوە،
كە ئەمشەو ئۆجەالن دەیەوێت بێتە هۆڵەندا .بۆیە ئاسامنی
هۆڵەندا بە رووی فڕۆكەكەی ئۆجەالندا داخرا كە دواتر
دەركەوت ،سەرۆك وەزیرانی هۆڵەندا ئاگاداری پیالنەكە بووە.
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كە دیارە پەیامێك بۆ فڕۆكەكە چووە .لەالیەن سەرۆك
وەزیرانی یۆنان( )simitisو دەزگای( )CIAگوێڕادانی كراوەو
نەخشەكە هەڵوەشاوەتەوە .دواج��ار س��ەرەك وەزیرانی
هۆڵەندا .لەمالوە بڕیار دەدات ئاسامنی هۆڵەندا بەڕووی
هەموو فڕۆكەیەك دابخرێت.
یۆنان دەیەوێت ئۆجەالن رەوانەی ئەفەریقا بكات
حكومەتی یۆنان ئەوەی خستبووە بەردەم ئۆجەالن ،كە
پێیان باشە ئەو بەرەو واڵتێكی ئەفەریقا بڕوات جا (یەمەن،
لیبیا ،یان سودان) بێ یان هەوڵدەدەن لە رسبیا شوێنێكی
ئارامی بۆ پەیدا بكەن .یان بڕوات بۆ باشوری ئەفەریقا
موخابەراتی یۆنانی داوای وەاڵمی بەپەلەی لە(جۆن) و
هاوەڵی ئۆجەالن كردبوو ،بەاڵم جۆن دەڵێت :ئۆجەالن هەر
زوو سێ دەوڵەتە عەرەبیەكەی رەتكردەوە.
بەاڵم ئۆجەالن بڕیاریدا و پێیباشبوو .بچێتە ئەفەریقا و
رسبیاش بۆ مانەوەی كاتی پێباشبوو ،بەاڵم دواجار كە دیارە
پیالنەكە بە ئاگاداری یۆنان ،كینیا ،ئەمەریكا ،توركیا و دیارە
ئیرسائیل و روسیاو واڵتانی تریش ئاگاداری پیالنەكە بوون،
كە ئۆجەالن لە یۆنانەوە دەبرێتە باڵوێزخانەی یۆنان لە كینیا.
پیالنەكەی یۆنان بەمشێوەیەیە .كە گوایە قسە لەگەڵ
پارێزەرەكەی نیلسۆن ماندێال كراوە بەناوی (جۆرج بیزۆس)
 George Bizosو وتویەتی كە ئەفەریقای باشور ئامادەیە
ئۆجەالن وەربگرێت ،بەاڵم پێویستی بە دەڕۆژ هەیە .بۆیە
یۆنان بڕیاربداو تا ئەو كاتە ئۆجەالن بەرێتە شوێنێكی ئارام.
بە ئاگاداری دەزگای هەواڵگری یۆنانی ئەو شوێنەش كینیایە....
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ئەگەرچی ئۆجەالن ب��ڕوای بە بەڵێنەكانی دەزگ��ای
هەواڵگری یۆنانی نەمابوو.
بەم شێوەیە دەزگای هەواڵگری یۆنان بڕیاریدا فڕۆكەكەی
ئۆجەالن رۆژی  1999/2/1كاتژمێر دەونیوی شەو لە دورگەی
كۆرفو بەرەو نایرۆبی لە كینیا بفڕێت ،پاش لێدانی فیزای
كینیا لە پاسپۆرتەكەی ئۆجەالن ،كە دیارە پێشرت بۆ ئەوە بووە
كە ئەو واڵتە بزانێت ،كە یۆنان وا بڕیار بوو رێگا نەدات
كەس بە چوونی ئۆجەالن بۆ كینیا بزانێت ،بەاڵم دواتر لە
شایەتیداندا باڵوێزی یۆنان لە كینیا ئاشكرایكرد ،كە پێشرت
هەموو پاسپۆرتەكانی فاكس كردووە بۆ پۆلیسی كینیا تا كە
گەیشتە ئەوێ راستەخۆ دەستگیریان بكەن.
واتا بارودۆخەكە هەمووی لەالیەن یۆنانەوە رێكخرابوو،
كە پیالنەكە وەها بێت .هەرچۆنێك ئۆجەالن دەستگیربكەن و
پیالنەكەی ئەمەریكاو توركیاش سەربگرێت .لەكاتێكدا یۆنان
مێژوویەكی پڕ ناكۆكی لەگەڵ توركیا هەبوو ،بەاڵم لەپێناو
بەرژەوەندیەكانی خۆی لەگەڵ ئەمەریكاو بەرژەوەندی
سیاسی و ئابووری .ئۆجەالن و كورد دەكەنە قوربانی.
خۆ قسە هەر لەسەر دەستگیركردنی ئۆجەالن نییە ،بەڵكو
لەهەر كات و ساتێكدا بەرژەوەندیان هەبێت ئامادەن كوردو
گەل و نەتەوەو كەسێكی تر بكەنە قوربانی بەرژەوەندی
خۆیان.
ئەمە یۆنان خاوەنی مێژووی فەلسەفە ،واڵتی سوقرات
و ئەفالتون ،شارستانییەت و بەناو دیموكراسی ،مافی گەل
و نەتەوەكانە بەرامبەر كورد و سەركردەیەكی كورد ئاوا
دەكات.
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ئۆجەالن لە كینیا دەستگیر دەكرێت
ب���ەم ش��ێ��وەی��ە م��ی��ت��ی ت���ورك���ی و CIAش���ەوی
15ل��ەس��ەر 1999/2/16ئۆجەالن لە باڵوێزخانەی یۆنان لە
كینیا دەردێنن و دەیڕفێنن ،تیمێكی میت دێنە نایرۆبی و بە
فڕۆكەیەك ئۆجەالن دەبەنەوە توركیاو چوار كەس ،كە پیاوێك
و سێ ئافرەت بوون دەستبەسەركران.
تا دواجار هەموو لەسەر ئەوە ساخ بوونەوە ،كە یۆنان،
ئۆجەالنی بە دیاری پێشكەش بە دوژمنەكەی خۆی توركیا
كردووە.
چۆنیەتی فڕاندنەكەی
پاش گفتوگۆی كۆستاالرس لەگەڵ ئۆجەالن .بەرپرسی
دەزگای هەواڵگری كینیا دێتە الی ئۆجەالن ،بەاڵم وەزیری
دەرەوەی یۆنان بە ئۆجەالن دەڵێت :بە قسەی كینیەكان
بكات و سواری فڕۆكەكە ببێت ،ئەو فڕۆكەیە هی توركیا بوو
كە ئۆجەالن داوایكردبوو بربێتە هۆڵەندا.
دواتریش ئەندام پەرلەمانێكی كینیا رایگەیاند ،كە
بەرپرسانی واڵتەكەی لە بەرامبەر تەسلیمكردن ئۆجەالن ()5
ملیۆن دۆالری وەرگرتووە.
هەروەها نەجاتی بلیجان( )Necatei Biliconسەرۆكی
دەزگ��ای هەواڵگری توركیا (میت) رایگەیاند كە موسادی
ئیرساكی هاوكاریكردوون .جگە لە كینیا و یۆنان و ئەمەریكا.
باس لەوەش دەكات ،كە ئەو تیمەی ئۆجەالنیان رفاند پێش
چەند رۆژ دەگەنە ئۆگەندەی دراوس ێ ی كینیا و چاودێری
رەوشەكە دەكەن.
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كوردەكانیش تێوەگالون
بریتا بۆلەری پارێزەری ئۆجەالن و نوسەری كتێبەكە
دەڵێت»پێدەچێت هەركام لە كوردەكان كە هاوەڵی ئۆجەالن
ب��وون( .ئەلیكس ،ج��ۆن ،زێرین) دەستیان لە گرتنەكەی
ئۆجەالنی هاوڕێیان هەبێت.
پاشان ئۆجەالن دەبرێتە دەریای مەرمەرە لە دورگەیەك
بەناوی(مئیراڵی) كە دەكەوێتە پەنجا كیلۆمەتر باشوری
ئەستەنبوڵ.
ئەم دورگەیە شوێنی بەندكردنی خەڵكانی وەك (مەندرس
و یەڵامز گۆنایە ،بەاڵم ئێستا تەنهاو تەنها ئۆجەالنی تێدا
بەندكراوە.
ب��ەه��ەرح��اڵ ئ��ەم كتێبە پێویستە بخوێندرێتەوە و
هەڕەشەكان بە جدی وەربگیرێن و كورد دەبێت لەمە زیاتر
لە پەیوەنی خۆی لەگەڵ ئەمەریكاو واڵتانی ئەوروپا بەئاگا
بێت.
ئەمە بەسەرهات و پیالنەكان بوو بۆ دەستگیركردنی
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن رێبەری پارتی كرێكارانی كوردستان ()PKK
بەاڵم دواین قسە ئەوەیە پاش  17ساڵ لە زیندانیكردنی
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن كەی ئازاد دەكرێت لە زیندان؟

322

ئەنوەر حسێن (بازگر)

كوردستانی ئێران،
مێژوویەكی پڕ تراژیدیا
ملمالنێ لەپێناو مانەوەو
بەدیهێنانی مافەكانی گەلی
كورد ()1979-1939
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بابەت :لێكۆڵینەوەی مێژوویی
ناوی كتێب :كوردستانی ئێران لێكۆڵینەوەیەكی مێژوویە
لە جواڵنەوەی رزگاری نەتەوەی گەلی كورد ()1979-1939
نووسەر :د.یاسین سەردەشتی
قەبارە482:
كوردستانی ئێران ،ئەونامەی دكتۆرایەیە كە (د.یاسین
سەردەشتی) نوسیویەتی و لێكۆڵینەوەیەكی مێژووییە
لەجواڵنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەیی گەلی كورد ،لەنێوان
سااڵنی ()1979-1939ز ،دا.
سەرەتای كتێبەكە جگەلەوەی پانۆرامایەكی خێرایە بەسەر
ناوەڕۆكی بابەتەكاندا ،باس لەو بەڵگەنامانە دەك��ات ،كە
سودیان لێوەرگیراوە ،پاشان باس لەچوار سەرچاوە دەكات ،كە
بۆئەم نامەیە كەڵكی لێوەرگیراوە ،رەنگە ئەمە بۆخۆی كارێكی
بەجێبێت ،كە چوار سەرچاوەی تێدا بەكارهێرناوە .بەچوار
زمانی جیاواز.
نوسەر لەدەروازەی كتێبەكەیدا ،باس لەدوو بابەت دەكات،
سەرەتا جوگرافیای كوردستانی ئێرامنان پێ دەناسێنێت ،لەم
بەشەدا باس لەوەدەكات كە كوردستانی ئێران دەكەوێتە
نێوان هێڵەكانی پانی()40-31ی باكوری و هێڵی درێژی (-44
)48ی رۆژهەاڵت ،رووپێوەكەی نزیكەی ()125.000كم 2واتا
( )8%خاكی ئێران و ()27%ی كوردستانی گەورەیە ،لەوەش
گرنگرت كوردستانی ئێرانی دابەشكردۆتەسەر پێنج هەرێم
(هەرێمەكانی ورمێ ،موكریان ،ئەردەاڵن ،كرماشان ،لوڕستان،
چوارمەحاڵی بەختیاری) دواتر باس لەتۆبۆگرافیای كوردستان
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دەكات ،لەكۆتایدا باسی سامانی ژێرزەوی لە(نەوت ،زیو ،زێڕ،
كربیت و ئاسن) دەكات ،لەكوردستاندا.
لەبەشی دووەمدا باس لە تێكۆشانی كوردەكان دەكات پێش
جەنگی جیهانی دووەم ،باس لەشەڕی چاڵدێران و دەسەاڵتە
كۆنەپەرستەكانی سەفەوی ،ئەفشار ،لە قاجاری دەكات -كە
چۆن دژی كورد جواڵونەتەوە -بەهەمان شێوە باس لە بەرگری
و دروستكردنی میرنشینە كوردییەكانی (موكریان ،ئەردەاڵن،
برادۆست) و شۆڕشی شێخ عوبەیدوڵاڵی نەهری دەكات ،كە
تێیدا وەكو شۆڕشێكی گەورە باس لەوشۆڕشە دەكات ،كە
داوای دروستكردنی دەوڵەتی كوردی دەكات لەوكاتەدا.
دواجاریش باس لەئامارەكانی كوشنت دەكات ،كەدەگاتە
( )100هەزار كەس و خاپوركردنی ( )200گوند ،تائەوەی
كورد بەشداری شۆڕشی مەرشوتە دەكات ،لەساڵی (-1905
)1911ز كە ئامانجی سنوورداركردنی دەسەاڵتی شایە ،بەاڵم
شا ب��ەردەوام دەبێت لەسەر كوشتارو تیرۆری كوردەكان،
ئەمەش وادەكات كوردەكان بەردەوامنب لەسەر شۆڕش تاساڵی
( )1911بەهۆی هاتنی عبدولڕەزاق بەدرخان لەباكورەوە بۆ
خۆرهەاڵتی كوردستان بەهاوكاری سمكۆی شكاك ،یەكەمین
كۆمەڵەی سیاسی و رۆشنبیری بەناوی (جیهاندانی) دروست
دەكرێت.
لێرەدا پێویستە باس لەوەبكەین ،كە گەلی كورد هەمیشە
ل��ەدژی داگیركەران لەخەبات و شۆڕشدابووە ،ئەگەرچی
ئەم شۆڕشە زۆرج��ار فۆڕمێكی خێڵەكی و عەشیرەتی و
ناڕێكخراوەیی هەبووە ،بەاڵم سرتاتیژی خۆی لەسەر دژایەتی
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دوژمن و بەرگریكردن لەسەر كورد دەربڕیوە ،بەم شێوە
نوسەر باس لەخەباتی میرنشینەكان و سەرەك هۆزەكان
دەكات ،كەچ كاریگەریان هەبووە ،لەوكات و سەردەمەدا.
جەنگی جیهانی یەكەم ( )1918-1914ئەو جەنگە
ماڵوێرانكەرەی كەگشت جیهانی گرتەوە ،كوردستانی ئیرانیش
لەو نێوەندەدا بووە مەیدانی ملمالن ێ لەنێوان عوسامنی و
روسەكان ،لەسێدارەدانی ژمارەیەك لەشۆڕشگێڕانی كورد لەو
میانەیەدا.
لێرەدا نوسەر ن��اوی چەندین عەشیرەت و س��ەرۆك
عەشیرەتی هێناوە -كە كاریگەریەكی گەورەیان هەبووە
ل��ەوس��ەردەم��ەدا دژی رووس و عوسامنییەكان و باسی
لەسێدارەدانی زۆر لەوانە دەكات.
تا ئەوكاتەی (كۆمەڵەی ئیستیخالمی كوردستان) لەسەر
دەستی (سەید تەهای شەمزینی) دروستبوو بۆبەدیهێنانی
مافەكانی گەلی كورد ،تائەو كاتەی عوسامنییەكان تێكشكان.
بەشێكی گرنگ ،كە نوسەر لێرەدا باسی دەكات شۆڕشی
(سمكۆی شكاك)ە لەنێوان سااڵنی ( )1930-1919بێگومان
ناوی سمكۆی شكاك بۆكەس نامۆنییە .بەتایبەتی هەستی
شۆڕشگێڕانەو بیرفراوانی هەستی نەتەوەیی لەوكات و
سەردەمەدا دژی داگیركەران ،پاش ئەوەی ئێران هەوڵی
تیرۆركردنی سمكۆ دەدات ،ئەم جاڕی راپەڕین دەدات دژی
ئێران و ناوچەیەكی بەرفراوان دەخاتەژێر كۆنتڕۆڵی خۆیەوە.
بەپێی قسەكانی نوسەر ،سمكۆ لەوكاتەدا كەسێكی
دیبلۆماتی دیاربووە .بۆیە هەرئەوكات نوێنەرێك دەنێرێتەالی
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

327

ئینگلیزەكان بۆ بەغداد -بۆ دامەزراندنی سیستمێكی
فیدراڵی و دواتریش دەركردنی رۆژنامەیەك بەناوی (رۆژ
ك��رد) لەوكاتەدا ،دەكرێت ئەهمیەتی تایبەتی هەبێت
سەرەڕای پەیوەندییەكانی سمكۆ لەگەاڵ توركەكان و رووسە
بەلشەفییەكان ،لەم بەشەدا ئەگەرچی بەكورتیش باسكراوە،
بەاڵم هەستی شۆڕشگێڕانەو بیری نەتەوەیی و سەربەخۆیی
سمكۆی شكاك زۆرب��ەوردی خراوەتە بەرباس .كودەتاكەی
(رەزاخ��ان) ل��ە()1921دا بۆ یەكجاری كۆتایی بەبنەماڵەی
قاجاری هێناو لەساڵی ( )1925دیكتاتۆرێكی نێی بەناوی
(رەزاش��ای پەهلەوی) دەس��ەاڵت دەگرێتە دەست و ئێران
مێژوویەكی تراژیدی تۆتالیتاری بەخۆیەوە بینی.
لەماوەی بیست ساڵداو لەوكاتەشدا چەندین كەسایەتی
شۆڕشگێڕ لەسێدارە دەدات -تا تیرۆركردنی سمكۆی شكاك و
هاوڕێكانی لەساڵی ()1930دا.
لێرەدا نوسەر سیاسەتە گاڵوەكانی پەهلەوی بەرامبەر
كورد شیدەكاتەوە .كەجگە لەوەی ناوچە كوردییەكانی گۆڕی
و جلوبەرگی كوردی قەدەغەكرد .دووبەرەكی نایەوە لەگەاڵ
ئازەر ،هەوڵی لەناوبردنی كولتور و فەرهەنگی كوردیشی دا،
تا قەدەغەكردنی نوسین و قسەكردن بەكوردی و بەكارهێنانی
زمانی فارسی.
ل��ەم ب��ەش��ەدا نوسەر پێامن دەڵ��ێ��ت :عەشیرەتەكان
سەرەڕای كێشەی ناوخۆیی و دووبەرەكی داینەمۆی شۆڕش
و راپەڕینەكان بوون ،دژی داگیركەران و قوربانی زۆریشیاندا
لەوپێناوەدا ،بەاڵم كۆمەڵێك فاكتەری تریش كاریگەریان
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لەسەر ئەم رەوشەی كورد هەبوو.
لەبەشی یەكەمی ئەم كتێبەدا ،باسی لەكوردستانی ئێران
لەنێوان سااڵنی()1945-1939دەكات -لەسەردەمی جەنگی
جیهانی دووەم ،بەهاتنی محەمەد رەزاشا لەساڵی ()1941
بۆسەر تەختی پاشایەتی ،بارودۆخی ئێران رووی لەخراپی
كرد -برسێتی تەنگ بەخەڵك هەڵدەچنێ و ملمالنێیەكانی
ئینگلیزو شۆرەوی و ئەمەریكییەكان لەم نێوەندەدا جێگەی
قسەیەكی ترە ،كە لەسەر بەرژەوەندییەكانیان لەملمالنێدا
بوون.
تا لەساڵی ( )1941هێزەكانی هاوپەیامنان هاتنەناو ئێران و
بەم شێوەیە رژێمی شاهەنشایی هەڵوەشایەوەو بزووتنەوەی
شۆڕشگێڕانی خەڵكی كوردستان دەستیپێكردەوە.
لێرەدا نوسەر ئاماژە بەرۆڵی (حزبی تودە) دەكات ،كە
ساڵی ( )1941دروستدەبێت و كاریگەری راستەوخۆی لەسەر
خەڵكی ئێران دەبێت.
لەباسی سێهەمی بەشی یەكەمدا -باسی لەدوو راپەڕینی
چەكداری دەك��ات ل��ەدژی محەمەد رەزا شای پەهلەوی،
ئەوانیش یەكەم راپەڕینی كوردەكان بەسەرۆكایەتی (حەمە
رەشید خانی بانە) كە لە ساڵی ()1941دا شاری بانەی گرت و
وردەوردە دەسەاڵتەكەی فراوانكردو هەرئەوكات ،وەكو كارێكی
دبلۆماسی لەساڵی ( )1941نوێنەرێك بۆالی بەریتانییەكان لە
عێراق دەنێرێت ،لەپێناو دامەزراندنی دەوڵەتێكی كوردی
سەربەخۆ ،بەاڵم بەرژەوەندییەكانی بەریتانیا بەتایبەت نەوت
لەئێراندا ،ئەم داوایەی خانی بانەی بێ كاریگەركرد ،چونكە
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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ئەوكات بەهێزی دەوڵەتی ناوەند لەبەرژەوەندی بەریتانیابوو،
ئیرت دژی كورد وەستایەوە ،سەرباری هەوڵەكانی بەریتانیا بۆ
دژایەتی خانی بانە ،خیانەتی سەرۆك عەشیرەتی تیلەكۆش
فاكتەرێكی سەرەكی ئەم شكستەیە -هەتا خان بەناچاری
لە( )1942لەگەاڵ حكومەت رێك دەكەوێت ،تاساڵی (،)1944
بەاڵم دواتر هەر بەپشتگیری بەریتانیا ئەو ئۆتۆنۆمییەی خانی
بانە هەڵدەوەشێنێتەوە ،هەر لەوساڵەدا راپەڕینەكەی خانی
بانە تێكدەشكێت و رادەكاتە عێراق و دووردەخرێتەوە بۆ
كەركوك.
دووەم راپەڕین هی كوردەكانی ورمێیە ،بەسەرۆكایەتی
عومەر خانی شەریفی لە عەشیرەتی شكاك لەساڵی ( )1942و
دروستكردنی حزبێك بەناوی (ئازادی) لەالیەن كوردو ئەرمەن
و ئاشووریەكانەوە لەو سەردەمەدا ،بەاڵم ملمالنێی بەردەوامی
ئەمەریكاو شۆرەوی و ئینگلیز لەئێران ،ئەمەریكییەكانی
بردەسەر ،ئەو بڕوای وایە ئەم راپەڕینە دەستی شۆرەوی
تێدایەو ئامانج لێی بەڵشەفەكردنی ئازەربایجانی ئێرانە،
دیسان دانوستان لەنێوان هەرچوارالیەن دەستپێدەكات ،بەاڵم
هیچ كام لەداواكارییەكانی كورد جێبەجێ ناكرێت.
بەكورتی نوسەر لەم بەشەدا ،باسی ل��ەوەك��ردووە ،كە
جەنگی دووەم��ی جیهانی س��ەرەڕای شۆڕشی بەردەوامی
كوردەكان ،بەاڵم ملمالنێی الیەنەكانی هاوپەیامنان كاریگەری
لەسەر رەوشی سیاسی خراپی كورد هەبووە ،بەاڵم هەمیشە
شۆڕش و راپەڕین بەردەوام بووە.
لەباسی چوارەمدا :نوسەر باس لەخراپبوونی رەوشی
كورددەكات لە دواییەكانی جەنگی جیهانی دووەمدا ،نوسەر
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باسی بەردەوامی سیاسەتەكانی (محەمەد رەزا شا) لە باوكی
دەكات و خەڵكی رۆژ بەڕۆژ لەبواری ئابووری ،فەرهەنگی و
سیاسی روو لەخراپی دەكات ،برسێتی و قات و قڕی بڕست
لەخەڵكی دەبڕێ ،لێرەدا خاڵێكی گرنگ هەیە كە پێویستە
باسیبكەین ،ئەویش رۆاڵ و كاریگەری (حزبی تودە -جەماوەر)
ی ئێرانی بووە ،لەو سەردەمانەداو بوونی جەماوەرێكی
گ���ەورە ،كە وای��ك��ردووە خەڵكی بێتەسەر شەقامەكان
بۆدەربڕینی ناڕەزایەتی ،ئەمەش بۆخۆی كارێكی مەزنە بۆئەم
حزبە لەو سەردەمەدا -وەكو ئەڵتەرناتیڤێكی حزبی كوردیش
دەركەوتووە ،تەنانەت الیەنگرێكی زۆری لەناو كوردەكانیش
هەبووە.
دوات��ر ب��اس لە راپەڕینی ك��وردەك��ان��ی ه��ەورام��ان و
مەریوان دەك��ات ،دیارە لێرەدا دیسان خەباتی چەكداری
دەستپێدەكاتەوە ،ب��ەاڵم هەمووی شێوەی عەشیرەت و
ناوچەیی بەخۆوە دەگرێت.
(مەحمود خانی دزڵی) یەكێكە لەوانەی تامردن دژی
داگیركەر جەنگا ،لەپااڵ چەند عەشیرەتێكی تر.
لێرەدا نوسەر سەرنجێكی لەسەر نوسینەكانی (ژیگالینا)
هەیە كە پێیوایە ئ��ەو راپەڕینانە لەالیەن باڵی چەپی
كۆمەڵەی (ژ.ك)ەوە سەركردایەتی كراوە ،نوسەر دەڵێت :هیچ
سەرچاوەیەك ئەم راستییەی پشتڕاست نەكردۆتەوە.
باسی پێنجەم ،قسەكردنە لەسەر رێكخراوی سیاسی كوردی،
نوسەر بەپشت بەسنت بەسەرچاوەكان ،باس لەرێكخراوەكانی
پێشرت (جیهاندانی ،ئیستخالصی كوردستان) دەكات ،دواتر
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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(كۆمەڵەی خۆیبوون) سەرەڕای كاریگەری (قازی محەمەد)
لەسەرەتای ئەم رێكخراوانەدا ،بەتایبەتی لەناوچەی موكریان،
نوسەر باس لە (حزبی ئازادیخوازی كوردستان) بە سەرۆكایەتی
(عەزیز زەندی) دەكات كە حزبێكی چەپ بوو ،دواتر دوو
بۆچونی جیاواز -یەكێكیان بەالیەنگری دەوڵەت و دووەمیان
بەشۆڕشگێڕ ناوزەد دەكەن.
دواتر باس لەكۆمەڵەی (ژ.ك -ژیانەوەی كورد) دەكات
كە لە (16ی -ئابی )1942ز لەالیەن دەستەیەكی دوانزە
كەسییەوە دروستبوو.
گومانی تێدانییە ئەم رێكخراوە ئەو كاتە رۆڵێكی گرنگی
گێڕاوە و كاریگەری تایبەتی لەسەر رەوشی سیاسی كورد
هەبوو ،شۆرەوی خاوەنی گۆڤارێكی تایبەت و پەیوەندی
پتەوی لەگەاڵ حزبی هیوا لەكوردستانی عیراق و پێداگرتن
لەسەر مەسەلەی كوردو پەیوەندی لەگەاڵ شورەی ...هتد.
سەبارەت بەئایدیۆلۆژی و سرتاتیژی ئەم كۆمەڵەیە زۆر
ناڕوونە ،تا ئەو رادەیەی كە بەچەپ ناو دەبرێت ،كەچی
یەكێك لەدروشمەكانی (ئیسالمەتی)یەو ئەندامەكانی
بەقورئان سوێند داوە .كە ئەمە دوو بۆچونی تەواو جیاوازە،
سەبارەت بەئۆتۆنۆمی و كوردستانی سەربەخۆش دوو شتی
لێك جیاوازن.
بۆیە پێناچێت كۆمەڵە فڕی بەسەر حزبێكی چەپی
ماركسیستیەوە هەبوو بێت.
سەبارەت بەباسكردنی سەاڵحەدینی ئەیوبی و دروشمی
بژی (سەرۆك) ،هەمان هەڵەی مێژوویی و كارێزمایی كوردە
كە تائێستاش دووبارە دەكرێنەوە.
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سێیەم حزبیش (حزبی دیموكراتی كوردستان ئێران)ە ،كە
لە (24ی ترشین یەكەمی  )1945لەسەر هەیكەلەی كۆمەڵەی
(ژ.ك) لەالیەن قازی محەمەدو هاوڕێكانییەوە دامەزرێرنا.
ئەگەرچی بۆچونێك هەیە ،كە پێی وایە حزبی دیموكرات
بەپشتیوانی شۆرەوی دام��ەزراوە ،بەاڵم نوسەر لەگەڵ ئەم
بۆچونەدا نییە .حزبی دیموكرات سەرەڕای كۆمەڵێك هەڵە
لە رووی تەكتیكی و سیاسی و ئایدیۆلۆژییەوە تائێستاش
بەحزبێكی شۆڕشگێڕ دەنارسێت ،ئ��ااڵی كوردستانی بۆ
یەكەمجار هەڵكرد و سەروەرییەكی مێژوویی گەورەی بۆخۆی
تۆماركرد.
بەشی دووەم ،ئەم كتێبە باس لەدروستكردنی كۆماری
میللی كوردستان ل��ە(22ی كانوونی دووەم��ی 17-1946ی
كانوونی یەكەمی( )1946دەكات.
لەمێژووی گەلی كورددا ،كۆماری كوردستان ،یەكێكە لەو
هەوڵە سیاسییە سەركەوتووانەی كورد لەمێژوودا ناویەتی،
گومانیشی تێدا نییە ،ئەم كۆمارە كاریگەری گەورەی لەرەوشی
سیاسی كورد كردووە.
دروستكردنی كۆمار لەوكاتەدا پاش كۆتایهاتنی جەنگی
دووەم��ی جیهانی ،كاریگەری حزبی ت��ودە ،فیدائییەكان
و فیرقەی دیموكراتی ئازربایجان ،هەستی شۆڕشگێڕی
گەلی كوردو چەوساندنەوەی بەردەوام ،فاكتەری سەرەكی
دروستكردنی كۆمارێكی لەو شێوەیە ب��وون ،كە حزبی
دیموكراتی كوردستانی ئێران و خ��ودی ق��ازی محەمەد،
پێشەوای ئەم كۆمارە بوون.
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راگەیاندنی كۆمار ل��ە(22ی كانونی دووەم��ی )1946
شۆڕشێكی نوێی كوردبوو لەكوردستانی ئێران ،بۆ كورد
بەگشتی و بەم شێوەیە كۆمار راگەیەنرا ،بەپێی نوسینی
نوسەر هەرئەوكاتە دووخامنی ژن وتاریان خوێندەوە ،ئەمەش
دەاللەتە بۆ بەشداری ژنان لەوكاتەدا ،لەگرنگرتین كارەكانی
كۆمار (دامەزراندنی ئەنجومەنی وەزیران كەلە( )13وەزیر
پێكهات ،زمانی كوردی بەرەسمی نارساوبووە ،سەرچاوەی
خوێندن و خوێندنی ب��ەزۆر كرایە رەسمی ،كردنەوەی
خوێندنگەی شەوانە بۆ ك��وڕان و كچان ،داننان بەمافە
رۆشنبیرییەكانی ئەرمەن  )...دەركردنی گۆڤاری كوردستان
و هاواری كورد ،هەاڵڵە ،دامەزراندنی ئیزگەی كوردستان
و كتێبخانە لەوەزارەتی جەنگ و دروستكردنی هێزێكی
سەربازی بۆبەرگری لەكوردستان ،لەقەدەغەكردنی دیاردەی
چەكداری ،دروستكردنی رێكخراوی ژنان و هاوكاری حكومەتی
ئازربایجان ،باشكردنی بارودۆخی تەندروستی خەڵك )...زۆر
خاڵیرت لەگرنگرتین كارەكانی كۆماربوو.
چەند خااڵ لیرەدا گرنگە باسبكرێت ،ئەوانیش:
ی��ەك��ەم :ه��اوك��اری ك��وردەك��ان��ی ع��ێ�راق ب��ۆ ك��ۆم��ار و
بەرەوپیرچونی خەڵك ،بۆ ئەم كۆمارە.
دووەم :كێشەو ملمالنێی نێوان كۆمارو كۆماری ئازربایجان،
لەسەر مەسەلەی نفوزو پەیوەندی دەرەكی و جوگرافیای
دیاریكراو .لەگەاڵ ئەوەشدا بەقسەكانی نوسەر -كۆماری
ئازربایجان زۆر یارمەتی كۆماری داوە ،بەاڵم شەڕوپێكدادانی
نێوانیان رەوشێكی خراپ بەرهەم و دێنێت تادواجار هەردووال
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لە(23نیسان  )1946پەیامنی یەكێتی و برایەتی دەبەسنت و
رێكدەكەون ،خاڵێكیرت كە زۆر گرنگە ،كاریگەری راستەخۆی
كۆمارو حزبی دیموكراتە لەسەر مەال مستەفا و دروستكردنی
حزبی دیموكراتی كوردستانی عێراق لە(ئابی )1946دا لەباسی
دووەمدا نوسەر باس لەهەڵوێستی هەرێمیی و نێودەوڵەتی
دەك��ات دژی كۆماری كوردستان ،بێگومان وەكو هەموو
ناوچەو نفوزەكانی تری واڵتانی زلهێز ،ئێران و كوردستانیش
پێگەو جێگەی ملمالنێی نێوان هێزە نەیارەكانی ،وەكو روسیا،
بەریتانیا و ئەمەریكا بوو ،هەركامیان هەوڵی زیاتركردنی
نفوزی خۆی دەدا.
هەركام لەئەمەریكا و بەریتانیا كۆماریان بەدەستكردی
روسیا دەزان��ی ،بەهەڵگری ئایدیۆلۆژی ماركسیستی و
كۆمەنیزمیان دەزانی و دژایەتییان دەكرد ،سەبارەت بەواڵتانی
عێراق و توركیاش ،بەهەموو شێوەیەك دژی كۆمار دەوستان.
لەباسی سێیەمی ئەم بەشەدا ،نوسەر باس لەو رەوشە
نوێیە دەكات لەسەردەمی حوكمی قەوام ئەلسەڵتەنەدا.
لەپاش كشانەوەی سوپای س��وورو لە باكوری ئێران
رووب����ەرووی ه���ەردوو حكومەتی میللی ك��وردس��ت��ان و
ئازربایجان بۆوە ،تا ئەوەی لە(28ی نیسان  )1946هەردووال
بۆ گفتوگۆ لەگەاڵ رژێم دەچنە تاران ،بەاڵم بێ دەستكەوت و
بەشكستخواردویی دەگەڕێنەوە ،بەاڵم پاشرت حكومەتی قەوام
بۆشكست هێنانی پەیوەندی كوردو ئازەر -بەجیا وەفدێكی
ناردە تەورێزو لە(13حوزیران  )1946رێكەوتنامەیەكی ()13
خاڵیان مۆركردو كێشەی كورد خرایە پەراوێزەوە ،تادواجار
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قازی محەمەد لە( )26حوزەیران  )1946بە جیا چووە تاران
بۆ گفتوگۆو دانوستان ،پاش چەندین دانیشنت بە دەستبەتاڵی
گەڕایەوە.
ئەگەرچی پێویستە لێرە ئەوە بڵێین ،شۆرەوی فاكتەری
سەرەكی ئەو ئاڵووگۆڕانەو پشتگیری ئازەرییەكانی دەكرد.
بەم شێوەیە پیالنەكانی ق��ەوام بەردەوامبوون دژی
حكومەتی مهاباد ،تا ئەوەی چەندین جار شەڕو پێكدادان
روودەدات.
نوسەر لەباسی چ��وارەم��دا باسی شكستی كۆمار و
گەڕانەوەی لەشكری شا دەكات ،بەم شێوەیە :پاش فرت
و فێڵەكانی قەوام بەبەشداری حزبی تودەو بەپیالنەكانی
دژی ك��وردو ئ��ازەر درێ��ژەی هەبوو .بۆیە هەردووالیەن
كوردو ئازەر لە(16ی ترشین یەكەمی ( )1946كۆمیسونێكی
بەرگری هاوبەشیان) بۆ بەگژداچوونەوەی شا پێكهێنا.
بەاڵم دواتر دەركەوت كە هێزەكانی كۆماری ئازەربایجان،
لەپێشەوە (جەعفەری پیشەوەر) رایانكرد بۆ شۆرەوی
و كۆمەڵێكیان خۆیاندا بەدەستەوە ،كە پێشرت لەگەاڵ شا
پەیوەندیان هەبوو ،بەم شێوەیە پاش یەك سااڵ حكومەتی
ئازەربایجان كۆتایی پێهات ،بەم شێوەیە هێرش بۆسەر
كۆماری كوردستان نزیك دەبۆوە ،بۆیە قازی سێ بڕیاریدا:
-1خۆبەدەستەوەدان ،راك��ردن ،شەڕكردن ،لەئاكامدا
یەكەمی پەسەندكرد -بەمشێوەیە (كیانوری) سكرتێری حزبی
تودە رەخنە لەم هەڵوێستە دەگرێت.
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بەم شێوەیە لە(17ی كانونی یەكەمی  )1946سوپای شا
گەڕایەوە مهابادو لە(31ی ئازار  )1947قازی و هاوەڵەكانی
لە(مەیدانی چوارچرا) لەسێدارەدران ،كۆتایی بەحوكمی یانزە
مانگی كۆمارهات.
نوسەر باس لەهەشت فاكتەر دەكات .كە رۆڵی نێگەتیڤان
گێڕا لە روخانی كۆماردا -بەاڵم بە بۆچونی من سەرەڕای
خۆفرۆشی چەند كەسایەتییەك وەك (حەمە رەشید خانی
بانە) و بێ هێزی باری ئابووری ،قەتیسامنی كۆمار لەموكریان،
كاریگەری واڵتانی ناوچەكەو ئەمەریكاو بەریتانیا ،فاكتەری
سەرەكی خودی قازی بووە ،بەخۆبەدەستەوەدانی كە دەكرا
رێگەی خەباتی چەكداری هەڵبژاردایە ،وەكو دەبینین لەپاش
لەسێداردانی شۆڕشی كورد لەئێران رووی لەكزی كرد ،دواتر
پشت بەسنت بەكۆماری ئازربایجان و شكستی ئەو كۆمارە،
كاریگەری راستەخۆی لەسەر كوردستان هەبوو ،بەجێهێشتنی
بارزانییەكان ،سەرەڕای دەوری خۆیان لەكاتی كۆماردا.
بەهەرحااڵ كۆمار كۆتایی هات و مێژوو تراژیدیانە بۆكورد
خۆی دووبارەكردەوە.
لەپاش رووخانی حكومەتەكەی شێخ مەحمود ،بێگومان
ئەمەریكا و بەریتانیا و شۆرەوی فاكتەری سەرەكی دەرەكی
بوون بۆ تێكشكاندنی كوردو شۆڕشەكەی ،سەبارەت بەوەش
كە رەخنە لە قازی دەگرین بۆخۆ بەدەستەوەدان ،پێم باشە
رەخنەی ئەوانە بكەم كە دەیانویست (عەبدوڵاڵ ئۆج ئاالن)
یش لەسێدار بدرێت ،كارێكی تەواو هەڵەیە ،چونكە بەشێكی
كارێكی شۆڕش تاكتیكی شۆڕشگێڕانەیە ،بەاڵم حەقیقەتێك
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هەیە تائێستاش قازی ،وەكو كارێزماو سیمبولێكی كوردو
شۆڕشگێڕ سەیردەكرێت ،ئەمەش شانازییە بۆخەباتی ئەو
سەردەمەی گەلی كورد.
لەبەشی سێیەمدا :نوسەر باس لەجواڵنەوەی گەلی كورد
لەپاش كۆمار لەساڵی ()1970-1947دا دەكات.
بێگومان لەپاش كۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی دووەم،
ملمالنێی شۆرەوی و بەرەی خۆرئاوا تادەهات گەرمرتدەبوو،
بۆیە ئەمەریكا كەوتە پێشوازی شا ل��ە(20ی حوزەیرانی
 )25( )1947ملیۆن دۆالری قەرزدایە شاو دوابەدوای ئەوە
پەیوەندییەكانیان رووی لە هەڵكشانكرد ،لەبەرامبەر
ه��ەڕەش��ەی كۆمۆنیزم ،نوسەر لێرەدا ئیشارە دەدا بەو
ڕێكخراوە سیاسییە كوردە نوێیانەی دەستیانكرد بەكاركردن،
لەوانە (كۆمەڵەی الوانی الدێ( )1947 -كۆمەڵەی كۆمۆنیستی
كوردستان بەڕابەرایەتی رەحیمی سوڵتان( )-1947كۆمەڵەی
ژیانی كورد)و بەردەوامی و سەرلەنوێ (ح.د.ك) كە بۆخۆی
ئەهمیەتی تایبەتی خۆی هەیە.
لە باسی دووەم��دا :باس لەپێكهاتەی سیستمی سیاسی
مۆدێرن و پلۆرالیزم دەكرێت لە ئێراندا لەسەردەستی (د.
محەمەد موسەدق)دا كە رێبەرایەتی بەرەی نیشتامنی ئێرانی
دەكرد ،تائەوەی موسەدق لە(28نیسانی )1951 -بووە سەرۆك
وەزیران و كۆمەڵێك ریفۆرمی نوێ هاتنەكایەوە.
لێرەدا نوسەر باس لەبێ توانایی و سادەیی حزبی
دیموكرات دەكات ،كە تائەو رادەیە بێ هێزبوون ،داوایان
كردووە ببنە شانەیەكی (حزبی تودە) هەربۆیە حزبی تودە
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لەساڵی (( )1953عبدولڕحامن قاسملۆ)ی وەكو نوێنەری
خۆی بۆ سەرپەرشتی (حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران)
دەنێرن -تاسەرپەرشتی ئەو شاخەی حزبی تودەبكات.
باسێكی تر فراوان بوونی رێكخراوی نوێیە لەسایەی
موسەدقدا لەوانە (حزبی سادات ،سعادتی میللی) لەالیەكی
ترەوە سەردەمی موسەدق زێڕینرتین سەردەمی دیموكراتی
بوونی ئێرانە ،هەربۆیە راپەڕینە جەماوەرییەكان و بەشداری
ڤیستیڤاڵی الوان لەبوخارست و سازكردنی ریفراندۆم دژی
شا لەساڵی ( -)1953تا لەئاكامدا (شا) رایكرد بۆ بەغدادو
دواتر بۆ ئیتاڵیا لە (16ی ئابی  ،)1953بەم شێوەیە ئێران،
بەجوانرتین قۆتاغی مۆدێرن و دیموكراسیەتدا رەتبوو،
مەخابن ل���ە(19ی ئابی )1953ك��وردەت��ای��ەك لەالیەن
لەشكر (فضل الله زاهدی) بەپشتگیری ( )CIAحكومەتە
دیموكراتەكەی مصدق لەكارخراو شا گەڕایەوە بۆسەر حوكم.
 لەخاڵی یەكەمی باسی دووەم���دا ب��اس لەپاشكودەتاكەی (19ی ئ��اب) دەكرێت ،بەتایبەتی دەوری
(س��اواك) بەپشتیوانی ( )CIAو (موساد) دەستخستنی
ئەمەریكا لەناو ئێران و قەرزە زۆرو زەوەندەكانی بۆ شا
و گرتن و راوەدوونانی ئۆپۆزسیۆن ،بەتایبەتی (تودە) و
كەسانی شۆڕشگێڕی وەك (سادق هیدایەت).
نوسەر لەباسی چوارەمدا ،رۆڵ و كاریگەری شۆڕشی (14ی
تەمموزی  )1958لەعێراق باسدەكات ،دواتر باس لەملمالنێی
دووباڵی حزبی دیموكرات لەنێوان قاسملۆی تودەیی و سەید
عەبدوڵاڵ ئیسحاقی ناسیۆنالیست دەكات.
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ملمالنێی ناشەریفانەی شەهید قاسملۆ و ئیسحاقی،
دواتریش سامیلی قاسملۆی ئامۆزایی قاسملۆ و ئاشكراكردنی
شانە نهێنییەكانی حزبی دیموكرات… ،بێگومان نوسەر لەم
بەشەدا زۆر راشكاوانە باس لەفاكتەرە نێگەتیڤەكانی رەوشی
سیاسی كورد و حزبی دیموكرات و كەسایەتی قاسملۆ دەكات.
لەباسی سێیەمدا .باس لەبارودۆخی كوردستانی ئێران
دەكات ،لەسایەی رژێمی محەمەد رەزا شای پەهلەویدا.
لەخاڵی یەكەمدا باس لەتوندوتۆڵی پەیوەندی نێوان گەلی
كورد لە كوردستانی ئێران و شۆڕشەكەی مەال مستەفا دەكات،
باس لەو هاریكارییە گەورەیەی كوردەكانی ئێران دەكات،
هەروەها باس لەكودەتاكەی عەبدولكەریم قاسم دەكات-
دژی شۆڕشی (14ی تەمموزی )1958ی عێراق.
كوردستانی عیراق وەكو پەناگەیەك بۆ الیەنگرانی حزبی
دیموكرات لەوسەردەمەدا ،گرنگی تایبەتی خۆی هەبووە،
بەپێی قسەكانی نوسەربێت كەسانی وەك (سەالحی
موهتەدی و محەمەدی ئێلخانی زادە) هەر لەژێر كاریگەری
شۆڕش لەكوردستانی عێراق .دەستیاندایە بزووتنەوەیەكی
(فكری و سیاسی) و دواتر بەدامەزراندی (كۆمەڵەی رزگاری)
كۆتایی هات.
نوسەر لەم بەشەدا باسی پیالنەكانی (ساواك) دەكات دژی
شۆڕشگێڕەكان و رۆڵی شۆڕشی عێراق.
ئەگەرچی رژێمی شاهانشایی چەندین تاكتیكی گرتەبەر،
لەبابەتی مافی سەرەتایی بۆ كوردەكان و شتی تر ،بەاڵم
هەمیشە بەردەوامبوو لەسەر سیاسەتی نكۆڵیكردن لەگەلی
كورد.
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لەخاڵی دووەمدا :باس لەباری ئابووری و كۆمەاڵیەتی و
رۆشنبیری كوردستانی ئێران كراوە -لەسایەی محەمەد رەزا
شادا.
نوسەر چەند منوونەیەكی سادە لەبابەتی بوونی یەك
مامۆستا بۆ ( )300خوێندكار ،هەڵكشانی رێژەی نەخوێندەواری
ژنانی كورد بۆ ( ،)99%بوونی تەنها یەك پزیشك بۆ ()4800
كەس دەكات.
لەباسی چوارەمدا :نوسەر باسی جواڵنەوە چەكدارانەكەی
( )1968-1967لەكوردستانی ئێران دەكات ،تا دەگاتە پێكهێنانی
(كۆمیتەی بەڕێوەبەری حزبی دیموكراتی كوردستان)
لێرەدا نوسەر باس لەسەرهەڵدانی چەندین رێكخراوی
چەپ دەكات لەوكاتەدا -لەبابەتی (چریكی فیدایی خەڵك)
بەرابەری (بێژەنی چەژنی) و رێكخراوی (موجاهیدنی خەلق)
بەڕێبەرایەتی (محەمەد حەنیف نەژاد).
نوسەر پێی وای��ە موجاهیدینی خەلق رێكخراوێكی
چەپی ئیسالمی ،ناسیۆنالیستی پەیگیر لە ماركسێتی ماوی
سواغدراوە ،هەروەها گروپەكەی (مەسعود ئەحمەد زاد)
و (سازمانی ئینقالبی-كۆمیتەی شۆڕشگێڕی حزبی تودە و
رێكخراوی توفان) كە زۆربەیان لەژێر كاریگەری بیری ماویزمدا
دروستبوون ،ئەمانە لەالیەن الوە كوردە ماركسیستەكانەوە
بەگەرمی پێشوازیكران ،تائەوەی لە(14ی دەمموزی )1966
دا بڕیاری دامەزراندنی (كۆمیتەی شۆڕشگێڕی ح.د.ك -ئێران)
درا.
لێرەدا نوسەر ب��اس لەچاالكی شۆڕشگێڕانەی حزبی
دیموكرات دەك��ات ،نوسەر باس لەكوشتنی (مەال ئاوارە)
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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دەكات ،بەاڵم لەوەناچێت راستی مەسەلەكەی باسكردبێت.
بەشی چ��وارەم :كەباس لەكوردستانی ئێران لەكۆتایی
دەیەی حەفتاكان و سەرەتای هاتنەسەركاری كۆماری ئیسالمی
دەكات.
لەم بەشەدا نوسەر جگەلە رۆڵی تازەی حزبی دیموكرات
لەناوخۆ و دەرەوەی ئێراندا ،باسی لە دروستبوونی (چریكی
فیدایی خەڵكی ئێران) لەسەرەتای ()1970كاندا كردووە.
هەروەها باس لەهاتنەوەی عەبدولڕەحامن قاسملۆ و
كەریمی حسیامی لەئەوروپاوە بۆ عێراق دەكات ،تائەوەی
ل��ە(25ی ئەیلولی )1973دا لەبەغداد حزبی دیموكرات
كۆنگرەی سێیەمی خۆی گرێدەدا ،چەندین ئاڵۆگۆڕ بەسەر
بەرنامەی حزبدادێت ،لەم بەشەدا نوسەر باس لەمەسەلەیەكی
گرنگ دەكات (دامەزراندنی كۆمەڵەی ئێران).
نوسەر پێی وایە لەگەاڵ ئاشنابوونی الوانی ئێران بەبیری
چەپ و سۆسیالیزم لە(27ی ترشینی  )1969بڕیاردرا (كۆمەڵە-
كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران) لەسەر دەستی
(حەمە حوسێنی كەریمی و فوئاد موستەفا سوڵتانی) كە
بەداخەوە هەردووكیان شەهید بوون) ،سەالح موهتەدی
لەسەر رێبازێكی ماركسیستی -ماوی ،دامەزرا.
بێگومان ئەم (رەوتە هەر زوو كارو فەعالیەتی لەشارە
كوردییەكانی ئێران پەرەی سەند).
لەباسی دووەم��دا( :باس لە رووخانی رژێمی پەهلەوی
و هاتنەوەی خومەینی دەكرێت) ،بەمەش كۆتایی حوكمی
( )2500ساڵەی شاهەنشایی هات ،دوایی لە(16ی كانونی
دووەمی )1979دا شا ئێرانی بەرەو میرس جێهێشت ،پێشرت
خومەینی (12-ی كانونی یەكەمی  )1979لەفەڕەنساوە
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نامەیەكی ئاراستەی خەڵكی كوردستان كرد.
لەباسی سێیەمدا :باسی هاتنە سەركاری رژێمی خومەینی
دەكات ،نوسەر پێی وایە باڵی ئایینی گروپێكی تاكبوو كەتوانی
دروشم و الیەنگری تایبەتی هەبێت ،ئەمەش وەكو سیمبول
لەخومەینی و فەلسەفەكەیدا -خومەینیزمدا دەبینێتەوە،
كەتێزی (والی��ەت��ی فقیە)ی تەرحكرد ،تادەگاتە ئ��ەوەی
خومەینی پەنا بۆ (تەكفیرو راستی رەها) دەبات ،ئەمانەش
دەاللەتن بۆ كەسایەتییەكی دیكتاتۆری و تاكڕەوی.
لەبەرنامەی خومەینیدا هیچ كام لەچەمكەكانی پلۆرالیزم،
مەدەنیەت و ئازادی جێگەی نابێتەوە ،جگەلەوەی سەبارەت
مەسەلەی كەمینە تێڕوانینێكی مەزهەبی و فێاڵوی هەبوون.
بەمجۆرە خومەینی لە(نوفاڵ لۆشاتۆی) فەڕەنساوە بەم
فیكرەوە بۆ ئێران گەڕایەوە ،سودی لەبارودۆخی پێشرت
وەرگرت و دواتریش دەسەاڵتی تاكڕەوانەی درێژەپێدا ،بەم
شێوەیە گەالنی ئێران لەشایەكی دیكتاتۆر رزگاریان بوو،
توشی مەالیەك هاتن كەخۆی بەنوێنەری خوا دەزان��ی و
هەموو مافێكی بەرامبەری رەتكردەوە.
لەخاڵی دووەمی باسی سێیەمدا نوسەر باس لەو رێكخراوە
سیاسییانە دەكات ،كە لە كوردستانی ئێران هەبوون ،جگەلەو
رێكخراوە ئێرانیانەی لەكوردستان كارو فەعالیاتیان هەبوو،
لەوانەش:
1حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران (حدكا) :ئەگەرچیمن لەگەاڵ تێڕوانینی نوسەرنیم ،لەسەر حزبی دیموكرات-
هەرچەندە زۆربەی كتێبەكەی تەرخانە بۆ دەوری حزبی
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان
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دیموكرات ،بەاڵم لەگەاڵ ئەوەنیم حزبی دیموكرات حزبێكی
پێشكەوتووخوازانەبێت ،وەكو نوسەر دەڵێت( :تائێستاش)
سەرەكیرتین رێكخراوی سیاسی كوردستانی ئێران بێت.
راستە خاوەن خەباتی زۆرە ،پێشرت حزبی سەرەكی بوو،
بەاڵم ئەی بۆچی ئێستا ئەم حزبە سەرەكییە الیەنێكی تر نییە،
كە حزبێكی مۆدێرنرتو واقعی ترەو ئەوەندەش تەقلیدی نییە.
بەهەرحااڵ ئەوە بۆچوونی نوسەرە هەقیش نییە باس
لەوەبكات كە كێ حزبی پێشڕەوە ،چونكە ئەوە هەردەبێ
لەپرۆسەیەكی هەڵبژاردن یەكالبكرێتەوە.
2كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران(سازكا)
ئەگەرچی نوسەر ئەم رێكخراوە ب��ەدووەم دەزانێت،
بەاڵم جگەلەوەی باسی لەوە نەكردووە ئێستا (كۆمەڵە)
بۆتە (سازمانی كوردستان-حزبی كۆمۆنیستی ئێران) و بەڕێز
(ئیرباهیمی عەلی زادە) سكرتێری كۆمیتەی ناوەندییە،
بەڵكو بەم ناونیشانە باس لەرێكخراوێكی تازە دەكات كە
كاك (عەبدوڵاڵی موهتەدی) پاش هاتنەدەری لە(كۆمەڵە)
رێكخراوێكی دروستكردووە نەك (كۆمەڵە) ،لەكاتێكدا
(كۆمەڵە) وەكو خۆی ماوە ،كەدەبوو النی كەم ئیشارەت بەم
خاڵەبكات.
سەبارەت بە(كۆمەڵە) نوسەر باسی لە كەسە چاالكەكانی
وەك (فوئادی مستەفا سوڵتانی) حەمە حوسێنی ،كەریمی،
سەالحی موهتدی ،عەبدوڵاڵ موهتدی ،جەعفەری شەریفی
و سدیق گامنگر) دەكات ،هەروەها باس لەماركسیسیەتی
بوونی ئەم رێكخراوە دەكات.
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ب��ەاڵم دی��س��ان ن��وس��ەر كەوتۆتە ه��ەڵ��ەوە س��ەب��ارەت
بەشەهیدبوونی (كاكە خ��ان) سولەیامن موعینی گوایە
لەماوەت شەهید بوو -لەراستیدا (خانە) لەگوندی (دڕی)
ناوچەی (شنیكایەت)ی شەهیدبوو نەك لەماوەت ،هەروەها
رۆژەكەش (31ی جۆزەردانە) نەك (21ی جۆزەردان) وەكو
نوسەر دەڵێت :بەرهەحااڵ (كۆمەڵە) وەكو رێكخراوێكی
ماركسی -ماوی ناسێرناوە و باس لەڕۆاڵ و كاریگەری ئەم
رەوتەكراوە.
3باس لە كەسایەتی شێخ عزەدینی حوسێنی و عەلالمەئەحمەدی موفتی زادەكراوە.
4سەبارەت بەڕێكخراوە سەرانسەریەكانیش باس لەسازمانی چریكی فیدایی خەڵكی ئێران ،رێكخراوی پەیكار،
حزبی ت��ودەی ئێران ،ك �راوە و دوو رێكخراوی یەكەمین
بەدۆستی كۆمەڵە ناسێرناون.
لەباسی سێیەمدا :باس لەهەڵوێستی رژێمی كۆماری
ئیسالمی لەبەرامبەر كورد كراوە.
لێرەدا باس لەهەوڵەكانی قاسملۆ و زۆر لەالیەنەكان
بۆئاشتی لەگەاڵ خومەینی كراوە ،بەاڵم نیەتی خومەینی بۆ
دامەزراندنی دەوڵەتێكی تیۆكراتی شیعەگەرایی تۆتالیتار،
هەموو هەوڵەكانی پەكخست ،خومەینی راگەیاند :خەڵك
بۆئەوە شۆڕشی كرد ،ئیسالم حوكم بكات ،نەك شوتی هەرزان
بێت.
لێرەدا نوسەر باس لەخاڵێكی گرنگ دەكات و ئەویش
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رێكخراوی سیاسی (كۆمەڵە و حزبی دیموكرات) وەكو
پێشڕەوی جەماوەر نارسان ،وەالخستنی رۆڵی شورای ئیسالمی
و خومەینی ،بەاڵم خومەینی و پاسداران چەندین پیالنیان
داڕشت لەبابەتی (پیالنی سنە ،نەغەدە ،هاندانی ئاغاكان،
پیالنی مەریوان) كە كۆمەڵە دەوری چاالك و كاریگەری
لەدژی دوژمنان گێڕاو تائێستاش ،وەكو رووداوێكی مێژوویی
ماوەتەوە ،هەرلێرەوە خومەینی جاڕی شەڕیدا دژی كوردو
قوڵبوونەوەی قەیرانەكان.
لەباسی چوارەمدا نوسەر باسی پەالمارو لەشكركێشییەكانی
ك��ۆم��اری ئیسالمی دەك���ات دژی ك��وردس��ت��ان ،ئەمەش
لەدەرئەنجامی سەپاندنی دەسەاڵتی باڵی ئایینی پەیگیر
بەسەركردایەتی خومەینی ،س��ەرەڕای هەڵبژاردن و رۆڵی
ئاشتی لەالیەن ك��وردەوە ،بەاڵم رۆژی (19ی ئاب )1979
خومەینی بڕیاریدا ،هێرش بكرێتەسەر كوردستان و تادواتر
پەالماری سەقزیاندا.
لێرەدا نوسەر باسی لەخاڵكی گرنگ كردووە ،لەبابەتی
كێشەی شەڕی ناوخۆی نێوان الپەڕەی سیاسییە كوردییەكان
و كاریگەری خراپە لەسەر رەوشی سیاسی كورد ،ئەگەر لەم
نێوەندا كۆمەڵەو دیموكرات كێشەیەكی زۆریان هەبووە،
بەاڵم پێدەچێت فاكتەری خۆیان هەبێت.
پەپوەندی حزبی دیموكرات و بەعس بەشتێكی ترە لەم
خااڵنەدا ،بەهۆی پێویستبوونی دیموكرات بەپشتی جەبهەوەو
ناڕەزایی كۆمەڵە لەم نێوەندەدا ،بەاڵم باس لەهەڵوێستی
دوژمنانەی حزبی تودە كراوە و باس لەهاوكاری (ی.ن.ك)
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حزبی سۆسیالست ،حزبی شیوعی ك �راوە ،بۆالیەنەكانی
كوردستانی ئێران ،بەداخەوە نوسەر لێرەدا بەهیچ شێوەیەك
باسی لەدوژمنایەتی و دژایەتی (پارتی قیادەی موقتە)
ی نەكردووە دژی كۆمەڵەو دیموكرات ،ئەمەش گومان
دەخاتەسەر نوسەر -كە دەبوو بیكات ،چونكە ئەمە وەكو
مێژوو دەمێنێتەوە.
دیارە لەكۆتایی ئەم بەشەدا نوسەر باس لەكشانەوەی
كۆمەڵە و دیموكرات دەكات بۆشاخەكان ،دواتریش بەهۆی
گوشاری كاری چەكدارانەوە خومەینی ناچاردەكرێت بۆ
گفتوگۆ و نوێنەرایەتی كورد لە(كۆمەڵە ،حزبی دیموكرات،
شێخ عزەدین حوسێن ،چریكەكان) پێكدێین ،بەاڵم دیاربوو
تەنها تاكتیكی خومەینی بووەو دواتر بێئاكام بوو.
پێویستە لێرەدا ئاماژە بەوەبكەین نوسەر لەكۆتایدا باسی
لە(دەرئەنجام)كردووە ،هەروەها بەشێكی تایبەتە بەنەخشەو
دواتریش چەندین بەڵگەو دیكۆمێنتی گرنگی تێیدا ،لەكۆتایش
بیلۆگرافیایەك هاتووە كە نوسەر زیاتر لە( )300سەرچاوەی
بەكارهێناوە بەزمانی كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی.
جێگەی خۆیەتی بڵێم لەگەاڵ ئەوەی نوسەر زۆر الیەنگری
حزبی دیموكراتی كردووە و زۆر راستیشی باس نەكردووە،
هەروەها دەبوو تێزوو نامەكەی تاسەرەتای دەیەی نەوەدەكان
باس بكردایە ،چونكە زۆر رووداوی گرنگی تێدایە ،بەاڵم بەو
هیوایەی هەرخۆی ئەو كارەبكات .لەگەاڵ ئەوانەشدا :پێموایە
باشرتین نامەی دكتۆرایە تائێستا پێشكەشكرابێت ،خۆی
لەگەاڵ ماندووكرابێت ،شایانی ئەوەیە بكرێتە كتێبی یەكێك
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لەپۆلەكانی دوا ناوەندی خوێندنی كوردی دەستخۆشی لە د.
یاسین دەكەم و سوپاس بۆ دەزگای سەردەم.
سوپاس بۆ د .یاسین سەردەشتی مامۆستای زانكۆی
سلێامنی.
ناوی كتێب:كوردستانی ئێران ،لێكۆڵینەوەیەكی مێژوویە لە
جواڵنەوەی رزگاری نەتەوەی گەلی كورد()1979-1939

348

ئەنوەر حسێن (بازگر)

كۆچی كورد بۆ هەندەران
لەنێوان بێ ئاسۆیی
كوردستان و بەهەشتی
خۆرئاوادا

ناوی كتێب :كۆچ و سەفەر
بابەت :لێكۆڵینەوە
نوسەر :ئاسۆ جەبار
ساڵی چاپ2001 :
الپەڕە400 :
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كۆچ ،وەكو دیاردەیەكی نوێ و بەتایبەتی بۆ كورد لەپاش
راپەڕین ،جگەلەوەی خوێندنەوەیەكی فرەرەهەندی پێویستە،
لەهەمانكاتدا پێویستی بەلێكدانەوەی ئەو فاكتەرە دەرەكی
و ناوخۆیانە هەیە كە پرۆسەی كۆچ نێگەتیڤ و خێراتر
دەكەن ،بەراوردێك و رەوشی یاسایی و ئینسانی دیاریدەی
كۆچ و خاڵە پۆزەتیڤەكانی بەردەم هۆكاری كۆچ و دانانی
بەرنامەی گونجاو و چارەسەری خاڵەالوازەكان بۆ كوردو بۆ
ئەم سەردەمە فرەپێویست و پڕ ئەهمیەتە.
سەرەتایەك بۆ نێو باسەكە
دیاریدەی كۆچ جگەلەوەی دیاردەیەكی مێژوویی و
دێرینەو چەندین فۆرم و شكڵی جۆراوجۆری بەخۆیەوە
گرتووە ،پێ بەپێی لەگەڵ گەشەی مرۆڤایەتی و تەكنۆلۆژیای
س��ەردەم و هۆكارەكانی گواستنەوە ،كۆچیش بەچەندین
قۆناغی جیاوازدا تێپەڕبووە.
لەم بارەیەوە بەپێی رێككەوتنامەی جنێڤی ساڵی ()1951
كە باسی كۆچ و مافی پەنابەری دەك��ات ،دەڵێت :مافی
پەنابەری تەنیا دەدرێتە ئەو كەسانەی كە لەواڵتی خۆیاندا
بخرێتەژێر فشاری سیاسی و ئایینی و رەگەزیی و ئاپارتاید،...
نەتوانێت لەواڵتی خۆی ژیان بگوزەرێنێت و رووب��ەرووی
مەترسی دەبێتەوە.
ئەگەرچی رێككەوتنامەی نیویۆرك ساڵی ( ،)1967كە
ئاسانكاری زیاتری ك��ردووە ،سەبارەت بەمەسەلەی مافی
پەنابەری زۆر لەوبەندو مەرجانەی پێشرتی الب��ردووە،
هەرسەبارەت بەم مەسەلەیە لەساڵی( )1990رێككەوتنامەی
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(شنگین) لەنێوان ( )17واڵتی ئەوروپادا مۆركراو لەساڵی()1995
بەرەسمی ئەو پڕوتۆكۆڵە جێبەجێكرا ،هەر ئێستا زیاتر لە
( )24ملیۆن هاوواڵتی ئەوروپی بەبێ پەساپۆرتی سەفەر
هاتوچۆدەكەن و كاربە بەندەكانی (رێككەوتنامەی شنگین)
دەكەن.
ئەگەرچی لێرەدا سەرەڕای ئەم پڕۆتوكۆل و رێككەوتنامانە،
بەاڵم هەندێك واڵت بوونەتە جێی گلەیی و گازندەی واڵتانی
ناوەندی ئەوروپای خۆرئاوا.
بەبیانوی ئاوەاڵكردنی سنوورەكانی واڵتانی پەیوەست
بە ئ��ەوروپ��اوە ،رووتێكردنی بەلێشاوای كۆچبەران بۆ
واڵتەكانیان و لەمبارەیەشەوە هەریەكەلە واڵتانی توركیاو
یۆنان و ئیتاڵیا ،چەندین رێككەوتنامەی ج��ۆراو جۆریان
ئیمزاكردووە بەمەبەستی كەمكردنەوەی دزەكردنی كۆچبەران
لەسنورەكانیانەوە ،بەاڵم تائێستا سەركەوتوو نەبوون.
هەڵكشانی رێژەی كۆچبەران و دیاردەیەكی ترسناك
بەپێی ئامارە نێودەوڵەتییەكان رێ��ژەی كۆچبەران،
ژمارەیەكی ترسناك نیشاندەدات لەسەر ئاستی جیهانداو
بۆتەجێگەی مەترسی و پەشێوی لەواڵتانی سێهەم.
لەمبارەیەوە حكومەتی ئەنكەرە رایگەیاند :ژم��ارەی
كۆچبەرانی نایاسایی دەستگیركراو لەساڵی()1999دا ()48000
كەس بووە ،بەبەراورد لەگەڵ ساڵی ()2000دا كەئەو رێژەیە
گەیشتۆتە()94000كەس ،واتا دوو بەرانبەر زیادی كردووە،
لەكاتێكدا پێدەچێت ئەو رێژەیە هێشتا كەمبێت.
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بۆساڵی ( )2001زۆر ل��ەوەزی��ات��رب��ێ��ت ،حكومەتی
ئەسیناش لەیەكێك لەئامارەكانی خۆیدا رایگەیاندووە
تەنها ل��ەس��اڵ��ی()2000دا ( )259000كۆچبەری نایاسیان
دەستگیركردووە ،كەئەو رێژەیە لەساڵی()1999دا تەنها
()110000كەس بووە.
ئەمە لەكاتێكدا هەر ئێستا حكومەتی یۆنان میوانداری
نزیكەی ()650000كۆچبەر دەكات كە بەنایاسایی چونەتە
خاكی یۆنانەوە.
لەكاتێكدا ئەوانەی حساب دەكەین تەنها ()3/1ی ئەو
كۆچبەرانەی كەدەستگیركراون ،ئەوانەیرت دەربازبوون.
بەپێی یەكێك لەئامارەكانی حكومەتی ئەڵامنیا تەنیا
لەسەرەتای سێ مانگی یەكەمی س��اڵ��ی()2000دا ()3000
كوردی كۆچبەر داوای مافی پەناهەندەیان كردووە لەئەڵامنیا-
ئەم رێژەیە بۆهەریەكە لەسویدو نەرویژ دەكرێت ،راستبێت.
هەروەها بەرزبوونەوەی رێ��ژەی كۆچبەران لەگشت
الیەكی جیهانەوە رووەوبەرزبوونەوە دەچێت -بۆ واڵتانی
ئەوروپای رۆژئاواو ئەمریكاو ئوسرتالیا.
بەرزبوونەوەی رێ��ژەی كۆچبەرانی واڵتانی خۆرئاوای
عەرەبی (مەغریب و جەزائیر) بەرەو پورتوگال و ئیسپانیا و
دواتر ناوەندی ئەوروپا كۆچی واڵتانی ئاسیا لەعێراق و ئێران
و ئەفغانستان و پاكستان و بەنگالدیش بەرەو توركیا ،پاشان
یۆنان و ئیتاڵیا.
كۆچی واڵتانی باشووری ئاسیا لەئەندەنوسیا و مالیزیا
و تایلەند ب��ەرەو ئوسرتالیا و نیوزیلەندا ،كۆچی واڵتانی
بەڵقان و كۆمارە تازە سەربەخۆكانی روسیا بەرەو واڵتانی
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ئەسكەندەناڤیا ،لەچەند ساڵی رابردوودا گەشەیەكی بەرچاوی
بەخۆیەوە بینیوە ،كەجێگەی مەترسی ب��ووە بۆ واڵتانی
رووتێكراو.
ئەو فاكتەرانەی لەپشتی كۆچ-ەوەن
ئەو فاكتەرانەی یاریدەدەرێكی سەرەكی دیاریدەی كۆچن،
فۆرمێكی دوالیزمانەی هەیە ،واتا دوو رەهەندی جیاواز
لەخۆدەگرێت ،بەدوو ئامانج و دوو ئاڕاستەی دژبەیەكی
جیاوازو دوو رەنگدانەوەی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ.
یەكەم :فاكتەری سیاسی
كۆمەڵگەی بەشەری ئەگەرچی هەر لەسەرەتاوە تووشی
چەوساندنەوە و ئەشكەنجەبووە ،لەمبارەیەوە پێویستی
بەشوێنی ئارام و هێمن بووە بۆ رزگاربوون لەمبارەیەوە
دەستی داوەت��ە ك��ۆچ ،دی��ارە لەگەڵ گەشەی عەقڵیەتی
تۆتالیتاری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و واڵتانی جیهانی سێهەمدا
ئەم دیاریدەیەش گەشەی كردووە.
واتا كۆچ لەواڵتانی دیكتاتۆریەت و میلیتاریتی تاكڕەودا-
بەرەو واڵتانی دیموكراسی و ئازاد و پلوراڵ زیادی كردووە
و واڵت��ی دووەم -یان سێهەم بۆتە پەناگەو حەوانەوەی
كۆچبەران ،كە لەدەست دەس��ەاڵت��ە ئیستبدادییەكانی
واڵتەكەیان هەڵهاتوون و پەنایان بردۆتەبەر ،واڵتانی خۆرئاوا.
دیارە كورد وەكو بەشێكی ئەم كۆچەو كاریگەری ئەم
فاكتەرەش چ لەپێش راپەڕین ،كە دەسەاڵتی تاكڕەوی میلیتاریتی
تێدا بااڵدەست بوو ،چ لەدوای راپەڕین كە دەسەاڵتی كوردی
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هێشتا نەیتوانیوە كۆمەڵگەیەكی پلورالیزمی هۆمۆجینی
بێنێتەكایەوە ،ئاشتی و ئارامی لەهەرێمەكەدا بەرقەراربكات
و ئاستی بژێوی خەڵكی چاكبكات ،خزمەتگوزارییەكان
دابینبكات ،سیاسەت وەكو میتۆدێكی فەردی پیادەبكرێت و
تێكەڵ بەكۆمەڵگە نەكرێت ،بەڵكو بەپێچەوانەی گشت پشت
و شەقامێكی كۆمەڵگەی داگیركردووە ،كوردستانیش هەمان
سیناریۆی پڕ شەڕو شۆڕی واڵتانی تێدا دووبارەبووەوە ،كۆچی
الوان لێرەوە ،وەكو خاڵێكی جەوهەری خۆی دەردەخست،
تائێستاش ئەم فاكتەرە لەپێشەوەی ئەو هۆكارانەدایە كە
دەورێكی سەرەكییان لەكۆچی الوی ك��وردا هەیە ،بەم
حاڵەشەوە پێناچێت كۆچی بەلێشاوی ك��ورد ،وەكو لوبی
ئەرمەن و جولەكە ببێتە هێزێكی سیاسی لەبەرژەوەندی
واڵتدا ،بگرە ئەم فاكتەرە كاریگەری سلبی جێهێشتووە لەسەر
دروستبوونی لوبی كوردی لەدەرەوە.
دووەم :فاكتەری ئابووری
بەپێی یاسای ئابووری ،داهاتی نەتەوەیی و بەرزی رێژەی
داهاتی فەرد لەمەرجەكانی هێزی دەوڵەتە.
دیارە ئەم یاسایەش جگەلەوەی ئارامی سیاسی كە فاكتەری
پێشوو بوو ،دەورێكی سەرەكی لەگەشەی خودی ئابووریدا
هەیەو بەپێچەوانەوە ،رەنگدانەوەی نێگەتیڤی دەبێت لەسەر
ئابووری و تاكی كۆمەڵگەش.
بۆیە دواكەوتوویی باری ئابووری و ژێرخانی كوردستان،
چ لەسەردەمی پێش راپەڕین لەسایەی رژێمێكی توتالیتاری
حیكایەتی مرۆڤە ستەملێكراوەكان

355

سەربازیدا ،كە هیچ بەرنامەیەكی ئابووری نەبوو ،داهاتی
فەرد زۆر لەخواربوو بەبەردەوامی ئەم سیاسەتە لەدوای
راپەڕین و هەڵوەشاندنەوەی سیستمی ئابووری و پەككەوتنی
پرۆژە ئابوورییەكان پەرەی پێدرا ،حكومەتی هەرێم هیچ
پرۆژەیەكی ئابووری پێشنیاركراوی پێنەبوو ،هێزێكی بێكاری
زۆری بەرهەمهێنا ،كە بە(نەوەی بێكاری دوای راپەڕین)
نارساوەو داهاتی فەرد ،هیچی وای لەواڵتی جیهانی سێهەم
باشرت نەبووەو نییە.
لێرە وەك��و خاڵی دووەم كۆچ رووەو دنیای دووه��ەم
و جیهانی ئابووری پێشكەوتوو داهاتی بەرزی فەرد (بۆ
بەدەستهێنانی دۆالر) دەستیپێكرد ،ئەوروپا الی كۆچبەری
كورد ،وەكو ئەڵتەرناتیڤێكی ئابووری و دارایی چاوی لێكرا-
هەنگاوی گەورەی بۆنا ،واتا كۆچێك لەسفرەوە بۆ ناوەند،
كۆچێك لە واڵتێكی دواكەوتووی ب ێ هێزی داهاتی فەرد -بۆ
بەهەشتێكی پێشكەوتووی خەیااڵوی بەهێزی داهاتی فەرد،
بووە خاڵی جەوهەری بۆ خێرایی كۆچ و بەدەستهێنانی
داهاتی باشرت.
واتە :خاڵە ئابوورییە بێهێزو نێگەتیڤەكانی كوردستان
و ب��ەرزی داهاتی فەرد و پێشكەوتووی ئەوروپا و خاڵە
پۆزەتیڤەكانی ،پرۆسەی كۆچی الوی كوردی خێراتركرد.
ئەگەرچی توانی لەرووی مادییەوە رەنگدانەوەی باشی
بۆ كوردستانی هەبێت ،بەاڵم كارەكە شەخصی و بێ بەرنامە
بووە ،پێموانییە كاریگەری ئیجابی لەسەر سیستمی ئابووری
دانابێت.
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سێیەم :فاكتەری كۆمەاڵیەتی
جگەلەو دوو هۆكارەی سەرەوە ،فاكتەری كۆمەاڵیەتی،
رێگەی خۆشكرد بۆ كۆچێكی دەستەجەمعی و گشتی
بێبەرنامە لەگشت چین و توێژێكی كۆمەڵگە لە (خوێندكار،
مامۆستا ،فەرمانبەر ،هەژار ،دەوڵەمەند ،ژنان ،پیاوان ،گەنج،
پیر ،خاوەن بڕوانامەو بێبڕوانامە) جگەلەوەی دەگەڕێتەوە
بۆ دواكەوتویی كۆمەڵگەی ك��وردی ل��ەرووی پێكهاتەی
سۆسیۆلۆژییەوە -لەهەمانكاتدا چ وەكو رووە دارای��ی و
مادییەكەی ،چ وەكو كارێكی چاولێكەری تەماشاكرا ،بەبێ
رەچاوكردنی پرەنسیپەكانی كۆمەڵگەی كوردی ،كە لە مێژە
پیادەی دەكات.
دیارە لەم نێوەنەدەشدا عەولەمە -بەتایبەتی ئینتەرنێت و
سەتەالیت و راگەیاندنی خۆرئاوا دەورێكی نێگەتیڤی لەسەر
كۆمەڵگەی كوردی و بەتایبەتی الوی كورد دانا.
بەنیشاندانی ئەوروپا ،وەكو فریادرەس و بەهەشتێكی
سەرزەمین بۆ بەشەریەت ،نغرۆبوونی الوی ك��ورد لەو
ئیعالمە بەبەرنامەی خۆرئاواو دواتریش ونبوونی گەنج و
الوی كورد ،واڵتانی جیهانی سێهەم لەناو شەپۆلی ئینتەرنێت
و تەكنەلۆژیای نوێ و پێشكەوتنی خۆرئاواو سەیركردنێكی
خود ،وەكو كائینێكی ونبوو شكستخواردووە -لەناو لیربالیزمی
پێشكەتووی خۆرئاوادا.
چوارەم :لەدەستدانی ئینتامی نیشتامنی و نەتەوەیی
یەكێك لەمەرجەكانی خۆشەویستی خاك و نیشتامن
ئینتیامبوونە ،بەاڵم كاتێك چەمكی ئینتیامبوون لەدەستدرا،
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ئیرت هیچ رایەڵەی پەیوەست نامێنێت لەنێوان فەرد و خاك
و هاواڵتی و نیشتامندا ،گشت ئەو بەها پیرۆزانە لەدەست
دەدرێت و بەرژەوەندی تاك جێگایان دەگرێتەوە.
ئەمەش كاتێك دەردەكەوێت ،وەكو رێبین هەردی دەڵێت:
مەترسی كۆچ لەوەدایە كە كۆچ دوورترین الدێی سەر سنوری
گرتۆتەوە ،كە ئەمەش مانای پەیوەست نەبوونی الوی كوردە
بەپیرۆزی و خۆشەویستی خاكەوە ،ئەویش بەتێگەیشنت لەو
راستیەی كە خۆشەویستی خاك و پەیوەستبوون الی خەڵكی
الدێ زیاترە تاخەڵكی ناو شارەكان.
بۆیە بەتێڕوانین لەهەرسێ خاڵەكانی پێشوو (خراپی باری
سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی) و سەیركردنی ئەوروپا
بەقەرەبووكردنی هەرسێ خاڵە خراپ و نێگەتیڤەی هەرێمی
كوردستان ،ئیرت گەنج لێرەوە بڕوا دەهێنێت بەلەدەستدانی
ئینتامیی حزبی و حكومی و نیشتامنی و نەتەوەیی،
لەدەستدانی گشت بەهاكانی پەیوەست بەو مەسەلەیەوە
(ئەم خاڵە زۆرینەی كۆچبەری كورد دەگرێتەوە!) ئەویش
بەتێڕوانین ل��ەخ �راپ تێگەیشنت ل��ەئ��ەوروپ��ا و بێزاری
لەكوردستان ،دواتریش گەیشنت بەلەدەستدانی ناسنامەی
خودبوون بەهاواڵتی ئەوروپا ،بگرە شانازی پێوەكردنی
لەسایەی كۆمەڵێك دەستكەوتی مادیدا!
چارەسەری كۆچ و ئەلتەرناتیڤی گونجاو
چۆن كۆمەڵێك خاڵامن دەستنیشانكرد ،وەكو فاكتەری
سەرەكی كۆچ كە ئەوروپا الی گەنجی كورد پاساوێكە بۆ
قەرەبووكردنەوەی خاڵە نێگەتیڤەكانی كوردستان و رەوشی
خراپی سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی.
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بەاڵم لەهەمانكاتدا ،پێویستییەكی بەدراسەیەكی فرە
رەهەند هەیە -چ لەبواری سایكۆلۆژی و سۆسیۆلۆژیەوە ،چ
لەبواری سیاسی و ئابوورییەوە ،ئەویش:
 -1بەدڵنیایكردنی الوی كورد لەبوونی فەزایەكی ئاشتی
و ئ��ازادی لەكوردستان ،رەوی��ن��ەوەی مۆتەكە و مەترسی
شەڕی ناوخۆ ،فەراهەمكردنی ئازادی تاك و دروستكردنی
كۆمەڵگەیەكی كراوەی پلورالیزم.
 -2بەهاندان بۆكۆچی پێچەوانە ،كە سەرەتاكەی
لەدەسەاڵتی كوردییەوە لەخود و خێزانەكانیانەوە پێكبێت
(بەبێ رەچ��اوك��ردن و پراكتیزەكردنی ئەم خاڵە پرۆسەی
راگرتنی و كۆچی پێچەوانەی ك��ورد) هەموو هەوڵێك،
وەكو فوكردنە لە رەشەبا ،چونكە ئیرت دەسەاڵتی كوردی
دەبێت تێبگات كە هاوواڵتییانی تۆراندووە ،بەو كارانەیی و
پێویستە كاری بەبەرنامە بكات ،نەك ئامادەگی تێدانەبێت
لەهیچ پرۆسەیەكی جەماوەری گشتگیردا قوربانی بدات
و لەهەمانكاتدا داوای چاكسازی كۆمەڵگەش بكات ،ئەوە
خەونێكی سەرابییە!
 -3چ��اك��س��ازی ل��ەژێ��رخ��ان��ی ئ��اب��ووری كوردستاندا
بەزیندوكردنەوەی پ��رۆژە ئابووریەكان ،هاندانی كەرتی
دەوڵەتی ،تایبەتی بۆكاركردن و دروستكردنی پرۆژەی نوێ و
گەورە بۆ وەگەرخستنی توانا جەستەیی و عەقڵیەكانی الوی
كورد.
 -4چارەسەركردنی بێكاری ،وەكو كێشەیەكی گەورەی
كۆمەڵگەی كوردی و وەڕسبوونی الوی كورد لەچاوەڕوانی
كات بەسەربردن ،لەبەرو قەالو سەرای شاری سلێامنی.
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بۆ وازهێنانی لە ئەلتەرناتیڤی بازاڕی كاری ئەوروپا بۆ
بژێوی خۆیی و خێزانەكەی ،توڕهەڵدانی بڕوانامەكەی
و دانانی كەسی شیاو لەشوێنی شیاو ،دەركردنی كەسی
نەگونجاو لەپۆستی حەساس و گەورەكاندا ،كە هاوكێشەكە
راست دەبێتەوە.
 -5گرنگیدان بە فەرهەنگ و بواری پەروەردە لەكاتێكدا
دەسەاڵتی كوردی ئامادەگی تێدایە مانگانە دەیان ملیۆن
دینار بداتە خەرجی رۆژنامەو گۆڤاری جۆراوجۆر ،بەاڵم
ئامادەی دانانی بەرنامەو پەیڕەوپڕۆگرامی پەروەردە و الوان
و فەرهەنگی و یاساكانی نییە.
 -6چ��ارەس��ەرك��ردن��ی كێشە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەك��ان و
هۆشیاركردنەوەی گەنج و الوی كورد ،كە نە خۆرئاوا ئەو
بەهەشتە چاوەڕوانكراوەیە و نەداهاتووش دەبێتە ژیانێكی
سەرمەدی ،بەاڵم بەچارەسەركردنی خاڵە نێگەتیڤەكانی
سەرەوە
لەئێستا تەنها دووس��اڵ پاش روخانی بەعس كۆچی
بەلێشاوی كورد ،دەستپێكردۆتەوە تەنها لەمانگی ئابی ()2006
داو لە شارۆچكەی دەربەندیخان ()200گەنج كۆچیكردووە،
ئەمەش دیسان مەترسیەكی ترە ،كە دەبێت چارەسەری بۆ
بدۆزێتەوە.
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ئەزموون و یاد

ناوی كتێب :ئەزمون و یاد
بابەت :بیرەوەریی
نوسەر :پشكۆ نەجمەدین
ساڵی چاپ2011 :
الپەڕە448 :
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ئەزموون و یاد ،یەكێكە لەو كتێبانەی باس لە رووداوەكانی
شۆڕشێك دەك��ات كە لە سەردەمانێكدا شۆڕش ئەركێكی
نیشتیامنی ،رزگاری و چینایەتی لە ئەستۆ دەگرێت ،بەاڵم
توشی دەیان كێشەو نەهامەتی دەبێتەوە.
شەڕی دەسەاڵت و فكرو ئایدۆلۆژیا لەدەوریەكداو شەڕی
ناوخۆ لەدەورەیەكی تردا.
هەفتاكان و هەشتاكان لەسەرتاسەری دنیادا رەوتی چەپ
و ماركسیست و دروستكردنی هێزو گروپی لەمشێوەیە مۆدێل
بوو ،كەزۆربەی گەالنی جیهانی سێهەم و واڵتانی گەشەكردو
و دواكەوتوو -بەبێ ئەوەی لەگەڵ واقیعەتی كۆمەڵگەدا
هەست ب��ەزەرورت��ی بكەن .سەرسەختانە بانگەشەیان
بۆدەكردو قوربانیشیان بۆدەدا ،دواتریش پشتیانتێكردو ئەو
تێزەیان وەكو پێویست جێبەجێ نەكرد.
ی.ن.ك ،وەكو هێزێكی ئەڵتەرناتیڤ لەوكاتەدا ،داینەمۆی
شۆڕش و خەباتێكی سەردەمیانە بەجەماوەری پێشكەوتوخواز
و چەكدار و خاوەن ئیامن و ئیرادەبوو -كە لەگەڵ بەعسی
فاشی و بەعسیزمی بەعس رووبەرووبۆوە .كەچونەوەبوو
بەگژ مەحاڵدا.
ئەزموون و یاد پێامن دەڵێت :یەكەم؛ كێشەو ملمالنێیەكانی
ن��او ح��زب لە كوردستان و (ی.ن.ك)ی����ش وەك��و یەكێك
لەوهێزە سەرەكیانە ،تائێستاش گیرۆدەی ئەم قەیرانانەن
و جیابوونەوەی گ��ۆڕان یەكێكە لەتازەترین قەیرانەكان.
كە بێگومان كاریگەری رووداوەكانی سی ساڵی راب��ردوو،
رووداوەكانی ناو (ئەزموون و یاد) تائێستاش لەسەر تاك و
سەركردەو حزبەكەو كۆمەڵگەش ماوە.
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دووەم :رووداوەكانی (ئەزموون و یاد) كەمرتین ئەزموونی
بەرهەمهێنانەوە بۆ حزبەكان .هەربۆیە دوای راپە ٍڕین ،شەڕی
ناوخۆ ،شەڕی هێزە سیاسییەكان ،ملمالنێیەكان و كێشە
بەردەوامەكان نەیتوانیوە ئەزموونەكانی رابردوو وەكو یاد
چاولێبكەین ،بەڵكو یادەكان زیاتر هانیداوین بۆئەزموونی
ملمالنێ كە كەس قازانجی نەكردووە.
سێهەم( :ئەزمون و یاد) مێژوویەكە لە رشتنی خوێنی
براكان لەشاخ ،بەاڵم لەشارەكانیش رووداوەك��ان دووبارەن،
بەشێكی زۆر لەشۆڕشگێڕ و قارەمانەكانی هێزە سیاسییەكان
لەم شەڕانەدا كوژراون.
كە نەخەونەكانیان هاتەدی ،نەبەو خەونەوە چەكیان
لەشان كردبوو ،وەاڵم بۆئەم كوشتنانە چییە؟ خێزان و
هاوسەرو ژن و منداڵەكانیان تاچەند گوزەرانیان باشرتەو
تاچەند شەهیدەكان و بنەماڵەكانیان خەونەكانیان هاتەدی؟
چ���وارەم :ئ��ەو ه��اوك��اری و پەیوەندییە قوڵەی نێوان
حزبەكانی باكورو خۆرهەاڵت لەگەڵ یەكێتیدا كاڵبۆتەوە-
بگرە گلەیشییان لەیەكێتی هەیە ،وەكو هاوپەیامنی دوێنێ و
خاوەنی دەسەاڵتی شاری ئەمڕۆ.
(ئەزموون و یاد) پێامندەڵێت پشتیوانی (ی.ن.ك) لە(حزبی
دیموكراتی كوردستان و كۆمەڵە) تەنانەت شەهیدبوونی
پێشمەرگەی یەكێتی لەپاڵ دیموكرات ،شەهیدبوونی
پێشمەرگەی كۆمەڵە لەپاڵ (ی.ن.ك) حیكایەتی دێرینی
هەیە -كەدەبێت ئەم ئەزموونەو یادە ،یادەوەریەكبێت بۆ
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بەردەوامی و هاوكاری ئەم دوو حزبە ،كە ئێستا خانوو-
ژیان و گوزەرانیان لەكۆیەو زڕگوێز هاوتای ژیان و گوزەرانی
یەكێتی سااڵنی هەشتاكانە لەزەڵێ و نۆكان و گوندەكان!
پێنجەم :ئەزموون و یاد ،پێامندەڵێت؛ هەڵوێست و مبادی
هەندێك سەركردەكانی یەكێتی و كۆمەڵەو لەوكاتەدا هێندە
بەقەناعەت و بەباوەڕو ئیامنەوە كاریانكردووە.
دەكرێت هەركێشەو ملمالنێیەكی حزبی لەرێگای
دیالۆگەو بگاتە چارەسەر.
شەشەم :پەنجە خستنەسەر خاڵێكی گرنگ لەئەزموون
و یاد ،پێشبینیكردن و بۆچوونی هەندێك لەسەركردەكانی
ئەوكات كە لە ئەزموون و یاد ناویان هاتووە -سەبارەت
بەحزبەكان.
فیكرو مەبدەئ و داهاتویان ،كە هەندێكیان پاش نزیكەی
بیست ساڵ راستەو راست وەكو خۆی دەرچ��وون ،ئەوەش
ئاماژەیەكی باشە كە هەر هێزێك وەك خۆی بناسین و
مامەڵەی لەگەڵدابكرێت.
حەوتەم :ئەزموون و یاد ،ملمالنێیەكی سەخت و خوێناوی
و پڕ لەكێشەو ملمالنێی حزبی و فكری ،بەتایبەتی ناو یەكێتی
دەگێڕێتەوە ،بەاڵم ئەوە یەكێتییە كە هەرخۆی رێگەدەدات
كتێبێك بەواقیعی لەسەر مێژوو ،مالنێیەكانی باڵوبكرێتەوە،
كە رەنگە تائێستا هیچ هێزێك رێگای نەدابێت لەمجۆرە
كتێبانەی لەسەری بنورسێت و چاپبكرێت.
بەاڵم ئاگادارم كاتی خۆی كتێبەكە رێگە بەچاپكردنی
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ن��ەدەدرا ،بەاڵم دوای��ی بەرپرسێكی (ی.ن.ك) وتی :رێگە
لەئازادی نوسەران مەگرن ،ئەوە درووشمی مام جەاللە كە
ئازادی بۆ نوسەران فەراهەمبكرێت.
دەمەوێت بڵێم هەرچاپكردنی كتێبەكە بۆخۆی مانای
سەملاندنی بوونی ئازادییە لەناو ئەم هێزەداو رەنگە ئەوەش
دەستكەوتێكی گەورەبێت.
جیالەوە بۆچوونی زۆر خەڵكم پرسی لەسەر كتێبە،
بۆچوونەكانی پشكۆ نەجمەدین .هەموویان بۆچوونیان وابوو
كە كتێبەكە بەوپەڕی راستگۆیی و واقیعی نورساوە ،بەتایبەت
كە پشكۆ بۆخۆشی لەناو رووداوەكاندا بووەو بەشێكبووە
لەملمالنێكە ،بەاڵم هەستناكرێت وەكو هەندێك لەوانەی
مێژوو دەنوسنەوە ،دەیانەوێت خۆیان بكەنە فریشتەو
پاڵەوان ،نەخێر ئەم رۆسۆیانە بیرەوەریەكان دەگێڕێتەوە
بێرتوش و خۆبە سۆپەرمانكردن -یان كردنی كەسێك بەقارەمان
و سۆپەرمان و شكاندنی كەسێكی تر.
بەپێی هەواڵێكی رەخنەی چاودێر (ئەزموون و یاد)ی
پشكۆ نەجمەدین پڕ فرۆشرتین كتێبی ساڵ بووە .ئەوەش
ماناو مەغزای زۆری هەیە كە دەبێت باشرت بخوێندرێتەوەو
دەرسی لێوەربگرێت ،بەشانازیش بۆ حزبەكەو سەركردەكانی
لەئێستادا بژمێردرێت -كەرێگە بەچاپكردنی دراوەو بدرێت.
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چاپكراوەكانی نووسەر
-1خوێندنەوەیەك بۆ مەسەلەی گۆڕانی سیاسی لەعیراقدا
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2003
-2تیرستان
(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2003
-3قەدەر
(شیعر) 2003
-4كورد لەئاڵوگۆڕانكارییەكانی عیراقدا
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2005
-5ئاشنایی بە ئەفالتوون
(پێشەكی و پێداچوونەوە) 2005
-6ئاشنایی بە ئەرستۆ
(پێشەكی و پێداچوونەوە) 2006
-7فایل
(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2006
-8یاداشتەكانی رۆژانی تەنیایی ،گابرێل گارسیا ماركیز
(پێشەكی و پێداچوونەوە) 2008
-9دۆكیومێنت
(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2008
-10رۆمانێك لەگفتوگۆدا – چەند دیدار سەبارەت بەشاری مۆسیقارە
سپیەكانی بەختیار عەلی
(دیدارو چاوپێكەوتن) 2006
-11كورد و قەیرانەكانی عیراق
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2008
-12دیدار لەگەڵ سێ شاعیری چەپی كوردستانی ئێران
(دیداری ئەدەبی) 2009
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-13لەئارێزەوە تا سازو زوڵفا
(دیدار و لێكۆڵینەوەی ئەدەبی) 2010
-14چاوەكانی باران
(شیعر) 2010
-15عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجین
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2011
-16كاتی دواین قسەیە
(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2011
-17مۆدێلی حزبایەتی لەكوردستان
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2011
-18لۆژیك ،ئەپستمۆلۆژیا ،میتافیزیك لە دیدیی فەلسەفیەو
(فەلسەفە) 2011
-19سەردەمی چاوەڕوانی
(شیعر) 2012
-20پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2012
-21قەقنەسێك بەسەر ئاویەرەوە
(دیدار لەگەڵ مەزهەری خالقی) 2012
-22شاهێنی ئاناوازا
(دیدار لەگەڵ عەبدوڵاڵ حەسەن زادە) 2012
-23گوڵە گەمنێكی قەرسیلی سەوز
(دیدار لەگەڵ نارس رەزازی) 2012
-24ملوانكەی شین ،دیوانی شیعری شەریف
(كۆكردنەوە و پێشەكی بەهاوبەشی لەگەڵ لوقامن رەئوف)(شیعر)
2013
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-25دیوانی بۆ ئازادی،
دیوانی شیعری مصلح شێخولئیسالمی (رێبوار) كۆكردنەوە و
ئامادەكردن وپێشەكی (شیعر) 2013
-26چۆن بۆت بدوێم
دیوانی شیعری ئەحمەد بازگر كۆكردنەوە و ئامادەكردن و پێشەكی،
(شیعر) 2013
-27رۆڵی یەكێتی لە دیموكراتیزەكردنی كۆمەڵگەی كوردستان
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2013
-28م��ەال بەختیار-گوتاری ئەنكەرە ،وەرچەرخانی هاوچەرخی
كوردایەتی
(وتاری سیاسی) 2013
-29پێگەی خۆرهەاڵتی كوردستان لە كۆنگرەی نەتەوەیدا
(دیدار و چاوپێكەوتن) 2013
 -30بەهاری عەرەبی و مەترسییەکانی فێندەمێنتالیزم
(سیاسی) 2015
 -31لە قەندیلەوە بۆ کۆبانی
(دیدار لەگەڵ جەمیل بایك هاوسەرۆكی  pkkو موراد قەرەیالن
ئەندامی کۆنسەی سەرۆکایەتی ( )pkkدیدار و چاوپێكەوتن) 2015
 -32هەژمونی پەکەکە دوای سەرهەڵدانی داعش
(سیاسی) 2015
 -33هەژموونی هیاللی شیعی لە خۆرهەڵـاتی ناوەڕاستدا
(سیاسی) 2015
 -34فاکت
(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2016
 -35داعش و میلیشیاکان
(سیاسی) 2016
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