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و دكتؤر نَيوان ”ديالؤطَيكى يةكةم بةشى
ضةكدارة“ سَى

حكومةتة اليةنطرى كة دكتؤرَيك ”
كضةكةيدا كوِرو لةطةَل  كَيَلطةيةكدا  لة
ضةكدارة لةو  زؤر دكتؤر دةذين، (نينا)دا 
خواردوو ذةهر ئةنقةست بة شؤِرشَيطِرانةى
كةوتونتة بةبريندارى كة كوشتوة، كردووةو

ضارةسةر“ بؤ دةستى ذَير
ضةكدارى ضوار درةنطدا، ”لةئَيوارةيةكى
كوشتنى بؤ دَين شؤِرشطَير ضةثى طروثَيكى
برايةكى لةضةكدارةكان، يةكَيك كة دكتؤر،

كوذراوة. دكتؤر بةدةستى
كوِرةكةى و دكتؤر كورت، شةِرَيكى ثاش
(نينا) بضكؤالنةكةشى كضة و دةكوذرَيت

دةبَيت. رزطارى بوةوة شارد كةخؤى
و نينا بةردةوامى ديالؤطى دووةم“ بةشى

َتيتوية
بووة رزطارى شةوة ئةو كة كضةى ئةو
دةبرَيتة سوراَيكةوة ئةسث بةهؤى (نينا)
و دةيدؤِرَينَى قوماردا لة ثاشان و خؤى ماَلى

سَى منداَل. دةبَيتة خاوةنى
ثاش و طةورةبوونى ثاش كضة ئةو
ضةثةكة، طروثة شؤِرشى سةركةوتنى
سَى ئــةو ضارةنوسى دواى دةكةوَيتة
سةرةتا بؤية كوشتوة، باوكيان ضةكدارةى
دةكوذرَيت كوشت كةباوكى (سالنياس)
طؤِرى) (ئَيل  دووةم ضةكدارى ثاشان  و
بةدواى دةطةِرَيت بــةردةوام و دةكوذَيت
ضارةنوس بــةآلم دا، سَييةم ضةكدارى
دةبنة ثيالرؤ) (تيَتؤ= لةجياتى سةرئةنجام

مَيرد» و ذن دَلدارو
*   *   *

بطةيت، كة بةدذةكةت نيية لةوة جوانتر شتَيك هيض ”
دةدؤزيَتةوة“ ثَى خؤت ئةويش هةر ضونكة

مستخانمى ئةحالم
لةوةى جطة  خوَين) (بةبَى رؤمانى 
دةخاتةِروو بؤ رووداوَيكمان لةسةرةتادا
دةستثَيدةكات، كوشتنى  بةتراذيدياى  كة
رةوا كوشتنى بةضةمكى تؤَلة، كلتورى بة
عةدالةت و  يةكسانى بةديهَينانى لةثَيناو 
طروثة كة ثَيوةرانةى بةو خؤشطوزةرانى و
و رَيكخراوة ئؤثؤزسيؤنةكان ماركسى و ضةث

ثَيكردووة. كاريان
ديالؤطَيكى رؤمانةدا ئةم يةكةمى لةبةشى
(مانؤيل دكتؤر لةنَيوان مةترسى ثِر سادةو
ضةكدارى سَى  بةحكومةتةو  سةر  كة  رؤكا)

دةستثَيدةكات. ماركسى طروثَيكى
ضةندين حكومةتدا، لةثَيناو دكتؤر
خــواردوو ذةهر طروثةى ئةم ضةكدارى
برايةكى لةكوذراوةكان كةيةكَيك كردووة،

براى بؤية هةر  ضةكدارانةية، لةم  يةكَيك
دةَلَى“ دكتؤر بة (ساليناس)ة كة كوذراوة
يةكةمجار كردووة، تةقةم دووجار تائَيستا
كةبرا جار  دووهةم ئاسمانداو بة شةوَيك 
لةخةستخانةكةى كوشت  شؤِرشطَيرةكةمم 
سَييةمين جارو بيكةمة دةمةوَيت بةآلم تؤدا،

بكوذم...!“ تؤش
بةآلم سادةية هةرةضةندة ديالؤطة ئةم
و مَيذووى سياسيى لةوة، حةقيقةتَيكة جيا
و داطيركةرةكان دةوَلةتة نَيوان تراذيدياى ثِر
سياسية رَيكخراوة و طروث و تؤتاليتاريةكان
لةذَير دةطَيرَيتةوة، بؤ ئؤثؤزسيؤنةكانمان

حةق و عةدالةت و شؤِرشدا. ناوى
جوانى هيضى مانادا كورترين لة جةنط
بَى و كوشتن لة جطة نايةت، بةرهةم لَى
ناوى لةذَير هةرضةندة جوانيةكان. ماناكردنى
بؤية هةر مافدابَيت، و عةدالةت و ئازادى
رؤمانةكة نوسةرى باريكؤ)ى (ئةليساندرؤ
بةخؤشةويستى، دةسثَيرَيت رؤمانةكة كؤتايى
تؤَلةكردنةوةى بة ضيرؤكةكة طَيِرانةوةى

دَيت. كؤتايى لةجةنط خؤشةويستى
رؤمانةكةدا، بةردةوامى ديالؤطى لةناو
ونةو رؤمانةكة كؤتايى ساتى تا شتَيك تاكة
و خؤشةويستى و عشق بوونى نيية وجودى
نوسةر كة ئةوةنيية ماناى طةرضى ئةوينة،
ضةمكى و بخوَلقَينَيت  فةزاية ئةم نايةوَيت 
بةروداوةكان تَيكةَل خؤشةويستى و عشق

بكات.
كوشتارة شةِرو فةزاى جةنط و ئةو نةخَير
جةنط بؤتة شةِرو وآلتداو بةسةر كَيشاوة باَلى
رؤمانة، ئةم  ناو حيكايةتةكانى هةمووشت. 
بةتايبةت و بةشةريةت مَيذووى بؤ رةنطة
لة ثِريةتى كة  رؤمانةكة يةكةمى  بةشى
جةنط نموونةى تراذيديا بةرهةمهَينةرةكانى
حكومةتةو كةثياوى رؤكا) (مانوَيل دكتؤر
ذةهرى بوةو شؤِرشطَيرةكان  ضةكدارة  دذى
بيانكوذَيت، ئةوةى بؤ بريندارةكان، داوةتة

نامؤنيية.
رذَيم هاوكارانى  دكتؤرو مناَلى كوشتنى 

نامؤنية. و
شؤِرشى خــودى بزانين ئــةوةش  طةر 
بونيادى تؤَلةو ثارتيزانانة لةسةر ضةكدارى و
جَيطايةك و بونياد دةنرَيت. كوشتار و جةنط
رةوشة ئةو رةتكردنةوةى و جوانى بونى بؤ
هةندَى ضيرؤكةكةدا لةناو ناهَيَلَيتةوة،
هةست يةكسةر  دةبينى دةستةواذة طوتةو 
ئؤثؤزسيؤنةكانة رَيكخراوة هى ئةمة دةكةى
دةتنَيرم دةَلَين“ ٢٩دا لةالثةِرة لةمبارةيةوة
الثةِرة لةهةمان يان زؤَل“  هةى دؤزةخ، بؤ
ضى دةيةوَيت قةحبةية كوِرى ئةم دةَلَى“

دكتؤرة-“ مةبةست ديارة - بكات
خودى هى  كلتورة  ئــةم ضى ئةطةر
خودى ديكتاتؤريةكانةو سياسية سيستمة
سيستمةن ئةم ناو زادةى كة طروثةكانيش
و دةيَلَينةوة، دةكةن شتةكان كؤثى زؤربةى
ساَل سَى ــَى“ دةَل ضةكدار طــؤِرى) (ئَيَل
بةخنكاوى ذنــةكــةم  بينيم ــةر ــةوةوةب ل
تاشراوةو سةريان كضةكانيشم هةَلواسرابوو،

لةخوَينداية“ رانيان
ئاسايي كةسى بةسةرهاتة  ئةم  بَيطومان
دةبَيتة طؤِر تَيَل هةربؤية ناهَينَيت، بةرهةم
كؤتايى ديالؤط لة وةكو و ضةكدارَيك
من دةَلــَى“  (١٠٦) لةالثةِرة رؤمانةكةشدا
شةِرمان دةبواية نيم، ثةشيمان لةهيض

كردايةو كردمان“
ئَيمة ــَى دةَل (١٠٠)دا لــةالثــةِرة يان
ئَيمة بوين...تادةَلَى“ ناوجةنط جةنطاوةرى
باشتر دونيايةكى هَينانةدى بة باوةِرمان

هةبوو“
وتراوة زؤرجار نوسةران بة ”سةبارةت
تَيطةيشت لةدونيا كاتَى هةمنطواى
رؤذةى ئةو  حةالج ضيية، دةريا كةزانى
هةَلة و لةنةفرةت بؤدلَير ناسى، خواى

تَيطةيشت“
باريكؤ“ ئةليساندرؤ  بَلَيم“ دةمةوَيت 
خؤشةويستى نهَينيةكانى ئةوكات
تَيطةيشت“ لةجةنط كة ــةوة، دؤزي

تؤَلةو لةناو  جةنطدا  دَلى لةناو  هةربؤية 
دةكاتة خؤشةويستى و عشق كوشتاردا
و رق نَيوان كوذراو، بكوذو نَيوان رايةَلةى

داهاتوو“ و رابردوو نَيوان تؤَلة،
ثاشماوةكانى سِرينةوةى بؤ هةوَلدان
بدةن ديقةت تؤَلة،  كينةو و  رق و جةنط
برايةكى رؤمانةكةدا ناو (٤٣)ى لةالثةِرة
دةست كةوتؤتة بةبريندارى كة (ساليناس)
كاتَيك دكتؤرة نةخؤشخانةى لةو و حكومةت
رزطار دةضن بؤ هاوِرَى و طروثَيكى ساليناس
ساليناس بة كةبريندارة براكةى بونيان،
لةالثةِرة ساليناس بمكوذة، تكاية دةَلَى“
كردة دةمانضةكةم لوولةى دةَلَى“ (٤٦)دا

كوشتم“ لَيكردو تةقةم و براكةم ناوضاوانى
دكتؤر بة ساليناس (٤٨)دا الثةِرة لة تا

كوشت“ ئةوانت تؤ بةَلَى دةَلَى“
(٣٠٠)كيلؤمةترم دةَلَى“ ثَى ساليناس بؤية
دةتكوذم، دةتكوذم، تؤ، الى بطةينة تا بِريوة

دةتكوذم...
دذوارة بةكوشتنى دؤخة سةرئةنجام ئةم
و دَيت كؤتايى  بضكؤلةكةى كوِرة و  دكتؤر
بةكوشتنى شةِرةكةش  كؤتايى تةقةى  دوا

دَيت“. كؤتايى تر مرؤظَيكى
نيية زةحمةتر لةوة دةَلَى“  نوسةرَيك ”
بكةيت نوسين بة دةست  تةمةنَيكدا  كةلة
بوبَيتةوة“ شت  هةموو لةوتنى تَيدا  خةَلك
بةو (باريكؤ) بؤ بَيت راست ئةمة رةنطة
دةنوسَيت هَيَلَييك لةسةر ئةو دةليلةى
خؤى. ثَيش نوسراوةكانى لة جياواز تازةيةو

نوسينةكانى بؤ ئَيمة ناسينى طةرضى
نوسينةكانى خودى بةآلم تازةية، باريكؤ

نيية. مَيذينة لة باريكؤش
طرنطةكانى خاَلة لة يةكَيك رةنطة
بَيت، جوانةكانى  ضنينة باريكؤ نوسينى 
كوذران، كوِرةكةى دكتؤرو ئةوةى ثاش
يةكَيك شاردبووةو خؤى كة كضى نيناى
و نةيكوشت بةآلم بينيشى، لةضةكدارةكان
رؤذ سَى ثاش خانوةكةشيان، سوتانى ثاش

دةِروات. و سوار نينا دةبات ئةسث كابراي
هةتيوخانةيةك دةضَيتة نينا كاتةى ئةو تا
دواتريش هةَليدةطرَيتةوة، ثياوَيك ثاشان و
بةناوى بةثياوَيك دةدؤِرَينَيت لةقوماردا
لَى ــوِرى ك ســَى ــةوةى (كــؤنــت) ثــاش ئ
بة دةيكات و دةطؤِرَيت ناوةكةى و دةبَى

(دؤناسؤل).
(٥٢) ثاش رؤمانةكة دووةمــى بةشى
ديالؤطَيكى ــاَل (٥٢)س ثاش بةَلَى  ساَل، 
كةكاتى ضةكدار (تيتؤ)ى لةنَيوان سةير
(نينا)دا، لةطةَل نةكوشت (نينا)ى خؤى

دةستثَيدةكات.
سةرنجمان طرنط شتَيكى بةشةدا لةم

رادةكَيشَى،
بَى تراذيديا ئــةو ئةويش

ثةيِرةو كؤمةَلطادا لة  ذن كةدذى وَينةية
رؤمانةكةشدا لــةنــاوخــوى و ــت ــرَي دةك

هةية. رةنطدانةوة
رؤمانةكةدا، لةناو ذنة رةمزى كة (نينا)
ناديارة، ضارةنوسى لــةســةرةتــاوة هــةر 
دواتريش و هةتيوخانة دةبرَيتة ثاشانيش
جيا خؤى، الى دةيباتة تؤريية رَيكاردؤ 
سَيكسى دةستدرَيذى دةيةوَيت لةوةى
(١١)ساَلة، تةمةنى هَيشتا كة نينا سةر بكاتة
و دةيدؤرَينَيت قوماردا  لة  شةوَيك دواتر
كؤنتى مردنى ثاش  (كؤنت) بة  ديفرؤشَيت
و لةسةروةت بةريكردن بَى بؤ مَيردى،
شَيت بةناوى خزمةكانى مَيردةكةى سامانى

ئةكةن. دةرى
باريكؤ، دةستى لةسةر دواجــار بةآلم
رؤمانةكةو سةرةكى  ثاَلةوانى دةبَيتة  ذن
كارةكتةرى دةبَيتة ذن  رةمزى وةكو نينا
ثَيشنيارى و  لَيبوردن  و  عشق  سةرةكى
جةنط كلتورى سِرينةوةى و خؤشةويستى
خؤشطوزةرانى، و سَيكس و عشق كوشتار و
جارَيك ذن زؤر بةوردى رؤَلى باريكؤ بةآلم
بةخشندة وةكو جارَيك غةدرلَيكراو وةكو

باسدةكات.
هةردووال دووةمدا  لةبةشى جيالةوةش 
و هةم (نينا-دؤناسؤل)دان (تيتؤ-ثيدرؤ) هةم
ئةمةش و دةنَيي حةقيقةتةكاندا بةطشت

طةورةيةية.
ديالؤطى تر جارَيكى  (١٠٠)دا لةالثةِرة

و نينا دةستثَيدةكات. تيتؤ نَيوان
بينيت خؤت ضاوى بة خؤت دةَلَى“ -نينا

وادةبَيت...؟ شتى ضؤن دةكوذرَى براكةم
باوةِرمان بوين، سةرباز ئَيمة دةَلَى“ -تيتؤ
لةهيض من هةبوو، باشتر بةدونيايةكى

نيم“ ثةشيمان
جارَيكى (حةوا) وةكو (نينا) سةرئةنجام
و خوايى  و زةمينى  نةريتى دابء  لة تر 
هةموو دةيةوَيت و دةبَى ياخى ئاسمانيةكان
بسِرَيتةوةو تؤَلة  و جةنط ئاسةوارةكانى 
بكات، نامةنتق ياخيبونَيكى سةركردايةتى
دةكةى حةز دةَلــَى“ بةتيتؤ دواجار بؤية
قسةية ئــةم بكةين“ ـــدارى دَل ثَيكةوة
ضةكدارةكان شؤِرشةى ئةو دذى شؤِرشَيكة
بةخشى ئيلهام كوشتنى كة حكومةت، و
عشق و سَيكس و ماض لةسةر  ئةمجارة بووة،
هةيشة بؤ و ئيلهام  دةبَيتة خؤشةويستى  و

دةبن. عشقدا لةباوةشى ثَيكةوة
(بةبَى لةثَيشةوة دةِرذَى (خوَين)َيك
(خوَين)َيك نةك دَيت، كؤتايى خوَين)

ترسنؤكانة. لةثشتةوةو
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