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  یی وه ته زمان و ئاسایشی نه
  

  
 نیگار نادر 

  
 و  وره  شۆڕشگری گه آانی زمانی آورد پوستیان به شۆرشه
ی نویان  خشه  نهآانی زمان شواز و ره نگه  و سه یه زانا هه
  ون پده

  
ــهســونو ــه وه ین و بوآردن ــه رك و لپرســراویه  ئ ــی ئ ــهیقخال تك   و ی
 ر سـهور نو سـه لـه  بۆیـه ،  لـهیـه هـه ۆیان ی خ وره القی گرنگ و گهخ ندین آۆدی ئه  چهآیان ریه هه

نـگ   تفـه انهسـتد آـو ده م وه ـه  قـه سـت دانـه ڕایـی مـن ده بـه. زن یانبه نه بیانپارزێ و  پویسته
آوژێ یا خۆی  كی پده ب یا خه وشت نه  ویژدان ڕه ك به ر مرۆڤ زۆر ووریاو زیره گه  ئه ،هایه وه

  ..ن یه گه ر ده سهونبیرو نو  زمان و ناوی ڕوشه ر به ره ترین زه وره  و  گهآوژێ پده
ك دا  یــه  پرۆســه و بــه  آاركــه ژیــانی آــوردای ئــستایی  و قۆناخــه  لــه وه ســین وبوآردنــهونــو
ر ئـسقان  تـا سـه خالقـی قـووڵ و تكشكانكی ئه آرێ  پی بژین پشلكردن و  ده آا آه رده گوزه
م  سـت و ده  ده یـه  ئامـاده یـه ر هـه آا، نوسـه  ده شبینی و نائومدی  ڕهووشیمروڤ تو   ره مھنه خه
ی بناسـرێ و نـاوو  وه نھـا بـۆ ئـه تـهنـسیپك تكبـشكن  مـوو پـره ربدا وهه موو پرسك وه هه له

  .تك ر بابه سه خۆی ببین لهی  ونه
  
وڕۆ  ی  ئـه یـه وه  بوآردنـهسـین ووون  و جـۆره ی زۆری ئـه  زۆربـه رنجك لـه موومان سه ب هه ده
چـۆن   آـوو مۆدیلكـه  وه ین آه  بدهبینرێ  دا دهیری گه ی و رۆژنامهیی وسیاسینبیر یی ڕۆشه آایه له

ی زۆر  وه بـ ئـه سـتی بـدات بـه یبـ و ده سك هـه ر آه ب هه  مۆدلك و ده فۆن بۆته له مۆبل ته
ی  و مانایـه بـه تكـی پیبگـرێ، رپرسـیاریه ـك یـا بـهور  ده وه هۆیـه گرنگ  ب بۆ ژیانی و یا بـه

سی  رامی آه بۆ مهشن و  م بوه ه زاجی خۆی قه یف و مه  آه به ب و ر بی نوسه سك ده موو آه هه
و گۆڤـاردا  یان سـایت و رۆژنامـه ده رۆژی له ها روه ستیار بن،هه تی هه بابه ناو ژیان و ست له ده

   نیـه و مانایـه م بـه و رایـه ن ئـه تمـه حه(بینینن   ده خنه ناوی وتارو ڕه ی گشتی به ی قسه وه نوسینه
   بداتـهسـت سك ده ر آه  هه  چونكه یه ههی  قینه  ڕاستهوسینی خولیای نو م آه كهبسك بریندار  آه
 و یهی گـشت تـه هحاـو  آو ئه وه ما نه  بنه سینی بهورامی نو مه  ل به  شانازیه ونكه م بۆ من خه ه قه
  . )یه ورۆ هه ی ئه ریه وسهو ن و دابارینه ئه
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    دایه لوتكه وڕۆ له ری ئه خالقیاتی نوسه  پشیلكردنی ئهموومان بزانین ب هه  ده

ــه ــه ر هــه  نووســه چونك ــه ی ــهڵ نوســینی آتبــك گــه  ل ــا وتارــك ب چــ لــ  پــاش  هــیالك ده  ی
ــه ــه ی ده وه بوآردن ــ زۆر ب ــاوه بین ــانایی ن ــه س ــی بۆچون ــانی رۆآ ــار ده آ ــا زۆر ج ــته ی و  واژه س

  ی ئامـاژه وه بـ ئـه  بـه وه بینتـه  تـردا دهسـكی تی آـه ناو وتارك و بابه نی خۆی لهآا گرافه ره په
زمـوونی  نووسـ آۆـك زانیـاری و ئـه  ده نجـا سـاه پـه  یه ر هه  نووسه!آانی بكرێ ر چاوه سه به
ر  وێ و هـه آـه آـان ده وه زگـایی چـاپ و بوآردنـه  ده مـی لـه رهـه  ساڵ و دووسـاڵ بـه  ل به یه هه

مـی  رهه  لشاو به مان آاتیشدا به هه ی پنادرێ و له زراوانه زگاو دامه و ده  ژۆری ئه رگایی چوونه
  .رژرن ده آاندا هه  آتب فرۆشیه پوپوچ و بازاڕی له

  
یبینین  ورۆ ده  گرتن ئه خنه  و ڕهسینوی و نوینبیر  ڕۆشه  آایه ی له ری و تكچرژانه روبه و بسه ئه

 و   سیاسـیه یـهر روبـه و تكچرژان و بسه  به یه وخۆیی هه آی ڕاسته ندیه یوه ین په آه ستی پده و هه
 ،تـی آیـه ره ی سـه رهاویـشته یش دهینبیـر ی ڕۆشـه آایـه  و نیوه یی ژیانی آوردی دا ته ایدولۆژیهئ

 ئـازادی  وناودروشـمی دیموآراسـی و ئـازادی پۆل  بـه شه  رین و ئازادی آورد به  پاش ڕاپه چونكه
ت و  نی دیپلۆماتیـهو بوب  ، به  باس آردنیان نیه ج  لره ش آه یكهزۆر بواری د ری گه رۆژنامه
ش پـا لـه ، دا ت و گـرووپ و  دیـارده گ هاویـشتنی زۆر بابـه  ره ی بـه آـادیمی ڕگـه آی ئه بنامایه

و  بـوونی  وه لۆژیا آرده آنه بۆ ته شی له آی  باوه مه ره پۆل و هه  شهمان هه ئازادآردنی عراقیش به
  .ك ب هچ رسا و یاسایه وت به و آه بره  به وه  بوآردنهلكترۆنی نوسین و ی ئه رۆژنامه

  
ون لـ ونـدین آتبـی چـاپكرد چـه و بـه خـشیوه سـین بـهو نو موو ژیانی خۆی به  هه یه ر هه سهونو

نجـك  یـاڵ و رویـایی گـه  خـه  بۆتـه یی مۆبایلك  هنده!یهییل ناسراو نیی ئامركی مۆبا هنده
و   یـه  هـه لۆژیه آنه  ته پۆله و شه موو وتانی دونیادا ئه  هه  له راسته! ت بۆی  بابه بۆته آتبك نه

نبیـری و  نجـان پاشـخانكی رۆشـه یی زۆری گـه مان آاتدا زۆربه هه  ل له نه ش هه مان دیاریده هه
  .بین ده رچوونی نوترین رۆمان و داهنانی ئه و  ئاگاداری ده یه ی هه وه خوندنه

  
  

 و  وه هنگی قووڵ ناهاوێ و نوێ نابتـ رهه آی فه لوپۆیه و په  وهوزمانكی مانددا  و قۆناخه  لهزمان
و  گـونجنی بـه آـا و خـۆ ده آـان ڕـده سـی  گروپـه آـه نـدی تاآـه وه رژه ڵ به گه و له  ستوه قی به چه

ڵ  گـه نـدی خـۆی پاراسـتب ده ت مـه و تایبـه  یی تر پیناسه باتر و نموونه  هینیی زمانك  مانایه
  .شنرن وه ورۆ ده ی ئه رچوانهبا  له و زمانه ئه
  



 

www.dengekan.com 
7/6/2007 

     
و  آـو ئـه  وهرچوو زمانی پـیس سه  جگیر بوونی زمانی به ڕگا دان به راپی به  خه شانی زمان به وه

  هبنـ  ده ونفرۆشـر ژار ده كی هـه  خه  به  رۆژانه  وایه آه وانهورچ سه و به ر كسپایه ئ نیه مه خوارده
  هو پرسـ مـوو ئـه لـ هـه! وه  ناپرسـتهانآانیـ  قوربانیـه س لـه هۆی ژاراوی بـوون و مـردن و آـه

  .رن په رماندا تده سه رناگیرن و به ند وه هه  به رانه ته خه
 ئاسایـشی )ومـی منـی قـه  ئـه ( بـه یـه ندی گرنگ و قوی هه یوه  زمان په مومان بزانیین آه ب هه ده
مـان   زمـانیش هـهیـی وه ته آانی ئاسایشی نه ته  بابه  له هآ یهنی مه هۆن خواردك چ روه یی هه وه ته نه

  یی یه وه ته رآكی نه ی و پارزگاری ل آردنی  ئه وه ون و لپرسینهودوا داچ و به  یه ی ههر آاریگه
آـانی  ره نگـه سـه  بـاآوری آوردوسـتان لـه  تائـستا لـه آو آورد آه آی وه یه وه ته ت بۆ نه تایبه به

  .وامه رده زماندا شوڕش به
  
ری خـۆی   جـی و آاریگـه وهو هات یه وه ته و نه هر ئ سه یی به  روحیه موو تكشكانه و هه ها ئه روه هه
  ڕایی من بزاوتنی زمان به  به چونكه ،ادیبی و تكشكاندن ده ر زمانی ئه سه  به جھشتوه و به  بوه هه
مای  ند مینك له چه  یه وه آو ئه و وه  و زمانه  هۆی تكشكانی ئه بته وه ده  ب لپرسینه و به  ه هه

  .خۆدا بچنی
آانمـان  آی دی و زمانه یه وه ته ر نه آو هه بی وه تمان بۆ زمان هه ی تایبه وه  خوندنه ب  ده  ۆیهب له

  .تی زمان  یین بۆدارژتنی سیاسه وده  ههو وه ینه لیك جودا بكه
ك زمـانی پـ  یـه وه تـه ر نـه گـه  ئـه چونكـهآان دا عریفیه نبیری و مه  سیاسی و رۆشه موو آایه هه له
  .پارزرێ تی پ ده وه  چۆن دهپارزرێ نه
  
ر  بـوونی هـه وتن و تۆآمه ر بوارك و یا بۆ بتر پشكه بونی هه  تۆآمه  له آه یه تهشهاور  ده خنه ڕه

  خنـه ، ره یـه و آایـه  بۆ زیندوو راگرتن و پاراستنی ئـه آانی ژیان و ئامرازكیشه آایه ك له یه آایه
سـت بـۆ بردنـی  بـ ده و ده یـه ی هـه خـۆ ت بـه رازی تایبهو سنورو ئام سته ره  آه زانست وشیوازو

   .یربكرێ سهك رآ آو ئه وه
  
نـدی  یـوه و په  یران دایه  قه  بۆخۆی ئستا لهبینینن زمان وانی بھزرین ده ی زمانه خنه  ره ر له گه ئه
  ..رێ په نبیری آورد پیدا تده  رۆشه  آه یه هه  و قۆناخه به
ـدانی  ك پداهـه نـده  هـه  لـه ی زۆری جگـه یبینین زۆربه بی ده ده ی ئه خنه هناوی ر ی ئستا به وه ئه

  ! هی نیترب هیچی  حیزبی یا تكشكانی رووحی نه
یـان وتـاری پـ  ده  آـ باسـی داآـا؟ بـه وه  بكرتـه وو و بـ سـرێونـد رۆمـانی بـاش بنو نا چـه ده

  ر رۆژانه گه ب، ل ئه  نه قینه ری راسته خونهند  چه  ب له؟ وه یخونته  آ ده وسرێورۆك بن ناوه
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نـدی بـۆ  وه رژه ری به وسهوندك ن  بوانی ڕكالم بۆ هه ندك رۆژنامه ی هه ڕه ر سایت و الپه سه له
نگـی  نگـاوره  ره ۆن بـهفـ له  مۆبل ته آۆمپانیاوآو ڕكالمی تیان وه و بابه  آرێ و ونه رۆیشتوو ده

   آوردوسـتان و لـه  لـه نـه  هـه ری دانـسقه ندین نوسـه یدا چه مه دهو ێ لهشنر وه دهو  وه هنآر بالوده
 شـایان  و گۆڤاركیان بـه  رۆژنامهی و گۆشهن  بانگھشتی آۆرو سیمیناركیان ناآهس   آه تاراوگه
دا وه وآردنه بال تیان بدرێ له  بابه ی گرنگی به وه  چ جای ئه،نازان!  

  
خت و جیاواز ببـی  لكی سه ب قۆناغگه  ده ایی شۆڕشی زمان دایهت ره سه ی آوردئستا له وه ته نه

شـن و   و ببزـوێ  و بـوهو پـش ببـات ره بـی بـه ده یی زمانی سیاسی و زمانی ئه  آارامه زۆر به
ی نوێ نوێ بـۆ پاراسـتنی  ره  و  بهی خۆی بكا وه خالقیاتی زمانی نوسین و بوآردنه چاوی ئه ڕه

  زمانی خۆی دروست بكا 
آخـستنی   پـهدرژیـان بـۆ  و پالنـی دورو خـشه وان نـه  ئه ب چونكه آانی خاف نه وره  گه دوژمنه له

   . زمانی آورد دارشتوه
    
    

 
 


