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عەبدولڕەحمان کوڕی ئیبراهێمی مونیف

- لەدایکبووی )1933/5/29( عەمامن- ئوردن، پسپۆرێکی ئابورییە، هەروەها ئەدیب و ڕەخنەگرێکی نوێگەرە. 

یەکێکە لە گرنگرتین ڕۆماننووسە عەرەبەکانی سەدەی بیستەم، بە ڕەچەڵەک بۆ شارۆچکەی قەسیبی سعودیە دەگەڕێتەوە.

- منداڵیەتی مونیف لە ئوردن بووە، دواتریش چووەتە سعودیە، خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە ئوردن تەواو کردوە، ئینجا دەستی 

کردوە بە خوێندن لە کۆلێژی یاسا لە بەغدا تاکو ساڵی 1955، پاشان بە بڕیارێکی سیاسی خۆی و چەند خوێندکارێکی هاوڕێی 

دوورخراونتەوە، بۆ ئەوەی لە میرس خوێندن تەواو بکات، دوای ئەوەش بەرەو یوگسالفیا ڕۆشت بۆ ئەوەی خوێندنی بااڵی لە زانکۆی 

بلگارد تەواو بکات و دکتۆرا لە ئابووری وەدەستبهێنێت. 

- لە ساڵی 1973 لە بەیروت لە گۆڤاری )بەالغ( دەست بەکاربوو، دواتر دەستی کرد بە باڵوکردنەوەی ڕۆمانەکانی، لەو ماوەیە 

هاوسەرگیری لەگەڵ خامنێکی سوری کرد بە ناوی )سوعاد قەوادری( و سێ کوڕ و کچێکیان بوو. لە ساڵی 1975 گەڕایەوە بۆ بەغدا، 

ئەوجا بوو بە سەرنووسەری گۆڤاری )نەوت و گەشەپێدان(. لە ساڵی 1981 بەرەو فەڕەنسا سەفەری کرد، بۆ ئەوەی بە تەواوی خۆی بۆ 

نووسین تەرخان بکات، دواتریش لە 1986 گەڕایەوە بۆ سوریا، تاکو دوا ڕۆژەکانی تەمەنی لەوێ مایەوە. 

 بەرهەمەکانی مونیف:- 

- دارەکان و تیرۆرکردنی مەرزوق- ڕۆمان- 1973

-چیرۆکێکی خۆشەویستی مەجوسی- ڕۆمان- 1974

-ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست- ڕۆمان- 1975

-کۆتایەکان- ڕۆمان- 1977

-کاتێک پردەکەمان بەجێهێشت- ڕۆمان- 1978

-پێشبڕکێی مەودا دوورەکان- ڕۆمان- 1979

-جیهانێکی بێ نەخشە- ڕۆمان- 1082

-پێنجینەی شارەکانی خوێ- ڕۆمان – 1084

-خاکی تاریکی )سێینە( – ڕۆمان- 1999



زیندان
عەبدولڕەحمان مونیف

لە عەرەبیەوە: شوان ئەحمەد 

چیرۆک
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لە عەرەبیەوە: شوان ئەحمەد 

مــن كۆچەرییەكــی هەمیشــەیم و بــەردەوام لەكــۆچ و ڕەودام، ئــەوەش 

هــۆكاری ســیای لەپشــتە. ســنوورداركردنی ئازادییــەكان، بۆتــە واقعێكی تاڵی 

ــوون،  ــی هەب ــدێ  واڵتــی عەرەب ــووە. هەن ــر و زیاترب ــاو و لەمڕۆشــدا زیات ب

ــتاكێ   ــێ  ئێس ــوون، وەل ــە بەدوورب ــە تاڵ ــەم واقیع ــەم ل ــی ك ــۆ ماوەیەك ب

ــی  ــێلكردنی مافەكان ــتەم و پێش ــم و س ــت، زوڵ ــدا ڕوووەرگێڕی بەهەرالیەك

ــان لەگــەڵ  ــەو ڕژێامنەشــی نەرمــرت مامەڵەی ــەت ئ مــرۆڤ دەبینیــت. تەنان

ــەن.  ــر ڕەفتاردەك ــەختگیرتر و توندت ــە س ــرد، ئەمڕۆك ــیۆندا دەك ئۆپۆزس

لێكــردوم كــۆچ بكــەم، وەك  ئەمــە وەك زۆرێكــی زۆر لەخەڵكــی وای 

ــم  ــی و ئەدەبیەكان ــەكارە سیاس ــژەدان ب ــاو درێ ــەك لەپێن ــە ڕێگاچارەی تاك

و بەهرەمەندبــوون لەئــازادی بیركردنــەوە و ڕادەربڕیــن، بۆخزمەتكــردن 

بەوانــەی لەنێو زیندانە تاریكەكاندان و بەشــداریكردنێك، لەچارەســەركردنی 

ــڕاوەكان. ــە نەب ــرو گرفت كێشــەو گی

ــەی  ــت لەكێش ــێویەكی دروس ــاوا بەش ــتا، خۆرئ ــاتەوەختەی ئێس ــەم س تائ

ســتەمكاری لەجیهانــی عەرەبیــدا تێنەگەیشــتووە. بــەاڵم ئــەوە بــەالی 

ــت  ــدا دەچێ ــر بەئەقڵ ــە. ئاخ ــتیار و گرنگ ــێكی هەس ــەوە، پرس ئێمەومانان

ئــەوەی بۆچونێكــی دەربــڕی یــان خــۆی بــۆ وتنــی ڕاســتیەكان تەرخانكــرد، 

ــەك  ــوو هاوواڵتی ــت هەم ــت دەبێ ــت؟ گەروابێ ــت و بكوژێ ــی  بكرێ زیندان

دەســتبەرداری  و  گشــتی  سانســۆری  لەترســی  هەڵبژێرێــت،  بێدەنگــی 

بیركردنــەوەش بێــت، وەك وەاڵمدانەوەیــەك بــۆ سانســۆری ناوەكیانــەی 

ــۆی. خ

هەنــدێ  لەبەرپرســان ســزادانی كەســێك كەهەڵــەی كردبــێ  بەئەركێكــی ڕەوا 

دەبینــن، ئیــرت ئــەو ســزادانە بــە لەســێدارەدانی یــان بەزیندانیكردنــی یاخــود 

بــە تۆڵەكرنــەوە لەكــەس و كارەكــەی بێــت، وەک ئــەوەی هاوواڵتیــان 

بارمتەبــن و لەژێــر گەمــارۆ و فشــاری بەردەوامدابــن. 

بــەم پێیــە ڕۆشــنبیر ناتوانێــت ڕاســتیەكان نەڵێــت، گەرچــی لەپــای ئــەوەش 

زیــان بەرخــۆی یــان بەركەســانی دیكــە بكەوێــت، ئاخــر ئەركــی ســەرەكی 

ئــەو ئەوەیــە، شــتەكان وەك خۆیــان بــاس بــكات و ڕاســتیەكان بڵێــت.

لــە واڵتانــی عەرەبیــدا دەســەاڵت چەنــد ڕێگایــەك بــۆ تەنگهەڵچنیــن 
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بەڕۆشــنبیران دەگرێتەبــەر، لەوانــە: )دەمچەوركردنیــان بەهــۆی پــارەی بــێ  

ــاپ  ــی چ ــان و دەزگاكان ــەیەش، ڕۆژنامەنوس ــەم پرۆس ــرتۆل و ئ ــوماری پ ش

ــی  ــی ســەفەر و هاتوچۆكردن ــەوە. ســەرباری زەحمەت ــەوەی گرت و باڵوكردن

ــتدانی  ــی لەدەس ــەڵ مەترس ــە، لەگ ــی ڕۆژان ــەی ژیان ــازاد و تەنگوچەڵەم ئ

ــد(. ــان... هت ــی ژی ــان ئامرازەكان ــازادی ی ئ

كــۆچ و ســەفەر جۆرێــك ئازادیــت بــۆ دەســتەبەر دەكات و ئــەو ئازادیــەت 

و  بشــكێنی  بەنــدەكان  و  كــۆت  و  دەربــڕی  خــۆت  تــاڕای  دەداتــێ ، 

دیموكراســی و دیالــۆگ بچەســپێنی...

ئــەوەی زۆر جێــی مەترســیە، بێئاگایــی واڵتانــی خۆرئــاوا نییــە لــە هەقیقەتی 

و  زۆڵــم  لــەو  چاوپۆشــیكردنیانە  و  خەمســاردی  بەڵكــو  بارودۆخەكــە، 

ــت  ــدا دەردەكەوێ ــووری و بەوەش ــدی ئاب ــەر بەرژەوەن ــتەمكاریانە، لەب س

ئــەو واڵتانــەدا، دەســتیان  كەچــۆن لەگــەڵ ڕژێمــە دەســەاڵتدارەكانی 

تێكەڵكــردووە. كەواتــە خۆرئــاوا تەنهــا لەماڵەكــەی خۆیــدا دەربایســی 

ــە. ــگ نیی ــۆی گرن ــەدا ب ــی دیك ــە واڵتان ــییەو ل دیموكراس

ــی  ــان لەیارمەت ــزی خۆی ــی، هێ ــی عەرەب ــەاڵتدارەكانی واڵتان ــە دەس ڕژێم

و دەســت لــە پشــتدانی واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و خۆرئــاواوە 

ــە ســەركوتكردن  ــەن و چاوپۆشــی ل ــن كەپشــتیوانیان لێدەك بەدەســت دێن

و ڕەشــبگیری و پاكتاوكردنــەكان دەكــەن ، تەنانــەت هەنــدێ  جاریــش 

ــەن. ــان دەك ــەو كارانەی ــی ئ شاباش

گــەر لــە خۆرئــاوا هەســتكردن و بڕوابوونێكــی ڕاســتەقینە بــە دیموكراســی 

ئــەو  ســەركۆنەی  دەبــوو  ئــەوا  ڕەهــا(،  چەمكێكــی  )وەك  هەبوایــە 

ــاو  ــەو وەك خــۆی ن ــدا هەی ــی عەرەبی ــە واڵتان ــە ل ــە ك بارودۆخــەی بكردای

ــازادی. ــە ئ ــی ل ــبوونە تواوەت ــی بێبەش ــە، دۆخ ــێ  بنای ل

گــەر ئەركــی سەرشــانی ڕۆشــنبیرانی عــەرەب بێــت، هەوڵــی خۆیــان 

بەگەڕبخــەن بــۆ ئاشــكراكردنی ڕاســتیەكان، ئــەوا لەســەر خۆرئاواییەكانیــش 

پێویســتە، گرنگــی بــەو فاكــت و ڕاســتیانە بــدەن و بەدواداچوونیــان 

ــەن. بۆبك

بەوجــۆرە دەتوانــن الی خۆیانــەوە كارێــك بكــەن و تەنهــا هــەر بەدیــار وتەو 

ــەوە، دانەنیشــن.  ــە فەرمیەكان ــان ڕۆژنام ــەورە دەســەاڵتداران ی ــی گ لێدوان

كارێكــی لەوجــۆرە پێویســتی بەهــەوڵ و هیمەتــی بــەردەوام و دیالۆگێكــی 

ڕاســتەقینە هەیــە، لەنێــوان ڕۆشــنبیرانی خۆرئــاوا و هاوتــا عەرەبەكانیانــدا.

ــی  ــە واڵتان ــی و چەوســاندنەوە ل ــی دۆخــی دواكەوتوی ئاخــر بەردەوامبوون

بێگومــان  بەتایبەتــی،  عەرەبــی  واڵتانــی  و  بەگشــتی  ســێیەم  جیهانــی 

ــاوا  خۆیشــی دەبێــت. كاریگــەری لەســەر خــودی خۆرئ

ــە  ــاش ب ــی دنی ــەوەو واڵتان ــك بوونەت ــەرەكان بەرتەس ــەوەی ڕووب ــە بەرئ ل

بەردەوامــی لــە نزیــك بوونــەوەدان و ئێمــەش تائەوپــەڕی پێویســتامن 

ــە.  ــی هەی ــەو دەســگیرۆیكردن و هاریكاریكردن بەلێكتێگەیشــتنی دووالیەن

ــچ  ــدا، هی ــدڕەوی ئایینی ــری و تون ــۆڕیاخود دەمارگی ــەڕ و ش ــاوكات لەش ه

ــم. ــەرێك نابین چارەس

سەرچاوە:

عبدالرحمــن منیــف: الســجن- حــوار رصیــح مــع اربعــە وعرشیــن أدیبــا- دار 

ــاقی، بیروت. الس
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عبدالحمــن مونیــف لــه  ســاڵی  )1933( لــه  شــاری  عومانــی  پایته ختــی  

دایكــی   ژنێكــی  هێنــاوه  و  باوكــی  چه نــد  بــووه .  دایــك  لــه   ئــه رده ن 

عبدالرحمــن خه ڵكــی  عیــراق بــووه . ته مه نــی  مناڵیــی خــۆی ، له گــه ڵ  

و  ســاڵێك  چه نــد  هــه ر  خێزانه كه یشــی   بــردووه .  به ســه ر  خێزانه كــه ی  

ــه ر  ــق به س ــه  دیمه ش ــه ك ل ــه ره تا ماوه ی ــووه . س ــته جێ  ب ــك نیش ــه  واڵتێ ل

ده بــه ن و، دواتــر لــه  نێــوان شــاره كانی  واڵتــی  ســعودییه دا لــه  مــاڵ  

گواســتنه وه دا ده بــن.

      عبدالرحمــن مونیــف یه كێــك بــووه  لــه  ئه ندامانــی  )حیزیــی  به عــس(. 

لــه  ســاڵی  )1952( لــه  زانكــۆی  به غــدا و كۆلێــژی  حقــوق وه رگیــراوه . بــه اڵم 

لــه  ســاڵی  )1955( كاتێــك لــه  به غــداد )حلــف بغــداد ــــ په یامنــی  به غــدا( 

واژۆ ده كرێــت، عبدالرحمــن مونیــف و چه ندیــن خوێنــدكاری  تــر، لــه  

زانكــۆی  به غــدا وه ده ر ده نێرێــن و ره وانــه ی  واڵتــی  میــرس ده كرێــن. بــــه اڵم 

ــه   ــره  »لێســانس« ل ــه  زانكــۆی  قاهی ــادات و ل ــه م كه ڵه نووســه ره  وره  به رن ئ

حقوقــدا وه ده ســت ده هێنێــت. 

  لــه  ســاڵی  )1958(، لــه  زانكــۆی  »به لگــراد«ی  واڵتــی  »یۆگۆســالڤیا« دكتــۆرا 

ــت  ــه كان«دا وه ده س ــته  ئابووریی ــه وت«ی  »زانس ــی ن ــی  »ئابووری ــه  به ش ل

ــه واو ده كات.  ــه وت« ت ــی ن ــه  )1961(دا »به شــی  ئابووری ده خــات و ل

     دواتــر ده گه ڕێتــه وه  بــۆ »به یــروت«ی  واڵتــی  لوبنــان و، بــه  »ئــــه ندامی  

هــه ر  ئه ویــش  هه ڵده بژێردرێــت.  نه ته وایه تــی »  ســه ركردایه تیی  

ــاڵی  )1962(دا،  ــه  س ــه  ل ــت. چونك ــت ســه رومڕ بێ ــك ده توانێ ــد مانگێ چه ن

ــی  ده كات.  ــه ت و حیزبایه ت ــه  سیاس ــت ل ــاری  پش ــۆ یه كج ب

      بــه  تۆمه تبــار كردنــی  واڵتــی  ســعوودییه  پاســپۆرتی  خۆیــی لـــێ  
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بــۆی   بــوو،   )2004( كــه   مردنه كــه ی ،  ســاڵی   تاكــوو  و،  ده ســه نێته وه  

ناگێڕێتــه وه . 

      ســاڵی  )1964( ده گه ڕێتــه وه  شــاری  دیمه شــقی  واڵتــی  ســووریا و، 

ــه   ــووه  و، ل ــه وت ب ــووری  ن ــه  ئاب ــۆی  ده كات، ك ــپۆڕییه كه ی  خ ــه  پس كار ب

»كۆمپانیــای  نه وتــی  ســووریا« داده مه زرێــت. له بــه ر كارامه یــی خــۆی ، 

ــازاڕ  ــه  بــ ــه  ب ــه ڕێوه به ری  ب ــه  »بـــ ــت و ده بێت ــر ده كرێ ــته كه ی  بااڵت پۆس

ــووریا«.  ــی  س ــی  نه وتــ كردن

      لــه  ســاڵی  )1973( لــه  »به یــروت« نیشــته جێ  ده بێــت و لــه  گۆڤــــاری  

»بـــالغ«دا كار ده كات. 

      ساڵـــــی  )1975( به یروتیــش جــێ  ده هێڵێــت و لــه  شــاری  »به غــداد«ی  

ــارێك ده رده كات  ــه  به غــداد گۆڤــ ــراق نیشــته جێ  ده بێــت. ل ــی  عێ پایته خت

تایبــه ت بــه  ئــــابووریی نــه وت و، ئــه وكات ئــه م گۆڤــاره  ده نگدانــه وه ی  نێــو 

ده وڵه تیــی  باشــی  ده بێــت. 

ــراق(  ــران ـــــ عێ ــی  )ئێ ــی  جه نگــی  درێژخایه ن ــێ  كردن ــه  ده ســت پ       بــ

ئه میــش بیــر لــه  جــێ  هێشــتنی  عێــراق ده كاتــه وه . ئــــه وه  بــوو لــه  ســاڵًی  

)1981( ڕووی  لــه  »پـــــاریس«ی  فه ِڕه نســا كــرد و، ئیــدی  خــۆی  بــۆ ڕۆمــان 

ــرد.  ــان ك ــین ته رخ نووس

ـــــ مــدن امللــح( به رهه مــی  ئــه و چه نــد ســاڵه ی    )شــاره كانی  خــوێ  

و  ده هێڵێــت  جــێ   پاریســیش  )1987(دا  ســاڵی   لــه   كه چــی   ده بێــت. 

ــه  هاتوچــۆی   ــۆ شــاری  دیمه شــقی  واڵتــی  ســووریا. ئیــدی  ل ــه وه  ب ده گه ڕێت

ــی   ــه  )24(ی  كانوون ــوو ل ــت، تاك ــروت« دا ده بێ ــوان »دیمه شــق« و »به ی نێ

ــۆچ ده كات.  ــی  )2004( دوا ك ــی  ساڵــ دووه م

  ئــــه م كه ڵه نووســه ره  هه میشــه  جه ختــی  لــه وه  ده كــرده وه : پێویســته  

ئێمــه  ســوود لــه  داهێنانه كانــی  واڵتانــی  خــۆراوا وه ر بگریــن، بـــــه اڵم 

ناكرێــت بــه  ده ســت و په نجــه ی  ئــه وان كار بكه یــن و، پێویســته  بــه  

كلتــووری   لــه   ســوود  و،  بكه یــن  كار  خۆمــان  په نجه كانــی   و  ده ســت 

خۆمــان ببینیــن. پێویســته  ڕۆمانه كامنــان لــه  كلتــوور و مێــژووی  خۆمانــه وه  

بگــرن.  ســه رچاوه  

      ده بێــت لــه  توێیه كانــی  ڕۆمانه كامنانــه وه ، هه ســت بــه  هــــه ژان و 

ــا چه نــد رووداوه كان  ــازاره كانی  خۆمــان بكه یــن. ت هه ڵچــوون و ســۆز و ئــ

ــت!  ــپاوتر ده بێ ــان چه س ــده  مێژووه كه م ــه وه ، هێن ــو ڕۆمانه كان ــه  نێ بخرێن

      ئــــه و كتێبــه ی  عبدالرحمــن مونیــف، كــه  نێــوی  »رحلــه  چــو و«ه  قســه  

ــت  ــه ری  ده ڵێــت: هه میشــه  ده بێ ــه  خوێن ــه  ده كات. و ب ــه م بابه ت له ســه ر ئ

ــا  ــن. ئه گه رن ــر نه بی ــانی  ت ــی  كه س ــن و، چاوه ڕوان ــان بكه ی ــان داهێن خۆم

ــه وه .  ــه ره و دواوه  ده گه ڕێین ــه ڵكوو ب ــن، بــ ــتوو ده بی ــه ر چه قبه س ــه ك ه ن

      له  بــاره ی  تاكی  كۆمه ڵگاكه ی  خۆیشییه وه  وتـــوویه تی : 

ــامۆژگاری  و  ــه  ئــ ــدا، پێویســتیان ب ــه  هه مــوو ته مه نه كانیان       پیاوامنــان ل

ڕێنامیــی كردنــه , چونكــه  شایســتانه  پـــــه روه رده  نه كــراون!  

ــۆ  ــووه  ب ــی  هه ب ــتای  جوان ــی  ژیاندۆس ــف دیدگایه ك ــن مونی      عبدالرحم

ژیــان و وتوویه تــی :

 درێــژ بوونــه وه ی  حه وانــه ی  مــرۆڤ، ته وه زه لــــی  به رهــه م دێنێنێــت. 

ماندووبوونــی  فره یــش شۆڕشــی  لــێ  به رهــه م دێــت. 

      بــه رامبه ر به  »ژیــان«یش وتـــوویه تی :

     بیرچوونـــه وه  ئاسانرتینی  ڕێگاكانی  ژیان كردنـــه .   

 ده ســتپێكی  كاره كانــی  عبدالرحمــن مونیــف بــه  كورتــه  چیــرۆك بــووه . ئاخــر 

ــوان ســاڵه كانی   ــه  نێ ــه  ل ــووه ! بۆی ــی  خــۆش ب ــره  وه  گیان ــرۆك ف ــه  چی كورت

)1969 ــــ 1970( چه نــد كورتــه  چیرۆكێكــی  نووســیوه  و، لــه  كتێبێكــدا بــه  

نێــوی  »البــاب املفتــوح«ه وه ، بــه  چاپــی  گه یانــدووه . ئــه م كتێبــه ی  چه ندیــن 

كورته چیرۆكــی  لــه  خــۆ گرتــووه  و، ڕووداوه كانــی  لــه  نێــو كۆمه ڵــگای  

خۆیــه وه ، هــه ڵ هێنجــاوه  و، خۆیشــی  لــه  زۆربــه ی  ڕووداوه كانیاندا ژیــــاوه ! 

ــووه  و،  ــه وه  ب ــوو تاقیكردن ــف وه ك ــن مونی ــۆ عبدالرحم ــه  ب ــه و ماوه ی  ئـــ

ســه ره تای  نووســینی  ڕۆمــان و كورتــه  چیــرۆك بــووه  بــۆ ئــه و. ئــه م كتێبــه  

ــه   ــه وه  و وه شــاندن( ل ــۆ كۆڵین ــه زراوه ی  عــه ره ب ب ــه ، )دام )209( الپه ڕه یی

ــدووه .  ــی  گه یان ــه  چاپ ــاڵی  )2009(دا ب س
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  له  كتێبه كانی  عبدالرحمن مونیف:

     1ـــــ االشــجار واغتیــال مــرزوق                           1973

    2ـــــ قصــه  حــب مجوســیه                               1974 

    3 ـــــ الــرشق املتوســگ                                 1975 

    4 ـــــ النهایــات                                         1977

    5 ـــــ ســباق املســافات الگویلــه                           1979 

    6 ــــ حیــن تركنــا الجــرس                                  1979

ــال خرائــگ.. مــع جــرا خلیــل جــرا              1982     7ـــــ عــامل ب

    8 ــــ تیــه  ـــــ مــدن امللــح                                 1984

    9 ـــــ االخــدود                                          1985

ــح                1989 ــدن املل ــل و النهارــــ م ــیم اللی     10ــــ تقاس

    11ـــــ لوعــه  الغیــاب                                      1989

ــح                     1989 ــدن املل ــامت ــــ م ــادیه  الڤل     12 ــــ بــ

امللــح                    1989 مــدن  ــــ  املنبــت  ــــ   13     

    14 ـــــ االن هنـــــا                                      1991 

    15 ـــــ ارچ الســواد  1                                   1991

    16 ــــ ارچ الســواد  2                                  1999

    17 ــــ ارچ الســواد  3                                   1999

    18ــ اعاده  رسم الخرائگ 

     19ــ سیره  مدینه  

    20ــ سیره  مدینه  ـــ عامن فی  االربعینیات ــ 

    21ـــ بین الپقافه  و السیاسه  

    22ــ ام النژور 

   

عەبدولڕەحمان مونیف 
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ــف زۆر جــوان  ــملح(دا، عبدالرحمــن مونی ــی  )مــدن الـ ــره  رۆمان ــه  زنجی   ل

ــه  به رهــه م  ــه ر ل ــه ی  عــه ره ب ده كات، ب ــی  دوورگ ــی  عاره بان ــه  ژیان قســه  ل

ــگای   ــه ی  به ســه ر كۆمه ڵ ــاڵ  و گــۆڕ خێرایان ــه و ئ ــه وت. له گــه ڵ  ئ ــی  ن هێنان

ــووه .  ــدا هات ــارۆچكه كانی  عاره بان ــارو ش ش

      لــه  توێــی  رۆمانه كانــی عبدالرحمــن مونیفــدا هه ســت، هه ســت 

بــه  كڵۆمدانــی  ده مــه كان و زه وت بوونــی  ئازادیــی مرۆڤــی  عــه ره ب و 

چه وســاندنه وه  ده كرێــت. خۆیشــی  لــه  واڵتــی  خۆیــدا ئــاواره  بــووه  و، 

ــه   ــردووه  ب ــۆی  ك ــه ی  خ ــته مه ی  نه ته وه ك ــڕ س ــه  پ ــه و ژیان ــه  ئ ــتی  ب هه س

كــردووه .  عه ره به كانــه وه   ده وڵه تــه   زۆرینــه ی   حوكمڕانه كانــی   ده ســت 

ــۆی   ــه  ه ــف ب ــه  مونی ــن، ك ــه وه  كۆك ــه ر ئ ــه  س ــش ل ــی  عه ره بی ره خنه گرانی

چیــرۆك و رۆمــان و نووســینه كانیه وه ، ده مامكه كانــی  لــه  ڕووی  حوكمڕانانــی  

زۆرینــه ی  ده وڵه تانــی  عــه ره ب داماڵیــوه  و، رووی  ڕاســتی  ســه ركوت كــردن 

و، ســته مكارییه كانیان لــه  به رامبــه ر تاكــی  كۆمــه ڵ دا، خســتووه ته  ڕوو. 

ــتێته وه  و  ــۆی  ده وه س ــه ی  خ ــه  نه ته وه ك ــه ر ب ــف به رامب ــن مونی  عبدالرحم

ــتی   ــت! مه س ــردوودا ده ژیێ ــه  ڕای ــه  ل ــه ره ب نه ته وه یه ك ــت: ع ــان ده ڵێ پێی

ــه  ئێســتایدا  ــت و، ل ــر ببێ ــوه ی  فێ ــه وه ی  لێ ــێ  ئــ ــووه ، ب ــژووی  خــۆی  ب مێ

پیــاده ی  بــكات! بۆیــه  مامه ڵــه ی  شــیاو و گونجــاوی  له گــه ڵ  ئێســتای  

خۆیــدا بــۆ ناكرێــت. هــه ر ئه مه یشــه  هــۆی  دواكه وتنــی . 

تــا دوا  بــووه  و،  لــه  گه ڕانێكــی  ســه رومڕدا  ئــه م كه ڵه نووســه ره ،        

و  به یــروت  و  دیمه شــق  نێــوان  هاتوچــۆی   لــه   ژیانــی   ســاته كانی  

ــی   ــووری  و سیاس ــارودۆخی  ئاب ــاگاداری  بــ ــووه  و، ئ ــدادا ب ــس و به غ پاری

و كۆمه ڵه یه تیــی ده وڵه تانــی  عــه ره ب و، پــه ره ی  ده وڵه تانــی  ئه ورووپــا 

بــووه . بۆیــه  ڕە خنه گــران بــه  هــۆی  كتێبه كانییــه وه  و، به رهه ڵســته كانی  

ــه   ــه كان، ب ــه  عه ره بیی ــه ی  ده وڵه ت ــی  زۆرین ــه وه ی  ڕژێمه كان ــه  گژاچوون و ب

ــه ن  ــوی  ده ب ــۆی ، نێ ــتامنی  خ ــو نیش ــاواره ی  نێ ــراوه  و ئ ــێكی  دوورخ كه س

      له گــه ڵ  )جوبــرا ابراهیــم جوبــرا( هــــاوڕێیه تییه كی  فــره  تۆكمــه ی 

ــوون  ــه  ب ــان هێناوه ت ــی  زۆر جوانی ــڕۆژه ی  رۆمانێك ــه وه  پ ــووه  و، پێك هه ب

و، نێــوی  رۆمانــی  )عــامل بــال خرائــگ( ە و، ڕە نگــه  ئه مــه  یه كه میــن ڕۆمــان 

بێــت كــه  دوو كه ڵــه  نووســه ر تێیــدا به شــدار بووبــن، نــه ك لــه  ســه ر 

ئاســتی  نه تــه وه ی  عــه ره ب، به ڵكــوو له ســه ر ئاســتی  هه مــوو جیهــان! 

     لــه  ســاڵی  )1989( خه اڵتــی  )العویــص الپقافیــه (ی  وه رگرتــووه . لــه  ســاڵی  

)2005(دا و دوای  مردنــی ، خه اڵتــی  )االبــداع االدبــی (ی  لــه  بــواری  )الروایــه  

والتاریــخ(ی  پــێ  به خــرشاوه . 

مــرزوق(  واغتیــال  )االشــجار  و،  هه یــه   كتێبــی    )30( لــه   زیاتــر       

یه كه میــن ڕۆمانــی  عبدالرحمــن مونیفــه  و لــه  ساڵــــی  )1973(دا بــاڵو 

بووه تــه وه . بڕێــك لــه  كتێبه كانــی  لــه  زانكۆكانــی  ئه ورووپــــا ده خوێندرێــن. 

ــی   ــه  )20( زمان ــر ل ــۆ پتــ ــه ره ب، ب ــه م كه ڵه نووســه ره ی  ع ــی  ئ به رهه مه كان

ــه   ــن مونیف ــه م عبدالرحم ــی  ئ ــارم  كتێبه كان ــڕدراوه  و، خوازی ــان وه رگێ جیه

ــه وه .  ــاوه دان بكات ــش ئ ــه ی  كوردی ــڕدراوی ، كتێبخان ــه  وه رگێ ب

 ئــــه م كه ڵنووســه ره  یاخییــه ، لــه  24ی  كانوونــی  دووه مــی  )2004( كۆچــی 

دوایــی كــرد و، لــه  گۆڕســتانی  )دحــداح(ی  شــاری  دیمه شــق بــه  خــاك 

لــه  ســاڵی  )2007(یشــدا كه ســانێك كه وتبوونــه  ڕووخاندنــی   ســپێردرا. 

و،  رووفاته كه یــدا  بــه   نه گه یشــتبوو،  ده ســتیان  بــــه اڵم  گۆڕه كــه ی . 

هه ڵبه ســرتایه وه .  نزرگاكــه ی   دی ،  جارێكــی  
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لە عەرەبیەوە: ئەژین باجەاڵن

ــان  ــەم نامانەی ــە ئ ــن ک ــە بکەی ــەو بارودۆخ ــاژە ب ــت ئام ــەرەتا دەبێ   س

تێــدا ئاڵوگۆڕکــراوە لــە نێــوان عەبدولڕەحــامن مونیــف و فەیســەڵ دەراج. 

ئاشــکرایە  الی ئەوانــەی گرنگییانــدەدا بــەو گۆڕانکاریانــەی کــە ڕووی لــە 

ــردوو و  ــەدەی ڕاب ــی س ــەرەتای نەوەتەکان ــە س ــرد ل ــی ک ــەی عەرەب دورگ

ســەرەتایی ســەدەی بیســت و یــەک، ئــەو هێڕشــە دەرەکیەکیانــەی ڕوویــان 

لــە هەنــدێ واڵتــی عەرەبــی کــرد، و دەســتیان گرتــە ســەر عیــڕاق، و چــۆن 

ــتی  ــەڕی ڕەگەزپەرەس ــۆن ش ــوباڵوکردوە و چ ــان پەرش ــە مەزنەی ــەم واڵت ئ

تێیــدا ســەریهەڵدا، و لــەو دیاردانــەی لــە کۆمەڵگــە عەرەبیەکانــی تــر 

دروســت بــوو، دیــاردەی ســتەم و زۆرداری و پەراوێزخســن و گرنگــی 

نەدانــی دەســەاڵتداران بــە میلەتەکەیــان، و گەنجــان خۆیــان بــە نامۆیــی 

ــەوە  ــی بزوتن ــان دەرکەوتن ــازارە، پاش ــڕ ئ ــە پ ــەم واقع ــو ئ ــەوە لەنێ دۆزیی

ــنبیران.  ــەوەی ڕۆش ــەکان بەهــۆی دوورکەوتن ــی حیزب ــەلەفیەکان و رمان س

ئەمانــە وایــان کرد دوای ئەوەی زیندان و چەوســانەوە و دوورخســتنەوەیان 

چەشــت، لێیــان بــوو کــە ڕۆژنامەگــەری نــەوت کاریگــەری کــرد لەســەری، 

بۆیــە دوورکەوتــەوە لــە ڕۆڵــی خــۆی لــە باڵوکردنــەوەی هۆشــداری و 

ــە. ــەم دیاردان ــەوەی ئ بەرنگاریبوون

  بۆیــە هەســت کــردن بــە مەترســی ئــەم دیاردانــە دیــار بــوو بــۆ بەشــەکەی 

تــری ڕۆشــنبیران، بۆیــە گومانــی تیانییــە مونیفــی بــەردەوام ئاگــەدار 

لــە بارودۆخــی خەڵــک و چەوســاوکراوان، لەگــەڵ چەندیــن هاوڕێــی 

گفتوگــۆی هەبــوو لــەم بارەیــەوە، لەوانەیــە ئەمانــە ببنــە هــۆی دروســت 

ــەوەی  ــش ئ ــن پێ ــرس دەب ــە هەمــووان بەرپ ــە، بۆی ــدێ بیرۆک ــی هەن بوون

ــو  ــوو بەڵک ــبینی نەب ــە پێش ــدەن. ئەم ــراوەکان ڕووب ــاتە چاوەڕوانک کارەس

ڕوانیــن و خوێندنەوەیەکــی وەردی ئــەو بــوو بــۆ ئــەوەی لــە چواردەورمــان 

دەکــرد  پــێ  دەســتیان  گفتوگــۆکان  نــاوەوە.  و  دەرەوە  لــە  ڕوودەدات 

ــی. ــان دەبین ــک هاوڕێکانی هەرکاتێ

ــە  ــەوەی ل ــۆ ئ ــن، و ب ــە بەفیڕۆنەچ ــەم گفتوگۆیان ــەوەی ئ ــەوەی ئ ــۆ ئ   ب

شــێوازێکی جــدی و کاریگــەر پەرەبســێنێنن، ئــەم دوو هاوڕێیــە بڕیاریانــدا 

ئــەم گفتوگــۆ و بیرۆکانــە بەرفــراوان و تۆماریبکــەن، چونکــە نووســین 

ــرەوە  ــە لێ ــەکان. بۆی ــەندنی بیرۆک ــە گەشەس ــە ل ــی هەی ــی باش گرنگیەک

پێکــرد،  ئاماژەمــان  پێکــرد وەکــو چــۆن  نامــەکان دەســتی  نووســینی 

بەتایبەتــی لــەو ســەردەمەی نامەگۆڕینــەوە هۆنەرێکــی دیــار بــوو، و زۆر 

لــە نووســەر و هونەرمەنــد و شــاعیرەکان و ڕۆشــنبیران بــە گشــتی گرنگیــان 

پێــدەدا، بــۆ ئــەوەی پــەرە بــە گفتوگۆکانیــان بــدەن. دیارتریــن منوونەکانــی 

ئــەو ســەردەمە نامەکانــی ریفاعــی بــۆ ئەبــو رەییــە بــوو لــە کتێبــی )نامــە 

خەمگینــەکان(، و نامەکانــی ئەحمــەد زەکــی پاشــا لەگــەڵ باوکــە ئەنســتاس 

مــاری کەرمەلــی، و نامەکانــی ریفاعــی و مــەی زیــادە، و جوبــران و مــەی 

زیــادە، و ســەیابی شــاعیر لەگــەڵ ئەدۆنیــس، و چەندیــن تریــش بــە 

ــان. ــەت و  ناوەڕۆکی ــاوازی باب جی

ــتی  ــەڵ دەس ــی فەیس ــە نامەیەک ــە ب ــەم نامان ــەوەی ئ ــەرەتای گۆڕین    س

ــۆ  ــەوە، ب ــی بدات ــەوە وەاڵم ــامن دوای ئ ــەوەی عەبدولڕەح ــۆ ئ ــرد، ب پێک

ئــەوەی وەاڵمەکانــی هــەردووال پڕبــن لــە بیرۆکەی نــوێ دەربــارەی قوربانی 

و جــەالد و پاڵەوانیەتــی و ئازاییەتــی و چەوســاندنەوە، یــان بیرۆکەگەلێــک 

دەربــارەی گەیشــن بــە دیموکراتــی و دامەزراندنــی بونیادگــەری یــان 

ئیســالمی سیاســی، و بیرۆکــەی تریــش. بــەم شــێوەیە لــە بیرۆکەیەکــەوە بــۆ 

یەکێکــی تــر ئــەم دوو هاوڕێیــە درێژەیــان بــە نامەکانیانــدا. 

نامەی یەکەم :-

لە عەبدولڕەحمان مونیف بۆ فەیسەڵ دەراج
1989/9/29 سەرنجی ئەو سێ نۆیە بدە!

فەیسەڵ ئەزیزم

  کاتێــک دەســتامنکرد بــە تاوتــوێ کردنــی ئــەم بابەتــە، پێــش مانگــێ یــان 

ــم،  ــە دڵنیاتربووبێت ــەو کات ــن ئ ــت م ــوو، دەکرێ ــر ڕوونب ــگ، زیات دوو مان

بــەاڵم کاتێــک نامەکــەت دووبــارە و دووبــارە دەخوێنمــەوە، و قوڵــرت 

بیردەکەمــەوە لــەو پرســیارانەی کــە کردووتــن، هەســت دەکــەم لــە کەناری 

ــن. ــتی نەبی ــە ناوەڕاس ــەر ل ــن )Labyrinth(  ئەگ مەتەڵدای

ــرس،  ــنووری ت ــە س ــەی دەگات ــەو تۆقاندن ــەڵ ئ ــدا و لەگ ــەڵ ئەوەش   لەگ

پێهێــراو  کۆتــای  ســاتدا  هەندێــک  لــە  کــە  داپــۆرشاوەکان،  پرســیارە 
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دەدرەکــەون، زۆر جــار پرســیارەی ســادە دەبــن، کــە وا لــە مــرۆڤ دەکــەن لــە 

حاڵەتێکــی دوودڵــی چــاوەڕوان نەکراوبێــت.

  پێــم وابــوو پاڵەوانیەتــی دەتوانرێــت دەستنیشــان بکرێــت و بگرێــت، و 

ــان دروســتی دەکــەن،  ــە کــە پاڵەوان هەروەهــا وامدازانــی پاڵەوانیەتــی ئەوەی

بــەاڵم تەنهــا بــە تاقیکردنــەوەی ئــەم حاڵەتــە، بــە تایبەتــی لــەم بارودۆخــەی 

ــەوەی  ــارزووی ئ ــەردەوام ئ ــرۆڤ ب ــە م ــەوت ک ــۆم دەرک ــن، ب ــدا دەژی تیایی

هەیــە کــۆت و پێوەنــدی گــەورە لــە وەهــم دروســت بــکات.  هەروەهــا حــەز 

بــەوەدەکات وەســفی گــەورە و نامەقــوڵ بــکات بــۆ ئــەو شــتانەی ئــارەزووی 

پێگەیشــتیان دەکات. دەکرێــت هەڵوێســتی ئازایانــە هەبێــت، ئــەم کارانــەش 

لــە کات و شــوێنی تــر بەشــێکن لــە ژیانــی خەڵــک و شــێوازی مامەڵەکردنیــان، 

ــن، چونکــە ئێمــە  ــێ بدەی ــی پ ــن ســیفەتی پاڵەوانیەت ــەاڵم ئێمــە حەزدەکەی ب

ــەوە  ــن ئ ــا دایبنێی ــەر ئاوه ــن، ئەگ ــبینیان ناکەی ــان پێش ــن ی ــن بیانکەی ناتوانی

گومانــی تیانیــە کــە ئەوانــەی دەیکــەن پاڵەوانــن، بــەم شــێوەیە خۆمــان 

ــدەی. ــە بەن ــن ب ــن و دەبی ــە دروســت دەکەی وەهمەک

   هاوڕاتــم لــەوەی هەنــدێ کاری ئــەو مرۆڤانــەی لــە دەوروبەرمانن بــە بوێری 

ــر ســەرچاوەی  ــە شــتێکی بااڵت ــە ل ــەوە، کەوات و بەرپرســیارێتی ڕەنگــی داوەت

گرتــووە، لەوانەیــە خــەون بێــت، ئەمەیــە وا لــە ئێمــە دەکات بــە پاڵەوانیەتــی 

وەســفی بکەیــن، کەچــی خــۆی لەڕاســتیدا هەســتکردن بــە بەرپرســیاریەتی و 

ئامادەباشــییە، و بەرگــری کردنــە لــە ڕاوبۆچوونــەکان و شــێوازێکی دیاریکــراوی 

ــان بکــەن.  ــن بەرگــری لەخۆی ــەی ناتوان ــە لەوان ــە، هەروەهــا بەرگریکردن ژیان

ــەی  ــارە وێران ــەم ب ــت ل ــت لەڕبکرێ ــە، دەکرێ ــەش الواز و کاتیی ــەم حاڵەتان ئ

تێیــدا دەژیــن لــەم قۆناغــەدا. دەتوانیــن ئەوانــەی بــە ئەرکــی خۆیــان 

هەڵدەســن بــە پاڵــەوان ناوبەریــن؟

ــە.  ــان نیی ــەکان بوونی ــە پاڵەوان ــن، ک ــک بکەوی ــەوە ڕێ ــا ســەرەتا لەســەر ئ   ب

ــان دەوێــت  ــزەکان وەهمێکی ــن کــە دروســتیان کــردوە. الوازە و بێهێ الوازەکان

ــە  ــش، بۆی ــا مرۆڤایەتی ــە ن ــتی، تەنان ــا رسوش ــی ن ــان هێزێک ــک ی ــان کەپرێ ی

درۆیەکــی نوێیــان دروســتکرد بــۆ ئــەوەی لــە ســێبەری بحەســێنەوە، ناویاننــا 

ــەکان. پاڵەوان
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   نازانــم بــۆ بــە تایبەتــی حــەزم بــەم وشــەیە نییــە، لەوانەیــە لــە مێــژەوە، 

بــەم وردیــە بیــرم نەکردبێتــەوە، بــەاڵم لــە ئەندێشــەم بــوو. ئێســتاش لەگەڵ 

ئــەوەی کــردت شــتەکان زیاتــر ڕوونبوونــەوە. کەواتــە پاڵــەوان نەمــا! 

ــردار  ــە ک ــەک ل ــە کەڵەکەی ــە ک ــاڵ ئەوەی ــە. دووەم خ ــەم خاڵ ــە یەک ئەم

ــی  ــایی باردۆخێک ــی ئاس ــە باردۆخێک ــت ل ــار دەتوانێ ــەت و ڕەفت و قەناع

ــردا. ــە قۆناغێکــی ت ــی دروســت بکــەت ل تایبەت

ــراوەکان، و دۆڕاوەکان  ــۆ ب   دەکرێــت مێــژوو تۆمارگەیــەک بێــت تەنهــا ب

بــێ بــەش بــن لــە ســادەترین شــێوەی پۆزەتیڤــی، یــان چاکیەکانیــان 

ببەخشــن بەوانــەی دایانبەزانــدووە!

  بۆیــە پێــوەرە گشــتییەکان وەهــەم تێناپەڕێنێــت. لێــرەوە دەبێــت بــەدوای 

پێــوەری بــێ فیزتــر بگەڕێــن و زیاتــر پێچەوانــە بێــت.

ــێ  ــە ب ــدان ب ــۆ قوربانی ــک ب ــدێ خەڵ ــی هەن ــن ئامادەبوون   چــۆن بتوانی

خواســتی ناوبانــگ و پاداشــت شــیبکەینەوە؟ ئەو ژن و پیاوانــەی کاردەکەن 

لەپێنــاوی وەدەســتهێنانی بژێــوی کەســانیرت، لــە ژن و منــداڵ، پێــش ئــەوەی 

بیــر لــە خۆیــان بکەنــەوە! ئــەو ئافرەتــەی وەکــو چــۆن مریشــک، خــۆی و 

ــێ پێشــبینی  ــە ب ــە کۆمەڵگایەکــی گــورگاوی، ب ــت ل ــی دەپارێزێ منداڵەکان

کردنــی ئەنجامــەکان، تەنهــا ڕەت کردنــەوەی خۆبەدەســتەوەدان و دۆڕان.

  چــۆن وەســفی قوربانیدانــی بنکــی کۆمەڵــگا بکەیــن، ئەوانــەی ئامانجیــان 

زیاتــر نییــە لــەوەی دان بــە مرۆڤبوونیــان بنێــن و مافیــان لــە رێگــری کــردن 

ــۆن  ــیان، چ ــری خۆش ــان و غەی ــە خۆی ــی، ل ــکان و مەینەت ــازار و ش ــە ئ ل

ــە پاراســن و بەرگــری  ــن ل ــک بکەی ــدێ خەڵ وەســفی چەوســانەوەی هەن

کردنیــان لــە هەڵەکانیــان و شــەرەفیان، ئەگــەر پاڵنەرێکــی بەهێــز و 

ــراو و بــێ دەنــگ نەبێــت، ئــەوە بکــەن! نەزان

   شــتێک لــە هێــز و جەختکــردن هەیــە لــە نــاوەوەی زۆر خەڵــک، بــەاڵم 

ــی  ــر پووچ ــت لەژێ ــۆڵ دەکرێ ــر خ ــگ و ژێ ــێ ڕەن ــار ب ــتە زۆر ج ــەم ش ئ

هەوڵــی  و  دەکەنــەوە،  لەســەر  جەختــی  ئەوانــەی  ڕۆژانــە،  ڕۆتینــی 

بــەردەوام بوونــی دەدەن بــەوەی بیکــەن بــە پێوەرێــک بــۆ هەڵســوکەوت 

و ڕەفتاریــان، و ماندبوونێکــی ڕۆژانــە خــەرج دەکــەن بــۆ مانــەوەی، ئــەم 

فەیسەڵ دەراج 
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شــتە تەنهــا جیاکرەوەیــە لــەم قۆناغــەی تێیــدا دەژیــن، ئــەم مرۆڤانــە 

ــی؟  ــان، پاڵەوان ــدان و بێدەنگی ــۆ قوربانی ــاون ب ــفێکی گونج ــایەنی وەس ش

بڕوانەکــەم! ئەمــە وەســفێکی تــر زیــاد دەکات لــە ڕەفتــاری رانەمەڕێتــی. و 

گەمژەیەتــی و خۆبەدەســتەوەدان دەپەڕێنیــت، لەنــاوەوەی ئەمانــە گڕێــک 

ــت  ــە دەبێ ــە ک ــک، چاونەترســییەک، ئەمەی ــە ئاگابوونێ ــە، شــێتیەک، ب هەی

ــن. ــێ بکەی ــە وردی وەســفیان پ ب

ســەردەمە  و  گەورەکەمانــە.  جــەالدە  ســەردەمەمان،  ئــەم  فەیســەڵ    

قورســەکان جــەالد بــێ بەزەییــرت دەکــەن، لەوانەیــە تــرس بێــت یــان 

ــەوەی  ــۆ ئ ــە دەیەوێــت هەمــوو کەشــتیەکان بســووتێنێت ب پێشــبینی، بۆی

ــوون  ــان پابەندب ــاوان و ئافرەت ــەم ســەردەمانە پی ــەرینەکەوێت. ل ــەس س ک

ڕەتدەکەنــەوە.

ــاو و  ــە ن ــی زۆر ل ــان ژمارەیەک ــە ڕێگەم ــت، ل ــۆن دەیبینی ــو چ   هەروەک

نازنــاو کەڵەکەبــوون: پاڵــەوان و پاڵەوانیەتــی، ئازایەتــی، هەســت بــە 

ــەکان  ــەردەمە قورس ــەوەی س ــدا ئ ــی، لەکۆتایی ــیاریەتی، چاونەترس بەرپرس

و وەاڵمدانەوەیانــە. ڕووبەڕووبوونەوەیــان  شــێوازی  و  دەیتەقێنــەوە 

  لــە ســایەیی ئــەم شــڵەژانە وشــەی گــەورە دەدۆزینــەوە بــە ژاوەژاو و ئــەو 

ســێبەرانەی کــە خــۆی دەســەپێنێت، یــان هەوڵدەدەیــن توندبیگریــن، یــان 

وەهمێکــی تــر دروســت بکەیــن بتوانێــت ڕزگارمــان بــکات، بۆیــە وشــەی 

ــە  ــت دەکەوین ــێ ناچێ ــدەی پ ــت، و ئەوەن ــناک لەدایکدەبێ ــەورە و ترس گ

تۆڕەکەیــەوە.

ــر  ــن زیات ــە وشــە گــەورەکان ڕزگارمــان بێــت دەتوانی    ئەگــەر توانیــامن ل

ــەر  ــن. ئەگ ــی بگەی ــت پێ ــەوەی دەمانەوێ ــەوە و ل ــک ببین ــع نزی ــە واقی ل

پیســی بــێ واتایــی هەندێــک وشــە نەبووایــە، لــە پێنــاوی نزیــک کردنــەوەی 

ــە.  ــە: ڕاســتگۆیی و بوێریی ــەوەی پێویســتامن پێی چەمکــەکان، دەمگــوت ئ

ــان جگــە لەمانــە. ــە ی ــەدوای ئەمان ــر نەبێــت ل لەوانەیــە هیــچ شــتێکی ت

  ڕاســتگۆیی دوژمنــی ڕاســتەقینەی ســاختەکاری و دەرخســن و بــێ ماناییــە، 

ڕێگایەکــی قورســە بــۆ مامەڵەکــردن لەگــەڵ خــود و بەرامبــەر و شــتەکان. 

ــک  ــە هەندێ ــەکان ل ــان تەنگان ــە، ی ــتگۆیی ڕێژەیی ــە ڕاس ــت ک ــم دەڵێی پێ

باردۆخــدا کاریگــەری دەکاتــە ســەر. بــا بڵێیــن ئەمــە ڕاســتە، بــەاڵم 

ــە  ــەواو، پاشــان دەمانگەیەنێت ــە وونبوونێکــی ت لەدەســتدانی دەمانگەیەنێت

ئــەو حاڵەتــە گومامنــان لــە هەمــوو شــتێک بێــت. ئــەوەی زیاتــر هەســت 

ــا و  ــەکان وات ــە وش ــە ک ــەدا ئەوەی ــەم قۆناغ ــەم ل ــیەکەی دەک ــە مەترس ب

هێــامی خۆیــان بەدەســتەوە نــادەن. هەمــوو هێــام و واتایەکیان لەدەســتدا. 

ــەی  ــدا پێچەوانەک ــە واقیع ــەاڵم ل ــت ب ــەیەک بگوترێ ــەر وش ــت ه دەکرێ

ــان  ــتەکان ی ــاردنەوە مەبەس ــۆ ش ــێت ب ــەس. دەش ــان ک ــدات، لەهەم ڕووب

ڕووکەشــکردنیان بەکاربێــت وەکــو تەڵەیــەک بــۆ گرتنــی مرۆڤــە ســادەکان. 

ــەدەکات،  ــە قامچــی مامەڵ ــەو جــەالدی ب ــوان ئ ــە لەنێ چ جیاوازیــەک هەی

ــردن  ــە درۆک ــات ب ــە هەڵەدەب ــی ب ــە برادەران ــەمتەدارەی ک ــەو سیاس و ئ

و ســاختەکردنی ڕاســتییەکان و دیوکیۆمێنتــەکان؟ بۆچــی تەنهــا پۆلیــس 

و لێکۆڵــەرەکان تاوانباردەکەیــن و ئەوانــە لەبیردەکەیــن کــە ئەمانیــان 

پڕکــردوە بــە درۆ و وەهــم و تــرس! ئایــا جیــاوازی هەیــە لەنێــوان ئــەوەی 
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ڕاســتیەکان ســاختە دەکات بــۆ ئــەوەی بــگات بــە ئامانجێکــی دیــاری کــراو، 

ــان؟ ــۆ دزینی ــک ب ــی خەڵ ــەوەی دەســت دەکات گیرفان و ئ

ــی  ــی بنەڕەت ــتگۆیی پێوەرێک ــەر ڕاس ــم، گ ــەم و دەڵێ ــەوە دەک ــری ئ   بوێ

و  گــەردوون  پێــوەری  ئــەوە  قســەکردن،  و  مامەڵەکــردن  بــۆ  بووایــە 

ــت:  ــەر بەڕێوەدەچێ ــان لەس ــە ژیامن ــەرەکی ک ــەوەری س ــۆڕا، ت ــان دەگ ژی

ــتا  ــەرکەوتنیش ئێس ــەت س ــر. تەنان ــتێکی ت ــچ ش ــە هی ــەرکەوتنە، جگەل س

پێــوەری مــاددی دیاریکــراوی هەیــە زیاتــر لــە هــەر بیرۆکەیەکــی تــر: پــارە، 

ــاندنەوەیان، و  ــر و چەوس ــی ت ــەرەوەی خەڵک ــەاڵت بەس ــز، دەس ــە هێ وات

بەکارهێنانیــان بــەو شــێوەیەیی ســەرکەوتن بەهێزتــر و بەرفراواتــر دەکات. 

ــۆڕا. ــە دەگ ــە بارودۆخەک ــتگۆیی پێوەربووای ــەر ڕاس ئەگ

ــە  ــەو کات دەگەین ــوو، ئ ــری ب ــی و بوێ   ئەگــەر ڕاســتگۆیی لەگــەڵ ئازایەت

ــکات. ــر و بەهێزب ــەوەر جێگی ــت ت ــی ســەرەکی کــە دەتوانرێ دووریان

ــەم  ــۆ ئ ــن ب ــۆ گەیش ــت ب ــرداری دەبێ ــی ک ــی ڕێگەیەک ــا دیموکرات     ئای

ــەوە  ــە ڕێگەی ــەک ل ــە دەروازەی ــە ببێت ــە دەبێــت، لەوانەی ئەنجامــە؟ پێموای

ــن. ــوێ ببی ــێوازی ن ــنای ش ئاش

  بــەاڵم خــودی دیموکراتــی خــۆی دروشــم نییــە، ڕێگەیەکــی ژیانــە و 

ــت  ــە نەبێ ــی ڕۆژان ــە کارپێکردن ــەر ب ــود و بەرامب ــۆ خ ــە ب ــی قوڵ نیگایەک

وەدەســت ناهێرێــت، لــە مێــژەوە بــۆ کارپێکردنــی پێویســتت بــە ڕێژەیەکی 

زۆر لــە بوێــری هەیــە، چونکــە جیاوازیەکــی تــەواوە لەگــەڵ هەمــوو 

شــتێک لــە دەوروبەرمــان، لــە دامــەزراوە سیاســیەکان تاوەکــو پەیوەندیــە 

فیکریــەکان، تاکــو تێگەیشــتنی پەیوەندیــەکان لەگــەڵ کەســانی بەرامبــەر، 

و چەمکــەکان.

ــاوازی  ــارە جی ــر، وادی ــی ت ــۆن قۆناغەکان ــو چ ــەدا، هەوەروەک ــەم قۆناغ   ل

ــێ  ــراو و شــلەکان، ڕێگەیەکــی ب ــەکان و نەزان ــە وشــە گــەورە و بەرفراوان ل

گومانــە بــۆ دۆڕان )لــە دەســتدان(. لەدەســتدانی چــی؟ لەدەســتدانی خــود، 

ــت و  ــت بژێ ــک؛ دەتوانێ ــە کرمێ ــت ب ــرۆڤ دەبێ ــە م ــان. کەوات ــە ژی وات

ــت.  ــک بەجێبهێڵێ ــەوەی شــوێن پێی ــێ ئ ــەوە لەســەر زەوی، ب درێژبێت

ــوێن  ــک ش ــە هەندێ ــە ل ــم وای ــە، پێ ــە کونان ــڕ ل ــتە پ ــەم گەش ــەدوای ئ   ل

وێڵبوویــن، لەوانەیــە دوودڵبووبێتیــن، بــەاڵم ئەمــە تەنهــا گریامنەیــە، 

دەســتامن بــە دیــاری کردنــی شــتەکاندا بــێ ئــەوەی بڵێیــن کــە دەتوانیــن 

ــە. ــۆی هەی ــی خ ــۆی گرنگ ــۆ خ ــە ب ــەر، ئەم ــە چارەس ــن ب بگەی

ــتامن  ــی دەس ــەوان و پاڵەوانیەت ــە پاڵ ــاوت، ب ــش چ ــە پێ ــەڵ بیهێن   فەیس

پێکــرد، و بــە تەنهــا خــەون بینیــن بــە ئاواتێکــی مەحــاڵ: خــەون بــە 

دیموکراتــی، کۆتاییــامن پێهێنــا.

  دیموکراتیــش، ئایــا دەتوانیــن پێــی بگەیــن بــێ ئــەوەی ژانــی پــڕ لــە خوێــن 

ــارە گەڕاینــەوە بــۆ هەمــان  ــا دووب بکەیــن، واتــە بــە بــێ پاڵەوانیەتــی؟ ئای

ــی  ــد نامەیەک ــان چەن ــر ی ــی ت ــە نامەیەک ــتی ب ــە پێویس ــیار؟ لەوانەی پرس

ــەوە  ــێ: نامەکامنــان دەتوانێــت بەردێــک بجوڵێنێت ــم بڵ ــەاڵم پێ ــر بێــت! ب ت

یــان شــنەیەک بوەســتێنێت یــان گەشــبینامن بــکات؟ ئێمــە، تاوەکــو ئێســتا، 

هــەر قســەدەکەین بــە شــێوەیەک کــە بەدڵــم نییــە: تــۆم بــە ڕۆبــی زانکــۆ 

دێــت پێــش چــاوم، مێخەکێکــت خســتوەتە شــوێنی قوپچەکــەوە، و ســەیری 

ــە گرەوکــردن، خۆمــم   ــڕ ل ــد و پ خوێنــدکاران دەکەیــت، ســەیرکردنێکی تون

ــێخەکان و  ــەال و ش ــی م ــو پێچ ــتوە وەک ــم خس ــاو، پێچێک ــش چ ــە پێ دێت

هەوڵــدەدەم خەڵکــی قایــل بکــەم بــە پەراوێــزی قایلکردنــی خــود. خوایــە، 

پاشــان خوایــە، هێزێکــامن پێبــدە بتوانیــن ئــەم ســکڵە هەڵگریــن لەکاتێکــدا 

ــە  ــدە ل ــە، یارمەتیامنب ــامن پێببەخش ــاوە، ئارامی ــری نەم ــتگۆیی و بوێ ڕاس

ــە بــازاڕی کۆترفرۆشــان<. ناســینی >فاتــی ل

ساڵو و ڕێزم 

عەبدولڕەحامن مونیف 
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ــەردەمی  ــە س ــی ل ــن، پاڵەوانیەت ــت پێبکەی ــراو دەس ــی تێکەڵک ــە چەمکێک ــا ل ب

دۆڕانیشــدا، تێکەڵکراوتریــن چەمکــە. هەنــدێ پرســیار لــە حــەز و ئارەزووەکانــی 

منداڵیەتــی دەچێــت، نــە بەدیدێــت نــە لــە یادەوەریەکانیــش دەردەچێــت. بەر لە 

چەندیــن ســاڵ هەوڵمــدا شــتێک بنووســم لەســەر واتــای پاڵــەوان و پاڵەوانیەتــی، 

هەوڵەکــە ســەرنەدەکەوت، چونکــە وەاڵمــە گونجاوەکــە بــەر تەســکرتە لــە 

ــاکان. ــیارە جیاجی ــی پرس بەرفراوان

ــەوان دەدەم،  ــی پاڵ ــی چەمک ــی لەناوبردن ــم، هەوڵ ــک دەنووس ــۆ کاتێ ــم ب  نازان

و تەنهــا لەســەر چەمکــی پاڵەوانیەتــی دەنووســم! ئــەو بەڵگەیەیــی پشــتی 

پێدەبەســتم، هەندێــک لــە خاڵــە بنەڕەتــە پێویســتەکانی تێدایــە، دەیگــوت: 

ــی  ــەوەی چەمک ــە دووپاتکردن ــتی ب ــەوان پێویس ــی پاڵ ــەوەی چەمک دووپاتکردن

پێویســتی پاڵــەوان هەیــە، چونکــە پێویســت بوونــی رەهــا پێویســتی بــە پێویســت 

نەبوونــی رەهایــە، و پاڵەوانــی پــڕ توانــا پێویســتی بــە شــوێنکەوتووی بــێ توانایــە.

  بــەاڵم مــن هێشــتا پێــم وایــە کــە وێنــەی پاڵــەوان و ڕزگارکــەر لــە یــەک دەچێــت. 

ڕزگارکەریشــلە بنەڕەتــدا بیرۆکەیەکــی ئاینیــە، پێغەمبــەر لەنێــوان زەوی و ئاســامن 

وەســتا، بوونەوەرێــک جیهــان دابەشــدەکات بــۆ چەنــد ئاســتێک. لەکاتێکــدا 

پاڵــەوان لەنێــوان ئــەوەی خــەون دەبینێــت و بــێ دەســەاڵتە لەگــەڵ خەونەکــەی 

دەوەســتێتەوە، هەەروەهــا تاکــو بــێ دەســەاڵترت بــوو وێنــەی پاڵەوانەکــە گەورەتر 

دەبــوو، وەکــو وا بێــت بــێ دەســەاڵت پاڵــەوان دروســت نــاکات تاکــو خــۆی بــێ 

ــی  ــەر بوون ــە لەس ــەوان، دانپێنان ــی پاڵ ــە بوون ــان ب ــە دانپێن ــەکات، وات ــر ن هێزت

کۆمەڵگەیەکــی بــێ هێــز کــە پاڵەوانەکــەی دروســت کــرد.

ــن  ــەوان پشــتی پێدەبەســتێت، چەندی ــە دروســتکەری پاڵ ــی )ئاســت( ک   چەمک

ــوون  ــۆ زاڵب ــاژەن ب ــە ئام ــە کۆمەڵگاکان ــە ل ــاراوە ک ــە ئ ــر دەهێنێت چەمکــی زاڵ ت

و  ئاینگەریــی،زۆرداری  وەکــو  )ئاســت(  چەمکــی  دەکرێــت  ملکەچــی.  و 

ســتەم لەخۆبگرێتــەوە، چونکــە ئــەو ناوبژیکــەرەی لــە نێــوان بــێ هێــز و 

ــت  ــەی بەســەریەوە دەکرێ ــەو فەرمان ــرەی هێزەکــەی و ئ ــی، بەگوێ خەونەکەیەت

ــاکات، بەڵکــو  ــەوان جەوروســتەم ن ــرە پاڵ ــە کارەکــەی. لێ ئەوجــا هەڵدەســتێت ب

تایبەمتەندیەکــەی خــۆی دەنوێنێــت، چونکــە بوونــی ئــەو گرنگــە، هەروەهــا 

ــان.                                                                           ــێ توان ــەی ب ــەر ئەوان ــە بەرامب ــتنەکەی ل ــی دەرخس پاڵەوانیەت

 ڕاســت بێــت یــان نــە، وام هەســت دەکــرد، ئــەم بیانــو هێنانــەوە تیۆریــە بەرامبەر 

بــەم کەشــە زۆر بەرگــە ناگرێــت. سەرســامی چەمکــی پاڵــەوان بــووم، بانگەشــەم 

بــۆ دەکــرد، تاوەکــو بــوو بــە شــتێکی ئاشــکرا، چونکــە مێــژووی قوتابخانــە وەکــو 

مێــژووی میلــی، هــەر مێــژووی پاڵەوانــان بــووە، گــەر پاڵــەوان ڕاســتەقینە بێــت 

ــی ســەرکەوتنیان  ــە تام ــەی ک ــک لەوان ــە زاری یەکێ ــت ل ــەک بێ ــان هــەر درۆی ی

نەکــردوە و خەڵــک بــاوەڕی پــێ کردبێــت. دەکرێــت ئــەو بیانــو هێنانــەوە تیۆریــە 

ــە  ــۆ منوون ــو ب ــادەکان، وەک ــارە س ــیارە دووب ــە پرس ــەر ب ــت بەرامب ــە نەگرێ بەرگ

ــلێامنی  ــان )س ــکات ی ــیڕ( ب ــدول ناس ــال عەب ــای )جەم ــە وات ــیار ل ــک پرس گەنجێ

خاتــر(، )ناجــی ئەلعەلــی(، )ئیراهیــم هەنانــو( یــان )فــەرەج ئەلحلــو(.

 دەبــوو لــەدوای ئــەوەدا، جیــاوازی لــە نێــوان پاڵەوانیەتــی و ئازایەتــی بکــەم، و 

ــە ئازایەتــی  بڕیاربــدەم کــە پاڵەوانیەتــی ئازایەتــی دەگرێتــەوە، بــەاڵم مــەرج نیی

پاڵەوانیەتــی بێــت. بــەاڵم ئــەم ڕوونکردنەوەیــە زۆر لــە بابەتەکە ناگۆڕێــت، ئەگەر 

پرســیارەکە ئەمــە بــوو: کــێ بڕیــار لەســەر واتــای پاڵەوانیەتــی و ئازایەتــی دەدات؟ 

ــا پاڵەوانیەتــی وتەیەکــی بابەتییــە؟ باشــە بــۆ هەندێــک کــەس لــە  هەروەهــا ئای

ســەردەمێکی دیاریکــراودا وەکــو پاڵــەوان دەردەکــەون دواتــر ئــەو نازناوەیــان کاڵ 

دەبێتــەوە؟ وەکــو ســتالین بــۆ منوونــە!

ــوڕە  ــک ک ــەوە؟ کاتێ ــیر مای ــدول ناس ــال عەب ــە جەم ــی ل ــم چ ــت بپرس   دەکرێ

گەنجێکــی جــوان لــە باشــووری لوبنــان خــۆی دەتەقێنێتــەوە چــی بەجــێ 

ــرتە  ــان باش ــە؟ کەمی ــن چیی ــی و خۆکوش ــوان ئازایەت ــدی نێ ــت؟ پەیوەن دەهێڵێ

لێهاتــووی لــە ئازایەتــی یــان لــە سیاســەت؟ کــێ ئــەو ملیۆنەهــا کەللـــە ســەرەی 

لەبیــرە کــە گیانــی خۆیــان بەخــت کــرد کەچــی کۆشــکی گەنــدەاڵن بەســەریانەوە 

ــم،  ــی ناگەڕێ ــان نهێن ــی ی ــە دوای ڕوون ــیارانە ب ــەم پرس ــەی ئ ــە ڕێگ ــرا؟ ل بنیادن

ــە. ــڵەژاوی دەرنەچووم ــەی ش ــە بازن ــتا ل ــۆم هێش ــن خ ــە م چونک

ــێ  ــاوەر پشــتی پ ــە جەم ــەو ســەرکردەیە ک ــەوان ئ ــە پاڵ ــوو، ک ــم واب   جــاران پێ

دەبەســتێت بــۆ دابیــن کردنــی گۆڕانــکاری کۆمەاڵیەتــی، کــە دەتوانیــن هەســتی 

پــێ بکەیــن. هەروەهــا کاتێــک ویســتم واز لــە چەمکــی پاڵەوانــی بێنــم و تەنهــا 

خەریکــی چەمکــی پاڵەوانیەتــی بــم، گوتــم: ئــەو پاڵەوانــە هیــچ بوونێکــی نییــە 
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ــە  ــت، وات ــە دەیپەڕێنێ ــی ک ــی کۆمەاڵیەت ــۆ هێزێک ــت ب ــک نەبێ ــو مەجازێ وەک

پاڵەوانیەتــی ڕاســتەقینە لــەو کۆمەڵــە دەبێــت کــە پاڵەوانەکەیــان بەرهەمهێنــاوە 

لەکاتێکــدا خۆشــی لــە مەجازێــک زیاتــر نییــە. دواتــر بــۆم دەرکــەوت کــە 

ــۆ  ــک ب ــە پێوەرێ ــەرکەوتن دەکات ــە س ــت، چونک ــەیە زوو لەناودەچێ ــەم پێناس ئ

پاڵەوانیەتــی، واتــە مانــای پاڵەوانیەتــی لــە بۆچوونێکــی ســوودوەرگرتن و برگامتــی 

ــە  ــن؟ پاڵەوان ــارا بکەی ــی چیڤ ــە باس ــۆن دادپەروەران ــم: چ ــرە دەپرس ــت. لێ دەبێ

تەنیاکــە، کــە بــۆ کەیســێکی دادپەروەرانــە هانگاوینــا، کۆمەڵگە مرۆڤایەتیەکەشــی 

نەدەهاتــەوە!  هانــای  بــە  دەڕۆشــت  بــەرووڕووی  ئــەو  ئــەوەی  نەبینــی، 

ــە  ــی، کەوات ــۆ پاڵەوانیەت ــن ب ــک ب ــەکان پێوەرێ ــتە ماددی ــش شــوێن دەس ئەگەری

ــا  ــەوە لەســەردەمی کامــپ دیڤید؟ئای ــدول ناســیر دەمێنێت ــال عەب ــە جەم چــی ل

ــاری  ــی خســتە کاروب ــگ و چەڵەمەیەک ــچ تەن ــر هی ــلێامنی خات شــەهیدبوونی س

ــد  ــی نوان ــە ئازایەت ــە وێرانەک ــەردەمی دڵتەنگی ــر لەس ــلێامنی خات ــیەوە؟ س سیاس

یــان پاڵەوانیەتــی؟ دوای چەندیــن ســاڵ کــێ ئــەم پیــاوە مــەردەی لەبیردەبێــت؟ 

ــراون؟                                                       ــەی بەزێ ــۆ ئەوان ــاوە ب ــی گونج ــاوی پاڵەوانیەت ــا نازن ئای

پاڵــەوان  چەمکــی  واتــە  ناڕوونــە،  کەمێــک  پێشــو  ڕوونکردنــەوەی  وادیــارە 

خراوەتــەڕوو بەبــێ دیاریکردنــی کاتەکــەی، وەکــو وابێــت چەمکەکــە دەاللەتێکــی 

هەیــە لــە چەنــد کاتێکــی جیــاوازدا. مــن وای بــۆ دەچــم کــە ئــەم چەمکــە وەکــو 

چەمکەکانــی تــر ڕێژەییــە. ئەگــەر نەبوونــی بەرتیــل دیاردەیەکــی ئاشــکرابێت لــە 

هەندێــک ســەردەمدا،  مایــەی پێهەڵدانیــش نابێــت، کەواتــە وەرنەگرتنــی بەرتیــل 

ئازایەتییــە لــە ســەردەمانێکی تــر. واتــەی بەرتیــل ناگۆڕێــت بەڵکــو ســەردەمەکە، 

ــی  ــەر پاڵەوانیەت ــت. ئەگ ــی دەگۆڕێ ــای پاڵەوانیەن ــەردەمیش وات ــی س ــە گۆڕان ب

ســەرکەوتن بێــت، کەواتــە )دەاڵڵ( نابێــت بــە پاڵــەوان لــە ســەردەمانێکی تــردا؟ 

ــێ هــات  ــڤ( چــی ل ــی پۆزەتی ــەوە بپرســین: ئاخــۆ )پاڵەوان ــە تاڵیەک ــت ب دەکرێ

و بۆچــی چــوو؟ ئەمــە بــە دۆڕاندنــی )پاڵەوانــی پۆزەتیــڤ( دانانرێــت بەرامبــەر 

ــی چــۆن  ــڤ و پاڵەوانیەت ــەاڵم نەگەتی ــڤ(؟ ب ــی نەگەتی ــە ســەرکەوتنی )پاڵەوان ب

ڕێکیــان دێــت؟ وا دیــارە کــە چەمکــەکان بــە گۆڕانــی کات و بــاری کۆمەاڵیەتــی 

ــن! ــرس دەگۆڕێ ــدە و بەرپ بەن

ئەگــەر دیســانەوە بگەڕێنــەوە بــۆ هەمــان پرســیار و بڵێیــن: گشــتاندن نەفامییــە، 

فەیسەڵ دەراج 
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گشــتیش بوونــی نییــە، کەواتــە چەمکــی پاڵــەوان چەمکــی ســیاقی مێــژووی 

ــەپێنێت. دەس

گــەر هــەر بــەدوای ســیاقێک بگەڕێیــن، یــان مێژوویەکــی دیاریکــراو، تێیــدا 

لەســەر پاڵــەوان و پاڵەوانیەتــی بخوێنینــەوە، کەواتــە بــا واقیعــی ئێســتامان ئــەو 

ــە  ــەی ک ــەو ڕەگەزان ــارەی ئ ــەر ژم ــن لەس ــک نەکەوی ــە ڕێ ــیاقەبێت. لەوانەی س

ئــەم گەندەڵبوونــە گەورەیــە دادەڕێژێــت، بــەاڵم ددان بەوەیــە دەنێیــن کــە ئــەم 

گەندەڵییــە گــەورەی ئــەم ســیاقەیە و حاکمــە گەورەکەیەتــی. زەمــەن بنیاتنانرێــت 

گــەر هەرچــی بنەمــا و بەنــد و شــتە بێگومانــەکان نەڕوخێنیــن. چونکــە نیشــتامن 

ــی  ــە، عەقڵیــش بوون ــە، دەســتوریش مەنفیی کەاڵیەکــە، گەلیــش موڵکێکــی تایبەت

نییــە مەگــەر بــە شــێوە نــا عاقڵیەکــەی بێــت، شــکۆی نیشــتامنیش وەکــو مەتەڵێک 

وایــە!

ــی و  ــا ئەخالق ــیاقێکدا بەه ــە س ــە ل ــە ک ــە چۆن ــەو پاڵەوان ــێوەی ئ ــە ش   کەوات

ــی  ــێوەی پاڵەوانیەت ــران دەکات؟ ش ــراوان و وێ ــتیامنیەکان بەرف ــەوی و نیش مەعن

لــە ســەردەمی گەندەڵیــدا بریتییــە لــە بەرگریکــردن لــەو بەهــا و پێوانــە و 

ــەرک  ــە ئ ــە بەرگــری کــردن ل ــە، وات ــە گەندەڵیی ــە بەرهەڵســتکاری ل ــەی ک بنەمان

ــڵ  ــەروەری و عەق ــتگۆیی و دادپ ــتامنی و ڕاس ــکۆی نیش ــیاریەکان و ش و بەرپرس

ــراودەکات  ــتێکی دیاریک ــە ش ــری ل ــی بەرگ ــرە پاڵەوانیەت ــی. لێ ــازادی و جوان و ئ

لــە بەهــا و پێوانــەکان، کــە ڕەگ و ڕیشــەیەکی کۆنیــان هەیــە. ئەگــەر ســتەمکار 

ــەدا  ــەم حاڵەت ــتەمە، ل ــە س ــت ل ــەی هەبێ ــێ وێن ــی ب ــۆی ئەزموونێک ــو خ ــە نێ ل

بەرهەڵســتکاری ســتەم ناتوانێــت بەرگــری بــکات ئەگــەر ئەویــش هاوشــانی 

ســتەمکار ئەزموونێکــی باشــی نەبێــت لــە جەنگاندنــی ســتەمکاریدا. گوللـــەکانی 

ــش  ــتناهێنێتەوە، دوژمنی ــچ نیشــتامنێک بەدەس ــەروەر هی ــری دادپ ــلێامنی خات س

ــە دەکات. بەشــێوەیەکی پچــڕاو  ــەو بەهــا و پێوانان ــری ل ــەاڵم بەرگ ــت، ب نابەزێنێ

ــای  ــە وات ــرد، بەڵکــو بەرگــری ل ــی نەک ــر پاڵەوانیەت ــم: ســلێامنی خات ــم بڵێ دەتوان

پاڵەوانیەتــی کــرد، ئــەو تێکۆشــەرێکی نیشــتامنیە نــەک پاڵــەوان، چونکــە پاڵەوانــی 

ــە. ــی نیی ــاک بوون ت

بیرۆکــەی باومــان بەرامبــەر بــە پاڵــەوان، ئەوەیــە کــە وا دەردەکەوێــت پاڵــەوان 

تاکێکــە بەڕاســتی کارێکــی گــەورەی کــردوە. لێــرە دەپرســین: کێیــە ئــەو تاکــەی بــە 

عەبدولڕەحمان مونیف 


