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كةيهان عةزيزيكةيهان عةزيزيتيؤري خوَينةر و شيعري نوَيي كوردي 

د. هاوذين صلَيوة د. هاوذين صلَيوة دواندنى شيعرَيكى سةباح رةنجدةر

سةروةر عومةرسةروةر عومةرخوَيندنةوةيةك بؤ كؤمةَلةضيرؤكى ”تازيةدارانى بةيةل“



٧

وە
ن

ۆی
ك

ل
وە

ن
ۆی

ك
ل

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

ئةمما ــةرة  ــةوه ط و  دووِر  ــة  ل ــِر  ث ــم  ــةزةل غ ــةحــري  ئةمماب ــةرة  ــةوه ط و  دووِر  ــة  ل ــِر  ث ــم  ــةزةل غ ــةحــري  ب

بـزانة تـةعميقي  بـــــة  يــةعــنــي  دةوَي  بـزانةغـــةوواســـي  تـةعميقي  بـــــة  يــةعــنــي  دةوَي  غـــةوواســـي 

«نالي»«نالي»

ثَيشةكي ثَيشةكي 

لة  ذيرانة  ثَيويستة  بكرَيت،  تةتَلة  باشي  بة  ئةدةبي»  «دةقَيكي  هةر  لة بؤئةوةي  ذيرانة  ثَيويستة  بكرَيت،  تةتَلة  باشي  بة  ئةدةبي»  «دةقَيكي  هةر  بؤئةوةي 

اليةني جؤراوجؤرةوة رووبةِرووي ضةندين ثرس و سةرنجي ضةشناوضةشن و اليةني جؤراوجؤرةوة رووبةِرووي ضةندين ثرس و سةرنجي ضةشناوضةشن و 

تةنانةت دذبةيةك بكرَيتةوة؛ تا دةق بتوانَيت لة هةر اليةنَيكةوة ديمةنَيك ئاراستة تةنانةت دذبةيةك بكرَيتةوة؛ تا دةق بتوانَيت لة هةر اليةنَيكةوة ديمةنَيك ئاراستة 

زؤر  لة  ثَيويستة  دةق،  ئةدةبييةكاني  واتا  راوي،  بؤ  و  مةبةستة  ئةو  بؤ  زؤر بكات.  لة  ثَيويستة  دةق،  ئةدةبييةكاني  واتا  راوي،  بؤ  و  مةبةستة  ئةو  بؤ  بكات. 

روانطةوة بابةتي ئةدةبي بخرَيتة بةر تيشكي سةرنج و لَيكؤَلينةوة و شرؤظاندن. روانطةوة بابةتي ئةدةبي بخرَيتة بةر تيشكي سةرنج و لَيكؤَلينةوة و شرؤظاندن. 

بةم بؤنةيةوة تيؤريية ئةدةبييةكان وةك رةهةندَيك هةركاميان جيا جيا ضةندين بةم بؤنةيةوة تيؤريية ئةدةبييةكان وةك رةهةندَيك هةركاميان جيا جيا ضةندين 

ثرسياري جياواز دةورووذَينن، هةر كام لة رَيي مَيتؤدَيكةوة هةوَلي تاوتوَيكردني ثرسياري جياواز دةورووذَينن، هةر كام لة رَيي مَيتؤدَيكةوة هةوَلي تاوتوَيكردني 

تيؤري خوَينةر و شيعري نوَيي كوردي تيؤري خوَينةر و شيعري نوَيي كوردي 

كةيهان عةزيزيكةيهان عةزيزي
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دةق دةدةن، هةر كام لةو ثرسيارانة و لةو ميتؤدانة زؤرجار بةنرخن، لةبةرئةوةي دةق دةدةن، هةر كام لةو ثرسيارانة و لةو ميتؤدانة زؤرجار بةنرخن، لةبةرئةوةي 

بةرةو  طرَيكوَيرةكان  و  بكةنةوة  ثِر  بؤشاييةكان  دةتوانن  تةرزَيك  بة  بةرةو هةركام  طرَيكوَيرةكان  و  بكةنةوة  ثِر  بؤشاييةكان  دةتوانن  تةرزَيك  بة  هةركام 

لة  دةكرَيت  طشتييةوة  زؤر  روانطةيةكي  لة  ثرسيارةكان  ببةن.  لة ئاراستةيةكي تر  دةكرَيت  طشتييةوة  زؤر  روانطةيةكي  لة  ثرسيارةكان  ببةن.  ئاراستةيةكي تر 

سَي سووضةوة ئاراستةي¬ دةق بكرَين. رةخنةطريش دةتوانَيت يةك روانطة، يان سَي سووضةوة ئاراستةي¬ دةق بكرَين. رةخنةطريش دةتوانَيت يةك روانطة، يان 

تَيكةآلوييةك لةو روانطانة بؤ كاري رةخنةيي خؤي هةَلبذَيرَيت. تَيكةآلوييةك لةو روانطانة بؤ كاري رةخنةيي خؤي هةَلبذَيرَيت. 

روانطةكان بريتين لةم سَي رةهةندة:روانطةكان بريتين لةم سَي رةهةندة:

لة رةهةندي نووسةرةوة: لة رةهةندي نووسةرةوة:-   -١

ئةو تيؤريانةي كة لة ضاوي نووسةرةوة ضاو لة دةق دةكةن و سةرنج دةدةنة ئةو تيؤريانةي كة لة ضاوي نووسةرةوة ضاو لة دةق دةكةن و سةرنج دةدةنة 

دةق، زياتر «هةوَل دةدةن تا بة ثَيي بوارة مَيذوويي و سياسي و كؤمةَلناسي و دةق، زياتر «هةوَل دةدةن تا بة ثَيي بوارة مَيذوويي و سياسي و كؤمةَلناسي و 

نؤزدة  سةدةي  باوةِرةكاني  هةموو  نؤزدة ،  سةدةي  باوةِرةكاني  هةموو  بخوَيننةوة»(١)،  دةق  ئابوورييةكان  و  بخوَيننةوة»ئاييني  دةق  ئابوورييةكان  و  ئاييني 

كة سةر بة رؤمانتيزم بوون هاوِرا لةطةَل ئؤمانيستةكان، جةختيان لةسةر زةين كة سةر بة رؤمانتيزم بوون هاوِرا لةطةَل ئؤمانيستةكان، جةختيان لةسةر زةين 

و ذيان و باوةِر و بيؤطرافي نووسةر دةكردةوة. هةروةها ئةو رةخنةطرانةي لة و ذيان و باوةِر و بيؤطرافي نووسةر دةكردةوة. هةروةها ئةو رةخنةطرانةي لة 

دةق  رووبةِرووي  ئةخالقييةوة  روانطةي  لة  يان  دةروونشيكارييةوة،  دةق روانطةي  رووبةِرووي  ئةخالقييةوة  روانطةي  لة  يان  دةروونشيكارييةوة،  روانطةي 

روانطةيةدا  «لةم  نةطرن.  لةبةرضاو  نووسةر  دةوري  و  رؤَل  ناتوانن  روانطةيةدا دةبنةوة،  «لةم  نةطرن.  لةبةرضاو  نووسةر  دةوري  و  رؤَل  ناتوانن  دةبنةوة، 

لةاليةن  زمان  بووني  (وةسفاوي)  و  (سؤزاوي)  بةكاربردني  و  نووسةر  لةاليةن خودي  زمان  بووني  (وةسفاوي)  و  (سؤزاوي)  بةكاربردني  و  نووسةر  خودي 

ئةوةوة جَيطاي سةرنجة»ئةوةوة جَيطاي سةرنجة»(٢).

٢- لة رةهةندي دةقةوة:- لة رةهةندي دةقةوة:

زؤر رَيباز هةن وةكو مؤدَيرنيستة ئةدةبييةكان و بيرمةنداني رةخنةي نوَي زؤر رَيباز هةن وةكو مؤدَيرنيستة ئةدةبييةكان و بيرمةنداني رةخنةي نوَي 

رةهةندي  بة  فؤرماليستةكان  بةتايبةت  و  ثَيكهاتةخوازان  و  هَيرمَينؤتيكةكان  رةهةندي و  بة  فؤرماليستةكان  بةتايبةت  و  ثَيكهاتةخوازان  و  هَيرمَينؤتيكةكان  و 

بةرلةوةي  «شيعر  دةَلَيت:  بةناوبانط  فؤرماليستي  ياكوبسن،  دةدةن.  بايةخ  بةرلةوةي دةق  «شيعر  دةَلَيت:  بةناوبانط  فؤرماليستي  ياكوبسن،  دةدةن.  بايةخ  دةق 

لةمةِر شاعير، يان خوَينةر، يان جيهانةوة قسة بكات، لةمةِر خؤيةوة قسة دةكات؛ لةمةِر شاعير، يان خوَينةر، يان جيهانةوة قسة بكات، لةمةِر خؤيةوة قسة دةكات؛ 

نوَيش  قوتابخانةي  رةخنةطراني  نوَيش .  قوتابخانةي  رةخنةطراني  خؤي»(٣).  ئةدةبي  ماناي  لة  وَينة،  لة  فؤرم،  خؤي»لة  ئةدةبي  ماناي  لة  وَينة،  لة  فؤرم،  لة 

فؤرماليستةكان  هةم  فؤرماليستةكان .  هةم  هةية»(٤).  ئةنتؤلؤذيكاَلي  حاَلةتَيكي  هةَلطري  «شيعر  هةية»دةَلَين:  ئةنتؤلؤذيكاَلي  حاَلةتَيكي  هةَلطري  «شيعر  دةَلَين: 

بةآلم  بدؤزنةوة،  دةق  ئةدةبي  كرؤكي  هةوَلدةدةن  نوَي  رةخنةطراني  هةم  بةآلم و  بدؤزنةوة،  دةق  ئةدةبي  كرؤكي  هةوَلدةدةن  نوَي  رةخنةطراني  هةم  و 

ئةوة  هةوَليان  و  نيشاندةدا  مةيليان  «مَيتؤد»  الي  بةرةو  زياتر  ئةوة فؤرماليستةكان  هةوَليان  و  نيشاندةدا  مةيليان  «مَيتؤد»  الي  بةرةو  زياتر  فؤرماليستةكان 

نوَي  رةخنةطراني  كةضي  ئةدةبيات؛  لةسةر  «زانستي»  بنةمايةكي  بطةنة  تا  نوَي بوو  رةخنةطراني  كةضي  ئةدةبيات؛  لةسةر  «زانستي»  بنةمايةكي  بطةنة  تا  بوو 

لةسةر «ناضةمك بووني» مانا جةختيان دةكردةوةلةسةر «ناضةمك بووني» مانا جةختيان دةكردةوة(٥). هَيرمَينؤتَيكة سوننةتييةكان . هَيرمَينؤتَيكة سوننةتييةكان 

لة سةر ئةوةبوون مانا دةبَيت لة خودي دةقدا بدؤزرَيتةوةلة سةر ئةوةبوون مانا دةبَيت لة خودي دةقدا بدؤزرَيتةوة(٦)، بةآلم هَيرمَينؤتيكي ، بةآلم هَيرمَينؤتيكي 

مؤدَيرن لةمة زياتر هةنطاوي ناوة و دةَلَيت: دةكرَيت مانا بة الي وةرطرةوة بَيتة مؤدَيرن لةمة زياتر هةنطاوي ناوة و دةَلَيت: دةكرَيت مانا بة الي وةرطرةوة بَيتة 
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ئافراندن. ئالَيرةدا خاَلَيكي طرنط و كَيشةدار سةر هةَلدةدات، ئةويش ئةوةية رؤَلي ئافراندن. ئالَيرةدا خاَلَيكي طرنط و كَيشةدار سةر هةَلدةدات، ئةويش ئةوةية رؤَلي 

لةسةر  دةق  كاريطةري  الشةوة  لةو  و  دةق  لةسةر  ئةو  كاريطةري  و  لةسةر خوَينةر  دةق  كاريطةري  الشةوة  لةو  و  دةق  لةسةر  ئةو  كاريطةري  و  خوَينةر 

وةرطر دةردةكةوَيت. بةم بؤنةيةوة دةتوانين بثرسين ض كةسَيك ئافراندن دةكات؟ وةرطر دةردةكةوَيت. بةم بؤنةيةوة دةتوانين بثرسين ض كةسَيك ئافراندن دةكات؟ 

ئايا ئافراندني هةموو خوَينةرَيك شياوي بايةخثَيدانة؟ ئايا لةسةر هةموو دةقَيك ئايا ئافراندني هةموو خوَينةرَيك شياوي بايةخثَيدانة؟ ئايا لةسةر هةموو دةقَيك 

برةوي  سةردةمَيك  ض  تا  و  كةي  تاكو  خوَيندنةوةيةك  هةر  دةكرَيت؟  برةوي ئافراندن  سةردةمَيك  ض  تا  و  كةي  تاكو  خوَيندنةوةيةك  هةر  دةكرَيت؟  ئافراندن 

دةبنةوة.  نزيك  يةك  لة  زؤر  دةق  روانطةي  و  خوَينةر  روانطةي  ئالَيرةية  دةبنةوة. هةية؟  نزيك  يةك  لة  زؤر  دةق  روانطةي  و  خوَينةر  روانطةي  ئالَيرةية  هةية؟ 

بؤ  خوَينةريش  دةمَينَيتةوة.  هَيزةكي  بوونَيكي  وةك  نةخوَيندرَيتةوة  هةتا  بؤ دةق  خوَينةريش  دةمَينَيتةوة.  هَيزةكي  بوونَيكي  وةك  نةخوَيندرَيتةوة  هةتا  دةق 

خوَيندنةوة ثَيويستي بة دةقة تا بتوانَيت تواناييةكاني خؤي وةطةِربخات.خوَيندنةوة ثَيويستي بة دةقة تا بتوانَيت تواناييةكاني خؤي وةطةِربخات.

٣- لة رةهةندي خوَينةرةوة:- لة رةهةندي خوَينةرةوة:

ثَيكهاتة  دياردةناسي،  دةِروانن،  دةق  بؤ  رةهةندةوة  لةم  بيروبؤضوونانة  ثَيكهاتة ئةو  دياردةناسي،  دةِروانن،  دةق  بؤ  رةهةندةوة  لةم  بيروبؤضوونانة  ئةو 

شكَيني، فَيمَينيزم، ماركسيزم، مَيذووطةري نوَيية، كة سوورتر لة هةمووي ئةمانة شكَيني، فَيمَينيزم، ماركسيزم، مَيذووطةري نوَيية، كة سوورتر لة هةمووي ئةمانة 

بيروبؤضوونةكاني  تيؤرييةدا  لةم  وةرطرتنة.  جوانيناسي  تيؤري  بيروبؤضوونةكاني قوتابخانةي  تيؤرييةدا  لةم  وةرطرتنة.  جوانيناسي  تيؤري  قوتابخانةي 

وَلفطانط ئايزَيروَلفطانط ئايزَير(٧) و هانس رؤبَيرت ياس و هانس رؤبَيرت ياس(٨) زؤر طرنطن، كة جاروبار بة قوتابخانةي  زؤر طرنطن، كة جاروبار بة قوتابخانةي 

كؤنستانسيكؤنستانسي(٩) ئاَلمانيش ناسراون. هةَلوَيستي تيؤري خوَينةر لةسةر ئةو باوةِرةية  ئاَلمانيش ناسراون. هةَلوَيستي تيؤري خوَينةر لةسةر ئةو باوةِرةية 

و  دةق  دةَلَين  دةق+خوَينةر=مانا.  ناطَيِرَيت،  رؤَل  دةق  تةنيا  مانادا  سازكردني  و لة  دةق  دةَلَين  دةق+خوَينةر=مانا.  ناطَيِرَيت،  رؤَل  دةق  تةنيا  مانادا  سازكردني  لة 

طرنطة،  شيعري  دةقي  هةية.  دةوريان  مانادا  سازكردني  لة  خوَينةر  طرنطة، بةتايبةت  شيعري  دةقي  هةية.  دةوريان  مانادا  سازكردني  لة  خوَينةر  بةتايبةت 

بةآلم «تا ئةو كاتة نةخوَيندرَيتةوة، بوونَيكي راستةقينةي نيية، واتاي شيعر تةنيا بةآلم «تا ئةو كاتة نةخوَيندرَيتةوة، بوونَيكي راستةقينةي نيية، واتاي شيعر تةنيا 

بةهؤي خوَينةرةكانييةوة دياري دةكرَيت»بةهؤي خوَينةرةكانييةوة دياري دةكرَيت»(١٠١٠). لةِراستيدا وةرطر لةم رةهةندةدا نة . لةِراستيدا وةرطر لةم رةهةندةدا نة 

تةنيا ثاسيظ و هةَلرسكاو نيية، بةَلكو ضاالك و كاراية. خوَينةر دةتوانَيت دةستي تةنيا ثاسيظ و هةَلرسكاو نيية، بةَلكو ضاالك و كاراية. خوَينةر دةتوانَيت دةستي 

دةق بطرَيت و شان لة شاني يةك بؤ زةنوَيرةكاني فةلسةفة و بنارةكاني مَيذوو دةق بطرَيت و شان لة شاني يةك بؤ زةنوَيرةكاني فةلسةفة و بنارةكاني مَيذوو 

و دةروونشيكاري و ثانتايي تيؤريية ئةدةبييةكان ثَيكةوة بة الرةولةنجة سةفةر و دةروونشيكاري و ثانتايي تيؤريية ئةدةبييةكان ثَيكةوة بة الرةولةنجة سةفةر 

بكةن.بكةن.

ئةوةي راستي بَيت لةنَيوان هيضكام لةم رةهةندانةدا هَيَلي سوور نةكَيشراوة. ئةوةي راستي بَيت لةنَيوان هيضكام لةم رةهةندانةدا هَيَلي سوور نةكَيشراوة. 

ئةطةر  وةربطرَيت.  سوود  هةموويان  لة  ثَيويست  بةثَيي  دةتوانَيت  ئةطةر رةخنةطر  وةربطرَيت.  سوود  هةموويان  لة  ثَيويست  بةثَيي  دةتوانَيت  رةخنةطر 

تاقة  لة  و  رةهةند  يةك  لة  تةنيا  خؤيدا  ثراكتيكانةي  رةخنةي  لة  تاقة رةخنةطرَيك  لة  و  رةهةند  يةك  لة  تةنيا  خؤيدا  ثراكتيكانةي  رةخنةي  لة  رةخنةطرَيك 

باو  زؤريش  و  رهاخوازة  رةخنةطرَيكي  ئةوة  وةربطرَيت،  كةَلك  باو بؤضوونَيك  زؤريش  و  رهاخوازة  رةخنةطرَيكي  ئةوة  وةربطرَيت،  كةَلك  بؤضوونَيك 

رةخنةطري  رةهاخواز،  رةخنةطري  بةرامبةر  لة  نةماوة.  ئةوتؤي  برةوي  رةخنةطري و  رةهاخواز،  رةخنةطري  بةرامبةر  لة  نةماوة.  ئةوتؤي  برةوي  و 

رَيذةييخوازمان هةية، دةتوانَيت لة كؤمةَلَيك تيؤري جؤراوجؤر كةَلك وةربطرَيت رَيذةييخوازمان هةية، دةتوانَيت لة كؤمةَلَيك تيؤري جؤراوجؤر كةَلك وةربطرَيت 

بَلَيم  باشتر  يان  ناتوانَيت،  رةخنةطر  كةوابوو  هةَلسةنطَينَيت.  دةق  بةربآلوتر  بَلَيم تا  باشتر  يان  ناتوانَيت،  رةخنةطر  كةوابوو  هةَلسةنطَينَيت.  دةق  بةربآلوتر  تا 

شياو نيية لة هيض تيؤرييةك و لة هيض رؤضنةيةك خؤي تةريك بكات.شياو نيية لة هيض تيؤرييةك و لة هيض رؤضنةيةك خؤي تةريك بكات.
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و  «سوننةت  ناوي  بة  وتارَيكدا  لة  مؤدَيرنيستَيك  وةك  و   «سوننةت  ناوي  بة  وتارَيكدا  لة  مؤدَيرنيستَيك  وةك  ئيليؤت(١١١١)  ئَيس.  ئيليؤتتي.  ئَيس.  تي. 

مرخي تاكةكةسي» ناتوانَيت ثةيوةندي شيعر و شاعير يةكسةرة بثضِرَينَيت. ئةو مرخي تاكةكةسي» ناتوانَيت ثةيوةندي شيعر و شاعير يةكسةرة بثضِرَينَيت. ئةو 

كات سةبارةت بة بؤضوونةكاني رةخنةي نوَي قسة دةكات، دةَلَيت زةيني شاعير كات سةبارةت بة بؤضوونةكاني رةخنةي نوَي قسة دةكات، دةَلَيت زةيني شاعير 

كاتاليزؤرَيكة بؤ ئةو كارةي كة دةبَيتة هؤي بةرهةمهَيناني شيعر. زةيني شاعير كاتاليزؤرَيكة بؤ ئةو كارةي كة دةبَيتة هؤي بةرهةمهَيناني شيعر. زةيني شاعير 

لةو ماوةيةدا رةوتي خولقَينةرانةي شيعر دةثَيورَيت، وةك كاتاليزؤرَيك دةكةوَيتة لةو ماوةيةدا رةوتي خولقَينةرانةي شيعر دةثَيورَيت، وةك كاتاليزؤرَيك دةكةوَيتة 

كار و تةجرةبة تاكة كةسييةكاني شاعير طردوكؤ دةكاتةوة و دةيانكاتة بابةتَيكي كار و تةجرةبة تاكة كةسييةكاني شاعير طردوكؤ دةكاتةوة و دةيانكاتة بابةتَيكي 

دةرةكي و خولقاندنَيكي نوَي: واتة شيعردةرةكي و خولقاندنَيكي نوَي: واتة شيعر(١٢١٢).

تيؤري خوَينةريش ناتوانَيت دةور و بايةخي دةق لة بةرضاو نةطرَيت. دةَلَين تيؤري خوَينةريش ناتوانَيت دةور و بايةخي دةق لة بةرضاو نةطرَيت. دةَلَين 

و  ساز  لةسةر  ضاالكبوونة  ئةم  كةوابوو  ضاالكة،  وةرطر  خوَينةردا  تيؤري  و لة  ساز  لةسةر  ضاالكبوونة  ئةم  كةوابوو  ضاالكة،  وةرطر  خوَينةردا  تيؤري  لة 

كارةكاني دةق مانا ثةيدا دةكات. خوَينةر دةبَيت ثَيكهاتةي دةق و هةموو بوون و كارةكاني دةق مانا ثةيدا دةكات. خوَينةر دةبَيت ثَيكهاتةي دةق و هةموو بوون و 

نةبووني دةق شةنوكةو بكات، دةبَيت لة ئاست نيشانةكاني دةق كارا و بزؤز بَيت، نةبووني دةق شةنوكةو بكات، دةبَيت لة ئاست نيشانةكاني دةق كارا و بزؤز بَيت، 

تا بتوانَيت مةبةست و ويستةكاني خؤي بدركَينَيت. بؤية لة زاري رةخنةطرانةوة تا بتوانَيت مةبةست و ويستةكاني خؤي بدركَينَيت. بؤية لة زاري رةخنةطرانةوة 

و  باآل  خوَينةري  سةرنجي  ناتوانَيت  بابةتَيك  طشت  دةَلَين  دةبيستين  و جاروبار  باآل  خوَينةري  سةرنجي  ناتوانَيت  بابةتَيك  طشت  دةَلَين  دةبيستين  جاروبار 

رةخنةطري ئةدةبي رابكَيشَيت. واتة دةق دةبَيت وةك طؤِرةثانَيك ئةو مةجالةي رةخنةطري ئةدةبي رابكَيشَيت. واتة دةق دةبَيت وةك طؤِرةثانَيك ئةو مةجالةي 

هةبَيت، تا خوَينةر بتوانَيت ئةسثي خؤي لةناودا تاو بدات.هةبَيت، تا خوَينةر بتوانَيت ئةسثي خؤي لةناودا تاو بدات.

بةآلم لةم ثَيناوةدا دةكرَيت بَلَيين روانطةي نووسةر باوي جاراني، بة تايبةت بةآلم لةم ثَيناوةدا دةكرَيت بَلَيين روانطةي نووسةر باوي جاراني، بة تايبةت 

ئةو  لةنَيوان  هةنووكة  نووسةر  روانطةي  نةماوة.  نؤزدةي،  سةدةي  ئةو بايةخي  لةنَيوان  هةنووكة  نووسةر  روانطةي  نةماوة.  نؤزدةي،  سةدةي  بايةخي 

روانطةكاندا زياتر رؤَلي ناوةنجي دةطَيِرَيت و ئَيستا ئيتر وةكو رةهةندَيك و وةكو روانطةكاندا زياتر رؤَلي ناوةنجي دةطَيِرَيت و ئَيستا ئيتر وةكو رةهةندَيك و وةكو 

رَيبازَيكي رؤذةظ ضاوي لَي ناكرَيت. لة بةرامبةردا روانطةي خوَينةر و روانطةي رَيبازَيكي رؤذةظ ضاوي لَي ناكرَيت. لة بةرامبةردا روانطةي خوَينةر و روانطةي 

دةق شانبةشاني يةكتر رؤذ بةِرؤذ ثةرة دةستَينن و قوتابخانة ئةدةبييةكان لةم دةق شانبةشاني يةكتر رؤذ بةِرؤذ ثةرة دةستَينن و قوتابخانة ئةدةبييةكان لةم 

و  رةخنة  دونياي  بة  ثَيشكةش  ناوازةيان  بيروباوةِري  طةلَيك  سووضةوة  و دوو  رةخنة  دونياي  بة  ثَيشكةش  ناوازةيان  بيروباوةِري  طةلَيك  سووضةوة  دوو 

رووسييةكان  فؤرماليستة  بؤضووني  بةبَي  نموونة  بؤ  كردووة.  رووسييةكان رةخنةكاري  فؤرماليستة  بؤضووني  بةبَي  نموونة  بؤ  كردووة.  رةخنةكاري 

دونياي شيعر و رةخنةكاريي شيعر، بؤشاييةكي جَيطاي سةرنجي لَيدةكةوَيت.دونياي شيعر و رةخنةكاريي شيعر، بؤشاييةكي جَيطاي سةرنجي لَيدةكةوَيت.

كاتَيك بؤ ناو دونياي رةخنةي كوردي دةطةِرَيينةوة، جطة لةم ضةند ساَلةي كاتَيك بؤ ناو دونياي رةخنةي كوردي دةطةِرَيينةوة، جطة لةم ضةند ساَلةي 

بة  ثشتي  كةمةش  ئةو  و  بووة  كةم  زؤر  كورديدا  ئةدةبي  لة  رةخنة  بة رابردوودا،  ثشتي  كةمةش  ئةو  و  بووة  كةم  زؤر  كورديدا  ئةدةبي  لة  رةخنة  رابردوودا، 

بةداخةوة  بكةين،  بةراورديش  بةثَيي  ئةطةر  نةبةستووة.  ئةدةبييةكان  بةداخةوة تيؤريية  بكةين،  بةراورديش  بةثَيي  ئةطةر  نةبةستووة.  ئةدةبييةكان  تيؤريية 

رةهةندي خوَينةر بة رَيذةي ئةوانيتر كةمتر و الوازتريش بووة. ئَيمة لةم وتارةدا رةهةندي خوَينةر بة رَيذةي ئةوانيتر كةمتر و الوازتريش بووة. ئَيمة لةم وتارةدا 

بةثَيي مةجال ئاوِر لةم روانطة و لةم هةَلوَيستة، واتة تيؤري خوَينةر، دةدةينةوة.بةثَيي مةجال ئاوِر لةم روانطة و لةم هةَلوَيستة، واتة تيؤري خوَينةر، دةدةينةوة.

 

خوَينةر و ثةيوةندي لةطةَل شيعري نوَيي كورديخوَينةر و ثةيوةندي لةطةَل شيعري نوَيي كوردي

دةَلَيت:  سةراج  هاشم  كة  خوَينةرةية  ئةو  زياتر  خوَينةر  لة  مةبةست  دةَلَيت: لَيرةدا  سةراج  هاشم  كة  خوَينةرةية  ئةو  زياتر  خوَينةر  لة  مةبةست  لَيرةدا 
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و  دةِرسكَيت  تَيدا  راظةكاري  هَيزي  هؤشمةندييةوة  و  عيشق  بة  خوَينةر  و «كاتَيك  دةِرسكَيت  تَيدا  راظةكاري  هَيزي  هؤشمةندييةوة  و  عيشق  بة  خوَينةر  «كاتَيك 

رووةو  مةعريفةية  و  هزر  هَيزي  ئةو  جيهانبيني،  و  هزر  باآلكاني  ئاستة  رووةو دةطاتة  مةعريفةية  و  هزر  هَيزي  ئةو  جيهانبيني،  و  هزر  باآلكاني  ئاستة  دةطاتة 

حاَلةتةكاني  تَيكِراي  كاتة  ئةو  و  رايدةماَلَيت  راظةكاري  دةسةآلتي  حاَلةتةكاني خولقاندني  تَيكِراي  كاتة  ئةو  و  رايدةماَلَيت  راظةكاري  دةسةآلتي  خولقاندني 

كؤذيتؤي(١٣١٣)  و  دةنرَين  وةال  خود  كؤيلةبووني  و  رؤبؤتييةت  بة  بوون  كؤذيتؤيثابةند  و  دةنرَين  وةال  خود  كؤيلةبووني  و  رؤبؤتييةت  بة  بوون  ثابةند 

هَيدي  هَيدي  و  ليبراَل  رؤحَيكي  طةردوونيترين  خاوةني  دةبَيتة  هَيدي خوَيندنةوةش  هَيدي  و  ليبراَل  رؤحَيكي  طةردوونيترين  خاوةني  دةبَيتة  خوَيندنةوةش 

و  دؤطما  تاثؤكاني  بةستةَلةكي  تَيكشاندني  ئةنجامدةدا،  تَيكشاندنةكان  و كردةي  دؤطما  تاثؤكاني  بةستةَلةكي  تَيكشاندني  ئةنجامدةدا،  تَيكشاندنةكان  كردةي 

ئَيمثريالييةتي مانا و ديكتاتؤريةتي طوفتار و تؤتاليتاريةتي دةسةآلتي حةقيقةتة ئَيمثريالييةتي مانا و ديكتاتؤريةتي طوفتار و تؤتاليتاريةتي دةسةآلتي حةقيقةتة 

ضةسثاو و نةطؤِرةكانضةسثاو و نةطؤِرةكان(١٤١٤).».»

خؤي  طرنطي  خؤي )  طرنطي   (١٩٧٠١٩٧٠) هةفتاكان  سةرةتاي  لة  خوَينةر  هةَلويستي  («رةخنةي  هةفتاكان  سةرةتاي  لة  خوَينةر  هةَلويستي  «رةخنةي 

وةدةستهَينا و هةنووكةش لة سةر بةشَيكي زؤري رةخنةي هاوضةرخ كاريطةرَيتي وةدةستهَينا و هةنووكةش لة سةر بةشَيكي زؤري رةخنةي هاوضةرخ كاريطةرَيتي 

رؤمانتيك  بزاظي  دةطةينة  تا  ئةفالتوونةوة  لة  هةر  هةروةها  رؤمانتيك »  بزاظي  دةطةينة  تا  ئةفالتوونةوة  لة  هةر  هةروةها  هةية.(١٥١٥)»  هةية.خؤي  خؤي 

لة  بيروبؤضوونَيك  لة )  بيروبؤضوونَيك   (١٨٨٠١٨٨٠) نؤزدة  سةدةي  سةرةتاي  لة  بةريتانيادا  ئةدةبي  (لة  نؤزدة  سةدةي  سةرةتاي  لة  بةريتانيادا  ئةدةبي  لة 

بةرهةمي  ناوةرؤكي  و  بابةت  و  دادةنيشَيت  داهَيزراوانة  خوَينةر  بووة  بةرهةمي ئارادا  ناوةرؤكي  و  بابةت  و  دادةنيشَيت  داهَيزراوانة  خوَينةر  بووة  ئارادا 

داطيربكات.  كردةوةي  و  بير  تا  دةدا  دةق  بة  ئةوة  رَيطاي  و  دةجوَيت  داطيربكات. هؤنةري  كردةوةي  و  بير  تا  دةدا  دةق  بة  ئةوة  رَيطاي  و  دةجوَيت  هؤنةري 

لةم روانطةيةدا خوَينةر بؤ خوَيندنةوةي دةق شتَيكي ئةوتؤي بة دةستةوة نيية. لةم روانطةيةدا خوَينةر بؤ خوَيندنةوةي دةق شتَيكي ئةوتؤي بة دةستةوة نيية. 

ثَيويستي  خؤي  راظةكردني  بؤ  كة  دةكات  ئامادة  شتانة  ئةو  سةرلةبةري  ثَيويستي دةق  خؤي  راظةكردني  بؤ  كة  دةكات  ئامادة  شتانة  ئةو  سةرلةبةري  دةق 

ثَييةتي، بةآلم هةر لة زووةوة نووسةران و بيرمةندان لةسةر خودي دةق بيريان ثَييةتي، بةآلم هةر لة زووةوة نووسةران و بيرمةندان لةسةر خودي دةق بيريان 

بةسةر  كاريطةريي  دةق  لةِراستيدا  كة  زانيوة  هةقيقةتةيان  بةم  و  بةسةر كردووةتةوة  كاريطةريي  دةق  لةِراستيدا  كة  زانيوة  هةقيقةتةيان  بةم  و  كردووةتةوة 

ماندوو  دةقةوة  بة  زياتر  خؤي  ئيتر  رةخنة  كةوابوو  دادةنَيت،  ماندوو خوَينةرانةوة  دةقةوة  بة  زياتر  خؤي  ئيتر  رةخنة  كةوابوو  دادةنَيت،  خوَينةرانةوة 

دةكرد، تاكو رؤمانتيزم سةريهةَلدا و جَيطاي ثَيداطرتن لةسةر دةقي لةق كرددةكرد، تاكو رؤمانتيزم سةريهةَلدا و جَيطاي ثَيداطرتن لةسةر دةقي لةق كرد(١٦١٦). . 

نووسةر لة رةخنةي ئةدةبيدا ببوو بة ناوةند و وةك كةسَيكي هةموو شت  زان نووسةر لة رةخنةي ئةدةبيدا ببوو بة ناوةند و وةك كةسَيكي هةموو شت  زان 

خؤمانيشةوة  بةالي  بةلةونَيك  بؤضوونة  ئةم  لَيدةكرا.  ضاوي  ثَيغةمبةر  وةك  خؤمانيشةوة و  بةالي  بةلةونَيك  بؤضوونة  ئةم  لَيدةكرا.  ضاوي  ثَيغةمبةر  وةك  و 

كاردانةوةي هةبووة، زؤرجار لة كؤِر و لة هةندَيك نووسراوةدا بيستوومانة و كاردانةوةي هةبووة، زؤرجار لة كؤِر و لة هةندَيك نووسراوةدا بيستوومانة و 

خوَيندوومانةتةوة كة شاعير دةبَيت شتَيك بَلَيت و شتَيك ببينَيت كةساني ئاسايي خوَيندوومانةتةوة كة شاعير دةبَيت شتَيك بَلَيت و شتَيك ببينَيت كةساني ئاسايي 

نةتوانن بيدركَينن و بيبينن. ئةمةش لة ئةنجامدا ئةوةي لَيدةكةوَيتةوة كة شاعير نةتوانن بيدركَينن و بيبينن. ئةمةش لة ئةنجامدا ئةوةي لَيدةكةوَيتةوة كة شاعير 

هةرضي بَيذَيت ئةوة وةكو وةحي واية و نابَيت  دةستكاري بكرَيت، دةبَيت ثيرؤز هةرضي بَيذَيت ئةوة وةكو وةحي واية و نابَيت  دةستكاري بكرَيت، دةبَيت ثيرؤز 

تةماشا بكرَيت. ئَيمة تةنيا ئةو مافةمان هةية دةقةكة بة يارمةتي نووسةر و ذيان تةماشا بكرَيت. ئَيمة تةنيا ئةو مافةمان هةية دةقةكة بة يارمةتي نووسةر و ذيان 

و  نووسةر  لة  نابَيت  بكةينةوة.  بؤ  ماناي  و  لَيكبدةينةوة  نووسةر  سةردةمي  و و  نووسةر  لة  نابَيت  بكةينةوة.  بؤ  ماناي  و  لَيكبدةينةوة  نووسةر  سةردةمي  و 

لةسةر  بةآلم  لة  نووسةر،  خةيانةتة  الدان  ضوون  البدةين،  باوةِرةكاني  و  لةسةر ذيان  بةآلم  لة  نووسةر،  خةيانةتة  الدان  ضوون  البدةين،  باوةِرةكاني  و  ذيان 

تر  جارَيكي   رةخنة  بيستةمدا  سةدةي  بيستةكاني  لة  نوَي  رةخنةطراني  تر دةستي  جارَيكي   رةخنة  بيستةمدا  سةدةي  بيستةكاني  لة  نوَي  رةخنةطراني  دةستي 

مسؤطةركرد.  دةقيان  سةربةخؤيي  نوَي  رةخنةطراني  كردةوة.  دةق  لة  مسؤطةركرد. رووي  دةقيان  سةربةخؤيي  نوَي  رةخنةطراني  كردةوة.  دةق  لة  رووي 
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خؤي  ماناي  بكؤَلدرَيتةوة  لَيي  وردي  بة  دةق  ئةطةر  دةيانطوت  رةخنةطرانة  خؤي ئةم  ماناي  بكؤَلدرَيتةوة  لَيي  وردي  بة  دةق  ئةطةر  دةيانطوت  رةخنةطرانة  ئةم 

ئاشكرا دةكات. هؤكارة دةرةكييةكان وةك زةمينةي مَيذوويي، يان كؤمةآليةتي ئاشكرا دةكات. هؤكارة دةرةكييةكان وةك زةمينةي مَيذوويي، يان كؤمةآليةتي 

بؤ  ئَيمة  كة  شتانةية  ئةو  هةَلطري  خؤي  دةق  نيية.  ئةوتؤيان  بايةخَيكي  و  بؤ بةها  ئَيمة  كة  شتانةية  ئةو  هةَلطري  خؤي  دةق  نيية.  ئةوتؤيان  بايةخَيكي  و  بةها 

دؤزينةوةي ماناكةي ثَيويستمان ثَييانة. ئةَلبةت ئةم ثَيداطرتنة لةسةر سرووشتي دؤزينةوةي ماناكةي ثَيويستمان ثَييانة. ئةَلبةت ئةم ثَيداطرتنة لةسةر سرووشتي 

بابةتييانةي دةق جارَيكي ديكة خوَينةري ناضاالك و ثاسيظي خولقاندةوة كة بؤ بابةتييانةي دةق جارَيكي ديكة خوَينةري ناضاالك و ثاسيظي خولقاندةوة كة بؤ 

شةخسي  ئةزموونة  نةبوو  بؤي  هةبَيت  دةقيدا  لَيكدانةوةي  لة  دةستَيكي  شةخسي ئةوةي  ئةزموونة  نةبوو  بؤي  هةبَيت  دةقيدا  لَيكدانةوةي  لة  دةستَيكي  ئةوةي 

ئاراوة.  بَينَيتة  خؤي  رابردووي  ئةدةبييةكاني  تةجرةبة  و  تايبةتي  هةستة  ئاراوة. و  بَينَيتة  خؤي  رابردووي  ئةدةبييةكاني  تةجرةبة  و  تايبةتي  هةستة  و 

بيروبؤضوونةكاني رَيبازي رةخنةي نوَي هةم بة الي فؤرماليستةكانةوة، هةميش بيروبؤضوونةكاني رَيبازي رةخنةي نوَي هةم بة الي فؤرماليستةكانةوة، هةميش 

بة الي ثَيكهاتةخوازانةوة زؤر ثةرةي ثَيدرا.بة الي ثَيكهاتةخوازانةوة زؤر ثةرةي ثَيدرا.

ئةدةبيدا  رةخنةي  بةسةر  باَلي  ساَل  سي  ماوةي  نوَي  رةخنةي  ئةوةي  ئةدةبيدا ثاش  رةخنةي  بةسةر  باَلي  ساَل  سي  ماوةي  نوَي  رةخنةي  ئةوةي  ثاش 

خاَلَيكي  بةآلم  ئاراوة،  هاتة  خوَينةر  هةَلوَيستي  بة  طرَيدراو  تيؤري  بوو،  خاَلَيكي كَيشا  بةآلم  ئاراوة،  هاتة  خوَينةر  هةَلوَيستي  بة  طرَيدراو  تيؤري  بوو،  كَيشا 

بةدي  تيؤرييةدا  ئةم  بيرمةنداني  لةنَيوان  هاوبةش  فةلسةفةيةكي  و  بةدي يةكطرتوو  تيؤرييةدا  ئةم  بيرمةنداني  لةنَيوان  هاوبةش  فةلسةفةيةكي  و  يةكطرتوو 

ناكرَيت. ئةو بيرمةندانةي لةم ضوارضَيوةيةدا ناويان دةبرَيت سةر بة بيروباوةِري ناكرَيت. ئةو بيرمةندانةي لةم ضوارضَيوةيةدا ناويان دةبرَيت سةر بة بيروباوةِري 

دياردةناسي  خوَينةر،  ئاطايي  كؤنستانس،  قوتابخانةي  بيرمةنداني  دياردةناسي جياوازن.  خوَينةر،  ئاطايي  كؤنستانس،  قوتابخانةي  بيرمةنداني  جياوازن. 

فةرةنسايي،  ماناناسي  فةرةنسايي، ،  ماناناسي  ريفاتَير(١٧١٧)،  مايكَيك  دادةنَين.  بنةما  بة  راظةناسي  ريفاتَيرو  مايكَيك  دادةنَين.  بنةما  بة  راظةناسي  و 

لةكاتَيكدا  تايبةتة،  ئةدةبي  هَيزي  جؤرَيك  خاوةني  دةكات  طريمانة  لةكاتَيكدا خوَينةرَيك  تايبةتة،  ئةدةبي  هَيزي  جؤرَيك  خاوةني  دةكات  طريمانة  خوَينةرَيك 

خوَينةرةكان  باوةِرةية  ئةو  لةسةر  ئةمريكايي،  رةخنةطري  خوَينةرةكان ،  باوةِرةية  ئةو  لةسةر  ئةمريكايي،  رةخنةطري  فيش(١٨١٨)،  فيشئَيستانلي  ئَيستانلي 

جاناتان  دةنوَينن.  كردةوة  دذ  رستةكاندا  لة  وشةكان  دوابةدوايي  ئاست  جاناتان لة  دةنوَينن.  كردةوة  دذ  رستةكاندا  لة  وشةكان  دوابةدوايي  ئاست  لة 

ئةو،  «ثَيكهاتةخوازة»،  راظةي  بيرؤكةي  دةكات،  بيرؤكةيةك  بانطةشةي  ئةو،   «ثَيكهاتةخوازة»،  راظةي  بيرؤكةي  دةكات،  بيرؤكةيةك  بانطةشةي  كالَيركالَير(١٩١٩) 

يةك  دةكات  قةبووَل  بةآلم،  رةتدةكاتةوة؛  خوَينةر  ستراتيذييةكاني  يةك ياسامةندي  دةكات  قةبووَل  بةآلم،  رةتدةكاتةوة؛  خوَينةر  ستراتيذييةكاني  ياسامةندي 

ستراتيذي دةتوانَيت راظةي جؤراوجؤري لَيبكةوَيتةوة. دةيظيد بليضستراتيذي دةتوانَيت راظةي جؤراوجؤري لَيبكةوَيتةوة. دةيظيد بليض(٢٠٢٠) و نؤرمةن  و نؤرمةن 

هالةندهالةند(٢١٢١) زياتر لة هةندَي كةس لةسةر دةوةري خوَينةر جةخت دةكةنةوة. ئةوان  زياتر لة هةندَي كةس لةسةر دةوةري خوَينةر جةخت دةكةنةوة. ئةوان 

قةرةبوو  خوَينةر  دةروونييةكاني  ويستة  كة  دةزانن  ثرؤسةيةك  بة  قةرةبوو خوَيندنةوة  خوَينةر  دةروونييةكاني  ويستة  كة  دةزانن  ثرؤسةيةك  بة  خوَيندنةوة 

دةكاتةوةدةكاتةوة(٢٢٢٢). . 

بة  دةق  لةسةر  تةنيا  بة  دةقي  لَيكدانةوةي  ثَيداطري  رؤزَينبالت،  لويز  بةآلم  بة   دةق  لةسةر  تةنيا  بة  دةقي  لَيكدانةوةي  ثَيداطري  رؤزَينبالت،  لويز  بةآلم   

ثرؤسةي  برابةشي  و  شةريك  بة  هةردووكيان  دةق  و  خوَينةر  و  نازانَيت  ثرؤسةي رةوا  برابةشي  و  شةريك  بة  هةردووكيان  دةق  و  خوَينةر  و  نازانَيت  رةوا 

راظةيي دةناسَينَيت. دةَلَيت خوَينةر و دةق كار دةكةنة سةر يةكتري، دةق وةك راظةيي دةناسَينَيت. دةَلَيت خوَينةر و دةق كار دةكةنة سةر يةكتري، دةق وةك 

جؤراوجؤرةكاني  بيرؤكة  و  ئةندَيشة  و  ئةزموون  هةَلَينجاني  بؤ  جؤراوجؤرةكاني ورووذَينةرَيك  بيرؤكة  و  ئةندَيشة  و  ئةزموون  هةَلَينجاني  بؤ  ورووذَينةرَيك 

رابردوو لة زةيني خوَينةر دةور دةطَيِرَيت، ئةو ئةزموون و ئةندَيشة و بيرؤكانةي رابردوو لة زةيني خوَينةر دةور دةطَيِرَيت، ئةو ئةزموون و ئةندَيشة و بيرؤكانةي 

ثَيشووي  ئةزموونةكاني  رَيطاي  لة  هةميش  واقيع،  ذياني  رَيطاي  لة  هةم  ثَيشووي كة  ئةزموونةكاني  رَيطاي  لة  هةميش  واقيع،  ذياني  رَيطاي  لة  هةم  كة 

ئةزموونةكاني  بةسةر  دةستَيك  بةرامبةردا  لة  دةقيش  بةدةستدَين.  ئةزموونةكاني خوَيندنةوة  بةسةر  دةستَيك  بةرامبةردا  لة  دةقيش  بةدةستدَين.  خوَيندنةوة 
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بيرؤكةطةلَيك  ئةو  دةبةخشَيت،  ثَي  شَيوةيةكيان  و  شكَل  و  دادةهَينَيت  بيرؤكةطةلَيك خوَينةر  ئةو  دةبةخشَيت،  ثَي  شَيوةيةكيان  و  شكَل  و  دادةهَينَيت  خوَينةر 

هةَلدةبذَيرَيت و دةثاَلَيوَيت و رَيكوثَيك دةكات تا بة باشترين شَيوة لةطةَل دةق هةَلدةبذَيرَيت و دةثاَلَيوَيت و رَيكوثَيك دةكات تا بة باشترين شَيوة لةطةَل دةق 

بطرنةوة. لةسةر دةستي ئةم ئةزموونة كردةيية هاوبةشةداية كة خوَينةر و دةق بطرنةوة. لةسةر دةستي ئةم ئةزموونة كردةيية هاوبةشةداية كة خوَينةر و دةق 

بةرهةمَيكي نوَي دةخولقَينن، واتة شيعربةرهةمَيكي نوَي دةخولقَينن، واتة شيعر(٢٣٢٣).

بة  طشتيدا  زؤر  روانطةيةكي  لة  خوَينةر  هةَلوَيستي  رةخنةطراني  بة دةكرَيت  طشتيدا  زؤر  روانطةيةكي  لة  خوَينةر  هةَلوَيستي  رةخنةطراني  دةكرَيت 

بة  سةر  يةكةم  دةستةي  رةخنةطراني  زؤربةي  بكةين.  دابةش  دةستة  بة سَي  سةر  يةكةم  دةستةي  رةخنةطراني  زؤربةي  بكةين.  دابةش  دةستة  سَي 

لةسةر  زياتريش  و  ناسراوة  ثَيكهاتةخوازيي  قوتابخانةي  بة  كة  لةسةر قوتابخانةيةكن  زياتريش  و  ناسراوة  ثَيكهاتةخوازيي  قوتابخانةي  بة  كة  قوتابخانةيةكن 

دةق و زمانناسي جةخت دةكةن. وةكو رؤالن بارتدةق و زمانناسي جةخت دةكةن. وةكو رؤالن بارت(٢٤٢٤)، رؤمَين ياكوبسن، رؤمَين ياكوبسن(٢٥٢٥)، كلؤر ، كلؤر 

ليظي شتراوسليظي شتراوس(٢٦٢٦) و جاناتان كالَير. دةستةي دووةم ئةو دياردةناسانةن كة دةَلَين  و جاناتان كالَير. دةستةي دووةم ئةو دياردةناسانةن كة دةَلَين 

وةكو  خؤي،  ضَلةثؤثةي  دةطاتة  شيعردا  خولقاندني  لة  رووداوَيكة  وةكو خوَيندنةوة،  خؤي،  ضَلةثؤثةي  دةطاتة  شيعردا  خولقاندني  لة  رووداوَيكة  خوَيندنةوة، 

ئايزَير و ياس و رؤزَينبالت. دةستةي سَييةم زؤر بة خةستوخؤَلي لةسةر طرنطي ئايزَير و ياس و رؤزَينبالت. دةستةي سَييةم زؤر بة خةستوخؤَلي لةسةر طرنطي 

خوَينةر لة ثرؤسةي راظةييدا جةخت دةكةنةوة. الي ئةم رةخنةطرة دةروونشيكار، خوَينةر لة ثرؤسةي راظةييدا جةخت دةكةنةوة. الي ئةم رةخنةطرة دةروونشيكار، 

يان سوبذَيكتيظانة، ئةندَيشة و بيروباوةِر و ئةزموونةكاني خوَينةر، لةضاو دةقي يان سوبذَيكتيظانة، ئةندَيشة و بيروباوةِر و ئةزموونةكاني خوَينةر، لةضاو دةقي 

راستةقينة خؤي، رؤَلَيكي زياتر لة وَيناكردني مانادا دةطَيِرن، وةكو دةيظيد بليض و راستةقينة خؤي، رؤَلَيكي زياتر لة وَيناكردني مانادا دةطَيِرن، وةكو دةيظيد بليض و 

نؤرمةن هالةندنؤرمةن هالةند(٢٧٢٧).

لة درَيذةي ئةم وتارةدا بِرَيك لةو باسة سةرةكييانةي كة بةالي بيرمةنداني لة درَيذةي ئةم وتارةدا بِرَيك لةو باسة سةرةكييانةي كة بةالي بيرمةنداني 

باسةكانياندا  هةناوي  لة  و  وةطةِرخراون  خوَينةرةوة  هةَلوَيستي  باسةكانياندا تيؤري  هةناوي  لة  و  وةطةِرخراون  خوَينةرةوة  هةَلوَيستي  تيؤري 

زياتر  هةوَلدةدةين  و  دةكةين  شارؤ  لَي  نموونةيةكيان  ئَيمة  زياتر ثةرشوبآلون،  هةوَلدةدةين  و  دةكةين  شارؤ  لَي  نموونةيةكيان  ئَيمة  ثةرشوبآلون، 

باسانة  لةو  دةكرَيت  ضؤن  بزانين  هةوَلدةدةين  هةروةها  بدةينةوة.  لَي  باسانة ئاوِريان  لةو  دةكرَيت  ضؤن  بزانين  هةوَلدةدةين  هةروةها  بدةينةوة.  لَي  ئاوِريان 

كةَلك وةربطرين و ضؤن دةتوانين لةو رَييةوة شيعري نوَيي كوردي بخوَينينةوة. كةَلك وةربطرين و ضؤن دةتوانين لةو رَييةوة شيعري نوَيي كوردي بخوَينينةوة. 

مَيذووي  لة  ضاو  ضاويلكةيةوة  لةم  دةكرَيت  ضؤن  بزانين  دةمانةوَيت  مَيذووي هةروةها  لة  ضاو  ضاويلكةيةوة  لةم  دةكرَيت  ضؤن  بزانين  دةمانةوَيت  هةروةها 

شيعري نوَيي كوردي بكةين؟ تا ض ئاستَيك رةخنةطر و خوَينةري كورد دةتوانَيت شيعري نوَيي كوردي بكةين؟ تا ض ئاستَيك رةخنةطر و خوَينةري كورد دةتوانَيت 

ببةستَيت و خوَيندنةوة و رةخنةي خؤي توكمة بةم بؤضوون و بابةتانة، ثشت ببةستَيت و خوَيندنةوة و رةخنةي خؤي توكمة  بابةتانة، ثشت  بةم بؤضوون و 

لَيوة  باسيان  نموونة  وةك  لَيرةدا  شاعيرانةش  و  شيعر  ئةو  بكات؟  هةراوتر  لَيوة و  باسيان  نموونة  وةك  لَيرةدا  شاعيرانةش  و  شيعر  ئةو  بكات؟  هةراوتر  و 

دةكرَيت، تةنيا وةك مؤدَيلَيكن بؤ بةراورد و فامي زياتري باسةكة.دةكرَيت، تةنيا وةك مؤدَيلَيكن بؤ بةراورد و فامي زياتري باسةكة.

أ- ئاسؤي ضاوةِروانييةكانأ- ئاسؤي ضاوةِروانييةكان

ئاسؤي ضاوةِروانييةكان يةكَيك لةو باسة طرنطانةية كة بيرةمةنداني تيؤري ئاسؤي ضاوةِروانييةكان يةكَيك لةو باسة طرنطانةية كة بيرةمةنداني تيؤري 

دادةنَيت.  بنةما  بة  دياردةناسي  تيؤريية  ئةم  كردووة.  طةآلَلةيان  دادةنَيت. «وةرطرتن»  بنةما  بة  دياردةناسي  تيؤريية  ئةم  كردووة.  طةآلَلةيان  «وةرطرتن» 

راستةقينةي  «ئامانجي  دةَلَيت:  دياردةناسي  بنياتنةري  راستةقينةي   «ئامانجي  دةَلَيت:  دياردةناسي  بنياتنةري  هؤسرَيَل(٢٨٢٨)  هؤسرَيَلئةدمؤند  ئةدمؤند 

تاوتوَيكردني فةلسةفيي، شتةكاني ناو جيهان نيية، بةَلكو (ئامانج خودي) ئاطاهيي تاوتوَيكردني فةلسةفيي، شتةكاني ناو جيهان نيية، بةَلكو (ئامانج خودي) ئاطاهيي 
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ئَيمةية. ئاطاهيي هةميشة ئاطاهيي لة شتَيكة، هةر ئةو «شتة» ثاش ئةوةي لة ئاطاهيي ئَيمةية. ئاطاهيي هةميشة ئاطاهيي لة شتَيكة، هةر ئةو «شتة» ثاش ئةوةي لة ئاطاهيي 

ئاطاهيي  لة  كة  شتانةي  ئةو  هةروةها  واقيع.  دةبَيتة  ئَيمة  بؤ  دةركةوت  ئاطاهيي ئَيمةدا  لة  كة  شتانةي  ئةو  هةروةها  واقيع.  دةبَيتة  ئَيمة  بؤ  دةركةوت  ئَيمةدا 

بدؤزينةوة»(٢٩٢٩). .  بنةماكانيان  يا  ضؤنايةتي،  تةنيا  دةتوانين  وةدياردةكةون  بدؤزينةوة»ئَيمةدا  بنةماكانيان  يا  ضؤنايةتي،  تةنيا  دةتوانين  وةدياردةكةون  ئَيمةدا 

لةِراستيدا ئةم باوةِرة جارَيكي  تر بايةخ بؤ زةيني مرؤظ دةطةِرَينَيتةوة و زةيني لةِراستيدا ئةم باوةِرة جارَيكي  تر بايةخ بؤ زةيني مرؤظ دةطةِرَينَيتةوة و زةيني 

تاك دةبَيتة ناوةند و سةرضاوةي هةموو ماناكان. طادامَيرتاك دةبَيتة ناوةند و سةرضاوةي هةموو ماناكان. طادامَير(٣٠٣٠) لةسةر ئةو باوةِرةية  لةسةر ئةو باوةِرةية 

بابةتَيكي ئةدةبي ضةشني سندووقَيكي ثوختة و تةواو نيية كة مانا لةوَيدا بةبَي بابةتَيكي ئةدةبي ضةشني سندووقَيكي ثوختة و تةواو نيية كة مانا لةوَيدا بةبَي 

كةموكوِري بة تةواوي ئامادة و تةيار بَيت، بةَلكو مانا بة بارودؤخي مَيذوويي كةموكوِري بة تةواوي ئامادة و تةيار بَيت، بةَلكو مانا بة بارودؤخي مَيذوويي 

دةَلَيت:  باوةِرةدا  ئةم  كاريطةري  لةذَير  ئاَلماني  ياسي  طرَيدراوة.  دةَلَيت: راظةكارةوة  باوةِرةدا  ئةم  كاريطةري  لةذَير  ئاَلماني  ياسي  طرَيدراوة.  راظةكارةوة 

«ئاسؤي ضاوةِروانييةكان»«ئاسؤي ضاوةِروانييةكان»(٣١٣١). ئةو ثَيوةرانةن خوَينةرةكان لة قؤناغة جياجياكاندا . ئةو ثَيوةرانةن خوَينةرةكان لة قؤناغة جياجياكاندا 

سووديان لَيوةردةطرن تا لةو رةهةندةوة بتوانن دةقة ئةدةبييةكان هةَلسةنطَينن. سووديان لَيوةردةطرن تا لةو رةهةندةوة بتوانن دةقة ئةدةبييةكان هةَلسةنطَينن. 

ئةدةبيية هةروةها ئةم ثَيوةرانة يارمةتي دةدةن تاكو ئةو شتةي شاعيرانة يان ئةدةبيية  هةروةها ئةم ثَيوةرانة يارمةتي دةدةن تاكو ئةو شتةي شاعيرانة يان 

لةطةَل ئةو شتةي شاعيرانة، يان ئةدةبي نيية دياري بكرَيتلةطةَل ئةو شتةي شاعيرانة، يان ئةدةبي نيية دياري بكرَيت(٣٢٣٢).

كوردي  نوَيي  شيعري  ثانتايي  بؤ  بؤضوونةوة  بةم  و  روانطة  بةم  كوردي كاتَيك  نوَيي  شيعري  ثانتايي  بؤ  بؤضوونةوة  بةم  و  روانطة  بةم  كاتَيك 

رووداو  هةندَيك  و  باس  هةندَيك  لةطةَل  دةطةِرَيينةوة،  شيعر  رةخنةي  رووداو و  هةندَيك  و  باس  هةندَيك  لةطةَل  دةطةِرَيينةوة،  شيعر  رةخنةي  و 

رووبةِروودةبينةوة، كة تايبةتن بة كؤمةَلطاي خؤمان. ئَيمة لة زؤر شوَيندا هَيشتا رووبةِروودةبينةوة، كة تايبةتن بة كؤمةَلطاي خؤمان. ئَيمة لة زؤر شوَيندا هَيشتا 

ئارامي  بة  زؤر  يان  نةهاتووة  بةسةردا  ئاَلوطؤِريان  ضاوةِروانييةكانمان  ئارامي ئاسؤي  بة  زؤر  يان  نةهاتووة  بةسةردا  ئاَلوطؤِريان  ضاوةِروانييةكانمان  ئاسؤي 

ئاَلوطؤِريان بةسةردا دَيت. ئةَلبةت زؤرجاريش طؤِراون. بؤ نموونة لة سةردةمَيكدا ئاَلوطؤِريان بةسةردا دَيت. ئةَلبةت زؤرجاريش طؤِراون. بؤ نموونة لة سةردةمَيكدا 

و لة هةلومةرجَيكي ناوازةدا خوَينةري كورد بة كةفوكوَلَيكي خةستةوة، تَيكةَل بة و لة هةلومةرجَيكي ناوازةدا خوَينةري كورد بة كةفوكوَلَيكي خةستةوة، تَيكةَل بة 

هةستَيكي حةماسييانةي بةتين شيعري مامؤستا عةبدوَلآل ثةشَيو دةخوَيندةوة، هةستَيكي حةماسييانةي بةتين شيعري مامؤستا عةبدوَلآل ثةشَيو دةخوَيندةوة، 

لة  زاييني)  لة   زاييني)   ١٩٩٣١٩٩٣) هةتاوي  (ي  هةتاوي  ١٣٧٢١٣٧٢ي  ساَلةكاني  دةوروبةري  لة  خؤم  بؤ  ساَلةكاني من  دةوروبةري  لة  خؤم  بؤ  من 

طؤظاري ”سروة“دا بة دووي شيعري كاك جةالل مةلةكشادا، كة هةر لةو بازنةي طؤظاري ”سروة“دا بة دووي شيعري كاك جةالل مةلةكشادا، كة هةر لةو بازنةي 

شيعري ثةشَيودا خؤي دةبينَيتةوة، بة تاسةوة طةِراوم؛ بةآلم ئَيستاكة ئةطةر بؤ شيعري ثةشَيودا خؤي دةبينَيتةوة، بة تاسةوة طةِراوم؛ بةآلم ئَيستاكة ئةطةر بؤ 

خوَينةري كورد ئةو كةفوكوَلة و ئةو هةيةجانة ئةطةر نةَلَيم بة يةكجاري نةماوة، خوَينةري كورد ئةو كةفوكوَلة و ئةو هةيةجانة ئةطةر نةَلَيم بة يةكجاري نةماوة، 

هةنووكة  خوَينةريش  و  طؤِراون  ئاسؤكان  لةبةرئةوةي  كةمبووةتةوة.  هةنووكة زؤر  خوَينةريش  و  طؤِراون  ئاسؤكان  لةبةرئةوةي  كةمبووةتةوة.  زؤر 

ناوةرؤكي  ثَيشوازيكردنة  ئةو  بةشَيكي  ئةَلبةت  هةية.  ناوةرؤكي ضاوةِروانييةكي تري  ثَيشوازيكردنة  ئةو  بةشَيكي  ئةَلبةت  هةية.  ضاوةِروانييةكي تري 

شيعرةكان بووة، هةرضةند ئةميش نةختَيك طؤِراوة؛ بةآلم لة زياتري ثارضةكاني شيعرةكان بووة، هةرضةند ئةميش نةختَيك طؤِراوة؛ بةآلم لة زياتري ثارضةكاني 

دةَلَيت  شوَينَيك  لة  ثةشَيو  بؤية  ماوةتةوة.  جاران  وةك  هَيشتا  دةَلَيت كوردستاندا  شوَينَيك  لة  ثةشَيو  بؤية  ماوةتةوة.  جاران  وةك  هَيشتا  كوردستاندا 

خوَينةري من ئَيستا زياتر لة كوردستاني رؤذهةآلتة.خوَينةري من ئَيستا زياتر لة كوردستاني رؤذهةآلتة.

خؤيان  لوتبةرزانة  هةندَيك  كة  باوةِرةي  ئةو  لةطةَل  جياوازة  زؤر  باسة  خؤيان ئةم  لوتبةرزانة  هةندَيك  كة  باوةِرةي  ئةو  لةطةَل  جياوازة  زؤر  باسة  ئةم 

بؤ  خؤي  نةيتوانيوة  و  الوازة  ثةشَيو  شيعري  دادةنَين  واش  و  دةزانن  لوتكة  بؤ بة  خؤي  نةيتوانيوة  و  الوازة  ثةشَيو  شيعري  دادةنَين  واش  و  دةزانن  لوتكة  بة 

ئةو  بَلَيين  دةكرَيت  بوارةدا  لةم  رابطرَيت.  تر  سةردةمَيكي  بؤ  و  تر  ئةو زةمةنَيكي   بَلَيين  دةكرَيت  بوارةدا  لةم  رابطرَيت.  تر  سةردةمَيكي  بؤ  و  تر  زةمةنَيكي  



١٥

وە
ن

ۆی
ك

ل
وە

ن
ۆی

ك
ل

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

ئَيستاكة  دةكرد،  مسؤطةر  ثةشَيويان  شيعري  بايةخي  رابردوودا  لة  ئَيستاكة ثَيوةرانةي  دةكرد،  مسؤطةر  ثةشَيويان  شيعري  بايةخي  رابردوودا  لة  ثَيوةرانةي 

بطؤِردرَين  ئةمِرؤش  ثَيوةرةكاني  لةوانةية  نةماوة.  جارانيان  بايةخي  و  بطؤِردرَين طؤِراون  ئةمِرؤش  ثَيوةرةكاني  لةوانةية  نةماوة.  جارانيان  بايةخي  و  طؤِراون 

و داوةري ئَيمةش رووبةِرووي داوةري خوَينةرةكاني داهاتوو ببَيتةوة. كةوابوو و داوةري ئَيمةش رووبةِرووي داوةري خوَينةرةكاني داهاتوو ببَيتةوة. كةوابوو 

هةروةها دةكرَيت نموونةيةكي تر هيض بِريارَيك هةتايي نيية و نةمر نامَينَيتةوة. هةروةها دةكرَيت نموونةيةكي تر  هةتايي نيية و نةمر نامَينَيتةوة.  هيض بِريارَيك 

بَينينةوة: طؤران دةَلَيت:بَينينةوة: طؤران دةَلَيت:

قذكالَي ليَو ئالَي، ثرشنطي نيطا كاَلقذكالَي ليَو ئالَي، ثرشنطي نيطا كاَل

ئةي كضة جوانةكةي سةرطؤنا نةختَيك ئاَلئةي كضة جوانةكةي سةرطؤنا نةختَيك ئاَل

ئةي كضة مةنطةكةي بة دةنطي ضثة دووئةي كضة مةنطةكةي بة دةنطي ضثة دوو
طةندةمووي دةمووضاو، مةضةك هةلَنةطرتووطةندةمووي دةمووضاو، مةضةك هةلَنةطرتوو(٣٣٣٣)

ئةم سيفةتانة سيفةتي مرؤظي كوردن، سيفةتي رةطةزي ئاريان، بةآلم بةشَيك ئةم سيفةتانة سيفةتي مرؤظي كوردن، سيفةتي رةطةزي ئاريان، بةآلم بةشَيك 

لةو وَينة بنةِرةتييانة وةك «طةندةمووي دةموضاو»، «دةنطي ضثة دوو»، «مةضةك لةو وَينة بنةِرةتييانة وةك «طةندةمووي دةموضاو»، «دةنطي ضثة دوو»، «مةضةك 

ناتوانين  سةردةمةدا  لةم  ئَيستا  طؤِران،  شاآلوي  بةر  كةوتوونةتة  ناتوانين هةَلنةطرتوو»  سةردةمةدا  لةم  ئَيستا  طؤِران،  شاآلوي  بةر  كةوتوونةتة  هةَلنةطرتوو» 

وةك بةشَيك لة جواني ضاويان لَي بكةين، لةبةرئةوةي ئاسؤكان و ثَيوةرةكان وةك بةشَيك لة جواني ضاويان لَي بكةين، لةبةرئةوةي ئاسؤكان و ثَيوةرةكان 

طؤِردراون، بةآلم لةبةر ضي طؤِرانيان بةسةردا هاتووة؟ ئةو ئاَلوطؤِرة بؤضي و بؤ طؤِردراون، بةآلم لةبةر ضي طؤِرانيان بةسةردا هاتووة؟ ئةو ئاَلوطؤِرة بؤضي و بؤ 

كةي دةطةِرَيتةوة؟ ئةمة ئةو كؤمةَلة ثرسيارةن رووبةِرووي خوَينةر دةبنةوةكةي دةطةِرَيتةوة؟ ئةمة ئةو كؤمةَلة ثرسيارةن رووبةِرووي خوَينةر دةبنةوة(٣٤٣٤).

جارَيك  طواية  خوَيندوومةتةوة،  مجَيور»دا  «ضَيشتي  الثةِرةي  كام  لة  جارَيك نازانم  طواية  خوَيندوومةتةوة،  مجَيور»دا  «ضَيشتي  الثةِرةي  كام  لة  نازانم 

مامؤستا هةذاري رةحمةتي دةضَيتة خزمةت مامؤستا طؤران بؤ ئةحواَل  ثرسي مامؤستا هةذاري رةحمةتي دةضَيتة خزمةت مامؤستا طؤران بؤ ئةحواَل  ثرسي 

و باس دَيتة سةر شيعر، مامؤستا هةذار بةداخةوة جاروبار بةجَي و نابةجَي لة و باس دَيتة سةر شيعر، مامؤستا هةذار بةداخةوة جاروبار بةجَي و نابةجَي لة 

ضَيشتي مجَيوردا ناوي زؤر كةسايةتي بة باشي نابات، بةآلم يةكَيك لةو كةسانة ضَيشتي مجَيوردا ناوي زؤر كةسايةتي بة باشي نابات، بةآلم يةكَيك لةو كةسانة 

بة مامؤستا ناوي دةبات،  طؤراني شاعيرة. هةذار دةَلَيت مامؤستا! شيعري «بت بة مامؤستا ناوي دةبات،  طؤراني شاعيرة. هةذار دةَلَيت مامؤستا! شيعري «بت 

بتةوان» باشترة يان شيعري  «طةشتَيك لة هةورامان»، طؤرانيش لة وةآلمدا دةَلَيت بتةوان» باشترة يان شيعري  «طةشتَيك لة هةورامان»، طؤرانيش لة وةآلمدا دةَلَيت 

بَيشك شيعري طةشتَيك لة هةورامان. هةذار دةَلَيت ئةوةية كاريطةري حزب و بَيشك شيعري طةشتَيك لة هةورامان. هةذار دةَلَيت ئةوةية كاريطةري حزب و 

ئايديؤلؤذي، كاريطةري روانطةي ويشك و بةرتةسكئايديؤلؤذي، كاريطةري روانطةي ويشك و بةرتةسك(٣٥٣٥).

منيش كاتَيك لةم سةردةمةدا ئةو شيعرة دةخوَينمةوة هَيشتا وةكو رؤذطاري منيش كاتَيك لةم سةردةمةدا ئةو شيعرة دةخوَينمةوة هَيشتا وةكو رؤذطاري 

دةقَيكي  وةك  ناتوانَيت  بةرهةمة  ئةو  هَيشتا  و  لةسةرة  رةخنةم  هةمان  دةقَيكي هةذار  وةك  ناتوانَيت  بةرهةمة  ئةو  هَيشتا  و  لةسةرة  رةخنةم  هةمان  هةذار 

هَيشتا  بوارةدا  لةم  ئةوةية  ماناي  ئةمةش  بكات.  ثَيمل  خوَينةر  مني  هَيشتا شيعري  بوارةدا  لةم  ئةوةية  ماناي  ئةمةش  بكات.  ثَيمل  خوَينةر  مني  شيعري 

ئاسؤي ضاوةِرواني خوَينةري ئةم سةردةمة لة ضاو ئاسؤي خوَينةري سةردةمي ئاسؤي ضاوةِرواني خوَينةري ئةم سةردةمة لة ضاو ئاسؤي خوَينةري سةردةمي 

هةذار لةو بوارةدا ئاَلوطؤِرَيكي ئةوتؤي بةسةردا نةهاتووة. ئةَلبةت لةوانةية ئةو هةذار لةو بوارةدا ئاَلوطؤِرَيكي ئةوتؤي بةسةردا نةهاتووة. ئةَلبةت لةوانةية ئةو 

شيعرة لةو رؤذطارةدا لة بةشي ناوةرؤك سةرنجي خوَينةري راكَيشابَيت، بةآلم شيعرة لةو رؤذطارةدا لة بةشي ناوةرؤك سةرنجي خوَينةري راكَيشابَيت، بةآلم 
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ئَيستاكة هةم لة بواري ناوةرؤكةوة، هةميش لة بواري جوانيناسييةوة، ناتوانَيت ئَيستاكة هةم لة بواري ناوةرؤكةوة، هةميش لة بواري جوانيناسييةوة، ناتوانَيت 

وتةيةكي ئةوتؤي بؤ باس هةبَيت. شيعري «بت بتةوان» بؤ ئةم سةردةمة و بؤ وتةيةكي ئةوتؤي بؤ باس هةبَيت. شيعري «بت بتةوان» بؤ ئةم سةردةمة و بؤ 

ئةو سةردةمةش بةرهةمَيكي الواز دةنوَينَيت. ئةو سةردةمةش بةرهةمَيكي الواز دةنوَينَيت. 

ثَيوةري  بةثَيي  خوَينةران  دةَلَيت  كة  ياسة  رؤبَيرت  قسةكةي  بِريارة  ثَيوةري ئةم  بةثَيي  خوَينةران  دةَلَيت  كة  ياسة  رؤبَيرت  قسةكةي  بِريارة  ئةم 

ضاوةِروانييةكان بِرياري ئةدةبي يان نائةدةبيبووني دةقَيك دةردةكات. هةروةها ضاوةِروانييةكان بِرياري ئةدةبي يان نائةدةبيبووني دةقَيك دةردةكات. هةروةها 

كة  كوردي  نوَيي  شيعري  خوَيندنةوةي  بؤ  بَلَيين  و  زيادبكةين  ئةوةش  كة دةكرَيت  كوردي  نوَيي  شيعري  خوَيندنةوةي  بؤ  بَلَيين  و  زيادبكةين  ئةوةش  دةكرَيت 

زةمةن  بزانين  بين  ضاوةِروان  دةبَيت  نيية،  دوورودرَيذي  مَيذوويةكي  زةمةن هَيشتا  بزانين  بين  ضاوةِروان  دةبَيت  نيية،  دوورودرَيذي  مَيذوويةكي  هَيشتا 

ئايا  دةبَيت.  كاريطةريي  دةقةكان  لةسةر  و  خوَينةر  لةسةر  ضؤن  و  دةكات  ئايا ضي  دةبَيت.  كاريطةريي  دةقةكان  لةسةر  و  خوَينةر  لةسةر  ضؤن  و  دةكات  ضي 

شيعري (بت بتةوان)ي طؤران دةتوانَيت لة داهاتوودا خؤي لةطةَل ئاسؤي خوَينةر شيعري (بت بتةوان)ي طؤران دةتوانَيت لة داهاتوودا خؤي لةطةَل ئاسؤي خوَينةر 

دةتوانَيت  بزانين  بداتةوة؟  داهاتوودا  لة  ضاوةِروانييةكان  وةآلمي  و  بخات  دةتوانَيت رَيك  بزانين  بداتةوة؟  داهاتوودا  لة  ضاوةِروانييةكان  وةآلمي  و  بخات  رَيك 

تةنيا  ثرسيارانة  ئةم  رابكَيشَيت؟  جياوازةكان  سةردةمة  خوَينةري  تةنيا سةرنجي  ثرسيارانة  ئةم  رابكَيشَيت؟  جياوازةكان  سةردةمة  خوَينةري  سةرنجي 

زةمةن دةتوانَيت وةآلميان بداتةوة.زةمةن دةتوانَيت وةآلميان بداتةوة.

دةق  و  خوَينةر  مابةيني  لة  نةطونجاو  و  طونجاو  دواليزمي  باسة  دةق ئةم  و  خوَينةر  مابةيني  لة  نةطونجاو  و  طونجاو  دواليزمي  باسة  ئةم 

لةم  جوانكاريي.  مةوداي  دةَلَيت  ثَيي  وةرطرتندا  تيؤري  لة  ياس  كة  لةم دةخولقَينَيت  جوانكاريي.  مةوداي  دةَلَيت  ثَيي  وةرطرتندا  تيؤري  لة  ياس  كة  دةخولقَينَيت 

و  طونجاندن  دووانةيي  «قةَلةم»  ناوي  بة  بَيكةسدا  شَيركؤ  خوارةوةي  و دةقةي  طونجاندن  دووانةيي  «قةَلةم»  ناوي  بة  بَيكةسدا  شَيركؤ  خوارةوةي  دةقةي 

نةطونجاندن لةنَيوان خوَينةر و دةق بةدي دةكرَيت:نةطونجاندن لةنَيوان خوَينةر و دةق بةدي دةكرَيت:

قةلَةمَي سةري خؤي هةلَطرتقةلَةمَي سةري خؤي هةلَطرت

هيض دةفتةر و هيض كاغةزَيهيض دةفتةر و هيض كاغةزَي

نةيانزانينةيانزاني

رووي لة كوَي كردرووي لة كوَي كرد

ضونكة ويستيان وا بنووسَيضونكة ويستيان وا بنووسَي

هةر بة تةنها سولَتانةكانهةر بة تةنها سولَتانةكان
بيخويَننةوة...بيخويَننةوة...(٣٦٣٦)

لةم شيعرةدا، ئايا ئةو شتةي دةق بة نةطونجاوي دةزانَيت، هَيشتا نةطونجاوة؟ لةم شيعرةدا، ئايا ئةو شتةي دةق بة نةطونجاوي دةزانَيت، هَيشتا نةطونجاوة؟ 

قةَلةم بؤ كوَي سةري خؤي هةَلطرتووة و نادؤزرَيتةوة؟ قةَلةم دذي ض سيستمَيكة؟ قةَلةم بؤ كوَي سةري خؤي هةَلطرتووة و نادؤزرَيتةوة؟ قةَلةم دذي ض سيستمَيكة؟ 

هةروةها  بداتةوة.  وةآلميان  ضاالك  خوَينةري  دةبَيت  ثرسيارانة  ئةو  هةروةها هةمووي  بداتةوة.  وةآلميان  ضاالك  خوَينةري  دةبَيت  ثرسيارانة  ئةو  هةمووي 

سةردةمَيك  ئةوةية  ماناي  هةَلطرت،  خؤي  سةري  قةَلةم  دةَلَيت  شاعير  سةردةمَيك كاتَيك  ئةوةية  ماناي  هةَلطرت،  خؤي  سةري  قةَلةم  دةَلَيت  شاعير  كاتَيك 

هةنووكة  بةآلم  ئةنجامداوة،  ئاسايي  خؤي  كاري  و  هةَلنةطرتووة  خؤي  هةنووكة سةري  بةآلم  ئةنجامداوة،  ئاسايي  خؤي  كاري  و  هةَلنةطرتووة  خؤي  سةري 

ضي روويداوة تاكو قةَلةم سةري خؤي هةَلبطرَيت؟ ئايا قةَلةم لة رابردووشدا بةم ضي روويداوة تاكو قةَلةم سةري خؤي هةَلبطرَيت؟ ئايا قةَلةم لة رابردووشدا بةم 
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ضةشنة بيري كردووةتةوة؟ وةآلمي هةركام لةو ثرسانة دةبَيتة ئةو شتةي ياس ضةشنة بيري كردووةتةوة؟ وةآلمي هةركام لةو ثرسانة دةبَيتة ئةو شتةي ياس 

دةَلَيت هةردةقَيك هةندَيك جَيطاي بؤشي هةية كة خوَينةر دةبَيت ثِريان بكاتةوة. دةَلَيت هةردةقَيك هةندَيك جَيطاي بؤشي هةية كة خوَينةر دةبَيت ثِريان بكاتةوة. 

قةَلةم لَيرة نايةوَيت مَيذوو بةو جؤرةي بنووسَيتةوة كة زؤرداران مةبةستيانة.قةَلةم لَيرة نايةوَيت مَيذوو بةو جؤرةي بنووسَيتةوة كة زؤرداران مةبةستيانة.

بة طشتي ئاسؤي ضاوةِروانييةكان دةوري طرنط دةطَيِرَيت لة تيؤري خوَينةردا بة طشتي ئاسؤي ضاوةِروانييةكان دةوري طرنط دةطَيِرَيت لة تيؤري خوَينةردا 

سةرةكي  بة  ثَيكهاتةشكَيني  لة  ئةوةي  ضوون  ثَيكهاتةشكَينيشدا،  لة  هةروةتر  سةرةكي و  بة  ثَيكهاتةشكَيني  لة  ئةوةي  ضوون  ثَيكهاتةشكَينيشدا،  لة  هةروةتر  و 

و  دةق  لةنَيوان  ثرسيارة  ورووذاندني  و  ديالؤط  سازكردني  لَيدةكرَيت،  و ضاوي  دةق  لةنَيوان  ثرسيارة  ورووذاندني  و  ديالؤط  سازكردني  لَيدةكرَيت،  ضاوي 

خوَينةردا. ئةوةي لةم ديالؤطةدا زؤر طرنط بة ئةذمار دَيت بؤشايي دةق و تةمومذ خوَينةردا. ئةوةي لةم ديالؤطةدا زؤر طرنط بة ئةذمار دَيت بؤشايي دةق و تةمومذ 

كالسيك  سةردةمي  ثَيضةوانةي  بة  هَيرمنؤتيكدا،  بازنةي  لة  دالةكانة  طةمةي  كالسيك و  سةردةمي  ثَيضةوانةي  بة  هَيرمنؤتيكدا،  بازنةي  لة  دالةكانة  طةمةي  و 

مانا كؤتايي و مةبةستة، كاري راظةكاريش ئةوةية بة دواي مةبةستي نووسةردا مانا كؤتايي و مةبةستة، كاري راظةكاريش ئةوةية بة دواي مةبةستي نووسةردا 

بطةِرَيت تا ئامانج و بةها راستةقينةكان ثَيكبَينبطةِرَيت تا ئامانج و بةها راستةقينةكان ثَيكبَين(٣٧٣٧). بةخؤشييةوة رةخنةي شيعري . بةخؤشييةوة رةخنةي شيعري 

نوَيي كوردي ئَيستا ئةو قؤناغةي طواستووةتةوة كة نووسةر ديكتاتؤري رةها نوَيي كوردي ئَيستا ئةو قؤناغةي طواستووةتةوة كة نووسةر ديكتاتؤري رةها 

بَيت، بةَلكو خوَينةر خةريكة رؤذ بةِرؤذ ضاالكي خؤي دةنوَينَيت و لةطةَل دةق بَيت، بةَلكو خوَينةر خةريكة رؤذ بةِرؤذ ضاالكي خؤي دةنوَينَيت و لةطةَل دةق 

دةوري خؤي دةطَيِرَيت. دةق و خوَينةر بة يةكةوة ثةيوةستن و سوود لة يةكتر دةوري خؤي دةطَيِرَيت. دةق و خوَينةر بة يةكةوة ثةيوةستن و سوود لة يةكتر 

وةردةطرنوةردةطرن(٣٨٣٨). خوَينةري كورد زؤرجار لة دةقي شيعريي سوودي بينيوة، بةآلم . خوَينةري كورد زؤرجار لة دةقي شيعريي سوودي بينيوة، بةآلم 

دةوَلةمةند  شيعريي  دةقي  و  طةِراندووةتةوة  دةق  بؤ  سووديشي  رادة  بةو  دةوَلةمةند ئايا  شيعريي  دةقي  و  طةِراندووةتةوة  دةق  بؤ  سووديشي  رادة  بةو  ئايا 

كردووة؟ ثَيمواية ئةم رةوتة زؤر الواز بووة و خوَينةر بة طشتي كورتي هَيناوة. كردووة؟ ثَيمواية ئةم رةوتة زؤر الواز بووة و خوَينةر بة طشتي كورتي هَيناوة. 

بةَلطةش بؤ ئةم وتةية ئةوةية رةخنةي ئةدةبي ئَيمة زور كةم بووة، ئةو كةمةش بةَلطةش بؤ ئةم وتةية ئةوةية رةخنةي ئةدةبي ئَيمة زور كةم بووة، ئةو كةمةش 

زياتر فؤرمَيك بووة، جَيطاي راظة و راظةكاري بؤش ماوةتةوة.زياتر فؤرمَيك بووة، جَيطاي راظة و راظةكاري بؤش ماوةتةوة.

سوارةي  «شاري»  شيعري  ئةويش  دةكةين،  تر  شيعرَيكي   بة  ئاماذة  سوارةي لَيرةدا  «شاري»  شيعري  ئةويش  دةكةين،  تر  شيعرَيكي   بة  ئاماذة  لَيرةدا 

ئةم  ثَيوةري  هةندَيك  تيشكي  لةذَير  رؤذطارةدا  لةم  شيعرة  ئةو  ئةم ئَيلخانيزادةية.  ثَيوةري  هةندَيك  تيشكي  لةذَير  رؤذطارةدا  لةم  شيعرة  ئةو  ئَيلخانيزادةية. 

سةردةمة  ئةم  خوَينةري  ئاسؤكاني  بة ثَيي  و  لَيكؤَلينةوة  بةر  كةوتة  سةردةمة سةردةمة  ئةم  خوَينةري  ئاسؤكاني  بة ثَيي  و  لَيكؤَلينةوة  بةر  كةوتة  سةردةمة 

و  مؤدَيرنيتة  و  سوننةت  و  شارنشيني  و  شار  ضةمكةكاني  باسكرا.  و لةسةري  مؤدَيرنيتة  و  سوننةت  و  شارنشيني  و  شار  ضةمكةكاني  باسكرا.  لةسةري 

كةوابوو  توَيذينةوة.  و  باس  بةر  كةوتة  شيعرةدا  لةو  ضةمكانة  ئةم  كةوابوو ثَيكداداني  توَيذينةوة.  و  باس  بةر  كةوتة  شيعرةدا  لةو  ضةمكانة  ئةم  ثَيكداداني 

باس  سةري  لة  تر  لةونَيكي   بة  و  تر  جؤرَيكي   بة  شيعرةدا  لةو  سوارة  باس ئَيستا  سةري  لة  تر  لةونَيكي   بة  و  تر  جؤرَيكي   بة  شيعرةدا  لةو  سوارة  ئَيستا 

دةكرَيت كة زؤر جياوازة لةو سةردةمةي كة دةقةكةي لَيوة بةرهةمهاتووة. ئَيستا دةكرَيت كة زؤر جياوازة لةو سةردةمةي كة دةقةكةي لَيوة بةرهةمهاتووة. ئَيستا 

بةجؤرَيك لَيك دةدرَيتةوة كة طواية سوارة نةيتوانيوة لةطةَل مؤدَيرنيتة هةَلبكات بةجؤرَيك لَيك دةدرَيتةوة كة طواية سوارة نةيتوانيوة لةطةَل مؤدَيرنيتة هةَلبكات 

وتةكاني  لَيرةدا  بووة.  طوندي  و  نةريتي  شاعيرَيكي  زياتر  هزرةوة  رووي  لة  وتةكاني و  لَيرةدا  بووة.  طوندي  و  نةريتي  شاعيرَيكي  زياتر  هزرةوة  رووي  لة  و 

مَيتؤدي  دوو  وةرطرتن»  «جوانيناسي  ئةوةوة  روانطةي  لة  يارمةتيدةرن،  مَيتؤدي ئايزَير  دوو  وةرطرتن»  «جوانيناسي  ئةوةوة  روانطةي  لة  يارمةتيدةرن،  ئايزَير 

تيؤري  مَيتؤدي  ئةويتريان  كؤمةَلناسانةية،  مَيذوويي-  مَيتؤدي  يةكَيكيان  تيؤري هةية:  مَيتؤدي  ئةويتريان  كؤمةَلناسانةية،  مَيذوويي-  مَيتؤدي  يةكَيكيان  هةية: 

تَيثةِركردني  واتة  دةستيثَيكرد،  دووةمةوة  تيؤري  لة  ئايزَير  هةية.  تَيثةِركردني دةقناسانةي  واتة  دةستيثَيكرد،  دووةمةوة  تيؤري  لة  ئايزَير  هةية.  دةقناسانةي 

مةبةستي نووسةر و ئافراندني واتاكاني دةق بة رَينوَيني خؤي لةاليةن خوَينةرةوة. مةبةستي نووسةر و ئافراندني واتاكاني دةق بة رَينوَيني خؤي لةاليةن خوَينةرةوة. 
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و  وةرطرتن  لةطةَل  هةبوو»  «ثَيكهاتةيةكي  وةكو  دةق  لةنَيوان  دةبَيت  و كةوابوو  وةرطرتن  لةطةَل  هةبوو»  «ثَيكهاتةيةكي  وةكو  دةق  لةنَيوان  دةبَيت  كةوابوو 

فامي دةق لةاليةن خوَينةرةوة جياوازي دابنَيينفامي دةق لةاليةن خوَينةرةوة جياوازي دابنَيين(٣٩٣٩). مانا و راظةكاني دةق لة كاتي . مانا و راظةكاني دةق لة كاتي 

خوَيندنةوةدا دَيننة بوون. بؤية ياس لة زاري واَلتر بنيامينةوة دةطةِرَينَيتةوة كة خوَيندنةوةدا دَيننة بوون. بؤية ياس لة زاري واَلتر بنيامينةوة دةطةِرَينَيتةوة كة 

دةقي ئةدةبي ثَيودانطَيكة بؤ ناسيني سةردةم. دةَلَيت لةم ثَيناوةدا ئةوة مةبةست دةقي ئةدةبي ثَيودانطَيكة بؤ ناسيني سةردةم. دةَلَيت لةم ثَيناوةدا ئةوة مةبةست 

طرنط  خاَلي  بةَلكو،  بدرَيت؛  نيشان  سةردةم  لةطةَل  هاوتةراز  دةقَيك  تاكو  طرنط نيية  خاَلي  بةَلكو،  بدرَيت؛  نيشان  سةردةم  لةطةَل  هاوتةراز  دةقَيك  تاكو  نيية 

ئةو  بؤ  دةخوَينينةوة  لةناودا  دةقةكةي  كة  هةنووكة  سةردةمي  بتوانين  ئةو ئةوةية  بؤ  دةخوَينينةوة  لةناودا  دةقةكةي  كة  هةنووكة  سةردةمي  بتوانين  ئةوةية 

سةردةمةي كة دةقةكةي لةناودا نووسراوة بثةِرَينينةوةسةردةمةي كة دةقةكةي لةناودا نووسراوة بثةِرَينينةوة(٤٠٤٠).

لة ثانتايي شيعري كالسيكيشدا حاجي قادري كؤيش لةو شاعيرانةي ئَيمةية لة ثانتايي شيعري كالسيكيشدا حاجي قادري كؤيش لةو شاعيرانةي ئَيمةية 

شاعيراني  لة  زؤرَيك  شاني  لة  شان  نةتوانَيت  شيعرييةتةوة  بواري  لة  شاعيراني رةنطة  لة  زؤرَيك  شاني  لة  شان  نةتوانَيت  شيعرييةتةوة  بواري  لة  رةنطة 

كالسيك بدات، كةضي خوَينةري ئةم سةردةمةي كورد دةتوانَيت لة شيعري حاجي كالسيك بدات، كةضي خوَينةري ئةم سةردةمةي كورد دةتوانَيت لة شيعري حاجي 

شتَيكي  تر هةَلَينجَينَيت و واتايةكي  تري لَيهةَلكِرَينَيت كة بتوانَيت لةم رؤذطارةدا شتَيكي  تر هةَلَينجَينَيت و واتايةكي  تري لَيهةَلكِرَينَيت كة بتوانَيت لةم رؤذطارةدا 

واتة  بداتةوة.  وةآلم  وي  ضاوةِروانييةكاني  و  خوَينةر  ئارةزووةكاني  و  واتة ئاوات  بداتةوة.  وةآلم  وي  ضاوةِروانييةكاني  و  خوَينةر  ئارةزووةكاني  و  ئاوات 

خوَينةر دةتوانَيت ئةم سةردةمة بؤ سةردةمةكةي حاجي بطوازَيتةوة.خوَينةر دةتوانَيت ئةم سةردةمة بؤ سةردةمةكةي حاجي بطوازَيتةوة.

سَي  رووبةِرووي  لةوانةية  ئَيستاكة  تاكو  ئةديبانةية  و  شاعير  لةو  سَي هةذار  رووبةِرووي  لةوانةية  ئَيستاكة  تاكو  ئةديبانةية  و  شاعير  لةو  هةذار 

بيروبؤضوون بووبَيتةوة. جارَيكيان وةك شاعيري طةل و نةتةوة و حةماسةتةوة بيروبؤضوون بووبَيتةوة. جارَيكيان وةك شاعيري طةل و نةتةوة و حةماسةتةوة 

ضاوي لَيكراوة. جارَيكي  تر هةذار وةك شاعيرَيك بةواتاي ثِر بة ثَيستي وشةكة ضاوي لَيكراوة. جارَيكي  تر هةذار وةك شاعيرَيك بةواتاي ثِر بة ثَيستي وشةكة 

حةسَيبَيكي ئةوتؤي بؤ نةكراوة و ئةويان بة شاعيرَيك داناوة شيعر بةاليةوة زياتر حةسَيبَيكي ئةوتؤي بؤ نةكراوة و ئةويان بة شاعيرَيك داناوة شيعر بةاليةوة زياتر 

كةرةستةيةك بووة بؤ مةبةستَيكي  تر بةكارهاتووة، بةآلم هةنووكة بؤضوونَيكي كةرةستةيةك بووة بؤ مةبةستَيكي  تر بةكارهاتووة، بةآلم هةنووكة بؤضوونَيكي 

 تر لةئاراداية، ئةويش ئةوةية طرنطييةكي زماني و كولتووري بة شيعري هةذار  تر لةئاراداية، ئةويش ئةوةية طرنطييةكي زماني و كولتووري بة شيعري هةذار 

ضاوةِروانييةكاني  ئاسؤي  بةهؤي  داوةرييانة  و  بِريار  ئةم  هةمووي  ضاوةِروانييةكاني دةدرَيت.  ئاسؤي  بةهؤي  داوةرييانة  و  بِريار  ئةم  هةمووي  دةدرَيت. 

خوَينةرةوة دَينة باسكردن، كة لة هةرسةردةمَيكدا بةشتَيك بايةخ دةدرَيت، ضوون خوَينةرةوة دَينة باسكردن، كة لة هةرسةردةمَيكدا بةشتَيك بايةخ دةدرَيت، ضوون 

لة هةرسةردةمَيكدا ثَيوةرَيك سةرنجي خوَينةر رادةكَيشَيت. «ثؤث»يش لة ئةدةبي لة هةرسةردةمَيكدا ثَيوةرَيك سةرنجي خوَينةر رادةكَيشَيت. «ثؤث»يش لة ئةدةبي 

ئينطليزي بةم ضةشنة بووة، لة هةرسةردةمَيكدا بة جؤرَيك لة سةري باسكراوة، ئينطليزي بةم ضةشنة بووة، لة هةرسةردةمَيكدا بة جؤرَيك لة سةري باسكراوة، 

لةسةري  شَيواز  رازاندنةوةي  و  روونبوون  و  خؤِرسكبوون  بةهؤي  لةسةري جارَيكيان  شَيواز  رازاندنةوةي  و  روونبوون  و  خؤِرسكبوون  بةهؤي  جارَيكيان 

بِريار دةدرا، جارَيكي  تر دةيانطوت ئايا ثؤث شاعير بووة، يا نا؟ دةيانطوت ثؤث بِريار دةدرا، جارَيكي  تر دةيانطوت ئايا ثؤث شاعير بووة، يا نا؟ دةيانطوت ثؤث 

زياتر هونراوةبَيذ بووة. كةضي ئةمِرؤ لةذَير ئاسؤي ضاوةِروانييةكاني خوَينةري زياتر هونراوةبَيذ بووة. كةضي ئةمِرؤ لةذَير ئاسؤي ضاوةِروانييةكاني خوَينةري 

روانطةي  ئاَلؤزي،  ئةدةبي،  توانايي  ناسكي،  بؤنةي  بة  شاعيرَيكة  ثؤث  روانطةي مؤدَيرن  ئاَلؤزي،  ئةدةبي،  توانايي  ناسكي،  بؤنةي  بة  شاعيرَيكة  ثؤث  مؤدَيرن 

ئةخالقي و هَيناني شتي نوَي و تازة لة ئةدةبي ئينطليزيدا بايةخدارةئةخالقي و هَيناني شتي نوَي و تازة لة ئةدةبي ئينطليزيدا بايةخدارة(٤١٤١).

جوان  بينايةكي  ئةدةبي  بةرهةمي  كة  ثَيشاندةدةن  ئةوة  خاآلنة  ئةم  جوان هةموو  بينايةكي  ئةدةبي  بةرهةمي  كة  ثَيشاندةدةن  ئةوة  خاآلنة  ئةم  هةموو 

و رازاوة نيية بؤ هةموو بينةرَيك تا لة هةموو كات و سةردةمَيكدا يةك وَينة و و رازاوة نيية بؤ هةموو بينةرَيك تا لة هةموو كات و سةردةمَيكدا يةك وَينة و 

يةك واتا و يةك ديمةن و يةك رةنطي كؤنكرَيت بنوَينَيت. لة تيؤري هةَلوَيستي يةك واتا و يةك ديمةن و يةك رةنطي كؤنكرَيت بنوَينَيت. لة تيؤري هةَلوَيستي 
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نيية.  ضةقبةستوو  هةرطيز  مانا  كة  سةلمَيندراوة  راشكاوي  بة  ئةوة  نيية. خوَينةردا  ضةقبةستوو  هةرطيز  مانا  كة  سةلمَيندراوة  راشكاوي  بة  ئةوة  خوَينةردا 

هةراوتر هةر راظةيةك لة دةق تةنيا دةتوانَيت ئاسؤي دةاللةتة واتايةكاني دةق هةراوتر  دةاللةتة واتايةكاني دةق  لة دةق تةنيا دةتوانَيت ئاسؤي  هةر راظةيةك 

بكات، بةآلم هيض راظةيةك ناتوانَيت بِرياري كؤتايي بَيتبكات، بةآلم هيض راظةيةك ناتوانَيت بِرياري كؤتايي بَيت(٤٢٤٢). طادامَير لةسةر ئةو . طادامَير لةسةر ئةو 

باوةِرةية هةوَلي ئَيمة بؤ فامكردني بةرهةمَيكي ئةدةبي ثةيوةندي بةو ثرسانةوة باوةِرةية هةوَلي ئَيمة بؤ فامكردني بةرهةمَيكي ئةدةبي ثةيوةندي بةو ثرسانةوة 

هةية كة لة كةشوهةواي كولتووري خؤمان طةآلَلة دةبنهةية كة لة كةشوهةواي كولتووري خؤمان طةآلَلة دةبن(٤٣٤٣). لَيرةداية ياس لةذَير . لَيرةداية ياس لةذَير 

كاريطةري طادامَير هةوَلدةدات تاكو فؤرمالَيزمي رووسي كة مَيذوو لة بةرضاو كاريطةري طادامَير هةوَلدةدات تاكو فؤرمالَيزمي رووسي كة مَيذوو لة بةرضاو 

ناطرَيت لةطةَل تيؤريية كؤمةآليةتييةكان كة دةق لةبير دةكةن، ئاشت بكاتةوةناطرَيت لةطةَل تيؤريية كؤمةآليةتييةكان كة دةق لةبير دةكةن، ئاشت بكاتةوة(٤٤٤٤). . 

و  نووسةر  ئةوةية  ناكات  لةبيري  ياس-يش  و  طرنطة  زؤر  بارةوة  لةم  و ئةوةي  نووسةر  ئةوةية  ناكات  لةبيري  ياس-يش  و  طرنطة  زؤر  بارةوة  لةم  ئةوةي 

دانةري دةقي ئةدةبي لةوانةية بوَيرانة بكؤشَيت ئاسؤكاني خوَينةر و ثَيوةرةكاني دانةري دةقي ئةدةبي لةوانةية بوَيرانة بكؤشَيت ئاسؤكاني خوَينةر و ثَيوةرةكاني 

سةردةمي خؤي رةد بكاتةوة و بكؤشَيت ثَيوةر و ئاسؤيةكي  تر ثَيشكةش بكات. سةردةمي خؤي رةد بكاتةوة و بكؤشَيت ثَيوةر و ئاسؤيةكي  تر ثَيشكةش بكات. 

«كفري»ش  و  «روانطة»  و  خؤي  ثَيش  شيعري  ثَيوةرةكاني  طؤران  جؤرةي  «كفري»ش بةو  و  «روانطة»  و  خؤي  ثَيش  شيعري  ثَيوةرةكاني  طؤران  جؤرةي  بةو 

ثَيوةرةكاني طؤرانيان رةتكردةوة. لة كوردستاني رؤذهةآلتيش «داكار» ويستي ثَيوةرةكاني طؤرانيان رةتكردةوة. لة كوردستاني رؤذهةآلتيش «داكار» ويستي 

لةسةر ثَيوةرَيكي  تر شيعر بَلَيت و ئاسؤيةكي تر بؤ خوَينةري كورد بكاتةوة. هةر لةسةر ثَيوةرَيكي  تر شيعر بَلَيت و ئاسؤيةكي تر بؤ خوَينةري كورد بكاتةوة. هةر 

بةو جؤرةي ئةنوةر مةسيفي و هاشم سةراج ئةو هةوَلةيان داوة. ثَيمواية ئَيستاش بةو جؤرةي ئةنوةر مةسيفي و هاشم سةراج ئةو هةوَلةيان داوة. ثَيمواية ئَيستاش 

لة كوردستاني رؤذهةآلت و كوردستاني باشوورلة كوردستاني رؤذهةآلت و كوردستاني باشوور(٤٥٤٥) لةذَير ناوي جؤراوجؤرةوة  لةذَير ناوي جؤراوجؤرةوة 

هةندَيك ئةو هةوَلة دةدةن تاكو لةطةَل هةندَيك ئاسؤ و لةطةَل هةندَيك ثَيوةري هةندَيك ئةو هةوَلة دةدةن تاكو لةطةَل هةندَيك ئاسؤ و لةطةَل هةندَيك ثَيوةري 

باو بجةنطن، بةو ئاواتةوة ضاوةِروانييةكاني وةرطر جارَيكي  تريش بطؤِرنةوة.باو بجةنطن، بةو ئاواتةوة ضاوةِروانييةكاني وةرطر جارَيكي  تريش بطؤِرنةوة.

و  دةنووسرَين  تازة  شيعري  وةكو  هةنووكة  شيعرانة  ئةم  دةَلَين  و هةندَيك  دةنووسرَين  تازة  شيعري  وةكو  هةنووكة  شيعرانة  ئةم  دةَلَين  هةندَيك 

ئايا  بزانين  دابنيشين  جارَيك  دةبَيت  دةبيننةوة،  خؤيان  تايبةتدا  بارودؤخَيكي  ئايا لة  بزانين  دابنيشين  جارَيك  دةبَيت  دةبيننةوة،  خؤيان  تايبةتدا  بارودؤخَيكي  لة 

قسةيةكي  ئةوة  ثَيمواية  من  بمَيننةوة.  داهاتوودا  لة  دةتوانن  شيعرانة  جؤرة  قسةيةكي ئةم  ئةوة  ثَيمواية  من  بمَيننةوة.  داهاتوودا  لة  دةتوانن  شيعرانة  جؤرة  ئةم 

بداتةوة  خؤي  سةردةمي  وةآلمي  دةبَيت  شيعر  لةبةرئةوةي  نيية؛  بةجَي  بداتةوة زؤر  خؤي  سةردةمي  وةآلمي  دةبَيت  شيعر  لةبةرئةوةي  نيية؛  بةجَي  زؤر 

بةثَيي  داهاتوو  خوَينةري  ضوون  بكات،  مسؤطةر  خؤي  خوَينةري  ئاسؤكاني  بةثَيي و  داهاتوو  خوَينةري  ضوون  بكات،  مسؤطةر  خؤي  خوَينةري  ئاسؤكاني  و 

خؤيشي  بِرياري  و  هةَلدةسةنطَينَيت  بةرهةمانة  ئةم  خؤي  ويستةكاني  و  خؤيشي ثَيوةر  بِرياري  و  هةَلدةسةنطَينَيت  بةرهةمانة  ئةم  خؤي  ويستةكاني  و  ثَيوةر 

داهاتوودا  لة  كةضي  نةبَيت،  بايةخي  ئةمِرؤ  بؤ  شيعرَيك  لةوانةية  دةكات.  داهاتوودا دةر  لة  كةضي  نةبَيت،  بايةخي  ئةمِرؤ  بؤ  شيعرَيك  لةوانةية  دةكات.  دةر 

لةذَير كاريطةري هةندَيك دياردةدا بايةخدار بَيت. ثَيمخؤشة وةك ثةراوَيز ئاماذة لةذَير كاريطةري هةندَيك دياردةدا بايةخدار بَيت. ثَيمخؤشة وةك ثةراوَيز ئاماذة 

يان  سةركةوتوو،  شاعيري  لة  خةستوخؤَلي  بة  زؤر  نابَيت  ئَيمة  كة  بكةم  يان بةوة  سةركةوتوو،  شاعيري  لة  خةستوخؤَلي  بة  زؤر  نابَيت  ئَيمة  كة  بكةم  بةوة 

هةميش  رَيذةيية،  هةم  سةركةوتوويي  لةبةرئةوةي  بكةين،  قسة  هةميش ناسةركةوتوو  رَيذةيية،  هةم  سةركةوتوويي  لةبةرئةوةي  بكةين،  قسة  ناسةركةوتوو 

دةطؤِردرَيت، بةَلكو ئَيمة دةبَيت لة شيعري سةركةوتوو قسة بكةين و بزانين دةق دةطؤِردرَيت، بةَلكو ئَيمة دةبَيت لة شيعري سةركةوتوو قسة بكةين و بزانين دةق 

تا ض رادةيةك توانيويةتي لةطةَل خوَيندنةوةي جؤراوجؤر خؤي بطونجَينَيت.تا ض رادةيةك توانيويةتي لةطةَل خوَيندنةوةي جؤراوجؤر خؤي بطونجَينَيت.

دةق خاوةني ثَيكهاتةيةكي هَيزةكييةدةق خاوةني ثَيكهاتةيةكي هَيزةكيية(٤٦٤٦)، خوَينةر هةوَل دةدات تاكو بتوانَيت دةق ، خوَينةر هةوَل دةدات تاكو بتوانَيت دةق 

لةطةَل باوةِرةكان و ئةرزشةكان و ئةزموونةكاني خؤي رَيبخات، هةرضي دةق لةطةَل باوةِرةكان و ئةرزشةكان و ئةزموونةكاني خؤي رَيبخات، هةرضي دةق 
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يارمةتي بدات تا خوَينةر بتوانَيت كردةوةي سازطاركردن لةطةَل ئةزموونةكاني يارمةتي بدات تا خوَينةر بتوانَيت كردةوةي سازطاركردن لةطةَل ئةزموونةكاني 

دةتوانَيت  و  دةردةكةوَيت  خوَينةر  هةَلويستي  كؤتاييدا  لة  بدات،  ئةنجام  دةتوانَيت خؤي  و  دةردةكةوَيت  خوَينةر  هةَلويستي  كؤتاييدا  لة  بدات،  ئةنجام  خؤي 

بِرياري خؤي بدات. لةم بؤضوونةدا خوَينةر و دةق لة ثةيوةندييةكي ديالكتَيكيدان. بِرياري خؤي بدات. لةم بؤضوونةدا خوَينةر و دةق لة ثةيوةندييةكي ديالكتَيكيدان. 

بة طشتي و رةخنةطري كورد دةكرَيت ئةم ثرسة بورووذَينين خوَينةري كورد بة طشتي و رةخنةطري كورد  بورووذَينين خوَينةري كورد  دةكرَيت ئةم ثرسة 

بةتايبةتي لةطةَل شيعري نوَيي كوردي تا ض ئاستَيك لة ثةيوةندييةكي ديالَيكتيكي بةتايبةتي لةطةَل شيعري نوَيي كوردي تا ض ئاستَيك لة ثةيوةندييةكي ديالَيكتيكي 

بووة؟ من ثَيمواية رةخنةي كوردي جاروبار زياتر بِرياردةر بووة تاكو لَيكؤَلةر بووة؟ من ثَيمواية رةخنةي كوردي جاروبار زياتر بِرياردةر بووة تاكو لَيكؤَلةر 

و داهَينةري دووبارةي دةق. ئازاد عةبدولواحيد دةَلَيت: خوَينةري ضاالك نة بة و داهَينةري دووبارةي دةق. ئازاد عةبدولواحيد دةَلَيت: خوَينةري ضاالك نة بة 

بَيبةزةيانةش  بِرياري  نة  دةدات،  دةستةوة  بة  خؤي  و  دةلةقَينَيت  سةر  بَيبةزةيانةش ئاساني  بِرياري  نة  دةدات،  دةستةوة  بة  خؤي  و  دةلةقَينَيت  سةر  ئاساني 

دةردةكات. ئةم خوَينةرانة بة الي منةوة خوَينةري داهَينةرن. خوَينةري ضاالك دةردةكات. ئةم خوَينةرانة بة الي منةوة خوَينةري داهَينةرن. خوَينةري ضاالك 

بَيكةَلكي  و  بَيبةهايي  بةَلطةي  شاكار،  بةرهةمَيكي  لة  تَينةطةيشتني  بَيكةَلكي دةزانَيت  و  بَيبةهايي  بةَلطةي  شاكار،  بةرهةمَيكي  لة  تَينةطةيشتني  دةزانَيت 

هةموو  لة  بَيت)  زيرةكيش  (با  خوَينةر  نيية  مةرج  دةزانَيت  نيية.  هةموو بةرهةمةكة  لة  بَيت)  زيرةكيش  (با  خوَينةر  نيية  مةرج  دةزانَيت  نيية.  بةرهةمةكة 

شيعرَيك و دةقَيكي ئةدةبي بطات. زيرةكي ئةم خوَينةرانة لةوةداية ئارام دةطرن شيعرَيك و دةقَيكي ئةدةبي بطات. زيرةكي ئةم خوَينةرانة لةوةداية ئارام دةطرن 

و زوو راي زل و قةبة دةرناكةن. بِرياري زَيندةبةضاَلكردني بةرهةمةكان نادةن. و زوو راي زل و قةبة دةرناكةن. بِرياري زَيندةبةضاَلكردني بةرهةمةكان نادةن. 

بةثَيي ئةو ثَيوةرانةي ثَيشتر بؤ تَيطةيشتن و تَينةطةيشتني بةرهةمَيك داينابوو، بةثَيي ئةو ثَيوةرانةي ثَيشتر بؤ تَيطةيشتن و تَينةطةيشتني بةرهةمَيك داينابوو، 

بةرهةمة نوَيكان تةماشا ناكاتبةرهةمة نوَيكان تةماشا ناكات(٤٧٤٧) خوَينةر دةبَيت لة ثرؤسةي خوَيندنةوةدا زؤر  خوَينةر دةبَيت لة ثرؤسةي خوَيندنةوةدا زؤر 

شت فَير ببَيت. بة وتةي ئايزَير خوَيندن ئةو دةرفةتة دةدات تا ناِرَيكييةكان رَيك شت فَير ببَيت. بة وتةي ئايزَير خوَيندن ئةو دةرفةتة دةدات تا ناِرَيكييةكان رَيك 

بكةينةوة. لة رَيي ئةم بؤضوونةوة دةتوانين باس لة هَيزي خوَيندنةوةي خوَينةر بكةينةوة. لة رَيي ئةم بؤضوونةوة دةتوانين باس لة هَيزي خوَيندنةوةي خوَينةر 

بكةين. خوَينةر دةتوانَيت لة بةستَيني خوَيندنةوةدا جارَيكي  تر لةدايك ببَيتةوة.بكةين. خوَينةر دةتوانَيت لة بةستَيني خوَيندنةوةدا جارَيكي  تر لةدايك ببَيتةوة.

ب- هَيزي ئةدةبي خوَينةرب- هَيزي ئةدةبي خوَينةر

شيعر  باوةِرةية  ئةو  لةسةر  رووسييةكان  فؤرماليستة  وةكو  شيعر ريفاتَير  باوةِرةية  ئةو  لةسةر  رووسييةكان  فؤرماليستة  وةكو  ريفاتَير 

رووداوَيكي  شيعر  رستةدا  يةك  لة  ناوازة.  زؤر  لةونَيكي  بة  زمانة  رووداوَيكي بةكاربردني  شيعر  رستةدا  يةك  لة  ناوازة.  زؤر  لةونَيكي  بة  زمانة  بةكاربردني 

زمانيية، شيعر رابووني وشةية. زماني ئاسايي كردةوةيةكة تا ئاماذة بة واقعييةت زمانيية، شيعر رابووني وشةية. زماني ئاسايي كردةوةيةكة تا ئاماذة بة واقعييةت 

بكات. خوَيندنةوةش لةبيركردني واقعييةتة تا بتوانين واقعَيكي نوَي بةدي بَينينةوة. بكات. خوَيندنةوةش لةبيركردني واقعييةتة تا بتوانين واقعَيكي نوَي بةدي بَينينةوة. 

ئةزمووني  بة  ثَيويستمان  بارت  رؤالن  وتةي  بة  خوَيندنةوةية  جؤرة  ئةم  ئةزمووني بؤ  بة  ثَيويستمان  بارت  رؤالن  وتةي  بة  خوَيندنةوةية  جؤرة  ئةم  بؤ 

ثارَيز  طرتووة  قةراريان  دةق  دةرةوةي  لة  كة  شتانةي  لةو  تا  هةية  ثارَيز طؤشةطيري  طرتووة  قةراريان  دةق  دةرةوةي  لة  كة  شتانةي  لةو  تا  هةية  طؤشةطيري 

ئامانجَيك  وةك  ثةيام  لةسةر  شاعيرانة  زماني  دةَلَيت  ريفاتَير  مايكَيل  ئامانجَيك .  وةك  ثةيام  لةسةر  شاعيرانة  زماني  دةَلَيت  ريفاتَير  مايكَيل  بكةينبكةين(٤٨٤٨). 

وةردةطرَيت،  ياكوبسن  لة  باوةِرة  ئةم  هةرضةند  دةكاتةوة.  جةخت  خؤيدا  وةردةطرَيت، لة  ياكوبسن  لة  باوةِرة  ئةم  هةرضةند  دةكاتةوة.  جةخت  خؤيدا  لة 

لةسةر  ئَيشتراوس  و  ياكؤبسن  راظةكةي  سةر  دةكاتة  هَيرش  وتارَيكدا  لة  لةسةر بةآلم  ئَيشتراوس  و  ياكؤبسن  راظةكةي  سةر  دةكاتة  هَيرش  وتارَيكدا  لة  بةآلم 

شيعرةكةي بودلَير، ئةو بؤضوونانة بة توندي رةتدةكاتةوة و دةَلَيت ئةو شتانةي شيعرةكةي بودلَير، ئةو بؤضوونانة بة توندي رةتدةكاتةوة و دةَلَيت ئةو شتانةي 

ئةوان سةبارةت بةو شيعرة دةريدةبِرين زؤر ئاَلؤزن و بؤ خوَينةري ضاالكيش ئةوان سةبارةت بةو شيعرة دةريدةبِرين زؤر ئاَلؤزن و بؤ خوَينةري ضاالكيش 
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فام ناكرَينفام ناكرَين(٤٩٤٩). تةنانةت زؤرجاريش هةندَيك لة وتةكان لةسةر شيعرةكة ناتوانن . تةنانةت زؤرجاريش هةندَيك لة وتةكان لةسةر شيعرةكة ناتوانن 

جاران  بة  خؤمانيش  الي  ناكات.  قةبووَل  بؤضوونةكان  دةق  واتة،  بطرن؛  جاران لةنطةر  بة  خؤمانيش  الي  ناكات.  قةبووَل  بؤضوونةكان  دةق  واتة،  بطرن؛  لةنطةر 

ئةو طرفتة بة تةرزي جؤراوجؤر هةست دةكةين. زؤر رةخنة دةبينرَيت لة خودي ئةو طرفتة بة تةرزي جؤراوجؤر هةست دةكةين. زؤر رةخنة دةبينرَيت لة خودي 

جاروباريش  دةرنابِرَيت.  ئةوتؤ  شتَيكي  دةقةكةوة  لةمةِر  و  دذوارترة  جاروباريش شيعرةكة  دةرنابِرَيت.  ئةوتؤ  شتَيكي  دةقةكةوة  لةمةِر  و  دذوارترة  شيعرةكة 

رةخنةكة زؤر لة شيعرةكة الوازترة.رةخنةكة زؤر لة شيعرةكة الوازترة.

بةآلم ئةوةي لة تيؤري خوَينةردا زؤر طرنطة ئةوةية، وةرطر دةبَيت خاوةني بةآلم ئةوةي لة تيؤري خوَينةردا زؤر طرنطة ئةوةية، وةرطر دةبَيت خاوةني 

و  بكات  تَيثةِر  واتا  رواَلةتييةكاني  كةوشةنة  بتوانَيت  تاكو  بَيت  ئةدةبي  و هَيزي  بكات  تَيثةِر  واتا  رواَلةتييةكاني  كةوشةنة  بتوانَيت  تاكو  بَيت  ئةدةبي  هَيزي 

ئاست  لة  جووآلنةوة  شوَيني  بطيرسَيتةوة.  دةقةوة  رواَلةتي  ماناي  ئاست لةوثةِري  لة  جووآلنةوة  شوَيني  بطيرسَيتةوة.  دةقةوة  رواَلةتي  ماناي  لةوثةِري 

شيعردا لةو كاتةوة دةستثَيدةكات كة بؤمان رووندةبَيتةوة، كة ثاذةكاني هةناوي شيعردا لةو كاتةوة دةستثَيدةكات كة بؤمان رووندةبَيتةوة، كة ثاذةكاني هةناوي 

شيعر لة رَيزمانَيكي ئاسايي و باو دوور دةكةونةوة. شيعر واتاي خؤي بة لةوني شيعر لة رَيزمانَيكي ئاسايي و باو دوور دةكةونةوة. شيعر واتاي خؤي بة لةوني 

ناِراستةوخؤ ثَيشكةش دةكات. بؤ فامي ئةو ماناية دةبَيت خاوةني «هَيزي ئةدةبي» ناِراستةوخؤ ثَيشكةش دةكات. بؤ فامي ئةو ماناية دةبَيت خاوةني «هَيزي ئةدةبي» 

بين. ثرسياري طرنط لةم بارةوة ئةوةية خوَينةري كورد تا ض رادةيةك خاوةني بين. ثرسياري طرنط لةم بارةوة ئةوةية خوَينةري كورد تا ض رادةيةك خاوةني 

هَيزي ئةدةبيية تا بتوانَيت هةناوي دةقةكان بثشكنَيت؟ ئايا شيعري نوَيي كوردي هَيزي ئةدةبيية تا بتوانَيت هةناوي دةقةكان بثشكنَيت؟ ئايا شيعري نوَيي كوردي 

خوَيندنةوة  بؤ  خوَينةر  ئةدةبي  هَيزي  بتوانَيت  كة  هةية  ثتانسيلة  ئةو  خوَيندنةوة خاوةني  بؤ  خوَينةر  ئةدةبي  هَيزي  بتوانَيت  كة  هةية  ثتانسيلة  ئةو  خاوةني 

وةطةِر بخات؟ ثرسيارَيكي  تري طرنط ئةوةية، ئايا رةخنةي شيعري نوَيي كوردي وةطةِر بخات؟ ثرسيارَيكي  تري طرنط ئةوةية، ئايا رةخنةي شيعري نوَيي كوردي 

ئايا  دابنَيت؟  كاريطةريي  شاعيرَيك  شيعري  جةماوةريكردني  لةسةر  ئايا توانيويةتي  دابنَيت؟  كاريطةريي  شاعيرَيك  شيعري  جةماوةريكردني  لةسةر  توانيويةتي 

رةخنة  و  دةرةوة  هاتبَيتة  كورديدا  رةخنةي  هةناوي  لة  هةية  شاعيرَيكمان  رةخنة ئَيمة  و  دةرةوة  هاتبَيتة  كورديدا  رةخنةي  هةناوي  لة  هةية  شاعيرَيكمان  ئَيمة 

و رةخنةكاري ئةوي ثَيشكةش بة ئةدةبي كوردي كردبَيت و ئةوي ناساندبَيت؟ و رةخنةكاري ئةوي ثَيشكةش بة ئةدةبي كوردي كردبَيت و ئةوي ناساندبَيت؟ 

رةخنةي كوردي تا ض رادةيةك ئاسؤكاني خوَينةري كوردي طؤِريوة؟رةخنةي كوردي تا ض رادةيةك ئاسؤكاني خوَينةري كوردي طؤِريوة؟

كردووة،  كارةي  ئةو  كوردي  نوَيي  شيعري  رةخنةي  رادةيةك  تا  من  كردووة، بةِراي  كارةي  ئةو  كوردي  نوَيي  شيعري  رةخنةي  رادةيةك  تا  من  بةِراي 

ئةَلبةت جاروباريش لةم بارةيةوة زؤر ناتةواو بووة. بؤ نموونة شاعيرَيكي طةورة ئةَلبةت جاروباريش لةم بارةيةوة زؤر ناتةواو بووة. بؤ نموونة شاعيرَيكي طةورة 

وةكو شَيركؤ بَيكةس، سةرةِراي ئةوة زؤر شتي لةسةر نووسراوة، كةضي رةخنة وةكو شَيركؤ بَيكةس، سةرةِراي ئةوة زؤر شتي لةسةر نووسراوة، كةضي رةخنة 

و رةوتي رةخنةيي كاريطةرييةكي ئةوتؤي لةسةر جةماوةرييبووني شيعري ئةو و رةوتي رةخنةيي كاريطةرييةكي ئةوتؤي لةسةر جةماوةرييبووني شيعري ئةو 

نةبووة، يان لؤذيكي¬ تر بَلَيم زؤر كةم بووة. ئةَلبةت لةوانةية لةسةر شيعري نةبووة، يان لؤذيكي¬ تر بَلَيم زؤر كةم بووة. ئةَلبةت لةوانةية لةسةر شيعري 

شَيركؤ زؤر شتي  تر كاريطةر بووبن، بةآلم لَيرةدا مةجالي باسكردنيان نيية. شَيركؤ زؤر شتي  تر كاريطةر بووبن، بةآلم لَيرةدا مةجالي باسكردنيان نيية. 

لة اليةكي ¬تريشةوة كاتَيك لةم ضةند ساَلةي دوايي، بؤ نموونة لة كوردستاني لة اليةكي ¬تريشةوة كاتَيك لةم ضةند ساَلةي دوايي، بؤ نموونة لة كوردستاني 

دَيتة  جاران  لة  زياتر  ئةدةبييةكان  قوتابخانة  و  تيؤرييةكان  باسي  دَيتة رؤذهةآلت،  جاران  لة  زياتر  ئةدةبييةكان  قوتابخانة  و  تيؤرييةكان  باسي  رؤذهةآلت، 

توَيذينةوةي  الي  بةرةو  جاران  لة  زياتر  رةخنةطرانيش  و  شاعيرةكان  و  توَيذينةوةي ئاراوة  الي  بةرةو  جاران  لة  زياتر  رةخنةطرانيش  و  شاعيرةكان  و  ئاراوة 

شيعر بة شَيوةي مؤدَيرن مةيل نيشان دةدةن و لةطةَل دةق خؤيان ماندوودةكةن، شيعر بة شَيوةي مؤدَيرن مةيل نيشان دةدةن و لةطةَل دةق خؤيان ماندوودةكةن، 

لةم رَييةوة توانييان هةم ئاسؤكاني خؤيان بطؤِرن، هةميش لةسةر ثَيوةرةكاني لةم رَييةوة توانييان هةم ئاسؤكاني خؤيان بطؤِرن، هةميش لةسةر ثَيوةرةكاني 

جةماوةر كاريطةريي هةراو دابنَين. بؤية شيعري شاعيرَيك وةك جةالل مةلةكشا جةماوةر كاريطةريي هةراو دابنَين. بؤية شيعري شاعيرَيك وةك جةالل مةلةكشا 
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ضةشني رةوتي زاَلي شيعريي لة ساآلني ثَيشووتر ئيدي ناتوانَيت درَيذة بة خؤي ضةشني رةوتي زاَلي شيعريي لة ساآلني ثَيشووتر ئيدي ناتوانَيت درَيذة بة خؤي 

بدات و شيعرَيكي  تر، مل قيت دةكاتةوة و خؤي دةنوَينَيت. رةخنةطران تَيدةكؤشن بدات و شيعرَيكي  تر، مل قيت دةكاتةوة و خؤي دةنوَينَيت. رةخنةطران تَيدةكؤشن 

ثتانسَيلي  دةقَيك  هةر  بكةن.  ثراكتيزة  دةقةكان  لةسةر  خؤيان  تيؤرييةكاني  ثتانسَيلي تا  دةقَيك  هةر  بكةن.  ثراكتيزة  دةقةكان  لةسةر  خؤيان  تيؤرييةكاني  تا 

درَيذماوةدا  لة  دةتوانَيت  خوَينةر  تواناكاني  خستني  وةطةِر  بؤ  بووبَيت  درَيذماوةدا زياتري  لة  دةتوانَيت  خوَينةر  تواناكاني  خستني  وةطةِر  بؤ  بووبَيت  زياتري 

مةحموودثوور  رةووف  كاتَيك  لة يادمة  من  نموونة  بؤ  بَيت.  مةحموودثوور سةركةوتووتر  رةووف  كاتَيك  لة يادمة  من  نموونة  بؤ  بَيت.  سةركةوتووتر 

كتَيبـي «زةرنةو ئاسؤي» بآلودةكاتةوة، زؤر خوَينةر لة هةورامان هةبوون ئةو كتَيبـي «زةرنةو ئاسؤي» بآلودةكاتةوة، زؤر خوَينةر لة هةورامان هةبوون ئةو 

كاتَيك  هةروةها  بيانخوَيننةوة.  بةوةي  بطا  ض  نةدةزاني،  شيعر  بة  كاتَيك شيعرانةيان  هةروةها  بيانخوَيننةوة.  بةوةي  بطا  ض  نةدةزاني،  شيعر  بة  شيعرانةيان 

ناوبراو «هؤرثِراي طةض و تةختةي»يش دةردةكات خوَينةران دةَلَين: «ئَيمة نازانين ناوبراو «هؤرثِراي طةض و تةختةي»يش دةردةكات خوَينةران دةَلَين: «ئَيمة نازانين 

ئةم شيعرانة ضي دةَلَين؟!» «ئَيمة ناتوانين ضَيذيان لَي وةربطرين!» لةِراستيدا زؤر ئةم شيعرانة ضي دةَلَين؟!» «ئَيمة ناتوانين ضَيذيان لَي وةربطرين!» لةِراستيدا زؤر 

بةبَي مةيلي تةماشايان دةكرد و رةووف مةحموودثوور لة خودي هةورامانيش بةبَي مةيلي تةماشايان دةكرد و رةووف مةحموودثوور لة خودي هةورامانيش 

لة  و  نووسي  شيعرةكانيان  لةسةر  رةخنةطران  كاتَيك  بةآلم  بوو،  تةنيا  لة زؤر  و  نووسي  شيعرةكانيان  لةسةر  رةخنةطران  كاتَيك  بةآلم  بوو،  تةنيا  زؤر 

كؤِرةكاندا لةسةر شيعرةكان باسيان كرد، وردة وردة توانييان ئةو توندوتيذييانة كؤِرةكاندا لةسةر شيعرةكان باسيان كرد، وردة وردة توانييان ئةو توندوتيذييانة 

ئةَلبةت  زيادبوونداية.  لة  خوَينةري  بةِرؤذ  رؤذ  مةحموودثوور  ئَيستا  و  ئةَلبةت بطؤِرن  زيادبوونداية.  لة  خوَينةري  بةِرؤذ  رؤذ  مةحموودثوور  ئَيستا  و  بطؤِرن 

سةرةوة.  ضووةتة  رابردوو  ساآلني  لةطةَل  بةراورد  بةثَيي  خوَينةريش  سةرةوة. ئاستي  ضووةتة  رابردوو  ساآلني  لةطةَل  بةراورد  بةثَيي  خوَينةريش  ئاستي 

هةم  دةتوانَيت  رةخنةطر  دةردةخات.  رةخنةطر  رؤَلي  و  كاريطةريي  هةم ئةمة  دةتوانَيت  رةخنةطر  دةردةخات.  رةخنةطر  رؤَلي  و  كاريطةريي  ئةمة 

لةسةر  ديارة  بكات.  زيادتر  خوَينةر  ئةدةبي  هَيزي  هةميش  بطؤِرَيت،  لةسةر ئاسؤكان  ديارة  بكات.  زيادتر  خوَينةر  ئةدةبي  هَيزي  هةميش  بطؤِرَيت،  ئاسؤكان 

رةزايي  يونس  شيعري  كاتَيك  بووة.  تةرزة  بةو  هةر  ¬تر  شاعيراني  رةزايي شيعري  يونس  شيعري  كاتَيك  بووة.  تةرزة  بةو  هةر  ¬تر  شاعيراني  شيعري 

لةاليان رةخنةطرانةوة باسي لةسةر دةكرَيت و وتاري لةسةر دةنووسرَيت، راي لةاليان رةخنةطرانةوة باسي لةسةر دةكرَيت و وتاري لةسةر دةنووسرَيت، راي 

جةماوةر ئاَلوطؤِري بةسةردا دَيت و خوَينةريش ناتوانَيت بة ئاساني هةر بِريارَيك جةماوةر ئاَلوطؤِري بةسةردا دَيت و خوَينةريش ناتوانَيت بة ئاساني هةر بِريارَيك 

دةربكات. بؤية دةتوانم بَلَيم شاعيراني نوَي ئةمِرؤكة بةثَيي بةراورد لةطةَل ثَيشتر دةربكات. بؤية دةتوانم بَلَيم شاعيراني نوَي ئةمِرؤكة بةثَيي بةراورد لةطةَل ثَيشتر 

نةختَي زياتر لة جاران قةرزداري بزافي رةخنة و رةخنةكاري كوردين. ئالَيرةداية نةختَي زياتر لة جاران قةرزداري بزافي رةخنة و رةخنةكاري كوردين. ئالَيرةداية 

رةخنةطر رؤَلي خؤي دةبينَيت و دَيت يارمةتي هَيزي ئةدةبي خوَينةر دةدات و رةخنةطر رؤَلي خؤي دةبينَيت و دَيت يارمةتي هَيزي ئةدةبي خوَينةر دةدات و 

توانايي ئةدةبي ئةو دةباتة سةرةوة. لةم بوارةدا طرفت تةنيا ئةوةية ئةم رةوتة توانايي ئةدةبي ئةو دةباتة سةرةوة. لةم بوارةدا طرفت تةنيا ئةوةية ئةم رةوتة 

رةخنة  و  رةخنةطر  دةنوَينَيت.  الواز  جاروباريش  هةم  و  كةمة  هةم  رةخنة بةداخةوة  و  رةخنةطر  دةنوَينَيت.  الواز  جاروباريش  هةم  و  كةمة  هةم  بةداخةوة 

دةبَيت هةر بةو جؤرةي دَيريدا دةَلَيت ثَيكهاتةي دةق هةَلبوةشَينَيتةوة تا جارَيك دةبَيت هةر بةو جؤرةي دَيريدا دةَلَيت ثَيكهاتةي دةق هةَلبوةشَينَيتةوة تا جارَيك 

كوردي.  شيعري  رةخنةي  هةرةطرنطي  ثَيداويستي  ئةمةية  بكرَيتةوة.  مانا  كوردي. ديكة  شيعري  رةخنةي  هةرةطرنطي  ثَيداويستي  ئةمةية  بكرَيتةوة.  مانا  ديكة 

بؤية دةَلَيم لة روانطةيةوة الواز و كةمة.بؤية دةَلَيم لة روانطةيةوة الواز و كةمة.

عومةر  محةمةد  بةرهةمي  ثايز»  «ذةنةراَلي  شيعري  الي  دةضينة  عومةر لَيرةدا  محةمةد  بةرهةمي  ثايز»  «ذةنةراَلي  شيعري  الي  دةضينة  لَيرةدا 

عوسمان تا بزانين هَيزي ئةدةبي خوَينةر لةو بارةوة دةتوانَيت ضي بَلَيت:عوسمان تا بزانين هَيزي ئةدةبي خوَينةر لةو بارةوة دةتوانَيت ضي بَلَيت:
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منم ذةنةرالَي ثايز...منم ذةنةرالَي ثايز...

مني هةرطيز ئؤقرة نةديومني هةرطيز ئؤقرة نةديو

ذةنةرالَم... ذةنةرالَي هةزارةها داري رووت وذةنةرالَم... ذةنةرالَي هةزارةها داري رووت و

مليارةها طةآلي وةريومليارةها طةآلي وةريو

منم ذةنةرالَي ثايز...منم ذةنةرالَي ثايز...

كاسكيَتةي سةرم هةورةوكاسكيَتةي سةرم هةورةو

ئةستَيرةكاني سةرشانم ضةند طةآليةك بة رةنطي زيوئةستَيرةكاني سةرشانم ضةند طةآليةك بة رةنطي زيو

ثالَتؤي بةرم كزباية وثالَتؤي بةرم كزباية و

شمشَيرةكةم لقي درةختَيكي رزيوشمشَيرةكةم لقي درةختَيكي رزيو

منم ذةنةرالَي ثايز...منم ذةنةرالَي ثايز...

درةختي رووت ئةم نازناوةي خةآلت كردمدرةختي رووت ئةم نازناوةي خةآلت كردم

منيش نازناوي شةهيدم دا بة طةآلي وةريو... ومنيش نازناوي شةهيدم دا بة طةآلي وةريو... و

كردمة تاكة ئازيزمكردمة تاكة ئازيزم

لة يةك ساتا خؤم كؤرثةي طةآلِريَزان ولة يةك ساتا خؤم كؤرثةي طةآلِريَزان و
هةر خؤشم باوكي ثايزم...هةر خؤشم باوكي ثايزم...(٥٠٥٠)

ثَي  دةست  ذةنةراَل  بة  بِرطةيةكيش  هةر  و  بِرطةية  سَي  شيعرةكة  ثَي ثَيكهاتةي  دةست  ذةنةراَل  بة  بِرطةيةكيش  هةر  و  بِرطةية  سَي  شيعرةكة  ثَيكهاتةي 

دةكات. ئةوةي زؤر ديار و ئاشكراية ئةوةية طةآلي ثايز زةردة، بةآلم شاعير دةَلَيت دةكات. ئةوةي زؤر ديار و ئاشكراية ئةوةية طةآلي ثايز زةردة، بةآلم شاعير دةَلَيت 

طؤِريوة؟  زيو  رةنطي  بة  زةردي  رةنطي  شاعير  بؤضي  زيو.  رةنطي  بة  طؤِريوة؟ طةآليةك  زيو  رةنطي  بة  زةردي  رةنطي  شاعير  بؤضي  زيو.  رةنطي  بة  طةآليةك 

ئالَيرةدا بؤشاييةك كةوتووةتة ناو دةقةكةوة و خوَينةر دةبَيت بةهَيزي ئةدةبي ئالَيرةدا بؤشاييةك كةوتووةتة ناو دةقةكةوة و خوَينةر دةبَيت بةهَيزي ئةدةبي 

خؤي ثِري بكاتةوة. دكتؤر عةبدولقادر حةمة ئةمين دةَلَيت: ئةم طواستنةوةية بؤ خؤي ثِري بكاتةوة. دكتؤر عةبدولقادر حةمة ئةمين دةَلَيت: ئةم طواستنةوةية بؤ 

فةلسةفةي رؤمانسييةت دةطةِرَيتةوة كة لةسةر دووانةيي رةشبيني/ طةشبيني/ فةلسةفةي رؤمانسييةت دةطةِرَيتةوة كة لةسةر دووانةيي رةشبيني/ طةشبيني/ 

بؤ  بةَلكو  عةقَل،  بؤ  نةك  رؤمانتيك  دانراوة.  نائؤميدي  ئؤميد/  رابردوو/  بؤ ئَيستا/  بةَلكو  عةقَل،  بؤ  نةك  رؤمانتيك  دانراوة.  نائؤميدي  ئؤميد/  رابردوو/  ئَيستا/ 

دةكرد،  بانطةشةيان  جؤر  دوو  رؤمانتيكةكان  دادةنَيت.  بايةخ  خةياَل  و  دةكرد، خةون  بانطةشةيان  جؤر  دوو  رؤمانتيكةكان  دادةنَيت.  بايةخ  خةياَل  و  خةون 

بةشَيكيان ئايندةخواز بوون و بةشَيكي  تريشيان رابردووخواز. ئةوان خةونيان بةشَيكيان ئايندةخواز بوون و بةشَيكي  تريشيان رابردووخواز. ئةوان خةونيان 

رؤمانسييةكي  وةك  شاعير  لَيرةش  بؤية  دةبيني،  رابردووةوة  ضةرخةكاني  رؤمانسييةكي بة  وةك  شاعير  لَيرةش  بؤية  دةبيني،  رابردووةوة  ضةرخةكاني  بة 

دةبينَيت،  رابردووةوة  بة  خةون  بدات.  ئةنجام  شؤِرشَيك  خوازيارة  دةبينَيت، شؤِرشطَيِر،  رابردووةوة  بة  خةون  بدات.  ئةنجام  شؤِرشَيك  خوازيارة  شؤِرشطَيِر، 

بةرةو  طةِرانةوةية  ئةمة  طؤِريوة.  زيوي  بؤ  زةردة  كة  ثايز  طةآلي  سيفةتي  بةرةو بؤية  طةِرانةوةية  ئةمة  طؤِريوة.  زيوي  بؤ  زةردة  كة  ثايز  طةآلي  سيفةتي  بؤية 

ضةرخة قارةمانة ئةفسانةييةكان و خؤشي دةيةوَيت ببَيتة رةمزَيكي ئةفسانةيي ضةرخة قارةمانة ئةفسانةييةكان و خؤشي دةيةوَيت ببَيتة رةمزَيكي ئةفسانةيي 

تةنيا  بؤي  سياسيية،  رؤمانسييةكي  شاعير  قارةمانييةوة.  و  سياسي  رووي  تةنيا لة  بؤي  سياسيية،  رؤمانسييةكي  شاعير  قارةمانييةوة.  و  سياسي  رووي  لة 

بةرةي  كة  زيندووبكاتةوة  ئايديؤلؤذياية  ئةو  و  بطؤِرَيت  «ئَيستا»  طرنطة  بةرةي ئةوة  كة  زيندووبكاتةوة  ئايديؤلؤذياية  ئةو  و  بطؤِرَيت  «ئَيستا»  طرنطة  ئةوة 
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بؤ  دةبيني  مَيذووةوة  ضةرخةكاني  بة  خةونيان  ئةَلماني  بؤ كؤنزَيرظاتيظةكاني  دةبيني  مَيذووةوة  ضةرخةكاني  بة  خةونيان  ئةَلماني  كؤنزَيرظاتيظةكاني 

بؤشاييةكاني  دووةمي  خاَلي  لة  بِرطةدا  هةمان  لة  ثيرؤزييةكان.  بؤشاييةكاني دؤزينةوةي  دووةمي  خاَلي  لة  بِرطةدا  هةمان  لة  ثيرؤزييةكان.  دؤزينةوةي 

دةقةكةدا دةَلَيت «ثاَلتؤي بةرم كزةباية»، كة ثَيويست بوو «كزةبا» نةبواية، ضونكة دةقةكةدا دةَلَيت «ثاَلتؤي بةرم كزةباية»، كة ثَيويست بوو «كزةبا» نةبواية، ضونكة 

وةريني طةآلكاني ثايز بةهؤي تَيثةِربووني زةمةن و هةِرةشةي «با»وةية، راستة وةريني طةآلكاني ثايز بةهؤي تَيثةِربووني زةمةن و هةِرةشةي «با»وةية، راستة 

بؤ  طةِرانةوةية  بؤضوونةش  ئةم  وتمان  وةك  هةر  كزةبا،  بة  نابَيت  بةر  بؤ ثاَلتؤي  طةِرانةوةية  بؤضوونةش  ئةم  وتمان  وةك  هةر  كزةبا،  بة  نابَيت  بةر  ثاَلتؤي 

 bravebrave شمشَيرةكةي  و  رووس  طؤطؤَلي  ثاَلتؤكةي  يادكردنةوةي  و  شمشَيرةكةي رابردوو  و  رووس  طؤطؤَلي  ثاَلتؤكةي  يادكردنةوةي  و  رابردوو 

beartdbeartdي سكؤتلةندي، كة يادي بريقةداريي و ثتةويي كردووةتةوة لة رؤذاني ي سكؤتلةندي، كة يادي بريقةداريي و ثتةويي كردووةتةوة لة رؤذاني 

رابردوودارابردوودا(٥١٥١).

راستة شاعير رؤمانسييانة بؤ رابردوو دةطةِرَيتةوة، بةآلم نازانم لةم راظةيةدا راستة شاعير رؤمانسييانة بؤ رابردوو دةطةِرَيتةوة، بةآلم نازانم لةم راظةيةدا 

رادة  ض  تا  شمشَيرةكة  و  طؤطؤَل  ثاَلتؤي  تايبةت  بة  و  ئةَلمان  رادة ثارَيزطارةكاني  ض  تا  شمشَيرةكة  و  طؤطؤَل  ثاَلتؤي  تايبةت  بة  و  ئةَلمان  ثارَيزطارةكاني 

بةو  دةريببِرم  بارةيةوة  لةم  دةتوانم  من  ئةوةي  بطَيِرن؟  بةجَي  رؤَلي  بةو دةتوانن  دةريببِرم  بارةيةوة  لةم  دةتوانم  من  ئةوةي  بطَيِرن؟  بةجَي  رؤَلي  دةتوانن 

دةبَيت  ئةوةي  هةرشيعرَيكدا  لة  دةَلَيت  ريفاتَير  ئةوةية،  بكةم  زيادي  دةبَيت بؤضووونة  ئةوةي  هةرشيعرَيكدا  لة  دةَلَيت  ريفاتَير  ئةوةية،  بكةم  زيادي  بؤضووونة 

يا  رستةيةك  بؤ  ماتريسة  ئةو  دةكرَيت  كة  بنةمايية»  «ماتريسَيكي  يا بدؤزرَيتةوة  رستةيةك  بؤ  ماتريسة  ئةو  دةكرَيت  كة  بنةمايية»  «ماتريسَيكي  بدؤزرَيتةوة 

من  باوةِري  بة  شيعرةدا  لةو  بنةمايي  ماتريسي  من .  باوةِري  بة  شيعرةدا  لةو  بنةمايي  ماتريسي  بكرَيتةوة(٥٢٥٢).  كورت  بكرَيتةوةوشةيةك  كورت  وشةيةك 

دةتوانَيت  ئةمِرؤدا  لة  زةرديش  طةآلي  هةنووكةيي»،  خةمَيكي  لةطةَل  دةتوانَيت «شكستة  ئةمِرؤدا  لة  زةرديش  طةآلي  هةنووكةيي»،  خةمَيكي  لةطةَل  «شكستة 

هَيماي شكست و خةم بَيت، بةآلم شاعير نائارامة و شكستي قةبووَل نةكردووة، هَيماي شكست و خةم بَيت، بةآلم شاعير نائارامة و شكستي قةبووَل نةكردووة، 

طؤِريوة.  زيو  بؤ  زةردي  رةنطي  ئَيستاي  خةمي  و  شكست  قةرةبووي  بؤ  طؤِريوة. بؤية  زيو  بؤ  زةردي  رةنطي  ئَيستاي  خةمي  و  شكست  قةرةبووي  بؤ  بؤية 

ثاش  هةبووة.  بووني  رابردوودا  لة  كة  سةربةرزيية  و  قارةماني  نيشانةي  ثاش زَيو  هةبووة.  بووني  رابردوودا  لة  كة  سةربةرزيية  و  قارةماني  نيشانةي  زَيو 

و  دةكات  ثةيدا  شةرعييةت  ذةنةراَل  دةكرَيت  خةآلت  ذةنةراَلي  نازناوي  و ئةوةي  دةكات  ثةيدا  شةرعييةت  ذةنةراَل  دةكرَيت  خةآلت  ذةنةراَلي  نازناوي  ئةوةي 

بةو بؤنةيةوة نازناوي شةهيد دةداتة طةآل و ئيتر بة تةواوي خؤي رازي دةكات. بةو بؤنةيةوة نازناوي شةهيد دةداتة طةآل و ئيتر بة تةواوي خؤي رازي دةكات. 

هَيشتا  بكات،  قةبووَل  شكست  ناتوانَيت  دةطةِرَيتةوة  ئةوة  بؤ  ذةنةراَل  هَيشتا وشةي  بكات،  قةبووَل  شكست  ناتوانَيت  دةطةِرَيتةوة  ئةوة  بؤ  ذةنةراَل  وشةي 

خؤي بة قارةمان دةزانَيت و رةنطي زةردي طةآلش نابينَيت. ئةطةريش دةبينَيت، خؤي بة قارةمان دةزانَيت و رةنطي زةردي طةآلش نابينَيت. ئةطةريش دةبينَيت، 

هةموو  ساحَيبـي  بة  قارةمانَيك  وةك  خؤي  و  دةكاتةوة  قةرةبووي  شةهيد  هةموو بة  ساحَيبـي  بة  قارةمانَيك  وةك  خؤي  و  دةكاتةوة  قةرةبووي  شةهيد  بة 

دةردةكان دةزانَيت. دةردةكان دةزانَيت. 

ج- مانا الي خوَينةرةج- مانا الي خوَينةرة

بيروباوةِرةكاني  بليض  دةيظيد  و  هالةند  نؤرمةن  ئامريكايي،  رةخنةطري  بيروباوةِرةكاني دوو  بليض  دةيظيد  و  هالةند  نؤرمةن  ئامريكايي،  رةخنةطري  دوو 

هالةند  وةرطرتووة.  دةروونشيكارييةوة  لة  خوَينةر  تيؤري  بة  سةبارةت  هالةند خؤيان  وةرطرتووة.  دةروونشيكارييةوة  لة  خوَينةر  تيؤري  بة  سةبارةت  خؤيان 

دةَلَيت طةورةساآلن خاوةني كاكَلةيةكي شوناسن، وةكو كاكَلةي مؤسيقا دةتوانَيت دةَلَيت طةورةساآلن خاوةني كاكَلةيةكي شوناسن، وةكو كاكَلةي مؤسيقا دةتوانَيت 

فؤرم و شَيوةي جؤراوجؤر وةربطرَيت؛ بةآلم ثَيطةي شوناسي سةرةكيي خؤي فؤرم و شَيوةي جؤراوجؤر وةربطرَيت؛ بةآلم ثَيطةي شوناسي سةرةكيي خؤي 

لةدةست نادات. بؤية كاتَيك دةقَيك دةخوَينينةوة دةتوانين دةقةكة بؤ مةبةستي لةدةست نادات. بؤية كاتَيك دةقَيك دةخوَينينةوة دةتوانين دةقةكة بؤ مةبةستي 
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بكةين.  دةستكاريي  خؤمان  شوناسي  كاكَلةي  و  ناوةِرؤك  لةطةَل  بكةين. سازطاركردن  دةستكاريي  خؤمان  شوناسي  كاكَلةي  و  ناوةِرؤك  لةطةَل  سازطاركردن 

ياني دةقةكة سةرلةنوَي هةَلدةوةشَينةوة و بيضمي ثَيدةدةينةوة تا بتوانين خوو ياني دةقةكة سةرلةنوَي هةَلدةوةشَينةوة و بيضمي ثَيدةدةينةوة تا بتوانين خوو 

دةتوانَيت  خوارةوة  شيعرةي  ئةم  نموونة  بؤ  دةتوانَيت .  خوارةوة  شيعرةي  ئةم  نموونة  بؤ  بدؤزينةوة(٥٣٥٣).  خؤمان  خدةكاني  بدؤزينةوةو  خؤمان  خدةكاني  و 

لةسةر خواناسَيك و لةسةر كةسَيكي  تر كاريطةري جياواز دابنَيت و دةتوانن دوو لةسةر خواناسَيك و لةسةر كةسَيكي  تر كاريطةري جياواز دابنَيت و دةتوانن دوو 

ماناي دذبةيةكي لَيوةرطرنماناي دذبةيةكي لَيوةرطرن(٥٤٥٤):

تاسةم نةمةِريا و تؤ لوايتاسةم نةمةِريا و تؤ لواي

هؤ ئاخرو وةشةسيايهؤ ئاخرو وةشةسياي

ئيننة المؤ ئازيزةنيئيننة المؤ ئازيزةني

كة وةختو خواحافَيزيكة وةختو خواحافَيزي

دلَم نمَيدلَم نمَي
بسثاروونةت دةسوو خوايبسثاروونةت دةسوو خواي(٥٥٥٥)

ثةسن  سوبذكتيظ  و  زةيني  ثارادايمَيكي  عةينييةت،  لةجياتي  بليض  ثةسن دةيظيد  سوبذكتيظ  و  زةيني  ثارادايمَيكي  عةينييةت،  لةجياتي  بليض  دةيظيد 

واقعييان  و  عةيني  دونيايةكي  بووني  نوَي  زانستي  فةيلةسووفاني  واقعييان دةكات.  و  عةيني  دونيايةكي  بووني  نوَي  زانستي  فةيلةسووفاني  دةكات. 

ناسينةرة  زةيني  ثَيكهاتةكاني  تةنيا  زانستدا  ثانتاي  لة  تةنانةت  ناسينةرة رةتكردووةتةوة.  زةيني  ثَيكهاتةكاني  تةنيا  زانستدا  ثانتاي  لة  تةنانةت  رةتكردووةتةوة. 

بِريار دةدات كام شت واقيعَيكي عةيني بة ئةذمار دَيت. ئةو فةيلةسووفانة دةَلَين: بِريار دةدات كام شت واقيعَيكي عةيني بة ئةذمار دَيت. ئةو فةيلةسووفانة دةَلَين: 

لةِراستيدا  لةِراستيدا .  درووستكراوة»(٥٦٥٦).  خةَلكةوة  لةاليةن  بةَلكو  نةدؤزراوةتةوة،  درووستكراوة»«زانست  خةَلكةوة  لةاليةن  بةَلكو  نةدؤزراوةتةوة،  «زانست 

رةخنةي سؤبذكتيظ لةسةر ئةو باوةِرةية هاندةرة كةسةكييةكان دةتوانن ماناي رةخنةي سؤبذكتيظ لةسةر ئةو باوةِرةية هاندةرة كةسةكييةكان دةتوانن ماناي 

دةق دياري بكةن و خوَينةر بؤ مةبةستي خؤي مانا دةداتة دةق، يان بة وتةيةكي دةق دياري بكةن و خوَينةر بؤ مةبةستي خؤي مانا دةداتة دةق، يان بة وتةيةكي 

 تر خؤي و شتة دةروونييةكاني خؤي لة دةقدا دةدؤزَيتةوة و وةك عةينييةتَيك  تر خؤي و شتة دةروونييةكاني خؤي لة دةقدا دةدؤزَيتةوة و وةك عةينييةتَيك 

دةري دةبِرَيت. رةزا عةليثوور دةَلَيت:دةري دةبِرَيت. رةزا عةليثوور دةَلَيت:

لة يةكةوة تا من بذمَيرةلة يةكةوة تا من بذمَيرة

تؤيش ئةزاني ضةنَي كةمم؟تؤيش ئةزاني ضةنَي كةمم؟

لة بيرم بَي كة خةوتملة بيرم بَي كة خةوتم

دةستةكانم بكوذيَنمةوةدةستةكانم بكوذيَنمةوة

جار بةجار بنمَيضي ذوورةكةم بذمَيرمجار بةجار بنمَيضي ذوورةكةم بذمَيرم

-ذوورةكةم ثِريةتي لة ذماردن--ذوورةكةم ثِريةتي لة ذماردن-

كضةكان زوو هةلَكةمكضةكان زوو هةلَكةم

طةالويَذ ثَيم ئةلََي:طةالويَذ ثَيم ئةلََي:
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نامروةت دةستَيك بيَنة بة خةيالَمانامروةت دةستَيك بيَنة بة خةيالَما

كةوشةكانم بة هةدةرةوة بةفريون،كةوشةكانم بة هةدةرةوة بةفريون،

: ثةثوولة بةخةتي قذتةوة ئةنيشَي: ثةثوولة بةخةتي قذتةوة ئةنيشَي

طياني طياطياني طيا

لة كويَدا بينووسم هةلَنةفِرَي!؟لة كويَدا بينووسم هةلَنةفِرَي!؟

ثَيم وابَي بيناسن،ثَيم وابَي بيناسن،

طةالويَذ هةر هةمان عوبووري تةيريَكةطةالويَذ هةر هةمان عوبووري تةيريَكة

لة هةس و نيةسما داكوتراوةلة هةس و نيةسما داكوتراوة(٥٧٥٧).

هةروةها كولسووم عوسمانثووريش دةَلَيت:هةروةها كولسووم عوسمانثووريش دةَلَيت:

ئازيزةكةم بؤ يانةمائازيزةكةم بؤ يانةما

ويَمانة مةو ثيراييتؤويَمانة مةو ثيراييتؤ

بؤ يانةمابؤ يانةما

ياسينَي يانةكةيم وةنةياسينَي يانةكةيم وةنة

نةك ئاوةدانيم تؤريؤنةك ئاوةدانيم تؤريؤ

باخةلَيت ثةِريَنَي طةزؤباخةلَيت ثةِريَنَي طةزؤ

فةرةنجي و ثووزةوانةكاتفةرةنجي و ثووزةوانةكات

بووةو باوةخوني مدؤبووةو باوةخوني مدؤ

وةشلَةي بة منوةشلَةي بة من

وةشلَةي ثا دةروبانيماوةشلَةي ثا دةروبانيما

واتشا مةي ثةي يانةيماواتشا مةي ثةي يانةيما

ئازيزةكةم بؤ يانةمائازيزةكةم بؤ يانةما(٥٨٥٨).

دةروون  لةطةَل  هاوتةراز  دةتوانَيت  خوَينةر  سةرةوةدا  شيعرةي  دوو  دةروون لةو  لةطةَل  هاوتةراز  دةتوانَيت  خوَينةر  سةرةوةدا  شيعرةي  دوو  لةو 

عةليثووردا  شيعري  لة  بكات.  ثَيشنيار  راظة  و  مانا  خؤي  كةسةكي  هةستي  عةليثووردا و  شيعري  لة  بكات.  ثَيشنيار  راظة  و  مانا  خؤي  كةسةكي  هةستي  و 

هةرضةند مانا زؤر خز و سركة و لةدةست خوَينةر طورج طورج هةَلدَيت؛ بةآلم هةرضةند مانا زؤر خز و سركة و لةدةست خوَينةر طورج طورج هةَلدَيت؛ بةآلم 

بكاتةوة  خوَينةر  بؤ  باشتر  دةرفةتي  و  مةجال  دةتوانَيت  تايبةتمةنديية  ئةو  بكاتةوة هةر  خوَينةر  بؤ  باشتر  دةرفةتي  و  مةجال  دةتوانَيت  تايبةتمةنديية  ئةو  هةر 

كةم  هةَلِرَيذَيت.  شيعرةكة  سةر  لة  خؤي  مةبةستةكاني  و  ئاوات  و  دةروون  كةم تا  هةَلِرَيذَيت.  شيعرةكة  سةر  لة  خؤي  مةبةستةكاني  و  ئاوات  و  دةروون  تا 

بوون، طةالوَيذ، ذوورةكةم ثِريةتي لة ذماردن، كضةكان هةَلكةم، طةالوَيذ هةمان بوون، طةالوَيذ، ذوورةكةم ثِريةتي لة ذماردن، كضةكان هةَلكةم، طةالوَيذ هةمان 

عوبووري تةيرَيكة، نامروةت دةستَي بَينة بة خةياَلما، كةوشةكانم، هةمووي ئةمانة عوبووري تةيرَيكة، نامروةت دةستَي بَينة بة خةياَلما، كةوشةكانم، هةمووي ئةمانة 
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بؤشايي درووست دةكةن، دةبَيت خوَينةر ئةو بؤشاييانة ثِر بكاتةوة و هةرجؤرة بؤشايي درووست دةكةن، دةبَيت خوَينةر ئةو بؤشاييانة ثِر بكاتةوة و هةرجؤرة 

ثرسيارَيك لةو بوارةدا دَيتة ئاراوة، وةآلمي بداتةوة. لةِراستيدا ثِركردنةوةي ئةم ثرسيارَيك لةو بوارةدا دَيتة ئاراوة، وةآلمي بداتةوة. لةِراستيدا ثِركردنةوةي ئةم 

ويستة  قةرةبووي  بؤ  دةتوانَيت  جؤراوجؤرةكانةوة،  خوَينةرة  بةالي  ويستة بؤشاييانة  قةرةبووي  بؤ  دةتوانَيت  جؤراوجؤرةكانةوة،  خوَينةرة  بةالي  بؤشاييانة 

دةروونييةكاني ئةوان بطةِرَيتةوة. ئايزَير دةَلَيت: «دةقي ئةدةبي دوو جةمسةري دةروونييةكاني ئةوان بطةِرَيتةوة. ئايزَير دةَلَيت: «دةقي ئةدةبي دوو جةمسةري 

هةية، ئةويش جةمسةري هونةري و جةمسةري جوانيية. هونةري دةطةِرَيتةوة هةية، ئةويش جةمسةري هونةري و جةمسةري جوانيية. هونةري دةطةِرَيتةوة 

بؤ دةق كة نووسةر خولقاندوويةتي، بةآلم جةمسةري جواني، نواندني خوَينةرة بؤ دةق كة نووسةر خولقاندوويةتي، بةآلم جةمسةري جواني، نواندني خوَينةرة 

بؤ  خوَينةرَيكةوة  لة  خوَيندنةوة  بَيذين  دةكرَيت  بؤية  بؤ »،  خوَينةرَيكةوة  لة  خوَيندنةوة  بَيذين  دةكرَيت  بؤية  دةقدا(٥٩٥٩)»،  هةمان  دةقدالة  هةمان  لة 

دةبَيت.  خويا  ضةشناوضةشن  شَيوةي  بة  جوانيية  ئةو  جياوازة،  دةبَيت. خوَينةرَيكي  تر  خويا  ضةشناوضةشن  شَيوةي  بة  جوانيية  ئةو  جياوازة،  خوَينةرَيكي  تر 

هةر لةو شيعرةي عةليثووردا بؤ نموونة خوَينةرَيك دةتوانَيت لة دَيِري «كضان هةر لةو شيعرةي عةليثووردا بؤ نموونة خوَينةرَيك دةتوانَيت لة دَيِري «كضان 

هةَلكةم» ئةو راظةية دةرببِرَيت كة دةق دةيةوَيت كضةكان هان بدات بؤ شؤِرش هةَلكةم» ئةو راظةية دةرببِرَيت كة دةق دةيةوَيت كضةكان هان بدات بؤ شؤِرش 

وةك  من  واتة  كةمم،  من  دةَلَيت  ثَيشتر  خؤي  بةتايبةت  تَيكؤشان،  و  خةبات  وةك و  من  واتة  كةمم،  من  دةَلَيت  ثَيشتر  خؤي  بةتايبةت  تَيكؤشان،  و  خةبات  و 

رةطةزي ثياو بةتةنيا بةس نيية بؤ رزطاري و بةشي خةبات و بةرخؤدان ناكات. رةطةزي ثياو بةتةنيا بةس نيية بؤ رزطاري و بةشي خةبات و بةرخؤدان ناكات. 

مَيذووي  بؤ  و  بِروانين  بؤي  كؤمةآليةتييةوة  و  سياسةت  دةالقةي  لة  مَيذووي دةكرَيت  بؤ  و  بِروانين  بؤي  كؤمةآليةتييةوة  و  سياسةت  دةالقةي  لة  دةكرَيت 

ضاوي  ئيرؤتيك  شيعرَيكي  وةك  دةتوانين  ثَيضةوانةوة  بة  بطةِرَيينةوة.  ضاوي كورد  ئيرؤتيك  شيعرَيكي  وةك  دةتوانين  ثَيضةوانةوة  بة  بطةِرَيينةوة.  كورد 

لَيبكةين و لةو رةهةندةوة راظةيةكي  تر ئاراستة بكةين. بةتايبةت دَيِري «طةالوَيذ لَيبكةين و لةو رةهةندةوة راظةيةكي  تر ئاراستة بكةين. بةتايبةت دَيِري «طةالوَيذ 

دةتوانَيت  بؤضوونةكة  هةردوو  بؤ  خةياَلما»،  بة  بَينة  دةستَيك  نامروةت  دةتوانَيت دةَلَيت:  بؤضوونةكة  هةردوو  بؤ  خةياَلما»،  بة  بَينة  دةستَيك  نامروةت  دةَلَيت: 

يارمةتيدةر بَيت. يارمةتيدةر بَيت. 

كةسةي  ئةو  دةتوانَيت  خوَينةرَيك  عوسمانثووردا  شيعرةي  لةو  كةسةي هةروةتر  ئةو  دةتوانَيت  خوَينةرَيك  عوسمانثووردا  شيعرةي  لةو  هةروةتر 

دةق داوةتي دةكات و لَيي دةالَلَيتةوة تاكو بَيت بؤماَل، بؤي خؤي بة مةعشووق دةق داوةتي دةكات و لَيي دةالَلَيتةوة تاكو بَيت بؤماَل، بؤي خؤي بة مةعشووق 

كةضي  بخات،  رَيك  شيعرةكة  لةطةَل  خؤي  هةناوي  ئةميش  و  بكات  كةضي طريمانةي  بخات،  رَيك  شيعرةكة  لةطةَل  خؤي  هةناوي  ئةميش  و  بكات  طريمانةي 

و  موراد  وةك  خؤشةويست،  كةسَيكي  بة  كةسة  ئةو  دةتوانَيت  و خوَينةرَيكي  تر  موراد  وةك  خؤشةويست،  كةسَيكي  بة  كةسة  ئةو  دةتوانَيت  خوَينةرَيكي  تر 

ثيرَيك وةك رازدارَيكي بة متمانة ضاوي لَيبكات كة شاعير لة رووي رؤحييةوة ثيرَيك وةك رازدارَيكي بة متمانة ضاوي لَيبكات كة شاعير لة رووي رؤحييةوة 

زؤر تامةزرؤي دةكات.زؤر تامةزرؤي دةكات.

جياوازي  مؤدَيرن،  واتاي  بة  راظة  و  كالسيك  واتاي  بة  راظة  لةنَيوان  جياوازي ئايزَير  مؤدَيرن،  واتاي  بة  راظة  و  كالسيك  واتاي  بة  راظة  لةنَيوان  ئايزَير 

دادةنَيت. راظة بة واتاي كالسيك هةوَلدةدا ماناي ناوةندي دةق بدؤزَيتةوة، كةضي دادةنَيت. راظة بة واتاي كالسيك هةوَلدةدا ماناي ناوةندي دةق بدؤزَيتةوة، كةضي 

بناسَينَيت.  دةق  واتاييةكاني  توانا  دةيةوَيت  مودَيرنةكةي  و  تازة  واتاي  بة  بناسَينَيت. راظة  دةق  واتاييةكاني  توانا  دةيةوَيت  مودَيرنةكةي  و  تازة  واتاي  بة  راظة 

ئايزَير خؤي روانطة تازةكةي ثةسةند كرد، بةآلم دةَلَيت ناكرَيت لة رَيي راظةوة ئايزَير خؤي روانطة تازةكةي ثةسةند كرد، بةآلم دةَلَيت ناكرَيت لة رَيي راظةوة 

ضيية  مانا  ثَيكهاتني  هةلومةرجي  بزانين  دةتوانين  تةنيا  بةَلكو  بدؤزرَيتةوة،  ضيية مانا  مانا  ثَيكهاتني  هةلومةرجي  بزانين  دةتوانين  تةنيا  بةَلكو  بدؤزرَيتةوة،  مانا 

ثَيشتر  جؤرةي  بةو  هةر  مانا  ئافراندني  ثَيشتر .  جؤرةي  بةو  هةر  مانا  ئافراندني  ئافراندن(٦٠٦٠).  بَيننة  ثَيية «ماناكان»  بةو  ئافراندنو  بَيننة  ثَيية «ماناكان»  بةو  و 

دةيسازَينَيت.  دةق  لةسةر  خوَينةر  كة  جوانيناسانةية  رةوتَيكي  كرد  دةيسازَينَيت. ئاماذةمان  دةق  لةسةر  خوَينةر  كة  جوانيناسانةية  رةوتَيكي  كرد  ئاماذةمان 

لةم روانطةيةوة خوَينةر بؤ خؤي، (نة بؤ كةسَيكي تر) دةق سةرلةنوَي درووست لةم روانطةيةوة خوَينةر بؤ خؤي، (نة بؤ كةسَيكي تر) دةق سةرلةنوَي درووست 
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دةكاتةوة. بؤية خوَينةري جياواز راظةي جياواز بةرهةم دةهَينَيت، بةآلم ئةو ماناية، دةكاتةوة. بؤية خوَينةري جياواز راظةي جياواز بةرهةم دةهَينَيت، بةآلم ئةو ماناية، 

هةِرةمةكيي نيية، بةَلكو دةق دةبَيت قةبووَلي بكات. دةبَيت بؤ بةرهةمهَيناني مانا و هةِرةمةكيي نيية، بةَلكو دةق دةبَيت قةبووَلي بكات. دةبَيت بؤ بةرهةمهَيناني مانا و 

بؤ هةر راظةيةك ياسا و رَيساي تايبةت هةبَيت. لةم بوارةدا يةكةم شت جاناتان بؤ هةر راظةيةك ياسا و رَيساي تايبةت هةبَيت. لةم بوارةدا يةكةم شت جاناتان 

لة  «يةكطرتوويي»ية.  دةكات،  طريمانةي  نوَيدا  رةخنةي  كاريطةري  لةذَير  لة كالَير  «يةكطرتوويي»ية.  دةكات،  طريمانةي  نوَيدا  رةخنةي  كاريطةري  لةذَير  كالَير 

طريمانة  زةميني  مةعشووقي  بة  «كةسةكة»  ئةطةر  عوسمانثووردا  طريمانة شيعرةكةي  زةميني  مةعشووقي  بة  «كةسةكة»  ئةطةر  عوسمانثووردا  شيعرةكةي 

بكةين، لةوانةية رستةي «ياسينَي يانةكةيم وةنة»، لةو راظةيةدا نةختَيك كَيشدار بكةين، لةوانةية رستةي «ياسينَي يانةكةيم وةنة»، لةو راظةيةدا نةختَيك كَيشدار 

بؤنةيةوة  بةم  هةبَيت،  عاشقانةي  مةعشووقي  تايبةتمةندي  نةتوانَيت  و  بؤنةيةوة بَيت  بةم  هةبَيت،  عاشقانةي  مةعشووقي  تايبةتمةندي  نةتوانَيت  و  بَيت 

كَيشة  بةبَي  دةتوانن  رستةكاني ¬تر  ئةو  كةضي  نةبَيت،  مسؤطةر  كَيشة يةكطرتوويي  بةبَي  دةتوانن  رستةكاني ¬تر  ئةو  كةضي  نةبَيت،  مسؤطةر  يةكطرتوويي 

بةرةو الي ئةو راظةية بشكَينةوة، بةآلم لة هةردوو واتاكةدا شيعرةكة هةَلطري بةرةو الي ئةو راظةية بشكَينةوة، بةآلم لة هةردوو واتاكةدا شيعرةكة هةَلطري 

هةستَيكي نؤستالذيكة بؤ زةمةني رابردوو، بؤ ئاوات و ئارةزووةكاني رابردوو. هةستَيكي نؤستالذيكة بؤ زةمةني رابردوو، بؤ ئاوات و ئارةزووةكاني رابردوو. 

شاعير زؤر سادة و مةعسوومانة دةَلَيت: «بؤيانةما».شاعير زؤر سادة و مةعسوومانة دةَلَيت: «بؤيانةما».

با بِروانينة ئةم شيعرةي فاتيح شَيخؤلئيسالمي (ضاوة):با بِروانينة ئةم شيعرةي فاتيح شَيخؤلئيسالمي (ضاوة):

فةِرشي مالَةكةمفةِرشي مالَةكةم

رةنطي كالَة، بةختي ئالَةرةنطي كالَة، بةختي ئالَة

غةرقي تؤز و خةوشي و خالَةغةرقي تؤز و خةوشي و خالَة

مامة عةنكةبووتة قوذبنَي نةماوة نةيتةنَيمامة عةنكةبووتة قوذبنَي نةماوة نةيتةنَي

جيَنةماوة هةلَنةخا ثةلَيجيَنةماوة هةلَنةخا ثةلَي

سيحري فووي دةمي كةمةندسيحري فووي دةمي كةمةند

منيش ئةخاتة بةندمنيش ئةخاتة بةند

مَيشي طةورة خؤي و غيرةتيمَيشي طةورة خؤي و غيرةتي
ثةت ثساندنَيكي الزمةثةت ثساندنَيكي الزمة(٦١٦١)

لةسةر  ناتوانين  دةرببِرين.  راظةيةك  هةرجؤرة  شيعرة  ئةم  لةسةر  لةسةر ناكرَيت  ناتوانين  دةرببِرين.  راظةيةك  هةرجؤرة  شيعرة  ئةم  لةسةر  ناكرَيت 

شيعرَيكي سةمبؤليستي بؤ نموونة تيؤري هَيرمَينؤتيك وةطةِر بخةين. «لة شيعري شيعرَيكي سةمبؤليستي بؤ نموونة تيؤري هَيرمَينؤتيك وةطةِر بخةين. «لة شيعري 

سةمبؤل)  (واتاي  مةدلوول  و  (سةمبؤل)  دال  ثةيوةندي  كاتَيك  سةمبؤل) سةمبؤليستيدا  (واتاي  مةدلوول  و  (سةمبؤل)  دال  ثةيوةندي  كاتَيك  سةمبؤليستيدا 

ثَيكهات، ئيتر شيكردنةوة كؤتايي ثَيدَيت و دةبِرَيتةوة. كةوابوو رةخنةطر ناتوانَيت ثَيكهات، ئيتر شيكردنةوة كؤتايي ثَيدَيت و دةبِرَيتةوة. كةوابوو رةخنةطر ناتوانَيت 

راظة  بابةتةكة  هَيرمَينؤتيكةوة  روانطةي  لة  راظة   بابةتةكة  هَيرمَينؤتيكةوة  روانطةي  لة  سيميؤلؤذي(٦٢٦٢)  تةكنيكي  بيانووي  سيميؤلؤذيبة  تةكنيكي  بيانووي  بة 

لةطةَل  و  دةق  كام  لةطةَل  بزانن  دةبَيت  رةخنةطر  و  خوَينةر  كةوابوو  لةطةَل »،  و  دةق  كام  لةطةَل  بزانن  دةبَيت  رةخنةطر  و  خوَينةر  كةوابوو  بكاتبكات(٦٣٦٣)»، 

ض دةقَيك رووبةِروون و ضي دةخوَيننةوة، نيشانةكان تا كوَي دةتوانن بِر بكةن، ض دةقَيك رووبةِروون و ضي دةخوَيننةوة، نيشانةكان تا كوَي دةتوانن بِر بكةن، 

خوَينةر دةبَيت بزانَيت نيشانة تا كوَي دةتوانَيت تةشةنة بكات و بتةنَيتةوة. بؤية خوَينةر دةبَيت بزانَيت نيشانة تا كوَي دةتوانَيت تةشةنة بكات و بتةنَيتةوة. بؤية 
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ثَيويستة كاتَي نووسةر، يان نَيرةر ثةيامَيك ئاراستةي خوَينةر، يان وةرطر دةكات، ثَيويستة كاتَي نووسةر، يان نَيرةر ثةيامَيك ئاراستةي خوَينةر، يان وةرطر دةكات، 

كؤدَيكةوة  ضةند  بةهؤي  دةبَيت  واتاية  ئةو  بَيت،  واتا  خاوةني  ثةيامةكة  كؤدَيكةوة دةبَيت  ضةند  بةهؤي  دةبَيت  واتاية  ئةو  بَيت،  واتا  خاوةني  ثةيامةكة  دةبَيت 

كؤدةكان.  سةرجةمي  لةسةر  تاوتوَيكردنة  خوَينةريش  ئةركي  كؤدةكان. ئاراستةكرابَيت.  سةرجةمي  لةسةر  تاوتوَيكردنة  خوَينةريش  ئةركي  ئاراستةكرابَيت. 

بةبَي وتن ديارة تاوتوَيكردن و شيكردنةوةي هةر كؤدَيك سياقَيكي ثَيويستة. بة بةبَي وتن ديارة تاوتوَيكردن و شيكردنةوةي هةر كؤدَيك سياقَيكي ثَيويستة. بة 

فةزاي  لة  رةوطةيةكة  خوَيندنةوة  دةَلَيت:  فةزاي   لة  رةوطةيةكة  خوَيندنةوة  دةَلَيت:  تؤدؤرؤظ(٦٤٦٤)  جؤرةي  بةو  هةر  تؤدؤرؤظطشتي  جؤرةي  بةو  هةر  طشتي 

دةقدا مسؤطةر دةبَيت، ئةو رةوطةية توخمة هاوتةنيشتةكان لة يةكتر جوَيدةكاتةوة دةقدا مسؤطةر دةبَيت، ئةو رةوطةية توخمة هاوتةنيشتةكان لة يةكتر جوَيدةكاتةوة 

و توخمة دوورةكانيش لة يةكتر نزيك دةكاتةوة. دةق نةك بةشَيوةي هَيَل، بةَلكو و توخمة دوورةكانيش لة يةكتر نزيك دةكاتةوة. دةق نةك بةشَيوةي هَيَل، بةَلكو 

لة فةزادا رَيكدةخات. بازنةي هَيرمَينؤتيكي ثَيداطري لةسةر ثةيوةندي نَيوان ثاذ لة فةزادا رَيكدةخات. بازنةي هَيرمَينؤتيكي ثَيداطري لةسةر ثةيوةندي نَيوان ثاذ 

و طشت دةكات، ئةوة سةلماندني زؤري راظةكانةو طشت دةكات، ئةوة سةلماندني زؤري راظةكانة(٦٥٦٥). هةموو ئةمانةش تةنيا لةِرَيي . هةموو ئةمانةش تةنيا لةِرَيي 

خوَينةرةوة مسؤطةر دةبن و واتا وةردةطرن.خوَينةرةوة مسؤطةر دةبن و واتا وةردةطرن.

وتارةكةمان بة بةيتَيكي نالي دةستثَيكرد و بة وتةيةكي مارسل ثرؤست كؤتايي وتارةكةمان بة بةيتَيكي نالي دةستثَيكرد و بة وتةيةكي مارسل ثرؤست كؤتايي 

ثَي دَينين كة دةَلَيت: «كتَيبة باشةكان دةَلَيي بة زمانَيكي بياني نووسراون، هةركام ثَي دَينين كة دةَلَيت: «كتَيبة باشةكان دةَلَيي بة زمانَيكي بياني نووسراون، هةركام 

زياتر  كة  دادةنَيين،  وَينةيةك  يان  مانايةك،  دةق  لة  وشةيةك  جَيطاي  لة  ئَيمة  زياتر لة  كة  دادةنَيين،  وَينةيةك  يان  مانايةك،  دةق  لة  وشةيةك  جَيطاي  لة  ئَيمة  لة 

نادرووستة، بةآلم لة كتَيبة باشةكاندا ئةم راظة نادرووستانة جوان دةنوَينن»نادرووستة، بةآلم لة كتَيبة باشةكاندا ئةم راظة نادرووستانة جوان دةنوَينن»(٦٦٦٦). . 

سةرضاوةكان:سةرضاوةكان:

١ - ضارلز برَيسلَير، رةخنةي ئةدةبي و قوتابخانةكاني، وةرطَيِراني عةبدولخالق يةعقووبي،  - ضارلز برَيسلَير، رةخنةي ئةدةبي و قوتابخانةكاني، وةرطَيِراني عةبدولخالق يةعقووبي، 

هةولَير، دةزطاي ضاث و بآلوكراوةي ئاراس، ضاثي يةكةم، هةولَير، دةزطاي ضاث و بآلوكراوةي ئاراس، ضاثي يةكةم، ٢٠٠٢٢٠٠٢م، الثةِرةي م، الثةِرةي ٣٢٣٢.

٢ - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، راهنماي  - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، راهنماي ËÖøfi‰ËÖøfi‰ ى ادبي معاصر، ترجمة ي عباس مخبر،  ى ادبي معاصر، ترجمة ي عباس مخبر، 

تهران، تهران، Öö{Öö} نو، ضاث دّوم  نو، ضاث دّوم ١٣٧٧١٣٧٧، ص ، ص ١٦١٦. . 

٣ - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل  - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل ٦٨٦٨.

٤- ناسر باباخاني، طؤظاري زايةَلة، ذمارة- ناسر باباخاني، طؤظاري زايةَلة، ذمارة٣، زانكؤي تةورَيز، ساَلي ، زانكؤي تةورَيز، ساَلي ١٣٨٠١٣٨٠هةتاوي، لهةتاوي، ل٨٣٨٣. . 

٥ - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، راهنماي  - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، راهنماي ËÖøfi‰ËÖøfi‰ ي ادبي معاصر، عباس مخبر، ص ي ادبي معاصر، عباس مخبر، ص٨٣٨٣.

٦ - ثَيموانيية ئةوة هةَلوَيستَيك و رايةكي شياو بَيت، ضوون ئةطةر وا بَيت ماناي ئةوةية هةر  - ثَيموانيية ئةوة هةَلوَيستَيك و رايةكي شياو بَيت، ضوون ئةطةر وا بَيت ماناي ئةوةية هةر 

شاعيرَيك باشتر بتوانَيت مانا و بؤضوونةكاني خؤي بشارَيتةوة شاعيرترة، لة كاتَيكدا وا نيية و شاعيرَيك باشتر بتوانَيت مانا و بؤضوونةكاني خؤي بشارَيتةوة شاعيرترة، لة كاتَيكدا وا نيية و 

مانا لة دةقي شيعريدا دؤخَيكي تري هةية.مانا لة دةقي شيعريدا دؤخَيكي تري هةية.

wolfgang Iserwolfgang Iser - -٧

 Hons Robert JaussHons Robert Jauss-٨

لةوانةية  بةآلم  دةبةن،  بةكاري  هةرضةند  شياوة،  قوتابخانة  وشةي  رادة  ض  تا  نازانم   - لةوانةية   بةآلم  دةبةن،  بةكاري  هةرضةند  شياوة،  قوتابخانة  وشةي  رادة  ض  تا  نازانم   -  ٩
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«طرووثي كؤنستانس» باشتر بَيت.«طرووثي كؤنستانس» باشتر بَيت.

١٠١٠ - رامان سلدن و ثيتر ويدرسون، راهنماي  - رامان سلدن و ثيتر ويدرسون، راهنماي ËÖøfi:‰ËÖøfi‰:ي ادبي معاصر، ص ي ادبي معاصر، ص ٦٨٦٨. . 

.T.S.EliotT.S.Eliot -  - ١١١١

يةعقووبي،  عةبدولخالق  نوَي،  رةخنةي  قوتابخانةي  بؤضوونةكاني  بريسلَير.  ضارلز  يةعقووبي، -  عةبدولخالق  نوَي،  رةخنةي  قوتابخانةي  بؤضوونةكاني  بريسلَير.  ضارلز   -١٢١٢

طؤظاري زايةَلة، ذمارة طؤظاري زايةَلة، ذمارة ٣، ، ١٣٨٠١٣٨٠، ل، ل٨٤٨٤. . 

تا  بدؤزَيتةوة،  خؤي  فةلسةفة  بؤ  بنةمايةك  تا  كرد،  طوماني  شت  هةموو  لة  ديكارت   - تا   بدؤزَيتةوة،  خؤي  فةلسةفة  بؤ  بنةمايةك  تا  كرد،  طوماني  شت  هةموو  لة  ديكارت   -  ١٣١٣

 CogitoCogito :طةيشتة شتَيك ئيتر نةدةكرا طوماني لَي بكات. ئةويش «مني» بيركةرةوة بوو. بؤية طوتي: طةيشتة شتَيك ئيتر نةدةكرا طوماني لَي بكات. ئةويش «مني» بيركةرةوة بوو. بؤية طوتي

ناكرَيت  ئيتر  منم،  دةكاتةوة  بير  كةسةي  ئةو  هةم»,  كةواتة  دةكةمةوة  بير  «من  ناكرَيت ،  ئيتر  منم،  دةكاتةوة  بير  كةسةي  ئةو  هةم»,  كةواتة  دةكةمةوة  بير  «من   ،ergo sumergo sum

لةمة طومان بكةين. ئةم رستةية و بة طشتي فةلسةفةي خودي ديكارت بة سةرةتاي مؤدَيرنيتة لةمة طومان بكةين. ئةم رستةية و بة طشتي فةلسةفةي خودي ديكارت بة سةرةتاي مؤدَيرنيتة 

دادةنرَيت، ئةنديشة بةر لة بووني خودي مرؤظيش حةسَيبـي بؤ دةكرَيت. دادةنرَيت، ئةنديشة بةر لة بووني خودي مرؤظيش حةسَيبـي بؤ دةكرَيت. CogitoCogito (كؤطيتؤ) يةكةم  (كؤطيتؤ) يةكةم 

بيرمةند  كةسي  و  بيركردنةوة  هَيماي  وةك  جاروبار  كة  التينييةية  رستة  ئةو  سةرةتاي  بيرمةند وشةي  كةسي  و  بيركردنةوة  هَيماي  وةك  جاروبار  كة  التينييةية  رستة  ئةو  سةرةتاي  وشةي 

 Je Pense dons Je suisJe Pense dons Je suis :بةالي نووسةرانةوة بةكار دةبردرَيت. فةرةنساييةكةي بةم جؤرةية: بةالي نووسةرانةوة بةكار دةبردرَيت. فةرةنساييةكةي بةم جؤرةية

(ذوثانس، دونك ذوسوويي). (ذوثانس، دونك ذوسوويي). 

١٤١٤ - ناسر باباخاني، مؤدَيلَيك بؤ رةوتي ثرؤسةي خوَيندنةوةي دةق، طؤظاري زايةَلة، ذمارة  - ناسر باباخاني، مؤدَيلَيك بؤ رةوتي ثرؤسةي خوَيندنةوةي دةق، طؤظاري زايةَلة، ذمارة 

٣، زانكؤي تةورَيز، ل ، زانكؤي تةورَيز، ل ٥٦٥٦.

١٥١٥ - ضارلز برَيسلَير، رةخنةي ئةدةبي و قوتابخانةكاني، وةرطَيِراني عةبدولخالق يةعقووبي،  - ضارلز برَيسلَير، رةخنةي ئةدةبي و قوتابخانةكاني، وةرطَيِراني عةبدولخالق يةعقووبي، 

ل ل ١٠٦١٠٦.

١٦١٦ - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل. - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل.١٠٧١٠٧ و  و ١٠٨١٠٨.

 Michael RiffatrreMichael Riffatrre- - ١٧١٧

 Stanley FishStanley Fish- - ١٨١٨

 Janatan KalierJanatan Kalier- - ١٩١٩

 David BleichDavid Bleich- - ٢٠٢٠

Norman HollandNorman Holland - -٢١٢١

٢٢٢٢ - رامان سلدن و ثيتر ويدرسون، راهنماي  - رامان سلدن و ثيتر ويدرسون، راهنماي ËÖøfi‰ËÖøfi‰ ي ادبي معاصر، مخبر، ص ي ادبي معاصر، مخبر، ص٩٢٩٢.

٢٣٢٣ - ضارلز برَيسلَير، رةخنةي ئةدةبي و قوتابخانةكاني، وةرطَيِراني عةبدولخالق يةعقووبي،  - ضارلز برَيسلَير، رةخنةي ئةدةبي و قوتابخانةكاني، وةرطَيِراني عةبدولخالق يةعقووبي، 

ل ل ١١٠١١٠ و  و ١١١١١١.

 Roman BorthesRoman Borthes- - ٢٤٢٤

Roman JakobsonRoman Jakobson - -٢٥٢٥

 Klor levi StraussKlor levi Strauss -  - ٢٦٢٦

٢٧٢٧ - ضارلز بريسلَير، رةخنةي ئةدةبي و قوتابخانةكاني، عةبدولخالقي يةعقووبي، ل  - ضارلز بريسلَير، رةخنةي ئةدةبي و قوتابخانةكاني، عةبدولخالقي يةعقووبي، ل ١١٥١١٥ تا  تا 

.١١٩١١٩



٣١

وە
ن

ۆی
ك

ل
وە

ن
ۆی

ك
ل

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

 Edmund HussrelEdmund Hussrel- - ٢٨٢٨

٢٩٢٩- رامان سلدن و ثيترويدسون، راهنماي - رامان سلدن و ثيترويدسون، راهنماي ËÖøfi:‰ËÖøfi‰:ي ادبي معاصر، مخبر، صي ادبي معاصر، مخبر، ص٧١٧١ و  و ٧٢٧٢ 

٣٠٣٠- - GadamerGadamer

٣١٣١- - horisen of exnectationshorisen of exnectations

٣٢٣٢ - رامان سلدن و ثيترويدسون، ترجمه عباس مخبر، ص  - رامان سلدن و ثيترويدسون، ترجمه عباس مخبر، ص ٧٤٧٤ و  و ٧٥٧٥.

كورديدا،  نوَيي  دةقي  لة  كارنامةيي  بنياتي  موحةممةد،  حةمةئةمين  د.عةبدولقادر   - كورديدا،   نوَيي  دةقي  لة  كارنامةيي  بنياتي  موحةممةد،  حةمةئةمين  د.عةبدولقادر   -  ٣٣٣٣

مةَلبةندي كوردؤلؤجي، ضاثي يةكةم، سلَيماني مةَلبةندي كوردؤلؤجي، ضاثي يةكةم، سلَيماني ٢٠٠٨٢٠٠٨م، لم، ل٦٥٦٥.

٣٤٣٤ - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل٦٥٦٥.

٣٥٣٥ - لَيرةدا تةنيا ناوةرؤكةكة و ئةو شتةي لة مَيشكي مندا ثارَيزراوة، طوَيزراوةتةوة، هةر  - لَيرةدا تةنيا ناوةرؤكةكة و ئةو شتةي لة مَيشكي مندا ثارَيزراوة، طوَيزراوةتةوة، هةر 

جةختكردنَيكيش هي منة.جةختكردنَيكيش هي منة.

٣٦٣٦ - د.عةبدولقادر حةمةئةمين، بنياتي كارنامةيي لة دةقي نوَيي كورديدا، ل - د.عةبدولقادر حةمةئةمين، بنياتي كارنامةيي لة دةقي نوَيي كورديدا، ل٦٩٦٩. . 

٣٧٣٧ - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل  - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل ٦٨٦٨.

٣٨٣٨ - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل  - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل ١٤٨١٤٨.

٣٩٣٩ - بابك احمدي، ساختار و تأويل متن، تهران نشر مركز، ضاث ثنجم،  - بابك احمدي، ساختار و تأويل متن، تهران نشر مركز، ضاث ثنجم، ١٣٨٠١٣٨٠، ص ، ص ٦٨٦٦٨٦. . 

٤٠٤٠ - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل  - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل ٦٩٣٦٩٣.

٤١٤١ - رامان سلدن و ثيتر ويدسون، راهنمايي نظريه ي ادبي معاصر، ص  - رامان سلدن و ثيتر ويدسون، راهنمايي نظريه ي ادبي معاصر، ص ٧٥٧٥.

٤٢٤٢ - بابك احمدی، ساختار و تاويل متن، ل  - بابك احمدی، ساختار و تاويل متن، ل ٦٨٨٦٨٨.

٤٣٤٣ - رامان سلدن و ثيتر و ويدوسون، راهنماي  - رامان سلدن و ثيتر و ويدوسون، راهنماي ÌËÖøfiÌËÖøfiي ادبي معاصر، ص ي ادبي معاصر، ص ٧٦٧٦.

٤٤٤٤ - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل  - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل ٧٤٧٤.

و  نيم  كوردستان  بةشةكاني  ئةو  شيعري  ئاطاداري  من  زؤرةوة  كةسةري  و  داخ  بة   - و   نيم  كوردستان  بةشةكاني  ئةو  شيعري  ئاطاداري  من  زؤرةوة  كةسةري  و  داخ  بة   -  ٤٥٤٥

ئةوةش كةموكوِرييةكة لة مندا.ئةوةش كةموكوِرييةكة لة مندا.

٤٦٤٦- رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، ل - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، ل ٨٠٨٠.

٤٧٤٧ - ناسر باباخاني، طوظاري زايةَلة، ذمارةي  - ناسر باباخاني، طوظاري زايةَلة، ذمارةي ٣، ل ، ل ٥٨٥٨ و  و ٥٩٥٩.

٤٨٤٨ - بابك احمدي، ساختار و تأويل متن، ص  - بابك احمدي، ساختار و تأويل متن، ص ٦٨٨٦٨٨.

٤٩٤٩ - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، ل  - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، ل ٨٤٨٤ و  و ٨٥٨٥.

٥٠٥٠ - د.عةبدولقادر حةمة ئةمين، بنياتي كارنامةيي لة دةقي نوَيي كورديدا، ل  - د.عةبدولقادر حةمة ئةمين، بنياتي كارنامةيي لة دةقي نوَيي كورديدا، ل ٣٣٣٣. . 

٥١٥١ - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل  - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل ٣٤٣٤.

٥٢٥٢ - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، راهنماي  - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، راهنماي ËÖøfi‰ËÖøfi‰ ي ادبي معاصر، ل  ي ادبي معاصر، ل ٨٥٨٥.

٥٣٥٣ - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل  - هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل ٨٩٨٩. . 

٥٤٥٤- ئةو شيعرة لة شيعرَيكي فارسي طيراوة، لةِراستيدا وةرطَيِرانَيكي ئازادي ئةو شيعرةية.- ئةو شيعرة لة شيعرَيكي فارسي طيراوة، لةِراستيدا وةرطَيِرانَيكي ئازادي ئةو شيعرةية.

٥٥٥٥ - شيعري موختار هيدايةتي، طؤظاري هؤرامان، ساَلي ضوارةم، ذمارةي  - شيعري موختار هيدايةتي، طؤظاري هؤرامان، ساَلي ضوارةم، ذمارةي ٢٠٢٠ و  و ٢١٢١، ل ، ل ٦٣٦٣.
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٥٦٥٦ - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، راهنماي - رامان سلدن و ثيتر ويدوسون، راهنماي:ËÖøfi:‰ËÖøfi‰  ادبي معاصر، عباس مخبر، ص  ادبي معاصر، عباس مخبر، ص٩٠٩٠.

بآلوكراوةكاني  لة  ماندووة،  طوَليةتي  هةرضي  لة  دةناسم  قاَلييةك  ثوور،  عةلي  رةزا   - بآلوكراوةكاني   لة  ماندووة،  طوَليةتي  هةرضي  لة  دةناسم  قاَلييةك  ثوور،  عةلي  رةزا   -  ٥٧٥٧

طؤظاري ئايندة، ضاثي يةكةم، سلَيماني، طؤظاري ئايندة، ضاثي يةكةم، سلَيماني، ٢٠٠٦٢٠٠٦، ل ، ل ٢٢٢٢ و  و ٢٣٢٣.

٥٨٥٨ - كولسووم عوسمان ثوور، طرَي، ئينتشاراتي كوردستان، ضاثي يةكةم، سنة  - كولسووم عوسمان ثوور، طرَي، ئينتشاراتي كوردستان، ضاثي يةكةم، سنة ١٣٨٣١٣٨٣، ل، ل٤٣٤٣.

٥٩٥٩ - عةبدولقادر حةمةئةمين، بنياتي كارنامةيي لة دةقي كورديدا، ل - عةبدولقادر حةمةئةمين، بنياتي كارنامةيي لة دةقي كورديدا، ل٢٥٢٥ و  و ٢٦٢٦.

٦٠٦٠ - بابك احمدي، ساختار و تاويل متن، ل  - بابك احمدي، ساختار و تاويل متن، ل ٦٨٦٦٨٦.

٦١٦١ - ناسر باباخاني، طؤظاري زايةَلة، ذمارة  - ناسر باباخاني، طؤظاري زايةَلة، ذمارة ٣، ل ، ل ٦١٦١.

SemiologySemiology -  - ٦٢٦٢

٦٣٦٣ - ناسر باباخاني، طؤظاري زايةَلة، ذمارة - ناسر باباخاني، طؤظاري زايةَلة، ذمارة٣، ل. ، ل. ٦١٦١ 

٦٤٦٤ -  - Tzretan todorovTzretan todorov

٦٥٦٥ - طؤظاري زايةَلة، ذمارة  - طؤظاري زايةَلة، ذمارة ٣، ل ، ل ٥٨٥٨.

٦٦٦٦ - بابك احمدي، ساختار و تاويل متن، ص - بابك احمدي، ساختار و تاويل متن، ص٦٨٠٦٨٠. . 
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كة  رةنجدةرة،  ســةباح  شيعرَيكى  دةقة  طؤِرهةَلكةن)  بؤ  كة (بانــــــطةواز  رةنجدةرة،  ســةباح  شيعرَيكى  دةقة  طؤِرهةَلكةن)  بؤ  (بانــــــطةواز 

 ( (٩) الثةِرة  لة   ) الثةِرة  لة   ٢٠١٢٢٠١٢/١٢١٢/٧ لة  هونةر)  و  (هزر  هةفتةنامةى  لة ى  هونةر)  و  (هزر  هةفتةنامةى  (٢٣٢٣)ى  ذمارة  ذمارة لة  لة 

بآلوكراوةتةوة، ئةم شيعرة لة ضةند روويةكةوة جياوازة و جيهانبينى و هةست بآلوكراوةتةوة، ئةم شيعرة لة ضةند روويةكةوة جياوازة و جيهانبينى و هةست 

و روانينى شاعيرة بةرانبةر بة ذيان و مردن، لَيرةدا دةقة شيعرةكة دةخةينةِروو، و روانينى شاعيرة بةرانبةر بة ذيان و مردن، لَيرةدا دةقة شيعرةكة دةخةينةِروو، 

ئينجا دةمة تةقَيى لةطةَل دةكةين.ئينجا دةمة تةقَيى لةطةَل دةكةين.

بة دةنطى ياد و ستايشةوة هوالَى جَيطؤِركَيى سةباح سابير حةسةنبة دةنطى ياد و ستايشةوة هوالَى جَيطؤِركَيى سةباح سابير حةسةن

١٩٦٥١٩٦٥/١١١١/١٨١٨- - ٢٠٤٥٢٠٤٥/١١١١/١٨١٨ لة بستة خاكَيكى ماندوودا لة بستة خاكَيكى ماندوودا 

بةسةر راوةشاندنى ثِر خةمةوة بةسةر راوةشاندنى ثِر خةمةوة 

ببوورة موضِركَيك ضاوى لَيَل كردم و سؤزيَكى تايبةت طرتمى ببوورة موضِركَيك ضاوى لَيَل كردم و سؤزيَكى تايبةت طرتمى 

مةلَيكى كؤضةرى لةسةر لكى درةختَيك نيشتةوة مةلَيكى كؤضةرى لةسةر لكى درةختَيك نيشتةوة 

خويَنى ثَيى بةسةر لكةكةوة جيَما خويَنى ثَيى بةسةر لكةكةوة جيَما 

ضووم تةواوى درةختةكة و خويَنةكةم ماض كرد ضووم تةواوى درةختةكة و خويَنةكةم ماض كرد 

وةرة خةونم با رووطةنمام وةرة خةونم با رووطةنمام 

خويَنى ثَيى بالَندة بآ و لة ئاطر رابميَنم خويَنى ثَيى بالَندة بآ و لة ئاطر رابميَنم 

لة ئاطر رامان ئاشق وةك ميوة ثَيدةطةيةنآلة ئاطر رامان ئاشق وةك ميوة ثَيدةطةيةنآ

بستة خاكة ماندووةكةش يةكثارضة دةبيَتة مؤسيقا و طؤزةى ثِربستة خاكة ماندووةكةش يةكثارضة دةبيَتة مؤسيقا و طؤزةى ثِر

دواندنى شيعرَيكى سةباح رةنجدةردواندنى شيعرَيكى سةباح رةنجدةر

د. هاوذين صلَيوة د. هاوذين صلَيوة 
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لةئاكامدا هةر دةطةم بة بالَى بالَندةى بريندار و دلَى خؤم لةئاكامدا هةر دةطةم بة بالَى بالَندةى بريندار و دلَى خؤم 

ئَيستا ضاوةِرَيى فةرمانم بفةرمووى ئَيستا ضاوةِرَيى فةرمانم بفةرمووى 

بؤ تاهةتاية سةرطةردان بة بؤ تاهةتاية سةرطةردان بة 

طؤِرهةلَكةن لة كوَيى طؤِرهةلَكةن لة كوَيى 

بةثآ ريَطايةكى دوورودريَذم بِريوة بةثآ ريَطايةكى دوورودريَذم بِريوة 

مالَئاوايى لةوانة دةكةم ثيَيان طةيشتووم مالَئاوايى لةوانة دةكةم ثيَيان طةيشتووم 

ئةرآ مَيذوو لة كتيَبى ضةندةمى ئاسمانى ئةرآ مَيذوو لة كتيَبى ضةندةمى ئاسمانى 

بةشَيكم بؤ تةرخان دةكات بةشَيكم بؤ تةرخان دةكات 

من لةناو حيكمةت و هَيزى قسةكانى ئةودا من لةناو حيكمةت و هَيزى قسةكانى ئةودا 

قووَل و بَيدةنط هةناسةى ئاسوودةيى هةلَدةمذم و بير لةخؤم دةكةمةوة قووَل و بَيدةنط هةناسةى ئاسوودةيى هةلَدةمذم و بير لةخؤم دةكةمةوة 

كتيَبى ئاسمان وادةيةكى لةطةلَمدا هةبوو كتيَبى ئاسمان وادةيةكى لةطةلَمدا هةبوو 

منيش وادةيةك و لة هةستى خؤمةوة ناسيومة منيش وادةيةك و لة هةستى خؤمةوة ناسيومة 

نابآ هيض رازَيك لة تاريكيدا بميَنيَتةوة نابآ هيض رازَيك لة تاريكيدا بميَنيَتةوة 

تةرمةكةم لةبةر هةيوانَيك داندراوة تةرمةكةم لةبةر هةيوانَيك داندراوة 

ثوورةى شيعر دةورى طرتووم و ناوى شيعرم لةسةر ليَوة ثوورةى شيعر دةورى طرتووم و ناوى شيعرم لةسةر ليَوة 

شيعر لة دلَةوة نويَذم لةسةر دةكات شيعر لة دلَةوة نويَذم لةسةر دةكات 

خوداى سةد و يةك ناو خوداى سةد و يةك ناو 

حيكمةتى وشةم تَيدا بخرؤشيَنة و لة شاعيرة حيكمةتى وشةم تَيدا بخرؤشيَنة و لة شاعيرة 

كةترة و كةترة و 

قِرنة  و قِرنة  و 

قالؤنضة و قالؤنضة و 

قونجِركة كان بمثاريَزة قونجِركة كان بمثاريَزة 

بةثَي ريَطايةكى دوورودريَذم بِريوة بةثَي ريَطايةكى دوورودريَذم بِريوة 

ميَواندارى ئةوانة دةكةم ثيَيان طةيشتوومميَواندارى ئةوانة دةكةم ثيَيان طةيشتووم

رةطى درةختى بةردار ضةترمة و هةلَمداوة رةطى درةختى بةردار ضةترمة و هةلَمداوة 

بة تاو وةرن ئةستَيرة شةوقدار و براى طيانى هةستةكانم بة تاو وةرن ئةستَيرة شةوقدار و براى طيانى هةستةكانم 

ئاسمانى روون قووَل و بَيدةنط ماوةتةوة ئاسمانى روون قووَل و بَيدةنط ماوةتةوة 

تايبةت ديدارمان دةبَيت تايبةت ديدارمان دةبَيت 

دةبين بة خاوةنى ضاوةكانى دةبين بة خاوةنى ضاوةكانى 

وةكو ضاوى ئةو و دلَى خؤمان يارى دةكةينوةكو ضاوى ئةو و دلَى خؤمان يارى دةكةين

بانطةواز بؤ طؤِر هةَلكةنبانطةواز بؤ طؤِر هةَلكةن
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تةسةورى شاعير بؤ ذيانى خؤى، واى داناوة، يا وا حةزدةكات كة هةشتا ساَل تةسةورى شاعير بؤ ذيانى خؤى، واى داناوة، يا وا حةزدةكات كة هةشتا ساَل 

بذيَيت، مردنةكةشى لة رؤذى لةدايكبوونى بَيت، هةواَلى (جَيطؤِركآ) خواستنة بؤ بذيَيت، مردنةكةشى لة رؤذى لةدايكبوونى بَيت، هةواَلى (جَيطؤِركآ) خواستنة بؤ 

مردن، بستة خاكى ماندوو، ئةو خاكةى بة مليارةها ساَلة هةية، مليارةها الشةى مردن، بستة خاكى ماندوو، ئةو خاكةى بة مليارةها ساَلة هةية، مليارةها الشةى 

جوانى خواردووة، ئةو خاكةى شاعيرى تيا لةدايك بووة، خاكَيكى كؤن، ئةو خاكة جوانى خواردووة، ئةو خاكةى شاعيرى تيا لةدايك بووة، خاكَيكى كؤن، ئةو خاكة 

بستةخاكَيكى  هةر  نيية،  سرةوتنى  و  سوِرانةوةداية  لة  هةميشة  كة  بستةخاكَيكى ماندووةى  هةر  نيية،  سرةوتنى  و  سوِرانةوةداية  لة  هةميشة  كة  ماندووةى 

ئاشَيكى ماندووة بؤ هاِرينى جةستةى مرؤظةكان، مردنى شاعير لةِرَيى تالنةوةو ئاشَيكى ماندووة بؤ هاِرينى جةستةى مرؤظةكان، مردنى شاعير لةِرَيى تالنةوةو 

ئازارَيكى زؤرى جةستةييةوة نيية، بةَلكو موجِركَيك بة لةشيدا هاتووةو سؤزَيكى ئازارَيكى زؤرى جةستةييةوة نيية، بةَلكو موجِركَيك بة لةشيدا هاتووةو سؤزَيكى 

تايبةت طرتوويةتى، (مةلة كؤضةرييةكة) رؤحى طةِريدةى شاعيرة، كة رؤحَيكى تايبةت طرتوويةتى، (مةلة كؤضةرييةكة) رؤحى طةِريدةى شاعيرة، كة رؤحَيكى 

هةر  دةنا  دةطرَيت،  ئارام  طؤِريشدا  لةنَيو  تةنها  لَيدةتكَيت،  خوَينى  هةر بريندارةو  دةنا  دةطرَيت،  ئارام  طؤِريشدا  لةنَيو  تةنها  لَيدةتكَيت،  خوَينى  بريندارةو 

ئارامةكة  لكة  بةسةر  مةلة  ئةم  ثَيى  خوَينى  بريندارة،  و  سةرطةردانة  و  ئارامةكة ئاوارة  لكة  بةسةر  مةلة  ئةم  ثَيى  خوَينى  بريندارة،  و  سةرطةردانة  و  ئاوارة 

مةلةية،  ئةم  ثَيكانى  ماناى  خوَين  جَيمانى  ثَيكراوة،  مةلَيكى  ئةمةش  مةلةية، نيشتؤتةوة،  ئةم  ثَيكانى  ماناى  خوَين  جَيمانى  ثَيكراوة،  مةلَيكى  ئةمةش  نيشتؤتةوة، 

غةريبى  نيشانةى  و  خود  بةدواى  طةِران  ماناى  ئةمةش  سةرطةردانيية،  غةريبى ماناى  نيشانةى  و  خود  بةدواى  طةِران  ماناى  ئةمةش  سةرطةردانيية،  ماناى 

طةِرانة  هةروةها  شاعير،  قيبلةنماى  بة  بووة  خوَينة  ئةم  تةنانةت  ترسناكيية،  طةِرانة و  هةروةها  شاعير،  قيبلةنماى  بة  بووة  خوَينة  ئةم  تةنانةت  ترسناكيية،  و 

بةدواى خود بؤ ئةوةى ئارام بطرَيت و لة شوَينَيك بطيرسَيتةوة، كةضى مةلةكة بةدواى خود بؤ ئةوةى ئارام بطرَيت و لة شوَينَيك بطيرسَيتةوة، كةضى مةلةكة 

دةفِرَيت و ثاشماوةى خوَين بةجآ دةهَيَلَيت. خوليابوون و (عاشق بوون بةطِر)، لة دةفِرَيت و ثاشماوةى خوَين بةجآ دةهَيَلَيت. خوليابوون و (عاشق بوون بةطِر)، لة 

رامانى ئاطرةوة بةدةست دَيت، طِريش رةمزى رووناكى و بةخشين هَيزو تينة بة رامانى ئاطرةوة بةدةست دَيت، طِريش رةمزى رووناكى و بةخشين هَيزو تينة بة 

هةموو كةون و بوونةوةرةكان. دواى مردنيش جةستةى شاعير دةيةوَيت ببَيت هةموو كةون و بوونةوةرةكان. دواى مردنيش جةستةى شاعير دةيةوَيت ببَيت 

بة مؤسيقا و ثةيامةكةى بة طوَيضطةى خوَينةران بثذَينَيت. بة مؤسيقا و ثةيامةكةى بة طوَيضطةى خوَينةران بثذَينَيت. 

هاوارى  دةكات،  وةسف  ثِر  طؤزةيةكى  بة  قةبريش  كةلَينى  ثِركردنةوةى  هاوارى   دةكات،  وةسف  ثِر  طؤزةيةكى  بة  قةبريش  كةلَينى  ثِركردنةوةى   

شاعيرة بؤ طؤِرهةَلكةن، شاعيرة هةميشة عةوداَلة بةدواى رؤحى خؤى بةدواى شاعيرة بؤ طؤِرهةَلكةن، شاعيرة هةميشة عةوداَلة بةدواى رؤحى خؤى بةدواى 

ئةو باَلندةيةى كة خوَينةكةى ماضكردووة، تةنانةت ئةو درةختةش ماضدةكات كة ئةو باَلندةيةى كة خوَينةكةى ماضكردووة، تةنانةت ئةو درةختةش ماضدةكات كة 

باَلندة بريندارةكةى بةسةر نيشتؤتةوة، دةيةوَيت بطات بة باَلى باَلندةى بريندارى باَلندة بريندارةكةى بةسةر نيشتؤتةوة، دةيةوَيت بطات بة باَلى باَلندةى بريندارى 

خؤى  دةروونى  اليةنى  ناوةوةو  جيهانى  بةنَيو  شاعيرة  خوالنةوةى  خؤى،  خؤى دَلى  دةروونى  اليةنى  ناوةوةو  جيهانى  بةنَيو  شاعيرة  خوالنةوةى  خؤى،  دَلى 

دةدوَينآ بةرانبةر بة برينداربوونى دَلى شاعير، ساتةوةختى مردنى نزيكبؤتةوة، دةدوَينآ بةرانبةر بة برينداربوونى دَلى شاعير، ساتةوةختى مردنى نزيكبؤتةوة، 

ماَلئاوايى لة هةموو كةسةكان دةكات، شاعير لةِرَيى فةنابوون و طةيشتن بة ثلةى ماَلئاوايى لة هةموو كةسةكان دةكات، شاعير لةِرَيى فةنابوون و طةيشتن بة ثلةى 

بَيدةنط،  مردنَيكى  دةدؤزَيتةوة،  ئاسوودةيى  مردندا  لةناو  خودا  لة  بَيدةنط، نزيكبوونةوة  مردنَيكى  دةدؤزَيتةوة،  ئاسوودةيى  مردندا  لةناو  خودا  لة  نزيكبوونةوة 

جةستة ثشوو دةدات و بةئاسودةيى هةناسة هةَلدةمذَيت، بير لة كتَيبى ئاسمان جةستة ثشوو دةدات و بةئاسودةيى هةناسة هةَلدةمذَيت، بير لة كتَيبى ئاسمان 

دةكاتةوة.دةكاتةوة.

 شاعير هةموو ذيانى بة شيعر و ئةدةبيات بةخشيووة لة ذيانيدا زؤر كَيشة  شاعير هةموو ذيانى بة شيعر و ئةدةبيات بةخشيووة لة ذيانيدا زؤر كَيشة 

و ملمالنَيى لةطةَل دةكرَيت، دةبآ دواى مردنى قةدةرى نووسينةكانى بزاندرَيت و ملمالنَيى لةطةَل دةكرَيت، دةبآ دواى مردنى قةدةرى نووسينةكانى بزاندرَيت 

تةمةناكردن  بؤ  هَيماية  نةمريى،  بؤ  هَيماية  ئاسمان)  (دةفتةرى  طةلةكةى،  تةمةناكردن لةنَيو  بؤ  هَيماية  نةمريى،  بؤ  هَيماية  ئاسمان)  (دةفتةرى  طةلةكةى،  لةنَيو 
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هاوارة  ئاسمان  دةفتةرى  ياخود  نووسينةكانى،  شيعرو  مانةوةى  نةمرى  بة  هاوارة بؤ  ئاسمان  دةفتةرى  ياخود  نووسينةكانى،  شيعرو  مانةوةى  نةمرى  بة  بؤ 

بؤ خوداش، ضونكة لة زةوى بةرهةَلستى زؤرى كراوة و عةزابى زؤرى بينيوة، بؤ خوداش، ضونكة لة زةوى بةرهةَلستى زؤرى كراوة و عةزابى زؤرى بينيوة، 

ثرسيار دةكات ئةى دةبَيت لة ئاسمان ضؤن بَيت؟ثرسيار دةكات ئةى دةبَيت لة ئاسمان ضؤن بَيت؟

 دواتر شاعير وةسفى تةرمةكةى خؤى دةكات كة لةبةر هةيوانَيك دانراوة،  دواتر شاعير وةسفى تةرمةكةى خؤى دةكات كة لةبةر هةيوانَيك دانراوة، 

لةسةرة،  شيعريان  وتةى  لَيوةكانيشى  شاعيرانةداية،  يةجطار  فةزايةكى  لةسةرة، لةناو  شيعريان  وتةى  لَيوةكانيشى  شاعيرانةداية،  يةجطار  فةزايةكى  لةناو 

شاعير ئةوةندة لةطةَل شيعر ذياوة، شيعرى بة نزيكترين هاوِرَيى و دَلسؤزترين شاعير ئةوةندة لةطةَل شيعر ذياوة، شيعرى بة نزيكترين هاوِرَيى و دَلسؤزترين 

كةسى خؤى دةزانَيت، زؤركةس لة كاتى مردندا ناوى خوداو ثَيغةمبةرو كةسة كةسى خؤى دةزانَيت، زؤركةس لة كاتى مردندا ناوى خوداو ثَيغةمبةرو كةسة 

نزيكةكانى خؤى دةهَينَى، ناوى ذن و منداَلةكانى يا كةسَيكى زؤر خؤشةويستى نزيكةكانى خؤى دةهَينَى، ناوى ذن و منداَلةكانى يا كةسَيكى زؤر خؤشةويستى 

لةسةر لَيو دةبَيت، كةضى شاعير لة دوا وَيستطةى ذيانيدا ناوى شيعرى لةسةر لةسةر لَيو دةبَيت، كةضى شاعير لة دوا وَيستطةى ذيانيدا ناوى شيعرى لةسةر 

لَيوة، ئةمةش نيشانةى خؤشةويستى شاعيرة بؤ شيعر، لةدواى مردنيشى داوا لَيوة، ئةمةش نيشانةى خؤشةويستى شاعيرة بؤ شيعر، لةدواى مردنيشى داوا 

دَلةوة  لة  دةكات  شيعر  لة  داوا  بةَلكو  بكةن،  بؤ  دوعاى  نوَيذو  مرؤظةكان  دَلةوة ناكات  لة  دةكات  شيعر  لة  داوا  بةَلكو  بكةن،  بؤ  دوعاى  نوَيذو  مرؤظةكان  ناكات 

ضونكة  دةكات،  بؤ  نوَيذى  دَلةوة  لة  شيعر  واية  قةناعةتيشى  بكات،  بؤ  ضونكة نوَيذى  دةكات،  بؤ  نوَيذى  دَلةوة  لة  شيعر  واية  قةناعةتيشى  بكات،  بؤ  نوَيذى 

دةكات،  بؤ  راستةقينةى  نوَيذَيكى  شيعريش  و  شيعر  بؤ  بووة  دَلسؤز  دةكات، شاعير  بؤ  راستةقينةى  نوَيذَيكى  شيعريش  و  شيعر  بؤ  بووة  دَلسؤز  شاعير 

ئةوكةسةى سةرتاثاى تةمةنى لةطةَل شيعر بةسةر بردووة. شاعير لةم شيعرة ئةوكةسةى سةرتاثاى تةمةنى لةطةَل شيعر بةسةر بردووة. شاعير لةم شيعرة 

وَيستطةى  و  خاَل  بةكارنةهَيناوة،  خاَلبةندى  هةرطيز  تريشيدا  شيعرةكانى  لة  وَيستطةى و  و  خاَل  بةكارنةهَيناوة،  خاَلبةندى  هةرطيز  تريشيدا  شيعرةكانى  لة  و 

تَيِرامان و راوةستان و ثرسيار و سةرسوِرمان و... هتد دةداتة دةست خوَينةر؛ تَيِرامان و راوةستان و ثرسيار و سةرسوِرمان و... هتد دةداتة دةست خوَينةر؛ 

كام  رادةوستَيت،  وَيستطةدا  لةكام  و  وَينة  بةكام  و  دةخوَينَيتةوة  ضؤنى  كام خوَينةر  رادةوستَيت،  وَيستطةدا  لةكام  و  وَينة  بةكام  و  دةخوَينَيتةوة  ضؤنى  خوَينةر 

هةروةها لةم شيعرةدا ثَيضةوانةى  دةربِرين دةبَيتة ثنتى سةرسوِرمان،  لةم شيعرةدا ثَيضةوانةى وشة و  هةروةها  دةبَيتة ثنتى سةرسوِرمان،  دةربِرين  وشة و 

سةرجةم شيعرى تر ئةوةية كة ناونيشانةكةى لةذَير شيعرةكة نووسراوةتةوة، سةرجةم شيعرى تر ئةوةية كة ناونيشانةكةى لةذَير شيعرةكة نووسراوةتةوة، 

لةذَيرةوة  ناونيشان  كوريدا  شيعرى  لة  يةكةمجارة  ئةمةش  لةسةرةتا،  لةذَيرةوة نةك  ناونيشان  كوريدا  شيعرى  لة  يةكةمجارة  ئةمةش  لةسةرةتا،  نةك 

بنووسرَيت، نووسينى ناونيشان لةذَيرةوة نيشاندانى روويةكى ترى طؤِرانكاريية بنووسرَيت، نووسينى ناونيشان لةذَيرةوة نيشاندانى روويةكى ترى طؤِرانكاريية 

لةم شيعرةدا، كة ملمالنَيى مةرط و ذيان ثيشاندةدات. لةم شيعرةدا، كة ملمالنَيى مةرط و ذيان ثيشاندةدات. 

 لةِرووى دابةشبوونى لةتةكانيشدا شَيوازَيكى نوَيى بةكارهَيناوة، كاتَيك كة  لةِرووى دابةشبوونى لةتةكانيشدا شَيوازَيكى نوَيى بةكارهَيناوة، كاتَيك كة 

بيثارَيزَيت  و  بكات  بةهَيزى  ثَيببةخشَيت  شيعرى  حيكمةتى  دةكات  خودا  لة  بيثارَيزَيت داوا  و  بكات  بةهَيزى  ثَيببةخشَيت  شيعرى  حيكمةتى  دةكات  خودا  لة  داوا 

لة شاعيرة (كةترة) و (قِرنة) و (قاَلؤنضة) و (قونجِركة)كان، هَينانةوةى ئةم ضوار لة شاعيرة (كةترة) و (قِرنة) و (قاَلؤنضة) و (قونجِركة)كان، هَينانةوةى ئةم ضوار 

ضوارضَيوةيةكةوة،  نَيو  خستويةتيية  بةسةربةخؤ  دةربِرينةى  هةر  كة  ضوارضَيوةيةكةوة، دةربِرينة،  نَيو  خستويةتيية  بةسةربةخؤ  دةربِرينةى  هةر  كة  دةربِرينة، 

ئةم  تايبةتمةندى  لة  و  سةرنجِرابكَيشَيت  كة  دةكات  خوَينةر  لة  وا  ئةم واتة  تايبةتمةندى  لة  و  سةرنجِرابكَيشَيت  كة  دةكات  خوَينةر  لة  وا  واتة 

بؤ  بةكارنةهَيناوة  خاَلبةندى  نيشانةكانى  لة  كام  هيض  شاعير  تَيبطات،  بؤ وشانة  بةكارنةهَيناوة  خاَلبةندى  نيشانةكانى  لة  كام  هيض  شاعير  تَيبطات،  وشانة 

شَيوازَيكى  ئةمةش  ناون،  ضوارضَيوةى  لة  بةَلكو  خوَينةر،  شَيوازَيكى سةرنجِراكَيشانى  ئةمةش  ناون،  ضوارضَيوةى  لة  بةَلكو  خوَينةر،  سةرنجِراكَيشانى 

سةرنجِراكَيشة، وةسفكردنى شاعيرانَيك بة (كةترة)، واتاى كةسَيك لة كاروبار و سةرنجِراكَيشة، وةسفكردنى شاعيرانَيك بة (كةترة)، واتاى كةسَيك لة كاروبار و 

بةرهةم كةوتبَيت، (قِرنة) مةبةستى ئةو شاعيرة مشةخؤرانةية كة لةسةر خوَينى بةرهةم كةوتبَيت، (قِرنة) مةبةستى ئةو شاعيرة مشةخؤرانةية كة لةسةر خوَينى 
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شاعيرانى تر دةذيَين، (قالؤنضة) وةسفكردنى ئةو كةسانةى كةوا بةدواى ثيسيدا شاعيرانى تر دةذيَين، (قالؤنضة) وةسفكردنى ئةو كةسانةى كةوا بةدواى ثيسيدا 

و  دةضةقن  ثآ  و  ثةل  لة  كة  ئةوانةى  بؤ  ترة  وةسفَيكى  (قونجِركة)ش  و دةطةِرَين،  دةضةقن  ثآ  و  ثةل  لة  كة  ئةوانةى  بؤ  ترة  وةسفَيكى  (قونجِركة)ش  دةطةِرَين، 

دذيةتى و رَيطرى لة شاعير دةكةن. دذيةتى و رَيطرى لة شاعير دةكةن. 

 ئَيستَيتيكاى ئةم ضوار دةربِرينةش جطة لةوةى خراونةتة نَيو ضوارضَيوةوة  ئَيستَيتيكاى ئةم ضوار دةربِرينةش جطة لةوةى خراونةتة نَيو ضوارضَيوةوة 

لة مؤسيقاكانيشيان بةدةردةكةوَيت. (كةترة) و (قِرنة) هةريةكةيان لة دوو بِرطة لة مؤسيقاكانيشيان بةدةردةكةوَيت. (كةترة) و (قِرنة) هةريةكةيان لة دوو بِرطة 

ثَيكهاتوون، هةريةكةشيان لة ضوار دةنط ثَيكهاتوون و لة دةنطةكانى (ة، ر)شدا ثَيكهاتوون، هةريةكةشيان لة ضوار دةنط ثَيكهاتوون و لة دةنطةكانى (ة، ر)شدا 

هاوبةشن، ئةمةش جؤرة مؤسيقايةكى سةرنجِراكَيش بة خوَينةر دةبةخشَيت.هاوبةشن، ئةمةش جؤرة مؤسيقايةكى سةرنجِراكَيش بة خوَينةر دةبةخشَيت.

بِرطة  سآ  لة  هةريةكةيان  كة  (قونجِركة)شدا،  و  (قالؤنضة)  دةربِرينى  بِرطة لة  سآ  لة  هةريةكةيان  كة  (قونجِركة)شدا،  و  (قالؤنضة)  دةربِرينى  لة 

ثَيكهاتوون، هةريةكةيان لة حةوت دةنط ثَيكهاتوون، لة سَى دةنطيشدا هاوبةشن ثَيكهاتوون، هةريةكةيان لة حةوت دةنط ثَيكهاتوون، لة سَى دةنطيشدا هاوبةشن 

لةوانة (ق، ن، ة) بةسةريةكةوة هةرسَى دةربِرينةكة دةبنة خاَلى سةرنجِرشاكَيشان، لةوانة (ق، ن، ة) بةسةريةكةوة هةرسَى دةربِرينةكة دةبنة خاَلى سةرنجِرشاكَيشان، 

هةروةها دةنطةكانى (و-ؤ،ج-ض) لةيةكدى نزيكن و سازطةيان يةكة.هةروةها دةنطةكانى (و-ؤ،ج-ض) لةيةكدى نزيكن و سازطةيان يةكة.

ثَيشترى  دةربِرينَيكى  طؤِرانكارييةوة  بة  شاعير  كؤتاييدا  جومطةى  لة  ثَيشترى   دةربِرينَيكى  طؤِرانكارييةوة  بة  شاعير  كؤتاييدا  جومطةى  لة   

طةيشتووة،  ثَييان  كة  دةكات  لةوانة  ماَلئاوايى  يةكةمدا  جارى  لة  طةيشتووة، ثاتكردؤتةوة،  ثَييان  كة  دةكات  لةوانة  ماَلئاوايى  يةكةمدا  جارى  لة  ثاتكردؤتةوة، 

ماَلئاوايى  نةطةيشتووة،  ثَييان  كة  دةكات  ئةوانة  ميوانداريى  دووةم  جارى  ماَلئاوايى بةآلم  نةطةيشتووة،  ثَييان  كة  دةكات  ئةوانة  ميوانداريى  دووةم  جارى  بةآلم 

يةكةم بؤ ئةو كةسانةية كة لة ذياندا ماون، ميوانداريى ئةو كةسانةش دةكات كة يةكةم بؤ ئةو كةسانةية كة لة ذياندا ماون، ميوانداريى ئةو كةسانةش دةكات كة 

ثَييان نةطةيشتووة، مةبةستى ئةو كةسانةن كة بةر لةوةى شاعير بمرَيت، ئةوان ثَييان نةطةيشتووة، مةبةستى ئةو كةسانةن كة بةر لةوةى شاعير بمرَيت، ئةوان 

مردوون.مردوون.

شاعير باسى حاَلةتَيكى دةروونى دةكات كة لةنَيو طؤِرةكةى رةط و ريشةى شاعير باسى حاَلةتَيكى دةروونى دةكات كة لةنَيو طؤِرةكةى رةط و ريشةى 

درةختةكان بةناخى زةويدا بآلوبوونةتةوة، رةطى ئةم درةختانة رةكى درةختَيكى درةختةكان بةناخى زةويدا بآلوبوونةتةوة، رةطى ئةم درةختانة رةكى درةختَيكى 

بةردارن، لةدواى مردنيش رةطى درةختَيكى زِر نةبووة بة ضةترى شاعير، بةَلكو بةردارن، لةدواى مردنيش رةطى درةختَيكى زِر نةبووة بة ضةترى شاعير، بةَلكو 

رةطى درةختَيكى بةردار بووة بة ضةتر و كة ئةو بةسةر خؤيةوة هةَليداوة، بؤ رةطى درةختَيكى بةردار بووة بة ضةتر و كة ئةو بةسةر خؤيةوة هةَليداوة، بؤ 

ئةوةى لةذَير ئةم ضةترةدا ثشوو بدات، شاعير هةست بة ئارامى دةكات لةذَير ئةوةى لةذَير ئةم ضةترةدا ثشوو بدات، شاعير هةست بة ئارامى دةكات لةذَير 

سايةى ئةم ضةترةدا بَيت، ضونكة ئةم درةختة لة جيهانى سةرزةويش ئاسوودةية سايةى ئةم ضةترةدا بَيت، ضونكة ئةم درةختة لة جيهانى سةرزةويش ئاسوودةية 

و بةردارة، ئةم درةختةش وةكو شاعير واية، وةك ضؤن شاعير لة جيهانى سةر و بةردارة، ئةم درةختةش وةكو شاعير واية، وةك ضؤن شاعير لة جيهانى سةر 

زةوى بةرى فيكر و شيعرى جوانى هةبووة، بؤية دواى مردنيشى رةطى درةختة زةوى بةرى فيكر و شيعرى جوانى هةبووة، بؤية دواى مردنيشى رةطى درةختة 

بةردارةكان بوون بة ضةترى سةرى.بةردارةكان بوون بة ضةترى سةرى.

شيعر  لةِرَيى  تَيكؤشان  و  نووسين  ثاداشتى  ثاداشت،  وةرطرتنةوةى  بؤ  شيعر   لةِرَيى  تَيكؤشان  و  نووسين  ثاداشتى  ثاداشت،  وةرطرتنةوةى  بؤ   

بؤ  حةقيقةت،  بة  طةيشتن  بؤ  طفتوطؤكردن  و  شاعيرانة  خةياَلَيكى  بة  جوانى،  بؤ و  حةقيقةت،  بة  طةيشتن  بؤ  طفتوطؤكردن  و  شاعيرانة  خةياَلَيكى  بة  جوانى،  و 

حةسانةوةى دَل و دةروونى شاعير طةيشتنى بة ثاداشت، ثاداشتى ئاسمانى، يان حةسانةوةى دَل و دةروونى شاعير طةيشتنى بة ثاداشت، ثاداشتى ئاسمانى، يان 

ثاداشتى خةَلكان دواى مردنى بؤ قةدرزانى هونةرةكةى. ثاداشتى خةَلكان دواى مردنى بؤ قةدرزانى هونةرةكةى. 

 بوونى نائارامى و دَلةِراوكَييةك لة هةندَيك شوَينى ئةم شيعرةدا دةبينرَيت،  بوونى نائارامى و دَلةِراوكَييةك لة هةندَيك شوَينى ئةم شيعرةدا دةبينرَيت، 
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بةتايبةتى لة وةسفى كاتى ذيانيدا، بةآلم لة وةسفى مردنيدا هةست بة ئاسوودةيى بةتايبةتى لة وةسفى كاتى ذيانيدا، بةآلم لة وةسفى مردنيدا هةست بة ئاسوودةيى 

ئاية  دةكات  طومان  ديسان  ضونكة  نيية،  رةها  بةشَيوةيةكى  هةرضةندة  ئاية دةكات،  دةكات  طومان  ديسان  ضونكة  نيية،  رةها  بةشَيوةيةكى  هةرضةندة  دةكات، 

دواى مردنى لة دةفتةرى نةمرييدا ناوى تا ضةند تؤمار دةكرَيت، ضى لةبارةوة دواى مردنى لة دةفتةرى نةمرييدا ناوى تا ضةند تؤمار دةكرَيت، ضى لةبارةوة 

خوداش  ديدارى  ضاوةِرَيى  هةروةها  دةنووسرَيت.  لةبارةيةوة  ضى  خوداش دةطوترَيت،  ديدارى  ضاوةِرَيى  هةروةها  دةنووسرَيت.  لةبارةيةوة  ضى  دةطوترَيت، 

ثِر  ئاسمان  كة  كاتةى  لةو  بَيت  ئارام  هةوايةكى  و  كةش  لة  كة  ديدارَيك  ثِر دةكات  ئاسمان  كة  كاتةى  لةو  بَيت  ئارام  هةوايةكى  و  كةش  لة  كة  ديدارَيك  دةكات 

و  بوون  لة  ثرسيار  هةروةها  دةبَيت،  بَيدةنط  و  روون  و  ورشةدار  و ئةستَيرةى  بوون  لة  ثرسيار  هةروةها  دةبَيت،  بَيدةنط  و  روون  و  ورشةدار  ئةستَيرةى 

كةون و مردن و عةدالةتى دةكات، ئةم شيعرة زمانَيكى خةياَلئامَيز و قوَلبوونةوةى كةون و مردن و عةدالةتى دةكات، ئةم شيعرة زمانَيكى خةياَلئامَيز و قوَلبوونةوةى 

فيكرى بةرانبةر ذيان و مردن لةخؤى دةطرَيت.فيكرى بةرانبةر ذيان و مردن لةخؤى دةطرَيت.

لَيكدانةوةى  و  تر  ديدى  دةشَيت  شيعرة،  ئةم  بؤ  بوو  لَيكدانةوةيةك  ئةمة  لَيكدانةوةى   و  تر  ديدى  دةشَيت  شيعرة،  ئةم  بؤ  بوو  لَيكدانةوةيةك  ئةمة   

لةالى  تةنها  شيعر  (ماناى  بَلَيين  بةسةرضووة  زةمانةش  ئةم  هةَلبطرَيت،  لةالى تريش  تةنها  شيعر  (ماناى  بَلَيين  بةسةرضووة  زةمانةش  ئةم  هةَلبطرَيت،  تريش 

شاعيرة)، ضونكة لَيكؤَلةريش دةشَيت لَيكدانةوةى خؤى بؤ بكات، لَيكدانةوةيةك شاعيرة)، ضونكة لَيكؤَلةريش دةشَيت لَيكدانةوةى خؤى بؤ بكات، لَيكدانةوةيةك 

تةنانةت شاعير هةستى ثَي نةكردبَيت، لَيكدانةوةيةك شاعيريش سوودمةندبَيت تةنانةت شاعير هةستى ثَي نةكردبَيت، لَيكدانةوةيةك شاعيريش سوودمةندبَيت 

لة تَيطةيشتنى، يان راظةكردنَيكى نوآ بؤ شيعرةكةى.لة تَيطةيشتنى، يان راظةكردنَيكى نوآ بؤ شيعرةكةى.

 من لةِرَيى دواندنى ئةم دةقةوة، ئةم لَيكدانةوانةم خستةِروو، دةشَيت كةسَيكى  من لةِرَيى دواندنى ئةم دةقةوة، ئةم لَيكدانةوانةم خستةِروو، دةشَيت كةسَيكى 

تر  وةآلمى  و  ثرسيار  و  بكات  دةقةدا  ئةم  لةطةَل  دةمةتةقآ  تر  بةشَيوةيةكى  تر تر  وةآلمى  و  ثرسيار  و  بكات  دةقةدا  ئةم  لةطةَل  دةمةتةقآ  تر  بةشَيوةيةكى  تر 

بخاتةِروو. بخاتةِروو. 
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”تازيةبارانى بةيةل“ لة هةشت ضيرؤكى ثَيكةوة ثةيوةستى هاوكات سةربةخؤ ”تازيةبارانى بةيةل“ لة هةشت ضيرؤكى ثَيكةوة ثةيوةستى هاوكات سةربةخؤ 

ئَيرانى  ناودارى  فيلمنامةنووسى  و  شانؤنامةنووس  ضيرؤكنووس،  ئَيرانى ثَيكهاتووة.  ناودارى  فيلمنامةنووسى  و  شانؤنامةنووس  ضيرؤكنووس،  ثَيكهاتووة. 

جوان  زمانَيكى  بة  ئاكرةيى“  ”بةِرؤذ  و  نووسيويةتى  ساعيدى“  حوسَين  جوان ”غوالم  زمانَيكى  بة  ئاكرةيى“  ”بةِرؤذ  و  نووسيويةتى  ساعيدى“  حوسَين  ”غوالم 

بآلوكردنةوةى  و  ضـــــاث  دةزطاى  لةاليةن  و  كوردى  بة  كردوونى  رةوان  بآلوكردنةوةى و  و  ضـــــاث  دةزطاى  لةاليةن  و  كوردى  بة  كردوونى  رةوان  و 

(ئاراس)ةوة لة ساَلى (ئاراس)ةوة لة ساَلى ٢٠١٢٢٠١٢دا بآلوكراوةتةوة.دا بآلوكراوةتةوة.

بة  ئَيرانى  رةخنةطرانى  و  نووسةران  تةواوى  بةِراى  كؤمةَلةضيرؤكة  بة ئةم  ئَيرانى  رةخنةطرانى  و  نووسةران  تةواوى  بةِراى  كؤمةَلةضيرؤكة  ئةم 

دادةنرَيت  فارسى  ضيرؤكنووسى  ئةدةبياتى  باشةكانى  هةرة  شاكارة  لة  دادةنرَيت يةكَيك  فارسى  ضيرؤكنووسى  ئةدةبياتى  باشةكانى  هةرة  شاكارة  لة  يةكَيك 

و لة ساَلى و لة ساَلى ١٩٦٤١٩٦٤دا بآلوكراوةتةوة و تا ساَلى دا بآلوكراوةتةوة و تا ساَلى ١٩٧٧١٩٧٧ دوازدة جار ضاثكراوةتةوة.  دوازدة جار ضاثكراوةتةوة. 

كة  شَيوازةى  ئةو  هةمان  جادوويية،  رياليزمى  ضيرؤكةكان  نووسينى  كة شَيوازى  شَيوازةى  ئةو  هةمان  جادوويية،  رياليزمى  ضيرؤكةكان  نووسينى  شَيوازى 

”طابرَيل طارسيا ماركيز“ رؤمانى ”سةد ساأل تةنيايى“ ثآ نووسى، بةآلم ئةوةى ”طابرَيل طارسيا ماركيز“ رؤمانى ”سةد ساأل تةنيايى“ ثآ نووسى، بةآلم ئةوةى 

لةم نَيوةدا جَيطةى سةرنج و تَيِرامانة، ئةوةية نووسةران و رةخنةطرانى ئَيرانى لةم نَيوةدا جَيطةى سةرنج و تَيِرامانة، ئةوةية نووسةران و رةخنةطرانى ئَيرانى 

شَيوازةى  ئةم  تةنيايى“ةكةى  ساأل  ”سةد  و  ماركيز  لة  بةر  ساعيدى  واية  شَيوازةى ثَييان  ئةم  تةنيايى“ةكةى  ساأل  ”سةد  و  ماركيز  لة  بةر  ساعيدى  واية  ثَييان 

بةكارهَيناوة. لةوانةش ”ئةحمةدى شاملوو“ كة دةَلَيت: ”ئَيمة تازيةبارانى بةيةلمان بةكارهَيناوة. لةوانةش ”ئةحمةدى شاملوو“ كة دةَلَيت: ”ئَيمة تازيةبارانى بةيةلمان 

هةية، كة بة بِرواى من ساعيدى بةر لة (طارسيا ماركيز) ئةم جيهانة سيحراوييةى هةية، كة بة بِرواى من ساعيدى بةر لة (طارسيا ماركيز) ئةم جيهانة سيحراوييةى 

و  هاوِرآ  كة  دةوَلةتئابادى“،  ”مةحمودى  رؤماننووس  هةروةها  و خوَلقاندووة“.  هاوِرآ  كة  دةوَلةتئابادى“،  ”مةحمودى  رؤماننووس  هةروةها  خوَلقاندووة“. 

ساعيدى  فةزايةى  ”ئةو  واية:  راى  بارةيةوة  لةم  بووة  ساعيدى  ساعيدى هاوسةردةمى  فةزايةى  ”ئةو  واية:  راى  بارةيةوة  لةم  بووة  ساعيدى  هاوسةردةمى 

ئيشى تَيدا كردووة، هةمان ئةو فةزايةية كة دواتر ماركيز تةمةنى خؤى تيا دانا“، ئيشى تَيدا كردووة، هةمان ئةو فةزايةية كة دواتر ماركيز تةمةنى خؤى تيا دانا“، 

بةآلم دةوَلةتئابادى ثَيشى واية كة ساعيدى بةم داهَينانةى خؤى نةزانى و هيض بةآلم دةوَلةتئابادى ثَيشى واية كة ساعيدى بةم داهَينانةى خؤى نةزانى و هيض 

بةاليةوة طرنط نةبوو. ”بَيئةوةى بيةوَيت و ئةسَلةن بةاليةوة طرنط بَيت، داهَينةرى بةاليةوة طرنط نةبوو. ”بَيئةوةى بيةوَيت و ئةسَلةن بةاليةوة طرنط بَيت، داهَينةرى 

بةيةل؛ طوندَيك لة ناخى هةمووماندابةيةل؛ طوندَيك لة ناخى هةمووماندا
خوَيندنةوةيةك بؤ كؤمةَلةضيرؤكى ”تازيةدارانى بةيةل“ىخوَيندنةوةيةك بؤ كؤمةَلةضيرؤكى ”تازيةدارانى بةيةل“ى
غوآلم حوسَين ساعيدى غوآلم حوسَين ساعيدى 

سةروةر عومةرسةروةر عومةر



٤٠

وە
ن

ۆی
ك

ل
وە

ن
ۆی

ك
ل

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

شَيوةيةك بوو كة شاملوو راستى دةكرد كاتَيك دةيوت ئةم رياليزمى جادوويية شَيوةيةك بوو كة شاملوو راستى دةكرد كاتَيك دةيوت ئةم رياليزمى جادوويية 

داهَينانَيكى  ض  نةيدةزانى  خؤى  ئةو  راطةيشتبوو“.  ثَيى  دةستى  ساعيدى  داهَينانَيكى سةرةتا  ض  نةيدةزانى  خؤى  ئةو  راطةيشتبوو“.  ثَيى  دةستى  ساعيدى  سةرةتا 

طةورةى كردووة و ض توانايةكى سةرسووِرهَينةر و سيحري ضيرؤكبَيذ هةية لة طةورةى كردووة و ض توانايةكى سةرسووِرهَينةر و سيحري ضيرؤكبَيذ هةية لة 

نووسينى ضيرؤك و طَيِرانةوةدا. لةجياتى ثةرةدان بةم بةهرة و توانا ناوازةيةى، نووسينى ضيرؤك و طَيِرانةوةدا. لةجياتى ثةرةدان بةم بةهرة و توانا ناوازةيةى، 

خؤى بة سياسةت و كؤِر و كؤبوونةوة و باس ء خواستة نةبِراوة رؤشنبيرييةكانى خؤى بة سياسةت و كؤِر و كؤبوونةوة و باس ء خواستة نةبِراوة رؤشنبيرييةكانى 

ئةو دةمةوة سةرقاأل كردبوو. بةِراى هةندَيك لة رةخنةطران، سياسةت و تَيكةَليى ئةو دةمةوة سةرقاأل كردبوو. بةِراى هةندَيك لة رةخنةطران، سياسةت و تَيكةَليى 

زؤر نةيانهَيشت ساعيدى وةك نووسةرَيك بذى. ساعيدى بةهؤى هةَلوَيست و زؤر نةيانهَيشت ساعيدى وةك نووسةرَيك بذى. ساعيدى بةهؤى هةَلوَيست و 

دةستطير  ”ساواك“  ئَيرانةوة  ئةوكاتى  ئاسايشى  دةزطاى  لةاليةن  دةستطير وتارةكانييةوة  ”ساواك“  ئَيرانةوة  ئةوكاتى  ئاسايشى  دةزطاى  لةاليةن  وتارةكانييةوة 

دةكرَيت و بؤ ماوةى يةك ساأل لة زيندانى تاكةكةسيدا ئةشكةنجة دةدرَيت. ئةم دةكرَيت و بؤ ماوةى يةك ساأل لة زيندانى تاكةكةسيدا ئةشكةنجة دةدرَيت. ئةم 

زيندان و ئةشكةنجانة بة شَيوةيةك كاريطةريى خراثيان لةسةر ساعيدى دانا، كة زيندان و ئةشكةنجانة بة شَيوةيةك كاريطةريى خراثيان لةسةر ساعيدى دانا، كة 

ثاش ئازادكردنى و رؤيشتنى بؤ دةرةوةى وآلت ئيتر نةيتوانى لةسةر داهَينانة ثاش ئازادكردنى و رؤيشتنى بؤ دةرةوةى وآلت ئيتر نةيتوانى لةسةر داهَينانة 

جوانةكانى بةردةوام بَيت و شاكارى هاوشَيوةى ”تازيةبارانى بةيةل“ بنووسَيت. جوانةكانى بةردةوام بَيت و شاكارى هاوشَيوةى ”تازيةبارانى بةيةل“ بنووسَيت. 

مةحمودى  بووم...!“  تةواو  ئيتر  ”من  دةيوت:  ئازادكردنى  دواى  خؤى  مةحمودى وةك  بووم...!“  تةواو  ئيتر  ”من  دةيوت:  ئازادكردنى  دواى  خؤى  وةك 

دةوَلةتئابادى بة توندى رةخنة لةم هةَلوَيستانةى ساعيدى دةطرَيت و ثَيى واية دةوَلةتئابادى بة توندى رةخنة لةم هةَلوَيستانةى ساعيدى دةطرَيت و ثَيى واية 

ساعيدى نةدةبوو بةم جؤرة خؤى سةرقاَلى سياسةت كردباية كة ئاوا زيندانى ساعيدى نةدةبوو بةم جؤرة خؤى سةرقاَلى سياسةت كردباية كة ئاوا زيندانى 

طةوهةرى  لة  كارانةى  بةم  ”ئةو  دةَلَيت:  بارةيةوة  لةم  بدرَيت.  ئازار  و  طةوهةرى بكرَيت  لة  كارانةى  بةم  ”ئةو  دةَلَيت:  بارةيةوة  لةم  بدرَيت.  ئازار  و  بكرَيت 

بوونى خؤى دوور كةوتةوة، ئةو طةوهةرةى كة دةيتوانى ضيرؤكَيك بنووسَيت بوونى خؤى دوور كةوتةوة، ئةو طةوهةرةى كة دةيتوانى ضيرؤكَيك بنووسَيت 

و لة زةيندا بمَينَيتةوة“. ياخود وةك ”موجتةبا سوَلةتثوور“ دةَلَيت: ”ئةطةر غوآلم و لة زةيندا بمَينَيتةوة“. ياخود وةك ”موجتةبا سوَلةتثوور“ دةَلَيت: ”ئةطةر غوآلم 

حوسَين ساعيدى لة وآلتَيكى جيهانى سَييةمدا نةهاتايةتة دونياوة و لة شوَينَيكدا حوسَين ساعيدى لة وآلتَيكى جيهانى سَييةمدا نةهاتايةتة دونياوة و لة شوَينَيكدا 

ناسةثَينن،  بةسةردا  مةنفاى  ثاشانيش  و  زيندانةوة  ناخةنة  نووسةر  كة  ناسةثَينن، بذياية  بةسةردا  مةنفاى  ثاشانيش  و  زيندانةوة  ناخةنة  نووسةر  كة  بذياية 

رةنطة ئَيستا ناوى ساعيدى لة ريزى طةورةترين نووسةرانى سةدةى رابردوودا رةنطة ئَيستا ناوى ساعيدى لة ريزى طةورةترين نووسةرانى سةدةى رابردوودا 

بهَينراية“.بهَينراية“.

تةكنيكتةكنيك

رواَلةتدا  لة  كة  سةربةخؤن،  ضيرؤكى  هةشت  كؤمةَلةية،  ئةم  رواَلةتدا ضيرؤكةكانى  لة  كة  سةربةخؤن،  ضيرؤكى  هةشت  كؤمةَلةية،  ئةم  ضيرؤكةكانى 

شوَيندا  يةك  لة  رووداوةكان  لةوةى  جطة  نيية،  ثَيكةوة  ثةيوةندييةكيان  شوَيندا هيض  يةك  لة  رووداوةكان  لةوةى  جطة  نيية،  ثَيكةوة  ثةيوةندييةكيان  هيض 

روودةدةن ”بةيةل“. ضيرؤكةكان سةرجةميان بَيناونيشانن و تةنها بة ”ضيرؤكى روودةدةن ”بةيةل“. ضيرؤكةكان سةرجةميان بَيناونيشانن و تةنها بة ”ضيرؤكى 

يةكةم“ و ”ضيرؤكى دووةم“و... لة يةك جياكراونةتةوة و تةنها ناونيشانى تايبةت، يةكةم“ و ”ضيرؤكى دووةم“و... لة يةك جياكراونةتةوة و تةنها ناونيشانى تايبةت، 

ناونيشانى سةر بةرطى كتَيبةكةية كة هةر هةشت ضيرؤكةكةى لةذَير سةقفَيكدا ناونيشانى سةر بةرطى كتَيبةكةية كة هةر هةشت ضيرؤكةكةى لةذَير سةقفَيكدا 

كؤكردووةتةوة. رووداوةكانى ضيرؤكَيك تةنها تايبةتن بةو ضيرؤكة و نووسةر لة كؤكردووةتةوة. رووداوةكانى ضيرؤكَيك تةنها تايبةتن بةو ضيرؤكة و نووسةر لة 

ضيرؤكةكانى تردا ناضَيتةوة سةريان، بةآلم هةندَيك لة كةسايةتييةكان ”مةشةدى ضيرؤكةكانى تردا ناضَيتةوة سةريان، بةآلم هةندَيك لة كةسايةتييةكان ”مةشةدى 
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هةية.  بوونيان  ضيرؤكةكاندا  سةرجةم  لة  كوَيخا“  و  جةبار  مةشةدى  هةية. ئيسالم،  بوونيان  ضيرؤكةكاندا  سةرجةم  لة  كوَيخا“  و  جةبار  مةشةدى  ئيسالم، 

نوَيية  فؤرمَيكى  و  تازة  شَيوازَيكى  بةَلكو  كورتةضيرؤك،  نة  رؤمانة  ذانرةنة  نوَيية ئةم  فؤرمَيكى  و  تازة  شَيوازَيكى  بةَلكو  كورتةضيرؤك،  نة  رؤمانة  ذانرةنة  ئةم 

رابردوودا  سةدةى  شةستةكانى  دةيةى  لة  ساعيدى  وةك  ضيرؤكنووسَيكى  رابردوودا كة  سةدةى  شةستةكانى  دةيةى  لة  ساعيدى  وةك  ضيرؤكنووسَيكى  كة 

ضيرؤكانةية  ئةو  شَيوازى  جؤرَيك  شَيوازة  ئةم  واية  ثَييان  هةندَيك  ضيرؤكانةية دايهَيناوة.  ئةو  شَيوازى  جؤرَيك  شَيوازة  ئةم  واية  ثَييان  هةندَيك  دايهَيناوة. 

زؤر  كة  نيية  نووسةرانة  لةو  ساعيدى  نووسراون.  جادوويى  رياليزمى  بة  زؤر كة  كة  نيية  نووسةرانة  لةو  ساعيدى  نووسراون.  جادوويى  رياليزمى  بة  كة 

و  شوَين  الثةِرةيى  ضةند  وةسفى  لة  و  بكات  رؤشنبيرانة  بانطةشةى  و  و بَلَييى  شوَين  الثةِرةيى  ضةند  وةسفى  لة  و  بكات  رؤشنبيرانة  بانطةشةى  و  بَلَييى 

ديمةنةكاندا نقووم ببَيت، ئةطةر وةسفى شتَيكيش بكات ئةوة شانبةشانى رةوتى ديمةنةكاندا نقووم ببَيت، ئةطةر وةسفى شتَيكيش بكات ئةوة شانبةشانى رةوتى 

رووداوةكانى ضيرؤكةكة دةِروات. لة كارةكانى ساعيديدا درَيذدادِريى نابينرَيت، رووداوةكانى ضيرؤكةكة دةِروات. لة كارةكانى ساعيديدا درَيذدادِريى نابينرَيت، 

ئةو هَيندة بةتواناية تةنها بة ضةند رستةيةك كؤمةَلَيك وَينةى بةرجةستة دةدات ئةو هَيندة بةتواناية تةنها بة ضةند رستةيةك كؤمةَلَيك وَينةى بةرجةستة دةدات 

بةدةستةوة. وةك دةوَلةتئابادى دةَلَيت: ”بة رشتنى يةك دوو ثةَلة رةنط، وَينةيةكت بةدةستةوة. وةك دةوَلةتئابادى دةَلَيت: ”بة رشتنى يةك دوو ثةَلة رةنط، وَينةيةكت 

كةسَيكم  هيض  ”من  ياخود  دةمَينَيتةوة“.  زةيندا  لة  هةميشة  بؤ  كة  دةكَيشَيت  كةسَيكم بؤ  هيض  ”من  ياخود  دةمَينَيتةوة“.  زةيندا  لة  هةميشة  بؤ  كة  دةكَيشَيت  بؤ 

نةديوة وةك ساعيدى بتوانَيت لة ذمارةيةكى كةم مرؤظ لة ذينطةيةكى داخراودا نةديوة وةك ساعيدى بتوانَيت لة ذمارةيةكى كةم مرؤظ لة ذينطةيةكى داخراودا 

لة  بةيةلدا  تازيةبارانى  لة  ساعيدى  شاكاربن“.  كة  بخوَلقَينَيت  لة كؤمةَلةضيرؤكَيك  بةيةلدا  تازيةبارانى  لة  ساعيدى  شاكاربن“.  كة  بخوَلقَينَيت  كؤمةَلةضيرؤكَيك 

و  ثةرستطةيةك  شؤرَيك،  تاتة  حةوزَيك،  ماَلَيك،  ضةند  مرؤظ،  كةم  و ذمارةيةكى  ثةرستطةيةك  شؤرَيك،  تاتة  حةوزَيك،  ماَلَيك،  ضةند  مرؤظ،  كةم  ذمارةيةكى 

نيشان  طوندَيكمان  ياخود  دةكَيشَيت،  بؤ  واقيعيمان  طوندَيكى  وَينةى  نيشان كؤنةئاشَيك  طوندَيكمان  ياخود  دةكَيشَيت،  بؤ  واقيعيمان  طوندَيكى  وَينةى  كؤنةئاشَيك 

دةدات. لةم ضيرؤكانةدا هةواَلَيك لة جوانيناسى و ديمةنى عاشقانة و ذيانى لوكس دةدات. لةم ضيرؤكانةدا هةواَلَيك لة جوانيناسى و ديمةنى عاشقانة و ذيانى لوكس 

لةئارادا نيية. نووسةر هةروةها ثةنا بؤ طةمةى زمان و ئاَلؤزيى و وَينةى سواوى لةئارادا نيية. نووسةر هةروةها ثةنا بؤ طةمةى زمان و ئاَلؤزيى و وَينةى سواوى 

و  فرةدةنطي  تةكنيكى  و  قةبة  فةلسةفةى  و  هزر  بة  ئاوس  رستةى  و  و شيعريى  فرةدةنطي  تةكنيكى  و  قةبة  فةلسةفةى  و  هزر  بة  ئاوس  رستةى  و  شيعريى 

فرةِرةنطى نابات. هاوكات خؤيشى بة ئامؤذطاريى و وتاردانةوة سةرقاأل ناكات. فرةِرةنطى نابات. هاوكات خؤيشى بة ئامؤذطاريى و وتاردانةوة سةرقاأل ناكات. 

بةآلم  دةطَيِردرَينةوة،  زان“ةوة  ”هةمووشت  ضيرؤكبَيذى  لةاليةن  بةآلم ضيرؤكةكان  دةطَيِردرَينةوة،  زان“ةوة  ”هةمووشت  ضيرؤكبَيذى  لةاليةن  ضيرؤكةكان 

لة  ضيرؤكبَيذ  شوَينثَييةكى  هيض  نةوةك  كة  شَيوةيةكن  بة  رووداوةكان  لة رةوتى  ضيرؤكبَيذ  شوَينثَييةكى  هيض  نةوةك  كة  شَيوةيةكن  بة  رووداوةكان  رةوتى 

رووداوةكاندا نابينرَيت، بةَلكو ضيرؤكبَيذيش خؤى رادةستى رووداوةكان دةبَيت رووداوةكاندا نابينرَيت، بةَلكو ضيرؤكبَيذيش خؤى رادةستى رووداوةكان دةبَيت 

و بة ناضارى باوةِر دةهَينَيت. بؤ نموونة كاتَيك لة ضيرؤكى ضوارةمدا ”مةشةدى و بة ناضارى باوةِر دةهَينَيت. بؤ نموونة كاتَيك لة ضيرؤكى ضوارةمدا ”مةشةدى 

مانطايةكى  وةك  و  مانطا  بة  دةبَيت  لَي  خؤى  مانطاكةى  مردنى  دواى  مانطايةكى حةسةن“  وةك  و  مانطا  بة  دةبَيت  لَي  خؤى  مانطاكةى  مردنى  دواى  حةسةن“ 

راستةقينة رةفتار دةكات، ضيرؤكبَيذ هَيندة بة ئاسانى رادةستى ئةم حاَلةتة دةبَيت راستةقينة رةفتار دةكات، ضيرؤكبَيذ هَيندة بة ئاسانى رادةستى ئةم حاَلةتة دةبَيت 

كة لة كؤتاييدا ئاوا ضيرؤكةكةمان بؤ دةطوازَيتةوة: ”لة بنى دؤَلةكة و لة تاريكيدا، كة لة كؤتاييدا ئاوا ضيرؤكةكةمان بؤ دةطوازَيتةوة: ”لة بنى دؤَلةكة و لة تاريكيدا، 

سآ ثياو مانطايةكيان طوريسثَيض كردبوو و خاوكَيش خاوكَيش بةرةو جادةيان سآ ثياو مانطايةكيان طوريسثَيض كردبوو و خاوكَيش خاوكَيش بةرةو جادةيان 

رادةكَيشا.  طوريسةكةى  و  دةِرؤيشت  لةثَيشةوة  ثياوةكان  لة  يةكَيك  رادةكَيشا. دةبرد.  طوريسةكةى  و  دةِرؤيشت  لةثَيشةوة  ثياوةكان  لة  يةكَيك  دةبرد. 

و  ماندوو  ثياوةكانى  و  نةدةدا  ملى  مانطاكة  دةنا.  ثاَليان  تريش  و دووثياوةكةى  ماندوو  ثياوةكانى  و  نةدةدا  ملى  مانطاكة  دةنا.  ثاَليان  تريش  دووثياوةكةى 

هيالك دةكرد“. لهيالك دةكرد“. ل١٣٦١٣٦. . 
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طفتوطؤطفتوطؤ

ديالؤط  ثَيشةوة.  دةضَيتة  ديالؤطةوة  بةهؤى  شتَيك  هةموو  ضيرؤكانةدا  ديالؤط لةم  ثَيشةوة.  دةضَيتة  ديالؤطةوة  بةهؤى  شتَيك  هةموو  ضيرؤكانةدا  لةم 

ضاوثَيكةتنَيكدا  لة  خؤى  ساعيدى  و  هةية  سةرةكى  رؤَلَيكى  ضيرؤكانةدا  ضاوثَيكةتنَيكدا لةم  لة  خؤى  ساعيدى  و  هةية  سةرةكى  رؤَلَيكى  ضيرؤكانةدا  لةم 

بؤ  ئةسَلةن  طفتوطؤ  و  وةردةطرم  ضَيذ  زؤر  مرؤظةكان  طفتوطؤى  لة  ”من  بؤ دةَلَيت:  ئةسَلةن  طفتوطؤ  و  وةردةطرم  ضَيذ  زؤر  مرؤظةكان  طفتوطؤى  لة  ”من  دةَلَيت: 

بةخشيوة.  ضيرؤكانة  بةم  نمايشى  حاَلةتَيكى  طفتوطؤ  نةبوو“.  طاَلتة  بابةتى  بةخشيوة. من  ضيرؤكانة  بةم  نمايشى  حاَلةتَيكى  طفتوطؤ  نةبوو“.  طاَلتة  بابةتى  من 

بة  دةكرَيت  ”مانطا“دا  ناوى  لةذَير  كؤمةَلةية  ئةم  ضوارةمى  ضيرؤكى  بؤية  بة هةر  دةكرَيت  ”مانطا“دا  ناوى  لةذَير  كؤمةَلةية  ئةم  ضوارةمى  ضيرؤكى  بؤية  هةر 

كارى  ميهرجويي“يةوة  ”داريوشى  ئَيرانيى  ناودارى  دةرهَينةرى  لةاليةن  و  كارى فيلم  ميهرجويي“يةوة  ”داريوشى  ئَيرانيى  ناودارى  دةرهَينةرى  لةاليةن  و  فيلم 

و  وةرضةرخان  خاَلى  دةبَيتة  فيلمة  ئةم  نمايشى  ئةنجامدةدرَيت.  بؤ  و دةرهَينانى  وةرضةرخان  خاَلى  دةبَيتة  فيلمة  ئةم  نمايشى  ئةنجامدةدرَيت.  بؤ  دةرهَينانى 

بةديهاتنى شةثؤلَيكى نوآ لة سينةماى ئَيرانيدا. بةديهاتنى شةثؤلَيكى نوآ لة سينةماى ئَيرانيدا. 

ثةيامثةيام

بةرهةمةكانى بةِراى هةندَيك لة رةخنةطران، ساعيدى لةم ضيرؤكانةدا و لة بةرهةمةكانى  لة  هةندَيك لة رةخنةطران، ساعيدى لةم ضيرؤكانةدا و  بةِراى 

دةكات.  ئَيران  ثةنجاكانى  دةيةى  بيمى  و  ترس  ثِر  سةردةمى  لة  باس  دةكات. تريشيدا  ئَيران  ثةنجاكانى  دةيةى  بيمى  و  ترس  ثِر  سةردةمى  لة  باس  تريشيدا 

ذيانى  و  دةوةستَيتةوة  خورافةثةرستى  دذى  بةئاشكرا  كؤمةَلةضيرؤكةدا  ذيانى لةم  و  دةوةستَيتةوة  خورافةثةرستى  دذى  بةئاشكرا  كؤمةَلةضيرؤكةدا  لةم 

فةالكةتبارى طوندنشينان و جووتيارانى لة زةوى دابِراو نمايش دةكات. ”ساعيدى فةالكةتبارى طوندنشينان و جووتيارانى لة زةوى دابِراو نمايش دةكات. ”ساعيدى 

هةذارثةرستى  لة  خؤيةوة  سةردةمى  نووسةرانى  لة  زؤرَيك  ثَيضةوانةى  هةذارثةرستى بة  لة  خؤيةوة  سةردةمى  نووسةرانى  لة  زؤرَيك  ثَيضةوانةى  بة 

لة  قسة  ضيرؤكةكانيدا  لة  زرنطى  بة  و  دةكةوَيتةوة  دوور  هةذارى  ستايشى  لة و  قسة  ضيرؤكةكانيدا  لة  زرنطى  بة  و  دةكةوَيتةوة  دوور  هةذارى  ستايشى  و 

دوو جؤر هةذاريى دةكات؛ هةذاريى ماددى و هةذاريى كةلتووريى، كة بةِراى دوو جؤر هةذاريى دةكات؛ هةذاريى ماددى و هةذاريى كةلتووريى، كة بةِراى 

و  زيانبارتر  يةكةميان  لةوةى  جار  هةزاران  و  سةدان  دواييان  ئةمةى  و ساعيدى  زيانبارتر  يةكةميان  لةوةى  جار  هةزاران  و  سةدان  دواييان  ئةمةى  ساعيدى 

وَيرانكارترة“. هةر لةم ضيرؤكانةدا ساعيدى بة شَيوةيةكى زؤر ناسك و هونةرى وَيرانكارترة“. هةر لةم ضيرؤكانةدا ساعيدى بة شَيوةيةكى زؤر ناسك و هونةرى 

باس لة داطيركار دةكات (ضيرؤكى شةشةم)، لَيرةدا ديكتاتؤرييةت و داطيركاريى باس لة داطيركار دةكات (ضيرؤكى شةشةم)، لَيرةدا ديكتاتؤرييةت و داطيركاريى 

لةشَيوةى شمشَيرةكةى ديمؤكليسدا نمايشكراوة؛ كة خةَلكى لةطةأل ئةوةدا كة لَيى لةشَيوةى شمشَيرةكةى ديمؤكليسدا نمايشكراوة؛ كة خةَلكى لةطةأل ئةوةدا كة لَيى 

دةترسن، ئةشى ثةرستن. بة وتةى ”نةسيمى خاكسار؛ نووسةر و شانؤنامةنووسى دةترسن، ئةشى ثةرستن. بة وتةى ”نةسيمى خاكسار؛ نووسةر و شانؤنامةنووسى 

ساعيدى  كارةكانى  رياليستييةكان،  رةطةزة  ئامادةيى  كارانةدا  (لةم  ساعيدى هاوضةرخ“،  كارةكانى  رياليستييةكان،  رةطةزة  ئامادةيى  كارانةدا  (لةم  هاوضةرخ“، 

لَيوانلَيو دةكات لة ثةيوةندى و بابةتة كؤمةآليةتييةكان و نيشانى دةدات كة ئةم لَيوانلَيو دةكات لة ثةيوةندى و بابةتة كؤمةآليةتييةكان و نيشانى دةدات كة ئةم 

و  بةردةوامداية  ثةيوةندييةكى  لة  خؤى  كؤمةَلطةكةى  خةَلكى  لةطةأل  و نووسةرة  بةردةوامداية  ثةيوةندييةكى  لة  خؤى  كؤمةَلطةكةى  خةَلكى  لةطةأل  نووسةرة 

ئةمةش  خؤى.  ضيرؤكةكانى  ثاَلةوانى  خةياآلتى  قوربانى  ناكاتة  واقيع  ئةمةش دةستى  خؤى.  ضيرؤكةكانى  ثاَلةوانى  خةياآلتى  قوربانى  ناكاتة  واقيع  دةستى 

خةسَلةتَيكى رياليستةكانة. نووسةرانى رياليزم نيشانيان دا كة هونةرمةند كةسَيك خةسَلةتَيكى رياليستةكانة. نووسةرانى رياليزم نيشانيان دا كة هونةرمةند كةسَيك 

نيية لة طؤشةى ذوورةكةيدا دابنيشَيت و ذيان و رووداوةكان لة دوورةوة وَينة نيية لة طؤشةى ذوورةكةيدا دابنيشَيت و ذيان و رووداوةكان لة دوورةوة وَينة 

كة  فراوانةدا  بةرة  ئةو  لةنَيو  طؤِرةثانةكةداية.  لةنَيو  خؤى  هونةرمةند  كة بكَيشَيت.  فراوانةدا  بةرة  ئةو  لةنَيو  طؤِرةثانةكةداية.  لةنَيو  خؤى  هونةرمةند  بكَيشَيت. 

لةطةأل نةريتة رزيو و ناسازطارةكانى كؤمةَلطةدا دةجةنطَيت و تَيكيان دةشكَينَيت لةطةأل نةريتة رزيو و ناسازطارةكانى كؤمةَلطةدا دةجةنطَيت و تَيكيان دةشكَينَيت 
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ضةندين  ضيرؤكانة  ئةم  نووسينى  لة  بةر  ساعيديش  دةدات).  فِرَييان  دوور  بؤ  ضةندين و  ضيرؤكانة  ئةم  لة نووسينى  بةر  ساعيديش  دةدات).  فِرَييان  دوور  بؤ  و 

طةشتى بؤ طوندة دوورةدةستةكانى ئَيران ئةنجامداوة و لة نزيكةوة بينةرى ذيانى طةشتى بؤ طوندة دوورةدةستةكانى ئَيران ئةنجامداوة و لة نزيكةوة بينةرى ذيانى 

طوندييةكان بووة و دةستى لة ئازار و كؤذانى طوندنشينةكان داوة. لة ئةنجامى طوندييةكان بووة و دةستى لة ئازار و كؤذانى طوندنشينةكان داوة. لة ئةنجامى 

ئةم طةشتانةيدا ضةند ”مؤنؤطراف“*َيكى نووسيوة و دوابةدواى هةر طةشتَيكيش ئةم طةشتانةيدا ضةند ”مؤنؤطراف“*َيكى نووسيوة و دوابةدواى هةر طةشتَيكيش 

يةكَيك  بةرهةمى  بةيةل“يش  ”تازيةبارانى  كة  ئةفراندووة،  ئةدةبى  كارَيكى  يةكَيك ضةند  بةرهةمى  بةيةل“يش  ”تازيةبارانى  كة  ئةفراندووة،  ئةدةبى  كارَيكى  ضةند 

لةم طةشتانةى نووسةرة.لةم طةشتانةى نووسةرة.

كةسايةتييةكان كةسايةتييةكان 

لة  كة  بةوجؤرةى  هةر  نةطؤِرن،  ساعيديدا  ضيرؤكانةى  لةم  لة كةسايةتييةكان  كة  بةوجؤرةى  هةر  نةطؤِرن،  ساعيديدا  ضيرؤكانةى  لةم  كةسايةتييةكان 

سةرةتاى ضيرؤكةكاندا باس دةكرَين هةروا دةمَيننةوة. هيض هةوَلَيك بؤ طؤِرينى سةرةتاى ضيرؤكةكاندا باس دةكرَين هةروا دةمَيننةوة. هيض هةوَلَيك بؤ طؤِرينى 

نةك  هةلومةرجَيكدا  هةر  لة  و  رازين  هةميشة  و  نادةن  ذيانيان  نةك بارودؤخى  هةلومةرجَيكدا  هةر  لة  و  رازين  هةميشة  و  نادةن  ذيانيان  بارودؤخى 

باوةِر  لةنَيو  هَيندة  كةسةكان  سوثاسطوزاريشن.  بةَلكو  دةرنابِرن،  باوةِر ناِرةزامةندى  لةنَيو  هَيندة  كةسةكان  سوثاسطوزاريشن.  بةَلكو  دةرنابِرن،  ناِرةزامةندى 

و ترس و بيم و خورافاتةكانى خؤياندا نقووم بوون، كة ثَييان واية ئازار و رةنج و ترس و بيم و خورافاتةكانى خؤياندا نقووم بوون، كة ثَييان واية ئازار و رةنج 

لةم  سكاآليةكيان  هيض  و  ذيانيان  لة  نةكراوةية  جيا  بةشَيكى  مةينةتييةكانيان  لةم و  سكاآليةكيان  هيض  و  ذيانيان  لة  نةكراوةية  جيا  بةشَيكى  مةينةتييةكانيان  و 

بةثآ  ثَي  هةذاريى  و  تاريكى  و  برسييةتى  و  ترس  و  مةرط  نيية.  بةثآ هةلومةرجة  ثَي  هةذاريى  و  تاريكى  و  برسييةتى  و  ترس  و  مةرط  نيية.  هةلومةرجة 

لةرز  و  ترس  كؤيلةى  كةسايةتييةكان  تةواوى  ثَيشةوة.  دةضَيتة  ذيانياندا  لةرز لةطةأل  و  ترس  كؤيلةى  كةسايةتييةكان  تةواوى  ثَيشةوة.  دةضَيتة  ذيانياندا  لةطةأل 

و خةياآلتةكانيانن. كاتَيكيش رووبةِرووى كَيشةيةك دةبنةوة ثةنا بؤ تةنيايى و و خةياآلتةكانيانن. كاتَيكيش رووبةِرووى كَيشةيةك دةبنةوة ثةنا بؤ تةنيايى و 

مةرط دةبةن. مرؤظةكان لةم كؤمةَلطةيةدا تةنيا و بَيكةسن، لة عةشقدا شكست مةرط دةبةن. مرؤظةكان لةم كؤمةَلطةيةدا تةنيا و بَيكةسن، لة عةشقدا شكست 

دةخؤن و ثةنا بؤ تةنيايى دةبةن، لة ضارةسةرى كَيشةكاندا شكست دةخؤن و ثةنا دةخؤن و ثةنا بؤ تةنيايى دةبةن، لة ضارةسةرى كَيشةكاندا شكست دةخؤن و ثةنا 

بؤ مةرط دةبةن. ”مةشةدى رةمةزان“ ثاش مردنى دايكى ثةنا بؤ مةرط دةبات، بؤ مةرط دةبةن. ”مةشةدى رةمةزان“ ثاش مردنى دايكى ثةنا بؤ مةرط دةبات، 

بةجَيدةهَيَلَيت.  طوند  تووِرةييةوة  و  رق  بة  سةطةكةى  كوشتنى  ثاش  بةجَيدةهَيَلَيت. ”عةباس“  طوند  تووِرةييةوة  و  رق  بة  سةطةكةى  كوشتنى  ثاش  ”عةباس“ 

”مةشةدى ئيسالم“ ثاش ئةوةى تؤمةتى ئةخالقى دةخةنة ثاأل، دةركة و ثةنجةرةى ”مةشةدى ئيسالم“ ثاش ئةوةى تؤمةتى ئةخالقى دةخةنة ثاأل، دةركة و ثةنجةرةى 

ماَلةكةى بة قوِر دةطرَيت و بةرةو شار دةِروات و دواجار سةر لة نةخؤشخانةى ماَلةكةى بة قوِر دةطرَيت و بةرةو شار دةِروات و دواجار سةر لة نةخؤشخانةى 

خؤشى  كة  كضةدا  ئةو  بةدواى  طوند  مةالى  كوِرى  دةردةهَينَيت.  خؤشى دةروونييةوة  كة  كضةدا  ئةو  بةدواى  طوند  مةالى  كوِرى  دةردةهَينَيت.  دةروونييةوة 

دةوَيت، روو دةكاتة شار و لة نةخؤشخانةيةكدا دةيخةوَينن.دةوَيت، روو دةكاتة شار و لة نةخؤشخانةيةكدا دةيخةوَينن.

دةرةوة،  دَينة  خؤيان  نةطؤِرى  حاَلةتى  لة  ضيرؤكانةدا  لةم  كةس  دوو  دةرةوة، تةنها  دَينة  خؤيان  نةطؤِرى  حاَلةتى  لة  ضيرؤكانةدا  لةم  كةس  دوو  تةنها 

لة  ”سةرسوور“ة  و  ضوارةمدا  ضيرؤكى  لة  حةسةن“  ”مةشةدى  لة ئةوانيش  ”سةرسوور“ة  و  ضوارةمدا  ضيرؤكى  لة  حةسةن“  ”مةشةدى  ئةوانيش 

ضيرؤكى حةوتةمدا. ئةم دوو كةسايةتييةش دووضارى بةدطؤِران ”مةسخ“ و لة ضيرؤكى حةوتةمدا. ئةم دوو كةسايةتييةش دووضارى بةدطؤِران ”مةسخ“ و لة 

بة  دةبَيت  مانطاكةيةوة  مردنى  بةهؤى  حةسةن  مةشةدى  دةبن.  بة خؤبَيطانةبوون  دةبَيت  مانطاكةيةوة  مردنى  بةهؤى  حةسةن  مةشةدى  دةبن.  خؤبَيطانةبوون 

مانطا و دواجار لة هةَلدَيرَيكةوة بةردةبَيتةوة خوارةوة و دةمرَيت. سةرسووريش مانطا و دواجار لة هةَلدَيرَيكةوة بةردةبَيتةوة خوارةوة و دةمرَيت. سةرسووريش 

دواجار  و  دةكرَيت  دةر  بةيةل  لة  بووة،  زؤرخؤرى  نةخؤشيى  دووضارى  دواجار كة  و  دةكرَيت  دةر  بةيةل  لة  بووة،  زؤرخؤرى  نةخؤشيى  دووضارى  كة 
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دةبَيتة طيانةوةرَيكى ترسناك: ”لمؤزى وةك لمؤزى مشك درَيذ بوو. طوَييةكانى دةبَيتة طيانةوةرَيكى ترسناك: ”لمؤزى وةك لمؤزى مشك درَيذ بوو. طوَييةكانى 

كلكة  بوو.  ثَيوة  سميان  لثى  و  الق  بةآلم  بوو،  وةستا  قيت  مانطا  طوَيى  كلكة وةك  بوو.  ثَيوة  سميان  لثى  و  الق  بةآلم  بوو،  وةستا  قيت  مانطا  طوَيى  وةك 

خوار  لة  بضووكيش  شاخى  دوو  و  بووبووةوة  شؤِر  سَيطؤشةييةكةى  و  خوار كورت  لة  بضووكيش  شاخى  دوو  و  بووبووةوة  شؤِر  سَيطؤشةييةكةى  و  كورت 

طوَييةكانييةوة دةبينران. كة دةتطوت لةذَير ثَيستيدا خةريكن ضووزةرة دةكةن. كة طوَييةكانييةوة دةبينران. كة دةتطوت لةذَير ثَيستيدا خةريكن ضووزةرة دةكةن. كة 

زؤرى لةخؤى دةكرد، ثَيَلووةكانى دةكرانةوة و ضاوةكانى لةذَير شاخةكانييةوة زؤرى لةخؤى دةكرد، ثَيَلووةكانى دةكرانةوة و ضاوةكانى لةذَير شاخةكانييةوة 

دةبينران كة وةكو ضاوى بؤقَيك لة سةرةوةيان دةِروانى. ضةند لةتة ثةِرؤيةكيش دةبينران كة وةكو ضاوى بؤقَيك لة سةرةوةيان دةِروانى. ضةند لةتة ثةِرؤيةكيش 

بة ئةندامةكانى لةشيدا شؤِربووبوونةوة. دانيشتبوو و طةنمةكانى هةَلدةلووشى...“ بة ئةندامةكانى لةشيدا شؤِربووبوونةوة. دانيشتبوو و طةنمةكانى هةَلدةلووشى...“ 

ل٢٠٩٢٠٩-٢١٠٢١٠.

كةسايةتييةكان لة يةك ئاستى بيركردنةوةدان و وةك يةك وان. ”مةشةدى كةسايةتييةكان لة يةك ئاستى بيركردنةوةدان و وةك يةك وان. ”مةشةدى 

ئيسالم“ كة زرنطترين و رؤشنبيرترين كةسايةتيى ضيرؤكةكانة، ئةويش لة ئاستى ئيسالم“ كة زرنطترين و رؤشنبيرترين كةسايةتيى ضيرؤكةكانة، ئةويش لة ئاستى 

كؤمةَلطةى  رؤشنبيرى  ”ئيسالم“  ناكرَيت.  ثَي  هيضى  و  دةستةوتانة  كؤمةَلطةى كَيشةكاندا  رؤشنبيرى  ”ئيسالم“  ناكرَيت.  ثَي  هيضى  و  دةستةوتانة  كَيشةكاندا 

لة  و  دةدات  لَي  ساز  زةماوةندةكاندا  لة  طوندة،  هةمةكارةى  ئةو  لة جوتياريية،  و  دةدات  لَي  ساز  زةماوةندةكاندا  لة  طوندة،  هةمةكارةى  ئةو  جوتياريية، 

ثةناى  كَيشةكان  ضارةسةرى  بؤ  هةمووان  دةخوَينَيت.  سةردولكة  ثةناى ثرسةكاندا  كَيشةكان  ضارةسةرى  بؤ  هةمووان  دةخوَينَيت.  سةردولكة  ثرسةكاندا 

نوَينةرى  ضيرؤكانةدا  لةم  ”ئيسالم“  رةخنةطران،  لة  هةندَيك  بةِراى  دةبةن.  نوَينةرى بؤ  ضيرؤكانةدا  لةم  ”ئيسالم“  رةخنةطران،  لة  هةندَيك  بةِراى  دةبةن.  بؤ 

ئايديؤلؤذياى كؤمةَلطةية. ضاو و دأل و طوَيى طوندة. تةنها هؤكارى طواستنةوة ئايديؤلؤذياى كؤمةَلطةية. ضاو و دأل و طوَيى طوندة. تةنها هؤكارى طواستنةوة 

لةم طوندةدا عارةبانةكةى ئةوة. ئةو كةسَيكى تةنياية و نة ذنى هةية و نة منداأل، لةم طوندةدا عارةبانةكةى ئةوة. ئةو كةسَيكى تةنياية و نة ذنى هةية و نة منداأل، 

دواجاريش بةهؤى دروستكردنى تؤمةتَيكةوة بؤى، طوند بةجَيدةهَيَلَيت و ئاوارةى دواجاريش بةهؤى دروستكردنى تؤمةتَيكةوة بؤى، طوند بةجَيدةهَيَلَيت و ئاوارةى 

سةر شةقامةكانى شار دةبَيت. سةر شةقامةكانى شار دةبَيت. 

ئةوا  هةشبَيت  ئةطةر  نيية،  بوونى  ثاَلةوان  ضيرؤكانةدا  لةم  بَلَيين  ئةوا دةتوانين  هةشبَيت  ئةطةر  نيية،  بوونى  ثاَلةوان  ضيرؤكانةدا  لةم  بَلَيين  دةتوانين 

خودى طوندى ”بةيةل“ة، كة تةواوى رووداوةكان لةوَيدا روو دةدةن.خودى طوندى ”بةيةل“ة، كة تةواوى رووداوةكان لةوَيدا روو دةدةن.

فةزافةزا

ئةوةى لةم ضيرؤكانةدا سةرنجِراكَيش و تازةية، فةزاية. فةزا لةم ضيرؤكانةدا ئةوةى لةم ضيرؤكانةدا سةرنجِراكَيش و تازةية، فةزاية. فةزا لةم ضيرؤكانةدا 

ثِر  ذيانى  و  خةندة  و  خؤشى  و  شادى  بةدواى  ئةطةر  خنكَينةرة.  و  تاريك  ثِر زؤر  ذيانى  و  خةندة  و  خؤشى  و  شادى  بةدواى  ئةطةر  خنكَينةرة.  و  تاريك  زؤر 

ضيرؤكانة  ئةم  مةخوَينةرةوة.  ضيرؤكانة  ئةم  هةرطيز  ئةطةِرَيى  بريقدا  و  ضيرؤكانة باق  ئةم  مةخوَينةرةوة.  ضيرؤكانة  ئةم  هةرطيز  ئةطةِرَيى  بريقدا  و  باق 

هةرضةندة باس لة طوند دةكةن و طونديش سيمبولى سروشت و طوأل و باخ و هةرضةندة باس لة طوند دةكةن و طونديش سيمبولى سروشت و طوأل و باخ و 

شاخ و جوانيية، بةآلم هيض كام لةمانة لةم كؤمةَلة ضيرؤكةدا نابينرَين. ساعيدى شاخ و جوانيية، بةآلم هيض كام لةمانة لةم كؤمةَلة ضيرؤكةدا نابينرَين. ساعيدى 

دذة  و  ناشيرين  بةشَيوةيةكى  زؤر  دةكات  سروشتيش  باسى  كاتَيك  دذة تةنانةت  و  ناشيرين  بةشَيوةيةكى  زؤر  دةكات  سروشتيش  باسى  كاتَيك  تةنانةت 

ستاتيكيانة باسى دةكات. سةرنجَيك لةم ضةند نموونةية بدةن: ”نةنة فاتم بايةكى ستاتيكيانة باسى دةكات. سةرنجَيك لةم ضةند نموونةية بدةن: ”نةنة فاتم بايةكى 

بؤطةن  ”بايةكى  بؤطةن ،  ”بايةكى  دَينا...“ل٦٥٦٥،  خؤى  لةطةأل  سثى  شتَيكى  كة  بينى  ضَلكنى  و  دَينا...“لرةش  خؤى  لةطةأل  سثى  شتَيكى  كة  بينى  ضَلكنى  و  رةش 

هةَلى كرد“، ”تيرَيذى خؤر بةنَيوان لقةكاندا تَيدةثةِرى و هةردووكيانى تةنطةتاو هةَلى كرد“، ”تيرَيذى خؤر بةنَيوان لقةكاندا تَيدةثةِرى و هةردووكيانى تةنطةتاو 



٤٥

وە
ن

ۆی
ك

ل
وە

ن
ۆی

ك
ل

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

سةرةكان  ”ريزى  سةرةكان “،  ”ريزى  ل٥٦٥٦“،  مَيشوولة...  لة  ثِربوو  ئاوةكة  ”جامى  ل“،  مَيشوولة...  لة  ثِربوو  ئاوةكة  ”جامى  ل٤٨٤٨“،  لكردبوو...  كردبوو... 

ثورؤسةوة  لة  فودانَيك  كؤنة  وةك  كة  روانى  مانطيان  لة  و  هةَلطةِرانةوة  ثورؤسةوة تَيكِرا  لة  فودانَيك  كؤنة  وةك  كة  روانى  مانطيان  لة  و  هةَلطةِرانةوة  تَيكِرا 

هةَلدةهات... لهةَلدةهات... ل١٢٢١٢٢“، ”مانط مؤر و هةَلمساو لة خؤرهةآلتةوة دةركةوت... ل“، ”مانط مؤر و هةَلمساو لة خؤرهةآلتةوة دةركةوت... ل٢٠٦٢٠٦“.“.

”بةيةل“ طوندَيكة نة كةس تيايدا لةدايك دةبَيت، نة كةس زةماوةند دةكات. عةشق ”بةيةل“ طوندَيكة نة كةس تيايدا لةدايك دةبَيت، نة كةس زةماوةند دةكات. عةشق 

بةشَيوةيةكى زؤر كاأل بةرضاو دةكةوَيت. نة رووةكَيك دةِرووَيت، نة بةرهةمَيك بةشَيوةيةكى زؤر كاأل بةرضاو دةكةوَيت. نة رووةكَيك دةِرووَيت، نة بةرهةمَيك 

و  رووةكى  بةرهةمى  و  بةرةكةت  و  خَير  سةرضاوةى  كة  طوند  دَيت،  و بةدةست  رووةكى  بةرهةمى  و  بةرةكةت  و  خَير  سةرضاوةى  كة  طوند  دَيت،  بةدةست 

بةخَيوكردنى ئاذةأل و سوودوةرطرتنة لة بةرهةمةكاني، بةآلم لَيرةدا هيض بةرهةم بةخَيوكردنى ئاذةأل و سوودوةرطرتنة لة بةرهةمةكاني، بةآلم لَيرةدا هيض بةرهةم 

هةَلضنيوة.  بةيةلييةكان  بة  تةنطى  قاتوقِرى  و  برسَيتى  نابينرَيت.  بةروبوومَيك  هةَلضنيوة. و  بةيةلييةكان  بة  تةنطى  قاتوقِرى  و  برسَيتى  نابينرَيت.  بةروبوومَيك  و 

طوند لة طؤِرستانَيك دةضَيت هةموو شتَيك تيايدا راوةستاو و بَيجووَلةية. طوندَيك طوند لة طؤِرستانَيك دةضَيت هةموو شتَيك تيايدا راوةستاو و بَيجووَلةية. طوندَيك 

كؤنةئاشَيك  و  مةزارَيك  تاتةشؤرَيك،  حةوزَيك،  ماأل،  كؤمةَلَيك  لة  تةنها  كؤنةئاشَيك كة  و  مةزارَيك  تاتةشؤرَيك،  حةوزَيك،  ماأل،  كؤمةَلَيك  لة  تةنها  كة 

تا  بةآلم  ناهَينرَيت،  بةرهةم  سوودبةخش  شتَيكى  هيض  طوندةدا  لةم  تا ثَيكهاتووة.  بةآلم  ناهَينرَيت،  بةرهةم  سوودبةخش  شتَيكى  هيض  طوندةدا  لةم  ثَيكهاتووة. 

حةز بكةيت بةرهةمهَينةرى نةفامى، خوارفة، دَلِرةقى و توندوتيذيية. لةم طوندةدا حةز بكةيت بةرهةمهَينةرى نةفامى، خوارفة، دَلِرةقى و توندوتيذيية. لةم طوندةدا 

كةس يارمةتى كةس نادات. تةنيايى باَلى بةسةر تةواوى تاكةكاندا كَيشاوة. تةنها كةس يارمةتى كةس نادات. تةنيايى باَلى بةسةر تةواوى تاكةكاندا كَيشاوة. تةنها 

بؤ  دةضن  ثَيكةوة  كاتانةى  ئةو  دةكاتةوة،  كؤ  تاكةكان  ئابوورييةكان  بؤ ثةيوةنديية  دةضن  ثَيكةوة  كاتانةى  ئةو  دةكاتةوة،  كؤ  تاكةكان  ئابوورييةكان  ثةيوةنديية 

خراثةى  حاَلة  بةو  طوندة  ئةم  خةَلكى  دزى.  بؤ  دةضن  كاتَيك  ياخود  خراثةى سواَلكردن،  حاَلة  بةو  طوندة  ئةم  خةَلكى  دزى.  بؤ  دةضن  كاتَيك  ياخود  سواَلكردن، 

كة تيايدان زؤر رازين و تةنانةت سوثاسطوزاريشن و هيض دةنطى ناِرةزاييةك كة تيايدان زؤر رازين و تةنانةت سوثاسطوزاريشن و هيض دةنطى ناِرةزاييةك 

سةطَيكى  نين  ئامادة  تةنانةت  دةترسن،  طؤِران  لة  رادةيةك  بة  ئةوان  سةطَيكى نابيستين.  نين  ئامادة  تةنانةت  دةترسن،  طؤِران  لة  رادةيةك  بة  ئةوان  نابيستين. 

بَيطانةش قةبووأل بكةن و لة ناوى دةبةن. دةنطى كؤمةَلطة ثِرة لة خورافات، كةس بَيطانةش قةبووأل بكةن و لة ناوى دةبةن. دةنطى كؤمةَلطة ثِرة لة خورافات، كةس 

بيرناكاتةوة و هةمووان بةدواى نانى شةودا وَيَلن. بةردةوام لة خودا دةثاِرَينةوة؛ بيرناكاتةوة و هةمووان بةدواى نانى شةودا وَيَلن. بةردةوام لة خودا دةثاِرَينةوة؛ 

بةشَيوةيةك  نةفامى  و  خورافة  دروستكردووة.  خؤيان  بؤ  خؤيان  كة  بةشَيوةيةك خودايةك  نةفامى  و  خورافة  دروستكردووة.  خؤيان  بؤ  خؤيان  كة  خودايةك 

مَيشكى تاكةكانى داطيركردووة، مةكينةى ئؤتؤمبَيلَيكيان لَيدةبَيت بة ”ئيمامزادة“ و مَيشكى تاكةكانى داطيركردووة، مةكينةى ئؤتؤمبَيلَيكيان لَيدةبَيت بة ”ئيمامزادة“ و 

داواى ضارةسةر و شةفاعةتى لَي دةكةن. هةموو شتَيك لةم طوندةدا بيانووة بؤ داواى ضارةسةر و شةفاعةتى لَي دةكةن. هةموو شتَيك لةم طوندةدا بيانووة بؤ 

شيوةن و رؤِرؤ و تازيةبارى.شيوةن و رؤِرؤ و تازيةبارى.

الدروست  سةيرى  هةستَيكى  الثةِرةيةك،  ضةند  خوَيندنةوةى  دواى  الدروست خوَينةر  سةيرى  هةستَيكى  الثةِرةيةك،  ضةند  خوَيندنةوةى  دواى  خوَينةر 

دةبَيت، ماَلةكان زؤر نزمن و هيضيان دةركةيان نيية. خةَلكى بةسةر ديوارةكاندا دةبَيت، ماَلةكان زؤر نزمن و هيضيان دةركةيان نيية. خةَلكى بةسةر ديوارةكاندا 

هاتوضؤ دةكةن، لة ثةنجةرة و دةربيجةوة دةرو ذوور دةكةن و لة كآلوِرؤذنة هاتوضؤ دةكةن، لة ثةنجةرة و دةربيجةوة دةرو ذوور دةكةن و لة كآلوِرؤذنة 

و كونى سةربانةكانةوة سةر دةر دةهَينن و قسة دةكةن. لةم ضةند نموونةيةى و كونى سةربانةكانةوة سةر دةر دةهَينن و قسة دةكةن. لةم ضةند نموونةيةى 

خوارةوة بِروانن:خوارةوة بِروانن:

سةرى  و  كرايةوة  بضووك  ثةنجةرةيةكى  حةوزةكة،  الى  طةيشتنة  كة  سةرى -  و  كرايةوة  بضووك  ثةنجةرةيةكى  حةوزةكة،  الى  طةيشتنة  كة   -

ثياوَيكى لَيوة هاتة دةر. سةرةكة لة تاريكيدا جووَلةيةكى كرد و وتى... لثياوَيكى لَيوة هاتة دةر. سةرةكة لة تاريكيدا جووَلةيةكى كرد و وتى... ل٩.

لة  سةريان  دةر،  بَينة  ماأل  لة  نةياندةتوانى  كة  ثيرةمَيردةكانيش  لة -  سةريان  دةر،  بَينة  ماأل  لة  نةياندةتوانى  كة  ثيرةمَيردةكانيش   -
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كآلوةِرؤذنةكانةوة هَينابووة دةرَى... لكآلوةِرؤذنةكانةوة هَينابووة دةرَى... ل١١١١.

هاوارى  و  دةركَيشا  بانةكةيانةوة  كآلوةِرؤذنةى  لة  سةرى  بابة  مةشةدى  هاوارى -  و  دةركَيشا  بانةكةيانةوة  كآلوةِرؤذنةى  لة  سةرى  بابة  مةشةدى   -

كرد...كرد...

- ئيسالم تارةكةى هةَلطرت و لة ثةنجةرةوة هاتة نَيو كؤآلن... ل- ئيسالم تارةكةى هةَلطرت و لة ثةنجةرةوة هاتة نَيو كؤآلن... ل٢١٩٢١٩.

- بابة عةلى كة سةرى لة دةربيجةى ديوارةوة هَينابووة دةرآ وتى... ل- بابة عةلى كة سةرى لة دةربيجةى ديوارةوة هَينابووة دةرآ وتى... ل١٨٨١٨٨.

و  لةش  ثاشان  و  ثَييةكانى  سةرةتا  كردةوة،  دارينةكةى  دةربيجة  عةباس  و -  لةش  ثاشان  و  ثَييةكانى  سةرةتا  كردةوة،  دارينةكةى  دةربيجة  عةباس   -

ئةوسا سةرى بردة ذوورآ... لئةوسا سةرى بردة ذوورآ... ل١٦١١٦١.

بردة  كآلوةِرؤذنةوة  لة  سةرى  و  نةرديوانةكة  سةر  طةياندة  خؤى  بةثةلة  بردة -  كآلوةِرؤذنةوة  لة  سةرى  و  نةرديوانةكة  سةر  طةياندة  خؤى  بةثةلة   -

دةرآ و سةرى بةو ناوةدا طَيِرا... لدةرآ و سةرى بةو ناوةدا طَيِرا... ل١٠٧١٠٧.

خةَلكانى ئةم طوندة دةَلَيى تةنها بؤ مةينةتى بةديهَينراون و هيضى تر. ثَيكةنين خةَلكانى ئةم طوندة دةَلَيى تةنها بؤ مةينةتى بةديهَينراون و هيضى تر. ثَيكةنين 

لةم ضيرؤكانةدا بة دةطمةن دةبينرَيت، تةنانةت كاتَيكيش كةسَيك قسةيةكى خؤش لةم ضيرؤكانةدا بة دةطمةن دةبينرَيت، تةنانةت كاتَيكيش كةسَيك قسةيةكى خؤش 

دةكات كةس ثَيناكةنَيت، ضونكة وةك طَيِرانةوةى نوكتةيةك واية لة كؤِرَيكى ثرسةدا. دةكات كةس ثَيناكةنَيت، ضونكة وةك طَيِرانةوةى نوكتةيةك واية لة كؤِرَيكى ثرسةدا. 

تاريكى بة تةواوةتى باَلى بةسةر ئةم طوندةدا كَيشاوة و تةنها رووناكييةك لَيرةدا تاريكى بة تةواوةتى باَلى بةسةر ئةم طوندةدا كَيشاوة و تةنها رووناكييةك لَيرةدا 

رووناكيى فانؤسةكان، ياخود تريفةى مانطة، كة جارجارة لة درزى هةورةكانةوة رووناكيى فانؤسةكان، ياخود تريفةى مانطة، كة جارجارة لة درزى هةورةكانةوة 

دةردةكةوَيت. تاريكى وةك ”د. شةهرزاد نورى سةفا“ دةَلَيت: ”سيمبولى نةفامى دةردةكةوَيت. تاريكى وةك ”د. شةهرزاد نورى سةفا“ دةَلَيت: ”سيمبولى نةفامى 

كؤمةَلطة  بآلوبووةتةوة“.  طوندةدا  لةم  بةرفراوان  شَيوةيةكى  بة  كة  نةزانينة  كؤمةَلطة و  بآلوبووةتةوة“.  طوندةدا  لةم  بةرفراوان  شَيوةيةكى  بة  كة  نةزانينة  و 

لةم ضيرؤكانةدا نووقمى ثرسةية، بة تةنها لة ضيرؤكى دووةمدا ضةندين مةرطى لةم ضيرؤكانةدا نووقمى ثرسةية، بة تةنها لة ضيرؤكى دووةمدا ضةندين مةرطى 

بة  بةيةل“ة.  ”تازيةبارانى  كؤمةَلةضيرؤكةكةش  ناوى  دةبينين.  يةك  بة يةكلةدواى  بةيةل“ة.  ”تازيةبارانى  كؤمةَلةضيرؤكةكةش  ناوى  دةبينين.  يةك  يةكلةدواى 

هةموو  ”دةَلَيى  كؤمةَلةضيرؤكةكة؛  كةساتييةكانى  لة  يةكَيك  فاتم“  ”نةنة  هةموو قةولى  ”دةَلَيى  كؤمةَلةضيرؤكةكة؛  كةساتييةكانى  لة  يةكَيك  فاتم“  ”نةنة  قةولى 

بة  كةس  بَيبةزةيين،  و  دَلِرةق  زؤر  مرؤظةكان  لَيخوَيندراوة...!“  فاتيحةى  بة شتَيك  كةس  بَيبةزةيين،  و  دَلِرةق  زؤر  مرؤظةكان  لَيخوَيندراوة...!“  فاتيحةى  شتَيك 

هاناى كةسةوة نايةت. لة ضيرؤكى سَييةمدا ”مةشةدى حةسةن“ كاتَيك مانطاكةى هاناى كةسةوة نايةت. لة ضيرؤكى سَييةمدا ”مةشةدى حةسةن“ كاتَيك مانطاكةى 

بة  كةس  نةوةك  دةكةوَيت،  لةثآ  خةمةدا  ئةم  بارى  قورسايى  لةذَير  و  بة دةمرَيت  كةس  نةوةك  دةكةوَيت،  لةثآ  خةمةدا  ئةم  بارى  قورسايى  لةذَير  و  دةمرَيت 

هانايةوة ناضَيت، بةَلكو طوريسثَيض دةكرَيت و لة بةيةل دوور دةخرَيتةوة. لَيرةدا هانايةوة ناضَيت، بةَلكو طوريسثَيض دةكرَيت و لة بةيةل دوور دةخرَيتةوة. لَيرةدا 

مرؤظةكان بة ئةندازةى ئاذةَلةكانيش تواناى لَيبووردن و لةطةأل يةك هةَلكردنيان مرؤظةكان بة ئةندازةى ئاذةَلةكانيش تواناى لَيبووردن و لةطةأل يةك هةَلكردنيان 

نيية. لة ضيرؤكى ثَينجةمدا ئاماذةيةكى جوان بةمة دراوة، كاتَيك ”عةباس“ سةطَيك نيية. لة ضيرؤكى ثَينجةمدا ئاماذةيةكى جوان بةمة دراوة، كاتَيك ”عةباس“ سةطَيك 

لة خاتووناواوة دواى دةكةوَيت بؤ بةيةل، بة يةكَيك لة خاتووناواييةكان دةَلَيت: لة خاتووناواوة دواى دةكةوَيت بؤ بةيةل، بة يةكَيك لة خاتووناواييةكان دةَلَيت: 

”دةترسَيم سةطةكانى بةيةل لةطةَليدا هةَل نةكةن“. خاتووناواييةكةش ثَيى دةَلَيت: ”دةترسَيم سةطةكانى بةيةل لةطةَليدا هةَل نةكةن“. خاتووناواييةكةش ثَيى دةَلَيت: 

”سةطةكان لةطةَليدا هةَلدةكةن، بةآلم ئةطةر خةَلك لةطةَليدا هةَليان نةكرد، بةرةآلى ”سةطةكان لةطةَليدا هةَلدةكةن، بةآلم ئةطةر خةَلك لةطةَليدا هةَليان نةكرد، بةرةآلى 

بكة، بؤخؤى دَيتةوة خاتووناوا“. لبكة، بؤخؤى دَيتةوة خاتووناوا“. ل١٤٣١٤٣.

شَيوة  دِرندانةترين  بة  ”سةرسوور“  حةوتةميشدا  ضيرؤكى  لة  شَيوة هةروةها  دِرندانةترين  بة  ”سةرسوور“  حةوتةميشدا  ضيرؤكى  لة  هةروةها 

دةتوانين  بؤية  هةر  بسووتَيت.  ثَيى  دَلى  نيية  كةسَيك  و  دةردةكرَيت  بةيةل  دةتوانين لة  بؤية  هةر  بسووتَيت.  ثَيى  دَلى  نيية  كةسَيك  و  دةردةكرَيت  بةيةل  لة 
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ياخود  شوَينَيكة  ”بةيةل“  كؤمةَلطةيةكدا.  هةر  هةناوى  لة  طوندَيكة  ”بةيةل“  ياخود بَلَيين  شوَينَيكة  ”بةيةل“  كؤمةَلطةيةكدا.  هةر  هةناوى  لة  طوندَيكة  ”بةيةل“  بَلَيين 

ناشوَينَيكة كة لة ناخى هةمووماندا هةية و لة ناخى هةريةك لة ئَيمةدا بةيةلَيك ناشوَينَيكة كة لة ناخى هةمووماندا هةية و لة ناخى هةريةك لة ئَيمةدا بةيةلَيك 

هةية كة تيايدا رق و كينة و نةهامةتى و نائومَيديى و تاريكى و تةنيايى و ترس هةية كة تيايدا رق و كينة و نةهامةتى و نائومَيديى و تاريكى و تةنيايى و ترس 

و بيم و خورافة فةرمانِرةواية. واتة ئةطةر ناخى مرؤظ وآلتَيك بَيت، هةميشة لة و بيم و خورافة فةرمانِرةواية. واتة ئةطةر ناخى مرؤظ وآلتَيك بَيت، هةميشة لة 

هاتووة  ساعيدى  هةية.  ”بةيةل“  وةك  تاريكى  طوندَيكى  وآلتةدا  ئةم  هاتووة طؤشةيةكى  ساعيدى  هةية.  ”بةيةل“  وةك  تاريكى  طوندَيكى  وآلتةدا  ئةم  طؤشةيةكى 

و لة رَيطةى ضيرؤكةوة تيشكى خستووةتة سةر ئةم طوندة تاريكة كة تا ئَيستا و لة رَيطةى ضيرؤكةوة تيشكى خستووةتة سةر ئةم طوندة تاريكة كة تا ئَيستا 

بةيةل“دا  ”تازيةبارانى  لة  ساعيدى  ئةوةى  ماوةتةوة.  شاراوةيى  و  ناديارى  بةيةل“دا بة  ”تازيةبارانى  لة  ساعيدى  ئةوةى  ماوةتةوة.  شاراوةيى  و  ناديارى  بة 

نيشانمان دةدات، بةشَيكة لة ناخى هةريةك لة ئَيمة، كة تا هةنووكة ناديار بووة نيشانمان دةدات، بةشَيكة لة ناخى هةريةك لة ئَيمة، كة تا هةنووكة ناديار بووة 

و بة رؤشنايى نووكى خامة بة ثَيز و بِرشتةكةى ساعيدى رووناك كراوةتةوة و و بة رؤشنايى نووكى خامة بة ثَيز و بِرشتةكةى ساعيدى رووناك كراوةتةوة و 

خراوةتة بةردةستمان. تاوةكو سةردانى بكةين و بة كون و قوذبن و كةلَينةكانى خراوةتة بةردةستمان. تاوةكو سةردانى بكةين و بة كون و قوذبن و كةلَينةكانى 

ئاشنابين.ئاشنابين.

رووداورووداو

لةطةأل  ساعيدى  دةطَيِرَيت،  طرنط  تةواو  رؤَلَيكى  ضيرؤكانةدا  لةم  لةطةأل رووداو  ساعيدى  دةطَيِرَيت،  طرنط  تةواو  رؤَلَيكى  ضيرؤكانةدا  لةم  رووداو 

ضيرؤكى  لة  تةنها  نموونة  بؤ  داوة،  رووداو  بة  زؤريشى  طرنطييةكى  ضيرؤكى طفتوطؤدا  لة  تةنها  نموونة  بؤ  داوة،  رووداو  بة  زؤريشى  طرنطييةكى  طفتوطؤدا 

رةوتى  لةطةأل  هاوشان  و  دةدةن  روو  يةك  يةكلةدواى  رووداوى  ثَينج  رةوتى دووةمدا  لةطةأل  هاوشان  و  دةدةن  روو  يةك  يةكلةدواى  رووداوى  ثَينج  دووةمدا 

ضيرؤكةكان  بيناى  تةنها  نةوةك  رووداوانة  ئةم  ثَيشةوة.  دةضنة  ضيرؤكةكان ضيرؤكةكةدا  بيناى  تةنها  نةوةك  رووداوانة  ئةم  ثَيشةوة.  دةضنة  ضيرؤكةكةدا 

يةك  و  بَيزاريى  بة  هةست  خوَينةر  دةكةن  كارَيكيش  بةَلكو  دةكةن،  يةك توندءتؤأل  و  بَيزاريى  بة  هةست  خوَينةر  دةكةن  كارَيكيش  بةَلكو  دةكةن،  توندءتؤأل 

و  بكةوَيت  رستةكان  و  وشة  شوَين  رووداوةكاندا،  دواى  بة  و  نةكات  و ريتمى  بكةوَيت  رستةكان  و  وشة  شوَين  رووداوةكاندا،  دواى  بة  و  نةكات  ريتمى 

الثةِرةكان بة تامةزرؤييةوة هةَلبداتةوة. نووسةرى ضيليى ”ئيزابَيل ئالندة“ دةَلَيت: الثةِرةكان بة تامةزرؤييةوة هةَلبداتةوة. نووسةرى ضيليى ”ئيزابَيل ئالندة“ دةَلَيت: 

”ضيرؤكى بآ رووداومان نيية“. رووداوةكان لة ضيرؤكةكانى ساعيديدا سينةمايى ”ضيرؤكى بآ رووداومان نيية“. رووداوةكان لة ضيرؤكةكانى ساعيديدا سينةمايى 

ئةم  ضيرؤكةكانى  لة  يةكَيك  وايكردبَيت،  ئةمةش  هةر  رةنطة  ثَيشةوة،  ئةم دةضنة  ضيرؤكةكانى  لة  يةكَيك  وايكردبَيت،  ئةمةش  هةر  رةنطة  ثَيشةوة،  دةضنة 

تر  ضيرؤكةكانى  لة  ديمةن  ضةندين  فيلمةشدا  لةم  هةر  و  فيلم  بكرَيتة  تر كؤمةَلةية  ضيرؤكةكانى  لة  ديمةن  ضةندين  فيلمةشدا  لةم  هةر  و  فيلم  بكرَيتة  كؤمةَلةية 

طفتوطؤوة  و  رووداو  رَيطةى  لة  ساعيدى  بكرَيت.  فيلمة  بةم  تَيكةأل  و  طفتوطؤوة بهَينرَيت  و  رووداو  رَيطةى  لة  ساعيدى  بكرَيت.  فيلمة  بةم  تَيكةأل  و  بهَينرَيت 

ثؤست  رؤمانى  تايبةتمةندييةكانى  لة  يةكَيكة  كة  نمايشى،  كةشَيكى  بة  ثؤست دةطات  رؤمانى  تايبةتمةندييةكانى  لة  يةكَيكة  كة  نمايشى،  كةشَيكى  بة  دةطات 

مؤدَيرنى ئةمِرؤ.مؤدَيرنى ئةمِرؤ.

زمانزمان

زمان لةم كؤمةَلةضيرؤكةدا، زمانى ئارطؤية، زمانَيكى سادةى نائةدةبى، دذة زمان لةم كؤمةَلةضيرؤكةدا، زمانى ئارطؤية، زمانَيكى سادةى نائةدةبى، دذة 

ئَيستاتيكى، ئاسايى و رؤذانةى دانيشتووانى طوندَيكى وةك ”بةيةل“. ساعيدى ئةم ئَيستاتيكى، ئاسايى و رؤذانةى دانيشتووانى طوندَيكى وةك ”بةيةل“. ساعيدى ئةم 

تةواوى  بة  زمانة  ئةم  داناوةتةوة.  خؤى  وةك  دةستكارى  و  رتوش  بآ  تةواوى زمانةى  بة  زمانة  ئةم  داناوةتةوة.  خؤى  وةك  دةستكارى  و  رتوش  بآ  زمانةى 
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سادةيى و رةوانى و بآ طرآ ء طؤَلى خؤيةوة لة ”تازيةبارانى بةيةل“دا ئامادةية. سادةيى و رةوانى و بآ طرآ ء طؤَلى خؤيةوة لة ”تازيةبارانى بةيةل“دا ئامادةية. 

و  كةلتوورى  هةذاريى  نيشاندانى  بؤ  باشة  زؤر  يارمةتيدةرَيكى  كة  و زمانَيك  كةلتوورى  هةذاريى  نيشاندانى  بؤ  باشة  زؤر  يارمةتيدةرَيكى  كة  زمانَيك 

سادةيى خةَلكانى ئةم طوندة. بؤ نموونة لة ضيرؤكى شةشةمدا كاتَيك ”مةشةدى سادةيى خةَلكانى ئةم طوندة. بؤ نموونة لة ضيرؤكى شةشةمدا كاتَيك ”مةشةدى 

جةبار“ لة شار دةطةِرَيتةوة، شتَيكى نامؤ لةسةر رَيطةكةى دةبينَيت و بؤ خةَلكى جةبار“ لة شار دةطةِرَيتةوة، شتَيكى نامؤ لةسةر رَيطةكةى دةبينَيت و بؤ خةَلكى 

بةيةلى باس دةكات، ئَيستا سةرنج لةم طفتوطؤيانة بدةن:بةيةلى باس دةكات، ئَيستا سةرنج لةم طفتوطؤيانة بدةن:

مةشةدى جةبار: ”شتَيكى طةورة بوو نةمزانى ضى بوو؟“مةشةدى جةبار: ”شتَيكى طةورة بوو نةمزانى ضى بوو؟“

مةشةدى بابة طوتى: ”ئاخر ضؤن ضؤنى بوو؟“مةشةدى بابة طوتى: ”ئاخر ضؤن ضؤنى بوو؟“

مةشةدى جةبار طوتى: ”شتَيكى طةورة بوو، وةكو مانطايةك، هةرضييةكم كرد مةشةدى جةبار طوتى: ”شتَيكى طةورة بوو، وةكو مانطايةك، هةرضييةكم كرد 

نةمتوانى بيجووَلَينمةوة“.نةمتوانى بيجووَلَينمةوة“.

عةبدوَلآل طوتى: ”ضؤن بوو؟ سةرءطوَيالكى هةبوو، نةيبوو؟ ئاخر ضؤن ضؤنى عةبدوَلآل طوتى: ”ضؤن بوو؟ سةرءطوَيالكى هةبوو، نةيبوو؟ ئاخر ضؤن ضؤنى 

بوو؟“بوو؟“

و  ضاو  نةبووةوة...  روون  ”لَيم  طوتى:  و  كردةوة  بيرَيكى  جةبار  و مةشةدى  ضاو  نةبووةوة...  روون  ”لَيم  طوتى:  و  كردةوة  بيرَيكى  جةبار  مةشةدى 

طوآ... نا نةيبوو“.طوآ... نا نةيبوو“.

............

ئيسماعيل طوتى: ”لة كآ دةضوو؟“ئيسماعيل طوتى: ”لة كآ دةضوو؟“

رووانى،  ماَلةكانى  و  ثياو  تاكى  تاك  لة  و  كردةوة  بيرَيكى  جةبار  رووانى، مةشةدى  ماَلةكانى  و  ثياو  تاكى  تاك  لة  و  كردةوة  بيرَيكى  جةبار  مةشةدى 

كؤكةيةكى كرد و طوتى: ”لة هيض كةس نةدةضوو، شتَيكى سةير و عةجايةب بوو، كؤكةيةكى كرد و طوتى: ”لة هيض كةس نةدةضوو، شتَيكى سةير و عةجايةب بوو، 

وةكو... بةخواى نازانم ضى بَلَيم“. لوةكو... بةخواى نازانم ضى بَلَيم“. ل١٧٢١٧٢-١٧٣١٧٣.

دةرخستنى  ثَيناوى  لة  تةنها  دةدات  طفتوطؤيانة  بةم  درَيذة  هةروا  دةرخستنى نووسةر  ثَيناوى  لة  تةنها  دةدات  طفتوطؤيانة  بةم  درَيذة  هةروا  نووسةر 

عةقَلى سادة و خورافاتى دانيشتووانى بةيةلدا.عةقَلى سادة و خورافاتى دانيشتووانى بةيةلدا.

و  ئاَلؤزيى  و  زؤرلةخؤكردن  بآ  سادةية،  زمانة  بةم  ساعدى  و هةرضةندة  ئاَلؤزيى  و  زؤرلةخؤكردن  بآ  سادةية،  زمانة  بةم  ساعدى  هةرضةندة 

فةلسةفة لَيدان و خؤنواندن، ئةم شاكارة جوانةى ئةفراندووة، بةآلم هةندَيك لة فةلسةفة لَيدان و خؤنواندن، ئةم شاكارة جوانةى ئةفراندووة، بةآلم هةندَيك لة 

رةخنةطران ئةمة بة خاَلَيكى الوازى كارةكةى ساعيدى دادةنَين و دةَلَين دةبوواية رةخنةطران ئةمة بة خاَلَيكى الوازى كارةكةى ساعيدى دادةنَين و دةَلَين دةبوواية 

ئَيرانى  ناسراوى  رؤماننووسى  بةآلم  بةكاربردبا،  جوانترى  و  ئةدةبى  ئَيرانى زمانَيكى  ناسراوى  رؤماننووسى  بةآلم  بةكاربردبا،  جوانترى  و  ئةدةبى  زمانَيكى 

”زمان  واية:  ثَيى  ئةو  و  نيية  بؤضوونةدا  ئةم  لةطةأل  دةوَلةتئابادى“  ”زمان ”مةحمودى  واية:  ثَيى  ئةو  و  نيية  بؤضوونةدا  ئةم  لةطةأل  دةوَلةتئابادى“  ”مةحمودى 

تةواو هاوئاهةنطة لةطةأل ضيرؤكةكاندا. من هيض الوازييةك لة زماندا سةبارةت بة تةواو هاوئاهةنطة لةطةأل ضيرؤكةكاندا. من هيض الوازييةك لة زماندا سةبارةت بة 

بابةتةكة نابينم. ساعيدى هيض كات نةيويست ئةديب بَيت و زمانى ئةديبانة بةكار بابةتةكة نابينم. ساعيدى هيض كات نةيويست ئةديب بَيت و زمانى ئةديبانة بةكار 

بهَينَيت، ئةمةش تةواو هاوئاهةنطييةكى لؤذيكى هةية لةطةأل دةربِرينةكاندا. ئةطةر بهَينَيت، ئةمةش تةواو هاوئاهةنطييةكى لؤذيكى هةية لةطةأل دةربِرينةكاندا. ئةطةر 

بِريار بوواية زمانَيكى ئةديبانةى بةكار بهَيناية، ئةم ضيرؤكانة ناتةواو دةبوون. بِريار بوواية زمانَيكى ئةديبانةى بةكار بهَيناية، ئةم ضيرؤكانة ناتةواو دةبوون. 

ئيسالم و عارةبانة و بزنةكةى و ئةو طوندةى كة بة وتةى تؤ هةموويان خةوتوون ئيسالم و عارةبانة و بزنةكةى و ئةو طوندةى كة بة وتةى تؤ هةموويان خةوتوون 

ئةمة دةخوازَيت. باشة بؤ نموونة ئةطةر ”بَيكيت“ بيويستاية بة زمانَيكى ئةديبانة ئةمة دةخوازَيت. باشة بؤ نموونة ئةطةر ”بَيكيت“ بيويستاية بة زمانَيكى ئةديبانة 
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بنووسَيت، نةيدةتوانى؟ ئةو خؤ مامؤستاى زمان و كةلتوور و زانستى رؤذئاوا بنووسَيت، نةيدةتوانى؟ ئةو خؤ مامؤستاى زمان و كةلتوور و زانستى رؤذئاوا 

ئةم  طؤدؤدا“  ضاوةِروانى  ”لة  طرنطةكةي  نمايشنامة  لة  بةآلم  بوو،  رؤذهةآلت  ئةم و  طؤدؤدا“  ضاوةِروانى  ”لة  طرنطةكةي  نمايشنامة  لة  بةآلم  بوو،  رؤذهةآلت  و 

كارةى نةكرد. ياخود يونسكؤ لة نمايشنامةكانيدا. ئةم قسانة نةزانيى رةخنةطرانة“.كارةى نةكرد. ياخود يونسكؤ لة نمايشنامةكانيدا. ئةم قسانة نةزانيى رةخنةطرانة“.

كات ء شوَينكات ء شوَين

ئةم كؤمةَلةضيرؤكة لة دةرةوةى كات و شوَينن، ئةمةش تةكنيكَيكة ساعيدى بؤ ئةم كؤمةَلةضيرؤكة لة دةرةوةى كات و شوَينن، ئةمةش تةكنيكَيكة ساعيدى بؤ 

بةطشتيكردن و هةميشةييكردنى ضيرؤكةكانى سوودى لَيوةرطرتووة. هةرضةندة بةطشتيكردن و هةميشةييكردنى ضيرؤكةكانى سوودى لَيوةرطرتووة. هةرضةندة 

ئَيرانى  كؤمةَلطةى  بة  ئاماذةية  ساعيديدا،  ضيرؤكانةى  لةم  كات  دةَلَين  ئَيرانى هةندَيك  كؤمةَلطةى  بة  ئاماذةية  ساعيديدا،  ضيرؤكانةى  لةم  كات  دةَلَين  هةندَيك 

رةزاخان  خورافةى  و  ترس  سةردةمى  و  رابردوو  سةدةى  ثةنجاكانى  رةزاخان دةيةى  خورافةى  و  ترس  سةردةمى  و  رابردوو  سةدةى  ثةنجاكانى  دةيةى 

”طوندى  شوَينيش  هةروةها  ثةهلةوى.  سةردةمى  ئَيرانى  بؤ  خوازةيةكة  ”طوندى و  شوَينيش  هةروةها  ثةهلةوى.  سةردةمى  ئَيرانى  بؤ  خوازةيةكة  و 

بةيةل“ طوندَيكة ضةند كيلؤمةترَيك لة ”ئيلخضي“يةوة دوورة، كة طوندَيكى ئةهلى بةيةل“ طوندَيكة ضةند كيلؤمةترَيك لة ”ئيلخضي“يةوة دوورة، كة طوندَيكى ئةهلى 

ناوضةية  ئةم  بؤ  طةشتَيكيدا  لة  ساعيدى  ”تةبرَيز“،  شارى  نزيكى  لة  نشينة  ناوضةية حةق  ئةم  بؤ  طةشتَيكيدا  لة  ساعيدى  ”تةبرَيز“،  شارى  نزيكى  لة  نشينة  حةق 

سةردانى ئةم طوندةى كردووة و ”مؤنؤطراف“َيكيشى لةسةر نووسيوة، بةآلم ئةم سةردانى ئةم طوندةى كردووة و ”مؤنؤطراف“َيكيشى لةسةر نووسيوة، بةآلم ئةم 

زانيارييانة هيض طرنطييةكيان نيية و ئةم كؤمةَلةضيرؤكةى ساعيدى تايبةت نين بة زانيارييانة هيض طرنطييةكيان نيية و ئةم كؤمةَلةضيرؤكةى ساعيدى تايبةت نين بة 

هيض سةردةم و شوَينَيك، كات بؤ هةموو سةردةمَيك درَيذ دةبَيتةوة و شوَينيش هيض سةردةم و شوَينَيك، كات بؤ هةموو سةردةمَيك درَيذ دةبَيتةوة و شوَينيش 

دةكرَيت هةر جَيطةيةك بَيت، ضونكة ئةوةى نووسةر لةم ضيرؤكانةدا دةيةوَيت دةكرَيت هةر جَيطةيةك بَيت، ضونكة ئةوةى نووسةر لةم ضيرؤكانةدا دةيةوَيت 

لَيى بدات، ترس و بيم، تةنيايى، لةخؤبَيطانة بوون، خورافة، برسَيتى و... تادوايية، لَيى بدات، ترس و بيم، تةنيايى، لةخؤبَيطانة بوون، خورافة، برسَيتى و... تادوايية، 

مابَيت  مرؤظايةتى  تا  و  سةردةمَيك  و  شوَين  بةهيض  نين  تايبةت  ئةمانةش  مابَيت كة  مرؤظايةتى  تا  و  سةردةمَيك  و  شوَين  بةهيض  نين  تايبةت  ئةمانةش  كة 

زؤرةش  ماوة  ئةو  تَيثةِربوونى  ثاش  وايكردووة  ئةمةش  هةر  هةية.  زؤرةش درَيذةيان  ماوة  ئةو  تَيثةِربوونى  ثاش  وايكردووة  ئةمةش  هةر  هةية.  درَيذةيان 

سةردةمى  لة  هةرضةندة  و  بةرهةمةكانى  سةر  نةنيشَيتة  فةرامؤشى  سةردةمى تةثوتؤزى  لة  هةرضةندة  و  بةرهةمةكانى  سةر  نةنيشَيتة  فةرامؤشى  تةثوتؤزى 

و  طوند  ذيانى  بة  تايبةت  رؤمان  و  ضيرؤك  ضةندين  ئةويش  دواى  و  و ساعيديدا  طوند  ذيانى  بة  تايبةت  رؤمان  و  ضيرؤك  ضةندين  ئةويش  دواى  و  ساعيديدا 

نةمريى  بة  ساعيدى  كارةكانى  وةك  هيضيان  بةآلم  نووسراون،  طوند  نةمريى خةَلكى  بة  ساعيدى  كارةكانى  وةك  هيضيان  بةآلم  نووسراون،  طوند  خةَلكى 

نةمانةوة و ضوونة خانةى فةرامؤشييةوة.نةمانةوة و ضوونة خانةى فةرامؤشييةوة.

وةرطَيِرانوةرطَيِران

لة  هةميشة  بةتاَلي  جَيطةى  شاكارانةى  لةو  يةكَيكة  بةيةل“  لة ”تازيةبارانى  هةميشة  بةتاَلي  جَيطةى  شاكارانةى  لةو  يةكَيكة  بةيةل“  ”تازيةبارانى 

بةآلم  وةرطَيِردرا،  درةنط  هةرضةندة  ثَيدةكرا.  هةستى  كورديدا  بةآلم كتَيبخانةى  وةرطَيِردرا،  درةنط  هةرضةندة  ثَيدةكرا.  هةستى  كورديدا  كتَيبخانةى 

”بةِرؤذ  كورد.  خوَينةرى  دةستى  بةر  كةوتة  ناوازةوة  وةرطَيِرانَيكى  بة  ”بةِرؤذ دواجار  كورد.  خوَينةرى  دةستى  بةر  كةوتة  ناوازةوة  وةرطَيِرانَيكى  بة  دواجار 

زمانى  هةمان  لة  سوودى  كارامانة  و  جوان  زؤر  وةرطَيِرانةكةيدا  لة  زمانى ئاكرةيى“  هةمان  لة  سوودى  كارامانة  و  جوان  زؤر  وةرطَيِرانةكةيدا  لة  ئاكرةيى“ 

ضيرؤكةكان وةرطرتووة و هةر بةو زمانة سادة و ساكارة طونديية ضيرؤكةكانى ضيرؤكةكان وةرطرتووة و هةر بةو زمانة سادة و ساكارة طونديية ضيرؤكةكانى 

كارامةيى  و  سةليقة  و  وردبينى  بةشَيوةيةك  كارةى  ئةم  كردووة.  كوردى  كارامةيى بة  و  سةليقة  و  وردبينى  بةشَيوةيةك  كارةى  ئةم  كردووة.  كوردى  بة 
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شاكارَيكى  دةكةيت  هةست  وا  خوَيندنةوةدا  كاتى  لة  جار  هةندَيك  شاكارَيكى ئةنجامداوة؛  دةكةيت  هةست  وا  خوَيندنةوةدا  كاتى  لة  جار  هةندَيك  ئةنجامداوة؛ 

و  كوردى  تةواو  زمانة  ئةو  بةهؤى  ئةمةش  دةخوَينيتةوة.  نووسراو  كوردى  و بة  كوردى  تةواو  زمانة  ئةو  بةهؤى  ئةمةش  دةخوَينيتةوة.  نووسراو  كوردى  بة 

خؤماَلييةى ئاكرةيى لة وةرطَيِرانى ضيرؤكةكاندا بةكارى هَيناوة. بة خوَيندنةوةى خؤماَلييةى ئاكرةيى لة وةرطَيِرانى ضيرؤكةكاندا بةكارى هَيناوة. بة خوَيندنةوةى 

ئةم ضيرؤكانة بؤ ماوةيةك لة زمانى فةرمى و ثةخشانى ساردءسِر و بَيِرؤحى ئةم ضيرؤكانة بؤ ماوةيةك لة زمانى فةرمى و ثةخشانى ساردءسِر و بَيِرؤحى 

رؤذنامة و وتار و راثؤرتةكان دوورمان دةخاتةوة و بة توولةِرَيى زمانَيكى سادة رؤذنامة و وتار و راثؤرتةكان دوورمان دةخاتةوة و بة توولةِرَيى زمانَيكى سادة 

و خؤماَليدا دةمانباتة دونياى رياليزمى جادوويى غوآلم حوسَين ساعيدييةوة.و خؤماَليدا دةمانباتة دونياى رياليزمى جادوويى غوآلم حوسَين ساعيدييةوة.

ئةوةى لَيرةدا مايةى سةرسووِرمان و جَيطةى داخة، ئةوةية كة ئةوةندةى من ئةوةى لَيرةدا مايةى سةرسووِرمان و جَيطةى داخة، ئةوةية كة ئةوةندةى من 

ئاطاداربم تا هةنووكة خويندنةوةيةك بؤ ئةم شاكارة ثِر داهَينانة نةكراوة و ئةم ئاطاداربم تا هةنووكة خويندنةوةيةك بؤ ئةم شاكارة ثِر داهَينانة نةكراوة و ئةم 

ضيرؤكانة لة دونياى رؤشنبيرى كورديدا هةروا خةريكن بة بَيدةنطى تَيدةثةِرن. ضيرؤكانة لة دونياى رؤشنبيرى كورديدا هةروا خةريكن بة بَيدةنطى تَيدةثةِرن. 

بؤ  ئةمة  جانازانم  كوردى.  نةكرابَيتة  ئةسَلةن  جؤرة  لةم  كتَيبَيكى  بَلَيى  بؤ وةك  ئةمة  جانازانم  كوردى.  نةكرابَيتة  ئةسَلةن  جؤرة  لةم  كتَيبَيكى  بَلَيى  وةك 

نةخوَيندنةوةى ئةم ضيرؤكانة دةطةِرَيتةوة لةاليةن نووسةران و رةخنةطرانةوة، نةخوَيندنةوةى ئةم ضيرؤكانة دةطةِرَيتةوة لةاليةن نووسةران و رةخنةطرانةوة، 

لة  كؤمةَلةضيرؤكة  ئةم  طرنطي  و  طةورةيى  بة  نةكردنة  هةست  بابةتةكة  لة ياخود  كؤمةَلةضيرؤكة  ئةم  طرنطي  و  طةورةيى  بة  نةكردنة  هةست  بابةتةكة  ياخود 

دونياى ئةدةب و داهَيناندا. ئةمة لةكاتَيكدا ئةم ضيرؤكانة و كارةكانى ترى ساعيدى دونياى ئةدةب و داهَيناندا. ئةمة لةكاتَيكدا ئةم ضيرؤكانة و كارةكانى ترى ساعيدى 

ساأل  دةيان  تَيثةِربوونى  سةرةِراى  و  دةدرَيت  ثَي  زؤريان  طرنطييةكى  ئَيران  ساأل لة  دةيان  تَيثةِربوونى  سةرةِراى  و  دةدرَيت  ثَي  زؤريان  طرنطييةكى  ئَيران  لة 

بةسةر بآلوبوونةوةياندا هَيشتا زيندوون و بةردةوام خوَيندنةوةيان بؤ دةكرَيت بةسةر بآلوبوونةوةياندا هَيشتا زيندوون و بةردةوام خوَيندنةوةيان بؤ دةكرَيت 

توَيذينةوةى  بابةتى  دةكرَينة  و  بآلودةكرَيتةوة  لةسةر  نووسينيان  و  رةخنة  توَيذينةوةى و  بابةتى  دةكرَينة  و  بآلودةكرَيتةوة  لةسةر  نووسينيان  و  رةخنة  و 

نامةى ماستةر و دكتؤرا لة زانكؤكاندا.نامةى ماستةر و دكتؤرا لة زانكؤكاندا.

كؤتايىكؤتايى

دواجار بؤ منَيكى رؤذهةآلتى كارةكتةر و شوَين و رووداو و بؤنة و زمان دواجار بؤ منَيكى رؤذهةآلتى كارةكتةر و شوَين و رووداو و بؤنة و زمان 

و ثرس و ثةيام و ئةفسانةكانى ئةم ضيرؤكانة زؤر نزيكن و بةشبةحاَلي خؤم لة و ثرس و ثةيام و ئةفسانةكانى ئةم ضيرؤكانة زؤر نزيكن و بةشبةحاَلي خؤم لة 

خوَيندنةوةياندا هةستم بة ئاشنايى و نزيكييةكى زياتر دةكرد لةضاو خوَيندنةوةى خوَيندنةوةياندا هةستم بة ئاشنايى و نزيكييةكى زياتر دةكرد لةضاو خوَيندنةوةى 

رؤمان و ضيرؤكةكانى طارسيا ماركيز و خوان رؤَلفؤ و كارلؤس فؤينتس، تةنانةت رؤمان و ضيرؤكةكانى طارسيا ماركيز و خوان رؤَلفؤ و كارلؤس فؤينتس، تةنانةت 

رياليزمى  بَلَيين  دةتوانين  نووسراون.  شَيوةية  بةم  كة  كوردييانةش  رؤمانة  رياليزمى ئةو  بَلَيين  دةتوانين  نووسراون.  شَيوةية  بةم  كة  كوردييانةش  رؤمانة  ئةو 

و  رَيبازةية  ئةم  خؤماَليزةكراوى  شَيوازَيكى  ساعيدى  حوسَين  غوآلم  و جادوويى  رَيبازةية  ئةم  خؤماَليزةكراوى  شَيوازَيكى  ساعيدى  حوسَين  غوآلم  جادوويى 

خوَينةرى رؤذهةآلتى لة كاتى خوَيندنةوةياندا ضَيذَيكى زياتر وةردةطرَيت.خوَينةرى رؤذهةآلتى لة كاتى خوَيندنةوةياندا ضَيذَيكى زياتر وةردةطرَيت.

بايؤطرافى غوآلم حوسَين ساعيدىبايؤطرافى غوآلم حوسَين ساعيدى

دكتؤر غوآلم حوسَين ساعدى، ناسراو بة ”طةوهةر موراد“، رؤذى شةممة دكتؤر غوآلم حوسَين ساعدى، ناسراو بة ”طةوهةر موراد“، رؤذى شةممة ٤ى ى 

مانطى جةنيوةرى مانطى جةنيوةرى ١٩٣٦١٩٣٦ لة تةبرَيز هاتووةتة دونياوة. ساَلى  لة تةبرَيز هاتووةتة دونياوة. ساَلى ١٩٥١١٩٥١ هاوكات لةطةأل  هاوكات لةطةأل 

دواتر  ساَلَيك  ضةند  دةستثَيكرد.  خؤى  سياسى  ضاالكيى  نةتةوةييدا  دواتر راثةِرينى  ساَلَيك  ضةند  دةستثَيكرد.  خؤى  سياسى  ضاالكيى  نةتةوةييدا  راثةِرينى 
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بةرثرسيارَيتى بآلوكردنةوةى رؤذنامةكانى ”فرياد، صعود، جوانان ازربايجان“ى بةرثرسيارَيتى بآلوكردنةوةى رؤذنامةكانى ”فرياد، صعود، جوانان ازربايجان“ى 

اموز“ى  ”دانش  هةروةها  و  رؤذنامةية  لةم  ضيرؤكَيكى  ضةند  و  طرت  اموز“ى لةئةستؤ  ”دانش  هةروةها  و  رؤذنامةية  لةم  ضيرؤكَيكى  ضةند  و  طرت  لةئةستؤ 

ضاثى تاراندا بآلوكردةوة.ضاثى تاراندا بآلوكردةوة.

ثاش كودةتاى ثاش كودةتاى ١٥١٥ى ئؤطةستى ى ئؤطةستى ١٩٥٤١٩٥٤ بؤ ماوةى دوو مانط ديارنةما و لة مانطى  بؤ ماوةى دوو مانط ديارنةما و لة مانطى 

ديسةمبةرى ئةم ساَلةدا دةستطيركرا و ضةند مانطَيكى لة زيندان بةسةر برد. ساَلى ديسةمبةرى ئةم ساَلةدا دةستطيركرا و ضةند مانطَيكى لة زيندان بةسةر برد. ساَلى 

طؤظارى  لةطةأل  خؤى  هاوكارى  دواتر  ساَلَيك  و  ثزيشكى  كؤلَيذى  ضووة  طؤظارى   لةطةأل  خؤى  هاوكارى  دواتر  ساَلَيك  و  ثزيشكى  كؤلَيذى  ضووة   ١٩٥٥١٩٥٥

شانؤنامةى  و  ضيرؤك  و  انجير“  ”مرغ  ضيرؤكى  ساَلةدا  لةم  دةستثَيكرد.  شانؤنامةى ”سخن“  و  ضيرؤك  و  انجير“  ”مرغ  ضيرؤكى  ساَلةدا  لةم  دةستثَيكرد.  ”سخن“ 

”ثيطماليؤن“ى لة تةبرَيز بآلوكردةوة. لة ساَلى ”ثيطماليؤن“ى لة تةبرَيز بآلوكردةوة. لة ساَلى ١٩٦٧١٩٦٧دا ضيرؤكى ”خانةهاى شهرى“ دا ضيرؤكى ”خانةهاى شهرى“ 

لة تةبرَيز و شانؤنامةى ”ليالج ها“ى لة طؤظارى ”سخن“دا بآلوكردةوة. دوو ساأل لة تةبرَيز و شانؤنامةى ”ليالج ها“ى لة طؤظارى ”سخن“دا بآلوكردةوة. دوو ساأل 

مةفتونى  دَيهقانى،  بَيهروزى  بَيهرةنطى،  سةمةدى  لةطةأل  ئاشنايى  ثاش  و  مةفتونى دواتر  دَيهقانى،  بَيهروزى  بَيهرةنطى،  سةمةدى  لةطةأل  ئاشنايى  ثاش  و  دواتر 

ئةمينى، كازمى سةعادةتى و مةنافى مةلةكى، رابةرايةتى بزاظة خوَيندكارييةكان ئةمينى، كازمى سةعادةتى و مةنافى مةلةكى، رابةرايةتى بزاظة خوَيندكارييةكان 

و  ”شكايت“  كورتةضيرؤكى  ساَلةدا  لةم  كرد.  تةبريزى  زانكؤى  مانطرتنةكانى  و و  ”شكايت“  كورتةضيرؤكى  ساَلةدا  لةم  كرد.  تةبريزى  زانكؤى  مانطرتنةكانى  و 

شانؤنامةى ”غيوران شب“ى نووسى.شانؤنامةى ”غيوران شب“ى نووسى.

شانؤنامةى  شانؤنامةى دا  ١٩٦١١٩٦١دا  ساَلى  لة  خوَيندن  تةواوكردنى  تا  دواتردا  ساَلةكانى  ساَلى لة  لة  خوَيندن  تةواوكردنى  تا  دواتردا  ساَلةكانى  لة 

و  نووسى  خستة“ى  مرد  سفر  و  سنطر  در  ها  كاربافك  شبان،  هاى  و ”ساية  نووسى  خستة“ى  مرد  سفر  و  سنطر  در  ها  كاربافك  شبان،  هاى  ”ساية 

وةك  سةربازييةكةى  راذةى  تا  تاران  بؤ  ضوو  وةك دا  سةربازييةكةى  راذةى  تا  تاران  بؤ  ضوو  ١٩٦٢١٩٦٢دا  ساَلى  لة  ساَلى بآلوكردةوة.  لة  بآلوكردةوة. 

كورتةضيرؤكَيكى  ضةند  ماوةيةدا  لةم  بكات.  ثَي  دةست  ئاسايى  كورتةضيرؤكَيكى سةربازَيكى  ضةند  ماوةيةدا  لةم  بكات.  ثَي  دةست  ئاسايى  سةربازَيكى 

عةلى  براكةى  لةطةأل  ساَلةدا  لةم  هةر  نووسى.  سةربازيى  ذيانى  بة  عةلى سةبارةت  براكةى  لةطةأل  ساَلةدا  لةم  هةر  نووسى.  سةربازيى  ذيانى  بة  سةبارةت 

ئةكبةر نؤِرينطةيةكى شةوانةِرؤذى كردةوة و هاوكارى ”كتاب هفتة“ و طؤظارى ئةكبةر نؤِرينطةيةكى شةوانةِرؤذى كردةوة و هاوكارى ”كتاب هفتة“ و طؤظارى 

مشكين  يا  خياو  ”ايلخضى،  ”مؤنؤطراف“ى  دواتردا  ساَلةكانى  لة  دةكرد.  مشكين ”ارش“ى  يا  خياو  ”ايلخضى،  ”مؤنؤطراف“ى  دواتردا  ساَلةكانى  لة  دةكرد.  ”ارش“ى 

شهر“ كؤمةَلةضيرؤكى ”عزاداران بيل“، شانؤنامةى ”ضوب بدستان ورزيل، بهترين شهر“ كؤمةَلةضيرؤكى ”عزاداران بيل“، شانؤنامةى ”ضوب بدستان ورزيل، بهترين 

شانؤنامةى  ثَينج  ”منقل“،  درَيذى  ضيرؤكى  هوا“،  ”اهل  مؤنؤطرافى  دنيا“  شانؤنامةى باباى  ثَينج  ”منقل“،  درَيذى  ضيرؤكى  هوا“،  ”اهل  مؤنؤطرافى  دنيا“  باباى 

شانؤنامةى  و  نشان“  و  نام  بى  ”واهمةهاى  كؤمةَلةضيرؤكى  شانؤنامةى “،  و  نشان“  و  نام  بى  ”واهمةهاى  كؤمةَلةضيرؤكى   ،“jÈöÊÖç⁄ :g¯œfi\jÈöÊÖç⁄ :g¯œfi\”

”اى بى كاله، اى با كاله“ى بآلوكردةوة.”اى بى كاله، اى با كاله“ى بآلوكردةوة.

ساعيدى ساَلى ساعيدى ساَلى ١٩٦٧١٩٦٧ لةطةل جةاللى ئال ئةحمةد، رةزا بةراهةنى و سيروسى  لةطةل جةاللى ئال ئةحمةد، رةزا بةراهةنى و سيروسى 

تاهباز بؤ البردنى سانسؤر لةسةر نووسةران و ضاثةمةنييةكان لةطةأل دةوَلةتى تاهباز بؤ البردنى سانسؤر لةسةر نووسةران و ضاثةمةنييةكان لةطةأل دةوَلةتى 

ئةنجومةنى  هةنطاوةدا  ئةم  بةدواى  و  ساَلةدا  لةم  هةر  كؤبوونةوة.  كاتة  ئةنجومةنى ئةو  هةنطاوةدا  ئةم  بةدواى  و  ساَلةدا  لةم  هةر  كؤبوونةوة.  كاتة  ئةو 

نووسةران دامةزرا.نووسةران دامةزرا.

”توث“،  رؤمانى  ”قراداغ“،  مؤنؤطرافى  لرز“،  و  ”ترس  ضيرؤكى  ”توث“، بآلوبوونةوةى  رؤمانى  ”قراداغ“،  مؤنؤطرافى  لرز“،  و  ”ترس  ضيرؤكى  بآلوبوونةوةى 

شانؤنامةى ”ثرواربندان“، ”جا نشين“، فيلمنامةى ”طاو“ لة ساآلنى شانؤنامةى ”ثرواربندان“، ”جا نشين“، فيلمنامةى ”طاو“ لة ساآلنى ١٩٧٤١٩٧٤تا تا ١٩٨٧١٩٨٧. . 

لة ساَلى لة ساَلى ١٩٧٤١٩٧٤دا بةهاوكارى نووسةرانى خاوةن ناوى ئةوكاتة، طؤظارى ”الفبا“ى دا بةهاوكارى نووسةرانى خاوةن ناوى ئةوكاتة، طؤظارى ”الفبا“ى 
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بآلوكردةوة. هةر لةم ساَلةدا و لة كاتى ئامادةكردنى مؤنؤطرافى شارؤضكة تازة بآلوكردةوة. هةر لةم ساَلةدا و لة كاتى ئامادةكردنى مؤنؤطرافى شارؤضكة تازة 

بوونيادكراوةكاندا لةاليةن ”ساواك“ةوة دةستطيركرا و بؤ زيندانى ”قزل قلعة“ و بوونيادكراوةكاندا لةاليةن ”ساواك“ةوة دةستطيركرا و بؤ زيندانى ”قزل قلعة“ و 

ثاشانيش ”اوين“ طوَيزرايةوة و يةك ساأل لة زيندانى تاكةكةسيدا ئةشكةنجة درا.ثاشانيش ”اوين“ طوَيزرايةوة و يةك ساأل لة زيندانى تاكةكةسيدا ئةشكةنجة درا.

”عافيتطاه“،  فيلمنامةى  طهوارة“،  و  ”طور  ضيرؤكى  زيندان  لة  ئازادبوونى  ”عافيتطاه“، ثاش  فيلمنامةى  طهوارة“،  و  ”طور  ضيرؤكى  زيندان  لة  ئازادبوونى  ثاش 

ئةنجوومةنى  بانطهَيشتى  بة  ئةنجوومةنى دا  بانطهَيشتى  بة  ١٩٧٨١٩٧٨دا  ساَلى  لة  و  نووسى  نان“ى  ”كالتة  ساَلى ضيرؤكى  لة  و  نووسى  نان“ى  ”كالتة  ضيرؤكى 

قةَلةمى ئةمريكا بةرةو ئةو وآلتة رؤيشت و وتارطةلى زؤرى لةوَيدا ثَيشكةشكرد. قةَلةمى ئةمريكا بةرةو ئةو وآلتة رؤيشت و وتارطةلى زؤرى لةوَيدا ثَيشكةشكرد. 

لة سةرةتاكانى زستاندا بؤ ئَيران طةِرايةوة. لة كؤتايى ساَلى لة سةرةتاكانى زستاندا بؤ ئَيران طةِرايةوة. لة كؤتايى ساَلى ١٩٨١١٩٨١دا بةرةو ثاريس دا بةرةو ثاريس 

بةِرَيكةوت و هةروةها لةم ساَلةدا لةطةأل خانمى ”بةدرى لةنكةرانى“ زةماوةندى بةِرَيكةوت و هةروةها لةم ساَلةدا لةطةأل خانمى ”بةدرى لةنكةرانى“ زةماوةندى 

بآلوكردنةوةى  بة  دةستيكرد  ثاريس  لة  بآلوكردنةوةى   بة  دةستيكرد  ثاريس  لة   ١٩٨٢١٩٨٢-١٩٨٥١٩٨٥ ساآلنى  لةنَيوان  ساآلنى كرد.  لةنَيوان  كرد. 

طؤظارى ”الفبا“ و ضةندين نمايشنامة و فيلمنامة و ضيرؤكى نووسى.طؤظارى ”الفبا“ و ضةندين نمايشنامة و فيلمنامة و ضيرؤكى نووسى.

غوالم حوسَين ساعيدى لة رؤذى غوالم حوسَين ساعيدى لة رؤذى ٢٣٢٣ى نؤظةمبةرى ى نؤظةمبةرى ١٩٨٥١٩٨٥دا لة ثاريس كؤضى دا لة ثاريس كؤضى 

دوايى كرد و لة طؤِرستانى ”ثرالشز“ و لة تةنيشت ”سادقى هيدايةت“ةوة ئارامى دوايى كرد و لة طؤِرستانى ”ثرالشز“ و لة تةنيشت ”سادقى هيدايةت“ةوة ئارامى 

طرت.طرت.

*مونوطراف: بريتيية لة لَيكؤَلينةوة، يان توَيذينةوةيةكى دوورودرَيذ سةبارةت *مونوطراف: بريتيية لة لَيكؤَلينةوة، يان توَيذينةوةيةكى دوورودرَيذ سةبارةت 

بة بابةتَيكى تايبةت و دياريكراو.بة بابةتَيكى تايبةت و دياريكراو.

سةرضاوةكان:سةرضاوةكان:

١-تازيةدارانى بةيةل، غوآلم حوسَين ساعَيدى، وةرطَيِرانى بةِرؤذ ئاكرةيى، دةزطاى ضاث و -تازيةدارانى بةيةل، غوآلم حوسَين ساعَيدى، وةرطَيِرانى بةِرؤذ ئاكرةيى، دةزطاى ضاث و 

بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاثى يةكةم، بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاثى يةكةم، ٢٠١٢٢٠١٢.

٢-طفت و طوى من با محمود دولت ابادى دربارة غالمحسين ساعدى، يوسف انصارى، سايت -طفت و طوى من با محمود دولت ابادى دربارة غالمحسين ساعدى، يوسف انصارى، سايت 

ثاراطراف.ثاراطراف.

٣-ساعدى يكى از سازندطان -ساعدى يكى از سازندطان ï]ï[ى روشنفكرى در ايران، نسيم خاكسار، طرد اورندة مقالة ى روشنفكرى در ايران، نسيم خاكسار، طرد اورندة مقالة 

مهساجعفرى، سايت طروة تئاتر انو.مهساجعفرى، سايت طروة تئاتر انو.

٤-عزاداران بيل، د. شهرزاد نورى صفا، مجلة رودكى، شمارة -عزاداران بيل، د. شهرزاد نورى صفا، مجلة رودكى، شمارة ١٧١٧- - ١٣٨٦١٣٨٦، ص، ص١٣١١٣١- - ١٣٩١٣٩. . 

٥-ان روستاى خميدة قامت با خورجين سنطينش، مجتبى صولت ثور، سايت راديو زمانة.-ان روستاى خميدة قامت با خورجين سنطينش، مجتبى صولت ثور، سايت راديو زمانة.

٦-ميان كنش ”-ميان كنش ”≥jà]Èà:Ê:ÿÈm≤jà]Èà:Ê:ÿÈm“ در نمايشنامةهاى ساعدى، رضا سرور، سايت “ در نمايشنامةهاى ساعدى، رضا سرور، سايت ٨٤٨٤ تئاتر. تئاتر.
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لةتيف هةَلمةتلةتيف هةَلمةتضؤن لةيال بةو ضاوة دةبينى كة خةَلكى كةى ثَيدةبينرَي

سةالم محةمةدسةالم محةمةدسَيبةرةكاني كةركووك

عةبدولموتةَليب عةبدوَلآلعةبدولموتةَليب عةبدوَلآللة كةنار با

ئيدريس عةليئيدريس عةليئةستَيرة وردةكان

زانا سامان زانا سامان شَيتبوونَيكي بةثةلة

ناَلة حةسةن ناَلة حةسةن من (دةقي تةمةن)

هةذار قانع هةذار قانع ثةيكةرَيكى بَي سوود

بذار حةكيمبذار حةكيمبمكةوة بة مرؤظ

محةمةد عةلي ياسينمحةمةد عةلي ياسينعةشقةلةرز

كارزان جةاللكارزان جةاللبؤني مةرط

بارانبارانئةو طريا...
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ل... ه... و... َي...ل... ه... و... َي...

لةوَي منالََيك كةوتة طِروطاَل... دةرطا داخراوةكان هةلَوةرين ضياكان لةوَي منالََيك كةوتة طِروطاَل... دةرطا داخراوةكان هةلَوةرين ضياكان 

هاتنة هةذين... دةرياكان دايان لة شةقةى باَل مندالَةكة ناونرا زةردةشتهاتنة هةذين... دةرياكان دايان لة شةقةى باَل مندالَةكة ناونرا زةردةشت

رةشةبا بة ثةنجة دريَذةكانى لةسةر لووتكةى ئةلبورز نووسي: زةردةشترةشةبا بة ثةنجة دريَذةكانى لةسةر لووتكةى ئةلبورز نووسي: زةردةشت

باران بة ددانة بريسكةدارةكانى لةسةر تاشةبةردةكان نووسي: زةردةشتباران بة ددانة بريسكةدارةكانى لةسةر تاشةبةردةكان نووسي: زةردةشت

قاميشةآلنى ثاينى ضةثي ئاواييةكة هاوارى كرد: زةردةشتقاميشةآلنى ثاينى ضةثي ئاواييةكة هاوارى كرد: زةردةشت

دةرياضةى قةزوين لةخةوهةلَساو قريشكانى: زةردةشت دةرياضةى قةزوين لةخةوهةلَساو قريشكانى: زةردةشت 

هةموو خةلَكةكة بينييان منالََيك بةرةو ئاسمان دةفِرَيهةموو خةلَكةكة بينييان منالََيك بةرةو ئاسمان دةفِرَي

ئةمة ض ثةرجوويةكة... منالََيك لةطةَل لةدايكبوونيدا جووتَي بالَى نوورى لَي ئةمة ض ثةرجوويةكة... منالََيك لةطةَل لةدايكبوونيدا جووتَي بالَى نوورى لَي 

بِروَي و بدات لةشةقةى باَلبِروَي و بدات لةشةقةى باَل

 لة دوورةوة دةنطَيك دةهات وةكو هةورة طرمة ضةخماخةى دةهاويشت و  لة دوورةوة دةنطَيك دةهات وةكو هةورة طرمة ضةخماخةى دةهاويشت و 

نةمامى ئاطرى لة زةويدا دةضاند هةموومان زانيمان دةنطى منالَةكةيةنةمامى ئاطرى لة زةويدا دةضاند هةموومان زانيمان دةنطى منالَةكةية

دةنطةكة دةيطوت من ميوانى ئاهورامزدامدةنطةكة دةيطوت من ميوانى ئاهورامزدام

ضاوةِروان بن كتيَبة ثيرؤزةكةى لَي وةردةطرمضاوةِروان بن كتيَبة ثيرؤزةكةى لَي وةردةطرم

لة ثِر دواى دةنطةكة... ئاطرَيك هةآليساو لة ثِر دواى دةنطةكة... ئاطرَيك هةآليساو 

رؤما بوو بة سووتووى جطةرة رؤما بوو بة سووتووى جطةرة 

ضؤن لةيال بةو ضاوة دةبينىضؤن لةيال بةو ضاوة دةبينى
كة خةَلكى كةى ثَيدةبينرَيكة خةَلكى كةى ثَيدةبينرَي

لةتيف هةَلمةتلةتيف هةَلمةت
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طِركان باخضةكانى كابولستانى خواردطِركان باخضةكانى كابولستانى خوارد

خؤر بوو بة دوو كةرتةوةوخؤر بوو بة دوو كةرتةوةو

ثارضةيةكى: طةردةلوولَيكثارضةيةكى: طةردةلوولَيك

بؤ خؤراواى بردوبؤ خؤراواى بردو

ثارضةكةى تريشيثارضةكةى تريشي

ورضَيك بؤ ِرؤذهةآلتي هةلَداورضَيك بؤ ِرؤذهةآلتي هةلَدا

ئةوةتا بةم بؤنةيةوةئةوةتا بةم بؤنةيةوة

باخضة هةلَواسراوةكانى بابيلباخضة هةلَواسراوةكانى بابيل

هةلَدةثةِرن وهةلَدةثةِرن و

دةرياضةى ورمَيدةرياضةى ورمَي

ثَيدةكةنَي وثَيدةكةنَي و

دةماوةند سةما دةكات ودةماوةند سةما دةكات و

ئاسمانى ميديائاسمانى ميديا

زةوى سيناهي باران دةكاتزةوى سيناهي باران دةكات

ئةمة شايلؤغانى سروشتةئةمة شايلؤغانى سروشتة

ثةيامبةرَيك هاتؤتة دونياوةثةيامبةرَيك هاتؤتة دونياوة

بةهةزار شابالَي نووربةهةزار شابالَي نوور

بة ئاسمانةكاندا دةفِرَي و دةفِرَي و دةفِرَيبة ئاسمانةكاندا دةفِرَي و دةفِرَي و دةفِرَي

هاوار دةكات:هاوار دةكات:

خودا و ئةهريمةن و مرؤظخودا و ئةهريمةن و مرؤظ

يةك كةسن...يةك كةسن...

طةردةلوول و طِركان و الفاو و برووسكة.. يةك هَيزن...طةردةلوول و طِركان و الفاو و برووسكة.. يةك هَيزن...

تاريكايي و رووناكايي يةك رةطةزنتاريكايي و رووناكايي يةك رةطةزن

مردن و ذيان جمكَيكي ناتةبانمردن و ذيان جمكَيكي ناتةبان

نةبةهار بوو نةهيض وةرزيَكى دىنةبةهار بوو نةهيض وةرزيَكى دى

نة سليَمانى بوو نة هيض شاريَكى ترنة سليَمانى بوو نة هيض شاريَكى تر

نةشةو بوو نة ِرؤذنةشةو بوو نة ِرؤذ

ثيرشاليار بة طؤضانةكةى زةردةشتثيرشاليار بة طؤضانةكةى زةردةشت

نةخشةكانى راو دةناونةخشةكانى راو دةناو

كشي لة ثادشاكان دةكردكشي لة ثادشاكان دةكرد

نةدةنطى كةس سةرنجى ِرادةكَيشاونةدةنطى كةس سةرنجى ِرادةكَيشاو
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نةتيرة بارانى ئةوبةر هةنطاوةكانىنةتيرة بارانى ئةوبةر هةنطاوةكانى

تَيكدةشكاندتَيكدةشكاند

رووةو ضيا دةم ئاوسى خةندةكةرووةو ضيا دةم ئاوسى خةندةكة

بوونى خؤى لة دةشتاييةكاندا دةضاندبوونى خؤى لة دةشتاييةكاندا دةضاند

بة طؤضانةكةىبة طؤضانةكةى

ئةو بة بادةى خؤشي بةدمةستبووئةو بة بادةى خؤشي بةدمةستبوو

ضونكة ئاهورامزدا مذدةى ثَيدابووضونكة ئاهورامزدا مذدةى ثَيدابوو

لة دوندى شنروَي رووناكايي خؤىلة دوندى شنروَي رووناكايي خؤى

بؤ بدركيَنَيبؤ بدركيَنَي

ئةو بة ثَيكى ئةو مذدةية مةست مةست ببووئةو بة ثَيكى ئةو مذدةية مةست مةست ببوو

تةنهاو تةنها دةنطى ئاهورامزداىتةنهاو تةنها دةنطى ئاهورامزداى

لة نيَوانى زةوى و ئاسماندالة نيَوانى زةوى و ئاسماندا

بةزمانى بَيدةنطى دةلستةوةبةزمانى بَيدةنطى دةلستةوة

ئةوةتا ثيرشاليار لة داميَنى ضيا ثيرؤزةكةدائةوةتا ثيرشاليار لة داميَنى ضيا ثيرؤزةكةدا

ثَيآلوةكانى بة ِرةشةبا دةبةخشَي وثَيآلوةكانى بة ِرةشةبا دةبةخشَي و

تؤزَي وةنةوزتؤزَي وةنةوز

لة مَيرطى رارايي وام دةكات ولة مَيرطى رارايي وام دةكات و

بة ضنط كةشكؤلَة نةبينراوةكةىبة ضنط كةشكؤلَة نةبينراوةكةى

ثِراوثِر دةكات لة:ثِراوثِر دةكات لة:

طذوطياي ئاسوودةيي وطذوطياي ئاسوودةيي و

ورشة ورشي ئارام وورشة ورشي ئارام و

تريفة تريفي ئةو هةيظانةىتريفة تريفي ئةو هةيظانةى

كة لة جوغزى كَيشمةكَيش رادةكةن وكة لة جوغزى كَيشمةكَيش رادةكةن و

لةناو لنطى دةريا و ئؤقؤنيانووسةكاندالةناو لنطى دةريا و ئؤقؤنيانووسةكاندا

ثالَدةكةون وثالَدةكةون و

خةونى مندالَيَتى خؤيانخةونى مندالَيَتى خؤيان

كاويَذ دةكةنةوة...كاويَذ دةكةنةوة...

ئةلف هَي واوئةلف هَي واو

هَي ها ميم واو... واوهَي ها ميم واو... واو

ئةو هةموو قوتابخانةكانى برك داوئةو هةموو قوتابخانةكانى برك داو

رووى لةو قوتابخانةية كردرووى لةو قوتابخانةية كرد
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كة ئاهورامزدا وانةى سيناهىكة ئاهورامزدا وانةى سيناهى

تيادا ثةخش دةكردتيادا ثةخش دةكرد

******

لة ريَطا تاشة بةردو كةظرة سامناكةكانلة ريَطا تاشة بةردو كةظرة سامناكةكان

باسي دلَِرةقى ئاهورامزداوباسي دلَِرةقى ئاهورامزداو

دةرياكانيش باسي بةزةيي و ميهرةبانى ودةرياكانيش باسي بةزةيي و ميهرةبانى و

طوَل و سةوزةطياكانيش باسي سؤزو عةشقيطوَل و سةوزةطياكانيش باسي سؤزو عةشقي

ئاهورامزدايانئاهورامزدايان

بة طوَيى يةكديدا دةضثاندبة طوَيى يةكديدا دةضثاند

لة ريَطاى ثيرشاليارى زةردةشتىلة ريَطاى ثيرشاليارى زةردةشتى

مندالَيَتى خؤى لة ئاطرطةيةكدامندالَيَتى خؤى لة ئاطرطةيةكدا

بةديي كردوبةديي كردو

وشةيةكى لة زاريدا ضاندوشةيةكى لة زاريدا ضاند

بةشارو كؤآلنةكانى هةرزةكارى خؤيدابةشارو كؤآلنةكانى هةرزةكارى خؤيدا

طةِراو تةرمة بؤنخؤشةكانى الواندةوةطةِراو تةرمة بؤنخؤشةكانى الواندةوة

لة ريَطا بةسةر زةلَمدا هةلَفِري ولة ريَطا بةسةر زةلَمدا هةلَفِري و

بةرز بؤوةو بةرز بؤووةبةرز بؤوةو بةرز بؤووة

لة ثِر سيناهييةكى مةزنلة ثِر سيناهييةكى مةزن

سيناهيةكي دِرندةسيناهيةكي دِرندة

وةك رق و كينةى خواوةك رق و كينةى خوا

سيناهييةكى ميهرةبانسيناهييةكى ميهرةبان

وةك بةزةيي خواوةك بةزةيي خوا

هةموو دةشت و كيَوةكانى خستة ذيَرهةموو دةشت و كيَوةكانى خستة ذيَر

شابالَة مروارى و زمرووتةكانى خؤىشابالَة مروارى و زمرووتةكانى خؤى

واو نوون بَي واو واوواو نوون بَي واو واو

ثيرشاليار لة رووناكييةكةدا بزر بووثيرشاليار لة رووناكييةكةدا بزر بوو

كة تةختة رةشةكةى خؤى لة ثؤلي طةردوونداكة تةختة رةشةكةى خؤى لة ثؤلي طةردووندا

هةلَواسي: شةوهةلَواسي: شةو

ثيرشاليار لة تووناوتوونى سيناهييةكةداوثيرشاليار لة تووناوتوونى سيناهييةكةداو

سيناهييةكةش لة ناو دلَى ثيرشاليارداسيناهييةكةش لة ناو دلَى ثيرشالياردا

بةديي دةكرابةديي دةكرا
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سيناهييةكة طؤضانةكةى ثيرشاليارىسيناهييةكة طؤضانةكةى ثيرشاليارى

بةدةستةوة بووبةدةستةوة بوو

ثيرشاليار سيناهييةكةى وةكو تاج لةسةر كردوثيرشاليار سيناهييةكةى وةكو تاج لةسةر كردو

لة دةرياكانى ئاسمانةوةلة دةرياكانى ئاسمانةوة

ثؤلة كضؤلَةى رووت رووتثؤلة كضؤلَةى رووت رووت

بةهةزاران شابالَي ئاقيق و زةبةرجةدةوةبةهةزاران شابالَي ئاقيق و زةبةرجةدةوة

هةلَفِرين وهةلَفِرين و

لة نيَوانى مةمكةكانيانةوةلة نيَوانى مةمكةكانيانةوة

رةوةكؤترى ئاطر هةلَدةقوآلورةوةكؤترى ئاطر هةلَدةقوآلو

هةر نَيرو ميَيةكانهةر نَيرو ميَيةكان

لةهةر دةشتاييةكى كاكى بةكاكيدالةهةر دةشتاييةكى كاكى بةكاكيدا

شةِرة دةنووكيان بكردايةشةِرة دةنووكيان بكرداية

دةشتاييةكة طردؤلَكةيةكى تيادا دةِرواودةشتاييةكة طردؤلَكةيةكى تيادا دةِرواو

كانييةكى تيادا دةثذا... سووركانييةكى تيادا دةثذا... سوور

سوور سوور سوور سوور سوورسوور سوور سوور سوور سوور

وةك خاتوو دؤعا...وةك خاتوو دؤعا...

-بؤ مالَى كَي دةطةِرَي ى ثيرشاليار-بؤ مالَى كَي دةطةِرَي ى ثيرشاليار

+بؤ مالَى كةسَيك ثِرة لة تورمةى ثةيامبةريَتى.. دلَى النةى نوورى خواية +بؤ مالَى كةسَيك ثِرة لة تورمةى ثةيامبةريَتى.. دلَى النةى نوورى خواية 

سةرىسةرى

حوجرةى كيمياطةريية.. دةستىحوجرةى كيمياطةريية.. دةستى

مالََيكة دةالقةو سةرةنيجةى طوَيسةبانةكانى هةزاران زمانن و بانطم مالََيكة دةالقةو سةرةنيجةى طوَيسةبانةكانى هةزاران زمانن و بانطم 

دةكةن...دةكةن...

مالَي سولَتان شَيخ دةهاك لة كويَيةمالَي سولَتان شَيخ دةهاك لة كويَية

مالَى(شاهةنشاى ثيران) شَيخ دةهاكمالَى(شاهةنشاى ثيران) شَيخ دةهاك

مالََيكة بةردةكانى لة ئةستَيرةى مةريخ و طةالويَذو كؤو تةرازووةمالََيكة بةردةكانى لة ئةستَيرةى مةريخ و طةالويَذو كؤو تةرازووة

بةفةرمانى تةنيا شَيرى خوابةفةرمانى تةنيا شَيرى خوا

عةلى شاى مةردانعةلى شاى مةردان

كةوتونةتة خوارةوةوكةوتونةتة خوارةوةو

بة زولفةقار تاشراون وبة زولفةقار تاشراون و

جنؤكة ثابةستةكانى ئيمامى عةلىجنؤكة ثابةستةكانى ئيمامى عةلى

كة رؤحى ئاهورامزداى طرتؤتة خؤىكة رؤحى ئاهورامزداى طرتؤتة خؤى
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ئةو مالَةيان بؤ سولَتان شَيخ دةهاكئةو مالَةيان بؤ سولَتان شَيخ دةهاك

دروستكردووةدروستكردووة

ثادشايانثادشايان

بةرثرسانبةرثرسان

وةزيرانوةزيران

ئةندامانى ثةرلةمانئةندامانى ثةرلةمان

زيَِرةنطةرانزيَِرةنطةران

حاجييانحاجييان

بازرطانانبازرطانان

تةنانةت طةوادةكان و قةحبةكانتةنانةت طةوادةكان و قةحبةكان

خانو لة زيَرو زيو دروستدةكةن...خانو لة زيَرو زيو دروستدةكةن...

خشتَيكى لة زيَرخشتَيكى لة زيَر

خشتَيكى لة زيوخشتَيكى لة زيو

زَي َي رَيزَي َي رَي

زَي َي واوزَي َي واو

زَي َي رَيزَي َي رَي

زَي َي واوزَي َي واو

خشتَيكى لةمةِر مةِرخشتَيكى لةمةِر مةِر

ئؤة ض مالَطةلَيكى تاريكنئؤة ض مالَطةلَيكى تاريكن

دةلََيي ناو ورطى ئةو حةزيايةندةلََيي ناو ورطى ئةو حةزيايةن

كةيوونس ثيَغةمبةرى لووشكرد...كةيوونس ثيَغةمبةرى لووشكرد...

مالَي شَيخ دةهاك لةبةردى نوورومالَي شَيخ دةهاك لةبةردى نوورو

بلؤكى سيناهى وبلؤكى سيناهى و

ثةنجةرةو دةرطاو نةردةوان و باكَيش و طولَزارى لةثةنجةرةو دةرطاو نةردةوان و باكَيش و طولَزارى لة

تريفةو ورينجةو بريسكةى رووناهىتريفةو ورينجةو بريسكةى رووناهى

دروستكراوةدروستكراوة

بة سيناهى خودايي فريشتةكانبة سيناهى خودايي فريشتةكان

ساثيتةيان بؤ بةستووةوساثيتةيان بؤ بةستووةو

فةرشي تةكَي و ذوورو هةيوان وفةرشي تةكَي و ذوورو هةيوان و

راِرةو و ديوةخان و قاوشةكانيراِرةو و ديوةخان و قاوشةكاني

لةثةِرى بالَي حؤرى و زةردةخةنةى ثةرى ولةثةِرى بالَي حؤرى و زةردةخةنةى ثةرى و
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بؤنى طوَل ضنراون...بؤنى طوَل ضنراون...

الى باكوورى دةرياى سةوزى نوورةالى باكوورى دةرياى سةوزى نوورة

الى باشوورى رووبارى سوورى وشةالى باشوورى رووبارى سوورى وشة

الى ضةثي دةرياضةى هَيدى بةزةييالى ضةثي دةرياضةى هَيدى بةزةيي

الى راستى تاظطةى تورمةى ئةفراندنالى راستى تاظطةى تورمةى ئةفراندن

طؤضانَيكم لةاليةن زةردةشتةوة بؤ هيَناوةطؤضانَيكم لةاليةن زةردةشتةوة بؤ هيَناوة

ئةم طؤضانة براى طؤضانةكةى حةزرةتى مؤسايةئةم طؤضانة براى طؤضانةكةى حةزرةتى مؤساية

بيدات لة كيَو دةبَي بة سةهؤلَبةندانبيدات لة كيَو دةبَي بة سةهؤلَبةندان

بيدات لة بيابان دةبَي بةدارستانبيدات لة بيابان دةبَي بةدارستان

دؤعاى بةسةر هةر كضَيكدا ثيا بخويَنَيدؤعاى بةسةر هةر كضَيكدا ثيا بخويَنَي

بةدلَي خؤى هاوسةرطيرى دةكاتبةدلَي خؤى هاوسةرطيرى دةكات

لة رووى هةر دكتاتؤريَكدا رايوةشيَنَيلة رووى هةر دكتاتؤريَكدا رايوةشيَنَي

دةبَي بة قوِر باقةدةبَي بة قوِر باقة

هةروةها ئةم طؤضانةهةروةها ئةم طؤضانة

ئاوى دةريا رادةطرَي وئاوى دةريا رادةطرَي و

وةكو دةستى حةزرةتى عيساوةكو دةستى حةزرةتى عيسا

خةون و خةياَل بةمردوو دةبةخشَيخةون و خةياَل بةمردوو دةبةخشَي

كاتى خؤى زةردةشت ئةم طؤضانةىكاتى خؤى زةردةشت ئةم طؤضانةى

لة داركاذيَكى باخضة هةلَواسراوةكانى بابيللة داركاذيَكى باخضة هةلَواسراوةكانى بابيل

دروستكردووةودروستكردووةو

لةكاتى داطيركردنى وآلتى ميديادالةكاتى داطيركردنى وآلتى ميديادا

سةلمانى فارسي لة موغَيكى ئاطرطريةكى كِريوةوسةلمانى فارسي لة موغَيكى ئاطرطريةكى كِريوةو

دواتر بةخشيويةتى بة ئيمامى عةلى ودواتر بةخشيويةتى بة ئيمامى عةلى و

ثِراو ثِرى كردووة لة عةشق و لةمةشقى خودايى و ثادشا زؤردارةكانى ثِراو ثِرى كردووة لة عةشق و لةمةشقى خودايى و ثادشا زؤردارةكانى 

ثَيديل و ملكةضكردووة...ثَيديل و ملكةضكردووة...

ئةم طؤضانة بة هيض كةسَيك نادرَيئةم طؤضانة بة هيض كةسَيك نادرَي

جطة لة سولَتان شَيخ دةهاكجطة لة سولَتان شَيخ دةهاك

وةكو لة شَيخ مةحموود كةسنةزانى باوكم بيستووةوةكو لة شَيخ مةحموود كةسنةزانى باوكم بيستووة

ئةويش لة شَيخ محمد كةسنةزانى باوكى بيستووةئةويش لة شَيخ محمد كةسنةزانى باوكى بيستووة

ئةويش لة شَيخ حةسةنى كةسنةزانى باوكى بيستووةوئةويش لة شَيخ حةسةنى كةسنةزانى باوكى بيستووةو

ئةويش لة شَيخ سماييلي وليانى باثيرة طةورةى خؤى بيستووةوئةويش لة شَيخ سماييلي وليانى باثيرة طةورةى خؤى بيستووةو
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باثيرة طةورةى ئةويش لةكَي و كَيى ترى بيستووةباثيرة طةورةى ئةويش لةكَي و كَيى ترى بيستووة

ئةم طؤضانة لة(لةوحة لمةحفووزدا) ويَنةى كَيشراوةوئةم طؤضانة لة(لةوحة لمةحفووزدا) ويَنةى كَيشراوةو

لة ذيَريدا نووسراوة:-لة ذيَريدا نووسراوة:-

طؤضانةكةى سولَتان شَيخ دةهاكطؤضانةكةى سولَتان شَيخ دةهاك

هةر كةسَي نوورى ئةم طؤضانة بخواتةوةهةر كةسَي نوورى ئةم طؤضانة بخواتةوة

دةتوانَي وةكو دةروَيشةكانى شَيخ حوسيَني هةزاركانىدةتوانَي وةكو دةروَيشةكانى شَيخ حوسيَني هةزاركانى

ورط و هةناوى خؤى بة شمشَير هةلَدِرَي وورط و هةناوى خؤى بة شمشَير هةلَدِرَي و

زةرط لة طؤثي خؤى رادات وزةرط لة طؤثي خؤى رادات و

دوو ضرا بةمسةرو بةو سةريدا هةلَبواسَي ودوو ضرا بةمسةرو بةو سةريدا هةلَبواسَي و

طولَؤلَة ئاطر وةكو ثرتةقاَل بخوات وطولَؤلَة ئاطر وةكو ثرتةقاَل بخوات و

لة ناو ئاطردا هةى ئةآل بكات ولة ناو ئاطردا هةى ئةآل بكات و

بلََيسةكان دةبن بة سةوزةطياوبلََيسةكان دةبن بة سةوزةطياو

ثزيسكة بةردةكان دةبن بة هةور و باران و ثةثوولةوثزيسكة بةردةكان دةبن بة هةور و باران و ثةثوولةو

دووكةلَةكان دةبن بة ئاونط ودووكةلَةكان دةبن بة ئاونط و

عةترو طوآلو و عارةقى رازيانةو نةعناو مَيخةكعةترو طوآلو و عارةقى رازيانةو نةعناو مَيخةك

ئةوةتا ثيرشاليار و سولَتان دةهاكئةوةتا ثيرشاليار و سولَتان دةهاك

لة ثاينى ضةثى(ثةرديوةر)ةوةلة ثاينى ضةثى(ثةرديوةر)ةوة

بانطى هةورة سيناهييةكة دةكةنبانطى هةورة سيناهييةكة دةكةن

هةور هةلَيان دةطرَي وهةور هةلَيان دةطرَي و

بةرز دةبنةوةو هةر بةرز دةبنةوةبةرز دةبنةوةو هةر بةرز دةبنةوة

لةو شويَنةدا كة تاقة سوارة مةزنة ئارييةكةىلةو شويَنةدا كة تاقة سوارة مةزنة ئارييةكةى

دوورطةى عارةبيدوورطةى عارةبي

مانطى كرد بة دووكوتةوةمانطى كرد بة دووكوتةوة

لة ناو خةرمانةى بازنة بازنةى سيناهي ئاهورامزدادالة ناو خةرمانةى بازنة بازنةى سيناهي ئاهورامزدادا

سولَتان دةهاك طؤضانة ثيرؤزمةندةكةسولَتان دةهاك طؤضانة ثيرؤزمةندةكة

لة ثيرشاليار وةردةطرَيلة ثيرشاليار وةردةطرَي

ئةوةتا دارستانةكان بةو بؤنةيةوةئةوةتا دارستانةكان بةو بؤنةيةوة

سةوزتر بوونسةوزتر بوون

درةختةكان بةو بؤنةيةوةدرةختةكان بةو بؤنةيةوة

ضِرتر بوونضِرتر بوون

سؤالوةكان بةو بؤنةيةوةسؤالوةكان بةو بؤنةيةوة
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بة طوذمتر بوونبة طوذمتر بوون

ئةوةتا بةو بوونةيةوةئةوةتا بةو بوونةيةوة

ذنة نةزؤكةكان سكيان ثِر بووذنة نةزؤكةكان سكيان ثِر بوو

منالَة نابيناكان ضاويان رووناكى تَيزامنالَة نابيناكان ضاويان رووناكى تَيزا

بالَندةكان هيَلكةى زياتر دةكةن وبالَندةكان هيَلكةى زياتر دةكةن و

ثيرةذنةكان خورى زياتر دةِرَيسنثيرةذنةكان خورى زياتر دةِرَيسن

ئةوةتا شةو و رؤذ تَيكةآلو دةبن وئةوةتا شةو و رؤذ تَيكةآلو دةبن و

خوداو مرؤظ دةبن بة سيناهى يةكى بةرجةستةخوداو مرؤظ دةبن بة سيناهى يةكى بةرجةستة

نة رؤذة رؤذبَي ونة رؤذة رؤذبَي و

نةشةوة شةو بَينةشةوة شةو بَي

هةموو شتَيك بة بؤنةى لة دايكبوونى ثيَغةمبةريَكةوةهةموو شتَيك بة بؤنةى لة دايكبوونى ثيَغةمبةريَكةوة

كة دةبينرَي و نابينرَيكة دةبينرَي و نابينرَي

سةما طرتوويةتىسةما طرتوويةتى

هةموو شتَيك مل كةض دةكات بؤ خواهةموو شتَيك مل كةض دةكات بؤ خوا

بة بؤنةى هاتنى خواوة بؤ زةوى وبة بؤنةى هاتنى خواوة بؤ زةوى و

ضوونى مرؤظ بؤ ئاسمانضوونى مرؤظ بؤ ئاسمان

اللة... اللةاللة... اللة

هةر تؤى ئةآلهةر تؤى ئةآل

تؤ هةرمنىتؤ هةرمنى

من هةر تؤممن هةر تؤم

هةر تؤ هةيت وهةر تؤ هةيت و

هةر من هةمهةر من هةم

كة تؤ هةيكة تؤ هةي

منيش هةممنيش هةم

كةمن هةمكةمن هةم

تؤش هةر هةىتؤش هةر هةى

يةكَيكمانيةكَيكمان

بةلَطةيةبةلَطةية

بؤ بوونى هةردوكمانبؤ بوونى هةردوكمان

******

هةى ئةآلهةى ئةآل
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هةم منهةم من

هةم منهةم من

هةى ئةآلهةى ئةآل

ئةآل منئةآل من

ئةآل تؤئةآل تؤ

من منمن من

تؤ تؤتؤ تؤ

يةكَيكمانيةكَيكمان

بووينةتة طةواهيبووينةتة طةواهي

بؤ بوونى هةردوكمانبؤ بوونى هةردوكمان

هةردوكمانهةردوكمان

بووينةتة يةكَيكمانبووينةتة يةكَيكمان

******

وا لةسةر شابالَي سيمرخي سيناهيوا لةسةر شابالَي سيمرخي سيناهي

سولَتان دةهاك وسولَتان دةهاك و

ثيرشاليارى زةردةشتىثيرشاليارى زةردةشتى

لة كةذاوةيةكى بةزيَِر ضنراوى بازنةييدالة كةذاوةيةكى بةزيَِر ضنراوى بازنةييدا

لةسةر ثشتى حةوت ثةرى شاباَل ياقووتلةسةر ثشتى حةوت ثةرى شاباَل ياقووت

بةحةوت ئاآلى رةنطالَةوةبةحةوت ئاآلى رةنطالَةوة

لة قةراغى ئةوبةرى زةلَمدا دابةزينلة قةراغى ئةوبةرى زةلَمدا دابةزين

ئةوةتا بة حةوت بالَى ورشةدارةوةئةوةتا بة حةوت بالَى ورشةدارةوة

بةرةو ئاسمان بلَند بوونةوةوبةرةو ئاسمان بلَند بوونةوةو

سولَتان دةهاك حةوت جار لة ناوةِراستى زةلَمداسولَتان دةهاك حةوت جار لة ناوةِراستى زةلَمدا

قووت دةخوات وقووت دةخوات و

ثيرشاليارى زةردةشتى حةوت وشةثيرشاليارى زةردةشتى حةوت وشة

لةضةرمى كةلَةكيَوييةكدالةضةرمى كةلَةكيَوييةكدا

بة سولَتان دةهاك دةبةخشَي وبة سولَتان دةهاك دةبةخشَي و

خؤى هةلَدةداتة ناوجةرطةى زةلَمةوةوخؤى هةلَدةداتة ناوجةرطةى زةلَمةوةو

رووناكاييةك لةسةرانسةرى زةلَم هةلَقوآلوةرووناكاييةك لةسةرانسةرى زةلَم هةلَقوآلوة

رووناكييةكة طةيشتة رؤذهةآلت ورووناكييةكة طةيشتة رؤذهةآلت و

رؤذئاوارؤذئاوا
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ثيرشاليار لةناو قولَثي رووناكييةكةوةثيرشاليار لةناو قولَثي رووناكييةكةوة

بةرزبؤوةو بةرزبؤوةبةرزبؤوةو بةرزبؤوة

ئيتر شوَين و هةتةِرى سِرايةوةئيتر شوَين و هةتةِرى سِرايةوة

كةس تةنانةت سولَتان شَيخ دةهاكيش نةيزانىكةس تةنانةت سولَتان شَيخ دةهاكيش نةيزانى

ئايا بةرةو مانط هةلَفِرىئايا بةرةو مانط هةلَفِرى

ياخود بؤ ناو شةثؤلةكانى زةلَم طةِرايةوة...ياخود بؤ ناو شةثؤلةكانى زةلَم طةِرايةوة...

ئتر سولَتان دةهاك هةستى بةحةوت فريشتةكة كردئتر سولَتان دةهاك هةستى بةحةوت فريشتةكة كرد

لة شيَوةى ماسي دا لة طةرووى ئاوةكةوة دةرثةِرين ولة شيَوةى ماسي دا لة طةرووى ئاوةكةوة دةرثةِرين و

هاتن سنطيان هةلَدِرى و حةوت وشةكةىهاتن سنطيان هةلَدِرى و حةوت وشةكةى

ثيرشاليارى زةردةشتييان بةنةشتةرى نوورثيرشاليارى زةردةشتييان بةنةشتةرى نوور

لةسةر دلَي هةلَكؤلَى ولةسةر دلَي هةلَكؤلَى و

بة دةزووى نووربة دةزووى نوور

سنطيان طؤشتةوزوون كردةوةوسنطيان طؤشتةوزوون كردةوةو

طةِرانةوة بؤ ناو قووآليي ئاوةكة...طةِرانةوة بؤ ناو قووآليي ئاوةكة...

ئةوةتا ئةمة جيهانَيكى نوَي وئةوةتا ئةمة جيهانَيكى نوَي و

ضركةيةكى نويَيةضركةيةكى نويَية

ض رؤذيَكى ميهرةبانةض رؤذيَكى ميهرةبانة

هةور بؤتة ضةرداخي درةختةكان وهةور بؤتة ضةرداخي درةختةكان و

مناآلن لة راِرةوى كؤآلنةكاندامناآلن لة راِرةوى كؤآلنةكاندا

ضاوةِروانى شتَيكى نادياردةكةنضاوةِروانى شتَيكى نادياردةكةن

دةشَي خةون بةهاتنىدةشَي خةون بةهاتنى

سولَتان دةهاكةوة ببينن...سولَتان دةهاكةوة ببينن...

لةشةوى نةورؤزدالةشةوى نةورؤزدا

مانطَيكى ثةمةيي ومانطَيكى ثةمةيي و

هةطبةبةيةك ئةستَيرةى سةوزوهةطبةبةيةك ئةستَيرةى سةوزو

قةرتالَةيةك بالَندةى رةنطاو رةنط وقةرتالَةيةك بالَندةى رةنطاو رةنط و

سةبةتةيةك تؤثي ثَي وسةبةتةيةك تؤثي ثَي و

مستَيك قةلَةم بؤياغيانمستَيك قةلَةم بؤياغيان

لة شاريَكى دوورةوة بؤ بيَنَيلة شاريَكى دوورةوة بؤ بيَنَي

ئةوةتا سولَتان دةهاك بة طؤضانة ثيرؤزةكةىئةوةتا سولَتان دةهاك بة طؤضانة ثيرؤزةكةى

تاويَرى تاريكايي شةق و ثةق دةكات وتاويَرى تاريكايي شةق و ثةق دةكات و
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سةوزةطياى رووناهى تيادا دةضيَنَيسةوزةطياى رووناهى تيادا دةضيَنَي

سولَتان دةهاك كة حةوت حؤرى بالَدارسولَتان دةهاك كة حةوت حؤرى بالَدار

هةميشة سيَبةرى بةليسكى خةندةهةميشة سيَبةرى بةليسكى خةندة

بؤ دةضننبؤ دةضنن

لة ئاهورامزدا دةثاِريَتةوةلة ئاهورامزدا دةثاِريَتةوة

 لة نيَوانى زةوى و ئاسماندا لة نيَوانى زةوى و ئاسماندا

بؤ هاتوضؤ دورستبكاتبؤ هاتوضؤ دورستبكات

ثةيذةيةكثةيذةيةك

بؤ ئةوةى مناآلن بة ئاسانىبؤ ئةوةى مناآلن بة ئاسانى

لة باخضةو مَيرطةكانىلة باخضةو مَيرطةكانى

مانط و كؤو تةرازوو كاكَيشان و مةريخدامانط و كؤو تةرازوو كاكَيشان و مةريخدا

يارى تؤثي ثَي ويارى تؤثي ثَي و

مووشَين بكةن ومووشَين بكةن و

عاشقةكانيش بةساناييعاشقةكانيش بةسانايي

نةزرى دلَي خؤيان لةسةر بانَيذةى- لةيل و مةجنوون- دانةزرى دلَي خؤيان لةسةر بانَيذةى- لةيل و مةجنوون- دا

دابنَين ودابنَين و

لةطةَل هةردووكياندا بؤ يادطارلةطةَل هةردووكياندا بؤ يادطار

ويَنةى جؤر بةجؤر بطرن...ويَنةى جؤر بةجؤر بطرن...

ضةند خؤشة ثةيذةيةكضةند خؤشة ثةيذةيةك

لة نيَوانى زةوى و ئاسماندا هةبَي ولة نيَوانى زةوى و ئاسماندا هةبَي و

ثةرييةكان بَين لة رووبارى سيروان وثةرييةكان بَين لة رووبارى سيروان و

دةرياضةيةى دووكان و دةربةنديخانةدادةرياضةيةى دووكان و دةربةنديخانةدا

بةتؤِرى ثرضيانبةتؤِرى ثرضيان

ماسي بطرن وماسي بطرن و

بيبةنةوة بؤ منالَةكانيان لة ئاسمان...بيبةنةوة بؤ منالَةكانيان لة ئاسمان...

شاعيرةكانيش بؤ ناو ئةستَيرةكانشاعيرةكانيش بؤ ناو ئةستَيرةكان

هةلَفِرن وهةلَفِرن و

لة درزة نهيَنييةكانةوةلة درزة نهيَنييةكانةوة

لةطةَل ئةو حؤرييانةدا ضاوبِركَي بكةنلةطةَل ئةو حؤرييانةدا ضاوبِركَي بكةن

كة بةبَي ثةِروباَلكة بةبَي ثةِروباَل

لةدةرياكانى مشتةرى و زوهرةدالةدةرياكانى مشتةرى و زوهرةدا
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مةلة دةكةن ومةلة دةكةن و

لةبةر خؤرةتاوى ئؤرانيؤسدالةبةر خؤرةتاوى ئؤرانيؤسدا

طولؤلَةى قذيان وشكدةكةنةوة...طولؤلَةى قذيان وشكدةكةنةوة...

ئةوةتا سولَتان شَيخ دةهاكئةوةتا سولَتان شَيخ دةهاك

بةرةو ئَيرة دَيبةرةو ئَيرة دَي

ئةوةتا ئةوةتائةوةتا ئةوةتا

سةرنجى بةرزايي ئاسمان دةداتسةرنجى بةرزايي ئاسمان دةدات

من دةلََيممن دةلََيم

ئَيستا نا تاويَكى دىئَيستا نا تاويَكى دى

لَيرة نا لةوَي... لةوَى نا لَيرةلَيرة نا لةوَي... لةوَى نا لَيرة

طؤضانة ثيرؤزةكةىطؤضانة ثيرؤزةكةى

لة نيَوان ئاسمان و زةويدالة نيَوان ئاسمان و زةويدا

بؤ هاتوضؤى خواو مرؤظبؤ هاتوضؤى خواو مرؤظ

دةكاتدةكات

بة ثةيذةيةك...بة ثةيذةيةك...
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سةرنجسةرنج: ئةم شيعرة لة مانطةشةوَيكي حوزةيراني : ئةم شيعرة لة مانطةشةوَيكي حوزةيراني ١٩٨١١٩٨١دا لة زينؤي سووري دا لة زينؤي سووري 

و  بووم  نووسينةوةي  خةريكي  شةو  درَيذايي  بة  نووسراوة.  ناوزةنط  و خِري  بووم  نووسينةوةي  خةريكي  شةو  درَيذايي  بة  نووسراوة.  ناوزةنط  خِري 

ناخةوة  لة  خؤميش  طونجابووم،  دةوروبةرمدا  سروشتةكةي  لةطةَل  ناخةوة بةجؤرَيك  لة  خؤميش  طونجابووم،  دةوروبةرمدا  سروشتةكةي  لةطةَل  بةجؤرَيك 

لة  لة دا  ١٩٨١١٩٨١دا  ساَلي  لة  هةر  شيعرةكة  جوانة.  سروشتة  لةو  ثارضةيةك  ساَلي ببوومة  لة  هةر  شيعرةكة  جوانة.  سروشتة  لةو  ثارضةيةك  ببوومة 

ضاثكرا،  لَي  كةمي  ذمارةيةكي  ضةند  بةآلم  بآلوكراوةتةوة،  شاخ  لة  ضاثكرا، ناميلكةيةكدا  لَي  كةمي  ذمارةيةكي  ضةند  بةآلم  بآلوكراوةتةوة،  شاخ  لة  ناميلكةيةكدا 

بؤية بة فراواني نةكةوتة دةستي خوَينةران. ثاش هةوَلَيكي زؤر كة ضةند ساَلَيكي بؤية بة فراواني نةكةوتة دةستي خوَينةران. ثاش هةوَلَيكي زؤر كة ضةند ساَلَيكي 

خةياند بةهؤي براياني بةِرَيز كاك سةباح رةنجدةر و كاك نةوزاد عةلي ئةحمةد خةياند بةهؤي براياني بةِرَيز كاك سةباح رةنجدةر و كاك نةوزاد عةلي ئةحمةد 

ناميلكةكةم دؤزييةوة و ئةمةيش يةكةم جارة دواي تَيثةِربووني سي و دوو ساَل ناميلكةكةم دؤزييةوة و ئةمةيش يةكةم جارة دواي تَيثةِربووني سي و دوو ساَل 

بةسةر نووسينيدا بة بَي هيض دةستكارييةك وةكو خؤي بآلوبكرَيتةوة.بةسةر نووسينيدا بة بَي هيض دةستكارييةك وةكو خؤي بآلوبكرَيتةوة.

ئيمشةو بَيداريم كيَويَكة طورط طةمارؤي داوةئيمشةو بَيداريم كيَويَكة طورط طةمارؤي داوة

جؤطةلةي شةوق و ئاوي تريفةي مانطي طةالويَذجؤطةلةي شةوق و ئاوي تريفةي مانطي طةالويَذ

تك تك ئةِرذيَنة سةر شووشةي سثي بيرةوةريم وتك تك ئةِرذيَنة سةر شووشةي سثي بيرةوةريم و

هَيجطار لةسةرخؤهَيجطار لةسةرخؤ

ذيلةمؤي تينووي برينةكانم باوةشَين ئةكةنذيلةمؤي تينووي برينةكانم باوةشَين ئةكةن

رؤحم وةك رةطي ثيرةداريَكي تازةهةلَكةنراورؤحم وةك رةطي ثيرةداريَكي تازةهةلَكةنراو

بؤتة هاوار و قرضة قرضةكةيبؤتة هاوار و قرضة قرضةكةي

لة ناو ئةشكةوتي تاريك و دوورا دةنط ئةداتةوةلة ناو ئةشكةوتي تاريك و دوورا دةنط ئةداتةوة

ئةو ئةستَيرةيةي بة ئاسمانةوة بةرةو خوار ئةكشَيئةو ئةستَيرةيةي بة ئاسمانةوة بةرةو خوار ئةكشَي

سَيبةرةكاني كةركووكسَيبةرةكاني كةركووك

سةالم محةمةدسةالم محةمةد
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لة طةَل تارمايي هةوري لةرزؤكالة طةَل تارمايي هةوري لةرزؤكا

ضاوشاركَي ئةكا وضاوشاركَي ئةكا و

رةشمالَي تيشكة سيَبةردارةكةيرةشمالَي تيشكة سيَبةردارةكةي

جار جار ئةبيَتة طؤمي تريفة وجار جار ئةبيَتة طؤمي تريفة و

هةندَي جاريش وةك دايكَيكي بة سؤزهةندَي جاريش وةك دايكَيكي بة سؤز

بة ثةنجةي نةرمي بة ثةنجةي نةرمي 

سةروثةرضةميسةروثةرضةمي

درةختي طوندة راطويَزراوةكان ئةهيَنَي و ئةبادرةختي طوندة راطويَزراوةكان ئةهيَنَي و ئةبا

زؤر لة خوارةوة بناري تاريكزؤر لة خوارةوة بناري تاريك

طوَيي هةلَخستووة بؤ هاذةي ضةم و نالَةي رةشةبا وطوَيي هةلَخستووة بؤ هاذةي ضةم و نالَةي رةشةبا و

زيقة و واق واقي تاق تاق كةرةي شةوزيقة و واق واقي تاق تاق كةرةي شةو

بَيدةنطي دؤَل و هةلَمي هةناسةي شاخي ضاوةِرَيبَيدةنطي دؤَل و هةلَمي هةناسةي شاخي ضاوةِرَي

وةك كآلوِرؤذنةيوةك كآلوِرؤذنةي

ذيَر لق و ثؤثي دةمةوعةسرانيذيَر لق و ثؤثي دةمةوعةسراني

رؤذاني ماض و دلَداري و ئةوينرؤذاني ماض و دلَداري و ئةوين

لة سةر ئاويَنةيلة سةر ئاويَنةي

سةرنجي مةنط و بيركردنةوةماسةرنجي مةنط و بيركردنةوةما

ئةدرةوشيَتةوةئةدرةوشيَتةوة

منيش هةست ئةكةم هةموو لووتكةيةكمنيش هةست ئةكةم هةموو لووتكةيةك

شاثةريةكي بةسةرةوةية وشاثةريةكي بةسةرةوةية و

لة سةر ئاوازي مةرط و طيان كَيشانلة سةر ئاوازي مةرط و طيان كَيشان

سةما ئةكات و سةما ئةكات و 

بةذني زِراظي تؤم نيشان ئةداتبةذني زِراظي تؤم نيشان ئةدات

ئاي ضةندة جوانيئاي ضةندة جواني

ئةي دةزطيرانيئةي دةزطيراني

تةمةني وَيَل و شةواني مةستيمتةمةني وَيَل و شةواني مةستيم

بيرت ئةكةم و نامةوَي هةرطيز بيَمةوة بؤ التبيرت ئةكةم و نامةوَي هةرطيز بيَمةوة بؤ الت

ئةم سةرة طَيذةم هةلَئةطرم ئةِرؤمئةم سةرة طَيذةم هةلَئةطرم ئةِرؤم

وآلتة و وآلتوآلتة و وآلت

ئةمِرؤ دلَةكةم بيابانَيكةئةمِرؤ دلَةكةم بيابانَيكة

تةنيا بة ئاوي كانياوي كوَيستان ئةبوذيَتةوةتةنيا بة ئاوي كانياوي كوَيستان ئةبوذيَتةوة
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سبةينَي لة سةر شؤستة و شةقامي شاريَكي دووراسبةينَي لة سةر شؤستة و شةقامي شاريَكي دوورا

وةكو ثاشايةك بَي يار و هاوِرَيوةكو ثاشايةك بَي يار و هاوِرَي

بَي خاك و وآلتبَي خاك و وآلت

سةر ئةنيَمة سةر ثةرداخي ئاَل و سةر ئةنيَمة سةر ثةرداخي ئاَل و 

شيعري تةنيايي و لةدايكبووني بؤ ئةخويَنمةوةشيعري تةنيايي و لةدايكبووني بؤ ئةخويَنمةوة

نيوةشةويش هاتنيوةشةويش هات

ئةخزيَمة نويَني طةرم و تامةزرؤي ئةخزيَمة نويَني طةرم و تامةزرؤي 

سؤزانيةكي دةربةدةرةوةسؤزانيةكي دةربةدةرةوة

ئةو لةشي ماندووي دائةثؤشَيت و خةو بة رؤذاني :ئةو لةشي ماندووي دائةثؤشَيت و خةو بة رؤذاني :

(خاويَنيي طيان، كاتي مندالَي، سةردةمي كؤني يةكةم دلَداري، (خاويَنيي طيان، كاتي مندالَي، سةردةمي كؤني يةكةم دلَداري، 

شةوي سووتاني ثةردةي كضيَني و خواوة ئةبينَي)شةوي سووتاني ثةردةي كضيَني و خواوة ئةبينَي)

منيش بة ئاستةممنيش بة ئاستةم

طولَة ماضَيكي سةرخؤش و ريَبوارطولَة ماضَيكي سةرخؤش و ريَبوار

لة ناوضةواني تؤمار ئةكةم و دةمةوبةيانيلة ناوضةواني تؤمار ئةكةم و دةمةوبةياني

كة هَيشتا نوقمي خةوي شيرينةكة هَيشتا نوقمي خةوي شيرينة

بَي مالَئاوايي دوور ئةكةومةوةبَي مالَئاوايي دوور ئةكةومةوة

مني بَي يار و بَي هاوِرَي و وآلتمني بَي يار و بَي هاوِرَي و وآلت

سةري خةوالَووم هةلَئةطرم ئةِرؤم وآلتة و وآلتسةري خةوالَووم هةلَئةطرم ئةِرؤم وآلتة و وآلت

ئةزانم هةرطيز خؤشةويستي تؤم بير ناضيَتةوةئةزانم هةرطيز خؤشةويستي تؤم بير ناضيَتةوة

بةآلم دلَنيام نايةمةوة التبةآلم دلَنيام نايةمةوة الت

ئةي دةزطيراني تةمةني وَيَل و شةواني مةستيمئةي دةزطيراني تةمةني وَيَل و شةواني مةستيم

ضةندةي دوور بة دوور بؤت ئةتليَمةوةضةندةي دوور بة دوور بؤت ئةتليَمةوة

ئةوةندة و زياترئةوةندة و زياتر

لة نزيكةوة لَيت بَيزار ئةبملة نزيكةوة لَيت بَيزار ئةبم

سبةينَي كة خَيَل ئةطةِريَنةوةسبةينَي كة خَيَل ئةطةِريَنةوة

سبةينَي كاتَي:سبةينَي كاتَي:

زةردةخةنةي شاخ،زةردةخةنةي شاخ،

فرمَيسكي شار و ديَهاتي خةمبار تَيكةآلو ئةبنفرمَيسكي شار و ديَهاتي خةمبار تَيكةآلو ئةبن

ضي خونضةي سيس و زةردهةلَطةِراويضي خونضةي سيس و زةردهةلَطةِراوي

خؤشةويستاني لَيك دابِراوة، ئةطةشيَنةوةخؤشةويستاني لَيك دابِراوة، ئةطةشيَنةوة

سبةينَي كؤضي خَيَل بةرةو خوارةسبةينَي كؤضي خَيَل بةرةو خوارة
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كؤضي دلَيشم ريَطاي ذوور ئةطرَيتكؤضي دلَيشم ريَطاي ذوور ئةطرَيت

******

ئةطةر بؤ دة ساَل داطيرت كردمئةطةر بؤ دة ساَل داطيرت كردم

ئةو ثاشاية نيم ترس دايطرَي و ئةو ثاشاية نيم ترس دايطرَي و 

بةيداخي سثي بةرز كاتةوةبةيداخي سثي بةرز كاتةوة

شؤِرةسواريش نيمشؤِرةسواريش نيم

حيلةي ئةسثةكةم وةك هةوري بةهارحيلةي ئةسثةكةم وةك هةوري بةهار

دةنطت رامالََي ودةنطت رامالََي و

بة رم و شمشَير بيَمة ثَيشةوةبة رم و شمشَير بيَمة ثَيشةوة

من ضةندةي رقم لَيت ئةبيَتةوةمن ضةندةي رقم لَيت ئةبيَتةوة

ئةوةندة و زياترئةوةندة و زياتر

ئةوينت رةطيئةوينت رةطي

لة ناو خويَناوي طيانما ضةقيوةلة ناو خويَناوي طيانما ضةقيوة

******

وا تريفةي مانط زةردةكاتةوة و وا تريفةي مانط زةردةكاتةوة و 

روو لة ئاوا بوونروو لة ئاوا بوون

هاوار و هاذةيهاوار و هاذةي

ثَيدةشت و ضيا و دؤلَي تاريكيثَيدةشت و ضيا و دؤلَي تاريكي

وآلتي بةفر و خوَين و زرياني داوة بة شاناوآلتي بةفر و خوَين و زرياني داوة بة شانا

منيش بَيداريم كيَويَكة طورط طةمارؤي داوةمنيش بَيداريم كيَويَكة طورط طةمارؤي داوة

تك تك باراني سةرنجةكانمتك تك باراني سةرنجةكانم

بة ناخي ئاسؤي شين هةلَطةِراوابة ناخي ئاسؤي شين هةلَطةِراوا

شؤِربوونةتةوة و شؤِربوونةتةوة و 

ضاوي ئاراميان بِريوةتة خؤرضاوي ئاراميان بِريوةتة خؤر

كة ثاش ضةند ساتَيكة ثاش ضةند ساتَي

لة نيَوان سنط و مةمكؤلَةي قوتيلة نيَوان سنط و مةمكؤلَةي قوتي

دوو لووتكةي بةرزادوو لووتكةي بةرزا

ضاوي هةلَديَنَي وضاوي هةلَديَنَي و

تيشكي زيَِرينيتيشكي زيَِريني

لة سةر روومةتي طةآلي ضنار ولة سةر روومةتي طةآلي ضنار و

باآلي ضةماوةيباآلي ضةماوةي



٧٢

ەق
د

ەق
د

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

ثةلَةطةنمي ذيَر شنةي طزنط وثةلَةطةنمي ذيَر شنةي طزنط و

زةردة ماسي نيَو رووباري سارد و زةردة ماسي نيَو رووباري سارد و 

ثيرة دارطويَزا رةنطةداتةوةثيرة دارطويَزا رةنطةداتةوة

ئاي ضةندة جوانيئاي ضةندة جواني

ئةي دةزطيراني ثةنا ديوار و ئةي دةزطيراني ثةنا ديوار و 

سيَبةرةكاني شاري كةركووكمسيَبةرةكاني شاري كةركووكم

ئَيستاش هةر تؤزَي ضاو بنووقيَنمئَيستاش هةر تؤزَي ضاو بنووقيَنم

بؤني هةناسةتبؤني هةناسةت

ضةشني بةرامةي خؤلَي ثاش بارانضةشني بةرامةي خؤلَي ثاش باران

ناخم ثِر ئةكات لة طوَل و ئاطرناخم ثِر ئةكات لة طوَل و ئاطر

ئةبينم هةردوو باسكي نةرمي خانمَيكي جوانئةبينم هةردوو باسكي نةرمي خانمَيكي جوان

بة سةرة ثةنجة بانطم ئةكةن وبة سةرة ثةنجة بانطم ئةكةن و

بة ضاويش باسي بة ضاويش باسي 

كوِرة شوانَيكم بؤ ئةطَيِرنةوةكوِرة شوانَيكم بؤ ئةطَيِرنةوة

حةزي لة كضي ئاغا كردبووحةزي لة كضي ئاغا كردبوو

ئاغا كة زاني شاربةدةري كردئاغا كة زاني شاربةدةري كرد

جاِري دا ئةطةر بطةِريَتةوةجاِري دا ئةطةر بطةِريَتةوة

هةر بة زيندووييهةر بة زيندوويي

بيكاتة خشتي ديواريَكي نوَيبيكاتة خشتي ديواريَكي نوَي

كوِرة تا حةوت ساَل لة هةردو كيَواكوِرة تا حةوت ساَل لة هةردو كيَوا

هاوِرَيي ئاسك و طورط و ثلَينط بووهاوِرَيي ئاسك و طورط و ثلَينط بوو

لةو ماوةيةدا نةفرةتي عةشق ناوضةكةي داطرتلةو ماوةيةدا نةفرةتي عةشق ناوضةكةي داطرت

تنؤكَي باران نةهاتة خوارَيتنؤكَي باران نةهاتة خوارَي

رمَل لَيدةر و مةال و ثياوضاكانرمَل لَيدةر و مةال و ثياوضاكان

بة ئاغايان وت:بة ئاغايان وت:

ئةطةر كوِرة شوان بطةِريَتةوة و ئةطةر كوِرة شوان بطةِريَتةوة و 

كضةي دلَخوازَي لَي مارة بكرَيكضةي دلَخوازَي لَي مارة بكرَي

نةفرةتي رةشي ئاسمان ال ئةضَينةفرةتي رةشي ئاسمان ال ئةضَي

ئاغاش جاِري دا كوِرة شوانةيان هيَنايةوة دَيئاغاش جاِري دا كوِرة شوانةيان هيَنايةوة دَي

كضةي دلَخوازيان لَي مارة كرد و كضةي دلَخوازيان لَي مارة كرد و 

دةمةوئيَوارة بةرةو ذووري بوك ريَطاي طرتة بةر دةمةوئيَوارة بةرةو ذووري بوك ريَطاي طرتة بةر 
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ثاش حةو ساَل دووري كة ضاوي ثَيكةوتثاش حةو ساَل دووري كة ضاوي ثَيكةوت

دلَي داخورثادلَي داخورثا

تةزووي وةك ضةقؤ دةمارةكاني بةيةكا هيَناتةزووي وةك ضةقؤ دةمارةكاني بةيةكا هيَنا

هةردوو باسكي بة دةرطاوة نا و هةردوو باسكي بة دةرطاوة نا و 

زؤر بة سؤزةوة حةيراني ئةووتزؤر بة سؤزةوة حةيراني ئةووت

تا لة ثِريَكدا نووزةي لَي بِراتا لة ثِريَكدا نووزةي لَي بِرا

كضة كة هةلَسا دةستي بطرَيت و كضة كة هةلَسا دةستي بطرَيت و 

بينووسيَنيَتة باوةشي طةرم و تامةزرؤيةوةبينووسيَنيَتة باوةشي طةرم و تامةزرؤيةوة

هةر لة رةطةوة قؤلَي هاتة دةرهةر لة رةطةوة قؤلَي هاتة دةر

تومةزا شوانة بة طِر و كلَثةي عةشق سووتاوةتومةزا شوانة بة طِر و كلَثةي عةشق سووتاوة

ضاو ئةكةمةوة:ضاو ئةكةمةوة:

هَيشتا تارمايي خانمي جوانم لَي ون نةبووةهَيشتا تارمايي خانمي جوانم لَي ون نةبووة

هةردوو باسكي بؤم كردؤتةوةهةردوو باسكي بؤم كردؤتةوة

بة سةرة ثةنجة و سيماي ثِر تكابة سةرة ثةنجة و سيماي ثِر تكا

بانطم ئةكات وبانطم ئةكات و

شيَتانة دةم و ليَوي ئةكرؤذَيشيَتانة دةم و ليَوي ئةكرؤذَي

ئةي خانمي جوانئةي خانمي جوان

ئةي دةزطيراني ثةنا ديوار وئةي دةزطيراني ثةنا ديوار و

سيَبةرةكاني شاري كةركووكمسيَبةرةكاني شاري كةركووكم

مني سووتاوي طِري دلَداريمني سووتاوي طِري دلَداري

دلَنيام ئةطةر بيَمة باوةشي ئاطرينتةوةدلَنيام ئةطةر بيَمة باوةشي ئاطرينتةوة

لة سةر طةردن و لة نيَوان هةردوو مةمكؤلَةي قنجالة سةر طةردن و لة نيَوان هةردوو مةمكؤلَةي قنجا

ئةبمة خؤلَةمَيش...ئةبمة خؤلَةمَيش...

******

ئةمِرؤ دلَةكةم بيابانَيكةئةمِرؤ دلَةكةم بيابانَيكة

تةنيا بة ئاوي كانياوي كوَيستان ئةبوذيَتةوةتةنيا بة ئاوي كانياوي كوَيستان ئةبوذيَتةوة

سبةينَي كة خَيَل ئةطةِريَتةوةسبةينَي كة خَيَل ئةطةِريَتةوة

ئةزانم منيشئةزانم منيش

ئةوةندة تاسةي ديدارت ئةبمئةوةندة تاسةي ديدارت ئةبم

رةنطة ضِرنووكي هةناسةي تالَم رةنطة ضِرنووكي هةناسةي تالَم 

كيَو لة بن بيَنَيكيَو لة بن بيَنَي
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بةآلم ئةِرؤم و نايةمةوة التبةآلم ئةِرؤم و نايةمةوة الت

سةري شةكةتم ئةدةمة كؤآل وآلتة و وآلتسةري شةكةتم ئةدةمة كؤآل وآلتة و وآلت

من ضةندةي رقم لَيت ئةبيَتةوةمن ضةندةي رقم لَيت ئةبيَتةوة

ئةوةندة و زياترئةوةندة و زياتر

ئةوينت رةطي لة ناو خويَناوي طيانما ضةقيوة.ئةوينت رةطي لة ناو خويَناوي طيانما ضةقيوة.

زينؤي سوور/ ناوزةنطزينؤي سوور/ ناوزةنط

١٩٨١١٩٨١
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(١)

هةميشة لة طؤشةيةكى بارانةوةهةميشة لة طؤشةيةكى بارانةوة

تارمايى با دةكَيشمتارمايى با دةكَيشم

(٢) ) 

لة شةقامة خَيراكان لة شةقامة خَيراكان 

وةك طةآلى دةم باوةك طةآلى دةم با

خؤم دةكةمةوة.خؤم دةكةمةوة.

(٣)

دنيا خؤى بة طةآل نوَى دةكاتةوةدنيا خؤى بة طةآل نوَى دةكاتةوة

با بة شنةى بةيانىبا بة شنةى بةيانى

ذيان ئاو و ئاو دةِروا.ذيان ئاو و ئاو دةِروا.

(٤)

تةمةنم وةك هةور ثَيش با دةكةوَىتةمةنم وةك هةور ثَيش با دةكةوَى

تنؤك تنؤكتنؤك تنؤك

تاريكى لَي دةتكَى.تاريكى لَي دةتكَى.

لة كةنار بالة كةنار با

عةبدولموتةَليب عةبدوَلآلعةبدولموتةَليب عةبدوَلآل
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(٥)

دةزانم باران بؤ هةمووان نييةدةزانم باران بؤ هةمووان نيية

بةآلم بابةآلم با

لة طؤِرستانيش دَىلة طؤِرستانيش دَى

وةك شاردنةوة.وةك شاردنةوة.

(٦)

دلَم كز بووةدلَم كز بووة

لةبةر باران نالةبةر باران نا

لةبةر با هةر يةك بةاليةكدالةبةر با هةر يةك بةاليةكدا

دةِرؤين.دةِرؤين.

(٧)

با و بابا و با

دةدةمة كيَوان دةدةمة كيَوان 

شار بة طوَل ئاو دةدةم.شار بة طوَل ئاو دةدةم.

(٨)

با لة هةموو طَيِرانةوةكاندابا لة هةموو طَيِرانةوةكاندا

ثَيش تةنيايى دةكةوَىثَيش تةنيايى دةكةوَى

بةرةو تةنيايى.بةرةو تةنيايى.

(٩)

هةميشة بؤشاييةك لةنيَوان با و بارانهةميشة بؤشاييةك لةنيَوان با و باران

لةبير دةكةملةبير دةكةم

بؤ ثشيالن.بؤ ثشيالن.

(١٠١٠)

باران خالَيبوونةوةيةباران خالَيبوونةوةية

بةآلم ثايز لة ضاوةِروانى بةرط دةطؤِرَىبةآلم ثايز لة ضاوةِروانى بةرط دةطؤِرَى

لةبةر بالةبةر با

دةدرةوشيَتةوة.دةدرةوشيَتةوة.

(١١١١)

با لةطةَل يةكةم بارانبا لةطةَل يةكةم باران

ثةيامى خؤى بة خاك دةسثَيرَىثةيامى خؤى بة خاك دةسثَيرَى

مرؤظ تةنياية.مرؤظ تةنياية.
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(١٢١٢)

هةموو هةولَى من ئةوةيةهةموو هةولَى من ئةوةية

ذيان بة جوانى بنووسمةوةذيان بة جوانى بنووسمةوة

با بة طالَتة دَىبا بة طالَتة دَى

هيض بة هيض.هيض بة هيض.

(١٣١٣)

ئةوةى طةآل لة با فَير دةبَىئةوةى طةآل لة با فَير دةبَى

رؤيشتنةرؤيشتنة

ئةوةى مرؤظ بة باى دةدائةوةى مرؤظ بة باى دةدا

زيندةطيية.زيندةطيية.

(١٤١٤)

من دةلََيم درةختى بامن دةلََيم درةختى با

رةطى نييةرةطى نيية

طةآلكانى لة باران.طةآلكانى لة باران.

(١٥١٥)

ثايز تةلَة بؤ با دةنيَتةوةثايز تةلَة بؤ با دةنيَتةوة

باران دةبارَى.باران دةبارَى.

 ( (١٦١٦)

با ليَوان ليَوةبا ليَوان ليَوة

لة رةنجى بَى هودةلة رةنجى بَى هودة

باران لة ترسى كةوتنة خوارةوة.باران لة ترسى كةوتنة خوارةوة.

(١٧١٧)

نيطارى با دةنةخشيَنمنيطارى با دةنةخشيَنم

لةذيَر ئاسمانلةذيَر ئاسمان

باران تواناى طوتنى نيية.باران تواناى طوتنى نيية.

(١٨١٨)

شةوباى ثيرشةوباى ثير

بةسةرهاتى بارانبةسةرهاتى باران

دةباتةوة.دةباتةوة.
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(١٩١٩)

ئةمِرؤ خةيالَمئةمِرؤ خةيالَم

لة ثةنا بالة ثةنا با

ثشيلة دةيلَيستةوة. ثشيلة دةيلَيستةوة. 

(٢٠٢٠)

با بةر هةمووان دةكةوَىبا بةر هةمووان دةكةوَى

كةسَى نةبَىكةسَى نةبَى

كةسَى ناطةِريَتةوة.كةسَى ناطةِريَتةوة.

(٢١٢١)

ثايز هةميشة ميوانى بايةثايز هةميشة ميوانى باية

مالَى طةآل لة خوارةوةيةمالَى طةآل لة خوارةوةية

مالَى با كةس نازانَى.مالَى با كةس نازانَى.

(٢٢٢٢)

باران دةريا و دةريا دةمانباباران دةريا و دةريا دةمانبا

با بةرةو تةنيايىبا بةرةو تةنيايى

هيض نةماوة بؤ طوتن.هيض نةماوة بؤ طوتن.

(٢٣٢٣)

بازاِر جمةى دَى بازاِر جمةى دَى 

لة بارانلة باران

كةس بير لة با ناكاتةوة.كةس بير لة با ناكاتةوة.

(٢٤٢٤)

من لة ثشت ثؤرتريَتى بارانمن لة ثشت ثؤرتريَتى باران

لةطةَل با دةدوَيم.لةطةَل با دةدوَيم.

(٢٥٢٥)

شوَين ثَيى خةونةكانم لةبةر بارانشوَين ثَيى خةونةكانم لةبةر باران

جيَماوةجيَماوة

با دةينووسيَتةوة.با دةينووسيَتةوة.

(٢٦٢٦)

دوور لة باراندوور لة باران

خؤم بة تةنافَيكةوة هةلَواسيوةخؤم بة تةنافَيكةوة هةلَواسيوة

سةريَكى كةوتؤتة دةست با.سةريَكى كةوتؤتة دةست با.
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(٢٧٢٧)

دنيا بةو باكطراوةندة تاريكةوةدنيا بةو باكطراوةندة تاريكةوة

باران بة با دةكاباران بة با دةكا

مرؤظ بةرةو ماَل دةباتةوة.مرؤظ بةرةو ماَل دةباتةوة.

(٢٨٢٨)

دةمةوَى قسةيةك بكةمدةمةوَى قسةيةك بكةم

بة دزى بابة دزى با

كؤآلنةكانى باران ببِرَى.كؤآلنةكانى باران ببِرَى.

(٢٩٢٩)

خشةى طةآلخشةى طةآل

ويَنةيةكمان بير دةخاتةوةويَنةيةكمان بير دةخاتةوة

بة كزى بة با دةلََىبة كزى بة با دةلََى

نةكةوى.نةكةوى.

(٣٠٣٠)

لةبةر با ريَطا نيية بِرؤينلةبةر با ريَطا نيية بِرؤين

لة ماَل دةميَنمةوة لة ماَل دةميَنمةوة 

باران بة خةو دةسثَيرم.باران بة خةو دةسثَيرم.

(٣١٣١)

ضاوم ئةوةندة كز بووةضاوم ئةوةندة كز بووة

با دةستى دةطرَىبا دةستى دةطرَى

لةبةر باران.لةبةر باران.

ئةيلوولى ئةيلوولى ٢٠١٢٢٠١٢
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-١-

ئاخر ئةو رؤذة ئاخر ئةو رؤذة 

زؤر سارد بووزؤر سارد بوو

نيو مةتر دلَِرةقي دايكردبوونيو مةتر دلَِرةقي دايكردبوو

تةنياييم ثروشةي دةكردتةنياييم ثروشةي دةكرد

زوقم دابووي لة دلَمزوقم دابووي لة دلَم

ثةنجةي خةيالَم تةزيبووثةنجةي خةيالَم تةزيبوو

كؤتر لة كاتي فِرينا بةستبوويكؤتر لة كاتي فِرينا بةستبووي

ضرا بة طِرةوة دةخليسكا... ضرا بة طِرةوة دةخليسكا... 

لةبةر كِريَوةي ضاوةِروانيلةبةر كِريَوةي ضاوةِرواني

دةرطام بؤ نةدةكرايةوةدةرطام بؤ نةدةكرايةوة

لة درزي ثةنجةرةوةلة درزي ثةنجةرةوة

شيعر بة رةشةباوةشيعر بة رةشةباوة

خؤي دةكرد بة رؤحما...! خؤي دةكرد بة رؤحما...! 

ئةستَيرة وردةكانئةستَيرة وردةكان

ئيدريس عةليئيدريس عةلي
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-٢-

باكة دَيت و منباكة دَيت و من

شنةشن بيرت دةكةمشنةشن بيرت دةكةم

باران دةبارَي و منباران دةبارَي و من

نمة نمة خؤشم دةوَيي،نمة نمة خؤشم دةوَيي،

بؤ نابَي باراني ئةم عةشقةبؤ نابَي باراني ئةم عةشقة

بةبَي با بةبَي با 

ببارَيت...؟ببارَيت...؟

-٣-

من و ئةومن و ئةو

ثَيكةوة بير لة يةكتر دةكةينةوةثَيكةوة بير لة يةكتر دةكةينةوة

خةون بؤ يةكتر دةطَيِرينةوةخةون بؤ يةكتر دةطَيِرينةوة

خةم لةيةك دةخؤينخةم لةيةك دةخؤين

بة ضاوي يةكتر سويَند دةخؤينبة ضاوي يةكتر سويَند دةخؤين

بؤ يةك دةطرين وبؤ يةك دةطرين و

بة قسةي يةكتر ذير دةبينةوة،بة قسةي يةكتر ذير دةبينةوة،

بةبَي يةك لة كةس توِرة نابين وبةبَي يةك لة كةس توِرة نابين و

كةس ئاشت ناكةينةوة...كةس ئاشت ناكةينةوة...

ثَيكةوة شيعر دةنووسين وثَيكةوة شيعر دةنووسين و

سةفةري دوور دةكةين وسةفةري دوور دةكةين و

مردني نزيك مردني نزيك 

لة دلَمان هةلَدةبذيَرين،لة دلَمان هةلَدةبذيَرين،

هةردووكمان ثَيكةوةهةردووكمان ثَيكةوة

لةبةردةم بةلؤعةي حةوشةكةدا لةبةردةم بةلؤعةي حةوشةكةدا 

دةست لة دونيا دةشؤين ودةست لة دونيا دةشؤين و

ثَيكةوة ئةدةينة هاِرةي ثَيكةنينثَيكةوة ئةدةينة هاِرةي ثَيكةنين

بة روانيني يةكترا هةلَدةشاخيَين وبة روانيني يةكترا هةلَدةشاخيَين و

جار جارجار جار

بَي ئةوةي يةكتر بريندار بكةينبَي ئةوةي يةكتر بريندار بكةين

الئةدةينة اليةني سوعبةت والئةدةينة اليةني سوعبةت و
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ثَيكةوة هةردووكمانثَيكةوة هةردووكمان

لة ناخي دلَةوةلة ناخي دلَةوة

بَي طالَتة وبَي طالَتة و

بة جديبة جدي

ضاوةِرواني كةسَيك دةكةين...!ضاوةِرواني كةسَيك دةكةين...!

-٤-

درةنطةدرةنطة

ئيتر فرياي باوةشيَنكردني كؤترةكان ئيتر فرياي باوةشيَنكردني كؤترةكان 

ناكةوينناكةوين

ئيتر ئيتر 

ناثةرذيَينناثةرذيَين

بة ثةنجةي ئةم خؤرةبة ثةنجةي ئةم خؤرة

سةري باخضة بخوريَنين...!سةري باخضة بخوريَنين...!

-٥-

 ضؤلةكة ضؤلةكة

دايان بةسةر باخضةكةدادايان بةسةر باخضةكةدا

هَيالنة داطيركراوةكاني خؤيانهَيالنة داطيركراوةكاني خؤيان

داية بةر دةسِريَزي داية بةر دةسِريَزي 

جريوة...!جريوة...!

-٦-

 بةرلةوةي بِرؤم بةرلةوةي بِرؤم

بيرم بووبيرم بوو

بة خودا بلََيمبة خودا بلََيم

تا تةنكييةكةي سةربانتا تةنكييةكةي سةربان

ثِر نةبَيت لة ميهرةبانيثِر نةبَيت لة ميهرةباني

بارانةكة نةطريَتةوة...!بارانةكة نةطريَتةوة...!
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خوي منالَي طرتووةخوي منالَي طرتووة

ئاسمان،ئاسمان،

ضاويَكي لَي سووركةيتةوةضاويَكي لَي سووركةيتةوة

لة ترسا... خوِرةخوِرلة ترسا... خوِرةخوِر

باران دةكات باران دةكات 

بة خؤيدا!...بة خؤيدا!...
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 - -١-

من لةنيَو ثايزيَكي نيَو ضاوةكاني تؤ من لةنيَو ثايزيَكي نيَو ضاوةكاني تؤ 

دةمةوَيت هةموو وةرزةكاني جةستةت طةمارؤ بدةمدةمةوَيت هةموو وةرزةكاني جةستةت طةمارؤ بدةم

من لةذيَر كةثريَكي بنار مةمكؤلَةكاني تؤ من لةذيَر كةثريَكي بنار مةمكؤلَةكاني تؤ 

دةمةوَيت هةموو كةنار دةرياكاني طةردوون طِربدةمدةمةوَيت هةموو كةنار دةرياكاني طةردوون طِربدةم

كة عةشق لةنيَو خةونةكاني تؤ هيَندة نيشتيمانَيكي طةورة بَيت كة عةشق لةنيَو خةونةكاني تؤ هيَندة نيشتيمانَيكي طةورة بَيت 

ئيدي بؤ دةبَيت من ئيدي بؤ دةبَيت من 

تا ئةبةد لة دووري تؤ و لة دووري نيشتيمانةكةمدا بسووتَيم تا ئةبةد لة دووري تؤ و لة دووري نيشتيمانةكةمدا بسووتَيم 

-٢-

من لة ذيان بؤ هيض شتَيك ناضةميَمةوة من لة ذيان بؤ هيض شتَيك ناضةميَمةوة 

تةنها مةمكةكاني تؤ نةبَي تةنها مةمكةكاني تؤ نةبَي 

بؤية تا مردن بؤية تا مردن 

خؤم بة موريد و خؤم بة موريد و 

ئةسيري جةستةي تؤ دةزانم ئةسيري جةستةي تؤ دةزانم 

منمن
(دةقي تةمةن)(دةقي تةمةن)

ناَلة حةسةن ناَلة حةسةن 

بةشي سَييةمبةشي سَييةم
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من تةمةني خؤم كردة مؤمَيك و من تةمةني خؤم كردة مؤمَيك و 

لةنيَو مةمكؤلَةكاني تؤم داطيرساندلةنيَو مةمكؤلَةكاني تؤم داطيرساند

هةموو تَيكستة ئيرؤسييةكاني خؤمهةموو تَيكستة ئيرؤسييةكاني خؤم

لةسةر جةستةي تؤ نووسييةوةلةسةر جةستةي تؤ نووسييةوة

تؤش ذياني منت لةنيَو تؤش ذياني منت لةنيَو 

ذوورة تاريكةكاني مردن جيَهَيشت وذوورة تاريكةكاني مردن جيَهَيشت و

ضاوةكانمت ثِركردضاوةكانمت ثِركرد

لة ئةستَيرة زةرد و سوورةكاني بيَهوودةييلة ئةستَيرة زةرد و سوورةكاني بيَهوودةيي

-٤-

رةشبيني من رةشبيني من 

لة رةشبينييةكةي بةفر دةضَيتلة رةشبينييةكةي بةفر دةضَيت

كاتَيك كاتَيك 

بير لة خؤم و بير لة خةونةكانم و بير لة خؤم و بير لة خةونةكانم و 

بير لة ذنة رةشثؤشةكةي بير لة ذنة رةشثؤشةكةي 

نيَو شيعرةكانم دةكةمةوة نيَو شيعرةكانم دةكةمةوة 

-٥-

بة بِرواي من بة بِرواي من 

بنةضةي شيعر دةضيَتةوة سةر بنةضةي شيعر دةضيَتةوة سةر 

رةطي جوانييةكاني تؤ رةطي جوانييةكاني تؤ 

بؤيةبؤية

هةميشة و هةميشة و هةميشةهةميشة و هةميشة و هةميشة

زةردةخةنةي سةر روخسارت زةردةخةنةي سةر روخسارت 

مني شاعير مةست و حةيران دةكا مني شاعير مةست و حةيران دةكا 

-٦-

من بة ثرشنطة ميَيينةكاني خةياَلتمن بة ثرشنطة ميَيينةكاني خةياَلت

نيشتيماني نيَو شيعرةكانم دةِرازيَنمةوة نيشتيماني نيَو شيعرةكانم دةِرازيَنمةوة 

بة مؤرفيمة نارنجييةكاني نيَو خةونةكانيشتبة مؤرفيمة نارنجييةكاني نيَو خةونةكانيشت

بوونم ثِر دةكةم لة تؤ بوونم ثِر دةكةم لة تؤ 
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-٧-

من بة مةسكارا و قةلَةمي ليَوة ناسكةكاني تؤمن بة مةسكارا و قةلَةمي ليَوة ناسكةكاني تؤ

ضةندين ديوانة شيعرم نووسييةوة وضةندين ديوانة شيعرم نووسييةوة و

كةثريَكيشمكةثريَكيشم

 لة وشة ئيرؤسييةكانم بؤت دروست كرد  لة وشة ئيرؤسييةكانم بؤت دروست كرد 

-٨-

ئةي مةريةمي مورادةكانم ئةي مةريةمي مورادةكانم 

من و ئةم طةردوونة من و ئةم طةردوونة 

ثيربووين بة ميلؤدييةكاني مردنثيربووين بة ميلؤدييةكاني مردن

دة بةم كةمانضةيدة بةم كةمانضةي

ثرضة خةنةيية ئاوريشمييةتثرضة خةنةيية ئاوريشمييةت

ئاوازيَكي نويَمان بؤ بضِرة ئاوازيَكي نويَمان بؤ بضِرة 

-٩-

ذيان لة ذوورةكةي من ذيان لة ذوورةكةي من 

لة طؤشةيةكدالة طؤشةيةكدا

 بة طرمؤلَةيي ثالَكةوتووة بة طرمؤلَةيي ثالَكةوتووة

لةو ئيَوارةيةشلةو ئيَوارةيةش

كة بؤني مردني لَيدَيكة بؤني مردني لَيدَي

ستيانةكةيستيانةكةي

 بة تةنافي بيَهوودةيي  بة تةنافي بيَهوودةيي 

هةلَدةواسَيهةلَدةواسَي

-١٠١٠-

من ئايندةي خؤم و ئومَيدةكانم من ئايندةي خؤم و ئومَيدةكانم 

بة تؤ بةخشي بة تؤ بةخشي 

تؤش ليمؤية سةوزةكاني ئارةزووةكاني خؤتتؤش ليمؤية سةوزةكاني ئارةزووةكاني خؤت

من هةموو ذياني خؤم تةسليم بة تؤ كردمن هةموو ذياني خؤم تةسليم بة تؤ كرد

تؤش مشتَي لة خؤلَةمَيشي خةمةكان و تؤش مشتَي لة خؤلَةمَيشي خةمةكان و 
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ضةند ثايزيَكي ضةند ثايزيَكي 

نيَو باخضةكاني عةشق و هيضيترنيَو باخضةكاني عةشق و هيضيتر

-١١١١-

دلَؤث دلَؤث دلَؤث دلَؤث 

لةسةر طؤنات لةسةر طؤنات 

دةِرذيَمة نيَو كؤشي خةونةكانتدةِرذيَمة نيَو كؤشي خةونةكانت

رانةكانت تةِر دةكةم رانةكانت تةِر دةكةم 

بة خةيالَة طةرمةكانمبة خةيالَة طةرمةكانم

هةموو جةستةت دةكةمة ئاو هةموو جةستةت دةكةمة ئاو 

دةتشؤمةوة بة شةونم دةتشؤمةوة بة شةونم 

تا تَيكةَل بة خاك ببيةوة تا تَيكةَل بة خاك ببيةوة 

دووبارة دووبارة 

وةك كوليكة سووريَكي ضاوِرةشوةك كوليكة سووريَكي ضاوِرةش

سةردةربيَنيةوة سةردةربيَنيةوة 

لةنيَو ثَيدةشتةكاني دلَي من لةنيَو ثَيدةشتةكاني دلَي من 

-١٢١٢-

من بة هةر ريَطايةكدا دةِرؤممن بة هةر ريَطايةكدا دةِرؤم

لةو سةرةوة دةطةمةوةلةو سةرةوة دةطةمةوة

نيَو نيَو 

كيَلَطةكاني مردن و كيَلَطةكاني مردن و 

باغةكاني بيَهوودةييباغةكاني بيَهوودةيي

دةزانم لةنيَوان من و تؤش دةزانم لةنيَوان من و تؤش 

سةبةتةيةكسةبةتةيةك

لة نهيَنييةكاني عةشق هةية لة نهيَنييةكاني عةشق هةية 

لةطةَل ئةوةش لةطةَل ئةوةش 

مةرج نيية هةموو جارَيكمةرج نيية هةموو جارَيك

من و تؤ من و تؤ 

بةهةمان ريَطادا رَي بكةينبةهةمان ريَطادا رَي بكةين
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 - -١٣١٣-

من هةموو جواني من هةموو جواني 

نيَو سروشتي نيَو سروشتي 

خةونةكاني خؤم خةونةكاني خؤم 

بة تؤ سثارد بة تؤ سثارد 

دة تؤش دة تؤش 

الوالوةي خةونة سثييةكانت الوالوةي خةونة سثييةكانت 

سثييَتي الوالوةي خةونةكانت سثييَتي الوالوةي خةونةكانت 

خةونة سثيية الوالوةييةكانتخةونة سثيية الوالوةييةكانت

بة من بسثَيرة ئةي شؤخ بة من بسثَيرة ئةي شؤخ 

-١٤١٤-

من مالََيكم لةنيَو هةورة من مالََيكم لةنيَو هةورة 

مالََيكيشم لةوبةر دةريا مالََيكيشم لةوبةر دةريا 

من بة جةستة من بة جةستة 

لةنيَو كؤآلنةكاني ئةستَيرةم لةنيَو كؤآلنةكاني ئةستَيرةم 

بة رؤحيش بة رؤحيش 

لةنيَو شةقامةكاني طذوطيالةنيَو شةقامةكاني طذوطيا

بة خةياَل بة خةياَل 

لةنيَو سةهؤلَبةنداني غوربةتملةنيَو سةهؤلَبةنداني غوربةتم

بة خةونيش بة خةونيش 

وام لة ئامَيزيوام لة ئامَيزي

برووسكة و طةردةلوول و رةشةبابرووسكة و طةردةلوول و رةشةبا
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-١٥١٥-

من من من من من من 

تؤ تؤ تؤ تؤ تؤ تؤ 

ئةوة ضي بوو ئةوة ضي بوو 

هةر نةبِرايةوة هةر نةبِرايةوة 

ئةم ضيرؤكي مردني من و ئةم ضيرؤكي مردني من و 

ئةم رةشبةلَةك و ئةم رةشبةلَةك و 

بة كةعبةبووني عةشقةي تؤ؟!بة كةعبةبووني عةشقةي تؤ؟!

 كؤتايي فَيبريوةري  كؤتايي فَيبريوةري ٢٠١٣٢٠١٣
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ئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةرتؤئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةرتؤ

لةطةَل مانط ثَيدةكةنىلةطةَل مانط ثَيدةكةنى

لةطةَل خؤر دنيا رووناك دةكةىلةطةَل خؤر دنيا رووناك دةكةى

ئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةرتؤئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةرتؤ

لة نهيَنى تاريكى دةطةىلة نهيَنى تاريكى دةطةى

دةزانى شةو بؤ هيَندة رةشةدةزانى شةو بؤ هيَندة رةشة

دةزانى ئاطر بؤ ثِرة لة سووتاندةزانى ئاطر بؤ ثِرة لة سووتان

دةزانى ئاو بؤ بيَباكة لة خنكاندن.دةزانى ئاو بؤ بيَباكة لة خنكاندن.

هةرتؤ بةتةنيا هةرتؤهةرتؤ بةتةنيا هةرتؤ

لة نيطاى ئاسمان دةطةيتلة نيطاى ئاسمان دةطةيت

فرمَيسكى باران دةسِريتةوةفرمَيسكى باران دةسِريتةوة

باشتر لة شثرزةيى -با- تَيدةطةىباشتر لة شثرزةيى -با- تَيدةطةى

ضاكتر لة ثرتةوبؤلَى تةرزة حالَى دةبيضاكتر لة ثرتةوبؤلَى تةرزة حالَى دةبي

جوانتر لة طريانى طوَل دةطةى.جوانتر لة طريانى طوَل دةطةى.

ئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةرتؤئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةرتؤ

بة دةنطى بولبولبة دةنطى بولبول

بة قاسثةى كةوبة قاسثةى كةو

بمكةوة بة مرؤظبمكةوة بة مرؤظ

بذار حةكيمبذار حةكيم
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بة طمةطمى كؤتر ديَية سةما.بة طمةطمى كؤتر ديَية سةما.

هةرتؤ دةتوانى...هةرتؤ دةتوانى...

دةستى ثةثوولة بخويَنييةوة و رَيى خؤشبةختى نيشانبدةىدةستى ثةثوولة بخويَنييةوة و رَيى خؤشبةختى نيشانبدةى

ريَنويَنى نةوِرةس دةكةى بؤ فِرينريَنويَنى نةوِرةس دةكةى بؤ فِرين

ئامؤذطارى شةثؤَل دةكةى بؤ هيَوربوونةوةئامؤذطارى شةثؤَل دةكةى بؤ هيَوربوونةوة

ثةِروبالَى –تاوس- لة تةنيايى رةنط دةكةى.ثةِروبالَى –تاوس- لة تةنيايى رةنط دةكةى.

ئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةرتؤئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةرتؤ

هةرضى باخضة هةية بة تؤوة سةوزةهةرضى باخضة هةية بة تؤوة سةوزة

هةرضى كانى و رووبارة بة تؤوة تةِرةهةرضى كانى و رووبارة بة تؤوة تةِرة

هةرضى مةية بة تؤوة مةستة!هةرضى مةية بة تؤوة مةستة!

تؤ فَيرتكردم...تؤ فَيرتكردم...

ريَز لة سرووشت بطرم وريَز لة سرووشت بطرم و

باخضة بكةمة مالَى ئاراميم وباخضة بكةمة مالَى ئاراميم و

باخةوانم لة سياسييةكان خؤشتربوَيباخةوانم لة سياسييةكان خؤشتربوَي

فَيرتكردم...فَيرتكردم...

طوللة بنَيذم و طوَل بِرويَنمطوللة بنَيذم و طوَل بِرويَنم

ئَيستا باخةوانَيكى دلَنةرممئَيستا باخةوانَيكى دلَنةرمم

سةودام لةطةَل سروشت و دةنطى بالَندةيةسةودام لةطةَل سروشت و دةنطى بالَندةية

لةطةَل تؤثةلَى بةفرلةطةَل تؤثةلَى بةفر

لةبةر هةتاو خؤمان هةلَدةخةينلةبةر هةتاو خؤمان هةلَدةخةين

توانةوة توِر دةهاويَذين دوور!توانةوة توِر دةهاويَذين دوور!

ئةوة هةر تؤى بةتةنيا هةرتؤئةوة هةر تؤى بةتةنيا هةرتؤ

طومان وردوخاش دةكةىطومان وردوخاش دةكةى

ماض دةكةية لؤطؤى عةشق و ناسكى بةرهةم ديَنىماض دةكةية لؤطؤى عةشق و ناسكى بةرهةم ديَنى

كراسم لة رَيحانة بؤ دروست دةكةىكراسم لة رَيحانة بؤ دروست دةكةى

ثالَتؤ لة طياثالَتؤ لة طيا

طؤرةوى لة ثوونططؤرةوى لة ثوونط

جووتَيك ثَيآلوم لة خؤشبةختى بؤ دةضنىجووتَيك ثَيآلوم لة خؤشبةختى بؤ دةضنى

كةوابَي دَلت ناشكيَنمكةوابَي دَلت ناشكيَنم

بة دلَى خؤت دروستم بكةبة دلَى خؤت دروستم بكة

بة دلَى خؤت ويَرانم بكةبة دلَى خؤت ويَرانم بكة
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قسةيةكم نيية بؤ طووتن، دؤش داماوم دؤش!قسةيةكم نيية بؤ طووتن، دؤش داماوم دؤش!

ئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةر تؤئةوة هةرتؤى بةتةنيا هةر تؤ

رؤيشتن دةثَيضييةوة و دووريى لةت لةت دةكةىرؤيشتن دةثَيضييةوة و دووريى لةت لةت دةكةى

ئاو دةطةِريَنييةوة دواوةئاو دةطةِريَنييةوة دواوة

زيكزيكة دةكةية كؤِرسزيكزيكة دةكةية كؤِرس

بؤ خؤشترين طؤرانى كةنار دةريابؤ خؤشترين طؤرانى كةنار دةريا

كِريَوة بة ئاسمان وشك دةكةيةوةكِريَوة بة ئاسمان وشك دةكةيةوة

باران دةخةية كونجى دةالقةيةكباران دةخةية كونجى دةالقةيةك

منداَل راديَنى بؤنى باران لةخؤيان بدةنمنداَل راديَنى بؤنى باران لةخؤيان بدةن

تؤ دةتوانى...تؤ دةتوانى...

طؤضان بكةية شمشاَلطؤضان بكةية شمشاَل

ثيربوون دةكةية ميوزيكذةن و قوِرط ثِردةكةى لة ئاوازثيربوون دةكةية ميوزيكذةن و قوِرط ثِردةكةى لة ئاواز

فوو لة قورسايى دةكةىفوو لة قورسايى دةكةى

بؤشايى ئاسمان ثِردةكةيةوةبؤشايى ئاسمان ثِردةكةيةوة

وةرزةكان دةنَيرى بؤ طةشت و زةوى لة ضةشنى تؤث شووت دةدةىوةرزةكان دةنَيرى بؤ طةشت و زةوى لة ضةشنى تؤث شووت دةدةى

ئاى تؤ ضةند سةيرى!ئاى تؤ ضةند سةيرى!

كليلى هةموو دةرطة داخراوةكان تؤىكليلى هةموو دةرطة داخراوةكان تؤى

خؤشبةختى هةموو ناخؤشييةكان تؤىخؤشبةختى هةموو ناخؤشييةكان تؤى

سةرضاوةى هةموو زانيارييةكان تؤىسةرضاوةى هةموو زانيارييةكان تؤى

زةردةخةنةى دواى هةر طريانَيك تؤىزةردةخةنةى دواى هةر طريانَيك تؤى

ذيانى دواى مةرطيشم هةر تؤىذيانى دواى مةرطيشم هةر تؤى

تؤ هةمووشتَيكى هةموو شتَيكيش تؤىتؤ هةمووشتَيكى هةموو شتَيكيش تؤى

من هيض نيم هيض!من هيض نيم هيض!

تكاية بمكةوة بة مرؤظ.تكاية بمكةوة بة مرؤظ.
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خؤم تَيكوثَيك دةشكيَنمخؤم تَيكوثَيك دةشكيَنم

وا دةكةم كةس نةمناسيَتةوة،وا دةكةم كةس نةمناسيَتةوة،

طووزةري تيَثةِرينةكانم دةطؤِرمطووزةري تيَثةِرينةكانم دةطؤِرم

لةسةر سةرلةسةر سةر

ريَطاكان دةبِرم،ريَطاكان دةبِرم،

لةجياتي ضاوملةجياتي ضاوم

ثشتم لةسةر عيشق دادةنَيم،ثشتم لةسةر عيشق دادةنَيم،

عةجيب خؤم ئالَؤزكاو دةكةمعةجيب خؤم ئالَؤزكاو دةكةم

وةك بلََيي تةنها ثؤرتريَتَيك بم،وةك بلََيي تةنها ثؤرتريَتَيك بم،

خؤم توند توند رادةكَيشم وخؤم توند توند رادةكَيشم و

كةوانةيةك بؤ تةنيايي دروست دةكةم،كةوانةيةك بؤ تةنيايي دروست دةكةم،

دةقم طرتووة بةم وتنانةوةدةقم طرتووة بةم وتنانةوة

شةقامةكان دةثَيضمةوة وشةقامةكان دةثَيضمةوة و

كيَلَطةكان سةرةو بن دةكةم،كيَلَطةكان سةرةو بن دةكةم،

توِرةم مةكة ناتوِرةم مةكة نا

دةنا ضمكي كراسةكةت هةلَدةدةمةوة ودةنا ضمكي كراسةكةت هةلَدةدةمةوة و

شَيتبوونَيكي بةثةلةشَيتبوونَيكي بةثةلة

زانا سامان زانا سامان 
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تةماشاي ثاشةَلت دةكةم.تةماشاي ثاشةَلت دةكةم.

جيقة لة حةسةن زيرةك هةلَدةستيَنم وجيقة لة حةسةن زيرةك هةلَدةستيَنم و

ماملَي دةكةم بة طؤرانييةكانيداماملَي دةكةم بة طؤرانييةكانيدا

لة تؤ ثةست نيم،لة تؤ ثةست نيم،

خؤم ئةم شيَتييةم طةرةكةخؤم ئةم شيَتييةم طةرةكة

دَل هةتا لة من دةر نةضَيتدَل هةتا لة من دةر نةضَيت

مةحالَة من لَيي دةرناضممةحالَة من لَيي دةرناضم

بؤم بهيَننةوةبؤم بهيَننةوة

وادةي ويسالَيوادةي ويسالَي

ئةوَيي مةستي نوزة نوزةكاني عيشقئةوَيي مةستي نوزة نوزةكاني عيشق

بؤم بطَيِرنةوةبؤم بطَيِرنةوة

كة من لةناو خانةكاني تةنياييدا بزربوومكة من لةناو خانةكاني تةنياييدا بزربووم

كَي بوو كَيكَي بوو كَي

ببووة جيَنشيني قةسيدةكانم،ببووة جيَنشيني قةسيدةكانم،

كَي وةك خؤمكَي وةك خؤم

ئةداي شيعريي زيَدة جوانتر بوو،ئةداي شيعريي زيَدة جوانتر بوو،

مةيلي بؤنكردني طولََيكم هةيةمةيلي بؤنكردني طولََيكم هةية

ئيتر وا دةكةمئيتر وا دةكةم

دةيكةمة شةِرة شةق لةطةَل مانط،دةيكةمة شةِرة شةق لةطةَل مانط،

هةتاو دةكَيشم بة باخدا وهةتاو دةكَيشم بة باخدا و

رووناكي شةقامةكان خامؤش دةكةم،رووناكي شةقامةكان خامؤش دةكةم،

دةيكةمة ضةنةبازي لةطةَل قةسيدةدةيكةمة ضةنةبازي لةطةَل قةسيدة

نايةلَم خةيالَةكاني بسرةون،نايةلَم خةيالَةكاني بسرةون،

شار بضووك دةكةمةوةشار بضووك دةكةمةوة

بةقةد بارستايي طونديَكي الضةثةك،بةقةد بارستايي طونديَكي الضةثةك،

هةرضي ناخؤشييةكان هةية من دةيانكةم وهةرضي ناخؤشييةكان هةية من دةيانكةم و

جانتاي ثِر لة مةكري كضَيك فِرَي دةدةم،جانتاي ثِر لة مةكري كضَيك فِرَي دةدةم،

ترس دةخةمة شيعرةوة و ئارامي تَيدا ناهيََلمترس دةخةمة شيعرةوة و ئارامي تَيدا ناهيََلم

هةر بة ئةنقةستهةر بة ئةنقةست
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دةنطي خالقي طِر دةكةم ودةنطي خالقي طِر دةكةم و

هاوار دةكةمهاوار دةكةم

هةي ياري نة نازدارهةي ياري نة نازدار

دةردم لة تؤ.دةردم لة تؤ.

دةموضاوم لة سةرةوةدةموضاوم لة سةرةوة

تَيك ترةنجاوةتَيك ترةنجاوة

خوارةوةم ثِر بووة لة بؤطةنييخوارةوةم ثِر بووة لة بؤطةنيي

شةق... شةقشةق... شةق

درةختةكان ثيس دةشكيَنمدرةختةكان ثيس دةشكيَنم

ئيَلَنج دةخةمة باخةكانةوة،ئيَلَنج دةخةمة باخةكانةوة،

توِرةم مةكة ناتوِرةم مةكة نا

دةنا جوانيت دةشيَويَنم ودةنا جوانيت دةشيَويَنم و

مةكةكانتمةكةكانت

لة بنةوة را دةبِرمةوة ولة بنةوة را دةبِرمةوة و

بة مناآلني كؤآلن دةلََيم:بة مناآلني كؤآلن دةلََيم:

تؤث... تؤثيَني ثَي بكةن،تؤث... تؤثيَني ثَي بكةن،

،

نا نا قسة لةسةر شةهيدةكان ناكةم نانا نا قسة لةسةر شةهيدةكان ناكةم نا

ضونكة ئةوانيش وةكو من شَيت بوونضونكة ئةوانيش وةكو من شَيت بوون

من لةثيَناوي شيعردا ومن لةثيَناوي شيعردا و

ئةوانيش نيشتمانئةوانيش نيشتمان

خؤمان بزركردووة،خؤمان بزركردووة،

من و ئةوان دووانةي يةك شيَتبوونين... بةخوا،من و ئةوان دووانةي يةك شيَتبوونين... بةخوا،

توِرةم مةكة ناتوِرةم مةكة نا

ئةطينا بة سووراوةكانتئةطينا بة سووراوةكانت

تراذيديا دروست دةكةم وتراذيديا دروست دةكةم و

هةموو دنيا سوور دةكةم بة خوَين،هةموو دنيا سوور دةكةم بة خوَين،

هةيلةوةهةيلةوة

زؤر سةيرة ئةم شيَتبوونةزؤر سةيرة ئةم شيَتبوونة

حوكمي هةردوو دنياكة دةكةم،حوكمي هةردوو دنياكة دةكةم،
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حةيران... حةيرانةحةيران... حةيرانة

ئةو بؤشايية طةورةية ضييةئةو بؤشايية طةورةية ضيية

مرؤظةكان نايبيننمرؤظةكان نايبينن

ئةو هةموو بةجيَمانة نةوتراوانةئةو هةموو بةجيَمانة نةوتراوانة

ضون كؤبكةمةوة،ضون كؤبكةمةوة،

ئةو دنيا وتراوانةئةو دنيا وتراوانة

هؤقةيةك لةوان ناهيَنن،هؤقةيةك لةوان ناهيَنن،

توِرةم مةكة ناتوِرةم مةكة نا

دةنا لةجياتي سةر سينةتدةنا لةجياتي سةر سينةت

تاولَة و دؤمةتاولَة و دؤمة

لةسةر سمتةكانت دةكةم ولةسةر سمتةكانت دةكةم و

خةَلك فَيري قومارضيَتي دةكةم وخةَلك فَيري قومارضيَتي دةكةم و

ئيتر لة خؤشيياندائيتر لة خؤشيياندا

شيَتبوونةكةم رادةطةيةنم،شيَتبوونةكةم رادةطةيةنم،
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ئيَوارة بوو...ئيَوارة بوو...

لة بةردةرطا دايان ناملة بةردةرطا دايان نام

رَيك لة نزيك سةلةى خؤلَةكةوةرَيك لة نزيك سةلةى خؤلَةكةوة

شةو درةنط بووشةو درةنط بوو

وردة وردة...وردة وردة...

تاريكى رؤحى دةخواردمتاريكى رؤحى دةخواردم

سةرما...سةرما...

جةستةى رةق دةكردمجةستةى رةق دةكردم

ئاطام لة خؤم نةما...ئاطام لة خؤم نةما...

بةيانى...بةيانى...

بة دةنطى سةيارةى خؤلَةكة بةئاطاهاتم بة دةنطى سةيارةى خؤلَةكة بةئاطاهاتم 

خؤر زةوى داطيركردبووخؤر زةوى داطيركردبوو

نةم ئةتوانى هاوار بكةمنةم ئةتوانى هاوار بكةم

دةمم بةستبووى...دةمم بةستبووى...

هاوارةكانم...هاوارةكانم...

لة طةروما قةتيس مابوون...لة طةروما قةتيس مابوون...

ثةيكةرَيكى بَي سوودثةيكةرَيكى بَي سوود

هةذار قانع هةذار قانع 
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ئَيشتايش بيرمة!ئَيشتايش بيرمة!

ثياوَيك...ثياوَيك...

لةطةَل زبلَةكةدا خستميية ناو سةيارةكةوةلةطةَل زبلَةكةدا خستميية ناو سةيارةكةوة

لة دةشتَيكى ضؤآل...لة دةشتَيكى ضؤآل...

لةناو طِر و دوكةَل و جيهانَيك زبآللةناو طِر و دوكةَل و جيهانَيك زبآل

وةك ئامَيريَكى لةكاركةوتوو فِريَدراموةك ئامَيريَكى لةكاركةوتوو فِريَدرام

لة ناكاو...لة ناكاو...

بةهةلَةداوانبةهةلَةداوان

ثياويَكى ثير...ثياويَكى ثير...

وةك بووكةلَةيةكى طةورةوةك بووكةلَةيةكى طةورة

لةبن دةستى نام...لةبن دةستى نام...

بردمى بؤ دوورطةيةكى ضؤَلبردمى بؤ دوورطةيةكى ضؤَل

بؤ ناو طةنمَيكى ماش و برنجىبؤ ناو طةنمَيكى ماش و برنجى

وةك داهؤلََيك ضةقاندمىوةك داهؤلََيك ضةقاندمى

دةمبينى...دةمبينى...

طةنمةكة بةردةوام دةخورا!طةنمةكة بةردةوام دةخورا!

ئةفسووس...ئةفسووس...

 ضؤلةكةكان زوو زانييان  ضؤلةكةكان زوو زانييان 

كة من ثةيكةريَكى بَي سوودم.كة من ثةيكةريَكى بَي سوودم.
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كةس لَيرة نييةكةس لَيرة نيية

ثياسةيةك لةطةَل من بكاتثياسةيةك لةطةَل من بكات

جَي لة منجَي لة من

جطةرة لة تؤجطةرة لة تؤ

عةشق لة خوداعةشق لة خودا

ترس لة شارترس لة شار

كةس لَيرة نييةكةس لَيرة نيية

دةستَيك لةسةر غةريبـي من دابنَيتدةستَيك لةسةر غةريبـي من دابنَيت

دَل لة من دَل لة من 

ئامَيز لة تؤئامَيز لة تؤ

رةحم لة خودارةحم لة خودا

شةو لة شارشةو لة شار

كةس لَيرة نيية كةس لَيرة نيية 

تةنيايي من تاقي بكةوةتةنيايي من تاقي بكةوة

ليَو لة من ليَو لة من 

ماض لة تؤماض لة تؤ

باران لة خوداباران لة خودا

بيابان لة شاربيابان لة شار

كةس لَيرة نيية كةس لَيرة نيية 

تةنيايي من بذيةنيَتةوةتةنيايي من بذيةنيَتةوة

مةيخانة لة منمةيخانة لة من

ئاشوب لة تؤئاشوب لة تؤ

رةنط لة خودارةنط لة خودا

دةنط لة شاردةنط لة شار

عةشقةلةرزعةشقةلةرز

محةمةد عةلي ياسينمحةمةد عةلي ياسين
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نوستووة هةمووي  شار  خةلَكي  سامناكة  نوستووةنيوةشةويَكي  هةمووي  شار  خةلَكي  سامناكة  نيوةشةويَكي 

ونبووة هةورا  لة  ئاسمان  سةروشوويَنة  بيَ   ونبووةمانطةشةو  هةورا  لة  ئاسمان  سةروشوويَنة  بيَ   مانطةشةو 

دةباريَ  (با)وة  بة  باران  تنؤك  تنؤك  و  ساردة  دةباريَ دنيا  (با)وة  بة  باران  تنؤك  تنؤك  و  ساردة  دنيا 

دةضيَ  دَي  و  مةرط  تارمايي  تةنياكةمدا  ذوورة  دةضيَ بةناو  دَي  و  مةرط  تارمايي  تةنياكةمدا  ذوورة  بةناو 

تارة و  تاريك  بيناييم  دةكةم  خؤم  مردني  تارةبؤني  و  تاريك  بيناييم  دةكةم  خؤم  مردني  بؤني 

شارة ئةم  كؤآلني  و  ئةضَي  كوضة  دلَم  ويَرانةي  شارةلة  ئةم  كؤآلني  و  ئةضَي  كوضة  دلَم  ويَرانةي  لة 

ئةضلَةكيَنيَ  تاوَي  رام  شتاو  هةوري  طرمةي  و  ئةضلَةكيَنيَ بَيدارم  تاوَي  رام  شتاو  هةوري  طرمةي  و  بَيدارم 

راناميَنيَ  خةمم  لة  كةس  ئةدةم  هةنسك  ناخةوة  راناميَنيَ لة  خةمم  لة  كةس  ئةدةم  هةنسك  ناخةوة  لة 

تابووت و  مةرط  دنياي  بةرةو  بردومي  خةياَل  تابووتشةثؤلي  و  مةرط  دنياي  بةرةو  بردومي  خةياَل  شةثؤلي 

رووت ئةرخةواني  دار  ذيَر  بؤ  نةمان  و  طؤِرستان  رووتبةرةو  ئةرخةواني  دار  ذيَر  بؤ  نةمان  و  طؤِرستان  بةرةو 

بكوشتاية خؤم  ئةمشةو  تا  خؤم  دةضووة  دةستم  بكوشتايةخؤزطة  خؤم  ئةمشةو  تا  خؤم  دةضووة  دةستم  خؤزطة 

بِرشتاية هةلَوةريودا  طةآلي  بةسةر  خؤمم  بِرشتايةخويَني  هةلَوةريودا  طةآلي  بةسةر  خؤمم  خويَني 

شيعري طؤرانيشيعري طؤراني

بؤني مةرطبؤني مةرط

كارزان جةاللكارزان جةالل
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سثيترين  لة  يةكَيك  ثةنجةرةي  دةِرووانمة  خؤمةوة،  ماَلةكةي  باَلكؤني  سثيترين لة  لة  يةكَيك  ثةنجةرةي  دةِرووانمة  خؤمةوة،  ماَلةكةي  باَلكؤني  لة 

ئةثارتمانةكاني شارةكة. من كة هةميشة حيكايةتي ثشت ثةنجةرةكان خةياَليان ئةثارتمانةكاني شارةكة. من كة هةميشة حيكايةتي ثشت ثةنجةرةكان خةياَليان 

ضةندين  ثةنجةرةيةوة  لةم  تايبةت  بوون،  ئةندَيشةم  ورووذَينةري  و  ضةندين بردووم  ثةنجةرةيةوة  لةم  تايبةت  بوون،  ئةندَيشةم  ورووذَينةري  و  بردووم 

بةناو  ثةثوولة  ثؤل  ثؤل  رووداوةكانييةوة،  كاريطةري  بة  ئةفراندووة.  بةناو ضيرؤكم  ثةثوولة  ثؤل  ثؤل  رووداوةكانييةوة،  كاريطةري  بة  ئةفراندووة.  ضيرؤكم 

سكمدا فِريون و بة سةدان هةستي بزوَينةر لة سينةمدا، ضوون دار هةنار، طوَليان سكمدا فِريون و بة سةدان هةستي بزوَينةر لة سينةمدا، ضوون دار هةنار، طوَليان 

كردووة.كردووة.

بة  دةذةنَيت.  (سةنتوور)  مؤسيقارَيكة  تاقانةية.  طةنجَيكي  ماَلي  بة ئةوَي  دةذةنَيت.  (سةنتوور)  مؤسيقارَيكة  تاقانةية.  طةنجَيكي  ماَلي  ئةوَي 

هةَلسوكةوت و ئاكارييةوة ديارة خؤي تةنها لةطةَل عةشقَيكي ئةزةلي ناو دَل و هةَلسوكةوت و ئاكارييةوة ديارة خؤي تةنها لةطةَل عةشقَيكي ئةزةلي ناو دَل و 

دةروونيدا دةذي. رؤذةكاني زؤر لة يةكتري جياواز نين، بةآلم لة هةر رؤذَيكيدا دةروونيدا دةذي. رؤذةكاني زؤر لة يةكتري جياواز نين، بةآلم لة هةر رؤذَيكيدا 

دنيا  طشت  و  تةمةن  ثِراوثِري  مانادارن،  و  هةستيار  هَيند  هةية،  ساتَيكي  دنيا ضةند  طشت  و  تةمةن  ثِراوثِري  مانادارن،  و  هةستيار  هَيند  هةية،  ساتَيكي  ضةند 

رووانينةكاني،  ئاراستةي  و  باوةشي  دةخاتة  سةنتوورةكةي  كة  ئةو  رووانينةكاني، دةهَينن.  ئاراستةي  و  باوةشي  دةخاتة  سةنتوورةكةي  كة  ئةو  دةهَينن. 

نةواي  ثِر  ئاوازَيكي  كة  ئةو  دةبَيت.  رؤحانييةكةي  مةعشووقة  نيطاي  نةواي نووقمي  ثِر  ئاوازَيكي  كة  ئةو  دةبَيت.  رؤحانييةكةي  مةعشووقة  نيطاي  نووقمي 

باوةش بة هةموو بَينةواياني سةر زةويدا دةكات. كاتَيك بة ريتمَيكي تووِرة، دذي باوةش بة هةموو بَينةواياني سةر زةويدا دةكات. كاتَيك بة ريتمَيكي تووِرة، دذي 

ستةم و بَي دادي دةوةستَيت. كة بةدةم بيركردنةوةوة، بة لةسةرخؤيي خؤييةوة، ستةم و بَي دادي دةوةستَيت. كة بةدةم بيركردنةوةوة، بة لةسةرخؤيي خؤييةوة، 

ئةوسةري  تا  ثياسة  بؤ  و  رَيكدةخا  كةلوثةلةكاني  و  دةكات  ئامادة  ئةوسةري خواردن  تا  ثياسة  بؤ  و  رَيكدةخا  كةلوثةلةكاني  و  دةكات  ئامادة  خواردن 

شةقامةكة دةِروات... كتومت لة فريشتة دةضَيت!شةقامةكة دةِروات... كتومت لة فريشتة دةضَيت!

ضيرؤك

ئةو طريا...ئةو طريا...

باران- ستؤكهؤَلمباران- ستؤكهؤَلم
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و  كث  طةلَي  بينيم  سةري،  كةوتة  ضاوم  و  باَلكؤنةكة  هاتمة  كة  هةر  و ئةمِرؤ  كث  طةلَي  بينيم  سةري،  كةوتة  ضاوم  و  باَلكؤنةكة  هاتمة  كة  هةر  ئةمِرؤ 

ذوورةكةي  بردبووميية  خةياَلم  دانيشتووة.  ماَلةكةيةوة  تةنهايي  بةديار  ذوورةكةي قووَل  بردبووميية  خةياَلم  دانيشتووة.  ماَلةكةيةوة  تةنهايي  بةديار  قووَل 

كة لةناكاودا هةستم كرد دةستي كرد بة طريان! ئةو طريا و من دَلم كةوتة ناو كة لةناكاودا هةستم كرد دةستي كرد بة طريان! ئةو طريا و من دَلم كةوتة ناو 

مستم! طةردوونم بضكؤلة بووةوة و خؤر لة ئاسمانمدا بووة ثةثكة سةموونَيكي مستم! طةردوونم بضكؤلة بووةوة و خؤر لة ئاسمانمدا بووة ثةثكة سةموونَيكي 

مورووي  ضون  ذيانمة،  شادةكاني  دةمة  و  خؤش  ساتي  هةرضي  مورووي سووتاو.  ضون  ذيانمة،  شادةكاني  دةمة  و  خؤش  ساتي  هةرضي  سووتاو. 

هةر  نةمزاني  كة  بوونةوة،  ثةرشوبآلو  وةها  و  لَيمكةوتن  ثضِراو،  هةر ملوانكةيةكي  نةمزاني  كة  بوونةوة،  ثةرشوبآلو  وةها  و  لَيمكةوتن  ثضِراو،  ملوانكةيةكي 

دةنكَيكيان كةوتة كوَيوة. ئةو دةطريا و من وةك منداَلَيك كة نةزانَيت هاوِرَيكةي دةنكَيكيان كةوتة كوَيوة. ئةو دةطريا و من وةك منداَلَيك كة نةزانَيت هاوِرَيكةي 

بطرَيت،  خؤي  لَيوي  ماسوولكةكاني  ضةمانةوةي  لة  رَي  نةتوانَيت  و  دةطري  بطرَيت، بؤ  خؤي  لَيوي  ماسوولكةكاني  ضةمانةوةي  لة  رَي  نةتوانَيت  و  دةطري  بؤ 

لةطةَليدا دامة قوَلثةي طريان. ئةو دةطريا و من دةطريام. ئةو دةطريا و من لة دَلي لةطةَليدا دامة قوَلثةي طريان. ئةو دةطريا و من دةطريام. ئةو دةطريا و من لة دَلي 

خؤمدا دةمطووت خوداية بؤ دةطري؟ خوداية بؤ باش نيية؟ خوداية بؤ دةطري؟ خؤمدا دةمطووت خوداية بؤ دةطري؟ خوداية بؤ باش نيية؟ خوداية بؤ دةطري؟ 

خوداية ئةو باش بَيت...خوداية ئةو باش بَيت...

دَلم  بَيت،  زامدار  دا،  دوورةدةست  جةنطَيكي  لة  يارةكةي  عاشقَيك،  دَلم وةك  بَيت،  زامدار  دا،  دوورةدةست  جةنطَيكي  لة  يارةكةي  عاشقَيك،  وةك 

ثةرؤش  تووِرة.  مولحيدَيكي  وةك  طومانكردن،  بة  كرد  دةستم  ختوورة.  ثةرؤش كةوتة  تووِرة.  مولحيدَيكي  وةك  طومانكردن،  بة  كرد  دةستم  ختوورة.  كةوتة 

دةكرد  تةمةننام  و  رؤدةضووم  زةويدا  ناخي  بة  تك  تك  دةطري.  بؤ  بزانم  دةكرد بووم  تةمةننام  و  رؤدةضووم  زةويدا  ناخي  بة  تك  تك  دةطري.  بؤ  بزانم  بووم 

زةرياي  ناو  بطةِرَينمةوة  رووي  سةر  فرمَيسكةكاني  دَلؤث  دَلؤث  بكراية  زةرياي ثَيم  ناو  بطةِرَينمةوة  رووي  سةر  فرمَيسكةكاني  دَلؤث  دَلؤث  بكراية  ثَيم 

بة  بنَيم  سةري  راكةم  دةمخواست  و  دةكرد  تةماشام  دوورةوة  لة  من  بة ضاوي.  بنَيم  سةري  راكةم  دةمخواست  و  دةكرد  تةماشام  دوورةوة  لة  من  ضاوي. 

لة  ثِر  دةرووني  قايم،  لةئامَيزطرتنَيكي  بة  و  بكةم  ماضي  هةزار  سةد  لة سنطمةوة.  ثِر  دةرووني  قايم،  لةئامَيزطرتنَيكي  بة  و  بكةم  ماضي  هةزار  سةد  سنطمةوة. 

تؤفاني ذيركةمةوة، بةآلم من هةستم دةكرد، ئةو كة دةطري، نايةوَيت لَيي نزيك تؤفاني ذيركةمةوة، بةآلم من هةستم دةكرد، ئةو كة دةطري، نايةوَيت لَيي نزيك 

ببمةوة. ئةم نةويستنةشي، رةفتاري ئةو (طؤريال)يةي ياد هَينامةوة كة لة يةكَيك ببمةوة. ئةم نةويستنةشي، رةفتاري ئةو (طؤريال)يةي ياد هَينامةوة كة لة يةكَيك 

ثةنجة  بَيحةوسةَلة  و  بَيزار  ضةند  بينيبووم  (كاميرؤن)دا،  طةورةكاني  باخة  ثةنجة لة  بَيحةوسةَلة  و  بَيزار  ضةند  بينيبووم  (كاميرؤن)دا،  طةورةكاني  باخة  لة 

طةورةكاني لةسةر ضاوةكاني دانابوو، وةك ئةوةي بَلَي تاقةتم نيية سةيرم بكةن. طةورةكاني لةسةر ضاوةكاني دانابوو، وةك ئةوةي بَلَي تاقةتم نيية سةيرم بكةن. 

واي لة ديمةني ئةو طؤريالية و واي لة بينيني فرمَيسكي ثياوَيك كة بة دَل دةطري. واي لة ديمةني ئةو طؤريالية و واي لة بينيني فرمَيسكي ثياوَيك كة بة دَل دةطري. 

طؤرياليةك كة بة زةبةالحي خؤيةوة، ساكاريبووني خؤي دةنوَينَيت. ثياوَيك كة طؤرياليةك كة بة زةبةالحي خؤيةوة، ساكاريبووني خؤي دةنوَينَيت. ثياوَيك كة 

ضيا ئاسا سةركةش وةستاوة و ئاو ئاسا هةستي دةِرذَينَيت.ضيا ئاسا سةركةش وةستاوة و ئاو ئاسا هةستي دةِرذَينَيت.

لةطةَل  بووم.  دؤخةكةي  نيطةراني  و  دةدا  سةرنجم  دوورةوة  لة  هةر  لةطةَل من  بووم.  دؤخةكةي  نيطةراني  و  دةدا  سةرنجم  دوورةوة  لة  هةر  من 

خؤمدا بؤي دةدوام، هةرضي باسة دةمهَينا و دةمبرد، دةمويست هةرضؤنَيك بَيت خؤمدا بؤي دةدوام، هةرضي باسة دةمهَينا و دةمبرد، دةمويست هةرضؤنَيك بَيت 

ثَي  شتَيكم  بكات،  شتَيك  بَيت  هةرشَيوةيةك  بة  يان  بكةم،  سةرقاَلي  طريانة  ثَي لةو  شتَيكم  بكات،  شتَيك  بَيت  هةرشَيوةيةك  بة  يان  بكةم،  سةرقاَلي  طريانة  لةو 

بَلَيت، شتَيك تَيبطةم. ثَييم دةطووت دؤستي شيرين، ئاشكراية و هةمووان كؤكين بَلَيت، شتَيك تَيبطةم. ثَييم دةطووت دؤستي شيرين، ئاشكراية و هةمووان كؤكين 

لةسةر ئةوةي كة؛ كةس هةموو شتَيكي نيية، بةآلم هةموو كةس شتَيكي هةية. لةسةر ئةوةي كة؛ كةس هةموو شتَيكي نيية، بةآلم هةموو كةس شتَيكي هةية. 



١٠٣

ەق
د

ەق
د

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

لَي دواي ئةم راستيي نةبوون و هةبوونة، من مرؤظةكان دةكةم بة سَي ثؤلَينةوة! لَي دواي ئةم راستيي نةبوون و هةبوونة، من مرؤظةكان دةكةم بة سَي ثؤلَينةوة! 

هةيانة  ئةوةي  شتَيكة.  هةموو  خؤيان  الي  هةيانة،  ئةوةي  كة  ئةوانةن  هةيانة يةكةميان  ئةوةي  شتَيكة.  هةموو  خؤيان  الي  هةيانة،  ئةوةي  كة  ئةوانةن  يةكةميان 

هةوَلداني  و  ئومَيد  دةروازةيةكي  هةموو  و  ثَيدةدات  بوونيان  مانايةكي  هةوَلداني هةموو  و  ئومَيد  دةروازةيةكي  هةموو  و  ثَيدةدات  بوونيان  مانايةكي  هةموو 

هةميشة  بؤ  ثَييدةطةن،  و  دةيخوازن  ئةوةي  كةسايةتييانة،  ئةو  دةبيننةوة.  هةميشة تَيدا  بؤ  ثَييدةطةن،  و  دةيخوازن  ئةوةي  كةسايةتييانة،  ئةو  دةبيننةوة.  تَيدا 

ضارةنووس  كة  مرؤظانةن  ئةو  دووةميان  دةمَينَيتةوة.  ثيرؤز  و  بةرز  ضارةنووس اليان  كة  مرؤظانةن  ئةو  دووةميان  دةمَينَيتةوة.  ثيرؤز  و  بةرز  اليان 

كة  ئةوان  شتيان.  هةموو  دةبَيتة  شايةت  كة  دةكاتةوة  شتَيكيان  كة ِرووبةِرووي  ئةوان  شتيان.  هةموو  دةبَيتة  شايةت  كة  دةكاتةوة  شتَيكيان  ِرووبةِرووي 

ئةطةرضي شتةكةيان هةَلبذَيردراوي باآلي هةموو دةميشيان نةبَيت، مانايةك لة ئةطةرضي شتةكةيان هةَلبذَيردراوي باآلي هةموو دةميشيان نةبَيت، مانايةك لة 

لةثَيناودا ذيان و بةتاَل نةبينيني خؤياندا دةبيننةوة. سَييةميشيان ئةو كةسانةن لةثَيناودا ذيان و بةتاَل نةبينيني خؤياندا دةبيننةوة. سَييةميشيان ئةو كةسانةن 

كة بةردةوام تينووي شتَيكن كة نيانة. ئةوانةي كة هةبوون و طةيشتنيان بة هةر كة بةردةوام تينووي شتَيكن كة نيانة. ئةوانةي كة هةبوون و طةيشتنيان بة هةر 

شتَيكيش تةنها تاوَيك ثِريان دةكات و دووبارة دةكةونةوة، خةمي خاَلييبوونةوة شتَيكيش تةنها تاوَيك ثِريان دةكات و دووبارة دةكةونةوة، خةمي خاَلييبوونةوة 

و وَيَلبوون بةدواي هةر شتَيكدا كة نيانة. من وةك شتَيك هةست دةكةم دةزانم و وَيَلبوون بةدواي هةر شتَيكدا كة نيانة. من وةك شتَيك هةست دةكةم دةزانم 

تؤ لة كام ثؤلَينةياني، بةآلم وةك شتَيكيش حةز دةكةم خؤت زياتر بؤم روون تؤ لة كام ثؤلَينةياني، بةآلم وةك شتَيكيش حةز دةكةم خؤت زياتر بؤم روون 

بكةيتةوة. بؤ ئةمةش رةنطة تةنها ئةوةندةم بةس بَيت كة ئةطةر بة ئيشارةتَيكيش بكةيتةوة. بؤ ئةمةش رةنطة تةنها ئةوةندةم بةس بَيت كة ئةطةر بة ئيشارةتَيكيش 

بَيت ثَيم بَلَيي بؤ دةطريت؟! ئةطةر لة جؤري يةكةميان بوويت، لة دَلمةوة، دَلم ثَيت بَيت ثَيم بَلَيي بؤ دةطريت؟! ئةطةر لة جؤري يةكةميان بوويت، لة دَلمةوة، دَلم ثَيت 

و بؤت خؤش دةبَيت. ئةطةر لة جؤري دووةميش بوويت هةر ثةسةندة و خةمتم و بؤت خؤش دةبَيت. ئةطةر لة جؤري دووةميش بوويت هةر ثةسةندة و خةمتم 

زياتر  ثَيويستة  زؤر  ثَيويستة  بوويت،  سَييةم  جؤري  لة  ئةطةر  خؤ  بةآلم  زياتر نابَيت،  ثَيويستة  زؤر  ثَيويستة  بوويت،  سَييةم  جؤري  لة  ئةطةر  خؤ  بةآلم  نابَيت، 

سةر  بمانطةيةنَيتة  بطةين  رَيطايةك  بة  بةشكم  بكةينةوة.  بير  و  بكةين  سةر وتووَيذ  بمانطةيةنَيتة  بطةين  رَيطايةك  بة  بةشكم  بكةينةوة.  بير  و  بكةين  وتووَيذ 

كة  نةدؤزَيتةوة  شتَيك  ذيانيدا،  لة  هةبَيت  مرؤظ  مةحاَلة  ئاخر  ديكة.  كة ثؤلَينةكاني  نةدؤزَيتةوة  شتَيك  ذيانيدا،  لة  هةبَيت  مرؤظ  مةحاَلة  ئاخر  ديكة.  ثؤلَينةكاني 

مانا ببةخشَيت و شتَيك لة ئاسوودةيي لة ثاَلدا ببينَيتةوة.مانا ببةخشَيت و شتَيك لة ئاسوودةيي لة ثاَلدا ببينَيتةوة.

ئةو هَيشتا ذيرنةبووبووةوة كة بينيم كتَيبَيكي بةدةستةوة بوو، ماضي كرد و ئةو هَيشتا ذيرنةبووبووةوة كة بينيم كتَيبَيكي بةدةستةوة بوو، ماضي كرد و 

نؤتةي  ثةِراوي  ئةوة  كة  كرد  مةزةندةم  وا  من  داينا.  سةنتوورةكةيدا  بةردةم  نؤتةي لة  ثةِراوي  ئةوة  كة  كرد  مةزةندةم  وا  من  داينا.  سةنتوورةكةيدا  بةردةم  لة 

هةَلطري  ئةو  بؤ  كة  بَيت  كتَيبَيك  هةر  لةوانةشة  خؤ  نازانم  من  بَيت.  هةَلطري ئاوازةكاني  ئةو  بؤ  كة  بَيت  كتَيبَيك  هةر  لةوانةشة  خؤ  نازانم  من  بَيت.  ئاوازةكاني 

زياتر  بةآلم  بَيت،  كاريطةريي  و  بزواندن  جَيي  ياخود  بَيت،  يادةوةري  زياتر كؤمةَلَيك  بةآلم  بَيت،  كاريطةريي  و  بزواندن  جَيي  ياخود  بَيت،  يادةوةري  كؤمةَلَيك 

وا ثَيدةضوو داستانَيكي مؤسيقي بَيت، ضونكة ئةو ثةرتووكة، هةم لةوةي دةكرد وا ثَيدةضوو داستانَيكي مؤسيقي بَيت، ضونكة ئةو ثةرتووكة، هةم لةوةي دةكرد 

ئةو  خودي  دةكرد  لةوةشي  هةم  و  بؤي  بَيت  ئاطايي  و  ئاراميي  ئةو بةخشةري  خودي  دةكرد  لةوةشي  هةم  و  بؤي  بَيت  ئاطايي  و  ئاراميي  بةخشةري 

نووسراوانةي ناوي، هؤكاري باريني فرمَيسكةكاني بَيت!نووسراوانةي ناوي، هؤكاري باريني فرمَيسكةكاني بَيت!

ئةو  نزيكي  بة  هةست  ثتر  جاران  لة  لَي  هَيوربوومةتةوة.  هةندَيك  من  ئةو ئيدي  نزيكي  بة  هةست  ثتر  جاران  لة  لَي  هَيوربوومةتةوة.  هةندَيك  من  ئيدي 

ئازيزة دةكةم و حةز دةكةم طفتوطؤيةكانم لةطةَليدا زيندووتر بَيت. ئةو وا ثاكةتي ئازيزة دةكةم و حةز دةكةم طفتوطؤيةكانم لةطةَليدا زيندووتر بَيت. ئةو وا ثاكةتي 

جطةرةكةي هةَلطرتووة و بةرةو باَلكؤنةكةي دةضَيت. من بة هةنطاونانم بةرةو جطةرةكةي هةَلطرتووة و بةرةو باَلكؤنةكةي دةضَيت. من بة هةنطاونانم بةرةو 
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رووبةِرووي  ضؤنضؤني  دةكةمةوة  لةوة  بير  و  جَيدَيَلم  باَلكؤنةكةم  رووبةِرووي ذوورةكةم،  ضؤنضؤني  دةكةمةوة  لةوة  بير  و  جَيدَيَلم  باَلكؤنةكةم  ذوورةكةم، 

ياخود  مؤسيقا،  و  مةستي  لة  بَيت  لَيوانلَيو  بنووسم،  بؤ  نامةيةكي  ئايا  ياخود ببمةوة.  مؤسيقا،  و  مةستي  لة  بَيت  لَيوانلَيو  بنووسم،  بؤ  نامةيةكي  ئايا  ببمةوة. 

هةر رَيك بضم لة دةرطاكةي بدةم و ثَيي بَلَيم كة دةمزاني ضاوةِرَيم دةكات. يان هةر رَيك بضم لة دةرطاكةي بدةم و ثَيي بَلَيم كة دةمزاني ضاوةِرَيم دةكات. يان 

رةنطة ثَيويست بة هيضيش نةكات. ضوون هةنووكة من بوومةتة كاراكتةري ثشت رةنطة ثَيويست بة هيضيش نةكات. ضوون هةنووكة من بوومةتة كاراكتةري ثشت 

ثةنجةرةكة و ئَيرة بووةتة ماَلي سةرنجداني ئةوان لةوبةرةوة. ئَيستاكة ئيتر ئةو ثةنجةرةكة و ئَيرة بووةتة ماَلي سةرنجداني ئةوان لةوبةرةوة. ئَيستاكة ئيتر ئةو 

حيكايةتةكاني  هةموو  و  بكات  هةستم  بة  درك  خؤيةوة  باَلكؤنةكةي  لة  حيكايةتةكاني دةشَيت  هةموو  و  بكات  هةستم  بة  درك  خؤيةوة  باَلكؤنةكةي  لة  دةشَيت 

ئَيرة بخوَينَيتةوة.ئَيرة بخوَينَيتةوة.

شادم و هةست دةكةم طةردوونمان بة طةورةيي خؤيةوة لةطةَلة. دةبينم خؤر لة شادم و هةست دةكةم طةردوونمان بة طةورةيي خؤيةوة لةطةَلة. دةبينم خؤر لة 

ئاسمانماندا، لة طشت رؤذَيك زياتر دةدرةوشَيتةوة. شانازيي بة بووني ثِربةهاي ئاسمانماندا، لة طشت رؤذَيك زياتر دةدرةوشَيتةوة. شانازيي بة بووني ثِربةهاي 

ئةو و دَلخؤشيية جوانةكانمةوة دةكةم كة وةكو موورووي بةنرخي قةشةنطترين ئةو و دَلخؤشيية جوانةكانمةوة دةكةم كة وةكو موورووي بةنرخي قةشةنطترين 

داري  وةك  و  دةكةم  نووسين  بة  حةز  دةبريسكَيتةوة.  طةردنمةوة  بة  داري ملوانكة،  وةك  و  دةكةم  نووسين  بة  حةز  دةبريسكَيتةوة.  طةردنمةوة  بة  ملوانكة، 

دةستي مايسترؤ قةَلةمةكةم رادةوةشَينم، بة وةرين و ثرشنطدانةوةي ئةستَيرة دةستي مايسترؤ قةَلةمةكةم رادةوةشَينم، بة وةرين و ثرشنطدانةوةي ئةستَيرة 

و وشةي سؤز و دَلنيايي لَيي، دةرووني دةبووذَينمةوة. وةك شازادةيةكي دَلنيا، و وشةي سؤز و دَلنيايي لَيي، دةرووني دةبووذَينمةوة. وةك شازادةيةكي دَلنيا، 

تةِر  سبةينانَيكي  موذدةي  و  دةكةم  طوزةر  مةملةكةتةكةمدا  بَيستانةكاني  تةِر بةنَيو  سبةينانَيكي  موذدةي  و  دةكةم  طوزةر  مةملةكةتةكةمدا  بَيستانةكاني  بةنَيو 

و  هةَلدةهَينم  ئةو  لة  رووانين  بؤ  ديدةم  دةدةم.  درةختةكان  و  طوَل  و  هةرَيز  و بة  هةَلدةهَينم  ئةو  لة  رووانين  بؤ  ديدةم  دةدةم.  درةختةكان  و  طوَل  و  هةرَيز  بة 

بؤ دروست ضوونة ذوورةوةي دَلي، دةنطم بؤ طوتنةوةي ثِر هةست و نةستي بؤ دروست ضوونة ذوورةوةي دَلي، دةنطم بؤ طوتنةوةي ثِر هةست و نةستي 

نؤتةكاني مؤسيقا بةرز دةكةمةوة...نؤتةكاني مؤسيقا بةرز دةكةمةوة...

دؤ ِرَي مي فا سؤل ال سي دؤدؤ ِرَي مي فا سؤل ال سي دؤ

دؤ سي ال سؤل فا مي ِرَي دؤدؤ سي ال سؤل فا مي ِرَي دؤ

دؤ ِرَي مي فا سؤل ال سي دؤدؤ ِرَي مي فا سؤل ال سي دؤ

دؤ سي ال سؤل فا مي ِرَي دؤدؤ سي ال سؤل فا مي ِرَي دؤ
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سةآلح حةسةن ثاَلةوانسةآلح حةسةن ثاَلةوانرؤذهةآلت و رؤذئاوا

 جةمال نةجاِري جةمال نةجاِريمَيذووي رووناكبيريي فةِرةنسي لة سةدةي بيستةمدا

عةبدوَلآل مةحمود زةنطنةعةبدوَلآل مةحمود زةنطنةضةند كورتة ضيرؤكَيكي ئةديبـي سوريايي زةكةريا تامر

هةنار ئةلسراجهةنار ئةلسراجكاتَيك بةرزايي ئاسمانةكان يةكدةطرنةوة

 يونس حسةيني يونس حسةينيدوو شيعري يةدوَلآل روئيايي

ئاوات حةسةن ئةمينئاوات حةسةن ئةمينهةَلبذاردة لة شيعرى ثؤشكين
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رؤذئاواييةكان،  ضوستوضاالكة  و  كارامة  بيرمةندة  لة  زؤر  رؤذئاواييةكان، ذمارةيةكي  ضوستوضاالكة  و  كارامة  بيرمةندة  لة  زؤر  ذمارةيةكي 

”رؤذهةآلت  بابةتي  بة  طرنطيان  خؤيانةوة  تايبةتي  روانطةي  لة  ”رؤذهةآلت هةريةكةيان  بابةتي  بة  طرنطيان  خؤيانةوة  تايبةتي  روانطةي  لة  هةريةكةيان 

ئةوثةِري  نووسةراني  لة  كةم  زؤر  ذمارةيةكي  تةنيا  كةضي  داوة،  رؤذئاوا“  ئةوثةِري و  نووسةراني  لة  كةم  زؤر  ذمارةيةكي  تةنيا  كةضي  داوة،  رؤذئاوا“  و 

دةربِرينيان  خؤيان  روانطةي  لةسةر  رؤذهةآلتي  كةسانَيكي  وةك  دةربِرينيان رؤذهةآلت  خؤيان  روانطةي  لةسةر  رؤذهةآلتي  كةسانَيكي  وةك  رؤذهةآلت 

ثَيشكةش كردووة. بؤية ئةم راستيية بةرةو ئةو رَيِرةوةي بردم تا ئةم بابةتة ثَيشكةش كردووة. بؤية ئةم راستيية بةرةو ئةو رَيِرةوةي بردم تا ئةم بابةتة 

بة دةستثَيكَيك دةست ثَي بكةم كة لة خوارةوة دةيخةمة روو.بة دةستثَيكَيك دةست ثَي بكةم كة لة خوارةوة دةيخةمة روو.

باشو (باشو (١٦٤٤١٦٤٤-١٨٩٤١٨٩٤) كة شاعيرَيكي مةزني ذاثؤني سةدةي حةظدةيةم بوو، ) كة شاعيرَيكي مةزني ذاثؤني سةدةي حةظدةيةم بوو، 

بة  دةنط  وةك  شيعرة  ئةو  دةنووسَيت،  كؤثَلةيي  حةظدة  شيعرَيكي  بة جارَيكيان  دةنط  وةك  شيعرة  ئةو  دةنووسَيت،  كؤثَلةيي  حةظدة  شيعرَيكي  جارَيكيان 

شيعري هايكؤ ناسراوة، يان (هوكو). ئةمةش شيعرةكةية:شيعري هايكؤ ناسراوة، يان (هوكو). ئةمةش شيعرةكةية:

رؤذهةآلترؤذهةآلت
         و         و

               رؤذئاوا               رؤذئاوا

نووسيني: د.ت. سوزوكينووسيني: د.ت. سوزوكي

و. سةآلح حةسةن ثاَلةوانو. سةآلح حةسةن ثاَلةوان
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كة قووَل دةِروانمكة قووَل دةِروانم

دةبينم لةسةر ثةرذينةكة نازونادةبينم لةسةر ثةرذينةكة نازونا

طولَي طرتووة، ئاي لةو جوانيية!طولَي طرتووة، ئاي لةو جوانيية!

ميريبا ميريبايوكو  يوكو 

نازونا هانا ساكونازونا هانا ساكو

كانا كاناكاكيني  كاكيني 

كردبَيت  تَيبيني  و  رؤيشتبَيت  الدَييدا  رَيطايةكي  بة  باشو  كاتةدا  لةو  كردبَيت رةنطة  تَيبيني  و  رؤيشتبَيت  الدَييدا  رَيطايةكي  بة  باشو  كاتةدا  لةو  رةنطة 

لَيي  بةقووَلي  و  دةبَيتةوة  نزيك  كةلَيي  شاردووةتةوة.  شتَيكي  لَيي ثةرذينةكة  بةقووَلي  و  دةبَيتةوة  نزيك  كةلَيي  شاردووةتةوة.  شتَيكي  ثةرذينةكة 

طرنط  ئةوةندة  نيية،  تر  هيضي  زياتر  كَيوي  رووةكَيكي  لة  دةبينَيت  طرنط دةِروانَيت،  ئةوةندة  نيية،  تر  هيضي  زياتر  كَيوي  رووةكَيكي  لة  دةبينَيت  دةِروانَيت، 

نيية و تةنانةت نابَيتة جَيطةي سةرنجي رَيبوارانيش. ئةم رووداوة رووداوَيكي نيية و تةنانةت نابَيتة جَيطةي سةرنجي رَيبوارانيش. ئةم رووداوة رووداوَيكي 

دةربِرينَيكي  هيض  ئةوةي  بَي  دةكات،  وَيناي  شيعرةكةيدا  لة  شاعير  و  دةربِرينَيكي سادةية  هيض  ئةوةي  بَي  دةكات،  وَيناي  شيعرةكةيدا  لة  شاعير  و  سادةية 

هةستي شيعري تايبةتي تَيدابَيت، تةنيا ئةو سةرسوِرمانيية لة دوا دووكؤثلةي هةستي شيعري تايبةتي تَيدابَيت، تةنيا ئةو سةرسوِرمانيية لة دوا دووكؤثلةي 

شيعرةكةدا دةبينين. كة لة ذاثؤنيدا هةردووكيان بة (كانا) دةخوَينرَينةوة. (كانا) شيعرةكةدا دةبينين. كة لة ذاثؤنيدا هةردووكيان بة (كانا) دةخوَينرَينةوة. (كانا) 

بؤ  بةَلطةية  هةروةها  حاَلةوة،  و  سيفةت  و  ناو  بة  ثَيوةندة  زؤرجار  بؤ وشةيةكة  بةَلطةية  هةروةها  حاَلةوة،  و  سيفةت  و  ناو  بة  ثَيوةندة  زؤرجار  وشةيةكة 

سنوور،  بَي  وةسفكردني  يان  سةرسوِرماني،  بة  بةرامبةر  تايبةت  سنوور، هةستَيكي  بَي  وةسفكردني  يان  سةرسوِرماني،  بة  بةرامبةر  تايبةت  هةستَيكي 

وةك  طونجاو  بةشَيوةيةكي  هةندَيجار  دةكرَيت  يان  شاطةشكةيي،  و  خةم  وةك يان  طونجاو  بةشَيوةيةكي  هةندَيجار  دةكرَيت  يان  شاطةشكةيي،  و  خةم  يان 

هةموو  نيشانةية  ئةو  نيشانةية  ئةم  وةربطَيِردرَيت.  سةرسوِرمان  هةموو نيشانةي  نيشانةية  ئةو  نيشانةية  ئةم  وةربطَيِردرَيت.  سةرسوِرمان  نيشانةي 

ثَيشكةش  باوةي  هةستة  ئةو  دَيت.  كؤتايي  ثَي  ئَيستةي  هايكؤكاني  ثَيشكةش شيعرة  باوةي  هةستة  ئةو  دَيت.  كؤتايي  ثَي  ئَيستةي  هايكؤكاني  شيعرة 

كراوة لة رَيطةي هةظدة كؤثلةكانةوة يان لة رَيطةي كراوة لة رَيطةي هةظدة كؤثلةكانةوة يان لة رَيطةي ١٥١٥ كؤثلة شيعريةكان كة بة  كؤثلة شيعريةكان كة بة 

طوَيطرةي  ئةو  نةطاتة  بةوشَيوةية  رةنطة  دَي،  كؤتاييان  سةرسوِرمان  طوَيطرةي نيشانةي  ئةو  نةطاتة  بةوشَيوةية  رةنطة  دَي،  كؤتاييان  سةرسوِرمان  نيشانةي 

سةرباري  بكةم.  راظةيان  تَيدةكؤشم  بكرَي  تابؤم  نازانَي.  ذاثؤني  زماني  سةرباري كة  بكةم.  راظةيان  تَيدةكؤشم  بكرَي  تابؤم  نازانَي.  ذاثؤني  زماني  كة 

ئةوةش رةنطة خودي شاعيرةكة خؤي بة لَيكدانةوةكةي من رازي نةبَي، بةآلم ئةوةش رةنطة خودي شاعيرةكة خؤي بة لَيكدانةوةكةي من رازي نةبَي، بةآلم 

ئةمة ئةوةندة طرنط نيية ئةطةر زانيمان بةالي كةمةوة كةسَيك هةية بةوشَيوةي ئةمة ئةوةندة طرنط نيية ئةطةر زانيمان بةالي كةمةوة كةسَيك هةية بةوشَيوةي 

شتَيك،  هةموو  ثَيش  دةبَيت.  حاَلي  شيعرة  لةو  ئةويش  دةبم،  حاَلي  لَيي  شتَيك، من  هةموو  ثَيش  دةبَيت.  حاَلي  شيعرة  لةو  ئةويش  دةبم،  حاَلي  لَيي  من 

باشوي شاعير وةك زؤربةي شاعيرةكاني رؤذهةآلت، شاعيري سروشت بوو. باشوي شاعير وةك زؤربةي شاعيرةكاني رؤذهةآلت، شاعيري سروشت بوو. 

شاعيراني رؤذهةآلت بَيئةندازة ئاشقي سروشتن، بةجؤرَيك وا هةست دةكةن شاعيراني رؤذهةآلت بَيئةندازة ئاشقي سروشتن، بةجؤرَيك وا هةست دةكةن 

ئةوان بةشَيكن لة سروشت، هةست بةهةموو لَيدانَيك دةكةن بةنَيو دةمارةكانيدا ئةوان بةشَيكن لة سروشت، هةست بةهةموو لَيدانَيك دةكةن بةنَيو دةمارةكانيدا 

نامؤيةك  دةكةن  ئةوة  ئارةزووي  زؤربةيان  رؤذئاواييةكان  بةآلم  نامؤيةك تَيدةثةِرَي.  دةكةن  ئةوة  ئارةزووي  زؤربةيان  رؤذئاواييةكان  بةآلم  تَيدةثةِرَي. 

شتي  حةزةوة  رووي  هةندَي  لة  تةنيا  بِروايةدان  لةو  سروشتدا.  لةطةَل  شتي بن  حةزةوة  رووي  هةندَي  لة  تةنيا  بِروايةدان  لةو  سروشتدا.  لةطةَل  بن 
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بةيةكتري  دووانة  ئةو  تر  وةكي  هةية،  سروشتدا  و  مرؤظ  لةنَيوان  بةيةكتري هاوبةش  دووانة  ئةو  تر  وةكي  هةية،  سروشتدا  و  مرؤظ  لةنَيوان  هاوبةش 

نامؤن. سروشتيش بؤ ئةوة دروست بووة تا مرؤظ سوودي لَي ببينَي. كةضي نامؤن. سروشتيش بؤ ئةوة دروست بووة تا مرؤظ سوودي لَي ببينَي. كةضي 

لةو  بةسروشت  هةستكردنة  ئةم  نزيكة.  رؤذهةآلتييةكانةوة  لة  زؤر  لةو سروشت  بةسروشت  هةستكردنة  ئةم  نزيكة.  رؤذهةآلتييةكانةوة  لة  زؤر  سروشت 

كاتةدا ئاشكرا بوو كاتَي باشو رووةكَيكي شاراوةو ثشتطوَيخراوي دؤزييةوة. كاتةدا ئاشكرا بوو كاتَي باشو رووةكَيكي شاراوةو ثشتطوَيخراوي دؤزييةوة. 

روابوو  روابوو،  ثةرذينَيك  لةسةر  و  طوندَيكدا  كوَيرة  رَيطاي  سةرة  روابوو لة  روابوو،  ثةرذينَيك  لةسةر  و  طوندَيكدا  كوَيرة  رَيطاي  سةرة  لة 

بةشَيوةيةكي زؤر ثاكيزةيي. بَيئةوةي بانطةشة بؤ خؤي بكات و يان حةز بكات بةشَيوةيةكي زؤر ثاكيزةيي. بَيئةوةي بانطةشة بؤ خؤي بكات و يان حةز بكات 

كةس بيبينَي. لةطةَل ئةوةشدا كاتَي مرؤظ لَيي دةِروانَي، دةبينيَي ثِرة لة ناسكي، كةس بيبينَي. لةطةَل ئةوةشدا كاتَي مرؤظ لَيي دةِروانَي، دةبينيَي ثِرة لة ناسكي، 

ثِرة لة نةمري و جواني، زياتر لة نةمري و جواني سلَيمان. لةرادةبةدةر سادةيي ثِرة لة نةمري و جواني، زياتر لة نةمري و جواني سلَيمان. لةرادةبةدةر سادةيي 

مرؤظ  الي  طوَلة  ئةو  نانوَينَي،  ثَيوة  خؤي  هةيةتي  جوانييةي  ئةو  و  مرؤظ دةنوَينَي  الي  طوَلة  ئةو  نانوَينَي،  ثَيوة  خؤي  هةيةتي  جوانييةي  ئةو  و  دةنوَينَي 

جؤرة راستي و سةرسوِرمانييةك دروست دةكات. هةروةها شاعير دةتوانَي لة جؤرة راستي و سةرسوِرمانييةك دروست دةكات. هةروةها شاعير دةتوانَي لة 

هةر لقَيكي ئةو رووةكةدا نهَيني قووَلي ذيان و بوون بدؤزيتةوة. رةنطة باشو هةر لقَيكي ئةو رووةكةدا نهَيني قووَلي ذيان و بوون بدؤزيتةوة. رةنطة باشو 

ناسكةوة  بةهةستَيكي  دَلي  كاتةدا  لةو  دَلنيام  بةآلم  لةمة،  بَيئاطابووبَي  ناسكةوة خؤشي  بةهةستَيكي  دَلي  كاتةدا  لةو  دَلنيام  بةآلم  لةمة،  بَيئاطابووبَي  خؤشي 

دةلةرزييةوة، هةستَيكي نزيك لةو طوَلة، ئةو هةستةي مةسيحييةكان ثَيي دةَلَين دةلةرزييةوة، هةستَيكي نزيك لةو طوَلة، ئةو هةستةي مةسيحييةكان ثَيي دةَلَين 

ئةشقي خوايي، ئةو ئةشقةي دةطاتة قووآليي ذيان و بوون.ئةشقي خوايي، ئةو ئةشقةي دةطاتة قووآليي ذيان و بوون.

رةنطة زنجيرة ضياكاني هيمااليا هةستي ترسَيكي باآلمان ال دروست بكةن، رةنطة زنجيرة ضياكاني هيمااليا هةستي ترسَيكي باآلمان ال دروست بكةن، 

بةآلم  ببةخشَيت،  ثَي  ناكؤتاييمان  هةستي  ئةتَلةسي  ئؤقيانووسي  شةثؤلي  بةآلم يان  ببةخشَيت،  ثَي  ناكؤتاييمان  هةستي  ئةتَلةسي  ئؤقيانووسي  شةثؤلي  يان 

بَيت،  كراوة  ئاينييةوة  و  سؤفيطةري  و  شيعر  رووي  لة  مرؤظ  عةقَلي  بَيت، كاتَي  كراوة  ئاينييةوة  و  سؤفيطةري  و  شيعر  رووي  لة  مرؤظ  عةقَلي  كاتَي 

كرد  هةست  واي  بوو،  دروست  باشو  الي  كة  دةبَيت  دروست  ال  هةستةي  كرد ئةو  هةست  واي  بوو،  دروست  باشو  الي  كة  دةبَيت  دروست  ال  هةستةي  ئةو 

لة  باآلترة  هةية،  باآل  شتَيكي  طوَلةدا  ئةو  درةختَيكي  طةآلي  هةر  لة  لة تةنانةت  باآلترة  هةية،  باآل  شتَيكي  طوَلةدا  ئةو  درةختَيكي  طةآلي  هةر  لة  تةنانةت 

لة  دةبات  جيهانَيك  بةرةو  مرؤظ  طةندةَلةكان.  و  نزم  مرؤيية  هةستة  لة هةموو  دةبات  جيهانَيك  بةرةو  مرؤظ  طةندةَلةكان.  و  نزم  مرؤيية  هةستة  هةموو 

مةزني و طةورةييدا هاوشانة لةطةَل ثاكوتةميزي زةمين. لةم حاَلةتانةشدا شان مةزني و طةورةييدا هاوشانة لةطةَل ثاكوتةميزي زةمين. لةم حاَلةتانةشدا شان 

و شةوكةوت و قورسايي سةنطي مةحةك نيية. لةمبارةيةوة شاعيري ذاثؤني و شةوكةوت و قورسايي سةنطي مةحةك نيية. لةمبارةيةوة شاعيري ذاثؤني 

دةستِرةنطينييةكي تايبةتي ثَيشانداوة كة لة شتة بضووكةكاندا ئةو شتانة ئاشكرا دةستِرةنطينييةكي تايبةتي ثَيشانداوة كة لة شتة بضووكةكاندا ئةو شتانة ئاشكرا 

دةكات كة لةسةر هةموو ثَيوانة ضةندايةتييةكان مةزن و باآلن. دةكات كة لةسةر هةموو ثَيوانة ضةندايةتييةكان مةزن و باآلن. 

ئةمةدا  وةك  هاوشَيوةي  بارَيكي  لة  بزانين  و  بَيين  با  رؤذهةآلت.  ئةمةدا ئائةمةية  وةك  هاوشَيوةي  بارَيكي  لة  بزانين  و  بَيين  با  رؤذهةآلت.  ئائةمةية 

-١٨٠٩١٨٠٩) تينيسؤن  من  ئةمـــــةش  بؤ  دةكات.  ثَيشكةش  شتَيك  ضي  (رؤذئاوا  تينيسؤن  من  ئةمـــــةش  بؤ  دةكات.  ثَيشكةش  شتَيك  ضي  رؤذئاوا 

نةبَيت  نموونةيي  رؤذئاوايي  شاعَيرَيكي  رةنطة  هةَلدةبذَيرم.  شاعير  نةبَيت )ي  نموونةيي  رؤذئاوايي  شاعَيرَيكي  رةنطة  هةَلدةبذَيرم.  شاعير  ١٨٩٢١٨٩٢)ي 

شاعَيرَيكي  لةطةَل  بةراوردكردني  لة  بدات،  دةست  بةراوردكاريية  ئةم  بؤ  شاعَيرَيكي تا  لةطةَل  بةراوردكردني  لة  بدات،  دةست  بةراوردكاريية  ئةم  بؤ  تا 

ئةوثةِري رؤذهةآلت، بةآلم لةو شيعرةي ئَيستة دةيخةمة روو، شتَيك هةية لة ئةوثةِري رؤذهةآلت، بةآلم لةو شيعرةي ئَيستة دةيخةمة روو، شتَيك هةية لة 

قوآلييةوة ثةيوةستي دةكات بة شيعرةكةي باشؤوة، تينيسون دةَلَيت:قوآلييةوة ثةيوةستي دةكات بة شيعرةكةي باشؤوة، تينيسون دةَلَيت:
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ئةي ئةو طولَةي بةسةر ديواريَكي درزتَيكةوتووي،ئةي ئةو طولَةي بةسةر ديواريَكي درزتَيكةوتووي،

لة درزةكانةوة هةلَتدةكَيشم لة درزةكانةوة هةلَتدةكَيشم 

ئا لَيرةوة دةتطرم، بة رةطوريشةوة لةناودةستما، ئا لَيرةوة دةتطرم، بة رةطوريشةوة لةناودةستما، 

ئةي طولَيلكة- ئةطةر دةمتواني بزانم تؤ كَيي، تَيدةطةيشتم لة رةطوريشةت، ئةي طولَيلكة- ئةطةر دةمتواني بزانم تؤ كَيي، تَيدةطةيشتم لة رةطوريشةت، 

لة هةموو بوونت، لة هةموو بوونت، 

ئةو كاتة دةمزاني خوا كيَية و مرؤظ كيَية.ئةو كاتة دةمزاني خوا كيَية و مرؤظ كيَية.

لةم ضةند بةيتةدا دوو خاَل هةن ثَيمخؤشة ئاماذةيان ثَي بكةم:لةم ضةند بةيتةدا دوو خاَل هةن ثَيمخؤشة ئاماذةيان ثَي بكةم:

بة  طوَلة  ئةو  دابَيت  بِرياري  ثَيشتر  تينيسون  رةنطة  ئةوةية  خاَل  بة يةكةمين  طوَلة  ئةو  دابَيت  بِرياري  ثَيشتر  تينيسون  رةنطة  ئةوةية  خاَل  يةكةمين 

رةطو ريشةوة لةناو دةست بطرَيت و لَيي بِروانَيت. رةطو ريشةوة لةناو دةست بطرَيت و لَيي بِروانَيت. 

بووبَيت  باشو  هةستةي  ئةو  هةمان  هةر  هةيبووة  هةستةي  ئةو  بووبَيت ثَيدةضَي  باشو  هةستةي  ئةو  هةمان  هةر  هةيبووة  هةستةي  ئةو  ثَيدةضَي 

جياوازي  بةآلم  دؤزييةوة،  نازوناي  طوَلي  رَيطاكةوة  ال  ثةرذيني  بةسةر  جياوازي كاتَي  بةآلم  دؤزييةوة،  نازوناي  طوَلي  رَيطاكةوة  ال  ثةرذيني  بةسةر  كاتَي 

دةرناهَينَيت،  رةطوِريشةوة  لة  طوَلةكة  باشو  ئةوةية  شاعيرة  دوو  ئةم  دةرناهَينَيت، نَيوان  رةطوِريشةوة  لة  طوَلةكة  باشو  ئةوةية  شاعيرة  دوو  ئةم  نَيوان 

بةَلكو تةنيا بة تَيِروانيني بةسدةكات و بة قوآليي بيركردنةوةدا دةضَيتة خوارَي. بةَلكو تةنيا بة تَيِروانيني بةسدةكات و بة قوآليي بيركردنةوةدا دةضَيتة خوارَي. 

واهةست دةكات شتَيك لة مَيشكيدا دَي و دةضَي، بةآلم دةرينابِرَيت. ئةمةشيان واهةست دةكات شتَيك لة مَيشكيدا دَي و دةضَي، بةآلم دةرينابِرَيت. ئةمةشيان 

بؤ نيشانةي سةرسوِرمان بةجَيدَيَلَيت تا ئةوةي كة بةدَليا دَيت بيَلَي. لةبةرئةوةي بؤ نيشانةي سةرسوِرمان بةجَيدَيَلَيت تا ئةوةي كة بةدَليا دَيت بيَلَي. لةبةرئةوةي 

خؤي هيض وشةيةك شك نابات بيَلَيت، لةو كاتةدا هةستي تةذيية، قووَلة، حةز خؤي هيض وشةيةك شك نابات بيَلَيت، لةو كاتةدا هةستي تةذيية، قووَلة، حةز 

بةوة ناكات بؤضوونَي يان ئةندَيشةيةك لةبارةي ئةو طوَلةوة بَلَيت.بةوة ناكات بؤضوونَي يان ئةندَيشةيةك لةبارةي ئةو طوَلةوة بَلَيت.

شوَينةي  لةو  طوَلةكة  يةكةمجار  شيكةرةوةية.  و  ضاالك  كةسَيكي  شوَينةي تينيسون  لةو  طوَلةكة  يةكةمجار  شيكةرةوةية.  و  ضاالك  كةسَيكي  تينيسون 

هةَليدةكَيشَيت.  هةية  بؤي  ئينتيماي  كة  زةوييةي  لةو  هةَليدةكَيشَيت.  ِرواوة  هةَليدةكَيشَيت. لَيي  هةية  بؤي  ئينتيماي  كة  زةوييةي  لةو  هةَليدةكَيشَيت.  ِرواوة  لَيي 

لة  واز  رؤذهةآلتييةكة،  شاعيرة  لة  جياواز  تةواو  بةشَيوةيةكي  لة تينيسون  واز  رؤذهةآلتييةكة،  شاعيرة  لة  جياواز  تةواو  بةشَيوةيةكي  تينيسون 

لةسةر  هةردةبَيت  بمَينَيتةوة،  خؤي  جَيطةي  لة  خؤي  وةك  تا  ناهَينَيت  لةسةر طوَلةكة  هةردةبَيت  بمَينَيتةوة،  خؤي  جَيطةي  لة  خؤي  وةك  تا  ناهَينَيت  طوَلةكة 

دةريهَينَيت،  رةطوِريشةوة  لة  و  هةَليكَيشَيت  و  اليبات  درزتَيكةوتووةكة  دةريهَينَيت، ديوارة  رةطوِريشةوة  لة  و  هةَليكَيشَيت  و  اليبات  درزتَيكةوتووةكة  ديوارة 

ئةمةش ماناي ئةوةية كة رووةكةكة هةر دةبَيت بمرَيت. ئةو شاعيرة طوَيي لة ئةمةش ماناي ئةوةية كة رووةكةكة هةر دةبَيت بمرَيت. ئةو شاعيرة طوَيي لة 

تَير  فزوليةتةكةي  ئةوةية  بةاليةوة  طرنطة  ئةوةي  نييةو  طوَلة  ئةو  تَير ضارةنووسي  فزوليةتةكةي  ئةوةية  بةاليةوة  طرنطة  ئةوةي  نييةو  طوَلة  ئةو  ضارةنووسي 

بَيت. طوَلةكة توَيكَلكاري دةكات، هةروةك هةندَي لة ثزيشكان ئةم كارة دةكةن. بَيت. طوَلةكة توَيكَلكاري دةكات، هةروةك هةندَي لة ثزيشكان ئةم كارة دةكةن. 

كةضي باشو نة دةست بؤ نازونا دةبات و نة هةَليدةكَيشَيت. تةنيا تةماشاكردن كةضي باشو نة دةست بؤ نازونا دةبات و نة هةَليدةكَيشَيت. تةنيا تةماشاكردن 

هةَلدةبذَيرَيت و بة قووَلي لَيي دةِروانَيت- ئةمة هةموو ئةو شتةية كة دةيكات. هةَلدةبذَيرَيت و بة قووَلي لَيي دةِروانَيت- ئةمة هةموو ئةو شتةية كة دةيكات. 

ديناميةتيةتي  ثَيضةوانةي  تةواو  و  نيية  ئةكتيف  كةسَيكي  باشو  جؤرَيك  ديناميةتيةتي بةهيض  ثَيضةوانةي  تةواو  و  نيية  ئةكتيف  كةسَيكي  باشو  جؤرَيك  بةهيض 
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وةستاوةتةوة.  وةستاوةتةوة. تينيسون  تينيسون 

رةنطة  بكةم،  بؤ  ئاماذةي  لَيرةدا  بةتايبةتي  دةكةم  حةز  هةية  رةنطة مةسةلةيةك  بكةم،  بؤ  ئاماذةي  لَيرةدا  بةتايبةتي  دةكةم  حةز  هةية  مةسةلةيةك 

رؤذهةآلت  بكةم.  درَيذ  بؤ  ثةنجةي  تا  بِرةخسَيت  بؤ  دووبارة  ترم  رؤذهةآلت فرسةتَيكي  بكةم.  درَيذ  بؤ  ثةنجةي  تا  بِرةخسَيت  بؤ  دووبارة  ترم  فرسةتَيكي 

نيية  ئةوة  ماناي  رؤذهةآلت  بَيدةنطي  رةوانبَيذة.  رؤذئاوا  بةآلم  نيية بَيدةنطة،  ئةوة  ماناي  رؤذهةآلت  بَيدةنطي  رةوانبَيذة.  رؤذئاوا  بةآلم  بَيدةنطة، 

بَيدةنطي  كاتدا  زؤر  لة  نيية.  قسةكردني  تواناي  و  بَيزمانة  بَيدةنطي رؤذهةآلتَيكي  كاتدا  زؤر  لة  نيية.  قسةكردني  تواناي  و  بَيزمانة  رؤذهةآلتَيكي 

قسةكردن  واتة  (فَيرباليزم)  بة  حةز  رؤذئاوا  روونة.  ئاشكراو  قسةكردن قسةكردنَيكي  واتة  (فَيرباليزم)  بة  حةز  رؤذئاوا  روونة.  ئاشكراو  قسةكردنَيكي 

كاتدا  هةندَي  لة  دةطؤِرَيت،  جةستة  بؤ  وشة  بةَلكو  ئةوةش،  تةنيا  نةك  كاتدا دةكات.  هةندَي  لة  دةطؤِرَيت،  جةستة  بؤ  وشة  بةَلكو  ئةوةش،  تةنيا  نةك  دةكات. 

بة شَيوةيةكي زؤر ئاشكرا و روون لة هونةر و ئاينةكةيدا، يان باشتر بَلَيين بة بة شَيوةيةكي زؤر ئاشكرا و روون لة هونةر و ئاينةكةيدا، يان باشتر بَلَيين بة 

شَيوةيةكي شةهةواني و ئاشكراكةرانة دةريدةخات.شَيوةيةكي شةهةواني و ئاشكراكةرانة دةريدةخات.

كة  دةكات  طوَلة  ئةو  تةماشاي  دةكات؟  ضي  تينيسون  ثاشان  كة دووةم:  دةكات  طوَلة  ئةو  تةماشاي  دةكات؟  ضي  تينيسون  ثاشان  دووةم: 

لة  هةَلوةرينداية،  و  بوون  سيس  ئاستانةي  لة  طوَلةي  ئةو  لة هةَليكَيشاوة،  هةَلوةرينداية،  و  بوون  سيس  ئاستانةي  لة  طوَلةي  ئةو  هةَليكَيشاوة، 

كةسَيكي  باشو  بةآلم  بطةم؟  لَيت  دةتوانم  ئايا  هةَلدةقوَلَيت،  ثرسيارَيك  كةسَيكي ناخيدا  باشو  بةآلم  بطةم؟  لَيت  دةتوانم  ئايا  هةَلدةقوَلَيت،  ثرسيارَيك  ناخيدا 

(نازونا) لة  دةكات  هةست  ناكات.  ثشكنين  و  طةِران  بة  حةز  و  نيية  (نازونا)فزوَلي  لة  دةكات  هةست  ناكات.  ثشكنين  و  طةِران  بة  حةز  و  نيية  فزوَلي 

نهَينييةي  ئةو  دةكات-  ئاشكراي  هةية  نهَيني  هةرضي  سادةرةوشتدا  نهَينييةي ي  ئةو  دةكات-  ئاشكراي  هةية  نهَيني  هةرضي  سادةرةوشتدا  ي 

سةرخؤشي  هةستة  ئةم  دةِروات،  بووندا  هةموو  سةرضاوةي  قوآليي  سةرخؤشي بةرةو  هةستة  ئةم  دةِروات،  بووندا  هةموو  سةرضاوةي  قوآليي  بةرةو 

بة  دةردةبِرَيت.  هةستة  ئةو  نةبيستراو  دةرنةهاتووي  هاوارَيكي  بة  و  بة دةكات  دةردةبِرَيت.  هةستة  ئةو  نةبيستراو  دةرنةهاتووي  هاوارَيكي  بة  و  دةكات 

بمتواناية  بيركردنةوةكةي“ئةطةر  لة  دةبَيت  بةردةوام  تينيسون  بمتواناية ثَيضةوانةوة،  بيركردنةوةكةي“ئةطةر  لة  دةبَيت  بةردةوام  تينيسون  ثَيضةوانةوة، 

بةر  ثةنابردنة  ئةم  كَيية“.  مرؤظ  و  كَيية  خوا  دةمزاني  ئةوة  بطةيشتماية،  بةر لَيت  ثةنابردنة  ئةم  كَيية“.  مرؤظ  و  كَيية  خوا  دةمزاني  ئةوة  بطةيشتماية،  لَيت 

و  دةكات  قبووَلي  باشو  رؤذئاوايية.  ناسراوي  شَيوازي  بةتةواوي  و تَيطةيشتن  دةكات  قبووَلي  باشو  رؤذئاوايية.  ناسراوي  شَيوازي  بةتةواوي  تَيطةيشتن 

تينيسؤن رةتي دةكاتةوة. تاكايةتي تينيسؤن دوور بةدوور لة طوَلةكة و مرؤظ تينيسؤن رةتي دةكاتةوة. تاكايةتي تينيسؤن دوور بةدوور لة طوَلةكة و مرؤظ 

و خوا دةوةستَيت. بةردةوام كةسَيكي سةربةخؤية و ثَيوةندي بةوانةوة نيية. نة و خوا دةوةستَيت. بةردةوام كةسَيكي سةربةخؤية و ثَيوةندي بةوانةوة نيية. نة 

لةطةَل خوادا يةكدةطرَيت و نة لةطةَل سروشت. بةردةوام كةسَيكي سةربةخؤية لةطةَل خوادا يةكدةطرَيت و نة لةطةَل سروشت. بةردةوام كةسَيكي سةربةخؤية 

زانستي“،  ”بابةتي  بَلَيين  تَيطةيشتنةكةي  بة  دةكرَيت  ئةوانداية.  دةرةوةي  لة  زانستي“، و  ”بابةتي  بَلَيين  تَيطةيشتنةكةي  بة  دةكرَيت  ئةوانداية.  دةرةوةي  لة  و 

تَيطةيشتنةكةي  وةسفي  جؤرة  بةو  سةردةمةدا  لةم  سادة  كةساني  تَيطةيشتنةكةي هةروةك  وةسفي  جؤرة  بةو  سةردةمةدا  لةم  سادة  كةساني  هةروةك 

وشةيةكي  وشةية  (ئةم  ”خودخواز“.  كةسَيكة  بةتةواوي  باشو:  كةضي  وشةيةكي دةكةن.  وشةية  (ئةم  ”خودخواز“.  كةسَيكة  بةتةواوي  باشو:  كةضي  دةكةن. 

ئةو  دةوةستَيتةوة.  بابةت  بة  بةرامبةر  خوود  هةميشة  ضون  نيية،  ئةو طونجاو  دةوةستَيتةوة.  بابةت  بة  بةرامبةر  خوود  هةميشة  ضون  نيية،  طونجاو 

”خوودي  بنَيم  لَي  ناوي  دةكةم  حةز  خوودَيكة  مةبةستمة،  لَيرةدا  من  ”خوودي خوودةي  بنَيم  لَي  ناوي  دةكةم  حةز  خوودَيكة  مةبةستمة،  لَيرةدا  من  خوودةي 

رةها“). باشؤش لة ريزي ئةم خوودة رةهاداية، تَييدا (نازونا) دةبينَيت. نازوناش رةها“). باشؤش لة ريزي ئةم خوودة رةهاداية، تَييدا (نازونا) دةبينَيت. نازوناش 

بةيةكبوونَيك  يان  لَيكضواندنَي،  خؤطؤِرين،  هيض  لَيرةدا  ئةوي  بَي  دةبينَيت.  بةيةكبوونَيك ئةو  يان  لَيكضواندنَي،  خؤطؤِرين،  هيض  لَيرةدا  ئةوي  بَي  دةبينَيت.  ئةو 

هةبَيت.هةبَيت.
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ئةمةش  ”يوكوميريبا“).  واتة  ذاثؤنيدا  (لة  دةبمةوة  قووَل  تَييدا  دةَلَيت:  ئةمةش باشو  ”يوكوميريبا“).  واتة  ذاثؤنيدا  (لة  دةبمةوة  قووَل  تَييدا  دةَلَيت:  باشو 

طوَلةكةش  و  نيية  تةماشاكةر  كةسَيكي  لَيرةدا  تةنيا  باشو  كة  دةطةيةنَيت  طوَلةكةش ئةوة  و  نيية  تةماشاكةر  كةسَيكي  لَيرةدا  تةنيا  باشو  كة  دةطةيةنَيت  ئةوة 

ئاطاي لة خؤ هةيةو بة بَيدةنطي و رةوانبَيذي خؤي دةردةبِرَيت. ئةم بَيدةنطبوونة ئاطاي لة خؤ هةيةو بة بَيدةنطي و رةوانبَيذي خؤي دةردةبِرَيت. ئةم بَيدةنطبوونة 

بةشَيوةيةكي  دةريدةبِرَيت،  طوَلةكة  كة  بَيدةنطي  رةوانبَيذي  يان  بةشَيوةيةكي رةوانبَيذيية،  دةريدةبِرَيت،  طوَلةكة  كة  بَيدةنطي  رةوانبَيذي  يان  رةوانبَيذيية، 

ئةوةي  دةدةنةوة،  دةنط  باشودا  شيعرييةكةي  كؤثلة  حةظدة  لة  ئةوةي مرؤظانة  دةدةنةوة،  دةنط  باشودا  شيعرييةكةي  كؤثلة  حةظدة  لة  مرؤظانة 

”فةلسةفةي  يان  وتن،  ئاَلؤزي  و  لَيرةدا  هةست  قوآليي  كة  ئةوةية  ”فةلسةفةي دةمَينَيتةوة  يان  وتن،  ئاَلؤزي  و  لَيرةدا  هةست  قوآليي  كة  ئةوةية  دةمَينَيتةوة 

بة  كة  نةبَيت  ئةوانة  بؤ  تةنيا  دةمَينَيتةوة  ناحاَلي  شتَيكي  وةك  رةها“،  بة خوودي  كة  نةبَيت  ئةوانة  بؤ  تةنيا  دةمَينَيتةوة  ناحاَلي  شتَيكي  وةك  رةها“،  خوودي 

راستي لة هةموو ئةم شتانة تَيطةيةنراون.راستي لة هةموو ئةم شتانة تَيطةيةنراون.

يةكةم  ثلةي  بة  هةست  قووآليي  كة  ئةوةية  بيبينم  دةتوانم  كة  يةكةم بةِرادةيةك  ثلةي  بة  هةست  قووآليي  كة  ئةوةية  بيبينم  دةتوانم  كة  بةِرادةيةك 

زةيني  لةطةَل  بةكؤمةَلة،  بيرَيكي  ثَيكهاتةيةوة  هةموو  بة  تينيسون  زةيني نايةت،  لةطةَل  بةكؤمةَلة،  بيرَيكي  ثَيكهاتةيةوة  هةموو  بة  تينيسون  نايةت، 

دةبَيت  هةر  لؤطؤسة.  شوَينكةوتواني  لة  تينيسؤن  هاوجووتة.  دةبَيت رؤذئاوادا  هةر  لؤطؤسة.  شوَينكةوتواني  لة  تينيسؤن  هاوجووتة.  رؤذئاوادا 

بئةزموونَينَيت  خؤي  هةستثَيكراوةكةي  ئةزموونة  دةبَيت  هةر  بَلَيت،  بئةزموونَينَيت شتَيك  خؤي  هةستثَيكراوةكةي  ئةزموونة  دةبَيت  هةر  بَلَيت،  شتَيك 

و  بير  مةيداني  نَيو  بازداتة  هةستةوة  مةيداني  لة  هةردةبَيت  تَيبطةيةنَيرَيت.  و و  بير  مةيداني  نَيو  بازداتة  هةستةوة  مةيداني  لة  هةردةبَيت  تَيبطةيةنَيرَيت.  و 

فزوَلي  رؤحي  بتوانَيت  تا  شيكردنةوة  كؤمةَلَيك  ذَير  بباتة  هةست  و  فزوَلي بذَيوي  رؤحي  بتوانَيت  تا  شيكردنةوة  كؤمةَلَيك  ذَير  بباتة  هةست  و  بذَيوي 

رؤذئاواي ثَي رازي بكات.رؤذئاواي ثَي رازي بكات.

لةسةر  بةَلطةيةك  وةك  هةَلبذارد،  تينيسؤن)م  و  (باشو  شاعير  لةسةر هةردوو  بةَلطةيةك  وةك  هةَلبذارد،  تينيسؤن)م  و  (باشو  شاعير  هةردوو 

دوو بةراوردكاري ئاشكرا و دياري واقيع، باشو لة رؤذهةآلت و تينيسؤن لة دوو بةراوردكاري ئاشكرا و دياري واقيع، باشو لة رؤذهةآلت و تينيسؤن لة 

ثاشةآلني  هةردووكيان  دةبينين  دةكةين،  بةراورد  دووانة  ئةم  كاتَي  ثاشةآلني رؤذئاوا.  هةردووكيان  دةبينين  دةكةين،  بةراورد  دووانة  ئةم  كاتَي  رؤذئاوا. 

شيكاري،  عةقَلَيكة:  رؤذئاوا  عةقَلي  ثَيية،  بةم  دةكةن،  ئاشكرا  خؤيان  شيكاري، تةقليدي  عةقَلَيكة:  رؤذئاوا  عةقَلي  ثَيية،  بةم  دةكةن،  ئاشكرا  خؤيان  تةقليدي 

بيرَيكي  بيردةكاتةوة،  بابةتييانة  تاكخواز،  خوَيندنكار،  دابةشكاري،  بيرَيكي جياكاري،  بيردةكاتةوة،  بابةتييانة  تاكخواز،  خوَيندنكار،  دابةشكاري،  جياكاري، 

و  تةشريعي  و  تاكايةتي  نةخشةكارة،  تَيطةيشتنخوازة،  و  طشتطيرانة  و زانستي،  تةشريعي  و  تاكايةتي  نةخشةكارة،  تَيطةيشتنخوازة،  و  طشتطيرانة  زانستي، 

حةز  خوود،  و  هَيز  لةسةر  جةختكةرةوةية  و  هَيز  بةكارهَينةري  حةز رَيكخوازيية،  خوود،  و  هَيز  لةسةر  جةختكةرةوةية  و  هَيز  بةكارهَينةري  رَيكخوازيية، 

بةثَيضةوانةي  تاد.  بسةثَينَيت...  تردا  بةسةركةساني  خؤي  دةسةآلتي  بةثَيضةوانةي دةكات  تاد.  بسةثَينَيت...  تردا  بةسةركةساني  خؤي  دةسةآلتي  دةكات 

طشتي،  ثَيكهاتةيي،  رؤذهةآلتَيكي  رؤذهةآلت  رؤذئاوايية،  تايبةتمةنديية  طشتي، ئةم  ثَيكهاتةيي،  رؤذهةآلتَيكي  رؤذهةآلت  رؤذئاوايية،  تايبةتمةنديية  ئةم 

هةستخواز،  دؤطمايي،  رؤذهةآلتي  هةَلهَينجةرة،  جياوازنةكةري،  هةستخواز، كامَلحوازي،  دؤطمايي،  رؤذهةآلتي  هةَلهَينجةرة،  جياوازنةكةري،  كامَلحوازي، 

و  رؤحانين  كةساني  تاكةكاني  خووديية،  نالؤجيكي،  ويذداني،  بَلَيين  باشتر  و يان  رؤحانين  كةساني  تاكةكاني  خووديية،  نالؤجيكي،  ويذداني،  بَلَيين  باشتر  يان 

عةقَليشي عةقَلَيكي طشتي كؤمةآليةتيية تاد.عةقَليشي عةقَلَيكي طشتي كؤمةآليةتيية تاد.

تايبةتمةندييةكاني  بؤ  سيمبولي  كةسايةتييةكي  نموونةي  بمانةوَيت  تايبةتمةندييةكاني ئةطةر  بؤ  سيمبولي  كةسايةتييةكي  نموونةي  بمانةوَيت  ئةطةر 

سةدةي  (لة  الو-تسي  جار  يةكةم  من  ئةوة  هةَلبذَيرين  رؤذئاوا  و  سةدةي رؤذهةآلت  (لة  الو-تسي  جار  يةكةم  من  ئةوة  هةَلبذَيرين  رؤذئاوا  و  رؤذهةآلت 

ضينيية،  مةزني  بيرمةندَيكي  زاتة  ئةم  هةَلدةبذَيرم،  زايني)  ثَيش  ضينيية، ضواردةيةمي  مةزني  بيرمةندَيكي  زاتة  ئةم  هةَلدةبذَيرم،  زايني)  ثَيش  ضواردةيةمي 
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نوَينةري  كة  دةنَيت  لَي  ئةوةي  ناوي  عةوام  يان  رؤذهةآلت،  بؤ  نوَينةرَي  نوَينةري وةك  كة  دةنَيت  لَي  ئةوةي  ناوي  عةوام  يان  رؤذهةآلت،  بؤ  نوَينةرَي  وةك 

بة مانايةكي قَيوةزنئامَيز رؤذئاواية. كاتَي دةَلَيم عةوام مةبةستم نيية رؤذئاوا بة مانايةكي قَيوةزنئامَيز  مةبةستم نيية رؤذئاوا  عةوام  دةَلَيم  رؤذئاواية. كاتَي 

عةوامة  ثاَل  داية  ثير  فةيلةسوفي  كة  رؤَلةي  بةو  بةتايبةت  بكةم،  عةوامة ناوزةد  ثاَل  داية  ثير  فةيلةسوفي  كة  رؤَلةي  بةو  بةتايبةت  بكةم،  ناوزةد 

الوتسييةكان. الوتسييةكان. 

هيض  ئةوةي  وةك  دةكات.  ناوزةد  خؤي  طَيل  كةسَيكي  وةك  هيض الو-تسي  ئةوةي  وةك  دةكات.  ناوزةد  خؤي  طَيل  كةسَيكي  وةك  الو-تسي 

جيهاني  لةم  واثَيدةضَيت  بةتايبةت  ناكات.  تَي  كاري  شتَيك  هيض  و  جيهاني نازانَيت  لةم  واثَيدةضَيت  بةتايبةت  ناكات.  تَي  كاري  شتَيك  هيض  و  نازانَيت 

هيض  بَي  كةسَيك  ئةوةي  هةروةك  بَيكةَلكة.  كةسَيكي  هيض سوودمةندخوازيية  بَي  كةسَيك  ئةوةي  هةروةك  بَيكةَلكة.  كةسَيكي  سوودمةندخوازيية 

كةسَيكي  لة  دةكات  لَي  واي  تَيداية  شتَيكي  ئةمةشدا  لةطةَل  نةبَيت.  كةسَيكي دةربِرينَيكي  لة  دةكات  لَي  واي  تَيداية  شتَيكي  ئةمةشدا  لةطةَل  نةبَيت.  دةربِرينَيكي 

ناضَيت،  كةسة  لةو  دةرةكييةوة  لةِرووي  تةنيا  بَيت.  جياواز  طةمذة  و  ناضَيت، طَيل  كةسة  لةو  دةرةكييةوة  لةِرووي  تةنيا  بَيت.  جياواز  طةمذة  و  طَيل 

تا  شتةكان  ضاو  دوو  هةية،  تيذي  ضاوي  دوو  بةثَيضةوانةوة،  رؤذئاوا،  تا بةآلم  شتةكان  ضاو  دوو  هةية،  تيذي  ضاوي  دوو  بةثَيضةوانةوة،  رؤذئاوا،  بةآلم 

دةثَيوَيت،  دةرةوة  جيهاني  جَيطيرن.  خؤياندا  قووآليي  لةنَيو  و  دةبينَيت  دةثَيوَيت، بنةوة  دةرةوة  جيهاني  جَيطيرن.  خؤياندا  قووآليي  لةنَيو  و  دةبينَيت  بنةوة 

شتةكاندا  بةسةرتاثاي  ضاوةكاني  ئاسمانةوة  بةرزايي  بة  هةَلؤيةك  شتةكاندا هةروةك  بةسةرتاثاي  ضاوةكاني  ئاسمانةوة  بةرزايي  بة  هةَلؤيةك  هةروةك 

دةطةِرَيت و دةيانثَيوَيت. (لةِراستيدا هةَلؤ سيمبولي نةتةوةيي هةندَي دةسةآلتي دةطةِرَيت و دةيانثَيوَيت. (لةِراستيدا هةَلؤ سيمبولي نةتةوةيي هةندَي دةسةآلتي 

دياريكراوي رؤذئاواية). لووتي كة بة بةرزييةوةية و هةردوو لَيوة ناسكةكةي دياريكراوي رؤذئاواية). لووتي كة بة بةرزييةوةية و هةردوو لَيوة ناسكةكةي 

فيكري  حاَلةتي  بؤ  ئاماذةن  هةموويان  بةطشتي-  روخساري  دةوروبةري  فيكري و  حاَلةتي  بؤ  ئاماذةن  هةموويان  بةطشتي-  روخساري  دةوروبةري  و 

هةَلؤ  ئامادةباشييةي  ئةم  دةكرَيت  ئامادةباشيداية).  لة  ئةوةي  بؤ  ئاماذةن  هةَلؤ و  ئامادةباشييةي  ئةم  دةكرَيت  ئامادةباشيداية).  لة  ئةوةي  بؤ  ئاماذةن  و 

بشوبهَينين بة ئامادةباشي شَير. شَير و هةَلؤ هةردووكيان سيمبولي رؤذئاوان.بشوبهَينين بة ئامادةباشي شَير. شَير و هةَلؤ هةردووكيان سيمبولي رؤذئاوان.

(هون- كونتؤن  ضيرؤكي  تشوانط-تسي،  زايني  ثَيش  سَييةمي  سةدةي  (هون-لة  كونتؤن  ضيرؤكي  تشوانط-تسي،  زايني  ثَيش  سَييةمي  سةدةي  لة 

هةموويان  هةر  بَيسةروبنةكان  بؤية  كرد.  ثَيشكةش  (بَيسةروبن)ي  يان  هةموويان تون)  هةر  بَيسةروبنةكان  بؤية  كرد.  ثَيشكةش  (بَيسةروبن)ي  يان  تون) 

خؤيان بة قةرزارباري ئةو دةزانن، لةو دةستكةوتانةي بةدةستيانهَينابوو، بؤية خؤيان بة قةرزارباري ئةو دةزانن، لةو دةستكةوتانةي بةدةستيانهَينابوو، بؤية 

مشورةتيان  ثَيكةوة  بدةنةوة.  ضاكةكةي  ثاداشتي  ئةوة  بةرامبةر  لة  مشورةتيان ويستيان  ثَيكةوة  بدةنةوة.  ضاكةكةي  ثاداشتي  ئةوة  بةرامبةر  لة  ويستيان 

كرد و طةيشتنة ئةنجامَيكي دياريكراوة. تَيبينييان كرد بَيسةروبن ئةو هةستةي كرد و طةيشتنة ئةنجامَيكي دياريكراوة. تَيبينييان كرد بَيسةروبن ئةو هةستةي 

ثَيي  ضاويان  رؤذَيكدا  لة  بؤية  جيابكاتةوة.  يةكتري  لة  دةرةوة  جيهاني  ثَيي نيية  ضاويان  رؤذَيكدا  لة  بؤية  جيابكاتةوة.  يةكتري  لة  دةرةوة  جيهاني  نيية 

دايةوة و لة رؤذي داهاتوو لوتي، لة ماوةي يةك هةفتةدا توانييان بيطؤِرن بؤ دايةوة و لة رؤذي داهاتوو لوتي، لة ماوةي يةك هةفتةدا توانييان بيطؤِرن بؤ 

كةسَيكي ثِرهةست كة لة خؤيان بضَيت. لة كاتَيكدا ئةوان خةريكي ئامادةكاري كةسَيكي ثِرهةست كة لة خؤيان بضَيت. لة كاتَيكدا ئةوان خةريكي ئامادةكاري 

ئاهةنطَي بوون بةهؤي سةركةوتنةكانيان، كةسي بَيسةروبن مرد.ئاهةنطَي بوون بةهؤي سةركةوتنةكانيان، كةسي بَيسةروبن مرد.

و  هاوِرَي  كؤمةَلة  ئةو  رؤذئاوا  و  بَيسةروبنةية  كةسة  ئةو  و رؤذهةآلت  هاوِرَي  كؤمةَلة  ئةو  رؤذئاوا  و  بَيسةروبنةية  كةسة  ئةو  رؤذهةآلت 

كةسانَيكن  بةآلم  ضاكةن،  مةرامي  خاوةن  و  سوثاسطوزار  كة  كةسانَيكن كةسانةية  بةآلم  ضاكةن،  مةرامي  خاوةن  و  سوثاسطوزار  كة  كةسانةية 

نيية. نيية.حيكمةتيان  حيكمةتيان 

طَيلة.  و  نابيستَي  كةسَيكة  رووةوة  زؤر  لة  رؤذهةآلت  نيية،  تَيدا  طَيلة. طوماني  و  نابيستَي  كةسَيكة  رووةوة  زؤر  لة  رؤذهةآلت  نيية،  تَيدا  طوماني 
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و  روون  بةشَيوةيةكي  خؤيان  زِرنطي  و  حيكمةت  لة  زؤر  و رؤذهةآلتييةكان  روون  بةشَيوةيةكي  خؤيان  زِرنطي  و  حيكمةت  لة  زؤر  رؤذهةآلتييةكان 

شَيوةيةكي  زيرةكييةكةيان  دةزانن  ئةوةش  بةآلم  دةرنابِرن،  شَيوةيةكي هةستثَيكراو  زيرةكييةكةيان  دةزانن  ئةوةش  بةآلم  دةرنابِرن،  هةستثَيكراو 

طةر  نةبَيت،  ثِربةرهةم  ئةوةندة  رةنطة  بَيسةروبنة  زيرةكيية  ئةم  بةبَي  طةر تايبةتة،  نةبَيت،  ثِربةرهةم  ئةوةندة  رةنطة  بَيسةروبنة  زيرةكيية  ئةم  بةبَي  تايبةتة، 

ثَيكةوة بةشَيوةيةكي مرؤظانة بذين. ئةو كةسانةي دوورةثةرَيزن و يةكطرتوو ثَيكةوة بةشَيوةيةكي مرؤظانة بذين. ئةو كةسانةي دوورةثةرَيزن و يةكطرتوو 

نين و دابةشبوون، ئةطةر خوودي ناكؤتايي و هةميشةيي سةرضاوةيان نةبَيت، نين و دابةشبوون، ئةطةر خوودي ناكؤتايي و هةميشةيي سةرضاوةيان نةبَيت، 

ئةمةش  بةرن.  بةسةر  ذيان  ئاشتييانة  و  طونجاو  بةشَيوةيةكي  ثَيكةوة  ئةمةش ناتوانن  بةرن.  بةسةر  ذيان  ئاشتييانة  و  طونجاو  بةشَيوةيةكي  ثَيكةوة  ناتوانن 

دوورةثةرَيزةكان  ئةندامة  لة  ئةندامَيك  هةموو  بناغةي  كرداري  دوورةثةرَيزةكان بةشَيوةيةكي  ئةندامة  لة  ئةندامَيك  هةموو  بناغةي  كرداري  بةشَيوةيةكي 

دةدا  ئةنجامي  كارانةي  ئةو  بؤ  هةية،  سةرةوة  بة  ثَيوةندي  زرنطي  دةدا ثَيكدَينَيت.  ئةنجامي  كارانةي  ئةو  بؤ  هةية،  سةرةوة  بة  ثَيوةندي  زرنطي  ثَيكدَينَيت. 

ديارن و هةر خوودي ئةو سةرةش زؤر كار ئةنجام دةدات، بةآلم بَيسةروبني ديارن و هةر خوودي ئةو سةرةش زؤر كار ئةنجام دةدات، بةآلم بَيسةروبني 

لة ثشتةوةي هةر ئاذاوةيةكي دياردا، بةبَيدةنطي و هَيمني دةمَينَيتةوة. طرنطي و لة ثشتةوةي هةر ئاذاوةيةكي دياردا، بةبَيدةنطي و هَيمني دةمَينَيتةوة. طرنطي و 

راستييةكاني هةرطيز دةرناكةون، تا بةشداربووةكاني هةستي ثَي بكةن.راستييةكاني هةرطيز دةرناكةون، تا بةشداربووةكاني هةستي ثَي بكةن.

رؤذئاواي خاوةن عةقَلي زانستي، هةرضي زيرةكي هةية بةكاري دةهَينَيت تا رؤذئاواي خاوةن عةقَلي زانستي، هةرضي زيرةكي هةية بةكاري دةهَينَيت تا 

ئاستي  بةرزكردنةوةي  بةئامانجي  بكات  دروست  ثَيويستييةك  هةموو  ئاستي بتوانَيت  بةرزكردنةوةي  بةئامانجي  بكات  دروست  ثَيويستييةك  هةموو  بتوانَيت 

ذيان و رزطاربوون لةو شتةي كة ثَيي واية كاري رةنجدةرانة و ماندووبووني ذيان و رزطاربوون لةو شتةي كة ثَيي واية كاري رةنجدةرانة و ماندووبووني 

سةرضاوانة  ئةو  تا  بَيوضان  هةوَلدانَيكي  دةدات  هةوَل  شَيوةية  بةم  سةرضاوانة ناثَيويستن.  ئةو  تا  بَيوضان  هةوَلدانَيكي  دةدات  هةوَل  شَيوةية  بةم  ناثَيويستن. 

طوَيي  رؤذهةآلت،  ترةوة  اليةكي  لة  بةآلم  دةطاتَي،  دةستي  كة  بدات  ثَي  طوَيي طةشة  رؤذهةآلت،  ترةوة  اليةكي  لة  بةآلم  دةطاتَي،  دةستي  كة  بدات  ثَي  طةشة 

ئةو  بَيت،  جؤرَيك  هةرض  كارةكة  دةدات،  ئةنجامي  كة  نيية  دةستيانة  كارة  ئةو لةو  بَيت،  جؤرَيك  هةرض  كارةكة  دةدات،  ئةنجامي  كة  نيية  دةستيانة  كارة  لةو 

رازيية بةبارة شارستانيية ”طةشةنةكردووة“ي خؤي. حةز ناكات ببَيتة كةسَيك رازيية بةبارة شارستانيية ”طةشةنةكردووة“ي خؤي. حةز ناكات ببَيتة كةسَيك 

هةَلطري عةقَلي ئامَيريي بَيت و ثَيي خؤش نيية ببَيتة كؤيلةي ئامَير. رةنطة ئةم هةَلطري عةقَلي ئامَيريي بَيت و ثَيي خؤش نيية ببَيتة كؤيلةي ئامَير. رةنطة ئةم 

(شوانط  رؤذهةآلت.  ديارةكاني  سيفةتة  لة  بَيت  يةكَي  كاركردنة  (شوانط ئاشقبووني  رؤذهةآلت.  ديارةكاني  سيفةتة  لة  بَيت  يةكَي  كاركردنة  ئاشقبووني 

ئاماذةي  ضيرؤكةدا  لةو  دةطَيِرَيتةوة،  جوتيارَيكةوة  لةبارةي  ضيرؤكَيك  ئاماذةي تسي)  ضيرؤكةدا  لةو  دةطَيِرَيتةوة،  جوتيارَيكةوة  لةبارةي  ضيرؤكَيك  تسي) 

ساَل  هةزار  دوو  ثَيش  رووداوة  ئةم  ئةوةي  سةرباري  تَيداية،  مةزني  و  ساَل ثِرباآل  هةزار  دوو  ثَيش  رووداوة  ئةم  ئةوةي  سةرباري  تَيداية،  مةزني  و  ثِرباآل 

لة ضين روويداوة. لة ضين روويداوة. 

دَيرين.  ضيني  فةيلةسووفةكاني  مةزنترين  لة  بوو  يةكَيك  تسي  دَيرين. شوانط  ضيني  فةيلةسووفةكاني  مةزنترين  لة  بوو  يةكَيك  تسي  شوانط 

لةضاو ئةو طرنطييةي كة ئةمِرؤ ثَيي دةدرَيت، دةبواية زياتر طرنطي ثَي بدراية... لةضاو ئةو طرنطييةي كة ئةمِرؤ ثَيي دةدرَيت، دةبواية زياتر طرنطي ثَي بدراية... 

ثشتطوَيخستني  لة  حةز  نين،  روانخواز  طةلَيكي  هند  ميللةتي  وةك  ضين  ثشتطوَيخستني ميللةتي  لة  حةز  نين،  روانخواز  طةلَيكي  هند  ميللةتي  وةك  ضين  ميللةتي 

هةية  مةزني  ناوبانطَيكي  تسي  شوانط  كاتَيكدا  لة  دةكةن،  خؤيان  هةية بيرمةندةكاني  مةزني  ناوبانطَيكي  تسي  شوانط  كاتَيكدا  لة  دةكةن،  خؤيان  بيرمةندةكاني 

نَيو  تري  ناوةكاني  بة  بةراورد  لة  شَيوازة  جوانترين  هةَلطري  كةسَيكة  نَيو بةوةي  تري  ناوةكاني  بة  بةراورد  لة  شَيوازة  جوانترين  هةَلطري  كةسَيكة  بةوةي 

نادرَيت.  ثَي  طرنطي  ثَيويست  وةك  ئةوةندة  بيروبؤضوونةكاني  ضيني.  نادرَيت. ئةدةبي  ثَي  طرنطي  ثَيويست  وةك  ئةوةندة  بيروبؤضوونةكاني  ضيني.  ئةدةبي 

كؤكةرةوة و تؤماركةريَيكي ناسراوي ضيرؤك بوو، بةتايبةت ئةو ضيرؤكانةي كؤكةرةوة و تؤماركةريَيكي ناسراوي ضيرؤك بوو، بةتايبةت ئةو ضيرؤكانةي 
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حةكايةتي  زؤر  ذمارةيةكي  هةية  ئةوة  ئةطةري  بآلوبوون.  سةردةمةدا  حةكايةتي لةو  زؤر  ذمارةيةكي  هةية  ئةوة  ئةطةري  بآلوبوون.  سةردةمةدا  لةو 

ضيرؤكي  بكاتةوة.  روون  ذيان  بؤ  خؤي  روانطةي  رَيطايانةوة  لة  تا  ضيرؤكي داهَينابَيت  بكاتةوة.  روون  ذيان  بؤ  خؤي  روانطةي  رَيطايانةوة  لة  تا  داهَينابَيت 

دةرهَيناني  بؤ  ببينَيت  شادوف  ئامَيري  لة  سوود  نةيدةويست  باخةوانةي  دةرهَيناني ئةو  بؤ  ببينَيت  شادوف  ئامَيري  لة  سوود  نةيدةويست  باخةوانةي  ئةو 

ئاو لةبير، بةشَيوةيةكي جوان فةلسةفةي تشوانط تسي لةمةِر كاركردن روون ئاو لةبير، بةشَيوةيةكي جوان فةلسةفةي تشوانط تسي لةمةِر كاركردن روون 

دةكاتةوة.دةكاتةوة.

بَيستانةكةي  ئاودَيري  بؤ  بيرةي  ئةو  ئاوي  و  هةَلكةن  بيرَيكي  بَيستانةكةي باخةوانَي  ئاودَيري  بؤ  بيرةي  ئةو  ئاوي  و  هةَلكةن  بيرَيكي  باخةوانَي 

بةكاردةهَينا. بؤ هةَلكَيشاني ئاو لة بيرةكة هةروةك زؤربةي كةسة سةرةتاييةكان بةكاردةهَينا. بؤ هةَلكَيشاني ئاو لة بيرةكة هةروةك زؤربةي كةسة سةرةتاييةكان 

دةثرسَيت  لَيي  و  دةيبينَيت  رَيبوارَيك  جارَيكيان  بةكاردةهَينا.  سادةي  دةثرسَيت سةتَلَيكي  لَيي  و  دةيبينَيت  رَيبوارَيك  جارَيكيان  بةكاردةهَينا.  سادةي  سةتَلَيكي 

بؤضي شادوف بؤ دةرهَيناني ئاوي بيرةكةت بةكارناهَينَيت، شادوف شَيوازَيكة بؤضي شادوف بؤ دةرهَيناني ئاوي بيرةكةت بةكارناهَينَيت، شادوف شَيوازَيكة 

بؤ  زؤرت  كارَيكي  سةرةتايية  كارة  ئةو  لةضاو  و  ناكات  ماندووت  بؤ ئةوةندة  زؤرت  كارَيكي  سةرةتايية  كارة  ئةو  لةضاو  و  ناكات  ماندووت  ئةوةندة 

كةم  ماندووبوونم  شادوفة  ئةو  ”دةزانم  دةَلَيت  ثَيي  باخةوانةكة  دةدات.  كةم ئةنجام  ماندووبوونم  شادوفة  ئةو  ”دةزانم  دةَلَيت  ثَيي  باخةوانةكة  دةدات.  ئةنجام 

دةكاتةوة، هةر لةبةر ئةو هؤيةشة بةكاري ناهَينم. ئةوةي دةمترسَينَيت ئةوةية دةكاتةوة، هةر لةبةر ئةو هؤيةشة بةكاري ناهَينم. ئةوةي دةمترسَينَيت ئةوةية 

دةترسم بةكارهَيناني ئةو داهَينانةي كة خاوةني عةقَلييةتي ئامَيريية. عةقَلييةتي دةترسم بةكارهَيناني ئةو داهَينانةي كة خاوةني عةقَلييةتي ئامَيريية. عةقَلييةتي 

ئامَيري مرؤظ بةرةو ئاكاري تةمةَلي و خاوبوونةوة دةبات“.ئامَيري مرؤظ بةرةو ئاكاري تةمةَلي و خاوبوونةوة دةبات“.

و  زياتر  زانستي  ضينييةكان  بؤضي  دةثرسن  رؤذئاواييةكان  و زؤرجار  زياتر  زانستي  ضينييةكان  بؤضي  دةثرسن  رؤذئاواييةكان  زؤرجار 

داهَيناني ميكانيكي باشتر طةشة ثَي نادةن، دةشَلَين ئةمة شتَيكي سةيرة كة روو داهَيناني ميكانيكي باشتر طةشة ثَي نادةن، دةشَلَين ئةمة شتَيكي سةيرة كة روو 

دةدات لة كاتَيكدا ضينييةكان ناوبانطيان بةوة دةركردووة دؤزةرةوةي زؤربةي دةدات لة كاتَيكدا ضينييةكان ناوبانطيان بةوة دةركردووة دؤزةرةوةي زؤربةي 

شتي  كؤمةَلَي  و  ثةِراو  و  رةوِرةوة  و  بارووت  و  موطناتيز  وةك  شتي داهَينانةكانن،  كؤمةَلَي  و  ثةِراو  و  رةوِرةوة  و  بارووت  و  موطناتيز  وةك  داهَينانةكانن، 

تري  طةالني  و  ضينييةكان  دةطةِرَيتةوة  ئةوة  بؤ  ئةمةش  سةرةكي  هؤي  تري تر...  طةالني  و  ضينييةكان  دةطةِرَيتةوة  ئةوة  بؤ  ئةمةش  سةرةكي  هؤي  تر... 

ئاسيا حةزيان بة ذيانة وةك خؤي. حةز ناكةن ئةو ذيانة بطؤِرن بؤ داهَيناني ئاسيا حةزيان بة ذيانة وةك خؤي. حةز ناكةن ئةو ذيانة بطؤِرن بؤ داهَيناني 

شتَيكي تر، كة ئةمةش دةبَيتة هؤي ئةوةي بةتةواوي رَيرةوي ذيان بة راِرةوَيكي شتَيكي تر، كة ئةمةش دةبَيتة هؤي ئةوةي بةتةواوي رَيرةوي ذيان بة راِرةوَيكي 

تردا بِروات، ئةوان حةزيان لة خوودي كاركردن خؤيةتي، لة كاتَيكدا كار واتة تردا بِروات، ئةوان حةزيان لة خوودي كاركردن خؤيةتي، لة كاتَيكدا كار واتة 

بةديهَيناني شتَيك. كاتَي ئةوان كار دةكةن ضَيذ لةو كارة دةبينن و ثةلة ناكةن بةديهَيناني شتَيك. كاتَي ئةوان كار دةكةن ضَيذ لةو كارة دةبينن و ثةلة ناكةن 

و  ضوست  زياتر  ميكانيكييةكان  شَيوازة  بَيت  راست  ئةطةر  ثَيهَيناني.  كؤتايي  و لة  ضوست  زياتر  ميكانيكييةكان  شَيوازة  بَيت  راست  ئةطةر  ثَيهَيناني.  كؤتايي  لة 

ضاالك و بةرهةمهَينةرن، بةآلم ئامَير شتَيكة دابِراوة لة هةستة كةسايةتييةكان ضاالك و بةرهةمهَينةرن، بةآلم ئامَير شتَيكة دابِراوة لة هةستة كةسايةتييةكان 

بيركردنةوة،  واتة  بةئامَيربوون  نيية.  مانايةكي  هيض  و  نيية  داهَينةر  شتَيكة  بيركردنةوة، و  واتة  بةئامَيربوون  نيية.  مانايةكي  هيض  و  نيية  داهَينةر  شتَيكة  و 

لة  خاَليية  شتَيكة  ئامَير  هةية،  سوودةوة  بة  ثَيوةندي  يةكةم  ثلةي  بة  لة بيريش  خاَليية  شتَيكة  ئامَير  هةية،  سوودةوة  بة  ثَيوةندي  يةكةم  ثلةي  بة  بيريش 

ئيتيكة رؤحييةكان، يان رؤحي ئيتيكي. ئةمةش ئةو هؤيةية ثاَل بة باخةوانةكةي ئيتيكة رؤحييةكان، يان رؤحي ئيتيكي. ئةمةش ئةو هؤيةية ثاَل بة باخةوانةكةي 

لة  ثةلة  ئامَير  ئامَيري.  عةقَلي  خاوةن  بةكةسَيكي  نةبَي  دةنَيت  لة شوانط-تسي  ثةلة  ئامَير  ئامَيري.  عةقَلي  خاوةن  بةكةسَيكي  نةبَي  دةنَيت  شوانط-تسي 

كارةكةي  ئامانجةي  بةو  بطات  و  بكات  تةواو  كارةكاني  خَيرا  دةكات  كارةكةي مرؤظ  ئامانجةي  بةو  بطات  و  بكات  تةواو  كارةكاني  خَيرا  دةكات  مرؤظ 
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وةك  نابَيت  مانايةكي  هيض  كاسبييةكة  و  كار  كاتة  ئةو  دةستثَيكراوة.  وةك لةثَيناودا  نابَيت  مانايةكي  هيض  كاسبييةكة  و  كار  كاتة  ئةو  دةستثَيكراوة.  لةثَيناودا 

خودي كار، تةنيا دةبَيت بة شَيوازَي. لَيرةدا ذيان داهَينةرايةتي خؤي لةدةست خودي كار، تةنيا دةبَيت بة شَيوازَي. لَيرةدا ذيان داهَينةرايةتي خؤي لةدةست 

ماشَيني  كةسَيكي  دةبَيتة  كاتة  ئةو  مرؤظيش  شَيوازَي،  بة  دةبَيت  تةنيا  و  ماشَيني دةدا  كةسَيكي  دةبَيتة  كاتة  ئةو  مرؤظيش  شَيوازَي،  بة  دةبَيت  تةنيا  و  دةدا 

لةم  ئامَير  دةكةن،  تاك  طرنطي  لة  باس  فةيلةسوفان  شمةك.  بةرهةمهَينةري  لةم و  ئامَير  دةكةن،  تاك  طرنطي  لة  باس  فةيلةسوفان  شمةك.  بةرهةمهَينةري  و 

سةردةمةي ئَيمةدا كة سةردةمي بة ئامَيربوون و بةثيشةسازيبوونة تاِرادةيةكي سةردةمةي ئَيمةدا كة سةردةمي بة ئامَيربوون و بةثيشةسازيبوونة تاِرادةيةكي 

نيية.  تر  هيضي  زياتر  ئامَير  ثةتي  كؤيلةيةكي  لة  مرؤظ  شتَيكة،  هةموو  نيية. زؤر  تر  هيضي  زياتر  ئامَير  ثةتي  كؤيلةيةكي  لة  مرؤظ  شتَيكة،  هةموو  زؤر 

ئةمةش ئةو شتةية شوانط-تسي لَيي دةترسا و بِرواي ثَي بوو. بَيطومان، ئَيمة ئةمةش ئةو شتةية شوانط-تسي لَيي دةترسا و بِرواي ثَي بوو. بَيطومان، ئَيمة 

ناتوانين رةوِرةوةي ثيشةسازي بؤ سةردةمي ثَيشةسازي دةستي و سةرةتايي ناتوانين رةوِرةوةي ثيشةسازي بؤ سةردةمي ثَيشةسازي دةستي و سةرةتايي 

بةرامبةر  لة  ئاطاداربين  و  هؤشيار  واية  باشتر  ئَيمة  بؤ  بةآلم  بةرامبةر بطةِرَينينةوة،  لة  ئاطاداربين  و  هؤشيار  واية  باشتر  ئَيمة  بؤ  بةآلم  بطةِرَينينةوة، 

طرنطَيتي هةردوو دةستمان هةروةها ئاطاداري ئةو هةِرةشة و دِرندةيي بين كة طرنطَيتي هةردوو دةستمان هةروةها ئاطاداري ئةو هةِرةشة و دِرندةيي بين كة 

لة ذياني نوَيي بةئامَيربووندا ضاوةِروانين، ئةو ذيانةي زيادةِرؤيي زؤر دةكات لة ذياني نوَيي بةئامَيربووندا ضاوةِروانين، ئةو ذيانةي زيادةِرؤيي زؤر دةكات 

لةسةر ثَيداطرتن لةسةر بير لةسةر حيسابي هةموو ذيان.لةسةر ثَيداطرتن لةسةر بير لةسةر حيسابي هةموو ذيان.

قسةمان زؤر لةسةر رؤذهةآلت كرد، با شتَيكيش لةبارةي رؤذئاواوة بَلَيين. قسةمان زؤر لةسةر رؤذهةآلت كرد، با شتَيكيش لةبارةي رؤذئاواوة بَلَيين. 

”طةِران بةدواي مرؤظي رؤذئاوادا“ ئاماذة  ”طةِران بةدواي مرؤظي رؤذئاوادا“ ئاماذة (دينيز دي روجيمون) لة كتَيبةكةيدا  (دينيز دي روجيمون) لة كتَيبةكةيدا 

”كةس و ئامَير“ دةكات، بةوةي ئةم دووانة دوو سيفةتي دياري كولتووري  ”كةس و ئامَير“ دةكات، بةوةي ئةم دووانة دوو سيفةتي دياري كولتووري بة  بة 

رؤذئاوان. ئةمةش ئاماذةيةكي طرنطة، لةبةرئةوةي كةس و ئامَير دوو ضةمكي رؤذئاوان. ئةمةش ئاماذةيةكي طرنطة، لةبةرئةوةي كةس و ئامَير دوو ضةمكي 

ئةم  لةنَيوان  سازشَي  تَيدةكؤشَيت  هَيزييةوة  بةهةموو  رؤذئاوا  و  يةكن  بة  ئةم دذ  لةنَيوان  سازشَي  تَيدةكؤشَيت  هَيزييةوة  بةهةموو  رؤذئاوا  و  يةكن  بة  دذ 

يان  بةهؤشمةندي  كارة  ئةم  رؤذئاواييةكان  نازانم  ئيتر  بكات.  ساز  يان دووانةدا  بةهؤشمةندي  كارة  ئةم  رؤذئاواييةكان  نازانم  ئيتر  بكات.  ساز  دووانةدا 

بيرة  دوو  ئةم  كة  دةكةم  رَيِرةوة  بةو  ئاماذة  تةنيا  دةكةن.  بيرة بةناهؤشمةندي  دوو  ئةم  كة  دةكةم  رَيِرةوة  بةو  ئاماذة  تةنيا  دةكةن.  بةناهؤشمةندي 

دةبَيت.  رؤذئاوادا  عةقَلي  لةسةر  كاريطةرييان  ئَيستةدا  لة  ضؤن  دةبَيت. دذبةيةكة  رؤذئاوادا  عةقَلي  لةسةر  كاريطةرييان  ئَيستةدا  لة  ضؤن  دذبةيةكة 

لةمةِر  تشوانط –تسيية  فةلسةفةي  بة  دذ  ئامَير  بكةين  ئةوةش  تَيبيني  لةمةِر ثَيويستة  تشوانط –تسيية  فةلسةفةي  بة  دذ  ئامَير  بكةين  ئةوةش  تَيبيني  ثَيويستة 

بةرثرسياري  و  تاك  ئازادي  لةمةِر  رؤذئاوا  بيري  هةروةها  تَيكؤشان،  و  بةرثرسياري كار  و  تاك  ئازادي  لةمةِر  رؤذئاوا  بيري  هةروةها  تَيكؤشان،  و  كار 

كةسايةتي بةتةواوي ثَيضةوانةي بيري رؤذهةآلتة لةمةِر ئازادي رةها. ناضمة نَيو كةسايةتي بةتةواوي ثَيضةوانةي بيري رؤذهةآلتة لةمةِر ئازادي رةها. ناضمة نَيو 

وردةكاري ئةم بؤضوونةوة، بةآلم هةوَل دةدةم ئةو ناكؤكييانة كورت بكةمةوة وردةكاري ئةم بؤضوونةوة، بةآلم هةوَل دةدةم ئةو ناكؤكييانة كورت بكةمةوة 

كة لة ئَيستةدا رؤذئاوا رووبةِرووي دةبَيتةوة و بةدةستييةوة دةناَلَينَيت:كة لة ئَيستةدا رؤذئاوا رووبةِرووي دةبَيتةوة و بةدةستييةوة دةناَلَينَيت:

كةس و ئامَير هةردووكيان ناكؤكييان هةية، ئةم ناكؤكييةش هؤكاري  كةس و ئامَير هةردووكيان ناكؤكييان هةية، ئةم ناكؤكييةش هؤكاري -   -١

لة  زؤر  لة  و  دةناَلَينَيت  تووندةوة  دَلةِراوكَييةكي  بةدةست  رؤذئاوا  كة  لة ئةوةية  زؤر  لة  و  دةناَلَينَيت  تووندةوة  دَلةِراوكَييةكي  بةدةست  رؤذئاوا  كة  ئةوةية 

بوارةكاني ذياني هاوضةرخيدا رةنط دةدةنةوة.بوارةكاني ذياني هاوضةرخيدا رةنط دةدةنةوة.

بةآلم  لةخؤطرتووة،  كةسايةتي  بةرثرسياري  و  تاكايةتي  كةسايةتي،  بةآلم -  لةخؤطرتووة،  كةسايةتي  بةرثرسياري  و  تاكايةتي  كةسايةتي،   -٢

ئامَير بةرهةمي بيركردنةوة و ئةثستراكت و طشتطير و تؤتاليزيةشن و ذياني ئامَير بةرهةمي بيركردنةوة و ئةثستراكت و طشتطير و تؤتاليزيةشن و ذياني 
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بةكؤمةَلة.بةكؤمةَلة.

عةقآلني  بةشَيوازَيكي  ئةطةر  يان  بابةتييةوة،  و  بيركردنةوة  رووي  لة  عةقآلني -  بةشَيوازَيكي  ئةطةر  يان  بابةتييةوة،  و  بيركردنةوة  رووي  لة   -٣

بيرمان كردةوة وتمان لة رووي ئامَيرييةوة، ئةوة بةرثرسياري كةسايةتي هيض بيرمان كردةوة وتمان لة رووي ئامَيرييةوة، ئةوة بةرثرسياري كةسايةتي هيض 

مانايةكي نيية. بةشَيوةيةكي لؤجيكي بةرثرسيارَيتي ثَيوةستة بة ئازادييةوة، لة مانايةكي نيية. بةشَيوةيةكي لؤجيكي بةرثرسيارَيتي ثَيوةستة بة ئازادييةوة، لة 

لؤجيكيشدا شتَيك نيية ناوي ئازادي بَيت، لةبةرئةوةي هةموو شتَي دةستبةندي لؤجيكيشدا شتَيك نيية ناوي ئازادي بَيت، لةبةرئةوةي هةموو شتَي دةستبةندي 

شتَيكة كة ثَيي دةوترَيت ياساكاني تووندوتيذي ثَيوانةيي (سيلؤطيسم).شتَيكة كة ثَيي دةوترَيت ياساكاني تووندوتيذي ثَيوانةيي (سيلؤطيسم).

بايؤلؤذيية،  بةرهةمَيكي  سيفةتةي  بةو  مرؤظ  ئةوةش،  سةرباري  بايؤلؤذيية، -  بةرهةمَيكي  سيفةتةي  بةو  مرؤظ  ئةوةش،  سةرباري   -٤

كةس  و  ثشتِراستكراوة  راستييةكي  بؤماوةيي  بايؤلؤذييةكانة.  ياسا  كةس ثابةندي  و  ثشتِراستكراوة  راستييةكي  بؤماوةيي  بايؤلؤذييةكانة.  ياسا  ثابةندي 

بة  منيان  باوانيشم  نةبووم.  لةدايك  خؤم  بةئازادي  من  بيطؤِرَيت.  بة ناتوانَيت  منيان  باوانيشم  نةبووم.  لةدايك  خؤم  بةئازادي  من  بيطؤِرَيت.  ناتوانَيت 

نةخشة  كة  نيية  لةدايكبوونَي  لةِراستيدا  دنياوة.  نةهَيناوةتة  خؤيان  نةخشة ئيرادةي  كة  نيية  لةدايكبوونَي  لةِراستيدا  دنياوة.  نةهَيناوةتة  خؤيان  ئيرادةي 

بؤدانراوبيََت.بؤدانراوبيََت.

كؤمةآليةتي  بةشَيوةيةكي  من  بةتاَلة.  تري  بيرَيكي  ئةويش  ئازادي  كؤمةآليةتي -  بةشَيوةيةكي  من  بةتاَلة.  تري  بيرَيكي  ئةويش  ئازادي   -٥

دةذيم، لةنَيو كؤمةَلَيكدا دةذيم لةِرووي زةين و جةستةوة هةموو ئازادييةكانم دةذيم، لةنَيو كؤمةَلَيكدا دةذيم لةِرووي زةين و جةستةوة هةموو ئازادييةكانم 

سنووردار دةكات. تةنانةت ئةو كاتانةشي تةنيا دةبم هةرطيز ناتوانم ئازاد بم، سنووردار دةكات. تةنانةت ئةو كاتانةشي تةنيا دةبم هةرطيز ناتوانم ئازاد بم، 

زؤر لةو ثاَلثَيوةنةرانةم هةن كة بةردةوام تواناي كؤنترؤَلكردنيانم نيية. هةندَي زؤر لةو ثاَلثَيوةنةرانةم هةن كة بةردةوام تواناي كؤنترؤَلكردنيانم نيية. هةندَي 

دةخاتةوة.  دوورم  مةبةست  لة  زؤر  نةمةوَيت  و  بمةوَيت  هةن  تر  دةخاتةوة. ثاَلثَيوةنةري  دوورم  مةبةست  لة  زؤر  نةمةوَيت  و  بمةوَيت  هةن  تر  ثاَلثَيوةنةري 

نابَيت  ئةوةمان  تواناي  ئةوة  بذين،  سنووردارة  جيهانة  لةم  ئَيمة  كاتةي  ئةو  نابَيت تا  ئةوةمان  تواناي  ئةوة  بذين،  سنووردارة  جيهانة  لةم  ئَيمة  كاتةي  ئةو  تا 

بةخؤمان بَلَيين ئازاد و ئةو شتانةي حةزمان لَيية ئةنجامي بدةين. تةنانةت ئةم بةخؤمان بَلَيين ئازاد و ئةو شتانةي حةزمان لَيية ئةنجامي بدةين. تةنانةت ئةم 

حةزةش شتَيكة تايبةت بة ئَيمة نيية.حةزةش شتَيكة تايبةت بة ئَيمة نيية.

ئامَير  اليةكةوة  هةموو  لة  بةآلم  بكات،  ئازادي  لة  باس  كةسَي  رةنطة  ئامَير -  اليةكةوة  هةموو  لة  بةآلم  بكات،  ئازادي  لة  باس  كةسَي  رةنطة   -٦

سةرةتاوة  لة  هةر  نيية.  وتن  ضيتر  وتن  حاَلةتانةش  لةو  كردووة،  سةرةتاوة كؤتبةندي  لة  هةر  نيية.  وتن  ضيتر  وتن  حاَلةتانةش  لةو  كردووة،  كؤتبةندي 

كوَيركراوة.  خةفةكراو،  دةستبةندكراو،  كةسايةتييةكي  رؤذئاوا،  كوَيركراوة. كةسي  خةفةكراو،  دةستبةندكراو،  كةسايةتييةكي  رؤذئاوا،  كةسي 

خؤكردةيية،  ئةو  نيية،  خؤكردةيي  جؤرَي  بةهيض  ضيتر  خؤكردةيية، خؤكردةييةكةي  ئةو  نيية،  خؤكردةيي  جؤرَي  بةهيض  ضيتر  خؤكردةييةكةي 

خؤكردةيي ئامَيرة. ئامَيريش داهَيناني نيية، ئامَير تةنيا بةِرادةي ئةو بابةتةي كة خؤكردةيي ئامَيرة. ئامَيريش داهَيناني نيية، ئامَير تةنيا بةِرادةي ئةو بابةتةي كة 

تَيي جَيطير دةبَيت كاري خؤي دةكات...تَيي جَيطير دةبَيت كاري خؤي دةكات...

.... كةس ئةو كاتة ئازادة كاتَي خؤي رةت دةكاتةوة و لةنَيو كؤمةَلدا  .... كةس ئةو كاتة ئازادة كاتَي خؤي رةت دةكاتةوة و لةنَيو كؤمةَلدا -   -٧

دةتوَيتةوة. يان وردتر بَلَيين ئةو كاتة ئازادة كة خوودي خؤيةتي، بةآلم لةهةمان دةتوَيتةوة. يان وردتر بَلَيين ئةو كاتة ئازادة كة خوودي خؤيةتي، بةآلم لةهةمان 

كاتدا خؤي نيية. ئةطةر مرؤظ لةم ناكؤكيية روونة نةطات، ئةوة بةكةَلكي ئةوة كاتدا خؤي نيية. ئةطةر مرؤظ لةم ناكؤكيية روونة نةطات، ئةوة بةكةَلكي ئةوة 

ئةو  نموونة،  بؤ  بكات.  خؤبةخؤيي  و  بةرثرسياري  و  ئازادي  لة  باس  ئةو نايةت  نموونة،  بؤ  بكات.  خؤبةخؤيي  و  بةرثرسياري  و  ئازادي  لة  باس  نايةت 

دةروونييةكان  شيكارة  لة  هةندَي  بةتايبةت  رؤذئاواييةكان،  دةروونييةكان خؤبةخؤييةي  شيكارة  لة  هةندَي  بةتايبةت  رؤذئاواييةكان،  خؤبةخؤييةي 
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باسي دةكةن، ناكرَيت ئةوة خؤبةخؤييةكي منداآلنة يان ئاذةآلنة بَيت، هةروةها باسي دةكةن، ناكرَيت ئةوة خؤبةخؤييةكي منداآلنة يان ئاذةآلنة بَيت، هةروةها 

خؤبةخؤيي كةسَيكي ثَيطةيشتووي تةواو ثَيطةيشتوو نيية. خؤبةخؤيي كةسَيكي ثَيطةيشتووي تةواو ثَيطةيشتوو نيية. 

ثيتاندني  كؤمؤنيزم،  ثةرضداري،  مةرجة  هةَلسوكةوتخوازي،  ئامَير،  ثيتاندني -  كؤمؤنيزم،  ثةرضداري،  مةرجة  هةَلسوكةوتخوازي،  ئامَير،   -٨

دةستكرد، ئؤتؤماتيكي طشتي، توَيكَلكاري، بؤمبـي هايدرؤجيني- هةرهةموويان دةستكرد، ئؤتؤماتيكي طشتي، توَيكَلكاري، بؤمبـي هايدرؤجيني- هةرهةموويان 

ماقوَلدا  زنجيرةيةكي  لة  هةموويان  هةية،  ثَيكةوة  تووندوتؤَليان  ماقوَلدا ثَيوةندييةكي  زنجيرةيةكي  لة  هةموويان  هةية،  ثَيكةوة  تووندوتؤَليان  ثَيوةندييةكي 

كؤمةَلَي زنجيرةى ثَيكةوة بةستراوي تووندوتؤَل ثَيكدَينن.كؤمةَلَي زنجيرةى ثَيكةوة بةستراوي تووندوتؤَل ثَيكدَينن.

بةآلم  ضوارطؤشة،  بكاتة  بازنةكان  دةدات  ئةوة  هةوَلي  رؤذئاوا  بةآلم -  ضوارطؤشة،  بكاتة  بازنةكان  دةدات  ئةوة  هةوَلي  رؤذئاوا   -٩

”زةن“ي  بةثَيي  بن.  ضوارطؤشةكان  هاوشاني  بازنةكان  دةيةوَيت  ”زةن“ي رؤذهةآلت  بةثَيي  بن.  ضوارطؤشةكان  هاوشاني  بازنةكان  دةيةوَيت  رؤذهةآلت 

بؤديزم بازنة بازنةية و ضوارطؤشةش ضوارطؤشةية، لةهةمان كاتدا ضوارطؤشة بؤديزم بازنة بازنةية و ضوارطؤشةش ضوارطؤشةية، لةهةمان كاتدا ضوارطؤشة 

بازنةية و بازنةش ضوارطؤشةية.بازنةية و بازنةش ضوارطؤشةية.

بابةتييانة  بةشَيوةيةكي  ناكرَيت  و  خووديية  ضةمكَيكي  ئازادي  بابةتييانة -   بةشَيوةيةكي  ناكرَيت  و  خووديية  ضةمكَيكي  ئازادي    -١٠١٠

لَيكبدرَيتةوة. كاتَي هةوَلي لَيكدانةوةيةكي بابةتييانة دةدةين بؤ ضةمكي ئازادي، لَيكبدرَيتةوة. كاتَي هةوَلي لَيكدانةوةيةكي بابةتييانة دةدةين بؤ ضةمكي ئازادي، 

دةَلَيم  بؤية  دةرَي.  بَيينة  لَيي  ناتوانين  و  دةبين  ناكؤكي  كؤمةَلَي  تووشي  دةَلَيم ئةوة  بؤية  دةرَي.  بَيينة  لَيي  ناتوانين  و  دةبين  ناكؤكي  كؤمةَلَي  تووشي  ئةوة 

قسةكردن لةسةر ئازادي لةم جيهانة بابةتييةي كة دةوريان داوين قسةكردنَيكي قسةكردن لةسةر ئازادي لةم جيهانة بابةتييةي كة دةوريان داوين قسةكردنَيكي 

بؤش و بَيماناية.بؤش و بَيماناية.

١١١١-  لة رؤذئاوادا ”بةَلَي“ بةواتاي ”بةَلَي“ية و ”نةخَير“يش بريتيية لة ”نةخَير“، -  لة رؤذئاوادا ”بةَلَي“ بةواتاي ”بةَلَي“ية و ”نةخَير“يش بريتيية لة ”نةخَير“، 

بؤية هةرطيز ناكرَيت ”بةَلَي“ ببَيتة ”نةخَير“، يان بة ثَيضةوانةوة، بةآلم رؤذهةآلت بؤية هةرطيز ناكرَيت ”بةَلَي“ ببَيتة ”نةخَير“، يان بة ثَيضةوانةوة، بةآلم رؤذهةآلت 

وا دةكات ”بةَلَي“ بؤ ”نةخَير“ بطؤِرَيت و ”نةخَير“يش بؤ ”بةَلَي“، بؤية جياكارييةكي وا دةكات ”بةَلَي“ بؤ ”نةخَير“ بطؤِرَيت و ”نةخَير“يش بؤ ”بةَلَي“، بؤية جياكارييةكي 

تووندوتيذ و جَيطير لة نَيوان ”بةَلَي“ و ”نةخَير“دا نيية. ئةمةش سروشتي ذيانة كة تووندوتيذ و جَيطير لة نَيوان ”بةَلَي“ و ”نةخَير“دا نيية. ئةمةش سروشتي ذيانة كة 

دةبَيت وابَيت. جياكاري شتَيك نيية ضةسثاو بَيت و نةطؤِرَيت، تةنيا لة لؤجيكدا دةبَيت وابَيت. جياكاري شتَيك نيية ضةسثاو بَيت و نةطؤِرَيت، تةنيا لة لؤجيكدا 

ضاالكيية  لة  تا  كردووة  دروستي  ئةو  و  مرؤظة  دةستكردي  لؤجيكيش  ضاالكيية نةبَيت.  لة  تا  كردووة  دروستي  ئةو  و  مرؤظة  دةستكردي  لؤجيكيش  نةبَيت. 

سودخوازييةكانيدا سوودي لَي ببينَيت.سودخوازييةكانيدا سوودي لَي ببينَيت.

دةبَيت  دةستةوةستان  و  دةكات  راستيية  بةم  هةست  رؤذئاوا  كاتَي  دةبَيت -   دةستةوةستان  و  دةكات  راستيية  بةم  هةست  رؤذئاوا  كاتَي    -١٢١٢

هةندَي  بةر  دةباتة  ثةنا  ئةوة  دياريكراو،  فيزيايي  دياردةيةكي  شيكردنةوةي  هةندَي لة  بةر  دةباتة  ثةنا  ئةوة  دياريكراو،  فيزيايي  دياردةيةكي  شيكردنةوةي  لة 

كؤمثليمَينتةريتي  ضةمكي  وةك  ناسراون،  فيزيكدا  لة  كة  ضةمكانةي  كؤمثليمَينتةريتي لةو  ضةمكي  وةك  ناسراون،  فيزيكدا  لة  كة  ضةمكانةي  لةو 

لة  رؤذئاواية  ئةو  هةرضةندة  طومان،  ثرنسيثي  يان  لة   رؤذئاواية  ئةو  هةرضةندة  طومان،  ثرنسيثي  يان   COMLEMENTSRITYCOMLEMENTSRITY

لةو  ناتوانَيت  ئةوا  سةركةوتووبَيت،  ضةمكدا  لةدواي  ضةمك  لةو دروستكردني  ناتوانَيت  ئةوا  سةركةوتووبَيت،  ضةمكدا  لةدواي  ضةمك  دروستكردني 

راستييانةي كة هةن خؤي بدزَيتةوة و ئةمبةر و ئةوبةر بكات.راستييانةي كة هةن خؤي بدزَيتةوة و ئةمبةر و ئةوبةر بكات.

١٣١٣-  لَيرةدا ئاينمان ال طرنط نيية، بةآلم رةنطبـَي طرنط بَيت ئةوة دةربخةين -  لَيرةدا ئاينمان ال طرنط نيية، بةآلم رةنطبـَي طرنط بَيت ئةوة دةربخةين 

كة ئايني مةسيحي، كة ئاينَيكي رؤذئاوايية، باس لة لؤطؤس و وشة، جةستة و كة ئايني مةسيحي، كة ئاينَيكي رؤذئاوايية، باس لة لؤطؤس و وشة، جةستة و 
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ئاينةكاني  بةآلم  دةكات...  دنيا  و  كاتي  سيفةتي  لة  باس  دةكات،  ئاينةكاني بةجةستةبوون  بةآلم  دةكات...  دنيا  و  كاتي  سيفةتي  لة  باس  دةكات،  بةجةستةبوون 

قووَلبونةوة  و  بَيدةنطي  و  بةجةستةنةبوون  لةثَيناوي  دةدةن  هةوَل  قووَلبونةوة رؤذهةآلت  و  بَيدةنطي  و  بةجةستةنةبوون  لةثَيناوي  دةدةن  هةوَل  رؤذهةآلت 

دةطةيةنَيت  ”زةن“ ماناي ناجةستةيي  بةجةستةبوون الي  هةميشةيي.  دةطةيةنَيت و ئاشتي  ناجةستةيي  ”زةن“ ماناي  بةجةستةبوون الي  هةميشةيي.  و ئاشتي 

جةستةش  نيية-،  وشة-وشة  دةداتةوة.  دةنط  هةورةبروسكة  وةك  بَيدةنطي  جةستةش و  نيية-،  وشة-وشة  دةداتةوة.  دةنط  هةورةبروسكة  وةك  بَيدةنطي  و 

-جةستة نيية-، لة ئَيستةدا بؤشايي (سونياتا) و ناكؤتايي هاوسةنط دةبَيت.-جةستة نيية-، لة ئَيستةدا بؤشايي (سونياتا) و ناكؤتايي هاوسةنط دةبَيت.

سةرضاوة:سةرضاوة:

ÍâÀfl÷\:ÿÈ◊ui÷\:Ê:ÎÇÁe÷\:ÕÁëi÷\ÍâÀfl÷\:ÿÈ◊ui÷\:Ê:ÎÇÁe÷\:ÕÁëi÷\

Í“ÊÜÁàHkHÄÍ“ÊÜÁàHkHÄ

fËÄ:ÖÒ]l:TÌμÖhfËÄ:ÖÒ]l:TÌμÖh

Ìâflt:–ÈÊ:T‹ËÅœhÌâflt:–ÈÊ:T‹ËÅœh

:LJJQLJJQ:ÌÈfi]m÷\:Ì√e÷\:ƒËÜÁi÷\:Ê:Öçfl◊÷:Ñ\Á¢\:Ñ\Ä:ÌÈfi]m÷\:Ì√e÷\:ƒËÜÁi÷\:Ê:Öçfl◊÷:Ñ\Á¢\:Ñ\Ä
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ثَيشةكي:ثَيشةكي:

دةقي  دةطرَيت،  لةخؤ  فةِرةنسا“  رووناكبيريي  ”مَيذووي  كة  بابةتة  دةقي ئةو  دةطرَيت،  لةخؤ  فةِرةنسا“  رووناكبيريي  ”مَيذووي  كة  بابةتة  ئةو 

قسةكاني رامين جيهانبةطلو نووسةري ناسراوي ئَيرانيية كة ساَلي قسةكاني رامين جيهانبةطلو نووسةري ناسراوي ئَيرانيية كة ساَلي ٢٠٠٥٢٠٠٥ لة  لة 

”ماَلي هونةرمةنداني ئَيران“ ثيشكةشي كرد.”ماَلي هونةرمةنداني ئَيران“ ثيشكةشي كرد.

رامين جيهانبةطلو لة وتةكانيدا رايطةياند: ئَيمة ئةطةر بمانةوَيت باس لة رامين جيهانبةطلو لة وتةكانيدا رايطةياند: ئَيمة ئةطةر بمانةوَيت باس لة 

فةِرةنسا  لة  باس  دةبَيت  بكةين،  بيستةمدا  سةدةي  لة  رووناكبيري  فةِرةنسا ضةمكي  لة  باس  دةبَيت  بكةين،  بيستةمدا  سةدةي  لة  رووناكبيري  ضةمكي 

بكةين، ضونكة رووناكبيريي فةِرةنسا كاريطةري لةسةر رووناكبيريي ئَيران بكةين، ضونكة رووناكبيريي فةِرةنسا كاريطةري لةسةر رووناكبيريي ئَيران 

داناوة.داناوة.

فةِرةنسي  زماني  لة  ”ئةنتلَيكتوال“مان  وشةي  ئَيمة  وتيشي:  فةِرةنسي جيهانبةطلو  زماني  لة  ”ئةنتلَيكتوال“مان  وشةي  ئَيمة  وتيشي:  جيهانبةطلو 

وةرطرتووة و كردوومانةتة وشةي رووناكبير.وةرطرتووة و كردوومانةتة وشةي رووناكبير.

مَيذووي روناكبيريي فةِرةنسيمَيذووي روناكبيريي فةِرةنسي
لة سةدةي بيستةمدالة سةدةي بيستةمدا

رامين جيهانبةطلورامين جيهانبةطلو

و. لة فارسييةوة: جةمال نةجاِريو. لة فارسييةوة: جةمال نةجاِري



١٢١

ان


رگ
وە

ان


رگ
وە

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

وشةي  لة  راستةوخؤ  رووناكبير  يان  رؤشنبير،  وشةي  ثَيية  وشةي بةم  لة  راستةوخؤ  رووناكبير  يان  رؤشنبير،  وشةي  ثَيية  بةم 

”روشنفكر“ي فارسي كراوة بة كوردي، بة باشم زاني مَيذووي رووناكبيريي ”روشنفكر“ي فارسي كراوة بة كوردي، بة باشم زاني مَيذووي رووناكبيريي 

ضاوي  بةر  بخةمة  فةِرةنسا  رووناكبيريي  فةلسةفييةكاني  بنةما  ضاوي فةِرةنسا  بةر  بخةمة  فةِرةنسا  رووناكبيريي  فةلسةفييةكاني  بنةما  فةِرةنسا 

رووي  لة  داوة  ئةوةم  هةوَلي  ثتر  وةرطَيِرانةكةدا  لة  كورد،  رووي خوَينةري  لة  داوة  ئةوةم  هةوَلي  ثتر  وةرطَيِرانةكةدا  لة  كورد،  خوَينةري 

بة  سةرضاوةكان  سةر  طةِراومةتةوة  و  بكةم  دةوَلةمةندي  بة ناوةرؤكةوة  سةرضاوةكان  سةر  طةِراومةتةوة  و  بكةم  دةوَلةمةندي  ناوةرؤكةوة 

زماني فةِرةنسي، بةو هيوايةي سوودي بؤ رووناكبيريي كوردي هةبَيت.زماني فةِرةنسي، بةو هيوايةي سوودي بؤ رووناكبيريي كوردي هةبَيت.

بيستةم“  سةدةي  لة  فةِرةنسا  رووناكبيريي  ”مَيذووي  بمانةوَيت  بيستةم“ ئةطةر  سةدةي  لة  فةِرةنسا  رووناكبيريي  ”مَيذووي  بمانةوَيت  ئةطةر 

بخةينة بةر باس، دةبَيت بةسةر (بخةينة بةر باس، دةبَيت بةسةر (٧) قؤناغدا دابةشي بكةين؛) قؤناغدا دابةشي بكةين؛

دةست  ”دريفوس“  رووداوي  بة  دةست   ”دريفوس“  رووداوي  بة   ١٨٩٨١٨٩٨ ساَلي  لة  يةكةم  قؤناغي  ساَلي -  لة  يةكةم  قؤناغي   -١

فةِرةنسا  وآلتي  لة  رووناكبيري  دةسثَيكي  خاَلي  بة  دةكرَيت  كة  فةِرةنسا ثَيدةكات  وآلتي  لة  رووناكبيري  دةسثَيكي  خاَلي  بة  دةكرَيت  كة  ثَيدةكات 

ئاماذةي ثَي بكةين.ئاماذةي ثَي بكةين.

قؤناغي دووةم لة ثةيوةندي راستةوخؤ لةطةَل شؤِرشي رووسيا و  قؤناغي دووةم لة ثةيوةندي راستةوخؤ لةطةَل شؤِرشي رووسيا و -   -٢

ثةرةثَيداني فاشيزم لة ئةوروثا دةخرَيتة بةر باس.ثةرةثَيداني فاشيزم لة ئةوروثا دةخرَيتة بةر باس.

 ( (Front popularizeFront popularize) قؤناغي سَييةم، قؤنا غي بةرةي جةماوةري قؤناغي سَييةم، قؤنا غي بةرةي جةماوةري (-   -٣

لة شةِري ئيسثانيا و شةِري دووةمي جيهاني لة ساَلي (لة شةِري ئيسثانيا و شةِري دووةمي جيهاني لة ساَلي (١٩٣٩١٩٣٩)ة.)ة.

قؤناغي ضوارةم، قؤناغي دواي شةِري دووةمي جيهاني لة ١٩٤٥١٩٤٥ تا  تا  قؤناغي ضوارةم، قؤناغي دواي شةِري دووةمي جيهاني لة -   -٤

١٩٦٨١٩٦٨ كة دةكرَيت بة ساَلةكاني سارتةر ناوي ببةين. كة دةكرَيت بة ساَلةكاني سارتةر ناوي ببةين.

قؤناغي ثَينجةم، قؤناغَيكة كة دةكرَيت بة ناوي قؤناغي ئةندَيشةي  قؤناغي ثَينجةم، قؤناغَيكة كة دةكرَيت بة ناوي قؤناغي ئةندَيشةي -   -٥

٦٨٦٨ و سةرهةَلداني بيرمةنداني وةك؛ فؤكؤ، ليوتار، دلؤز، درَيدا ناوي ببةين. و سةرهةَلداني بيرمةنداني وةك؛ فؤكؤ، ليوتار، دلؤز، درَيدا ناوي ببةين.

سةرةتاي  لة  كة  نوَيية  فةيلةسووفاني  قؤناغي  شةشةم،  قؤناغي  سةرةتاي -  لة  كة  نوَيية  فةيلةسووفاني  قؤناغي  شةشةم،  قؤناغي   -٦

رةخنةي  قؤناغي  و  بةردةوامة  ئَيستاش  تا  و  ثَيدةكات  دةست  رةخنةي   قؤناغي  و  بةردةوامة  ئَيستاش  تا  و  ثَيدةكات  دةست   ١٩٧٠١٩٧٠

تؤتاليتاريزم و سياسةتةكاني ضةث لة وآلتي فةِرةنساية.تؤتاليتاريزم و سياسةتةكاني ضةث لة وآلتي فةِرةنساية.

تَيدةثةِرَيت،  وا  قؤناغةية  ئةم  هةر  كة  حةوتةم  قؤناغي  سةرةنجام  تَيدةثةِرَيت، -  وا  قؤناغةية  ئةم  هةر  كة  حةوتةم  قؤناغي  سةرةنجام   -٧

قؤناغي ثووكانةوةي بكةري سياسي و بة قؤناغي ثةرةسةندني رووناكبير- قؤناغي ثووكانةوةي بكةري سياسي و بة قؤناغي ثةرةسةندني رووناكبير- 

هاوآلتي ناو دةبرَيت.هاوآلتي ناو دةبرَيت.

فةلسةفي  كاريطةري  و  فةلسةفي  روانيني  بة  قؤناغانة  لةم  فةلسةفي هةركام  كاريطةري  و  فةلسةفي  روانيني  بة  قؤناغانة  لةم  هةركام 

مَيذووي  هةَلسةنطاندني  دواي  دةكرَيت  كة  بووة،  ئاوَيتة  مَيذووي جؤراوجؤر  هةَلسةنطاندني  دواي  دةكرَيت  كة  بووة،  ئاوَيتة  جؤراوجؤر 

رووناكبيري فةِرةنسا ئاوِريان لَي بدرَيتةوة.رووناكبيري فةِرةنسا ئاوِريان لَي بدرَيتةوة.
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قؤناغي يةكةم:قؤناغي يةكةم:

قؤناغي يةكةم واتة سةرهةَلداني رووناكبيري لة فةِرةنسا بة رووداوي قؤناغي يةكةم واتة سةرهةَلداني رووناكبيري لة فةِرةنسا بة رووداوي 

ئايديؤلؤذيك  رووبةِرووبوونةوةي  تيايدا  كة  ثَيدةكات،  دةست  ئايديؤلؤذيك دريفوس  رووبةِرووبوونةوةي  تيايدا  كة  ثَيدةكات،  دةست  دريفوس 

لةنَيوان نةريتخوازةكان و مودَيرنيتة ضةثةكان روو دةدات.لةنَيوان نةريتخوازةكان و مودَيرنيتة ضةثةكان روو دةدات.

لة  ثروس  و  فةِرةنسا  شةِري  هاتني  كؤتايي  بة  كة  ثَيكدادانَيك  و  لة شةِر  ثروس  و  فةِرةنسا  شةِري  هاتني  كؤتايي  بة  كة  ثَيكدادانَيك  و  شةِر 

دريفوس  مةسةلةي  لةسةر  طرذيي  و  ثَيدةكات  دةست  فةِرةنسا  لة  دريفوس   مةسةلةي  لةسةر  طرذيي  و  ثَيدةكات  دةست  فةِرةنسا  لة   ١٨٧١١٨٧١

كؤماريخوازةكاني  و  نةتةوةثةرستان  نَيوان  كةلَيني  و  كَيشا  كؤماريخوازةكاني درَيذةي  و  نةتةوةثةرستان  نَيوان  كةلَيني  و  كَيشا  درَيذةي 

طةورةتر كردةوة.طةورةتر كردةوة.

لةو قؤناغةدا بةياننامةي رووناكبيران بة شَيوةي ناِرةزاييةكي ئةخالقي لةو قؤناغةدا بةياننامةي رووناكبيران بة شَيوةي ناِرةزاييةكي ئةخالقي 

لة دةرةوةي هةر هةَلوَيستَيكي حيزبي روويدا. لةِراستيدا رووناكبيري بةو لة دةرةوةي هةر هةَلوَيستَيكي حيزبي روويدا. لةِراستيدا رووناكبيري بةو 

”من  ناوي  لةذَير  زؤال“  ”ئَيميل  بةناوبانطي  وتاري  دوابةدواي  ”من بةياننامةية  ناوي  لةذَير  زؤال“  ”ئَيميل  بةناوبانطي  وتاري  دوابةدواي  بةياننامةية 

تاوانبار دةكةم“ لة ساَلي تاوانبار دةكةم“ لة ساَلي ١٨٩٨١٨٩٨ لة ثانتايي طشتيي فةِرةنسا سةرهةَلدةدات. لة ثانتايي طشتيي فةِرةنسا سةرهةَلدةدات.

ئاناتؤل  وةك  فةِرةنسي  رووناكبيراني  زؤال،  تاوانباركردني  ئاناتؤل دوابةدواي  وةك  فةِرةنسي  رووناكبيراني  زؤال،  تاوانباركردني  دوابةدواي 

فرانس، شارل بطي، مارسَيل ثرؤست و ضةند كةسي ديكة بة بآلوكردنةوةي فرانس، شارل بطي، مارسَيل ثرؤست و ضةند كةسي ديكة بة بآلوكردنةوةي 

ثشتيواني  ثشتيواني    ١٨٩٨١٨٩٨ ظَيورييةي  دووي  لة  ظَيورييةي )  دووي  لة   (L’AuroreL’Aurore) رؤذنامةي  لة  (وتارَيك  رؤذنامةي  لة  وتارَيك 

خؤيان لة زؤال بة ناوي ”داد و حةقيقةت“ راطةياند.خؤيان لة زؤال بة ناوي ”داد و حةقيقةت“ راطةياند.

دةسثَيكي  خاَلي  بة  رووناكبيران“  ”بةياننامةي  بمانةوَيت  دةسثَيكي ئةطةر  خاَلي  بة  رووناكبيران“  ”بةياننامةي  بمانةوَيت  ئةطةر 

دةسثَيكة  خاَلة  ئةو  لةطةَل  بَلَيين  دةتوانين  بزانين،  فةِرةنسا  لة  دةسثَيكة رووناكبيري  خاَلة  ئةو  لةطةَل  بَلَيين  دةتوانين  بزانين،  فةِرةنسا  لة  رووناكبيري 

باسَيكي نوَي سةبارةت بة بابةتَيكي كؤن، ياني ثشتيواني يان دذايةتي لةطةَل باسَيكي نوَي سةبارةت بة بابةتَيكي كؤن، ياني ثشتيواني يان دذايةتي لةطةَل 

شؤِرشي فةِرةنسا دةست ثَيدةكات كة باسي سياسي لةنَيوان ثاوانخوازان شؤِرشي فةِرةنسا دةست ثَيدةكات كة باسي سياسي لةنَيوان ثاوانخوازان 

و  راست  لةنَيوان  ئايديؤلؤذيك  باسي  بؤ  دةطؤِردرَيت  كؤماريخوازةكان  و و  راست  لةنَيوان  ئايديؤلؤذيك  باسي  بؤ  دةطؤِردرَيت  كؤماريخوازةكان  و 

ضةثي فةِرةنسا.ضةثي فةِرةنسا.

فةِرةنسي  رووناكبيري  زؤال،  مةسةلةي  دواتر  و  دريفوس  فةِرةنسي مةسةلةي  رووناكبيري  زؤال،  مةسةلةي  دواتر  و  دريفوس  مةسةلةي 

بةسةر دوو طرووثي سةرةكي دابةش دةكات؛بةسةر دوو طرووثي سةرةكي دابةش دةكات؛

مافةكاني  لة  بةرطري  كؤمةَلطةي  دةوري  بة  كة  طرووثةن  ئةو  مافةكاني يةكةم:  لة  بةرطري  كؤمةَلطةي  دةوري  بة  كة  طرووثةن  ئةو  يةكةم: 

مرؤظ كؤ دةبنةوة و كةساني وةك ذؤرس و كليمانسؤ و ثرؤست و ئاناتؤل مرؤظ كؤ دةبنةوة و كةساني وةك ذؤرس و كليمانسؤ و ثرؤست و ئاناتؤل 

فرانس لةخؤ دةطرن.فرانس لةخؤ دةطرن.

ناوي  بة  كةسَيك  رووناكبيرييةكةي  رَيبةري  كة  طرووثةن  ئةو  ناوي دووةم:  بة  كةسَيك  رووناكبيرييةكةي  رَيبةري  كة  طرووثةن  ئةو  دووةم: 

”موريس بارس“ بوو و كةسايةتييةكي وةك ”شال موراس“ هاوِرَييةتي دةكات ”موريس بارس“ بوو و كةسايةتييةكي وةك ”شال موراس“ هاوِرَييةتي دةكات 
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نةتةوةثةرةستي  و  راست  دةستة  طرووثي  بنا غةدانةري  وةك  دواتر  نةتةوةثةرةستي كة  و  راست  دةستة  طرووثي  بنا غةدانةري  وةك  دواتر  كة 

(Action françaisAction français) ناوي دةبردرَيت.) ناوي دةبردرَيت.

لةطةَل  فةِرةنسييةكان  نةريتخوازة  و  نةتةوةثةرستان  طرووثي  و  لةطةَل بارس  فةِرةنسييةكان  نةريتخوازة  و  نةتةوةثةرستان  طرووثي  و  بارس 

رووناكبيراني  ئةمةش  لةسةر  هةر  و  دةكرد  دذايةتييان  دريفوس  رووناكبيراني ئامانجي  ئةمةش  لةسةر  هةر  و  دةكرد  دذايةتييان  دريفوس  ئامانجي 

اليةنطري ئةو بة خايين بة فةِرةنسا لةقةَلةم دةدران.اليةنطري ئةو بة خايين بة فةِرةنسا لةقةَلةم دةدران.

بة  رووناكبير  وشةي  ”موراس“وة  و  ”بارس“  روانطةي  لة  هؤية  بة بةم  رووناكبير  وشةي  ”موراس“وة  و  ”بارس“  روانطةي  لة  هؤية  بةم 

ناشيرين  قسةي  و  جنَيو  بةشَيوةي  و  دةكرا  مانا  نَيطةتيظ  ناشيرين واتايةكي  قسةي  و  جنَيو  بةشَيوةي  و  دةكرا  مانا  نَيطةتيظ  واتايةكي 

بةكاردةهَينرا.بةكاردةهَينرا.

لة روانطةي ”بارس“، رووناكبير بة كةسَيك دةطوترَيت كة وا بيردةكاتةوة لة روانطةي ”بارس“، رووناكبير بة كةسَيك دةطوترَيت كة وا بيردةكاتةوة 

كؤمةَلطاكةي دةبَيت لةسةر بناغةي مةنتق ثَيكهَينرابَيت. رووناكبير كةسَيكة كؤمةَلطاكةي دةبَيت لةسةر بناغةي مةنتق ثَيكهَينرابَيت. رووناكبير كةسَيكة 

كة لةطةَل نةريتةكان نامؤية. لة روانطةي ”موراس“يش ”ئاسايشي نةتةوةيي“ كة لةطةَل نةريتةكان نامؤية. لة روانطةي ”موراس“يش ”ئاسايشي نةتةوةيي“ 

لة ضةمكةكاني وةك داد و حةقيقةت طرنطترن.لة ضةمكةكاني وةك داد و حةقيقةت طرنطترن.

خاوةني  نةريتخواز  و  راستخواز  رووناكبيريي  دةبينين  وةك  خاوةني هةر  نةريتخواز  و  راستخواز  رووناكبيريي  دةبينين  وةك  هةر 

لةطةَل  جؤراوجؤرةكاندا  قؤناغة  لة  كة  فةِرةنسا  لة  لةمَيذينةية  لةطةَل مَيذوويةكي  جؤراوجؤرةكاندا  قؤناغة  لة  كة  فةِرةنسا  لة  لةمَيذينةية  مَيذوويةكي 

ئالَين  و  راباتة  لؤرؤشَيل،  سلين،  برازياك،  موراس،  بارس،  وةك  ئالَين كةساني  و  راباتة  لؤرؤشَيل،  سلين،  برازياك،  موراس،  بارس،  وةك  كةساني 

(ذوولين بَيندا(ذوولين بَيندا١٨٦٧١٨٦٧ -  - ١٩٥٦١٩٥٦)
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ثةرةيان  ثةرةيان )   (ElementsElements) و   () و   (Action françaisAction français) طؤظارةكاني  و  (دوبؤنوا  طؤظارةكاني  و  دوبؤنوا 

سةندووة.سةندووة.

نةتةوةخوازة  كة  تووندِرةوةكان  راستة  كة  بطوترَيت  ثَيويستة  نةتةوةخوازة هةَلبةت  كة  تووندِرةوةكان  راستة  كة  بطوترَيت  ثَيويستة  هةَلبةت 

رووناكبيرة  و  ليبِراَل  راستي  دةطةَل  طةَلداية،  رووناكبيرة رةطةزثةرةستةكانيشي  و  ليبِراَل  راستي  دةطةَل  طةَلداية،  رةطةزثةرةستةكانيشي 

طؤظارةكاني  و  روول  فرانسوا  ذان  و  ئارؤن  ريمؤن  وةك؛  طؤظارةكاني ناسراوةكاني  و  روول  فرانسوا  ذان  و  ئارؤن  ريمؤن  وةك؛  ناسراوةكاني 

(CommentaireCommentaire) و () و (ContrepointContrepoint) جياوازييةكي زؤريان هةية.) جياوازييةكي زؤريان هةية.

قةَلةمِرةوي  لة  رووناكبيران  ئامادةبووني  طشتي  بةشَيوةيةكي  قةَلةمِرةوي بةآلم  لة  رووناكبيران  ئامادةبووني  طشتي  بةشَيوةيةكي  بةآلم 

لة  بةرهةمةكانيان  راستةوخؤي  دةستَيوةرداني  فةِرةنسا  لة بةربآلوي  بةرهةمةكانيان  راستةوخؤي  دةستَيوةرداني  فةِرةنسا  بةربآلوي 

بة  سةبارةت  طرنطي  باسي  ئةوروثا  سياسي  كؤمةآليةتي،  بة كاروباري  سةبارةت  طرنطي  باسي  ئةوروثا  سياسي  كؤمةآليةتي،  كاروباري 

”خةيانةتي رووناكبيران“ لة ”خةيانةتي رووناكبيران“ لة ١٩٨٠١٩٨٠-وة تا بة ئةمِرؤ لةطةَل خؤي هَيناوة.-وة تا بة ئةمِرؤ لةطةَل خؤي هَيناوة.

بَيندا  ”ذوولين  ناسراوةكةي  كتَيبة  ناوي  رووناكبيران“  بَيندا ”خةيانةتي  ”ذوولين  ناسراوةكةي  كتَيبة  ناوي  رووناكبيران“  ”خةيانةتي 

لةو  بَيندا  كة  بابةتَيك  بآلوكرايةوة،  و  ضاث  لةو   بَيندا  كة  بابةتَيك  بآلوكرايةوة،  و  ضاث   ١٩٢٧١٩٢٧ ساَلي  كة  ساَلي )“ية  كة  (BendaBenda)“ية 

كتَيبةدا باسي لَيوة دةكات، مةسةلةيةكة كة زياتر لة سةدةيةك رووناكبيراني كتَيبةدا باسي لَيوة دةكات، مةسةلةيةكة كة زياتر لة سةدةيةك رووناكبيراني 

فةِرةنسا و جيهاني بةخؤيةوة سةرقاَل كردووة.فةِرةنسا و جيهاني بةخؤيةوة سةرقاَل كردووة.

ئارمانجة  لةِرادةبةدةر  فةِرةنسا  رووناكبيراني  بَينداوة،  روانطةي  ئارمانجة لة  لةِرادةبةدةر  فةِرةنسا  رووناكبيراني  بَينداوة،  روانطةي  لة 

و  دوطم  ئارمانجة  بة  خؤيان  و  وةالناوة  خؤيان  و فةلسةفييةكاني  دوطم  ئارمانجة  بة  خؤيان  و  وةالناوة  خؤيان  فةلسةفييةكاني 

ثشتتَيكردن  بة  تر  بةواتايةكي  ياني  كردووة.  سةرقاَل  ثشتتَيكردن ئايديؤلؤذيكةكانةوة  بة  تر  بةواتايةكي  ياني  كردووة.  سةرقاَل  ئايديؤلؤذيكةكانةوة 

خةريك  تايبةتةوة  راهَيناني  بة  خؤيان  روانيني  جيهانييةكان  ئارمانجة  خةريك لة  تايبةتةوة  راهَيناني  بة  خؤيان  روانيني  جيهانييةكان  ئارمانجة  لة 

كردووة.كردووة.

و  جؤش  و  ماددي  دونياي  رووناكبيران  كة  دةطات  ئاكامة  بةو  و بَيندا  جؤش  و  ماددي  دونياي  رووناكبيران  كة  دةطات  ئاكامة  بةو  بَيندا 

و  طؤِريوةتةوة  مةعنةوي  و  فةلسةفي  دونياي  بة  سياسييةكانيان  و خرؤشة  طؤِريوةتةوة  مةعنةوي  و  فةلسةفي  دونياي  بة  سياسييةكانيان  خرؤشة 

بةم هؤية دةتوانين بَلَيين كة دونياي رووناكبيراني سةدةي بيستةم دونياي بةم هؤية دةتوانين بَلَيين كة دونياي رووناكبيراني سةدةي بيستةم دونياي 

رَيكخستني رق و كينة سياسييةكانة.رَيكخستني رق و كينة سياسييةكانة.

بةهؤي  رووناكبيران“  ”خةيانةتي  ”بَيندا“وة  روانطةي  لة  ثَيية  بةهؤي بةم  رووناكبيران“  ”خةيانةتي  ”بَيندا“وة  روانطةي  لة  ثَيية  بةم 

وةك  ظؤلتَير  (ئةو  نيية،  كؤمةآليةتيدا  كاروباري  لة  ئةوان  وةك دةستَيوةرداني  ظؤلتَير  (ئةو  نيية،  كؤمةآليةتيدا  كاروباري  لة  ئةوان  دةستَيوةرداني 

لة  بةشداريكردنيان  بةهؤي  بةَلكو  دةبات)،  ناو  حةقخواز  لة كةسايةتييةكي  بةشداريكردنيان  بةهؤي  بةَلكو  دةبات)،  ناو  حةقخواز  كةسايةتييةكي 

سياسييةكانة. سياسييةكانة.ثارتة  ثارتة 

ئاماذةي بَيندا بة بةشداري رووناكبيراني فةِرةنسي لة ثارت و رَيكخراوة ئاماذةي بَيندا بة بةشداري رووناكبيراني فةِرةنسي لة ثارت و رَيكخراوة 

رَيز  لة  ثِر  زمانَيكي  بة  و  رَيكوثَيك  ناوةِرؤكَيكي  هةَلطري  رَيز سياسييةكاندا  لة  ثِر  زمانَيكي  بة  و  رَيكوثَيك  ناوةِرؤكَيكي  هةَلطري  سياسييةكاندا 

نووسراوة.نووسراوة.
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لة  رووناكبيران  سةرهةَلداني  و  دةسثَيك  ساَلي  بة  لة   رووناكبيران  سةرهةَلداني  و  دةسثَيك  ساَلي  بة   ١٨٩٨١٨٩٨ ساَلي  ساَلي ئةطةر  ئةطةر 

ساَلي  ساَلي    ١٨٩٩١٨٩٩ واتة  ئةمة،  ثاش  ساَلَيك  كة  بَلَيين  دةتوانين  بزانين،  واتة فةِرةنسا  ئةمة،  ثاش  ساَلَيك  كة  بَلَيين  دةتوانين  بزانين،  فةِرةنسا 

رؤَلَيكي  رووناكبيرانيش  كة  فةِرةنسا،  لة  نوَييةكانة  سياسيية  رؤَلَيكي سةرهةَلدانة  رووناكبيرانيش  كة  فةِرةنسا،  لة  نوَييةكانة  سياسيية  سةرهةَلدانة 

كاريطةريان لة سةرخستنيدا هةبووة.كاريطةريان لة سةرخستنيدا هةبووة.

اليةنطراني  بةرانبةر  لة  نةتةوةثةرةست  رووناكبيراني  ساَلةدا  اليةنطراني لةو  بةرانبةر  لة  نةتةوةثةرةست  رووناكبيراني  ساَلةدا  لةو 

موراس  شارل  رَيبةري  بة  موراس )يان  شارل  رَيبةري  بة  طرووثي(action françaiseaction française)يان  طرووثي(دريفوس،  دريفوس، 

ثَيكهَينا.ثَيكهَينا.

فةِرةنسي  تاقمخوازي  ناوي  بة  موراسي  نةتةوةخوازي  شَيوةية  فةِرةنسي بةم  تاقمخوازي  ناوي  بة  موراسي  نةتةوةخوازي  شَيوةية  بةم 

دريفوس  اليةنطري  رووناكبيراني  رةوشتي  طشتيخوازيي  بنةماي  دريفوس لةطةَل  اليةنطري  رووناكبيراني  رةوشتي  طشتيخوازيي  بنةماي  لةطةَل 

كةوتة نَيو ملمالنَيي سياسي و فيكرييةوة.كةوتة نَيو ملمالنَيي سياسي و فيكرييةوة.

بةآلم شك لةوةدا نيية كة لة ثانتايي رووناكبيري فةِرةنسا لة سةد ساَلي بةآلم شك لةوةدا نيية كة لة ثانتايي رووناكبيري فةِرةنسا لة سةد ساَلي 

رابردوودا، سةركةوتن بؤ رووناكبيراني دريفوسي بووة، ضونكة طرنطي لة رابردوودا، سةركةوتن بؤ رووناكبيراني دريفوسي بووة، ضونكة طرنطي لة 

و  طشتيخواز  و  رةوشتي  بنةما  بؤ  طةِرانةوة  تةنيا  ئةواندا  كرداري  و شَيوةي  طشتيخواز  و  رةوشتي  بنةما  بؤ  طةِرانةوة  تةنيا  ئةواندا  كرداري  شَيوةي 

جيهانييةكان نيية، بةَلكو بةرطريكردنة لة بايةخةكاني كؤماريخوازي.جيهانييةكان نيية، بةَلكو بةرطريكردنة لة بايةخةكاني كؤماريخوازي.

بنةماكاني دريفوس، بةرطريكردن لة دروشمي خودموختاري تاكةكةسي بنةماكاني دريفوس، بةرطريكردن لة دروشمي خودموختاري تاكةكةسي 

دريفوس،  اليةنطري  رووناكبيراني  روانطةي  لة  كة  مةدةنييةكانة  ئازاديية  دريفوس، و  اليةنطري  رووناكبيراني  روانطةي  لة  كة  مةدةنييةكانة  ئازاديية  و 

هاوآلتي  و  مرؤظ  مافةكاني  جيهانيي  بةياننامةي  و  رؤشنطةري  هاوآلتي سةردةمي  و  مرؤظ  مافةكاني  جيهانيي  بةياننامةي  و  رؤشنطةري  سةردةمي 

١٧٨٩١٧٨٩ ثارَيزةر و ثَيناسةي ئةون و دواتر بؤ ماوةي نيو سةدة شارستانييةتي  ثارَيزةر و ثَيناسةي ئةون و دواتر بؤ ماوةي نيو سةدة شارستانييةتي 

رووناكبيريي ضةث و بةرثرسيار لة وآلتي فةِرةنسا بونياد دةنرَيت.رووناكبيريي ضةث و بةرثرسيار لة وآلتي فةِرةنسا بونياد دةنرَيت.

قؤناغي دووةم:قؤناغي دووةم:

وآلتي  لة  رووناكبيري  دووةمي  قؤناغي  بةسةر  ضاوَيك  ئةطةر  وآلتي ئَيستا  لة  رووناكبيري  دووةمي  قؤناغي  بةسةر  ضاوَيك  ئةطةر  ئَيستا 

يةكةمة  قؤناغي  درَيذةثَيدةري  تةواوي  بة  كة  دةبينين  بخشَينين،  يةكةمة فةِرةنسا  قؤناغي  درَيذةثَيدةري  تةواوي  بة  كة  دةبينين  بخشَينين،  فةِرةنسا 

بةو جياوازييةي كة لةم قؤناغةدا ضةند رووداوي طرنط، فؤرمَيكي نوَي بة بةو جياوازييةي كة لةم قؤناغةدا ضةند رووداوي طرنط، فؤرمَيكي نوَي بة 

رووناكبيريي فةِرةنسي دةبةخشَيت كة طرنطترينيان ئةزمووني تاَلي شةِري رووناكبيريي فةِرةنسي دةبةخشَيت كة طرنطترينيان ئةزمووني تاَلي شةِري 

يةكةمي جيهاني و هةوةها رووداني شؤِرش لة رووسياي تزاريية.يةكةمي جيهاني و هةوةها رووداني شؤِرش لة رووسياي تزاريية.

نيشانةي  رووسيا  شؤِرشي  دريفوس،  اليةنطراني  لة  زؤر  بةشَيكي  نيشانةي بؤ  رووسيا  شؤِرشي  دريفوس،  اليةنطراني  لة  زؤر  بةشَيكي  بؤ 

لة  كاتَيكدا  لة  بيستةمدا،  سةدةي  لة  فةِرةنساية  شؤِرشي  لة دةسكةوتةكاني  كاتَيكدا  لة  بيستةمدا،  سةدةي  لة  فةِرةنساية  شؤِرشي  دةسكةوتةكاني 

ثةرةثَيداني  و  رووسيا  لة  شؤِرش  نةتةوةثةرستةكان،  راستة  ثةرةثَيداني روانطةي  و  رووسيا  لة  شؤِرش  نةتةوةثةرستةكان،  راستة  روانطةي 

بلشويزم (رَيبازَيكي سياسيية كة اليةنطري لة حكومةتي ثرؤلتاريا دةكات و بلشويزم (رَيبازَيكي سياسيية كة اليةنطري لة حكومةتي ثرؤلتاريا دةكات و 
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بوو)  سؤظييةت  يةكَيتيي  بوو) ناوةندةكةي  سؤظييةت  يةكَيتيي  ناوةندةكةي 

بايةخة  سةر  بؤ  نوَي  بايةخة مةترسييةكي  سةر  بؤ  نوَي  مةترسييةكي 

لة  نةتةوةييةكان  و  ديني  و  لة نةريتي  نةتةوةييةكان  و  ديني  و  نةريتي 

فةِرةنسا لةقةَلةم دةدرا.فةِرةنسا لةقةَلةم دةدرا.

بة  كؤنطرةي  قؤناغةدا  بة لةو  كؤنطرةي  قؤناغةدا  لةو 

اليةنطران  كة  ”توور“  شاري  اليةنطران ناوبانطي  كة  ”توور“  شاري  ناوبانطي 

جياكردةوة  لَيك  لنيني  دذبةراني  جياكردةوة و  لَيك  لنيني  دذبةراني  و 

كؤمؤنيست  حيزبي  دوو  هؤية  بةم  كؤمؤنيست و  حيزبي  دوو  هؤية  بةم  و 

فةِرةنسا  لة  سؤسياليست  حيزبي  فةِرةنسا و  لة  سؤسياليست  حيزبي  و 

دروست بوون.دروست بوون.

لة  ضةث  بزووتنةوةي  لة لةِراستيدا  ضةث  بزووتنةوةي  لةِراستيدا 

بةش  دوو  بةسةر  فةِرةنسا  بةش وآلتي  دوو  بةسةر  فةِرةنسا  وآلتي 

و  كؤمؤنيست  حيزبي  و دابةشكرا؛  كؤمؤنيست  حيزبي  دابةشكرا؛ 

لة  فةِرةنسا.  سؤسياليستي  لة حيزبي  فةِرةنسا.  سؤسياليستي  حيزبي 

دةستة  رووناكبيراني  ديكة  دةستة اليةكي  رووناكبيراني  ديكة  اليةكي 

ثارلمانتاريزم  سيستمي  دذي  ثارلمانتاريزم راست  سيستمي  دذي  راست 

ئةوةي  بؤ  دةدا  هةوَليان  و  ئةوةي بوون  بؤ  دةدا  هةوَليان  و  بوون 

بة  و  بَينن  ثَيك  نةتةوةيي  بة يةكَيتيي  و  بَينن  ثَيك  نةتةوةيي  يةكَيتيي 

باسي كولتوورييةوة سةرقاَل دةبن و باسي كولتوورييةوة سةرقاَل دةبن و 

تَيكةَل بة بزووتنةوةكاني فاشيستي و تَيكةَل بة بزووتنةوةكاني فاشيستي و 

نازيزيزم دةبن.نازيزيزم دةبن.

ضةند  لةطةَل  قؤناغةدا  ضةند لةو  لةطةَل  قؤناغةدا  لةو 

طرنط  رووناكبيريي  طرنط رووداوي  رووناكبيريي  رووداوي 

بةرةوِروو دةبينةوة؛بةرةوِروو دةبينةوة؛

رووناكبيراني  مةرطي  رووناكبيراني -  مةرطي   -١

يةكةمي  شةِري  لة  ثطي  شارل  يةكةمي وةك  شةِري  لة  ثطي  شارل  وةك 

جيهانيدا.جيهانيدا.

ئينتيماي  و  الطيري  ئينتيماي -  و  الطيري   -٢

سورَيل  ”ذؤرذ  وةك  سورَيل رووناكبيراني  ”ذؤرذ  وةك  رووناكبيراني 

بؤ  بؤ “   “١٩١٧١٩١٧-١٩٢٠١٩٢٠ لة  تر  كةساني  لة و  تر  كةساني  و 

(شارل پگی (شارل پگی ١٩١٤١٩١٤-١٨٧٣١٨٧٣)
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شؤِرشي رووسيا.شؤِرشي رووسيا.

و  موراس  اليةن  لة  مؤسؤلؤني  و  ئيتاَليايي  فاشيزمي  لة  بةرطري  و -  موراس  اليةن  لة  مؤسؤلؤني  و  ئيتاَليايي  فاشيزمي  لة  بةرطري   -٣

اليةنطرةكاني.اليةنطرةكاني.

لة  يةكَيك  بة  كة  لة   يةكَيك  بة  كة   ١٩٢٣١٩٢٣ ديسةمبةري  ديسةمبةري ي  ٤ي  لة  ”بارس“  مةرطي  لة -  ”بارس“  مةرطي   -٤

زؤري  كاريطةرييةكي  و  دةدرا  لةقةَلةم  راستييةكان  دةستة  زؤري رووناكبيراني  كاريطةرييةكي  و  دةدرا  لةقةَلةم  راستييةكان  دةستة  رووناكبيراني 

”هانري  و  الروشل“  ”دريو  وةك  نووسةراني  و  رووناكبيران  ”هانري لةسةر  و  الروشل“  ”دريو  وةك  نووسةراني  و  رووناكبيران  لةسةر 

دومونترالن“ و“فرانسوا مورياك“ هةبوو.دومونترالن“ و“فرانسوا مورياك“ هةبوو.

سةرهةَلداني دادائيزمي ”تريستان تزارا“ و بة شوَين ئةودا شؤِرشي  سةرهةَلداني دادائيزمي ”تريستان تزارا“ و بة شوَين ئةودا شؤِرشي -   -٥

بةياننامةي  بة  كة  ”سوورياليزم“  رووناكبيري  و  هونةري  بةياننامةي بزووتنةوةي  بة  كة  ”سوورياليزم“  رووناكبيري  و  هونةري  بزووتنةوةي 

سوورياليزمي ئاندرَي برؤتؤن لة ديسةمبةري سوورياليزمي ئاندرَي برؤتؤن لة ديسةمبةري ١٩٢٤١٩٢٤ ثَيك دةهَينرَيت. ثَيك دةهَينرَيت.

ئةو  و  دَيت  بةرهةم  ئاثولينَير“  ”طيوم  اليةن  لة  ”سوورياليزم“  ئةو وشةي  و  دَيت  بةرهةم  ئاثولينَير“  ”طيوم  اليةن  لة  ”سوورياليزم“  وشةي 

وشةية بة ماناي ”داهَيناني خؤِرسك“ بةكار دةهَينَيت.وشةية بة ماناي ”داهَيناني خؤِرسك“ بةكار دةهَينَيت.

جيهاني  بة  دةربِرين  ناِرةزايي  ماناي  بة  وشةية  ئةم  برؤتؤن  جيهاني بةآلم  بة  دةربِرين  ناِرةزايي  ماناي  بة  وشةية  ئةم  برؤتؤن  بةآلم 

عةقآلني ديكارت و سيستمة سياسي و هونةرييةكان بةكار دةهَينَيت.عةقآلني ديكارت و سيستمة سياسي و هونةرييةكان بةكار دةهَينَيت.

جَيي باسة كة سوورياليزمةكان خاوةني دوو قؤناغي طرنطن:جَيي باسة كة سوورياليزمةكان خاوةني دوو قؤناغي طرنطن:

قؤناغي يةكةم كةساني وةك برؤتؤن و لؤيي ئاراطؤن هةوَل دةدةن  قؤناغي يةكةم كةساني وةك برؤتؤن و لؤيي ئاراطؤن هةوَل دةدةن -   -١

كة ئاشتي لةنَيوان شؤِرشي ئؤكتؤبةر و شؤِرشي سوورياليزمي درووست كة ئاشتي لةنَيوان شؤِرشي ئؤكتؤبةر و شؤِرشي سوورياليزمي درووست 

بكةن.بكةن.

لة  سوورياليزم  دووةمي  بةياننامةي  بة  كة  دووةمدا  قؤناغي  لة  لة -  سوورياليزم  دووةمي  بةياننامةي  بة  كة  دووةمدا  قؤناغي  لة   -٢

اليةن ئاندرَي برؤتؤن دةخرَيتة بةر باس، برؤتؤن بةرةي ترؤتسكي لة دذي اليةن ئاندرَي برؤتؤن دةخرَيتة بةر باس، برؤتؤن بةرةي ترؤتسكي لة دذي 

لةنَيوان  جيابوونةوة  هؤي  دةبَيتة  هةَلبذاردنة  ئةو  و  هةَلدةبذَيرَيت  لةنَيوان ستالين  جيابوونةوة  هؤي  دةبَيتة  هةَلبذاردنة  ئةو  و  هةَلدةبذَيرَيت  ستالين 

ئاراطؤن و برؤتؤن لة ساَلي ئاراطؤن و برؤتؤن لة ساَلي ١٩٣٢١٩٣٢دا. دا. 

قؤناغي سَييةم:قؤناغي سَييةم:

فةِرةنسا  لة  رووناكبيري  و  راديكاليزم  نةريتي  ثَيكرا  ئاماذةي  فةِرةنسا هةروةك  لة  رووناكبيري  و  راديكاليزم  نةريتي  ثَيكرا  ئاماذةي  هةروةك 

كؤمؤنيستي  حيزبي  دروستبووني  بة  و  ثَيدةكات  دةست  زؤال  نامةي  كؤمؤنيستي بة  حيزبي  دروستبووني  بة  و  ثَيدةكات  دةست  زؤال  نامةي  بة 

فةِرةنسا درَيذةي ثَيدةدرَيت.فةِرةنسا درَيذةي ثَيدةدرَيت.

و  دةبينَيت  بةخؤوة  نوَي  فؤرمَيكي  راديكاليزمة  ئةو  سَييةمدا  قؤناغي  و لة  دةبينَيت  بةخؤوة  نوَي  فؤرمَيكي  راديكاليزمة  ئةو  سَييةمدا  قؤناغي  لة 

قارةماناني رووناكبيرييةكةي لة كةساني وةك؛ ”ئاندرَي مالرؤ“ فةيلةسووفي قارةماناني رووناكبيرييةكةي لة كةساني وةك؛ ”ئاندرَي مالرؤ“ فةيلةسووفي 

بةناوبانطي فةِرةنسي ”ئالَين“ بةناوبانطي فةِرةنسي ”ئالَين“ AlainAlain ثَيكدَيت. ثَيكدَيت.
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نازيزم  سةرهةَلداني  ئيسثانيا،  ناوخؤيي  شةِري  سةردةمي  نازيزم   سةرهةَلداني  ئيسثانيا،  ناوخؤيي  شةِري  سةردةمي   ١٩٣٠١٩٣٠ ساَلي ساَلي 

لة ئاَلمانيا و بةرةي جةماوةري (لة ئاَلمانيا و بةرةي جةماوةري (Front populaireFront populaire) لة فةِرةنساية.) لة فةِرةنساية.

سةرةكي  بابةتي  سةرةكي )  بابةتي   (Front populaireFront populaire) سةردةمي  رووناكبيران  (بؤ  سةردةمي  رووناكبيران  بؤ 

و  فاشيزم  بةرانبةر  لة  ضةث  و  كؤماريخوازي  بايةخةكاني  لة  و بةرطريكردن  فاشيزم  بةرانبةر  لة  ضةث  و  كؤماريخوازي  بايةخةكاني  لة  بةرطريكردن 

فرانكوايزم بوو.فرانكوايزم بوو.

”ئالَين“  فةِرةنسي  فةيلةسووفي  وةك  دريفوسييةكاني  قؤناغةدا  ”ئالَين“ لةم  فةِرةنسي  فةيلةسووفي  وةك  دريفوسييةكاني  قؤناغةدا  لةم 

 Appel auxAppel aux) كرَيكاران“  لةطةَل  ”قسة  ناوي  لةذَير  نوَي  (بةياننامةيةكي  كرَيكاران“  لةطةَل  ”قسة  ناوي  لةذَير  نوَي  بةياننامةيةكي 

ouvriersouvriers ) ئيمزا دةكةن، كة تيايدا سَي درووشمي؛ نان؛ ئاشتي و ئازادي؛  ) ئيمزا دةكةن، كة تيايدا سَي درووشمي؛ نان؛ ئاشتي و ئازادي؛ 

دةخةنة بةر باس. جَيطةي سةرنجة كة ”ئاشتي و ئازادي“ بؤ بايةخي طرنطيي دةخةنة بةر باس. جَيطةي سةرنجة كة ”ئاشتي و ئازادي“ بؤ بايةخي طرنطيي 

اليةنطراني دريفوس لة اليةنطراني دريفوس لة ١٨٩٨١٨٩٨ بوو، كة لَيرةدا جارَيكي تر دووبارة دةبَيتةوة. بوو، كة لَيرةدا جارَيكي تر دووبارة دةبَيتةوة.

”ئاندرَي  قؤناغة  ئةم  رووناكبيراني  لة  تر  ناسراوي  ”ئاندرَي كةسايةتييةكي  قؤناغة  ئةم  رووناكبيراني  لة  تر  ناسراوي  كةسايةتييةكي 

”ضارةنووسي  بةناوبانطي  كتَيبـي  نووسيني  بة  ”ضارةنووسي   بةناوبانطي  كتَيبـي  نووسيني  بة   ١٩٣٣١٩٣٣ ساَلي  كة  ساَلي مالرؤ“ية  كة  مالرؤ“ية 

مرؤظ“ خةآلتي ئةدةبيي طؤنطوري ثَيبةخشرا.مرؤظ“ خةآلتي ئةدةبيي طؤنطوري ثَيبةخشرا.

مالرؤ نووسةرَيكي شؤِرشطَيرة، بةآلم ماركسيست نيية.مالرؤ نووسةرَيكي شؤِرشطَيرة، بةآلم ماركسيست نيية.

بؤ مالرؤ ماركسيزم راهَينان نيية، بةَلكو ئيرادةية، ئيرادةيةك بؤ ناسيني بؤ مالرؤ ماركسيزم راهَينان نيية، بةَلكو ئيرادةية، ئيرادةيةك بؤ ناسيني 

بة  بةَلكو  نايةت،  وتن  دروست  بةماناي  بوون  ماركسيست  ثَيية  بةم  بة خؤت.  بةَلكو  نايةت،  وتن  دروست  بةماناي  بوون  ماركسيست  ثَيية  بةم  خؤت. 

ماناي سةركةوتني بةبَي خيانةت بةسةر خؤتدا دَيت.ماناي سةركةوتني بةبَي خيانةت بةسةر خؤتدا دَيت.

هةر بةم هؤية مالرؤ لة شةِري حةقيقي ئيسثانيا لةطةَل كؤماريخوازةكان هةر بةم هؤية مالرؤ لة شةِري حةقيقي ئيسثانيا لةطةَل كؤماريخوازةكان 

بةشدار دةبَيت، ضونكة بة بِرواي ئةو رووناكبير تةنيا مرؤظَيكي خوَيندةوار بةشدار دةبَيت، ضونكة بة بِرواي ئةو رووناكبير تةنيا مرؤظَيكي خوَيندةوار 

نيية، بةَلكو كةسَيكة كة ئاطايي و كردةوة دةبَيت بة يةكةوة بةكاربَينَيت.نيية، بةَلكو كةسَيكة كة ئاطايي و كردةوة دةبَيت بة يةكةوة بةكاربَينَيت.

كؤماريخوازةكان  شكستي  بة  تَيكةآلوة  فةِرةنسا  لة  ضةث  كؤماريخوازةكان رووناكبيريي  شكستي  بة  تَيكةآلوة  فةِرةنسا  لة  ضةث  رووناكبيريي 

ئيسثانيا. ئيسثانيا.لة  لة 

بةرةكاني  لة  لويناس  و  ريكور  سارتةر،  وةك؛  رووناكبيراني  ثَيية  بةرةكاني بةم  لة  لويناس  و  ريكور  سارتةر،  وةك؛  رووناكبيراني  ثَيية  بةم 

و  دةنَيردرَين  نازي  بةنديخانةكاني  بؤ  و  جيهانيدان  دووةمي  و شةِري  دةنَيردرَين  نازي  بةنديخانةكاني  بؤ  و  جيهانيدان  دووةمي  شةِري 

شارل  هاوكاريكردني  بؤ  ئارؤن  ريمؤن  و  مالرؤ  ئةندرَي  وةك  شارل هةندَيكيان  هاوكاريكردني  بؤ  ئارؤن  ريمؤن  و  مالرؤ  ئةندرَي  وةك  هةندَيكيان 

دؤطؤل و فةِرةنساي ئازاد بؤ لةندةن دةِرؤن.دؤطؤل و فةِرةنساي ئازاد بؤ لةندةن دةِرؤن.

لة  خؤيان  كة  ئَيشتراوس“  لويي  ”كلؤد  وةك  كةساني  هةبوون  لة هةَلبةت  خؤيان  كة  ئَيشتراوس“  لويي  ”كلؤد  وةك  كةساني  هةبوون  هةَلبةت 

شةِري ئةوروثا بةدوور راطرت و لة قوتابخانةي فةِرةنسي نيويؤرك دةست شةِري ئةوروثا بةدوور راطرت و لة قوتابخانةي فةِرةنسي نيويؤرك دةست 

بة وانةوتنةوة دةكات. كةسانَيكي وةك ذان دوسانتي و دؤمنيك دوسانتي بة وانةوتنةوة دةكات. كةسانَيكي وةك ذان دوسانتي و دؤمنيك دوسانتي 

ئةواندا  لةنَيوان  بةآلم  دةبن،  فةِرةنسا  بةرخؤدانيي  و  بزووتنةوة  بة  ئةواندا تَيكةَل  لةنَيوان  بةآلم  دةبن،  فةِرةنسا  بةرخؤدانيي  و  بزووتنةوة  بة  تَيكةَل 
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لة  لة )   (CavaillsCavaills) كاوَيلس   () كاوَيلس   (Victor BuschVictor Busch) بووش“  ”ظيكتؤر  وةك  (كةساني  بووش“  ”ظيكتؤر  وةك  كةساني 

اليةن نازييةكانةوة قؤَلبةست و ثاشان تيرباران دةكرَين و بةشَيكيشيان لة اليةن نازييةكانةوة قؤَلبةست و ثاشان تيرباران دةكرَين و بةشَيكيشيان لة 

ئوردوطاكاني نازييةكاندا دةمرن.ئوردوطاكاني نازييةكاندا دةمرن.

راست  دةستة  رووناكبيراني  لة  زؤرَيك  قؤنا غةدا  لةو  بةداخةوة  راست بةآلم  دةستة  رووناكبيراني  لة  زؤرَيك  قؤنا غةدا  لةو  بةداخةوة  بةآلم 

هاوكاري حكومةتي ويشي (هاوكاري حكومةتي ويشي (VichyVichy) مارشاَل ثتي و نازييةكان دةكةن.) مارشاَل ثتي و نازييةكان دةكةن.

وةك  بووتان“  ”ثييةر  وةك  ئةوة  اليةنطراني  و  ”موراس“  وةك  وةك كةساني  بووتان“  ”ثييةر  وةك  ئةوة  اليةنطراني  و  ”موراس“  وةك  كةساني 

(كار،  درووشمي  سَي  كؤماريخوازي،  و  ديموكراسي  لةطةَل  (كار، دذايةتيكردن  درووشمي  سَي  كؤماريخوازي،  و  ديموكراسي  لةطةَل  دذايةتيكردن 

(ئازادي،  فةِرةنسا  شؤِرشي  درووشمةكاني  بةرانبةر  لة  نيشتمان)  (ئازادي، بنةماَلة،  فةِرةنسا  شؤِرشي  درووشمةكاني  بةرانبةر  لة  نيشتمان)  بنةماَلة، 

و  بةكاردةهَينا  يان  و )  بةكاردةهَينا  يان   (Liberté, Liberté, Égalité, Fraternitégalité, Fraternité) برايةتي)  (بةرابةري،  برايةتي)  بةرابةري، 

لَيدةكرد. لَيدةكرد.بةرطرييان  بةرطرييان 

لة  ليستَيك  لة دا  ليستَيك  ١٩٤٤١٩٤٤دا  ئؤكتؤبةري  لة  نووسةران  نةتةوةيي  ئؤكتؤبةري لَيذنةي  لة  نووسةران  نةتةوةيي  لَيذنةي 

نووسةران و رووناكبيران بة تاواني هاوكاري لةطةَل نازيسم بآلو دةكاتةوة، نووسةران و رووناكبيران بة تاواني هاوكاري لةطةَل نازيسم بآلو دةكاتةوة، 

كة تيايد ناوي كةساني وةك ”ذؤرذ سواريز، لويي فَيرديناند سلين، مارسَيل كة تيايد ناوي كةساني وةك ”ذؤرذ سواريز، لويي فَيرديناند سلين، مارسَيل 

ذؤماندؤ، هانري دؤمؤنتراَل، ساشا طيتري، دريؤ الروشَيل، رؤبَير برازياك، ذؤماندؤ، هانري دؤمؤنتراَل، ساشا طيتري، دريؤ الروشَيل، رؤبَير برازياك، 

ثؤل سوران و لوسين روباتَي“ بةرضاو دةكةون.ثؤل سوران و لوسين روباتَي“ بةرضاو دةكةون.

لةنَيوانياندا كةسانَيكي وةك سواريز و برازياك دادطايي دةكرَين و سزاي لةنَيوانياندا كةسانَيكي وةك سواريز و برازياك دادطايي دةكرَين و سزاي 

ئيعداميان بؤ دةردةضَيت، بةآلم لَيرةدا دةبَيت ئاماذة بة هةوَلي رووناكبيراني ئيعداميان بؤ دةردةضَيت، بةآلم لَيرةدا دةبَيت ئاماذة بة هةوَلي رووناكبيراني 

كة  بكةين  مورياك  كلؤد  و  ئَيمَي  مارسَيل  كامؤ،  ئالبَير  وةك  كة دذةفاشيستي  بكةين  مورياك  كلؤد  و  ئَيمَي  مارسَيل  كامؤ،  ئالبَير  وةك  دذةفاشيستي 

اليةنطري  و  بناذؤ  دةستةِراستي  رووناكبيراني  ئيعدامي  لة  ثَيشطرتن  اليةنطري بؤ  و  بناذؤ  دةستةِراستي  رووناكبيراني  ئيعدامي  لة  ثَيشطرتن  بؤ 

نازيسم، بةياننامةيةك ئيمزا دةكةن.نازيسم، بةياننامةيةك ئيمزا دةكةن.

ئَيمة  ((مةبةستي  دةنووسَيت؛  دؤطؤل  بؤ  نامةيةكدا  لة  ئَيمة مورياك  ((مةبةستي  دةنووسَيت؛  دؤطؤل  بؤ  نامةيةكدا  لة  مورياك 

وا  ئَيمة  بةآلم  نيية،  رووناكبيرانة  ئةو  بةرثرسايةتي  لة  وا ئاوِرنةدانةوة  ئَيمة  بةآلم  نيية،  رووناكبيرانة  ئةو  بةرثرسايةتي  لة  ئاوِرنةدانةوة 

بيردةكةينةوة كة ئامانجة هةَلةكان ثَيويستيان بة شةهيد نيية و لَيخؤشبوون بيردةكةينةوة كة ئامانجة هةَلةكان ثَيويستيان بة شةهيد نيية و لَيخؤشبوون 

هةندَي جار ئاقآلنةترين هةَلوَيستة)).هةندَي جار ئاقآلنةترين هةَلوَيستة)).

طؤظاري  لة  طؤظاري   لة   ١٩٤٥١٩٤٥ ئؤكتؤبةري  لة  وتارَيكدا  لة  سارتةر  ثؤل  ذان  ئؤكتؤبةري بةآلم  لة  وتارَيكدا  لة  سارتةر  ثؤل  ذان  بةآلم 

دةبرا  بةِرَيوة  ثؤنتي  مَيرلؤ  بودار،  ئارؤن،  هاوكاري  بة  كة  مودَيرن“  دةبرا ”تان  بةِرَيوة  ثؤنتي  مَيرلؤ  بودار،  ئارؤن،  هاوكاري  بة  كة  مودَيرن“  ”تان 

نووسةر  دةَلَيت:  سارتةر  دةطات.  مورياك  كلؤد  ثَيضةوانةي  ئةنجامَيكي  نووسةر بة  دةَلَيت:  سارتةر  دةطات.  مورياك  كلؤد  ثَيضةوانةي  ئةنجامَيكي  بة 

كةسَيكي بةرثرسة و خاوةني بةرثرسايةتييةكي سياسيشة.كةسَيكي بةرثرسة و خاوةني بةرثرسايةتييةكي سياسيشة.

دةست  فةِرةنسا  لة  رووناكبيري  ضوارةمي  قؤناغي  سارتةر،  وتةيةي  دةست بةم  فةِرةنسا  لة  رووناكبيري  ضوارةمي  قؤناغي  سارتةر،  وتةيةي  بةم 

ثَيدةكات، كة بة ساآلني سارتةر دةناسرَيت، كة لة ثَيدةكات، كة بة ساآلني سارتةر دةناسرَيت، كة لة ١٩٤٥١٩٤٥ تا  تا ١٩٨٦١٩٨٦ درَيذةي هةية. درَيذةي هةية.
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قؤناغي ضوارةم:قؤناغي ضوارةم:

لةم قؤناغةدا ئَيمة لةطةَل سةردةمَيكي نوَي لة بةرثرسايةتيي رووناكبيري لةم قؤناغةدا ئَيمة لةطةَل سةردةمَيكي نوَي لة بةرثرسايةتيي رووناكبيري 

بةرةوِروو دةبينةوة و جارَيكي تر نةريتي خةباتي دريفوس بة خةباتي دذ بةرةوِروو دةبينةوة و جارَيكي تر نةريتي خةباتي دريفوس بة خةباتي دذ 

بة داطيركةر لة شةِري ئةلجةزاير دةطؤِردرَيت.بة داطيركةر لة شةِري ئةلجةزاير دةطؤِردرَيت.

هةروةها قؤناغي ضوارةم، قؤناغَيكة كة تيايدا فةلسةفةي ئَيطزيستاليزمي هةروةها قؤناغي ضوارةم، قؤناغَيكة كة تيايدا فةلسةفةي ئَيطزيستاليزمي 

سارتةر، كامؤ، ذان وال و طابريةل مارسَيل بايةخَيكي تايبةتي ثَيدةدرَيت.سارتةر، كامؤ، ذان وال و طابريةل مارسَيل بايةخَيكي تايبةتي ثَيدةدرَيت.

رووناكبيراني  اليةن  لة  ئةلجةزاير  رزطاريخوازي  بةرةي  لة  رووناكبيراني بةرطري  اليةن  لة  ئةلجةزاير  رزطاريخوازي  بةرةي  لة  بةرطري 

و  ماركسيزم  اليةنطراني  لةنَيوان  كَيشة  و  ملمالنَي  تر  جارَيكي  و ضةث،  ماركسيزم  اليةنطراني  لةنَيوان  كَيشة  و  ملمالنَي  تر  جارَيكي  ضةث، 

ضةثةكان لةطةَل دذبةراني خؤيان لة زةينةكاندا زيندوو دةكاتةوة.ضةثةكان لةطةَل دذبةراني خؤيان لة زةينةكاندا زيندوو دةكاتةوة.

دةكات  سةفةر  سؤظييةت  يةكَيتيي  و  كووبا  بؤ  سارتةر  قؤناغةدا  دةكات لةو  سةفةر  سؤظييةت  يةكَيتيي  و  كووبا  بؤ  سارتةر  قؤناغةدا  لةو 

نووسيني  لة  زةوي“  سةر  ”دؤزةخييةكاني  كتَيبـي  لةسةر  ثَيشةكييةك  نووسيني و  لة  زةوي“  سةر  ”دؤزةخييةكاني  كتَيبـي  لةسةر  ثَيشةكييةك  و 

”فرانتس فانوون“ دةنووسَيت.”فرانتس فانوون“ دةنووسَيت.

سيستمي  و  داطيركاري  دذي  فةِرةنسا  رووناكبيريي  هةَلوَيستةي  سيستمي ئةم  و  داطيركاري  دذي  فةِرةنسا  رووناكبيريي  هةَلوَيستةي  ئةم 

شةِري  ئايديؤلؤذيكي  ملمالنَييةكاني  ضوارضَيوةي  لة  دةبواية  شةِري ئيمثرياليزم  ئايديؤلؤذيكي  ملمالنَييةكاني  ضوارضَيوةي  لة  دةبواية  ئيمثرياليزم 

سارد لةبةرضاو بطرين.سارد لةبةرضاو بطرين.

ثارادَيمي  كةسايةتييةكي  سارتةر  ثؤل  ذان  كة  بكةين  قبووَلي  ثارادَيمي ئةطةر  كةسايةتييةكي  سارتةر  ثؤل  ذان  كة  بكةين  قبووَلي  ئةطةر 

ئارؤنيش  ريمؤن  كة  بَلَيين  دةتوانين  قؤناغةدا،  لةم  راديكاَلة  ئارؤنيش رووناكبيريي  ريمؤن  كة  بَلَيين  دةتوانين  قؤناغةدا،  لةم  راديكاَلة  رووناكبيريي 

لة  ليبرال  و  كؤمؤنيزم  بة  دذ  رووناكبيريي  كةسايةتيي  لة ناسراوترين  ليبرال  و  كؤمؤنيزم  بة  دذ  رووناكبيريي  كةسايةتيي  ناسراوترين 

فةِرةنساية لة قؤناغي ضوارةمدا.فةِرةنساية لة قؤناغي ضوارةمدا.

(١٩٦٨١٩٦٨ Tel quelTel quel ستافی گؤڤاری) ستافی گؤڤاری)
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دذي  ئؤردوطاي  وةك  خؤيان  دؤطؤل  مارشال  بةرةي  و  ئارؤن  دذي ريمؤن  ئؤردوطاي  وةك  خؤيان  دؤطؤل  مارشال  بةرةي  و  ئارؤن  ريمؤن 

 espritesprit) و   () و   (ContrepointContrepoint) وةك  طؤظارةكاني  و  دةكةن  ثَيناسة  (توتاليتةر  وةك  طؤظارةكاني  و  دةكةن  ثَيناسة  توتاليتةر 

LiberteLiberte) و () و (PreuvesPreuves) بة ضاث دةطةيةنن.) بة ضاث دةطةيةنن.

رووناكبيران“  ”ئةفيووني  بةناوبانطي  كتَيبي  نووسيني  بة  ئارؤن  رووناكبيران“ ريمؤن  ”ئةفيووني  بةناوبانطي  كتَيبي  نووسيني  بة  ئارؤن  ريمؤن 

١٩٥٥١٩٥٥ باس لة خوليا و هةَلةكاني رووناكبيراني ضةث لة بةرانبةر  باس لة خوليا و هةَلةكاني رووناكبيراني ضةث لة بةرانبةر  لة ساَلي لة ساَلي 

دةكات. دةكات.تووتاليتاريزم  تووتاليتاريزم 

”ئالبَير  قؤناغة  ئةم  رووناكبيراني  سةرنجِراكَيشترين  لة  يةكَيك  ”ئالبَير رةنطة  قؤناغة  ئةم  رووناكبيراني  سةرنجِراكَيشترين  لة  يةكَيك  رةنطة 

كامؤ“ بَيت كة لة بارودؤخَيكي ئاَلؤز لةطةَل هةر دوو بةرةي راست و ضةث كامؤ“ بَيت كة لة بارودؤخَيكي ئاَلؤز لةطةَل هةر دوو بةرةي راست و ضةث 

كامؤ  مردني  كاتي  تا  كامؤ  و  سارتةر  نَيوان  كةلَيني  دةبَيتةوة،  كامؤ رووبةِروو  مردني  كاتي  تا  كامؤ  و  سارتةر  نَيوان  كةلَيني  دةبَيتةوة،  رووبةِروو 

دةربِري  ”كامؤ  دةنووسَيت:  مةرطي  ثاش  سارتةر  دةمَينَيتةوة  دةربِري دا  ”كامؤ  دةنووسَيت:  مةرطي  ثاش  سارتةر  دةمَينَيتةوة  ١٩٦٠١٩٦٠دا  لة لة 

كامؤ  رةها،  و  هةستيار  كةلةِرةق،  ئؤمانيزمي  بوو،  مَيذوو  دذي  و  كامؤ سةدةية  رةها،  و  هةستيار  كةلةِرةق،  ئؤمانيزمي  بوو،  مَيذوو  دذي  و  سةدةية 

خةباتَيك بوو ثِر لة فرمَيسك و دَلةِراوكَي، دذي رووداوة ثِر دةسكةوت و خةباتَيك بوو ثِر لة فرمَيسك و دَلةِراوكَي، دذي رووداوة ثِر دةسكةوت و 

بَي طرفتةكاني ئةم قؤناغةية“.بَي طرفتةكاني ئةم قؤناغةية“.

ثَينجةم: ثَينجةم:قؤناغي  قؤناغي 

بَي شك شوَيني كؤتايي قؤنا غي ضوارةم بزووتنةوةي بَي شك شوَيني كؤتايي قؤنا غي ضوارةم بزووتنةوةي ١٩٦٨١٩٦٨ و مانطرتنة  و مانطرتنة 

ميشَيل  وةك؛  نوَيي  رووناكبيراني  مةيداني  هاتنة  بة  كة  ميشَيل خوَيندكارييةكانة  وةك؛  نوَيي  رووناكبيراني  مةيداني  هاتنة  بة  كة  خوَيندكارييةكانة 

فؤكؤ، فليكس طواتاري، فرانسوا شاتلَي، فرانسوا ليوتار، ئاطهي رؤبؤر، ذيل فؤكؤ، فليكس طواتاري، فرانسوا شاتلَي، فرانسوا ليوتار، ئاطهي رؤبؤر، ذيل 

وةك  وةك    ٦٨٦٨ بزووتنةوةي  طواتاري  و  دلؤز  ذيل  دةناسرَيت.  دريدا  ذاك  بزووتنةوةي دلؤز،  طواتاري  و  دلؤز  ذيل  دةناسرَيت.  دريدا  ذاك  دلؤز، 

نؤرمي“  هؤكارَيكي  جؤرة  هةر  لة  بةدوور  و  رةها  و  سرف  نؤرمي“ ”رووداوَيكي  هؤكارَيكي  جؤرة  هةر  لة  بةدوور  و  رةها  و  سرف  ”رووداوَيكي 

دةبينن و باسي لَيوة دةكةن.دةبينن و باسي لَيوة دةكةن.

رووناكبيراني  ثَيشوو،  قؤناغةكاني  وةك  تر  جارَيكي  رووناكبيراني   ثَيشوو،  قؤناغةكاني  وةك  تر  جارَيكي   ١٩٦٨١٩٦٨ مةي  مةي مانطي  مانطي 

ئاندرَي  دادةنَيت.  يةك  هةمبةر  لة  فةِرةنسا  ضةثي  دةستة  و  راست  ئاندرَي دةستة  دادةنَيت.  يةك  هةمبةر  لة  فةِرةنسا  ضةثي  دةستة  و  راست  دةستة 

مالرؤ و ريمؤن ئارؤن بؤ بةرطري لة ذنَيِراَل دؤطؤل دَينة سةر شةقامةكاني مالرؤ و ريمؤن ئارؤن بؤ بةرطري لة ذنَيِراَل دؤطؤل دَينة سةر شةقامةكاني 

فةِرةنسا  مائؤيستةكاني  لة  طرووثَيك  لةطةَل  سارتةر  كاتَيكدا  لة  فةِرةنسا ثاريس،  مائؤيستةكاني  لة  طرووثَيك  لةطةَل  سارتةر  كاتَيكدا  لة  ثاريس، 

بنا غةي رؤذنامةيةك دادةنَين و لة اليةن ثؤليسةوة قؤَلبةست دةكرَيت.بنا غةي رؤذنامةيةك دادةنَين و لة اليةن ثؤليسةوة قؤَلبةست دةكرَيت.

لةم قؤناغةدا فليث سؤلرَيز كة خؤي ثةيِرةوي لة ئايديؤلؤذي مائؤيستي لةم قؤناغةدا فليث سؤلرَيز كة خؤي ثةيِرةوي لة ئايديؤلؤذي مائؤيستي 

دةكات، طؤظاري (دةكات، طؤظاري (Tel quelTel quel) وةِرَيدةخات كة لة ساآلني دوايي مةي ) وةِرَيدةخات كة لة ساآلني دوايي مةي ١٩٦٨١٩٦٨ 

ئةو  هاوكاري  بارت  رؤآلن  كريستوا،  جوليا  رؤف  تؤدر  وةك؛  ئةو كةساني  هاوكاري  بارت  رؤآلن  كريستوا،  جوليا  رؤف  تؤدر  وةك؛  كةساني 

طؤظارة دةكةن.طؤظارة دةكةن.
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و  جةستةيي  رووي  لة  سارتةرة  ثووكانةوةي  قؤناغي  قؤنا غة،  و ئةو  جةستةيي  رووي  لة  سارتةرة  ثووكانةوةي  قؤناغي  قؤنا غة،  ئةو 

بةآلم  دةدات،  لةدةست  خؤي  بينايي  سارتةر  بةآلم   دةدات،  لةدةست  خؤي  بينايي  سارتةر   ١٩٧٣١٩٧٣ ساَلي  لة  ساَلي مةعنةوييةوة.  لة  مةعنةوييةوة. 

ئاَلمانيا  سووري  سوثاي  طرووثي  نوَينةري  بانطهَيشتي  لةسةر  ئاَلمانيا   سووري  سوثاي  طرووثي  نوَينةري  بانطهَيشتي  لةسةر   ١٩٧٤١٩٧٤ لة لة 

سةرداني ئةو وآلتة دةكات و لة بةنديخانة ديدارَيك دةطةَل ”بادرماينهؤف“ سةرداني ئةو وآلتة دةكات و لة بةنديخانة ديدارَيك دةطةَل ”بادرماينهؤف“ 

دةكات، بةآلم دذايةتي خؤي بؤ شَيوازة تَيرؤريستييةكانيان دةردةبِرَيت.دةكات، بةآلم دذايةتي خؤي بؤ شَيوازة تَيرؤريستييةكانيان دةردةبِرَيت.

ثاش  رووناكبيراني  ثَينجةم،  قؤناغي  رووناكبيرييةكاني  ثاش كةسايةتيية  رووناكبيراني  ثَينجةم،  قؤناغي  رووناكبيرييةكاني  كةسايةتيية 

مودَيرنن كة هةركام بة رةخنة لة مودَيرنيتة لة ئايديؤلؤذييةكاني تؤتاليتةري مودَيرنن كة هةركام بة رةخنة لة مودَيرنيتة لة ئايديؤلؤذييةكاني تؤتاليتةري 

بةآلم بؤ  بؤ نيوةي يةكةمي سةدةي بيستةم مةودايةكي رةخنةطرانة ثَيكدَينن،  بةآلم  ثَيكدَينن،  رةخنةطرانة  مةودايةكي  بيستةم  سةدةي  نيوةي يةكةمي 

شرؤظة و باسكردني فةلسةفةيةكي سياسي نوَي هةوَل نادةن.شرؤظة و باسكردني فةلسةفةيةكي سياسي نوَي هةوَل نادةن.

بةم ثَيية، دةكرَيت رووناكبيريي قؤناغي ثَينجةم لةذَير ناوي ”بزووتنةوةي بةم ثَيية، دةكرَيت رووناكبيريي قؤناغي ثَينجةم لةذَير ناوي ”بزووتنةوةي 

٦٨٦٨“ هةَلسةنطَينين كة رووناكبيرييةكي ثاش مودَيرنة و خواستة فةلسةفيية “ هةَلسةنطَينين كة رووناكبيرييةكي ثاش مودَيرنة و خواستة فةلسةفيية 

نوَييةكاني هايديطةر و نيضة و ماركس و فرؤيد لةخؤ دةطرن.نوَييةكاني هايديطةر و نيضة و ماركس و فرؤيد لةخؤ دةطرن.

كتَيبانةي  لةو  بريتيين  رووناكبيري  ثَينجةمي  قؤناغي  طرنطةكاني  كتَيبانةي كتَيبة  لةو  بريتيين  رووناكبيري  ثَينجةمي  قؤناغي  طرنطةكاني  كتَيبة 

خوارةوة: خوارةوة: 

 ١٩٧٢١٩٧٢ ساَلي  كة  طواتاري  و  ديلوز  نووسيني  لة  ئؤديث“  ”دذي  كتَيبـي  ساَلي -  كة  طواتاري  و  ديلوز  نووسيني  لة  ئؤديث“  ”دذي  كتَيبـي   -

ضاث دةكرَيت.ضاث دةكرَيت.

ضاث  ضاث    ١٩٧٥١٩٧٥ ساَلي  كة  فؤكؤ  ميشَيل  نووسيني  لة  سزا“  و  ”ئاطاداري  ساَلي -  كة  فؤكؤ  ميشَيل  نووسيني  لة  سزا“  و  ”ئاطاداري   -

دةكرَيت.دةكرَيت.

فرانسوا  ذان  نووسيني  لة  مودَيرن“  ثاش  ”بارودؤخي  سةرةنجام  فرانسوا -  ذان  نووسيني  لة  مودَيرن“  ثاش  ”بارودؤخي  سةرةنجام   -

ليوتار.ليوتار.

بؤ  كة  رووناكبير  سارتةرييةكةي  مانا  فؤكؤ  ميشَيل  قؤناغةدا  بؤ لةم  كة  رووناكبير  سارتةرييةكةي  مانا  فؤكؤ  ميشَيل  قؤناغةدا  لةم 

ناو  جيهاني“  ”كةسايةتي  وةك  رووناكبير  كالسيكييةكاني  ناو كةسايةتيية  جيهاني“  ”كةسايةتي  وةك  رووناكبير  كالسيكييةكاني  كةسايةتيية 

”رووناكبيري  لة  قسة  و  ثرسيار  ذَير  دةخاتة  و  دةكاتةوة  تةئكيد  ”رووناكبيري دةبات،  لة  قسة  و  ثرسيار  ذَير  دةخاتة  و  دةكاتةوة  تةئكيد  دةبات، 

تايبةت“ دةكات.تايبةت“ دةكات.

لة  كة  بووة،  هةَلةكانيش  ئاوَيتةي  فؤكؤ  سياسييةكاني  هةَلوَيستة  لة بةآلم  كة  بووة،  هةَلةكانيش  ئاوَيتةي  فؤكؤ  سياسييةكاني  هةَلوَيستة  بةآلم 

رةخنة  رووبةِرووي  رةخنة   رووبةِرووي   ١٩٨٠١٩٨٠ ساآلني  لة  نوَي  فةيلةسووفاني  لةاليةن  ساآلني دواتر  لة  نوَي  فةيلةسووفاني  لةاليةن  دواتر 

دةبَيتةوة.دةبَيتةوة.

لة  ضؤمسكي  نوام  لةطةَل  ديمانةيةكدا  لة  فؤكؤ  ميشَيل  نموونة  لة بؤ  ضؤمسكي  نوام  لةطةَل  ديمانةيةكدا  لة  فؤكؤ  ميشَيل  نموونة  بؤ 

نؤظةمبةري نؤظةمبةري ١٩٧١١٩٧١دا دةَلَيت: ”لةوانةية كاتَيك كة ثرؤلتاريا دةسةآلت دةطرَيتة دا دةَلَيت: ”لةوانةية كاتَيك كة ثرؤلتاريا دةسةآلت دةطرَيتة 

دةست، دةسةآلتَيكي تووندوتيذانة، خوَيناوي و ديكتاتؤرانة لة هةمبةر ئةو دةست، دةسةآلتَيكي تووندوتيذانة، خوَيناوي و ديكتاتؤرانة لة هةمبةر ئةو 
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لةو  طرفتَيك  من  بةِرَيوةببات،  بةدةستهَيناوة،  سةركةوتني  كة  لةو ضينانةي  طرفتَيك  من  بةِرَيوةببات،  بةدةستهَيناوة،  سةركةوتني  كة  ضينانةي 

نابينم“. نابينم“.بابةتةدا  بابةتةدا 

قؤناغي شةشةم:قؤناغي شةشةم:

رةنطة راديكاليزم و رَيِرةوي ضةثي بناذؤ لة اليةن زؤربةي رووناكبيراني رةنطة راديكاليزم و رَيِرةوي ضةثي بناذؤ لة اليةن زؤربةي رووناكبيراني 

لة  طةنجتر  طرووثَيكي  دروستبووني  هؤي  بووة  فةِرةنسا  لة  لة ضةث  طةنجتر  طرووثَيكي  دروستبووني  هؤي  بووة  فةِرةنسا  لة  ضةث 

 ١٩٨٠١٩٨٠ ١٩٧٠١٩٧٠ تا سةرةتاي  تا سةرةتاي  رووناكبيران و فةيلةسووفان لة كؤتايي ساآلني رووناكبيران و فةيلةسووفان لة كؤتايي ساآلني 

لةذَير ناوي (لةذَير ناوي (nouveuxphilosophsnouveuxphilosophs) دَينة ناو ثانتايي طشتيي فةِرةنساوة.) دَينة ناو ثانتايي طشتيي فةِرةنساوة.

رووناكبيراني  لة  بوون  بريتي  نوَيية،  طرووثة  ئةم  سةرةكي  رووناكبيراني نوَينةراني  لة  بوون  بريتي  نوَيية،  طرووثة  ئةم  سةرةكي  نوَينةراني 

رووخساري  يان  دِرندةيي   ” كتَيبـي  نووسةري  لويي،  هانري  بَيرنار  رووخساري وةك  يان  دِرندةيي   ” كتَيبـي  نووسةري  لويي،  هانري  بَيرنار  وةك 

كة  رَينما“  ”بيرمةنداني  كتَيبـي  نووسةري  طلؤكسمةن  ئاندرَي  و  كة مرؤيي“  رَينما“  ”بيرمةنداني  كتَيبـي  نووسةري  طلؤكسمةن  ئاندرَي  و  مرؤيي“ 

تؤتاليتاريزمي  لة  رةخنةيان  نستين“  ”سؤلذ  كاريطةري  لةذَير  تؤتاليتاريزمي هةركاميان  لة  رةخنةيان  نستين“  ”سؤلذ  كاريطةري  لةذَير  هةركاميان 

كؤمؤنيستي و ضةث و حيزبي كؤمؤنيست طرتووة.كؤمؤنيستي و ضةث و حيزبي كؤمؤنيست طرتووة.

بة  ئاماذة  دةبَيت  تؤتاليتاريزم،  لة  رةخنةكانياندا  و  كةسانة  ئةو  ثاَل  بة لة  ئاماذة  دةبَيت  تؤتاليتاريزم،  لة  رةخنةكانياندا  و  كةسانة  ئةو  ثاَل  لة 

رةخنةي تؤتاليتاريزم و ضةث لة ناوخؤي بزووتنةوةي ضةث بكةين كة لة رةخنةي تؤتاليتاريزم و ضةث لة ناوخؤي بزووتنةوةي ضةث بكةين كة لة 

اليةن سَي طرووثي طرنطةوة ئةنجامدرا:اليةن سَي طرووثي طرنطةوة ئةنجامدرا:

كؤستاس  و  مورَين  ئَيدطار  واتة  كؤستاس )  و  مورَين  ئَيدطار  واتة   (ArgumentArgument) طؤظاري  طرووثي   -) طؤظاري  طرووثي   -١

ئاكسلؤس.ئاكسلؤس.

(قوتابي  لؤفؤر  كلؤر  وةك  كةساني  سؤسياليزم  اليةنطري  تاقمَيك  (قوتابي -  لؤفؤر  كلؤر  وةك  كةساني  سؤسياليزم  اليةنطري  تاقمَيك   -٢

 ١٩٦٠١٩٦٠ ساآلني  لة  ثاشان  دةطرن،  لةخؤ  ليوتار  فرانسوا  ذان  و  ساآلني لؤثؤنتي)  لة  ثاشان  دةطرن،  لةخؤ  ليوتار  فرانسوا  ذان  و  لؤثؤنتي) 

لَيكدادةبِرَين.لَيكدادةبِرَين.

بة  كة  بة )  كة   (EspritEsprit) ئَيسثريت  طؤظاري  طرووثي  سةرةنجام   -) ئَيسثريت  طؤظاري  طرووثي  سةرةنجام   -٣

طرنطي  قؤناغَيكي  ناو  دةنَيتة  ثَي  ئارنت  هانا  لة  نوَي  طرنطي خوَيندنةوةيةكي  قؤناغَيكي  ناو  دةنَيتة  ثَي  ئارنت  هانا  لة  نوَي  خوَيندنةوةيةكي 

رووناكبيري بة سةرنووسةري ئؤليوية فؤذن.رووناكبيري بة سةرنووسةري ئؤليوية فؤذن.

قؤناغي حةوتةم:قؤناغي حةوتةم:

رووناكبيريي  دةسثَيكي  بة  رووناكبيريي   دةسثَيكي  بة   ١٩٨٠١٩٨٠ ئةبريلي  ئةبريلي ي  ١٨١٨ي  رَيكةوتي  دةكرَيت  رَيكةوتي   دةكرَيت   

بةرثرسيار لة فةِرةنسا دابنَيين، كة هاوكاتة لةطةَل رؤذي بة خاكسثاردني بةرثرسيار لة فةِرةنسا دابنَيين، كة هاوكاتة لةطةَل رؤذي بة خاكسثاردني 

ذان ثؤل سارتةر لة طؤِرستاني ثَيرالشَيزي ثاريس.ذان ثؤل سارتةر لة طؤِرستاني ثَيرالشَيزي ثاريس.

رؤَلي  سارتةر  كة  ليبراسيؤن  رؤذنامةي  سةرنووسةري  ذوولي  رؤَلي شرَير  سارتةر  كة  ليبراسيؤن  رؤذنامةي  سةرنووسةري  ذوولي  شرَير 
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دةكاتةوة،  ياد  كةسايةتييةك  وةك  سارتةر  هةبوو،  سةرخستنيدا  لة  دةكاتةوة، طرنطي  ياد  كةسايةتييةك  وةك  سارتةر  هةبوو،  سةرخستنيدا  لة  طرنطي 

كة وةك لتَير و هؤطؤ سةدةي خؤيان ثَيكهَينا.كة وةك لتَير و هؤطؤ سةدةي خؤيان ثَيكهَينا.

٩ ساَل دواي مةرطي سارتةر بة رووخاني ديواري بةرلين رووناكبيريي  ساَل دواي مةرطي سارتةر بة رووخاني ديواري بةرلين رووناكبيريي 

بةرثرسيار لة فةِرةنسا كة لة قؤناغة جؤراوجؤرةكاندا بة هةوراز و نشَيوي بةرثرسيار لة فةِرةنسا كة لة قؤناغة جؤراوجؤرةكاندا بة هةوراز و نشَيوي 

زؤردا تَيثةِريبوو، فؤرمَيكي نوَي بةخؤوة دةبينَيت.زؤردا تَيثةِريبوو، فؤرمَيكي نوَي بةخؤوة دةبينَيت.

خةريك  نوَييةكانةوة  بايةخة  و  مةسةلة  بة  رووناكبيران  قؤنا غةدا  خةريك لةم  نوَييةكانةوة  بايةخة  و  مةسةلة  بة  رووناكبيران  قؤنا غةدا  لةم 

دةبن، لةوانة رةخنة لة بايةخة كولتوورييةكاني بةكارهَيندراو دةطرن، بةآلم دةبن، لةوانة رةخنة لة بايةخة كولتوورييةكاني بةكارهَيندراو دةطرن، بةآلم 

تَيكةآلوة بة بةرطريكردن لة تاكخوازي دَيمؤكراتيك.تَيكةآلوة بة بةرطريكردن لة تاكخوازي دَيمؤكراتيك.

ثاسكال  فؤذن،  ئؤليوية  فينككرؤت،  ئالَين  فري،  لووك  وةك  ثاسكال كةساني  فؤذن،  ئؤليوية  فينككرؤت،  ئالَين  فري،  لووك  وةك  كةساني 

و  ريكور  كانت،  لؤفؤر،  ئارنت  بةرهةمةكاني  كاريطةري  لةذَير  و بروكنَير،  ريكور  كانت،  لؤفؤر،  ئارنت  بةرهةمةكاني  كاريطةري  لةذَير  بروكنَير، 

”ئةندَيشةي  طشتي  بةشَيوةي  و  هايديطةر  و  نيضة  رةخنةي  بة  تر  ”ئةندَيشةي كةساني  طشتي  بةشَيوةي  و  هايديطةر  و  نيضة  رةخنةي  بة  تر  كةساني 

٦٨٦٨“وة سةرقاَل دةبن.“وة سةرقاَل دةبن.

رووناكبيريي  لة  نوَي  فةزاي  درووستبووني  هؤي  دةبنة  رةخنانة  رووناكبيريي ئةم  لة  نوَي  فةزاي  درووستبووني  هؤي  دةبنة  رةخنانة  ئةم 

فةِرةنسا و باسةكان دةربارةي ثلؤراليزم، ديموكراسي و يةكساني لة جَيي فةِرةنسا و باسةكان دةربارةي ثلؤراليزم، ديموكراسي و يةكساني لة جَيي 

بةرطري سارتةري لة شؤِرش و رووناكبيريي بةرثرسيار و جيهاني سَييةم بةرطري سارتةري لة شؤِرش و رووناكبيريي بةرثرسيار و جيهاني سَييةم 

دادةنَيت.دادةنَيت.

ئالَين تورَين كؤمةَلناسي فةِرةنسي لة كتَيبـي خؤيدا ”لة ثاش سؤسياليزم“ ئالَين تورَين كؤمةَلناسي فةِرةنسي لة كتَيبـي خؤيدا ”لة ثاش سؤسياليزم“ 

ناوي  لةذَير  كتَيبَيك  طوزَير  ئاندرَي  و  دةكات  سؤسياليزم  مةرطي  لة  ناوي باس  لةذَير  كتَيبَيك  طوزَير  ئاندرَي  و  دةكات  سؤسياليزم  مةرطي  لة  باس 

”ماآلوا ثرؤليتاريا“ دةنووسَيت.”ماآلوا ثرؤليتاريا“ دةنووسَيت.

و  و    ١٩٨٤١٩٨٤ لة  فؤكؤ  ميشَيل  لة ،  فؤكؤ  ميشَيل   ،١٩٨٣١٩٨٣ ساَلي  لة  ئارؤن  ريمؤن  مردني  ساَلي بة  لة  ئارؤن  ريمؤن  مردني  بة 

فةِرةنسا  رووناكبيريي  مَيذووي  لة  الثةِرةيةك  فةِرةنسا دا  رووناكبيريي  مَيذووي  لة  الثةِرةيةك  ١٩٨٦١٩٨٦دا  لة  دوبوار  لة ليون  دوبوار  ليون 

فةِرةنسي  كؤمةَلناسي  ”بوروية“  بليمةتة  سَي  ئةو  مردني  ثاش  فةِرةنسي دةبةسترَيت.  كؤمةَلناسي  ”بوروية“  بليمةتة  سَي  ئةو  مردني  ثاش  دةبةسترَيت. 

بؤ ماوةي بؤ ماوةي ١٥١٥ ساَل كةسايةتي دياري راديكاليزمي رووناكبيريي فةِرةنساية.  ساَل كةسايةتي دياري راديكاليزمي رووناكبيريي فةِرةنساية. 

تاكو ئةويش لة ذانوييةي تاكو ئةويش لة ذانوييةي ٢٠٠٢٢٠٠٢ ماآلوايي لة جيهان دةكات. ماآلوايي لة جيهان دةكات.

سةرضاوة:سةرضاوة:

سايت (خانة هنرمندان ايران)، روشنفكران فرانسة.سايت (خانة هنرمندان ايران)، روشنفكران فرانسة.
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ثاشاثاشا
دارتاشةكان مانيانطرت و بِرياريان دا تا نرخ زياد نةكرَيت، ئيتر يةك سيسةم دارتاشةكان مانيانطرت و بِرياريان دا تا نرخ زياد نةكرَيت، ئيتر يةك سيسةم 

بؤ كةس دروست نةكةن. كة هةواَلي مانطرتنةكة بة ثاشا طةيشت تووِرة نةبوو، بؤ كةس دروست نةكةن. كة هةواَلي مانطرتنةكة بة ثاشا طةيشت تووِرة نةبوو، 

بةَلكو ثَيكةني و ثرسي: ”سيسةم لة ضي دروست دةكرَيت؟بةَلكو ثَيكةني و ثرسي: ”سيسةم لة ضي دروست دةكرَيت؟

وتيان لة تةختة كة لة درةخت دروست دةكرَيت. ثاشا بة ثَيكةنينةوة و فةرماني وتيان لة تةختة كة لة درةخت دروست دةكرَيت. ثاشا بة ثَيكةنينةوة و فةرماني 

نةبوو،  ثاشا  فةرماني  ملكةضي  درةخت  بةآلم  بطرَيت...  سيسةم  كرد  درةخت  نةبوو، بة  ثاشا  فةرماني  ملكةضي  درةخت  بةآلم  بطرَيت...  سيسةم  كرد  درةخت  بة 

ثاشا تووِرة بوو، بِرياري دا هةموو درةختةكان لة بَيئاويدا وشك بكرَين. ثاشا تووِرة بوو، بِرياري دا هةموو درةختةكان لة بَيئاويدا وشك بكرَين. 

لة  بَيئاوي  لةبةر  هةية  درةخت  هةرضي  وا  بينيي  كة  بوو  دَلشاد  زؤر  لة ثاشا  بَيئاوي  لةبةر  هةية  درةخت  هةرضي  وا  بينيي  كة  بوو  دَلشاد  زؤر  ثاشا 

وشكبوونداية، بةآلم خؤشييةكةي زؤري نةبرد، ضونكة زستان داهات.وشكبوونداية، بةآلم خؤشييةكةي زؤري نةبرد، ضونكة زستان داهات.

ضةند كورتة ضيرؤكَيكيضةند كورتة ضيرؤكَيكي
زةكةريا تامرزةكةريا تامر

و. عةبدوَلآل مةحمود زةنطنةو. عةبدوَلآل مةحمود زةنطنة
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كاتَيك هةذاران سةرخؤش دةبنكاتَيك هةذاران سةرخؤش دةبن
ثاشا قةَلس و وةِرس بوو و جلي هةذاري لةبةركرد و لة كوضة و كؤآلنةكاني ثاشا قةَلس و وةِرس بوو و جلي هةذاري لةبةركرد و لة كوضة و كؤآلنةكاني 

خةَلكَيكي  بينيي  شارةوة...  طةِرةكي  هةذارترين  ضووة  طةِران،  كةوتة  خةَلكَيكي شاردا  بينيي  شارةوة...  طةِرةكي  هةذارترين  ضووة  طةِران،  كةوتة  شاردا 

و  لةترةدات  بةمالوالدا  داوة،  داماويان  جلشِري  سةرخؤشَيكي  دةوري  و زؤر  لةترةدات  بةمالوالدا  داوة،  داماويان  جلشِري  سةرخؤشَيكي  دةوري  زؤر 

هاوار دةكات: من ثاشام... كَي داوايةكي هةية بَيتة ثَيشةوة بؤي جَيبةجَي بكةم. هاوار دةكات: من ثاشام... كَي داوايةكي هةية بَيتة ثَيشةوة بؤي جَيبةجَي بكةم. 

ورطي:  سةر  خستبووة  دةستي  و  نزيكبووةوة  سةرخؤشةكة  لة  ورطي: ثيرةمَيردَيك  سةر  خستبووة  دةستي  و  نزيكبووةوة  سةرخؤشةكة  لة  ثيرةمَيردَيك 

خةريكة لةبرسا دةمرم و ثارةي نانَيكم ثَي نيية.خةريكة لةبرسا دةمرم و ثارةي نانَيكم ثَي نيية.

و  ثيرةمَيردةكة  دةستي  داية  و  داكةند  ثَيآلوةكاني  لة  تاكَيك  و سةرخؤشةكة  ثيرةمَيردةكة  دةستي  داية  و  داكةند  ثَيآلوةكاني  لة  تاكَيك  سةرخؤشةكة 

وتي: ”بطرة... ئةوة نيوةي مةملةكةتةكةم بؤ تؤ“.وتي: ”بطرة... ئةوة نيوةي مةملةكةتةكةم بؤ تؤ“.

خةَلكي دايانة قاقاي ثَيكةنين... ثاشا كة بَيزارييةكةي نةما، طةِرايةوة كؤشك... خةَلكي دايانة قاقاي ثَيكةنين... ثاشا كة بَيزارييةكةي نةما، طةِرايةوة كؤشك... 

بةآلم فةرماني دةركرد كة نابَي هةذاران مةي بخؤنةوة.بةآلم فةرماني دةركرد كة نابَي هةذاران مةي بخؤنةوة.

دار و دةوةنةكان دار و دةوةنةكان 
كرا.  رةشيدا  و  مةعروف  لةنَيوان  كؤنكان  طةرمي  يارييةكي  طازينؤكة  كرا. لة  رةشيدا  و  مةعروف  لةنَيوان  كؤنكان  طةرمي  يارييةكي  طازينؤكة  لة 

خةَلكَيكي زؤريان بة ديارةوة بوو و دةيان قسةي سةير و سةمةرةي تيا كرا و خةَلكَيكي زؤريان بة ديارةوة بوو و دةيان قسةي سةير و سةمةرةي تيا كرا و 

بة  و  بردنةوةكةي  بة  كةشخةييكردن  كةوتة  مةعروف  دؤِراني.  رةشيد  بة دواجار  و  بردنةوةكةي  بة  كةشخةييكردن  كةوتة  مةعروف  دؤِراني.  رةشيد  دواجار 

تةوس ثَيكردنةوة ئامؤذطاريي بةرانبةرةكةي كرد كة ثَيش ئةوةي ياريي لةطةَل تةوس ثَيكردنةوة ئامؤذطاريي بةرانبةرةكةي كرد كة ثَيش ئةوةي ياريي لةطةَل 

مامؤستايةكي وةك ئةودا بكات دةبَي شةو و رؤذ مةشق بكات. رةشيد تووِرة مامؤستايةكي وةك ئةودا بكات دةبَي شةو و رؤذ مةشق بكات. رةشيد تووِرة 

بة  و  زةوي  سةر  دةداتة  تووِريان  و  دةدِرَينَيت  كؤنكانةكان  وةرةقةي  و  بة دةبَيت  و  زةوي  سةر  دةداتة  تووِريان  و  دةدِرَينَيت  كؤنكانةكان  وةرةقةي  و  دةبَيت 

فش  خؤي  كة  وت  مةعروفي  بة  لَيبووة  طوَييان  هةموويان  كة  بةرز،  فش دةنطَيكي  خؤي  كة  وت  مةعروفي  بة  لَيبووة  طوَييان  هةموويان  كة  بةرز،  دةنطَيكي 

نةكاتةوة و سةري شؤِربكات، ضونكة ثياواني طةِرةك لة دايكي ئةو زياتر دةزانن نةكاتةوة و سةري شؤِربكات، ضونكة ثياواني طةِرةك لة دايكي ئةو زياتر دةزانن 

جةستةي خوشكةكةي ضيي ثَيوةية و ثَيوة نيية.جةستةي خوشكةكةي ضيي ثَيوةية و ثَيوة نيية.

لةو  طوَيي  تةنها  نةهاتةدةر،  دةم  لة  ورتةي  و  شؤِركرد  سةري  لةو مةعروف  طوَيي  تةنها  نةهاتةدةر،  دةم  لة  ورتةي  و  شؤِركرد  سةري  مةعروف 

ضرثانة بوو كة بةردةوام دةهاتنة طوَيي:ضرثانة بوو كة بةردةوام دةهاتنة طوَيي:

كةروَيشك ضرثاندي: ”راكةيت نةجاتت دةبَي“.كةروَيشك ضرثاندي: ”راكةيت نةجاتت دةبَي“.

نةعامة وتي: ”ئةمِرؤ سةرت بشاريتةوة سبةينَي دةبَي هةموو طيانت“.نةعامة وتي: ”ئةمِرؤ سةرت بشاريتةوة سبةينَي دةبَي هةموو طيانت“.

كةمتيار ضرثاندي: ”هةركةس نةخوات دةخورَيت“.كةمتيار ضرثاندي: ”هةركةس نةخوات دةخورَيت“.

مار وتي: ”طيانم نةرمة، بةآلم كةَلبةم بكوذة“.مار وتي: ”طيانم نةرمة، بةآلم كةَلبةم بكوذة“.

طورط ضرثاندي: ”ئةطةر طورط نةبيت مةِريش دةتخوات“.طورط ضرثاندي: ”ئةطةر طورط نةبيت مةِريش دةتخوات“.

قةلةِرةش وتي: ”ئاي ضةند حةزم لة قيِراندنة“.قةلةِرةش وتي: ”ئاي ضةند حةزم لة قيِراندنة“.
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بؤ  ئامادةكرد  خؤي  و  نةِراندي  تووِرةيي  بة  تةنها  و  نةوت  هيضي  بؤ شَير  ئامادةكرد  خؤي  و  نةِراندي  تووِرةيي  بة  تةنها  و  نةوت  هيضي  شَير 

ثةالمارداني نَيضيرةكةي. مةعروف هةستاية سةرثَي، وةك ئةوةي بيةوَيت بِروات، ثةالمارداني نَيضيرةكةي. مةعروف هةستاية سةرثَي، وةك ئةوةي بيةوَيت بِروات، 

بةآلم لةناكاو دوو بؤكسي كَيشا بة هةردوو روومةتي رةشيدا، رةشيد حةثةسا، بةآلم لةناكاو دوو بؤكسي كَيشا بة هةردوو روومةتي رةشيدا، رةشيد حةثةسا، 

ضونكة ئةو ضاوةِرَيي شةِرة جوَين و دواتر دةستةويةخة و ئامبازبووني يةكتريي ضونكة ئةو ضاوةِرَيي شةِرة جوَين و دواتر دةستةويةخة و ئامبازبووني يةكتريي 

ضةقؤكةي  زؤر  خَيراييةكي  بة  مةعروف  دةكرد.  خةَلكي  ناوبذيوانيي  دواجار  ضةقؤكةي و  زؤر  خَيراييةكي  بة  مةعروف  دةكرد.  خةَلكي  ناوبذيوانيي  دواجار  و 

دةرهَينا، سَي ضةقؤي دا لة سينط و ملي رةشيد و هاواري كرد: ”ئاخ، كوشتمي!“.دةرهَينا، سَي ضةقؤي دا لة سينط و ملي رةشيد و هاواري كرد: ”ئاخ، كوشتمي!“.

شَير بة دةم و ثلي خوَيناوييةوة لة قوربانييةكةي دووركةوتةوة، مةعروفيش شَير بة دةم و ثلي خوَيناوييةوة لة قوربانييةكةي دووركةوتةوة، مةعروفيش 

بةدةم  دةرثةِري،  طازينؤكة  لة  لَيدةضؤِرا  خوَيني  كة  دةستييةوة  ضةقؤكةي  بةدةم بة  دةرثةِري،  طازينؤكة  لة  لَيدةضؤِرا  خوَيني  كة  دةستييةوة  ضةقؤكةي  بة 

براي  و  خوشك  و  باوكييةتي  و  دايك  تاقانةي  ئةو  كة:  هاتةوةبيري  براي راكردنةوة  و  خوشك  و  باوكييةتي  و  دايك  تاقانةي  ئةو  كة:  هاتةوةبيري  راكردنةوة 

هةر نيية!هةر نيية!

دؤزةخدؤزةخ
و  طةيشتم  طوَيدرَيذَيك  بة  دةكرد،  ثياسةم  سةوزةكاندا  باخة  لة  باخَيك  و لة  طةيشتم  طوَيدرَيذَيك  بة  دةكرد،  ثياسةم  سةوزةكاندا  باخة  لة  باخَيك  لة 

ثَيم سةيربوو بة رةواني بة عةرةبي قسة دةكات، ثرسيارم لَيكرد لة طؤرانيبَيذة ثَيم سةيربوو بة رةواني بة عةرةبي قسة دةكات، ثرسيارم لَيكرد لة طؤرانيبَيذة 

دةذيم  من  ذيانةي  ”ئةم  وتي:  بؤَلةوة  و  ثرتة  بة  دَلة،  بة  زياتر  كَيي  دةذيم عةرةبةكان  من  ذيانةي  ”ئةم  وتي:  بؤَلةوة  و  ثرتة  بة  دَلة،  بة  زياتر  كَيي  عةرةبةكان 

دةرفةتي طوَيطرتنم لة طؤراني نادات، بةِراستي ئةم ذيانة ئةو ذيانةية كة دةَلَين دةرفةتي طوَيطرتنم لة طؤراني نادات، بةِراستي ئةم ذيانة ئةو ذيانةية كة دةَلَين 

كةريش تةحةمولي ناكات“.كةريش تةحةمولي ناكات“.

خورتةيان  و  بؤَلة  كردووة  خةَلكي  لة  واي  زةمانةية  ئةزموونةكاني  وت  خورتةيان ثَيم  و  بؤَلة  كردووة  خةَلكي  لة  واي  زةمانةية  ئةزموونةكاني  وت  ثَيم 

نةماني  بة  هيوا  و  بؤَلة  بكةونة  دؤخَيكةوة  بارةي  لة  هةركات  ضونكة  نةماني نةيةت،  بة  هيوا  و  بؤَلة  بكةونة  دؤخَيكةوة  بارةي  لة  هةركات  ضونكة  نةيةت، 

بخوازن، هيواكةيان دَيتةدي، بةآلم دؤخَيكي خراثتر دَيت و هيوا بةوةي ثَيشوويان بخوازن، هيواكةيان دَيتةدي، بةآلم دؤخَيكي خراثتر دَيت و هيوا بةوةي ثَيشوويان 

دةخوازن.دةخوازن.

و  زؤر  ئيشكردني  تةنها  دةكرَيت،  تةحةمول  زوَلمَيك  ”هةموو  وتي:  و كةرةكة  زؤر  ئيشكردني  تةنها  دةكرَيت،  تةحةمول  زوَلمَيك  ”هةموو  وتي:  كةرةكة 

خواردني كةم نةبَيت“.خواردني كةم نةبَيت“.

ناطرَيتةوة،  كةر  تةنها  دةيَلَييت  تؤ  زوَلمةي  ”ئةم  وتم:  دَلدانةوةي  بؤ  ناطرَيتةوة، منيش  كةر  تةنها  دةيَلَييت  تؤ  زوَلمةي  ”ئةم  وتم:  دَلدانةوةي  بؤ  منيش 

خةَلكَيكي زؤر لة كةر زياتر ئيش دةكةن و لةويش كةمتر دةخؤن“.خةَلكَيكي زؤر لة كةر زياتر ئيش دةكةن و لةويش كةمتر دةخؤن“.

كةرةكة وتي: ”ئَيمة ملمان بة طوريس دةبةستنةوة و بة كةيفي خؤيان بةمال و كةرةكة وتي: ”ئَيمة ملمان بة طوريس دةبةستنةوة و بة كةيفي خؤيان بةمال و 

بةوالدا تَيوةمان دةذةنن“.بةوالدا تَيوةمان دةذةنن“.

و  ئةستوورتر  ئةوان  ملي  طوريسي  ئَيوةن،  وةك  خةَلكةيش  ”ئةو  وت:  و ثَيم  ئةستوورتر  ئةوان  ملي  طوريسي  ئَيوةن،  وةك  خةَلكةيش  ”ئةو  وت:  ثَيم 

توندتريشة، بةآلم نابينرَيت“.توندتريشة، بةآلم نابينرَيت“.

نةيكةين  و  مانبطرين  و  ثَيدةكرَيت  ئيشمان  رؤذانة  ”ئَيمة  وتي:  نةيكةين كةرةكة  و  مانبطرين  و  ثَيدةكرَيت  ئيشمان  رؤذانة  ”ئَيمة  وتي:  كةرةكة 

دةمانكوتن“.دةمانكوتن“.
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وتم: ”ئةوانةي دةتانكوتن، واتان لَيدةدةن بمَينن، ضونكة بة نةماني ئَيوة خؤيان وتم: ”ئةوانةي دةتانكوتن، واتان لَيدةدةن بمَينن، ضونكة بة نةماني ئَيوة خؤيان 

زةرةر دةكةن، بةآلم كة لة خةَلكي مانطرتوو دةدرَيت دةربةستيان نايةن بمَينن زةرةر دةكةن، بةآلم كة لة خةَلكي مانطرتوو دةدرَيت دةربةستيان نايةن بمَينن 

يان بمرن، ضونكة مان و نةمانيان ال وةك يةكة“.يان بمرن، ضونكة مان و نةمانيان ال وةك يةكة“.

كةرةكة وتي: ”ئَيمة لة هةموو مافَيك بَيبةري كراوين، تةنانةت طةر بمانةوَي كةرةكة وتي: ”ئَيمة لة هةموو مافَيك بَيبةري كراوين، تةنانةت طةر بمانةوَي 

بزةِرَينين لَيمان دةكةن بة هةآل و ناِرةزايي دةربِرين لة دةنطمان“.بزةِرَينين لَيمان دةكةن بة هةآل و ناِرةزايي دةربِرين لة دةنطمان“.

وتم: ”ئةوةي لة ماف بَيبةريتان دةكات خؤيشي لة مافةكاني بَيبةريية، برسي وتم: ”ئةوةي لة ماف بَيبةريتان دةكات خؤيشي لة مافةكاني بَيبةريية، برسي 

داواي نان لة برسي ناكات“.داواي نان لة برسي ناكات“.

كةرةكة وتي: ”ئةطةر متمانةم بة زانست نةبواية، خؤم دةكوشت. زانست ئَيستا كةرةكة وتي: ”ئةطةر متمانةم بة زانست نةبواية، خؤم دةكوشت. زانست ئَيستا 

نزيكدا  ئايندةيةكي  لة  دةتوانَيت  بَيطومان  ثياو،  بة  ذنيش  و  ذن  بة  دةكات  نزيكدا ثياو  ئايندةيةكي  لة  دةتوانَيت  بَيطومان  ثياو،  بة  ذنيش  و  ذن  بة  دةكات  ثياو 

كةريش بكات بة مرؤظ و نةجاتمان بَيت“.كةريش بكات بة مرؤظ و نةجاتمان بَيت“.

ثَيم وت: ”بةآلم ئةطةر ببيتة مرؤظ، بؤ بةياني دةكةويتة رجا و تكا تا ببيتةوة ثَيم وت: ”بةآلم ئةطةر ببيتة مرؤظ، بؤ بةياني دةكةويتة رجا و تكا تا ببيتةوة 

بة كةرةكةي جاران“.بة كةرةكةي جاران“.

كةرةكة بة كةسَيكي رةشبيني دانام و ثرسي: ”لةوة جوانتر و خؤشتر هةية بة كةرةكة بة كةسَيكي رةشبيني دانام و ثرسي: ”لةوة جوانتر و خؤشتر هةية بة 

سةري بةرزةوة بة دوو ثَي بِرؤيت؟“سةري بةرزةوة بة دوو ثَي بِرؤيت؟“

بةديهَيناني  بؤ  ثؤل  ثؤل  خةَلكة  ئةو  نابيني  ئةي  نابينايت!  ”دةَلَيي  وت:  بةديهَيناني ثَيم  بؤ  ثؤل  ثؤل  خةَلكة  ئةو  نابيني  ئةي  نابينايت!  ”دةَلَيي  وت:  ثَيم 

خواستةكانيان ضوارضنطؤَلة دَين و دةضن؟“.خواستةكانيان ضوارضنطؤَلة دَين و دةضن؟“.

كةواتة  دايدةخةيت،  دةكةمةوة  دةرطايةك  ”هةر  وتي:  سةرسامي  بة  كةواتة كةرةكة  دايدةخةيت،  دةكةمةوة  دةرطايةك  ”هةر  وتي:  سةرسامي  بة  كةرةكة 

دةتةوَي ضي بَلَييت؟“.دةتةوَي ضي بَلَييت؟“.

بة كةرةكةم وت: ”هةميشة نيعمةتةكاني خوات لةبيربَيت كة ثَيي بةخشيويت، بة كةرةكةم وت: ”هةميشة نيعمةتةكاني خوات لةبيربَيت كة ثَيي بةخشيويت، 

زؤر سوثاسي بكة نةيكردوويت بة هاوآلتييةكي دوو ثَي!“.زؤر سوثاسي بكة نةيكردوويت بة هاوآلتييةكي دوو ثَي!“.

نَيضيرنَيضير
بؤ  نةديتةوة  شوَينَيكم  سووتان،  منداَلةكان  و  بوكةَلة  و  موزيك  و  بؤ هةور  نةديتةوة  شوَينَيكم  سووتان،  منداَلةكان  و  بوكةَلة  و  موزيك  و  هةور 

تةنهايي  بة  لةوَيدا  ساَل  ضةندين  ثِرئاونةبَيت.  رووبارَيكي  تةنها  تةنهايي خؤحةشاردان  بة  لةوَيدا  ساَل  ضةندين  ثِرئاونةبَيت.  رووبارَيكي  تةنها  خؤحةشاردان 

رادةست بة دَلنياييةكي ناديارةوة ذيام. تا رؤذَيك لة رؤذان راوضييةكي ثير هات رادةست بة دَلنياييةكي ناديارةوة ذيام. تا رؤذَيك لة رؤذان راوضييةكي ثير هات 

و بة قوالثةكةي لة بني رووبارةكة دةريهَينام، بةآلم بة داخ و كةسةر و نامؤيي و بة قوالثةكةي لة بني رووبارةكة دةريهَينام، بةآلم بة داخ و كةسةر و نامؤيي 

تةماشاي دةكردم و وتي: ”وامزاني ماسييت“.تةماشاي دةكردم و وتي: ”وامزاني ماسييت“.

بة طاَلتةوة ثَيم وت: ”بةهةَلةدا مةضؤ، مرؤظ لة ماسي باشتر و جوانترة“.بة طاَلتةوة ثَيم وت: ”بةهةَلةدا مةضؤ، مرؤظ لة ماسي باشتر و جوانترة“.

 بة ضاوة ماندووةكاني روانيية خؤر كة بةرةوئاوابوون دةضوو و وتي: ”ئاي  بة ضاوة ماندووةكاني روانيية خؤر كة بةرةوئاوابوون دةضوو و وتي: ”ئاي 

منداَلة بةسزمانةكانم، ئةمشةويش بَي شَيو سةردةنَينةوة“.منداَلة بةسزمانةكانم، ئةمشةويش بَي شَيو سةردةنَينةوة“.

 بة شةرمةزارييةوة سةرم دانةواند، دواتر وتم: ”ضؤن وا زوو بِروات ثَيكردم،  بة شةرمةزارييةوة سةرم دانةواند، دواتر وتم: ”ضؤن وا زوو بِروات ثَيكردم، 
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طاَلتةم كرد من ماسيم“.طاَلتةم كرد من ماسيم“.

راوضييةكة وتي: ”بةآلم ماسي كوا قسة دةكات؟“ راوضييةكة وتي: ”بةآلم ماسي كوا قسة دةكات؟“ 

جؤرةها  و  دةوَلةمةندة  دةريا  ضوو  بيرت  ”ئةي  وتم:  لةرزؤك  دةنطَيكي  جؤرةها بة  و  دةوَلةمةندة  دةريا  ضوو  بيرت  ”ئةي  وتم:  لةرزؤك  دةنطَيكي  بة 

ماسيي تَيداية؟ من ماسييةكم وةك مرؤظ قسة دةكةم و هةر لة مرؤظيش دةضم“.ماسيي تَيداية؟ من ماسييةكم وةك مرؤظ قسة دةكةم و هةر لة مرؤظيش دةضم“.

راوضييةكة بة خؤشييةوة ثرسي: ”بةِراستة! يان طاَلتةم ثَيدةكةيت؟“راوضييةكة بة خؤشييةوة ثرسي: ”بةِراستة! يان طاَلتةم ثَيدةكةيت؟“

بَي دوودَلي وةآلميم دايةوة: ”ثرسيارَيكي ساويلكانةية، ض مةجبوورم درؤت بَي دوودَلي وةآلميم دايةوة: ”ثرسيارَيكي ساويلكانةية، ض مةجبوورم درؤت 

بؤ بكةم“.بؤ بكةم“.

راوضييةكة قسةي تري نةكرد، بة ماندووَيتي و شةكةتي طةياندميية ماَلةوة، راوضييةكة قسةي تري نةكرد، بة ماندووَيتي و شةكةتي طةياندميية ماَلةوة، 

ذنةكةي ثارضة ثارضةي كردم و لة تاوةيةكدا سووري كردمةوة بَيئةوةي هاوار ذنةكةي ثارضة ثارضةي كردم و لة تاوةيةكدا سووري كردمةوة بَيئةوةي هاوار 

دَلخؤش  زؤر  خواردنم،  كةوتنة  و  دا  ثةالماريان  منداَلةكان  بكةم،  ئؤف  و  ئاخ  دَلخؤش و  زؤر  خواردنم،  كةوتنة  و  دا  ثةالماريان  منداَلةكان  بكةم،  ئؤف  و  ئاخ  و 

بووم، بةآلم كة وتيان تامَيكي ناخؤشي هةية و لة خواردنيشم بةردةوام بوون، بووم، بةآلم كة وتيان تامَيكي ناخؤشي هةية و لة خواردنيشم بةردةوام بوون، 

و  ثاشةِرؤ  دةبمة  دواتر  رؤذي  تَيطةيشتم  كة  بوو  زياتر  خةمةكم  دايطرتم.  و خةم  ثاشةِرؤ  دةبمة  دواتر  رؤذي  تَيطةيشتم  كة  بوو  زياتر  خةمةكم  دايطرتم.  خةم 

دةخرَيمةوة تاريكايي زةوي و ناضار دةبم لةو شوَينة ثيس و ناخؤشةدا بذيم، تا دةخرَيمةوة تاريكايي زةوي و ناضار دةبم لةو شوَينة ثيس و ناخؤشةدا بذيم، تا 

رؤذَيكي ترم بؤ دةِرةخسَيت و لة رةطي درةختَيك، يان لة رةطي طوَلَيكدا جارَيكي رؤذَيكي ترم بؤ دةِرةخسَيت و لة رةطي درةختَيك، يان لة رةطي طوَلَيكدا جارَيكي 

تر خؤر دةبينمةوة.تر خؤر دةبينمةوة.

ثةناطةي دَلنياييثةناطةي دَلنيايي
بةشةي  ئةو  بؤ  كرد  خواي  سوثاسي  بوو،  شَيت  لةناكاودا  بةشةي هاوآلتييةك  ئةو  بؤ  كرد  خواي  سوثاسي  بوو،  شَيت  لةناكاودا  هاوآلتييةك 

هةستي  دةروونييةكان  نةخؤشيية  نةخؤشخانةي  بؤ  برديان  كة  بةخشي.  هةستي ثَيي  دةروونييةكان  نةخؤشيية  نةخؤشخانةي  بؤ  برديان  كة  بةخشي.  ثَيي 

يةكةم  مانطي  هات:  بةسةردا  واي  نةخؤشخانة  لة  بوو...  زياتر  يةكةم سوثاسطوزاريي  مانطي  هات:  بةسةردا  واي  نةخؤشخانة  لة  بوو...  زياتر  سوثاسطوزاريي 

بواري نةبوو هيض رؤذنامةيةكي سوري يان عةرةبي بخوَينَيتةوة، مانطي دووةم بواري نةبوو هيض رؤذنامةيةكي سوري يان عةرةبي بخوَينَيتةوة، مانطي دووةم 

سَييةم  مانطي  بطرَيت.  راطةياندن  دةزطاكاني  هةواَلي  لة  طوَي  نةدرا  ثَي  سَييةم رَيطةي  مانطي  بطرَيت.  راطةياندن  دةزطاكاني  هةواَلي  لة  طوَي  نةدرا  ثَي  رَيطةي 

كتَيبَيك  ويستي  ضوارةم  مانطي  نةبيني.  تةلةفزيؤنيي  بابةتَيكي  و  بةرنامة  كتَيبَيك هيض  ويستي  ضوارةم  مانطي  نةبيني.  تةلةفزيؤنيي  بابةتَيكي  و  بةرنامة  هيض 

بخوَينَيتةوة، بةآلم بينيي هةموو كتَيبةكان ثةِرةي سثين و بةس. لة مانطي ثَينجةمدا بخوَينَيتةوة، بةآلم بينيي هةموو كتَيبةكان ثةِرةي سثين و بةس. لة مانطي ثَينجةمدا 

لةبةر  بكات  لَي  تكاي  و  بنووسَيت  خانووةكةي  خاوةن  بؤ  نامةيةك  ويستي  لةبةر كة  بكات  لَي  تكاي  و  بنووسَيت  خانووةكةي  خاوةن  بؤ  نامةيةك  ويستي  كة 

كرَينةدان شكاتي لَي نةكات، بينيي خوَيندن و نووسيني لةبيرضووةتةوة. مانطي كرَينةدان شكاتي لَي نةكات، بينيي خوَيندن و نووسيني لةبيرضووةتةوة. مانطي 

شةشةم ناوي سةرؤك و سةركردةكاني جيهاني لةبيرنةما و طةر ناوي يةكَيكيان شةشةم ناوي سةرؤك و سةركردةكاني جيهاني لةبيرنةما و طةر ناوي يةكَيكيان 

بؤ بهَيناية، وايدةزاني جؤرَيكة لة كةرة و ثةنير كة لة هؤَلةندا دروستدةكرَيت. لة بؤ بهَيناية، وايدةزاني جؤرَيكة لة كةرة و ثةنير كة لة هؤَلةندا دروستدةكرَيت. لة 

مانطي حةوتةمدا هةوَليدا هةموو رووداوةكاني سةرلةبةري ذياني بَيتةوة بير و مانطي حةوتةمدا هةوَليدا هةموو رووداوةكاني سةرلةبةري ذياني بَيتةوة بير و 

دَلنيابوو  هةشتةم  مانطي  بؤش.  تؤثَيكي  بووةتة  كةللةي  هةستيكرد  و  دَلنيابوو نةيتواني  هةشتةم  مانطي  بؤش.  تؤثَيكي  بووةتة  كةللةي  هةستيكرد  و  نةيتواني 

ئةو  هةمان  بؤية  بةخؤِرايية،  نةخؤشخانةكةدا  لة  خةوتن  و  نانخواردن  ئةو لةوةي  هةمان  بؤية  بةخؤِرايية،  نةخؤشخانةكةدا  لة  خةوتن  و  نانخواردن  لةوةي 
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قةآلضؤ  مافياكان  طرووثة  توانيي  هةركات  ثَييدةطات  ئيتاَليا  كة  دايطرت  قةآلضؤ خؤشيية  مافياكان  طرووثة  توانيي  هةركات  ثَييدةطات  ئيتاَليا  كة  دايطرت  خؤشيية 

بكات. مانطي نؤيةم ثزيشكةكان ثشكنيني ورديان بؤ كرد و راوَيذي درَيذخايةنيان بكات. مانطي نؤيةم ثزيشكةكان ثشكنيني ورديان بؤ كرد و راوَيذي درَيذخايةنيان 

بةتةواوي  نةخؤشةكةيان  دا  بِرياريان  كؤدةنطي  بة  و  كرد  خؤياندا  بةتةواوي لةنَيو  نةخؤشةكةيان  دا  بِرياريان  كؤدةنطي  بة  و  كرد  خؤياندا  لةنَيو 

بة  كة  جَيي  بَينة  كةسانة  ئةو  تا  جَيبهَيَلَيت،  نةخؤشخانة  دةبَي  و  بة ضاكبووةتةوة  كة  جَيي  بَينة  كةسانة  ئةو  تا  جَيبهَيَلَيت،  نةخؤشخانة  دةبَي  و  ضاكبووةتةوة 

خةمبارنةبوو  دةرضوو،  نةخؤشخانة  لة  هاوآلتيية  ئةم  لةضاوةِروانيدان.  خةمبارنةبوو تاسةوة  دةرضوو،  نةخؤشخانة  لة  هاوآلتيية  ئةم  لةضاوةِروانيدان.  تاسةوة 

وآلت  ضونكة  ئةوَي،  دةطةِرَيتةوة  زؤرنابات  دةيزاني  ضونكة  دةرضوونةكةي،  وآلت بة  ضونكة  ئةوَي،  دةطةِرَيتةوة  زؤرنابات  دةيزاني  ضونكة  دةرضوونةكةي،  بة 

نةطؤِراوة و وةك خؤي ماوة و هَيشتا دةتوانَيت شَيت بةرهةم بَينَيت، هةندَي لةو نةطؤِراوة و وةك خؤي ماوة و هَيشتا دةتوانَيت شَيت بةرهةم بَينَيت، هةندَي لةو 

شَيتانة بة تةوس ثَيهاتنةوة دةنَيردرَينة نةخؤشخانة و هةندَيكي تريان بة رَيز و شَيتانة بة تةوس ثَيهاتنةوة دةنَيردرَينة نةخؤشخانة و هةندَيكي تريان بة رَيز و 

نةوازشةوة دةنَيردرَينة كؤشكةكان بؤ سةرؤكايةتيكردني وآلت.نةوازشةوة دةنَيردرَينة كؤشكةكان بؤ سةرؤكايةتيكردني وآلت.

سةرضاوة:سةرضاوة:

سايتي (طوَليلكة)، (سايتي انفاس نت).سايتي (طوَليلكة)، (سايتي انفاس نت).
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بدؤزمةوة  بؤ  مانايةكي  هةوَلدةدةم  و  دةكةمةوة  شيعرة  بةيتة  لةم  بير  بدؤزمةوة زؤر  بؤ  مانايةكي  هةوَلدةدةم  و  دةكةمةوة  شيعرة  بةيتة  لةم  بير  زؤر 

زياتر لةطةَل مندا بطونجَيت، نةك لةطةَل شيعرةكةدا. من هةميشة ئاوةهام بةدواي زياتر لةطةَل مندا بطونجَيت، نةك لةطةَل شيعرةكةدا. من هةميشة ئاوةهام بةدواي 

ئةو  ئةطةرضي  هةبَيت،  بةخؤمةوة  ثةيوةندييان  كة  دةطةِرَيم  شتةكاندا  ئةو ماناي  ئةطةرضي  هةبَيت،  بةخؤمةوة  ثةيوةندييان  كة  دةطةِرَيم  شتةكاندا  ماناي 

شتانة ثةيوةندييان بة منةوة نةبَيت، شتَيكي بؤ دروست دةكةم كة ثةيوةندي بة شتانة ثةيوةندييان بة منةوة نةبَيت، شتَيكي بؤ دروست دةكةم كة ثةيوةندي بة 

لةم  ناكةم  باوةِر  قةد  بخولَيتةوة...  مندا  فةزاي  لة  لَيدةكةم  واي  و  هةبَيت  لةم منةوة  ناكةم  باوةِر  قةد  بخولَيتةوة...  مندا  فةزاي  لة  لَيدةكةم  واي  و  هةبَيت  منةوة 

شَيت  لةبةرئةوةي  نةك  نةبَيت،  منةوة  بة  ثةيوةندي  هةبَيت  شتَيك  شَيت طةردوونةدا  لةبةرئةوةي  نةك  نةبَيت،  منةوة  بة  ثةيوةندي  هةبَيت  شتَيك  طةردوونةدا 

دةخوَيند  شيزؤفرينيام  وانةي  كاتانةي  ئةو  وةك  هةبَيت،  شيزؤفرينيام  يان  دةخوَيند بم،  شيزؤفرينيام  وانةي  كاتانةي  ئةو  وةك  هةبَيت،  شيزؤفرينيام  يان  بم، 

دةبَيت،  شيزؤفرينيا  تووشي  نةخؤشيك  كة  كاتَي  دةروونييةكان،  نةخؤشيية  دةبَيت، لة  شيزؤفرينيا  تووشي  نةخؤشيك  كة  كاتَي  دةروونييةكان،  نةخؤشيية  لة 

هةست دةكات هةموو بوون و هةموو طةردوون ثيالنيان لة دذي طَيِراوة و ئةو هةست دةكات هةموو بوون و هةموو طةردوون ثيالنيان لة دذي طَيِراوة و ئةو 

لة هةموويان باشتر و طةورةترة.لة هةموويان باشتر و طةورةترة.

بةَلكو لةوةوة كة من باوةِرم بةوة هةية ئةو ضركةيةي كة ئَيمةي تيا دروست بةَلكو لةوةوة كة من باوةِرم بةوة هةية ئةو ضركةيةي كة ئَيمةي تيا دروست 

دروست  نةست  و  هةست  ملَيونةها  لة  نابذَيردرَيين،  بوونةوةرَيكين  دروست بووين،  نةست  و  هةست  ملَيونةها  لة  نابذَيردرَيين،  بوونةوةرَيكين  بووين، 

بووين، بوونةوةرَيكي بضووكين دوورين لة شيكردنةوة و تَيطةيشتن و ثةيبردن بووين، بوونةوةرَيكي بضووكين دوورين لة شيكردنةوة و تَيطةيشتن و ثةيبردن 

و زاَلبوون، بوونةوةرَيكين دَلة بضكؤالنةكةمان دةتوانَيت بةرطةي هةموو شتَيك و زاَلبوون، بوونةوةرَيكين دَلة بضكؤالنةكةمان دةتوانَيت بةرطةي هةموو شتَيك 

بطرَيت و بة هةموو شتَيك بطات.بطرَيت و بة هةموو شتَيك بطات.

مردني  ثَيش  ئيلوار  ئايا  دةَلَيم  و  دةكةمةوة  شيعرة  بةيتة  لةم  بير  مردني ديسانةوة  ثَيش  ئيلوار  ئايا  دةَلَيم  و  دةكةمةوة  شيعرة  بةيتة  لةم  بير  ديسانةوة 

ئةم شيعرةي نووسي و وتي: لة كؤتاييدا بةرزاييةكان بةيةكطةيشتن و ماَلةكةم ئةم شيعرةي نووسي و وتي: لة كؤتاييدا بةرزاييةكان بةيةكطةيشتن و ماَلةكةم 

سةقفي بؤ دروست بوو.سةقفي بؤ دروست بوو.

كاتَيك بةرزايي ئاسمانةكان يةكدةطرنةوةكاتَيك بةرزايي ئاسمانةكان يةكدةطرنةوة
ئةو كات ماَلةكةم سةقفي دةبَيتئةو كات ماَلةكةم سةقفي دةبَيت

ثؤل ايلوارثؤل ايلوار

ÎÑ\É√÷\ÎÑ\É√÷\ نووسيني: عبدالرحمن نووسيني: عبدالرحمن

و. هةنار ئةلسراجو. هةنار ئةلسراج
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لةوانةية ئيلوار بة بةكارهَيناني بةرزاييةكان مةبةستي بيركردنةوة بَيت و لة لةوانةية ئيلوار بة بةكارهَيناني بةرزاييةكان مةبةستي بيركردنةوة بَيت و لة 

ئةوةية  لةبةر  ئايا  هةبَيت،  خؤي  تايبةتي  ئاسماني  كةسَيك  هةموو  ئةوةية ميللةتةكةمدا  لةبةر  ئايا  هةبَيت،  خؤي  تايبةتي  ئاسماني  كةسَيك  هةموو  ميللةتةكةمدا 

بةشي وآلتةكةم هةرئةوةندةية كة بؤ جارَيكيش بَيت سةقفي بؤ دروست نةبووة؟بةشي وآلتةكةم هةرئةوةندةية كة بؤ جارَيكيش بَيت سةقفي بؤ دروست نةبووة؟

لةوانةية... ئاوةها بير لةم بةيتة شيعرة ناكةمةوة، هةوَل دةدةم زؤر ئاسانتر لةوانةية... ئاوةها بير لةم بةيتة شيعرة ناكةمةوة، هةوَل دةدةم زؤر ئاسانتر 

لة خؤي تَيي بِروانم، ماناكان دةخةمة الوةو سةيري وشةكان دةكةم... بةيتةكة... لة خؤي تَيي بِروانم، ماناكان دةخةمة الوةو سةيري وشةكان دةكةم... بةيتةكة... 

كة  تر  وشةيةكي  و  ثَيكرد...  دةستم  لةوةوة  كة  وشةيةي  ئةو  بؤ  كة ئاسمان...  تر  وشةيةكي  و  ثَيكرد...  دةستم  لةوةوة  كة  وشةيةي  ئةو  بؤ  ئاسمان... 

بةرةوثيري دةِرؤم!بةرةوثيري دةِرؤم!

وةآلمي خؤمم دايةوة: ماَلةكان رؤح و جةستةيان هةية... شوَينةكان شيؤازي وةآلمي خؤمم دايةوة: ماَلةكان رؤح و جةستةيان هةية... شوَينةكان شيؤازي 

مرؤظايةتييان هةية، شوَينةكان لة ئَيمة دةضن... دةكرَيت  بَيوَينةترين شوَين جوان مرؤظايةتييان هةية، شوَينةكان لة ئَيمة دةضن... دةكرَيت  بَيوَينةترين شوَين جوان 

بكةين طةر هةوَلبدةين ناوةِرؤكي بدؤزينةوة!بكةين طةر هةوَلبدةين ناوةِرؤكي بدؤزينةوة!

ئَيستا بيردةكةمةوة ضؤن دةكرَيت ماَلةكةم لة خؤم بضَيت وةك ضؤن هَيالنة ئَيستا بيردةكةمةوة ضؤن دةكرَيت ماَلةكةم لة خؤم بضَيت وةك ضؤن هَيالنة 

لة ضؤلةكةكةي دةضَيت؟لة ضؤلةكةكةي دةضَيت؟

يان وةك ضؤن ”جؤن ميليشية“ دةَلَيت دةربارةي ”ئةندازياري باَلندةكان“...يان وةك ضؤن ”جؤن ميليشية“ دةَلَيت دةربارةي ”ئةندازياري باَلندةكان“...

باَلندة بة تَيِروانيني ميليشيةوة، كرَيكاري بيناية بةبَي كةرةستة. بةآلم دةستي باَلندة بة تَيِروانيني ميليشيةوة، كرَيكاري بيناية بةبَي كةرةستة. بةآلم دةستي 

سمؤرةي نيية و دانةكاني هامستري نيية... ميليشية دةَلَيت: ”لةِراستيدا جةستةي سمؤرةي نيية و دانةكاني هامستري نيية... ميليشية دةَلَيت: ”لةِراستيدا جةستةي 

باَلندةكة كةرةستةكانييةتي، هَيالنةي باَلندةكة لة ثووش و ثةآلشي خِر دةضَيت كة باَلندةكة كةرةستةكانييةتي، هَيالنةي باَلندةكة لة ثووش و ثةآلشي خِر دةضَيت كة 

بة جةستة دروستكرابَيت و بؤ جةستة دروستكرابَيت.بة جةستة دروستكرابَيت و بؤ جةستة دروستكرابَيت.

هيالكبوونييةتي،  هةموو  و  باَلندةكةية  شَيوةي  خؤيةتي.  باَلندةكة  هيالكبوونييةتي، هَيالنةكة  هةموو  و  باَلندةكةية  شَيوةي  خؤيةتي.  باَلندةكة  هَيالنةكة 

ئةو هَيالنةية لةِرَيي ضةندين جار و بة بةردةوامي سنطثَيدانان و دةنووك لَيدان ئةو هَيالنةية لةِرَيي ضةندين جار و بة بةردةوامي سنطثَيدانان و دةنووك لَيدان 

دروستبووة و هيض دانةيةك لةو ثووش و ثةآلشانة بةبَي ضةندين جار لة ضاككردن دروستبووة و هيض دانةيةك لةو ثووش و ثةآلشانة بةبَي ضةندين جار لة ضاككردن 

هةناسة  بة  وانةشة  لة  تَينةثةِريوة،  دَلي  بة  و  باَلندةكة  سنطي  بة  توندكردن  هةناسة و  بة  وانةشة  لة  تَينةثةِريوة،  دَلي  بة  و  باَلندةكة  سنطي  بة  توندكردن  و 

و  خِربَيتةوة  كردبَيت  ثووشة  لةو  واي  دَلي  ترثةكاني  بة  لةوانةية  و قورسةكةي،  خِربَيتةوة  كردبَيت  ثووشة  لةو  واي  دَلي  ترثةكاني  بة  لةوانةية  قورسةكةي، 

ناتوانم  وشة،  بة  قورسة  زؤر  كارة  ئةم  وةسفكردني  هَيالنة،  ببَيتة  كؤتاييدا  ناتوانم لة  وشة،  بة  قورسة  زؤر  كارة  ئةم  وةسفكردني  هَيالنة،  ببَيتة  كؤتاييدا  لة 

الناضَيت،  ضاوم  لةبةر  هَيالنةيةك  دروستكردني  وَينةي  ماوم  تا  بطةيةنم.  الناضَيت، ثَيتان  ضاوم  لةبةر  هَيالنةيةك  دروستكردني  وَينةي  ماوم  تا  بطةيةنم.  ثَيتان 

ناتوانم ئةو هَيالنةية لةبير بكةم كة لة خةوني ثاراستنةوة هةَلدةقوَلَيت... خةوني ناتوانم ئةو هَيالنةية لةبير بكةم كة لة خةوني ثاراستنةوة هةَلدةقوَلَيت... خةوني 

ثاراستني جةستةمان، ثاراستني كراسةكةمان... ضي دةبَيت ئةطةر بةم شَيوازةي ثاراستني جةستةمان، ثاراستني كراسةكةمان... ضي دةبَيت ئةطةر بةم شَيوازةي 

خةونةكاني ميليشية ماَلةكانمان دروست بكةين و هةر كةسَيكمان ماَلَيكي تايبةتي خةونةكاني ميليشية ماَلةكانمان دروست بكةين و هةر كةسَيكمان ماَلَيكي تايبةتي 

خؤي هةبَيت. ماَلَيك بؤ جةستةي ثِراوثِري خؤي بَيت. وةك لة رؤماني (كؤالس خؤي هةبَيت. ماَلَيك بؤ جةستةي ثِراوثِري خؤي بَيت. وةك لة رؤماني (كؤالس 

و  طةورة  ماَلَيكي  رؤمانةكة  قارةماني  كة  كاتَيك  رؤالن“دا  ”رؤمان  و برؤغنون)ي  طةورة  ماَلَيكي  رؤمانةكة  قارةماني  كة  كاتَيك  رؤالن“دا  ”رؤمان  برؤغنون)ي 

فراوان رةت دةكاتةوة، رةتي دةكاتةوة، ضونكة ئةم كراسة بؤ ئةو طونجاو نيية، بؤ فراوان رةت دةكاتةوة، رةتي دةكاتةوة، ضونكة ئةم كراسة بؤ ئةو طونجاو نيية، بؤ 

ئةو ناشَيت، رؤمان رؤالن دةَلَيت: كراسةكةم يان ئةوةندة فراوان بَيت، طةورة بَيت ئةو ناشَيت، رؤمان رؤالن دةَلَيت: كراسةكةم يان ئةوةندة فراوان بَيت، طةورة بَيت 
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و شلوشاو و شؤِربَيتةوة، يان ئةوةندة تةسكوتروسك بَيت تةقةَلةكاني لةبةرمدا و شلوشاو و شؤِربَيتةوة، يان ئةوةندة تةسكوتروسك بَيت تةقةَلةكاني لةبةرمدا 

هةَلبوةشَينةوة.هةَلبوةشَينةوة.

 

ئَيمةش ساويلكانة غةريزةي باَلندة دةذين.ئَيمةش ساويلكانة غةريزةي باَلندة دةذين.

لة  كة  ضةثكَيك  دارةكان...  طةآلي  لة  سةمفؤنيا  ضةثكَيك  لة  بريتيية  لة ذين  كة  ضةثكَيك  دارةكان...  طةآلي  لة  سةمفؤنيا  ضةثكَيك  لة  بريتيية  ذين 

دةوري  كة  خؤشييةي  ئةو  ئؤقيانووسي  لة  خاَلَيك  ئاآلوة...  دونيا  دةوري ئاسوودةيي  كة  خؤشييةي  ئةو  ئؤقيانووسي  لة  خاَلَيك  ئاآلوة...  دونيا  ئاسوودةيي 

درةختة طةورةكان دةدات!درةختة طةورةكان دةدات!

قوآليي  لة  هةَلدةبذَيرين  خؤمان  بؤ  ماَلَيك  كاتَيك  هةروةهاين...  قوآليي ئَيمةش  لة  هةَلدةبذَيرين  خؤمان  بؤ  ماَلَيك  كاتَيك  هةروةهاين...  ئَيمةش 

هةستكردنمان بة متمانةي تةواو لة دونيا هةَلي دةبذَيرين.هةستكردنمان بة متمانةي تةواو لة دونيا هةَلي دةبذَيرين.

ئايا ضؤلةكة دةيتواني هَيالنة دروست بكات ئةطةر هةستي متمانةي بة دونيا ئايا ضؤلةكة دةيتواني هَيالنة دروست بكات ئةطةر هةستي متمانةي بة دونيا 

نةبواية؟نةبواية؟

هةموو  بة  تيايدا  خؤشيدا...  ئؤقيانووسي  لة  هَيالنةيةك  دةبَيتة  هةموو ماَلةكةمان  بة  تيايدا  خؤشيدا...  ئؤقيانووسي  لة  هَيالنةيةك  دةبَيتة  ماَلةكةمان 

ئاسودةييةك دةذين لةطةَل هةموو خةونةكاني متمانةبوون...ئاسودةييةك دةذين لةطةَل هةموو خةونةكاني متمانةبوون...

ئَيمةش  واية...  هَيالنة  وةك  خةونيش  ماَلي  واية...  خةون  ماَلي  وةك  ئَيمةش هَيالنة  واية...  هَيالنة  وةك  خةونيش  ماَلي  واية...  خةون  ماَلي  وةك  هَيالنة 

باَلندةيةكي بضووكين كاتَي دَلمان هةست بة خؤشييةكي بضووك دةكات دةتوانين باَلندةيةكي بضووكين كاتَي دَلمان هةست بة خؤشييةكي بضووك دةكات دةتوانين 

بةرز... بةرز بفِرين... بةرةو ئاسمان!بةرز... بةرز بفِرين... بةرةو ئاسمان!

سةرضاوة:سةرضاوة:

http://greenfield9918.wordpress.comhttp://greenfield9918.wordpress.com
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(١) ) 

لة طةروومالة طةرووما

بيدةنطي ضةثكَي طوَل بووبيدةنطي ضةثكَي طوَل بوو

ئاوازي كةنار،ئاوازي كةنار،

شنةي ماضي من و ثيَلَووي كراوةي تؤ بووشنةي ماضي من و ثيَلَووي كراوةي تؤ بوو

لةسةر ئاوادا بالَندةي بالةسةر ئاوادا بالَندةي با

لة هَيالنةي سةدان دةنطا ثةريشان بوو.لة هَيالنةي سةدان دةنطا ثةريشان بوو.

لة ئاوةكانا،لة ئاوةكانا،
بالَندةي بَي وراربالَندةي بَي ورار(١)

شريخةي تةِري رةهيَلَة،شريخةي تةِري رةهيَلَة،

تيشك، تيشكي تةِري برووسكةتيشك، تيشكي تةِري برووسكة

دوو شيعري يةدوَلآل روئياييدوو شيعري يةدوَلآل روئيايي

و. لة فارسييةوة: يونس حسةيني- سةقزو. لة فارسييةوة: يونس حسةيني- سةقز
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لة ئاودا، جامَيكيلة ئاودا، جامَيكي(٢) ضَي كرد ضَي كرد

كة قاثي رووني لة بلََيسةي دةريا بوو.كة قاثي رووني لة بلََيسةي دةريا بوو.

شنةي ماض وشنةي ماض و

ثيَلَووي تؤ وثيَلَووي تؤ و

بالَندةي با،بالَندةي با،

بوونة طِر و دووكةَلبوونة طِر و دووكةَل

ضةثكَي طوَل بوو بَيدةنطي، لة طةرووما.ضةثكَي طوَل بوو بَيدةنطي، لة طةرووما.

(٢)

درةخت شارةزاي تةنياييةدرةخت شارةزاي تةنيايية

درةخت تةنيايي ئةزانَي ودرةخت تةنيايي ئةزانَي و

بةناو دةنطةكان بانط ئةكابةناو دةنطةكان بانط ئةكا

كؤمةلَطايةكي ديلة دارستان وكؤمةلَطايةكي ديلة دارستان و

درةخت بيريَكي ئالَؤز درةخت بيريَكي ئالَؤز 

بيريَكي ديلبيريَكي ديل

لة جةماوةريَكي شيَواوالة جةماوةريَكي شيَواوا

ضبكا طةر زنجيري نةالويَنَيضبكا طةر زنجيري نةالويَنَي

يان نا، خاك نةناسيَتةوة؟يان نا، خاك نةناسيَتةوة؟

(١) بَي ورار: بَي واز، بَي تين.) بَي ورار: بَي واز، بَي تين.

(٢) جام: ئاوَينة.) جام: ئاوَينة.

سةرضاوة:سةرضاوة:

مجموعة اشعار يداهللا مجموعة اشعار يداهللا ÍË]ËıÑÍË]ËıÑ-انتشارات نطاه، سال -انتشارات نطاه، سال ١٣٨٧١٣٨٧.
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ئازادىئازادى

لةسةر ريَطاكةم دووركةوةرةوةلةسةر ريَطاكةم دووركةوةرةوة

ئةى خواوةندى ذيَية بَيدةنطةكانئةى خواوةندى ذيَية بَيدةنطةكان

تؤ لةكويَيت؟ تؤ لةكويَيت... ئةىتؤ لةكويَيت؟ تؤ لةكويَيت... ئةى

زريانى ثياوةتى؟!زريانى ثياوةتى؟!

ئةى طؤرانيبَيذى سةربةرزى ئازادى؟ئةى طؤرانيبَيذى سةربةرزى ئازادى؟

نزيكبةرةوة و تاجةطولَينةكةمنزيكبةرةوة و تاجةطولَينةكةم

تَيكبشكيَنة.تَيكبشكيَنة.

تانطؤ نةرمةكةم- وردكة.تانطؤ نةرمةكةم- وردكة.

ئةمةوَي طؤرانى بؤ ئازاديى مرؤظايةتى بلََيم وئةمةوَي طؤرانى بؤ ئازاديى مرؤظايةتى بلََيم و

ريسوايش لة مؤلَطةكةيدا، ئاشكراكةمريسوايش لة مؤلَطةكةيدا، ئاشكراكةم

هةَلبذاردة لة شيعرى ثؤشكينهةَلبذاردة لة شيعرى ثؤشكين

و. لة عةرةبييةوة: ئاوات حةسةن ئةمينو. لة عةرةبييةوة: ئاوات حةسةن ئةمين
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طوندطوند
ئاه... ئةطةر دةنطم تواناى دةبووئاه... ئةطةر دةنطم تواناى دةبوو

ناخى دةروون بهةذيَنَي.ناخى دةروون بهةذيَنَي.

ئةم نيَلَةى ئاطرة ضيية، بيَهودةئةم نيَلَةى ئاطرة ضيية، بيَهودة

كة لة سنطمداية؟كة لة سنطمداية؟

بؤ تواناى بةهرةى وشةى بةهَيزىبؤ تواناى بةهرةى وشةى بةهَيزى

ثَي نةداوم؟ثَي نةداوم؟

ئةى هاوِريَكانم... تؤ بلََيى طةلةكةمان ببينمئةى هاوِريَكانم... تؤ بلََيى طةلةكةمان ببينم

لة كؤتةكانى كؤياليةتى رزطارى بووبَيتلة كؤتةكانى كؤياليةتى رزطارى بووبَيت

بة فةرمانى قةيسةر؟بة فةرمانى قةيسةر؟

يان هَيشتا بةرةبةيانى ئازاديى نيشتمانى نةهاتووة.يان هَيشتا بةرةبةيانى ئازاديى نيشتمانى نةهاتووة.

خؤريش لةسةر نيشتمانةكةمان هةلَنةهاتووة؟خؤريش لةسةر نيشتمانةكةمان هةلَنةهاتووة؟

١٨٢٠١٨٢٠

بةندىبةندى
لةناو زيندانة شَيدارةكةمدا، طرمؤلَة بووملةناو زيندانة شَيدارةكةمدا، طرمؤلَة بووم

لةثشت شيشي بةندييةوة.لةثشت شيشي بةندييةوة.

هةلَؤكةى هاوِرَيم... ئةويش ئةسيرةهةلَؤكةى هاوِرَيم... ئةويش ئةسيرة

بالَةكانى بةيةكدا ئةدابالَةكانى بةيةكدا ئةدا

لةالى ثةنجةرةكة، رووخسارىلةالى ثةنجةرةكة، رووخسارى

ضِرنووك لَي ئةطرَيضِرنووك لَي ئةطرَي

ضِرنووكى لَي ئةطرَيت و لة ثةنجةرةكةوة فِرَيي ئةدا.ضِرنووكى لَي ئةطرَيت و لة ثةنجةرةكةوة فِرَيي ئةدا.

وةكو ئةوةى هاوبةشي بؤ ضوونةكانم بكا.وةكو ئةوةى هاوبةشي بؤ ضوونةكانم بكا.

ئةيةوَي ثَيم بَلَي: وةرة با رةها بينئةيةوَي ثَيم بَلَي: وةرة با رةها بين
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ئيَمة دوو بالَندةى ئازادين:ئيَمة دوو بالَندةى ئازادين:

كاتييةتى كة ئيتر بدةين لة شةقةى باَلكاتييةتى كة ئيتر بدةين لة شةقةى باَل

بِرؤين بؤ دوور... ئةو شويَنةى كة ضياكان سثي ثؤشنبِرؤين بؤ دوور... ئةو شويَنةى كة ضياكان سثي ثؤشن

لةوديو طةوالَة هةورةكانةوةلةوديو طةوالَة هةورةكانةوة

لةويَندةرَي كة دةريا لة شينيا نةخشاوةلةويَندةرَي كة دةريا لة شينيا نةخشاوة

لةويَندةرَي... كة كةس ثياسةى لَي ناكالةويَندةرَي... كة كةس ثياسةى لَي ناكا

من و-با- نةبَي!من و-با- نةبَي!

١٨٢١١٨٢١

ثَيغةمبةرثَيغةمبةر
ئةى ثيَغةمبةرى رووسيا رابةئةى ثيَغةمبةرى رووسيا رابة

بةم ضنراوة جوانةش لوول بةبةم ضنراوة جوانةش لوول بة

ضنراوَيك لة شورةييضنراوَيك لة شورةيي

ثَيشكةوة، ثةتيش لة طةردنتاثَيشكةوة، ثةتيش لة طةردنتا

لةبةردةم بكوذةكةدا.لةبةردةم بكوذةكةدا.

١٨٢٦١٨٢٦

سةرضاوة:سةرضاوة:

Gثوشكين، قصائد ثوشكين، قصائد ¶ÏÑ]i¶ÏÑ]i، نقلها عن ، نقلها عن \÷ÌÈàÊÖ÷\ÌÈàÊÖ. حسب الشيخ جعفر- . حسب الشيخ جعفر- \∏ˆÌÈdÖ√÷\ÌÈdÖ√÷\ Ìâàˆ∏\Ìâà للدراسات  للدراسات 

و النشر- و النشر- \÷Ì√e÷\Ì√e االولى  االولى ١٨٨١١٨٨١.

-ئةلكسةندةر ثوشكين، لة -ئةلكسةندةر ثوشكين، لة ٦يونيو- حوزةيرانى يونيو- حوزةيرانى ١٧٩٩١٧٩٩ لة مؤسكؤ لةدايك بووة. بة شاعيرى  لة مؤسكؤ لةدايك بووة. بة شاعيرى 

رووسياي طةورة ناسراوة.رووسياي طةورة ناسراوة.

لة زؤرنبازييةكدا لة لة زؤرنبازييةكدا لة ٢٩٢٩ي كانوونى يةكةم بريندار بوو، دواتر لة ي كانوونى يةكةم بريندار بوو، دواتر لة ١٠١٠ى شوباتى ى شوباتى ١٨٣٧١٨٣٧ كؤتايي  كؤتايي 

بة ذيانى هَينا.بة ذيانى هَينا.



ھونرھونر
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طوآلَلة كةمانطةرطوآلَلة كةمانطةرخوَيندنةوةيةك بؤ فيلمي وةرزي كةرطةدةن

جيهان عومةرجيهان عومةرسةرةتايةك لة دةروازةي شانؤي كوردي 

شاآلو جةعفةرشاآلو جةعفةرديدار لةطةَل هادى زيائةديني

سازداني: سارا زينةتيسازداني: سارا زينةتيديدار لةطةَل تؤفيق ئةماني

 كارزان محةمةد كارزان محةمةدطفتوطؤيةكى هةَلبذاردة لةطةأل ئؤسكار وايَلد
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ثاش ديتني فيلمي ”وةرزي كةرطةدةن“ تا ماوةي ضةندين كاتذمَير هةستم بة ثاش ديتني فيلمي ”وةرزي كةرطةدةن“ تا ماوةي ضةندين كاتذمَير هةستم بة 

نوقمبوون دةكرد، نوقمبوون لة شوَينَيكي بَي شوَيندا، بَي دةنط، بَي رةنط، بَي هيض نوقمبوون دةكرد، نوقمبوون لة شوَينَيكي بَي شوَيندا، بَي دةنط، بَي رةنط، بَي هيض 

جووَلةيةك، كشومات و ضؤَل و تةنانةت بة بَي هيض بيركردنةوة و بيرةوةرييةك، جووَلةيةك، كشومات و ضؤَل و تةنانةت بة بَي هيض بيركردنةوة و بيرةوةرييةك، 

بةرهةمَيكي  هةر  لةطةَل  رووبةِرووبوونةوة  كاتي  لة  كة  سةرسامي  لة  بةرهةمَيكي حاَلةتَيك  هةر  لةطةَل  رووبةِرووبوونةوة  كاتي  لة  كة  سةرسامي  لة  حاَلةتَيك 

هونةريي رةسةندا مرؤظ تووشي دةبَيت و ثاش ئةو حاَلةتةية كة خؤي لة هةرَيمي هونةريي رةسةندا مرؤظ تووشي دةبَيت و ثاش ئةو حاَلةتةية كة خؤي لة هةرَيمي 

هؤكارةكاني  دؤزينةوةي  بؤ  مَيشكي  و  دةردةكَيشَيت  هونةر  رةهاي  هؤكارةكاني دةسةآلتي  دؤزينةوةي  بؤ  مَيشكي  و  دةردةكَيشَيت  هونةر  رةهاي  دةسةآلتي 

ئةو سةرساميية دةكةوَيتة كار و وردة وردة هةوَل دةدات بزانَيت كامة هَيز بوو ئةو سةرساميية دةكةوَيتة كار و وردة وردة هةوَل دةدات بزانَيت كامة هَيز بوو 

كة ئةو حاَلةتةي خوَلقاند، هونةرمةند كامة حةقيقةتي لة دووتوَيي ضيرؤك، يان كة ئةو حاَلةتةي خوَلقاند، هونةرمةند كامة حةقيقةتي لة دووتوَيي ضيرؤك، يان 

وَينة يان ديمةنَيكي سادةدا شاردبووةوة كة نةستي ئةو (بةربَيذ) ثَيوةندي ثَيوة وَينة يان ديمةنَيكي سادةدا شاردبووةوة كة نةستي ئةو (بةربَيذ) ثَيوةندي ثَيوة 

طرتووة و كةوتووةتة ذَير كاريطةري ئةو حةقيقةتة. طرتووة و كةوتووةتة ذَير كاريطةري ئةو حةقيقةتة. 

لة كةناري مةرطدا لة كةناري مةرطدا 
خوَيندنةوةيةك بؤ فيلمي وةرزي كةرطةدةن،خوَيندنةوةيةك بؤ فيلمي وةرزي كةرطةدةن،
دوايةمين بةرهةمي بةهمةني قوباديدوايةمين بةرهةمي بةهمةني قوبادي

طوآلَلة كةمانطةرطوآلَلة كةمانطةر
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سةرلةنوَي  رَيطاي  لة  جار  هَيندَي  ثرسيارانة  ئةم  دؤزينةوةي  بؤ  سةرلةنوَي هةوَلدان  رَيطاي  لة  جار  هَيندَي  ثرسيارانة  ئةم  دؤزينةوةي  بؤ  هةوَلدان 

خوَيندنةوةي بةرهةمة هونةرييةكة و وردبيني زياتر و سةرنجدان بة هَيماكان، خوَيندنةوةي بةرهةمة هونةرييةكة و وردبيني زياتر و سةرنجدان بة هَيماكان، 

بةئاكام  ثَيوةنديدار  رةخنةيي  بابةتي  و  شيكاري  خوَيندنةوةي  رَيطاي  لة  بةئاكام يان  ثَيوةنديدار  رةخنةيي  بابةتي  و  شيكاري  خوَيندنةوةي  رَيطاي  لة  يان 

دةطات. دةطات. 

”وةرزي كةرطةدةن“ دةيخةمة  دةيخةمة ئةوةي لَيرةدا وةكو رةخنةيةك لةسةر فيلمي  ”وةرزي كةرطةدةن“  ئةوةي لَيرةدا وةكو رةخنةيةك لةسةر فيلمي 

خؤي  كة  هةوَلَيك  ضةشنةية،  لةو  هةوَلَيكي  ئاكامي  خوَينةر،  ئَيوةي  خؤي بةردةستي  كة  هةوَلَيك  ضةشنةية،  لةو  هةوَلَيكي  ئاكامي  خوَينةر،  ئَيوةي  بةردةستي 

بةشَيكة لة ضَيذي هونةريي و تةواوكةري ئةو هةستة سةرةتاييةية كة لة يةكةم بةشَيكة لة ضَيذي هونةريي و تةواوكةري ئةو هةستة سةرةتاييةية كة لة يةكةم 

سةرسامي  تووشي  مرؤظ  هونةرييدا،  بةرهةمي  لةطةَل  سةرسامي رووبةِرووبوونةوة  تووشي  مرؤظ  هونةرييدا،  بةرهةمي  لةطةَل  رووبةِرووبوونةوة 

هَيماكان  سةر  ثةرذاوةتة  زياتر  رةخنةية  ئةم  كة  بكةم  ئاماذة  هَيماكان دةكات. (ثَيويستة  سةر  ثةرذاوةتة  زياتر  رةخنةية  ئةم  كة  بكةم  ئاماذة  (ثَيويستة  دةكات. 

و خؤي لة باسي تةكنيكة سينةماييةكان كة ثسثؤِري سينةماي دةوَيت، نةداوة).و خؤي لة باسي تةكنيكة سينةماييةكان كة ثسثؤِري سينةماي دةوَيت، نةداوة).

باسَيكي  دةزانم  ثَيويستي  بة  فيلمةكة،  باسي  سةر  بِرؤمة  ئةوةي  ثَيش  باسَيكي بةآلم  دةزانم  ثَيويستي  بة  فيلمةكة،  باسي  سةر  بِرؤمة  ئةوةي  ثَيش  بةآلم 

قوبادي  بةهمةني  ديارة  بكةم،  ئةو  سينةماي  و  قوبادي  بةهمةني  لةسةر  قوبادي كورت  بةهمةني  ديارة  بكةم،  ئةو  سينةماي  و  قوبادي  بةهمةني  لةسةر  كورت 

سةركةوتووي  حزورَيكي  هةنطاوةوة  يةكةم  لة  نيية،  ناساندن  بة  سةركةوتووي ثَيويستي  حزورَيكي  هةنطاوةوة  يةكةم  لة  نيية،  ناساندن  بة  ثَيويستي 

وةكو  خؤي  تواناكاني  تازة  كارَيكي  هةر  ئافراندني  بة  هةبووةو  سينةمادا  وةكو لة  خؤي  تواناكاني  تازة  كارَيكي  هةر  ئافراندني  بة  هةبووةو  سينةمادا  لة 

دةرهَينةرَيكي ديار و خاوةن قسة لة سينةمادا زياتر سةلماندووة. سةبارةت بة دةرهَينةرَيكي ديار و خاوةن قسة لة سينةمادا زياتر سةلماندووة. سةبارةت بة 

قوبادي  بَلَيين،  دةتوانين  كورتدا  ثَيناسةيةكي  لة  قوبادي  بةهمةني  كاري  قوبادي ستايلي  بَلَيين،  دةتوانين  كورتدا  ثَيناسةيةكي  لة  قوبادي  بةهمةني  كاري  ستايلي 

دةرهَينةرَيكي ثَيشبيني نةكراوة، هةربؤية زؤر سةختة هَيندَي تايبةتمةندي وةكو دةرهَينةرَيكي ثَيشبيني نةكراوة، هةربؤية زؤر سةختة هَيندَي تايبةتمةندي وةكو 

ضةند  هةميشة  كارةكانيدا  لة  ئةطةرضي  بناسَينين،  قوبادي  ستايلي  ضةند ضوارضَيوةي  هةميشة  كارةكانيدا  لة  ئةطةرضي  بناسَينين،  قوبادي  ستايلي  ضوارضَيوةي 

كة  بوَيرة  هونةرمةندَيكي  بةطشتي  بةآلم  دادةنَيت،  خؤي  واذؤي  وةكو  كة نيشانة  بوَيرة  هونةرمةندَيكي  بةطشتي  بةآلم  دادةنَيت،  خؤي  واذؤي  وةكو  نيشانة 

ستايلَيكي  بة  ثابةندبوون  لةسةر  ثَيداطرييةكي  هيض  و  ناناسَيت  سنوورَيك  ستايلَيكي هيض  بة  ثابةندبوون  لةسةر  ثَيداطرييةكي  هيض  و  ناناسَيت  سنوورَيك  هيض 

سارد  رياليزمي  لة  داوة،  نيشان  ئةوةي  ثَيشووشدا  كارةكاني  لة  و  نيية  سارد تايبةت  رياليزمي  لة  داوة،  نيشان  ئةوةي  ثَيشووشدا  كارةكاني  لة  و  نيية  تايبةت 

بةرةو  ئةسثةكان“  مةستي  بؤ  ”ساتَيك  دؤكيؤمَينتاري  شَيوازي  و  هةست  بَي  بةرةو و  ئةسثةكان“  مةستي  بؤ  ”ساتَيك  دؤكيؤمَينتاري  شَيوازي  و  هةست  بَي  و 

هةتا  دةفِرن“  ”كيسةَلةكانيش  لة  ئينساني  ثَيوةندي  و  هةست  لة  ثِر  هةتا ضيرؤكَيكي  دةفِرن“  ”كيسةَلةكانيش  لة  ئينساني  ثَيوةندي  و  هةست  لة  ثِر  ضيرؤكَيكي 

لةناكاو  ثاشان  و  ”نيوةمانط“  ئوستوورةيي  فةزاي  و  خةياآلوي  لةناكاو سوورياليزمي  ثاشان  و  ”نيوةمانط“  ئوستوورةيي  فةزاي  و  خةياآلوي  سوورياليزمي 

دابِران لة كوردستان و رةمز و رازة شاراوةكاني و ضوونة ذَير ثَيستي شارَيكي دابِران لة كوردستان و رةمز و رازة شاراوةكاني و ضوونة ذَير ثَيستي شارَيكي 

طةورةي وةك تاران و طةِران بةدواي ”ثشيلة ئَيرانييةكان“ و لة ئاكامدا ”وةرزي طةورةي وةك تاران و طةِران بةدواي ”ثشيلة ئَيرانييةكان“ و لة ئاكامدا ”وةرزي 

كةرطةدةن“. كةرطةدةن“. 

بؤ  هةوَلداني  و  قوبادي  بةرةوثَيشضووني  بةرضاوة،  رةوتةدا  لةم  كة  بؤ ئةوةي  هةوَلداني  و  قوبادي  بةرةوثَيشضووني  بةرضاوة،  رةوتةدا  لةم  كة  ئةوةي 

ثِر  منداَلَيكي  لة  زياتر  قوبادي  طشتطيرترة،  و  بةرينتر  روانطةيةكي  بة  ثِر طةييشتن  منداَلَيكي  لة  زياتر  قوبادي  طشتطيرترة،  و  بةرينتر  روانطةيةكي  بة  طةييشتن 

و  ماقوَل  ثياوَيكي  وةك  و  دابنيشَيت  شوَينَيكدا  لة  ناتوانَيت  كة  دةضَيت  وزة  و لة  ماقوَل  ثياوَيكي  وةك  و  دابنيشَيت  شوَينَيكدا  لة  ناتوانَيت  كة  دةضَيت  وزة  لة 

هونةرمةندَيكي بةناوبانط ئاطاي لة ناوبانطي خؤي بَيت و هةوَل بدات كة خؤي هونةرمةندَيكي بةناوبانط ئاطاي لة ناوبانطي خؤي بَيت و هةوَل بدات كة خؤي 
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ستايلَيك  خاوةني  بة  ببَيت  لةئاكامدا  و  بكات  ثَيناسة  تايبةتدا  ضوارضَيوةيةكي  ستايلَيك لة  خاوةني  بة  ببَيت  لةئاكامدا  و  بكات  ثَيناسة  تايبةتدا  ضوارضَيوةيةكي  لة 

طةنجيش  دةرهَينةراني  و  دياربَيت  ثَيوة  شوَينَيكدا  هةموو  لة  قوبادي  مؤركي  طةنجيش كة  دةرهَينةراني  و  دياربَيت  ثَيوة  شوَينَيكدا  هةموو  لة  قوبادي  مؤركي  كة 

بةرينترة،  ئاسؤي  تازةو  ئةزمووني  شوَينكةوتةي  زياتر  ئةو  بكةون.  دواي  بةرينترة، بة  ئاسؤي  تازةو  ئةزمووني  شوَينكةوتةي  زياتر  ئةو  بكةون.  دواي  بة 

كارةش  شَيوة  ئةو  بةرهةمي  خولقاندن.  و  ناساندن  ناسين،  كارةش تاقيكردنةوة،  شَيوة  ئةو  بةرهةمي  خولقاندن.  و  ناساندن  ناسين،  تاقيكردنةوة، 

و  دةرهَينةر  وةكو  قوبادي  طةشةكردني  رةوتي  لةودا  كة  باشة  و كارنامةيةكي  دةرهَينةر  وةكو  قوبادي  طةشةكردني  رةوتي  لةودا  كة  باشة  كارنامةيةكي 

دةَلَيي  كارةكاندا  يةكةم  لة  دَلخؤشكةرة.  و  بةرضاو  ناسراو،  دةَلَيي هونةرمةندَيكي  كارةكاندا  يةكةم  لة  دَلخؤشكةرة.  و  بةرضاو  ناسراو،  هونةرمةندَيكي 

سينةما تةنيا كةرةستةيةكة بؤ قوبادي بؤ باسكردن لة كَيشة و نةهامةتيي ذياني سينةما تةنيا كةرةستةيةكة بؤ قوبادي بؤ باسكردن لة كَيشة و نةهامةتيي ذياني 

كورد، هةم لة ”ساتَيك بؤ مةستي ئةسثةكان“ و هةم لة ”طؤرانييةكاني وآلتةكةم“دا كورد، هةم لة ”ساتَيك بؤ مةستي ئةسثةكان“ و هةم لة ”طؤرانييةكاني وآلتةكةم“دا 

دةرةوة  لة  لةطةَل  هاوكاتة  كة  دةبينين،  نةهامةتييةكان  راثؤرتكردني  لة  دةرةوة جؤرَيك  لة  لةطةَل  هاوكاتة  كة  دةبينين،  نةهامةتييةكان  راثؤرتكردني  لة  جؤرَيك 

روانين بؤ كارةكتةرةكان و ثَيوةندي نةطرتن بةوانةوة (كاريطةري سينةماي كيا روانين بؤ كارةكتةرةكان و ثَيوةندي نةطرتن بةوانةوة (كاريطةري سينةماي كيا 

روستةمي لةم كارانةدا بة رووني ديارة)، لة ”كيسةَلةكان“دا ئةو شَيوةية دةطؤِرَيت روستةمي لةم كارانةدا بة رووني ديارة)، لة ”كيسةَلةكان“دا ئةو شَيوةية دةطؤِرَيت 

و دةَلَيي ثةلةي فيلمساز و تينوويي ئةو بؤ باسكردن لة نةطبةتييةكاني كوردستان و دةَلَيي ثةلةي فيلمساز و تينوويي ئةو بؤ باسكردن لة نةطبةتييةكاني كوردستان 

دامركاوة و دةرفةتي خوَلقاندني ضيرؤكَيكي تةواو و خولقاندن و ثةروةردةكردني دامركاوة و دةرفةتي خوَلقاندني ضيرؤكَيكي تةواو و خولقاندن و ثةروةردةكردني 

كةسايةتييةكاني ضيرؤكةكةي بةخؤي داوة و هةر لة ضوارضَيوةي ثَيشوودا، واتة كةسايةتييةكاني ضيرؤكةكةي بةخؤي داوة و هةر لة ضوارضَيوةي ثَيشوودا، واتة 

دةتوانين  خولقاندووة،  مةزني  هونةريي  كارَيكي  كوردستان  خةَلكي  دةتوانين ئازارةكاني  خولقاندووة،  مةزني  هونةريي  كارَيكي  كوردستان  خةَلكي  ئازارةكاني 

بَلَيين كيسةَلةكان سةكؤيةكي فِرين بوو بؤ خودي قوبادي، لة نيوة مانط-دا ئةوة بَلَيين كيسةَلةكان سةكؤيةكي فِرين بوو بؤ خودي قوبادي، لة نيوة مانط-دا ئةوة 

بةشَيوةيةكي كامَلتر خؤي نواند و وةك فيلمساز ضووة ناو قووآليي فةرهةنط و بةشَيوةيةكي كامَلتر خؤي نواند و وةك فيلمساز ضووة ناو قووآليي فةرهةنط و 

راز و رةمزةكاني كوردستان و لة نةهامةتييةكاني ذيان و بةسةرهاتي منداآلني راز و رةمزةكاني كوردستان و لة نةهامةتييةكاني ذيان و بةسةرهاتي منداآلني 

شوَيني  تةنيا  كوردستان  لةودا  كة  بةرينتر  ئاستَيكي  طةييشتة  تةنيا  و  شوَيني هةذار  تةنيا  كوردستان  لةودا  كة  بةرينتر  ئاستَيكي  طةييشتة  تةنيا  و  هةذار 

هونةريي  بةرهةمَيكي  خولقاندني  بؤ  شوَينَيكة  بةَلكو  نيية،  ذيان  هونةريي كارةساتةكاني  بةرهةمَيكي  خولقاندني  بؤ  شوَينَيكة  بةَلكو  نيية،  ذيان  كارةساتةكاني 

ماترياَلي  دةبَيتة  كة  وآلتةية  ئةو  فةرهةنطييةكاني  ثوتانسييةلة  لَيرةدا  و  ماترياَلي بةهَيز  دةبَيتة  كة  وآلتةية  ئةو  فةرهةنطييةكاني  ثوتانسييةلة  لَيرةدا  و  بةهَيز 

تةواوي  بة  رةمزاويي  فيلمَيكي  كة  دةخولقَيت  لَي  مانطي  نيوة  و  قوبادي  تةواوي دةستي  بة  رةمزاويي  فيلمَيكي  كة  دةخولقَيت  لَي  مانطي  نيوة  و  قوبادي  دةستي 

سةركةوتووة، كة ثِر لة هَيما و نيشانةي فةرهةنط و ئوستوورةي كوردستان و سةركةوتووة، كة ثِر لة هَيما و نيشانةي فةرهةنط و ئوستوورةي كوردستان و 

(بةِراي نووسةري ئةم وتارة، فيلمي نيوةمانط فيلمَيكي درةوشاوة و بةرجستةية (بةِراي نووسةري ئةم وتارة، فيلمي نيوةمانط فيلمَيكي درةوشاوة و بةرجستةية 

كة لة داهاتوودا دةتوانَيت ببَيتة كؤَلةكةيةكي باش بؤ سينةماي كوردي).كة لة داهاتوودا دةتوانَيت ببَيتة كؤَلةكةيةكي باش بؤ سينةماي كوردي).

خؤي  لةسةر  مؤركة  ئةو  قوبادي  ئَيرانييةكاندا“  ”ثشيلة  دةرهَيناني  خؤي لةطةَل  لةسةر  مؤركة  ئةو  قوبادي  ئَيرانييةكاندا“  ”ثشيلة  دةرهَيناني  لةطةَل 

لة  تازة،  بياظَيكي  ناو  دةضَيتة  و  بَيت  كوردستان  تايبةتي  فيلمسازي  كة  لة الدةبات  تازة،  بياظَيكي  ناو  دةضَيتة  و  بَيت  كوردستان  تايبةتي  فيلمسازي  كة  الدةبات 

شوَينَيكدا  لة  فيلمةكة  سةرةكي  كارةكتةري  ئةطةرضي  كةرطةدةن“يشدا  شوَينَيكدا ”وةرزي  لة  فيلمةكة  سةرةكي  كارةكتةري  ئةطةرضي  كةرطةدةن“يشدا  ”وةرزي 

دةردةكةوَيت كة كوردة و خةَلكي بانةية، بةآلم نة طشتييةتي فيلمةكة و نة هيض دةردةكةوَيت كة كوردة و خةَلكي بانةية، بةآلم نة طشتييةتي فيلمةكة و نة هيض 

كردةوةيةكي كارةكتةري سةرةكي، هيض ثَيوةندييةكيان بة كورد و كوردستانةوة كردةوةيةكي كارةكتةري سةرةكي، هيض ثَيوةندييةكيان بة كورد و كوردستانةوة 

نيية، لة شوَيني خؤيدا باسي لةسةر دةكةم.نيية، لة شوَيني خؤيدا باسي لةسةر دةكةم.
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رةوتي طةشةكردني سينةماي قوبادي بة هةموو خاَلة بةهَيز و الوازةكانييةوة، رةوتي طةشةكردني سينةماي قوبادي بة هةموو خاَلة بةهَيز و الوازةكانييةوة، 

نةك بةرهةمي هةوَلداني ئةو بؤ خولقاندني كارَيكي كةم هةَلةتر و باشتر، بةَلكو نةك بةرهةمي هةوَلداني ئةو بؤ خولقاندني كارَيكي كةم هةَلةتر و باشتر، بةَلكو 

بةرهةمي مةيلي ئةزموونكردني شتي تازةترة. بةرهةمي مةيلي ئةزموونكردني شتي تازةترة. 

قوبادي دواي دروستكردني هةر فيلمَيك فايلةكةي دةبةستَيت و دةستبةجَي قوبادي دواي دروستكردني هةر فيلمَيك فايلةكةي دةبةستَيت و دةستبةجَي 

دواي كاري تازةتر دةكةوَيت، هةر بؤية خؤي سةرقاَلي هةَلةكاني كاري ثَيشوو دواي كاري تازةتر دةكةوَيت، هةر بؤية خؤي سةرقاَلي هةَلةكاني كاري ثَيشوو 

ناكات و طرنطي بةوة نادات كة هةَلةيةك دووثات نةبَيتةوة، ضونكة دةتوانين بَلَيين ناكات و طرنطي بةوة نادات كة هةَلةيةك دووثات نةبَيتةوة، ضونكة دةتوانين بَلَيين 

ئةو هيض شتَيك دووثات ناكاتةوة، نة هةَلة و نة خاَلي بةهَيز، تةنيا فَير دةبَيت و ئةو هيض شتَيك دووثات ناكاتةوة، نة هةَلة و نة خاَلي بةهَيز، تةنيا فَير دةبَيت و 

لة مةوداي نَيوان دوو بةرهةمدا ئةوانةي تازة فَير بووة بؤ كاري داهاتوو ئامادة لة مةوداي نَيوان دوو بةرهةمدا ئةوانةي تازة فَير بووة بؤ كاري داهاتوو ئامادة 

قوبادي  فيلمَيكي  هةر  بةهَيزي  خاَلي  هةروةها  و  الواز  خاَلي  بؤية  هةر  قوبادي دةكات.  فيلمَيكي  هةر  بةهَيزي  خاَلي  هةروةها  و  الواز  خاَلي  بؤية  هةر  دةكات. 

تةنيا لةو فيلمةدا دةكرَيت باسي لةسةر بكرَيت و هةرطيز وةكو شتَيكي طشتطير تةنيا لةو فيلمةدا دةكرَيت باسي لةسةر بكرَيت و هةرطيز وةكو شتَيكي طشتطير 

ناتوانين حوكمي لةسةر بدةين. لةم نَيوانةدا تةنيا شتَيك كة بةبَي ئاطاي دةرهَينةر ناتوانين حوكمي لةسةر بدةين. لةم نَيوانةدا تةنيا شتَيك كة بةبَي ئاطاي دةرهَينةر 

دووثات دةبَيتةوة، ئةو شتانةية كة لة نةستي هونةرمةندا ريشةيان داكوتاوة و دووثات دةبَيتةوة، ئةو شتانةية كة لة نةستي هونةرمةندا ريشةيان داكوتاوة و 

ئةو ض بيةوَيت و ض نا، هةميشة بةشَيوةيةك لة شَيوةكان سةرلةنوَي دةخولقَينةوة ئةو ض بيةوَيت و ض نا، هةميشة بةشَيوةيةك لة شَيوةكان سةرلةنوَي دةخولقَينةوة 

جيهانبيني  و  هةست  ناوةندي  درَيذماوةدا  لة  كة  هاوبةش  خاَلَيكي  بة  دةبن  جيهانبيني و  و  هةست  ناوةندي  درَيذماوةدا  لة  كة  هاوبةش  خاَلَيكي  بة  دةبن  و 

هونةرمةند دةردةخةن.هونةرمةند دةردةخةن.

تةمةني  و  جةوانة  هونةرمةندَيكي  هَيشتا  ئةطةرضي  قوبادييةوة  تةمةني لةبارةي  و  جةوانة  هونةرمةندَيكي  هَيشتا  ئةطةرضي  قوبادييةوة  لةبارةي 

تا  كة  شتةي  ئةو  وةبةرضاوطرتني  بة  بةآلم  تَينةثةِراندووة،  زؤري  تا هونةري  كة  شتةي  ئةو  وةبةرضاوطرتني  بة  بةآلم  تَينةثةِراندووة،  زؤري  هونةري 

ئَيستا هةيةتي و بينيومانة، بة خاَلَيكي هاوبةش دةطةين، كة راست بة ثَيضةوانةي ئَيستا هةيةتي و بينيومانة، بة خاَلَيكي هاوبةش دةطةين، كة راست بة ثَيضةوانةي 

وتووَيذةكاني قوبادي و هةروةها بة ثَيضةوانةي شَيوةي فيلمسازي ثِر وزة و ثِر وتووَيذةكاني قوبادي و هةروةها بة ثَيضةوانةي شَيوةي فيلمسازي ثِر وزة و ثِر 

ذياني ئةو، باس لة زاَلبووني بيري مةرط دةكات و ئةو ثارادؤكسة لة دوايةمين ذياني ئةو، باس لة زاَلبووني بيري مةرط دةكات و ئةو ثارادؤكسة لة دوايةمين 

كاردا زؤر زةق و بةرضاوة، قوبادي لة وتووَيذَيكدا لةطةَل ”بي بي سي“ لةبارةي كاردا زؤر زةق و بةرضاوة، قوبادي لة وتووَيذَيكدا لةطةَل ”بي بي سي“ لةبارةي 

”وةرزي كةرطةدةن“، دةَلَيت: ”ويستم بَلَيم هةميشة رَيطايةك هةية“، يان لة شوَينَيكي ”وةرزي كةرطةدةن“، دةَلَيت: ”ويستم بَلَيم هةميشة رَيطايةك هةية“، يان لة شوَينَيكي 

لةطةَل  وتووَيذ  لة  لةطةَل ديكةدا  وتووَيذ  لة  ديكةدا 

ميديايةكي توركدا دةَلَيت: ميديايةكي توركدا دةَلَيت: 

خاَلَيكي  باسي  فيلمة  خاَلَيكي ”ئةم  باسي  فيلمة  ”ئةم 

سثي دةكات لةنَيوان كؤي سثي دةكات لةنَيوان كؤي 

بةآلم  بةآلم رةشاييةكاندا“،  رةشاييةكاندا“، 

دةبينين  فيلمةكة  دةبينين كاتَي  فيلمةكة  كاتَي 

بةثَيضةوانةي  بةثَيضةوانةي راست  راست 

لةطةَل  دةرهَينةر  لةطةَل قسةي  دةرهَينةر  قسةي 

دةسةآلتي رةهاي مةرطدا دةسةآلتي رةهاي مةرطدا 
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بةرةوِروو دةبين. كة لة كاتي خؤيدا بة ورديي دةثةرذَيمة سةر ئةو بابةتة. بةرةوِروو دةبين. كة لة كاتي خؤيدا بة ورديي دةثةرذَيمة سةر ئةو بابةتة. 

لة كارةكاني ديكةشدا بة هةمان شَيوة، كؤتايي هةميشة مةرطة و دوا رَيطاي لة كارةكاني ديكةشدا بة هةمان شَيوة، كؤتايي هةميشة مةرطة و دوا رَيطاي 

و  دةكوذَيت  منداَلةكةي  و  خؤي  كضةكة  كيسةَلةكاندا  لة  مةرطة،  هةر  و رزطاريش  دةكوذَيت  منداَلةكةي  و  خؤي  كضةكة  كيسةَلةكاندا  لة  مةرطة،  هةر  رزطاريش 

رزطاري دةبَيت، لة ثشيلة ئَيرانييةكاندا هةردوو كارةكتةري سةرةكي دةمرن و رزطاري دةبَيت، لة ثشيلة ئَيرانييةكاندا هةردوو كارةكتةري سةرةكي دةمرن و 

ديسان كضةكة خؤي دةكوذَيت، لة نيوةمانطدا ئاواتي مامؤ تةنيا ثاش مةرطييةتي، ديسان كضةكة خؤي دةكوذَيت، لة نيوةمانطدا ئاواتي مامؤ تةنيا ثاش مةرطييةتي، 

كة دَيتة دي و لة دنياي مردندا ضةثَلةي بؤ لَيدةدةن. لة ”وةرزي كةرطةدةن“يشدا كة دَيتة دي و لة دنياي مردندا ضةثَلةي بؤ لَيدةدةن. لة ”وةرزي كةرطةدةن“يشدا 

لة سةرةتا تا كؤتايي مةرطة كة دةدوَيت و حاكمة و كؤتاييش هةر لةوداية.لة سةرةتا تا كؤتايي مةرطة كة دةدوَيت و حاكمة و كؤتاييش هةر لةوداية.

بؤية دةتوانين بَلَيين بةهمةني قوبادي سةرةِراي وزة و ذيان و هيوايةكي زؤر بؤية دةتوانين بَلَيين بةهمةني قوبادي سةرةِراي وزة و ذيان و هيوايةكي زؤر 

كة لة خؤي و شَيوةي كاركردنيدا هةية، نَيوانخؤشييةكي سةيريشي لةطةَل مةرطدا كة لة خؤي و شَيوةي كاركردنيدا هةية، نَيوانخؤشييةكي سةيريشي لةطةَل مةرطدا 

بَيت،  كورديدا  سةيري  فةرهةنطي  كاريطةريي  لةذَير  ئةوةش  رةنطة  كة  بَيت، هةية،  كورديدا  سةيري  فةرهةنطي  كاريطةريي  لةذَير  ئةوةش  رةنطة  كة  هةية، 

بةربةرةكاني  دةيةوَيت  دةَلَيي  كة  مةرط  و  كارةسات  لة  ثِر  شادي  بةربةرةكاني فةرهةنطَيكي  دةيةوَيت  دةَلَيي  كة  مةرط  و  كارةسات  لة  ثِر  شادي  فةرهةنطَيكي 

لةطةَل مةرطدا بكات!لةطةَل مةرطدا بكات!

وةرزي كةرطةدةنوةرزي كةرطةدةن

عاشقانةية،  بةسةرهاتَيكي  كورتي  بة  كةرطةدةن“  ”وةرزي  ضيرؤكي  عاشقانةية، كاكَلةي  بةسةرهاتَيكي  كورتي  بة  كةرطةدةن“  ”وةرزي  ضيرؤكي  كاكَلةي 

لة  خؤشةويست  دوو  سَييةم  نةفةري  لةودا  كة  ئاشنا  سؤزداري  لة سَيطؤشةيةكي  خؤشةويست  دوو  سَييةم  نةفةري  لةودا  كة  ئاشنا  سؤزداري  سَيطؤشةيةكي 

يةكتر جيا دةكاتةوة و ذيانيان تووشي ئازار و ئةشكةنجة و كارةسات دةكات.يةكتر جيا دةكاتةوة و ذيانيان تووشي ئازار و ئةشكةنجة و كارةسات دةكات.

كة  فيلمة  ئةم  بةهَيزةكاني  خاَلة  باسي  سةر  ضوونة  لة  ثَيش  خؤشة  كة ثَيم  فيلمة  ئةم  بةهَيزةكاني  خاَلة  باسي  سةر  ضوونة  لة  ثَيش  خؤشة  ثَيم 

دةرخةري رةوتي طةشةكردني سينةماي قوباديية، سةرةتا بثةرذَيمة سةر خاَلة دةرخةري رةوتي طةشةكردني سينةماي قوباديية، سةرةتا بثةرذَيمة سةر خاَلة 

الوازةكاني. الوازةكاني. 

طرنطترين خاَلي الوازي وةرزي كةرطةدةن، سةثاندني ماناي سياسي بةسةر طرنطترين خاَلي الوازي وةرزي كةرطةدةن، سةثاندني ماناي سياسي بةسةر 

فيلمةكةداية كة لة ثَيشكةشكردنةكةوة كة بؤ دوو كوذراوي سياسي كوردي ئَيران، فيلمةكةداية كة لة ثَيشكةشكردنةكةوة كة بؤ دوو كوذراوي سياسي كوردي ئَيران، 

واتة فةرزادي كةمانطةر و سانعي ذاَلةية، دةست ثَيدةكات و لة رةوتي فيلمةكةدا واتة فةرزادي كةمانطةر و سانعي ذاَلةية، دةست ثَيدةكات و لة رةوتي فيلمةكةدا 

درَيذة دةدرَيت، فيلمساز تةنانةت باس لة سةرضاوةي ضيرؤكةكة دةكات كة ئةم درَيذة دةدرَيت، فيلمساز تةنانةت باس لة سةرضاوةي ضيرؤكةكة دةكات كة ئةم 

فيلمة لةسةر ذياني شاعيرَيكي كورد بة ناوي سادقي كةمانطةر كة فيلمة لةسةر ذياني شاعيرَيكي كورد بة ناوي سادقي كةمانطةر كة ٢٧٢٧ ساَل لة  ساَل لة 

زينداندا بووة و بة بنةماَلةكةي طوتوويانة كة مردووة، دروستكراوة. ديارة ئةو زينداندا بووة و بة بنةماَلةكةي طوتوويانة كة مردووة، دروستكراوة. ديارة ئةو 

رَيفرَينسة هيض ثَيويست نةبوو، ضونكة ئةوة شتَيكي ئاشناية و بةسةرهاتي زؤر رَيفرَينسة هيض ثَيويست نةبوو، ضونكة ئةوة شتَيكي ئاشناية و بةسةرهاتي زؤر 

زينداني سياسي ئَيران بووة، فيلمساز تةنيا دةيتواني ئاماذة بةوة بكات كة ئةم زينداني سياسي ئَيران بووة، فيلمساز تةنيا دةيتواني ئاماذة بةوة بكات كة ئةم 

ضَيرؤكة لةسةر ئةساسي واقيعييةت دروستكراوة، بةبَي ئةوةي ئاماذة بة ناوي ضَيرؤكة لةسةر ئةساسي واقيعييةت دروستكراوة، بةبَي ئةوةي ئاماذة بة ناوي 

شاعيرَيكي نةناسراو بكات، كة بؤ بينةري نائاشنا و بَيطانة طوماني ئةوة درووست شاعيرَيكي نةناسراو بكات، كة بؤ بينةري نائاشنا و بَيطانة طوماني ئةوة درووست 

حاَلَيكدا  لة  كوردة.  ناوداري  شاعيرَيكي  بةسةرهاتي  دةقاودةق  ئةمة  كة  حاَلَيكدا دةكات  لة  كوردة.  ناوداري  شاعيرَيكي  بةسةرهاتي  دةقاودةق  ئةمة  كة  دةكات 
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خاَلي هاوبةشي كارةكتةري ئةم فيلمة و سادقي كةمانطةر تةنيا زينداني درَيذماوة خاَلي هاوبةشي كارةكتةري ئةم فيلمة و سادقي كةمانطةر تةنيا زينداني درَيذماوة 

و شاعيربوونة و تةنانةت ئةو شيعرانةش كة لة فيلمةكةدا دةخوَينرَيتةوة، شيعري و شاعيربوونة و تةنانةت ئةو شيعرانةش كة لة فيلمةكةدا دةخوَينرَيتةوة، شيعري 

ذنة شاعيرَيكي ئَيرانيية، نةك هي ئةو شاعيرة كة باسكراوة.ذنة شاعيرَيكي ئَيرانيية، نةك هي ئةو شاعيرة كة باسكراوة.

هةوَلي بة سياسيكردني ناوةرؤكي فيلمةكة ئةطةرضي لة ضةند شوَيندا وةك هةوَلي بة سياسيكردني ناوةرؤكي فيلمةكة ئةطةرضي لة ضةند شوَيندا وةك 

رةوتي لَيثرسينةوةي شاعير و ذنةكةي، زؤر زةق دةبَيتةوة، بةآلم بةخؤشييةوة رةوتي لَيثرسينةوةي شاعير و ذنةكةي، زؤر زةق دةبَيتةوة، بةآلم بةخؤشييةوة 

ناوةرؤكي  دةتوانَيت  دةرهَينةر  و  نادات  كارةكة  طشتييةتي  لة  جيدي  ناوةرؤكي زيانَيكي  دةتوانَيت  دةرهَينةر  و  نادات  كارةكة  طشتييةتي  لة  جيدي  زيانَيكي 

باسةكة هاوكات لةطةَل ئةو بةشة زيادةيةدا بباتة ثَيشةوة و لة زؤر شوَينيشدا باسةكة هاوكات لةطةَل ئةو بةشة زيادةيةدا بباتة ثَيشةوة و لة زؤر شوَينيشدا 

ثَيشي بخات.ثَيشي بخات.

هةر لةم ثَيوةندييةدا ئاماذة بة كوردبووني كارةكتةري يةكةم، واتة ”ساحل“، هةر لةم ثَيوةندييةدا ئاماذة بة كوردبووني كارةكتةري يةكةم، واتة ”ساحل“، 

كة تةنيا لة رةوتي لَيثرسينةوةدا دةردةكةوَيت، خاَلي الوازي دووةمي كارةكةية، كة تةنيا لة رةوتي لَيثرسينةوةدا دةردةكةوَيت، خاَلي الوازي دووةمي كارةكةية، 

هؤكاري  بؤ  ديكة  نيشانةيةكي  هيض  نة  و  فيلمةكة  ناوةرؤكي  نة  كة  هؤكاري كارةكتةرَيك  بؤ  ديكة  نيشانةيةكي  هيض  نة  و  فيلمةكة  ناوةرؤكي  نة  كة  كارةكتةرَيك 

ديالؤطي  شايةتي  بة  ”ساحل“  نابينين.  فيلمدا  رةوتي  لة  ناساندني  ديالؤطي بةكورد  شايةتي  بة  ”ساحل“  نابينين.  فيلمدا  رةوتي  لة  ناساندني  بةكورد 

شيعرَيكي  هيض  و  نةبووة  سياسي  ضاالكي  هةرطيز  لَيثرسينةوةدا،  لة  شيعرَيكي هاوسةري  هيض  و  نةبووة  سياسي  ضاالكي  هةرطيز  لَيثرسينةوةدا،  لة  هاوسةري 

فيلمدا  رةوتي  لة  كة  شتانة  ئةو  بةثَيي  رووداوانةش  ئةو  و  نةنووسيوة  فيلمدا سياسي  رةوتي  لة  كة  شتانة  ئةو  بةثَيي  رووداوانةش  ئةو  و  نةنووسيوة  سياسي 

دةردةكةوَيت، تةنيا بةرهةمي دوذمنايةتي سايقي كضةكة واتة ”ئةكبةري رةزايي“ة دةردةكةوَيت، تةنيا بةرهةمي دوذمنايةتي سايقي كضةكة واتة ”ئةكبةري رةزايي“ة 

كة لةو دةرفةتة كة بؤي خولقاوة، واتة بة دةسةآلت طةييشتني كؤماري ئيسالمي، كة لةو دةرفةتة كة بؤي خولقاوة، واتة بة دةسةآلت طةييشتني كؤماري ئيسالمي، 

كةَلك وةردةطرَيت و تؤَلةي خؤي لة ”ساحل“ و ”مينا“ دةكاتةوة. روونة كة كَيشةي كةَلك وةردةطرَيت و تؤَلةي خؤي لة ”ساحل“ و ”مينا“ دةكاتةوة. روونة كة كَيشةي 

ساحل لة بنةِرةتدا نة كوردبوونة و نة شاعيربوون، بةَلكو ثَيوةندييةكة كة لةطةَل ساحل لة بنةِرةتدا نة كوردبوونة و نة شاعيربوون، بةَلكو ثَيوةندييةكة كة لةطةَل 

مينا هةيةتي، هةر بؤية ئةو باسي كوردبوونة، باسَيكي بة تةواوي بَيهؤية و هيض مينا هةيةتي، هةر بؤية ئةو باسي كوردبوونة، باسَيكي بة تةواوي بَيهؤية و هيض 

ثَيويستييةكي ثَي نةبووة، سوننة و بانةييبووني كارةكتةري يةكةم تةنيا دةتوانَيت ثَيويستييةكي ثَي نةبووة، سوننة و بانةييبووني كارةكتةري يةكةم تةنيا دةتوانَيت 

رَيفرَينسَيك بَيت بؤ خودي قوبادي و هيضي تر، بةآلم لةم خاَلة الوازييانة بطةِرَين، رَيفرَينسَيك بَيت بؤ خودي قوبادي و هيضي تر، بةآلم لةم خاَلة الوازييانة بطةِرَين، 

دةطةينة خاَلة بةهَيزةكاني فيلمي وةرزي كةرطةدةن كة واي لَيدةكةن ببَيتة فيلمَيكي دةطةينة خاَلة بةهَيزةكاني فيلمي وةرزي كةرطةدةن كة واي لَيدةكةن ببَيتة فيلمَيكي 

سةركةوتوو.سةركةوتوو.

طرنطترين خاَلي بةهَيزي ئةم فيلمة، هةَلبذاردني تَيم، يان بةكطراوندَيكي نةطؤِرة طرنطترين خاَلي بةهَيزي ئةم فيلمة، هةَلبذاردني تَيم، يان بةكطراوندَيكي نةطؤِرة 

فيلمةكة  بة  يةكدةستبوونَيك  و  هارمؤني  فيلم،  مؤسيقاي  وةك  كة  فيلمةكة،  فيلمةكة بؤ  بة  يةكدةستبوونَيك  و  هارمؤني  فيلم،  مؤسيقاي  وةك  كة  فيلمةكة،  بؤ 

دةدات و لة هةمان كاتدا هةَلطري ضةندين ماناي جياوازة، ئةو شتةي كة قوبادي دةدات و لة هةمان كاتدا هةَلطري ضةندين ماناي جياوازة، ئةو شتةي كة قوبادي 

وةكو باكطراوندي طشتي و نةطؤِري ئةم فيلمة كةَلكي لَي وةردةطرَيت ”ئاوة“. ئاو وةكو باكطراوندي طشتي و نةطؤِري ئةم فيلمة كةَلكي لَي وةردةطرَيت ”ئاوة“. ئاو 

لةم فيلمةدا بةِراستي مؤسيقاي دةقة و رؤَلَيكي زؤر طرنط لة بيضمطرتني فيلم و لةم فيلمةدا بةِراستي مؤسيقاي دةقة و رؤَلَيكي زؤر طرنط لة بيضمطرتني فيلم و 

هَيما خولقَينييةكاني دةرهَينةردا دةطَيِرَيت و ئيلهام و ضةندمانايةكي هونةريي و هَيما خولقَينييةكاني دةرهَينةردا دةطَيِرَيت و ئيلهام و ضةندمانايةكي هونةريي و 

جوان دةخولقَينَيت.جوان دةخولقَينَيت.

فيلمةكة بة دةنطي ئاو دةستثَيدةكات و دواتر دةبينين كة ثياوَيكي ثير (واتة فيلمةكة بة دةنطي ئاو دةستثَيدةكات و دواتر دةبينين كة ثياوَيكي ثير (واتة 
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شاعير) دةشؤن، هةر لةو يةكةم طرتةيةوة تا كؤتايي، ”ئاو“ بوونَيكي ئةكتيظ و شاعير) دةشؤن، هةر لةو يةكةم طرتةيةوة تا كؤتايي، ”ئاو“ بوونَيكي ئةكتيظ و 

طرنطي لة فيلمةكةدا هةية. لة هةموو طرتةكاني ئةشكةنجةدا هةميشة دةنطي ئاو طرنطي لة فيلمةكةدا هةية. لة هةموو طرتةكاني ئةشكةنجةدا هةميشة دةنطي ئاو 

هةية، ياخود لةشي تةِري شاعير وةبةرضاو دةكةوَيت. هةية، ياخود لةشي تةِري شاعير وةبةرضاو دةكةوَيت. 

دةرهَينةر بَيطومان بة ئاطاييةوة ئةو هَيماسازييةي بةكارهَيناوة، بةآلم نازانم دةرهَينةر بَيطومان بة ئاطاييةوة ئةو هَيماسازييةي بةكارهَيناوة، بةآلم نازانم 

كة ئايا لةسةر رؤَلي حةقيقي و دووقاتي ئاويش لة باوةِري كؤني خةَلكي ناوضةكة، كة ئايا لةسةر رؤَلي حةقيقي و دووقاتي ئاويش لة باوةِري كؤني خةَلكي ناوضةكة، 

ئاطاداربووة، يان نا. ئاطاداربووة، يان نا. 

و  ذيانبةخش  نةك  باوة،  كة  شتةي  ئةو  ثَيضةوانةي  بة  فيلمةدا  لةم  و ئاو  ذيانبةخش  نةك  باوة،  كة  شتةي  ئةو  ثَيضةوانةي  بة  فيلمةدا  لةم  ئاو 

لة  كة  ئةوةية  سةرنجِراكَيش  و  نةمانة  و  مةرط  هَيماي  بةَلكو  لة خاوَينكةرةوة  كة  ئةوةية  سةرنجِراكَيش  و  نةمانة  و  مةرط  هَيماي  بةَلكو  خاوَينكةرةوة 

هَيماي  كة  كاتدا  هةمان  لة  ئاو  ناوضةدا  خةَلكي  ئوستوورةيي  و  كؤن  هَيماي باوةِري  كة  كاتدا  هةمان  لة  ئاو  ناوضةدا  خةَلكي  ئوستوورةيي  و  كؤن  باوةِري 

ذيان و ضاكسازيي و ذيانةوةية، هَيماي وَيراني و خراثي و مةرط و نةمانيشة و ذيان و ضاكسازيي و ذيانةوةية، هَيماي وَيراني و خراثي و مةرط و نةمانيشة و 

قوبادي لةم فيلمةدا لة ماناي دووةمدا بةكاري هَيناوة. ثَيموانيية ئةم بةكارهَينانة قوبادي لةم فيلمةدا لة ماناي دووةمدا بةكاري هَيناوة. ثَيموانيية ئةم بةكارهَينانة 

بة وةبةرضاوطرتني باكطراوندي ئوستوورةيي بووبَيت، ضونكة فيلمةكة بةدواي بة وةبةرضاوطرتني باكطراوندي ئوستوورةيي بووبَيت، ضونكة فيلمةكة بةدواي 

مةبةستَيكي وادا نيية، بةَلكو دةرهَينةر دةيةوَيت بَلَيت ئاو ذيانة، بةآلم لَيرةدا ذيان مةبةستَيكي وادا نيية، بةَلكو دةرهَينةر دةيةوَيت بَلَيت ئاو ذيانة، بةآلم لَيرةدا ذيان 

ثيسيية،  و  ئةشكةنجة  و  مةرط  نةطؤِري  هَيماي  فيلمةدا  لةم  ئاو  مةرطة.  ثيسيية، خودي  و  ئةشكةنجة  و  مةرط  نةطؤِري  هَيماي  فيلمةدا  لةم  ئاو  مةرطة.  خودي 

كة  ئةشكةنجةدا  لة  ئاو،  دةنطي  لة  جطة  مةرطة.  هاوتةريبـي  كة  ذيانَيك  كة هَيماي  ئةشكةنجةدا  لة  ئاو،  دةنطي  لة  جطة  مةرطة.  هاوتةريبـي  كة  ذيانَيك  هَيماي 

بةرضاو  و  زةق  بةشَيوةي  هَيماسازيية  ئةو  شوَينانةشدا  لةم  نةطؤِرة  بةرضاو تَيمَيكي  و  زةق  بةشَيوةي  هَيماسازيية  ئةو  شوَينانةشدا  لةم  نةطؤِرة  تَيمَيكي 

دةبينين:دةبينين:

دؤزينةوةي  بؤ  كة  كةسانة  ئةو  لةطةَل  ئيستانبؤَل  لة  ساحل  كاتَيك  دؤزينةوةي -  بؤ  كة  كةسانة  ئةو  لةطةَل  ئيستانبؤَل  لة  ساحل  كاتَيك   -١

زالوو  كةسَيك  كاتدا  هةمان  لة  و  دةكات  قسة  داوة،  يارمةتييان  زالوو هاوسةرةكةي  كةسَيك  كاتدا  هةمان  لة  و  دةكات  قسة  داوة،  يارمةتييان  هاوسةرةكةي 

لةناو ئاو دةردةهَينَيت و لةسةر ثشت دايدةنَيت، كة خوَيني ثيسيان بمذَيت، لَيرةدا لةناو ئاو دةردةهَينَيت و لةسةر ثشت دايدةنَيت، كة خوَيني ثيسيان بمذَيت، لَيرةدا 

بابةتي باسةكةيان دوذمنةكةي ساحلة كة وَينةكةي نيشاني دةدةن و ثَيي دةَلَين بابةتي باسةكةيان دوذمنةكةي ساحلة كة وَينةكةي نيشاني دةدةن و ثَيي دةَلَين 

كة هاوسةرةكةي دوو منداَلي هةية، ساحل ئةو كةسة ناناسَيت، بةآلم رَيفرَينسَيكة كة هاوسةرةكةي دوو منداَلي هةية، ساحل ئةو كةسة ناناسَيت، بةآلم رَيفرَينسَيكة 

بؤ ئةوةي كة لةوانةية ئةو باوكي منداَلةكان بَيت، ساحل وَينةي كابرا دةخاتة ناو بؤ ئةوةي كة لةوانةية ئةو باوكي منداَلةكان بَيت، ساحل وَينةي كابرا دةخاتة ناو 

ئاوي زالووةكان و بةو شَيوةية هةم هاوضةشنييةكي ناِراستةوخؤ لةنَيوان زالوو ئاوي زالووةكان و بةو شَيوةية هةم هاوضةشنييةكي ناِراستةوخؤ لةنَيوان زالوو 

و دوذمنةكةدا دةخولقَيت و هةم ئاو دةبَيتة شوَيني ناثاكي و ثيسي.و دوذمنةكةدا دةخولقَيت و هةم ئاو دةبَيتة شوَيني ناثاكي و ثيسي.

ذنةكة  كة  ئاودا  لةذَير  ثياوَيك  و  ذن  جووتبووني  و  موعاشيقة  ذنةكة -  كة  ئاودا  لةذَير  ثياوَيك  و  ذن  جووتبووني  و  موعاشيقة   -٢

لة  ساحل  كة  ئةوةي  ثاش  طرتةية  ئةو  ساحلة،  هاوسةري  لة وةبيرهَينةرةوةي  ساحل  كة  ئةوةي  ثاش  طرتةية  ئةو  ساحلة،  هاوسةري  وةبيرهَينةرةوةي 

نيشان  لةشفرؤشيية،  خةريكي  كة  وادةزانَيت  و  طومان  دةكةوَيتة  نيشان هاوسةرةكةي  لةشفرؤشيية،  خةريكي  كة  وادةزانَيت  و  طومان  دةكةوَيتة  هاوسةرةكةي 

شوَيني  لة  ناِرةوا،  و  ثيس  جووتبوونَيكي  بؤ  بةستَينَيكة  ئاو  لَيرةشدا  شوَيني دةدرَيت،  لة  ناِرةوا،  و  ثيس  جووتبوونَيكي  بؤ  بةستَينَيكة  ئاو  لَيرةشدا  دةدرَيت، 

ديكةشدا لة كاتي لَيثرسينةوةدا لَيكؤَلةر كة هةمان ئةكبةرة بة ساحل دةَلَيت، كة ديكةشدا لة كاتي لَيثرسينةوةدا لَيكؤَلةر كة هةمان ئةكبةرة بة ساحل دةَلَيت، كة 

ئايا لةذَير ئاويشدا لةطةَل ذنةكةي جووت بووة؟ واتة دةروونَيكي ثيس ئاماذة بة ئايا لةذَير ئاويشدا لةطةَل ذنةكةي جووت بووة؟ واتة دةروونَيكي ثيس ئاماذة بة 
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هَيمايةك دةكات كة لة فيلمةكةدا باشقةي ثيسيي و مةرطة.هَيمايةك دةكات كة لة فيلمةكةدا باشقةي ثيسيي و مةرطة.

لة  ضاو  و  دةوةستَيت  دةريا  بة  بةرانبةر  بةردةوام  ساحل  ئيستانبوَلدا  لة  لة -  ضاو  و  دةوةستَيت  دةريا  بة  بةرانبةر  بةردةوام  ساحل  ئيستانبوَلدا  لة   -٣

دةريا دةكات، يان دةتوانين بَلَيين ضاو لة مةرط دةكات، جارَيكيان ئؤتؤمبَيلةكةي دةريا دةكات، يان دةتوانين بَلَيين ضاو لة مةرط دةكات، جارَيكيان ئؤتؤمبَيلةكةي 

دةِروات  مردن  لَيواري  تا  دةروونييةوة  باري  لة  واتة  ئاوةوة،  بكةوَيتة  دةِروات خةريكة  مردن  لَيواري  تا  دةروونييةوة  باري  لة  واتة  ئاوةوة،  بكةوَيتة  خةريكة 

ئاودا  لة  سيطارةكةي  هاوسةرةكةية)،  لةشفرؤشي  خةياَلي  ثاش  هةر  ئاودا (ئةوةش  لة  سيطارةكةي  هاوسةرةكةية)،  لةشفرؤشي  خةياَلي  ثاش  هةر  (ئةوةش 

هةموو  دةرياية،  لة  نزيك  زؤر  شوَينَيكي  لة  هاوسةرةكةي  ماَلي  هةموو دةكوذَينَيتةوة،  دةرياية،  لة  نزيك  زؤر  شوَينَيكي  لة  هاوسةرةكةي  ماَلي  دةكوذَينَيتةوة، 

رووداوةكان لة نزيكي ئاودا روودةدةن، لة زؤربةي ديمةنةكاندا باران دةبارَيت، رووداوةكان لة نزيكي ئاودا روودةدةن، لة زؤربةي ديمةنةكاندا باران دةبارَيت، 

يان زةوي تةِرة، لة ئاكاميشدا مردن هةر لة ئاوداية و ساحل خؤي و دوذمنةكةي يان زةوي تةِرة، لة ئاكاميشدا مردن هةر لة ئاوداية و ساحل خؤي و دوذمنةكةي 

دةباتة ذَير ئاو، ئةو ئاوةي كة هةموو ذياني ئةوي طرتبوو، الشةي كةرطةدةنَيك دةباتة ذَير ئاو، ئةو ئاوةي كة هةموو ذياني ئةوي طرتبوو، الشةي كةرطةدةنَيك 

كة خودي شاعيرة لةناو ئاودا دةكةوَيتة بةرضاوي و مةرط لة ئاكامدا وةكو دوا كة خودي شاعيرة لةناو ئاودا دةكةوَيتة بةرضاوي و مةرط لة ئاكامدا وةكو دوا 

رَيطا خؤي نيشان دةدات. دوايةمين طرتة كة ثاش مةرطي شاعير نيشان دةدات، رَيطا خؤي نيشان دةدات. دوايةمين طرتة كة ثاش مةرطي شاعير نيشان دةدات، 

بة ثَيضةوانةي هةموو فيلمةكة كؤتايي بة بووني ئاو هاتووة و شاعير لة بيابانَيكي بة ثَيضةوانةي هةموو فيلمةكة كؤتايي بة بووني ئاو هاتووة و شاعير لة بيابانَيكي 

رزطاري  خؤي  مةرطي  لة  ثِر  ذياني  لة  و  دةكةوَيت  وةِرَي  نةديودا  ئاو  و  رزطاري بةرين  خؤي  مةرطي  لة  ثِر  ذياني  لة  و  دةكةوَيت  وةِرَي  نةديودا  ئاو  و  بةرين 

دةبَيت. نيشانداني ذياني ثاش مةرط بووة بة كَلَيشةيةكي بَي تام لة سينةمادا، لةم دةبَيت. نيشانداني ذياني ثاش مةرط بووة بة كَلَيشةيةكي بَي تام لة سينةمادا، لةم 

فيلمةدا تةنيا شتَيك كة ئةو طرتة كؤتايية ثاساو دةداتةوة و تةنانةت دةيكات بة فيلمةدا تةنيا شتَيك كة ئةو طرتة كؤتايية ثاساو دةداتةوة و تةنانةت دةيكات بة 

بةشَيكي ثَيويست، هةمان تةواوكردني هَيما خولقَينييةكة و رَينوَينيكردني بينةرة بةشَيكي ثَيويست، هةمان تةواوكردني هَيما خولقَينييةكة و رَينوَينيكردني بينةرة 

بؤ تَيطةييشتن لة رؤَلي ئاو لةم فيلمةدا.بؤ تَيطةييشتن لة رؤَلي ئاو لةم فيلمةدا.

٤- هةَلبذاردني ناوي ساحل بؤ كارةكتةري يةكةم، خؤي لةخؤيدا جَيطاي ثرسيارة - هةَلبذاردني ناوي ساحل بؤ كارةكتةري يةكةم، خؤي لةخؤيدا جَيطاي ثرسيارة 

و تةنيا لة ثَيوةندي لةطةَل هَيماي ئاوداية كة مانا دةكرَيتةوة، ساحل نة ناوَيكي كورديية و تةنيا لة ثَيوةندي لةطةَل هَيماي ئاوداية كة مانا دةكرَيتةوة، ساحل نة ناوَيكي كورديية 

هةمان  بؤ  رَيفرَينسَيكة  و  ئةنقةستة  بة  هةَلبذاردنة  ئةو  بؤية  هةر  ثياوانةية،  نة  هةمان و  بؤ  رَيفرَينسَيكة  و  ئةنقةستة  بة  هةَلبذاردنة  ئةو  بؤية  هةر  ثياوانةية،  نة  و 

هَيماسازي. ساحل كة ناوَيكي كضانةي فارسيية، واتة كةناري دةريا، نزيكترين شوَين هَيماسازي. ساحل كة ناوَيكي كضانةي فارسيية، واتة كةناري دةريا، نزيكترين شوَين 

لة دةريا، شوَينَيك كة شةثؤلي ئاو بةردةوام دايدةثؤشَيت، كاتَيك كة ئاو دةبَيتة هَيماي لة دةريا، شوَينَيك كة شةثؤلي ئاو بةردةوام دايدةثؤشَيت، كاتَيك كة ئاو دةبَيتة هَيماي 

مةرط، ساحل، واتة نزيكترين شوَين لة مةرط، واتة شاهيدي هةميشةيي مةرط، ئةو مةرط، ساحل، واتة نزيكترين شوَين لة مةرط، واتة شاهيدي هةميشةيي مةرط، ئةو 

كةسةي شةثؤلي مةرط هةميشة لةسةر سةريداية و بووني طرَيدراوي مةرطة.كةسةي شةثؤلي مةرط هةميشة لةسةر سةريداية و بووني طرَيدراوي مةرطة.

هةرة  خاَلة  لة  يةكَيك  رةهةنديية  ضةند  و  جوان  هَيماسازيية  ئةم  هةرة بَيطومان  خاَلة  لة  يةكَيك  رةهةنديية  ضةند  و  جوان  هَيماسازيية  ئةم  بَيطومان 

بينةردا،  ضاوي  ناو  بداتة  و  زةقبَيتةوة  زؤر  ئةوةي  بَي  كة  فيلمةية،  ئةم  بينةردا، بةهَيزةكاني  ضاوي  ناو  بداتة  و  زةقبَيتةوة  زؤر  ئةوةي  بَي  كة  فيلمةية،  ئةم  بةهَيزةكاني 

زؤر بة جواني هةيمةنة و بووني هةميشةيي مةرط لة ذياني شاعيردا وَينا دةكات، زؤر بة جواني هةيمةنة و بووني هةميشةيي مةرط لة ذياني شاعيردا وَينا دةكات، 

تةنانةت كاتَيكيش كة وردة هيوايةك لة زينداندا بؤ شاعير دروست دةبَيت، باران لة تةنانةت كاتَيكيش كة وردة هيوايةك لة زينداندا بؤ شاعير دروست دةبَيت، باران لة 

لة  كة  باران  واتة  دةبارَيت،  كيسةَل  ئاو  لةجياتي  و  دةطؤِرَيت  سينةماييدا  لة سيحرَيكي  كة  باران  واتة  دةبارَيت،  كيسةَل  ئاو  لةجياتي  و  دةطؤِرَيت  سينةماييدا  سيحرَيكي 

حاَلي ئاساييدا وةكو هَيماي ئومَيد و هيوا دةناسرَيت، لَيرةدا كاتَي دةتوانَيت هيوابزوَين حاَلي ئاساييدا وةكو هَيماي ئومَيد و هيوا دةناسرَيت، لَيرةدا كاتَي دةتوانَيت هيوابزوَين 

بَيت، كة شتَيكي ديكة ببارَينَيت، ضونكة ئاو بؤخؤي لةم بةرهةمةدا هَيمايةكي نَيطةتيظة. بَيت، كة شتَيكي ديكة ببارَينَيت، ضونكة ئاو بؤخؤي لةم بةرهةمةدا هَيمايةكي نَيطةتيظة. 
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شاعير دةستي درَيذ دةكاتةوة و كيسةَلَيك دةطرَيت، سةروبني دةكات و هةناسةي شاعير دةستي درَيذ دةكاتةوة و كيسةَلَيك دةطرَيت، سةروبني دةكات و هةناسةي 

كايةيةك  بةردةدات،  هةناسةي  ئةويش  و  هةَلدةطةِرَيتةوة  كيسةَل  رادةطرَيت،  كايةيةك خؤي  بةردةدات،  هةناسةي  ئةويش  و  هةَلدةطةِرَيتةوة  كيسةَل  رادةطرَيت،  خؤي 

بؤ ئةوةي بزانَيت دةمَينَيت و رزطاري دةبَيت يان لة زينداندا دةمرَيت. كيسةَل دةَلَيت بؤ ئةوةي بزانَيت دةمَينَيت و رزطاري دةبَيت يان لة زينداندا دةمرَيت. كيسةَل دةَلَيت 

كة  فيلمةداية  لةم  هيوا  بَيهَيزيي  رةنطدانةوةي  تةنيا  ئةوة  نامرَيت.  لةوَي  و  كة دةمَينَيت  فيلمةداية  لةم  هيوا  بَيهَيزيي  رةنطدانةوةي  تةنيا  ئةوة  نامرَيت.  لةوَي  و  دةمَينَيت 

كيسةَل دةبَيتة هَيماي. كيسةَل دةبَيتة هَيماي. 

لة اليةكي ديكةوة دةتوانين بَلَيين ئةطةري وةديهاتني ئاواتةكاني شاعير و طةيشتني لة اليةكي ديكةوة دةتوانين بَلَيين ئةطةري وةديهاتني ئاواتةكاني شاعير و طةيشتني 

بة هيواكاني تا رادةي ئةطةري باريني كيسةَل لة ئاسمانةوة دوور و نامومكينة، ئةو بة هيواكاني تا رادةي ئةطةري باريني كيسةَل لة ئاسمانةوة دوور و نامومكينة، ئةو 

تةنيا لة دنيايةكي فانتازي و سورياليستيدا دةتوانَيت لة هةيمةنة و زاَلبووني مةرط تةنيا لة دنيايةكي فانتازي و سورياليستيدا دةتوانَيت لة هةيمةنة و زاَلبووني مةرط 

بةرامبةر  لة  هةميشة  و  ساحلة  ناوي  واقيعدا  دنياي  لة  بَيت،  رزطاري  باران)  و  بةرامبةر (ئاو  لة  هةميشة  و  ساحلة  ناوي  واقيعدا  دنياي  لة  بَيت،  رزطاري  باران)  و  (ئاو 

دةريايةكي بةرينداية، كة بة بةرينايي مةرطة و هةموو ذياني ئةوي تَيكةَلي شةثؤلي دةريايةكي بةرينداية، كة بة بةرينايي مةرطة و هةموو ذياني ئةوي تَيكةَلي شةثؤلي 

ئةشكةنجة و ئازار كردووة.ئةشكةنجة و ئازار كردووة.

جطة لة هَيماسازيي و كايةي هونةري سةركةوتوو لةطةَل ئاو، تايبةتمةندييةكي جطة لة هَيماسازيي و كايةي هونةري سةركةوتوو لةطةَل ئاو، تايبةتمةندييةكي 

كةم  بةكارهاتووة،  مةرط  زاَلي  فةزاي  هةمان  خولقاندني  بؤ  ديسان  كة  كةم ديكة  بةكارهاتووة،  مةرط  زاَلي  فةزاي  هةمان  خولقاندني  بؤ  ديسان  كة  ديكة 

ديالؤطبووني فيلمةكةية، فيلمةكة باسي ذياني مردوويةك دةكات، كة ساَلةهاي ساَلة ديالؤطبووني فيلمةكةية، فيلمةكة باسي ذياني مردوويةك دةكات، كة ساَلةهاي ساَلة 

دروستكراوة،  بؤ  طؤِريشي  تةنانةت  و  بووة  ذيان  دةرةوةي  لة  ساَل  دروستكراوة،   بؤ  طؤِريشي  تةنانةت  و  بووة  ذيان  دةرةوةي  لة  ساَل   ٣٠٣٠ مردووة، مردووة، 

شيعريشي  بةرهةمي  دوايةمين  نيية،  قسةكردن  بؤ  توانايةكي  بَيطومان  وا  شيعريشي كةسَيكي  بةرهةمي  دوايةمين  نيية،  قسةكردن  بؤ  توانايةكي  بَيطومان  وا  كةسَيكي 

كة لة فيلمةكةدا رووبةرطةكةي دةبينين ناوي ”دوايةمين شيعري كةرطةدةن“ة، واتة كة لة فيلمةكةدا رووبةرطةكةي دةبينين ناوي ”دوايةمين شيعري كةرطةدةن“ة، واتة 

هةر لةوَيوة دةردةكةوَيت كة ثاش ئةو بةرهةمة شاعير دةمرَيت و هةموو داستانةكة هةر لةوَيوة دةردةكةوَيت كة ثاش ئةو بةرهةمة شاعير دةمرَيت و هةموو داستانةكة 

نيشانةيةكي  بؤخؤي  فيلمةكةش  ديالؤطبووني  كةم  بَيدةنطة،  مةرطَيكي  نيشانةيةكي طَيِرانةوةي  بؤخؤي  فيلمةكةش  ديالؤطبووني  كةم  بَيدةنطة،  مةرطَيكي  طَيِرانةوةي 

ديكةية لة زاَلبووني مةرط، كة هةستي شاعير زؤر بة باشي بؤ بينةر دةطوازَيتةوة. ديكةية لة زاَلبووني مةرط، كة هةستي شاعير زؤر بة باشي بؤ بينةر دةطوازَيتةوة. 

فيكر و خةياَلةكاني شاعير تةنيا لة رَيطاي شيعرةكانةوة دةردةكةوَيت كة لة زاري فيكر و خةياَلةكاني شاعير تةنيا لة رَيطاي شيعرةكانةوة دةردةكةوَيت كة لة زاري 

ذنَيكةوة بةبَي كةمترين هةستَيك دةخوَينرَيتةوة. ئةو بَيدةنطيية دةتوانَيت ئاماذةيةكيش ذنَيكةوة بةبَي كةمترين هةستَيك دةخوَينرَيتةوة. ئةو بَيدةنطيية دةتوانَيت ئاماذةيةكيش 

هةموو  لة  قوبادي  بةهمةني  ضونكة  بَيت،  وسوقي  بَيهروزي  هونةري  مةرطي  هةموو بة  لة  قوبادي  بةهمةني  ضونكة  بَيت،  وسوقي  بَيهروزي  هونةري  مةرطي  بة 

دروستكردووة،  بَيهروز  بؤ  فيلمةي  ئةم  كة  كردووة  باسي  خؤيدا  دروستكردووة، وتوووَيذةكاني  بَيهروز  بؤ  فيلمةي  ئةم  كة  كردووة  باسي  خؤيدا  وتوووَيذةكاني 

كةسَيك كة طةورةترين ئةكتةري سينةماي ئَيران بوو و ثاش كؤماري ئيسالمي ئَيراني كةسَيك كة طةورةترين ئةكتةري سينةماي ئَيران بوو و ثاش كؤماري ئيسالمي ئَيراني 

مةرطَيكي  دةرخةري  كة  بَيدةنطييةك  ذيا،  خنكَينةردا  بَيدةنطييةكي  لة  و  مةرطَيكي بةجَيهَيشت  دةرخةري  كة  بَيدةنطييةك  ذيا،  خنكَينةردا  بَيدةنطييةكي  لة  و  بةجَيهَيشت 

هَيور بوو، هاوضةشني كارةكتةري ساحل و بَيهروز لة سي ساَل بَيدةنطي و مةرطداية، هَيور بوو، هاوضةشني كارةكتةري ساحل و بَيهروز لة سي ساَل بَيدةنطي و مةرطداية، 

لة زيندان بَيت، يان لة تاراوطة، كاتَيك هونةرمةند لة كاري خؤي دابِرا، ئةوة سةرةتاي لة زيندان بَيت، يان لة تاراوطة، كاتَيك هونةرمةند لة كاري خؤي دابِرا، ئةوة سةرةتاي 

مردنييةتي. مردنييةتي. 

بَيدةنطيي زاَل لةم فيلمةدا، بَيدةنطيي زيندانييةك و شاعيرَيك و ئةكتةرَيكي طةورةي بَيدةنطيي زاَل لةم فيلمةدا، بَيدةنطيي زيندانييةك و شاعيرَيك و ئةكتةرَيكي طةورةي 

سينةماية كة ثاش سي ساَل هَيزي قسةكردني نةماوة و لةوثةِري مةرطةوة هاتووة، سينةماية كة ثاش سي ساَل هَيزي قسةكردني نةماوة و لةوثةِري مةرطةوة هاتووة، 
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ضةند ضركةيةك لة بةرامبةر ذياندا وةستاوة، بةآلم بَي ئةوةي زيندوو ببَيتةوة، ديسان ضةند ضركةيةك لة بةرامبةر ذياندا وةستاوة، بةآلم بَي ئةوةي زيندوو ببَيتةوة، ديسان 

بةِراستي  بَيهروز  سةرنجِراكَيشي  و  جوان  كايةي  مةرط.  قووآليي  بؤ  بةِراستي طةِراوةتةوة  بَيهروز  سةرنجِراكَيشي  و  جوان  كايةي  مةرط.  قووآليي  بؤ  طةِراوةتةوة 

كاري  ضؤنييةتي  باسي  لة  بووة.  دةرهَينةر  مةبةستي  كة  مانايةية  ئةو  كاري تةواوكاري  ضؤنييةتي  باسي  لة  بووة.  دةرهَينةر  مةبةستي  كة  مانايةية  ئةو  تةواوكاري 

ئةكتةرةكاندا ثَيويستة كة ئاماذة بة كايةي باش و سةركةوتووانةي يةَلماز ئةردؤغان ئةكتةرةكاندا ثَيويستة كة ئاماذة بة كايةي باش و سةركةوتووانةي يةَلماز ئةردؤغان 

(ئةكتةري رؤَلي ئةكبةر) بكرَيت، كة بووني ئةو و كايةي بةهَيزي ئةو خاَلَيكي بةهَيزي (ئةكتةري رؤَلي ئةكبةر) بكرَيت، كة بووني ئةو و كايةي بةهَيزي ئةو خاَلَيكي بةهَيزي 

ديكةي (وةرزي كةرطةدةن) بوو.ديكةي (وةرزي كةرطةدةن) بوو.

هَيمايةكي ديكة كة ديسان سةرنجِراكَيشة، هاتنةذوورةوةي سةري ئةسثَيك لة هَيمايةكي ديكة كة ديسان سةرنجِراكَيشة، هاتنةذوورةوةي سةري ئةسثَيك لة 

جامي ئؤتؤمبَيلةكةي شاعيرةوة، ئةو هَيماية ثاش جووتبووني نةخوازراوي شاعير جامي ئؤتؤمبَيلةكةي شاعيرةوة، ئةو هَيماية ثاش جووتبووني نةخوازراوي شاعير 

هَيماناسي  لة  ئةسث  لةبةرضاوطرتني  بة  و  روودةدات  هاوسةرةكةي  كضي  هَيماناسي لةطةَل  لة  ئةسث  لةبةرضاوطرتني  بة  و  روودةدات  هاوسةرةكةي  كضي  لةطةَل 

دةروونناسانةدا مانا دةكرَيتةوة، لة دةروونناسي هونةردا ئةسث زؤربةي كات وةكو دةروونناسانةدا مانا دةكرَيتةوة، لة دةروونناسي هونةردا ئةسث زؤربةي كات وةكو 

هَيماي هَيزي نَيرينة بةكاردةضَيت، هةرضةند ئةوة شتَيكي نةطؤِر نيية، بةآلم لة هونةري هَيماي هَيزي نَيرينة بةكاردةضَيت، هةرضةند ئةوة شتَيكي نةطؤِر نيية، بةآلم لة هونةري 

شتة  ئةو  لةسةر  ثَيداطرييةكة  لَيرةشدا  بةكاردةضَيت.  هَيماسازيية  ئةو  شتة رةسمكَيشيدا  ئةو  لةسةر  ثَيداطرييةكة  لَيرةشدا  بةكاردةضَيت.  هَيماسازيية  ئةو  رةسمكَيشيدا 

كة لةنَيوان شاعير و كضةكةدا روويداوة و ديارة سةرسووِرماني خودي شاعير و كة لةنَيوان شاعير و كضةكةدا روويداوة و ديارة سةرسووِرماني خودي شاعير و 

بينةريشي بةدواوةية، كة ضؤن ثاش ئةو هةموو مردنة هَيشتا هَيزي سَيكسي تيا ماوة.بينةريشي بةدواوةية، كة ضؤن ثاش ئةو هةموو مردنة هَيشتا هَيزي سَيكسي تيا ماوة.

فيلمي (وةرزي كةرطةدةن) زؤر بةباشي توانيويةتي ضييةتي راستةقينةي مةرط، فيلمي (وةرزي كةرطةدةن) زؤر بةباشي توانيويةتي ضييةتي راستةقينةي مةرط، 

دةربخات، بةبَي ئةوةي تووشي دروشمدان بَيت. خوَيندنةوةيةكي هونةريي و قووَلة دةربخات، بةبَي ئةوةي تووشي دروشمدان بَيت. خوَيندنةوةيةكي هونةريي و قووَلة 

بؤ ماناكاني مةرط و مةرطي هونةرمةند كة بة كةرةستةي سينةما و كةَلكوةرطرتن بؤ ماناكاني مةرط و مةرطي هونةرمةند كة بة كةرةستةي سينةما و كةَلكوةرطرتن 

لة هَيما و وَينةكان و بة كةمترين قسة و ديالؤط كةوتووةتة بةر ضاوي بينةر، هةموو لة هَيما و وَينةكان و بة كةمترين قسة و ديالؤط كةوتووةتة بةر ضاوي بينةر، هةموو 

رووداوةكاني فيلمةكة لة وةرزي سةرمادا روودةدات، هيضكات بةهار و هاوين نيية، رووداوةكاني فيلمةكة لة وةرزي سةرمادا روودةدات، هيضكات بةهار و هاوين نيية، 

هةموو شتَيك لة زستاندا روودةدات كة وةرزي مةرطي سرووشتة. هةر بؤية وةرزي هةموو شتَيك لة زستاندا روودةدات كة وةرزي مةرطي سرووشتة. هةر بؤية وةرزي 

كةرطةدةن وةرزي مةرط و لةناوضوونة.كةرطةدةن وةرزي مةرط و لةناوضوونة.

ضيرؤكي  و  فةلسةفةي  و  نادوَيت  مةرطةوة  لةبارةي  كةرطةدةن  وةرزي  فيلمي  ضيرؤكي   و  فةلسةفةي  و  نادوَيت  مةرطةوة  لةبارةي  كةرطةدةن  وةرزي  فيلمي   

هَيماكان  لة  مةبةستةش  ئةو  بؤ  و  دةكات  نمايش  مةرط  خودي  بةَلكو  ناتاشَيت،  هَيماكان بؤ  لة  مةبةستةش  ئةو  بؤ  و  دةكات  نمايش  مةرط  خودي  بةَلكو  ناتاشَيت،  بؤ 

(ض ئةوانةي ناسراوترن و ض ئةوانةي دةرهَيناني خودي قوبادين) بةباشترين شَيوة (ض ئةوانةي ناسراوترن و ض ئةوانةي دةرهَيناني خودي قوبادين) بةباشترين شَيوة 

كةَلكوةردةطرَيت و لةئاكامدا يةكَيك لة تةماويترين و نةناسراوترين حةقيقةتةكاني دنيا كةَلكوةردةطرَيت و لةئاكامدا يةكَيك لة تةماويترين و نةناسراوترين حةقيقةتةكاني دنيا 

لةبةردةم بينةردا دادةنَيت و ناضاري دةكات لة طةَلي بةرةوِرووبَيت، بةرةوِرووبوونَيك لةبةردةم بينةردا دادةنَيت و ناضاري دةكات لة طةَلي بةرةوِرووبَيت، بةرةوِرووبوونَيك 

كة ديارة خؤش نيية، فيلمي وةرزي كةرطةدةن هةستَيكي ناخؤش و تةماويي لة بةشَيكي كة ديارة خؤش نيية، فيلمي وةرزي كةرطةدةن هةستَيكي ناخؤش و تةماويي لة بةشَيكي 

زؤر لة بينةرانيدا دروست دةكات، كة بةِراي من هؤكاري ئةو هةستة ناخؤشة، نةك زؤر لة بينةرانيدا دروست دةكات، كة بةِراي من هؤكاري ئةو هةستة ناخؤشة، نةك 

الوازيي فيلمي قوبادي، بةَلكو رووبةِرووبوونةوةي نةستي بينةر لةطةَل تاَلترين ماناي الوازيي فيلمي قوبادي، بةَلكو رووبةِرووبوونةوةي نةستي بينةر لةطةَل تاَلترين ماناي 

بوون، واتة مردنة كة دةرووني مرؤظ هةميشة لَيي بَيزارة. بوون، واتة مردنة كة دةرووني مرؤظ هةميشة لَيي بَيزارة. 
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ضيرؤك و شانؤنامةكانضيرؤك و شانؤنامةكان

سةرةتاي هةَلهاتني رؤذي رووناكي لة كآلوِرؤذنةي ئةدةبي شانؤطةريي كوردي سةرةتاي هةَلهاتني رؤذي رووناكي لة كآلوِرؤذنةي ئةدةبي شانؤطةريي كوردي 

و هونةري شانؤي كوردي لة باشووري كوردستان، بةتايبةتي لة شاري ئةدةب و و هونةري شانؤي كوردي لة باشووري كوردستان، بةتايبةتي لة شاري ئةدةب و 

رؤشنبيري، سياسةت و كةلةثوور و مرؤظايةتي و مةدةنييةت (شاري سلَيماني)، رؤشنبيري، سياسةت و كةلةثوور و مرؤظايةتي و مةدةنييةت (شاري سلَيماني)، 

كة  كؤمةآليةتييةي  بؤشايية  ئةو  ئةنجامي  لة  كة )  كؤمةآليةتييةي  بؤشايية  ئةو  ئةنجامي  لة   (١٩٢٠١٩٢٠) ساَلةكاني  بؤ  (دةطةِرَيتةوة  ساَلةكاني  بؤ  دةطةِرَيتةوة 

بةهؤي نةخوَيندةواريي و دووريي كوردستان لة سةرضاوة ثَيشكةوتووة ئةوروثي بةهؤي نةخوَيندةواريي و دووريي كوردستان لة سةرضاوة ثَيشكةوتووة ئةوروثي 

و عةرةبييةكان لة بواري ئةدةب و هونةري شانؤطةريي دروست بوو، بةتايبةتي و عةرةبييةكان لة بواري ئةدةب و هونةري شانؤطةريي دروست بوو، بةتايبةتي 

خؤشيوةرطرتن  يان  بوو،  كاتبةسةربردن  بؤ  تةنيا  دةدرا  ئةنجاميش  كة  خؤشيوةرطرتن ئةوةي  يان  بوو،  كاتبةسةربردن  بؤ  تةنيا  دةدرا  ئةنجاميش  كة  ئةوةي 

و  مةجيدبةط)  (كارَيزي  و  (سةرضنار)  سةيرانطاي  بةتايبةتي  سةيرانطاكاندا،  و لة  مةجيدبةط)  (كارَيزي  و  (سةرضنار)  سةيرانطاي  بةتايبةتي  سةيرانطاكاندا،  لة 

دةوروثشتي شاري سلَيماني، بؤ ئةم مةبةستة ضيرؤكَيكي خؤماَلي ئامادة دةكرا، دةوروثشتي شاري سلَيماني، بؤ ئةم مةبةستة ضيرؤكَيكي خؤماَلي ئامادة دةكرا، 

وةك ثَيكهَيناني دةوَلةتَيكي وةهمي و داناني ميرَيك و خةَلكي بةردةستي و دةركردني وةك ثَيكهَيناني دةوَلةتَيكي وةهمي و داناني ميرَيك و خةَلكي بةردةستي و دةركردني 

فةرماني جؤراوجؤر و خواردن خواردنةوةي كوردي، وةك: شةربةتي مَيوذ ئامادة فةرماني جؤراوجؤر و خواردن خواردنةوةي كوردي، وةك: شةربةتي مَيوذ ئامادة 

دةكرا، يان ئةم كاري شانؤطةريية لةسةر سةكؤي ماَلَيك، يان قوتابخانةيةك ئامادة دةكرا، يان ئةم كاري شانؤطةريية لةسةر سةكؤي ماَلَيك، يان قوتابخانةيةك ئامادة 

دةكرا و ثَيشكةش دةكرا، بةآلم بةشَيوةيةكي سةرةتايي و بَي كارة هونةرييةكان، دةكرا و ثَيشكةش دةكرا، بةآلم بةشَيوةيةكي سةرةتايي و بَي كارة هونةرييةكان، 

سةرةتايةك لة دةروازةي شانؤي كورديسةرةتايةك لة دةروازةي شانؤي كوردي
مامؤستاي خوالَيخؤشبوو ئةميني ميرزا كةريممامؤستاي خوالَيخؤشبوو ئةميني ميرزا كةريم

جيهان عومةرجيهان عومةر

لةِراستةوة: جيهان عومةر، ئةمين ميرزا كةريملةِراستةوة: جيهان عومةر، ئةمين ميرزا كةريم
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وةك: رووناكي و ديكؤر ئةسوانساري.وةك: رووناكي و ديكؤر ئةسوانساري.

ئةمة تاوةكو ساَلي (ئةمة تاوةكو ساَلي (١٩٢٢١٩٢٢) وةك مامؤستا (حةمة كةريم هةورامي) دةَلَيت: كة ) وةك مامؤستا (حةمة كةريم هةورامي) دةَلَيت: كة 

يةكةم ضيرؤكي شانؤطةريي (ظةراليضة) لة سلَيماني ئامادةكراو ثَيشكةشكرا.يةكةم ضيرؤكي شانؤطةريي (ظةراليضة) لة سلَيماني ئامادةكراو ثَيشكةشكرا.

لة ساَلةكاني (لة ساَلةكاني (١٩٢٦١٩٢٦-١٩٢٨١٩٢٨) بؤ ضةند جارَيك و بةشَيوةيةكي ساكار و سةرةتايي ) بؤ ضةند جارَيك و بةشَيوةيةكي ساكار و سةرةتايي 

قوتابخانةكاني ئةو سةردةمة ضيرؤكي كؤمةآليةتي و بابةتي ئةو سةردةمة دةكراية قوتابخانةكاني ئةو سةردةمة ضيرؤكي كؤمةآليةتي و بابةتي ئةو سةردةمة دةكراية 

بابةتيان  هةندَيك  يان  هونةرييةوة،  باري  لة  بَيهَيز  و  كاَلوكرض  بةآلم  بابةتيان شانؤطةريي،  هةندَيك  يان  هونةرييةوة،  باري  لة  بَيهَيز  و  كاَلوكرض  بةآلم  شانؤطةريي، 

(١٩٣٢١٩٣٢)دا )دا  ساَلي  لة  ثَيشكةشكراون  قوتابخانةكاندا  ضوارضَيوةي  لة  (وةردةطَيِرا  ساَلي  لة  ثَيشكةشكراون  قوتابخانةكاندا  ضوارضَيوةي  لة  وةردةطَيِرا 

زانستي)  مةكتةبي  قوتابيياني  (كؤمةَلةي  لةاليةن  ئازا)  (سةربازي  زانستي) شانؤطةريي  مةكتةبي  قوتابيياني  (كؤمةَلةي  لةاليةن  ئازا)  (سةربازي  شانؤطةريي 

ثَيشكةشكرا، بةهؤي زةوي لةرزةي شارؤضكةي ثَينجوَين.ثَيشكةشكرا، بةهؤي زةوي لةرزةي شارؤضكةي ثَينجوَين.

(طوَلي  و  نيشتمان)  رَيي  (لة  شانؤيي  ضيرؤكي  سلَيماني  شاري  لة  (طوَلي هةروةها  و  نيشتمان)  رَيي  (لة  شانؤيي  ضيرؤكي  سلَيماني  شاري  لة  هةروةها 

سةرةتاي  لة  ئةوةشدا  دواي  بة  هةر  و  ثَيشكةشكرا  سةرةتاي )دا  لة  ئةوةشدا  دواي  بة  هةر  و  ثَيشكةشكرا  ساَلي (١٩٤٦١٩٤٦)دا  لة  ساَلي (خوَيناوي)  لة  خوَيناوي) 

و  هونةرمةندان  و  ئةدةبدؤستان  لة  كؤمةَلَيك  هانداني  بة  ثةنجادا  و ساَلةكاني  هونةرمةندان  و  ئةدةبدؤستان  لة  كؤمةَلَيك  هانداني  بة  ثةنجادا  ساَلةكاني 

ئاشنابوونيان بة ئةدةبي بَيطانة، ضةند ضيرؤكَيكي شانؤطةرييان خستة سةر شَيوةي ئاشنابوونيان بة ئةدةبي بَيطانة، ضةند ضيرؤكَيكي شانؤطةرييان خستة سةر شَيوةي 

خؤماَليي، لةوانة هونةرمةند و ئةديب (رةفيق ضاالك و نوري وةشتي و رةئووف خؤماَليي، لةوانة هونةرمةند و ئةديب (رةفيق ضاالك و نوري وةشتي و رةئووف 

يةحيا).يةحيا).

ئةمة هةنطاوَيكي ضاك بوو بؤ طةياندني شانؤي كوردي بة شانؤي عةرةبي و ئةمة هةنطاوَيكي ضاك بوو بؤ طةياندني شانؤي كوردي بة شانؤي عةرةبي و 

بَيطانة لة كوردستاندا و ضاولَيكردن لة دةقة عةرةبييةكان، بةتايبةتي دةقةكاني ئةديب بَيطانة لة كوردستاندا و ضاولَيكردن لة دةقة عةرةبييةكان، بةتايبةتي دةقةكاني ئةديب 

و هونةرمةندي عَيراقي مامؤستا (يوسف العاني)، كة بؤ جَيبةجَيكردني ئةم ئةركة، و هونةرمةندي عَيراقي مامؤستا (يوسف العاني)، كة بؤ جَيبةجَيكردني ئةم ئةركة، 

ئةدةبيية، هونةريية، كؤضكردووي خوالَيخؤشبوو مامؤستا (ئةميني ميرزا كةريم) ئةدةبيية، هونةريية، كؤضكردووي خوالَيخؤشبوو مامؤستا (ئةميني ميرزا كةريم) 

بةو كارة هةستاوة و طرنطي و ثةرةي ثَيداوة، لَيرةدا زياتر مةبةستمان ناساندني بةو كارة هةستاوة و طرنطي و ثةرةي ثَيداوة، لَيرةدا زياتر مةبةستمان ناساندني 

و ثَيناسةي ئةم بليمةتةي شانؤي كوردي مامؤستا (ئةميني ميرزا كةريم)ة، كة بة و ثَيناسةي ئةم بليمةتةي شانؤي كوردي مامؤستا (ئةميني ميرزا كةريم)ة، كة بة 

ئَيوةي بةِرَيزي بناسَينين و بزانين ض كارَيكي بةئةنجامطةياندووة و تا ضةندة خزمةتي ئَيوةي بةِرَيزي بناسَينين و بزانين ض كارَيكي بةئةنجامطةياندووة و تا ضةندة خزمةتي 

ئةدةب و شانؤي كوردي كردووة.ئةدةب و شانؤي كوردي كردووة.

دةوَلةتدا  رةسمييةكاني  كارة  لة  شةريف)ة،  كةريم  ميرزا  (ئةمين  تةواو  دةوَلةتدا ناوي  رةسمييةكاني  كارة  لة  شةريف)ة،  كةريم  ميرزا  (ئةمين  تةواو  ناوي 

طةِرةكي  لة  طةِرةكي )  لة   (١٩٣٢١٩٣٢) ساَلي  لة  ناسراوة،  شةريف)  كةريم  ميرزا  ئةمين  (محةمةد  (بة  ساَلي  لة  ناسراوة،  شةريف)  كةريم  ميرزا  ئةمين  (محةمةد  بة 

شارة  ئةم  ناوداري  بؤرجوازي  بنةماَلةيةكي  لة  سلَيماني  شاري  لة  شارة (دةرطةزَين)  ئةم  ناوداري  بؤرجوازي  بنةماَلةيةكي  لة  سلَيماني  شاري  لة  (دةرطةزَين) 

هاتووةتة دنياوة، دايكي ناوي (فاتيمة خان كضي فةتاح عةلي)ية و ئةويش هةر لة هاتووةتة دنياوة، دايكي ناوي (فاتيمة خان كضي فةتاح عةلي)ية و ئةويش هةر لة 

بنةماَلةيةكي ناوداري شاري سلَيمانيية.بنةماَلةيةكي ناوداري شاري سلَيمانيية.

يةك كوِر و ضواركضي لةثاش بةجَيماوة، بة ناوةكاني (سنوور، ساية، تارا، تةالر، يةك كوِر و ضواركضي لةثاش بةجَيماوة، بة ناوةكاني (سنوور، ساية، تارا، تةالر، 

شيالن). لة ذياندا دوو ذني هَيناوة، لة ذني يةكةمي هيض منداَلَيكي نةبووة، كة ماوةي شيالن). لة ذياندا دوو ذني هَيناوة، لة ذني يةكةمي هيض منداَلَيكي نةبووة، كة ماوةي 

منداَلةي  ثَينج  ئةو  خان)  (منيرة  خاتوو  لة  بةآلم  بووة،  مانطَيك  ضةند  بؤ  منداَلةي خَيزانيان  ثَينج  ئةو  خان)  (منيرة  خاتوو  لة  بةآلم  بووة،  مانطَيك  ضةند  بؤ  خَيزانيان 
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لةثاش بةجَيماوة.لةثاش بةجَيماوة.

ئةوة،  ثاش  كردووة،  تةواو  (خاليدية)  قوتابخانةي  لة  سةرةتايي  ئةوة، خوَيندني  ثاش  كردووة،  تةواو  (خاليدية)  قوتابخانةي  لة  سةرةتايي  خوَيندني 

بة  و  خوَيندووة  سلَيماني  ئامادةيي  لة  ئامادةيي  ثَينجةمي  و  ناوةنديي  بة خوَيندني  و  خوَيندووة  سلَيماني  ئامادةيي  لة  ئامادةيي  ثَينجةمي  و  ناوةنديي  خوَيندني 

ناضاري وازي لة خوَيندن هَيناوة، ئةويش لة ئةنجامي فشارخستنة سةري و طرتن ناضاري وازي لة خوَيندن هَيناوة، ئةويش لة ئةنجامي فشارخستنة سةري و طرتن 

و راونان و ئازارداني بةهؤي باري سياسييةوة لة ساَلةكاني ثةنجادا، كة بؤ ضةند و راونان و ئازارداني بةهؤي باري سياسييةوة لة ساَلةكاني ثةنجادا، كة بؤ ضةند 

جارَيك طيراوة لةسةر ئةوةي لةو كاتةدا هةَلطري بيروباوةِري شيوعييانة بووة و جارَيك طيراوة لةسةر ئةوةي لةو كاتةدا هةَلطري بيروباوةِري شيوعييانة بووة و 

لة ئةنجامدا رةوانةي بةنديخانةي (نوطرة سةلمان) و بةنديخانةكاني ديكةي عَيراق لة ئةنجامدا رةوانةي بةنديخانةي (نوطرة سةلمان) و بةنديخانةكاني ديكةي عَيراق 

كراوة و ثاش ئازادبووني و طةِرانةوةي بؤ كوردستان بة ناضاري لة ساَلي (كراوة و ثاش ئازادبووني و طةِرانةوةي بؤ كوردستان بة ناضاري لة ساَلي (١٩٥٧١٩٥٧)دا )دا 

بؤ يةكةمجار لة كارطةي درووستكردني ضيمةنتؤي سةرضنار دادةمةزرَيت و دواي بؤ يةكةمجار لة كارطةي درووستكردني ضيمةنتؤي سةرضنار دادةمةزرَيت و دواي 

ئةوة بؤ ضةندجارَيك لةسةر بيروباوةِري كوردايةتي دةستطيردةكرَيت.ئةوة بؤ ضةندجارَيك لةسةر بيروباوةِري كوردايةتي دةستطيردةكرَيت.

كة ئةو كاتة ريزي شيوعييةكان بةجَيدةهَيَلَيت و دةضَيتة نَيو ريزةكاني حيزبة كة ئةو كاتة ريزي شيوعييةكان بةجَيدةهَيَلَيت و دةضَيتة نَيو ريزةكاني حيزبة 

ناسيؤناليستةكانةوة و بؤ جارَيكي دي رةوانةي بةنديخانةكاني خوارووي عَيراق ناسيؤناليستةكانةوة و بؤ جارَيكي دي رةوانةي بةنديخانةكاني خوارووي عَيراق 

دةكرَيتةوة، ئةمةش لة ئةنجامي هاوبةشيكردني لة كاري سياسي شؤِرشي كورددا.دةكرَيتةوة، ئةمةش لة ئةنجامي هاوبةشيكردني لة كاري سياسي شؤِرشي كورددا.

دواي ئازادبووني دةطةِرَيتةوة بؤ سةر كارةكةي و لة ساَلي (دواي ئازادبووني دةطةِرَيتةوة بؤ سةر كارةكةي و لة ساَلي (١٩٦٦١٩٦٦) راذةكةي ) راذةكةي 

خؤي طواستةوة بؤ كارطةي جطةرةي سلَيماني و لة ساَلي (خؤي طواستةوة بؤ كارطةي جطةرةي سلَيماني و لة ساَلي (١٩٧٠١٩٧٠)، كة شؤِرشي )، كة شؤِرشي 

ئةيلوول هةَلطيرسايةوة، ئةويش وةك هةموو ئةديب و هونةرمةندَيكي ديكةي كورد ئةيلوول هةَلطيرسايةوة، ئةويش وةك هةموو ئةديب و هونةرمةندَيكي ديكةي كورد 

دةضَيتة ثاَل ئةو شؤِرشة و تاكو نووشستي شؤِرش لة ساَلي (دةضَيتة ثاَل ئةو شؤِرشة و تاكو نووشستي شؤِرش لة ساَلي (١٩٧٥١٩٧٥)، كة دةطةِرَيتةوة )، كة دةطةِرَيتةوة 

بؤ شاري سلَيماني ترسي كاربةدةستاني رذَيمي بةعس لة قةَلةم و شؤِرشطَيِرييةتي بؤ شاري سلَيماني ترسي كاربةدةستاني رذَيمي بةعس لة قةَلةم و شؤِرشطَيِرييةتي 

ئةو نووسةرانةي كورد، راذةكةيان دةطوَيزرَيتةوة بؤ ناوضةكاني خوارووي عَيراق، ئةو نووسةرانةي كورد، راذةكةيان دةطوَيزرَيتةوة بؤ ناوضةكاني خوارووي عَيراق، 

بة مةبةستي دووركةوتنةوةيان لة دروستبوونةوةي شؤِرشي كورد، ئةم دةنَيرنة بة مةبةستي دووركةوتنةوةيان لة دروستبوونةوةي شؤِرشي كورد، ئةم دةنَيرنة 

كارطةي ضيمةنتؤي (سةدةي هيندية) و تاكو ساَلي (كارطةي ضيمةنتؤي (سةدةي هيندية) و تاكو ساَلي (١٩٧٩١٩٧٩) خؤي دةطوَيزَيتةوة بؤ ) خؤي دةطوَيزَيتةوة بؤ 

كارطةي شةكري سلَيماني و جارَيكي دي لة ساَلي (كارطةي شةكري سلَيماني و جارَيكي دي لة ساَلي (١٩٨٠١٩٨٠) بةهؤي بار و زرووفي ) بةهؤي بار و زرووفي 

سياسييةوة دةطوَيزرَيتةوة بؤ (سةدةي هيندية) و ئةو ماوةيةي كة لةوَي بةسةري سياسييةوة دةطوَيزرَيتةوة بؤ (سةدةي هيندية) و ئةو ماوةيةي كة لةوَي بةسةري 

دةبات، هةوَلدةدات بطةِرَيتةوة بؤ كوردستان و ئةمجارة دةضَيتة كارطةي جطةرةي دةبات، هةوَلدةدات بطةِرَيتةوة بؤ كوردستان و ئةمجارة دةضَيتة كارطةي جطةرةي 

سلَيماني و لةوَي لةكار دةخرَيت و خانةنشين دةكرَيت.سلَيماني و لةوَي لةكار دةخرَيت و خانةنشين دةكرَيت.

ئةو ئةديبة جَيطا ثةنجةي ديارة لة كارى ضيرؤكنووسين و شانؤطةرييدا، لة هةمان ئةو ئةديبة جَيطا ثةنجةي ديارة لة كارى ضيرؤكنووسين و شانؤطةرييدا، لة هةمان 

كاتدا دةستَيكي باشي هةبووة لة هةَلسوِراندني كاروباري هونةرييدا، بةتايبةتي لة كاتدا دةستَيكي باشي هةبووة لة هةَلسوِراندني كاروباري هونةرييدا، بةتايبةتي لة 

كاري دةرهَيناني شانؤطةريي و كاري فيلمسازيي، بةتايبةتي لة كاري تةلةفزيؤني.كاري دةرهَيناني شانؤطةريي و كاري فيلمسازيي، بةتايبةتي لة كاري تةلةفزيؤني.

لة  هةميشة  بوو،  لةسةرخؤ  و  هَيمن  بَيدةنطي  مرؤظَيكي  كةريم)  ميرزا  لة (ئةميني  هةميشة  بوو،  لةسةرخؤ  و  هَيمن  بَيدةنطي  مرؤظَيكي  كةريم)  ميرزا  (ئةميني 

حاَلةتي بيركردنةوةدا دةذيا، بةتايبةتي باري سياسي و ئازارةكاني نةتةوةكةي، ئةو حاَلةتي بيركردنةوةدا دةذيا، بةتايبةتي باري سياسي و ئازارةكاني نةتةوةكةي، ئةو 

كارةي، يان ئةو حاَلةتةي ئاوَينةيةك بوو لة شانؤطةرييةكانيدا، دةريدةخست، هةميشة كارةي، يان ئةو حاَلةتةي ئاوَينةيةك بوو لة شانؤطةرييةكانيدا، دةريدةخست، هةميشة 
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دَلسؤز و دَلثاك و بَيطةرد بوو بؤ دؤستايةتي و هاوِرَييةتي لةطةَل هاوِرَيكاني و لة دَلسؤز و دَلثاك و بَيطةرد بوو بؤ دؤستايةتي و هاوِرَييةتي لةطةَل هاوِرَيكاني و لة 

خؤشةويستيدا بؤ نةتةوةكةي و بيري لة داماوي و ضةوسانةوة و زوَلم لَيكردني خؤشةويستيدا بؤ نةتةوةكةي و بيري لة داماوي و ضةوسانةوة و زوَلم لَيكردني 

بة  حةزي  ئازارانةدا  هةموو  ئةو  لةطةَل  هةميشة  كورد.  نةتةوةي  بؤ  بة داطيركةران  حةزي  ئازارانةدا  هةموو  ئةو  لةطةَل  هةميشة  كورد.  نةتةوةي  بؤ  داطيركةران 

قسةي خؤش و زةردةخةنة لةسةر لَيوةكاني نةدةكةوتنة خوارَي، ثَيكةنين خولياي قسةي خؤش و زةردةخةنة لةسةر لَيوةكاني نةدةكةوتنة خوارَي، ثَيكةنين خولياي 

دوردةكةوتةوة،  وآلتيش  لة  كة  تةنانةت  رؤذانةيدا،  ذياني  لة  بوو،  دوردةكةوتةوة، دَلةطةورةكةي  وآلتيش  لة  كة  تةنانةت  رؤذانةيدا،  ذياني  لة  بوو،  دَلةطةورةكةي 

(١٩٧٦١٩٧٦)دا )دا  ساَلي  لة  ئةوةتا  نةدةكرد،  لةياد  نةتةوةي  و  خاك  و  (خؤشةويستةكاني  ساَلي  لة  ئةوةتا  نةدةكرد،  لةياد  نةتةوةي  و  خاك  و  خؤشةويستةكاني 

لة خوارووي عَيراق دةبَيت لة (سةدةي هيندية)، لة يةكَيك لة ضيرؤكةكانيدا لةذَير لة خوارووي عَيراق دةبَيت لة (سةدةي هيندية)، لة يةكَيك لة ضيرؤكةكانيدا لةذَير 

ناونيشاني (كة دةزوولة خوَيناوييةكان دةضؤِرايةوة) بةم شَيوةية يادي دوور وآلتي ناونيشاني (كة دةزوولة خوَيناوييةكان دةضؤِرايةوة) بةم شَيوةية يادي دوور وآلتي 

و هاوِرَيكاني دةكاتةوة و دةَلَيت: (كة لة شارةكةم دووربووم وة نةبَي كةم و زؤر لة و هاوِرَيكاني دةكاتةوة و دةَلَيت: (كة لة شارةكةم دووربووم وة نةبَي كةم و زؤر لة 

هةواَل و وردةباسي ضةند هاوِرَييةكي طياني بةطياني بَي ئاطابووم، بةآلم نةمدةزاني هةواَل و وردةباسي ضةند هاوِرَييةكي طياني بةطياني بَي ئاطابووم، بةآلم نةمدةزاني 

ضي لة ناخياندا قةوماوة، وة نةبَيت هةميشة شارةكةم لة بةرضاو نةبَيت).ضي لة ناخياندا قةوماوة، وة نةبَيت هةميشة شارةكةم لة بةرضاو نةبَيت).

بَيشك بؤضووني ئةم نووسةرة لةو ضةند رستةيةدا تةنيا هاوِرَيكاني نيية، بةَلكو بَيشك بؤضووني ئةم نووسةرة لةو ضةند رستةيةدا تةنيا هاوِرَيكاني نيية، بةَلكو 

زياتر مةسةلةي نةتةوةكةيةتي كة شؤِرشي كورد و ثَيشمةرطةكانة. ئةو هةميشة زياتر مةسةلةي نةتةوةكةيةتي كة شؤِرشي كورد و ثَيشمةرطةكانة. ئةو هةميشة 

لة  دوورة  طرَيبةندة.  ثَيشمةرطةوة  و  شؤِرش  بةالي  بيركردنةوةكاني  ناخيدا  لة لة  دوورة  طرَيبةندة.  ثَيشمةرطةوة  و  شؤِرش  بةالي  بيركردنةوةكاني  ناخيدا  لة 

هةواَلةكانيان و لة باسةكانيان و لة سةركةوتنةكانيان، هةر لةبةر ئةوةية كة بة ضةند هةواَلةكانيان و لة باسةكانيان و لة سةركةوتنةكانيان، هةر لةبةر ئةوةية كة بة ضةند 

بةو  و  هةَلدةِرَيذَيت  كورد  خوَيندةواري  بؤ  دةرووني  و  دَل  بَلَيسةي  و  طِر  بةو دَيِرَيك  و  هةَلدةِرَيذَيت  كورد  خوَيندةواري  بؤ  دةرووني  و  دَل  بَلَيسةي  و  طِر  دَيِرَيك 

هةواية دةذي كة لةالي ئةوانةوة دَيت.هةواية دةذي كة لةالي ئةوانةوة دَيت.

هةندَيك مةسةلةي ئةدةبيهةندَيك مةسةلةي ئةدةبي

ئَيمة ثَيمان ضاكة كة ئةمِرؤ هةندَيك مةسةلةي ئةدةبي و رؤشنبيري و فيكري ئَيمة ثَيمان ضاكة كة ئةمِرؤ هةندَيك مةسةلةي ئةدةبي و رؤشنبيري و فيكري 

طؤظارةكان  و  رؤذنامة  سةر  تؤماري  خؤيدا  كاتي  لة  كة  دةربِرين،  نووسةرة  طؤظارةكان ئةو  و  رؤذنامة  سةر  تؤماري  خؤيدا  كاتي  لة  كة  دةربِرين،  نووسةرة  ئةو 

ئةنجامي  لة  هةندَيجار  و  ثةنطيخواردووةتةوة  دةروونيدا  و  دَل  لة  يان  ئةنجامي نةكراوة،  لة  هةندَيجار  و  ثةنطيخواردووةتةوة  دةروونيدا  و  دَل  لة  يان  نةكراوة، 

وتووَيذ و قسةكردندا دةريدةبِري دةربارةي ضيرؤكةكاني و شانؤطةرييةكاني كة وتووَيذ و قسةكردندا دةريدةبِري دةربارةي ضيرؤكةكاني و شانؤطةرييةكاني كة 

ثَيويستة ئةمِرؤ ئةو مةسةلةية روونبكرَيتةوة و ئاشكرا بكرَيت لة الي نووسةران ثَيويستة ئةمِرؤ ئةو مةسةلةية روونبكرَيتةوة و ئاشكرا بكرَيت لة الي نووسةران 

و رةخنةطران و لَيكؤَلةرةوةكان لة ئةدةبي ضيرؤكنووسي و شانؤطةريي (ئةميني و رةخنةطران و لَيكؤَلةرةوةكان لة ئةدةبي ضيرؤكنووسي و شانؤطةريي (ئةميني 

ميرزا كةريم)، ضونكة بؤضوون و رادةربِرين و قسةكردن لةسةر ئةدةبي ئةو ئةديبة ميرزا كةريم)، ضونكة بؤضوون و رادةربِرين و قسةكردن لةسةر ئةدةبي ئةو ئةديبة 

و  بؤضوون  لةطةَل  لَيكؤَلةرةوةكان  و  رةخنةطران  بؤضووني  بةتايبةتي  و بةتواناية،  بؤضوون  لةطةَل  لَيكؤَلةرةوةكان  و  رةخنةطران  بؤضووني  بةتايبةتي  بةتواناية، 

بيروباوةِري نووسةردا، بةتايبةتي لة ناوةِرؤك و شَيوة و روخساري ضيرؤكةكانيدا بيروباوةِري نووسةردا، بةتايبةتي لة ناوةِرؤك و شَيوة و روخساري ضيرؤكةكانيدا 

وةك ئةوةي كة من لة خوالَيخؤشبووم بيستووة دةربارةي ئةو مةسةلة و بؤضونانة وةك ئةوةي كة من لة خوالَيخؤشبووم بيستووة دةربارةي ئةو مةسةلة و بؤضونانة 

دةيوت: (ئةوان لة مةبةستي من تَي ناطةن، دةمةوَيت خزمةتي نةتةوةكةم و مرؤظي دةيوت: (ئةوان لة مةبةستي من تَي ناطةن، دةمةوَيت خزمةتي نةتةوةكةم و مرؤظي 

ئةم سةردةمة بكةم، من مةسةلةي سَيكس وةكو سَيكس بةكار ناهَينم لة ناوةِرؤك و ئةم سةردةمة بكةم، من مةسةلةي سَيكس وةكو سَيكس بةكار ناهَينم لة ناوةِرؤك و 
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مةبةستيدا، بةَلكو وةك رةمز بؤ مةبةستةكانم بةكاري دةهَينم).مةبةستيدا، بةَلكو وةك رةمز بؤ مةبةستةكانم بةكاري دةهَينم).

كورديدا  ضيرؤكي  لة  ئافرةت  غالبـي)  (سةباح  كاك  كتَيبةكةي  لة  نموونة:  كورديدا بؤ  ضيرؤكي  لة  ئافرةت  غالبـي)  (سةباح  كاك  كتَيبةكةي  لة  نموونة:  بؤ 

بؤضوونَيكي تايبةتي هةية لةسةر نووسةر و نووسينةكاني و ضيرؤكةكاني، ئةوةتا بؤضوونَيكي تايبةتي هةية لةسةر نووسةر و نووسينةكاني و ضيرؤكةكاني، ئةوةتا 

رَيبازَيكي  ضةند  ضيرؤكةكانيدا  لة  دةَلَيت: (بةطشتي  كتَيبةدا  ئةو  رَيبازَيكي )ي  ضةند  ضيرؤكةكانيدا  لة  (بةطشتي  دةَلَيت:  كتَيبةدا  ئةو  الثةِرة (٣٠٥٣٠٥)ي  (لة  الثةِرة  لة 

نووسيني كورتةضيرؤك و داِرشتني بةكارهَيناوة، خؤي لة درَيذدادِري و رستة و نووسيني كورتةضيرؤك و داِرشتني بةكارهَيناوة، خؤي لة درَيذدادِري و رستة و 

دةستةواذةي بَي ثَيويست ثاراستووة، هةر لة سةرةتاوة طرَي وا دروست دةكات دةستةواذةي بَي ثَيويست ثاراستووة، هةر لة سةرةتاوة طرَي وا دروست دةكات 

كة خوَينةر بة ثةرؤشةوة بةدواييةكةيدا بِروا، طَيِرانةوة بة سةرياندا زاَلة و جارجارة كة خوَينةر بة ثةرؤشةوة بةدواييةكةيدا بِروا، طَيِرانةوة بة سةرياندا زاَلة و جارجارة 

مةنةلؤط و ديالؤطيشي بةكارهَيناوة، لةطةَل ئةمانةشدا لة يةك دوويةكياندا شَيوةي مةنةلؤط و ديالؤطيشي بةكارهَيناوة، لةطةَل ئةمانةشدا لة يةك دوويةكياندا شَيوةي 

و  الوازة  نووسيندا  زماني  لة  بةطشتي  و  دةبينرَيت  ضيرؤكةكانةوة  بة  و ئامؤذطاري  الوازة  نووسيندا  زماني  لة  بةطشتي  و  دةبينرَيت  ضيرؤكةكانةوة  بة  ئامؤذطاري 

طةلَيك هةَلةي زمانةوانييان تَيدا دةبينرَيت.طةلَيك هةَلةي زمانةوانييان تَيدا دةبينرَيت.

خؤى  كة  شانؤيانةى  ئةو  يان  وةرطَيِردراوةكانى،  شانؤطةريية  دةربارةي  خؤى   كة  شانؤيانةى  ئةو  يان  وةرطَيِردراوةكانى،  شانؤطةريية  دةربارةي   

نوسيونى و ثَيشكةشكراون، ئةمانةن، شانؤطةرييةكاني:نوسيونى و ثَيشكةشكراون، ئةمانةن، شانؤطةرييةكاني:

ضاثخانةي  لة  ضاثخانةي   لة   ١٩٦٠١٩٦٠ ساَلي  لة  شانؤطةريي  دوو  لة  بريتيية  زَيِرين:  ساَلي -كتَيبـي  لة  شانؤطةريي  دوو  لة  بريتيية  زَيِرين:  ١-كتَيبـي 

دوو  ئةو  بضووك.  قةوارةي  بة  الثةِرة،  دوو )  ئةو  بضووك.  قةوارةي  بة  الثةِرة،   (٤٠٤٠) لة  ثَيكهاتووة  و  ضاثكراوة  (كامةران  لة  ثَيكهاتووة  و  ضاثكراوة  كامةران 

شانؤطةريية (زيرين) و (ئؤتؤمؤبَيلي) لة شانؤطةريية (زيرين) و (ئؤتؤمؤبَيلي) لة ١٩٧٠١٩٧٠/٩/١٠١٠ لةسةر شانؤي ئامادةيي كوِران  لةسةر شانؤي ئامادةيي كوِران 

لة سلَيماني ثَيشكةشكراوة لة اليةن قوتابييانةوة.لة سلَيماني ثَيشكةشكراوة لة اليةن قوتابييانةوة.

٢-داسةكةي شاسوار- و-بِريار و ئةنجام/ -داسةكةي شاسوار- و-بِريار و ئةنجام/ ١٩٦٨١٩٦٨-و- نةورؤز -و- نةورؤز ١٩٦٩١٩٦٩/٣/١٦١٦-و- -و- 

ضؤن بووم بة هونةرمةند/ ضؤن بووم بة هونةرمةند/ ١٩٥٧١٩٥٧ (ئةم شانؤطةريية لة بةشي يةكةمي يةكةم طرةوي  (ئةم شانؤطةريية لة بةشي يةكةمي يةكةم طرةوي 

رؤذنامةي  لة  شاسوار-يش  و-داسةكةي  سةركةوت)  يةكةمدا  ثلةي  لة  رؤذنامةي هيوادا  لة  شاسوار-يش  و-داسةكةي  سةركةوت)  يةكةمدا  ثلةي  لة  هيوادا 

ئةدةبي  لة  طرتووة  خؤي  جَيطاي  و  بآلوكراوةتةوة  و  عةرةبي  بة  كراوة  ئةدةبي (العراق)  لة  طرتووة  خؤي  جَيطاي  و  بآلوكراوةتةوة  و  عةرةبي  بة  كراوة  (العراق) 

عةرةبيدا لة عَيراق.عةرةبيدا لة عَيراق.

٣-مةم و زين-ساَلي / -مةم و زين-ساَلي / ١٩٥٧١٩٥٧ كراوة بة عةرةبي لة اليةن (محمد سعيد رةمةزان)  كراوة بة عةرةبي لة اليةن (محمد سعيد رةمةزان) 

و لة اليةن (ئةميني ميرزا كةريم) بة يارمةتي هونةرمةند (قادر ديالن) ئامادة كراوة و لة اليةن (ئةميني ميرزا كةريم) بة يارمةتي هونةرمةند (قادر ديالن) ئامادة كراوة 

لة ساَلي  لة ساَلي  ١٩٥٨١٩٥٨، لة اليةن قوتابخانةي ناوةندي شةو لة سلَيماني ثَيشكةشكراوة و بؤ ، لة اليةن قوتابخانةي ناوةندي شةو لة سلَيماني ثَيشكةشكراوة و بؤ 

يةكةمجار بووة كة ئافرةتي كورد هاوبةشي شانؤطةريي بكات و بَيتة سةر شانؤ، يةكةمجار بووة كة ئافرةتي كورد هاوبةشي شانؤطةريي بكات و بَيتة سةر شانؤ، 

ئةويش خاتوو (طوَلزار عومةر) بووة.ئةويش خاتوو (طوَلزار عومةر) بووة.

(يوسف  مامؤستا  نووسيني  لة  شانؤطةريية،  ضيرؤكَيكي  بةطم:  (يوسف -ئةمرةكةي  مامؤستا  نووسيني  لة  شانؤطةريية،  ضيرؤكَيكي  بةطم:  ٤-ئةمرةكةي 

العاني) لة ساَلي العاني) لة ساَلي ١٩٥٨١٩٥٨ لة ضاثخانةي كامةران ضاثكراوة و لةسةر شانؤي ئامادةيي  لة ضاثخانةي كامةران ضاثكراوة و لةسةر شانؤي ئامادةيي 

كوِران لة ساَلي كوِران لة ساَلي ١٩٦٠١٩٦٠ لةاليةن قوتابييانةوة ثَيشكةشكراوة، ئةم شانؤطةريية لةاليةن  لةاليةن قوتابييانةوة ثَيشكةشكراوة، ئةم شانؤطةريية لةاليةن 

ناوةندي  مام  قةوارةي  بة  نووسراوة،  بؤ  ثَيشةكي  شاعيرةوة  موكري  ناوةندي كامةران  مام  قةوارةي  بة  نووسراوة،  بؤ  ثَيشةكي  شاعيرةوة  موكري  كامةران 

ضاثكراوة و ثَيكهاتووة لة (ضاثكراوة و ثَيكهاتووة لة (٥٤٥٤) الثةِرة.) الثةِرة.
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سلَيماني  لة  كوِران  ئامادةيي  شانؤي  لةسةر  سلَيماني   لة  كوِران  ئامادةيي  شانؤي  لةسةر   ١٩٥٩١٩٥٩ ساَلي  لة  ساَلي -شاكر-دايكتم:  لة  ٥-شاكر-دايكتم: 

و  العاني)ية  (يوسف  مامؤستا  نووسيني  لة  ثَيشكةشكراوة،  قوتابييانةوة  و لةاليةن  العاني)ية  (يوسف  مامؤستا  نووسيني  لة  ثَيشكةشكراوة،  قوتابييانةوة  لةاليةن 

خوالَيخؤشبوو (ئةميني ميرزا كةريم) طؤِريويةتي بؤ سةر زماني كوردي.خوالَيخؤشبوو (ئةميني ميرزا كةريم) طؤِريويةتي بؤ سةر زماني كوردي.

مامؤستاي  نووسيني  لة  شانؤطةريية  ضيرؤكي  ئةمةش  كوردستان:  مامؤستاي -ضاوي  نووسيني  لة  شانؤطةريية  ضيرؤكي  ئةمةش  كوردستان:  ٦-ضاوي 

شانؤي  لةسةر  يةكةمجار  بؤ  بووة.  خؤي  كةريم)  ميرزا  (ئةميني  شانؤي خوالَيخؤشبوو  لةسةر  يةكةمجار  بؤ  بووة.  خؤي  كةريم)  ميرزا  (ئةميني  خوالَيخؤشبوو 

دةرهَيناني  لة  ثَيشكةشكراوة.  سلَيماني  لة  دةرهَيناني   لة  ثَيشكةشكراوة.  سلَيماني  لة   ١٩٧٣١٩٧٣/٦/١٧١٧ لة  فةرمانبةران  لة يانةي  فةرمانبةران  يانةي 

لة  دي  جارَيكي  بؤ  لة   دي  جارَيكي  بؤ   ١٩٧٤١٩٧٤/٢/٢٨٢٨ لة  و  بامةراني)  (غازي  هونةرمةند  لة مامؤستاي  و  بامةراني)  (غازي  هونةرمةند  مامؤستاي 

دةرهَيناني مامؤستاي هونةرمةند و خوالَيخؤشبوو (عوسمان ضَيوار) لة سلَيماني دةرهَيناني مامؤستاي هونةرمةند و خوالَيخؤشبوو (عوسمان ضَيوار) لة سلَيماني 

ثَيشكةشكراوة. دواي ئةوة لةسةر شانؤي نةتةوةيي لة بةغدا لةاليةن تيثي نواندني ثَيشكةشكراوة. دواي ئةوة لةسةر شانؤي نةتةوةيي لة بةغدا لةاليةن تيثي نواندني 

كارطةي جطةرةي سلَيمانييةوة ثَيشكةشكرا و خةآلتي دووةمي فَيستيظاَلي هونةري كارطةي جطةرةي سلَيمانييةوة ثَيشكةشكرا و خةآلتي دووةمي فَيستيظاَلي هونةري 

يةكةمي كوردي وةرطرت. ئةو تيثة لةاليةن خوالَيخؤشبوو (ئةميني ميرزا كةريم) و يةكةمي كوردي وةرطرت. ئةو تيثة لةاليةن خوالَيخؤشبوو (ئةميني ميرزا كةريم) و 

بةندةوة ثَيكهَينرابوو.بةندةوة ثَيكهَينرابوو.

٧-تةرازوو: شانؤطةرييةكة، لة نووسيني خوالَيخؤشبوو، لة طؤظاري رؤشنبيري، -تةرازوو: شانؤطةرييةكة، لة نووسيني خوالَيخؤشبوو، لة طؤظاري رؤشنبيري، 

ذمارة (ذمارة (٦٥٦٥)ي ساَلي )ي ساَلي ١٩٧٨١٩٧٨ بآلوكراوةتةوة، تاكو ئَيستا لة هيض شانؤيةك و لةاليةن  بآلوكراوةتةوة، تاكو ئَيستا لة هيض شانؤيةك و لةاليةن 

هيض تيثَيكةوة ثَيشكةش نةكراوة.هيض تيثَيكةوة ثَيشكةش نةكراوة.

٨-سةري طَلؤثةكة: شةش ثةنجايي، بَي ئيشي، ئةم شانؤطةرييانة لة نووسيني -سةري طَلؤثةكة: شةش ثةنجايي، بَي ئيشي، ئةم شانؤطةرييانة لة نووسيني 

مامؤستا (يوسف العاني) بووة، خوالَيخؤشبوو طؤِريويةتي بؤ سةر زماني كوردي.مامؤستا (يوسف العاني) بووة، خوالَيخؤشبوو طؤِريويةتي بؤ سةر زماني كوردي.

سةر  طؤِريويةتيية  عةرةبييةوة  لة  (طؤطؤَل)،  نووسيني  لة  طشتي  سةر -ثشكنةري  طؤِريويةتيية  عةرةبييةوة  لة  (طؤطؤَل)،  نووسيني  لة  طشتي  ٩-ثشكنةري 

شانؤطةريية  ئةم  وةرطرتووة،  هيواي  طؤظاري  يةكةمي  خةآلتي  و  كوردي  شانؤطةريية زماني  ئةم  وةرطرتووة،  هيواي  طؤظاري  يةكةمي  خةآلتي  و  كوردي  زماني 

حةسةن)ةوة  (رةئوف  مامؤستا  ضيرؤكنووس  و  نووسةر  لةاليةن  دي  حةسةن)ةوة جارَيكي  (رةئوف  مامؤستا  ضيرؤكنووس  و  نووسةر  لةاليةن  دي  جارَيكي 

وةرطَيِراوة بؤ زماني كوردي، هةروةها لةاليةن هونةرمةندي بةتوانا و خوالَيخؤشبوو وةرطَيِراوة بؤ زماني كوردي، هةروةها لةاليةن هونةرمةندي بةتوانا و خوالَيخؤشبوو 

رةفيق ضاالك-يشةوة جارَيكي دي وةرطَيِراوة بؤ كوردي.رةفيق ضاالك-يشةوة جارَيكي دي وةرطَيِراوة بؤ كوردي.

١٠١٠-سةرضاوةي ذانَيكي خامؤش، بؤياخضي، طرَي: ئةم كتَيبة ثَيكهاتووة لة سَي -سةرضاوةي ذانَيكي خامؤش، بؤياخضي، طرَي: ئةم كتَيبة ثَيكهاتووة لة سَي 

 ١٩٨٠١٩٨٠ ساَلي  لة  بةغدا  لة  كوردي  رؤشنبيري  دةزطاي  ئةركي  لةسةر  ساَلي شانؤطةريي  لة  بةغدا  لة  كوردي  رؤشنبيري  دةزطاي  ئةركي  لةسةر  شانؤطةريي 

تةنيا  الثةِرة.  تةنيا )  الثةِرة.   (١٠١١٠١) لة  ثَيكهاتووة  طةورة،  قةوارةي  بة  بآلوكراوةتةوة  و  (ضاث  لة  ثَيكهاتووة  طةورة،  قةوارةي  بة  بآلوكراوةتةوة  و  ضاث 

لة  و  (ئاسؤس)  نواندني  تيثي  لةاليةن  رانية  لة  (بؤياخضي)  شانؤطةريي  لة ضيرؤكي  و  (ئاسؤس)  نواندني  تيثي  لةاليةن  رانية  لة  (بؤياخضي)  شانؤطةريي  ضيرؤكي 

دةرهَيناني مامؤستا (ئةحمةد خدر ئيبراهيم) دةرهَيناني بؤ ئةنجامدراوة و هةواَلي دةرهَيناني مامؤستا (ئةحمةد خدر ئيبراهيم) دةرهَيناني بؤ ئةنجامدراوة و هةواَلي 

شانؤطةريية لة طؤظاري كاروان، ذمارة (ئةم شانؤطةريية لة طؤظاري كاروان، ذمارة (٤١٤١)ي ساَلي )ي ساَلي ١٩٨٦١٩٨٦دا بآلوكراوةتةوة دا بآلوكراوةتةوة  ئةم 

سةركةوتوويي  بة  شانؤطةريية  ئةو  ئةنجامي  سةركةوتوويي ،  بة  شانؤطةريية  ئةو  ئةنجامي   ،٢٨٢٨-١٩٨٥١٩٨٥/١١١١/٣٠٣٠ رؤذاني  رؤذاني لة  لة 

ئةنجامدراوة.ئةنجامدراوة.

شانؤطةريي  ئةدةبي  شاراي  لة  بوون  بةشَيك  كرد،  باسمان  كة  شانؤطةريي ئةمانةي  ئةدةبي  شاراي  لة  بوون  بةشَيك  كرد،  باسمان  كة  ئةمانةي 
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ضيرؤكنووسي خوالَيخؤشبوو لة ذياني ئةدةبيدا.ضيرؤكنووسي خوالَيخؤشبوو لة ذياني ئةدةبيدا.

شانؤطةريية  مةشخةَلي  هةَلطري  يةكةم  ئةديبة  ئةو  بَلَيم  دةتوانم  شانؤطةريية لَيرةدا  مةشخةَلي  هةَلطري  يةكةم  ئةديبة  ئةو  بَلَيم  دةتوانم  لَيرةدا 

عةرةبييةكاني مامؤستا (يوسف العاني) بوو، كة لة زماني عةرةبييةوة طؤِريني بؤ عةرةبييةكاني مامؤستا (يوسف العاني) بوو، كة لة زماني عةرةبييةوة طؤِريني بؤ 

زماني كوردي بةمةبةستي ئةوةي شانؤي كوردي رَيضكةي ئةو بابةتة بطرَيتة بةر و زماني كوردي بةمةبةستي ئةوةي شانؤي كوردي رَيضكةي ئةو بابةتة بطرَيتة بةر و 

بابةتة خؤماَلييةكان لةسةر هةمان شَيوة بخاتة سةر شانؤي كوردي ئةو سةردةمة، بابةتة خؤماَلييةكان لةسةر هةمان شَيوة بخاتة سةر شانؤي كوردي ئةو سةردةمة، 

رؤذنامةي  رؤذنامةي ي  ١٩٨٣١٩٨٣ي  ساَلي  ذمارةيةكي  لة  نووسينةكانيدا  لة  يةكَيك  لة  ساَلي ئةوةتا  ذمارةيةكي  لة  نووسينةكانيدا  لة  يةكَيك  لة  ئةوةتا 

هاوكاري-دا دةَلَيت:هاوكاري-دا دةَلَيت:

لة تةمةنَيكي منداَلييةوة خولياي هونةر بووم كة ساَلي لة تةمةنَيكي منداَلييةوة خولياي هونةر بووم كة ساَلي ١٩٤٦١٩٤٦ شانؤطةريي (لةِرَيي  شانؤطةريي (لةِرَيي 

ئةوةندةي  دة  ثَيشكةشكرا،  طؤران  مامؤستا  خوَيناوي)يةكةي  (طوَلي  و  ئةوةندةي نيشتمان)  دة  ثَيشكةشكرا،  طؤران  مامؤستا  خوَيناوي)يةكةي  (طوَلي  و  نيشتمان) 

ئارةزووةكةم لةال طةورة بوو، كة شانؤطةريي (مةنوضةرم) دي، بة تةواوي خةياَلي ئارةزووةكةم لةال طةورة بوو، كة شانؤطةريي (مةنوضةرم) دي، بة تةواوي خةياَلي 

شانؤطةريي لة كةلةي دام، ئةوة بوو ساَلي شانؤطةريي لة كةلةي دام، ئةوة بوو ساَلي ١٩٥٧١٩٥٧ يةكةم بةرهةمي شانؤطةريم (ضؤن  يةكةم بةرهةمي شانؤطةريم (ضؤن 

بووم بة هونةرمةند) ضاوي هةَلهَينا و لة ساَلي بووم بة هونةرمةند) ضاوي هةَلهَينا و لة ساَلي ١٩٥٨١٩٥٨دا روومكردة ئامادةكردني (مةم دا روومكردة ئامادةكردني (مةم 

و زين) و ثَيشكةشكرا، هةردوو شانؤطةريي (بِريار و ئةنجام) و (داسةكةي شاسوار)و زين) و ثَيشكةشكرا، هةردوو شانؤطةريي (بِريار و ئةنجام) و (داسةكةي شاسوار)

م بة عةرةبي بآلوكراونةتةوة، (يوسف العاني) داواي لَيكردم ضةند بةرهةمَيكي بة م بة عةرةبي بآلوكراونةتةوة، (يوسف العاني) داواي لَيكردم ضةند بةرهةمَيكي بة 

عةرةبي ثَيشكةش بكةم، منيش دووانم بؤ نارد، بةآلم وا بؤ ضةند ساَلَيك دةضَيت عةرةبي ثَيشكةش بكةم، منيش دووانم بؤ نارد، بةآلم وا بؤ ضةند ساَلَيك دةضَيت 

بةردةوام  ئَيستا  تاوةكو  نةكراوة،  ثَيشكةش  و  ماوةتةوة  خؤي  وةكو  بةردةوام مةسةلةكة  ئَيستا  تاوةكو  نةكراوة،  ثَيشكةش  و  ماوةتةوة  خؤي  وةكو  مةسةلةكة 

بة  طةشة  كة  بةكاربهَينم  ئةوتؤ  تةكنيكي  هةوَلمداوة  شانؤطةرييةكاندا  بةرهةمة  بة لة  طةشة  كة  بةكاربهَينم  ئةوتؤ  تةكنيكي  هةوَلمداوة  شانؤطةرييةكاندا  بةرهةمة  لة 

ناوةِرؤك بدات، هةربؤية رووم لة رَيبازَيك زياتر كردووة بؤ نووسين و خؤم لة ناوةِرؤك بدات، هةربؤية رووم لة رَيبازَيك زياتر كردووة بؤ نووسين و خؤم لة 

قةرةي رَيبازةكاني (واقعي و تسجيلي) و كؤميديا و هونةري داوة كة بتوانم ئاسؤي قةرةي رَيبازةكاني (واقعي و تسجيلي) و كؤميديا و هونةري داوة كة بتوانم ئاسؤي 

بيرم فراوانتر دةكةم روودةكةمة ئةو رَيبازانةي كة شانؤي ئةم سةردةمة لَيوةي بيرم فراوانتر دةكةم روودةكةمة ئةو رَيبازانةي كة شانؤي ئةم سةردةمة لَيوةي 

دةردةكةم.دةردةكةم.

ذمارة  لة  كة  وتارةية  ئةو  ئةويش  بَينمةكايةوة،  مةسةلةيةك  دةمةوَيت  ذمارة لَيرةدا  لة  كة  وتارةية  ئةو  ئةويش  بَينمةكايةوة،  مةسةلةيةك  دةمةوَيت  لَيرةدا 

(١٧٧١٧٧)ي )ي ٢٠١٢٢٠١٢/٢/٥ي طؤظاري (رامان)دا بآلوكراوةتةوة بة ثَينووسي (عومةر ساَلح ي طؤظاري (رامان)دا بآلوكراوةتةوة بة ثَينووسي (عومةر ساَلح 

بةط) لة بةريتانيا نيشتةجَيية و يةكَيكة لةو هونةردؤست و نووسةرانةي كة لة كاتي بةط) لة بةريتانيا نيشتةجَيية و يةكَيكة لةو هونةردؤست و نووسةرانةي كة لة كاتي 

خؤيدا لة كؤمةَلةي هونةر و وَيذةي كوردي ضاالكييان دةنواند.خؤيدا لة كؤمةَلةي هونةر و وَيذةي كوردي ضاالكييان دةنواند.

خوَيناوي)  (طوَلي  (طؤران)  بةناوبانطةكةي  شيعرة  دةربارةي  وتارة  ئةو  خوَيناوي) دةقي  (طوَلي  (طؤران)  بةناوبانطةكةي  شيعرة  دةربارةي  وتارة  ئةو  دةقي 

و ئؤثةرَيتةكةي خوالَيخؤشبوو (ئةميني ميرزا كةريم) (ئؤثةرَيتي طوَلي خوَيناوي) و ئؤثةرَيتةكةي خوالَيخؤشبوو (ئةميني ميرزا كةريم) (ئؤثةرَيتي طوَلي خوَيناوي) 

كة لةاليةن هونةرمةندي طؤرانيبَيذ (جةالل كؤضةري) رةحمةتييةوة بؤ تةلةفزيؤني كة لةاليةن هونةرمةندي طؤرانيبَيذ (جةالل كؤضةري) رةحمةتييةوة بؤ تةلةفزيؤني 

شيعرة  ئةم  سةرضاوةي  دةَلَيت:  بةط)  ساَلح  (عومةر  تؤماريكردبوو.  شيعرة كةركوك  ئةم  سةرضاوةي  دةَلَيت:  بةط)  ساَلح  (عومةر  تؤماريكردبوو.  كةركوك 

ئؤثةرَيتة دةطةِرَيتةوة بؤ ضيرؤكي خؤماَلي فؤلكلؤري (الس و خةزال)، لةبةرئةوةي ئؤثةرَيتة دةطةِرَيتةوة بؤ ضيرؤكي خؤماَلي فؤلكلؤري (الس و خةزال)، لةبةرئةوةي 

لة ناوةِرؤكي هةرسَي دةقةكة بؤضوون هةية لة شَيوةي دَلدارييةكة و هَيناني طوَلي لة ناوةِرؤكي هةرسَي دةقةكة بؤضوون هةية لة شَيوةي دَلدارييةكة و هَيناني طوَلي 
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سوور بؤ دَلدارةكانيان و كارةكتةري زوَلم و زؤرداري كة ئاغاية لة بابةتةكاندا.سوور بؤ دَلدارةكانيان و كارةكتةري زوَلم و زؤرداري كة ئاغاية لة بابةتةكاندا.

براي نووسةر (عومةر ساَلح بةط) لة ضةند خاَلَيكدا بةراوردةكة ضِردةكاتةوة، براي نووسةر (عومةر ساَلح بةط) لة ضةند خاَلَيكدا بةراوردةكة ضِردةكاتةوة، 

ئةويش بةم شَيوةية:ئةويش بةم شَيوةية:

خاَلي يةكةم: بيرؤكةي هةردوو دةقةكة.خاَلي يةكةم: بيرؤكةي هةردوو دةقةكة.

خاَلي دووةم: كَيشمةكَيش لة هةر دوو دةقةكةدا، الي طؤران لة نَيوان داطيركةر و خاَلي دووةم: كَيشمةكَيش لة هةر دوو دةقةكةدا، الي طؤران لة نَيوان داطيركةر و 

بةرطريكارداية، الي ئةمين لةنَيوان ئاغا و ثياواني ئاغا و جوتيارانداية.بةرطريكارداية، الي ئةمين لةنَيوان ئاغا و ثياواني ئاغا و جوتيارانداية.

خاَلي سَييةم: رَيِرةوةي دةقةكان- ض  الي طؤران و ض الي ئةميني ميرزا كةريم، خاَلي سَييةم: رَيِرةوةي دةقةكان- ض  الي طؤران و ض الي ئةميني ميرزا كةريم، 

يةك رَيِرةوة، ئةويش بة (ضووني كوِر- بؤ هانيني طوَلي سوور). لة (الس و خةزاَل)يةك رَيِرةوة، ئةويش بة (ضووني كوِر- بؤ هانيني طوَلي سوور). لة (الس و خةزاَل)

دا دَلدارةكة دةضَيت بؤ (ضل ثلةي عومان) بؤ هَيناني طوَلي سوور.دا دَلدارةكة دةضَيت بؤ (ضل ثلةي عومان) بؤ هَيناني طوَلي سوور.

ئةوي شايةني باسة لة باسكردني ئةم ئؤثةرَيتةي (ئةميني ميرزا كةريم) لَيرةدا، ئةوي شايةني باسة لة باسكردني ئةم ئؤثةرَيتةي (ئةميني ميرزا كةريم) لَيرةدا، 

ئةوةية، كة تاوةكو ئَيستا نة بة كتَيب و نة بة بآلوكردنةوة لة طؤظار و رؤذنامةكاندا ئةوةية، كة تاوةكو ئَيستا نة بة كتَيب و نة بة بآلوكردنةوة لة طؤظار و رؤذنامةكاندا 

و  نووسراوةكاني  زؤرينةي  كة  ئَيمةوة  لةاليةن  نة  و  خؤي  لةاليةن  نة  دةقة  و ئةو  نووسراوةكاني  زؤرينةي  كة  ئَيمةوة  لةاليةن  نة  و  خؤي  لةاليةن  نة  دةقة  ئةو 

دةقةكاني لة الي ئَيمة بوو، تةنانةت دوا ضيرؤكي (دوو دَلؤث فرمَيسك) بوو ثَيش دةقةكاني لة الي ئَيمة بوو، تةنانةت دوا ضيرؤكي (دوو دَلؤث فرمَيسك) بوو ثَيش 

ئةوةي بضَيتة دةرةوة بؤ شاخ، داية من و ثَيي وتم (ئةطةر نةهاتمةوة، يان مردم، ئةوةي بضَيتة دةرةوة بؤ شاخ، داية من و ثَيي وتم (ئةطةر نةهاتمةوة، يان مردم، 

ئةوكاتة بآلوى بكةرةوة)، بةهةرحاَل لة باسي ضيرؤكةكانيدا باسي دةكةين.ئةوكاتة بآلوى بكةرةوة)، بةهةرحاَل لة باسي ضيرؤكةكانيدا باسي دةكةين.

لة  (شانؤيةك  دةَلَيت:  بةط)  ساَلح  (عومةر  وةك  ئؤثةرَيتة  ئةو  دةقي  لة بةَلكو  (شانؤيةك  دةَلَيت:  بةط)  ساَلح  (عومةر  وةك  ئؤثةرَيتة  ئةو  دةقي  بةَلكو 

تابلؤيةكدا) دةستنووسي بة دةستوخةتي (ئةميني ميرزا كةريم)، قةوارةكةي(تابلؤيةكدا) دةستنووسي بة دةستوخةتي (ئةميني ميرزا كةريم)، قةوارةكةي(١٧١٧*٢١٢١)

 ( (٩) الثةِرةكاني  ذمارةي  نووسراوة،  زةردباو  خةتي  بَي  كاغةزَيكي  لةسةر  (سم،  الثةِرةكاني  ذمارةي  نووسراوة،  زةردباو  خةتي  بَي  كاغةزَيكي  لةسةر  سم، 

الثةِرةية، لةسةر يةك ديوي نووسراوة. بةداخةوة مَيذووي رؤذ و ساَلي نووسيني الثةِرةية، لةسةر يةك ديوي نووسراوة. بةداخةوة مَيذووي رؤذ و ساَلي نووسيني 

لةسةر نيية، بةآلم بةثَيي زانياري خؤم لة ساَلةكانيلةسةر نيية، بةآلم بةثَيي زانياري خؤم لة ساَلةكاني١٩٧٠١٩٧٠دا نووسراوة. بؤ راستي دا نووسراوة. بؤ راستي 

قسةكةي (عومةر ساَلح بةط)، كة ئةويش يةكَيك بوو لة نزيكةكاني (ئةميني ميرزا قسةكةي (عومةر ساَلح بةط)، كة ئةويش يةكَيك بوو لة نزيكةكاني (ئةميني ميرزا 

لةو  ثَيكةوة  ئَيمة  ضونكة  ئؤثةرَيتة،  ئةو  بؤ  هةية  بؤضوونم  هةمان  منيش  لةو كةريم)،  ثَيكةوة  ئَيمة  ضونكة  ئؤثةرَيتة،  ئةو  بؤ  هةية  بؤضوونم  هةمان  منيش  كةريم)، 

ساآلنةدا كاري ئةدةبي و هونةريمان لة كؤمةَلةي هونةر و وَيذةي كوردي ئةنجام ساآلنةدا كاري ئةدةبي و هونةريمان لة كؤمةَلةي هونةر و وَيذةي كوردي ئةنجام 

دةدا.دةدا.

ئةمانة كة باسمان كرد، زؤرينةي ئةو دةقة شانؤنامانةي (ئةميني ميرزا كةريم)ئةمانة كة باسمان كرد، زؤرينةي ئةو دةقة شانؤنامانةي (ئةميني ميرزا كةريم)

ن بة وةرطَيِراوةكانيشييةوة.ن بة وةرطَيِراوةكانيشييةوة.

لةبةرئةوة لَيرةدا دةمةوَيت بَيمة سةر باسَيك لة شاراي ئةدةبي ضيرؤكنووسيني لةبةرئةوة لَيرةدا دةمةوَيت بَيمة سةر باسَيك لة شاراي ئةدةبي ضيرؤكنووسيني 

لة  غالبـي)  (سةباح  مامؤستا  ثَيكرد  ئاماذةمان  هةروةك  كةريم)،  ميرزا  لة (ئةميني  غالبـي)  (سةباح  مامؤستا  ثَيكرد  ئاماذةمان  هةروةك  كةريم)،  ميرزا  (ئةميني 

بة  خؤي  باسةكاني  جَيطايةكدا  ضةند  لة  كورديدا)  ضيرؤكي  لة  (ئافرةت  بة كتَيبةكةيدا  خؤي  باسةكاني  جَيطايةكدا  ضةند  لة  كورديدا)  ضيرؤكي  لة  (ئافرةت  كتَيبةكةيدا 

كردووةتةوة،  ضِروثِر  خوالَيخؤشبوو  ضيرؤكنووسي  ئةدةبي  لةسةر  كردووةتةوة، لَيكؤَلينةوة  ضِروثِر  خوالَيخؤشبوو  ضيرؤكنووسي  ئةدةبي  لةسةر  لَيكؤَلينةوة 

هةروةها مامؤستا (حوسَين عارف)ي ضيرؤكنووس لة كتَيبـي (ضيرؤكي هونةري هةروةها مامؤستا (حوسَين عارف)ي ضيرؤكنووس لة كتَيبـي (ضيرؤكي هونةري 
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كوردي) لة ساَلةكاني (كوردي) لة ساَلةكاني (١٩٢٥١٩٢٥-١٩٦٠١٩٦٠) لة الثةِرةي () لة الثةِرةي (١٠٣١٠٣-١٣٣١٣٣-١٤٤١٤٤)دا ضةند باسَيكي )دا ضةند باسَيكي 

لةسةر ضيرؤكةكاني ئةنجامداوة، هةروةها مامؤستا (عومةر مةعروف بةرزنجي) لةسةر ضيرؤكةكاني ئةنجامداوة، هةروةها مامؤستا (عومةر مةعروف بةرزنجي) 

لةسةر  باسَيكي  ضةند  كوردي)  ضيرؤكي  بيبليؤطرافياي  و  (لَيكؤَلينةوة  كتَيبـي  لةسةر لة  باسَيكي  ضةند  كوردي)  ضيرؤكي  بيبليؤطرافياي  و  (لَيكؤَلينةوة  كتَيبـي  لة 

سةرهةَلداني ضيرؤكةكاني خوالَيخؤشبوو بة ئةنجام طةياندووة، لةطةَل ئةو بابةتانةي سةرهةَلداني ضيرؤكةكاني خوالَيخؤشبوو بة ئةنجام طةياندووة، لةطةَل ئةو بابةتانةي 

لة ناوةِرؤكي ضيرؤكةكانيدا بؤي ضووة.لة ناوةِرؤكي ضيرؤكةكانيدا بؤي ضووة.

 ( (٧) كورتةضيرؤك  بةرهةمي  لة  طةياندووة  ضاثي  بة  ئَيستا  تاوةكو  (ئةوةي  كورتةضيرؤك  بةرهةمي  لة  طةياندووة  ضاثي  بة  ئَيستا  تاوةكو  ئةوةي 

كورتةضيرؤكة، لة كتَيبَيكدا خؤي بينيوةتةوة. بة ناوي (لَيوي ئاطرين) لة ساَلي كورتةضيرؤكة، لة كتَيبَيكدا خؤي بينيوةتةوة. بة ناوي (لَيوي ئاطرين) لة ساَلي ١٩٦٧١٩٦٧ 

لة ضاثخانةي كامةران ضاثكراوة، بة قةبارةيةكي بضووك، ثَيكهاتووة لة (لة ضاثخانةي كامةران ضاثكراوة، بة قةبارةيةكي بضووك، ثَيكهاتووة لة (٧٢٧٢) الثةِرة.) الثةِرة.

دوابةرهةميشي كورتةضيرؤكَيك بوو، ثَيش مردنةكةي، لةكاتَيكدا كة ضووة شاخ دوابةرهةميشي كورتةضيرؤكَيك بوو، ثَيش مردنةكةي، لةكاتَيكدا كة ضووة شاخ 

ئَيمة  و  فرمَيسك)  دَلؤث  (دوو  ناوي  بة  ضيرؤكةكة  وآلت،  دةرةوةي  بؤ  لةوَيوة  ئَيمة و  و  فرمَيسك)  دَلؤث  (دوو  ناوي  بة  ضيرؤكةكة  وآلت،  دةرةوةي  بؤ  لةوَيوة  و 

لة طؤظاري كارواني ذمارة (لة طؤظاري كارواني ذمارة (٧٠٧٠)ي كانووني يةكةمي )ي كانووني يةكةمي ١٩٨٨١٩٨٨ ساَلي حةوتةم بآلومان  ساَلي حةوتةم بآلومان 

كردةوة، ضيرؤكَيكي كؤمةآليةتي، تراذيديايي بوو.كردةوة، ضيرؤكَيكي كؤمةآليةتي، تراذيديايي بوو.

لة ضيرؤكة بآلوكراوةكاني لة طؤظار و رؤذنامةكاندا ئةمانةن:لة ضيرؤكة بآلوكراوةكاني لة طؤظار و رؤذنامةكاندا ئةمانةن:

١-ضيرؤكي (ضارةنووس) لة الثةِرةي (-ضيرؤكي (ضارةنووس) لة الثةِرةي (٥٦٥٦)ي طؤظاري نووسةري كوردي ذمارة )ي طؤظاري نووسةري كوردي ذمارة 

(٦)، مارت- نيسان/)، مارت- نيسان/١٩٧٢١٩٧٢ بآلوكراوةتةوة. بآلوكراوةتةوة.

بةداخةوة  بةآلم  بآلوكراوةتةوة،  بةداخةوة دا  بةآلم  بآلوكراوةتةوة،  ١٩٥٧١٩٥٧دا  ساَلي  لة  فرؤش)  (كض  ساَلي -ضيرؤكي  لة  فرؤش)  (كض  ٢-ضيرؤكي 

هةرضةندم كرد سةرضاوةكةيم بؤ نةدؤزرايةوة.هةرضةندم كرد سةرضاوةكةيم بؤ نةدؤزرايةوة.

٣-رؤذاني داهاتوو، لة رَيبازي ساَلي -رؤذاني داهاتوو، لة رَيبازي ساَلي ١٩٦٨١٩٦٨دا بآلوكراوةتةوة.دا بآلوكراوةتةوة.

٤-بةهاري من، لة ساَلي -بةهاري من، لة ساَلي ١٩٦٨١٩٦٨ لة رؤذنامةي راثةِرين بآلوكراوةتةوة. لة رؤذنامةي راثةِرين بآلوكراوةتةوة.

 ١٩٥٨١٩٥٨ ساَلي  حوزةيراني  ساَلي )ي  حوزةيراني  (١٤١٤)ي  ذمارة  ثَيشكةوتن،  رؤذنامةي  لة  (-دز،  ذمارة  ثَيشكةوتن،  رؤذنامةي  لة  ٥-دز، 

بآلوكراوةتةوة، ئةويش ضيرؤكَيكي كؤمةآليةتيية.بآلوكراوةتةوة، ئةويش ضيرؤكَيكي كؤمةآليةتيية.

٦-رَيطاي خةبات، لة رؤذنامةي ثَيشكةوتن، ذمارة (-رَيطاي خةبات، لة رؤذنامةي ثَيشكةوتن، ذمارة (٢٧٢٧)ي رؤذي )ي رؤذي ١٩٥٨١٩٥٨/٩/٢٧٢٧ 

ضيرؤكَيكي  ناوةرؤكةكةي  بآلوكراوةتةوة،  زنجيرة  سَي  بة  ئةو  دواي  ضيرؤكَيكي ذمارةكاني  ناوةرؤكةكةي  بآلوكراوةتةوة،  زنجيرة  سَي  بة  ئةو  دواي  ذمارةكاني 

سياسيية.سياسيية.

٧-رةشبةَلةك، لة رؤذنامةي راثةِرين، ذمارة (-رةشبةَلةك، لة رؤذنامةي راثةِرين، ذمارة (١١٥١١٥)ي )ي ١٣١٣ي تشريني يةكةم لة ي تشريني يةكةم لة 

ساَلي ساَلي ١٩٦٦١٩٦٦ بآلوكراوةتةوة، ضيرؤكَيكي كؤمةآليةتيية. بآلوكراوةتةوة، ضيرؤكَيكي كؤمةآليةتيية.

١٩٦٧١٩٦٧/٩/٧دا دا  لة  لة )   (١٥٠١٥٠) ذمارة  راثةِرين  رؤذنامةي  لة  كوَير،  (-كضَيكي  ذمارة  راثةِرين  رؤذنامةي  لة  كوَير،  ٨-كضَيكي 

بآلوكراوةتةوة، ئةويش ضيرؤكَيكي كؤمةآليةتيية.بآلوكراوةتةوة، ئةويش ضيرؤكَيكي كؤمةآليةتيية.

ذين  ضاثخانةي  لة  ذين   ضاثخانةي  لة   ١٩٦٨١٩٦٨ ساَلي  لة  رَيباز،  طؤظاري  لة  داهاتوو،  ساَلي -رؤذاني  لة  رَيباز،  طؤظاري  لة  داهاتوو،  ٩-رؤذاني 

لةضاثدراوة، كة كؤمةَلَيك نووسةر بةشدارييان تَيداكردووة.لةضاثدراوة، كة كؤمةَلَيك نووسةر بةشدارييان تَيداكردووة.

كَيية؟)  دوذمنانمان  و  (دؤست  طةياندووة  ضاثي  بة  كة  سياسييةكاني  كتَيبة  كَيية؟) لة  دوذمنانمان  و  (دؤست  طةياندووة  ضاثي  بة  كة  سياسييةكاني  كتَيبة  لة 
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:ƒ€i,\:∫:k]œe÷\:ÿÈ◊ü:ƒ€i,\:∫:k]œe÷\:ÿÈ◊ü) كتَيبَيكي سياسي لة نووسيني (ماوسي تؤنط) لة ثةراوي (كتَيبَيكي سياسي لة نووسيني (ماوسي تؤنط) لة ثةراوي

\÷ÓflÈë÷\ÓflÈë)دا وةرطَيِراوةتة سةر زماني كوردي و لة ساَلي )دا وةرطَيِراوةتة سةر زماني كوردي و لة ساَلي ١٩٥٩١٩٥٩، لة ضاثخانةي كامةران ، لة ضاثخانةي كامةران 

لة سلَيماني ضاثي كردووة بة قةوارةي مامناوةنديي و ثَيكهاتووة لة (لة سلَيماني ضاثي كردووة بة قةوارةي مامناوةنديي و ثَيكهاتووة لة (٢٤٢٤) الثةِرة.) الثةِرة.

و  وتار  كؤمةَلَيك  شانؤنامةكاني،  و  ضيرؤكنووسي  لة  بَيجطة  و خوالَيخؤشبوو  وتار  كؤمةَلَيك  شانؤنامةكاني،  و  ضيرؤكنووسي  لة  بَيجطة  خوالَيخؤشبوو 

ديداري لة طؤظار و رؤذنامةكاندا بآلوكردووةتةوة، لةوانة وتارَيك بة ناوي (ئاشتي ديداري لة طؤظار و رؤذنامةكاندا بآلوكردووةتةوة، لةوانة وتارَيك بة ناوي (ئاشتي 

و برايةتي دواِرؤذَيكي باشتر)، وتارَيكة لة طؤظاري هيواي ذمارة (و برايةتي دواِرؤذَيكي باشتر)، وتارَيكة لة طؤظاري هيواي ذمارة (٣)ي، )ي، ٢ي رةزبةر/ي رةزبةر/

ئةيلولي ئةيلولي ١٩٥٨١٩٥٨دا بآلوكراوةتةوة، كة ئةويش هةر وتارَيكي سياسيية.دا بآلوكراوةتةوة، كة ئةويش هةر وتارَيكي سياسيية.

دوو  زين-  و  مةم  ضيرؤكي-  (تةمسيلي  ناونيشاني  لةذَير  وتارَيك  دوو هةروةها  زين-  و  مةم  ضيرؤكي-  (تةمسيلي  ناونيشاني  لةذَير  وتارَيك  هةروةها 

هةنطاوي طةورة بوو بةرةوثَيشةوة)، ئةم وتارةي ثانؤرامايةكة بةدرَيذيي باس لة هةنطاوي طةورة بوو بةرةوثَيشةوة)، ئةم وتارةي ثانؤرامايةكة بةدرَيذيي باس لة 

سةركةوتني ئةو شانؤنامةية دةكات، بةتايبةتي بؤ يةكةمجار لة مَيذووي شانؤي سةركةوتني ئةو شانؤنامةية دةكات، بةتايبةتي بؤ يةكةمجار لة مَيذووي شانؤي 

كورديدا ئافرةت بةشداري دةكات.كورديدا ئافرةت بةشداري دةكات.

كة  هةَلسةنطَينم  بةوة  ضيرؤكنووسة  كةَلة  ئةم  بابةتةكاني  سةرجةم  كة دةتوانم  هةَلسةنطَينم  بةوة  ضيرؤكنووسة  كةَلة  ئةم  بابةتةكاني  سةرجةم  دةتوانم 

ضيرؤكةكاني و شانؤنامةكاني طشتين و ثَيكهاتوون لة بابةتي كؤمةآليةتي و سياسي ضيرؤكةكاني و شانؤنامةكاني طشتين و ثَيكهاتوون لة بابةتي كؤمةآليةتي و سياسي 

ئةو سةردةمةي كة ئةم نووسةرةماني تَيدا ذياوة، بةِراستي سةركةوتني كاتي خؤي ئةو سةردةمةي كة ئةم نووسةرةماني تَيدا ذياوة، بةِراستي سةركةوتني كاتي خؤي 

كةَلة  شانؤنامةكاني  توانيويةتي  كة  بووة  ضيرؤكنووس  يةكةم  و  كةَلة بةدةستهَينابوو  شانؤنامةكاني  توانيويةتي  كة  بووة  ضيرؤكنووس  يةكةم  و  بةدةستهَينابوو 

نووسةري ثَيشكةوتووي (عةرةب) (يوسف العاني) بطؤِرَي بؤ زماني كوردي، كة نووسةري ثَيشكةوتووي (عةرةب) (يوسف العاني) بطؤِرَي بؤ زماني كوردي، كة 

كاريطةرييةكي تايبةتي خؤي هةبوو لةو كاتةدا.كاريطةرييةكي تايبةتي خؤي هةبوو لةو كاتةدا.

ئةمة بَيجطة لةوةي ضيرؤكنووس تاوةكو ئةو كاتة ضةند ثاداشتَيكي ئةدةبي و ئةمة بَيجطة لةوةي ضيرؤكنووس تاوةكو ئةو كاتة ضةند ثاداشتَيكي ئةدةبي و 

هونةري لة شانؤي كورديدا ثَي بةخشرا. لةوانة (خةآلتي يةكةمي طؤظاري هيواي هونةري لة شانؤي كورديدا ثَي بةخشرا. لةوانة (خةآلتي يةكةمي طؤظاري هيواي 

يةكةمي  خةآلتي  دي  جارَيكي  بؤ  شانؤييدا)،  ضيرؤكَيكي  نووسيني  لة  يةكةمي وةرطرتووة،  خةآلتي  دي  جارَيكي  بؤ  شانؤييدا)،  ضيرؤكَيكي  نووسيني  لة  وةرطرتووة، 

خةآلتي  هةروةها  شانؤييدا،  ضيرؤكَيكي  طؤِريني  لة  وةرطرتووة  هيواي  خةآلتي طؤظاري  هةروةها  شانؤييدا،  ضيرؤكَيكي  طؤِريني  لة  وةرطرتووة  هيواي  طؤظاري 

دووةمي فَيستيظاَلي يةكةمي هونةري كوردي لة شانؤنامةي (ضاوي كوردستان) لة دووةمي فَيستيظاَلي يةكةمي هونةري كوردي لة شانؤنامةي (ضاوي كوردستان) لة 

بةغدا لةسةر شانؤي نةتةوةيي ثَيشكةشكرا. ئةو شانؤطةريية لةاليةن تيثي نواندني بةغدا لةسةر شانؤي نةتةوةيي ثَيشكةشكرا. ئةو شانؤطةريية لةاليةن تيثي نواندني 

خوالَيخؤشبوو  لةاليةن  تيثة  ئةو  و  ثَيشكةشكرا  سلَيمانييةوة  جطةرةي  خوالَيخؤشبوو كارطةي  لةاليةن  تيثة  ئةو  و  ثَيشكةشكرا  سلَيمانييةوة  جطةرةي  كارطةي 

شانؤطةريية  تيثة  ئةو  بةرهةمي  يةكةم  شانؤطةريية .  تيثة  ئةو  بةرهةمي  يةكةم   .١٩٧٠١٩٧٠ ساَلي  لة  بوو  ثَيكهَينرا  بةندةوة  ساَلي و  لة  بوو  ثَيكهَينرا  بةندةوة  و 

(نةورؤز) بوو.(نةورؤز) بوو.

بَيجطة لة ثَيكهَيناني ئةو تيثة، ثَيكةوة و بةيارمةتي ذمارةيةك لة هونةرمةندان و بَيجطة لة ثَيكهَيناني ئةو تيثة، ثَيكةوة و بةيارمةتي ذمارةيةك لة هونةرمةندان و 

ئةديبان و نووسةران (كؤمةَلةي هونةر و وَيذةي كوردي لة سلَيماني)يمان ثَيكهَينا، ئةديبان و نووسةران (كؤمةَلةي هونةر و وَيذةي كوردي لة سلَيماني)يمان ثَيكهَينا، 

كة بةِراستي تاكو ئَيستا، كة ناوةكةي طؤِرا بؤ كؤمةَلةي هونةري كوردي زؤر بة كة بةِراستي تاكو ئَيستا، كة ناوةكةي طؤِرا بؤ كؤمةَلةي هونةري كوردي زؤر بة 

ضاالكانةوة بة طِر و تينَيكي بَي هاوتاوة خزمةتي شانؤي كوردييان كردووة. كة ئةمة ضاالكانةوة بة طِر و تينَيكي بَي هاوتاوة خزمةتي شانؤي كوردييان كردووة. كة ئةمة 

جَيطاي شانازيي ئَيمةية.جَيطاي شانازيي ئَيمةية.
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و  زياتر  شانؤطةرَيك  و  ضيرؤكنووسَيك  وةك  خوالَيخؤشبوو  ئَيمة  بِرواي  و بة  زياتر  شانؤطةرَيك  و  ضيرؤكنووسَيك  وةك  خوالَيخؤشبوو  ئَيمة  بِرواي  بة 

زياتر ثَيويستي بة لَيدوان و لَيكؤَلينةوة هةية كة لةسةر بابةتةكاني بكرَيت.زياتر ثَيويستي بة لَيدوان و لَيكؤَلينةوة هةية كة لةسةر بابةتةكاني بكرَيت.

لة  كردووة  ئامارَيكمان  و  بةسةركردنةوةيةك  تةنيا  دةرفةتةدا  لةم  ئَيمة  لة بةآلم  كردووة  ئامارَيكمان  و  بةسةركردنةوةيةك  تةنيا  دةرفةتةدا  لةم  ئَيمة  بةآلم 

كارة ئةدةبييةكانيدا و شيكردنةوة و لَيكؤَلينةوة و لَيدواني تةواومان بةكار نةهَيناوة كارة ئةدةبييةكانيدا و شيكردنةوة و لَيكؤَلينةوة و لَيدواني تةواومان بةكار نةهَيناوة 

بؤ ئاشكراكردني كارة ئةدةبي و هونةرييةكاني.بؤ ئاشكراكردني كارة ئةدةبي و هونةرييةكاني.

تةنيا ئَيمة ئةوة دةَلَيين كة ضيرؤكةكاني و شانؤنامةكاني هةر هةموويان خؤيان تةنيا ئَيمة ئةوة دةَلَيين كة ضيرؤكةكاني و شانؤنامةكاني هةر هةموويان خؤيان 

لة ضواضَيوةي كؤمةآليةتي و سياسي و كةلتووري كوردي دةبينَيتةوة، كة بةِراستي لة ضواضَيوةي كؤمةآليةتي و سياسي و كةلتووري كوردي دةبينَيتةوة، كة بةِراستي 

خؤيدا  تايبةتي  زةماني  و  كات  لة  كةَلةثياوة  ئةو  جَيثةنجةي  و  شانازيية  خؤيدا جَيطاي  تايبةتي  زةماني  و  كات  لة  كةَلةثياوة  ئةو  جَيثةنجةي  و  شانازيية  جَيطاي 

جَيطاي تايبةتي خؤي كردبووةوة و خزمةتَيكي ضاكي بة ئةدةب و شانؤي كوردي جَيطاي تايبةتي خؤي كردبووةوة و خزمةتَيكي ضاكي بة ئةدةب و شانؤي كوردي 

كرد، تاوةكو ئَيستاش ئاسةوارةكاني ئةو كارة لة طؤِرةثاني شانؤي كورديدا ديارة كرد، تاوةكو ئَيستاش ئاسةوارةكاني ئةو كارة لة طؤِرةثاني شانؤي كورديدا ديارة 

و بةرضاوة.و بةرضاوة.

لة  بَلَيين   زؤرةوة  كةسارةيةكي  و  داخ  بة  كة  دةمَينَيتةوة  ئةوة  تةنيا  لة لَيرةدا  بَلَيين   زؤرةوة  كةسارةيةكي  و  داخ  بة  كة  دةمَينَيتةوة  ئةوة  تةنيا  لَيرةدا 

١٩٨٤١٩٨٤/٣/٢٢٢٢ لة رؤذي ثَينجشةممة كاتذمَير  لة رؤذي ثَينجشةممة كاتذمَير ٤ي ثاش نيوةِرؤ ماَلئاوايي لة ذيان كرد ي ثاش نيوةِرؤ ماَلئاوايي لة ذيان كرد 

و لة طردي سةيوان ميوانداريي لَيكرا.و لة طردي سةيوان ميوانداريي لَيكرا.

لة راستةوة دانيشتوو:لة راستةوة دانيشتوو:
جيهان  رةشيد،  غةفور  كاردؤخي،  ئةمين  محةمةد  ئاوارة،  ساجد  كةريم،  ساَلح  جيهان مستةفا  رةشيد،  غةفور  كاردؤخي،  ئةمين  محةمةد  ئاوارة،  ساجد  كةريم،  ساَلح  مستةفا 

عومةر.عومةر.
جةمال شارباذَيِري، -، حةمة ساَلح سةعيد، محةمةد مستةفا كوردي، شَيخ محةمةد خاَل، جةمال شارباذَيِري، -، حةمة ساَلح سةعيد، محةمةد مستةفا كوردي، شَيخ محةمةد خاَل، 
شاكر فةتاح، رةئوف ئاالني، ئةحمةد شوكري، تاهير ساَلح سةعيد، -، ئةذي طؤران، حةسيب شاكر فةتاح، رةئوف ئاالني، ئةحمةد شوكري، تاهير ساَلح سةعيد، -، ئةذي طؤران، حةسيب 
قةرةداغي، ئةمين ميرزا كةريم، -، مةحمود زَيوةر، هؤطر طؤران، حةمةِرةشيد فةتاح، كامل قةرةداغي، ئةمين ميرزا كةريم، -، مةحمود زَيوةر، هؤطر طؤران، حةمةِرةشيد فةتاح، كامل 

ذير، محةمةد نوري تؤفيق، -، كامةران موكري.ذير، محةمةد نوري تؤفيق، -، كامةران موكري.
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ئةو سةرضاوانةي سوودم لَي وةرطرتوون بؤ ئةم باسة:ئةو سةرضاوانةي سوودم لَي وةرطرتوون بؤ ئةم باسة:

١-ئافرةت لة ضيرؤكي كورديدا، مامؤستا سةباح غالبـي.-ئافرةت لة ضيرؤكي كورديدا، مامؤستا سةباح غالبـي.

٢-ضيرؤكي هونةري كوردي، مامؤستا حوسَين عارف.-ضيرؤكي هونةري كوردي، مامؤستا حوسَين عارف.

٣-لَيكؤَلينةوة و بيؤطرافياي ضيرؤكي كوردي، مامؤستا عومةر مةعرووف بةرزنجي.-لَيكؤَلينةوة و بيؤطرافياي ضيرؤكي كوردي، مامؤستا عومةر مةعرووف بةرزنجي.

٤-شانؤ و شانؤي كوردةواري، مامؤستا حةسةن تةنيا.-شانؤ و شانؤي كوردةواري، مامؤستا حةسةن تةنيا.

٥-بَيبلؤطرافياي نواندن و شانؤييةكاني كؤمةَلي هونةر و وَيذةي كوردي، مامؤستا فايةق عومةر -بَيبلؤطرافياي نواندن و شانؤييةكاني كؤمةَلي هونةر و وَيذةي كوردي، مامؤستا فايةق عومةر 

تؤفيق.تؤفيق.

٦-شانؤطةرييةكاني سلَيماني لة ساآلني -شانؤطةرييةكاني سلَيماني لة ساآلني ١٩٢٦١٩٢٦-١٩٦١١٩٦١، مامؤستا ياسين قادر بةرزنجي.، مامؤستا ياسين قادر بةرزنجي.

(٧٠٧٠)ي )ي  ذمارة  و   ) ذمارة  و   ١٩٨٦١٩٨٦ ساَلي  ساَلي )،   ،(٤١٤١) ذمارة  و   ) ذمارة  و   ١٩٨٨١٩٨٨ ساَلي  ساَلي )،   ،(٦٤٦٤) ذمارة  كاروان،  (-طؤظاري  ذمارة  كاروان،  ٧-طؤظاري 

كانووني يةكةمي كانووني يةكةمي ١٩٨٨١٩٨٨، ساَلي حةوتةم.، ساَلي حةوتةم.

٨-طؤظاري نووسةري كورد، ذمارة (-طؤظاري نووسةري كورد، ذمارة (٦)، مارت و نيسان )، مارت و نيسان ١٩٧٢١٩٧٢ و هةروةها ذمارة ( و هةروةها ذمارة (٦)ي خولي )ي خولي 

دووةمي شوباتي دووةمي شوباتي ١٩٨١١٩٨١.

٩-طؤظاري طةالوَيذي نوَي، ذمارة (-طؤظاري طةالوَيذي نوَي، ذمارة (١٩١٩)، ساَلي )، ساَلي ٢٠٠٠٢٠٠٠.

١٠١٠-طؤظاري زانكؤي سلَيماني، ذمارة (-طؤظاري زانكؤي سلَيماني، ذمارة (٤)، ساَلي )، ساَلي ٢٠٠٠٢٠٠٠.

١١١١- رؤذنامةي برايةتي، ذمارة (- رؤذنامةي برايةتي، ذمارة (٢٠٢٠)، لة )، لة ١٩٧٢١٩٧٢/١/١٥١٥.

١٢١٢- رؤذنامةي هاوكاري، ذمارة (- رؤذنامةي هاوكاري، ذمارة (٦٨١٦٨١)، لة )، لة ١٩٨٣١٩٨٣/٣/٣١٣١.

١٣١٣- طؤظاري رؤشنبيري نوَي، ذمارة (- طؤظاري رؤشنبيري نوَي، ذمارة (١١١١)، لة )، لة ١٩٧٤١٩٧٤/٣/٣٠٣٠.

١٤١٤- طؤظاري رةنطين، ذمارة (- طؤظاري رةنطين، ذمارة (١١١١)، لة ساَلي )، لة ساَلي ١٩٩٢١٩٩٢.

١٥١٥- طؤظاري كاروان، ذمارة (- طؤظاري كاروان، ذمارة (١٩١٩)، نيسان/ )، نيسان/ ١٩٨٤١٩٨٤و ذمارة (و ذمارة (٤١٤١)ي شوباتي )ي شوباتي ١٩٨٦١٩٨٦ و ذمارة ( و ذمارة (٦٤٦٤)

ي مايسي ي مايسي ١٩٨٨١٩٨٨.

١٦١٦- طؤظاري شاكار، ذمارة (- طؤظاري شاكار، ذمارة (٨).).

١٧١٧- طؤظاري (عالم الصناعة)، ذمارة (- طؤظاري (عالم الصناعة)، ذمارة (٢)، تةممووزي )، تةممووزي ١٩٧١١٩٧١.

١٨١٨- طشت بةرهةمة ضاثكراوةكاني خوالَيخؤشبوو.- طشت بةرهةمة ضاثكراوةكاني خوالَيخؤشبوو.

و  نووسيومة  خوالَيخؤشبوو  لةسةر  رؤذنامةكاندا  و  طؤظار  لة  كة  وتارانةي  ئةو  طشت  و -  نووسيومة  خوالَيخؤشبوو  لةسةر  رؤذنامةكاندا  و  طؤظار  لة  كة  وتارانةي  ئةو  طشت   -١٩١٩

بآلومكردووةتةوة.بآلومكردووةتةوة.

٢٠٢٠- طؤظاري رامان، ذمارة (- طؤظاري رامان، ذمارة (١٧٧١٧٧)، لة )، لة ٢٠١٢٢٠١٢/٢/٥.

٢١٢١- طؤظاري هيوا، ذمارة (- طؤظاري هيوا، ذمارة (١)، ساَلي ()، ساَلي (٢)، تةممووزي )، تةممووزي ١٩٥٨١٩٥٨ و ذمارة ( و ذمارة (٣)، ساَلي ()، ساَلي (٢)، ئةيلوولي )، ئةيلوولي 

١٩٥٨١٩٥٨ و ذمارة ( و ذمارة (٦،٧٦،٧)، ساَلي ()، ساَلي (٢) كانووني دووةمي ) كانووني دووةمي ١٩٥٩١٩٥٩.

٢٢٢٢- طؤظاري هونةري نوَي، ذمارة (- طؤظاري هونةري نوَي، ذمارة (١٤١٤)ي ساَلي )ي ساَلي ٢٠٠٦٢٠٠٦.
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و  هةوَل  بةرى  توانيويةتى  هونةرمةندانةى  لةو  يةكَيكة  زيائةديني  و هادى  هةوَل  بةرى  توانيويةتى  هونةرمةندانةى  لةو  يةكَيكة  زيائةديني  هادى 

باَلةخانة  طةورةكانى  ثةنجةرة  و  بضَينَيتةوة  خؤى  ساَلى  ضةندين  باَلةخانة ماندووبوونى  طةورةكانى  ثةنجةرة  و  بضَينَيتةوة  خؤى  ساَلى  ضةندين  ماندووبوونى 

بةرزةكةى هونةر بة رووى خؤيدا بكاتةوة، لةوَيوة بِروانَيتة ذيان و ئةزموونى بةرزةكةى هونةر بة رووى خؤيدا بكاتةوة، لةوَيوة بِروانَيتة ذيان و ئةزموونى 

هونةرى خؤى، زيائةدين زياد لةوةى هونةرمةندَيكة قاَلبووة لة بوارى نيطاركَيشان، هونةرى خؤى، زيائةدين زياد لةوةى هونةرمةندَيكة قاَلبووة لة بوارى نيطاركَيشان، 

يةكَيكة لة ثةيكةرسازة بةتواناكانى كورد و لة رؤذهةآلتى كوردستانيش دةذى. يةكَيكة لة ثةيكةرسازة بةتواناكانى كورد و لة رؤذهةآلتى كوردستانيش دةذى. 

بووة،  لةدايك  سنة  لة  جؤرئايات  طةِرةكى  لة  بووة،   لةدايك  سنة  لة  جؤرئايات  طةِرةكى  لة   ١٩٥٥١٩٥٥ ”ساَلى  دةَلَيت:  خؤى  ”ساَلى وةك  دةَلَيت:  خؤى  وةك 

و  كردووة  تةواو  لةوَى  هةر  دواناوةنديى  و  ناوةنديى  و  سةرةتايى  و خوَيندنى  كردووة  تةواو  لةوَى  هةر  دواناوةنديى  و  ناوةنديى  و  سةرةتايى  خوَيندنى 

و  جوانةكان  هونةرة  كؤلَيذى  بؤ  تاران  زانكؤى  بضَيتة  داوة  بِرياري  و لةدواييدا  جوانةكان  هونةرة  كؤلَيذى  بؤ  تاران  زانكؤى  بضَيتة  داوة  بِرياري  لةدواييدا 

ئةو  تا  دةطرَيت  وةرى  زانكؤية  لةو  شَيوةكارى  بةشى  كة  كردووة،  ئةو هةرواشى  تا  دةطرَيت  وةرى  زانكؤية  لةو  شَيوةكارى  بةشى  كة  كردووة،  هةرواشى 

كاتةى بةكالؤريؤسي وةرطرت، ئَيستا ناوبراو سةرقاَلى كارى ثةيكةرسازيية بة كاتةى بةكالؤريؤسي وةرطرت، ئَيستا ناوبراو سةرقاَلى كارى ثةيكةرسازيية بة 

ثلةى يةكةم و شَيوةكاريش بة ثلةى دووةم.ثلةى يةكةم و شَيوةكاريش بة ثلةى دووةم.

هادى زيائةديني:هادى زيائةديني:
ئةو شَيوازي جوانسازييةىئةو شَيوازي جوانسازييةى
لة ثةيكةردا بةكارى دةهَينم، لة زانكؤدا نيية لة ثةيكةردا بةكارى دةهَينم، لة زانكؤدا نيية 

سازداني: شاآلو جةعفةرسازداني: شاآلو جةعفةر
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ثةيكةرسازيدا  بوارى  لة  زياتر  بةآلم  شَيوةكارين،  بةشى  دةرضووى  ثةيكةرسازيدا بةِرَيزتان  بوارى  لة  زياتر  بةآلم  شَيوةكارين،  بةشى  دةرضووى  بةِرَيزتان 

دةبينرَييت؟دةبينرَييت؟

بةآلم  بوو،  شَيوةكارى  بةشى  لة  زانكؤ  لة  من  خوَيندنى  هةرواية  بةَلَي،  بةآلم   بوو،  شَيوةكارى  بةشى  لة  زانكؤ  لة  من  خوَيندنى  هةرواية  بةَلَي،   

ئةوةندةى لةبيرمة ثةيكةرسازيي و شَيوةكاريم بةيةكةوة دةستثَيكردووة لةطةَل ئةوةندةى لةبيرمة ثةيكةرسازيي و شَيوةكاريم بةيةكةوة دةستثَيكردووة لةطةَل 

هةردووكياندا بةرةو ثَيشةوة ضووم، رةنطة ئةو طومانة بةو بؤنةيةوة دروست هةردووكياندا بةرةو ثَيشةوة ضووم، رةنطة ئةو طومانة بةو بؤنةيةوة دروست 

بةرضاوى  كةوتوونةتة  كة  تابلؤكانم  لة  زؤرترن  من  ثةيكةرةكانى  كة  بةرضاوى بووبَيت  كةوتوونةتة  كة  تابلؤكانم  لة  زؤرترن  من  ثةيكةرةكانى  كة  بووبَيت 

شَيوةكاريى  بةبَى  شةوَيك  ناتوانم  من  كة  ئةوةية  راستييةكةى  بةآلم  شَيوةكاريى جةماوةر،  بةبَى  شةوَيك  ناتوانم  من  كة  ئةوةية  راستييةكةى  بةآلم  جةماوةر، 

تةرامى سةركةوم.تةرامى سةركةوم.

كارةكانى تؤ هةستة، يان سؤزة، يان ئةكاديميية؟كارةكانى تؤ هةستة، يان سؤزة، يان ئةكاديميية؟

و  دةكةم  ثةيِرةوى  جوانسازيدا  ئسلوبى  لة  هةرضةندة  من  بةثَيضةوانةوة  و   دةكةم  ثةيِرةوى  جوانسازيدا  ئسلوبى  لة  هةرضةندة  من  بةثَيضةوانةوة   

زانستى  دةكةم  ثةيِرةوى  ئةوةى  بةآلم  دامةزراون،  زانستى  بناغةيةكى  زانستى لةسةر  دةكةم  ثةيِرةوى  ئةوةى  بةآلم  دامةزراون،  زانستى  بناغةيةكى  لةسةر 

ئةكاديمي خوَيندنى باآلية، كة لة زانكؤدا نةبووة، من ثةييكةرسازيم بة ثشتبةستن ئةكاديمي خوَيندنى باآلية، كة لة زانكؤدا نةبووة، من ثةييكةرسازيم بة ثشتبةستن 

هيض  بَلَيم  ئةوةش  با  فَيربووم،  خؤم  ئةزموونى  بة  هةوَلدان  و  رامى  زانستى  هيض بة  بَلَيم  ئةوةش  با  فَيربووم،  خؤم  ئةزموونى  بة  هةوَلدان  و  رامى  زانستى  بة 

كةس تةنانةت وشةيةكى فَير نةكردووم، بةداخةوة من هيض مامؤستايةكم نةبووة، كةس تةنانةت وشةيةكى فَير نةكردووم، بةداخةوة من هيض مامؤستايةكم نةبووة، 

نابينى ذيانيش ناتوانَيت شتَيكى جيا لة هةستةكان بزانَيت و هةستيش دةرئةنجامى نابينى ذيانيش ناتوانَيت شتَيكى جيا لة هةستةكان بزانَيت و هةستيش دةرئةنجامى 

ناسينةوةية، ثَيناسينى زاستى هيض كات ثةنجةرةكانى هةست ناكاتةوة.ناسينةوةية، ثَيناسينى زاستى هيض كات ثةنجةرةكانى هةست ناكاتةوة.
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كةواتة ضؤن لة هونةرى ثةيكةرسازيى دةِروانيت؟ كةواتة ضؤن لة هونةرى ثةيكةرسازيى دةِروانيت؟ 

بِروانة هونةر مةيدانَيكة كة ثةيوةندى جوانسازيى نَيوان خةَلك و هونةرمةند بِروانة هونةر مةيدانَيكة كة ثةيوةندى جوانسازيى نَيوان خةَلك و هونةرمةند 

هةر  نيية  جيا  كارة  لةم  ثةيكةرسازيش  هونةرى  ديارة  دةكات،  هةر دروست  نيية  جيا  كارة  لةم  ثةيكةرسازيش  هونةرى  ديارة  دةكات،  دروست 

هونةرمةندَيك ئةزموونى تايبةتى خؤى هةية و دةبَيت بة دؤزينةوةى شَيوةيةكى هونةرمةندَيك ئةزموونى تايبةتى خؤى هةية و دةبَيت بة دؤزينةوةى شَيوةيةكى 

هونةرى ئةو ئةزموونانةم كة لة ناخى خةَلكدا هةتاهةتاية بضَينَيت، من وا دةزانم هونةرى ئةو ئةزموونانةم كة لة ناخى خةَلكدا هةتاهةتاية بضَينَيت، من وا دةزانم 

هونةر دةبَيت كةَلكى هةبَيت و ناوةرؤكَيكى كؤمةآليةتى، يان سياسي و ئةخالقى هونةر دةبَيت كةَلكى هةبَيت و ناوةرؤكَيكى كؤمةآليةتى، يان سياسي و ئةخالقى 

هةبَيت، ئةمةش ئةركى سةرةكى هونةرمةندة. هةبَيت، ئةمةش ئةركى سةرةكى هونةرمةندة. 

لةناو ئةو ثةيكةرانةى كة دروستت كردوون، تا ضةند مؤرَيكى ثَيوة ديارة كة لةناو ئةو ثةيكةرانةى كة دروستت كردوون، تا ضةند مؤرَيكى ثَيوة ديارة كة 

دةربِرى هةستَيكى نةتةوةيى بَيت، مةبةست ناخى خؤتة؟دةربِرى هةستَيكى نةتةوةيى بَيت، مةبةست ناخى خؤتة؟

ئةوةى  مةطةر  نيية  هيض  هونةرمةند  كةسايةتى  و  رؤح  هةستى  دةرخستنى  ئةوةى   مةطةر  نيية  هيض  هونةرمةند  كةسايةتى  و  رؤح  هةستى  دةرخستنى   

هونةريى  بةرهةمى  كةواتة  ثَيدةكات،  هةستى  و  دةبيستَيت  يان  دةبينَيت،  هونةريى واى  بةرهةمى  كةواتة  ثَيدةكات،  هةستى  و  دةبيستَيت  يان  دةبينَيت،  واى 

هةمان كةسايةتى منن، لةطةَل خؤم و ئةو كةسةى رووبةِروو دةبمةوة، ِراستكؤبم. هةمان كةسايةتى منن، لةطةَل خؤم و ئةو كةسةى رووبةِروو دةبمةوة، ِراستكؤبم. 

و  نةتةوةكةم  و  خؤم  بؤ  بَيت  ئيشارةتَيك  ئَيستاكة  بةرهةمةكانم  دةبَيت  و كةواتة  نةتةوةكةم  و  خؤم  بؤ  بَيت  ئيشارةتَيك  ئَيستاكة  بةرهةمةكانم  دةبَيت  كةواتة 

فةرهةنطم.فةرهةنطم.

 

بة بؤضوونى تؤ هونةرى ثةيكةرسازيى لة ض قؤناغَيكداية؟بة بؤضوونى تؤ هونةرى ثةيكةرسازيى لة ض قؤناغَيكداية؟

سادة  تَيِروانينَيكى  ئةنجامى  لة  ئيسالمةوة  لةدواى  ثةيكةرسازيى  هونةرى  سادة   تَيِروانينَيكى  ئةنجامى  لة  ئيسالمةوة  لةدواى  ثةيكةرسازيى  هونةرى   

طرنطى  زؤر  طيراوة  لَى  رَيى  ئيسالمييةكانةوة  وآلتة  لة  قةدةغةكراوة،  ساكار  طرنطى و  زؤر  طيراوة  لَى  رَيى  ئيسالمييةكانةوة  وآلتة  لة  قةدةغةكراوة،  ساكار  و 

نادةن بة ثةيكةر، ديارة دواى سةدان ساَل تازة دةستمان ثَيكردووة و خةريكين نادةن بة ثةيكةر، ديارة دواى سةدان ساَل تازة دةستمان ثَيكردووة و خةريكين 

ئةقآلنييةتَيك  نةبوونى  هَيشتاكة  هةَلبةتة  هةَلهَيناوة،  سةرةتاييةكانمان  ئةقآلنييةتَيك هةنطاوة  نةبوونى  هَيشتاكة  هةَلبةتة  هةَلهَيناوة،  سةرةتاييةكانمان  هةنطاوة 

ئةم  كة  ئةوةى  هؤى  بووةتة  دةدةن  بِريار  كةوا  ئةمانةى  و  دةسةآلت  ئةم لةاليةن  كة  ئةوةى  هؤى  بووةتة  دةدةن  بِريار  كةوا  ئةمانةى  و  دةسةآلت  لةاليةن 

زؤر  كاريطةر  جةماوةردا  روحى  جوانى  لة  و  شار  جوانى  لة  نةتوانَيت  زؤر هونةرة  كاريطةر  جةماوةردا  روحى  جوانى  لة  و  شار  جوانى  لة  نةتوانَيت  هونةرة 

ديارى هةبَيت و هةنطاو هةنطاو بةرةوثَيش بِروات.ديارى هةبَيت و هةنطاو هةنطاو بةرةوثَيش بِروات.

بة بؤضوونى تؤ ضي بكرَيت باشة بؤئةوةى هونةرى ثةيكةرسازيى كورد بطاتة بة بؤضوونى تؤ ضي بكرَيت باشة بؤئةوةى هونةرى ثةيكةرسازيى كورد بطاتة 

ئاستى جيهان؟ ئاستى جيهان؟ 

هةية،  ثَيشووةوة  ثرسيارةكانى  بة  ثةيوةندى  يان  ثرسيارة،  ئةم  هةية، وةآلمى  ثَيشووةوة  ثرسيارةكانى  بة  ثةيوةندى  يان  ثرسيارة،  ئةم  وةآلمى 

واتا بِروابوونة بة طرنطيدانى ئةو واقيعةى كة لة اليةن دةسةآلت و ئةوانةى كة واتا بِروابوونة بة طرنطيدانى ئةو واقيعةى كة لة اليةن دةسةآلت و ئةوانةى كة 

ضونكة  نيية،  واتايةكى  هيض  بةجيهانيبوون  ثَيمواية  هونةرن،  ثَيدانى  ضونكة بِرياردةرى  نيية،  واتايةكى  هيض  بةجيهانيبوون  ثَيمواية  هونةرن،  ثَيدانى  بِرياردةرى 

هونةرى  ثَيشةوةضوونى  بةرةو  نيية  رؤتين  مانايةكى  هيض  هونةرى بةجيهانيبوون  ثَيشةوةضوونى  بةرةو  نيية  رؤتين  مانايةكى  هيض  بةجيهانيبوون 



١٧٦

ر
ون

ھ
ر

ون
ھ

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

جيهانيبوون بةو شَيوةيةى كة لة بيروباوةِردا دروست بووة، كةوا هيض ئاكامَيكى جيهانيبوون بةو شَيوةيةى كة لة بيروباوةِردا دروست بووة، كةوا هيض ئاكامَيكى 

نيية، جطة لة لةخؤباييبوون و شوَين ثَي هةَلطرتنى كوَيرانةى هونةرى رؤذئاواية، نيية، جطة لة لةخؤباييبوون و شوَين ثَي هةَلطرتنى كوَيرانةى هونةرى رؤذئاواية، 

تةقةاليةكة بؤ ناسينى ذَيرخانةكانى هونةر كة كارى زؤر و تَيطةيشتن لة جوانى تةقةاليةكة بؤ ناسينى ذَيرخانةكانى هونةر كة كارى زؤر و تَيطةيشتن لة جوانى 

بايةخةكانى  ثشكنينى  كة  دةكات،  دروست  هونةر  بِروابةخؤبوون  لةطةَل  بايةخةكانى كة  ثشكنينى  كة  دةكات،  دروست  هونةر  بِروابةخؤبوون  لةطةَل  كة 

لةم  شَيوةكارى  منى  و  ئاسايى  منى  و  رؤذهةآلت  منى  بة  طةيشتن  و  لةم جوانييان  شَيوةكارى  منى  و  ئاسايى  منى  و  رؤذهةآلت  منى  بة  طةيشتن  و  جوانييان 

دةروازةيةوة دةتوانين ئاوَيزانى رؤحى خةَلك بكةن و هةر ئةو دةروازةيةية وا دةروازةيةوة دةتوانين ئاوَيزانى رؤحى خةَلك بكةن و هةر ئةو دةروازةيةية وا 

لة هونةرى ئةفريقا و ميسريية كؤنةكان و ماياكان و... هتد دةكات، كة هاوكات لة هونةرى ئةفريقا و ميسريية كؤنةكان و ماياكان و... هتد دةكات، كة هاوكات 

جيهان  بةرةو  كة  خؤياندا  نةتةوايةتى  و  كةسى  تاكة  شوناسى  ثاراستنى  جيهان لةطةَل  بةرةو  كة  خؤياندا  نةتةوايةتى  و  كةسى  تاكة  شوناسى  ثاراستنى  لةطةَل 

كردوويانةتةوة.كردوويانةتةوة.

ضةند ثةيكةرت لة كوردستانى رؤذهةآلت دروستكردووة؟ ضةند ثةيكةرت لة كوردستانى رؤذهةآلت دروستكردووة؟ 

و  تةبرَيز  شارةكانى  لة  دووثةيكةرم  و  كوردستان  لة  ثةيكةرم  بيست  و   تةبرَيز  شارةكانى  لة  دووثةيكةرم  و  كوردستان  لة  ثةيكةرم  بيست   

ئةسفةهان دروستكردووة...ئةسفةهان دروستكردووة...

كردوون،  دروستت  سلَيمانى  شارى  لة  كة  مةحمود  شَيخ  ثةيكةرى  لة  كردوون، جطة  دروستت  سلَيمانى  شارى  لة  كة  مةحمود  شَيخ  ثةيكةرى  لة  جطة 

بةنيازيت ثةيكةرى تر لةو شارة يا لة شارةكانى ترى هةرَيم دروست بكةيت؟بةنيازيت ثةيكةرى تر لةو شارة يا لة شارةكانى ترى هةرَيم دروست بكةيت؟

 من بِريار نادةم، كةسَيك شتَيكى بوَيت بؤى دروست دةكةم. من بِريار نادةم، كةسَيك شتَيكى بوَيت بؤى دروست دةكةم.

تا ضةند ثَيشانطات لة ئَيران و ئةوروثا كردووةتةوة؟تا ضةند ثَيشانطات لة ئَيران و ئةوروثا كردووةتةوة؟

 ديارة طرفتى طواستنةوة بؤ من زؤر سةختة، ئةوةش بووةتة هؤى ئةوةى  ديارة طرفتى طواستنةوة بؤ من زؤر سةختة، ئةوةش بووةتة هؤى ئةوةى 

كة تا ئَيستا لة دةرةوة ثَيشانطا نةكةمةوة، هةرضةندة زؤرجاران رَيطاى ئةوةم كة تا ئَيستا لة دةرةوة ثَيشانطا نةكةمةوة، هةرضةندة زؤرجاران رَيطاى ئةوةم 

بؤ كراوةتةوة بةشدارى بكةم، بةآلم نةطونجاوة. لة زؤربةى شارةكانى سويسرا، بؤ كراوةتةوة بةشدارى بكةم، بةآلم نةطونجاوة. لة زؤربةى شارةكانى سويسرا، 

ثةكين، كازخستان، قرقزيستان، ئؤزباكستان، سوريا، سلَيمانى، هةولَير، دهؤكيش ثةكين، كازخستان، قرقزيستان، ئؤزباكستان، سوريا، سلَيمانى، هةولَير، دهؤكيش 

بةشداريم هةبووة.بةشداريم هةبووة.

رؤذانةى ذيانت ضؤن بةسةر دةبةيت؟رؤذانةى ذيانت ضؤن بةسةر دةبةيت؟

دةبةمة  ثةيكةرسازييةوة  و  نةقاشي  و  تةرامى  كارى  بة  كاتةكانم  زؤربةى  دةبةمة   ثةيكةرسازييةوة  و  نةقاشي  و  تةرامى  كارى  بة  كاتةكانم  زؤربةى   

بنةماَلةيةكم  هةَلبةتة  ثَيدةبةخشن،  هَيزم  و  توانا  زؤر  خةَلكى  نايشارمةوة  بنةماَلةيةكم سةر،  هةَلبةتة  ثَيدةبةخشن،  هَيزم  و  توانا  زؤر  خةَلكى  نايشارمةوة  سةر، 

هةية زؤرباشن، فيداكارن بؤ ئةوةى هاوكار و هاوبيرم بن، ئةوةش طةورةترين هةية زؤرباشن، فيداكارن بؤ ئةوةى هاوكار و هاوبيرم بن، ئةوةش طةورةترين 

ضانسى ذيانمة.ضانسى ذيانمة.
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فيلمة  يان  كوردي،  سينةماي  بؤ  هةبَيت  تايبةتمان  ثَيناسةيةكي  دةكرَيت  فيلمة ئاخؤ  يان  كوردي،  سينةماي  بؤ  هةبَيت  تايبةتمان  ثَيناسةيةكي  دةكرَيت  ئاخؤ 

كوردييةكان، يان بة دةربِرينَيكي تر تايبةتمةنديي فيلمة كوردييةكان كامانةن؟ كوردييةكان، يان بة دةربِرينَيكي تر تايبةتمةنديي فيلمة كوردييةكان كامانةن؟ 

روانطةي  لة  هةركةس  و  لةسةرة  باسي  زؤر  كة  ثرسيارَيكة  ئةمة  روانطةي لةِراستيدا  لة  هةركةس  و  لةسةرة  باسي  زؤر  كة  ثرسيارَيكة  ئةمة  لةِراستيدا 

خؤيةوة سةيري دةكات. ئةوةي راستي بَيت بؤ بووني سينةما لةنَيو هةر نةتةوةيةك خؤيةوة سةيري دةكات. ئةوةي راستي بَيت بؤ بووني سينةما لةنَيو هةر نةتةوةيةك 

نةتةوةية  ئةو  دةكات  دةستنيشان  نةبوونيان  يا  بوون  كة  هةن  فاكتةر  نةتةوةية هةندَيك  ئةو  دةكات  دةستنيشان  نةبوونيان  يا  بوون  كة  هةن  فاكتةر  هةندَيك 

سينةماي هةية، يان نا. سينةما دنيايةكي زؤر بةرفراوانة و ئةم دنيايةش بؤ خؤي سينةماي هةية، يان نا. سينةما دنيايةكي زؤر بةرفراوانة و ئةم دنيايةش بؤ خؤي 

تايبةتمةندي و بنةما و بنضينةيةكي تايبةتي هةية كة لة هةموو دنيادا هاوبةشة و لة تايبةتمةندي و بنةما و بنضينةيةكي تايبةتي هةية كة لة هةموو دنيادا هاوبةشة و لة 

واقيعدا سينةما لةسةر ئةو خاَلة هاوبةشانة دامةزراوة و هةَلدةسووِرَيت و زيندووة. واقيعدا سينةما لةسةر ئةو خاَلة هاوبةشانة دامةزراوة و هةَلدةسووِرَيت و زيندووة. 

تؤفيق ئةماني:تؤفيق ئةماني:

سينةما ثيشةيةكي دَلِرفَينة و هةر ئةوةش بووةتة هؤي ئةوةيسينةما ثيشةيةكي دَلِرفَينة و هةر ئةوةش بووةتة هؤي ئةوةي
كة سةرنجي زؤر كةس، بةتايبةت طةنجان، بؤ الي خؤي رابكَيشَيتكة سةرنجي زؤر كةس، بةتايبةت طةنجان، بؤ الي خؤي رابكَيشَيت

سازداني: سارا زينةتيسازداني: سارا زينةتي



١٧٨

ر
ون

ھ
ر

ون
ھ

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

نةبووني ئةو بنةما فيكري و زانستي و مادييانةش ئةساسي بووني ئةو دنيايةية كة نةبووني ئةو بنةما فيكري و زانستي و مادييانةش ئةساسي بووني ئةو دنيايةية كة 

ئَيمة ناوي سينةمامان لَي ناوة، دةخاتة ذَير ثرسيارةوة، كة لةوانةش دةتوانم وةكو ئَيمة ناوي سينةمامان لَي ناوة، دةخاتة ذَير ثرسيارةوة، كة لةوانةش دةتوانم وةكو 

زانستي  باري  كة  بكةم  ثَيداويستي  طرنطترين  ضؤنييةتي  بة  ئاماذة  يةكةم  زانستي خاَلي  باري  كة  بكةم  ثَيداويستي  طرنطترين  ضؤنييةتي  بة  ئاماذة  يةكةم  خاَلي 

فَيركاريي  بنكةي  و  زانكؤ  و  كؤلَيذ  ضةند  تا  كوردستان  لة  ئَيمة  ثةروةردةية.  فَيركاريي و  بنكةي  و  زانكؤ  و  كؤلَيذ  ضةند  تا  كوردستان  لة  ئَيمة  ثةروةردةية.  و 

سينةماييمان  ضِروثِرو  كتَيبخانةي  و  سينةماكار  ثةروةردةكردني  سةنتةري  سينةماييمان و  ضِروثِرو  كتَيبخانةي  و  سينةماكار  ثةروةردةكردني  سةنتةري  و 

دووةم  خاَلي  هةية؟  نموونةيةكيمان  ضةند  النيكةم  يان  ئةمانة  هةموو  ئايا  دووةم هةية؟  خاَلي  هةية؟  نموونةيةكيمان  ضةند  النيكةم  يان  ئةمانة  هةموو  ئايا  هةية؟ 

كة لةطةَل خاَلي يةكةم ثَيوةندييةكي زؤر نزيكيان هةية، ئةوةية كة ئَيمة تا ضةند كة لةطةَل خاَلي يةكةم ثَيوةندييةكي زؤر نزيكيان هةية، ئةوةية كة ئَيمة تا ضةند 

خةَلكي ئاكاديميك و شارةزا و زانيار لة مامؤستاي زانكؤوة بطرة تا نووسةر و خةَلكي ئاكاديميك و شارةزا و زانيار لة مامؤستاي زانكؤوة بطرة تا نووسةر و 

دةرهَينةر و ئامادةكار و وَينةطر و هةموو بةشةكاني تر و لة هةموويشي طرنطتر دةرهَينةر و ئامادةكار و وَينةطر و هةموو بةشةكاني تر و لة هةموويشي طرنطتر 

وةكو  سينةما  مادييةكاني  ثَيويستيية  سَييةم،  هةية؟  سينةماييمان  وةكو رةخنةطري  سينةما  مادييةكاني  ثَيويستيية  سَييةم،  هةية؟  سينةماييمان  رةخنةطري 

ستؤديؤي ثِرؤفيشناَل و البراتوار و شارَيكي سينةمايي و لة هةموويشي طرنطتر ستؤديؤي ثِرؤفيشناَل و البراتوار و شارَيكي سينةمايي و لة هةموويشي طرنطتر 

كوردستان  شارةكاني  لة  ضةند  تا  جيهاني  ستانداردي  بةثَيي  سينةمايي  كوردستان هؤَلي  شارةكاني  لة  ضةند  تا  جيهاني  ستانداردي  بةثَيي  سينةمايي  هؤَلي 

بووني  سينةما  ثيشةسازيي  بةشي  كوردستان  لة  ئايا  ضوارةم  هةية؟  بووني بوونيان  سينةما  ثيشةسازيي  بةشي  كوردستان  لة  ئايا  ضوارةم  هةية؟  بوونيان 

هةية و تا ض رادةيةك فيلم رواَلةتي بازرطاني بةخؤيةوة طرتووة و فيلمي كوردي هةية و تا ض رادةيةك فيلم رواَلةتي بازرطاني بةخؤيةوة طرتووة و فيلمي كوردي 

ديتني  بؤ  خةَلك  و  دةكرَيت  نمايش  جيهان  و  كوردستان  سينةماكاني  لة  ديتني ضةندة  بؤ  خةَلك  و  دةكرَيت  نمايش  جيهان  و  كوردستان  سينةماكاني  لة  ضةندة 

تر  واتايةكي  بة  دةكةن؟  سةرف  ثارة  و  سينةماكان  نَيو  دةِرؤنة  كوردي  تر فيلمي  واتايةكي  بة  دةكةن؟  سةرف  ثارة  و  سينةماكان  نَيو  دةِرؤنة  كوردي  فيلمي 

بةشة  هونةرييةكةي  بةشة  شانبةشاني  توانيويةتي  ضةند  تا  وآلتةدا  لةم  بةشة سينةما  هونةرييةكةي  بةشة  شانبةشاني  توانيويةتي  ضةند  تا  وآلتةدا  لةم  سينةما 

سةنعةتييةكةشي بةرةو ثَيشةوة بِروات و نيزامَيكي سينةمايي هاوضةرخ ثَيك بَيت و سةنعةتييةكةشي بةرةو ثَيشةوة بِروات و نيزامَيكي سينةمايي هاوضةرخ ثَيك بَيت و 

ببَيت بة نيزامَيكي شكؤمةند و ثِربايةخ؟ خاَليكي تر كة زؤر طرنطة رووبةِرووبووني ببَيت بة نيزامَيكي شكؤمةند و ثِربايةخ؟ خاَليكي تر كة زؤر طرنطة رووبةِرووبووني 

سينةماية لةطةَل خةَلك. ئايا بة بووني تةواو ئةو خاآلنةش كة ئاماذةم ثَي كرد، سينةماية لةطةَل خةَلك. ئايا بة بووني تةواو ئةو خاآلنةش كة ئاماذةم ثَي كرد، 

خةَلك لة كوردستان و جيهان بة ديتني فيلمة كوردييةكان تا ض رادةيةك هةست خةَلك لة كوردستان و جيهان بة ديتني فيلمة كوردييةكان تا ض رادةيةك هةست 

بة بووني سينةمايةكي جياواز دةكةن و توانيويانة لةطةَل ئةو سينةماية بة هةموو بة بووني سينةمايةكي جياواز دةكةن و توانيويانة لةطةَل ئةو سينةماية بة هةموو 

شوناسي  ناسيني  فةرمي  بة  و  جيهانيبوون  بة  يا  رابَين؟  شوناسي تايبةتمةندييةكانييةوة  ناسيني  فةرمي  بة  و  جيهانيبوون  بة  يا  رابَين؟  تايبةتمةندييةكانييةوة 

بةرةو  ئةطةر  ئايا  بابةتة؟  ئةم  سةر  لة  دةبَيت  كاريطةرييةكي  ض  جيهاندا  لة  بةرةو كورد  ئةطةر  ئايا  بابةتة؟  ئةم  سةر  لة  دةبَيت  كاريطةرييةكي  ض  لة جيهاندا  كورد 

بة  دةكرايةوة  سنووردار  تةنها  فةِرةنساييةكان  فيلمة  بآلوبوونةوةي  بة دةرةتاني  دةكرايةوة  سنووردار  تةنها  فةِرةنساييةكان  فيلمة  بآلوبوونةوةي  دةرةتاني 

ناوخؤي ئةو وآلتة، يان ضةند فَيستيظاَلَيكي جيهاني، ئةويش بة بينةرَيكي كةمةوة، ناوخؤي ئةو وآلتة، يان ضةند فَيستيظاَلَيكي جيهاني، ئةويش بة بينةرَيكي كةمةوة، 

دةمانتواني  ئةمِرؤ  وآلتة،  ئةو  سينةماي  نوَيي  شةثؤلي  دروستبووني  بَي  بة  دةمانتواني يان  ئةمِرؤ  وآلتة،  ئةو  سينةماي  نوَيي  شةثؤلي  دروستبووني  بَي  بة  يان 

بَلَيين سينةماي فةِرةنسا؟ ئَيمة بؤ شتَيك ناو هةَلدةبذَيرين كة بتوانين لة سةري بَلَيين سينةماي فةِرةنسا؟ ئَيمة بؤ شتَيك ناو هةَلدةبذَيرين كة بتوانين لة سةري 

باس بكةين، شي بكةينةوة، لَيكؤَلينةوةمان هةبَيت و زانياري دروست بة موخاتةبة باس بكةين، شي بكةينةوة، لَيكؤَلينةوةمان هةبَيت و زانياري دروست بة موخاتةبة 

نموونةي  كة  نيية  فاكتةرانةش  لةو  نين  جيا  ئةمانة  هةموو  بدةين.  بةردةنط  نموونةي و  كة  نيية  فاكتةرانةش  لةو  نين  جيا  ئةمانة  هةموو  بدةين.  بةردةنط  و 

شوناس، يان  هَيما نةتةوايةتييةكانن وةكو زماني كوردي، بيركردنةوةي كوردي، شوناس، يان  هَيما نةتةوايةتييةكانن وةكو زماني كوردي، بيركردنةوةي كوردي، 
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جوطرافياي كوردي و ئاسةوار و سيماي مرؤظ و كةسايةتي كوردي و زؤر شتي جوطرافياي كوردي و ئاسةوار و سيماي مرؤظ و كةسايةتي كوردي و زؤر شتي 

تر... جا ئَيستا دةبَيت زؤر راشكاوانة و رووِراست هةموو ئةم ثرسيارانة لة خؤمان تر... جا ئَيستا دةبَيت زؤر راشكاوانة و رووِراست هةموو ئةم ثرسيارانة لة خؤمان 

بكةين. ئةطةر وةآلمةكان ئةرَيني بَيت، ئةوا هةموو شتَيك روونة ئةطةريش نا، كة بكةين. ئةطةر وةآلمةكان ئةرَيني بَيت، ئةوا هةموو شتَيك روونة ئةطةريش نا، كة 

سينةماي  واية  ثَيم  وةآلمةكان  هةَلسةنطاندني  بة  خؤم  بؤ  من  نيمانة!  ديارة  سينةماي ئيتر  واية  ثَيم  وةآلمةكان  هةَلسةنطاندني  بة  خؤم  بؤ  من  نيمانة!  ديارة  ئيتر 

كوردي هَيشتا منداَلَيكي بضووكة و خةريكي طِروطاَلة و ئةمةش كة ئَيمة بة تةواوي كوردي هَيشتا منداَلَيكي بضووكة و خةريكي طِروطاَلة و ئةمةش كة ئَيمة بة تةواوي 

هةمةاليةنةي سينةماي كورديدا نةنَيين، من بة خاَلَيكي ثؤزةتيظي دان بة بووني هةمةاليةنةي سينةماي كورديدا نةنَيين، من بة خاَلَيكي ثؤزةتيظي  دان بة بووني 

دةزانم، ضونكة وامان لَي دةكات كة لةخؤِرا دَلخؤش نةبين و كآلو لةسةر خؤمان دةزانم، ضونكة وامان لَي دةكات كة لةخؤِرا دَلخؤش نةبين و كآلو لةسةر خؤمان 

نةنَيين و بة هةموو هَيزَيكةوة هةوَلةكانمان زياتر بخةينة طةِر بؤ طةورةكردني ئةم نةنَيين و بة هةموو هَيزَيكةوة هةوَلةكانمان زياتر بخةينة طةِر بؤ طةورةكردني ئةم 

سينةماية.سينةماية.

ئَيمة شةثؤلَيك فيلم دروستكردن لة كوردستاني رؤذهةآلت دةبينين، بةتايبةت ئَيمة شةثؤلَيك فيلم دروستكردن لة كوردستاني رؤذهةآلت دةبينين، بةتايبةت 

دواي ”ساتَيك بؤ مةستي ئةسثةكان“ي بةهمةن قوبادي، كة زياتر فيلمةكة باس لة دواي ”ساتَيك بؤ مةستي ئةسثةكان“ي بةهمةن قوبادي، كة زياتر فيلمةكة باس لة 

دةدات  كوردستان  لة  رةش  رووخسارَيكي  بَلَيين  يان  دةكات،  كورد  دةدات نةهامةتييةكاني  كوردستان  لة  رةش  رووخسارَيكي  بَلَيين  يان  دةكات،  كورد  نةهامةتييةكاني 

بةدةستةوة، ئةمة ضؤن دةبينيت؟بةدةستةوة، ئةمة ضؤن دةبينيت؟

 سينةما ثيشةيةكي دَلِرفَينة و هةر ئةوةش بووةتة هؤي ئةوةي كة سةرنجي  سينةما ثيشةيةكي دَلِرفَينة و هةر ئةوةش بووةتة هؤي ئةوةي كة سةرنجي 

زؤر كةس، بةتايبةت طةنجان بؤ الي خؤي رابكَيشَيت و لة واقيعدا زؤرَيك لة طةنج زؤر كةس، بةتايبةت طةنجان بؤ الي خؤي رابكَيشَيت و لة واقيعدا زؤرَيك لة طةنج 

و الوةكاني كوردستان وةكو هةموو شوَينَيكي تري دنيا تَيكةآلو بة خؤي بكات! و الوةكاني كوردستان وةكو هةموو شوَينَيكي تري دنيا تَيكةآلو بة خؤي بكات! 

ثَي  دةستي  نةوةدةكاندا  كؤتايي  لة  ئَيران  كوردستاني  لة  بةتايبةت  دياردةية  ثَي ئةم  دةستي  نةوةدةكاندا  كؤتايي  لة  ئَيران  كوردستاني  لة  بةتايبةت  دياردةية  ئةم 

كرد و طةنجانَيكي زؤر كة بةديهاتني خةونةكانيان لة سينةمادا دةبينييةوة، هاتنة كرد و طةنجانَيكي زؤر كة بةديهاتني خةونةكانيان لة سينةمادا دةبينييةوة، هاتنة 

طؤِرةثان و تا جوآلنةوة خؤيان لة ئابَلؤقةي زؤرَيك كَيشة و نةهامةتيدا بيني كة لة طؤِرةثان و تا جوآلنةوة خؤيان لة ئابَلؤقةي زؤرَيك كَيشة و نةهامةتيدا بيني كة لة 

كؤمةَلطاي كورديدا ريشةي داكوتابوو و كاركردن و لَيكؤَلينةوة لةسةر ئةو كَيشانة كؤمةَلطاي كورديدا ريشةي داكوتابوو و كاركردن و لَيكؤَلينةوة لةسةر ئةو كَيشانة 

زؤر ثَيويست و زةرووري بوو. لة واقيعدا فيلمسازةكان خؤيان لةم كؤمةَلطايةدا زؤر ثَيويست و زةرووري بوو. لة واقيعدا فيلمسازةكان خؤيان لةم كؤمةَلطايةدا 

دةذيان و بةشَيكي زؤر لة قورسايي ئةو ئاستةنطانة لةسةر شاني خؤيان بوو و دةذيان و بةشَيكي زؤر لة قورسايي ئةو ئاستةنطانة لةسةر شاني خؤيان بوو و 

نةياندةتواني خؤياني لَي طَيل بكةن! ئةوة بوو كة شةثؤلَيك فيلم بةرهةم هَينران نةياندةتواني خؤياني لَي طَيل بكةن! ئةوة بوو كة شةثؤلَيك فيلم بةرهةم هَينران 

كة زؤربةيان ناوةِرؤكَيكي رةخنةطرانةيان هةبوو لة سيستم و كؤمةَلطا و هةموو كة زؤربةيان ناوةِرؤكَيكي رةخنةطرانةيان هةبوو لة سيستم و كؤمةَلطا و هةموو 

ئةو هؤيانةي كة سازبووني ئةو هةموو كَيشة و ئاستةنطانةيان ثَيكهَينابوو. قةد ئةو هؤيانةي كة سازبووني ئةو هةموو كَيشة و ئاستةنطانةيان ثَيكهَينابوو. قةد 

لةطةَل ئةوةدا نيم كة زؤرَيك لةو فيلمانةي كة لةو ماوةيةدا ساز دةكران و ئَيستاش لةطةَل ئةوةدا نيم كة زؤرَيك لةو فيلمانةي كة لةو ماوةيةدا ساز دةكران و ئَيستاش 

درَيذةي هةية بة ئةنقةست رواَلةتي رةشيان لة كوردستان دةرخست و دةيخةنة درَيذةي هةية بة ئةنقةست رواَلةتي رةشيان لة كوردستان دةرخست و دةيخةنة 

بةر ضاو بينةران. ئةطةر ئَيمة خؤمان وةكو كورد و وةكو مرؤظَيك كة لة كؤمةَلطاي بةر ضاو بينةران. ئةطةر ئَيمة خؤمان وةكو كورد و وةكو مرؤظَيك كة لة كؤمةَلطاي 

كؤمةَلطاكةماندا  لة  كة  بيربكةينةوة  وا  و  ببةستين  ضاومان  دةذين،  كؤمةَلطاكةماندا كوردةواريدا  لة  كة  بيربكةينةوة  وا  و  ببةستين  ضاومان  دةذين،  كوردةواريدا 

هةموو شتَيك باشة و هيض كَيشةيةك بووني نيية، ئةوا ئةو كات دةتوانين بَلَيين هةموو شتَيك باشة و هيض كَيشةيةك بووني نيية، ئةوا ئةو كات دةتوانين بَلَيين 
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كوردستانيان  رووخساري  بةئةنقةست  و  كردووة  فِروفيشاَليان  فيلمسازانة  كوردستانيان ئةو  رووخساري  بةئةنقةست  و  كردووة  فِروفيشاَليان  فيلمسازانة  ئةو 

رةش نيشانداوة! ئةمةش واتا مانةوة و زيندووماني ئةو ئاستةنطانة تا ئةوثةِري رةش نيشانداوة! ئةمةش واتا مانةوة و زيندووماني ئةو ئاستةنطانة تا ئةوثةِري 

كات... بةآلم من قةد لةطةَل ئةو باوةِرةدا نيم! ئةو شتةي كة ئَيمة لة فيلمي ”ساتَيك كات... بةآلم من قةد لةطةَل ئةو باوةِرةدا نيم! ئةو شتةي كة ئَيمة لة فيلمي ”ساتَيك 

بؤ مةستي ئةسثةكان“ و فيلمة هاوشَيوةكاني تردا دةيبينين، بةداخةوة  حةقيقةت بؤ مةستي ئةسثةكان“ و فيلمة هاوشَيوةكاني تردا دةيبينين، بةداخةوة  حةقيقةت 

زؤرجار  و  ئَيستاشدا  لة  و  سةردةمة  لةو  كورد  مرؤظي  ذياني  لة  راستييةكة  زؤرجار و  و  ئَيستاشدا  لة  و  سةردةمة  لةو  كورد  مرؤظي  ذياني  لة  راستييةكة  و 

ئَيمة بؤ ثيشانداني كاريطةر و كاراي رووخساري ناشيرين و دَلتةزَيني دةردَيك، ئَيمة بؤ ثيشانداني كاريطةر و كاراي رووخساري ناشيرين و دَلتةزَيني دةردَيك، 

ناضارين رووي تراذيكي دةردةكة ثيشان بدةين و ئةمة واتا سينةما ئاوَينةيةكي ناضارين رووي تراذيكي دةردةكة ثيشان بدةين و ئةمة واتا سينةما ئاوَينةيةكي 

كارتَيكةر و بة تةواوي ماناية. بة هةموو ئةمانةوة شتَيك كة زؤر طرنطة هةميشة كارتَيكةر و بة تةواوي ماناية. بة هةموو ئةمانةوة شتَيك كة زؤر طرنطة هةميشة 

و  ئاستةنط  لة  ثِرة  كوردةواري  كؤمةَلطاي  كة  ئةوةية  دةيشيَلَيمةوة  و  و وتوومة  ئاستةنط  لة  ثِرة  كوردةواري  كؤمةَلطاي  كة  ئةوةية  دةيشيَلَيمةوة  و  وتوومة 

لة  رازاوةيي  و  جواني  لة  ثِرة  كاتيشدا  هةمان  لة  بواردا،  زؤر  لة  رةنج  و  لة دةرد  رازاوةيي  و  جواني  لة  ثِرة  كاتيشدا  هةمان  لة  بواردا،  زؤر  لة  رةنج  و  دةرد 

باري كولتووري و كؤمةَلةيةتي و مَيذووييةوة. من الم واية كة فيلمسازَيك ئةطةر باري كولتووري و كؤمةَلةيةتي و مَيذووييةوة. من الم واية كة فيلمسازَيك ئةطةر 

دةيةوَيت تةنطوضةَلةمةكاني كؤمةَلطاكةي خؤي بخاتة بةر ضاوي بينةرةوة، دةبَيت دةيةوَيت تةنطوضةَلةمةكاني كؤمةَلطاكةي خؤي بخاتة بةر ضاوي بينةرةوة، دةبَيت 

رةشةكةندا،  هَيَلة  لةطةَل  كة  مانايةي  بةو  بكات  دروست  كارةكةيدا  لة  رةشةكةندا، باآلنسَيك  هَيَلة  لةطةَل  كة  مانايةي  بةو  بكات  دروست  كارةكةيدا  لة  باآلنسَيك 

واتايةكي  بة  بطرَيت.  ضاو  لةبةر  سثييةكانيش  هَيَلة  نةهامةتييةكانة،  مةبةستم  واتايةكي كة  بة  بطرَيت.  ضاو  لةبةر  سثييةكانيش  هَيَلة  نةهامةتييةكانة،  مةبةستم  كة 

تر شرؤظةكردني سينةمايي كَيشة و دةرد لةطةَل جواني و رازاوةيي وةكو دوو تر شرؤظةكردني سينةمايي كَيشة و دةرد لةطةَل جواني و رازاوةيي وةكو دوو 

هَيَلي تةريب شتَيكة كة ئةو باآلنسة بةرهةم دةهَينَيت و بَيطومان ئةو شَيوة كارة هَيَلي تةريب شتَيكة كة ئةو باآلنسة بةرهةم دةهَينَيت و بَيطومان ئةو شَيوة كارة 

كاريطةرييةكي ئَيجطار زؤرتري دةبَيت لةوةي كة هةموو شتةكان رةش بخةينة كاريطةرييةكي ئَيجطار زؤرتري دةبَيت لةوةي كة هةموو شتةكان رةش بخةينة 

روو، كة من هةرطيز لةطةَل ئةوةدا نيم. روو، كة من هةرطيز لةطةَل ئةوةدا نيم. 

لة باري ضؤنييةتي و ضةندايةتييةوة ئةو فيلمانةي لة كوردستان دروست دةكرَين لة باري ضؤنييةتي و ضةندايةتييةوة ئةو فيلمانةي لة كوردستان دروست دةكرَين 

تاران،  بةتايبةت  تر،  شوَينةكاني  لة  فيلمانةي  ئةو  لةطةَل  هةية  جياوازييةكيان  تاران، ض  بةتايبةت  تر،  شوَينةكاني  لة  فيلمانةي  ئةو  لةطةَل  هةية  جياوازييةكيان  ض 

بةرهةم دَين، شَيوةي هةَلسوكةوت لةطةَل فيلمةكاني كوردستان لة فَيستيظاَلةكان و بةرهةم دَين، شَيوةي هةَلسوكةوت لةطةَل فيلمةكاني كوردستان لة فَيستيظاَلةكان و 

تةنانةت ثيشاندانة طشتييةكاندا ضؤن دةبينيت؟ تةنانةت ثيشاندانة طشتييةكاندا ضؤن دةبينيت؟ 

هةرضةندة  نيية،  طرنط  زؤر  منةوة  الي  بة  بةِراستي  ضةندايةتييةوة  باري  هةرضةندة لة  نيية،  طرنط  زؤر  منةوة  الي  بة  بةِراستي  ضةندايةتييةوة  باري  لة 

بَيت  زؤرتر  بةرهةم  ضةندايةتييةوة  باري  لة  تا  دةَلَيت  كة  هةية  فةلسةفةية  بَيت ئةو  زؤرتر  بةرهةم  ضةندايةتييةوة  باري  لة  تا  دةَلَيت  كة  هةية  فةلسةفةية  ئةو 

لةوانةية بةرهةمي باشيش لة ناوياندا زؤرتربَيت، بةآلم سينةماكاراني كوردستان لةوانةية بةرهةمي باشيش لة ناوياندا زؤرتربَيت، بةآلم سينةماكاراني كوردستان 

كوالَيتي  و  ضؤنييةتي  بة  بةها  شتَيك  هةر  لة  زؤرتر  كة  سةلماندوويانة  كوالَيتي هةميشة  و  ضؤنييةتي  بة  بةها  شتَيك  هةر  لة  زؤرتر  كة  سةلماندوويانة  هةميشة 

كارةكانيان دةدةن و ئةمةش بووة بةهؤي ئةوةي بةرهةمي فيلمسازة كوردةكان كارةكانيان دةدةن و ئةمةش بووة بةهؤي ئةوةي بةرهةمي فيلمسازة كوردةكان 

رةنطدانةوةيةكي ثؤزةتيظي هةبَيت لة سينةماي ئَيراندا. بة دَلنياييةوة لة جَيطايةكي رةنطدانةوةيةكي ثؤزةتيظي هةبَيت لة سينةماي ئَيراندا. بة دَلنياييةوة لة جَيطايةكي 

فيلمسازيشي  و  دَيت  بةرهةم  زؤرتر  فيلمي  ئةسفةهان  يان  تاران  وةكو  فيلمسازيشي طةورة  و  دَيت  بةرهةم  زؤرتر  فيلمي  ئةسفةهان  يان  تاران  وةكو  طةورة 

زؤرترة، بةآلم دةتوانم بَلَيم زؤربةي ئةم ساآلنةي دوايي هةميشة لة فَيستيظاَلةكاندا زؤرترة، بةآلم دةتوانم بَلَيم زؤربةي ئةم ساآلنةي دوايي هةميشة لة فَيستيظاَلةكاندا 
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بةرهةمي فيلمسازاني كوردستان رَيذةيةكي بةرضاو بوو و ئةو رَيذةيةش ئةطةر بةرهةمي فيلمسازاني كوردستان رَيذةيةكي بةرضاو بوو و ئةو رَيذةيةش ئةطةر 

بؤت  ئةوا  بسةنطانداية،  هةَلت  تر  جَيطاكاني  فيلمةكاني  لةطةَل  و  بكرداية  بؤت سةيرت  ئةوا  بسةنطانداية،  هةَلت  تر  جَيطاكاني  فيلمةكاني  لةطةَل  و  بكرداية  سةيرت 

دةردةكةوت كة فيلمة كوردييةكان لة باري ضؤنيةتييةوة سةر و ملَيك لةواني تر دةردةكةوت كة فيلمة كوردييةكان لة باري ضؤنيةتييةوة سةر و ملَيك لةواني تر 

بةرزترن! زؤرجار ئةمةش دةبوو بة هؤكاري ئةوةي كة لة باري ضةندايةتيشةوة بةرزترن! زؤرجار ئةمةش دةبوو بة هؤكاري ئةوةي كة لة باري ضةندايةتيشةوة 

لة  ساَلَيك  لةبيرمة  كة  جَيطايةك  تا  بةرزببَيتةوة  كوردييةكان  بةرهةمة  لة رَيذةي  ساَلَيك  لةبيرمة  كة  جَيطايةك  تا  بةرزببَيتةوة  كوردييةكان  بةرهةمة  رَيذةي 

فَيستيظاَلي كورتة فيلمي تاران فيلمسازاني شارةكاني تر دةنطيان بةرزبووةوة و فَيستيظاَلي كورتة فيلمي تاران فيلمسازاني شارةكاني تر دةنطيان بةرزبووةوة و 

رةخنةيان لة فَيستيظاَل طرت كة ئةمة فَيستيظاَلي فيلمي كورديية، يان تاران؟! هؤي رةخنةيان لة فَيستيظاَل طرت كة ئةمة فَيستيظاَلي فيلمي كورديية، يان تاران؟! هؤي 

هةموو ئةمانةش كة فيلمسازة كوردةكان تا رادةيةك توانيويانة هةنطاوي جيدي بؤ هةموو ئةمانةش كة فيلمسازة كوردةكان تا رادةيةك توانيويانة هةنطاوي جيدي بؤ 

سينةما لة كوردستان هةَلبطرن، من لة جياوازي بيروبؤضونةكاندا دةبينم. طةنجي سينةما لة كوردستان هةَلبطرن، من لة جياوازي بيروبؤضونةكاندا دةبينم. طةنجي 

كورد خةون بة سينةماوة دةبينَيت و سينةما وةكو رابواردن و سةرطةرمي سةير كورد خةون بة سينةماوة دةبينَيت و سينةما وةكو رابواردن و سةرطةرمي سةير 

ناكات، بةَلكو سينةما بة ئامَيرَيك بؤ بةديهاتني خةونةكاني دةبينَيت و ئةمةش واتا ناكات، بةَلكو سينةما بة ئامَيرَيك بؤ بةديهاتني خةونةكاني دةبينَيت و ئةمةش واتا 

طةنجي كورد خولياي هةية و خاوةني بيروباوةِري تايبةتي خؤيةتي. كة خوليايشي طةنجي كورد خولياي هةية و خاوةني بيروباوةِري تايبةتي خؤيةتي. كة خوليايشي 

هةبوو، كارةكاني لة ناخي دَلييةوة هةَلدةقوَلَين و لة ئاكامدا لةسةر دَليش دةنيشَيت. هةبوو، كارةكاني لة ناخي دَلييةوة هةَلدةقوَلَين و لة ئاكامدا لةسةر دَليش دةنيشَيت. 

فيلمساز  كة  بووة  كاتة  ئةو  بارودؤخي  بةثَيي  هةميشة  هةَلسوكةوتيش  فيلمساز شَيوةي  كة  بووة  كاتة  ئةو  بارودؤخي  بةثَيي  هةميشة  هةَلسوكةوتيش  شَيوةي 

تَييدا فيلمي بةرهةم هَيناوة. بؤ نموونة ضةند ساَل لةوةو ثَيش بة نيسبةتي ئَيستا تَييدا فيلمي بةرهةم هَيناوة. بؤ نموونة ضةند ساَل لةوةو ثَيش بة نيسبةتي ئَيستا 

باشتربوو و فيلمسازي كورد كةمتر هةستي بة كةم سؤزي و ثةراوَيزخستن دةكرد، باشتربوو و فيلمسازي كورد كةمتر هةستي بة كةم سؤزي و ثةراوَيزخستن دةكرد، 

رةنطيداوةتةوة.  كةمَيك  شتة  ئةو  دوايي  ساَلةي  دوو  يةك  ئةم  بةداخةوة  رةنطيداوةتةوة. بةآلم  كةمَيك  شتة  ئةو  دوايي  ساَلةي  دوو  يةك  ئةم  بةداخةوة  بةآلم 

ئةَلبةت رَيذةي بةرهةمهَيناني فيلميش نةك تةنيا لة كوردستان، بةَلكو لة ئَيرانيش ئةَلبةت رَيذةي بةرهةمهَيناني فيلميش نةك تةنيا لة كوردستان، بةَلكو لة ئَيرانيش 

باري  نالةباربووني  بؤ  دةطةِرَيتةوة  هؤكارةكةشي  و  دابةزيوة  زؤر  رادةيةكي  باري تا  نالةباربووني  بؤ  دةطةِرَيتةوة  هؤكارةكةشي  و  دابةزيوة  زؤر  رادةيةكي  تا 

و  دةهَينا  بةرهةمي  كةم  بودجةيةكي  بة  ثَيشتر  فيلمساز  كة  فيلمَيك  و ئابووري.  دةهَينا  بةرهةمي  كةم  بودجةيةكي  بة  ثَيشتر  فيلمساز  كة  فيلمَيك  ئابووري. 

بةرهةمة  ئةو  هةر  ئَيستا  بكات،  دابين  بةرهةمةكةي  مادي  باري  دةيتواني  بةرهةمة خؤي  ئةو  هةر  ئَيستا  بكات،  دابين  بةرهةمةكةي  مادي  باري  دةيتواني  خؤي 

بودجةيةكي ئَيجطار زؤري دةوَيت و فيلمساز ناتوانَيت فيلمي دَلي خؤي دروست بودجةيةكي ئَيجطار زؤري دةوَيت و فيلمساز ناتوانَيت فيلمي دَلي خؤي دروست 

بكات و ئةطةريش بؤ دابينكردني باري مادي بةرهةمةكةي بِرواتة فةرمانطةيةك، بكات و ئةطةريش بؤ دابينكردني باري مادي بةرهةمةكةي بِرواتة فةرمانطةيةك، 

ئةوا بة دةستي بةتاَل دةطةِرَيتةوة...ئةوا بة دةستي بةتاَل دةطةِرَيتةوة...

كة  بةهَيزةكان،  و  طةورة  ميديا  لة  يةكَيكة  سينةما  دةزانن  خؤشتان  ضؤن  كة وةك  بةهَيزةكان،  و  طةورة  ميديا  لة  يةكَيكة  سينةما  دةزانن  خؤشتان  ضؤن  وةك 

طرَي  سينةما  بةشَيوةيةكيش  كؤمةَلطا.  سةر  لة  هةبَيت  زؤري  كاريطةري  طرَي دةتوانَيت  سينةما  بةشَيوةيةكيش  كؤمةَلطا.  سةر  لة  هةبَيت  زؤري  كاريطةري  دةتوانَيت 

كؤمةَلناسي  سياسةت  فةلسةفة،  لةوانة  مرؤظايةتييةكانةوة،  زانستة  بة  كؤمةَلناسي دةدرَيتةوة  سياسةت  فةلسةفة،  لةوانة  مرؤظايةتييةكانةوة،  زانستة  بة  دةدرَيتةوة 

و... كوردستانيش لةم ياساية بةدةر نيية. بةدرَيذايي مَيذوو يةكَيك لة خواستةكاني و... كوردستانيش لةم ياساية بةدةر نيية. بةدرَيذايي مَيذوو يةكَيك لة خواستةكاني 

”قةوم“  وةك  و  بخاتةِروو  خؤي  نةتةوةيي  شوناسي  بووة  ئةوة  كورد  ”قةوم“ نةتةوةي  وةك  و  بخاتةِروو  خؤي  نةتةوةيي  شوناسي  بووة  ئةوة  كورد  نةتةوةي 

نةناسرَيت، ئاخؤ فيلمسازة كوردةكان لة بةرهةمةكانياندا تا ضةند طرنطييان داوة بةم نةناسرَيت، ئاخؤ فيلمسازة كوردةكان لة بةرهةمةكانياندا تا ضةند طرنطييان داوة بةم 
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بابةتة، بة دةربِرينَيكي تر ئاخؤ سينةما كاريطةري هةبووة لة هوشياري نةتةوةيي بابةتة، بة دةربِرينَيكي تر ئاخؤ سينةما كاريطةري هةبووة لة هوشياري نةتةوةيي 

لة كوردستان، يان ئةوةي كةمتةرخةم بووة لةم بارةيةوة؟ لة كوردستان، يان ئةوةي كةمتةرخةم بووة لةم بارةيةوة؟ 

رؤَلي  واقيعدا  لة  سةنعةتي  و  هونةري  باري  لة  جيا  ئةمِرؤدا  لة  رؤَلي سينةما  واقيعدا  لة  سةنعةتي  و  هونةري  باري  لة  جيا  ئةمِرؤدا  لة  سينةما 

زؤرَيك  كة  ئةوةي  هؤي  بووةتة  ئةوةش  هةر  و  دةبينَيت  بةهَيزيش  زؤرَيك ميديايةكي  كة  ئةوةي  هؤي  بووةتة  ئةوةش  هةر  و  دةبينَيت  بةهَيزيش  ميديايةكي 

ثَيناسةكردني  و  هاواركردن  بؤ  ئامَيرَيك  بة  بيكةن  دنيا  ميللةتاني  و  وآلتان  ثَيناسةكردني لة  و  هاواركردن  بؤ  ئامَيرَيك  بة  بيكةن  دنيا  ميللةتاني  و  وآلتان  لة 

خؤيان، جيا لةوةي كة هةميشة سينةما هةَلطري باري لَيكؤَلينةوة و رةخنةطري خؤيان، جيا لةوةي كة هةميشة سينةما هةَلطري باري لَيكؤَلينةوة و رةخنةطري 

بينيومانة  ئَيستا  تا  كوردستان  لة  كة  ئةوةي  خؤيان.  كؤمةَلطاكةي  لة  بينيومانة هةبووة  ئَيستا  تا  كوردستان  لة  كة  ئةوةي  خؤيان.  كؤمةَلطاكةي  لة  هةبووة 

رةخنةطرتن  و  كَيشةكان  دةستنيشانكردني  بؤ  بووة  ناوخؤيي  هةوَلَيكي  رةخنةطرتن زؤرتر  و  كَيشةكان  دةستنيشانكردني  بؤ  بووة  ناوخؤيي  هةوَلَيكي  زؤرتر 

لة هؤكارة كؤمةآليةتييةكان. هةروةها كة سينةما لة كوردستان هَيشتا منداَلة و لة هؤكارة كؤمةآليةتييةكان. هةروةها كة سينةما لة كوردستان هَيشتا منداَلة و 

نةيتوانيوة لة دنيادا خؤي بة باشي بناسَينَيت، بة هةمان شَيوةش هَيشتا نةيتوانيوة نةيتوانيوة لة دنيادا خؤي بة باشي بناسَينَيت، بة هةمان شَيوةش هَيشتا نةيتوانيوة 

بؤ  هؤكارةكةيشي  ئةمة  و  دنيادا  لة  بَيت  نةتةوايةتي  شوناسي  باري  بؤ هةَلطري  هؤكارةكةيشي  ئةمة  و  دنيادا  لة  بَيت  نةتةوايةتي  شوناسي  باري  هةَلطري 

زؤر شت دةطةِرَيتةوة، كة لةوانة دةتوانم ئاماذة بة زؤربووني ئاستةنط و كَيشة زؤر شت دةطةِرَيتةوة، كة لةوانة دةتوانم ئاماذة بة زؤربووني ئاستةنط و كَيشة 

كؤمةآليةتييةكان بكةم كة فيلمسازةكان لةم كاتة و ثَيشتريش زؤرتر تةركيزيان كؤمةآليةتييةكان بكةم كة فيلمسازةكان لةم كاتة و ثَيشتريش زؤرتر تةركيزيان 

هَيندة  يةكةمدا  هةنطاوي  لة  زانيوة  ثَيويستيان  بة  و  شتانة  ئةو  سةر  هَيندة كردووةتة  يةكةمدا  هةنطاوي  لة  زانيوة  ثَيويستيان  بة  و  شتانة  ئةو  سةر  كردووةتة 

لةسةر ئةو كَيشانة كار بكرَيت و بخرَيتة ذَير طوشارةوة، تا بنبِر ببَيت و كؤمةَلطاي لةسةر ئةو كَيشانة كار بكرَيت و بخرَيتة ذَير طوشارةوة، تا بنبِر ببَيت و كؤمةَلطاي 

كؤمةَلطاكةت  تؤ  كة  باشة  زؤر  بؤضوونَيكي  ئةمة  من  بةِراي  بكرَيتةوة،  ثاك  كؤمةَلطاكةت لَي  تؤ  كة  باشة  زؤر  بؤضوونَيكي  ئةمة  من  بةِراي  بكرَيتةوة،  ثاك  لَي 

خاوَين بكةيتةوة جا هةوَل بدةيت بيناسَيني بة دنيا و ئةمة شتَيكة كة لة ذيانيشماندا خاوَين بكةيتةوة جا هةوَل بدةيت بيناسَيني بة دنيا و ئةمة شتَيكة كة لة ذيانيشماندا 

نموونةي زؤرة. ئَيمة ئةطةر ماَلَيك ياخود ئامَيرَيكمان هةبَيت و بمانةوَيت ثيشاني نموونةي زؤرة. ئَيمة ئةطةر ماَلَيك ياخود ئامَيرَيكمان هةبَيت و بمانةوَيت ثيشاني 

خةَلكي بدةين يان كةسَي بؤ ناو ماَلةكةمان بانطهَيشت بكةين، ئةوا هةوَل دةدةين خةَلكي بدةين يان كةسَي بؤ ناو ماَلةكةمان بانطهَيشت بكةين، ئةوا هةوَل دةدةين 

كة ثاكوخاوَيني بكةينةوة، ئينجا بيخةينة بةر ضاو و من ثَيم واية ئةمة ياسايةكي كة ثاكوخاوَيني بكةينةوة، ئينجا بيخةينة بةر ضاو و من ثَيم واية ئةمة ياسايةكي 

باشة بؤ فيلمسازَيك كة دةيةوَيت وآلتةكةي بة دنيا بناسَينَيت. هةرضةند كة ئَيمة باشة بؤ فيلمسازَيك كة دةيةوَيت وآلتةكةي بة دنيا بناسَينَيت. هةرضةند كة ئَيمة 

وةكو نةتةوةي كورد بةداخةوة مَيذوومان ثِرة لة تراذيديا و كارةسات و وةكو وةكو نةتةوةي كورد بةداخةوة مَيذوومان ثِرة لة تراذيديا و كارةسات و وةكو 

دةمانناسن!  تراذدياكانمانةوة  بة  كة  نةتةوةيةكين  ئَيمة  دةَلَيت  حةسةن“  دةمانناسن! ”شَيرزاد  تراذدياكانمانةوة  بة  كة  نةتةوةيةكين  ئَيمة  دةَلَيت  حةسةن“  ”شَيرزاد 

ئةمة هةر ئةو كارةساتانةية كة كورد وةكو قوربانيي ثيشان دةدات و ئةو هةوآلنة ئةمة هةر ئةو كارةساتانةية كة كورد وةكو قوربانيي ثيشان دةدات و ئةو هةوآلنة 

كورد  جينؤسايدكردني  و  لةناوبردن  بؤ  مَيذوو  درَيذايي  بة  كة  روو  كورد دةخاتة  جينؤسايدكردني  و  لةناوبردن  بؤ  مَيذوو  درَيذايي  بة  كة  روو  دةخاتة 

هةوَلة  لةو  نموونةيةك  تةنها  هةَلةبجة  كارةساتي  و  ئةنفال  ثرؤسةي  كة  هةوَلة دراوة،  لةو  نموونةيةك  تةنها  هةَلةبجة  كارةساتي  و  ئةنفال  ثرؤسةي  كة  دراوة، 

دةتوانن  كورد  فيلمسازاني  كة  فاكتةرانةن  ئةو  ئةمانة  بوون.  مرؤظايةتييانة  دةتوانن دذة  كورد  فيلمسازاني  كة  فاكتةرانةن  ئةو  ئةمانة  بوون.  مرؤظايةتييانة  دذة 

كةَلكي لَي وةربطرن و لة رَيطايةوة كورد و هةوَلةكاني و مَيذووي بة دنيا بناسَينن،  كةَلكي لَي وةربطرن و لة رَيطايةوة كورد و هةوَلةكاني و مَيذووي بة دنيا بناسَينن،  

ئةمانةش جيان لةو كَيشة ناوخؤييانةي كة ئاماذةم ثَي كرد بة ضوونة دةرةوةيان ئةمانةش جيان لةو كَيشة ناوخؤييانةي كة ئاماذةم ثَي كرد بة ضوونة دةرةوةيان 

لةوانةية سيماي كورد تووشي كَيشة بكةن، مةطةر ئةوةي كة باآلنسَيك هةبَيت لةوانةية سيماي كورد تووشي كَيشة بكةن، مةطةر ئةوةي كة باآلنسَيك هةبَيت 

لةناوياندا لة جواني و كارةسات ثَيكةوة. من ناَلَيم تا ئَيستا هيض كارَيك نةكراوة لةم لةناوياندا لة جواني و كارةسات ثَيكةوة. من ناَلَيم تا ئَيستا هيض كارَيك نةكراوة لةم 
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بوارةدا. هةنطاو هةَلطيراوة، بةآلم هةنطاوي ثَيويست نيية، هةم لة باري ضةندايةتي بوارةدا. هةنطاو هةَلطيراوة، بةآلم هةنطاوي ثَيويست نيية، هةم لة باري ضةندايةتي 

ضةندايةتييةوة  باري  لة  كوالَيتييةوة.  و  ضؤنييةتي  باري  لة  هةم  و  كةمييةتةوة  ضةندايةتييةوة و  باري  لة  كوالَيتييةوة.  و  ضؤنييةتي  باري  لة  هةم  و  كةمييةتةوة  و 

بةداخةوة ئَيمةي كورد هةندَي جار زوو ماندوو دةبين لة شتةكان و زوو بة الي بةداخةوة ئَيمةي كورد هةندَي جار زوو ماندوو دةبين لة شتةكان و زوو بة الي 

تةلةفزيؤنيدا  وتووَيذَيكي  لة  برادةرَيك  لةوةوثَيش  ساَل  ضةند  لةبيرمة  تةلةفزيؤنيدا دةنَيين!  وتووَيذَيكي  لة  برادةرَيك  لةوةوثَيش  ساَل  ضةند  لةبيرمة  دةنَيين! 

روو بة فيلمسازةكان دةيوت، كة ئيتر بةسة! ضةندة لةسةر ئةنفال ضةندة لةسةر روو بة فيلمسازةكان دةيوت، كة ئيتر بةسة! ضةندة لةسةر ئةنفال ضةندة لةسةر 

كورد.  بؤ  مةترسيدارة  زؤر  بيرؤكةية  ئةم  بوو!  تةواو  ئيتر  ئةنفال  كورد. هةَلةبجة؟!  بؤ  مةترسيدارة  زؤر  بيرؤكةية  ئةم  بوو!  تةواو  ئيتر  ئةنفال  هةَلةبجة؟! 

ضيرؤكمان  قوربانيي  بوونة  كة  مرؤظانةي  ئةو  قةد  بة  ئةنفالدا  لة  ئَيمة  دةَليم  ضيرؤكمان من  قوربانيي  بوونة  كة  مرؤظانةي  ئةو  قةد  بة  ئةنفالدا  لة  ئَيمة  دةَليم  من 

كارةساتةكاني  ضاو.  بةر  بخرَينة  و  بطَيِردرَينةوة  دةبَيت  ضيرؤكانة  ئةو  و  كارةساتةكاني هةية  ضاو.  بةر  بخرَينة  و  بطَيِردرَينةوة  دةبَيت  ضيرؤكانة  ئةو  و  هةية 

جينؤسايد  بة  نَيونةتةوةييةكاندا  كؤمةَلطا  لة  هَيشتا  ئةنفال  بمَينَيت.  با  ئيتر  جينؤسايد تريش  بة  نَيونةتةوةييةكاندا  كؤمةَلطا  لة  هَيشتا  ئةنفال  بمَينَيت.  با  ئيتر  تريش 

زةوييةدا  سةر  لةم  جَيطايةك  لة  نازانن  هَيشتا  دونيا  زؤري  زؤربةي  زةوييةدا نةناسراوة.  سةر  لةم  جَيطايةك  لة  نازانن  هَيشتا  دونيا  زؤري  زؤربةي  نةناسراوة. 

كارةساتَيكي لةو جؤرة روويداوة! بؤضي ئَيستاش كة ئَيستاية يةهوودييةكان هةر كارةساتَيكي لةو جؤرة روويداوة! بؤضي ئَيستاش كة ئَيستاية يةهوودييةكان هةر 

خةريكن لةسةر هؤلؤكؤست فيلم دروست دةكةن و رؤمان دةنووسن و ضيرؤك خةريكن لةسةر هؤلؤكؤست فيلم دروست دةكةن و رؤمان دةنووسن و ضيرؤك 

دةطَيِرنةوة؟ بؤضي لة ثؤَلةندا ئَيستاش هةر باسي ئةو كارةساتانة دةكرَيت بة فيلم دةطَيِرنةوة؟ بؤضي لة ثؤَلةندا ئَيستاش هةر باسي ئةو كارةساتانة دةكرَيت بة فيلم 

و رؤمان كة لة شةِري جيهانييةوة تووشي بوون؟ ئةمة باري ضةندايةتي بوو و و رؤمان كة لة شةِري جيهانييةوة تووشي بوون؟ ئةمة باري ضةندايةتي بوو و 

ئةطةر بمانةوَيت باري ضؤنييةتيش باس بكةين بةِراستي لَيكؤَلينةوةيةكي زؤري ئةطةر بمانةوَيت باري ضؤنييةتيش باس بكةين بةِراستي لَيكؤَلينةوةيةكي زؤري 

دةوَيت و من قسةم زؤرة لةسةري. ئةطةر كةسَيك نوكتةيةك، ياخود ضيرؤكَيكي دةوَيت و من قسةم زؤرة لةسةري. ئةطةر كةسَيك نوكتةيةك، ياخود ضيرؤكَيكي 

تراذيكمان زانيارانة و بة جواني بؤ بطَيِرَيتةوة، ئةوا بة باشي بة نوكتةكة ثَيدةكةنين تراذيكمان زانيارانة و بة جواني بؤ بطَيِرَيتةوة، ئةوا بة باشي بة نوكتةكة ثَيدةكةنين 

و لةطةَل تراذدياكةش دةطريةين، بةآلم ئةطةر طَيِرانةوةكة ناحةز و ناشارةزايانة و لةطةَل تراذدياكةش دةطريةين، بةآلم ئةطةر طَيِرانةوةكة ناحةز و ناشارةزايانة 

بَيت، ئةوا بة تةواوي بابةتةكة لةبةر ضاومان دةخات! فيلم و باسي طَيِرانةوةكانيشي بَيت، ئةوا بة تةواوي بابةتةكة لةبةر ضاومان دةخات! فيلم و باسي طَيِرانةوةكانيشي 

هةمان شتة. بةداخةوة بةدةطمةن فيلمم بينيوة لةسةر كارةساتةكاني كوردستان هةمان شتة. بةداخةوة بةدةطمةن فيلمم بينيوة لةسةر كارةساتةكاني كوردستان 

كة توانيبَيتي بة باشي و بةجؤرَيك كة هةستي بينةر ببزوَينَيت و ورووذانَيك لة كة توانيبَيتي بة باشي و بةجؤرَيك كة هةستي بينةر ببزوَينَيت و ورووذانَيك لة 

بةردةست.  بخاتة  تةوةرةكة  و  بطَيِرَيتةوة  ضيرؤكةكة  بكات،  دروست  بةردةست. هةستيدا  بخاتة  تةوةرةكة  و  بطَيِرَيتةوة  ضيرؤكةكة  بكات،  دروست  هةستيدا 

طَيِراوةتةوة،  ضيرؤكةكانيان  ناكارامة  و  ئاماتؤِر  شَيوازَيكي  بة  زؤريان  طَيِراوةتةوة، زؤربةي  ضيرؤكةكانيان  ناكارامة  و  ئاماتؤِر  شَيوازَيكي  بة  زؤريان  زؤربةي 
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بةداخةوة هةر ئةوةش وةك ئاماذةم ثَيكرد، بووةتة هؤي ئةوةي كة بابةتةكة لة بةداخةوة هةر ئةوةش وةك ئاماذةم ثَيكرد، بووةتة هؤي ئةوةي كة بابةتةكة لة 

واقيعدا بينةر طرنطي ثَي نةدات. بةِراي من بةرضاوي بينةر ناشيرين بكات و لة واقيعدا بينةر طرنطي ثَي نةدات. بةِراي من  بةرضاوي بينةر ناشيرين بكات و لة 

ئةو كارانةي كة دةكرَيت و بةرهةم دَيت، جيا لة باري ضؤنييةتي و تةكنيكييةوة ئةو كارانةي كة دةكرَيت و بةرهةم دَيت، جيا لة باري ضؤنييةتي و تةكنيكييةوة 

هةوَل  دةبَيت  ناوةرؤكيشةوة  باري  لة  طَيِرانةوة،  شَيوةي  لة  طرنطة  بةشَيكي  هةوَل كة  دةبَيت  ناوةرؤكيشةوة  باري  لة  طَيِرانةوة،  شَيوةي  لة  طرنطة  بةشَيكي  كة 

بكرَيتةوة،  بةرضاوتر  و  زةقتر  بابةتةكة  ئينساني  و  مرؤظايةتي  اليةني  كة  بكرَيتةوة، بدرَيت  بةرضاوتر  و  زةقتر  بابةتةكة  ئينساني  و  مرؤظايةتي  اليةني  كة  بدرَيت 

ئةمة شتَيكة كة ئةطةر فيلمساز بيةوَيت بةرهةمةكةي كاريطةر بَيت لةسةر بينةر، بة ئةمة شتَيكة كة ئةطةر فيلمساز بيةوَيت بةرهةمةكةي كاريطةر بَيت لةسةر بينةر، بة 

دَلنياييةوة ثَيويستة لةبةر ضاوي بطرَيت. بينةري ئةمِرؤ زؤر هوشيارة و هةرطيز دَلنياييةوة ثَيويستة لةبةر ضاوي بطرَيت. بينةري ئةمِرؤ زؤر هوشيارة و هةرطيز 

ثَيي خؤش نيية كة تؤ راستةوخؤ بة دروشم قسة بكةيت لة طةَلي و اليني خؤت ثَيي خؤش نيية كة تؤ راستةوخؤ بة دروشم قسة بكةيت لة طةَلي و اليني خؤت 

كة  دةزانَيت  وا  و  دةطرَيت  طارد  بةرابةرييةوة  لة  ضونكة  بكةيتةوة،  جيا  ئةو  كة لة  دةزانَيت  وا  و  دةطرَيت  طارد  بةرابةرييةوة  لة  ضونكة  بكةيتةوة،  جيا  ئةو  لة 

مَيشكييةوة!  ناو  بخاتة  شتَيك  بةزؤر  دةيةوَيت  و  زانيوة  كةم  بة  ئةوي  مَيشكييةوة! فيلمساز  ناو  بخاتة  شتَيك  بةزؤر  دةيةوَيت  و  زانيوة  كةم  بة  ئةوي  فيلمساز 

ئةطةر  فيلمساز.  بؤ  هةية  ثَيضةوانةي  دةرةنجامي  هةميشة  كاركردنة  جؤرة  ئةطةر ئةم  فيلمساز.  بؤ  هةية  ثَيضةوانةي  دةرةنجامي  هةميشة  كاركردنة  جؤرة  ئةم 

بمةوَيت نموونةيةك باس بكةم كة لةم روانطةيةوة توانيويةتي سةركةوتوو بَيت، بمةوَيت نموونةيةك باس بكةم كة لةم روانطةيةوة توانيويةتي سةركةوتوو بَيت، 

زةهاوي  و  سةعيدي  ئيبراهيم  من“ي  دايكاني  ”هةموو  فيلمي  بة  ئاماذة  زةهاوي دةتوانم  و  سةعيدي  ئيبراهيم  من“ي  دايكاني  ”هةموو  فيلمي  بة  ئاماذة  دةتوانم 

سةنجاوي بكةم. كة ئةم فيلمة دةبينيت، هةست بةوة ناكةيت كة فيلمسازَيكي كورد سةنجاوي بكةم. كة ئةم فيلمة دةبينيت، هةست بةوة ناكةيت كة فيلمسازَيكي كورد 

بةرهةمي هَينابَيت! مةبةستم ئةوةية كة زؤر بة ضاوَيكي ئينساني و مرؤظايةتييةوة بةرهةمي هَينابَيت! مةبةستم ئةوةية كة زؤر بة ضاوَيكي ئينساني و مرؤظايةتييةوة 

سةيري ناوةِرؤكةكةي دةكات كة ئةنفالة. ضاوةِرواني ضةند دايكَيكي ضةوساوة بؤ سةيري ناوةِرؤكةكةي دةكات كة ئةنفالة. ضاوةِرواني ضةند دايكَيكي ضةوساوة بؤ 

طةِرانةوةي كةسوكاريان. فيلمةكة دةيةوَيت بة ضيرؤكي دةرووني و تةنيايي ئةو طةِرانةوةي كةسوكاريان. فيلمةكة دةيةوَيت بة ضيرؤكي دةرووني و تةنيايي ئةو 

دايكانة لةطةَل بينةر ثَيوةندي دروست بكات. لة رَيطاي هةستَيكي ئينسانييةوة كة دايكانة لةطةَل بينةر ثَيوةندي دروست بكات. لة رَيطاي هةستَيكي ئينسانييةوة كة 

تةواو مرؤظةكاني دنيا تَييدا هاوبةشن. لة سةدام زؤر ناَلَيت، ضونكة تةواو دنيا لة تةواو مرؤظةكاني دنيا تَييدا هاوبةشن. لة سةدام زؤر ناَلَيت، ضونكة تةواو دنيا لة 

سةدامدا هاوبةش نيية! لة هةستي كوردايةتي زؤر ناَلَيت، ضونكة هةموو دنيا لة سةدامدا هاوبةش نيية! لة هةستي كوردايةتي زؤر ناَلَيت، ضونكة هةموو دنيا لة 

هةستي كوردايةتيدا هاوبةش نيية! لة هةمان كاتيشدا ئةو دايكانة و ضاوةِرواني و هةستي كوردايةتيدا هاوبةش نيية! لة هةمان كاتيشدا ئةو دايكانة و ضاوةِرواني و 

فرمَيسكةكانيان ثِرة لة كوردايةتي و نةفريني سةدام، بةآلم بةشَيوةيةكي زيرةكانة فرمَيسكةكانيان ثِرة لة كوردايةتي و نةفريني سةدام، بةآلم بةشَيوةيةكي زيرةكانة 

و وا لةذَير اليةكاني فيلمةكةوة. ئةمةية ئةو هةستةية كة تةواو دنيا تَييدا هاوبةشن و وا لةذَير اليةكاني فيلمةكةوة. ئةمةية ئةو هةستةية كة تةواو دنيا تَييدا هاوبةشن 

تَيكةَل  طةَليدا  لة  بة ئاساني  ببينَيت  فيلمةكة  بؤركينافاسؤش  لة  بينةرَيك  تَيكةَل و ئةطةر  طةَليدا  لة  بة ئاساني  ببينَيت  بؤركينافاسؤش فيلمةكة  لة  ئةطةر بينةرَيك  و 

دةبَيت. دووبارة دةيَلَيمةوة كة لةطةَل ئةمانةشدا فيلمسازةكان دةبَيت هةوَل بدةن دةبَيت. دووبارة دةيَلَيمةوة كة لةطةَل ئةمانةشدا فيلمسازةكان دةبَيت هةوَل بدةن 

جوانييةكاني كوردستانيش لة كارةكانياندا رةنطدانةوةي هةبَيت و ئةو جوانييانةش جوانييةكاني كوردستانيش لة كارةكانياندا رةنطدانةوةي هةبَيت و ئةو جوانييانةش 

هةموو روويةكي مَيذوويي و فةرهةنطي و كؤمةآليةتي و... هتد دةطرَيتةوة. هةموو روويةكي مَيذوويي و فةرهةنطي و كؤمةآليةتي و... هتد دةطرَيتةوة. 

لة ئَيران دوو جؤر سينةما دةبينرَيت، سينةمايةكي دةوَلةتي و سينةمايةكي سةربةخؤ، لة ئَيران دوو جؤر سينةما دةبينرَيت، سينةمايةكي دةوَلةتي و سينةمايةكي سةربةخؤ، 

ئةو سينةمايةي ”جيايي نادر لة سيمين“ دروست دةكات و لة بةرامبةردا ئةو سينةمايةي ئةو سينةمايةي ”جيايي نادر لة سيمين“ دروست دةكات و لة بةرامبةردا ئةو سينةمايةي 

”ئَيخراجيها“ دروست دةكات، ئاخؤ لة بةشي كوردنشينيشدا ئةم شتة دةبينرَيت؟”ئَيخراجيها“ دروست دةكات، ئاخؤ لة بةشي كوردنشينيشدا ئةم شتة دةبينرَيت؟
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سيستم  كة  بةشَيك  بةش.  دوو  بة  دةبَيت  دنيادا  وآلتاني  زؤربةي  لة  سيستم سينةما  كة  بةشَيك  بةش.  دوو  بة  دةبَيت  دنيادا  وآلتاني  زؤربةي  لة  سينةما 

ثةيِرةو  وآلتة  لةو  حاكم  سيستمي  سياسةتةكاني  لةِراستيدا  و  دةبات  ثةيِرةو بةِرَيوةي  وآلتة  لةو  حاكم  سيستمي  سياسةتةكاني  لةِراستيدا  و  دةبات  بةِرَيوةي 

دةكات و بةشَيكي تر كة سةربةخؤية و زؤرتر فيلمسازاني ئازاد و جياواز تَييدا دةكات و بةشَيكي تر كة سةربةخؤية و زؤرتر فيلمسازاني ئازاد و جياواز تَييدا 

كار دةكةن و لة واقيعدا بةرهةمي كةرتي تايبةتة. لة ئَيرانيش هةمان شت هةية، كار دةكةن و لة واقيعدا بةرهةمي كةرتي تايبةتة. لة ئَيرانيش هةمان شت هةية، 

بَيت  هةرضؤنَيك  بةآلم  سيستمدا،  ضوارضَيوةي  لة  وا  زؤرتر  سينةما  بَيت ئةطةرضي  هةرضؤنَيك  بةآلم  سيستمدا،  ضوارضَيوةي  لة  وا  زؤرتر  سينةما  ئةطةرضي 

سينةماي سةربةخؤيش جاروبار سةر هةَلدةدات و خؤي ثيشان دةدات و زؤربةي سينةماي سةربةخؤيش جاروبار سةر هةَلدةدات و خؤي ثيشان دةدات و زؤربةي 

سينةماي  لة  بوون،  سةركةوتوو  نَيونةتةوةييةكاندا  شوَينة  لة  كة  فيلمانةي  سينةماي ئةو  لة  بوون،  سةركةوتوو  نَيونةتةوةييةكاندا  شوَينة  لة  كة  فيلمانةي  ئةو 

سةربةخؤ هاتوونةتة دةرةوة. لة بةشي كوردنشينيش ئةو شتة هةية، بةآلم بةشي سةربةخؤ هاتوونةتة دةرةوة. لة بةشي كوردنشينيش ئةو شتة هةية، بةآلم بةشي 

سينةماي سةربةخؤ زؤر ثِر رةنطتر و بةرضاوترة و فيلمسازة سةركةوتووةكان سينةماي سةربةخؤ زؤر ثِر رةنطتر و بةرضاوترة و فيلمسازة سةركةوتووةكان 

زؤرتر لةم بةشةدا كار دةكةن. ئةوةش كة بةشي دةوَلةتي بَيت دةطةِرَيتةوة بؤ ئةو زؤرتر لةم بةشةدا كار دةكةن. ئةوةش كة بةشي دةوَلةتي بَيت دةطةِرَيتةوة بؤ ئةو 

كةسانةي كة لةطةَل تةلةفزيؤنةكان و ئؤرطانة حكومييةكاندا كارةكانيان بةرهةم كةسانةي كة لةطةَل تةلةفزيؤنةكان و ئؤرطانة حكومييةكاندا كارةكانيان بةرهةم 

دةهَينن.دةهَينن.

دةمةوَيت بَيينة سةر كارةكاني خؤت، لة كةيةوة دةستت كردووة بة كاري فيلم دةمةوَيت بَيينة سةر كارةكاني خؤت، لة كةيةوة دةستت كردووة بة كاري فيلم 

دروستكردن و ئةو كَيشانةي رووبةِرووي بوويتةوة وةك فيلمسازَيكي كورد، كامانة دروستكردن و ئةو كَيشانةي رووبةِرووي بوويتةوة وةك فيلمسازَيكي كورد، كامانة 

بوون؟ بوون؟ 

لة لة ٢٠٠٣٢٠٠٣-وة بةشَيوةيةكي جيدي هاتمة نَيو دنياي سينةماوة و لة ئةنجومةني -وة بةشَيوةيةكي جيدي هاتمة نَيو دنياي سينةماوة و لة ئةنجومةني 

سينةماي الواني ئَيران سينةمام خوَيند و شةهادةي فيلمسازيم وةرطرت. هةَلبةت سينةماي الواني ئَيران سينةمام خوَيند و شةهادةي فيلمسازيم وةرطرت. هةَلبةت 

ثَيوةنديم لةطةَل سينةما دةطةِرَيتةوة بؤ زؤر ثَيشتر لة ئةو كاتة و لة دواناوةنديي ثَيوةنديم لةطةَل سينةما دةطةِرَيتةوة بؤ زؤر ثَيشتر لة ئةو كاتة و لة دواناوةنديي 

ئةمِرؤدا  طةنجاني  طؤظاري  لة  سينةمايي  رةخنةطري  وةكو  كة  زانكؤيي  ثَيش  ئةمِرؤدا و  طةنجاني  طؤظاري  لة  سينةمايي  رةخنةطري  وةكو  كة  زانكؤيي  ثَيش  و 

هةر  لةطةَلدابَيت  ئَيستاشي  تا  كة  بوون،  زؤر  بةداخةوة  كَيشةكان  هةر دةمنووسي.  لةطةَلدابَيت  ئَيستاشي  تا  كة  بوون،  زؤر  بةداخةوة  كَيشةكان  دةمنووسي. 

دَلي  كاري  بتةوَيت  ئةطةر  كة  دةذيت  جَيطةيةكدا  لة  تؤ  كة  ئةوةي  دَلي بةردةوامة.  كاري  بتةوَيت  ئةطةر  كة  دةذيت  جَيطةيةكدا  لة  تؤ  كة  ئةوةي  بةردةوامة. 

بينةران،  دةستي  بةر  بيخةيتة  و  بةرهةم  بة  بكةيت  خؤت  خولياكاني  و  بينةران، خؤت  دةستي  بةر  بيخةيتة  و  بةرهةم  بة  بكةيت  خؤت  خولياكاني  و  خؤت 

هيض  ئةوا  نةبَيت،  دروست  ثَيتا  لةبةر  ئاستةنط  ئةطةر  و  نيية  ثاَلثشتت  هيض زؤرجار  ئةوا  نةبَيت،  دروست  ثَيتا  لةبةر  ئاستةنط  ئةطةر  و  نيية  ثاَلثشتت  زؤرجار 

شَيوة  باشترين  بة  بتوانيت  كة  نادرَيت  جؤرةت  بةو  يارمةتييةكي  و  شَيوة ئاسانكاريي  باشترين  بة  بتوانيت  كة  نادرَيت  جؤرةت  بةو  يارمةتييةكي  و  ئاسانكاريي 

يارمةتي  لة  جياية  ئةمة  بكةيت.  تةواو  بةرهةمةكةت  ئارامةوة  رؤحييةتَيكي  بة  يارمةتي و  لة  جياية  ئةمة  بكةيت.  تةواو  بةرهةمةكةت  ئارامةوة  رؤحييةتَيكي  بة  و 

رؤحييةتة  ئةو  ئةطةر  بَلَيم  دةتوانم  كة  يةكتردا،  لةناو  فيلمسازةكان  هاريكاري  رؤحييةتة و  ئةو  ئةطةر  بَلَيم  دةتوانم  كة  يةكتردا،  لةناو  فيلمسازةكان  هاريكاري  و 

بةرز و برادةرانةيةي نَيوان فيلمسازةكان ثَيكةوة نةبواية، ئةوا زؤرَيك لةو فيلمة بةرز و برادةرانةيةي نَيوان فيلمسازةكان ثَيكةوة نةبواية، ئةوا زؤرَيك لةو فيلمة 

خؤت  دةبَيت  خؤت،  خولياكاني  نةدةهاتن.  بةرهةم  سةركةوتووانة  و  خؤت سةربةخؤ  دةبَيت  خؤت،  خولياكاني  نةدةهاتن.  بةرهةم  سةركةوتووانة  و  سةربةخؤ 

بةرهةمةكة  مادي  باري  كة  جَيطايةك  بؤ  بيبةيت  ئةطةريش  و  بدةيت  بؤ  بةرهةمةكة هةوَلي  مادي  باري  كة  جَيطايةك  بؤ  بيبةيت  ئةطةريش  و  بدةيت  بؤ  هةوَلي 

سيناريؤكةت  واقيعدا  لة  و  هةية  لَيت  ضاوةِروانييان  زؤر  ئةوا  بطرن،  سيناريؤكةت لةئةستؤ  واقيعدا  لة  و  هةية  لَيت  ضاوةِروانييان  زؤر  ئةوا  بطرن،  لةئةستؤ 
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دةبَيت بة شتَيكي تر كة زؤرجاران تؤ وةكو فيلمسازَيكي ئازاد و خاوةن ئةزموون دةبَيت بة شتَيكي تر كة زؤرجاران تؤ وةكو فيلمسازَيكي ئازاد و خاوةن ئةزموون 

ناتوانيت ئةو شتة قةبووَل بكةيت. من بؤ خؤم زؤربةي بةرهةمةكانم لةسةر ئةركي ناتوانيت ئةو شتة قةبووَل بكةيت. من بؤ خؤم زؤربةي بةرهةمةكانم لةسةر ئةركي 

خؤم هةَلساوم بة دروستكردنيان و دةتوانم بَلَيم ئةطةر دؤستايةتي و هاريكاري خؤم هةَلساوم بة دروستكردنيان و دةتوانم بَلَيم ئةطةر دؤستايةتي و هاريكاري 

برادةرانةي ستافي فيلمةكان نةبواية، ئةو سيناريؤيانة هةرطيز نةدةبوون بة فيلم. برادةرانةي ستافي فيلمةكان نةبواية، ئةو سيناريؤيانة هةرطيز نةدةبوون بة فيلم. 

زؤرتر  زؤر  كَيشانة  ئةو  كرد،  ثَي  ئاماذةم  ثَيشتريش  وةك  بةتايبةت  ئَيستادا،  زؤرتر لة  زؤر  كَيشانة  ئةو  كرد،  ثَي  ئاماذةم  ثَيشتريش  وةك  بةتايبةت  ئَيستادا،  لة 

طرانتر  زؤر  فيلم  سازكردني  كة  كردووة  كارَيكي  ئابووري  باري  و  طرانتر بوونةتةوة  زؤر  فيلم  سازكردني  كة  كردووة  كارَيكي  ئابووري  باري  و  بوونةتةوة 

تةنها  نيية  ئامادة  كةسيش  ئيتر  كة  ئةوةي  لةبةرضاوطرتني  بة  و  دةبَيت  تةنها تةواو  نيية  ئامادة  كةسيش  ئيتر  كة  ئةوةي  لةبةرضاوطرتني  بة  و  دةبَيت  تةواو 

حةقي  ئةويش  هةرحاَل  بة  بدات،  هاوِرَيكةي  يارمةتي  هاوِرَييةتييةوة  رووي  حةقي لة  ئةويش  هةرحاَل  بة  بدات،  هاوِرَيكةي  يارمةتي  هاوِرَييةتييةوة  رووي  لة 

خؤيةتي و لةِراستيدا لةو رَيطايةوة ثَيداويستييةكاني ذياني دابين دةكات، رَيذةي خؤيةتي و لةِراستيدا لةو رَيطايةوة ثَيداويستييةكاني ذياني دابين دةكات، رَيذةي 

بةرهةمهَيناني فيلمة سةربةخؤكان زؤر كةمتربووةتةوة لة جاران و هةر ئةمةش بةرهةمهَيناني فيلمة سةربةخؤكان زؤر كةمتربووةتةوة لة جاران و هةر ئةمةش 

مةترسييةكي طةورةي لةبةردةم سينةما دروستكردووة لة كوردستاندا. مةترسييةكي طةورةي لةبةردةم سينةما دروستكردووة لة كوردستاندا. 

يةكَيك لة بةرهةمةكاني تؤ، فيلمي ”لَيرة جادةكان بَي كؤتايين“ لة زؤر فَيستيظاَلي يةكَيك لة بةرهةمةكاني تؤ، فيلمي ”لَيرة جادةكان بَي كؤتايين“ لة زؤر فَيستيظاَلي 

ناوخؤيي و دةرةكي ثيشاندراوة و خةآلتي وةرطرتووة. بابةتي سةرةكي ئةم فيلمة ناوخؤيي و دةرةكي ثيشاندراوة و خةآلتي وةرطرتووة. بابةتي سةرةكي ئةم فيلمة 

ذنان بوو. بيرؤكةي ئةم فيلمنامةية ضؤن دروست بوو الي ئَيوة؟ ذنان بوو. بيرؤكةي ئةم فيلمنامةية ضؤن دروست بوو الي ئَيوة؟ 

ئةطةر باسمان لةسةر ضيرؤكةكة بَيت وةكو درام، شتَيكي خةياَليية و لة واقيعدا ئةطةر باسمان لةسةر ضيرؤكةكة بَيت وةكو درام، شتَيكي خةياَليية و لة واقيعدا 

داستانَيكة كة ويستم بةهؤيةوة قسةي خؤم بكةم و كاريطةري لةسةر بينةر دابنَيم، داستانَيكة كة ويستم بةهؤيةوة قسةي خؤم بكةم و كاريطةري لةسةر بينةر دابنَيم، 

لة  ئافرةتان  كَيشةي  و  خؤسووتاندن  دةبَيتة  كة  ضيرؤك  ناوةرؤكي  وةك  لة بةآلم  ئافرةتان  كَيشةي  و  خؤسووتاندن  دةبَيتة  كة  ضيرؤك  ناوةرؤكي  وةك  بةآلم 

كؤمةَلطاي ئَيمةدا، شتَيكة كة بةداخةوة بووني هةية و هةر رؤذةش زؤرتر ثةرة كؤمةَلطاي ئَيمةدا، شتَيكة كة بةداخةوة بووني هةية و هةر رؤذةش زؤرتر ثةرة 

ذناني  بةتايبةت  مرؤظ،  خؤكوذيي  و  جةستة  لةناوبردني  داستاني  ذناني دةستَينَيت!  بةتايبةت  مرؤظ،  خؤكوذيي  و  جةستة  لةناوبردني  داستاني  دةستَينَيت! 

كورد، بةداخةوة واقيعَيكة لة كوردستان و كةسَيك ئةطةر تؤزَيك هةستي ئينساني كورد، بةداخةوة واقيعَيكة لة كوردستان و كةسَيك ئةطةر تؤزَيك هةستي ئينساني 
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تَيدا بَيت و ويذداني كاري هةبَيت، ناتوانَيت بةئاساني ضاوي لَي بثؤشَيت و خؤي تَيدا بَيت و ويذداني كاري هةبَيت، ناتوانَيت بةئاساني ضاوي لَي بثؤشَيت و خؤي 

كة  سثارد  برادةرانم  لة  هةندَيك  بة  فيلمةكة  بةرهةمهَيناني  ثَيش  بكات.  طَيل  كة لَي  سثارد  برادةرانم  لة  هةندَيك  بة  فيلمةكة  بةرهةمهَيناني  ثَيش  بكات.  طَيل  لَي 

مةريوان  و  ئيالم  و  كرماشان  و  مةهاباد  و  سنة  وةكو  كوردستان  شارةكاني  مةريوان لة  و  ئيالم  و  كرماشان  و  مةهاباد  و  سنة  وةكو  كوردستان  شارةكاني  لة 

لَيكؤَلينةوةيةك لةسةر بابةتةكة بكةن. ئاكامي لَيكؤَلينةوةكةش بةِراستي كارةسات لَيكؤَلينةوةيةك لةسةر بابةتةكة بكةن. ئاكامي لَيكؤَلينةوةكةش بةِراستي كارةسات 

خؤسووتاندنةكان  هؤي  و  كةسايةتييةكان  رَيذةي  و  ذمارة  سةيري  كة  خؤسووتاندنةكان بوو!  هؤي  و  كةسايةتييةكان  رَيذةي  و  ذمارة  سةيري  كة  بوو! 

دةكةيت سةرت سووِر دةمَينَيت و بةِراستي كاريطةرييةكي زؤر ناخؤش لة سةرت دةكةيت سةرت سووِر دةمَينَيت و بةِراستي كاريطةرييةكي زؤر ناخؤش لة سةرت 

و  ذيار  خاوةني  كة  ئَيمة  دةكةيت  ثرسيار  خؤت  لة  كة  ئةوكاتةية  هةر  و دادةنَيت.  ذيار  خاوةني  كة  ئَيمة  دةكةيت  ثرسيار  خؤت  لة  كة  ئةوكاتةية  هةر  دادةنَيت. 

هاتووة  بةسةرماندا  ضي  ئَيستا  دايكساالرين،  دةوراني  و  ميديا  هاتووة شارستانييةتي  بةسةرماندا  ضي  ئَيستا  دايكساالرين،  دةوراني  و  ميديا  شارستانييةتي 

كة ئافرةتاني ئةم سنوورة ئاطر لة جةستةي خؤيان بةر دةدةن؟! ئةوةي راستي كة ئافرةتاني ئةم سنوورة ئاطر لة جةستةي خؤيان بةر دةدةن؟! ئةوةي راستي 

سينةماكاردا  دةستي  لة  دةبينم  بةرزوَيذَيك  و  موكةبةرة  وةكو  سينةما  من  سينةماكاردا بَيت  دةستي  لة  دةبينم  بةرزوَيذَيك  و  موكةبةرة  وةكو  سينةما  من  بَيت 

كَيشة  ئةو  هةموو  و  جؤرة  لةم  كَيشةي  دةتوانَيت  تةدبير  و  بةَلَيندارَيتي  بة  كَيشة كة  ئةو  هةموو  و  جؤرة  لةم  كَيشةي  دةتوانَيت  تةدبير  و  بةَلَيندارَيتي  بة  كة 

كؤمةآليةتييانة بخاتة روو كة ئاستةنطن لةبةردةم بةرةوثَيشةوةضووني كؤمةَلطادا. كؤمةآليةتييانة بخاتة روو كة ئاستةنطن لةبةردةم بةرةوثَيشةوةضووني كؤمةَلطادا. 

بةهيض  هةيةتي،  كوردي  كؤمةَلطاي  كة  كَيشانةي  ئةو  تةواوي  بة  يا  كَيشةية  بةهيض ئةم  هةيةتي،  كوردي  كؤمةَلطاي  كة  كَيشانةي  ئةو  تةواوي  بة  يا  كَيشةية  ئةم 

واتا  بةرانبةريان  كةمتةرخةمي  و  نةطرتن  لةبةرضاو  و  ناكرَين  ئينكار  واتا شَيوةيةك  بةرانبةريان  كةمتةرخةمي  و  نةطرتن  لةبةرضاو  و  ناكرَين  ئينكار  شَيوةيةك 

مانةوةيان و مانةوةشيان واتا كؤسث و ئاستةنط لةبةردةم بةرةوثَيشةوةضووني مانةوةيان و مانةوةشيان واتا كؤسث و ئاستةنط لةبةردةم بةرةوثَيشةوةضووني 

كورد لة بواري كولتووري و كؤمةآليةتي و سياسي و ئابووري و... هتد. هةميشة كورد لة بواري كولتووري و كؤمةآليةتي و سياسي و ئابووري و... هتد. هةميشة 

بةآلم  كَيشةكانمان،  بةنيسبةتي  ببةستين  ضاومان  نابَيت  دةشيَلَيمةوة  و  بةآلم وتوومة  كَيشةكانمان،  بةنيسبةتي  ببةستين  ضاومان  نابَيت  دةشيَلَيمةوة  و  وتوومة 

ئةطةر دةمانةوَيت هاواري ئازةرةكانمان بكةين، شةريف ثيشاني بدةين. بةزةيي لة ئةطةر دةمانةوَيت هاواري ئازةرةكانمان بكةين، شةريف ثيشاني بدةين. بةزةيي لة 

كةس نةخوازين. هةوَل بدةين لة كةنار خاَلة رةشةكةندا خاَلة سثييةكانيش بخةينة كةس نةخوازين. هةوَل بدةين لة كةنار خاَلة رةشةكةندا خاَلة سثييةكانيش بخةينة 

فيلمي  لة  لةِراستيدا  طرنطة.  زؤر  مةسةلةيةكي  ئةمة  كرد  باسم  ثَيشتريش  فيلمي روو.  لة  لةِراستيدا  طرنطة.  زؤر  مةسةلةيةكي  ئةمة  كرد  باسم  ثَيشتريش  روو. 

”لَيرة جادةكان بَي كؤتايين“ زؤر هةوَلم دا ئةو شتة لةبةرضاو بطرم. بؤ نموونة ”لَيرة جادةكان بَي كؤتايين“ زؤر هةوَلم دا ئةو شتة لةبةرضاو بطرم. بؤ نموونة 

مةخمةَليني  و  سةوز  سروشتي  لة  كارةساتةكة  بكةيت  فيلمةكة  سةيري  مةخمةَليني ئةطةر  و  سةوز  سروشتي  لة  كارةساتةكة  بكةيت  فيلمةكة  سةيري  ئةطةر 

كوردستان بة تةواوي جوانييةكانييةوة روو دةدات. ئةطةر ذن و ثياوَيكي ناساز و كوردستان بة تةواوي جوانييةكانييةوة روو دةدات. ئةطةر ذن و ثياوَيكي ناساز و 

نا نؤرماَلمان هةية كة كارةساتةكة دةخوَلقَينن، ثيرةمَيرد و ثيرةذنَيكي نابيناشمان نا نؤرماَلمان هةية كة كارةساتةكة دةخوَلقَينن، ثيرةمَيرد و ثيرةذنَيكي نابيناشمان 

هةية كة لة ذيانَيكي ئارام و ثِر لة سةفا و خؤشةويستيدا دةذين! ذن و ثياوَيكي هةية كة لة ذيانَيكي ئارام و ثِر لة سةفا و خؤشةويستيدا دةذين! ذن و ثياوَيكي 

شاريمان هةية كة بؤ زةماوةند دةِرؤن و ضةترَيك وةكو ئامَيرَيكي ئةمن لة اليةن شاريمان هةية كة بؤ زةماوةند دةِرؤن و ضةترَيك وةكو ئامَيرَيكي ئةمن لة اليةن 

ضينَيكي مؤدَيرنترةوة دةدةن بة كضةكة. كوِرَيكي خوَيندةوارمان لة ضيني رؤشنبير ضينَيكي مؤدَيرنترةوة دةدةن بة كضةكة. كوِرَيكي خوَيندةوارمان لة ضيني رؤشنبير 

هةية كة لة ثاسةكةدا جَيطاكةي خؤي بة كضةكة دةدات. ئةم باآلنسة هةم بؤ خؤم هةية كة لة ثاسةكةدا جَيطاكةي خؤي بة كضةكة دةدات. ئةم باآلنسة هةم بؤ خؤم 

و هةم بؤ ئةو كةسانةي كة هةميشة رةخنةيان هةبوو لة فيلمسازاني كورد، كة و هةم بؤ ئةو كةسانةي كة هةميشة رةخنةيان هةبوو لة فيلمسازاني كورد، كة 

هةميشة سيمايةكي رةش زاَلة بةسةر بةرهةمةكانياندا، جَيطاي خؤشحاَلي بوو و هةميشة سيمايةكي رةش زاَلة بةسةر بةرهةمةكانياندا، جَيطاي خؤشحاَلي بوو و 

تا رادةيةكي زؤريش باش وةآلمي دايةوة... ئةوةش بَلَيم كة من وةكو فيلمسازَيك تا رادةيةكي زؤريش باش وةآلمي دايةوة... ئةوةش بَلَيم كة من وةكو فيلمسازَيك 
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ئةركم دؤزينةوةي رَيطاضارة نيية بؤ كَيشةكان. ئةمة شتَيكة سينةماي دنيا دةيَلَيت. ئةركم دؤزينةوةي رَيطاضارة نيية بؤ كَيشةكان. ئةمة شتَيكة سينةماي دنيا دةيَلَيت. 

بة  بتوانم  كة  بةجؤرَيك  هؤشداريدانة  و  بةيانكردن  و  ئاوَينةبوون  من  بة ئةركي  بتوانم  كة  بةجؤرَيك  هؤشداريدانة  و  بةيانكردن  و  ئاوَينةبوون  من  ئةركي 

باشترين شَيوة هةَليسةنطَينم و خةَلكاني ثسثؤِر لةو بوارةدا هانيان بدةم بِرؤن بة باشترين شَيوة هةَليسةنطَينم و خةَلكاني ثسثؤِر لةو بوارةدا هانيان بدةم بِرؤن بة 

شوَين رَيطاضارةدا. شوَين رَيطاضارةدا. 

هةندَي كةس لةسةر ئةو باوةِرةن ئةم فيلمةي ئَيوة ”لَيرة جادةكان بَي كؤتايين“ هةندَي كةس لةسةر ئةو باوةِرةن ئةم فيلمةي ئَيوة ”لَيرة جادةكان بَي كؤتايين“ 

لة بارةي بوونياد، يان شَيوةي طةِرانةوةوة لةطةَل زؤربةي ئةو فيلمانةي لة كوردستان لة بارةي بوونياد، يان شَيوةي طةِرانةوةوة لةطةَل زؤربةي ئةو فيلمانةي لة كوردستان 

دروست دةكرَيت، جياواز بوو. الت واية ئةم شَيوة طَيِرانةوةية يارمةتيدةرة لة شَيوةي دروست دةكرَيت، جياواز بوو. الت واية ئةم شَيوة طَيِرانةوةية يارمةتيدةرة لة شَيوةي 

طَيِرانةوةي فيلمدا؟ طَيِرانةوةي فيلمدا؟ 

لة  كة  دةكةوَيت  دةر  بؤتان  بينيبَيت،  منتان  بةرهةمةكةي  ثَينج  هةر  لة ئةطةر  كة  دةكةوَيت  دةر  بؤتان  بينيبَيت،  منتان  بةرهةمةكةي  ثَينج  هةر  ئةطةر 

لةبارةي  ض  و  ناوةرؤكةوة  بارةي  لة  ض  نوَي  دنيايةكي  هةوَلمداوة  لةبارةي هةركامَيكدا  ض  و  ناوةرؤكةوة  بارةي  لة  ض  نوَي  دنيايةكي  هةوَلمداوة  هةركامَيكدا 

بَيت  فيلمسازَيك  كة  هةوآلنةي  ئةو  هةميشة  بكةم.  ئةزموون  خؤم  بؤ  بَيت تةكنيكةوة  فيلمسازَيك  كة  هةوآلنةي  ئةو  هةميشة  بكةم.  ئةزموون  خؤم  بؤ  تةكنيكةوة 

و  ستايل  بَلَين  ثَيي  ئةوةي  بؤ  بَينَيت  بةرهةم  يةك  هاوشَيوةي  فيلمي  هةندَيك  و و  ستايل  بَلَين  ثَيي  ئةوةي  بؤ  بَينَيت  بةرهةم  يةك  هاوشَيوةي  فيلمي  هةندَيك  و 

شَيوازي تايبةتي خؤي هةية، بةالمةوة زؤر جوان نةبووة. النيكةم الم واية كة لة شَيوازي تايبةتي خؤي هةية، بةالمةوة زؤر جوان نةبووة. النيكةم الم واية كة لة 

كورتة فيلمدا نابَيت ئةم شتة روو بدات، ئةطةر ضي بَيين سينةما بَلند ناوبةرين، كورتة فيلمدا نابَيت ئةم شتة روو بدات، ئةطةر ضي بَيين سينةما بَلند ناوبةرين، 

دةتوانم ئاماذة بة سينةماي ”ئؤزؤ“ بكةم، كة هةموو بةرهةمةكاني ستايل و شَيواز دةتوانم ئاماذة بة سينةماي ”ئؤزؤ“ بكةم، كة هةموو بةرهةمةكاني ستايل و شَيواز 

رؤيشتن  وةكو  كة  قووَلن  ئةوةندة  و  هةريةكة  بةآلم  هةية،  ”ئؤزؤ“ي  واذؤي  رؤيشتن و  وةكو  كة  قووَلن  ئةوةندة  و  هةريةكة  بةآلم  هةية،  ”ئؤزؤ“ي  واذؤي  و 

نوَي  و  تازة  شتَيكي  رؤيشتن  جار  هةر  بة  تؤ  ئؤقيانووسَيك  ناو  قووآليي  نوَي بؤ  و  تازة  شتَيكي  رؤيشتن  جار  هةر  بة  تؤ  ئؤقيانووسَيك  ناو  قووآليي  بؤ 

خؤشترة  ثَي  لينض“م  ”دةيظيد  وةكو  فيلمسازَيك  سينةماي  من  بةآلم  خؤشترة دةدؤزيتةوة!  ثَي  لينض“م  ”دةيظيد  وةكو  فيلمسازَيك  سينةماي  من  بةآلم  دةدؤزيتةوة! 

كة لة ”كضي رايان“ تا ”لؤرَينسي عةرةبستاني“ بةرهةمهَيناوة و تؤ بةديتني هةركام كة لة ”كضي رايان“ تا ”لؤرَينسي عةرةبستاني“ بةرهةمهَيناوة و تؤ بةديتني هةركام 

لة فيلمةكاني لة خؤت دةثرسيت ئةم فيلمسازة ضةندة توانا و خاوةن ئةزموونَيكي لة فيلمةكاني لة خؤت دةثرسيت ئةم فيلمسازة ضةندة توانا و خاوةن ئةزموونَيكي 

كارةكانيدا  لة  جياوازي  و  بَيت  جياواز  هةمووة  ئةو  توانيويةتي  كة  كارةكانيدا طةورةية  لة  جياوازي  و  بَيت  جياواز  هةمووة  ئةو  توانيويةتي  كة  طةورةية 

ئةزموون،  جياوازبوون،  بؤ  زؤرباشة  مةيدانَيكي  كورتةفيلم  ئةزموون، رةنطبداتةوة.  جياوازبوون،  بؤ  زؤرباشة  مةيدانَيكي  كورتةفيلم  رةنطبداتةوة. 

دةبَيت تاقيكردنةوة و خةتاكاني داهَينان و خؤ تاقيكردنةوة. بةِراي من فيلمساز دةبَيت تاقيكردنةوة و خةتاكاني  داهَينان و خؤ تاقيكردنةوة. بةِراي من فيلمساز 

سينةماي  ناو  رؤيشتنة  بة  ضونكة  بكات،  تةواوي  و  بدات  ئةنجام  كورتةفيلمدا  سينةماي لة  ناو  رؤيشتنة  بة  ضونكة  بكات،  تةواوي  و  بدات  ئةنجام  كورتةفيلمدا  لة 

ثرؤفيشناَل و فيلمي درَيذ ئةطةر جيا لة باوةِر بة سةربةخؤبووني لة هةمانكاتدا ثرؤفيشناَل و فيلمي درَيذ ئةطةر جيا لة باوةِر بة سةربةخؤبووني لة هةمانكاتدا 

كورتةفيلم،  بووني  مومارةسةي  و  ثرؤظة  اليةني  لةسةر  هةبَيت  نيطايةكمان  كورتةفيلم، نيو  بووني  مومارةسةي  و  ثرؤظة  اليةني  لةسةر  هةبَيت  نيطايةكمان  نيو 

لةبةر زؤر هؤكار كة بةرضاوترينيان لةوانةية بةشي مادي و بةرهةمهَينان بَيت، لةبةر زؤر هؤكار كة بةرضاوترينيان لةوانةية بةشي مادي و بةرهةمهَينان بَيت، 

فيلمساز لة فيلمي درَيذدا ئيتر مةجالي تاقيكردنةوة و ئةزموونكردن و لة واقيعدا فيلمساز لة فيلمي درَيذدا ئيتر مةجالي تاقيكردنةوة و ئةزموونكردن و لة واقيعدا 

ريسككردني بؤ ثيشانداني داهَينان و مَيتؤدة نوَيكاني خؤي نيية. لة فيلمي ”لَيرة ريسككردني بؤ ثيشانداني داهَينان و مَيتؤدة نوَيكاني خؤي نيية. لة فيلمي ”لَيرة 

جادةكان بَي كؤتايين“ هةوَلم دا كة روانينم بة سينةما بة نيسبةتي فيلمة ثَيشووةكانم جادةكان بَي كؤتايين“ هةوَلم دا كة روانينم بة سينةما بة نيسبةتي فيلمة ثَيشووةكانم 
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كاراتر بكةمةوة، بةتايبةت سينةماي كالسيك ئةزموون بكةم. هةَلبةت بة روانين كاراتر بكةمةوة، بةتايبةت سينةماي كالسيك ئةزموون بكةم. هةَلبةت بة روانين 

لة  بتوانين  ضؤن  كورتةفيلم  وةكو  كة  دانابوو  وام  خؤم  بؤ  كة  ضوارضَيوةيةك  لة و  بتوانين  ضؤن  كورتةفيلم  وةكو  كة  دانابوو  وام  خؤم  بؤ  كة  ضوارضَيوةيةك  و 

فيلمَيكدا لةبارةي ريتم و هارمؤنياوة لة جَيطايةك طرتةيةك داِرَيذين بة نمايةكي فيلمَيكدا لةبارةي ريتم و هارمؤنياوة لة جَيطايةك طرتةيةك داِرَيذين بة نمايةكي 

دوور و تايمَيكي درَيذةوة و لة جَيطايةكي تر طرتةكانمان زؤر كورت بَيت تا رادةي دوور و تايمَيكي درَيذةوة و لة جَيطايةكي تر طرتةكانمان زؤر كورت بَيت تا رادةي 

فيلمَيكي ئةكشن، بةبَي ئةوةي كة بينةر هةست بة شَلةذاويي و نةبووني هارمؤني فيلمَيكي ئةكشن، بةبَي ئةوةي كة بينةر هةست بة شَلةذاويي و نةبووني هارمؤني 

بكات و لة سةرلةبةري بةردةوامي ئاسايي فيلمةكة كاريطةري نَيطةتيظي هةبَيت. يا بكات و لة سةرلةبةري بةردةوامي ئاسايي فيلمةكة كاريطةري نَيطةتيظي هةبَيت. يا 

ضؤن بتوانم فيلمةكة لة ناوةِراستي ضيرؤكةكةوة دةست ثَي بكةم، زؤر زوو بِرؤم ضؤن بتوانم فيلمةكة لة ناوةِراستي ضيرؤكةكةوة دةست ثَي بكةم، زؤر زوو بِرؤم 

بؤ كاتَيكي دوورتر لة رابردوو و دووبارة بَيمةوة ئَيستا و دواي ئةوةش بِرؤمةوة بؤ كاتَيكي دوورتر لة رابردوو و دووبارة بَيمةوة ئَيستا و دواي ئةوةش بِرؤمةوة 

سةرةتاي ضيرؤكة سةرةكييةكة و هةروةها لةطةَل كات و زةماندا ياريي بكةم! يا سةرةتاي ضيرؤكة سةرةكييةكة و هةروةها لةطةَل كات و زةماندا ياريي بكةم! يا 

لة فالشباكَيكدا ضيرؤكة سةرةكي و طرنطةكة لة جَيطايةكي هةستياردا بة طةِرانةوة لة فالشباكَيكدا ضيرؤكة سةرةكي و طرنطةكة لة جَيطايةكي هةستياردا بة طةِرانةوة 

بؤ كاتي ئَيستاي كاراكتةرةكة، بينةر تينووي ديتني كارةساتةكة بهَيَلمةوة. بؤ خؤم بؤ كاتي ئَيستاي كاراكتةرةكة، بينةر تينووي ديتني كارةساتةكة بهَيَلمةوة. بؤ خؤم 

بيخةمة  بكةمةوةو  تاقي  فيلمةكةدا  لة  تر  شتي  زؤر  و  ئةمانة  كة  بوو  طرنط  بيخةمة زؤر  بكةمةوةو  تاقي  فيلمةكةدا  لة  تر  شتي  زؤر  و  ئةمانة  كة  بوو  طرنط  زؤر 

شَيوة  بةو  طرنطي  نةبوو  خؤش  ثَيم  بَيت،  راستي  ئةوةي  ئةزموونةكانمةوة.  شَيوة ناو  بةو  طرنطي  نةبوو  خؤش  ثَيم  بَيت،  راستي  ئةوةي  ئةزموونةكانمةوة.  ناو 

بةتايبةت  بوو،  باو  فيلمسازةكاندا  لةنَيو  زؤر  رَيذةيةكي  بة  كة  بدةم  بةتايبةت طَيِرانةوةية  بوو،  باو  فيلمسازةكاندا  لةنَيو  زؤر  رَيذةيةكي  بة  كة  بدةم  طَيِرانةوةية 

سينةمادا،  لة  دةدات  ثَي  زؤرم  وزةيةكي  جياوازكاركردن  كوردةكان.  سينةمادا، فيلمسازة  لة  دةدات  ثَي  زؤرم  وزةيةكي  جياوازكاركردن  كوردةكان.  فيلمسازة 

ضونكة دةبَيتة هؤي ئةوةي كة زؤرتر بير لة داهَينان و خةالقييةت بكةيتةوة. لة هةر ضونكة دةبَيتة هؤي ئةوةي كة زؤرتر بير لة داهَينان و خةالقييةت بكةيتةوة. لة هةر 

حاَلدا ئةم شَيوةية كة لةم فيلمةمدا بةكارم هَينا، شَيوةيةكة لة طَيِرانةوة و هةستم حاَلدا ئةم شَيوةية كة لةم فيلمةمدا بةكارم هَينا، شَيوةيةكة لة طَيِرانةوة و هةستم 

بوو،  وا  زؤريش  رادةيةكي  تا  و  بَيت  كاريطةر  دةتوانَيت  سيناريؤية  ئةم  بؤ  بوو، كرد  وا  زؤريش  رادةيةكي  تا  و  بَيت  كاريطةر  دةتوانَيت  سيناريؤية  ئةم  بؤ  كرد 

بةآلم لةوانةية بؤ سَيناريؤيةكي تر نةتوانَيت كارا بَيت و فيلمساز دةبَيت بةشوَين بةآلم لةوانةية بؤ سَيناريؤيةكي تر نةتوانَيت كارا بَيت و فيلمساز دةبَيت بةشوَين 

رَيطايةكي تردا بطةِرَيت. بة واتايةكي تر هةر سيناريؤ و ضيرؤكَيك ثَيويستي بة رَيطايةكي تردا بطةِرَيت. بة واتايةكي تر هةر سيناريؤ و ضيرؤكَيك ثَيويستي بة 

شَيوازَيكي تايبةتي طَيِرانةوة هةية. شَيوازَيكي تايبةتي طَيِرانةوة هةية. 

ئةطةر بينيت لة دواي ئةطةر بينيت لة دواي ٢٠٠٣٢٠٠٣ شةثؤلَيكي فيلم دروستكردن لة كوردستاني باشوور  شةثؤلَيكي فيلم دروستكردن لة كوردستاني باشوور 

دةستي ثَيكردووة و كؤمةَلَيك فَيستيظاَل دةبينرَيت، لةطةَل ئةوةشدا ذمارةيةكي زؤر دةستي ثَيكردووة و كؤمةَلَيك فَيستيظاَل دةبينرَيت، لةطةَل ئةوةشدا ذمارةيةكي زؤر 

لة فيلمسازة كوردةكاني رؤذهةآلت روويان لة باشوور كردووة بؤ فيلم دروستكردن، لة فيلمسازة كوردةكاني رؤذهةآلت روويان لة باشوور كردووة بؤ فيلم دروستكردن، 

ئةمة ضؤن دةبينيت، ئاخؤ الت واية يارمةتيدةرة بة طةشةكردني بواري سينةما لة ئةمة ضؤن دةبينيت، ئاخؤ الت واية يارمةتيدةرة بة طةشةكردني بواري سينةما لة 

باشوور؟ باشوور؟ 

ثةرةثَيداني  و  فيلم  دروستكردني  لة  بوون  كاريطةر  بارودؤخةكان  ثةرةثَيداني هةميشة  و  فيلم  دروستكردني  لة  بوون  كاريطةر  بارودؤخةكان  هةميشة 

باشتر  زؤر  هةلي  باشوور  لة  ئَيستادا  لة  كوردستان.  بةشَيكي  هةر  لة  باشتر سينةما  زؤر  هةلي  باشوور  لة  ئَيستادا  لة  كوردستان.  بةشَيكي  هةر  لة  سينةما 

رةخساوة بؤئةوةي طرنطي بدرَيت بة سينةما و هةموو اليةك هةوَلةكةنيان بخةنة رةخساوة بؤئةوةي طرنطي بدرَيت بة سينةما و هةموو اليةك هةوَلةكةنيان بخةنة 

طةِر بؤ طةشةثَيداني سينةما لة هةموو بوارَيكدا. ثَيوةندي فيلمسازاني كوردستانيش طةِر بؤ طةشةثَيداني سينةما لة هةموو بوارَيكدا. ثَيوةندي فيلمسازاني كوردستانيش 
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ثَيكةوة دةتوانَيت هاندةر و هؤكارَيك بَيت بؤ ثتةوكردن و هةَلضنيني ديواري ئةو ثَيكةوة دةتوانَيت هاندةر و هؤكارَيك بَيت بؤ ثتةوكردن و هةَلضنيني ديواري ئةو 

سينةماية. بةداخةوة لة كاتَيكي دياريكراودا و ضةند ساَل لةوةوثَيش هةندَيك كَيشة سينةماية. بةداخةوة لة كاتَيكي دياريكراودا و ضةند ساَل لةوةوثَيش هةندَيك كَيشة 

لةسةر  دانا  نةرَيني  كاريطةرييةكي  و  نَيطةتيظي  رةنطدانةوةيةكي  كة  ئاراوة،  لةسةر هاتة  دانا  نةرَيني  كاريطةرييةكي  و  نَيطةتيظي  رةنطدانةوةيةكي  كة  ئاراوة،  هاتة 

لة  سينةمايي  سيستمي  و  بةتايبةت  رؤذهةآلت  فيلمسازةكاني  نَيوان  لة ثَيوةندي  سينةمايي  سيستمي  و  بةتايبةت  رؤذهةآلت  فيلمسازةكاني  نَيوان  ثَيوةندي 

هاتنة  فيلمسازةوة  ناوي  بة  كةس  هةندَيك  كة  بوو  ئةمة  داستانةكةش  هاتنة باشوور.  فيلمسازةوة  ناوي  بة  كةس  هةندَيك  كة  بوو  ئةمة  داستانةكةش  باشوور. 

سيستمي  كة  كرد  داوايان  و  ناساند  فيلمساز  و  دةرهَينةر  بة  خؤيان  و  سيستمي باشوور  كة  كرد  داوايان  و  ناساند  فيلمساز  و  دةرهَينةر  بة  خؤيان  و  باشوور 

دابين  بؤ  ثَيداويستييةكانيان  و  بدات  يارمةتييان  باشوور  سينةمايي  و  دابين هونةريي  بؤ  ثَيداويستييةكانيان  و  بدات  يارمةتييان  باشوور  سينةمايي  و  هونةريي 

بكات. ئةم ثرؤسةية لةاليةن باشوورةوة ثَيشوازي لَيكرا و لة واقيعدا ئاسانكاريي بكات. ئةم ثرؤسةية لةاليةن باشوورةوة ثَيشوازي لَيكرا و لة واقيعدا ئاسانكاريي 

و بودجة خراية بةردةست ئةو كةسانة كة فيلمةكانيان بةرهةم بَينن، بةآلم زؤر و بودجة خراية بةردةست ئةو كةسانة كة فيلمةكانيان بةرهةم بَينن، بةآلم زؤر 

هيض  ئةوانة  كرد.  شتةكة  لةطةَل  مامةَلةيان  خراث  زؤر  لةوانة  هةندَيك  هيض بةداخةوة  ئةوانة  كرد.  شتةكة  لةطةَل  مامةَلةيان  خراث  زؤر  لةوانة  هةندَيك  بةداخةوة 

زؤر  بةرهةمَيكي  و  بردةوة  لةبير  بةَلَينةكانيان  هةموو  و  نةكرد  ساز  زؤر فيلمَيكيان  بةرهةمَيكي  و  بردةوة  لةبير  بةَلَينةكانيان  هةموو  و  نةكرد  ساز  فيلمَيكيان 

جؤرَيك  بةهؤي  بوو  ئةمةش  و  كرد  سينةمايي  سيستمي  رادةستي  جؤرَيك ثلةخواريان  بةهؤي  بوو  ئةمةش  و  كرد  سينةمايي  سيستمي  رادةستي  ثلةخواريان 

ضاوي  كردة  رةشي  ضاويلكةيةكي  و  ثَيوةندييةكان  وةالناني  و  هةَلثةساردن  ضاوي لة  كردة  رةشي  ضاويلكةيةكي  و  ثَيوةندييةكان  وةالناني  و  هةَلثةساردن  لة 

بةهؤي  بوو  هةرئةوةش  بةداخةوة  باشوور،  هونةري  و  سينةمايي  بةهؤي سيستمي  بوو  هةرئةوةش  بةداخةوة  باشوور،  هونةري  و  سينةمايي  سيستمي 

كزبوونةوةي ثَيوةندييةكان و لةئاكامدا كاريطةرييةكي نَيطةتيظ لةسةر رةوشتي كزبوونةوةي ثَيوةندييةكان و لةئاكامدا كاريطةرييةكي نَيطةتيظ لةسةر رةوشتي 

خاوةن  فيلمسازاني  لة  زؤرَيك  ئةوةدا  بةدواي  ضونكة  كوردستان،  لة  خاوةن سينةما  فيلمسازاني  لة  زؤرَيك  ئةوةدا  بةدواي  ضونكة  كوردستان،  لة  سينةما 

ئةزموون كة روويان كردة باشوور لةطةَل ضاويلكة رةشةكةدا رووبةِرووبوونةوة! ئةزموون كة روويان كردة باشوور لةطةَل ضاويلكة رةشةكةدا رووبةِرووبوونةوة! 

من  كة  ئةوةي  بةآلم  دةوَيت،  زؤري  لَيكؤَلينةوةيةكي  بةِراستي  ثرؤسةية  من ئةم  كة  ئةوةي  بةآلم  دةوَيت،  زؤري  لَيكؤَلينةوةيةكي  بةِراستي  ثرؤسةية  ئةم 

دةيبينم دوو اليةني هةية، كة دةمةوَيت ئاماذةي ثَي بكةم. اليةنَيكي ئةو كةسانةن دةيبينم دوو اليةني هةية، كة دةمةوَيت ئاماذةي ثَي بكةم. اليةنَيكي ئةو كةسانةن 

كة لة بةشةكاني تري كوردستان، بةتايبةت كوردستاني ئَيرانةوة هةَلسان هاتنة كة لة بةشةكاني تري كوردستان، بةتايبةت كوردستاني ئَيرانةوة هةَلسان هاتنة 

باشوور و وةكو فيلمساز خؤيان ناساند، كة ئةمانةش دوو بةش بوون. بةشَيكيان باشوور و وةكو فيلمساز خؤيان ناساند، كة ئةمانةش دوو بةش بوون. بةشَيكيان 

فيلمساز نةبوون، لةِراستيدا بة نييةتَيكي مادييةوة روويان لة باشوور كرد و دواي فيلمساز نةبوون، لةِراستيدا بة نييةتَيكي مادييةوة روويان لة باشوور كرد و دواي 

طةيشتن بة ئامانجةكانيان ئةوَييان بؤ هةميشة بةجَيهَيشت! بةشَيكي تريان كة تا طةيشتن بة ئامانجةكانيان ئةوَييان بؤ هةميشة بةجَيهَيشت! بةشَيكي تريان كة تا 

و  ياريدةدةر  وةكو  زؤرتريش  كردبوو،  كاريان  سينةمادا  لة  كةم  زؤر  و رادةيةكي  ياريدةدةر  وةكو  زؤرتريش  كردبوو،  كاريان  سينةمادا  لة  كةم  زؤر  رادةيةكي 

ئةو شتانة، نةك نووسةر و دةرهَينةر، دووِرووييان بةكارهَينا و زؤر زوو هةموو ئةو شتانة، نةك نووسةر و دةرهَينةر، دووِرووييان بةكارهَينا و زؤر زوو هةموو 

شتَيكيان لةبيرضووةوة و نةيانتواني بةشَيوةيةكي مرؤظانة مامةَلة لةطةَل ئةو سيقة شتَيكيان لةبيرضووةوة و نةيانتواني بةشَيوةيةكي مرؤظانة مامةَلة لةطةَل ئةو سيقة 

و باوةِرة بكةن كة ثَييان كرابوو. ئةمانة لةِراستيدا بة روانينَيكي زؤر نزم و كاتيي، و باوةِرة بكةن كة ثَييان كرابوو. ئةمانة لةِراستيدا بة روانينَيكي زؤر نزم و كاتيي، 

بة  هةَلة  و  كردبوو  باشوور  لة  روويان  تَييدا  كة  بيني  ساتةوةختةيان  ئةو  بة  هةَلة تةنها  و  كردبوو  باشوور  لة  روويان  تَييدا  كة  بيني  ساتةوةختةيان  ئةو  تةنها 

و دةست ئةنقةسةكانيان ثردةكاني ثشت سةر خؤيان هةم بؤ خؤيان و هةم بؤ و دةست ئةنقةسةكانيان ثردةكاني ثشت سةر خؤيان هةم بؤ خؤيان و هةم بؤ 

اليةنة  ئةم  هةَلسوكةوتي  من  بةِراي  كة  تر  اليةنَيكي  رووخاند.  تر  اليةنة فيلمسازةكاني  ئةم  هةَلسوكةوتي  من  بةِراي  كة  تر  اليةنَيكي  رووخاند.  تر  فيلمسازةكاني 

زؤر طرنط بوو، سيستمي سينةمايي و بةِرَيوةبةرَيتيية هونةريي و سينةماييةكان زؤر طرنط بوو، سيستمي سينةمايي و بةِرَيوةبةرَيتيية هونةريي و سينةماييةكان 
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بوو لة باشوور. ئةم سيستمة زؤر زوو سيقةيان بة هةموو كةس كرد و هةركةس بوو لة باشوور. ئةم سيستمة زؤر زوو سيقةيان بة هةموو كةس كرد و هةركةس 

لَيكؤَلينةوةيةك  بضووكترين  ئةوةي  بةبَي  اليان،  رؤيشتة  فيلمسازةوة  ناوي  لَيكؤَلينةوةيةك بة  بضووكترين  ئةوةي  بةبَي  اليان،  رؤيشتة  فيلمسازةوة  ناوي  بة 

لةسةري بكةن، ئامادةي هاوكار بوون لةطةَلياندا و ثَيداويستييان بؤ دابينكردن! لةسةري بكةن، ئامادةي هاوكار بوون لةطةَلياندا و ثَيداويستييان بؤ دابينكردن! 

دةبَيت  ئيتر  رادةية  ئةم  تا  بةآلم  تَيداية،  باوةِري  و  سةداقةت  ئةمة  كة  دةبَيت دروستة  ئيتر  رادةية  ئةم  تا  بةآلم  تَيداية،  باوةِري  و  سةداقةت  ئةمة  كة  دروستة 

ئةو  ئةستؤي  دةخاتة  خةتاكة  قورسي  بةشَيكي  لةِراستيدا  و  سادةيي  ئةو بةجؤرَيك  ئةستؤي  دةخاتة  خةتاكة  قورسي  بةشَيكي  لةِراستيدا  و  سادةيي  بةجؤرَيك 

سيستمةوة. لة تةواوي دنيادا وةهاية كة كةسَيك بؤ دروستكردني فيلمَيك دةِروات سيستمةوة. لة تةواوي دنيادا وةهاية كة كةسَيك بؤ دروستكردني فيلمَيك دةِروات 

بؤ شوَينَيك و داواي يارمةتي دةكات، ثَيش هةموو شتَيك دةبَيت رَيزومةي كاري بؤ شوَينَيك و داواي يارمةتي دةكات، ثَيش هةموو شتَيك دةبَيت رَيزومةي كاري 

و بةرهةمة ثَيشووةكاني خؤي بخاتة بةردةست. دواي ئةوةش سةركةوتنةكاني بة و بةرهةمة ثَيشووةكاني خؤي بخاتة بةردةست. دواي ئةوةش سةركةوتنةكاني بة 

بةَلطةوة ثيشان بدات و بةدواي ئةوةشدا لة رَيطاي ليذنةيةكي هاوبةش، مةبةستم بةَلطةوة ثيشان بدات و بةدواي ئةوةشدا لة رَيطاي ليذنةيةكي هاوبةش، مةبةستم 

هةموو بةشةكاني كوردستانة، يان كةساني سَييةمةوة لَيكؤَلينةوة لةسةر كار و هةموو بةشةكاني كوردستانة، يان كةساني سَييةمةوة لَيكؤَلينةوة لةسةر كار و 

كةسايةتي ئةو فيلمسازة بكرَيت، ئةو كات ئيتر دَلنيام رووداني ئةم كَيشانة دةطاتة كةسايةتي ئةو فيلمسازة بكرَيت، ئةو كات ئيتر دَلنيام رووداني ئةم كَيشانة دةطاتة 

نزمترين ئاستي خؤي. هيوادارم هةرضي زووتر ئةو كَيشانة بسِرَينةوة و ضاويلكة نزمترين ئاستي خؤي. هيوادارم هةرضي زووتر ئةو كَيشانة بسِرَينةوة و ضاويلكة 

رةشةكان هةَلبطيرَين و هةموو فيلمسازة كوردةكان بة ثَيوةندييةكي باش و ثتةو، رةشةكان هةَلبطيرَين و هةموو فيلمسازة كوردةكان بة ثَيوةندييةكي باش و ثتةو، 

نةك تةنها سينةما لة باشوور، بةَلكو لة هةموو كوردستان بةرةوثَيشةوة ببةن و نةك تةنها سينةما لة باشوور، بةَلكو لة هةموو كوردستان بةرةوثَيشةوة ببةن و 

بيطةيةنن بةو ئاستةي كة شايةنيةتي.بيطةيةنن بةو ئاستةي كة شايةنيةتي.

كوردستان  باشووري  لة  سينةما  بؤئةوةي  بكةين  ضي  ثرسيار،  دوايين  كوردستان وةك  باشووري  لة  سينةما  بؤئةوةي  بكةين  ضي  ثرسيار،  دوايين  وةك 

ثةرةبستَينَيت و دؤخي ئَيستا ضؤن دةبينيت؟ثةرةبستَينَيت و دؤخي ئَيستا ضؤن دةبينيت؟

وةكو دؤخي ئَيستا ئةطةر ضاو لة رَيذة و رادةي حةز و ئارةزووي ئةو طةنجانة وةكو دؤخي ئَيستا ئةطةر ضاو لة رَيذة و رادةي حةز و ئارةزووي ئةو طةنجانة 

بكةين كة هةوَلدةدةن بَينة ناو سينةماوة و سينةما بووة بة خوليايان و خةونةكانيان بكةين كة هةوَلدةدةن بَينة ناو سينةماوة و سينةما بووة بة خوليايان و خةونةكانيان 

هةركةسَيك  بةِراستي  ئةمةش  دةيبينم،  طةش  زؤر  ئةوا  دةبيننةوة،  سينةمادا  هةركةسَيك لة  بةِراستي  ئةمةش  دةيبينم،  طةش  زؤر  ئةوا  دةبيننةوة،  سينةمادا  لة 

ئةطةر  بةآلم  دةكات،  خؤشحاَل  هةبَيت،  سينةمايةي  ئةم  دَلةخورثةي  تؤزَيك  ئةطةر كة  بةآلم  دةكات،  خؤشحاَل  هةبَيت،  سينةمايةي  ئةم  دَلةخورثةي  تؤزَيك  كة 

وةك سيستماتيزةكردن و ثالن داِرَيذان بؤ بةرةوثَيشضووني سينةما لة هةرَيمي وةك سيستماتيزةكردن و ثالن داِرَيذان بؤ بةرةوثَيشضووني سينةما لة هةرَيمي 

كوردستان سةيري بكةم، بةتايبةت ئةطةر بمةوَيت بة ساآلني ثَيشوودا بضمةوة، كوردستان سةيري بكةم، بةتايبةت ئةطةر بمةوَيت بة ساآلني ثَيشوودا بضمةوة، 

بةِراستي زؤر باش نايبينم و دووضاري جؤرَيك بَيهيواييم دةكات. لةم ساآلنةدا بةِراستي زؤر باش نايبينم و دووضاري جؤرَيك بَيهيواييم دةكات. لةم ساآلنةدا 

واتا  ئةمةش  دادةنرَيت،  كوردستان  هةرَيمي  لة  سينةما  بناغةي  بةردي  واتا خةريكة  ئةمةش  دادةنرَيت،  كوردستان  هةرَيمي  لة  سينةما  بناغةي  بةردي  خةريكة 

ئَيستا كات و ساتَيكي زؤر هةستيارة و بة موهةنديسيكردني داناني سةردةمييانة ئَيستا كات و ساتَيكي زؤر هةستيارة و بة موهةنديسيكردني داناني سةردةمييانة 

و رَيكوثَيكي ئةو بناغةية، داهاتووي ئةو سينةماية دةبَيت بة كؤشكَيكي زؤر جوان و رَيكوثَيكي ئةو بناغةية، داهاتووي ئةو سينةماية دةبَيت بة كؤشكَيكي زؤر جوان 

ئاماتؤر  سياسةتي  داِرشتني  و  موباالتي  بةبَي  بةآلم  دةنطدةداتةوة،  دنيادا  لة  ئاماتؤر كة  سياسةتي  داِرشتني  و  موباالتي  بةبَي  بةآلم  دةنطدةداتةوة،  دنيادا  لة  كة 

و بِرياري هةَلة، ئةوا ديواري ئةو سينةماية تا ئةوثةِري خؤي بة الر و لةوَيري و بِرياري هةَلة، ئةوا ديواري ئةو سينةماية تا ئةوثةِري خؤي بة الر و لةوَيري 

دةِرواتة سةر و ناوبانطيشي لة ضةند شاري ناوخؤ زياتر ثةرة ناستَينَيت. بةِراي دةِرواتة سةر و ناوبانطيشي لة ضةند شاري ناوخؤ زياتر ثةرة ناستَينَيت. بةِراي 



١٩٢

ر
ون

ھ
ر

ون
ھ

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

من، داناني ئةو هةموو زانكؤ و بنكة و سةنتةر و مةدرةسة سينةماييانة لة وآلتاني من، داناني ئةو هةموو زانكؤ و بنكة و سةنتةر و مةدرةسة سينةماييانة لة وآلتاني 

سينةما  بَلَين  كةس  هةندَيك  هةر  با  ئيتر  نيية.  بَيبايةخ  و  هؤ  بَي  سينةما  سينةما خاوةن  بَلَين  كةس  هةندَيك  هةر  با  ئيتر  نيية.  بَيبايةخ  و  هؤ  بَي  سينةما  خاوةن 

تا  كةسَيك  واية  ثَيم  من  نيية.  تر  شتي  بة  ثَيويستي  و  كرداريية  كارَيكي  تا زؤرتر  كةسَيك  واية  ثَيم  من  نيية.  تر  شتي  بة  ثَيويستي  و  كرداريية  كارَيكي  زؤرتر 

لةبارةي تيؤريك و ئاكاديميكةوة سينةما نةخاتة ناو هةست و مَيشك و خوليايةوة، لةبارةي تيؤريك و ئاكاديميكةوة سينةما نةخاتة ناو هةست و مَيشك و خوليايةوة، 

ناتوانَيت ناوي خؤي بنَيت بة فيلمساز و ئيتر با دةيان فيلميش بةرهةم بَينَيت و ناتوانَيت ناوي خؤي بنَيت بة فيلمساز و ئيتر با دةيان فيلميش بةرهةم بَينَيت و 

بة مليؤن بودجة سةرف بكات، ضونكة دَلنيام لة سةدةمين فيلميشيدا هةر لةسةر بة مليؤن بودجة سةرف بكات، ضونكة دَلنيام لة سةدةمين فيلميشيدا هةر لةسةر 

جَيطاكةي خؤي دةيكوتَيت و سياسةتي غةَلةتي ثالندانان واتا ئةمة! واتا ئةو بيرؤكة جَيطاكةي خؤي دةيكوتَيت و سياسةتي غةَلةتي ثالندانان واتا ئةمة! واتا ئةو بيرؤكة 

مةترسيدارة كة ثةروةردة دةخاتة ثةراوَيزةوة. واتا هةر ساَلة و سياسةتَيكي تازةي مةترسيدارة كة ثةروةردة دةخاتة ثةراوَيزةوة. واتا هةر ساَلة و سياسةتَيكي تازةي 

بؤ دادةِرَيذيت و بة نةبووني سياسةتي درَيذخايةن بابةتةكة و اليةنطرةكانيشي بؤ دادةِرَيذيت و بة نةبووني سياسةتي درَيذخايةن بابةتةكة و اليةنطرةكانيشي 

تووشي شَلةذان و سةر لَي شَيواويي دةكةيت. واتا ئةو دةرفةتةي كة تؤ بة بايةخ تووشي شَلةذان و سةر لَي شَيواويي دةكةيت. واتا ئةو دةرفةتةي كة تؤ بة بايةخ 

نةداني ثَيويست لة ئةو طةنجة تامةزرؤيانة زؤر بة ئاساني دةيطريت و بةالِرَيدا نةداني ثَيويست لة ئةو طةنجة تامةزرؤيانة زؤر بة ئاساني دةيطريت و بةالِرَيدا 

فيلمسازة  خواردني  تيؤري  خواردن!  لة  مرؤظَيك  قةدةغةكردني  واتا  فيلمسازة دةيانبةيت.  خواردني  تيؤري  خواردن!  لة  مرؤظَيك  قةدةغةكردني  واتا  دةيانبةيت. 

بيالوَينَيتةوة!  باش  ناتوانَيت  مردبَيت،  باوكيشي  ئةطةر  برسي  سكي  بة  مرؤظ  بيالوَينَيتةوة! و  باش  ناتوانَيت  مردبَيت،  باوكيشي  ئةطةر  برسي  سكي  بة  مرؤظ  و 

ئةو طةنجة هيض طوناحَيكي نةكردووة كة عاشقي سينةما بووة! ئةو دةيةوَيت بة ئةو طةنجة هيض طوناحَيكي نةكردووة كة عاشقي سينةما بووة! ئةو دةيةوَيت بة 

باشترين شَيوة و بة وزةيةكي زانستي زؤرةوة سينةماي وآلتةكةي ثَيش بخات باشترين شَيوة و بة وزةيةكي زانستي زؤرةوة سينةماي وآلتةكةي ثَيش بخات 

و لة رَيطايةوة وآلتةكةي بة دنيا بناسَينَيت، تا ضةندة ئةزموون و تَيست و خةتا؟! و لة رَيطايةوة وآلتةكةي بة دنيا بناسَينَيت، تا ضةندة ئةزموون و تَيست و خةتا؟! 

دةبَيت تا ضةند ساَلي تر هةر بَلَيين لة سةرةتاي رَيطاداين؟ بةِراي من سَي شت دةبَيت تا ضةند ساَلي تر هةر بَلَيين لة سةرةتاي رَيطاداين؟ بةِراي من سَي شت 

لة ئَيستادا زؤر طرنطة بؤ داناني ئةو بةردي بناغةية و طةشةثَيداني: ثةروةردة و لة ئَيستادا زؤر طرنطة بؤ داناني ئةو بةردي بناغةية و طةشةثَيداني: ثةروةردة و 

ثةروةردة و ثةروةردة! ئةمة شتَيكة كة بةطشتي دامةزرَينةري رؤحي مرؤظة لة ثةروةردة و ثةروةردة! ئةمة شتَيكة كة بةطشتي دامةزرَينةري رؤحي مرؤظة لة 

هةر بوارَيكدا و ئَيمةش وةكو سةوداسةري سينةما بةدَلنياييةوة ثَيويستمان ثَييةتي هةر بوارَيكدا و ئَيمةش وةكو سةوداسةري سينةما بةدَلنياييةوة ثَيويستمان ثَييةتي 

و بةبَي ئةو بنةما سةرةكيية هةر هةوَل و تَيكؤشانَيكي تر مةحكوم بة فةناية! بة و بةبَي ئةو بنةما سةرةكيية هةر هةوَل و تَيكؤشانَيكي تر مةحكوم بة فةناية! بة 

هةموو ئةمانةوة من هيوادارم حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة تةواوي بِروا بة هةموو ئةمانةوة من هيوادارم حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة تةواوي بِروا بة 

سينةما بهَينَيت و بزانَيت كة سينةما وةكو هونةر، سةنعةت، ميديايةك لة دنياي سينةما بهَينَيت و بزانَيت كة سينةما وةكو هونةر، سةنعةت، ميديايةك لة دنياي 

مؤدَيرني ئةمِرؤدا رؤَلَيكي هةرة طرنط دةبينَيت لة هةموو بوارَيكةوة و دَلنيابَيت مؤدَيرني ئةمِرؤدا رؤَلَيكي هةرة طرنط دةبينَيت لة هةموو بوارَيكةوة و دَلنيابَيت 

بة  كوردستان  لة  درَيذخايةن  سةردةمييانةي  ثالني  و  سياسةت  داِرشتني  بة  بة كة  كوردستان  لة  درَيذخايةن  سةردةمييانةي  و ثالني  سياسةت  داِرشتني  بة  كة 

ئةم  كاراكردني  و  ثةرةثَيدان  بؤ  كة  ثَيداويستييانةي  ئةو  هةموو  ئةم لةبةرضاوطرتني  كاراكردني  و  ثةرةثَيدان  بؤ  كة  ثَيداويستييانةي  ئةو  هةموو  لةبةرضاوطرتني 

سينةماية ثَيويستة، تا ضةند ساَلي تر كوردستان جَيطايةكي زؤر تايبةتي هةية لة سينةماية ثَيويستة، تا ضةند ساَلي تر كوردستان جَيطايةكي زؤر تايبةتي هةية لة 

دنيادا... دنيادا... 
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ئؤسكار فينطاَل ئؤفالهرى وايَلد لة (ئؤسكار فينطاَل ئؤفالهرى وايَلد لة (١٦١٦ى ئؤكتؤبةرى ى ئؤكتؤبةرى ١٨٥٤١٨٥٤) لة دبلنى ثايتةختى ) لة دبلنى ثايتةختى 

(سَير  واتا  باوكى  بوو،  رؤذنامةنووس  و  شاعير  دايكى  بووة.  لةدايك  (سَير ئَيرلةندا  واتا  باوكى  بوو،  رؤذنامةنووس  و  شاعير  دايكى  بووة.  لةدايك  ئَيرلةندا 

ويليام واَيَلد) ثزيشكَيك بوو كة حةزى بة باَلندة و خوَيندنةوةى فؤلكلؤر دةكرد.ويليام واَيَلد) ثزيشكَيك بوو كة حةزى بة باَلندة و خوَيندنةوةى فؤلكلؤر دةكرد.

طرنطى  بةرهةمَيكى  هَيشتا  وايَلد  ئؤسكار  طرنطى )  بةرهةمَيكى  هَيشتا  وايَلد  ئؤسكار   (١٨٨١١٨٨١ تا  تا    ١٨٧٥١٨٧٥) ساآلنى  (لة  ساآلنى  لة 

نةخوَلقاندبوو، ناوبانطى ثةيدا كرد. وايَلد حةزى بةو ضينوتوَيذةي خةَلك دةهات نةخوَلقاندبوو، ناوبانطى ثةيدا كرد. وايَلد حةزى بةو ضينوتوَيذةي خةَلك دةهات 

كة خؤى بة (خةَلكى جوان) ناوى دةهَينا. جلوبةرطى سةيروسةمةرةى دةثؤشى كة خؤى بة (خةَلكى جوان) ناوى دةهَينا. جلوبةرطى سةيروسةمةرةى دةثؤشى 

و خؤى بة رةخنةطر و جوانناس دةناساند. لةم قؤناغةدا بةهؤى ئةنجامدانى كاري و خؤى بة رةخنةطر و جوانناس دةناساند. لةم قؤناغةدا بةهؤى ئةنجامدانى كاري 

سةيروسةمةر و طوتةى ضاوةِروان نةكراوةوة، ناسرا. سةيروسةمةر و طوتةى ضاوةِروان نةكراوةوة، ناسرا. 

بؤ  طةشتى  ساَلَيكدا  لةماوةى  نيويؤرك،  بؤ  ضوو  وايَلد  بؤ )  طةشتى  ساَلَيكدا  لةماوةى  نيويؤرك،  بؤ  ضوو  وايَلد   (١٨٨٢١٨٨٢) ساَلى  (لة  ساَلى  لة 

شارى  شارى )   (٧٠٧٠) لة  ساَليدا   () لة  ساَليدا   (٢٨٢٨) تةمةنى  لة  وايَلد  كرد.  ئةمريكا  باكوورى  (شارةكانى  تةمةنى  لة  وايَلد  كرد.  ئةمريكا  باكوورى  شارةكانى 

ئةمريكادا طوتارى دةربارةى هونةر و ئةدةبيات ثَيشكةش كرد. كاتَيك لة ئةمريكا ئةمريكادا طوتارى دةربارةى هونةر و ئةدةبيات ثَيشكةش كرد. كاتَيك لة ئةمريكا 

شانؤنووسةكان لة فرؤشطايةكدان كِريارى تَيدا نيية شانؤنووسةكان لة فرؤشطايةكدان كِريارى تَيدا نيية 

طفتوطؤيةكى هةَلبذاردة لةطةأل ئؤسكار وايَلدطفتوطؤيةكى هةَلبذاردة لةطةأل ئؤسكار وايَلد

و. لة فارسييةوة: كارزان محةمةدو. لة فارسييةوة: كارزان محةمةد
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طةِرايةوة، لة ثؤشينى جلوبةرطي سةيروسةمةرة ماندوو ببوو، ثاشان جلوبةرطى طةِرايةوة، لة ثؤشينى جلوبةرطي سةيروسةمةرة ماندوو ببوو، ثاشان جلوبةرطى 

ئاسايى ثؤشى. وايَلد لةم ساآلنةدا دوو شانؤنامةى ناسةركةوتووى نووسي، ئةو ئاسايى ثؤشى. وايَلد لةم ساآلنةدا دوو شانؤنامةى ناسةركةوتووى نووسي، ئةو 

لة ساَلى (لة ساَلى (١٨٨٤١٨٨٤) لةطةأل (كؤنتانس ليظَلد) ذيانى هاوسةرَيتى ثَيكةوةنا، ضوار ساَل ) لةطةأل (كؤنتانس ليظَلد) ذيانى هاوسةرَيتى ثَيكةوةنا، ضوار ساَل 

ضيرؤكةكانيتر)  و  بةختةوةر  ناوى (شازادةى  بة  ضيرؤكى  كؤمةَلَيك  ئةوة  ضيرؤكةكانيتر) دواى  و  بةختةوةر  ناوى (شازادةى  بة  ضيرؤكى  كؤمةَلَيك  ئةوة  دواى 

بآلوكردةوة. ناوبراو كؤمةَلة ضيرؤكَيكيتريشى بؤ منداآلن نووسي. بآلوكردةوة. ناوبراو كؤمةَلة ضيرؤكَيكيتريشى بؤ منداآلن نووسي. 

هةندآ لة رةخنةطران، ئةم كارانةى وايَلد لةطةأل بةرهةمةكانى (هانز كريستيان هةندآ لة رةخنةطران، ئةم كارانةى وايَلد لةطةأل بةرهةمةكانى (هانز كريستيان 

ئاندرسن)ى دانيماركي دةيخةمَلَينن. لةم ساآلنةدا وايَلد بوو بة ئةندامى دةستةى ئاندرسن)ى دانيماركي دةيخةمَلَينن. لةم ساآلنةدا وايَلد بوو بة ئةندامى دةستةى 

نووسةرانى طؤظارى (دنياى ذنان) و رةخنةى ئةدةبى تيادا دةنووسي.نووسةرانى طؤظارى (دنياى ذنان) و رةخنةى ئةدةبى تيادا دةنووسي.

 (ئؤسكار وايَلد) خاوةنى ضةندين شانؤنامةى بةناوبانطة، دةتوانرَيت ئاماذة  (ئؤسكار وايَلد) خاوةنى ضةندين شانؤنامةى بةناوبانطة، دةتوانرَيت ئاماذة 

بؤ (عاشقى سينةضاكى خاتوو وَيندرمةر) و (طرنطى ئةرنستبوون) بكرَيت. بؤ (عاشقى سينةضاكى خاتوو وَيندرمةر) و (طرنطى ئةرنستبوون) بكرَيت. 

ئؤسكار وايَلد لة (ئؤسكار وايَلد لة (٣٠٣٠ى نؤظةمبةرى ساَلى ى نؤظةمبةرى ساَلى ١٨٩٠١٨٩٠) لة ئوتَيلَيكي ثاريس، ماَلئاوايى ) لة ئوتَيلَيكي ثاريس، ماَلئاوايى 

لة ذيان كرد.لة ذيان كرد.

ئةو كؤميديا باوةى لة شانؤنامةكانى ئؤسكار وايَلد هةية، لةم طفتوطؤيةشدا ئةو كؤميديا باوةى لة شانؤنامةكانى ئؤسكار وايَلد هةية، لةم طفتوطؤيةشدا 

بةرجةستة بووة. بةرجةستة بووة. 

كاتَيك ئؤسكار وايَلدم بينى، خؤى ئامادة كردبوو بضَيتة دوورطةيةك. ئةمةش كاتَيك ئؤسكار وايَلدم بينى، خؤى ئامادة كردبوو بضَيتة دوورطةيةك. ئةمةش 

دةقى طفتوطؤيةكى هةَلبذاردةية لةطةأل ناوبراودا.دةقى طفتوطؤيةكى هةَلبذاردةية لةطةأل ناوبراودا.

******

لةسةر  ثَيدةبةخشَيت  ضَيذتان  ئةوة  شانؤنامةكانتان،  ثَيشكةشكردنى  لةسةر دواى  ثَيدةبةخشَيت  ضَيذتان  ئةوة  شانؤنامةكانتان،  ثَيشكةشكردنى  دواى 

ثةردةى شانؤ دةربكةون؟ثةردةى شانؤ دةربكةون؟

نيية،  خةَلك  بينينى  بة  حةزى  هونةرمةندَيك  هيض  شَيوةيةك.  بةهيض  نيية، نةخَير،  خةَلك  بينينى  بة  حةزى  هونةرمةندَيك  هيض  شَيوةيةك.  بةهيض  نةخَير، 

بةَلكو خةَلك حةز دةكةن هونةرمةند ببينن. خؤم نةرَيتى فةِرةنسييةكانم بةدَلة كة بةَلكو خةَلك حةز دةكةن هونةرمةند ببينن. خؤم نةرَيتى فةِرةنسييةكانم بةدَلة كة 

ئةو ئةكتةرةى رؤَلى بةتةمةنترين كةسى نَيو شانؤنامةكةى لةئةستؤداية، ناوى ئةو ئةكتةرةى رؤَلى بةتةمةنترين كةسى نَيو شانؤنامةكةى لةئةستؤداية، ناوى 

نووسةرى شانؤنامةكة بة دةنطَيكى بةرز بة ئامادةبووان دةَلَيت.نووسةرى شانؤنامةكة بة دةنطَيكى بةرز بة ئامادةبووان دةَلَيت.

ئايا تؤ لة بةريتانياش اليةنطرى ئةم نةريتةيت؟ئايا تؤ لة بةريتانياش اليةنطرى ئةم نةريتةيت؟

بةدَلنياييةوة، خةَلك بةرلةوةى حةز بة هونةر بكةن، هونةرمةندةكةيان خؤش بةدَلنياييةوة، خةَلك بةرلةوةى حةز بة هونةر بكةن، هونةرمةندةكةيان خؤش 

دةوَيت. كةسَيتى هونةرمةند شتَيك نيية ثَيويستى بةوة بَيت تا خةَلك هةموو شتآ دةوَيت. كةسَيتى هونةرمةند شتَيك نيية ثَيويستى بةوة بَيت تا خةَلك هةموو شتآ 

دةربارةى بزانن. ئةم ئاطاداربوونة دةبَيت بةثَيى رَيكةوت بَيت. (دواى ثشوويةك) دةربارةى بزانن. ئةم ئاطاداربوونة دةبَيت بةثَيى رَيكةوت بَيت. (دواى ثشوويةك) 



١٩٥

ر
ون

ھ
ر

ون
ھ

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
رس

 ما
ی 

رس
 ما

٨٦٨٦
رە 

ژما
رە 

ژما

شانؤكة  نووسةرى  ناوى  ئةكتةر،  طةنجترين  ئةطةر  سةرنجِراكَيشيشة  شانؤكة شتَيكى  نووسةرى  ناوى  ئةكتةر،  طةنجترين  ئةطةر  سةرنجِراكَيشيشة  شتَيكى 

رابطةيةنَيت.رابطةيةنَيت.

واتا تةنها بؤ رَيزطرتن لة خواستى خةَلك، لةسةر شانؤ ئامادة دةبيت؟واتا تةنها بؤ رَيزطرتن لة خواستى خةَلك، لةسةر شانؤ ئامادة دةبيت؟

لة  رَيزى  هةميشة  خةَلك  بووم.  نةرمونيان  لةمبارةيةوة  هةميشة  من  لة بةَلَي،  رَيزى  هةميشة  خةَلك  بووم.  نةرمونيان  لةمبارةيةوة  هةميشة  من  بةَلَي، 

كارةكانم طرتووة، لةكاتَيكدا خؤم واهةستم كردووة ماوةى ثاشنيوةِرؤيانم لـآ كارةكانم طرتووة، لةكاتَيكدا خؤم واهةستم كردووة ماوةى ثاشنيوةِرؤيانم لـآ 

تَيكداون.تَيكداون.

هةندآ لة بينةران كَيشةيان لةطةأل طوتارةكانتدا هةية!هةندآ لة بينةران كَيشةيان لةطةأل طوتارةكانتدا هةية!

و  شانؤ  سةرتةختى  بَيتة  دةبَيت  شانؤنامةنووس  وادةزانرا  ثَيشتر  و بةَلَي،  شانؤ  سةرتةختى  بَيتة  دةبَيت  شانؤنامةنووس  وادةزانرا  ثَيشتر  بةَلَي، 

شانؤكةن.  هؤَلي  لة  كة  بكات  باشةكانى  و  ميهرةبان  دؤستة  سوثاسى  شانؤكةن. تةنها  هؤَلي  لة  كة  بكات  باشةكانى  و  ميهرةبان  دؤستة  سوثاسى  تةنها 

ئاستى  تا  ناتوانَيت  هونةرمةند  طؤِريوة.  بيركردنةوةيةم  ضةشنة  ئةم  ئاستى خؤشحاَلم  تا  ناتوانَيت  هونةرمةند  طؤِريوة.  بيركردنةوةيةم  ضةشنة  ئةم  خؤشحاَلم 

ئةكتةر  سوثاسطوزارى  هةركاتَيك  بكاتةوة.  بضووك  خؤى  خةَلك،  ئةكتةر خزمةتكارى  سوثاسطوزارى  هةركاتَيك  بكاتةوة.  بضووك  خؤى  خةَلك،  خزمةتكارى 

و  رواَلةتيانةية  هةر  بضووككردنةوةكانيان  خؤ  ثَيمواية  يادم،  دَيتةوة  بينةران  و و  رواَلةتيانةية  هةر  بضووككردنةوةكانيان  خؤ  ثَيمواية  يادم،  دَيتةوة  بينةران  و 

بةهؤى نةبينينى شانؤنامةى زؤرةوةية. راشكاوَيتى، لة تايبةتمةندى و ئةركةكانى بةهؤى نةبينينى شانؤنامةى زؤرةوةية. راشكاوَيتى، لة تايبةتمةندى و ئةركةكانى 

هونةرمةندة.هونةرمةندة.

 

بؤضى ثَيتواية كةمَيك لة شانؤنامةنووسان، شانؤ بؤ نمايشى طشتى دةنووسن؟ بؤضى ثَيتواية كةمَيك لة شانؤنامةنووسان، شانؤ بؤ نمايشى طشتى دةنووسن؟ 

بةثلةى يةكةم بةهؤى سانسؤرى نابةرثرسارانةوةية. لةبةر ئةم راستييةش بةثلةى يةكةم بةهؤى سانسؤرى نابةرثرسارانةوةية. لةبةر ئةم راستييةش 

ناتوانرَيت نمايشى (سالومة)ى من نمايش بكرَيت، ئةمةش بؤ سةلماندنى دةبةنطى ناتوانرَيت نمايشى (سالومة)ى من نمايش بكرَيت، ئةمةش بؤ سةلماندنى دةبةنطى 

و نةزانى ناوةندةكانى سانسؤرةوةية. وَينةكَيشةكان ناضاركراون بةرهةمةكانيان و نةزانى ناوةندةكانى سانسؤرةوةية. وَينةكَيشةكان ناضاركراون بةرهةمةكانيان 

ثيشانى خزمةتكارةكانى (سامرةست هاوس) بدةن، واتا هةمان ئةو كةسانةن كة ثيشانى خزمةتكارةكانى (سامرةست هاوس) بدةن، واتا هةمان ئةو كةسانةن كة 

رةنط و شَيوةيةكي تر بؤ دةربِرين دةزانن. كاتَيك نووسةر دةبَيت رؤمانةكةى رةنط و شَيوةيةكي تر بؤ دةربِرين دةزانن. كاتَيك نووسةر دةبَيت رؤمانةكةى 

ناسنامةى  ثؤليس  كارى  بةدَلنياييةوة  ياساييةوة،  ثؤليسى  ناسنامةى بخاتةبةردةم  ثؤليس  كارى  بةدَلنياييةوة  ياساييةوة،  ثؤليسى  بخاتةبةردةم 

رؤمانةكةى دةطؤِرَيت. هونةر هةرطيز لة سانسؤر رزطارى نةبووة و نابَيت.رؤمانةكةى دةطؤِرَيت. هونةر هةرطيز لة سانسؤر رزطارى نةبووة و نابَيت.

هؤكاري تر؟هؤكاري تر؟

 ( (٣٠٣٠) لة  رؤذنامةنووسان  كة  بنضينانةية  بآ  ثِروثاطةندة  ئةو  تر  (هؤكارَيكي  لة  رؤذنامةنووسان  كة  بنضينانةية  بآ  ثِروثاطةندة  ئةو  تر  هؤكارَيكي 

ئةركى  طوايا  بانطةشةيةى  ئةو  واتا  دةكةن،  بؤ  بانطةشةى  لةمةوثَيشةوة  ئةركى ساَل  طوايا  بانطةشةيةى  ئةو  واتا  دةكةن،  بؤ  بانطةشةى  لةمةوثَيشةوة  ساَل 

شانؤنامةنووس رازيكردني خةَلكة. ئامانجى هونةر هيض كاتَيك ئةمة نةبووة كة شانؤنامةنووس رازيكردني خةَلكة. ئامانجى هونةر هيض كاتَيك ئةمة نةبووة كة 

زياتر لة كَيشة، باس لة ضَيذ بكات. ئامانجى هونةر، هونةرة. هةروةك طوتم، كارى زياتر لة كَيشة، باس لة ضَيذ بكات. ئامانجى هونةر، هونةرة. هةروةك طوتم، كارى 
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هونةر ئةمةية كة خؤى بةسةر بينةردا زاَل بكات، نةك بطاتة ئةو ئاستةى بينةر هونةر ئةمةية كة خؤى بةسةر بينةردا زاَل بكات، نةك بطاتة ئةو ئاستةى بينةر 

ئةرك بؤ هونةر دةستنيشان بكات.ئةرك بؤ هونةر دةستنيشان بكات.

لةم رووةوة باوةِرت بة هيض جياكارييةك نيية؟لةم رووةوة باوةِرت بة هيض جياكارييةك نيية؟

بؤضى؟ سَيرك شوَينَيكة ئارةزووةكانى خةَلك بةشَيوةيةكى شياو دَينَيتةدى.بؤضى؟ سَيرك شوَينَيكة ئارةزووةكانى خةَلك بةشَيوةيةكى شياو دَينَيتةدى.

ئايا ثَيتواية رةخنةى شانؤ لة فةِرةنسا لة رةخنةى ئَيمة باشترةئايا ثَيتواية رةخنةى شانؤ لة فةِرةنسا لة رةخنةى ئَيمة باشترة

بآ ويذدانيية ئةطةر رةخنةى شانؤ لة فةِرةنسا لةطةأل ضةشنة بةريتانييةكةدا بآ ويذدانيية ئةطةر رةخنةى شانؤ لة فةِرةنسا لةطةأل ضةشنة بةريتانييةكةدا 

مةزن  كةسانَيكى  هةميشة  فةِرةنسادا  شانؤي  رةخنةى  لة  بكةين.  مةزن تَيكةآلو  كةسانَيكى  هةميشة  فةِرةنسادا  شانؤي  رةخنةى  لة  بكةين.  تَيكةآلو 

ئامادةطييان هةبووة. لة فةِرةنسا كؤمةَلة شاعيرَيكى وةك (تؤفَيل طؤتة) رةخنةطرى ئامادةطييان هةبووة. لة فةِرةنسا كؤمةَلة شاعيرَيكى وةك (تؤفَيل طؤتة) رةخنةطرى 

شانؤ بوون. لة بةريتانيا رةخنةى شانؤيى ئاستَيكى نزمترى هةية. ئةم توانست شانؤ بوون. لة بةريتانيا رةخنةى شانؤيى ئاستَيكى نزمترى هةية. ئةم توانست 

باس  بةرلةوةى  بةريتانييةكان  نةهاتووةتةئاراوة.  بةريتانييةكان  بؤ  ضانسانة  باس و  بةرلةوةى  بةريتانييةكان  نةهاتووةتةئاراوة.  بةريتانييةكان  بؤ  ضانسانة  و 

رةخنةطرتن  دةدةن.  ئةخالقييةكان  بةها  بة  طرنطى  بكةن،  هونةرييةكان  بةها  رةخنةطرتن لة  دةدةن.  ئةخالقييةكان  بةها  بة  طرنطى  بكةن،  هونةرييةكان  بةها  لة 

لة هونةرَيكى ئاَلؤزى وةك شانؤ، ثَيويستى بة بوونى ثلةيةكي باآلي كلتووريية. لة هونةرَيكى ئاَلؤزى وةك شانؤ، ثَيويستى بة بوونى ثلةيةكي باآلي كلتووريية. 

كةسَيك نةتوانَيت ثةى بة هونةرةكاني تر ببات، ئةوا ناتوانَيت رةخنةش لة شانؤ كةسَيك نةتوانَيت ثةى بة هونةرةكاني تر ببات، ئةوا ناتوانَيت رةخنةش لة شانؤ 

بطرَيت. بطرَيت. 

ثَيتواية راستطؤن؟ثَيتواية راستطؤن؟

دةبةنطييةكى  زياترة  ئةندازة  لة  لةبةرئةوةى  راستطؤييةكةيان  بةآلم  دةبةنطييةكى بةَلَي،  زياترة  ئةندازة  لة  لةبةرئةوةى  راستطؤييةكةيان  بةآلم  بةَلَي، 

بَيت.  ضازان  فرةهونةرى  ئةكتةرَيكى  دةبَيت  شانؤ  رةخنةطرى  بَيت. رواَلةتييانةية!  ضازان  فرةهونةرى  ئةكتةرَيكى  دةبَيت  شانؤ  رةخنةطرى  رواَلةتييانةية! 

بة  ثةى  و  بطؤِرَيت  خؤى  خواستى  بةثَيى  بارودؤخةكة  بتوانَيت  دةبَيت  بة ئةو  ثةى  و  بطؤِرَيت  خؤى  خواستى  بةثَيى  بارودؤخةكة  بتوانَيت  دةبَيت  ئةو 

رةنطاوِرةنطي ساتةكة ببات.رةنطاوِرةنطي ساتةكة ببات.

بةاليةنى كةمةوة كؤمةَلَي مرؤظي خاوةن ئابِروون.بةاليةنى كةمةوة كؤمةَلَي مرؤظي خاوةن ئابِروون.

بَيطومان. بة بِرواى من لة لةندةن، تةنانةت رةخنةطرَيكى شانؤمان نيية خؤى بَيطومان. بة بِرواى من لة لةندةن، تةنانةت رةخنةطرَيكى شانؤمان نيية خؤى 

وادةربخات بة خراث لة كارى شانؤنامةنووسين تَيطةيشتووة. تةنها لةو ساتةدا وادةربخات بة خراث لة كارى شانؤنامةنووسين تَيطةيشتووة. تةنها لةو ساتةدا 

نةبَيت كة كةسَيتى شانؤنامةنووسةكةى بةدَل نةبَيت، ياخود شانؤيةكى نووسيبَيت نةبَيت كة كةسَيتى شانؤنامةنووسةكةى بةدَل نةبَيت، ياخود شانؤيةكى نووسيبَيت 

لةنَيو  دَيرينى  هاوِرَييةكى  ياخود  بكات،  نمايشى  شانؤيةدا  هؤَلى  لةو  بيةوَيت  لةنَيو و  دَيرينى  هاوِرَييةكى  ياخود  بكات،  نمايشى  شانؤيةدا  هؤَلى  لةو  بيةوَيت  و 

ئةكتةرةكاندا هةبَيت، ياخود هؤكارَيكى لةم ضةشنةى لةثشتةوة بَيت. بَيطومان من ئةكتةرةكاندا هةبَيت، ياخود هؤكارَيكى لةم ضةشنةى لةثشتةوة بَيت. بَيطومان من 

تةنها لةبارةى لةندةنةوة دةدوَيم. لة شوَينةكاني تر هةم بينةر و هةم رةخنةطر تةنها لةبارةى لةندةنةوة دةدوَيم. لة شوَينةكاني تر هةم بينةر و هةم رةخنةطر 

رؤشنبيرن، بةآلم لة لةندةن تةنها بينةران رؤشنبيرن.رؤشنبيرن، بةآلم لة لةندةن تةنها بينةران رؤشنبيرن.
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نيطةرانى ئةوةبووم نةوةك هةَلسةنطاندنَيكى دروستت بؤ رةخنةطرانى شانؤى نيطةرانى ئةوةبووم نةوةك هةَلسةنطاندنَيكى دروستت بؤ رةخنةطرانى شانؤى 

ئَيمة نةبَيت، بةهةرحاَل ئةوان كةسانَيكى كامَلن.ئَيمة نةبَيت، بةهةرحاَل ئةوان كةسانَيكى كامَلن.

شانؤنووسةكان لة فرؤشطايةكدان كِريارى تَيدا نيية!شانؤنووسةكان لة فرؤشطايةكدان كِريارى تَيدا نيية!

بة  بةثشتبةستن  بةآلم  لَيكردنيانةوة،  بةرطريى  بةرةى  ضوومةتة  بة من  بةثشتبةستن  بةآلم  لَيكردنيانةوة،  بةرطريى  بةرةى  ضوومةتة  من 

ذياننامةكانيان، رةخنةطرانى ئَيمة ثَيطةيةكى باشيان هةية.ذياننامةكانيان، رةخنةطرانى ئَيمة ثَيطةيةكى باشيان هةية.

ئةم  دةتوانن  دابنرَيت.  خؤتان  ستايشكردنى  لة  بةشَيك  بة  دةشآ  ئةم ئةمةش  دةتوانن  دابنرَيت.  خؤتان  ستايشكردنى  لة  بةشَيك  بة  دةشآ  ئةمةش 

ديبلؤماسييةتة بة يادةوةرييةكى دَلطير ناوزةد بكةن.ديبلؤماسييةتة بة يادةوةرييةكى دَلطير ناوزةد بكةن.

تؤ تةنانةت رابردووة باشةكانيشيان رةت دةكةيتةوة؟ تؤ تةنانةت رابردووة باشةكانيشيان رةت دةكةيتةوة؟ 

ئةوان هيض رابردوو و ئايندةيةكيان نيية، تَيطةيشتنيان الوازة بؤ رةنطى ئةو ئةوان هيض رابردوو و ئايندةيةكيان نيية، تَيطةيشتنيان الوازة بؤ رةنطى ئةو 

ساتانةى نمايشى دةكةن. ساتانةى نمايشى دةكةن. 

ض ثَيشنيازَيكت هةية، ثَيشتر وتبووت كة لة لةندةن تةنها دوو رةخنةطرى شانؤ ض ثَيشنيازَيكت هةية، ثَيشتر وتبووت كة لة لةندةن تةنها دوو رةخنةطرى شانؤ 

هةية، دةتوانم لة ناوةكانيان بثرسم؟هةية، دةتوانم لة ناوةكانيان بثرسم؟

دةبَيت زؤر خؤشحاَل بن كة ناويان بهَينم، بةآلم دةبَيت بَلَيم هةفتةى رابردوو دةبَيت زؤر خؤشحاَل بن كة ناويان بهَينم، بةآلم دةبَيت بَلَيم هةفتةى رابردوو 

ناوي يةكَيكيانم لة ليستةكةدا سِرييةوة.ناوي يةكَيكيانم لة ليستةكةدا سِرييةوة.

ناوى كَيت هَيشتةوة؟ناوى كَيت هَيشتةوة؟

ثَيمواية واباشترة ناوى نةدركَينم. رةنطة ئةم كارة دووضارى لةخؤبايبوونى ثَيمواية واباشترة ناوى نةدركَينم. رةنطة ئةم كارة دووضارى لةخؤبايبوونى 

بكات. هةرضةندة لةخؤبايبوونيش تايبةتمةندييةكى هونةرة.بكات. هةرضةندة لةخؤبايبوونيش تايبةتمةندييةكى هونةرة.

ضؤن ثَيناسى رةخنةى شانؤ دةكةيت؟ضؤن ثَيناسى رةخنةى شانؤ دةكةيت؟

بةهةمان ئةندازةى كة رَيز لة كارى من دةطرن!بةهةمان ئةندازةى كة رَيز لة كارى من دةطرن!

ئَيمة  لة  فةِرةنسا،  رةخنةطرانى  هةروةك  فةِرةنساش  ئةكتةرانى  ثَيتواية  ئَيمة ئايا  لة  فةِرةنسا،  رةخنةطرانى  هةروةك  فةِرةنساش  ئةكتةرانى  ثَيتواية  ئايا 

باشترن؟باشترن؟

نايابةكةى  نمايشة  بةآلم  دةطَيِرن،  رؤَل  باش  زؤر  بةريتانيا  نايابةكةى ئةكتةرانى  نمايشة  بةآلم  دةطَيِرن،  رؤَل  باش  زؤر  بةريتانيا  ئةكتةرانى 

ريتمدارن.  و  روون  و  ئاشكرا  فةِرةنسييةكان  نمايشى  نيية.  ريتمدارن. فةِرةنسييةكانيان  و  روون  و  ئاشكرا  فةِرةنسييةكان  نمايشى  نيية.  فةِرةنسييةكانيان 

ديالؤطة دوورودرَيذةكانى ئةكتةرة بةريتانييةكان كورت دةكةنةوة. لةنَيو هؤَلى ديالؤطة دوورودرَيذةكانى ئةكتةرة بةريتانييةكان كورت دةكةنةوة. لةنَيو هؤَلى 

شانؤى فةِرةنسييةكاندا، ئَيمة دةضين تا ببيستين، بةآلم لة شانؤى بةريتانى دةبَيت شانؤى فةِرةنسييةكاندا، ئَيمة دةضين تا ببيستين، بةآلم لة شانؤى بةريتانى دةبَيت 
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هةر ببينين. بَيطومان كؤمةَلَي جياوازيشيان هةية. جؤرج ئةلكساندةر، ليظايز ظالر، هةر ببينين. بَيطومان كؤمةَلَي جياوازيشيان هةية. جؤرج ئةلكساندةر، ليظايز ظالر، 

فؤريس رؤبةرتسن و ضةند كةسَيكي تر دةنطَيكى بَلنديان هةية و دةزانن كة ضؤن فؤريس رؤبةرتسن و ضةند كةسَيكي تر دةنطَيكى بَلنديان هةية و دةزانن كة ضؤن 

بةهةمانشَيوة  هةر  رةخنةطرانيش  دةربارةى  دةكةم  حةز  لَيوةردةطرن.  بةهةمانشَيوة سوودى  هةر  رةخنةطرانيش  دةربارةى  دةكةم  حةز  لَيوةردةطرن.  سوودى 

بدوَيم، بةآلم لة بةريتانيا رووخسارى ئةدةبى نمايشَيكى ثِر رةنطترى لةو شتة بدوَيم، بةآلم لة بةريتانيا رووخسارى ئةدةبى نمايشَيكى ثِر رةنطترى لةو شتة 

بةريتاني  ئةكتةرَيكى  ضةند  تةنها  ئةمِرؤ  ناودةبرَيت.  ثرؤفيشناَل  بة  كة  بةريتاني هةية  ئةكتةرَيكى  ضةند  تةنها  ئةمِرؤ  ناودةبرَيت.  ثرؤفيشناَل  بة  كة  هةية 

دةتوانن لةِرَيطةى رستةيةك و دوو جطةرةوة شانؤ بخوَلقَينن.دةتوانن لةِرَيطةى رستةيةك و دوو جطةرةوة شانؤ بخوَلقَينن.

 

بيستووتة دةَلَين كةسايةتييةكان لة شانؤكانى تؤدا هةروةك تؤ دةدوَين؟بيستووتة دةَلَين كةسايةتييةكان لة شانؤكانى تؤدا هةروةك تؤ دةدوَين؟

بنةماى  بآ  ثِروثاطةندةى  كؤمةَلَيك  دادةطيرسَينَيت).  جطةرةيةك  بنةماى (وايَلد  بآ  ثِروثاطةندةى  كؤمةَلَيك  دادةطيرسَينَيت).  جطةرةيةك  (وايَلد 

لةِراستيشدا  بكةين.  رةخنانة  جؤرة  لةم  ثَيشوازى  دةبَيت  دةبيستم.  ئةمة  لةِراستيشدا وةك  بكةين.  رةخنانة  جؤرة  لةم  ثَيشوازى  دةبَيت  دةبيستم.  ئةمة  وةك 

تا  رةخساوة  بؤ  دةرفةتيان  شانؤ  رةخنةطرانى  رابردوودا  ساَلى  ضةند  لة  تا تةنها  رةخساوة  بؤ  دةرفةتيان  شانؤ  رةخنةطرانى  رابردوودا  ساَلى  ضةند  لة  تةنها 

خؤيةتي.  ميتؤدى  خاوةني  كة  ببينن  شانؤ  لةسةر  نووسةرَيك  خؤيةتي. شانؤنامةكانى  ميتؤدى  خاوةني  كة  ببينن  شانؤ  لةسةر  نووسةرَيك  شانؤنامةكانى 

بضَيتة  هونةرييةكةى  بةرهةمة  نابَيت  كة  بكات  هةست  وا  شانؤنووسَيك  بضَيتة ناكرَيت  هونةرييةكةى  بةرهةمة  نابَيت  كة  بكات  هةست  وا  شانؤنووسَيك  ناكرَيت 

كاريطةريى  لةذَير  شكسثير  شانؤنامةكانى  سةرجةم  خؤيةوة.  كاريطةريى  كاريطةريى ذَير  لةذَير  شكسثير  شانؤنامةكانى  سةرجةم  خؤيةوة.  كاريطةريى  ذَير 

شكسثيردان. ئيبسن و دؤماش هةر بةو ضةشنةن. كارى منيش لةذَير كاريطةريى شكسثيردان. ئيبسن و دؤماش هةر بةو ضةشنةن. كارى منيش لةذَير كاريطةريى 

خؤمداية.خؤمداية.

ئايا لةذَير كاريطةريى هيضكام لة شانؤنووسانى بةناوبانطدايت؟ئايا لةذَير كاريطةريى هيضكام لة شانؤنووسانى بةناوبانطدايت؟

يةكةمجارة بؤ هةميشة دةَلَيم هيض شانؤنووسَيك لةم سةدةيةدا كاريطةريى يةكةمجارة بؤ هةميشة دةَلَيم هيض شانؤنووسَيك لةم سةدةيةدا كاريطةريى 

بةسةر كارةكانمةوة نيية. تةنها حةز بة كارى دوو شانؤنامةنووس دةكةم.بةسةر كارةكانمةوة نيية. تةنها حةز بة كارى دوو شانؤنامةنووس دةكةم.

ئةو شانؤنامةنووسانة كَين؟ئةو شانؤنامةنووسانة كَين؟

ظيكتؤر هؤطؤ و مؤريس مؤتةرلينط.ظيكتؤر هؤطؤ و مؤريس مؤتةرلينط.

بةدَلنياييةوة نووسةراني تريش كاريطةرييان لةسةر تؤ جَيهَيشتووة.بةدَلنياييةوة نووسةراني تريش كاريطةرييان لةسةر تؤ جَيهَيشتووة.

ئةطةر ثةخشان و شيعرى يؤنان و نووسةرانى رؤماى كؤن وةالبنَيين، جؤن ئةطةر ثةخشان و شيعرى يؤنان و نووسةرانى رؤماى كؤن وةالبنَيين، جؤن 

كيتزى شاعيرى ئينطليز، طؤستاف فلؤبةر، ظاَلتةر ثيتةر لةِريزى ئةو كةسانةدان كيتزى شاعيرى ئينطليز، طؤستاف فلؤبةر، ظاَلتةر ثيتةر لةِريزى ئةو كةسانةدان 

كةسَيك  خوَينى  دةبَيت  هونةريى  ميتؤدى  جَيهَيشتووم.  لةسةر  كاريطةرييان  كةسَيك كة  خوَينى  دةبَيت  هونةريى  ميتؤدى  جَيهَيشتووم.  لةسةر  كاريطةرييان  كة 

بَيت تا بتوانرَيت ئةو خوَينة لة كارى كةساني تردا بناسرَيتةوة.بَيت تا بتوانرَيت ئةو خوَينة لة كارى كةساني تردا بناسرَيتةوة.
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ئينتيمات بؤ رياليزم هةية؟ئينتيمات بؤ رياليزم هةية؟

بؤ  بَيت  هونةريى  بزوَينةرَيكى  ناتوانَيت  و  كاردانةوةية  رياليزم  بؤ نةخَير.  بَيت  هونةريى  بزوَينةرَيكى  ناتوانَيت  و  كاردانةوةية  رياليزم  نةخَير. 

شانؤيةك كة بةرهةمَيكى هونةريية.شانؤيةك كة بةرهةمَيكى هونةريية.

 

سةرضاوة:سةرضاوة:

مجلة ادبيات، شمارة دوم، سال مجلة ادبيات، شمارة دوم، سال ١٣٨٩١٣٨٩، ص (، ص (٥٣٥٣-٥٩٥٩).).



نرخی ١٠٠٠ دینارە

www.henar.org

www.dengekan.com

دەتوانیت گۆڤاری

لم ماپڕاندا بخونیتوە:


