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  :ـ نوَيخوازي لة سَي اليةنا خؤي ئةنوَيَين13
سروشتا بؤ   يانة، واتة بةسةرا ضوونةوةي بةردةوام لة ناسيين نوَيخواي زانياري« ـ 1ـ 13

هةروةها قوولَبوونةوة و طةشةونةشةي ئةو ...  دةسةآليت مرؤظـ و سروشتخستنةذَيركَيفي
  زانستة و دةرخستين َيين و نةناسراوةكان

 ـ نوَيخوازي شؤِرشطَيِرانة، واتة سةرهةلَداين بزووتنةوة، تَيفكرين و ئةندَيشةي نوَي، 2 ـ 13
مريايت بشكَيَين و بينايةكي  هةروةها ئةو طرووث و رَيكخراوانةي كة بتوانن بيناي سوننةت و هةينَ

  . ي بة سةردا دارَيذَي نوَي
بتواينَ لة زماين هونةردا بكةوَيتة   ـ نوَيخوازي هونةري، ياين ثرسيارَي سةرةكي كة3 ـ13

واتة، كردنةوةي درطاكاين ئاسؤطةلَيكي نوَي بةرةو ... توَيذينةوة و دؤزينةوةي تازة و ثةيتا ثةيتا
لةطةلَ ئةو ثرسيارانةدا تةبابن، ئةوةش  كردين رَيطةطةيلَ لة زماندا كة هةروةها ساز... نووسني يا

  ...مةرجَي ثَيكدَي كة تةنيا وةك مرؤظَيكي تاك بروانيتة جيهان و مرؤظـ بة
ئةويش ... هةموو اليةنةكاين نوَيخوازي تايبةمتةندييةكي ريشةيي و سةرةكييان هةية: تةبسةرة

  بةرةنطاري و دذايةيت كردن : ثرسيار، ب: رينط، ئةلفبؤضووين نوَيية لة سةر دوو خالَي ط
  .ثرسيار سةبارةت بةو شتةي ئةبوا ببوايةت و نية

كايت . دذايةيت بةرامبةر بةو شتةي ئَيستة هةية و بوونةتة، يان بةشَيكن لة، دةسةآلتة جؤراوجؤرةكان
 بيناي دةسةآليت ناو دوو واتة، كايت دذايةيت و لةيةكداين... نوَيخوازي كاتَيكي تايبةت و ئالَؤزة 

وطؤرخوازي كؤمةلَ بؤ ثيكهَينان يا سازكردين بينا و  كَومةلَ لةطةلَ ثَيويسيت بزاظ و رةويت قوولَ و ئالَ
  .طةلَ ئةو رةوتة ثَيكهاتةيةكي تةبا لة

 ئةم بؤضوونة، بؤ نوَيخوازي، ثَيوةندي نَيوان سوننةت و مريات لةطةلَ دنياي مودَيرن ئالَؤزدةكا، بؤوةي
  :نوَيخوازي لةرووي مرياتةوة ثَيك نايَي، بةلَكوو تةنيا لة سَي رَيطةي جياوازةوة دَيتة ئاراوة

  .بضِران لة باخيطةيل ثَيشوو بؤ سةملاندين نوَيخوازييةكةي خؤت
مَيذوويي، كاتَيك كة ئةو بريةوةريية هيض دياردةيةكي بؤ ذيين نوَي  لة بريةوةري مريات سِرينةوةي

  .تيدانةَيب
كارَي كة ثَيويسيت بة لَيهاتووي زؤرة و زؤربةي ... توانا لة مريات بذاردين رَيكخستةي بةهةلَ

  ...ثَيدةكا كَيشةكان لةوَيوة دةست
  :ثَيكةوة هةلَدةسةنطَيَين دةورةي مَيذووييا  فؤكؤ جؤرةكاين هونةروزانياري لة سيٍَ ـ ميشل1
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ان ئةداية نيشانةكان و ويكضوويي ئةو ي يةكةم دةوراين رونيسانيس، كة زانياري و هونةر طرينطي
  ....نيشانانة لةطةلَ يةك

سةدةي حةظدة، كة طرينطي دراية نيشانةكان و جياوازي ) ناوةراسيت(دةورةي كالسيكي : دووهةم
  ...نَيوان نيشانةكان

  دةورةي مودَيرنيتة، كة طرينطي دراية مرؤظ وةك سووذة و ئؤبذة: سَيهةم 
... يةك جياوازن لةطةلَ)ئثستمة( ثَيكهاتةي فكر يا ثؤلَينبةندي زانسيت ئةو ئةلََي لةو سَي دةورةدا

فؤكؤ الي واية كة لة . دةورةكان لة يةكدي جيا دةكاتةوة تةهَوي ئةو دابِرانانةي كة ئةو جياوازيية بؤ
لَيرةدا . ناوي زانياري و راوبؤضوون هةية كة يةك دةطرنةوة هةر دةورة يا ضاخَيكدا كؤمةلََي حوكم بة

  مَيذوويي ية كة لة ضوارضَيوةي مةعريفة و شوناسي مةبةست دابِران و ئالَ و طؤري ناو خَويي و زايت
هةر كاتَيكي مَيذوويي نة بؤ سةملاندين رووداوةكاين رابردووة و نة هَيلََيكة بؤ ثيشانداين تةتةوور و ثَيكدَي و 

و » عامةلَةي ثِرلةمةترسي نَيوان دةسةآلتةكانمة«بةلَكوو كاتَيكي تايبةتة بؤ ثيشانداين ... ميذوويي طةشةي
قالَب و ضوارضَيوةي ياسا و  ية لة  شةِري هةموو مَيذوو رَيكخةري بةردةوامي جؤرَي دةسةآلت و دلَرةقي

كورت و كورمانج بنةضةك ناسي ثيشامنان ئةدا كة ضؤن مرؤظـ لة رَيطاي ...ثَيكهاتةيةكي تايبةتدا
  ».ة بةسةر خَويان و دذةكانياندا دةسةلَاتداري ئةكةنةو»رذميةكاين حةقيقةت«سازكردين 

  شؤرش                                          
  دةسةآلت     من      دةسةآلت                                          

  شؤرش                                             
. بينةدةرَي بة هةزارةها سالَةي مَيذوو!! منمانني كة ئةَيب. ..لة سةنتةري ئةو بازنة قؤِرةدا منم

سايت ئةكةي كةوتيتةتة ناو ضالَي  هةر لةو كاتةدا كة هةست بة هاتنةدةروةي... نةهاتوينةتة دةرَي
ئةو دةقةي لة ..هونةر و ئةدةبيش بة داخةوة هةر بة دةور ئةو بازنةدا ئةخولَيتةوة...تر دةسةآلتَيكي 

كردوة و  ةرةوةي ئةوبازنة هاتبَيتة دةربِرين مةوداي خؤنواندين كةم بووة يان لَييان كةمكايت خؤيدا لةد
زؤربةي ئةو دةقانة، لة دةورةيةكي ديدا سةرلةنوي ..هةولَيان داوة بدرَيتة دةست فرامؤشي

  ..خراوةتةوةذَيرسةرنج و دةسةالَتيكي تر هةولَي بووذانةوةي بؤ رةخساندووة
. وة يا نا»نيضة«و دواي » نيضة« دوو بةشي بةر لة  هاتوة كة مَيذوو بكرَي بة ـ نازامن كايت ئةوة12

ةوة وةرطرت و »شوثنهاور«بةالَم ئةوةي كة روونة ضلَةشةمضةكة ئةو دايطرسان و شةمضةكةشي لة 
  ...دنياي ثَي ئاطردا

تاش كة ئَيس.... طَومةكة شةلَةقا... »كة واية حةقيقةتَيك وجوودي نية....حةقيقةتةكان زؤرن«
نيضة سنووري نَيوان ئةرز و ئامساين شكان و مششَيري بةرةو ... ئَيستاية جَيي خؤي نةطرتةوة

ئَيمة هَيزَيكمان تياية بؤ رَيكخسنت، «دا بةر ثةالمار،  دةسةآلتةكان كَيشاو دةسكةوتةكاين مودَيرنيتةي

ة زانياري وةك كةرةسةي دةسةآلت ئةكةوَيتة كار بؤي... دان و ساختةضَييت و جياكردنةوة  هاسانكردنةوة، بة ناراست ثيشان

  /ئةوثةِري ضاكة و خراثة/» .ئاغاي جيهان و ئةمانكات بة

الي نيضة زالَمي خوَينمذ و شورشطَير و ئاذاوةضي جياوازييةكي ئةوتؤيان نيية بؤوةي هةموويان 
ردةشيت من هيض نيية جطة هةموو زة«: ناو بردنةش بةو ثةِري شانازي ئةزانن تاقةكةس فيدا ئةكةن و ئةو لة

  /نيضة، ئةو ثةِري ضاكة و خراثة/» تةنياييدا سروودي ثياهةلَطوتن بة 



 نی  ساح سووزه................................................................................................ )1( ناماب یتشادیا دن هچ

 3

َيب كة ئةو ئوستوورة نوَييةي خولَقاند و ئةو » ماركس«زياتر لة سةر / هةلَة/ـ رةنطة خةتاكة2
 رةواية طةورةي هاوردة ناو كؤمةلَةوة و هيواي دةرضوون لة ذَير دةسةالتةكاين خستة دلَي

و جيهاين ديسانةوة ثَي شلَةقاند و مةسنةوي حةفتادمةن كاغةز، كة ئةجنامةكةي بوو بة ...جةماوةرةوة
يا !!... رضاندين رؤشنبريان و ئازادخيوازةكان لة سيربي و سةرؤكايةيت ثَيشةوا ئيستاليين ثؤالَيني

كؤي سازكرد و ثةجنا هيتلةر كة بة بؤنةي سازكردين جيهانَيكي بةشكَو لة سووثرمةنةكان كوورةي بةش
ئةونة ئةزامن ئةو جيهانةي يؤتؤثياي مودَيرنيتة !!! شكؤدا هةلَكووران و دو ميليَون مرؤظي لةو ئاطرة بة

و زانسيت مؤدَيرن ئةيويست ثَيشكةشي مرؤظي سةردةمي بكا بوو بة جةحامن و خةلَكي 
ساتةكاين مَيذوو، رةنطة لة ترين مةرطة طةورةترين شةِرةكاين جيهاين  و بة كؤمةلَ كوذي...تَيكةوت

  :دةكرد(!!) سةردةمَيكدا بوو كة مرؤظ و رؤشنبري و زباين دةسةالَت داواي ئازادي
ئاماجني سةرةكي ..راثةرينةكاين رونيسانس و دواي رونيسانس بوو(!!) ـ موديََرنيتة دةسكةويت11

... نست و دةسكةوتةكانبةرةو عةينييةت ضوون واليةنطري لة زا«:ئةو شؤِرشة فيكريية برييت بوو لة
خؤالدان لة اليةنطرايةيت بريوِرايي، بةرةنطاري لةطةلَ هةر ضةشنة خورافة و بووذاندنةوة و ثاراسنت و 

كةلَك وةرطرتن لة ...بةهَيزتركردين باخيطةيل مروظدؤستانة لة رَيطاي هونةروئةدةب و فةلسةفةوة
ويستييةكاين كؤمةلَ و مرؤظــ، هةروةها هةموو بوارةكاين سروشيت بؤ ضارةسازكردن و نياز و ثَيدا
دؤزينةوةي واقعييةتةكان و ... ئينسانييةوة هةولَدان بؤ ثَيكهَيناين شارستانييةت لة رَيطةي ياساي

بؤ طةشة و ثةرةسةندين نويََخوازي لة طةل ئومَيد و هيوا » واقعطةرايي«ثالَنان لة جةماوةرةوة  بةرةو 
  ».بة داهاتووي مرؤظـ
ئةنكيزاسيؤن و كليشةي  شة الي هةموان ئاشكراية  دةربازبوون لة ويي ئةوشؤِرهؤطةيل مَيذو

ئةرةستوويي، رزاين بنج و بناغةي ديواري ئةشرافييةت و دةرةبةطايةيت، سةرهةلَداين «فةلسةفةي 
بةالَم بةداخةوة زانست » ..ثيشةسازي.سةنعةيت و/تةوليدي/ضيين بورجوازي و شَيوةي بةرهةمهَيناين

برواننة شكست و هةرةسهَيناين كمؤين ثاريس و : تةكان بةرةو ئةو ئاماجنانة نةضووو واقعيية
دواي شةِرةكاين جيهاين لة اليةن زمان و كرداري .... دامةزراندين كؤمار و دةسةالَتداري سةرماية

نجا زهلَيزةكانةوة هةموو ئةو داخوازانة كةوتنة ذَير ثَي و سةرةتا بة طوللة و توث و تانط و فرؤكة ئي
رةجم كرا، فةلسةفة و ئةدةب و .... بة ثروثاطةندة و راديَو و تلةويزيؤن و ئَيستا ماهوارة و ئينترنَيت 

هونةري مرؤظ دَوستانة خنكا، نووسةر وهونةرمةندي دةست لة ئةرز و ئامسان بِرياو ناهومَيد و 
َيطاي شؤِربوونةوة بةناخي ودةسةآلتداري تةنيا لة ر رةشبني لة شَورش و راثةِرين و ترساو لة دةسةآلت

  ..دةرووندا مةوداي بةرةنطارييان بؤ مايةوة
وجوودييةت و داكؤكي لة مايف ئينساين تاك، وةآلمي / ساختارطرايي/ثةرةسةندين ثَيكهاتةخوازي

  دةسةآلت سةردةمَيكي رةشة بة
  ../لةسةر اليةين ثؤزيتيظي دةسةالَتيش دةِرؤين،جارَي تووِرةين/ 
  (!!!)ةي فرانكفورت يةكةم مةتةرَيزة دذي دةورةي رؤشنطةريـ رةنطة قوتاخبان3

فيلةسووفان و رؤشنبرياين ئةو قوتاخبانة ثَييان وابوو دةوراين رؤشنطةري نةيتواين عةقلي 
 ئةجنامة مةنتةقييةكةي  بَينَيتةدي، بةلَكوو عةقل باوةِري كةرةسةيي بةديارة هاورد، كة(!!) راستةقينة

  . تاد..  بةسةر فةرهةنطي مرؤظدا راطرت و دةستدرَيذيشي لَيكرد و و دةسيت» فاشيزم«بوو بة 
  /.دا و باسي سةنعةت فةرهةنط ديالَيكتيكي رؤشنطةري برواننة باسةكاين ئادرنؤ و هوركهاميَير لة /
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هونةردا، روالَةت بينة و تاكةكةس ئةكوذَي،  فةرهةنط كارطاي رةحةتةلقوم سازيية لة سةنعةت
سةنعةت . بينةر و بيسةر و خوَينةر دَيتة ئاراوة و دةبَيتة شةوضةرةي خةلَكتةنيا بؤ سةرقالَيي 

فةرهةنط دذايةتييةكان و ناسازةكان دائةشارَي، ئاماجني سةرةكي سةنعةت فةرهةنط نة ثةرةدان بة 
هؤش و ئةنديشة و زانياري بةلَكوو طةشةثَيدانة بة قازاجني زياتر، وةدةست هَيناين ثارة و سةرماية، 

الي سةنعةت فةرهةنط عةقل ئيتر  يت دذ بة سروشت دةكا بة دةسةآليت دذ بة خؤمان، دةسةآل
سةرضاوةي خولَقاندين كردةوةي باشة نية بةلَكو تايبةمتةندي تايبةيت خؤي هةية و هةموو شَيت لة 

نة رؤضين خَير و قازانج و سةركةوتن لةو بوارةدا ئةبيَين، مةسةلة تةنيا رةحةيت و راحةتبووين ذيانة 
  .باشي ذيان

كردين  هونةري بةرةنطاري(!!) كةواية بةالي ئادورنَو و هوركهاميَيرةوة هونةري راستةقينة 
 Kitschة»كيج«تاكةكةسة بةرامبةر بة جةماوةر، واتة هونةر ئوثؤزيسيؤين سةنعةت فةرهةنط و 
ك، لة بةرامبةر هونةر بة ثَيضةوانةي سةنعةتفةرهةنط، ناسازةكان ثيشان ئةدا و لة ماظي مرؤظي تا

  جةماوةر و يةكسان بووندا، داكؤكي دةكا
  

دةرضوون لة بازنةي دةسةآلتةكان، ئةكرَي ئةو هةوآلنة   ـ ئةطةر ئةركي هونةر هةولَدان َيب بؤ 10
باوةكوو هؤي هةر راثةِرينَيك وةك . مَودَيرن، ثَيشان بدرَي لة ضةند تةقةاليةكدا، تا سةردةمي ثَوست

ؤرن كة ناكرَي بِروا بة هيضيان بكةين، بةآلم ضار نية بؤ دؤزينةوةي حةقيقةتةكان ئةوةندز
كة الي ئَيمة زَيدةتر ../ثَيوةندييةكان و رةويت ئةدةب و هونةرلة درَيذةي زةمةن يا زةمةين بضِربضِر  

  :وجوولَدا بضينةوة مودَيرن، دةَيب بة هَيندَي بزاظـ و جم ثاش تا دةورةي رووخَينةري/ مةبةستة
رياليستةكان ...دةسةآلتداري رياليمسمي سَوسياليست لة اليةن فؤرماليست ةكانةوة شكا 1 ـ 10

يان ئةدا كة بتوانن لةو رَيطةوة هةولَ و جم و  هةولَي ثَيكهَيناين ضوارضَيوةيةكي ئةدةيب ـ سياسي
ئةوان نة كةسايةيت الي . وتوَيذةكاين كؤمةلَطا دةستنيشان بكةن جوولَي مرؤظ لة مَيذوودا بة ثَيي ضني

بةلَكو وةك نوَينةري ضني و ..وةكو كةسي تاك بة دةروون و دةرةوةيةكي تةواو جياواز لةواين دي 
كرَيكار و خاوةن ثارة و توَيذةكاين ناوةراست، كة ئةوانيش هةركام لة كةش و / توَيذَيكي كؤمةلَطا

 داطةِران بة الي ئةم يان هةواي تايبةت و ثَيوةند بة دؤخي خاوةن دةسةالَت كردار و دةرونيان تووشي
لةم جؤرة ...دةهاتنة ناو دةقةوة و ئةوانةيان دةطوت كة دةبوا بيانطوتبا/ ئةو دةسةالَت دةبوو

و وردةبؤرذوازي و دذ بة دةسةالتداري  كرَيكاري كةسايةتييانةوئةودرومشانةي لةمةِر شؤِرشي
رياليستة  ورؤماين َيعروضريؤكدةدرا، لةناوش و سيستةمي سةرمايةداري ناوضة و جيهاين» سةرماية«

بةو ثَيية رةخنةي . سوسياليستةكاندا ئةوةند زؤرة كة منونة هَينانةوةمان ثَيويست نية
بؤ وةي وةك طوترا هةر ضينَيك ئةخالق و تةنانةت جواين / سياسي،كؤمةالَيةيت و تةنانةت ئةخالقيش 

رةخنةي ئةدةبيش .تة زمانييةدا بوولة ذَير سَيبةري ئةو دةسةالَ/ و جوانيناسي تايبةيت خؤي هةبوو
هةر ئةو رَيبازةي رةضاو دةكرد و / بةتايبةت لةو والَتانةدا كة طةرما و ئاطري بزووتنةوةيةك هةبوو/

ديارة بة ضريؤكَيكي الواز / كة بؤوَينة نوَينةري ثرؤليتار بوو/هةر ضريؤكَي ئاسنطةرَيكي تيدانةبواية ...
 يةكي لة طةورةترين رةخنةطراين رياليسيت جيهاين هةؤلَيدا بة تاد   لوكاض،...لةقةلَةم دةدرا و 
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يةي كة من باسم كرد رياليسم سةرلةنوَي »كليشةيي«شَيوةيةكي سيستماتيك و نة بةو شَيوة 
  خبوَينَيتةوة و روانطةي لؤكاض لةمةِر رياليسم رةنطة ئاخرين مةتةرَيزي رياليسم بوو 

/ بنةِرةيت/َيين توَيذينةوةي ئةدةيب و بونيادي بةالَم فورماليستةكان زمانيان كردة هةو
ئةوةي فورماليستةكان جةختيان دةكردة سةري؛ نة . رةخنةكانيان لةسةر نامؤكردنةوةي زمان دارَيذا

بةلَكوو ...ناوةِرؤكي دةق و كةسايةيت نووسةر و مَيذوو و دؤخي سياسي و رامياري و كؤمةاليةيت و
ةق بوو لةمةِر زمان وةك سةرةكيترين هةوَين و كةرةسةي خودي دةق و ضؤنيةيت هةلس و كةويت د

لةو طؤشةنيطاوة بالَتاكةي طوطوول ئيتر بةرهةمَيكي واقيعطةرا يان دةقَيكي هةست بزوين و ...نظيسار
  بةلَكو دةقَيكي طالَتةجاِر و مةسخةرةية.. ئومانيسيت نية

  /223-212ل،. ةكةيدا»بريؤكةي ئةدةبيات«لة » ولطوطو«كةي »بالَتا«لة سةر » ئاخينباوم«بِرواننةلَيكؤلَينةوةي /

يةكاين  دا لَيكؤلينةوة لةمةِرياسا ناوةكي»ئةدةبيات بريؤكةي«لة من ئاماجني«:ئةيطوت ئشكلؤظسكي
ئةو لة وتاري » هةر بؤية هةموو كتَيبةكة باسي ئالَ و طؤِرة لة بيضمةئةدةبيةكاندا..ئةدةبياتة

نةت ئةو بريؤكةيةش رةفزدةكاتةوة كة الي واية هونةر جؤرَيك دا تةنا»هؤنةر وةك تكنيك«بةناوبانطي 
راستييةكةي ئةوةيةكة وَينةكان لة سةدةجوراوجؤرةكاندا، «..تيََفكرينة لة رَيطاي وينةوة

لةم »..لةزَيدةجوراوجؤرةكاندا و الي شاعرية جؤربةجؤرةكان، ئالَ و طؤِري ئةوتؤي بةسةر نايَي
تاقانةو ثَيوةندي /بيضمي/ بؤ دابني ناكرَي بةلَكو، فؤرمي روانطةوة،بةرهةمةكان ثلةوثايةيان

ضؤن «واتة.فورماليست دةبَيتة طرينطترين ئةسلَةكاين قوتاخبانةي/ مصالح/كةرةسة
لة / طَيِرانةوة/بؤوَينة سةفةرنامة ئالَ و طؤِركردنة بة رةوايةت »؟ ضي نووسراوة«دَيتةجَيي»نووسراوة؟

  ..دا/زةمان/طَيِرانةوةية لة كاتيان بريةوةري  .شوَينةكاندا و بةس
سةرةتا بازنةي زمانناسي مسكؤ و ئينجا بازنةي ثراط و بؤضوونةكاين ياكوبسن لةمةِر رةوشت 

دةبنةهؤي طةشةسةندين ئةم روانطةية لة ..ناسي وةرطرتين زمان و اليةين فونؤتيكي و زباين ئةدةيب و
  ...رةخنةي ئةدةيب و هؤنةريدا

  
ؤر زماين كرد بة دووبةشي دال و مةدلوول ةوة كة وةك دوو رووي  نَيشانةناسيي سووس2ـ10

واتة طوتة و نووسراوةي » ثارؤل«بةشي ريكخستةي زمان كة وةكوو بيناي » النط«سككةيةك وان ئينجا 
دا حةمت ناَيب ثَيوةندييةك   سووسؤر دلَنيامان ئةكا كة لة نَيوان دال و مةدلوول. تاكةكةس كار دةكا
َيك هةية، بو  رجار لة زؤرزماندا بؤ دوو يان ضةندمةدلوول،رةنطة زياتر لة وشة يا دالهةَيب بؤ وةي زؤ

ي دةس، ئةم وشة بةرَيكةوت لة هةمبانةبؤرينةي مامؤستا هةذار هةلَدةبذَيرين كة ئةم  منوونة دال
  :مةدلووالنةي بؤ داناوة

   لة جومطة بةرةو ذوور،1ـ 2 ـ10
   بالَ، لة سةرثةجنةوة تاشان2ـ 2ـ10 

   طةمةيةك، جارَيكي كاية3ـ2 ـ10
  دوودةس ليباس:  كةل و ثةيل تةواو4ـ 2ـ10
  ئةم طةمنةدةسي ئةو طةمنةية:  لة طوَين5ـ 2ـ10
  دةسي منة بازي كةم:  نورة لة قوماردا6 ـ2ـ10
   ماوةيةك خةو، يةك دةس خةفتم7 ـ2ـ10
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وانني زجنريةيةك ئَيجطار تر و ئةت بة نؤرةي خؤي ئةَيب بةدايل) مةدلوول( هةركام لةو مانايانة
  .درَيذ لة مةدلوولةكاين  هةر لة هةمانة بؤرينةدا بدوزينةوة

جياوازيطةيل دةنطي هةية كة تَيكةل بة  دا زجنريةيةك لة لة نيزامَيكي زماين«:سوورسَور ئةلََي
/ ةنيا لة جياوازييةكان ثَيك هاتووة و بةسكةواية زمان ت... زجنريةيةك لة جياوازيطةيل فكري دةبن

تردا دةناسرَيتةوة و مانا  ي جياوازي لةطةلَ وشةكاين هةركام لةو وشانة بة ثَي/ باخ..ساخ .. داخ...ئاخ
  ..ئةدا و زنضريَيكي مةدلوويل بؤ خؤي سازدةكا

  
 رةنطة هةر درَيذةي نيشانةناسي َيب بة )Structuralism( بنةماخوازي 3 ـ10

بنةماخوازةكان طرينطييان ئةداية ئةو رةمزانةي كة لة بنةما و ثَيكهاتةي مانادا ..تر يةكيشَيوة
هاتؤتةكار، ئةوان بة شوَين ئةو ثةيوةندييانةدا دةطةِران كة سيستةمي مانايي تايبةت بة مرؤظـ 

ةكة ئةوةش طرينط نةبوو كة دةق). رَيزماين، سينتاكسي و واجي يا بةشي ماناداري زمان(سازدةكةن 
دا نووسراوة، طرينط دؤزينةوةي ... ضية و لةض هةل و مةرجَيكي مَيذوويي و دةلََي ضي و سةبارةت بة

بؤ وَينة ياساي سيستةمي . كؤمةلََي ياسا و ثَيكهاتة بوو كة هةموو طوتارةكان لةوَيوة سةرضاوة دةطرن
اتةهاوبةشةكاين ئةفسانةكان ةوة يان طةِران بة شوَين ثَيكه»رؤالن بارت«ليباس و جل و بةرط لةاليةن 

زمان وةك نةهاد و .ي/نةحو/Syntaxهةروةها دؤزينةوةي بونيادي سينتاكسي... لة اليةن ئستراوسةوة
لة دةقي /ةوة دوزينةوةي زجنريةي ياساطةيل زماين دةق،»تؤدؤَرف«لة اليةن . طوزارة لة رةوايةدا

ئةوان سةبارةت بة ئةفسانةكان بووبة ئةركي سةرشاين بنةماخوازةكان، بؤ وَينة / ئةدةبيدا
  :ئةياننووسي

   كارَيكي طران و ئةستةم دةدرَي بة كةسايةيت سةرةكي ئةفسانةكة3ـ 3ـ 10.. «
   كارةكة ئةجنام ئةدرَي 2ـ3ـ10
   ثالَةوان ئةناسرَي3 ـ3ـ10
 ثالَةوان ذن – ثالَةواين درؤينة يا ثياوكوذ ئةدؤزرَيتةوة ـ خراث بة تاواين خؤي دةطا 4ـ3 ـ10

  .يَين و دةطا بة تاج و تةختد
بةم جؤرة بنةماخوازةكان بة شَيوةيةكي سةليب لة ذَير تةوذمي دةسةآليت سياسي كؤمةآليةيت و 

  .هونةريي سةردةم دَينةدةرَي و ثَيوةنديي خؤيان لةطةلَ مانا و حةقيقةت بضران
  

  : هوسرَيلPhenomenology دياردةناسي 4 ـ 10
كة واية . ةيف هةتا نةبينرَي يا نةخوَينرَيتةوة هَيض نيةهةر بةرهةمَيكي هونةري يا فةلس

و ناوةرؤكي زانياري و زانسيت ئَيمةية كة طرينطي ئةدةنة دةقةكان ـ هةتا بةرهةم / موخاتب/بةردةنط
دةست بةردةنط نةطا نابَيتة واقعييةتَيكي جوانناسانة و تةنيا وةك بريوِرايَيك لة زةيين خولقَينةردا  بة

 .ئةمَينَيتةوة
ذان ثؤل سارتر ئةلََي ئةوة راست نية كةسَي بؤ خؤي بنووسَي بؤ وةي طةورةترين و خرابترين 

بةرهةمي ئةدةيب هيض ..شكسيت ذياين ئةبَيت بةوة،  ئةوة خوَينةرة كة دةَيب هةمووشتَيك خبولَقَيَين 

                                                 
  



 نی  ساح سووزه................................................................................................ )1( ناماب یتشادیا دن هچ

 7

َيكي ئةدةيب بة كةمالَ  بةرهةم دا، ئَيستاكة نية و نابَيتة هيض، ئةطةر لة تةرازووي تواناي فيكري خوَينةر
ـ ئَيستا هونةرمةند كاري تةكمَيلَكردين ئةو بةرهةمةي كة دةسيت .ناطا جطة لة رَيطةي خوَيندنةوة نةَيب

كةواية، هةر بةرهةمَيكي ئةدةيب بانطهَيشتنَيكة لة خوَينةر بؤ عةيين . تَيداوة ئةداتة دةست خوَينةر
  .ةمهةوَي ئاشكراي كةمكردين ئةو بةرهةمةي كة من لة رَيطةي زمانةوة ئ

  /15سارتر ل . ادبيات ضيست/

  .جوانناسيي وةرطرتن لة ثيوةندي نَيوان دةق و خوَينةرةوة دةست ثَيدةكاكةواية 
بة جمؤرة فنؤمنؤلؤذياي هوسرَيل لة اليةن شاطردةكانييةوة،كة هايدطر و طادامَير لةوانةبوون، 

و  ديسانةوة دينةوة ) و ضةندبؤضوونة) ويلتأ(زانسيت راظةكاري(دةلكَي بة هَيرمنؤتيكةوة واتة 
  :سةرنيضةكة

  .ضوونةكان ئةتوانن ئةوةندة زؤر بن كة هيضيان دروست نةبن بؤ
  

، يؤنانيية بة ماناي راظة و تةئويل و بؤضوون، واتة، Hermenuenريشةي  لة/  هريمنَوتيك 5ـ10
هةرشَيت لة «:شاليرماخر دةلََي. وةرطَيِران بؤ خؤت و روونكردنةوة بؤ ئةوةي تيَيبطةي و شةرحي بكةي

واتا، ماناي هةر وشةيةك لةو دَيِرةدا روون ئةبَيتةوة كة » ثالَ هةمووشتةكانا ثيك دَي و بة ثَيضةوانةوة
  .ئةو وشةي تياية و دَيريش ماناكةي لة رووي وشةكانييةوةية

  :دوو رَيطةوة ئةناسرَي ماخر ثَيي وابوو هةر دةقَيك تةنيا لة
ين ضؤنيةيت زمان و رَيزمان، كة لةو حالَةتةدا هةر ئةوندة كة دةزطاي  ناسي1 ـ 5 ـ10

  نيشانةناسي دةقةكة بناسرَي ئةو اليةنة روون دةبَيتةوة
 هةل و مةرجي تايبةيت و فكري نووسةر و ضؤنيةيت ذياين كة لةم حالَةتةدا ناضار بة 2 ـ 5 ـ 10

  .َضوونةكانني تةئويل واتة بو
ةقَيكي ئةدةيب ضية؟ ئايا ئةتوانني هيواداربني لةو بةرهةمانة بطةين كة ماناي د« :طادامَير نووسي

كة ) Mental object(لة باري فةرهةنطي و مَيذووييةوة لة طةلَ ئَيمة نامؤن؟ عةيين زيهين نووسةر
كايت نووسيين بةرهةمةكةدا لةو باوةِرةدا بووة يا ويستوويةيت بيدركَيَين، هةر ئةوة ماناي  لة

  ؤ ئةبةدةيش ئةوة ئةَيب؟دةقةكةية و ب
ئةتوانني ضةند تةفسريي موعتةبةر و جياوازمان لة دةقَيك هةَيب بةو «: ويت  E.D.Hirschهريش 

مةرجةي هةموو ئةو بؤضوونانة لة ضوارضَيوةي سيستةمي ئَيحتمالَ و ضاوةِروانكراوي مانا و مةبةسيت 
» .وين خوَينةر، نةك ماناي دةقةكة ئةوةش دةطةِرَيتةوة بؤ تةفسري و بؤضو–نووسةردا جَيطري بن 

  ....»نووسةران ماناكان سازئةكةن، بةالَم خوَينةران تةعبري و بؤضوونةكان هةلَئةبذَيرن
بنةما « ـ بةم جؤرة كايتَ دوو يا ضةند بؤضووين جياواز و رةنطة دذبةيةك لة دةقَيك لة اليةن 4

تر و بونيادي زانست و  اتة سةردةمَيكيخراثالَ يةك، ئيتر دنيا ه) DeConstruction(شكَينةكانةوة 
فةلسةفة و مَيذوو و هونةر رووخا و شَيت بة ناوي مانا و حةق و حةقيقةت و دروشم و رةرةوايايت 

  :رمان بة سةر يةكدا/ مةركةز/طةورة بةتايبةت سنتةر
اما هيض ئةطةر لؤكاين يةكةيةكة هةلَوةشَينينةوة، لة ئةجن.. جيهان هيض نيية جطة ثيازَيكي ئاسايي «

  ».نامَينيتةوة
  )ئمبَيرتو ئكؤ (
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ئةدةيب كورد ئةم جم و جووآلنةي نةدي و هيض ئاطاشي . بووين » غايب«ـ ئا ئَيرة ئَيمةي كورد 9
  ..يلَ نةبوو

  
 ـ مةسةلةي نةست لة ثسيكؤلؤذيادا لة اليةن فرؤيدةوة و نةسيت طشيت يا بةكؤمةلَ لة اليةن 5

. تر بةربآلو كرايةوة بوو و ماناي وشة و تةفسريي دةق ئةونةيوة تَيكةلَ ئةو بؤضوونانة » يونط«
  .مَيذوو كةوتة بازنةي طومانةوة و هرةمي مَيذوو سةرةو خوار كرايةوة..ة كان لةت لةت بوون »من«

  
. ـ فمنيسم واتة، جوَوالنةوةي فكري و بةرةنطاريي ئةدةيب ذنان لة بةرامبةر مَيذووي نَيردا8

سةنتةرةكان ضؤلَ  و بؤضووين خستة بةرثالري شك و بةجمؤرة بازنةكان لةهةمديسان جيهاين تةئويل 
مودَيرن بة طومانةوة روانيانة هةموو مودَيلةكاين لةناوبردين  ثاش بيين نووسةراين سةرةتارةش. بوون

هةلَبذاردة و فورماليسمي ئةزمووين و تَيكشكاين ) ستاتيكيا(سةنتةرو رةفزكردنةوةي جوانناسي 
هونةر و . سِرينةوةي سنووري نَيوان فةرهةنطي سةر و فةرهةنطي خوار. كاين طوتارهةموو سنوورة

  ...سةنعةت فةرهةنط و بةرةنطاري بةرامبةر مانا و تةئويل و مَيذوو وسري تا ثيازي ثَيشوو
جَيطةي دةقي  بة. ي نووسي و ضَيذ و نةشةي خوَيندنةوةي خستةسةرباسةكة»ق»ضَيذي دة«رؤآلن بارت 
 دا Z/Sهةر ئةو لة كتَييب . ي ثؤرنؤطرايف وةك دةقَيكي ضَيذدةر بةآلم نةشةنةدةر ناودَيركردئةدةيب فيلم

  :نووسي 
هةولَدان بؤ مةبةسيت دةرخستين بيناي دةقةكان عةبس بةالَم بةكةلَكة بؤوةي هةردةقَيك شتَيكي  «
وةك دةق «كوو بة هؤي نيية كة دةقي وا تا ئَيستا نةنوسراوة، بةلَ ئةو جياوازييةش  بؤ ئةوة. جياوازة
ئةوةي كة ما، ..بارت دةسةآليت خوَينةري ئةوةندة ئازاد كرد كة ئيتر بونياد و ماناش فت. »ةوةية»بوون

بارت نووسةري مران و خوَينةري . ضَيذ بوو و نةشة لة دؤزينةوةي ثَيوةندي يا ناثيََوةندييةكاين زمان
سةرةتاي نيية و لة . لةكانة نة بينايةك لة مةدلوولدةقَيكي باش كاكَيشانَيك لةدا.. كرد بة دةرهَينةر

ي ئةمة درطاي سةرةكيية  هةزاران شوَينةوة ئةتواين بضيتة ناوي ـ هيض دةركةيةكيشي ئةوة نيية كة بلََي 
برواننة تةفسريي روآلن .. درَيذةي هةية.. يا الوةكي، ئةو رةمزانةي هةيةيت ضاو تا كار يا هةتةركات

   Z/Sبالزاك لة كتَييب » ازيينسار«بارت لة ضريوكي 
  
دا وتارَيكي بآلوة كردةوة كة 1966ذاك دريدا لة سايل ) Deconstruction( ـ بنةما شكَيين 6

 ناو  دريدا طويت مةركةزي مانايي لة. ناوةراست ثَيكهاتةكاندا تَيكشكاند سةنتةري مانايي لة 
» من«دا كة  ئةو ثيشاين. سةر ناكرَي يان لة اييثَيكهاتةكاندا دةسةآلتداران بةآلم خؤيان لَيكدانةوةي بنةم

خوا و شةيتان لةو منةوة دةست » هؤي سةرةكي ئةو سةننتةرةية و ضاك و خراث، خَير وشةِر
ي  من/يةوة و  ي هةسيت و نةسيت»من«كايتَ من لةاليةن فرؤيدةوة كرا بة دوو «: دريدا ويت . ثَيدةكا دةست

كانيش ئةشكَين و هةمو مةركةزييةتةكان بَووةدةَيب كة سةرةوخوار ئيتر مةركةزة/  تريشي ثَي زياددةَيب
تاد، دريدا هةروةها هرةمي ...واتة، ضاك بَيتة خوارةوة و خراث بضَيتة سةرةوي هرةمةكة».بكرَين
  ».نووسني جؤرَيكة لة طوتن:  ي سةرةوخوار كردةوة و ويت نووسني/طوتن

  . و زانست و هونةري شلَةقاندتر دنياي دةق سةرةو خواركردين هرةمةكان ئةونةي
  ...ـ فكر و ئةدةيب كوردي هَيشتا تَيكةل ئةم باسة نةبووة7
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  /وامنوودة) /النوع، بوت، شبةواقعيت وانوَينراو،رةب( cimulacrumm ـ 14
كة لة رووي روونوسَيكي خراثةوة ئةنووسرَيتةوة يا ئةكَيشرَي و روونووسَيكي خراث و كةم 

ِرواي ذيل دلؤز و ليوتار بةرةبةرة لة اليةن سيستةمةكاين دةسةآلتةوة شَيوةية لة ئةسلَ كة بة ب
راستييةكان هةروةها  ناو وةك نيضة بة سةرترين هَيزي درَوي ئةزاينَ، راستييةكان لة. ثارَيزراوة

راستييةكان لةناو راستييةكانا ون بوون، كةواية، هةموو راستييةك ئةتواينَ لةراستيضوويةك َيب  وةك
بةوجؤرة مرؤظ بة شوَين كام حةقيقةتا وَيلَة؟ راستييةكان ئةوانةن وا لةاليةن .. وانةشةوةو بةثَيضة

دةسةآلتةكانةوة لة سيربنتَيك و دةزطاكاين ثَيوةنديي جةماوةرةوة بآلو ئةكرَيتةوة و خةلَك طوَيي يلَ 
تةوة سووثر تاد جطة لةوة درو راستة يا راست دروية، بؤ كةس روون نابَي...ئةطرَي و ئةيبيَين و 

واقع نةيئةتواين كارساز َيب، بؤوةي كَي نالََي  فتؤكردين جيهاين. رياليستةكانيش سةري خؤيان ئَيشان
مونتاذ نيية و دةسيت يتَ نةبرياوة؟ كايتَ والَت ديسين لةطةلَ ئةنيمةيشنةكاين خؤيا دةست يلَ 

 فيلمَيكا هةتا ئاخر بة َيب ثَي ياري كايتَ ئاكتةرَيكي ساخ و سةلَيم لة.. ئةداتةوة لة طةلَييان ئةدوَي
ئةتواينَ هةرضي ئةيةوَي بينوَيين، كايت ) يش  و دةقي ئةدةيب( كايت جيهاين وَينة و سينما .. ئةكا

و ناسيؤنال بة سةر هةموو دةسكردَيكةوة هةية و كةسيس نازاينَ كامة ماركي Sonyماركي سؤين 
 يت؟ كامة بونياد؟ئةسلَة و كامة درؤ ئيتر كامة مَيذوو؟ كامة راس

  !وتيان لةو ئةضَي«
  !ئةكرَي هةمووبيثةرةستني

  هةتا مابوو،
  ببوو بةخوا
  ساز كرد كة مرد بوتَيكيان يلًَ

  ».ئَيستا هةموو بوتثةرةستني
  .برواننة ئةفالتوون و وامنودةها،ذيل دلَسؤز، هةروةها وامنودةها، ذان بودريار، ماين حقيقي

  
    ثاش مودَيرن ضية؟1

 بة هونةرَيك ئةلََيم مودَيرن كة هَيندَي لة سةنعةتةكةي بةوتةي ديدرؤ، خباتةطةِر بؤ ئةو من: ليوتار
بةو جؤرة لة ثةيكةرة سازي والسايي كردنةوة دووري بكا، . ئةوةي وا نانويَنرَي هةية: حةقيقةتةي كة

َيكة لة َيب شك بةش ثاش مودَيرن بة. دا يةكةي لةزةمينةي سثي و ضوار طؤشة سثي» مالةويض«وةك 
ثاش مودَيرن طومان كردنة لة هةر ضيةك ثَيمان طةيشتووة و تةنانةت ئةطةر مَيذووي بطا بة «مودَيرن، 
بةوجؤرة ثاش مودَيرن . هةر بةرهةمَيك تةنيا كايتَ مودَيرنة كة سةرةتا ثاش مودَيرن بووَيب. دوَيكة

. ةسَيت و ئةوةش قؤناخَيكي وةستاوةناكةوَيتة ئاخري مودَيرنةوة بةلَكوو لة كايت زاييين مودَيرنا ئةو
ثاش مودَيرن بةشوَين نواندين نوَيي ئةو نةنوَينراوة نوَييانةدا ئةطةِرَي، نةبؤ ئةوةي ضَيذي «
  »وةربطرَي، بةلَكوو بؤ ئةوةي بتواينَ هةستَيكي بةهَيزتر لةو شتة نةنوَيراوةدا ثيشان بدا يلَ

  تةرخان كرا... ةزموون و يونياد و ئاشيت و ماناوكات و هَيزَيكي زؤر بؤ يةكيةيت و ثَيوةندي و ئ«

وةرن با جياوازييةكان بة هَيزتر ... وةرن با ببينة شاهَيدي ئةو شتانةي نةنوَيراون... وةرن با دذي طشتَييت بةشةِر بني

  »!كةين و ئابرووي ناوةكان بثارَيزين
  /سرطشتطي نشانةها/ليوتار، ثاش موديرن ضية؟ 
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ياسايي،  بونيادي، َيب دذايةيت، َيب:  تايبةمتندي بؤ دةقَيكي ثاش مودَيرن ناوئةباـ دةظيدالض ثَينج)ـ2(

  .2كاروان مشارة ) / short sircuit(زيدةِرةوي ولكاندين كورت 
  
  : ـ ئيهاب حةسةن و تايبةمتةندييةكاين ضريؤكي ثاش مودَيرن)ـ3(

لؤذيا، سِرينةوةي مرؤف وةرطرتن لة تكنؤ ناضاري لة كةلَك)Urbanism(طريؤدةي ذياين شاري 
)Deehumanizatin،بةئةزمووين... دذي ئةخالق... ئرؤتيسم...  ئةشق بةسةرةتايي بوون...  

  
... ـ لة مةبةدوا ئةدةَيب دروست ئةبَيت كة باسي جيهانَيكي جيا يا تَيكةل بووين دنياكان ئةكا)ـ4(

نةوة سةرباس و لَيدوان، ئةشق وةثشت طوَي خرابوون سةرلة نوَي دَي»تر شوَيين«ئةوجيهانةي بةناوي 
  ...طؤشة نشينان و ... بةناديار... بة مردن

 كة Heteropiaانة » تر شوَيين«ية دةكا دَيتة سةر ئةو نةزمي ميشل فؤكؤ كايتَ باسي ئةم َيب
ترسناكن،رةنطة بؤ ئةوةي بةدزييةوة زمان ئةخةنة مةترسييةوة، بؤوةي ناوة طشتييةكان ئةشكَينن يا «

زمان وشك ئةكةنةوة و » شوَينةكاين تر «... ئةرووخَينن) Syntax(بؤوةي نةحو ..  ئةكةنتَيكةلَيان
ئةو شوَينانة ئةفسانةكامنان ئةتاوَيننةوة و ... لةطةلَ رَيزمان بةشةِردَين.. رةويت وشةكان ئةوةستَينن

هةر : دَيرنةتر سازكردن بووتيقاي ئةدةيب ثاش مو شؤيَين» ...تةغةززويل شَيعرةكامنان نةزؤك ئةكةن
دةقي ثاش مودَيرن خالقي دةق ...،ئةسِرنةوة  ضةشنة ئاوايت، وَيكضوويي دةقةكان لة جيهاين واقع

جا ئيتر ... سةر ئةكةوَي) Representation(ئةكوذَي بؤوةي بتواينَ بضَيتة ناو دةقةكةي، لةطةلَ السايي
  .سةآلتةكانو منةكان و دة ضي ئةمَينَيت بؤئةوةي بنووسرَي؟ مةطةر خؤا بزاينَ

  
  .  ئةم بؤضوونانة هاتة ناو دةقي فةلسةيف،  سياسي و هونةريي وآليت ئورووثا و ئةمريكا- 5

يةكةي و ئاوارةيي و هةلَةجبة و  هَيشتا كورد هةر خةريكي شيعر بوو و شؤِرشة هةتا هةتايي
 فارس و  بةوالوة ضةند دةقَيكي رةخنةي نوَي لةاليةن وةرطَيراين1990لة ... ناوخؤيي و شةِري

  عةرةبةوة كةوتة بةردةسيت رؤشينبرياين الوي كورد و لةرَيوة شوَيين خؤي دانا؛
 ترياذي، ئازادي هةلَبةت هةر ثةنج ذمارةي يلَ دةرضوو نة 100 بِرواننة ذمارةكاين طؤظاري، رةنطة 

 عةيل و و لةم دواييانةدا سةردةم كةسةرةتا بة هةولَي بةرَيزان بةختيار» رةهةند«زياتر و دواجار 
رَيبني هةردي و ضةند دؤستَيكيانةوة بآلو كرايةوة و هَيندَي وةرطَيران و وةرطرتين بارت و هايدطر و 

لة كوردستاين . يةوة نيضة تا فؤكؤ و دريدا و ليوتار و ضةند رةخنةيةكي نوَي هاتةناو دةقي كوردي
بةِرَيز بابةك ... و» يباييهنر و ز«،»=مودَيرنيتة » «ساختارو تاويل منت«دا كتَيبطةيل  ئريانيش

ئةمخةدي و ضةند كتَيب و وتاري لةوضةشنة لة طؤظارةكاين فارسيدا شوَيين خؤي دانا و هَيندَي 
لةالواين رؤشنبريي تارادةيةك ئاشنا بة بؤضوونةكاين نيشانة ناسي، ديار دةناسي و رةخنةي 

كان هةولَي دةرضوون لة بازنةي ثؤست مودَيرن كة دذي دةسةآلتة. كرد... تةفسريي و بنةماخوازانة و
خوالنةوةي ئةدا الي ئيمةبوو بة دةسةآلتَيكي تر و خؤي تيكةلَ شةِري لة مَيذينةي سوننةت و مودَيرن 
خوازةكان كرد و ئةو تَيكةلَ بوونةش بةَيب شوَين دانان نةبوو، برواننة الثةرةكاين ئةنديشة و وتاري 

ريؤك و شانؤنامةي السايي، شَيعرةساتةكان، هةفتةنامةي سريوان، ثرؤذةي شيعري داكار، ض
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نارجنَييت تلووعستان و شني ترين بةتالَ و ضركانةكاين داكاري، جم و جوولَي ضَيروكي نوَي لة بانة «
تاد لةذَير دةسةآليت ئةنديشة و تكنيك و بؤضوونةكاين ئةدةيب مودَيرن و ثاش مَوديرندان ... و بؤكان و

جارَي با ): هةلَبةت داوةري نة بةماناي كالسيك(ةرييان لةسةر بكرَي و هَيشتا زؤر زووة بؤ وةي داو
  ...تا دوايي» بايطانييةكان«بضنةناو 

  
ـ هةموو اليةنةكاين نوَيخوازي تايبةمتةندييةكي بونيادييان هةية، ئةويش بؤ ضووين نوَيية )ـ13(

  :لةسةر دووخالَي طرينط
  
  ـ ثرسيار 1
  ...ـ بةرةنطاري و دذايةيت كردن2

  :ذَيدةر  
هةموو ئةو كتَيب و وتارانةي لةو ثَيوةنديية دا خويندوومةتةوة و روونوسَيكي خرامث يلَ هةلَطرتوة، كَي 

  !!ضووزاَني رةنطة هةموشي هي خؤم َيب
  ...ئَيستة كة هةمووشتَيك بةدةست خوَينةرة با بؤ خؤي بطِرَي بةشوَين سةرضاوةكاندا

  
  
  
  

------------  
   (!!!) وه ته  خوندوومنه ته م بابه ڕ ئه  مه ی له تانه  بابهو موو ئه هه: رچاوه سه

  
  

 


