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ئةمجارةکامةرانرةئوفءسؤرانئيسماعيلء
لةهؤَلنداوة خؤيان بةجانتاوة سيروان جةمال
لةرؤژي ئةَلماني، نوَينبرگي بةشاري کرد

ديکؤري  ليؤن)  (ڤيال  لةهؤَلي ٢٠٠٧/١١/١٠
شانيان لةجانتاکاني شانؤگةريةکةيان
(وَيرانة)يان شانؤگةري نمايشي دةرهَيناء
کةمن نية جانتايةک  ئةمة ديارة کردين.  بؤ
بةَلکو بکةم،  باسي سومبولَيک وةک لَيرةدا 
يةکَيکيان بوو، لةشاندا جانتايان بةهةقةت
وئةويديکةشيان شانؤگةريةکةبوو ديکؤري
بوو. ئةکتةر نمايشةکة هاورَيي بةدرَيژايي
لة کة  (وَيرانة) شانؤگةري جانتةيةوة لةم 
رةئووف کامةران  دةرهَيناني نووسينء 
هونةرمةند براي روناکي کاري خؤيء

دةستيپَيکرد. بوو، (سؤران)
رةمزةيةتء لةنَيوان شانؤگةريةکة
ئةکتةرء جوَلةي وَينةء دروستکردني
گةشتَيکي هارؤمؤنيةتيرؤناکيداهةَلدةسورا،
مَيژوويي يادةوةريي بةنَيو بوو دوورودرَيژ
نمايشة ئةم بينةراني ئَيمةي نَيزکماندا. دوورو
ئةکتةر کةسي بةرامبةر ئةکتةرية) (يةک
لةبيرچوونةوة کةلةنَيوان دةبوووينةوة،
رؤحء مةنفاي لةنَيوان وئامادةبووندا،
خؤي بَيبةزةيانةي ياري شوَيندا مةنفاي
بةجياواز کامةران دةقةي ئةم دةکرد.
قوَلي خةمَيکي ديکةي کارةکاني لةهةموو
پاَلةواني هةَلگرتبوو، لةخؤيدا بةکوردبووني
رةشيدة)ء ئةحمةد (نةوزاد ناوي دةقة ئةم
هةژدةساَل ماوةي مَيژوبووة، مامؤستاي
جانتايةکةوة بةخؤيء بووةء لةزينداندا
خؤي ماَلةوةيان دةرگاي  لةبةردةم
ولةزيندانةکاني بةجةستة ئازادة دةبينيتةوة،
بووة، رزگاري وئةشکةنجة داگيرکردن
دةبَيتةوة، ديکة زيندانَيکي بةرامبةر بةآلم
لةژَير ئازادي لةوآلتَيکدا ئازادية کةزينداني
لةتاوانکاري. جؤرَيکة ديسپؤتدا سَيبةرةکاني
هيالکدةبينةوة کةسَيکي بةرامبةر ئَيمة
خةريک بةژيانةوة  خؤي ئةوةندة کةچيتر 
هةَلدانةوةي خةريکي  هَيندةي بةقةد  ناکات،
کةسَيکة رابوردووة. ونبووةکاني الپةرة
چةند ئةوةي لةسةر رةبةق هةژدةساَلي
گوتؤتةوة کوردي مَيژوويي وانةيةکي
زينداني ئاژاوةدا تيرؤرء ناوي لةژَير
لةژياني ئةوةش  پَيش کةسَيکة دةکرَيت، 
کؤمةآليةتيةکانيدا پةيوةندية خؤيء کةسي
گَيژاوي لةنَيو دةوروبةري، لةگةأل هيالکة
نة خولدةخوات. گةورةدا ناتَيگةيشتنَيکي
دةوروبةري لة ونةئةوانةي هاوسةري
مَيژووة مامؤستاي کةئةو تَيدةگةن، لةوة
ببَيت ديکة، ناتوانَيت ببَيت بةشتَيکي وناتوانَيت
ببَيت بةيةکَيک ناتوانَيت بةشوفَيري تاکسي،

پابةست هةبووي کؤمةآليةتي مَيگةلي لة
لةسةر سوورة ئةو نةريتةباوةکان. بة
بةسةر ژيان مَيژوودا  لةگةأل تةنها ئةوةي 
دةبَيتة مَيژووة هةر لةدواجاريشدا  بةرَيتء
لةنَيو وسةرةونگومکردني ونکردن هؤي
شانؤگةري لة کةسَيتي (نةوزاد) زيندانةکاندا.
هةموو لةو تورةية کةسَيتييةکي (وَيرانةدا)
کة شار نَيو گوللةبارانةي تةقةو دةنگي
چي لةسةر چييةو لةسةر نازانَيت خؤشي
ماَلةکةيدا لةبةردةم هةَلگيرساوة. جةنگة ئةم
ديکة شةرَيکي جارَيکي ساَل لةدواي هةژدة ء
ئةمجارةيان دووبارة دةکاتةوة، کة خؤي تر
نييةء (نةوزاد) شةإي هةستدةکةين وا
لةنَيو تةنها مَيژوو مَيژووة. دةرةوةي لة
ماَلةکةيداية، لةبةردةم ئةودايةء جانتاکةي
زينداني بة لةمةوبةر ساأل ماَلةي هةژدة ئةو
کؤکرنةوةي کاتي ئَيستا بةجَيهشتبوو.
گةرانةوةية کاتي رابوردووة، پارچةکاني
وئةوةي کةونبووة ئةوةي کؤکردنةوةي بؤ
چاوةرَيي من لةوةداية سةير کةپةرتبووة.
دةرگاي لةبةردةم کليلةي ئةو دةکرد ئةوةم
توانايکردنةوةي بةدةستيةوة بوو، ماَلةکةيدا
لةو هةرگيز چــونکة نةبَيت، دةرگاکةي
بروايةدانةبوومکيلؤنيدةرگايةکهةژدةساَل
بةئاساني وئاوةها بمَينَيتةوة خؤي وةک
بةآلم(کامةران بتوانينئةودةرگايةبکةينةوة.
بةکردنةوةء سةرسامدةکات ئَيمة رةئووف)
ماَلةکةي بؤ نةوزاد ئاساني ناوةوةي چوونة
دةرگاي پَيمابَلَيت، ئةوةي هةروةک خؤي،
ماوةتةوةء خؤيدا لةشوَيني کوردي ماَلي
هةمان خؤيدان، شوَيني لةهةمان قفَلةکاني
هةية. کردنةوةي تواناي کؤنينةش کليلي
کورديية نمانيش ئةو دنيا کامةران دةيةوَيت
بةستووةء چةقي خؤيدا کةلةشوَيني بکات
خؤيدةدات. بةفؤرمةکاني دَيژة لةنةگؤريدا
بإؤء ساَل هةژدة بَلَيت:  دةيةوَيت  کامةران
دووربکةرةوة،کةهاتيتةوةدةتوانيتبةهةمان
خؤي بکةيتةوة کةکاتي هةمان دةرگا کليل،

بةجَيتهَيشتووة..
بة بةرامبةر (نةوزاد) ماَلةکةيدا لةژووري
بةتاَلييةک دةبَيتةوة،  گةورة بةتاَلييةکي 
خودي جووَلةي سؤزو پإ نمايشکرني لة
رؤحيية بةتاَليية بةو هةست بينةر ئةکتةردا،
هةموو بةسةر شانؤگةرييةکة کة دةکات
لة هةر پةرتيدةکاتةوة، رووبةرةکانيدا
کاري تاوةکو بيگرة ئةکتةرةوة جووَلةي
هارمؤنيةتي جةمال)و (سيراون ديکؤري
کةلةاليةن شانؤيةکة ودةقة رووناکي
ئيسماعيل) (سؤران  ئازيزمان هونةرمةندي 
(ئةکتةرء بةهةموويان دةکرا.. لةسةر کاري
بؤ کؤدةبوونةوة ديکؤر) رؤناکيء
لةنَيو کة رؤحي  بةتاآلييةکي نمايشکردني
پاَلخستووةو خؤي مَيژووماندا يادةوةريي
کؤمبيناسيؤنء لةرَيگةي چرکةساتةدا لةو
سَي ئةو سةرکةوتووانةي هاوئاهةنگي
هؤشمةندييةک، ئاستي سةر دَيتة رةگةزةوة
شؤکي کرد، تووشي شؤکَيک کةهةمووماني
دةالقة ئةو لةگةأل رووبةإووبةرووبوونةوة

راکَيشاوة. خؤي نةستماندا لةنَيو رؤحييةي
نمايشي شانؤگةرييةكة  پَيدةچَيت پةيامي
خؤيدا لةخودي رؤحيةي بةتاآلية ئةو
کةسي ئةزموني کةچةندة هةَلگرتبَيت،
بةتاآلية لةو  تةعبيرن ئةوةندةش نةوزادن، 
مَيژوويي بةدرَيژايي کوري ئةقَلي رؤحيةي

دةناَلَينَيت. پَيوةي
ساردوسرةي ماَلة ئةم بةتاآلکاني لةژوورة
ديکة دةنگَيکي هيچ دوورةماندا موسافيرة
تةقةء دةسترَيژء ئةو جگةلةدةنگي نية،
لةزيندة ئةکتةر جارجارة نةبَيت، گوللةبارانة
دةهَينَيتةوة، وةئاگا مةنالؤگةکاني خةونء
چاوةرَيي نةوزاد مةنلؤگَيکدا، هةموو لةنَيوان
بؤچي کةنازانَيت شةرةية ئةم کؤتايي
ئةم لةدةرةوةي کَيهاية هةَلگيرساوةء
دةبَيت ديارة دةکوژرَيت. شارةدا لةم ماَلةء
هةية دةرگامان نة کة بکةم بةوة ئاماژة
بةديکؤر، هةية ژووريشمان نة بةديکؤرء
دةداتَي هةستةمان ئةو ئةکتةرة ئةوة بةآلم
ئةو بووني دةکات، دروست شوَين بةشوَينء
بووني بة هةستةمان ئةو هةميشة جانتايةش
وچوارچَيوةي وةهمي ديکة شوَيني وةهمي
لةنَيواندا ئةکتةر کة پَيدةبةخشَيت ديکة

هةَلدةسوإَيت.
وةک مَيژوو بؤ دةگةرَيتةوة کامةران
ئينديڤيدوالي، فةرديء لةپَيکهاتةي بةشَيک
لةگةَل سةماکردن  بؤ حةزَيک وةک  نةک
ئةکتةرَيکة لةسةر تاکة کؤمةآليةتي، مَيگةلي
کةنةخشةي دةجوَلَيت رةش رووبةرَيکي
مرؤڤَيکة، تاکة لةشَيوةي  بةآلم  کوردستانة 
بةشي لة سوورء رووناکيي لةپشتيةوة
راستءچةپةوةپةإؤيهةَلواسراوبةتةنافةوة
دةچن کةوَلکراو مرؤڤي پَيستي لةکؤمةَلَيک
رةشةبادا رةحمةتي لةژَير تةنافانةوة بةم
ئةم لةنَيو ئةکتةر شؤربووبَيتنةوة. بةهيالکي
يادةوةريء دةجووَلَيتء سةيرةدا ديکؤرة
نمايشدةکات. خؤي هيالکي هاوارء  خةمء
بةتاَلةکاندا ژوورة  لةنَيو نةوزاد  چيرؤکي
مَيژوويةکي بةنَيو نيية گةإان چيرؤکي
زينداني ساأل هةژدة کةبةهؤيةوة  گةورةدا 
مَيژووي بةدووي گةإانة بةَلکو کراوة،
وا ئةو کة خؤي، خَيزانةکةي بةجَيماوي
ئةو هةموو ديکة تؤزَيکي دةکات مةزندة
ئاشکرادةبَيت، بؤ نةزانراوةي مَيژووة
کچةکةي (کوردؤ)ء  کوإةکةي مَيژووي 
وةک هةر بةآلم هاوسةرةکةي. (مهاباد)ء
ئاوةها بکات، (گؤدؤ) چاوةإواني ئةوةي
دةخاتة هةموومان کامةران يانة (بيکَيت) زؤر
جارَيکيش هةموو  ئةوانةوة، چاوةرواني 
ئةوان هات، کؤتايي شةرة کةئةم : دةَلَيت
بؤ مناَلةکانمان دَينةوة.. ئةوان دَينةوة..بةَلَى

نةهاتنةوة!!
، نية کةس دةنگي نيةء ديار کةس
کةس نةبَيت، خؤي (نةوزاد) جگةلةهاواري
لَيي ساَل هةژدة کةئةو ماَلَيک، بؤ نايةتةوة
ء چاوةراوني چاوةروانيء بووة. دوور
ئةم کة قوَلةية هةستة ئةو چاوةرواني،
دةکاتةوة. درَيژي  رؤحماندا لة  نمايشة

کؤتايي سامناکي ترسناکء چاوةإوانييةکي
رادةي دةگاتة تاوةکو شتَيک، هةموو بة هاتنة
دَينةوة ئةوان نة خنکان. توندبوونء هةناسة
کؤکردنةوةي تواناي نةئةميش ماَلةوةء
ئَيمة هةية. خؤي کةسي مَيژووي پارچةکاني
مرؤڤي شکاني  تَيکوپَيک بةئاساني ئاوةها 
مَيژوويةکاندا، لةنَيوان دةبينين کوردي
ومَيژووي گشتي مَيژوويي جوَلةي لةنَيوان
هةموومانةء خؤيدا. (نةوزاد) وکةسي خَيزاني
هةقيقةتة ئةم  ئةمة نةوزادين، هةموومشان 
( رةئووف (کامةران کة  بَيبةزةية ساردء

جَييدةهَلَيت. تَيماندا
نةوزاددواي ئةوةيلةهةمووئةم چاوةروانية
هةَلدانةوةي دةکةوَيتة دةبَيت. بَيزار
دؤکؤمَينتةکانينَيوماَلةجَيهَلراوءچؤَلةکةيدا،
(کوردؤ)ى کوإي کة دةردةکةوَيت ئةوةي بؤ
ئةدةبياتدا لةهةموو  کورةي ئةو  مردووة،
نةبَيت، ماتماتيک  تةنها باشة، نمرةکاني 
هؤکارَيکة باوکي نةوزادي بةراي ئةوةش
(هةموو گووتةني:  کامةران ئةوةي  بؤ
بکات). ساختةچي دةستخةرؤي سياسيةکي

نمايشي شانؤگةريةدا  لةم کامةران 
ماندووي هيالکء ئَيجگار رؤحَيکي 
بةدةست ماندوو رؤحَيک دةکرد،
مَيژوو مةنفاکاني نيشتمانء مةنفاکاني
ئاينء نةريتء کؤمةَلگةء مةنفاکاني و
چةقي شانؤگةرييةدا لةم ئةکتةر دةسةآلت.
بوو ئةکتةر هَيزي پَيکدةهَينا، کارةکةي
گريانء چاوةروانيکردنء هةموو کةئةم
لةفةزايةکي هةناسکةبرَيکيةي هيالکي
مردنء جةنگء بةخوَينء سيخناخ فراواني
هَيزي ئةوة نمايشدةکرد. چاوةروانيکردني
کةهَيزي بوو ديکؤر رؤناکيء ئةکتةرء
نةک شانؤگةرييةکة، بةدةقي دابوو
ئةکتةر ئةوة لةدواجاريشدا بةپَيچةوانةوة.
بةجَيماني چيرؤکي کةبةجانتايةکةوة بوو
بةجَيمانمان دةگَيرايةوة، هةمووان بؤ
لةنَيو چةقبةستمان ، خؤماندا رؤحي لةنَيو
لةنَيو بةجَيمانمان مَيژوودا، بونةوةي دوبارة
مةحکوم بونةوةرَيک  چةند وةک خؤماندا 
مةنفا جاناتاکاني راکَيشاني بةقةدةري بين

خؤماندا. بةدووي
هونةرمةندانة ئةم کاري گةشاوةترين
لةشانؤگةري سيروان) وسؤرانء (کامةران
شانؤکةيان هةموو ئةوةبوو، (وَيرانةدا)
لةم جانتاکانيانةوة، نَيو خستبووة
خؤياندا لةگةَل ئةويديکة بؤ مةنفا سنوري
لةنَيو جانتاکةيانةوة هةَليانگرتبوو، شانؤيان
هةر برديانةوة. خؤشياندا لةگةَل دةرهَيناء
هةَلگيراء ئةوةي هةموو شتَيکي جوآلء وةک
هةبَيت ئةوةي تواناي بؤلَيدارو دةست
شانؤيةک شانؤ،  بؤ رووبةرَيک بة  ببَيت
بةروودا گةورةکانيشي هؤَلة دةرگاي گةر
لةجانتايةکيشةوة لةنَيو دةتوانَيت دابخرَيت،

دةستپَيبکات. خؤي نمايشي
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