ﻗورعان و نهخۆشی ت گهيشتن؟!
---------------------------خهزووری دۆست ک که دوومانگ لهوە پ ش تازەترين ڕۆمانی ب و کراوەتهوە ،گوتی ":به زاواکهمانم گووتووە ،ئهو
قۆڕياته چييه دەينووسی؟" نووسهری کت بهکه يهک له ژورناليستهکانی سهنگين و گرانی گۆوار کی ئابووری ئا مانه،
ژنهکهشی که کچی خهزووری ب  ،ههروەها نووسهر و ژورناليسته .خهزوور له در ژەی قسهکانيدا گوتی ر ک  ٥٠سا ه
يهک کت بم نهخو ندۆته .ئهو موههنديسی بهرنامهڕ ژە و ج پهنجهی له زۆر شو نی شارەکه به در ژايی  ٥٠سا ی
ڕابووردو ههر ماوە .له در ژەدا گوتی که ئهو له بير و فکری خه کی تر کهلک وەرناگرێ ،له ميشکی خۆی و
ل هاتوويهکهی که ک وەردەگرێ.
دۆست کی تر نووسهرە و ئهمساڵ يهکهم ڕۆمانی چاپ کراوە ،پارەی چاپهکهی بۆ خۆی داويهتی و پ يان گووتووە ،گهر
ههموو کت بهکه فرۆشرا ،بۆ ههر دانهيهک س ئۆي ۆی دەدەن  .ئهو خانمه زۆربهی پارەی پاشهکهوتی خۆی ،خهرجی
ئهو کت به کردووە و ڕۆژانه له ههر شو ن ک سهبارەت به کت بهکهی له گهڵ خه ک قسه دەکا ،له ناو م ترۆ ،بووس،
ڕ ستۆرانت و له ههر شو ن ک .بهش ک له کت بهکهی لهبهر کردووە و بۆ خهلکی دەخو ن تهوە .له ماوەی س مانگی
ڕابووردو بهو ش وەيه سی بهرگی ل فرۆشتووە .ئهمساڵ بۆ يهکهمجار چوو بۆ پيشانگای کت بی فرانکفۆرت و بهﻻش
تهبليغی بۆ وەشانخانهکه کرد و له باتيان بۆ نانی نيوەڕۆ ل يانگي ابووە .
هاوکار ک که دايکی نووسهرە و وازی ه ناوە ،چهند ڕۆمانی نووسيوە ،له زانستگا فهلسهفهی خو ندووە ،که ئهم ۆژانه
بازاڕی نييه .کت بهکانی له ئينترن ت به ش وەی ديژيتا ی بۆ فرۆش داناوە ،ههر کت ب ک به  ٩٩س نت دەفرۆشرێ و بۆ ههر
دانهيهک ئهو س س نت وەردەگرێ ،واته گهر سهت کت ب بفرۆشرێ ،نووسهر  ٣٠٠س نت واته س ئۆي ۆ حهققدەستی
نووسين وەردەگرێ .چهند ڕۆژ لهوە پ ش ل مپرسی ،کت بی تازە چت ههيه ،گوتی سا که هيچم نهنووسيوە .ه شتا تهمهنی
نهگهيشتۆته سی ساڵ و وەک دايکی ل هاتووە.
هاوکار کمان ههبوو ڕۆمانی به زمانی ئا مانی و ﻻتين دەنووسی ،زمان ک که له ئوروپا به مردوو دادەندرێ ،ئهو ئ ستا
وەک شۆفير کاردەکات .دۆست کی ئيتاليايی چهند ساڵ لهوە پ ش کت ب کی ب وکردەوە ،که بوو به ج ی باس له ئا مان،
ئهم ۆ دەرسی خسووسی دەل تهوە .
شاعير کی دۆست که به ئا مانی و ئيتاليايی شيعر دەل  ،ماوەی دووسا ه وازی له چاپکردنی شيعرەکانی ه ناوە .دۆست کی
تر که يهک له دامهزر نهرانی حيزبی سهوزەکانی ئا مان بووە و وازی لهو حيزبه ه ناوە و کۆمهل ک ڕۆمانی له سهر
ئهمريکای ﻻتين و ئالمان نووسيوە و بهردەوام خهريکی ڕ کخستنی کۆڕ و سمينارە و ههر وەها گۆوار کی مانگانه
دەردەکهن ،ماوەيهک لهوە پيش دەيگوت ،داهاتووی فهرههنگ و هونهر و ئهدەبيات پ له پرسيارە .
دۆست ک وەشانخانهيهکی له گهڕەکی ئ مه ههيه و به سا ن کت بی ب و کردۆتهوە ،س مانگه تهلهفونی بۆ دەکهم ،ئيمهيلی
بۆ دەن رم و م ناداتهوە ،خۆی له ما هکهی بهستۆتهوە .دۆست کی تربه سا ن له يهک ک له وەشانخانه بهناوبانگهکانی ئا مان
کاری کردووە ،ئۆکتۆبری ئهمساڵ له پيشانگای کت ب چاومان بهيهک کهوت ،گوتی پاش سی ساڵ کار دەريان کردم،
وەشانخانهکهمان وەرشکهست بووە .ههر ئهو ڕۆژە له گهل يهک ک له بهرپرسانی ئهندامی بهر وەبهری پيشانگای کت بی
فرانکفۆرت قسهم کرد ،گوتی له ماوەی ئهمسا دا  ٧٥کت بفرۆشی دەرگايان قهپات کراوە.
ئهمه باسی و ت که له تاقيکردنهوەی تاکه کهس کدا له چهند سا ی ڕابووردوو ،و ت ک که خه کهکهی به کت بخو ندنهوە
بهناوبانگ بوون ،له ناو ميترۆ و بووس و سهر کار کهست نهدەبينی که کت ب يان ڕۆژنامه يان ههردووکيانی بهدەستهوە
نهب ت .و ت ک که ئهمرۆ له ههر بيست منداڵ يهکيان کت ب ناخو ن تهوە و يهک ک له گرفتهکانی مهدرەسه و دانشگاکان
ئ ستا ئهوەيه که تهنانهت خو ندکارانی دەورەی دوکتوراش زمانی دايکی خۆيان ،به هه ه دەنووسن.
ههرچهند ئهم و نهيهی سهرەوە ،ڕەوتی گشتی له خۆی دەگرێ ،بهم حا هوە ،ه شتا ئا مان وەزعی له و تانی تر باشترە،
به م به گشتی ت گهيشتنی قووڵ له مرۆڤ وەرگيراوە و ئهوەی مهترسيه نهرە ،ئهوەيه که تاکهکان زۆرتر و زۆرتر بهرەو
ت گهيشتنی ﻻواز و"سطحی" دەک شر ن.
خاوەن م ديا به گشتی و ڕاديۆ و تهلهوزيۆن و ئينترن ت به تايبهتی ،ڕەوتی ت گهيشتن و بيرکردنهوەی خه ک و تهنانهت
نووسهران دياريی دەکهن .سهردەم ک بيرمهندەکان ،نووسهران ،فهيلهسووفان سهرچاوی زانياريی بهخشيين بوون له
ڕ گای کت بهکانيانهوە ،ئهم ۆ زانياريی ههتا ڕادەی ههوا ی ڕۆژانه و ل کدانهوەی فهيسبووکی دابهز ندراوە .

ئيتر کهس کاتی بۆ نام ن تهوە ﻻپهڕەی کت به ئهستوورەکان هه داتهوە بۆ ئهوەی به وردی و به قوو ی له ههوا ی ڕۆژانه و
ڕووداوەکان ت بگات .بۆ و نه له سهروبهندی شا وی پهنابهران بۆ ئوروپا و بۆ ئا مان ،ههموو ت گهيشتنی خه ک ههر
ئهوە بوو که م ديا پ يدەبهخشين و زۆربهی ههرە زۆری سياسهتمهدارانی جيهانيش ههر به پ ی ئهو و نه و ل کدانهوانه که
به بهرنامه دەرخواردی خه کی جيهان دەدرا ،دەجوﻻنهوە.
م ديا و سياسهتپيشهکان له ماوەی چهند ههفتهدا توانيان سهرجهم خه کی جيهان چهواشه بکهن و به ﻻر دا بهرن .به
دەگمهن گوێ له م ديای ئا ترناتيو ڕاگيرا ،به دەگمهن ئهو کت به بهنرخانه خو ندرانهوە که به وردی سهرجهم ﻻيهنهکانی
ئهم ڕووداوەی دەخسته ڕوو ،که جگه له م ديا ،کليسا ،دەو هتهکان ،کۆنس رنهکان ،حيزبهکان و کۆمه ک ﻻيهنی ناديار،
ت يدا بهشدار بوون.
ئ ستا دەردەکهوێ که ئوروپا و به تايبهت ئا مان له ماوەی يهک سا دا دەيان مادەی قانوونيان گۆڕی و سهرجهم ئوروپايان
بهرەو ميليتاريزم و کۆمه گای ئهمنيهتی ک شا ،که به هيچ ش وەيهک له حا هتی ئاساييدا نهياندەتوانی ئهو کارە بکهن .ههر
ئ ستاش خه ک به گشتی ئاگادار نيين که ئا مان نزيک چوارسهت ههزار کهس له پهنابهرانی له ئام زگيراوی سا ی
 ٢٠١٥بهڕێ دەکاتهوە و ئيتر سووديان نهماوە .
ئهمرۆ له ئوروپا و ههر شو ن کی تر ,سياسهت به پ ی نهزان ڕاگرتنی خه ک ،له ﻻيهن سياسهتمهدار و دەسته تدارانهوە
بهڕ وە دەچ .ئيتر نه ت گهيشتنی خه ک مهبهسته نه د موکراسی که زامنی ڕاگرتن و بهڕ وەچوونيشی ،ههر زانينن و
ت گهيشتنی خه که ،که وردە وردە ل ياندەستر ندر تهوە.
ئيتر سهردەمی ويلی برانت ،ه لمۆت شميت ،واسﻼڤ هابل بهسهرچووە و م رکل و سارکوزی ،ئوربان و ئهوانهی که
سا نی داهاتوو بهڕ وەن ،ئوروپای سهدەی بيست ويهک ساز دەکهن ،ئوروپايهکی ديژيتا ی که خودی ئينسانيش
دەگر تهوە!
ويستم له در ژەدا ,باسی و تی خامنهيی،ئهردۆغان،عيبادی،ئهشرەف غهنی و خۆمان و نووسهر و خه ک و کت ب بکهم.
وازم ل ه نا .گوتم ڕەنگه خو ندنهوەی س ﻻپهڕە خه ک دووچاری نهخۆشی" ت گهيشتن" بکات .ﻻی ئ مه خو ندنهوەی
قورعان که مندا کی  ١٧سا ن س جار له ڕووی دەنووس تهوە به ب ئهوەی ل ی حا ی ب  ،خۆشترە له خو ندنهوە!
لهوە دەچی حهق به جهنابی خهزوور ب  .بريا له کوردستان بۆ گ انی سمينار بانگيان دەکرد ،به تايبهت زانستگای
سهﻻحهددين که خو ندکارانی بهشی زمان و ئهدەبياتی کوردييهکهی ،ڕقيان له خو ندنهوەی کت ب دەب تهوە !
برايم فهڕشی

