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»ئه ده ب جۆرێکه  له  تۆڵه کردنه وه ، 
پێده به خشێ  ئه وه م  ئه ده ب 
ناتوانێ  ڕاسته قینه   ژیانی  که  
سه رکه شییه کان،  هه موو  بمداتێ. 
هه موو  نه هامه تییه کان،  هه موو 
به   ده توانم  که   ئه زموونه کان 
ئه ده ب  بژیم،  له ناویاندا  خه یاڵ 

بۆ به د ی ده هێنێ«

ماریۆ ڤارگاس لیۆسا
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ژماره      10     
زستانی  201٣

گۆڤارێکیئهدهبی،هزری،رهخنهیی،رۆشنبیریگشتییه.بایهخبهبواریئهدهبی
)وتار،لێكۆڵینهوه،رهخنه،دهق(وبواریفهلسهفیوبواریزانستهمرۆڤایهتییهكان
ورۆشنبیریگشتیدهدات.زمانووهرگێرانلهبابهتهگرینگپێدراوەكانیگۆڤارن.
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خاوه ن ئیمتیاز
سیروان عه بدولكه ریم عه لی

سه رنووسه ر
گۆران ره سووڵ

به رێوه به ری نووسین
دانا ئه حمه د محه مه د

نه خشه سازی به رگ و دیزایین
هێمن خدر

گۆڤاری 2٣ تەنیا بەرپرسیارییەتی ئەو بابەتانە لە ئەستۆ دەگرێ کە 
لۆگۆی گۆڤارەکەی لەگەڵە. ئەوانی تر بۆچوونی نووسەرەکانن و خۆیان 

بەرپرسیارییەتی هەڵدەگرن.

په یوه ندی :
مۆبایل: 0750452444٣

               ئیمه یل: 

دابەشکردن و باڵوکردنەوەی: کۆمپانیای باڵڤ په یك
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ڕهنگهدیمهنێکیتراژی-کۆمیدیبێتئهگهربتهوێلهکوردستانوهکومیدیایسهربهخۆکار
بکهیوهیچبهربهستێکتنهیهتهپێش.لێرهیانمیدیایئازادههربوونینییهیائهوهی
بۆگهنهکاندا پهرده و ماسک پشت له خۆی ئهوا دهکا، سهربهخۆبوون پڕوپاگهندهی که
شاردووهتهوه.ئهمپڕۆسهیهههروهنهبێمیدیایههواڵیوسیاسییهکانیگرتبێتهوهبگرهئهم
بواروالیهنهیهکانیکارکردنیمیدیایی،بهاڵمڕهنگهپڕۆسهکه ناوههموو پهتایهپهڕیوهته
ڕێژهییبێتولهبوارێکداڕهنگزهقولهیهکێکیترداکاڵدهربکهوێ.هۆکارگهلیزۆرههن
و لهالیهک دهسهاڵت ئازاد، میدیای لهباربردنی یان ههبوون لهبهردهم بهربهست دهبنه که

جهماوهریشلهالیهکیتردووهۆکاریگهورهنلهمپڕۆسهیهدا.
دهسهاڵتیکوردیبهجۆرێکیوههاخنکێنهردهستیخستووهتهبینهقاقایکاریمیدیاییهوهکه
یانئهوهتادهبێبکهویهژێرڕکێفییهوهیانئهوهتادهستلهکاروپڕۆژهکهتههڵگری.ئهوهتا
دهبینینسهرهڕایناشیرینکردنوناوزڕاندنوبڕینیهاوکاریداراییودواجارلێدانوکوتانیش
بووتهبهشیمیدیاکارانیسهربهخۆ.بێدهنگکردنوکپکردنیمیدیایئازادواتابێدهنگکردن
کۆنتڕۆڵکردنی واتا ئازاد میدیای کۆنتڕۆڵکردنی دی بهجۆرێکی یان کۆمهڵگه، کپکردنی و
تاکهکانیکۆمهڵگه.دواجارئهمهشچهقبهستنولهباربردنیپڕۆسهیڕۆشنبیریوهۆشیاریی
کۆمهڵگهوتاکهکانیبهدوادادێت.شتێکیتریزۆرقێزهوهنئهوهیهکهدهسهاڵتخهڵکانێک
ڕێنوێنیوپهیڕهودهکاکهخۆیانوهکڕۆژنامهنووسیسهربهخۆیاننووسهروفۆتۆگرافهر

Full Stop

سه رنووسه ر
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وچیوچیتریئازادلهناوکاریڕاگهیاندندابناسێنن،لهکاتێکداههرئهوکهسانهکادیرانی
حیزبیوالیهنهسیاسییهکاننودواجاریشههرلهپێناوبهرژهوهندییهکانیالیهنهکانیانداکاره
میدیاییهکانیانبهکاردههێنێن.ئینجازۆرجاریشدهسهاڵتیسیاسیئهمپڕۆسهیهدهگهیهنێته
شوێنێککهڕێگهبهدامهزراندنیسهدانباڵوکراوهیکاغهزیوئهلیکترۆنیدهداتودواجار
پڕۆسهکهدهبێتهفهوزاوکارهچاکوبوێرهکانلهناویانداوندهبن.ڕۆژانهئهگهرسهیریئهو
کۆشکهبچووکانهبکهینکهڕۆژنامهوگۆڤارهکانیانتێدادهفرۆشرێدهبینینکهههتاچاوت
دهکهوێتهسهرگۆڤارێکیکۆمهاڵیهتییانئهدهبییهکدهرزهنڕۆژنامهوگۆڤاریسیاسیی
کرچوکاڵیهخهتدهگرن،کهلهخوێندنهوهیسهرلهبهریانلهژانهسهرێکیتاقهتپڕووکێنزیاتر

هیچتپێنابهخشن.

جهماوهریشبهرپرسیارییهکیترنلهنهبوونولهباربردنیمیدیایئازاد.ئێمهههمووئهوه
دهزانینکهدهسهاڵتتهنیاهاوکاریئهوانهدهکاکهئهندامانوکادیرانیخۆیاننوئهوانیتر
ئهگهربیانهوێدهبێلهگیرفانیخۆیانهوهکاروپڕۆژهئهنجامبدهن،)تێگهیشتێنێکههیه
لهناوئێمهدائهویشئهویهکهههستێکدروستبووهوهکئهوهیکهئهگهرحکومهتهاوکاری
دهزگاڕاگهیاندنهسهربهخۆکانبکاتوهکئهوهوایهخێریانپێبکات،خهڵکانێکیحیزبیههن
کهوابیردهکهنهوهئهوداهاتوسامانهیکهحکومهتسهرپهرشتیدهکاههموویلهگیرفانی
حیزبهکانهوهدێتهدهرێ(.لهههموودونیادامیدیایئازادههربهکردهدهبێئازادبێوخۆیشی
خۆیبهڕێوهببات.بهاڵمئێمهکهڕێژهیهکیئهوهندهکهمیخوێنهرهمانههیه،کامهڕۆژنامه
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یانگۆڤاردهتوانێبڕیتهنیاخهرجیچاپهکهیدهستبکهوێ!خهڵکانێکههنالیانئاساییه
ڕۆژانهدووپاکهتجگهرهبهههوادابکهن،بهاڵمئامادهنینڕۆژنامهیهکیانگۆڤارێکبکڕن
کهخهرجییهکهیناکاتهبڕینیوهیخهرجییهکپاکهتجگهره.ڕێژهیهکیکهمههنکهبۆ
چێژوهۆشیاریدهخوێننهوه،رێژهیهکیکهمتریشههنکهلهبهتاڵیدادهخوێننهوه،ئهمه
ناوهندهزانستیوزانکۆوڕۆشنبیرییهکانههرباسناکرێ!کهچۆنخوێندنهوهنامۆترین

دیاردهیهلهناویاندا.
ئێمهلهماوهیکارکردنیئهمدهژمارهیهداههوڵمانداوهکهتهواوئازادانهودوورلهسێبهری
دهسهاڵتوحیزبداکاربکهین،ههرواشمانکردووهوئێستاشکهگۆڤارهکهماندهگاتهدوا
بۆمێژوو لێره باسمانکرد.من لهسهرهوه نههامهتیانهوهههیهکه بهو وێستگهپهیوهندی
دهیڵێمکهئێمهتهنیاوهکهاوکارییهکیسهرهتاییوبۆیهکهمژمارهلهالیهنحکومهتهوه
دارایی هاوکاری و دهریکرد حکومهت که بڕیارهی ئهو بهپێی دواتر بهاڵم کراین، هاوکاری
ههموومیدیاوڕاگهیاندنهسهربهخۆکانیبڕی)دواترهاوکاریئهوانهیتایبهتبهخۆیبوون
بهشیوهگهلیجیاوازگهڕاندنییهوه(،ئێمهتاقهیهکعانهشمانلههیچالیهنێکوهرنهگرتووهو
منوهکسهرنووسهریگۆڤارهکهلهگهڵخاوهنئیمتیازکۆیخهرجیچاپوباڵوکردنهوهیمان
بهشانازییهوهگرتووهتهئهستۆ.بهاڵمسهرهڕایئهمهشخهڵکانێکههنههمیشئهوتانهیه
دهدهنکهئێمهلهالیهکیترهوههاوکاریدهکرێین،ئائهمهیهدیمهنهتراژی-کۆمیدییهکه.یان
ڕهنگهئهمهجۆرێکبێلهپهتایکۆیلهییئهمکهسانهووهکپێشینانگوتوویانهئهوهیدز

بێالیوایهههمووخهڵکدزه.
زۆرالیهنیسیاسیویستیانکهئهمگۆڤارهبهردهوامبێتوهاوکاریداراییبکهنئهمهش
پێ داخستنیم و ڕاگرتن من بهاڵم لهسهربێ، الیهنانهی ئهو لۆگۆی که ئهوهی بهمهرجی
باشتربوووهکئهوهیکهلهژێرڕکێفوفهرمانیالیهنێکیسیاسیگۆڤارێکیئهدهبیدهربچێ.
بهبواری خزمهتێکمان کارکردنماندا ماوهیهی لهو که هیوادارم که دهڵێم ئهوه لێرهوه من
وهرگێڕهوه کۆمهڵێک دواندنی ڕێگهی له نهبێ ههرهیچ کردبێ، ڕهخنه و فیکر و ئهدهبیات
خزمهتێکمانبهبواریوهرگێڕانکردبێ،کۆمهڵكێکدهنگینوێمانبهخوێنهرانناساندبێ.ئهو
کارهجدییانهلهسهرڕێنووسوزمانلهکۆیبابهتهکانیههمووژمارهکانداکردمانسوودێکی
بهزمانیکوردیگهیاندبێ.دهخوازملهداهاتوودابتوانینبهشێوهیتروکاریترخزمهتی

بواریئهدهبیاتبکهین.
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فهیلهسوفوبیرمهندیفهرهنسی)ئهلبێرتکامۆ(سهدهیبیستیبه)سهدهیترس(ناوبردووه،
چونکهئهمماوهیهتژیبووهلهبێڕێزیبهرامبهرئینسانهکانوبههامرۆڤایهتییهکان.تیایدا
دووجهنگیپڕوێرانکاریوخودویستیومرۆڤکووشتنگهیشتبووهدواترۆپک.لێرهدا
ئهویش ئهنجامگیریسهدهیهکیتریکۆیلهبوونیمرۆڤایهتییهوه، بهر تردهکهوینه جارێکی

ڕووداوهکانتیشکیخۆسهپاندنیههماندۆخیڕابردووه.
گومانیتێدانییهبیرمهندێکیوهکوکامۆ،كهئهنجامگیرییهکیسهختیلهوچهشنهىخستهڕوو،
وایکرد،ههموودهسهاڵتهرههاکانو)بوون(بخاتهژێردادگایهکیئهخالقییهوه.بهبڕوای
مندادگایهکیخودیمرۆڤهڕهسهنهکانه.دهیویستوکاریدهکرد،کهرێگایهکیمیانڕهوانه
وگفتوگۆوههمهالیهنهبدۆزێتهوه،کهکابوسێکجیهانیبهخوێنگلدابوویهوه،بهوپێوهرهی

سنوورێکیانڕووبهڕووبوونهوهیهکبهرامبهرتیرۆروکوشتنوتووندوتیژیبگرێت.
لهڕاستیدائهمفهیلهسوفهڕهخنهگرههیومانیستهئهخالقگهرایه،بهبیرکرنهوهکیفرهڕهههندی
و ههڵسهنگاندن کهوتبووه بهرپرسیارێتییهوه، ئێجگار پاکی بهڕۆحێکی ڕیالیستییانه، و
که زانستییهکانهوه، بهناو تیۆرییه و ئیتنییهکان ئهفسانه ئایدۆلۆژیاو تهوای شیکرنهوهی

زۆربهیفهیلهسوفانیسهدهیههژدهونۆزدهههڵگریبوون.
کهواتهئهمفهلسهفهیهسهڕهڕایگشتگیریوگشتێتیخۆی،بهرههمیسهردهمێکیتایبهته،

بهاڵمدهبێتبزانینئهمسهردهمهلهچروویهوهکهوهلهسهردهماکانیترجیاوازه؟
دیوێکیانگهورهترینژیاریوچرکهساتهکانیگهشهکردنیڕۆشنبیریوکهلتووریمرۆڤایهتی
و زانست تهواوی بهرههمی هۆلۆکۆستهکان و لهناوبردن مرۆڤ تریشیان دیوهکهی بوو،

تهکنهلۆژیاوئایدۆلۆژیاکانبوون.

به رده وامی سه ده ی ترس

هاوار کامل
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زۆر گرینگه  بگه ڕێینه وه  بۆ ئه وه حوکمدانه ی که  
کامۆ له  کتێبه  به ناو بانگه که یدا )مرۆڤی یاخی(
 ته رحی کردووه، یاخیبوونه  ڕووکه شه کانی

 ڕابردوو و به رده وامییان! وه ک ئه وه ی خۆی 
به  جێگیره وه ی زوڵم و سته م ده بینێته وه،

 به  مانایه کی تر هه ندێک ئاقار ده یه وێت زه وی
 بکاته  به هه شت و ئایدیالی، به اڵم ئه مه  مه حاله،
 مادامه کێ ژیان به رده وامه،  که واته  مردن هه یه ،
 ده سه اڵت و ڕه هایی و کۆیله بوونیش هه یه. 
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لێی، خۆنهدزینهوهش و ژیان نامهعقوولییهکانی لهدژایهتی بریتییه کامۆ، الی یاخیبوون
وهاڵمێکیگونجاویههیهبۆئهمژیانهمهحاڵهیدادپهروهری،دهڵیت:)ئێمهباسلهجیهانێک
ناکهینهیچمرۆڤێکیتێدانهکوژرێت،بهڵکوجیهانێک،کهپاساویکوشتنیتێدانهبێ(،ئهمه
مانایئهوهیهپاساوهێنانهوهبهناویههرشتێکهوهبێتئیترئازادیوئایدۆلۆژیاوفهلسهفهو

زادهکانیبێت،کارێکینهگونجاوهومایهیقبووڵکردننییه.

کامۆدهیهوێتپێمانبڵێت:زۆربهیتاوانهکانیمێژووینوێوهاوچهرخ،تاوانێکبوونبه
ژێرپێوه، خسته مۆڕاڵییهکانی و ئینسانی بهها سهرجهم ئازادییهوه، و مرۆڤ مافی ناوی
بهمانایهکلهماناكانلهدژیدۆزهخێک،دۆزهخێکیدیهێنایهکایهوه،گۆڕینیدهمامکی
بکووژهجهلالدهکانبووبۆدادوهرییهکیجیهانیئهنجامهکهیبوو.بهمواتایهشبێتههنووکه
مهترسیدارتر پڕ دونیایهکی ناوکی له کێشه ئێستاکێ دهکات. دونیا دادوهره،حوکمی ئهم
لهوسهدهیهیکهبهمهترسیناویدهبهینههیه،ئهویشسهدهیبیستویهکه.لهمکاتهدا
دهگهینهدواسنووریکێشهناموومکینهکان،دهبێتبگهڕێینهوهسهربیرکردنهوهمهحاڵهکان،
ژیان لهمه جگه مرۆڤبوونه، بههاکانی و شوناس ڕێزگرتنی و یهکتری قبووڵکردنی ئهویش

ههناسهیهکیترنادات.

چرکهساتییهوه، لهیهکهم ویهک، بیست سهدهی جیهانی که حاشاههڵنهگره، ڕاستییهکی
نووسهرێکی لێرهوه کوشتنهوه، نههاتووی لهبن و لهخوێن پڕ سهردهمێکی ناوهته پێی
فهڕهنسی)دۆمینیکدۆڤیڵبان(ئهوڕاستییهئاشکرادهکاتوسهرجهمکاروانیمرۆڤایهتی
ئاگاداردهکاتهوهلهبهردهوامیکێشهکانودهڵێت:)یائهوهتاههموومانلهناودهچینیاخود
خاوهن کهسانێک بۆ مانابهخشه پڕ زهنگێکی ئهمه دهبێت(، ڕزگارمان پێکهوه ههموومان
تێکهوتووه، سرووشتهکهی پێودانگهی بهو جیهان، سهرۆکهکانی و سهڵتهنهت و دهسهالت
یهک سواری ههموومان )چوونکه ئهوهیه ئهویش ههبێت. مرۆڤدۆستانهی بیرکردنهوهیهکی
کهشتیبووین،کهشتیئهستێرهیزهوی(لهبهرههرهۆیهکبێت،دهبێتههموودژهکانئاشت
ببنهوه،)قرشیزهبهالحینێوقواڵییدهریالهگهڵنهورهسیجوان،کهبهردهوامبهسهرسهری

دهریاوهدهسووڕێتهوه،ئاشتببنهوه(.
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یاخیبوون الی کامۆ، بریتییه  له  دژایه تی
 نامه عقوولییه کانی ژیان و خۆنه دزینه وه ش لێی،

 وه اڵمێکی گونجاوی هه یه  بۆ ئه م ژیانه  
مه حاڵه ی دادپه روه ری، ده ڵیت: )ئێمه  باس 

له  جیهانێک ناکه ین هیچ مرۆڤێکی تێدا نه کوژرێت،
 به ڵکو جیهانێک، که  پاساوی کوشتنی تێدا نه بێ(، 

ئه مه  مانای ئه وه یه  پاساوهێنانه وه  به ناوی 
هه رشتێکه وه  بێت ئیتر ئازادی و ئایدۆلۆژیاو 
فه لسه فه و زاده کانی بێت، کارێکی نه گونجاوه و 

مایه ی قبووڵکردن نییه

چونکه بهدهستهوه، نادات مانایهکمان هیچ ئهمه دهگوزهرێت، واقیعهی ئهو تێڕوانینی به
ئێستاش تا مرۆڤایهتی و گهردوون درووستبوونی درێژایی به سهرزهمینێک یان مێژوویهک
مرۆڤکوشتنوتاوان،نهکههرکهمینهکردووه،بهڵکوسهدهبهسهدهوساتدوایسات
تێروانینی ئهمه بهاڵم بهردهوامبووندایه، له بێت، ههرهۆیهک به خوێنڕشتن، و تاوانکردن

ڕهشبینیمننییهبهڵکوئهنجامیمێژوویهکیڕهشیمرۆڤایهتییه.
)دۆمینیک(ئهمنووسهرهداندییهومۆڕاڵییه،بهردهوامدهبێتودهبێژێت:)گرنگترینشت
ئهوهیه،کهیهکهمجارلهگهڵخودیخۆمانئاشتببینهوه،دواترلهگهڵئهویدیکهدائاشت
مێشکی ئیستاتیکی فۆرمێکی به ئهوهیه، نووسهره ئهم سهرهکی کێشهی بهاڵم ببینهوه(،

کاغهزتبۆدهڕازێنێتهوهبێئهوهیبزانێتکهیکاتیخۆرههاڵتنه!
ههروههازۆرزیاتردهڕواتودهڵێت:)ئهویدیکهلهالیهنیئایینونهتهوهوزمانجیاوازه
لهگهڵماندا(.ههرخاوهنهۆشێکههستبهمڕێزهبااڵیهیناوناخیخۆیدهکات؟نهخێر..

تهنهاههستێکیخهیاڵییهوهیچیدی!لهڕیالدادهبێتهپراکتیک؟
تهنهاخۆگێلکردنیخۆمانوڕاکردنهلهفۆبیایدهورووبهرهکهمان،ئایاهیچدهوڵهتێکو

نهتهوهوالیهنێکئهمهدهکهنهکارێکیکردهیناوواقیع؟
بهپێچهوانهوههێندهخۆسهپێنهرودابڵۆسێنهرتردهردهکهون،هێندهمانایهکیکورتنادهنهوه

بهومۆڕاڵهڕهمزییه!
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ئـاری عوسـمان خەیـات

)1(
بۆجاریدووەم،هەرسێبەرگی)گوڵەستێرەكانكوژانەوە(ی)كەریمكاكە(مخوێندەوە،
نزیكە،نەك لەخوڵقیخوێنەرانەیمنەوە تەواو نووسینەیە،كە ئەمەئەوشێوازە دەبینم
گێڕانەوەی لە ناوبراو كە ئاوهابێ، دەبێ ڕاستەقینە نووسینی پێموایە بگرە ئەوەندە، هەر

یادەوەرییەكانیخۆیداكردوویەتی.
كەلەخوێندنەوەیبوومەوە،بەڕادەیەكچێژملێوەرگرت،كەڵكەڵەیجارێكیترخوێندنەوەی
بوومەوە، ئەمیش لەخوێندنەوەی كە سـەر، كەوتەوە هەژارم مامۆستا مجێورەكەی چێشتی
هەستمكرد،دەبێدیسانەوەبچمەوەكنگوڵەستێرەكانیكاكە...ئێستاشتێنەگەشتم،ئەوە
چییەوالەمندەكا،لەنێوانئەمدووتێكستەداهاتوچۆیخوێنەرانەبكەم؟كامیانە،وامنبۆ
الیخۆیڕادەكێشێوسەرلەنوێئەمیانڕادەستیئەویدیمدەكاتەوە؟لەگەڕیسێیەمیئەم
گەمەیخوێندنەوەیەدابووم،تەماشادەكەم،ئەگەرمنبەردەوامبملەسەرئەمەكارەم،ئەوا

مەگەرسەرلەبەریئەموەرزیپشووە،هـەرخەریكیخوێندنەوەیكاكەوهـەژاربم!

)2(
نووسینەوەییادەوەری،هەرئهوەنییە،تۆبێیژیانیخۆتلەمسەرەوەبۆئەوسەربنووسییەوە
وئاوبێنەودەستبشۆ،چونكەئەگەروابێ،كەواتەهەمووماندەتوانینئەوەبكەین،ئیدی

ی که ریم كاكە
كوژانەوەی گوڵەستێرەكان

خوێندنەوەدا(
ئەزموونكردنی دەسەاڵتی دەق، لە پرۆسەی 

(



13
وردەوردەوایلێدێ،دەڵێین:خۆگەركەسێكیشبەخۆیئەوەیپێنەكرا،قەیدیچییە،با
بچێتەكلیفلەناسیاوێ،برادەرێبكاوسەرهاتیژیانیبۆبگێڕێتەوەوئەویشلەكتێبێكدا

بۆیبنووسێتەوەوئێوەشفەرموونئەوەیادەوەریمنیفاڵنەكەسەوبیخوێننەوە!
و یادەوەریی خوێندنەوەی دەداتە دەست خوێنەرێك كاتێك سەرنجڕاكێشە، چەند كەواتە
بەسەرهاتینووسەرێك،بەاڵمكەلێدەبێتەوە،نازانێبەڕاستیئەوەوایە؟بەڕاستیكەسێك
ئەوهەمووەیبەسەرداهاتووە؟چەندجوانبوو،كەگوڵەستێرەكانمدەخوێندەوە،لەچەندین
شوێندا،سەرسوڕمانبەتاقەتوهێزیگێڕانەوە،بەالینووسەرەوە،ڕایدەگرتمولەخۆم
دەپرسی:ئەرێئەوەچهێزێكە،واژیانهێندبەوناسكییەلەبۆتەیوشەوواتەدانمایش

دەكاتەوە؟
نووسەروەاڵمدەداتەوە:)لەوگێڕانەوەیەبەدیاریكراوی،هیچمەبەستێكمنییە،هێندەدەزانم

ئەوەحەزینووسینەوچیدینا...(.

ئەگەرچی ڕووداو و به سەرهاتەكانی 
ئەم سێ بەرگەی گوڵەستێركان، تایبەتن

 بە نیوەی دووەمی هەشتاكان، تا ڕاپەڕین، 
بەاڵم ئێمە دەتوانین وەك كاڵوڕۆژنەیەكی

 تەواو كراوە و ڕۆشن، كاڵوڕۆژنەیەكی بێالیەنانە،
  كە لێیەوە بڕوانینە تەواوی ئەو قەوماو و 
گرتە و دیمەنە ونبووانەی مێژووی خەباتی

 پێشمەرگایەتی نەوەكانی حەفتا و هەشتاكانی
 سـەدەی ڕابردووی ئەم میللەتە

)٣(
هەڵوەستە جۆرە هەر شایستەی كە دەقانەی لەو یەكێكە كوژانەوە، گوڵەستێرەكان
ئەوتۆ،كەوەختە بااڵدا،بەشێوەیەكی لەپاڵگێڕانەوەیەكیئەدەبی لەسەركردنێكە،چونكە
بڵێم:ڕۆمانێكەبۆخۆی،هەروەكنووسەریشدەنووسێت:)نووسینەوەیسەرهاتلەدیدی
منەوە،پتربەالیڕۆمان،چیرۆكدادەشكێتەوە(،هاوكاتمامەڵەكردنێكیهونەرییانەیشەلەگەڵ

هەمووئەوڕووداووبەسەرهاتانەیلەناوكۆیدەقەكەدادەیانخوێنینەوە.
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ئەگەرچیڕووداووبهسەرهاتەكانیئەمسێبەرگەیگوڵەستێركان،تایبەتنبەنیوەیدووەمی
ڕۆشن، و كراوە تەواو كاڵوڕۆژنەیەكی وەك دەتوانین ئێمە بەاڵم ڕاپەڕین، تا هەشتاكان،
كاڵوڕۆژنەیەكیبێالیەنانە،كەلێیەوەبڕوانینەتەواویئەوقەوماووگرتەودیمەنەونبووانەی
مێژوویخەباتیپێشمەرگایەتینەوەكانیحەفتاوهەشتاكانیسـەدەیڕابردوویئەممیللەتە،
كەلەڕاستیدادەبوو،بەچەندینشێوازیئەدەبیجیاوازولەبۆتەیچەندینژانریئەدەبی
دیكەدا،بەالینووسەرانیترمانەوە،ئەوجـۆرەباسوگرتەودیمەنوقەوماوەونبووانەی
سەرهاتو مێژووییانەی گێڕانەوەی ئاخر دابایەوە، ڕەنگیان ڕزگاریخوازیمان، شۆڕشی ناو
ڕووداوەكانیهەرقۆناغێكیمێژوویی،لەهەركۆمەڵگەیەكدا،ناگاتەوەئاستیئەوگێڕانەوەیەی
لەو جیاكارە تەواو مێژوو، لەگەڵ ئەدیبێك مامەڵەی دواجار چونكە هەیە، ئەدەبدا لە كە
بێخەمی وادیارە بەاڵم دەكات، مێژوویدا ناو ڕووداوەكانی دەگەڵ مێژوونووسێك مامەڵەیەی
نووسەرانیكوردە،كەهێشتاوەكپێویستئەوەلەئەدەبیئێمەدابەركەڵكنەخراوەوبەرچاو
ناكەوێ،یانئەوەتادەسەاڵتیكوردی،لەدوایڕاپەڕینەوەوبەتایبەتیشلەمسااڵنەیدواییدا،
ناشیرین هێند بەرێی، پێشی ئەوچەندینساڵەی وخەباتی پێشمەرگایەتی وێنەیجوانی
بنووسێتەوە، جاران شانازی لە پڕ سەرهاتی نەبێ، تاقەتی قەڵەمێك چ كە كرد، دزێو و
مەبەستم نە پێشمەرگایەتی سەرهاتی گێڕانەوەی )لە هەیە كاكە كەریم الی بەوشێوەیەی
شكانەوەی مەبەستم نە گێڕانەوەكانە، بەهەڵە ڕاستكردنەوەی نە و ڕاستییەكان گێڕانەوەی
كەسێك،الیەنێكەنەپێچەوانەكەیشی....كەپێشمەرگایەتیمدەگێڕمەوە،خۆمدەگێڕمەوە(،
لەگەڵ ڕووداوەكاندا، دەمی لە خۆی، كە لەكاتێكدا بێالیەنە، نووسەری تێڕوانینی ئەمەش
الیەنێكداژیاوە،بەاڵمئایائەدەببەچچاوێكولەكامگۆشەوەلەئێستاوڕابردوودەڕوانێ؟
هەڵبەتپێموایەئەوەیلەمڕووەوەكۆمەكیبەكەریمكاكە،كردووەوتێداسەركەوتووش

بووە،ئەوەیەكەلەڕابردووداپێشمەرگەیەكینووسەرئێستاشنووسەرێكیپێشمەرگەیە.

)4(
نازانینچەندبەرگیدیبەدوادادێ)نازانملەچەندبەرگی ئەمكتێبەسێبەرگییە،كە
پێشمەرگەیەكی كتێبیسەرهاتەكانی نەبن(، تەواویش ڕەنگە دەبن، تەواو بەرگە ئەم وەك
خەیاڵفراوانیئەوسەردەمەیە،كەمنیخوێنەربەهیچجۆرێكلەخوێندنەوەیتێرنابم،نەك
هەرمن،دڵنیامهەركەسێكیتریش،بەمەرجێخوێنەرانەدەستبداتەخوێندنەوەی،لێیتێر
نابێ،بێگومانئەمەشلەبەرئەوەیە،كەخاوەنەكەیدەزانێچـۆنیادەوەریوبەسەرهاتان
بگێڕێتەوە،هەروەكخۆیدەڵێت:»خودایەزاریڕژاننەكەیتەوە،دەناسەرهاتبەسەرێكدی

سەردەكاتوناگێڕێتەوە«}بەرگیسێیەم:ل125{.
بەڕاستینووسەرسەلیقەیەكیجوانیگێڕانەوەینیشانداوە،بەجۆرێك،كەلەمدیمەنەوەبۆ
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ئەودیمەنولەمڕووداوەوەبۆئەوڕووداوبازدەدا،بێئەوەیپێوەندیزنجیرەیینێوانیان
بپچڕێ،ئەمەشوادەكات،خوێنەرلەخوێندنەوەوەڕسنەبێ،بەپێچەوانەیزۆربەیئەو
یادەوەرییانەیتر،كەلەدووتوێیكتێبانداچاپكراونوڕەفەیكتێبخانەكانیانقەرەباڵەغ
تۆی ناچار و دەكەن تاڵ و تفت خوێندنەوەت زەوقی الپەڕەوە، یەكەم لە هەر كردووە،

خوێنەریشپشتیتێبكەیت.

)5(
بە كە مامەڵەكردنەوە، جۆرە ئەو چوارچێوەی دەچنەوە ڕێك شوێن، و كەس ناولێنانی
لە هەروا خەڵقكردنەش پرۆسەی ئەو ناسراوە، ڕۆماننووسانە شوێنی و كەس خەڵقكردنی
فەزایەكیبۆشداناهاتووەتەبەرهەم،بەڵكولەچوارچێوەیپرۆسەیەكیدیكەی)ئەمجارەش(
ڕۆماننووسانەیبااڵداسازكراوە،یانبەرهەمهێنراوە،ئەویشگێڕانەوەیەكیچڕە،واتانووسەر
لەیەككاتدا،لەناوپرۆسەیخەڵقكردندا،شوێنانوكەسانخەڵقدەكاتەوە،ئەمەشبارگاوی
بەهێزێكیگەورەیزمان،كەخوێنەرهەستبەوسیستمەینووسینەدەكات،كەدواجار
دالومەدلولەكانیلەپشتڕائامادەیە.ئەوەتاخۆیشیدەنووسێت:)ئەوكەسانەیدەكەونە
ناوگێڕانەوە،ڕەنگەدەورەكەیانكتومتبەوشێوەیەنەووبێ،كەمنبۆیانمدیاریكردووە،
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لەگەڵئەوەشداهەربەسەرهاتیدەمێنێتەوە،واتەڕووداوەكاندەستكردنین،بەاڵمدەتی

هونەركاریانگەیشتۆتێ..(.

)٦(
زمانلەمدەقەدا،كوردییەكیپەتیوجوانە،مەگەربۆپێویستیگێڕانەوەخواستبێتی،دەنا
خوێنەرچاویبەوشەیەكیبێگانە،وشەیەكیبەدەرلەزمانیشیرینیكوردی،ناكەوێ.منبە
خۆم،)ئەگەرسەرسامیمبەتێكستەكەبەهەڵەیدانەبردم(،تەنیالەبەرگییەكەمداچاومبە
وشـەی)ئەنالیزە(كەوت،كەوشەیەكیناكوردییە،هەربۆیەلەنێوكەشێكیتەواوكوردانەدا،
خوێنەرڕۆدەچێتەنێودنیایسەرهاتیپۆلەپێشمەرگەیەكیگیانلەسەردەست،كەدەنگی
و یەكەم خوێندنەوەی دوای خوێنەرو چاوساغی و ڕێبەر دەبنە نووسەر، چاوی و نووسەر
دووەمالپەڕە،ئیدیبێئەوەیبەخۆتبزانی،دەبینیواتۆیخوێنەریشبوویبەیەكێك
لەهاوڕێیانیپۆلەپێشمەرگەولەگەڵیانشاخەوشاخوهەورازەوهەورازەونشێواونشێو،
بەردەوامەكاندا، مەترسییە لەنێو وای ئەوان، لەگەڵ هاوڕێ تۆش دەبینی كەوتووی، بەڕێ
كۆپتەرێكەوە نزمبوونەوەی لە هەر دەكەی، مەرگ نزیكبوونەوەی بە هەست ئەوان وەك
بەقەدبەژنێكوهەرلەنزیكبوونەوەیمارێكەوە،تاچركەساتەكانیشەڕێكیدەستەویەخەی
جاشوجەیشدا...ئەمانەوزۆریتریش،هەرزۆرزۆر...ئەودیمەنانەن،كەلەكوژانەوەی
گوڵەستێرەكاندالەقاوخیچەندینوێنەیجوانیگێڕانەوەوزۆرجاریشبارگاویبەزمانێكی

شیعریناسك،هەستیانپێدەكەینوتێیاندادەژینومامەڵەیاندەكەین.
داگیر بۆخۆی بااڵی ئاستێكی و فراوان پانتاییەكی سەرهاتییەدا، دەقەدا لەم وەسفكردن
كردووە،ئەمەشوایكردووەگێڕانەوەیڕووداوەكان،لەڕێگەیوشەوە،تەواووەكوێنەیجواڵو

بێنەبەرچاو،چوونئەوەیدانیشتبیوتەماشایفیلمێكیسینەماییبكەیت،ئاوا...

)7(
لەخوێندنەوەیگوڵەستێرەكانكوژانەوەدا،بەكردەكیبۆمدەركەوت،كەچۆنئەگەردەقێك
جوانبێت،خوێنەرناتوانێبەجارێكودووانیخوێندنەوەلێیتێرببێ،هەروەكناشتوانێ
سەرتاپای تا لێناگەڕێ ئیدی خوێندییەوە، و الپەڕەی یەكەم داوە دەستی ئەوەی دوای
نەخوێنێتەوە،چونكەهەرئەوەندەیتێكەڵیدنیایئەوجۆرەتێكستەبووی،ئیدیناتوانی
دەستنەبەهیچكارێكەوەبدەیونەدەستبۆخوێندنەوەیهیچكتێبێكیتریشبەری،
لە وا چنراو، جوان گێڕانەوەبەندی دەقی چونكە نەبییەوە، ئەمەیان خوێندنەوەی لە تا
خوێنەردەكات،ئەوكاتانەیكتێبەكەبۆچەندساتێكوەالدەخاتودەستدەداتەكارێكی
دیكە،هەستبەوەبكا،كەهێشتاكارێكیگەورەتریماوەتەواویبكا،كارێككەمادامەكێ
)بارەگا بەرەو بەڕێوەیە هێشتا دەكا، هەست وا گوڵەستێرەكانە، كوژانەوەی لەمەڕ قسان
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بەرەوالی بەرەوئەوی)ئاسمانی(یهەڵدەكشێ لەوی)بنعەردیی(یەوە یان پێرسییەكە(
هەورەكان...ئەمەتەواوئەودەسەاڵتەیە،كەنووسەر،توانیویەتیبەدەقەكەیخۆیببەخشێ
ولەوێندرێشەوە،خوێنەرانیخۆیپێئاشنابكا،بەڕاستیمنبەخۆم،ئەمحاڵەتەملەكاتی

خوێندنەوەی)گوڵەستێرەكانكوژانەوە(دا،بەتەواویئەزموونكرد.

مامەڵەیەكی هێند هونەرییانەی لە بەركەڵكخستنی
 كارەساتی هەڵەبجە و ئەنفالدا، لەنێو

 گێڕانەوەكەیدا كردووە، كە خوێنەر وا لێدەكا، 
خۆزگە بخوازێ لەوەی نووسەر پتری

 لەوبارەیەوە نووسیبا، واتا لەو چەند شوێنەی
 گێڕانەوەدا، كە ناوی ئەنفال یان ژەهربارانكردنی
 هەڵەبجە بەرخوێندنەوە دەكەوێ، تۆی خوێنەر
 لە دۆخێكدای، بتەوێ و نەتەوێ، ڕاستەوخۆ
 دەكەوییە ژێر كاریگەریی ئەو كارەساتەی

 بەسەر كوردی هەشتاكاندا هاتووەو تا نهۆش
 كاریگەرییەكەی هەر ماوە

)٨(
ڕەنگە)سەرهاتیپێشمەرگانە(یان)گەشتیپێشمەرگانە(ئەوپێناسەكورتەبن،كەهەر
ئێستا تا كتێبە ئەو چونكە بەكاربەرێ، كوژانەوەی گوڵەستێرەكان بۆ بتوانێ خوێنەرێك
جیاجیاكانی ناوچە بەنێو ڕووداوە، پڕ دورودرێژی گەشتێكی لەخۆیدا خۆی بەرگییە، سێ
كوردستانداولێرەشەوەدیمەنێكیپانۆراماییچیاودەشتودەروگوندەكانیكوردستانمان
پیشاندەدات،بەتایبەتیهیدەڤەرەكانیسـۆرانوبادینان،هەرلێرەشەوەبەناویچەندین
گوندودێهاتیئەودەڤەرانەئاشنادەبین،هاوكاتبەوزمانەناسكەیخۆیشی،وەسفێكی
داروباریهەرگوندودێیەك،ئەوانڕێیانتێیكەوتبێ،دەكاتووێنەیەكیئێجگارڕەنگینی
لە دێهاتییانەی ئەو ڕۆڵی نەچێ، بیریشمان دەخات، چاو پێش كوردستانمان سروشتی
خزمەتكردنیپێشمەرگەدالەهەمووسەربوردێكیدا،كەگێڕاویەتییەوە،باسكردووە،بەدەر
لەوەشمامەڵەیەكیهێندهونەرییانەیلەبەركەڵكخستنیكارەساتیهەڵەبجەوئەنفالدا،لەنێو
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گێڕانەوەكەیداكردووە،كەخوێنەروالێدەكا،خۆزگەبخوازێلەوەینووسەرپتریلەوبارەیەوە
نووسیبا،واتالەوچەندشوێنەیگێڕانەوەدا،كەناویئەنفالیانژەهربارانكردنیهەڵەبجە
بەرخوێندنەوەدەكەوێ،تۆیخوێنەرلەدۆخێكدای،بتەوێونەتەوێ،ڕاستەوخۆدەكەوییە
ژێركاریگەرییئەوكارەساتەیبەسەركوردیهەشتاكانداهاتووەوتانهۆشكاریگەرییەكەی
هەرماوە)ئەوزستانەیمنقسەیلێوەدەكەم،زستانیپێشئەوهاوینەبوو،كەئاگری
ئەنفاللەهەمووالیەكەوەهەڵیكردوكافێیشیوەكهەمووجوانییەكانیگەرمیانوكوێستان
بەهەمووجوانییەكانییەوەسوتاند،زستانێكیزگپڕبوو،ڕێكئەوزستانەبووهەڵەبجەیلە

زگدابوو...(}بەرگییەكەم،ل52–53{.
ئێمەلەوگەشتوگەڕانەپانۆرامییەدا،هەرچواروەرزەكەیساڵ)هاوین،پاییز،زستان،
بەهار(بەشێوەیەكیئۆتۆماتیكیولەگەڵگۆڕانیكاتوشوێنداوپێبەپێیبەرەوپێشچوونی
بەخۆم،كەسەرهاتی)گارە( یەك بەچەشنێك،من پێدەكەین. گێڕانەوە،هەست پرۆسەی
یان)قەندیل(مدەخوێندەوە،هەستمدەكردهەربەڕاستیلەوسەرمایەداموناوەناوەلەرزم
لێدەهات،كەچیمانگیتەمموزیشبوو،كاتێبەرگیسێیەممدەخوێندەوە!خۆئەودەمەی
پۆلەپێشمەرگەلە)بنگارەتاسەریهەورێ(هەڵدەكشان،هەرچەنكاتیخوێندنەوەیمن،
وەرزیگەالوێژبوووهەوایسبلیتیژوورەكەملەسەر)26(یشدانابوو،كەچیوەختەبوولە

تینووانبخنكێم،بۆیەهەرزووزوودەستمدەدایەئاوخواردنەوە.
تەواو لەخوێنەردەكات، وا پیشاندەدات،كە ئەودەسەاڵتەیدەقمان ئەمە تر، جرێكی
دەیخاتەبندەستیخۆیەوە،بەومانایەیلەدۆخیخوێنەربوونەوەدەتگوازێتەوەبۆدۆخێكی
تر،كەئەویشنووسەربوونە،بەمانا)كاكەیی(ەكەی،واتەدەبییەئەوكەسەیكەبەخۆت

دەنێوسەرهاتەكاندادەژیت.

)٩(
كۆتایی لەكوێدا نازانم ئاواش بكەم، نووسینە بەم كێندرێوەدەست لە نەمزانی وەكچۆن
پێبێنم،بەاڵمئەوەیواملێدەكابێخەم،ئەمنووسینە،بەبێهیچكۆتایییەكوازلێبێنم،
ئەوەیەكەهۆكارەكەیدەزانم،واتەدەزانمئەمپەتایەملەچییەوەتووشبووە..منپاش

خوێندنەوەیهەرسێبەرگی)گوڵەستێرەكانكوژانەوە(،وامبەسەرهات.
سەرەتاوكۆتاییبەچەشنێكئاوێتەیە،كەخەریكەبڵێم:ناوهێنانیبەرگەكانیبەژمارە،تەنها
بۆجیاكردنەوەیانەوەكئەوەیهەیە،دەنالەهەركوێیەكەوەدەستبەخوێندنەوەیسەرهاتی

كوژانەوەیگوڵەستێرەكانبكەی،هەروادەزانیسەرەتایە.
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* سەرچاوەكان:

لە یەكەم، چاپی یەكەم، بەرگی كاكە، كەریم )یادەوەری(، كوژانەوە گوڵەسێترەكان .1 
نما،چاپخانەی)تیشك(،هەولێر، فیكری و ئەدەبی لێكۆڵینەوەی باڵوكراوەكانیسەنتەری

.2007
2.گوڵەستێرەكانكوژانەوە)یادەوەری(،كەریمكاكە،بەرگیدووەم،چاپییەكەم،چاپخانەی

ڕۆژهەاڵت،هەولێر،2008.
لە یەكەم، چاپی سێیەم، بەرگی كاكە، كەریم )یادەوەری(، كوژانەوە گوڵەستێرەكان .3 
باڵوكراوەكانیسەنتەریلێكۆڵینەوەیئەدەبیوفیكرینما،چاپخانەی)شەهاب(،هەولێر،

.2010
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هەڵبەتئێمەناتوانینستەمكاربین،هەتانادادپەروەرنەبین.ناشتوانیننادادپەروەربین،
هەتامافیئەوانیدیكەنەخۆینوپێشێلنەكەین.هەربۆیەشەلەخۆڕایینییە،كەگوتوویانە:
))دادپەروەریی...بەهایهەمووبەهاكانە((و))پیرۆزترینپاژیناوهەمووئاكاریشە((.
)1(ئێمەلەوساتەوەنادادپەروەرین،كەهێزودەسەاڵتبەخراپیبەكاردەهێنین.واتە
ئابووریو لەژیانیسیاسیوكۆمەاڵیەتیو بەشێوەیەكیخۆپەرستانەئەمدووڕەگەزە
ڕۆشنبیرییخۆماندابەكاردەهێنین.لەڕاستیداهۆكاریهەرەسەرەكینادادپەروەریی–وەك
بین، دادپەروەر ناتوانین ئێمە واتە نادیموكراسییەتدایە. لە و دیكتاتۆرییەت لە دەزانین-
هەتادیموكراسینەبین.ناشتوانینئازادیخوازبین،هەتادادپەروەرودیموكراسیخوازنەبین.
هەڵبەتدیموكراسییەتیش–وەككەلەالیخۆمانباوە-هەرتەنهامۆدێلیسیاسیباوی
ژیانی واقیعی كرداری و ڕەوشت بەڵكو نییە، دروشم و زۆربڵێیی و سەفسەتە و سەردەم
ڕۆژانەمانە؛ئەوواقیعەی،كەلەكەمترینوبچووكترینقسەوڕەفتاروهەڵسوكەوتیژیانی
ڕۆژانەیهەموومانداڕەنگدەداتەوەوبەدەردەكەوێ.هەرلەمسیاقەشداڕۆسۆلە))پەیمانی
كۆمەاڵیەتی((دادبێژە:))پەكخستنیئازادییلەویستیمرۆڤدا،بەواتایپەكخستنیهەموو
ئەمە بێ، دادپەروەر ئازادیخوازێك هەموو پێویستە كەواتە كارەكانیدا((.)2( لە ئاكارێكە

دیاردەی نادادپەروەریی
بەختیار محەمەد
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پرسێكیئەخالقیییەكجارگرنگیژیانیسیاسیوكۆمەاڵیەتیهەمووئازادیخوازێكە،ئەگەرنا

ئەمكەسایەتییەلەسیفەتیئازادیخوازییوشۆڕشگێڕییدادەماڵدرێ.

گوتاری ئەخالقیی ئایین لەسەر دوو كۆڵەگەی
 بەهێزی گرنگ ڕاوەستاوە، ئەوانیش كۆڵەگەی

 ڕاستگۆیی و كۆڵەگەی دادپەروەرییە:
 بەاڵم لەگەڵ ئەوەش ئێمە وای دەبینین، 

كە لە گوتاری فكری ئاییندا جۆرە تەناقوز و 
ئیشكالییەتێك هەیە، ئەویش ئەوەیە،

 كە دادپەروەریی و ڕاستگۆیی و هەموو بەها چاكەكان، 
زۆر بە ئەستەم –لە بواری پراكتیكدا- دەتوانن

 لەگەڵ بیری شمولیی گوتاری تەقلیدیی
 ئاییندا بگونجێن

ئێمەلەمێژوویشۆڕشوخەباتیئازادیخوازییگەالندانموونەیوەهامانیەكجارزۆرە،كەلە
ئاكامدائازادیخوازەكانبوونەتەستەمكار)تۆبڵێیسروشتیدەسەاڵتوەهابێ،كەزۆربەی
جارستەمكاربخوڵقێنێ؟(.هەڵبەتبەهایدادپەروەرییهەرلەدیاردەوشتەبچووكەكانی
ژیانیڕۆژانەمانەوەدەستپێدەكا،هەتادەگاتەدیاردەوشتەگەورەكانیوەككاروچاالكی
سەرلەبەریدەزگاكۆمەاڵیەتیودەزگاسیاسییەكان.بێگوماندادپەروەرییڕۆحیمەدەنییەت
وڕۆحیدیموكراسییەتپێكدەهێنێ.ئێمەدەبێهەمیشەئەوەمانلەبیربێ،كەهەروەك
چۆنپێویستەبەهایدادپەروەرییڕۆحیدەزگاكۆمەاڵیەتیودەزگاسیاسییەكانپێكبهێنێ،
هەربەهەمانشێوەشپێویستەبنچینەیهۆشیارییوهەڵسوكەوتوڕەفتاریژیانیڕۆژانەی
یەكبەیەكیهەموومانبێ.واتە–بەنموونەدەڵێم-پێویستەمنوەكتاكەكەسێكلەگەڵ
پێوەندییە ئەم دابمەزرێنم؛ دادپەروەرانە كۆمەاڵیەتی پێوەندییەكی دیكەدا، ئەوانی هەموو
ئەو )ئا بداتەوە ڕەنگ ژیانمدا ئاستێكی و بوار هەموو لە پێویستە ئاكارییە كۆمەاڵیەتییە
كاتەدەكرێبڵێین،كەمنكەسێكیدادپەروەرم،واتەوشیارمبەوەی،كەلەواقیعیژیانی
هەیە، بەوە پێویستی ئەمەش نەیهێڵم، پێویستە و هەیە نادادپەروەریی مندا كۆمەڵگەی
كەسێكی خۆمدا ڕۆژانەی ژیانی لە من ئەگەر هەڵبەت، بم(. دادپەروەر كەسێكی من كە
دادپەروەرنەبم،ئەوابەبێیەكودووگەورەتریندرۆلەگەڵحەقیقەتیژیانیخۆموهەموو
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نییە(. مانایەكی هیچ دادپەروەریی بێ بە مرۆڤایەتی ژیانی )چونكە دەكەم مرۆڤایەتیشدا
لەمەوە،ئەگەرنادادپەروەرەكانكەسانیستەمكاربن،ئەواستەمكارەكاندرۆزنترینخەڵكانی
ناوكۆمەڵگەیمرۆڤایەتین.دیارەسیفەتیڕاستگۆییهەمووشمانلەوەدایە،كەئێمەدژیدرۆ
وستەمبین،ئاهەرئەمەشلەمێژوویمرۆڤایەتیدا،پەیامیپیاوچاكوپێغەمبەرانبووە.
هەمووشماندەزانین،كەیەكێكلەسیفەتەهەرەگرنگەكانیكەسایەتیپێغەمبەران،سیفەتی
ڕاستگۆییڕەهابووە،واتەپێغەمبەرانهەرگیزنابنەپێغەمبەر،ئەگەربەتەواوییدەستپاكو
ڕاستگۆنەبن،ئەمەشپێماندەڵێ،كەچۆنپێغەمبەرانلەژیانیڕۆژانەیخۆیاندابەسیفەتی
دادپەروەرییدەناسرێنەوە)وەككەمێژوویباوەڕیئایینەكانپێمانیڕادەگەیەنن(.هەڵبەت
ئەمەشهەردەبێوابێ؛چونكەئەوانبەناویدادپەروەرییڕەهایخواوەقسەدەكەن.
ئێمەهەمووشماندەزانین،كەگوتاریئەخالقییئایینلەسەردووكۆڵەگەیبەهێزیگرنگ
ئەوەش لەگەڵ بەاڵم دادپەروەرییە؛ كۆڵەگەی و ڕاستگۆیی كۆڵەگەی ئەوانیش ڕاوەستاوە،
ئێمەوایدەبینین،كەلەگوتاریفكریئایینداجۆرەتەناقوزوئیشكالییەتێكهەیە،ئەویش
ئەوەیە،كەدادپەروەرییوڕاستگۆییوهەمووبەهاچاكەكان،زۆربەئەستەم–لەبواری
پراكتیكدا-دەتواننلەگەڵبیریشمولییگوتاریتەقلیدییئاییندابگونجێن؛كەچیهەموومان
ناتوانێبە ئاگادارین،كەلەكۆمەڵگەهاوچەرخەكانیئەمڕۆیئێمەدا،هیچهێزوالیەنێك
ڕاستیدادپەروەربێ،ئەگەرباوەڕیبەفرەدەنگیوفرەڕەنگیوباوەڕیبەدیموكراسییەت
وقەوارەیسیاسیوجوگرافیسەربەخۆیئەوانیدیكەنەبێ.هەربەنموونەدەڵێین:ئێمە
)ئیسالمی( دەوڵەتی دوو عێراق، و توركیا دەوڵەتی هەردوو كە بكەین، بەوە باوەڕ چۆن
دیموكراسین)وەككەخۆیانبانگەشەیبۆدەكەن(،ئەگەردوودەوڵەتیداگیركەربنو
باوەڕیانبەئازادییوسەربەخۆییگەلیكوردنەبێ؟!كەواتەدادپەروەرییسەدلەسەدبەندە
بەدیموكراسییەتەوە؛لێرەشەوەئێمەبۆئەوەیدادپەروەربین،پێویستەدیموكراسیخوازبین.
كەواتەهەمووكۆمەڵگەدیموكراسییەكانكۆمەڵگەیدادپەروەریشن.هەربۆیەشەلەخۆڕایی

نییە،كەگوتوویانە))دادپەروەریی...بەهایهەمووبەهاكانە((.

دەشێ  چیرۆكی یەعقوب و یوسف و برایەكانی،
 نموونەی هەرە جوانی ئەم نادادپەروەرییە كۆمەاڵیەتییە 

خێڵەكییە بێ ، كە هەتا ئەمڕۆش لە مێژووی 
كۆمەڵگەكانی ئێمەدا بااڵدەستە
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دادپەروەرییخەسڵەتێكیكۆمەاڵیەتیشە،هەرتەنهاخەسڵەتێكی)ماهیەتێكی(سیاسینییە.
و دەداتەوە ڕەنگ خێزانیشدا یەك ئەندامانی نێوان كۆمەاڵیەتی پێوەندی لە دادپەروەریی
هەموومان ئێمە منداڵەكانیان. لەگەڵ باوكان و دایك پێوەندی بەنموونە، دەكەوێ. بەدەر
دەزانین،كەلەكۆمەڵگەتەقلیدییەكانیوەككۆمەڵگەیئێمەدا،زۆرلەدایكوباوكانلەسەر
بنەمایهەندێكسیفەتوئیعتیبار،جیاوازیلەنێوانمنداڵەكانیخۆیاندادەكەن:كوڕلە
كچپایەدارتروخۆشەویستترەوكوڕیتاقانەشپێگەیەكیتایبەتیلەخێزانەكەوهۆزەكەیدا
هەیەومندااڵنیجوانوملكەچیشبۆویستیدایكوباوكیان،خۆشەویسترنلەمندااڵنی
ناشیرینوبزۆزویاخی)بەوپێیەی،كەهێشتاجوانییلەالیئێمەحەقیقەتێكیڕووتی
برایەكانی، و یوسف و یەعقوب چیرۆكی دەشێ ئەخالقی(. حەقیقەتێكی نەك بایۆلۆژییە،
ئەمڕۆش هەتا كە بێ، خێڵەكییە كۆمەاڵیەتییە نادادپەروەرییە ئەم جوانی هەرە نموونەی
یەعقوب كە دیارە، ئاشكرا بە چیرۆكەدا لەم بااڵدەستە. ئێمەدا كۆمەڵگەكانی مێژووی لە
یوسفیپاشەبەرەی)هەڵبەتلەگەڵئیعتیباریپاشەبەرەییدا–یوسفوبنیامینهەردوو
برایپاشەبەرەیدوازدەكوڕەكەییەعقوبن؛ئەمبەپیرییئەمدووكوڕەیدەبێ(لەهەموو
كوڕەكانیدیكەیخۆشتردەوێ،بەاڵمئێمەنەلەسەرەتایگێڕانەوەكەیتەوراتونەلە
سەرەتایگێڕانەوەكەیقورئانیشدا،یەكسەرنازانینبۆیەعقوب،یوسفیلەهەمووكوڕەكانی
دیكەیخۆشتردەوێ)ئایائەمەتەنهاشەرعییەتدانێكیكۆمەاڵیەتیومیتافیزیكییەبە
سیفەتیپێغەمبەرایەتیوبەقۆناغیبەپێغەمبەربوونییوسف؟(؛تەوراتتەنهابەڕستەیەك
پێماندەڵێ،كەیوسفخۆشەویستیباوكیبووە.قورئانیشپتروەكڕووداوێكیمیتافیزیكی
وئەخالقیگرنگڕووداویچیرۆكەكەیتەوراتمانبۆدەگێڕێتەوە)قورئانلەتەوراتزیاتر
خەونێكی یوسف دەگێڕێتەوە(: بۆ چیرۆكەمان ئەم ئەخالقییەكەی و میتافیزیكی زمانە بە
دیتووە،كە))یازدەئەستێرەوڕۆژومانگسوژدەیبۆدەبەن((.)4(ئائەمەدەبێتەخاڵی
وەرچەرخاندنلەژیانییوسفدا.خەونهەمووشتێكلەبنوبۆتكەوە)لەڕەگوڕیشەوە(
بەاڵم دەبێ، دایك لە نوێش وجیهانێكی ودەسەاڵتدار پێغەمبەر دەبێتە یوسف دەگۆڕێ:
یوسف ئەمخەونەی لەسەر تەورات(،هەڵوەستە بەپێی برایەكان، و لێرەهەمووان)باوك
دەكەن،كەگریمانەیدەسەاڵتیداهاتووییوسفدەگەیەنێ،بۆیەكەیوسفخەونەكەبۆ
باوكیدەگێڕێتەوە،ئەمپێیدەڵێ:))ئەمەچخەونێكەتۆبینیوتە؟تۆلەوباوەڕەدای،كە
منودایكتوبرایەكانتدێینولەبەردەمتدادەچەمێینەوەوكڕنوشتبۆدەبەین؟((.)5(
لێرەبەئاشكرادیارە،كەیوسفلەالیەنباوكیەوەسەركۆنەدەكرێوڕەخنەیلێدەگیرێ؛
كەچیلەقورئاندایەعقوببەتەواوییپشتگیریناوەرۆكیخەونەكەدەكاوزۆربەسۆزەوە
براكانتمەگێڕەوە،نەوەك بەیوسفدەڵێ:))ئەیكوڕیژگەكەیخۆم!ئەمخەونەتالی
گەڕێكتپێبكەن؛چونكەشەیتانبۆبنیادەمدوژمنێكیئاشكرایە((.)6(لێرەوەكدەبینین،
هەاڵواردنییوسفهەیەلەناوهەمووبرایەكاندا.لەهەمانكاتیشدا،گوتاریقورئانگوتارێكی
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بە چیرۆكەكە قورئاندا لە تەورات: گوتاری لە ڕۆمانتیكیترە زۆر ئەخالقیی و میتافیزیكیی
زمانێكیزۆرتراژیدییترڕووداوەكانمانبۆدەگێڕێتەوەوباسیكەسایەتییوسفویەعقوبمان
بۆدەكاووەكدووكەسایەتیبێگوناهوبێخەوشومەزڵوم،وەسفیاندەكاووێنەیان
دەكێشێ.قورئانپترجەختلەسەرپێغەمبەرایەتییوسفویەعقوبدەكاتەوەووەكدوو
پەیامبەریخوادەیانناسێنێ.)7(بەكورتیدەمەوێبڵێم:قورئانگوتارێكیزۆرتراژیدییتر
میتافیزیكییەكەی گوتارە بۆ بەهێزتر پاڵپشتێكی دەبێتە ئەمەش دەبەخشێ، چیرۆكە بەم
چیرۆكەكە.واتەچیرۆكەكەبێیەكودوودەبێتەچیرۆكێكیخودایی)غەیبانی(.ڕەنگەهەر
لەبەرئەوەشبێ،كەمێژوویئیسالم–بێگومانلەڕوانگەیقورئانەوە–دەقەكانیتەوراتو

ئینجیلەكانبەالدەروشێوێندراولەقەڵەمدەدا.

یەعقوب، یوسفی لە هەموو كوڕەكانی دیكەی 
خۆشتر دەوێ  ) ئایا ئەمە تەنها شەرعییەت

 دانێكی كۆمەاڵیەتی و میتافیزیكییە بە
 سیفەتی پێغەمبەرایەتی و بە قۆناغی بە پێغەمبەر

 بوونی یوسف؟(؛ تەورات تەنها بە
 ڕستەیەك پێمان دەڵێ ، كە یوسف خۆشەویستی
 باوكی بووە. قورئانیش پتر وەك ڕووداوێكی

 میتافیزیكی و ئەخالقی گرنگ ڕووداوی چیرۆكەكەی
 تەوراتمان بۆ دەگێڕێتەوە )قورئان لە تەورات
 زیاتر بە زمانە میتافیزیكی و ئەخالقییەكەی

 ئەم چیرۆكەمان بۆ دەگێڕێتەوە(

پێدەچێگومانەكەیقورئانلەمدەقانە،وەاڵمێكبێبۆئەوگومانەی،كەلەحەقیقەتیبە
خوداییبوونیئەمدەقانەدەكرێ:گوتاریگێڕانەوەیدەقەكانیتەوراتگوتارێكەبەئاشكرا
هەر ئینجیلەكانیش ئەفسانە. لە پڕە گوتارێكە پێوەیە؛ مرۆڤی گێڕانەوەی گوتاری مۆركی
هەمانحاڵەتوهەرهەمانشێوازیانهەیە،كەواتەبۆئەوەیقورئانپترلەوانخۆیبە
قسەیخودابزانێ،لەالیەكەوەدێلەسەرشێوازیگوتارەمیتافیزیكییەكەیئەوانبەردەوام
دەبێ)شێوازیپێوەندینێوانخوداوپێغەمبەرەكان(؛لەالیەكیدیكەشەوەدێگومانلە
خەسڵەتیبەئیالهیبوونیهەندێكچەمكیناودەقەكانیاندەكا،وەكچەمكیسێئەقنیمی
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باوەڕیمەسیحییەت:بابوكوڕوگیانیپیرۆز.ئێمەهەمووشماندەزانین،كەلەمەسیحییەتدا
مەسیحكوڕیخوایە،بەڵكوخۆیخوایەلەجەستەیمرۆڤدا،دیارەئەمەشلەئیسالمدابە
تەواوییڕەتدەكرێتەوەوبەباوەڕێكیالدەروسەرچاوەیشركدادەندرێ.بەهەرحاڵ،با
لێرەبگەڕێینەوەبۆالیچیرۆكەكەییوسفولەخۆمانبپرسین:بۆلەناوئەوهەمووبرایەدا،
لەهەمووان ئەو بوو،كە ئەوە لەبەر ئەمەهەر ئایا بەپێغەمبەرهەڵبژێردرا؟ تەنهایوسف
جوانتربووولەهەمووانیشپترملكەچیویستیباوكیبوو)واتەمنداڵێكیساڵحبوو(،
یانیشئەمەهەربەڕێكەوتبوو؟بەاڵمئایالەحاڵەتیڕێكەوتدا،هیچمانایەكبۆئیرادەی
لە بەشێكە چاكە چەمكی ئایین- تێگەیشتنی –بەپێی لێرە ئایا  دەمێنێتەوە؟ چاكەكردن
حاڵەتیملكەچییبۆ)خواودایكوباوكو...(وجوانییشخۆیبەهایمەعنەوییچەمكی
چاكەیەوبەڵكوجوانیبەخۆشیبەهایەكەلەبەهاچاكەكان؟!ئەدیئێمەهەمیشەوەك
بەهایەكیبااڵتەماشایجوانیی)ڕووخسار=شێوە(ناكەین؟واتە:جوانییجەستەبەهایەكی
ڕەهانییەلەزەینومەیلیدەروونییهەمووماندا؟بەاڵملێرەلەچیرۆكەكەدا،جوانیهەر

بایۆلۆژیی )دیاردەیەكی( حەقیقەتێكی تەنها
و بایۆلۆژیی دیاردەیەكی بەڵكو نییە،
بوون ملكەچ ئەخالقی پێكەوە: ئەخالقییشە
بۆدەسەاڵتیباوكەكان.یەعقوبیشنموونەی
ئیرادەی لە بەشێك كە باوكێكە، دەسەاڵتی
خودابەرجەستەدەكا؛پێشدەچێلەكۆمەڵگە
تەقلیدییەكانداهەمووباوكێكدژییاخیبوون

وئازادییڕۆڵەونەوەونەتەوەوگەلەكانیانبن.
بەهەمانشێوەخوداش)نموونەیدەسەاڵتیڕەها(،
لەگوتاریتوندڕەویئایینییدا،هەمیشەدژیئازادیی
برایەكانی بزانین، دەبێ مرۆڤەكانە. بوونی یاخی و
یوسفهەرتەنهانموونەیئاكاریخراپنین)وەك

كەگوتاریباویئایینپێمانیدەڵێ(،بەڵكوئەواننموونەی
ئازادییویاخیبووننلەنادادپەروەریی-نادادپەروەریی
خواوە ناوی بە یەعقوب ڕۆڵەكانی: بەرانبەر لە باوكێك
هەڵسوكەوتینادادپەروەرانەلەبەرانبەرڕۆڵەكانیدادەنوێنێ.
لەمەوە،گوناهیبرایەكانبەرئەنجامیگوناهینادادپەروەریی
باوكیانە.كەواتە،كەدەسەاڵتدەسەاڵتێكینادادپەروەربوو،
ئەمەتاوانوگوناهلەكۆمەڵەگەدابەرهەمناهێنێ؟ئابەم
شێوەیە،گوناهیبرایەكانییوسفگوناهێكەدژبەگوناهی
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نادادپەروەریی.تەنانەتحاڵەتیبەپێغەمبەربوونییوسفیشبەرهەمیئەمگوناهەیە:گوناهی
نادادپەروەریی.كەواتەئەگەروابێ،ئەوانادادپەروەرەكانگوناهبارییەكەمیهەموومرۆڤایەتی
نین؟ئێمەلەدوماهیدا،وەاڵمیئەمپرسیارەبۆهەمووویژدانێكیدادپەروەروهەمووكۆمەڵگە
ودەسەاڵتێكیسیاسیدیموكراتودادپەروەروهەمووبزووتنەوەیەكیسیاسیوكۆمەاڵیەتی
دیموكراسیخوازودادپەروەربەجێدەهێڵین؛چونكەهەرئەوانباشدەزانن،كەدەسەاڵتی

نادادپەروەر،شتێكیچەندتراژیدییوزیانبەخشوقێزەونەبۆمرۆڤایەتی!
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و ناشیرینە ئەمە كە ناڵێین، بایۆلۆژیی بنەمایحەقیقەتی لەسەر ئێمەهەمیشە ئەدی -3
ئەوەجوانەوفاڵنڕەشەوفیسارسپیەوئەوكورتەوئەمدرێژە...،ئنجاوەككێشەیەكی
خۆمان بڵێی وەك و دەكەین مەسەلەیە ئەم تەماشای ئەبستراكتیش گەورەی ئەنتۆلۆژیی
كێشەی ئێمەدا، كۆمەڵگەكانی لە حاڵەتە ئەم بین؟ خۆمان خوڵقاندنی یەكەمی بەرپرسی

گەورەیدەروونییوكۆمەاڵیەتیوئابووریبۆتاكەكاندروستدەكا.
)تەكوین(، ل 95؛  المقدس(، سفری دروستكردن  للكتاب  التطبیقی  )التفسیر  كتێیی  بڕوانە   -4

هەروەها: قورئانی پیرۆز، وەرگێڕاوی مام هەژار، سوڕەتی یوسف، ل 235
5- التفسیر التطبیقی للكتاب المقدس، سفر التكوین، ص 95.

6-قورئانیپیرۆز،وەرگێڕاوی:مامهەژار،سورەتییوسف،ل236.
قورئان ئەگەرچی ئەواندەسەلمێنێ؛ پێغەمبەرایەتی ڕەخنەگرتنێك هیچ بێ بە قورئان -7
هەندێكجارڕەخنەلەهەندێككاروڕەفتاریپێغەمبەرەكەیخۆشی)پێغەمبەریئیسالمیش(
ئەم دەكەن. هەڵە و مرۆڤن پێغەمبەرەكانیش كە دەڵێ، پێمان ڕەخنەگرتنە ئەم دەگرێ.
حاڵەتەشهەمدەرخستنیتوانایدیاریكراویمرۆڤەوهەمدەرخستنیتوانایبێسنووری

خوداشە.لێرەشدائایینبەناویخواوە)توانایڕەهاوە(خۆیدەسەپێنێ.
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          ئەدەب
            وەك وانەیەك لە زانكۆ

عەبدواڵ رەحمان
كۆلێژی پەروەردە ـ زانكۆی سەاڵحەدین


پێشەكی

ئەدەبوجۆرەكانیئەدەبییەكێكنلەوبوارەمەعریفیانەیكەقوتابیاندەتواننبەهۆیانەوە
بە ئاشنابوون و ئەدەبی تیۆرەكانی و ئەدەبی مێژووی و ئەدەب بە ئاشنابوون لە جیا
ئەدەبینەتەوەكەیان،دەتواننئاسۆیبیركردنەوەیانفراوانتربكەنوشیانیئەوەیانهەبێت،
چێژێكیستاتیكی لەهەمانكاتیشدا و بكەن دروست بۆخۆیان رەخنەگرانە عەقڵییەتێكی كە
بەدەستبهێننودنیایەكلەجوانیمەعنەویبۆخۆیانبنیاتبنێن.دیارەئەدەبوەكو
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یەكێكلەپرۆگرامەكانیخۆێندندەبێتبۆگەیشتنبەوحاڵهتانەیسەرەوە،چەندرێگاو

شێوازێكپەیڕەوبكات،تابەهۆیانەوەمەبەستەكانیبهێنێتەدی.
رێگاكانیوانەگوتنەوە،وەكوزانستێكئەمدەرفەتەدەرخسێنێتوبواربەمامۆستاو
لەرێگایخستننەڕووی ئەمەش وەرگرن، ئەدەبیات لە پایان بێ دەداتسوودێكی قوتابیان

چەندینرێگاوشێوازیتایبەتبەبوارەكانیوانەگوتنەوەیئەدەب.
لەمچوارچێوەیەشدائەدەبیشوەكوهەمووبابەتوپرۆگرامەكانیدیكەپێویستدەكاتشێواز
مامۆستایانی ئەوەی بۆ بخرێتەسەر بكرێتورۆشناییان دیاری وانەگوتنەوەی رێگاكانی و
بواریئەدەبیبەڕێگاوشێوازێكیگونجاوبابەتەكانیئەدەبیبەقوتابیانبگەیەننونەوەیەك

دروستبكەنكەخاوەنمەعریفییەكیتەواوبێتلەبارەیئەدەبیاتەوە.
لەراستیدائەوەیئێمەیهاندابۆهەڵبژاردنیوەهابابەتێكبۆئەوەیلێكۆڵینەوەیلەسەر
بكەین،ئەوەبووكەتائێستائەدەبلەقۆناغەكانیخوێندندا،وبەتایبەتیشلەقۆناغەكانی
تەواوی واتە دانراوە، كردن لەبەر بۆ تەنیا ئامادەییدا، و ناوەندی و سەرەتایی خوێندنی
بابەتیئەدەبیانهاوشانیتاكەپرۆسەیەكیشیانیعەقڵیكردووە،كەئەویشلەبەركردنە،
دیارەلێرەشداهەموومرۆڤێكشیانیعەقڵیبۆلەبەركردنوەكویەكنییەوجیالەمەش
بەردەوام مومارەسەی و گونجاو ڕێوشوێنی بە پێویستی پرۆسەیەك وەكو لەبەركردنیش
و ئامراز هەمیشە واتە بێت، بسپۆر لەبوارەكەیدا كەسێك دەبێت گرینگتر لەهەموو هەیە،
كەرەستەكانیئەدەبیاترۆژانەلەبەردەستبێت،تابەهۆیەوەئەوەیلەبەریكردووە،لەبیری
نەچێتەوەولەخانەكانیمێشكیدابچەسپێت.زۆربەداخەوەقوتابیانلەقۆناغەكانیخوێندنی
لەپرۆسەیفێربوونوئامادەكردندان،نەكلەقۆناغیپسپۆریدا.بۆیەسەرلەبەریئەوپرۆسەی
لەسەرشانی ئەركێكیقورس بە لەالیەكەوە لەبەركردنكردۆتەوە، ئەدەبیاتیهاوشانی كە
قوتابیكەوتۆتەوەولەالیەكیدیكەشەوەلەگەڵئاراستەومەبەستەكانیخودیئەدەبیات
یەكناگرێتەوە،چونكەئەدەبیاتئەگەرهەستونەستیشاعیرونووسەرانیشبێت،ئەوالە
ئامانجەسەرەكییەكەیخۆیكەگەیاندنیپەیامێكیمرۆڤایەتیومرۆڤدۆستانەیەبۆسەرجەم
كۆمەڵگەیمرۆڤایەتی،داینابڕێت.بۆیەداڕشتنوئاراستەكردنیقوتابیانلەمڕووەوەبەڕای

ئێمەیدەبێتلەدووخاڵیزۆرسەرەكیداخۆیببینێتەوە،ئەوانیش:
و تێگەیشتن هەوڵی بەبەغاییانە، لەبەركردنێكی لەجیاتی ئەوەی بۆ قوتابیان هاندانی 1ـ

چێژوەرگرتنودیاریكردنیتەكنیكەكانینووسینیدەقەكانیئەدەبیبدەن.
2ـوەرگرتنیپەیامەكانیخودینووسەرانلەرێگایبەرهەمەكانیانوشیكردنەوەوراڤەكردنیان.
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پرۆسەی لەبەركردن وەكو تاكە رێگایەكی گوتنەوەی
 ئەدەبیات تا ئێستا لە ناوەندەكانی خوێندندا رەچاو كراوە، 

ئەمە لەكاتێكدا رێگاكانی وانەگوتنەوەی ئەدەب
تەنیا خۆی لە پرۆسەی لەبەركردن قەتیس ناكات،

 بەڵكو چەندین رێگا بەسوود و پڕ مفا هەیە
 لە گوتنەوەی وانەكانی ئەدەبیاتدا

دیارەتائێستابەداخەوەلەقۆناغەكانیخوێندنیسەرەتاییوناوەندیوئامادەییدازیاتر
وەزارەتی پێناوەشدا لەم و لەبەركردنە بۆ ئەدەبیات كە كراوەتەوە ئەوە لەسەر جەخت
پەروەردەلەكتێبەمەنهجییەكانیزمانوئەدەبیكوردیدا،بەفەرمیئەوەشیدیاریكردووە
بەڕای تاقیكردنەوەكانیشكراوە.كە لەبەردەكەنوداخڵی لەدەقەكە كەقوتابیانچەند
ئێمەسەرلەبەریئەوپرۆسەیەهەڵەیە.هەڵەكەشتەنیاخودیقوتابیانناگرێتەوە،بەڵكو
لەدواجاردابەرۆكیزانكۆكانیشدەگرێتەوە،چونكەكاتێكقوتابیروولەهۆڵەكانیخوێندنی
زانكۆییدەكاتلەبەشەكوردییەكاندا،مامۆستایانیزانكۆرووبەروویقوتابییەكدەبنەوەكە
جگەلەلەبەركردنیچەندپارچەشیعرێكومێژوویەكیزۆرسادەوساكاریئەدەبیات،هیچ
شتێكلەبارەیكەرەستەوپێكهاتەوتەكنیكەكانیدەقەئەدەبیەكاننازانێتوتەنانەتلە
قۆناغییەكەمداهەمیشەئەوپرسیارەیكەمامۆستایزانكۆیپێقەڵسدەكاتئەوەیەكە

قوتابیداوایدەكاتكەئەوەیخوێندرالەبەربكرێت،یاخودنا.
ئێمەكەباسیپرۆسەیلەبەركردندەكەین،تەنیامەبەستمانئەوەنییەكەالیەنینەگەتیفی
مفای و لەبەركردنیشسوود پرۆسەی پێچەوانەوە بە بكەینەوە، رەتی و بدەن پیشان ئەو
خۆیهەیەوقوتابیرادەهێنێتلەسەرئەمباركردنیژمارەیەكیزۆرلەوشە،بەوواتایەیكە
فەرهەنگیوشەیالدەوڵەمەنددەكاتوهەلیئەوەیبۆدەرخسێنێتكەلەكاتینووسینی
وشەو رێكخستنی لەسەر پەكی و ببات وشە ئەمبارەی ئەو بۆ پەنا ئەدەبیدا بەرهەمێكی

رستەكاننەمێنێ.
پرۆسەی كە ئەوەیە لێكۆڵینەوەیەدا لەم ئێمە مەبەستی زیاتر ئەوەی روانگەیەوە لەم 
خوێندندا ناوەندەكانی لە ئێستا تا ئەدەبیات گوتنەوەی رێگایەكی تاكە وەكو لەبەركردن
پرۆسەی لە خۆی تەنیا ئەدەب وانەگوتنەوەی رێگاكانی لەكاتێكدا ئەمە كراوە، رەچاو
لەبەركردنقەتیسناكات،بەڵكوچەندینرێگابەسوودوپڕمفاهەیەلەگوتنەوەیوانەكانی
ئەدەبیاتدا وانەكانی گوتنەوەی رێگایانەی  لەو باس هەوڵدەدەین لێرەدا ئێمە ئەدەبیاتدا.
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بكەینلەقۆناغێكیدیاریكراودا،كەئەویشقۆناغیزانكۆیەبەوپێیەیكەخوێندنیزانكۆیی
)لەچوارچێوەیسیاسەتیگشتیپەروەردەییدا،بەشداریدەكاتلەبنیاتنانیتاكوكۆمەڵگاو
دەستنیشانكردنیسیماكانیلەئێستاوداهاتوودا،هەروەهامسۆگەركردنیرێگایپێشكەوتنی
دروستینەتەوەلەخەباتكردنیدابۆگەیشتنبەئامانجەكانیپێشكەوتنوخۆشگوزەرانیلە
سەرجەمبوارەكانیژیاندا()1(.لێرەشدابۆگەیشتنبەبەمەرامانە،سەرەتاپێویستدەكات
ئامانجەكانیوانەگوتنەوەیئەدەبیاتبزانین،چونكەلەرێگایئەوانەوەدەتوانینگونجاوترین
ورێكترینرێگاهەڵبژێرینبۆوانەگوتنەوەیئەدەب،كەبەرێگایەكیدروستئامانجەكانمان
ئەدەب وانەگوتنەوەی رێگانی دواتر ئامانجانەشەوە ئەم رۆشنایی لەژێر بهێنێت، بەدی بۆ

دەستنیشاندەكەینویەكەیەكەیانشیدەكەینەوە.

1ـ1  ئامانجەكانی وانەگوتنەوەی ئەدەب:
وانەگوتنەوەیئەدەبچەندینئامانجلەخۆدەگرێتكەپێویستەمامۆستالەكاتیوانەگوتنەوەیدا
ئەوئامانجانەرەچاوبكاتوهەوڵیبەدیهێنانیانبدات،چونكەئەوئامانجانەبەتێكڕاییدەبنە
هۆكاریئەوەیكەئەدەبیاتبەشێوازێكیراستودروستبەقوتابیانبگاتوسوودیلێ

ببینن،ئامانجەكانیشئەمانەن:
ئەدەب سەرەكییەكانی هەرە لەئامانجە یەكێك قوتابی: الی بیركردنەوە كارامەییكردنی 1ـ
ئەوەیەكەبیركردنەوەوەكوپرۆسەیەكلەالیقوتابیچاالكبكات.بەوواتایەیكەكارامەیی
ئەدەب گرنگی و ))بایەخ كە دەگرێت سەرچاوە لەوەوە ئەمەش بجوولێنێت. بیركردنەوە
و شیعر وەكو ئەدەبییەكانی دەقە چونكە سەرهەڵدات، زمانەوە گرنگی و بایەخ لەخودی
كە دەكات وا زمانییەكان گۆكردنە گوزارشتكردنن،كەرەستەی لەراستیداخۆیان  پەخشان
خوێنەروگوێگربیریلێبكەنەوەوواتاكەیشیبكەنەوە،لەسەرئەمبنچینەیەشئاراستەیەك
هاتەكایەوەكەپسپۆرانیفێركردنداوایانكرد،ئەویشپێویستیبوونیكارامەییبیركردنەوە
لەناوخودیپرۆگرامەكانیخوێندنوكاركردنبۆگەشەپێدانیبەهۆیرێگاكانیوانەگوتنەوە
وشێوازەجۆربەجۆرەكانییەوە(()2(،واتەپێویستەكارامەییبیركردنەوەلەالیقوتابیانگەشە
پێبدەین،بۆئەوەیببیتەكەسێكیداهێنەروبەرهەمهێن،نەككەسێكدەرخكەر،كەئەمەش
یەكێكەلەئامانجەكانیئەدەب،كەكەسێكبەرهەمبێتخاوەنیعەقڵێكیداهێنەربێتو

بتوانێتهەمووبیروبۆچوونەكانیخۆیلەشێوازیهونەریوئەدەبیزۆرجواندابڕێژێت.
2ـچێژوەرگرتنیئەدەبی:بۆئەوەیسوودیوخۆشیلەدەقەئەدەبییەكانبەدەستبهێنین،
پێویستەچێژیئەدەبیالیقوتابیانپەرەپێبدەین.چێژیئەدەبیش))توانایەكەلەسروشتی
و هونەرییەكان كارە نێو جوانییەكانی پێگە لە دەكات خاوەنەكەی لە وا كە مرۆڤایەتیدا
پابەندی زیاتر وەرگرتن چێژ پرۆسەی واتە وەربگرێت(()3( خۆشی ئەدەب، بەتایبەتیش
كەسەكەولەسەرتوانامەعریفییەكانیئەوكەسەدەوهستێت،دیارەلەپرۆسەیپەروەردەییشدا
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لە چێژ وەرگرتنی لەسەر دەبێت كاریگەری رۆشنبیرییەكەی توانای و قوتابییە كەسە ئەو
مەودای بكات وا ئەوەی بۆ مامۆستا سەر دەكەوێتە بەرپرسیاریەتی لێرەدا بۆیە ئەدەبدا،
رۆشنبیریقوتابیزیاتربكات،بەوواتایەیكەقوتابییەكەرۆشنبیربكاتوروئیایفراوانتر
بكاتووایلێبكاتبگاتەپرۆسەیچێژوەرگرتنلەئەدەب،بۆگەیشتنبەمئامانجەشدیارە
پێویستیمانبەكردەوەیەكهەیە،ئەوكردەوەیەشتێگەیشتنەلەدەقیئەدەبی))تێگەیشتنی
لە تا ناگاتەپرۆسەیچێژوەرگرتن ئەدەبییەوقوتابیشهەرگیز كلیلیچێژوەرگرتنی دەق
پەیوەندییوپەیوەستەكانینێوانپێكهاتەكانیكاریئەدەبینەگاتوپەیبەنهێنییەكانی
جوانیوخاڵەالوازەكانینەبات(()4(.دیارەئەمپرۆسەیچێژوەرگرتنیئەدەبییەشلەسەر

دووالیەنیزۆرگرنگوەستاوە:
*شیكردنەوەیدەقەئەدەبییەكانوراڤەكردنیگشتالیەنەپێكهێنەرەكانی.

**رەخنەگرتنوئاشكراكردنودۆزینەوەیالیەنەنەگەتیڤوپۆزەتیڤیدەقەئەدەبییەكان.
ئەمدووالیەنەشلەئەنجامیئەوەدێنەئاراوەكەقوتابیزیاترلەجارێكدەقەئەدەبییەكان

بخوێنێتەوەوبەشێوەیەكیپراكتیكیشلێكۆڵینەوەیلەسەربكات.

بەرپرسیاریەتی دەكەوێتە سەر مامۆستا بۆ 
ئەوەی وا بكات مەودای رۆشنبیری قوتابی زیاتر بكات،
 بەو واتایەی كە قوتابییەكە رۆشنبیر بكات و روئیای 

فراوانتر بكات و وای لێبكات بگاتە پرۆسەی
 چێژوەرگرتن لە ئەدەب، بۆ گەیشتن بەم 

ئامانجەش دیارە پێویستیمان بە كردەوەیەك هەیە،
 ئەو كردەوەیەش تێگەیشتنە لەدەقی ئەدەبی

كەسێكی ببێتە ئەوەی بۆ قوتابی ئەدەبی: وجۆرەكانی تیۆر و مێژوو لە ٣ـشارەزابوون
لەبارەی پتەو بناغەیەكی و بنچینە لەسەری پێویستە ئەدەب، مامۆستای یان ئەدەبخواز،
مێژووی لەبارەی وەرگرتن شارەزایی لە خۆی زیاتر ئەمەش بكات، دروست پسپۆرییەكەی
ئەو بنیاتنانی دیارە بهێنێت، بەدەست ئەدەبی جۆرەكانی و ئەدەبییەكان تیۆرە و ئەدەب
بنچینەوبناغەیەشقورساییەكەیزیاتردەكەوێتەقۆناغیزانكۆوە،بەوپێیەیكەلەزانكۆدا
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بەپێیپسپۆرییەكانقوتابیانلەكۆلێژوبەشەكانداوەردەگیرێن.بۆیەپێویستەمامۆستای
زانكۆئەوشارەزاییەیخۆیبەكاراترینشێوەبۆقوتابیانبگوازێتەوەوبنچینەوبناغەیەكی
ئەمەش كە پراكتیكی، و تیۆری بەشێوەیەكی دابڕێژێت قوتابییەكانی بۆ پوخت و تۆكمە

یەكێكەلەئامانجەكانیوانەگوتنەوەیئەدەب.

4ـشارەزابوونلەتەكنیكوپێكهاتەوبەشەكانیدەقیئەدەبی:قوتابیانیبەشەكانیئەدەب
دەبێتوانایئەوەیانهەبێترایەڵەكانورەگوریشاڵیپێكهاتەیدەقیئەدەبیجودابكەنەوە
بدۆزنەوە، ئەودیودەق ماناكانی راڤەیبكەنو ئەوەیانهەبێتشیتاڵیبكەنو وشیانی
چونكەئەمكردەوەیەبناغەوبنچینەیەكدروستدەكاتبۆئەوقوتابییانەكەلەدوارۆژداببنە
شاعیریاننووسەریانرەخنەگریانلێكۆڵەروكەسانێكیكاراوچاالكییانلێدروستببێت.
ئەمئامانجەیەكێكەلەخاڵەهەرەگرنگەكانیشێوازورێگاكانیوانەگوتنەوە،چونكەقوتابیانی
بەشیئەدەبیلەبواریتیۆرییەوەراستەوخۆبۆبواریپراكیتكیدەگوازێتەوە.واتەلەبوارێك
كەماددەسەرەتاییەكانوەردگرێتوشارەزاییدەبێت،كەهیجهەوڵێكیوایناوێت،دەچێتە
بوارێككەئیدیوەكوتاقیگەیەكدەقێكیئەدەبیلەبەردەمیدانراوەودەبێنەشتەرگەری
بۆبكاتوشیبكاتەوەوالیەنەكانیئاماژەپێبكات.دیارەلێرەداشیانوئامادەگیورادەی
تێگەیشتنیقوتابیانبەدیاردەكەوێتوهەرلێرەشداجیاوازیتاكایەتیلەنێوانقوتابییانزۆر
بەئاشكراییهەستیپێدەكرێتومامۆستایسەركەوتوووزیرەك،لەمقۆناغەدادەزانێت
كامەقوتابیلەپاشەرۆژدادەتوانێتبەردەوامبێتوكەسێكیبەرهەمهێنیلێدروستببێت.
ئەمئامانجەیەكێكەلەئامانجەزۆرگرنگەكانكەبەداخەوەلەزانكۆكانیئێمەدابایەخێكی

ئەوتۆیپێنادرێتوبواریگەشەسەندنیبۆنارەخسێت.

1ـ2 تیۆرەكانی وانەگوتنەوەی ئەدەب:
ئەدەبوەكوفەزایەكیگەورەكاتێكبەخۆیوهەمووژانرەكانیلەوانەیزانكۆییداكورت
دەكرێنەوە،مامۆستایاندووچاریكێشەیەكدەكاتەوەكەخۆیلەدەستبەركردنیهەژموونی
گەورەیئەدەبوبچووككردنەوەیبۆئاستیقوتابیتالێوەتێیبگاتوچێژیئەدەبیبۆ
دروستببێت.لەمپێناوەداكۆمەڵێكتیۆرهاتوونەتەئاراوەتایارمەتیدەریمامۆستابنلە

ئەركەكەی،لەوانەش:
1ـتیۆریقوتابخانەیی:یاخودتیۆریچەرخەئەدەبییەكان،كەبریتیبوولەدابەشكردنی
كەلەپوریئەدەبیبەپێیسەردەمەكانكەهاوشانبێتلەگەڵسیستەمیفێركردن.الیەنە
بەستۆتەوە، سیاسی فاكتەری بە بیرۆكەیەی ئەو كە ئەوەبوو تیۆرەش ئەو نەگەتیفەكانی
بەشێوەیەككەچاالكیئەدەبیبەنەمانورووخانیهەردەوڵەتومیرنیشینێكپەیوەست
كردووە،بەوواتایەیبوونیهەردەوڵەتومیرنشینێكچاالكیئەدەبیدەوڵەتومیرنیشینەكانی
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پێشەخۆیدەسڕێتەوە.كەئەمەشماقوولییەتیخۆیلەدەستدەداتویەكێكلەئامانجە

هەرەگرنگەكانیئەدەبیشوەالوەدەنێتكەچێژیئەدەبە.
2ـتیۆریهونەرەئەدەبییەكان:ئەمتیۆرەشراستەوخۆلێكۆڵینەوەلەدەقەئەدەبییەكاندا
دەكاتوبەهۆیەوەبڕیارەهونەرییەكانبەرهەمدەهێنێتوهەلێكدەرخسێنێتبۆبەراوردكردنی
دەقەئەدەبییەكان.بەپێیئەمتیۆرەشخوێندنیئەدەببەپێیژانرەكانیبەرهەمیئەدەبی
دەبێتولەهەرژانرێكیشدابەشەكانیلێكجوداكرێنەوەودەخوێندرێن،بۆنموونەشیعروەكو
ژانرێكپێشكەشدەكرێتومەبەستەكانیشیبەجیادەخوێندرێت)غەزەل،ستایش،الواندنەوە،
داشۆرین....هت(وبۆئەوەیقوتابیلەسەرخۆوبەوردیزانیارییلەسەروەربگرێت.خاڵی

نەگەتیفیئەوتیۆرەشفەرامۆشكردنیمێژوویئەدەبییە.
ئەوانیدیكەئەوەیەكەئەدەب لە ٣ـتیۆریهەرێمایەتی:خاڵیجیاكردنەوەیئەوتیۆرە
بەپێیگۆڕانكارییماددیومەعنەویدەخوێنێتەوە،گۆڕانكارییەماددییەكانیشبرییتنلە
بیابانودارستانو.... فاكتەریژینگە،وەكوبوونیرووباروچیاودەشتودەریاخود
هتد،گۆڕانكاریمەعنەویشبریتییەلەسیستەمیسیاسیوكۆمەاڵیەتیورۆشنببیری.ئەم
فاكتەرانەشرۆڵوكاریگەریخۆیانلەسەررۆشنبیریبەشێوەیەكیگشتیوژیاریئەدەبی
لێكۆڵینەوەوخوێندەیئەدەب بەشێوەیەكیتایبەتیهەیە.بۆنموونەلەئەدەبیعەرەبی
بەپێیهەرێمەكاندەبێت،وەكوئەدەبیمیسری،ئەدەبیمەغریبی،ئەدەبیعێراقی،چونكە

هەریەكێكلەمانەلەبارودۆخێكیجیاوازیماددیومەعنەویدژیت.
4ـتیۆریمێژوویی:ئەمتیۆرەشبەتیۆریقوتابخانەییناوبانگیدەركرد،چونكەئەوتیۆرە
وەكوپرۆگرامێكلەئامادەییوزانكۆكانیرۆژئاوادەخوێندرا.ئەوتیۆرەسەرەتالەفەرەنسا
سەریهەڵدا،كاتێكئەندرێدۆشیسۆنكتێبێكیلەسەرئەدەبیفەرەنسیلەساڵی)1767(
بەناونیشانی)مێژوویئەدەبیفەرەنسی(باڵوكردەوەوتێیدائەدەبیفەرەنسیبەپێیسەردەم

وبارودۆخیسیاسیدابەشكرد.
لێرەدیجێگایخۆیەتیئاماژەبەوەبكەینكەلەخوێندنیزانكۆكاندا،چلەواڵتانیناوچەكەدا
بێتوچلەكوردستانبێت،زیاترپشتبەستراوەبەتیۆریقوتابخانەیی،هەربۆنموونە
عەرەب،مێژووەكەیخۆیاندابەشیسەرسەردەمودەسەاڵتەكانداكردووە،وەكوسەردەمی
جاهیلیوسەردەمیسەرەتایئیسالموسەردەمیعەباسیوسەردەمیئەمەویو...........
هتد.لەئەدەبیكوردیشداسەرەرایئەوەیكەدابەشكردنەكەلەسەرالیەنیكۆنیونوێیدا
وەستاوەتەوە،لەهەمانكاتیشدابوونیمیرنیشینەكانوبووژاندنەوەیدەسەاڵتیانكاریگەری
لەسەرخوێندنیئەدەبهەبووە،بۆنموونەمیرنیشیبابانوسۆرانوئەردەالنو....هتد.
خۆشی زیانی سودەكانی، سەرەڕای قوتابخانەیی تیۆری بە بەستنەش پشت ئەم بێگومان
هەبووە.قوتابیلەوەرگرتنیكۆمەڵێكدەقیمێژووییزیاترشتێكیدیكەیوەرنەگرتووە.
بەتایبەتیشكەبەپێیئەوتیۆرەدەبێقوتابیلەسەرەتاوەواتەلەئەدەبیكۆنەوەتادەگاتە
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ئەدەبینوێ،هەروەهابەپێیلێكدانەوەیبارودۆخیسیاسیومێژووییدەستبەخوێندنی
ئەدەببكات.بەبێئەوەیفێریهونەرەكانینووسینیئەدەبیوشیكردنەوەوروونكردنەوەی

تەكنیكەكانیژانرەئەدەبییەكانبكرێت.

دەبێت وانەی پراكتیكی هەبێت و مامۆستا بتوانێت 
دەق بە قوتابیان بدات و بەیەكەوە فێری شیكردنەوە و 

رەخنە لێ گرتنیان بكات. ئەمەش دواجار ئەدەب 
لەخوێندنێكی وشكی تیۆرییەوە بۆ خوێندنی بە 

سەلیقە و پر چێژ دەرباز دەكات

پراكتیكیش خۆێندنی خوێندنە، جۆرە لەو جیا زانكۆییدا قۆناغی لە پێویستە ئێمە بەڕای
هەبێت،كەهەرچەندەئێستاتەنیالەقۆناغیچوارداقوتابیكاریپراكتیكیپێدەسپێردرێت
بەوەیكەباسیدەرچوونئامادەبكات،بەاڵمئەوەچارهسەرنییە.پێویستەقوتابیكاتێك
كۆلێژتەواودەكات،توانایئەوەیهەبێتشیعرێكشیبكاتەوەوتەكنیكوفەزایچیرۆكو
رۆمانێكبخاتەبەرتیرینەشتەرگەری،بەوواتایەیشیانێكیرەخنەییبۆدروستبكرێت.
بە دەق بتوانێت مامۆستا و هەبێت پراكتیكی وانەی كە دەبێت بەوە ئێمە بەڕای ئەمەش
دواجار ئەمەش بكات. گرتنیان لێ رەخنە و فێریشیكردنەوە بەیەكەوە و بدات قوتابیان

ئەدەبلەخوێندنێكیوشكیتیۆرییەوەبۆخوێندنیبەسەلیقەوپرچێژدەربازدەكات.

1ـ٣ رێگاكانی وانەگوتنەوەی ئەدەب:
پێشئەوەیباسلەرێگاكانیوانەگوتنەوەیئەدەببكەین،پێویستدەكاتسەرەتابە
كورتیخودیرێگاكانورێگاكانیوانەگوتنەوەبناسێنین،كالیسۆنGalisonبەمشێوەیە
گریمانەی و پرەنسیب بەپێی رێكخراوە هەنگای ))كۆمەڵێك كە دەكات پێناسە رێگا
سایكۆلۆژیوپێداگۆكیگونجاوكەوەاڵمدەرەوەیئامانجێكیدیاریكراوە(()5(بەوواتایەی
كەرێگاهاوبەشیوگونجانێكلەنێوانئامانجوبنەماوپالنوتەكنیكەكاندروستدەكات.
لەمروانگەیەشەوەدەكرێتواپێناسەیرێگاكانیوانەگوتنەوەبكەینكە))بریتییەلەهەموو
ئەنجامی دیاریكراو پرۆگرامێكی بابەتەكانی بەهۆی مامۆستا پێویستە كە جۆرەچاالكییەك
بداتبەمەبەستیئەوەیقوتابییەكانئامانجەپەرەوەردەییەدیاریكراوەكانجێبەجێبكەن((
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لە زانیارییە گواستنەوەی وانەگوتنەوەی پرۆسەی لە گرنگترینشت واتایەیكە بەو .)6(
مامۆستاوەبۆقوتابیبۆبەدیهێنانیئامانجومەبەستێكیدیاریكراوە.بۆگەیشتنبەوئامانج
ومەبەستانەشلەخوێندنیئەدەبدا،دەبێچەندئاراستەورێگایەكپەیڕەوبكەینبۆئەوەی
ئەو بگەیەنین، قوتابیان بە بابەتەكان و بڵێینەوە ئەدەب وانەی كارا بەشێوەیەكی بتوانین

رێگایانەیكەتانهۆلەوانەگوتنەوەیئەدەبدابەكاردەهێنرێن،ئەمانەن:

1ـ رێگای ئیلقاكردن ـ موحازەرە: 
لە ئەدەبی بابەتی گوتنەوەی بۆ كە رێگایانەی لەو یەكێكە و تەقلیدییە و كۆن رێگایەكی
ئێستادازۆربەكاردەهێنرێتوتەنانەتبووەبەشتێكیباولەالیەنمامۆستایانەیئەدەبی،
دیارەئەمەشلەگوتاریخۆیاندابەدیاردەكەوێتكەهەمیشەدەڵێنئەدەبیاتتەنیاراڤەكردن.
دیارەئەمەشلەباشترینحاڵەتیدابەشێوەیەكیزارەكیبابەتەكەدەڵێتەوەوبەقوتابیانی
دەگەیەنێتوقوتابیانیشتەنیاگوێدەكرن،یاخودچەندسەرەقەڵەمێكلەگرینگترینخاڵەكانی
ئەوڕاڤەكردنەیمامۆستادەنووسنەوەبۆئەوەیپاشانبچنەوەسەریوسوودیلێوەربگرن،
بێگومانلەدوایئەوموحازەرەیەشقوتابیانئەوسەرەقەڵەمانەدووبارەبەشێوەیتایبەتی
خۆیانداڕێژنەوە.دیارەلێرەداسوودیئەورێگایەئەوەیەكەبەهۆیەوە))مامۆستابڕێكزۆر
لەوانەكەیخۆیبەقوتابیاندەڵێتەوە(()7(،چونكەتەنیاخۆیوانەكەدەڵێتەوەوقوتابیان
بەشداریتێداناكەن.لەراستیشدائەمەدەبێتەهۆیئەوەیكەقوتابیدووچاریبێزاربوون
وتێنەگەیشتنبێتوبەناچاریپەنابباتەبەرئەوەیكەبابەتەكەلەبەربكات.بەوواتایەی
كەرادەیتێگەیشتنلەدەقیئەدەبیوبابەتەئەدەبییەكەزۆركەمدەبێتەوە.بەشێوەیەكی
و ناوەندی و قۆناغەكانیخوێندنیسەرەتایی لە هەر نەك ئێستاش تا رێگایە ئەو گشتی
ئامادەیی،بەڵكولەقۆناغەكانیخوێندنیزانكۆییشبەكاردەهێنرێت،كەبەڕایئێمەمامۆستا
بەتەنیاپشتبەمرێگایەنەبەستێتبۆخوێندنیئەدەب.بەراستیشبەكارهێنانیئەمرێگایە
بەتەنیاواتەكوشتنیئەدەبخۆی.بۆیەپێویستەلەپاڵبەكارهێنانیئەمرێگایە،رێگەكانی

دیكەشبەكاربهێنێت.

مامۆستا دەتوانێت چیرۆكێك دیاری بكات و داوا لە
 گروپێك بكات الیەنی دەروونی ئەم چیرۆكە شی 

بكەنەوە و گروپێكی دیكە الیەنی كۆمەاڵیەتی و گروپێكی
 دیكە الیەنی سیاسی و گروپێكی دیكە الیەنی تەكنیك و

 رەگەز و توخمەكانی دیار بكەن
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2ـ رێگای گفتوگۆـ دیالۆگ: 

و پرسیار لەشێوەی كە دیالۆگەی ئەو بنیاتنراوە، دیالۆگ لەسەر كە رێگایە ئەو ئەمەش
وەاڵمداخۆیدەبینێتەوەكەلەنێوانمامۆستاوقوتابییەكانیدادێتەكایەوەودیالۆگێكلەسەر
بابەتەئەدەبییەكەدادەستپێدەكاتتادەگاتەئەوئامانجەیكەمامۆستایەكەمەبەستییەتی.

ئەمەشلەرێگایگەیشتنبەراستییەكانبەهۆیئەنجامدانیدیالۆگێكیسەرەكەوتوو.
ئەمرێگایەجۆرێكلەزیندوویەتیبەخۆیەوەدەبینێتولەهەمانكاتیشداقوتابیانلەرۆڵی
گۆێگرتنەوەدەگوازێتەوەبۆرۆڵیبەشداریكەر،ئەمەشلەرێگایدەربڕینیراوبۆچوونەكانیان،
دیارەلێرەشداقوتابیلەالیەكەوەبەشدارییەكیكارالەپۆلدادەكاتولەالیەكیدیكەشەوە
فێریچۆنییەتیگفتوگۆكردنوچۆنییەتیرادەربڕیندەبێت.هەروەهالەمرێگایەدامامۆستا
بەشێوەیەكیسەرەكی))پشتبەزانیارییەكانیقوتابیانوشارەزاییەكانیپێشتریدەبەستێت
وچاالكییەكانیانئاراستەدەكاتبەمەبەستیتێگەیشتنلەبابەتەكەبەهۆیپرسیاریجۆراجۆرو
وەاڵمدانەوەیقوتابییەكانبۆگەیشتنبەئامانجەكانیوانەكە،لێرەشداورووژاندنیزانیارییەكانی
لەپێشینەیقوتابیوچەسپاندنیزانیارینوێودڵنیابوونلەتێگەیشتنیبابەتەكە(()8(لەم
چوارچێوەیەشدامامۆستالەسەریەتیهێڵیگشتیگفتوگۆكردنەكەبپارێزێتوسەرپەرشتی
بەڕێوەچوونیبكاتتادەگاتەئامانجەكەی،بۆئەمەشپێویستەمامۆستا))هەمیقوتابیێن
خوەدناڤوانەگوتنێداپشكداربكەتودیسانئارمانجێنپەروەردەییبدارێژیتودڤێچەندێدا
پێدڤیەپێشبینێنخوەوپێزانینێنخوەبۆقوتابیاندیاركەت(()(،ئەمەشوادەكاتكە
قوتابیانرابهێنێتلەسەربیركردنەوەیدروستوبەدەستهێنانیگیانیهاوكاریكردنلەنێوان
قوتابیان.دەشكرێئەمرێگایەلەرێگایسیمینارێكیكراوەبێت،یاخودبەشداریپێكردنی

دووقوتابییانزیاتربێت.

٣ـ رێگای وانەگوتنەوەی بەگروپ: 
واتە ئیلقاكردن هەم چونكە ئەدەبی، بابەتی گوتنەوەی بۆ جۆرە باشترین رێگایە ئەم 
پەیرەوكردنیشێوازیموحازەرەلەخۆدەگرێتوهەمیشگفتوگۆودیالۆگدەگرێتەباوەش.
واتەدەتوانینبڵێینكەتێكەڵیوئاوێتەكردنیرێگاكانیوانەگوتنەوەیەلەیەكوانەیبابەتی

ئەدەبیدا.
هەر كە دەكات، گروپێك چەند دابەشی پۆلەكەی قوتابییەكانی مامۆستا رێگایەدا لەم  
گروپێكلەچەندقوتابییەكپێكدێت،كەراستەوخۆبەشداریلەوانەكەدادەكەن.ئەمەش
هەوڵ گروپێك هەر بەیەكەوە ئەوانیش دەكرێت ئاراستەیان پرسیارێك كە ئەوەی لەرێگای
دەدنوەاڵمێكیگونجاویبدەنەوەودواتربەیەكەوەلەگەڵمامۆستادائەووەاڵمانەگفتوگۆیان
لەبارەیەوەدەكرێتوهەوڵدەدرێتباشترینوراسترینوەاڵمبۆپرسیارەكەدەستنیشانبكرێت

لەنێوانگروپەكاندا.
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ئەمرێگایەبەوەشدەناسرێتەوەكەبابەتیئەدەبیلەبواریتیۆرییەوەبۆبواریپراكتیكی
دەگوازێتەوە،بەوەیكەمامۆستادەتوانێتپۆلەكەبكاتەتاقیگەیەكوقوتابییەكانلەرێگای
دیاری الیەنەكانی و هەڵبەسەنگێنن ئەدەبی دەقی پراكتیكی بەشێوەیەكی گرووپانەوە ئەم
بكەن.بۆنموونەمامۆستادەتوانێتچیرۆكێكدیاریبكاتوداوالەگروپێكبكاتالیەنی
دەروونیئەمچیرۆكەشیبكەنەوەوگروپێكیدیكەالیەنیكۆمەاڵیەتیوگروپێكیدیكە
الیەنیسیاسیوگروپێكیدیكەالیەنیتەكنیكورەگەزوتوخمەكانیدیاربكەنوبەمشێوەیە
تادەگاتەئەوەیهەمووبیروڕایەكانلەسەرچیرۆكەكەكۆدەكاتەوە،لێرەدادەكرێتجگەلە
بابەتەكانیوانەكە،بەرهەمیراستەوخۆیقوتابییانیشلەشیعروچیرۆكودەقیشانۆییو
رۆمانبخوێنرێتەوەوقوتابییانشیبكەنەوەوالیەنەپۆزەتیڤونێگەتیڤەكانیدەستنیشان
بكەن.بەمەشهەمقوتابییانبەشێوەیەكیپراكتیكیدەقێكیئەدەبیشیدەكەنەوەوهەمیش
توانایئەوەیانبۆدەرخسێتكەرەخنەلەالیەنێكلەالیەنەكانیئەودەقانەبگرن،واتەفێری
ئەمەش دەكات. ئەدەبییان بابەتی هەڵسەنگاندنی و رەخنەگرتن و لێكۆڵینەوە چۆنییەتی
لەسەر و زیاتردەكەن بەخۆیان باوەڕ و ببەستن بەخۆیان زیاترپشت قوتابیان وادەكات

كاركردنیبواریئەدەبیدەیانچەسپێنێت.
كوردستان زانكۆكانی لە شێوازە ئەم پەیڕەوكردنی كە ئەوەیە سەرنجە جێگای ئەوەی  
بووەتەشتێكیمەحاڵ،چونكەبینایكۆلێژەكانوپۆلەكانیخوێندنبەهیچشێوەیەكبوار
تێدا قوتابیانی ناتوانرێت و بچووكن ئەوەی لەبەر نادەن، كارێك وەها جێبەجێكردنی بەم
لەسەرشێوازیگروپرێكبخرێت،ئەمەسەرەڕایئەوەیكەزۆرێكلەكۆلێژەكانیزانكۆكانی
كوردستانهەرلەبنەڕەتدابینایتایبەتیخۆیاننییە،لەبینایقوتابخانەوفەرمانگەكاندا
جێگیركراون.هەروەهابوونیزیاترلە)50-60(قوتابیوزیاتریشلەیەكپۆلداكارەكەی
یەكجارزەحمەتكردووەوئەگەرمامۆستاسیستەمیگروپیشجێبەجێبكات،ئەواناتوانێت

كەشوهەوایپۆلەكەوكۆنترۆڵیپۆلبپارێزێت.

1ـ4 ئەنجامەكان:

دەرگایە و دەكات بەهێزی و دەكات وااڵ قوتابییان مەعریفی و فیكری بواری ئەدەب 1ـ
بەروویقوتابییاندەكاتەوەبۆئەوەیبەشێوەیەكیكارامەوچاالكبەشداریلەدەربڕینی
ڕاوبۆچوونەكانیانبكەنوهەروەهاكارامەییئەوەیانبۆدروستببێتكەوەكولێكۆڵەرو

رەخنەگرێكبتواننالیەنورەهەندەكانیدەقشیبكەنەوەولێكیبدەنەوە.
ئامانجانە لەو یەكێك هەر كە دەگرێت لەخۆ ئامانج كۆمەڵێك ئەدەب وانەگوتنەوەی 2ـ
سەرەڕایئەوەیكەقوتابیئامادەدەكاتبۆچوونەناودنیایئەدەب،ـلەهەمانكاتیشدارێگای
بۆئەوەشخۆشدەكاتكەقوتابییانوەكوپسپۆرێكلەدوارۆژدالەبواریئەدەببەدیار
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بكەن،لەوانەكاراكردنیكارامەییبیركردنەوەوچێژوەرگرتنلەدەقیئەدەبیوشارەزاییلە

مێژوووژانروتیۆرەكانیئەدەبیوتەكنیكوپێكهاتەكانیدەق.
٣ـدەتوانرێتبەچەندرێگاوشێوازێكوانەیئەدەبیبگوترێتەوە،لەوانەرێگایئیلقاكردن
واتەموحازەرەورێگایگفتوگۆودیالۆگورێگایوانەگوتنەوەیبەگرووپ،دیارەباشترین
رێگاش،رێگایوانەگوتنەوەیبەگرووپە،كەهەرچەندەلەزانكۆكانیكوردستانتائێستا

لەروویبیناوژینگەیپۆلەوەبەكارناهێنرێت.

سەرچاوەكان:
 1ـ كتێب: 

1. د. شبل بدران و د. كمال نجیب، التعلیم الجامعی وتحدیات المستقبل، دار الوفا و لدنیا و 
الطباعە للنشر ، مصر ـ اآلسكندریە، الطبعە اآلولی 2006.

2. د. فایز مراد دندش، اتجاهات جدیدە فی المناهج و طرق تدریس ، دار الوفا و لدنیا الطباعە 
والنشر، الگبعە االولی 2003.

3. د.ماهر شعبان عبدالباری، التذوق اآلدبی، دار الفكر، عمان ـ اآلردن، الطبعە الثانیة 2010.

2ـ گۆڤار: 
4.دیارعەبدولكەریمسەعید،دێچەوابییەمامۆستایەكیسەركەفتی؟،گۆڤاری)رووگەه(،

ژمارە)2-3(پاییزی2011ـزستانی2012.

٣ـ ئینتەرنێت: 
التفكیر  مهارات  بأعتماد  والنصوص  ااڵدب  تدریس  فاعلیە  البرقعاوی،  فرمان  عزیز  جالل   .5
www.،الثانویة المرحلە  لدی طالب  بها  وااڵحتفاظ  ااڵدبیە  النصوص  تحلیل  ااڵبداعی فی 

.uobabylon.edu.iq
6. جالل عزیز فرمان البرقعاوی، فاعلیە تدریس ااڵدب والنصوص بأعتماد مهارات التفكیر الناقد 
www.uobabylon.،و التفكیر ااڵبداعی فی التذوق ااڵدبی لدی طالب المرحلە الثانویة

.edu.iq
moawadhmh.،7. أ.هجـیرە لعــور ، طرائق تدریس النصوص ااڵدبیە فی مرحلە التدرج

.jeeran.com
blogs.،8.أ.د. یحیی عبد الرؤوف جبر، نحو رؤیە جدیدە فی منهج تدریس ااڵدب العربی

najah.edu
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ئەریستۆیەکێکەلەوفەیلەسوفانەیکەسەربەقوتابخانەی»ئەفاڵتۆن«ە،باوکیپزیشکێکی
بەناوبانگبووەولەهەمانکاتدازانایسروشتیشبووە.ئەریستۆلەتەمەنیحەڤدەساڵیبووە

بەقوتابیئەفاڵتۆن،لەوکاتەدائەفاڵتۆنیشتەمەنیشەستویەکساڵبووە.
ئەریستۆخۆیخەڵکیمەکدۆنیابووە،بیروڕاکانیزیاترلەسەررەوشتخوازیدەردەبڕیت،واتا
ئەوبیروڕایانەیکەنەنگیتێدایەخۆیانلەقەرەینەدات،لەگەڵئەوەشدائەریستۆلەسەر
هەمووزانستەکانیدیشتیدەنووسی.سەرچاوەکۆنەکانباسلە170ناونیشاندەکەنکە

لەالیەنئەریستۆوەنووسرابن.
»لۆجیکی« زانستی دامەزرێنەری بە و بووە مەنهەجی وردبینی فەیلەسوفێکی ئەریستۆ
فەیلەسوفە خەباتی درێژەدەرپێدهرانی لە یەکێکە ئەریستۆ بڵێین دەکرێت دادەنرێت،
...هتد(، دیمۆکریتس ئێمپیدوکلیسش، )پارمێنیدس، وەکو خۆی پێش سروشتناسەکانی
زیاترخۆیبەپرۆسێسەکانیسروشتهوەسەرقاڵکردووە،هاوكاتبەیەکەمگیانەوەرناسی

ئەوروپاییشدادەنرێت.
ئەریستۆدەڵێت:دیاردەکانیسروشتشیاویپۆلێنکردننبەسەردووگروپیسەرەکیدا،وەکو
)خۆڵوبەردوئاو(،ئەمانەبێگیاننوهیچتوانایەکیاننییەلەناوخۆییاندابگۆڕێن،واتا

مرۆڤ له  ڕوانگه ى 
فه لسه فه ی )ئه ریستۆ(وه 

عه لى سه رتیپ
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نازیندوون،هەربۆیەلەدەرەوەیخۆیاندەتوانرێتگۆڕانکارییانبەسەردابێت،هەرچیشتە
زیندووهکانیشه،ئەمانەدەتواننلەناوەوەیخۆیانداگۆڕانکارییانبەسەردابێت،زیندووەکانیش
ئاژەڵومرۆڤ ئەو بڕوای بە ئاژەڵ(،چونکە دابەشدەکرێنەسەردووپۆلەوە)مرۆڤو
بوونەوەریزیندوون،چەندهاخاڵیگرنگوهاوبەشلەنێوانیاندایە،بەاڵمجیاوازییەکیبنەڕەتی

نێوانیان»ژیرێتییە».

دەکرێت بڵێین دنیابینی ئەریستۆ، دنیابینیەکی هەڕەمییە،
 واتا لە باوەڕی ئەودا بوونەوەرەکان لە نزمترین

 گیا تا مرۆڤ و سەرەوەی مرۆڤ و خواوەندەکانیش 
بەپێی حاڵەتێکی هەڕەمی، ڕێکخراون لە جیهانی 
سروشتدا، لە هەمانکاتدا ئەریستۆ خوێندنەوەی 
خۆشی بۆ مرۆڤ و کۆمەڵگا بە جۆرێک هەبووە،
 بەتایبەت ڕوانینی دەربارەی ئافرەت، کە ئەمەش

 دەبێتە جێگای  تێڕامان

دەکرێتبڵێیندنیابینیئەریستۆ،دنیابینیەکیهەڕەمییە،واتالەباوەڕیئەودابوونەوەرەکان
لەنزمترینگیاتامرۆڤوسەرەوەیمرۆڤوخواوەندەکانیشبەپێیحاڵەتێکیهەڕەمی،
و مرۆڤ بۆ خۆشی خوێندنەوەی ئەریستۆ هەمانکاتدا لە سروشتدا، جیهانی لە ڕێکخراون
کۆمەڵگابەجۆرێکهەبووە،بەتایبەتڕوانینیدەربارەیئافرەت،کەئەمەشدەبێتەجێگای

تێڕامان،بڵێنفەیلەسوفێکیوابەمشێوەیەلەژنبڕوانێت،دواتردێنەسەری.
ئەریستۆخوێندنەوەیزیاترلەڕیگایهەستەوەبوو،کەبایەخیبەسروشتدەدا،چونکەوەک
خۆیدەڵێت:هەمووبیرکردنەوەکانمانلەڕێگایئەوشتانەوەیە،کەبینیوماننیانبیستومانن،
زگماکیشین، بیرێکی ئێمەخاوەنی لەهەمانکاتدادەیگوت: بەاڵم ئاگاییمانەوە، ناو هاتونەتە
ئێمەتوانایزگماکمانهەیە،کەلەڕێگەیەوەهەموومۆرکەهەستییەکانڕێکدەخەینولە
گروپوپۆلیجیاجیادادایاندەنێین،بەمجۆرەشدەستەواژەی)بەردوڕووەکوئاژەڵ(
سەرهەڵدەدات،بەاڵملەهەمانکاتدائەریستۆنکۆڵیلەوەنەدەکردووه،کەمرۆڤژیرێیەتییەکی
بەپێی بەاڵم »ژیرێتییە«، تهواوهن مرۆڤ دیاری خاسییەتی بەپێچەوانەوە، هەیە، زگماکی
و دەمێنێتەوە بەتاڵی بە ئەقڵمان نەکەن شتێک بە هەست هەستەکانمان هەتاوەکو ئەوه،
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بەمجۆرەشمرۆڤبەالیئەریستۆوەهیچشێوەبیرێکیزگماکینییە.لێرەوەئەریستۆدێتە
سەرئەوەیکەمرۆڤەکانتێگەیشتنیانسەبارەتبەشتەکانیجیهانخاوەنپۆلێنکردنێکی
هەڕەمییە،بەواتەیکفۆرمیمرۆڤخاوەنیگیانی»ڕووەکیوئاژەڵیوژیرییە«،ئەوئەوە
دەخاتەڕوو،كهمرۆڤدەبێتچۆنبژێت،واتاچشتێکمانپێویستەبۆئەوەیبەژیانێکی
باشبژێین،لەدیدیئەوهوه،سێجۆریجیاوازبۆئاسودەییژیانهەیە،کاتێدهتوانین

ئاسوودەبینئەمسێجۆرەمەرجەمانتێدابێت:
یەکەم/ژیانمانلەهەوەسوئارەزوودابەسەربەرین.

دووەم/ژیانیسەربەستیوبەرپرسیاری.
سێهەم/ژیانێکوەکوفەیلەسوفولێکۆڵەرێک.

•ئەریستۆلەکتێبی»سیاسەت«داهەرچیلەبارەیپەروەدەکردنیمرۆوەیەجەختلە
سەرئەوەدەکاتەوە،دەبیژێتالیەنیشێوازیپەروەدەکردندەبێتبۆهەمووکەسێکیەکسان
بێیواتاهەرەشێوەیتواناییوهەرەشێوەیهونەرێککەپێویستیبەڕێکخستنوئەزموونە
لەبەرئەوەتاکەکانبۆئەوەیکەلەتوانایئەنجامدانیکارەپڕبەهاکانیانهەبێت،دەبێت
پێشترلەپەروەردەوئەزموونەکانسوودمەندبن،بەتایبەتلەوبارەیەوەکەئایائامانجی
الوانلەوشتانەیکەفێریدەبندەبێتالیەنیڕەهایچاکەلەخۆبگرێتیانگەیشتنەبە
باشترینشێوازیژیانوەلەهەمانکاتدادەبێتلەپەروەردەداگرنگیبەژیروپەروەردە
ئەخالقبدرێت،لەبەرئەوەتائێستاخەڵکینەگەشتونەتەئەورادەیەیکەئایامنداڵەکانیان

لەسەرکامشێوازەپەروەردەبکەن؟
ئەریستۆباوەڕیوایەشێوازیهەنووکەییپەروەردەکردنئێجگاتێکەڵوپێکەڵکراوە،وە
هیچکەسنازانێتئایامنداڵئەوشتانەیفێربکرێتکەبەکەڵکیژیاندێت،یاسروشتو
الیەنیدەروونیانبەشێوەیەکیباشپەروەردەبکرێت،یابواریزانیاریانزیاتربکرێت،وەک

دەزانیینلەمسێخاڵەهەرکەسەوبۆچوونیجیاوتایبەتبەخۆیهەیە!

دیدی ئەریستۆ بۆ کۆمەلگا و بابەتی تاکڕەوێتی مرۆڤ 
 دەردەکەوێتەوە، هەر بۆیە دروشمەکەی ئەو ئەوە بوو،

 دەیگوت: )مرۆڤ بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتییە(، بە بڕوای ئەو 
بەبێ کۆمەڵگای چوادەورمان مرۆڤێکی ناتەواو دەبین،

 خێزان و الدێ پێداویستی ژیانمان دابین دەکەن

ئەریستۆدەڵێتگومانیتێدانییەئاشنابوونبەزانستەسوودمەندەکاندەبێتبەشێکبێت
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لەپەروەردەکردنیمنداڵ،بەواتایەکنەکهەمووبابەتەکانفێریمنداڵبکرێت،واتابەدوو
شێوەئەوانەیشایستەیمرۆڤنوئەوانەیبۆمرۆڤبەسوودنین،بەمانایەکئەوزانستانە
سوودمەندانەیکەفێریهەرمنداڵێکیدەکەننابێتبەرفراوانوهەمووپیشەیجۆراوجۆر
لەخۆبگرێت،چونکەدەبێتەیەکەمینهۆکاربۆدروستبوونیسەرلێشێواوی،بەڕایئەرستۆ
کەدەڵێتئەوزانیارییانەیکەباسمانلێیکرد،بەشێوەیەکیگشتییپەروەردەیمنداڵ
لەسەرچواربنەماپایەداردەبێتئەوانیش)نووسین-خوێندەنەوە–وەرزش–میوزیک(

هەندێکیتریشوێنەکێشاندەخەنەئەمپەراوێزەوە.
ئەریستۆلەنامەی)ڕیتۆریكا(،هونەریوتاربێژیداژیانیمرۆڤەکاندابەشدەکاتەسەرسێ

سەردەمەوە:1.گەشە2.مینساڵی3.پیری.
ئەوباشترینسەردەمیژیانلەمینساڵیدادەبینێتەوەوباوەڕیوایەمرۆڤلەوسەردەمەی
هەمانکاتدا لە کۆدەکاتەوە، خۆیدا لە پیری و الوێتی تایبەتمەندیەکانی باشترین ژیانیدا
خراپییەکانیئەودووسەردەمەڕووپۆشکراوە،هەربۆیەسوڕیتەواوبوونیگەشەیمرۆڤ
)49( تەمەنی لە مرۆڤیش ئەقڵی گەشەی سەردەمی و ساڵی )35 تا 30( مینساڵی لە
ساڵیدادەبینێتەوە،لەبارەیپەیوەندینێوانمرۆڤبەئەوانیدی،دەڵێت:دەشێتئێمە
نەترسنۆکبینونەبێباک،بەاڵمدەبێتئازابین)کەمیجورئەتترسنۆکییەوجورئەتی
زۆریشبێباکییە،بەخشندهییکەمبەرچاوتەنگییەزۆربەخشینیشکەمتەرخەمییە(.سەروەت
وسامانبەهیچشێوەیەنابێتببێتەهـۆیجیاوازینێوانتاکەکان،واتاکەسانیدەوڵەمەندو
بەتواناکان،کەگروپێکیکەمینەن،نابێتبەهیچشێوەیەکپلەوپایەودەسەاڵتیانپێبدرێت،
بااڵکانبە نەژاده لەهەمانکاتدانەژادوڕەچەڵەکیش،چونکەئەگەرسەروەتوسامانو
شایستەیئەوەبزانرێن،کەپلەوپایەیدەستهاڵتیانپێببەخشرێت،ئەواحوکمڕانیکەسە
دەوڵەمەندەکانیترلەبەرهەمانهۆ،کەکەسەدەوڵەمەندەکانحوکمڕانیخۆیانئاراستەی
خەڵکێکی هەموو لە نەژادیان کە ئەوانەی هەمانشێوە، بە بکات، دەکەن خەڵکی زۆرینەی
ئەوواڵتەبااڵترە،بەهۆیئەوەیلەکەسانێکیمەزنهاتوونەتەبوون،دەبێتبانگەشەی

حوکمڕانیبەسەرکەسانیترەوەبکەن.
دیدیئەریستۆبۆکۆمەلگاوبابەتیتاکڕەوێتیمرۆڤدەردەکەوێتەوە،هەربۆیەدروشمەکەی
ئەوئەوەبوو،دەیگوت:)مرۆڤبوونەوەرێکیکۆمەاڵیەتییە(،بەبڕوایئەوبەبێکۆمەڵگای
چوادەورمانمرۆڤێکیناتەواودەبین،خێزانوالدێپێداویستیژیانماندابیندەکەن،بۆنموونە:
خۆراکوگەرمیوهاوسەرگیری،بەاڵمتەنهادەوڵەتدەتوانێتبەرزترینفۆڕمیپێکەوەبوونی

مرۆییانەپڕبکاتەوە.
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ئەریستۆزۆربەسادەییدەڵێ:مرۆڤبەکۆمەڵەکەسێکدەوترێتکەخاوەنیپاکایەتی
ومەزنیوبەختەوەریبن،واتامرۆڤبێجگەلەبیرکردنەوە،کۆمەڵێکئاتۆیلەژیاندا
هەبێت،نموونەدێنێتەوەوپێیوایە،بەختەوەریبەبێسامانوهاوڕێیباشوزۆریمنداڵی
باشن،ئارامیوجوانیوڕەگەزیڕەسەنبۆمرۆڤبوونینییە،خۆشبەختیبەشێوەیەکی
بریتییەلەبەکارخستنوبەکارهێنانیالیەنیچاکە،هەڵبەتهبەشێوەیەکیڕەهایی، گشتی
ڕەهاشبەواتایئەوکارانەیە،کەبەهاداروپایەبڵندن،ئینجاباسلەوەدەکات،مرۆڤچۆن
دەبێتەکەسێکیچاکەکار،ئەودەڵێت:چاکەکاریلەسێشتداخۆیدەبنێتەوە،ئهوانیش:
)خوو-نەریت-ژیری(،چونکەدەبێتمرۆڤلەسروشتێکدالەدایکبێت،کەشایستەی
مرۆڤبێت،نەکئاژەڵ،دەبێتجەستەوڕۆحیهەڵگریئەوجۆرەتایبەتمەندییانەبێت،
کەئەولەکاریچاکەکاریدابەتواناتردەکات،بەاڵمهەندێکتایبەتمەندیهەیەلەکاتیلە
بەسەرا گۆڕانکارییان دوایدا لە خوونەریتەکان ناگەیەنێت،چونکە هیچسوودێک دایکبووندا
دێنێت،ئالێرهدائەودیسانەوەجەختلەسەرسروشتدەکاتەوەودەڵێت:سروشتهەندێک
هۆی بە کە پێکدەهێنێت،  بەشێوەیەک مرۆڤ ڕۆح(ی و )جەستە تایبەتمەندیەکانی لە
ئەریستۆ بەکورتی: دێت، بەسەردا خراپتریان یان باشتر گۆڕانکارییەکی خوونەریتەکانهوه،
باوەڕیوایە،کەنەتەنیائاژەڵەکان،بەڵکوزۆرینەیمرۆڤەکان،وەکئامێروکەرەستەوان،
بەختەوەری بە ئەوان لەبەرئەوەی بکەن، جێبەجی کەسایەتییەکان، پێداویستییە دەبێ کە
ئامێرە کرێکارەکان و کۆیلەکان و ژنان کە ئەوەیە، قسانەی ئەم کۆی دەرئەنجام ناگەن،
ئەوە سەر لە جەخت ئەریستۆ چونکە دی، ئەوانی بەختەوەرکردنی بۆ یارمەتیەدەرەکانن
بتوانن تا فەیلەسوفانەوە، و زانایان خزمەتی بخرێنە کۆیلەکان و ئافرەت کە دەکاتەوه،
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کۆمەڵگایەکیتەندروستبەڕێوەببهن،پاشاندەیگوت:ژنبوونەوەرێکینزموسەقەتوبێ
توانایە،دەبێئەرکیجووتبوونلەگەڵپیاوومنداڵبوونلەئەستۆبگرێت،هەرژنێکبەرانبەر
بەپیاوێکیلەپیاوهتیکەوتویە،کەوایەسەقەتە،پیاوبۆیەپیاوە،چونکەکۆمەڵێکتوانای

هەیەلەژندانییە.
ڕوانینیئەوسەبارەبەئافرەتلەوبڕوایەدایە،کەئافرەت)ناقص(بێت،الیئەوئافرەت
پیاویناتەواوە،چونکەلەکاتیزاوزێداناچاالکووەرگرە،بەاڵمپیاوچاالکوبەخشندەیە،
لە دەدەن، یەکتر یارمەتی تواناکانیانەوە ڕێگایخستنی لە مێرد و تر،ژن مانایەکی بە
تەنهاخاسییەتی منداڵ وایە، بۆچوونی ئەو یارمەتیدەرە، پیاو و یارمەتیدراوە ژن ڕاستیدا
نەبێت، منداڵیان و ببن نەبووجووت ئەوەیان توانای ئەگەر ژنیش دەمێنێتەوە، بۆ پیاوی
ئەوابوونیدەکەوێتەژێرپرسیارەوە،بەڕایئەوتەواویهەمووسیفاتێکیمنداڵلەتۆوی
پیاودایە،ئافرەتیشوەکوکێڵگەکانوایە،تۆووەردەگرێتودەبێتەهەڵگرێکلەکاتێکداپیاو
ئەریستۆهیچجۆرە یەکەمیان نیشاندەدات: کەسە»تۆوڕێژەکەیە«،ئەمەشدووشتمان
زانیارییەکیفراوانیدەربارەیژیانیئافرەتومنداڵنەبووە.دووەمیش،پێماندەڵێت:چەند

ترسناکەپیاوتاقانەیبواریفەلسەفەوزانستبێت.

* سەرچاوەکان:

پەخشی و چاپ خانەی باڵوکراوەکانی له  هاواری، و:عیمران سیاسەت، ئەریستۆ: .1 
ڕێنما،2011،چاپیدووەم.

2.یۆستاینگاردەر:جیهانیسۆفیا)ڕۆمانێكسەبارەتبەمێژوویفەلسەفە(،و:بەهرۆز
حەسەن،باڵوکراوەیناوەندیغەزەلنووس،2012،چاپیسێهەم.

3.ماڵپهڕی)خهباتنێت(بهملینهكه:

1=1&29=z&16705=http://www.xebat.net/detail_articals.php?id
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سارتەر و پارادۆكسەكانی
   

    ئه بوبه کر جاف

لە بارەی وڕێنەكانی پیاوێكی نەخۆشەوە.
)ژیوپیتی:ئازادیئەگەرلەرۆحیئینسانداتەقییقەوە،خوداكانناتواننهیچشتێكدژی
ئەمئینسانەبنوێنن،پێویستەلەسەرمرۆڤەكانیتروازیلێبێنن،بڕواوبێت،یابیخنكێنن(.

lesmouchesjeanpaulSartre
)سارتەر(، فكریی نووسینی گوتاری سیستەمی كۆی وتن: بۆ برۆین ئەوێ تا نین ناهەق
مانێڤستبوونودەرخستنیشێوازێكلەهەڵشاخانوهەڵزنانویاخیبوونبوودژبەگوتاری
ئیلحادیانەیپر)كینە ئەتەیزمیو مانێڤستبوونیگووتارێكی ئەو تیۆلۆژیدا(. )میتافیزیكی-
ورق(بوو،پرۆبڵێماتیكوئیشكالەگەورەكەی)ژانپۆلسارتەر(،پرسینێوان)بوونو
ماهییەت(بووئەمەچەندێكبۆنووسینی)بوونونەبوونەكەیراستە.بۆ)رەخنەلەعەقڵی
دیالیكتیكیوشانۆنامەكانیلە)هێڵنجودەستەپیسەكانومێشومەگەزەكانیش.(راستە،
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تائاستێكرقیلەومیراتە)فەلسەفی-تیۆلۆژی(بەشەرییەگەورەبوو،دەقاودەقئینسانیبە
هەمووئیشكالیەتوئاستەنگورەهەندەكانییەوەلەجێگەی)خودا(دانا.سارتەربەدەرلە
تێڕامانەفكرییەكانی،ئەوپیاویكردەوبەرگریكردنبوو،لەوبەهایانەیلەئاستیواقیعدا
باوەریپێیهەبوو،سارتەر،دەكرێتبڵێینوێنەیەكیساختەوتێكدراوی)كییەركیگاردو

هایدگەروگابریلمرسیلوكارلیاسپیرز(ە.
واتەوجودییەككەالیئەمپیاوەتەنهاسهبجێكتیڤییەكیرووتوقوتە.بەمانایدابڕداندنی
خۆی خودی كە )بوونێكەوە(، بە پەیوەستكردنی و ئینسان ترانسدینتاڵی رەهەندێكی
)ئینسان(دروستكەروداهێنەرێتی.ئەمەئەگەرالیهایدگەریشریشەیەكی)ئۆنتۆلۆژیانەی
(هەبێت،ئەواناچنەوەسەرهەمان)بانە(یەككەوێكیبهێنێتەوەلەگەڵ)سارتەردا(.وەك
چۆنفەیلەسوفی)دازاین(لەكتێبی)نامەیەكلەبارەیمرۆڤخوازییەوە(،بەئاشكراباسلەو
دەكاتسارتەرتەنهاوتەنهالە)ئەو،هایدگەر(نەگەیشتووە.ناوەكانیدیكەجگەلە)سارتەر(
ئینسان لەگەڵ دەرگیربوونیان لە مەسیحییەت، فەلسەفی تیۆلۆژی میراتی سەر دەچنەوە
وەك)ماهییەتێكیپێشوجود(ی.ئەمقسەیەكبرێكیزۆربەرانبەرهایدگەریشهەرراستە.
هێڵێكی بە هەمانكاتدا لە بەاڵم بوو دژی كە لەسەر)میتافیزیكایەك لەساتیقسەكردنی

)خوازراویانەخوازراو(بەرهەمیهێنایەوەوزیاترلەسۆفییەكدەچوو(!
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خۆیدا لە كە ))non-coincidence،وێكهاتنەوەیەك )نا سەر لە سارتەر قسەكردنی
بوون.. سەر لە ماهییەتە و جەوهەر پێشینەیی رەتكردنەوەی راستەوخۆی دەرئەنجامی
سارتەر، بوونی وجودی لێرەوە .primat de l essence sur l existence
لە دەكات پێشینەیی( ئینسانی )سروشتێكی سنوربەنكردنی و تەحدید رەتی الیەكەوە لە
سەرئەكتەكانیمرۆڤ.وەكچۆنلەالیەكیدیكەوە،رەدیدونیایەكدەكاتكەهەڵگری
)بەهایموتەعالیdevaleurstranscendantes(بێت.كەبەهۆیەوەحوكملە
سەرئەكتیئینسانیورەوایەتیئەكتیئینسانیبدرێت.كەواتەمرۆڤدێتەبوونكاتێكئەو
مانایەوەردەگرێتولەشوێنێكداخۆیدەدۆزێتهوەلەناوخودگەراییەكداوەكپرۆژەیەكی
دیاریكراو،كەهیچشتێكجەبریەتیبەسەرییەوەنییەجگەلە)ئەكتوهەڵبژاردنەكانیخۆی
lescondition(نەبێت.وەكچۆنبەشێوەیەكباسلەهەلومەرجێكیوردودەقیقی
strictes(ئینسانیدەكات،كەتێیدائازادیمرۆڤ)پەیپێبرا:شایستەیپەیپێبردنە«و
مەعقولە،concevable(.ئەوەیلێرەداوبەالیئێمەوەگرنگە،ئەوئازادیەیەكەسارتەر
نەفی بەسەلبو ئیشكالیەتی)ئازادی(وەردەگرێت،كەدەبێت وا باسیدەكات.سارتەر
بەفۆرمێك ئازادی ئەوێیەك،كە بۆ ئازادی.دەیبات نەفیوەرگرتنەی بە ئەم وەریبگرین.
لەفۆرمەكانی)نەفیوەربگرێت(.سارتەر،پنتیكاركردنیلەسەرئازادی،تەنهاكایەیەكی
تێڕامانیتیۆرینەبوو،بەڵكەپنتیژیانیرۆژانەش،كایەیكارلەسەركردنیبوو،ئەمەش
كەسانی بە بەراورد بە )ئازادی(، ئیشكالیەتی بەرانبەر سارتەریانەیە، دیكەی ئیزافەیەكی
پێشودوایسارتهر.هەرلێرەوەدەرگیربوونیسارتەرمانلەگەڵچینیپرۆلیتاریادا،لە
خەباتیپرۆلیتاریدا،لەپراكسسیدابۆدەردەكەوێت،لێرەداپێویستەئیشارەیەكبەوبكەین،
كەسارتەرجیاوازیلەنێوانماركسیزمیماركسدادەكات،كەبواررەخساندنەبۆئینسانلە
هەلومەرجی)كۆمەاڵیەتی-مێژوویی(داولەنێوانمركسییسزمیماركسییەكاندا،بەتایبەتلە
وێنەی)ستالین(كەتەنهاهەلومەرجە)مێژووی-كۆمەاڵیەتییەكان(وەكفاكتەریسەرەكی
شۆرشركردنتەماشادەكەن.ئالێرەوەلەوەدەگەینكەئامانجلەگەڕانوتوێژینەوەیسارتەر
تەنهاگەیشتننەبووبەتێگەیشتنێكی)تیۆری(رووت.بەڵكەهەوڵیتێگەیشتنیشبووبۆ
تێگەیشتنێكی)پراكسیسیانەی(ئەكتیئازادی.والەئازادیگەیشتبووكەكەماهیەتینییە،
ئازادیخۆیخۆیدەكاتبێكردار،هەرلەورێگەوەبەدەستیدێنیتكەكردەكەلەگەڵ

هۆكاروپاڵنەروئامانجەكانیكردەیئازادیداهەڵگریەتی.
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سارتەر، پنتی كاركردنی لە سەر ئازادی، تەنها
 كایەیەكی تێڕامانی تیۆری نەبوو، بەڵكە پنتی
 ژیانی رۆژانەش، كایەی كارلەسەركردنی بوو،
 ئەمەش ئیزافەیەكی دیكەی سارتەریانەیە، 

بەرانبەر ئیشكالیەتی )ئازادی(

ئازادیالیسارتەرماهییەتینییە،تەنانەتبنەڕەتیسەرجەمئەوماهییەتانەیەكەئینسان
كەشفیدەكات.ئینسانالیسارتەرتەنهائازادنییە،بەڵكەخودیئازادییە.لەبیرماننەچێت
بۆئازادبوونیئینسان،سارتەرناچارەباسلەوشیاریبكات،وشیاریالیسارتەر)كارابوون(
ەكارابوونێكینەفیگەرایانەوسەلبیانەكەبتوانێتبڵێت)نا(.ئەمتوانایەیوتنی)نا(یەالی
سارتەر،تەنهالە)بەپرسهێنانووێرانكردنوحوكمدانیسەلبیدانییە(،بەڵكەلهسەرجەم
كردەمەعریفییەكاندایە.ئازادیسارتەریانە،نەفییە،چونكەلەسەرعەدەموەستاوە.ئازادی
سارتەریلەسەرنەفیكردنووتنی)نا(وەستاوە.سارتەربڕێكیزۆرتێكەڵوپێكەڵلە
)ئازادیدا(دەكات.بەروویەكداكە)ئازادی(بەهایە،بەروویەكداكەئازادیكردەوئەكتە،
بەربەستكراو دیكەدا، جێگەیەكی لە و رەهایە جێگەیەكدا لە سروشتمانە، كە روویەك بە
بەستراوەیە،ئەمەشبرێكیزۆرگەڕانەوەیئازادییەالیسارتەربۆرەگەزەسروشتییەكەی،
لەبریسروشتەسۆسیۆلۆژیوكۆمەاڵیەتییەكەی.الیسارتەر)ئینسانناتوانێتهەندێك
كاتئازادبێتوهەندیكاتیدیكەكۆیلە،یائازادەبۆئەبەد.یائازادنییەبەرەهایی(.
بە ئینسانییە ئازادی پێشنیازخستنی و ئینسان رووتكردنەوەی سارتەر هەڵەی گەورەترین
)رەهایی(.ئینسانملكەچیودەورگیراوەبەكۆمەڵێكشتیسروشتیكەلەسەركۆمەڵێك
یاسایتایبەتبەخۆیدەروات!ئەگەرئینسانوەاڵمدانەوەیەكی)بەئاگاوبێئاگای(هەبێت
بۆئەمیاسایانەكۆیلەیە؟!سارتەرتێكەڵەیەكلەنێوان)ناچاریوملكەچپێكردن(دادەكات.
ئازادیبەرانبەرملكەچییەنەكناچارییەكان!ئەمەجگەلەكۆمەڵێكپارادۆكسیتز:ئەگەر
شتبۆخۆی)poursoi(عەدەمبێتوئەمەشئازادییە؟!)ئازادیلەبنەڕەتدالەگەڵ
عەدەمداوێكدێتەوە!عەدەمێككەدڵیئینسانە!(.ئەیچۆنشیاوەبۆعەدەمێككە)هیچ(ە
ببێتەشت؟!ببێتەكردە؟!كردەی)ئازادی(ئەمەیاریكردنەبەزمانێككەپڕەلەپارادۆكسی

)ئیپستیمی-سۆسیۆلۆژی(.
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ئینسان الی سارتەر تەنها ئازاد نییە، 
بەڵكە خودی ئازادییە. لە بیرمان نەچێت بۆ 
ئازادبوونی ئینسان، سارتەر ناچارە باس لە

 وشیاری بكات، وشیاری الی سارتەر )كارابوون(ە
 كارابوونێكی نەفیگەرایانە و سەلبیانە كە

 بتوانێت بڵێت )نا(.

و بە)عەبەس یەكساندەكاتەوە كاتێك)ئازادی( ، سارتەركەوتۆتەهەڵهیەكیگەورەوە
پووچی(.ئەمەشلەوێوەكەئازادیخۆی،خۆیدروستدەكاتنەكبنەمایەكبێتبۆخۆی!
هەڵبژاردنبێهودەییوپووچییە.ئەمەشچونكەئازادی)هەڵبژاردنیكەینوونەوبوونە،نەك
بنەمایەكبۆبوون؟!(سارتەرئینسانێكیدەوێتكەخۆی)بوونی(خۆیدرووستبكات.
ئەمەشدەیەوێتماهییەتێكدروستبكاتلهواقیعیبوونیداهەبێت.ئەگەرئێمەناچاربینبەم
دراوە؟ئەیچۆنئازادی)نەكبوون(ئامانجە!لوژیكیسارتەریئەوەیەپێویستە)ئازادی(
)یەكێتییەك( سارتەر بەاڵم بێت. چارەنووسی و ئینسان )بوون( تەحقیقكردنی ئامرازی
لەنێوانئازادیوئامانجدادروستدەكات،كاتێكئازادیوێكدێتەوەلەگەڵبوونمدا،ئەوا
یابە ئیرادەبێت، ئامانجانەیەكەدەمەوێتپێیبگەم،جائەمەبە بنەمایسەرجەمئەو
سۆز(كاتێكوشیاریالیسارتەرئەوكۆجیتۆیەكەپێشتێراماندەكەوێت!وئازادیشئەم
وشیارییەیە.كەواتەئازادیئەوكۆجیتۆیەكەپێشتێڕاماندەكەوێت!ئەمەشپڕۆسەیەكی
)خۆبەخۆییوتیلقاییە،لەهەمانكاتدائامانجە.ئامانجیئامانجەكانە.بەدبەختتیەكەیسارتەر
سەرباری ئەمە مۆراڵییە! ئازادی و سروشتی تیلقایی خۆبەخۆی، پرۆسەی )تێكەڵكردنی
ئەوەیكەئەمتیلقاییە)نەرێیە(؟!كاتێككەدەڵێین)نەخێر(لەراستیدامەبەستمانەبڵیین
بەڵێ.بەاڵمسارتەرلەباسكردنیئەم)نەخێرونا(یەدائەوەیلەبیركردووەكە)بەڵێیەكی
ئەگەر ئینساندا! لە دەچێت غەریزەیەكیسروشتی لە ئازادیالیسارتەر هەیە!( ناواخنی
سارتەرنەفیئەوەدەكاتكە)سروشتێكینەگۆڕیئینسانیهەبێت!ئەوا)ئازادیكردووەبە
سروشتێكینەگۆریئینسان!(ئەمئازادییەشخزمەتبەهیچبەهایەكناكات،بەڵكەخۆی
بەهابااڵكەیە.ئەیئەگەرئینسانمەحكومبێتبەئازادی.مەحكومەلەبەرئەوەیخۆیخۆی
دروستنەكردووە.بەاڵملەگەڵئەمەشدائازادە.ئەگەرسارتەرنەفی)جەبرییەت(ئەكات..
بەالچمجەبرییەتدرووستئەكاتەوەلەرێگەی)نەفیكردنەوە(.»هیچجەبرێكنییە..ئینسان
ئازادە.ئینسانئازادییە!هیچمەرزوسنوورێكبۆئازادینییە.جگەلەئازادیخۆینەبێت.
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سارتەر؛ )بوونەوەرێكە لە پارادۆكس!(.
 سارتەر باس لە كۆمەڵێك )بەربەست( دەكات 
)شوێن، رابردوو، دەورووبەر، ئەویتر، مەرگ(

 بەاڵم سارتەر وای دەبینێت كە ئەمانە لە
 خۆیاندا بەربەست نین، ئەگەر لە الوازترین ئیماندا

 باوەڕمان هێنا كە ئەمانە )بەربەستی نین!( یا 
بەربەستی فیزیكین

سارتەرلەبوونوعەدەمدا.نەفیئەوەدەكاتپێناسەیەكبۆئازادیهەبێت..!ئەگەرچیخۆی
پێناسەیدەكات.ئالێرەوەقسەكردنیسارتەرلەسەرناچاریبوونبەئازادی.گەڕانەوەیەبۆ
فەلسەفەیماهییەت،كەبەهەموووزەوتوانایەكیلەژیانیدادەیویستلێیرابكات!ئازادی
الیسارتەرئەگەرراكردننەبێتبۆ)عەدەم(راكردنەبۆئەكتوكردەونواندن؛ئەیئەك
كردەیەچییە؟گۆڕینیدونیایەبەپێیئامانجێك.ئامانجەكەش)عەدەمبێت(.الیسارتەر
كردەرێكخستنیجیهانبێتبەئاڕاستەی)ئازادی(!ئەگەر)ئازادیش،خۆبەخۆییتیلقاییو
ئازادیبێت!كردەوئەكتیشرێكخستنێكیتیلقایانەیدونیابێت.رێكخستنوتیلقایی.كەواتە
سارتەر؛)بوونەوەرێكەلەپارادۆكس!(.سارتەرباسلەكۆمەڵێك)بەربەست(دەكات)شوێن،
رابردوو،دەورووبەر،ئەویتر،مەرگ(بەاڵمسارتەروایدەبینێتكەئەمانەلەخۆیاندابەربەست
بەربەستی یا نین!( ئەمانە)بەربەستی هێناكە باوەڕمان ئیماندا لەالوازترین ئەگەر نین،
لەكوێوەهێنا،ئەیئەمپەیامبەری فیزیكین.ئەیسارتەرئەمئینسانەرووتوقووتەی
)ئازادیی(ەبۆچیبونیادە)سۆسیۆلۆژی-ئابووری-سیاسی-جوگرافی-سایكۆلۆژی(كانیلە
یادكرد؟!بەهەرحاڵسارتەرجۆرێكلەئازادیپێشكەشبەئینساندەكاتكەدیكارتتەنها

بەخودایبەخشیبوو!
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نەبوونی وەرگێرانی بە گروپ یان دەستەجەمعی      عه بدواڵ سلێمان مه شخه ڵ: 
کوردستانبزووتنەوەی ڕۆشنبیری و فەرهەنگی لە یان بە کۆمەڵ خاڵێکی الوازە بەتەوێڵی 
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گۆڤاری 2٣: بەو پێیەی كە هەموو دەستەواژەیەك پێناس و ناسینی خۆی 

هەیە، چۆن پێناسەی وەرگێڕان بكەین؟
عه بدواڵ سلێمان مه شخه ڵ:چەمکیوەرگێڕانوەکهەرچەمکێکیترکەوتۆتەبەردەم
گەلێپێناسەیجیاجیاوە.هەرلەبەرەبەیانیمێژووەوەمرۆڤپێویستیبەوەرگێڕانهەبووەو
دەستیبۆبردووەوهەوڵیداوەبیناسێتوپێناسەیبکات.سەرەتائەوئارگیومێنتەیلەسەر
ئەوەیئایاوەرگێڕانزانستەیانهونەرەگەلێبیرمەندوناوەندیڕۆشنبیریهێناوەتەقسە.
هەندێکوەرگێرانبەهونەردەزانن.هەندێکیتربەزانستوهەشەبەهونەروزانستیناودەبات.
وەرگێرانئاڵوگۆڕیفەرهەنگییەلەمیانیگواستنەوەیدەقێکلەزمانێکەوەبۆزمانێکیتر.
ئەمهونەرەئەرکیگواستنەوەیمانایدەقلەزمانیلێوەرگێڕدراوبۆمانایدەقلەزمانی
بۆوەرگێڕدراویلەسەرشانە.ئەوەئاشکرایەزمانیلێوەرگێڕدراوسەرچاوەیخوڵقاندنیدەقە
تازەکەیە.کەواتەدروستکردنیهاوبەهاییمانالەنێواندەقلەزمانیلێوەرگێڕدراوودەقلە
زمانیبۆوەرگێڕدراودەتوانینناوبنێینوەرگێڕان.ئەوەیپێشتردەگووتراوەرگێرانبریتییەلە
گۆڕینیبابەتیاندەقلەزمانێکەوەبۆزمانێکیتر،یانئەوەیدەگووترێتوەرگێرانبریتییە
لەگواستنەوەیماناوتێگەیشتنیدەقلەزمانێکەوەبۆزمانێکیتردەتواننبەشێکبنلەو
پێناسەهەمەالیەنوگشتیگیرییەیبۆهونەریوەرگێراندەکرێت.ئاشکرایەپرۆسەیوەرگێران
وەکبنیادنانیپردێکوایەلەنێواندووزمانیجیاوازداولەسەرئەوپردەوەلەشکرێکلە
ماناودەاللەتوئاماژەخەریکیپەڕینەوەن.دەتوانینگواستنەوەیمەعریفەودانانەوەی
بێجگە ببینین. سەرکەوتوودا وەرگێڕانێکی لەپرۆسەی زمان کایەی لەنێو دەق کۆدەکانی
لەمانەشخودیوەرگێرانهەمپرۆسەیەوهەمپراکتیکەوهەمشارەزاییە.دەکرێتوەرگێران
لەبونیادیخۆیداوتووێژیمانابێت.بۆیەئەگەرلەژێرڕۆشناییئەووتانەیسەرەوەپێناسەی
مەعریفیی مانای و کۆد کۆمەڵێ تیایدا پرۆسەیەکە وەرگێران بڵێم دەبێت بکەم وەرگێران
دەقێکیدیاریکراویزمانوکهلتوورێکیدیاریکراودەگۆڕێیاندەیگوازێتەوەبۆهەمانمانای

مەعریفییودانانەوەیهەمانکۆدلەدەقێکیتروزمانوکلتوورێکیتر.

دەتوانین گواستنەوەی مەعریفە و دانانەوەی
 کۆدەکانی دەق لەنێو کایەی زمان لەپرۆسەی 

وەرگێڕانێکی سەرکەوتوودا ببینین. بێجگە لەمانەش
 خودی وەرگێران هەم پرۆسەیە و هەم پراکتیکە و

 هەم شارەزاییە. دەکرێت وەرگێران لەبونیادی خۆیدا
 وتووێژی مانا بێت
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گۆڤاری 2٣: ئەو پرەنسیپ و تایبەتمەندیانە چین كە وەرگێڕ لە وەرگێڕانی 
تێكستێكدا دەبێ كاریان لەسەر بكا؟

عه بدواڵ سلێمان مه شخه ڵ:وەرگێرکاتێکئیشلەسەرتێکستێکدەکاتبەمانایلەهەوڵی
داڕشتنەوەیدەقێکینوێیەکەهەڵگریهەمانماناوهێماوئاماژەیدەقەئەسڵییەکەیە.
واتەوەرگێردەبێتهەوڵبداتوێنەیەکیدروستونزیکلەدەقەئەسڵییەکەبداتبەدەستەوە
وزیندوویەتیدەقەکەنەفەوتێنێتووردبینییەکیزۆرلەزمانوڕەوانیوپاراویبنوێنێت.
وەرگێریانوەرگێڕکاردەبێتبەبەرپرسیارەتییەوەمامڵەلەگەڵدەقوزماندابکاتتالە
جوانیوپاراویوسەرکەوتننزیکببێتەوە.ئەرکیوەرگێرەهەوڵبداتئەوپانتاییەلەمیتافۆر
وپەندوئیدیۆمووشەبازاڕییانەلەدەقدابناسێتەوەوهاوماناییلەزمانیبۆوەرگێردراوی
گرفتی لە بریتییە وەرگێر ڕێی دێتە زەحمەتییانەی لەو یەكێک چونکە بکات. ئامادە بۆ

زاراوەناسی.

وەرگێردەبێتبەجوانیلەدەقیزمانیلێوەوەرگێردراوتێبگاتومانایپەیامیدەقەکەیال
ڕوونبێت.

وەرگێڕدەبێتشارەزاییئەوبابەتەشبێتکەوەریدەگێڕێ.
وەرگێردەبێتنووسەرەکەبناسێتوئاگادارینووسەرەکەوشێوازینووسینیبێت.

وەرگێردەبێتستراکتۆریدەقەکەبناسێتوهەوڵبداتلەمیانیپرۆسەیوەرگێراندائەو
ستراکتۆرەلەزمانیبۆوەرگێردراوبینابکاتەوەونەهێڵێتساختمانیدەقدووچاریشێواندن

وبەسەریەکداڕووخانببێتەوە.
وەرگێردەبێتشێوازوتەکنیکیگونجاولەزمانیبۆوەرگێردراوبدۆزێتەوەکەڕێکبەبااڵی

تەکنیکوشێوازیدەقبێتلەزمانیلێوەوەرگێردراو.
وەرگێڕدەبێتخاوەنزەمینەیەکیمەعریفیباشبێتجگەلەعەشقوپەرۆشیومومارەسە
کردنکەڕۆڵێکیبەرچاووکاریگەریانهەیەلەبەخشینیناسنامەبەوەرگێریسەرکەوتوو.
وەرگێردەبێتلەئامڕازەکانیزمانوکردنەوەوناسینیکۆدەکانودووبارەبنیاتنانەوەیان

شارەزابێتودەستڕەنگینبێت.
وەرگێردەبێتمۆرکوناسنامەیزمانیبۆوەرگێردراولەدەقیتازەدابەرجەستەبکاتەوە

لەپێناوگەیشتنوهەڵگژانبەپەیژەیسەرکەوتن.
بەمپێیەگەروەرگێربەمئامڕازانەوەدەستبەکاربێت،ئەوابێدوودڵیوەرگێڕانێکیپەسند

وجوانمانپێشکەشدەکات.
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ئەرکی وەرگێرە هەوڵبدات ئەو پانتاییە لە
 میتافۆر و  پەند و ئیدیۆم و وشە بازاڕییانە 

لەدەقدا بناسێتەوە و هاومانایی لەزمانی
 بۆوەرگێردراوی بۆ ئامادە بکات. 

چونکە یەكێک لەو زەحمەتییانەی دێتە ڕێی
 وەرگێر  بریتییە لە گرفتی زاراوەناسی

گۆڤاری23:دەتوانینبنەماكانیوەرگێڕانبەشێوەیەكیگشتیبەكاربهێندرێت؟بەجۆرێکیتر
دەكرێپرەنسیپەكانیوەرگێڕانیتێكستێكیهزریبۆوەرگێڕانیدەقێكیشیعریبەكاربهێنین؟
عهبدواڵسلێمانمهشخهڵ:منوایدەبینموەرگێرئەوهەنگاوانەدەگرێتەبەرکەبۆوەرگێرانی
دەقێکپێویستن.دیارەشێوازوجۆریهەنگاوەکانڕەنگەالیوەرگێڕکارانهەموووەکویەک
لەپرۆسەی بنەمایانەوەدەگرێتکە بەو بۆوەرگێڕیجیددیهەمیشەدەست بەاڵم نەبن،
بنەماکانی دەبێت کە میتۆدەی ئەو بەرجەستەکردنەوەی پێدەبەستێت. پشتیان وەرگێراندا
وەرگێرانلەپرۆسەیوەرگێراندابەکاربهێنرێنیانبەدەستەوەبگیرێنجادەقەکەهەرچییەک
بۆدەقینوێووەرگێر. ئایدێندتی ناسینەوەیجەوهەریوەرگێڕانو بێت،دەبێتەخاڵی
بەاڵمئەوەیلێرەداجیاکارییەکدەخوڵقێنێتخەیاڵە.لەدەقیئەدەبیوبەتایبەتیدەقی
لەسەر بۆیە ئاماژەکان. و مانا و پەیام ناساندنی لە هەیە گرنگی ڕۆڵێکی خەیاڵ شیعری
وەرگێرپێویستەشارەزاییباشیلەوبوارەداهەبێت.منلێرەنامەوێتمەرجیشاعیربوون
بۆوەرگێرانیدەقێکیشیعریبکەمەپێشمەرج،بەاڵمدەبێتئەومەعریفەوشارەزاییەلە
سەرخەیاڵوهارمۆنیایناوەوەیشیعروزمانلەئاستێکدابێتبتوانێتخۆیلەقەرەیشیعر
بدات.لەدەقێکیهزریداوەرگێرتەنهاوتەنهاماناوئاماژەکانیبۆگرنگە.بەاڵملەدەقی
ئەو نەبوونی فراوانتر. بەرپرسیاریەتەکەش و دەبێتەوە قورستر ئەرکەکە ئیتر خەیاڵئامێزدا
شارەزاییەپێوستەلەخەیاڵوهارمۆنیایمۆسیقاوزمانلەپرۆسەیوەرگێرانداڕەنگەببێتە

هۆیئەوەیکەدەقەئەدەبییەکەوەکڕۆبەرتفرۆستیشاعیردەڵێت«لەنێوبچێت«.
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لە دەقی ئەدەبی و بەتایبەتی دەقی شیعری
 خەیاڵ ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە ناساندنی

 پەیام و مانا و ئاماژەکان. بۆیە لەسەر وەرگێر 
پێویستە شارەزایی باشی لەو بوارەدا هەبێت. 

من لێرە نامەوێت مەرجی شاعیر بوون بۆ وەرگێرانی
 دەقێکی شیعری بکەمە پێشمەرج، بەاڵم دەبێت
ئەو مەعریفە و شارەزاییە لە سەر خەیاڵ و 
هارمۆنیای ناوەوەی شیعر و زمان لەئاستێکدا

 بێت بتوانێت خۆی لەقەرەی شیعر بدات

یاخود  دەقە  مانای  گەیاندنی  وەرگێڕان  ئامانجی  ئایا   :2٣ گۆڤاری 
گواستنەوەی كولتوور، یان هەردووكیان بەیەكەوە. بە واتایەكی تر ئەركی 

وەرگێڕان وەك كردەیەك چییە؟
عه بدواڵ سلێمان مه شخه ڵ:منپێشترلەوەاڵمیپرسیارێکداڕوونمکردەوەکەوەرگێران
بریتییەلەگواستنەوەیمانالەزمانێکەوەبۆزمانێکیتر.لەمدیدگایەوەپرۆسەیوەرگێڕان
زیاترلەهەوڵییەکالییکردنەوەیمانادایە.ئەمئاستەلەوەرگێرانئەگەرچیتاڕادەیەکجێی
پەسندەبەاڵمکۆمەڵێپرسیاربەدوایخۆیدادەهێنێتلەچەشنیدەقئاوێنەیڕەنگدانەوەی
ژیانوئاستیپێشکەوتنیکۆمەڵگەیە،ئایائەودەقەچئاستێکمانلەژیاننیشاندەدات؟
پەرەسەندنی و گەشە دەقەدا؟ لەو هەیە جێگایەکیان چ مرۆییەکان، و کۆمەاڵیەتی بەها
بەرهەمهێنان،مۆراڵوزمانوەکڕەگەزێکیکاریگەریجیهانیکهلتوورو پەیوەندییەکانی
فەرهەنگیکۆمەڵگەچڕۆڵێکیانهەبووەوهەیەلەنەخشاندنیدەقوجوانیوئیستاتیکای
دەق؟بۆیەوەرگێرکەلەدەقێکورددەبێتەوەودەیەوێتوەریبگێڕێت،ئەوالەکهلتوورێک
وئینسکلۆپیدیاییەکوردبۆتەوە.بۆیەبەبڕوایمنوەرگێرانجگەلەگەیاندنیمانایدەق
لەهەمانکاتداگەیاندنولێکگرێدانیدووکهلتوورودووئینسکلۆپیدیانجیاوازیشە.بۆیەمن
وایدەبینمکەئەرکیوەرگێڕانوەککردەیەکبریتیبێتلەبەیەکگەیاندنیدووشارستانی
جیاوازلەپێناوگەیشتنبەودەستکەوتەهزرییەمرۆییەیکەبەیەکێکلەئامانجەمرۆییەکان

ئەژمارددەکرێت.
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گۆڤاری 2٣: ئەو خاڵە الوازانە چین كە لە وەرگێڕانی تێكستێكدا دەبینرێن، 
كاتێك ئەو تێكستە لە زمانی یەكەمەوە وەرناگێڕدرێت و بەڵكو بە فلتەری 

زیاتر لە زمانێكدا رۆیشتووە؟
نەبێت بەهرەمەند وەرگێر کاتێک وەرگێڕاندا پرۆسەی لە مه شخه ڵ: سلێمان  عه بدواڵ 
لەپێداویستییەکانیوەرگێرانلەڕوویشارەزاییوزمانومەعریفەولەبەردەستدابوونی
ئامرازەکانیوەرگێڕان،ئەوەلەئاکامداخوێنەرڕووبەڕوویدەقێکیتازەبەاڵمالوازوناکاریگەر
دەکاتەوە.خوێنەریزیرەکوتیژبینهەرزوووەرگێڕانیباشلەخراپجیادەکاتەوە.یەکێک
لەوخاڵەالوازانەمەسەلەیداڕشتنوڕستەسازییەلەزمانیبۆوەرگێڕدراو.وەختێوەرگێر
نەتوانێتماناکانیدەقبەڕوونیوبەزمانێکیسفتوجواندابڕێژێتەوە،ئەوابەدڵنیاییەوە
خوێنەرڕووبەڕوویداڕشتنێکیخراپوئاستنزمدەکات.یاخودستراکتۆریدەقوساختمانی
دەقلەبەریەکبترازێنوخوێنەرتووشیسەرلێشێواویبکاتودەروازەیەکنەبێتلێیبچێتە
دەرەوە.خاڵیکیترلەدەقیئەدەبیدالەدەستدانیئیستاتیکایەکەڕەنگەئەمڕەگەزەبەمانای
ژیانومردنبێتبۆدەق.کاتێکتێکستێکلەپرۆسەیوەگێڕاندابەنێوهەمووئەگەرەکانی
زمانییەکەمداتێپەڕیوەوناشزانرێتبەبەراوردبەئاستیدەقییەکەملەچئاستێکدایە،بۆیە
کەڕووبەڕوویوەرگێرانێکیتردەبێتەوەدەبێتئەگەریئەوەدابنێینکەبەشێکلەڕەونەق
وجوانیوڕەنگەئاماژەوماناشلەنێوبچن.سەرباریئەمەشهەندێوەرگێرهەنکەزۆر
بەسەلیقەولێزانوکارجواننکەلەکاریوەرگێڕاندازۆرترینهەوڵدەدەنتامەبەستەکان
بەجوانیبگەیەننودەستبردنبۆکاریئەووەرگێرانەزیاتردڵنیاییالیخوێنەردروست
بە من و نییە نیگەتیڤ کارێکی زمانێک لە زیاتر فلتەری بە دەقێک تێپەڕبوونی دەکات.
هەیە زمانەدا لەو شارەزایی کە چییە گوناهی وەرگێر کە جێیەی ئەو تا دەزانم دروستی
کەوەرگێرانیلێوەئەنجامدەداتوولەزمانییەکەمدانییەتی.ماداموەرگێرهەوڵیخۆی
دەخاتەگەربۆئەوەیکاریشیاوماننیشانبدات،جاهەرچییەکبێتجێگایدەستخۆشییە
ودەتوانمبڵێممنلێرەوەئەمجۆرەوەرگێرانانەئەگەرخراپیشبنمننەفییانناکەمەوەو

وەکهەندێکەسهەوڵدەدەنئەوهەواڵنەبێبایەخنیشانبدەن.
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لەدەقی ئەدەبیدا لەدەستدانی ئیستاتیکایە کە ڕەنگە 
ئەم ڕەگەزە بەمانای ژیان و مردن بێت بۆ دەق. 
کاتێک تێکستێک لەپرۆسەی وەگێڕاندا بەنێو 
هەموو ئەگەرەکانی زمانی یەکەمدا تێپەڕیوە و 

ناشزانرێت بەبەراورد بە ئاستی دەقی یەکەم
 لەچ ئاستێکدایە، بۆیە کە ڕووبەڕووی وەرگێرانێکی تر

 دەبێتەوە دەبێت ئەگەری ئەوە دابنێین کە بەشێک
 لە ڕەونەق و جوانی و ڕەنگە ئاماژە و 

ماناش لەنێو بچن

لێرەشەوەپێمباشەکورتەئاماژەیەکبەچەمکی»خیانەت«بکەملەوەرگێراندا.چئەوانەی
کەوەرگێرانبەخیانەتدەزاننیانئەوانەیپێیانوایەوەرگێرانیخراپخیانەتەلەدەقیان
لەدەقنووسجگەلەدروستکردنیلەمپەرلەبەردەمپرۆسەیوەرگێرانهیچیترنییە.منبڕوام
بەوچەمکەنییەووەرگێرانهەرچەندخراپیشبێتناکاتەخیانەتوناگاتەئەوئاستەی
پێیبگووتریتخیانەتەلەداهێنانوجوانی،بەاڵمشێواندنیڕێزیخوێنەرەولەسەروەرگێڕ

پێویستەئەوڕێزەلەئاستێکیبەرزدابهێڵێتەوە.

گۆڤاری 2٣: قسەیەك هەیە كە دەڵێن دەبێ وەرگێڕ جگە لەو زمانەی دەیزانێ 
و وەریدەگێڕێ، شارەزاییەكی تەواوی لە زمانی خۆی )زمانی دایك( هەبێ و 
ئەوسا دەتوانێ وەرگێڕانێكی تۆكمە ئەنجام بدات. ئەمە لە كاتێكدایە كە ئێمە 
هێشتا زمانێكی یەكگرتوو و ستاندارمان نییە و نووسەران و وەرگێركاران 

بە پێی ناوچەگەرییەتییەوە دەنووسن، لەم بارەیەوە چی دەڵێن؟
عه بدواڵ سلێمان مه شخه ڵ:بەڵێئەوەزۆرڕاستەکەوەرگێردەبێتشارەزاییەکیتەواوی
لەزمانیبۆوەرگێردراوهەبێتتابتوانێتوەرگێرانێکیجوانئەنجامبدات،وئەوەشڕاستە
کەکوردبەداخەوەزمانیستانداردینییەوئەوەیهەیەدایەلێکتیجیاجیاهەیەلەسۆرانی
نەرم لەگەڵدەقدا زازاییوهەورامیوکەلهوڕی.وەرگێریشکەدەستوپەنجە و بادینی و
دەکاتدێتبەودایەلێکتەدایدەرێژیتەوەکەزاڵەبەسەریدا.سۆرانییەکبەشێوەزاریسۆرانی
وبادینیبەشێوەزاریبادینی..تاددەنووسنودەخوێننەوەووەردەگێرن.ئەمەناچارییەکی
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مێژووییەوخاڵیکیالوازیکوردەکەلەمسەرەتایهەزارەیسێیەمەزمانێکیستانداردینییە
بەهۆیگەشەی زمانیگەشەسەندوو بۆشێوەزارەجیاجیاکان. پەنادەبەن ووەرگێرەکانی
کۆمەڵگەوەداهێنانێکیمەزنیعەقڵیمرۆڤەوئێمەیکوردلەوگەشەکردنوداهێنانەمەزنە
بێبەشین.هەمووکەسێکیدڵسۆزبۆناسنامەینەتەوەییکوردحەزبەگۆڕینیئەمدۆخە
دەکاتکەنازانرێتچەندیتردەخایەنێت.ئەمهەلومەرجەشبەتوندیپەیوەندیبەبارودۆخی
و گێراوە بەرچاویان کەڕۆڵی هەیە بااڵدەستەکانەوە سیاسییە حیزبە و کوردستان سیاسی
دەگێڕنلەقەتیسمانیئەمدۆخەولەگۆخستنیهەرهەوڵێکبۆنزیکبوونەوەلەزمانێکی

ستانداردییەکشێوەلەسەرتاسەریکوردستان.

ئەمە ناچارییەکی مێژووییە و خاڵیکی
 الوازی کوردە کە لەم سەرەتای هەزارەی سێیەمە
 زمانێکی ستانداردی نییە و وەرگێرەکانی پەنا

 دەبەن بۆ شێوەزارە جیاجیاکان.
 زمانی گەشەسەندوو بەهۆی گەشەی کۆمەڵگەوە
 داهێنانێکی مەزنی عەقڵی مرۆڤە و ئێمەی کورد

 لەو گەشەکردن و داهێنانە مەزنە بێبەشین

دەگمەن  بە  دەستە  یان  بە كۆمەڵ  لە كوردستاندا وەرگێڕانی  گۆڤاری 2٣: 
یان  سەنتەرێك  ئێستاش  تا  و  نین  جدی  هەوڵی  هەشبێ  ئەگەر  و  هەیە 

كۆمەڵەیەكی تایبەت بە وەرگێڕكاران نییە, ئەمە بۆچی دەگەڕێتەوە؟
بە یان دەستەجەمعی یان گروپ بە وەرگێرانی نەبوونی مه شخه ڵ: سلێمان  عه بدواڵ 
ئەم کوردستان. لە فەرهەنگی و ڕۆشنبیری بزووتنەوەی بەتەوێڵی الوازە خاڵێکی کۆمەڵ
خاڵەالوازەشلەوبڕوایەوەهاتۆتەبوونکەدەسەاڵتدارانبڕوایانبەوەرگێراننییەونرخو
بەهایوەرگێرانناناسن.لەهەرسەردەمێکداولەهەربڕگەیەکلەمێژوویمرۆڤایەتیدالەکوێدا
لەگەشەیان ئاستێک ئەوکۆمەڵگەیە ئەوا بایەخیپێدرابێت، بووبێتو بەهەرمێن وەرگێران
وەرگێراندا لەکاری میللەتانەی ئەو دەڵی» مینوورا وەکشیگیو یان بینیوە. بەخۆیانەوە
چاالکنلەڕوویفیکرییەوەزیندوون«.بۆیەدەبینینلەسەردەمیجیاجیاداوەکسەردەمی
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بابلییەکانلەعێراقوسەردەمیفیرعەونەکانلەمیسرودواترلەیۆنانیکۆنوئینجالە
و ڕوانیوە وەرگێرانیان لە بایەخەوە پر بەچاوی ئەمڕۆ تا و ئیسالمی سەردەمیدەسەاڵتی
جێگەوڕێگەیتایبەتیانبۆداناوە.دەسەاڵتگەربایەخیمەعریفەووەرگێرانبزانێتو
کاریگەریوەرگێرانلەسەربەرەوپێشچوونببینێت،ئەوکاتئامادەدەبێتبودجەیتایبەتیبۆ
تەرخانبکاتودەیاندەستەوگروپلەوەرگێڕکارانپێکدێنێتوئیتردەکەونەوەرگێرانی
دەستکەوتەفیکریومەعریفییەکانیمرۆڤایەتی.دکتۆرعەزەدینمحەمەدنەجیبدەڵێ»کاتێ
واڵتییابانبەڕوویجیهانیڕۆژئاواکرایەوەتەنهازانستەکانیخۆرئاوایوەرگێڕاوئەدەبو
فەرهەنگەکەتایبەتەکەیبۆخۆرئاواجێهێشت«.بەاڵملەباشووریکوردستانلەبەرئەوەی
دەسەاڵتنەخەمیمەعریفەیهەیەونەپێشکەوتن،بۆیەنەبودجەبۆوەرگێراندابیندەکات
ونەپاڵپشتیوەرگێرکارانیشدەکات.ئەوەیهەیەجگەلەخولیاودڵسۆزیوەرگێرکارانلە
دەرەوەینەخشەوسیستمێکیدروستبەوالوەهیچیترنییە.ئەمخولیایەیوەرگێڕکارانیش
جێگایستایشەوتائەندازەیەکتوانیویانەهەنگاوێکبنێنکەبەبەراوردبەڕابردوویکورد

جێیوردبوونەوەیە.

لە باشووری کوردستان لەبەرئەوەی دەسەاڵت نەخەمی 
مەعریفەی هەیە و نەپێشکەوتن، بۆیە نە

 بودجە بۆ وەرگێران دابین دەکات و نە پاڵپشتی
 وەرگێرکارانیش دەکات. ئەوەی هەیە جگە لە 

خولیا و دڵسۆزی وەرگێرکاران لە دەرەوەی نەخشە و 
سیستمێکی دروست بەوالوە هیچیتر نییە

گۆڤاری 2٣: ئایا وەرگێڕانی تاكە كەسی لەگەڵ وەرگێڕانی بە گروپ و یان 
دەستە چ جیاوازییەكی هەیە ؟

عه بدواڵ سلێمان مه شخه ڵ:بێهیچدوودڵییەکدەتوانمڕێبەخۆمبدەموبڵێـمئەوە
ئاشکرایەکەوەرگێڕانیبەگروپیاندەستەجەمعیتائاستێکیزۆرچاکتروپوختترەلە
وەرگێڕانیتاکەکەسی.چونکەلێرەدیسانڕووبەروویمەسەلەیوردبینیودیققەتدەبینەوە.
تاکەکەسهەرچەندشارەزاولێزانبێتلەزمانیلێوەوەرگێڕدراووهەرچەندبەدیقەتو
وردبینبێتوچەندینجاربەسەردەقەکەدابچێتەوە،لەوانەیەهێشتاهەندێگۆشەوکەلێنلە
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دەقەکەدامابنکەپڕنەبووبێتنەوە.بۆیەتێڕوانینوسەرنجیکەسیدووەمیانسێیەمبایەخی
تایبەتیخۆیهەیە.ئێمەزۆرجارلەسەربەرگیکتێبیوەرگێڕدراوبینیومانەکەنووسراوە
فاڵنەکەسپێیداچۆتەوەوبەراوردیکردووە.منئەمەبەکارێکیچاکوسوودبەخشدەزانم،
بەاڵمهێشتاناتوانێجێگایگروپبگرێتەوە.لەالیەکیتریشەوەوەرگێرانیبەگروپمتمانە
لەالیخوێنەردروستدەکات.کاتێکدەبینیلەسەرکتێبێکیزانستییانئابوورینووسراوە
لیژنەیەکوەریگێڕاوەخوێنەربێدوودڵیدەکەوێتەهەڵدانەوەیالپەڕەکانیودەستدەکات
بەخوێندنەوەی.بۆیەئەگەرقسەلەسەرجیاوازیشێوازیتاکوگروپبکرێتلەوەرگێراندا

ئەوەمتمانەدەبێتەخاڵیجیاکردنەوەیئەودووجۆرەشێوازەلەوەرگێران.
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به کر ده روێش:

وه رگێڕان له  زمانی دووه مه وه  یەكێكە لە خاڵە هەر 
الوازەكانی ئێستای بواری وه رگێڕان له ناو زمانی 

کوردیدا. 
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گۆڤاری 2٣: بەو پێیەی كە هەموو دەستەواژەیەك پێناس و ناسینی خۆی 

هەیە، چۆن پێناسەی وەرگێڕان بكەین؟
به کر ده روێش:ڕەنگەهەندێجارپێناسەیچەمكێك،دەستەواژەیەك،زاراوەیەكببێتەهۆی
تەسكبوونەوەیمەوداوفەزایلێتێگەیشتیپترلەوەیببێتەهۆیناسینیبەخوێنەرووەرگر،
بوارەوئاستیگەشەسەندنیفیكری لەقاڵبدانیئەو چونكەزۆرجارپێناسەدەبێتەهۆی
وڕۆشنبیریومەعریفیشیلەالیخوێنەربەرتەسكدەكاتەوەولەپانتایییەكیبەرفرەوانەوە
دەهێنێتەنیوقەفەزیپێناسەیەكینەخوازراو،ئەگەرچیخوودیپێناسەلەبواریكاركردن
تەمومژوو ئەوەی بۆ بێت پێویست دەستەواژەكاندا مەعریفی گەشەكردنی لە لێكۆڵینەوە و
كام زەوی لەسەر بزانێ و ببینێ خۆی بەرچاوی ڕوونی بە تاوەرگر لێبڕەوێنرێتەوە لێڵی
رۆشنبیریوەستاوەوئاسمانیچكهلتوورێكبارانیچشارستانیەتێكبەسەریدادەبارێنێ،
بەرچاوڕوونیپێویستەبۆهەڵهێنانیهەنگاویتەندروستوتێگەیشتنیتەواوەتیلەزەوییەی
چوار دیاریكردنی بۆ بێت پێویست وەرگێڕان پێناسەی ئەگەر لێرەوە وەستاوە، لەسەری
چێوەیكاركردنیئەوەدەتوانینبڵێینوەرگێڕانبریتییەلەگواستنەوەیكهلتوورێكبەهەموو

چەمكەكانییەوەبۆنێوكهلتوورێكیتر.

وەرگێڕان كردنەوەی دەرگایەكە بەڕووی دنیای
 دەرەوەدا بۆ بینینی دنیای ناوەوەمان لەهەمان

 كاتدا كردنەوەی هەمان دەرگایە بە ڕووی دنیای 
ناوەوەشدا بۆ بینینی دنیای دەرەوەمان

لەوانهیەئەمەپێناسەیەكیگشتگیروهەمەالیەنەبێتبۆوەرگێڕانوهەندێكەستێبیینیان
لەسەریهەبێت،وەلێلەبیرماننەچێتتەنانەتلەكاتیوەرگێرانیكورتەچیرۆكێكیشدالە
زمانێكەوەبۆزمانێكیتر،ئەوەكهلتووریزمانیلێوەرگێڕدراوبەهەمووتواناكانییەوەئامادەیە
پێكردبێت هەستی چیرۆكنووس چ ئیتر بۆوەرگێڕدراو، زمانی نێو بۆ دەگوازێتەوە خۆی و
هەرهزۆری بەشی هەڵگری هەیە بۆی ئەدەبی دەقێكی هەموو چونكە نەكردبێت، پێی یان
ئەورۆشنبیرییەبێتكەخاوەنەكەیكردوویەتیبەسەرچاوەبۆدەقەكەی.چونكەوەرگێڕان
كاتدا لەهەمان ناوەوەمان دنیای بینینی بۆ دەرەوەدا دنیای بەڕووی دەرگایەكە كردنەوەی

كردنەوەیهەماندەرگایەبەڕوویدنیایناوەوەشدابۆبینینیدنیایدەرەوەمان.



65
گۆڤاری 2٣: ئەو پرەنسیپ و تایبەتمەندیانە چین كە وەرگێڕ لە وەرگێڕانی 

تێكستێكدا دەبێ كاریان لەسەر بكا؟
خۆی تایبەتی كاركردنی ڕەهەندی و شێواز وەرگێڕێك هەر بێگومان ده روێش:  به کر 
هەیە،كەسناتوانێهیچشێوازێكلەكاركردنبەسەرهیچوەرگێڕێكدابسەپێنیكەخۆی
قەناعەتیپێینەبێت،چونكەوەرگێڕانپێشلەوەیكارێكیزانستیومیتۆدیبێتكارێكی
رۆشنبیرییە،كاریرۆشنبیرییشپێوەندیبەجوانكاریوجوانبینینیخودیئەوكەسەوە
هەیەكەپێیهەڵدەستێ،وەرگێڕئینسانەخاوەنیدیدێكیمەعریفیورۆشنبیریتایبەیەتبە
خۆیەتی،لەمچوارچێوەیەشەوەهەڵدەستێبەئەنجامدانیوەرگێڕانەكەی،هەڵەبەتمەبەستم
وەرگێڕانیئەدەبییەنەكبوارەكانیتریفەلسەفەوزانستوكۆمەاڵیەتی،چونكەبەبڕاوی
ئەدەبیدا وەرگێڕانی لە ئەدەبیات، بواری وەرگێڕی لە جیاوازن بوارانە ئەو وەرگێڕی من،
وەرگێڕپێشلەهەمووشتێكوەكخوێنەرێكدەچێتەبەردەقەكەولەگەڵیدائاوێزاندەبێت،
دوایخوێندنەوەوچێژلێوەرگرتنیئینجادەستبەوەرگێڕانیدەكات،دوایئەوەیباش
هەڵیدەسەنگێنێولێیوەرددەبێتەوەولەمێشكیخۆیداجوانتاوتوێیدەكات،چێژلە
جوانییەكانیدەبینێئینجاهەڵدەستێبەوەرگێڕانی،بڕواناكەمكەسێكهەبێتپێشلەوەی
مایەی وەرگێڕانێك وەها وەرگێڕانی، بە هەستێت یەكسەر بخوێنێتەوە چەندجارێك دەقێك
ماڵوێرانیونەهامەتییەئەگەرهەبێت،لێرەوەمنپێموایەیەكمەنهەجومیتۆدوپرنسیپێك
نییەبۆهەموووەرگێڕەكانتاكاریپێبكەن،وەكوتیشمكەسیشناتوانێتایبەتمەندیخۆی
فەرزكاتبەسەرخەڵكانیتردا،دەكرێهەندێپرەنسیپیگشتیهەبنلەچوارچێوەیفەزای
گشتیوەرگێڕانداهەمووانكاریلەسەربكەنبەاڵملەئاستیپراكتیكیكاریڕۆژانەداهەر
وەگێڕەوشێوەوشێوازیتایبەتیخۆیهەیەكاریلەسەردەكات،چونكەبمانەوێنەمانەوێ
كاتێكدەقێكیئەدەبیبەپرۆسەیوەرگێڕانداتێدەپەڕێئەوەجارێكیترلەبیرومێشكی
وەرگێڕداكۆمەڵیگۆڕانكاریلەبوارەكانیجوانكاریداڕشتنیرستەكاندابەسەردادێت،كە
لەدەرئەنجامیكۆتایدابەدەردەكەوێ،بەگشتیدەكرێبڵێنهەندێپرنسیپهەیەلەسەر
ئاستیگشتیفەزایوەرگێڕاندەكرێهەموووەرگێڕەكانپابەندبنپێوەیەوەكپابەندبوونبە
ڕاستگۆیوبەئەمانەتمامەڵەكردنلەگەڵدەقدا،دووركەوتنەوەلەوەرگێڕانیوشەبەوشە،

لەدەرەوەیئەمانەشپرنسیپەكانجیاوازنویەكڕەنگویەكچەشننین.
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لە ئاستی پراكتیكی كاری ڕۆژانەدا هەر وەگێڕە و شێوە و 
شێوازی تایبەتی خۆی هەیە كاری لەسەر دەكات،
 چونكە بمانەوێ نەمانەوێ كاتێك دەقێكی ئەدەبی

 بە پرۆسەی وەرگێڕاندا تێدەپەڕێ ئەوە
 جارێكیتر لە بیر و مێشكی وەرگێڕدا كۆمەڵی
 گۆڕانكاری لە بوارەكانی جوانكاری داڕشتنی 
رستەكاندا  بەسەردا دێت، كە لە دەرئەنجامی

 كۆتایدا بەدەردەكەوێ

گشتی  شێوەیەكی  بە  وەرگێڕان  بنەماكانی  دەتوانین   :2٣ گۆڤاری 
بەكاربهێندرێت؟ بە جۆرێی تر دەكرێ پرەنسیپەكانی وەرگێڕانی تێكستێكی 

هزری بۆ وەرگێڕانی دەقێكی شیعری بەكاربهێنین؟
به کر ده روێش: هەندێپرنسیپیگشتیهەیەكەوەكبنهمایسەرەكیلەكاریوەرگێڕاندا
بەكاردەهێنرێن،دەكرێئەمانەبۆوەرگێڕانیهەموودەقێكبێجیاوازیسوودیانلێببینرێ،
چونكەكۆمەڵێپرنسیپیگشتینوبۆكاریوەرگێڕانبەسوودوباشن،بێجگەلەمپرنسیپە
گشتیانەپێموانییەبتوانینپرنسیپەكانیوەرگێڕانیتێكستێكیهزریبۆوەرگێڕانیدەقێكی
ئەدەبی)شیعری(بەكاربهێنین،چونكەدووبواریجیانوڕەهەندەكانیانجیاوازەلەیەكتر،
هەرچەندەوەكووتمهەندێمەبادیئیسەرەكیهەنلەكاریوەرگێڕاندالەسەرئاستیگشتی
وەرگێڕانیدەقەكانبەكوێرەیكاتوشوێننەگۆڕنوتایبەتمەندییەكیجیهانیانوەرگرتووە،
بەاڵملەسەرئاستیتایبەتمەندیدەقەكانواتەلەوشوێنەیكەدەقخەسڵەتیخۆیهەیە
ناكرێئەوپرنسیپانەبەكاربهێنین،واتەناكرێپرنسیپێكیئەدەبیبۆوەرگێڕانیدەقێكی
فەلسەفییانسیاسییانهزریبەكاربهێنینچونكەلەكاریوەرگێرانیئەدەبیدامەسەلەی
تیادا ڕیشەی و كارەكەوە ناو دێنە بەقوڵی رۆشنبیری و كهلتوور و زمان جوانی، و چێژ
دەكوتن،بەاڵملەوەرگێڕانیدەقێكیهزریداكێشەكەبەوقوڵییەنییە،ئەگەرهەشبێتئەوە
ئاقاریتریخۆیهەیە،جیاوازەلەدیدوبۆچوونیوەرگێڕانیكارێكیئەدەبی،نەكتەنیا
ئەمەبەڵكولەوەرگێڕێكەوەبۆیەكێكیتردەگۆڕدرێت،وەرگێڕهەیەبۆخۆیئەدیبەیان
سەلیقەیەكیئەدەبیبەرزیهەیە،بێجگەلەوەیلەبواریفەلسهفەوتیوریفەلسەفیشدابە
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توانایە،ئەمەیانبۆیهەیەكاریوەرگێڕانلەهەردووبوارەكەدائەنجامبداوتێشیداسەركەت
بهێنێ،چونكە بەكار پرنسیپ و میتۆد یەك بوارەكەدا لەهەردوو نییە بەاڵممەرج بێت، و
دەقیئەدەبیبەپێچەوانەیدەقەكانیترەوەتاڕادەیەكپێویستیبەتەڕوبڕیوناسكیهەیە،
لەبەرئەوەیخەیاڵزیاترتێیدازاڵە،وەكئەوەیواقعتێیدازاڵبێت،بەاڵمكاریهزریپتر
بەالیواقیعداخۆیدەكێشێتەوە،چونكەپێوەندییەكیتوندوتۆڵیبەژیانیرۆژانەیخەڵكەوە
هەیە،زیاتربۆسەلماندنیخۆیپەنابۆبەڵگەومیتۆدوڕەخنەدەبات،بەاڵمئەوەیلە
شیعردازاڵەزیاتروێنەوخەیاڵوجوانییە،ئایادەكرێتۆئەمدووبوارەبەیەكپێوەربپێوی
وكاریوەرگێڕانیانتێدابكەی؟پێموانییەئەوەیكاریوابكاتسەركوتووبێت،لەگەڵ
هەمووئەمانەشدائەمەیكەوتمانشتێكیڕەهانییەوبۆیهەیەوەرگێڕێكیبەتوانابتوانێ
بەیەكپرنسیپومیتۆدوەرگێڕانلەهەردووبوارەكەدائەنجامداتوتێشیداسەركوتووبێت،
وەلێمنپێموایەهەربوارەوبەپێیپرنسیپیخۆیمامەڵەیلەگەڵدابكرێباشترەلەوەی
تیكەڵوپێكەڵییەكبكەوێتەكاریوەرگێڕانەوەكەلەسەرئەنجامدالەجیاتیسوودگەیاندن

بەكۆمەڵدەبێتەمایەیزەرەرمەندی.

بەكار هزری یان سیاسی یان فەلسەفی دەقێكی وەرگێڕانی بۆ ئەدەبی پرنسیپێكی ناكرێ
و كهلتوور و زمان جوانی، و چێژ مەسەلەی ئەدەبیدا وەرگێرانی كاری لە چونكە بهێنین
رۆشنبیریبەقوڵیدێنەناوكارەكەوەوڕیشەیتیادادەكوتن،بەاڵملەوەرگێڕانیدەقێكی
هزریداكێشەكەبەوقوڵییەنییە،ئەگەرهەشبێتئەوەئاقاریتریخۆیهەیە،جیاوازەلەدید

وبۆچوونیوەرگێڕانیكارێكیئەدەبی

گۆڤاری23:ئایائامانجیوەرگێڕانگەیاندنیمانایدەقەیاخودگواستنەوەیكهلتوور،یان
هەردووكیانبەیەكەوە.بەواتایەكیترئەركیوەرگێڕانوەككردەیەكچییە؟

بهکردهروێش:
پێشلەهەمووشتێكدەتوانیینبڵێنوەرگێڕكەسێكەوەزیفەیەكیئەخالقیگرتووەتەئەستۆی
خۆیكەبریتییەلەگەیاندنیپەیامیئاشنابوونیمیللەتانیدونیابەكهلتوورییەكتر،دەیەوێ



68
لەڕێگایئەمپەیامەوەخزمەتێكبەكهلتوورورۆشنبیریمیللەتەكەیخۆیوجیهانبگەیەنێت،
دەیەوێكهلتووریمیللەتەكەیبەجیهانبناسێنێولەهەمانكاتیشداكهلتووریگەالنیدونیا
لە پەیامبەرێكە بەئەمەك و باش وەرگێری هەڵەبەت وەرگێڕ، بۆیە بناسێنێ، گەلەكەی بە
هەوڵیلەیەكترنزیككردنەوەیكهلتووریمیللەتاندایەوبەغەمیپاراستیئاشتیجیهانەوەیە،
چونكەئاشنابوونبەكەلتووروڕۆشنبیریمیللەتانیدونیابەرچاویمرۆڤڕووندەكاتەوەو
ئەودیدوبۆچوونەهەاڵنەیلەسەرئەوانیترهەیەتیدەیڕەوێنێتەوەولەكۆمەڵێتێگەیشتنی
سەقەترزگاریدەبێت،كاتێككەسێكهەڵدەسێتبەوەرگێڕانیبابەتێككەمنلێرەدازیاتر
بەرژەوەندیخۆی و قازانج مەبەستی چەندێك كارەی بەم ئەوا ئەدەبییە بابەتی مەبەستم
بێتدووئەوەندەكارەكەیبەسوودوقازانجیمیللەتەكەیدەشكێتەوە،وەرگێڕانبەهەردوو
بۆسەر میللەتەكەیخۆتوەرگێری بەرهەمی واتەچ بەقازانجە، و الكەیداهەرسوودمەند
زمانێكیدیكەیانبەرهەمیمیللەتانیدیكەبگۆڕیتەسەرزمانیمیللەتەكەیخۆت،لەهەردوو
حاڵەتەكەداتۆپەیامێكبەهەموودنیادەگەیەنی،بۆنموونەبۆیهەیەكاتێكتۆتێكستێكی
باشیكوردیوەردەگێڕیتەسەرزمانیفەرەنسیكەسێكیئەڵمانیكەزمانیفەرەنسیدەزانێ
وئەوبەرهەمەدەخوێنێتەوەپێیسەرسامبێتبڕیاربداتوەریگێڕێتەسەرزمانیئەڵمانی،بەم
شێوەیەئەمكارەدەستاودەستدەڕواوگەلێككەسومیللەتونەتەوەیجیاجیائاشنای
ئامانجی وەرگێڕانەكە بەمەش مێژوویكورددەناسن، و ورۆشنبیری ئەدەبیكوردیدەبن
خۆیدەپێكێ،كەبریتییەلەگەیاندنینامەیسارشتانییەتیكهلتووریكوردبەهەموودونیا،
ئەمكارەكەوەرگێڕدەیكاتئەركێكیئیجبارینییەبەڵكوپابەندبوونێكیئەخالقییەووەك
كارێكیمرۆڤانەپێیهەڵدەسێت،كەلەخۆشەویستیخۆیەوەبۆكارەكەیسەرچاوەدەگرێ،
تەنانەتئەوكەسانەشكەلەدامودەزگافەرمییەكاندایانئەوانەیبەكرێكاریوەرگێڕان
دەكەنئەگەربەخۆشەویستییەوەكارەكەیاننەكەنئەوەوەرگێڕانەكەیانكارێكیكرچوكاڵ
دەردەچێت،چونكەكاریوەرگێڕانوەكهیچكارێكیترنییە،پێشلەهەمووشتێكزەوق
وچێژیكارەكەبەخوودیوەرگێڕەكەدەگات،بۆیەدەتوانینبڵێینوەرگێریەكەمخوێنەری
جدیئەوبابەتەیەكەوەریدەگێڕێ،لەمبوارەشداوەرگێڕیبەئەزموونبەسەلیقە،ڕاهاتوو
ئامانج دەزانێچۆن گشتگیرە، و بەرفرەوان رۆشنبییرییەكی خاوەنی كە وەرگێڕان بەكاری
دەپێكێلەگەیاندوگواستنەوەیهەردووالیەنیبابەتەكە،هەممانایدەقەكەوهەمئەو
كهلتوورەشكەسەرچاوەیدەقەكەیە،وەرگێڕانگێرەكردننییەبەنێوشۆموتۆمیخەڵكانی
تردا،كارێكنییەببێتەهۆیشێواندنوناشرینكردنیبەرهەمیرەنجوتەقەالیخەڵكانی
تر،چخۆماڵیبێتیاندەرەكی،وەرگێڕدەبێتبەئەمانەتەوەمامەڵەلەگەڵتێكستدابكات
وهەوڵبداتشارەزایانەوبەئەمەكانەمانایدەقبگوازێتەوەوتابتوانێكهلتووریهەردوو
الیەنبەباشترینكاردەوڵەمەندكات،نەكبێترەزیلوسەفیلیكات،ئەركیسەركیوەرگێڕ
گەیاندنیپەیامیتێكستەبەهەردووجەمسەریكارەكەی،بۆنموونەكاتێكوەرگێڕێكیكوردی
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ڕۆمانێكیكوردیوەردەگێڕێتەسەرزمانیعەرەبیدەبێپیشلەهەمووشتێكئەمەكداریئەوە
بێترەنجیرۆمانووسیكوردبەفیڕۆنەداتوكارەكەینەشێوێنی،لەجیاتیئەوەیسوودی
پێبگەیەنێتتێكستەكەیناشرینكات،ئەمەیەكەمهەنگاویگواستنەوەیمانایدەقەدووم
هەنگاوهەوڵبداتئەوكهلتوورەیكەلەتۆولۆیتێكستەكەدایەبەجوانیبگوازێتەوەبۆنێو
زمانیعەرەبی،ئەمەشلەڕێگایدۆزینەوەوبەكارهێنایدەستەواژەوزاراوەوپەندوبالۆرەی
گونجاولەزمانیعەرەبیداكەبەرانبەربەكوردییەكاندێن،بۆیەمنپێموایەئەركیوەرگێڕ

گەیاندنیماناوگواستنەوەیكهلتووریشەلەیەككاتدا.

هەروەك چۆن وێنەیەك ئەگەر یەكەمجار كۆپی
 بكەیت كەمێك كاڵ دەبێتەوە، دوایش چەند 

كۆپییەكان یەك لەدوای یەك كۆپی بكەیت لە كۆتایدا
 وێنەیەكت دەست دەكەوێ هیچ په یوەندی بەوێنەی

 یەكەمەوە نییە، دەقی ئەدەبیش وایە،
 چەند لە زمانێكەوە وەرگێڕدرێت بۆ زمانێكی تر
 لەویشەوە بۆ یەكێكیتر ئەوە لە ئەنجامدا دەبێتە

 دەقێكیتر و هیچ په یوەندی بەدەقی یەكەمەوە نامێنێت، 
بۆیە من پێم وایە ئەمە یەكێكە لە خاڵە 
هەر الوازەكانی ئێستانەی كە لە زمانی

 یەكەمەوە وەرناگێڕدرێن

گۆڤاری 2٣: ئەو خاڵە الوازانە چین كە لە وەرگێڕانی تێكستێكدا دەبینرێن، 
كاتێك ئەو تێكستە لە زمانی یەكەمەوە وەرناگێڕدرێت و بەڵكو بە فلتەری 

زیاتر لە زمانێكدا رۆیشتووە؟
به کر ده روێش: زمانبڕبڕەیپشتیئەدەبە،ئەدەببەهەمووژانرەكانییەوەلەسەركۆڵەكەی
زمانوەستاوە،زمانیشتەنیاكۆمەڵیوشەیرەقوتەقیبێتامنییە،بەڵكوعیبارەتەلە
سەدایەكلەنەغمەیجوانیوئیقاعومۆسیقا،زمانلەخۆیداكهلتوورومێژوورۆشنبیری
میللەتێككۆدەكاتەوەووەكشاشەیەكدەیخاتەڕوو،ئەمئاوازەپێكهاتووەلەجوانییەككە
فەلسەفەیزمانوئیقاعەكەیخۆیبەخەستیدەئاخنێتەنێوتێكستەوە،تێكستیزیندوو
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كەمانایخۆیلەوشەكانەوەوەردەگرێووشەكانیشریتمیزمانێكنمایشدەكەنمەحاڵەلە
دەرەوەیسیستمیجوانكاریئەوبەهیچئامانجێكیتێكستبگەین،پهیوەندینێوانزمانو
ئەدەب،تێكستووشەلەدەقیئەدەبیداپێوەندییەكیتۆكمەوكۆنكریتییە،هەرهەوڵدانێك
بۆهەڵوەشاندنەوەیئەمدووالیەنەبەالوازبوونیتێكستدەشكێتەوە،لەبیرماننەچێتهەموو
وەرگێڕانێكبڕێكیكەموزۆرزیانبەجوانیتێكستەئەسڵەكەدەگەیەنێ،مەبەستمتێكستی
زمانییەكەمە،بۆنموونەكاتێكتۆچیرۆكێكیكوردیوەردەگێڕیتەسەرزمانیعەرەبییان
بەپێچەوانەوەبتەوێونەتەوێبڕێكلەجوانیئەوچیرۆكەكەلەزمانیكوردیداهەیەتیلە
وەرگێڕانەكەدالەدەستیدەدات،چونكەهەموودەقێكیئەدەبیبەحوكمیئەوتێهەڵكێشییەی
تێكستەكە ئەوەی هۆی دەبێتە وەرگێڕانێك هەموو هەیەتی زماندا لەگەڵ كە كرد باسمان
كەمێكلەزمانیدایكدووركەوێتەوە،چەندیشزۆردووركەوێتەوەئەوەندەبەئەسڵیخۆی
و مانا لە زیاتر ئەوەندە وەربگێڕدرێت تێسكت دووبارەوسێبارە بۆیەچەند نامۆدەبێت،
جوانییەكانیكەلەدەقەئەسڵییەكەداهەیەتیلەدەستیدەدات،هەروەكچۆنوێنەیەكئەگەر
لەدواییەك بكەیتكەمێككاڵدەبێتەوە،دوایشچەندكۆپییەكانیەك یەكەمجاركۆپی
كۆپیبكەیتلەكۆتایداوێنەیەكتدەستدەكەوێهیچپهیوەندیبەوێنەییەكەمەوەنییە،
دەقیئەدەبیشوایە،چەندلەزمانێكەوەوەرگێڕدرێتبۆزمانێكیترلەویشەوەبۆیەكێكیتر
ئەوەلەئەنجامدادەبێتەدەقێكیتروهیچپهیوەندیبەدەقییەكەمەوەنامێنێت،بۆیەمنپێم
وایەئەمەیەكێكەلەخاڵەهەرالوازەكانیئێستانەیكەلەزمانییەكەمەوەوەرناگێڕدرێن،من
خۆمچەندانجاروەرگێڕانییەكرۆمانمبەهەردووزمانیفارسیوعەرەبیبەراوردكردووە
زەویوئاسمانیاننێوانبووە،بۆیەباشترەتێكستلەزمانییەكەمەوەوەرگێڕدرێتنەكلە
زمانیدووەموسێیەمەوە،چونكەهەموووەرگێڕێكلەكاریوەرگێرانداكەمێكلەبۆچوونو
بیریخۆیهەردەخاتەنێوتێكستەوەرگێڕاوەكە،بەمەشتێكستەكەلەگەڵهەروەرگێرانێكی
تازەدابڕێكلەجوانیخۆیلەدەستدەدات،ئەمەشوادەكاتوەرگێرانلەزمانییەكەمەوە

بێتباشترەلەوەیلەدوایفلتەریچەندزمانێكەوەبێت.

گۆڤاری 2٣: قسەیەك هەیە كە دەڵێن دەبێ وەرگێڕ جگە لەو زمانەی دەیزانێ 
و وەریدەگێڕێ، شارەزاییەكی تەواوی لە زمانی خۆی )زمانی دایك( هەبێ و 
ئەوسا دەتوانێ وەرگێڕانێكی تۆكمە ئەنجام بدات. ئەمە لە كاتێكدایە كە ئێمە 
هێشتا زمانێكی یەكگرتوو و ستاندارمان نییە و نووسەران و وەرگێركاران 

بە پێی ناوچەگەرییەتییەوە دەنووسن، لەم بارەیەوە چی دەڵێن؟
به کر ده روێش: ئەمەیانجێگایمشتومڕنییە،ئەیباشەتۆكەكوردیتئەگەرزمانەكەی
خۆتبەباشینەزانیچۆنجورئەتدەكەینەكوەرگێڕانبەڵكوڕستەیەكیشبنووسی؟هەموو
وەرگێڕێكدەبێئەودووزمانەیكەكاریوەرگێڕانلەنێوانیاندائەنجامدەداتبەباشیبزانێ
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وشارەزانیهەمووكونوقوژبنێكیانبێت،ئاگاداریشێوەیدارشتنیڕستەوجوانییەكانی
هەردووزمانەكەبێت،ئاگاداریچۆنیەتیگوزارشتوڕەوانبێژیوئیدیومەكانیانبێت،بەبێ
زانینوشارەزابوونلەكایەیزمانوفەزایزمانوەرگێڕاندەبێتەفەوزاوشێواندنلەجیاتی
ئەوەیكارێكیرۆشنبیرانەیبەسوودبێت،وەرگێڕانكارێكیپیرۆزەومیللەتانیدونیالەم
ڕێگایەوەزۆربەیپێشكەوتنەكانیخۆیانبەدەستهێناوە،میللەتنییەلەدونیاداپێویستی
بەوەرگێڕاننەبێت،نەكئێستابەدرێژاییمێژوومیللەتانپێویستیانبەوەرگێڕانبووە،بۆ
ئەممەبەستەشدەزگایتۆكمەوخەڵكیزمانزانوشارەزایانهەڵبژاردووەتاوەرگێڕانیان
بۆبكەن،ئەمڕۆئێمەیكوردلەهەمووكەسێكزیاترپێویستمانبەوەرگێرانوشارەزابوونبە
كهلتووررۆشنبیریدونیاهەیە،راستەئێمەتاكوئێستازمانێكیستاندارییەكگرتووماننییە
بەاڵمئەوزمانەیكەهەیەبەشیوەرگێڕانیزۆرشتدەكاتبەتایبەتیلەبواریئەدەبیدا،
ڕەنگەلەبوارەكانیترداكەمێكتووشیسەغڵەتیببینبەاڵمبەهەوڵوكۆششیهەموو
الیەكدەتوانرێبەسەریدازاڵبین،ئێخۆتائەوڕۆژەشدێتنابێدەستەوەستاندانیشین،
بەڵكودەبێهەوڵدەینوباشیشخۆمانیبۆئامادەكەین،مەسەلەیناوچەگەریشهەربەشێكە
لەوكێشەیەیكەباسمانكرد،كاتێكتۆزمانێكیستاندارتنییەهەمووشتێكیڕێكخستبێت
وشێوەوشێوازیوشەورستەكانیدیاریكردبێت،تۆناچاریبۆئەوەینەوەستیسوودلە
زمانەناوچەیەكانوەرگریوكاریخۆتیپێئەنجامدەی،ئەمەیاننەعەیبەونەعارە،بەاڵم
عەیبوعارئەوەیەتۆلەجیاتیئەوەیسوودلەهەموولەهجەكوردییەكانوەرگری،بێیت
دەمارگیرانەتەنیاسوودلەوشەوڕستەیناوچەكەیخۆتوەرگریوپێعەیببێتوشەی
ناوچەكانیتربەكاربهێنی،بێئەوەیبزانێئەولەهجەوزاراوانەهەموویاندەڕژێنەنێوچۆمی
گەورەیزمانیكوردییەوەوسەرنجامئەویپێدەوڵەمەنددەكەن،لێرەداگرنگئەوەیەوەرگێڕ
هەردووزمانبەجوانیوبەباشیبزانێومامەڵەیەكیتەندروستوشارەزایانلەگەڵدابكات،
بزانیوشەورستەودارشتنەكانكەیبەكاردەهێنێ،تێكستێكیوەرگێڕدراویوابینێتە

بەرهەمكەمكەسبزانێوەرگێڕانەبەڵكوهەموووابزانندەقێكیئەسڵیكوردییە.

كاتێك تۆ دەزگایەكی تایبەتت هەبوو بەكاری وەرگێڕان
 ئەوكات دەتوانی كۆمەڵێ وەرگێڕی باش لەوێدا كۆكەیتەوە و 

كاری وەرگێڕان بەوان بسپێری، هەروەها دەتوانی 
پالنی باشیش داڕێژی بۆ ئەوەی چ كتێبێك باشە وەریگێڕی،

 یان بزانی كۆمەڵگە لە چ بوارێكدا پێویستی بە وەرگێڕان هەیە 
لەو بوارەدا وەرگێڕان ئەنجامدەی
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دەگمەن  بە  دەستە  یان  بە كۆمەڵ  لە كوردستاندا وەرگێڕانی  گۆڤاری 2٣: 
یان  سەنتەرێك  ئێستاش  تا  و  نین  جدی  هەوڵی  هەشبێ  ئەگەر  و  هەیە 

كۆمەڵەیەكی تایبەت بە وەرگێڕكاران نییە, ئەمە بۆچی دەگەڕێتەوە؟
و وەزیفەیحكومەت ئەوە نیین، بەرپرسیار وەرگێڕەكان كارێك لەوەها به کر ده روێش: 
وەزارەتیرۆشنبیرییەكاریبۆبكات،دەبێئەوانخەمخۆریئەمالیەنەبن،چونكەپارەو
توانامادییەكانلەالیئەوانە،وەرگێڕانیبەكۆمەڵیشهەربەواندەكرێ،هەڵبەتمەبەستلە
وەرگێڕانیبەكۆمەڵدامەزراندنیدەزگایتایبەتبەوەرگێڕانەكەواخەڵكانیشارەزاوزمانزان
لەوێداكاریوەرگێڕانبەڕاوێژوتەگبیربكەن،كاتێكتۆدەزگایەكیتایبەتتهەبووبەكاری
وەرگێڕانئەوكاتدەتوانیكۆمەڵێوەرگێڕیباشلەوێداكۆكەیتەوەوكاریوەرگێڕانبەوان
بسپێری،هەروەهادەتوانیپالنیباشیشداڕێژیبۆئەوەیچكتێبێكباشەوەریگێڕی،یان
بزانیكۆمەڵگەلەچبوارێكداپێویستیبەوەرگێڕانهەیەلەوبوارەداوەرگێڕانئەنجامدەی،
لێی دەسەاڵت ئەوە وتم وەك نییە بوونیان خۆمان الی دەزگایە جۆرە ئەم كە كاتێكیش
بەرپرسیارەچونكەتەنیائەودەتوانێكاریوائەنجادات،لەدەروەیئەمەشكارەكاندەبنە
كاریتاكەسیوهەروەرگێڕێكبەئارەزوومیزاجیخۆیوەرگێڕاندەكات،ئەمەشڕەنگە
زۆرلەبەرژەوەندیگشتینەشكێتەوەوتەنیاسوودوقازانجیبۆخوودیوەرگێڕەكەهەبێت

وهیچیتر.

گۆڤاری 2٣: ئایا وەرگێڕانی تاكە كەسی لەگەڵ وەرگێڕانی بە گروپ و یان 
دەستە چ جیاوازییەكی هەیە؟

تایبەت دامودەزگای چوارچێوەی لە كۆمەڵ بە و گروپ بە وەرگێڕانی ده روێش:  به کر 
وەرگێڕاندا و زمان بواری لە شارەزا و پسپۆر كەسی كۆمەڵێک كە دەبێت، وەرگێڕاندا بە
دیاریكراو كاتی بە و بەرنامە بە وەرگێڕان شوێنانەدا لەو دەكەن، تێدا وەرگێڕانی كاری
بەڕێوەدەچێت،وەرگێڕانەكەپیشانیچەندانكەسیزمانزانوشارەزادەدرێتوبەفلتەری
چەندانپسپۆردادەڕوات،ئینجاچاپوباڵودەكرێتەوە،سەرەڕایهەمووئەمانەشبەگوێرەی
باشترە و ڕێكتر كارەكە لێرەدا بۆیە وەردەگێڕدرێت، كتێب گشتی بەرژەوەندی و پێویست
لەوەیكەتاكەكەسێكپێیهەستێتكەزیاترلەكەسێكیئارەزوومەنداخۆیدەبینێتەوە،
كەدوایخوێندنەوەیدەقێكلەبەرهەرهۆیەككەلەالیئەوجوانەهەڵدەسێتبەوەرگێڕانی،
لێرەداوەرگێڕانئەوتۆكمەیەینابێتكەلەدەزگاتایبەتمەدەكانیوەرگێڕانداهەیەتی،چونكە
لەكاتیوەرگێڕانیتاكەكەسیدالەوانەیەوەرگێڕچەندانكاریتریهەبێتولەگەڵئاواندا
وەرگێڕانبكات،بۆیەجاریواهەیەوەرگێڕانیڕۆمانێكڕەنگەساڵێكیادووانیپێبچێت،
بەاڵمهەمانڕۆمانئەگەربەدەستەجەمعیبكرێتڕەنگەبەمانگێكتەواوبێت،دواتركاتێك
وەرگێڕێكیتاكەكەسیكەتێكستێكوەردەگێڕێپێویستیبەوەیەكەسانیشارەزاوپسپۆڕ
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بۆ گرفت لەوانەیە ئەمەش چاككەن، هەڵەكانی و بیخۆێننەوە و پێیدابچنەوە لەدوایخۆی
وەرگێڕدروستكاتماوەیەكیبوێتاكەسێكبدۆزێتەوەبۆیچاككات،بەاڵملەكاریبەگروپ
ودەستەجەمعیدائەوەبەرپانابێت،منخۆمكەتاكوئێستاچەندكتێبێكموەرگێڕاوەتەسەر
زمانیعەرەبیپێویستمبەوەبووەكەسێكیترلەدوایخۆمپێیدابچێتەوە،داواملەچەندان
كەسیعەرەبیزانكردووەپێیدابچنەوە،داوایلێبوردنیانكردووەكەكاتیاننییەوناتوانن
پێداچوونەوەیبۆبكەن،بەمەشكارەكەمزۆردوواكەوتووە،بۆیەپێموایەئەگەرهەبێتكاری
گروپودەستەجەمعیباشترەلەتاكەكەسی،لەگەڵئەمەشداكاریگروپودەستەجەمعیش
بۆ وەرگێڕێك بە بدرێ تێكستێك هەندێجار لەوانە چونكە هەیە، خۆی  خراپەی الیەنی
وەرگێڕانی،كەچیئەوحەزیلێنەبێتوبەالیەوەجواننەبێت،بەاڵمناچاربێتوەریگێڕێ،
ئەمەشببێتەهۆیئەوەیوەرگێڕانەكەكرچوكاڵدەرچێتووەكپێویستجواننەبێت،

بۆیەمنوایدەبینمهەردووالیەنەكەالیەنینێگەتیڤوپۆزەتیڤیخۆیانهەیە.

جاری وا هەیە وەرگێڕانی ڕۆمانێك ڕەنگە ساڵێك  
یا دووانی پێ بچێت، بەاڵم هەمان ڕۆمان ئەگەر بە 
دەستەجەمعی بكرێت ڕەنگە بەمانگێك تەواو بێت،
 دواتر كاتێك وەرگێڕێكی تاكە كەسی كە تێكستێك
 وەردەگێڕێ پێویستی بەوەیە كەسانی شارەزا و

 پسپۆڕ لەدوای خۆی پێیدابچنەوە و بیخۆێننەوە و
 هەڵەكانی چاككەن، ئەمەش لەوانەیە گرفت 

بۆ وەرگێڕ دروستكات ماوەیەكی بوێ تا كەسێك 
بدۆزێتەوە بۆی چاككات، بەاڵم لە كاری بە 
گروپ و دەستەجەمعیدا ئەوە بەرپا نابێت
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لە جیاتی شیعر 

تەیب قادر

11
هەمووكتێبەكان،بەشیكێشەكانناكەن.

12
ژیان،لێكدانەوەیخەونە.

1٣
جوانتریندێڕ،دێڕی،منتۆمخۆشدەوێ،نییە.جوانتریندێڕئەمدێڕەیە:

تۆمرۆڤێكیزۆرئەخالقی.
14

وەكچۆنلەنێوڕۆمانوچیڕۆكوشانۆنامەداكارەكتەرهەیە،لەنێوشیعریشداكارەكتەر
هەیە،بەاڵمفۆڕمیجوولەوگفتوگۆیجیاوازە.لەنێوشیعردایانتاكەیاندووانەیە،هەندێك
جارونەوهەندێكجاریشگەمەیكارەكتەرروونە.تاك،پەیوەندیبەئاراستەكردنوزمانی
دەربڕینەوەهەیەوبەرانبەرەكەینادیارە.بەاڵمدوانە،بەرانبەرەكەیدیارەوهەستیپێدەكرێ،
بەاڵمكارەكتەرێكیبێقسەیەواتەبێگفتوگۆیەوبەشداریناكات.زیاتركارەكتەریدووانە

لەوشیعرانەبوونیهەیەكەبۆرەگەزیبەرانبەردەنووسرێ.
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15
تەنیاییشوێنیبۆمرۆڤەكانپێنییە.

1٦
ئازادی،ئەووشەیەیەئابڕوویبێئابڕوویدەبات.

17
دەمەوێئەمرستەیەراستبكەمەوە.

دونیالەژێرپێیئێمەنییە.
ئێمەلەژێرپێیدونیاین.

1٨
قەتماخەیمۆریپێخۆشنییە،مەرگ.

1٩
ئەگەرئازارنەبوایە،برینەكانبێدایكوباوكدەمانەوە.

20
جەنگلەهەرشوێنێكبێت،منلەوێنیم،منلەوشوێنانەمكەئاووئاگرلەسەریەكمێز

پەتاتەدەخۆن.
21

دڵلەئەقڵزووترهەستبەشتەكاندەكات.
22

دونیاتەنیابەئەقڵبەڕێوەناچێ،بەبێدڵهەمیشەتووشیهەڵەدەبێ.
2٣

ئەورۆمانەیچۆندەچیتەنێوییەوەوبەوشێوەیەلێیدەردەچی،رۆمانێكەبێئیشودەست
وپێسپی.

24
هەمووجەستەتدەرگەیە،دەرگەیچێژ،ئەیهەقیقەت.

25
شیعرنەسەرەتایهەیەنەكۆتایی،هەمووشیعرێكدێڕیسەرەتایكۆتاییەودێڕیكۆتاییش

سەرەتا،بەپێچەوانەشەوە.
2٦

مانگبەهەرسیپەنجەیبۆتمۆردەكا،تۆداوێنپاكترینوشەی،ئەیهەقیقەت.
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27
ئازادیبریتینییەلهشكاندنیچوارچێوە،ئازادیگونجاندنیرەشوسپییە.

2٨
تاكەشتتوانیبێتیبەساخیوئازادانەبمێنێتەوە،شیعرە.

29
هەموومرۆڤێكدوودونیایهەیە،دونیایناوەوەیودونیایدەرەوە.ئەگەرمرۆڤتەنیایەك

دونیایهەبوایە،رەنگەلەشوێنێكبوەستایەونەیتوانیبوایەژیانبكا.
٣0

گۆڕیمنلەنێودێڕێكدایە،هەرگیزنانووسرێت.
٣1

زەویچۆتەئاسمانوئاسمانیشهاتۆتەزەوی،بۆیەئیمەقڵپدەبینەوەوناتوانینجوان
بەپێیهەقیەقتبوەستین.

٣2
مەرجنییەچیرۆكرووداوبێت،دەكرێئیشكردنبێتلەنێوزمانداوبەبێكارەكتەر،بەبێ

شوێن،لەنیوخەیاڵێكیناجێگیرداخەریكیباڵەفڕكەبێت.
٣٣

ئەودێڕەزۆرگرینگەبتوانێبەبێئەوەیبتهاوێتەنێومانایەكوخەیاڵتدووربڕفێنێووات
لێبكاتجارێكیتربیخوێنینتەوە.

٣4
باشترینشوێنبۆئاسوودەیی،نێوباوەشیهەقیقەتە.

٣5
چەندكاتژمێرێكملێبەربۆوەوژیاننیومەتركەمیكرد.

٣٦
لەنیوتۆداونبووموكۆتاییئەمدێڕەمنەبینی.

٣7
ئاو،گوێیراستەیبارانە.

٣٨
هەمووگۆرانییەكانكورتیانهێنا،خۆشەویستیبەتەنیامایەوە.
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٣٩

قشپل،رووناكینانە.
40

دەم،گیرفانیهەناسەیە.
41

بامییە،ساڵێكیتریتەمەنە.
42

كاڵوەكەتنا،گۆرەویەكانتپڕبەپێیدونیانییە.
4٣

بوون،دراوسێیژیانومردنە.
44

تاوانیگەورەبەرانبەربەژن،یەكسانكردنیەتیبەرانبەربەپیاو.
45

نەگوترانیان ناگوترێن، بگوترێنو ناخمانهەمیشەبەخەبەرنوكەدەبێ لە هەندێكشت
پەیوەندیبێتواناییوشەوزمانەوەهەیە،كەهێشتاوشەوزمانپێیناوێرنوناتاوننلە

ناخماندابیهێننەدەرەوە.
4٦

لەشیعردا وێنە هەندێك هەیە، بوونی زۆربەیشاعیرەكاندا لە كردنیوشە زیادمەسرەف
دەتوانرێتبەوشەیەكیكەمدرووستبكرێت،كاتێوشەیزیادەیدەخرێتەنێویوێنەكان

پەرتدەبنووشەزیادەكانیشهەستبەخەریبیییەكیزۆردەكەنلەنێودێڕەكاندا.
47

تائێستائەدەبیكوردیخاوەنیرێبازێكیخۆینییە،هەمووئەورێبازەئەدەبییانەیكاری
رێبازێكی بكەینەوە لەوە بیر ئەدەبیكوردی،دەبێ نێو هاتوونەتە لەدەرەوە تیادەكرێ،
ئەدەبیكوردیدابهێنرێت،بۆئەوەیشتێكهەبێبەهەموومانایەكپێیبگوترێئەدەبی

كوردی.
4٨

و دووەم زمانی لە وەرگێڕان مەكەن. سێیەمەوە و دووەم زمانی لە وەرگێڕان چتر تكایە
سێیەمەوەنابێتەوەرگێڕان،دەبێتەوەرگەڕاندن.

4٩
خۆشەویستیلەنێوگۆرانیداجێگەینابێتەوە.

50
تیرۆر،بنكراسیتاریكییە.
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51

تێدەگەممرۆڤبوونسەختە،باجیگەورەیدەوێ،بەاڵمچوونەدەرەوەلەبازنەیمرۆڤبوون
سەختترنییە؟مرۆڤبوونهەندێكشتتلێدەڕواكەدەبێهەتبێتوناتبێ،لەپێناوی
مرۆڤبوون.بەاڵمدەرچوونلەمرۆڤبوون،لەپێناویبەدەستهێنانیهەندێكشتیسارد،

مرۆڤبوونتلێدەڕوا،ئایكەكارەساتە؟
52

رۆژلەكاتیخۆیهەڵدێتولەكاتیخۆیشیئاوادەبێ.شەولەكاتیخۆیدێتولەكاتی
خۆیشیئاوادەبێت.ئەوەئێمەینلەكاتیخۆیهەڵنایەینولەكاتیخۆیئاوانابین،درەنگ

هەڵدێینودرەنگئاوادەبین،زووهەڵدێینوزووئاوادەبین.
5٣

پێی ژیان لە ئەوەی بۆ باشترە، بیت بەلەمێك كردنی درووست لەسەرەتاوەخەریكی هەر
بپەڕیتەوە،نەكخەریكیچاككردنەوەیبەلەمێكیشكاوبیت،چاككردنەوەیبەلەمێكی

شكاودرەنگتدەخات،یانرەنگەهەرچاكنەكرێتەوەونەتوانیلەژیانبپەڕیتەوە.
54

عیشق،گۆرانییەكەبەكەسناگوترێ.
55

مردن،ئەزموونێكینەبینراوە.
5٦

كەنارهیچنییە،قواڵییباشترینشوێنە،یانبۆرزگاربوونیانبۆخنكان.
57

هەتامردنبەپێدەڕۆموهەمووژیانلەخۆمهەڵدەگرم.
5٨

ئەیدیموكراسی،قسەبكەوشەرممەكە،دەستتبەخوێنیچەندانمرۆڤسووربووە؟
5٩

دڵبۆتەگیرفان،خوردەیهەمووشتێكیهەیە،تەنیائەویننەبێ!
٦0

گۆرانییەكەتمقڵپكردەوە،تەنیاییوتووتنوتەمبەگۆڕێوەربوون.

*تێبینی: لە جیاتی شیعر، پرۆژەیەكە، بەردەوامی هەیە.
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لەدەمەوئێوارەیەكیوادا،
پەنجەرەكانلێڵدەبنو

لەسەردیمەنیپانۆڕامیكیدنیاداوەكوهەوردەردەكەویت
..سەرتلەناودەفریهەتاوهەڵكێشراوە،

پەیژەتێپەڕیووەكەتبەژێردڵۆپەیڕەنگەكان،لەسەرپشتیساڵە
دزێوەكانداڕادەگریت،لێدەگەڕێیكتێبەكانسێبەربگرن،لێدەگەڕێی
پەپوولەنەگیراوەكانبیكەنبەگوڵزار،لەسەرپشتیساڵێكیبێوادە

پەیژەكەتهەمووڕەنگەكانیلێهەڵدەوەرێت،
سەرلەبەریتواڵزیتڕۆژانێكیبێئەمەكەلەسەعاتێكیپەككەوتوودا

جێدەمێنێت
لەپڕێكا،

تریفەوەكنێچیرهەڵدێت
لەپڕێكائەندێشەلەبیریدەچێتكەنێچیروانێكیسەلیقەونكردووە

لەپڕێكاتەمەنگۆرانیئەومەلەخۆشخوانەیەكەقۆچەقانی
دەنگیپڕسەدایلەبێژنگدەدات,لەپڕێكا

ئێوارەڕۆحیدنیایتیاباڵودەبێتەوە
دواساتەكانیشچركەیكوێرن

سەرگۆن پۆڵس
   ئەدیب نادر 
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مەودایەكیبێئەندازەلەگوێدووریاندەخاتەوە
وەكبكوژێك،وێنەیەكدەكەیتەسەرزەمینێكیغەوارە،

دەتەوێشتێكیسەیرسەیریتیاحەشاربدەیت،تەمەنیخۆتە،كوشتووتە..

تەمەنێكپەردەپۆشدەبێتكتێبیئاگرە
............باخچەیپەپوولەڕۆحشێتەكانداڵدەیتیادەگرێت

ساڵەكانڕوخساریدەمامكداریخۆیانیتیالەبیردەكەن
ترپەبێخەونەكانلەوئێوارانەداتەوەزەل،وەككرمتەوەزەل

لەسەرالپەڕەیئەوساتانەدادەنووسیت:
كرم..چپێویستییەكیبەماتماتیكوتیۆریڕێژەییهەیەئیتر،

كرم..لەدیوڕوویقێزەوەنیزەوییەوەپێداویستیبەچیهەیەئیتر..

خەریكبوو،ساتێكلەناوشتەكاندا،لەیادتبتەكێتەوە
كەزۆردەمێكەوشەكانتۆرەمەیتۆن،

قەڵەمئامێرێكە
شەونمبۆپەڕەیگوڵەكانوەكشیعردەنووسێتەوە

شەونمخەونێكیتەڕەبۆئەوانەدەیخەیتەسەرپەڕەیڕەنگاوڕەنگیشیعر
كەخەونەكانیانقاقڕە،حیكمەتەبێگەردەكەیئەبوعەالیمەعەڕڕیی

لەمیانەیدڵێكەوەكەكۆڵیداوەو
ئاواتەهێشتابەسەرنەچووەكاندا

مەودایەكیپرشنگداریپەشیمانییهەڵناوەرێنێ
شەرموەكوشانەدارینەكەیدایكتهزریئاڵۆزكاویبۆرتناكاتە

كانییەكگیانیشتوەكوبیریقووڵمۆمیاناكات
جارێكیتروشەتیشكبەسەریئەنگوستەخواڵووەكانتنابەخشێت

ئیدیشیعرویادوەریبۆچیدەگەڕێن
ئیدیشیعرویادەوەریبۆكوێدەچن؟
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شیعر..ڕووبەرێكیسەیرەیادەوەریهەڵدەمژێت
كەشتییهەناسەپێوارەكانتبێنیگەرانییتیایدابەرەوئاڕاستەیئەزموونەوێكنەچووەكان

بادەیانبات..زەمەن،یادەوەریهەڵیدەخەڵەتێنێ،
بۆیەكەڕەتدەبێتهیچشتێكناسڕێتەوەتاریكینەبێت

چیدەشاریتەوەلەئێوارەیەكیوادا،یادەوەرییی؟بێهوودەدەتەوێ
شیعرفریووبدەیت..تائێستایشدركتبەوەنەكردووەئاخۆیادەوەری

شوێنێكەلەناوجەستەینووسین،یاننووسین
شوێنێكەلەناوجەستەییادەوەری؟

ڕووناكیلەزمانەوەدێت،یانچاوەكانییادەوەریتچركەدوایچركە
پێناسەیەكینوێیبۆدەكەنوخۆیاندەكەنبەسەرچاوە

ڕووناكیلەڕابردوویەكەوەدێتكەناتوانیتبیگۆڕیت
كاڵنابیتەوەوەكسێبەر

تۆخیشنابێتوەكتاریكیی
ئەمانەبااڵپۆشێكنینبەبەریتۆۆۆۆ

ئێستا..ئەلبوومەتەماوییەكانیلەندەنزستانهەڵیاندەداتەوە
چەترشمشێرێكەڕۆشناییەهەڵوەریووەكانبۆڕێگاكۆدەكاتەوە

............جاروبارگومڕاییتواڵزێكەڕێنماییماندەكات
جاروباریشسیلەیكۆاڵنەكانفریشتەیقژزەردن

وەاڵمیپرسیارەكانیجیۆگرافیاماندەدەنەوە
ئەمئاڕاستانەبۆكوێدەچن..

تەڕبوونیدنیاپەنجەرەكانمانلێڵدەكات
ئەوڕۆژەدوورانەیكاتوەكوگوڵەبەڕۆژەدەیقرتاندن

چاوەڕوانییتقرچۆكنەبوو
گۆرانیشارێك..لەشارەكانیمێژوونەدەچوو،

دەیگێڕایتەوەباوەشیمێرگەكان..ڕوونوەكوئاو,میهرەبانوەكوفوارە
كەپەنجەلەپێستیشینیئاسماندەسوێ
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شوێنەوارتلەسەردیمەنەپانۆڕامییەكانیدنیادابەجێدەهێشت
............ئێستایشبارانیوشەكانزەوینادۆزنەوە

ئێستایشگوڵیدرۆبەساڵداچووەكانلەبەرۆكیشارناكەون
شۆستەكانگیرفانیاننییە

تفیگریگۆریسامساكانهیچشوێنێكنابوێرێت
چونكەجەلالدێكبۆكەنداڵەبوركانییەكەیخوادەنێرنەوەو

ئەشكەنجەوستەمیشتۆخترپێچوپەناكانیژیانڕەنگڕێژدەكەن
ئیترنەوەكانچۆنپایدۆزلەكێشانیجگەرەدەكەن...

............ئۆتۆمبێلەكان
بێلێبڕلەسەرشەقامەبرینداروشەرمەندەكانداخەونیگەمژەیمنداڵییتۆ

دەشێلنویارییەلەتۆبێبەرەكاندیسانكاڵكاڵدەبنەوە
مناڵەكانزێرابلەدەمیانەوەدەتەقێت،ڕەنگەتیایانداهەڵبكەوێت

شیعرەڕووتوجنێوفرۆشەكانی)ئالەنگینزبێرگ(وەربگێڕێت

وێستگاكان..ئێستایشهەردەكەونەناونەخشەكانیچارەنووس
شەوهەمیشەدڕندەیەكیبرسییەشەوبۆیمانگێكیدەوڵەمەندتێریناكات،

هەمیشەچاوەڕوانیئەوەبوویت
تووڕەییدەرەوەخۆڵەمێشیناوەوەببوژێنێتەوە،بەاڵمالفاوی

ترسنۆكییدەرەوەینوقومكردبوو
هەمیشەناوەوەوەكبوڕكاندەورووژا

هەمیشەناوەوەگرەویلەدەرەوەدەبردەوە

تەڕبوونیدنیاپەنجەرەكانمانلێڵدەكات
ئاڕاستەكانبەردەوامنلەڕۆیشتن..
شۆستەبەكتێبقەرەباڵغەكانیئێرە

لەدووتوێداحیكایەتگەلێكیتریانحەشاردەدا
خەونەكانیشاریاندەخستەوەنێوانپیادەڕەوەكانیبیرت

خەونەكانیكەركووكجادەیبێكۆتایشیعرنئێستگەكاندەسڕنەوە
ئەوڕۆژانەچەندترسناكبوونووستن،مەوداكانچەندپڕبوونلە
بێداریوونبوون،هەمووئێوارەیەكباڕەكانڕۆحەتاریكەكانیان

هەڵدەلووشیولەگەڵبادا..دەیانبردنبۆدووووووور
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ئەمڕۆیەكشەممەنییەلێرە،بەاڵمكەشێوەی)سەاڵحفایەق(
دەروازەیزەبەلالحیئێستگای)كامدن(دەكاتبەچوارچێوە،پڕدەبین

لەخەندەیەكیڕتووشكراوبەباران،كاڵوەكەیسەاڵح
دەكەوێتەئامێزیچەترەكە،تەڕبوونیدنیافەرامۆشدەكەین

بەدەنگێكدەڵێینبالەسۆراخی)سیدۆری(یەكدابین
بازنگەكانیزایەڵەیەكیپڕئۆخژنلەپێكەكانمانهەڵسێنێ
مەستییبكەینەبانێژەیەك،لێیەوەلەڕابردوویەكبنۆڕین

نینۆكەتیژەكانییادەوەریمانبگروێووەكوشەوبۆشەوەبێتاموبۆیەكانمان
ئابڵووقەبدات

............چەندهەنگاوێكلەوالتر
بەرۆكماندەستیكریستیانێكدەشارێتەوە

:دەزانن)مەسیح(گوناهەكانیئێوەیلەگەاڵخۆیدابردووە
)ئازادئەحمەد(بەجیددیمەزاقبەوشتانەدەكا

))ئێمەگوناهماندەرهەقكراوەبۆیەلێرەین
دیارە)مەسیح(گوناهەكانیئەوانی...لەگەاڵخۆیبردووە((

خوداتادێتمەودایەكیدوورترلەگەاڵمرۆڤداوەردەگرێتو
باوەڕیپێینامێنێت..ئێمەیشلەئەزەلەوەلێیدوورین..

ساتەوەختێكتراژیدیاكەپێكەنینتاتوویدەكاوگەڕەالووژەی
دوانەهاتووی)كۆتاییدنیا(گەمارۆیبیرماندەدات،شەستەكان

و)جەلیلقەیسی(وسەوزاییەبێڕتووشەكانیئەودەمە..قسەكانماندەڕفێنن،
لەپڕێكائاویسۆزین،شەرمینیخۆتمانلەناودا

نوقومدەكەیت..

زمان,وشە،بەردەوامدەیانگێڕایتەوەژێرساباتەشینەكانیڕابردوو
هیچنایەتەوەبیرتلەگەڵیاندامەوداچەكەرەیكردبێت

ئێستا..خۆیاندەكەنبەڕەز،چامەكانتتەڕتردەبن,ئەتمۆسفێرەكە
حااڵدەیگرێت،

لەژێرقاچیدرەختێكدامارێككاژیفڕێداوە
ڕۆحوەكومەلێكیبرسی

هەڵناكورمێ
دەڕوات
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تالەهەركوێیڕووباریكەفچەڕییادەوەریدابووە
كلكیبەجێماویسەرەمێكوتەنادیارەكانبدۆزێتەوەو

ببێتبەقیڕەقیڕیئایندەیان،ماسییەزیووییەونەكانیش
بەسەرابیئومێدەدوورەكانیخۆیدیسانزیندووبكاتەوە

تەڕبوونیدنیاوونبوونیئاڕاستەكانبەردەوامن،پەنجەرەكانمان
لێڵدەبێت،ئەوڕۆژەدوورانەیچاوەڕوانیت،وەرزەكان

سەخاوەتییبێڕادەتدەنووسنەوە،گۆرانیشارێك..لەشارەكانیدنیاناچێت،
دەیگێڕایتەوەالیمێرگەكانیڕابردوو..ڕوونوەكوئاو..نایابهەروەكوقەڵبەزە

كەچڕنووكلەجەستەیتینوێتیدەشارێتەوە
............زەویتۆكاغەزەكاغەز

وەكوكەشتیارێكیلەكوللەهەاڵتووخەڵتانیڕاكردنێكیبێكۆتایت
جێپەنجەكانتشەوبۆیین،

چیدیشاراوەنییە...ئەوساشیعربووكێكبوولەگەڕەكیجەنجاڵی
)تەپپە(داشەوێكیالژوەردیهاتەكەژاوەیخەونەكانتەوە،

چەردەیەكسێبەرشاییاندەكرد،لەچیایئۆڵیمپەوەشەبەنگێكهات،
وەكونانەوایەكیدڵگەورە

لەپیدەستێكینەرمونیانیبەتەوێڵەشەونماوییەكەتداهێنا

تۆهەمیشەلەبەرچاویسێبەرەكانداتەنیابووی
:ئەیشیعرتۆبڵێ،ئەوەیببێتەمەلەوانیزەریایپڕگەنجومرواریت

هەمووشتێككڕنووشناباتبەرامبەربەدەستلێدانی
ئەیشاعیرلەومەودایەداتەلەفۆنێك..دەیتوانیبێتەزایەڵە

بەاڵمئەمنیژیایئیشكردنیڕۆژانە،هەردەمژمارەكەتیلەیادمدەڕفاندم،
تالە)كامدن(دا,تالەباڕی)كۆتاییدنیا(داپێكەوە
دانەنیشتن،تائەلكهۆڵەڕەنگامەكانیدنیائاوێتەنەكەینو

مەستیینەكەینەبانێژەیەك،تا
لەوێوە،بگریەین,بۆئەوەیپەرتگایڕۆحمانتۆفانڕەنگاوڕەنگیبكاو

هەمووگوناهەكانیڕۆژهەاڵتسەرئاوكەون،
گوناهەكان...
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..ئەوسامنیش،بەلێوەڤۆدگاوییەكانمپەنجەشیعراوییەكانتمڕ
بنوفرمێسكەزۆربڵێكانمبەخومارییوڕێنەیلێبووردنبكات
بۆئەوهەمووكەنداوەیمەوداكانینێوانمانیلێكدەترازاند..

:ئەیشاعیرزەویتۆخەونەخەون..خەڵتانیڕاكردنێكیبێكۆتایت
)سەاڵحفایەق(چاوەكانیبەگەمارۆیپێكەنیندەبنەزەنگیانە،بیر

لەخەونەكەیتۆدەكاتەوە،دەڵێبەنیگەرانییئاوسنییە
سێكستیایدادانسقەترینشتە..تەواونابێهەربەردەوامەبەردەوام

............زمانلەسەرتاپایجەستەبەكاردێنێت..شیعرلەسەرتاپای
جەستەدادەنووسێت..

چڵەناسكەكانیشەرمممەودایەكیتردەگرن،
لەخەوندابەردەوامیییادەوەریدوادەخات

مەرگدوادەكەوێت
لەگەڵئەوەیشداتەمەنیخۆتتكوشتووە

مەرگ،
ببورەحەشارنادرێت

..لەوێ،لەباڕیسیحرئامێزیخەیاڵدا،دەمەوێوەكشیعر
ببمەشۆخێكیسەمەرە،بیناییمپڕكەیتلەجوانیی،تەنانەتوێنەیەكی

شەرمنیشناكەوێتەناوئەلبوومیپڕئەفسووسییادوەرییە
خووساوەكان،

مەوداكانمەچەكن,بازنگیسەرابەكانئەفسوونیاندەكەن
یادمبەوبیرەسیخناخدەبێت

بۆلەناودیمەنێكیواداسیحریجوانترینڕابردوومهەڵنەوەراند
بەخۆمدەڵێم..بەبێئەوەیوەاڵملێمنزیكبێتەوە
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ئیدیچیرۆكێكی)ساالرعەبدولڕەحمان(تاریكییهەولێربااڵدەستتر
دەكات،دەرگایحەوشەدەڵێیپێستەیدەهۆڵێكیدڕاوە

دەستێك
كەنەمزانیووەبەدفەڕە

لەئێوارەیەكیوادا
دەیكاتبەدەمبۆسەداخورپەبەخشەكان

سۆڵەمەلوولەكانمباڵدەگرن
بەوئومێدەی)سەباحڕەنجدەر(بەسۆراخیتازەیشیعرێكەوە

هاتبێت،هەمووشتێكبكەوێتەكڕنووش
بەاڵملەسەركۆسپەنزمەكەمدەبینمئەوەیهەمووتەمەنەكانی

كوشتووە،ڕاوەستاوە
پسووڵەیمووەلیدەمبۆدرێژدەكات
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لێرهم
لهناوبهستهڵهکێکمهراق

گیرمخواردووه
الیڕووبارهخوێنساردهکانیمهنفا

لهتهنیشتگۆڕهکهینێتچه
لهپشتڕۆمانیعهتر

لهشتوتگارد،
وهلێمنخۆمنیم

بێکهسێکیغوربهتنشینم
باییئهوهندهمبیرماوه
سااڵنێکدهشیعرام

ئێستانازانم،
هانۆڤهرخۆشه

بۆمننا،بۆخۆیان
ئهڵمانییهکان،

دڵمبێتامگوشراوه
دڵمبێحهدلێدهدات

وهختهلهپێستیخۆمدهرچم
نهکلهشتاینتۆر،

مندهزانمناگهمهشیعر
چوونغهریبیمخۆشناکاتهوه

له  غه ریبیدا نابمه  خۆم، 

زانا سامان
عر

شی
مه  

گه 
نا
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ئاسمانێکدێت،منلهوێدهبم
پاییزێکدهگاتو

منلهوێخهریکیوتنهوهکانیخۆمدهبم
دهستیقهسیدهدهگرمو
دهڵێیههرمهنفامنهدیوه

دهڵێیههرپیاوهکهیجارانیباخم
ئهودهمهیههتاومانلهخۆرقهرزدهکرد

ههتاگندۆرهکانیتهنیاییپێشیرینبکهین،
ڕۆژێکدێتهئیحساسمهوه

کتێبێکیتربنێمبهئهدهبهوه
خۆملهسهرئهوهڕابێنم

بێئهدهبیلهگهڵقۆخهکاندانهکهم،
شهکرۆکهیپهیڤهکانیخۆممخۆشبوێت

لێممهگرن
منچاویخۆممپێنابهسترێ

لهنیگاکردنینوور
لهتهماشاکردنیههنار

خۆمدهناسمچهندشهرمنم
ئهوهیدهیانڵێم
جۆرێکنلهوڕێنه

شێوهیهکنلهوهیبڵێم
خودایهچهندهشاعیرم.
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هاوڕێكانمهەندێكیانلەكۆالرەدەچن،
ساتێكبەدەستیمندااڵنیكۆاڵنو
ساتێكبەگوێسوانەیبانێكەوە

هاوڕێكانممیلیكاتژمێرێكیلەكاركەوتوون،بەدیارزەمەنەوەوەستاون
وەكبارانبەسەرهەمووشتێكدادەبارن

هەتاغەفلەتیخۆشیان
هەریەكەیانلەكۆاڵنێكژیاندەكڕێت

ئەوانلەیەكدەچن.

ئەگەرچیئەوانلەوەرزێكیتەزیودا
چەمۆڵەیەكینەزیفیانلەبەردەرگای

ماڵەكەمانچاند
بەیانییەكانیمنیاننغرۆیزوڵمەتكرد

كاسەیەكخوێنیبەریئیانكردمەدەست
ئەوڕەشۆاڵنەی

ئێستاشبەسەرماڵیئومێدمانهەڵنافڕنو
دەنكێكگەنمیڕزیولەسەربانەكانمانهەڵناگرنەوە

هاوڕێكانم
ئەوانەیبەبەردەرگایماڵەكەمڕەتبوونو

كتێبیبیرەوەرییەكانیانسووتاندم
شووشەیحورمەتیانوردوخاشكردم

هاوڕێكانم

كراسێكی شەكەتكراسێكی شەكەتكراسێكی شەكەت
كراسێكی شەكەت

خەلیل زێوەیی
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ئەوانەیلەدەرگایبەختەوەریمەوەهاتنەژوورو

لەپەنجەرەیبەدبەختیمدا
كەنارییەكانیانلەباخچەكەدادەكوشتم

هاوڕێكانم
وەكئەفسانەیژیانێكیونبوو

وەكهەاڵوسانیرۆژێكبەدیارتەنیاییمدا
بیریاندەچوو

منهێشتاشسەوداملەگەڵپەڕەیگوڵوباڵیپەپوولەیە
منهەمیشەچۆلەكەیەكیشێت
ئیحساسیپەرتمكۆدەكاتەوە

حەشرملەگەڵئەوكوكوختیانەیەخودابەمرۆڤینەناساندوون
وەكمەسیحعاتیفەمبەخاچێكیدوورمەوداوە

غەریبانەهەڵواسراوە
هاوڕێكانمبیریانچوو

منلەجنسیئەوماسییانەم
بەشەپۆلێكیبچووكلەتلەتدەبم

بیریانچوو
ئەوكاتبارانێكیشەرمن

گەاڵكانیخستبووم
پایزێكیتەڕدەستیبۆڕاخستبووم

ئەوانبوون
لەبێداریمداعاتیفەیاندەدزیمو
لەخەوداپاڵیانبەڕوانینمەوەدەنا

كەچیهێشتائەوەمنم
وەكمەیلێكیدۆڕاویپاشماوەیجەنگو

كراسێكیشەكەتو
زیكرەیاتێكیهەراسانو

خەونیقەیرەكچێكیدوایشكست
هەمیشەڕەنگیتردەگرمەوە.
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چەند شیعرێكی عەلی كاكاوند
وەرگێڕانی لە فارسییەوە: جەبار سابیر

)نوح(
بەڕاستكاتێكنوح

تەمەنیبووەنۆسەدساڵ
شتێكیلەمنداڵیخۆیبیردەهاتەوە؟

)دایەگەورەی بێ دەست(
منكەكڕنووشمبۆكەسنەبردووە
لەبەرامبەرتۆدادەنووشتێمەوە

تاقەیتانیپێاڵوەكانتبۆگرێبدەم
دایەگەورەبێدەستەكەم!

)تاشەبەرد(
لێگەڕێلەمئەشكەوتەدا
وەهالەیەكتریداونبین
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بەدیوارەكانەوەبلكێینوبمرین
سااڵنێكدواتركەسێكلێرەوەتێدەپەڕێ

وێنەیدووخێویئەویندارببینێ
كەئیدیئەوسادواینەوەیانبڕاوە.

)ئەبەدی(
گەرچیلێرەكامێرایەكلەگۆڕێنییە
كەدوایینهەناسەدەدەیت،پێكەنە

تێكەڵەیمردنوكەنین،مرۆڤجوانتردەكات.

)نەمری(
تاڵێكلەقژیكچیچاپخانەكە
كەوتەسەرپەڕەیكتێبەكەم

دواترچەندهەزاركەسكۆپیقژیئەویانبینی
كێچوزانێ؟

رەنگەسااڵنێكدواتر
هەردووكماننەمربین.

)هەوەڵین ئەوین(
گوڵەكاننایلۆنبوون

دوایسااڵنێكبووتێگەیشتمگوڵفرۆشییەكانگوڵیراستەقینەشیانهەیە
سااڵنێكدواتربووتێگەیشتمناوچەوانتتێكنابوو.

)ناودژ(
قەلەڕەشەكانبەفریانخۆشدەوێ

كۆتریشدووكەڵكێش
باڵندەكانبەدژەكانەوەدەژین
تۆیشبەمهەمووهەستەوە

لەماڵەوەقەفەسیكەنارییتهەیە.
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)بڕۆنزی(
چەندقەڕنێكەئەوینداریسكرتێریمۆزەخانەكەمو

دەستمبۆدرێژكردووە
ئەوپێیوایەمنتەنهاپەیكەریفەرماندەیەكم
كەبەڕێكەوتدەستیرووەومێزەكەیئەوەو

خەریكەفهرمانیجەنگدەردەكات.

)دەریا(
دژوارەدەریابوون

دایكێكیچەندغەمگینوپرسەدار!
دەبێتئاگاتلەماسیوماسیگریشبێت.

)هێوری(
گەرهاتییەالم

دەریامبۆمەهێنە
راستەدەریاشەپۆلیهەیەنرۆخیهەیەنگوێچكەماسیهەیە.

بەاڵمماسیوكۆسەماسیوالشەیزۆریشیهەیە
دەزانیمننەحەوسەڵەیئاژەڵیماڵیمهەیە
نەدڵیلەباوەشگرتنیئەمهەمووالشەیە.

)تەنیایی(
لەپشتەوەتەقەیانلێدەكرد

لەپێشەوەیشتەقەیانلێدەكرد
كەشەڕتەواوبوو

هەمووگەڕانەوەماڵەوەوپێشوازیگەرمیانلێكرا
ئەوهەرواسەنگەربوو.

)گوندی جیهانی(
گوندیجیهانیبێمانائەمەیە:

لەكونجێكیژوورەكەدارادیۆكەتبەگوێتەوەنووساندووە
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تادەنگیهەواڵەكەیلەنێوبۆمبابارانەكەداباشتربژنەوی
ئەولەسەرقەنەفەكەهەالژاوەو

كەناڵەكاندەگۆڕێ
تابزانێلەواڵتەكەیتۆچباسە.

)تۆران(
ژنەپێاڵوەكانیجووتدەكات

وەكدووكەروێشكیسپینیگەران
كابراكاتژمێرەكەیدادەنێ

وەككەڵەكینزمیدەوریئۆردوگا
ژنەجانتاكەیهەڵدەگرێ

رێكوەكژنەكەیوێستكەیكازابالنكا
كابرالەسەرسیسەمەكەیرادەكشێ

وەكتابووتێككەسەریمردووەكەیدیاربێت
ژنەلەپێچیپلیكانەكاندەچێتەخوارێ

وەككەوتنەخوارەوەیبەردبۆبنیدۆڵێك.

)بلدۆزەرەكان(
ئەمهەمووماڵەمانرۆناو

خشتێكنەبووەهیخۆمان,
منوبلدۆزەرەكانباشتردەزانین

رێگەكاندروستكراون
تامرۆڤەسەرگەردانەكانسەرگەرمبكەن

ماڵەكانیاندروستكردووە
تامرۆڤەسەرگەرمەكانبخەوێنن.
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)گەاڵكان(
گەاڵكانیەكیەكدەوەرن

جارجارێكیشبەكۆمەڵگۆڕێكیلوولەكیلەهەوادادروستدەكەن.
داربەردەوامدەبێت

پرسەداریمنداڵەكانینابێ
پێیوایەئەوانچوونبۆسەفەرو

دووبارەدەگەڕێنەوە.
گەاڵكانتاقوتەنیادەوەرن

تاقوتەنیاپاندەبنەوەوگسكدەدرێن
بەاڵمهەمووپێكەوەدەسووتێن.

)هەڵپەسێراو(
منبیرلەگوێرەكەیەكدەكەمەوە

كاتێگەورەبوونەبێتەگا.

سەرچاوە:
سردخانە

علیكاكاوند
موسسەانتشاراتنگاه
تهران،چاپاول،1391
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بەسەرشەقامەکهدابەرەوساختمانەکەمتێدەپەڕم،لەدوورەوەچاوملێیەتی،پاشگسکدان
وپاکردنەوەیشەقامەکە،دەچێتەسێبەریدار)مەیپڵ(هکەوجگەرەیەکدادهگیرسێنێت،کە
بەالیداتێدەپەڕمجگەرەکەیلەپشتییەوەدەشارێتەوەوسەریساڵووڕێزمبۆدادەنوێنێت
وزەردەخەنەیەکدەگۆڕێتەوە.کەدەگەمەساختمانەکەملەباڵکۆنێکەوەچاودێریيەکەمو

هەرژنێکبەالیداتێدەپەڕێتهەمانئاکاردووبارەدەکاتەوە.
ئەوپیاوەنموونەیئەوگەنجەیوەبیرهێنامەوەکەزۆرکاتلەقاوەخانەکەیگەڕەکیخۆمان
دەمبینیپاشئەوەینیوەیقاوەکەیدەخواردەوە،دەڕۆیشتەدەرەوەجگەرەیەکیدەکێشا
ودەگەڕایەوەژوورەوەقاوەکەیتەواودەکرد.ڕۆژێکگووتیدەمەوێتزۆربەڕاشاکاویپێم

بڵێتتۆبۆچیڕازینەبوویتببیتبەهاوڕێم؟
گووتم:لەبەرئەوەیجگەرەکێشی.
-تۆحەساسیەتتبەجگەرەهەیە؟

وەاڵممدایەوە:منتەنهاحەساسیەتیجەستەییمبەجگەرەنییە،بەڵکوحەساسیەتیعەقڵی
وویژدانیشمهەیە.

گووتی:هیچتێنەگەشتم،بەاڵمهەمووجەستەمگوێیەوگوێملێگرتوویت،دەتوانمبزانم
مەبەستتچییەگەربەئاساییبزانیت؟

جگەرەکێشێک هەموو دەپرسم، تۆ لە ئێستا من « دایەوە، وەاڵمم گوومان« بێ »بەڵێ
دەزانێتجگەرەچزیانێکیتەندروستیوچمەترسێکیبۆژیانهەیە،هەمووشماندەزانین
مرۆڤیجگەرەکێشبەردەوامبۆگەنیتەپڵەکیجگەرەیلێدێتئەگەرخۆشیهەستیپێ

نەکاتیانڕایجیاوازیهەبێت،وایە؟«

تۆماری وێنەکان لە دووکەڵی  جگەرەدا
کازیوە ساڵح
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بەدەنگیبەرزپێکەنی»زۆرڕاستە«

»باشە«گووتم،»ئێستاکەتۆدڵسۆزیڕۆحوژیانیخۆتنیتوبەوشێوەیەلەناوی
دەربەستی کە تۆ منیت؟ ژیانی و ڕۆح دڵسۆزی کە بکەم پێ متمانەت بۆ من دەبەیت،
پەسەندیخۆتنیتالیبەرانبەروبەوبۆنەخۆتبێزەوەردەکەیت،منبۆمتمانەتپێ

بکەمکەدەربەستیپەسەندیوهەستیمندێیت؟
چاویبڕیەگۆشەیەکیزەوێکەوبۆماوەیەکبێدەنگبوو،پاشانبەدەنگێکیهێمنو
بەدەمهەناسەیەکیقوڵەوەگووتی»منداوایبەخشیندەکەمکەکردارەناپەسەندەکانم
پرسیارێکی ڕووبەڕووی یەکەمجارە ئەمە کە بنێم بەوە دان دەبێت کردیت، ئومێدیان بێ
بووم مناڵیش کە تەنانەت مەکە، ئەوە خراپە گوتراوە پێم تەنها ژیانمدا. لە دەبمەوە وا
باوکمپیاوێکیسەربازیبوو،دایکیشمکابانێکیماتماتیکیهەمووشتێێکیبەحساببوو،
هەرگیزلێیاننەپرسیومبەرپرسیارەتیتبەرانبەربەخۆت،ڕۆحیخۆتوجەستەیخۆت
بەرپرسیارییەتیتبەرانبەربەکەسێکیتریشدیاریدەکات،هەمیشەگرنگیپابەندبوونبە
کاتژمێرەمیقاتکراوەکانینانخواردن،لەخەوهەستان،یاریکردنوبۆخوێندنڕۆشتنقسە

وباسیسەرسفرەیئێمەبوون«.
بەدەستیڕاستیپشتیسەریخوراندوەکوئەوەیئایدیایەکلەنەستەوەبگۆێزێتەوەبۆ
هەست،بەلێوەیداخراوەوزەردەخەنەیەکیکردوپاشانخۆیڕێکردەوەوڕوویتێکردمو

پرسی:»دەتوانمداوایچاکەیەکتلێبکەم؟«
»بێگومان،فەرموو،هەرچیبەمنبکرێت«لەوەاڵمپێمگووت.

»منلەئێستاوەبڕیارمداوازلهجگهرهبهێنم،پاکەتەکەیدەستیوردکردوچەندهەنگاوێک
بەالترەوەکردیەناوتەنکەیخۆڵەکەوە،دەتوانیتببیتبەچاودێرم،بۆئەوەیالوازنەبم
نەگڕێمەوەسەرجگەرەکێشان،سوێنددەخۆملەدووهەفتەزیاترنەخایانێت،ئەرکیتۆتەنها

ئەوەدهبێتڕۆژانەتێکستێکمبۆبکەیتهانمبدەیتیانبیرمبهێنیتەوە«
»تۆشپەیماندەدەیتکەئەمەبڕیاریڕاستەقینەبێتوپاشماوەیەکنەگەڕێتەوەسەر
ئەوخووە«منلێمپرسیوئەویشپەیمانیداکەبڕیاریڕاستەقینەبێت،ماوەیئەودوو
هەفتەیەجگەرەینەکێشاوئیترمنپێمگووتکەئەرکملەوێداکۆتاییپێهات.پاششەش
مانگێکیشتەلەفونیبۆکردمبۆئەوەیقاوەیەکلەگەڵخۆیودۆستەکچەبخۆمەوە،چوون
کچەکەدەیویستسوپاسمبکاتوگووتیئەگەرجگەرەکێشبوایەئەونەیدەتوانیلەگەڵی

بژی.
هەڵوێستیئەودوومرۆڤەگەڕاندمییەوەبۆیادەوریدیالۆگێکیدژاوارکەهەرلەدرەئەنجامی
قسەیەکیوەکوئەوەیپێشترهاتەئاراوە،منوامزانیلەبەرئەوەیپازدەساڵبووزیاترلە
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دەرەوەئەژیاوەکوهەرکوڕێكیڕۆژئاوایببورەیەکیبەسەبۆئەوەیئیتردەستبەرداریئەو
گفتوگۆیەبێتوبەرێگەیخۆیدابڕوات،بەاڵمئەووەکوهەمووپیاوێکیتریکوردجەختی
لەسەرداواکەیدەکرد،نەکلەبەرئەوەیخولیایمنبووبێت،بەڵکووایهەستدەکردلە

شەڕێکیدووجەمسەریدایەوئەودەبێتلەجەمسەریبراوەبێت.
بەبێزاریوناچاریگوتم»بەڕێزتۆپێویستەبەببورەیەکبکشێتەوە،نەکوەکوئەوەی
لەدادگایتاواندابمپرسیارملێبکەیتوداوایسەدانبەڵگەووەاڵمملێبکەیتکەبۆچێ
ئەوەیجگەرە بەر لە هێشتا بکەین، بیر لە وترا ئەوانەی هەموو ئەگەر خۆ هەڵتنابژێرم،
کێشیتلەگەڵمنناگونجێیت،پێویستەبەدوایکەسێکدابگەڕێیتلەگەڵسیفاتەکانی

خۆتدابگونجێت«
لەو ئەی ڕۆشنبیریت، بەحساب تۆ دەکەیت،خۆ وا قسەی تۆ نییە عەیب توخوا جا «
ڕۆشنبیرەیباسیڕووخساروجگەروخواردنەوەوئەمشتانەبکات,ئەینەخوێنەوارەکە

چیبڵێت؟«
منلەوکاتەوەژیانمالناشیرینبووکەهەمووبودەڵەیەکوشەیڕۆشنبیریبەکاردەهێنا،بە
هەمووکەسیشدەوتراڕۆشنبیر،ئەوەی:پانتۆڵیلەبەربکردایە،ئەوەیددانیبشووشتایە،
ئەوەیهەردووتاکیگۆرەوییهکەییەکڕەنگبوایە،تەنانەتئەوەیعەینەکیلەچاوبکردایە،
کورەئەوەیجانتایەکیرەشیپڕمادەیبێهۆشکەریبگرتایەتەدەست،تەنانەتئەوانەش

ژنیانالقەدەکردودوایدەیانکردبەچیرۆکهەرناویڕۆشنبیربوو.
وشەیڕۆشنبیرقێزونترینوشەبووبیبیستموبخوازمپێمبگوترێت.لەگەڵئەوەشدابیرم
لەوەکردەوە،نامەیەکبۆیەکێکلەوانەبنووسمکەبەتاقانەیپۆستمۆدێرنناسراوە،ئێ
دەوایە،کەکۆمەڵبووبەدووبەدووبەشیناجسنینەویوبااڵلەسەربنەمایڕەگەز،
تەنانەتعەقڵیشتکەموڵکدارییەتیکەسقبوڵناکات،مهگهربااڵبتوانێتساختەبتوانێت
لە چیت ئیتر بناسرێت، ئەوانەوە ناوی بە و تۆماربکات خۆی بۆ نەویش الی بەشەکەی
گێرانەوەیحکایەتیکۆترەکانوشپرزەییفڕینیهەڵۆکانداوە،ناچاکتروایەکاتیخۆت

مەکوژە،هەربەدەمیبەیەکێکیانبڵێچیبنووسنوبڕایەوە.
شەرمەوە هەمان بە هێشتا بزانم دەکەم جگەرەکێش کابرای سەیری پەنجەرەکەوە لە
جگەرەکەیدەکێشێت،دەبینمجارێکیدیکەوتوەتەهەڵگرتنەوەیگەاڵوەریوەکان.دەچمە
بۆ دەگەڕێم شاشەکەدا سەر بە بنووسم، دابوو بڕیارم نامەیەی ئەو کۆمپیوتەرەکەم سەر
و درژ ناوچەوانێکی دیسان دەناسێنێت، نوێیخۆیمانپێ وێنەیەکی دەبینم پرۆفایلەکەی،
پڕغەمیدەستکرد،چاویلەنادیاربڕیوەوجگەرەیەکیناوەبەاللێوێوەکەدووکەڵەکەی

هێڵێکیناڕێکیلەسەرڕوومەتەقوپاوەکانیکێشاوە.

بە ئیمەیلەکەمدەکەمەوەودادەخەمەوە، یەکەمدەنووسمدەیکۆژێنمەوە، چەندجاردێڕی
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بۆم دواجار دەبمەوە. پەشیمان و مەنووسە بۆ هیچی و ببڕە لەویش ئومێد دەڵێم خۆم
نووسی،ویستمئەوپرسەبورۆژینمکێدەتوانێتنموونەیەکبێتبۆالوەکان،بۆخەڵکانێك
کەپێوسیتیانبەخڵکێکەبۆیانببنبەنموونە،بەاڵمئێستادەمەوێتبپرسم؛چزانستێکی
دەروونی،کۆمەاڵیەتیوکهلتووریسەلماندویەتیکەسێکهەمیشەپێبکەنێتمرۆڤێکیساغ
بێت؟کەسێکهەمیشەغەمباربێتکەسێکیساغبێت؟چجیاوازیەکلەنێوانکەسانێک
هاندەریغەمنلەگەڵکەسانێکیمەرگدۆستدادەکەیت؟..ئاهبیرمنەبوو،دیدارتناکەم،
بە دەکات نامەکە دەزانم هەڵگرە. بۆخۆت تەنها وەاڵمەکان بۆیە الیە، ڕاستم وەاڵمی من
پێنووسدەدات.هێشتا تیژیچەندجەندرمەیەکی نووکی بەر ناویشم و خۆراکیسڕینەوە

نیشانەیکەمپیوتەرەکەمدەگەیەنمبەبنێرە.

Canada,2012,May
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1
ئێستاسەرەتایوەرزیپایزە،كەشوهەواهێشتاكەمێكگەرمە،زۆربەیڕۆژدوانیوەڕوان
و نائومێد گەنجە لەگەڵ هەندێجار دێمەوە. بەتەنهاش هەر شار، قەراغ دەرۆمە بەتەنها
ئەوێدا سنەوبەرەكانی لەنێو بەردەوام ئەوان بەرێدەكەم، خۆش كاتێكی چەند وهڕهسەكان
دەخۆنەوە،تەواویكاتەكانیانلەوێدادەبەنەسەر،دەخۆنەوەودەخەونوسیگاریهەرزان
بەهادەكێشنوجارجارەنێرگەلەگەرمدەكەن،لەگەڵئەوانەشداهیچكەسئاگایلەواننییە!

2
منئەمماوەیەكەمتربیرلەتۆدەكەمەوە،زێدەترخەیاڵمالیئەوەیەنەگەمبەتۆ!بەهیچ
لەونێكنزیكنەبمەوەلەخەونەكانت،دەستبۆهیچخەیاڵێكتنەبەم،ئێستابیركردنەوەلەتۆ
وەكسەرەتابێزارمناكاتوهەرلەخۆمەوەپەرداخوموبایلناگرمەدیوار،بەاڵمهەندێجار
بزانم دەكەمەوە، رۆشن موبایلەكەم ڕاهاتبم نەستمدا لەگەڵ ئەوەی وەك بخەوم بەرلەوەی
نامەیەك،جەرەسێكتنەهاتووە،كەدێمەوەهۆشوتێدەگەممنخۆمپێمگوتویتئیدینە
نامەبنێرەونەتەلەفۆنیشبكە،بۆیەخەندەیەكیكەمێكدڵتەنگانەوغەریبدەكەمولێوێك

تەڕدەكەمودەخەوم.

٣
باوكملەمماوەیەداوێنەیەكیتەواووەڕسكەریهەیە،تەواویئەوكاتانەیلەماڵەوەمدەنگە
ناخۆشترگشت لەهەمووی گیراوە، گەروم بەتەواوی قیڕاندوە ئەوەندەم لەگەڵیدا، دەنگمە
ئازاروبێتاقەتییەكانبۆدایكمە،باوكمتێناگاتمنگەورەبووموبەقەدهەمووتاڵەمووەكانی

سێلكەی سپی
پەڕە

 ڕەئوف
گۆران
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سەریلەكەونبێزارموبەكێشیهەموهەسارەكاندڵتەنگوعاجزملەژیان،ئەوهێشتا
ئەمانەشنازانێتوپێمدەڵێت:»ئاخرتۆبەشەری،ناتوانیكیلۆیەكتەماتەوتەنەكەیەك
رۆنوسەوزەومیوەبهێنیتەوەبۆمان؟یانوادەزانیمنحەماڵیتۆمكوڕیقەحبە؟!كاكە
بڕۆوازمانلێبێنەوبرۆچیتپێخۆشەبیكە،كەمئەمتەلەفیزیۆنەبگۆڕەبەدڵیخۆت،ئەگینا

بەمدەستانەموردیدەكەم،بەیەكڕەنگیخواهیچخەمیئەوپارەمنییەپێمداوە«!
منوەكئەوەیكاسەیسەرمكەوتبێتەنێوانتایەیماشینێكیبارهەڵگروزەوییەوە،ئەوەندە

هەستبەئازاردەكەم،كاتێكباوكملەوچەشنەقسانەدەكات!

4
منڕقملەوقسانەشتەكەپڕنلەستایشیتوڕەبونەكانم،جڕتمبەونامەگەوجانەتدێت
كەسەرڕێژنلەقسەیبێتام،وادەزانیمنئەوەندەگەمژەمبەوشتەدووبارەوتەقلیدیانە
فریودەخۆم؟!بێزارملەوهەمووئەودرۆیانەیوەكدەنگیكەڵەشێرەكانكەسپێدانمەستیم
دەشێوێنندەیانكەیت...بەگشتیدرۆكانتزۆرنایابن،بەاڵمبۆمنوەكهاواروناڵەناڵی
سۆزانییەكەكەتووشیموسیبەتیخۆیبووە،بۆیەئامۆژگاریتدەكەمكەبرۆئەوقسانەت
بۆگەنجێكبكەكەلەگەڵخوشەكەكانیداپێكەوەبرۆییەكترالدەبەن،ڕەنگەیەكێكلەوانە
باوەڕبەدرۆجوانەكانتبكات...تۆگەركەرنەبوویتایەبێدەنگدەبوویتومنتكەردەكرد!

5
هەندێجاربەبێئەوەیدایكمبزانیتكەالیگەنجەوەڕسەكانیقەراغشارمتەلەفۆنمبۆدەكات
گۆرانییە ئەو دەنگی تێكنادەم هیچخۆم منیش دەپرسێت:»لەكوێی؟« بەجددی زۆر و
تراژیدیانەكزدەكەمكەكوڕەكاندەیانەوێتلەگەڵیداكەمەكەمەمەستببن،دواتروەاڵمی
دایكمدەدەمەوەودەڵێملەگەڵیەكێكلەبرادەرەكانمخەریكیچاخواردنەوەینلەیەكێكلەو
چایخانانەیبازار...بۆئیشێكتهەبوو؟!دایكمبەشێوازیقسەكانیدادیارەهێشتادڵنیانییە
لەڕاستودروستیقسەكانمووەكشتێكدڵیخەبەریداوەكارێكیباشناكەم،ئاخرئەو
بۆزۆرشتدەڵێتدڵمخەبەریداوە...دەڵێت:»هیچ...ئیشمنەبوو،تەنهاكەمێكخەمم
بوو،باشەهەوڵدەزووبگەڕێیتەوە«كوڕەكانهەموویانسەیریمندەكەنتاپەیوەندییەكەم
تەواوكەینوكەمێكترباسینائومێدیوبێكەڵكیژیانیانبۆبكەم،بۆیەبەخێراییوبەكەمێك

دڵنیاییزیاترەوەبەدایكمموت:«نا..ناخەمتنەبێت«!
كوڕەكانجۆرەهاوێنەیبێزاریووەڕسییژیانن،هەیانەبۆنەبوونیماڵوحاڵێكیباش
بۆ هەیە هیوایان كورە عاجزە.. ماڵەوەیان تەواوی و باوك و دایك لە تیایاندایە بێزارە..
كچدەگریەتبۆكچ!..یەكدووانێكیشیانلەدۆخیسیاسیوئەوكەشوهەوایەیواڵت
غەمگینن..هتد،بەاڵمسەیرلەوەدایەبێزاریونائومێدیمنلەهیهەموویانجیاوازترە..ئاخر
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خۆمنهۆكارێكمنییەبۆدڵتەنگیوغەریبیم!شتێكنییەشەڕیبۆبكەم...بەاڵمئەوەندە

دەزانمپلەینایابمهەیەلەبێزاریووەڕسیدا.

٦
لە بوو خەریك تەنهام؟ ئەوەندە ئێستا بۆچی كە ئەوەبكەم باسی نەبوو بیرم ئای ئای
یادمبچێتودواتروابزاننمنبەردەوامهەربەوشێوەیەتەنهابووم،ڕاستییەكەیلەمماوەیەدا
بەجۆرێكبێزاروڕەشبینملەژیانكەتاقەتیهیچبرادەرێكمنەماوە،ئەسڵەنهەندێكۆڕو
كۆبوونەوەهەبووجاراندەڕۆیشتم،ئێستازۆربەبێزاركەرلێیاندەڕوانم،هەربۆیەكەدەرۆمە
ئەوگەنجەچڵكنو لەگەڵ لەوجەوەیەكەدوایخواردنەوە بەتەنهاموحەزم قەراغشار
بێزاروتوڕانەدانانێكیشیانلەگەڵدابخۆم،منئەوكاتانەیكەلەقەراغشاردامزۆرئاسوودەم،
چونكەوەكپادشاینائومێدویاخییەكانوەهام...هاوكاتناشمەوێتببمەبەشێكلەوان،
لەگەڵئەوەشداحەزملێیەتەواویكاتەكانملەگەڵئەوانداببەمەسەر،بۆیەحەزمالیئەوانە،
كەگوێملەچیرۆكوسەرگوزشتەكانیاندەبێتزێدەترڕقملەژیانوتۆدەبێتەوەوقوڵتر
بیرلەحیزیوگەوادیكەوندەكەمەوە،هەڵبەتلەهەمووشیخۆشترئەوەیەكەگەلەك

دڵخۆشیشمبەوەییەكزەڕبیڕاستوچەپمبەسەرتۆداهێنا!هههها.

7
بەرزهەڵدەم بازی ئەوەیەمندەبێتیەك پێیگەیشتووم ماوەیەدا لەم ئەنجامكە نوێترین
بەسەرتۆدا،ئاخردڵنیاملەوەینزیكببمەوەلەتۆسەقەتدەبم،یانیمنناتوانموەك
ئینسانێكیسادەلەخزمەتیخۆتوخەونەكانتدابم،باشترەبڵێمبەرلەوەیخەمیتۆمبێت
بێزاركردوە، گوێیەكانمیان ژاوەژاوەی هەمو لەو كەم گێل خۆم ناكرێت من خۆممە، خەمی
ناكرێتبەمساردوسڕیەوەنزیكمبیت،چونكەدواترخۆتلێموەڕسدەبیتوئێوارەیەكلەو

ئێوارانەیكەمندەچمەقەراغشارتۆلەهەورەبانەكەتانەوەلەشەقەیباڵدەدەی!

٨
ئاخرهەنووكە توڕەدەبم، لەخۆموهەرچیشتهەیە تۆ باسی دێمەسەر ئەهاهەركە
شتی تۆ هەیە بایەخی ئەوەندە كەی ئەوە گەمژەیت ئەوەندە بۆ »كورە دەڵێم: بەخۆم
دەخەیتە بۆ شتانەی ئەو ئەنجام و هۆكار هەیە ئەوەی بەهای كەی ڕووندەكەیتەوە؟! بۆ
ڕوو؟!مەگەرئەمیشیەكێكنییەلەسەقەتیوكەرەكەرەكانیژیان؟مەگەروەكهەمو
ئادەمییەكانیترخەریكیكردنیدرۆیجواننییە؟!«..لەكاتێكدامنلەتەواویگەردوون
بێزارمولەتەواویبێزارەكانیدونیاشجیاوازترم،كەچیلەڕووخسارداهەروەكئینسانەكانی

ترم!زۆركاتبەخۆمدەڵێمدەبوومنشێوەیەكیجیاوازیشمهەبوایە!
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كوڕە پیاوكوژەكەی من

    )Malamud Bernard( بێرناڕد ماڵمود
پێشەكی و وەرگێڕانی بۆ كوردی: بابەك سەحرانەوەرد )تاران(

نووسەر لە چەند دێڕێکدا:
)بێرناردماڵمود(لەساڵی1914یزایینیلەبنەماڵەیەكیجوولەكەیرووسیكەنیشتەجێی

شارینیۆیۆركببوون،لەدایكبووە.
هەوەڵینبەرهەمیئەمنووسەرە،رۆمانێكبووبەناو)مرۆڤیئاسایی(كەلەساڵی)1952(
لەچاپدراوئاوێتەیەكلەریالیزموفانتازیایخولقاندوسەرنجیزۆركەسیبۆبەرهەمەكەی

راكێشاند.
رۆمانەكانیدیكەیئەمنووسەرەبریتینلە:)یەكژیانینوێ(،)كارساز(،)وێنەگەلیفیدێلمەن

وكرێنشینەكان(.
ماڵمودبەیەكێكلەمامۆستاهەرەگەورەكانیكورتەچیرۆكیشلەئەژمارهاتووەوچەن
كۆچیرۆكیلێبەجێماوەكەبریتینلە:)بۆشكەیسیحرئاوی(،)نەفامەكانلەپێشەوەن(

و)كاڵویرامبڕاند(.
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ئەمنووسەرەبەرزەلەساڵی1986زایینیكۆچیدواییكردووە.

شایانیباسەچیرۆكی»كوڕەپیاوكوژەكەیمن«یەكێكلەچیرۆكەهەرەشیاووجوانەكانی
ئەمنووسەرەیەكەباسلەتەنیاییمرۆڤلەمجیهانەدەكاوهەروائاوڕلەقڵشێكیگەورە
بچووكیش پەیوەندییەكی لە تەنانەت كە دەداتەوە كەوتووە، كوڕان و باوكان نێوان كە

دەسەوسانن.
)كوڕە پیاوكوژەكەی من(

لەخەون باوكی راگرتووە. گوێی راڕاوەكە لە باوكی دەكا واهەست لەخەوهەڵدەستێ، كە
وخەیاڵەكانیداگوێیلێدەگرێت.گوێدەگرێكەلەخەوهەڵدەستێوبەشوێنپانتۆڵەكەیدا
دەگەرێت.پێاڵوەكانیلەپێناكات.گوێدەگرێكەبۆخواردنناچێبۆچێشتخانەوبەچاوی
خەواڵوولەبەرامبەرئاوێنەداواقدەمێنێتونزیكبەیەككاتژمێرلەئاودەستدادەنیشێ.
گوێدەگرێكتێبێکكەناتوانێبیخوێنێتهوه،تەنیاالپەڕەكانیهەڵدەداتەوە.گوێئێشەكەی،

تەنیایییەكەی،باوكەكەلەراڕاوراوەستاوە.كوڕەكەدەبیستێكەباوكیگوێیراگرتووە.
كوڕەنامۆكەمهیچمپێناڵێت.

دهرگادەكەمەوەوباوكمدەبینمكەلەراڕاووهستاوە.
-بۆچیلێرەداراوەستاوی؟بۆچیناچیبەالیئیشەكەت؟

-چونكاوەكجاران،لەزستانپشووەكەمگرتووەنەلەهاوین.
-بۆچیئەمپشووەگەندەڵەتئالەمراڕاوەبۆگەناویوتاریكەتێدەپەڕێنیوئاگاتلەهەر
جووڵەیەكیمنەوئەوشتەیكەناتوانیبیبینی،دەتەوێبەگومانتێبگەی؟بۆچیهەمیشە

شوێنمدەكەوی؟
باوكمدەچێبۆدیوەكەیخۆیودواماوەیەكیكورت،هەمیسانبەدزییەوەبۆراڕاوەكە

سەرەتاتكێدەكاوگوێرادەگرێ.
بڕێجاردەنگیكوڕەكەملەدیوەكەیدەبیستم،بەاڵملەگەڵمنداقسەناكاتونازانملە
نامەیەكمبۆ ژانێكیزۆرگرانە!رەنگەرۆژێ باوكێك كوێیەوبەچیسەرقاڵەوئەمەبۆ

بنووسێ،باوكیهێژا...
)هەری(،كوڕەئازیزەكەم،دهرگاملێبكەرەوە!كوڕەزیندانییەكەم!

ژنەكەمسەرلەبەیانیدەڕواتبۆالیكچەكەمكەچاوەڕێیچوارەمینمنداڵەكەیەتی.دایكبە
جێیكچچێشتسازدەكاوماڵخاوێندەكاولەهەرسێمنداڵیكچەكەیچاودێریدەكات.
كچەكەمتافیئاوسییەكیهەرەدژواریهەیەوفشاریخوێنیلەسەرەوەیەوزۆربەیكات
لەجێگاكەوتووە.بزیشكیبنەماڵەئەمپێشنیارەیداوە.ژنەكەمبۆتەواویرۆژرۆیشتووە
هاوینی كاتەیكە لەو نەكاهەریدەردێكیهەبێت. بۆماڵیكچەكەم.زۆرپەشۆكاوەكە
رابردوولەزانكۆدەرچووە،تەنیایە،تووڕەیەوخۆیلەخەیاڵەكانیدانووقمكردووە.ئەگەر
لەگەڵیبكەویتەئاخافتن،نیوەیوتەكانیهەراوهوریایە.تازەئەگەرواڵمبداتەوە.رۆژنامە
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دەخوێنێت،جگەرەدەکێشێولەژوورەكەیدەمێنێتەوە.یانهەندێجاردەچێبۆشەقام

تاكووپیاسەیەكبكات.
-پیاسەچۆنبووهەری؟

-پیاسەبوو.
ژنەكەمپێشنیاریكردووە»هەری«بچێبەشوێنكاروئیشێكدابگەڕێ.چەندجارچوو،

بەاڵمبەبوونیچەنپێشنیاریكار،قەبووڵینەكرد.
-وامەزاننكەنامەوێبچمەسەرئیشێ.حاڵمباشنییە.
-دەیباشە،بۆچیواهەستدەكەیكەباشنییت؟

-هەستدەكەمئیتر،دەزانمكەدەردێكمهەیە.
نەخۆشیكوڕەكەم؟بەپێویستینازانیبزیشكبتبینێ؟

تكایائیدیمنئاوابانگمەكەن؟هیچمنییە.هەرشتێكمهەبێت.نامەوێباسیلێبكەم...
ئەوكارەكەپێمخۆشبوو،دەسمنەكەوت.

ژنەكەمپێیدەڵێ:كەواتەئالەمدۆخەكارێكیتاوەكیبدۆزەرەوە.
دەسدەكابەقیژوهەرا:كاتێهەمووشتێكتاوەكییە،ئیدیبۆچیبەوشتەكەخۆی

تاوەكییە،دەبێشتێكیتاوەكیتریپێزیادكەم؟
تاوەكییە. گەندەڵەیش جیهانە ئەم تاوەكییە. شتێك هەموو كە دەزانم هەستم تەواوی بە
دەكرێ كوێدا لە كوا؟ بەاڵم نەبێت. تاوەكی دەمەوێ ناوێ. تاوەكیم كاری ئەمن وایە كە

بدۆزرێتەوە؟
باوكملەچێشتخانەگوێرادەگرێت.

كوڕەتاوەكییەكەیمن!
دایكمپێمدەڵێكەئەگەربچمبەشوێنئیشێكدا،حاڵمباشتردەبێ.دەڵێمنا،باشترنابم.
ئەممانگیدیسامبهرەدەبمبەبیستودووساڵە.دەرچوویزانكۆمودیارەكەبڕوانامەكەم
هیچدەردێكملێدەرمانناكات.شەوانەگوێلەهەواڵەكاندەگرم.رۆژبەرۆژهەواڵیشەڕم
و دەبارێ بۆمب تەلەفزیۆنەكە شاشەی بەسەر گەورەیە. وێرانكەرەی ماڵ شەڕێكی پێیە.
بڵیسەیئاگرهەرزۆرترهێرشدەبا.بڕێجاربەالیتەلەفزیۆنەكەدادادەمووكێمەوەوشەڕ

بەتەواویلەلهپیدەستمهەستدەكەم.چاوەڕوانمكەدەستمبمرێ.
كوڕەدەسمردووەكەیمن!

چاوەڕێئەوەمكەرۆژێناومبۆسەربازیبێتەوە.بەاڵمچونكهبۆمهیچبایەخێكینییە،بۆ
سەربازیناچم.بۆكهنەدایانهەركوێكەبتوانمدەچم.

لەمدۆخەكەكوڕەكەمبەسەریدەبا،ژنەكەمهەستبەمەترسیدەكا،بۆدەربازبوونلەم
مەترسییەدایەكەهەرسەرلەبەیانیلەماڵەوەدێتەدەرودەچێبۆماڵیكچەكەمكەسێ

كچەزاكانیچاودێریبكا.لەگەڵكوڕەكەملەماڵەوەدەمێنمەوە.بەاڵمهیچناڵێت.
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ژنەكەمبەكچەكەمدەڵێكەدەبێتەلەفونلەهەریبكەیوبیدوێنی.

ئەگەردەرفەتێرهخسا،تەلەفونیلێدەكەم،بەاڵملەبیرتمەبەكەمنلەونۆساڵبەتەمەنترم.
كاتێمنداڵبووزۆرمخۆشدەویست.بەاڵمئێستاهاوزمانیلەگەڵكەسێكەلەگەڵتهاودڵ

نییە،هەرەدژوارە.
پشووم حەفتەیە دوو بكات. بۆ تەلەفونی دەترسێ وابزانم لەسەرەوەیە. خوێنی فشاری
وەرگرتووە.منفرۆشەریتەمریمەزرینگەیپۆستم.بەبەرپرسیئیشەكەموتحاڵمباش
نییە.درۆمنهکردوئەویشوتیپشووبۆدەرمانیخۆتبگرە.وتمهێندەشنەخۆشنییم،
تەنیابەپشوویەكیكورتمپێویستە.بەاڵمبە)مۆبركمەن(یهاوڕێموتچونكهزۆردڵپەرۆشی

كوڕەكەمم،دەمەوێپشووبگرم.
لەمەڕخێزانەكەمهەیە،خوێن بەخۆمم تایبەت دڵەڕاوكی لیۆ،منیش -دەزانمچییدەڵی
هەڵدێنیتاكوودووكچگەورەبكەی،دوایییەكەیشیدیاریكراونییە.چیدەتوانینبكەین.
دەبێلەگەڵژیانداهەڵكەین،بۆچیهەرئەمشەویهەینیناییپووكێڕكایەكەین؟جێگایەكی

خۆشە.وەرەتۆزێبەخۆترابگە؟
بزانمهەینیلەچدۆخێكدام،چیدەقەومێ،جارێبەڵێنیتپێنادەم.

ئەگەدەتوانیبێی،زۆرباشە!ئەگەرتاقەتبێنی،تەواویئەمگرفتانەتێدەپەڕێ.ئەگەرپێت
خۆشبوووەرەبۆالمان.تەنانەتئەگەردیتئەوندەیشخۆشتلێنەهات،هەرسەردانێكمان
بكە!چونكهلەئاكامدالەفیكروخەیاڵنەجاتتدەبێ.لەمتەمەنەئەگەرزۆرخۆتتووشی

دڵەڕاوكێبكەی،بۆدڵتزیانیزۆرە.
دڵەڕاوكێیمنزۆرقۆڕە.ئەگەرخراپیلەخۆمبووایە،ئیدیدەمزانیچیمە.واتەدەڵێم
ئەگەروادەبوو،هیچنهێنییەكەمنەبوو.بەخۆممدەوتلیۆ،تۆپەیكەرەیەكیگەمژەیت.
ئەمهەمووەلەبیریئەمدووفلسەكەوەریدەگریمەبە.نیگەرانیبەسە.تائێستاكەبە
تەواویكزوكەنەفتیسازاوی،لەسەرپێیخۆتبووی.مەچۆنێوبیرەوەریكەخەریكە
شەستساڵپڕدەكەیوهیچكاتیشنابیبەگەنج.هەركەسگەیشتەپەنجاونۆساڵە
بەشەستیشدەگا،ناتوانیكاتكەلەگەڵدارادەكا،بیبەزێنی.بەاڵمپەشۆكاویبۆكەسێكی
دیكەقۆڕترینجۆریپەشێوییە.تازەئەگەرئەوكەسەنەیدەوێشتێكتپێبڵێتناتوانیلە
حاڵورۆژیتێبگەیت.بزانیچییەتی.ئەوكاتەیەكەئیدیتووشیدڵەڕاوكێدەبێ.نازانی

چۆنخۆترزگاركەیوتەواویئەمانەنیگەرانیتۆقورسدەكات.
-كەواتەلەهۆڵەكەچاوەرێتم.

هەریئەوندەنیگەرانیشەڕمەبە!
تكادەكەمئەوندەبەمنمەڵێنیگەرانیچیببموچینەبم.

هەریگیانمنخۆشمدەوێت.ئەوكاتەكەمێردمنداڵبووی،هەمووشەوكەدەهاتمەوەبۆ
ماڵ،فێرببوویكەبۆالیمنرابكەی.هەڵمدەگرتیوبەرزمدەكردیهەتابنمیچەكە.پێت
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خۆشبووبەدەسەچكۆلەكانتلەبنمیچەكەدەسبخشكێنی.

نامەوێئیترشتێلەمبابەتەوەببیستم.بەتایبەتلەمبوارەدا.نامەوێگوێلەهیچشتێ
بگرم.نامەوێشتێلەمەڕمنداڵیمەوەگوێملێبێت.

هەری،ئێمەهەروەكنامۆلەگەڵیەكژیاندەكەین.تەواویئەمشتانەكەدەڵێمبەهۆی
ئەوەیەكەمنرۆژەخۆشەكانمهەرلەزەینداماوە.ئەوكاتەیكەترسێكمنەبووكەپێت

بڵێمتۆمخۆشدەوێت.
هیچناڵێیت.

باهێلكەتبۆسازكەم.
هێلكەدوایینشتەكەلەمجیهانەدادەمەوێ.

كەواتەحەزلەچیدەكەی؟
كۆتەكەیلەبەركرد.كاڵوەكەیلەجالوێزەكەهەڵدەگرێوبەرەوشەقامرۆیشت.

هەریبەباڵتاوێكیدرێژوكاڵوێكیچرچۆڵیقاوەییلەالیئوتووبانی)ئوشن(پیاسەدەكا.
باوكبەشوێنیدادەڕۆیشتوكوڕخەریبوولەمكارەشێتدەبوو.

شەقامەپانوبرینەكەبەالیسەرەوەبەخێراییتێدەپەڕاند.زۆرلەمەپێش،لەتەنیشت
قەراخیشەقامهەرئەوجێگایەكەئێستاپاسكیلەیلێدەخوڕنوچیمەنتۆكراوەرێیئاژووتنی
هەسپبوو.چەندانەداریشبوونكەچڵەرەشەكانیئاسمانیبێهەتاویدەیانقڵشاند.
لەسەرپێچیشەقامی)ئیكی(نزیكبەوجێگایەكەدەتوانیبۆنیدوورگەی)كانی(ببیستی،
لەشەقامتێپەریوبەرەوماڵەوەڕۆیشت.ئەگەرچیزۆرتووڕەبوو،واینیشانداكەباوكی
لەكاتیتێپەڕینلەشەقامنەدیوە.باوكلەشەقامتێپەڕیوشوێنكوڕەكەیكەوتهەتا
دهرگایماڵەوە.بۆماڵەوەكەگەیشتزانیهەریلەنهۆمیدووهەمە.هەریلەژوورەكەی

بوو.دهرگایلەسەرخۆیبەستووە.سەرقاڵیئەوفیعلەپێشوانەیەتی.
باوكی،كلیلێكیبچووكیلەگیرفاندەرهێناوسندووقیپۆستیكردەوە.سێنامەیتێدا
بوو.رەنگەنامەیكوڕەكەیبەرێكەوتبۆئەویتێدابێت...باوكەئازیزەكەم!دەمەوێ
قسەیدڵیخۆمتبۆهەڵڕێژموپێتبڵێمبۆچیئاكامیمنئاوایلێهات..ئەمجۆرنامەی
تێدانەبوو.یەكێكلەنامەكانلەبنكەیئاسایشتیكارمەندەكانیپۆستبووكەخزاندییە
نێوگیرفانیكۆتەكەی.دوونامەیدیكەیتێدابووكەبۆهەریهاتبوون.یەكێكلەبنكەی
خزمەتیسەربازیبووو....نامەكەیهەتابەردهرگایدیویكوڕەكەیلەنهۆمیدووهەمبرد

ولەدهرگایداووهستا.
لەواڵمیبۆڵەبۆڵیكوڕەكەیكەمێكبەچاوەڕوانیوهستا.بەكوڕەكەیگوتنامەیەكلە
بنكەیخزمەتیسەربازیهاتووە.دەسگیرەكەیسووڕاندوچووەدیوەكە.كوڕەكەیبەچاوی

قونجاولەسەرتەختراكشابوو.
-بیخەسەرمێز!
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-هەریدەدەوێبۆتبكەمەوە؟

-نا،نامەوێتبیكەیتەوە،بیخەسەرمێز،دەزانمچیتێدایە.
-مەگەوهاڵمەكەیانتنەداوە؟

-بەمالمەسەبەیخۆمپەیوەندیهەیە.
باوكنامەكەیخستەسەرمێز.

نامەیدووهەمیكوڕەكەیلەگەڵخۆیبردبۆچێشتخانە.دهرگایپێوەداوكەمێكئاوینێو
كتریقواڵند.وایدەزانیدەتوانێنامەكەزووبخوێنێوبەكەمێچەسپهەمیسانبەوردی
سەرەكەیبلكێنێ.ئینجابڕوابۆنهۆمییەكەموزەرفەكەبخاتەنێوسنووقیپۆست.ژنەكەی
لەكاتیگەڕانەوەلەماڵیكچەكەیبەكلیلێككەپێیەتی،دهرگایسندووقیپۆستدەكاتەوە

ونامەكەهەڵدەگرێودەیبابۆهەری.
باوكینامەكەیخوێند.نامەیەكیكورتلەكچێكبوو.كچەكەنووسیبویهەریپترلەشەش
مانگەدووكتێبیلێوەرگرتووەوچونئەوكتێبانەزۆربۆیبەنرخە،داوایلێكردووەهەر
زووبیداتەوەولێیویستبووكەبەزووترینكاتئەمكارەبەئەنجامبگەیێنێتهەتاپێویست

نەبێجارێكیدیكەنامەیبۆبنووسێت.
لیۆخەریكیخوێندنینامەكەبووكەهەریهاتەنێوچێشتخانەوچاوەگوناحباروواق

ماوەكەیباوكیدی.نامەكەیلەدەسیڕفاند:
-دەبێبۆئەمهەمووسیخوڕییەكەبۆمنیدەكەیبتكوژم.

لیۆگەڕایەوەدواوە،لەپشتپەنجەرەبچووكەكەیچێشتخانەتەماشایحەوشهتاریكەكەی
ماڵەكەیانیدەكردووایهەستدەكردنەخۆشوناسازە.

لەسەری كە نامەكەی زەرفی دووهەم و نامە هەوەڵ خشكاند. نامەكە بە چاوێكی هەری
نووسرابوو،»نامەیشەخسی«لەتوپەتیكرد.

-ئەگەرجارێكیدیكەئەمكارەبكەی،بێگوماندەتكوژم.
-هەریخەریكیلەگەڵباوكتقسەدەكەی.شێتبوومئەوندەسیخووڕیمنتكرد.

لەماڵەوەچووەدەر.
لیۆچووەنێودیویكوڕەكەیوبەوردیهەمووكونجوقوژبنیدیوەكەگەڕا.كەشەوەكانی
مێزوجلەكانیگەڕاوهیچشتێكینائاساییتێدانەدۆزییەوە.لەسەرمێزینزیكپەنجەرە

كاغهزێكبووكەهەریشتێكیلەسەرنووسیبوو:
-ئیدیتیئازیز،بۆچیملیخۆتوردناكەی؟ئەگەرجارێكیدینامەمبۆبنێریبێگومان

دەتكوژم.
باوككاڵووكۆتەكەیهەڵدەگرێولەماڵەوەدێتەدەرێ.كەمێهەنگاوەكانیتوندكرد،
رایدەكردوئەوساهەنگاویهێواشكردەوەوتائەوەیكەلەوالیشەقامهەریدی،لە

دوورەوەبەشوێنیەوەبوو.
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تاشەقامیدوورگەی»كانی«بەشوێنیدارۆیشت.هەریدییكەسوارشەمەندەفەڕێبووكە
دەچووبۆدوورگە.دەبوایەلەرێیشەمەندەفەڕێكیدیكەدەوهستا.ویستیسوارسەیارەبێ

وشوێنشەمەندەفەركەوێت،بەاڵملەودەورووبەرەداهیچسەیارەیەكدیارنەبوو.
و بوو فیبورییە مانگی رۆیشت. بەو دوورگە تا و هات شەفەندەفهرێک دیكە خولی پانزە
دوورگەی)كانی(سەردونمداربوو.چەندسەیارەلەوبەرشەقامدیاربوون.لەشەقامتاقو
تراكەسێكیدەدی.بەرفیهەستدەكرد.نێوبەفرەكانهەنگاویدادەناوبەشوێنكوڕەكەی
دەگەڕا.پالژەخۆڵەمێشییەبێهەتاوەكەبەتاڵبوو.دوكانیسوسیسفرۆشیوكەلوپەلی
تیرەندازیودووشەكانبەتاڵبوو.ئۆقیانووسەكانزاییەكەوەكشینێكیلێاڵویشەپۆاڵویبوو
ودەنگیهاژوهوژیلێدەهات.خەریبوودەسیرەقدەبوو.بایەككەلەسەرئاودادەگوزەرا،
سەرمایەكیوەهایبەلەشوگیانیداكەلیۆیخستبووەلەرزەلەرز.شەپۆلەكانبەهێوڕی

بەشریخاندنێكیهێواشخۆیاندەگەیاندەقەراخێكیچۆڵ.
رێ لە دەگەرایەوە. و دەرۆیشت دەگەڕێت. سەرمایەدا و رەشەبا لەم كوڕەكەی شوێن بە
رۆیشتنبەرەوقەراخی»برایتۆن«زەالمێكیدیكەلەشەپۆلەكەفاوییەكانوێستابوو.لیۆ
بەپەلەلەپیلكانەكانیساحلچووەخواروهاتەسەرپیالژ.ئەوپیاوەیكەلەقەراخئاوی

خرۆشانوهستابوووئاوتاسەرپێاڵوەكانیدەگەیی،هەریبوو.
هەرینەدەجواڵ.لەئاوراوەستابوووچاویبڕیبووبەشەپۆلەكانزایییەكان.

-هەریدەترسم.پێمبڵێچكێشەیەكتهەیە؟كوڕەكەمبەباوكترەحمبكە.
هەریوەكئەوەكەلەگەڵخۆیقسەبكاتوتی:

-منلەدوونیادەترسم.لەمەترسیسەرڕێژیكردووم.
كوڕەكەهیچینەدەگوت.

رەشەبایەكیتوندكاڵویباوكیلەسەررفاندوهەتاپالژسووڕیدا.خەریكبووبیخاتەنێو
شەپۆڵەكانەوە،بەاڵمرەشەباكاڵوەكەیوەكچەرخێكلەراستەیزیخەتەڕەكانسووراند
وهێنایەوەبۆقەراخئاو.لیۆبەشوێنكاڵوەكەیرایكرد.بەمالووالداودواییبەالیئاو
رۆیشت.باكاڵوەكەیخستەبەرپێیوباوكهەڵیگرت.دەستیكردبەگریان.بەقامكە

تەزیوەكەیچاویسڕییەوەوچووبۆالیكوڕەكەیكەلەكەنارئاوەكەوێستابوو.
كوڕەكەممرۆڤێكیتەنیایە.لەزاتیخۆیداهەروابووە.هەمیشەتەنیادەمێنێت.

كوڕەكەمخۆیكردووەبەمرۆڤێكیتەنیاوبێكەس.
هەریگیان،منچیدەتوانمبڵێم،تەنیادەتوانمبڵێمكێئەمەیگوتووەژیانئاسانە؟لە
كێتبیستووە؟نەبۆمنئاسانە،نەبۆتۆ.ژیانهەروابووە.ئیدیچیدەتوانمبڵێم؟هیچ

وپووچە.دەبێلەگەڵژیانرابێیت.
پێیگوتهەریبگەرێوەبەرەوماڵ.ئێرەساردە.ئابەمجۆرەكەتۆنێوئاووهستاویبێ

گوماننەخۆشدەكەوی.
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هەریهەروابێهیچجووڵەیەكلەئاوراوەستابووودواماوەیەكیكورتباوكیبەجێی
هێشت.لەكاتیرۆیشتن،»با«كاڵوەكەیباوكیلەسەرالبردولەقەراخیئاوهەڵیسووڕاند.
باوكملەرێڕەوەكەگوێرادەگرێت.لەشەقامشوێنمدەكەوێ.یەكترلەقەراخئاودەبینین.

ئەوبەشوێنكاڵوەكەیرادەكا.
كوڕەكەمبەپێوەلەئۆقیانووسراوەستاوە.

ژێدەر:
ماهنامەادبیگردون،»پسرادمكشمن«،برناردماالمود،ترجمەیكیواننریمانی،شمارە

12،تهران:1371
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ژن  و مێردێكی نموونەیی

نەبیل عەودە*
له  عه ره بییه وه : سەنگەر زراری

خانەوادەیەكی نموونەی وەكو ژیانیخۆی ئێستا تا تێپەڕاندووە، ساڵی نەوەد عەبدولباری
بەختەوەربەسەربردووە،لەتەمەنیبیستساڵییەوەژنیهێناوە،ئێستاحەوتدەیەیتەواو
بەسەرژنهێنانەكەیداتێپەڕیوە،نەمرۆڤونەئەجندەگوێیانلێنەبووەكەهیچكێشەیەكی
بە دەوروبەریدا شارۆچكەكانی و شار لە خێزانەكەی تەنانەت هەبێت، خێزانەكەیدا لەگەڵ
سیفەتی»خێزانێكیچاكەكاریبێدەنگ«ناسراوەونموونەیپێدەهێنرێتەوە،ژیانیئەو
الساییان خەڵك تا دەهێنرێتەوە، بەختەوەر ماڵێكی نموونەی بە خێزانەكەی ژیانی لەگەڵ
بكەنەوە،هەمئەوكەسانەیكەتازەهاوسەرگیرییدەكەنوهەمئەوخێزانانەشكەژیانیان
پڕەلەناتەباییوكێشە،بەتایبەتیشهەمیشەژنەكانبەنانەوەیئاژاوەتۆمەتباردەكرێن،بە
هۆیزماندرێژیوكەمیباوەڕیان،وەكومەالیپایەبەرزیشارەكەدەڵێت،تەنانەتبێئەوەی
ئێمەهەیەكەدەڵێ:مێردهەمیشە لەشارەكەی نەنووسراو یاسایەكی بووبن. لێ گوێشی
بێت.. عەرەبی كۆمارێكی سەرۆك ئەوەی وەكو یەكالكەرەوەیە، قسەی خاوەنی و عاقڵە
قسەكانیمێردلەشارەكەیئێمەیەكالكەرەوەیە،تەنانەتئەگەرشێتیشبێتونەزانێدوو
رستەیماناداربەیەكەوەبنێت.خێزانەكەیعەبدولبارینموونەیەكیجیاوازەلەوان.بەاڵمئەی
نابەزێنێ، ئافرەتانیشارەكە،خێزانەكەیعەبدولباریرێزیخۆیدەزانێوسنووریخۆی
مێردەكەشیرێزیدەگرێوبەهایبۆدادەنێ،وەكوئەوەیخەزێنەیزێڕوگەوهەربێت!

مەالیشارلەهەموودانیشتنێكدادەڵێت:»خێزانەكەیعەبدولباریئەركەكانیماڵەكەیو
پێویستییەكانیهاوسەرەكەیدەزانێ،زۆربڵێیوقیڕەقیڕلەسەرپیاوەكەیناكات،جگەلە
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خۆشگوزەرانیمێردوماڵەكەیهیچشتێكیدیكەیبەالوەگرنگنییە،ئەمەلەروویعەقڵ

وئایینەوەنموونەیئافرەتێكیچاكەكاروتەواوە«.
شارەكەزۆرشتلەسەرعەبدولباریوهاوسەرەكەینازانن،نیوەیئەوەیلەسەریاندەگوترێت
بێبەڵگەیە،بەاڵمبەراستیپێویستبەبەڵگەوسەلماندنناكات،چونكەشتێكیوروژێنەری
ئافرەتە ئەو لەبارەی نموونەهەمووئەوشتەی بۆ بوروژێنێ، نییە،كەخەڵك تێدا ئەوتۆی
چاكەكارەوەدەزانرێت،ئەوەیەكەئەگەرگفتوگۆیلەگەڵكەسێكداكردوكەسەكەتووڕەی

كرد،تەنهائەوخوەیهەیەبەهێمنییەوەپێیدەڵێت:
-یەكجارپێتدەڵێم..ئاوابكەوئاوامەكە.

جگەلەمەنەزانراوەكەكەسێكیزماندرێژوئاژاوەگێڕوبەهاتوهاواربێتودەستلەكاروباری
ئافرەتەكانیشارەكەوماڵەكانیانەوەوەربدات.

بەڕاستیئەمەرستەبەناوبانگەكەیەتیكەبەكەمیدەبیسترێ،ئەویشبەهۆیئەوژیانە
گۆشەگیرییەیعەبدولباریوخێزانەكەیبەرێكوپێكیوخۆشەویستییەكیبێگرێوگۆڵەوە
تیایدادەژین،بەاڵمئەوزانیارییەكەمەیلەسەرئەوماڵەگۆشەگیرەبەختەوەرەهەیە،ئەوە
دەردەخاتكەلەگەڵگوتنیئەمرستەیەلەالیەنخێزانەكەیەوە،عەبدولباریبەشپرزەییەكی
ئاشكراوەهەڵدەبەزێتەوە،وەكوئەوەیمینیپێداتەقیبێتەوەوبیەوێرێگالەهەرناتەباییەك
بگرێ،كەرەنگەلەنێوانخێزانەكەیوئەوكەسەدروستبێتكەگوێبیستیرستەكەبووە،
پێلەسەرئەوەدادەگرێكەخێزانەكەیتەواولەسەرحەقەوبەراستیودروستینەبێ
هەڵسوكەوتناكات،خێزانەكەیئافرەتێكەوەكوهیچئافرەتێكیدیكەنییە،بۆیەعەبدولباری
دڵیئازاریدەداتئەگەرخێزانەكەیناچاربوورستەبەناوبانگەكەیدووبارەبكاتەوەوبەو

شێوەیەبڵێت:
»بۆجاریدووەمپێتاندەڵێم«.

هاوسەرێكەبێنەوبەردەنازانێ،ئارامگرتنەكەشیوەكوعەبدولباریدەڵێت:وەسفناكرێ،
ئەوەیبەقسەكانیشیرازینییە»خوایلەگەڵوباماڵەكەمانبەجێبێڵێ«.

»خودایەدەبێئەمەچجۆرەئافرەتێكبێت؟ئایابەڕاستیخوائەمئافرەتەیبەعەقڵو
دینێكیتەواووبێكەموكوڕیدروستكردووە؟«.عەبدولباریقسەكەیمەاللەپێداهەڵگوتنی
هاوسەرەكەیدەقۆزێتەوەودەڵێ:ئەیبۆچیخوائافرەتەكانیدیكەیبەوشێوەیەدروست

نەكردووەكەئەمسیفەتانەیئافرەتبۆهەمووپیاوێكوەكوخەونوان.
عەبدولباریبەهۆیخۆشەویستیزۆریبۆهاوسەرەكەیودڵپیسیلەسەرئەوەیدەنگی
نەبیسترێ،نایەوێباشترینئافرەتیشدووجارقسەیئەویانگوێلێببێتەوە،بەوكەسانە
بكاتەوە، دووبارە دووجار قسەكانی ئەگەر خۆمان لە »هاوار دەوروبەریدان لە كە دەڵێ
لەگوتنییەكەمجاریداقسەكانیجێبەجێبكرێن«.. پێویستەئەگەرئەمژنەقسەیكرد،
عەبدولباریئەمقسانەبەشێوازێكینامۆوسەیردەردەبڕێت،بەتایبەتیشئەگەرئافرەتەكەی
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بەزەقیلەسەرهەڵەبێتوهەڵەكانیهیچپاساوێكقبوڵنەكەن،عەبدولباریبۆپاراستنی
پەیوەندی كە لەوەی نییە دوودڵ خێزانەكەی، قسەی نەشكاندنی و خێزانەكەی كەرامەتی
خۆیلەگەڵنزیكترینكەسوكاریبپچڕێنێ،تەنانەتئەگەرخێزانەكەیلەسەرهەڵەشبێت.
وایلێهاتووەهەندێكبەگاڵتەوەدەڵێن»ئەمخۆشەویستییەیوالەپیاودەكاتكەوەكو
و زماندرێژی زوو هەر مەال، سەرزەنشتەكانی بەاڵم بێت«. خێزانەكەی پشتی سواری كەر

زیادەڕۆییەكانبێدەنگدەكات.
پارچە بەسەر كە گردێك لەسەر دەژین، شارەكە دەوروبەری لە خێزانەكەی و عەبدولباری
دەكات كار كێڵگەكەی لەناو رۆژئاوابوون تا بەیانییەوە لە عەبدولباری دەڕوانێ، زەویەكدا
چەند و مریشك هەندێ و دەیچێنێ و دەیكێڵێ دەكات.. بچووكەكەی كێڵگە چاودێری و
بەرخێكودووچێڵیهەیەتیایدابەخێویاندەكات..نایەوێلەوێبێتەدەرەوە،تەنهارۆژانی
دووشەمەبۆكڕینیهەندێشتوپێویستیماڵەكەیدێتەدەرەوەوخێزانەكەشیلەگەڵی
نەدەهات.باقیرۆژەكانیدینەیدەویستماڵوزەویەكەیبەجێبێڵێ،جگەلەوەدەیویست
بەژنومنداڵەكانییەوەپەیوەستبێوئاگایلێیانبێ،بەشێوەیەكیسەیربێدەنگدەبوو،
سەردانكەرانی لە یەكێك بۆ بەڕێزەكەی خێزانە كە راگرتبا قسانە لەو گوێی ئەگەر تەنها
كێڵگەكەیبیكردبان،تەنانەتئەگەركەسێكینزیكیشیانسەردانیكردبانهەروابوو.ئەم
قسەنەكردنەشیبۆئەوەبووبیروڕایلەخێزانەكەیجیاوازنەبێ،یانلەوفەرمانەیالنەدات

كەدەیگوت:
-یەكجارپێتدەڵێم..

هەمووئەوانەیخزمایەتیانلەگەڵعەبدولباریوخێزانەكەیهەبوو،یانئەوانەیبەمەبەستی
مامەڵەوبازرگانیسەردانیاندەكردن،هەستیانبەمەكردبوو،بەاڵمهەندێسەرچاوەیدڵنیا
نهێنییەكلەمكارەداهەبێ،مەالیگوندەكەدەڵێت:»لە نەكەرەوەگومانیئەوەیانهەیە
خەڵكگەڕێنباخەریكیكاریخۆیانبن،ئەمانەماڵێكیباشن،پەالمارینهێنییەكانیهیچ
ماڵێكمەدەن،خراپەكاریلەنێوانخەڵكیباشمەكەن«.بەاڵمشارەكەپڕەلەكێشەی
و زۆرە:چۆندەبێژن مایەیسەرسامییەكی هاوڕێكان، و مێردەكانوخزم و نێوانژن
مێردێكسێچارەگەسەدەبەسەرژیانیهاوسەرییانتێپەڕیبێوكەسگوێیلەكێشەیەك

یاندەنگەدەنگێكیاننەبووبێ؟!ئایائەمانەفریشتەن؟!
هیچكەسێكنەدەوێرائەمبابەتەلەگەڵعەبدولباریباسبكات،چونكەبەبیانوویئەوەی
دوور كەسانە لەو زوو هەر دەبوو، تووڕە لێی وەردەدات، ئەو تایبەتی ژیانی لە دەست
دەكەوتەوەكەئەوپرسیارانەیانلێیدەكرد،دەگوترێئەوژیانەباشەیئەوەكەوایكردووە
لەكێشەكاندووركەوێتەوەولەوەتەیژنیهێناوەبەنیمچەگۆشەگیریژیاندەگوزەرێنی.
بەاڵمقەدەرەكەهاتوئافرەتەكەبەپاكیودوورلەهەمووگوناهێكگەڕایەوەالیپەروەردگار،
سەرەڕایئەوەیژیانێكیخۆشیاندروستكردوئێستاشپیاوەكەبەدووگۆچاندەڕواولە
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رۆخیمردنە،»خوداهەندێكارئەنجامدەداتكەپەیوەندیبەبەندەكانییەوەنییە«.مەال

بڕیاریداكەكەسپرسیارلەبارەینهێنیخۆشییژیانیانەوەنەكات.
لەرۆژانیتازیەكەیدا،خەڵكەكەتێبینیئەوەیانكردكەپیرەعەبدولباریلەكاتێكداتەمەنی
لەنەودساڵتێپەڕیبوو،تەندروستیهاتەوەسەرخۆورەنگورووخساریكرایەوە،تەنانەت
پێشدەكەنیوتوانجیلەخێزانەكەیدەگرت،بەشێوەیەككەپێشتربەوجۆرەنەبینرابوو.ئایا
ئەمەبەهۆیشۆكیلەدەستدانیخێزانەكەیوایلێهاتووەوعەقڵیلەدەستداوە؟!یانبای
پیریبەیەكجاریبەسەریداهەڵیكردووەوئاگاییەكەینەماوە؟!بەڵكوشتێكیزۆرسەیرو
دەگمەنیشبووكەسەردانیخەڵكیدەكردوخەڵكیشیبانگهێشتدەكردكەسەردانیبكەن،
لەسفرەوخوانەكەیدابەهیچشێوەیەكرەزیلینەدەكرد،بەجۆرێككەپێشترلەسەردەمی
خێزانەكەیداكەسبەوشێوەیەینەدیبوو،منداڵەكانیلەجارانئازادتروبەختەوەرتربوون،
كارێكینامۆوجێگەیسەرنجبوو،تۆبڵێیخەمیدووریلەباشترینودڵسۆزترینخێزان،

بۆهاوسەروماڵومنداڵەكەی،لەكوێخۆیحەشاردابێ؟
پێدەچێت شڵەژاوە، زۆر تەندروستی عەبدولباری كە باڵوبووەوە ئەوە هەواڵی بەیانییەك
ماڵئاواییلەژیانبكات،مەالبەپەلەسەردانیكرد،ئەوەیلەخەیاڵدابووكەنهێنیئەو
بێدەنگی بە خێزانەكەی لەگەڵ تەواوی دەیەی حەوت چۆن كە تێبگات ئەوەش و گۆڕانە
وتەباییبردۆتەسەر،بەجۆرێككەهەمیشەوەكونموونەیخێزانێكیبەختەوەروژنو
مێردێكینموونەیینموونەیانپێدەهێنرایەوە،بەهیچجۆرێكهیچكێشەیەكیانلەنێواندا

نەبووە.
عەبدولباریبەزەحمەتهەناسەیدەدا،منداڵونەوەكانیلەدەوروبەریبوون،مەالپاش
ئەوەیساڵویكردوسورەتیفاتیحەیلەسەرخوێندوهیوایئەوەیخواستكەئاخیرخێر

بێت،لێیپرسی:
-هەمووشارەكەدەیانەوێبزاننكەچۆندەتوانرێپەیوەندییەكیهاوسەرگیریبۆماوەی
حەوتدەیەدروستبكەن،بەبێئەوەییەككێشەیانهەبێت،بەڵكوبەتەباییەكیتەواوكە
لەجیهانداهاوشێوەینییە؟!پێمانبڵیچۆنماڵیئەوخەڵكانەچاكبكەینكەهەمیشەلە

ملمالنێدانوتەنانەتهەندێجارلەسەریەكوشەكوشتنیلێدەكەوێتەوە؟!
هەناسەبڕكێ بە هەڵكێشا، قووڵی هەناسەیەكی بكات، قسە بتوانێ ئەوەی بۆ عەبدولباری
دەستیبەقسانكرد،لەنێوانهەناسەكانیداقسەكانیدەپچڕان،باسینهێنیئەوماڵو

خێزانەیكردكەوەكونموونەیبەختەوەریوتەباییچاویانلێدەكرا،گوتی:
-مامۆستایبەڕێزكارەكەئاسانە،ئەوكاتەیئێمەهاوسەرگیریمانكرد،ئۆتۆمبیڵنەبوو،بە
گالیسكەیەكئێمەیانهێناكەكەرێكلەدوایخۆیرادەكێشاینبۆماڵەوە،وەكودەزانی
رێگاكەسەختبوو،هەموویبەرزوماندووكەربوو،كەرەكەماندووبوووبەربووەوەسەر
بوو، بێسوود بەاڵم بێ، بەردەوام رۆیشتن لە ئەوەی بۆ بكەمەوە بەرزی هەوڵمدا زەوی،
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لەگالیسكەكەهاتەخوارەوەوگوێیكەرەكەیگرت،تەماشای خێزانەكەمئارامینەگرت،
چاوەكانیكردوگوتی:»یەكجارپێتدەڵێم:هەستەوبڕۆ«.چەندساتێكیپێنەچووكە
كەركەهەڵسایەوەوگالیسكەكەیبەرەوماڵراكێشا،تۆزێكرۆیشتودیسانكەوتەوە،دەمم
كردەوەتاهاواریلێبكەموهەڵیبسێنمەوە،كەچیخێزانەكەمبەدەستدەمیگرتمو
دەمیداخستم،دابەزیوگوێیكەرەكەیگرتوتەماشایچاویكرد،پێیگوت:«جاری
دووەمپێتدەڵێمهەستەوبجووڵێ«.وەكوجارییەكەم،كەرەكەهەستایەوەوبەگرانیو
ماندووییەكیئاشكراوەئێمەیبەرەوماڵەوەراكێشا،بەاڵمسەختیرێگا،دووبارەكەرەكەی
خستەوەسەرزەوی،وەكوجارییەكەمودووەم،بووكدابەزیوگوێیكەرەكەیگرت،
تەماشایچاوەكانیكردوپێیگوت:»بۆجاریسێیەمپێتدەڵێمونایكەمەچوارجار،
هەستەوبڕۆ«،چەندساتێكتێپەڕیوكەرەبەستەزمانەكەنەیتوانیبڕوا،بووكدەمانچەی
لەجانتاكەیدەرهێناوبێهیچپێشەكییەكچەندگولەیەكیلەسەریكەركەداوكوشتی،
بۆیەمنلەوكاتەوەناچارمنەكردووەبەهیچكەسێكبڵێتبۆجاریدووەمپێتدەڵێم،

جارییەكەمبەسە!!.

* نەبیل عەودە- نووسەر و رەخنەگر و چیرۆكنووسێكی فەڵەستینییە.
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نووسین سەرئێشەیە

                                  غەمگین بۆڵی

مۆڵەتیناوێبنووسم!ئەوەیالیمنشیاوینووسینبێددانپیانانەبەگومانەكانیئەو
كوتكی بە من كەوا دەكەم، ئەوە بەیانی ئێستایشەوە لە داگیركردووە، ناخمی جنۆكەی

گومانەكانمئاسنیئەندێشەساردوسڕەكانمدەكوتمەوە.
سەرمدێشێت!دەبێتدەستلەنووسینهەڵبگرم...!
تابلۆیتابووتێكدەكێشموخۆمیدەخەمەناوییەوە...!

دەستبەنووسیندەكەمەوە!تاكوبزانمدەتوانمدژیمەرگزیاتربژیم،بۆئەوەیبژیمیان
دەبێملكەچبم،یانیشدەبێبجەنگم!كەوایەئەستكوردمبشكێتكەلەپێناویژینبوونم
بنووسم،ئاخرئەوانەیكەوالەئەمڕۆلێرەرێینووسینەوەخۆشبەختیژیانبەدەستدەهێنن
نەتهڕەماشیش،وەلێ نەنووسەرمونەشاعیرو ناشێتنووسەریراستەقینەبن،من ،
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نووسینهەمیشەسەرئێشەبووەبۆم،هەملەكاتینووسینوهەمیشلەپرۆسەیباڵوبوونەی
نووسینەكاندا.نووسینهەمیشەبەسەرئێشەییمنكۆتاییپێهاتووە،وەلێهێندەیشبە
بڵێی تۆ بەجێهێشتووە. جێگەكەیدا لەناو بەتەنها خێزانەكەم ئێستا پەیوەستم نووسینەوە
ئەویشپەییبەوەنەبردبێتكەنووسینملەئەوخۆشتردەوێت؟سەیرە!ئاخرمنخۆمبە
چییەوەسەرقاڵكردووە؟نازانمئەمنووسینەدەلوێـتبۆباڵوكردنەوە!هەردەنووسمودەست
لەنووسینهەڵناگرم،ئەگەرچینووسینەكانملەهەندێكباڵوكراوەداچەشنیشتیقۆڕقۆڕ

سەیردەكرێن،كەواتەدۆزیمەوەمندەشێتشاعیرێكیقۆڕیشبم!
شاعیرێكیقۆڕم.

+ها ها ها...!

قۆڕیهەرئەوەنییەنووسینەكانمگوونكبن،قۆڕیزۆرجارلەدەستدانیبوونیگوونخۆیەتی.
هەرچەندەئەوەیششتێكیقۆڕەكەدەینووسم،وەلێمنكارمبەچۆنیەتیقۆڕبوونەوەنییە.

دووبارەیدەكەمەوە،منشاعیرێكیقۆڕم...!
تاكوئێستایشهیچنووسەرێكیسینگپان،لەسەرینەنووسیوم،كەواتەشاعیرێكیقۆڕم!

 + ها ها ها...! 

تاكوئێستایشهیچپلەیەكیشیعریمبەدەستنەهێناوە،كەواتەشاعیرێكیقۆڕم!

 + ها ها ها...!

تەنانەتجگەلەزمانیكوردیهیچزمانێكیترنازانم،كەواتەهەوم...شتەقۆڕەكە!

+ ها ها ها ...

رۆماننووسی و شاعیر گەورەترین و كورد ئەدیبی یەكەمین چییە؟ نازانم ئەزموونە ئەوەی
گەورەیكوردوباشترینالووتەنانەتوشەیپیرۆزیومەزنترینیشدەكپیرۆزیئەوانەبێت
كەدڵیانبەووشانەوەخۆشە،كەواتەئەمجارەیەكەمینوگەورەترینوباشترینوپیرۆزو

بەرزوئەوجۆرەوشانەپیرۆزتانبێتومنئەووشانەمناوێت،كەواتەهەوم...!

+ ها ها ها ...
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هیچزڕەرەخنەگرێكمدەعوەتنەكردووە!

هیچدیمانەیەكمبەخۆملەگەڵخۆمنەكردووە!
هیچنووسینێكمبەخۆملەسەرخۆمنەنووسیوە!

هیچ...!
كەواتەهەوم.

+ ها ها ها ...

چیترئاواپێمەكەنە!هاهاها...!ئەمجارەئاوابەشێوازیفەردەسوفەكانپێبكەنە!هی
هیهی...؟

ئیمانینووسینیمندابكات،منیشبەستایشەكوفرەكانسەری لە ناناسم!كوفر كەسیان
ناكەمنووسینەكانمبەوشێوەیە نابەمەبنهەورەوە.چاوەڕێیئەوە نییە( داهێنانیان)كە
باڵوبكرێنەوە،منەتیشمبەوەنییەلێرەولەوێبڵێن:)ئەوسەگبابەشاعیرێكیگوونكەو
گووشیوەهاووەهایە(،خۆئەگەربڕیاربێتتڕەماشێكیخراپبم،بەهەرچیقونكەشاعیر
وكۆلكەنووسەریكوردییهەیە،ناتواننبمكەنەئەوەیكەلەبوونیمندابوونینییە.ئەو
بەزمەیشیناوێت،چۆنكەریئاقڵبەئارامیدەزەڕێت،ئەگەرچیلەوپەڕیدوورەپەرێزیشدا

بێت.
سەرمبەقەبریباوكم،كەنەشمردووە!منهەردەمەوێتسەرمبهێشێنم،تۆبڵێیبەمنیوە

شەوەچیمداوەلەنووسین؟!
لەخوارەوەدەنگیشووڕەیئاویبەلوعەدێت،ڕەنگەباوكمبێت.ڕەنگەهاتبێتلەحەوشە

خۆیبسمیلبكات.ئاخرهاوینەكەیخۆشەوپێشكەومێكەیشیكەمە.
پەردەیپەنجەرەكەالدەدەم،ئەهاخۆیەتیئاوبەگەڵوگوونیدادەكات.كەواتەباوكیشم

پیاوێكیقۆڕە!

 + هی هی هی ...! 

- ها هه هه ...

دواینیوخولەك...
سێبەرێكبۆپێشەوەدەڕوات،نازانمكێیە؟تەنهاباوكمدیارەچەشنیدارێكیپاییزیی
ڕووتبەگەاڵوڕەقوالوازودۆڵەدرێژ،لەبەرئەوتارمایییەیكەوتۆتەسەرجەستەیلە

پیاوێكیئەڤگانستانیدەچێت.
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پەردەكەدادەدەمەوەودەگەڕێمەوەسەرسەرئێشییەكەم،دەشێتمەرگیمنیپێوە
نییە، مردنم ترسی جارێ چۆن بخوات! مەرگم سەری نووسین دەترسم بێت! پەیوەست
پێاڵوەكانمهێشتانبەكەڵكیپیاسەدێن!گومانلەمردنناكەم،هەركەمردیشمپێاڵوەكانم
بخەنەگۆڕمەوە،لەوێشداپیاسەدەكەم!سەفەردەكەم!گوودەكەم!سێكسدەكەم!خۆمقۆڕ

دەكەم!دیسانلەوێشدادەنووسم:)ئاااااااینووسینمێردەگەورە.(!
نووسینەكانمبەتەتەریتراویلكەیەكیزەغەلدەنێرمەوە،لەوێشدارەخنەدەگرم،دەموچاو
وقەپۆزمبەبێویستیخۆمناشیریندەبێتوناوەكەیشمپیسوبۆگەنی!ئەوەشەقامی

رۆشنبیریكوردییە!.كەواتەقۆڕە!
+ سەركەوێت قۆڕی ...؟

ناشێتگۆرەكەمتەسكبێت،هەیگووبەگۆڕم،خۆمنهێشتابڕیارنییەبمرم،ناترسم
لەژیان،چۆنهەمووگرفتێكچارەیخۆیهەیە،وەلێمردنتاكەگرفتەچارەینییە،دڵم
بەوەیشخۆشەكەمەرگواستەوئەوشتەقۆڕانەناناسێت!كەواتەدیسانگەیشتینەوەسەر

بەزمەكەمان:قۆڕەقۆڕ!

+چیتردرێژدادڕیمەكە،زۆرگوتنلەنووسینداجۆرەمەرگێكیترینووسەرەقۆڕەكانە.

- ئای مردن مێردەگەوورەی مرۆڤەكان!
بەیانیدرەنگلەخەوخەبەرمبۆوە،الملێكمڕەقبووبوو،پێموابێتدوودەماریحیزم
سفڕ، كاتژمێر ئەمرۆ خۆشە! حەیرانیش زۆرگوتن زۆرجار بەهەرحاڵ سەریەك. بوونە چوو
تاقەتی بداتەمن،دەشێتئەویش یاداشتەكانی بێتاقەتدەفتەریڕۆژی بڕیارەكیسەڵێكی
بۆ بێتاقەت، ئاخركیسەڵێكی دەتاسێنێت، داڵغەكانم دیمەنە ئەم بژیت! زیاتر لەوە نەبێت
دەبێتتاقەتیژیانینەبێت؟!دەشێتزۆرژیابێت!دەبێتتەمەنیچەندبێتوچەندیشی
مابێت؟ئاخۆدەبێتبۆچیوەكمنخۆیبەوژیانەبۆگەنەوەشۆڕنەكاتەوە؟كەیفیخۆیەتی
مردنیكەسبەكەسیاساغناكرێت.خۆشییەكەیلەوەدایەنەكەسدەناسێتونەكەسیش
دەتوانێتبچێتەالیوقاوەیەكیلەگەڵدابخواتەوە.دەزانیمردنتاكەشتەلەیاساكانیخۆی

النادات.كەواتەخۆیەتی...!
بەمبەیانییەدرەنگەكۆخەكۆخمە!دڵنیامقسەیەكیقۆڕبەربۆڕیهەناسەمیگرتووە،
وریابنقسەیەكیقۆڕلەقوڕگمدەردەپەڕێت!تكایەوریابە!دیساندەیڵێمەوە:وریابنقسەیەكی
قۆڕبەربۆریهەناسەكانمیگرتووە،بەهەرحاڵمننازانمچییە؟كەواتەهەرخۆیەتی...!

ددانپیادەنێمكەهەموونووسینێكسەرئێشەیەكیبەدواوەیە،وەلێكە)تا(ینووسین
دەمگرێتئاوەزمبێسەروشوێندەبێت!ئیدیمەگیرانییەكانمبەوشەدەستپێدەكەن،
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مێردە ئەو سکپڕم! باوكم قەبری بە سكپڕنیم؟! دەڵێت كێ نییمە! سگپڕیش ئەگەرچی
گەورەیەیناوناخم،سکیپڕكردوومە!ئەوەتەناهێڵێترۆژانكارێكبكەموشەوانیشبنووم،
هەمیشەكاتەكانملێدەدزێت.ئەومێردەگەورەیەشەوانتاكوبەریبەیانیلەگەڵمجووت
ئەو دەمگۆڕێت، كۆنتڕۆڵیحەزیخۆی بە دەكات، قەدەرەكانم بە گەمە رۆژانیش دەبێت،
ملەستوورەیناخمقەتناخەوێت!ناچێتەسەفەر!ئاوناخواتەوە!ناچێتەئەدەبخانە!چووزانم
چەندینجاردوعاملێیكردووە،وەككەربتۆپێت.ئەرێبیرمكەوتەوەكەرێكیدراوسێمان

هاوینانقەسەڵیپێخڕدەكەنەوەوهاوینانیشبەڕەاڵیدەكەن.
بۆكورەكەم. باوكێكیباش نە بۆخێزانەكەم، باشم نەهاوسەرێكی ئەوەكەیحاڵە؟من
بیرەوەرییم پایتەختی هەمیشە بكەم، ژووان لەگەڵی قووڵی بە ناخەوە لە هەمیشە دەبێت
لەالیئەوەوەداگیركراوە،هێندەپەیوەستیكردوومبەجیهانیخۆیەوە،ئەمجیهانەیترملە
بیرچۆتەوە!تەنانەتچەندرۆژێكلەمەوبەرچوومەئەدەبخانەلەبریئەوەیقایشیكابۆكەم
بكەمەوە،سێقۆپچەیقەمیسەكەمكردەوە.منهەمیشەلەناخمدالەجەنگێكیسەختدام
وهەمیشەیشدۆڕاوم.ئائەوەیەحاڵەكەمە!كەیئەوەحاڵەنەتوانملەگەڵمرۆڤبوونیخۆشم
هەڵبەكەم!وەلێخەتایخۆشمەكەهەمووپێنووسەكانمفڕێنادەمەناوكوونیئەدەبخانەوە
وكتێبەكانمنابەخشمەكتێبخانەبێكتێبەكەیشاروكۆمپیوتەرەكەیشمنافرۆشموژمارە
تەلەفۆنەكانوئیمێڵەكانیشڕەشناكەمەوە،ئاخرزەندەقمچووەسیاسەتلەبریئەدەب

دەستەمۆمبكات.
دەشێتهەنگینێ)گا(یبەگوونانیشنەناسمەوە.كەواتەپێیناوێت،هەوم!شتەقۆڕەكە.

+ هی هی هی ...!

حاڵەكەمە ئەوە كردووم، خەریكی بەخۆیەوە و دەكەمەوە شتێك لە بیر دەكەم هەست
مێردەگەورە،تڕحێولەخۆم،كەپێلەقەیەكلەوزەمەنەنادەم!تڕحێولەباوكودایكمكەبۆ
خۆشیخۆیانمنیانهێنایەدونیاوە!ئاخرمنبۆچیهەمە؟!بەڕاستیمنبەاڵیەكیگەورەم
بەملیدونیاوەم!هێندەدەستوپێسپیمتاقەتمنییەبژیم!هیالكبوومهێندەیبحەسێمەوە!
تاقەتمنییەبنووم،ئەوكیسەڵەیشدەیەوێتگرەوەیژیانیبەمنتەواوبكات،كەمن:خۆم

ژیانیخۆمپێتەواونابێت!.چەندقۆڕە...؟
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كاستۆر یادیس 

یەكێك لەو هزرڤانە ده گمه نانه ی كە فەلسەفە و شیكردنەوەی 
دەروونی ئاوێتەی یەكتری دەكەن

هاشم ساڵح

له  عه ره بییه وه : تاهیر عوسمان 
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كاستۆریادیسبەیەكێكلەوهزرڤانەژمارەكەمانەدادەنرێكەفەلسەفەوشیكردنەوەیدەروو
نیانبەیەكەوەكۆكردۆتەوە.بەواتایەكیترئەوبەیەكئاستبیرلەكۆمەڵگاوتاكدەكاتەوە.
بۆنموونەوەكوماركسیوئایدیۆلۆژیەكانتاكودەروونەقەڵەكەیپشتگوێناخا.وە
بەمجۆرەپێناسەیفەلسەفەدەكا,فەلسەفەواتەلێپرسراویەتیسەرجەككێشەوئاریشەكانی
سەردەمەكەتلەرێگایهزرەوەلەئەستۆبگری.چونكەهزرراستیرووداوەكانیدەوروبەریان
بۆخەڵكرووندەكاتەوە.وەلەكاتیرەشەباوناخۆشیەكانداوئەودەمەیكەبینایینامێنێ
وخەڵكدووچاریحەپەساندەبێ,رێگایانبۆرۆشندەكاتەوە.هزرڤانەگەورەكانیا
فەیلەسوفەكانئەوچرایانەنكەبەدرێژاییسەردەمورۆژگارەكاندەدرەوشێنەوە.ئەوچرا
رووناكانەشلەسوكراتوئەفالتونوئەرستۆوەدەستپێدەكەنتادەگاتەكاستۆریادیس
خۆیوبەتێپەڕبوونبەهەریەكلەدیكارتوكانتوهیگلونیتشەوفرۆیدودەیانیتر.
كاستۆریادیسلەوەاڵمیپرسیارێكداكەلەبارەیرەوتەفیكریەكەیەوەلێیدەكرێ.دەلێ:من
هەرلەبچووكیمەوەشەیدایفرۆیدبووم.وەهەرلەسەرەتاوەلەوەبەئاگابوومكەپێویستە
الیەنیدەروونیورەگەزییتاكلەبەرچاوبگیرێ.نەوەكهەرتەنهاالیەنەكۆمەاڵیەتیو
رەهەندی لەسەر بوونم سوور بەاڵم دەدەن. ئەنجامی ماركسیەكان هەروەك ئابووریەكەی,
بە بوو كاریگەریم بەهۆی , بوو تر بەهێز زۆر كە یەتی كۆمەاڵ الیەنی یا یەتی كۆمەاڵ
ماركسیەتەوەتاساڵی1960.پاشئەوەكەوتمەشیكردنەوەیدەروونیخۆم.دوایئەوەش
لەالیخۆمەوەبوومەشیكەرەوەیەكیدەروونی.هەرلەوساتەوەشمەحاڵبوووەكوماركسیەك
بمێنمەوە.چونكەوامبۆدەركەوتكەفەلسەفەیماركسكەموكوڕیەكیگەورەوزۆریتێدایە.
ئەویشفەرامۆشكردنیتاكیەتیمرۆڤوناخەسایكۆلۆژیەكەیەتیوتەنهاجەختكردنیەتی
لەسەرژیانیكۆمەاڵیەتی,هەروەكئەوەیخەڵكمێگەلبنوهیچهەستوسۆزیكیاننەبێ.
دامەزراندنی – كەبە الیەنەی ئەو بۆ ماركسە كردنی فەرامۆش مەترسیدارتر لەوان پاشان
بە گرینگی تەنها ماركس نموونە بۆ دادەنرێ. – مێژوویی یەتی- كۆمەاڵ واقیعی خەیاڵی
لێكۆڵینەوەیژێرخانیماددیوئابووریدەدا.وەخەیاڵیاخەیاڵیكۆمەاڵیەتیفەرامۆش
دەكا,وپێیوایەتەنهارەنگدانەوەیەكیروكەشیژێرخانەكانە.ئەمەشهەڵەیەكیترسناكە.
چونكەئەووێنەیەیكەكۆمەڵگالەقۆناغێكلەقۆناغەكانیمێژوولەبارەیخۆیەوەپێكیدە
هێنێ.گرینگیوكاریگەریلەفاكتەرەماددیەكانكەمترنییە.چونكەبیركردنەوەیكۆمەاڵ
یەتیكەلەبیروباوەڕوخەیاڵپێكدێت,مەسەلەیەكیتەواوبنەڕەتیە,هەمووكۆمەڵگایەكیش
تێڕوانینیگشتیبۆجیهانوبوونهەیە.كەناكرێبەهیچشێوەیەكپشتگوێبخرێ.
لەوانەشەئەوتێڕوانینانەشێوازێكیئاینییافەلسەفییاخودئەفسانەییلەخۆبگرن.بەاڵم
نزیك لەرەخنەكانیجانپۆلسارتەر لێرە لەماركسیەت یادیس ئایارەخنەكەیكاستۆر
نابێتەوە؟چونكەسارتەریشداوایپێكهاتنەوەینێوانوجودیەتوماركسیەتدەكاوگلەیی
ئەوەلەماركسیەتدەكاكەخودیتاكوفاكتەرەدەروونیەكانیفەرامۆشكردوە.لەبارەی
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چوومەتەوە.بەاڵم سارتەردا بەبەرهەمەكانی كەم زۆر من دەڵێ: یادیس كاستۆر ئەمەشەوە
هەروەكوئەركێككتێبەبەناوبانگەكەیمخۆێندۆتەوەبەناویرەخنەگرتنلەعەقلیجەدەلی.
كەهەرگیزباوەڕمپێینەبووە.وەنەمتوانیوەكتێبەكەیلەبارەیفلۆبێربخوێنمەوەبەناوی
)گێڵەكەیبنەماڵە(.چونكەسارتەرلەراستیداهیچلەبارەیتیۆریفرۆیدەوەتێنەگەیشتووە.
لەسەر دەروونی شیكردنەوەی كە دەكا سەرەكی چەمكێكی لە گلەیی ئەو نموونە بۆ
دامەزراوە,مەبەستمچەمكینەست.ناهۆشیارییە.وەكورەخنەگرتنێكیشلەفرۆیددەڵێ:ئەو
هۆشیاریەچییەكەگوێبەخودنادا؟ئەمەشپرسیارێكیزۆرنەفامانەیەچونكەلە
سروشتینەستدائەوەیەكەئاگایلەخودبێ.زاراوەینەستویائەزموونینائاگایی.
ئەگەربمانەوێ.بێگومانئەزموونەوهەقیقەتیخودیتاكوكۆمەڵگاومێژووگەواهیلەسەر
دەدەن.بەاڵمبەرێزسارتەرنایبینێ.واتەئەوشتێكنابینێشایانیباسبێ.بائێستاشبۆ
تەنهاچركەیەكسەیریئەورەهەندەپێكهێنەرودروستكەرەیكۆمەڵگاومێژووبكەین.ئایا
ئەورەهەندەكامەیە؟ئەویشتوانایكۆمەڵگامرۆییەكانەلەسەرپێكهێنانیخەیاڵەتایبەتیەكەی
لەهەریەكێكلەقۆناغەكاندا.واتەبیروباوەڕوبۆچوونەكانیوتێڕوانینەدیاریكراوەكانیبۆ
جیهان.كەلەئەوانیترجیایدەكاتەوە.جیهانیئەغریقیكۆنبۆنموونەدیدێكیدیاریكراوی
لەبارەیجیهانەوەهەبوو,كەلەسەیژیاتامردولەناوچوو.جیهانیعیبرانی–مەسیحی
دیدوخەیاڵێكیدیاریكراویپێكدەهێنا,كەلەسەریژیاتاقۆناغیهاتنیچەرخەتازەكان,
واتەئەودیدەیەكەئاینیجولەكە-مەسیحیگوزارشتیلێدەكا,دوایئەوەدیدیرۆشنگەری
جیهانی هووتیە. ال ئاینی نا فەلسەفی وانینێكی تێڕ كە گرتەوە. جێگای نوێ عیلمانی
سەرمایەداریئێستاشدیدێكیدیاریكراولەسەرجیهانپێكدەهێنێ.كەمتمانەلەسەربەكار
بردنێكیبێكۆتاییوفراوانبوونیبەرهەمهێناندەكاوتائەمرۆشهەرلەسەریدەژی.
ئەوە وەربگرم, زیاتر غەرائیزی و ماددی چێژی بێ زیاتر بردنم بەكار رێژەی چەند واتە
ئامانجەكانیبوونمپتردەپێكم.یاخودهەرئەوەیەكەخەڵكلەكۆمەڵگاسەرمایەداریەكان
بۆیدەچن.تێبینیشدەكەینكەوائەوروپایتازەكولتوورییۆنانورۆمانوعیبرانیەكانو
عەرەبوئەوانیتریانبەكارهێناوە,بۆئەوەیدیدەخەیاڵیەكەیخۆیانیپێدروستبكەن
ولەسەریبژین.بێگومانئەوانهەمووئەوتوخمانەیانبەیەكەشێالوەوكواڵندوەوتواندۆتەوە
تاشێوازێكیتازەیلێدەربچێكەتەواولەوتوخمانەجیاوازە,ئەگەربەتەنیاوەریانبگرین.
واتەهیچشتێكنایەتەناوكۆمەڵگاوەئەگەربەتەواویهەرسنەكرێوقبوڵنەكرێ,ئەگەر
ناتەنهادەوترێتەوەوفڕێدەدرێ.هیچشتێكیشناچێتەنێودەروونیتاكەوەئەگەربەهەمان
شێوەهەرسنەكرێوقبوڵنەكرێ.لێرەشداتێبینیبەیەكچوونوهاوسەنگینێوانئالیەتی
تاكوئالیەتیكۆمەڵگادەكەینلەهەرسكردنوقبوڵكردندا.كارەساتیماركسلەوەدابوو
كەهەرگیزلەورۆڵەنەدەگەیشتكەبۆچوونەخەیاڵیەكانیافاكتەرەدەروونیەكانلەپێش
رۆڵی لە ,هەرگیز بووە رووت عەقالنیەتێكی ماركس واتە دەیگێڕن. كۆمەڵگادا كەوتنی
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ئەفسانەیخەیاڵیوبیروباوەڕەمیسالیەكان,لەژیانیكۆمەڵگاكانومیللەتاندانەگەیشتووە.
ئەمەششێوازیداتەكاندنووەالنانیتیۆریماركسیەبۆمەسەلەیئاین.بەمەشیەكێكلە
رەهەندەبنەڕەتیەكانیمرۆڤایەتیدەسڕێتەوە.بۆئەوەیتەنهاجەختلەسەریەكرەهەندبكا
ئەویشرەهەندیماددی–ئابووریە.هەرلەبەرئەوەشماركسیەتشكستیهێنا,بەاڵمئایا
؟ هەڵدەسەنگێنێ فرۆید و ماركس لە هەریەك گرینگی چۆن كۆتاییدا لە یادیس كاستۆر
لەوەاڵمیئەوپرسیارەشدادەڵێ.ماركسهزرڤانێكیگەورەیەئەوەشهەقیقەتە.وێنەكەشی
هەمیشەلەپاڵ20هزرڤانیتریوەكوتوكفیل.مۆنتیسكۆ,هوبز.ئەفالتون.سوكرات.تدلە
میحرابیهزردابەهەڵواسراویدەمێنێتەوە:.ئێمەدووشتلەماركسفێربووینیەكەمیان
جەختكردنەلەسەرگرینگیژینگەیكۆمەاڵیەتیبۆتاكیمرۆڤ.وەبایەخیئەوژینگەیەی
كەتیایدالەدایكبووەبۆپێكهێنانیكەسایەتیەكەی.پاشاندابڕانلەگەڵهەربۆچوونێكی
بوەستێ. لەسەریەوە یا بدا باز دا واقیع بەسەر میسالیانەدا یاخود یاگەوهەری تاكڕەوانە
هەرچەندەئەودابڕانەلەالیماركسخۆیتێكەڵەواتەئاڵۆزەورووننییە.لەگەڵئەوەشدا
سەیری یەكگرتوو یەكەیەكی وەكو چۆن كردووین فێری كە دەگەڕێتەوە بۆ چاكەیەی ئەو
كۆمەڵگابكەین.دووەمیانئەوەیەماركسبیریلەتوخمەكاراكانیناوكۆمەڵگاكردۆتەوەكە
دەكرێبگۆڕدرێوبەرەوباشترببردرێ.واتەبەرهەمهێنانیكااڵماددیەپێویستەكانیژیان
وئامرازەكانیئەوبەرهەمهێنانەورۆڵیچینیكرێكارتیایدا.بەاڵمسەبارەتبەفرۆیدمەسەلەكە
الیئەوزۆرجیاوازەوئەوەیكەلەهزرەكەیئەوداالدەبرێشێوازیبەتریركیكەسایەتیەكەیەتی.
وەبەوالبردنەشەوەهزریفرۆیدسەبارەتبەئێمەهەربەراستودروستدەمێنێتەوە,بەاڵم
پێویستەزۆرلەوەدوورتربڕۆینكەئەوبۆیرۆیشتوەوهەرئەوەشەكەهەوڵدەدەموەكو
كەسیخۆمئەنجامیبدەم.ئێستاشبابزانینپەیوەندیلەنێوانشیكردنەوەیدەروونیو
فەلسەفەداچییە.یاخودشیكردنەوەیدەروونیچیپێشكەشفەلسەفەكردوە؟كاستۆر
یادیسلەوتارێكیبەناوباگدالەمبارەیەوەدەڵێ:شیكردنەوەیدەروونیسێهەقیقەتیپێش
كەشكردووینكەئەوانەن.یەكەمشیكردنەوەیدەروونیلەسەرئاستیئەنتۆلۆژیشێوازێكمان
نیشاندەداكەفەلسەفەیئاساییپێینازانێ.چونكەشیكردنەوەیدەروونیەكەبۆیەكەمجار
قواڵییدەروونیمرۆڤمانبۆئاشكرادەكا.دووەمیانشیكردنەوەیدەروونیناچارماندەكا
مرۆڤتەنهاوەكوبوونەوەرێكیعەقالنینەبینین.بەڵكوبزانینكەبوونەوەرێكیئەخالقیشە.
كەوا ئەوەیە سێیەمیشیان هەڵچووش. تەنانەت عەقالنی نا خەیاالتی وێنەو لە پڕە واتە
شیكردنەوەیدەروونیهەڵسوكەوتەكانیمرۆڤمانبۆرۆشندەكاتەوەبەهەموودەرەنجامەكانیەوە.
بەشێوەیەككەپێشترنموونەینەبووبێ.ئەویشلەرێگایهەڵدانەوەیناخیئەوكیشوەرە
تاریكەخۆی.چونكەلەرێگایئەوكیشوەرەوەدەزانینلەبەرچیمرۆڤبەوشێوەیەهەڵس
وكەوتدەكا..هەرچیفەلسەفەیراستەقینەیامەزنە.كاستۆریادیسبەمجۆرەپێناسەی
بڕوا. فراوانتر ئاسۆیەكی بەرەو تا دەكاتەوە ئەوە بۆ رێگا فەلسەفەیەیەكە ئەو دەكا.كە
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لەبەرچی؟چونكەهەمووفەلسەفەیەكیگەورەبەسروشتیخۆیبۆئەوەدەچێلەناوەخۆی
داخراوبێوخۆیواببینێكەهەقیقەتێكیرەهایەیاخودشیكردنەوەیەكیكۆتاییجیهانو
كۆمەڵگاومێژووە.هەرلێرەشدامەترسیدۆگماییەتوئۆسۆڵیەتیداخراودەردەكەوێ.بۆیە
كاستۆریادیسداوادەكابەسەركولتووریفەلسەفیبااڵدەستدابازبدەین.كەمەبەستی
هەروەك نانێ. فەلسەفەدا مردنی بە دان هەرگیز بەاڵم رۆژئاواییە. – ئەغریقی كولتووری
هەندێكئێستابۆیدەچن.چونكەفەلسەفەنامرێبەڵكوبەبەردەوامیتازەدەبێتەوە.بۆ
نموونەكولتووریفەلسەفیئەغریقی–رۆژئاواییلەوەتەیئەفالتونوئەرستۆوەبەردەوامە
تارۆژگاریكانتوهیگلكەبێگومانكولتوورێكیمەزنەوەهەرگیزنابێبەمانایوشەكەگیان
لەدەستبدا.بەاڵمپێویستەبەسەیاندابازبدەینچونكەژیانناوەستێ.كاستۆریادیسدرێژە
بەوتەكانیدەداودەڵێمنهەرلەسەرەتاوەزۆرسەرسامیفەلسەفەبووم.واتەلەوكاتەوەی
كەتەمەنم13سااڵنبووەوەلەبەرئەوەیكەمنبەرەچەلەكئەغریقیممنداڵیملەئەسینا
بەسەربردوە.مۆڵەتیكتێبفرۆشتنمبۆئەوەبەكارهێنادووبەرگیگەورەیمێژوویفەلسەفەبكڕم
ولەماوەیەكیكەمدابینخوێنمەوە.بەمجۆرەئەفالتونوكانتوئەرستۆوهوسریلوهیگلوماكس
فیبەروبەزنجیرەویەكلەدواییەكناسیسەرەرایماركسبێگومان.هەرلەوكاتەوەشبەبەردەوامی
كتێبەكانیفەلسەفەدەخوێنمەوەوەئەوەیكولتووریفەلسەفینەخوێنێتەوەرۆشنبیرنییە.وەلە
ساڵی1949هاتمەپاریستاخۆمبۆتێزیدكتۆرالەسەرفەلسەفەئامادەبكەمبابەتەكەشیئەوەبوو
كەواهەمووسیستەمێكیفەلسەفیپێویستەلەدواقۆناغدابەتەنگژەوكێشەیزۆرئاڵۆزكۆتایی
بێت.وەناكرێچارەسەلربكرێتەنهالەرێگایسیستەمێكیفەلسەفیتازەیدیكەوەنەبێلەدەوروبەری
ساڵی1960یشلەماركسرزگاربووموسیستەمەفەلسەفەیەكەیمرەتكردەوە.واتەئەوكاتەی
خەریكیدارشتنیتێورەكەمبووملەسەرپێكهاتەیخەیاڵییكۆمەڵگا.گومانیشیتێدانییەكەوا
بەاڵم تر. بووموەكوهزرڤانەكانی ئەوروپیدا یۆنانی– فەلسەفی كاریگەریكولتووری ژێر لە من
سەرسامیمبەئەرستۆزۆرزیاتربووچونكەئەرستۆبەمانایەكلەماناكاندوایرۆشنگەریهاتبوو.
بەمەشحاڵەتەمێژووییەكەیزۆرلەحاڵەتیئێمەدەكابەڵكوئەرستۆهەرتەنهادوایرۆشنگەری
نەهاتبووبەڵكودوایئەورەتكردنەیەتوندوسەختەشپەیداببوو.كەبۆرۆشنگەریكرا.ئەیورەت
كە كردبوو سازی مرۆڤایەتی مێژووی سەرتاپای فەیلەسوفی گەیورەترین ترسناكەش كردنەوەیە
مەبەستمئەفالتۆنیمامۆستایئەرستۆیە.چونكەئەفالتونبووكەفەلسەفەیالهوتیداڕشت,واتە
تیۆریمیسالیدژبەعەقالنیەتیرۆشنگەری.واتەئەوتیۆریمیسالیەكانیداڕشتكەبەسەرزەوی
واقیعدادەكەونودەگەنەكەشكەاڵنیئاسمان.پاشانئەرستۆوەكوكاردانەوەیەكیئەوپەیدابوو.
بەاڵمبێگومانقوتابیئەوبوووەناكرێلەقوتابیبگەیبەبێئەوەیلەومامۆستایەحاڵیبیكە

ئەرستۆیقوتابیلەدژیهەڵگەرایەوە.

سەرچاوە:
رۆژنامەی الشرق االوسطژمارەیرۆژی2007-10-2.
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منخۆم،پێشانوئێستاشلەوباوەڕەدامولەدواڕۆژیشداهەرلەسەریدەمێنمەوەكەئەوەی
بەرێكخراوەنێودەوڵەتییەكانناودەبرێن،پێموایەلەوەپترنینكەرێگایەكبنلەوهەزار
بەهەزاررێگایانەیكەجیهانیپێشكەوتوودەیانگرنەبەربۆدزیكردنلەجیهانیدواكەوتوو.
لێیان،بۆ ناپارێزێت-ئێمەسەرەتادەستبەپاڕانەوەدەكەین بەڕاستی-یاساپیاویگێل
ئەوەیبەئەنداملەرێكخراوێكداوەرمانبگرن،بەمەشئەوانسەركەوتنێكیرەمزیبەدەست
دێنن.ئەوجائابوونەیئەندامبوونماندەدەینوبەوەشسەركەوتنێكیداراییبەدەستدێنن.
بۆ رێگە كە بڕیارانەی ئەو دەركردنی بۆ دەهێنرێن بەكار رێكخراوانە ئەو هەر لەدواییشدا
سوپاكانیانخۆشدەكاترامانبماڵنوراستەوخۆ،لەژێرناویجیاجیایوەكهێزیهاوبەش
بكەن، داگیرمان نێودەوڵەتی، هێنانەجێیشەرعیەتی دەگاتە تا و... ئاشتی پاراستنی و

بەوەشسەركەوتنیسەربازیانبۆدێتەجێ.
خاوەنبەختیهەرەگەورەشئەوكەسانەنكەلەناوئەمجۆرەرێكخراوانەداكاردەكەن،
چونكەكاركەمەودەستكەوتیشزۆر.ئاهەنگیپێشوازی،ئاهەنگیبەڕێكردن،ئاهەنگیهاتنی
فەرمانبەرێكیتازەوئاهەنگیبەڕێكردنییەكێكیكۆن،ئاهەنگەكانیبەئەنداموەرگرتنیواڵتێك
وهیدەركردنیواڵتێكیدیكە،ئاهەنگیدووبارەبەئەنداموەرگرتنەوەیواڵتەدەركراوەكە،
بوونە ئاهەنگی و ئەفریقیانشین یەكەمین لەالیەن سەرۆكایەتی پۆستی وەرگرتنی ئاهەنگی

عه بدواڵ عادل
له  عه ره بییه وه :   
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سەرۆكییەكەمكەسیئاسیایی،ئاهەنگیبوونەسەرۆكییەكەمژنوئاهەنگیماتەمینیی
مردنییەكەمینسەرۆكیرێكخراوەكە،ئاهەنگیئاهەنگەكانیسەركەوتنیپڕۆژەیەكیدیاركراو
وئاهەنگیلەبیركردنیسەرنەكەوتنیپڕۆژەیەكیدیكە.ئاهەنگەسەوزەكانیهاوڕێیانیژینگەو
ئاهەنگەشینەكانیهاوڕێیدەریاوئاهەنگیسپیلەپێناوئاشتیدا...بێگومانئانگیسووریش

لەبەرخاتریئەندامەعەرەبەكان.
ئەوەندەیخۆدەرخەرانبەخۆشهیستنیسرووشتوئاشتیلەیەكێكلەوئاهەنگانەدامەی
هەڵدەقۆڕێنن،زۆرلەوەپترەكەباپیرانمانلەشاری)یەسریب(،لەورۆژەدیارەیكەئایەتی
حەرامكردنیمەیتێداهاتەخوارێ،هەڵیانرشت.ئەوكەسەیكەفێریئەوكەشوهەوایەی
ناوئەوئاهەنگانەنەبووبێلەوانەیەپێیخۆشبن،بەاڵمئەگەرلەتاكەرۆژێكدالەسێیانیاندا

ئامادەبیتئەوەخۆیلەخۆیدادۆزەخێكە.
بەاڵمئەوەئەمریكایە!..لەبیرتە...خەونیئەمریكایی..؟

بەباكگراوندێكیئااڵیپڕلەئەستێرەگەشەكانی.
بەوچەنەگەتایبەتەیسوپەرمانهەیەتی.

بەوخۆشییەیكەلەدەموچاویهەمووبەشداربوواندادەیبینینلەبەرنامەكەیدكتۆر)فیل(
دا.

یەكەم لەگەڵ پاشانیش دەڵێین، وا هەموومان گەورەیە. شەیتانی ئەمە مەڵێ پێم تكایە
داوەتنامەدادەچینەسەردانی.

داوەتنامەكەیئەمجارەزۆرلەهەویاوسەلیقەسەیرەكانیمندووربوو،كەمنهەمیشەحەزم
لەوەبووەبەوكەسانەپێبكەنمكەدەیانەوێژنەكیدیكەبەدزیەوەبێنن.ئەوكۆنگرەیەی
كەلەویالیەتەیەكگرتووەكاندادەبەسترا،كۆنگرەیەكیزانستییپاكبوووهیچگومانێكی
سیاسیتێدانەبوو،یانئەوهاخەریكبووخۆمیپێقایلبكەم.شاندلەهەمووشوێنێكیئەم
جیهانەوەهاتبوون.پێكەنینیبێتام،زرینگەیپێكدادانیبەرداخان،ئەوشاگردانەیكەشتی
وایاندەگێڕاهەرلێیتێناگەیچییەوزۆرییلەخۆتدەكەیبۆئەوەییەكسەریەكێكیانی
لێقووتبدەی،پێشئەوەیخانەخوێئەمریكاییەكەتپێتبڵێ:ئەمەماسیسەلەموونە
كەناوهەناویدەرهێنراوەودەنكەتووێكیبەروونیزەیتوونبرژاویلەجێدانراوە،ئەوجا
بەناوێكیلەسەركێشی)ئەكسالسیسۆنستراوبەری(دەتخرۆشێنێوتۆشبەتەواویبڕواوە
سەریخۆتیبۆدەلەقێنیكەگوایەزۆربەقووڵیتێیگەیشتووی.همممممم.....چەندلەمێژە
تامیمنەكردووە..!دەزانیلە)ئەرابیا(لەهەمووجەمێكدازۆریتلێدەكرێكەگۆشتیحوشتر

بخۆی..!ئەویشسەریدەلەقێنێكەتێتدەگاتوهاوسۆزیشتە.
ژەهراویەدا كەشوهەوا لەو ئەگەر دەستەواژەیە ئەم دەبزووێ(، )خوێن دەڵێن میسریەكان
نەبێ،تێیناگەی.ئەمشاندەمبینیولەسمێڵەبابڕەكانیانەوەزانیمكەعارەبیخۆمانن.
یەكترمانناسیودەركەوتشاندەكەعێراقین.شاندیعێراقیانیەكسەرلەدوایداگیركردندا
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واڵتەی ئەو دان. سام( )مام واڵتی لە كە دیاربوون بەختیار هەندێكیان ئەمریكان..! لە
و دیاربوون توند و توڕە دیكەش ئەوانی و رزگاركردن بەعسییەكانی بتە بەندەیی لە كە
هیوایاندەخواستكەكەڕكێكیلەوەی)دوگمەكەداگرەوبڕۆبەهەشتێ(یانلەبەردابووایە.

)فەیسەڵ(لەمجۆرەیدووەمیانبوو.
گەلێكی عێراق گەلی دەزانرێ وەك بوو. خۆش پێ زۆر عێراقیەكانم برادەرە هاوڕێیەتیی
لە بەرخێك سەروپێی یان )پاچە( لە جەمێك تەواوە. ناسكی هەست و پێشكەوتنخواز
دەبینی هەر دەبن. بەكارهێنان چەك فێری ساڵیدا شەش تەمەنی لە دەخۆن. بەیانیاندا
گاڵتەی ئەوە گوایە بەوەی دەدات بەدیواردا سەری و گرتووە ئەویدیكەی بەرۆكی یەكێك
لەگەڵدادەكا...گەمەیەگەمە..تد!لەورەفتارانەیكەبەبنەماینەرمیورێزلێنانیدادەنێن،
بەاڵمخۆشییراستەقینەئەوكاتەدەبێكەالیەنەركابەرەكاندەستدەكەنەپیلەكەلەسەر
الیەنیئەرێنیونەرێنییبوونیئەمریكییەكانلەناوعێراقدا.نزیكەیهەموونیوكاتژمێرێك
نزیك كە ئاستەی ئەو دەگەیشتە هەندێكدا لەالی مشتومڕە. ئەو گێژاوی ناو دەكەوتینەوە
دەبۆوەلەوەیخۆیباوێتەناوكۆشی)سیئایئەی(یەوە،ئەوەندەبە)ئەحمەدچەلەبی(
داهەڵدەگوت..!لەالیئەویدیكەدانزیكدەبووبكەوێتەناوباوەشی)گوانتانامۆ(وەئەوەندە

زۆریبە)بنالدن(داهەڵدەگوت..
لەیەكێكلەشەوەتاریكەكاندانانیئێوارەمانلەگەڵجێگریئەمینداریگشتییرێكخراوەكە
دەستی مێزەكە سەر دانیشتووانی بەخێرهێنانی بە سەرەتا كە خوارد )كریستینا( خاتوو
بەقسانكردوپرسیاریرووداوەكانیلێكردن...تاگەیشتە)فەیسەڵ(وپرسیاریواڵتەكەی

لێكردوئەویشگوتی:عێراقیم.
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نوێیسیاسەتدا لەمێژووی لەسەررەوشێككە بینەوبەردەیەك ئامادەبووانكەوتینە هەموو
زۆرترینگفتوگۆهەڵدەگرێت،ئەویش)بەرهەڵستكارییعێراق(یە.بنەچەكەی،پێكهاتەكەی،
بۆ هەیە سوودێكی هیچ ئایا كێن؟ بە سەر سیمبوڵەكانی، پاڵەوانەكانی، بوونی، دروست
عێراقووادەكاتداگیركەرزوولێیبچێتەدەرێ،یانشەرعیەتیبەداگیركەرداوەلەبەر
ئەوەیشارەزاییسیاسیینییە..؟ئایاهەماننائومێدییەكانیجیهادیئەفغانییەكاندووبارە
دەكاتەوەیاندەبێتەئەزموونیسەربەستییەكینوێكەلەسەرزەمینەیەكیبتەورۆنراوە..؟
بێگومانفەیسەڵوحەیدەرلەسەرهیچشتێكرێكنەدەكەوتن،چونكەحەیدەرمكوڕبوولەسەر
بەزاندوویەتی؟ ئەوەی لێرەدافەیسەڵدەپرسێ:كێیە بەزێندراوە، بەرگرییە ئەو ئەوەیكە
كە دەدات ئەوانەش و ئێران بە جنێو فەیسەڵ ئەوجا ئێرانە. دەڵێ: وەاڵمدا لە حەیدەر
تێیداپەروەردەكراون!حەیدەرتووڕەدەبێوگفتوگۆیەكەوردەوردەلەگەڵبەرزبوونەوەی
ریتمەكەیدا،لەئینگلیزییەوەدەگۆڕێبۆعارەبیكەجنێودانپێیخۆشترە.هەمووئەوانەش
كەلەسەرمێزەكەدانروولەخانەخوێدەكەن،ئەویشبەنیەتێكیپاكەوەهەوڵدەدارووی

گفتوگۆیەكەوەربگێڕێ.
بەشێوەیەكیدیپلۆماسیانەوگرژییەوەوبەئەندامانیشاندیعێراقییگوت:)ئەوالەدواییدا
توانیتانلەكۆنگرەنێودەوڵەتییەكاندابەبێرێگریبەشداربن(.لەبەرئەوەیفەیسەڵ،وەكو
هاوواڵتییەكانیخۆی،هەستناسكە،بۆیەپاشماوەیخواردنەكەیسڕیەوەكەناوەكەیلەسەر

كێشی)ئەكسالسیسۆنستراوبەری(ەونۆرەیهەڵمەتیعێراقیانەدەستیپێكرد.
لەسەرەتاداكەوتەجنێودانبەباوكیوهۆزەكەی،هەرچەندەلەسەرخاڵێكرژدبووكە
لێیدڵنیایەكچیباوكیخۆینیە)بیژیە(.پاشانهاتەسەرمێژوویئەمریكاورێگرەكانی
وكاوبۆیولەناوبەرانیهیندییەسوورەكانوكەوتەجنێودانیان...!سێیەمینیشجنێوەكانی
رووەوسەرۆكەكانیئەمریكاكردوخراپەكارییەكانیانییەكیەكژماردن...بەجنێودانەگەلی
ئەمریكاییكەلەكۆمەڵێكنێرەمووكوهاوڕەگەزبازیمێیینەپێكهاتووە...پاشانجنێوی
بەسوپایئەمریكایپیسوپالنەپیسترەكانیدابۆكۆنترۆڵكردنینیشتمانیعارەبان.

بە)لەشفرۆش( وخانەخوێیەكەمانی هێنا رێكخەرەكانی و كۆنگرە بەجنێودانە كۆتاییشی
ناوزەدكرد...

هەڵێنانی لچ زۆربەمان هەرچەندە ئاوێك( دڵۆپە بووینە بەرگەكانماندا )لەناو دەڵێن وەكو
خۆیبەكریستینانەشاردەوەوسەرسامیخۆیبەئازایەتیفەیسەڵنیشانداكەئەوەیئێمە

دەمانویستئەوگوتی،هەرچەندەبەتەواویشدیپلۆماسیانەنەبوو.
)كریستینا(لەشوێنیخۆیدامتبوووبەدەنگێكینزمەوەهەردەیگوتەوە)منلەشفرۆشم...

ئایخودایە(...)پێیگوتملەشفرۆش(...
فەیسەڵ_دوایئەوەیكەشوهەوایەكەكارەبائاساگڕیگرت_دەستەسڕەبەخواردنەكەی
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كە مابوونەوە خواردنانە ئەو پاشماوەی دەستەسڕەكەدا لەناو بێگومان دادا. بەدەموچاوی

ناوەكەیلەسەركێشی)ئەكسالسیسۆنستراوبەری(یە...
سەردانەكانیشەوانەمزۆرپێناخۆشە...ئەومیوانەرەزاقوڕسانەشمحەزلێنییەكەلە
كاتژمێرسێیدواینیوەشەولەدەرگایژوورەكەمدەدەن.ركملەفەیسەڵیشەكەدەبینمبە

دەستەجلێكیرێكوپێكەوەداوایگفتوگۆملەوكاتەدرەنگەلەگەڵدادەكات...
چ تووشی سەركێشەكەیان سەرۆكە و ئەمریكا سوپای و گێالنە ئەو نازانی تۆ )كاكە -

ئازارێكیانكردین(..
-)دڵگرانمەبەبرام،منزۆرباشلەوەدەگەمكەتۆكردت...شەوێكیشاد(...

دیاربووفەیسەڵنەیدەویستتێبگاتوسووربوولەسەرئەوەیپێاڵوەكانیلەبەردەرگالەپێ
بكاتەوەوبەزۆریبێتەژوورێ.دەستیكردەباسكردنیپەیوەندیەكانیلەگەڵئەمریكاوچۆن
هێرشیانكردەسەرعێراقوخۆیشیلەگەڵئەمریكاییەكاندابوولەهوتێلەكانیبەغدادپێش
داگیركردنی.مێریدیانفەڵەستینوعەشتارشیراتۆنوئینتەررەشید...تێنەگەیشتمبۆچی
عێراقییەكانرشتنلەسەربیردۆزی)ئەلسافی-دانۆن(لەناونانیهوتێلەكانینوبۆچیناوێكی
عارەبیدەخزێنرێتەپێشیانپاشنیشانەبازرگانییەبیانییەكەی...)فوتەیم(هەر)فوتەیم(
ە...قەتنەگوتراوەفوتەیم\تۆیۆتا...كەسیشداوایئەوەیلێنەكردووە...لەوانەیەتۆشیبا\

ئەلعەرەبییەكەمكەسبووبێئەودەستپێشخەریەیكردبێت...
-)كەوایەبۆناچیتەالیوداوایلێبوردنیلێبكەیلەوشێوازەت...نەكلەناوەرۆكەكەی..؟

-)ئەوخۆیئێستالەژوورەكەیمنە...(
-)چی...؟؟؟(

-)هەرلەبەرئەوەشهاتوومەتەالتبۆئەوەیببیەشاهێدلەسەرمارەكردنی،هەردوای
تەواوبوونیئاهەنگەكەخۆیهاتەالملەژوورەكەموداوایپەیوەندییلێكردم،منیشپێمگوت

كەمنهیچپەیوەندیەكیناشەرعیناكەم...(
-)ئەدیئەولەشفرۆشنییە..!(

-)دەمتداخە...كێوایپێگوتی....(
بەڕاستیكەسناتوانێلەعێراقیوئەمریكیانبگات.گەنجێكمانلەشاندیواڵتیقەتەرهێنا
وئەویشزۆریپێخۆشبووكەمارەبڕینەكەیئەنجامدا،منوحەیدەریشكەالیەنیمانەوەی
ئەمریكابوو،شایەدیماندا.فەیسەڵدەستیكریستینایگرتوبردیەژوورەكەیخۆیلە
هوتێلەكەداوتاكۆتاییكۆنگرەشنەمانبینییەوە،هەرچەندەزۆرجارانكریستیناماندەبینی
كەسۆراییروومەتەكانیگۆڕابوووگۆڕانێكیزۆریشبەسەرهەنگاونانەكانیداهاتبوون،زۆرم
دڵپێیدەسووتاچونكەدەمزانیكەلەجەمیبەیانیانیدا)پاچە(دەخواتوبەچەقۆیانیش

یاریدەكات...بەاڵمئەوقایلبوو...زۆریشقایل...قایلیتاسەرئێسكان.
هەرجارەیكەبەرنامەیەكیگفتوگۆلەسەرشاشەیئەلجەزیرەیانموستەقیلەیانگفتوگۆی
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ئەمڕۆلەنێوانعێراقیوئەمریكیەكدادەبینم..بەدەستخۆمنییەپێكەنینمدێت.بینەران
چاوەڕێیجەنگێكدەكەنكەلەنێوانئەودووالیەنەدادوایبەرنامەكەبەرپابێت،ناشزانن
ئەوەیكەبەڕاستی)رەنگە(رووبداتچییە!بەتایبەتیشئەگەرالیەنیئەمریكایینوێنەرێكی
مێیینەیئەوفیدراڵییەگەلەبێت.بەاڵممنتائەمڕۆكەشلێكدانەوەیەكیلۆجیكیمبۆرووداوی
ئەوشەوەنەدۆزیوەتەوە...ئایابەكەسایەتییەكەیسەرسامبوویانبەلەشوالرەكەی؟ئایا
لەناودەروونیخۆیداهەستیبەگوناهێكدەكرد؟یانخۆیبەهەرزەكاردەهاتەبەرچاو؟یان

هەرتەنیائەمریكاییەكیدیكەیەكەدەیەوێشتێكیدیكەینوێتاقیبكاتەوە؟
ئەدیكابرا..؟ئایائەوەحەزێكیكاتیمانە؟ئایالەكاتیگەڕانەوەیداتەاڵقیدەدا؟یاندەبێ

ئێستاكەبابیفەلووجەیییبۆئامادەبكات؟
یانهەمووئەوانەبۆیەروویاندا،چونكەبەناوزەدكردنیبە)لەشفرۆش(هەستیورووژاند..؟

سەرچاوە:
كتێبی)حكایاالمسیار(لەنووسینی:عبداللهعادلشویخ.چ2010:1.
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ئەگەر ژیان یاری بێت .... ئەمە چیرۆكەكانییەتی

چیرۆكی مرۆڤایەتی واقیعین، كەسە ڕاستەقینەكان لە 
سەرانسەری جیهاندا دەگێڕێتەوە

بەشیسێیەم

له  عه ره بییه وه : د. په خشان سابیر

)شیریكارتەرسكۆت(،مامۆستایزانكۆونووسەریئەمكتێبەیهكەزۆرترینفرۆشیلە
سەرانسەریجیهانداهەیە))ئەگەرژیانیاریبێتئەوائەمانەیاساكانییەتی((،ئهمکتێبه
کارلهسهرپێشخستنیخودیمرۆڤدهکالهڕێگهیکورتهچیرۆکوبهسهرهاتیڕاستهقینه.
ئەمکتێبهلەالیەن)كتێبخانەیجریر(وەرگێڕدراوەتەسەرزمانیعەرەبیلەساڵی)2006(

چاپییەكەمیكراوە.

تێبینی: 
لەبەرگرنگیئەمبەرهەمەحەزمكردخوێنەریكوردبەزمانیكوردیبیخوێنێتهوهوئاگاداری
چیرۆکی ڕووداو کۆمهڵێک کتێبه ئهم ههیه. خوێنهری دنیادا لهتهواوی که بێت کتێبێک

ڕاستهقینهن،لێرهوهبهشێوهیزنجیرهباڵودهبێتهوه.
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كاك فێجای جویل
هیند

ئەوكارەچاكانەیكەئەمڕۆبۆبرایاخوشكێكئەنجامیدەدەیت،ڕۆژێكلەڕۆژاندێتەوە
ڕێت،ئەمەبازنەیمرۆییە.))ڕۆبەرتئاالن((

كاك)فێجایجویل(هەمیشەبەدرەوشاوەییودەرفەتەسۆزدارییەجوانەكانیسەرسامی
دەكردم،شانازییمبەوكاتانەدەكردكەلەگەڵیدابەیاریكردنوئەسپسواریبەسەردەبرد،

هەمووكاتئەوهەمووبایەخپێدانەیئەومالخۆشبوو.
وەكومنداڵێكبوولەبەسۆزیدا،ئەوبەسۆزییەیكەدەمێكبووهەستمپێكردبوو،لەگەلێك
لەوئەزموونانەیبەیەكمانیدەبەستەوە،بەدیمدەكردولەهەمووئەوكاتژمێرەزۆرانەی
هەموو تاقیكردنەوەیەكە ژیان وابوو باوەڕی دەكرد، ژیانمان واتای تاوتوێی بەیەكەوە كە
ساتێكهانیفێربووندەدات،عاشقیهەمووشتێكیسادەوئاساییبوو،لەگەڵئەوەشدا
هەندێجاركاریوایئەنجامدەداكەلەسەرویكاریئاسایی،سااڵنڕۆیشتنوبێئەوەی
تێبینیئەوەبكەم،خۆملەقۆناغیهەرزەكاریدۆزییەوە،لەهاوینییەكێلەساڵەكانداكاك
)جویل(بانگیكردم،تالەگەڵیداگەشتێكبۆنێوسەربازگەیەكیتایبەتبكەین،سەرەتا
كەمێكدوودڵبووم،چونكەیەكێلەپێنجخوشكوبراكانمنەیتوانیئامادەبێت،بەسۆزەوە
قەناعەتیپێهێنام،كەئەمەهەڵسوكەوتێكیڕاستەوپێویستەبەمشێوەیەئەنجامیبدەم،

كاتێبڕیارمدالەگەڵیدابچم،هیچبیرۆكەیەكمنەبوولەبارەیئەوەیچیچاوەڕێمدەكات.
خۆیدابووەپاڵكۆمەڵەیەكلەچاالكوانان،ئەوانەیهەوڵیدووبارەداڕشتنەوەیكۆمەڵگایان
ناوچەی لە بوو )بیشومبیر( ناوی باڵوبوو، تێدا نەزانی كە گوندانەی لەو یەكێ لە دەدا،

چپەیگیانەكانبریتییەلەونامانهییەكسەرڕێبازیژیانماندەگۆڕن،ئەمنامانەبەزۆر
ڕێگاپێماندەگەن،هەندێجارڕوونوهەندێجاریترشاراوەن،لەوانەیەئەوكەسانەی
زیاترلێمانەوەنزیكن،پشتگیریئەوكردارانەماننەكەنكەدڵماندەخەنەگۆرانیوتن،
لەگەڵئەوەشدادەبێهەریەكلەئێمەبەرەوئەوهەڵبژاردنانەهەنگاوبنێین،كەلەبارەی
جەستەمانەوەبڕیاریلەسەردەدەین،كارەكەبۆئێمەدەگەڕێتەوەبۆئەوەیبەرەوئەو
ئیجرافال(چیرۆكی دڵنیاییمانپێدەبەخشن،)شوبرا ئاشتیو بچینكە هەڵبژاردنانە
خۆیلەگەڵخۆیئەوكەسەدادەگێڕتەوەكەگوێلەنامەكانیدەگرێت،بەچاوپۆشین

لەوبیروباوەڕەیكەئەوانیدیهەیانە.
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)بیهار(لە)هیند(،سەرنشینیخۆماڵیئەمگوندەهۆزی)ئەدیفازیس(بوون،ئەوئەندامانی
كۆمەڵەكەپیشەیجیاوازوهەمەجۆرییانلەبوارەكانیفێركردنوپزیشكیوكشتوكاڵیو

دەروونناسیداهەبوو.
بوێرەكانی، و سەیر جەربەزەییە لە یەكێ بۆ كاك)جویل(م لەگەڵ كە وامدەزانی سەرەتا
لەوكاتەدابەخەیاڵمدانەدەهات،ئەمگەشتەلەڕووبەڕوونەوەیەكیسۆزداریچەشنیگەردەلول
دادەبێتوبەدرێژاییژیانكاریگەریلەسەردەروونمجێدەهێلێ،گەشتەكەدوورودرێژو

سەختبوو.
كاك)جویل(بۆمیسەلماندكەپێشكەوتنبەدینایەت،تەنیالەئاكامیتێكەڵكردنیبەها
ونیازیئەوكەسەنەبێتكەدەیانگرێتەخۆی،ئەوكەسانەبەرگەیسەختیكاراكردنیئەم
بەهاوبنەمایانەیانگرتووە،بەبەرگەگرتنیهەمووسەختیوتێپەڕاندنیهەمووكۆسپو
تەگەرەكان،بەمەبەستیچاككردنیبارودۆخیژیانیبۆتاكەكانیئەمهۆزەوبەئارامیو

خۆشەویستیوكاركردنیدڵسۆزانەڕووبەڕوویهەمووكاردانەوەیەكدەبوونەوە.
كاك)جویل(باوەڕیبەتوانایخۆیلەزاڵبوونیبەسەرهەمووسەختیوكۆسپێكداهەبوو،
هیچبیرۆكەیەكملەبارەیهیچشتێكلەمێشكدانەبوو،دەستمكردبەچاودێریلەكاتێكدا
ئەودڵیخۆیوااڵكردبوو،چیلەبیروهەستوسۆزتێدابوو،بەرەودەرەوەدەریدەخست،لە
بەردەمهەمووجۆرەكێشەكانداخۆڕاگربوو،هەوڵیدەداچارەسەربۆهەركێشەیەكبدۆزێتەوە
كۆمەڵگادا لە گەورەی گۆڕانێكی كە بوو، پرۆژەیەك سەركردەی دەگرێت، پێ ڕێگەی كە

دروستدەكرد.
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لەیەكێلەڕۆژەكاندائاگادارییەكیباڵوكراوەیلەیەكێلەڕۆژنامەكانخوێندەوە،كەبریتیبوو
لەبەهاناچوونبۆڕزگاركردنیكەسێككەپێویستیبەبەخشینیگورچیلەیەكهەبوو،كاك
)جویل(بڕیاریداگورچیلەیەكیخۆیببەخشێتەئەوكەسەیئاگادارییەكەیلەڕۆژنامەكەدا

باڵوكرابۆوە.
وجوامێرییەی ئازا كارە ئەم بەرامبەر لە دركاندنیسوپاسگوزاری یا ناوبانگ بەدوای ئەو
نەدەگەڕا،هەروەهائارەزوویتاوتوێكردنیئەمبابەتەیلەگەڵكەسدانەدەكرد،بۆخۆپاراستن
لەهەرڕەخنەیەكهەمووپشكنینەپزیشكییەكانیئەنجامدا،كاتەكەبەخێراییڕۆیشتوكاتی
نەشتەرگەرییەكەهاتبێئەوەیپێیبزانێ،پلیتیفڕۆكەیبڕیوژوورێكیلەمیوانخانەگرت،
پێشئەوەیبچێتەنەخۆشخانەكەلە)حەیدەرئاباد(كەنزیكەی200كیلۆمەترلە)دیلهی(
دووربوو،بەشێوەیەكیئاساییئەوەیپێگوتمكەدەیەوێگورچیلەیەكیببەخشێتەئەوكەسە

ووایلێكردمكەپەیمانبدەمئەمنهێنییەبۆكەسنەدركێنم.
پێشئەنجامدانینەشتەرگەرییەكەبەڕۆژێكنامەیەكینووسراویئەومپێگەیشت))پێویستە
دووەمی بنیاتی دەروونمان ناخی ڕووی خستنە نەبین((، الوازی دووچاری ئەزموون پێش
پەیوەندییەئاڵوگۆڕەكەمانبوولەگەڵیەكتردا،كاك)جویل(بۆماوەیسێڕۆژیدواترون
بوو،ئەندامانیخێزانەكەیلەبارەیەوەلێیاندەپرسیم،بەاڵمكاك)جویل(بەتەواویلەبارەی
بڕیارەكەیەوەڕوونبوو،هەستمدەكردكەپارچەپارچەملەنێواندڵسۆزیمبۆكاك)جویل(
وئارەزوویپەردەالدانملەسەرڕاستییەكەدا،ئەمئەزموونەتائێستاششوێنپێیخۆیلە

ژیانمداهێشتۆتەوە.
لەكۆتاییدائەمڕۆژەداهاتكەبێتەوەماڵەوە،دوایئەوەیبەئەستەملەنەشتەرگەرییەكە
چاكببۆوە،هەمووئەندامانیخێزانەكەیلەچاوەڕوانیدابوون،بۆئەوەیبەكۆمەڵێكپرسیار
دەوریبدەن،چاودێریمدەكردكاتێهاتەنێوهۆڵەكەوجانتایسەفەریلەسەرزەوییەكە
زۆر وسۆزێكی كرد،هەست ئەندامانیخێزانەكەی لە بەسۆزەكەیساڵوی دەنگە بە دانا،
دایگرتم،سەیریچاوەكانیمكرد،سەریخۆیداگرت،بەختەوەریگیانودەروونیمبینیكە
لەچاوەكانیداڕەنگیاندەدایەوە،لەبریسكەیەكیخێرادا،لەئاكامیزەردەخەنەیەكیفراواندا
ددانەسپیەكانیدەركەوتن،لەوكاتەداهەستمبەوەكردكەگوێیلەدڵیڕاگرتووە،هەروەك
ئەولەنیگاكانیمندائەوەیهەستپێكردكەنهێنییەكەیپارێزراوە،لەگەڵیدابەنهێنی

ئاهەنگمانبۆئەوبۆنەخۆشەگێڕا.
هونەریبەخشیندوورلەوەرگرتنلەبەرانبەرئەوبەخشینەداوانەیەكیبەنرخە،ئەووانەیە
بە بەبێهۆگورچیلەیەكیبەخشییەكەسێكی فێربوومكە ئەوكەسە لەچاودێریكردنی
تەواوینەناسراوونامۆ،كاك)جویل(نموونەیبااڵمبوو،بەاڵملەوەشگرنگترئەوەبووكە

ئەوباوكمبوو.
)شوبرائەجرافال(
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پەرجوی فاكوندۆ
ئەرجەنتین

بەخشینیڕاستەقینەئەمەیەقوربانیبەخۆتبدەیت.
)خەلیلجوبران(

))منزیندووم((ئەمەقسەی)دنیزتامینجا(یتەمەن37سااڵنە،لەكاتێكدالەنەشتەرگەرییەكەی
لە)4(ییونیوی1996دابەئاگاهاتەوە،لەوكاتەیلەبێهۆشیهەستایەوە،مۆخیئێسكەكەی
لەڕێگایبەندەری)ئانئەربور(یناوچەی)مێشیگان(بووبەرەویەكێلەواڵتانیڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست،هەمووئەوەیدەیزانیكەوەرگریئەممۆخەمنداڵێكیپێنجسااڵنەودووچاری
نەخۆشییەكیناوازەبووە،كەناوێكیپەیوەستبەیەكتریهەیە)ویسكوتئەلدریش(یەكێكە

لەپەشۆكانەبۆماوەییەناوازەكان.
دیارییەكەیئەملەوانەبووژیانیئەمكەسەڕزگاربكات،)دنیز(دەیویستئەمئازارەیلە
كاتیكۆچكردنیباوكیبەنەخۆشیشێرپەنجەیخوێنلەساڵی1991داهەستیپێكردبوو

بگۆڕێتبۆخەاڵتكردنیژیانێككەدەیبەخشێتەكەسێكیدیكە.
لەبەهاریساڵی1994دابانكیخوێنیناوخۆییلەبەخشندەیەكدەگەڕابۆكچێكیبچووك
كەبەهۆینەخۆشیشێرپەنجەیخوێندەمرد،ئەمەیەكەمهەلبوولەبەردەم)دنیز(دا،بەاڵم
بەداخەوەجۆریخوێنەكەیلەگەڵجۆریخوێنیكچەبچووكەكەنەدەگونجاوبەهۆیئەم
نەخۆشییەوەگیانیلەدەستدا.لە1994/8/21داواتاپێشسێیەمساڵیادیكۆچكردنیباوكی
بەڕۆژێك،هەلیدووەملەبەردەم)دنیز(داسەریهەڵدابۆگۆڕینیغەمەكانیبۆبەختەوەری،
زەنگێكیلەبانكیخوێنینزیكشارەكەیان)هولند(لەناوچەی)مێشیگان(بۆهات،كە
هەواڵیئەوەیانپێگەیاندجۆریمۆخیئێسكیبۆكوڕێكگونجاوە،كەپێویستییەكیزۆری

باوەڕیان ئەوەی واهەڵسوكەوتدەكەنوەك ئەوەشداخەڵكانێك لەگەڵ ژیانخەاڵتە،
بەمڕاستییەنەبێت،ئێشوئازاربەهایەكن،تەنانەتلەگەڵڕووننەبوونیئەوئامانجەی
ئێمە دۆزی دەمرێت ئەوەی و دەژێت  ئەوەی دۆزی دەكات، خزمەتی بەهایە ئەم كە
لەسەرمان پێویستە ببەین، ژیانیهەركەسێك ئەنقەست بە هەڵەیە نییە،هەرچەندە
پارێزگاریژیانیئەوانیدیكەبكەین،پێویستەتواناوویستمان-كەكارێكنلەچوارچێوەی
دوجافیتز( )بامیال بكەین. دروست ئەوەیجیاوازییەك  بۆ گەڕ بخەینە زاڵبوونماندان-

چیرۆكیئەوپەرجووەمانبۆدەگێڕێتەوەكەڕێڕەویژیانیكەسێكینامۆیگۆڕی.



137
بەچاندنیمۆخیئێسكهەیە.خاتوونەكەپێیڕاگەیاندمكەنزیكەی)500(پێنجسەدكەس
لەسەراپایجیهانداهەن،لەوانەیەجۆریمۆخەكەیانلەگەڵمۆخیئەوكوڕەدابگونجێت.
لێیپرسیمئەگەرئارەزوویبەخشینمهەبێت.باوەڕمنەكردكەڕۆژێكپێشسێیەمساڵیادی
باوكمپەیوەندییمپێوەدەكات.منداڵەبچووكەكەشتەمەنیسێساڵبوو،ئەوەبۆ كۆچی
منهێمایەكیدەنواندبەوەیڕەزامەندینیشانبدەم،بەدرێژاییساڵیدواتر،چەندینجار
نموونەیخوێنیانوەرگرتوكارمەندانیبانكیخوێنەكەپێیانڕاگەیاندكەلەكاتیگونجاودا
گەیشت. چاوەڕوانكراوەكە پەیوەندییە ،1996 بەهاری لە دواتر دەكەن. پێوە پەیوەندی
بەتەواویگونجاوە، ئەوەكردەوەكەمۆخیئێسكی)دنیز( پزیشكەكانجەختیانلەسەر
كوڕەبچووكەكەئەوكاتەپێنجساڵیتەواوكردبوو،هەرلەكاتیلەدایكبوونییەوەچاوەڕێیئەم
چاندنیمۆخەبوو،)دنیز(نامەیەكیڕەزامەندیواژۆكردكەپەیوەستیدەكاتبەبەخشین.
بەشێوەیەكچارەسەریكیمیاییوتیشكدەریكەپێشئامادەبوونبۆنەشتەرگەری،والە
جەستەدەكاتگشتبەرگرییەكانیبەرامبەرنەخۆشیونبكات.ڕێگەبەهیچپەیوەندییەك
لەنێوانبەخشندەووەرگردالەنەشتەرگەریچاندنیمۆخیئێسكنەدەدرا،تاوەكوڕێككەوتن
دوای تەنیا بكرێن، ئاشكرا ناوەكان نەدەبا نەدرابا، ئەنجام بەتەواوی هەردووالدا لەنێوان
نەشتەرگەرییەكەبەنزیكەیساڵێكئینجائاشكرادەكرا،دوایتێپەڕبوونیسێمانگبەسەر
نەشتەرگەرییەكەی)دنیز(،بانكیخوێنەكەپەیوەندییانپێوەكردوهەواڵیئەوەیانپێگەیاند
كەناویكوڕەبچووكەكەیهێشتانهێنییەوخەریكبووبەرەوباشیدەچوووتەندروستییەكی
باشیههیهوزیندووە،منداڵەبچوكەكەزیندووە،)دنیز(هاواریكرد.لەنێوفرمێسكڕشتندا
هەواڵەكەیبەهەمووئەندامانیخێزانەكەیڕاگەیاندولەكاتێكداتەلەفۆنەكەیدادەخست

هەستیبەسوپاسگوزاریدەكرد.
هەمووڕۆژێكنزامانبۆیدەكرد،داوامانلەیەزداندەكردكەلەژیاندابیهێڵێتوتەندروستی
پێببەخشێت،)دنیز(وتی:))یەزدانوەاڵمینزاكانیئێمەیدایەوە((لەتەمموزیساڵی
1997)دنیز(ئەونامەیەیلە)سانتیاگۆدلئیسترۆ(لەئەرجەنتینپێگەیشتكەچەندین
كاتبووچاوەڕێیدەكرد،دوایئەوەیكەوەرگێڕدرابریتیبوولە:))ئازیزەكەم)دنیز(ناوم
)فاكوندۆ(یەولەتەمەنیشەشساڵیدام،لەوەتەیساڵیڕابردوو،نەشتەرگەرییەكیچاندنی
مۆخیئێسكملەیەكێلەواڵتانیڕۆژهەاڵتیناوەڕاستبۆئەنجامدرا،دوایئەوەیبۆماوەی
پێنجساڵەچاوەڕێمكرد،منوخێزانەكەمهەتاهەتایەسوپاسگوزاریتدەكەین،هیوادارین
پێتانبگەینولەباوەشتبگرینوماچتبكەین،منلەقۆناغییەكەمیسەرەتاییم،زمانی
ئینگلیزیفێردەبمتابتوانملەگەڵتدابدوێم،دەمەوێیاریتۆپێنبكەموسواریپایسكیلبم
وڕاویماسیبكەم،ئێستادوایئەنجامدانیچاندنیمۆخیئێسكەكەبڕێكیزۆرهێزمهەیە
ولەداهاتوودازیاترلەبارەیخۆمتبۆدەگێڕمەوەوچاوەڕوانیوەاڵمتم،ماچیگەرمتبۆ

دەنێرین((-فاكوندۆلوقاودایكوباوكی-
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)دنیز(لەئاكامیوەرگرتنیئەمنامەیەهەستیبەبەختەوەرییەكیزۆركرد،یەكسەروبە
خێراییوەاڵمیدایەوە،لەئۆكتۆبەروەاڵمینامەكەیپێگەیشت،دایكی)فاكوندۆ(وەاڵمی

نامەكەیدابۆوەودواتروەرگێڕدرابوو.
ئەونامەدۆستانەڕاستگۆیەی)تیریزیتالۆقا(ناردبوویچوارالپەڕەیتەواوبوو))ئێمە
دەزانینپەرجووەكەمانناوی)دنیز(ە((هەروەهانوسیبووی)))دنیز(ئەوهۆیەبووكە
یەزدانبۆڕزگاربوونیژیانیكوڕەتاقانەكەمانتەرخانیكردبوو((باسینزابەردەوامەكانی
گەورەی برا )ئیجناكیو(ی چونكە ڕزگاربكات، كوڕی )فاكوندۆ(ی ژیانی تا دەكرد خوا بۆ
)فاكوندۆ(یشی ژیانی كە كردبوو، دوایی كۆچی بۆماوەیی نەخۆشی بەهەمان )فاكوندۆ(

خستبووەمەترسییەوە،تائەوكاتەیمۆخیئێسكەكەمانپێگەیشتوژیانیڕزگاركرا.
بەاڵمخێزانی)تامینجا(دەیانویستزانیاریزیاترییانلەبارەی)فاكوندۆ(وئەوشارەیتێیدا
دەژێتوچۆنیەتیژیانی،دەستبكەوێت،دەیانویستلەگەڵخێزانی)لۆقا(بدوێنولەوانە
بوومیوانداریشیانبكەن،بەاڵملەبەرئەوەیخێزانی)تامینجا(بەئیسپانینەدەدوان،تەنانەت
لەتوانایاندانەبوولەڕێگەیتەلەفۆنیشەوەلەگەڵخێزانی)سانتیاگۆدلئیسترۆ(بدوێن.

بە رابیدز(كە لەنەخۆشخانەی)گراند كاتێ)د.لویستوماتیس(گەورەنەشتەرگەریدڵ
ڕەسەنئەرجەنتینیبوو،گوێبیستیباری)دنیز(بوو،بەیارمەتیدانیبەختەوەربوو،سەرسام
بووكاتێزانی)فاكوندۆ(وخێزانەكەیلەهەمانئەوشارەدادەژین،كەدایكیتێیدالەدایك
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بووەوسێلەكچەخوشكەكانیلەوكاتەداتێیدادەژیان.

باوكی )ئەنریك(ی لەگەڵ و كرد خێزانەكە بە پەیوەندی كاتە ئەو هەر توماتیس( )د.
)فاكوندۆ(دوا،ئەوەیمایەیلەناكاوییەكیورووژێنەربوو،وسەرسامییەكەیزیاتركرد،
بە ئەرجەنتیندا لە كۆنگرەكان لە یەكێ لە ساڵ چەندین پێش بەوەی بوو هەستكردنی
باوكەكەیگەیشتووە،لەوكاتەیخێزانی)لۆقا(لەكەسێكدەگەڕانژیانیكوڕەگەورەكەیان
)ئیجناكیو(لەمردنڕزگاربكات،)د.توماتیس(كەوانەیەكیدەوتەوەوئەوانتێیدائامادە
بوون،هەرئەویشڕێنماییئەوەیكردنبۆگەیشتنبەوواڵتەیكەدواترئەوانیگەیاندەئەو
شوێنەینەشتەرگەرییەكەیمۆخیئێسكی)فاكوندۆ(یانتێدائەنجامدا،ئەوواڵتەلەوكاتەدا
یەكێكبوولەودەوڵەتەكەمانەیكەدەتوانرائەمجۆرەنەشتەرگەرییەیكەبۆ)فاكوندۆ(

پێویستبوو،ئەنجامبدات.
لەماوەیساڵێكدا)فاكوندۆ(وخێزانەكەیبۆیەكێلەبەرنامەتەلەفزیۆنییەكانیكەزۆرترین
جەماوەرییانلەئەرجەنتینهەبوو،بانگهێشتكران،كەبەناونیشانی)لەناكاوونیو(بوو،
)دنیز(وخێزانەكەیلەهاوینیڕابردوودابەدەركەوتنیلەناكاوی)فاكوندۆ(سەرسامبوون،
كاتێدوایتێپەڕبوونیدوومانگبەسەرپیشاندانوخستنەڕوویبەرنامەكەلەئەرجەنتین،
)دنیز(ودوولەمنداڵەكانیلەالیەنبەرهەمهێنەریبەرنامەكەلە)بووینوسئێرس(میوانداری
كران،كەئەمەبۆ)فاكوندۆ(وخێزانەكەیشتێكیلەناكاوبوو،ژمارەیتەماشاكەرانیئەم
پیشاندانەبە)6(ملیۆنتەماشاكەرتۆماركرا،كەئەمچاوپێكەوتنەفرمێسكاوییەینێوان
)دنیز(و)فاكوندۆ(یانلە)مێشیگان(بینی،ئەمپیشاندانەكاریگەرییەكیزۆریهەبووو

بوەمایەیزیادبوونیژمارەیبەخشەرەكانیمۆخیئێسكلەئەرجەنتین.
)د.تۆماتیس(وتی:)ئەمەجیهانێكیبچووكە(،تائەوكاتەشبەوڕووداوانەسەرسامبووكە
دەشیاببێتەمایەیڕزگاربوونیژیانیگەلێكلەمندااڵنیوەك)فاكوندۆ(،ئەمەزنجیرەیەكە
لەپەرجووەكان،هەروەكهەریەكلەخێزانی)تامینجا(وخێزانی)لۆقا(ئەمدەربڕینەیان

لەمبارەیەوەوت.
)بامیالدوجافیتز(
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نوبوكۆ
یابان


نییە. تر شتێكی پەرجوو لە جگە شێوەكانی سادەترین لە خۆی خودی لە بوون

)ریبیكاوست(

منتازەگەڕابوومەوە،دوایئەوەیبۆماوەیساڵێكلەیابانبووموهەندێكزمانییابانی
و شارستانێتی سەر لە كرانەوەم بە بوو درەوشاوە و دەوڵەمەند ئەزموونێكی فێرببووم،
بەیانی لە كار شوێنی لە بەرپرسەكەم كاتێ جیاواز، میللەتێكی و جیاواز نەریتی و داب
یەكێلەڕۆژەكانداهاتەالموپێمیڕاگەیاندكەڕۆژیدواترپێشوازیلەمیوانێكدەكەین
بۆ بەخێرهاتنم هەلێكی چونكە كرد، زۆر بەختەوەرییەكی بە هەستم هاتووە، یابانەوە لە
دەڕەخسێبەهەمانشێوەیئەوبەخێرهاتنەیكەلەیابانبۆمكرا،ناویئەوخاتوونەیكە
هاتبووەمیواندارییمان)نوبوكۆ(بوومنوئەولەبواریخزمەتیكۆمەاڵیەتیكارماندەكرد.
دەمویستلەڕێگەیئەوداسیماجیاوازولەیەكچووەكانینێوانڕۆشنبیریهەردووالمانبۆ
بوو، هەتیوەكان منداڵە بۆ ئەلتەرناتیڤ خێزانی دۆزینەوەی )نوبوكۆ( ئەركی ئاشكرابێت.
بوارەدا لەم دیارەكانی كۆمەاڵیەتییە چاالكییە بەرانبەر لە یابان لە پاداشتێكی )نوبوكۆ(
وەرگرتبوو،گەیشتبوومەئەوەیكە)نوبوكۆ(گرنگیبەهەمووشتێكدەداتكەبەرەوڕووی
دەبێتەوەوبەدڵسۆزییەكیبێپایانمامەڵەلەگەڵكارەكەیدەكات،هەستبەشانازییەكی
ئەو و منداڵەكە لەنێوان گونجاو و نموونەیی بەیەكگەیاندنێكی دەگاتە كاتێ دەكات، زۆر
هەبوو، ئارەزووی چەندین )نوبوكۆ( ئەستۆ. دەگرێتە منداڵەكە بەخێوكردنی كە خێزانەی
لەگەڵئەوەشدازۆربەیكارەكانبۆئەوسەختدەهاتەبەرچاو،فێریچێشتلێنانوچنین
ونەخشوهەروەهافێریهونەریخەتخۆشیببوو.ئەوشتەیمایەیسەرسوڕمانبووو

ئەگەرهەمووئەوشتانەیلەژیانداننموونەییبن،ئەواشتێكیكەمدەمێنێتافێری
ببین،بەرەنگاربوونەوەوجیاوازیئاسۆیەكانیدۆزینەوەیدەروونمانبۆدەكاتەوە،هەندێك
لەئێمەتەنیاشتێكیكەملەوشتانەیكەخاوەنین،ئەنجامیدەدەین،بەاڵمهەندێكی
مرۆڤە كە ببڕێنمەوە ئەوە خەریكە بەدیدەهێنن، نەبوونەوە لە زۆر دەستكەوتێكی تر
پەرجوودروستدەكات،هەروەهازۆربیرنەكردنەوەئەوەیەكەوامانلێدەكاتنەكتەنیا
سوپاسگوزاریئەوبارەنەبینكەبەشێوەیەكیكارەكیتێیدایین،بەڵكووامانلێدەكات
هەمووسنوورەكانتێپەڕێنین،لەچیرۆكی)لویسلوجانهورن(ئەوەبەدیدەكەین،كە

تیشكدەخاتەسەرژنێككەناهێلێكۆسپەكانڕێگەیپێبگرن.
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لەوانیتریجیادەكردەوە،ئەوەبووكەهەمووئەوشتانەیبەدیهێنابووبەبێئەوەیهەردوو
دەستیهەبێت،لەتەمەنیپێنجساڵیداهەردوودەستیلەڕووداویبڕینبەهۆیمشاری
كارەباییلهدهستدابوو،كاتێویستبوویهەندێكداربۆئاگركردنەوەبۆخێزانەكەیبهێنێت،
پێیخزیوەوكەوتۆتەسەرمشارەكە،بەاڵملەگەڵئەوەشداسووربوولەسەرئەوەیژیانێكی
و سنوورەكان تێپەڕاندنی چۆنیەتی لە بوو نموونەیەك من بۆ )نوبوكۆ( بژێیت. سروشتی

البردنیكۆسپەكانبەمەبەستیبەدیهێنانیخەونەكان.
)لویسلوجانهورن(
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دوا وێستگه 
                به ڕێوه به ری نووسین

و دهرکردن ههیه. خۆی به تایبهت پهیامی و ئامانج لهسهرهتادا جددی کارێک ههموو
باڵوکردنهوهیگۆڤارێککهتایبهتبێتبهالیهنیئهدهبیوهزریکهڵکهڵهیخستبووهبیری
پەیامە گەیاندنی بۆ بەسەكۆیەك ببێت بتوانێت كە گۆڤارێك گۆڤاره. ئهم ئێمهیستافی
دنیای لە ئەوكەسانەیكە بۆخۆدیتنەوەیهەموو بێت ئاوێنەیەك هزرییەكان، و ئەدەبی
ئەدەبوهزردارۆچووبوون.ئێمهلهناوهندیزانکۆداکهتهواوتێیدائهدهبوهزربهپهراوێز
خراوه،بۆچوونهکانمانگۆڕییهوهوههنگاوماننابهرهوکارێکیوهها.دوایهەوڵێكیزۆرو
گرتنەبەروتێپەڕاندنیرێكارەیاساییەكان،مۆڵەتیژمارە)421(یسەندیكایرۆژنامەنووسانی
كوردستانبەخشرابەوگۆڤارەبەناویگۆڤاری23یئەدەبی،هزری،رهخنهیی.سەرئەنجاملە

شوباتی2011یەكەمینژمارەدەرچوو.
یەكمان خێرا هەر پێگەیاندم، هەواڵەی ئەو تەلەفون بە رەسووڵ گۆران كاتێك یادمە لە
بینی،باسمانلەشێوازیكاركردنوچۆنیەتیخۆئامادەكردنبۆقۆناغێكینوێكرد.بە
جۆشەوەوەخۆكەوتینوپەیوەندیمانبەستبەكۆمەڵێكلەوانەیكەبەرهەموبیروڕاكانیان
سودبەخشبوونبۆكارێكیلەمجۆرە.هەرچەندەسەرەتارووبەروویجۆرێكلەرەتكردنەوەی
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چەندنووسەرێكبووینبەبیانیهەمەجۆربەاڵم23توانیسەركەوتووبێبەوەیكەتوانی
ببێبەچەترێزۆرێكلەنووسەرانیخاوەنئەزموونوژمارەیەكبەرچاولەدەنگەنوێو

نەبیستراوەكانكۆبكاتەوە.
سەرەتایسەدەی23دەتوانرێتناوبنرێتبەسەرەتایقەیرانەكان،ئەوەسەبارەتبەواڵتانی
رۆژئاواییلەبەرئەوەیچەندانمەملەكەتتووشیدارمانیئابووریبوون،هەمانشتگونجاوە
بۆدۆخیرۆژنامەگەریكوردی،چونكەدەرگایپاڵپشتیمیریبەروویزۆرێكلەوناوەندانەدا
داخراكەبێالیەنانەكارییاندەكردلەالیەك،وكەمیژمارەیخوێنەرانلەكۆمەڵگایكوردیدا
كەئاستەنگەلەهەمبەربەبازاڕكردنیبەرهەمەنووسراوەكانلەالیەكیدیكەوەهۆكارنبۆ

كۆتاییپێهێنانیكاریرۆژنامەگەریمان.
لەماوەیكاركردندائەگەرچی23نەیتوانیتەواویئامانجەكانیبپێكێلەچاوئەوخواستەی
كەزۆرێكهەمانبوولەگۆرینیئەودۆخەكپەیكەژیانیئەدەبیوهزریكوردیگرتوەتەوە،
بەاڵملەدەرخستنیدەنگەشاراوەكانلەالیەكوسەربەخۆبوونوبێالیەنیودوركەوتنەوە
لەپاشكۆبوونلەالیەكیدیكەوەپێشەنگبوونبەمگۆڤارەبەخشیبوو.لێرەوە23دەبێبە
رابردوو،رابردووویەككەهەمووئاستەنگوخۆشیوناخۆشیەكانییەوەبیرەوەرییەكیجوان
هەبوو.وەك گۆڤارە ئەم لەگەڵ ئاشنایەتیان كەم تا زۆر ئەوانەی هەموو جێدەهێڵێتالی
ستافی23بەپێویستیدەزانینسوپاسیهەمووئەونووسەرانەبكەینكەبەشداربوونلە
الیەنی خزمەتكردنی بۆ كاریاندەكرد وخەمخۆرانە گۆڤارەدا ئەم الپەڕەكانی  نووسینەوەی
ئەدەبیوهزرینەتەوەكەمان.سوپاسیتایبهتمانبۆهێمنخدرکهخۆبهخشانهوبهدڵهوه
کاریدیزاینگۆڤارهکهیئهنجامدهدا.سوپاسبۆههریهکهلهڕهسووڵسوڵتانیوغهمگین
خوێنەرە ئەو هەموو سوپاسی هەروەها بوون. کارهکانمان بهردهوامی هاوکارێکی که بۆڵی
پەرۆشوهاوڕێدڵسۆزانەدەكەینكەلەرێگەیدەربڕینەرەنگینەكانیانوهەواڵپرسینی

بەردەوامیانهێزیانپێدەبەخشینبۆبەردەوامبوونوكاریباشتر.
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