
 !شيوەن و شايی و داهاتو /گفتوگۆی فهرهاد و ئازاد

دانيشتوون، خۆرەتاوی پاييز کزەی سهرمای له لهش دوور خستونهوە. لهو  فهرهاد و ئازاد له کونجی حهوشهکهی خۆيان
ته کاتهدا ک له باوەش به ههناسکه ههناسک له ژوورە تهنگ و تاريکهکه د شی  دايکی تهشت ش ڕاک دەرێ و به ڕاک
ته مهتبهقه ڕەشداگهڕاوەکهقاچهکا ئازاد به پهله ڕادەب و تهشتهکه له دايکی وەردەگرێ و ئاوديوی  .نی خۆی دەگهين

هوەدا متبهقهکهی ک چرپی له کۆڵ خۆ به دەرکی ما شتا نهگهڕاوەتهوە باوکی باوەش ته ناو  دەکات. ه دەکا و پای دەن
ەی دەرگا فهرهاد ڕاست دەکاتهوە و خۆ ش دەگهيين حهسار، جي ش ڕاک وەردەگرێ و به ڕاک هکهی ل ته باوکی و کۆ

ته مهتبهق. باوکی خۆ دەکا به متبهقهکهدا و ئازاد و فهرهاد له چرپييهکان نه دەر دەگهيين  .دەرگای نزمی متبهق د

 .ئازاد: فهرهاد ب بچينه دەر
ته دەر ی دەچ ژێ له گه ک ب   .فهرهاد ب ئهوەی شت

 هوە؟فهرهاد: تۆش وەک من بير دەکهي
ێ  ئازاد چاو له چاوەکانی دەب

 ئازاد: به 

. ئازاد به ديتنی ن ێ و  فهرهاد دەست دەکا به گيرفانيا و باقهيهک پارە دەرد رفانهکانيدا دەگ پارەکان دەست له ناو گ
يدايه نيشانی دەدا  .ههرچی ت

نينه شار؟ ته چهند؟ بهشمان دەکات خۆ بگه  فهرهاد: ههموو له سهر يهک دەب
 .: نازانم، ڕەنگه بهش بکا، ڕەنگه شۆفيرەکه بهوەندە ڕازی بئازاد

ستاون  .ئازاد و فهرهاد له بهر دەرکی دووکانهکه و
 فهرهاد: بچينه ژوور؟ 

ممان نهداتهوە و وەدەرمان ن  !ئازاد: دەترسم و
کی دی ن ، گهر نهبوو دەچينه شو  .فهرهاد: دەچين دەپرسين، با وەدەرمان ن

و  ئازاد: س
 سهرچاوم کابرا:

شين تان بۆ بک مه هاتووين کۆ  .ئازاد: ئ

ێ، ئازاد و فهرهاد واقيان   کابرا سهيری ههرکيان دەکات و به پهله ڕادەکاته دەرەوەی دووکان، ڕادەوەست چاو دەگ
نيشتووە، فهرهاد به کا کابرا ورماوە و ترسيان ل ۆين، ههرکيان بهرەو دەرگا دەچن، له پ  چاو ئيشارە دەکات که ب

تهوە ن تهوە و ههرکيان له گهڵ خۆی دەگهڕ  .دەگهڕ

 کابرا: ناوتان چييه؟
 .ئازاد: من ناوم ئازادە و براکهم ناوی فهرهادە

ن؟ کی کو  کابرا: خه
کی گوندين  .ئازاد: خه

شاوە؟ تان ک شتر کۆ  کابرا: پ
شان، يارمهتی دايک و بابمان دەدين ک  .ئازاد: ههرکمان ئازاين له کۆ

شاوە؟کابرا: لهم د تان ک  يو بۆ ئهو ديو کۆ

کی بداتهوە، سهيری فهرهاد دەکات م دا ماوە که چ و  .ئازاد ت

شاوە و ڕاهاتووين مان ک  .ئازاد: به به له گهڵ باوکم کۆ
 کابرا: که وايه دەزانن چۆناوچۆنه؟ 

 ئازاد و فهرهاد: به به 
دەگرن؟  ی به چهند هه  کابرا: کۆ

 .ئازاد: خۆتان وەکيل بن
تاندەگرێ و که  ک له گهڵ خۆی هه ن چاوەڕێ بن، کهس ن شو ۆن سبهی سهعات شهشی بهيانی له ف کابرا: باشه ب

 .گهڕانهوە پارەکهتان وەردەگرن



کهنين دەردەکهون  ههرکيان دەم بهپ

**** 
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پهساردنی مهرگی ئازاد و ک ڕووی دابا، قهيرانی حکوومهت و هه ن وەيه له ههر شو بهرپرسان و  فهرهاد بهم ش
دەکهوتهوە. له ه و کهسانی تری ل پرسينهوەی حقووقی بنهما تی  ل رانی و و سهرزەمينی چهتهکانی ئيسالمی و ئ

اوی کپچ وانه نيين داگيرکراوی شيرازە ل  !کوردستان، نه قانوون و نه ئهخالق پ

رايی له گۆڕ دەندرێ، ههر به پهله   ئهم ڕووداوانه بوونهته ئاسايی. مرۆڤ له ناو ئهو شاخانه دەمرێ، دەکوژرێ، به خ
ک بۆ مزگهوتهکان ڕادەکهن و سهرەخۆشی کی تر خه کی ديکه و ڕووداو  .دەگرن، ههتا کهس

ژوو.  شايی و شيوەن بۆنهته ژايی م ستا به در ۆی ناسينهوەی کورد، نهک ئ حهکايهت، ئهفسانه،  به ناو چيرۆک، بهيت،تاب
شينيان و نه دەبينی "شايی و  گۆرانی، موسيقا، داب و نهريت و قسهی نهستهقی پ دا بگهڕێ، دوو و قسهی الو و مندا

ک وەک بهيتی  !سهيدەوان شيوەن"، ڕ

ه بهو مهچۆ، دييهم وە دييهت، بهو مهچۆ"  "!بهبهم بهو مهچۆ، ڕو

ی کوژران نه ههوا يندراوەکان،به سا بهران، زيندانی سياسی، ڕف واسراوەکان، گووم و گۆڕکراوەکان و  ی کۆ هه
ت تهوە و ههروەها سهرکهوتنهکان، خه ن ی يهکهم پيشمان وەبهر خۆ دەه نهوە، ههوا و دەکر ی  وەرگرتنهکان ب ههوا

ن ماندەپهڕ   !دووههم هه
ژووش ههر بهم مهزندەيه، دەبينيين نهدا به سوور دياريی کردووە و دەزانيين کهیڕۆژەکانمان له  .م  دەفتهری سا

ين پهڕين و کهی چهمهريی بچ  .هه

می پرسيارەکان به دەگمهن دييهکان ههر وەک خۆيان دووبارە و ژوومان ئاواسه؟ بۆچی تراژ  دەدەينهوە، بۆچی م
کی کورد سهرنهکهوتووە؟ بۆچی زۆرينهی ڕابهرانی نهوە؟ بۆچی هيچ "شۆڕش" واسراون؟ بۆچی ک دەکر ورد هه

بهر بهر له دوای کۆ ين؟ بۆچی کۆ دەواسر هکان   بهردەوام هه ن، هه ندر ن؟ بۆچی ئهم ڕووداوانه ناپشک دەکوژر
گاچارە ن و ڕ   باس ناکرێ؟ دەرناخستر

خ و وەندی به شا و ش مدانهوە بهو پرسيارانه پ ژخايهن پ و وەندی به ديکتاتۆرەکانهوە نييه. ئهنجام نهدانی کاری در
وەندی به خۆمانهوە ههيه خۆمانهوە ژخايهن پ شاوە به سهر  تهسک !ههيه! بهردەوام نهبوون له کاری در ی ک بينی که با

وەندی به خۆمانهوە ههيه   !سهرتاپای ژيانماندا پ

ان و وەندی به خۆمانهوە ههيه! شيوەنگ خه  له ناو شانازيی و شيوەندا خوالنهوە پ خههه چوون و هه و نمايشی سياسی هه
ک و ڕۆشهنفکربازيی و که وەندی به ب م نهدانهوە به پرسيار و مهسهلهکانمان پ خۆمانهوە  ههزارپيشهيی بوون و و

 !ههيه

وەندی به خۆمانهوە ههيه! کات به فيرۆدان و خاوەن پالن نهبوون  خاپاندنی يهکتر و چزاندنی يهکتر و يهکترنهويستن پ
وەندی به  !خۆمان، تاک به تاکمان خۆمانهوە ههيه. پ

ی فهرهاد و گای ژيان و داهاتووی ڕوونتر پهيدا بکهن. ئهوان دەکرا و دەکرێ هاوڕ دوای   ئازاد ەکان بيين بۆ ئهوەی ڕ
ويسته مهيان پ ک نييه، بهر له مهرگ ئ ويستيان به هيچ شت  !مهرگ پ

 برايم فهڕشی 

 


