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زۆربەی خوێنەران دەزانن کە ئێمە روونکردنەوەيەکی کورتمان لەسەر باڵوکردنەوەی نووسينەکەی کاک شوان ئەحمەد
لە ھەفتەنامەی ئاوێنەدا بە ڕای گشتی ڕاگەياند .ئێمە لە ڕوونکردنەوەکەماندا نەمانويست بچينە ناو ھيچ وردەکارييەکەوە
کە پەيوەندی بە کۆی کێشەکەوە ھەيە ،خواستی ئەوەمان نەبوو ڕاڤەی نووسينەکەی کاک شوان بکەين و باس لە ھەموو
ئەو ئيشکالييەتانە بکەين کە ئەم نووسينە وەک تێکست و وەک ھەڵوێست و وەک کاتی ھەڵبژاردن و وەک سايکۆلۆژيا
ھەڵگرێتی ،بەاڵم پێدەچێت ھەندێک لە خوێنەران بە تەواو ھۆی ھەڵوێستەکەی ئێمەيان بۆ ڕوون نەبێت .ئێمە وايدەبينين
بڕی ھەرە زۆری ناوەڕۆکی ئەو نووسينەی کاک شوان کەم و زۆر پەيوەندی بە ئێمەوە نييە و ئيشی ئێمەش نييە
وەاڵميبدەينەوە ،چونکی ئێمە سەرەتا پێمانوابوو شتەکان بەجۆرێک زەق و زۆپ و ئاشکران کە ھەڵوێستەکەی ئێمە
پێويستی بە ڕوونکردنەوەی زياتر نييە ،بەاڵم دوای کەوتنەوەی دەنگەدەنگێکی دەستکرد و دروستکراو لەسەر
ڕاڤەکردنی نادروستی ئەو روونکردنەوەيە ،مەبەستمانە زۆر بە کورتی ھۆکانی ئەم ھەڵوێستوەرگرتنە بۆ خوێنەرانی
ئازيز ڕوونبکەينەوە و دوايی بێينە سەر ھەندێک خاڵی ئەو موھاتەراتەی شوان ئەحمەد بە ناوی نووسينەوە
باڵويکردۆتەوە و بە کورتيش لەسەر ھەندێک لە خاڵە سەرەکييەکانی دەوەستين.
ئێمە وەک لە ڕوونکردنەوەکەماندا باسمانکرد ،کێشە گەورەکەمان لەسەر ئەو مەسەلەيە لەگەڵ ڕۆژنامەی ئاوێنەدا بوو.
ھەڵوێستی ئێمە وەھابوو کە نەدەبوو ئەم نووسينە لەو ڕۆژنامەيەدا بێت و ئەم ھەڵەيە کە ھەڵەيەکی ناپسپۆڕانەيە ،بەسەر
سەرنووسەری ئاوێنەدا تێپەڕبێت .چ کاک شوان محەمەد و چ کاک ئاسۆس ھەردی شايەتحاڵی ئەوەن کە ئێمە چەندين
جار بەوانمان گووت ھيچ کێشەيەکمان لەگەڵ باڵوکردنەوەی دۆکۆمێنتەکانی ئەو نووسينەدا نييە و ئەوە شتێکە ھەم ئيشی
ئێوەيە و ھەم پێويستە ،بەاڵم ئەمە تەنيا اليەنێکی نيازی ئەو نووسينەی کاک شوان ئەحمەدە و ئەوەی دەمێنێتەوە
کۆمەڵێک ڕەھەندی ترسناکن کە تێپەڕينی بەسەر ئاوێنەدا نەک ھەر کارێکی ئيجابی و گونجاو نەبوو ،بەڵکو ھەڵەيەکی
پيشەيی بوو.
بە گشتی کۆی ئەو خااڵنەی ئێمە و ژمارەيەکی گەورە لە خوێنەری وردبينيشی بێزارکرد ،ئەمانەی خوارەوەن:
يەکەم :نەدەبوو ئاوێنە ئەو بەشانە باڵوبکاتەوە کە قسەوقسەڵۆکی ناو دەزگای سەردەمن ،وەک ئەوەی رەئوف چی بە
شێرکۆ وتووە ،ئازاد چی بە دڵشاد وتووە و دڵشاد چی بە شوان و ھەڵکەوت وتووە .ناچێتە عەقڵەوە ڕۆژنامەيەکی جيدی
کە ئێمە لە ناو ھەموو ڕۆژنامەگەری کورديدا ھەڵمانبژاردوە و کردوومانە بە مينبەری خۆمان لە پاڵ نووسينی ئێمەدا
ئەمشێوە نووسينە باڵوبکاتەوە .جگە لەوەی ئەم قسانە لەھەر واڵتێکدا ياساسەروەر بێت و شتێک ھەبێت ناوی ئێتيکی
ڕۆژنامەگەری و نووسين بێت ،کارێکی ناياسايی و نادروستە ،چونکی ھيچ کەسێک مافی ئەوەی نييە بە ئارەزووی
خۆی قسەی خەڵکی تر لە دانيشتن و کۆبوونەوە شەخسييەکاندا بگێڕێتەوە و بيگەيەنێتە ناو ڕووبەی ڕۆژنامەکان و ببێتە
ھۆکاری تێکدانی پەيوەندی و فيتنەخستنەوە ،ئەم کولتووری نووسينە مەگەر لە ڕۆژنامەگەری زەردا و بەزۆر بکريت
بە بابەتی ڕای گشتی ،ئەگينا قسەو قسەڵۆکی ناو برادەرانی سەردەم يان ھەر دەزگايەکی تر ،کەی کێشەی خوێنەری
کورد و کۆمەڵگای پڕ کێشەی ئێمەيە .کەی کێشەی ڕای گشتييە ،ڕای کاک ڕەئوف لەسەر کاک دڵشاد يان کاک ئازاد
لەسەر کاک شوان بزانين .ئەم قسانە دوور و نزيک پەيوەندييەکيان بە ڕای گشتی و خەڵک و دۆزينەوەی گەندەڵييەوە
نييە لەناو دەزگايەکدا.
کاک شوان ئەحمەد بە مەبەست بێت يان بێ مەبەست ستراتيژێکی ھەڵبژاردووە بۆ نووسين و داڕشتن کە زيان ھەم بە
ئێتيکی نووسين و ھەم بە کولتووری نووسين و ھەم بە پەيوەندييە کەسييەکان دەگەێنێت .لەدوای ئەم نووسينەوە دەبێت
لەوە بترسين کە فەزای پەيوەندی نێوان ڕۆشنبيرەکان وەکو فەزای ناو پێکھاتی سياسەتی لێبێت ،فەزايەک کە کەس
بڕوای بە کەس نەمێنێت و متمانەی نێوان برادەر و دۆستەکان و کارمەندەکان لەگەڵ يەکتر وردبێت و ھەر کەسێک
نوکتەيەکی لەسەر برادەرێکی خۆی گێڕايەوە و گلەيييەکی لە ھاوڕێيەکی خۆی ھەبوو ،بەيانی لەسەر ڕووپەڕی

ڕۆژنامە پڕتيراژەکانی ئێمە بيبينێتەوە.
ئێمە چاوەروانی ئەم کاراکتەرە لە کاک شوان نەبووين و بەکارێکی ناڕەوای دەبينين کە تۆڵەسەندنەوە بچێتە ناو
کولتووری ملمالنێی نێوان نووسەران و ڕۆشنبيران ،فيتنەخستنەوە ببێت بە چەکی ئيشکردن و زمانی قسەکردن .کاک
شوان لەبری بەکارھێنانی عەقڵ و بەگەڕخستنی زمانی لۆژيک و ئيقناعکردنی بەرامبەر بۆ باسکردنی مافی خۆی،
خواستی تۆڵەسەندنەوەی کردووە بە ستراتيژی نووسينەکەی .ئێمە وەک ھاوڕێ داوای ئەوەمان لە کاک شوان ئەحمەد
کرد ،ھەرچی دۆکۆمێنتێکی لەسەر گەندەڵی اليە باڵويبکاتەوە ،بەاڵم نەکەوێتە دەستبردن بۆ شتی شەخسی ،چونکە ئەمە
ھەم ھەڵوێستی و ھەم نووسينەکەی الواز و ناشيرين دەکات ،بەاڵم کاک شوان بەم نووسينەی تەنھا مەبەستی
خستنەبەرچاوی گەندەڵی دەزگاکە نەبوو ،بەڵکو ل دەيويست دۆست و ھاوڕێ کۆنەکانی خۆی لەسەردەمدا بدات بە شەڕ.
گەر ئەمجۆرە نووسينە لە ڕۆژنامە "باش"ـەکانی ئێمەدا ببێت بە کولتوور ،ئەوا سبەی نە ھاوڕێ بڕوای بە ھاوڕێ
دەمێنێت و متمانەی شەخسی نێوان مرۆڤەکانيش ھەموو وردوخاشدەبێت .کاتێک ڕەخنە و نوکتە و شۆخی بکرێن بە
کەرەسەيەکی ناڕەوا بۆ تۆڵەسەندنەوە ،ئێمە دەپرسين ئەمە چ مۆراڵێکی کۆمەاڵيەتييە کە کاک شوان دەيەوێت بيھێنێتە
کايەوە ،ئەوە چ کۆمەڵگايەکی پڕ تيرۆر و پڕکۆنترۆڵی شەخسی دەردەچێت ،کاتێک ھيچ ھاوڕێيەک نەوێرێت الی
ھاوڕێيەکی قسەبکات ،لەوە بترسێت قسەکانی بڕۆن بۆ ڕۆژنامەيەک؟ کاک شوان لەباشترين حاڵەتدا بەم ميتۆدەی کە
ھەڵيبژاردووە بۆ نووسين ،لەو ئيسالمييانە دەچێت کە دەڵێن "علي و علی اعدائي" و خۆيان دەتەقێننەوە ،ئيتر بەاليانەوە
گرنگ نييە لەو بەينەدا چ بێگوناھێک دەسووتێت و کێ برينداردەبێت .ئەمجۆرە لە "خۆتەقاندنەوەی ئەخالقی" نە بە
ميتۆدی کەسێکی عەلمانی و عەقالنی تەفسيردەکرێت ،نە لەگەڵ ئێتيکی بەبازاڕکردنی ڕۆژنامەوانيشدا دەگونجێت ،وەکو
دۆستانی ئاوێنە پێيھەڵساون .ئەم کولتووری ملمالنێيە نابێت ببێت بە کولتووری باوی ناو ڕۆشنبيری کوردی؛ کاتی
خۆی کاک شوان کتێبێک چاوپێکەوتنی لەگەڵ ئاراس فەتاحدا لەسەر "چەمکی ملمالنێ" چاپکرد ،ئەگەر بە ئاستەم لە
مانای ئەو کتێبە تێبگەيشتايە دەيزانی کە گرنگترين مەرجی بەڕێوەبردنی ملمالنێ ،ھەم عەقالنييەت و ھەم
دوورکەوتنەوەيە لە مۆراڵی تۆڵە ،بەاڵم ئەم ئێتيکی ملمالنێيەی کاک شوان پەيڕەويدەکات سەرتاپای لەسەر توڕەيی و
توڵە و شێوازی "خۆتەقاندنەوە" دامەزراوە .ئێمە بيری دۆستان و ھاوڕێيانی ئاوێنەی دەخەينەوە ،کاتی خۆی کە
ستافەکەی ئاوێنە لە ھەفتەنامەی ھاواڵتی جيابووەوە ،لەبەرئەوە بوو کێشە و ملمالنێتان ھەبوو ،بەاڵم ھەمووشمان ئەو
ڕاستييە دەزانين کە بەرزئاکاری ھەردووالتان بوو کاتێک کێشەکانی خۆتان و قسەو شتە شەخسييەکانی نێوانتان نەبردە
ناو ڕووبەری ڕای گشتی و يەکتريتان پێنەشکاند و بريندارنەکرد ،ئێمە خۆمان کاتێک لە دەزگای سەردەم جيابووينەوە،
ھەمان ئەو ئێتيکەمان ڕێزلێگرتووە بە ھەموو جياوازييەکانمان لەگەل کەسان و دەزگای سەردەمدا ،سەير لەوەدايە
تەنانەت لەناو ئۆپۆزيسيۆن و دەسەاڵتيشدا ئەم ئێتيکە ڕێزی زۆرتری لێگيراوە ،وەک لەو نووسين و کردارەی کاک
شوان ئەحمەددا.
دووەم :ئاوێنە نەدەبوو قبووڵی ئەوەبکات شوان ئەحمەد لە ڕێگای ھەفتەنامەکەيانەوە ھەڕەشەی ئاشکراکردنی
»فەزيحەی ئەخالقی« لە خەڵک بکات .چۆن دەبێت ھەفتەنامەيەکی وا جيدی کە ھەموو ڕێزی دەگرين و دەمانەوێت
ببێتە جێگای متمانەو بنەمای دامەزرانی ڕۆژنامەگەريييەکی ئازاد ،ببێتە شوێنی تيرۆرکردنی ئەخالقی خەڵک )ئەم خاڵە
دواتر دێينەوە سەری( .ئەی ئەگەر ئەمڕۆ ئێمە لەسەر ئەوە ھەڵوێست وەرنەگرين و سبەينێ بوو بە کولتوور ،گەر
سبەی ھەر نووسەرێک يان کەسێک لە جێگايەک و لە گەڵ دەزگايەک تێکچوو ،يان ھەر ئەندامێک لەگەڵ
بزووتنەوەيەکی سياسی شەڕی بوو و کەوتە ھەڕەشەی ئەوەی کە پەيوەندی ئەم پياو لەگەڵ ئەو ژن و ئەم کچ لەگەڵ ئەو
کوڕ باڵودەکاتەوە ،ئەمە ڕۆژنامەی ئاوێنە و دۆخی ئازادی لە دونيای ئێمەدا بۆ کوێ دەبات و ئەخالقی ڕۆژنامەگەری
ئێمە دەگەيەنێتە کوێ؟ گەر نووسەرێک ڕێزی ئەو پەڕەيە بگرێت کە لەسەری دەنووسێت ،چۆن بوار بەوەدەدات
بکرێت بە شوێنی دەستبردن بۆ ئابڕووی دەيان کەس کە سەر بە کێشەکە نين .گەر ئەوە بە ھەندێک کەس قبووڵدەکرێت
ئەوا بە ئێمە قبووڵ ناکرێت ،چونکە تێگەيشتنمان بۆ ئەخالق جيايە .فەزيحەی ئەخالقيش الی ئێمە ئەوە نييە خەڵک لە
ژيانی تايبەتی خۆياندا چ جۆرە ئەخالقێک ھەڵدەبژێرن ،بەڵکو ئەوەيە شەرم نەکەيت و دەست بۆ ژيانی تايبەتی خەڵک
بەرێت.
سێھەم :نووسينەکەی شوان ئەحمەد لە زۆر جێگادا پڕە لە درۆی ئاشکرا و شکانی کەسانێکی ديار بە ئەنقەست و بە
مەبەست ،وەک ئەو قسانەی لەسەر شێرزاد حەسەنی نووسەر کردوێتی .برايانی ئاوێنەش لە ئێمە باشتر مامۆستا شێرزاد
دەناسن و دەزانن ئەم قسانە ھيچ نين جگە لە کۆمەڵێک بوختانی ناڕەوا کە شوان ئەحمەد لە نووسينەکەيدا بۆ
نووسەرێکی پاک و گەورەی وەک شێرزادی دروستکردوە ،نەک ھەرئەوە بەڵکو دەزگای سەردەم خۆی چەندين کەس
و نووسەر و فەرمانبەری پاک کاری تێدادەکەن کە وەک شوان ئەحمەد بژێوی خۆيان لەو دەزگايەوە وەردەگرن؛ ئێمە
تەنيا وەک نموونە ناوی کەسانی وەک ھەورامان وريا و کامەران سوبحان و محەمەد ڕەشيد دەھێنين ،لەپاڵ چەندين

کارمەند و نووسەر و خانمی بەڕێز کە لەو دەزگايە کاردەکەن کە نە کاريان کڕينی چاپخانەيە و نەدەشزانن وەزيفەی
کۆمپرێسەر چييە ،بۆچی ئەمانە ھەموو بخرێنە تورەکەيەکەوە و بە ناوی ئەوەی کاک شوان »فەزيحە ئەخالقييەکانيان«
ئاشکراناکات ،لە دەزگای سەردەم لکەداربکرێن و ژيان و بژێوييان بخرێتە مەترسييەوە .چۆن ڕۆژنامەيەک نابێت
ھەستياری ئەم بابەتە ببينێت و بەسەريدا تێبپەڕێت.
چوارەم :بە نووسينەکەی شوانەوە ديارە کە لەوە توڕەيە کە دەزگای سەردەم نەيانناردوە بۆ دەرەوەی واڵت ،لەمەدا
ھەقێکی شەخسی خۆيەتی ،گەر وابێت ،بەاڵم ئەوەی ناھەقە ئەم ئيشکالييەتە ئيداری و شەخسييە بکات بە شەڕی
گەندەڵی .ئەم مۆدێل و کێشە ئيداريانە لە ھەموو دەزگاکانی دونيادا ھەن ،لەزۆربەی دەزگاکاندا ستافی بااڵ زياتر دەچن
بۆدەرەوە و زياتر سەفەردەکەن ،وەک لە ئەندامانی خوارەوە .بۆنموونە لە ڕۆژنامەی ئاوێنەشدا ئەوەندەی کاک ئاسۆس
و کاک شوان سەفەری دەرەوە دەکەن پەيامنێرەکانی کفری و زەڕاين و کەالر نايکەن .پرسی ئێمە ئەوەيە ،ئەرێ ئەمە
کەی کێشەی خوێنەری کوردە بزانين بۆ کاک رەئوف سەفەری کردوە و کاک شوان ئەحمەد نەيکردوە! ئاوێنە يان ھەر
دەزگايەکی تر ،بە کوێ دەگات گەر ھەر فەرمانبەرێک ناوی بۆ شاند و سەفەر نەھاتەوە يان داوەت نەکرا ،دەستبکات
بە جنێودان بە دەزگاکەی و ئەمە بە گەندەڵی بزانێت ...جگە لەوە ،ھەر خوێنەرێک کاتێک نووسينەکەی کاک شوان
دەخوێنێتەوە يەکسەر ئەو ھەستەی ال دروستدەبێت ،ئەگەر سەردەم لە جياتی کاک ڕەئوف و کاک ئازاد ،کاک شوانيان
بناردايە بۆ دەرەوە ،ئەوا ملی بۆ ھەموو شتێک دەنا و وەک چۆن ئەم ھەموو ساڵە قسەی نەکردوە ،ئێستاش نەيدەکرد.
يان ئەگەر وانييە و کاک شوان خۆی سەفەری نەکردوە ،بۆدەبێت کەسی دی لەو دەزگايەدا سەفەر نەکات و ئەمە چۆن
دەبێت بخرێتە ژێر ناوی گەندەڵييەوە.
پێنجەم :شوان ئەحمەد بە باڵوکردنەوەی نووسينەکەی چەندين وێنەی بۆ خۆی ڕيزکردووە و ھەر جارەش وێنەيەک
وەکو کارت بەکاردەھێنێت .وێنەی شوان لەسەر خۆی وێنای کەسێکی ئازايە کە دژ بە گەندەڵی لە دەزگاکەيدا ھاتۆتە
قسە ،بەاڵم شوان ئەو وێنەيەی تری خۆی نابينێت کە ھەموو پێوەرەکانی نووسينی خستۆتە ژێرپێ و بۆئەوەی بگات بە
ئامانجێک پەيوەندی ھەموو کەسانی نزيکی خۆی تێکدەشکێنێت .شوان لە ئامانجەکانيشدا يەک ئامانجی نييە ،بەڵکو زياد
لە ئامانجێکی ھەيە .ھەر خوێنەرێکی سادە کاتێک لە ڕابردووی بێدەنگی شوان و ھۆکاری دەرچوونی لەسەردەم ئاگادار
بێت ،وێنەيەکی تری ال دروستدەبێت ،وادەزانێت کە ئەم ناکۆکييەی شەڕی دابەشکردنی ناعەدالەتی سامانە و لە پارە
خەرجکراوەکانی سەردەم کە ئەم کەمی بەرکەتووە ،واتە بە تەعبيرێکی تر کێشەی لەگەڵ سيستمە گەندەڵەکەدا نييە وەکو
خۆی بەيانی دەکات و بە خوێنەری دەفرۆشێت ،بەڵکو کێشەی لەگەڵ ئەوەدايە کە پارەکان لەناو سەرانی سەردەم بە
ناھەقانە دابەشکراون و ئەم بەشی بەر نەکەوتووە ،چونکی شوان تەنھا پاش دەرچوونی لە دەزگای سەردەم ئەم
ناھەقييەی بيردەکەوێتەوە و دەيکات بە بابەتی گەندەڵی و نووسين .بەبڕوای ئێمە نابێت ئاوێنە ببێت بە جێگايەک
بەمجۆرە تەسويقی کێشەيەکی ترسناکی وەک کێشەی گەندەڵی بکات و دۆستانی ئاوێنە نەدەبوو لەم خاڵە ھەستيارانەدا
بێئاگا بمێننەوە .چی شتێک لە دنيادا لەوە گەندەلتر ھەيە لەوەدا خۆت بە مەغدور بزانيت کە لە گەندەڵيت بەرنەکەوتووە .ئێمە
چاوەڕوانی ئەوەين ئاوێنە کێشەی لەگەڵ سيستمی گەندەڵيدا ھەبێت ،نەوەک ببێتە مينبەر بۆ ئەوانەی کە بەبەشی خۆيان لە ناو
گەندەڵييەکەدا ڕازی نين .ئێمە داوا لە ئاوێنە ناکەين ببێتە ڕۆژنامە ئەوروپييەکان ،بەاڵم خۆ دەتوانن سەيرێکی ڕۆژنامەی حەياتی
عەرەبی بکەن ،سەيرێکی ڕۆژنامەی شرقی ئێرانی بکەن ،چی ڕۆژنامەيەک لەم دونيايەدا نووسينی واباڵودەکاتەوە ،فەرمانبەرێک
دابەزێت و قسەوقسەڵۆکی ناو دائيرەکەی باڵوبکاتەوە؟ ئەگەر برادەرانی ئاوێنە لە ھەموو ڕۆژنامە گەورە و بچوکەکانی ناوچەکەدا
نووسينێکی تری وايان دۆزييەوە ئێمە دەجار داوای لێبوردنيان لێدەکەين .بەپێی ئيشی ڕۆژنامەگەری حيرفەيی دەبايە ئاوێنە ھەموو
دۆکۆمێنتەکان لەسەر سەردەم باڵوبکاتەوە بەبێ ئەوەی ئەسڵەن ناوی شوان ئەحمەد بھێنرێت ،لەبەرئەوەی گەندەڵی کێشەيەکی
گشتييە و بابەتی موزايەدە و موھاتەرەی شەخسی نييە ،بابەتی ئەوە نييە فەردێک بۆ خۆی بەکاريبھێنێت .ئەگەر ئەوەش نەدەکرا،
دەبايە نووسينەکەی بەبێ ئەو ھەموو پەالمارە شەخسييە و تەعەدا بێسنوورانە باڵوبکرێتەوە . .ئەو دۆکۆمێنتانەی مامەڵە لەگەڵ ماڵ
و سەروەتی گشتيدا دەکەن موڵکی ھەموو کۆمەڵگان ،نەوەک موڵکی کەسێک بێت بيفرۆشێت و موزايەدەی پێوەبکات و ھەڕەشەی
لە خەڵک پێبکات .دوائەوە دەبێت تەحقيق لە ڕاست و دروستی دۆکۆمێنتەکان بکرێت و سەد دەر سەد لە دروستيان دڵنيابيت ئەوسا
باڵويانبکەيتەوە ،دوای ئەوە ئەگەر ئەو دۆکۆمێنتانە چوونە خانەی گەندەڵييەوە دەبێت لە پاڵ تێکستی قانونی و سەلماندنی قانونی و
بەڕوونکردنەوەی ياساييەوە بخرێتە بەر دەستی خوێنەر ،تا ئەوەی دەچێتە ژێرخانەی گەندەڵييەوە بە تێکستی قانونی بسەلمێت
نەوەک بە کەيفی ئێمە و ئەو .ئەگەر ئاوێنە دەيەوێت شەری گەندەڵيبکات ،ئەمە ئەلف و بێی ئەو شەڕەيە .لە ھەموو ئەم دونيايەدا
شەڕی گەندەڵی بەو کەنااڵنەدا دەڕوات .دوائەوە گەر سەردەم گەندەڵە خۆ ئەمە مافی ئەوە بە کەس نادات نوکتەی کاک رەئوف
لەسەر کاک ھەڵکەوت و خێزانی ئەو باڵوبکاتەوە ...ئێمە ھەفتەيەک پێش ئەوە ھەر لە ھەفتەنامەی ئاوێنەوە ڕووبەڕووی سەرۆکی
ھەرێم وەستاوين و داوای ئازاديدەکەين و دەڵێين خەڵکی ئێمە ئازادی خراپ بەکارناھێنن و ئەوە دەسەاڵتدارانە دەسەاڵت خراپ
بەکاردەھێنێت ،بەاڵم ئەم جۆرە سياسەتانە ھەمووجارێک ھەرچی دەنگێک کە بەرگری لە ئازادی ڕاستەقينە دەکات ،بە پشتدا
دەمانخەنە چاڵەوە و ھەڵوێستمان لە بەرامبەر دەسەاڵتداراندا الوازدەکەن ،بێئەوەی ھەست بەوەش بکرێت کە ئەمە چەند زيان بە
کۆی پرۆسەی ديموکراتيزەکردنی کۆمەڵگا دەگەێنێت ،چەند زيان بە خەونی دروستکردنی کۆمەڵگايەکی ھاوسەنگ و تەندروست

دەگەێنێت .ئێمە خەونمان ئەوەيە و بۆئەوەش ئيشدەکەين کوردستان ڕۆژێک ببێتە خاوەنی ڕۆژنامەيەکی ڕاستەقينە ،بەاڵم ئەمجۆرە
سياسەتانە ھەموو جارێک ئەمجۆرە خەونە وا دووردەخاتەوە ،وەک ئەفسانەی لێدێت و دەمانگێڕێتەوە بۆ ناو کولتووری بەردەفڕکی
و قۆڵبادان و ئيشکردن لەسەر ئابڕوو.

لە ڕاستيدا ئەوانە بەگشتی ھۆی توڕەيی ئێمەبوون لە ئاوێنە ،نەوەک وەک شوان ئەحمەد بانگەشەی دەکات ،گوايە ئەو
کەشفی گەندەڵی کردوە بۆيە ئێمە پێمان ناخۆشە و ھەڵوێستمان وەرگرتووە و بەرگری لە سەردەم يان گەندەڵی دەکەين و
دەيەوێت خەڵکانێک کە توانای بينين و تێگەيشتنيان سنوردارە بەوقسانە بخەڵەتێنێت .ئێمە لەسەر ئەوەش ھەڵوێستمان لە
ئاوێنە وەرنەگرتووە کە گوايە کاک شوان "زمانی زبری" بەکارھێناوە .کەسمان لەدوور و نزيک باسی زمانی زبری
لەگەڵ ئاوێنە و شوانيشدا نەکردوە .شوان ئەحمەد و ھەر کەسێکی ديش ئازادە چ زمانێک بەکاردەھێنێت ،بە مەرجێک
بۆ بەرگريکردن لەو ھەموو ئيشکالييەتە نەبێت .بەاڵم زمانی زبر ئەوە نييە قسەوباسی ناو برادەرانی خۆت بکەيت بە
نووسين ،تۆمەتی ئەخالقی و ھەڕەشەی ئەخالقی لە کۆی کارمەندانی دەزگايەک بکەيت کە سااڵنێک بێدەنگ بوويت
بەرامبەری ،درۆ و بوختان بۆ کەسانێکی وەک مامۆستا شێرزاد دروستبکەيت ...ئەمەيان الدانە لە ئێتيکی نووسين بە
گشتی و لە ئێتيکی ڕۆژنامەگەری بەتايبەتی .ئەمە ئەو زمانەيە کە ئێمە قبووڵمان نييە ببێت بە کولتووری نووسين و
ڕۆژنامەيەکی گرنگ و ئازاديش ببێت بە ڕووبەری تەسفييەی حيساباتی شەخسی.
ئێمە بە ڕوونکردنەوەکەمان يەک پەياممان بۆ خودی ڕۆژنامەی ئاوێنە و تەنيا برادەرانی ئاوێنە ھەبوو و کەسی تر،
ويستمان پێيان بڵێين "ئەمە وانابێت" وەکو لە ھەموو شتەکانی تر بێدەنگ نەبووين کە پەيوەندی بە ناعەدالەتييەوە ھەيە،
لەمەش ناتوانين بێدەنگبين .و بەدەم و نووسينيش ئەو خااڵنەی سەرەوەمان پێگووتن ،کە ھەڵبەت خۆشبەختانە بە
سنگێکی دۆستانە و فراوانەوە لێيان وەرگرتين و تا ئەو جێگايەی کە لە زۆربەی خاڵەکاندا لەگەڵماندا بوون.
ئێمە لە نووسينی يەکەمی شوان ئەحمەددا ئەو قارەمانانەين کە پشتی پێ بەستووين بۆ ئەوەی بمانکات بە سەنگەر و
ھەوڵدەدات بۆی ببين بە پرد تا ئەم خااڵنە بەسەر پشتی ئێمەدا بپەڕێنێتەوە ،کەچی لە ماوەی دوو ڕۆژدا کە زانی ئەمە
ناکرێت ،لە ناکاو ئێمە بووين بەوانەی کە حيلفی موقەدەسمان لەگەڵ جەالل تاڵەبانی ھەيە!!! بۆيە لێرەدا بڕيارماندا بۆ
يەکجار چی قسە و ئيشکالييەتێکی تريشی ھەيە کە لە دوور يان نزيک پەيوەندی بە ئێمەوە ھەيە ،بيخەينە بەر دەستی
خوێنەران ،تا ئەو کەسەی گرفتێکی لە تێگەيشتن لە ھەڵوێستی ئێمەدا ھەيە ،زياتر بۆی ڕوونببێتەوە .ئێمە دڵنياين کە
خوێنەرە راستەقينەکانمان حەرفێکيش نەنووسين گومانيان لە ئێمە نييە و ساڵەھايە درۆ ودەلەسە لەسەر ئێمە دێت و
بەالی گوێياندا دەڕوات وەکو ئەوەی نەبووبێت ،بەاڵم ئەم نووسينە بۆ ئەو خوێنەرانە دەنووسين کە بەڕاستی خۆشمان
دەوێن و ڕەخنەيان دەخەينە سەر دڵ و چاو و بە ھەقی خۆيانی دەزانين ھەم لێمانبپرسنەوە و ھەم داوای تەفسير و
ڕوونکردنەوەشمان لێبکەن ،چونکە پێدەچێت ڕوونکردنەوەکەی پێشوو لە بەرکورتی بەپێی پێويست بەرچاوی ڕۆشن
نەکردبێتنەوە.
 .1ڕاستييەک کە لەوانەيە ھەندێک خوێنەری ئاسايی نەيزانن ئەوەيە کە نووسينەکەی شوان ئەحمەد جگە لەو بڕە
دۆکۆمێنتە نوێيانەی کە باڵويکردوونەتەوە و پێويستی بە سەلماندن ھەيە و وەکو نووسيومانە دەزگای سەردەمی
ڕووبەرووی ڕوونکردنەوە کردوە ،بابەتەکانی تری کەم و زۆر پەيوەندی بە کەشفێکی نوێی گەندەڵييەوە نييە لەناو
دەزگای سەردەمدا ،چونکە بڕی زۆری ئەو حيکايەتانەی شوان باسيکردوون ،زۆربەيان دەمێکە باڵوکراونەتەوە و
ھەندێک لە کێشەکانيش لە مێژە لە دادگان .ئەڵمانەکان قسەيەکيان ھەيە دەڵێن »پاسکيل دووجار اختراع ناکرێت« .کاک
شوان چونکە دەمێک ئەم شتانە لەسەر سەردەم ئاشکراکران ھەڵوێستی نەبوو ،ئێستە فێڵی ئەوە لە خوێنەر دەکات ،وەک
ئەوەی ئەم شتانە خۆی کەشفی کردبێت و لەسەر ڕۆشنايی ئەم کەشفە تازانەدا کە خۆی کردوێتی ھەڵوێست
وەردەگرێت ،بەاڵم ئەمە فێڵێکی گەورەيە لە خوێنەر ،بێگومان ئەم شتانە چەند ساڵێکە لەويادان و شوان دەيانزانێت و
کەچی ورتە لە بەردەوە ھاتبێت لەوەوە نەھاتووە . .ديارە دەشێت کاک شوان وەک زۆربەی ھەرە زۆری ئەندامانی
سەردەم تاوانی لەو مەسەالنەدا نەبێت ،بەبڕوای ئێمە ئەم شتانەش بە ھەڵوێستی شەخسی چارەنابن ،چونکە ئەگەر بڕيار
وابێت موەزەفە پاکەکان لە دەزگا خراپەکاندا ھەموو ئيستقالە بدەن ،ئەوا لە سەدا نەوەدوپێنجی کوردستان بێئيش و
بێموچە دەمێنێتەوە ،بەاڵم کە ئێستا کاک شوان ھەڵوێستی شەخسی لەم شتانەدا وەھا پێ گرنگە و کردوێتی بە ھەاڵ،
بەبڕوای ئێمە ھەڵوێستی ڕاستەقينە ئەوەبوو لەگەڵ زانينی ئەو ڕاستيانەدا ،يان ھەر ھيچ نەبێت لەگەڵ باڵوکردنەوەی
ڕاپۆرتەکەی »ديوانی چاودێری دارايی« لە ئاوێنەدا لەسەر دەزگای سەردەم ،ئيستيقالەی بدايە ،يان ھيچ نەبێت شتێکی
تری بکردايە ،وەک ئەوەی نووسراوێک بۆ سەردەم بنێرێت يان جۆرە ھەڵەوێستگيرييەک پيشانبدات . .نەوەک دوای
ماوەيەکی زۆر درێژ و دوای ئەوەی لەسەردەمدا تووشی شەڕدەبێت ،ھاتنەدەرەوەی بکات بە شەڕی گەندەڵی و ئەم

مەسەلەيە وەک مەسەلەی ھەڵوێست لەگەندەڵی پيشانبدات .ئەمە ھيچ نييە جگە لە خۆڵکردنە چاوی خەڵک و بەھەڵەدا
بردنی ڕای گشتی .ئێمە ڕۆژێک لە ڕۆژان نەمانگووتووە ئەو بەڵگانەی کە دەيسەلمێنن لەدەزگای سەردەمدا گەندەڵی
ھەيە باڵونەکرێنەوە! ئەوەی دەيەوێت قسەی وابخاتە سەر زاری ئێمە ھيچ نييە جگە لە بوختان و ڕاستی شێواندن و
کەمويژدانی ،ئێمە ڕامان وايە لەسەردەمدا و لە ھەموو دەزگاکانی کوردستانيشدا بڕی گەورە و بچووک لە گەندەڵی
ھەيە ،بەاڵم دەڵێين ھەڵوێستێکی ڕەوا نييە کە شەڕێکی شەخسی وەک شەڕی گەندەڵی بە خوێنەران و خەڵک
بفرۆشرێتەوە ،ئەمە الوازکردنی ماناکانی شەڕی گەندەڵييە و زيان گەياندنە بەم شەڕە.
گەر شوان شەڕی گەندەڵی دەکات بۆ دوای زياد لە دە ساڵ بيری کەوتۆتەوە! ئەمە فێڵێکی ناشيرينە لەگەڵ خوێنەری
کورد؛ کەچی شوان دەيەوێت ئێمە لەم شەڕەيدا پشتی بگرين و گەر لەمەشدا نەبووين بە ھاوسەنگەری ،ئەوا حيلفی
موقەدەسمان لەگەڵ جەالل تاڵەبانيدا ھەيە.
دواجار خۆزگە شوان ئەحمەد لە ئاستی ڕەخنەکانيدا لە مەسەلە دارايی و ئيدارييەکانی سەردەمدا بوەستايە ،تا ھەموو
بتوانين پشتی بگرين و بەرگری لێبکەين ،تا کێشەی ئاشکراکردنی گەندەڵی لە کێشەيەکی کۆمەاڵيەتی و سياسييەوە
نەبێتە کێشەيەک کە بە مەزاج و بەپێی قازانجی تايبەتی و وەک وەرەقەيەکی فشار لە کاتی شەڕی شەخسيدا بەکاربێت،
چونکە ئەمە خۆی دەچێتەوە ناو سيستمی گەندەڵی و بەشێکی گرنگی ميکانيزمی ئيشکردنی سيستمە گەندەڵەکەشە.
بهدرێژای ئهو ماوهيه كه كاك شوان ئهو نووسينهی نووسی به ئاگاداری زياد له برادهرێك رێبين ھهردی تكای لێكرد كه
دۆکۆمێنتەکان باڵوبکاتەوە و لهنووسينەكهيدا شتی شهخسی نهوروژێنێتو پهنجه بۆ ھهندێك مهسهلهی ژيانی تايبهتی
نهبات ،تكای دۆستانەی لێكرد کە خۆی لهو جۆره نووسينه بپارێزێت و قسەی نێوان برادەران نەگێڕێتەوە ،بگره کاک
ئاسۆس ھهرديش كه پێش باڵوبوونهوه ،نووسينهكهی پيشاندابوو ،ھهموو ئهو بهشه شهخسيانهی بۆ سووركردبوو كه
دهبوو اليبدات ،چونكه نه لهڕووی ياسايی و نه لهڕووی ئهخالقييهوه ڕاست نين ،بەاڵم بهداخهوه رێزی قسهی يهك
كهسمانی نهگرتو نووسينەکەی بهو شێوهيه باڵوكردهوه ،كه ھيچ مرۆڤێكی به ويژدان ئاماده نييه قبووڵی بكات .ئهوه چ
ئهخالقێكه كهسێك له ڕووی برادەرايهتييهوه زهمی كهسێكی الی ئێمه كردووه يان لهو کاتەدا توڕهبووهو ھهندێك قسهی
ناخۆشی وتوه ،بچين نهك ھهر بۆ كەسەكهی بگێڕينهوه ،بهڵكو بيخهيهنه سهر كاغهزو باڵويشيبكهينهوه .ئهمهی كاك
شوان كردوێتی بهداخهوه تهنھا يهك ناوی ھهيه ئەويش فيتنهنانهوه.
ئەوەی لە نووسينەکەی شواندا ناشيرينە و قابيلی قەبووڵ نييە ،ئەوەيە کێشەی گەندەڵی وەک چەکێک بۆ قازانجی تايبەتی
خۆی و لەو تەوقيتەدا بەکاردەھێنێت کە خۆی پێويستی پێيەتی .ئەمە ئەو ئەخالقەيە کە نابێت بۆ يەک ساتيش لێی بێدەنگ
بين ،چونکە ئەمە کولتوورێکی ترسناک دەخاتەوە ،شوان چ کێشەی گەندەڵی و چ ناوی دەيان کەسی کردوە بەقوربانی
شەڕێکی شەخسی خۆی و دەيان بابەتی جياواز و دەيان شتی تێکەاڵوکردوە کە لە ڕێگای دژايەتيکردنی گەندەڵی
الدەدات .ناکرێت تۆ بێپرس و ڕا سوودی خراپ لە ناوی ئەم و ئەو ببينيت و بيانکەيت بەسەنگەر بۆ شەڕە
مەزاجييەکانی خۆت ،ئەمە الی ئێمە دوورە لە ئێتيکی نووسين و لە ژێر ھيچ ھەلومەرجێکدا قبووڵ ناکرێت .بەاڵم
ھەرچی پەيوەندی بە دەزگای سەردەمەوە ھەيە ،ئەوا وەکو ھەموو دەزگاکانی تر دەڵێين ،ئێمەش لەگەڵ ئەوەداين ھەموو
سەرپێچی و الدانەکانيان بدرێتە دادگا و لێپێچينەوەی لەگەڵدا بکرێت و گەر ماڵی گشتيشيان بەفيڕۆداوە ،پێويستە بە
سزای خۆيان بگەن .خۆزگە ئەم جورئەتەی بەرامبەر بە دەزگای سەردەم ھەيە بەرامبەر بە دەزگا ئەختەبووتييەکانی
تری ناو دەسەاڵتدارێتی ھەردوو حيزبەکەش ھەبايە.
 .2ئێمە کە چوار ساڵ لەمەوبەر دوای تەنيا  5ژمارە "سەردەمی ڕەخنە"مان وەستان و لە دەزگای سەردەم
ھاتينەدەرەوە ،لەبەرئەوە بوو دەمانزانی کۆمەڵێک ئيشکالييەت لە ناو دەزگاکەدا ھەيە کە ئێمە ناتوانين لەگەڵيدا بژين،
بۆيە بڕيارمان دا ئيشکردنی خۆمان لەگەڵ برادەرانی سەردەمدا بوەستێنين و ھاتينەدەرێ .ديارە ئەوکات کاک شوان لە
ئێمە باشتر ئاگاداری ئەو دۆخەبوو .الی ئێمە ھەڵوێستی ئەخالقی ئەوەبوو کە کاک شوان ئەوکات بھاتبايەتە دەنگ،
چونکە ئەو کاتيش ھەموو ئەم ڕاستيانەی دەزانی نەوەک دوای چوار ساڵ تازە قسەوباسی ناو سەردەم بگێڕێتەوە و
خۆی وەک بەرگريکەر لە "سەردەمی ڕەخنە" دەربخات .ئەوەی دەيەوێت ئەو شەرەفە بدات بە خۆی کە گوايە بەرگری
لە "سەردەمی ڕەخنە" کردووە ،ڕاست نييە و ئێمە پێی ڕەوا نابينين .ئێمە واتێدەگەين دوای چوار ساڵ ،غەمخواردنی
ئێستای کاک شوان بۆ "سەردەمی ڕەخنە" غەمخۆرييەکی زۆر درەنگوەختە و تەنيا گۆڕينی "سەردەمی ڕەخنە"يە بۆ
دەمامکێک لەپێناوی نيازێکی تردا .ئێمە بەش بەحاڵی خۆمان پێمان خۆش نييە کەس بمانکات بە دەمامک بۆ خۆی و لە
پشت ئەو دەمامکەوە يارييەکانی خۆی بکات و بيەوێت خۆی لە پشت ئێمەوە بپارێزێت .کاک شوان ئێستا بۆ خۆڵکردنە
چاوی خەڵکانێکەوە کە ئاگايان لە مەسەلەکان نييە واقسەدەکات وەک ئەوەی ئەوە ئێمە بين)ئاراس و بهختيار( زياد لە دە
ساڵە فەرمانبەری سەردەم بين ،نەوەک ئەو .وەک ئەوەی ئێمەبين ھەموو شتێکمان لەسەردەم قەبووڵکردبێت ،نەوەک
ئەو .ئێمە کاتی خۆی ساڵ و نيوێک لە سەردەمدا کارمانکرد ،لەو ساڵ و نيوەدا بەپێی ئەو عەقدەی کردبوومان يەکی

پێنج مانگ دەبايە بە فيعلی دەوامبکەين  ،چونکە بە نۆبەت دەگەڕاينەوە بۆ کوردستان .بەاڵم کە ئێمە لە دەزگايەک
ھاتينەدەرێ مانای ئەوە نييە وەک کاک شوان چی قسەيەک لە نێوان برادەراندا لەوێ کراوە بيخەينە سەر کاغەز ،مانای
ئەوە نييە ڕێزێک بۆ پێکەوەکارکردنمان دانەنێن و ھەرچی بەھای ئەخالقييە بيخەينە الوە و وابزانين ھەرچی لە
سەردەمدايە دوژمنی ئێمەيە و بێئەخالقە.
کاک شوان وەک چۆن چوار ساڵ لەمەوبەر جگە لە ھەڵوێستێکی شەخسی کە ئێمە ڕێزمان بۆی ھەبوو و ھەيە ،ھيچ
ھەڵوێستێکی عەمەلی نەبوو ،بۆيە وەک ئەوسا چۆن بێکردە بوو ،ئێستاش ھەر بێدەنگ بوايە باشتر بوو .ئێمە ھيچ
کاتێک نە داوامان لە کەس کردووە ھەڵوێستی ھەبێت و نە ڕێگەش دەدەين بەکاربھێنرێين بۆ ھەڵوێستفرۆشتن ،وە نە
کردووشمانە بە پێوەر بۆ دۆستايەتی .ھەڵوێست وەرگرتن تەنھا لەناو زەمەنی خۆيدا دەژی ،ھەر کاتێک لە دەرەوەی
زەمەنی خۆی خرايە گەڕ ،ئەوە لە ھەڵوێست دەردەچێت و دەبێتە گەمەيەکی ناشرينی تەکتيکی بۆ مەبەستێکی تر.
 .3کاک شوان لە نووسينەکەی يەکەميدا باس لە ھەڵوێستێکی بەختيار عەلی دەکات کە گوايە دوای ئەوەی کە گۆڤاری
سەردەمی ڕەخنە وەستا ،نووسينێکی خۆی کە لەسەر ديوانی "کورسی" کاک شێرکۆ بووە و دەبوو لەسەردەم چاپ ببێت
وەستاندوێتی و تا ئێستا باڵوينەکردۆتەوە ،گوايە بەختيار بەوجۆرە ھەڵوێستی لە کاک شێرکۆ وەرگرتووە .لەڕاستيدا
ئەمەش ھيچ نييە جگە لە قسەيەکی ناڕاست و ھەوڵێکی ترە بۆ چەواشەکردنی خوێنەرانێکی بەستەزمان کە ئاگايان لەم
شتانە نييە.
ھەموو خوێنەرانی کورد دەزانن کە بەختيار ڕەنگە يەکێک بێت لەو نووسەرە کەمانەی ھيچ کتێبێکی خۆی تا ئێستا لە
ھيچ دەزگايەکی ڕۆشنبيری حکومی چاپنەکردوە و ھەموو کتێبەکانی بە ڕێکەوتن بووە لەگەڵ چاپخانە و کتێبخانە
ئەھلييەکاندا ،کە کاتی خۆشی کتێبی لەسەردەم چاپ نەکرد ھەر لە بەر پاراستنی ئەو پرنسيپە بوو .دوائەوە ئێمە کەسمان
لەوانە نين شيعری شێرکۆ تێکەڵ بە ژيان و ھەڵوێستی شێرکۆ بکەين ،ئێمە بەدرێژايی ژيانمان ڕەنگە کەمجار لە
ھەڵوێستی سياسيدا لەگەڵ کاک شێرکۆدا تەبابووبێتين ،بەاڵم شيعری شێرکۆ ئەوە موڵک و سەروەتێکی گەورەی ئەدەبی
ئێمەيە ...ئەمە کەم و زۆر پەيوەندی بە شێرکۆی بەڕێوەبەری سەردەم ،يان شێرکۆی سياسی و دۆستی مام جەاللەوە
نييە کە بە ئێمە نامۆن و پەيوەنديمان پێوەی نييە و بە موڵکی خۆمانی نازانين .ئێمە دەزانين کاک شێرکۆ موديرێکی
ئيديال نييە و خۆزگە خۆی بۆ شيعر تەرخاندەکرد و وازی لە کاروباری ئيداری دەھێنا ،خۆزگە کاک شێرکۆ قەت
شتێکی نەدەنووسی بۆنی ستايشی ئەم سياسی يان ئەو حيزبی لێبێت .بەاڵم ئەمانە خۆزگەی شەخسی ئێمەن و
جەبرێکمان بەسەر کەسەوە نييە خۆزگەکانی ئێمە جێبەجێبکات؛ ھەر وەکو چۆن چەند جارێکيش پێشنياری دۆستانەی
ئەوەشمان بۆ برادەرانی سەردەم کردووە کە ئەم دەزگايە پێويستی بە بەڕێوبەرێکی ئيداری ھەيە ،ئەمانە ھەمووی
مرۆڤ دەتوانێت قسەی لەسەر بکات و ڕەخنەی بکات ،بڕياری ئێمەش لەسەر شێرکۆی شاعير پەيوەندی بەوەوە نييە
چەندە شێرکۆ لەو خۆزگانەی ئێمەوە نزيکە .گەر مرۆڤ نەتوانێت شێرکۆی شاعير لەو شێرکۆيانەی تر جيابکاتەوە،
دەبێت عەقڵی چ جياوازييەکی ھەبێت لەگەڵ عەقڵی ئەوانەدا کە دەڵێن ڕامبۆ و ئۆسکار وايلد و فۆکۆ و ئەندريە جيد و
بارت ناخوێنينەوە چونکە ھۆمۆسێکسوێل بوون ،يان جان جينييە شانۆنووسێکی گەورە نييە چونکە دز بووە ،يان
فەيلەسوفێکی وەک ئالتۆسێر فەيلەسوف نييە چونکە ژنەکەی خۆی کوشتووە ،يان ئەندريە مالرۆ ناخوێننەوە چونکە
ھاورێی ديگۆڵ بووە ،يان ڕۆماننووسێکی بليمەتی وەک کنۆت ھامسن ڕۆماننووس نييە چونکە نازی بووە ،يان ئەزرا
پاوەند ناخوێننەوە چونکە فاشی بووە ،يان گۆرکی و شۆلۆخۆف و حەمزاتۆڤ ناخوێنينەوە چونکە شيوعييەکی
ھەواداری دەوڵەتی ستالينی بوون ،يان مارکيز بە گەورە نابينن چونکە برادەری ديکتاتۆرێکی وەک کاسترۆيە ،يان
ھێرمان ھێسە و ديالن تۆماس تەنيا وەک تلياککێش و ئەلکھوليکە سەيردەکەن ،ياخود گوينتەرگراس دەبێت فڕێبدەينە ناو
زبڵخانەوە ،چونکی لە کاتی گەنجيدا لەناو ڕێکخراوی الوانی س .س.ی نازی بوو ...ڕۆشنبيرێک نەتوانێت فاسيلە و
مەسافە لە نێوان بەرھەم و خودی نووسەرەکە دابنێت ،مرۆڤ دەبێت گومان لە ھەموو حوکمێکی بکات ...گەر شوان لە
ئاستی ڕەخنە لە شێرکۆی بەڕێوەبەری سەردەمدا بوەستايە و ئەو ھەموو قسە ناشيرينەی بە شێرکۆی شاعير نەگووتبايە،
ئەوا دوورو نزيک مەسەلەيەک نەبوو ،بەاڵم گاڵتەکردن و قەشمەريکردن بە "شاعيری گەورە" و گۆڕينی ئەم گوزارەيە
بۆ بابەتی القرتی و شێواندنی شيعری فايەق بێکەس ،ھيچ نييە جگە لە تێکچوونی توانای حوکمدان و تێکەڵکردنی
شتەکان بەيەکتر ،گەر کاک شوان شتی لەسەر شيعری شێرکۆ بنووسيبايە و گاڵتەشی بە گەورەيی شێرکۆ بکردبايە ھەر
زۆر المان ئاسايی بوو ،بەاڵم کاک شوان لە جێگايەکدا کە باسی شيعر نييە گاڵتەجاڕی بە شيعر و شاعيرييەت دەکات.
ئەمە ناھەقييە! شێرکۆ کە گەورەيە ،نە ئێمە و نە شوان و نەکەس گەورەی نەکردوە ،بەڵکو بەو ھەزاران الپەڕەيە لە
شيعر و داھێنان گەورەيە کە بێوچان دەيخاتە سەر ئەدەبياتی ئێمە .کاک شوان فەرمانبەرێکی سەردەم بووە و شەڕی
لەگەڵ بەڕێوەبەرەکەيدا بووە ،ئەمە ھيچ ھەقێکی ناداتێ کە پەالماری مێژووی ئەدەبياتی ئێمە بدات و ئەو گەورەی و
بچوکی ناو ئەو مێژووە دياريبکات و ئەم مەسەلەيە بکات بە ديدگای ئەدەبی و لەوێوە قسە لە شاعيرييەت بکات .گەورە
و بچوکی ئەدەبيات بە ئيش لە ناو ئەدەبياتدا دەستنيشاندەکرێت ،بە پێوەری ئەدەبی دەستنيشاندەکرێت ،نەوەک بەوەی

نووسەرەکان لە دائيرەکانياندا چی دەکەن و لەگەڵ کێدا شەڕيان دەبێت .ئێمە لەو خوێنەرانە دەپرسين کە کەيفيان بەو
جۆرە نووسينانە دێت و بااڵی پێدەکەن :چ لۆژيک و چ عەقڵێک ڕێگا بەوە دەدات ،شاعيرييەتی شێرکۆ ،جگە لە
لۆژيکی شاعيرييەت بە ھيچ لۆژيکێکی تر بپێوين .چ نووسەرێکی تر ئەوە قەبووڵدەکات کێشەيەکی نائەدەبی بکرێت بە
پێوەر بۆ ھەڵسەنگاندنی ئەدەبەکەی .گەر شوان لە سياقی باسکردنی شيعردا پەالماری شاعيرييەتی کاک شێرکۆی بدايە
ھەر زۆر ئاسايی بوو ،ڕۆژانە خەڵکێک ھەيە ئەو کارە بەرامبەر ھەموومان دەکەن و جنێويشمان پێدەدەن و بە
نەخوێندەواريشمان دەزانن و کێشەشمان لەگەڵياندا نييە و بابەردەواميش بن و دەستيان دەرد نەکات ،کەی کێشەيە تۆ ئەم
بە نووسەر نەزانيت و ئەو بە شاعير نەزانيت ،بەاڵم ئەمە دەبێت لە سياقی باسکردنی شيعردا بێت ،نەوەک تێکەڵ بە
بابەتی کڕينی کۆمپرێسەر و سەفەری ڕەئوف بێگەرد و ئەساسی ماڵی کاک ھەڵکەوت عەبدواڵ بکرێت! ئەمە داھێنان و
دەستپێشخەرييەکی خراپی کاک شوانە ھەر کەسێک ناکۆکی لەگەڵ موديرەکەيدا ھەبوو ،خۆی بکات بە مێژوونووسی
ئەدەب و بەپێی مەزاجی ئەو باش و خراپ لە ئەدەبياتدا دەستنيشانبکرێت ...ئەمە دياردەيەکە ھەر کەس بە ئەندازەی
سەرە دەرزييەک خەمی نووسين و ئەدەبياتی ئێمەی بێت نابێت لێيببوورێت ،لەوەش بترازێت ئێمە جارێکی تر بە کاک
شوان دەڵێين ئەو نووسينەی کە ئەو لەسەر "کورسی" باسيدەکات ،دوو ساڵ زياترە لە گۆڤاری ھەناردا باڵوبۆتەوە و
ئێمە کەسانێک نين گەر کێشەيەکی شەخسيمان لەگەڵ مرۆڤێکدا ھەبوو ئەوە ببێتە مايەی بڕياردانی ئەدەبيمان ،چونکە
ئەوە جۆرێکە لە ئينتيھازييەت کە لە ھەموو نووسەرێکی ڕاستگۆوە زۆر دوورە .کێشەی ئێمە لەگەڵ سەردەمدا دەبێت چ
پەيوەندييەکی بە ديوانی کورسييەوە ھەبێت.
 .4ئەو قسانەی کاک شوان لەسەر مامۆستا شێرزاد دەيکات الی ئێمە لە ھەموو بەشەکانی تری نووسينەکەی
بێويژدانانەترە و ھيچ نييە جگە لە بەتاڵکردنەوەی بوغز و کينە بەسەر نووسەرێکی گەورە و پياوێکی تابڵێی مرۆڤ
دۆست و دڵسۆزی ئێمەدا .تاوانبارکردنی ناھەقی ئەم نووسەرە گەورەيەمان بە گەندەڵی ھيچ نييە جگە لە تێکشکاندنی
ئەم وشەيە بەجۆرێک تەنيا لە خزمەتی گەندەڵەکاندا بێت .ھەموو ئەو ھەاڵنەی شوان الی ئێمە بەاليەکە و ئەم ھەڵەيەی
بەرامبەر مامۆستا شێرزاد بەاليەکی ترە .ھەموو دەزانين شێرزاد خەبيری زمانی ئينگليزی بووە لەسەردەم و بەردەوام
زۆربەی ئەو دەقە ئينگليزييانەی وەرگێڕانەکانيان لەوێ چاپدەکرێن ،ئەو پياياندا دەچێتەوە و ھەڵسەنگاندنيان بۆ دەکات.
چ شتێک لە دونيادا لەوە ناشيرينترە موچەی کەسێک کە بە ماندووبوونێکی زۆر پەيدايدەکات ،ناوبنێيت "گەندەڵی" و
"موچەی مفت" .ئێمە ھەموو مامۆستا شێرزاد دەناسين؛ ئەم مامۆستايە تا ئێستا پتر لە پێنج خەاڵتی ئەدەبی ڕەتکردۆتەوە،
ھەرکات بيويستايە دەيتوانی بگاتە پلەوپايەيەک موچەکەی بيست جار لەوەی دەزگای سەردەم بەرزتر بێت ،گەر دوای
پارە بکەوتايە دەزگای زۆر لەسەردەم گەورەتری لە بەردەستدا دەبوو .ئەوەشی مامۆستا شێرزاد دەناسێت دەزانێت
ئەمڕۆ بەجۆرێک لە دونيای چارەسەرکردنی کێشەی شەخسی قوتابيان و خەڵکانێکدا نوقمبووە کە لە ڕەوتی کاری
خۆيدا دەيانبينێت ،لە کاری ئەدەبی دوورخستۆتەوە .گلەيی ئێمە و زۆريش لە برادەرانی مامۆستا ئەوەبووە کە ئەو وەھا
بۆتە خەمخۆری ئەو کێشە شەخسيانەی خەڵک ،زيانی بە بەرھەم و ئامادەيی ئەدەبی داوە ،کە ئەمەش دووبارە لە
گەورەيی ئامادەبوونی ئەکتيڤانەی مامۆستا شێرزاد لەناو کۆمەڵگای ئێمەدا ،بە فۆرمی تر ،دەردەخات و ڕێزی
گەورەمان بۆ ئەم کايەی ئيشکردنەشی ھەيە ،چونکی درێژکراوەی خەمە کۆمەاڵيەتی و سياسييەکانی ئەوە لەناو ژيانی
ڕۆژانەدا .دواتر لەسەر ئەوەشەوە يەکێک بێت و بەم پياوە بڵێت "فرمێسکی تيمساح بۆ بێوەژنەکان دەڕێژێت" و ھەموو
سەرەمانگێک "پارەی مفت وەردەگرێت" و لەمەش کارەساتتر ستافی ھەفتەنامەی ئاوێنەش ئەم پەالمارە بکەن بە
مانشێت ...ئەمە بە جۆرێک ناڕەوايە کە مرۆڤ دەستەوەستان و بێقسە و سەراسيمە دەمێنێتەوە و دەبێت بڵێين :ھۆ
ھاوڕێيان ئينساف نەماوە ...الی ئێمە ئەمە دەستدرێژييەکی ناھەق و ناڕەوايە لە نووسەرێک کە ھەموومان کەم و زۆر
قەرزاری ئازايەتی و نووسينی ئەوين ،پياوێک کە سی و پێنج ساڵ زياترە بۆ ئازادی ژن و کوڕ و کچی ئەو واڵتە
شەڕدەکات .مێژووشی نە لە دوورو نە لە نزيکيش بە کەسانی وەک کاک شوان بەراوردناکرێت .بەاڵم جارێکی ديش
ئەوەی ڕەوا نييە ،ئەو گاڵتەکردنەيە بە شێرزاد حەسەنی چيرۆکنووس و دەستبردن بۆ پايەی ئەدەبی ئەو .شوان جارێکی
تر لێرەشدا حوکمە شەخسييەکانی دەکاتەوە بە حوکمی ئەدەبی و ڕقی خۆی دەکات بە پێوەر بۆ ھەڵسەنگاندی ئەدەبی
شێرزاد .کاک شوان کاتی خۆی لەسەر ئەدەبی شێرزادی نووسيوە و خراپيش لەسەری نووسيوە ،بەاڵم کەسی توڕە
نەکردوە ،ئەوەی ئێستا ناڕەوايە تێکترشاندنی شەڕی شەخسی و گەندەڵی و حوکمی ئەدەبييە بەسەر يەکدا بەجۆرێک
خەڵک نەتوانن لێکيان جيابکەنەوە .بە جۆرێک شتەکان الی کاک شوان گێژدراون و بەسەريەکدا خراون کە خوێنەر
بەھەڵەدا بەرێت ،تا لە حوکمێکەوە بە زۆر حوکمێکی تر دەرەنجام بھێنێت کە دوورە لە مەبەستی يەکەم.
 .5ئێمە ھەموومان شوان ئەحمەد دەناسين .گەورەترين پانتايی مێژووی نووسينی ئەم برايە دژايەتيکردنی ئيسالمييەکان
بووە ،نەوەک دژايەتيکردنی دەسەاڵتی گەندەڵی کوردی .بڕێکی کێشەی کاک شوان و کێشەی ئێمەش لەگەڵ
ئيسالمييەکاندا ئەوەنييە کە نوێژدەکەن و خودا دەپەرستن و ڕۆژوو دەگرن ،بەڵکو بۆئەوەيە کە کەم تا زۆر دەست لە

ژيانی شەخسی مرۆڤەکان وەرنەدەن و پێوەرە ئەخالقييەکانی خۆيان بەسەر ھەمووماندا نەسەپێنن .خۆشبەختانە تا ئێستا
لە ھيچ ئيسالمييەکمان نەبينی ھەڕەشەی ئەخالقی لە نووسەران بکات و باس لە ئەخالقی ئەم و ئەو بکات و بە کارتی
"فەزيحەی ئەخالقی" کەس بترسێنێت .ڕۆشنبيرێک نييە لە دونيادا کەم و زۆر پەيوەندی بە فيکر و ئەخالقی نووسينەوە
ھەبێت بە کارتی فەزيحەی ئەخالقی قسەبکات .ڕۆشنبيران نە ھەيئەتی "االمر بالمعروف و النھي عن المنکر" ن و نە
پۆليسی ئادابن و نە پاپاراتزين ،تا ئيشيان ببێتە ئەوەی دۆکۆمێنێت لەسەر ژيان و ئەخالقی جنسی خەڵک کۆبکەنەوە و
خەڵکی پێ تيرۆربکەن ،يەکێک لەم ئاستەدا بێت ئيدعای چ جۆرە دژايەتييەکی ئيسالمييەکان دەکات کە ڕۆژێک لە
ڕۆژان ھەڕەشەی لەو چەشنەيان لە کەس نەکردوە .بەبڕوای ئێمە ئەوەشی ئەم ئەخالقەی قبووڵە و چەپڵەی بۆ لێدەدات،
دەبێت پرسياری گەورە لە خۆی و ويژدانی خۆی بکات ...کاک شوان لە ساتێکدا ھەموو مێژووی خۆی بيردەچێتەوە و
دەبێت بە پۆليسی ئەخالق و دەبێت بەو کەسەی بە پێوەری ديدێکی سەلەفی حوکم بەسەر ژيانی شەخسی ھاوڕێکانی
خۆيدا لە سەردەم دەدات .لەڕاستيدا ئەگەر کاک شوان بەمجۆرە سەيری ئەخالق دەکات ،ئێمە تێناگەين کێشەی لەگەڵ
ئيسالمييەکاندا چی بووە؟
 .6شوان دەڵێت گوايە ئێمە کاک شێرکۆ گوشاری لێکردوين ،بۆيە ئەم ھەڵوێستەمان لەو وەرگرتووە ...لە ڕاستيدا ئەم
قسەيە ئەوەندە دوورە لە ڕاستييەوە کە مرۆڤ لە توانای ئەم برايە لە سەر داتاشين سەرسامدەبێت .پتر لە ساڵێک و چوار
مانگە "بەختيار عەلی" نە کاک شێرکۆی بينيوە و نەقسەی لەگەڵدا کردوە و نە بە ھيچ ڕێگايەکەوە کۆنتاکت و پەيوەندی
لەگەڵيدا ھەبووە ،ھەتا کاک شێرکۆ دواديوانی خۆی لە ڕێگای ئيمەيلی کاک ھەورامان ورياوە بۆ نارد ،چونکە
رێگايەکی تری پەيوەندی ڕاستەوخۆی شک نەبردبوو تا ديوانەکەی پێدا بنێرێت .ئيتر نازانين ئەم گوشارە چۆن بووە ،بە
تێلێپاتی بووە يان لە ڕێگای سيحرەوە ،ھەرچی "ئاراس فەتاح"يشە لە ئەسڵدا ھەر پەيوەندييەکی زۆر کزی لەگەڵ کاک
شێرکۆ و برادەرانی ئەنجومەندا ھەيە و لەساڵی  2006يشەوە نە کاک شێرکۆی بينيوە و نەقسەی لەگەڵداکردوە و نە
بەديداريش چووە بۆ دەزگای سەردەم و ھەتا دوور و نزيک ھيچ جۆرە پەيوەندييەکی بە برادەرانی ئەنجومەنيشەوە نييە.
ئەوەی کە بۆ ئێمە زۆر ناخۆشە و مومکين نييە لەم خاڵەدا لە کاک شوان ببورين ئەوەيە کە ئەو لە خۆمان باشتر ئەم
ڕاستييانە دەزانێت ،بەاڵم ھەر سوورە لەسەر داتاشينی شتی ناڕاست و ھەموومانی بە ھۆنينەوەی درۆی يەک لەسەر
يەک سەرسامکردوە .لەوەش بترازێت گەر کاک شێرکۆ گوشاربخاتە سەر ئێمە دەبێت بۆئەوە بيخاتە سەرمان تا بڵێين
نابێت باسی گەندەڵی لە دەزگاکەی ئەودا بکرێت ،لە کاتێکدا ئێمە لەو ڕوونکردنەوە بچووکەکەماندا لە ئاوێنە ،دووجار
ئاماژەمان بەوە داوە و جەغد لەوە دەکەين کە دەبێت ھەموو گەندەڵييەکان ئاشکرابکرێن و سەردەميش بەدەر نييە لەوە،
ئيتر شوان ئەحمەد خۆڵ دەکاتە چاوی کێ .ئێمە ڕاشمان وايە ھەر گەندەڵييەک لە ھەر جێگايەکدا بوو ،لەوانە دەزگای
سەردەميش دەبێت بخرێتە ڕوو و بدرێتە دادگا ...ئيدی گووشاری کاک شێرکۆ دەبێت بۆچی بێت و داوای چی لە ئێمە
بکات.
بەاڵم لە عەقڵی شوان ئەحمەددا مادام نووسينەکەی ئەومان بەدڵ نييە ئيتر ئەوە مانای ئەوەی شێرکۆ گووشاری
لێکردوين و خۆمان چاومان نييە ببينين و تێبگەين و ھەستبکەين چی دەخوێنينەوە.
لەڕاستيدا الوازی لۆژيک و نەبوونی ھێزی ئيقناع الی ئەم برا ئازيزەمان لەوەدايە کە سەرچاوە باوەڕپێکراوەکەی کە
گوايە شێرکۆ گوشاری لە ئێمە کردوە ،کاک شۆڕشی برايەتی!! مرۆڤ کە ئەمجۆرە لە ئەرگومێنتکاری دەبينێت زۆر
بەزەيی بە کاک شواندا دێتەوە و پێمان ناخۆشە مرۆڤ تا ئەو ئاستە دابەزێت و توانای ئەرگومێنتی ھێندە الواز بێت.
دوائەوە ھيچ کەسێک ھەيە لە دونيادا بە دووھەزار دۆالر خۆی بفرۆشێت کە لە ئەوروپا پارەی کرێخانووی مانگ و
نيوێک ناکات ،و پارەی دوو بليتی سەفەرێکی دوو ڕۆژی تێدا نابێت  .تۆ وەک ڕايدەگەێنيت »لەبەرئەوەی ژن و
منداڵت نييە« دەستت لە خۆت شتوە و باکت بە ھيچ نييە ،خۆدەبێت باکت بە مەنتيق ھەبێت و ھەر بڕيارتداوە
قسەھەڵبەستيت ،دەبێت شتێک بڵێيت بەرگەی بچوکترين ھەڵسانگاندنی کەسێکی عاقڵ بگرێت.
دواتر كاك شوان ئهحمهد دهڵێت گوايه پاش باڵوبوونهوهی نووسينهكهی شيركۆ بێكهس ھهڕهشهی له رێبين ھهردی
كردووه كه ئهگهر ھەڵوێستمان لهو نووسينه نهبێت ،ئهوا ئهوان چی "بهڵگهيان!! لهسهر ئێمه ھهيه باڵويدهكهنهوه" کە ئهم
رستهيهمان خوێندهوه ،ھەم توشی سەرسامی و ھەم توشی شۆك بووين ،چونکی گەر ئهمه يهكێك بيگوتايه كه له دورهوه
نهمانناسێتو نازانێت ئێمه كێن ،ئاسايی بوو .خهڵكانێكيش ھهن كه بهردهوام له ئێستاو داھاتوشدا ئهمجۆره بۆختانو
درۆيانه ئهكهنو ئهڕۆن ،بهاڵم ئهمه له دهمی كهسێكهوه بێت كه ھاوڕێی نزيكی پتر له  12ساڵی کاک ڕێبين بێت ،ھيچ
نھێنييەکيان لهنێواندا نهبێتو بگره وردودرشتی ژيانی تايبهتی يهكديش بناسن ،يهك گيرفانيان ھهبووبێت و لهھهموو
خوشی و ناخۆشيهكدا پێكهوبووبن ،ئهوا بهڕاستی جێگهی ئهسهفو داخه .چونكه شوان ئهحمهد زۆر باش ئهزانێت و
خۆشی لە نووسينی يەکەميدا سەربەرز و ڕاشکاوانە دەڵێت کە ئێمە ھيچ له كهس قهبوڵناكهين ،ئەمە جگە لەوەی ھەر
خۆی باش دەزانێت کە شتێكمان نييه لێی بترسين ،تا ھهڕهشهمان پێی لێبكرێت .دوائەوە بۆ مێژوو دەڵێين و کاک شوان
ئازادە بڕوادەکات يان نا ،رێبين ھەردی لە دوای نووسينهكهی شوان ئهحمهدەوە تا دوای باڵوبوونەوەی

ڕوونکردنەوەکەی ئێمەش لە ئاوێنەدا ،نه كاك شێركۆ و نهھيچ يهك لهبرادهرانی سهردهمی بينيوه و نەقسەی لەگەڵدا
کردون .بگره دواتر و دوای باڵوبوونەوەی ھەڵوێستەکەی ئێمە لە ئاوێنەدا ،دەمێ کاک ڕێبين برادەرانی سەردەمی
بينيبوو ،يهكهم گلەيی كه لێيان كردووە ئهوهيه ،بۆچی لهدوای باڵوبوونهوهی ئهو نووسينەی شوانەوە ھيچ نهبێت
ھهواڵێکی نهپرسيون و گوێی لەوان نەگرتووە تا بزانێت ئەوان دەڵێن چی .ئيتر ئازيز ئەم ھەموو حيکايەتە فەنتازی و
بوختانە چييە کە بە خەياڵی خۆت دروستتکردوە.
دوائەوە کاک شوان لەسەر لێشاواويدا ھەموو چيرۆکەکەی ال پێچەوانەبۆتەوە و ئەوەی بيرچۆتەوە کە ئەو دۆکۆمێنتەی
ئەو باسيدەکات ،الی ئەوە و ئەو ھەڕەشەی باڵوکردنەوەی کردوە ،گەر ئێمە لە خۆمان بترساباينايە موجامەلەی ئەومان
دەکرد و بێدەنگدەبووين و بەو ھەموو مەدح و سەنايەی بەڕێزی کەيفمان دەکرد و سمێاڵنمان بادەدا ،ئەوەی ھەڕەشەی
باڵوکردنەوەی دۆکۆمێنێت دەکات شوانە نەوەک سەردەم .گەر قسەی شوان ڕاست بێت ،سەردەم چۆن دۆکۆمێنێتک
باڵودەکاتەوە بڵێت خەڵکينا من گەندەڵم سەيری چيم کردوە .ئێمە ئەو قسەوباسەمان لە دەمی کاک شوان خۆيەوە بيستووە
و ئەو بە ئێمەی گووتووە کە شتی واڕويداوە ،و لەسەر ڕۆشنايی قسەی ئەودا ئێمە داوای ڕوونکردنەوەمان لە سەردەم
کردوە ...ئيتر ئەم چەواشەکارييە ناشيرينە چييە برادەر تۆ دەيکەيت .ھەر ئەوەی ئێمە موجامەلەی ئەو نووسينەی تۆمان
نەکرد ،نيشانەيە کە ئێمە فشاری ھيچ بەشەرێک لەسەر ئەم ئەستێرەيە قەبووڵ ناکەين ،فشاری ھەڵوێست و ويژدان و
ئاکاری خۆمان نەبێت.
کاک شوان لە نووسينی يەکەميدا ئێمە بە پاڵەوانی ناو ڕۆشنبيری کوردی لەقەڵەمدەدا و دەڵێت ئەمانە قسە لە يەکێتی و
پارتی ناخۆنەوە ،ئيتر چۆن لە شێرکۆ و ئەنجوومەنەکەی دەترسن .کەچی پاش باڵوبوونەوەی ھەڵوێستی ئێمە لە
ئاوێنەدا ،لە نێوان شەو و ڕۆژێکدا دەمانکات بە گەندەڵ و خەڵکی ترسنۆک و فشارقبووڵکەر!! ئێمە لە ئێستاوە
تاقيامەتيش بە کاک شوان و ھەموو ئەوانە دەڵێين کە دەست و پەنجەی خۆيان بەم موھاتەراتانە گەرم دەکەن ،دەڵێين:
ئێمە نھێنييەکمان الی سەردەم و الی ھيچ کەسێکی ئەم دونيايە نييە کەشفيبکات ،ئەگەر درۆ و داتاشينی تێدا نەبێت .ئێمە
بە ئاشکرا ساڵ و نيوێک لە سەردەم کارمانکردوە و گۆڤارمان دەرکردوە و موچەمان ھەبووە و مەرجمان ھەبووە و بە
ئاشکراش وازمان ھێناوە و لە نامەيەکی رەخنەئامێزدا بۆ دەزگای سەردەم ،کۆتاييمان بە پێکەوەکاردنەکانمان ھێنا ،کە
کاک شوان لە نووسينەکەی ئاوێنەدا بە پاڵەوانيی لە قەڵەميدەدات و بە پۆرتشکاندنی کاک شێرکۆ و دەزگای سەردەمی
تێگەشتووە .ئێستاش لە ھەر دەزگايەک کاربکەين بە ئاشکرا دەيکەين و وەک ھەر ئينسانێکی تری سەر ئەم ئەستێرەيە
بە خۆڕايی لە ھيچ دەزگايەکدا کارناکەين و مەرجمان دەبێت .بەاڵم لەوە بترازێت شوان ئەحمەد لە ھەر کەس باشتر
دەزانێت ئێمە نە لە ھيچ سياسييەک و دەزگايەکی حيزبی ئەو واڵتە پولمان وەرنەگرتووە و وەريناگرين ،بەاڵم لە کاتێکدا
دەزانێت پێويستی بەم درۆيەيە دەيەوێت لەسەر ئەم ئاوازە بخوێنێت .کاتی خۆی شوان کە لەسەردەم شەڕی بووبوو و
باسی ئەو دۆکۆمێنتەی بۆکردين کە گوايە لەسەردەم پارە خوراوە و ليستی وەھمييان دروستکردوە و لەو ليستەدا ناوی
زۆر کەسی تێدايە ،لەوانە ناوی ئێمەش ،کە گوايە يەکی نزيکی دوو ھەزار يان زياترمان لەسەردەم وەرگرتووە و لەو
پارەيەيە کە مام جەالل لە گيرفانی خۆی بە شێرکۆی داوە .ئەم درۆ بۆھەڵبەستنە ناشرينە بۆ ئێمە کە گوايە پاکتمان
لەگەڵ شێرکۆ ھەيە بۆ داپۆشينی ئەو مەسەلەيە ،چونکە کاک شوان خۆی لەو ھەقيقەتە گيلدەکات کە ئێمە نە شتی وا
قبووڵدەکەين و نە بۆختانی واشمان پێقووتدەچێت ،ئەوسا سەرچاوەکەی ھەر کەسێک و اليەنێک بێت .ئێمە دوای بيستنی
ئەو دەنگوباسە ،نامەيەکی ڕهخنهگرانهمان ئاڕاستەی دەزگای سەردەم کرد »کە دەقەکەی لەخوارەوە باڵودەکەينەوە« و
پرسيارمان لەو مەسەلەيە کرد و داوای ڕوونکردنەوەی بێچەندوچۆنی ئەم دەنگۆيەمان لێکردن .ئەم ھەنگاوەی ئێمە
تەنھا بۆ ئەوە بوو کە ناتوانين کەس تاوانبار بکەين ،تا تاوانەکەی بەسەردا ساخنەبێتەوە ،ئەمە سەرەتاييترين پرنسيپی
مامەڵەکردنی ئينسانە لەگەڵ کێشەيەکدا ،ديارە شوان دەيويست بێ ساخکردنەوەی موالبەساتی ئەو دەنگۆيە ،ئێمەش
بخاتە ئەو سەنگەرەوە کە ئێستا خۆی تێدا دەبينێتەوە ،سەنگەری شەڕێکی شەخسی نادروست کە ھەم بە کاراکتەری
ئينسانی ئاسايی و ھەم بە کاراکتەری ڕۆشنبيرش نەيار و نامۆيە .پاش گەشتنی نامەکەمان ،دەزگای سەردەم وەاڵمێکی
درێژيان داينەوە کە ئێمە لە خوارەوە دەقی نامەکەی سەردەميش باڵودەکەينەوە .شوان ئەحمەد ئەمە ناودەنێت "صفقة".
ئەوەی ئێمە داوای ڕوونکردنەوەمان کردوە و وەاڵميان داوينەتەوە لە عەقڵی ئەم برادەرەدا پاکت "صفقة"يە و گوايە ئەو
پێشوەخت ڕايدەگەيەنێ و سيحرەکەی بەتاڵدەکاتەوە ...بەبڕوای ئەو دەبوو ئێمەش يەکسەر وەک ئەو دەستبکەين بە
جنێوڕێزکردن و قسەگێڕانەوە و بوختانکردن و ھەڕەشەی ئەخالقی و گاڵتەکردن بە شاعيرييەتی شێرکۆ و بە
چيرۆکەکانی شێرزاد حەسەندا بێينە خوارێ ،گەر وامانبکردايە ئەمەيان "صفقة" نەدەبوو ،ئەمە ئەو ئەخالقەيە کە شوان
دەيويست ئێمەی تێدا بکات بە شەريکی خۆی.
 .6ديارە نووسينەکەی کاک شوان پڕە لە ناکۆکی ،بەاڵم زەقترينيان ئەوەيە کە لە نووسينی يەکەميدا دەڵێت ئێمە
خەڵکێکين ھيچ لە پارتی و يەکێتی قەبووڵ ناکەين ،جا چۆن لە سەردەمی قەبووڵدەکەين .کەچی دوای ھەفتەيەک

مەزاجی دەگۆڕێت و پێماندەڵێت ئێمە حيلفی موقەدەسمان لەگەڵ تاڵەبانی ھەيە.
جارێ حەزدەکەين ڕستەی يەکەمی بۆ راستبکەينەوە ،ئەو زۆر راستدەکات ئێمە ھيچ لە پارتی و يەکێتی قەبووڵ ناکەين
و جگە لە ويژدانی خۆمان سڵمان لە ھيچ ھێزێکی سياسی نەکردۆتەوە و ناشيکەينەوە ،لەوەشدا لەسەر ھەقە کە ھەر
بەڕاستی سڵ نە لەسەردەم و نە لە ھيچ دەزگايەکی تر ناکەينەوە ،جا ئەو دەزگايە ئازاد بێت ،نيمچە حيزبی يان حيزبی،
بەاڵم برای ئازيز کە ئەو ڕاستيانەت دەزانی دەبوو بشزانيت سڵ لە خۆشت وەک شوان ئەحمەد و ھەڕەشەکانت
ناکەينەوە .ئەوە ئەو بەشەی ڕاستييەکانە کە کاک شوان خەياڵی بۆی نەچووە .شتێکی تر کە پێدەچێت کاک شوان تەواو
تێينەگەيشتبێت ئەوەيە کە سڵنەکردنەوە الی ئێمە ئەوە نييە درۆھەڵبەستين و ھەڕەشەی فەزيحەی ئەخالقی لە خەڵک
بکەين و دەست بۆ ژيانی تايبەتی بەرين و متمانەی مرۆڤەکان بەيەکتر و لەناو يەکتردا تێکبشکێنين ...سڵنەکردنەوە الی
ئێمە بەو زمانەيە کە لە نووسينەکانماندا ھەيە .ئەرشيفی نووسينی ئێمە و ئەرشيفی کەسانی وەک ئەويش لە بەردەستی
ھەموو خەڵکدايە ،ئێمە سەری خۆمان بە بەراوردێکی ناشايستە و ناعاديل و بێماناوە نايەشێنين ،ئەوە نووسين و
ھەڵويستەکانی ھەموومان کە لەم بيست ساڵەدا نووسيومانە الی خوێنەرە با خۆی ھەڵيبداتەوە و بيخوێنێتەوە و
بڕياربدات.
لەوە تێپەڕێت ئاراس فەتاح و بەختيار عەلی لە ناو برادەرانی خۆماندا تاکە کەسێکن کە نە لە ژيانياندا "تاڵەبانی"يان
بينيوە و نە لە ھەموو ژيانيشياندا ھاوڕێتی يان دۆستايەتی يان برادەرايەتيان لەگەڵ ھيچ ئەندامێکی مەکتەب سياسی
يەکێتی يان پارتييدا ھەبووە ،نەوەک ئەوە بەڵکو پەيوەندييان لەگەڵ ئەندام مەڵبەند و ئەندام لقێکيشدا نەبووە و بە ئەستەم
و تاک و تەرا خەڵکيش دەناسن کە ئێستا ھەر ئينتيمای سادەشيان بۆ يەکێتی نيشتيمانی ھەبێت ...ئيتر تێناگەين کاک
شوان ئەم درۆ و بوختانە گەورەيە بۆدەکات و بۆ ئێمە دەکات بە حەليفی تاڵەبانی.
بەاڵم ئەمەش ھيچی گرنگ نييە ،ئەوەی لێرەدا بۆ ئێمە زۆر گرنگە لەسەری بوەستين ئەو کولتوورەيە کە شوان ئەحمەد
ئاوی لێدەخواتەوە .لەم چەند ساڵەدا ئەو مەيلە دروستبووە ھەر نووسەرێکی فاشيل بيەوێت ڕق و کينەی خۆی بەسەر
يەکێکی تردا بەتاڵبکاتەوە ،دەڵێت ئەوە پارتی و يەکێتی پارەی دەدەنێ ،ئەوە لە بارزانييەوە ئەمری پێدەکرێت ،ئەوە لە
تاڵەبانييەوە پێيگووتراوە .ئەم کولتووری درۆکردنە کە الی خوێنەری سادە و بەستەزمان کە ھيچ کەرەستەيەکی نييە لە
ڕاست و درۆی ئەم قسانە بکۆڵێتەوە ھەندێک جار دەبێت بە ڕاست .کابرای نووسەريش گەر دان بە خۆيدا دەگرێت و
وەاڵم ناداتەوە ،دەڵێن ئەوە ديارە ھەر بەراست پارەی وەرگرتووە ،گەر وەاڵميش دەداتەوە تووشی موھاتەراتێک و
سەرئێشەيەک دەبێت نە ئەمسەری ھەيە و نەئەوسەر و دەکەوێتە گێژاوێکەوە نە پەيوەندی بە نووسينەوە ھەيە و
نەداھێنان ،سوودمەندی ڕاستەقينەش ئەو موھاتەراتچيانەن کە بەکەيفی خۆيان بەنێودەکەون و چ شتێکی بێمانا بە
خەياڵياندا بێت دەينووسن .ئەم ئەخالقە ناشيرينە لە ناو ھيچ ميللەتێکی ئەم سەر ئەستێرەيەدا وەک الی ئێمە دەيبينين تۆخ
و بااڵدەست نييە ...خەڵکانێکی زۆر ،چەندين ساڵە کە ناتوانن شەڕی زانستييانەی نووسينەکانمان بکەن ،لە ڕێگای
ئەمجۆرە درۆ و دەلەسانەوە دەيانەوێت گومان لەسەر کاراکتەر و نووسينمان دروستبکەن .بەاڵم ئەو برا نووسەرانەی
ئەو قسانەيان کردوە الی ئێمە ھەميشە لە ئاستێکی لەوە الوازتردابوون وەاڵميانبدەينەوە و سەری خۆمانيان پێوە بێشێنين،
بەاڵم ناشيرينی ئەم کارەی شوان ئەحمەد لەوەدايە کە خۆی زۆر باش دەزانێت قسەکانی ئەسڵ و ئەساسی نييە و
ناڕاستن کەچی ھەر دەيڵێت .من »بەختيار عەلی« پارساڵ کە ھاتمەوە بۆ کوردستان ،شوان ئەحمەد باش دەزانێت
پارەی گەڕانەوەم پێ نەبوو و پارەم لە خۆی قەرزکرد و پارەکانی بۆھێنام بۆ ماڵی کاک ڕێبين ،بۆئەوەی بگەڕێمەوە.
دواتر بەشی يەکەمی ئەو پارەيەی لە کتێبخانەی ئەندێشە بۆ ڕۆمانی کۆشکی باڵندە غەمگينەکان وەرمگرت ،ھەموويم
دايەوە بە قەرزەکەی کاک شواندا و ئێستاش سەدجار سوپاسيدەکەم کە يارمەتيدام .ئەگەر من پارەم لە تاڵەبانی و
بەرزانی وەربگرتايە ،وادەبوو پارەی گەڕانەوەم لە کاک شوان خۆی قەرزبکردايە? خۆی باش دەزانێت ئێمە لە
کوردستان بەس ساڵوێکی بچوکمان لە حيزب بکردايە حاڵمان چۆن دەبوو? من ئێستا شەش مانگە دەمەوێت بگەڕێمەوە
بۆ کوردستان ،بەاڵم دەبێت چاوەڕوانی ئەوەبکەم بەشێک لەو ھەقەی لە چاپی چوارەمی دواھەمين ھەنار و ئێوارەی
پەروانە الی کتێبخانەی ئەندێشەيە وەربگرم ،بۆئەوەی بتوانم سەفەربکەم .ئەوە ئەو پەڕی بێويژدانی و نائينسانييەتە وا لە
نووسەرێک بکەيت ئەم شتە زۆر تايبەتيانەی خۆی ئاشکرابکات ،ئەوپەڕی نائينسانييەتە نووسەرێک ناچاربکەيت
بۆئەوەی خوێنەران گومان لە ئەخالقی نەکەن دەستبەرێت و شەخسيترين شتی خۆی بھێنێتە دەرێ ...ئائەمەيە وادەکات
شوان و ئەو قەبيلەيە لە نووسەرانی وەک ئەو زۆر زۆر بە گومانەوە تەماشابکەين .ئەمانە جۆرە قەڵەمێکن کە قەت
ڕۆژێک لە ڕۆژان لە ڕێگای نووسينەوە نەيانتوانيوە ڕێز و سەرەنجی خوێنەران بۆ خۆيان ڕابکێشين ،بەڵکو تەنيا بەم
شێوازە چەوتانە و بە ھەڵەکردن بيری خەڵک دەخەنەوە کە ھەن و ھەناسەدەدەن و ھەموو ھەوڵيان ئەوەيە نووسەرانی
تر ڕابکێشنە ناو ئەمجۆرە موھاتەراتەوە و بەدروستکردنی بوختان و درۆ بەزۆر بيانھێننە قسە .لەوەش بترازێت ئەوەی
لە ئەوروپا لە ئێمەوە نزيکە حاڵ و گوزەرانی ئێمە دەزانێت و دەزانێت چۆن دەژين ...بەاڵم شوان بۆ ئەم ھەموو
بوختانە دەکات و لە خزمەتی چی و لە بەر خاتری کێ؟ ياخود تا کەی ئەم کولتووری درۆکردن و شێواندنە بەردەوام
دەبێت ،تاکەی کەسانێک کەدەزانن لە دونيای نووسين و داھێناندا ھيچيان پێناکرێت ،ئيتر قاچ دەھاون بۆ دونيای درۆ و

بوختان و لەوێوە ھەوڵدەدەن خۆيان بە خەڵک و خوێنەری سادە بناسێننەوە  ...ڕاستە بەشی ھەرە زۆری خوێنەرە
جيدييەکانی کورد ئەوە دەزانن و خۆيان لەسەروو ھەموو ئەو نووسينانەوە دەبينن ،بەاڵم ئەی بە چ ھەقێک خەڵکانی
سادە و بێئاگا و خۆشباوەڕ بۆ ئەمجۆرە کەسانە بەجێبھێڵين ياری بە ھەست و عەقڵيان بکەن ...ئەمە پرسيارێکی گرنگە
کە ناوەندی ڕۆشنبيری کورد زۆر بە جيدی بيری لێبکاتەوە.
 .7شوان دەڵێت "ئێمە زمانی زبرمان" داھێناوە .ئەمەش قسەيەکی ناڕەوای تری ئەم برا ئەزيزەمانە .ئێمە لە ھەموو
ژيانماندا جارێکيش چييە موبادەرەمان نەکردوە لەسەر شتی شەخسی کەس بنووسين ،گەر لەسەريشمان نووسرابێت
لەسەدجاردا جارێک ھاتووينە دەنگ کە بەالمانەوە گرنگ بووبێت و زانيومانە ھاتنە دەنگ پێويستە ،بەاڵم کە
ھاتووينەدەنگيش قسەمان لەسەر جەھل و مەعريفە  ،نووسين و نانووسين و ھەڵەو ڕاست کردوە ،نەوەک لە نووسيندا
بە خەڵک بڵێين »فەزيحە ئەخالقييەکانتان« ئاشکرادەکەين ،بوختان دروستبکەين ،بۆ شاردنەوەی ناشيرينی بەخەڵک
بڵێين پياوی بارزانی و تاڵەبانين ،بە درۆ بڵێين پارەتان وەرگرتووە ،بهدوای دانيشتنه تايبهتيهکانياندا بگهڕێن و بڵێن
گاڵتهو قسهی بهھاوڕێ نزيکهکانی گوتووه)وهک کاک شوان کردوێتی( .ئێمە لە ژيانماندا پەنجەمان بۆ ژيانی شەخسی
خەڵک نەبردوە و ناشيبەين ،بەاڵم يەکێک بيەوێت جەھل و نەزانی خۆی بە مەعريفە بە ئێمە يان خوێنەران بفرۆشێت،
ئەوە ھەرگيز لێبوردنمان نييە ،بەاڵم ئەوەی لە بابەتێکی جاھيل بوو ،نەخوێندەوار بوو مانای ئەوە نييە کە سەيربکەين
بزانين چۆن دەژی يان چی بەبرادەرەکانی خۆی دەڵێت .ھەر يەکەمان لە کۆمەڵێک شتی زۆر زۆری ئەم دونيايەدا
جاھيلين ،بەاڵم جەھل ئەوکاتە دەبێتە کێشە کە کەسی جاھيل نەزانێت جاھيلە و ھەر بەناوکەوێت .ئێمە قبووڵمان نەکردوە
کەس جەھلمان بە مەعريفە پێبفرۆشێت .ئەگەر زمانی زبر ئەوەبێت کە کەسێک فيکرمان دەشێوێنێت ،ئەوا سەر بلەقێنين
و بڵێين "عزيزم گل گفتی" ،ئەوا کاک شوان بەھەڵەدا چووە .ئەوەشی ھەوڵبدات بتوانيت ئەو زمانەی خۆی لە ژێر
زمانی ئێمەوە تێبپەڕێنيت و بيکات بە قەڵغان بۆ خۆی  ...لەوەشياندا ھەرزۆر بە ھەڵەدا چووە.
 .8شوان لەدواجاردا دوای ئەوەی دەزانێت چەند شتی ناراستی نووسيوە ،ھەڕەشەی ئەوەدەکات گەر وەاڵميبدەينەوە
وەاڵمماندەداتەوە و وشە بە وشە و بە مانايەک لە ماناکان دەڵێت دەستناپارێزم و دەيەوێت بەم شێوازە ھەرزانە
بمانترسێنێت .لە ڕاستيدا کە ئەو ھەڕەشەيەی کاک شوانمان بيست بە ڕاستی غەممان بۆ حاڵی ئەو برادەرەمان خوارد...
لە راستيدا ئەم خاڵەی کاک شوان لە ھەموو شتەکانی تری زياتر الی ئێمە جێگای سۆز و بەزەييە .حەزدەکەين بە کاک
شوان بڵێين ئازيزمان کامە قسە ناشيرينە و کامە درۆش واھەستدەکەيت زۆر کاريگەرە ،بڕۆ ئەوە بنووسە و لە ئێمەوە
گەردنت ئازابێت .کە ئێستا وەاڵمی تۆ دەدەينەوە ،لەبەرئەوەيە ڕۆژێک لە ڕۆژان برادەرمان بوويت و ئێمە بۆ تۆ نموونەی
ئەخالق و ھەڵوێست بووين ،بەاڵم زۆر بەداخەوە ھەموو ئەو شتە جوانانەی دۆستايەتيمانت پێشێلکرد .تۆ خۆت دەزانێت ،ئێمە
ڕۆژێک لە ڕۆژان لە کەسانی بوختانچی نەترساوين تا ئەمڕۆ لە تۆ بترسين .بەدەگمەن ئاوڕمان لەو درۆيانە داوەتەوە کە لێرەو
لەوێ باڵوکراونەتەوە ،ئەمجارەش بۆ يەکمين جار و دواھەمين جار لە بەر خاتری خۆت و کۆمەڵێک خوێنەر کە تۆ دەتەوێت
چەواشەيانبکەيت ،وەاڵممان دايتەوە .کاک شوان داواش لە گەنجان دەکات کە چيتر ئێمە بە نرخ تەماشانەکەن .ئێمەش
ھەروادەڵێين ،لەمەوال کاک شوان بکەن بە ئيديال و سمبولی خۆتان ،ئەزيزان پێدەچێت ئەو ئەخالقەی ئێمە و ئەوجۆرە نووسينەی
ئێمە و ئەم زمانەی ئێمە چيتر لە دونيای ئەمڕۆدا بەکەڵکتان نەيەت ،پێدەچێت زەمان زەمانی ئەو ئەخالقەی کاک شوان بێت کە
ئيدی نامانەوێت لەوە زياتر لە باسکردنی کاراکتەر و سيفەتەکانيدا بەردەوامبين.

دواجار ئێمە ئەو دوو نامەيە باڵودەکەينەوە کە لەسەرەوە بۆ خوێنەرمان باسکرد ،ئەو کاتەی کە ئەم نامەيە بۆ سەردەم
نوسراوە لە دەی پێنجدا ئەسڵەن ئەوە لە گۆڕێ نەبووە کە شوان ئەحمەد نوسين دەنوسێت يان نا :

بهڕێز سهرۆکی دهزگای چاپ و پهخشی سهردهم،
بهڕێزان ئهندامانی ئهنجومهنی سهردهم،
ساڵويکی دۆستانه،
لهم ماوهيهدا ھهندێک ھهواڵمان بيست کە جێگای سەرسوڕمان و بەدگومانين .ئەو دەنگۆيانە گومانی ئهوهدروستدهکهن گوايهئێمهله
ماوهی کارکردنماندا له)دهزگای چاپ و پهخشی سهردهم( بۆ دهرکردنی گۆڤاری )سهردهمی ڕهخنه( يارمهتی داراييمان لهدەرەوەی
ئەو ڕێککەوتنامەيەی کە لە نێوانماندا ھەبوو ،وهرگرتبێت .گوايهيارمهتييهکانيش بهمجۆرهيه :کاک ئاراس فهتاح بڕی 2650
دۆالر ،بهختيار عهلی بڕی  2000دۆالر و مهريوان وريا قانيع بڕی  2500دۆالر .گوايهسهرچاوهی ئهم يارمهتييانهش لهو بڕه

پارەيهوهھاتووهکهسکرتێری گشتی يهکێتی نيشتيمانی کوردستان بۆ کۆمهک و ھاريکاری نووسهرانی تهرخانکردوه .ئهمهجگهلهوه
ی کهبيستومانهگوايهدهزگای سهردهم لهپاڵ موچهکهی خۆمانداکۆمهکی دارايی ئێمهی کردوه .ئێمهلێرهدا سەرسوڕمانی تهواوی
خۆمان بەرامبەر بەم دەنگۆيانەدەردەبڕين و بەدگومانی خۆشمان لە بەرامبەر ئەم ھەوااڵنە دەردەبڕين .وهک خۆتان ئاگادارن ،ئێمە
لەدوای دهرکردنی پێنج ژمارهلهگۆڤاری )سهردهمی ڕهخنه( دهستمان لهکار کێشايهوه .لهماوهی دهستبهکاربوونيشماندا جگهلهو بڕه
پارهيهی کهبهپێی ڕيکهوتن لهگهڵ دهزگاکهتاندا بۆ دەرکردنی گۆڤارەکە وهرمانگرتوه،ھيچ جۆرهپارهيان کۆمهکێکی مادی ترمان وه
رنهگرتوهو ھەر پارەيەکيش سەرفکرابێت لە نموونەی کڕينی کۆمپيوتەر ،ئەوە بۆ پێداويستی کەسييمان نەبووە و ھەموو ئەو
کەرەسانەش ،دوای دەست لەکار کێشانەوەمان ،تەسليم بە دەزگاکەتان کردۆتەوە.
وەکو بۆ ھەموو اليەک ئاشکرايە ڕێکهوتنهکهی ئێمهش لەگەڵ دەزگاکەتان بهمجۆرەی خوارەوە بوو.
يهکهم :مانگانە تەرخانکردنی بڕی دوو مليۆن دينار وهک موچه.
دووھهم :بهحوکمی ئهوهی دهبوايهبهردهوام يهکێکمان بۆ سهرپهرشتيکردنی گۆڤارهکهلهکوردستان ئامادهبوايه ،دهبوايهسااڵنهھهر يه
کێک لهئێمهزياد لهجارێک لهئهوروپاوهبۆ کوردستان بگهڕايهتهوه .رێکهوتنهکهی ئێمهوابوو کهدهزگاکهی ئێوهلهپاڵ موچهکهماندا
پارهیيهک سهفهر لهسهفهرهکان بۆ ھهريهکێکمان سهرفبکات.
ئێمهحهزدهکهين جارێکی ديکهجەغد لەسەر ئەوە بکەينەوەکه ئێمه لهدهرهوهی ئهو رێکهوتنهی سهرهوهدا و لهماوهی کارکردنماندا
لهگۆڤاری )سهردهمی ڕهخنه(دا ھيچ پارهيهکی ديکهمان لهدهزگاکهی ئێوهيان بهھۆی دهزگاکهی ئێوهوه لە ھيچ کەس و
دامەزراوەيەکی تر وهرنهگرتوه .نهکۆمهکی مادی ئێوهو نهھی ھيچ اليهنێکی ديکهی پهيوهنديدار به ئێمهنهگهيشتوه .بۆيهبهڕاستی
سهرمان سوڕماوهلهباڵوبوونهوهی ئهو جۆرهھهواڵ و دهنگۆيانه.
ئێمهھهرگيز کارێکمان نهکردوه کە نهتوانين يان ڕوومان نهيهت بهئاشکرا بهرگری لێبکهين .ھهرچييهکمان کردبێت لهقهناعهتی
تەواوهوه کردومانه .بۆيه باڵوبوونهوهی ئهو جۆره دهنگۆ و بۆھهڵبهستانهمان ھێجگار پێناخۆشهو بهھهوڵيکی نابهرپرسياری ده
زانين بۆ شکاندنی کهسايهتی ڕهمزی و ڕۆشنبيريی ئێمه.
ھيوادارين بهڕۆحێکی دۆستانهوه وهاڵمی ئهم نامهيهمان بدهنهوه و ئهو گومانه بڕهوێننهوه که دهشيت ئهو جۆره ھهواڵه ناڕاست و
ھهڵبهستراوانه دروستيبکهن .دهمانهوێت ھهم خۆتان وهک کۆمهڵيک دۆست و ھهم دهزگاکهتان بۆمان ڕوونبکهنهوه سهرچاوهی ئهو
جۆرهھهواڵ و دهنگۆ ناڕاستانه چييهو ئهو ژمارانهی سهرهوه و ئهوهی گوايه ئێمه لهدهرهوهی عهقدی کارهکهماندا کۆمهکی مادی
کراوين ،لهکوێوهھاتوون و سهرچاوهکانيان چييهو بهچ مهبهستێک باڵوکراونهتهوه .ھەربۆئەم مەبەستەش داوای ڕوونکردنەوەی
بێچەندوچوونی ئەو مەسەلەيەتان لێدەکەين.

ڕێزی دۆستانهمان قبووڵبکهن
مهريوان وريا قانيع ،ئاراس فهتاح ،بهختيار عهلی
2010-5-10

وەاڵمی دەزگای سەردەم
برايانی بهڕێز:کاک مهريوان وريا قانيع ،کاک ئاراس فهتاح  ،کاک بهختيار عهلی

ساڵو و ڕێزی زۆرمان
ئهو نامهيهتانمان پێ گهيشت کهله  10ـ  5ـ  2010دا نووسيوتانهو تيايدا ھهندێ گلهييتان لYێ کYردووين و داوای ڕوونکردنYهوهتان
کردووه .ھهڵبهت ئێمه ئهوه بهمافی خۆتان دهزانين  ،بۆيه به پێويستمان زانYی ئYهم ڕوونکردنهوانYهتان بخهينYه بYهرچاو ،تYا لYهزاری
خۆمانهوه ڕاستيهکانتان پێ بگات  ،نهک کهسانێک بهھهر مهبهستێک بێYت بيانYهوێت ھهلپهرسYتانه ئYهم مهسYهلهيه دژ بYه ئێمYه و دژ
بهئێوهش بقۆزنهوه.
* جارێ بهر له ھهموو شتێک ئێمه چ لهڕابردوو و چ لهئێستاشدا ئێوه بهدۆست و ئازيزو ڕۆشنبيری خYهمخۆری کۆمهڵگاکYهمان و
ميللهتهکYهمان دهزانYين و چ لYYه اليYهن سYYهرۆکی دهزگYای سYYهردهمهوهو چ لهاليYهن ئهنYYدامانی ئهنجومهنYهوه کهباسYYی ئێYوه کرابێYYت و
لهھهر کۆڕو کۆبوونهوهيهکی تايبهتی و گشتيدا بووبێت ،جگه لYهڕێزو تهقYديرو خۆشهويسYتی ھيچYی تYر نYهوتراوه و لهيهکYهم سYاتی
کار کردنيشتانهوه لهسهردهمداو تا دوا ساتی دهست لهکارکێشانهوهشتان و دوای ئهوهش وه تا ئێستاش الی ئێمهوه نهکهس وتوويهتی
گوايYه لYهدهرهوهی مYYاوهی کارکردنتانYدا لYYه))سYهردهمی ڕهخنYYه(( دا و لYهدهرهوهی ئYYهو ڕێکهوتنامهيYهی لهنێوانمانYYدا بYووه ،يارمYYهتی
دارايی تايبهتتان وهرگرتووه و نهئYهو دهنگۆيYهش لهاليYهن ئێمYهوه باڵوبۆتYهوه و وهک خۆشYتان دهزانYن وا پتYر لYه سYێ سYاڵ بهسYهر
دهست لهکارکێشانهوهکهتاندا تێپهڕيوه و بهھيچ کلۆجێک باس له شتی وا نهکراوه.
* بۆ بهرچاو ڕوونيی زياتری ئێوه حهزدهکهين ئهوهتان پYێ بڵێYين کYه ئYهو مەبلەغYانەى ئاماژهتYان پYێ داوه کهگوايYه وهکYو يارمYهتی
بهئێوه درابێت  ،ئهوه ھهڵهيهکی تهکنيکيی ئهو ليژنهيهی چاودێريی داراييه کهسێ سYاڵ لهمهوبYهر ھاتYه سYهردهم و دواتYر لهشYێوهی
ڕاپۆرتێکYYYدا ئاراسYYYتهی دهزگYYYای سYYYهردهميان کYYYردو داوای وهاڵم و ڕوونکردنYYYهوهی دهزگYYYاو ژمێريYYYاريی دهزگايYYYان کYYYرد لهسYYYهر
ڕاپۆرتهکه  ،کهئاخۆ ئهو شتانه وان يان وا نين  .دهزگای سهردهميش بهڕاپۆرتێکی درێژ وهاڵمی ئهو ڕاپۆرتهی چاودێريی دارايYی
دايهوهو تيايدا خاڵ بهخاڵ لهسهر ئهو شتانه وهستاوه کYه ليژنهکYه ئامYاژهی پYێ داون .لهبهرئYهوه ئYهو مهبلهغانYهی کYه ئاماژهتYان پYێ
داون يان مانگانهی خۆتان يان خهرجيی سهفهرتان بYووه بYهاڵم ليژنهکYه بهھهڵYه وهکYو يارمYهتی ئامYاژهی پێYداوه  ،وهکچYۆن بهھهڵYه
ئاماژهی به کۆمهڵێک مهبلهغی تريش داوه.
ھهموو سهرچاوه دارييهکانی دهزگای سهردهم لهو سااڵنهدا بريتی بوون لهمانه:
1ـ ئهو منحهيهی که لهاليهن ئهنجوومهنی وهزيرانهوه بڕياری بۆ درابوو و بريتی بووه له  60مليۆن دينار مانگانه.
2ـ سێ مليۆن و سێ سهد ھهزار دينار لهاليهن مهکتهبی دارايی ی .ن .ک وه
 3ـ بڕی ده ھهزار دۆالر که بهڕێز مام جهالل وهکو يارمهتييهک بۆ سهر مووچهی نووسهرانی سهردهم و ھهندێ نووسهری تری
دهرهوهی دهزگای سهردهم داويهتی به شهخسی کاک شێرکۆ و ئهويش خستوويهتيه قاسهی دهزگاوه و ئيتر ئهم سهرچاوانه وهک
سهرئهنجام بوون بهبووجهی سهردهم و ھهندێجار که سهرچاوهيهکيان لهبهردهستدا نهبووبێت ،سهرۆکی دهزگا بهيارمهتيهکهی
بهڕێز مام جهالل ئهو بۆشاييهی پڕکردۆتهوه ،بۆيه دهشێ يهک دووجار مهسرهفی سهفهر يان مانگانهکهی ئێوه لهو پارهيه درابێت
ودواتر خرابێتهوه جێی  .ئهمه وهک يارمهتی لهسهر ئێوه حساب نهکراوه  ،بهڵکو ئهوه مانگانهو خهرجيی خۆتان بووه
لهچوارچێوهی ڕێکهوتنهکهی نێوانمانداو کهسمان نکووڵی لهوه ناکهين  ،بهاڵم ئهوه وهکو ئاماژهمان پێدا ھهڵهيهکی تهکنيکی بووه
لهيهکهم ڕاپۆرتی چاودێری داراييداو ئێمه وهاڵممان داوهتهوه.
بهاڵم دزهپێکردنی ڕاپۆرتێکی نھێنيی دهزگای چاودێری دارايYی کYهڕاپۆرتی داواکارييYه بYۆ ڕوونکردنYهوه نYهک بڕيYاری کۆتYايی و
تاوانبارکردنی تهرهفی دووهم  ،خۆی لهخۆيدا کارێکی ناياساييهو خاوهنهکهی دهخاته بهردهم ياسا.
ھهر بۆيه ئێمه ئهو دهنگۆيهمان باڵو نهکردۆتهوه و جهخت لهسهر ئهوه دهکهينهوه کهئێوه لهدهرهوهی ئهو ڕێکهوتنهدا کهلهنێوانمانYدا
ھهبووه ھيچ يارمهتييهکی تری تايبهتتان وهرنهگرتووه.
لهکۆتاييشدا ڕێزو ساڵوی خۆمانتان بۆ دووباره دهکهينهوه.
ھهربژين وسوپاس.
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