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دةستثيَك
ئاخاوتن لة ئاستةنطي رةخنة و رةخنةطريي لة بواري ئةدةب و هونةری كوردييدا ،ئاخااوتنيَكي ناويَ نيياة .ضاونكة خويَناةر،
رةخنةطري كورديي هيَشتا نةطةيشتؤتة ئاسيت بريكردنةوةيةكي رةخنةيي ،بة هزركردني دةق .بةجمؤرة ئاةوةي كاة كيَشاةي
الوازيي و نةبووني رةخنة و رةخنةطريي كورديي ئالَؤزتر دةكا ،نائامادةيي بنةمايةكي ماريفيي و زانسيت رةخناةيي كورديياة.
بؤية ئاةوةي كاة رةخناةي كاورديي ضااوة ِريَي دةكااد ،لاة دايكةاووني رةخنةياةكي ئيدياليياة ،لةويَادا رةخناةطر باة دياديَكي
فرةدةنطييةوة مامةلَة لةطةلَ دةق و نووسةردا بكاد .ليَ هاوكااتيش ثيَويساتة ئاةو فرةدةنطاة رةخناةطرة ئامادةبوواناة لاةو
رةخنةيةدا دةست بة رةهةندي طفتوطؤكردن ،واتا دةنطي ئةوانيرت و جوانةيَذييةوة بطرن .ئةو تاةرزة رةخنةياة رةخناةطريَكي
خاوةن تيَطةيشتين بابةتةكي (ئؤبيَكتيظ) ي طةرةكة ،تاكوو ئةو نةريتة بااوة ،واتاا خاودي رةخناةطرتن لاة خاودي نووساةري
دةق و تاكدةنطيي تيَةشكيَنيَت .ليَرةوة رةخنةطري كورديي ،بة واتاي هزريين ئيَتيكي ليَظيناا ،،لاة دياداريَكي بيَثيَشامةرجدا
طفتوطؤيةكي ئاوةآل لة نيَوان دةق خودي خؤيدا بسازيَنيَت .لة كن ليَظينا ،مرؤ طةرةكاة لاة ئاسايت ئيَتيكييادا رةفتاار لةطاةلَ
ئةوانيرتدا بكاد .مارؤ طةرةكاة باة دةر لاة برِيااري ثيَشاوةخت ،باة دةر لاة واتااي طشاتاندن و بريكردنةوةياةكي ساةثيَنةر و
قالَةادارةوة ،رووخساار بةرانةاةر رووخساار باةويرت بطااد .لاةو ديادةوة رةخناةطر ئاةركي داثنيَؤساة و رةتكردنااةوةي دةق و
نووسةرةكةيةوة ،طةرةكة ضةشنة رةظةيةكي ئاوةآل لة دةقيَكي ئةدةبيي و هونةريي ثيَشاكة باة خويَناةر بكااد .باةجمؤرة
بة ريَطاي ئةو تةرزة رةخنةوة ثةيوةندييةكي ئاوةآل لة نيَوان دةق و رةخنةطردا ديَتة ئاراوة.
كةواتة كيَشةي سةرةكي رةخنة و رةخنةطري كورديي ،ويَرِاي نائامادةيي دابرِاني هزريي لة بونيااتي ذيانييادا ،قةتيسامانة لاة
تيَطةيشتنيَكي باو و ضةند ناويَكي ئةدةبييدا .بؤية رةخنةطري كورديي هيَندةي سةرقالَي طؤشاكردني خويَناةرة باة "زانيااريي
ساختة"  ،ثةسندان يان داثنيَؤسة نووسةر و سادةكردنةوةي دةقيَكي ئةدةبيي يان بةرهةميَكي هوناةريي ،ئةوةنادة ثةرؤشاي
هةلَكؤلَيَن و راظةكردني رةهةندةطةلة ئيَستيَتيكيي و هزرييةكاني جيهانة نويَيةكاني ناو زماني ئاةو دةقاة ئاةدةبيي و بةرهةماة
هونةرييةوة نيية .ئةمرِؤ ئةو ث َيرِةي كة بة رةخناةطريي كاورد نااوزةد دةكريَات ،بيَلطاة لاة ئةفرانادني طةنادةلَي هي اي تاري
بةرهةمنةهيَناوة .ئةو رةوشةي رةخنة بةشيَكة لة كؤي ئةو بريكردنةوة جةلَةبييةي كة لة بوارة جوداكاني ذيااني سياسايي
و كولتووريي ئيَمةدا باآلدةسنت.
بؤية ئاماجني ئاخاوتين نووسةري كورد لةماة ِر ئاساتةنطةكاني رةخناةي كوردييادا دابارِان نيياة لاةو ديكؤتاؤمي ،بريكردناةوة
باوانةي كة بةربةسانت لاة باةردةم ئاماادةبووني توانااي تاكةكةساة جياوازةكاان ،باةلَكوو لةماديو ئاةو ئاخاوتناناةوة هاةمان
ديكؤتااؤمي بةرهةمدةهيَننااةوة .ضااونكة زؤرينااةي نووسااةراني كااورد بااة ريَطااةي ئااةو تااةزرة رةخنااة باااوةوة ثايةكااةيان
بةدةستهيَناوة ،لةبؤية ئةو ضةسنة نووسةرة هةولَدةدا بة ريَطةي ئاةو ئاخاوتناناةوة هاةم خاؤي لاة بةرثرساياريي ئاةو دؤخاة
بيَةةهاكراوةي رةخنةي هونةريي و ئاةدةبيي كاورديي بدزيَتاةوة و هاةميش ئاةو نيطةرانيياةي كاة لاة ئاراداياة بيَةاةها بكااد.
ليَارةوة ياةكيَك لاة هؤكردةكاااني قةتيساماني بزاظاي نويَخااوازيي ئاةدةبيي و هوناةريي و داماالَيين كااورد لاة ويسايت ذيااانيَكي
شكؤمةند ،ثةيوةندي بةو ئاكارة رووالَةتيية و دوورِووييةي نووسةري كوردةوة هةية .بةجمؤرة لة كاتيَكادا ويَارِاي ئاةوةي كاة
خااودي شاااضري ،ضااريؤكوو ،نووسااةري كااورد نااةبووني ئااةو رةخنااة و رةخنااةطرة و ئااةو جااؤرة رةخنةيااةي كااة لااة ئاساايت
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ثةيوةنديية دؤستايةيي و دوذمنايةتييةكاندا لة ئاراداية بة طرفت دةزانن ،كةضي ئةمرِؤ لة هةموو كااد زيااتر هاةر خاودي ئاةو
شاضري ،ضريِؤكنوو ،و نووسةرة باوانةي ،كة باة هاؤي ئاةو دؤخاة سياسايي رؤشانةرييية نةريتييةياةوة بازارِياان باة هاةرِميَن
بااووة ،دةمرِاسااتيي ناوةناادة رؤشاانئيي و ئةدةبييااةكان دةكااةن .ئةمانااة ئااةو تااةرزة رةخنةيااةي كااة جمطيَااز و مااةينيي
شارضااييةتيي ،هاورِيَ ااييةتي و ثيزبثةرسااتيي هاندةرينااة ،ثااةرة ثيَاادةدةن و بااة قوولَكردنااةوةي ئااةو رةخنااة وابةسااتةيةوة
هةولَدةدةن هةتا هةتاييَ دةمرِاسيت زماني كورديي بن .بةردةوامةووني ئةو رةوشة كوشتين ويسايت جيااواز و دؤزيناةوةي
ئاسؤية نويَيةكاني داهيَنانة كة لة خودي زماندا ئامادةييان هةية تةظنيةهةظرت دةكا .باةلَيَ ،هاةر خاودي ئاةو تاةرزة نووساةرة
باآلدةستانةشن ،وةك سياسيية باآل دةستةكان ،دةخوازن نيطةراني خؤيان لةو دياردة طةندةلَةي رةخنة دةربئِن.
ئةمرِؤ سةرضاوةي بةردةواميي و قوولَةوونةوةي ئةو تةرزة رةخنة ثيَرِطريياةي كاورديي ،خاودي ئاةو شااضري ،ضاريِؤكنوو ،و
هونةرك ارانةن كة بة هؤي ئاةو تواناا ئابووريياة فرةواناةي كاة لاةو دوو ثيزباة دةساةآلتدارانةوة ثيَياان دةبةخشاريَ ،خؤياان
كردؤتة دةمرِاستيي ضاند و هونةري كورديي.
ئةمرِؤ يةكيَك لة ئاستةنطةكاني رةخنةي كورديي ،دياردةي بةرتينيدانة بة رةخنةطر و بةرِادانداني ثةسندانة .ئاةو دياردةياة ،
وةك رةنطدانةوةيةك لة نةرييت خ َينيَةكيي جظاكي كورد ،مانااي ئةوةياة كاة تاؤ ساةر باة ث َي ِريَاك لاةو ث َيرِاناة ناةبيت كاة باواري
ضاثةمةنيي و ناوةندة رؤشنةرييي و سياسييةكانيان تةنيوةتةوة ،كة ،باياة باة تواناا تاكةكةساييةكةد نااداد .دواجااريش
ئةو كةذ و هةواياة ناةك هاةر ويسات و ماةينيي داهيَنااني تااكةكةساةكاني دةمةةساتكردووة ،باةلَكوو زةميناةي فرةدةنطياي و
كيَةةركيَي ئةفراندنيشي لة زماني كورديي و ذياني جظاكييدا بيَةةها كردووة .ياةكيَك لاةو هؤكرداناةي كاة واي لاة مارؤي كاورد
كردوة كة ئةمرِؤ لة كوردستاندا ذياني لة بيَماناييدا بطوزةريَينَ ،باآلدةسيت ئةو هيَزة رؤشنةرييي ،سياسيي و ئاينيية كاة هاةر
يةكة و بة رؤلَي خؤيانةوة لة هةولَي ئةوةدان بووني هةموو تاكةكةسة جياواز و سةربةخؤكان خبةنة ذيَار ركيَفاي خواساتةكاني
خؤيانةوة .ئةطةر كةسيَكيش لةو خواستةي ئةو ثيَرِطةلة لة هيَزة رؤشنةرييي ،سياسايي و ئايينيياة ناةريتطرة يااخي باوو ،باة
طةمةي جياواز و شةرِي دةرووني خويَنتالَي دةكةن و لاة ذيااني جظاكادا تاوورِي هةلَادةدةن .دياارة ئاةو كةساايةتيية ئاالَؤز و
رةخنة جمطيَزييةي كة لة زماني كوردييادا بارةوي هةياة دياردةياةك نيياة لاةو كؤنتيَكساتة كورديياةوة باةدةر بيَات ،باةلَكوو
برِياردةري ثةيوةندي نيَوان رةخنةطر و دةقنووسي كورديية.
ليَرةوة ،وةك نةريتيَك لة خ َيلَ ،كتومت وةك ئاةوةي لاة ئاسايت سياساييدا دةطوزةريَات ،ئاةو نووساةر و شااضرية كاة ئاةمرِؤ
لةسةر ئةو ميَنتالة ثيزبيي و نةريتة خيَنيَةكييانةوة بةسةر بواري رؤشنةرييي كوردييةوة باندةسنت بة ريَطاي بةرتينياةوة باةناو
رةخنةطريي دةرويَش و ثةسندةرييان لة خؤيان كؤكردؤتةوة .هةر بؤية ئةمرِؤ ئةو طؤظار و رؤذناماة و وةشاانانةي كوردساتان
كة خودي ئةو نووسةر و شاضرية بةرتينيخؤر و بةرتينيسازة بةرِيَوةيان دةبةن ،تذين لةو تةرزة رةخناة باةرتينيخؤرة .باةجمؤرة
ئةمرِؤ زماني كورديي بؤ تة خاكيَك بؤ بةرهةمهيَناني ئةو ضةشنة نووسةر و شاضري و رةخنةطرة بةرتينيخوازة .لاةو ديادةوة ئاةو
ناوةندة ئةدةبيي و هونةرييةي كة ئةمرِؤ لة ئاراداية ،رةوتيَكي بةرتينيخوازة نةك نويَخواز.
ثةرؤشي ئةم كتيَةة لة دوو بةشدا ئةوةية ،بةشي يةكةم لة سةرةتادا وةك ثاشاخانيَك باؤ رةنطداناةوةي رةود و تيَوريياةكاني
ي وتاار وةك تيَطةيشاتنيَك باؤ
ي وتااري تياؤريي جيااواز ،كاة دةكريَات هاةر سا َ
رؤذئاوا لةسةر دؤخاي ئةدةبادا باة طشايت ،سا َ
ثةيوةندي فةلسةفة و ئةدةب-شيعر ،مؤديَرنيزم ،زمانساالريي و ثؤستمؤديَرنيزم فامةكريَن ،دةكاةم باة دةروازةياةك باؤ ئاةم
كتيَةة ،دواجاريش هةولَدةدةم لة وتارطةليَكي روانطةي جوداوة ،رةهةندةطةليَك لة باواري ئاةدةبيي و هوناةريي كاورديي راظاة
بكةم كة هةنووكة تيَيدا دةذيت .بةشي دووةميش ،ضونكة ضةمكي "كولتوور" رةهةنديَكي سةرةكيية لة هةموو نةتةوةياةك و
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خودي روانطاةكااان باؤ ئاةدةب و هوناةر ،بؤياة وةك دةرةوازةياةك ساةرةتا راظةياةك لاة ضاةمكي "كولتاوور" و كولتاووري
كورديي ثيَشكة دةكةم و دواجاريش دميةنيَك لة رةوشي موزيك ،طؤرانيي و تةالرسازيي شيدةكةمةوة.
ليَ ئةم كتيَةة نيازي نيية كؤمةلَيَك ريَنمايي و ئامؤذطاريي لةمةرِ ضييةتي رةخنة و ئةركي رةخنة ثيَشكة بة خويَناةر بكااد،
بةلَكوو مةبةسايت ئاةم كتيَةاة نيشاانداني ئاةو رةوشاة ئاالَؤزةي ئاةدةب و هوناةريي كورديياة كاة ب َيرِةخناةيي ياان رةخناةي
جمطيَزيي بةرهةمي هيَنااوة .باةجمؤرة ثاردة هاوبةشاةكاني ئاةم كؤوتاارة باة طؤهيَنااني ماةيل و ثةرؤشايةكي ئيَساتيَتكيي و
ئيَتيكيية بؤ تيَطةيشنت لة رةهةندة بةهادارةكاني ئةدةب و هونةردا كة ئاكاري ثيَرِطريي رةخنةطر بيَةةهايكردوون.
بة َليَ ،يةكيَك لةو كيشاانةي كاة وادةكاا رةخناةي كاورديي ،ذيااني جظااك ياان بريكردناةوةي كاورديي لاة بناةوةرِا ناةطؤ ِريَت،
شيَوازي نووسةر و هونةرمةندي كوردة لة طواستنةوةي ث رِث ارِ ياان رووكاة و ناةفامي ئاةو شايَواز ،تياؤريي و ضاةمكطةلة
رؤذئاوايي و بيانييانة بؤ ناو زماني كوردييةوة .طارفيت ئاةو شايَوازة لةوةداياة ،نووساةري كاورد تاةنيا وتةياةك ياان دةقيَاك،
تيكيَااك لااة ديااوة رووكةشااةكةي ئااةو ناااوكؤكيي ،تيااؤريي و ضااةمكطةلة دةطوازيَتااةوة .ئااةو تااةرزة لااة تيَطةيشااتنة تااةنيا
كاردانةوةيةكي رووكة

لةسةر ذياني نووسيين كوردييدا دروستدةكا نةك طؤرِانيَكي بنةرِةتي .دواجااريش ئاةو جاؤرة طؤرِاناة

رووكةشة دواي ماوةيةكي كورد نةك هةر قةتيسدةميَينَ و لة توانايدا نيية بفراذيَ ،بةلَكوو بة هاؤي ويَنيَةاووني ئاةو ئاراساتةوة
بةرتةكيَكي نةريتخوازانة ،دذة نويَخوازيي دةهيَنيَتةوة ئاراوة .ئةو دياردةياة يةكيَكاة لاة طرفتاة ساةرةكييةكاني ئاةزمووني
رؤشنةرييي كورديي.
دواجاريش ئاةوة ئاةركي خويَناةر ،رةخناةطري ناةوةي نويَياة كاة وةك دياردةياةكي ئاةم رؤذطاارة فارة رةهةناد و بزؤكاةوة،
نةوةيااةك كااة هااةلَطري ويسااتيكي نااويَي بةختااةوةريي و بةرهةمدارييااة ،هةولَةاادا دابرِانيَااك لااةو نةريتااة ويسااتكوذ و ضااةقيووة
دروستةكاد .دواي ئةمة  ،بة طرتنةبةري ريَطةيةكي نويَ ،ذيانيَكي جياواز و ئاوةآلتر بة زماني كوردييةوة بةةخشيَت.
بؤية ئةم كتيَةة دةمرِاسيت تاكة راستييةكي نةطوتراو ناكاد ،بةلَكوو دةخوازيَت لة راظةطةليَكي ئاوةآلدا ناوكؤيي لاة كاؤي ئاةو
ئاساتةنطةي رةخناةي كااورديي و ئاكامةكانيادا دياريةكااد .بؤيااة ئاةم كتيَةااة دةكريَات وةك اايشايَك لااة فرةدةنطاي راظااةيي
خبويَنريَتةوة.
ئةو وتارانةي كة هةر يةكة و بة شيَوازيي جيااوازةوة جةساتةي ئاةم كتيَةاة دةضاننةوة ،كاؤي دةناا و ئاراساتةي ثرساياري
كايةكاني زمانة كة رةخنة بةرهةمدةهيَنيَت نةك دةمرِسيت زمانيَك لة رةخنةدا دةكا .ئةطةر كؤي ثةيوةندي ئةو فارة دةنطاناة
بة ئاراستة جودايةكانيانةوة ،ئاكامطريييةك خبةمنيَيَنن ،ئةوكاد دةكريَ خويَنةريش ،دواي كؤتايي هيَنان بة خويَندناةوةي ئاةم
كتيَةة ،وةك دميةنيَكي موزاييك ،هةمةرةنطيةك لة تياؤريي و راظاةكردنئ ئاخااوتن و كردانادنئ ثرسايار و بةشادارييكردن و...
تاد ،سةيري بكاد .دواجاريش مةينيي ئةم كتيَةة ئةوةية ،كة خويَنةر دةكاريَ ضيَذيَك لة كاؤي ياان بةشايَك لاةو روانطاناةي كاة
ئةو رةهةندة موزاييكة ثيَكديَنيَت ،ب يَذيَ يان ب نيَتةوة .ئةطاةريش ئاةم كتيَةاة ئاةو كاردةي باؤ خويَناةر مةيساةر ناةكردبيَ،
باشرتين شيَوة ئةوةياة ،كاة خويَناةر دواي خويَندناةوةي كتيَةةكاة  ،ريَطااي خاؤي بطريَتةباةرئ باة خاؤي راظةياةك لاةو رةشاة
ئالَؤزةي رةخنةي كورديي بكاد كة ذياني ئةفراندني كورديي شةل و بيَويست كردووة.
هةندريَن
 /0229000ستؤكهؤمل
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زمان ئاسؤيةكة لة نيَوان ئامسان و زةوييدا
بةرايي
كاتيَك مرؤظ بة جوولَة دةكةويَ و بة دواي مالَنشينيَك دةطةرِيَ ،ئةو جووآلنةوةية وةك مةينييَكي مرؤظانة خؤي باةديار دةخااد.
مرؤظ بؤ ئةوةي بووني بةرجةستة بكاتةوة ،لةو مةينيةرِا هةولَدةدا خؤي بدؤزيَتةوة .ئةو ويستة بؤ دةركةوتن ،خؤي لة خؤيادا،
لة روح و توانسيت مرؤظدا جيَنشينة .ئةمة مرؤظ هاندةدا كة لة ذيااني خؤييادا بهزريَات .هازرينيش بازوان و ريَكردناة باةرةو
بوون .خودي بوون لة ريَطاي ئةو جووآلنةوةيةوة دةبيَتة هزرين .ئةو جوآلنةوةياة ،لاة ساةمتة هيَنيَةكيَيةكةيادا ،دةناا و ئااواز
ثاةرذ دةكاتاةوة .ئاكااامي ثةرذبووناةوةي ثرؤساةي ئااةو جوآلنةوةياة دةبيَتاة ثاةيظة .ثاةيظينيش طفتوطؤكردنااة لةطاةلَ ئااةو
دةوروبةرةي كة مرؤظي تيَيدا جيَنشاينة .لاةو دةوروبةرةشادا هاةموو ضةشانة شاتيَك هةياة و ئاةو شاتانة باؤ مارؤظ دةبناة
دةروازةيةك بؤ بانطهيَشتين مرؤظ.
طشت ئةمانة لةناو زماندا جيَنشينن و زمانيش بؤ خؤي ناوليَناني ئةو تشتانةية .بؤياة زماان مرؤظاة ،مارؤظيش زماناة .ضاونكة
ئةوة زمانة كة ذياني مرؤظ ويَنا دةكا.
ليَ لة ديدي خويَندنةوةي هايدطةرةوة خودي زمانة ،ئاةو ثرسايارة ئااوةآل دةكاتا ةوة كاة ضاؤن ئيَماة خؤماان لاة زماان نزياك
بكةينةوة؟ زمان ضؤن بوواان بينراو دةكا و بانطمان دةكا؟ دواجار زمان ضؤن دةدويَ؟
ليَرةوة بة خويَندنةوةي دةقيَكي هايدطةر "ريَطاي بةرةو زمانOn the way to language” /
www.dengekan.com
3/24/2012

6Page

هةولَدةدةم بؤ ئةو ثرسيارانة ،ويَرِاي بةرسظ و شرؤظة وتراوةكان ،رةهةنديَكي تر ئاوةآل بكةمةوة.
بؤ ئةوةي لةبةر ثةريَشاني هايدطةر زمان ،سادة نةبيَتةوة ،هةولَدةدةم لة بري دريَذدادرِي لة وشاة ،وةك هايدطاةر لاة كؤتاايي
كتيَةااي "نامااة لةساةر هومااانيزم" دا دةلَايَ :لااةو جيهاناة سااةختةي كاة ئيَسااتا لاة طؤرِادانااة ئاةوةي ثيَويسااتة" :كاةميَك لااة
فةلسةفةية ،بةآلم وريايةكي زيَدةتر لة هزرينئ كةمرتكردةوةي ئاةدةب باةآلم زيااتر دةساتثيَوةطرتن لاة ثيتاةكان" ،باة ضارِي
بدويَم ،يان دةست بة وشةوة بطرم.

زايالَةي بوونايةتي لة بيَدةنطي _ زماندا
شيعر زمان ختؤكة دةدا و ئةو زةويية لة ئاميَز دةطريَ ،هةروةك خؤي لة زةويرِا هاتةاايَ .بةماة شايعر زماان باة ئااوةآليي،
بيسرتاو و بينراو دةهيَنيَيَتةوة .لةويَدا ثةيظة شيعرييةكان دةبنة زمان كة زمان دةتوانيَ دوور لة نةوايةكاني لةبةرانةاةر خؤيادا،
هةست بةخؤي بكاد و خؤي بةيسيتَ .بة واتاي هايدطةريانة :ثةيظ وةك كاكنيَةي هةستكردن بةخؤي دةتوانيَ لة نيَاوان زةوي
و ئامساندا يارييةكاني ئاسؤ كراوةتر بكاد .ئاسؤ لة ريَطاي زمانةوة دةتوانيَ ئاوةآل بيَتةوة ،لةو ئاوةآل بوونةوةيةدا ،شاويَنيَك
بة مرؤظ دةبةخشيَت كة تيَيدا بذي .شويَنيش كؤتايي زةوي و سةرةتاي ئامسانة ،واتا مالَي جيهانة.
ي تااكوو لاةناو
بؤ ئةوةي زايالَةي زما ن وةك ثةيوةندييةك لاة نيَاوان زةوي و جيهاان خاؤي نيشاانةدا ،ئاةو زايالَةياة دةماانثيَك َ
ئيَمةدا جينشة بيَ و لة راطةياندنةكاني زماني رؤذانةدا دوورمان دةخاتةوة.
كاتيَااك زمااان بااؤ خااودي خااؤي دةطةرِيَتااةوة واتااا زمااان بااؤ ثايةكااةي خااؤي دةطةرِيَتااةوة ،كااة ئةمااة ثايااةي بااةناوكردن و
ئاوةآلكردنةوةي تشتةكانة وةك خؤيان.
هايدطةر لة هةستكردنةوة بة ناخي زةويي هةولَدةدا ثانتايي سروشت :بةرد ،درةخت ،بؤشايي و ئةو نةواية ويَآلناةي كاة ثارِن
لة دةنا ضرِبكاتةوة .ئةمانة هةمووي ،لة روانطةي ثرشنطي زماني هايدطةرةوة ،جؤرة خةلَوةتيَكة لة سيماي ذيانادا .ضاونكة
بةر لة هةموو تشتيَك شيعرييةد لة ريَطاي توانسيت بةناوكردني ثةيظةوة زمان رووندةكاتاةوة ،ئاةو توانساتة بةساةر شااضري و
زماندا دادةباريَ و شيعراندنيش ئاسيت ئةو توانسيت بةناوكردنة ثاياةدارتر دةكاا .باة واتاياةكي تار ،هايدطاةر باةجمؤرة ئةماة
شرؤظة دةكا" :رووخساري سروشيت زمان هةميشة بؤ ئيَمة ،تةنانةد لة كؤتايي زمانيشادا بايَ خاؤي باة بيناراوي دةنويَنيَات،
هةتا ئةو كاتةي كة ئيَمة بة شيَوةيةكي تةواو خؤمان بةو بريكردنةوةي كة ئيَمة ثيَشرت لةسةري ئاخاوتن دواوين و ئةوةي كاة
وتراوة نابةستينةوة ( ".رِيَطاي بةرةو زمان ،الثةرِة )000
زمان هةلَطري ميَذوو ،بوونيَكة لةو رةضةلَةكة ئاوةآليةي ،كة لة دةستثيَكدا شويَنةكةي بة مرؤظ بةخشي.
ي .بؤياة دةبايَ باة دواي شاويَنة
ي كة مرؤظ تاكاة بوونةوةريَكاة كاة لاة سانووريَكدا ئاؤقرة نااطر َ
ي بيَذ َ
ليَرةدا هايدطةر دةخواز َ
راستينةكةي خؤيدا بطةرِيت.
مرؤظ بة خ ؤي هةر لةو كاتةي كة دةساتيكرد باة ئاخاافنت و باةكار هيَنااني زماان ،ئاةو شاويَنة راساتينةي داهيَنااوة و لةطاة َل
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خؤيدا هةلَيطرتووة .واتا بة دربرِيين هايدطةر" :ليَرةدا ئةو ضةشنة "ثةيظاندن"ة تةنانةد بة سروشيت خؤشي ،باة ضةشانيَكي
طةوهةريي وةك داستانة ،ليَتيَطةيشنت نيية .رةنطاة ثةيظانادن باة شايَوازي جاؤرك تراكال لاة نيَاو رساتةكانةوة باةكار هاات َ.
" سةنطي دةستثيَوةطرتين دةربرِين لةو سةرضااوة شاينةدا؟ طةوهاةريي بووناياةتي زماان ثةيظاندناة/طوتناة وةك رووثيَاك لاة
نيشاندان .خاسنيَةتي ئةو ثةيظاندنة لة هةر هيَمايةك كة دةيةينة دروست نةكراوهئ باةلَكوو بنةضاةكةي هاةموو هيَماياةكان باة
ديار خستنة ،جا ئةو هيَمايانة كة لة نيَو هةر جؤرة وآلتي ثاشايةك و بؤ هةر مةبةستيَكيش بن دةكريَ هيَما بن"( ".ريَطااي
بةرةو زمان" الثةرِة)003 :
ي زماان باةو ثةيظاناةي كاة دةوتاريَن دةناا باآلو دةكاتاةوة .زماان ئاةو وشاانة
شويَن لة ئاخاوظتين مرؤظئ لة زماندا هةية .لا َ
دةبيَذيَ و بةدياريان دةخااد ،بيَدةنطيياةكان رووتدةكاتاةوة .ويَلاا بيَادةنطي روو دةكاتاة ئاخااوتن .دةباا لةطاةلَ هايدطاةردا
كؤثنيةي هةشتةم لة شيعري هؤلَدةرلة خبويَنينةوة:
"زيَرت ،لة سثيَدة و بةردةوامييةك،
ضونكة ئيَمة ئاخافنت بووين و طويَمان لة يةكرت دةبوو
مرؤظايةتي لةوة فيَر بووئ ليَ هةر بزانة بووين بة طؤراني".
("ريَطاي بةرةو زمان" ،لةثةرِة)035:
هايدطةر لةمةرِ ئةوة دةبيَذيَ" :زمان رةضةلَةكي شيعرة واتا ئةوة نةتةوةية كة بوون دةشيعريَنيَت .بة ثيَ ةوانة ئةوكاتاةي
شيعري مةزن دةستثيَدةكا طةليَك بة شيَوازي زمانةكةي لة ميَذوودا بة ديار دةكةويَ .طريَكييةكان باة هاؤي هؤمريؤساةوة ئاةو
شيعرييةتةيان ئةفراند و تاقيكردةوة .زمان وةك دابرِانيَك لة بوون ذياني ئاةواني ،وةك ويَنانادني دةساتثيَكيَك لاة بووناياةتي،
خةمآلند و نيشاندا" .طؤرطي شتاينةر ،دةروازةيةك بؤ هايدطةر" ،لةثةرِة)70 :
شيعراندن ئةو تشتانة بيناراو دةكاا كاة لاة زمااني رؤذاناةدا ثاةنا دةدريَان  ،ئاةو زماناةي كاة خاةلَك باؤ دةربارِيين خاؤي وةك
كةرةسيةك بةكاري دةهيَنيَت .وشة لة بةرهةمهيَناني تشاتةكاندا تواناادارة ،ئاةو توانساتة لاة زمااني كةرةساةدا نيياة ،باة
واتاي ماالرميَ :ئةوة شيعراندنة كة تشتةكان بة ديار دةخا ،هةروةك ئةوةي بؤ ساةرةتاي ساةرهةلَداني بطةرِيَتاةوة .هاةروةك
ئيَمة بؤ يةكةجمار بيَ كة ئةو تشتةمان بينيةايَ .ئةم طؤرِانة بةوة بةند نيية كة تشتةكان لةطةلَ وشاةدا باة دياار دةكاةون،
بةلَكوو بؤ ئةوةي لة سةرةتاوة توانسيت خؤي بدؤزيَتةوة ،ويَلا ريَطا بة ئاوةآل بوون دةدا.
ئةو ضةشنة وزةية لة خةيالَي ناوةكي شاضريةوة هةلَناقوولَيَ ،بةلَكوو ئةو وزةية لةو بة دياار خساتنة سةرضااوة دةطاريَ ،كاة
بةر لةوةي زمان بيَدةنا بيَ ،زةمينةي بؤ خؤشدةكريَ.
كةواتة مرؤظ لة ريَطاي زمانةوة ،بؤ ثةيظةكان خؤي ئاوةآل دةكاتةوة .ئةو ثةيظانة بووني مرؤظن .كاتيَك مرؤظ دةساتيكرد باة
ضيَكردني وشة و زمان هةروا لةرينةوةي بوونيش دةستيثيَكرد .واتاا ،باة دةربرِينيَكاي ديكاةي ضارِتر :كاتيَاك زماان دةثاةيظيَ
ئيَمة لة هةمان كاتدا طويَمان لة دةنطي بوون دةبيَ .بةجمؤرة طةوهةري مرؤظ لة زماندا ،كة مالَي خؤيةتي ،ئاشكرا دةبيَ.
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مرؤظ ،بة الي هايدطةرةوة ،طويَ بؤ بووني خؤي رادةديَريَ و بةمة لةساةر ئاةو بووناة وشايار دةبيَتاةوة .هاوكااد مارؤظ لاة
ئاخافتندا بوونايةتييةكةي دادةمةزريَينَ و ئاوةآل دةكاتةوة.
ليَرةدا ئيَمة دةتوانة بنيَيَة كة زمان ميَذووة ،هاةروا باة ثيَ ةوانةشاةوة .ضاونكة مارؤظ لاة رةضاةلَةكي خؤيادا ئاخافتناة و لاة
ريَطاي ئاخافتنيشةوة خؤي بة ديار دةخا .بةجمؤرة ميَذوو دةستثيَدةكا تاكوو لةناو زماني مرؤظادا باذي .باة واتااي هايدطاةر:
"ضونكة ريَطاي ميَذوو بةرةو زمان دياريكراوة ،ئةمة

هةر تةنيا لة دةستةواذةكاني زمان وةك خؤييدا نيية ،بةلَكوو زياتر باة

دةستةواذةطةليَك لة هةولَدان دياريدةكريَ بؤ ئةوةي ثيَناسةيةكي ميَذوويي لة تةواوي ميَذووي فراذاني هةماةكي رووثانيياةتي
مرؤظ و هةروا تاكطةرايةتييةكةي ثيَ بةةخشيَ"( ".ريَطاي بةرةو زمان" ،الثةرِة)008 :
ويَرِاي ئةمة زمان ضاوي بوونةئ واتا رؤناكي بوونة.
لة روانطةي روانيين هايدطاةرةوة باؤ زماان ،زماان دةبيَتا ة ما َليَاك ،ئةماة واتاا بواريَكماان باؤ ئاةو بووناة راساتينةية ئااوةآل
دةكاتةوة .بوون ئةفراندنيَكة بؤ ئةوةي مرؤظ بتوانيَتات ميَاذوو داماةزريَينَ .هاةر بؤياة وشاة ،وةك زمانناا ،ثيَناساةي دةكاا،
برييت نيية لة دةنا و هيَما ،بةلَكوو وشة بؤ نيشتةجيَ بووني مرؤظ لةسةر زةوةيدا سةرضاوةيةكي رةهةنديية.
لة طؤشةنيطاي ديدي ثةرؤشخؤرانةي هايدطةريانةوة بؤ زمان ،زماان دةبيَتاة رةضاةلَةكي شايعراندن ،كاة جياوازةكااني نيَاوان
جيهان و تشتةكان ،ئاوةآليي و كؤتاييةكان و هةروا لة نيَوان ثةشااردراو و ئاشاكراكراوةكان لاة خؤيادا كؤدةكاتاةوة .ضاونكة
ئةوة" :لة سروشيت زماندا بؤ ئةوةي دلَنيا بيَ ،كاة خاودي زماان لةويَادا تيَطةيشاتووانة ئاةو دلَنيايياةي دةساتةبةر كاردووة،
بةآلم دةستةبةر كردن لة تيَطةيشتين تشتيَكي ترة لةوةي كة زمان خؤي بيَ"( ".ريَطاي بةرةو زمان" ،لةثةرِة)009 :
بةجمؤرة خودي زمان ئاوةآليي و بةرهةلَدانة بؤ ئةوةي مرؤظ طويَي لة بانطكردن بيَ .هاوكاتيش مرؤظ فيَر بيَ ضؤن لاة جيهانادا
جيَنشة بيَ .هايدطةر لة كتيَةاي "ريَطاي بةرةو زمان"دا دةبيَذيَ" :لة دواجاردا ئيَمة خؤمان ئةو بوونةوةرةين كة لاة بارمانادا
هةية بثةيظة ،بؤية هاوكاد خاوةنةكاني دةساةآلتي ئاخاافنت ،خاوةناداريَكي دلَنياا ناة"( ".ريَطااي باةرةو زماان" ،الثاةرِة:
)004-003
بةجمؤرة دواجار ،ئةطةر ئيَستا زمان بؤ بوون و مرؤظ دامةزراندن بيَ ،كةواتة لة طةوهةري خؤيدا ،ئةوة شيعراندنة.
ي كاة مةترساييةك
ي ئاةوةمان لاة يااد با َ
ضونكة ئيَمة ثةز دة كةين لةسةر زمان وةك خؤي بثةيظة ،كةواتة هاوكاد ئيَمة دةبا َ
لةسااةر ئااةو ناوديَركردنااةدا هةيااة .ئااةوة ناوديَركردنااة كااة تشااتةكان بااة ديااار دةخااا و دةدؤزيَتااةوة ،ئااةو تشااتانةي كااة بااة
جوآلنةوةيةكي دؤستانة بةرةو الي ئيَمة ديَن تاكوو بيَنة ناو بووني جيهانةوة.
بة واتاي هايدطةر ،زمان جيَنشة بوونة لة جيهان و داهيَنانةوةي ئاةو جيهنانةياة باة ضةشانيَكي ناويَ ،ضةشانيَك كاة تاةواوي
نيَوةرِؤكةكةي بة مرؤظ بةةخشيَ.
بؤية كاتيَك زمان ئاسيت باآلي توانسيت خؤي دةثيَكيَ ئةوكاد ئةو توانستة بؤ ناخي مرؤظ دةنيَريَ و تذي دةكا لة روانينطاةل.
دواي ئةوة مرؤظ لةو جيهانةدا" ،هةبوونايةتي جيهان" خؤي دةبيينَ و ليَي تيَدةطا.
ليَرةدا ،لةم شويَنةدا ،ثاةيظ هيَماياةكي روود نيياة ،باةلَكوو رواناة و تيَطةيشاتنة ،ضاونكة طشات تيَطةيشاتنيَك تةرزيَكاة لاة
روانة و بينايي.
ليَاارةدا دةبياانة هايدطااةر وزةي ئاااوةآليي زمااان لااة ناااوديَرِكردني مةترسااي دةبينيَاات ،كااة وا لااة زمااان دةكااا بيَتااة ناااو
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"لؤطؤ/،ئاوةز"ةوة.
ئةوةي كة دةئاخظيَ مرؤظ نيية ،بةلَكوو ئةوة ئاخافتنة ،ئةمة ماناي ئةوة نيية كة هايدطةر نكؤلَي لاةوة بكااد كاة ئاخاافنت
مولَكي مرؤظة .لةمةرِ ئةوة هايدطةر دةبيَذيَ" :ئاخافنت دةئاخظيَ بؤ ئةوةي طشاتايةتي خاود كؤبكاتاةوة ،زرينطانةوةياةك باة
بيَدةنطي بةةخشيَ".
ئيَمة دةتوانة بنيَيَة ئةوة مرؤظة كة كؤكردنةوةي طشتايةتي خاودي داهيَنااوة .دواجااريش باة دةربارِين هايدطةريياناة ،مارؤظ
وةك بوونةوةريَك ئاخيَوةرة ،كاتيَك ئاخافنت بيَدةنا بووئ واتا بوو بة شيعراندن ،زمانيش بؤ ئيَمة دةئاخظيَ.

ذيَدةرةكان:
Martin Heidegger. 1982. ”On the way to language”, translated by Peter D. .0
.Hertz, Harper San Francisco
Martin Heidegger: 1996. ”Brev om humanismen” , ö versä ttning av Daniel .0
.Brinbaum och Sven-Olov Wallenstein, Bokfö rlaget Thales. Stockholm
.3

Steiner George: 1994, ”Martin Heidegger -En introduktoin”. Lund:

.Daifalos, P. 3
تيَةيين :ئةم وتارةم لة رةضةلَةكدا لة زانستطاي سؤدةرتؤرن ،بةشي فةلسةفة ،بؤ كؤرسيَكي تايةةد بة باباةتي "شايعرييةتي
وةرضااةرخان" سااةبارةد بااة هايدطااةر و شاايعر ،بااة زماااني سااويَدي ثيَشكةشااكردووة .هةلَةةتااة ئااةمرِؤ لااةناو بآلوكراوةكاااني
كوردييدا ،تشتطةليَكي زؤر لةمة ِر هايدطةر و شايعرييةد دةبيناريَن ،بؤياة منايش باة رةوام زاناي ،ثوختةياةك لاةم وتاارة ،كاة
سةرةجنامي دوو مانا طويَطرتن لة وانةي مامؤستا هايدطةرناساةكان و بةشادار باوون لاة سايَمينارةكانة ،باة زمااني كاورديي
ثيَشكة بكةمةوة.

ثؤستمؤديَرنيزم :خوديَكي نائامادة يان
دةقيَكي بيَمالَ
بةرايي
ديارة هةر لة كؤتاييةكاني نةوةدةكان و بة تايةةتيش دواي رووخاني رذيَمي بةضسييةوة ،باازارِة هةمةتاةرزةكاني جيهاانطريي
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بة شةثؤلطةليَك لة مؤدةكانييةوة كؤمةلَطاي كوردستانيان تةنيووة .يةكيَك لةو مؤدانةي كاة وةك بةشايَك لاةو باازارِةوة باووة
باباااةتي رووثاااةرِ و ويَاااردي ساااةر زاري نووساااةر و سياساااةتواني كاااوردةوة ،ضاااةمكي ثؤساااتمؤديَرنيزم ،ثاشااانويَطةريي و
فةينيةسووفطةليَكي ثؤستمؤديَرنيست بوون .ديارة زيَدةرِؤيي ناكاةين ئةطاةر بيَاذين ،كاة دواي ئاةوةي ئاةو ضاةمكة لاة خاودي
رؤذئاوادا كالَةؤوة ،ئةو ضةمكة

وةك هةر ضةمكيَكي ديكة ،جا ض لة رابردوو بيَ يان هةنووكةدا ،بيَ هيض طاؤرِانيَكي بونيااتيي

و بووني زةمينةيةكي رؤشنةرييي و جظاكييئ بايَ باووني ئامادةيياةكي ئاطاايي طشايتئ بايَ ئاورِداناةوة لاة ثيَداويساتةوونيَكي
رؤشنةرييي ،بيَ وةرطيَرِاني دةقطةليَك لة سةرضاوةكاني ئةو ضةمكة و راظةكردنيَكي خةمنيَيوي ئةو ناوكؤيياةي كاة ئاةو رةوتاة
هزريي و رؤشنئييةي بةرهةمهيَناوة ،لاة ذيااني رؤشانةرييي و سياسايي ئيَماةدا باة هاةرِميَن باوو .لاةوة برتازيَاة ،جيَطاةي
دؤشدامانة كاة ئاةو ضاةمكة هاةر ناةبوو باة ماؤدةي بآل وكاراوة رؤشانةريييةكان ،باةلَكوو باوو باة ماؤدةي الثاةرِةي ئؤرطااني
ثيزبةكانيش ،لة كاتيَكدا زؤرينةي ئةنداماني سياسيي و كاديراني ئةو ثيزبانة نةك هةر لةو ضةمكة بيَخةبةرن يان بة الياناةوة
طرنا نيية ،بةلَكوو ضةمكي مؤديَرنيزم و ئةوانيديكةشيان لة كن طرنا نيية.
هةر ضؤنيَك بيَ ،ليَرةدا نة مةبةستم ئةوةيةكة لة خولياكاني ئةو رةوتة رؤشنةرييية كةمةكةمةوة و نة طرفتةكاني ئاةو بونياتاة
رؤشنةرييية راظة بكةم .ليَ ليَرةدا دةكريَ ئاماذة بةوة بكةين ،كة ئيَمة دةبيَ خاوةن ئةو ئاطايية باة كاة هاةموو ديااردة و
مؤدةي شةثؤلة تيؤرييةكان ،هةروةك هةموو دياردةيةكي ديكةي زانستيي و بطرة دةقيَكايش باة دياديَكي رةخناةيي و ماةودا
وةرطرتنيَك ليَيانةوة خبويَنينةوة .بةهاي تيَطةيشنت لةوةداياة ،كاة ئيَماةي خويَناةر نةبيناة دينياي كتيَاب و ماؤدة هزريياةكان.
كةواتة ئةو كاتة ئيَمةي خويَنةر بة خؤمانة ،كة توانيمان طفتوطؤ ،ثرسايار و ثشاكنينةوةيةك بةرانةاةر ئاةو ديااردة هزرياي و
تيؤرييانة بةرهةمةهيَنة.
هةرضؤنيَك بيَ ،لةم نووسينةدا هةولَدةدةم لة روانطةياةكي بيَييةنيياةوة ويَناياةك لاة كاياةكاني ثؤساتمؤديَرنيزم لاة ئةدةبادا
اايشااةكةم .هةلَةةتااة بةناادة بابااةتي نويَطااةريي و ثاشاانويَطةريي وةك بةش ايَك لااة خويَناادني فةلسااةفةي خويَناادووة و ئااةو
نووسينة كورتينيةيةكي دةرةجنامي ئةو كارانةية كة لاة زانساتطا كااري لةساةر كاردووة .باةو ئوميَادةي ئاةو دةقاة وةك
ويَنايةك لة ثاشنويَطةريي ،بؤ خويَنةري ئةو بوارة جيَطةي طفتوطؤكردن و رةخنة بيَ.
ديارة لة كؤتاايي شةساتةكاندا طفتوطاؤي ثاشانويَطةريي (ثؤساتمؤديَرنيزم) لاة باواري هوناةر ،ئاةدةب و فةلساةفةدا باوو باة
بابةتيَكي بة هةرِميَن .ضةمكي ثاشنويَطةريي بة شيَوةي جوودا شارؤظة دةكاريَ ،كةضاي هاوكااتيش ئيَساتا فاامكردني ئاةو
ضااةمكة بااؤ زؤر خويَنااةر و نووسااةر ئاسااان نييااة .رةنطااة ئااةو فاارة شاارؤظةكاريية لااةو ضااةمكة ثةيوةناادي بااة دؤخااي
ثاشنويَطةرييةوة هةبيَ .ضونكة ئةو دؤخة ثاشنويَطةريية بة طومانةوة لاة ئااوةز و يةكاياةتي ياان باآلدةسايت دةرِوانايَ .هاةر
بؤيااة ئااةو تااةرزة طومانااةي ثاشاانويَطةريي طةيشااتة ئااةو ئاس اتةي كااة ئااةو راسااتيي و زانينااة طةردوونييااةي ،كااة نويَطااةريي
(مؤديَرنيزم) برِواي ثيَ هةبوو ،رةتةكاتةوة .هاوكاتيش ئةو ضةمكة هةميشة وةك ئاراساتةيةكي رةخناةيي باة دذي نويَطاةريي
فامدةكريَ.
ثاشنويَطةريي بة دذي ئاوةزطةرييةوة وةك شايَوازيَكي رضةشاكيَن باواري هوناةري تةنيياةوة .هاوكااتيش ثؤساتمؤديَرنيزم لاة
بواري تةالرسازييدا بة شيَوةيةكي تةواو رووبةرِووي تةكنيك بووةوة .هونةرمةند لاةو دؤخاة ثاشانويَطةرييةدا ضايرت بارِواي باة
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ديرؤك و جيهانيَكي كؤمةلَي نةماوةتةوة .دؤخي جوانناسي (ئيَستيَتيكا)ي ثاشنويَطةريي هةولَدةدا لاة سانووري نيَاوان كااد و
شااويَندا خااؤي رزطااار بكاااد .بااةجمؤرة ماارؤظ لااة هونااةري ثاشاانويَطةرييدا وةك كؤضااةريَك لااة دميةنااة هونةرييةكاناادا خااؤي
دةبينيَتةوة ،لةويَدا مرؤظ بة هؤي ئاطاييةكةيةوة بزواوةكةيةوة بةناو شيَوةكاندا اايشدةكريَ .هةلَةةتة ئةطاةر مارؤ ساةرجنةدا
ئةوة دةبيينَ كة لة كارة هونةريية ثاشنويَطةرييةكاندا سنوورةكاني نيَوان تاكةكة ،و دميةن و بطرة سانووريَكيش لاة نيَاوان
تاكةكة ،و هونةر نةماوةتةوة .ديارة هونةر كةذ و هةوايةك ساز دةكا كة مرؤ لةويَدا خؤي وةك كةسيَكي ديكة دةبينيَتةوة.

Jonathan Levine Gallery
وةك دةبيانة هونةرمةناديَكي وةك شايَري لايَظة( )Sherrie Levineباة هيَنااني ويَنةياةك لاة ساييةكانةوة ،ويَناة ياان
تابنيؤيةكي تةواو نويَ ساز دةكاتةوة .لة كن هونةرمةندة ثاشنويَطةرةكانةوة ،ويَنة بزؤكةكان ،ثيكاتةكاني هؤليوود و طاؤراني
هيث-هؤث ضةشنيَكة لة ويَنةي جيهانةكةيان.

Sherrie Levine - Cadeau (Sculptures
لاةو روانطةياةوة لاةو نووساينةدا هةولَادةدةم ،باة خويَندنةوةياةك لاة كتيَةةكاةي ساتيظة كؤناؤر (Stetven Connor
"كولتووري ثؤستمؤديَرنيسيت :دةروازةياةك باؤ تياؤريي ساةردةمي ثؤساتمؤديَردنPostmodernistic Culture: /

 ،)An Inteoduction to theories of the Postmodern era” (1997كاة سةرضااويةكي بةنرخاة باؤ
تيَطةيشنت لة ثؤستمؤديَرنيزم ،ويَناياةك لاةو ديارداناة اايشاةكةم كاة باة ساةردةمي ثؤساتمؤديَرن ثيَناساة دةكاريَن .لايَ لاة
بةراييدا ثيَويستة ثاشخانيَك بؤ ئةو سةردةمة ثؤستمؤديَرنة اايشةكةم .دواجاريش بة ثيَناساة كردنيَاك لاة هوناةر و ئاةدةب،
ئاكامطريييةك بؤ كؤي ئةو نووسينة دةضنمةوة.
ويَنايةك لة ثاشخاني ثاشنويَطةريي
ميَذووي فةلسةفةي نويَطةريي (مؤديَرن) لة هيَطل بة دواوة وةك ثرؤسةيةكي ميَذوويي لة واقيعي ذياني دةرِواناي .لاة روانطاةي
ئةو فةلسةفةوة ميَذوو ئاماجنيَكي هةية ،هةر بؤية بؤ ئةوةي مرؤ بتوانيَت ئةو رؤذطارةي خؤي فامةكااد ،دةباوو ئاةو دؤخاةي
كة تيَيدا دةذي تيَةطاد .لةو روانطةيةوة ديدي ريَذةطةرايي ميَذووي سةدةي نؤزدة ،كة ئةو ديدة جيهاانةيين رؤمانتياك ،لاة
طرميانةي كتيَةةكةي هؤسيَرل" ،فيَنؤميَنؤلؤطيي و تةنطذةي فةلساةفة" و هاةتا دةطاتاة هايدطاةر كاة لاة هاةولَي ئاةوةدا باوو
ميَتافيزكي رؤذئاوايي تيَكةشكيَنيَت ،بة دواي خؤي هيَنا .باةجمؤرة فؤكاؤ باة دياار دةكاةويَت و ئاةو ساةرة داوة ياان ثرؤساة
فةلساةفيية دةطريَتاة دةسات .دواجاااريش ليؤتاار قاوود دةبيَتاةوة و لاة كتيَةةكاةي "دؤخااي ثؤمساؤديَرنLa )0978(/
"condition postmoderneدا مالَئاوايي لة "داستانة مةزنةكان" دةكا.
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هةلَةةتة ئاةوة فةلساةفةي كانات باوو كاة دةروازةياةكي باؤ فةلساةفةي رؤشانطةريي و روانطةياةكي ناويَي باؤ تيَطةيشانت لاة
بوونناسي ئاوةآل كردةوة .كانت بؤ يةكةجمار بة شيَوةيةكي راشكاو وةك ثرؤسةيةكي ميَاذووي ضاةمكي رؤشانطةريي ثيَناساة
دةكا و دةنووسيَتةوة .لةويَوة بؤ يةكةجماريش ضاةمكي رؤشانطةريي دةبيَتاة هاوواتااي ئاطاايي مارؤظ لةساةر خاودي خؤيادا.
هاوكاتيش بؤ يةكةجمار لة كن كانتدا ئةو تيَهزرينة فةلسةفيية دةخويَنينةوة ،كة ضاؤن باوارة جووداكااني نويَطاةريي ثيَناساة
بكةين .بة واتايةكي ديكة :بؤ يةكةجمار كان ت ثيَماندةلَيَ ضاؤن فةلساةفة ،زانسات ،ئيَتياك ،سياساةد ،جوانناسايي و  ...تااد
ناسةكةين و ليَكلوودابكةينةوة.
لةو ديدةوة ثرسي رؤشنطةريي و ثةيوةندييةكاني بة ثرسي ذيربيَاذيي ،لؤطيكاةوة لاةوةدا ضارِ دةبيَتاةوة :دةبايَ ضاي بازا ؟
دةبيَ ضي بكةم؟ دةبيَ ض خواستيَكم هةبيَ؟ طشت ئةمانة لةوةوة سةرهةلَدةطرن :مرؤظ ضيية؟
بةجمؤرة كانت لة خةمي ئةوةدا بوو كة سانووري بوارةكااني فةلساةفة باة دياار خبااد .لةبؤياة هازري كانات باة فةلساةفةي
رةخنةيي ناوزةد دةكريَ .ئةو فةلسةفة رةخنةيياة مانااي ناةرييت فةلساةفةي ئاةو ناطةياةنيَ ،باةلَكوو ضاونكة فةلساةفةي
كانت سنوور و ريشةي بؤ وشةكااان ديارييكرد و دووتاي كردنةوة .بة واتايةكي روونرت :سنووري و ريشةي نيَاوان "رةخناة"
و "تةنطذة"ي دةستنيشانكرد.
دواجار ئةو ثرسيارةي كة نةوةي دواي كانت ثيَيةوة سةرقالَةوو :نويَطاةريي ضايية؟ ئاةو ساةردةمةي ئيَماة ضاي دةطةياةنيَ؟
ضؤن ئةو سةردةمة ناسةكةين؟ ئةو ثرسيارانة وةك بابةتيَك طشت فةلسةفةي رؤمانتيك ،لة شاينيةرةوة باة دواوة ساةرطةرم
دةكةن .لةو روانطةيةوة دةبا بزانة ئاخؤ ثرسيارةكاني ثاشنويَطةريي ضيية؟
سةردةمي رضةشكيَين ثاشنويَطةريي
لااة دةسااتثيَكدا و ااان ،كااة ثاشاانويَطةريي ثيَناسااةي هةمااةرةنطي بااؤ دةكااريَ .ماارؤ دةتااوانيَ لةمااةرِ ثيَناسااةي يةكةمااةوة،
ثاشنويَطةريي وةك دريَذبوونةوةياةك لاة ماؤديَرنيزم ،نويَطاةريي ساةير بكااد .ساةبارةد باة ثيَناساةي دووةميشاةوة دةكاريَ
ثاشنويَطةريي لة كؤي خولياكانيادا وةك دابرِانيَاك باة دذي نويَطاةريي ناساةكريَت .ساةبارةد باة ئاةدةب ساتيَظة كؤناؤر وةك
اوونةيةك لةو دابرِانة دةبيَذيَ " :هةرضةندة ئاةو جاؤرة نووساةرانة باة طشايت باة ثؤستمؤديَرنيسات نااوديَر دةكاريَن ،ئةطاةر
بةشي يةكةمي ئةو ئةدةبة ثؤستمؤديَرنيزمة ،كةواتة لة بري ئةوة مؤديَرنيزم رةتكاتةوة ،دةبايَ خااوةني ضةشانة رةخنةياةك
بيَ كة ثةيوةندي بة مؤديَرنيزماةوة هاةبيَ".

()0

ي وةك بةردةواميياةك لاة ثرؤساةي
هاوكااتيش ،باة واتااي هابرماساي ،دةكار َ

نويَطةريي سةيري ثاشنويَطةريي بكةين .هةر ضؤنيَك بيَ ،طشت ئةو ثيَناسة جياوازانة جةختكردنةوةيكن لة بووني تةنطذةياةك
لة سةردةمي نويَطةرييدا ،كة ئةمة ماناي بووني تةنطذةيةكة لة دؤخيَكي كولتووريي و جظاكييدا .ديارة ئةو تةنطذةية لاة
خودي بة خةونكردن و ئاوةزاندني نويَطةريي هةلَقووآلون.
ضونكة مؤديَرنيزم برِواي بة ئاوةزطةريي و ئاوةز هةية ،كة ئةمة بة واتايةكي ئةريَيت ،ويَناةي جيهاانيَكي ميكاانيكيي لةطاةلَ
خؤياادا دةهايَينَ و ب ارِواي بااة هؤؤةناادي ماارؤظيش دةب ايَ .لايَ لااة روانطااةي سااتيَظة كؤنااؤرةوة":هةرضااةندة لااة  0952و
0962ةكانةوة ضةمكي "ثؤستمؤديَرنيزم" لاة الي طاةليَك نووساةر باةكار دةهيَنارا ،كةضاي ثؤساتمؤديَرنيزم تاا ناوةرِاسايت
0972ةكان خؤي نةسةثاند .كاتيَك ئةو ضةمكة رةوايةتي خؤي وةرطرد ،دياردة جظاكيي و كولتووريية جياوازةكاان لاة نيَاو
بوارطاةليَكي ذيااان و ئةكادميييةكاناادا ،فةلسااةفة ،تةالرسااازيي ،خويَناادني فااينيم و بابااةتي ئةدةبياادا سااةخت بااوون و بااة دذي
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دةوةستانةوة )0( ".ئةوكاد ليؤتار لة كتيَةةكةي" ،دؤخي ثاشنويَطةريي"دا كؤتايي"داستانة مةزنةكان" رادةطةيةنيَ .ئةو باة
جؤريَاك نيَااوةرِؤكي كتيَةةكاةي طةآللَااة دةكاا كااة برِةنادة بايَ .ساتيَظة كؤنااؤر دةبيَاذيَ" :بةلَطااةي رةخنةييةكاةي ليؤتااار لااة
كتيَةةكةيدا باة دةوري كاردةي داساتان لاةناو طوتااريَكي زانساتيي و زانينادا دةخووليَتاةوة .باياةخي ئاةو وةك خاؤي زؤر لاة
زانياري زانسيت و ريَرةوي شيَوازةكانيدا نيية ،بةلَكوو لة شيَوةداية كاة ئاةو ضةشانة زانيااريي و ريَارِةوي شايَوازانة رةواياةتي

خؤيان وةربطرن يان رابطةيةنن )3(".كتيَةةكةي ليؤتار لة دوو تيَرِوانينادا ضارِ دةبيَتاةوة ،يةكاةم تيَارِوانة بةنادة باة ناةبووني
نزيكايةتييةكي هاوبة  ،بؤ اوونة خوا ،راسيت .دووةم تيَرِوانينيش ثيَي واية كة ضاوطةكاني زمان لة خودي خاؤي دةهازريَ.
لة روانطةي ليؤتارةوة رؤذ دواي كؤثيَرنيكؤ ،هةمان ئةو رؤذةي ثيَشرت نيية .لة كن ليؤتار ،ئاةوة بارِوا باووون باة ئااوةز كاة
مرؤظااي طةياناادة ديكتاااتؤري .بااةجمؤرة بااة ثيَااي خويَندنااةوةي كؤنااؤر لااة ليؤتااارةوة بؤمااان دةركااةود كااة" :راسااتييةكةي
مؤديَنيةكةي ليؤتار دوو قاد بة تاكرِةوييكردنة ضونكة هةردوو برِواكةي ئةو بةندن بة روانينيَك لةماةرِ دارِماانيَكي سةرتاساةري
لة ميَتا-داستانةكاندا ،لة طشت اليةك و بؤ هةميشة  ،ليَ هاوكاتيش بةندة باة برِواياةكي قةتيساماو و باة دةظاةريَكي دابارِاو

(( dominionلااة ميَتااا-داسااتانيَك بااةر لااةوةي كااة دؤخااي ثاشاانويَطةري سااةريهةلَدابيَ )4( ".لااة دياادي ليؤتااارةوة خااود
(سؤبذة) ،دةمرِاسيت ،واتا و راسيت سازيَنةري ئةلَقةبةندييةكة كة دةبايَ ليَكةث ارِين .تيَطةيشانت لاة خاود و تااكرِةوي ئااوةز
وةك مالَئاواييةك لة "داستانة مةزنةكان" و نويَنةراتييةكي بنةمايي (فؤندةميَنتال) خؤي دةنويَينَ و رةوايةتي كؤتايي ديَت.
لة هةمةةر ئةوةدا فةينيةسوويف ثؤستمؤديَرنيسيت ئةمريكي ري ارد رؤرتي ثيَي واية زماني يةكاتي زماني طشاتطريي مؤديَرنيتاة
ي راساتييةك دروساتةكاد .باةجمؤرة لاة ديادي
زمانيَكي ميَتا ،بان داستاني سازاند .باة الي رؤرتيياةوة هاةموو كاة ،دةتاوان َ
كؤنؤرةوة " رؤرتي ،وةك ئاشكراية ئةوةي قةبوولَة كة جياوازييةكي كولتووري هةية ،ئةو نكؤلَي لةوة دةكا كة ئاةو جياوازيياة
كولتوورييانة دةبنة هؤي سازاندني ضةشنة ثرينسيثطةلي جياواز كة نةكريَ ليَكطريَةدريَن".

()5

وةك بةردةوامييةك لةو ديدة رةخنةي ياة لاة هةمةاةر مؤديَرنيتاة و ئاوةزطةرييادا ،كؤمةلَناسايي ثؤلاؤني باة رةطاةز جوولةكاة،
سيطمؤند باومان برِواي واية كة هؤكردي كؤمةلَكوذيي جوولةكة و بة بريؤكراتيكردني كؤمةلَطا بةرهاةمي خاودي مؤديَرنيتةياة.
باومان ثيَي واية ،ئةو ذيارةي كة مؤديَرنيتة سازيكرد زةمينةي بؤ كؤمةلَكوذيي جوولةكاة و بريؤكراتاي رةخسااند كاة ئةماة
خؤي لاة خؤيادا ئاكااميَكي ضااوةرِوانكراو باوو .ئاكاامي ئاةو بريؤكراتيياة باوو باة تااكرِةويي ،رؤتاة و مرؤظاي لاة هةسايت
مرؤظايةتيدا دامالَي.
لااة كتيَةاااي "ئيَمااة لااة ثاشاانويَطةريي نيطااةرانة"دا دةبيَااذيَ ،كااة دةسااتثيَكي ثاشاانويَطةريي لااة طااةرِةكيَكي ئااةمريكادا
ي.
دةستيثيَكرد .لةو طةرِةكةدا خانووةك سازكرا كة نةدةطةي شتة زةوي ،ئةماة تااكوو ويَنةياةكي ئاساان باة بيناةر بةةخشا َ
ئةو خانووانة دةرطا و كنيينيطةليَكيان هةبوو كة تيَك وو بوون .لة بنةرِةتدا ئاةو خانوواناة ساازكران باؤ ئاةوةي رة ثيَسات و
سثي ثيَستةكان ثيَكةوة تيَياندا باذين .لاة ساالَي 0970دا دةساةآلتداران طشات ئاةو خانوواناناةيان رووخاناد .باةجمؤرة باة
واتاي باومان ،لةويَدا ثرؤذةي مؤديَرنيتيَت كؤتايي ثيَديَت .بة ديدي باوماان ،ئاطاايي و هاوئاهاةنطي دذةكاان ئاةوة دةطةياةنيَ
كة مرؤظةكان لة ياةكرت جيااوازن .ليَارةوة مرؤظاةكان باريتة لاة ضاوار جاؤر .لاة روانطاةي جاؤري يةكةماةوة هاةموو تشاتيَك
رووكةشة  ،جؤري دووةمي مرؤظ خؤي وةك طاةرِؤكيَك ويَناا دةكاا ،ئةماة بريتيياة لاة هةسايت بيَماالَيي و ئازاديياةكي رةهاا.
مرؤظي طةرِؤك هيض شويَنيَك بة مالَي خؤي ناازانيَ ،لةبؤياة هةميشاة لاة ساةفةرداية .جاؤري سايَيةمي ئاةو مرؤظاة بريتيياة لاة
مرؤظيَكي طةشت و طوزاريي ،ئةو جؤرة مرؤظة وةك طةشتكار ناخوازيَ لة شويَنةكةي خؤيدا بذي .ئةو مرؤظة هةميشة باة دواي
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تشيت نويَدا دةطةرِيَ و لة طةرِان و سوورِانداية .لة كن ئةو جؤرة مرؤظةدا مالَ بريتيية لة ضةشانة زينادانيَك .جاؤري ضاوارةمي
ئااةو مرؤظااة بريتييااة لااة مرؤظيَكااي طةمااةباز .ل ايَ مةبةساايت ئااةو مرؤظااة لااةو يارييااة دروسااتكردني كاريطااةريي نييااة و هاايض
ئاماجنيَكيشي نيية .دواجاريش باومان ثيَي واية ،كة مةرطي مرؤظ لة ديدي ثاشنويَطةرييةوة بة ميَادياوة طريَادراوة تااكوو ئاةو
مرؤظاة لااة ريَطاااي ميَاادياوة هةساات بااة نااةمري بكاااد ،كااة ئااةو نةمرييااة بااة سااةيركردني ناااوة ناسااراو و ثالَااةواني فااينيم و
سرتانةيَذةكانةوة دةستةبةر دةكا .هةر بؤية ئةو مرؤظة طةمةبازة هيض تشتيَك بة طرنا وةرناطريَت.
رةهةندي جوانناسي لة جيهاني ثاشنويَطةرييدا
ديارة وةك بينيمان بةرجةستةكردنةوةي ثاشنويَطةريي لة تاكة ثيَناسةكةيدا تشتيَكي ئاساان نيياة .هاةروةك ئاساانيش نيياة
ي بنيَايَة كاة نويَطاةرةكان ثيَياان واياة كاة لةماة ِر جيهاان و
كة نويَطةريي لة ثيَناسةيةكدا بةرجةستة بكةيناةوة .ليَارةدا دةكار َ
مرؤظدا تةنيا تاكة راستييةك هةية .ليَ ثاشنويَطةرةكان ،بة ثيَ اةوانةي نويَطاةرةكان ،ثيَياان واياة كاة هايض راساتييةك باووني
نيياة ياان راساايت تشاتيَكي باازواوة و فارة رةهةناادة .هاةر بؤياة ئااةو ديداناةي ثاشاانويَطةرةكان لاة كاان نويَطاةرةكان مايااةي
ورووذاندنة.
يةكيَك لة تابنيؤية ثاشنويَطةرييةكاني هونةرمةندي سويَدي ئرنيست بينيطريَن.
لةو ديدةوة هونةري نويَطةريي لاة ضوارضايَوةي يةكاتييةكادا فامادةكريَ ،لاة هةمةاةر ئةوةشادا تيَطةيشاتين ثاشانويَطةرةكان
بريتيية لة ويَنةيةكي ث رِ ث رِ و ليَكرتازاو ،لة يةكاتييةكدا جيَطةي نابيَتةوة .بة ديويَكي ديكةوة لة كن نويَطةرةكانادا هوناةر و
جوانناسي ئامادةييةكي بيَهاوتاي هةية .ليَ هونةري ثاشنويَطةريي بوونيَكي نائامادة ،ثةرادؤكس و بيَخاود دةناويَينَ .ساتيَظة
كؤنؤر لةمةرِ دةقي ثاشنويَطةرييةوة دةبيَذيَ كة " :ئةلَقاةي نيَاوان دةق و جيهااني ثاشانويَطةريي ليَك انراون ،ئةماة مانااي
سرِينةوةي دةق نيية تاكوو بتوانيَت بطةرِيَتةوة واقيعي خؤي ،بةلَكوو ئةوة ضرِيي و تؤكماةيي دةقطاةري ()textuellياة كاة
هةلَطري ئةو واقيعةية .كاتيَك ئةو واقيعة دةطاتة طوتاريَك ،بةجمؤرة تشتيَك بؤ ثةثةسان ناميَنيَتةوة كاة ثيَويسات بايَ نيَاوان
دةق و جيهان ثرِبكاتتةوة".

()6

تابنيؤي ثاشنويَطةرةكان ضةشنة وتةيةكي بيَنووسةرة .ويَنةي هونةريش بريتيية لة زمانيَك ،سيستةميَك لاة ئامااذة ،ريَزمانيَكاة
يان وةرضةرخانيَكي زمانةوانيية .ليَرةوة ئاماذة و هيَما لة تابنيؤيةكي ثاشنويَطةرييدا دةبيَ ضاةندان نااوكؤيي جيااوازي هاةبيَ.
هاوكاتيش لة تابنيؤيةكي ثاشنويَطةرييدا باريَكي ضؤل ئامادةيي هةية كة مارؤظ وةك ضةشانة نائامادةيياةك لاة واقيا دةتاوانيَ
تيَيدا بذي .لةويَدا تاابنيؤ ناطة ِريَتاةوة الي خاؤي ،باةلَكوو دةطة ِريَتاةوة الي جظااك ،ئاةو شاويَنةي كاة باووني هةياة .باةجمؤرة
دةكريَ دةقيَك يان تابنيؤيةك بة هؤي زجنريةيةك لة روانة و ويَنطةلاةوة وةك دةق و تابنيؤياةكي دانساقة بناويَنن ،كاة ئةماة
واتاي تةرزة رامانيَك لة ذيان و جيهاندا اايشدةكا.

تابنيؤي شيَوةكاري ثاشنويَطةري سويَدي ،ئرنيست بينيطريَن
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بؤ اوونة لة تابنيؤيةكدا كورسييةكي تةواو و ويَنةيةك لة هةمان كورساييةوة دةبيَاة ياريياةك لاة نيَوانيانادا دةساازيَنيَت .هاةر
بؤية فونكشؤناليزم لة بواري تةالرسازييدا وةك شيَوة و سازكردن بؤتة شيَوازيَكي بة هةرِميَن.
هةلَةةتة شاري مؤديَرن لةسةر بنةماي ئامانج و اليةني كردةيي ،ساكاريي و ئاوةزييدا سازكرا .وةليَ طو ان كة ثاشانويَطةريي
بااة طومانااةوة سااةيري ب ارِوا بااوون بااة ئاااوةز دةكااا كااة مااؤديَرنيزم و مؤديَرنيتااة برِوايااان ث ايَ هااةبوو .هاوكاااتيش لااة دياادي
ثاشنويَطةرييةوة نة راستييةكي رةها هةية و نة ناؤرم و شايَوازيَكي اووناةييش .هاوكااتيش لاة كان ثاشانويَطةرةكاندا ضاةند
راستيي هةية .لةبؤية ئةو بةهايانة هةموويان بة دذة شاري مؤديَرن فامدةكريَن.
لة روانطةي ثاشنويَطةرييةوة تاكوو ئةدةب بتوانيَت ئةزموونةكاني ذيان بةرجةستةبكاتةوة ،دةبيَ هةميشاة شايَواز و ميتاؤدي
نويَ تاقيةكاتةوة ضونكة ذيان هةميشاة لاة طاؤرِان داياة و رةهةندةطاةلي جاووداي هةياة .ساةبارةد باةوةوة ساتيَظة كؤناؤر
دةلَيَ " :رةنطاة وةك ئاةوةي كاة ئيَماة ضااوةرِوانيمان دةكارد ،كاة لةماةديو ئاةو ضةشانة ويَناكردناناةي كاة باةوة رازيياة باة

شيَوةكةي تيؤريطةليَك ئاورِ بؤ دواوة يان بؤ ثيَشةوة بدةنةوة لةمةرِ نووسيين ثاشنويَطةرييةوة رابطةياةنريَن )7(".لاة هةمةاةر
ي ساوود لاة شايَوازة جووداياةكاني ميَاذوو بةيانن و لاة دةقيَكادا ليَكياان
ئةوةدا ثاشنويَطةرةكان ثيَيان واياة كاة مارؤ دةتاوان َ
ي ئاةوة دةربرِينيَكاي دادايازم و ساورياليزم،
ي شايَوة دةربرِينيَاك باةكار بها َيينَ ،كاة دةكار َ
برتجنيَنن ،مرؤ لة دةقيَكدا دةتاوان َ
سومةوليزم و زماني رؤذانةيي بيَ و طشت ئةو شيَواز و دةربرِينانة تيَكةآلو بكاد و لة شيَواز و دةربرِيين هةماةجؤردا باةكاريان
بهيَينَ .ئةمة

لة كن ستيَظة كؤنؤر بريتيية لةوةي كة" :ثاشنويَطةريي باة ثيَ اةوانةي ديادي طةردوونطاةرايي نويَطةريياةوة،

هةستةوةريي ديَهاتي جيهاني ،كؤمسؤثؤليتزميَكي تةنزئاميَز (ئريؤني) ثيَشكة

دةكاا .ئةماة بواريَاك باؤ طةرِاناةوة باةرةو

مؤدة ،شيَواز و نةريتةكاني ئاوةزطةريي دةرِخسيَينَ )8(".بةجمؤرة بة واتاي ثاشنويَطةرةكان شايعريَك داهيَناانيَكي ئؤرطيناال،
رةسةن نيية .ضونكة ،وةك ثاشنويَطةرةكان دةلَيَن ،ئيَمة لة جيهانيَكدا دةذين كة تذيية لاة كؤثنياة دةرِبارِين و زمااني جيااواز،
هةر دةقيَكيش ثرِة لة وتة و زايةلَةي دةقةكاني ديكة .بة دةبرِينيَكي ديكة :دةقي ثاشنويَطةريي بريتيية لة دةقئاويَزاني .لاةو
روانطةيةوة ئةو تيَرِوانة لاة باواري هوناةردا ئاكامطريياةكي تايةاةتي هةياة" :هوناةري ثاشانويَطةريي وةك كؤنرتاساتيَك خاؤي
دةنويَينَ .تاكوو دان بة طشت توانا ،واتا كايةكاني هونةر بنريَت .بة ويسيت هونةرمةند و بينةرةوة ثيَكاةوة خاود (ساؤبذة) و
خوليا و ثةزي كاتيَكي مةودا دريَذ لة ئةميَز دةكةن".

()9

هةلَةةتة ثيَتشرت هونةر برِواي بة بابةد هةبوو .هونةري نويَطةريي لةسةر بنةماي تيؤريي ساز كرا ،ليَ ثاشنويَطةريي خوازرياار
و سازكردنةوةي هونةريَكي رةسةنة .هةموو دةق ،شايعر و رؤماانيَكي ناويَ ئااويَزاني طفتوطاؤكردن و تيَكاةآلوكردني ياةكرتن.
دةقي ثاشنويَطةريي هيض ضاوطةيةكي نيية ،وتة وةرطرياوةكان لة دةقة جياوازةكاندا دةبنة دةقيَكي تار و ئاةو دةقئاويَزانيياة
كاريطةريان لةسةر يةكرتدا هةية .لة تابنيؤيةكي ثاشانويَطةرييدا ،هوناةر و دةق كاريطاةريان لةساةر ياةكرتدا هةياة ،كاة ئاةمرِؤ
ئيَمة دةتوانة بة شيَوةيةكي طشيت لاة باواري ريكايم و راطةياندنةكانادا ئاةو ويَناياة بةيانة .مةبةسات لاةوة ئةوةياة كاة
ثةيامةكان يةكسةر كاريطةريي لةسةر مرؤظةكاندا دروست بكةن و بة ئاسانيش فامةكريَن.
هةلَةةد كاتيَك لة هةشتاكاندا شيعري ثاشنويَطةريي فراذا ،زؤرينةي رةخنةطراني ئةدةب باة دذي وةساتانةوة .لةويَادا بةشايَك
لةو رةخنةطرانةي ئةدةب ثيَيان وابوو كاة ئاةو ضةشانة شايعرة هاةلَطري نيَاوةرِؤك و يةكاتيياةكي باباةتي نيياة ،باةلَكوو ئاةو
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ضةشنة شيعرة دةخوازيَ بة شيَوازة جياواز و ثةرادؤكسة راشكاوةكانييةوة ثاية و دةسةآلتي زمان بةسةر واقيعدا بساةثيَينَ.
ئةو رةوتة شيعرة بةهرةي لة شةثؤلَة هزرييةكاني ثا بنةماطةريي و تيورييةكاني ذوليا كريستيظا لةماةرِ زمااني رةماةكيي و
منداآل نة و هةلَوةشانةوةطةريي ديَريدا و هزرظانة ثاشنويَطةرة فةرةنسييةكاني ديكةوة وةردةطرد.
ئةو مةينيةي ثاشنويَطةريي لة هةولَي ئةوةداية ،كة دابرِانيَك لةو منة رةسةنة ،توانسي زماناة دروساتةكاد ،كاة طواياة دةكااريَ
ويَنةيةكي راستينة لة واقيعادا بساازيَينَ .ضاونكة نويَطاةريي بارِواي باةوة هاةبوو و ثيَشاي واباوو كاة ئاةوة ئاةركي نووساةر و
هونةرمةندة كة ئةو رؤلَة راثةرِيَينَ .بة واتاي ثاشنويَطةرييةوة هونةرمةند و نووسةر دةبيَ ئيش لة زمان و ويَناة جياوازةكانادا
بكةن و ليَكيان هةلَةوةشيَننةوة دواجاريش شيعر و تابنيؤيةكي نويَيان ليَ ساز بكةن .بةجمؤرة خودي شااضري و هونةرمةناديش
دةبيَ وةك يةكرت رةخنةي خويَنةر و بيناةر قاةبوولَ بكاةن .كةواتاة كااري هونةرمةناد و نووساةر ليَك انينييةوةي دةقطاةل و
ويَنةطةلة بة زمانيَكي بزؤك ،كة ئةمة بوار بؤ راستييةكي نويَ لة واتا و هةستةكان دةرِةخسيَنن.
ي يةكاياةتي .ئاةو ياريياة لاة
هاوكاتيش لاة كان ثاشانويَطةرةكاندا دةناا لاة تابنيؤيةكادا ،بريتيياة لاة شايعر و واتاياةكي با َ
بةرهةميَكدا ،بة ديدي ثاشنويَطةرةكان ،لة نيَوةرِؤك طرينطرتة .لةبؤية دةبيَ خويَنةر يان بيناةر ساةرنج لاة زايةلَاة و تيَرِامااني
ئااةو يارييانااة لااة شاايعريَك يااان تابنيؤيةكاادا باادةن .ضااونكة لااة كاان ثاشاانويَطةرةكاندا ئااةو يارييانااة لااة تيَطةيتشاانت و كااؤي
وردةكارييةكاني ديكةي بةرهةميَكدا طرينطرتن.
وةك دةزانة ،كة نويَطةرةكان بة شيَوازي بةرهةمة هونةريي و ئةدةبةكاني خؤيانةوة فيَريان كردين كة دةبيَ وةك يةكاتيياةك
سةيري شيعر و تابنيؤيةك بكةين .ليَ ثاشنويَطةرةكان جيهانيَكي ئاوةآل سةيري دةق و تابنيؤ دةكةن ،كة لةويَدا مانا و ويَناةكان
ي نووساةري ثؤساتمؤديَرنيش وةك خاودي ضاةمكي هوناةر ئااوةآل بايَ.
بة شيَوةيةكي جياواز خؤيان دةنويَنن .هةر ب ؤية دةبا َ
بةآل م ويَرِاي ئةمة لة كن ثاشنويَطةرةكان هةموو تشتيَك تةرزة تيَطةيتشتنيَكي هونةريية ،كاة ئيَماة نااتوانة خؤماان لاةو
راستيية بدزينةوة .ئةمة دةبيَتة هؤي ئةوةي ،كة ئةطةر ئيَمة دةقيَاك بةرهاةمةهيَنة كةواتاة نااتوانة بانطةشاةي تشاتيَكي
نويَ ،يان كاريَكي رةسةن و جؤرة ويَنايةكي هونةري لة خؤماندا بنويَنة ،كة مرؤ لة نويَطةرييدا دةيتواني ئةوة رابطةيةنيَ.
بةجمؤرة ،وةك دةزانة ،كاة لاة بةراييادا ساةر دةماي ثاشانويَطةريي لاة باواري ئاةدةب و تاالرساازييدا ساةريهةلَدا .باةجمؤرة
متشااتومرِةكاني ثاشاانويَطةريي لااة بااواري هونااةردا كؤمااة َليَك ثرسااياري كيساايكي و جوانناساايي ورووذانااد ،بااؤ اوونااة
ثاشنويَطةريي ثرسي رياليزم ،هةستيَكي بااآل ي روثاي لةماة ِر ماناا ،ئاوةزطاةريي ،ضاةمكي كولتاووري تويَذطاةريي و ثساثؤرِي
هةلَوةشاندةوة .ليَارةوة دةكاريَ ثاشانويَط ةريي لاة باواري هوناةردا وةك ياخيةوونيَاك باة دذي ضاةمكي يةكاياةتي نويَطاةريي
خبويَنينةوة .ثاشنويَطةرةكان ثيَيان واية كة شيَوةي جوانناسايي ثاشانويَطةريي دلَناةوايي و رازيكردنيَاك باة خويَناةر و بيناةر
دةبةخشيَ .ليَ هاوكاتيش ثاشنويَطةريي لة دميةني خؤيدا وةك جوانناسييةكي بيَ شيَوة خاؤي دةناويَينَ .كةواتاة جوانناساي
ثاشنويَطةريي لة شيَوة ضيَذدارةكةيدا دلَنةواييةكي ناوةكيمان ثيَدةبةخشيَ ،كة ئةمة واماننييَدةكا لة ئيَستادا بذين.
ثاييزي 0227
ستؤكهؤمل
سةرضاوة:
www.dengekan.com
3/24/2012

17Page

 ,Steven connor, ”Postmodernist Cultur: An introduktion”, Oxford 1989 .0الثاةرِة
028.
 .0هةمان سةضارة ،ل6. :
 .3هةمان سةرضاوة ،ل08. :
 .4هةمان سةرضاوة ،ل36. :
 .5هةمان سةرضاوة ،ل37. :
 .6هةمان سةرضاوة ،ل007. :
 .7هةمان سةرضاوة ،ل028. :
 .8هةمان سةرضاوة ،ل89. :
 .9هةمان سةرضاوة ،ل.92 -89 :

ئاستةنطي ئاظانتطارديزم لة ئةدةبي كوردييدا
هةلَةةتة هةموو دياردة نويَطةرييةكاني رؤذئاوا ،لة ئةدةب ،هونةر ،شيعر ،هزرةوة بطارة هاةتا دةطاتاة باواري كؤمةآلياةتيي و
سياسيش خاوةن ضةمكطةل يان كؤدطةليَكة ،بيَ فامكردن لة رةهةند و سةرضاوةكاني ئةو ضةمكطةلة ئاسان نيية لةو ديااردة
نويَطةرييااة تيَةطااةين .هااةر بؤيااة يااةكيَك لااة ئاسااتةنطة سااةرةكييةكاني رؤشاانةرييي كااورديي ئةوةيااة كااة بااة شاايَوةيةكي
ساايتةماتيكي تؤكمااةوة لااة بااوار و ئاسااتة جوودايااةكاني ئااةدةبي ،رةخنةسااازيي ،هزريااي ،كؤمةآليااةتي و سياسااييةوة ،ئااةو
دةستةواذانةي بة زماني كورديي ثيَناسة و شرؤظة نةكردووة ،بةلَكوو زماني كورديي تةنيا لاة ثاالَ وةرطيَارِان و نووسايندا باة
شيَوةيةكي الوةكيي و سةرثيَيةوة ئةو ضةمكانةي بةكارهيَناوة .لةبؤية رةنطة لة ئاكامي ئاةو جاؤرة بةكارهيَناناة نازانسايت و
ئالَؤزييةدا ،رةهةندةكاني خودي نويَطةريي لة زماني كوردييدا لة هةموو ئاست و بوارةكاندا باة نيوةضانيَيي و كارض و كاليَياةوة
بةكار بهيَنريَن .دواجاريش بة هؤي ئةو جؤرة طواستنةوة نالةبار و رووكةشييةوة نويَطاةريي ناةيتوانيووة وةرضاةرخيَنةرانيَكي
بنةرِةتي يان رضةشكيَين لة ثانتايي رؤشنةرييي كوردييدا دروست بكاد و ئاسؤي جيهانيَكي نويَ بة زماني كورديي بةةخشيَ.
لااةو روانطةيااةوة دةبياانة دةسااتةواذةيةكي وةك " / Avantgardeئاظانتطااارد" ،دةسااتةواذةيةكة لااة ناااوكؤيي ئااةدةبي
نويَطةريدا رةهةندي خؤي هةية .ليَ ئةوةندةي ئيَمة ئاطامان ليَ بيَ ئةو دةستةواذةية لة زماني كوردييدا ئامادةيياةكي رؤشان
يان خةمنيَيَووي نيية .بة كورتي ضةمكي "ئاظانتطارد" لة بنةرِتادا وشةيةكي دووانةياة و دةضايَتةوة ساةر وشاةي "ئاظانات"ي
فةرةنسي ،كة واتاي بةرانةةر يان ثيَشرت دةطةيةنيَ" ،طارد"يش مانااي ثاساةوان دةطةياةنيَ و لاة بناةرِةتادا وةك ضاةمكيَكي
ساةربازي باةو لةشااكرة تايةةتيياناة دةوتارا كااة لاة بةرانةاةر كااةذاوةي لةشاكريَكي طاةورةتردا كاريااان اايشاكردني مارشااي
سةربازي بوو ،واتا ئةو كؤمةلَة سةربازة ب ووكةي كة ريَطايان بؤ كةذاوةي لةشكرة طةورةكان خؤشدةكرد .بةآلم ئةو ضاةمكة
لة بواري ميَذووي هونةرييدا ئاماذةيةكة بؤ جياكردنةوةي ئةو شيَوة و ضاالكيية هونةرياناةي كاة لاة طةرماةي شاةرِي يةكاةمي
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جيهانيدا بةناوي دادايزم ،فتوريزم و سورياليزم لة ئارادا بوون.
ي كاة ثرؤساةي ماؤديَرنيزمي رؤذئااوا
بةجمؤرة "ئاظانتطارد" وةك ضةمكيَكي ميَاذوويي باة واتااي نويَكردناةوة باةكار دةهيَنار َ
بةرهةمهيَنةري بوو .ئةو ضةمكة لة خاودي خؤيادا وةك جيهنانةينيياةك خوليااي دابرِانيَاك باوو لاة روانطاة باوةكااني ئةدةبادا.
لةوة

زياتر ،ئةو ضةمكة وةك وةرضةرخانيَك لة هةولَي ئةوة دا بوو كاة بوارةكااني ئاةدةب ،تاةكنيك و زانسات بتةنيَتاةوة و

ثةيوةنديية كؤمةآل يةتياةكان هةلَوةشايَنيَتةوة و ئاكاارة بااوة قةتيساماوةكان ساةرةو ذيَار بكاتاةوة .هاةر بؤياة ئاةو ضاةمكة
هةلَطري بريؤكةي ئاييندةيةك بوو كة لةويَدا طةردوونيَكي باشرت بؤ ذيان و مرؤظ و داهيَنان دةستةبةر بكاد .بة واتايةكي ديكاة
ي.
ي باة مارؤظ و داهيَناان بةةخشا َ
ئةو دةستةواذةية خةوني بة جيهاانيَكي اوونةيياةوة دةبايين كاة لةويَادا رووخسااريَكي ناو َ
لةبؤية ضةمكي "ئاظانتطارد" كاكنيَةي مؤديَرنيزم و مؤديَرنييتة بةرجةستة دةكاتةوة.
وةليَ ويَرِاي ئةوةي كة ئةو ضةمكة بةندة بة سةدةي بيستةوة ،كةضي هةتا ئةمرِؤ لاة باواري هوناةر و ئةدةبادا خةماةكاني
بريؤكاةي "ئاظانتطاارد" لاة بارةو داياة .باةجمؤرة بريؤكااةي "ئاظانتطاارد" هاةلَطري رةهةناديَكي بيَكؤتايياةئ خاةمي داهيَنااان
هةميشة رمانادني جيهانة ينيياة باوةكاناة ،ياان كاردةي رضةشاكيَنيي و نويَكردناةوةي روثاي ئةفراندناة .كةواتاة باةهاي ئاةو
ضةمكة لةوةدا ضرِ دةبيَتةوة كة هونةر و هونةرمةندئ شيعر و شاضريئ ئةفراندن و ئةفريَناةر تااكوو هةميشاة ذياانيَكي ناويَ باة
ئةفراندن بةةخشيَ ،ئةركي ئةوةية هةميشة لة شؤرِشيَكي بةردةوامدا بايَ .لةبؤياة لاة تاةواوي ساةدةي بيساتةم و ئيَستاشادا
ضااةمكي "ئاظانتطااارد" هةميشااة بااة ضااةندان واتااا و ش ايَوة شاارؤظة كااراوة .ئاشااكراية لااةم رؤذطااارةي ئيَسااتاماندا كااة بااة
"ثؤستمؤديَرنيزم" ناوديَر دةكريَ ،بؤ اوونة لة زمانيَكي وةك ساويَدييدا ،ويَارِاي نووساة و وةرطيَرِاناي وتارطاةل و كتيَةطاةل
لةمةرِ ئةو ضةمكةوة ،هةميشة لة زؤربةي طؤظارة هونةريي و ئةدةبييةكاندا ئامادةيي هةية.
لةو ناوكؤيياةوة ئيَماة كاتيَاك ساةبارةد باة ضاةمكي "ئاظانتطاارد" دةدويَاة ،نااتوانة ئامااذة باة داهيَناةريَكي وةك مارسال
دؤؤان نةكةين ،كة وةك ئاظانتطارديَك بةهايةكي تايةةتي خؤي هةية .هاوكااتيش ،باؤ اووناة ،ئاظانتطاردطاةليَكي نويَطاةريي
دةسااتةذيَري وةك (كنييَميَناات طرينةاااري) ئااةمريكيي و سياسااييةكي ماركيساايت ئاظانتطااةردي وةك (ثيَتااةر بورطااةر) ،كااة لااة
ثرؤساةي مااؤديَرنيزم و مؤديَرنيتيَتاادا رؤلَيَكااي طرنطيااان هاةبووة .هاوكاااتيش ذان فرانسااوا ليؤتااار و بؤدليااارد بااوون وةك دوو
فيَنيةسوويف ثؤستمؤديَرنيست لة بواري فةلسةفة و هونةردا رؤلَيَكي طرنطيان هةبوو لة جؤشداني طفتوطؤيةكاني "ئاظانتطارد".
هةلَةةتة ئةمرِؤ لة بواري طفتوطؤيةكاني "ئاظانتطارد"دا ،راظكردنةكةي والتةر بينياامة باؤ شااضرييَكي وةك باؤدليَر ،كاة باة
دةستثيَكي ثرؤسةي ماؤديَرنيزم دةذميَاردريَ ،وةك سةرضااوةيةكي باةهادار ساةير دةكاريَ .هاةروا بريؤكاةكاني بيَنياامة باة
راظةكردني فؤتؤطرافييةكاني بيستةكان و شةستةكاني كولتووريي هؤمؤ (هاورةطةزبازةكان) لة سةدةي بيساتةوة باة ميتاؤدة
هةلَوةشاندنةوةطةراكةييةوة زيَرت رةهةندي ئاظانتطارديانةي بةرجةستة كردةوة.
ليَاارةدا ئيَمااة مةبةسااتمان نييااة تااةواوي ئااةو طفتوطااؤ و بةرهةمااة طرنطانااةي ئةظانتطارديسااتةكان تاااو تااويَ بكااةين ،بااةلَكوو
مةبةستمانة بةو دةروازة خيَرايةوة سةرجني خويَنةر و نووسةري كورد بؤ بةهاي ئةو ضةمكة طرنطاةي ثرؤساةي ماؤديَرنيزم و
مؤديَرنيتااةي رؤذئاااوا ك ايَش بكااةين .ليَاارةوة بااؤ ئااةوةي بتااوانة ،بااة جؤريَااك لااة جؤرةكااان ،ثةيوةندييااةك لااة نيَااوان بزاظااة
ي ئامااذة باةو هةولَطةلاة شايعريي ،رؤشانةرييي،
نويَخوازةكاني ئةدةبي كاوردي و ضاةمكي "ئاظانتطاارد" سااز بكاةين ،دةكار َ
سياساايي و كؤمةآليةتييااةكاني سااي و ضاانيةكاني سااةدةي بيسااتةم باادةين .هااةروةك دةزانااة شاايعري كااوردي لااة ضاال و
ثةجنايةكاني سةدةي بيساتةمدا باة ط شايت لاة هةولَاة شايعرييةكاني ثريةميَارد ،شايَي ناووري ،طاؤران و دواجااريش كاماةران
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موكرييةوة نويَكردنةوةيةكي وةرضةرخيَنةري بة خؤيةوة بيين .ئةو وةرضةرخانة لاة شايعري كوردييادا دةرهاويَشاتةي ئاةو
بزاظة رؤشنةرييي و سياسيانة بوو كة خؤي لة ضاةند طؤظاار و ضااثةمةني بةرجةساتة دةكاردةوة .ليَارةدا دةكاريَ ئامااذة باة
هةولَة دلَسؤزانةكاني ضاثةمةني ثوزني موكرياني و ثريةميَردي نةمر بكةين .هاوكاتيش خولياية رؤشانةرييي و سياساييةكاني
دلَداري شاضري ،ئةمة زةكي بةط ،رة فيق ثينيمي ،ئةمحةد بةطي ساثيَةقران جةميل سائيب و ضاةند رؤشانةرييي كاوردي ئاةو
سةردةمة بكةين ،كة وةك ثاشخانيَك بؤ ئةو ئاكامطرييية شايعريي و رؤشانةرييية ،رؤ َليَكاي طرنطياان هاةبوو لاة نويَكردناةوةي
رؤشنةرييي كوردييدا و ئاسؤيةكي نويَيان بة روانيين بريكردنةوةي كوردي بةخشي.
بةجمؤرة لة ثةفتايةكاني سةدةي بيساتةمدا ئاةو رةوتاة نويَطةريياة لاة زمااني كوردييادا لاة "روانطاة" و ئاةو طروثاناةي تار
رةنطيدايةوة كة خولياي نويَكردنةوةي شيعري كوردي بوون .هاوكاتيش ئةو ساةردةمة لاة باواريَكي بةرتةساكدا وةك هاةولَيَك
بؤ طواستنةوةي شيعري سوريالي و داداييانة لةناو شيعري كورديدا هاتة ئارايةوة .هةلَةةتة ضةمكي "ئاظانتطارد" لة رؤذئااوادا
ي لاة جيهااني كورديادا ،ويَارِاي ئاةوةي كاة هوناةر باة طشايت و هوناةري
لة بواري هونةردا ئامادةييةكي بةرضاوي هةياة ،وةلا َ
شيَوةكاريش بة تايةةتي سةري هةلَدا ،كةضي لة بواري رةخنةي كورديادا باباةتي هوناةر طرنطاي ثيَناةدرا .باةجمؤرة جيَطاةي
سةرجنة ،رةخنةي كورديي بة طشيت ،وةك هاوتةريةيَك لاةو هةولَاة نوطةريياناةي شايعر و هوناةري كاورديي ،ناةيتواني بةيَتاة
دياردةيةك بؤ بةرجةستة كردنةوة و هاويَر كردني ئاستة جوودايةكاني ئةو خولياية نويَطةرايانة لة زماني كوردييدا.
بيَطومان رةنطة شةرمين ثرؤسةي ئةو "ئاظانتطارد"يية لة زماني كوردييدا ،باؤ ئاةو دوو روويياةي كاة شااضري و هونةرمةناد و
رؤشنةرييي كوردي هةلَطرينة بطةرِيَتةوة :شاضري و هونةرمةندي كوردي ،لةاليةكةوة ،هةلَطري بانطةشاةي نويَكردناةوةي شايعر
ي دةبينن ،لة الياةكي ديكةشاةوة ،باة هاؤي خاؤ بةساتنةوةيان ياان وابةساتةيي
و هونةري كوردية يان خةون بة ذيانيَكي نو َ
شاضري و داهيَنةري كوردي بة نةريتة باوة قةتيسماوةكان ،ئةوكاد و ئيَستا  ،ناةيانتوانيووة دابرِانيَكاي وةرضاةرخيَنةرانة لاة
زمان و ئاسؤي بريكردنةوةي كورديدا دروست بكةن .ضونكة وةك لة سةرةتادا ئاماذةمان ثيَكرد ،لاة ساةردةمي ماؤديَرنيزم و
ثؤستمؤديَرنيزميشدا ،خولياي سةرةكي ضةمكي "ئاظانتطارد" ،دابرِاندني جيهاانةيين ئةفرانادن و مارؤظ باوو لاة نةريتاة بااو و
قةتيسماوةكاندا .هةر بؤية بزاظي ئاظانتطاردطةرايي هةر لة سةرةتايةكاني سةدةي بيستةوة هةتا شةستةكان تاواني كؤماةلَيَك
ثرنساايث و نااةرييت باااو لااة بااواري ئةفراناادني هونااةريي و ئااةدةبي بااة تايةااةتي و رؤشاانةرييي بااة طشاايت هةلَوةش ايَنيَتةوة و
دواجاريش روانطةيةكي نويَ بة جيهانةيين مرؤظي رؤذئاوايي بةخشيَ ،كة هةنووكة بة طؤرِ و جؤشةوة لة نوكردنةوةداية.
هةر ضؤنيَك بيَ ئةو بزاظة نويَطةرايية لة زماني كوردييدا بة هةمان ئاست لاة هةشاتايةكان ،ناةوةدةكان و دواي ناةوةدةكانيش
ي ئاةو رةوتاة هةميشاة باة ئامادةياةكي شاةرمان يااان
لاة هاةولَي نوكردناةوةي زماان و جيهاانةيين مرؤظاي كورديادا باووة ،لا َ
ثةراويَزكراوي هةبووة/هةية.
كةواتااة دةكااريَ لااة روانطااةي ضااةمكي "ئاظانتطااارد"ييااةوة بيَااذين ،ئااةو هااؤكردة سااةرةكيانةي كااة وايااانكردووة ئااةو بزاظااة
نويَطةرايانة لة زماني كوردييدا ئةو دابرِانة وةرضةرخيَنةر و رضةشكيَنة لاة ذيااني كاورددا دروسات نةكاةن ،ناةبووني بزاظيَكاي
خاةمنيَيو و تؤكماةي وةرط َيرِاناي ئاةو سةرضااوة طارنا و ساةرةكيانةي بزاظاة شايعريي ،هوناةريي و رةخنةياة نويَطةريياةكاني
رؤذئاواية .بةجمؤرة زماني كاوردييي ،باة هاؤي وابةساتة باووني باة زمااني ضاةرةبي و فارساييةوة ،لاة ئاساتيَكي ث ارِاو ياان
نيوةضنيَدا ئةو بزاظة نويَطةرايانةي ناسيووة .ليَرةوة يةكيَك لة ئاستةنطة سةرةكييةكاني بزاظي نويَطةريي كاوردي ،سةرضااوةية
 هةرةوةك طوتاري نةتةوايةتي كورديش دةرطريي هةمان طرفتة .-هةر بؤية طارفيت رؤشانةرييي كاوردي ،باة تايةاةتيش لاةثةفتايةكانةوة تاكوو ئاةمرِؤ  ،السااييكردنةوةي رووي دةرةكاي و دةسايت دووةماي ،ناةك قاووآليي و سةرضااوةكاني ،ئاةو
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بزاظة رؤشنةريانةي دةرةوةي خؤيةتي .ئةم دياردةية بؤتة ضةشنة نةريتيَكي رةطئاذؤي نووسةري كاورد .لاةو روانطةياةوة،
ئةطةر خويَنةري وريا سةرنج لة دؤخي رؤشنةرييي دواي نةوةدةكان و ئيَساتاي بادا طارفيت ئاةو الساييكردنةوة و رووكةشايية
بةدي دةكا .هاوكااتيش ياةكيَك لاة نيشاانةكاني الوازي ئاةو خولياياة ئاةدةبي و رؤشانةريييانة ،ناةبووني رةوتيَكاي ثوختاةي
رةخنةساازيية .كةواتااة ئةوكاتاة بزاظااي "ئاظانتطاارد"ي كااوردي دةتاوانيَ وةرضااةرخان و دابرِانيَكاي ريشااةيي لةطاةلَ نةريتااة
باوةكان دروست بكاد ،كة زمانة كوردييةكةي بوو بة سةرضاوةيةك بؤ ئةو بزاظة مااريفيي و خولياياة نويَطةريياةكاني خاؤي و
رؤذئااااوا .هاوكااااتيش بزاظاااي رةخنةسااازييةكي كاااارا و زانسااايت ،وةك هاوتةريةياااةك لةطاااةلَ بزاظاااي ئةفرانااادة ئاااةدةبي و
هونةرييةكاندا ،لة ثرؤسةيةكي ئارستةكراوي سيستةماتيكيدا ئةو وةرضةرخانة سةرتاسةريية بةرجةستة بكاتةوة.

تيَبيين :شايةني طوتنة ،ئيَمة لةم وتارةدا بة مةبةست ناوي ئةو طرووثاناةي ترماان فاةرامؤ ناةكردووة كاة لاة نووسايين
كوردي بة نويَخواز ناوديَر دةكريَن ،بةلَكوو هةولَمانداوة وةك دياردةيةك ئاماذةياةكي خيَارا باة ضاةند اوونةياةك باةو رةود و
دياااردة نويَخوازيانااةي كااورديي بكااةين .بااة بؤضااووني ماان ،ئااةو رةوتااة نويَخوازانااةي دواي ئااةزمووني طااؤران ،هااةر لااة
ثةفتايةكانةوة ه ةتا ئةمرِؤ  ،ويَرِاي ئامادةيي طورِ و جؤشي نويَخوازيي لاة ساةرةتاي نووساينطةليَكي ئاةو طرووثاناةوة ،لايَ
هي يان رضةشكيَن نةبوون/نة .ئةو نويَكارييةي كة ئةو طرووثانة لاة باواري شايعر ،ئاةدةب باة طشايت ئةجنامياناداوة ،تاةنيا
شيَوة و رووكةشي بووة و نةبوونةتة ئاسؤيةك بؤ وةرضةرخاندني كاياةي داهيَناان لاة زماان و ذيااني كوردييادا .باة واتاياةكي
ديكة :ئةو دياردة رؤشنةريييانةي كة ض خودي ئاةو ئاةو نووساةر ،شااضريانة و ض رةخناةطراني الياةنطر باة "داهيَنااني ناويَ"
ناااوزةدي دةكااةن ،لااة نويَكردنةوةيااةكي رووكةشااييةوة نةبوونةتااة نويَكردنةوةيااةكي ناااوةكيي .هةلَةةتااة ئااةوة ئااةركي
ليَكؤلَةرةكاني زانستطاية كة راظةكاريي و ليَكؤلَينةوةي فرة رةهةند لةسةر ئةو بابةتة بكةن .وةكي ديش ئيَماة لاة داهااتوودا،
ئةطةر كاد و طورِاح بوارمان بدةن ،دةطةرِيَينةوة سةر ئةو بابةتة.
ثيَرِطريي رةخنةطر :ئةفراندني طةندةلَي
هةنديَك جار خويَندنةوةي كتيَةيَك يان دةقيَاك ساوودمةندتر و ضايَذدارترة لاة نووساة لاة بارةياةوة .هاوكااتيش دةكاريَ زؤر
ي خويَندناةوةي كتيَةيَاك باة قاةد رةخناةطرتن ليَاي
جاران ثةيوةندي لة نيَوان رةخنةطر و كتيَةدا بة ثيَ اةوانةوة بيَات :دةكار َ
دذوار بيَاات .دةكااريَ رةخنااةطر ،كااة مةبةسااتمان خويَنااةري هؤشياريشااة ،تواناااي تيَطةيشااتين لااة كتيَةيَكاادا زياااتر ب ايَ ،ل ايَ
هاوكاتيش دةكريَ راظةكردني رةخنةطر مةبةسيت خودي نووسةري كتيَةةكة

هةلَةتة بكاد .ليَرةوة طةماةكردن باة ثاةيظ و

ضةمكةكان لة اليةن رةخنةطرةوة كاريَكي مةتريسدارة ،وةليَ هاوكاتيش دةكريَ ئةو ياريكردنة ماياةي سةرجنكيَشاانيش بايَ.
ضونكة خودي ثرؤسةي نووسة ضةشنة دؤستاييةكة لةطةلَ وشاة و ئاوآلكردناةوةي رةهةنادة ناديارةكااني .لايَ ئاةوة مانااي
ي دةسااتثيَوةطرتنةي رةخنااةطر لةطااة َل ضااةمكةكان و ثةسااندانة جةلَةبييةكااةي بةيَتااة
ئااةوة نييااة كااة ئااةو يارييكردنااة باا َ
سةرطيَذكردني خويَنةر .رةنطة رةخنةطر لةو ياريانةدا نةتوانيَ ئةو مةبةستة بةرجةستة بكاتةوة كة نووسةر طةرةكيةتي.
ي هاةلَطري قوورسااييئ واتاياةكي
لةو روانطةيةوة نووسيين رةخنةيةك يان كتيَةيَكي ضاك لةساةر باباةتيَك ياان دةقيَاك ،دةبا َ
زيندوو بيَت .خويَنةري وريا ،خودان ضيَذ ،بة جؤشةوة ئةو جاؤرة رةخناة و كتيَةاة دةخويَنيَتاةوة .مةساتمان لاة كتيَةيَكاي
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ضاكدا :لة يةكاتييةكدا هةلَطري باباةتيَكي دلَفا ِريَنئ ريَنيشاانداني خويَناةرة باةرةو طاةردوونيَكي ناديااري ويَنااكراوي هوناةري،
ضنينةوةي ثيَشهاتيَكي ذيان و رةهةندة ثةنهانةكاني مرؤظ .هةروةك كتيَةيَكي خراثيش ،بريتيياة لاة زماان ،شايَواز ،باباةتيَكي
بيَتام ،زارقةلَةةلَغي ،ثيَوةنانيَكي بيَةنةما لة ويَناكردني بابةتيَكدا .بة كورتي كتيَةيَك كة هيض رةسةنايةتييةكي تيَدا ناةبيَ و باة
زمانيَكي لةرزؤك نووسرا بيَ .هةلَةةتة ئيَمة لة نووسيين كوردييدا رؤذانة ئةو تةرزة بؤضوونة دوذيَن ،جنيَاو ئاميَزاناة ناةك هاةر
لة باارةي دةقاي نووساةر و شااضرية الو و "نةناساراو" ةكانادا دةخويَنيَناةوة ،باةلَكوو لةماة ِر دةقاةكاني نووساةر و شااضرية
"ناسراو"ةكانيش دةبيستة و دةخويَنينةوة.
ليَرةوة ئةركي "رةخنةطر"ي كوردي( ،كة هاةموومان باة طوماانة لاة ناسانامةكةي ،لايَ وةك طرميانةياةك ويَناةي دةكاةين)،
ئةوةية نة هيَندة لة روانطةيةكي هةمةطرييي ،طؤترةيياةوة بةرهاةمي ئاةو نووساةرانة داثنيَؤسايَ ،كاة باة جمطيَازي خاؤي ياان
هاوثيَرِي خؤي نيية ،نةك لة ئاسيت داهيَنانةوة ،كة كاةيفي ثيَناياةد ،ناة ئةوةنادة  ،باة هاؤي دةرويَشاايةتي ،هاوشااريي و
هاوثيَرِييةوة ،بة ثيَوةناانيَكي ماةينيكوذةوة بةرهةماةكاني باة "تاكاة داهيَناان"ي كاورديي ،بنارخيَينَ .دياارة ئاةو دوو شايَوة
ليَكدذة ،كرؤكي ئةو بةناو رةخنةسازيية كورديية ثيَكدةهيَنن .هةر بؤية مرؤ بة دةطمةن رةخنةيةك لةسةر كتيَةيَاك ،شايعريَك،
رؤمانيَك ،بةرهةميَكي هونةريي دةخويَنيَتةوة كة ناضاري بكااد باة تاساةوة بيخويَنيَتاةوة .وةلايَ هاوكااتيش ئيَماة خويَناةر و
نووسةرطةليَكمان هةية كة شاطرديَكي شةيداي ئةو دوو شيَوة رةخنةية دوذيَن و ثةسةندةرةن.
ئةمة ضونكة هيَشتا دةستاويَذ و كةلَكةلَةي ئةو رةخنةية ،لاة ساةليقة و ياةكيبيين و داخاراوي روثاي خيَالَ و ثيزبيياةوة،
خؤراك وةردةطريَ .بؤية خويَنةر لةمديو زؤرينةي ئةو رةخنةيةدا ،مةينيي اليةنطرييي و خاودزالَيي ياان طتشاتطرييي ،سارِينةوة
و دةظةراندني نووسةر دةناسيَتةوة .لةوة

زياتر ،ئةو رةخنةطرانة ،وةك ضةشنة هاظرِكيَيةك لةطةلَ يةكرتدا ،تاةنيا ساةرقالَن

بة طةرمكردني ئةو شةرِة رةخنة ليَكدذة ،ثياهةلَدان و ليَكرتازاندني ثةيوةنديية رؤشنةرييي و ئاةو نووساةرانةي ،كاة وةك دوو
ثيَرِ ،هةريةكة و لة دةظةريَكدا باآلدةسيت بة هةرِميَنن .ليَ بة دةطمةن ئةو رةخناةطرة توانيووياةتي دةنطيَكاي ناديااري ناويَ،
نووسةريَكي "نةناسراو" ئاشكرا بكاد ،يان لةسةر دةقيَك بنووسيَ كة جياوازة لةو شايَوازة بااو و دةقطرتاووةي ئاةمرِؤ .ئاةو
قةتيسمانةي رةخنةطري كورد لاةو سانوورة بااوةدا هؤكردطاةليَكي هةياة :باؤ اووناة ،ويَارِاي ئاةو فرضاكطرتنة رةطئاذؤياةي
رةخنةطر بة نةرييت خيَلَ و ئاكار ميَطةلييةي ثيزبايةتييةوة ،كة بريتيياة لاة ئااويَزان باوون باة ناةطؤرِيي و ثيزؤزانادني ضاةند
نووسااةريَك ،ضاارِكردنةوةي دةظةرضااييةتييةكي ساايخنا بااة بااو ز .هاوكاااتيش ئااةو رةخنااةطرة ،بااة هااؤي ثاشااكؤيي بااة
رؤشنةريييةكي دةظةريي و زماني سيَيةمةوة ،هةلَطري رؤشنةرييَكي بزؤك نيية .لةبؤياة سةرضااوة ماريفيياةكاني ديااريكراوة و
خولياااي طةرِانيشااي بااة دواي كااؤزانيين ،ماريفااةي نااويَ و طةشااةدان بااة زانيارييااةكاني كااةم خةيانااة .بااة ديااويَكي ديكااةوة،
رةخنةطري كاوردي ،وةك باواري سياساييمان ،باة ئاطايياةكي رةخنةيياةوة ئايش لةساةر ئةزمووناةكاني رابردوويياةوة ناكاا،
بةلَكوو هةمان ناوكؤيي ،نةريتاة نةخؤشاةكاني ئاةو ئةزمووناة ناةريتطر و باواناةي راباردووة بةرهةمدةهيَنيَتاةوة .باة دياويَكي
ديكةشةوة ،لة بري ئةوةي ديوة باشةكاني ئةو ئةزموونة رةخنةسازييةي راباردوو باة روانطاة نويَيةكاناةوة بفاراذيَينَ ،شاةن و
كةوي بكاد ،كةضي تةواو فةرامؤشي دةكا ،يان بة جؤريَك ئةو ثشاتينة رةخنةيياة دةسارِيَتةوة ،وةك ئاةوةي ذيااني ئاةدةبي
كوردي هةر ئيَستا دةستيثيَكرد بيَ .هاةر بؤياة زؤريَاك لاة رخناةطر و نووساةراني ئاةمرِؤ دةخاوازن باةوة رازمياان بكاةن ،كاة
ئةدةيةاني دواي راثةرِيين بةهاري 0990ةوة "شااكار"ياان بةرهاةمهيَناوة ،نووساينةكاني راباردوو هي ايان "شااكار" ناة.
ديارة بؤ نةطةةتيمان كة كورد لة فةرامؤشكردني يادةوةريي زؤر زرينطة ،بؤية ئةمرِؤ باة دةطماةن نووساةريَك خويَندنةوةياةك
يان ئاورِيَك لة بوارة جوودايةكاني رؤشنةرييي رابردووةوة دةنووسايَ .باةجمؤرة ئيَماة ،لاة جيااتي ئاةوةي وةك كؤضاةريَك لاة
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هؤبااة بااة هؤبااةي يااادةوةريي زمانةكةمانااةوة بااةرةو ئيَاارة و داهاااتوو طةشاات بكااةين ،كةضااي خااةريكي تاااآلنكردني ئااةو
يادةوةرييةين.
لااة ئاكااامي ئااةوةدا ،ئااةو ذيانااة رؤشاانةريييةي كااة ئااةو رةخنااةطرة تيياادا دةذي ،بااة مشااةخؤريي ،كاآلطااةريي و طةناادةلَي
طاةمارؤدراوة .لاةو دؤخااةدا رةخناةطر مااةينيي طاةرِان بااة دواي دةنطاة ناويَي و دؤزيناةوةي رةهةنادة جياوازةكاااني ذيااني لااة
ي باري لاة دةرضاوون لاةو دؤخاة ضاةقطرتووة بكاتاةوة .لاةو
دةستداوة ،خةيا َل و ئةنديَشةي بة جؤريَك طؤك باووة كاة ناةتوان َ
روانطةيةوة ،دوور لة هةر مةبةسيت تايةةتيياةوة ،ريَطا ماان بادةن بيَاذين ،كاة ئاةمرِؤ رةخناةطري كاوردي ،وةك سياساةتواني
كورد ،تةنيا لة ئاسيت دروؤدا زارطةرمة بة كؤمةلَيَك ضةمكي وةك" :ئازادي"" ،رةخنةطرتن"" ،ديَمؤكراساي"" ،ماةدةني"،
"خويَندنااةوة"" ،راظااةكردن" و ئاماااذة كااردن بااؤ تيؤرييااةكان و  ...تاااد ،كةضااي لااة ئاساايت كردةيياادا دوورة لااة بااةهاي
رةخنةطرتندا .ئةو رةخنةطرة ،لة اليةك ،بة هؤي باآلدةسيت ئةو ضاةمكانةوة ،نائاطاياناة وابةساتةي ضاةمكطةليَك و دروؤاي
رةخنةطرتنااة ،كةضااي وةك ذيااان ناااتوانيَ لااة هةمةااةر دةق و نووسااةردا ئااةو ثرينساايث و مةرجانااةي كااة لااة ثشااتةوةي ئااةو
ضةمكانةوةية بئةزموونيَينَ ،ثيادة بكاد .بةجمؤرة باسي "رةخنةي ئاوةزطةريي" دةكا ،كةضي لة رةخنةكةيدا ساةبارةد باة
دةقيَك هةست و سؤز ،اليةنطريي يان دذايةتي جنيَةوي زماني رادةكيَشيَ.
كةواتااة ،بةش ايَك لااة قةتيساامان ،ثاشاااطةرداني لااة زمااان و نووسااة و ب ايَ كايااةي رؤشاانةرييي كورديياادا ،لااةو دوو ش ايَوة
رةخنةطرتنةوة سةرهةلَدةطرن .ضونكة ئةو رةخنةية ،لة جياتي رةخنةطرتن دابرِان لةو دؤخة ضةقطرية و دؤزينةوةي ئاساؤية
نويَيةكان ،خةريكي قوولَكردنةوةي دياردةي ثيَرِطاةرايي و بايَ باةهاكردني زمااني بريكردنةوةياة .لاة كاتيَكادا ئاةركي رةخناة
ثيَوانةيةكة بؤ هاويَركردني جواني لة كريَيتئ طؤشكردنة باة هزرانادن و خةمآلنادني باةهاي بريكردناةوة و هاوئاهاةنطي دةق و
زمانئ هاندانة بؤ طةرِان بة دواي دؤزينةوةي ناديارييةكاني ذيان و بةرهةمداري زمان.
ليَرةوة مرؤ برِيَك جار لاة بةرانةاةر ئاةو دوو ئاراساتة دذة ،ثةساةندةرة ضايَذكوذ و بو زاويياةي رةخناةي كوردييادا ،شايَواز و
هةولَي نووسةراني سةدةي راباردووي ،وةك ضةالئاةدين ساةجاد دي ،شااكر فاةتاح ،شارؤظةكاني مالَةااتي فااتيد ضةبادولكرديم
مودةريس لة شاضرياني وةك نالي و مةثوي  ،خويَندنةوة دانسقةكاني مةسعود حمةمةد لة بارةي نالي و ثااجي قاادري كاؤيي
و نووسااةرة هاوويَنااةكاني ئةوانااةي بااة ياااد ديَتااةوة .ئااةو نووسااةرانة لااة هةولَااة رةخنةييةكانياناادا بااة جؤش ايَكةوة دةق و
بابةتطةليَكي ميَذوويي و ئةدةبيياةكان هةلَدةساةنطاند كاة ضايَذيان باة خويَناةر دةبةخشاي و ئاسايت زانيارييشاي لةماة ِر ئاةو
بابةتانااةوة بااةرز دةكااردةوة .بااة كااورتي ئااةو نووسااةرانة بااة رةخنااة و ليَكؤلَينةوةكانيانااةوة خويَنااةريان بااة ثيَرِطااةريي،
دةرويَشطةريي ،شارطةريي و  ...تاد فرضك نةدةدا .وةليَ هاوكاتيش ناكريَ روانطةي رةخنة و ليَكؤلَينةوةكاني ئاةوان ،لةطاةلَ
خواساات و ثيَداويسااتييةكاني ئيَسااتاي رةخنةسااازييدا بااةراورد بكااةين .ضااونكة لااةو قؤنا ااةدا ئااةركي ئااةو نووسااةرانة،
وةآلمدانةوةي ثيَداويستييةكاني ئةو رؤذطارةي ئةدةبي و خويَنةر بووة .هةروةك ،ويَرِاي رةضاوكردني رؤذطاار و بيَييةنيياةوة،
لة ئاسيت جوانناسييدا زؤريَك لةو رةخنة و ليَكؤلَينةوانةي ئةوان بؤ ئةوكاد و ئيَستا جوانناسيي خؤيان هةية .بؤياة ئاةركي
رةخنةطري ئةمرِؤ ئةوةية ،كة ئةو ئةزموونة رةخنةيي و رؤشنةريييانةي رابردوو تةتةلَة بكااد ،دياوة هةلَاةكاني لةطاةلَ دياوة
جوانةكاني هاويَر بكاد و لةطةلَ تيؤريية نويَيةكاني ئيَستا بيخةمنيَيَنيَت ،تاكوو ئةو ئةزمووناناةي راباردوو بةناة وزة و بةهاياةك
بؤ ئةركةكاني رةخنةسازيي ئةمرِؤو داهاتوومان.
www.dengekan.com
3/24/2012

23Page

مرؤ دواي ئةزمووني ئةو نةوةي ثيَشوو ضااوةرِيَي ئاةوةي دةكارد كاة ئاةو ناةوةي ئيَساتا باة روانطةياةكي سيساتةماتيكيي و
ديسااثنيينيَكي تؤكةمااةتر ،تيااؤريي و ميَتااودي باازاو ،ض ارِ و خااةمنيَيو دةقااي ئيَسااتايان خبويَندبايااةوة ،واتااا بااة رةضاااوكردني
تايةة ةندييةكاني زمان و ئةدةبي كوردييةوة ،و ناوكؤيي ئاةو تياؤر و ميتؤداناةي كاة لاة رؤذئااواوة دةيانطوازيَتاةوة شارؤظة
بكاد و بيانكورديَينَ .كةواتة ئاةوة ئاةركي رةخناةطرة كاة باة دةساتثيَوةطرتنةوة وردبيناناة و دوور لاة ثاشاكؤيي ياان رقاي
كةسيَتيةوة ثةيامي دةق بة خويَنةر رابطةيةنيَ .ضونكة وةك ضؤن رةخنةطر بة ثةسندانيَكي بيَتام ،كاريطاةريي لةساةر ميَشاك
و ضيَذي خويَنةر بةجيَدةهيَنيَيَ ،هاوكاتيش نووسينيَكي رقهةلَطر و دوذيَنيش هةمان كاار ئةجنامادةدا .ئاةكامي ئاةو دوو شايَوة
رةخنةية ،بةرهةمهيَناني ثةروةردةيةكي طةندةآلنةي نةوةي ئيَستا و سازكردني نووساةري تااكرِؤ و ثريؤزانادني نووساةرة لاة
شيَوةي ديكتاتؤرةكااني رؤذهةآلتادا .كةواتاة ئاةو رةوتاارة جةلَاةبيي و باةرتينيخؤرةي رةخناةطري كاورد ،هاةروةك زؤريناةي
ريَكخراوة بةناو "مةدةني"يةكان ،دهرهاوێشتهیهکن له دێگهیشنتی چهمکی "ماهدهنی"دا .لاة ئاكاامي ئةمةشادا،
ئةمرِؤ لة كوردستاندا نووسة بة هةموو ذانرةكانييةوة ،وةك ئاكاري بااآل ،بةهاياة نيشاتمانييةكان ،ئاةظة ،دؤساتايةتيي و...
تاد ،بةرةو هةلَديَرانيَكي خةمهيَنةر دةضن و ئةو رةخنةطر و نووسةرة ثيَرِطرة  ،وةك بةرثر ،و بازرطانة ثيَرِطرةكاان ،لةباةر
مةستةووني باة زيااتر و زيااتر ثاارة وةرطارتن و نووسايين رةخناة باة راداندراوةكاةي لاة الياةن ساةرؤك ثيَرِةكااني طؤظاار و
رؤذنامةكان و كؤكردنة وةي كؤي شيعرةكانيي و بؤ ضةند بارة ضاثكردنةوةيان ،ئاطاي لة هةلَديَراني ئاةو بةهاياة رؤشانةرييي و
جظاكييانة نةماوة .ضونكة ئةو ثيَرِانة خؤيان بةشيَكن لة هةمهيَناني ئةو دؤخة دارِماوة.
بااةجمؤرة كاتيَااك خويَنااةريَكي وريااا ئااةو دوو ش ايَوة رةخنااة هزركااوذ و بااةهاكوذةئ نووسااةر ثةرساات و نووسةرداثنيَؤس ايَنةرة
دةخويَنيَتةوة ،دةبيَ لة خؤي بثرسيَ :ئاخؤ ئةو رةخنةطرة بة ضاكي لةو دةقة يان كتيَةة طةيتشتووة كاة باساي ضاي دةكاا؟
طةلؤ ئةو رةخنةية لة دةقةكةية يان هةسيت نةخؤشاي رةخناةطرة لاة نووساةري دةقةكةياة؟ بؤياة ثيَويساتة خويَناةري ورياا
شاةقيَك لاةو دوو شايَوة رةخنةطرييااة هاةلَةاادا و دواي ئاةوةي خااؤي ئااةو دةقاة يااان كتيَةاة خبويَنيَتااةوة و دواجاار بااة خااؤي
هةلَيسةنطيَينَ نةك بةيَتة كؤينيةي ئةو رةخنةطرة.
لةو روانطةيةوة  ،بة ثيَ ةوانةي ويَنةي ئةو رةخنةطرة ثيَرِطرة ،ئةركي رةخنةطريَكي دلَسؤز ئةوةية كاة باة شايَوةيةكي هيَاور،
بة دواي مةبةسيت ئةو دةقة يان كتيَةةدا شؤرِ بيَتةوة .كاتيَك رةخنةطر دةقيَكاي شايعري ياان ئاةدةبي دةخويَنيَتاةوة ،دةبايَ
وةك ئااةزموونيَكي سااةربةخؤ ،بيَييةنطرييااةكي سااؤزئاميَز هةلَيسااةنطيَينَ ،نااةك وةك ئااةوةي ئيَسااتا لااة بااواري رةخنةسااازيي
ي ئاةوةي شاارةزاييةكي ثيَويسايت لاةو تياؤر و ريَةاازة رةخنةيياناةوة هاةبيَ ،باة هانكاة
كوردييدا بؤتة مؤدة كة رةخنةط ر ،ب َ
هةنكةوة دةقيَكي شيعريي يان ئةدةبيي و هونةري دةخاتة باةر رةمحاةتي تيؤرييةكاةوة ،كاة باة لينطاوقووضاي لاة دةسايت
سيَيةم و ضوارةمي وةريطرتووة ،يان باة السااييكردنةوةي رةخناةي نووساةريَطةليَكي ضاةرةبيي و فارساي ياان باة قرتانادني
ضةند ديَريَكي وةك ديَريدا ،رؤالن بارد ،فرؤيد و ...لة كتيَةيَكاي فارساي ياان ضةرةبياةوة باةر دةبيَتاة طيااني دةقيَكاةوة ،لاة
قالَةيدةدا ،كة راستييةكةي رةنطاة دةقةكاة

فارِي باةو تيَطةيشاتنانةوة ناةبيَ ،هاةلَطري خاةميَكي ديكاة بايَ .كيَشاةي ئاةو

رةخناةطرةي كااورد ئةوةياة ،كااة لاة شايَوةي بةرِادانااداني جنيوبةرطادا دةقيَكااي هاورِيَيةكاةي لااة روانطاةي ئااةو فيَنيةسااوو و
رةخنةطرانةوة هةلَدةسةنطيَينَ ،سةرنج لةوة نادا كة رةنطاة تيؤريياةكاني ئاةو فيَنيةساووفانة ،ناةك هاةر لةطاةلَ نااوكؤيي ئاةو
دةقة كورديانةوة نةسازيَن ،بةلَكوو رةنطة لةطةلَ يةكرتيشادا جيااواز بان .دواجاار خويَناةر كاة ئاةو تاةرزة رةخناة جةلَةبيياة
دةخويَنيَتةوة نةك هةر لةو دةقة نزيك نابيَتةوة ،بةلَكوو واينييَادةكا كاة نووساةر و دةقةكةشاي لةبةرضااو بكاةويَت .مان خاؤم
يةكيَكم لةو خويَنةرانةي كة هةميشة دوضاي خيَر بؤ ئةو ضةشنة رةخنةطر و خويَنةراناةي ئاةو دةكاةم .باةجمؤرة باة هاةرِميَن
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بووني ئةو ضةشنة رةخنةية ضيَذي خويَنةر و كتيَةيش دةشيَويَينَ( .هةلَةةد هةميشة ئةو رةخنة ذياندؤست ومةينياة و هيادلَي،
جدديانةمان رةضاو كردووة ،كة ناشكريَ هةميشة ئةوة جةخت بكةينةوة).
لةو روانطةيةوة دةبيَ ئاطاما لةوة بيَ كة رةخنةي ئةدةبي لة طشت وآلتاندا هاوضةشن نة .مارؤ ئةطاةر ،باؤ اووناة ،ساةيري
رةخنةي سويَدي بكاد( ،كة من بة هؤي جيَنيشة بوو لاةو وآلتاةدا ،كاةم تاا زؤر ئاطاام ليَياة) ،باة ئاسااني ئاةو جياوازيياة
دةبينيَت .مرؤ ليَرة لة سويَددا ،دةتوانيَ بة شيَوةيةكي طشيت بيَذيَ ،كة رةخنةساازي ساويَديي لاة روانطةطاةليَكي تيؤريياةوة
دةقي ئةدةبي و هونةري دةخويَنيَتةوة ،كاة ئاةو نةريتاة لاة ساويَددا ياةكي دووري هةياة .باة كاورتي لاة ساويَددا شاتيَكي
ئاشااكراية كااة ئةوانااةي رةخنااةطرن ،زؤرينااةيان ،خاااوةن كارنامااةي فةلسااةفة ،زانساايت ئااةدةب ،ميَااذووي هاازر و ...تاااد لااة
زانستطايةكاندا .هةر ئةو ضةشنة رةخنطةرةشن كاة لاة بةشاي كولتاووري رؤذناماة ناساراو و طؤظاارة ئةدةبييةكانادا ئيشايان
رانان و رةخنةطرتن ،راظةكردني دةقي ئةدةبيية .هةلَةةتة لة بواري هونةريشدا هةر واية .بةجمؤرة كاتيَاك ئاةو رةخناةطرة لاة
بةشة كولتوورييةكاندا كتيَةك دةناسيَينَ ،الي خويَنةر رةنطدانةوةي خؤي هةية .ليَارةدا دةبايَ ئاةوة بنيَايَم ،كاة رةخناةطري
سويَديش طرفيت خؤي هةية كة من ليَرةدا باسكردني بة ثيَويست نازا  .ليَ باؤ اووناة ،زؤر جاار ئةوةنادةي نااوي رةخناةطر
الي خويَنةري سويَديي طرينطة ،خودي كتيَةةكة هيَندة طرينا نيية .بةجمؤرة رةخناةطر بؤتاة دادوةريَكاي باآلدةسات كاة الي
خويَنةر ناوي ئةو لة كتيَب و نووسةرةكة زالَرت بيَت .هاوكااتيش ئةطاةر رةخناةطريَكي ثساثؤ ِر و بةرهةمادار لةساةر كتيَةيَاك
بنووسيَ ،ئيرت كتيَةةكةي ئةو نووسةرة بازارِي بة هةرِميَن دةبيَات .لاة هاةمان كاتادا دةياان كتيَةااي باا بآلودةبيَتاةوة ،لايَ
لةبةر هؤطةليَك ،وةك ضاثخانةيةكي نةناسراو ،لة ئاستيَكي دياريكراودا دةناسيَنريَت.
كةضي لة بواري رةخنةسازيي كوردييدا ،دياردةيةكي ضةنتيكةمان هةية :ئةمرِؤ ئةوةي كاة لاة باواري رةخنةساازيي كوردييادا
ماناااي نااةبيَت ،ئةوانااةن كااة لااة زانسااتطايةكاني كوردسااتاندا ئااةدةب و بةشااةكاني ديكااةي رؤشاانةريييان خويَناادووة .بؤيااة
رةخنةطري كورديي بريتة لةواناة ،كاة باة هاؤي هاورِيَيااتيي ،باآلدةسات بوونياان لاةو بآلوكراواناةي كاة لاة الياةن ثيزباةوة
ثشتيوانييةكي ئابووريي و كار ئاسانييةكي زؤريان بؤ دةكريَت ،يان ئاةو نووساةرانةي كاة زارقةلَاةبالَغن لاة ضاةمكة باوةكااني
ئيَستا ،كة زؤربةيان لة ريَطاي ضاارةبيي و فارساييةوة الساايي مؤدةكااني رةخناةي فةرةنساي دةكةناةوة .بةشايَكيان ضاةند
كةسيَكي ناو ئةو ثيَرِانانةن كة بة هؤي تواناي ئابووريي و دةسةآلتدارييةوة خؤيان كردؤتة موختاري رةخنةي كوردي .كيَشاة
لةوةداية ،بيَ ئةوةي ئةو رةخنةطرةمان بريي لةوة كردبيَتةوة ،كاة باؤ اووناة ،بزاظطاةليَكي وةك" :دادايازم" ،ساورياليزم"،
ياااان "ساايَمةنتيك ،واتاساااازيي لاااة زمانااادا" ،فيَنؤميَنؤلاااؤطي"" ،ماااةرطي نووساااةر"" ،دةقئااااويَزاني/ئينرتتيَكساااتوايَنييَت،
"هةلَوةشاندنةوةطةريي"" ،هةرميَنتيك" و  ...تا د ،ثةيوةندي بة تايةة ةندي فةلسةفةي ناةرييت رؤشانةرييي فةرِةنسايي لاة
باااواري زماااان و بطااارة فةلساااةفةي"كؤنتينيَنتاااال-ئاااةياني و فةرةنساااي" ،كاااة ئاراساااتةيةكي جيااااوازة لاااة فةلساااةفةي
"ئةنطنيؤساستيك"ةوة هةية .كةضي ئةو رةخنةطرة ،بايَ شايكردنةوة و ورياكردناةوةي خاؤيي و خويَناةر لاةو رةهةنداناة ،لاة
ئاستيَكي الساييكردنةوة ،نةك بةشداريكردن و خةمآلندندا ،سةرطةرمة بةو بزاظة رةخنةييانةوة .هةرضةندة زؤريَاك لاةو ضاةمك
و ئاراستة رةخنةييانة لة خودي فةرةنسيشدا طؤرِانيان بةسةر داهاتووة ،لك و ثؤي ديكةيان ليَ زاوة ،كةضاي ئاةو رةخناةطرة
ثيَرِطةرمااة هااةتا ئةوكات ا ةي مؤدةيااةكي ديكااةي رةخنااة لااة ضااارةبيي و فارسااييةوة بةسااةردا دةسااةثيَنريَ ،كااة رةنطااة ئااةو
مؤدةية

لة سةرضاوةكةيدا بةسةر ضوو بيَ ،وةك ضةشنة برِوايةكي ئاييين ،دةساتةةرداري ئاةو ضةشانة رةخنةياة نيوةضانيَة

نابيَ.
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ديارة ئةوة ماناي ئةوة نيية ،كة رةخنةطر دةبيَ دةرضووي زانستطا بيَت ،ليَ راستييةكةي ئةطةر رةخناةطريَك باة شايَوةيةكي
سيستةماتيكي ،ئاةكادميي ئاةو تيؤريياناةي نةخويَناد بايَ ،مةثالَاة بتوانيَات باة شايَوةيةكي درووسات و قاوو َل لاةو ضاةمك و
تيؤريية رؤذئاواييانة تيَةطا .رةخنةطريَك ئةوكاتة دةتوانيَ بة وردي لةو ضةمك و تيؤريية رةخنةييانة شارةزا بيَ ،كة باة باشاي
ي
زمانيَكي ئةوروثي بزانيَ ،هاوكاتيش ،بؤ اوونة كة لاة روانطاةي رةخناةي فةرِةنساييةوة دةقاي كاورد دةخويَنيَتاةوة ،دةبا َ
شارةزاييةكي كةم تا زؤري لةو زمانةوة هةبيَ.
جيَطةي سةرجنة ،بؤ اوونة لة ساويَددا ئةواناةي كاة لاة طؤظاارة تيؤريياة هوناةريي و ئةدةبييةكانادا رةخناةطرن ،زؤريناةيان
ئاسيت خويَندنيان لة ماجستةر كةمرت نيية .هةر بؤية ئاسان نيية كة نووسيين رةخناةطريَك لةساةر تيؤريياةك ياان ضاةمكيَكي
رةخنةسازيي بآلوبكةنةوة ،كة لةو بوارةدا ثسثؤرِ نيية .بةآلم لة بواري رةخنةسايي كوردييدا ،رةخنةطر ئةوةية كة باة زمااني
ضارة بيي و فارسي ضةند وتاريَكي ،بؤ اوونة ،لةسةر ضةمكيَكي رةخنةيي فةرةنسي خويَندؤتةوة ،دواي ئاةوة هةولَادةدا ئاةو
مؤدينية لةسةر دةقيَكي كورديش ثيادة بكاد .دةكريَ هةنديَك لةو رةخنةطرانة هةولَي باشيان دابايَ ،بؤياة ناابيَ ئاةو هةوآلناة
فااةرامؤ بكااةين .لايَ ناساااندني ئااةو رةخناةطرة ،وةك دةمرِاساايت رةخنااةي كااورديي ،بااؤ اووناة ،كردنيااان بااة دادوةريااي
ليَكؤلَينةوة و برِياردةري دةقاي "باا " و "خاراث" لاة "فيساتيظال" و ئاةو ضااآلكيية ميناا ئاهاةنا/ثرساةنامانةي ئاةمرِؤي
باشاووري كوردسااتاندا ،ثيَويسايت بااة هةلَوةساتةكردن هةيااة .ضاونكة ئااةو ئةركاة ،وةك هااةر ئاةركيَكي ديكااةي لاةو تااةرزة،
كارا مةيي زانستيي ،رؤشنةريييةكي رسكاو ،ئاكااري بيَيياةنيي ،وياذدان و  ...تااد طةرةكاة .هاوكااتيش ئاةو رةخناةطرة ،باةو
زمانة فارسييةي كة لة ريَطاي "فةرهةنطي ضميد يان منلد الطالب" ،بة هؤي شاةيدا باوون باة دةنطاي "دارياؤ ياان كاازم
ساهري" و خويَندنةوةي شيعرةكاني "فروغ و سثيَهري"يةوة فيَري بووة ،نااتوانيَ باة وردي ئاةو ضاةمك و تيؤريياة رةخنةيياة
بيانيانة تيَةطا و راظة بكاد.
بةجمؤرة هةروةك ثيَشرت ،زؤرينةي رةخنةطرةكاني ثةفتا و هةشتاكان لة روانطةي "رياليزمي سؤسياليسايت"ةوة" ،ثالَاةوان
و ترسنؤك"" ،شؤرِطيَرِ و خاائة" و  ، ...هاةموو دةقيَكاي ئاةدةبيي و هوناةري ،جاا ئةطاةر ئاةو دةقاناة ثةيوةنديشايان باةو
خةس انيَةتانة نةبووايااة ،هةلَدةسااةنطاند .دواجااار هااةتا بنيااؤكي سااؤظييةد ئاااوا نااةبوو ،ئااةو رةخنااةطرة لااةو "راياااليزمي
سؤسياليسيت"ية مالَئاوايي نةكرد .خمابن طشت ئاةو بةزماناة باة ريَطااي شاارةزاييةكي كارض و كاالَ لاة زمااني ضاارةبيي و
فارسييةوة وةردةطرين ،ئةوجا ديَة بة منةتةوة دةقي ئةدةبيان ثيَوة لة قةثاندةدةين .دواجاريش وةك ثرؤساةيةك هةميشاة
نةوةكاني دواي خؤمان بةو دياردة رؤشنةرييية نيوةضآلنانةوة طؤشدةكةين.
ئةو دياردة يةكيَكة لةو هؤكردة سةرةكيانةي كة وايكردووة ،رةخنةي كوردي لة ئاسيت ثيَرِبازييدا ،قاةتيس ييَنيَات .هاةر
بؤية ئيَستا دةبينة ،كة كؤمةلَيَك لةو تاقمة رةخناةطر و شااضرية ،وةكاي ثيَرِيَكاي قوماربااز ياان "سايَكت"طاةليَك لاة بةشاي
"ئةدةب و هونةر" يان بةشي "رؤشنةرييي" رؤذنامة ثيزبيي و "سةربةخؤ"يةكانادا ،ياان لاة طؤظاارة دةظاةريي و شاارةكاندا
كؤبننةوة و رؤذانة خةريكي ثياهةلَدان ،ويَناكردني "داهيَنان"ي بيَويَنةي يةكرت بن يان بيَ باةهاكردني ثيَارِة دذةكاةي خؤياان
بن .جيَطةي سةرجنة ،كة ثةيوةنديية ثيَرِطرييةكاني ئةو رةخنةطر و ئةديةة ليَكلوودايانة لةطاةلَ ياةكرتدا دابارِاو قةتيساماون.
لة ئاكامي ئةوةشدا لة هةر يةك لاةو شاارانة و نااو ئاةو شارانةشادا ،هاةر كؤمةلَاة شااضري ،ضاريؤكنوو ،و رؤماننووسايَك وةك
يةكرت بنووسن .ليَرةوة ئةوانةي كة لة دةرةوةي ئةو دوو سيَ شارةن ،لة طوند و شارؤضكةكاندا دةذيان ،ياان لاة كوردساتاندا
نة ناضارن لة خةمي ئةوةدا بن كة ضؤن يةكيَك لةو ثيَرِانة ،يان بآلوكراوة رؤشنةرييية مينا قومارخاناناة ثيَكياان بكاةن ،بةناة
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هاوثيَرِيان ،تاكوو جاريَك دةقيَكيان بؤ بآلوبكةنةوة ،بانطهيَتشيت "فيستيظال"يَك بكريَن" ،خةآلد"يَكيان بةركاةويَ .باةجمؤرة
ئةطةر نووسةريَكي التةريك ،يان "نةناسراو" خولياي ئةو ثيَرِبازيي و وابةستةبوونةي بةو ناوةندة رؤشانةرييانةي ناةبوو ،ئايرت
نة كة ،كتيَةيَكي بؤ ضاثدةكا ،نة بانطهيَشيت بةزمي "فيستيظال"ةكان دةكريَ .بة كورتي خويَنتالَ دةكريَ و دواجاريش ياان
دةبيَ واز لة نووسة بيَينَ ،يانيش لة ضاوةرِواني طؤدؤي رةخنةطر و بآلوكراوةكاندا بذي.
جيَطاةي ساةرجنة ،هاةر ثيَارِةو باة يااري خاؤي هة َلاادة َليَ ،هاةر ثيَارِة و باة شايَوازيَكي نووساينةوة ئاويَزاناة :تاقميَاك لةوانااة
سةرطةرمن بة "مؤباينية شيعر" ،ئةويرت مةستة بة نووسيين شيعري "ئاشقانة-سكسي"( ،كة بيَةةرين لة ضايَذ و بةهاكةشاي)،
يةكيَكي تر ،كة طواية دوا نويَطةرة ،بة شيعر و رؤماني "فةنتازيا" و "ثيكاتاندني زماان" ساةرطةرمة ...تااد .ليَارةوة ئةطاةر
تااؤي خويَنااةر و نووسااةر هاااورِيَ و وابةسااتةي ئااةو ثيَرِطرييااةي ئااةدةيب و رةخنةطرانااة نااةبيت ،ئاايرت ،وةك ضااؤن لااة بااواري
ئيشكردندا ئةطةر "واسيتة"يةكي باشت لة ئاسيت ثيزبييدا نةبيَ ،كة ،و كارد دةسةآلتدار نةبيَ ،ناةك هاةر هةولَادةدةن لاة
الثةرِة "رؤشنةرييي" و "فيستيظال"ةكانيان ثةراويَزد بكةن ،بةلَكوو بيَزيشت لاة كاردةي نووساة و رؤشانةريييش بةيَتاةوة.
لةو روانطةيةوة ،بواري رؤشنةريييش ،وةك ئةو بوارة ثيزبيَنراوةكاني كوردستان" :ئيش و كار"" ،تاةقاويت"" ،شاةهيدانة"،
"زةويي و خانوو وةرطرتن" و ...تاد ،بة مؤدةي بةرتينيخؤريي ،واسيتةكاريي ،واتا ثيَرِبازيياةوة تةنراوةتاةوة .كةواتاة ئةطاةر
تاؤي نووساةر و شااضري بيَكاة ،بياات ،هااوث َيرِي ئاةو رةخناةطر و نووساةرة باآلدةسااتانةي باواري رؤشانيئيي ناةبيت ،ئاايرت
هاووآلتييةكي سةر بةو زمانة نيت ،هةر خزمةتيَكت كردبيَ  ،دةيان كتيَةيشت بؤ كاورديي وةرطيَارِا بيَات و داتهيَنابيَات ،ئةطاةر
كتيَةيَكي فةلسةيف وةك "كؤمار"ةكةي ثيتؤ يان "وةرزيَك لة دؤذ"ةكةي ئارتؤر رميةؤ بنووسي ،فةرامؤشدةكريَيت.
كيَشة لةوةداية ،كة ئةو رةخنةطرة وةرزشاكارة باة وشاة و سةرمةساتة باة ضاةمكةازيية ،هاوكااتيش ئاكاار ئيَنيياي و زماان
خةسيَنة ،ث َي ةوانةي رةخناةطرة ناةريتطر و رووخيَنةرةكاة ،لاة باري ئاةوةي باة زماانيَكي راساتةوخؤ و خاةمنيَيو و بويَراناةوة
كتيَةةكاني ث َيرِةكةييمان بؤ بناس َيينَ ،كاة زؤر جاار ئاةو جاؤرة رةخناناة ،ساةرؤكي بةشاي رؤذناماة "رؤشانةرييي"ياةكان باة
رادانيان داون ،كةضي سةرةتا بة ثيَشةيةكي فرةطؤ و ورِيَنة ئاسا دةساتثيَدةكا و ويَلاا باة زماانيَكي لةضاكدار و فةلساةفيَنراو
ديَتة سةر دةقةكة .دواجار كة خويَنةر بة ناضاري تةواو دةبيَ ،نازانيَ لة كويَوة ب يَتة ناو دةقةكةوة ،لة دةقةكاة تيَةطاا و لاة
كام كون و دةرطاي ئةو زمانة رةخنةيية قؤقزةشةوة دةرباز بايَ .بؤياة زؤر جاار خويَناةر كاة ئاةو "رةخناة"" ،خويَندناةوة"
ي دةساتةواذة و قساة ااايش دةكاا كاة كاةم و زؤر ثةيوةنادي باة
كؤكتيَينة دةخويَنيَتةوة ،هةستدةكا كاة رةخناةطر كؤماة َل َ
دةقةكةوة نيية ،هاةر يةكاة و باة ئاوازيَاك هةلَدةثاةرِن .باة دياويَكي ديكةشاةوة ،باة جؤريَاك بةساةر ئاةو كتيَةاة و نووساةرة
ي ئاةو رةخنةياة باة رةخناة ناساةكاد .هاةروةك رووة ثيَ اةوانةكةي ئاةو رةخنةياة،
هاو ِريَيةكةيدا هةلَدة َليَ ،كاة مارؤ ناةتوان َ
كووشتةي هةمان رةوتارة.
هةر بؤية لةو ثرؤسةيةدا بةهاي ئةدةب و رةخنةطريش لاة كان دةساةآلد و هاووآلتيااني خاكيادا ،ناةك هاةر رةنطدانةوةياةكي
نيية ،بةلَكوو بة سووكيش سةير دةكريَ.
بة كورتي ،هةروةك ئيَمة لة وتاري "مةسعود حمةمةدئ ئيَستيَتيكاي شاوازاندني هزريَكاي خاؤكرد" ئاماذةماان ثيَكردباوو ،كاة
دؤخي رؤشنةرييي و ئةدةبيشمان ،وةك دؤخاي سياسايي و بةرثرسايارااان ،كوشاتةي ثيَرِباازيي و باة هاةرِميَنكردني باةهاي
www.dengekan.com
3/24/2012

27Page

بةرتينيخؤريي ،قؤرخكردني بواري رؤشنةريييةئ داهيَناني طةندةلَيية.
مسوبس،رهكهانی

خنههیهی 
ههه
ره 
اردهیههکی 
وهکدی 
دهبییهپێڕگنییه 
گنوئه 

وره 
خنه
ئه 
كه 
ئاشكن،یه 
خهههری یۆتایشهه ندنی
تهههنیا 
كهههیفههیخۆیههاسۆههامانی 
بههه 
رخكندووه.بۆیههه 

رۆشههنبینییقههۆ
نهپههارهبههۆ
نهکان اۆههااڵ 
سدهزگههارۆشههنبی 
خههاوه 

کههه
ئهههوپێههڕهشا 
هاوڕێیهههکانیخۆیههان  .
وه
انهه 
اله"كانی 
دهساتاكسودو،ی"فییهتیڤ 
ده 
بوفارسبهفیڕۆ 

عه 
ره
ره 
نسوۆه 

دهیاس
د،وهتكندنی 

اهنههننسوۆهههرێكیپینۆزێنههن،ویپێڕهكانی هانیخۆی هاس
ئهههومیس،نهههبیانییانهههنااههاربكهههسبههه 
ههڵبڵێ .

مايةي سةرجنة ،لةو ماوةيةدا رةخنةيةكي جينطز ئاكارم لةسةر نووسيين ضةند قساةي نووساةريَكي ضاةرةب خويَنادةوة ،كاة
وةك ثيَشةكيةك بؤ شاضرييَكي كورديي نووسيووة .بة كورتي ئةو نووسةرة دةخاوازيَ ثيَماان بنيَايَ ،كاة ئاةو شااضرية ضةرةباة
بيَئاطاية لة شيعرة باشةكاني كوردي ،بؤية ئةو شاضرية كوردة "ناطرينا"ةي ثةسنداوة .ليَارةوة مارؤ هةساتدةكاد كاة ئاةو
نارِةثةتيي و جينطزييةي "رةخنةطر" لةو شاضرية كوردةي كةو ئةو شاضرية ضةرةبة لةسةري نووسيوة ،لةبةر ئةوة نيية كاة
شيعرةكاني "با " نيية ،بةلَكوو لةبةر ئةوةية كة خؤشي ناويَئ هاوثيَرِ ناة .لاة كاتيَكادا ئاةو شااضري و رةخناةطرة ضةرةباة
ساآلنة بؤ "فيستيظال"ةكان بانطدةكريَن و شيعرو دةقة رةخنةييةكانيان كاراون باة كاورديي و ضاثيشاكراون ،ئةماة تااكوو
رؤذيَاك دلَااي نااةرم بايَ و لةسااةر ئااةو شاااضرية ئةديةااة "مااازن"انااة بنووسايَت ،كااة اوونااةي ئااةو رةخنااةطرة توورِةيااةي كااة
بامسانكرد ،بة داهيَنةري "راستةقينة"ي شيعري كورديان دةزانيَت.
انهه
دهبی 
ئه 
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ژنامههوگۆڤه 
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رنسوۆهر،نی 

له 
ۆه
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وها
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دهبیكسردییوناۆانننیرۆشنبینییكهسردینییهه 
ئه 
د،سبه 

گه 
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نه 
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اهننشاعین
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خهمی 
بهڵكسو 

دهبیاتیههۆرییاۆیاۆ هییوجڤاكیی ههكاس.ههههربۆی ههبسدجهههیتایبهههتیاسب هۆ
فهلیهههفییائههه 
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مههشگس،یهه 
ئه 
رخانكندووه .

ووهرگێڕ،نهیهاوپێڕهكانیهاس 
تهه
وهرگێڕ،سوناۆانننیخۆیهاس 

وكهن،وه

ئههوباڵ
تهجیهانی!هاوكهاتیچ 
دهبێ 
دهبیكسردی 
ائه 
وه 
قانه 
وده 
ئه 
وهرگێڕ،س وناۆانننی 

ئههم
،نههاباۆهی 
نههر" 
تاكههد،هێ 
واهنهنشهاعینو" 

كپههر،وێزێكی 
ئهه

كهه 
وه
ا 
انهه 
"رۆشنبینیی"ی 
خنهههگنو
ره 
اردهی 
كهو،تهههدی ه 
دهكهههسکهههبهههدڵههیخۆیانههه .
ن،نهدیكههه 
نسوۆهههروئهههوشههاعی 
دژه
وهی 
نهۆها یهاسقسوڵكندنههه 
ن،وهكاسبهههنهۆرم ندنیرهخنهههورۆشههنبینییهکی 
خنههلێگی 
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لهه
هزركندنهه .

ئههركی
فهر،مۆشهكندنی 
ههننییه؛ 
فنهڕه 
کهی 
وهورۆشنبینییه 
نننه 
کسلتسوریی خسێ 
دهبو
ئهه 
خههپاشه ۆییهی 
ئههودۆ 
كهه 
وهبهێ 
ئهه 
خههمی 
لهه 
دهبسوبس،ریرۆشهنبینییااس 
كاتێكن ،
ربچهرخێنێ.،
وه 
رۆشنبینییکسردیی 
ي كاة ئةطاةر لاةو روانطاناةي كاة بوونةتاة ماؤدة رةخناة لاة دةقيَاك ناةطريَ،
بةهةمة ثالَ ،رةخنةطري ئةمرِؤي كورد وا دةزان َ
كةواتة نابيَتة نويَطةر و مةضين .لة كاتيَكدا رةخنةطريَكي ضاك و وردبة مةرك نيية تةنيا بةو روانطة بة هةرِميَناناةي ئاةمرِؤوة
نويَطةر بيَ ،بةلَكوو دةتوانيَ لة روانطةي خؤيةوة جوانرتين رةخنة يان خويَندنةوة لةسةر دةقيَك بنووسيَ .بة كورتي كيَشاةي
رةخنةطري كوردي دويَينَ و ئةمرِؤ بة طشيت لةسةر "ريَسيَثت" ،ريَنمايي و قالةيَكي ثازربةدةساتدا ،دةق بثيَاويَ .هاةر بؤياة،
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وةك ثيَشرت ئاماذةمان كردباوو ،كاة ئاةركي رةخناةطر لاة ثاةفتا و هةشاتاكاندا ،ثياهةلَادان و طاةورةكردني ضاةند نووساةر و
شاضرييَكي سةر بة ريَةازي "رياليزمي سؤسياليسيت" بوو .ئةو رةخنةطرة ضريِؤكنوو ،و شااضريي كاوردي ناضاار دةكارد كاة
هاوشاايَوةي ئةوانااة بنووساان .هاوكاااتيش ئةطااة ر هااةر دةقيَااك لااة دةرةوةي ئااةو قالةااة مينااا خشااتئِيية" ،ريااااليزمي
سؤسياليسيت"ية نةبوواية ،ئةوة بة دةقيَكي "بؤرذوازيي" و دذة "هةذاران" لة قالةدةدرا و لةباةر ضااوي خويَناةردا خويَنتاالَ
دةكارا .هاوكاااتيش رةخنااةطري ئااةوكاد ئيشااي ئااةوة بااوو كاة قسااة لةسااةر "شايَوة و نيَااوةرِؤك"" ،شااؤرِطيَرِيي و شؤرِشااي
كريَكاران"" ،خةوني سؤسياليزم" و  ...بكاد.
ثاشان رةخنةطراني دواي نةوةدةكان  ،كة بريتة لة خودي سياسيي ،شاضري ،رؤماننوو ...،ئيَمةيان فيَاري مؤدةياةكي ديكاة
كردووة ،ئةويش ئةوةية :ئةطةر تؤ خبوازي بةيتة ضريِؤكنوو ،،رؤماننوو ،و شاضرييَكي بة هةرِميَن ،دةبايَ باؤ اووناة ،وةك
طارسيا ماركيز ،سةيان روشدي ،بؤرخيس ،كافكا ،ئةدؤنيس ،سؤهراب سثيَهري ،فرو ي فروخزاد و  ...بنووسيت .بؤية ئايرت
زؤرينةي رؤمان ضريِؤك ،شيعري ئةو قؤنا ةي ئيَمة بريتة لة كؤثيكردن و الساييكردنةوةي ئةو تةرزة شاضري و ئةديةانة .ئاةو
شايَوازة بريتييااة لااةوةي كاة ئااةو دةقااة دةبايَ تااذي بايَ لاة "خااةيالَةازي"" ،ئةفساااندني واقيا "" ،زماااني شاايعرييةد"،
"ئةشقةازي" و  ...جا ئةو مؤدةية  ،هةتا طةردةلووليَك لة زماني باآلدةساتانةوة مؤدةياةكي ديكاةمان باؤ ناةهيَينَ ،باازارِي
طةرمة .بة كورتي رةخنةطري ئيَمة ،وةك مامؤستايةكااان ،خةريكي ئةوةن كة نووسةر لة ب مي خؤياندا بسازيَنن.
ليَرةدا ،بؤ ئةوةي سادةتر رةنطداناةوةي ئاةو رةوتاارة خةمهيَناةرةي رةخناةطر و رةوشاة داهيَازراوة رؤشانةرييية تيَةطاةين،
ئاماذة بة شاطرديَكي ضةنتيكةي ئةو ثيَرِطةراييةي رةخنةطر و ئةديةان دةكةين .جاريَكيان يةكيَك لةو ئةدةبيية الوانةي كاة كاة
شاطردي ئةو دياردةية ناوبراوةية و لة وآل تيَكي رؤذئاواييشدا دةذي ،دةيويست بة تؤبزي مين نيشمةني سويَد رازي بكاد ،كاة
شيعرةكاني يةكيَك لةو ئةديةانةي كة الي ئةو كورد "داهيَنةر"ي واي هةرطيز نةبووة و نابيَ ،دةقةكانيشي لاة "جيهااني"ياش
جيهااانيرتن ،ئيَسااتا شاايعرةكاني لااة "مةنهااةجي خويَناادن"ي خويَندطايااةكاني سااويَد دةخااويَنريَن .ئااةو دةطااود ،مامؤسااتا و
خويَندكاراني سويَد طوتووياناة كاة ئاةو ئةديةاة كاوردة لاة "ئاسايت خاةآلتي نؤبال"داياة! طاو كاكاة باة جؤريَاك ئاةو قساة
کاکههکهسردۆ

جةلَةبيانة ثيَوةنيَ كة مرؤ ،لة جياتي بيَزكردنةوة لة خؤد و نووسة ،بةزةيي بة خؤد و نووساة بيَتاةوة( .
کتۆمههت) هاةر ضاؤنيَك بايَ،

وه 
نهه
تهه 
؟ناسونههیو،قیعیهی هێناوه 


اید،یه
تسوننیله

یه
وکۆپێه 


ئه
كيَشة لةوةية ،كة بيَسوودة تؤ رةخنة لةو وةهمة كوشندةي ئةو تةرزة نووسةر و خويَنةرة طاؤترة بيَاذة و دةرويَشاة بطاري،
ضونكة ،وةك ثاشكؤيةكاني ئةو ثيزبانة ،بة "ئريةيي"" ،نةخويَندةوار"ئ قسةطةليَكي ثازربةدةسات و ثيكااتيَنراو تؤماةتةار
دةكريَي .بيَ لة طةمة ،ئايا ئةوة نةطةةتي نيية ،كة ئةو رةخنةطرة ثيَرِطةرة سازاندوويةتي؟ ئاخؤ ئةو تاةرزة شااطردة خاودي
ئةو نووسةرةي كة كؤينياة ئاكاراناة ئاويَزانيياةتي ،بيَةاةها ناكاا؟ طاةلؤ ئاةو ثاةروةردة ئيفنييلاة بةرهةمهييَناةري بريكردناةوة،
ئاااوةزي رةخنةييااة ،يااان بااة كؤينيااةكردني ئاااوةزي خويَنااةر؟ طو ااان ئااةركي رةخنااةطر و نووسااةر هانااداني كؤخويَنااةرة كااة
بريبكاتةوة ،خؤي سةروةري برِيااردان بايَ ،فيَاري بكااد بةرهاةمهيَن بايَ .بةماة كؤماةلَطا باةرةو دةساتةبةكردني ذياانيَكي
بةختةوةر و بزؤك ريَةكاد ،نةك ضةقة نةطؤرِيي ،كوشتين ئاوةزي رةخنةيي و دووبارة بةرهةمهيَناناةوةي روثاي ثاشاكؤيي و
نةرييت باوكساالريي و ثريؤزكردني تاكةكةسة باآلدةستةكان.
لةو روانطةيةوة باسكردني نةرييت فرضكدان و ثةروةردةكردني خويَناةر باة ساةربةخؤيي و باةهاي بريكردناةوةي رةخناةطرتن
ي ئةمة ئاةركي ئاةم وتاارة نيياة ،باةو ئوميَادةي لاة
نةك منيكةضكردن لة بواري خويَندطا و رؤشنةريييدا ،بابةتيَكي بةهادارة ،ل َ
داهاتوودا ،بة طويَرةي كاد و توانامان ،ئةو بابةتة بةسةر بكةينةوة.
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ليَرةوة رةخنةطر ئةو كةسة نيية كة دةبايَ لاة رةخنةكةيادا وتةطاةليَك لاةم و لاةو نووساةرة بيانيياة ناساراوانة ااييشاةكاد،
بةلَكوو رةخنةطر دةبيَ هةلَطري خةسنيَةتي ثةروةردةي ئازادي ،ضيَذي جوانناسييةكي بةرهةمهيَن بيَ ،هاني خويَنةر بادا خاؤي
بهزريَ .بة كورتي رةخنةطر دةبيَ رؤشنطةريَكي مةيل ورووذيَن و ثةرؤشخؤر بيَ .دةبيَ شاارةزاي كارةكاةي خاؤي بايَ ،دةبايَ
ثسثؤرِ بيَ ،مةبةستيش لةمة ،تةنيا "دةرضووي زانكؤ" نيية .ليَ مرؤ ضؤن دةتوانيَ لة ثسثؤرِيش ثساثؤرِتر بايَ؟ باةلَيَ ،ئاةو
مرؤية دةبيَ لة خاوةن ثيشةيةكي تةسكةة و باو ،كاراتر و كارامةتر بيَ .ئةوكاتاة توانسايت رةخناةطر و داهيَناةر بةرجةساتة
ي وةك دكتاؤريَكي خااوةن ئيَتياك و باة وياذدان ئاةو
دةبيَتةوة ،كة تاواني سانوورة دياريكراوةكااني بةاةزيَينَ .رةخناةطر دةبا َ
نةخؤشة سةختةي كة لةبةر دةستيداية بة قساةي هيَاور و ريَازدار بييويَنتاةوة .باة هاةمان شايَوة نووساةر كاة باة طشايت
ي .رةخناةطر دةبايَ جوانناساانة ،ناةك باة ثياهةلَادانيَكي
ي رةخناةطر ئاةوة لاة زةيان بطار َ
كةسيَكي هةستدارة ،بؤياة دةبا َ
تامسارد يان دذايةتييةكي خويَنتالَةوة ،دةقيَك هةلَساةنطيَينَ .باةجمؤرة ،ئةطاةر رةخناةطر باة شايَوةيةكي هيادلَيي (جاددي)،
دادثةرةوةر و راستطؤيانة رةخنةكةي نووسي ،ئةوكاتة هةم نووسةر و هةميش خويَنةر سوودمةند دةبيَ.
لةو روانطةيةوة رةخنةطري سةررِاست ،وةك نووسةر ،خولَياي هونةري خؤيةتي و بة ريَطاي رةخنةكانييةوة دةخاوازيَ باووني
خؤي دةربئِيَ .رةخنةطر ثيَويست ناكا لة رةخنةكانيدا بة زارقةلَةبالَغيكردن لة ضةمكةكان ،قسةي لاة قوتاووكراوةوة خاؤيَين
خؤي تالَ بكاد و خويَنةر بيَهوودة بكاد .ديارة بووني رةخنةطريَكي ئيديالي لة زماني كوردييدا ،شتيَكي ئاساان نيياة .وةلايَ
ي بةوةندة دلَخؤ بة كة دةمنادةم رةخنةيةكي باا  ،ئاةو رةخناةي كاة هاةلَطري طةماةي جوانناساييةكي
لةو دؤخةدا دةب َ
خةمنيَيو و رؤضوونيَكي كاراية بةناو دةقدا ،خبويَنينةوة .ئةو رةخنةطرة هةست و وياذدان فاةرامؤ ناكاا ،كاة ئاةو لةبةرانةاةر
ي بكااد .باةجمؤرة رةخناةطر دةبيَتاة ئاةو
خويَنةردا بةرثرسيارة كاة دادثاةروةر و باة ئةماةك بايَ ،تااكوو خويَناةر بارِواي ثا َ
بةرثرسيارة دلَسؤزةي كة لة ئةركة ئةدةبييةكةيدا بةرتينيخؤريي و طةندةلَي رةتدةكاتةوة .ليَارةوة دةبايَ ئيَماةي خويَناةريش
هاني طةشةكردني ئةو ضةشنة رةخنةطرة بدةين .تاكوو بواري ئةدةبيشمان ،وةك باواري سياساي ،داناةهيَزريَ ،باة طةنادةلَي
ئةو نةوةية طؤ نةكا.
بة ديويَكي ديكة  ،هؤشياري لةوةداية كة خةلَكي طشيت خؤي فيَر ئةوة بكاد ،دوور لة ناساندنة باا ياان خراثاةكاني ئاةو
رةخنةطرة خاوةن "ريَسيَثت" ،قالةة ئازادانة كتيَ با خبويَنيَتةوة.
ي ثاشاكؤي ئاةو ماؤدة ئاةدةبيي و رةخنةيياناة
ي دواجار ،ئاخؤ ئةوة قةدةري نووسةر و رةخنةطري كوردة ،كة هاةتا هاتااي َ
ل َ
بيَاات ،كااة بااة درةنطااةوة لااة ضااارةبيي و فارسااييةوة ئاااوةز و ذيااااان دةتةننااةوة؟ ئااةريَ ئااةوة قااةدةري كااوردة ،بااواري
رؤشنةريييشمان ،وةك بواري سياسي ،ثشت لة كؤماةلَطا و ئايينادةوة خاةريكي قاؤرخكردني ساةكؤية رؤشانةرييي ،رةخناةي
بةرتينيخؤريي ،دوذيَن و ثياهةلَدةرييئ طةندةآلندني ذياني زمان بيَت؟ كةواتة ضارة ضيية؟
لة وتاري داهاتوودا زياتر وردةكارييةكاني ئةو رةوشة رؤشنةرييية ئةمرِؤ و سةرهةلَداني ئةو رةوتة نويَياةي كاة باة "شايعري
طةنج" ناودةبردريَت شيدةكةمةوة...
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شيعري طةنج :بوونيَكي سةرجنرِاكيَشة نةك خؤكردنة بة سةرجنيَكش

"كام ئاستةنا ريَطة لة ئيَمة دةطريَت كة بة زةردةخةيةكةوة باسي هةقيقةد نةكةين".
هؤراتيؤ،
(لة كتيَ  :نيتشة "طرفت -رماني ظاطنةر)"Fallet Wagnar -
***
شيعري كورديي رابردوو ،يان بة واتاي تةوةرةكةي "كوردستان راثؤرد" ( ،)0229000كاة تايةةتاة باة شايعري "طاةنج"،
شيعري "ئةزمووندار"ةكان لةطةلَ كؤتايي هاتين سةدةي بيستدا ،طريؤدةي تةنطذةيةكي فرةرةهةند باووة :لاة رووي فاؤرم و
بابةتةوة ضيرت ناتوانيَت خواست و ضيَذي خويَنةري ئةمرِؤ مةيسةر بكاد .بؤية ئةو شيعرة ،هةروةك شاضرية "طةنج"ةكاان لاة
بةشي يةكةمي تةوةري ناوبراودا رايةدةطةنن ،ماةيل و ثرسايارةكاني ئاةو خويَناةرة لاةو ساةردةمة ئيَساتاخواز و كاآلسااالرة
دةربئِيَت .بة واتايةكي تر :ويَدةضيَت شيعري"ئةزمووندار"ةكان لة ئاسيت بريكردناةوة و ئيَساتيَتيكييةوة ضايرت ناةتوانن ئاةو
واقيعة نائامادةية بؤ ئةو خويَنةر و شاضرية ثؤساتكوردايةتيية ئاماادة بكاةن كاة ساؤرا ي دةكاةن .هاوكااتيش ئاةو شااضرية
"ئةزموونادار"ة نااةتوانيَت روثااي ئااةو سااةردةمة بااة جيهاانيةوون ،تةكنيكساااالر و كاااآلخوازة دةربئِيَاات كااة ئااةو خويَنااةر و
شاضريةي ئةمرِؤيان كردؤتة ويَنةي كاآلكاني خؤيانةوة .بةجمؤرة ئةو شااضرية "ئةزموونادار"ة ،ناخوازيَات ئاةوة قاةبوولَةكاد
يان بري لةوة بكاتةوة كة ئةو شاضرية "طةنج"انةي كة ثةز دةكةن خؤيان بة مرياتطري شيعري هاوساةردةمي كاورديي بازانن
يان دةنطيان بةيسرتيَت ،تةنيا لةبةر ئةوة نيية كة ئةو ضيرت ناتوانيَت "داهيَنان" بكاد و "داهيَنةر" بيَت ،باةلَكوو هاوكااتيش
ضونكة ئةو شيعرةي وي كة خةمةكاني زياتر شةثنكراوة بة ثر سي ئازادي نةتةوايةتيي ،ياان باة واتااي ذان فرانساوا ليؤتاار،
هةلَطري "داستانة مةزنةكان"ة يانيش هةلَطري زمانيَكي سيمةووليي ،هاوردةيي و ئالَؤزكاوة.
كةواتة هةموو سةردةميَك زمان و دةنطيَكي تايةةد بة خؤياةوة بةرهةمادةهيَنيَت .باةجمؤرة ناكريَات زماان و دةنطاي شايعري
رابردووي كورديي ،دةربرِي دةنا و زماني شيعري ئةمرِؤ بيَات .ئةطاةر ئاةمرِؤ لاة كوردساتان ديااردة و دةنطاي جيااواز لاة
بواري ئةدةب ،هونةر و بوارةكاني تري ذياندا لة دايك نةبوو بيَت ،كةواتة واديارة جظاكي كورد لة رابردوودا ضةقي بةساتووة و
لةسةر مةرطداية.
دهۆهههتیكهههااڵ
دياااارة لاااة ئاكاااامي ئاااةزمووني  09ساااالَةي "كورداناااة"ي ئههههزمسونیۆیاۆهههییکهههسردوبااڵ 
لههكه 
قسرۆههی 

وزمانهه

مههنیشهتیاانیی
وخه 

وتهكنیكن ،
ئهه
بهجیهانیبسوس 
نهكانی 
وهۆبزوێ 
هه 
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ئهههو،س كريَاات و بيَةةهابوونااة .بااةجمؤرة ئااةو شاااضريةي ئااةمرِؤ بااة ثيَ ااةوانةي شاااضريي دويَ اينَ دةخوازيَاات بااة زمااانيَكي
كؤنكريَتييةوة خةمة خوديي و ئةو رؤذطارة لة بيَمالَيي و بيَرِةضةلَةكةي خؤي دةربئِيَت.
لايَ لاةو ثةنابردنااةي "شااضريي طاةنج" بااؤ شااضرية "ئةزموونادار"ةكاناادا جاؤرة هاودذيياةك هةيااةئ ئاةو جاؤرة داخااوازيي و
ثرسياركردنة لة "ئةزمووندار"ةكان راستةوخؤ ئةوة دةطةيةنيَت كة ئةو شاضرية "طةنج"ة دلَنيا نيية لةو شيَواز و زمانةي كاة
هةيةتي .بؤية بؤ متمانة كاردن باة خاؤيي و شايعرةكةي ثيَويسايت باة "ئامؤذطااري" شااضرية "ئةزموونادار"ةكاناةوة هةياة.
كةواتة هةرضةند لة اليةكةوة ئةو شاضرية نويَية مةينيي بؤ زمانيَكي تري شيعريي و ئامادةكردني واقيعيَكي نائاماادة هةياة كاة
رؤذطاري ئيَستا ثةرؤشييةتي ،كةضي لة اليةكي تريشاةوة ويَدةضايَت هيَشاتا ناةيتوانيةيَت لاة جيهااني ئاةو شايعرةي راباردوو
دابرِانيَكاي ئيَسااتيَتيكيي و مااريفي ثيَشكةشااةكاد .لاة هةمةااةر ئةوةشاادا ئاةو شاااضرية "ئةزموونادار"ة ،كتوماات وةك بااواري
سياسيي و جظاكيي ،باة هاؤي ئةجيَنداياة كؤنثااريَزيي ،جمطيَازة خيَنيَةكييةكةياةوة ،ضاونكة لاة تاكاة روانطةياةكي ناةريتيي و
بةسةرضوودا ضةقيةةستووة  ،هةر بؤية هةولَدةدا بة بيانؤي نةبووني جؤرة "ئيزافة"يةكي ناويَ لاة كان ئاةو شااضرية نويَياة و
بةردةوامي "داهيَنان"ي لة شيعري خؤيدا ،مانةوةي خؤي وةك دةمرِاسايت شايعريي كاورديي بثاريَزيَات .بةماة ئاةو رةوتاة
شيعريية وةك ئؤثؤزيسيؤنيَكي تازةباو ثةراويَز بكاد .ليَةاة َليَ ،كااتي ئاةوة ناةهاتووة لاةو شااضرية راباردوو" ،ئةزموونادار"ة
ثرساايار بكريَاات ،ئااةريَ دةكااريَ ثيَناسااةيةكي كااؤنكريَيت ئااةو "داهيَنااان"ةي خؤ ااان بااؤ بكااةيت؟ ئاااخر ئااةو شاااضرية
"ئةزمووندار"ة لةو تةوةرةدا بة تةرزيَك قسان هةلَدةداد ،هةروةك طواية "شاكاري" جيهاني بؤ نووسيوين .بؤية كااتي ئاةوة
هاتووة ،بة واتاي نيتشةيي ،كة ثيَويستة ئيَماة "سااتيَك هاةوا بطاؤرِيَن .هاةوا! ئااو و هاةواي زيااتر!"( ،)0تااكوو ئاةو كاةذ و
هةواية نةطؤرِةي بواري رؤشنةريييمان لةو طيَذاوة بيَدار بكةينةوة.
بةجمؤرة كاتيَك ئةو رةوتة شيعريية نويَية دةتوانيَت لةو دؤخة ئؤثؤزيسيؤنة ثةراويَزكراوةوة رزطار بيَت كة بة زماانيَكي ناويَي
شيعرييةوة سةرجنمان بؤ ئامادةكردني ئةو واقيعة نا ئامادةية رابكيَشيَت كة خاؤي خاةوني ثيَياةوة دةبينيَات .ئاماادةكردني
واقيعيَكااي نائامااادة  ،بااة طةرِانااةوة بااؤ نيتشااة ،بيَداركردنااةوةي "مةزةناادة ،ثيَشهةسااتيي و طومانةكانااة ...ئااةو هاازرة
كةلَةكااةبووة هيَشااتا لااة دايااك نةبووانةي اة ...ئاذاوةيااةك كااة لااة نااويَرِا تووؤااان دةبيَاات ...ئاااذاوة مةزناادة ،ثيَشهةسااتيي و
طومانةكان بيَدار دةكاتةوة"...

()0

بة لَيَ ،ئةم نووسينة ،بة واتاي ذيل دولؤزيي ،وةك ااييشي ثيَشةنطايةك ،فينيميَك و كؤثنية كؤثنيةي دميةنطاةليَكي ئاةو رةوشاة
خةمؤكاااة كولتووريياااة داثؤشاااراوة ،قااااؤرخكراوة و دةمةةساااتكراوة ،دواي توورِهةلَاااداني ئاساااتةنطةكانةوة" ،بااااة دةم
زةردةخةنةيةكةوة هةقيقةد"ةكان ثيَشكةشدةكا و بة طؤ دةهيَنيَت( .سةبارةد باةو شايَوازة دولؤزيياة ،برِواناة :فةلساةفةي
كؤضةري ،و .هةندريَن ،ضاثخانةي اا ،هةوليَر.)0225
ليَرةدا ،لة كاتيَكدا كة نووسةر و دةسةآل تداراني كورد زؤر ثةز لة سوود وةرطرتن لاة ئاةزمووني جيهااني دةكاةن ،هةرضاةندة
طوازتناةوةي ئةزمووناة رؤشانةرييي و سياساييةكانيش رةهةنادي بازارِييااان وةرطرتاووة ناة رةهةنادي طاؤرِيين بريكردنااةوةي
كردةيي ،بؤية بيَسوود نابيَت ئةطةر سةرنج بؤ ئةزمووني ئيَستاي ئةدةبي سويَديي رابكيَشم ،كة هاويين ئةمساالَ 0229 ،لاة
دةستثيَكدا دةستةيةك لة شااضري و ثةخشاننووساي ناةوةي ئيَساتا "مانيَفيَسات"يَكياان بآلوكاردةوة .لةويَادا رايانطةياناد كاة
ثيَويستة شيَواز و ناوةرِؤكي ئةو ئةدةبة باوةي ساويَديي نويَةكريَتاةوة .لاة هةمةاةر ئةوةشادا دةساتةيةكي تار لاة نووساةري
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ذانرنووسي جياواز "مانيَفيَست"يَكيان بة ثيَ ةوانةي ئةو "مانيَفيَست"ةوة بآلوكردناةوة .لاة ئاكاامي ئاةو دوو "مانيَفيَسات"ة
دذ بة يةكةدا نووسةرطةليَكي "طةنج" و "ثري" بؤ ضةند مانا مشتومرِيَكي فرة روانطة و رةهةنديان لة ميَدياكاندا دروساتكرد.
ديارة ئاةو مشاتومرِانة لةساةر نويَكردناةوةي زمااني ئاةدةبي ساويَديي ،باة ريَطااي ضااوثيَكةوتين ناضااركراو ناةبوو ،باةلَكوو
نووساةران خؤياان بااة نووسايين وتاار راي خؤيااان ثيَشاكة دةكاارد .لايَ لاة كاان نووساةر و ميَادياي كورديياادا كاؤي كيَشااة
طةورةكااان لة ئاسيت ضاوثيَكةوتن و ثر ،ثيَكردني سةرثيَي قةتيس دةميَنن .بؤياة دواي خاة ةووني ضااوثيَكةوتنةكانةوة
كيَشةكان وةك خؤيان دةميَننةوة و هايض ئاكاميَكياان نابيَات .ئةماة خويَناةر لاة ئاسايت دةظاؤكيي و بةرتاةكيي هةساتةكي
دةهيَنيَيَتةوة.
ثرسايار ئةوةياة :تاؤ بنيَيَاي دةقاي نووساةرة "ئةزموونادار"ةكااني ساويَديي "داهيَناان"ياان ناةما بيَات ،بؤياة ئاةو نووساةرة
"طةنج"انة لة ثيَناو ثةردةدان بة "داهيَنان"ي نويَ ئةو "مانيَفيست"ة يان بآلوكردةوة؟ نةخيَر ،بؤ اوونة شاضريي ناساراوي
سويَديي تؤما ،ترانسرتؤمةر تا ئيَستا

لة "داهيَنان" بةردةوامة و يةكيَكة لة كانديدة نزيكةكاني"خةآلتي نؤبال" .هاةروةك

هيَشتا ضةندين شاضري و رؤماننووسي نةوةي رابردوو سويَدييش لاة ئاسايت "داهيَناان" جيهانيادان .باؤ اووناة ،رؤماننووساي
ناسراو تيسا الرشؤن ،كة لة  0224دا مردووة ،دوا كتيَ

"ثياوان كة رقيان لة ذنانة" ،كاة جاؤرة رؤماانيَكي "ديَكاةريَ"،

جااؤرة رؤمااانيَكي ئاويَتااةكراوة لااة نيَااوان خااةيالَ و واقي ا كاة هةساايت تاار ،بااة خويَنااةر دةبةخش ايَت ،لااة كااؤي ئااةو زمانااة
ئةوروثييانةي كة وةريان طيَرِاوة 05 ،منييؤن دانةي ليَ فرؤشراوة .كةضي هي يَك لةو نووساةر و شااضرية "ئةزموونادار"اناةي
سويَديي بةو نووسةر و شاضرية "طةنج"انةيان نةطود ،كاة ئيَماة تاا ئيَساتا "داهيَناان" دةكاةين و ئيَاوة "ئيزافاة"ياةكتان
نيية .هاوكاتيش كةسيَك لةو نووسةر و شاضرية سويَدييانةي كة نويَكردنةوةي زماني ئةدةبةكةيان باة ثيَويسات دةزانان ،وةك
نووسةري كورد لةو تةوةرةي "كوردستان راثؤرد" و بواري تردا دةيةينة ،تكا لة نووسةر و شاضريي "ئةزموونادار" و باةناو
ناسراو ليَ دةم ةفت و سافينيكة لة ئاسيت رةخنةدا ناكةن كة دةبيَت قسان بكةن لةسةر شيعري نويَ و كؤن!
ئاخر ضةنتيكةية لةو تاةوةرةي "ك .راثاؤرد"دا نووساةر هةياة وةك "ئةزموونادار" تكااي ليَكاراوة لةساةر شايعري "طاةجنان
بوةضزيَنيَت ،كةضي ئةو "ئةزمووندار"ة

تكا لة شاضريانيَك دةكاد قسان بكةن كة لة بواري رةخنةدا بيَ زمانن .ئاةو تةرثاة

ي
لة نووسةرة تيَنطاد كة دةكريَت كةسيَك ضةند شيعري "با " بنووسايَت  ،ياان لاة كان ث َيرِكادا شااضرييَكي تايةاةد بيَات ،لا َ
مةرك نيية بةيَت بة واضيزيَكي شايعرنا ،و رةخناةطر .هاةروةك دةكريَات كةسايَك شايعري "خاراث" بنووسايَت ،لايَ دةكريَات
رةخنةطريَكي "با " و داهيَنةريش بيَت .بةلَيَ ،لةم ساآلنةي دواييدا لاة نااو ثيَارِي نووساةراندا بؤتاة ماؤدة ،وةك خةسانيَةتي
قةل ،ضةلةشيش ،ئةطةر نووسةريَكي "ناسراو" يان يةكيَك لة سةرؤك ثيَرِةكاني ئاةو نووساةرانة نااوي نووساةريَك بةااد ،ئايرت
ئةوانيرت ثيَكرِا ،وةك قريِة قريِي ضةلةشيش ،لة هةموو قسةيةك كة بيكةن ،بيَ ئان و ساد ،ناوي ئاةو ضاةند نووساةرة لةساةر
زارانة دةجوونةوة.
لةوة طةرِيَة ،لة ثةيوةندي بة مةيل و دؤخي ئةو شاضرية "طاةنج"ةدا ،رةنطاة دةكريَات زؤريناةي ئاةو شااضرية "طاةنج"ة
ضيَذ لة "طازيَك لة هةرمي روثاةوة" وةرناةطريَت كاة هاي بةندةياة .ضاونكة ئاةو نةوةياةي ئاةمرِؤ لاة ياادةوةريي زمانةكةيادا
خاااوةن ئااةزموونيَكي ئااةوها نييااة ،تاااكوو نؤسااتالذيا و ثةرؤشااييةكي بااؤي هااةبيَت ،بااةلَكوو ئااةو خااةريكي دةسااتةةركردني
ئةزموونيَكة لة ئيَستا و داهاتوودا .بؤية كيَشةكة لة جياوازي رووكةشي "شيعري طةنج" و "شيعري "ثري"دا نيية ،باةلَكوو لاة
خةمي جياوازي شيعر و مرؤظةكانداية .طو ان ديارة ئةو شيعرة ،بؤ ئةوةي ئةو يادةوةريي -شويَن-ضياكان كة شويَنثيَي لاة
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روثي مندا ريشئاذؤية بة دةست ئةو ئةخيقة "ميَشساالريي" ،دة ةزار ،دةضةجانةوونةي ذيان كة لة كوردساتاندا لاة ئاراداياة
نةبيَت بة "ميَش" ،بانطي ئةو رؤثة دةكاد "هةلَنيَت" ،ضونكة "هةلَهاتن بة ميَش-بوونة" .ئاةو شاةرِة نااوةكيي و ثةرؤشاي
بؤ بةهاي يادةوةريية باؤ شااضري و خويَناةريَكي شاةيداي "خااريج" ،جيهااني ديطيتااليي و رؤذناماةخويَن ماناياةكي ئاةوتؤيان
نيية .بؤية رةنطة زؤر ئاسان ئةو شيعرة بة شيعريش نةزانن .ئيَ كةيفي خؤياناة ،دةباا بةرِيَطاةي خؤيانادا بارِؤن .كةواتاة ئاةو
شاضري و خويَنةرة "طةنج"انة دةخوازن شيعريَك بنووسن و خبويَننةوة كاة خةماة "وردينياة" خاوديي و زمااني ئاةمرِؤي ئاةوان
دةربئِيَت.
ئةطةر ذيان برييت بيَت لة سةفةريَكي هةميشة و شيعريش سةفةريَكي ناوةكيي بيَت بةناو ئةو ذيانةوة ،كةواتة ئةوة ذيانة ياان
زايةلَةي زمانة بة دةمرِيَوة شاضريي نويَ بةرهةمدةهيَنيَت ،تاكوو ئةوديوي ذيان ،ئةو واقيعة نائامادةمان بؤ ئاماادة بكااد كاة
ئةو هةسيت ثيَدةكاد و مةينيي ااييشكردنييةتي.
لةو ديدةوة ئيَستا مةينييَك بؤ رةوتيَكي "نويَ" شيعريي لة دايكةووة كة باة شايعري طاةنج" نااوديَر دةكريَات .دياارة مان ئاةو
بةناوكردنةي "طةنج" بة كيَشة دةزا  ،ضونكة دةستةواذةي "طةنج" زياتر ويَنةي تةماةنيَكي فيزيكياي دياريكراوماان باة يااد
دةهيَنيَتةوة نةك بريكردنةوةيةكي نويَ  .بؤية ليَرةدا من ثةز دةكةم دةسةتةواذةي رةوتيَكي شيعريي نويَ بةكار بهيَانم .ئاةو
رةوتة شيعريية  ،لة ثيَناسةيةكي سادة و تاكرِةهةنددا ،هةرضةندة دميةنة طشتييةكةي بة مندالَيَكي بااقؤ ،هاةرا ناةبووي
ئةو رةوشة سياسيي ،ئابووريي و جظاكيية طةندةلَ و بايَ "سياساةتي كولتاووريي"ة دةضايَت .لايَ بةشايَكيان هةرضاةند ،باة
واتااي نيتشااةيي" ،ناااتوانن ئااةو باةها نااةريتيي و ضااةقيوة شاايعرييانة تيَكةشااكييَنن ،خاةمي بااة ديارخساانت و بااة طؤهيَناااني
واقيعيَكة كة لة جيهاني شيعر -بوونايةتييةكةيدا ثاةنادراوةئ ئاةو واقيعاةي كاة ويَدةضايَت تاةنيا دلَةخورثاةكاني زيااتر بكااد،
تاكوو هةميشة بطةرِيَت ،بنووسيَت .طةلؤ شاضري لاة طاةرِاني باةردةوامي باؤ ئاماادةكردني ئاةو ذياناة نائامادةياةدا بيَلطاة لاة
بةرينرتكردني تةنيايي و دلَةخورثةكان ،ضيرتي دةستدةكةويَت؟
بةهةمااة ثااالَ ،تاااكوو ئااةو طومااان و ثرساايارانة لةمااةر شاايعري "رابااردوو" و "ئااةمرِؤ"دا كااة لااة ئارادايااة بااؤ "ئااةوانيرت"-
خويَنةرانيش ئاوةآل بكةينةوة ،دةكريَ بثرسة :طةلؤ ئةو شاضريانةي كة سةرضااوةي جيهاانةينيي و نؤرماة شايعرييةكةيان لاة
بريكردنةو ة تاكرِةهةند و باوةكااني ثاةفتا و كؤتايياةكاني ساةدةي بيساتدا ريشائاذؤية ،كااتي دابارِان و "ناويَ"كردناةوةيان
نةهاتووة؟ كيَن ئةوانةي كاة دةبيَات ئاةو ئةركاة لاة ئةساتؤ بطارن؟ ئاةو رةوتاة شايعرييةي كاة باة "شايعري طاةنج" نااوديَر
دةكريَت ،كة لة بزاظيَكي بةرهةلَستكاريي ثةراويَزخراو دةضيَت ،لة ضتؤ ئاست و دؤخيَكداية؟
***
ديارة ليَرةدا مةينيي ئةوةم نيية كة وةك "ثسثؤرِ" ياان شااضرييَكي "ئةزموونادار" ،وةك قساةي ماةجنييس ياان بةرتاةكيَك لاة
جمطيَزيي خيَنيَةكيي برِيار لةسةر "داهيَنةر"يي و "داهيَنان"ي دةقةكاني شاضريي "رابردوو" و "ئيَستا" بدةم .هةلَةةتاة ئاةوة
 09دةسااةآلتي ئااةو ثيَوانااة جمطيَااز (مياازاك)ييااة لااة ئاساايت سياساايي و رؤشاانةريييدا ذيااان ،مااا  ،ئااازاديي و ئةركااةكااان
دةقةبنييَنيَت .ضونكة ،ويَرِاي ئةوةي طةحلؤيية ئيَمة برِيار بدةين كة كيَ بؤي هةية بنووسيَت يان نةنووسيَت.
وةكو تر ،لة كن من ،ئةطةر دةقيَك يان ئةز موونيَك دلَكيَشم بكاد ،وةك بااوة ،لاة طفتوطؤياةك ياان ساتوونيَكي رؤذنامةوانييادا
ئاماذةي بؤ ناكةم ،بةلَكوو بة طويَرةي توانا ،ضيَذ و دؤخاي دلَناةرمي كاتاةوة ،باة دةر لاة رةهةنادي "ثاري" و "طاةنج" ،وةك
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ئةوةي خؤم ئةو دةق و ئةزمووناةم باة جاوانيي و ناشاريينييةكانةوة بةرهاةمهيَنا بيَات ،مشاتومالَي دةكاةم ،دةييويَنماةوة و
سةركؤنةي دةكةم .ئةطةر خويَنةريش ئيَتيكي نووسيين هةبيَت دةبيَت ئةو ئاكارةي مين لة دياد طرتةيَت ،كة من ،ليَارةدا بايَ
ئةوةي لةساةر خاؤم بكةماةوة ،لةساةر بةشايَك لاةو شايعرةم نووسايوة كاة لةساةري نةنووساراوة ،كاة "نةناساراو" باووة و
دةبوو/دةبيَ ناسةكريَت .ديار من لة طفتوطةيةكمدا لة طؤظاري "رامان"دا 0225 ،بة ضرِي ئاماذةم باة طرينطاي شايعري ئاةو
نةوةيةي ئيَستا داوة.
ئاشكراية دةميَكة دياردةي ئةو بؤشايية شيعريية لة نيَاوان ناةوةي راباردوو و ئاةمرِؤدا لاة ئاراداياة .هاوكااتيش دةميَكاة ئاةو
نااةوة نويَيااة لااة بااواري جااووداي رؤشاانةرييي و ئةدةبيياادا ئامااادةيي هةيااة .وةل ايَ ئةطااةر لااة كاان ئااةو شاااضري و نووسااةرة
"ئةزمووندار"انةوة ئةو ضةند شاضرية "طةنج"ةي ،كة لة وةآلمة مةينياة و لاة يةك اووةكانياندا لاة تةوةرةكاةي " كوردساتان
راثؤرد"دا ئاماذةي ثيَدةكةن ،شيعري "جوان" دةنووسن يان داهاتووي "با "يان هةية ،ئةي بؤضي بةر لاةو تاةوةرةي كاة
لة ماوةي مانطي  00و 00ي  0229لة" كوردستان راثؤرد"دا سازكراوة جاريَك لة جااران لاة نووساينيَكياندا ئاماذةياةكي
بايةخااداريان ثيَنااةكردوون يااان كااؤرِيَكي تايةااةتيان بااؤ ساااز نااةكردوون؟ بااؤ اوونااة نووسااهر و شااا یرهکانی "يااةكيَيت
نووسةراني هةوليَر" ،که له زۆر دهزگای تریشدا كاربةدةسنت ،دةكريَت ثيَكاةوة باة طاويَرةي تواناا ،باة دةر لاة باةهاي
مادديي هةرنا بؤ جؤشداني ئةو دؤخة مت و مردؤخةي رؤشنةريييةي كة لة كوردستاندا لة ئارداية ،زجنرية كؤرِكيَك يان تاةرزة
فيستيظاليَكي دوور لة باةهاي ماادديي لاة ثةوشاة داخاراو و خةمؤكةكاةي "ياةكيَيت نووساةراني هاةوليَر" دا باؤ ئاةو دةنطاة
شيعريية نويَية يان هاوبة لة نيَوان هةموو دةنا و نةوةكاندا بسازيَنن( .دةزا ئيَساتا دةلَايَن ،ئيَماة كؤشايعر و شايعرطةلي
"طةنج"ااان لة طؤظارةكاااندا ضاثكردوون) .كيَشةي ئةو طؤظارانة ئةوةية ،ناتوانن لاةو شايَوازة نةريتيياة تيَةثاةرِنن .ئاةمرِؤ
ئةوكاتااة طؤظاريَااك بااة ش ايَوةيةكي كااارا دةتوانيَاات كاريَطااةريي لةسااةر رؤشاانةرييي كورديياادا هااةبيَت ،كااة لااة ئاراسااتةيةكي
ئاماجنداردا لة روانطةي تيؤريي فرةرةهةنددا تةوةر لةسةر بابةتة نويَيةكان بسازيَنيَت .لة كاتيَكادا كاة مارؤ وةك ثيَشانياز باة
خاوةن ئةو طؤظارة ناوبراوانة دة َليَت ،بؤ تةوةريَك لةسةر ئةو بابةتاة ياان ئاةو نووساةرة فةرامؤشاكراوة ناكةناةوة ،هةميشاة
وةآلميان ئةوةية تةوةر سةختة ،ضونكة نووسةر نيية بنووسيَت! من خؤم بةر لة ضةند سالَ جاريَاك كاة داوام لاة ياةكيَك لاةو
طؤظارانة كرد ،كة بة قسةي خؤيان "باشرتين طؤظاارة"  ،كاة تاةوةريَك لةساةر مةساعود حمةماةد بكةناةوة ،كةضاي وةآلمياان
ئةوةبوو ،كة كاريَكي وا سةرناطريَت ،ضونكة نووساةرانيَكي خااوةن تواناماان باؤ تاةوةر نيياة جاا كاة رةخناة لاة ئاسات و
نةرييت كؤني ئةو طؤظارانة دةطريت ،دةماريان ساوار دةبيَات! كةواتاة ئاةو قساةيةي كاة دةلَايَ :هيَشاتا نووساةراني راباردوو
"ئيةدا "يان ماوة ،مايةي طالَتةجارِيي نيية؟
ئةطةر وانيية ،دةبيَت بةشيَكي طرينطي ئةو بابةتة ئةدةبييانة ئاةركي "ياةكيَيت نووساةراني هاةوليَر" و "ياةكيَيت نووساةراني
كورد" بيَت( ،نازا هيَ لةوةي هةوليَر و دهؤك ،يةكيَيت نووسةراني كورد هةية؟ ديارة ئةوةي دهاؤك هايض ثةيوةنادي باةوةي
هةوليَر و نووسة و نووسةراني ةيرة باادينيي نيياة)  ،كاة باة الي كاةمي سااآلنة باة شايَوةي جيااواز كؤرِطاةليَكي فارةوان،
فيستيظالي ئةدةبي بكةن .هةروةك جيَطةي سةرجنة ،نووسةري ئةمرِؤ لة خاؤي ناثرسايَت :بؤضاي "وةزارةتاي رؤشانةريي" ،
كة زیاتر ۆی به طؤرانيي سهرقاڵکردووه ،ئةو هةموو بودجةي كوردستانة لة ساةر ثيساابي رؤشانةرييي کوردیی دا لاة
بهرههمهێنانی کلیپی ضةنتيكاة باؤ ك اة طؤرانيةيَاذة طاةنج ياان باةناو نويَياةكان باة ساةفةري لوبناان و ميسار و توركياا
خةرجدةكاد ،كةضي ها يض باياةخيَك باةو دةنطاة شايعريية نويَياة نااداد؟ ضاما ئاةو شااضرية "ئةزموونادار"ة ناثرسايَت :ئاةو
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ي "ئيزافاة"ةياةكي ناويَ دةكااد ،ئاةدي بااؤ
"وةزارةتاة "...باؤ ئاهاةنط َيرِان و بةزمطاةرمكردن داوةتاي دةياان طؤرانةيَاذي با َ
فيستيظاليَك بؤ ئةو دةنطاة شايعريية نويَياة نارِةخسايَنيَت ،تااكوو ئةواناةي كاة هاةلَطري ئوميَادي "ئيزافاة"ياةكي شايعريي و
ئةدةبية بةهرةكةيان برِسكيَن ؟ تؤ ب َنييَي شايعر لاة طاؤراني طاؤتن بيَةايةخادارتر بيَات؟ ئااخر ماياةي طالَتاةجارِيي نيياة ،كاة
نووسةريَك لةو نةوةي ئيَستا ئةو بابةتانة ناورووذيَنيَت؟ ليَرةدا مةبةستم نيية بةهاي موزيك نةك "طؤراني باازارِيي" لاة باةهاي
شيعر بة كةمرت بزا  ،بةلَكوو مةبةستم ئةو ويَنة طشتييةي ئةو "وةزارةتي رؤشنةريي"يةية كة تاكوو ئيَساتا نيشاانيداوة( .لاة
بةشي دووةمي ئةم كتيَةةدا ،لة وتاري "طؤراني نويَ :هوناةريَك لاة سةرساوورِهيَنةريي و وزةياةك باؤ رساكاني كولتاووريي"دا
با ،لة رؤلَي موزيك و كيَشةكاني ئةو وةزةرةتي رؤشنةريييةم كردووة) .ضونكة ،نيتشاة واتاةني :تاا ئاةمرِؤ ئاةو وةزارةتاة "
تةنيا ثارة بؤ موزيكي نةخؤ " و شيت ضةنتيكة بةكار دةهيَنيَت .ئةوكاد نيتشة دةطاود "شاانؤية طةورةكاةمان باة ظاطناةر
دةذيت".
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كةواتة ئةريَ جيَطةي طومان و ثرسيار نيية ،كة ئةو وةزارةتة ،بة نااوي رؤشانةرييي و لةساةر ثيساابي بودجاةي ثكوماةد و
هاووآلتيانةوة ،بة منييؤن دينار لة "فسيتيظالي جطةرخويَن" و ثةيكةرةكاةي ،ريَزليَناان لاة هيَاديي و  ...تااد دواي باة هاةدةر
بةاااد ،كةضااي نااةتوانيَت بااري لااة سااازكردني كؤرِيَااك يااان ياااديَكي رؤشاانةرييي اليةقاادار بااؤ نووسااةرطةليَكي وةك ضةباادو الق
مةضرو  ،مةسعود حمةمةد ،شوكور مستةفا و ضةندين نووسةر و هونةرمةنداني بةهاداري تر بكاتةوة؟! ئاماادةوةكو تار مان
لة وتاري "بة جظاكيكردني سياسةتي رؤشانةرييي لاة كوردساتاندا" ،باسام لاة ئاةركي "وةزارةتاي رؤشانةرييي"ةياةكي كاارا
كردووة.
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***
ليَاارةدا ديسااانةوة بيَسااوود نابيَاات ،كااة وةك ئاراسااتةيةكي هاوتااةريب (ثااةرةليَل) ئاماااذة بااؤ رؤلَااي طؤظااار و نووسااةرة بااة
"ئةزموون"ةكاني سويَد بكةين .ديارة لة سويَديش ئةوة ئةو شاضري و نووسةرة "ئةزمووندار" انةن كة باة ريَطااي فيساتيظال،
طفتؤطؤيي رةخنةيي ،تةوةر كردنةوة لة طؤظار و ناوةندة ئةدةبييةكانيانةوة ،دةنطي نويَي ئاةدةبيي و هوناةريي دةرِساكيَنن.
بؤ اوونة ،دوو سالَ لةمةبةر طةورةترين ضااثخانةي ساويَديي " "Bonniersكؤشايعري  ،"”Silverfiskenكاة رةنطاة
بة كورديي ماناي " ماسي زيويي" بطةيةنيَت ،بؤ كيذة شاضرييَكي  06سالَة ،سؤفيا راث يؤهانسؤن ضااثكرد .ديارةئاةو ك اة
شاضرية لة "نةخؤشخانةي دةرووني" ئةو كؤشيعرةي نووسيةوو .شاضري لةناو زمانيَكي شيعرييدا ئةزمووني ساةخيت منادالَيي
و هةرزةكاريي ،ثةيوةنديي خؤي لةطةلَ باوكيي و ذينطة مندالَيية ئازاراوييةكاةي ئاشاكرا دةكااد .لةويَادا خويَناةر باة هةسايت
نيطاةران و بةدةسات مامةلَاة سيَكساييةكاني بااوكي لةطاة َل ئاةودا ئاشانا دةبيَات .باة كاورتي ئاةو كؤشايعرة باة شايعراندني
ئةزمووني مندالَيي و هاةرةزةكاريي خؤياةوة ،جيهاانيَكي شااراوةمان باؤ باة طؤدةهيَنات كاة لةماديوي ئةخيقاة بينراوةكااني
كؤمةلَطةدا لة ئاراداية.
دواي بآلوبوونةوةي ئةو كؤشيعرة لة ميدياكاني سويَدييدا طفتوطؤيةكي طةرم لةساةر ئاةو ضااثكردني ئاةو كؤشايعرة ساازبوو.
ضونكة بةشيَك لة رةخنةطرة كؤنثاريَزةكان ثيَيان وابوو كة لة رووي ئةخيقييةوة نةدةبوو ئةو كؤشيعرة ضااثةكريَت .ضاونكة،
بة راي ئةوان ،ئاشكراكردني ئةو رةفتارة نائةخيقيية كة باوكي لةطةلَيدا كردوويةتي ،كاريطةريي نةريَتيي بةساةر كؤمةلَطاةوة
دةبيَت .بة ث َي ةوانةي ئةمة  ،بةشيَكي تر لة رةخنةطرة ليئالاة ناويَ ،راديكاال و ضاةثرِؤكان ئاةو كؤشايعرةيان لاة ئاسايت
شاايعريي و ئازادييااةوة ،ثةسااندا .دواجااار ئااةو ك ااة شاااضرية بااوو بااة شاااضرييَكي ناسااراو .هةرضااةند ئااةو كيااذة شاااضرية لااة
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"نةخؤشخانةي دةرووني -شيَتخانة"ية  ،كةضي خةريكي داهيَنانة .ئةو شااضرية ئاةو دؤخاة نةخؤشاي دةروونيياةي كارد باة
داهيَنان .ئةدي قةول هةموومان با ،لةوة ناكةين ،كة كردةي شايعريي ئاشاكراكردني جيهاناة نائاماادة و ثةشااردراوةكانة؟
كردةي شيعر ،ئؤكتاظيؤ ثاز واتةني ،توانايةك بة مرؤ دةبةخشيَت " :كة بتوانيَ هةميشة دةظةرة تازةكان داطري بكااد ،باةآلم
كة مرؤ خؤي قاضاي خساتة نااو ئاةو دةظةراناة بةناة خؤلَاةميَش ،ئةماة ثرؤساةيةكي فاراذاوة باؤ ماةرطيَكي تاازة لاة داياك
بوونةوةيةكي تازةتر".
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بيَنة بةرضاوي خؤد ئةطةر شاضرييَكي نة خؤ و نةناساراو كؤشايعريَكي وا باؤ ضااثخانة و طؤظااريَكي كاورديي بنيَريَات ،ضاؤن
دةبيَت!
***
بةلَيَ ،ئةو رةوتة شيعريية نويَية نةخةمنيَيوة ،ويَرِاي ئاسيت رؤشنةريييةكي رؤذنامةواني و طرفيت جوانناسايي لاة زمانييادا ،لايَ
هةلَطري خةمي جياوازي جظاكيي ،كولتووريي و زياتر ناسنامةي خوديية ،كةضي لة طفتوطؤ ئةدةبيي و بواري رةخناةدا كاةم و
زؤر بايااةخيان ثيَنادةريَاات .يااةكيَك لااة هؤكردةكااان ئةوةيااة ،كااة بااةناو رةخنااةطر و طؤظااار و وةشااا انةكان لااة ساانووري
بريكردنةوةيةكي تاكرِةهةنديي و باوي ئةدةبيي و ضةند شاضريي رابردوو و باة ئيادؤلكراودا ضاةقيان بةساتووة .وةك طو اان،
سةرضاوةي ئةو بريكردنةوةية لة شةست و ثةفتاكاني سةدةي رابردوو ،مؤديَرنيزمادا ريشائاذؤية ،لةويَادا شايعري كاورديي
شيَواز و ناوةرِؤكيَكي نويَ دةثؤشيَت .ئةمة لة دواجاردا بوو بة روانطةيةك كة ئةمرِؤ ريَطةنادا ئاةو رةوتاة نويَياة باة ئاازادي
برِسكيَت .لة ئاكامي ئةمةشدا ئةو رةوتة شيعريية نويَية ،وةك دةنطيَكي"ئؤثؤزيسؤن" ،كةمةايةخكراوة.
هااةموو دةزانااة ،وةشااا انة بوجاادارةكاني وةك "ئااارا "،و "سااةردةم" بااة تايةااةتي ئااةوةي دوايااي ثااةز دةكاااد وةك
دةزطاياةكي "سااةربةخؤ" بناسااريَت ،بطارة وةشااانة بااةناو "ئاةهنيي"يااةكانيش ،ضااؤن كؤشايعر و كتايَ

شاااضري و نووسااةرة

"طااةورة-ثااري"ةكااان ،سااةرباري دووبااارة ضاااثكردنةوةي "كااؤي بةرهااةم"ة كؤنااةكانيان ،بااة فااةرِاثي ضاااثدةكةن ،كةضااي
ي باة تكاا و واسايتة ياان لاة كاؤآلني ثيزبيياةوة ئاةو ضااثخانانة رازي بكااد تااكوو
شاضرييَكي "طةنج" يان "نةناسراو" دةبا َ
كؤشيعريَكي بؤ ضااثةكةن .باة َليَ ،هاؤكرديَكي ساةرةكي ئاةو رةشاة رؤشانةرييية ماردؤ و ساةقةتةي ئاةمرِؤ ،ثةيوةنادي باة
وابةستةبووني كؤي دةزطا رؤشنةرييي ،طؤظار و ضاثخانةكاني كوردستانة بة ثيزبة باآلدةستةكانةوة.
ئةمرِؤ لة ئةدةبي كوردييدا هةر تةنيا دةنطي ئةو شاضرية "طةنج"ة نويَية هيدلَي (جددي)ية ثةراويَز نةخراوة ،باةلَكوو خاودي
كردةي شيعر ،يادةوةريي زمان و كولتووريي خويَندنةوة بيَةةها كراون .ئااخر ئاةوة تراذيديياة ،ئاةمرِؤ لاة كاتيَكادا جظااكي
كورد لة دؤخيَكي ئالَؤزي سياسيي و رؤشنةريييدا دةذيَت ،كةضي ،بؤ اوونة ،لة شاريَكي وةك هاةوليَردا كاة طواياة ثايتاةخيت
ي كاؤ ِر و سايَميناري لاة باواري جاوداي سياسايي و رؤشانئييدا تيَادا ناكريَات .لاةوة طاةرِيَ ،كتيَاب
كوردستانة مانطانة سا َ
خويَندنةوة ماناي نةماوة .بؤ ئةوةي مارؤ لاةو رةوشاة رؤشانةرييية كنيَؤلَاةي كوردساتان تيَةطااد ،ئةونادة بةساة كاة ساةيري
شيَوازي كتيَةفرؤشييةكاني كوردستان بكاد ،كة لةويَدا كتيَب بة سووكرتين شيَوة ااييشدةكريَن .باساي ئاةوة ناكاةين كاة
لة كؤي كوردستان دوو كيَةخاناةي ريَاك و ثيَاك نيياة .ئاةمرِؤ لاة كوردساتاندا ئاةو كاؤرِة تااك و تةراياناةي كاة لاة ميَدياكانادا
ي لاة هؤلَاة داخراوةكااني ريَكخاراوة ثيزبياي و باةناو "ماةدةني"يةكانادا دةطاوزةريَن ،تاةنيا بةشايَك لاة
ااييشدةكريَن ،تاةن َ
ئةنداماني ئةو ريَكخراوانة ،لة ثيَناوي بةردةوامي بازارِةكانياندا ،ئامادة دةبن .بؤياة ئاةو كاؤرِة مةبةسات دووكانداريياناة هايض
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بةهايةكي رؤشنةرييي و كاريطةرييةكي جظاكييان نيية.
بااؤ ئااةوةي ئااةو دؤخ اة شاايعريي و كولتوورييااة هااةرزانكراوة بطااؤرِدريَن دةبيَاات ثايااةكاني ئااةو نووسااةر ،شاااضري و ناوةناادة
رؤشنةريييانةي كة بة ريَطاي دةسةآل تي ثيزبيي و ئابوورييةوة دةمرِاسيت رؤشنةرييي و شايعريي دةكاةن هةلَةوةشايَنريَنةوة.
بة طرينا نةزانيين ئةو رةوتة شيعريية نويَية شتيَكي ئاسايية ،ضونكة كاتيَك ،نة رةخنةطريَك ،نة تيظيَياةك ،ناة ضااثخانةيةكي
"ناسراو" و باآل دةست لةسةريان نةنووسن ،ديداريَكيان لةطةلَادا نةكاةن و كؤشايعرةكانيان ضااثنةكةن ضاؤن بناساريَن؟ ضاؤن
وزة و كيَشة شيعريي و زمانةكانيان بزانيَن و بزانن؟ كاتيَك طؤظار و ثاشكؤية ئةدةبييةكان كؤشيعرةكاني ئةو شااضرية طةجناة
نةناسيَنيَت ،ضؤن خويَنةر دةيكرِيَت؟
***
ليَاارةدا ناضااارم راشااكاوانة"بااة زةردةخةنةيةكااةوة" بيَااذم ،بةشايَكي زؤري ئااةو ثاشااةطةردانيية شاايعريي و ثةراويَزخسااتنةي
دةنطي طةنج ثةيوةنديان بة سياسةتي يان  ،ثةيوةندي بةو طورِاح و جمطيَزة خيَنيَةكييةي طؤظار و ثاشكؤطةليَكي بودجاهدار و
باڵادهستهوه هةية  ،كة وةك وزةيةكي ذيان ثةرؤشخؤري ئةو دةنطاة نويَياناةي ئيَساتا و راباردووي شايعري كاورديي ناة .لاة
كاتيَكدا دةبيَت ئةوانة وةك دةزطاي بوجةداري ثيزبي بة دةستثيَوةطرتنةوة بوار باؤ رساكان و دةركاةوتنيان برِةخسايَنريَت.
بةرِاي من ،خةمي ئةو طؤظار و "رةخنةي ضاوديَر" ة بودجةدار و دةسةآلتدارانة زياتر باؤ ماناةوةي خؤياان ،وةك بةشايَك لاةو
تويَااذة ئةريسااتؤكراتيية تازةباااوة ،تااةنيا لااة خزمااةتي ثيَرِيَكااي ثةسااةندةرانةي ئااةو شاااضري و نووسااةرة بااةناو "طااةورة و
داهيَنةرانهیه ،تاکوو شةرضييةد بؤ قاؤر كردني ئةباةديي ئاةو طؤظاار و ثاشاكؤ و دةزطاا ئةدةبيياناة وةرطارن .دياارة ئاةو
ثيَرِةي كة ئهو "پا کۆ ئهدهبی" و "دهزگار رۆشنبیری "یانه بةرِيَوةدةبةن بة ثالَثشيت بودجةياةكي قةباهوه برِياار
لةسةر "داهيَنةريي" و "ناداهيَنةريي" شاضري و دةق دةدةن .بة ريَطااي بةرِاداناداني نووساة و دياداري دووباارةوة خاةريكي
ثةسندان و بة ثالَةوانكردني ثيَرِةكاني خؤيانن و ئةو شيعرانة بآلودةكةناةوة كاة خؤياان ثيَياان خؤشاة .لاة كاتيَكادا ئاةوة
ئةركي ئهو بڵاوکراوانهیه كة بة تةوةر و خويَندنةوةي جيااوازةوة ئاةو دةنطاة نويَياناةي ئاةمرِؤ بةساةر بكةناةوة ،تااكوو
داهاتووي زماني كورديي ئاوةدان و شكؤمةند بيَت.
بةلَيَ ،لة كاتيَكدا كة بةرِيَوةبةراني ئةو طؤظار و ثاشكؤ ئةدةبييانة طواية تةنيا "شيعر و نووسيين داهيَنةران" بآلودةكةناةوة،
كةضي بةشيَك لةو ثيَرِة ،كة من لة نزيكةوة دةزا  ،بؤ مةينيي "ئاشقايةتي" يان خؤ شاريينكردن ،شايعري هةناديَ ذن و ثيااو
بآلودةكةنةوة ،ئةمة دةمامكي "ثساثؤرِي" ياان لاة شايعر لةساةر رووخسااري ئةرساتؤكراتييانةيان هةلَدةداتاةوة .لاةوة
برتازيَة ،هةر هةمان تاقمي "رةخنةي ضاوديَر" باة نااوي ئاةدةب و كولتاووري كورديياةوة سااآلنة بودجةياةكي بيَسانوور لاة
ساماني خةلَكي بةؤةيناةتي كوردساتان باؤ ضااثي كتيَةاةكاني نووساةراني هاوثيَرِةكاان و داوةتكردناي نووساةراني كاورد و
بيَطانةي هاوثيَرِي خؤيان بؤ فيستيظالة ئةجيَندا ثيزبييةكانياناةوة ،تةخشاان و ثةخشاان دةكاةن .ضاةند شااضريي طاةجنيش
داوةتي ئةو فيستيظالة دةكةن ،ئةماة
هاندانيان نيية بؤ خؤ ثةروةردةكردن.

ئةوةنادةي هاندانياناة باؤ وةرطارتين "خاةآلد"يَكاي ماادديي ناةك ماناةويي ،هيَنادة

لةوة برتازيَة ،لة ذيَر سيَةةري ئةو دؤخة رؤشنةرييية ستةمطةرةيةدا ويَرِاي ئامادةبووني ميَطةليَك لة باةناو رؤذناماةنوو ،و
نووسةر لةو فيستيظالةدا ،كةضي هي يان بة ئاةركي خؤياان ناةزاني قساةيةك لةساةر ئاةو رةفتاارة بوودةلَةياة بكاةن .باةلَي،
ثارسالَ 0228 ،دواي ئةوةي كة مانطيَك ئةو ثيَرِة نووسةرة مشخؤرةي كة ساآلنة خةريكي باازارِي "فيساتيظالي طةالويَاذ"ن
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لة "رةخنةي ضاوديَر" دا قسةي رازاوةيان لةسةر رزطاركردني فيستيظالةكةيان لة ثاشكؤيي ثيزبياي ،ثيَرِطرياي و شارضاييةتي
هةلَرِشت ،منيش بؤ رةواندنةوةي ئةو طومانةي كة لةسةر ئةجيَندا و ئاكاري دةظةرضييةتيي و ثيزبطري ئاةو "فيساتيظال"ةدا
هةمةوو ليَكؤلَينةوةيةكم بةناوي "ئةزمووني بيَمالَيي و شيعرييةتي بةرهةلَستكاريي"كرد كة لةساةر دةنطيَكاي "طاةنج" ،راباةر
فاريق بوو باؤ نااردن .دياارة ئاةو ثاريِة تاةنيا لاة نامةياةكي ئةلكرتؤنييادا خويَنسااردانة هاةوالَي طةيشاتين ليَكؤلَينةوةكاةيان
ثيَرِاطةياندم .لة كاتيَكدا تاقمي "فيستيظالي طةالويَذ" ساآلنة ،باة بياانؤي ساازكردني لاؤبي كاوردي"ةوة ،خاةريكي طااطؤلكيَ
كردنن بة دواي رازيكردني ضةند نووسةري بياني بؤ "فيستيظالَ"ةكاةيان ،ياان باة ريَطااي باةرتينياةوة خاةريكي كارِيين ضاةند
نووسةري ضةرةب و فارسن .ئاخر سةيرة "ليَذنةي ليَكؤلَيناةوة"كاةي ئاةو باةناو "فيساتيظالَة" دواي ئاةو هاةموو بانطةشاة و
ثيَوةنانةي ،كة طواياة خاةمي رؤشانرييي كورديياةتي ،وتاريَاك قاةبوولَ بكااد و "خاةآلتي دووةم"ي ثيَةةخشايَت ،كةضاي لاة
فيستيظالةكةياندا نةشيخويَنيَتةوة .لةوة طةرِيَ ،كة داواتكردني من ثارةي تيَدةضوو ،يان تا ئاةو ثارةياةي باؤ داوةتكردناي
من سةريف دةكةن لاة داوةتكردناي ثيَارِي خؤياان یان لاة رازيكردناي نووساةر و شااضرييَكي هةميشاة داواتكاراوي ضاةرةبيي،
فارسيي و ئةوروثيي خةرجي بكةن ،ليَ ئاخؤ "خةآلد"كردناي ليَكؤلَينةوةياةك بيَخويَندناةوة و بايَ ئاطاداركردناةوةي منايش،
مايةي طالَتةجارِيي ئةو "فيستيظالَ"ة نيية؟ ( .بؤ ثيناةكردني ئاةو طةندةلَيياة  ،لاة كان ناساياويَك طوتةووياان واماانزانييوة
هةندريَن لة هةوليَر دةذيَت .ئاي لةو طةمة ريسوا و سافينيكانةية!)
ليَرةدادواجار ثرسيار ئةوةية :ئايا ئةو ئةجيَندايةي لاة ثشاتةوةي "فيساتيظالي طةالويَاذ" ئامادةياة ،ئةجيَنداياةكي ثيزبياي و
دةظةرييااة يااان رؤشاانةرييي؟ "فيسااتيظالي طةالويَااذ" ،كااة زؤر ثااةز دةكااا وةك فيسااتيظاليَكي"سااةربةخؤ" و لااة خزمااةتي
"كولتووريي كورديي"دا بيناسة ،بة كام ثيَوانة و ضؤن بةناوي هةردي شاضري ،نووسةر و هونةرمةندانيَكةوة ساآلنة"خاةآلد"
دابةشدةكاد ؟! ئةدي ئةطةر ئةو فيستيظالة بيَييةن و لاة خزماةتي رؤشانةرييي كورديياة ،كاة مةبةساتم بيَةاياةخكردني ئاةو
ناوانةي خةآلتيان بةناو دابةشدةكريَت نيية ،بؤضي لة بواري ليَكؤلَينةوة ،شيعر و هونةردا "خةآلد" بة ناوي طؤران ،مةساعود
حمةمةد ،ضةبدولَخالق مةضرو  ، ،تايةر تؤفيق ،ضةلي مةردان ،سةيد ضةلي ئةسغةريي و  ...تاد دابة ناكاد؟!
***
لةوة برتازيَة ،ئةطةر نووسةريَك ثةرؤشخؤري رةهةندي ئيَتيكي نووسة و نووسةريي بيَت ،دةبيَت ساةرجنيَكي رؤشانةرييي
لة ئاكاري "يةكيَيت نووسةران"ي هاةوليَر باداد ،كاة مارؤ نازانيَات "سؤسايال باريؤ" ياة ياان ماةكؤي كؤبووناةوةي كؤماةلَيَك
نووسةري هاورِيَي هاوئاماجني مادديي و سياسيية .ديارة يةكيَيت نووسةران" طةرةكة بؤ هةموو نووساةري ثةرؤشاخؤر ئااوةآل
بيَت .يان سةكؤيةك بيَت بؤ دةسثيَوةطرتن بة كار و باري ذيان و بةرهةمي نووسةران .وةليَ "يةكيَيت نووسةراني هةوليَر" كاة
بة "تةوافقي مسةق" ساآلنة ،بيَ نةريتيَكي ئةدةبيي و بيَ ئةوة ثيَشوةخت كة ،بزانيَت ،ثارة باةناوي "خاةآلد"كردناةوة
بةسةر نووسةري هاوثيَرِ و دةسةآلتداردا دابةشدةكا .ثارسالَ ئةو "يةكيَيت نووسةراني هاةوليَر"ة بايَ ناونيشاانيَك ،ناةريتيَكي
ئةدةبيي و ثيَوانةيةكي "داهيَنةر"يي ،لةسةر وةزني ئةو قساة نةساتةقةي كاورديي"،شاة و شاايي دةساتةوايي"ةياةوة ،باة
ئامادةبووني "وةزيري رؤشنةريي"ي و "ثاريَزطاري هةوليَر"  ،ضةند نووساةريَكي "خاةآلد"كارد .باساي ئاةوة ناكاةين كاة
هةنديَكيان زياتر دةسةآلتداري ميدياي ثيازبة ناةك ثيشاةي نووساة .هاةموو دةزاناة بودجاةي ئاةو "ياةكيَيت نووساةراني
هةوليَر"ة لة كويَوة ديَت و ئةوانةي سوودمةنديشن كيَن.
بةآلم كة ،نايثرسي :ئاخؤ جةماضةتي "ياةكيَيت نووساةراني هاةوليَر" لاة روانطاةي كاماة خاةمي رؤشانةريييةوة سااآلنة بايَ
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ئااةوةي كااة ،لااة هؤكااار و سةرضاااوةي ئااةو ثارةيااة ئاطااادار بيَاات كااة بااةناوي "خااةآلد"ةوة بةسااةر خؤيااان و كةساااني
دةسااةآل تداري نزيااك بااة جميَطيَاازي خؤيانااةوة دابةشااي دةكااةن؟ بؤضااي ثارسااالَ دواي هةفتةيااةك لااة دابةشااكردني خةآلتااة
"تةوافق"ةكةياندا بةسةر ثيَارِي خؤياناةوة ،كاة طاةجنيَكيان تيَادا ناةبوو" ،وةزياري رؤشانةرييي" و ثاريَزطااري هاةوليَر"ياان
خةآلتكرد؟! هةلَةةد ئةو ثارة دابةشكردنةي "ياةكيَيت نووساةران" خاةآلد نيياة ،باةلَكوو كؤمةكيياة .ضاونكة "خاةآلد" لاة
هةموو وآلتيَكي ةيرة ثاشةطةراندا مانايةكي كولتاووريي هةياة ،كؤمةكيياةكي ماناةوةيي نووساةرانة تااكوو باةردةوام بان لاة
نووسايندا ،هاةروةك بةشايَكي طرينطيشاة لااة "سياساةتي كولتاووريي"  .دياارة "يااةكيَيت نووساةراني هاةوليَر" خااوةن ئااةو
كولتوورة ئةدةبيية نيية كة "خةآلد" بةةخشيَت .ليَ سةير ئةوةية ،لة كوردستاندا واتاي "خةآلد" تةنيا لة باةهاي ماددييادا
كورتكراوةتةوة .بؤية ثاا

هاةر خاةآل د دابةشاكردنيَك نووساةران ،لاة باري ساازكردني طفتوطؤياةكي رؤشانةرييي كاراوة لاة

ميَدياكاندا لةسةر نادادثةروةريي ئةو "خةآلد"دابشكردنة و طةندةلَيي ئاةو "ياةكيَيت نووساةراني هاةوليَر"ة ،كةضاي ئاةو لاة
مةجنييس و ضاخيانةكاني كوردستاندا دةردة دلَ و منطة منا دةكةن.
طةرةكة بيَاذم ،بةشايَك لاة ئةركاة طرينطاةكاني ئاةو "ياةكيَيت نووساةراني هاةوليَر"ة كؤماةكييكردني ئاابووريي ئاةو شااضرية
"طةنج" و ئامادةكردني كؤرِ و داواتكردني نووسةرة ثةرؤشخؤرةكان بيَت.
بؤ بريهيَنانةوةي ئةو شاضرية طةجنة كة ثيَي واية تةنيا ئةو بايةخي ثيَنادريَت ،ناضاارم ئامااذة باة ثيكاياةتيَكي خاؤم بكاةم.
من بةهاري  0228كة بةسةردان ها ةوة كوردساتان باة نيااز باووم لاة روانطةياةكي "ميَاذووي هزرياي"ةوة كؤرِيَاك لةساةر
دياردةي نووسيين رؤمان و رؤماان خويَندناةوة ثيَشاكة بكاةم .باؤ ئةماة راساتةوخؤ باة كاةريم دةشايت شااضري و ضاةند
نووساةري تاري نزياك بااةو "ياةكيَيت نووساةران"ةم راطةيانااد كاة ئةطاةر ثيَيااان خؤشاة ئاةو كااؤرِة لاة "ياةكيَيت نووسااةراني
هةوليَر"دا ئةجناميدةدةم ،كةضي وةآلميان ناةبوو ،وساكت باوون .لاة كاتيَكادا ويَارِاي ئاةوةي كاة ئاةو بابةتاة بةهةرِميَناة لاة
كوردستاندا كة كةسايَك شاتيَكي ئاةوتؤي لةساةر ناةطوتةيَت كاة ساةرجنكيَش بيات ،دةباوو ئاةو بةرِيَوةباةراني ئاةو"ياةكيَيت
نووسةراني هةوليَر"ة كة ،هةرنا ئيَوارةيةك لةو بةتالَييةي كة ئيَواران لة "ثةوشة"كةياندا بةساةري دةباةن باةو كاؤرِة ثرِياان
بكردباوة.
لةوة طةرِيَ ،داوام لةو "يةكيَيت نووسةراني هةوليَر"ة كرد كة ئةطةر دةكريَت سةبارةد بة واذووكردن و نةكردني ئاةوان لاة
تةك ئةو "داخوازينامة" ي كة بؤ بة ساتاندةردةركردني زمااني كاورديي ئامادةماان كردباوو قساةيان هاةبيَت ،كةضاي خؤياان
بيَدةنا كرد .دواجار ئاكامي ئةو بيَةاكييةي ئةو "يةكيَيت نووساةران"ة باباةتي كؤرِةكاةم ،وةك بيَئوميَديياةكاني تار ،لةطاةلَ
خؤم هيَنايةوة سويَد.
كةضاااي ثارساااالَ "ياااةكيَيت نووساااةراني ساااويَد" وةك ريَزطرتنيَاااك لاااة ضااااثي ديواناااة وةرطيَرِدراوةكاااةم باااؤ زمااااني
سويَديي"سكانديناظيا "....و بةرهةمةكاني ترم ،مةسرةيف هةموو سةفةرةكة و خانووي تايةةتي خؤيان لاة شااري ئةساينا باؤ
ثشوودان ثيَةةخشيم ( .ليَ بة هؤي دلَةخورثةي كاتةوة نةمتواني ئةو سةفةرة بكةم) .تاؤ بنيَيَاي تااقمي "ياةكيَيت نووساةراني
هةوليَر" هيَندة لة مان "ئةزموونادار" و "خاةباتطيَرِ" تار بيَات ،ياان تااكوو ئاسايت ئاةدةبي يةكيَتييةكاةيان دانةباةزيَت ،بؤياة
بيَدةنطيان لة سازكردني ئةو كؤرِة كرد؟ يان تؤ بنيَيَي جمطيَزي خيَنيَةكيي ئةوان لةطةلَ هةلَويَسيت سياساي و رؤشانةرييي منادا
واي ليَكردبن وسوكيت بنويَنن؟! بة َليَ ،ئاةو دةزطاا باةناو رؤشانةريييانة وةفاياان باؤ نووساةرطةليَكي وةك مةساعود حمةماةد
نةبيَت كة ئامادة نة جاريَك بة ضاثكردني كتيَةيَكي ،يان كؤرِيَك لةساةري ياادي بكةناةوة ،ضاؤن طرينطاي باة شايعري ناويَ و
نووسةريَكي دوور لة دةسةآلتي ثيزبةكانيان دةدةن!
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***
لةوة زياتر ،مرؤ كاتيَك لةو "تةوةرة"دا ئةو زمانة هاودذ (ثاةرادؤكس)ة و خةمهيَناةرةي نووساةران ،باة تايةاةتي شااضري و
"ثؤستئؤثؤزيسيؤن"يَكي وةك فةرهاد ثريبالَ دةخويَنيَتاةوة ،ناتوانيَات ،باؤ ئاةوةي ،خاؤي لاة "تاوورِة"ياي ئاةو نووساةرانة
بثارزيَزد ،بيَدةنا بيَات .دياارة ليَارةدا لاة ساؤنطةي دةساتثيَوةطرتن باة جؤشاداني ئاةو بابةتاة و ريَازم باؤ فاةرهاد و كاؤي
نووسةرانةوة بة كراوةيي و كؤنكريَيت دةنووسام ناةك مةبةساتيَكي تار .ئامااذة باة فاةرهاد دةكاةم ،ضاونكة لاةناو نووساةر و
خويَنةراني هةولَيداوة خؤي وةك شاضري و "رؤشنةري"يَكي دذة طةندةلَيي و "شيَت" يان "ئةنارشيست" بنويَنيَت .فةرهاد لاةو
"تةوةرة"دا ،ويَرِاي هاودذيي لة راكانييدا ،ضونكة دةلَيَ ئةو نةوةية "هيض ئيزافةي نيياة  "...و دوايايش دةلَيَات ،هةناديَكيان
"باشن" .ئيَ خؤ نةوةي راب ردوو هةموويان داهيَنةر نةبوون؟ دوايي ئاةو دةلَايَ نااوي ئاةو شااضرية "طاةنج"اناة نااهيَنم كاة
باشن ،ضونكة "توورِة" و...تاد دةبن و  ،باشة فةرهاد كة ساآلنيَكة بة دروشم و بانطةشة ،كؤرِة شيعريي و سياساييةكانيةوة
لةمةرِ طةندةلَيي و رؤلَي طةنج و  ...تاد خاؤي كارد باة ضةشانة "ئيادؤل" و راباةريَكي"شاؤرِطيَرِيَكي"ي بيَشورِشاي طاةجنان،
كةضي دواجار لة دوا رؤذي هةلَةذاردني  ،022907بيَ طويَدانة "توورِةبوون و رق"ي ئةو "طةنج"انة لة خؤياةوة ،وةك خاؤي
دةلَيَ :لة ثيَناو ئازادي"راي شةخسي خؤيي و مايف تاكةكةسي "...ضوو لاة "زاطارؤ ،تيَظاي" دةنطاداني خاؤي باؤ ساةرؤكي
هةريَم ،راطةياند.
ليَرةدا مةبةسيت من ئاماذة كردن نيية بة راسيت و ضةوتي ئةو دةنطدانةي ويي و بةرتةكي طةجناةكانيش ،باةلَكوو مةبةسايت
من ئةوةية :فةرهاد ثريبالَ كة زياتر ثةزدةكاد ئةو طةنج وةك شاضرييَكي "سوريالي" و "باوكي روثي طاةنج" بيناسايَت ،كاة
بة هؤي سافينيكةيي ئةو طةجنةي ئةمرِؤوة توانيشي بة ريَطاي خؤ بة خااكي نوانادن ،خؤنزيكردناةوة و طةماةي سياسايي ناةك
"ئةفراندنيَكي نويَ"ةوة لة كن بةشيَك لةو طةجنة خؤي سةرجنكيَش بكاد نةك سةرجنرِاكيَش ،كةضي باؤ لاة ثيَنااو دةربارِيين
هةمان ئةو"راي ئازاد"يياةي كاة بايَ رةضااوكردني "تاوورِة" باووني ئاةو طةجناناة دةنطاي باة ساةرؤكي هاةريَم دا( ،هةلَةةتاة
توورِةبوون ،سووتاندني كتيَةةكاني لة اليةن طةجنانةوة بة هاؤي كاؤي ئاةو رةخناة و داكؤكيكردناناةي فاةرهاد لاةو طةجناناة
بوو) ،بؤ لةو تةوةرةدا ،لة ثيَناو بةردةوامةوون لةو "مايف دةربرِيين راي ئازاد"ةدا كة لة كان ئاةو طرينطاة دةنطاي خاؤي باةو
شاضرية "طةنج"انة ناداد كة لة كن ئةو باشن؟! بةرسظي ئةو ثرسيارة بؤ خودي كاكة فةرهاد ،خاوةن تاةوةر و ئاةو نةوةياة
ي كاتيَك ئةو رةخنةية ئاراساتةي فاةرهاد دةكاةين ،مانااي ئاةوة نيياة كاة بةرهةماة باشاةكاني وي فاةرامؤ
بة جيَدةهيَنيَم .ل َ
بكةين .فةرهاد ثريبالَ لة بواري رؤمان و ليَكدانةوةي ميَذووي هونةر و رؤماني كوردييةوة هةولَي جواني هةية.
بةلَيَ ،بةر لةوةي ئةو شاضرية "ئةزموونادار" و خويَناةرانيَكي دذة سياساةد بنيَايَن ،نابيَات باباةتي شايعر و سياساةد تيَكاةآلو
بكةين ،ثيَويستة بزانة كة هةر هةموو ذياني ئيَمة و بطرة كؤي ثةيوةنديياة مرؤظايةتيياةكان لاة هاةموو جيهانادا ،بريتيياة لاة
سياسةد .دةزا ئةمرِؤ سياسةد لة كن زؤرينةي نووسةر و شاضري و خاةلَكي كاورددا ،باة هاؤي باة هاوماناةكردني سياساةد
بةرانةااةر ثياازب و ثاراسااتين بةرذةوةنااديي ئابوورييااةوة ،وشااةيةكي كريَتااة ،كةضااي لااة كوردسااتاندا ئااةوة ثزبايةتييااة نااةك
سياسةد وةك خؤي كة كؤي برِيار و كار و بارةكاني ئيَمة دياريادةكاد ،بطارة ئاةوة ثيزبايةتيياة كاة وادةكااد ئاةو شااضرية
باآلدةستة" ،ئةزمووندارة" بة هاوثةمياني لةطةلَ دةساةآلتدا دان باةو رةوتاة شايعريية ئؤثؤزيساؤنة ناةنيَت .ئةطاةر وا نيياة،
ناوي كؤي ئةو شاضرية "ئةزمووندار" و بيَئةزموونة رياز بكاةم كاة باةرثر ،و راويَاذكار و مووضاةخؤري ثيزباةكانن؟! باةلَيَ،
سياسةتة لة سادةترين ثيَناسةدا ،بريتيية لة كار و باري ذيان و ريكخستين ئةرك و ماةرجي هاووآلتياان ،تااكوو لاة جظااكيَكي
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دادثةروةر و ئاسوودةدا ثيَكظة بذين.
ويَرِاي ئةمة

فةرهاد ثريبالَ خاوةن طؤظاري "ويَران"ة .بة طويَرةي ئةو تاكة ذمارةيةي كة من ديومة ،تاازة باة درةنطيياةوة

ئةوةندة طرينا بة نووسيين بةختيار ضةلي و ويَنةكاني دةدا ،لة سةرةتاي طؤظارةكةيادا دوو وتااري باةخيتار ضاةلي باة دواي
يةكةوة بآلودةكاتةوة ،كة بؤضوونةكاني وي لةطةلَ فةرهاد و ثاشخاني طؤظارةكةيدا زؤر ناكؤكن .ئةدي بؤضي بةوجؤرة باياة
بةو "طةنج"ة ناداد كة ئةو ثيَي واية لة زانكؤ دةبيَت "بةيَتة مةرجة "؟ ئةها راوةسنت! دةزا ئةطاةر ئاةو ئاماذةكردناة باة
بةختيار بؤ ئةو ثيَرِة بةناو شاضري و نووسةرة ثاشكؤ و ئةخيق كؤينيةية روون نةكةمةوة ،يةكسةر ضةك باة روومادا هةلَادةطرن
و لة طؤظار و رؤذنامةكانياندا بايكؤ دةكةن! نا ،مةبةساتم ئةوةياة ،كاة ناة شايَوازي شايعريي و ضايَذي فاةرهاد و ثاشاخاني
طؤظارةكةي ،كة طواية بؤ "شيعري سورياليي" و شكاندني نةريتطةليَكي وةك "ويَران تاقة طؤظارة دذي ئيسارائيل نيياة، "...
لةطةلَ شيعر و بريكردنةوةي بةختياردا دةطوجنيَت و نة بةختياريش بةو درةنطييةوة ثيَويسايت باة بايةخاداني فاةرهادة باةو،
كة دةزا فةرهاد ثيَويسيت بةوة ،ئةوها دوو دةق لة دواي يةك و ويَنةي بآلوبكاتةوة .بة كورتي وةك ضؤن فةرهاد ثريباالَ باؤ
خؤكردن بة يةكيَك لة "رووناكةري" اني ئةمرِؤ و بة هاةرِميَنكردني باازارِي طؤظارةكةياةوة ثاةنا باؤ باةختيار ضاةليي و ئاةوانيرت
دةباد ،بة هةمان شيَوة بؤ طةجناةكانيش سةرجنرِاكيَشااني خويَناةر ،وةك لاةو تاةوةرةي "كوردساتان راثاؤرد"دا دياارة،
ناضارن ثةنا بؤ ئةو و شاضرية دةسةآلتدارةكان بةةن.
وةل ايَ لااة ثةيوةناادي بااة نااةبووني "ئيزافااة"يااةك لااة شاايعري طةجناادا ،بااؤ جؤشااداني يااادةوةريي طااةنج و مشااتومالَكردني
طفتوطؤكااان ،دةخوازم كؤشيعرةكةي ئيَكزيل" بة ياد فةرهاد ثريبالَ و خويَنةري ئاةمرِؤ بهيَنماةوة .ئاةو كؤشايعرة ،كاة مان
ليَرةدا نيازم نيية هةولَي ئةو ماةينيي "ئيزافاة"كردناة لاةو كؤشايعرةدا بيَةاياة بكاةم ،ويَارِاي كاريطاةريي زةقاي بةشايَك لاةو
شاضرية سورياليي و ناسراوانةي فةرةنسي لةو كؤشعرةدا ،كةضاي بةشايَك لاة شايعرةكان كاؤثيكردن و السااييةكي راشاكاوي
فروغ فةروخزادن .ديارة دواي ضاثكردني ئةو كؤشيعرةوة فةرهاد هاتةوو بؤ سويَد منيش بة ريَككةود بؤ يةكةم جاريشام باوو
ئةوم لة "فيدراسيؤني كؤمةلَة كوردييةكان" لة ستؤكهؤلَم بايين .لةويَادا ،كاة هةرضاةند مان تاازة هاتةووماة ساويَد و شاتيَكي
ئةوتؤشم لة باارةي ئاةدةب ناةدةزاني ،ئاةو السااييكردنةوة ئاشاكرايةي فاروغ لاة شايعرةكاني ئاةوم باةو راطةياناد .وةآلماي
دلَكراوةي ئةويش ئةوةبوو ،كة ئةوة يةكةم ئةزموونييةتي بؤية لةمةودوا خؤي لةو كاريطةريياناة دوور دةخاتاةوة .دواجاار لاة
نةوةدةكاندا نووسةريَكي ديوي رؤذهةآلد ،فةريدوون ئةرشديي شيعرةكاني فةرهادي لةطةلَ فروغ بةراوردكردبوو ،كاة بةماة
ئةو راستيية دةركةود .ليَ جيَطةي سةرجنة ،لة نةوةدةكاندا ،كة ئةوكاد كيَشةي شارضييةتي و ثيزب ييةتي طاةرم باوو ،لاة
ضةند ديداري فةرهاددا دةخمويَندةوة كة طواية زؤر خويَندكار لة زانستطاي سانييَمانيي و هاةوليَر ويساتويانة ناماةي ماجساتةر
(رةنطااة دؤكتااؤرا ؟) لةسااةر ئااةو كؤشاايعرة بنووساان ،كةضااي مامؤسااتاكان بااة هااؤي شارضااييةتيي و ثيزب ااييةتيةوة
نةيانهيَشتووة بنووسن .هةر ئةوكاد نووسةريَكي زؤر ثةسين زؤري ئةو كؤشيعرةيان كرد .ليَرةوة سةرضااوةي ئاةو رةخناة و
رةخنةطرة هةذةندهيَنةرةي كوردييمان بؤ دةردةكةويَت .لة بري ئةوةي زانستطاكاني كوردساتان رةخناةطريي زانساتيمان باؤ
بةرهةمةهيَنن ،كةضي بنووسي ثةسةندةر و وابةستةمان بؤ زياد دةكةن.
ئااةو طةرِانةوةيااة بااؤ ئااةو كؤشاايعرةي فااةرهاد ثريبااالَ بااؤ ئااةوةبوو بيَااذم ،لااة دةسااتثيَكدا مااةرك نيي اة شاااضري و نووسااةران
"ئيزافة" يةكي نويَ ثيَشكة بة زمانةكةي بكاد يان نةتوانن لة ذيَر كاريطةريي شااضرياني تاري خؤماالَيي و بيانيياةوة رزطاار
بن ،ليَ ئةوة ماناي ئةوة نيية نابيَت نةنووسن يان نابيَت بة هي يان بزانة.
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بةهةمةثالَ ،ئةو زمانة هةرِةمةكيية لةو ناوةندةي نووسةري كوردييدا تا ثاةز بكاةيت قساة هةلَادةطريَت ،ضاونكة ئاةو دؤخاة
خةمهيَنةرة سياسيي و رؤشنةرييية كة لة كوردستاندا لة ئاراداية ،بةرهةميَكة لةو زمانة داخاراو ،هااودذئ داماالَراو لاة ئيَتيكاة.
ي و بطارة كاؤي ثار ،و
بؤية بؤ ئاةوةي ئيَماة بتاوانة ثيَناساةيةكي خاةمنيَيو و بةرهةمادار باؤ باوون و ناةبووني شايعري ناو َ
كيَشةكااان بكةين ،دةبيَت هةر لة ئاسيت دميانة و قسةي رؤذنامةوانييةوة رانةوةستة ،بةلَكوو بة شايَوازي جاوودا ،تياؤريي
فرة رةهةندو  ...تاد بةلَطة و بيانؤكااان كؤبكةينةوة .هيَ لةمة ناتوانة نة بؤ خؤماان و ناة باؤ خويَناةريش بساةييَنة كاة
جياوازي ئةزموون و سةرضاوةي كيَشةكااان ضة.
***
كةواتة مرؤ ضاوةرِوان دةكاد كة دواي ئةو تةوةرة خودي كارزان رةمحان يان نووسةريَكي تر لاةو شااضرية "ئةزموونادار"اناة
لة خؤي بثرسيَت :ئةريَ ريزكردني ناوي ئةو شاضرية "طةنج" انة بة دواي يةكرتدا ،ثةيوةناديي ياان نزيكاياةتيي و جياوازيياان
لةطةلَ يةكرتداضة؟
طرميان ئةطةر زماني كاورديي دواي نزياك نياو ساةدة هيَشاتا ناةيتوانيةيَت "ئيزافاةي هاةبيَت" ياان رةوتيَكاي ناويَي شايعريي
بةرهةمةهيَنت ،ليَ خودي ئةو دياردةية ماناي قةتسيمان و نةخؤشي يان رامان و ثرسيار نيية؟ هاةروةك مارؤ ئوميَادةوارة كاة
لةمااةودوا ضاايرت لااة كاااتي خويَندنااةوةي ش ايَوازي ثرساايارةكان و وةآلمااةكاني "تااةوةر" و طفتؤطؤيااة ئةدةبييااةكان لااةنيَوان
نووسةريَكي "طةنج" و "ئةزمووندار"دا دميةني "ذ واسنت"ي نةريتيي الي خؤماني بة ياد بيَتةوة .لةويَادا كورِةكاة /كيذةكاة
ناضارة باوكي يان "ثياوماقووالن"يَك بنيَريَت بؤ مالَي ةزوري كورِ/كيذةكة تاا دلَاي رازي بكاةن .كةواتاة بؤضاي ئاةو شااضرية
"طةنج"ة بة ناو هيَنان و نةهيَناني ئةو لة كن ئةو شاضرية "ئةزمووندار"ة ،خةني خؤ يان توورِة و باو زاوي دةبيَات؟ ثيَاي
واية كة ناوي هاد ئيرت دةبيَت بة شاي شاضريان؟ بة َليَ ،تاكةكةساطةليَك لاة شااضري ئةطاةر دةزانان ناويَن ثيَويسات ناكااد لاة
ريَطاي من و تؤي "ئةزمووندار" ناويان بهيَنريَت .هةروةك شيعري طةنج بة ريَطاي خؤ نزيكردنةوة ،وةك ناز و ضاوبازيي لة كان
شاضرية ميَيةكان و هةلةكسيَ بؤ ئةم و ئةوي "ئةزمووندار" سةرجنرِاكيَش نابيَت ،بةلَكوو بة كردةيةك ،ضرِكردنةوةي زماانيَكي
نويَ سةرجنرِاكيش دةبيَت .لة كان مان ،شااضريبوون ،نووساةر باوون ئةوةياة ،كاة تاؤ لاةناو دةقةكةتادا خاؤد بيات ناةك لاة
دةرةوةي دةقدا ناتوانيت سةرجني خويَنةر بؤ خؤد وةك شاضرييَك رابكيَشيت.
ليَرةدا ناكريَت ئاماذة بة اوونةي شاضرييَكي خاوةن زمانيَكي زايةلَةدارئ نيطار نادر نةكةم ،كة لةو تاةوةرةي "ك .راثاؤرد"دا
شاضرية "ئةزمووندار" و "طةنج"انة لة ناو ريزكردنة جمطيَزييةكانياندا فةرامؤشيان كردوو .ليَ ئةطةر ئيَتيكي رةخنةيي لة كان
ئةو "ئةزمووندار" و رةخنةطرة بيَ ضيَذةي كوردييدا هةبيَت ،طةرةكة بزانن كة نيطار نادر ،وةك باوة لة كان زؤر كياذ و كاورِي
ي ئااةوةي بااة خااؤ هةلَواسااة بااة ثيَاارِي نووسااةران و جمطيَاازي فيسااتيظال و بآلوكااراوة
شاااضري و هونةرمةناادي ئااةمرِؤ ،باا َ
ثيزبييةكانةوة خؤي بكاد بة سةرجنكيَش ،كةضي وةك بةهرةي مندالَةوون لة كن ذندا ،باة بةرهاةمهيَناني منادالَيَكي شايعريي
لة هةناوي زماندا ،بوو بة ئةزموونيَكي سةرجنرِاكيَش .شيعري وي ،وةك هؤنينةوةي كةزيي و ضينينةوةي خةناوكاة باة ماوروو
و مااةرجان و زةنطيانااةي رةنطااة بااة دةم دةنطااي طؤرانييااة روح ضاايايي و ثيَدةشااتييةكانةوة ،ئااةو وشااةطةلة لاايَكرتازاو و
ليَكدابرِاوانة دةهؤنيَتةوة كة زمان لة دواي خؤيدا بة جيَيهيَشتوون.
***
بةلَيَ ،تا جمطيَزة طونديية ،كينةي شةخسي ،ثيَرِي بةرذةوةنديي و  ...تاد سةرضاوةي هةلَسةنطاندن بيَات لاة كان نووساةري
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كوردييدا ،ئةو ثةراويَزخسانت و ساتةمطةريية هةذةندهيَنةراناة لاة باواري رؤشانةرييي و سياساييماندا زيااتر دةبان .بؤياة ئاةو
نةوةي ئيَستا و داهاتوو يان ئةوةي رابردوو خؤي كة خؤي باة "داهيَناةر" دةزانيَات طةرةكاة ،باة واتااي نيتشاةيي ،ئاةو باةها
نةريتيية ضةقةةستووانة توورِهةلَةدةن.
ديارة زؤريَك لةو شاضرية طةجنة لة ثيَناو بةرزكردنةوةي دةنطي خؤيةوة ،ساةرقالَن باة داكاؤكيكردن لاةو نووساةر و شااضرية
"ئةزمووناادار"انااةوة .كااة ئااةركي ئااةوان نييااة .هةنااديَ جاااريش لااة نووسااينيَكي رؤذنامةوانياادا ،وةك ثسااثؤرِيَكي شاايعر و
ئةدةبييش ،برِياري رةها لةسةر بيَويَنةيي ئةو دةقة يان تاكة ثالَةوانييةتي ئةو شاضرية دةدةن .هاوكااتيش باة ضاةند قساةي
سةر زارةكييةوة دةقيَك يان نووسةريَك لة بنةوة دةبرِنةوة! ليَ لاةوة

سةرجنكيَشارت ،ئاةو ناوةنادة رؤشانةرييية ،وةك مان

بزا  ،بةرتةكيَكي راشكاوي لة هةمةةر ئةو ثيَوانةكاريية لةو رةخنة جةلَةبيية نةبووة ،كة ئةكامةكةي بيَةةهابووني نووسينة.
ليَرةوة ئاخؤ طةرةكة كة خويَنةر بثرسيَت :بؤضاي و ضاؤن زؤريَاك لاةو نووساةر و شااضرية "طاةنج"ة لاة ئاساتيَكي كاةمزان و
دةروونيَكي تاةنك و زماانيَكي باريكادا باة ثةماساةوة ثةساين ئاةو شااضرية "ئةزموونادار"اناة دةدةن ،كةضاي ئاةو شااضرية
"ئةزمووندارة" بيَدةنطي دةنويَنيَت؟
بههکێی ێهک دةربكاةويَت و بةيَتاة ئيادؤلي خاةلَك.
ئةو شاضرية كيَشاةي ئةوةياة دةخوازيَات ،وةك طؤرانيةيَاذة تازەكهاس 
هةلَةةد هةنديَ شاضريي كيذيش هةولَدةدةن نةك بة نووسة لةسةر شاضرية ناسراوةكان ،بةلَكوو بة ناازي جوانيياةوة خاودي
خؤيان سةرجنكيَش بكةن .ديارة ئةوة بةخيت كيذانة ،كة كورِان بة هؤي نةبووني ذنة شااضريي "ئةموونادار" ،ئاةو بةختاةيان
نيية.
ئةو ثيَكهاتة دةروونييةي من ئاماذةي ثيَدةكةم ،ويَنةيةكي سازيَنراوي من نيياة ،باةلَكوو ريشاةي لاة جظااكي كوردييادا هةياة.
بؤية لة خؤرِا نيية كة تا ئيَستا لة جظاكي ئيَمةدا ئةوةي كة دةمرِاسيت سياسيي ،داب و نةريت و كاؤي باةها ئةخيقيياةكان
دةكةن ،بريتة لة ثياوة سياسيية كؤ واز ،مةال و شايَخة يااريزان و نووساةرة مشاةخؤرةكان .باةجمؤرة دانناان باةو رةوتاة
شيعريية ئؤثؤزيسيؤنة لة هةمةةر ئةو ئاوةزة طشتطريييةي نووسةري كوردييدا ،كاريَكي ئاسان نيية .ضاونكة لاة هاةناوي ئاةو
نووسةر و سياسييةي ئيَمةدا مةينيي دةسةآلتيَكي ئةبةديي دةذيَت.
***
لةوة برتازيَة ،هةرضةند ئةو شاضرية "ئةزمووندار"انة لة تةوةرةكةي "كوردستان راثؤرد"دا هةولَدةدةن ئاماذة باة ضاةند
شاضريي "طةنج" دةكةن ،كةضي هيَشتا خؤيان بة دةمرِاسيت شيعري ئةمرِؤ دةزانن .ئةو ثيَداطرتنة لة دةمرِاسيت خؤي لة كان
ئةو شاضرية "ئةزمووندار"ةدا سةرضاوةي خؤي هةية ،كة ليَرةدا شتيَكي زؤر سةير نيية كة بايَنيَم ،ضاونكة الي ئيَماة باة هاؤي
باآلدةسيت ئاوةزي خيَنيَةوة ضةشقي دةسةآلد و شاضريي ئةبةديي دونيااي لةساةر كاولادةكريَت ،بؤياة لاةو دؤخاةدا تااقميَكي
رؤشنةرييي هاوثةميان لةطةلَ طوتاري دةسةآلتدا ،لة اليةن ثيزبة باآلدةستةكانةوة دةمرِاسيت رؤشنةرييي ثيَةةخشراوة و باةو
كؤمةكيية ئابووريي ،بودجة ،مووضةيةي كة لة اليةن ثيزبةوة بؤي مةيسةركراوة ،ناوةندة رؤشنةريييةكاني قؤر كردووة.
لةو ديدةوة ،من لة وتاري "شيعرييةتي خود و رةوانةيَذي هااودذيي لاة ويَنانادني ئيَساتادا" كاة راظةيةكاة لاة شايعري ئارياان
ئةبوبةكردا ،بةشيَكي ئةو شاضرية "ئةزمووندار"ة ،وةك بةشيَك لةو ثيَرِة نووسةرة دةساةآلتدارةي ئاةمرِؤ باة كويَخاا ياان باة
ئةريستؤكراتي تازةباو ناوديَر كردووة .ضاونكة دواي نيشاتةجيَةووني دانيشاتواني ديَهاتاةكان لاة شاارةكان ،ئؤرباانيزة باوون
( )urbanizationو رماني رذيَمي بةضسةوة خيَلَ و خيَآليةتي وةك جاران نةمايةوة .بؤية لة جظااكي ئيَماةدا ساؤزيَكي زؤر
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بؤ ئةو تاقمة كويَخا ،ئا ا و وسةرؤك خيَنيَة هةية .ليَرةوة ثيزباةكان باة تايةاةتيش ثاارتيي و ياةكيَيت ،وةك نؤساتالذيايةك باؤ
تويَذة ،لة فؤرميَكي نويَدا ثيَويستيان بة سازكردنةوةي ئةو نةريتة ئةريستؤكراتيي ،خيَنيَاةكيي و ئا اا و كويَخاييياة هةياة ،لايَ
بة هؤي تيَك ووني ذياني طوندةكانةوة سازكردنةوةي ئةو تويَذة وةك سروشيت جاراني خاؤي ئاساان ناةبوو ،بؤياة دواي ئاةو
دؤخة سياسايي -ئابووريياةي كاة دواي رمااني رذيَماي باةضس لاة كوردساتاندا هاتاة ئااراوة ،ثاارتيي و ياةكيَيت لاة فاؤرميَكي
"شارنشة"يدا ،ليَ بة هةمان طةوهةري "طوندنشة"ييةوة تاقميَك لةو نووسةر و شاضريانةي ثاةفتا و هةشاتاكانيان كارد باة
ئةلتةرناتيظيَك بؤ ئةو ضينة ئةريسؤكراتييةي رابردوو .ئةو تاقماة ئةريساتؤكراتة ياةكيَك لاة خةسانيَةتةكاني ئةوةياة ،كاة باة ال
لووتييةوة سةيري ئةو نووسةر و شاضريانة دةكا كة لة دةرةوةي سنوورة ضينايةتيي و ثيَارِة ئةدةبيياةكاني خؤيياةتي .بؤياة
ئةو نووسةرة ئةريستؤكراتيية تازةباوة ،ئةطةرضي لة بةرانةةر بةرثرسيَكي دةسةآلد زؤر بةستةزمانة ،كةضاي باة جمطيَزيَكاي
خيَنيَةكيي ،ضةشنة لووتةةرزييةكي بةتالَةوة قسة لةسةر شاضرييَكي طةنج يان "نةناسراو" دةكاد.
ليَرةدا ضيرت لةمةرِ ئةو بابةتة ناثةيظم ،ليَ لة داهاتوودا هةولَدةدةم بطةرِيَمةوة سةري.
***
بةهةمةثالَ ،من كة بة دةر لة نيازي كةسايةتي كةسةكان ،لة كوالنةي ثةرؤشاخؤرييم باؤ شايعر باة تايةاةتيي و باة طشاتيش
ضاندي كوردييةوة ،ئاماذةيةكي ثيَويست بة كيَشةي نووسةر يان طؤظار ،ثاشكؤ ئةدةبيي و ئاةو ضةشانة فيساتيظالة ،رةوشاة
رؤشنةرييية خاكةسارة دةكةم ،مةبةستم وروذاندنيَكي رؤشنةرييي ئةو نووسةرانةية نةك طرذاندني هةستةكيي.
وةكو تر ،من كة ،بة واتاي نيتشةيي ،خوازيارم بةهاية نةريتييةكاني ئةو ناوةندة رؤشانةرييية ساتةمطةرة تيَكةشاكيَنم ،لاةوة
بة ئاطام كة لة هةموو ذياادا ثاداشيت ئةو رةخنانةي من لةو ناوةندة رؤشنةرييي و سياسيية باآلدةساتةدا ،لاةوة زيااتر ناابن
كة تا ئيَستا دةستةبةرم كردوون!
ليَاارةدا طةرةكااة دةساات خؤشااي لااةو دةستثيَشااخةرييةي كااارزان رةمحااان و رابااةر فاااريق و سااؤران ضااةزيز  -بةشااي
رؤشنةرييي"كوردستان راثؤرد" بكةين كة توانيان ،لة ئاسيت طةجنانةي خؤيانادا ،ئاةو بيَدةنطيياة باة دةنطةيَانن كاة دواجاار
رةنطة ئةو شاضرية "ئةزمووندار" انة هانةداد كة لة بوار و طؤظارةكاني خؤياندا زياتر باياة باة دةقاي ئاةو رةوتاة نويَياة و
خةماة رؤساانةريييةكان باادةن .لايَ دةباوو  ،بااة هااؤي ئااةوةي كةبانطةشااةيةكي زؤر باؤ ئامااادةيي دةنطااي ذن دةكريَاات ،لااةو
تةوةرةدا ذنة شاضرييَكي "ئةزمووندار" و "طةنج"يش ئامادة بنب ،يان من نةمديوة؟!
دةكريَ ئةو تةرزة هةوآلنة هيَور هيَور باآلدةسيت ئةو رؤشنةرييية ئاكار ئةرستؤكراتيية تازةباوة كالَةكاتةوة و دواجااريش ،باة
ثيَ ةوانةي بواري سياسييةوة ،دةكريَ شاضريي نويَ و طةنج بيَنة سةر سةكؤي رؤشانةرييي كورديياةوة .كؤالناةي ثةرؤشاةوة
بؤ دةليَم ،ئةطةر نووسةر و شاضريي ئةمرِؤ خبوازن بة بووني زمانةكةيةوة سةرجنرِاكيَش بيَت نة خؤي بكااد باة ساةرجنكيَش،
دةبيَت هةولَةدةن ضاالكرت ئةو ويسيت دابرِانة رؤشنةرييية خةمنيَيوة دةستةبةربكةن ،تاكوو بتوانن لة ئاراستةيةكي هاوئاهاةنا
و راديكالدا بةرةو سازكردني كولتووريَكي نويَ ،دوور لة ثيَرِطةريي و ثيزبايةتي بسازيَنن .بةمة دةتوانن بوار باؤ كوولتاوري
فرةرِةهةنديي و بزؤك ،توانا و ئةزمووني نويَ لة ناو ئةو نةوة و ناةوةكاني تاردا برِةخسايَنن .باةجمؤرة دةكريَات ئاةو دةنطاة
نويَية لة هةموو بوارةكاني كولتوورييدا برِسكيَت .ئةوكاد ئةو رةوتة شيعريية نويَية دةتوانيَت لاة باري ئاةوةي باة واسايتة
يان بة ضاوبازيي يان بة ثةسندان و شةرِةنطيَزيي دذي ئةم و ئةو نووسةرة باآلدةستة خؤي بكا بة سةرجنيَكش ،دةكاريَات باة
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كردةي شيعريي و لةناو زمانةكةيدا سةرجنرِاكيَش بيَت.
لة وتاري داهاتوو راظةيةك بؤ ئةو زماني تةكنؤكراتيية باآل دةستة و كاريطةرييةكاني لةسةر دةقاي شايعر و بريكردناةوةي ئاةو
نةوةيةدا ثيَشكة دةكةم.
022900009
ستؤكهؤمل
سةرضاوة:
()0

Nietzsche Friedrich,”Fallet Wgner”, Bokfö rlag Symposion, Stockholm

.1992, Översä ttning: Ingemar Johansson, p.24

( )0هةمان سةرضاوة ،الثةرِة.08 :
( )3هةمان سةرضاوة ،الثةرِة.06 :

( )4بؤ خويَندنةوةي ئةو وتارة لةسةر "وةزارةتاي رؤشانةريي" ،برِواناة :هةنادريَن "خامةياةكي رؤشانةرييي لاة ثشات طاويَي
زماندا" ،لة بآلوكراوةكاني هةنار ،سنييَماني .0228
( )5برِوانااااااااااة :ئؤكتاااااااااااظيؤ ثاااااااااااز"،ضااااااااااامه" و .هةناااااااااادريَن ،طؤظاااااااااااري "هااااااااااةنار" ،يااااااااااان:
http://web.comhem.se/handren/images/tolk/chama.pdf

دؤخي تةكنؤكراتيي ،روكةشاندني زمان
ي
ئةلَةةتة سةرضاوةي ئاةو دؤخاة شايعريي و رةخناة بيَةةرهةماةي كاورديي و ريَطاضاارةكردني ،ئاخااوتين زؤر هةلَادةطريَ ،لا َ
ليَرةدا هةولَدةدةم دواي طةرِانةوةيةك بؤ يادةوةريي زمان ،ئةزمووني رؤشنةرييي و رةخنةيي راباردووي كاورديي و ئاةزمووني
رةخنةي ئةدةبي جيهانيي و بة تايةةتيش رةخنةي كؤمةلَناسيي ،ئاماذةيةكي خيَرا باة كؤماةلَي رةهةناد و بةلَطاة دةدةم و
لةويَشااةوة ثيَشاانيازيَكي سااووكةلَة بااؤ ورووذاناادني ئااةو كؤئاطاييااة دةكااةم ،كااة ،بااة الي كةمييااةوة ،هااانةااداد لااةو دؤخااة
تةكنؤكراتييةي ئيَستاي زمان و كولتووريي تيَةطةين يانيش بةرةو طومان و بريكردنةوةمان ثةلكيَش بكاد.
ديارة لة هةر قؤناغ و رؤذطاريَكدا ،وةك دةرهاويَشتةيةك لةو طؤرِان و ثرسيارانةي كة لة جظاكاة جياوازةكانادا ساةرهةلَدةدةن،
رةخنةي ئةدةبيي و لةوانة

شيعر ئاراستةي تيؤريي و ميتؤدي جياواز دةطريَتةبةر .ليَ ليَرةدا دةخوازيَ بثرسة :طاةلؤ ئاةو

"تويَذينةوانااة" ي كااة لااة رابااردوو و ئيَسااتادا لااة "رةخنااةي كااورديي"دا لااةو اوونااة باوانااةي كااة بااؤ خويَنااةر ئاشااكران و
سةرضاوةيةكي خؤمالَييان هةبووة و هةيةئ ئةو جؤرة رةخنانة دةرهاويَشاتةيةكن بووناة لاة ثرؤساةي ئاةو طاؤرِان و ثرسايارة
جظاكيي ،رؤشنةرييي ،ئابووريي و  ...تاد؟ بة واتاياةكي وردتار :ئااخؤ ئاةو "تويَذيناةوة"ي كاة ئاةمرِؤ لاة باواري"رةخناة"ي
كوردييدا لة ئاراداية ،دةرهاويَشتةي طؤرِانيَكي بو نيااديي كولتاووريي كورديياة؟ طاةلؤ ئاةو تياؤريي و ميتاؤدة تايةة ةنديياناة
كامانةن كة "رةخناةطريي كاورديي" لاة راباردوو و ئيَساتادا باة شايَوةيةكي بةرجةساتةكراو و كاارا ثياادةي كردبيَات و بكاا؟
بةجمؤرة ئةم تةرزة ثرسيارة ناضارمان دةكا ئةمانة و ثرسيارطةليَكي تري لةو تةرزانة ئاراستةي خؤمان بكةين ،كاة لاة تاكاة
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وتار ،ليَكؤلَينةوة و روانطةيةكةوة ناتوانة بةرسظيَكي فرةي ضاوةرِوانكراويان بدةينةوة.
بة تيَطةيشتين من" ،رةخنةطريي كورديي"  ،بة طشيت ،ض لة رابردوو و ض لة ئيَستاشدا داهيَنةري روانطة ،تيؤريي و ميتاؤديَكي
ين و ئاةمرِؤ لاة باواري رةخناةي
خؤيةكي نةبووة و نيية .دياار ة مةبةساتم لاةو ضةشانة شايَواز و روانطاة رةخنانةياة كاة دويَا َ
كوردييدا باون .هةلَةةتة ليَرةدا دةبيَ ئةوة جةختةكةينةوة ،كة لة سةدةي رابردوودا ،باة تايةاةتيش لاة ثاةفتا و هةشاتاكاني
سةدةي رابردوودا ،لة بواري رةخنةي كوردييدا ضةند هةولَيَكي رةخنةي رةسةني كوردييمان هةياة ،كاة خماابن باة هاؤي ئاةو
شيَوازة رةخنةيةي كة سةرضااوةكةي ئايديؤلؤذيياةكي تةساكةة باوو  ،مةبةساتم ئاةو ضةشانة رةخنةياة كاة باة "ريااليزمي
سؤسياليسيت" باو بوو ،ئةو ضةشنة رةخنة رةسةنةي كة سةرضاوةكةي لة ناوكؤيي دةقي كوردييادا ،ثةيوةنديياة جظااكيي و
رؤشنةريييةكاني هةناوي جظاكيي كوردييدا هةلَقووآلبوو ،نةك هةر بة هاؤي باآلدةسايت ئاةو ئايديؤلؤذيياة وشاكةرِؤيةي كاة لاة
بااواري سياسااييدا باآلدةسااتةوو ،نااةبووة سةرضاااوةيةك ،بااؤ فراذانااي رةخنااةي ئااةمرِؤي كااورديي ،بااةلَكوو هاوكاااد لةطااةلَ
باآلدةسيت رةهاي ئةو ئايديؤلؤذيية ثةراويَزكرا .مةبةستم لة اوونةي ئةو رةخنة رةسةنة ياان هزرانادني دةقياي كورديياة ،
خويَندنةوة دانسقةكاني مةسعود حمةمةدة لة جيهاني شيعري نالي" ،ضةثكيَك لة طولَزاري نالي" ،سيَ بةرطي "ثاجي قاادري
كؤيَ" و زيندووكردنةوة و شرؤظةكردني هؤنراوةكاني شاضرية كيسيكيةكاني كورديي بوو لة اليةن مالَةاتي ماةال ضةبدولكاةريم
مودةريس و فاتيد ضةبدولكةريم و ضةند خاةخمؤري تار  ( .ليَارةدا داواي ليَةاووردن لاةواني تار دةكاةم كاة كاةم و زؤر هاةولَي
جوانيان داوة و ليَرةدا ناويا ناةهيَناوة) .دياارة باة طشايت ئاةو تاةرزة رةخنةياةي ساةدةي راباردوو طرينطاي باة رةهةنادي
واتاسازيي ،ئاهةنطسازيي ،مانا و شويَنكاتي شيعر دةدا.
ليَرةوة سةرضاوةي كيَشةي ئةو ضةشنة رةخنة رووكة

و ئايديؤلذيية بةردةوامييةكة لاةو ثاشاخانة رةخنةيياةي كاة لةساةر

وابةستةبوون و ضاوليَكةريي دةرةكيي و دواجاريش جمطيَزي طوناديي قةتيساماوة .دةخاوازم بنيَايَم ،ئاةو دميةناةي كاة ئاةمرِؤ
بةناوي رةخنةوة لة بواري ئةدةبي كوردييدا لة ئاراداية ،روانطةيةكي خؤكرد نيياة ،باةلَكوو باة بيكردنةوةياةكي ثاشاكؤييةوة
طواستنةوة كؤمةلَيَ وتةي هةلَةزرِكاو و بريليَنةكراون نةك كؤنتيَكست "ناوكؤيي" كة بة هؤي وابةستةيي نووسةري كورديي باة
زماني ضةرةبيي و فارسيي و ئةو ضةشنة وةرطيَرِانة ثاشاطةردانةي كة ئةمرِؤ لة زماني كوردييدا لة ئاراداياة بوونةتاة ماؤدة لاة
بواري رةخنةي كوردييدا.
لةوة برتازيَة ،بة كورتي رةخنةطري كاراي ئةدةبي بة شيَوةيةكي طشايت لاة ئاسايت ئةكادميييادا ،كاار لةطاة َل راظاةكردن،
طفتوطؤكردن لةطةلَ دةق و كردةي ئةدةبييدا دةكا .بة واتايةكي روونرت :باةر لاة ساةرهةلَداني رةخناةي كؤمةلَناسايي ئاةركي
سةرةكي تويَذينةوةي ئةدةبي ئةوةبوو كة شاضري و دةق لة شويَن و رؤذطارةكةي خؤيدا ثؤليَنةكاد.
ليَرةوة ئةركي سةرةكي رةخنةي كؤمةلَناسيي ،كة لة سةرةتاكاني سةدةي رابردوودا لة رؤذئاوادا هاتة ئارةوة و ئيَستا لاك
و ثؤي جياوازي ليَةؤتةوة ،كاركردنة لةطةلَ دياردة و ناسنامةي طروهة جياوازةكان و نامؤبوونيان لة جظاك و ئاورِدانةوةياة لاة
ئةدةبي طشيت و كاريطةرييةكاني لةسةر جظاكدا .ليَرةوة دةستةواذةي "رةخنةي كؤمةلَناسيي" ،كة يةكاةم جاار لاة ساةدةي
راب اردوودا لااة فةرةنسااا و ئااةلَمانيا و ثاشااانيش لااة ئينطنيسااتاندا هاتااة كايااةوة .لااة سااةرةتادا كؤمةلَناساايي و ماركساايزم
كاريطةرييةكي زؤري بةسةر ئةدةبي كؤمةلَناسييةوة هةبوو .ئةو رةخنة كؤمةلَناسيية كة لة دةقة ئةدةبييةكاندا زيااتر ئااورِي
لة رةفتاري و ئاكاري مرؤظ و نةرييت خويَندناةوةي الي خويَناةر دةداياةوة .لايَ لاةو ثةيوةنديياةدا رةخناةكاني هؤركهيماةر و
ئااةدؤرنؤ سااةبارةد بااة كولتااووري كارطةسااازييةوة ،رؤلَيَكااي طرينطااي هةيااة لااة بااواري ئااةدةبي كؤمةلَناسااييةوة .ئااةدؤرنؤ و
دؤركهيمةر جةختيان لةوة دةكردةوة ،كة كولتووري كاركةطةسازيي تواني ئاطايي و ةريزة و هةسيت مرؤظ لة قالَب بادا .ئاةو
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دوو كؤمةلَناسااة ماركسيسااتة رؤذئاواييااة ،كااة ديااارترين بونياتنااةراني "قوتاخبانااةي فرانكفااؤرد" بااوون ،واياناادةبيين كااة
كولتاووري كارطةساازيي لاة ساةرةوةرِا ئااثؤرةي خاةلَك مشاتوما َل دةكاا .بؤياة ثةيوةنادي نيَاوان كولتاووري كةرطةساازيي و
كرِيارةكاااني ئااةو كولتااوورة ،ثةيوةندييااةكي ناديَمؤكراتييااة ،كااة ئةمااة ئالَوطؤرِييااةكي ساااختةكارانةية ،ضااونكة كارطااة
كولتوورييةكان ئةو كولتوورةي كة خؤيان بةرهةمهيَنةرينة بةسةر خويَنةردا دةسثيَنيَت.
بةهةمة ثاالَ ،ليَارةدا بوارماان نيياة باا ،لاة وردةكاريياةكاني رةخناةي كؤمةلَناسايي ئاةدؤرنؤ و دؤركهيماةر بكاةين كاة لاة
32ةكاني سةدةي رابردوو سةريهةلَدا و لة  52و  62ةكاندا بة شيَوةيةكي بةرفرة تةنييةوة بؤ زؤر باواري هوناةريي ،ميَاديا
و ئةدةب و  ...تاد ،هةروةك لة ثاةفتا كاان باة دواوة ئاةو روانطاة رةخناة كؤمةلَناسايية ،باة رةخناةي ئيَساتيَتيكي "ثؤسات

ئةدؤرنؤ" ئاقاريَكي تري طرتةبةر .ديارة ئةو تةرزة رةخنةية لةمرِؤي كوردستاندا طرينطي خؤي هةية ،ضونكة هاوكااد لةطاةلَ
بةهااةرِميَنةووني مةمسيَااديا و سااةرهةلَداني تؤرِيَااك لااة بآلظااؤك و بآلوكااراوةي كارطةيااةيي -يااان بااة واتاااي ئااةدؤرنؤيي،
هاتنةكايةوةي ئةدةبيَكي كارطةيي لة كوردستاندا ،ئةو تةرزة رةخنةية بةهاي خؤي هةياة .هةلَةاةد مةبةسات لاة باةهاي ئاةو
رةخنةية ،طواستنةوةي لينطاوقووضي ئاةو روانطاناةي ئاةدؤرنؤ و دؤركهيماةر نيياة ،باةلَكوو باة خةمآلنادني كورديياناةي ئاةو
روانطةية.
ديارة رةخنةي كؤمةلَناسيي ،هةولَدةدا بة ريَطاي زماان ،باباةد و رةهةنادة جووداكااني دةقاةوة ،ضةشانة خويَندنةوةياةكي
هزرورووذيَن فةراهةم بكاد .بةجمؤرة ئةو رةخنة كؤمةلَناسيية هةولَدةدا خويَنةر هةميشة ئةو دةقةي كاة دةخيويَنيَتاةوة وةك
باباةتيَك بااؤ فيَربااوون ،فرضااكدان و سةرضاااوةيةك بااؤ بريكردنااةو و تيَرِاماان سااةير بكاااد .ديااارة ئااةو ضةشاانة خويَندنةوةيااة
ثةيوةندي بة بووني تويَذيَكي بة ئاطا هةية لة جظاكدا .مةبةست لةو تويَذة خويَنةرة ،خويَنةريَكي كاراي بيَدةنطاة ،كاة دواجاار
خودي ئةو خويَنةرة لة ذياني جظاكييدا دةبيَتة رةخناةطريَكي ئاةدةبي .ئاةو جاؤرة رةخناةطرة كؤمةلَناسايية دةقاي ئاةدةبي
تةنيا لة شيَواز و ضةمكطةليَكدا كاورد ناكاتاةوة ،باةلَكوو دةقاي ئاةدةبي وةك ئاويَنةياةك لاة ذيااني نااوةكي تاكةكةساةكاني
جظاكادا ساةير دةكاا .باةجمؤرة دةقاي ئاةدةبي دةبيَتاة سااةكؤيةك باؤ اايشاكردن و باة طؤهيَنااني باووني دةنطاة جياااواز و
تايةةتاةكاني تاكةكاة ،و طروهاةكاني نااو جظااك .ليَارةوة رةخناةي كؤمةلَناسايي تاةنيا باة دواي رةهةنادي ئيَساتيَتيكييةوة
سةرقالَمان ناكاد ،بةلَكوو خويَنةر بةو دياردة و رةود و ئةو جيهانة جياواز و نةطوتراوانةي كة دةقاي ئاةدةبي بةرجةساتةيان
دةكاتةوة ئاشنا دةكا و فيَري رةخنةطرتن و بريكردنةوةمان دةكا .كةواتاة رةخناةي كؤمةلَناسايي باة خويَندناةوةي دةقيَاك،
جيهانة ناديارةكاني ناوةوةي دةقيَك بة طؤدةهيَينَ .لةو ديدةوة ،كردةي رةخنةطري كؤمةلَنا ،ئةوةية ،كة باة خويَندناةوةي
دةقيَك فيَري طفتوطؤمان دةكا ،طفتوطؤيةك كة هاااندةدا بهزرين .ئةمة ماناي ئةوة نيية كة ئاةو رةخناةطرة ثيَويسايت باة
فيَربووني بريكردنةوة نيياة ،ناةخيَر .رةخناةطر باة خويَندناةوةي دةقيَكاةوة هاةم خاؤي فيَاري بريكردناةوة دةكاا و هاةميش
خويَنااةر و مرؤظااةكان .بااةجمؤرة ئااةو ضةشاانة خويَندنااةوة دةبيَتااة ثااةيظة و رةفتاااريَكي جظاااكيي .بااة كااورتي رةخنااةي
كؤمةلَناسيي هةولَدةدا بة ريَطاي خويَندناةوةي دةقاةوة كاريطةريياةك لةساةر ئاطاايي خويَناةر ،جظاكادا بساازيَنيَت و بةماة
هانيةدا بريبكاتةوة تاكوو طؤرِانيَك لة ذيانةكةيدا فةراهةم بكاد و بةيَت بة مرؤظيَكي كاارا و ئاازاد ياان جظااكيَكي بةرهاةمهيَن و
نويَ .بة دةربرِينيَكي ضرِتر ،لة كن من ،رةخنةي كؤمةلَناسي ئارماجني ئةوةياة مارؤظ باةرةو هزرانادن و باة ئاطاابوون هانةادا.
ي ئاةو تاةرزة رةخنةياة باة هايض ئايديؤلؤذييةكاةوة نةبةسارتيَتةوة ،ياان باة ئاويَتاةكردنيَك لاة ديادي ئيَساتيَتيكيي و
دةكر َ
ناوةرِؤكةوة ،دةق وةك جيهانيَك لة دياردةكاني جظاك ،روانطة جياوازةكان ،مةينيي تاكةكةساةكان ،رةوتاة نويَياةكان ،تةنطاذة
دةروونيي و هزرييةكاني جظاك و  ...ثيَناسةبكريَت .خمابن ئةمرِؤ بة دةطماةن ئاةو ضةشانة خويَندنةواناة لاة باواري رةخناةي
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كوردييدا بةرضاو دةكةون .كةواتاة ئةوةنادةي مان تيَةطاةم ،ئاةو رةخناة رووكةشاة ضاؤنيةتي باةكارهيَناني زماان و شايَواز و
بابةتيَكي بينراوي ئاماجنة ،كة خودي دةق هةلَطريةتي.
ديارة رةخناةي ك ؤمةلَناسايي ،هاوتةريةاة لةطاة َل بزاظاة جظاكيياةكان لاة دةساتثيَكي ساةدةي راباردوودا .لاةويَ لاة ساةدةي
بيستةوة لةطةلَ دةركةوتين ضيين بؤرذوازييدا ئاخاوتن لةمةرِ "ئةدةبيَكي نويَ" ديَتة ئاراوة .مةبةست لاةو ئةدةباة نويَياة ،
سةر هةلَداني نةوةيةكي نويَ نةبوو لة بواري ئةدةبييد ا ،بةلَكوو مةبةست لاة ساةرهةلَداني ضاينيَكي ناويَش باوو كاة لاة باواري
سياسييدا دةسةآلتي هةبوو .هاوكاتيش ئةو ئةدةبة نويَية بة روانطة و مشتومرِة وةرضاةرخيَنةرانةي ئاةو ضاينة بؤرذوازيياةوة
دةبةسرتايةوة كة لة كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةوة بة هةرِميَن باوو .ئاةو ئةدةباة نويَياة

تاةنيا لاة ئاساتيَكي رؤشانةريييدا

نةبوو ،بةلَكوو ثةيوةنديشي بة ثرسي جيهانةيين ،شيَوةي سةيركردني مرؤظةكان باة ئاييناةوة هاةبوو .باةجمؤرة لةويَادا ئاةو
ضينة بؤرذوازييةوة ئةو نووساةرة نويَياة باة هاؤي طةشةساةندني رؤذناماة ،بزاظاةكاني خاةلَك و بزاظاي سياسايي كريَكاراناةوة
طوزارةي لة سياسةتي ئةو ضينة بؤرذوازيية دةكرد كة وةك هيَزيَكي دةسةآلتدار بةرهةمهيَنةري ئةو طةشةكردنة بوو .هاوشاان
لةطة َل سةرهةلَداني ئةو ئةدةبةي ضيين بؤرذوازييةوة ئةو نووسةرانةي كاة ساةر باة ضاينةكاني تار باوون باة خاؤ كاةوتن .باة
كورتي لةو رؤذطارةدا ئةو بزاظة ئةدةبيي و جظاكييانة بة "ثرؤسة بة دميؤكراتيزةكردن" ناوديَر دةكريَت .بة واتايةكي روونارت،
دةكريَ بيَذين كؤي ئةو بزاظانة ئارماجنيان بة مةدةنيكردني جظاك و دوورخستنةوةي رؤلَي ئاية بوو لة سياساةد و كاروبااري
جظاكاادا .هااةر بؤيااة ئااةو ئةدةبااة نويَيااة وةك ئااةدةبيَكي وشااياركردنةوة دةناسااريَتةوة .لةويَاادا ئااةو بزاظااة جظاكييانااة
كاريطةرييةكي فرة لة ئةدةب دةكةن .لةويَدا ثةخشاني كورد ديَتة ئااراوة ،كاة باة "ثةخشااني كريَكاار" نااوديَر دةكارا .ئاةو
بابةتانةي كة ئةو ئةدةبة نويَية كاري لةسةر دةكرد ،كاريطةريي بيَكاريي باوو لةساةر خيَزانادا .وردةكاريياةكاني ئاةو ئةدةباة
طرينطي بة ثرسي ئةلكهو لويستةوو ،زؤر خواردنةوةي ئةلكةهول ،رماني نةريت ،دياردةي باة تاةنيا ذيااني ذن ،دايكاة تاةنيا و
مندا َل لةباربردن دةدا ،كة ئةمة  ،باة جؤريَاك لاة جؤرةكاان ،لاة رةوشاي ئيَساتاي جظااكي كاورديي دةضايَت .هةلَةةتاة ئاةو
ئةدةباة ئااةو دارِماناة ناوةكييااةي جظااك وةك دةرهاويَشااتةيةك لااة شايَوةي بةرهااةمهيَناني ساةرمايةدارييةوة سااةير دةكاارد و
هاوكاتيش جةخيت ئةوةي دةكردةوة ،كة ئةوة ئةركي تاكةكةسةكانة كاة رووباةرِووي ئاةو دؤخاة دارِمااوة جظاكيياة بةناةوة.
لةويَاادا روانطااةي ضااة بنةمايااةكي مااؤرِالي هااةبوو كااة رووخساااري ئااةو ئااةو ئةدةبااةي دةضاانييةوة .بؤيااة لااةو ئةدةبااةدا
دةستثيَوةطرتن بة ثةيوةندييةكي تؤكمةي خيَزان وةك كرؤكي مؤرِاليَكي جظااكيي و هاريكااريي ضاينةكان هةميشاة ئاماادةيي
هةبوو.
ليَرةوة سةرضاوةي ئةو بريكردنةوةي لؤذيكيي و ئةدةبي كؤمةلَناسيي ثةيوةندي بة بونياتنااني ئاةو كولتاوورة بؤرذوازيياةوة
هةبوو كة لة سةدةي نؤزدةدا دةسيت بة فاراذان و رساكان كارد و لاة ساةرةتاكاني ساةدةي بيساتدا طةيشاتة لووتكاة .بؤياة
ليَكؤلَ ةرةواني رؤذئاوايي ئةو قؤنا ة بة قؤنا ي لة دايكةوون و فاراذووتين كولتاووري باؤرذوازيي لاة رؤذئااوادا نااوديَر دةكاةن.
ديارة ئةو ضينة بؤرذوازيية نويَية بوو كة ر ووبةرِووي شيَوةي ذيان و كولتووري دةربةطايةتي و ئةريساتؤكراتي باووةوة كاة تاا
ئةوكاد بةسةر هزر و رةفتارةكاني جظاكدا باآلدةستةوو .ضةمكي تاكةكة( ،ئينديظيد)يش بةرهاةميَك باوو لاة دةساةآلتي ئاةو
ضينة بؤرذوازية .بؤية لةويَدا ضةمكي تاكةكة( ،ئينديظيد) بوو بة بنا ةي بابةتي كولتووري ئةو ضينة بؤرذوازيية.
دةق ،رةخنةي كورديي لةبةردةم زماني تةكنؤكراتييدا
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بةلَيَ ،لة ئاسيت مةينيي طشتيي و رووكاريي زماندا ،كردةي شايعر و شااضريبوونيش ،وةك هاةر كردةياةكي ديكاةي كولتاووريي
جظاكيَك ،ئاويَنةبوونةوة يان شةبةنطي ئةمديوي بووني ئةو مرؤظةية كة زمانةكةي رايدةطةياةنيَت .لايَ لاة ئاساتيي نااوةكيي و
طةوهةريي زماندا ،كاردةي شايعر و شااضريبوون ،وةك د َليَاك لاة زماان ،خساتنة ذيَار ثرسايار و ضارثاندني طوماناة لاةو دؤخاة
رووكة و جيَكةود و خودووطرتووةي مرؤظ ،زماندا.
ليَرةوة ،ئةو رةوشة تةكنؤكراد ،رؤبؤتيي ،ديطيتاليي ،ث رِ ث رِ و مؤدة بيَكاكآلنةي كة جظاكي كورديي جنيَاةوكردووة ،شايعر،
زمانيشي تةنيوةتةوة .ضارةسةركردني ئةو زمان و مؤدة بة ئةشق بؤيةكراو ،ثيكايةد ئاميَزي وابةستةيةي شايعر باة ويسات
و خواساايت دةرةوةي خؤيااةوة ،ثةيوةناادي بااة بااووني طومااانيَكي بااة كؤمااةلَي رةخنااةطر ،خويَنااةريي كااورديي و ناوةناادة
رؤشنةريييي و جظاكييةكانةوة هةية .لة جظااكيَكي وةك كوردساتاندا كاة كاؤي كاردةي نووساة ،ثاةيامي ميَاديا و سياساةتي
كولتووريي كة ئةمانة ضاالكيي زمانيي كوردية ،رووكةشيَنراو ،بيَكاكنيَة كرابن ،ناكريَ ضااوةرِواني بةرهاةمهيَناني ئاطايياةكي
كولتووريي و زمانيَكي شكؤمةنديي نووسة و ئاخاوتن بكةين .بة كورتي كاتيَك ئيَمة طةوهةري زماااان باؤ ئاسايت ئاخااوتين
سةر زارةكيي نةك هزريي يان هؤشةكيي كورتةكةينةوة ،ئةوكاتة ناتوانة بة تةنيا شيعري كورديي ئةمرِؤ باؤ ئاةو خؤكرديياة،
هةلَطريي يادةوةريي زمااني خاؤيي ،ناةرييت رةساةني خاؤيي و ئاما ادةبووني ئاةو خاودةي باة جيهاانيَكي طاؤرِاو لاة ئيَساتادا
بطةرِيَنينةوة.
ئةمرِؤ زماني كورديي ،بة تايةةتيي لة باشووردا ،لة رةوشيَكي سةرطيَذدا دةذيَت :لاة الياةك روثاي زمااني كاورديي ،شايعر تاا
هةنووكة بة بريين طؤرِان و دارِمانة قوولَةكاني نةوةدةكاندا دةنالَيَينَ ،الفااوي ئاازاديي زماان دواي ناةماني رذيَماي باةضس،
نغرؤبووني ئةو ماوة كورتة لة ئازاديية بة شةرِي نيَوان ثيزباةكان ،كاة لةويَادا قاوولَرتين بارين لاة روثاي زماان ،شايعردا درا.
دواجاريش دوا رماني سةدام و رذيَمةكاةيي و نقوومةاووني زماان ،باووني كاورد لاةناو ئاوماالَكي كااآل هةمةجؤرةكانادا ،لةواناة
ئينتةرنيَت ،مؤبايل ،سةتةاليت و تيظيية داطريكراوةكان بة ريكيم ،كنييثي ثاةرِثوتي سارتان ،دميةناة رووكةشاةكاني رؤذئااوا و
 ...تاد ،بة طواستنةوةي نووسيين كورديي بؤ ئاسيت رؤذنامةطاةريي ،واتاا ئاسايت زماانيي هاةوالَيي ،ريكيمياي ،كاة ئةماة
بةرهةميَكي طةندةلَيي و ئاكامي هاتين ئةو ذيانة تةكنؤكراتيية بوو كة تةكنيك سةرضااوةيةتي .ليَارةوة ئايرت زمااني كاورديي،
روثي كورديي ،بيَ هيض بنةمايةكي ئاطايي ،كةوتة ذيَر ركيَفي باآلدةسايت ئاةو ماؤدة تةكنؤكراتيياةوة .لةويَادا وةك ئيَساتا لاة
ئاراداية ،مرؤي كورد وةك ئاميَريَاك ،بؤتاة دينياي ئاةو ويَنا ة بازؤك و جيهاناة ديطيتالاةي شاشاةكاني تيظياي ،ظياديؤ ،مؤبايال و
دميةنة جةجنالَةكاني مامسيَديا و ريكيمة هةست ورووذيَنةرةكاني كؤمثانيا بازرطانييةكان .هاوكااتيش رؤذاناماةكاني كاورديي،
كة هاوكاد لةطةلَ ئةو رةوشة تةكنؤكراتييةوة ،بوون بة رووبةري ئةو ريكيم و نووسينة تةكنؤكراتيياةكان .باة هاؤي ناةبوون
ي ئاةوةي خويَناةر بثرسايَت و
يان ثةرواويَزاندني "سياسةتي كولتووريي" ةوة لة كؤي رؤذنامة كوردييةكاندا باوو باة ماؤدة ،با َ
رؤذنامةكانيش رايةطةيةنن ،كة الثةرِةي دواوة بة جةستةي سةير و سيَكسي و ريكيميي ويَناةيي ثارِ بكريَناةوة .لاة دووتاؤوي
رؤذنا مةكاناادا ريكيمكااردن بااؤ كؤمثانييااة بازرطانييااةكان لااة نووس ايَك زياااتر قااةبارةكان داطااري دةكااا و طرينطااي ثيَاادةدريَن.
ضاااثكردني رؤمانااة خةياآلوييااةكان ،كؤشاايعري بااةرط رازةوةي بااة ويَنااةي ك اايَكي مةينيااةو روود و  ...تاااد ،دواجاااريش
زةقكردنةوةي ئةو تةرزة كتيَةة بةرط سيَكسيي و ناونيشان زةقانة لة اليةن كتيَةفرؤشةكاني سةر شةقام و اايشاكردنيان باؤ
خةلَك ،هاوكاتيش طرينطداني رؤذنامة و طؤظارةكان بةو تةرزة كؤشيعرة سيَكس ورووذيَناةر و رؤماناة وةرطيَارِدراو و خؤمالَيياة
تذيي لة زارقةلَةبالَغيي و ورِيَنانةوة ،خويَنةر و نووسةريي بةو ئاستة رؤشنةرييية رووكة و ترسناكة ،كة ويَنةيةكن لاةو ذياناة
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سيَكسيَنرا و تةكنؤكراتيية ،فرضكدا.
ئيَستا ئةو خويَنةر و رؤشنةرييية بؤ

و رووخؤكة ،كة دةسةآل تيَكي تةكنؤكراتيي ،ث رِ ث رِ و سيَكسي و رووكة ئاراساتةي

دةكا ،زمان ئاراستة دةكا ،بؤتة مؤدةيةكي بة هةرِميَن .بؤية دةلَيَم ،بة هةرِميَنةووني شيعري "ئاشق"انة ،كاة سيَكسااندنيَكي
ثؤرِنؤطرافيي يان لة

رووتكردنةوةية ،شاضريي باة رووكاة "ئاشاق" ،بةرهةميَكاة لاةو جيهاناة ديطيتااليي ،تاةكنؤكراتيي،

سيَكسيي ،فينيمي هينديية ئاسايةي كة بة هؤي شاشاةي مامسيَاديا بينراوةكاناةوة ثكاومي هةسات ،ئاطاايي ،دلَ و دةرووناي
ي ئاطاا ،مؤدةخاواز دةكاةن .باةجمؤرة وةك ضاؤن ئاةو جيهاناة سيَكسايي و
جظاك بة طشتيي و نووساةر و شااضريي ئاةمرِؤ با َ
سيخنا بة خةيالَةي ئةو جيهانة ديطيتال ،تةكنؤكراتيية بنةمايةكي نيياة ،تذيياة لاة سااختة ،باة هاةمان شايَوة كاؤي ئاةو
هةموو شيعرة بة ناوي "ئاشقانة"" ،دلَداريي"" ،يار" و شاضرية بة قسة "ئاشق" و "سؤيف" و  ...تاد ،راستيي نة ،باةلَكوو
هةموو جيهانيَكي دةركيي و سازكراون .ئةوةي هةية الساييكردنةوة ،يان بةرهةميَكة لةو جيهاناة ديطيتااليي ،تةكنؤكراتيياةي
كة لة هةولَي ئةوة دام ثيَناسةي بؤ بكةم.
ليَ ،لةوة مةترسيدارتر خودي ئةو جيهان ،كولتوورة رووكةشةي ديطتااليي ،تةكنؤكراتيياة نيياة كاة جنيَاةوي ئاطاايي ،روح،
زماني كورديي كردووة ،بةلَكوو هةستنةكردن و بيَئاطاايي مارؤي كاورد ،شااضري و نووساةرانة لاة هةمةاةر تةشاةنةكردني ئاةو
مةترسييةوة.
كةواتة ئةوةي دةتوانيَ زماني كورديي ،شيعريي كورديي لةو ذيانة تةكنؤكراتيية ،بيَ ئاماجنة روثيي و رووخؤكاة رزطاار بكاا،
سياسااةتيَكي كولتوورييااة كااة بتااوانيَ بااة ريَطاااي نةخشااةيةكي رؤشاانةرييي ،ضاااثكردني زجناارية كت ايَ

هةمااةجؤري باااآل،

مامسيَدايايةكي بينراو و خويَناةراوة و بيسارتاوي زانينياي ناةك رووكةشايي ،كاؤرِ و دانووسااندنيَكي بةردةواماةوة ،ئاطاياةكي
تؤكمة و ضيَذيَكي ئيَستيَتيكيي رؤشنةريييةكي رةنطاورةنا لة روثي خويَنةر و جظاكدا ب ايَنيَت .لاة تاةك ئةماة ساازكردني
بزاظيَكي رةخنةيي رةسةن و كارا ،ماريفيي و ئيَستيَتكيي ،خااوةن رؤشانةريييةكي ناةريتيي و نويَةااو ،هةلَكؤلَيَناةر ،ناةك وةك
ي ئاساؤيةكي تار باؤ ضارةساةركردني ئاةو دؤخاة مردؤخاةي شايعريي
ئةو رةخنة جمطيَ زخواز و رووكةشةي ئةمرِؤمان ،دةتوان َ
كورديي ئاوةآلبكاتةوة ،بةمة ئةو ويستة بؤ شايعريي كاوردي بطةرِيَنيَتاةوة كاة بتاوانيَ باؤ نااو زماان ،ياادةوةريي كاورديي
رؤب يَ و هاوكاتيش روثيَكي نويَ بةو زمانة شيعريية بةةخشيَ ت كة ئاةو روثاة نويَياة ،جيهاناة نويَياة لاة نااو خاودي زماانيي
كوردييدا ئامادةيي هةية.
طةلؤ لةو دؤخةي كاة نووساةر ،شااضري ،رةخناةطر و خويَناةراني بةختاةوةرن باةو زماناة تةكنؤكراتيياة ،بيناراوة ث ا ِر ث ا ِر و
هةوةسة سيَكسييةي ذيانةوة ،دةكريَ ئةو بزاظة لة دايك بيَت؟
ي نةخشةي ثرؤذةيةكي بزؤكاي رؤشانةرييي و ريَطاا و ميتؤدطاةلي جيااواز باؤ دابارِان لاةو رةوشاة كنيَؤلَاةدا
راستييةكةي دةكر َ
دابرِيَذم و ثيَشكةشي ئةو هةموو ناوةندة رؤشنةرييي و هونةرييانةي بكةم كة ئةمرِؤ لة كوردستاندا بة ناوي جمطيَزخؤشاكةر و
دلَكيَش قووتكراونةتةوة .ليَ طةلؤ ئةو هيَزة مايةكيي ،ويست و ئامادةيياة باؤ ثياادةكردني ئاةو ثرؤذةياة لاةناو ئاةو ناوةنادة
رؤشنةرييي و هونةريية هةية؟ ديارة وةرامي ئةوة ئةطةر نةخيَريش نةبيَت ،ليَوانرِيَذة لة طومان .ضونكة لاةو دؤخاةي ئيَساتاي
كوردسااتاندا هاوشااان لةطااة َل رةوتااي جيهانطرييياادا ،زمانيَاااك لااة نووساايين كاااآلطريي و كاااآل بةرهااةمهيَنا و كاآلساااازيي
بةرهةمدةهيَنيَت .وةك دةرهاويَشتةيةك لة ئاوابووني ثةرؤشي رؤشانةرييي و ئامااجني روثاي ئاةدةبيي و هوناةريي لاة باواري
زماندا ،ئةدةب و هونةر ،كؤي كردةي رؤشانةرييي باوو باة ئامرازيَاك باؤ طوتناةوةي ثيكايةتاة ترِوهااد ،رووكاة  ،ويَك اوو،
ديطيتاليي ،مؤدةخوازيي و  ...تاد .ئةو تةرزة مؤدةيةي نووسة هاوشان لةطةلَ الفاوي كاآلخوازيي ،تيَرناةبوون لاة كااآلكرِين
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و فرؤشنت ،زمان و ئاخيَوةر و نووسةري كوردييشي تةنييةوة .بةجمؤرة وةك ضؤن دميةني ناوةكي شار ،بيَ بووني زةميناة و
ئاطاييةكي تؤكمةي جظاكيي ،شةقام ،كؤآلن ،ط ةرِةك و ثاارك و طؤشاة ،ماا َل و دائريةكاان باوون باة شاانؤطةلي باازارِي كااآلي
تةكنيكي هةمةجؤر ،ئاميَريي رؤبؤتيي ،مؤبايل ،خواردني لة قووتووكراو ،مؤدة زؤرةكاني جل و بةرط ،خواردني بةسةرضوو و
 ...تاد ،بة هةمان شيَوة  ،رووبةري بآلوكراوةكان ،دةم و زار ،ميَشكي مرؤي كورديي ،بيَ بووني سيستةميَكي ثةروةردةيي
و ئاطاييااةكي تؤكمااة لااة سياسااةتي كولتااووريي بااوون بااة ضااةمةار و تاقيطااةي وتااةي ل ايَكرتازاو ،ضااةمك و تيااؤريي و هاازرة
ي ئاةوةي نووساةري كاورد و ناوةنادة رؤشانةريييةكاني
ي ماؤدةي رؤشانةرييي ضاةرةبيي و فارسايي ،با َ
رؤذئاواييةكان و هةند َ
نااوكؤيي (كؤنتيَكساات) و سةرضاااوةكاني ئااةو وتاة ،ضااةمك ،تيااؤريي و هزرانااة لةبةرضااو بطاارن .بااةجمؤرة وةك ضااؤن كاااآلي
تةكنيكيي ،مؤبايل ،سةتةاليت ،ئوتؤمةيَل و كؤمثيوتةر مرؤي ضةثيَنراوي كورد دة ةزار و دةضةجانكرد ،بة هاةمان شايَوة ،
ئةو تةرزة رؤشنةرية رؤشنةرييي و هونةريي كورديي تووشي باريَكي رووكة

و هةلةكسيَ و بايَ ئاراساتة كارد .باة واتاياةكي

تر :زماني كورديي كرد بة كاآليةك بؤ بةرهةمهيَنانةوةي كاآلسازيي.
بةجمؤرة لةو رةوشةدا بؤ ئةوةي زماني كورديي و روثي كورديي لةو خودفةرامؤشيية رزطار بكريَت ،دةبيَت باة رؤشانةريييةك
فرضكةدريَت كة هاةم روثاي بةرهةلَسات كاريي تيَادا زينادوو بكاتاةوة و هاةميش روثاي نويَكردناةوةي زمانةكاةي ،ياادةوةريي
رؤشنةريييةكةي .رزطار بوون لةو رؤشنةرييي و هونةرة بة كاآلكراو و رووكةشة و بة طةرِخستين ئاةو رةوتاة ،دؤزيناةوةي ئاةو
ئاراسااتةية بااةرةو ئاماااجنيَكي هاوبةشااي داهيَنااةر و مرؤظخااوازة ،دةخااوازيَ هااةر لااة سيسااتةمي ثااةروةردةوة لااة خويَناادطا
سااةرةتاييةكانةوة تااا دةطاتااة زانسااتطاكان و "وةزارةتااي رؤشاانةريي"ی و يةكااة يةكااةي طؤظااار و وةشااا انةكان و  ...تاااد
هةلَةوةش ايَنةوة و بااة بةرنامااة و نةخشااةي رؤشاانةريييةكي كاااراي بريليَكااراوة سااازبكريَنةوة .ديااارة ئةمااة دةسااتةمايةكي
ئاابووري كاراوة و هيَزيَكاي مرؤياي و رؤشانةرييي :تياؤر و ميَتااوديي تةتةلَاةكراو و كاورديَنراوي فارة رةهةناد و فارة دةنااا و
ثسثؤرِيي دلَسؤز و ئيدياليي ،مامؤستاي لةخؤبوورد و ليَةووردة و ئةظينداري زاناة ،زمانناسايي زماا واز ناةك دةظاةرخواز و
تويَذةريي كارا ،راويَذكاريي زرينا و سةررِاست و نووسةري فرةزان و  ...تاد طةرةكة .ئةطةر كؤي ئةو توانا مانةويي مادديياة
فةراهةم نةبن ،دةبيَ هةولَدةين مةيسةريان بكةين ،كة ئةمة كاريَكي مةثالَ نيية.
ي لاة بنارِا ،ئاةو سيساتةمة ثةرتاةوازة ،رؤشانةرييية
بةلَيَ ،بؤ ئةوةي ئةو طؤرِانة بنةضةكيية بةسةر ثيَاي خاؤي بكاةويَ ،دةبا َ
طشتيَنراوة ،سوومةؤلثةرست و تاكةنووسةر ثةرستة رووكة و بيَ شويَنثيَية ،ئةو ديدة ئاسؤييةي رؤشنةرييية كورديياة ،كاة
رةطةكااةي لااة ئااةقنيَي خ َينيَااةوة داكوتاااوة و خااؤي بااة فؤرمااة رووكااة  ،ضااةمك و ناااوة زلااةكاني ئااةمرِؤدا شاااردؤتةوة،
هةلَوةشيَنريَنةوة و ثاشان دووبارة لةساةر بنةماياةكي فرةرةهةناديي ،بازؤك ،هةميشاة شاياو باؤ نويَةووناةوة ساازبكريَتةوة.
بةجمؤرة ثيَويستة زماني كورديي ،رؤشنةرييي و هونةريي كورديي لة بري قةتيسمان لة سازكردني يةك دوو ثالَاةوان و كردناي
بة بوونةوةريَكي ثريؤز ،ثةرستطايةك و دوا داهيَناةري ساةر زةوياي باة ثةساندانة بيَتاماة رؤذانةيياةكاني ،خاؤيي و خويَناةر و
كؤي جظاك بة مةينيي كولتوور و ديدي بة هةند وةرطرتين تواناية رؤشنةرييي و هونةرييةكاني تاكةكةسة جيااواز و بيَييةناةكان
فرضك بدةن .رؤشنةرييي ،هزر و هونةريَكي كارا و بةرهاةمهيَن ،باة ثريؤزكاردن و ثةرساتين تاكاة نووساةريَك ياان شااضري ياان
هونةرمةنديَك لة دايك نابيَ ،بةلَكوو بة بريكردنةوة لة كؤي هيَاز و توانااي تاكةكةساة جياوازةكاناةوة بةرهةماديَت .ئاةو ديادة
طشتطري و نووسةر ثةرست و دةرويَشايةتيية كة ويَنةيةكي باوة لاة ذيااني نووسايين كوردييادا ،يةكيَكاة لاة ئاساتةنطةكاني
ئةو بزاظة ضاوةرِوانكراوةي كة ئيَمة ثةرؤشخؤرينة.
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تةوةرة ئةدةبييةكان :بة كاآلكردني تةنطذة ئةدةبييةكان
ئامادةكردني :زانا سامان
ئةمرِؤ زؤريَك لة رؤذنامة و طؤظارة ئةدةبييةكان ،تةوةر لةمة ِر مةساةلة طرينطاةكاني نااو ذانارة ئةدةبيياةكان دةكةناةوة ،ئاياا
ئااةو تةوارانااة تونيوويانااة ئا ماااجني خؤيااان بث ايَكن ،يااان تااةنها قسااة لةسااةر كرديَنكااة و خااودي مةبةسااتةكة لااة بؤشاااييدا
دةميَنيَتةوة؟
هةناادريَن :راسااتييةكةي دواي دةميَكااي دريَااذ لااةو بااةناو" تااةوةر"انااةي كااة طؤظارةكااان خؤيااان و ئيَمااةي خويَنةريشاايان بااة
خؤيانةوة خةريك كردووة ،ويَدةضيَ ئاكامةكةي هيَندةي رةوايةتي دان بةو بة كاآلكردنةي ئاةدةب و باةو بيَةاةهاكردني باةهاي
بريكردنةوة و نووسة بيَت ،ئةوةندة طةرِان بة دواي دؤزينةوةي ئاراستةيةك بةرةو ئاسؤي ئةفراندني زمانيَكي وةرضاةرخيَنةر
لةو رةوشة طةندةلَيَنراوة رؤشنةرييي و قةتيسمانة لةو نةريتةدا ثاشكؤييةدا نةبيَت.
ديارة خويَندنةوةي رةهةندةطةلي ئةو ثرسيارةي تؤ جيَطةي سةرجنة ،ضونكة ئةو مؤدةية خةريكة ،وةك مؤدةي قساة كاردن
لةسةر بيَكارةبايي ،كةركوك ،سةروةريي نةتةوايةتيي ،طةندةلَيي و  ...تاد ،بة ثيكايةد دةكريَت .بؤياة ليَارةدا هةولَادةدةين
بة رامانطةليَكي جياواز لةو ثرسيارة ،ئاراستةيةك بةرةو خةمآل نادني ثيَناساةيةك ياان ئاساؤيةك باؤ دابارِان لاةو باةكاآلكردن و
بيَةهاكردنةي زمان و ثرسة رؤشنةريييةكااان بطرينة بةر.
كةواتة ثرسيار ئةوةية :ئااخؤ ئاةو "تاةوار" اناة لةماة ِر تةنطاذةي باةهاي ئاةدةب ،ناةبووني رةخناةيي ،خويَندناةوة ،شايعري
رابردوو و ئيَستا ،ر ؤمان ،وةرطيَرِان ،هةروةك بة ديوةكةي تاريش ،ئاخاوتناةكااان لةماةرِ تةنطاذة سياسايي و جظاكيياةكاان،
بةرِاسيت هةلَطري خةمي ئةفراندني زمانيَكي ئاماجندارن ،ويستيان ئاوةآلكردنةوةي طاؤرِان و ضارةساةركردني ئاةو تةنطذانةياة
يان بة كاآلكردني نووسة ،يان بةباوكردني ئةو بابةتانةية ،سةرطةرمكردني خويَنةر و نووساةرة باة ثيكايةتانادني كيَشاةكانة
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يان بةردةوامييةكن لةو مؤدةي رةخنةطرتن و بيَةاكييةي كة زماني كورديي تةنيوةتةوة؟ ئايا خودي ئةو طؤظار و رؤذناماناة و
زؤرينااةي بةرِيَوةبااةرةكانيان ،سةرضاااوةي سااةرةكي ئااةو تةنطااذة ئااةدةبيي و رؤشاانةريييانة نااة؟ طااةلؤ ئاااخيَوةراني ئااةو
ي ضاريِؤكنوو ،،شااضرييَك ،رؤماننووسايَك و
"تاةوةر" اناة ثسااثؤريان لاةو بابةتانااةوة هةياة كااة باسايان دةكاةنئ واتااا دةكار َ
رؤذنامةنووسيَك ،كة وتاريَكي رةخنةيي و تيؤريي لةساةر ئاةو ثرساة تيؤريياناةوة نةنووسايووة ياان كااري رةخناة و تياؤريي
نييااة ،رايااةكانيان بكريَتااة بنااةماي هةلَسااةنطاندني ئااةو بابةت اة؟ ئايااا خااودي ئااةو "تااةوةر"انااة ،بااة جؤريَااك لااة جؤرةكااان،
فرةوانكردني ئةو مؤدةي سازاندني ثيَرِطري نيية كة نووسةر و رؤذنامة خاوةن طؤظاار رؤذناماةكان بةرهاةميانهيَناوة؟ ئةلَةةتاة
ئةو بابةتة رووبةرِووي ئةمانة ضةندان ثرسياري ترمان دةكةنةوة.
بةآل م ليَرةوة ئيَمة هةولَدةدةين ت َيرِامانطةليَك لاةو ثرسايارانة جاؤرة خويَندنةوةياةك لاةو خويَندنةواناة ئةجنامةادةين .دةكاريَ
ئةوانيرتيش جؤرة خويَندنةوةكاني ديكة بة ئةركي خؤيان بزانن.
بةلَي ،مؤدةي ئةو "تةوةر"انة لة بآلوكراوة كوردييةكاندا ،سةرضااوةكةي لاةو بانطةشاة و دروؤاة باة رووكاة رازاوة و باة
تهه ماؤدة .هاوكااتيش ،باة
بسونه 

لههمێهنیایکسردییهن،
كهه 
دهمێ 
كه 
نيَوةرِؤك كنيَؤلَة سياسيانةوة هةلَدةقوولَيَنا 
مؤدةبووني "تةوةر" ،دةرهاويَشتةيةكة لة دياردةي زؤريي و باؤريي طؤظاار و رؤذنامةكانادا .ئاةو ثاشاةطةردانيية لاة طؤظاار و
رؤذنامة دةركردنة نةك هةر كار لة طؤظار و رؤذناماة باة ِريَوةبردني كردؤتاة ئاةرك و ثيشاةيةكي سااختة ،باةلَكوو نيطاةرانيي و
نارِةزاييةووني خويَنةراني لة بةرانةةر الوازبوون و بيَةةهابووني ئةدةب و رؤشنةرييي و طةندةلَي نووسةرانيشي زيااتر كاردووة.
ضونكة بووني زؤرينةي ئةو طؤظار و رؤذنامانة ،ئةوةندةي هاؤكردي ئاةو بؤشاايية ئاةدةبيي و رؤشانةريييةن ،هيَنادة هاةولَيان
نةداوة بة ريَطاي دةسةآل تيان لةو طؤظار و رؤذنامانةوة ئةو بؤشاييانة دياريي بكةن و دابرِانيَك لةو تةنطذانة بسازيَنن.
كةواتة ئةو "تةوار"انة بةردةوامييةكن لاةو نةريتاة ضةواشاةكارةي كاة ميَاديا و ناوةنادة سياسايي و رؤشانةريييةكاني ثيازب
كاري لةسةر دةكةن و هةموو خةمة جظاكيي و نةتةوايةتييةكانيان بة فرة قسةكردن بيَ بةها كردووة.
يةكيَك لةو هؤكردانةي زةمينةي بؤ ئةو رؤشنةرييية بيَةنةمايةي سازاندووة ،كنيَؤلَي بةشي زانساتة مرؤيياةكان و باة تايةاةتيش
هةذاري ئةو بةشةية كة ناوي ئةدةب و زماني كورديية لة زانستطايةكاني كوردستاندا .لة ئاكامي دةساتكورتي زانساتطايةكاني
ي بؤشاايي و ثاشاةطةرداني ذانرةكااني ئاةدةبي
كوردستان لة بةرهةم هيَناني رةخناةطر و ثساثؤرِي زمااني كورديياةوة ،تاا د َ
فرةتر دةبن .ليَرةوة رؤشنةرييي كورديي لة بري ئةوةي بةرةو رؤشنةريييةكي تيؤريي و هةمةرِةنا بفاراذيَ ،ئاةو رؤشانةرييية
جةلَةبي و سةرطةردانة رووكةشةي ،كاة رةطةكاةي لاة خااكي رؤشانةرييي طوناديي داكوتااوة ،بةرهةمدةهيَنيَتاةوة .باةجمؤرة
كاتيَك تةنطذة لة ئاسيت قسةكردنيَكي بيَ ئاماانج كورتدةكريَتاةوة ،ئايرت خاودي تةنطاذة دةبيَتاة ناؤرميَكي رةوا .لاة ئاكاامي
دارِماني ئةو ئيَتيكيية رؤشانةرييي و سياسايانةدا ،وةك ضاؤن ئاةمرِؤ ميَادياكاني ثيزباة دةساةآلتدارةكان و خاودي نووساةرة
دةسةآل تدارةكان با ،لة ضارةسةريي دياردةي طةندةلَيي و تةنطذة سياسيي ،رةشةكوذيي ذن ،بيَكارةباايي ،ناةماني ويسايت
نةتةوايةتي ،ثاشةطةرداني ،نايةكساني و  ...تاد دةكةن ،كة راستييةكةي سةرضاوةي سةرةكي ئةو كيَشة و تةنطذاناة خاودي
خؤياانن ،هاوكااتيش بةشايَكي زؤر لااة بةرِيَوةباةران و بةشاداربوواني ئااةو "تاةوار"اناة باةردةوامييااةكن ياان بةرهاةميَكن لااةو
بانطةشة و ثةميانة بيَ ئيَتيكيي و نامؤرالَييانةي كة لة بواري سياسييدا لاة ئاارادان .باة واتاياةكي روونارت" :تاةوةر"كردناةوة
مؤدةيةكة ،وةك ضؤن ئةمرِؤ دةسةآلتدارة طةندةلَكارةكان باسي ئةو طرفتانة دةكةن كة خؤياان داهيَنةريناة ،هاوكااتيش ئاةو
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طؤظار و بآل وكراوانة

دةخاوازن قساة لةساةر طرفتيَاك بكاةن كاة خؤياان سةرضااوةكةين .باةجمؤرة ئاةو طؤظاار و رؤذناماناة

دةخوازن بةو ياريية خؤيان وةك "رضةشكيَن" نيشاانةدةن .طؤظاار و بآلوكراواناي ئاةمرِؤ خؤياان ساازيَنةري ئاةو "بؤشاايي"،
طةندةلَكاريية ئةدةبيي و رؤشنةريييانةن ،كةضاي ،وةك دةساةآلتداران ،هةولَادةدةن باةو "تاةوةر"اناةوة خؤشايان بكاةن باة
ي ئاةو بيَازار بووناةي خويَناةر لاة
خةخمؤري ئةو بابةتة ئةدةبيي و رؤشنةريييانة .ليَرةوة سازيَنةراني ئةو تةوة راناة ،دةياناةو َ
ئاسيت الوازي رؤشنةرييي و طؤظار و بآلوكراوةكاني كوردساتاندا بيقؤزناةوة و خؤياان بكاةن باة ورووذيَناةرييانئ واتاا لاة باري
رةخنةي خويَنةر ،دةخوازن خؤيان رؤلَاي دلَساؤزييةكي داهيَناةر و خويَناةري بيَازاريش بةيانن .ئةماة طةمةيةكاة ماوةيةكاة
دةسةآلتداراني ثيزبةكان دةيكةن .بؤ اوونة ،ريَكخراوةكاني ذن سااآلنة دةياان كاؤنفرانس لاة ذيَار ضاةتري ضارةساةركردني
يةكساني و داكؤكيكردن كيَشةي ذن ساز دةكةن و ذنطةليَك بة ناوي ريَكخراوي ذن/ئاافرةد رةواناةي رؤذئااوا دةكاةن ،كةضاي
هاوكاد دواي ئةو كؤنفرانس و طةشت و طوزارةي نويَنةراني ريَكخراوةكاني ذن/ئافرةتان ،رةشةكوذيي ذن زيااتر دةبايَ .ئةماة
و ضةندان اوونةي تار .باةجمؤرة باة تايةاةتي دواي ناةماني رذيَماي باةضس ،ئةطاةر نووساةرطةليَك رةخناة لاة طةندةلَيياةكي
زةبةالح بطرن يان باا ،لاة طرفتيَكاي جظااكيي و سياسايي بكاةن ،ئايرت دواي ئاةو نووساينانة دةساةآلتدار و ميَادياي ثيزباة
ثكومرِانةكان ئةو كيَشةية دةكةن بة بابةد و لةسةري دةنووسن يان بة جؤريَك لة جؤرةكان بة قسة بيانؤي جيااواز ديازة باة
دةرخؤنةي دةكةن .ليَرةوة بةشيَك لة مةبةسيت ئةو طؤظار و رؤذنامانة لة كردنةوةي ئةو "تةوةر"انةدا ،هاةمان ديااردةن كاة
لة بواري ريَكخراوةكاني ذن و مةدةنييةكان و ميَدياكاني ثيزب بة هةرِميَنن .هاوكاتيش بةرِيَوةباةراني ئاةو طؤظاار و رؤذناماناة
دةخوازن وا نيشانةدةن كة كارا و نويَخوازن و بةو رةوشة نالاةبا رةي ئاةدةب ،رةخناة و ئاةو ئاساتة رؤشانةريييةي كاة هةياة
نيطةرانن .لة ئاكامي ئةو خةمساردييةي كة طؤظاار و ناوةنادة رؤشانةريييةكاندا ،خويَناةر و رةخناةي كاورديي ويسايت باة دوا
ضووني دةقي كوردي ال نةماوة ،بةمة نووسةر و شاضريي كورد لاة بةرانةاةر باةهاي نووسايندا ،تووشاي بيَهاوودةيي باووة.
بؤية ئيَستا نووسةر و شاضريي كورد ناضار بووناة باؤ خويَندناةوة و ئاورِداناةوة ليَياان ،دةقاةكانيان باؤ هاو ِريَيانياان بنيَاريَن.
ئةمة بةشيَكة لةو تراذدييايةي كة مرؤظي كورد تيَيدا دةذيَت.
لةوة برتازيَة ،بة ديويَكي ديكةوة دةكريَ دياردةي بيَئوميَدبووني هاووآلتيان بة طشتيي لة هةمةةر ضارةسةر ناةبووني ئاةو
طةندةلَيية سياسيي و بيَئةخيقييةي كة لة جظاكدا بؤتة كاريَكي رةوا و بة تايةةتيش رةخنةي نووساةران لاةو باة كاآلكردناةي
ي ئةطاةر ئيَماة ،خويَناةر و نووساةران ،رةخناة لاة خاودي ئاةو طؤظاار و رؤذناماناة ،ياان
بةهاي ئةدةبيية ،كاريَكي رةوا بيَ .ل َ
رةخنةطراني بةشدار لةو "تةوةر" انة بطرين ئةوكاتة ئةوانة دةست دةكةن باة هيَرشائدن و تؤماةتةاركردني ئاةم و ئاةو ،ياان
ئاسيت الوازي رؤشنةرييي خويَنةر و نووسةراني كورد .ليَرةوة طرفيت ئةو رةخنةطرتنانةي نووسةر لةوانيرت دةردةكةويَ.
لةوة بطوزةريَة ،رةهةنديَكي ديكةي لة كاية و ئاماجنةكاني كردنةوةي ئةو "تةوةر"انةوة ،كاة تاؤ الد بؤتاة ثرسايار ،كاة
خؤي ثرسياريَكي سةرجنكيَشة .ضونكة دياردةي ئةو "تةوةر"انة لةمةرِ ئاستةنطةكاني ئةمرِؤي ئةدةب و رةخناةي كوردييادا،
لااة جياااتي ئااةوةي ويساايت ورووذاناادن و داب ارِان لااةو ئاسااتةنطانة بسااازيَنن ،كةضااي ئااةو ئاسااتةنطانة و خااودي دياااردةي
"تةوةر"كردنةوةشيان ،وةك ئةو بة كاآلكردنةي كة لة جظاكي كوردساتاندا لاة ئاراداياة ،كردؤتاة ماؤدة ،كاآلساازيي .ئةماة
بةش ايَكي ثةيوةناادي بااةوةوة هةيااة ك اة ئااةمرِؤ بةش ايَكي زؤر لااةو طؤظااار و رؤذنامانااةي كوردسااتان ،بااة ديويَكااةوة دياااردة
رؤشنةريييةكاني دةرةكيي فشاريان بؤ دروستكردوون ،كة دةبيَ ئةوانيش خؤيان باة نووساةري نويَخاواز بناويَنن و هااورِةوتي
ئةو دياردة رؤشنةرييية جيهانيانة بن يان ئةوانيش لةطةلَ بزؤكي مؤدة رؤشنةريييةكان ،بزؤك بن.
بة ديويَكي ديكةشةوة بة هؤي ئةوةي كة ئةو طؤظار و رؤذناماناة بوونةتاة سةرضااوةي ئاابووريي باؤ بة ِريَوةباةر و بةشايَك لاة
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نووسةرانيان ،بؤية دةبيَ ،وةك "راويَذكار" يان "سةرثةرشتكار" يان "ئامادةكار" يان "بةرثر"،ي بة شايَك لاة الثاةرِةكاني
ئةو طؤظار و رؤذنامانة ،هةولَةدةن مانطانة يان رؤذانة ئةو الثةرِانةي خؤيان ثرِ بكةنةوة .ليَرةوة شيَوازي "تاةوةر" ئاساانرتين
ئةركة كة بةرِيَوةبةران بؤ ثرِكردنةوةي ئةو مةرك و ئةرك و فشارانة ثيادةي بكةن .ضونكة زؤربةي بةرِيَوةبةراني ئةو طؤظاار و
رؤذنامانة ،جا بة هؤي تةمةةلَي يان كاد بةسةر بردن يان ناةتوانة بايَ ،خاؤ مانادوو ناكاةن باة كردناةوةي "تاةوةر" طاةليَك
لةمةرِ بابةتي تيؤريي و هزريي باآل وة ،بؤية دارِشتين ضةند ثرسياريَك و ناردني بؤ ضةند نووسةري هااورِيَ و  ...تااد ئاساانة و
بةماة خاةمي ثركردناةوةي الثاةرِةي طؤظاار ياان رؤذنامةكاةيان لااة كاؤ َل خؤياان دةكةناةوة .باةجمؤرة ئةواناة باةو تااةرزة
"تةوةر"ة بيَ ثاشخانة رؤشنةرييي و بيَ شةو وونيية ،ثيَيان واية ئيرت هةم دةستثشخةرن لة ورووذاندني كيَشة و داخوازيياة
هاودةمييةكاني ئيَساتاي رؤشانةرييي و هاةميش مووضاةكة باؤ خؤياان و بودجةكاة باؤ طؤظاار ياان رؤذنامةكاةيان مساؤطةر
دةكاةن .ئةطااةر كةسايَك بااة وردي سااةرنج لاة ميكااانيزم ي ئيشاكردن و خااؤ طوجناناادن لاة هااةموو بوارةكااني ئيشااكردن لااةو
سيسااتةمةي كوردسااتان بااداد ،دةتااوانيَ لااة كااؤي ئااةو دياردانااة تيَةطااا .ضااونكة ئااةمرِؤ لااة كوردسااتاندا بااة هااؤي باااوبووني
واسيتةكاريي ،ثيَرِطري لة دةزطا و ناوةندة رؤشنةرييي ،سياسيي و  ...تاد هةموو ثر ،و ئةركاةكان رووكةشايَنراون ،بناةماي
دلَساؤزيي و ئيَتيكاي كاراون باة قساة و دروشاام و لاة كردةوةشادا ئاةو بةهاياناة تورِهة َلاادراون .تاؤ دةتاوانيَ باة ضاوونة ثااالَ
ي لاة دةوري خؤتادا،
بةرثرسيَكي دةولَةمةنادي ثيازب ،بودجةياةك مساؤطةر بكاةيت و ثاشاان باة كؤكردناةوةي ضاةند هااو ِر َ
طؤظاريَك يان رؤذنامةيةك وةدةرنيَي و دةست بكةي بةو ضةشنة "تةوةر"اناةي ،كاة ئيَماة ليَارةدا خاةريكة ليَياان تيَةطاةين و
ئاماجنةكانيان بزانة.
ويَرِاي ئةمانة  ،رةهةنديَكي ديكة لة ثشت ئةو "تةوار"انةوة هةية :ئةمرِؤ بة هؤي بيَئوميَاد باوون بةرانةاةر باةو طةنادةلَيي و
تاآلنكارييةي كة كوردستاندا باآلدةستة ،بيَةاكيي ،بيَمتمانةيي و رةخنةطرتن بؤتاة جاؤرة بارِوا و ئايديؤلؤطيياةك ،كاة ئةماة
كايةي هزركردنةوةي كنيَؤلَكردووة يان فةرامؤشكردووة و هاوكاتيش هةموو ثيَوانةكاني نووسة و ئةركةكاني بيَةاةها كاردووة.
بؤية دةبينة دياردةي رةخنةي رووخيَنةرانة نةك بونياتنةرانة بؤتة جؤرة هونةريَك .هةرضاي دةيةايين لاة باةخيت خاؤي ،لاة
رةوشي ئةدةبي ،رةخنة ،دةسةآلد ،كورد ،مووضةكةي ،تةقاويتةكةي و  ...تاد رازيي نيية و هةميشة دةمي لة رةخنة طارتن
طةرمة .كةضي كة ديارة زؤريَك لةوانة خؤيان طةندةلَرتين كةسن .ضةندان مووضةيان هةية ،كةضي خؤيان باة اةدرليَكراوتر لاة
من اايش دةكةن ،منيَك/تؤيةك/ئيَوةيةك كة هيض ثاية و دةستكةوتيَكمان نيية .نووسةر و شااضري هاةن ضاةندان كتيَةياان باة
خؤرِا و قازاجن يشةوة بؤ ضاثكراوة ،كةضي ،الي منيَك كة زؤربةي كتيَةاةكاني لةساةر ئاةركي خاؤي ضااثكردووة ،ئةواناةي كاة
خؤشاام ضاااثم نااةكردوون ،تااا بااؤم ضاااثكراون كتيَااةم لةبااةر ضاااوكةوتووة ،وا دةدويَ كااة طوايااة كااة ،لااةو زياااتر لااة بااواري
ئةدةبييةوة ةدري ليَنةكراوة .هةروةك زؤريَك لة نووسةر و خةلَكي ئاسايي هاةن كاة لاة ذيانياان ئازارياان باة دةسات رذيَماي
بةضس نةديوة ،كةضي خؤيان دةكاةن باة شؤرِشاطيَرِ و قوربااني تاقاناة .خاةلَك هةياة جاا باووة و ئيَساتا دةساةآلتدار و
خاوةن مووضةية ،كةضاي طازانادةي لاة كاورد و دةساةآلد هةياة كاة مافياان خاواردووة ...تااد .هةلَةاةد ئةمساالَ ،باةهاري
 ، 0228كة بة ميواني ضوومةوة كوردستان ،ضةندان نووسةر و خةلَكي ئاسايي لةو جؤرانةي كة ئامااذةم ثيَكاردن بينياووة.
لاةوةدا م ةبساتمة بنيَايَم ،ئاةو روثاي ثةسايظيي ،ريَسايَنتميَنت ،خاؤ باة قوربااني داناناة ،نالَاة نالَاةي نووساةر و سياسااةتواني
دةسةآلتدار و بيَدةسةآل تانة لة بواري رةخنةطرتندا سنووريَكي لة نيَاوان راساتيي و نارِاساتيي باةها و ئاسايت مرؤظاي كاورد و
كيَشةكاندا نةهيَتشتؤتةوةئ واتا رةوايةتي بة ذياني بيَةناةمايي و روثاي نةهيَنييسايت داوة  .بؤياة زؤر جااران كاة تاؤ دةتاةويَ
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رةخنة لة زؤر دياردةي سياسيي ،جظاكيي و رؤشنئيي بطريت ،كةضي تووشي بيَهوودةيي دةبيات .ضاونكة هاةموو كةساةكان
رةخنةطر و نارِازية  ،تةنانةد سياسيي و نووساةرة خااوةن دةساةآلتة سياسايي و ئابووريياةكانيش .ئةماة مانااي ماةرطي
ثيَوانة ،بةها و بنةماي ذيانة.
لاةو ديادةوة ماؤدةي "تاةوةر" كردناةوة لاة بآل وكراوةكانادا ،بةشايكي زؤرياان ،تاةنيا و تاةنيا دةرهاويَشاتةيةكن لاةو روثااة
ريَسيَنتميَنت ،خؤ بة قوربانيزانةي كة بامسان كرد .لةو روانطةوة ،ئةمرِؤ دياردةي رةخنةطرن و نارِازيةوون بؤتاة ريَطاياةك باؤ
خؤ دةرخسنت و ثالَةواني .وةك دةزانة ،زؤر نووسةر و رؤذنامةواني كورديي هةن بة ضةند رةخنةي ئاسايي ،خؤشاداكةنة باة
دذي دةساةآلد ياان نووساةريَك ياانيش دياردةياةكي طةناادةلَي ،باوون باة ئةساتيَرة و كةوتوونةتاة ساةر زاران .راسااتييةكةي
ويَدةضايَ ئيَما ة ئااةمرِؤ لاة كوردساتاندا بيَلطااة لاة خؤنوانادن و كاسا رةخناةطرتن ،هايض خااةونيَكي ديكاةمان ناةمابيَ ،يااان
كاسةييةكي ديكةمان بؤ نةمابيَتاةوة .كةواتاة بةشايَك لاة موتيظاةكاني ماؤدةي "تاةوةر"كردناةوة لاة طؤظاار و رؤذنامةكانادا،
هةلَةةد بة دةستثيَوةطرتن لةوانةي ثةرؤشاخؤرن بةرانةاةر ثرساةكان ،لاة ثيَنااو مةيساةركردني ناوباانا ،جةختكردناةوة لاة
مةينياة خؤويساتييةكان و خاويَن شاريين كردناة .ئاةمرِؤ هةرضااي بيطاري ثاةز دةكاا بناساريَ .نووساةر و رؤذناماةنوو ،هااةن
دةخوازن بة نووسيين ستوونيَك يان رةخنةيةكي ثياهةلَدةراناة ياان لةماةرِ نووساةريَكي دةساةآلتدار ياان ناساراو ،ثساوولَةي
نووسةري "با "" ،ئازا" و  ...تاد وةربطرن .راستييةكةي ئةمة ئاسانة ،بؤياة زؤر كاة ،لاة خاؤرِا بايَ مانادوو باوون ،لاة
بواري سياسيي ،جظاكيي و رؤشنةريييدا بووة بة ئةستيَرة .ضونكة ئةمرِؤ رةخنةيةكي تووند ياان ثاةالمارداني ذيااني تايةاةتي
كةسةكان دةتكا بة ضةنتةر و هةموو خةلَك باست دةكةن .ئةمة ضونكة ئيَتيك ،باةها و بناةما جظااكيي و مرظايةتيياةكان لاة
ذياني ئيَمةدا نةماونئ ئةو ثيَواناة ئيَتيكياي و مؤرالَياناةي كاة ثيَشارت بناةماي ثةيوةنادي نيَاوان مرؤظاةكاني كاوردي ثيَكاةوة
دةبةستةوة ،ئاوا بوون .ئاةمرِؤ هاةموو تةلَةكةبازيياةك لاة ثيَنااو ثاارة ثةياداكردن و خاؤ طوجنانادن لاة ثيَنااو بةرذةوةنديياة
خودييةكان ،رةوايةتي هةية :سووكي بؤتة زرينطي ،دزين و بة تاآلنئدني مايف خاةلَك بؤتاة ئازاياةتي و ...تااد .ئاةمرِؤ تاؤ باة
جدي بنووسي دةسةآل تداري سياسيي ،نووسةري لة مااددة و بةرذةوةنادي سةرمةساتةوو ،تاقاةتي نيياة بتخويَنيَتاةوة .بؤياة
ي ئامانجئ قسة باؤ قساةكردن و باازا ِر طاةرم كاردن ،بؤتاة بااو .ليَارةوة مرؤظاي نووساةر ئاةركيَكي
رةخنةطرتنيَكي بيَكردة ،ب َ
ديكةي نةماوة ،تةنيا رةخناةطرتن و دةساتكةوتيَكي مااددي ياان خؤدةرخسانت ناةبيَ .هاةر بؤياة تاوانةاار و طةندةلَاةكانيش
رةخنة لة هةموو شتيَك دةطرن.
ليَرةوة ثرساياريَك ساةرهةلَدةدا ،طاةلؤ سةرضااوةي ئاةو ماؤدةي رةخنةطرتناة تاةنيا لاة تةنطاذةي باة نؤرمةاووني طةنادةلَي
سياسيي و رؤشانةريييةوة هااتووة ياان سةرضااوةي ئاةو ديااردةي رةخناةطرتن و بيَةنةمايياة لاة كاريطاةريي رؤشانةريييةكي
دةرةكييةوة هاتووة؟
دةكريَ ئةو ثرسيارة لة زؤر رةهةندةوة راظة بكةين ،وةليَ ليَرةدا بة كورتي ئاماذةيةكي خيَرا بؤ ئةو سةرضاوة رؤشانةريييانة
دةكةين كاة سةرضااوةيةكي طارنطن باؤ ئاةو باة مؤدةبووناةي رةخناةطرتن و "تاةوةر"بازيياة .دياارة ساةبارةد باة كيَشاةي
وةرطيَرِان ،لة وتااري "كاردةي وةرطيَارِان :ئامادةبووناة لاة جيهانادا" زيااتر باساي ئاةو طرفتاة دةكاةم .لايَ باة راي مان ،باة
هااةرِميَنةووني مااؤدةي رةخنااةطرن و نااةماني ثيَوانةيااةك الي نووسااةري كااورد ،دةطةرِيَتااةوة بااؤ تيَطةيشااتنيَكي لااةرزؤك و
تاكرِةهةندي لة دياردةي ثؤستمؤديَرنيزم /مؤديَرنيتة ،بة تايةةتيش لة هازري رةخناةيي هزرظانطاةليَكي وةك نيتشاة ،ديَريادا،
فؤكؤ ،رؤالن بارد ،دؤلوز...تاد .ليَرةوة ئةو مؤدةي "تةوةر"كردنةوة و رةخنةطرتنة الي نووسةري كاورد ،باة شايَوةيةك لاة
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ش ايَوةكان ثةيوةناادي هةيااة بااة كاريطااةريي تيااؤريي رةخنااةطرتن لااة نؤرمااة باوةكااان ،وةك الي نيتشااة دةبينااريَ ،ميَتااودي
هةلَوةشانةوةطرييةكةي ديَريدا و تيؤري ثةيوةنديي دةسةآلد الي فؤكاؤ ،بانطةشاةي "ماةرطي نووساةر"ي رؤالن باارد و ...
تاد.
وةك دةزانة ،ئيَستا زؤرينةي نووساةر و رؤذناماةواني كاورد بوونةتاة "ثساثؤرِ" لاة فةلساةفةي نيتشاة ،ناةك ني اة ،فؤكاؤ،
ديَريدا ،بارد و هاوويَنةكانيان .بة كورتي زؤرينةي رؤذنامةنوو ،و نووسةر ،شاضري و رؤماننوو ،،سياسايية ثاشاخانة مةينياةو
خويَندةوارةكاني كورد بوونةتة رةخنةطريي نيتشةيي ،هةلَوةشانةوةطةريي ،ياخيطةريي فؤكؤيي و ئاويَزان باوون باة "ماةرطي
نووسااةر"ي بااارد ةوة .ئيَااوة سااةرجنةدةن ،يااان رةنطااة سااةرجنتان لااةوة دابيَاات ،زؤريَااك لااةو نووسااةر و شاااضريانةي نااةك
رةخنةطرانةي كة لةو "تةوةر" اناةي كاة لةساةر ناةبووني رةخناةي كاورديي و تةنطاذة رؤشانةريييةكاني كاورديي بةشاداريان
كردووة ،كة مةسةلة ديَتة سةر هةلَويَسيت نووسةر خؤي ،بؤ ئةوةي خؤيان لة هةلَويَسيت كردةياي بدزناةوة ،تاةنيا ناونيشاان
نةك نيَوةرِؤكي كتيَةةي رؤالن بارد" ،مةرطي نووساةر" دةجووناةوة و هاوكااتيش وتاةكاني هةرضاي نووساةري جيهاان هةياة
دةلَيَنةوة و تيَكةلَي يةكرتيان دةكةن .ليَرةوة نووسةري كورد تةنيا لة ئاسيت وتةياةك ياان دةقيَكادا لاة رؤشانةرييي و هازري
رؤذئاوا طةيتشتووة نةك ناوكؤيي (كؤنتيَكست) و ثاشخانةكاني ئةو هزر و تيؤرييانة .هةر بؤية ئةو ناوكؤيية رؤشانةريييةي كاة
بارد "مةرطي نووسةر" ي تيَدا رادةطةيةنيَ ،لاةو ناوكؤيياة رؤشانةريييةي كاورد ،لاة زؤر ئاساتدا ،جيااوازة ،كاة ئيَماة لاة زؤر
وتاردا بامسان لة طرنطي ئةو ناوكؤييةي تيؤريية رؤذئاواييانةوة كردووة .ليَرةوة ئةو ثةنا بردناةي نووساةري كاورد لاة ثيَنااو
داكؤكيكردن لاة خاؤي باؤ ناونيشااني كتيَةةكاةي باارد" ،ماةرطي نووساةر" ،شايَوازيَكي ضةواشاةكارانة و ساوفينيكةيانةشاة.
بةجمؤرة ئةو نووسةرانةي كة طواية بةرِيَوةبةراني ئةو "تةوةر"انة وةك ثسثؤرِ لةمةرِ نةبووني رةخنةي كاورديي دةيانادويَنن،
لة بنةرِتدا خؤيان بةشيَكن لاةو "ماةرطي رةخناة"ي كورديياة .هاوكااتيش ئاةو باةناو رةخنةطراناةي كاة رةخناة لاة ناةبووني
رةخنة دةطرن ،هةموو هةولَيان ئةوةية كة بةناو رةخنةطرةكاني كورديي بنيَيَن ،ئةطةر رةخناةمان ليَادةطرن ،ئاكااري ئيَماةتان
بؤ طرنا نةبيَ ،بةلَكوو تةنيا لةسةر "دةق نةمر"ةكاااان بنووسان .ليَارةوة ،وةك ئاةزمووني ذياان فيَاري كاردووم ناةك هاةر
ليَكدانةوةيةكي سؤبيَكتيظانة ،ئةو نووسةرانةي زؤر بةو "ماةرطي نووساةر"ةي باارد ئااويَزانن ،ئاةو نووساةرانةن كاة هاةرطيز
ئامادة نةبوونة و نة لة ثيَناوي بةها و خةمي مرؤظةكاندا واز لاة ب اووكرتن بةرذةوةنادي خؤياان بيَانن .باة كاورتي زؤريناةي
ئةوانة هةست بة الوازي هةلَويَسيت كردةيي خؤيان بةرانةةر بة ئةركة ئيَتيكيياةكان دةكاةن ياانيش دةخاوازن باة هيَناناةوةي
وتةي ئةو نووسةر و فيَنيةسووفانةوة خؤيان بة نويَخواز و هاوساةردةم نيشاانةدةن و بةماة بةطاة َل ئاةو مؤداناةوة بكاةون ،
بؤية بة تيَك ةلَييةكي خراث لةو وتانةوة ثةنا بؤ ئةو جؤرة وتة بةلَطةي نووسةر و هزرظانة ليَكلياوازنةوة دةبةن.
ليَرةدا ئيَمة نيازمان نيية تاكة ثيَوانةيةكي راسيت بؤ ئةو بةزمانة ثيَشنياز بكةين ،بةآلم هاوكااتش دةخاوازين بنيَايَة ،كاة ئاةو
ثاساوانة بؤ فةرامؤشكردني ئاكاري كردةيي نووسةر ،راستييةكي رةها نة .هةروةك ئةو ضةشنة وةرطرتن و طواساتنةوةي
نووسااةري كااورد لااة تيؤرييااةكاني نيتشااة ،ديَرياادا ،فؤكااؤ ،بااارد و ئااةوانيرت ،لااة ئاسااتيَكي زؤر رووكةشاادان و ليَوانرِيَااذن لااة
ناهاوسااةنطيي  ،ضااونكة نووسااةري كااورد ،وةك ماان دةيةياانم ،تااةنيا بااة ضاانينةوةي وتةيااةك ،دةق َيكااي ئااةو نووسااةر و
فيَنيةسووفانةوة سةرقالَة نةك كؤي ناوكؤيي و ثاشخاني ئةو فيَنيةسوو و تيؤريياناة .دياارة ئاةوةي ثةرؤشاخؤرانة ئاطااي لاة
تيؤرييةكاني ئةو فيَنيةسوو و رةخنةطرانةي رؤذئاوا بيَ ،دةزانيَ كة هةر يةك لاةو تيؤريياةكاني ئاةو رةخناةطر و هزرظاناناةي
رؤذئاوا ليَكرت جياوازن.
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هةرضؤنيَك بيَ ،لة ئاسايت رؤشانةريييدا ،لاة ذيَار كاريطاةريي ئاةو فيَنيةساوو و تيؤريياناةدا ،بة ِريَوةباةران و نووساةراني ئاةو
"تةوةر" انة هةولَدةدةن خؤيان لاة ثيَشاةوة ،دواجااريش شايعر ،ئاةدةب و رةخناةي كاورديي وةك قوربانيياةك نيشاانةدةن.
هةروةك ئيَمة/ئةوان نةبة كة سةرضاوةي ئاةو بيَةةهابووناةي رؤشانةرييي و سياساييةي كاوردين .دياارة كاتيَاك كؤماةلَطا باة
طشتيي و بة تايةةتيش نووسةر و سياسةتوان خؤي وةك قوربانييةك ااييشكرد ،ئايرت ذياان دةبيَتاة هةذةناد .باةجمؤرة وةك
ثيَتشترييش و ان ،سياسييةكي طةندةلَ يان بازرطانيَكي تاآلنكار كة خةلَكي كوردي بة خواردني طاةنيوي تاوركيي و ئيَرانياي
و دةرماني لة كاركةوتوو و بكوذيي ضيين و نازا كويَ قرِ دةكا ،كةضي ئةواناة لاة تيظايَ و ضااوثيَكةوتنةكاندا خؤياان وةك
قوربانيي دةنويَنن! هةروةك كؤنة جاشيَك ،هةمان ثيكا ان بؤ دةطيَرِتةوة .بةجمؤرة نووسةر و رةخنةطر و بةرثرسي طؤظاار
و رؤذنامةكان ،كة خؤيان بةرثرسياريي سةرةكي ئةو دؤخة ثاشةطةردان و طرفتة ئةدةبيي و رؤشنةريييةن ،كةضاي باة ريَطااي
"تةوةر" و ليَدوانةكاني ديكةوة ،خؤيان و ئةدةبي كورديي وةك قوربانيي اايشدةكةن! ليَرةوة ئةطاةر تاوانةااري ساةرةكيي
لاةو طةندةلَكارييااةي كوردسا تان سياساييةكان نااةبن ،هااةروةك ئةطااةر نووساةر و رؤذنامااةنوو ،و بةريَوةبااةراني طؤظارةكااان
سةرضاوةي ئةو كنيَؤلَةوونةي رؤشنةرييي كورديي و بةناو رةخنة بة راداندرا و ثيَرِطةريية نةبن ،ئيرت مارؤ ضاؤن دؤشادانةميَينَ؟
تؤ بنيَيَي ئيَمة هةموو وةك يةك قورباني بة؟ كةواتة كيَ تاوانةارةكةية؟!
ليَرةوة ئيَمة دةبيَ بزانة كة رةخنةطرتن كاريَكي طرنطة ،بةآلم وةك ئةوةي كة ئيَستا لة ثشتةوةي مؤدةي ئةو "تاةوار"اناة و
رةخنةطرتنة دةخيويَنينةوة ،خالَيية لة داهيَناني جوانناسييةكي ئيَتيكي .بؤية ئةو "تةوةر"اناة ناةك هاةر ئاةو "بؤشاايي"اناة
ضارةسةر ناكةن ،بةلَكوو دةيكةن بة بنةمايةك باؤ قساةكردنيَكي بيَكاردةئ باباةتيَك كاة الثاةرِةي طؤظاار و رؤذناماةكانيان ثا ِر
ي خؤياان لاة
بكةنةوة و هاوكااتيش نووساةر لاة خؤياان كؤبكةناةوة و خؤشايان بانب باة ئةساتيَرةي رؤشانةرييي ياانيش رؤلا َ
تاوانةارييةوة بكةن بة قورباني.
ديارة هةموو دةزانة ،ئاةوة هاةر ئاةو طؤظاار و ناوةنادة رؤشانةريييةن كاة لاة ريَطااي ثةيوةنديياة وابةساتةكارييةكانيانةوة،
رةخنااةطري بااةرتينيخؤريان بااة رةواجكاارد .دواجاااريش لااة نيَااوان نووسااةراني خاااوةن دةزطااا و طؤظااار و الثااةرِة ئااةدةبي و
رؤشنةريييةكاندا ،رةخنة بوو بة واسيتةكاريي يان مؤدةي "سوحلي ضةشايري"!
كاتيَك ئةو "تةوةر"انة لةسةر بنةماي ئيَتيكيي و طةرِان بة دواي ضارةسةرييةك دروست نةبن ،ناتوانن بةهايةك بةرهاةمةهيَنن.
بيَ بووني ئةو بةهاية ،ئةو بؤشاييانة دةبناة ناؤرميَكي بااو .باةجمؤرة لاة ئاكاامي ناةبووني ئاةو ئيَتيكاةدا لاة ثشاتةوةي ئاةو
"تةوةر"انةوة ،تةنيا بةهاي نووسينة دةبيَتة قورباني.
لةو ديدةوة ،بة راي من ،بةشيَك لاة سةرضااوةي ئاةو بيَةاةها بووناة رؤشانةرييي باة طشايت و لةواناة ديااردةي كردناةوةي
"تاةوةر" و رةخنةطرتناة بايَ ئاماجناة جوانناسايي و ئةفراندناة ،بةنادة باة سياساةتي طةنادةلَيي و تيَطةيشانت و كاريطاةريي
رووكةشاانةي ئاةو تيؤريياة ثؤستمؤديَرنيسااتيانةوة كاة دةميَكاة ،وةك ماؤدةي مؤباياال و ئوتؤمةيال ،بوونةتاة ماؤدةي نااويَي
نووسةراني كورد .بؤية نووسةري كورد ،وةك سياسييةكان ،تةنيا لة ئاستيَكي رووكةشدا ،بيَ ئةوةي ويساتيَكي روثاي هاةبيَ
بؤ دابرِانيَك لةو تةنطذانة يان ئاماجني لةو رةخنةطرتن و "تةوار"انة بةرهةمهيَناني بةهاياةكي رؤشانةرييي و رةهةناديَكي ناويَي
ئيَستيَتكي بيَ ،رةخناة دةطاريَ .بةماة خاؤي و زمانةكاةي وةك قوربانيياةك نيشااندةدا ،كاة ئةماة
ئةدةب .ئةو سياسيية بيَةاكانة

دوورة لاة طةوهاةري

هةموو بةهايةكي داهيَنان و سياسييان بيَةةها كردووة .ئةماة ضاونكة ويَارِاي ئاةو هاةموو

نادادثةروةريي و ثاشاطةردانييةي كة ئةو سياسييانة كردوويانة و دةيكةن ،كةضي هةميشة سوورن لةساةر ئاةوةي كاة ئاةوان
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راسنت ،نكوولَي لةو هةموو رةفتارة سياسي ،ئابووريي و مؤراليَية دزيَوانة دةكةن و هاوكاتيش خؤيان رةخنةدةطرن و خؤياان
قوربانييةكيش وةك دةنويَنن.

كردةي وةرطيَرِان ،ئامادةبوونة لة جيهاندا
0
ديااارة ئااةمرِؤ بااة هااةرِميَنةووني دياااردةي وةرطيَاارِان ،هااةم وةك بةشاايَك لااة ثيَداويسااتييةكي رؤشاانةرييي و هااةميش وةك
كاسةييةك ،لة اليةكةوة ،ثةيوةنادي باةوةوة هةياة كاة نووساةر و خويَناةري كاورديي ثيَويساتيان باة ئاةزمووني رؤشانةرييي
زمانااةكاني ديكااةوة هةيااة ،لااة اليااةكي ديكةشااةوة ،ثةيوةناادي بااة مااةيل و هةوةس ايَكي ضااةثيَنراوي نووسااةري كااورد بااؤ
دةولَةمةندبوون هةية .ليَرةوة كردني بةهاي وةرطيَران بة مؤدةيةك لة تاآلنكردني ئةزمووني رؤشنةرييي بياانيي و سةرضااوةي
ئابووري كوردستان ،بة دوو ر نيية لة كؤي ئةو دؤخة طةندةلَيَنراوةي كة وةك ميَردةزمةيةك بووني كوردي دةضةجان كردووة.
ليَ ويَرِاي بة هةرِميَنةووني دياردةي كاسةيكردن بة وةرطيَرِانةوة ،كةضي هةميشة دةبيسة كة ئةو ديااردةي وةرطيَرِاناةي كاة
لااة ئارادايااة ،لااة ئاسااتيَكي خراثدايااة .ضااونكة زؤرينااةي ئ اةو دةقااة وةرطيَرِدراوانااة جيَطااةي متمانااة نااة و وةرطيَرِةكااانيش
شارةزاييةكي باشيان نة لة زماني دايك نة لةو زمانانةي كة ليَيوة وةريدةطيَرِن نيية .ئةمانة ئةوة دةطةياةنن كاة نووساةري
كورد دةستكورتة لاة بةرهاةمهيَناني ئاةو رؤشانةريييةي كاة هاوزمانةكاةي طةرةكيياةتي .لةبؤياة ئاةمرِؤ ئيَماة ناازانة ،ئااخؤ
وةرطيَرِةكان توانيوويانة بةشيَك لةو داخوازيية رؤشنةريييةي كة لة زماني كوردييدا هةية مةيسةر بكةن ،يان ئاةو داخوازيياةي
ئالَؤز و دةردةدار كردووة؟
ديارة بة طويَرةي ئةو نووسة و بة تايةةتيش ئةو ئاخاوتنانةي كة نووسةراني كورد لة ثشات ميَاز و لاةناو مةثشاةرةكانياندا
دةريدةبرِن ،ويَدةضيَ ئةو ضةشنة وةرطيَرِانةي كة لة ئاراداية ،لة بري ئةوةي وةآلماي بةشايَك لاة داخوازيياة رؤسانةريييةكاني
خويَنةري دابيَتةوة ،كةضي لة ئاراستة بيَ ئاماجنةكانيدا سةرطةرداني كردبيَ.
0
لةوة برتازيَة ،بؤ ئةوةي لةوة تيَةطةين كة طواستنةوةي ئةزمووني رؤشنةرييي ئةوانيرت ،ضتؤ كاريطةريياةك لةساةر باباةتي
وةرطيَران دروست دةكا ،خودي وةرطيَرِان دةبيَتة باباةتيَكي ساةرجنكيَش .كةواتاة ثيَويساتة بثرسايَن :ئاياا كاتيَاك وةرطيَارِي
كورديي دةقيَكي بياني دةكورديَينَ ،ضةند ئاطايانة رةهةندة جياوازةكاني كولتووريي ئةو زمانة بيانيية رةضاو دةكاا؟ ئاياا باة
هةند وةرطارتين رةهةنادي كولتاووريي لاة وةرط َيرِانادا ،مانااي طوجناناة لةطاة َل كولتاووري ئاةويرت ياان مانااي رةتكردناةوةي
جياوازييةكانة؟
مةبةستمان لةو ثرسيارانة ئةوةية تاكوو بيَذين ،كة ئةمرِؤ نووسةري كاورد لاة رؤذطاريَكادا دةذي دةبايَ كااري وةرطيَارِان وةك
كردةيةك لة ثيَناو ئامادةبووني لة جيهاندا تيَةطا.
ي ئاراساتة بكاريَن و رةهةندطاةلي خاودي هونااةري
ي ليَارةدا ئاةم نووساينة نياازي نيياة كاؤي ئااةو ثرسايارانةي كاة دةكار َ
لا َ
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وةرطيَاارِانيش راظااة بكاااد ،بااةلَكوو ئااةركي ئااةم نووسااينة تااةنيا اايشااكردني بريؤكةطااةليَكي جياااوازة لةمااةرِ رةهةناادي
وةرطيَرِانةوة ،كة دواجاريش خويَنةر يان نووسةر دةتوانيَ لة روانطةي جياوازةوة طفتوطؤ و راظةي خؤي لةسةريان بكاد.
سةرةتا دةبيَ جةخت لةوة بكةينةوة ،سةيركردني كااري وةرطيَارِان واتاا و رةهةندطاةلي جيااوازي هةياة .باةآلم ويَدةضايَ تاا
ئةمرِؤ

نووسةري كورد لة تاكة رةهةنديَكةوة سةيري وةرطيَرِاني كرد بيَ .ئةوةندةي ئيَمة بيزانة ،نووسةري كورد الي واياة

زمانةكةي خاوةني رؤشنةريييةكي هةذارة ،بؤية دةبيَ ثةنا بؤ وةرطيَرِان بةا .ليَرةوة ريشةي ئاةو تيَطةيشاتنة ،باة جؤريَاك لاة
جؤرةكان ،بؤ هةسيت وابةسات ةبووني نووساةري كاورد باة رؤشانةرييي ئاةويرت ،وةك تويَاذيَك لاة جظااكي بندةسايت كاورديي،
دةطةرِيَتةوة .بةآلم بة ثيَ ةوانةي ئةوة ،ثيَويستة نووساةري كاورد كااري وةرطيَارِان وةك ثرديَاك لاة نيَاوان جيهااني خاؤيي و
جيهانةكاني ديكة ،خود بةرهةمهيَنان و ئامادةبوون لة جيهانادا ساةير بكااد .وةرطيَارِان لاة هاةموو زمانةكانادا ،ناةك هاةر لاة
ئاسيت رؤشنةريييدا ،بةلَكوو لة ئاسيت جظاكييشدا ثيَويستييةكي رؤذانةية .رؤذانة مرؤظة ئاساييةكان لة وآلتيَكةوة بؤ وآلتيَكاي
تر ،نويَنةرة سياسيي و رؤشنةريييةكاني وآلتان لة سةردان و دانووسااندني بةردةوامادان ،ئاةو ثيَداويساتييانةي مرؤظاةكانيش
بة يةكرت ،طرنطي ئةركي وةرطيَرِ و وةرطيَرِان جةختدةكةنةوة.
3
لةو روانطةياةوة وةرطيَارِان هةميشاة ضةشانة تيَطةيشاتنيَك ،طؤرِانيَاك ،طومانيَاك ،جو َلةياةك و  ...تااد لاة بريكردناةوةي مارؤظ
دةسازيَينَ .كةواتة ئةطةر ئةفراندن برييت بيَ لة دؤزينةوةي جيهانيَكي ناديار يان طؤرِانيَك لة ئةزمووني مرؤظ ،ئاةوة وةرطيَارِان
خؤي لة خؤيادا جاؤرة داهيَناانيَكي تارة لاةو زماناةي كاة وةرطيَا ِر دةيطوازيَتاةوة .هاوكااتيش وةرطيَارِان جاؤرة تيَطةيشاتنيَك
لةوانيرت بة ئيَمة دةبةخشيَ .بؤية راستييةكةي وةرطيَرِانيَكي كت و مت بووني نيية .ئةمة ماناي ئةوة نيية ،كاة وةرطيَارِ باة
كةيفي خؤي دةقيَك وةربطيَرِيَت .وةرط َي ِريَكي با ئةوةندةي لة توانايادا بايَ ،هةولَادةدا باة جاواني دةقيَاك بطوازيَتاةوة ساةر
زمانةكةي .ليَ ويَرِاي ئةمة  ،رووني لة وةرطيَرِاندا يةكيَكة لة كارة سةرةكييةكاني وةرطيَرِ.
جيَطةي سةرجن ة ،سةبارةد بة بةهاي وةرط َيرِان لاة زمااني ساويَديدا ،شااضري و وةرطيَارِي ساويَدي ،خااتوو بريطيتاة ترؤتازيا
دةلَ ايَ " :دةقااة ورطيَرِدراوةكااان نيااوةي ئااةدةبي نيتشااتمانيمان ثيَكاادةهيَنن( ".بةشااي كولتااووري رؤذنامااةي ئيَكسثريَساان،
 ، 9707000ستؤكهؤمل).
جيَطةي وةباري هيَنانةوةياة ،كاة لاة ثاةفتا و هةشاتاكاني ساةدةي راباردوودا ،دةقطاةليَكي وةك رؤمااني "داياك"ي مةكسايم
طؤركي ،رؤماني "ثةمةدؤك"" ،كاريتة" و  ...تاد ،يةشار كةمال" ،دا ستاني من"ي رةسولَ هاةمزاتؤ  ،شايعرطةلي لؤركاا،
نريؤدا ،ماياكؤفسكي ،يان "ماترياليزمي دياليَكتيك" و  ...تاد ،زؤرترين كاريطةرييان لةسةر شايَوازي بريكردناةوةي خويَناةري
كوردييدا هةبوو .ئيَمةي خويَنةر ئةوكاد و ئيَستا باة هاؤي ئاةو بةرهةماناةوة شاوكور مساتةفا ،ضاةزيز طاةرديي و ئاةوانيرت
دةناسينةوة و خؤؤان دةويَان .ضاونكة ئةواناة باوون ،ويَارِاي جيااوازي بريكردناةوةي ئيَساتاؤان لةطاة َل ئاةو رؤذطاارةوة،
ئاشناي ئةو ئةزموونة رؤشنةرييية بيانيانةيان كردين ،كة بؤ ئةوكاد بؤ ئيَمة نائاشنا بوون .ديارة هيَنادةي رؤمااني "داياك" و
ثةخشانة دلَةزويَنةكةي "دا ستاني من" طةجني ثةفتاكاني كورد بؤ نيتشتمانثةروةريي و ثيَشامةرطايةتي جؤشادةدا ،رةنطاة
ئةوةندة بةرهةمة ئةدةبييةكاني كورديي ئةو كاريطةرييةيان نةبوو.
هةروةك ئاشكراية ،بؤ اوونة ،هةر لة نةوةدةكانةوة تا ئيَستا ،ئةوةندةي شيعرة وةرطيَردراوةكاني سوهراب سثيَهريي ،فارِوغ
فةروخزاد و ئةدؤنيس كاريطةري لةسةر شيعري ئيَستاي كوردييدا داناوة ،هيَنادة شايعري شااضرييَكي كاورد ناةيتوانيووة ئاةو
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كاريطةرييةي هةبيَ .هةر بؤية خةريكة ئةمرِؤ زؤرينةي شيعري كورديي دةبيَتة زمانيَك لة سوهراب و فرِوغ!
4
ويَرِاي ئةماة  ،ويَدةضايَ ئيَماة باة وردي باري لاةوة نة كةيناةوة كاة وةرطيَارِان رؤ َليَكاي ضاةند طرنطاي لاة طاؤرِين و ساازاندني
كولتووري ئيَمةدا هةية .ئةطاةر لاة ئاساتيَكي جيه انيادا ئاو ِريَاك لاة ميَاذووي وةرطيَارِان بدةيناةوة ،باؤ اووناة ،دةبيانة دواي
ئاوابووني ئيمثراتؤريةتي رؤمانيي و ساةرةتاي ريَنسانسادا طةرِاناةوة باؤ مرياتاي كولتاووريي و فةلساةفةيي طريَكاي كاؤن ،باة
تايةةتي لة ناوةندة ئةكادمييي و رؤشنةريييةكاني ئيتاليي و فةرةنسيي و بة طشتيش رؤذئااوادا ،دةبيَتاة ساةرةكيرتين ثرساي
رؤشنةرييي .لةويَدا وةرطيَرِان و تيَةينييةكاني فيَنيةسوويف ضاةرةب ،ئاينب روشاد لاة بةرهةماةكاني ئةرساتؤ ،دةبيَتاة طارنطرتين
سةرضاوة بؤ طةرِانةوة و زيندووكردنةوةي فةلسةفةي طريَكيي .ئةمة

لة بواري بؤ لة دايكةووني رةوتيَكي نويَي فةلساةفيي،

ناسنامةي نةتةوايةتيي و طاؤرِاني ئاةو سيساتةمة نةريتيياةي ثادشاا و كنييَساةدائ وةرضاةرخانيَكي بناةرِةتي لاة جيهاانةيين و
هزري رؤذئاواييةكاندا دةسازيَينَ.
هةروةك لة ئاسيت رؤشانةرييي كوردييادا ئاشانابووني نووساةراني كاورد لاة ناوةرِاسايت ساةدةي ناؤزدة و بيساتدا باة دةقاة
و ةرطيَرِدراوةكاني رؤذئاوا بة هؤي زمانةكاني ضةرةبيي و فارسيي توركييةوة ،بزاظيَكي رؤشنةرييي و نةتةوايةتي نويَي كاارا لاة
دايك بوون .هةرةوةك لة ناوةرِاسيت سةدةي بيساتدا ،كاؤي بزاظاة ئاةدةبيي و سياساييةكاني كاورديي ،لةواناة شايعري ناويَي
كورديي و بزاظة جظاكيي و سياسييةكان ،لة ذيَر كاريطةريي وةرطيَرِانةوة لة دايك بوون.
لةو روانطةيةوة ،كردةي وةرطيَرِان نةك هةر جيهانةيين خودي وةرطيَرِ دةطؤرِيَت ،باةلَكوو شايَوازي تيَطةيشاتين كؤخويَناةريش
سةبارةد بة خودي خؤي دةطؤرِيَت .ليَرةوة وةرطيَرِان دةبيَتة هاندةريَك باؤ ئاةوةي مارؤ زيااتر خاؤي و ئاةوانيرت ،ئاةزمووني
ذيااان و كولتوورةكاااني ئااةوانيرتيش وردتاار و قااوولَرت بناس ايَت .بااةجمؤرة ئااةركي وةرطيَ ارِان ئةوةيااة ئااةو ئااةزمووني ذيااان
رؤشنةريييانةي ئةوانيرت  ،كة ئيَمة ئاشنايان نة ،تيَةطا و بيانطوازيَتاةوة باؤ ساةر زمانةكاةي .ئةلَةةتاة رؤذئاوايياةكان هاةر لاة
دواي سةدةي ضواردةوة تا ئةمرِؤ بة ريَطاي وةرطيَرِانةوة توانيووياناة نةتاةوة و كولتاوورة نامؤكاان بدؤزناةوة .بؤياة ئيَماة
ي ئةوةمان لة ياد بيَ ،هةميشة ئةزموونطةليَكي نامؤ باة ئيَماة لاة دةرةوةي زمااني كاورديي و سانوورةكاني كوردساتاندا
دةب َ
هةية ،كة ئةركي وةرطيَرِةكاني كوردة ئةو ئةزموونطةلة نةناسراوانة بة خويَنةر ،مرؤي كورد بناسيَنن.
بةجمؤرة هةموو ضةشنة بريكردنةوةيةكي ئازادانةي ئيَمة ،ثةيوةندي بة رسكان و باآلكردني زمانةكةمانةوة هةية .بؤية زمااني
كااورديي ،ب ايَ كاريطااةريي زمانااةكاني ديكااةوة ،ناااتوانيَ بفراذيَاات .ليَاارةوة وةرطيَ ارِان رؤلَيَكااي س اةرةكي لااة طةشااةكردن و
دةولَةمةندبووني زمان يان وزةيةك بؤ خةمةآلندني زماني يةكطرتووي كورديي ،بريكردنةوة ،كولتوورةكةمان دةبيينَ.
5
ئةلَةةتة بة هةرِميَنةووني بازارِي كاري وةرِطيَرِان لة كوردستاندا ،وةك طو ان ،ويَرِاي بووني بة بةشيَك لة كاسةييكردن و ثاارة
هةلَ ووشة نةك خةمي رؤشنةرييي ،بة تايةةتيش دواي نةماني رذيَمي باةضس و قووتةووناةوةي ريَكخاراو ،ضااثخانة و دةزطااي
بةناو وةرط َيرِان ،ثةيوةندي بةوةوة هةية كاة خويَناةر و نووساةريي كاورد ثيَويساتيان باة ئاةدةب و رؤشانةرييي ئاةوانيرتةوة
هةيااة .ل ايَ بااة كاسااةيكردني وةرطيَ ارِان ،ماناااي ئااةوة دةطةيااةنيَ كااة ئاساايت رؤشاانةرييي كااورد دةخااوازيَ بةشاادار ب ايَ لااة
طفتوطؤكردن و ئامادة بوون لة ئةدةب و رؤشنةريييةكاني جيهانيدا .هاوكاتيش بة هؤي فشاري ئةو رؤشانةرييية جيهانياناةوة،
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ويَدةضيَ نووسةر و خويَنةري كورد هةست بة هةذاريي رؤشنةرييي كوردييةكةيان بكاةن ،بؤياة ثيَويساتيان باة تيَطةيشانت لاةو
ي ئااخؤ ئامااجني ئاةو وةرط َيرِاناة ،مةيساةركردني ئاةو ثيَويساتيية رؤشانةريييانةن كاة لاة
رؤشنةرييية دةرةكييانةوة هةية .ل َ
زماني كوردييدا هةن ضاوةشةكردن و بة بازرطانيكردنة بةو داخوازيية رؤشنةريييةيانةي خويَنةر؟
ي باة هاؤي الوازي ئاسايت رؤشانةرييي ئاطاايي خاودي نووساةر و
ويَرِاي ئاةو وةرطيَرِاناةي كاة لاة كوردساتاندا لاة ئاراداياة ،لا َ
خويَنااةران لااة ريَةااازة ئااةدةبيي ،هزريااي ،فةلسااةفةيي و رةخنةييةكانااةوة ،ويَدةض ايَ ئااةو ضةشاانة وةرطيَرِانااة نااةيتواني ب ايَ
ئاسااؤيةك بااؤ ك اؤزانة و فةلسااةفيي بااؤ خويَنااةر و نووسااةري كااورد ئاااوةآل بكاااد كااة بتااوانن ئاطايانااة لااة فشااارةكاني ئااةو
رؤشنةرييية دةركييانة تيَةطةنئ لة بري سةرطيَذ باوون و وابةساتةبووني خويَناةر و نووساةري كاورد باةو فشاارانةوة ،بيكةناة
بواريَك باؤ بةشاداربوون و خؤناساة .لاة ئاكاامي ئةمةشادا ،ئاةو وةرط َيرِاناة ناةيتوانيووة دابرِانيَكاي بناةمايي لاةو جيهانةيياة
نةريتطرانةي كة ئيَستا لة ئاسيت بريكردنةوةي كوردييدا كاران ساز بكاد.
ليَرةوة ثةنا بردني نووسةر و وةرطيَرِي كورد بؤ ثاساوطةليَك ،كة طواية زماني كوردييي الوازة ياان هيَشاتا زماانيَكي طوناديي،
شارستاني نيية ،بؤية ناتوانيَ دةقطةلي فةلسةفيي و تيؤريي ،ضةمكطةلي فةلساةفيي و زانساتيي بطوازيَتاةوة ،تيَطةيشاتنيَكة
ئةوةندةي ماناي كنيَؤلَي زمان و ئاسيت رؤشنةرييي ئةوانة دةطةيةنيَ ،هيَندة ماناي تيَطةيتشنت لة خةمي وةرطيَارِان ناطةياةنيَ.
ضونكة ،ئيَمة طو ان ،ئةوة كايةي وةرطيَرِانة كة باة ئاةزمووني كولتووريياةكاني ديكاةمان ئاشانا دةكاا كاة لاة بريكردناةوةي
ئيَمةدا نائاشنان ،هاوكاتيش هةر خودي وةرطيَرِانة كة زمانةكةمان دةرِسكيَينَ و دةولَةمةندي دةكا .بؤياة بايَ طفتوطاؤكردن و
تيَكةلَةووني زماني كورديي لةطةلَ ئةزمووني زمانةكاني ديكةدا ،ناتوانيَ لةو ئاستة الوازييةوة بةرةو باآلكردن طةشة بكاد.
ليَرةوة رةنطة بة هؤي ئةو تيَطةيشتنة باآلدةستةي وةرطيَرِ و نووسةري كوردةوة بيَ كة هيَشتا وةرطيَرِان لة زمااني كوردييادا
نةبووبيَتة بنةماي ئةو هيَزة رؤشنةريييةي كة بتوانيَت خويَنةر يان مرؤي كاورد لاةو ساةرطةردانيي و درِدؤنطيياةي كاة لاة ذيَار
كايةي ئةو رؤشنةرييية جيهانيانةوة تووشي بووة رزطار بكااد و باةرةو ئامااجني تيَطةيشانت و ئاماادةبووني لاةو رؤشانةرييية
جيهانيياةدا ئاراسااتةي بكااد .ضااونكة ئةطااةر وةرطيَارِان لااة ثيَناااو طاؤرِيين تيَطةيشااتين جظاااكيي و طاةرِان بااة دواي ذيااانيَكي
بةختةوةر سةير بكاةينئ هاةولَيَكي ئاطاياناة بايَ باؤ تيَطةيتشانت و طوازتناةوةي ئةزمووناة رؤشانةريييةكاني ئاةوانيرت ،كةضاي
ئاساايت وةرطيَرِانااي كااورديي ،هيَشااتا نااةيتوانيووة ئااةو ئةركااة راثااةرِيَينَ .ضااونكة ئااةو ضةشاانة وةرطيَارِان و كاريطةرييااةكاني
ئةوةندةي بؤتة كاسةيي و برةودان بة نةريتاة كؤ اواز و ضةواشاةكردني ئةزمووناة رؤشانةريييةكاني ئاةويرت ،هيَنادة نةبؤتاة
ئاسؤيةكي نويَي بيكردنةوة ،دؤزينةوةي زمانيَك بؤ طؤرِاني بريكردنةوةي خويَنةر و نووسةري كورد.
6
لةوة زياتر ،بة تايةةتي باة هاةرِميَنةووني وةرطيَارِان و طواساتنةوةي ئاةو ئةزمووناة تياؤريي و فةلساةفيية رؤذئاوايياناة لاة
اليةن نووسةر و وةرطيَرِ ي كوردييةوة ،بيَ بووني بنةمايةكي هزريي و هاوئاهةنطييةك لة نيَوان ئةو تيؤريي و هزرة جياوازاناة و
خواستةكاني جظاكي كوردييئ بيَ بووني سياسةتيَكي رؤشنةرييي تؤكمة و هاوئاهةنائ بيَ باووني ريَككاةوتنيَكي هاوباة لاة
نيَوان كؤي وةرطيَرِ و دةزطاكان لةسةر دارِشتين ثرؤذةيةكي و ئاطايانةي رؤشنةرييي ،هةم ئةو تياؤريي و هازرة رؤذئاوايياناةي
ضةواشةكردووة و هةميش بواري بؤ تويَذيَك لاة نووساةر و سياسايي رةخسااندووة كاة بتاوانن باة لينطاوقووضاكردنةوةي ئاةو
تيااؤريي و هاازرة بيانيانااةوة ،رةوايااةتي بااة جيهانةييااة باوةكانيااان باادةن .بااةجمؤرة نووسااةرطةل و ساسااييطةلي كااورد بااة
زارقةلَاةبالَغيكردن لاةو ضاةمك و تيؤريياناةي كاة لاة ئاساتيَكي دةق ناةك ناوكؤييادا طوازراوةنةتاةوة ،هةولَادةدةن جيهانةيياة
www.dengekan.com
3/24/2012

63Page

نةريتيي و كؤ وازةكانيان بشارنةوة يان بة بةرطي نويَوة ثةرةيان ثيَةدةن.
7
ويَرِاي ئةمة  ،خودي هونةري وةطيَرِان بابةتيَكي سةرجنكيَشة ،تاكوو هةولَةدةين لةوة تيَةطةين كة ئاةو دياردةياة لاة زمااني
كوردييدا ض كاريطةرييةك لةسةر خودي هونةري وةرطيَرِاندا دادةنيَ.
ئيَمة لة دةستثيَكدا لة دووتؤويي ثرسياريَكدا ئاماذةمان بةوة كرد ،كاتيَك وةرطيَارِي كاورديي دةقيَاك لاة زماانيَكي بياانيي باؤ
زماني دايكي دةطوازيَتةوة ،دةبيَ ضةند ئاطايانة رةهةندي طوجناني كولتاووريي ،بونيااد و ثاشاخان و ثةيوةنديياة ميَاذوويي،
سياسيي و كولتوورييةكاني ئةو دةقاة و كاريطةريياةكانيان لةساةر ياةكرتدا ،لاة زةيان بطاريَ .مةبةساتمان لاةوةدا ئاةوةبوو،
ي .ضاونكة ناةماني
ئةمرِؤ نووسةري كورد لة رؤذطاريَكدا دةذي ،ناضار ة بة خاؤيي و زمانةكاةي لاة جيهااني ئاةمرِؤدا ئاماادة با َ
سنوورة داخراوةكان لة نيَوان جياوازي كولتووري نةتةوةكان ،مرؤي كورديش ناضار دةكا ثةيوةندي لةطةلَ ئاةوانيرتدا هاةبيَ.
بة واتايةكي ديكة ،ئةمرِؤ وةرطيَرِان رةهةنديَكي طرنطي بة جيهانيةوونة.
8
ليَرةدا ئةم نووسينة مةبةسيت نيية لة رةهةندي بة جيهانيةوون لة بيَ شويَين مرؤظئ رةهةنادي ثؤساتمؤديَرنيزم لاة ساازاندني
بيَةنةمايي و رةوايةتيدان بة سازاندني كؤمة َليَك راستيي و بيَةااكةووني مارؤ لاة هةمةاةر بةهاياة ئيَتيكيياةكان ،بادويَ ،باةلَكوو
مةبةسيت ئةم نووسينة تةنيا ئاوةآلكردنةوةي رةهةندة طرنطةكاني وةرطيَرِانة لةم رؤذطارةدا.
ي باة جؤريَاك
بةجمؤرة ثيَوسيتة وةرطيَرِي كورد ،تةنيا لة تاكة رةهةنديَكةوة ساةيري روانطاةي وةرطيَارِان ناةكا ،باةلَكوو دةبا َ
سةيري بكاد ،كة رؤلَي ئةو لاةو كاارةدا ضااالكييةكة باؤ كؤكردناةوةي كاؤي ئاةزمووني كولتاووريي جيهااني لاة يةكيَتياةكيي
هاوبةشدا ،تاكوو خؤيي و زمانةكةي تيَيدا ئامادة بكااد .باة واتاياةكي ديكاة :نووساةر و وةرطيَارِي كاورد ثيَويساتة واز لاةوة
ب َيينَ ،كة ضونكة كاورد رؤشانةريييةكي هاةذاري هةياة بؤياة زماناةكاني تار ،رؤشانةرييي ئاةوانيرت ،ثيَويساتيان باة ئاةزمووني
رؤشنةرييي ئ يَمةوة نيية ،باةلَكوو لاة باري ئاةوة ثيَويساتة باةهاي ئاةزمووني رؤشانةرييي جيهاانيي وةك يةكيَتيياةك لاة كاؤي
ي جياوازيياة رؤشانةريييةكان ،تاا ئاةو ئاساتةي دةشايَ ،ليَاك
ئةزموونة هاوبةشةكاني مرؤظايةتي سةير بكةن .بةجمؤرة دةكار َ
نزيك بكريَنةوة ،ليَكةرتجنيَنريَن .ئةمة بة ماناي ئةوة نيية ئيَمة ئاست و ثيَداويساتيية رؤشانةيريييةكان و جيااوازي ميَاذوو و
ذياااني جظاااكي كااورديي و ئااةوانيرت فةرامؤشااةكةين .بااة ديااويَكي ديكةشااةوة ،دةكااريَ وةرطيَ ارِي كااورد ئةزموونااة جياااوازة
رؤشنةريييةكان وةك ناوكؤييةك لة زمانة جياوازةكان و هاندانيَك بؤ ئاوةآلكردنةوةي بريكردنةوة فامةكاد.
ي ،ئةوكاتاة دةشاتوانيَ لاةو ئاساتة
بةجمؤرة هةر كاتيَك وةرط َيرِي كورديي تاواني لاةو ئاساتةدا لاة رةهةنادي وةرطيَارِان بهازر َ
وابةسااتةييةدا رزطااار بايَ و خااةمنيَيوتر مامةلَااة لةطااةلَ دةق و ئةزموونااة رؤشاانةرييية جياوازةكاااني جيهااان بكاااد .يااةكيَك لااة
ئاسااتةنطةكاني و نوو سااةري كااورد ئةوةيااة ،ويَ ارِاي ئااةوةي هااةموو سةرضاااوة رؤشاانةريييةكاني لااة رؤشاانةرييي ئةويديكااةوة
وةردةطريَ ،كةضي بة هؤي ئةو هةسيت وابةستةييةوة ،نةيتوانيووة باة ساوود وةرطارتن لاةو سةرضااوانة ،ناسانامةي خاودي
خؤي و زمانةكةشي خبةمنيَيَينَ و لة جيهاندا ئامادةي بكاد.
ديارة زؤريَك لة ئيَمة بة شيَوةي جوودا برِوامان واية ،كة هةر وآلتة و ئةزمووني رؤشنةريييةكي تايةةد بة خؤياان هةياة ،بؤياة
رةنطة زؤريَك لة ئةزموونة رؤشنةريييةكاني ئةوانيرت لةطةلَ رؤشنةرييي و خواستةكاني ئيَمةدا ناةطوجنيَن .لايَ ويَارِاي ئةماة ،
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ئالَوطؤرِي لة نيَاوان ئاةزمووني رؤشانةرييية جياوازةكاان هةميشاة برِةوياان هةياة .ئةماة ئاةوةمان باؤ جةختدةكاتاةوة كاة
ئةزمووني رؤشانةرييي جظاكاة جياوازةكاان نااتوانن دابارِاو لاة ياةكرت بفاراذيَن .كةواتاة ساةيركردني رؤشانةرييي جيهااني وةك
ئةزموونطةليَك لة مرؤظايةتي ،واتاي ئامادةبوواانة لةو جيهانة مرؤظايةتييةدا.
9
لةو روانطةيةوة ئةطةر نووسةري كورد بة بيانؤي نةطوجنان و جياوازي رؤشنةرييي ئاةوانيرت لةطاةلَ رؤشانةرييي خاؤي ياان باة
ي توانااايي زماان كااورديي لاة وةرط َيرِانااي دةقاة تياؤريي و زانسااتييةكانةوة ،هةولَويَسايت دذايااةتيكردن لاة هةمةااةر
بياانؤي با َ
رؤشنةرييي ئةوانيرت و رؤلَي وةر طيَرِان بطريَتةبةر ،نةك هةر ناتوانيَ ناسنامةكةي خؤيي و داهااتووي نةتةوةكاةي دةولَةمةناد و
ئازادتر بكاد ،بةلَكوو هةميشة لة ئاسايت طؤشاةطرييي و ونةوونادا دةميَنيَتاةوة .ئةطاةر وانيياة ،ئاةدي ئيَماة ضاؤن ثةياماة
سياساايي و رةوايااةتيي مافااة نةتةوايةتييااةكااان بااة جيهااان بطةيااةنة؟ ئااةدي ضااؤن ب ايَ وةرطيَرِانااي ئااةزمووني ميَااذوو و
رؤشاانةريييةكااان ،سااةرجني ئااةوانيرت بااؤ خؤمااان كايَش بكااةينئ هيَزطااةليَك لااة جيهاناادا بااؤ ثشااتطرييي كااردن لااة ئاماجن اة
ي بووني بزاظيَكاي نةخشاة باؤ كيَشاراوي كردةياي لاة وةرطيَارِان،
نيشتمانيي و كولتوورييةكااان سازبكةين؟ لةوة زياتر ،ب َ
نةك خزم خزميَنة و خةمي خؤوسيتيي ،لة ئاسيت سياسةتي كولتوورييدا ،ضؤن رةهةند و بةهاي ضةمكطةلي وةك ديَماؤكراتي،
كؤمةلَطاي مةدةني ،بةهاي تاكةكة ،،مايف ذن و  ...تاد ضؤن كؤئاطايةكي جظااكيي لاة سيساتةمي كوردساتاندا لاة ئاساتيَكي
كارا و كردةيي نةك بانطةشة و قسةي سةرزاران ،بةرجةستة بكةينةوة؟
لةوة برتازيَة ،ئةمرِؤ لة ئاسيت ثةيوةنديية رؤذانةييةكاندا ،بة هؤي كرانةوةي فرة ثةيوةنديي نيَاوان كوردساتان و جيهااني
دةرةوةي خؤيةوة ،وةرطيَرِان بؤتة يةكيَك لة طرنطرتين ريَطا بؤ تيَطةيتشنت لة نيَوان مرؤظاي كاورد و بيانييادا .ليَارةوة ئاةمرِؤ
ي بووني وةرطيَا ِر ناة مارؤي كاورد و ناة مارؤي بياانيش نااتوانن ،ثاةيام و ئةركاة سياسايي ،ئاابووريي ،رؤذاناةيي و ئاماجناة
ب َ
سرتاتيذييةكانيان راثةرِيَنن.
02
ي ويَارِاي ئاةو راساتييانةي ئاماذةماان ثيَكاردن ،كةضاي لاة روانطاةي تيؤريياةكاني وةرط َيرِاناةوة هيَشاتا طارفيت سةرضااوة،
لا َ
جياااوازيي و تايةة ةناادي زمانااةكان ،رةهةناادي ناااوكؤيي (كؤنتيَكساات) و ثاشاااخانة كولتوورييااةكان نةبرِاونةتااةوة .ئااةو
ي ئاةوةي
طرفتانة لةوةداية ،كة مرؤ لة وةرط َيرِاناي دةقيَكادا ضاؤن ئامااذة و هيَماكااني ئاةو زماناةي كاة دةيطوازيَتاةوة ،با َ
ثاشاخان و مةبةساات يااان نااوكؤيي ئااةو ئاماذانااة فااةرامؤ بكااد ،وةربطيَرِيَاات .ديااارة هاةموو زمانيَااك هااةلَطري هيَماطااةل و
ئاماذةطةليَكي جيااوازن و هاةر ياةك لاةو هيَماطاةل ئاماذاناة هاةلَطري رةهةندطاةلي كولتاوورية .ليَارةوة ئاةركي وةرطيَارِي
كورديي ئةوةية كة هةولَةدا بة شيَوةيةكي ئاطايانة ،دوور لاة شايَواندن ياان لاة بريكردناي رةهةندطاةلي ئاةو هيَماا و ئاماذاناة،
مامةلَة لةطةلَ ئةو دةقة بكاد ،لة ناو زماني كوردييدا بيا ةمنيَيَينَ ،بيانكورديَينَ .ضاونكة خويَناةري كاورديي بايَ باووني ئاةو
هيَماطةل ،ئاماذةطةلة و ناوكؤييةي كة ئةو دةقةيان بةرهةمهيَناوة ،ناتوانيَ لة نيَوةرِؤك و ئاماجني ئةو دةقاةوة تيَةطاا .بؤياة،
بة طشيت ،يةكيَك لة كيَشةكاني وةرط َيرِيي كورديي ،طارفيت باة دةساتكورد و رووكاة مامةلَةكردناة لةطاة َل ئاةو هيَماطاةل و
ئاماذةطةل و ناوكؤييةي كة لة دةقي بيانييدا رؤلَي طرنطيان هةن .ئةمة  ،بة راي من ،يةكيَكة لاة ئاساتةنطة ساةرةكييةكاني
دةقة وةرطيَرِدراوةكاني كورديي.
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لةو روانطةيةوة ،بؤ اوونة ،دةكريَ دةقيَكي شيعريي تةنيا هةلَطري تاكة واتايةك نةبيَ ،بةلَكوو لةطةلَ وةرطيَرِاني بؤ زماانيَكي
ديكةوة ،واتاكةشي بطؤرِيَت .رةنطة ياةكيَك لاةو هؤكرداناةي كاة ئةزمووناة ئاةدةبيي و هزريياة رؤذئاوايياةكان ناةيانتواني بايَ
كايةي وةرضةرخيَنةريان لة ئةزمووني ئةدةبيي و رؤشنةرييي كوردييدا هاةبيَ ،باؤ ئاةو تيَطةيشاتنة رووكةشاة لاة باةهاي ئاةو
هيَماطةل و ئاماذةطةل ،ناوكؤيي و رةهةندي واتاكاني ئةو دةقة وةرطيَرِدراوانة يان خويَنراوانةوة بطةرِيَتةوة .لاة ئاكاامي ئاةوة
ئةو تيَطةيشاتنة رووكةشانةشاةوةية كاة ئةزمووناة رؤشانةريييةكاني رؤذئااوا لاة بناةماوة كاريطاةري خراثياان لاة خةمآلنادني
ثيَكهاتةي ثيَناسةي رؤشنةرييي كوردييدا دانا بيَ  ،هاةر بؤياة ئاةو ئةزمووناة رؤشانئيي و ئةدةبياناةي رؤذئااوا باؤ ماوةياةكي
كورد لة ئاستيَكي رووكةشدا وزةي بة رؤشنةرييي كورديي بةخشيوة و دواجاريش ئةو وزةية كؤتايي هااتووة .باةجمؤرة ئاةو
بزاظااة رؤشاانةرييي و سياسااييانةي كااورديي نااةيانتوانيوة دابرِانيَااك لااةو جيهانةينييااة نااةريتخواز و باااوةي جظاااكيي كااورديي
بسااازيَنن .هاوكاااتيش دةكااريَ يااةكيَك لااة هؤكردةكاااني لااة دايااك نااةبووني تاكةسااطةلي ئااازاد ،خاااوةن ثاارؤذةي رؤش انةرييي
بةردةوام ،نويَخواز ،بزاظيَكي ئةدةبي يان سياسيي خااوةن ئامااجنيَكي سارتاتيذيي ،ثةيوةنادي باة طارفيت ئاةو طواساتنةوة و
تيَطةيشتنة رووكةشة ،كالَ تيَطةيشتنة لة رةهةندي ئةو ئاماذةطةل و ناوكؤييةي ئةزمووني رؤشانةريييةكاني رؤذئااوا لاة الياةن
وةرطيَرِ و نووسةر و سياسيي كوردةوة هةبيَ .بؤية وةك دةبينة ،نووسةر و سياسةتواني كورد ماوةيةك بة هاؤي كاريطاةريي
ئةزموونيَكي رؤشنةرييي رؤذئاواييةوة خؤيان وةك كةسطةل ياان هيَازي نويَخاواز و شاؤرِطيَرِ ،دذ باة نةريتاة باوةكااني جظااكي
كوردييةوة نيشاندةدةن ،كةضي دواي ماوةيةكي كورد دةطةرِيَنةوة ذيَر بالَي هةمان ئةو نةريتة باوانة و دةبنةوة هاوثاةمياني
كة ،و اليةنطراني نةريتة كؤ وازةكاني كورد.
ليَرةوة جياوازي لة تيَطةيتشنت يان كايةي ئاسيت وةرطيَرِاندا ديَتة كايةوة.
هةر ضؤنيَك بيَ ،دةكريَ وةرطيَرِاني دةقيَكي ئةدةبيي لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكي ديكاة ،واتاياةكي ديكاةي ناويَ بةةخشايَ ياان
رةهةنديَكي ديكة لة واتا بةرهةمةهيَنيَتةوة .هةر بؤية دةقيَكي ئةدةبي لة دةقيَكي تياؤريي ئاساانرتة .ضاونكة دةقاي تياؤريي
هةلَطري ئةو فرة واتاية نيية يان ناكريَ وةك دةقيَكي ئةدةبي ،راظةي جياوازي ليَ بكةين .هاوكاتيش ئاةوة باةو ماناياة نيياة،
ي لااة ئاماذةطاةل و نااوكؤيي ئةزمووناة رؤشاانةريييةكاني رؤذئااوا ياان زمانةكااةي.
كاة دةقيَكاي ئاةدةبي رؤذئاااوايي باة دةر با َ
بةجمؤرة ئةطةر دةقيَكي ئةدةبي هةلَطري فرة مانايي بيَ ،كةضاي دةقيَكاي تياؤريي فارة ضاةمكيية .ئاةو ضاةمكانة مانااي
ي هاةمان مانااي ئاةو
لؤذيكيي ،دياريكراو و ثيَناساةكراوي خؤياان هةياة ،بؤياة وةرطيَارِ ،ئةطاةر لاةو باوارة شاارةزا بايَ ،دةبا َ
ضةمكانة بطوازيَتةوة ناو زمانةكةي خؤيةوة .ليَرةوة ديساان طارفيت ئاةو وةرطيَارِة بااوةي كاورديي قووتدةبيَتاةوة .زؤريناةي
وةرطيَرِيي ئيَمة ،بؤ اوونة ،بابةتي كشتوكالَ يان ئامادةيي تةواو نةكردووة ،كةضاي دةقيَكاي فةلساةيف ياان تياؤريي ساةخت
وةردةطيَرِيَات .باة هاةمان شايَوة  ،وةرط َيرِماان هةياة ،باؤ اوونااة ،باة وردي دوو كتا َي هيَطال يااان كانات ياان هابرماسااي
نةخويَندؤتةوة  ،كةضي هةلَدةسيتَ بة وةرطيَرِاني وتاريَك لةسةر يةكيَك لةو فيَنيةسووفانة .لةوة زيااتر ،وةرطيَرِماان هةياة كاة
خؤي هيض ثةيوةندييةك يان رؤشنةريييةكي وردي ،بؤ اوونة ،لةمةرِ سورياليزم ،سيمةوليزم ،ثؤستمؤديَرنيزم و  ...تاد نيياة،
كةضي هةلَدةسيتَ بة وةرطيَرِاني وتاريَك سةبارةد بةو ريَةازة ئةدةبييانة يان دةقيَك لة شايعري شااضرياني ساةر باةو ريَةازاناة
دةكورديَينَ .وةرطيَ رِمان هةية فرِي بة رةهةندي فةلسةفيي ئيَتيكةوة نيية ،كةضي وتاريَك لةسةر ئيَتيك الي ثيتاؤ و ئةريساتؤ
دةكورديَينَ ...تاد .راستة لة سةدةي رابردوودا وةرطيَرِي وامان هةبوو كة رةنطة ئاست و بواري خويَندني لة باباةتي تياؤريي،
ميَذوويي و فةلسةفييةوة نزيك نةبوو بيَ ،بةآلم ئةوان بة دلَسؤزيي و شةو وونييةوة دةستيان بؤ ئاةو كاارة دةبارد .ليَارةوة
ويَدةضيَ يةكيَك لة سةرضاوةكاني ئةو ثاشةطةرانيية لة وةرطيَرِاندا ،بؤ نةطةةتي زانستطاكاني كوردستان بطةرِيَتةوة.
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ليَرةوة جياوازي لة ئاسيت وةرطيَرِاندا سةرهةلَدةدا ،كة بةهاي خؤي هةية .ديارة ياةكيَك لاة طرفتاة ساةرةكييةكاني وةرطيَارِي
كورد ،ثةيوةندي بة ئاسيت رؤشنةرييي و مةبةست و خواسيت لة ثيشةي وةرطيَرِاندا هةية .وةرطيَرِانيَكي كارامة ياان الواز ،باة
شيَوةيةكي طشيت ،بؤ ئاسيت رؤشنةرييي و مةبةسايت وةرطيَارِ دةطةرِيَتاةوة .ئةطاةر خاودي وةرطيَارِ لاة وةرطيَرِاناي دةقيَكاي
ي باة شايَوةيةكي كاارا و خاةمنيَيو ئاةو هيَماطاةل و
بواري ئةدةبي يان تيؤريي يانيش فةلسةفييدا دةسرتِةنطة ناةبوو ،ناةتوان َ
ئاماذةطةلةي لةو دةقة ئةدةبيية يان ماناية هزرييانةي كة لةو دةقة هزريي و فةلساةفييةدا هةياة بطوازيَتاةوة نااو زمانةكاةي.
ئةو جؤرة وةرطيَرِة

يت و ئاةو
زؤرينةي وةرطيَارِي كاورديي ثيَكادةهيَنن .هاةر بؤياة خويَناةر ثتشات باة دةقاةكانيان نابةسا َ

هةموو كتيَةة وةرطيَرِدراوانة

هةم زياني ئابووريان هةية و هةميش رؤشنةرييي .ليَرةدا دةبيَ ئاماذةو بةوة بكةين ،كة ئاةمرِؤ

ئةو خاوةن ضااثخانة و ياناة ئةدةبيياناةي كاة طواياة خؤياان وةرطيَارِن و برِياار لةساةر دةقاة وةرطيَرِدراوةكااني تار دةدةن،
هؤكردي سةرةكيي ئةو ثاشاطةردانيةن كة ئاماذةمان ثيَكارد .ئةماة بؤتاة هاؤي ئاةوةي كاة كاريطاةريي بزاظاة ئاةدةبيي و
هزرييةكان بة درةنطةوة يان بة نيوةضنيَيوة بيَنة ناو زماني كورديييةوة.
باة ثيَ اةوانةي ئةوةشااةوة ،ئةطاةر وةرط َي ِر َيااك خاؤي لااة باواري ئااةدةبي ياان تيااؤريي ليَهااتوو بايَ ،هةولَادةدا رةسااةنايةتي،
ئاماذةطااةل و ناااوكؤيي ئااةو دةقااةي كااة وةرياادةطيَرِيَت ،بااؤ ناااو زمانةكااةي خااؤي بطوازيَتااةوة و لااة زمانااة كوردييةكةياادا
بيا ةمنيَيَنيَت .ديارة ئيَمة وةرطيَرِ و بطرة نووسةري لةو تةرزةمان دةطمةنن ،بؤية كاريطةريان بةساةر ئاراساتةي رؤشانةرييي
كوردييةوة نيية .بةجمؤرة هةميشة طومااان لة وةرطيَرِة باو و رةخنةطرة رووكةشةكاني كوردييةوة هةية.
بةآل م يةكيَك لةو ئاستةنطانةي كة ريَطاةي لاة طةشاةكردني رةهةنادي وةرطيَارِان و ئاةو وةرطيَارِة ضااوةرِوانكراوة طرتاووة كاة
ئةمرِؤ يةكيَكة لة ثيَويستيية سةرةكييةكاني رؤشنةرييي كورديي ،كردني كاردةي وةرطيَرِاناة باة كاسا  ،ثاارة كؤكردناةوة و
كاري جةلَةبيي .لاةوة باةدتر ،ماؤدةي دروساتكردني وةرطيَرِطاةليَكي ثاارةخواز و جةلَاةبيي لاة الياةن نووساةراني خااوةن
دةسةآلتي ئابو وريي ،ئةمة

تاكوو ،بة هاةر ضةشان و نرخيَاك بايَ ،بةرهةماةكاني خؤياان و هاورِيياةكانيان بكاةن باة زمااني

فارسايي ياان ضاةرةبيي و دواجاااريش زماناة رؤذئاوايياةكان .خويَنااةري ورياا باة ساةرجندان لااة هةولَاةكاني ئاةو نووسااةرطةلة
بةرتينيخؤر و ثيَرِطرةي كة ئاةمرِؤ باة هاؤي تااآلنكردني سااماني خةلَكاةوة ،خؤياان كردؤتاة دةمرِاسايت رؤشانةرييي كاورديي،
دةتوانيَ لة هةوةسةكاني ئةمديو ئةو وةرطيَرِة سازيَنراوانة تيَةطا .ئةوةتا هةر رؤذة دةبيسة ،كتيَةيَكاي شااضريي "طاةورة"،
تاكة رؤماننووسي "ناوداري طةلةكاةمان" و طاةوةرة و ناودارةكااني تاري كاورد دةكريَناة ضاةرةبيي و فارسايي و ئيَنطنييزياي،
هةروةك كورد بةوةندة دةقةي ئةو شاضري يان ئةو رؤماننووسة "طةورة" و "ناودار"نةوة لة جيهاني دةرةو هي خؤيادا خاويَن
ي تاةنيا شايعر و رؤمااني ضاةند
شريين دةبيَ و دةبيَتة دةولَةد .ئاطاتان لةو هةموو فيستيظاالنةية كة ضاؤن لةويَادا هةولَادةدر َ
ئةدي "طةوةرة" و "ناوداري طةلةكةمان" بكريَنة ضةرةبيي يان فارسيي؟
ليَرةوة ئةو نووسةرة خاوةن ئابووريية بةرتينيساز و ثيَرِطرة هيَندةي لة خةوني بةرذةوةناديي تايةاةتيي و ماةينيي ثالَةوانادني
خؤيي و ثيَرِةكةيةتي  ،ئةوةندة لة خةوني ئامادةبوون و بةشاداريكردني ناسانامةي زمانةكاةي ،ئاماادةبوون و ثاياةي زماان،
ناسنامةي نيشتمانةكةيدا نيية .هةر بؤياة وةرطيَارِان بؤتاة كاريَاك باؤ تااآلنكردني باواري ئاابووريي و رؤشانةريييمان .لاةوة
خةمينرت ئةو تةرزة جيهانةينيية ،وةك ضؤن ئاوةز و روثاي كاوردي طاؤجكردووة ،باة هاةمان شايَوة باةردةوام وةضاةكاني
خؤي بةو زمانة وابةستة و ثريؤزاندنةي نووسةر طؤشدةكاتةوة.
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لة مةيلي خةياآلندنةوة بؤ زماني بةرهةلَستكاريي
تيَخويَندنةوةي كتيَيب "خةيالَي زمان"
ئةريَ بؤ زماني كورديي لاة ناةبووني رةخناةي كوردييادا هةميشاة لاة خاؤي دةثرسايَت؟ ئةوةنادةي ئاةم زماناة كورديياة باة
طوتنةوةي ئةو "نةبوون"ةي رةخناة ،ضاريؤك و  ...تااد ،خاؤي ساةرقالَكردووة ،باؤ هيَنادة باة جوآلنادني هؤكارةكاان ،ياان
بةجيَهشتين ئةو "نةبوون"ةي رةخنة و ذانرةكاني تر سةرقالَ نابيَت ،كة دةنطيَكة لة طياني/مالَي خؤيدا هةية؟ ياان تاؤ بنيَيَاي
زماني كورديي لة "خةيالَ"ي رةخنةدا بيَ بةري بيَ؟ بةآلم خودي ئةم ثرسايارة وةآلم ئااميَزة تووشاي طوماااان دةكااد،
ئةويش :ئةطةر زماني كوردي لة خةيالَي رةخنة بيَ ئاطاية ،ئةي مةينيي سةرقالَةووني ئةو زمانة بة ثرساياري باوون و ناةبووني
رةخنة و ذانرةكاني ديكة لة كيَرِا سةرضاوة هةلَدةطريَ؟ طةلؤ كتيَ

"خاةيالَي زماان" ضاتؤ ثيَشانيازيَكمان باؤ تيَطةيشانت لاة

رةخنة ئاراستة دةكا؟
ليَرةوة تاكوو بؤ دةستةبةر كردني راظةيةك بؤ ئةو ثرسيارانةي سةريَ ريَطايةكي دوورماان نةكةويَتاة ثايَش ،كتايَ

"خاةيالَي

زمان" ،نووسةر و شاضري ضةبدويوتةليب ضةبادولَآل (،باآلو كراوةكااني دةزطاا و ضااث و ثةخشاي ساةردةم  ،)0224دةبيَتاة
خاكيَك بؤ سةفةريَكي هةشتاو و خيَرا ،تاكو بتاوانة باؤ ئاةو ثرسايارانة ساؤرا يَك لاة ساؤرا طةليَ ،دةساتطري بكاةين .وةلايَ
ليَرةدا دةبيَ بة خويَنةر بيَذم ،كة ثرسيارطةليَكي وا راظةيةكي فرةي طةرةكاة ،كاة لاةم نووساينةدا مةيساةر ناابيَ .بؤياة ئاةم
نووسينة ،لة مةرِ ئةو كتيَةةوة ،تةنيا طوزةريَكي خيَراية لة اايشكردني ئاراستةي ثرسيارةكاندا.
ي بةساةر دةكاتاةوة ،كاة رةنطاة بةشايَكي طارينا لاة
هةلَةةد ،موتةليب لة" خةيالَي زماني" خؤيةوة فرة دةق و ثرسيارطةل َ
جةستةي زماني كورديي ثيَكةيَنن .نووسةر بؤ ئةوةي طفتوطؤي "خةيالَي زمان" لةطاةل ئيَماةدا مشاتومالَ بكااد ،سايَ باة
دةكاتة بابةد يان ثيَكهاتةي طفتوطؤيةكةي ،ويَرِاي ئةمة  ،دةكريَ "دةروازةيةك" كة لة كتيَةةكةدا كةوتؤتاة دةرةوةي هاةر
سيَ بةشةكان ،ئيَمة بة ئاكامطريياةك لاةم كتيَةاةدا نااوديَري بكاةين :موتاةليب لاةو دةروازياةدا ماةينيي رزطااركردني زماان لاة
تيَطةيشتنة باوةكان بةرجةستة دةكاتةوة ،كة ئةم مةينية لاة تاةواوي كتيَةةكةيادا ،لةساةر تاةواوي دةقاي ئاةو ضاريؤكانةي
بةشي يةكةم و ثرسي ميَدياي كوردي و مةسةلةي وةرطيَرِان  ،...لة بةشي دووةم و تيَخويَندنةوةي دةقاة شايعرةكاني بةشاي
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سيَيةمدا ،خؤي بةرجةستة دةكاتةوة .يان ئةو مةينيةي خةياآلندني زمان ،كة نووسةري ئةم كتيَةة باة "نادياار" نااوديَر دةكاا،
بة هؤي ئةو وزةيةي كة لة ناو خاودي خؤيادا هةياة ،كاة ئةماة وادةكااد لاة كاردةي ئةفراندنادا شاويَنكاد و باةهاي خاؤي
دامةزريَينَ ،ضونكة "كاتيَك ناديار لة واقيعدا دةخةمنيَيَ و بة ثرؤسةي بة ضةقنيةووندا طوزةر دةكاد ،ئايرت دةبيَتاة وزةي ضاةقلَ
و بة ديوةكةي ديكة ئاستةكاني ضةقلَ بةرزدةكاتةوة("...ل .)03لةم روانطةيةوة دةتوانة بنيَيَة كة خةيالَ وةك ثرؤساةي
ي و مةينياةكاني باة طاؤ با َيينَ ،لاة ثرؤساةكةيدا خاؤي "دةئااوةزيَينَ" ،لاة ئااوةز
وزةيةكي ناديار ،بؤ ئةوةي خاوةن ذيانيَك با َ
ي .باةآلم هاوكااتيش موتاةليب
دةخةمنيَيَ ،تا كوو لة ثرؤسةي ئةفراندنادا ذيااني خاؤي برِازيَنيَتاةوة و خاودي خؤشاي رابطةياةن َ
ي ثاية و رؤلَي زماان بكاتاة سايَنتةريَك باؤ ئاةو مةينياة وزةدارة ،ياان ئاةو "نادياارة" ،لاة ئةفراندنادا ،باةلَكو زماان لاةو
نايةو َ
ثرؤسااةيةدا ،بااؤ ئااةوةي هةميشااة خااؤي خبااةمنيَيَينَ ،خااؤي رووبااةرِووي داهيَنااان دةكاتااةوة .ليَاارةدا ثرسااياريَك خااؤي
قووتدةكاتةوة ،ئةويش :ئةطةر زمان لة ئاطاايي خؤيادا هاةلَطري طشات ثرؤساةكاني وةك كاردة و ضااالكييةك نةبوواياة ،ضاؤن
دةمانتواني ثةي بة ناديار بةرين ،يان ضؤن مةينيةكان ،خةياآلندنةكان لة شيَوة نادياريةكانياندا ،بة ديااركراو دةكاران؟ كتايَ
"خةيالَي زمان" ،لة روانطةي فارة دةنطيةكاناةوة وةآل ماي ئاةو ثرسايارةمان دةداتاةوة ،بةماة دةياةويَ ،لاة دابةشاكردني
رؤلَةكاندا رةوايةتييةك بة وةآلمةكاني بةةخشيَ ،كة دةلَيَ ..." :كاتيَك زمان وةك سايَنتةر خاؤي بةرجةساتة دةكااد ،هاةموو
ثةيوةندييةكان دةبنة ثةيوةندي ديااريكراو و بنةةساتوو و الوةكاي ،ياان باة مانةياةكي ديكاة خاودي سايَنتةر ئاراساتةكانيان
ي دةبةخشايَ ،ئاةو دياركردناة باة ديوةكاةي ديكاة دةاللاةد لاة فةرامؤشاكردني
دياري دةكاد و وةزيفةي دياركرياوياان ثا َ
ثةيوةنديية هةرةمةكيةكان دةكاد( "...،ل .)03بةهةمةثالَ ،هةلَةذاردني ئةو روانطةية باؤ رةضااو كردناي "ثةيوةندياةكان"
و دةستنيشااانكردني "ساايَنتةر" ،كااة رؤلَااةكاني تاار "دياااريكراو و بنةسااتوو و الوةكااي "...دةكاااد ،رووبااةرووي كؤمااةلَيَ
تيَرِوانينمان دةكاتةوة ،كة بواري ئةو نووسينة نيية .باةآلم دةكاريَ بثرساة :طاةلؤ ئاةي خاودي زماان نيياة كاة زيالَاةي ئاةو
ين و جةساتةي
ناديارانة ،لة ذيااني ئيَماةدا ثاةرذوبآلو دةكاتاةوة؟ ئاةد ي ئاةوة زماان نيياة كاة ثرؤساةي ئةفرانادن بةرهةماد َي َ
رةنطينيان ثيَدةبةخشيَ؟ ليَرةدا كة طةر دةمانةوةيَ ثايةي سيَنتةر بة زماان دةبةخشاة ،مةبةساتمان نيياة ثةيوةنديياةكاني
ديكة

فةرامؤ

بكةين ،بةلَكوو دةمانةويَ ئةو مافة بدةينةوة زمان كة هي خؤيةتي ،بةو مانايةي كة خودي زماان لاة خاؤي

دةثرسيَ و دواجاريش بةو ثرسيارة خةيالَ و مةينية ناديارةكاني ئيَمة و خودي خؤي بة جولَة و طؤ دةخاد .باة واتاياةكي تار،
زمان كة ئةو ثرسيارة لة خؤي دةكا ،ئةوكاتة ثةيوةندي ،مةيل و خةيالَة متةووةكاني ئيَمة بانطهيَشانت دةكااد .بؤياة ليَارةرِا
واتاي "سيَنتةر" ،نابيَتة دياريكردني ئاراستةكاني خةيالَ ،بةلَكوو دةبيَتة كؤمةكي كاريان.
بةآل م هاوكاتيش ئةو كتيَةة ،دةسنيشانكردنيَكي تر ،يان رةهةنديَكي تر باة زماان دةبةخشايَ ،ئاةويش "بةرهةلَساتكاري"ياة.
كةضي ئةو ضةمكة لة كتيَ ناوبراو رةهةنديَكي تر بةخؤوة دةطريَ" ،خةيالَي زمان" بةرهةمهيَنةريةتي .بؤ ئةوةي ئةو واتاياة
تازةيةي بةرهةلَساتكاري لاة واتاا باوةكاةي جاودا بكةيناةوة ،موتاةليب لاة ئة ؤسافيَريَكي جؤشادارةوة رةهةنادة تازةكاةي
بةرهالَستكارميان بؤ راظة دةكاد .نووسةر ئةو راظة كردنةي خةيالَي زمان لاة دوو خالَادا ضارِ دةكاتاةوة" :يةكاةميان دووباارة
بونيادنانةوةيااة ،كااة راسااتةخؤ بااة ئااةزموون و يادوةرييااةوة بةناادة ،هةميشااة دةكةويَتااة سااةر راسااتكردنةوة ،دووةميااان
تةقينااةوةي زمااان بااةرِيَوةي دةبااا و راسااتةوخؤ بااة ضااةمكي بةرهةلَسااتكارييةوة دةلكاايَ و لااة ضاايَذي ويَناكردناادا خااؤي
هةلَدةطريَتةوة ،يةكةميان بة خةيالَي نووسةرةوة بةندة ،دووةميان بة خاةيالَي زماناةوة"( .ل )08بؤياة باةو روانطةياة زماان
لةطةلَ دةقةكاني ئةو كتيَةة دةدويَ .بة واتايةكي تر ،ئاةو روانطةياة دةبيَاة ئاماذةياةك باؤ تيَخويَندناةوة و بةرهةمهيَناناةوةي
دةق و ثرسيارةكاني ناو ئةو كتيَةة.
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لة بةشي يةكةمدا ،نووسةر بة خويَندنةوةي "بةهةشيت ئةوبةر ثردةكة" ،كة نوظينييَتيَكي ريَةوار رةثيمة" ،ضاةمكي ونةاوون"
لة يادةوةري ضريؤكي كوردي ،يان وةك كؤنتيَكستيَك لة ضريؤكي كورديدا تاووتؤ دةكااد .لاةم روانطةياةوة موتاةليب باةدواي
خةيالَيَكة كة لة ثرؤسةي ضريؤكي كورديدا ،ئيَستايةك لة دابرِان دةستنيشان بكاا .دواجاار ئاةو خويَندنةوةياة باة دؤزيناةوةي
خاكيَك بة ضريؤكي "بةهةشيت ئةوباةر ثردةكاة"،ريَطاياةك باؤ ماةينيي خةياآلنادني ساةفةري دابارِان لةباةردةم زمااني كاوردي
ثيَشنياز دةكا .بة واتايةكي تر :بة ديادي ئاةو كتيَةاة ،ضاريؤكي نااوبراو ساةرةتايةكي تار ،ياان ئاةزموونيَكي تار لاة ضاريؤكي
كوردييدا بةرجةستة دةكاتةوة .لةوة

دوورتر ،لةم كتيَةةدا زماني كوردي خاؤي باة ساةرقالَكردني ثرسايار لاة "ناةبوون"ي

وزةي خؤي سةرقالَ ناكاد ،بةلَكوو لة جيَطةي ئةمة بازنةي ثرسيارة ضةقطريةكان جيَادةهيَنيَيَ و لةطاةلَ جولَاة و ئاراساتةكان
باةرةو ثرسايارة تااازة و ذياناة تازةكااان  ...تااد ،بةلااةدميان دةكااد .كةواتااة باة روانطااةي ئاةو كتيَةااة" ،بةهةشايت ئةوبااةر
ثردةكة" ،دةبيَتة ئاسؤيةكي تازة لة ضريؤكي كورديدا .يان بة وتةي نووسةر ..." :بة شايَوةي تاةكنيكي طيَرِاناةوةي ناويَ و
مؤنؤلاؤذي طوجنااو هةو َلاادةداد كااتي راباردوو لااة دووتاؤيي كااتي ئيَسااتا ب اووك بكاتاةوة ....دةشايَ "ريَةاوار" راسااتةوخؤ
ثةيوةندي بةو خةونةشةوة هةبيَ و لةويَوة بؤ ثيَكهاتةكاني ديكةي دةق خؤي دذ بكاتةوة( ."...ل)30
ليَرةوة ئةوةي كة دةمانةويَ رايةطةيةنة ،كة ئيرت زماني كوردي بازنةي ثرسيار لة ناةبووني ماةينيي خاةيالَي جاوآلو ئةفريَناةر
بةجيَدةهيَنيَيَ و بؤ طفتوطؤ كردن لةسةر ئةو ئاسؤية تازةي ضريؤكي كوردي بانطهيَشتنمان دةكاد.
بةآلم ثرسياريَك ليَارةدا باؤ مةزةنادة كردنيَكاي ئااوةآل خاؤي قووتدةكاتاةوة ،ئاةويش :ئااخؤ ئاةو تاةرزة شايَوازة ضاريؤكانة
بةرهةمي "خةيالَي زمان" ي كوردين ،يان لة بونياتةكاني دةرةكي ئةو زمانة كوردية دةستةوا كراوة؟ ليَارةدا ثايَم واياة ئاةمرِؤ
طفتوطؤكردن لةسةر طواستنةوةي ئةو هةموو بريؤكة و شايَوازانةي كاة خاةيالَي زمااني كاوردي ساةرقالَكردووة( ،رةنطاة هاةر
تةنيا بةالي منةوة وابيَ ،يان؟) جيَطةي سةرجنة .ئةمة نةك بةو مانايةي كة مان دذي دؤساتايةتي دةساتةوايي و ئاالَوطؤرِي
زماني كوردي مب لةطة َل دةرةوةي خؤيدا ،بةلَكو مةبةستم ئةوةية ،كاة ئاةو زماناةي كاورديي ضاةنديَك ضااالك و بةشادارة لاةو
ثرسيارةدا .بةهةمةثالَ.
ويَرِاي خويَندنةوةي ضريؤكي ناوبرا و ،ئةو بةشة سيَ دةقي تار دةكاتاة خااكي تيَخويَندناةوةكاني ،ئاةمانيش :رؤمااني"تاةوني
جالَلالَؤكة"ي ثةكيم كاكة وةيس ،رؤماني "ضناري شري"ي جةبار جةمال ةريب و رؤماني "نةخؤشاة ئينطنييزةكاة"ي مايكال
ئؤنداتشية .هةرضةندة رةنطة هةلَةذاردني ئةو رؤمانةي دوايي بؤ ئيَمة جيَطةي ثرسيار بيَ ،كة لةناو ئةو كتيَةةدا بؤ تاةنيا ئاةو
دةقة بيانيية ،يان ئاخؤ طةر ئةو كتيَةة تةرخان بيَ بؤ ثرسي رةخنة و كيَشةي ئةفراندني كوردي ،ويَرِاي نةبووني ئاةو رؤماناة
بة كوردي ،ض مةبةستيَك هةية لةمديوي ئةو هةلَةذاردنة؟ هةلَةةد ماناي ئةوة نيياة هاةبووني ئاةو رؤماناة بيانيياة كيَشاةيةكي
طةورة بيَ لة ثرؤسةي طفتوطؤيةكاني ئةو كتيَةةدا ،بةلَكوو كيَشةكة ليَرةدا بةنادة باةو مةينياةي زمااني كاوردي ،كاة مان/ئيَماة
خؤمان ثيَ سةرقالَكردووة.
لة خويَندنةوةي ئةو سيَ دةقةدا ،موتةليب روانطة و رةهةندة رةخنةييةكاني خؤي تاقيدةكاتاةوة .هاةروةك مةبةساتمان باوو
ئاماذة بةوة بكةين ،كة "خةيالَي زمان" هةر لة دةستثيَكي كتيَةةكةدا تا دةطاتة ضاوثيَكةوتنةكةي ناةوزاد ئةمحاةد ئةساوةد
لةطةلَ نووسةري ئةو كتيَةة ،سةرقالَة بة طرفت و ثرسي ديار و ناديار ،هاوكاتيش بةهاي خةيالَ لة ثرؤسة و ضااالكياكانيدا باؤ
دؤزينااةوة و بةرهااةمهيَناني ئةفراناادن .بااةآلم ئامااادة بااووني ضااةمكطةليَكي وةك "ناشااعور ،ضااةثيَنراو ،ثالَنااةر ،ئاطااايي و
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نائاطايي"  ،واماننييَدةكا هةميشة تيَوري دةرووناسي فرؤياد و دةروونشايكاري لاة زةينماان بطارين .ليَارةدا ديساانةوة نيااز لاة
جةختكردنةوةي ئةو ئاماذةية ،ماناي بةدثالَي بوون نيية ،بةلَكوو فرةوانكردني ئاراستةكاني مةينيي زماناة باؤ باةرزةفتكردني
بنةضةكةي ثرسيارة فرةكاني .رةواشة ئةوةمان لة بري بيَ كة نووسةر لاة ثرؤساةي جنيَاةوكردني ئاةو ضاةمكطةلة ناوبراواناةدا
خةيالَي زماني خؤي ،زماني تيَخويَندنةوةكاني رةنطة و ضاالك دةكا ،بة واتايةكي تر بة بةكارهيَناني ئةو ضةمكطةلة ،خاةيالَي
زماني كورديي بة بةشداريكردن دةخةمنيَيَينَ ،ليَرةدا دةتوانة ئاماذة بة دةستةواذةي "بةرهةلَستكاري" بكةين ،كة لاة زمااني
كوردياادا مانايااةكي سياسااي و يااةك رةهةناادي هةيااة ،بااةآلم لااة كتايَ

"خااةيالَي زمااان"دا رةهةناادي جوانناسااي و ئةفراناادن

وةردةطريَت .كةضي لة ديوةكةي تريدا ،ديسان بؤ ئةو ضةمكانة روانطةيةكي دياريكراو ئامادةياة ،كاة طو اان دةروونناساي و
فرؤيدزمة.
بةشي دةووةمي كتا َي

نااوبراو ثرساي ميَادياي كاوردي ،وةرطيَارِان و كيَشاةي ماؤديَرنيزم و ثؤساتمؤدةرنيزم لاة كؤماةلَطاي

كوردييدا راظة دةكاد .رةنطة ئةو بة شة بة ضيَذترين با ،بيَ بؤ ئةمرِؤي ثانتايي رؤشنةرييي كوردي ،ضونكة ئةو سايَ بابةتاة،
هةم ضاالكرتين بةشن لة ئةركي خةيالَي زماني كوردي و هاةميش طرفتيَكاي هةنووكاةيي بااري رؤناكةريمياانن .ويَارِاي ئةماة
ميَدياي كوردي ئةمرِؤ بة كيَشةكاني خؤيةوة تاةواوي جولَاةي زمااني كاوردي داطاري كاردووة .ليَارةوة باة هاؤي باآلدةسايت و
فؤرمااة سااواوةكةي ميَاادياي كااوردي ،باااري رؤشاانةرييي كااورد و زمانةكااةي كردؤتااة ش ايَوةي رؤذنامةطااةريي .كااة ئةمااة
بةرهةمهيَناني رؤشنةريييةكي فؤرمي و رووكةشانةية ،كة خةيالَ يان مةينيي زمان سست و بيَ ضيَذ دةكا .لاة هاةمان كاتيشادا،
ميَاادياي كااوردي ،ليَاارة مةبةسااتمان تةلااةظيزيؤن و رؤذنامااة و ئامرةزةكاااني بينينااة ،بااةو ميَتااودة رووكةشااانة ،كااة تااةكنيك
بةرهةمهيَنةريةتي ،دميةنةكاني مؤديَرنيزم و ثؤستةكةي اايشدةكاد .هةر بؤية لةو بةشةدا ثةيوةندييةكي ديااليَكتيكي هةياة
لة نيَوان هةرسيَ بابةتةي ئةو بةشةدا ،ئاةو يش ئةوةياة كاة ميَاديا رؤ َليَكاي طارينا دةطيَارِي لاة ضاؤنايةتي اايشاكردني ئاةو
ي بةرناماة و
مؤديَرنيتةدا ،هةروا بة هةرِميَن بووني وةرطيَارِانيش لاةمرِؤي ثانتاايي رؤشانةرييي كورديادا ،كاة خماابن زؤرياان با َ
جةلَةبة ،ديسان ثةيوةستدارة بة ميَديا و كاريطةرييةكاني مؤديَرنيزم و ثؤستةكةي.
دةقي شيعر مةكؤي طفتوطؤي بةشي سيَيةمي ئةو كتيَةةية .لةو بةشةدا طفتوطاؤي نووساةر لةطاةلَ دةقاي "تاازة درةنطاة باؤ
سةيركردني خؤرئاوة" كاكنيةي تةواوي ئاةو بةشاة بةرجةساتة دةكاتاةوة .باة تايةاةتي ئاماادة باووني خاودي دةقةكاة ،ياان
هةردوو اليةن لة طفتوطؤيةكةدا ،خويَنةر داوتادةكا بؤ بةشداريكردني هةردوو دونياي زماندا ،هاوكااتيش خويَناةر دةتاوانيَ باة
ئازادي خةيالَيَكي تر و داهيَنانيَكي تر بةةخشيَتة هةردوو دةق .ماوةتةوة بة هيَمين بنيَايَم ،خؤزطاة لاة داهااتوودا موتاةليب لاة
بةكارهيَناني وشةطةليَكي ضاةرةبي وةك "نةزضاة ،ئيةادا  ،تةضةري،ساياق ،شاعور ،فاةراغ ،مومارةساة ...تااد" وازي دةهيَناا،
ضونكة ئةو وشةطةلة نةك لةبةر ئةوةي تةنيا ضةرةبية بؤية لةسةريان دةوةستة ،باةلَكوو ئاهاةنطي طفتوطاؤ كاردن و ضايَذي
بيسنت و طوتن لة بةكارهيَناني زمان السةنا دةكا ،كة ئةمة كيَشةيةكة لة ميَدياي كورديي و زماني ئيَماةدا .هاوكااتيش لاة
ثانتايي كتيَةةكةدا زؤر جار وشةطةلي كوردي كة هاوماناي ئةو وشةطة لاةي ضةرةبياة باةكار هيَناراون ،كاة ئةماة جؤريَاك لاة
ليَكادذي لااة تيَطةيشااتين ماناا دروساات دةكاااد .بةهةماةثالَ ،لااة زؤرينااةي دةقاي كورديياادا ئااةو الساةنطية لااة بااةكارهيَناني
ضةمكطةل و ثةيظةكان بةديدةكريَ.
ئةوةي كة جيَطاة ساةرجنة ،نووساةر ثيَاي واياة شايعري "كيسايك"ي كاوردي ،ياان ناالي و ماةثوي و  ...تااد ،باة شايَوة و
هونةرةكانيانةوة " دةضيَتة خزمةتي روئياي ضةرةبي و زماني ضةرةبي و بونيادي هونةري و رةطاةزةكاني ئاةو بونياادةوة ،لاة
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بري ئةوةي ب يَتة خزمةتي بةرفرةوانكردني زمان و روئياي كوردييةوة( "...ل .)098ئاةوة راظةياةكي ورووذيَناةرة ،ضاونكة
ئةوكاتة دةتوانة ب َنييَة ،كة تةواوي شايعري ماؤديَرني ضاةرةبي و كاوردي خزماةتي زمااني ئاةوروثي دةكاةن .لاةوة زيااتر
تةواوي تيؤريي و ميَتودةكاني ئةو كتيَةة لة يادةوةريي زمااني كوردييادا بيَةةشان .دواجااريش ئاةو راظةياةي نووساةر ،ويَارِاي
طرفتةكاني ،بةآلم جيَطةي طفتوطؤ كردنة ،كة لة اليةكاةوة ،هاةم هاودذيياةك (ثاةرادؤكس) لاة روانطاةي نووساةر بةرهةماديَينَ
ي لاة باري ساةرقالَةووني زمااني كاوردي باة ثرسايارة طوتراوةكااني ،ئاساؤيةكي تار باؤ
و،لة اليةكي تريشةوة ،هةميش دةكر َ
خةيالَي زماني كوردي ئاوةآل بكاتةوة.
رةنطة بيَ سود نةبيَ طةر لة خةيالَي زماني كوردي بثرسة ،كة تةواوي شيعري فؤلكنيؤري كوردي و ئاهةنطي كوردي لاة وةزن
و قافيية و  ...تاد ثيَكهاتوون ،كة ئةمة سروشيت خودي ذيان و ثيَداويستيةكاني رؤثي كوردي بةرهاةمي هيَنااون؟ هاةروا،
ئةي بةر لة باووني شايعري كيسايكي ضاةرةبي،هؤنراوة  lyrikي طريَكاي وةك سةرضااوةيةكي كؤنيناة ناةبوو باة شايَواز باؤ
تةواوي شيعري ئةورثايي؟ بة ديويَكي تر ناكريَ بنيَيَة شيعري خاني و نالي و ماةثوي و مةولاةوي و ...تااد ،ريَ اكة هاةلَطري
شيعري دةظؤكي و فؤلكنيؤري كوردين؟ دةكريَ برِيَكي زؤر لةو ثرسيارطةلة جيَطةي طفتوطؤي ئيَماة بايَ ،وةلايَ ئاةو نووساينة،
بةهؤي بيَكاتي ،بواري هةناسةيةكي دريَذ مةيسةر ناكاد.
كؤتايي ئةو كتيَةة بة ضاوثيَكةوتنةكةي خؤي كؤتايي ديَت ،كة دةكاريَ بيَاذين بؤضاوونةكاني موتاةليب ،دةبيَاة كؤكردناةوة و
اايشكردني تةواوي ئةو بريؤكاة و ثرسايارانةي كاة لاة ساةفةري كتيَةةكةيادا ،لاة طفتوطؤياةكاني لةطاة َل دةقةكانادا ثياادةي
كردوون .بة ديويَكي تريش ئةو ضاوثيَكةوتنة بةرجةستةكردنةوةي مةينيي خةيالَي زمانة لة دؤزيناةوةي ئاساؤيةكاني ئةفرانادن
ثرساايارةكان ،كااة خااودي ئااةو مةينيااة لااة ريَطااةي ئاااخيَوةر زمااان ،نووسااةري ئااةو كتيَةااة ،ويساايت بةرهةلَسااتكاري خااؤي
رادةطةيةنيَ،بؤ ئةوةي لة سةرقالَةوون بة ثرسياري "نةبوون"ةوة ،بؤ سؤراخي ئةفراندن ،باةرةو جيهااني تونااوتوون ساةفةر
بكاد.

ئةدةبي ذنانة
سازداني :ظينؤس فايةق
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(ئةم ديدارة لة ذمارة  076و 0227 ،077ي رؤذنامةي "كوردستان راثؤرد"دا بآلوكراوةتةوة.
ظينؤ ،فايةق ئايا باوةرِد واية نووسيين ذن الساييكردنةوةي نووسيين ثياوة؟ بةواتايةكي تار  ،ئاياا دةقاة ئةدةبياةكاني ذن
هيض خةسنيَةتي ذنانةيان هةلَطرتووة  ،يان هةموويان يان هةنديَكيان لةذيَر كاريطةري دةقة ثياوانةكاندا نووسراون؟
هةندريَن :سةرةتا خودي "السايي"كردنةوة ،دياردةيةكي فرة رةهةندة :مرؤظاةكان ،باة ذن و ثيااوةوة ،لاة هاةموو رؤذطاار و
كؤمةلَطايةكاندا ،بة جؤريَك لة جؤرةكان ،السايي شيَوازي ذيان و كردةوةكاني دةورووباةري خؤياان دةكةناةوة .باة واتاياةكي
طشيت سةرتاثاي ثرؤسةي رؤشنةرييي و هزر بريتيية لة ثرؤسةي كارليَكردن ،السااييكردنةوة و تااو و تاويَ كاردنئ طفتوطاؤي
بةردةوام لةطةلَ ياةكرتدا .لايَ هاوكااتيش ضةشانيَك لاة "الساايي"كردناةوة هةياة ئاطايياةكي هةلَةاذيَردراوي لاة ثشاتةوةية و
هةنديَكيشيان بةندة بة ثةيوةنديي دةسةآلد و كايةكانييةوة هةية .ئةوةي ئيَمة ليَرةدا مةبةستمان ئةو السااييكردنةوةية كاة
دةبيَاة جؤريَاك لاة وابةساتةيي .كيَشاةي ئاةو الساااييكردنةوةية ئةوةياة ،باة شايَوةيةكي طشايت ،زؤريناةي كؤماةلَطا كؤنةاااو،
دةستكورد و بندةستةكان السايي كولتوور و ذياني نةتةوة باآلدةستةكان دةكةنةوة .طرفيت ئةو السااييكردنةوة ئةوةياة كاة
نائاطايي دةتةنيَتةوة .دوجاريش مرؤظ دةبيَة ثاشكؤ .ئةوكاتةي مرؤظ بة هؤي ثرؤسةي سةركوتكردنةوة ويسايت ساةربةخؤيي
لة دةستدةكا ،ئةوة ذيان و كردةكاني لة الساييكردنةوةيةكي نائاطاييةوة دةبيَتة جؤرة ذيانيَكي ئاطايي .باة راي مان ،طارفيت
دياااردةي كؤمااةلَطاي بندةساات بااة طشاايت و طاارفيت زؤرينااةي ذنااي كااورد .بااؤ اوونااة لااة ئاساايت رووكةشاايدا سااةرتاثاي
كؤمةلَطايةكاني رؤذهةآل تي و ئيسايمي باة راشاكاوي لاة ذيَار كاريطاةريي كولتاوور و زمااني ئينطنييزياي و كولتوورةكااني تاري
رؤذئاااوادا دةتنييَنااةوة .جااا نةطةااةتي لةوةدايااة نةتةوةيااةكي ذيَاار دةساايت وةك كااورد لااة جيهاااني ئيساايميدا بااة دةساات
الساييكردنةوةي كولتوور و زماني ضارةبي ،فارسي و توركيدا دةتنييَتةوة .ئةو الساييكردنةوة  ،هايَمن موكريااني واتاةني" :
بةدةسيت دينيةوة دينية"ئ واتا ضارةب ،فار ،و تورك خؤيان دينيي كولتوور و زماني باآلدةسايت رؤذئااواية و ئيَماةي كاورديش
دينيي كنيتوور و زماني ئةوانة .ليَرةوة بةشايَك لاة السااييكردنةوةي تاكةكاة ،،كؤماةلَطا و نةتاةوة ساتةمديدةكان باة يااريي
ثةيوةندييةكاني باآلدةسيت دةسةآلتةوة طريَدراة .كولتوور و زمااني نةتاةوةي باآلدةسات ياان رةطاةزي نيَار ناؤرم و راساتيي
خااؤي بةرهةماادةهيَينَ و لااة ريَطاااي دةسااةآلتةكةيةوة بةسااةر رةطااةزي بندةساايت خااؤي دةيسااةثيَينَ  .بااةجمؤرة ثرسااي
"السايي"كردنةوة ،زؤر رةهةندي ديكةشي هةية كة ثيَويست ناكا بة دواياندا برِؤين.
هةر ضؤنيَك بيَ بة بؤضووني من ،زؤرينةي ذنة نووسةرةكان ،نةك هاةموو ،بةختاةوةرن باة ثياهةلَادان و "الساايي"كردناةوةي
نووسةرة ثياوةكان .كيَش ةي ذني كورد ئةوةية ،بة هؤي سنوورداري ذياني ئازادييةوة ،السايي ثياوطةليَك دةكاتةوة نةك هاةر
خؤيان الساييكةرةوةن ،بةلَكوو برِواشيان بة ذن نيية و لة بةرهةمةكانياندا ذن وةك بابةتيَكي ضيَذبةخش ويَناا دةكاةن .ويَارِاي
ئةمة  ،تؤ ثيَم بنيَيَ ،نووسةرة ذنةكاني كورد ضةند ليَكؤلَيناةوة و راظاةكاريان لةساةر ئاةزمووني خاةباد و داهيَنااني قؤنا اة
جياوازةكاني دةستةخوشكةكانيان نووسيوة؟ ئاخؤ ئاورِنةدانةوةي ذني نووسةري كاوردي ئاةمرِؤ ،باؤ اووناة ،لاة ئاةزمووني
ذنطةليَكي كاراي وةك مةستوورةي ئةردةالني و ضادينية خا  ،ثةثسة خان ،لةيي قاسم و ئاماادةيي ئاةو هاةموو كياذ و ذناةي
هةموو ثارضةكاني كوردستان لة ريَزي ثيَشمةرطةي "ثكك" و ضاسيَ بوونيان لة ضياي قةناديل ،لاة رؤذطااريَكي وةك ئاةمرِؤدا،
جيَطةي ثرسيار نة؟ ئايا ذني كورد توانيوويةتي لة سةرضاوة و بنةما كوردييةكانةوة زمانيَك بؤ ثرساي ذناي كاورد دابهايَينَ؟
بة برِواي من ،ئةمرِؤ ذني نووسةري كورد كةمتةرخةمة لة بةردةم كؤمةلَيَك رؤلَي كؤمةآليةتيي و رؤشنةريييدا .كة ئةركي ئاةوة
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بةرجةستةيان بكاتتةوة.
ليَرةدا ئةمن مةبةستم ئةوة نيية كة نابيَ ذنة نووسةريَك "السايي" ثياوان بكاتةوة يان لةساةر ثيااوان بنووسايَ ،ياان هاةموو
كةمتةرخةمن لة راثةرِاندني ئةركةكانياندا.
لةو روانطةيةوة هةتا ئيَستا دياردةي نووسيين ذني كورد لة ذيَر كاريطةريي دةقي ثيااودا دةخووليَتاةوة .هاؤكردي ئةماة
ثاشخان و ثيَكهاتي كؤمةلَطاي كورديية ،نةك الوازيياةكي طةوهاةريي و ئااوةزيي ذن .ئيَاوة دةزانان خاماةي ثيااو لاة ميَاذووي
ئااةدةب و رؤشاانةرييي كورديياادا ،بيَلطااة لااة مةسااتوورة ،تااةواو بةسااةر زماااني كورديياادا زالَااة .لااة ثةفتايااةكاني سااةدةي
رابردووةوة ناوي ذن لة جيهاني زماني كوردييدا لةويَ و ليَرة دةردةكةويَ .هةر بؤية هاةموو دةزاناة ئةمرِؤشاي لةطاةلَ دابايَ
زؤر جار بة بيانؤي جوودا ثياوان بة ناوي ذنان بابةتيان بآل وكردؤتةوة يان لة شاانؤ وبوارةكااني تاردا رؤلَايَ ذنياان بينياووة و
دةبينن .ئةمة

ئاماذةيةكي روونة بؤ ئامادةيي كالَي ذن لة ذياني رؤشنةرييي كوردييدا .وةك و ان هؤكردي ئةمة تااواني ذن

نيية وةك مرؤظيَك  ،بةلَكوو ثيَكهاتي كؤمةلَطاي كورديية ،كة نةريتة كؤنةاوةكان بةسةريدا باآلدةستة .ئةم نةريتة بة هاةموو
جؤريَك ذني دةمكوتكردووة .ئةو كيَشةية هةر تةنيا تايةةد نيية باة ذناي كاوردةوة ،باةلَكوو ذن لاة طشات كؤمةلَطاياةكاني
وةك كورد بةو كيَشةية دةتنييَنةوة .ليَرةدا بواري ئةوةمان نيية دةيان اوونةي ئةو كيذ و ذناة شااضريانةي كاورد خبةيناةرِوو،
كة زؤر ئاشكرا السايي شاضرية ثياوةكان دةكةنةوة .لةوة زياتر هةنديَك لةو ذنة شاضريانة ،بة خؤيان ئامااذة باةوة دةكاةن
ئةو ديَرِة هي فآلن شاضريي "ناودار ،ناسراو و طةورة"ية ،يانيش ،بةشايَك لةواناة ،بيَلطاة لاة شايعر ،لاة وتاار و نووساة ،لاة
ديدار و و تارةكانياندا هةر بة شاضرية ثياوةكاندا هةلَدةلَيَن ،ئةمرِؤ ذناني نووسةر هةن وةك جؤرة خؤبةساتانةوةيةك ديَرِيَاك
لة نووسيين ئةو ثياوة نووساةرة خااوةن دةرويَشاانة دةخةناة نااو نووساينةكانيانةوة كاة ئاةو ديَارِة هةناديَ جاار ناةك هاةر
طوتراوة ،بةلَكوو هي ئةو نووسةرة كوردة

نيية .كةضي ئاةو ذناة نووساةرانة باة دةطماةن باساي شااضري و نووساةريَكي ذن

دةكةن .ئاخؤ ئيَوة سةرجني ئةو دياردة سةرجنكيَشةتان نةداوة؟ ئايا ئةو ويَناندنةي ذني كورد بوختانيَكي ثياوسااالريية ياان
دياردةيةكي سروشتيية؟
ليَاارةدا دةب ايَ ئااةوة جااةخت بكةينااةوة ،ئااةوة هااةر ذنااان نااة "السااايي" ثياااوان دةكةنااةوة ،بااةلَكوو زؤريَااك لااة ثياااوة
قسةنووسةكانيش ،جا بة هةر هؤيةك بيَت ،السايي ثياوة نووسةرة باآلدةستةكان دةكةنةوة ،كة زؤر جار ئةو ثياواناة باةهؤي
زؤر هؤكارةوة ،بايَ ئاةوةي هيَنادة طارنطيش بان" ،طاةورة" دةكريَناةوة .هاةر بؤياة خاةلَكي ئاساايي و زؤريَاك لاة نووساةرة
الوةكان  ،بة هؤي ئةو نةريتة باوة هةراركييةي كة ثوكمي كؤمةلَطاي كورد دةكا ،شةيداي ئةو ناوانة دةبان و وزة و توانسايت
خؤيان فةرامؤ دةكةن .ئةو دياردةية لة هةموو كؤمةلَطايةكاندا ،بة ئاسيت جوودا و كةم و زؤر ،بووني هةية .باةآلم كاورد
هيَشتا ذنطةليَكي نووسةري بةرهةمداري وةرضةرخيَنةري نيية تاكوو بةنة سةرضاوةي بةهرة وةرطرتين نووساةري ثيااو و ذن.
ئةمة قةدةري ميَذووي جيهانة.
سةبارةد بة ثرسياري خاسنيَةتي ذنانة لة دةقةكاني ذني كورددا ،بة راي من ،زؤريَك لة دةقي ذن ليَوانرِيَذة لة تايةة ةناديي و
جيهانةيين ،ئازار ،نةوا ،شادي  ...تادئ رةوانةيَذي ذنانة .هةلَةةتة ليَرةدا باواري ئاةوةمان نيياة ئامااذة باة كاؤي ئاةو دةقاناة
بكةين .ئيَمة بةشيَك لة نووسةري ذاان هةية هةر لة ساةرةتاوة باة ئامادةيياةك لاة خاؤ خةمآلنادن باة ئاازادي بريكردناةوةو
هاتؤتة ناو نووسينةوة .بةآلم هاوكاتيش زؤريَك لة ذاان هةية ،هةروةك لة ثيااوانيش ،خااوةني هايض قساةيةكي خؤياان ناة.
ئةو دياردةية

لة كؤمةلَطاي ئيَمةدا بؤ خويَنةريَكي با

زؤر بةرضاوة .بةجمؤرة ثرسي الساييكردنةوةي ثيااواني باآلدةسات

لة اليةن بةشيَكي ذناني نووساةرةوة ،ثةيوةنادي باة خاودي ريَاذةي ئاماادةيي ذن و ثيَكهااتي كؤماة َلطاي كورديياةوة هةياة.
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كاتيَااك لااة كؤمااةلَطاي ئيَمااةدا ئازادييااة سااةرةتاييةكاني ذن وةك بوونااةوةريَك هيَشااتا بااة دةساات برِيااار و ويساايت ثياااواني
باآل دةستةوة بن ،ئةي ضؤن نووسينةكانيان بيَةةري دةبن لة الساييكردنةوةي ثياواني باآلدةسيت نووسةر؟
لة رووةيةكي ديكةشةوة ،وةك خؤتشت ان دةزانن ،بة هؤي بندةسيت ذن ،لاة تاةواوي رةوتاي ميَاذوودا ،زؤر لاة ذناة نووساةرة
ناسراوةكاني جيهانيش كةوتوونةتة ذيَر كاريطةريي هزرظان و شااضرية ثياوةكاان .ئيَاوة دةزانان ،سايمؤند ديَ بؤظاوار ،ويَارِاي
ياخي بوون و بةهاي نووسينةكانيشي ،ليَ سةرضاوةي بريؤكةكاني ئةو لة بوونطاةرايي ذان ثاؤل ساارتةرةوة هاةلَقووآل باوون.
هةنا ئاريَند ،ويَرِاي رةسين هزرةكانيشي ،ليَ سةرضااوةي جيهانةينيياةكاني دةطةرِيَناةوة باؤ هايدطاةر و ئةرساتؤ .هاوكااتيش
بزاظااي فيَميَنيزمااةكاني ئااةمرِؤ ،بااة تايةااةتي سةرضاااوةي تيااؤريي و هزرةكاااني ئااةو فيَميَنيسااتانةي ،كااة بااة فيَميَنيسااتة
ئاكادميييةكان يان ئينييت/دةستةذيَرةكان ناسراون ،لة تيؤرييةكاني فؤكاؤ ،ديَريادا و...تااد هاةلَقووآلون .باؤ اووناة ،بناةماي
هزرة فيَميَنيزمةكةي يوديت باتنيةر ،كة يةكيَكة لة فيَميَنيستة ئةكادمييية ناسراوةكاني ئةمريكا و كاريطةريشاي لةساةر زؤر لاة
فيَميَنيستةكاني جيهاني رؤذئاوادا هةية ،ثةيوةندي بة بريؤكةي ثةيوةندي دةسةآلد"ي فؤكؤوة هةية.
كةواتة ئةطةر ذناني جيهان ئةوة رةوشيان بيَ ،ئةي دةبيَ ذناني كورد ضؤن بان؟ .كؤلَاةكاني ئاةو طؤشاكردنة وابةساتةيية ،
هااةر تااةنيا ماسااوولكة و داب و نااةرييت كؤمااةلَطاي دةرةبةطايااةتي و باوكساااالري كااورد نييااة ،بااةلَكوو ئااايينيش ،لااة ريَطاااي
ثيكايةتة ميَتافيزيكييةكانييةوة ،خؤيان لاة "هةقيقاةد" يَكاي رةهاادا دةبينناةوة ،رؤ َليَكاي طرنطاي هاةبوو لاة ماناةوةي ئاةو
رةوشةي ذني كورد.
ظينؤ :،باشة دةنطايَا هةياة ثيَاي ئاةوتريَت دةنطاي ذن لاة نااو ئاةدةبي مرؤظايةتيادا  ،ئاياا ئةماة ئةب َيتاة بةهاناةي ئاةوةي
ئةدةبيَك جويَ بكريَتةوة بةنيَوي (ئةدةبي ذن)  ،واتا لة خانةيةكي تايةةتدا ثؤلة بكريَت؟
هةناادريَن :ويَدةضااي سااةبارةد بااة دةسااتةواذةي "ئااةدةبي ذن" ئالَؤزييااةك يااان قةتيساامانيَكي ئايااديؤلؤذي لااة ثيَناسااة يااان
فامكردنييدا هاةبيَ .هةرضاةندة مان لاة ثاةراويَزي طفت وطؤياةكاني تاؤ و ريَكثاؤ و باؤ كردناةوةي ئاساؤيةك باؤ تيَهزرينيَكاي
كراوةتر ،ديداريَكي ذنة نووسةر و فيَميَنسييت فةرةنسي هيَنييَنا سيكسوسيَ بةناوي "شاضرية مةزناةكان شاضرييشان" كارد باة
كوردي و لة ساييت "دةنطةكان" بآلومكردةوة .ليَ ويَرِاي ئةمة

ليَردة هةولَدةدةين لاة روانطاةي خؤماناةوة باة شايَوةيةكي

طشيت و سادة بةشيَك لة بؤضوونةكاني خؤمان بؤ ورووذاندني ئةو بابةتة خبةينة روو .ئةمة ماناي ئةوة نيياة بؤضاوونةكاني
ئيَمة دوا راستيية .ضونكة ئامادةيي ئةو دةستةواذةية لة زماني كورديي و زماني نةتةوةكاني ديكةدا بايَ بناةما نيياة .لةبؤياة
ئاخ اوتن لةسةر دةنطيَك بة ناوي دةنطي ذن لة ناو ئةدةبدا ،نة بة ماناي ثؤليَنكردنيَكي ئايديؤلؤذيية و ناة كةمكردنةوةشاة لاة
بةها و ثايةي ذن وةك مرؤظيَك ،باةلَكوو رةهةناديَكي جوانناساي ياان شايعريانةي رةطاةزيي هةياة .ئاةركي ئاةدةب ساازاندني
جيهانيَك نيية لة بؤتةي دؤطماطةراييدا ،بةلَكوو لة بنةرِة تدا ئةركي ئةدةب ورووذانادني ثرسايار و خولياا دةمةةساتكراوةكان و
دؤزينةوةي جيهانة نةبينراوةكانة .هاوكاتيش مةينيي ئةدةب دةساتثيَوةطرتن و خاةم خاواردني دياوة جوانناساييةكاني ذيااني
مرؤظ و جيهانةكةيةتي .كؤي ئةمانة

الي من "ئةدةبي ذن" رةهةنديَكة بؤ داوةتكردني رةطةزةكةي تار لاة ثيَنااو شاكؤمةند

كااردن و بةرهةمااداركردني بااةهاي رةطااةزة جياوازةكاااني مرؤظايااةتيي و هاوذيانياناادا .لةبؤيااة ،بااة دياادي ماان ،دةسااتةواذةي
"ئةدةبي ذن" رةهةنديَكي جوانناسيي و شايعرييةتي هةياة و ئةماة وادةكاا ئاساؤيةكاني ئاةدةب هةميشاة تاساة و ماةينيي
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ليَ رِاذان و بةناو يةكرت وةربوونيان طةرمرت بيَ .بة واتايةكي تر ،ناوديَركردني "ئةدةبي ذن"  ،ثؤليَنكردنيَكي مرؤظاناةي نيياة،
بةلَكوو روانطةيةكي شيعرييانةي هةية .كةواتة بووني جؤرة دةقيَك بة نااوي "ئاةدةبي ذن" مانااي رةنطايين جيهااني ئةدةباة
نةك "ثاؤليَنكردن و جاوودا كردناةوة" .باة دياويَكي ديكةشاةوة ،ساةير كردناي ئاةو ئةدةباة لاة روانطةياةكي جوانناساييةوة
جؤشااداني ثرسااي ذن و بريكردنةوةيااة لااةو دؤخااةي كااة نةريتااة كؤنااةكاني كؤمااةلَطا و نيَرساااالري رةطرِيَااذي كااردووة و بااة
دةسةآلتةكةشيةوة رةوايةتي بةو ثةراويَزكردنةي ذن داوة.
بة دةر لةمانةي كة و ان ،ئةمرِؤ لة روانطاةي تيؤرييةكاناةوة دؤخاي ئاازاديي ذناي رؤذئااوا لاة هاي ذناي جيهااني ئيسايمي و
كورديش زؤر باشرتة ،كةضي دةربرِيين "ثرساياريَكي ذناناة"" ،شايَوازيَكي ذناناة"" ،زماانيَكي ذناناة" و  ...تااد لاة ثانتاايي
نووسة و ئاخااوتين ئاةدةبي ،رؤشانةرييي و هونةريادا زؤر باة فرةواناي باةكار دةهيَناريَ .لاةوة زيااتر ،ئاةمرِؤ لاة ئاسايت
زانستطايةكاني رؤذئاوا ،بؤ اوونة لة سويَددا بةشيَكي تايةةد بة "جةندةر" يان فيَميَنيازم هةياة كاة دةقاة ئةدةبيياة كاؤن و
نويَيةكاني ثياو و ذن دةكةنة سةرضاوةي خويَندن و بنةماي دارِشتين كؤمةلَطاية ثياوساالرةكان و ويَناندني ذن.
بةآلم لة كاتيَكدا ثرسي ذن لة زماني كوردييدا بؤتة بابةتيَكي بة هةرِميَن .ذناني نووسةر ريَكخراوياان هةياة باةناوي ريَكخاراوي
بةريطريكردن لة ذن و مايف ذن  ،شةرِيَكي زؤر لةسةر دةستووري كوردستان و ثةرلةماني كورد دةكريَ كة طواية وةك ثيَويسات
ذن تياياندا ،بة هؤي ثياوة كؤنثاريَزة دةسةآلتدارةكانةوة ،جوان ئاورِ لة ذن نةدراوةتةوة .ذنان رؤذانة بة دةست ثيااوي ماالَ
و كؤمةلَطاوة بة ثشتيواني نةريت و دةسةآلتةوة هةتكدةكريَ .باشة بؤ هاةبووني ئاةو هاةموو قساة و ريَكخاراو و ناونيشاانانة
بةناوي ذنةوة رةواية ،بؤ هةبووني "ئةدةبي ذن" ئاساايي ناةبيَ؟ ئاةي ئةطاةر ذن لاة روانطاةي تايةة ةندياناةي خؤياةوة لاة
داهيَنانةكةيدا طوزارة لة خةم و مافة مرؤظايةتييةكاني خؤيةوة نةكا ،ئةي باسي ضي بكااد؟ دةماةويَ بنيَايَم لاةو قؤنا اةدا كاة
ذني كورد هيَشتا خاوةني هيض مافيَكي بنةرِةتي خؤي نيية و هيض قانوونيَكي كارا نيياة باة كردةوةياي داكاؤكي لايَ بكااد،
بؤية بووني ئةدةبيَك بةناوي ذن جؤرة كردةيةكي جوانناسيانةية باؤ ئاوةآلكردناةوةي بةشايَك لاةو جيهاناة مرؤظايةتيياةي كاة
ضاوةشةكراوة .من ثيَم واية ذن بة داهيَناني زمانيَك تايةةد بة خؤي ،ويَرِاي شايَوازةكاني تاري خاؤ جةختكردناةوة ،دةتاوانيَ
ئةو سرتاكتوورة دارِيَذراوةي كؤمةلَطاي كوردي هةلَوةشيَنيَتةوة و هاوكاتيش دةتوانيَ خاؤي لاةو ثاةراويَزكردن رزطاار بكااد و
ئةو السةنطيية نامرؤظايةتيية هاوساةنا بكااد كاة ناةرييت بااوي ثيااو باة دذي ئاةو دايهيَنااوة .باة كاوردي دةكاريَ بنيَايَة
دةسااتةواذةي "ئااةدةبي ذن" لااة قؤنااا يَكي وةك ئيَسااتاي كوردسااتاندا ،وةك جااؤرة جوانناساايي و جةختكردنةوةيااةك لااة
ئامادةيي بةهاي ذن لة زماني كوردييدا فامةكةين .لة كاتيَكدا هيَشتا كؤمةلَطاي كوردي ثياو بةرِيَوةي ثاوكمي دةكاا و ذنايش
هيَشتا وةك رةطةزيَكي شووم و بوونةوةريَكي نائاسايي ويَنا دةكريَ ،دةكريَ داهيَناني ذنانة بةيَة وزةيةك بؤ جيَنيةقكردني ئاةو
بونياتة دارِيَذراوة .بةجمؤرة باووني ئاةو دةساتةواذةية دابرِانادني ذن نيياة لاة واتااي مارؤظ باووني ،باةلَكوو ئاوةآلكردناةوة و
ئامادةكردني ئةو دةنطة مرظايةتييةية كة ثياو لة كؤمةلَطاي ئيَمةدا تةنيا بة هي خؤي زانيووة.
ي ئاةدةبي ذناان لاة خانةياةكي جياادا ثاؤلة
ظينؤ :،باشة ئةطةر واية سيفةد و خةسنيَةتةكاني ئاةو ئةدةباة ضاة؟ باؤ دةبا َ
كريَت ،بةمانايةكي تر بؤ ئةبيَ ئةدةبي مرؤظايةتي لةتكةين و بةسةر رةطةزدا دابةشي بكةين؟
هةندريَن :نةك لة ثيَوانةي ئيديؤلؤذييةكانةوة ،باةلَكوو لاة ثيَوانةياةكي شايعريانة و جوانناساييةوة ،خةسانيَةتةكاني "ئاةدةبي
ذن" بريتيية لة طاوزارةكردنيَكي هيَوراناة لاة جيهااني مارؤظئ جؤريَاك لاة ثةيوةنديياةكي هؤطرياناة و طاةرم و طوورِاناة لةطاة َل
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رةهةندةكاني ذيانئ ئامادةيي زمانيَكي ناسكويَذانة لاة ويَنااكردني جيهاناة ناديارةكااني مارؤظ و ماةينيي دؤزيناةوةيانئ باووني
وردةكاريي و ديقتادانيَكي زياتر لة ثياو لة مامةلَةكردن و تيَرِوانة لة بةهاي ئةظينداريي و هاوذيااني مرؤظاةكان و  ...تااد .باة
واتايااةكي رووناارت ،ثياااو لااة دةقةكانياادا ،تاكطةرايانااة بااري دةكاتااةوة و برِيااار لةسااةر ويَناااكردني ذيااان دةدا ،كةضااي ذن لااة
دةقةكانيد ا بة كؤمةلَي و وردةكاراناةتر باري دةكاتاةوة و برِياار لةساةر رةهةنادةكاني ذياان دةدا .ثيااو لاة دةقةكانيادا ،ياةك
ي دةكااا ،كةضااي ذن هاوبةشااانة و بااة دةرب ِريَنيَااك لااة
اليةنانااةي ويَناااي ثةيوةندييااة ئريؤتيتييااةكاني لةطااة َل رةطااةزي ماا َ
دةستثيَوةطرتنةوة ئةو ثةيوةنديانةي لةطةلَ رةطةزي نيَار ويَناا دةكاا .ثيااو باة زماانيَكي راساتةوخؤ و برِياردةراناةي زالَاةوة
طوزارة لة كيَشةكان دةكا ،كةضي ذن نارِاستةوخؤ و بة رةضاوكردني زؤر ئةطةرةوة طوزارة لة خواساتةكاني دةكاا .لاة دةقاي
ثياودا اليةني ماددي زياتر جةختدةكريَتةوة ،كةضي لة دةقي ذندا الياةني وردةكااريي و جوانناساييةكان .ثيااو كاة دةئااخظيَ
هةلَوةستة لةسةر وردةكاريي رةهةندةكاني ذيان ناكا ،كةضي لة ئاخاوتين ذندا ئةو وردةكارييانة طةوهةرين .ثياو بة زماانيَكي
روود دوا ئاماجني خؤي رادةطةيةنيَ ،كةضي ذن دةخوازيَ طفتوطؤ بكاد و  ...تاد ،ئةمة ماناي ئاةوة نيياة ئاةدةبي ذن لاة
هي ثياو مرؤظانةترة يان راسترتة ،بة ثيَ ةوانةشةوة .سةبارةد بة زماني ذناي كاورد رةنطاة قوورساايي ضةوسااندنةوةي دوو
قاتي ئةو بة دةسيت داطريكردني دةرةكي و ناوةكيئ نةتةوةي باآلدةست و نةرييت خيَنيَسااالري كاورد ،باة طشايت كاريطاةريي
هةبيَ لة ديارييكردني ئاراستةي دةقةكاني ...ليَرةوة بووني ئةو خةسنيَةتانة لة دةقي ذني كورد ،هةروةك لة شيَوازيَكي ديكاة
لة دةقي ثياودا ،شتيَكي سروشتة .ئةمانة بةشيَكن لة زماني جياوازي نيَوان ذن و ثياو .لة كن مان ئاةو خةسانيَةتانةي زمااني
ذن دوورن لة روانينة ئيديؤلؤذي و ثياوساالرييةكان ،بةلَكوو بة تيَطةيشنت و رةضاوكردني كؤمةلَيَك هؤكردي لؤذيكي ،فيزيكاي،
روثي و زانسيت .لةوانة ريَذةي هؤرمؤن و دابةشكردني هةسات و ئااوةز لاة نيَاوان ضاةث و راسايت مرؤظادا ،رؤ َليَكاي كاريطاةر
دةطيَرِن لة نةرم و زبري هةسيت مرؤظ و ئاكارةكاني .هةروا فاكتةري مندالَادان و توانااي منادالَ دروساتكردن الي ذن بيَطوماان
كاريطةريي لةسةر هةسداري هةست و جيهانةيين ذندا دادةنيَ.
ليَ سةبارةد بة دوولةتكردن كاة لاة ثرسايارةكةتداية ،ئةماة روانطةياةكي ئؤتؤثيانةياة .ئةطاةر مرؤظاياةتي سايَنتةري هاةموو
روانطةكاني مرؤظ بيَ ،ئةي باشة بؤ جياوازي لة نيَوان نةتةوة ،كؤماةلَطا ،وآلد و  ...تااد لاة ئاراداياة .واتاا ئةطاةر مرؤظاياةتي
بريتيية لة يةكاتي طةوهةريَك ئةي ئةو هاةموو كيَشامة كايَش و شاةرِة ضايية لاة نيَاوان مرؤظةكانادا؟ باؤ اووناة ،باؤ نةتاةوة
باآل دةست و زهليَزةكاني جيهان دان باة رةواياةتي ساةربةخؤيي كاورد ناانيَن؟ وةك طو اان طاوازةرةكردن لاة زمااني ذن ،باة
ي لاة رةهةناديَكي
تايةةتي لة قؤنا يَكدا كة ذن لة كؤمةلَطاي كوردييادا دان باة تواناا ،باةهرةداري و بةهاياةكاني ناانريَ ،دةبا َ
شاايعريانة و رةهةنااديَكي جوانناسااييانةي خةفااةكراوةوة سااةيري بكااةين نااةك لااة روانطةيااةكي ئؤتؤثيانااةوة .ضااونكة ئااةو
"دوولةتكردن"ةي تؤ باسي دةكاةي لاة روانطاةي وشاكةرِؤ و فؤنادةميَنتالي كؤمؤنيساتة باوةكاان دةضايَ ،ناةك رةهةناديَكي
ي نيشاتمانة و زماان و كولتاوور و
ئةدةبي و جوانناسيانة يان ئيدياالنة .كؤمؤنيستة فؤندةميَنتالاةكانيش ثيَياان واياة مارؤظ با َ
جياوازي ثيَويست نيية .الي ئةوان كريَكار بيَ وآلتة و دةبيَ لاة جيهانادا نيشامةن بايَ .ليَارةوة ئاةو روانطةياة لاة رةهةناديَكي
جيهانطةرايي و ميتافيزكييةوة سةيري مرؤظ دةكا ،نةك ئيديالي .ليَ رةهةنادي ئياديالي ئيَماة ئةوةياة ،كاة ذن باة خةمآلنادني
زمانيَكي تايةةد بة خؤي دةتوانيَ رةهةندي جياوازي خؤي وةك جؤرة ئاسؤيةكي جوانناسايانةي نادياار ئااوةآل بكاتاةوة .لاة
ريَطاي ئةو جياوازيية دةتوانيَ رةوايةتي بووني خؤي وةك مرؤظ جةختةكاتةوة .ضونكة ئةوة جياوازيي "ئاةويرت"ي ثيااوة كاة
ناسنامةي ذني رةتكردؤتةوة .باةجمؤرة باة جؤشاداني ئاةو زماناة ئيَساتيَتيكييةي ذن دةتاوانيَ طفتوطؤياةكي دلَكايَش و كاارا
بةرهةمةهيَينَ و بةمة مرؤظايةتييةكي بة نيَرساالريي تةنراو ناضار بكااد دان باة باةها و طرنطاي ئاةودا باينَ .ئيَماة بةوةنادة
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هةولَماناادا رةهةناادةكاني ئااةو جياوازييااة روونةكةينااةوة .دةكااريَ خويَندنااةوةكاني ديكااة بااؤ روانطااة جياوازةكاااني ديكااة
بةجيَةهيَنيَيَن .ليَ دةبايَ ئيَماة ورووذانادني رةهةنادي"ئاةدةبي ذن" وةك باةهاي جيااوازيي و دياديَكي جوانناسايانةي ئياديالي
خبويَنيَنةوة كة ئةمة دؤزينةوةي دوورطة ناديارييةكاني مرؤظة ،نةك ئايديؤلؤذييةكي ئؤتؤثي كاة ئةماةيان تواندناةوةي فارة
رةهةندي و جياوازييةكاني مرؤظة.
ظينؤ :،ئةلَيَن هةموو دةقيَكي ذنانة دةسيت ثياويَكي لة ثشتةوةية ،اونةي زؤرمان هاةن لاة ذناي نووساةر و شااضري كاة لاة
قؤنا يَكي تايةةتي ذيانياندا هةميشة بةوة تاونةار كراون طوايا خؤيان نانووسن ،ثياويَك بؤيان دةنووسيَت ،ئاياا ئةماة راساتة؟
ئةطةر راستة ضؤن؟ ئةطةر نا ،ضؤن؟ واتا كيَ دةنووسيَت؟ يان كيَ بؤ كيَ دةنووسيَت؟
هةناادريَن :هةلَةةتااة بااة دواضااووني ئااةو هااةموو "ئااةلَيَن"ةي تااؤ ئاماذةيااان ثيَدةكااةي ،ثيَويسااتيان بااة ليَكؤلَينااةوةي وةك
كؤمةلَناساي ،ئةدةبناساي ،رةطةزناساي ،ئاماارطريي و  ...تااد هةيااة .ئيَاوة دةزانان ،دةبايَ ئاةو بانطةشاة و بؤضااوونانةي
جظااكيي ،ميَااذوويي و ئااةدةبيان هااةبيَ .ئااةو بؤضاوونانة سةرضاااوةيان لااة كااويَن؟ ئايااا ثيااو بااؤ كةمكردنااةوة لااة تواناااي ذن
سااازيَنةري ئااةو بانطةشااانةية يااان ئااةو بانطةشااانة زةمينةيااةكي جظاااكيي و ئةدةبييانااةي هةيااة؟ راسااتييةكةي هااةر يااةك لااة
ي باة هاؤي ئاةو ذياناة تةنطةباةرةي ذن ،ذن
نووسةري كورد ،كةم تا زؤر ،دةبيَ ئةزموونيَكي لةو ضةشنةي هةبيَ .واتاا دةكار َ
ي .دةكاريَ
ي بؤ ضاككردن و مشتومنيَكردني دةقةكاني ثةناي باؤ ثياوةكاةي ياان هاو ِريَياةكي نووساةري ثيااو بردبا َ
ناضار بووب َ
ذنطةليَك لة ثياو زياتر بؤ دلَنيا بوون لة دةقاةكانيان هاناا باؤ ثيااوان باةرن تااكوو بؤياان باآلو بكةناةوة .ئيَاوة دةزانان هاةتا
ئةمرِؤ ثيااوان زالَان بةساةر طؤظاار و بآلوكراوةكااني كوردييادا .لةبؤياة دواجاار ذناي نووساةر ناضاار باووة باؤ زامنكاردن و
ريَطةداني نووسينةكانيان خؤيان لةطةلَ ثياوة نووسةرة باآلدةستةكاندا باسازيَنن .بة كورتي باآلدةسيت ثيااو بةساةر ثانتاايي
نووسيين كوردي ،شتيَكي روونة .هةر بؤية هةبووني ئةو دياردةية شاتيَكي ساةير و ساةمةرة نيياة .بيَطوماان راساتييةك لاةو
ويَناكردنااةدا هةيااة ،كااة تااؤ ئاماااذةي ثيَدةكااةي .بةهةمااة ثااالَ ،ئااةوة ئااةركي نووسااةري ذنانااة كااة ئااةو ئالَؤزيانااة بؤخؤيااان
روونةكةنةوة .من شايةدثالَي اوونةطةليَك لة نووسةري ذني كوردم ،كاة باؤ نووسايين ثيَشاةكي ياان دةساتكاري دةقاةكاني
هاناي بؤ جؤرة نووسةريَكي ثياو بردووة ،كة بؤ من مايةي بةزةيي بوونة .هةنديَ جاريش من خؤم ئاةو بؤضاوونةم باةو ذناناة
راطةياندووة ،بةآل م ئةو ذنانة ضونكة هةستيان كردووة ئةو نووسةرانة لةناو خةلَكادا ناساراون و هةساتيان داويَنطريياي ئةواناة
بووة ،نةيانتوانييووة طويَ لة من بطرن .ئةو راستيانة شتطةليَك دروساتكراو ناة لاة ذيااني جظااكيي و ئاةدةبي ئيَماةدا .ئيَماة
رؤذانة دةيةينة و لةطةلَياندا دةذين .بؤية ذن نابيَ بة شيَوةيةكي هةستةكي بةرتةكي ئةو بؤضوونانة بداتاةوة ،باةلَكوو دةبايَ
ئةو طرفت و ئةزموونانة بةنة هاندانيَك بؤ بريكردنةوة لة بة ئاطا هيَناني ويست و تواناي خؤيان ،باؤ دةستةةساةرداطرتين ئاةو
واقيعةي كة لةويَدا زماني ثياو برِياردةر و سةرضاوةي باشاي و خراثاي دةقاي ذن دياريادةكا .ئةوةنادةي مان ئاطاام لايَ بايَ،
ئةماة دوورة لااة سااازاندني راسااتييةكي ضاوةشااةكارانة ،زؤريَااك لااةو ذنانااة هااةولَيَكي زؤر دةدةن ئااةو ثياوانااة دةقااةكانيان
خبويَننةوة كة بوونةتة ثالَةواني ئةدةبي كوردي .هاوكاتيش زؤريَك لةو ذنانة هةولَدةدةن كتومات وةك ئاةو نووساةرة ثياواناة
بنووسن كة طواية ثيَوانةي دةقي باآل و جةماوةرين .هةنديَكيان هةر لةناونيشاني دةقةكانياناةوة هاةتا كؤتاايي دةقةكةشايان
بااريتية لااة كااؤثيكردن و وةرطاارتين ديَارِي ئااةو ثياوانااةي كااة خااةلَكي ديكااة دةقااي ئااةو ثياوانااةيان بةسااةر ئاطاااي ئةواناادا
سةثاندووة .ئةمانة و ضةندان طرفيت تر بةشيَك لة سةرضاوةي ئةو تؤمةتةاركردنانةي دةقي ذنن كة تؤ ئاماذةياان ثيَدةكاةي.
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دواجار مةرك نيية ئةو ويَناية بؤ ئةزموون و دةقي هةموو ذني كورد راست بيَ .ئةمرِؤ ضةند ذناة نووساةر هاةن باة زمانيَاك لاة
خؤكرد و رؤشنةريييةكي تؤكمةي خؤيانةوة دةنووسن .لةبؤية كة ،ناتوانيَ بة ئاساني تانة لة ئةزمووني ئةوانة بدا .بةآلم باة
ديويَكي ديكةشةوة ،بة هؤي باآلدةسيت نووسةري ثياو و ثاشخاني كؤمةآليةتي و رؤشنةرييي كؤمةلَطاي ئيَمةوة ،ئاسانة ريَطاا
بؤ ئةو ويَناندنة طشتطريييةي ذن خؤشةكريَ.
ي رةخناةطر هاةن ذناي نووساةر باةوة تاونةاار دةكاةن طواياا هيَنادةي ئةكةويَتاة ذيَار كاريطاةري نووسااةريَكي
ظيناؤ :،هةناد َ
ثياوةوة ،ناكةويَتة ذيَر كاريطةري نووسةريَكي ذنةوة ،من بؤخؤم وةكوو ذن هيَنادةي ناةوال ساةضداوي و ادةالساةمان و باةم
دوايية ئةثيم مستة ااي و ثيَشرت ييعة ضةبا ،ضمارة و مي زياادة و باؤ زؤر ذناي تارم خويَندؤتاةوة ،هاةر ئةوةنادة باؤ
ثياوةكا خويَندؤتةوة ،باشة بؤ هةميشة تؤمةتة ئامادةكراوةكاني لةو ضةشنة هةن بؤ ذن؟
هةندريَن :ئةو "هةنديَ رةخنةطر"ة ذني نووسةري "تاوانةار" نةكردووة ،بةلَكوو ئةو دياردةية الي ذن و ثياويش لاة ئارداياة..
شتيَك بووني هةبيَ ناكريَ بة "تاوانةاركردن" ناوديَر بكريَ" .تاوانةار كردن" كاريَكة كة هةلَةةسرتاوة و دوورة لاة راسايت .تاؤ
ثيَم بنيَيَ ،ئةوةندةي ذني نووسةري كورد لة ذيَر كاريطةري نووساةراني ثياوانادان هيَنادة لاة ذيَار كاريطاةري ذنااني نووساةري
كوردن؟ تؤ خؤد لة كؤي ئةو ناوانةدا ،نااوي ذنيَكاي كاوردد ناةهيَناوة .ئاياا ئةماة ماياةي ثرسايار نيياة؟ ئااخؤ تاؤ دةزاناي
نووسةريَكي ذني وةك ئةثيم مةنسوور ،يةكيَكة لة جةربةزةترين ذنة نووسةري كورد؟ بة راي من ،لاة ثةفتاكاناةوة ،ئاةثيم
مةنسوور هاورؤذطاري نةوال ساةضداوي لاة ضاريِؤك و نووساينةكاني ،باؤ اووناة ،لاة كؤضاريِؤكي "ثارد" دا ئاةو ثرسايارانةي
وروذاندووة كة هاةتا ئاةمرِؤ لاة ئاارادان .هاةر بؤياة باة باةراورد لةطاةل رةوشاي كؤماةلَطاي ميسار ،ئاةثيم مةنساوور زؤر
جةرباةزةترة لاة ناةوال ساةضداوي .ضااونكة ئاةثيم لاة ثةفتايةكانادا كاتيَاك باسااي ئاازادي ذن و لةواناة ئاازادي سيَكسااي
ورووذاند نووسةرة ذنةكان لة ثةجنةي دةستيَك تيَنةدةثةرِين .هاوكاتيش ئةو هيض ثشتيوانييةكي نة لاة رووي قاانووني هاةبوو
نة لةناو نووسةرانيش .لةوة

زياتر ،ويَارِاي ئاةوةي ئاةثيم رضةشاكيَن باوو ،ئاةو ثرسايارانةي ئيَساتا ذناي كاورد ساةرقالَة

ثيَيانةوة ،ئةو لة ثاةفتا و هةشاتاكاندا ورووذانادبووي ،كةضاي ئيَساتا ذنيَاك نيياة لاةو ذناة نووساةرانةي كاة بةختاةوةرن باة
السااييكردنةوة و ثةساانداني ثياااوة باآلدةسااتةكان ،نااةك هااةر بااة وتاريَاك ستايشااي ئااةثيم بكااةن ،بااةلَكوو بةشداريشاان لااة
ناوزرِاناادن و فةرامؤشااكردني .ماان دةزا نااةوةي داهاااتوو لااة بااةهاي ئااةو ذنااة تيَدةطااةن .دةشاازا ذنااة خاااوةن ريَكخااراو و
نازطرياوةكان الي ثيزبي كوردي ،ثةز ناكاةن دان باة دةستثيَشاخةريي و رضةشاكيَين ئاةثيم مةنساوور بنايَن .دةخاوازم ذن
خؤيان بةنة خاوةن ئةو كارة .ليَرةوة لة جياتي ذني كاورد ،ساتاييش و ساآلو باؤ ئاةثيم دةنيَارم .برِواشام واياة ثةخشاان و
نووسينةكاني ئةثيم لة ثةفتايةكان و ئيَستاشدا ،دابرِانيَكة لة نووسيين ميَينةي كوردي .بة كورتي هاةموو ئاةو نووساينانةي
ئااةمرِؤي ذنااي كااورد كااة بااة بةشايَكي زؤريااان بااة بااةراورد لةطااةلَ ئااةو سااتةمةي ليَيااان دةكااريَ ،هيَشااتا لااة زمانااة خااورد و
جةربةزةكةي ئةثيم تيَثةرِيان نةكردووة .ليَرةدا بوارمان نيية لةوة زيَرت لةسةر ئةثيمي سةرجنكيَش ،ذنيَكي بة كردة باويَر،
ناويَزة بدويَة ،ليَ ئةركي ئاورِدانةوة لة بةهاي نووسة و شيَوازي تيَهزريين ئةثيم بؤ دةساتة خوشاكة باة ئةمةكاةكاني ئاةو
جيَدةهيَنيَم.
بةهةمة ثالَ ،ئةو نووسةرة ناوبراوانة بة جؤريَك لة جؤرةكان يان السايي ذناني رؤذئاوايان كردؤتاةوة ياانيش الساايي ثيااوان.
واتة سةرضاوةي بؤضوونةكاني ذنة نووسةريَكي وةك نةوال سةضداوي ،لة بنةرِةتدا دةطةرِيَتةوة بؤ روانطةي بزاظاي فيَميَنيساتة
ضةثرِؤيةكاني رؤذئاوا و كؤمةلَطا دميؤكراتييةكان .ميسر هةتا ئةمرِؤ
دةستةبةر كردبيَ .لةوة

ئةو كؤمةلَطاياة نيياة بناةما ساةرةتاييةكاني ماايف ذناي

زياتر ،لة هةشتاكاندا نةوال سعداوي بة راشكاوي داكؤكي لة سياساةتي رذيَميَكاي ديكتااتؤري وةك
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ساةدام دةكاارد .ئةمااة بااة بياانؤي دةسااتيَوةرداني دةسااةآلتي رؤذئاااوا و ئااةمريكا باوو لااة كااارة منيهورِييااةكاني رذيَمةكااةي
سةدامدا .دةمةويَ بنيَيَم نةواليش وةك ثياوة رؤشنةرييية باآلدةستةكاني جيهاني ضةرةب لة ثيَناو "ضروبة"دا باة ئاطاا و بيَئاطاا
كةوتة داوي ثشتيوانيكردني رذيَمةكةي سةدام.
هةرضؤنيَ بيَ ،وةك لة وةآل مي ثرسياري ثيَشوودا و ان ،بووني ئةو ويَناية لةسةر ذن ،كاة باة طشايت الساايي ياان دةكةويَتاة
ذيَر كاريطةريي نووسةراني ثياوةوة ،دياردةيةكة باووني هةياة .هاوكااتيش بةشايَك لاة رةواجاي ئاةو "تؤماةتةار"كردناةي ذن
دةطةرِيَتةوة بؤ باآلدةسيت ئةو جيهانةينييةي كة برِواي بة توانسيت داهيَنان و سةربةخؤيي ذني كورد نيياة .ئةماة راساتييةكة
دةبايَ ناوةنادي رؤشاانةرييي كاوردي باة ذن و ثياااوةوة طفتوطاؤي ئااوةآل و هةمااة رةهةنادي باؤ بكاااد .هاوكااتيش بةشايَكي
دةطةرِيَتةوة بؤ جؤريَك لة سسيت كار و تواناي جؤشدان و خؤ كؤكردنةوةي ذني كورد لة بزاظيَكي خاوةن بةرنامة و ئاماجنادا.
ليَ كيَشةيةك لة زماني رؤشنةرييي كوردييدا هةية ،بة زمانيَكي راشكاو و بةلَطةدار و ئاوةآل طؤ ناكا ،بةلَكوو هةميشة باؤ خاؤي
دةثةيظيَ ،بة ثيَض و ثةنا و خود/سؤبذةيي دةثةيظيَ .نووسةري كورد باة زمانيَاك دةدويَ ،كاة زماانيَكي قاو ادارة .باة تاناة و
تةشةر باسي بابةتةكان دةكائ هيَندةي طشاتطرية هيَنادة باة وردي ثةجناة ناخاتاة ساةر سةرضااوةكان .ئاةو زماناة هاةلَطري
دةستنيشانكردني ئاراستة و ئاكامطرييياةكي بةرهةماداري نيياة .ئاةو زماناة راساتةخؤ لةساةر بنةماياةكي لاؤطيكي ناثاةيظيَ،
بةلَكوو دؤطمايي بؤ خؤي دةدويَئ ئةو زمانة هاةلَطري ماةينيي طفتوطاؤ و طاويَطرتن لةطاة َل بةرانةةرةكاةي نيياة ،باةلَكوو تاةنيا
طويَي لة خؤيةتي و هةولَدةدا خؤي بةسةر بةرانةةردا بساةثيَينَ .لةبؤياة ئاةو "تؤماةتةار"كردناناة لةساةر ذن طشاتطريين .تاا
ئيَستا نة نووسةراني ذن و نة نووسةراني ثياويش وتار و ليَكؤلَينةوةيةكي ميتؤديكي و زانسيت ساوودمةندي لةساةر ديااردةي
الساييكردنةوة و كاريطةري دةقي ثياو بةسةر نووسيين ذناةوة نةنووسايوة .ئاةوةي هةياة تاةنيا لاة ئاسايت طازانادة و قساة
طؤرِينةوة لة نيَوان نووسةري كورد لة دانيشتنةكاندا تيَثاةرِي ناةكردووة .ئاةو ئاساتةنطة هاةر تاةنيا بةناد نيياة باة ثرساي
الساييكردنةوةي ذن ،بةلَكوو الوازيية كؤي ئاستةنطةكاني ديكةي رؤشانةرييي كاوردي دةطريَتاةوة .دواجاار دةكاريَ بثرساة:
ئايا ذن ئةوةندةي سوودي لة دةقةكاني ثياوان وةرطرتووة ،هيَندة سوودي لة دةقةكاني ئةو نووسةرة ذنانةي كاة ئاماذةتاان
ثيَكردووة وةرطرتووة؟ يان ئ يَوة ضةند نووسينتان لةسةر بةهرة و بةرهةمي نووساةري كااراي ذناي كاورد نووسايوة؟ ياانيش
ئيَوة خؤتان ضةند ليَكؤلَينةوةي ساةرنج كيَشاتان خويَندؤتاةوة كاة ذناة نووساةريَكي كاورد لةساةر ذناة نووساةريَكي كاوردي
نووسي بيَت؟ دواجار ئاخؤ ئةو "تاوانةار"كردناةي ذن باة السااييكردنةوة ياان كاريطاةر باووني باة ثيااو ،تاةنيا هةلَةةسانت و
بةردةوامي دةمكوتكردني ذنة ،بة واتايةكي تر ،ئةو دياردةية بةشيَكي لة راسيت تيَدا نيية؟
ي لةو تاوانانةي تر طوايا هيض ذنيَك هةتا ئيستا نةضووة لةساةر ذنيَكاي نووساةر ياان شااضري بنووسايَت ،ماةهاباد
ظينؤ :،يةك َ
كتيَةيَكي لةسةر شيَركؤ نووسيوة ،ثيَي ئةلَيَن بؤ نةضووة لةسةر ذنيَك بنووسيَت؟ واتا ذن نيية لةسةر ذن بنووسيَت! بؤ؟
هةندريَن :هؤكردي نةبووني دياردةي كةمي نووسيين ذني كورد لةسةر دةساتة خوشاكةكانيان ،بةشايَكيان باؤ ئاةو فاكتاةر و
لةمثةرانة دةطةرِيَنةوة كة لة بةرسظي ثرسيارةكاني ثيَشوودا ،باة كاورتي ،اايشامان كاردن .لايَ هاوكااتيش نووساة لةساةر
نووسةريَكي باآلدةست و ناسراو ،بة تايةةتيش لة ذياني كوردييدا ،ئةطةر هةلَطري بةديار خساتين هايض نادياريياةك ناةبيَت لاة
دةقي ئةو نووسةرانةدا ،بيَلطة لة هةولَي خؤناساندن و خؤشريين كردن ،هيض بةهايةكي ديكةي بؤ زماني كورديي نيياة .ئيَاوة
ي لةوة بة ئاطاا بان ،دياردةياةك هةياة الي نووساةري ذن و ثيااوي كاورد ،ئاةويش ئةوةياة تاةنيا لةساةر ئاةو نووساةرانة
دةب َ
دةنووسن كة ثيَشوةخت ثسوولَةي "طةورة" و "تاكة داهيَنةر"يان ثيَدراوة .جا زؤرينةي ئةو نووسينانة تاةنيا ثةساندان و
دووبارةكردنةوةي ئةو قسانةن كة ثيَشرت طوتراون .واتا طوتنةوةي ئةو شتانةن كاة طاوتراونئ اايشاكردنةوةي ئاةو شاتانةن
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كة ثيَشرت بة بيَتامييةوة اايشكراون .بة كورتي دؤزينةوةي هيض نهيَنييةكي ديكة نة .ئاةم دياردةياة لاة زمااني كوردييادا
دريَذةدانيَكاة لاة ناةرييت خيَالَ .ناةرييت خيَالَ ئةوةياة لاة خؤياةوة باة سااةرؤك خيَنيَةكاةي هةلَادةدا .ئااةو زماناة توانااي نييااة
روانطةكاني بطؤ ِريَئ بؤ خؤي بويَري نيية لاة دةقاي نووساةريَكي نةناساراودا جيهانيَاك بدؤزيَتاةوة كاة رةنطاة زؤر ناويَرت و باة
بااةهاتر بايَ لااة دةقااي ئااةو نووسااةرة باااوة .ئااةو جااؤرة نةريتااة لااة زمااان ،مااةينيي وابةسااتةيي واينييَاادةكا جيهانااةكاني ديكااة
فةرامؤشةكاد .ليَرةوة كاتيَك ذنيَك بةناوي وشياريي و ليَكؤلَينةوة لةسةر دةقي ئةو نووسةرة "ناسراو"اناة دةنووسايَ ،خاؤي
لة خؤيدا ئةو ذنة دةبيَتة بةرهةمهيَنةري هةمان ئةو نةريتة بة ئؤباذةكراوةي ذن .باة كاورتي بةشاداري دةكاا لاة ئااوداني ئاةو
باخ ةيةي كة شيعري كوردي وةك هاوردة/ميتافؤريَك لةساةر ذن دايهنيَنااوة .باةجمؤرة ئاةمرِؤ ،باؤ اووناة ،نووساة لةساةر
دةقيَكااي ش ايَركؤ بيَكااة ،،ئةطااةر نووسااةريَك خاااوةني بيَةااةري ب ايَ لااة رامااانيَكي تايةااةد و جياااواز و نااةطوتراو ،بيَلطااة لااة
كةلَةكةكردني طوتراوةكانئ لة خؤ اايشكردنئ لة دارِشتين ئةو شيَوازة ضةقيوة ،هايض بةهاياةكي تاري ناابيَ .باا ئاةوة باة
را شكاوي ب َنييَم ،ذن لة دةقي بةرهةمي شيَركؤ بيَكاة ،و هاوويَنةكانيياةوة ،زؤر راشاكاوانة دريَاذداني ناةريتيَكي بااوي شايعري
كوردييةئ واتا بة زمانيَكي نويَ جؤرة بةردةوامييةكة لة نةرييت شيعري فؤلكنياؤري و زةرةكاي كاورديئ لاةو نةريتاةدا ذن وةك
هاوردةيةك ويَناي طولَ و طولَزاري باخ ةئ ميوة و ميوةجاتي باة ضايَذ و رةنطااورةنا ويَناادةكريَ .ئاةم تيَطةيشاتنةي منايش
تانة و تةشةر نيية لة دةق و خودي شيَركؤ بيَكة ،و هاوويَنةكاني ،بةلَكوو مةبةستم ئةوةية ،ئاةوة جيهانةيياةكي سروشاتيية
كة لة ذياني كؤماةلَطاي كوردييادا زالَاة .لاةو كؤمةلَطاياةدا كاة هاةتا ئيَساتا ذن و ثيااو هااويَر كاراون و هاو ِريَياتياةكي ئاازاد و
بةرابةريي دةطمةنة و ذن بوونةوةريَكي نائامادةية لةسةر سةكؤي ذيان و  ...تاد ،ئايرت باووني ئاةو ويَناندناة دةبيَتاة شاتيَكي
زؤر ئاسايي .مرؤظيش كة نةيتواني بة ئازادي ب يَتة ناو جيهاني يةكرتةوة ،ثيااو و ذن ناةتوانن باة ئااوةآليي طفتوطاؤ بكاةن و
تيَكةلَ بن ،ئيرت ناتوانن لة ةريزةكاني رزطار بن.
ليَ رةنطاة كاةمي ئاةزمووني دةقاي ذن و باآل دةسايت فارةي دةقاي ثيااو لاة زمااني كوردييادا و ضاةندان فاكتاةري تاري لاةم
ضةشنانة ،هؤكرديَك بن بؤ ئةوةي ذن لةسةر ذن نانووسن .ئاةوةؤان لاة يااد نةضايَ ،نووساةري ذناي كاورد ،وةك ثيااو ،زؤر
كةيفيان بة يةكرت ناييَ .ئةو خةسنيَةتة

لة بنةرِة تدا هاي نووساةري ثيااوة و ذنايش لةبةرانةاةر ياةكرتدا دريَاذةي ثيَادةدةن.

وةك من بزا  ،زؤريَاك لاة ذناي كاورد ركةبةراياةتي لةطاةلَ ئاةو ذناناة دةكاةن كاة هةساتدةكةن كاارا و بةرضااون ياان جاؤرة
روثييةتيَكي ديكتاتؤريان هةية ،هةرةوةك ثياوةكان ،ثةز دةكةن بة ،خؤيان بةنة ثالَاةوان و ساةرؤكي خاةباد و بةرهاةمي
ذنئ سيمةوولي رضةشكيَين .كاتيَك ذنيَكي تر دةردةكةويَ دةست دةكةن بة ركةبةرايةتي لةطةلَيادا .ئاةوة "تاوانةااركردن"
نيية ،بةلَكوو دياردةيةكي باوي ناو نووسةري كوردة .بةجمؤرة ئةو هؤكاراناةن وادةكاةن ذن كاةم ذن بنووسايَ .ئةماة وةك
طو ااان ،خةس انيَةتي كؤمةلَطايااةكي نةطةااةتي وةك كوردسااتانة ،كااة بةهايااة جوانااةكاني خااؤي هةرزانفرؤشااكردووة و تواناااي
داهيَناني ئيَتيكيَكي بة كؤمةلَي نةتةوايةتي و بةهاطةليَكي جواني نويَشي نيية.
ظينؤ :،زؤر لة رةخنةطران ذني نووسةري كوردو بةتايةةد شاضري بةوة تاوانةار دةكةن كة طوايا خاوةني كةساايةتي ئاةدةبي
سةربةخؤي خؤي نيية ،باشة تاؤ بنيَيَاي ئاةوة ثةيوةنادي باة سايتةمي كؤمةآلياةتي ساةقةتةوة ناةبيَ ،تاؤ بنيَيَيات بنةماياةكي
ثةروةردةيي ئاييين و كؤمةآل يةتي دواكةوتووي نةبيَ؟ يان ثيَت واية ذني شاضريي كورد خاوةني ئةو كةسايةتية بيَ ،تؤ خاؤد
هةست ئةكةيت ئةو كةسايةتية سةربةخؤيةد هةية وةكوو ذنة شاضرييَكي كورد؟ خةسنيَةتةكاني ئةو كةسايةتية ضة؟
ئةطةر ذن تةواو ذنانة بنووسيَت ،بةو شيَوةيةي بيةويَت وةكوو ئادةميزاد طوزارشات لاة خاؤي بكااد ،هاةر باةوة تاوانةااري
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دةكةن كةوا السايي ثياو دةكاتةوة ،ئايا ئةمة كيَشةي موتةلةقية ،يان رةخنةطر يان كيَشة هيَشتا الي ذنة؟
هةندريَن :لة يةكاتدا ئةو ويَناكردنةي لةسةر ذني شاضري هةية ،ثةيوةنادي باة طشات ئاةو هاؤكرد و فاكتةراناةوة هةياة كاة تاؤ
ئاماذةد ثيَكردوون .لة اليةكةوة ،هيَزيَكي كاراي نةريت و ئاييين هةية هيَشتا بة ثيَوانة قةتيساماوةكانةوة لاة ذن دةرِوانيَات،
بةمة لة هةموو توانايةكي سةربةخؤ و دةهيَنةرانةي ذن بة طومانة .لةبؤية كاتيَك ذنيَك دةردةكاةويَ زوو باةو ثوكماة ثاازر
بةدةستانة طةمارؤي دةدا .تؤ دةزاني ئةو ثوكمانة لة كؤمةلَطاي ئيَماةدا ثشاتيوانييةكي باةهيزي كؤمةآلياةتيي و ئااييين و
سياسيشي هةية .لة اليةكي ديكةشةوة ،هؤكرديَكي طرنا لة مانةوة و باآلدةسيت ئةو "تاوانةار"كردنانة ثةيوةندي بة ئاسايت
ضاالكي و كردةي بة كؤمةلَي ذني كوردةوة هةية .ئيَوة دةزانن كولتووري كاري بة كؤماةلَي و الوازي لاة ئؤرطاانيزةكردني وزة
و تواناي مرؤظطةل الي مرؤظي كورد دياردةيةكي زؤر بةرضاوة .ئةمرِؤ ذني كورد ،كتومت وةك ثياوة نووسةر و سياساييةكان،
ثةر

و بآلون ،هةر يةكة و بة شيَوةيةك ثالَيان بةو ثيزباناة داوة و خاةريكي كاؤنفرانس و خاؤ اايشاكردنن لاة تيَظيياةكاني

ثيزبدا .هاوكاتيش هةتا ديَ زةبر و زةنا لة دذي ذن لة كؤمةلَطاي ئيَمةدا ئاالَؤزتر و درِنداناةتر دةبايَ .ليَارةوة ذناان خؤياان
بةشيَكن لة ثةرةدان بةو رةخنانةي كة ليَيان دةطرييَ .هةنديَك جار ذن لاة ثيااوان باشارت تؤماةد باؤ دةساتة خوشاكةكانيان
دروست دةكةن .لاةوة زيااتر ،ئيَاوة ساةرجنتان داوة ،ئاةمرِؤ ذن خاؤي ئاةو دابةشاكارييةي لاة نيَاوان "ئاافرةد" و "ذن"
ي ئةو دابةشكارييةي لاة نيَاوان ضاةمك و وشاةكان دروساتكرد و كايَش تاوانةاارة لاة باة
"بةختةوةر"انة ثيادة دةكا! باشة ك َ
سياسةتكردن و بةردةوامداني؟ ئاخؤ ئةو "تاوان"ة هةموو خةتاي ثياوة؟ ئةي ئةوة نيية ذناة دةمرِاساتةكاني كيَشاةي ذن
خؤيان بة ئازادي ئةو دابةشكاريية قوولَدةكةنةوة؟ خؤشي لةوةداية هةنديَ ذن هةتا لة ئاةوروثا باوون و جمطيَازي سياساييان
بة الي ثيزبي سةوزدا دةشكايةوة ،هةر دةستةواذةي ذنيان بةكارد دةبرد ،كةضاي كاتيَاك ضاوونةوة و الي ثيزباي زةرد ،باة
كؤمااةلَيَ مةرجااةوة ،سااووكةلَة ئيشايَكيان دةسااتكةود ،ئاايرت نااةك هااةر دةسااتةواذةي ذنيااان لااة نووسااة و ئاخاوتنااةكانيان
توورِهةلَدا ،بةلَكوو دةستيان كرد بة تيؤراندي دةستةواذةي ئافرةد .بة ثيَ ةوانةشاةوة .هاةروةك كيَشاةي ذن بارييت بايَ لاة
دةسااتةواذةكان .ئةمااة خااؤي تراذيايةكااة لااة تراذياادياكاني ذياااني ذنااي كااورد .ئااةو اوونانااة

داب ارِاو نااة لااةو ويَناااكردن و

رةخنانةي كة لةسةر ذني شاضريدا هةية .بة ديااردة باووني كيَشاةيةك ياان تةنطذةياةك ،بناةما و هاؤكردي باةهيَزي هةياة لاة
كؤمةلَطايةكاندا .ضارةكردن و دابرِان لة و كيَشة يان تةنطذانة ،بيَ ليَكؤلَيَنةوة ،طفتوطؤ ،خةباتي فرة ضةشن مةيسةر ناابن .لايَ
ئةوة الي ئيَمة زؤر سةختة ئةو ثرينسيثة بةنةرِةتيانةيةئ تاؤ نااتواني طفتوطؤياةكي بةلَطاةدار و ئااوةآل و هيَاور لةساةر كيَشاة
ضارةنووسازةكاني ذيان و ئايندةي كورد بكةي .هةر ضةند بكؤشي ،دواجار خؤد لة شةرِدا دةبينييةوة.
ليَرةوة مانةوةي ئةو طرفتة نةطؤرِانة ثةيوةندي بة نةبووني هيَزيَكي كاراي رؤشنةرييي و كؤمةآليةتي خاوةن طؤرِان هةياة .تاؤ
ثيَم بنيَيَ ،ئةمرِؤ ئةو هةموو ريَكخراوةي ذنان/ئافرةتان هةية ،ئةي بؤ ناتوانن زجنريةيةك تةوةري فرة رةهةند و تؤكمة لةساةر
ئةو ثرسة بنةرِةتيانةي ذن بكةنةوة؟ ئايا نةبووني ئةو ئةو ضاآلكيية طرنطانة ،خاةتاي ثياواناة ،ياان كةمتةرخاةمي و ثاةرد و
بآل وي ذنة نووسةر و ريَكخراوةكانيان؟ تؤ بينيوتة لة كؤمةلَطايةكي وةك كوردستاندا كة رؤذانة دةيان تاوان و هةتكردن باة ذن
و مرؤظي كورد دةكريَ  ،كةضي ذني كاورد ناةيتوانيووة دوو خؤثيشاانداني بويَراناة و رضةشاكيَن راثاة ِر َيينَ؟ تاؤ لاة وتاريَكتادا
باسي ئةوة دةكةي ،كة طواية لة ئةوروثادا بزوتنةوةي فيَميَنيسيت بةرةو نةمان دةضيَ يان وةك ثيَشان نيية ،تاؤ دةزاناي لاة
وآلتيَكي وةك سويَددا ،لة ماوةي ساالَيَكدا ضااآلكي و نارِةزايياةكاني بزاظاي كؤمةآلياةتيي و ذناان لاة باواريي ئاماادةيي ذن لاة
ئاسيت بة ِريَوةبةر لاة كؤمثانياا بازرطاانيي ،باة ِريَوةبردني شاانؤ و تيَظاي و ضاةندان باواري تاردا زؤر طؤرِانكارياان دروساتكرد.
لةوة

زياتر ئةوة خةباتي ذناني سؤسيال دميؤكراتةكان بوو كة ئةمسالَ ثيزبةكةيان ناضار كرد مؤنا سالة بكةناة ساةرؤكي
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ثيزبةكااةيان .لااة ئااةوروثا ذن بةردةوامااة لااة خااةباد و ساااآلنة كااةم و زؤر ريَفااؤرمي بااا لااة ئاساايت دةسااةآلد و مافااة
مرؤظايةتييااةكان دةسااتةبةر دةكااةن .ل ايَ الي ئيَمااة هااةر قسااة و زؤركردنااي ريَكخااراوي سااةيري ب ايَ بةرنامةيااة .ئااةو كااارة
رووكةشانة ناتوانن بةشيَك لةو ويَنا نيَطةتيظانة لةسةر ذن سووك بكةنةوة.
ظينؤ :،جوانرتين شاكارةكاني نزار قةبةاني ئةوانةن لةسةر زماني ذن نووسيوني ،جوانرتين دوو كتيَ (ئةثيم مساتة ااي)
(بريةوةري جةستة) (شنيَةذاني هةستةكان) كة لة هةردووكيدا لةسةر زاري ثالَةوانيَكي ثياوةوة قسة دةكاد ،باشاة بؤضاي باؤ
نزار قةبةاني ئةوتريَ داهيَناني كردووة ،كةضي لةوانةية بة (ئاةثيم مساتة ااي) باوتريَ الساايي ثيااو ئةكاتاةوة ،ياان ئاةوة
بابةتيَكي ترة؟
هةندريَن :راستت دةويَ من نة ئةو كتيَةةي نزار قةبانيم خويَندؤتةوة و نة هي ئاةثيم مساتة اايش .لةبؤياة لاة بارمادا نيياة
بةرِةظانييةك يان رايةك سةبارةد بة طرنطي و ناطرينطي ئاةو دوو كتيَةاة دةربائِم .هاوكااتيش مان ناازا خويَناةراني ضاةرةب
سةبارةد بةو دوو بةرهةمة ضتؤ هةلَسةنطاندنيَكيان هةبووة و هةية .تؤ

دةبيَذي "لةوانةية باة (ئاةالم مساتة ااي) باوتريَ

السايي ثياو ئة (دة)كاتةوة" .كةواتة ئيَمة ناتوانة لةسةر رايةك بثةيظة كة دلَنيانة يان لةسةر "لةوانةياة" ثشات ئةساتوور
بة .ليَ من لة خةمي تؤ فامدةكةم .وةك لة ثيَشرت ئاماذةمان ثيَكارد ،ئاةو ت َيرِاماناة لةساةر داهيَنااني ذن ئامادةيياةكي زالَاي
هةية .ئةو طرفت و بؤشايية هةر لة زماني كوردييدا نيياة ،باةلَكوو لاة زمااني ضاارةبيي و بطارة زماناة جيهانييةكانيشادا لاة
قؤنا يَكةوة بؤ قؤنا يَكي ديكةوة لة ئاسيت جاوودادا ئاماادةيي هاةبووة و هةياة .باة بؤضاووني مان ،بةشايَك لاةو خةسانيَةتي
تؤمةتةار كردنة لة الي رةطةز ،نةتةوة ،و طرووثي باآلدةستةكانةوة جؤريَكة لة مةينيي رةطةزثةرساتيي ياان باوون باة خااوةن
دةسةآلتيَكي رةها .هاوكاتيش طرفيت رةتكردنةوةي رةطةزة جوودايةكان يان قةدةر ناةيارةكان لاة الياةن هاومرؤظةكانيياةوة
دةطة ِريَتةوة بؤ خودي تار ،لةبةرانةاةر جياوازيياةكاني ئاةوايرت ياان ترساي فارة دةنطياي و فارة رةهةنادي ذياان .مارؤظيش
بوونةوةريَكة ب ة نةريت و شيَوازةكان خدوو دةطرنئ واتاا ثيااو راهااتووة باةوةي كاة ذن لاة بندةسايت ئاةودا بايَئ ذن نةب َيتاة
خاوةن بةهايةكي وةك خؤي .ضونكة لة يادةوةرييةكي دووري ثياودا ذن مولَكي ئةو بووة .هةروةك مرؤظاياةتي باةوة خادووي
طرتووة طيانةوةر و بالَندةكان لة مالَةكةيدا مالَي بكاد.
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ضةمكي كولتوور و كولتووري كورديي
ئامادةكردني :ئةرسةالن مةمحود
ئةم ديدارة لة طؤظاري "هةنار" بآلوكراوةتةوة.
مةبةست لةكولتور ضايية ،كولتاوري كاوردةواري ضالؤرة رِةنطدانةوةياةكي ئاةريَين و ناةريَين بةساةر ئاالَوطؤرِة مةضناةويي و
كؤمةآليةتييةكانااةوة هااةبووة و هةيااة ،كوولتااور ض رِؤل و كاريطةريااةك لةضااةثاندن و سااةركوتكردني كةساايَيت تاااك يااان
بةثيَ ةوانةوة دةطيَرِيَت ،ئةمانة و ضةند اليةنيَكي تري ثةيوةنديدار بةو بوارة با لة هزر و خويَندنةوةي هةندريَن-ةوة بارِوانة
و بزانة ئاخؤ ويَرِاي خستنة رِووي ئةو ثرسيا رطةلةي سةرةوة ئاخؤ كورد خاوةني كولتووريَكي هاوبة و جيَطرين ياا ئاالَؤز و
فرةضةشن؟
هةندريَن :بةر لةوةي لةمةرِ ثرسي كولتووري كوردييدا بثةيظة ،بة ثيَويسيت دةزا  ،بثرساة :ئااخؤ مةبةساتمان لاة كولتاوور
ضايية؟ طاةلؤ خاودي كاورد ،ض لاة راباردوو و ض لاة ئيَساتادا ،لاة ئاسايت زانساتييةوة ،باؤ اووناة ،لاة روانطاةي جظاكناساايي
(سؤسيؤلؤذيي) ،كولتوورناسيي ،خةلَكناسيي (ئةنرتؤثؤلؤذيي) و ...تاد ثيَناسةطةليَكي بؤ كولتووري خؤي كردووة ،تاكوو لاة
ديدي ئةو خويَندنةوانةوة بتوانة راظةيةك ثيَشةكة

بكةينةوة؟ ئايا كورد لة هةموو بةشةكاني كوردساتاندا "كولتاوور"يَكاي

هاوبةشي هةية؟ بةجمؤرة من كة رووباةرِووي ئاةو ثرسايارة ئيَاوة دةياةوة ،يةكساةر ئاةو ثرسايارانة و ثرسايارطةليَكي لاةو
ضةشنانةم لة ال دروست دةبن .ضونكة ئةوةندةي من بزا  ،لة بواريي رؤشنةرييي كورديي و بة تايةةتيش لة بواري زانساتطادا
راظةطةليَكي ئةوتؤمان نيية كة لة روانطة و ميتؤدة جياوازةكانةوة كولتووري كورديان ثيَناسة كرد بيَت .ئاشاكراية لاة ئاسايت
زانستة مرؤييةكاني رؤذئاوادا لة هةر يةك لة قؤنا ة جياوازةكان ،ثيَناسة و خويَندنةوةي جياواز بؤ كولتوور كراوة.
لةو روانطةيةوة ناضارين ئاماذةيةكي ضرِ و خيَارا باةو ثيَناسا ة و راظاة جياوازاناة بكاةين كاة لاة باواري زانساتطا و رؤشانةرييي
رؤذئاوادا لة ئارادان.
رةنطة ضةمكي "كولتوور" يةكيَك بيَت لةو ضةمكة سةختانةي زمان ،ضونكة ئاةو ضاةمكة هاةلَطري واتاطاةل و ثيَناساةطةليَكة،
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بؤية لة هةر يةك لة سةردةمةكاندا ثيَناسةطةلي جياوازي بؤ كراوة و بؤ مةسيت جياوازيش راظة كراوة .ليَ لةطاةلَ دةساتثيَكي
سةدةي بيستةمدا ،ضةمكي "كولتوور" بة واتاي "كولتووري نةتةوةكان"" ،كولتووري خةلَك" " ،كولتاوورة باؤ ماوةكاان" و
 ...تاد ثيَناسة دةكرا .لةويَدا نووسةر و ئةكادمييية بؤرذوازييةكان باسيان لاة فاراذان و رساكاني كولتاووري ذيااريي دةكارد و
بةمة

هةولَياندةدا كولتووري جظاك و نةتةوة بيانييةكان ،ةيرة رؤذئاواييةكان بة دواكةوتوو ساةرةتايي ثيَناساة بكاةن .باة

كورتي رووناكةرية بؤرذوازييةكاني رؤذئاوا ،جةختيان لة جظاكة خاوةن كولتوورة مؤديَرن و دةولَةمةنادةكان و جظاكاة خااوةن
كولتااوورة كااؤن و الوازةكااان دةكااردةوة .دةباايين لةطااةلَ لااة دايكةااوون و باآلدةسااتةووني ضاايين بااؤرذوازيي لااة رؤذئاااوادا،
كولتووريَكي ديكة و ثيَناسةيةكي ديكةي جياواز بؤ ضةمكي كولتوور هاتة كايةوة .ثاشان كولتوور لاة ئاساتيَكي بةرتةساكرتدا
ضرِكرايةوة ،ليَ ئةو نارِؤكاةي جااراني هاةر ماياةوة .لةويَادا كولتاوور وةك ناةريتيَكي بااآل و جاوان و ضااندن ويَناة دةكارا .باة
واتايةكي ديكة :كولتوور لاة ناورِاسايت ساةدة بيساتةمةوة باة ئاةدةب ،شاانؤ ،مؤسايك ،هوناةر ثيَناساة دةكارا .هةلَةةتاة لاة
روانطةي زانستييشةوة هةروا بوو.
هاوكاتيش سةير كردني كولتاوور ،وةك شاتيَكي "بيَطاةرد" ،وةك ويَنةياةكي جيااواز بةرانةاةر "بيَكولتاوور"ياي" ،كولتاووريي
خةلَك" ثؤليَنكرا .ضونكة ئةو كولتوورة بؤرذوازيية ئةو جؤرة كولتوورة طشتيي و كؤنةي وةك هةرِةشةيةك بة دذي كولتاووري
خؤي سةير دةكرد.
دوا بة دواي ئةمة  ،دواي بة هةرِميَنةووني ثؤساتمؤديَرنيزم ،ثيَناساةطةليَكي ناويَ لاة ضاةمكي كولتاوور هاتاة كاياةوة .ئاةو
ثيَناسااانة لااةو ثيَناسااانةي كااة نووسااةر و ئةكادميييااة بؤرذوازييااةكان دةيااانكرد جياااواز بااوو .بؤيااة ثيَناسااةطةليَكي وةك:
"كولتووري باآل"" ،كولتووري رؤذانة"" ،كولتووري كريَكار"" ،كولتووري ذن"" ،كولتووري مندالَ"" ،كولتاووري ثةناباةران"
و  ...لااة دايكةااوون .ئااةو ثيَناسااةطةلة بااؤ كولتااوور بااة زانسااتيي ئااةنرتؤثؤلؤذيي و ئيَتنؤلؤطييااةوة بةساارتايةوة .ضااونكة
ئاةنرتؤثؤلؤذ و ئيَتنؤلؤذةكااان لااة راظةكانيانادا ،بااة تايةااةتي لاة مااةرِ شايَوازي ذيااني ئااةو نةتااةوة و طرووثاة جياوازانااةي كااة
نيشتةجيَي وآلتاني رؤذئاوان و بة طشتيش دةرةوةي رؤذئاوادا ،ئةو ضةمكطةلةيان لة كولتوور داهيَنا.
بةم شيَوة ،وةك دةبينة ،ئاسان نيية لة روانطةيةكي زانستييةوة هةروا بة ئاساني بتاوانة ثيَناساةيةكي كولتاووري كاورديي
بكةين و ثاشان بزانة ئاةو شايَوة كولتاوورة ضاتؤ كاريطةريياةكي لةساةر دةمةةساتكردن و ساازاندني كةساايةتيي كوردييادا
هةبووة و هةية.
لةوة برتازيَة ،كاتيَ ئيَمة بة طشيت باسي "كولتوور" دةكةين ،مةبةستمان كؤئاطايي و ئاةو ثةيوةندييانةياة كاة كولتاووري
نةتةوةياةك ،بااؤ اووناة ،كااورد دةردةبارِيَ .هاوكااتيش كولتااوور بريتيياة لااة رؤشاانةرييي طشاتيي ،ضااؤنييةتي ثيَوانااةكردني
بةهايةكان ،ئةزموون و بريكردنةوةيةكي دياريكراوي هاوبةشانةي كاورديي كاة كةساايةتييئ رةفتاار و جيهاانةيين كاورد ويَناة
دةكا .بةآل م لة بريمان نةضيَ ،كولتوور تةنيا لة نا و زةيين خةلَكدا خؤي دةرنابرِيَ ،بةلَكو كولتوور لاة ثرؤساةي ثةيوةنديياة
جظاكييةكاندا وةك كؤئاطاييةك لة زمانيَكي هاوبة  ،كؤدطةليَك و بةهاطةليَكيشاةوة خاؤي دةردةبارِيَ .بةماة كاؤي نةتاةوة
ثيَكةوة طريَدةدا.
بااةجمؤرة كولتااووري كااورديي ،وةك نةتةوةيااةكي بندةساات ،كولتااووريَكي ئااالَؤزة ،بؤي اة ثيَناسااةكردني ئااةو كولتااوورة ،بااة
تايةةتيش لة دةرفةتيَكي رؤذنامةوانييدا ،كاة كةساايةتي كاورد دةساازيَينَ ياان ثةيوةنديياة جظاكيياةكان ثيَكاةوة طريَادةدا و
دةردةبارِيَ يااان لااة زمااني كوردييااةوة خااؤي دةردةبارِيَ و  ...تاااد ،كاااريَكي ئاساان نييااة .ضااونكة ،باة راي ماان ،ئااةو ويَنااة
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كولتووريية نةريتييةي كورد ،بة تايةةتي ئةو كولتوورة لة سةدةي بيساتةوة تاا ئاةمرِؤ  ،لاة ناوةرِؤكاةوة هاةمان كولتاوورة
خؤي بةرهةمدةهيَنيَتةوة .ئةوةي كة طؤرِاني بةسةر داهاتووة ،تاةنيا لاة ئاسايت رووكةشايداية ناةك ناوةرِؤكاةوة .ضاونكة لاة
جظاكيي كوردييدا ،ئةوةي كة باآلدةستة بةسةر ثةيوةنديية جظاكيي ،ئابووريي و سياسييةكانةوة بريتة لاة هيَازة كؤنثااريَزة
يةك لة دواي يةكةكان .ئة و هيَزة كؤنثاريَزانة بة هؤي ئةوةي خؤيان هةلَطري ئةو كولتوورة نةريتيياة خيَنيَةكيياةن ،بؤياة لاة
ثيَناو مانةوةي دةسةآلتيي خؤيانةوة ،هةولَيانداوة ئةو كولتوورة نةريتيي ،هاراركيياةئ واتاا خيَنيَاةكيي و باؤ ماوةياة بثااريَزن.
ديارة ئةو هيَزة كؤنثاريَزانة ،وةك تؤرِيَك لة دةسةآلد ،لة هةموو قؤنا ةكاندا بة هؤي ثايةي ئايينيي ،سياسيي ،رؤشانةرييي و
خ َينيَةكييةوة هةولَيانداوة هةميشة ئةو تويَذة ب اووكة نووساةر و تاكةكةساة ثيشاة جياوازاناةي كاة هاةلَطري ئاطاايي و زمااني
كولتووريَكي ئيديالة ،نويَخوازن ،دةمكود بكةن.
لةو روانطةيةوة ،لة قؤنا ة جياوازةكاندا ،بة هؤي كاريطةريي ئةو رؤشنةرييية نويَية دةرةكيياناةوة ،ئاةو تويَاذة نويَخاوازة لاة
جظاكي كوردييدا هةولَيانداوة ئةو دةسةآل تة رةهايةي هيَزة كؤنثاريَزةكاني كورد وةرضاةرخيَنن و كولتاووريَكي ناويَ لاة ذيااني
كورددا ب يَنن .بةمة ئةو كولتوورة نويَية وةك كؤئاطاييةك لة زماني كوردييدا خؤي دةربئِيَ .لايَ ئاةو بزاظاناة لاة دواجااردا
بة هؤي ئةو بونياتة جظاكييةي كة زؤرينةي نةخويَندةوارن و جووتيار و كاساةكارن ،بؤياة دواجاار ئاةو هيَازة كؤنثااريَزةي باة
سوود وةرطرتن لةو هيَزة فرة نةخويَندةوار و نائاطايةوة ،ئةو بزاظة نويَخوازانة تيَكةشكيَينَ.
ديارة بندةسيت كورد كاريطةرييةكي سةرةكي هاةبووة لاة ساوورِانةوةي ئاةو دؤخاة سياسايي و كولتاوورة ناةطؤرِةي كاورد.
ضونكة لة اليةكةوة داطريكااراني كاورد هةميشاة لاة رووي ئابووريياةوة هةولَياناداوة ذيَرخااني ئاابووي كوردساتان لاةو دؤخاة
وابةستةييةدا ييَنيَتةوة .بؤية دةبينة ئةو ثةيوةنديية هاراركيية لاة كوردساتاندا كاؤي ثةيوةنديياة ئاابووريي ،كولتاووريي و
سياسييةكاني جنيَةو كردووة .و َيرِاي ئةمة  ،كورد بة هؤي ئاةوةي كاة هةميشاة لاة شاة ِر و ذياانيَكي ناساةقامطريييدا ذيااوة،
بؤية ئةو تويَذة نووسةر و خويَنةرة لاة ئاساتيَكي الوازدا قةتيساماوة و باواري ئاةوةي ناةبووة لاة ئاسايت ئةكادميييادا بةيَتاة
خاوةن دةسةآلتيَكي رؤشنةرييي و ئابووريي .بةجمؤرة ئاةو دؤخاة رارِا و ناساةقامطرية زةميناةي باؤ لاة دايكةاووني ضاينيَكي
بؤرذوازي تؤكمة نةسازاندووة .هةر بؤية ئةو تويَذة خويَندكارة ساوايةي كة لة قؤنا ة جووداكاندا لة دايكةاووة ،باة هاؤي ئاةو
شةرِ و منيمينيَيةي كة دةسةآلتي نةتةوةكاني ضةرةب ،تورك و فار ،بةسةر كوردياان ساةثاندووة ،ريَطرباووة لةباةردةم ئاةو
تويَذة خويَندكار و خاوةن ثيَشاة مامناوةنديياةي كاورد كاة باةرةو ضاينيَكي باؤرذوا طةشاة بكاا و بةماة كولتاووريَكي ناويَ
دابه ايَينَ و بةسااةر ثةيوةندييااة جظاكييااةكاني كوردسااتاندا باآلدةساات بيَاات .ضااونكة ئااةو تويَااذة هةميشااة بااة دةم ريَطاااي
طةشةكردنةوة ناضار بووة ب يَتة ريَزي خةباتي سياسييةوة .ذينطةي ئةو خةباتة  ،وةك دةزانة ،لاة ديَهااد و شااخةكانةوة
بووة .بؤية دواجار بة هؤي مةرجةكاني ثيَشمةرطايةتيي و ئةو كولتوورة باوةي ديَهاتةكان ،ئةو تويَاذة نووساةر و خويَنادكارة
يان مةينية و وردة بؤرذوازيية رؤلَي خاؤي لاة دةساتداوة ،ناضاار باووة دةسات و ثةجناةي لةطاة َل هاةل و ماةرجي ئاةو ذينطاة
نةرمةكاتةوة.
لة ناوكؤييةوة ئةو دؤخة هةميشة نيطةران و ليَوانرِيَذ لة منيمينيَية لة نيَوان رذيَمة داطريكارةكاان و بزاظاي كوردييادا ،هةميشاة
هةولَيداوة ئةو هيَزة كؤنثاريَزانةي كورد بة هيَز بكةن .بؤ اوونة ،رذيَماي باةضس باة ريَطااي ثاارة و دةساةآلتدان باة ساةرؤك
خيَنيَةكان ،تواني سوود لةو ثيَكهاتة هاراركييةي خيَنيَةكان وةربطريَ و لة ريَطاي ئاةو ساةرؤك خيَآلناةوة زؤريناةي كاورد بكاتاة
جا

و لة دذي بزاظي رزطارخيوازيي كورد بةكاريان بهيَينَ .رذيَمي بةضس تواني بة سوود وةرطارتن لاةو كولتاوورة نةريتيياةي

ين و هاوكااتيش ئاةو ثاياةي دةساةآلتي ئاةو هيَازة
خيَلَ كة باآل دةستة بةسةر جظاكيي كوردييدا ،ئةو كولتاوورة زيااتر بشايَو َي َ
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كؤنثاريَزة بة هيَزتر بكا.
ي بنيَايَم ،ئااةو كولتاوورة نةريتييااةي كاة كةسااايةتي كاورد بةرهةمادةه َيينَ ،خااؤراكي خاؤي لااةو ثيَكهاتاة خينيَةكييااةوة
دةماةو َ
وةردةطريَ .ئةو ثيَكهاتة  ،وةك زؤرينةك لة جظااكيي كوردييادا ،باة خيَا َل و جوتياارةوة ئاسايت ئاطاايي و خويَنادةواري زؤر
الوازة ،بؤية منيكةضة بةرانةةر هةموو ثةيام و ثيَوانةيةك كة سةرؤك خيَنيَةكانيان ئاراستةيان دةكةن .ئةو خيآلناة باؤ ئاةوةي
ئةو باآلدةستيية سياسيي و ئابوورييةي خؤيان بثااريَزن ،هةولَياناداوة باةو كاؤدة كولتوورياناةوة ،ريَطاة ناةدةن ئاةو ئاطايياة
الوازة طؤرِاني بةسةر دابيَ و بةمة ئةو هاراركيية بةرهةمةهيَننةوة .هةلَةةتة دةبيَ جةخت لةوة بكةينةوة ،كاة رؤلَاي ئااييين
ئيسيم لة رةوايةتي دان بةو كولتوورة باآلدةستةي خيَلَ ،زؤر بة هيَزة .بؤية ئةو دةسةآلتدارة ئايينيانة ،ديارة مةبةساتم لاةو
مااةال و مامؤسااتا ئايينيااة دةطمةنانااة نييااة كااة لااة قؤنا ااة جياوازةكاناادا رؤلَااي رؤشاانطةريي كوردييااان بينيااوة ،ثةيوةندييااة
رةطئاذؤيااةكانيان بااة سااةرؤك و خينيَااي كااورد و دةسااةآل تي رذيَمااة داطريكارةكانااةوة ،توانيوويانااة بااة بيااانؤي و دةمااامكي
ئيسيمييةوة بة كةيفي خؤيان ئةو ريَذة بةرزة لة نةخويَندةواري كورد باة كؤينياة بكاةن و باة كارياان بهيَانن .دياارة باة هاؤي
ئاسيت دواكةوتووي بزاظي كوردييةوة ،ثايةي ئةو سةرؤك خيَآلنة هةميشة ثاريَزراوة .وةك دةبينة ئيَستا ،ويَارِاي ئاةو هاةموو
زارقةلَةبالَغييةي كة دةمرِاستةكاني ثكومةتة ثيزبييةكاةي كوردساتان لةماةرِ "كؤماةلَطاي ماةدةنيي"" ،ديَماؤكراتيي" و ...
تاد ،كةضي هاوكاتيش ثاية و دةسةآلتي سةرؤك خيَنيَةكان و سةرؤك جاشةكان ،نةك هةر الواز نةبوونة ،بةلَكو دةساةآلتيان لاة
سةردةمي بةضسدا باشرتة و بطرة ئيَساتا ثاياةي خ َي َنييَاك الي ثيازب و ثكومةتةكاةي كوردساتان لاة نووساةر ،خويَنادكاريَكي
زانستطا ،مامؤستا ،دكتؤريَكي باواري زانسايت و  ...تااد زؤر بااآلترة .دةبايين ئاةو ديارداناة لاة خاؤرِا سااز نةبووناة ،باةلَكو
بةرهةمي ئةو كؤئاطاييانةي ثةيوةنديية جظاكييةكاني كوردن .ئةو كولتوورةي باشووري كوردستان ،بة لاة بةشاةكاني ديكاةي
كوردستانيشدا ،بة جياوازييةكي رووكةشةوة ،هةمان كولتوورة.
ليَرةوة دةخوازم بيَذم ،دةكريَ كولتووري باآلدةسيت كورديي لةو ثةيوةنديياة هااراكيي و ئالَؤزاناةوة ثيَناساة بكاةين .دياارة،
وةك و  ،لةناو جيهاني ئةو كولتوورة ئالَؤزةدا ،تةرزة كولتووريَكي يان ضةندان ويَنةي ديكةي كولتاووريي كاراوةي كوردمياان
هةيااة ،لايَ ئااةو كولتااوورة ضااونكة لااة ساانوور و ئاسااتيَكي ضااكؤلَةدا دةذي ،بؤيااة نااةك هااةر كاريطةرييااةكي بةرجةسااتةي لااة
بةرهةمهيَناني كةسايةتيي كورديي نيية ،بةلَكو ئةو كولتوورة كراوةية بة هؤي باةردةوامي ثرؤساةي ئاةو كولتاوورة نةريتيياة
باآلدةستةوة ،لة دواجاردا ناضار دةبيَ لةطةلَ ئةو كولتوورة باآلدةستةوة ساز بكاا ياانيش خاؤي رادةسايت ئاةو كولتاوورة
باوة بكا.
ليَرةوة بة كورتيي و بة كورديي ئةو كولتوورة باآل دةستةي كورديي بريتيية لة كولتووريَكي درِدؤناا ،دوورِوو (دؤبال ماؤرالَ)،
داخراو ،بيَطانة ثةرست ،شةرمنؤك ،كولتووريَكي ويستكوذي تاكةكةساة ئاازادخيواز و جياوازةكاناة ،كولتووريَكاة سايخنا باة
سؤز و مةينيي فرخيواردن ،وابةستةيي و  ...تاد .ئةو خةسنيَةتانة ثيَكهاتاةي كةساايةتي كاورديي و بطارة بزاظاة سياسايي و
رؤشنةريييةكاني كوردي ئاراستة دةكةن .لةو روانطةيةوة يةكيَك لة هاؤكردة ساةرةكييةكاني ماناةوةي كاورد لاة ذيَار دةسايت
نةتةوة باآلدةستةكان ،ئةو كولتاوورة لاةرزؤك و ثةرِثووتاة باآلدةساتةي خيَنيَاة بةساةر ويسايت كوردييادا .رازيةاووني كاوردي
باشااوور بااةو ضيَراقااة طااةرِةالوذة فيدرالييااة ،دةسااةآل تي ئااةو كولتااوورة دوورِووةيااة لااة ناااخي دةمرِاسااتة سياساايي و
رؤشنةريييةكاني كورد .هاوكاتيش ئةو ئةتكردنةي ذن كة ئةمرِؤ بة شيَوةي جياواز بؤتاة دياردةياةكي رةوا ،دةرهاويَشاتةيةكة
لةو ضةثاندنةي كة يةكيَكة لة خةسنيَةتةكاني ئةو كولتوورة نةريتيي و خيَنيَةكييةي كورد.
ي لاةو كاتاةي كاة كاورد لاة باشاووردا خاؤي ثاوكمرِاني خاؤي دةكاا ،باة هاؤي ئاةو كولتاوورة نويَياةي
لةو ناكؤييةوة دةكار َ
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(هةرضةندة ئةو كولتوورة نويَية هيَشتا لة ئاسيت رووكاة و مؤدةبازييداياة ،كاة رةنطاة لاةوة زيااتر تيَنةثاةرِيَ!) كاة باة
ريَطاي دياردةي بة جيهانيةوون ،ميَديا و تةكنيكةوة هاتؤتة كوردستانةوة طؤرِانيَك لةو كولتوور و هيَازة كؤ اوازة باآلدةساتة
دروستةكا .ضاونكة ئاةو كولتاوورة نويَياة جظااكي كاورديي تووشاي كيَشمةكيَشايكي دذواري نااوةكي كاردووة و بةماة ئاةو
كولتوورة باوة و هيَزة كؤ وازةي كورد تووشي فشاريَكي سةخت بووة .بؤية ئةطةر هيَزيَكاي كااراي رؤشانةرييي و سياسايي
لة كوردستاندا لة دايك بيَ و بةرةو ئاماجني طؤرِيين ئةو كولتوورة دةمكوتكةرة ،بة ويساتيَكي راساتطؤيانة كاار باؤ دارِشاتين
ثرؤذةيةكي رؤشنةرييي ،ئابووري ي ،سياسيي كارا بكا ،رةنطة لة داهاتوويةكي نزيكدا بتوانريَ ئاةو كولتاوورة كؤنةااوة و هيَازة
كؤ ااوازة ثااةراويَز خبااريَ و كولتااووريَكي نااويَي ،ك اؤ ئاطاييااةكي كااارا و بةرهةماادار لااة زماااني كورديياادا خااؤي رابطةيااةنيَ و
ثةيوةندييةكي نويَي جظاكيش بةرهةمةهيَينَ.
هةرضةندة ئيَستا لة كوردستاندا بة هؤي باووني ثيازب باة سةرضااوةي بازرطاانيي دةساةآلد ،ئاةو هيَازة كؤ اوازة لاة ثاالَ
تويَذيَكي ثيزبييةوة بة تاآل نكردني سةروةد و ساماني كوردستان خؤي كردؤتاة باة ضاينيَكي ساةرمايةداريي شايَواو و قاؤقز،
بةمة

توانيوويةتي ئةو كولتاوورة كؤناة بثااريَزيَ و باؤ بةرذةوةنديياةكاني خاؤي باةكاري بهايَينَ .بؤياة ضااوةرِوانكردني لاة

دايكةووني ئةو ضينة بؤرذوازيية رةسةنة ،خاوةن كولتووة مؤديَرنة ،بريكةرةوة ساوينيةكانةية.
ويَرِاي ئةمة  ،ئةطاةر ئاةو بزاظاة ئيدياليياة ضااوطةكةي لاة ئاسايت زانساتطايةكاني كوردساتاندا ناةبيَئ واتاا بةشاي زانساتة
مرؤييااةكان نااةتوانيَ راظةطااةليَك لااة روانطااةي جااووداوة بااؤ ثاشاااخان و ميَااذووي ئااةو كولتااوورة باآلدةسااتةي كااورد نااةكا و
راظةكانيشيان لة اليةن دةسةآل تدارة سياسييةكان و ئةو ثكومةتة لة طةندةلَيي رؤضووةي كوردستان باة هةناد وةرناةطرييَ و
لة ئاسيت دام و دةزطا و ذياني جظاكيي بة طشتيي و بة تايةةتيش ئاسيت ثةروةردةدا ثيادة نةكريَ ،هاةر لةساةر دروشام ياان
وةك باااوة بااة خااةلَك رابااوواردن ييَنيَتااةوة ...تاااد ،ئااةو هيَاازة كؤ ااواز و كولتااوورة كؤنةاااوة دةتااوانيَ بااة فيَ الَ و طااؤرِيين
دةمامكةكان خؤي بة هيَزتر بكا و رةوايةتييةكي بةردةوام بيَت.

طؤراني نويَ :هونةريَك لة سةرسوورِهيَنةريي
و
وزةيةك بؤ رسكاني كولتووريي
دواي راوناني دةسةآلتي سوثا و ئةمين رذيَمي بةضس ( نةك ئاوةز و قانوونةكاني) لة  0990لاة كوردساتان باة طشايت و باة
تايةةتيش ثا

رووخاندني ئةو رذيَمة لة  0223دا لاة الياةن دةساةآلتي ئاةميَريكاوة ،هوناةر ،سارتان و موزياك ،وةك كاؤي

بااوارة ئااةدةبيي ،رؤذنامااةوانيي ،جظاااكيي و سياسااييةكاااني كااورديي ،ويَارِاي ئااازادبوون لااة سانسااؤر و روانطااة ئاياادؤلؤذيي و

طؤرِانكارييةكانيشيان ،لة ساايةي ثاشاا طةردانيي باةناو دةزطاا هوناةريي و رؤشانةريييةكاني هاةردوو ثيزباي دةساةآلتدارةوة
طريؤدةي ئاراستةيةكي سةرطةردان بوون .لةبؤية ماوةيةكة لاة باواري هوناةر ،ماوزيكي كوردييادا مشاتوم ِر ياان زيااتر شاةرِة
قسةيةكي ثةرتاةوازة لاة ئاراداياة .لاة نيَاوان ئاةو مشاتومرِةدا هةناديَك هاةولَ ،طفتوطاؤي وردباة و دلَساؤزانة ،ويَارِاي كاةمي
كاريطةرييشان ،هةن .لة نيَو ئةو مشتومرِ ،دردة دلَة هيدلَيي (جديي) و شاةرِة قساانةدا ،بةشايَك لاةو هونةرمةناد ،طؤرانيةيَاذ،
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موزيكةوان و طويَطرانةي كة اليةنطريي سرتان ،ئاواز و موزيكي باة رةضاةلَةك كاوردية ياان دةساتةطةريي ياان كولتووريياةكي
ئيَستيَكيكة ،ئةو جؤرة طؤرانيية " نويَ"ية كنييثيي و ئاهةنطييةي كاة ئاةمرِؤ باازارِي مشاةية ،باة ئااواز ،موزياك ،طاؤرانيي و
دميةني كورديي ناسناكةن ،بةلَكوو بة الساييكردنةوةيةكي ئااواز  ،رياتم و كنييثاي تاوركيي و ضاةرةبيي و فارساييئ نارِةساةن
دةزانن .ئةوانة ئةو دياردة طؤرانيية بةناو نويَيةي كاة دةزطاياةكي وةك "وةزارةتاي رؤشانةريي -هونةرييةكاةي" ثشاتيوان و
سااازيَنةرينة ،وةك شاايَواندني هونااةر ،موزيااك و طااؤراني كااورديي ناااوديَر دةكااةن .راسااتت دةويَ ،ئااةو شاايَوازة طؤرانييااة
"نويَ"يانة  ،نةك طشتيان ،نة داهيَنانيَكي هونةريي نويَ ،سةرسوورِهيَنةرة و نة لة بنةرِةتا سةربةخؤشة ،باةلَكوو دةميَكاة لاة
ثيَشدا دياردةيةكي باوي جيهاني رؤذئاوايي و ثاشانيش رؤذهةآلتيية .هاوكاتيش ئةو شيَوازة لة طؤرانيياة "ناويَ"ياةي كاة لاة
اليةن دةزطا ثيزبييةكان كؤمةكيي و دةكريَت و زياتر بازارِيية .لة ئاسيت هونةرييشةوة رووكة و ضيَذكوذة ،هاي ئاةوة نيياة
نةك هةر ضيَذيَكي ئيَستيَتيكي هونةريي باآل بة مرؤظ بةةخشيَت ،بةلَكوو روثيَكي نويَش بة كولتووريي كاورديي بةةخشايَت .باة
كاورتي ئااةو تااةرزة طؤرانيياة بااة ناااو نويَيااة هيَشاتا لااة الساااييكردنةوة و ثاشااكؤييدا دةخووليَتاةوة .كةواتااة ئةطااةر طااؤراني
سةرضاوةيةك بيَت بؤ باآلكردني كولتووري نةتةوةيةك ،كةضي ئةو شيَوازة لة طؤرانيية بة رووكة نويَياة ناةك هاةر خؤراكيَاك
نيية بؤ رساكاني كولتاوور و باازارِيَكي باشاي كاورديي ،باةلَكوو رووكةشاكردن ،كالَكردناةوةي كولتاوور و باازارِيَكي كاتيشان.
ضونكة ئةو طؤرانيية كنييثيي و بازارِيية الساييةكي رووكة و بطرة ساختةي ئةو دياردة طؤرانيية كنييثيي و بازارِييةياة كاة لاة
جيهاني رؤذئاوةوة ه اد باؤ جيهااني ئيسايميي و لةطاة َل برِةوساةندني تاةكنؤلؤذيي و ميَادياي ديطيتالييادا باة هاةرِميَن باوو.
ساختةية بةو مانايةي زؤريَك لةو دميةناة مةينياة و سيَكسايي ياان ميناا فينيماي هيناديي و بةزماناةي كاة ئاةو جاؤرة طؤرانيياة
كنييثيية ثيَكدةهيَنيَت ،نة لة طةلَ ذياني كوردستاندا هاوئاهةنطة و نة هةلَطري ئةو هونةرةشة كة طؤراني كورديي نويَةكاتاةوة.
لةبؤية دواجار ميَنيؤدي ،دميةن ،ويَنة و ااييشة ناساز و الساييكةرةوةكاني ئةو طؤرانيية كنييثانة نةك هةر نزيك ناة لاة ذيااني
راسيت طؤرانيةيَذ و بينةري كورد ،باةلَكوو بيناةري ضاةثيَنراو و سايخنا باة خاةوني رؤذئااواي كاوردييش طاريؤدةي دؤخيَكاي
ساختة يان دوور لة راستييةوة دةكةن .طوتنيَكي ضةنتيكة نيية كة بنيَيَة ،لة كوردساتانيَكدا كاة نووساةر ،خويَنادةوارة نيَار و
ميَ ،ئةظيندارة ئازادةكاني نةتوانن لة شةقام و ذيااني طشاتيدا ياةكرت مااض بكاةن ،لاة زؤريناةي ئاةو ذن و كياذة خةميناناة
طةرِيَة كة لة ذوور و ثةوشةي مالَة داخراوةكانياندا بة ديار دمياةني ئاةو كنييثاناةوة هاةوة ،و خاةيالَيان بالَاةفرِي دةكاةن و
ئامسانيَكيشيان بؤ هةلَفرِين و ئازادكردني ئةو ثةز و خةياآلنة نيية ،ئاخؤ دةبيَ ئةو كنييثانة تووشي ضتؤ واقيعيَكاي سااختة و
ذانيَكي دةروونييان بكةن؟ ئاخر ئةو هةموو ويَنة رؤمانتيكيياة ثيساتيكيي ،ياان هايَمين شااضري واتاةني "ماضاي ساينمايي"ئ
سااختة ،ويَناةي كاض و كاورِة قذكاآل ناةي نااو كةشايت ،ذواناي ساةر زةرياا ،ساةماي نااو ديساكؤ و  ...تااد كاة لاةو طؤرانيياة
كنييثييانااةوة اايشاادةكريَن ،ضااتؤ ثةيوةندييااةكيان بااة ذيااان و سرووشاايت كوردسااتانةوة هةيااة؟ ئااةدي هونااةر بااة طشاايت و
طؤرانييش بة تايةةتي ئاويَنةيةك نيية لة روح و واقيعاي جظاكةكاةي خاؤي؟ ئةواناةي دةلَايَن طواياة ئاةو شايَوازة لاة طؤرانيياة
كولتووري كورديي نويَ دةكاتةوة ،ئةوانة بةهاي هونةر و طؤرِان و نويَكردناةوةي كولتاوور تاةنيا لاة رووكةشادا دةبيانن .ئاةو
جؤرة طؤرِانة دؤخيَكي شيَواو دةسازيَنيَت و لة دواجاريشدا لةطةلَ خؤيدا بةرتةك (ريَيةكشؤن)يَكي دذ بةو دياردةية ،واقيعاة
ساختة و شيَواوة بةرهةمدةهيَنيَت .بؤ اوونة ،لة رؤذطاري دةسةآلتي شااي ئيَرانادا ،ذناة طؤرانيةيَاذةكان باة رووكاة ئاازاد
بوون و لة بواري طؤرانيي ئاهةنطيي و كاد بةسةر بردن بازارِيان بة هةرِميَن بوو .ليَ ئاكامي ئةو هوناةر و ئازاديياة رووكةشاة،
ئةو رذيَمة فؤندةميَنتالة ئيسيمييةي لة ئيَراندا بةرهةمهيَنا كة ئيَستا دةيةينة.
بةلَيَ ،بة ثيَ ةوانةي ئةوانةي كة بةو تةرزة طؤرانيية "نويَ"ية نيطةرانن ،ئةو طؤرانيةيَذ ،طاويَطر ،الياةنطر ،خااوةن دةساةآلتة
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سياسي و هونةرييانةي وةك هةلَكةود زاهري و هاوويَنةكاني ،كة ويَدةضيَت سازيَنةري سةرةكي ئةو طؤرانيةيَذ و طؤرانيية تاازة
بابةتةوة بن ،بانطةشةي ئةوة دةكةن كة دةبيَت طؤراني كورديي نويَةكريَتاةوة ،بؤياة باة الي ئةواناةوة ،ئااوازي ئاةو شايَوازة
طؤرانيياااة ناااةك تاااةنيا السااااييكردنةوةي ئااااوازي تاااوركيي و ضاااةرةبيي و فارسااايي نيياااة ،باااةلَكوو هوناااةريَكي "ناااويَ" و
هاوسةردةميشة .ئةوانة هةر بانطةشةي "نويَ" بووني ئةو ضةشانة طؤرانيياة ناكاةن ،باةلَكوو ئاةو تاةرزة طؤرانيياة ميَنياؤديي
ناورِةسةن ،ويَنة ساختة ،ئاهةنا بزؤك و دميةن ختؤكةدةرانة بة نويَةاو و بطرة جيهانيش ثيَناسة دةكاةن .لاةوة خؤشارت،
طوايااة ئةوانااة بااةو تااةرزة طؤرانييااة كنييثيااي و دميةنااة خااةيالَ خةثيَنااةر ،نااا كوردييانااةوة دلَااي طااةجني كااورد ئاااو دةدةن و
كيَشةكانيان كةمدةكةنةوةو ...تاد.
ليَرةدا كة ويَنةيةكي طشيت بةو جؤرة طؤرانييةي كاة باة "ناويَ" نااوديَر دةكريَات دةبةخشام ،مانااي ئاةوة نيياة كاة لاة نيَاو
ئةوانةشدا ضةندان كنييث و طؤراني دلَرِفيَن و بة ثيَز نة ،كة دةكريَ لة دواجااردا اووناةي ئاةو طؤرانيياة هونةريياناة لاة تاةك
شيَوازةطةلي تر بةنة هاندةريَك بؤ ئةو رةوتاة نويَياةي كاة طاؤراني كاورديي ،وةك هاةموو بوارةكااني تار ،ضااوةرِيي دةكااد.
لةبؤية مةبةسيت ئةو نووسينة زياتر ئةو جؤرة طؤرانيية ناساز ،ساختة ،نائازاد و بازارِيَنراوةية كاة هةولَادةدريَ ضايَذي طاويَطر
و جةماوةريي ثيَ طؤشةكريَت ،طشتطري و بة "ئيدؤل"ي طةجني كورد بكريَت .بةمة نةك ئااواز و ضايَذي طاويَطر بشاويَنريَت،
بااةلَكوو بااةهاي رسااكاني ش ايَوازةكاني تاار طااؤراني و مااوزيكي نااةرم -ناسااكويَذييش ،كولتااووريي كالَةكريَتااةوةئ واتااا بااةهاي
هونةريَكي نويَ ،نيَوةرِؤك باآل ثةراويَز خبريَت.
بة واتايةكي روونرت ،كيَشةكة لة بووني ئةو جؤرة طؤرانيية كاد بةرِيَكةر و ئاهةنطيية نيية ،باةلَكوو كيَشاةكة لاةو باة ساةير و
سةمةركردن ،ثةسنداني بيَتام و خؤرِنينةوة بيَ بنةمايةداية كة اليةنطر و نةياراني ئاةو شايَوازة طؤرانيياة رووكةشاة دةيكاةن.
بةجمؤرة دةكريَ ئةو جؤرة طؤرانيية وةك بةردةوامييةك لةو شيَوة طؤرانيياة ئاهاةنطيي و طشاتيانة ساةير بكاةين كاة ثيَشارت
طؤرانيةيَذة منيييةكان ،بؤ اوونة دؤمةكان ،كة كاتي خؤي بة ئاواز و شايعرة فؤلكنيؤرييةكاناةوة كارياان طاةرمكردني ئاهةنطاة
طشيت و زةماوةندةكان بوو .بؤية ئةو جؤرة طؤرانييةي كة ئةمرِؤ لة اليةن دةزطاا و ميَادياكاني ثيزباةوة باازارِي طاةرمكراوة،
بة زيادكردني ئاميَرطةل ويَنةطةلي كنييثييةوة ،بةردةوامييةكة لة نةرييت طؤرانةيَذة دؤم و فؤلكنيؤرييةكان .لايَ نابيَات ئاةوة لاة
ياد بكةين ،ئاواز و دةقاةكاني ئاةو طؤرانيياناةي كاة كااتي خاؤي طؤرانةيَاذة دؤم و مينييياةكان لاة شاايي و بؤناة طشاتيةكاندا
دةيان رِي ،خؤمالَيي بوونئ ئةو جؤرة طؤرانيية مينيييانة طوزارةياان لاة ناةرييت زةماوةناد و بؤناة طشاتيةكاني كاورد دةكارد.
ليَرةوة طرفتةكة بريتيية لةوةي كة ئاةو دةزطاا و ميَاديا ثيزبيياناة خاةريكن لاة ذيَار بانطةشاةي "ناويَ"كردناةوةي طاؤرانيي
كوردييةوة ،ئةو طؤرانيية ئاهةنطيي و طشتية بةسةر كؤي شيَوازةكاني تري طؤرانيي و ضيَذي جةماوةر بسةثيَنن.
هةر ضؤنيَك بيَت ،من كة ليَرةدا نيازم نيية وةك ثسثؤرِيَكي مؤزيك با ،لة وردةكاري هونةري طؤرانيي و موزيك بكةم ،باةلَكوو
ئةم نووسينة لة طؤشةنيطاي هزري كولتوورييةوة لة هوناةري طاؤرانيي و رؤلَاي لةساةر كولتاووردا دةثاةيظيَت .باةجمؤرة ئاةم
نووسينة ،هايَ لاة ئاماذةياةكي ضارِ باة جيهاانةيين سياسايي و كولتاووريي ثكوماةتي كوردساتان ،باساكردني كاؤي كيَشاة و
ثاشخاني ئةو طؤرانيةيَذ و دةزطايانة نة كة بةرهةمهيَنةري ئةو شوازة لة موزيكةن ،بةلَكوو بة ئاورِدانةوةيةك لة باةها و رؤلَاي
هونةر و موزيك لةسةر رسكاندني كولتووردا ،رؤشناييةك دةخةينة سةر جياوازي لة نيَوان هونةر و طؤراني باازارِيي و هوناةر و
موزيكي ئيَستيَتيكيي يان كولتوورييدا.
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ديارة ليَرةدا بؤ ئةوةي لةو دياردة طؤرانيية باوةي ئةمرِؤ تيَةطةين ،دةبيَت بة خيَراياي هةلَوةساتةيةك لاة هةمةاةر ثاشاخاني
سياسيي ،ئابووريي و كولتووريي ،جيهانةيين ئةو دةسةآلتة كورديي و دؤخة بةجيهانييةوونة بكةين كة بةرهةمهيَناةري ئاةو
طؤرانة بازارِيي و كولتاووري بةرخؤريياةن .ضاونكة ئاةو شايَوازيَكي باة رةواجاي طاؤرانيي و دياردةكااني تار لاة كوردساتاندا،
بيَةةريي نيية لةو سياسةتي ئةو دةسةآلتةي كة كؤي ذيااني جظااكيي قاؤرخكردووة .باةلَيَ  ،رةنطاة بةشايَك لاة هؤكااني ئاةو
جؤرة نيطةرانيي و ثةسندانانةي كة ئةمرِؤ لة اليةن اليةنطران و ناةياراني رةوشاي طاؤرانيي و ماوزيكي كورديياةوة دةبيناريَن،
وةك هةموو مشتومرِةكاني تر لةمةرِ كيَشةكاني جظاكي كوردييدا ،نةتوانن بطةن بة ئةكامطريييةك ياان ضارةساةرييةك باؤ ئاةو
دؤخة ئالَؤزةي هونةري كورديي بدزؤنةوة .ضاونكة هاةموو سةرضااوة ئاابووريي و دةزطاا هونةريياةكان هاي هااووڵادیانی
کوردستانن .بة كورتي ئةو تةرزة طؤرانيية ،وةك زؤر لة بوارةكاني تري رؤشنةرييي ،هونةريَكي ئازاد نيية ،بةلَكوو بةرهاةمي
ئااةو بااه کاڵاکردنااهی گهوهااهری هونااهره كااة ئااةمرِؤ ژیانی کوردسااتانی تااهنیوهتااهوه .بؤيااة ئااةو سةرضاااوة و
دةزطايةنة  ،وةك هةوةسيَك لة سروشيت دةسةآلتة طشتطره  ،دةخوازن بة ريَطاي سازكردن و باة هاةرِميَنكردني ئاةو جاؤرة
طؤرانيي و مؤزيكةوة ،خوليا سياسييةكانيان خبةنة رؤذةظيَ و بةمة

هيَازة جياوزةكاان طؤجةكاةن .باةجمؤرة ئاةو دةزطاا و

ميَديا ثيزبييانة نةك هةر بةهاي هونةر و كولتوور و رؤلَيان لةسةر بريكردنةوة مرؤ و ئاييندةي كولتاووريي كورديياةوة باةالوة
طرنا نيية يان ئارماانج نيياة ،باةلَكوو ئةواناة بةرذةوةناديي ثيزبياي و تاكةكةساييان باؤ طرنطاة .ليَارةوة ناةبووني دةزطاا و
ئاكادمييايااةكي كااارا و ثسااثؤرِئ واتااا نااةبووني سةرضاااوة (ريَفااريَنس) و كؤمؤزيكنااا ،و كؤمؤزكااةوانيَكي كارامااة و ئااازاد لااة
كوردستاندا ،وةك كؤي بوارةكاني تر ،هؤكردي سةرةكية بؤ ئةو تةنطذةيةي كة هونةري طؤراني طريؤدةي بووة.
هةلَةةتة بؤ ئةوةي ذياني موزيك و طؤراني كو رديي ،وةك هةر بواريَكي تري داهيَنان ،هةميشاة زينادوو و طةشااوة بان ،دةبيَات
دةزطا و ثسثؤرِطةليَكي سةربةخؤ و دلَسؤز برِياردةر بن نةك دةنطةيَذ ،دةزطا و ميَديا ثيزبييةكان.
ليَرةوة ئةوةي طرنطة ئاماذةي باؤ بكريَات ،ضاؤنييةتي ياان طةوهاةري بريكردناةوة و رةوتااري ئاةو دةساةآلتة ،یا،یی و
روشنبیری هیه له ههمةهر کولتووردا .باة دةربرِينيَكاي روونارت ،كاتيَاك دةساةآلتي هاةريَمي كوردساتان باة ئاشاكرا و باة
سةرطةرمييةوة لة بواري ئاابووريي و تةالرساازييةوة ماؤديَنيي ثكومةتاةكاني كةناداو زيااتريش دوباةي بكااد باة سةرضااوةي
مؤديَنيي تهالرسازی  ،نةك هةر نابێد ضاوةرِيَي هونةر ،طؤراني ،موزيك ،شاانؤ ،ساينةما و تةالرساازييةكي كواليتيَات باا و
ئيَسااتيَتيكيي و ض ايَذ باااآلي ل ايَ بكريَاات ،بااةلَكوو ناكريَاات ضاااوةرِيَي سياسااةتيَكي نويَةاااوی ی لێبکرێد .ضااونكة لااة
هةموومان روونة ،مؤديَنيي دوبةي بريتيية لة دةساةآلتيَكي خيَالَ ،خيَزانياي ،مرينشاينييئ بازارِيَاك لاة كؤمثانيااي بازرطاانيي و
طةتتشت و گوزار .له کادێکدا تهالرسازی تورکی له کوردستاندا بازاڕی به ههڕمێناه ،کهچی ئةطاةر دةساةآلتي
توركيي ديَمؤكراد بيَت ،هةشتا سالَة سادةترين بنةماكاني ديَمؤكراتي لة ذيَر ثيَاي ناةدةنا ،باة منياهوورِترين شايَوة دذي مافاة
بنةرِةتييةكاني  02منيياؤن كاورد و نةتاةوةكاني تاري نةدةوةساتايةوة .لاةو ديادةوة دةخاوازم بنيَايَم باة هاةرِميَنكردني ئاةو
شيَوازة طؤرانيية بازارِيي ،ميَنيؤديي و كنييث ساختة و ناساز و بة "ئيدؤل"كردني ئةو اوونة لاة باةناو طؤرانيةيَاذة دةناا زرِ و
سه
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ئههوثكومةتاة كورديياة لاة "سياساةتي كولتاووريي"دائ لاة باةهاي هوناةر،
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موزيك ،سينةما ،تةالرسازيي ،شاانؤ ،ئاةدةب ،زمااني كاورديي ،رؤذناماةواني ،ضااثةمةني و  ...تااد ،رووكةشاة و لاة بازارِيادا
كؤدةبيَتااةوة .شااتيَكي نااويَ نييااة كااة دةلَ ايَة ،مااؤديَرنيزميي و بااة مااؤديَرنكردني جظاكيَااك لااة سااازكردني خااانووي بااةرز و
ثيستيكيي ،شةقامي قؤقز ،بازارِيَكي قؤرخكراو لة اليةن دةسةآلتي ثيزبيي ،دروشتمي ساختة ،كاري رووكةشيي ،كولتاووري
بازارِييئ واتا تةنيا لة بازارِ ،بازرطاانيي ،رازاناةوةي ساتوديؤي تيظيَكاان ،دميةناة رووكاة و دةرةكييةكانادا كورتناكريَناةوة،
بةلَكوو رةهةندي مؤديَرنيزميي و باة ماؤديَرنكردني جظاكيَاك ئيشاكردنة لاة هةلَوةشااندنةوة ،مشاتومالَكردن و بونياتناناةوةي
ناوةكييئ لة نويَكردنةوةي كؤي جومطةكاني ئاةو جظاكاة و سياساةتي فيَركاريياةكي مؤديَرنادا بةرجةساتة دةبيَتاةوة .دياارة
يةكيَك لة رةهةندة سةرةكييةكاني ئةو ثرؤسةي بة مؤديَرنكردنة تيَطةيشنت و ئيشكردنة لة باةهاي "سياساةتي كولتاووريي"،
زمانيَكي ستاندةرد و ثةروةردةييةكي تؤكمةدا.
بة دةربرِينيَكي روونرت ،طواستنةوةي سةرؤك خيَلَ لة ذياني ذيَر رةؤالَ و ثةزدارييةوة بؤ ذيان و سيساتةميَكي "ماؤديَرن" و
"مةدةنيي" ،بريتيي نيية لة دروؤي ساختة و جةلَةبيي ،جيَنشينةوون لة تةالري ماؤديَرن و خااوةن ئوتاؤمةينيي "مؤنيكاا"،
"لةيي ضةلةوي" و  ...تاد ،بةلَكوو وةرضاخانة لة بونيااتي ئااوةزي ئاةو ساةرؤك خ َينيَاة و سيساتةمة كؤينيةدارييةكاةي .ئاةدي
ئةوة نيية سةرؤك خيَلَ و خةلَكي دوباة و ساعوديية و مرينشاينةكاني كةناداو ناويَرتين كاآلكااني تاةكنؤلؤذيي باةكار دةهيَانن،
كةضي لة ئاسيت ئاوةز ،بريكردنةوةدا هةمان ئةو جظاكة خيَنيَةكييةي ذيَر رةؤاآلنةي رابردوون.
لة روانطةيةوة راست نيية وابزانة كة دةزطا هونةريي و ميَدياكاني کوردستان لة نةزانيي و نائاطاييةوةية كاة ئاةو كولتاوورة
رووكةشة دةسازيَنن و كؤمةكي ئةو جؤرة دةنطةيَاذة باةتالَ لاة تواناا هونةريياةوة دةكاةن .كةواتاة كةمزانيياة ئةطاةر ثيَماان
وابيَت که كؤمثانيا بةناو هونةريي و بازرطانيية وابةستةكانيان لة نةزانييةوةية كة ثارةيةكي بيَرِادة لة سااماني ئاةو خةلَكاة
نةطةةتةي كورد بؤ ئةو هونةر ،و موزيكة ئاواز توركيي و ضةرةبيي و فارسيي يان ميَنيؤديي نارِةسةن ،بازارِيية خاةرك دةكاةن.
بؤيااة خااةرجكردني ب اة دةيااان و سااةدان هااةزار دؤالر بااؤ دةركردنااي كنييثااي طؤرانةيَااذيَكي بيَهونااةر ،بيَسةرسااوورِهيَنةريي و
تةرخانكردني هةزاران دؤالر بؤ داوةتكردني طؤرانةيَذطةليَكي بيَطانة و بوودةلَةي وةك كازم ساهري ،ئيائاهيم تااتنيز ،شاوهرة و
 ...تاد ،مةراميَكي سياسيي و تةرزة تيَطةيشتنيَكي لة هوناةر لاة ثشاتةوة ئامادةياة .لاةوة ضةنتيكاةتر ،بةخشايين 022

مةتر زةوي( ،ئةطةر هةلَة نةمب!) بؤ رؤذنامةوانةكةي "الشرق االوسط" ( که ناویم لاه یاد نیی ه) لاة هاةوليَر و ساةدان
كرداري لةو تةرزة بةرتيل و تةخشان و ثةخشانكردني ساماني هاووآلتيياني كورد بؤ ئةو دياردة هوناةر و كولتاوورة بازارِيياة

ثيزبييانةوة ،مؤرالي ئةو دةسةآلتة كوردييية بةرجةستة دةكةنةوة.
بةجمؤرة خةمي بازرطان و دةزطا ثيزبييةكان بؤ كيَشة نةتةوايةتيي و جظاكييةكان نيية ،بةلَكوو مةينيي ئةوانة هاةر تاةنيا باة
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ئاهةنطكردن و بةزمسازيي ،كةيف و سةفاي خؤيانةئ لة هةولَي ئةوةدان جةماوةرييش بةرةو ئةو ئاستة رووكة  ،هةلَثاةرِكيَ،
سااةرطةرمكردن و رابوواردنااةوة جؤشااةدةن كااة خؤيااان خوازياريينااة .ليَاارةوة خولياااي ئااةو بازرطانااة هونااةريي و كةسااة
ثارةدارانةي دةسةآلد ميَطةالندني هونةر و دةنطة هونةرييةكانة ،تاكوو بةو ريَطاياةوة تاكةكاة ،و وزة جياوازةكااني جظااكي
كااوردي لااة خؤيااان كؤبكةنااةوة ،دواجاااريش بااةوة هونااةر و بااةهاكاني بااة ثيزبااةكانيان و دةسااةآلتي تاكةكةسااي خؤيان اةوة
طريَةدةنةوة .بةجمؤرة ئةو سياساةتة ثيزبيياة هاةر تاةنيا ناةرييت وابةساتةيي و ثاشاكؤيي هوناةر و هونةرمةناد باة هاةرِميَن
ناكاااد ،بااةلَكوو شاايَوازيَكي سااازيَنراو ،بيَناااوةرِؤك ،بااازارِيي ،ساااختة و بااةزم سااازيَن لااة موزيااك ،ساارتانةيَذ و هونااةريش
بةرهةمدةهيَنيَت .دواجاريش ئةوة بةهاي كولتوورييش كالَدةكاتةوة.
جيَطةي سةرجنة ،بةشيَكي زؤر لةو طؤرانيةيَذ و هونةرمةندانةي كة بةو دياردةي طؤراني و موزيكة تازة بابةتةوة ناارِازية ،باة
دةست ثيَوةطرتن بة ضةند هونةرمةندي دةطمةني وةك مةزهةري خالَقي نةبيَت ،هيَندةي خةخمؤريي ثةراويَزكردن ،طرياان باؤ
بةخيت خؤيانن ،خةمي ثارة وةرنةطرتن و داواد نةكردنن لة اليةن دةزطا هونةرييةكان و بة طشيت و هةلَكاةود زاهرييشان باة
تايةةتي ،ئةوةندة ثةرؤشخؤري طةوهةري ضةمكي هونةر و بةهاكاني لة بواري كولتاووريي و ئاساتةنطي ئاةو تاةزرة طؤرانيياة
"كنييث"يية بازرطانيي و طؤرانيةيَذ يان شايةر و ضاوة سازيَنةرانة نة كة لة اليةن ئةو دةزطا هونةريياة باازارِيي ،وةزةرةتاة
رؤشنةرييي و ميَديا ثيزبييةكانةوة ثشاتيواني دةكاريَن .هاةروةك ئةواناة هاةولَنادةن ساةرجنمان باؤ ئاةوة بكيَشان ،كاة ئاةو
دياردة لة طؤرانيية "كنييث"يي ،ئاويَتاةكراوة لاة دمياةن و ئامااذةي مةينياةو سيَكسايي ،روح بةتالَكاةرة رةنطدانةوةيةكاة لاةو
كاريطااةريي ميَاادياي دتيتاااليي و ئااةو دؤخااة طةندةلَساااالريية ثيزبييااةي كااة وةك دوو ئاراسااتةي هاوتااةريب ،روح و ض ايَذي
كورديي طؤجكردووة .هةر بؤية ئاةو تاةرزة طؤرانيياة تيَكاةآل وة لاة دمياةني سااختة  ،مةينياةو سيَكسايي و رؤمانتيكيياة ميناا
فينيمي هينديية ثيَشوازييةكي طةرمي لة هةمةةر ئةو تويَذة سياسي ،نووسةر ،هونةرمةند ،طةجنانةي كاة بةرهاةمي ئاةو دؤخاة
طةندةلَساالر و دتيتالييةن ليَدةكريَت.
بة كورتي بةشيَك لةو هؤكارانةي كة ئةو دةزطا هونةرييه بوجدار و تاكةكةسة باآلدةستانة طويَ لة رةخناةي ئاةو طؤرانيةيَاذه،
بةناو هونةر ،موزيكناسانة ناطرن ،باؤ تيَطةيشانت لاة مةبةسات ياان ناةبووني سةررِاسايت ئةواناةدا دةطة ِريَناةوة .ضاونكة ئاةو
بازرطان و دةسةآلتدارة هونةرييه بازگانی انه بة طشيت لةوة ثاالَة(هاةر خؤشايان ساازيَنةري ئاةو مؤرالَاةن) كاة بةشايَكي
زؤرينةي ئةوانةي كة رةخناة لاة طةنادةلَيي ،نادادثاةروةريي ،كيَشاةي ماوزيكي كاورديي ،ثيزبسااالري و  ...تااد دةطارن لاة
خةخمؤرييانةوة نيية ،بةلَكوو بؤ بةرذةوةنديي سياسيي و ئابووريي خؤياناة .ئاةو ضاةند هونةرمةنادة كةماةي وةك مةزهاةري
خالَقيي و هونةر دؤست و موزيكوانانة  ،ضونكة زؤرينة نة و خؤشيان لة اليةن ئةو دةزطاا ثيزبيياناةوة كؤماةكي دةكاريَن،
بؤية كاريطةرييان نيية يان جيَطةي بايةخي ئةو دةسةآلتة هوناةريي و ميَاديا ثيزبيياناة ناة ،كاة وةك بةشايَك لاة سياساةتي
طشتيان ،بةردةوامن لة بة رةواجكردني ئةو جؤرة طؤرانيية بازارِيي و خا و كاكاة طؤرانيةيَذاناةي كاة هااورِازي خؤياانن .ئاةو
هونةرمةنااد و رةخنةطرانااة لااةو دياااردةي طؤرانييااة ئاهااةنطيي و ناهاوئاهةنطااة بااة مااوزيكي كااورديي و ذيانةكااةي ئااةوة
فةرامؤشدةكةن كة ميَديا و دةزطا هونةرييةكانياني ثيازب باؤ خواسات و مةبةسايت خؤياان وةك ضاؤن كؤماةكي ئاةو جاؤرة
طؤرانيية بةناو "نويَ"ية دةكةن ،بة هةمان شيَوة يارمةتي ئةوانيش دةدةن .هةر بؤ اوونة ،مةزهةر خالقي لاة "كوردسااد"
دا لة دميانةيةكي لةطةلَ كةذالَ ئةمحةددا رةخنةي لة ميَدياكاني ثيزب و دةسةآلتداران دةطرد كة هؤكاارن لاة كالَكردناةوة و
تيَكدان هونةري كورديي و بة رةواجكردني ئةو شايَوازة طؤرانيياة ،كةضاي هاوكااتيش خاالقي سوثاساي ساةرؤكي ثكوماةتي
كوردستاني دةكرد كة كؤمةكيي كردووة لةو ثرؤذةي كاة هةياةتي ،بايَ ئاةوةي هاةواداراني هوناةر و طاؤراني بةرهةمطاةليَكي
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نايابيان لةو ثرؤذةي خالقييش بينيةيَت .ليَ مةزهةر خالقي ،ويَرِاي ئةزموومي خؤي لة هوناةر و ذيانادا ،لاة خاؤيي و بيناةراني
ئههركی ئةوةياة يارماةتي ئاةو هاةموو هونةرمةناد و نووساةرانة باداد؟! ئااخر
بهرپنۆێ یۆیاۆهیی 
نةثرسي :گەلیۆ 
بةرثرسة ثيزبييةكان خاوةن كؤمثانيان يان كارمةندي سياسيي؟ ئاخؤ ئةو هةموو ثاارةي كاة ئاةو دةساةآلتدارة ثيزبيياناة،
وةك بةخشيش ،بةو طؤرانيةيَذ ،نووسةر  ،رؤذنامةوان و دةبةخشن ،هي خؤيانة يان ساماني هاووآلتيان و ثوكمةد؟
لةوة برتازيَة ،ئاخؤ هونةر و كولتووريَك دةزطايةكي هونةري ئازاد كؤمةكي نةكاد ،ضؤن طةشة دةسايَنيَت؟ باةلَيَ ،دةبيَات
مةزهااةر و ئةوانااةي كااة هاوكاااد داواي كؤمااةكي لااةو دةسااةآلتدارة سياساايي ،دةزطااا و ميَااديا ثيزبييانااة دةكااةن باازانن كااة
رةخنةكانيان جيَطةي باية نابن .ضونكة ئةوة ئاكاري ثيزب و ثكومةتي دروؤخاواز و طةنادةلَيي لاةو جاؤرةي كوردساتانة
كة خؤي بكاد بة خاوةن هةموو تشاتيَك .هايض كااتيش ئاةو تاةرزة ثكوماةد و دةساةآلتدارة ثيزبيياناة جيااوازي لاة نيَاوان
هونةري خراث و ضاكيشيان بؤ طرنا نيية .ئةطةر سةرنج بدةين ،ئةو دةسةآلتدارانةي ثيزب و ثكومةد هةر كةسيَك بة هاؤي
نووسي يان هةر كاريَكي ترةوة كةميَك ناسرا يان بوو بة ناو ،يةكسةر بة ريَطاي خةآلد بةخشينةوة دةقؤزنةوة .ئةطاةريش لاة
رؤذئاااوا بااذيت ،دا وةتيَكااي باشااي شاارياتؤني دةكااةن و بااة ئاشااكرا و نائاشااكرا لااة ذيَ ار ناااويَكي سااازيَنراوةوة مووضااةيةكي
ثيَدةبةخشن ،لة ميَدياكانياندا دةيكةن بة ئةستيَرة و  ...تاد .بؤ اوونة ،لة كاتيَكدا لة ذيَر سايةي ئةو ثكومةتاةدا ذنكاوذيي
و هةتكردني كيذان بوو بة دياردة و لة رؤذئاواشدا كورد بوو بة هيَماي ذنكوذيي ،كةضي ساةرؤكي ئاةو ثكومةتاة كورديياةمان
دةستةةجيَ خةآلتيَكي بة خاوةن كتيَ

"ئؤقيانووسيَك لة تاوان" بةخشي .ئاشكراية ئةو كتيَةة ويَرِاي طرفيت زماان ،تياؤريي،

ميتؤديكيي و تيَكةلَكردني ثيَناسةكان ،ضونكة بةشيَكي زؤري ثةيوةندي بةبةرثرسياراني ثيزباة دةساةآلتدارةكانةوة هاةبوو،
بؤية بة ريَطاي ئةو خةآلتةوة كاريطةريي ئةو كتيَةة ماناي نةمايةوة .شايةني طوتنة ،خااوةني ئاةو كتيَةاة لاة كاؤ ِريَكي كاة لاة
ستؤكهؤمل ثيَشكةشي كرد ،زؤر دةظرثةرستيي و راسيستانة باسي طةجنيَكي دةظةري باديناني كرد كة رةخنةي لة كتيَةةكاةي
طرتةوو! لةوة طةرِيَة ،نووسةري ئةو كتيَةة ،ئازاديي و ئةظينداري لة ديتين كض و كاورِيَكي ساويَدي كاؤكردةوة كاة لاة نااو
ميرتؤ يةكرتيان ماضكردبوو.
بةهةمة ثالَ ،ئةو جؤرة ثكومةد و دةزطا ثيزبييانةي كوردستان بؤ بةرذةوةندي خؤياان هةولَادةدةن ثةشااماتي خاةلَك باة
تايةااةتيش طؤرانيةيَااذ و نووسااةري ئاكااار ضاااوة  ،هةلَااةثا ،و زارقةلَااةبالَغ كااة لااةويَ و ليَاارة خاااوةن طااويَطري و خويَنااةري
سافينيكة و خيَنيَن ،بيَ ئةوةي خةميان ناوةرِؤك بيَت ،لة خؤيان كؤبكةنةوة .ئةو دةسةآلتة بةو ريَطاناةوة هةولَادةدا كاريطاةري
ئةو كتيَب يان نووسةر يان طؤرانةييَذ و  ...تاد كالَةكاتةوة ،يان تاكوو خاؤي دلَساؤز و جاوان نيشاانةدا ،هةولَادةدا باة ريَطااي
خةآل د و داوةتكردناةوة ئاةو كاار و بةرهةماناة دةكااد باة بةشايَك لاة كارةكااني خاؤي .باةلَي ،ئامااذة كاردن باةو كاراناة
داهيَنانيَكي نويَي من نة ،بةلَكوو ئةو كارانة لة اليةن دةساةآلتداراني ئاةمرِؤي كوردساتاندا زؤر ئاشاكران .باةجمؤرة طةرةكاة
ئةوانةي كة خؤيان كؤمةكي لةو دةزطا هونةريي ،رؤشنةرييي و ميَديايانةي ثيزبةوة وةردةطارن و نارِازييشان لاةوةي كاة ئاةو
دةزطايانة كؤمةكي ئةو جؤرة طؤرانيةيَذ و طؤرانيية ئاهةنطييانة بكةن ،هةلَويَستةكانيان تذيية لة هاودذيي (ثةرادؤكس).
ديارة ئيَمة رؤذانة لة ميَديا بنرياو و خويَنةراو و بيسراوةكاندا منطة مانا و طازانادةي ئاةو نووساةر ،هونةرمةناد ،طؤرانيةيَاذ و
 ...تاد دةبينة ،دةخويَنيةوة و سةير دةكةين ،كة سةرةتا و كؤتايي ئاوازي طرياني ئةمانة بؤ بةخيت خؤياناة .هاةر ياةك لاة
ئيَمة كةم و زؤر ئاشناي ئةو دميةنانةين ،كة ضؤن ئةماناة دواي وةرطارتين ثادداشات ،كؤماةكيكردن و داوةتكاران ،نقاةيان
تيَدا ناميَنيَت! مرؤ بة خويَندنةوةي رؤذانةي هةوالَ و روونكردنةوة ضةنتيكةكاني ئاةو طؤرانةييَاذ و هونةرمةنداناةوة ،كاة باا،
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لاة تتشاتطةلي سااختة و وةرطاارتن و ناةطرتين ثاارة ثااوول دهکهن ،تيَادةطاد هوناةري طااؤرانيي و دؤخاي ئاةو طؤرانةيَذانااة
كوشتةي هةمان بةزمي ئةو طةندةلَساالريية كة كؤي جظاكي كورديي هةال هةال كردووة .بؤية مرؤي ئةمرِؤي كورد ،باة طشايت،
لةو رةفتارة بنكؤآلنة ،بيَرِادة وةستاية.
لةو ناوكؤييةوة يةكيَك لةو طرفتانةي ئةمرِؤي بواري رؤشنةرييي و هوناةريي لاة كوردساتاندا ،باة طشاتيكردن و تيَكاةآلوكردني
ضةمكةكانة .ئةمرِؤ ئةو دةزطا و ميَديا ثيزب و ةيرة ثيزبيانة ئاةو تاةرزة طاؤرانيي و طؤرانييَذاناة ناةك هاةر باة "هوناةر" و
"هونةرمةند" ناو زةد دةكةن ،بةلَكوو بة ماناي كولتوور و "ئيدؤل"ي كوردييش ناوديَر دةكةن .لةوة خراثرت ،خااوةن ئاةو
دةزطا هونةريي و ميَا ديا كورديياناة ئاةو جاؤرة طاؤرانيي ياان موزيكاةي كاة لاة لوبناان و توركياا و ميسار دةساازيَنريَت وةك
هاوواتايةك (سينؤنيم) بؤ واتاي"هونةر" ثيَناسة دةكةن .لة كاتيَكدا زؤرينةي ئةو خاوةن كنييث و طؤرانييانة بريتة لاة ويَناةي
دتيتاليي ،كؤالذ و دةنائ هونةريَكي ناويَي سةرساوورِهيَنةرييان تيَادا نيياة .هةناديَك لاةو طؤرانةيَذاناة لاة دةناا خؤشايي و
بهشێ یزۆری ئةو جؤرة طؤرانيية بة زيادكردني ويَناة و ئااميَري ماوزيكي
ويَنةي هةوةسي سيَكسةزويَن زياتر ،كة طو ان 
نويَئ واتا نويَكارييةكي رووكةشةوة بةردةوامييةكة لاةو طؤرانيياة فؤلكنيؤريياناةي كاة دؤماةكان لاة شاايي و بؤناة طشاتيةكان
دةيانطود ،خاوةني هيض بةهرةيةكي تري هونةريي ،جوانةةخشيي و توانايةكي موزيكيي خؤكرد نة .هاةر لاةو ضاةند ساالَةدا
لةبةر ضاومانة ضؤن ضةندان كيذ و كورِي رووخسار و مةيل ذيكةلَة و دلَةزويَن ،بيَ ئةوةي باواريَكي هوناةرييان خويَنادبيَت ياان
ثيَشرت ئةزموونيان لة طؤراني و هونةر هةبيَت ،بة ضوونةوة بؤ كوردستان و ديداريَك لةطةلَ خاوةن ئةو دةزطا و ميَديا بازرطاان
يان ثيزبييانةوة سةفةريَكي ميسر يان لوبنان و يان توركيان كرد و باة خؤياان سايدييةكي كنييثيياةوة هاتناةوة كوردساتان و
بوون بة "هونةرمةند"ي ئاخريي زةمان .يةكيَكي تر لةو دةنطةيَذانة ،كة مرؤ نازانيَات مةتةلَةكاة ضايية ،رؤذيَاك لاة هاةوليَر لاة
تهنلههالیههس

بهخشنێ،ورۆژكێكی
نه 
فتهردۆالروكۆم انیایپێ 
ز،ر،سده 

وه 
هه
ۆهاڵتن،رێ ه 
ده 
اليان 
وۆهد،سماةتر زةوياي ثيَدةبةخشاريَت.

فتهردۆالر
ز،ر،سده 

وه 
هه
تنه 
تادلهشارێ ی 

بهرپنۆێ یتن...


بةجمؤر ئةو اوونة لة طؤرانيةيَذانة لة خت و خؤرِايي بوون بة "هونةرمةند"يَكي باازارِ طاةرم و زةنطاة و خااوةن "ضاةرزة" ،
كؤمثيانيا و و ئةو شتة سةيرانة! ئاخر يةكيَك لةو خااة طؤرانيةيَذاناة (مان باؤ راطارتين باةهاي بيَيياةني و ئاازادي كةسااييت
مرؤظةكان خؤم لة ناوهيَنان دةثاريَزم) كاة لاة ئاةوروثاوة دةضايَتةوة كوردساتان و دةزطاا و ثيااواني باآلدةسات دةيةاةن باؤ
ميسر ،كورد طؤتةني ضةندين" دةفتةري دؤالر ،بؤ سيدييةكةي و سةفةرةكاني سةر بكاةن ،لاةوة طاةرِية ،كاة ضاةرةبي
ناازانيَ و سايدييةكي تامسااارد و ساختةشاي بااة ضاةرةبي بااؤ ضايَدةكةن .لااةوة خؤشارت ،ئااةو خاتووناة طؤرانيةيَااذة  ،وةك
ئههڤینهن،ریی
فيَميَنيستيَكي كورديي نيَشتةجيَ لة رؤذئاوا ،باسي ئازاديي و مايف ذن دةكا ،كةضي كة ناتس،نێ،ر،ۆهتی 
بهر بةرذةوةندي خؤي يان دلَدانةوةي دةوروبةر ههوڵدهدا نكؤلَي لاه
له 
ره 
بهمێۆ 
ر،بگهیهنێ .،
بهئاز،دی 
خۆی 
بوونی ۆشاهویساتی بکاد! بةهةماة ثاالَ ،مارؤ تشاتطةليَكي ضةنتيكاة لاةو دةزطاا و ميَاديا ثيزبيياناةي كوردساتان
دةبيينَ و دةبيسيتَ ،كة لة ضةزورة و جادوو دةضن.
بةجمؤرة كة ئةو ضةشنة طؤرانيية كنييثييةي كة بة هؤي طاةرِةالوذة و بايَ بةرناماةيي ميَاديا بينراوةكااني كاورديي و ناةبووني
طوتاريَك بؤ"سياسةتي كولتووريي" لة كوردستاني باشووردا بازارِي طةرمة ،نةك هةر هونةريَكي ئيَستيَستيكيي و ثيَشاكةوتين
هونةريي كوردي نيية ،بةلَكوو لة ضةمكي هونةريش بة دوورة .لةوة

زياتر ،ئةو تةرزة طؤرانيياة بازارِيياة ناةك هاةر بةشايَك

نيية لة ضةمكي هونةر ،بةلَكوو بيَ بةها كردن و شيَواندني كولتوورييشة .ضونكة موزيك هيَدي هيَدي كار لاة هةسات و ئاطاايي
ئةو نةوةيةي ئيَستا و داهاتوو

دةكا ،دواجاريش ئةو نةوةي ئيَستا ياان طاويَطر باة طشايت ناةك هاةر ياادةوةريي و هةسايت
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بيستين بؤ طؤراني كورديي دةشيَويَت ،بةلَكوو كوتتشتةي خةيالَيَكي ساختة و ضيَذي بيستنيشي رووكة دةبيَت.
لةم ديدةوة طةوهةري هوناةر وةك كردةياةكي مرؤياي ،جظااكيي لاة ئاساتيَكي جوانناساييدا هاةلَطري ثةرؤشاييةكي روثياي و
ئايديالييه .هونةريَكي هيدلَيي سةرضاوةيةكة بؤ طةشةي روثي بزاظة جظاكييةكان .ئةو هونةرة ضيَذ و تامي ناويَ دةئافريَنيَات
و بةمااة راماااني نااويَ ،جوانييااة ناديارييااةكان ئاااوةآل دةكاتااةوة ،رةوشااي نااويَ و ثةيوةناادي نااويَ بااة ذياااني كولتااووريي
دةبةخشيَت .كةواتة شيَوازيَكي نويَي طؤراني وةك بةشايَك لاة هوناةر جؤشايَكي ناويَش باة طيااني كولتاوور دةداد و باواريَكي
نويَش بؤ دؤخي هونةر و كولتوور دةسازيَنيَت .ليَرةوة هونةر ،وةك ئةدةب و بةشةكاني تري هونةر ،وةزةيةكة بؤ كولتوور.
ئاشكراية هونةر بة هةموو بةشةكانييةوة لة ميَذووي هوناةري نويَةااودا لاة داهيَنااني هازر و شايَوازي نويَادا ،رؤلَاي ثيَشاةنطي
طيَ ارِاوة .هونااةر لااة ئاساايت هةسااتيي و رؤشاانةريييةوة خواساات و ويسااتة ثااةنطخواردووةكاني جظاااك دةخااةمنيَيَينَ و ئاااوةآل
دةكاتةوة .طؤرانييش ئةو خوليا و ثةزانة دةردةبرِيَت كة لةو دؤخةي تيَيدا دةذيَت لة ناخي جاةماوةر ياان جظاكادا ئاماادةيي
هةية نةك خولياو ثةزيَك كة ئةو جظاكة تيَيدا ناذيت .بةمة هونةر ،موزيك ،دةنا ،رةنا ،جولَاة ،كااري دةسايت و  ...تااد،
 كااة ليَاارةدا زياااتر مةبةسااتمان طااؤرانيي و موزيكااة ،-ئااةو ضةشاانة موزيكااة نويَيااة ئااةزمووني ش ايَواز و ئاااوازي موزيااك وطؤرانييةكاني ثيَش خؤي ناسرِيَتةوة يان فةرامؤ

ناكاد ،وةك ئةوةي ئةمرِؤ ئةو تةرزة طؤرانيةيَذة كنييث-بااز و السااييكار و

اليةنطرانةك انيان بانطةشةي بؤ دةكةن ،بةلَكوو روثي ئةزموونة جوانةكاني ثيَش خؤشيان زيندوو دةكةناةوة ،تاام و ضايَذيَكي
نويَيان ثيَدةبةخشن .هاوكاتيش ئةوة ئةركي هونةرة كة دابرِانيَك لةو هةست و ضايَذة داساةثاوة بساازيَنيَت .لايَ ئاةو دابرِاناة
رةتكردنةوة و بيَةايةخكردني ئةزمووني طؤراني و موزيكي رابردوو نيية ،بةلَكوو قوولَكردنةوة ،فراذان و زيندووكردناةوةي ئاةو
ئةزموونانةشة.
كةواتة ئةطةر ،ئةو ضةشنة طؤرانيية وةك بةشيَك لة هونةري نويَةاوي كورديي ماناي ئاراستةيةكي نويَ بيَات ،طةرةكاةئهاز،د
مههكیپیهاو،نیباز،رگهاسومێهنیا
کاساكۆ 
ۆته 
ده 
دهزگارۆشنبینییهبااڵ 
ۆهاڵتی 
ده 
بهرێگای 
بێ،؛  
دهبێه،
بههڵكهسو 
ۆههپێننێ،ا 
رد،نه 
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رمنهه
وهباز،ڕیخۆی 
گهه
كانه 
حیزبییه 
بهۆهتیبهاز،ڕییچبێه.،ۆهتن،نێكیئهاو،زا
مه 
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نگاده

ده
لهكسردۆتانن،بة هةرِميَنن ،ضيَذ و هةسيت طويَطران بةرةو خؤي كيَش و طؤشدةكاد .ئةو جاؤرة طؤرانيياةي كاة
ئهمڕۆ 

وةك ئةو طؤرانةيذانةي كة لة اليةن دةسةآلد و ميَديا ثيزبةكانةوة دةكاريَن باة "هونةرمةناد" بيَلطاة لاة باازارِ ،بةرذةوةنادي
خؤيان و فريوداني طويَطر ،طؤرانييةكانيان بة دةطمةن نةبيَت ،هيض داهيَنانيَكي نويَ و ثةياميَكي جوانييان تيَدا نيية.
رةنطة ئةو طؤرانيةيَذانة و خويَنةرانيش بثرسن :ئةدي ضاؤن ئاةو طؤرانيياة ساةربةخؤية بآلوبيَتاةوة و طؤرانيةيَاذةكانيش ضاؤن
بتوانن سيدييةكانيان ضيَةكةن؟
ديارة هونةر بةر لةوةي بازرطاني بيَت ،ئةفراندنة .هونةر كردةياةكي ئيَساتيَتكيي و باة واتاا زانستييةكةشاي سياسايية .بؤياة
هونةر بة ثارة و ثيَوانةكاني بازارِةوة هةلَناسةنطيَريَت .هونةر بة هاةموو شايَوة و جؤرةكانيياةوة هيَادي هيَادي كاريطاةريي و
شويَنثيَي خؤي لةسةر هةسات و هؤشاي طاويَطر بيناةر بةجيَادةهيَنيَيَت .باةجمؤرة ئاةوة جاةماوةري خااوةن هةسات و ضايَذي
جوانناسية كة برِيار دةدةن كام طؤرانيةيَذ باة "هونةرمةناد" نااوديَر بكاةن .باةجمؤرة وةك دةبيانة مااوةي ضاةند ساالَيَكة
ميَدياي ئاةو دوو ثيزباة دةساةآلتدارة باة طشايت و باة تايةاةتيش "وةزارةتاي رؤشانةريي -طاؤراني" باة ريَطااي دةساةآلتي
ئابووريي و سياسييانةوة ئةو دياردة طؤرانييةيان سازاندووة كة لاة ساةرةتاي نووساينةكةماندا ئاماذةماان باة تايةةتيياةكاني
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كرد.
شااايةني وتنااة ،هااةموو دةزانااة كااة هةنااديَك طااؤراني و ساارتانةيَذ لااة هاناادان و جؤشااداني طااةنج و خااورتي كااورد بااؤ
بةرهةلَستكارييكردن بةدذي دةسةآل تة داطريكةراني كوردستان و ثيَشمةرطايةتي رؤلَيَكي زؤر بةرضااويان بينياوة .باؤ اووناة،
لة ثةفتا و هةشاتاكاندا هيَنادةي سارتانة شاؤرِط َيرِييةكاني شاظان ثاةروةر الوي كاوردي باةرةو شاؤرِط َيرِيي و ثيشامةرطايةتي
هانداون ،رةنطة زيَدةطؤيي نةبيَت ئةطةر بيَذين ،هيض نووسةر و سياساةتكاريَكي كاورد ناةيانتوانيووة ئاةو كاريطةريياة لةساةر
مرؤي كورددا بةجيَةهيَنيَن .هةروةك لة كؤتاايي ثاةفتا و ساةرةتاي هةشاتاكاني ساةدةي راباردوودا حمةماةد جاةزا باة ضارِيين
شيعرةكاني "ضةشق و ئازادي" ي هيَمن موكريانيي و شيعرةكاني قان  ،طورِيَكي شاؤرِطيَرِانةي باة روثاي شاةقامي شاارةكاندا
دةبةخشي .ديارة ضةندان طاؤرانيي و ساروودي كاورديي هاةن كاة رؤلَاي تايةاةتيان لةساةر مارؤي كاورد طيَارِاوة ،كاة ليَارةدا
ثيَويست ناكاد ئاماذة بة هةموويان بكةين.
ليَرةوة ئةطةر طؤرانيي و طؤرانةيَذي ئةو رؤلَةي هةبووبيَت لة ذياان ي سياسايي و جظااكيي كاورددا ،طرمياان ئاةمرِؤ ئاةو رؤلَاةي
طؤراني بةسةر ضوو بيَت ،كة وانيية ،ضاونكة هيَشاتا كوردساتان ئاازاد نيياة ،ئااخؤ دةبيَات ئاةمرِؤ رؤلَاي طاؤراني كاورديي لاة
سياسةد و طةشةي كولتووريي كوردييدا بةدةر بيَت؟ بة دلَنياييةوة لة ميَذوو و قؤنا اةكاني هاةموو جظاكيَكادا ،طاؤراني ،وةك
بةشيَك لة هونةر و ئةدةب ،لة شيَوةي جياوازدا رؤلَي خؤي لاة ذيااني سياسايي و كولتوورييادا هاةبووة و هةياة .كااتي خاؤي
كؤمةلَناسيي بة رةطةز جوولةكةي ئةلَماني ،ئةدؤرنؤ موزيكي جازي بة نازيزم و فاشيزمةوة طريَدا ،ضونكة ثيَي وابوو كاة رياتم
و ئاوازي موزي كي جاز بة ريتم و موزيكي مارشي سةربازيي نازييةكان دةضيَت يان بةشايَكة لاة ماوزيكيي ساةربازيي .ئاةي لاة
ثةفتا و هةشاتا كاني ساةدةي راباردوو رةشاثيَتةكاني ئاةميَريكا باة طاؤرانيي و ماوزيكي هياث هاؤث ناةبوو ،دذي سياسايةتي
ثااةروايَزكردنيان لااة اليااةن دةسااةآلتي ئااةميَريكاوة دةردةباارِي؟ هااةروةك لااة بنةرِةتاادا لااة ناوةرِاساايت هةشااتاكان راث
()Rapموزي لة ئةميَريكادا ،كة وةك "هيث هؤث" سةرضاوةكةيان بؤ ماوزيكي جااز و بنياو ،و طؤرانيياة فؤلكنيؤرييةكاناةوة
دةطةرِيَنااةوة و ثااروط ( )Proggموزيااك ،وةك دياردةيااةك لااة بزاظااي شةساات و هةشااتاكاني رؤذئاااوادا ،دةرب ارِي بزاويَكااي
سياسيي يان لة روانطةي جووداوة بزاظيَكي رةخنةيي و بةرهةلَساتكارييةكي هوناةريي باوون .هاةموو دةزاناة ،شايَوةكاريَكي
داااركيي لة سالَي  0228دا بة كيَشانةوةي ضةند تابنيؤيةكي كاريكاتيَريي لاة ويَناةي ثيَغةمةاةري موسانيَمانان ،ض هةراياةكي
لة جيهاني ئيسيميي و جيهانيي رؤذئاوةوة نايةوة .هةر ئيَساتا لاة ساويَددا باة هاؤي ثيَشاةنطايةكي هونةريياةوة ،كاة لةويَادا
ذنيَكاي شايَوةكار وةك كاريَاك لاة هونةرةكاةي ،خاؤي وةك كةسايَكي خؤكاوذ ااييشادةكا ،لاة ذيَار نااوي "شاةرِي هوناةر"دا
مشااتومرِيَكي طااةرم لااة ئارادايااة .ديااارة بااة هااؤي ئااةو كااارةوة خاااوةن طااةليَريي و ثااؤليس كارةكااةي ئااةو ش ايَوةكارة وةك
كيَشةيةكي دةرووني سةير دةكةن و ثيَشانطاكة هةلَدةوةشيَننةوة .بة كورتي ،هةنووكاة دواي ئاةو ثيَشاانطاية لاة ميَادياكاني
سويَددا طفتوطةكان لةسةر رؤلَي هونةر ،سنووري ئاازادي باري و رِا دةربارِين و  ...تااد لاة ئاارادان .كةواتاة تاؤ بنيَيَاي ئايرت لاة
كوردستاني ئيَمةدا ،لة بةشةكاني تر طةرِيَة ،هةموو كيَشة سياسيي ،جظاكيي ،تووند و تيذي و نادادثةروةريياةكان كؤتايياان
هاتةيَت ،بؤية ئةو جؤرة طؤرانيية كنييثيي و بازارِطةرمكةرانة جيَطةي هةموو شيَوازي طؤرانييةكيان طرتةيَتةوة؟!
جيَطااةي خؤيااةتي بثرسااة :بااؤ اوونااة  ،مرؤظيَكااي خاااوةن ضايَذ و هةساايت جااوان هةيااة كااة لااة كاااتي طااويَطرتن لااة طااؤراني
"هةركةسيَ طوتي من ئاشقم " يان "ي سةيد ضةلي ئةسغةريي نةبيَتة جةستةيةك لة ساؤز و و دلَيَكاي تاذي لاة ئاةظة؟ ئاةوة
ئةو دةنطة سيحريي ،ئاوازة رةسةن و دلَفرِيَنانةي طؤرانييةكاني سةيد ضةلي ئةسغةري ،مةزهةري خالَقي ،ئايشاة شاان ،ضاةلي
مةردان و ضاةندين هونةرمةنادي تارن كاة كاريطةريياةكي فرةوانياان لةساةر هوناةر و كولتاووري كوردييادا دانااوة و دةناا و
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ئاوازةكانيشيان هةميشة بة زيندوويي دةميَننةوة.
هاوكاتيش طؤراني هةية رؤلَيَكي سةرةكيي بينووة لة طؤرِيين ذياني زؤريَك لة مرؤظةكان .هةروةك دةكاريَ طؤرانيياةك رؤلَيَكاي
سةرةكي بطيَرِيَت بؤ روخاندني ذياني مرؤظيَك .وةك دةزانة ،زؤريَك لة رةخنةطراني جظاكيي و هوناةريي هاةن ثيَياان واياة كاة
ئةمرِؤ فينيةمة "كابؤ"" ،رؤماني ثؤليسيي" و بةشيَك لة طؤرانيية ريتم خيَراكان هاندةرطاةليَكن باؤ ديااردةي تووناد و تياذيي.
ئةدي ئةوة نيية لة دونياي ضةرةبي كوردييشدا ئةمرِؤ بةشيَك لة ناكؤكيي و جيابوونةوةكان بة هؤي ئاويَزانةوون و كاريطاةريي
ذنة طؤرانيةيَذةكاني لوبنان و و رؤذئاواييةكانةوة روودةدةن ؟ ئةدي ئةوة نيية ئةمرِؤ بةناوكردني ئوتؤمةيَال و شاتةكان باةناو
طؤرانيةيَذة ذنة لة خرثن و باآل زرِاظةكاني ضاةرةب و كاوردةوة بؤتاة مؤدةياةكي هاةرزان و خاةلَكي نةدارييشايان هةراساان
كردووة؟ كةواتة دةكريَ هونةر بة طشيت هةم رؤلَي با و هةميش خراثي هةبيَت لةسةر مرؤظ و كولتووري ئيَمةدا.
ئةركي طشت بوارةكاني هونةر ،وةك كردةيةك لة داهيَناان ،ئةوةياة كاة ئةزمووناة هونةريياة زينادووةكاني راباردوو مشاتومالَ
بكاتةوة و ثةرةثيَةدا ،تاكوو ئةو ئاواز ،دةنا و نةوايانة لة قورِطي كاتي ئيَستادا ئامادة بةنةوة.
لةو ناوكؤييةوة ،بة راي من ،كيَشةي ئةو دياردة طؤرانييةي كة ئاةمرِؤ باة ريَطااي دةزطاا و ميَاديا ثيزبييةكاناةوة باازارِيي باة
هةرِميَن كراوة و بةسةر جةماوةردا سةثيَنراوة ئةوةية ،كة تاةنيا وةك جؤريَاك لاة طاؤرانيي باازارِيي ياان ئاهاةنطيي ،كاةيف و
سةفا ناوديَر ناكريَت ،باةلَكوو وةك جيَطرةوةياةك باؤ كاؤي شايَوازي طاؤرانيي و ماوزيكيي جوانناساييةكاني تاري وةك :الوك،
ثةيران ،سيمفؤنيا ،طؤرانيية ريتم نةرم و دةستةذيَرييةكان ،ناوزةد دةكريَت .بة كورتي ئةمرِؤ ئةو دةزطاا بازارطاانيي و ميَاديا
ثيزبييانة ئاةو طؤرانيياة كنييثياي و ئاهةنطيياناة تااكوو ناةلَيَة بازارِيياناة وةك هاوواتاياةك باؤ هوناةر و هونةرمةناديي نااوديَر
دةكةن .كاتيَك ئةو دةزطا و ميَديا ثيزبيي و بازرطانييانة ،بةناوي ثسثؤرِييةوة ،طاؤرانيي و ماوزيكيي كاورديي ئاةوها باؤ ئاةو
ئاستة كورتةكةنةوة ،ئةوكاد نةك تاةنيا طاؤرانيي و ماوزيكي كاورديي باةرةو هةلَاديَر دةضان ،باةلَكوو كولتوورةكةشاي كنيَاؤ َل
دةبيَت.
ليَرةدا مةبةست لة كولتوور ئاماذة كردنة بة كؤي ئةو شتانةي كة لة ذياني جظاكدا باياةخيان هةياة .كولتاوور ناةك هاةر هااني
بةها هاوبةشةكاني هاووآل تياني جظاكي كورديي هاندةدا و مشتومالَدةكا ،بةلَكوو ئاةو هةسات و نةساتانة روثيياناة باة يااد
كوردان دةهيَنيَتةوة كة لة يادةوةرييدا دةذين .بة كورتي كولتوور ئةو بةهايةياة كاة سايَةووريي و دلَنياييماان ثيَدةبةخشايَت.
ئااةوة كولتااوورة كااة واماننييَاادةكا خؤمااان بااة ياااد بيَتااةوة و وةك جظاااكيَكي تايةااةد لااة خؤمااان ب ارِوانة و خؤمااان لااةوانيرت
جيابكةينةوة .بةجمؤرة كولتوور بةهايةكي دابرِاو نيية لة كؤي نةريت ،هونةر ،ئاةدةب ،رةفتاار ،ئاكاار ،سياساةد و  ...تااد،
بؤية ثيَويستة وةك كة لة هونةر ،طؤرانيي ،موزيك دةثةيظة ،بري لة كولتووريش بكةيناةوة .ضاونكة كولتاوور ضاةمكيَكة كاؤي
ضااآلكي ياان كردةكاااني تاري جظاكيَااك لاة خؤياادا دةضانيَتةوة .هةلَةااةد كولتاوور هةميشااة بةرِيَوةياة ،هةميشااة لاة طااؤرِان و
نويَكردنةوةدايااة .ليَاارةوة كولتااوور رؤلَيَكااي طرنطااي لااة سااازاندن و فااراذووتين ناساانامة (ئاياادينتيتيَت) كااورديي خةمآلناادي
تاكةكةسي كوردييدا هةية.
كةواتة طؤرانيي بازرطانيي و مةرجةكاني بازرطاني ثيَوانةي كولتووريَكي بةهادار ناة ،باةلَكوو دةبايَ خاودي كولتاووريَكي بااآل
ثيَوانة و مةرجيَك بيَت بؤ بازارِ.
كةضي بة ثيَ ةوانةوة ئةمرِؤلة كو ردستاندا ئةو دةزطاا و ميَاديا ثيزبيياناةي كاة ئاةو جاؤرة طؤرانيياة سااز دةكاةن ،هيَنادةي
مةرجي بازارِيَكي كاتييان بؤ طرنطة ،ئةوةندة مةرجي كولتوورسازييان بؤ بايةخدار نيية .بؤية دةبيَ ئةو دةزطايانة باؤ ئاةوةي
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لة ئاييندةدا كوردستان خاوةن بازارِيَكي ثيشكةوتوو و سةرجنيَكش بيَت ،دةبيَت بري لة سازاندني كولتووريَكي بااآل بكةناةوة.
ليَرةوة ئةطةر ئةو بودجة زؤرةي كة بؤ اوونة "وةزارةتي رؤشنةريي" و دةزطاكااني تاري باةناو ثكاوميي ياان ماةدةني كاة
ساآل نة تةنيا بؤ ئةو فيستيظالة ئةجيَندا ثيزبيي و كالَ و كرضانةوة بة فريِؤي دةدةن ،بؤ سازاندني كولتووريَكي باآل ،طاؤراني،
موزيك  ،ئةدةب ،سينةما و شانؤيةكي نيَوةرِؤك باآل و نؤذةن رةسةن ياان ساةنطة تاةرخان بكاةن ،بةماة ذيااني بازرطااني
كوردييش طةشةدار دةبيَت .دياارة بيَةاووني دةزطاا و ميَاديا ،ثساثؤرِطةليَكي ئاازاد ،ئاةو كاارة مةيساةر نابيَات .مةبةسات لاة
نيَوةرِؤك سةنطة يان باآل بريتيية لة تواناي بةكارهيَناني زانة و ثسثؤرِيي ،جا هونةرمةند يان داهيَنةريَك بيَات ،كاة ضاؤن باة
شيَوةيةكي كارامة لة بةرهةمةكةيدا بريكردنةوة تايةةد و نويَيةكةي خؤي بةرجةساتة دةكاتاةوة .لايَ لاة كؤتاييادا ماوةتاةوة
بيَااذم ،ش ايَوازيَك لااة موزيااك و طؤرانييااةكي "نااويَ" لةوةدايااة ،كااة بااة ضةشاانة موزيااك ،دةق ،دةنااا ،دميااةن ،دةبرينيَكااي
فرةرةهةندي باآل و نويَاةوة سةرساوورِماومان بكااد .هاةروةك ثيَشكةشاكردني طؤرانيياةكي ناويَ ،لاة ئاماادةبووني هوناةري
ئة ؤمسفيَريَكي موزيكييدا بةرجةستة دةبيَتةوة ،كة لةويَدا طؤرانيةيَذيَك يان موزيكةوانيَك بتوانيَت بة نةواي باةرزي و هيَاوريي
ئاميَري موزيك هاوئاهةنطييةكي دلَةزويَن و سيحريي لة نيَاوان ئااواز ،شايعر ،دةناا و دميةنةكانادا اااييش بكااد .ئااخؤ ئاةو
طاؤرانيي كنييثياي و موزياك و ئااواز ناسااز و ناساةربةخؤيانةي ئئاةو طؤرانيةيَذاناةي كاة ئاةمرِؤ لاة كوردساتاندا كاراون كاة بااة
كؤمةكيي دةزطا بازرطاان ،ميَاديا ثيزبياي و "وةزارةتاي رؤشانةرييي" ةوة باة هاةرِميَنكراون ،كاراون باة "ئيادؤل" و بةساةر
جةماوةر سةثيَنراون ،خاوةني ئةو مةرجة هونةرييةن؟ طةلؤ ئةو جؤرة طؤرانيية بيَهونةر ،ئاهةنطيي و بازارِيية ،خؤراكيَكاة باؤ
باآلكردني كولتووري كورديي و دةربرِي ئةو فرةرِةهةنديي ،هونةرة نويَية سةرسوورِهيَنةرية؟

تةالرسازيي شار :ئاويَنةطةليَك لة جةستةكان
0
ضؤن دةكريَ دميةني تةالرسازيي (ئةركيتيَكتور)ي ئةو خانووباةرة هةمةجؤراناةي ،كاة وةك شايَوة دةربرِينيَاك ،باة طاويَرةي
كاتةكان كولتوور و ذيااني خاةلَكيان ئاويَناة كردؤتاةوة ،بناساينةوة؟ وةآلمداناةوة و راظةكردنةوةياةكي وردي ئاةو ثرسايارة،
ثيَويسيت بة خويَندنةوةيةكي فارة روانطاة هةياة ،كاة لاة توانااي ئاةم نووساينةدا نيياة .لايَ ليَارةدا لاة روانطةياةكي ميَاذووي
هزرييةوة ،هةولَدةدةم  ،ويَرِاي نيطادانيَكي مةينيةو جوانناسييانة ،اايشيَكي سووكةلَةي ويَستطة و قؤنا اةكاني ئاةو ثرؤساةي
طؤرِانكاريية هةمةديوانة بكةم كة كاردانةوةيان لةسةر ثيَشاكةوتن و طؤرِانكاريياةكاني تةالرساازييدا هاةبوو/هةياة .دواجااريش
سةرةجنامي ئةم نووسينة ،بة اايشيَكي خيَرا لةسةر رةوشي تةالرسازيي ئةمرِؤي كوردستان ،كؤتايي ثيَديَت.
ديارة لةوةتةي مرؤظ هةية ،بة طويَرةي ئةو باردؤخة ئابووري ،كولتووري و  ...تاد ،بة دروستكردني مالَ ،ريَطاوبان و باخ اة
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سةرقالَ بووة .بةمة مرؤظ هةولَيداوة ئارامي و دلَنيايي ذياني دابة بكاد .مرؤظ لاة هاةر ساةردةم و قؤنا يَكادا باة شايَوة و
ناوةرِؤكي جودا ،شويَنةكاني دةوروبةري خؤي رازاندؤتةوة .ئةم كارة لة جيهااني نويَةااودا تةالرساازيي ثيَادةلَة .شايَواز و
ناوةرِؤكي تةالرسازيي ،لة كؤنةوة تاكوو ئيَستا ،ضيَذي جوانناسيي و كولتاووريي ئاةو كؤمةلَطاياة و بااري ئاابووري و سياساي
اايش كردووة/دةكا .تةالرسازيي وةك تةواوي شيَوازةكاني هونةر و نووسة ،لة هةر سةردةميَكدا بوو بيَ ،بة ثيَاي نااوكؤيي
ئةو كؤمةلَطاية ،هةلَطري شيَوة و ناوةرِؤكي تايةةتي ئةو كؤمةلَطاية بووة.
ئاشكراية سةدةي بيستةم بريؤكةطةليَكي فرةي لة ئاسيت تةالرسازيي و دروستكردني خانووباةرةي اووناةيي بةرهاةمهيَناوة.
ئةو بريؤكانة بةرهةمي فراذاني كؤمةلَطاي ثيشةساازي باوون .لاة رؤذئااوادا ،دواي ثةرةساةندني تاةكنيك و خؤشاطوزةراني
كؤمةلَطا ،خةلَك كةوتنة خولياي طؤرِيين شيَوةي ذيانئ طواستنةوة لاة خاانووة بةرديناة تةنطةبةرةكاناةوة باةرةو خانووباةرة
نويَةاوةكان بة هةرِميَن بوو.
باةآلم خانووساازيي مااؤديَرن باة شايَوةيةكي راساتةوخؤ بااةو مةرجاناة بةساارتاوةتةوة كاة تااةكنؤلؤذي ساةثاندوويةتي .بؤيااة
دروستكردني شاريَكي اوونةيي ،كة بتوانيَت ئاواتةكاني كؤمةلَطا بةديةهيَنيَت ،كاريَكي ئاسان نيياة .دواجاار هاةر هاةولَيَك باؤ
دروستكردني ئةو شارة اوونةيية ،بة هؤي ئةو كةرةسانةي كة ثيَشرت كارطة تةكنؤلؤذيياةكان ساةثاندوويانة ،ضةواشاةكارانة
دةب ايَ ،يااانيش دميااةني خانووبااةرة ،ثاارد ،شااةقام  ...تاااد ،وةك جااؤرة دةمااامكيَكي رووكةشااانة خؤيااان دةنااويَنن .كارطااة
تةكنؤلؤذييةكان ،بؤ ئةوةي بازارِيان طةرم بكةن ،مؤدة مؤديَرنةكاني تةالرسازيي ،رةواجدار دةكةن .هاوكاتيش ئةو بازارِة باؤ
قازاجني خؤي ،خوليا ،ضةشة و تؤرِة جظاتييةكان جنيَةودةكاد.

0
بةآل م دةكريَ ،بة طويَرةي شيَوازةكاني تةالرسازيي لة رؤذئاوادا ،قسة لةسةر ئةوة بكةين ،كة هةر لة ساةرةتايةكاني ساةدةي
بيستةوة تا ئةمرِؤ  ،شيَوازي ثيَكةوة لكان و هةلَثةساردن و ضةسثاندن لة دروستكردني خانووبةرةدا ،ويَنةياةكي طشايت لاة
تةالرسازييدا نيشان دةدا .بةآلم ئايا تةالرسازيي لة رابردوو و ئيَستادا ،رةنطدانةوةي ثيَويستييةكاني مرؤظ بووة؟
وةك ئاماذةمان ثيَكرد ،لة رؤذئاوادا لةطةلَ بة نويَةاو بووني كؤمةلَطا ،كة بةرهةمي شؤرِشاي رؤشانطةريي و فرةذاناي شؤرِشاي
ثيَشةسازي و بةربآلو بووني شارةكان بوو ،هاوكاتيش شيَوازي تةالرسازييش طؤرِاني بنةرِةتي بةسةر داهاد .لةويَدا كؤماةلَطا،
خيَاازان و خانووبااةرة لااة بؤضااووني طةردوونةطةراييااةوة ،كااة كؤلَةكةيةكااة لااة روانطااةي رؤشاانطةرييدا ،سااةير دةكااران .لااةو
روانطةيةدا هةموو شتةكان ثيَكةوة دةبةسرتيَنةوة .هةر ثارضاةيةك تةواوكاةري ثارضاةكاني تارن و ئةماناة هاةموو ثيَكاةوة
تؤرِيَك لة سرتوكتؤري دةسةآلتي كؤمةلَطا ثيَكدةهيَنن .بة واتايةكي تر ،روانطةي مؤديَرنيزم هةولَدةدا لاة تةالرساازييدا هاةموو
دذايةتييةكان :ئاوةآليي و ليَك نزيكي ،شةقام و خانووبةرة ،لةطةلَ يةكدا ،يان لة ويَنايةكي ليَك وودا ،كؤبكاتةوة.
لة كانطاي ثرؤسةي بة مؤديَرنكردني هونةري تةالرسازييةوة ،لة نيَوان ساآلني ثةفتا و هةشتاكاندا ،روانطةي ثؤساتمؤديَرنيزم
بة ياريية فرة شيَوةكانييةوة سةريهةلَدا.
هةلَةةتة تةالرسازيي لة رؤذطاري ئاةمرِؤدا ئاويَتةيةكاة لاة شايَوازة كاؤن و تازةكاانئ باة تواناةوة لاةناو ياةكرتدا ضةشانيَك لاة
شيَوازي خانووبةرة ،شةقام ،بالَكؤنا ،بالَةخانة و ثردي تازةتري بةرهةمهيَناوة.
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لةو ناوكؤييةوة طفتؤطؤييةكان لةمةرِ تةالرسازييدا فروانرت دةبن .ئاةو طفتوطؤياناة لةماةرِ طرنطاي تةالرساازييدا ،هاةر لاة دواي
ين .لاة دياويَكي تارةوة
شةرِي جيهاني دووةماةوة مانااي خاؤرة دابرِانيَاك ،ياان طؤرِانكاريياةكي هةمةالياةن ،بةخؤياةوة دةباي َ
دةكريَ بيَذين ،كة ئةو طفتوطؤية تيؤرياناة ضةشانيَكة لاة رةنطداناةوةي باةرخؤركردني مؤديَنياة تيؤريياةكان .لاة دواي شاةري
جيهاني دووةمةوة ثرؤذةي دروستكردني خانووبةرة طةورة و بةرزةكان ،بة مؤدة دةكريَ ،كاة لةويَادا جاةخت لةساةر الياةني
ثراكتيكي ئةو جؤرة خانووبةرة دروستكردنة دةكرايةوة.
لةبةرانةةر ئةمةشدا بة مؤدةكردني ئةو هاوشيَوةكردنة لة تةالرسازييدا ،كؤمةلَيَ خولياي تيؤري جياواز ساةرهةلَدةدا .دواجاار
ئةو خوليا تيؤريانة لةذيَر ناوي ثؤستمؤديَرنيزم ثيَناسة كران.
تةالرساازيي لااة دؤخااي ثؤسااتمؤديَرنيزمدا خااؤي لااة مةرجااة ميَذوويااةكان رزطااار كاارد .بااةو واتايااةي لااة تةالرسااازييدا هااةموو
بريؤكةكان بةرجةستة دةبنةوةئ شيَواز و مؤدة كؤن و نويَيةكان ليَكدةتريَنليَنريَن و بةمة تةالرساازيي جوانناساييةكي فارة
رةنا و ناوةرِك دةثؤشيَ.
هاوكاتيش روانطةي جوانناسيي ثؤستمؤديَرنيزم ،كاة ئاةمرِؤ لاة ئاراداياة ،شايَوازي قؤنا اةكاني راباردوو دةساتةوا دةكاا ،كاة
ئةمة وةك هيَنيَيَك ،بة ويَنةيةكي جودا ،دميةنةكاني ئةو قؤنا انة بةرجةستة دةكاتةوة.
3
جيَطااةي ئاماذةيااة ثيَشاارت لااة رؤذئاااوادا ،وةك ثةيوةندييااةكي دوواليااةني لااة نيَااوان شارسااتانييةد و كولتااووردا ،تةالرسااازيي
ثيَناسة دةكرا .بةآل م ئةمرِؤ بة هؤي شيَوازي تازةوة ،كاة شاارةكان طؤرِانيياان بةساةر داهااتووة ،ئاةو دوو اليةنيياة بااوي
نةماوة .بؤية خاانووي باةرز بؤتاة ئامرازيَاك باؤ بةرجةساتةكردنةوةي ئاةو مؤداناةي كاة ريَطاا و باناةكان بةرهاةمي دةهيَانن.
سيَنتةري شارةكان كراوة بة شويَين سةرةكي شار و دةوروبةري شاريش لة رووي كولتوورييةوة كةمةاية دةكريَن.
بةآلم لة رؤذطاري "رؤشنطةريي"دا ضةمكي "ذيار" بة ئاوةزةوة دةبةسارتايةوة ،هاوكااتيش "كولتاوور" وةك تايةة ةنديياةك
لة دةربرِين و بة واقيعكردني تاكة كةسةكان ،كؤمةلَ ،ثيَشظةضووني بارة كؤمةآليةتييةكان سةير دةكرا .كةضي ئةمرِؤ "ذياار"
زياتر وةك زجنريةيةك لة ئامانج و ئامراز ثيَناسةي بؤ دةكاريَ .لاةو روانطةياةوة ،بااري تةالرساازيي باة تيَكاةلَكردني شا َيوازة
كؤن و تازةكان ،خؤي لة تاكة ثيَناسةيةك نيشان ناداد.
هةلَةةتة تةالرسازيي وةك هونةري نووسة موزيك بة كةرةسةي رؤشنةرييي و ميَذووييةكانةوة هاوئاهةنطي خؤي دروساتدةكا.
كاري تةالرسازيي هةر تةنياي رؤشنةرييي و ميَذوويي ئاويَنة ناكاتةوة ،باةلَكوو خاودي تةالرساازيي بايَ ئاةو باووني نيياة .باؤ
ي نووساة
ي ويَنةي خانووياةك ئةجنامةادا ،هاةروةك بةهاةمان شايَوة باة با َ
ي نةخشةكيَشان ناتوان َ
اوونة ،تةالرسازيي بة ب َ
ناكريَ ويَناي خانوويةك يان طؤرِةثان و ثرديَك بةرجةستة بكريَنةوة .رةنطة خانوو ضيَكردن لة سةرةتادا بة بيَ نةخشةكيَشاان
دةستيثكردبيَ ،بةآلم خودي تةالرسازيي دوور لة خانوو دروستكردن طةشةي سةندووة .ئاةو مةرجاة كولتاووريي و جظااكيي و
فةلسةفييانةي كة لة ماوةي سةدةكاندا فراذوان ،توانيوويانة شيَوةيةك لة زانياريي و رؤشنةرييي ئاميَز باة باواري تةالرساازيي
بةةخشن و دةولَةمةندي بكةن .كتومت وةك هةر جؤريَك لاة زانيااري ،تةالرساازييش ضاةندان ضةشان و شايَوةي وةرطرتاووة.
طؤرِيين شيَوة و ناوةرِؤكي خانووبةرة ،شةقام ،ثرد و شتةكاني تار لاة ئاةوروثادا ،باة طاويَرةي قؤنا اةكان ،ويَناةي رؤذطااري
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تةالرسازيي بةرجةستة دةكةنةوة .لة هةمان كاتدا دةتوانة لة ريَطاي فرةوانةووني دةقة تيؤرييةكاني تةالرسازييةوة ئاةو باة
زانياريي و بة ميَذووكردنة لةسةر طوتاري تةالرسازييدا ،دميةنة جياوةزةكاني ئةو طؤرِانكاريانة بةينة.
4
ي لاة مؤديَنياة جوداياةكان ،ئةماة لاة ريَطااي ميَديايةكاناةوة اايشادةكريَن.
لة سةدةي بيستةمدا تةالرساازيي ليَوان ِريَاذ دةبا َ
تةالرسا زيي ئةمرِؤ لة رؤذئاوادا بة هاوئاهةنطي لةطةلَ ثاشخانةكاني ،لة دوو ئاراستة يان دوو دميةن خؤي دةنويَينَ :لة الياةك،
ويَنةي تايةة ةندي كولتووريي ،كؤمةآليةتي و سياسي رةنطدةداتةوة ،لة اليةكي تريشاةوة ،كاريطاةري شايَوةكاني تاةكنيكي
نيشاندةدا.
وةك ثيَشاارت ئاماذةمااان ثيَ كاارد ،تةالرسااازيي لااة سااةدةي بيسااتةمدا ،بريؤكااةكاني سااةدةي هااةذدةمي ثيااادة دةكاارد .ئااةو
بريؤكانة

لة هاوشيَوةيي و طشتطريييدا دميةني تةالرسازيي بةرجةستة دةكردةوة .ئةمرِؤ تةالرسازيي ثؤستمؤديَرنيزم باة

شيَوةيةكي تر و لة ئاستيَكي تردا ،هةمان اوونة دةنويَينَ ،بةآلم لة شيَوةيةكي ثيَ ةوانةدا .ئةو شيَوة ثيَ اةوانة خاؤي لاة
شيَوازيَكي جيهانييدا بةرجةستةدةكاتةوة ،كة لة رووبةري تةالرةكاندا جؤريَك لة طةمةي شايَوة جوداياةكان خؤياان دةناويَنن.
بؤيااة ئااةمرِؤ رةخنااةي تةالرسااازيي بااواريَكي فاارةي لااة ئاساايت نووساايندا داطريكااردووة .ويَارِاي ئةمااة لااة ئاساايت ميَااديادا
ثانتاييةكي فروي تةنيووةتةوة .رةخناةطراني تةالرساازي باة طشايت جاةخت لةساةر فارة رةهةنادي شايَوة دةكةناةوة .ئاةو
رةهةندانة ويَنايةكي ئالَؤزي لة دميةني تةالرساييدا بةرهةمهيَناوة.
مشتومرِةكان لةسةر تةالرسازيي ئةمرِؤ لة نااكؤكي نيَاوان تياؤريي و ثيادةكارييادا خاؤي دةناويَينَ .ئةماة دةطةرِيَتاةوة باؤ
ئاساايت فرةوانةااووني مؤدةكااان كااة بااازارِ بةرهااةميان دةه ايَينَ .بازارِةكااان بااة كةرةسااة رووكةشااةكان مااؤدة و ش ايَوةكاني
تةالرسازيي لة ئاسيت جيهانيدا بيَوضان بةرهةم دةهيَنن .هةرضةندة روانطةي مؤديَرنيزم لة ئاسيت تةالرساازييدا هاةلَطري ئاةو
بة فرةكردني مؤدانة بوو ،كة لةويَادا قوتاخباناةكاني وةك :فؤرمااليزم ،فونكشاؤناليزم و ريااليزم  ،...جؤريَاك لاةو مشاتومرِ و
ناكؤكيانةيان لة ئاسيت تةالرسازييدا بةرجةستة دةكردةوة .بةآلم ئةمرِؤ بازارِ و تةكنيك زياتر و زيااتر خؤياان بةساةر تاةواوي
بريؤكااة و مااؤدة جودايااةكاني تةالرسااازيدا سااةثاندووة .بؤيااة ئااةوةي كااة ش ايَوةكاني تةالرسااازيي بةرهةماادةهيَينَ ،خااودي
بريكردنةوةي تةالرسازيي نيية ،بةلَكوو ئةوة باازارِة باةبآل وةكان و باة هاةرِميَن باووني تةكنيكاة كاة برِياار لةساةر بوارةكااني
تةالرسازييدا دةدا.
5
لةم رؤذطارةدا ئيَمة هةر تةنيا باة خؤماان ناة كاة شاتةكان دةبيانة ،باةلَكوو كولتاووريي ميَاديا هاةموو شاتةكان لاة ريَطااي
تةكنيكةوة بة شيَوةيةكي بزواو نيشاندةدا و لة هةر ضاوتروكانيَكدا ويَناةكان طاؤرِاني خيَراياان بةساةر داديَان .باةجمؤرة ويَناة
تةكنيكييةكان ،تاكة شويَنيَك ،شااريَك ،ياان سايماي تاةالريَك ااايش ناكاةن ،باةلَكوو ساةرتاثاي شاويَنةكاني جيهاان ااايش
دةكةن .لةوة

زياتر ،شيَوةي طشيت كؤمةلَطا و شارةكان لةطةلَ شويَنةكان ئامادة دةبن .بة واتاياةكي تار ،لاة ريَطااي ويَناة

تةكنيكييةكاني ميَدياوة ،كة ئةمرِؤ تةالرسازيي بةرهةمدةهيَينَ ،جيهان وةك طوناديَك باؤ ئيَماة ااايش دةكاةن .كؤكردناةوةي
ئةو جيهانة لة ويَنة بزؤكةكانةوة ،نةك هةر ويَنةي رؤذطاريَكي بزواوي فرة رةهةند اايش دةكةن ،باةلَكوو تووشاي هةساتيَكي
قوولَي نامؤيشمان دةكةن .بةجمؤرة ،بة واتاي ذوليا كريستيظا ،ئيَمة لة وآلد و شويَين خؤماندا دةبينة بووناةوةريَكي بيَطاناة.
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كريستيظا لة د يدي ئةو طؤرِانكاريية خيَرايانةوة ئاماذة بةو ليَكدذيانة دةكاا كاة ئاةو طةردووناة ماؤديَرنكراوة ئيَماةي هةراساان
كردووة و ناضارمان دةكا بةرةو تاراوطة سةرهةلَطرين.
6
لةو ناوكؤييةوة ،ئةطةر لة طؤشةنيطاي ئةمرؤوة بارِوانة ،دةبيانة دةساتةواذةي تةالرساازيي نويَةااو ،وةك هوناةريَك ،لةطاة َل
دامةزراندني شارة نويَةاوةكان و رةوكردني بة كؤمةلَي ديَهاتةكان بةرةو شار و باة هاةرِميَنةووني باازارِي تاةكنؤلؤذي ،طرنطاي
جةستةي شارمان بة ياد ديَنيَتةوة .لة ئاكامي ئةو ثرؤسةيةدا ،شار بؤتة دةستةواذةيةكي بةرجةستةكراو بؤ ويَنانادني وآلتيَاك
و ئاسيت ثيَشكةوتنة ناوةكي و دةرةكييةكةي .ضونكة شار وةك جةستةيةك ،هةر تةنيا دمياةنيَك نيياة لاة ئاسايت دةرةكيادا،
بةلَكوو ئةوة ديوة ناوةكييةكةيةتي كة ديوة دةرةكييةكةي ئاويَنة دةكاتاةوة .باة واتاياةكي تار ،شاار ناوةنديَكاة باؤ ئاسايت
ي
ئابووري ،ثةيوةنديية كؤمةآلياةتي ،سياساي و كولتووريياةكان .ئاةو ثةيوةندياناة ثيَكظاة دةبناة سيساتةميَك كاة دةتاوان َ
رادةي ئالَؤطؤرِي لةطةلَ سيستةمي ئابووري ،سياسي و كولتوورييةكان لةطةلَ دةرةوةي خؤي دستنيشانةكاد.
بةجمؤرة شار ،وةك جةستةيةك راستةوخؤ لةطةلَ جةستةكاني كؤمةلَطا ،ريَكخسنت و بةرنامةريَذيياةك ثيَكاديَينَ .كةواتاة شاار
ئةو ذينطةية كة وةك جةستةيةك ثةيوةنديياة كؤمةآلياةتي ،سيَكساي و خيَزانيياةكانيش بةرهةمادةهيَنيَت .باةآلم ئةطاةر شاار
ضوارضيَوةيةكي طرنا بيَ بؤ جةستةكان ،كةواتة ثةيوةندييةكاني نيَوان جةستة و شار هاوئاهةنا تر دةبن.
(دةرطاي كؤني ثيَشةوةي ئاميَدي .بة كاميَراي هةندريَن).0225 ،
7
دةكريَ بثرسة :مةبةستمان لة "جةستة" و "شار" ضيية؟
هةلَةةتة جةستة ثيَكهاتةيةكة لة كؤمةلَي ئةندامئ طؤشات ،ماساوولكة ،ئيَساك ،باوونيَكي زينادوو  ...تااد ،كاة ئةماناة هاةموو
ثيَكرِا يةكةيةكي هاوئاهةنا بةرجةستة دةكةنةوة .كةواتة جةستة يةكةياةكي ريَكخاراوي سروشاتيانةية ،ياان وزةطةليَكاة كاة
ثيَويساايت بااة ريَكخسااتين جظاااكيش هةيااة .يااان بااة واتاااي فؤكااؤ ،جةسااتة لااة هااةر كولتااوور و رؤذطاريَكاادا بااة قااانووني
"ميكرؤتةكنؤلؤطييةكان دةسةآلد" بارطاوي دةكريَ.
كةضي دةكريَ وةك تؤرِيَكي ئالَؤز ،لة "شار" برِوانة ،كة ضاالكي و ثةيوةنديية ناامؤ و ئاشانايةكان ،ياان تاةالر و جةساتةي
هاووآلتيان ثيَكةوة دةبةستيَتةوه .هةلَةةتة شار باة باووني باازا ِريَكي طاةرمي ئاابووريي ،بنكاةي زانيااريي ،تاؤرِي دةساةآلد،
شيَوةكاني طواستنةوة ،يان هاتوضؤ ،ثوكمرِاني ريَكخراوة سياسييةكان ،ثةيوةندي نيَوان خيَازان و دةرةوةي خيَازان ،مانااي
ي شويَنة هةميشاة طاؤرِاو و رازاوةكااني شاار ،وةك بنا ةياةك لاة نيَاوان شاار و
شاري هاوسةردةم دةبةخشيَ .بةجمؤرة دةكر َ
ديَهاتةكاندا سةير بكريَ.
ي وةك مؤديَنييَاك ساةيري ثةيوةنادي نيَاوان جةساتةي شاار بكاةين .ليَارةوة وةك سةرضااوةيةك شاار دةبيَاة
هةر بؤياة دةكار َ
رةنطدانةوة يان بةرهةمهيَنةري جةستةكان .ئاشكراية شار بة هؤي ثيَداويستييةكاني مرؤظ دةفراذيَ .كةواتاة ئاةوة مرؤظاة كاة
ي شاار هاةر تاةنيا بةرهةمطاةليَك نيياة لاة جةساتة و ضااالكيةكاني ،باةلَكوو بةشيَكيشاة لاة
شاري داهيَناوة و دامةزراندووة .ل َ
تواناية بةديكراوةكان و واقيعييةكان :ئةو توانايةي كاة دةخاوازيَ باة ريَكخسانت و رازاندنةوةياةكي باةردةوام شاار فارةوان و
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بةرةو ثيَشةوة بةاد ،بؤ ئةوةي شار بؤ ثةيوةندييةكاني نيَوان ناوةوة و دةرةوةي خؤي ،بةيَة شويَنيَكي بةرهةلَدراو.
ديااارة بريؤكااةي جةسااتة و ريَكخسااتنة جظاكييااةكان كااة لةطااةلَ دةولَتاادا ثةيوةندييااةكي طاارنا ثيَكااةوة دةيانةةسااتيَتةوة،
سةرضاوةكةي بؤ ساةدةي سايانزدة ،باة تايةاةتيش هزرةكااني تؤماا ،هاؤبز ،لاة "ماايف خواوةنداناةي ثاشاا"دا بةرجةساتة
دةبيَتةوة ،دةطةرِيَتةوة .هاوكاتيش هزري جةستة و الي جؤن لاؤك و ضاةندان" body politicدةولَاةد لاة ثةرلاةماني "ك
"جةستةي دةولَةد/
هزرظاني هاوسةردةم دةبينينةوة.
دةكريَ ثةيوةندي نيَوان جةستةكان و خةستةي دةولَةد ،بة جؤريَك لاة جؤرةكاان ،وةك دمياةنيَك لاة خاودي دةولَاةد ساةير
بكريَ .لةو دميةنةدا ثاشاا ،ساةرؤك نويَنةراياةتي ساةري دةولَاةد دةكاا و هاووآلتياانيش باة دةمارةكااني جةساتةي قاانوون
بةراورد دةكريَ و سةربازةكان بة مةضةكةكانييان و ئابوورييش بة قااض ياان ساكي دةولَاةد دةضاوونيَريَن .دةكاريَ ئاةو ويَناة
هاوردة/ميتافؤرة لة رذيَميَكةوة بؤ يةكيَكي تر دةطؤريَت .بةآلم لةو هاوردةيةدا سيستةمي سياساي طرنطاي خاؤي هةياة .ئاةو
سيستةمة يان دةولَةتة كاتيَك بةهاي دةبيَ كة تواني بة شيَوةيةكي ضاديينة ،مافاة كؤمةآليةتيياةكان دابةشاةكاد .جةساتةي
مرؤظ لة شيَوة خؤرِسكةكةيدا خؤيدا بريتية لة ئؤرطانةكان ،ئةو ئؤرطانانة بة هاوئاهةنطي لةطةلَ يةكرت نةبيَ نااتوانيَ كاارا و
ساةركةوتوو باان .بااة هااةمان شايَوة  ،دةبايَ جةسااتةي دةولَااةد يااان ثوكماةد ،وةك يةكةيااةك ،بااة شايَوةيةكي سروشاايت
دادثةروةرانة ئيشةكاد.
8
ي جةساتةكاني شاار بوونياان هةياة،
لةو روانطةيةوة ،نة جةستةكان لة دةرةوةي شاار بوونياان هةياة و ،ناة دةولَاةتيش باةب َ
ضااونكو هااةردووكيان ،جةسااتة و شااار ،لااة ثةيوةناادي لةطااةلَ يااةكرتدا خؤيااان بةرجةسااتة دةكةنااةوة .ليَاارةوة شااار ،وةك
جوطرافيايةك لاة تةالرساازيي ،ياان شاويَنيَك لاة جةساتة كاراياةكان ،ئاويَتةيةكاة لاة ثةيوةنديياة دا ِريَاذراوةكان ،سرتاك اةر و
تايةة ةندي ثةيوةندييةكاني نيَوان خيَزان ،كة ئةمانة كاريطةرياةكي راساتةوخؤيان لةساةر شااردا هةياة .باةآلم باة هاةمان
شايَوة شايَوةي ساارتوكتؤر و نةريتاةكاني شااار كاريطااةري خؤيااان لةساةر ئااةو رةطةزانااةي كاة شااار بةرجسااتة دةكةنااةوة
دادةنيَن.
هاوكاتيش شار بة ضؤنييةتي تةالرسازيي مالَي تاكةكةساةكان شايَوةي دابةشاكردني نااوةوةي ذوورةكاان ،كتيَةخاناة ،ذووري
ميوان ،ذووري نووسنت و  ...تاد  ،تايةةتي خؤيان دةنويَنن.
دواجار ئة وة كؤي تةالرسازيي خودي مالَي تاكةكةسةكانة كة دميةني شار دةكةن بة شويَنيَك ،يان شاانؤيةك باؤ اايشاكردني
جةستةيةكي كولتووري نويَةاو .لةو اايشكردنةدا ويَنةي جةستةكاني ئةو نويَنةرانةي كاة نويَناةري سيساتةمي شاار دةكاةن،
كة هةر لةويَشدا ناوةندةكاني راطةياندن و دةزطا جودايةكان ،باة بةرناماةي ئاسايت ضااآلكي بةرهةماةكانيان ،هاةم نااوةرِؤكي
خؤيااان و ،هااةميش سااةنطي ئااةو دةولَااةد ئاويَنااة دةكةنااةوة .ويَ ارِاي ئةمااة  ،جةسااتةكاني كؤمااةلَطا ،وةك جةسااتةيةكي
كولتووريي كارا و بةرهةمهيَنةر ،بة طويَرةي ثيَطةي ئاابووريي ،دةرووناي ،سياسايي و كؤمةآلياةتيان ،دةتاوانة دمياةني شاار
بطؤرِن و رةنطيين بكةن .باةجمؤرة شاار سانوورةكاني لاة دةورةباةري خاؤي دةكيَشايَتةوة .هاوكااتيش جةساتةي شاار ،باة
طويَرةي كاريطةري ئاسيت ضاآلكييةكاني ،بةيَة كةنالَيَك لة نيَوان ئااثؤرةي خاةلَك و تاكةكةساةكاندا .دواجااريش شايَوة ،رؤلَ،
ثةز ،نؤرم و ئاماجنة ئيديالييةكاني ئةو تاك و كؤيانةشة دةبنة ريَكخسنت و ئامادةكردني قانوونةكاني ئةو دةولَةتة.
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9
كةواتة مةبةسيت ئاخاوتن لةمةرِ تةالرسازيي ،كة لة خودي خؤيدا ،شايَوةي نااوةكي و دةرةكاي شاار بةرجةساتة دةكاتاةوة.
هزركردن لةوةي كة ضؤن شويَنيَكي ئاوةدانكراو ،جيَنشينكراو باة كاؤي جةساتةكان برِازيَنيناةوة ،كاة هاةر ئاةو جةستانةشان
دةبنة نويَنةرطةلَيَكي كاراي ئةو شويَنة .ويَارِاي ئةماة  ،شاار باة هاوئاهاةنطي لاة نياوان جةساتةكاني ،ثةيوةنديياةكاني نااو
خيَزان ،ئةظينداري و كؤمةآليةتييةكان ،مشتومالَ و ريَكيان دةكا .بةجمؤرة شار دةبيَ وةك شاويَنيَك ساةير بكريَات كاة لةويَادا
دةسةآلد بةرهةمديَ و بةناو ناخي جةستةكاندا ثةلدةهاويَذيَ .هةروةك لة بةراييدا ئاماذةمم ثيَكرد ،كة شاار شاويَنيَكي كااراي
جةستةكانة و بةردةوام شويَنثيَي خؤي لةسةر كؤي جةستةكاني ناو خؤيادا بةجيَادةهيَنيَيَ .هاةروا طؤرِاناة خيَراياةكاني شاار وا
دةكاد شيَوةي جةستةي هاووآلتيةكانييشي ،طؤرِانيان بةسةر دابيَ،
هةلةةتة هةر ذينةطةياةك خااوةن باةهاي داب و ناةريت و مةرجاةكاني خؤياةتي ،بؤياة طةرةكاة لاة ئاوةدانكردناةوةي شاار و
دميةنةكاندا ،ئةمانة لة زةين بطرين.
02
ليَرةوة سةبارةد بة جةستةي شارةكاني ئةمرِؤي كوردستان دةتوانة بنيَيَة ،كة باة دمياةنيَكي تااآلنكراوي ذيَار زبالَ دةضايَ.
ئةو بازارِةي ك ئةمرِؤ مؤدةكاني تةالرسازيي لاة كوردساتان بةرهةمادةهيَنيَت و دةساةث َيينَ ،هيَنادةي ناشارينكردني ذينطاةي
كوردستان و ضةشة سروشتييةكاني جةستةكانييةتي ،ئةوةندة ئاوةدانكردنةوة و رازاندنةوةيان نيية .لةبؤياة باؤ ئاةوةي ئاةو
ثيَناسةيةكي خيَراي ئةو قةيرانة بكةين ،كة ئةمرِؤ لة كوردستاندا ،وةك قةيراني هةر باواريَكي ديكاة ،لاة باواري تةالرساازييدا،
لة ئاراداية ،دةكريَ ئاماذة بكةين باة اوونةطاةليَكي وةك ،شاويَنةواري هاةردوو دةرطااي شااري ئاميَادي ،كاة ئاويَنةيةكاة لاة
ضةشة و ئاسيت ئيَستيَتكيي كولتووريي كوردي بة طشيت و روثي فةرمانرِةواي "ئيمااراتي باديناان" .ئاةمرِؤ ثاؤااوةي ئاةو
دوو دةرطاية لة شارؤضكةي ئاميَدي ،كة لة سةردةمي "ئيماراتي بادينان"دا ،لة نةخشةكارييةكي ساةربازييدا ،لاة طؤماةزيَك و
شوورايةك دةضيَ ،وةك كةالوةيةك ،خةريكة لةبةر بيَخزمةتي و قووتكردناةوةي خاانووة باؤرة ضايمةنتؤييةكاني دةوروباةري،
مةثفدةبنةوة .دةرطاي ثيَشةوة ،كة لة كاتي ئةو ئيمارةتةدا دةروازةياةك باووة باؤ ئاةو شاارة ،وةك لاةو ويَناةي ساةرةوةدا
دةيةينة ،خةريكة لةبةر زبلَ و ثشطويَ خسنت لة اليةن دةسةآلتداري ئةو شارؤضكةيةدا ،دادةرِمايَ .هاوكااتيش دةرطايةكاةي
دواوة بؤ ضوونة دةرةوةي ئةو شارؤضكةية ،وةك قةآلياةك ،ساازكراوة ،وةك مان خاؤم بيانة ،ئيَساتا خانووياةكي باة بنياؤكي
ضيمةنتؤي ناشريين لة تةنيشيت دروستكراوة و لة ثيَش دةمي ئةو دةرطاية قؤمةتاة ضاةو و خؤلَيَاك ،وةك طرديَاك ،كةلَةكاة
كراوة .وةك دةزانة ئةو رةوتة نويَيةي خانووسازيي كاة لاة كوردساتاندا لاة بارِةو داياة ،لاة الياةن كؤمثانياياة بازرطاناةكاني
توركياو بيَطانةكان داطريكاراون .هاةر بؤياة دةبيانة لاة ذيَار هيَرشاي ئاةو ضةشانة تةالرساازيية هاةرزان و دوور لاة ضةشاة و
هونةري رازانكارييةي كولتووري كورد ،خةريكاة ويَناا و دمياةني تةالرساازيي رةساةني كاوردي ،كاة جيهناابيين و ياادةوةريي
كااوردي بةرجةسااتة دةكاتااةوة ،لااةناو دةض ايَ .هاوكاااتيش ،بااؤ اوونااة" ،قااةآلي هااةوليَر" ،كااة واتاااي ديَاارينرتين هونااةري
خانووسااازيي دةطةيااةنيَ لااة ذياااني مرؤظااي كااورد و تااةواوي مرؤظايةتيياادا ،كةضااي ئااةمرِؤ ،ويَ ارِاي فرؤشااتنيان بااة توركمانااة
دةولَةمةندةكان ،كة مةبةسيت تاآلنكردني ناسنامةي ئةو قةآلية ديَرينةية ،هاوكااتيش بؤتاة هيَيناةي ماار و جاناةوةران .وةك
طو ان ،بةشيَكي سةرةكي ئةو دارِمانةي كة ئةمرِؤ تةالر و شويَنةوارة كؤنينةكاني كوردستاني تةنيوةتاةوة ،دةطةرِيَتاةوة باؤ
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شاااآلوي ئاا ةو كؤمثانيااا خانووسااازيانةي تااوركي و دةرةكييااةكان ،كااة بااة ريَطااةي بازرطانااة ثوولةازةكاااني كوردسااتان لااة
هةرِميَنداياة .باةجمؤرة ئاةمرِؤ ئاةو خااانوو و تااالرة كؤناناةي كاة باة سااةليقةي هوناةري خؤماالَيي كورديياةوة نةخشةسااازي
شااارةكاني كوردسااتانيان بةرجةسااتة دةكااردةوة و هاوكاااتيش واتاااي ناساانامةي روثااي كااوردي اايشاادةكةن ،بااةرةو
مةثفةوونةوة دةضن.
( دميةنيَك لة دةرطااي كاؤني شااري ئاميَادي ،كاة ويَنايةكاة لاة ساةليقةي رازانكااري كاورد لاة تةالرساازيدا .ئاةمرِؤ ئاةوةي
دةيةويَ ب ي لة نزيكةوة ئةو دةرطاية بةيينَ و ميَذووةكةي تيَةطا ،دةبيينَ كة ضؤن زبلَ و فةرامؤشاي خةريكاة لاةناوي بةااد.
بة كامرياي هةندريَن).0225 ،
لااة قؤنا ااةكاني ثيَشاارتدا خانووسااازةكان بااة طااويَرةي كةرةسااة خؤمالَييااةكان كااة بةرهااةمي دةسااتكردي كااورد بااوون و بااة
هاوئاهةنطي لةطةلَ دميةنةكاني شار ،نةخشةسازي بؤ دروستكردني خانوو و بةرةكان دةكرد ،كةضي ئيَستا مؤديَنيي كؤثانياياة
دةرةكييةكان كةرةسة و نةخشةسازيي بؤ دروستكردني شارة كوردييةكان دادةرِيَذن .كةواتة ،دميةني شاارةكاني كوردساتان
و كةرةسةكاني خانووساازي ئاةو كؤمثيانيياة بازارطانياناةي ئاةمرِؤ ،كاة باة بنياؤكي ضايمةنتؤ ،نةخشاة ،رةنطاة ماردوو ةكاان
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