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لكۆینوە

دەق

دیدار

٧ئةحمةدي مةالئاذةآلندني ئينسان و عةقَلي ئايني لة...

٢١ث.ى.د. عادل طةرميانىتةكنيكى دووبارةكارى لة هؤنراوةكانى...

٤٤سةآلح حةسةن ثاَلةوانخوَيندنةوةيةك بؤ شيعري (نانؤ)ي هاشم...

٥٥هيوا محةمةد ئةمينبيري ئازاديي و ئاوديوبوون لة فةلسةفةى...

٧٦ئةردةآلن عةبدوَلآلرانانَيك بؤ رؤمانة نوَيكةي شَيرزاد حةسةن...

٨٩يونس حسةينيثزيسكة خامؤشةكاني ياخي بوون...

٨٥فينؤس فايةقوشةطةلي يةكتربِر...

١٠٩سازداني: داستان بةرزانديدار لةطةَل فاروق هؤمةر

٨٦دَلشادى عومةر كاكىضةند دَيِرَيك لة خؤشةويستى...

٨٨رةزا حةمةلوتي ثاذنة بةرز ...

٩٢طؤران رةسوَلخوالنةوة بةدةوري مةمكةكاندا...

٩٦حةسةن جومعةبةدةم هاواري فةنابوونَيكةوة لة خؤمدا...

٩٩سةآلح شوانشتَيك بوو وةك هةموو شتةكان...

١٠٣ بةكر دةرويشخَيَلي ثةثوولة...



وەرگان

ھونر

١٤٨ تؤفيق عةبدول ثاسةكةى درةنطانى شةو...

١٢٣ كارزان محةمةدهةظثةيظين لةطةأل محةمةد ئؤزؤن...

١٢٩فةرهاد بةهةشتيوتووَيذي سيروسي عةلينذاد لةطةَل...

١٤٤جةبار سابيرشةِر و ئاشتي...

١٥٣جةواد حةيدةريخةو و بَيداريي...

١٥٧تةها ئةحمةد رةسوَلنوَيخوازيي و طرفتي ثَيناسةكاني...

١٧٠سازداني: سارا زينةتىديدار لةطةَل عةباس كةمةندى...

١٧٦ئامادةكردني: جةالل هانيسي وتووَيذ لةطةَل رةشيد فةيزنذاد...

١٨٩و: ئازاد بةهينئالبَيرت نؤبز، ذيان لة شَيوةى ثياوَيكدا...

١٩٣ - ٢٠٠پشانگی كتب
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ئةحمةدي مةالئةحمةدي مةالئاذةآلندني ئينسان و عةقَلي ئايني لة شيعري شَيركؤ...

ث.ى.د. عادل طةرميانىث.ى.د. عادل طةرميانىتةكنيكى دووبارةكارى لة هؤنراوةكانى سةباح رةنجدةردا

هيوا محةمةد ئةمينهيوا محةمةد ئةمينبيري ئازاديي و ئاوديوبوون لة فةلسةفةى ئةدةبي دؤستؤيظسكيدا 

ئةردةآلن عةبدوَلآلئةردةآلن عةبدوَلآلرانانَيك بؤ رؤمانة نوَيكةي شَيرزاد حةسةن

سةآلح حةسةن ثاَلةوانسةآلح حةسةن ثاَلةوانخوَيندنةوةيةك بؤ شيعري (نانؤ)ي هاشم سةِراج
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ئاذةآلندني ئينسان و عةقَلي ئايني
لة شيعري شَيركؤ بَيكةس-دا

ئةحمةدي مةالئةحمةدي مةال

(٢-٢)

دةبَيت.  دابةش  ثانتايي  دوو  بةسةر  بَيكةس-دا  شَيركؤ  شيعري  لة  دةبَيت. جيهان  دابةش  ثانتايي  دوو  بةسةر  بَيكةس-دا  شَيركؤ  شيعري  لة  جيهان 

ثانتاييةك كة دةكةوَيتة ثَيش وجوودةوة كة بةِرةنطي رةش ئاماذةي بؤ دةكرَيت. ثانتاييةك كة دةكةوَيتة ثَيش وجوودةوة كة بةِرةنطي رةش ئاماذةي بؤ دةكرَيت. 

واتة جيهاني كاوؤ بةمةبةستي جيهاني ثاشاطةردانيية كة ئاماذة بؤ ثَيش خةَلقي واتة جيهاني كاوؤ بةمةبةستي جيهاني ثاشاطةردانيية كة ئاماذة بؤ ثَيش خةَلقي 

جيهان دةكات. ئةويش نةك تةنها هةر بةِرةنطي رةش ئاماذةي بؤ كراوة ، بةَلكو جيهان دةكات. ئةويش نةك تةنها هةر بةِرةنطي رةش ئاماذةي بؤ كراوة ، بةَلكو 

ثانتايي  بة  بةرامبةر  ثيرؤز  ثانتايي  واتة  ئينسانيشة.  دروستبووني  ثَيش  ثانتايي دونياي  بة  بةرامبةر  ثيرؤز  ثانتايي  واتة  ئينسانيشة.  دروستبووني  ثَيش  دونياي 

ثرؤفان يا نا-ثيرؤز دةوةستَيت.ثرؤفان يا نا-ثيرؤز دةوةستَيت.

دةبَي ئةوةش بوترَيت كة  بة نيسبةت عةقَلييةتي ئاينييةوة،  فةزا لةهةموو ئاست دةبَي ئةوةش بوترَيت كة  بة نيسبةت عةقَلييةتي ئاينييةوة،  فةزا لةهةموو ئاست 

و ئاراستةكاندا، هةمان بارستايي و هةمان واتاي و هةمان بةهاي رؤحاني نيية. و ئاراستةكاندا، هةمان بارستايي و هةمان واتاي و هةمان بةهاي رؤحاني نيية. 

نةك تةنها هةر ئةمة، بةَلكو دونياي نا-ثيرؤز لةزيهنييةتي شاعيردا سيخناخة بة نةك تةنها هةر ئةمة، بةَلكو دونياي نا-ثيرؤز لةزيهنييةتي شاعيردا سيخناخة بة 

بةدةعباكردنيان،  بؤ  حاَلةتدا،  هةندَي  لة  رةنطة  ئادةمي.  بة  نةك  دةعبا،  و  بةدةعباكردنيان،  ئاذةَل  بؤ  حاَلةتدا،  هةندَي  لة  رةنطة  ئادةمي.  بة  نةك  دةعبا،  و   ئاذةَل 

خةسَلةتي نيمضة ئادةميان بداتَي. وةكو لةم بِرطة شيعرييةدا دةيبينين:خةسَلةتي نيمضة ئادةميان بداتَي. وةكو لةم بِرطة شيعرييةدا دةيبينين:

راوضيةكان لةسةرو ملةوة تا ناو قةدراوضيةكان لةسةرو ملةوة تا ناو قةد

بةرازي شفرةدار بوون، نيوةكةي تريشيانبةرازي شفرةدار بوون، نيوةكةي تريشيان

ئادةمي بوون.ئادةمي بوون. ( طؤِرستاني ضراكان، رؤمانةشيعر، بةرطي  ( طؤِرستاني ضراكان، رؤمانةشيعر، بةرطي ٦، ال ، ال ١٠٩١٠٩).).
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رةنطي رةش كة بةِرةهايي ئاماذة بؤ مةرط و نةبوون دةكات، دةكةوَيتة ثَيش رةنطي رةش كة بةِرةهايي ئاماذة بؤ مةرط و نةبوون دةكات، دةكةوَيتة ثَيش ژما

خةَلقةوة، ضونكة تةنها لة نَيو ئةو ثانتاييةي كة نووري سثي بةرناكةوَيت، كة بة خةَلقةوة، ضونكة تةنها لة نَيو ئةو ثانتاييةي كة نووري سثي بةرناكةوَيت، كة بة 

بةِرةنطي  بةرامبةر  دةركةوَيت.  هةية  تواناي  دةدرَيت،  دةور  جانةوةر  و  بةِرةنطي ئاذةَل  بةرامبةر  دةركةوَيت.  هةية  تواناي  دةدرَيت،  دةور  جانةوةر  و  ئاذةَل 

دذوار  و  نَيطةتيف  لةبوونَيكي  تةعبير  يان  دةكات،  نةبوون  لة  تةعبير  كة  دذوار رةش  و  نَيطةتيف  لةبوونَيكي  تةعبير  يان  دةكات،  نةبوون  لة  تةعبير  كة  رةش 

زؤرجار  تَيداية،  سثييشي  ئاذةَلي  كة  سةرهةَلدةدات  سثي  جيهانَيكي  زؤرجار دةكات،  تَيداية،  سثييشي  ئاذةَلي  كة  سةرهةَلدةدات  سثي  جيهانَيكي  دةكات، 

باَلدارن، ئةطةر باَلداريش نةبن ئةوة ئاذةَلي بَيطوناهن، بةسزمان هةر وةكو نَيضير باَلدارن، ئةطةر باَلداريش نةبن ئةوة ئاذةَلي بَيطوناهن، بةسزمان هةر وةكو نَيضير 

و قورباني خؤيان نيشان دةدةن.و قورباني خؤيان نيشان دةدةن.

دارئةرخةواني بةسةر ئةسثَيكي سثييةوة.دارئةرخةواني بةسةر ئةسثَيكي سثييةوة. ( طؤِرستاني ضراكان، رؤمانةشيعر،  ( طؤِرستاني ضراكان، رؤمانةشيعر، 

بةرطي بةرطي ٦، ال، ال٢٢٣٢٢٣)

طولَي سثي خؤشةويستي و طولَي سثي خؤشةويستي و 

كؤترةكاني ليَبوردن و كؤترةكاني ليَبوردن و 

هةنطي ماض و(هةنطي ماض و( طؤِرستاني ضراكان، رؤمانةشيعر، بةرطي  طؤِرستاني ضراكان، رؤمانةشيعر، بةرطي ٦، ال ، ال ٤٥٤٥)

كةوة سثييةكاني ئةميشكةوة سثييةكاني ئةميش

 ، ،٦ بةرطي  رؤمانةشيعر،  ضراكان،  طؤِرستاني  بةرطي (  رؤمانةشيعر،  ضراكان،  طؤِرستاني   ) ئةدةنةوة.  باَل  ئةدةنةوة. لةشةققةي  باَل  لةشةققةي 

ال١٢٧١٢٧)

ضراكان،  طؤِرستاني   ) ضراكان،   طؤِرستاني   ) ئةخووالمةوة.  سثيدا  هةلَؤيةكي  لةشيَوةي  ئةخووالمةوة.من  سثيدا  هةلَؤيةكي  لةشيَوةي  من 

رؤمانةشيعر، بةرطي رؤمانةشيعر، بةرطي ٦، ال ، ال ١٨١٨) ) 

رؤمانةشيعر،  ضراكان،  طؤِرستاني   ) رؤمانةشيعر،   ضراكان،  طؤِرستاني   ) بووة!  ون  لَي  شيعرم  سثي  بووة!مامزيَكي  ون  لَي  شيعرم  سثي  مامزيَكي 

بةرطي بةرطي ٦، ال ، ال ٩).).

رةنطي سثي هةمان ئةو رةنطة نيية كة شاعيري ئَيرلةندي، كةنَيت وايت ئاماذةي رةنطي سثي هةمان ئةو رةنطة نيية كة شاعيري ئَيرلةندي، كةنَيت وايت ئاماذةي 

بؤ دةكات كة مةبةستي لة جيهانَيكة كة  دةكةوَيتة ثشتي خةياَلةوة، مةبةست لةو بؤ دةكات كة مةبةستي لة جيهانَيكة كة  دةكةوَيتة ثشتي خةياَلةوة، مةبةست لةو 

جيهانةية كة لة ئةنجامي رامانةوة   دروست دةبَيت. بةرهةمي خةياَلَيكي خةالقة.جيهانةية كة لة ئةنجامي رامانةوة   دروست دةبَيت. بةرهةمي خةياَلَيكي خةالقة.

قؤناغي  كة  لة  جيهانَيكة  رةنطي  بَيكةس،  شَيركؤ  لــةالي  سثي  قؤناغي رةنطي  كة  لة  جيهانَيكة  رةنطي  بَيكةس،  شَيركؤ  لــةالي  سثي  رةنطي 

وةكو  بنَيت.  بنياتي  دةيةوَيت  شاعير  كة  جيهانَيكة  مةبةست  وةكو  دروستبوونداية.  بنَيت.  بنياتي  دةيةوَيت  شاعير  كة  جيهانَيكة  مةبةست   دروستبوونداية. 
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دةبَيت  هةروةها  دةوةستَيت.  نَيطةتيف  و  دذوار  بةجيهاني  بةرامبةر  دةبَيت كؤنتراست  هةروةها  دةوةستَيت.  نَيطةتيف  و  دذوار  بةجيهاني  بةرامبةر  كؤنتراست 

سةرنجي خوَينةريش بؤ ئةوةي راكَيشين كة رةنطي سثي، هةروةكو لةضيرؤكي سةرنجي خوَينةريش بؤ ئةوةي راكَيشين كة رةنطي سثي، هةروةكو لةضيرؤكي 

موسا و خودا، هةروةكو  تةورات بؤماني دةطَيِرَيتةوة، ثاشانيش قورئان دووثاتي موسا و خودا، هةروةكو  تةورات بؤماني دةطَيِرَيتةوة، ثاشانيش قورئان دووثاتي 

دةكاتةوة: دةست سثي بووني موسا بة سةرةتاي دروستبووني ئايني وةحداني دةكاتةوة: دةست سثي بووني موسا بة سةرةتاي دروستبووني ئايني وةحداني 

دةذمَيردرَيت، لةو شوَينةي كة دةستي موسا سثي دةبَيت، بة دروستبووني ثانتايي دةذمَيردرَيت، لةو شوَينةي كة دةستي موسا سثي دةبَيت، بة دروستبووني ثانتايي 

كةوشةكانت  دةَلَيت:  بةموسا  خودا  ديكة،  لةشوَينَيكي  دةذمَيردرَيت .  كةوشةكانت ثيرؤزيش  دةَلَيت:  بةموسا  خودا  ديكة،  لةشوَينَيكي  دةذمَيردرَيت .  ثيرؤزيش 

”ئةم  دةبَيت.  دروست  جياواز  فةزايةكي  واتة  ثانتاييةوة،  ئةم  وةرة  ئينجا  ”ئةم داكةنة  دةبَيت.  دروست  جياواز  فةزايةكي  واتة  ثانتاييةوة،  ئةم  وةرة  ئينجا  داكةنة 

ثانتايية“ لةثانتاييةكاني ديكة خؤي جيا دةكاتةوة.ثانتايية“ لةثانتاييةكاني ديكة خؤي جيا دةكاتةوة.

ئيستاتيكي  طرفتَيكي  تةنها  سثي  كاندنسكييةوة،  رةنطي  بةنيسبةت  ئيستاتيكي هةروةها  طرفتَيكي  تةنها  سثي  كاندنسكييةوة،  رةنطي  بةنيسبةت  هةروةها 

دةسثَيكَيك  هةموو  ثَيش  دةكةوَيت،  بوون  ثَيش  هيضَيكة  ”سثي  بةَلكو  دةسثَيكَيك نيية،  هةموو  ثَيش  دةكةوَيت،  بوون  ثَيش  هيضَيكة  ”سثي  بةَلكو  نيية، 

دةكةوَيت ”( شةظاليَي. ال دةكةوَيت ”( شةظاليَي. ال ١٢٥١٢٥).).

وةسف  ثَي  جيهانةكةي  دةيةوَيت  بَيوضان  شاعير،  كة  سثييةي  جيهانة  وةسف ئةم  ثَي  جيهانةكةي  دةيةوَيت  بَيوضان  شاعير،  كة  سثييةي  جيهانة  ئةم 

بكات، هيض ئاذةَلَيكي دِرندةي لَي نيية، بةَلكو جيهانَيكي بَيطةردةو دةيةوَيت ببَيتة بكات، هيض ئاذةَلَيكي دِرندةي لَي نيية، بةَلكو جيهانَيكي بَيطةردةو دةيةوَيت ببَيتة 

سةنتةر و ضةق. ئةم ئاذةَل و باَلندانةو ئاذةَلة ئةفسانةييانةش كة جيهاني سثي سةنتةر و ضةق. ئةم ئاذةَل و باَلندانةو ئاذةَلة ئةفسانةييانةش كة جيهاني سثي 

ال  ال ،   ،٦ (بةرطي  سثي“  ”ئةسثي  خــوارةوةن:  الي  ئةمانةي  دةكةن،  داطير  (بةرطي شاعير  سثي“  ”ئةسثي  خــوارةوةن:  الي  ئةمانةي  دةكةن،  داطير  شاعير 

١٥٥١٥٥)، ”ثةثوولةي شاعير“(بةرطي )، ”ثةثوولةي شاعير“(بةرطي ٦، ال ، ال ١٥٦١٥٦) ، ”بووم بةمامز“(بةرطي ) ، ”بووم بةمامز“(بةرطي ٦، ال ، ال ٢٢٣٢٢٣)، ” )، ” 

نةورةسي دَلداران“(بةرطي نةورةسي دَلداران“(بةرطي ٦، ال ، ال ٢٥٧٢٥٧)، ”ئةسثي ئةفسانة“، ”مةراَلي خةون“، ئاسك“، )، ”ئةسثي ئةفسانة“، ”مةراَلي خةون“، ئاسك“، 

”تةيري شيعر“، (بةرطي ”تةيري شيعر“، (بةرطي ٦، ال ، ال ٢١٢١)، ” مامزي نَير و مَي“(بةرطي )، ” مامزي نَير و مَي“(بةرطي ٦، ال، ال٦٣٦٣)، ”باَلندةي )، ”باَلندةي 

رؤح“(بةرطي رؤح“(بةرطي ٦، ال ، ال ١٢٥١٢٥)، ”كةوي سثي“(بةرطي )، ”كةوي سثي“(بةرطي ٦، ال ، ال ١٢٧١٢٧)، ”كؤترةباريكة“(بةرطي )، ”كؤترةباريكة“(بةرطي ٦، ، 

ال ال ١٣١١٣١)، ” حاجي لةقلةقي كةس بةسة“(بةرطي )، ” حاجي لةقلةقي كةس بةسة“(بةرطي ٦، ال ، ال ١٣١١٣١)، ” باَلندةي زؤزان“(بةرطي )، ” باَلندةي زؤزان“(بةرطي 

 ، ،٥ جوانيي“(بةرطي  تاوسي  جوانيي“(بةرطي )،“مةلةك  تاوسي  ال١٥١٥)،“مةلةك  ال،   ،٥ (بةرطي  ثيرؤز“  ”باَلندةي  (بةرطي )،  ثيرؤز“  ”باَلندةي  ال١٥١٥)،  ال،   ،٥

 ، ،٥ خؤشةويستي“(بةرطي  خؤشةويستي“(بةرطي )،“ثةثوولةي  ال١٨١٨)،“ثةثوولةي  ال،   ،٥ سثي“(بةرطي  سثي“(بةرطي )،“هةَلؤي  ال١٦١٦)،“هةَلؤي 

ال٢١٢١)،“ئةسثي باَلدار“(بةرطي )،“ئةسثي باَلدار“(بةرطي ٥، ال، ال٢٤٢٤)،“ فريشتةي رؤحي سثي“(بةرطي )،“ فريشتةي رؤحي سثي“(بةرطي ٥، ال، ال٢٨٢٨)، )، 

كةوي   ” كةوي )،   ” ال٤١٤١)،  ال،   ،٥ نوور“(بةرطي  ثةثوولةي  نوور“(بةرطي )،“  ثةثوولةي  ال٣٨٣٨)،“  ال،   ،٥ سثي“(بةرطي  سثي“(بةرطي ”مامزي  ”مامزي 

باَلداطيسراو“(بةرطي باَلداطيسراو“(بةرطي ٥، ال، ال٤٠٤٠)، ” كؤترةشينكة“(بةرطي )، ” كؤترةشينكة“(بةرطي ٥، ال، ال٤٢٤٢).).

شةشن.  بةرطي  و  ثَينج  بةرطي  نموونةي  سةرةوة،  تةنها  نموونانةي  شةشن. ئةم  بةرطي  و  ثَينج  بةرطي  نموونةي  سةرةوة،  تةنها  نموونانةي  ئةم 

بةشَيوةيةكي  ئةوةي  بؤ  بهَينينةوة  نموونة  ديكة  ئةوةندةي  دوو  دةكرَيت  بةشَيوةيةكي ئةطينا  ئةوةي  بؤ  بهَينينةوة  نموونة  ديكة  ئةوةندةي  دوو  دةكرَيت  ئةطينا 

لة  بةَلكو  ثيرؤز،  لَيبنَيين  ناوي  تةنها  نةك  ثانتايية،  ئةم  يا  جيهانة،  ئةم  لة بنةِرةتي  بةَلكو  ثيرؤز،  لَيبنَيين  ناوي  تةنها  نةك  ثانتايية،  ئةم  يا  جيهانة،  ئةم  بنةِرةتي 

ال٧٣٧٣)، )،  ال،   ،٦ رةش“(بةرطي  لة:“بةرازي  ثِرة  كة  بكةينةوة  جوداي  دي  رةش“(بةرطي جيهانةكةي  لة:“بةرازي  ثِرة  كة  بكةينةوة  جوداي  دي  جيهانةكةي 

ال٧٦٧٦)، )،  ال،   ،٦ طةورة“(بةرطي  ”دوثشكَيكي  طةورة“(بةرطي )،  ”دوثشكَيكي   ،(٧٥٧٥ ال  ال ،   ،٦ مِرومؤض“(بةرطي  مِرومؤض“(بةرطي ”زةمانَيكي  ”زةمانَيكي 

”ثاسةوان لة نةسَلي طورطي رةسةن“(بةرطي ”ثاسةوان لة نةسَلي طورطي رةسةن“(بةرطي ٦، ال، ال٧٧٧٧)، ”سةطةلي رةش“(بةرطي )، ”سةطةلي رةش“(بةرطي ٦، ، 
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رةش“(بةرطي  ”مةرطي  رةش“(بةرطي )،  ”مةرطي  ال١٩١٩)،  ال،   ،٦ شفرةدار“(بةرطي  بةرازي  وةك  ”راوضي  شفرةدار“(بةرطي )،  بةرازي  وةك  ”راوضي  ال٧٩٧٩)، 

”طورطي  ”طورطي )،   ،(٢٥٧٢٥٧ ال  ال ،   ،٦ رةش“(بةرطي  ”داَلي  رةش“(بةرطي )،  ”داَلي   ،(١٢٣١٢٣ ال  ال ،   ،٦ ”ثَلنط“(بةرطي  ”ثَلنط“(بةرطي )،   ،(١٨٧١٨٧ ال  ال ،   ،٦

 ، ،٦ ”مالؤس“(بةرطي  ”مالؤس“(بةرطي )،   ،(٤٤٥٤٤٥ ال  ال ،   ،٦ بيابان“(بةرطي  ”داآلشي  بيابان“(بةرطي )،  ”داآلشي  ال٤٥٢٤٥٢)،  ال،   ،٦ بؤر“(بةرطي بؤر“(بةرطي 

ال٤٦٦٤٦٦)، ”طيسكي لةِر“(بةرطي )، ”طيسكي لةِر“(بةرطي ٦، ال ، ال ٤٧١٤٧١).).

دذ  كة  راكَيشين  جيهانة  دوو  ئةم  بؤ  خوَينةر  سةرنجي  دةكرَيت  دذ بةِرووني  كة  راكَيشين  جيهانة  دوو  ئةم  بؤ  خوَينةر  سةرنجي  دةكرَيت  بةِرووني 

سثي  جيهاني  و  بوون  ثَيش  رةشي  جيهاني  ناقؤآل،  جيهاني  دةوةستن.  سثي بةيةك  جيهاني  و  بوون  ثَيش  رةشي  جيهاني  ناقؤآل،  جيهاني  دةوةستن.  بةيةك 

جوطرافي  فةزاي  دةشبـَي  هةروةها  بنياتنانَيتي.  خةريكي  شاعير  كة  بَيطةرد  جوطرافي و  فةزاي  دةشبـَي  هةروةها  بنياتنانَيتي.  خةريكي  شاعير  كة  بَيطةرد  و 

شوَين ،  ماددي  دياريكردنَيكي  بَي  بة  ضونكة  بكرَيت،  دياري  جيهانةش  دوو  شوَين ، ئةم  ماددي  دياريكردنَيكي  بَي  بة  ضونكة  بكرَيت،  دياري  جيهانةش  دوو  ئةم 

جيهاني ثيرؤز هيض مانايةكي نامَينَيت. هةروةها بةمادةكردني ئةم شوَينة ئينسان جيهاني ثيرؤز هيض مانايةكي نامَينَيت. هةروةها بةمادةكردني ئةم شوَينة ئينسان 

دةكاتةوة بة بوونةوةر، يا واتاي نوَيي دةداتَي. ئينسان لةقؤناغَيكةوة دةطوازَيتةوة دةكاتةوة بة بوونةوةر، يا واتاي نوَيي دةداتَي. ئينسان لةقؤناغَيكةوة دةطوازَيتةوة 

بؤ قؤناغَيكي ديكة.بؤ قؤناغَيكي ديكة.

ئاماذةي  دونيةوي“  يا  ثرؤفان-  و  ”ثيرؤز  لةكتَيبـي  ئَيلياد  ميرسيا  ئاماذةي هةروةكو  دونيةوي“  يا  ثرؤفان-  و  ”ثيرؤز  لةكتَيبـي  ئَيلياد  ميرسيا  هةروةكو 

بؤ دةكات و دةَلَيت ثيرؤزاندني شوَين دةبَيت بة كةشي تايبةتيدا تَيثةِرَيت ئةطينا بؤ دةكات و دةَلَيت ثيرؤزاندني شوَين دةبَيت بة كةشي تايبةتيدا تَيثةِرَيت ئةطينا 

لة  ثيرؤزي  ثانتايي  كة  كةشانةي  لةو  يةكَيك  نايةتةدي.  ثيرؤزاندن  لة ثرؤسةي  ثيرؤزي  ثانتايي  كة  كةشانةي  لةو  يةكَيك  نايةتةدي.  ثيرؤزاندن  ثرؤسةي 

ثانتايي ثرؤفان جيادةكرَيتةوة، ئةويش لةِرَيطاي ثَيهةَلطرتني ئاذةَليكي كَيوييةو تا ثانتايي ثرؤفان جيادةكرَيتةوة، ئةويش لةِرَيطاي ثَيهةَلطرتني ئاذةَليكي كَيوييةو تا 

لةسةر قوربانيطة بكرَيتة قورباني و لةو شوَينة يةكةم بيناي ثيرؤز بنيات دةنرَيت. لةسةر قوربانيطة بكرَيتة قورباني و لةو شوَينة يةكةم بيناي ثيرؤز بنيات دةنرَيت. 

ثَيغةمبةري  حوشترةكةي  رَينماييةكةي  نموونةي  ثَيغةمبةري ).  حوشترةكةي  رَينماييةكةي  نموونةي  ال٣٠٣٠-٣١٣١).  ئَيلياد:  ال(مَيرسيا  ئَيلياد:  (مَيرسيا 

ئيسالم كة لة مةككةوة بةرةو مةدينة كؤض دةكات. حوشترةكة لةكوَي يخي كرد، ئيسالم كة لة مةككةوة بةرةو مةدينة كؤض دةكات. حوشترةكة لةكوَي يخي كرد، 

هةر ئةوَيش دةبَيتة ماَل و يةكةم مزطةوتي موسَلمانان. هةر ئةوَيش دةبَيتة ماَل و يةكةم مزطةوتي موسَلمانان. 

دةقي  لةثانتايي  بةِرووني  زؤر  جيهانة  دوو  ئةم  نَيوان  جوطرافي  دةقي شوَيني  لةثانتايي  بةِرووني  زؤر  جيهانة  دوو  ئةم  نَيوان  جوطرافي  شوَيني 

كة  هةوةَلينةكانيدا،  شيعرة  هةر  لة  بوونةوةية  جودا  ئةم  دةردةكةوَيت؛  كة بَيكةسدا  هةوةَلينةكانيدا،  شيعرة  هةر  لة  بوونةوةية  جودا  ئةم  دةردةكةوَيت؛  بَيكةسدا 

لة بةرطي يةكةمدا بآلوبوونةتةوة. ئةم شوَينة لة ذَير موفرةدةكاني ”ضيا“،“شاخ“، لة بةرطي يةكةمدا بآلوبوونةتةوة. ئةم شوَينة لة ذَير موفرةدةكاني ”ضيا“،“شاخ“، 

بةضيانشين  كوردان  هةرضةند  دةزانين،  ئةوة  هةموومانيش  بةضيانشين دةردةكةوَيت.  كوردان  هةرضةند  دةزانين،  ئةوة  هةموومانيش  دةردةكةوَيت. 

ناذين،  لةضيا  و  نين  ضيانشين  كوردان  بةآلم  هةموو  دةركــردووة،  ناذين، ناوبانطيان  لةضيا  و  نين  ضيانشين  كوردان  بةآلم  هةموو  دةركــردووة،  ناوبانطيان 

نيمضة  و  لةدةشتايي  ئيمِرؤ  باشوور،  كوردي  دانيشتواني  زؤري  هةرة  نيمضة بةَلكو  و  لةدةشتايي  ئيمِرؤ  باشوور،  كوردي  دانيشتواني  زؤري  هةرة  بةَلكو 

رةمزة،  تةنها  بَيكةسدا  لةشيعري  ”ضيا“  ناوهَيناني  بؤية  دةذين،  رةمزة، دةشتاييةكاندا  تةنها  بَيكةسدا  لةشيعري  ”ضيا“  ناوهَيناني  بؤية  دةذين،  دةشتاييةكاندا 

بةآلم با بزانين ض جؤرة رةمزَيكة؟بةآلم با بزانين ض جؤرة رةمزَيكة؟

ئةوةي جَيي سةرنجة كة“ضيا“، ”لوتكة“، ”شاخ“ بةرامبةر بة“بيابان“، ”سةحرا“، ئةوةي جَيي سةرنجة كة“ضيا“، ”لوتكة“، ”شاخ“ بةرامبةر بة“بيابان“، ”سةحرا“، 

دةكات  ثيرؤز  جيهاني  دروستبووني  بؤ  ئاماذة  يةكةميان  دةوةستن،  دةكات ”باشوور“  ثيرؤز  جيهاني  دروستبووني  بؤ  ئاماذة  يةكةميان  دةوةستن،  ”باشوور“ 

وةكو  كةم،  بةاليةني  يان  دةكات.  دروستبوون  ثَيش  بؤ  ئاماذة  دووةميشيان  وةكو و  كةم،  بةاليةني  يان  دةكات.  دروستبوون  ثَيش  بؤ  ئاماذة  دووةميشيان  و 

دذةدروستبوون خؤي رَيكدةخات:دذةدروستبوون خؤي رَيكدةخات:
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 ، ،٦ (بةرطي   “ خوارةوة“  بيابابةي  ”لةو  (بةرطي )،   “ خوارةوة“  بيابابةي  ”لةو   ،(٢٠٢٠ ال  ال ،   ،٦ (بةرطي  عةدةم“  (بةرطي ”سةحراي  عةدةم“  ”سةحراي 

بياباني  ”سةطي  بياباني )،  ”سةطي  ال٤٠٤٠)،  ال،   ،٦ (بةرطي   “ باشوور“  دةشتي   : رةهةند  ”تةنها  (بةرطي )،   “ باشوور“  دةشتي   : رةهةند  ”تةنها  ال٣٠٣٠)، 

خواروو، طورطي بياباني خواروو“ (بةرطي خواروو، طورطي بياباني خواروو“ (بةرطي ٦، ال ، ال ٤٣٤٣)، ”ئةطةر لةسةحراي خوارةوة/ )، ”ئةطةر لةسةحراي خوارةوة/ 

روو  ئةستَيرة/  طوَل  ترووسكةي  ريزةبريسكةو  بة/  كةوت  ضاوتان  روو لةشةوَيكدا  ئةستَيرة/  طوَل  ترووسكةي  ريزةبريسكةو  بة/  كةوت  ضاوتان  لةشةوَيكدا 

لةضيا“.(بةرطي لةضيا“.(بةرطي ٦، ال ، ال ٤٩٤٩)، ” لةبيابانداية ضاوانم و لةقاقِردايةتينوتَيم/ هةموو جارَي )، ” لةبيابانداية ضاوانم و لةقاقِردايةتينوتَيم/ هةموو جارَي 

بةثانايي ئةم ضاوةِروانيية/ لةو دَلم دايةخةمانم و لةسةحرا دايةتةمةنم“(بةرطي بةثانايي ئةم ضاوةِروانيية/ لةو دَلم دايةخةمانم و لةسةحرا دايةتةمةنم“(بةرطي ٦، ، 

ال ال ٨٠٨٠)، ” كة باي عةدةم لةسةحرادا ضؤن ئةيانبا“(بةرطي )، ” كة باي عةدةم لةسةحرادا ضؤن ئةيانبا“(بةرطي ٦، ال ، ال ٨٤٨٤)، ”لةو خوارة، )، ”لةو خوارة، 

نزيك قيامةت و نزيكي عةدةم“(بةرطي نزيك قيامةت و نزيكي عةدةم“(بةرطي ٦، ال ، ال ٩٤٩٤)، ”خواوةندي لم“(بةرطي )، ”خواوةندي لم“(بةرطي ٦، ال ، ال ٩٦٩٦). ). 

سةرجةم ئةم  دةستةواذانة تةعبير لةعةدةم و لةناوضوون و لةناوبردن دةكةن، سةرجةم ئةم  دةستةواذانة تةعبير لةعةدةم و لةناوضوون و لةناوبردن دةكةن، 

بةآلم بةديوةكةي ديكة ”ضيا“ وةكو ديوي ثؤزةتيظ خؤي دةردةخات و خاوةن بةآلم بةديوةكةي ديكة ”ضيا“ وةكو ديوي ثؤزةتيظ خؤي دةردةخات و خاوةن 

وزةي خةلالقةو دةيةوَيت واتاي نوَي بداتة ئينسان. ضيا دةبَيتة ثنتي دةستثَيكردن وزةي خةلالقةو دةيةوَيت واتاي نوَي بداتة ئينسان. ضيا دةبَيتة ثنتي دةستثَيكردن 

و لةوَيوة موذدة دةطاتة هةموو كونج و كوونةبةرَيكي ئةم دونياية.و لةوَيوة موذدة دةطاتة هةموو كونج و كوونةبةرَيكي ئةم دونياية.

ضيا وةكو كؤَلةكةيةكة، هةر وةكو  ئيلياد باسي لَيوةدةكات. لةزؤربةي دةوارة ضيا وةكو كؤَلةكةيةكة، هةر وةكو  ئيلياد باسي لَيوةدةكات. لةزؤربةي دةوارة 

تةنها  كؤَلةكةية  ئةو  هةية.  وجوودي  كؤَلةكةيةك  دَيريندا،  ئينساني  تةنها كؤنةكاني  كؤَلةكةية  ئةو  هةية.  وجوودي  كؤَلةكةيةك  دَيريندا،  ئينساني  كؤنةكاني 

ئةركي راطرتني دةوار و رةشماَل نيية، بةَلكو بؤ ئةوةي ببَيتة كآلوِرؤذنةيةكيش ئةركي راطرتني دةوار و رةشماَل نيية، بةَلكو بؤ ئةوةي ببَيتة كآلوِرؤذنةيةكيش 

زةمين بة ئاسمانةوة وة طرَي بدات. دةبَيتة ثةنجةرةيةك، رَيطاكاني ئاسمانمان بؤ زةمين بة ئاسمانةوة وة طرَي بدات. دةبَيتة ثةنجةرةيةك، رَيطاكاني ئاسمانمان بؤ 

دةستنيشان دةكات. ضياش وةكو كؤَلةكة،  ضةق و رةطةكةي، بةتوندي و قايمي دةستنيشان دةكات. ضياش وةكو كؤَلةكة،  ضةق و رةطةكةي، بةتوندي و قايمي 

لةخاكدا جَيطيرةو لوتكةكةي لةئاسمان دةسوَيت. ضيا وةكو كؤَلةكةيةك ئاسمان لةخاكدا جَيطيرةو لوتكةكةي لةئاسمان دةسوَيت. ضيا وةكو كؤَلةكةيةك ئاسمان 

بةزةمينةوة دةبةستَيت.بةزةمينةوة دةبةستَيت.

رةمزييةتي ضيا لةزؤربةي هةرةزؤري شارستانييةتةكاندا، جَيطاي سةرنجدانة. رةمزييةتي ضيا لةزؤربةي هةرةزؤري شارستانييةتةكاندا، جَيطاي سةرنجدانة. 

يؤناني  لةالي  ئؤلةمث  موسا.  دةداتة  سينا  ضياي  لةسةر  ياساكان  خشتي  يؤناني خودا  لةالي  ئؤلةمث  موسا.  دةداتة  سينا  ضياي  لةسةر  ياساكان  خشتي  خودا 

كؤن و ئةلبورز الي فارس و وآلتةكاني ضيا بؤ دانيشتواني ميزؤثتامياي كؤن و كؤن و ئةلبورز الي فارس و وآلتةكاني ضيا بؤ دانيشتواني ميزؤثتامياي كؤن و 

ضياي قاف لةزيهنييةي ئيسالمدا، طشت ئةمانة ئاماذة بؤ طرنطي رةمزييةتي ضيا ضياي قاف لةزيهنييةي ئيسالمدا، طشت ئةمانة ئاماذة بؤ طرنطي رةمزييةتي ضيا 

دةكةن. بؤية دةبينين ضيا زؤر بارطاوييةو خاوةن دةالالتي شاراوة و ثةنهانة.دةكةن. بؤية دةبينين ضيا زؤر بارطاوييةو خاوةن دةالالتي شاراوة و ثةنهانة.

ئةوةي ئاشكراية،  هةروةكو ضؤن لةالي كوردان باوة، ضيا  تاقة هاوِرَييان بووة ئةوةي ئاشكراية،  هةروةكو ضؤن لةالي كوردان باوة، ضيا  تاقة هاوِرَييان بووة 

هةَليانطيرساندووة  رذَيمانة  بةو  دذ  كة  شؤِرشانةي  و  خةبات  ئةو  هةَليانطيرساندووة لةسةرجةم  رذَيمانة  بةو  دذ  كة  شؤِرشانةي  و  خةبات  ئةو  لةسةرجةم 

كة  دانيان بةمافي رةواي كورددا نةناوة. ئةمة لة رووي جيؤثؤليتيكةوة راستة، كة  دانيان بةمافي رةواي كورددا نةناوة. ئةمة لة رووي جيؤثؤليتيكةوة راستة، 

و  تَيدةثةِرَينَيت  بؤضوونة  ئةم  بةتةواوي  بَيكةس-دا  شَيركؤ  شيعري  لة  و بةآلم  تَيدةثةِرَينَيت  بؤضوونة  ئةم  بةتةواوي  بَيكةس-دا  شَيركؤ  شيعري  لة  بةآلم 

ضيا  واتاكاني  ئاوَيتة  زمان  واتة  دةكات.  دروست  لةطةَل  ئةلشيميةكي  ضيا جؤرة  واتاكاني  ئاوَيتة  زمان  واتة  دةكات.  دروست  لةطةَل  ئةلشيميةكي  جؤرة 

دةبَيت. لة دةالالتة  جيؤثؤليتيكةوةيةوة دةيطوازَيتةوة بؤ  دةالالتة  زيهنيي و  ئاينيية دةبَيت. لة دةالالتة  جيؤثؤليتيكةوةيةوة دةيطوازَيتةوة بؤ  دةالالتة  زيهنيي و  ئاينيية 

شاراوةكاني.شاراوةكاني.
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كةلتوورَيكي  بؤ  كةلتوورَيكةوة  لة  شوَين،  ثيرؤزاندني  ثرؤسةكاني  كةلتوورَيكي هةَلبةتة،  بؤ  كةلتوورَيكةوة  لة  شوَين،  ثيرؤزاندني  ثرؤسةكاني  هةَلبةتة، 

ديكة دةطؤِرَيت، هةروةك ئيلياد ئاماذةي بؤ دةكات و دةَلَيت لةشارستانييةكاني ديكة دةطؤِرَيت، هةروةك ئيلياد ئاماذةي بؤ دةكات و دةَلَيت لةشارستانييةكاني 

ثاليؤ- رؤذهةآلتييةكاندا (بابل، ميسري كؤن، ئيسرائيل) و كوشتني ئاذةَل لةثَيناو ثاليؤ- رؤذهةآلتييةكاندا (بابل، ميسري كؤن، ئيسرائيل) و كوشتني ئاذةَل لةثَيناو 

قورباني و سوواني خوَينةكةي بةو شوَينةدا، دةبَيتة هَيمايةكي طرنط بؤ ئةوةي قورباني و سوواني خوَينةكةي بةو شوَينةدا، دةبَيتة هَيمايةكي طرنط بؤ ئةوةي 

ئةو شوَينة لة شوَينةكاني دي جودا بكرَيتةوة.ئةو شوَينة لة شوَينةكاني دي جودا بكرَيتةوة.

زؤر بةِرووني ئةم قورباني بةخشينة لة شيعرةكاني شَيركؤ بَيكةسدا، بةدوو زؤر بةِرووني ئةم قورباني بةخشينة لة شيعرةكاني شَيركؤ بَيكةسدا، بةدوو 

و  ئاشكرا  ديوَيكي  ديودا،  لةدوو  ئةويش  داوةتةوة.  رةنطي  ئةنجامدراوةو  و جؤر  ئاشكرا  ديوَيكي  ديودا،  لةدوو  ئةويش  داوةتةوة.  رةنطي  ئةنجامدراوةو  جؤر 

ديوةكةي ديكةش ثةنهان و نائاشكرا.ديوةكةي ديكةش ثةنهان و نائاشكرا.

شَيوة ئاشكراكةي لةم بِرطة شيعرييةدا بةجواني دةردةكةوَيت:شَيوة ئاشكراكةي لةم بِرطة شيعرييةدا بةجواني دةردةكةوَيت:

ثَيكةوة ثِر بةباوةشمان ثةثوولةي خؤشةويستيمانثَيكةوة ثِر بةباوةشمان ثةثوولةي خؤشةويستيمان

لةبةر قاضي خوداوةندي طةورةمانلةبةر قاضي خوداوةندي طةورةمان

مةلةك تاوس دا سةربِري و خويَنةكةيمانمةلةك تاوس دا سةربِري و خويَنةكةيمان

لةيةكةم بةردي بناغةي هةواري اللش هةلَسوولةيةكةم بةردي بناغةي هةواري اللش هةلَسوو

لةو شةوةوة ئيتر اللش يش بوو بة:لةو شةوةوة ئيتر اللش يش بوو بة:

مالَي سثي و ثيرؤزي خوداومالَي سثي و ثيرؤزي خوداو. (بةرطي . (بةرطي ٥، ال ، ال ٢١٢١)
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ديوةكةي دووميش، بةشَيوةيةكي رةمزيترةو شاراوةتر، لةِرَيطاي ئاذةآلندني ديوةكةي دووميش، بةشَيوةيةكي رةمزيترةو شاراوةتر، لةِرَيطاي ئاذةآلندني 

رةوا  بةخؤ  مافة  ئةو  دَيرين،  ئينساني  وةكو  شاعير  دةركةوتووة.  رةوا ئةويترةوة  بةخؤ  مافة  ئةو  دَيرين،  ئينساني  وةكو  شاعير  دةركةوتووة.  ئةويترةوة 

دةبينَيت كة كوشتني ئاذةَلي كَيوي و دةعبا بضَيتة ئةو خانةيةوة كة خوَيني ئةو دةبينَيت كة كوشتني ئاذةَلي كَيوي و دةعبا بضَيتة ئةو خانةيةوة كة خوَيني ئةو 

ئاذةآلنة ضياي ثيرؤزي ثَي ئاو بدرَيت. ئةوكات ضيا زياتر دةضَيتة حةوايةو زياتر ئاذةآلنة ضياي ثيرؤزي ثَي ئاو بدرَيت. ئةوكات ضيا زياتر دةضَيتة حةوايةو زياتر 

لووتكةكاني لةئاسماني ثيرؤز دةخشَيت. ضيا دةبَيتة داَلدةدةر و لةدةرةوةي ضيا لووتكةكاني لةئاسماني ثيرؤز دةخشَيت. ضيا دةبَيتة داَلدةدةر و لةدةرةوةي ضيا 

ذيان مومكين نييةو بوراي بةطةشةكردني رؤح نادات تا بضَيتة نَيو  ثرؤسةكاني ذيان مومكين نييةو بوراي بةطةشةكردني رؤح نادات تا بضَيتة نَيو  ثرؤسةكاني 

طةشةكردني، كةواتة:طةشةكردني، كةواتة:

لَيرة قةدةغةية طزينطلَيرة قةدةغةية طزينط

ثَي بطرَيت و باآل بكاوثَي بطرَيت و باآل بكاو

ببـَي بةسوورةهةتاو وببـَي بةسوورةهةتاو و

بضيَتة سةر لوتكةي ضيا! بضيَتة سةر لوتكةي ضيا! (بةرطي (بةرطي ٦، ال ، ال ٢٦٢٦)

بؤ  ئاماذةية  كة  كة“ماَلوس“  كاتَيك  ئةوةبدرَيت  سةرنجي  دةكرَيت  بؤ بةِرووني  ئاماذةية  كة  كة“ماَلوس“  كاتَيك  ئةوةبدرَيت  سةرنجي  دةكرَيت  بةِرووني 

 سةري رذَيم، كاتَيك دَيتة زمان، زؤر بة رووني طرينطي ضيامان بؤ ئاشكرا دةكات: سةري رذَيم، كاتَيك دَيتة زمان، زؤر بة رووني طرينطي ضيامان بؤ ئاشكرا دةكات:

 

من راوةستاوم لةمةجدامن راوةستاوم لةمةجدا

سةرم لةناو ئةستَيرةداوسةرم لةناو ئةستَيرةداو

قاضم لةسةر تةويََلي سةريقاضم لةسةر تةويََلي سةري

شاخ داناوة!شاخ داناوة!

هةموو كيَوةكانم يخ داوة. هةموو كيَوةكانم يخ داوة. (بةرطي (بةرطي ٦، ال ، ال ٣١٣١)

جارَيكي ديش موفرةدةي ”يخ“ بؤ ئاذةَل دَيت زياتر وةك بؤ بةرجةستةو بؤ جارَيكي ديش موفرةدةي ”يخ“ بؤ ئاذةَل دَيت زياتر وةك بؤ بةرجةستةو بؤ 

ئينسان.ئينسان.

هةست بةبووني دذايةتييةكي كةوني و طةردووني لةنَيوان ثانتايي نَيطةتيف و هةست بةبووني دذايةتييةكي كةوني و طةردووني لةنَيوان ثانتايي نَيطةتيف و 

ثانتايي ثؤزةتيف دةكةين.  عةدةم هةموو هةوَلَيكي دةخاتة طةِر بؤ ئةوةي شوَيني ثانتايي ثؤزةتيف دةكةين.  عةدةم هةموو هةوَلَيكي دةخاتة طةِر بؤ ئةوةي شوَيني 

ذياني  رةطةزةكاني  دةيانةوَيت  شَيوةيةكيش  بةهةموو  نةبَيت.  دروست  ذياني ثيرؤز  رةطةزةكاني  دةيانةوَيت  شَيوةيةكيش  بةهةموو  نةبَيت.  دروست  ثيرؤز 

مَيينةش  رةطةزيي  و  ئاو  بَيطةرد.  و  ثاكيزة  كضؤَلةي  ئاو،  بكوذن:  تيا  مَيينةش ثاكيزةي  رةطةزيي  و  ئاو  بَيطةرد.  و  ثاكيزة  كضؤَلةي  ئاو،  بكوذن:  تيا  ثاكيزةي 

ئاماذةيةكي روون بؤ بووذاندنةوةو زيندووبوونةوةو نةسَل نانةوة:ئاماذةيةكي روون بؤ بووذاندنةوةو زيندووبوونةوةو نةسَل نانةوة:
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ئةوان جؤطةي ناو باوةشي شاخ دةكوذنئةوان جؤطةي ناو باوةشي شاخ دةكوذن. (بةرطي . (بةرطي ٦، ال ، ال ٥٨٥٨)

سةباياي ثاكيزةكاني ضيا و بةفرن.سةباياي ثاكيزةكاني ضيا و بةفرن. (بةرطي  (بةرطي ٦، ال ، ال ١٠٥١٠٥)

كة  بَيطةرديييةي“  ئةو  و  سثَيتي  و  ثاكيزةيي  و  ”ئاو  لةثاَل  ”شاخ“  كة هةروةها  بَيطةرديييةي“  ئةو  و  سثَيتي  و  ثاكيزةيي  و  ”ئاو  لةثاَل  ”شاخ“  هةروةها 

تايبةتي  ثةيامي  خاوةن  ببَيتة  دا،  دةبَيت  شيكلةكةي  لةشَيوةو  مةبةست  تايبةتي هةيةتي.  ثةيامي  خاوةن  ببَيتة  دا،  دةبَيت  شيكلةكةي  لةشَيوةو  مةبةست  هةيةتي. 

خؤشي. هةميشة شوَيني ثيرؤز ثَيويستي بةكؤديفيكاسيؤن هةية، واتة ثَيويستي خؤشي. هةميشة شوَيني ثيرؤز ثَيويستي بةكؤديفيكاسيؤن هةية، واتة ثَيويستي 

لةقؤناغَيكةوة  زمانةوة  لةرَيطاي  ئةوةي  بؤ  خؤيةتي  تايبةتي  رَيوورةسمي  لةقؤناغَيكةوة بة   زمانةوة  لةرَيطاي  ئةوةي  بؤ  خؤيةتي  تايبةتي  رَيوورةسمي  بة  

هةية،  زمان  بة  ثَيويستي  ئايني  كةشَيكي  هةموو  دي.  قؤناغَيكي  بؤ  هةية، بطوازرَيتةوة  زمان  بة  ثَيويستي  ئايني  كةشَيكي  هةموو  دي.  قؤناغَيكي  بؤ  بطوازرَيتةوة 

بة  شاعير  بؤية  داخراوةكان،  تةليسمة  و  هَيما  و  جادوو  و  سيحر  دةبَيتة  بة ئةطينا  شاعير  بؤية  داخراوةكان،  تةليسمة  و  هَيما  و  جادوو  و  سيحر  دةبَيتة  ئةطينا 

رووني دةَلَيت:رووني دةَلَيت:

ضةند ريسواية زماني شاخ.ضةند ريسواية زماني شاخ. (بةرطي  (بةرطي ٦، ال ، ال ١٠٦١٠٦)

و  طؤراني  و  دروود  و  قوربانيبةخشين  لةرَيطاي  زمانةش  ئةم  دي  و هَينانة  طؤراني  و  دروود  و  قوربانيبةخشين  لةرَيطاي  زمانةش  ئةم  دي  هَينانة 

سةرةتايي  بة زماني  كة  جةستة،  زماني  بؤ  طةِرانةوة  واتة  دَيتةدي.  سةرةتايي هةَلثةِرينةوة  بة زماني  كة  جةستة،  زماني  بؤ  طةِرانةوة  واتة  دَيتةدي.  هةَلثةِرينةوة 

دةذمَيردرَيت و دةكةوَيتة ثَيش نو تق و دةربِرَيني زمانةوة؛ لةثَيناو بةرجةستةكردن دةذمَيردرَيت و دةكةوَيتة ثَيش نو تق و دةربِرَيني زمانةوة؛ لةثَيناو بةرجةستةكردن 

و بةماددةكردن:و بةماددةكردن:

بة يةكةوة سةمامان بؤ بة يةكةوة سةمامان بؤ 

باران، لوتكة، هةتاو ئةكرد!باران، لوتكة، هةتاو ئةكرد! (بةرطي  (بةرطي ٢، ال ، ال ٥٣٥٣)

هةروةها كةساندني شوَين، لَيرة مةبةستمان لة ”ضيا“ية، ئةويش دةضَيتة نَيو هةروةها كةساندني شوَين، لَيرة مةبةستمان لة ”ضيا“ية، ئةويش دةضَيتة نَيو 

لةبةرة و  رؤح  بةَلكو  نيية،  ئاسايي  شوَينَيكي  ثيرؤز،  شوَيني  ثرؤسةيةوة.  لةبةرة و ئةم  رؤح  بةَلكو  نيية،  ئاسايي  شوَينَيكي  ثيرؤز،  شوَيني  ثرؤسةيةوة.  ئةم 

لةهاتوضؤ  لةطةَل جيهاني ناديار لةثةيوةندييداية. هةروةها خاوةن ئيرادةو ويست لةهاتوضؤ  لةطةَل جيهاني ناديار لةثةيوةندييداية. هةروةها خاوةن ئيرادةو ويست 

و خوازة:و خوازة:

ئةو كيَوانة ئةيانةوَيئةو كيَوانة ئةيانةوَي

ثِرشنط لةئاسؤ دا بطرنثِرشنط لةئاسؤ دا بطرن. (بةرطي . (بةرطي ٣، ال ، ال ٦٣٦٣)

روو  ثيرؤز  شوَيني  و  كةسةكان  لةنَيوان  ئاَلؤطؤِر  و  كؤمينيكاسيؤن  روو واتة  ثيرؤز  شوَيني  و  كةسةكان  لةنَيوان  ئاَلؤطؤِر  و  كؤمينيكاسيؤن  واتة 

وةكو  بة“ضيا“  بةرامبةر  ئينسان  شاعير.  مةبةستي  دوا  دةبَيتة  ئةمة  ئا  وةكو دةدات.  بة“ضيا“  بةرامبةر  ئينسان  شاعير.  مةبةستي  دوا  دةبَيتة  ئةمة  ئا  دةدات. 
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ئةوةي بةرامبةر بة“خاض“، ”قيبلة“، يا هةر شوَينَيكي ديي ثيرؤز راوةستا بَيت:ئةوةي بةرامبةر بة“خاض“، ”قيبلة“، يا هةر شوَينَيكي ديي ثيرؤز راوةستا بَيت:

وشة ئةِروا و ئةطاتة شاخ. وشة ئةِروا و ئةطاتة شاخ. (بةرطي (بةرطي ٣، ال ، ال ٦٥٦٥)

شَيركؤ  الي  لة  ئيحاية،  خاوةن  كاتيشدا  لةهةمان  و  ئاَلؤزة  ثةيوةنديية  شَيركؤ ئةم  الي  لة  ئيحاية،  خاوةن  كاتيشدا  لةهةمان  و  ئاَلؤزة  ثةيوةنديية  ئةم 

بَيكةس، هةر لةسةرةتاكاني شيعرنووسينةوة بةرجةستةدةكرَيت ، دةبينين لةدوو بَيكةس، هةر لةسةرةتاكاني شيعرنووسينةوة بةرجةستةدةكرَيت ، دةبينين لةدوو 

شانؤنامةكةي ”كاوةي ئاسنطةر“ و ” ئاسك“ دا، لةِرَيطاي كارةكتةرةكانةوة كاتَيك شانؤنامةكةي ”كاوةي ئاسنطةر“ و ” ئاسك“ دا، لةِرَيطاي كارةكتةرةكانةوة كاتَيك 

باسي ضيا دةكةن، ئةم ثةيامة روون دةبَيتةوة. بؤ نموونة، لةشانؤنامةي ”كاوةي باسي ضيا دةكةن، ئةم ثةيامة روون دةبَيتةوة. بؤ نموونة، لةشانؤنامةي ”كاوةي 

ئاسنطةر“يش دةَلَيت:ئاسنطةر“يش دةَلَيت:

كاردؤخ :كاردؤخ :

لةزةنط ئةدةينلةزةنط ئةدةين

دةماري سةر ئةثِرذيَنيندةماري سةر ئةثِرذيَنين

لةسةر لوتكةي بةرز، بانط ئةدةين. .لةسةر لوتكةي بةرز، بانط ئةدةين. . (بةرطي  (بةرطي ٣، ال ، ال ١١٢١١٢)

كاوة: ضمكي ئازايةتي و ثياوةتيكاوة: ضمكي ئازايةتي و ثياوةتي

بةالدا كة!بةالدا كة!

بضؤرةوة بؤ شاخ و كيَو. بضؤرةوة بؤ شاخ و كيَو. . (بةرطي . (بةرطي ٣، ال، ال١١٧١١٧)

هةروةها لةشانؤنامةي ”ئاسك“يش دا، شوَيني ئاسكي ثيرؤز ضياية:هةروةها لةشانؤنامةي ”ئاسك“يش دا، شوَيني ئاسكي ثيرؤز ضياية:

ئةو ئاسكة ثيرؤزة. ئةو ئاسكة ثيرؤزة. (بةرطي (بةرطي ٣، ال ، ال ٢٥٦٢٥٦) ) 

ئاَلؤزة.  ثرؤسةيةكي  تَيدةثةِرَيت،  قؤناغدا  بةضةندين  ثيرؤزاندن  ئاَلؤزة. ثرؤسةي  ثرؤسةيةكي  تَيدةثةِرَيت،  قؤناغدا  بةضةندين  ثيرؤزاندن  ثرؤسةي 

ضونكة دةضَيتة نَيو هَيَلي زةمةنةوة؛ دةبَيتة خاوةن رابردوو و ئايندة، بةآلم كاتَيك ضونكة دةضَيتة نَيو هَيَلي زةمةنةوة؛ دةبَيتة خاوةن رابردوو و ئايندة، بةآلم كاتَيك 

كؤديكاسيؤن  ثرؤسةي  و  دةبةستَيت  ضةق  ثيرؤز  شوَيني  ئيتر  ئايندة،  كؤديكاسيؤن دةطاتة  ثرؤسةي  و  دةبةستَيت  ضةق  ثيرؤز  شوَيني  ئيتر  ئايندة،  دةطاتة 

لةالي  ئايني  عةقَلييةتي  زيهنييةتي  كة  ضةقبةستنةية  ئةم  هةر  قؤناغ.  دوا  لةالي دةطاتة  ئايني  عةقَلييةتي  زيهنييةتي  كة  ضةقبةستنةية  ئةم  هةر  قؤناغ.  دوا  دةطاتة 

شَيركؤ بَيكةس، دةيسةثَينَيت. واتة هةموو هةوَل و طةِران و تةقةلاليةك لةثَيناو شَيركؤ بَيكةس، دةيسةثَينَيت. واتة هةموو هةوَل و طةِران و تةقةلاليةك لةثَيناو 

دروست  لةال  ثرسيارةمان  ئةو  لوتكة،  دةطةيةنة  كاتَيكيش  بةلوتكةيةو  دروست طةيشتن  لةال  ثرسيارةمان  ئةو  لوتكة،  دةطةيةنة  كاتَيكيش  بةلوتكةيةو  طةيشتن 

طةيشتن  بؤ  وجوودي  .  ثرسياري  دذوارترين  بكةين؟“  ضي  ئَيستا  ئةي   ” طةيشتن دةبَيت  بؤ  وجوودي  .  ثرسياري  دذوارترين  بكةين؟“  ضي  ئَيستا  ئةي   ” دةبَيت 
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دَيينةسةري،  ثاشان  كراوةو  بؤ  ئاماذةي  ”كورسي“  لةدةقي  وةكو  هةر  دَيينةسةري، بة  لوتكة  ثاشان  كراوةو  بؤ  ئاماذةي  ”كورسي“  لةدةقي  وةكو  هةر  بة  لوتكة 

ثرؤذةي نووسين دةطاتة بنبةست. لةم بِرطةيةي خوارةوة دةبينين، ضؤن ”ضيا“ و ثرؤذةي نووسين دةطاتة بنبةست. لةم بِرطةيةي خوارةوة دةبينين، ضؤن ”ضيا“ و 

” ئايندة“ بةرجةستةدةبن:” ئايندة“ بةرجةستةدةبن:

ثيرةمةطروون ثيرةمَيردي قذ بةفرين،ثيرةمةطروون ثيرةمَيردي قذ بةفرين،

دةرووني تةم طرتوودةرووني تةم طرتوو

ضاوي لووتكةي بِريوةتة ثاشةِرؤذي،ضاوي لووتكةي بِريوةتة ثاشةِرؤذي،

هَيشتا نةهاتوو. .هَيشتا نةهاتوو. . (بةرطي  (بةرطي ٣، ال ، ال ٣٨٤٣٨٤-٣٨٣٣٨٣)

  لة ثرؤسةي ثيرؤزاندني شوَيندا، ثةيوةندي لةنَيوان ”عةدةم“ و ”بوون“ زؤر   لة ثرؤسةي ثيرؤزاندني شوَيندا، ثةيوةندي لةنَيوان ”عةدةم“ و ”بوون“ زؤر 

ئاشكراية. نةك تةنها ئةم ثرؤسةية دةطاتة ئةو ئاستةي كة شوَين دةكةساندرَيت و ئاشكراية. نةك تةنها ئةم ثرؤسةية دةطاتة ئةو ئاستةي كة شوَين دةكةساندرَيت و 

رؤحي بةبةرا دةكرَيت، بةَلكو ئةم ثرؤسةية بةشَيكة لة ثرؤسةي لة“هيض“بوونة وة رؤحي بةبةرا دةكرَيت، بةَلكو ئةم ثرؤسةية بةشَيكة لة ثرؤسةي لة“هيض“بوونة وة 

ئةوةي  تَيبيني  خوارةوة  دَيِرةي  دوو  لةم  بؤية  دةضَيت.  ”بةكةسبوون“  ئةوةي بةرةو  تَيبيني  خوارةوة  دَيِرةي  دوو  لةم  بؤية  دةضَيت.  ”بةكةسبوون“  بةرةو 

دةكةين، كة ثةيوةندييةكي ناوةكي لةنَيوان شوَين و ئينساندا دروست دةبَيت:دةكةين، كة ثةيوةندييةكي ناوةكي لةنَيوان شوَين و ئينساندا دروست دةبَيت:

تا طوَي نةطرن لة دلَي شاختا طوَي نةطرن لة دلَي شاخ

قةت ناطةنة قوآليي ناخ. . قةت ناطةنة قوآليي ناخ. . (بةرطي (بةرطي ٣، ال ، ال ٣٨٦٣٨٦)

خؤشي  شاعير  خؤي،  تايبةتي  شفرةي  و  كؤد  خاوةن  دةبَيتة  ضيا  خؤشي كاتَيكيش  شاعير  خؤي،  تايبةتي  شفرةي  و  كؤد  خاوةن  دةبَيتة  ضيا  كاتَيكيش 

ئةم  ئامادةية  لوغزانة.  ئةم  كؤدةو  شيكردنةوةي  ئةم  ثةيامبةري  ببَيتة  ئةم ئامادةية  ئامادةية  لوغزانة.  ئةم  كؤدةو  شيكردنةوةي  ئةم  ثةيامبةري  ببَيتة  ئامادةية 

و  ثةيامبةر  دةبَيتة  شاعير  واتة  دوورةكــان.  هةوارة  بيطةيةنَيتة  نوَيية  و زمانة  ثةيامبةر  دةبَيتة  شاعير  واتة  دوورةكــان.  هةوارة  بيطةيةنَيتة  نوَيية  زمانة 

موذدةدةري ئةو ثةيامة. هةَلبةتة ئةم كارة بةبَي هَيز و وزةيةكي غةيبـي مومكين موذدةدةري ئةو ثةيامة. هةَلبةتة ئةم كارة بةبَي هَيز و وزةيةكي غةيبـي مومكين 

شاعير  يارمةتي  و  شاراوةية  هَيزة  ئةو  خاوةن  دةبَيتة  تاوس“  بؤية“مةلةك  شاعير نيية،  يارمةتي  و  شاراوةية  هَيزة  ئةو  خاوةن  دةبَيتة  تاوس“  بؤية“مةلةك  نيية، 

دةدات رؤَلي ئةو ثةيامبةريية ببينَيت:دةدات رؤَلي ئةو ثةيامبةريية ببينَيت:

كورذني ضيام طةياندةطوَيي دنياكورذني ضيام طةياندةطوَيي دنيا

مةلةك تاوس بةهانامةوةهات.مةلةك تاوس بةهانامةوةهات. (بةرطي  (بةرطي ٤، ال، ال٤٧٤٧)

ثةيامةكةش دةتوانَيت لةيةك رستةدا خؤي ئاشكرا بكات، ئةويش ”دؤزينةوةي ثةيامةكةش دةتوانَيت لةيةك رستةدا خؤي ئاشكرا بكات، ئةويش ”دؤزينةوةي 

ئاوة“ دةكرَيت لَيرة خوَينةر بير لة ضيرؤكي ئيسماعيل و هاجةر بكاتةوة، كاتَيك ئاوة“ دةكرَيت لَيرة خوَينةر بير لة ضيرؤكي ئيسماعيل و هاجةر بكاتةوة، كاتَيك 

ئاوةكةي  رةطي  كة  سةرضاوةيةشة  ئةو  هةر  دةدؤزنةوة.  زةمزةم  بيري  ئاوةكةي ئاوي  رةطي  كة  سةرضاوةيةشة  ئةو  هةر  دةدؤزنةوة.  زةمزةم  بيري  ئاوي 
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موسَلمانان  لةالي  ثيرؤز  ئاوَيكي  بة  بؤيةشة  هةر  بةهةشتةوةدَيت.  موسَلمانان لةئاوي  لةالي  ثيرؤز  ئاوَيكي  بة  بؤيةشة  هةر  بةهةشتةوةدَيت.  لةئاوي 

دةناسرَيت.دةناسرَيت.

ديودا  بةدوو  دةشكرَيت  نيية،  كة  ئاو  دؤزينةوةي  هةر  تةنها  شاعير  ديودا ثةيامي  بةدوو  دةشكرَيت  نيية،  كة  ئاو  دؤزينةوةي  هةر  تةنها  شاعير  ثةيامي 

هةر  بوونة،  بة“بوون ”  ثرؤسةي  بةَلكو  مةعنةوي،  و  مادديي  هةر بخوَيندرَيتةوة،  بوونة،  بة“بوون ”  ثرؤسةي  بةَلكو  مةعنةوي،  و  مادديي  بخوَيندرَيتةوة، 

ئاو  كة  ئاشكراية  هةمووان  الي  بَيكةس.  شَيركؤ  سةرةكي  ئاو ئةمةشة  ثةيامي  كة  ئاشكراية  هةمووان  الي  بَيكةس.  شَيركؤ  سةرةكي  ئةمةشة  ثةيامي 

لةهةموو شارستانييةكاندا ضةق داطيردةكات. لةتةنيشت ثَيداويستي ئاو بؤ ذيان لةهةموو شارستانييةكاندا ضةق داطيردةكات. لةتةنيشت ثَيداويستي ئاو بؤ ذيان 

و بةكارهَينانة ماددييةكةي، هَيز و بةهايةكي رؤحانيش داطيردةكات. هةر لةزماني و بةكارهَينانة ماددييةكةي، هَيز و بةهايةكي رؤحانيش داطيردةكات. هةر لةزماني 

بؤ  زمانةوانيية  ثَيكهاتةيةكي  ئاو  ئيرانيةكانيشدا.  و  هينديي  زمانة  و  بؤ كوردي  زمانةوانيية  ثَيكهاتةيةكي  ئاو  ئيرانيةكانيشدا.  و  هينديي  زمانة  و  كوردي 

ناولَيناني شوَين. دروستكردني شوَين و ثاشطري ”ئاو“ يا ”ئاب“. ئاوةدانكردنةوةي ناولَيناني شوَين. دروستكردني شوَين و ثاشطري ”ئاو“ يا ”ئاب“. ئاوةدانكردنةوةي 

شوَينَيك، لةئاو دؤزينةوة زياتر دةبَيت ضي بَيت؟شوَينَيك، لةئاو دؤزينةوة زياتر دةبَيت ضي بَيت؟

لةتراويَلكةدا ئاومان هةلَهيَنجا ولةتراويَلكةدا ئاومان هةلَهيَنجا و

لة“عةدةم“دا ”بوون“ مان خويَندةوة. .لة“عةدةم“دا ”بوون“ مان خويَندةوة. . (بةرطي  (بةرطي ٤، ال ، ال ٤٩٤٩)

دوو  دةكاتة  جيهان  تةنها  نةك  كة  ئةوةية  شيعرة  لةمجؤرة  بنةِرةتي  دوو طرفتي  دةكاتة  جيهان  تةنها  نةك  كة  ئةوةية  شيعرة  لةمجؤرة  بنةِرةتي  طرفتي 

ئاشكرا  بؤ  ثةياميشمان  بَي  شيعري  و  ثةيامدار  شيعري  طرفتي  بةَلكو  ئاشكرا بةشةوة،  بؤ  ثةياميشمان  بَي  شيعري  و  ثةيامدار  شيعري  طرفتي  بةَلكو  بةشةوة، 

دةكات.دةكات.

شيعري بَي ثةيام، واتة“ثةخشانة شيعر“ هةروةكو سؤزان بَيرنارد ثَيناسةي شيعري بَي ثةيام، واتة“ثةخشانة شيعر“ هةروةكو سؤزان بَيرنارد ثَيناسةي 

نةحيكايةتَيك  واتة  هةية“  خؤِرايةتي  كة  شيعرَيكة  ”جؤرة  دةَلَيت:  و  نةحيكايةتَيك دةكات  واتة  هةية“  خؤِرايةتي  كة  شيعرَيكة  ”جؤرة  دةَلَيت:  و  دةكات 

دةطَيِرَيتةوة، نةثةيامَيكي دياريكراويشي هةية. ئةمة يةكَيكة لة ئيشكالييةتة هةرة دةطَيِرَيتةوة، نةثةيامَيكي دياريكراويشي هةية. ئةمة يةكَيكة لة ئيشكالييةتة هةرة 

زةقةكاني ثرؤذةي شيعر نووسين لةالي شَيركؤ بَيكةس. رةنطبَيت خؤشي درك زةقةكاني ثرؤذةي شيعر نووسين لةالي شَيركؤ بَيكةس. رةنطبَيت خؤشي درك 

بةم حةقيقةتة بكات، ئةطينا بؤضي ئةوةمان لةال دةدركَينَيت: ثاش بنياتناني شوَيني بةم حةقيقةتة بكات، ئةطينا بؤضي ئةوةمان لةال دةدركَينَيت: ثاش بنياتناني شوَيني 

ثيرؤز ئينجا هةست دةكات لةسةرةتاي شيعر نووسينَيتي؟ثيرؤز ئينجا هةست دةكات لةسةرةتاي شيعر نووسينَيتي؟

ئةي مةلةك تاوسي ثيرؤز!ئةي مةلةك تاوسي ثيرؤز!

تازة ئةوةلي شيعرمة. . تازة ئةوةلي شيعرمة. . (بةرطي(بةرطي٤ ، ال  ، ال ٥٠٥٠)

تاوس“  ”مةلةك  دةباتةبةر  ثةنا  شاعير،  دوورودرَيذةي  ثرؤسة  لةم  تاوس“ كةواتة  ”مةلةك  دةباتةبةر  ثةنا  شاعير،  دوورودرَيذةي  ثرؤسة  لةم  كةواتة 

 وةكو هاندةرَيكي رؤحي و شيعريي دةيطةيةنَيتة مةبةست، ئةويش موبارةككردني  وةكو هاندةرَيكي رؤحي و شيعريي دةيطةيةنَيتة مةبةست، ئةويش موبارةككردني 

شوَينة. هةَلبةتة لة شيعري شَيركؤ بَيكةسدا هَيماي ”مةلةك تاوس“ درةنط دَيتة شوَينة. هةَلبةتة لة شيعري شَيركؤ بَيكةسدا هَيماي ”مةلةك تاوس“ درةنط دَيتة 

و  ئةفسانةيي  و  ئاسايي  ئاذةَلي  باَلندةو  ثَيشتر  شيعرةكانييةوة.  دووتوَيي  و نَيو  ئةفسانةيي  و  ئاسايي  ئاذةَلي  باَلندةو  ثَيشتر  شيعرةكانييةوة.  دووتوَيي  نَيو 
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خةياَلي رؤَلي ئةم بوونةوةرة ئاينيية دةبينن، وةكو ”سةمةندةر“، ”فريشتة“، ”ثةري“، خةياَلي رؤَلي ئةم بوونةوةرة ئاينيية دةبينن، وةكو ”سةمةندةر“، ”فريشتة“، ”ثةري“، 

”ئةسثي ئةفسانة“، ”مةراَلي خةون“، ”تةيري شيعر“، ”كؤتري لَيبوردن“، ”نةورةس“، ”ئةسثي ئةفسانة“، ”مةراَلي خةون“، ”تةيري شيعر“، ”كؤتري لَيبوردن“، ”نةورةس“، 

بةآلم  هتد.  لةقلةق“  ”حاجي  ”ثةثوولةسلَيمانكة“،  ”بولبول“،  سثي“،  ”كةوي  بةآلم ”ئاسك“،  هتد.  لةقلةق“  ”حاجي  ”ثةثوولةسلَيمانكة“،  ”بولبول“،  سثي“،  ”كةوي  ”ئاسك“، 

كاتَيك ”مةلةك تاوس“ وةكو وزةيةكي شاراوة دَيتة نَيو دةقي شَيركؤ بَيكةسةوة، كاتَيك ”مةلةك تاوس“ وةكو وزةيةكي شاراوة دَيتة نَيو دةقي شَيركؤ بَيكةسةوة، 

شاعير  شيعريي  ثرؤذةي  بة  كؤتايي  و  قؤناغي  كامَلبوون  دةطاتة  ثرؤذةية  شاعير ئةم  شيعريي  ثرؤذةي  بة  كؤتايي  و  قؤناغي  كامَلبوون  دةطاتة  ثرؤذةية  ئةم 

دةهَينَيت. بةِرووني شاعير ئةمة دةدركَينَيت و دةطاتة ترؤثكي لةززةت و دةَلَيت:دةهَينَيت. بةِرووني شاعير ئةمة دةدركَينَيت و دةطاتة ترؤثكي لةززةت و دةَلَيت:

( من ئةهلي خودام و بالَندةي زؤزان)( من ئةهلي خودام و بالَندةي زؤزان)

بةفِريني مةلةك تاوسةكةي منبةفِريني مةلةك تاوسةكةي من

ئاسمان قووَل بؤوة.ئاسمان قووَل بؤوة. (بةرطي،  (بةرطي، ٥، ال ، ال ١٥١٥)

سةرهةَلدةدات،  شاعير  ”بووني“  ئيتر  ثيرؤز،  شوَيني  دامةزراندني  سةرهةَلدةدات، دواي  شاعير  ”بووني“  ئيتر  ثيرؤز،  شوَيني  دامةزراندني  دواي 

وزة  و  هَيز  ئةم  تةمةلوككردني  ئارةزووي  ئيتر  و  ”كؤ-بوون“  بَلَيين  وزة دةكرَيت  و  هَيز  ئةم  تةمةلوككردني  ئارةزووي  ئيتر  و  ”كؤ-بوون“  بَلَيين  دةكرَيت 

شاراوةية دةكات، ضونكة لة رَيطةي ئةم تةمةلوكردنةوةو ئيتر ئيدامة دةداتة ئةو شاراوةية دةكات، ضونكة لة رَيطةي ئةم تةمةلوكردنةوةو ئيتر ئيدامة دةداتة ئةو 

”بوونة“. با خوَينةر ديققةتي ئةم دوو دَيِرةبدات. بةَلكو شاعير دةضَيتة ذَير ثَيستي ”بوونة“. با خوَينةر ديققةتي ئةم دوو دَيِرةبدات. بةَلكو شاعير دةضَيتة ذَير ثَيستي 

”مةلةك تاوس“ةوةو دةبَيتة ئةو:”مةلةك تاوس“ةوةو دةبَيتة ئةو:

(كوضةكَيكم) يان مةلَيكم(كوضةكَيكم) يان مةلَيكم

لةو مةالنةي ئةفِرن هةتا ناو دلَي خوا.لةو مةالنةي ئةفِرن هةتا ناو دلَي خوا. (بةرطي  (بةرطي ٥، ال ، ال ٢٦٢٦)

لةعةدةمةوة  واتة  بيابانةوة  لة  تاوس“  ”مةلةك  دةكرَيت،  ئايا  طريمانةي  لةعةدةمةوة لةم  واتة  بيابانةوة  لة  تاوس“  ”مةلةك  دةكرَيت،  ئايا  طريمانةي  لةم 

دِرندانة  و  كَيويي  ئاذةَلة  و  جانةوةر  ئةو  سةرجةم  لةطةَل  دةكرَيت  ئايا  دِرندانة هاتبَيت؟  و  كَيويي  ئاذةَلة  و  جانةوةر  ئةو  سةرجةم  لةطةَل  دةكرَيت  ئايا  هاتبَيت؟ 

بذَيت كة هةمووشيان ئينسانن، بةآلم لةبةرةي خةسم و بطرة دوذمنيشن، واتة بذَيت كة هةمووشيان ئينسانن، بةآلم لةبةرةي خةسم و بطرة دوذمنيشن، واتة 

سةر بةرذَيمي ثَيشوون؟سةر بةرذَيمي ثَيشوون؟

كةواتة دةبَيت و بةبَي ئةمةش بةهيض شَيوةيةك مومكين نيية، دةبَيت ”مةلةك كةواتة دةبَيت و بةبَي ئةمةش بةهيض شَيوةيةك مومكين نيية، دةبَيت ”مةلةك 

تاوس“ نةك تةنها دانيشتووي ضيا بَيت، بةَلكو دةبَيت ببَيتة ئةَلقةي نَيوان ئاسمان تاوس“ نةك تةنها دانيشتووي ضيا بَيت، بةَلكو دةبَيت ببَيتة ئةَلقةي نَيوان ئاسمان 

و زةمين. ئا لَيرةوة عةقَلييةت و هزري ئايني شاعير بةتةواوي روون دةبَيتةوة:و زةمين. ئا لَيرةوة عةقَلييةت و هزري ئايني شاعير بةتةواوي روون دةبَيتةوة:

ئةي مةلةك تاوس ي جوانيي وئةي مةلةك تاوس ي جوانيي و

شاي ثةريياني ضيانشيني!شاي ثةريياني ضيانشيني!



١٩

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

رؤحم بخةرةسةر فةنةري بالَة رووناكةكانت !رؤحم بخةرةسةر فةنةري بالَة رووناكةكانت !

رؤحم داطيرسيَنة! رؤحم داطيرسيَنة! (بةرطي، (بةرطي، ٥، ال، ال١٦١٦)

”مةلةك تاوس“ دةبَيتة تاقة باَلداري ثيرؤز و نَيوان ئاسمان و ضيا:”مةلةك تاوس“ دةبَيتة تاقة باَلداري ثيرؤز و نَيوان ئاسمان و ضيا:

ئةي بالَداري ثيرؤز!ئةي بالَداري ثيرؤز!

ئةي هاودةمي يةزدان لةبةرزاييةكاني تةنياييدا.ئةي هاودةمي يةزدان لةبةرزاييةكاني تةنياييدا. (بةرطي  (بةرطي ٥. ال . ال ١٥١٥)

طوماني  ناكرَيت  شَيوةيةك  بةهَيض  شوَين  ثيرؤزاندني  و  قورباني  طوماني فيكرةي  ناكرَيت  شَيوةيةك  بةهَيض  شوَين  ثيرؤزاندني  و  قورباني  فيكرةي 

لَيبكرَيت كاتَيك ئةم بِرطةية ش دةخوَينينةوة:لَيبكرَيت كاتَيك ئةم بِرطةية ش دةخوَينينةوة:

ئةي فريشتة رؤحي سثي!ئةي فريشتة رؤحي سثي!

ئةي مةلةك تاوسي رةنطينئةي مةلةك تاوسي رةنطين

بةِرةنطةكاني والت و بةرةنطةكاني قوربانيم.بةِرةنطةكاني والت و بةرةنطةكاني قوربانيم. (بةرطي  (بةرطي ٥، ال، ال٢٨٢٨)

 دةبَيت ئةوةش بخةينةِروو كةكاتَيك شيعر هةَلقوآلوي عةقَلَيكي ئايني دةبَيت،  دةبَيت ئةوةش بخةينةِروو كةكاتَيك شيعر هةَلقوآلوي عةقَلَيكي ئايني دةبَيت، 

لةخاَلَيكةوة دةستثَيدةكات و لةخاَلَيكيش كؤتايي دَيت. ئةم ثرؤسة ئاَلؤزة كاتَيكيش لةخاَلَيكةوة دةستثَيدةكات و لةخاَلَيكيش كؤتايي دَيت. ئةم ثرؤسة ئاَلؤزة كاتَيكيش 

دا  كورد  ئينساني  ئازادي  و  شوَين  لةثيرؤزبووني  بةرجةستةدةبَيت،  دا لةشيعردا  كورد  ئينساني  ئازادي  و  شوَين  لةثيرؤزبووني  بةرجةستةدةبَيت،  لةشيعردا 

رةنطدةداتةوة. لة لَيكؤَلَينةوة دووةم كة لةسةر دةقي ”كورسي“ نووسراوة، ضةند رةنطدةداتةوة. لة لَيكؤَلَينةوة دووةم كة لةسةر دةقي ”كورسي“ نووسراوة، ضةند 

دَيِرَيكي لَيرة دووثات دةكةينةوة.دَيِرَيكي لَيرة دووثات دةكةينةوة.

لةذَيرخاني  قووَلةكانيدا،  لةخةونة  نووسةردا،  لةزيهني  ئةنفالكراو  لةذَيرخاني كورسي  قووَلةكانيدا،  لةخةونة  نووسةردا،  لةزيهني  ئةنفالكراو  كورسي 

ناهؤشيارييدا، جارَيكي دي، لةدونيايةكي بَيطةردي بارةطاي يةزدان دةبووذَيتةوةو ناهؤشيارييدا، جارَيكي دي، لةدونيايةكي بَيطةردي بارةطاي يةزدان دةبووذَيتةوةو 

هيوامان بؤ زيندوودةكاتةوة كة رةنطبـَي ئازادي بة يةجطاريي بَيت و لةسةري هيوامان بؤ زيندوودةكاتةوة كة رةنطبـَي ئازادي بة يةجطاريي بَيت و لةسةري 

دانيشي هةر وةك ضؤن عاشقاني ئازادي دةهاتن و يةك لةدووي ئةويتر لةسةري دانيشي هةر وةك ضؤن عاشقاني ئازادي دةهاتن و يةك لةدووي ئةويتر لةسةري 

لةوةي  كردووة  تةواويان  بةشدارييةكي  لةوانة  كةسايةتييةك  هةر   لةوةي دادةنيشتن.  كردووة  تةواويان  بةشدارييةكي  لةوانة  كةسايةتييةك  هةر   دادةنيشتن. 

ئةويش  دةمَينَي،  هيوايةك  دانيشَي.  ”كورسي“  لةسةر  و  بَيت  ئازادي  رؤذَيك  ئةويش كة  دةمَينَي،  هيوايةك  دانيشَي.  ”كورسي“  لةسةر  و  بَيت  ئازادي  رؤذَيك  كة 

لةكةشكةآلني فةلةك دايةو لةقووآليي زيهنداية و لةسةر زةمينيش ضش!!!. لةكةشكةآلني فةلةك دايةو لةقووآليي زيهنداية و لةسةر زةمينيش ضش!!!. 

”لةتةختايي سامالََيكدا هةوريَكم دي”لةتةختايي سامالََيكدا هةوريَكم دي

كة لةشيَوةي ” كورسيةكةدا“كة لةشيَوةي ” كورسيةكةدا“
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هةمان كورسيهةمان كورسي

نزيك بةبارةطاي خودا، دانرابوونزيك بةبارةطاي خودا، دانرابوو

ضاوةِروان بوو، بةئَيجطاريضاوةِروان بوو، بةئَيجطاري

ئازاديي خؤي بَي و لةسةري دابنيشَي.“ ئازاديي خؤي بَي و لةسةري دابنيشَي.“ (كورسي، شَيركؤ بَيكةس، ال (كورسي، شَيركؤ بَيكةس، ال ٢٩٧٢٩٧)

ئةنجام:ئةنجام:

بةرضاو  ثانتاييةكي  خةياَلي  و  ئةفسانةيي  و  واقيعي  ثةلةوةري  و  بةرضاو ئاذةَل  ثانتاييةكي  خةياَلي  و  ئةفسانةيي  و  واقيعي  ثةلةوةري  و  ئاذةَل 

هَيزَيكي  بةكار هَينانةش  ئةم  اليتمؤتيظي  داطيردةكةن.  بَيكةس  شَيركؤ  هَيزَيكي لةشيعري  بةكار هَينانةش  ئةم  اليتمؤتيظي  داطيردةكةن.  بَيكةس  شَيركؤ  لةشيعري 

نادياريي ئايني لةثشتةوةية، بة ويست و بةنةويست ترنجاونةتة نَيو دةقي شيعريي نادياريي ئايني لةثشتةوةية، بة ويست و بةنةويست ترنجاونةتة نَيو دةقي شيعريي 

باش  جوداكردنةوةي  ئينساني  بؤ  نموونة  وةك  ئينسان  ئاذةآلندني  باش شاعيرةوة.  جوداكردنةوةي  ئينساني  بؤ  نموونة  وةك  ئينسان  ئاذةآلندني  شاعيرةوة. 

لةئينساني خراث و لةدوا هةوَليشدا بؤ بةرثاكردن و دروستكردني فةزايةكي ئايني لةئينساني خراث و لةدوا هةوَليشدا بؤ بةرثاكردن و دروستكردني فةزايةكي ئايني 

بةكاردَيت. ئةم بةكارهَينانة لةثَيناو بووذانةوةو سةرهةَلداني زةمةن و زمانَيكي بةكاردَيت. ئةم بةكارهَينانة لةثَيناو بووذانةوةو سةرهةَلداني زةمةن و زمانَيكي 

ديكةية. ئيشكالييةتي جةوهةري لةفيكري شَيركؤ بَيكةسدا، لةاليةك دةطةِرَيتةوة ديكةية. ئيشكالييةتي جةوهةري لةفيكري شَيركؤ بَيكةسدا، لةاليةك دةطةِرَيتةوة 

شتةكان  ناولَيناني  كة  تةقليدي  عةقَلييةتَيكي  و  دابونةريت  بة  خؤبةستنةوة  شتةكان بؤ  ناولَيناني  كة  تةقليدي  عةقَلييةتَيكي  و  دابونةريت  بة  خؤبةستنةوة  بؤ 

هةندةي لةخزمةتي مةسةلة كؤتايي دَيت، هةندة خزمةتي كردةي شيعرنووسين هةندةي لةخزمةتي مةسةلة كؤتايي دَيت، هةندة خزمةتي كردةي شيعرنووسين 

ناكات. رةطوِريشةي ئةم ئيشكالةتةش لةناوةرؤكي واقيعةوة بةرؤكمان دةطرَيت ناكات. رةطوِريشةي ئةم ئيشكالةتةش لةناوةرؤكي واقيعةوة بةرؤكمان دةطرَيت 

ساغ  خؤي  كَيشي  شيعر  جةستةي  لةسةر  دَيت  بارستاييةك  وةكو  ئةويش  ساغ هةر  خؤي  كَيشي  شيعر  جةستةي  لةسةر  دَيت  بارستاييةك  وةكو  ئةويش  هةر 

دةكاتةوة.دةكاتةوة.

خراثة  و  بةضيا  بةرامبةر  بيابان  بةشةوة:  دوو  دةكرَينة  ئينسان  و  خراثة جوطرافيا  و  بةضيا  بةرامبةر  بيابان  بةشةوة:  دوو  دةكرَينة  ئينسان  و  جوطرافيا 

بةدروستكردني  خؤي  هةندةي  شيعر  لَيرةوة  رادةوةستن.  بةباشة  بةدروستكردني بةرامبةر  خؤي  هةندةي  شيعر  لَيرةوة  رادةوةستن.  بةباشة  بةرامبةر 

فةزايةكي ثيرؤز خةريك دةكات، هةندة كؤت و زنجيرةكاني دةست و ثَيي شيعري فةزايةكي ثيرؤز خةريك دةكات، هةندة كؤت و زنجيرةكاني دةست و ثَيي شيعري 

ناكاتةوة. هةندة طةِرانةوةية بؤ ضةمكي تَيم و بابةت، هةندة رةهايي بةدةق نةداوة.ناكاتةوة. هةندة طةِرانةوةية بؤ ضةمكي تَيم و بابةت، هةندة رةهايي بةدةق نةداوة.

 



٢١

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

١-٢
ثَيشةكىثَيشةكى

رؤذانةى  ئاخاوتنى  لة  دووبارةكارى  جار  هةندَى  هاوضةرخ،  و  كؤن  مرؤظى  رؤذانةى   ئاخاوتنى  لة  دووبارةكارى  جار  هةندَى  هاوضةرخ،  و  كؤن  مرؤظى   

خؤيدا بؤ جةختكردن، يان وةبيرهَينانةوة بةكاردةهَينَيت، دووبارةكاريش بريتيية لة خؤيدا بؤ جةختكردن، يان وةبيرهَينانةوة بةكاردةهَينَيت، دووبارةكاريش بريتيية لة 

دووبارةكردنةوةى دةنطَيك، يان وشةيةك، يان دةستةواذةيةك، يان رستةيةك بؤ دووبارةكردنةوةى دةنطَيك، يان وشةيةك، يان دةستةواذةيةك، يان رستةيةك بؤ 

مةبةستَيكى تايبةت، هةروةها لةوانةية دووبارةكراوةكة جؤرَيكى وَينةى شيعرى مةبةستَيكى تايبةت، هةروةها لةوانةية دووبارةكراوةكة جؤرَيكى وَينةى شيعرى 

دةكةوَيتة  هؤنراوة  هةندَى  لة  شيعرى  دووبارةكاريى  دياردةى  جار  هةندَى  دةكةوَيتة بَيت.  هؤنراوة  هةندَى  لة  شيعرى  دووبارةكاريى  دياردةى  جار  هةندَى  بَيت. 

بةرضاومان، لةبةر هةندَى مةبةست و هؤكار هؤنيار بةكارى دةهَينى. دووبارةكارى بةرضاومان، لةبةر هةندَى مةبةست و هؤكار هؤنيار بةكارى دةهَينى. دووبارةكارى 

ديكةيش  بوارى  ضةندين  لة  بةَلكو  ناكةوَيت،  بةرضاو  شيعردا  بوارى  لة  ديكةيش تةنيا  بوارى  ضةندين  لة  بةَلكو  ناكةوَيت،  بةرضاو  شيعردا  بوارى  لة  تةنيا 

خؤى  هونةريى  ضَيذَيكى  شيعردا  لة  دووبارةكارى  هةرضةندة  خؤى بةكاردةهَينرَيت،  هونةريى  ضَيذَيكى  شيعردا  لة  دووبارةكارى  هةرضةندة  بةكاردةهَينرَيت، 

هةية، ضونكة بةهَيزيى داِرشتنة شيعرييةكةية لةِرووى كَيش و سةروا دةخاتةِروو، هةية، ضونكة بةهَيزيى داِرشتنة شيعرييةكةية لةِرووى كَيش و سةروا دةخاتةِروو، 

هةروةها رؤَلى خؤى هةية لة بونياتى ريتمى مؤسيقاى شيعريى هؤنراوةكةدا. هةروةها رؤَلى خؤى هةية لة بونياتى ريتمى مؤسيقاى شيعريى هؤنراوةكةدا. 

(لَيكؤَلينةوةيةكى شيكارى رةخنةيية)(لَيكؤَلينةوةيةكى شيكارى رةخنةيية)

ث.ى.د. عادل طةرميانىث.ى.د. عادل طةرميانى

كؤلَيذى زمان- بةشى كوردىكؤلَيذى زمان- بةشى كوردى

تةكنيكى دووبارةكارىتةكنيكى دووبارةكارى
لة هؤنراوةكانى لة هؤنراوةكانى سةباح رةنجدةرسةباح رةنجدةردادا
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هةية  شيعرى  دةنطى  هةندَي  كورديدا  هاوضةرخى  شيعرى  كاروانى  لة  هةية   شيعرى  دةنطى  هةندَي  كورديدا  هاوضةرخى  شيعرى  كاروانى  لة   

كورديى  شيعرى  ئاسمانى  لة  دياردةيةك  وةك  هةية،  خؤيان  تايبةتيى  كورديى ناوبانطى  شيعرى  ئاسمانى  لة  دياردةيةك  وةك  هةية،  خؤيان  تايبةتيى  ناوبانطى 

هاوضةرخدا دةركةوتوون، (سةباح رةنجدةر)يش يةكَيكة لةو دةنطة شيعرييانةى هاوضةرخدا دةركةوتوون، (سةباح رةنجدةر)يش يةكَيكة لةو دةنطة شيعرييانةى 

بةكؤششى تايبةتى خؤى و لة ئةنجامى ئةزموونى شيعرى خؤيدا توانيويةتى ببَيتة بةكؤششى تايبةتى خؤى و لة ئةنجامى ئةزموونى شيعرى خؤيدا توانيويةتى ببَيتة 

كوردي،  هاوضةرخى  شيعرى  رةخنةطرانى  خوَينةرو  سةرنجِراكَيشانى  كوردي، مايةى  هاوضةرخى  شيعرى  رةخنةطرانى  خوَينةرو  سةرنجِراكَيشانى  مايةى 

هؤنيارة  ئةم  هةَلبذاردنى  لة  بةالمانةوة  بوو  طرنط  هؤكارَيكى  اليةنة  ئةم  هؤنيارة هةر  ئةم  هةَلبذاردنى  لة  بةالمانةوة  بوو  طرنط  هؤكارَيكى  اليةنة  ئةم  هةر 

بؤ ئةم لَيكؤَلينةوةية. بةِراستى (سةباح رةنجدةر) لة ساآلنى ئةزموونى شيعرى بؤ ئةم لَيكؤَلينةوةية. بةِراستى (سةباح رةنجدةر) لة ساآلنى ئةزموونى شيعرى 

خؤيدا توانيويةتى كةسايةتييةكى شيعرى تايبةت بة خؤى دروست بكات، بةآلم لة خؤيدا توانيويةتى كةسايةتييةكى شيعرى تايبةت بة خؤى دروست بكات، بةآلم لة 

ساآلنى هةشتاكاندا وةك ئةندامَيك لة بزاظى شيعريى طرووثى ثَيشِرةو لة شارى ساآلنى هةشتاكاندا وةك ئةندامَيك لة بزاظى شيعريى طرووثى ثَيشِرةو لة شارى 

هةوَلى  لةسةرخؤ  و  بةهَيمنى  هةوَلى   لةسةرخؤ  و  بةهَيمنى   ١٩٩١١٩٩١ ساَلى  راثةِرينى  لةدواى  ساَلى ،  راثةِرينى  لةدواى  ناسرا(*)(*)،  ناسراهةولَير  هةولَير 

ئَيمةش  لَيرةدا  بةخؤى،  تايبةت  شيعرى  شَيوازى  ثَيكةوةنانى  بؤ  داوة  ئَيمةش بَيوضانى  لَيرةدا  بةخؤى،  تايبةت  شيعرى  شَيوازى  ثَيكةوةنانى  بؤ  داوة  بَيوضانى 

شاعير  بَلَيين  ئةطةر  نيية  سةير  شتَيكى   ” دةَلَيين:  ئةحمةد  حةميد  نةجات  شاعير وةك  بَلَيين  ئةطةر  نيية  سةير  شتَيكى   ” دةَلَيين:  ئةحمةد  حةميد  نةجات  وةك 

هةوَلى داوة شَيوازَيكى تايبةت بةخؤى، جودا لة هةندَيك شَيوازى ترى دةربِرينى هةوَلى داوة شَيوازَيكى تايبةت بةخؤى، جودا لة هةندَيك شَيوازى ترى دةربِرينى 

شيعرى بنياد بنَى. شَيوازَيك، كة لة هةندَيك رةطةزى جوداو تايبةتييةوة لةزؤربةى شيعرى بنياد بنَى. شَيوازَيك، كة لة هةندَيك رةطةزى جوداو تايبةتييةوة لةزؤربةى 

كاريطةرييةكانى شيعرى قؤناغة جوداكانى شيعرى كوردى دةردةضَى“كاريطةرييةكانى شيعرى قؤناغة جوداكانى شيعرى كوردى دةردةضَى“(١).

 سةباح سابير حةسةن رةنجدةر،  سةباح سابير حةسةن رةنجدةر، ١٩٦٥١٩٦٥/١١١١/١٨١٨ لة طوندى دةربةندى طؤمى  لة طوندى دةربةندى طؤمى 

سةر بة شارؤضكةى دووبز- كةركووك لةدايك بووة، يةكةم شيعرى ساَلى سةر بة شارؤضكةى دووبز- كةركووك لةدايك بووة، يةكةم شيعرى ساَلى ١٩٧٩١٩٧٩ 

لة رؤذنامةى (هاوكارى) بآلوكردووةتةوة، لة زؤربةى زؤرى رؤذنامةو طؤظارة لة رؤذنامةى (هاوكارى) بآلوكردووةتةوة، لة زؤربةى زؤرى رؤذنامةو طؤظارة 

كوردييةكاندا شيعر و سةرنج و بؤضوونى خؤى لةبارةى شيعر بآلوكردووةتةوة، كوردييةكاندا شيعر و سةرنج و بؤضوونى خؤى لةبارةى شيعر بآلوكردووةتةوة، 

خاوةن  هؤنيارة  ئةم  وةرطَيِردراون.  زمانَيك  ضةند  بؤ  شيعرةكانى  لة  خاوةن هةندَيك  هؤنيارة  ئةم  وةرطَيِردراون.  زمانَيك  ضةند  بؤ  شيعرةكانى  لة  هةندَيك 

بآلو  شيعرى  كؤ  حةوت  ئةزموونةدا  ئةو  ماوةى  لة  باشة  شيعريى  بآلو ئةزموونَيكى  شيعرى  كؤ  حةوت  ئةزموونةدا  ئةو  ماوةى  لة  باشة  ئةزموونَيكى شيعريى 

كردووةتةوة كة ئةمانةن:كردووةتةوة كة ئةمانةن:

وا  (خةون  وا –  (خةون   –٣ خــوداوةنــد/١٩٩٩١٩٩٩) )  (ِرووةكةكانى  خــوداوةنــد/–  (ِرووةكةكانى   –٢ (زَيـــوان/١٩٨٨١٩٨٨) )  (زَيـــوان/-   -١  

لة  ئاطاى  لة -(مردوويةك  ئاطاى  ٥-(مردوويةك  ساَلة/٢٠٠٥٢٠٠٥) )  ضل  (شةِرى  ساَلة/–  ضل  (شةِرى   –٤ ِرايةوة/٢٠٠٤٢٠٠٤) )  طيََ ِرايةوة/خؤى  طيََ خؤى 

هةمووانة/هةمووانة/٢٠٠٨٢٠٠٨) ) ٦-(سةدو يةك شةوة/-(سةدو يةك شةوة/٢٠٠٨٢٠٠٨) ) ٧-(ساَلى سفر/-(ساَلى سفر/٢٠١٠٢٠١٠). ). 

مايةى  بووةتة  رابردوودا  ساآلنى  لةماوةى  هؤنيارة  ئةم  شيعريى  شَيوازى  مايةى   بووةتة  رابردوودا  ساآلنى  لةماوةى  هؤنيارة  ئةم  شيعريى  شَيوازى   

لةبارةى  كةوا  لةبارةى ،  كةوا  لَيكؤَلةران(**)(**)،  وةرطَيِرو  رةخنةطرو  لة  زؤرَيك  لَيكؤَلةرانسةرنجِراكَيشانى  وةرطَيِرو  رةخنةطرو  لة  زؤرَيك  سةرنجِراكَيشانى 

شيعرةكانى بابةتيان نووسيوة، بؤية ئَيمةيش بةثَيويستمان زانى لة طؤشة نيطاى شيعرةكانى بابةتيان نووسيوة، بؤية ئَيمةيش بةثَيويستمان زانى لة طؤشة نيطاى 

هيوايةى  بةو  بكةين  ثَيشكَيش  لةبارةوة  لَيكؤَلينةوةيةى  ئةم  هيوايةى دووبارةكارييةوة  بةو  بكةين  ثَيشكَيش  لةبارةوة  لَيكؤَلينةوةيةى  ئةم  دووبارةكارييةوة 

خزمةتَيكى رةخنةى نوَيى كورديمان بكةين.خزمةتَيكى رةخنةى نوَيى كورديمان بكةين.

وةك  بووين،  طيروطرفت  هةندَى  تووشى  لَيكؤَلينةوةيةدا  ئةم  نووسينى  لة  وةك   بووين،  طيروطرفت  هةندَى  تووشى  لَيكؤَلينةوةيةدا  ئةم  نووسينى  لة   
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شيعري،  دووبارةكارى  لةبارةى  كوردى  زمانى  بة  زؤر  سةرضاوةى  شيعري، نةبوونى  دووبارةكارى  لةبارةى  كوردى  زمانى  بة  زؤر  سةرضاوةى  نةبوونى 

تةكنيكى  لةبارةى  لةقةرةنةدان  خؤ  رةخنةو  و  نووسين  كةم  كَيشةى  تةكنيكى هةروةها  لةبارةى  لةقةرةنةدان  خؤ  رةخنةو  و  نووسين  كةم  كَيشةى  هةروةها 

هةردوو  كةوا  هاوضةرخةدا،  هؤنيارة  ئةم  بةرهةمةكانى  لةنَيو  هةردوو دووبارةكارى  كةوا  هاوضةرخةدا،  هؤنيارة  ئةم  بةرهةمةكانى  لةنَيو  دووبارةكارى 

جؤرى (شيعرى ئازاد)و (ثةخشانة شيعر) بةشَيوةيةكى جوان و سةرنجِراكَيش جؤرى (شيعرى ئازاد)و (ثةخشانة شيعر) بةشَيوةيةكى جوان و سةرنجِراكَيش 

دةنووسَى. دةنووسَى. 

شيعرةكانى  لةنَيو  دووبارةكاريمان  جؤرى  شيعرةكانى )  لةنَيو  دووبارةكاريمان  جؤرى   (١٠١٠) باسى  لَيكؤَلينةوةيةدا  لةم   ) باسى  لَيكؤَلينةوةيةدا  لةم   

تةوةرة  سَي  و  ثَيشةكى  لة  ثَيكهاتووة  لَيكؤَلينةوةية  ئةم  كردووة،  شاعيرة  تةوةرة ئةم  سَي  و  ثَيشةكى  لة  ثَيكهاتووة  لَيكؤَلينةوةية  ئةم  كردووة،  شاعيرة  ئةم 

و  بةها  باسكردنى  بؤ  يةكةم  تةوةرةى  سةرضاوةكان.  ليستى  و  ئةنجام  و لةطةَل  بةها  باسكردنى  بؤ  يةكةم  تةوةرةى  سةرضاوةكان.  ليستى  و  ئةنجام  لةطةَل 

كراوة،  تةرخان  شيعرى  زمانى  و  داِرشتن  لةنَيو  دووبارةكارى  كراوة، ئامانجةكانى  تةرخان  شيعرى  زمانى  و  داِرشتن  لةنَيو  دووبارةكارى  ئامانجةكانى 

هؤنراوةكانى  نَيو  دووبارةكاريى  جؤرةكانى  خستنةِرووى  بؤ  دووةم  هؤنراوةكانى تةوةرةى  نَيو  دووبارةكاريى  جؤرةكانى  خستنةِرووى  بؤ  دووةم  تةوةرةى 

ئةم هؤنيارة تةرخان كراوة. هيوادارين ئةم لَيكؤَلينةوةية هةوَلدانَيك بَى بؤ زياتر ئةم هؤنيارة تةرخان كراوة. هيوادارين ئةم لَيكؤَلينةوةية هةوَلدانَيك بَى بؤ زياتر 

ئاشنابوون بة جيهانى شيعريى ئةم هؤنيارةو تةكنيكى دووبارةكاريى نَيو دةقى ئاشنابوون بة جيهانى شيعريى ئةم هؤنيارةو تةكنيكى دووبارةكاريى نَيو دةقى 

شيعرةكانى.شيعرةكانى.

تةوةرةى يةكةم: بةها و ئامانجةكانى دووبارةكارى لة شَيوازى شيعريداتةوةرةى يةكةم: بةها و ئامانجةكانى دووبارةكارى لة شَيوازى شيعريدا

 هةرضةندة بايةخدان بةم جؤرة دياردةية لةم رؤذطارةدا زياتر لةنَيو شيعردا  هةرضةندة بايةخدان بةم جؤرة دياردةية لةم رؤذطارةدا زياتر لةنَيو شيعردا 

بةرضاو دةكةوَيت، بةآلم سةرضاوةى ئةم جؤرة بايةخدانة زياتر بؤ سةرهةَلدان بةرضاو دةكةوَيت، بةآلم سةرضاوةى ئةم جؤرة بايةخدانة زياتر بؤ سةرهةَلدان 

سورةتَيكى  ضةند  لة  كةوا  دةطةِرَيتةوة،  ثيرؤزدا  قورئانى  لةنَيو  دةركةوتنى  سورةتَيكى و  ضةند  لة  كةوا  دةطةِرَيتةوة،  ثيرؤزدا  قورئانى  لةنَيو  دةركةوتنى  و 

دةنطيى  دووبارةكردنةوةيةكى  جؤرة  االخــالص)   – الناس   – دةنطيى   دووبارةكردنةوةيةكى  جؤرة  االخــالص)   – الناس   –  Ìü]À÷\Ìü]À÷\) (وةك  وةك 

(Ìü]À÷\Ìü]À÷\) دةكةوَيتة بةرضاومان، وةك دووبارةكردنةوةى دةنطى (ن) لة سورةتى (دةكةوَيتة بةرضاومان، وةك دووبارةكردنةوةى دةنطى (ن) لة سورةتى

و دةنطى (س) لة سورةتى (الناس)و دةنطى (د) لة سورةتى (االخالص)، هةروةها و دةنطى (س) لة سورةتى (الناس)و دةنطى (د) لة سورةتى (االخالص)، هةروةها 

 ( (·]dÉ”h :]€”dÑ :˜` :Î_e·]dÉ”h :]€”dÑ :˜` :Î_e) دةستةواذةى  (الرحمن)و  وشةى  (دووبارةكردنةوةى  دةستةواذةى  (الرحمن)و  وشةى  دووبارةكردنةوةى 

لة سورةتى (الرحمن)، هةروةها دووبارةكارى لة هةردوو سورةتى (المرسالت)لة سورةتى (الرحمن)، هةروةها دووبارةكارى لة هةردوو سورةتى (المرسالت)

دووبارةكارييةى  جؤرة  بةم  بايةخدان  واتة  دةكةوَيت.  بةرضاو  دووبارةكارييةى )  جؤرة  بةم  بايةخدان  واتة  دةكةوَيت.  بةرضاو   (\Ö√ç÷\\Ö√ç÷\) (و  و 

بةسةرهةَلدانى  بايةخدان  بؤ  كاريطةر  دةروازةيةكى  بووة  ثيرؤز  قورئانى  بةسةرهةَلدانى نَيو  بايةخدان  بؤ  كاريطةر  دةروازةيةكى  بووة  ثيرؤز  قورئانى  نَيو 

رةوانترة  رةوانترة “دووبارةكارى  \÷ÓöÁÈâ÷\ÓöÁÈâ“دووبارةكارى  بةالى  شيعردا.  لةنَيو  دووبارةكارى  بةالى دياردةى  شيعردا.  لةنَيو  دووبارةكارى  دياردةى 

لة دووثاتكارى، ئةمةش لة اليةنة باشةكانى رةوانكاريية“لة دووثاتكارى، ئةمةش لة اليةنة باشةكانى رةوانكاريية“(٢). . 

(لةفزَيك)  واذةيةك  قسةكةر   ” ئةوةية:  دووبارةكاري  ثَيناسةى  سادةترين  (لةفزَيك)   واذةيةك  قسةكةر   ” ئةوةية:  دووبارةكاري  ثَيناسةى  سادةترين   

يان  بَيت،  هاوواتا  واذةكة  ض  بكاتةوة  دووبــارةى  خؤى  وةكو  ثاشان  يان بهَينَيت  بَيت،  هاوواتا  واذةكة  ض  بكاتةوة  دووبــارةى  خؤى  وةكو  ثاشان  بهَينَيت 

جياواز بَيت، يان واتايةك بهَينَيت ثاشان دووبارةى بكاتةوة. ئةمةش لة مةرجى جياواز بَيت، يان واتايةك بهَينَيت ثاشان دووبارةى بكاتةوة. ئةمةش لة مةرجى 

رَيكةوتنى واتاى يةكةم و دووةمة، جا ئةطةر يةكطرتنةوةى واذةكان و واتاكان رَيكةوتنى واتاى يةكةم و دووةمة، جا ئةطةر يةكطرتنةوةى واذةكان و واتاكان 
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دةروونداية،  لة  بارةية  ئةو  دووثاتكردنةوةى  سةلماندنى  لة  سوودةكةى  دةروونداية، بَيت  لة  بارةية  ئةو  دووثاتكردنةوةى  سةلماندنى  لة  سوودةكةى  بَيت 

و  بَيت  رَيكةوتوو  واذةكان  هةرضةندة  بَيت  يةكطرتوو  واتاكان  ئةطةر  و هةروةها  بَيت  رَيكةوتوو  واذةكان  هةرضةندة  بَيت  يةكطرتوو  واتاكان  ئةطةر  هةروةها 

دوو  بؤ  بَيت  هَيمايةك  وةك  هَينانةوةيةتى  بؤ  سوودةكةى  بَيت  جياواز  دوو واتاكان  بؤ  بَيت  هَيمايةك  وةك  هَينانةوةيةتى  بؤ  سوودةكةى  بَيت  جياواز  واتاكان 

واتا جياوازةكان“واتا جياوازةكان“(٣). . 

 دووبارةكارى (التكرار) شيعرى اليةنَيكى هونةريى شَيوازى شيعريية، كةوا  دووبارةكارى (التكرار) شيعرى اليةنَيكى هونةريى شَيوازى شيعريية، كةوا 

بةهؤيةوة تَيطةيشتن لة دةقى شيعريمان بؤ فةراهم دةكات، ضونكة دووبارةكاري بةهؤيةوة تَيطةيشتن لة دةقى شيعريمان بؤ فةراهم دةكات، ضونكة دووبارةكاري 

بؤ  شيعرة  شَيوازى  طرنطى  كةرةسةيةكى  بةَلكو  نيية،  دووبارةكردن  بؤ  بؤ هةر  شيعرة  شَيوازى  طرنطى  كةرةسةيةكى  بةَلكو  نيية،  دووبارةكردن  بؤ  هةر 

خوَينةرةوة.  دةروونى  هزرو  بةسةر  دووبارةكراوةكة  كاريطةرى  خوَينةرةوة. دةرخستنى  دةروونى  هزرو  بةسةر  دووبارةكراوةكة  كاريطةرى  دةرخستنى 

ضونكة  شيعرة،  هونةريى  بونيادى  طرنطى  بنةمايةكى  دووبارةكارى  ضونكة هةروةها  شيعرة،  هونةريى  بونيادى  طرنطى  بنةمايةكى  دووبارةكارى  هةروةها 

دةبينرَيت،  مؤسيقا  لة  كةوا  جؤرةكانى  بةهةموو  ريتيمة  بناغةى  دةبينرَيت، ”دووبارةكارى  مؤسيقا  لة  كةوا  جؤرةكانى  بةهةموو  ريتيمة  بناغةى  ”دووبارةكارى 

اليةنَيكى  دووبارةكارى  اليةنَيكى .  دووبارةكارى   .(٤)” شيعردا  لة  سةروا  تيؤرى  بؤ  بناغةيةكة  ”هةروةها  شيعردا  لة  سةروا  تيؤرى  بؤ  بناغةيةكة  هةروةها 

دروستى  دووبارةكردنةوةكة  ريتيمة  ئةو  بةهؤى  شيعري  مؤسيقاى  لة  دروستى طرنطة  دووبارةكردنةوةكة  ريتيمة  ئةو  بةهؤى  شيعري  مؤسيقاى  لة  طرنطة 

دةكات، بةتايبةتى لة مؤسيقاى دةرةوةى شيعريية بة تايبةتيش لةبوارى سةرواى دةكات، بةتايبةتى لة مؤسيقاى دةرةوةى شيعريية بة تايبةتيش لةبوارى سةرواى 

شيعرى، هةروةها دووبارةكارى لةبوارى كَيشى شيعرى كالسيكى بةدى دةكرَيت شيعرى، هةروةها دووبارةكارى لةبوارى كَيشى شيعرى كالسيكى بةدى دةكرَيت 

هةنطاوى  دووبارةكردنةوةى  جار  ضوار  لة  بريتيية  رةجةز  دةرياى  نموونة  هةنطاوى بؤ  دووبارةكردنةوةى  جار  ضوار  لة  بريتيية  رةجةز  دةرياى  نموونة  بؤ 

جؤرة  دةنطَيك  ضةند  دووبارةكردنةوةى  لة  بريتيية  هةنطاوةكانى  جؤرة (مستفعلن)،  دةنطَيك  ضةند  دووبارةكردنةوةى  لة  بريتيية  هةنطاوةكانى  (مستفعلن)، 

ريتيمَيك دروست دةكةن مؤسيقاى شيعريى هؤنراوةكة دروست دةكةن. ريتيمَيك دروست دةكةن مؤسيقاى شيعريى هؤنراوةكة دروست دةكةن. 

(كرر)  وشةى  لة  كةوا  (تكرار)ة  عةرةبيدا  زمانى  لة  دووبارةكارى  (كرر) وشةى  وشةى  لة  كةوا  (تكرار)ة  عةرةبيدا  زمانى  لة  دووبارةكارى  وشةى 

وةرطيراوة، بةآلم وشةى دووبارةكارى (وةرطيراوة، بةآلم وشةى دووبارةكارى (RepetitionRepetition) وشةيةكى التينيية بةواتاى ) وشةيةكى التينيية بةواتاى 

دةطةِرَى.  بةواتاى  دةطةِرَى. )  بةواتاى   (PeterePetere) وشةى لة  وشةية  ئةم  دةدات،  هةوَل  ديكة  (جارَيكى  وشةى  لة  وشةية  ئةم  دةدات،  هةوَل  ديكة  جارَيكى 

ئةم جؤرة كارو كردةوة نةك تةنيا لةبوارى شيعر، بةَلكو لةبوارةكانى مؤسيقاو ئةم جؤرة كارو كردةوة نةك تةنيا لةبوارى شيعر، بةَلكو لةبوارةكانى مؤسيقاو 

نيطاركَيشانيشدا بةكار دةهَينرَيتنيطاركَيشانيشدا بةكار دةهَينرَيت(٥). . 

زمان لة خودى خؤيدا كةرةستةيةكى دةربِرينة بةالى ئادةميزادةوة بةهؤيةوة زمان لة خودى خؤيدا كةرةستةيةكى دةربِرينة بةالى ئادةميزادةوة بةهؤيةوة 

بيروبؤضوونى خؤى دةخاتةِروو، يان ثَيشكَيش دةكات، هؤنياريش وةك كةسَيكى بيروبؤضوونى خؤى دةخاتةِروو، يان ثَيشكَيش دةكات، هؤنياريش وةك كةسَيكى 

خاوةن هةستَيكى ناسك و خاوةن توانايةكى هؤنينةوةو داِرشتنى شيعرى جؤرة خاوةن هةستَيكى ناسك و خاوةن توانايةكى هؤنينةوةو داِرشتنى شيعرى جؤرة 

ضَيذَيكى  جؤرة  بةخشينى  بؤ  بةكاردةهَينَى  هؤنراوةكانى  لةنَيو  باآل  ضَيذَيكى زمانَيكى  جؤرة  بةخشينى  بؤ  بةكاردةهَينَى  هؤنراوةكانى  لةنَيو  باآل  زمانَيكى 

هونةرى بةخوَينةرى هؤنراوةكةى. بؤ ئةم مةبةستة هةندَى تةكنيكى زمانةوانى هونةرى بةخوَينةرى هؤنراوةكةى. بؤ ئةم مةبةستة هةندَى تةكنيكى زمانةوانى 

بةكاردةهَينَيت، تةكنيكى دووبارةكارى جؤرة طةمةيةكى شيعريى ئاِراستةكراوة بةكاردةهَينَيت، تةكنيكى دووبارةكارى جؤرة طةمةيةكى شيعريى ئاِراستةكراوة 

لةاليةن هؤنيارةوة بؤ ئةوةى زياتر سةرنجى خوَينةر بؤ الى خؤى رابكَيشَيت. لةاليةن هؤنيارةوة بؤ ئةوةى زياتر سةرنجى خوَينةر بؤ الى خؤى رابكَيشَيت. 

زؤر جار جؤرة لَيكضوونَيك لةنَيو وشة، يان فرَيز، يان رستة دووبارةكراوةكانى زؤر جار جؤرة لَيكضوونَيك لةنَيو وشة، يان فرَيز، يان رستة دووبارةكراوةكانى 

نَيو هؤنراوةكة بةرضاومان دةكةوَيت لة حاَلةتى هاوتةريبى بةكارهَينانيان ئةطةر نَيو هؤنراوةكة بةرضاومان دةكةوَيت لة حاَلةتى هاوتةريبى بةكارهَينانيان ئةطةر 
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وشةى  هؤنيار  ئةطةر  بةآلم  كرايةوة،  دووبارة  خؤى  وةكو  وشةى دووبارةكراوةكة  هؤنيار  ئةطةر  بةآلم  كرايةوة،  دووبارة  خؤى  وةكو  دووبارةكراوةكة 

نابَيت،  دروست  هاوتةريبى  حاَلةتى  ئةوسا  البرد  لَى  وشةى  يان  كرد،  زياد  نابَيت، بؤ  دروست  هاوتةريبى  حاَلةتى  ئةوسا  البرد  لَى  وشةى  يان  كرد،  زياد  بؤ 

لة  ”لَيكضوون  ضونكة  بةرضاومان،  دةكةوَيتة  ناتةواو  وةكييةكى  جؤرة  لة بةَلكو  ”لَيكضوون  ضونكة  بةرضاومان،  دةكةوَيتة  ناتةواو  وةكييةكى  جؤرة  بةَلكو 

دووبارةكارى فراوانترة لة وةكيةكى، هةرضةندة هةموو وةكيةكييةك بةلَيكضوون دووبارةكارى فراوانترة لة وةكيةكى، هةرضةندة هةموو وةكيةكييةك بةلَيكضوون 

هةموو  هةروةها  دانانرَيت.  وةكيةكى  بة  لَيكضوونَيك  هةموو  بةآلم  هةموو دادةنرَيت،  هةروةها  دانانرَيت.  وةكيةكى  بة  لَيكضوونَيك  هةموو  بةآلم  دادةنرَيت، 

لة  يةكَيكة  دووبارةكارى  بةَلكو  نيية،  شت  يةك  هاوتةريبى  و  لة دووبارةكارييةك  يةكَيكة  دووبارةكارى  بةَلكو  نيية،  شت  يةك  هاوتةريبى  و  دووبارةكارييةك 

دةركةوتنة زؤرةكانى هاوتةريبى، ضونكة لَيكضوون خاَلى هاوبةشيانة“دةركةوتنة زؤرةكانى هاوتةريبى، ضونكة لَيكضوون خاَلى هاوبةشيانة“(٦).

يان  جووينةوة،  لة  جياوازة  هؤنيارةوة  ئةم  بةالى  دووبارةكردنةوة  يان   جووينةوة،  لة  جياوازة  هؤنيارةوة  ئةم  بةالى  دووبارةكردنةوة   

و  جوانبةخشى  و  داهَينان  دووبارةكارى  بةاليةوة  ضونكة  و الساييكردنةوة،  جوانبةخشى  و  داهَينان  دووبارةكارى  بةاليةوة  ضونكة  الساييكردنةوة، 

دووبارةكردنةوةى  لة  ”ئةفراندن  دةَلَيت:  بارةيةوة  لةم  بؤية  هةية،  خؤى  دووبارةكردنةوةى بةهاى  لة  ”ئةفراندن  دةَلَيت:  بارةيةوة  لةم  بؤية  هةية،  خؤى  بةهاى 

جوانييةكاندا ثةيوةستة بة فرةيى كولتوور و ثاراوى ئةزموونى دووبارةكةرةوة. جوانييةكاندا ثةيوةستة بة فرةيى كولتوور و ثاراوى ئةزموونى دووبارةكةرةوة. 

دووبارةكردنةوة جياوازة لة جووينةوة، ضونكة جووينةوة الساييكردنةوةية و هيض دووبارةكردنةوة جياوازة لة جووينةوة، ضونكة جووينةوة الساييكردنةوةية و هيض 

داهَينانَيكى تَيدا بةرهةم نايةت، بةآلم دووبارةكردنةوة جياكارى و داهَينانى لَيوة داهَينانَيكى تَيدا بةرهةم نايةت، بةآلم دووبارةكردنةوة جياكارى و داهَينانى لَيوة 

دةدؤزرَيتةوة. دووبارةكردنةوة هةميشة جوانيى شَيوة نوآ دةِرذَيتة ناو واقيعى دةدؤزرَيتةوة. دووبارةكردنةوة هةميشة جوانيى شَيوة نوآ دةِرذَيتة ناو واقيعى 

نووسين و جوانبةخشى“نووسين و جوانبةخشى“(٧). طومان لةوةدا نيية ئةم هؤنيارة بةوشيارييةوة طةمةى . طومان لةوةدا نيية ئةم هؤنيارة بةوشيارييةوة طةمةى 

كؤشيعرى  لةثَيشةكى  ضونكة  بةكاردةهَينَى،  هؤنراوةكانى  لةنَيو  كؤشيعرى دووبارةكاري  لةثَيشةكى  ضونكة  بةكاردةهَينَى،  هؤنراوةكانى  لةنَيو  دووبارةكاري 

ئاطاداريان  شيعرةوة  ناو  بيانخةمة  ئةوةى  ”ثَيش  دةَلَيت:  يةكشةوة)  ئاطاداريان (سةدو  شيعرةوة  ناو  بيانخةمة  ئةوةى  ”ثَيش  دةَلَيت:  يةكشةوة)  (سةدو 

لةطةأل  بةطةمةكردن  ئةوجا  دةِرةخسَينم.  لَى  ئامادةبوونَيكيان  جؤرة  لةطةأل دةكةمةوةو  بةطةمةكردن  ئةوجا  دةِرةخسَينم.  لَى  ئامادةبوونَيكيان  جؤرة  دةكةمةوةو 

هةستةكانى لة ناو رستة وَينةدا مامةَلةى بوون بة شيعريان لةطةأل دةكةم، هةموو هةستةكانى لة ناو رستة وَينةدا مامةَلةى بوون بة شيعريان لةطةأل دةكةم، هةموو 

بينينةكانى رادةكَيشمة ناو بينينى خؤم و هةستى جوانبةخشيم ال بةهَيز دةكات بينينةكانى رادةكَيشمة ناو بينينى خؤم و هةستى جوانبةخشيم ال بةهَيز دةكات 

و ثاشان ثَيى دةطةيةنَيت. شيعر لة بةرزايى ئاسمانةوة دانابةزَيتة قووآليى ذيان، و ثاشان ثَيى دةطةيةنَيت. شيعر لة بةرزايى ئاسمانةوة دانابةزَيتة قووآليى ذيان، 

بةَلكو لة قووآليى مانايةكى شيعريى ثةيدا دةكات و بةرز دةبَيتةوة تا ئةو ئاستةى بةَلكو لة قووآليى مانايةكى شيعريى ثةيدا دةكات و بةرز دةبَيتةوة تا ئةو ئاستةى 

دةبَيتة ثَيويستييةك لة ثَيويستيية طيانييةكانى مرؤظايةتى و بةديهَينةرى واقيعى دةبَيتة ثَيويستييةك لة ثَيويستيية طيانييةكانى مرؤظايةتى و بةديهَينةرى واقيعى 

نووسين و جوانيبةخشى“نووسين و جوانيبةخشى“(٨). تةنانةت ئةم جؤرة طةمة شيعريية بةاليةوة زياتر بؤ . تةنانةت ئةم جؤرة طةمة شيعريية بةاليةوة زياتر بؤ 

جوانى شيعرة، بؤية دةَلَيت: ”من جوانى دةنووسم لة بارةى جوانييةوة نانووسم“جوانى شيعرة، بؤية دةَلَيت: ”من جوانى دةنووسم لة بارةى جوانييةوة نانووسم“(٩). . 

بة  كاريطةرييةك  جؤرة  بةخشينى  زياتر  دووبارةكردنةوة  لة  مةبةست  بة   كاريطةرييةك  جؤرة  بةخشينى  زياتر  دووبارةكردنةوة  لة  مةبةست   

ئةو  هةروةها  دووبارةكراوةكةية،  وشة  يان  دةستةواذة،  يان  دَيِر،  يان  ئةو بةيت،  هةروةها  دووبارةكراوةكةية،  وشة  يان  دةستةواذة،  يان  دَيِر،  يان  بةيت، 

كارة لةثَيناوى سةرنجِراكَيشانى خوَينةرى شيعرةكةية تا بةهؤيةوة بةوشيارى كارة لةثَيناوى سةرنجِراكَيشانى خوَينةرى شيعرةكةية تا بةهؤيةوة بةوشيارى 

وشة  يان  دةستةواذة،  يان  دَيِر،  يان  بةيت،  ئاطادارى  بخوَينَيتةوةو  وشة شيعرةكة  يان  دةستةواذة،  يان  دَيِر،  يان  بةيت،  ئاطادارى  بخوَينَيتةوةو  شيعرةكة 

فرَيز،  يان  وشة،  يان  دةنط،  بةشَيوةى  دووبارةكارى  بَيت.  فرَيز، دووبارةكراوةكة  يان  وشة،  يان  دةنط،  بةشَيوةى  دووبارةكارى  بَيت.  دووبارةكراوةكة 

كاريطةرترة  كارى  رستةى  دووبارةكردنةوةى  هةرضةندة  دةبَيت،  رستة  كاريطةرترة يان  كارى  رستةى  دووبارةكردنةوةى  هةرضةندة  دةبَيت،  رستة  يان 
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دةروونيى  كاريطةريى  خستنةِرووى  بؤ  ناوى  رستةى  دووبارةكردنةوةى  دةروونيى لة  كاريطةريى  خستنةِرووى  بؤ  ناوى  رستةى  دووبارةكردنةوةى  لة 

كارى  رستةى  دووبارةكاريى  رووةوة  لةم  كارى ،  رستةى  دووبارةكاريى  رووةوة  لةم  هؤنراوةكة(١٠١٠)،  بابةتى  نَيو  هؤنراوةكةرووداوى  بابةتى  نَيو  رووداوى 

زياتر لةنَيو هؤنراوةكانى ئةم هؤنيارة بةرضاو دةكةوَيت، ضونكة هةموو طةمةيةكى زياتر لةنَيو هؤنراوةكانى ئةم هؤنيارة بةرضاو دةكةوَيت، ضونكة هةموو طةمةيةكى 

نَيو زمانى شيعريى هؤنراوةكانى بؤ بةرجةستةكردنى سروشتى رووداوى نَيو نَيو زمانى شيعريى هؤنراوةكانى بؤ بةرجةستةكردنى سروشتى رووداوى نَيو 

دووبارةكراوةكة  جارى  ذمارةى  ئةطةر  هةروةها  بةكاردةهَينَيت.  دووبارةكراوةكة هؤنراوةكةى  جارى  ذمارةى  ئةطةر  هةروةها  بةكاردةهَينَيت.  هؤنراوةكةى 

كةم بوو ئةوا ثَيى دةوترَيت نا درَيذ، بةآلم ئةطةر ذمارةى جارى دووبارةكراوةكة كةم بوو ئةوا ثَيى دةوترَيت نا درَيذ، بةآلم ئةطةر ذمارةى جارى دووبارةكراوةكة 

رووةوة  لةم  هةرضةندة  رووةوة ،  لةم  هةرضةندة  درَيذ(١١١١)،  دووبارةكراوى  دةوترَيت  ثَيى  ئةوا  بوو  درَيذزؤر  دووبارةكراوى  دةوترَيت  ثَيى  ئةوا  بوو  زؤر 

دووبارةكاريى نادرَيذ زياتر لةنَيو هؤنراوةكانى ئةم هؤنيارة بةرضاو دةكةوَيت. دووبارةكاريى نادرَيذ زياتر لةنَيو هؤنراوةكانى ئةم هؤنيارة بةرضاو دةكةوَيت. 

فراوانترة  نادرَيذ  دووبارةكاريى  نَيوان  جووآلنةوةى  بازنةى  بوارى  لَيرةدا  فراوانترة .  نادرَيذ  دووبارةكاريى  نَيوان  جووآلنةوةى  بازنةى  بوارى  لَيرةدا   .

شَيوازى  ثتةوتركردنى  دةبَيتة  زياتر  كةوا  درَيذ،  دووبارةكاريى  نَيو  شَيوازى لةوةى  ثتةوتركردنى  دةبَيتة  زياتر  كةوا  درَيذ،  دووبارةكاريى  نَيو  لةوةى 

دووبارةكاريى  لة  ثَيشةوة  بؤ  تةكاندان  هَيزى  هةرضةندة  هؤنراوةكة،  دووبارةكاريى داِرشتنى  لة  ثَيشةوة  بؤ  تةكاندان  هَيزى  هةرضةندة  هؤنراوةكة،  داِرشتنى 

نادرَيذ كاريطةرترة بةحوكمى ئةوةى شوَينةكانى دووبارةكاريى نادرَيذ زؤرترة. نادرَيذ كاريطةرترة بةحوكمى ئةوةى شوَينةكانى دووبارةكاريى نادرَيذ زؤرترة. 

ذمارةى  زؤرى  لَيرةدا  هؤنراوةكة،  نَيو  مةَلبةندةيى  ضةقى  دةبَيتة  ذمارةى دووبارةكراو  زؤرى  لَيرةدا  هؤنراوةكة،  نَيو  مةَلبةندةيى  ضةقى  دةبَيتة  دووبارةكراو 

ضةقة  بة  كاريطةر  هَيزَيكى  جؤرة  بةخشينى  مايةى  دةبَيتة  دووبارةكراو  ضةقة جارى  بة  كاريطةر  هَيزَيكى  جؤرة  بةخشينى  مايةى  دةبَيتة  دووبارةكراو  جارى 

مةَلبةندييةكة. مةَلبةندييةكة. 

فةرهةنطييةوة  لةِرووى  فةرهةنطييةوة )  لةِرووى   (REPETITIONREPETITION (التكرار-  دووبارةكارى  زاراوةى  (التكرار-   دووبارةكارى  زاراوةى   

دَيت،  تايبةت  مةبةستَيكى  بؤ  بةكارهَينان  زياتر  يان  جار،  دوو  بؤ  واتاى  دَيت، بة  تايبةت  مةبةستَيكى  بؤ  بةكارهَينان  زياتر  يان  جار،  دوو  بؤ  واتاى  بة 

لةمةِر  ورياكردنةوةيةكة  وةك  ــارى  ــارةك دووب ئةركةوة  ــةِرووى  ل لةمةِر بــةآلم  ورياكردنةوةيةكة  وةك  ــارى  ــارةك دووب ئةركةوة  ــةِرووى  ل بــةآلم 

دووبارةكردنةوة  بةشَيوةى  لَيكؤَلةر  هةندَى  زاراوةية  ئةم  دووبارةكردنةوة دووبارةكراوةكةوة.  بةشَيوةى  لَيكؤَلةر  هةندَى  زاراوةية  ئةم  دووبارةكراوةكةوة. 

بةكارى دةهَينَى، هةندَيكى ديكة بةشَيوةى (طةِرانةوة) بةكارى دةهَينَى. بةالمانةوة بةكارى دةهَينَى، هةندَيكى ديكة بةشَيوةى (طةِرانةوة) بةكارى دةهَينَى. بةالمانةوة 

زاراوةى دووبارةكردنةوة دروستة ئةطةر وشةكة بؤ دوو جار بةكار هات ئةطينا زاراوةى دووبارةكردنةوة دروستة ئةطةر وشةكة بؤ دوو جار بةكار هات ئةطينا 

بةثَيى ذمارةى بةكارهَينانةكة دةبَى زاراوةكة دابِرَيذرَيت وةكو (سَيبارة، دةبارة..بةثَيى ذمارةى بةكارهَينانةكة دةبَى زاراوةكة دابِرَيذرَيت وةكو (سَيبارة، دةبارة..

تاد)، هةروةها طةِرانةوة زياتر لة دةرةوةى رةخنةى شيعرى بؤ ضةند مةبةستَيكى تاد)، هةروةها طةِرانةوة زياتر لة دةرةوةى رةخنةى شيعرى بؤ ضةند مةبةستَيكى 

بؤ  ناطةِرَيتةوة  هؤنراوةكةيدا  لةنَيو  هؤنيار  ضونكة  بةكاردةهَينرَيت،  بؤ جياواز  ناطةِرَيتةوة  هؤنراوةكةيدا  لةنَيو  هؤنيار  ضونكة  بةكاردةهَينرَيت،  جياواز 

يان  دووبــارةكــارى،  دةكاتةوة.  ــارةى  دووب مةبةستَيك  بؤ  بةَلكو  يان وشةيةك،  دووبــارةكــارى،  دةكاتةوة.  ــارةى  دووب مةبةستَيك  بؤ  بةَلكو  وشةيةك، 

دياردةكانى  لة  ”دياردةيةكة  دياردةكانى ةوة  لة  ”دياردةيةكة  مةحموود(١٢١٢)ةوة  ئةحمةد  د.ئازاد  بةالى  مةحموودطةِرانةوة  ئةحمةد  د.ئازاد  بةالى  طةِرانةوة 

شَيوازطةري، رةوانبَيذان و زمانناسان و رةخنةطران بةطشتى باسيان كردووة. شَيوازطةري، رةوانبَيذان و زمانناسان و رةخنةطران بةطشتى باسيان كردووة. 

شوَينَيكى ديكةى جيا لةو جَيطايةى كة لة بةراييةوة وتراون، يان تؤماركراون“شوَينَيكى ديكةى جيا لةو جَيطايةى كة لة بةراييةوة وتراون، يان تؤماركراون“(١٣١٣). . 

هةروةها بةالى ئةم لَيكؤَلةرةوة ”لة شارستانييةت و ئةدةبى رؤذئاوادا، طةِرانةوة هةروةها بةالى ئةم لَيكؤَلةرةوة ”لة شارستانييةت و ئةدةبى رؤذئاوادا، طةِرانةوة 

خؤى  مَيذووى  هونةرى،  دياردةيَيكى  وةك  دةكةوَيت،  بةرضاو  زؤريى  زةقي  خؤى بة  مَيذووى  هونةرى،  دياردةيَيكى  وةك  دةكةوَيت،  بةرضاو  زؤريى  زةقي  بة 

هةية. ئينسايكلؤثيدياى (برنستون - هةية. ئينسايكلؤثيدياى (برنستون - pricetonpriceton) ئاماذة بةوة دةكات، كة دياردةى ) ئاماذة بةوة دةكات، كة دياردةى 
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طةِرانةوة، طةِرانةوة بة طرنطترين خاسيةتى شيعر بووة، شاعيرانى ئينطليز هةر لة طةِرانةوة، طةِرانةوة بة طرنطترين خاسيةتى شيعر بووة، شاعيرانى ئينطليز هةر لة 

شكسثيرةوة تا دةطاتة (ت.س.ئيليةت) ئاوِريان لَيداوةتةوة. جطة لةمانة، لة ئةدةبى شكسثيرةوة تا دةطاتة (ت.س.ئيليةت) ئاوِريان لَيداوةتةوة. جطة لةمانة، لة ئةدةبى 

ئينطليزيدا، ناوةندَيكةو طؤشةى تايبةتى خؤى هةية، لَيى كؤَلراوةتةوة“ئينطليزيدا، ناوةندَيكةو طؤشةى تايبةتى خؤى هةية، لَيى كؤَلراوةتةوة“(١٤١٤).

بَيت.  رةطةزدؤزى  مةبةستى  بؤ  لةوانةية  كؤندا  شيعرى  لة  دووبارةكارى  بَيت.   رةطةزدؤزى  مةبةستى  بؤ  لةوانةية  كؤندا  شيعرى  لة  دووبارةكارى   

بؤ  كردووةتةوة  دووبارة  (ضين)ى  وشةى  هؤنراوةيةكدا  لة  (نالى)  نموونة  بؤ بؤ  كردووةتةوة  دووبارة  (ضين)ى  وشةى  هؤنراوةيةكدا  لة  (نالى)  نموونة  بؤ 

مةبةستى رةطةزدؤزى بةكارهَيناوة:مةبةستى رةطةزدؤزى بةكارهَيناوة:

برؤت هةر ضين و ثةرضةم ضين لةسةر ضينبرؤت هةر ضين و ثةرضةم ضين لةسةر ضين
ئةمةندة ضينة، قوربان، ثَيم بَلَي ضينئةمةندة ضينة، قوربان، ثَيم بَلَي ضين(١٥١٥)

 ئةم جؤرة دياردةى بةكارهَينانى دووبارةكارى لة هؤنراوةى نوَيدا بؤ مةبةستى  ئةم جؤرة دياردةى بةكارهَينانى دووبارةكارى لة هؤنراوةى نوَيدا بؤ مةبةستى 

نَيو  دووبارةكارى  نموونة  بؤ  دةكةوَيت،  بةرضاو  دةطمةن  بة  زؤر  نَيو رةطةزدؤزى  دووبارةكارى  نموونة  بؤ  دةكةوَيت،  بةرضاو  دةطمةن  بة  زؤر  رةطةزدؤزى 

هؤنراوةكانى ئةم شاعيرة زياتر بؤ مةبةستَيكى رةطةزدؤزى نيية، بةَلكو زياتر بؤ هؤنراوةكانى ئةم شاعيرة زياتر بؤ مةبةستَيكى رةطةزدؤزى نيية، بةَلكو زياتر بؤ 

هةندَى مةبةستى ديكةى دةروونى و جوانكاريى داِرشتنى شيعريية.هةندَى مةبةستى ديكةى دةروونى و جوانكاريى داِرشتنى شيعريية.

 دووبارةكارى شيعرى بريتيية لة دووبارةكردنةوةى دةنطَيك، يان وشةيةك،  دووبارةكارى شيعرى بريتيية لة دووبارةكردنةوةى دةنطَيك، يان وشةيةك، 

هةروةها  هؤنراوةكة،  دَيِرةكانى  لةنَيو  رستةيةك  يان  دةستةواذةيةك،  هةروةها يان  هؤنراوةكة،  دَيِرةكانى  لةنَيو  رستةيةك  يان  دةستةواذةيةك،  يان 

داِرشتنى  هونةرى  لة  جؤرَيكة  شَيوازطةرييةو  بة  سةر  دووبارةكارى  داِرشتنى هونةرى  هونةرى  لة  جؤرَيكة  شَيوازطةرييةو  بة  سةر  دووبارةكارى  هونةرى 

بة  هؤنيار  زياتر  دةكةوَيت،  بةرضاو  نوَى  و  كؤن  هؤنيارى  هةندَى  الى  بة شيعرى  هؤنيار  زياتر  دةكةوَيت،  بةرضاو  نوَى  و  كؤن  هؤنيارى  هةندَى  الى  شيعرى 

مةبةستى سةرنجِراكَيشانى خوَينةرى هؤنراوةكةى بؤ دووبارةكراوةكة ثةناى بؤ مةبةستى سةرنجِراكَيشانى خوَينةرى هؤنراوةكةى بؤ دووبارةكراوةكة ثةناى بؤ 

دةبات. دووبارةكردنةوةى وشة هةندَى جياوازى هةية لةطةَل دووبارةكردنةوةى دةبات. دووبارةكردنةوةى وشة هةندَى جياوازى هةية لةطةَل دووبارةكردنةوةى 

و  واتاسازى  اليةنى  وشة  دووبارةكردنةوةى  لة  ضونكة  رستة،  و دةستةواذةو  واتاسازى  اليةنى  وشة  دووبارةكردنةوةى  لة  ضونكة  رستة،  دةستةواذةو 

فةرهةنطى زياتر بة جوانى رؤَلى كاريطةرى خؤى دةنوَينَى. بؤ نموونة لةِرووى فةرهةنطى زياتر بة جوانى رؤَلى كاريطةرى خؤى دةنوَينَى. بؤ نموونة لةِرووى 

واتة فةرهةنطييةوة وشةكانى (بةفر، بةرف، سةهؤَل، بووز) هةمان واتاى هةية واتة  هةية  هةمان واتاى  بووز)  سةهؤَل،  بةرف،  فةرهةنطييةوة وشةكانى (بةفر، 

بة  (بةردان)  وشةى  واتاسازييةوة  لةِرووى  هةروةها  بةفرن،  وشةى  بة هاوواتاى  (بةردان)  وشةى  واتاسازييةوة  لةِرووى  هةروةها  بةفرن،  وشةى  هاوواتاى 

وشةيةكى فرةواتا دادةنرَيت، ضونكة ضةند واتايةكى هةية وةك ئاو بةردانةوةو وشةيةكى فرةواتا دادةنرَيت، ضونكة ضةند واتايةكى هةية وةك ئاو بةردانةوةو 

بةردانةوةى شتَيك لةسةرةوةو بةردانى بةندكراو.بةردانةوةى شتَيك لةسةرةوةو بةردانى بةندكراو.

 بةالى نازك المالئكةوة بةالى نازك المالئكةوة(١٦١٦) سَي جؤر دووبارةكردنةوة لة شيعرى نوَيدا هةية،  سَي جؤر دووبارةكردنةوة لة شيعرى نوَيدا هةية، 

ئةمانةن:ئةمانةن:

فرَيز،  يان  وشة،  لةوةى  بريتيية  البياني):  (التكرار  بةيانى  دووبارةكارى  فرَيز، -  يان  وشة،  لةوةى  بريتيية  البياني):  (التكرار  بةيانى  دووبارةكارى   -١

بكرَيتةوة،  دووبارة  هؤنراوةكة  نَيو  شوَينَيكى  ضةند  لة  شيعرييةكة  رستة  بكرَيتةوة، يان  دووبارة  هؤنراوةكة  نَيو  شوَينَيكى  ضةند  لة  شيعرييةكة  رستة  يان 

ئةم جؤرة دووبارةكاريية لةنَيو شيعرى سةباح رةنجدةردا زؤرة. بؤ نموونة لة ئةم جؤرة دووبارةكاريية لةنَيو شيعرى سةباح رةنجدةردا زؤرة. بؤ نموونة لة 

لة  دةستكاريكراو  بةشَيوةى  (ذماردن)  وشةى  جار  سَي  (سوَيسكة)  لة هؤنراوةى  دةستكاريكراو  بةشَيوةى  (ذماردن)  وشةى  جار  سَي  (سوَيسكة)  هؤنراوةى 

شوَينى جياواز بةكارهَيناوة:شوَينى جياواز بةكارهَيناوة:



٢٨

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

سوَيسكة هيَلكةكانى دادةنَىسوَيسكة هيَلكةكانى دادةنَى

دةيانذمَيرَى و بَى دوودلَى لةسةريان دةكةوَىدةيانذمَيرَى و بَى دوودلَى لةسةريان دةكةوَى

بؤ ماوةيةك لةبيرى هيضدا نابَىبؤ ماوةيةك لةبيرى هيضدا نابَى

تا جووجكةكانى سينطى دةخوريَننتا جووجكةكانى سينطى دةخوريَنن

دووبارة دةيانذمَيريَتةوةدووبارة دةيانذمَيريَتةوة

لةنيَوان هيَلكةو جووجكةدالةنيَوان هيَلكةو جووجكةدا

شتَيك هةية وا لة ناخى دةكاتشتَيك هةية وا لة ناخى دةكات

ذماردن دووبارة بكاتةوةذماردن دووبارة بكاتةوة (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل١٣١٣)

يان  وشة،  لةوةى  بريتيية  التقسيم):  (تكرار  دابةشكارى  دووبارةكارى  يان -  وشة،  لةوةى  بريتيية  التقسيم):  (تكرار  دابةشكارى  دووبارةكارى   -٢

فرَيز، يان رستة شيعرييةكة لةكؤتايى ثةرةطرافة شيعرييةكة دةبَيت. ئةم جؤرة فرَيز، يان رستة شيعرييةكة لةكؤتايى ثةرةطرافة شيعرييةكة دةبَيت. ئةم جؤرة 

دووبارةكاريية لةنَيو هؤنراوةى ئةم هؤنيارةدا بةرضاو ناكةوَيت. دووبارةكاريية لةنَيو هؤنراوةى ئةم هؤنيارةدا بةرضاو ناكةوَيت. 

يان  وشة،  لةوةى  بريتيية  الالشعوري):  (التكرار  نةستى  دووبارةكارى  يان -  وشة،  لةوةى  بريتيية  الالشعوري):  (التكرار  نةستى  دووبارةكارى   -٣

فرَيز، يان رستة شيعرييةكة زؤر دووبارة بكرَيتةوة، وةك نازك المالئكة دةَلَيت: فرَيز، يان رستة شيعرييةكة زؤر دووبارة بكرَيتةوة، وةك نازك المالئكة دةَلَيت: 

و  بيستوويةتى  هؤنيار  وةرطيرابَيت  قسةيةك  لة  دووبارةكراو  فرَيزى  و ”دةبَى  بيستوويةتى  هؤنيار  وةرطيرابَيت  قسةيةك  لة  دووبارةكراو  فرَيزى  ”دةبَى 

ئازارى  دؤزييةوة  خؤى  هةنووكةيى  حاَلةتَيكى  بةسةر  تةعليقَيك  جؤرة  ئازارى تَييدا  دؤزييةوة  خؤى  هةنووكةيى  حاَلةتَيكى  بةسةر  تةعليقَيك  جؤرة  تَييدا 

دةدات، يان ئاماذةيةكى تَيداية بؤ رووداوَيكى سةرنجِراكَيش غةمَيكى كؤن، يان دةدات، يان ئاماذةيةكى تَيداية بؤ رووداوَيكى سةرنجِراكَيش غةمَيكى كؤن، يان 

دةهَينَيتةوة“(١٧١٧)  وةخةوةر  دَلتةزَين  طاَلتةجاِرييةكى  يان  نوستوو،  دةهَينَيتةوة“ثةشيمانييةكى  وةخةوةر  دَلتةزَين  طاَلتةجاِرييةكى  يان  نوستوو،  ثةشيمانييةكى 

بؤية ئةم جؤرة دووبارةكاريية لة ئةنجامى جؤرة كارتَيكردنَيكى دةروونى رةنط بؤية ئةم جؤرة دووبارةكاريية لة ئةنجامى جؤرة كارتَيكردنَيكى دةروونى رةنط 

بطاتة  تا  شيعرةكةية  خوَينةرى  هةستى  بةرزكردنةوةى  بؤ  زياتر  بطاتة دةداتــةوة،  تا  شيعرةكةية  خوَينةرى  هةستى  بةرزكردنةوةى  بؤ  زياتر  دةداتــةوة، 

بةرضاوى  هةبوونى  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم  هؤنيارةكة،  هاوتةريبى  بةرضاوى ثلةيةكى  هةبوونى  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم  هؤنيارةكة،  هاوتةريبى  ثلةيةكى 

خؤى  كاريطةرى  بَلَيين  دةكرَى  بةشَيوةيةك  هؤنيارةدا  ئةم  شيعرى  لةنَيو  خؤى هةية  كاريطةرى  بَلَيين  دةكرَى  بةشَيوةيةك  هؤنيارةدا  ئةم  شيعرى  لةنَيو  هةية 

هةية لة نةستةكةيداو دةيةوَيت لةِرَيى دةقى شيعرةكةيةوة بيطوازَيتةوة بؤ نةستى هةية لة نةستةكةيداو دةيةوَيت لةِرَيى دةقى شيعرةكةيةوة بيطوازَيتةوة بؤ نةستى 

(بؤنة) هؤنراوةى  لة  هؤنيارة  ئةم  نموونة  بؤ  وةرطرةكةى.  ثةيام  يان  (بؤنة)خوَينةر،  هؤنراوةى  لة  هؤنيارة  ئةم  نموونة  بؤ  وةرطرةكةى.  ثةيام  يان  خوَينةر، 

يةكتردا  بةدوا  شيعرى  دَيِرى  شةش  لةسةرةتايى  طوَلةى)  دةستةواذةى (ئةو  يةكتردا دا  بةدوا  شيعرى  دَيِرى  شةش  لةسةرةتايى  طوَلةى)  دةستةواذةى (ئةو  دا 

هاتووة بةشَيوةى (دووبارةكردنةوةى خاو – التكرار المائع) دووبارة دةكاتةوة، هاتووة بةشَيوةى (دووبارةكردنةوةى خاو – التكرار المائع) دووبارة دةكاتةوة، 

واتة دَيِرةكة بةسووكة دةستكارييةك هةر جارَيك بؤ بؤنةيةكى تايبةت لة ذيانى واتة دَيِرةكة بةسووكة دةستكارييةك هةر جارَيك بؤ بؤنةيةكى تايبةت لة ذيانى 

خؤيدا تةرخان كراوة، بةم شَيوةية دووبارةكردنةوةكة دةبَيتة مايةى نيشاندانى خؤيدا تةرخان كراوة، بةم شَيوةية دووبارةكردنةوةكة دةبَيتة مايةى نيشاندانى 

كاريطةرى ثَيشكَيشكردنى طوَل لة نةستى خؤيدا، كةوا لة ضةند بؤنةيةكدا طوَل لة كاريطةرى ثَيشكَيشكردنى طوَل لة نةستى خؤيدا، كةوا لة ضةند بؤنةيةكدا طوَل لة 

ذيانى مرؤظدا ثَيشكَيش دةكرَيت:ذيانى مرؤظدا ثَيشكَيش دةكرَيت:
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سوثاس بؤ طولَى بؤنةكانسوثاس بؤ طولَى بؤنةكان 

ئةو طولَةى لةيةكةم رؤذى لةدايكبوونم ثَيشكَيشم كرائةو طولَةى لةيةكةم رؤذى لةدايكبوونم ثَيشكَيشم كرا

ئةو طولَةى لة يةكةم رؤذى ضوونة قوتابخانةمئةو طولَةى لة يةكةم رؤذى ضوونة قوتابخانةم

ئةو طولَةى لة يةكةم ذووانى دلَداريمدائةو طولَةى لة يةكةم ذووانى دلَداريمدا

ئةو طولَةى لة بآلوكردنةوةى يةكةم شيعرمدائةو طولَةى لة بآلوكردنةوةى يةكةم شيعرمدا

ئةو طولَةى لة ضاثكردنى يةكةم كتيَبمدائةو طولَةى لة ضاثكردنى يةكةم كتيَبمدا

ئةو طولَةى لة رؤذى زاوايةتيمئةو طولَةى لة رؤذى زاوايةتيم
من لة ذيان بةردةوامممن لة ذيان بةردةوامم(١٨١٨)

 دووبارةكارى بةالى شاعيرةوة دةاللةتى باش بيركردنةوةى مرؤظى كاراو  دووبارةكارى بةالى شاعيرةوة دةاللةتى باش بيركردنةوةى مرؤظى كاراو 

ضاالكة، ضونكة ”دووبارة بةرهةمهَينانةوةى جوانيية لة بن نةهاتووةكان نيشانةى ضاالكة، ضونكة ”دووبارة بةرهةمهَينانةوةى جوانيية لة بن نةهاتووةكان نيشانةى 

هةروةها  هةروةها   كؤمةَلطادا“(١٩١٩)  ناو  لة  ضاالكى  تاكى  بيركردنةوةى  باش  و  كؤمةَلطادا“ذيانخؤشي  ناو  لة  ضاالكى  تاكى  بيركردنةوةى  باش  و  ذيانخؤشي 

لة  جؤرَيك  بة  دةبةخشَيت،  ديكة  هَيزَيكى  وشةش  ”دووبارةكردنةوةى  لة بةاليةوة  جؤرَيك  بة  دةبةخشَيت،  ديكة  هَيزَيكى  وشةش  ”دووبارةكردنةوةى  بةاليةوة 

ناخِرا ثآ دةطاتةوةو دةيهَينَيتة بوون و ثانتايى كارتَيكردن ”ناخِرا ثآ دةطاتةوةو دةيهَينَيتة بوون و ثانتايى كارتَيكردن ”(٢٠٢٠). هةروةها بةاليةوة . هةروةها بةاليةوة 

كولتوورو  فرةيى  بة  ثةيوةستة  جوانييةكاندا  دووبارةكردنةوةى  لة  كولتوورو ”ئةفراندن  فرةيى  بة  ثةيوةستة  جوانييةكاندا  دووبارةكردنةوةى  لة  ”ئةفراندن 

جووينةوة،  لة  جياوازة  دووبارةكردنةوة  دووبارةكةرةوة.  ئةزموونى  جووينةوة، ثاراوى  لة  جياوازة  دووبارةكردنةوة  دووبارةكةرةوة.  ئةزموونى  ثاراوى 

ضونكة جووينةوة الساييكردنةوةية و هيض داهَينانَيكى تَيدا بةرهةم نايةت، بةآلم ضونكة جووينةوة الساييكردنةوةية و هيض داهَينانَيكى تَيدا بةرهةم نايةت، بةآلم 

دووبارةكردنةوة  دةدؤزرَيتةوة.  لَيوة  داهَينانى  و  جياكارى  دووبارةكردنةوة دووبارةكردنةوة  دةدؤزرَيتةوة.  لَيوة  داهَينانى  و  جياكارى  دووبارةكردنةوة 

هةميشة جوانيى شَيوة نوآ دةِرذَيتة ناو واقيعى نووسين و جوانبةخشى ”هةميشة جوانيى شَيوة نوآ دةِرذَيتة ناو واقيعى نووسين و جوانبةخشى ”(٢١٢١). . 

 شيعر كؤنترين رةطةزةكانى ئةدةبة لةِرووى سةرهةَلدانةوة توانيويةتى لةدَيِر  شيعر كؤنترين رةطةزةكانى ئةدةبة لةِرووى سةرهةَلدانةوة توانيويةتى لةدَيِر 

ناسكى  هةستى  دةربِرينى  لة  هؤنيار  زمانحاَلى  ببَيتة  رؤذطارة  ئةم  تا  ناسكى زةمانةوة  هةستى  دةربِرينى  لة  هؤنيار  زمانحاَلى  ببَيتة  رؤذطارة  ئةم  تا  زةمانةوة 

تةنانةت  دَلتةنطى،  و  غةمبارى  يان  شادى،  و  خؤشى  حاَلةتةكانى  لة  تةنانةت ناخةوةى  دَلتةنطى،  و  غةمبارى  يان  شادى،  و  خؤشى  حاَلةتةكانى  لة  ناخةوةى 

خؤى  ثيرؤزى  كؤندا  يؤنانى  لةسةردةمى  مةرطةسات  شيعرى  بةتايبةتى  خؤى شيعر  ثيرؤزى  كؤندا  يؤنانى  لةسةردةمى  مةرطةسات  شيعرى  بةتايبةتى  شيعر 

لة  دةتوانَى  ئةدةبيية،  بةرهةمى  جوانترين  شيعر  بَلَيين  دةكرَى  بؤية  لة هةبووة،  دةتوانَى  ئةدةبيية،  بةرهةمى  جوانترين  شيعر  بَلَيين  دةكرَى  بؤية  هةبووة، 

هةموو سةردةمَيكدا كاريطةرى خؤى بنوَينَى.هةموو سةردةمَيكدا كاريطةرى خؤى بنوَينَى.

داطير  خؤى  بؤ  بةرفراوانى  ثانتايي  طةالندا  ئةدةبى  لة  شيعر  راستة  داطير   خؤى  بؤ  بةرفراوانى  ثانتايي  طةالندا  ئةدةبى  لة  شيعر  راستة   

كردووة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا كاريطةرى شيعر بةسةر خوَينةرو طوَيطرةكةيدا كردووة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا كاريطةرى شيعر بةسةر خوَينةرو طوَيطرةكةيدا 

دةربِرينَيكى  زياتر  شيعر  بكات.  دابين  بؤخؤى  كاريطةر  مانةوةيةكى  دةربِرينَيكى توانيويةتى  زياتر  شيعر  بكات.  دابين  بؤخؤى  كاريطةر  مانةوةيةكى  توانيويةتى 

هونةرى  بةشَيوةى  ئادةميزاددا  دةروونى  لة  هةية  خؤى  كاريطةرى  هونةرى ويذدانيية  بةشَيوةى  ئادةميزاددا  دةروونى  لة  هةية  خؤى  كاريطةرى  ويذدانيية 

ثةيام  دةروونى  و  هزر  لة  هةبَي  خؤى  كاريطةرى  ئةوةى  بؤ  دايدةِرَيذَيت  ثةيام جوان  دةروونى  و  هزر  لة  هةبَي  خؤى  كاريطةرى  ئةوةى  بؤ  دايدةِرَيذَيت  جوان 

لووتكةى  لة  هةر  زمانة،  فَيَلةكانى  هةموو  شارةزايى   ” هؤنياريش  لووتكةى وةرطرةكةى،  لة  هةر  زمانة،  فَيَلةكانى  هةموو  شارةزايى   ” هؤنياريش  وةرطرةكةى، 

جؤرة  شيعر  زمانى  جؤرة .  شيعر  زمانى   .(٢٢٢٢)” سةخت  رةوانبَيذى  دةطاتة  تا  ساكارييةكةيةوة  ”سادةو  سةخت  رةوانبَيذى  دةطاتة  تا  ساكارييةكةيةوة  سادةو 
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زمانَيكى تايبةتة هةندَيك جياوازى خؤى هةية لةطةَل زمانى ئاخاوتنى رؤذانةى زمانَيكى تايبةتة هةندَيك جياوازى خؤى هةية لةطةَل زمانى ئاخاوتنى رؤذانةى 

بةكةرةستةى  ثَيويستى  خؤيةتى  ثةيامى  خاوةن  شيعر  زمانى  ضونكة  بةكةرةستةى خةَلكيدا،  ثَيويستى  خؤيةتى  ثةيامى  خاوةن  شيعر  زمانى  ضونكة  خةَلكيدا، 

بةهادارةكانى  كةرةستة  لة  يةكَيكة  دووبارةكاريش  خؤيةتى،  تايبةت  بةهادارةكانى زمانةوانى  كةرةستة  لة  يةكَيكة  دووبارةكاريش  خؤيةتى،  تايبةت  زمانةوانى 

زمانى شيعر لة داِرشتنى شيعريدا. هؤنيار لة بوارى داِرشتنى دةقة شيعرييةكةيدا زمانى شيعر لة داِرشتنى شيعريدا. هؤنيار لة بوارى داِرشتنى دةقة شيعرييةكةيدا 

بؤى هةية هةندَى دةستكارى اليةنى رستةسازى زمانةكة بكات بةثَيى رَيكخستنى بؤى هةية هةندَى دةستكارى اليةنى رستةسازى زمانةكة بكات بةثَيى رَيكخستنى 

بكةرو  هةبوونى  خستنى  ثاش  و  ثَيش  لةِرووى  ض  شيعرةكة،  سةرواى  و  بكةرو كَيش  هةبوونى  خستنى  ثاش  و  ثَيش  لةِرووى  ض  شيعرةكة،  سةرواى  و  كَيش 

كردارو بةركار، يان لة رووى هةندَى اليةنى زمانةوانى ديكةى داِرشتنى شيعرةكة.كردارو بةركار، يان لة رووى هةندَى اليةنى زمانةوانى ديكةى داِرشتنى شيعرةكة.

 دةكرَى بَلَيين شاعيري ئةم لَيكؤَلينةوةمان لةبوارى زمانى شيعريدا خاوةن  دةكرَى بَلَيين شاعيري ئةم لَيكؤَلينةوةمان لةبوارى زمانى شيعريدا خاوةن 

جؤرة شةقَلَيكى تايبةتة هةموو خوَينةرَيكى شيعر بة ئاسانى لةطةَل جيهانى نَيو جؤرة شةقَلَيكى تايبةتة هةموو خوَينةرَيكى شيعر بة ئاسانى لةطةَل جيهانى نَيو 

دةقة شيعرييةكةى و زمانة شيعرييةكةى ئاوَيتة نابَى، ضونكة جؤرة داِرشتنَيكى دةقة شيعرييةكةى و زمانة شيعرييةكةى ئاوَيتة نابَى، ضونكة جؤرة داِرشتنَيكى 

زمانةوانى بةكاردَينَى، يان جؤرة زمانَيكى شيعرى بةكاردَينَى، بةئاسانى زؤرينةى زمانةوانى بةكاردَينَى، يان جؤرة زمانَيكى شيعرى بةكاردَينَى، بةئاسانى زؤرينةى 

خوَينةران لَيى تَيناطةن، ضونكة ئةم هؤنيارة اليةنى كةلةثوورى تَيكةَل بة اليةنى خوَينةران لَيى تَيناطةن، ضونكة ئةم هؤنيارة اليةنى كةلةثوورى تَيكةَل بة اليةنى 

ئةفسانةيى دةكات، جؤرة زمانَيك بةكاردَينَى بؤنَيكى شَيوازى هةولَيرييانةى ثَيوة ئةفسانةيى دةكات، جؤرة زمانَيك بةكاردَينَى بؤنَيكى شَيوازى هةولَيرييانةى ثَيوة 

يان  بطات،  تَى  لَيى  بةئاسانى  ناكرَى  ثَيى  خوَينةر  شوَيندا  لةهةندَى  بؤية  يان ديارة،  بطات،  تَى  لَيى  بةئاسانى  ناكرَى  ثَيى  خوَينةر  شوَيندا  لةهةندَى  بؤية  ديارة، 

لة ديوة شاراوةكانى ثشت ثةردةى فرَيزو رستةى دَيِرة شيعرةكانى شارةزايى لة ديوة شاراوةكانى ثشت ثةردةى فرَيزو رستةى دَيِرة شيعرةكانى شارةزايى 

ثةيدا بكات. بؤ نموونة لة هؤنراوةى سروشت دةَلَى: ثةيدا بكات. بؤ نموونة لة هؤنراوةى سروشت دةَلَى: 

باران سةرى رؤشنى بة دؤستى هةرة نزيكىباران سةرى رؤشنى بة دؤستى هةرة نزيكى

 زةوى هةميشة بِروا ثَي كراو كرد زةوى هةميشة بِروا ثَي كراو كرد

ئةمةش بة رؤشنايى نؤتة دةست نووسةكانى ئةمةش بة رؤشنايى نؤتة دةست نووسةكانى 

فةرمانِرةواى دارستان هةِرةشة لة بازى ثير دةكاتفةرمانِرةواى دارستان هةِرةشة لة بازى ثير دةكات

بازى ثيريش ترس و بيرى هيَلكة نةترووكاندن ئةستَيرةدا ناكشيَنىبازى ثيريش ترس و بيرى هيَلكة نةترووكاندن ئةستَيرةدا ناكشيَنى

 مؤزةخانةيةكى لة هةفتةى ئاسوودةى مةستتر رابردوو مؤزةخانةيةكى لة هةفتةى ئاسوودةى مةستتر رابردوو

ثياويَكى لة هةفتةى ئاسوودةى ضاو روونتر لة ئاطرثياويَكى لة هةفتةى ئاسوودةى ضاو روونتر لة ئاطر

 طولَدانَيكى لة هةفتةى ئاسوودةى لة ديدارتر لة ثةنجةرة  طولَدانَيكى لة هةفتةى ئاسوودةى لة ديدارتر لة ثةنجةرة 

 (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة / ل (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة / ل٤٩٤٩)

ديارة  ثَيوة  زؤرى  تةمومذى  هؤنراوةية  ثارضة  ئةم  نَيو  شيعريى  زمانى  ديارة   ثَيوة  زؤرى  تةمومذى  هؤنراوةية  ثارضة  ئةم  نَيو  شيعريى  زمانى   

دَيِرةكانى  نَيو  شاراوةى  واتاى  نهَينى  لةسةر  ثةردة  هؤنيار  بةوةية  دَيِرةكانى ثَيويستى  نَيو  شاراوةى  واتاى  نهَينى  لةسةر  ثةردة  هؤنيار  بةوةية  ثَيويستى 

دَيِرةكان  واتاى  بة  ثةى  زةحمةتة  زؤر  ئاسايى  خوَينةرى  ضونكة  بكات،  دَيِرةكان ئاشكرا  واتاى  بة  ثةى  زةحمةتة  زؤر  ئاسايى  خوَينةرى  ضونكة  بكات،  ئاشكرا 

ببات، ئةم جؤرة بةكارهَينانةى زمانى شيعرى لةنَيو هؤنراوةكانى ئةم هؤنيارةدا ببات، ئةم جؤرة بةكارهَينانةى زمانى شيعرى لةنَيو هؤنراوةكانى ئةم هؤنيارةدا 

لة ضةندين هؤنراوةى ديكة دووبارة بووةتةوة. بؤ نموونة لة هؤنراوةى (شيعر)لة ضةندين هؤنراوةى ديكة دووبارة بووةتةوة. بؤ نموونة لة هؤنراوةى (شيعر)

دا دةَلَى:دا دةَلَى:
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ضاو هيض طرينط نييةضاو هيض طرينط نيية

هةرطيز نةيتوانيوة طيان بدؤزيَتةوةهةرطيز نةيتوانيوة طيان بدؤزيَتةوة

من بةهةستى ثَيتمن بةهةستى ثَيت

دةِرؤم و ختووكةى وشة دةدةمدةِرؤم و ختووكةى وشة دةدةم

برادةرى ملوانكةى باب و باثيران لةملبرادةرى ملوانكةى باب و باثيران لةمل

ِرستةى ئةو بةخشندةييةى دامَىِرستةى ئةو بةخشندةييةى دامَى

دةنطَيكى روون ئاشنا لة هةناوى شيعرةوةدةنطَيكى روون ئاشنا لة هةناوى شيعرةوة

ضل ضراى هةموو ضاخةكانى ضل ضراى هةموو ضاخةكانى 

كردة ئاويَنةى ئاسمانى كردة ئاويَنةى ئاسمانى 

هةموومان خؤمان لةناو داطيرساندهةموومان خؤمان لةناو داطيرساند

منيش بةوةم زانى منيش بةوةم زانى 

لةسةر زةوى شيعردا لةدايك بووملةسةر زةوى شيعردا لةدايك بووم

شيعريش ثَيش من روخسارى ثشكووتبوو شيعريش ثَيش من روخسارى ثشكووتبوو 

(كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل(كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل٢٨٩٢٨٩)

 راستة زمانى شيعر نابَى زؤر راستةوخؤ، يان زؤر سادةو ساكار بَى، بةآلم  راستة زمانى شيعر نابَى زؤر راستةوخؤ، يان زؤر سادةو ساكار بَى، بةآلم 

شيعر  ثةيامى  دةربِرينى  و  طةياندن  لة  نابَى  سةركةوتوو  شيعر  ئةوةشدا  شيعر لةطةَل  ثةيامى  دةربِرينى  و  طةياندن  لة  نابَى  سةركةوتوو  شيعر  ئةوةشدا  لةطةَل 

وشةكان   ” شيعر  زمانى  ضونكة  هَينرا،  بةكار  زؤر  تةمومذى  و  لَيَلى  تَيدا  وشةكان ئةطةر   ” شيعر  زمانى  ضونكة  هَينرا،  بةكار  زؤر  تةمومذى  و  لَيَلى  تَيدا  ئةطةر 

تَيكةَلبوونى  ئةنجامى  لة  كة  واتايةى  ئةو  دةكات،  واتايان  ثِر  و  دةخات  تَيكةَلبوونى رَيك  ئةنجامى  لة  كة  واتايةى  ئةو  دةكات،  واتايان  ثِر  و  دةخات  رَيك 

واتاى دروست و خوازراوى لةاليةك و بينايى ريتم لةاليةكى ترةوة هةَلدةقوَلَى واتاى دروست و خوازراوى لةاليةك و بينايى ريتم لةاليةكى ترةوة هةَلدةقوَلَى 

لةثَيناو  هةَلدةستَى  شيعر  دةقى  رازاندنةوةى  بةئةركى  زياتر  شيعر  زمانى  لةثَيناو .  هةَلدةستَى  شيعر  دةقى  رازاندنةوةى  بةئةركى  زياتر  شيعر  زمانى   .(٢٣٢٣)”

بةخشينى ضَيذَيكى هونةرى بةخوَينةرى شيعرةكة، هةرضةندة زمانى شيعرةكة بةخشينى ضَيذَيكى هونةرى بةخوَينةرى شيعرةكة، هةرضةندة زمانى شيعرةكة 

ئاَلؤز نةبَى ئةوةندة بةجوانى دةتوانَى ثةيامى شيعرى خؤى رابطةيةنى و دةبَيتة ئاَلؤز نةبَى ئةوةندة بةجوانى دةتوانَى ثةيامى شيعرى خؤى رابطةيةنى و دةبَيتة 

حوسَين  نموونة  بؤ  خوَينةراندا.  لةيادةوةرى  شيعرةكة  مانةوةى  زياتر  حوسَين مايةى  نموونة  بؤ  خوَينةراندا.  لةيادةوةرى  شيعرةكة  مانةوةى  زياتر  مايةى 

عةلى شانؤف لةبارةى زمانى شيعرى طؤران دةَلَى: ” زمانى شيعرى طؤران لة عةلى شانؤف لةبارةى زمانى شيعرى طؤران دةَلَى: ” زمانى شيعرى طؤران لة 

دادةنرَيت ئةدةبى هاوضةرخى كورديدا بةجوانترين نموونةى زمانى ئَيستاتيكى دادةنرَيت  بةجوانترين نموونةى زمانى ئَيستاتيكى  كورديدا  ئةدةبى هاوضةرخى 

 . .(٢٤٢٤)”

كةرةستةى  باشترين  بة  طةيشتن  لةيةكتر  بؤ  ئامرازَيكة  لةوةى  جطة  كةرةستةى زمان  باشترين  بة  طةيشتن  لةيةكتر  بؤ  ئامرازَيكة  لةوةى  جطة  زمان 

دةبَى،  قورستر  شيعريدا  زمانى  لة  ئةركة  ئةم  و  دادةنرَيت  مرؤظ  الى  دةبَى، دةربِرين  قورستر  شيعريدا  زمانى  لة  ئةركة  ئةم  و  دادةنرَيت  مرؤظ  الى  دةربِرين 

هةستى  هزرو  دةربِرينى  ئةركى  وشةوة  كةمى  ذمارةى  لةِرَيى  هؤنيار  هةستى ضونكة  هزرو  دةربِرينى  ئةركى  وشةوة  كةمى  ذمارةى  لةِرَيى  هؤنيار  ضونكة 

خؤى دةداتة كؤَلى زمانى دةقة شيعرييةكةى بؤ ئةوةى رؤَلى كاريطةرى خؤى خؤى دةداتة كؤَلى زمانى دةقة شيعرييةكةى بؤ ئةوةى رؤَلى كاريطةرى خؤى 

زمانى   ” بَلَيين:  ثَيويستة  لَيرةدا  وةرطرةكةى.  ثةيام  هةستى  هزرو  لة  زمانى بنوَينى   ” بَلَيين:  ثَيويستة  لَيرةدا  وةرطرةكةى.  ثةيام  هةستى  هزرو  لة  بنوَينى 
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بةردةوامة  طؤِرانكاريية  هةموو  بةو  شيعرةوة،  بةجيهانى  تايبةتمةندة  بةردةوامة هؤنراوة  طؤِرانكاريية  هةموو  بةو  شيعرةوة،  بةجيهانى  تايبةتمةندة  هؤنراوة 

ثؤشاك،  وةكو  دةكات  شيعر  ديوى  هةردوو  خزمةتى  شَيوازةوة  و  ثؤشاك، لةناوةرؤك  وةكو  دةكات  شيعر  ديوى  هةردوو  خزمةتى  شَيوازةوة  و  لةناوةرؤك 

ضؤن بؤى دةطونجَيت، يان بؤى دةطونجَينن بةثَيى قةد و ثانى ئةو جةستةية زمانى ضؤن بؤى دةطونجَيت، يان بؤى دةطونجَينن بةثَيى قةد و ثانى ئةو جةستةية زمانى 

هؤنراوةى ئةو توانايةى هةية بة طوَيرةى ئةو طؤِرانكاريية خؤى دةطونجَينَيت“هؤنراوةى ئةو توانايةى هةية بة طوَيرةى ئةو طؤِرانكاريية خؤى دةطونجَينَيت“(٢٥٢٥).

هةندَى  ضونكة  دَيت،  بةسةردا  طؤِرانكارى  رؤذطاردا  لةطةَل  شيعر  زمانى  هةندَى   ضونكة  دَيت،  بةسةردا  طؤِرانكارى  رؤذطاردا  لةطةَل  شيعر  زمانى   

وشةى نوَى بةثَيى ثَيويستى رؤذطار شوَين خؤى دةكاتةوة لةنَيو زمانى شيعردا، وشةى نوَى بةثَيى ثَيويستى رؤذطار شوَين خؤى دةكاتةوة لةنَيو زمانى شيعردا، 

و  باش  زةمينةى  تازة  وشةى  دووبارةكردنةوةى  لةِرَيى  اليةنة  ئةم  و لةوانةية  باش  زةمينةى  تازة  وشةى  دووبارةكردنةوةى  لةِرَيى  اليةنة  ئةم  لةوانةية 

كةرةستةى   ” بَلَيين:  ثَيويستة  لَيرةدا  بكرَيت.  دابين  سةقامطيربوونى  بؤ  كةرةستةى كاريطةر   ” بَلَيين:  ثَيويستة  لَيرةدا  بكرَيت.  دابين  سةقامطيربوونى  بؤ  كاريطةر 

ديكة  شتى  هةموو  وةك  زمانيش  و  وَينةكَيش  الى  ضؤن  وةك  وشةية  ديكة هؤنيار  شتى  هةموو  وةك  زمانيش  و  وَينةكَيش  الى  ضؤن  وةك  وشةية  هؤنيار 

لة طؤِرانداية، زمانى شيعرى ئةمِرؤ هى دوَينَى نيية هةَلبةتة هى داهاتووش هى لة طؤِرانداية، زمانى شيعرى ئةمِرؤ هى دوَينَى نيية هةَلبةتة هى داهاتووش هى 

ئةمِرؤ نييةئةمِرؤ نيية(٢٦٢٦). زمانى شيعرى بة شتَيكى طرنطى شَيوازى شيعري دادةنرَيت، كةوا . زمانى شيعرى بة شتَيكى طرنطى شَيوازى شيعري دادةنرَيت، كةوا 

ثَيويستة  لَيرةدا  دةبَى.  جياوازى  زؤرجار  ديكة  هؤنيارَيكى  بؤ  هؤنيارَيكةوة  ثَيويستة لة  لَيرةدا  دةبَى.  جياوازى  زؤرجار  ديكة  هؤنيارَيكى  بؤ  هؤنيارَيكةوة  لة 

هةر  زمانى  ئةوة  جياية،  ئاسايى  زمانى  لة  شيعرى  زمانى  لةوةى  جطة  هةر بووترَى  زمانى  ئةوة  جياية،  ئاسايى  زمانى  لة  شيعرى  زمانى  لةوةى  جطة  بووترَى 

هةر  شيعرى  زمانى  تةنانةت  جياية،  ديكة  هؤنيارَيكى  زمانى  لة  هةر هؤنيارَيكيش  شيعرى  زمانى  تةنانةت  جياية،  ديكة  هؤنيارَيكى  زمانى  لة  هؤنيارَيكيش 

شاعيرَيكيش لة قؤناغة يةك لةدواى يةكةكانى شيعر نووسيندا لةيةكتر جياوازن، شاعيرَيكيش لة قؤناغة يةك لةدواى يةكةكانى شيعر نووسيندا لةيةكتر جياوازن، 

ئةمةش ثَيوةندى بة دنيا بينينى شاعيرةوة هةية.ئةمةش ثَيوةندى بة دنيا بينينى شاعيرةوة هةية.

خؤيةتى،  شيعرى  ئةزموونى  خاوةنى  هةريةك  هؤنياران  ئةوةى  بةحوكمى  خؤيةتى،   شيعرى  ئةزموونى  خاوةنى  هةريةك  هؤنياران  ئةوةى  بةحوكمى   

بؤية كةسايةتى هؤنيار لةِرَيطاى شَيوازى شيعرةكةيةوة زؤر جار دةردةكةوَى، بؤية كةسايةتى هؤنيار لةِرَيطاى شَيوازى شيعرةكةيةوة زؤر جار دةردةكةوَى، 

زمانى شيعريش دةبَيتة كةرةستةيةكى طرنط لة بةخشينى مؤركَيك، يان شةقَلَيكى زمانى شيعريش دةبَيتة كةرةستةيةكى طرنط لة بةخشينى مؤركَيك، يان شةقَلَيكى 

تايبةت بة شَيوازى شيعرى هؤنيارةكةيةو ” لة رَيطةى ئةو زمانة تايبةتةوة شاعير تايبةت بة شَيوازى شيعرى هؤنيارةكةيةو ” لة رَيطةى ئةو زمانة تايبةتةوة شاعير 

دةنطى خؤى دةدؤزَيتةوةو شَيوازى تايبةت بةخؤى دةبَيت“دةنطى خؤى دةدؤزَيتةوةو شَيوازى تايبةت بةخؤى دةبَيت“(٢٧٢٧).

ئامانجةكانى دووبارةكارى شيعرىئامانجةكانى دووبارةكارى شيعرى

ئامانجى  سوودو  ضةند  رؤذانةماندا  ذيانى  لة  كردةوةيةك  كارو  هةموو  ئامانجى   سوودو  ضةند  رؤذانةماندا  ذيانى  لة  كردةوةيةك  كارو  هةموو   

تايبةتى خؤى هةية، وةك مةبةستَيكى سةرةكيى هةوَل و كؤششى بؤ دةكات، تا تايبةتى خؤى هةية، وةك مةبةستَيكى سةرةكيى هةوَل و كؤششى بؤ دةكات، تا 

بةهؤيةوة كاريطةرى خؤى بنوَينى. ثَيش ئةوةى بايةخ بةدياردةى دووبارةكارى بةهؤيةوة كاريطةرى خؤى بنوَينى. ثَيش ئةوةى بايةخ بةدياردةى دووبارةكارى 

شيعرى بدرَيت سةرةتا بايةخ بةهةبوونى دياردةى دووبارةكارى لةنَيو قورئانى شيعرى بدرَيت سةرةتا بايةخ بةهةبوونى دياردةى دووبارةكارى لةنَيو قورئانى 

ثيرؤز دراوة، كةوا (ثيرؤز دراوة، كةوا (١٤٣٠١٤٣٠) ساَل ثَيش ئةمِرؤ بةشَيوةى ثضِرثضِر لةِرَيى جبريلى ) ساَل ثَيش ئةمِرؤ بةشَيوةى ثضِرثضِر لةِرَيى جبريلى 

طةورةترينى نوَينةرى خواى مةزن بةسةر محةمةدى ثَيغةمبةر (د.خ) دابةزيوة، طةورةترينى نوَينةرى خواى مةزن بةسةر محةمةدى ثَيغةمبةر (د.خ) دابةزيوة، 

قورئانى  سورةتةكانى  لةنَيو  سةرنجِراكَيشة  دياردةيةكى  دووبارةكارى  قورئانى ضونكة  سورةتةكانى  لةنَيو  سةرنجِراكَيشة  دياردةيةكى  دووبارةكارى  ضونكة 

دةنوَينَى،  خؤى  دةنط  دووبارةكردنةوةى  بةشَيوةى  جار  هةندَى  كةوا  دةنوَينَى، ثيرؤزدا،  خؤى  دةنط  دووبارةكردنةوةى  بةشَيوةى  جار  هةندَى  كةوا  ثيرؤزدا، 
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دووبارةكردنةوةى  دووبارةكردنةوةى )و  (\÷Ìü]À÷\Ìü]À)و  سورةتى  لة  (ن)  دةنطى  دووبارةكردنةوةى  (وةك  سورةتى  لة  (ن)  دةنطى  دووبارةكردنةوةى  وةك 

دةنطى (د) لة سورةتى (االخالص) و دووبارةكردنةوةى دةنطى (س) لة سورةتى دةنطى (د) لة سورةتى (االخالص) و دووبارةكردنةوةى دةنطى (س) لة سورةتى 

(الناس)، يان هةندَى جارى ديكة بةشَيوةى دووبارةكردنةوةى وشةو فرَيز خؤى (الناس)، يان هةندَى جارى ديكة بةشَيوةى دووبارةكردنةوةى وشةو فرَيز خؤى 

دةنوَينَى وةك دووبارةكردنةوةى فرَيزى (دةنوَينَى وةك دووبارةكردنةوةى فرَيزى (dÉ”h:]€”dÑ:˜`:Î_e·]dÉ”h:]€”dÑ:˜`:Î_e[·) لة سورةتى ) لة سورةتى 

(الرحمن)، يان هةندَى جار دووبارةكردنةوةى ضيرؤكَيك لة ضيرؤكى ثَيغةمبةرانة، (الرحمن)، يان هةندَى جار دووبارةكردنةوةى ضيرؤكَيك لة ضيرؤكى ثَيغةمبةرانة، 

بةناونيشانى  لَيكؤَلينةوةيةكى  لةنَيو  باشا)  بةناونيشانى   لَيكؤَلينةوةيةكى  لةنَيو  باشا)   ÌÈ¬ÌÈ¬ محمد  أمين  د.  (أ.  بةالى  محمد كةوا  أمين  د.  (أ.  بةالى  كةوا 

 ”  ( ”  (›¯â÷\ :‰È◊¬ :ÓàÁ⁄ :ÌëŒ :Ó◊¬ :ÌÈœÈeh :Ìà\ÑÄ :G :Ífi`Öœ÷\ :íëœ÷\ :∫ :Ñ\Ö”i÷›¯â÷\ :‰È◊¬ :ÓàÁ⁄ :ÌëŒ :Ó◊¬ :ÌÈœÈeh :Ìà\ÑÄ :G :Ífi`Öœ÷\ :íëœ÷\ :∫ :Ñ\Ö”i÷ا(ا)

تازةكردنةوةيةكى  بةَلكو  نيية،  دووبارةكردنةوة  لةثَيناو  تةنيا  تازةكردنةوةيةكى دووبارةكردنةوة  بةَلكو  نيية،  دووبارةكردنةوة  لةثَيناو  تةنيا  دووبارةكردنةوة 

تةنيا  تازةكردنةوةو  لةنَيوان  جياوازيش  وتنةوةية،  دووبارة  تةنيا  نةك  تةنيا واتاكانة  تازةكردنةوةو  لةنَيوان  جياوازيش  وتنةوةية،  دووبارة  تةنيا  نةك  واتاكانة 

وتنةوة ئةوةية: دووبارةوتنةوة دووبارةكارييةكة هيض ئامانجَيكى نيية، يان تةنيا وتنةوة ئةوةية: دووبارةوتنةوة دووبارةكارييةكة هيض ئامانجَيكى نيية، يان تةنيا 

بؤ جةختكردنة، بةآلم تازةكردنةوة لة دووبارةكردنةوةى لةفزةكة بؤ ئامانجَيكة بؤ جةختكردنة، بةآلم تازةكردنةوة لة دووبارةكردنةوةى لةفزةكة بؤ ئامانجَيكة 

ثاشتر بةبَى ئةو تةواو نابَيت ”ثاشتر بةبَى ئةو تةواو نابَيت ”(٢٨٢٨).

 ئامانجةكانى دووبارةكارى لةنَيو قورئانى ثيرؤزدا لةاليةن (أ. د. أمين محمد  ئامانجةكانى دووبارةكارى لةنَيو قورئانى ثيرؤزدا لةاليةن (أ. د. أمين محمد 

لةمانةى  بريتيية  كردووةو،  دياري  بةوردى  لَيكؤَلينةوةكةى  لةنَيو  باشا)  لةمانةى   بريتيية  كردووةو،  دياري  بةوردى  لَيكؤَلينةوةكةى  لةنَيو  باشا)   ÌÈ¬ÌÈ¬

خوارةوة:خوارةوة:

يان  زيادة،  ضيرؤكَيك  هةر  دووبارةكردنةوةى  لة  كةوا  ئيعجازة،  تةحداو  يان -  زيادة،  ضيرؤكَيك  هةر  دووبارةكردنةوةى  لة  كةوا  ئيعجازة،  تةحداو   -١

كةمكردنةوةيةك بةدى دةكرَيت و، بةشَيوازَيكى ديكة طَيِرراوةتةوة.كةمكردنةوةيةك بةدى دةكرَيت و، بةشَيوازَيكى ديكة طَيِرراوةتةوة.

٢- سةرنجِراكَيشانى كةسان بؤ طوَيطرتن لة ضيرؤكةكة لةِرَيى طؤِرانكارى لة - سةرنجِراكَيشانى كةسان بؤ طوَيطرتن لة ضيرؤكةكة لةِرَيى طؤِرانكارى لة 

شَيوازةكانى يةك ضيرؤكدا.شَيوازةكانى يةك ضيرؤكدا.

٣- بةهَيزكردنى ثةندو ئامؤذطارى و بةطةِرخستنى تواناكان.- بةهَيزكردنى ثةندو ئامؤذطارى و بةطةِرخستنى تواناكان.

(د.خ)و  ثَيغةمبةر  بؤ  دَلئاراميية  بةخشينى  ضيرؤكةكة  دووبارةكردنةوةى  (د.خ)و -  ثَيغةمبةر  بؤ  دَلئاراميية  بةخشينى  ضيرؤكةكة  دووبارةكردنةوةى   -٤

دَلِراطرتني خؤى و هاوةَلةكانى.دَلِراطرتني خؤى و هاوةَلةكانى.

٥- بةرزى بايةخدانى خواى طةورةية بة ضيرؤكةكة.- بةرزى بايةخدانى خواى طةورةية بة ضيرؤكةكة.

٦- ضيرؤكةكة لةوانةية درَيذى بخايةنَيت و خاوةن ضةندين اليةن بَيت.- ضيرؤكةكة لةوانةية درَيذى بخايةنَيت و خاوةن ضةندين اليةن بَيت.

٧- ترساندنى بَى باوةِران و وشياركردنةوةيان بةسزاو ضارةنووسى ئةوانةى - ترساندنى بَى باوةِران و وشياركردنةوةيان بةسزاو ضارةنووسى ئةوانةى 

باوةِريان نةهَينا بة ثَيغةمبةران.باوةِريان نةهَينا بة ثَيغةمبةران.

بانطهَيشتن  يةكَيتى  باوةِرو  رةضةَلةكى  لة  ئاينةكان  يةكَيتى  ديارخستنى  بانطهَيشتن -  يةكَيتى  باوةِرو  رةضةَلةكى  لة  ئاينةكان  يةكَيتى  ديارخستنى   -٨

بؤيان لةاليةن ثَيغةمبةرانةوة.بؤيان لةاليةن ثَيغةمبةرانةوة.

دآلن  لة  سةقامطيربوونى  (غيبى)و  نةبينراو  اليةنى  بةسةر  جةختكردن  دآلن -  لة  سةقامطيربوونى  (غيبى)و  نةبينراو  اليةنى  بةسةر  جةختكردن   -٩

بةشَيوةيةك دةبَيتة بةشَيك لة ذيانى طوَيطر، يان خوَينةربةشَيوةيةك دةبَيتة بةشَيك لة ذيانى طوَيطر، يان خوَينةر(٢٩٢٩).

 شيعريش، وةك داِرشتن، يةكَيكة لةو كارو كردةوانةى هؤنيار لةِرَيى ضةند  شيعريش، وةك داِرشتن، يةكَيكة لةو كارو كردةوانةى هؤنيار لةِرَيى ضةند 
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دياردةيةكى هؤنيارانة كاريطةرى خؤى بةسةر هةست و نةستمانةوة دةنوَينَى، دياردةيةكى هؤنيارانة كاريطةرى خؤى بةسةر هةست و نةستمانةوة دةنوَينَى، 

تايبةتييةكانى  ئامانجة  سوودو  خاوةن  هؤنيارانة  دياردة  لةو  هةريةك  تايبةتييةكانى بةآلم  ئامانجة  سوودو  خاوةن  هؤنيارانة  دياردة  لةو  هةريةك  بةآلم 

خؤيةتى، بؤية دةكرَى لَيرةدا بَلَيين دووبارةكاريى شيعرى يةكَيكة لةو دياردانةى خؤيةتى، بؤية دةكرَى لَيرةدا بَلَيين دووبارةكاريى شيعرى يةكَيكة لةو دياردانةى 

خاوةن سوودو ئامانجة تايبةتييةكانى خؤيةتى، وةكو:خاوةن سوودو ئامانجة تايبةتييةكانى خؤيةتى، وةكو:

١- جةخت و دووثاتكردنةوةية: بريتيية لةوةى دووبارةكراو بؤ جةختكردن - جةخت و دووثاتكردنةوةية: بريتيية لةوةى دووبارةكراو بؤ جةختكردن 

دَيِرةكانى  يان  ثَيشوو،  دَيِرى  لة  ثَيكراوة  ئاماذةى  ثَيشتر  ئةوةى  واتاى  دَيِرةكانى لةسةر  يان  ثَيشوو،  دَيِرى  لة  ثَيكراوة  ئاماذةى  ثَيشتر  ئةوةى  واتاى  لةسةر 

ثَيشووتر، واتة هؤنيار جةخت دةكات لةسةر اليةنَيكى طرنطى دووبارةكراوةكةية.ثَيشووتر، واتة هؤنيار جةخت دةكات لةسةر اليةنَيكى طرنطى دووبارةكراوةكةية.

٢- سةرنجِراكَيشانى خوَينةر بؤ شتَيكى طرنط لةنَيو هؤنراوةكة خراوةتةِروو.- سةرنجِراكَيشانى خوَينةر بؤ شتَيكى طرنط لةنَيو هؤنراوةكة خراوةتةِروو.

لةبارةى  ثرسيار  هةندَى  بةشَيوةيةك  ــارةكــراو  دووب مةزنكردنى  لةبارةى -  ثرسيار  هةندَى  بةشَيوةيةك  ــارةكــراو  دووب مةزنكردنى   -٣

دووبارةكراوةكة الى خوَينةر دروست بكات.دووبارةكراوةكة الى خوَينةر دروست بكات.

٤- بؤ ضِركردنةوةى واتايةكى نَيو هؤنراوةكةية وا لة هؤنيار دةكات ثةناى - بؤ ضِركردنةوةى واتايةكى نَيو هؤنراوةكةية وا لة هؤنيار دةكات ثةناى 

بؤ ببات. بؤ ببات. 

٥- دروستكردنى سةرسووِرمان الى خوَينةر لةبارةى دووبارةكراوةكة.- دروستكردنى سةرسووِرمان الى خوَينةر لةبارةى دووبارةكراوةكة.

٦- دووبارةكارييةكة بؤ كارَيكى شيعريى ثَيويستة، هةروةها دووبارةكارييةكة - دووبارةكارييةكة بؤ كارَيكى شيعريى ثَيويستة، هةروةها دووبارةكارييةكة 

بؤ كارَيكى ثَيويستى مؤسيقايية وا لة هؤنيار دةكات ثةناى بؤ ببات.بؤ كارَيكى ثَيويستى مؤسيقايية وا لة هؤنيار دةكات ثةناى بؤ ببات.

لةِرَيى  هؤنراوةكةية  نَيو  بةكارهاتووةكانى  وشة  ذمارةى  ضِركردنةوةى  لةِرَيى -  هؤنراوةكةية  نَيو  بةكارهاتووةكانى  وشة  ذمارةى  ضِركردنةوةى   -٧

دووبارةكردنةوةى هةمان وشة، يان فرَيز، يان رستة لةنَيو هؤنراوةكة.دووبارةكردنةوةى هةمان وشة، يان فرَيز، يان رستة لةنَيو هؤنراوةكة.

لةنَيو  دووبارةكراوةكة  دواى  ئةوةى  بؤ  خوَينةرة  سةرنجِراكَيشانى  لةنَيو -  دووبارةكراوةكة  دواى  ئةوةى  بؤ  خوَينةرة  سةرنجِراكَيشانى   -٨

دَيِرةكانى هؤنراوةكة دَيت. دَيِرةكانى هؤنراوةكة دَيت. 

٩- سةرنجِراكَيشانى خوَينةر بؤ شتَيكى طرنط لةنَيو هؤنراوةكة خراوةتة روو.- سةرنجِراكَيشانى خوَينةر بؤ شتَيكى طرنط لةنَيو هؤنراوةكة خراوةتة روو.

هؤنراوةكةى  داِرشتنى  لةضؤنَيتى  هؤنيارة  تواناى  خستنةِرووى  هؤنراوةكةى .-  داِرشتنى  لةضؤنَيتى  هؤنيارة  تواناى  خستنةِرووى   -.١

بةشَيوةيةك دووبارةكردنةوة دةبَيتة بةشَيك لة شَيوازى شيعريى هؤنراوةكة.بةشَيوةيةك دووبارةكردنةوة دةبَيتة بةشَيك لة شَيوازى شيعريى هؤنراوةكة.

١١١١- دانثَينانة بة بةها و هَيماكانى دووبارةكراوةكة لةنَيو هؤنراوةكة.- دانثَينانة بة بةها و هَيماكانى دووبارةكراوةكة لةنَيو هؤنراوةكة.

١٢١٢- ئاطاداركردنة لةبارةى واتاى دووباركراوةكة تا خوَينةر دركى ثَي بكات.- ئاطاداركردنة لةبارةى واتاى دووباركراوةكة تا خوَينةر دركى ثَي بكات.

١٣١٣- وةبيرخستنةوةى دووبارةكراوةكةية لة زةينى خوَينةر تا وشيارى ثةيدا - وةبيرخستنةوةى دووبارةكراوةكةية لة زةينى خوَينةر تا وشيارى ثةيدا 

بكات.بكات.

١٤١٤- بةها بةخشينة بة دووبارةكراوةكة لةِرووى دةروونييةوة تا خوَينةر ض - بةها بةخشينة بة دووبارةكراوةكة لةِرووى دةروونييةوة تا خوَينةر ض 

لةِرووى باشى، يان مةترسيدارييةوة ئاطادارى و شارةزايى ثةيدا بكات.لةِرووى باشى، يان مةترسيدارييةوة ئاطادارى و شارةزايى ثةيدا بكات.

١٥١٥- دووبارةكراو دةكةوَيتة ذَير كؤنترؤَلى هةندَى ياساى شاراو، بةتايبةتى - دووبارةكراو دةكةوَيتة ذَير كؤنترؤَلى هةندَى ياساى شاراو، بةتايبةتى 

ياساى هاوسةنطى. ياساى هاوسةنطى. 

ثةيامَيكى  خاوةن  ئةدةبى  بةرهةمَيكى  وةك  شيعر  بَلَيين  دةتوانين  بةطشتى  ثةيامَيكى   خاوةن  ئةدةبى  بةرهةمَيكى  وةك  شيعر  بَلَيين  دةتوانين  بةطشتى   
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جوانى  بؤ  كةرةستةيةك  دةكاتة  شيعر  زمانى  شاعير  كاريطةرةو،  جوانى مةعريفى  بؤ  كةرةستةيةك  دةكاتة  شيعر  زمانى  شاعير  كاريطةرةو،  مةعريفى 

دةربِرينى هزرو هةستى ناخةوةى خؤى بؤ خوَينةرى، يان طوَيطرى شيعرةكةو، دةربِرينى هزرو هةستى ناخةوةى خؤى بؤ خوَينةرى، يان طوَيطرى شيعرةكةو، 

دةتوانين بَلَيين كاريطةرى هةموو دةقَيكى شيعرى زياتر ثابةندة بةكاريطةرى و دةتوانين بَلَيين كاريطةرى هةموو دةقَيكى شيعرى زياتر ثابةندة بةكاريطةرى و 

جؤرى ئةو زمانة دةربِرينة لةنَيو شيعرةكةدا بةكار هاتووة، كةوا لةاليةك زمانى جؤرى ئةو زمانة دةربِرينة لةنَيو شيعرةكةدا بةكار هاتووة، كةوا لةاليةك زمانى 

شيعر دةبَيتة جلوبةرطَيك، يان ثؤشاكَيك بؤ رازاندنةوةى دةقة شيعرييةكة لةثَيناو شيعر دةبَيتة جلوبةرطَيك، يان ثؤشاكَيك بؤ رازاندنةوةى دةقة شيعرييةكة لةثَيناو 

شيعر  زمانى  هةروةها  شيعرةكة،  وةرطرى  ثةيام  بة  هونةرى  ضَيذى  شيعر بةخشينى  زمانى  هةروةها  شيعرةكة،  وةرطرى  ثةيام  بة  هونةرى  ضَيذى  بةخشينى 

و  داهَينان  ثرؤسةى  لة  دةربِرين  كةرةستةى  باشترين  دةبَيتة  ديكةوة  و لةاليةكى  داهَينان  ثرؤسةى  لة  دةربِرين  كةرةستةى  باشترين  دةبَيتة  ديكةوة  لةاليةكى 

داِرشتنى هةموو دةقَيكى شيعريدا.داِرشتنى هةموو دةقَيكى شيعريدا.

تةوةرةى دووةم: جؤرةكانى دووبارةكارىتةوةرةى دووةم: جؤرةكانى دووبارةكارى

لةوةى  جطة  شيعرييةكةيدا،  دووبارةكارى  ثرؤسةى  لة  هؤنيارَيك  هةر  لةوةى   جطة  شيعرييةكةيدا،  دووبارةكارى  ثرؤسةى  لة  هؤنيارَيك  هةر   

تواناى  دةدات  هةوَل  هةية،  شيعرى  ضَيذى  بةخشينى  و  جوانكارى  تواناى ئامانجَيكى  دةدات  هةوَل  هةية،  شيعرى  ضَيذى  بةخشينى  و  جوانكارى  ئامانجَيكى 

داِرشتنى شيعرى خؤيشى بخاتة روو. ئةم جؤرة دياردةية زؤر بة جوانى لةنَيو داِرشتنى شيعرى خؤيشى بخاتة روو. ئةم جؤرة دياردةية زؤر بة جوانى لةنَيو 

هؤنراوةكانى سةباح رةنجدةردا رةنطي داوةتةوة، خوَينةرى هؤنراوةكانى هةست هؤنراوةكانى سةباح رةنجدةردا رةنطي داوةتةوة، خوَينةرى هؤنراوةكانى هةست 

بةو تةكنيكة شيعريية دةكات:بةو تةكنيكة شيعريية دةكات:

١- دووبارةكارى نةثضِراو:- دووبارةكارى نةثضِراو:

شيعرةكة  ــِرة  دَي لةهةمان  دووبــارةكــراوةكــة  هؤنيار  ــةوةى  ل بريتيية  شيعرةكة   ــِرة  دَي لةهةمان  دووبــارةكــراوةكــة  هؤنيار  ــةوةى  ل بريتيية   

بوارةدا  لةم  هؤنيارة  ئةم  دةهَينَيت.  بةكار  يةكتردا  بةدواى  بوارةدا دووبارةكراوةكة  لةم  هؤنيارة  ئةم  دةهَينَيت.  بةكار  يةكتردا  بةدواى  دووبارةكراوةكة 

خاوةن شةقَلى تايبةتى خؤيةتى بةشَيوةيةك هةرجارَيك وشةيةك زياد دةكات، خاوةن شةقَلى تايبةتى خؤيةتى بةشَيوةيةك هةرجارَيك وشةيةك زياد دةكات، 

يان هةر جارَيك وشةيةك، يان ثيتَيك دةقرتَينى. بؤ نموونة لة ثةرةطرافى يةكةمى يان هةر جارَيك وشةيةك، يان ثيتَيك دةقرتَينى. بؤ نموونة لة ثةرةطرافى يةكةمى 

هؤنراوةى (سرووش)دا رستةى ناتةواوى (بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان هؤنراوةى (سرووش)دا رستةى ناتةواوى (بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان 

ثَى هةَلدةهَينَى) سَي جار بةدواى يةكتر هاتندا دووبارة دةكاتةوةو هةر جارَيك ثَى هةَلدةهَينَى) سَي جار بةدواى يةكتر هاتندا دووبارة دةكاتةوةو هةر جارَيك 

رستةكة بة وشةيةكى تازةى وةك بكةر دةطؤِرَيت:رستةكة بة وشةيةكى تازةى وةك بكةر دةطؤِرَيت:

مندالَى بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَىمندالَى بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَى

ضارةنووس بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَىضارةنووس بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَى

شكؤ بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَىشكؤ بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَى

 (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة / ل (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة / ل٥٩٥٩) ) 

لةناوةندى  دووبارةكراوةكة  شَيوةى  بةهةمان  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم  لةناوةندى   دووبارةكراوةكة  شَيوةى  بةهةمان  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم   

دَيِرةكةوة دةست ثَيدةكات لة كؤشيعرى (زَيوان)دا بةرضاومان دةكةوَيت:دَيِرةكةوة دةست ثَيدةكات لة كؤشيعرى (زَيوان)دا بةرضاومان دةكةوَيت:

دانيشتنى مردوو لةناو كفندانيشتنى مردوو لةناو كفن

ِراضةنينى مردوو لةناو كفنِراضةنينى مردوو لةناو كفن
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مةستى مردوو لةناو كفنمةستى مردوو لةناو كفن

نامةنووسينى مردوو لةناو كفننامةنووسينى مردوو لةناو كفن (كؤشيعرى زَيوان / ل (كؤشيعرى زَيوان / ل٨٩٨٩)

بةآلم  هةية،  دووبارةكاريية  جــؤرة  ئــةم  سفر)  (ساَلى  كؤشيعرى  بةآلم لة  هةية،  دووبارةكاريية  جــؤرة  ئــةم  سفر)  (ساَلى  كؤشيعرى  لة 

دووبارةكراوةكة وشةى (حةوت)ةو لةسةرةتاى دَيِرةكانن: دووبارةكراوةكة وشةى (حةوت)ةو لةسةرةتاى دَيِرةكانن: 

حةوت هيَلكةم ترووكاحةوت هيَلكةم ترووكا

حةوت جؤطةلة لة يةكتر نزيك بوونةوة بؤ مةلةوانيى بَيضووة مراوىحةوت جؤطةلة لة يةكتر نزيك بوونةوة بؤ مةلةوانيى بَيضووة مراوى

حةوت طولَة طةنم ثِر شير بووحةوت طولَة طةنم ثِر شير بوو

حةوت باَل لة كووثةى طةنجينةم رواحةوت باَل لة كووثةى طةنجينةم روا

حةوت ثةندم لة تابلؤى شاردا هةلَواسراحةوت ثةندم لة تابلؤى شاردا هةلَواسرا

حةوت ثشكؤم بووة فةرامؤشى جةستةى ئاطردانحةوت ثشكؤم بووة فةرامؤشى جةستةى ئاطردان

بةهار خويَنى زةويى هيَناوةتة كوَل و جؤشبةهار خويَنى زةويى هيَناوةتة كوَل و جؤش

سروشت لة حةوتةيةكدا دووبارة لةدايك بووةوةسروشت لة حةوتةيةكدا دووبارة لةدايك بووةوة

نالَةيةكى ثضِرثضِرى لة سينةوة هةستانالَةيةكى ثضِرثضِرى لة سينةوة هةستا

حةوت ثةلكة زيَِرينةحةوت ثةلكة زيَِرينة

لةثَيش ضاوى مندا ونةلةثَيش ضاوى مندا ونة (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل١٩٢١٩٢)

هةروةها لة كؤشيعرى (ساَلى سفر)دا ئةم جؤرة دووبارةكاريية بةرضاومان هةروةها لة كؤشيعرى (ساَلى سفر)دا ئةم جؤرة دووبارةكاريية بةرضاومان 

دةكةوَيت:دةكةوَيت:

لة شةممةدا باوكم فاتةِرةشةى ئةستوور بوولة شةممةدا باوكم فاتةِرةشةى ئةستوور بوو

لة شةممةدا دايك فةرشةى شكالة شةممةدا دايك فةرشةى شكا

لة شةممةدا دوو برازام بةردى بن ثيَيان خزىلة شةممةدا دوو برازام بةردى بن ثيَيان خزى

لة شةممةدا خوشكةزايةكم لةطةَل ئاودا شةِرى راطةياندو شكالة شةممةدا خوشكةزايةكم لةطةَل ئاودا شةِرى راطةياندو شكا

لة شةممةدا يةكةم ثايسكيلم دزرالة شةممةدا يةكةم ثايسكيلم دزرا

لة شةممةدا بةردى خةتخةتانَيى كيذانى دةربةندى طؤمم فِراندو هاويشتمة لة شةممةدا بةردى خةتخةتانَيى كيذانى دةربةندى طؤمم فِراندو هاويشتمة 

تيتراوسكتيتراوسك

شةممة جؤريَكة لة ئةفسوونشةممة جؤريَكة لة ئةفسوون

زوو كار لة ناخ دةكاتزوو كار لة ناخ دةكات

ئةو هةلَبةزو دابةزكردنة بةدَل ضييةئةو هةلَبةزو دابةزكردنة بةدَل ضيية

فيل ئاذةلََيكى خاوو خليضك و حؤلةفيل ئاذةلََيكى خاوو خليضك و حؤلة

ِرووةكى دِركاوى دةخواتِرووةكى دِركاوى دةخوات

لة شةممةدا لة شةممةدا 

يادكرنةوةى خوداو نيشتةجيَبوون لةبوونى بزر بوويادكرنةوةى خوداو نيشتةجيَبوون لةبوونى بزر بوو

 (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل١٣٦١٣٦)
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 لةم ثةرةطرافةدا هؤنيار دووبارةكارى كردووةتة كةرةسةيةكى دةروونى بؤ  لةم ثةرةطرافةدا هؤنيار دووبارةكارى كردووةتة كةرةسةيةكى دةروونى بؤ 

خستنةِرووى هةندَى بةسةرهاتى ناخؤشى خؤى لة رؤذى شةممدا، كةوا بؤمان خستنةِرووى هةندَى بةسةرهاتى ناخؤشى خؤى لة رؤذى شةممدا، كةوا بؤمان 

ئةستوور  فاتةِرةشةى  (باوكى  وةك  ناخؤشى  كارةساتى  حةوت  ئةستوور دةردةكةوَيت  فاتةِرةشةى  (باوكى  وةك  ناخؤشى  كارةساتى  حةوت  دةردةكةوَيت 

خوشكةزايةكى  خزاون،  برازاى  دوو  ثَيى  بن  شكاوة،  دايكى  فةرشةى  خوشكةزايةكى بووة،  خزاون،  برازاى  دوو  ثَيى  بن  شكاوة،  دايكى  فةرشةى  بووة، 

بةردى  دزراوة،  ثايسكلى  يةكةم  خنكاوة،  واتة  شكاوة  ئاودا  لةطةَل  بةردى لةشةِرى  دزراوة،  ثايسكلى  يةكةم  خنكاوة،  واتة  شكاوة  ئاودا  لةطةَل  لةشةِرى 

بووة).  بزر  نيشتةجَيبوونى  خوداو  يادكرنةوةى  رفاندووة،  كيذانى  بووة). خةتخةتانَيى  بزر  نيشتةجَيبوونى  خوداو  يادكرنةوةى  رفاندووة،  كيذانى  خةتخةتانَيى 

هاتووةو لة نةستى بؤية رؤذى شةممة بةاليةوة جؤرة ئةفسانةيةكة بةسةريدا هاتووةو لة نةستى  بةسةريدا  بؤية رؤذى شةممة بةاليةوة جؤرة ئةفسانةيةكة 

كةَلةكة بووةو، لةنَيو ئةم ثةرةطرافة ئةو بةسةرهاتانة رةنطيان داوةتةوة. كةَلةكة بووةو، لةنَيو ئةم ثةرةطرافة ئةو بةسةرهاتانة رةنطيان داوةتةوة. 

٢- دووبارةكارى ثضِر ثضِر:- دووبارةكارى ثضِر ثضِر:

دَيِرةكانى  ناو  شوَينَيكى  ضةند  لة  دووبارةكراوةكة  هؤنيار  لةوةى  بريتيية  دَيِرةكانى   ناو  شوَينَيكى  ضةند  لة  دووبارةكراوةكة  هؤنيار  لةوةى  بريتيية   

وةك  شوَين  نموونة  بؤ  بةكاردةهَينَيت.  هؤنراوةيةك  ضةند  لة  يان  وةك هؤنراوةكة،  شوَين  نموونة  بؤ  بةكاردةهَينَيت.  هؤنراوةيةك  ضةند  لة  يان  هؤنراوةكة، 

هزرو  لة  هةية  خؤى  طرنطى  رؤَلى  بةهاو  داخراوة  يان  كراوة،  هزرو ضوارضَيوةيةكى  لة  هةية  خؤى  طرنطى  رؤَلى  بةهاو  داخراوة  يان  كراوة،  ضوارضَيوةيةكى 

يــادةوةرى  كؤمةَلَى  دروستبوونى  هؤكارى  دةبَيتة  ضونكة  مرؤظدا،  يــادةوةرى نةستى  كؤمةَلَى  دروستبوونى  هؤكارى  دةبَيتة  ضونكة  مرؤظدا،  نةستى 

ناخةوةى  ورووذاندنى  هؤى  دةبَيتة  و،  دةدات  بريسكة  خؤيدا  ناخةوةى لةئانوساتى  ورووذاندنى  هؤى  دةبَيتة  و،  دةدات  بريسكة  خؤيدا  لةئانوساتى 

مرؤظةكة، بةتايبةتى ئةطةر ئةو مرؤظة هؤنيارَيكى خاوةن هةستَيكى ناسك بوو مرؤظةكة، بةتايبةتى ئةطةر ئةو مرؤظة هؤنيارَيكى خاوةن هةستَيكى ناسك بوو 

وةك سةباح رةنجدةر، كةوا سةرجةم ضامة شيعريية نؤبةرةكةى بةناوى (زَيوان) وةك سةباح رةنجدةر، كةوا سةرجةم ضامة شيعريية نؤبةرةكةى بةناوى (زَيوان) 

بؤ طَيِرانةوةى ضةندين يادةوةرى منداَليى خؤى لةو طوندةى تَييدا لةدايك بووة بؤ طَيِرانةوةى ضةندين يادةوةرى منداَليى خؤى لةو طوندةى تَييدا لةدايك بووة 

 ( (٤٣٤٣) لةِرَيى  بةآلم  ناهَينَى،  ناوى  راستةوخؤ  هةرضةندة  طؤم،  دةربةندى  (طوندى  لةِرَيى  بةآلم  ناهَينَى،  ناوى  راستةوخؤ  هةرضةندة  طؤم،  دةربةندى  طوندى 

منداَليم)  طةنجينةى  (طوندى  دةستةواذةى  دووبارةكردنةوةى  جار  سَي  منداَليم) ضلو  طةنجينةى  (طوندى  دةستةواذةى  دووبارةكردنةوةى  جار  سَي  ضلو 

بؤمان دةردةكةوَيت تا ضةندَى ئةو طوندةى بووةتة هؤكارى دروستبوونى ئةو بؤمان دةردةكةوَيت تا ضةندَى ئةو طوندةى بووةتة هؤكارى دروستبوونى ئةو 

دةسكارييةكى  سووكة  شوَيندا  هةندَى  لة  كةوا  يادةوةرييةكانى،  لة  ثِر  دةسكارييةكى طةنجينة  سووكة  شوَيندا  هةندَى  لة  كةوا  يادةوةرييةكانى،  لة  ثِر  طةنجينة 

جؤرة  توانيويةتى  دووبارةكاريية  ئةو  لةِرَيى  بةآلم  كردووة،  دةستةواذةى  جؤرة ئةم  توانيويةتى  دووبارةكاريية  ئةو  لةِرَيى  بةآلم  كردووة،  دةستةواذةى  ئةم 

ئةفسانةيةكى سةرنجِراكَيش بؤ طوندةكةى. بؤ نموونة:ئةفسانةيةكى سةرنجِراكَيش بؤ طوندةكةى. بؤ نموونة:

كؤآلنةكانى دةيطةياندمة قوتابخانةو طؤِرةثانى رووخؤشى تؤثى ثَيكؤآلنةكانى دةيطةياندمة قوتابخانةو طؤِرةثانى رووخؤشى تؤثى ثَي

ثاشان دووكانة ثِر نهيَنيية رةنطاوِرةنطةكانى طوندى طةنجينةى مندالَيمثاشان دووكانة ثِر نهيَنيية رةنطاوِرةنطةكانى طوندى طةنجينةى مندالَيم
ضاوى خةون جؤطةى هاوَيشتضاوى خةون جؤطةى هاوَيشت(٣٠٣٠)

يان دةَلَيت:يان دةَلَيت:

طوندى طةنجينةى مندالَيم حةوش و بانَيكى خانةدانةطوندى طةنجينةى مندالَيم حةوش و بانَيكى خانةدانة

جؤطة لة ناويدا سيَبوورى دةداتةجؤطة لة ناويدا سيَبوورى دةداتة

ئةو كةنارانةى ثَيى راوضييةكان ريَزيان طرتووةئةو كةنارانةى ثَيى راوضييةكان ريَزيان طرتووة (كؤشيعرى زَيوان / ل (كؤشيعرى زَيوان / ل٢٤٢٤)
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يان دةَلَيت:يان دةَلَيت:

 / زَيوان  (كؤشيعرى    / زَيوان  (كؤشيعرى  ريَنمايكةريمة  مندالَيم  طةنجينةى  طوندى  لة  ريَنمايكةريمةطؤِرَيك  مندالَيم  طةنجينةى  طوندى  لة  طؤِرَيك 

ل٢٥٢٥)

يان دةَلَيت:يان دةَلَيت:

ضرا بة ناوضةوانى كؤآلنىضرا بة ناوضةوانى كؤآلنى

طوندى طةنجينةى مندالَيم هةلَواسراوةطوندى طةنجينةى مندالَيم هةلَواسراوة (كؤشيعرى زَيوان / ل (كؤشيعرى زَيوان / ل٢٨٢٨)

لة  كاريطةر  بةشَيوةيةكى  طوندةكة  تؤبؤطرافياى  بؤ  وَينانة  جؤرة  ئةم  لة   كاريطةر  بةشَيوةيةكى  طوندةكة  تؤبؤطرافياى  بؤ  وَينانة  جؤرة  ئةم   

يادةوةرييةكانى ضةسثيوة، بؤية جؤرة ثيرؤزييةكى طوندةكةى ال دروست بووة، يادةوةرييةكانى ضةسثيوة، بؤية جؤرة ثيرؤزييةكى طوندةكةى ال دروست بووة، 

بةشةكانى  ثَيكهاتةى  بةشةكانى   ثَيكهاتةى   ٤/٣ طوندةكةى  كةوا  رايدةطةيةنَيت  بةِراشكاوى  طوندةكةى ئةوسا  كةوا  رايدةطةيةنَيت  بةِراشكاوى  ئةوسا 

طياني خؤيةتى:طياني خؤيةتى:

ئةم دنيايةئةم دنياية

سَى بةشى ئاوةسَى بةشى ئاوة

بةشَيكى زةوىبةشَيكى زةوى

منيش سَى بةشم طوندى طةنجينةى مندالَيمنيش سَى بةشم طوندى طةنجينةى مندالَي

بةشةكةى ديكة حةكايةتى ثالَةوانةكانى دةم ئاطردانى داثيرة بةشةكةى ديكة حةكايةتى ثالَةوانةكانى دةم ئاطردانى داثيرة 

(كؤشيعرى زَيوان / ل(كؤشيعرى زَيوان / ل٣٧٣٧)

بةخشينى  هةوَينى  بووةتة  هؤنيار  منداَلى  طةنجينةى  طوندى  تةنانةت  بةخشينى   هةوَينى  بووةتة  هؤنيار  منداَلى  طةنجينةى  طوندى  تةنانةت   

سرووشى دةستنووسى هؤنراوةكانى و لةم بارةيةوة دةَلَيت:سرووشى دةستنووسى هؤنراوةكانى و لةم بارةيةوة دةَلَيت:

دةضمةوة طوندى طةنجينةى مندالَيمدةضمةوة طوندى طةنجينةى مندالَيم

خالَى رووى بةردةكانىخالَى رووى بةردةكانى

هةموو دةستنووسةكانم دةداتَى هةموو دةستنووسةكانم دةداتَى 

دةمكات بة نووسةرى بيَهاوتاو بيَباك دةمكات بة نووسةرى بيَهاوتاو بيَباك (كؤشيعرى زَيوان / ل(كؤشيعرى زَيوان / ل٤٧٤٧)

بؤ  دةطةِرَيتةوة  منداَلى  طةنجينةى  طوندى  بؤ  هؤنيارة  ئةم  شةيدايى  بؤ ديارة  دةطةِرَيتةوة  منداَلى  طةنجينةى  طوندى  بؤ  هؤنيارة  ئةم  شةيدايى  ديارة 

ئةوةى لةوَى سرووشى ثَيغةمبةرَيكى ثَيطةيشتووة، بؤية دةَلَيت:ئةوةى لةوَى سرووشى ثَيغةمبةرَيكى ثَيطةيشتووة، بؤية دةَلَيت:

لة ديوى ئةم ديو طوندى طةنجينةى مندالَيملة ديوى ئةم ديو طوندى طةنجينةى مندالَيم

طوَيم لة دابةزينى سرووشى ثيَغةمبةريَكةطوَيم لة دابةزينى سرووشى ثيَغةمبةريَكة

يةكةمين خةونى مرؤظى بينيوة يةكةمين خةونى مرؤظى بينيوة (كؤشيعرى زَيوان / ل(كؤشيعرى زَيوان / ل٤٨٤٨)

بؤ  خؤيةوة  زارى  لةسةر  هؤنيار  منداَليى  طوندى  وةبيرهاتنةوةى  بؤ ئةم  خؤيةوة  زارى  لةسةر  هؤنيار  منداَليى  طوندى  وةبيرهاتنةوةى  ئةم 

بةجَيهَيشتنى رةنطى خؤيةتى لةو طوندة، كةوا لةم بارةيةوة دةَلَيت:بةجَيهَيشتنى رةنطى خؤيةتى لةو طوندة، كةوا لةم بارةيةوة دةَلَيت:

ئةو طوندى طةنجينةى مندالَيمةئةو طوندى طةنجينةى مندالَيمة

ِرةنطم لةناو جيَهَيشتووةِرةنطم لةناو جيَهَيشتووة (كؤشيعرى زَيوان / ل (كؤشيعرى زَيوان / ل٦٨٦٨)
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راستةوخؤ  ئةوسا  منداَلَيتى،  طةنجينةى  طوندى  بةسةركردنةوةى  ئةم  راستةوخؤ ثاش  ئةوسا  منداَلَيتى،  طةنجينةى  طوندى  بةسةركردنةوةى  ئةم  ثاش 

رايدةطةيةنَيت:رايدةطةيةنَيت:

لةنيَوان لةدايكبوون و مردندالةنيَوان لةدايكبوون و مردندا

طوندى طةنجينةى مندالَيمطوندى طةنجينةى مندالَيم

يادةوةرييةكى جوان و ئةفسانةيةكى بةهَيزةيادةوةرييةكى جوان و ئةفسانةيةكى بةهَيزة

لةناوى دانيشم خةياَل خؤشحالَم دةكاتلةناوى دانيشم خةياَل خؤشحالَم دةكات (كؤشيعرى زَيوان / ل (كؤشيعرى زَيوان / ل٧٦٧٦)

منداَلَيتى  طةنجينةى  طوندى  لة  شَيوةيةك  بةهيض  نايةوَيت  هؤنيار  منداَلَيتى تةنانةت  طةنجينةى  طوندى  لة  شَيوةيةك  بةهيض  نايةوَيت  هؤنيار  تةنانةت 

دابثضِرَيت، ضونكة بةاليةوة لة بةهةشت نةرم و نيانترة، بؤية دةَلَيت:دابثضِرَيت، ضونكة بةاليةوة لة بةهةشت نةرم و نيانترة، بؤية دةَلَيت:

ئةى لة بةهةشت نةرم و نيانتر طوندى طةنجينةى مندالَيمئةى لة بةهةشت نةرم و نيانتر طوندى طةنجينةى مندالَيم

ئةطةر ضةتةكان ريَيان نةدام بيَمةوة ناوتئةطةر ضةتةكان ريَيان نةدام بيَمةوة ناوت

دلَم لة ياخةم دةدةمدلَم لة ياخةم دةدةم

كؤالرة هةلَدةدةم و دةطةشيَمةوة كؤالرة هةلَدةدةم و دةطةشيَمةوة (كؤشيعرى زَيوان / ل(كؤشيعرى زَيوان / ل٨٤٨٤)

لة كؤتايى ئةم ضامة شيعرة هؤنيار رايدةطةيةنَيت طوندى طةنجينةى منداَلَيتى لة كؤتايى ئةم ضامة شيعرة هؤنيار رايدةطةيةنَيت طوندى طةنجينةى منداَلَيتى 

دايكة نازدارو نازةنينةكةيةتى:دايكة نازدارو نازةنينةكةيةتى:

طوندى طةنجينةى مندالَيمطوندى طةنجينةى مندالَيم

دايكَيكة خاوةن كؤمةلََى نازدارو نازةنيندايكَيكة خاوةن كؤمةلََى نازدارو نازةنين (كؤشيعرى زَيوان / ل (كؤشيعرى زَيوان / ل٩٧٩٧) ) 

لة كؤشيعرى (ساَلى سفر)دا ئةم جؤرة دووبارةكاريية ثضِرثضِرمان بةرضاو لة كؤشيعرى (ساَلى سفر)دا ئةم جؤرة دووبارةكاريية ثضِرثضِرمان بةرضاو 

دَيِرَيكى  سةرةتاى ضةند  لة  وشةى (باَلندة)  دووبارةكردنةوةى  لةِرَيى  دَيِرَيكى دةكةوَيت  ضةند  سةرةتاى  لة  وشةى (باَلندة)  دووبارةكردنةوةى  لةِرَيى  دةكةوَيت 

هؤنراوةكة:هؤنراوةكة:

بالَندةى بةيانبالَندةى بةيان

هيض شتَيك لةبارةى تاريك و روون نازانَيتهيض شتَيك لةبارةى تاريك و روون نازانَيت

دةستةوةستان ضاوةِروانى رذانى خؤرةدةستةوةستان ضاوةِروانى رذانى خؤرة

بالَندةى بارانبالَندةى باران

هيض شتَيك لةبارةى تيَنويَتى زةوى نازانَيتهيض شتَيك لةبارةى تيَنويَتى زةوى نازانَيت

دةستةوةستان ضاوةِروانى دابارينةدةستةوةستان ضاوةِروانى دابارينة

جادووبازى حةكايةتخوانجادووبازى حةكايةتخوان

لةسةر ضياى زيَِرو زيو وةستاوةلةسةر ضياى زيَِرو زيو وةستاوة

بالَندةيةكى فريودةرىبالَندةيةكى فريودةرى

بؤ بةِريَوةبردنى زةمين ناردة خوارةوةبؤ بةِريَوةبردنى زةمين ناردة خوارةوة

بالَندةى فريودةربالَندةى فريودةر

بةردى ياقووت خؤراكيةتىبةردى ياقووت خؤراكيةتى (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل٨٣٨٣)
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دوو  ناونيشان  بَى  شيعرى  كؤثَلة  دوو   ناونيشان  بَى  شيعرى  كؤثَلة   ١٦٦١٦٦) لة  بريتيية  كةوا  كؤشيعرة،  لةم  (هةر  لة  بريتيية  كةوا  كؤشيعرة،  لةم  هةر 

جارى ديكة دووبارةكرنةوةى ثضِرثضِرى بةكار هَيناوة:جارى ديكة دووبارةكرنةوةى ثضِرثضِرى بةكار هَيناوة:

سمؤرة بة ئاسانى بةدار هةلَدةطةِرَىسمؤرة بة ئاسانى بةدار هةلَدةطةِرَى

طاز لة دلَى فةريكة طويَز دةطرَىطاز لة دلَى فةريكة طويَز دةطرَى

طؤثكةو ضرؤ بريندارنطؤثكةو ضرؤ بريندارن

سمؤرة دارطويَزيَكى كلؤر كردسمؤرة دارطويَزيَكى كلؤر كرد (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل٥١٥١)

هةروةها:هةروةها:

ِرةنطى يةكةم مرؤظِرةنطى يةكةم مرؤظ

لة خؤرى سبةينان دةضوولة خؤرى سبةينان دةضوو

ثاشان خؤرثاشان خؤر

ِرةنطى بردةوة سةر رةنطى هةموو شتةكانِرةنطى بردةوة سةر رةنطى هةموو شتةكان (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل٦.).)

٣- دووبارةكردنةوةى واتا:- دووبارةكردنةوةى واتا:

هاواتايييةوة  يان  هاودةنطى،  لةِرَيى  وشة  هةمان  واتاى  لةوةى  بريتيية  هاواتايييةوة   يان  هاودةنطى،  لةِرَيى  وشة  هةمان  واتاى  لةوةى  بريتيية   

زياتر  هةرضةندة  كةمترة،  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم  رَيذةى  بكرَيتةوة.  زياتر دووبارة  هةرضةندة  كةمترة،  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم  رَيذةى  بكرَيتةوة.  دووبارة 

هؤنيارةكة  فةرهةنطيى  طةنجينةى  دةوَلةمةنديى  هؤنيارةكةو  زمانةوانى  هؤنيارةكة تواناى  فةرهةنطيى  طةنجينةى  دةوَلةمةنديى  هؤنيارةكةو  زمانةوانى  تواناى 

و  مردن  كاتَيك  دةكةوَيت  بةرضاومان  (زَيوان)  كؤشيعرى  لة  وةكو  و دةخاتةِروو.  مردن  كاتَيك  دةكةوَيت  بةرضاومان  (زَيوان)  كؤشيعرى  لة  وةكو  دةخاتةِروو. 

لةشوَينى  مةولةوى  و  كؤيى  قادرى  حاجى  و  نالى  وةك  هؤنيار  هةندَى  لةشوَينى ناشتنى  مةولةوى  و  كؤيى  قادرى  حاجى  و  نالى  وةك  هؤنيار  هةندَى  ناشتنى 

ثاشان  بكرَيت،  منداَلييان  برينةكاني  زامى  بةسةر  و  خؤَل  دةبَيتة  ثاشان لةدايكبوونيان  بكرَيت،  منداَلييان  برينةكاني  زامى  بةسةر  و  خؤَل  دةبَيتة  لةدايكبوونيان 

دةبَيتة جَيى شانازى بؤ خةَلكى ئةو طوندة، بؤية ئةم هؤنيارةيش لةِرَيى ئةم جؤرة دةبَيتة جَيى شانازى بؤ خةَلكى ئةو طوندة، بؤية ئةم هؤنيارةيش لةِرَيى ئةم جؤرة 

ئاواتةخوازة  واتة  رابطةيةنَيت،  واتاية  جؤرة  ئةو  دةيةوَيت  ئاواتةخوازة دووبارةكردنةوةية  واتة  رابطةيةنَيت،  واتاية  جؤرة  ئةو  دةيةوَيت  دووبارةكردنةوةية 

خؤَلى ئَيسكةكةى بةسةر برينى سةردةمى منداَلييداى بكرَى ثاش مردنى و ببَيتة خؤَلى ئَيسكةكةى بةسةر برينى سةردةمى منداَلييداى بكرَى ثاش مردنى و ببَيتة 

قادرى  حاجى  و  نالى  طوندةكانى  ضؤن  هةروةك  خةَلكةكةى  بؤ  شانازى  قادرى جَيى  حاجى  و  نالى  طوندةكانى  ضؤن  هةروةك  خةَلكةكةى  بؤ  شانازى  جَيى 

كؤيى و مةولةوى بوونة جَيى شانازى بؤ خةَلكى ئةو طوندانة:كؤيى و مةولةوى بوونة جَيى شانازى بؤ خةَلكى ئةو طوندانة:

نالى ئَيسكةكانى خؤى بة خاك و خؤلَى بةخشىنالى ئَيسكةكانى خؤى بة خاك و خؤلَى بةخشى

تا ببيَتةوة خؤَلتا ببيَتةوة خؤَل

بةسةر برينى مندالَييدا بكرَىبةسةر برينى مندالَييدا بكرَى

ذانى بشكَيتذانى بشكَيت

حاجى قادرى كؤيى ئَيسكةكانى خؤى بة طؤِر قةرةج بةخشىحاجى قادرى كؤيى ئَيسكةكانى خؤى بة طؤِر قةرةج بةخشى

تا ببيَتةوة بة خؤَلتا ببيَتةوة بة خؤَل

بةسةر برينى مندالَييدا بكرَىبةسةر برينى مندالَييدا بكرَى

ذانى بشكَيتذانى بشكَيت
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مةولةوى ئَيسكةكانى خؤى بةسةرشاتة بةخشىمةولةوى ئَيسكةكانى خؤى بةسةرشاتة بةخشى

تا ببيَتةوة بة خؤَلتا ببيَتةوة بة خؤَل

بةسةر برينى مندالَييدا بكرَىبةسةر برينى مندالَييدا بكرَى

ذانى بشكَيتذانى بشكَيت

منيش ئَيسكةكانى خؤم بة دةربةندى طؤم بةخشىمنيش ئَيسكةكانى خؤم بة دةربةندى طؤم بةخشى

تا ببيَتةوة بة خؤَلتا ببيَتةوة بة خؤَل

بةسةر برينى مندالَيميدا بكةمبةسةر برينى مندالَيميدا بكةم (كؤشيعرى زَيوان/ ل (كؤشيعرى زَيوان/ ل٧٣٧٣-٧٤٧٤)

لة كؤثلةى شيعريى ذمارة (لة كؤثلةى شيعريى ذمارة (١,٨١,٨)ى نَيو كؤشيعرى (ساَلى سفر)دا بةكارهَينانى )ى نَيو كؤشيعرى (ساَلى سفر)دا بةكارهَينانى 

لةم  وةك  دووبارةكردنةوة  لةِرَيى  مةبةستَيك  واتاو  ضةند  بؤ  دايك  لةم وشةى  وةك  دووبارةكردنةوة  لةِرَيى  مةبةستَيك  واتاو  ضةند  بؤ  دايك  وشةى 

ثةرةطرافة دةردةكةوَيت:ثةرةطرافة دةردةكةوَيت:

زةوى زؤر دةولَةمةندةزةوى زؤر دةولَةمةندة

كة كانييةكى نةرم و كراوةى ضاوى لة ئيَمة دةطَيِرَىكة كانييةكى نةرم و كراوةى ضاوى لة ئيَمة دةطَيِرَى

جوانيش لةطةلَى لةدايك دةبَيت و دةبيَتة دايكجوانيش لةطةلَى لةدايك دةبَيت و دةبيَتة دايك

بوون بة دايكبوون بة دايك

نامةيةكة خوداوةند ثيتةكانى لَيكداوةنامةيةكة خوداوةند ثيتةكانى لَيكداوة (كؤشيعرى - ساَلى سفر / ل (كؤشيعرى - ساَلى سفر / ل١٣١٣.).)

 هةروةها لة كؤثلة ذمارة ( هةروةها لة كؤثلة ذمارة (١١١١)ى كؤشيعرى (ساَلى سفر) ئةم دووبارةكاريية )ى كؤشيعرى (ساَلى سفر) ئةم دووبارةكاريية 

بؤ وشةى (شاذن) كراوة:بؤ وشةى (شاذن) كراوة:

ئةسث كة لةناو تةمى بةيانيياندا دةِرواتئةسث كة لةناو تةمى بةيانيياندا دةِروات

شاذنى رؤذةشاذنى رؤذة

مانطيش شاذنى شةوة مانطيش شاذنى شةوة (كؤشيعرى - ساَلى سفر / ل(كؤشيعرى - ساَلى سفر / ل٢٧٢٧)

(بيرنةضوونةوة)  هؤنراوةى  لةكؤتايى  (بيرنةضوونةوة)  وشةى  (بيرنةضوونةوة) هةروةها  هؤنراوةى  لةكؤتايى  (بيرنةضوونةوة)  وشةى  هةروةها 

دووبارة كراوةتةوة تا هةرسَي رةنطى خوداو ئاو و شيعر لةبير نةكريََت:دووبارة كراوةتةوة تا هةرسَي رةنطى خوداو ئاو و شيعر لةبير نةكريََت:

 بينيبَيت و بيرى ضووبيتةوةبينيبَيت و بيرى ضووبيتةوة

بيرنةضوونةوة بةهةموو رةنطةكان خؤى دةنويَنَى بيرنةضوونةوة بةهةموو رةنطةكان خؤى دةنويَنَى 

(كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل(كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل١٢٨١٢٨)

هؤنراوةكة  دَيِرى  سَي  لةنَيو  (جةنط)  وشةى  (تؤِر)دا  لةهؤنراوةى  هؤنراوةكة هةروةها  دَيِرى  سَي  لةنَيو  (جةنط)  وشةى  (تؤِر)دا  لةهؤنراوةى  هةروةها 

دووبارة كراوةتةوة وةك جةختكردنَيك لةسةر واتاى كاريطةرى ئةم وشةية:دووبارة كراوةتةوة وةك جةختكردنَيك لةسةر واتاى كاريطةرى ئةم وشةية:

جةنط لة سروودةكانماندايةجةنط لة سروودةكانمانداية

كوردستان لةناو سروودى جةنطداكوردستان لةناو سروودى جةنطدا

شةهيدةكانى رووسوورنشةهيدةكانى رووسوورن (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة /ل (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة /ل١٢٠١٢٠)

لة هؤنراوةى (ضارةنووس) هةردوو وشةى (ِرنين)و (طيان) لةسَي دَيِردا بؤ لة هؤنراوةى (ضارةنووس) هةردوو وشةى (ِرنين)و (طيان) لةسَي دَيِردا بؤ 

دووبارةكردنةوةكةى  هؤكارى  بة  هةست  بةآلم  كراوةتةوة،  دووبارة  جار  دووبارةكردنةوةكةى دوو  هؤكارى  بة  هةست  بةآلم  كراوةتةوة،  دووبارة  جار  دوو 
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ناكرَيت:ناكرَيت:

شةو وةرزى ثَيطةيينيتىشةو وةرزى ثَيطةيينيتى

لة خةون و بَيداريمدا دةيِرنملة خةون و بَيداريمدا دةيِرنم

بؤ رنين هانا بؤ هَيزى طيان دةبةمبؤ رنين هانا بؤ هَيزى طيان دةبةم

طيان مالََيكى تةواوةطيان مالََيكى تةواوة (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة /ل (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة /ل٦٤٦٤)

دةكاتةوة  دووبارة  (ذمــاردن)  وشةى  جار  سَي  (سوَيسكة)  هؤنراوةى  دةكاتةوة لة  دووبارة  (ذمــاردن)  وشةى  جار  سَي  (سوَيسكة)  هؤنراوةى  لة 

بةمةبةستى دَلنيابوونى سوَيسكةكة لة مانةوةي هَيلكةكانى:بةمةبةستى دَلنيابوونى سوَيسكةكة لة مانةوةي هَيلكةكانى:

سوَيسكة هيَلكةكانى دادةنَىسوَيسكة هيَلكةكانى دادةنَى

دةيانذمَيرَى و بَى دوودلَى لةسةريان دةكةوَىدةيانذمَيرَى و بَى دوودلَى لةسةريان دةكةوَى

بؤ ماوةيةك لةبيرى هيضدا نابَىبؤ ماوةيةك لةبيرى هيضدا نابَى

تا جووجكةكانى سينطى دةخوريَننتا جووجكةكانى سينطى دةخوريَنن

دووبارة دةيانذمَيريَتةوةدووبارة دةيانذمَيريَتةوة

لةنيَوان هيَلكة و جووجكةدالةنيَوان هيَلكة و جووجكةدا

شتَيك وا لةناخى دةكاتشتَيك وا لةناخى دةكات

ذماردن دووبارة دةكاتةوة ذماردن دووبارة دةكاتةوة (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة /ل(كؤشيعرى سةدو يةكشةوة /ل١٣١٣)

ثةراوَيزةكاني بةشي يةكةمثةراوَيزةكاني بةشي يةكةم
(*)طرووثى ثَيشِرةوى شيعرى لة هةولَيردا بريتي بوو لةم هؤنيارانة:(سةباح رةنجدةر، جةالل (*)طرووثى ثَيشِرةوى شيعرى لة هةولَيردا بريتي بوو لةم هؤنيارانة:(سةباح رةنجدةر، جةالل 

بةرزنجى، هاشم سةِراج، ئةنوةر مةسيفى، عةباس عةبدوَلَال يووسف، دَلشاد عةبدوَلَال) بةرزنجى، هاشم سةِراج، ئةنوةر مةسيفى، عةباس عةبدوَلَال يووسف، دَلشاد عةبدوَلَال) ٠

(١)نةجات حةميد ئةحمةد – مَيذووى خود لة ناو لةنطةريةكدا، ض/ كوردستان، هةولَير، )نةجات حةميد ئةحمةد – مَيذووى خود لة ناو لةنطةريةكدا، ض/ كوردستان، هةولَير، ١٩٩٧١٩٩٧، ل، ل١١١١

(د٠محةمةد محةمةد  ئةمانةن:  نووسيوة،  بابةتيان  رةنجدةر  سةباح  شيعرى  لةبارةى  (د(**)ئةوانةى  ئةمانةن:  نووسيوة،  بابةتيان  رةنجدةر  سةباح  شيعرى  لةبارةى  (**)ئةوانةى 

مةم،  مةولوود  محةمةد  مستةفا،  شوكر  خةزنةدار،  مارف  مةم،   مةولوود  محةمةد  مستةفا،  شوكر  خةزنةدار،  مارف  د٠  غةمبار،  كةمال  فةتاح،  دمةعرووف  غةمبار،  كةمال  فةتاح،  مةعرووف 

عةبدوَلَال سةِراج، نةجات حةميد ئةحمةد، دعةبدوَلَال سةِراج، نةجات حةميد ئةحمةد، د٠ لةتيف محةمةد حةسةن، د لةتيف محةمةد حةسةن، د٠ئازاد ئةحمةد مةحموود، ئازاد ئةحمةد مةحموود، 

سةَالح  سديق،  ئارام  مةحموود،  لوقمان  حةيدةرى،  يووسف  مةسيفى،  ئةنوةر  زامدار،  سةَالح مةحموود  سديق،  ئارام  مةحموود،  لوقمان  حةيدةرى،  يووسف  مةسيفى،  ئةنوةر  زامدار،  مةحموود 

لةتيف  بةرزنجى،  تاهير  عةلى  لةتيف   بةرزنجى،  تاهير  عةلى  د٠  ئةسووةد،  ئةحمةد  نةوزاد  ساَلح،  مةال  حةكيم  ثاَلةوان،  دحةسةن  ئةسووةد،  ئةحمةد  نةوزاد  ساَلح،  مةال  حةكيم  ثاَلةوان،  حةسةن 

هةَلمةت، فةريد زامدار، قادر ئيبراهيم مينة، حةمة مةنتك، عةبدولخالق يةعقووبي، ساَلح سووزةني، هةَلمةت، فةريد زامدار، قادر ئيبراهيم مينة، حةمة مةنتك، عةبدولخالق يةعقووبي، ساَلح سووزةني، 

فةرةيدوون ئةرشةدي، عةلي قاسمي، محةمةد عةبدولكةريم ئيبراهيم، سةروةر حةسةن محةمةد، فةرةيدوون ئةرشةدي، عةلي قاسمي، محةمةد عةبدولكةريم ئيبراهيم، سةروةر حةسةن محةمةد، 

نةريمان عةبدوَلَال خؤشناو، ثَيشِرةو عةبدوَلَال، بةدران ئةحمةد حةبيب، محةمةد ئةمين ئةحمةد، ئاوات نةريمان عةبدوَلَال خؤشناو، ثَيشِرةو عةبدوَلَال، بةدران ئةحمةد حةبيب، محةمةد ئةمين ئةحمةد، ئاوات 

محةمةد ئةمين، عةبدولِرةزاق بيمار، دمحةمةد ئةمين، عةبدولِرةزاق بيمار، د٠فوئاد رةشيد، دفوئاد رةشيد، د٠محةمةد بةكر، دمحةمةد بةكر، د٠ئازاد حةمة شةريف، بؤتان ئازاد حةمة شةريف، بؤتان 

طةردى،  ئةحمةد  طةردى، سةردار  ئةحمةد  د٠سةردار  بةرزنجى،  تاهير  عةبدوَلَال  رةزا،  ئةحمةد  خدر،  ئةحمةد  رَيبين  دجةالل،  بةرزنجى،  تاهير  عةبدوَلَال  رةزا،  ئةحمةد  خدر،  ئةحمةد  رَيبين  جةالل، 

سامان دزةيى، د. ئيدريس عةبدوَلَال، دسامان دزةيى، د. ئيدريس عةبدوَلَال، د٠حوسَين غازى ). حوسَين غازى ). 

(٢)ا)ا÷\Åfl÷\:Ìâàˆ⁄:Ì√eö:F·`Öœ÷\:›Á◊¬:∫:·]œh˝\\Åfl÷\:Ìâàˆ⁄:Ì√eö:F·`Öœ÷\:›Á◊¬:∫:·]œh˝\ – –:ÍöÁÈâ÷:ÍöÁÈâ، ص، ص٢٨٠٢٨٠، لة ئةنتةرنَيتةوة وةرطيراوة، لة ئةنتةرنَيتةوة وةرطيراوة٠

MQJMQJì:Fì:FKSSSKSSS:FÄ\Å«d:FÌ⁄]√÷\:ÌÈ]œm÷\:·Êˆç÷\:Ñ\Ä:F:FÄ\Å«d:FÌ⁄]√÷\:ÌÈ]œm÷\:·Êˆç÷\:Ñ\Ä:FKIs:FÍdÄ˜\:Åœfl÷\:‹q√⁄Is:FÍdÄ˜\:Åœfl÷\:‹q√⁄ – –:gÁ◊⁄:Å∂\:gÁ◊⁄:Å∂\(٣)

:ÿÈp::ÿÈp:JJJJ:∞Ê˜\:ÌÈËÖ√ç÷\:ÌŒ]mefi˜\:ÌÈà]ât::∞Ê˜\:ÌÈËÖ√ç÷\:ÌŒ]mefi˜\:ÌÈà]ât:JJJJ:ÌmËÅ¢\:ÌÈdÖ√÷\:ÏÅÈëœ÷\:ÌmËÅ¢\:ÌÈdÖ√÷\:ÏÅÈëœ÷\ – –:ÅÈe¬:Öd]ê:Å€•::ÅÈe¬:Öd]ê:Å€•:JÄBÄBNC

LJJLJJ:ì:F:ì:FLJKJLJKJ:F·ÄÑ˜\:GÅdÑ\:FnËÅ¢\:fi”÷\:%]¬:F:F·ÄÑ˜\:GÅdÑ\:FnËÅ¢\:fi”÷\:%]¬:FLIΩ:Fk]flÈiâ÷\Ê:Ä\ÊÖ÷\IΩ:Fk]flÈiâ÷\Ê:Ä\ÊÖ÷\

MSJMSJì:Fì:FKSRRKSRR:FÏÖ‚]œ÷\:FÌl\Å¢\:Ö√å:∫:gÁ◊à˜\:]fld:G:f◊∏\Åe¬:Å€•B:FÏÖ‚]œ÷\:FÌl\Å¢\:Ö√å:∫:gÁ◊à˜\:]fld:G:f◊∏\Åe¬:Å€•BOC
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(٦)nËÅ¢\:Ö√ç÷\:∫:ÎÜ\Ái÷\:ÌÈflœh:G:Å€•:ÄÊ\Ä:Ñ]iç¬:HÄnËÅ¢\:Ö√ç÷\:∫:ÎÜ\Ái÷\:ÌÈflœh:G:Å€•:ÄÊ\Ä:Ñ]iç¬:HÄ، لة ئينتةرنَيتةوة وةرطيراوة. ، لة ئينتةرنَيتةوة وةرطيراوة. 

(٧)سةباح رةنجدةر – كؤشيعرى (سةدو يةكشةوة )، ض/ئاراس، هةولَير، )سةباح رةنجدةر – كؤشيعرى (سةدو يةكشةوة )، ض/ئاراس، هةولَير، ٢٠٠٨٢٠٠٨، ل، ل٦

(٨)هةمان سةرضاوة، ل)هةمان سةرضاوة، ل٦

(٩)سةباح رةنجدةر – كؤشيعرى (خةون وا خؤى طَيِرايةوة )، ض/ئاراس، هةولَير، )سةباح رةنجدةر – كؤشيعرى (خةون وا خؤى طَيِرايةوة )، ض/ئاراس، هةولَير، ٢٠٠٤٢٠٠٤، ل، ل١٨١٨

www.bwady.www.bwady. ،...التكرار في شعر ابى القاسم الشابي...،  التكرار في شعر ابى القاسم الشابي ÏÖ‚]æÏÖ‚]æ – (١٠١٠)د)د٠ زهير احمد المنصور –  زهير احمد المنصور

comcom

(١١١١)هةمان سةرضاوة )هةمان سةرضاوة 

(١٢١٢)ئةم لَيكؤَلةرة لةنَيو كتَيبةكةيدا (بونياتى زمان لة شيعرى هاوضةرخى كورديدا )ئةم لَيكؤَلةرة لةنَيو كتَيبةكةيدا (بونياتى زمان لة شيعرى هاوضةرخى كورديدا ١٩٨٥١٩٨٥-٢٠٠٥٢٠٠٥ 

) تةنيا باسى جؤرةكانى طةِرانةوةى بةرايى و دوايى دةكات، بةَالم لةثةراوَيزى () تةنيا باسى جؤرةكانى طةِرانةوةى بةرايى و دوايى دةكات، بةَالم لةثةراوَيزى (١) الثةِرة () الثةِرة (١٨٠١٨٠)دا )دا 

دةَلَيت: طةِرانةوة، فرة شَيوةى ديكةى هةية وةك: طةِرانةوةى بازنةيى، طةِرانةوةى ثَيويست بوون، دةَلَيت: طةِرانةوة، فرة شَيوةى ديكةى هةية وةك: طةِرانةوةى بازنةيى، طةِرانةوةى ثَيويست بوون، 

لةخؤ  بابةتَيك  ضةند  يةكةيان  هةر  كة  لةخؤ   بابةتَيك  ضةند  يةكةيان  هةر  كة   ٠٠٠٠ هاوسةنطى  طةِرانةوةى  بونياتى،  و  دةاللى  هاوسةنطى طةِرانةوةى  طةِرانةوةى  بونياتى،  و  دةاللى  طةِرانةوةى 

دةطرَيت دةطرَيت ٠ 

(١٣١٣)د)د٠ئازاد ئةحمةد مةحموود – بونياتى زمان لة شيعرى هاوضةرخى كورديدا ئازاد ئةحمةد مةحموود – بونياتى زمان لة شيعرى هاوضةرخى كورديدا ١٩٨٥١٩٨٥-٢٠٠٥٢٠٠٥، ، 

ضاثخانةى حاجى هاشم، هةولَير، ضاثخانةى حاجى هاشم، هةولَير، ٢٠٠٩٢٠٠٩، ل، ل١٦٩١٦٩

(١٤١٤)هةمان سةرضاوة )هةمان سةرضاوة 

مةال  لَيكدانةوةى  لَيكؤَلينةوةو  مكايةلى،  شاوةيسى  ئةحمةدى  خدرى  مةال  نالى،  مةال )ديوانى  لَيكدانةوةى  لَيكؤَلينةوةو  مكايةلى،  شاوةيسى  ئةحمةدى  خدرى  مةال  نالى،  (١٥١٥)ديوانى 

عةبدولكةريمي مودةِريس و فاتيح عةبدولكةريم، محةمةدي مةال كةريم ئةندامى ياريدةرى كؤِرى عةبدولكةريمي مودةِريس و فاتيح عةبدولكةريم، محةمةدي مةال كةريم ئةندامى ياريدةرى كؤِرى 

زانيارى كورد ثياضووةتةوة، ض/ كؤِرى زانيارى كورد، بةغدا، زانيارى كورد ثياضووةتةوة، ض/ كؤِرى زانيارى كورد، بةغدا، ١٩٧٦١٩٧٦، ل، ل٣٤٦٣٤٦

HLRJLRJì:Fì:FKSQRKSQR:I:IO:Ω:IkÊ2dI:ØË¯€◊÷:‹◊√÷\:Ñ\Ä:FÖ¢\:Ö√ç÷\:]Ë]ïŒ:Ω:IkÊ2dI:ØË¯€◊÷:‹◊√÷\:Ñ\Ä:FÖ¢\:Ö√ç÷\:]Ë]ïŒ – –:Ì”Ò¯∏\:’Ü]fi:Ì”Ò¯∏\:’Ü]fi(١٦١٦)

(١٧١٧)هةمان سةرضاوة، ل)هةمان سةرضاوة، ل٢٨٧٢٨٧

(١٨١٨)كؤشيعرى شةِرى ضل ساَلة، ض/وةزارةتى ثةروةردة، هةولَير، )كؤشيعرى شةِرى ضل ساَلة، ض/وةزارةتى ثةروةردة، هةولَير، ٢٠٠٥٢٠٠٥، ل، ل٤٦٤٦

(١٩١٩)سةباح رةنجدةر – كؤشيعرى سةدو يةكشةوة، ل)سةباح رةنجدةر – كؤشيعرى سةدو يةكشةوة، ل٨

(٢٠٢٠)هةمان سةرضاوة، ل)هةمان سةرضاوة، ل٧

(٢١٢١)هةمان سةرضاوة، ل)هةمان سةرضاوة، ل٦-٧

:F:FKSROKSRO:FÄ\Å«d:Ì¬]e◊÷:ÌËÖ¢\:Ñ\Ä:G—\Ö√÷\:∫:nËÅ¢\:Ö√ç÷\:Ì«÷:FÄ\Å«d:Ì¬]e◊÷:ÌËÖ¢\:Ñ\Ä:G—\Ö√÷\:∫:nËÅ¢\:Ö√ç÷\:Ì«÷ -(٢٢٢٢)د.عدنان حسين العوادى- )د.عدنان حسين العوادى

ص٢١٢١

(٢٣٢٣)د. عدنان حسين العوادي، لغة الشعر الحديث العراق، ص)د. عدنان حسين العوادي، لغة الشعر الحديث العراق، ص٣٠٣٠.

(٢٤٢٤)حسين علي شانوف - شعر الشاعر الكردي المعاصر كوران، ت: شكور )حسين علي شانوف - شعر الشاعر الكردي المعاصر كوران، ت: شكور ⁄Ì√e⁄Ì√e⁄ ، ،ÓÀë⁄ÓÀë دار  دار 

\°[t]°\¿t¿، بغداد، ، بغداد، ١٩٧٥١٩٧٥، ل، ل١٨١١٨١

(٢٥٢٥)حوسَين مةحموود عةلى كةالرى- شَيواز لة هؤنراوةى فةرهاد شاكةلى دا، نامةى ماستةرة )حوسَين مةحموود عةلى كةالرى- شَيواز لة هؤنراوةى فةرهاد شاكةلى دا، نامةى ماستةرة 

ثَيشكَيشى كؤلَيذى زمانى زانكؤى كؤية كردووة، ثَيشكَيشى كؤلَيذى زمانى زانكؤى كؤية كردووة، ٢٠٠٨٢٠٠٨، ل، ل٢٣٢٣

(٢٦٢٦)ياسين عومةر – شَيركؤ بَيكةس- ضةثكَيك هةظثةيظين، ئةزموون، )ياسين عومةر – شَيركؤ بَيكةس- ضةثكَيك هةظثةيظين، ئةزموون، ١٩٨٥١٩٨٥-٢٠٠٠٢٠٠٠، ضاثخانةى ، ضاثخانةى 

سةردةم، سلَيمانى، سةردةم، سلَيمانى، ٢٠٠١٢٠٠١، ل، ل١٠١٠

(٢٧٢٧)هةمان سةرضاوة، ل)هةمان سةرضاوة، ل١٦٨١٦٨ 

:ÓàÁ⁄:ÌëŒ:Ó◊¬:ÌÈœÈeh:Ìà\ÑÄ:G:Ífi`Öœ÷\:íëœ÷\:∫:Ñ\Ö”i÷\:G:]å]d:ÌÈ¬:Å€•:Ø⁄ :̂H:ÓàÁ⁄:ÌëŒ:Ó◊¬:ÌÈœÈeh:Ìà\ÑÄ:G:Ífi`Öœ÷\:íëœ÷\:∫:Ñ\Ö”i÷\:G:]å]d:ÌÈ¬:Å€•:Ø⁄ :̂H(٢٨٢٨)أ. د)أ. د

¬◊â÷\:‰È◊¬›¯â÷\:‰È¯‹ )، لة ئةنتةرنَيتةوة وةرطيراوةو لةالثةِرة ( )، لة ئةنتةرنَيتةوة وةرطيراوةو لةالثةِرة (١٩٤١٩٤)ى كتَيبى ()ى كتَيبى (\∏√Öœ÷\:Ô0”÷\:Ïáq√∏\·`Öœ÷\:Ô0”÷\:Ïáq`· )ى الشيخ  )ى الشيخ 

محمد أبو زهرة وةرطيراوة. محمد أبو زهرة وةرطيراوة. 

(٢٩٢٩)هةمان سةرضاوة )هةمان سةرضاوة ٠

(٣٠٣٠)سةباح رةنجدةر – كؤشيعرى (زَيوان )، ض/ ياد، ضا/)سةباح رةنجدةر – كؤشيعرى (زَيوان )، ض/ ياد، ضا/٢، سلَيمانى، ، سلَيمانى، ٢٠٠٩٢٠٠٩، ل، ل١٨١٨
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طةمةكردنَيكي  و  دةوَلةمةند  ئةنسكلؤثيديايةكي  ”نانؤ“،  شيعري  ثشتةوةي  طةمةكردنَيكي لة  و  دةوَلةمةند  ئةنسكلؤثيديايةكي  ”نانؤ“،  شيعري  ثشتةوةي  لة 

مةبةست  بةبَي  نابيني  دِركَيك  لةوَيدا  دةكرَيت،  ثَي  هةست  وشةكان  بة  مةبةست تايبةت  بةبَي  نابيني  دِركَيك  لةوَيدا  دةكرَيت،  ثَي  هةست  وشةكان  بة  تايبةت 

خؤي بة لقي طؤَلَيكةوة لكاندبَيت، زاراوةيةك نابيني بارطراني بؤ ريتمي شيعرةكة خؤي بة لقي طؤَلَيكةوة لكاندبَيت، زاراوةيةك نابيني بارطراني بؤ ريتمي شيعرةكة 

دروست كردبَيت، ماناكان جياواز شانبةشاني يةكتر دةِرؤن و ناكةونة نَيو دذايةتي دروست كردبَيت، ماناكان جياواز شانبةشاني يةكتر دةِرؤن و ناكةونة نَيو دذايةتي 

يةكترييةوة. هاشم وةك زؤر لة شاعيرةكاني تري هةولَير ياري بة زمان دةكات، يةكترييةوة. هاشم وةك زؤر لة شاعيرةكاني تري هةولَير ياري بة زمان دةكات، 

ياري بة ميتؤد و ضيرؤكة مَيذووييةكان، طةمةي ئةمبةروئةوبةر دةكات، سةرباري ياري بة ميتؤد و ضيرؤكة مَيذووييةكان، طةمةي ئةمبةروئةوبةر دةكات، سةرباري 

ئةوةش ثارَيزطاري لة رَيتمي زماني خؤي دةكا و وةك هةندَي لة هاوزةمةنةكاني ئةوةش ثارَيزطاري لة رَيتمي زماني خؤي دةكا و وةك هةندَي لة هاوزةمةنةكاني 

و  جياوازة  سةِراج  الي  زمان  تَيكشكاني  وةرطر.  بَيزاركردني  هؤي  نابَيتة  و خؤي  جياوازة  سةِراج  الي  زمان  تَيكشكاني  وةرطر.  بَيزاركردني  هؤي  نابَيتة  خؤي 

تايبةتة، هةندَي لة هاوشارة شيعرييةكاني زمان تَيكدةشكَينن، بةآلم زيان بة ماناي تايبةتة، هةندَي لة هاوشارة شيعرييةكاني زمان تَيكدةشكَينن، بةآلم زيان بة ماناي 

شيعر دةطةيةنن، ئةو بةم تَيكشكاندنة ئيستاتيكايةك دةخوَلقَينَيت وةك ثِرشنطي شيعر دةطةيةنن، ئةو بةم تَيكشكاندنة ئيستاتيكايةك دةخوَلقَينَيت وةك ثِرشنطي 

رةخنة:رةخنة:

نةوةد وَيستطةي نانؤنةوةد وَيستطةي نانؤ(*)(*)
خوَيندنةوةيةك بؤ شيعري (نانؤ)ي هاشم سةِراجخوَيندنةوةيةك بؤ شيعري (نانؤ)ي هاشم سةِراج

سةآلح حةسةن ثاَلةوانسةآلح حةسةن ثاَلةوان
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هةتاو لةنَيو ئاوةوة بةسةر لق و ثؤثي درةختةكان ئاورنطي خؤي بآلودةكاتةوة. هةتاو لةنَيو ئاوةوة بةسةر لق و ثؤثي درةختةكان ئاورنطي خؤي بآلودةكاتةوة. 

رستة،  طياني  بةربَيتة  بةرنامة  بَي  ناية  ئةو  تَيكدةشكَينَيت،  مةبةستةوة  بة  رستة، زمان  طياني  بةربَيتة  بةرنامة  بَي  ناية  ئةو  تَيكدةشكَينَيت،  مةبةستةوة  بة  زمان 

و  شيعرةكانييةوة  نَيو  بخاتة  ميتافؤر  و  هةَلطةِراو  ماناي  و  نامةئلوف  و رستةي  شيعرةكانييةوة  نَيو  بخاتة  ميتافؤر  و  هةَلطةِراو  ماناي  و  نامةئلوف  رستةي 

لةشوَينَي ”واو“ و“يا“ ون بكات و لةشوَينَي ”بَيسةروبةري“ بخاتةوة. لةشوَينَي ”واو“ و“يا“ ون بكات و لةشوَينَي ”بَيسةروبةري“ بخاتةوة. 

ضارةكة  لة  زياتر  ماوةي  لة  دةدات،  نوَي  شتي  قةرةي  لة  خؤي  ضارةكة ســةِراج  لة  زياتر  ماوةي  لة  دةدات،  نوَي  شتي  قةرةي  لة  خؤي  ســةِراج 

الي  تازةبوونةوةيةك  ديوان  دواي  لة  ديوان  شيعري،  داهَيناني  لة  الي سةدةيةك  تازةبوونةوةيةك  ديوان  دواي  لة  ديوان  شيعري،  داهَيناني  لة  سةدةيةك 

الساييكردنةوةش،  نَيو  بكةوَيتة  تاِرادةيةك  ئةطةر  دةكةين،  ثَي  هةست  الساييكردنةوةش، سةِراج  نَيو  بكةوَيتة  تاِرادةيةك  ئةطةر  دةكةين،  ثَي  هةست  سةِراج 

ثةلي  عةرةبي  شيعري  ئةطةر  وةردةطرَيت،  الساييكردنة  لةو  سوود  ثةلي وةستايانة  عةرةبي  شيعري  ئةطةر  وةردةطرَيت،  الساييكردنة  لةو  سوود  وةستايانة 

رادةكَيشَي بؤ نَيو مةيداني كاريطةري، ئةو لةو مةيدانةدا سةماي خؤي دةكات و رادةكَيشَي بؤ نَيو مةيداني كاريطةري، ئةو لةو مةيدانةدا سةماي خؤي دةكات و 

جَي ثَيي هةَلثةِركَيكاني هةمان جَي ثَيي ئةوان نيية.جَي ثَيي هةَلثةِركَيكاني هةمان جَي ثَيي ئةوان نيية.

 ( (٦) لةو  يةكَيك  سةِراجة،  هاشم  نوَيي  شيعري  ئةزموونَيكي  (نانؤ)،  (شيعري  لةو  يةكَيك  سةِراجة،  هاشم  نوَيي  شيعري  ئةزموونَيكي  (نانؤ)،  شيعري 

شيعرانةي كة تا ئَيستة بةناوي ”نانؤ“ بآلوبوونةتةوة و دوا شيعريشي لة طؤظاري شيعرانةي كة تا ئَيستة بةناوي ”نانؤ“ بآلوبوونةتةوة و دوا شيعريشي لة طؤظاري 

هةناري ذمارةي (هةناري ذمارةي (٧٣٧٣) كةوتووةتة بةردةستي خوَينةر، ئةم تَيرمة لةو شَيوانةية ) كةوتووةتة بةردةستي خوَينةر، ئةم تَيرمة لةو شَيوانةية 

وَيستطةية  وَيستطةية )   (٩٠٩٠) نانؤ  تَيداية،  ميتافؤري  و  زمانةواني  قووَلي  سةرضاوةيةكي  (كة  نانؤ  تَيداية،  ميتافؤري  و  زمانةواني  قووَلي  سةرضاوةيةكي  كة 

بةآلم  دةبنةوة،  دووبارة  هةندَيكيان  ضيرؤكَيكة،  خؤي  بؤ  وَيستطةيةك  هةر  بةآلم و  دةبنةوة،  دووبارة  هةندَيكيان  ضيرؤكَيكة،  خؤي  بؤ  وَيستطةيةك  هةر  و 

بةمةبةستي هةَلطرتني رووخساري نوَي دةست دةدةنة دةست كؤثَلةكاني ثَيش بةمةبةستي هةَلطرتني رووخساري نوَي دةست دةدةنة دةست كؤثَلةكاني ثَيش 

خؤيان. شيعري (نانؤ) شةمةندةفةرَيكة و لة (خؤيان. شيعري (نانؤ) شةمةندةفةرَيكة و لة (٩٠٩٠) وَيستطةدا دةوةستَيت، لة هةر ) وَيستطةدا دةوةستَيت، لة هةر 

شوَينَيك رووخسارَي، رووداوَي، مةبةست، ضةمك و ديمةنَيك دةبيستَي و دةبينَي. شوَينَيك رووخسارَي، رووداوَي، مةبةست، ضةمك و ديمةنَيك دةبيستَي و دةبينَي. 

ئةم شيعرة بريتيية لة طةمةكردنَيكي هؤشمةندانة لةطةَل سرووشت و مرؤظ و ئةم شيعرة بريتيية لة طةمةكردنَيكي هؤشمةندانة لةطةَل سرووشت و مرؤظ و 

ميتؤلؤذيا. لة سرووشتدا نووسةر سودَيكي زؤري لة ناوةكاني رووةك، زةوي، ميتؤلؤذيا. لة سرووشتدا نووسةر سودَيكي زؤري لة ناوةكاني رووةك، زةوي، 

جوطرافيا، طيانداران وةردةطرَي، لة مرؤظدا باس لة هةموو ئةو شتانة دةكات كة جوطرافيا، طيانداران وةردةطرَي، لة مرؤظدا باس لة هةموو ئةو شتانة دةكات كة 

بةدةوري بوونةوةري رؤحداردا دةسوِرَينةوة.. وةك ”جةستةي مرؤظ، رؤحي بةدةوري بوونةوةري رؤحداردا دةسوِرَينةوة.. وةك ”جةستةي مرؤظ، رؤحي 

مرؤظ، زةمةني مرؤظ“. ثاشان شاعير لة ميتؤلؤذيادا قوَلدةبَيتةوة، طةردشَيكي مرؤظ، زةمةني مرؤظ“. ثاشان شاعير لة ميتؤلؤذيادا قوَلدةبَيتةوة، طةردشَيكي 

هؤكارةكاني  و  فاكتةر  كة  دةستةواذانةي  و  ناو  ئةو  طؤِرةثاني  بة  دةكات  هؤكارةكاني ورد  و  فاكتةر  كة  دةستةواذانةي  و  ناو  ئةو  طؤِرةثاني  بة  دةكات  ورد 

دروستبوونةوة  ميتؤلؤذياي  لة  لةثشتةوةية،  طةورةيان  نهَينييةكي  دروستبوونةوة ثةيدابوونيان  ميتؤلؤذياي  لة  لةثشتةوةية،  طةورةيان  نهَينييةكي  ثةيدابوونيان 

تا ميتالؤذياي يؤنان و خواكاني ئؤَلؤمث.تا ميتالؤذياي يؤنان و خواكاني ئؤَلؤمث.

بواري  لة  بةكارهَينان،  دَيتة  زانستدا  بواري  لة  ئةوةندةي  وشةيةكة  بواري ”نانؤ“  لة  بةكارهَينان،  دَيتة  زانستدا  بواري  لة  ئةوةندةي  وشةيةكة  ”نانؤ“ 

رؤشنبيريدا نايبينين، بةآلم نانؤ زياتر لة بواري تةكنةلؤذيا و ذمارة و ماتماتيك رؤشنبيريدا نايبينين، بةآلم نانؤ زياتر لة بواري تةكنةلؤذيا و ذمارة و ماتماتيك 

بواري  لة  ئةليكترؤندا،  بواري  لة  يةكةيةكة  بضووكترين  نانؤ  دةهَينرَيت،  بواري بةكار  لة  ئةليكترؤندا،  بواري  لة  يةكةيةكة  بضووكترين  نانؤ  دةهَينرَيت،  بةكار 

ثاشن  ميليمةترة،  سانتيمةتر،  لة  بضووكتر  ثاشان  هةية،  سانتيمةترمان  ثاشن ثَيوانةدا  ميليمةترة،  سانتيمةتر،  لة  بضووكتر  ثاشان  هةية،  سانتيمةترمان  ثَيوانةدا 

ميكرؤمةتر دَي، ثاش ميكرؤ نانؤميتر، ديارة ثاش نانؤش ئةمانة دَين (ثيكؤ، فمتؤ، ميكرؤمةتر دَي، ثاش ميكرؤ نانؤميتر، ديارة ثاش نانؤش ئةمانة دَين (ثيكؤ، فمتؤ، 
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ئاتؤ، زيتؤ، يؤكتؤ). نانؤ يةك لة مليؤني سانتيمةترَيكة. بةهةرحاَل وشةي نانؤ واتة ئاتؤ، زيتؤ، يؤكتؤ). نانؤ يةك لة مليؤني سانتيمةترَيكة. بةهةرحاَل وشةي نانؤ واتة 

بضووكترين ثَيوانة و بضووكترين شتة كة بينينيان بةضاو زةحمةتة.بضووكترين ثَيوانة و بضووكترين شتة كة بينينيان بةضاو زةحمةتة.

هاتني بؤ نَيو بواري شيعري رةنطة هةوَلَيكي نوَي بَيت، بةتايبةت لة شيعري هاتني بؤ نَيو بواري شيعري رةنطة هةوَلَيكي نوَي بَيت، بةتايبةت لة شيعري 

جيهانيدا، بةآلم لة شيعري كورديدا هةر زؤر نوَيية و بة هؤشمةندي لة رَيطاي جيهانيدا، بةآلم لة شيعري كورديدا هةر زؤر نوَيية و بة هؤشمةندي لة رَيطاي 

شاعيراني  الي  شيعرة  شَيوة  ئةم  بةكارهَينان.  هاتووةتة  سةِراجةوة  شاعيراني هاشم  الي  شيعرة  شَيوة  ئةم  بةكارهَينان.  هاتووةتة  سةِراجةوة  هاشم 

رةبة  عةبد  و  عةبدولواحد  رياز  شاعير  نموونة  بؤ  كراوة،  مومارةسة  رةبة عةرةبيش  عةبد  و  عةبدولواحد  رياز  شاعير  نموونة  بؤ  كراوة،  مومارةسة  عةرةبيش 

محةمةد سالم، كازم مةزهةر و زؤر شاعيري تريش خةريكي كاركردنن لةسةر محةمةد سالم، كازم مةزهةر و زؤر شاعيري تريش خةريكي كاركردنن لةسةر 

ئةم شَيوة. ئةم شَيوة. 

هونةري ئةم شيعرة تةنيا لةوةدا نيية، وردةكارييةكان دةردةخات و دَيِرةكان هونةري ئةم شيعرة تةنيا لةوةدا نيية، وردةكارييةكان دةردةخات و دَيِرةكان 

بضووك دةكاتةوة و خؤي بة وردةكارييةكانةوة سةرقاَل دةكات، ورد و درشتي بضووك دةكاتةوة و خؤي بة وردةكارييةكانةوة سةرقاَل دةكات، ورد و درشتي 

مامةَلةكردني  شَيوةي  لة  هونةرةكة  ثشتةوةية.  لة  مةبةستي  شيعرة،  شَيوة  مامةَلةكردني ئةم  شَيوةي  لة  هونةرةكة  ثشتةوةية.  لة  مةبةستي  شيعرة،  شَيوة  ئةم 

فارطؤني  لة  نانؤ  هؤشمةندييةوة.  ثشتي  خراونةتة  دنيايانةي  ئةو  لةطةَل  فارطؤني تَيكستة  لة  نانؤ  هؤشمةندييةوة.  ثشتي  خراونةتة  دنيايانةي  ئةو  لةطةَل  تَيكستة 

لة  زؤر  بةكارهَيناوة  هونةري  شَيوازَيكي  خؤيدا،  شيعري  لة شةمةندةفةري  زؤر  بةكارهَيناوة  هونةري  شَيوازَيكي  خؤيدا،  شيعري  شةمةندةفةري 

اليةن  لة  طوَل  مذيني  لة  باو،  لةطةَل  ثةثوولة  شةِري  و  مَيروولة  اليةن زةحمةتييةكاني  لة  طوَل  مذيني  لة  باو،  لةطةَل  ثةثوولة  شةِري  و  مَيروولة  زةحمةتييةكاني 

هةنطةوة دةضَي، نانؤ، تةنيا بؤ ئةوة دروست نةبووة، بضووك بنوَينَي و لةبةرضاو هةنطةوة دةضَي، نانؤ، تةنيا بؤ ئةوة دروست نةبووة، بضووك بنوَينَي و لةبةرضاو 

نانؤ  نايانبينَي.  ضاو  بةآلم  طةورةكانن،  شتة  دةبينرَي  تَيكستةدا  لةم  ئةو  نانؤ ونبَيت،  نايانبينَي.  ضاو  بةآلم  طةورةكانن،  شتة  دةبينرَي  تَيكستةدا  لةم  ئةو  ونبَيت، 

ذياندا  لة  شتَيكمان  هةر  بة  ئَيمة  ئةركانةي  ئةو  ئةركةكانة،  ذياندا ثَيضةوانةكردنةوةي  لة  شتَيكمان  هةر  بة  ئَيمة  ئةركانةي  ئةو  ئةركةكانة،  ثَيضةوانةكردنةوةي 

بةخشيوة، ئةو لة نانؤي خؤيةوة دةيبينَي، بِروانن: بةخشيوة، ئةو لة نانؤي خؤيةوة دةيبينَي، بِروانن: 

تةنوورتةنوور

ثِر ماضي طةرمي ئوتووةثِر ماضي طةرمي ئوتووة

طَيزةر طَيزةر 

شمشَيري نةرمي سرووشتةشمشَيري نةرمي سرووشتة

كورسيكورسي

فريودةري نيشتةجَيكةيةتيفريودةري نيشتةجَيكةيةتي

ئةطةر وةك نموونة بِروانينة ئةم بةشة، هةست دةكةين شاعير ثَيِرةوي سَي ئةطةر وةك نموونة بِروانينة ئةم بةشة، هةست دةكةين شاعير ثَيِرةوي سَي 

ثةيوةندي كردووة: ثةيوةندي كردووة: 

تةنوور-ماضي طةرم-ئوتووتةنوور-ماضي طةرم-ئوتوو

طَيزةر-شمشَيري نةرم-سرووشتطَيزةر-شمشَيري نةرم-سرووشت

كورسي-فريودان- نيشتةجَيكورسي-فريودان- نيشتةجَي

طرَيياندةين،  ثَيكةوة  و  هةَليانوةشَينينةوة  و  بكةين  رستانة  ئةو  طرَيياندةين، تةماشاي  ثَيكةوة  و  هةَليانوةشَينينةوة  و  بكةين  رستانة  ئةو  تةماشاي 

دةطةينة ئةو ئاستةي بَلَيين: ماضي طةرمي وةك تةنوورة/ شمشَيري سرووشت دةطةينة ئةو ئاستةي بَلَيين: ماضي طةرمي وةك تةنوورة/ شمشَيري سرووشت 
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وةك طَيزةرة/ كورسي فريوي ئةوة دةدات لةسةري دادةنيشَي.وةك طَيزةرة/ كورسي فريوي ئةوة دةدات لةسةري دادةنيشَي.

ئةمة وردبوونةوةيةكي خَيراية، بةآلم هةر لةو سَي كؤثَلةيةدا تَيبيني بووني ئةمة وردبوونةوةيةكي خَيراية، بةآلم هةر لةو سَي كؤثَلةيةدا تَيبيني بووني 

و  مرؤظ  و  سرووشت  نَيوان  ثَيوةندي  بووني  وةك  دةكرَيت،  رستة  و هةندَي  مرؤظ  و  سرووشت  نَيوان  ثَيوةندي  بووني  وةك  دةكرَيت،  رستة  هةندَي 

و  مرؤظ  اليةن  لة  دروستكراون  شتي  كورسي (سَي  طَيزةر،  تةنوور،  و كاراكتةر.  مرؤظ  اليةن  لة  دروستكراون  شتي  طَيزةر، كورسي (سَي  تةنوور،  كاراكتةر. 

خوا)، بةآلم هةر سَيكيشيان وةزيفةيةكيان هةية، تةنوور داثؤشيني شتة جوانةكان خوا)، بةآلم هةر سَيكيشيان وةزيفةيةكيان هةية، تةنوور داثؤشيني شتة جوانةكان 

بؤ  ئاماذةية  طَيزةر  جلوبةرط،  دوريني  و  داِرشتن  جوانكاري  كضؤَلة  بؤ لةشوالري  ئاماذةية  طَيزةر  جلوبةرط،  دوريني  و  داِرشتن  جوانكاري  كضؤَلة  لةشوالري 

و  دةسةآلت  بؤ  ئاماذةية  كورسي  سرووشت،  ميوةكاني  و  سرووشت  و رةطي  دةسةآلت  بؤ  ئاماذةية  كورسي  سرووشت،  ميوةكاني  و  سرووشت  رةطي 

هةية.  ئةرَينيان  و  نةرَيني  اليةني  هةمووشيان  هةر  ئاماذانةش  ئةو  هَيز.  و  هةية. توانا  ئةرَينيان  و  نةرَيني  اليةني  هةمووشيان  هةر  ئاماذانةش  ئةو  هَيز.  و  توانا 

سةرضاوةي  تةنوور  دةكرَيت  بَيت،  ئافرةت  جواني  نموونةيةكي  تةنوور  سةرضاوةي ئةطةر  تةنوور  دةكرَيت  بَيت،  ئافرةت  جواني  نموونةيةكي  تةنوور  ئةطةر 

سووتان و ئةشق و سَيكسيش بَي، ئةطةر طَيزةر سةرضاوةي تَيركردني مرؤظ سووتان و ئةشق و سَيكسيش بَي، ئةطةر طَيزةر سةرضاوةي تَيركردني مرؤظ 

بَي، دةكرَيت ئاماذة بَي بؤ شمشَير و بِرين و لةتوثةت كردن، ئةطةر كورسي بؤ بَي، دةكرَيت ئاماذة بَي بؤ شمشَير و بِرين و لةتوثةت كردن، ئةطةر كورسي بؤ 

ساتَيك ثاَلدانةوة بَي، بةآلم كة بووة جَيطةي دةسةآلت، كوشتن و بِريني لةسةر ساتَيك ثاَلدانةوة بَي، بةآلم كة بووة جَيطةي دةسةآلت، كوشتن و بِريني لةسةر 

روودةدا، وةك كورسي دةسةآلتداران.روودةدا، وةك كورسي دةسةآلتداران.

نانؤ ئةطةر بريتي بَيت لة بضووككردنةوة وشة بؤ ئاستي طةرديلةكان، ئةوة نانؤ ئةطةر بريتي بَيت لة بضووككردنةوة وشة بؤ ئاستي طةرديلةكان، ئةوة 

شاعير (سةراج) توانيوَيتي ئةم كارة بكات، كاتَي ئيتر شتةكان ئةوةندة لة يةكتري شاعير (سةراج) توانيوَيتي ئةم كارة بكات، كاتَي ئيتر شتةكان ئةوةندة لة يةكتري 

نزيك دةبنةوة ماوةيةك نامَينَيت بؤ ئةوةي نَيوةندَي لة نَيوانياندا ببينرَي، زمان نزيك دةبنةوة ماوةيةك نامَينَيت بؤ ئةوةي نَيوةندَي لة نَيوانياندا ببينرَي، زمان 

لةو ئاستة ئاساييةي خؤي دةردةضَي كة تةنيا طَيِرانةوةيةكي رووت و هارمؤنيا و لةو ئاستة ئاساييةي خؤي دةردةضَي كة تةنيا طَيِرانةوةيةكي رووت و هارمؤنيا و 

ريزكردني وشة بَيت، لة نانؤدا بضووكي دةضَيتة ناخي هةموو شتةكانةوة. ريزكردني وشة بَيت، لة نانؤدا بضووكي دةضَيتة ناخي هةموو شتةكانةوة. 

نةوةد نانؤ، دةكرَيت نةوةد قةسيدةي درَيذ و مةزني لَي دةربضَي، بةآلم نةوةد نةوةد نانؤ، دةكرَيت نةوةد قةسيدةي درَيذ و مةزني لَي دةربضَي، بةآلم نةوةد 

بضووكةكان  شتة  تةكنيكي  تايبةتة،  مةزنييةكي  خؤي  جيهاني  بؤ  و  بؤخؤي  بضووكةكان نانؤ  شتة  تةكنيكي  تايبةتة،  مةزنييةكي  خؤي  جيهاني  بؤ  و  بؤخؤي  نانؤ 

لة بضووكي بةرامبةر بة طةردوونةوة دةست ثَي دةكات، ئةو شتانةي بة ناو و لة بضووكي بةرامبةر بة طةردوونةوة دةست ثَي دةكات، ئةو شتانةي بة ناو و 

هةردووكيان  لةضك)  (طوَل،  جيهانة.  قةبارةي  بة  مانايان  بةآلم  بضووكن،  هةردووكيان شَيوة  لةضك)  (طوَل،  جيهانة.  قةبارةي  بة  مانايان  بةآلم  بضووكن،  شَيوة 

لةنَيو دةستدا جَيطايان دةبَيتةوة، بةآلم لةنَيو خةون و هةستةكانمان تا بيريان لَي لةنَيو دةستدا جَيطايان دةبَيتةوة، بةآلم لةنَيو خةون و هةستةكانمان تا بيريان لَي 

بكةينةوة طةورة دةبن. تا لَييان وردبينةوة شتي وردتريان لَي دةردةكةوَيت، ئةمة بكةينةوة طةورة دةبن. تا لَييان وردبينةوة شتي وردتريان لَي دةردةكةوَيت، ئةمة 

دياريكراوة،  قةبارةيةكي  درةختةوةية  بة  كاتَي  طوَل  دةيكا.  نانؤ  كة  كارةية  دياريكراوة، ئةو  قةبارةيةكي  درةختةوةية  بة  كاتَي  طوَل  دةيكا.  نانؤ  كة  كارةية  ئةو 

و  ضَيذ  و  تام  و  خؤشةويستي  و  بؤن  و  ثَيوةندي  دةبَيتة  كاتَي  طةورةية  و ضةند  ضَيذ  و  تام  و  خؤشةويستي  و  بؤن  و  ثَيوةندي  دةبَيتة  كاتَي  طةورةية  ضةند 

بةهار و ذيان و رةنط و نةست و هةست... لةضك ثارضة كةتانَي يان ئاوريشمَيكة بةهار و ذيان و رةنط و نةست و هةست... لةضك ثارضة كةتانَي يان ئاوريشمَيكة 

لةناو قامكدا جَيطةي دةبَيتةوة، ضةند طةورة دةبَيتةوة، كاتَي دةبَيتة ئاوَيزاني قذي لةناو قامكدا جَيطةي دةبَيتةوة، ضةند طةورة دةبَيتةوة، كاتَي دةبَيتة ئاوَيزاني قذي 

كضؤَلةيةكي جوانكيلة، يان دةبَيتة برينثَيضي رووحَيكي ئاشق، يان دةبَيتة سيمبولي كضؤَلةيةكي جوانكيلة، يان دةبَيتة برينثَيضي رووحَيكي ئاشق، يان دةبَيتة سيمبولي 

كةسَي، يادطارييةك. ئةمانة هةموو نهَيني ئةو نانؤيانةن كة ئةم تَيكستة دةيةوَي كةسَي، يادطارييةك. ئةمانة هةموو نهَيني ئةو نانؤيانةن كة ئةم تَيكستة دةيةوَي 

لة نةوةد وَيستطةوة راوةستَي و لَييان ورد بَيتةوة.لة نةوةد وَيستطةوة راوةستَي و لَييان ورد بَيتةوة.
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رووبةري  نَيو  نةهاتوونةتة  خؤِرايي  لة  هةروا  شيعرةدا  لةم  رووبةري طيانلةبةران  نَيو  نةهاتوونةتة  خؤِرايي  لة  هةروا  شيعرةدا  لةم  طيانلةبةران 

دةبينين  دةرضَي  لَي  مرؤظي  بكةين  طيانداران  تةماشاي  ئةطةر  دةبينين شيعرةكةوة،  دةرضَي  لَي  مرؤظي  بكةين  طيانداران  تةماشاي  ئةطةر  شيعرةكةوة، 

نووسةر ئةم طياندارانةي هَيناوةتة نَيو شيعرةكةوة ”ماسي، ماطي، تاوس، شينة نووسةر ئةم طياندارانةي هَيناوةتة نَيو شيعرةكةوة ”ماسي، ماطي، تاوس، شينة 

شاهؤ، كؤتر، قةل“ لة نَيوان هةر يةك لةم طياندارانة ثَيوةندييةك هةية، هةروةها شاهؤ، كؤتر، قةل“ لة نَيوان هةر يةك لةم طياندارانة ثَيوةندييةك هةية، هةروةها 

بؤ وَيناكردني نانؤيانةي ئةو طيانلةبةرانةش ثَيوةندييةكي تايبةت هةية، لةنَيوان بؤ وَيناكردني نانؤيانةي ئةو طيانلةبةرانةش ثَيوةندييةكي تايبةت هةية، لةنَيوان 

كة  ماسي)  و  (باَلندة  دةسوِرَينةوة،  لةسةري  رووبةرةي  ئةو  و  ئةوان  كة بضووكي  ماسي)  و  (باَلندة  دةسوِرَينةوة،  لةسةري  رووبةرةي  ئةو  و  ئةوان  بضووكي 

بضووكن  زؤر  طيانلةبةري  دوو  نانؤدا،  شيعري  لة  دووبارةن  كارةكتةري  بضووكن دوو  زؤر  طيانلةبةري  دوو  نانؤدا،  شيعري  لة  دووبارةن  كارةكتةري  دوو 

لةضاو طةورةيي ئاسمان و دةريا، بؤية شاعير لة روانطةي ئةو نانؤيةوة، ئةم دوو لةضاو طةورةيي ئاسمان و دةريا، بؤية شاعير لة روانطةي ئةو نانؤيةوة، ئةم دوو 

شتة دةبينَي. ئةوان دوو بضووكن لة ضاو دوو شتي طةورة، بةآلم خؤشيان دوو شتة دةبينَي. ئةوان دوو بضووكن لة ضاو دوو شتي طةورة، بةآلم خؤشيان دوو 

مَيشك و دَلي بضووكن، هةميشة خةون و هةوَلةكانيان سنووري نيية. مَيشك و دَلي بضووكن، هةميشة خةون و هةوَلةكانيان سنووري نيية. 

تَيكستي نانؤ لةذَير ضوار شَيوة سروشةكةدا لةدايك بووة: ”هةوا، ئاو، خاك، تَيكستي نانؤ لةذَير ضوار شَيوة سروشةكةدا لةدايك بووة: ”هةوا، ئاو، خاك، 

لة  ئاو)  (هةواو-  دةبينين  وردبينةوة  ئةطةر  بةآلم  ئامادةن،  هةرضواريان  لة ئاطر“  ئاو)  (هةواو-  دةبينين  وردبينةوة  ئةطةر  بةآلم  ئامادةن،  هةرضواريان  ئاطر“ 

ثةخشي  باَلندةكان  طياندارةكانيش  لة  زاَلة.  دةسةآلتيان  شيعرةكةدا  ثةخشي سةرتاثاي  باَلندةكان  طياندارةكانيش  لة  زاَلة.  دةسةآلتيان  شيعرةكةدا  سةرتاثاي 

شَيريان ثَي دراوة كة سةر بة هةوان، تةنيا ماسي نةبَي سةر بةئاوة، دةنا ”تاوس، شَيريان ثَي دراوة كة سةر بة هةوان، تةنيا ماسي نةبَي سةر بةئاوة، دةنا ”تاوس، 

كؤتر، قةل، شاهؤ، ماطي“ هةرهةموويان سروشي هةواين. كؤتر، قةل، شاهؤ، ماطي“ هةرهةموويان سروشي هةواين. 

رؤحي فِرين لةم شيعرةدا تةنيا لةوةدا نيية باَلندة زؤرينة ثَيكدَينن، لةوةشداية رؤحي فِرين لةم شيعرةدا تةنيا لةوةدا نيية باَلندة زؤرينة ثَيكدَينن، لةوةشداية 

زياتر  ساَل  و  مانط  و  رؤذ  و  شةو  بة  دةفِرَي،  زةمةندا  لة  دةفِرَي،  زؤر  زياتر شاعير  ساَل  و  مانط  و  رؤذ  و  شةو  بة  دةفِرَي،  زةمةندا  لة  دةفِرَي،  زؤر  شاعير 

دةِروا و لة خةياَلدا دةتوَيتةوة، ميتؤلؤذياية ئةم ئةركة جَيبةجَي دةكات، ئةفسانة دةِروا و لة خةياَلدا دةتوَيتةوة، ميتؤلؤذياية ئةم ئةركة جَيبةجَي دةكات، ئةفسانة 

لة  دةكةنةوة،  دووبارة  نانؤيانة  ئةركي  ئةو  ديسان  ئةفسانة  نَيو  نموونةكاني  لة و  دةكةنةوة،  دووبارة  نانؤيانة  ئةركي  ئةو  ديسان  ئةفسانة  نَيو  نموونةكاني  و 

مَيذوودا سةِراج بؤ بضووكترين خاَل دةطةِرَيتةوة، ئةو خاَلةي مَيشك بة ئاساني مَيذوودا سةِراج بؤ بضووكترين خاَل دةطةِرَيتةوة، ئةو خاَلةي مَيشك بة ئاساني 

ضيرؤكي  ئةطةر  ماقوَلةكانة،  ناماقوَلي  ئةفسانة  ئةفسانةية،  ئةويش  كة  ضيرؤكي نايبينَي  ئةطةر  ماقوَلةكانة،  ناماقوَلي  ئةفسانة  ئةفسانةية،  ئةويش  كة  نايبينَي 

لة  نانؤكانَيتي.  ئةفسانة  ئةوة  بن،  عةقَل  قبووَلكردني  طةورةكاني  شتة  لة راستةقينة  نانؤكانَيتي.  ئةفسانة  ئةوة  بن،  عةقَل  قبووَلكردني  طةورةكاني  شتة  راستةقينة 

كؤتايي شيعرةكةيدا دةَلَيت: كؤتايي شيعرةكةيدا دةَلَيت: 

نانؤ نانؤ 

كؤكتيَلَيكي ئَيستاتيكييةكؤكتيَلَيكي ئَيستاتيكيية

لة فينؤمينؤلؤذيا و هيرمنيوتيكالة فينؤمينؤلؤذيا و هيرمنيوتيكا

ثاشان فِريني خةياَل و زةمةن دةبِرَي، دَيتة سةر فِريني رؤح، لةو ئاماذانةي ثاشان فِريني خةياَل و زةمةن دةبِرَي، دَيتة سةر فِريني رؤح، لةو ئاماذانةي 

كة تَيكستةكة بؤ فِريني رؤح بةكارياني دَينَيت، بريتين لة (نةست، هةست، هؤش، كة تَيكستةكة بؤ فِريني رؤح بةكارياني دَينَيت، بريتين لة (نةست، هةست، هؤش، 

هزر، خةون، مةستي). لةنَيوان هةردوو بوون و نةبووندا بازدانَيكي سةيري هةية. هزر، خةون، مةستي). لةنَيوان هةردوو بوون و نةبووندا بازدانَيكي سةيري هةية. 

دةكرَي  نةست  بضووكي.  و  طةورةيي  لة  بَيسنووري  بؤ  دةطةِرَيينةوة  دةكرَي لَيرةشةوة  نةست  بضووكي.  و  طةورةيي  لة  بَيسنووري  بؤ  دةطةِرَيينةوة  لَيرةشةوة 

شتَيكي طةورة بَي و بة ضاو ببينرَي كاتَي لة كارةكتةري مرؤظدا رةنط دةداتةوة، شتَيكي طةورة بَي و بة ضاو ببينرَي كاتَي لة كارةكتةري مرؤظدا رةنط دةداتةوة، 
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دةكرَيش شتَيك بَي نةبينرَي بةردةوام ئةو نةستة لةطةَلماندا بذي. ئةمة بؤ هةست دةكرَيش شتَيك بَي نةبينرَي بةردةوام ئةو نةستة لةطةَلماندا بذي. ئةمة بؤ هةست 

و هؤش و هزر و خةون و مةستيش هةرواية. وردي و بضووكي ئةو سيفةتانة وا و هؤش و هزر و خةون و مةستيش هةرواية. وردي و بضووكي ئةو سيفةتانة وا 

دةكةن كة تؤ ثَيويستت بة ياريدةدةرَي هةبَي بيانبيني.دةكةن كة تؤ ثَيويستت بة ياريدةدةرَي هةبَي بيانبيني.

لة سرووشتدالة سرووشتدا

لة سةرتاثاي ئةم تَيكستةدا ثَيوةندييةكي سةير لةنَيوان ناوةِرؤك و رووةكدا لة سةرتاثاي ئةم تَيكستةدا ثَيوةندييةكي سةير لةنَيوان ناوةِرؤك و رووةكدا 

هةية، اليةنة سرووشتييةكةي ئةم شيعرة لةوَيدا زياتر طةآلَلة دةبَي، كة تا ضةند هةية، اليةنة سرووشتييةكةي ئةم شيعرة لةوَيدا زياتر طةآلَلة دةبَي، كة تا ضةند 

ضيمةنةكان،  و  باخضة  و  ميوة  و  طوَل  و  رووةك  الي  بؤ  بطةِرَيتةوة  ضيمةنةكان، توانيوَيتي  و  باخضة  و  ميوة  و  طوَل  و  رووةك  الي  بؤ  بطةِرَيتةوة  توانيوَيتي 

وردة  و  طوَل  وردة  و  طياكان  وردة  بةدووي  خؤيدا  بةهةشتي  لة  ئةوةي  وردة وةك  و  طوَل  وردة  و  طياكان  وردة  بةدووي  خؤيدا  بةهةشتي  لة  ئةوةي  وةك 

مَيرووةكاني سرووشتدا بطةِرَي و وةك باخوسةكةي راكشَي و كاسةي مةستي مَيرووةكاني سرووشتدا بطةِرَي و وةك باخوسةكةي راكشَي و كاسةي مةستي 

بة دةستةوة بطرَيت. وشةكاني ثةيوةستدار بة رووةك بريتين لة (طَيزةر، طوَل، بة دةستةوة بطرَيت. وشةكاني ثةيوةستدار بة رووةك بريتين لة (طَيزةر، طوَل، 

 . رَيحانة)  ثياز،  سير،  الوالو،  باغ،  مَيخةك،  ئامازؤن،  دوومةآلن،  سَلق،  . شَيلم،  رَيحانة)  ثياز،  سير،  الوالو،  باغ،  مَيخةك،  ئامازؤن،  دوومةآلن،  سَلق،  شَيلم، 

بة  ثةيوةستة  نووسةر  زاَلة،  شيعرةكةدا  لة  هةوا  كرد،  ئاماذةم  ثَيشتر  بة وةك  ثةيوةستة  نووسةر  زاَلة،  شيعرةكةدا  لة  هةوا  كرد،  ئاماذةم  ثَيشتر  وةك 

هةواوة، رووةكةكاني زؤربةيان ئاماذةن كة دةيانةوَي رووة و ئاسمان و هةوا هةواوة، رووةكةكاني زؤربةيان ئاماذةن كة دةيانةوَي رووة و ئاسمان و هةوا 

سةربةرز بكةنةوة، دةيانةوَي لة قوآليي خاكةوة دةرثةِرن، كوارك لة ناو خاكةوة سةربةرز بكةنةوة، دةيانةوَي لة قوآليي خاكةوة دةرثةِرن، كوارك لة ناو خاكةوة 

سةردةردَينَيت، دومةآلن لة ناو خاكداية، طَيزةر لة ذَير خاكة، شَيلم، سير، ثياز، سةردةردَينَيت، دومةآلن لة ناو خاكداية، طَيزةر لة ذَير خاكة، شَيلم، سير، ثياز، 

يان زؤر لة خاكةوة نَيزيكن وةك رَيحانة و مَيخةك و الوالو، هةر هةمووشيان يان زؤر لة خاكةوة نَيزيكن وةك رَيحانة و مَيخةك و الوالو، هةر هةمووشيان 

دةيةوَي  تَيكستةكة  بَي.  هةوا  بؤ  سةريان  و  هةَلبَين  خاك  دةستي  لة  دةيةوَي دةيانةوَي  تَيكستةكة  بَي.  هةوا  بؤ  سةريان  و  هةَلبَين  خاك  دةستي  لة  دةيانةوَي 

خاك  ئاماذةكاني  دةبمةوة.  بةرز  ئاسمان  بةرةو  خاكةوة  لةذَير  من  بَلَيت  خاك ثَيمان  ئاماذةكاني  دةبمةوة.  بةرز  ئاسمان  بةرةو  خاكةوة  لةذَير  من  بَلَيت  ثَيمان 

رووبةرَيكي طةورةيان داطير كردووة. رووبةرَيكي طةورةيان داطير كردووة. 

ثاشان ئاماذةي تري ثَيوةندي تَيكست و خاك، طةِرانةوةية بؤ ئةو ساتانةي ثاشان ئاماذةي تري ثَيوةندي تَيكست و خاك، طةِرانةوةية بؤ ئةو ساتانةي 

خاكةوة  لةذَير  طياندارةكانيش  تةماشاكة  خؤآلوي،  زمانَيكي  دةبَيتة  زمان  خاكةوة ئيتر  لةذَير  طياندارةكانيش  تةماشاكة  خؤآلوي،  زمانَيكي  دةبَيتة  زمان  ئيتر 

رووةك و بذَيويي ذيانيان بةدةست دَينن، ئةو شتانةي بة خؤَل دروست دةكرَين، رووةك و بذَيويي ذيانيان بةدةست دَينن، ئةو شتانةي بة خؤَل دروست دةكرَين، 

ثَيوةنديية  ئةو  كاسة.  تةنوور،  مؤزةخانة،  شتةكاني  فةخفووري،  ئينجانة،  ثَيوةنديية وةك  ئةو  كاسة.  تةنوور،  مؤزةخانة،  شتةكاني  فةخفووري،  ئينجانة،  وةك 

ئةو  بؤ  نيشتمان  بؤ  طةِرانةوةية  خاك،  بؤ  طةِرانةوةية  شاعيردا  ناهؤشمةندي  ئةو لة  بؤ  نيشتمان  بؤ  طةِرانةوةية  خاك،  بؤ  طةِرانةوةية  شاعيردا  ناهؤشمةندي  لة 

و  وردةكاريي  كة  ئةوةي  بةآلم  تامةزرؤيةتي،  و  دةبيني  تَيدا  خةوني  و شوَينةي  وردةكاريي  كة  ئةوةي  بةآلم  تامةزرؤيةتي،  و  دةبيني  تَيدا  خةوني  شوَينةي 

و  نيشتمان  تةنيا  خاك  كة  ئةوةية  ناكات،  ثَي  هةستي  خوَينةر  و بضووكييةكانة  نيشتمان  تةنيا  خاك  كة  ئةوةية  ناكات،  ثَي  هةستي  خوَينةر  بضووكييةكانة 

لة  مرؤظ  خاكي  دةكرَيت  طؤِرانكاريية،  خاك  نيية،  تاد  و...  ماَل  و  لة خؤشةويستي  مرؤظ  خاكي  دةكرَيت  طؤِرانكاريية،  خاك  نيية،  تاد  و...  ماَل  و  خؤشةويستي 

سةفةري دنياشدا لةطةَليدا بَيت، كاتَي كاسة و كةوضكَيكي سيراميكي لةيةكَيك لة سةفةري دنياشدا لةطةَليدا بَيت، كاتَي كاسة و كةوضكَيكي سيراميكي لةيةكَيك لة 

كؤطاكاني وآلتةكةي دةكِرَي و لة طةشتي دنيادا لةطةَل خؤيدا دةيسوِرَينَيتةوة.كؤطاكاني وآلتةكةي دةكِرَي و لة طةشتي دنيادا لةطةَل خؤيدا دةيسوِرَينَيتةوة.

شاعير  يةكترييةوة،  خزمةتي  دةضنة  وشةكان  لة  زؤر  ذمارةيةكي  شاعير ثاشان  يةكترييةوة،  خزمةتي  دةضنة  وشةكان  لة  زؤر  ذمارةيةكي  ثاشان 
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نايةوَي وشةيةك تةنيا وةك ئاماذة بؤ مةبةستَيكي نامةبةست بةكاربَينَيت، هةر نايةوَي وشةيةك تةنيا وةك ئاماذة بؤ مةبةستَيكي نامةبةست بةكاربَينَيت، هةر 

ئاوةَلناوَيك مةبةستَيكي لة ثشتةوةية، هةر ناوَيك ئاماذةيى بؤ شتَيك. زؤربةي ئاوةَلناوَيك مةبةستَيكي لة ثشتةوةية، هةر ناوَيك ئاماذةيى بؤ شتَيك. زؤربةي 

شيعرةكان وةك ئةَلقةي زنجيرَيكي درَيذن، يةك ئةوي تر درَيذ دةكاتةوة. شتة شيعرةكان وةك ئةَلقةي زنجيرَيكي درَيذن، يةك ئةوي تر درَيذ دةكاتةوة. شتة 

تووند،  و  رةق  شتَيكي  ثاشان  دَيت،  ناسكَي  نايةن،  يةكدا  بةدووي  تووند، ناسكةكان  و  رةق  شتَيكي  ثاشان  دَيت،  ناسكَي  نايةن،  يةكدا  بةدووي  ناسكةكان 

ئةمةش سرووشتي ذيانة، هةميشة خؤشييةكان بةدووي يةكدا نايةن:ئةمةش سرووشتي ذيانة، هةميشة خؤشييةكان بةدووي يةكدا نايةن:

لة كؤثلةي (لة كؤثلةي (٥): ): 

طوَلطوَل

عةتري بؤ باية ثةِرةي بؤ خؤَلعةتري بؤ باية ثةِرةي بؤ خؤَل

لة كؤثلةى (لة كؤثلةى (٦) دَيينة الي ضنطاَل:) دَيينة الي ضنطاَل:

ضنطاَلضنطاَل

هةلَوةداي كريمضابة شيَلميشهةلَوةداي كريمضابة شيَلميش

لة كؤثلةي (لة كؤثلةي (٩) سَلق ) سَلق 

ئاوةلَكراسي كضاني ئامازؤنةئاوةلَكراسي كضاني ئامازؤنة

لة كؤثَلةي (لة كؤثَلةي (١٠١٠)

دةرطا كؤيلةي كليلةدةرطا كؤيلةي كليلة

ثاشان  ناسك،  و  سرووشتي  و  نةرم  شتَيكي  يةكدا  بــةدووي  ثاشان تةماشاكة  ناسك،  و  سرووشتي  و  نةرم  شتَيكي  يةكدا  بــةدووي  تةماشاكة 

و  ئينجانة  دةيانبينين:  تر  كؤثَلةكاني  لة  زؤر  لة  ئةمة  تووند،  دروستكراو،  و رةق،  ئينجانة  دةيانبينين:  تر  كؤثَلةكاني  لة  زؤر  لة  ئةمة  تووند،  دروستكراو،  رةق، 

تَيبيني  هةندَي  ئةمانةش  سةرةِراي  دَي.  طوَل  دَيت،  الو  الو  ثاشان  تَيبيني فةخفووري،  هةندَي  ئةمانةش  سةرةِراي  دَي.  طوَل  دَيت،  الو  الو  ثاشان  فةخفووري، 

تيهةَلكَيشكردن  وةك  شاعير  بيركردنةوةي  شَيوةي  بة  ئاماذةن  هةن  تيهةَلكَيشكردن تريش  وةك  شاعير  بيركردنةوةي  شَيوةي  بة  ئاماذةن  هةن  تريش 

لةنَيوان دذةكان، ئةمة دياردةيةكة زؤر دووبارة دةبَيتةوة، بؤ نموونة... تاريكي لةنَيوان دذةكان، ئةمة دياردةيةكة زؤر دووبارة دةبَيتةوة، بؤ نموونة... تاريكي 

رووناكييةكي هةَلبزركاوي داثؤشراوة، مؤزةخانة طؤِرستانة.رووناكييةكي هةَلبزركاوي داثؤشراوة، مؤزةخانة طؤِرستانة.

دؤزةي  نانةواخانة  سثي،  ذاوةذاوي  لة  دةنطة  رزطاركردني  دؤزةي هيتفؤن  نانةواخانة  سثي،  ذاوةذاوي  لة  دةنطة  رزطاركردني  هيتفؤن 

ئةمانة  نةهةنطة.  جطةري  رؤني  موورووي  نيسك  هةوير،  بة  ئةمانة شَيوةبةخشينة  نةهةنطة.  جطةري  رؤني  موورووي  نيسك  هةوير،  بة  شَيوةبةخشينة 

كؤمةَلَي نموونة لة ئةركي دووانة، واتة نانةواخانة ئةركي تةنيا دروستكردني نان كؤمةَلَي نموونة لة ئةركي دووانة، واتة نانةواخانة ئةركي تةنيا دروستكردني نان 

نيية، بطرة ئةو شَيوة دةبةخشَيتة هةوير، هيتفؤن بؤ ئةوة نيية دةنط كث كات و نيية، بطرة ئةو شَيوة دةبةخشَيتة هةوير، هيتفؤن بؤ ئةوة نيية دةنط كث كات و 

بيطةيةنَيتة طوَي، هيتفؤن بؤ ئةوةية تا دةنط لة ذاوةذاو رزطار بكات، نيسك تةنيا بيطةيةنَيتة طوَي، هيتفؤن بؤ ئةوةية تا دةنط لة ذاوةذاو رزطار بكات، نيسك تةنيا 

خؤراك نيية، موورووي ِرؤني جطةري نةهةنطة. خؤراك نيية، موورووي ِرؤني جطةري نةهةنطة. 

طؤِرانكاريي لة شتةكان طؤِرانكاريي شَيوةيي نين، طؤِرانكارين لة ئةركيشدا: طؤِرانكاريي لة شتةكان طؤِرانكاريي شَيوةيي نين، طؤِرانكارين لة ئةركيشدا: 

يارة،  تةِروعةترناكي  ثرضي  ثةشمةك  ضاو،  رةنطي  بؤ  ئاماذةية  يارة، هةنطوين  تةِروعةترناكي  ثرضي  ثةشمةك  ضاو،  رةنطي  بؤ  ئاماذةية  هةنطوين 

ئاطر  رووخسارة،  ئاَلي  رووناكي  نرسيس  دةنيشَيتةوة،  خواردنةوة  بة  ئاطر باخوس  رووخسارة،  ئاَلي  رووناكي  نرسيس  دةنيشَيتةوة،  خواردنةوة  بة  باخوس 
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جووَلةي لؤطؤسة، سيزيف هَيزي بَيهوودةية، رؤذنامة ماعووني ضَيشتة، زةمةن جووَلةي لؤطؤسة، سيزيف هَيزي بَيهوودةية، رؤذنامة ماعووني ضَيشتة، زةمةن 

شار  شةرابة،  بوتَلي  جواني  ضرثاية،  شوَين  سةندةويضة،  كتَيب  شار ضاوةِروانيية،  شةرابة،  بوتَلي  جواني  ضرثاية،  شوَين  سةندةويضة،  كتَيب  ضاوةِروانيية، 

ضةوري دةرياية، باخضة تاقيطةري وةرزةكانة، سير قؤثضةية، ثةرستار ضلضراي ضةوري دةرياية، باخضة تاقيطةري وةرزةكانة، سير قؤثضةية، ثةرستار ضلضراي 

تؤثة،  هَيلكة  دياريكراوم،  تةمةني  من  جيهانة،  ثياز  نةخؤشخانةية،  تؤثة، شةواني  هَيلكة  دياريكراوم،  تةمةني  من  جيهانة،  ثياز  نةخؤشخانةية،  شةواني 

دةمارنخانة تَيكستة،... تاد.دةمارنخانة تَيكستة،... تاد.

ئةطةر هةر يةك لةو شتانة ئاماذة بن بؤ شتَيكي تر، بةآلم ئةركَيكي تريشيان ئةطةر هةر يةك لةو شتانة ئاماذة بن بؤ شتَيكي تر، بةآلم ئةركَيكي تريشيان 

هةية كاتَي كة دةطؤِرَين، كاتَي سير دةبَيتة قؤثضةى كراسَيك لة سثَيناخ، ئةركة هةية كاتَي كة دةطؤِرَين، كاتَي سير دةبَيتة قؤثضةى كراسَيك لة سثَيناخ، ئةركة 

من  كاتَي  جوانكاريي،  شتَيكي  دةبَيتة  و  دةيدؤِرَينَيت  خؤراكة  كة  من ئةسَليةكةي  كاتَي  جوانكاريي،  شتَيكي  دةبَيتة  و  دةيدؤِرَينَيت  خؤراكة  كة  ئةسَليةكةي 

دةبمة تةمةنَيكي دياريكراو، ضيتر ئةركي مرؤيي من ئةركَيكي كاتي نابَيت، كاتَي دةبمة تةمةنَيكي دياريكراو، ضيتر ئةركي مرؤيي من ئةركَيكي كاتي نابَيت، كاتَي 

باخضةي  ضيتر  دةردةضَيت،  خؤي  شارَيتي  لة  تاقيطة  دةبَيتة  باخضة  وةك  باخضةي شار  ضيتر  دةردةضَيت،  خؤي  شارَيتي  لة  تاقيطة  دةبَيتة  باخضة  وةك  شار 

ثَيطةيشتني دووخؤشةويست نيية، خةون كاتَي دةبَيتة ياري ئةتاري، لة خةوني ثَيطةيشتني دووخؤشةويست نيية، خةون كاتَي دةبَيتة ياري ئةتاري، لة خةوني 

ئيبن سيرين و فرؤيد دةردةضَيت. بةم شَيوةية هةر طؤِرانكارييةكي ئةركخوازي ئيبن سيرين و فرؤيد دةردةضَيت. بةم شَيوةية هةر طؤِرانكارييةكي ئةركخوازي 

طؤِرانكاري ماناداريي هةية.طؤِرانكاري ماناداريي هةية.

وةك  و  ناونيشان  وةك  هةية،  دووانةيي  ئاماذةيةكي  وَيستطةكةش،  وةك نةوةد  و  ناونيشان  وةك  هةية،  دووانةيي  ئاماذةيةكي  وَيستطةكةش،  نةوةد 

و  نانؤ  (نانؤ)ية،  كة  ناونيشانةكة  بؤ  طةِرانةوةية  ذمارة  وةك  نةوةد  و راوةستان،  نانؤ  (نانؤ)ية،  كة  ناونيشانةكة  بؤ  طةِرانةوةية  ذمارة  وةك  نةوةد  راوةستان، 

نةوةد، لة دوو شتدا ئةرك دةطؤِرنةوة كة هةردوو ثيتي (نوون) ي ناونيشانة، ئةو نةوةد، لة دوو شتدا ئةرك دةطؤِرنةوة كة هةردوو ثيتي (نوون) ي ناونيشانة، ئةو 

(نوون)ة، نةوةد و نانؤ ثَيكةوة دةبةستَيتةوة. (نوون)ة، نةوةد و نانؤ ثَيكةوة دةبةستَيتةوة. 

وَيستطةيةكدا  ضةند  لة  بةيةكن،  دذ  دوانةيةكي  ئةويش  لةناوضوون  و  وَيستطةيةكدا ذيان  ضةند  لة  بةيةكن،  دذ  دوانةيةكي  ئةويش  لةناوضوون  و  ذيان 

كؤتايي،  تةواوبوون،  لة  بريتين  مةرطةكان  (نانؤ)  تَيكستي  لة  دةبنةوة،  كؤتايي، دووبارة  تةواوبوون،  لة  بريتين  مةرطةكان  (نانؤ)  تَيكستي  لة  دةبنةوة،  دووبارة 

نةماني  ماناي  هةرشتَي  كؤتايي  بكةم،  تَيبيني  من  ئةوةي  مةرةكةب،  نةماني ذماردن،  ماناي  هةرشتَي  كؤتايي  بكةم،  تَيبيني  من  ئةوةي  مةرةكةب،  ذماردن، 

ئةركةكةيةتي، واتة دةضَيتة خانةي وةستانةوة، لةم شيعرةدا زؤر ئاماذة هةن بة ئةركةكةيةتي، واتة دةضَيتة خانةي وةستانةوة، لةم شيعرةدا زؤر ئاماذة هةن بة 

كؤتاييهاتني شتةكان، بؤ نموونة جواني تا سةر نيية و كؤتايي هةية:كؤتاييهاتني شتةكان، بؤ نموونة جواني تا سةر نيية و كؤتايي هةية:

جوانيت جوانيت 

كةنارييةكي زةردةكةنارييةكي زةردة

دةستطير ناكرَيدةستطير ناكرَي

ئاطردان هةتا سةر ثشكؤي تَيدا ناطةشَيتةوة، كاتَي ئيتر سووتةمةني نامَيني ئاطردان هةتا سةر ثشكؤي تَيدا ناطةشَيتةوة، كاتَي ئيتر سووتةمةني نامَيني 

ئاطردانيش دةمرَي:ئاطردانيش دةمرَي:

ئاطردانئاطردان

شاريَكي رازاوةي شاريَكي رازاوةي 

بَي دانيشتوانة.بَي دانيشتوانة.

تَييدا  كة  دَيرينة،  مَيذووييةكي  شوَيني  مردووةكانة،  شتة  شوَيني  تَييدا مؤزةخانة  كة  دَيرينة،  مَيذووييةكي  شوَيني  مردووةكانة،  شتة  شوَيني  مؤزةخانة 
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مرؤظ بؤ ساتَيك ئةو شتانةي بيردةكةوَيتةوة.مرؤظ بؤ ساتَيك ئةو شتانةي بيردةكةوَيتةوة.

تَيكستي نانؤ، دةيةوَي جوانييةكان لة كؤنتَيكستةكاندا دةربخات.تَيكستي نانؤ، دةيةوَي جوانييةكان لة كؤنتَيكستةكاندا دةربخات.

رووبةري شتةكان و مارشي شيعررووبةري شتةكان و مارشي شيعر

ثَي  دةست  مَيرووةكانة  كة  شتةوة  بضووكترين  لة  شيعرة  ئةم  ثَي رووبةري  دةست  مَيرووةكانة  كة  شتةوة  بضووكترين  لة  شيعرة  ئةم  رووبةري 

دةطاتة  تا  دةكات  ثَي  دةست  شتةوة  نوَيترين  لة  طةردوون،  دةطاتة  تا  دةطاتة دةكات  تا  دةكات  ثَي  دةست  شتةوة  نوَيترين  لة  طةردوون،  دةطاتة  تا  دةكات 

كؤنترين و دَيرينترين، لة ناسكييةوة بؤ رةقي، لة طةرمةوة بؤ سارد، بةآلم ئةمانة كؤنترين و دَيرينترين، لة ناسكييةوة بؤ رةقي، لة طةرمةوة بؤ سارد، بةآلم ئةمانة 

بَلَين  ثَيمان  ئةوةن  بؤ  ئةمانة  نةخَير  بكةن،  وَينا  دووانةكان  دذة  تا  نين  ئةوة  بَلَين بؤ  ثَيمان  ئةوةن  بؤ  ئةمانة  نةخَير  بكةن،  وَينا  دووانةكان  دذة  تا  نين  ئةوة  بؤ 

لَيكدانةوةي  و  وتنَيكة  دةدا،  مانايةك  و  وشةيةكة  لَيرةدا  شيعر  مارشي  نيية.  لَيكدانةوةي دذ  و  وتنَيكة  دةدا،  مانايةك  و  وشةيةكة  لَيرةدا  شيعر  مارشي  نيية.  دذ 

سنووري  لَيرةدا  رووبةر  دةيَلَينةوة.  بةدوايدا  كؤِراَل  و  دةنطة  يةك  دةكرَيت،  سنووري بؤ  لَيرةدا  رووبةر  دةيَلَينةوة.  بةدوايدا  كؤِراَل  و  دةنطة  يةك  دةكرَيت،  بؤ 

نيية، لة خةونةوة دةست ثَي دةكات كة هيضة، دةطاتة خؤَل و خاك و شتةكان و نيية، لة خةونةوة دةست ثَي دةكات كة هيضة، دةطاتة خؤَل و خاك و شتةكان و 

هةست، جةستة، سرووشت، طيانلةبةر و دارستان، تا دةطاتةوة ثووضَيتي ذيان و هةست، جةستة، سرووشت، طيانلةبةر و دارستان، تا دةطاتةوة ثووضَيتي ذيان و 

هيضَيتي كة مةرطة. ئةمةش خؤي لة راستيدا ئةركي طةورةي نانؤكانة، وردة وردة هيضَيتي كة مةرطة. ئةمةش خؤي لة راستيدا ئةركي طةورةي نانؤكانة، وردة وردة 

سةردةرهَينن، وةك بةكتريايةكي بضووك لة تةنَيكي زيندوو يان مردوو دروست سةردةرهَينن، وةك بةكتريايةكي بضووك لة تةنَيكي زيندوو يان مردوو دروست 

يان  مةزنييان  و  طةورةدةبن  و  دةردةكةون  لةبةرضاو  هَيواش  هَيواش  يان دةبنةوة،  مةزنييان  و  طةورةدةبن  و  دةردةكةون  لةبةرضاو  هَيواش  هَيواش  دةبنةوة، 

زؤر جوان دةبَيت وةك خؤشةويستي، يان زؤر شةِرانطَيز دةبن وةك ديكتاتؤري زؤر جوان دةبَيت وةك خؤشةويستي، يان زؤر شةِرانطَيز دةبن وةك ديكتاتؤري 

بضووك  دووبارة  دةبَيتةوة  كةم  ئةركةكانيان  ئيتر  كة  ئةوان  رووح،  قةتلي  بضووك و  دووبارة  دةبَيتةوة  كةم  ئةركةكانيان  ئيتر  كة  ئةوان  رووح،  قةتلي  و 

دةبنةوة، بضووك، بضووك، تا دةمردن و دةتوَينةوة و ديارنامَينن. ئةمةية ئةسَلي دةبنةوة، بضووك، بضووك، تا دةمردن و دةتوَينةوة و ديارنامَينن. ئةمةية ئةسَلي 

نانؤكان.نانؤكان.

ئةطةر ضي لة نانؤي سةِراج-دا شَيوة روونكردنةوةيةك هةية بؤ هةر وتن و ئةطةر ضي لة نانؤي سةِراج-دا شَيوة روونكردنةوةيةك هةية بؤ هةر وتن و 

ضةمك و وشة و زاراوةيةك:ضةمك و وشة و زاراوةيةك:

مةرط ضيية؟............ جلي ذَيرةوةي ذيانةمةرط ضيية؟............ جلي ذَيرةوةي ذيانة

بةآلم ئةطةر لة روانطةيةكي بونيادشكَينةرييةوة تةماشاي بكةين، ذيان رووي بةآلم ئةطةر لة روانطةيةكي بونيادشكَينةرييةوة تةماشاي بكةين، ذيان رووي 

دووةمي مةرطة، لةبةرئةوةي ذيان جلي سةرةوةية و مةرط جلي ذَيرةوة:دووةمي مةرطة، لةبةرئةوةي ذيان جلي سةرةوةية و مةرط جلي ذَيرةوة:

جوانيت ضيية؟..... كةنارييةكي زةردة ........... بؤية دةستطير ناكرَيجوانيت ضيية؟..... كةنارييةكي زةردة ........... بؤية دةستطير ناكرَي

بكرَيت،  دةستةمؤ  نةتوانرَيت  و  ثَيبكرَيت  هةستي  بَي  شتَيك  جواني  بكرَيت، ئةطةر  دةستةمؤ  نةتوانرَيت  و  ثَيبكرَيت  هةستي  بَي  شتَيك  جواني  ئةطةر 

ئةويش  بَيت،  باَلندة  جوانترين  دةبَيت  شتة  ئةو  بةشتَيك،  بيشوبهَيني  ئةويش دةبَيت  بَيت،  باَلندة  جوانترين  دةبَيت  شتة  ئةو  بةشتَيك،  بيشوبهَيني  دةبَيت 

ئةو  بؤ  شوبهاندنمان  دةبَيت  نةبَيت،  دةستلَيدةر  شتَيكي  جواني  كاتَيك  ئةو كةناريية،  بؤ  شوبهاندنمان  دةبَيت  نةبَيت،  دةستلَيدةر  شتَيكي  جواني  كاتَيك  كةناريية، 

شتانة هةبَيت، كة لَيرةدا نانؤكةي سةِراج دةَلَي ئةوة كةناريية.شتانة هةبَيت، كة لَيرةدا نانؤكةي سةِراج دةَلَي ئةوة كةناريية.

(كتلي)  شيعرةكان،  ماناي  وةك  بضووكن،  زؤر  قسةكردنةكانيش  (كتلي) رووبةري  شيعرةكان،  ماناي  وةك  بضووكن،  زؤر  قسةكردنةكانيش  رووبةري 

تةنيا كالرنَيتَيكي هةَلميية، ئيتر ثَيويست ناكات زيادةِرؤيي بكات لةسةر قسةكردن تةنيا كالرنَيتَيكي هةَلميية، ئيتر ثَيويست ناكات زيادةِرؤيي بكات لةسةر قسةكردن 
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لةسةر كتلي، لةوَيوة دةضينة دنياكاني تر. (مةرةكةب) خوَيني قةَلةمة ئيتر ئةوةي لةسةر كتلي، لةوَيوة دةضينة دنياكاني تر. (مةرةكةب) خوَيني قةَلةمة ئيتر ئةوةي 

ناوَي بزانين ئةو مةرةكةبة ضؤنة و ض مةبةستَيكي هةية، ئةطةر لةش ببَيتة مافوور، ناوَي بزانين ئةو مةرةكةبة ضؤنة و ض مةبةستَيكي هةية، ئةطةر لةش ببَيتة مافوور، 

دةكرَيت دوو ميتافؤر بطةيةنَيت، يةكَيكيان ئةو مافوورةي نةخش و نيطار و جواني دةكرَيت دوو ميتافؤر بطةيةنَيت، يةكَيكيان ئةو مافوورةي نةخش و نيطار و جواني 

و نرخي هةية، يان ئةو مافوورةي بة ثَيآلوةوة بةسةريدا دةِرؤين و كةسيش بير و نرخي هةية، يان ئةو مافوورةي بة ثَيآلوةوة بةسةريدا دةِرؤين و كةسيش بير 

لةوة ناكاتةوة ئةوةي ذَير ثَيي مافوورة. لةوة ناكاتةوة ئةوةي ذَير ثَيي مافوورة. 

مارشةكان جار جارَي شةِرانطَيز دةبن و وةك ئةسث لمؤزداني قفَل درابَيت مارشةكان جار جارَي شةِرانطَيز دةبن و وةك ئةسث لمؤزداني قفَل درابَيت 

بؤ  دةستةكاني  و  بكات  جووتة  خؤيدا  دةوروبةريي  بة  و  بِرابَيت  لَي  حيلكةي  بؤ و  دةستةكاني  و  بكات  جووتة  خؤيدا  دةوروبةريي  بة  و  بِرابَيت  لَي  حيلكةي  و 

حةلحةلةي ئاسمان بةرز بكاتةوة، شيعري نانؤش ئةوة دةكات، (كتلي، بوركان، حةلحةلةي ئاسمان بةرز بكاتةوة، شيعري نانؤش ئةوة دةكات، (كتلي، بوركان، 

الفاو، ئاطردان)، ئةمانة دةيانةوَيت دةنط بةرز بكةنةوة و شتَيك دةرثةِرَينن، بةآلم الفاو، ئاطردان)، ئةمانة دةيانةوَيت دةنط بةرز بكةنةوة و شتَيك دةرثةِرَينن، بةآلم 

تر  شتَيكي  بؤ  تووندييةكان  واتة  دةخةنةوة،  تر  هارمؤنيايةكي  هةموويان  تر هةر  شتَيكي  بؤ  تووندييةكان  واتة  دةخةنةوة،  تر  هارمؤنيايةكي  هةموويان  هةر 

دةطؤِرَين، زيِرةي كتلي دةبَيتة مؤسيقا، بوركان دةبَيتة تابلؤ و شَيوةكاري، الفاو دةطؤِرَين، زيِرةي كتلي دةبَيتة مؤسيقا، بوركان دةبَيتة تابلؤ و شَيوةكاري، الفاو 

ئاو بةسةرماندا وةك بؤمب دادةبارَينَيت، ئاطردان دةبَيتة شارَيكي رازاوة. ئةمةية ئاو بةسةرماندا وةك بؤمب دادةبارَينَيت، ئاطردان دةبَيتة شارَيكي رازاوة. ئةمةية 

لَي  جوانكاريي  كةضي  دةكةين،  لَي  خراثي  شتَيكي  ضاوةِرواني  ئَيمة  كة  لَي مارشَيك  جوانكاريي  كةضي  دةكةين،  لَي  خراثي  شتَيكي  ضاوةِرواني  ئَيمة  كة  مارشَيك 

دةبَيتةوة. دةبَيتةوة. 

لة  و  سةيرة  نائومَيدييةكي  تاقةتِرةوَينة،  شيعرةدا  لةم  بَيهوودةيي  لة مارشي  و  سةيرة  نائومَيدييةكي  تاقةتِرةوَينة،  شيعرةدا  لةم  بَيهوودةيي  مارشي 

بَيهوودةيي  كة  وَينانةي  هةموو  ئةم  بِروانن  ئامادةية،  شيعرةكةوة  بَيهوودةيي سةرةتاي  كة  وَينانةي  هةموو  ئةم  بِروانن  ئامادةية،  شيعرةكةوة  سةرةتاي 

موسي  وةك  زةمةن  نامَينَيت،  هةَلدةكاو  (تةمةن  دةردةخةن  ذيان  ثووضي  موسي و  وةك  زةمةن  نامَينَيت،  هةَلدةكاو  (تةمةن  دةردةخةن  ذيان  ثووضي  و 

ريشتاشين رؤذةكان و تاشيني ريش بةرَي دةخات، فَلضةي ددان تةنيا تةمةنمان ريشتاشين رؤذةكان و تاشيني ريش بةرَي دةخات، فَلضةي ددان تةنيا تةمةنمان 

ضَيشتة،  ماعوني  رؤذنامة  بَيهودةيية،  رةنطاوِرةنطي  هَيزي  سيزيف  ضَيشتة، دةذمَيرَي،  ماعوني  رؤذنامة  بَيهودةيية،  رةنطاوِرةنطي  هَيزي  سيزيف  دةذمَيرَي، 

دةنكة  بوون  دةبَي،  ون  ناكاو  لة  ئَيمة  لة  هةريةك  ضاوةِروانيية،  تةنيا  دةنكة زةمةن  بوون  دةبَي،  ون  ناكاو  لة  ئَيمة  لة  هةريةك  ضاوةِروانيية،  تةنيا  زةمةن 

طوَيزَيكي ثووضة). بَيهوودةيي بؤ ئةوة نيية تا ثَيمان بَلَيت خؤتان بؤ مةرط ئامادة طوَيزَيكي ثووضة). بَيهوودةيي بؤ ئةوة نيية تا ثَيمان بَلَيت خؤتان بؤ مةرط ئامادة 

بكةن، بَيهوودةيي بؤ ئةوةية تا راستييةكانمان ثَي بَلَيت.بكةن، بَيهوودةيي بؤ ئةوةية تا راستييةكانمان ثَي بَلَيت.

مارشي زةمةن لةم شيعرةدا تا بَلَيي هارمؤنييانة داِرَيذراوة، زةمةن بةِرَيخستني مارشي زةمةن لةم شيعرةدا تا بَلَيي هارمؤنييانة داِرَيذراوة، زةمةن بةِرَيخستني 

ساتةكان و تةواوكردني تةمةن و ذماردني رؤذةكانة، زةمةني نةمريي تةنيا لة ساتةكان و تةواوكردني تةمةن و ذماردني رؤذةكانة، زةمةني نةمريي تةنيا لة 

شتة رؤحييةكانداية. ماتةريالييةكاني ذيانمان هيضمان فَيرناكةن تةنيا بةِرَيخستن شتة رؤحييةكانداية. ماتةريالييةكاني ذيانمان هيضمان فَيرناكةن تةنيا بةِرَيخستن 

نةبَيت، واتة ئةوةي لة نانؤدا دووبارة دةبَيتةوة، دووبارةي زةمةنة لة كارةكاني نةبَيت، واتة ئةوةي لة نانؤدا دووبارة دةبَيتةوة، دووبارةي زةمةنة لة كارةكاني 

كةسكي  كةفي  تةمةن  داخرانة،  و  كرانةوة  كردةي  يةخسيري  (بوون  كةسكي رؤذانةدا.  كةفي  تةمةن  داخرانة،  و  كرانةوة  كردةي  يةخسيري  (بوون  رؤذانةدا. 

سابووني رةقيية، زةمةن سةللةي مووسي ريشتاشينة، فَلضة بة مةعجووني ددان سابووني رةقيية، زةمةن سةللةي مووسي ريشتاشينة، فَلضة بة مةعجووني ددان 

عةمرم دةذمَيرَي، زةمةن رستَيك ضاوةِروانيية، من تةمةنَيكي دياريكراوم).عةمرم دةذمَيرَي، زةمةن رستَيك ضاوةِروانيية، من تةمةنَيكي دياريكراوم).

هَيدي  هَيدي  نانؤدا  شيعري  لة  مةستي  و  هةَلضوون  و  خرؤشاندن  هَيدي مارشي  هَيدي  نانؤدا  شيعري  لة  مةستي  و  هةَلضوون  و  خرؤشاندن  مارشي 

شَيوةي  لة  فرؤيديانة  خؤشيية  ئةو  ئةبةدي،  ضَيذي  سنووري  سةر  شَيوةي دةطاتة  لة  فرؤيديانة  خؤشيية  ئةو  ئةبةدي،  ضَيذي  سنووري  سةر  دةطاتة 
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شيرَيكي سثي كةفئاسادا لة شَيوةي كوارك لة رؤحةوة دَيتة دةرَي. سَيكس لة شيرَيكي سثي كةفئاسادا لة شَيوةي كوارك لة رؤحةوة دَيتة دةرَي. سَيكس لة 

بنةِرةتدا خةياَلَيكي شةكةريية، ئةمةش واي لةم تَيكستة كردووة، تامةزرؤييةكي بنةِرةتدا خةياَلَيكي شةكةريية، ئةمةش واي لةم تَيكستة كردووة، تامةزرؤييةكي 

شَيوةيةك  بة  هةرجارةي  خرؤشانةكان  تامةزرؤييةك  ثَيوةدياربَيت،  شَيوةيةك سةيري  بة  هةرجارةي  خرؤشانةكان  تامةزرؤييةك  ثَيوةدياربَيت،  سةيري 

هَيَلكاريي دةكرَين. زؤربةي ضةثاندنةكاني ناو ئةم شيعرة تةقاندنةوةيان بةدواوة، هَيَلكاريي دةكرَين. زؤربةي ضةثاندنةكاني ناو ئةم شيعرة تةقاندنةوةيان بةدواوة، 

ثشكؤ،  (نةفتالين،  وةك  كتلي)  بوركان،  ئاطردان،  (الفاو،  دةبنة  تةقاندنةوانة  ثشكؤ، ئةو  (نةفتالين،  وةك  كتلي)  بوركان،  ئاطردان،  (الفاو،  دةبنة  تةقاندنةوانة  ئةو 

درةوشانةوة) دةردةكةون. خرؤشاندني سَيكسي لةم شيعرةدا جارَي لة شَيوةي درةوشانةوة) دةردةكةون. خرؤشاندني سَيكسي لةم شيعرةدا جارَي لة شَيوةي 

بؤ  كة  ئاماذانةي  ئةو  بِري  كة  روو،  خراونةتة  ئاماذةكاني  مَي  و  نَير  بؤ كؤئةندامي  كة  ئاماذانةي  ئةو  بِري  كة  روو،  خراونةتة  ئاماذةكاني  مَي  و  نَير  كؤئةندامي 

تاووس،  ضنطاَل،  (طَيزةر،  مَيينةكان.  ئاماذة  لة  زؤرترن  هاتوون  نَير  تاووس، كؤئةندامي  ضنطاَل،  (طَيزةر،  مَيينةكان.  ئاماذة  لة  زؤرترن  هاتوون  نَير  كؤئةندامي 

كؤمةَلَي  لةوالوة،  نَيري،  اليةنةي  بؤ  بن  ئاماذةيةك  شَيوة  ئةطةر  ليريك)  كؤمةَلَي شاهؤ،  لةوالوة،  نَيري،  اليةنةي  بؤ  بن  ئاماذةيةك  شَيوة  ئةطةر  ليريك)  شاهؤ، 

بؤني  ئاوةَلكراس،  لةنجة،  لةضك،هةنطوين،  (طوَل،  وةك  هةن  مَييانةش  بؤني ئاماذةي  ئاوةَلكراس،  لةنجة،  لةضك،هةنطوين،  (طوَل،  وةك  هةن  مَييانةش  ئاماذةي 

شيعرةكة  كؤي  بِروانينة  ئةطةر  نموونةيةكن،  ضةند  تةنيا  ئةمانة  بةآلم  شيعرةكة مَيخةك)،  كؤي  بِروانينة  ئةطةر  نموونةيةكن،  ضةند  تةنيا  ئةمانة  بةآلم  مَيخةك)، 

جةستةي  لَيو،  تامي  (ماض،  زؤرن  سَيكس  و  خؤشةويستي  ئاماذةكاني  جةستةي دةبينين  لَيو،  تامي  (ماض،  زؤرن  سَيكس  و  خؤشةويستي  ئاماذةكاني  دةبينين 

ئةفسووناوي،  شؤخي  ثؤرنؤطرافي،  ستيان،  شَيوة،  دةركةوتني  ئةفسووناوي، برؤنزي،  شؤخي  ثؤرنؤطرافي،  ستيان،  شَيوة،  دةركةوتني  برؤنزي، 

هةموو  ئةطةر  سَيكس).  ئةشق،  جواني،  ئاَل،  رووخساري  عةتردار،  تةِرو  هةموو ثرضي  ئةطةر  سَيكس).  ئةشق،  جواني،  ئاَل،  رووخساري  عةتردار،  تةِرو  ثرضي 

دةست  لة  هةَلهاتن  و  ذيان  كورتي  و  زةمةن  بضووكي  بؤ  بَي  شيوةن  دةست شيعرةكة  لة  هةَلهاتن  و  ذيان  كورتي  و  زةمةن  بضووكي  بؤ  بَي  شيوةن  شيعرةكة 

نةهامةتييةكان، ئةوة سَيكس و ضةثاندن و تامةزرؤيش كةمترين و بضووكترين نةهامةتييةكان، ئةوة سَيكس و ضةثاندن و تامةزرؤيش كةمترين و بضووكترين 

نةستي بةخشيووةتة شاعير. ئةمة بؤ خؤي سةرةتاي سةرهةَلداني ئةو طريانةية نةستي بةخشيووةتة شاعير. ئةمة بؤ خؤي سةرةتاي سةرهةَلداني ئةو طريانةية 

كة نانؤ دةيةوَي ثَيشاني بدات. كة نانؤ دةيةوَي ثَيشاني بدات. 

* نانؤ يةكَيكة لةو شةش شيعرةي كة تا ئَيستة هاشم سةِراج لة رؤذنامةكان بة ناوي نانؤ * نانؤ يةكَيكة لةو شةش شيعرةي كة تا ئَيستة هاشم سةِراج لة رؤذنامةكان بة ناوي نانؤ 

بآلوي كردووةتةوة.بآلوي كردووةتةوة.
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... ئةطةر جيهاني ئةدةب؛ بريتي بَيت لة سَي كوضكةي بنةِرةتيي شَيوةهةِرةميي، ... ئةطةر جيهاني ئةدةب؛ بريتي بَيت لة سَي كوضكةي بنةِرةتيي شَيوةهةِرةميي، 

و  ثتةو  طؤشةيةكي  دؤستؤيظسكي  هةَلوَيستةيةك،  و  طومان  هيض  بةبَي  و ئةوا  ثتةو  طؤشةيةكي  دؤستؤيظسكي  هةَلوَيستةيةك،  و  طومان  هيض  بةبَي  ئةوا 

لةودا  مرؤظايةتييةكان  دؤزة  لة  زؤرَيك  دةشَيت  كة  جيهانةية،  ئةو  لةودا بنةِرةتيي  مرؤظايةتييةكان  دؤزة  لة  زؤرَيك  دةشَيت  كة  جيهانةية،  ئةو  بنةِرةتيي 

لة  كة  بَيوَينةية،  و  دانسقة  دةطمةن،  شَيوازَيكي  ئةدةبة  ئةم  بووبَيتن.  لة بةرجةستة  كة  بَيوَينةية،  و  دانسقة  دةطمةن،  شَيوازَيكي  ئةدةبة  ئةم  بووبَيتن.  بةرجةستة 

(خوَينةر)  مرؤظ  ثاشانيش  ثَيكدةهَينَيت،  خؤي  بة  تايبةت  جيهانَيكي  (خوَينةر) ئةنجامدا  مرؤظ  ثاشانيش  ثَيكدةهَينَيت،  خؤي  بة  تايبةت  جيهانَيكي  ئةنجامدا 

رووبةِرووي كؤمةَلَيك دؤز و بابةتي ئاَلؤزى مَيذوو، فةلسةفة، هةَلسوكةوت و رووبةِرووي كؤمةَلَيك دؤز و بابةتي ئاَلؤزى مَيذوو، فةلسةفة، هةَلسوكةوت و 

نةريتى مرؤظ و ضةندين ئةرك، تَيكؤشان و هةستى لَيثرسراوَيتيي دةكاتةوة. نةريتى مرؤظ و ضةندين ئةرك، تَيكؤشان و هةستى لَيثرسراوَيتيي دةكاتةوة. 

جيهانى دؤستؤيظسكي لة هةر طؤشةنيطا و ديدَيكةوة بؤى بِروانيت، خاوةن جيهانى دؤستؤيظسكي لة هةر طؤشةنيطا و ديدَيكةوة بؤى بِروانيت، خاوةن 

و هةَلطرى بابةتَيكى هَيند طرنطى مرؤظايةتيية، كة دةخوازَيت وردبينانة، لَيبِراوانة و هةَلطرى بابةتَيكى هَيند طرنطى مرؤظايةتيية، كة دةخوازَيت وردبينانة، لَيبِراوانة 

هةستيارانة و رؤضوونَيكى قوَلةوة بؤ كَيشةكان رابمَينَيت. جيهانى دؤستؤيظسكي هةستيارانة و رؤضوونَيكى قوَلةوة بؤ كَيشةكان رابمَينَيت. جيهانى دؤستؤيظسكي 

بةوثَييةى، كة خاوةن تايبةتمةندييةكى لةو جؤرةية، ئةوا لةطةَل هةر دةستثَيكَيكدا بةوثَييةى، كة خاوةن تايبةتمةندييةكى لةو جؤرةية، ئةوا لةطةَل هةر دةستثَيكَيكدا 

حةز  خوَينةرَيك  هةر  كة  خؤيةتي،  كَيشكردنى  و  دةستةآلت  توانا،  هَيز،  حةز خاوةنى  خوَينةرَيك  هةر  كة  خؤيةتي،  كَيشكردنى  و  دةستةآلت  توانا،  هَيز،  خاوةنى 

بكات يان نا، يةكانطيرى ئةو جيهانة بَيت ياخود ناء كَيشدةكرَيتة ناوي و هةستى بكات يان نا، يةكانطيرى ئةو جيهانة بَيت ياخود ناء كَيشدةكرَيتة ناوي و هةستى 

خةمخؤريي و لَيثرسراوَيتيي تيايدا دروست يان زيندودةكاتةوة. ئاقار و ئاكارى خةمخؤريي و لَيثرسراوَيتيي تيايدا دروست يان زيندودةكاتةوة. ئاقار و ئاكارى 

فةلسةفةى ئةدةبيي دؤستؤيظسكي كَيشكردنى مرؤظة بةرة و جيهانى ئامانجَيك، فةلسةفةى ئةدةبيي دؤستؤيظسكي كَيشكردنى مرؤظة بةرة و جيهانى ئامانجَيك، 

بيري ئازاديي و ئاوديوبوونبيري ئازاديي و ئاوديوبوون
لة فةلسةفةى ئةدةبي دؤستؤيظسكيدا لة فةلسةفةى ئةدةبي دؤستؤيظسكيدا 

هيوا محةمةد ئةمينهيوا محةمةد ئةمين
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بة  تيايدا  مرؤظ  كة  ئامانجةية،  دوا  ئةو  راستَيتييش  (حةقيقةت)ة،  راستَيتيي  بة كة  تيايدا  مرؤظ  كة  ئامانجةية،  دوا  ئةو  راستَيتييش  (حةقيقةت)ة،  راستَيتيي  كة 

ئازاديي تةواو (موتَلة ق) دةطات. ئازادييةك، كة رووناكايي يةزدان لة ناخ، ويذدان ئازاديي تةواو (موتَلة ق) دةطات. ئازادييةك، كة رووناكايي يةزدان لة ناخ، ويذدان 

و دَلي دا دةدرةوشَيتةوة.و دَلي دا دةدرةوشَيتةوة.

مرؤظ لة ثَيناو طةيشتن بة ئامانجَيكي وةهادا ئازارَيكى زؤر دةضَيذَيت، بةآلم مرؤظ لة ثَيناو طةيشتن بة ئامانجَيكي وةهادا ئازارَيكى زؤر دةضَيذَيت، بةآلم 

باوةِرَيكى  بة  و  ثَيناوةدا  لةو  مرؤظ  دةبَيت  كة  مةعنةويي،  و  رؤحيي  باوةِرَيكى ئازارَيكى  بة  و  ثَيناوةدا  لةو  مرؤظ  دةبَيت  كة  مةعنةويي،  و  رؤحيي  ئازارَيكى 

تةواو و ئارامةوة ثَيشوازيي لَيبكات. ئةم جيهانة دةبَيت ضؤن جيهانَيك بَيت، كة وا تةواو و ئارامةوة ثَيشوازيي لَيبكات. ئةم جيهانة دةبَيت ضؤن جيهانَيك بَيت، كة وا 

مرؤظةكان تيايدا هَيند لةسةر ئازارضةشتن رذد و لَيبِراو بن!؟ ئةم ضةند دَيِرةى، مرؤظةكان تيايدا هَيند لةسةر ئازارضةشتن رذد و لَيبِراو بن!؟ ئةم ضةند دَيِرةى، 

بةبَي  بةآلم  جيهانة،  لةو  باسكردنة  دةيخوَيننةوة،  و  ئَيوةداية  بةردةست  لة  بةبَي كة  بةآلم  جيهانة،  لةو  باسكردنة  دةيخوَيننةوة،  و  ئَيوةداية  بةردةست  لة  كة 

اليةنطريم لةم يان لةو فةلسةفة يان ئايديا. لَيرة دا دةخوازم خوَينةرى هَيذام ئاشنا اليةنطريم لةم يان لةو فةلسةفة يان ئايديا. لَيرة دا دةخوازم خوَينةرى هَيذام ئاشنا 

بكةم بة جيهانَيكي ئةدةبيي، كة زؤر كةم لة ئةدةبياتى كوردي دا ئاماذةى ثَيكراوة. بكةم بة جيهانَيكي ئةدةبيي، كة زؤر كةم لة ئةدةبياتى كوردي دا ئاماذةى ثَيكراوة. 

كاتَيكيش لة رةوتى نوسينةكة دا باس لة جيهانى ئايدياليستيي يان ماترياليستيي كاتَيكيش لة رةوتى نوسينةكة دا باس لة جيهانى ئايدياليستيي يان ماترياليستيي 

دةكرَيت، ئةوة دةربِر و باوةِرى من نيية، بةَلكو ئةوة تةنيا باسكردن، راظةكردن دةكرَيت، ئةوة دةربِر و باوةِرى من نيية، بةَلكو ئةوة تةنيا باسكردن، راظةكردن 

ذيانى ئةو (دؤستؤيظسكي) فةلسةفةى  و  بيروباوةِرى ئةدةبيي  شيكردنةوةى  ئةو (دؤستؤيظسكي)و  ذيانى  فةلسةفةى  و  ئةدةبيي  بيروباوةِرى  شيكردنةوةى  و 

ة، كة ثَيويستة خوَينةر بزانَيت رووبةِرووى فةلسةفةيةكى ئةدةبيية و هيضي دي، ة، كة ثَيويستة خوَينةر بزانَيت رووبةِرووى فةلسةفةيةكى ئةدةبيية و هيضي دي، 

كة من خاوةني نيم. كة من خاوةني نيم. 

جيهانى دؤستؤيظسكي؛ جيهانَيكى ثِر سةير و سةرسوِرهَينةرة، كة جيهانَيكة جيهانى دؤستؤيظسكي؛ جيهانَيكى ثِر سةير و سةرسوِرهَينةرة، كة جيهانَيكة 

كة  جيهانَيك،  ناوبازاِريي،  و  ناقؤآل  كاراكتةري  خةماويي،  و  سةير  كة رووخسارى  جيهانَيك،  ناوبازاِريي،  و  ناقؤآل  كاراكتةري  خةماويي،  و  سةير  رووخسارى 

دانيشتوانةكةى هةذار و كَلؤَلن، واتا ئةوانةى كة دؤستؤيظسكي بةرةو ئةو جيهانة دانيشتوانةكةى هةذار و كَلؤَلن، واتا ئةوانةى كة دؤستؤيظسكي بةرةو ئةو جيهانة 

كَيش دةكةن، هةر خؤيشيان دةبنة رَينيشاندةر و راوَيذكارى ئةو. جيهانَيك، كة كَيش دةكةن، هةر خؤيشيان دةبنة رَينيشاندةر و راوَيذكارى ئةو. جيهانَيك، كة 

كة  جيهانَيك،  ناطؤِرَيتةوة،  شازادةيةك  بة  خؤي  شِرؤَلة،  و  هةذار  زؤر  كة كضَيكى  جيهانَيك،  ناطؤِرَيتةوة،  شازادةيةك  بة  خؤي  شِرؤَلة،  و  هةذار  زؤر  كضَيكى 

سةرمةست و دةروننةخؤشةكان، ذنانى نةخؤش و سواَلكةر تيايدا دةذين. ئةم سةرمةست و دةروننةخؤشةكان، ذنانى نةخؤش و سواَلكةر تيايدا دةذين. ئةم 

جؤرة جيهانة؛ جيهانَيكة، كة بة تاوان و بؤطةنيي ئابَلوقة دراوة و طشت ساتَيك جؤرة جيهانة؛ جيهانَيكة، كة بة تاوان و بؤطةنيي ئابَلوقة دراوة و طشت ساتَيك 

ناوبراو  لَيدةكرَيت.  خةماويي  و  ترسناك  كارةساتَيكى  كةوتنةوةى  ناوبراو ضاوةِرَيى  لَيدةكرَيت.  خةماويي  و  ترسناك  كارةساتَيكى  كةوتنةوةى  ضاوةِرَيى 

ثةثولةى دةورى ئةو طؤشة تاريكانةى كؤمةَلة، كة تيايدا كةسايةتييةكانى هةذار، ثةثولةى دةورى ئةو طؤشة تاريكانةى كؤمةَلة، كة تيايدا كةسايةتييةكانى هةذار، 

دَلثاك، سادة، و خاوةن ويذدانَيكى ثاك و خاوَينن، كة بةوثةِرى لة خؤبوردةييةوة دَلثاك، سادة، و خاوةن ويذدانَيكى ثاك و خاوَينن، كة بةوثةِرى لة خؤبوردةييةوة 

فةرمانى طةورة و كوَيخاكانيان ئةنجامدةدةن. نووسةر لة خولياى طةِران بة دواى فةرمانى طةورة و كوَيخاكانيان ئةنجامدةدةن. نووسةر لة خولياى طةِران بة دواى 

كة  هةبوو،  شوَينَيك  و  كات  بة  ثَيويستى  دا؛  يةزدانيي  رووناكايي  و  كة راستَيتيي  هةبوو،  شوَينَيك  و  كات  بة  ثَيويستى  دا؛  يةزدانيي  رووناكايي  و  راستَيتيي 

بتوانَيت لَييان تَيبطات و بةدةستيانبهَينَيت. زيندان لةبارترين و طونجاوترين كات بتوانَيت لَييان تَيبطات و بةدةستيانبهَينَيت. زيندان لةبارترين و طونجاوترين كات 

و شوَينَيك بوو بؤ بةديهَينانى رةوشَيكى لةو جؤرة. نووسةر لة هةلومةرجَيكى و شوَينَيك بوو بؤ بةديهَينانى رةوشَيكى لةو جؤرة. نووسةر لة هةلومةرجَيكى 

ذيانى  ساَل  ضةندين  بؤ  و  دةستطيردةكرَيت  دا  سياسي  ناجَيطيرى  و  ذيانى نائارام  ساَل  ضةندين  بؤ  و  دةستطيردةكرَيت  دا  سياسي  ناجَيطيرى  و  نائارام 

دذوارى  و  سةخت  بارى  ذَير  لة  دا  سيبريا  زيندانةكانى  لة  مةحكومكراويي  دذوارى بة  و  سةخت  بارى  ذَير  لة  دا  سيبريا  زيندانةكانى  لة  مةحكومكراويي  بة 

كاركردن و سةرماى ئةوَي دا بةسةردةبات. زيندان ضاكترين شوَينَيك بوو، كة كاركردن و سةرماى ئةوَي دا بةسةردةبات. زيندان ضاكترين شوَينَيك بوو، كة 
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لة  ئةو  واتا  بناسَيت.  تةراذيديايانة  و  سةير  جيهانة  ئةو  بتوانَيت  لة دؤستؤيظسكي  ئةو  واتا  بناسَيت.  تةراذيديايانة  و  سةير  جيهانة  ئةو  بتوانَيت  دؤستؤيظسكي 

واتا  مرؤظ،  بةويذدانترين  و  دةطمةنترين  رةوشت،  بةرزترين  تواني  دا  واتا زيندان  مرؤظ،  بةويذدانترين  و  دةطمةنترين  رةوشت،  بةرزترين  تواني  دا  زيندان 

و  خوَيندةوار  زانا،  كةسانَيكى  كةسانةش  ئةو  بدؤزَيتةوة.  راستةقينة  و مرؤظى  خوَيندةوار  زانا،  كةسانَيكى  كةسانةش  ئةو  بدؤزَيتةوة.  راستةقينة  مرؤظى 

تايبةت نين، بةَلكو كةسانَيكن، كة بةدةستي خؤيان كاردةكةن، بةآلم بيرناكةنةوة، تايبةت نين، بةَلكو كةسانَيكن، كة بةدةستي خؤيان كاردةكةن، بةآلم بيرناكةنةوة، 

ترةوة  اليةكى  لة  دةكةن،  كَيشي  بةرةوخؤيان  اليةكةوة  لة  كةسايةتيانةش  ترةوة ئةو  اليةكى  لة  دةكةن،  كَيشي  بةرةوخؤيان  اليةكةوة  لة  كةسايةتيانةش  ئةو 

وا  خةَلكى  لة  نزيكبوونةوة  كة  بوو،  وا  باوةِري  دؤستؤيظسكي  دةدةن.  وا ئازارى  خةَلكى  لة  نزيكبوونةوة  كة  بوو،  وا  باوةِري  دؤستؤيظسكي  دةدةن.  ئازارى 

سادة و رةشؤكيي، نزيكبوونةوة بوو لة يةزدان، ضةمكى يةزدانيش بةرزترين و سادة و رةشؤكيي، نزيكبوونةوة بوو لة يةزدان، ضةمكى يةزدانيش بةرزترين و 

ثةسةندترين ئامانجَيك بوو، كة نووسةر دةيويست ثَييبطات. دةتوانين بَلَيين، كة ثةسةندترين ئامانجَيك بوو، كة نووسةر دةيويست ثَييبطات. دةتوانين بَلَيين، كة 

سةرةِراى ئةوةى زيندان زؤرشتى لة ذيانى نووسةردا كوشت، بةآلم لة هةمان سةرةِراى ئةوةى زيندان زؤرشتى لة ذيانى نووسةردا كوشت، بةآلم لة هةمان 

كاتدا طرنطترين، هةستيارترين و طةشاوةترين قؤناخَيك بوو لة ذيانى ئةودا، كة كاتدا طرنطترين، هةستيارترين و طةشاوةترين قؤناخَيك بوو لة ذيانى ئةودا، كة 

سةرةتا  ئةو  بةدةستبهَينَيت.  راستَيتيي  و  يةزدان  رووناكايي  لة  تيرؤذَيك  سةرةتا تواني  ئةو  بةدةستبهَينَيت.  راستَيتيي  و  يةزدان  رووناكايي  لة  تيرؤذَيك  تواني 

طوَيِرايةَلى  قوتابيةكى  بووة  و  كرد  ئايين  لة  رووي  خؤيدا  زيندانَيتيي  ذيانى  طوَيِرايةَلى لة  قوتابيةكى  بووة  و  كرد  ئايين  لة  رووي  خؤيدا  زيندانَيتيي  ذيانى  لة 

(مةسيح)، كة بة هؤي (ئينجيل)ةوة وانةى رةوشتئامَيزى وةردةطرت و فَيرى دةبوو. (مةسيح)، كة بة هؤي (ئينجيل)ةوة وانةى رةوشتئامَيزى وةردةطرت و فَيرى دةبوو. 

ئينجيل بؤ ئةو سةركةوتنى دَل بوو بةسةر عةقَل، ئاوةز و ذياندا. ئةو دةيويست ئينجيل بؤ ئةو سةركةوتنى دَل بوو بةسةر عةقَل، ئاوةز و ذياندا. ئةو دةيويست 

فةلسةفةيةكي  خاوةنى  ببَيتة  واتا  بةطيربهَينَيت،  سةركةوتنة  ئةوجؤرة  فةلسةفةيةكي هةميشة  خاوةنى  ببَيتة  واتا  بةطيربهَينَيت،  سةركةوتنة  ئةوجؤرة  هةميشة 

توكمة و ثايةدار، كة دور بَيت لة ذيانى رؤتين و ماتريالَيتيي (مادي). بة ثشتيوانى توكمة و ثايةدار، كة دور بَيت لة ذيانى رؤتين و ماتريالَيتيي (مادي). بة ثشتيوانى 

باوةِرَيكي وةها، سةرجةم ذيانى كردة دذايةتيكردنى فةلسةفةى ماترياليزم. ئةو باوةِرَيكي وةها، سةرجةم ذيانى كردة دذايةتيكردنى فةلسةفةى ماترياليزم. ئةو 

باوةِرى وا بوو، كة ئةمجؤرة فةلسةفةية فةلسةفةيةكى وَيرانكةر و ئةهريمةنيية، باوةِرى وا بوو، كة ئةمجؤرة فةلسةفةية فةلسةفةيةكى وَيرانكةر و ئةهريمةنيية، 

كة طيانى مرؤظ دةثوكَينَيتةوة. دؤستؤيظسكي دةروَيشى رَيطةى راستَيتييةكة، كة كة طيانى مرؤظ دةثوكَينَيتةوة. دؤستؤيظسكي دةروَيشى رَيطةى راستَيتييةكة، كة 

ثةيكةرى دةرةوةى مرؤظ رةتدةكاتةوة، ئةو بة جؤرَيك ثَييِرؤدةضَيت و دةطاتة ثةيكةرى دةرةوةى مرؤظ رةتدةكاتةوة، ئةو بة جؤرَيك ثَييِرؤدةضَيت و دةطاتة 

نووسةر  بَيمانان.  و  ثوض  زانستييةكان  ياسا  و  بيردؤز  بير،  طشت  كة  نووسةر باوةِرَيك،  بَيمانان.  و  ثوض  زانستييةكان  ياسا  و  بيردؤز  بير،  طشت  كة  باوةِرَيك، 

سروشت) ئةوديو  (جيهانى  ماتريالةوة  جيهانى  لةوديو  تةنيا  كة  وابوو،  سروشت)باوةِرى  ئةوديو  (جيهانى  ماتريالةوة  جيهانى  لةوديو  تةنيا  كة  وابوو،  باوةِرى 

بكرَيت.  ثةيدؤز  ذيان  و  مرؤظ  بة  مانابةخشين  بؤ  ضةمكَيك  دةتوانرَيت  كة  بكرَيت. ية،  ثةيدؤز  ذيان  و  مرؤظ  بة  مانابةخشين  بؤ  ضةمكَيك  دةتوانرَيت  كة  ية، 

ئةو لة نامومكين دا دةذيا بةالي ئةوةوة نزيكبوونةوة لة سنورى ياساى زانست، ئةو لة نامومكين دا دةذيا بةالي ئةوةوة نزيكبوونةوة لة سنورى ياساى زانست، 

ئاطاى  مرؤظ  بَيئةوةى  زانست؛  بةدةستناهَينرَيت.  دي  هيضى  مؤتةكةيةك  لة  ئاطاى بَي  مرؤظ  بَيئةوةى  زانست؛  بةدةستناهَينرَيت.  دي  هيضى  مؤتةكةيةك  لة  بَي 

مةوداى  و  ئاسؤ  كة  هةَلضنيووة،  دا  بةردةم  لة  ثتةوى  ديوارَيكى  بَيت  خؤي  مةوداى لة  و  ئاسؤ  كة  هةَلضنيووة،  دا  بةردةم  لة  ثتةوى  ديوارَيكى  بَيت  خؤي  لة 

بيركردنةوةى مرؤظ دةستنيشاندةكات، لة ضوارضَيوةى ئةو ديوارةشدا زانست بيركردنةوةى مرؤظ دةستنيشاندةكات، لة ضوارضَيوةى ئةو ديوارةشدا زانست 

زيندانَيكى دروستكردووة، كة مرؤظةكانى جطة لة كار و ذيان بير لة هيضى دي زيندانَيكى دروستكردووة، كة مرؤظةكانى جطة لة كار و ذيان بير لة هيضى دي 

ناكةنةوة، ئةوانةشى كة بير دةكةنةوة هةميشة لة ذَير بارَيكى سةختى دةرونيي ناكةنةوة، ئةوانةشى كة بير دةكةنةوة هةميشة لة ذَير بارَيكى سةختى دةرونيي 

دا دةذين. دؤستؤيظسكي ضَيذ لةو دذواريانة وةردةطرَيت، دذوارييةكانيش الي دا دةذين. دؤستؤيظسكي ضَيذ لةو دذواريانة وةردةطرَيت، دذوارييةكانيش الي 

دةتوانرَيت  دذواريي  بة  زؤر  كة  دةبن.،  بةرجةستة  دا  ديوارَيك  شَيوةى  لة  دةتوانرَيت ئةو  دذواريي  بة  زؤر  كة  دةبن.،  بةرجةستة  دا  ديوارَيك  شَيوةى  لة  ئةو 

ببينَيت؛  ئةوديويان  و  ببِرَيت  ديوارانة  ئةو  دةكات  حةز  ئةو  ببينرَيت.  ببينَيت؛ ئةوديويان  ئةوديويان  و  ببِرَيت  ديوارانة  ئةو  دةكات  حةز  ئةو  ببينرَيت.  ئةوديويان 



٥٨

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

ئةوديوَيك، كة ضيتر دورة لة ياساى سروشت و ماتريالةوة. جيهانى ماترياليزم ئةوديوَيك، كة ضيتر دورة لة ياساى سروشت و ماتريالةوة. جيهانى ماترياليزم 

و  دةنيشَيت  مرؤظايةتيي  سنطى  لةسةر  كة  مؤتةكةيةكة،  دؤستؤيظسكي  و الي  دةنيشَيت  مرؤظايةتيي  سنطى  لةسةر  كة  مؤتةكةيةكة،  دؤستؤيظسكي  الي 

هةناسةى سواردةكات، نووسةر ئَيمة بةرةو ئةو جيهانى مؤتةكةية رادةكَيشَيت. هةناسةى سواردةكات، نووسةر ئَيمة بةرةو ئةو جيهانى مؤتةكةية رادةكَيشَيت. 

ناوبراو لة ناخى خؤي دا هةست بة واتاى تةواوى ئازاديي لةو مؤتةكةية دا دةكات ناوبراو لة ناخى خؤي دا هةست بة واتاى تةواوى ئازاديي لةو مؤتةكةية دا دةكات 

و باآلدةستيي ئةو ئازاديية زياتر دةدات بةسةر جيهانى ماتريال و خؤشيي دنيايي و باآلدةستيي ئةو ئازاديية زياتر دةدات بةسةر جيهانى ماتريال و خؤشيي دنيايي 

ذَيرزةوينيي)دا: {مرؤظ  ثياوَيكى  (بيرةوةرييةكانى  لة  دؤستؤيظسكي  ئةوةتا  ذَيرزةوينيي)دا: {مرؤظ دا.  ثياوَيكى  (بيرةوةرييةكانى  لة  دؤستؤيظسكي  ئةوةتا  دا. 

بكةوَيت  لةسةرى  نرخَيك  هةرضي  بة  ئةطةر  ئازادة،  ئيرادةى  بة  ثَيويستى  بكةوَيت تةنيا  لةسةرى  نرخَيك  هةرضي  بة  ئةطةر  ئازادة،  ئيرادةى  بة  ثَيويستى  تةنيا 

يان بيكوذن، لةوباوةِرةدام مرؤظ هةرطيز ئازارى راستةقينة لة بير ناكات}. بة يان بيكوذن، لةوباوةِرةدام مرؤظ هةرطيز ئازارى راستةقينة لة بير ناكات}. بة 

ثشتيوانى ئازار و سزاضةشتن مرؤظ دةتوانَيت لة غةيبيات، شتة هةستثَينةكراو ثشتيوانى ئازار و سزاضةشتن مرؤظ دةتوانَيت لة غةيبيات، شتة هةستثَينةكراو 

و موعجيزةكان نزيكببَيتةوة، هةر بةو هؤيةشةوة دةتوانَيت هةست بة ئةوديوي و موعجيزةكان نزيكببَيتةوة، هةر بةو هؤيةشةوة دةتوانَيت هةست بة ئةوديوي 

بوونى خؤي بكات. رَيطةى ئازار و ئازاديي يان بة دؤزينةوةى يةزدان كؤتايي دَيت بوونى خؤي بكات. رَيطةى ئازار و ئازاديي يان بة دؤزينةوةى يةزدان كؤتايي دَيت 

يان دروستكردنى مرؤظى يةزدانيي. لة ديدى دؤستؤيظسكيدا (كاتَيك، كة تةبايي يان دروستكردنى مرؤظى يةزدانيي. لة ديدى دؤستؤيظسكيدا (كاتَيك، كة تةبايي 

لة نَيوان مرؤظ و يةزدان دا دروستدةبَيت، ئيدي نة يةزدان مرؤظ هةَلدةلوشَيت، لة نَيوان مرؤظ و يةزدان دا دروستدةبَيت، ئيدي نة يةزدان مرؤظ هةَلدةلوشَيت، 

هةم  و  هةية  يةزدان  هةم  واتا  دةبَيت)  موستةحيل  دا  يةزدان  لة  مرؤظيش  نة  هةم و  و  هةية  يةزدان  هةم  واتا  دةبَيت)  موستةحيل  دا  يةزدان  لة  مرؤظيش  نة  و 

مرؤظ. بؤ راطرتنى ئةم هاوسةنطيةش نَيوبذيكةرَيكى ضاكةخوازى وةك مةسيح مرؤظ. بؤ راطرتنى ئةم هاوسةنطيةش نَيوبذيكةرَيكى ضاكةخوازى وةك مةسيح 

كةرةستة  هةم  شفابةخشة،  و  رَينيشاندةر  هةم  مةسيح  نَيوانةدا  لةم  كةرةستة ثَيويستة؛  هةم  شفابةخشة،  و  رَينيشاندةر  هةم  مةسيح  نَيوانةدا  لةم  ثَيويستة؛ 

راستَيتييةك  ئامانجى  و  بةرة  مرؤظ  كة  (رؤحيي)ة،  طيانيي  قوتابخانةيةكى  راستَيتييةك و  ئامانجى  و  بةرة  مرؤظ  كة  (رؤحيي)ة،  طيانيي  قوتابخانةيةكى  و 

دةطةَينَيت، هةروةها ئامانجَيكيشة، كة رووناكايي يةزدان تيايدا دةدرةوشَيتةوة. دةطةَينَيت، هةروةها ئامانجَيكيشة، كة رووناكايي يةزدان تيايدا دةدرةوشَيتةوة. 

مةسيح لة دوو جيهانى جياواز دا رؤَلى ضاكةخوازانة دةطَيِرَيت، يةكَيكيان جيهانى مةسيح لة دوو جيهانى جياواز دا رؤَلى ضاكةخوازانة دةطَيِرَيت، يةكَيكيان جيهانى 

جيهانَيكة،  ديان  ئةوي  دةكات،  رَينوَيني  مةنتيق  و  زانست  كة  ديوارَيكة،  جيهانَيكة، ئةمديو  ديان  ئةوي  دةكات،  رَينوَيني  مةنتيق  و  زانست  كة  ديوارَيكة،  ئةمديو 

ئةو  زانستةوة،  جيهانى  ئةوديو  دةكةوَيتة  و  شوَينَيكة  و  كات  هةر  لة  دابِر  ئةو كة  زانستةوة،  جيهانى  ئةوديو  دةكةوَيتة  و  شوَينَيكة  و  كات  هةر  لة  دابِر  كة 

ديوارانةش بريتين لة لةمثةرَيك، كة رَيطة لة ئازاديي مرؤظ دةطرن. ديوارةكانى ديوارانةش بريتين لة لةمثةرَيك، كة رَيطة لة ئازاديي مرؤظ دةطرن. ديوارةكانى 

و  نةريت  تياياندا  كة  كؤمةآليةتين،  بارَيكى  بةرجةستةبووي  و دؤستؤيظسكي  نةريت  تياياندا  كة  كؤمةآليةتين،  بارَيكى  بةرجةستةبووي  دؤستؤيظسكي 

كردارى  ببن.  ئاوديو  مرؤظةكان  ناهَيَلن  (ئةخالقيات)ةكان  رةوشتئامَيز  كردارى ياسا  ببن.  ئاوديو  مرؤظةكان  ناهَيَلن  (ئةخالقيات)ةكان  رةوشتئامَيز  ياسا 

ئاوديوبوون لَيرةدا ثَيويستى بة رةنج و تَيكؤشانَيكى مةعنةوةيية، تَيكؤشانَيك، كة ئاوديوبوون لَيرةدا ثَيويستى بة رةنج و تَيكؤشانَيكى مةعنةوةيية، تَيكؤشانَيك، كة 

ثِرة لة رَيطةى ئازار و ئةشكةنجةى دةرون كة سةرئةنجام بة هاتنةدي ئامانجَيكى ثِرة لة رَيطةى ئازار و ئةشكةنجةى دةرون كة سةرئةنجام بة هاتنةدي ئامانجَيكى 

دا  قؤناخَيك  رةوتى  لة  ئامانجةش  بةم  طةيشتن  دَيت.  كؤتايي  نةمر  و  دا زيندوو  قؤناخَيك  رةوتى  لة  ئامانجةش  بةم  طةيشتن  دَيت.  كؤتايي  نةمر  و  زيندوو 

نايةتةدي، بةَلكو قؤناخَيكى ثةيذةيي شةقوشِر و لةقولؤقة، كة لة ثلةى يةكةم دا نايةتةدي، بةَلكو قؤناخَيكى ثةيذةيي شةقوشِر و لةقولؤقة، كة لة ثلةى يةكةم دا 

سةردةكةويت و لة دواثلة دا دةتوانيت ئةوديو سنورى ديوارةكان ببينيت، ديوَيك سةردةكةويت و لة دواثلة دا دةتوانيت ئةوديو سنورى ديوارةكان ببينيت، ديوَيك 

كة ئازاديي بةرقةرار و مرؤظ تيايدا ئارام و ئاسودةية. ديوار رَيطرَيكة لةبةردةم كة ئازاديي بةرقةرار و مرؤظ تيايدا ئارام و ئاسودةية. ديوار رَيطرَيكة لةبةردةم 

خؤيبنوَينَيت،  ئازادييةدا  ئةو  لةبةردةم  لةمثةرَيكيش  هةر  دا،  مرؤظ  خؤيبنوَينَيت، ئازاديي  ئازادييةدا  ئةو  لةبةردةم  لةمثةرَيكيش  هةر  دا،  مرؤظ  ئازاديي 

كةسايةتيةكانى  تَيكيبشكَينَيت.  مرؤظ  دةبَيت  كة  بَيماناية  و  ثوض  جيهانَيكى  كةسايةتيةكانى ئةوا  تَيكيبشكَينَيت.  مرؤظ  دةبَيت  كة  بَيماناية  و  ثوض  جيهانَيكى  ئةوا 
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دؤستؤيظسكي دةيانةوَيت بةهةرضي نرخَيك بَيت؛ ئاوديوي سنورة رةوشتئامَيز دؤستؤيظسكي دةيانةوَيت بةهةرضي نرخَيك بَيت؛ ئاوديوي سنورة رةوشتئامَيز 

و كؤمةآليةتييةكان ببن، بؤ ئةمةش كارطةلَيكى وةها ئةنجامدةدةن، كة نائاسايي و و كؤمةآليةتييةكان ببن، بؤ ئةمةش كارطةلَيكى وةها ئةنجامدةدةن، كة نائاسايي و 

لة سةروى وزة، كار، رةوشت و هةَلسوكةوتي مرؤظي ئاسايية كة سةرئةنجام بة لة سةروى وزة، كار، رةوشت و هةَلسوكةوتي مرؤظي ئاسايية كة سةرئةنجام بة 

دانثيادانان (اعتراف)، تاوان، خؤكوذيي، دورخستنةوة بؤ سيبريا و ... هتد كؤتايي دانثيادانان (اعتراف)، تاوان، خؤكوذيي، دورخستنةوة بؤ سيبريا و ... هتد كؤتايي 

و  بةكؤتايي  يان  بةدةستدةهَينَيت  يةزدان  رووناكايي  يان  ئيدي  دا  لةوَيش  و دَيت،  بةكؤتايي  يان  بةدةستدةهَينَيت  يةزدان  رووناكايي  يان  ئيدي  دا  لةوَيش  دَيت، 

لةناوضوون. لةناوضوون. 

دةتوانين رةوت و ئاقارى رؤمانةكانى نووسةر بكةينة دوو بةشةوة: بةشَيكيان؛ دةتوانين رةوت و ئاقارى رؤمانةكانى نووسةر بكةينة دوو بةشةوة: بةشَيكيان؛ 

دةربِرى ذيانى رؤتين و رؤذانةية، كة ثارةوثول، ضةثةَليي، ئَيرةيي، بَيِرةوشتيي و دةربِرى ذيانى رؤتين و رؤذانةية، كة ثارةوثول، ضةثةَليي، ئَيرةيي، بَيِرةوشتيي و 

.... رؤَلى سةرةكيي و كاريطةريي لةسةر ثاَلةوان و كاراكتةرةكان دةطَيِرن. بةشى .... رؤَلى سةرةكيي و كاريطةريي لةسةر ثاَلةوان و كاراكتةرةكان دةطَيِرن. بةشى 

دةطةِرَيت  و  دةبِرَيت  خؤي  رةوتى  كة  مرؤظة،  راستةقينةكةى  دراما  دةطةِرَيت دووهةميان  و  دةبِرَيت  خؤي  رةوتى  كة  مرؤظة،  راستةقينةكةى  دراما  دووهةميان 

بةدواي يةزدان و هةوَلدان بؤ ثةيداكردن و دؤزينةوةي مرؤظى نوَي. تراذيدياى بةدواي يةزدان و هةوَلدان بؤ ثةيداكردن و دؤزينةوةي مرؤظى نوَي. تراذيدياى 

راستةقينة؛ الي داستؤيظسكي نةبوونى رةوشتة، ئامانجى ئةو لة نووسينةكانيدا راستةقينة؛ الي داستؤيظسكي نةبوونى رةوشتة، ئامانجى ئةو لة نووسينةكانيدا 

لة  مرؤظ،  سةركةوتنى  و  بةختةوةريي  شاديي،  نيية،  كؤمةآليةتيي  ثلةى  لة ثارةو  مرؤظ،  سةركةوتنى  و  بةختةوةريي  شاديي،  نيية،  كؤمةآليةتيي  ثلةى  ثارةو 

لةم  هيضيان  ئةو  ثاَلةونةكانى  يةزدان.  لةدواى  وَيَلبوونة  بةَلكو  نيية،  لةم ذنهَيناندا  هيضيان  ئةو  ثاَلةونةكانى  يةزدان.  لةدواى  وَيَلبوونة  بةَلكو  نيية،  ذنهَيناندا 

جيهانة دا ناوَيت و ثارة و ثلةى كؤمةآليةتيي هيض رؤَلَيك بؤ ئةو كةسايةتييانة جيهانة دا ناوَيت و ثارة و ثلةى كؤمةآليةتيي هيض رؤَلَيك بؤ ئةو كةسايةتييانة 

سنورَيك  دا  خةياَل  و  واقيع  نَيوان  لة  و  دةِروانرَيت،  بؤي  هَيند  بةبَي  و  سنورَيك ناطَيِرن  دا  خةياَل  و  واقيع  نَيوان  لة  و  دةِروانرَيت،  بؤي  هَيند  بةبَي  و  ناطَيِرن 

ناناسن. ناناسن. 

و  دياردة  ئةم  سةلماندنى  و  بوون  بؤ  بةَلطة  بةرجةستةترين  و  و ديارترين  دياردة  ئةم  سةلماندنى  و  بوون  بؤ  بةَلطة  بةرجةستةترين  و  ديارترين 

بؤضونانة رؤمانى (تاوان و سزا )ى دؤستؤيظسكيية. لةم رؤمانةدا خوَيندكارَيكى بؤضونانة رؤمانى (تاوان و سزا )ى دؤستؤيظسكيية. لةم رؤمانةدا خوَيندكارَيكى 

زانكؤ ثيرةذنَيكي سوخؤر، ضروك و ضاوضنؤكى ثارةدار، لة ثَيناوى بةدةستهَينانى زانكؤ ثيرةذنَيكي سوخؤر، ضروك و ضاوضنؤكى ثارةدار، لة ثَيناوى بةدةستهَينانى 

ثارة و سامانةكةى دا دةكوذَيت، بةو ئامانجةى كة بتوانَيت ذيانى خؤي، دايك و ثارة و سامانةكةى دا دةكوذَيت، بةو ئامانجةى كة بتوانَيت ذيانى خؤي، دايك و 

و  رزطاربكات  كَلؤَليي  و  برسَيتيي  لة  كةمدةرامةتةكةى  و  دةستكورت  و خوشكة  رزطاربكات  كَلؤَليي  و  برسَيتيي  لة  كةمدةرامةتةكةى  و  دةستكورت  خوشكة 

بةختةوةريان بكات. (راسكؤَل نيكؤظ)ى ثاَلةوانى تاوان و سزا باوةِري وةهاية: بةختةوةريان بكات. (راسكؤَل نيكؤظ)ى ثاَلةوانى تاوان و سزا باوةِري وةهاية: 

ئايا بوون يان نةبوونى ثيرةذنَيكى لةوضةشنة لة ذيان دا، ضي لة تةرازوى ذيان ئايا بوون يان نةبوونى ثيرةذنَيكى لةوضةشنة لة ذيان دا، ضي لة تةرازوى ذيان 

و  ناوةوة  لَيكدانةوةى  شَيوةى  بة  دا  سةرةتا  لة  بيرة  ئةم  داِرشتنى  و دةطؤِرَيت؟!  ناوةوة  لَيكدانةوةى  شَيوةى  بة  دا  سةرةتا  لة  بيرة  ئةم  داِرشتنى  دةطؤِرَيت؟! 

دراماى  ئةنجامدةدات.  تاوانَيك  و  كردار  دةبَيتة  ثاشان  خؤيدةنوَينَي،  دراماى مةنتيقيانة  ئةنجامدةدات.  تاوانَيك  و  كردار  دةبَيتة  ثاشان  خؤيدةنوَينَي،  مةنتيقيانة 

واقيعيي مرؤظةكة؛ لةوَيدا دةستثَيدةكات، كة سزادانى دةرونيي خؤيةتي. ثاَلةوان؛ واقيعيي مرؤظةكة؛ لةوَيدا دةستثَيدةكات، كة سزادانى دةرونيي خؤيةتي. ثاَلةوان؛ 

ثاش تاوتوَيكردنى ئةم دؤز و خوازة لة ناخى خؤيدا، بزوَينةرى سةرةكيي تاوانةكة ثاش تاوتوَيكردنى ئةم دؤز و خوازة لة ناخى خؤيدا، بزوَينةرى سةرةكيي تاوانةكة 

دانيثيادا  هاوِرَيى  كضة  سؤنياى  الي  دواجاردا  لة  كة  هةربؤيةشة  دانيثيادا دةدؤزَيتةوة،  هاوِرَيى  كضة  سؤنياى  الي  دواجاردا  لة  كة  هةربؤيةشة  دةدؤزَيتةوة، 

مرؤظايةتيي  و  كةسوكار  بةختةوةريي  ثَيناوى  لة  كة  دةبَيذَيت،  ثَيي  و  مرؤظايةتيي دةنَيت  و  كةسوكار  بةختةوةريي  ثَيناوى  لة  كة  دةبَيذَيت،  ثَيي  و  دةنَيت 

هةرطيزيش  كة  دةَلَيت،  ثَيي  و  بووة  لةبةرخؤي  تةنيا  بةَلكو  نةيكوشتووة،  هةرطيزيش دا  كة  دةَلَيت،  ثَيي  و  بووة  لةبةرخؤي  تةنيا  بةَلكو  نةيكوشتووة،  دا 

ثَيويستى بة ثارة نةبووة. ئةو هؤوهؤكارَيكى دي ثاَليثَيوةدةنَيت، كة تاكو بزانَيت ثَيويستى بة ثارة نةبووة. ئةو هؤوهؤكارَيكى دي ثاَليثَيوةدةنَيت، كة تاكو بزانَيت 
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؟!  هيضيدي  و  مَيرويةكة  تةنيا  يان  مرؤظة   ( (راسكؤَل  ئةو  ئايا  بيضةسثَينَيت  ؟! و  هيضيدي  و  مَيرويةكة  تةنيا  يان  مرؤظة   ( (راسكؤَل  ئةو  ئايا  بيضةسثَينَيت  و 

ئةو دةخوازَيت بزانَيت، كة ئايا دةتوانَيت ئاوديوى ديوارة رةوشتئامَيزةكانى ناو ئةو دةخوازَيت بزانَيت، كة ئايا دةتوانَيت ئاوديوى ديوارة رةوشتئامَيزةكانى ناو 

كؤمةَلطةكةى ببَيت ؟ ئةو وةك ثياوةذَيرزةوينيةكة (دَل)ى لة نَيو ديوارى نةريت، كؤمةَلطةكةى ببَيت ؟ ئةو وةك ثياوةذَيرزةوينيةكة (دَل)ى لة نَيو ديوارى نةريت، 

دةتوانَيت  بةوكارة  وادةزانَيت  ئةو  دةطوشرَيت،  دا  كؤمةَلطةكةى  رةوشتى  و  دةتوانَيت باو  بةوكارة  وادةزانَيت  ئةو  دةطوشرَيت،  دا  كؤمةَلطةكةى  رةوشتى  و  باو 

بة  كة  دةكات،  بةوة  هةست  ئةو  دوربكةوَيتةوة،  ديوارةكة  ئةمديو  خةَلكانى  بة لة  كة  دةكات،  بةوة  هةست  ئةو  دوربكةوَيتةوة،  ديوارةكة  ئةمديو  خةَلكانى  لة 

ئاوديوبووني ديوارةكان خؤي بةرةو ضارةنوسَيكي ترسناك و ناديار دةبات، واتا ئاوديوبووني ديوارةكان خؤي بةرةو ضارةنوسَيكي ترسناك و ناديار دةبات، واتا 

ئازاديي بيرو ويذدان. راسكؤَل ثَييواية ثيرةذن لةمثةرَيكة لةبةردةم روخاندن و ئازاديي بيرو ويذدان. راسكؤَل ثَييواية ثيرةذن لةمثةرَيكة لةبةردةم روخاندن و 

كةوَل  دةبَيت  كة  ئيسقانة،  و  طؤشت  لةمثةرَيكى  ئةو  ديوارانة،  ئةو  كةوَل ئاوديوبوونى  دةبَيت  كة  ئيسقانة،  و  طؤشت  لةمثةرَيكى  ئةو  ديوارانة،  ئةو  ئاوديوبوونى 

نةكوشتووة،  مرؤظَيكى  كة  باوةِريواية،  ئةنجامدا  لة  ئةو  بكرَيت.  وردوخاش  نةكوشتووة، و  مرؤظَيكى  كة  باوةِريواية،  ئةنجامدا  لة  ئةو  بكرَيت.  وردوخاش  و 

بةَلكو ياسايةكى ئةخالقيي ئةتك و القة كردووة. ئةو دواي تَيثةِراندنى ئةو ياسا بةَلكو ياسايةكى ئةخالقيي ئةتك و القة كردووة. ئةو دواي تَيثةِراندنى ئةو ياسا 

تاكو  بزانَيت،  يةزدان  دةربارةى  خؤي  راي  و  بؤضوون  دةخوازَيت  تاكو ئةخالقييانة،  بزانَيت،  يةزدان  دةربارةى  خؤي  راي  و  بؤضوون  دةخوازَيت  ئةخالقييانة، 

لة  راسكؤَل  كة  لةوكاتةوةى  بةآلم  بةدةستبهَينَيت.  خؤي  ئازاديي  ئةنجامدا  لة لة  راسكؤَل  كة  لةوكاتةوةى  بةآلم  بةدةستبهَينَيت.  خؤي  ئازاديي  ئةنجامدا  لة 

بةثَيضةوانةوة  بَيت،  ئازاد  مرؤظَيكى  ناتوانَيت  رادةكات؛  مرؤظايةتيي  بةثَيضةوانةوة هةلومةرجى  بَيت،  ئازاد  مرؤظَيكى  ناتوانَيت  رادةكات؛  مرؤظايةتيي  هةلومةرجى 

دةكةوَيتة نَيو بةند و داوَيكى ترةوة و ثَيخوسى دةكات. ئةو وايدةزاني بة ثةِرينةوة دةكةوَيتة نَيو بةند و داوَيكى ترةوة و ثَيخوسى دةكات. ئةو وايدةزاني بة ثةِرينةوة 

بةدةستدةهَينَيت،  خؤي  ئازاديي  تاوانة؛  ئةو  دةستدانة  و  رةوشت  سنورى  بةدةستدةهَينَيت، لة  خؤي  ئازاديي  تاوانة؛  ئةو  دةستدانة  و  رةوشت  سنورى  لة 

و  ببيركردنةوةداية  لة  رؤذ  و  شةو  و  خؤيدةخواتةوة  ئةو  ثَيضةوانةوة  بة  و بةآلم  ببيركردنةوةداية  لة  رؤذ  و  شةو  و  خؤيدةخواتةوة  ئةو  ثَيضةوانةوة  بة  بةآلم 

خؤي دادطايي و تاوانبار دةكات، ئةو ضيدي بووةتة مرؤظَيكى دوكةرت و نامؤ، خؤي دادطايي و تاوانبار دةكات، ئةو ضيدي بووةتة مرؤظَيكى دوكةرت و نامؤ، 

راسكؤَل بةوكارة هةم خؤي دةثوكَينَيتةوة، هةم روناكايي يةزدان دةكوذَينَيتةوة. راسكؤَل بةوكارة هةم خؤي دةثوكَينَيتةوة، هةم روناكايي يةزدان دةكوذَينَيتةوة. 

ئةسثَييةك  بة  ثيرةذنةكة  كة  لةوةداية،  (راسكؤَل)  ثاَلةوانةكة  باوةِرى  ئةسثَييةك ترسناكيي  بة  ثيرةذنةكة  كة  لةوةداية،  (راسكؤَل)  ثاَلةوانةكة  باوةِرى  ترسناكيي 

دةضوَينَيت. بةآلم هةرضي و ضؤنَيك بَيت ئةو (ثيرةذن) بونةوةرَيكى مرؤظايةتيية دةضوَينَيت. بةآلم هةرضي و ضؤنَيك بَيت ئةو (ثيرةذن) بونةوةرَيكى مرؤظايةتيية 

و هيض مرؤظَيكى تر شايانى ئةوة نيية، كة مرؤظَيكى دي لة ثَيناويدا ببَيتة قوربانيي، و هيض مرؤظَيكى تر شايانى ئةوة نيية، كة مرؤظَيكى دي لة ثَيناويدا ببَيتة قوربانيي، 
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ئةو  يةزدان.  بوونى  لة  دةستةآلتَيكة  و  وَينة  شةقَل،  بةرجةستة،  مرؤظ  ئةو ضونكة  يةزدان.  بوونى  لة  دةستةآلتَيكة  و  وَينة  شةقَل،  بةرجةستة،  مرؤظ  ضونكة 

هَيزة دةرونيية مرؤظايةتييةى؛ كة ثاَل بة راسكؤَلةوة دةنَيت، كة كارَيكى لةوجؤرة هَيزة دةرونيية مرؤظايةتييةى؛ كة ثاَل بة راسكؤَلةوة دةنَيت، كة كارَيكى لةوجؤرة 

ئةنجامبدات دوايي ناثاكيي لةطةَلدا دةكات و دةيكاتة مرؤظَيكى نائاسايي و توشى ئةنجامبدات دوايي ناثاكيي لةطةَلدا دةكات و دةيكاتة مرؤظَيكى نائاسايي و توشى 

طؤشةطيريي و تةنيايي دةكات. ئةو ئازادييةى، كة ئةم ضاوةِروانى بوو لة شوَينيدا طؤشةطيريي و تةنيايي دةكات. ئةو ئازادييةى، كة ئةم ضاوةِروانى بوو لة شوَينيدا 

توشى سةرلَيشَيواويي و دةرون الوازيي بووة و وةكو منداَل دةترسَيت و توشي توشى سةرلَيشَيواويي و دةرون الوازيي بووة و وةكو منداَل دةترسَيت و توشي 

ياسا  دةست  خؤيدةداتة  و  دَيت  كؤتايي  دانثَيدانان  بة  ئةنجاميش  دةبَيت،  ياسا نامؤيي  دةست  خؤيدةداتة  و  دَيت  كؤتايي  دانثَيدانان  بة  ئةنجاميش  دةبَيت،  نامؤيي 

ئةخالقيي و دنياييةكان و سزاى خؤي وةردةطرَيت. ئةخالقيي و دنياييةكان و سزاى خؤي وةردةطرَيت. 

يةكَيك لة تايبةتمةندية هةرة ديارةكانى فةلسةفةى دؤستؤيظسكي دةربارةى يةكَيك لة تايبةتمةندية هةرة ديارةكانى فةلسةفةى دؤستؤيظسكي دةربارةى 

مرؤظ، باوةِربووني بوو بة دوانةيي (مرؤظ، باوةِربووني بوو بة دوانةيي (ÌÈÒ]fllÌÈÒ]fll) طيان و سروشتي مرؤظايةتيي. لة ) طيان و سروشتي مرؤظايةتيي. لة 

سروشتي مرؤظايةتيي دا؛ لة نَيوان ضاكة و خراثة، ئارةزوي ئاذةَليي و مرؤظايةتيي، سروشتي مرؤظايةتيي دا؛ لة نَيوان ضاكة و خراثة، ئارةزوي ئاذةَليي و مرؤظايةتيي، 

هؤكارى يةزدانيي و ئةهريمةنيي دا ناكؤكيي و ملمالنَيى هةميشةيي هةية، نووسةر هؤكارى يةزدانيي و ئةهريمةنيي دا ناكؤكيي و ملمالنَيى هةميشةيي هةية، نووسةر 

ئةم ناكؤكيي و دذانة بة يةكَيك لة تايبةتمةندييةكانى كرؤك و ناخى مرؤظايةتيي ئةم ناكؤكيي و دذانة بة يةكَيك لة تايبةتمةندييةكانى كرؤك و ناخى مرؤظايةتيي 

دةزانَيت. تةيبةتمةندييةكى لةوجؤرة، هانى دؤستؤيظسكي دةدات، كة بارى درونيي دةزانَيت. تةيبةتمةندييةكى لةوجؤرة، هانى دؤستؤيظسكي دةدات، كة بارى درونيي 

بَيِرةوشتيي،  و  نائاسايي  كارى  بة  بيانطلَينَيت  و  بكات  توَيكاريي  بَيِرةوشتيي، كةسايةتيةكاني  و  نائاسايي  كارى  بة  بيانطلَينَيت  و  بكات  توَيكاريي  كةسايةتيةكاني 

بة يان بة كارى ضاكةخوازييةوة. ئةم كارانةش؛ كة ئةنجامدةدرَين ثةيوةندييان بة  ثةيوةندييان  ئةنجامدةدرَين  ضاكةخوازييةوة. ئةم كارانةش؛ كة  يان بة كارى 

جيهانى واقيعةوة نيية، و هيض كار و كاردانةوةيةكى ئةوتؤيان لةسةريةكتري نيية جيهانى واقيعةوة نيية، و هيض كار و كاردانةوةيةكى ئةوتؤيان لةسةريةكتري نيية 

و ثابةند بة هيض سنور يان كات و شوَينَيكةوة نيية، بةَلكو بةشَيوةي لَيكدانةوةى و ثابةند بة هيض سنور يان كات و شوَينَيكةوة نيية، بةَلكو بةشَيوةي لَيكدانةوةى 

زؤر ئاَلؤز، شاراوة و دور لة مةنتيق ئةنجامدةدرَين. ئةمجؤرة كةسة نائاساييانة زؤر ئاَلؤز، شاراوة و دور لة مةنتيق ئةنجامدةدرَين. ئةمجؤرة كةسة نائاساييانة 

بريتين لة خةَلكى بَيِرةوشت، نةفسنزم، هةَلخليسكاو، توِرة، شةهوةتباز، سؤزدار بريتين لة خةَلكى بَيِرةوشت، نةفسنزم، هةَلخليسكاو، توِرة، شةهوةتباز، سؤزدار 

جياوازيمان  نين،  دور  ئَيمةوة  جيهانى  لة  مرؤظانة  ئةمجؤرة   . ...هتد  و  جياوازيمان )  نين،  دور  ئَيمةوة  جيهانى  لة  مرؤظانة  ئةمجؤرة   . ...هتد  و   (ÍÀö]¬ÍÀö]¬)

لةطةَلياندا تةنيا لةوةداية، كة ئةوةى ئَيمة ناوَيرين بيَلَيين و بيكةين ئةوان دةيَلَين و لةطةَلياندا تةنيا لةوةداية، كة ئةوةى ئَيمة ناوَيرين بيَلَيين و بيكةين ئةوان دةيَلَين و 

ئةنجامى دةدةن، ئةوةى كة ئَيمة لة طؤشةى تاريكى نائاطايي و ويذدانى خؤماندا ئةنجامى دةدةن، ئةوةى كة ئَيمة لة طؤشةى تاريكى نائاطايي و ويذدانى خؤماندا 

تؤ  كة  ئةوةى؛  دؤستؤيظسكي:  دةدةن.  ئةمالوئةواليدا  بة  ئةوان  تؤ دةيشارينةوة،  كة  ئةوةى؛  دؤستؤيظسكي:  دةدةن.  ئةمالوئةواليدا  بة  ئةوان  دةيشارينةوة، 

دَيتة  ئةوة  ثرسيارى  بردم.  ئَيسقان  رادةى  تاكو  من  بدةيت،  ئةنجامى  دَيتة ناتوانيت  ئةوة  ثرسيارى  بردم.  ئَيسقان  رادةى  تاكو  من  بدةيت،  ئةنجامى  ناتوانيت 

روو، كة ئايا نةخؤش و حاَلةتة نائاساييةكانى مرؤظةكانى نووسةر دةبَيت كَي و روو، كة ئايا نةخؤش و حاَلةتة نائاساييةكانى مرؤظةكانى نووسةر دةبَيت كَي و 

ضي بن؟ ديارة نةخؤشَيك بؤ ئةوةي كارَيك ئةنجامبدات، دةبَيت خاوةنى لةشَيك ضي بن؟ ديارة نةخؤشَيك بؤ ئةوةي كارَيك ئةنجامبدات، دةبَيت خاوةنى لةشَيك 

بَيت، بةآلم كةسايةتييةكاني نووسةر خاوةنى لةشَيك نين، بةَلكو زياتر دةربِرَيكن بَيت، بةآلم كةسايةتييةكاني نووسةر خاوةنى لةشَيك نين، بةَلكو زياتر دةربِرَيكن 

كةسايةتييةكان  هةَلسوكةوتي  كة  كاتَيك،  بةآلم  ئَيمة،  خةياَلى  و  فيكر  جيهانى  كةسايةتييةكان لة  هةَلسوكةوتي  كة  كاتَيك،  بةآلم  ئَيمة،  خةياَلى  و  فيكر  جيهانى  لة 

لة واقيع و جيهانى فيزياويي ئَيمةوة نزيك دةبن، ئةوا دةشَيت دةربِري جؤرَيك لة واقيع و جيهانى فيزياويي ئَيمةوة نزيك دةبن، ئةوا دةشَيت دةربِري جؤرَيك 

لة دةسةآلتى هونةريي ئةدةبي دؤستؤيظسكي بن، بةآلم ئةوةى، كة زؤر جَيطةى لة دةسةآلتى هونةريي ئةدةبي دؤستؤيظسكي بن، بةآلم ئةوةى، كة زؤر جَيطةى 

كاراكتةرَيكى  وةك  ئافرةتة  كةسايةتيي  رؤَلى  دةرنةكةوتنى  كاراكتةرَيكى سةرسوِرمانة،  وةك  ئافرةتة  كةسايةتيي  رؤَلى  دةرنةكةوتنى  سةرسوِرمانة، 

رؤمانةكانيدا  هةموو  لة  طشتي  بةشَيوةيةكى  دياردةية  ئةم  كاريطةر،  و  رؤمانةكانيدا طرنط  هةموو  لة  طشتي  بةشَيوةيةكى  دياردةية  ئةم  كاريطةر،  و  طرنط 
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سَيكسيش  و  خؤشةويستيي  باسى  و  دؤز  شَيوةش  بةهةمان  سَيكسيش رةنطيداوةتةوة.  و  خؤشةويستيي  باسى  و  دؤز  شَيوةش  بةهةمان  رةنطيداوةتةوة. 

لة بير و فةلسةفةى فيؤدؤر دؤستؤيظسكيدا جيهانَيكى تاكو رادةيةك شاراوة و لة بير و فةلسةفةى فيؤدؤر دؤستؤيظسكيدا جيهانَيكى تاكو رادةيةك شاراوة و 

ئاَلؤزن، خؤشةويستيي الي ئةو نيشانةى ئاراميي و ثايةداريي لةش و طيان نيية، ئاَلؤزن، خؤشةويستيي الي ئةو نيشانةى ئاراميي و ثايةداريي لةش و طيان نيية، 

شوَين  لة  ذن  روداوةكانةوة،  طؤِرةثانى  دَيتة  كة  واية،  نَيوةنجيةك  وةك  شوَين ئافرةت  لة  ذن  روداوةكانةوة،  طؤِرةثانى  دَيتة  كة  واية،  نَيوةنجيةك  وةك  ئافرةت 

و  بةئاطابهَينَيت  دا  ثياو  لة  ئازار  و  دةرد  تةنيا  دةخوازَيت  دا  خؤي  ثلةوثايةى  و و  بةئاطابهَينَيت  دا  ثياو  لة  ئازار  و  دةرد  تةنيا  دةخوازَيت  دا  خؤي  ثلةوثايةى  و 

ئاوديوى ياسا رةوشتئامَيزةكانى بكات و الوازى بكات، ثاشان بةرزيبكاتةوة و ئاوديوى ياسا رةوشتئامَيزةكانى بكات و الوازى بكات، ثاشان بةرزيبكاتةوة و 

بيخاتة نَيو جيهانَيكى نوَي و ئازادةوة. ذنانى دؤستؤيظيسكي رؤَلى ئاناكارنيناى بيخاتة نَيو جيهانَيكى نوَي و ئازادةوة. ذنانى دؤستؤيظيسكي رؤَلى ئاناكارنيناى 

تؤَلستؤي، دايكى مةكسيم طؤركي و ذنانى يةشار كةمال ناطَيِرن ذن جَيطةى ئامانج تؤَلستؤي، دايكى مةكسيم طؤركي و ذنانى يةشار كةمال ناطَيِرن ذن جَيطةى ئامانج 

دووكةرتبوونى  هؤي  دةبَيتة  و  بَيبايةخة  كةرةستةيةكى  بةَلكو  نيية،  مةبةست  دووكةرتبوونى و  هؤي  دةبَيتة  و  بَيبايةخة  كةرةستةيةكى  بةَلكو  نيية،  مةبةست  و 

عةشقى  ديان  ئةوي  و  شةهوانيي  عةشقى  بةرةو  يةكَيكيان  كة  ثياو،  عةشقى كةسايةتيي  ديان  ئةوي  و  شةهوانيي  عةشقى  بةرةو  يةكَيكيان  كة  ثياو،  كةسايةتيي 

دةبَيت،  ئافرةت  دوو  ئةظينداري  طَيلة  دا،  (طَيل)ة  رؤمانى  لة  دةبات.  دةبَيت، بةزةيي  ئافرةت  دوو  ئةظينداري  طَيلة  دا،  (طَيل)ة  رؤمانى  لة  دةبات.  بةزةيي 

رووخسارى  ديان  ئةوي  رايدةكَيشَيت،  (ئاطال)ى  شةهوانَيتيي  عةشقى  رووخسارى يةكَيكيان  ديان  ئةوي  رايدةكَيشَيت،  (ئاطال)ى  شةهوانَيتيي  عةشقى  يةكَيكيان 

هاودةرديةكى  و  سؤز  بة  هةست  و ئازاراوييانةى (ناستازيا)ية كة  هاودةرديةكى ثِرخةمطينيي  و  سؤز  بة  هةست  كة  ئازاراوييانةى (ناستازيا)ية  و  ثِرخةمطينيي 

لةِرادةبةدةر بةرامبةري دةكات، واتا ئةوي وةكو ئةظين خؤش ناوَيت، بةَلكو لة لةِرادةبةدةر بةرامبةري دةكات، واتا ئةوي وةكو ئةظين خؤش ناوَيت، بةَلكو لة 

روانطةى بةزةييثَيداهاتنةوةوة بؤيدةِروانَيت، ئاشكراشة كة عةشقى شةهوانيي و روانطةى بةزةييثَيداهاتنةوةوة بؤيدةِروانَيت، ئاشكراشة كة عةشقى شةهوانيي و 

بةزةيي هيضيان دوو مرؤظ بةيةكناطةَينن و هيضيشيان عةشقى راستةقينة نين. بةزةيي هيضيان دوو مرؤظ بةيةكناطةَينن و هيضيشيان عةشقى راستةقينة نين. 

عةشق لة ثَيش هةرشتَيكةوة خؤفيداكردنة، بةآلم بةزةيي، سةلماندن و سةثاندنى عةشق لة ثَيش هةرشتَيكةوة خؤفيداكردنة، بةآلم بةزةيي، سةلماندن و سةثاندنى 

و  شةهوانيي  غةريزةى  ثَيويستيي  دا.  دي  يةكَيكى  بةسةر  يةكَيكة  و باآلدةستيي  شةهوانيي  غةريزةى  ثَيويستيي  دا.  دي  يةكَيكى  بةسةر  يةكَيكة  باآلدةستيي 

دؤستَيتيي  دواي  كة  هةرزةكارَيك،  خؤثةرستيي  لة  جؤرَيكن  دةربِرى  دؤستَيتيي جينسيي،  دواي  كة  هةرزةكارَيك،  خؤثةرستيي  لة  جؤرَيكن  دةربِرى  جينسيي، 

ض  جينسيي  ضَيذوةرطرتنى  بؤ  بيانويةك  لة  بَي  ئةمةش  دةكةوَيت  جوتطيريي  ض و  جينسيي  ضَيذوةرطرتنى  بؤ  بيانويةك  لة  بَي  ئةمةش  دةكةوَيت  جوتطيريي  و 

مانايةكى دي نادةن، ئةو لة هةستى شةهوانَيتيي خؤيدا تةنيا بير لة خؤي دةكاتةوة. مانايةكى دي نادةن، ئةو لة هةستى شةهوانَيتيي خؤيدا تةنيا بير لة خؤي دةكاتةوة. 

كةواتة شةهوةتبازيي كامَلترين دياردةى جؤرَيك لة طؤشةطيريي و تةنيايية، كة كةواتة شةهوةتبازيي كامَلترين دياردةى جؤرَيك لة طؤشةطيريي و تةنيايية، كة 

لةوانةية هةركةسَيك رووبةِرووى ببَيتةوة، مرؤظ لةم تةنيايي و طؤشةطيريةدا لةوانةية هةركةسَيك رووبةِرووى ببَيتةوة، مرؤظ لةم تةنيايي و طؤشةطيريةدا 

خؤي وندةكات و دةبَيتة دووكةرتةوة. (ظَيرسيلثؤظ) لة رؤماني (هةرزة)دا: دَلم خؤي وندةكات و دةبَيتة دووكةرتةوة. (ظَيرسيلثؤظ) لة رؤماني (هةرزة)دا: دَلم 

ثِرلةقسةية، بةآلم ناتوانم بيهَينمة سةرزمان، لةوةدةضَيت بووبَيتمة دووكةرتةوة. ثِرلةقسةية، بةآلم ناتوانم بيهَينمة سةرزمان، لةوةدةضَيت بووبَيتمة دووكةرتةوة. 

خؤيان  مةرامى  بة  طةيشتن  ثَيناوي  لة  خؤياندا  ثِرضاوةِروانى  تةمةنى  لة  خؤيان ذنان  مةرامى  بة  طةيشتن  ثَيناوي  لة  خؤياندا  ثِرضاوةِروانى  تةمةنى  لة  ذنان 

هةر  بةآلم  تاَلن،  و  تفت  ضيرؤكي  ضةندين  خاوةنى  ثياو،  بة  خؤدانةدةستيان  هةر و  بةآلم  تاَلن،  و  تفت  ضيرؤكي  ضةندين  خاوةنى  ثياو،  بة  خؤدانةدةستيان  و 

ثاشان  و  دَلِرةقن  و  دِرندة  هةندَيكجار  دةكةن،  سةرزةنشتت  بةدةستتهَينان  ثاشان كة  و  دَلِرةقن  و  دِرندة  هةندَيكجار  دةكةن،  سةرزةنشتت  بةدةستتهَينان  كة 

شةرمَيكى  خاوةنى  ذنان  ضَيذوةردةطرن.  ئةوان  دلؤظانيية  لةو  دةبن،  شةرمَيكى دلؤظان  خاوةنى  ذنان  ضَيذوةردةطرن.  ئةوان  دلؤظانيية  لةو  دةبن،  دلؤظان 

و  خوا  و  خؤيان  ثياوى  لةطةَل  درؤ  ئةوانة  بَيطوناهن.  شةهوةتَيكى  و  و ثِرلةقين  خوا  و  خؤيان  ثياوى  لةطةَل  درؤ  ئةوانة  بَيطوناهن.  شةهوةتَيكى  و  ثِرلةقين 

تةنانةت خؤيشيان دةكةن، رووبةِرووى ذيان نابنةوة، بةَلكو ياري ثَيدةكةن، ذيان تةنانةت خؤيشيان دةكةن، رووبةِرووى ذيان نابنةوة، بةَلكو ياري ثَيدةكةن، ذيان 

اليان ئاوَينةيةكة و هةرجارةى بةشَيوةيةك خؤيانى تَيدا دةنوَينن، هةرجارةيش اليان ئاوَينةيةكة و هةرجارةى بةشَيوةيةك خؤيانى تَيدا دةنوَينن، هةرجارةيش 
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خؤيان  بوونى  بة  هةست  رَيطةيةوة  لةو  تاكو  هةية  جيايان  رةفتارَيكى  و  خؤيان شَيوة  بوونى  بة  هةست  رَيطةيةوة  لةو  تاكو  هةية  جيايان  رةفتارَيكى  و  شَيوة 

بكةن، بةآلم تايبةتمةنديي ثياو بريتيية لة سةقامطيريي و ثايةداريي، ثياو كاتَيك بكةن، بةآلم تايبةتمةنديي ثياو بريتيية لة سةقامطيريي و ثايةداريي، ثياو كاتَيك 

ضاكةكانى  و  هةَلة  طوناح،  بةرامبةر  ئَيستَيك  كة  دةكات  خؤي  هَيزى  بة  ضاكةكانى هةست  و  هةَلة  طوناح،  بةرامبةر  ئَيستَيك  كة  دةكات  خؤي  هَيزى  بة  هةست 

(الوعي)دا.  نائاطايي  لة  مةطةر  ناكات  خؤي  هَيزى  بة  هةست  ذن  بةآلم  (الوعي)دا. دةكات،  نائاطايي  لة  مةطةر  ناكات  خؤي  هَيزى  بة  هةست  ذن  بةآلم  دةكات، 

ناقؤآلى  و  ناخؤش  روداوَيكى  طشت  ضاوةِرواني  ذنان؛  لةطةَل  ناقؤآلى ثةيوةنديبةستن  و  ناخؤش  روداوَيكى  طشت  ضاوةِرواني  ذنان؛  لةطةَل  ثةيوةنديبةستن 

دؤستؤيظسكي  الي  بةكورديةكةى  رابكةيت.  لةدةستي  كة  باشترينة،  دؤستؤيظسكي لَيدةكرَيت،  الي  بةكورديةكةى  رابكةيت.  لةدةستي  كة  باشترينة،  لَيدةكرَيت، 

وةهاية، كة ئةطةر عةشقَيك يةزدانيي نةبَيت عةشقَيكى لةرزؤك، ناتةواو، ئازاردةر وةهاية، كة ئةطةر عةشقَيك يةزدانيي نةبَيت عةشقَيكى لةرزؤك، ناتةواو، ئازاردةر 

و ثَيكةنيناويية. و ثَيكةنيناويية. 

بة  ناوةِرؤكدار  بةرجةستةكراوَيكى  و  شةقَل  نووسةر  فةلسةفةى  و  بة بير  ناوةِرؤكدار  بةرجةستةكراوَيكى  و  شةقَل  نووسةر  فةلسةفةى  و  بير 

ئةخالقييةكان  سنورة  ئاوديوبوونى  بة  دةيويست  كة  بوو،  ئينجيل  و  ئةخالقييةكان مةسيح  سنورة  ئاوديوبوونى  بة  دةيويست  كة  بوو،  ئينجيل  و  مةسيح 

طةلى  هةناوى  لةناو  كتومت  فةلسةفةيةش  ئةمجؤرة  بةدةستبهَينَيت.  طةلى ئازاديي  هةناوى  لةناو  كتومت  فةلسةفةيةش  ئةمجؤرة  بةدةستبهَينَيت.  ئازاديي 

روسدا رةنطيدابووةوة. دؤستؤيظسكي باوةِري بةوة بوو، كة طيانى طةلى روس روسدا رةنطيدابووةوة. دؤستؤيظسكي باوةِري بةوة بوو، كة طيانى طةلى روس 

مةسيح  كةواتة  شادة،  تيايدا  مةسيح  ويذدانى  و  رؤح  كة  ئارامة،  مةسيح خةَلوةتطةيةكى  كةواتة  شادة،  تيايدا  مةسيح  ويذدانى  و  رؤح  كة  ئارامة،  خةَلوةتطةيةكى 

كةسَيكى خؤماَليية و لة دةرون و ماَلى هةر روسييةكدا دةذي. دؤستؤيظسكي لة كةسَيكى خؤماَليية و لة دةرون و ماَلى هةر روسييةكدا دةذي. دؤستؤيظسكي لة 

ثَييوابوو  ئةو  دةكرد،  رؤذئاوا  لة  نةفرةتي  ذيا  تاكو  دةرككردنةدا  ئةو  ثَييوابوو بةرامبةر  ئةو  دةكرد،  رؤذئاوا  لة  نةفرةتي  ذيا  تاكو  دةرككردنةدا  ئةو  بةرامبةر 

طيانى  و  هةست  كة  بةجؤرَيك  مةسيح،  طيانى  لةطةَل  ناتةباية  و  ناكؤك  طيانى رؤذئاوا  و  هةست  كة  بةجؤرَيك  مةسيح،  طيانى  لةطةَل  ناتةباية  و  ناكؤك  رؤذئاوا 

ثاراستن  لة  مةسيحى  ثاراستنى  ئةو  لةنَيودةضَيت.  دةثوكَيتةوةو  تيايدا  ثاراستن مرؤظانة  لة  مةسيحى  ثاراستنى  ئةو  لةنَيودةضَيت.  دةثوكَيتةوةو  تيايدا  مرؤظانة 

و بةردةواميي حكومةتى (تةزار) و طةلى روسدا دةبينيةوة، لةو باوةِرةشدا بوو، و بةردةواميي حكومةتى (تةزار) و طةلى روسدا دةبينيةوة، لةو باوةِرةشدا بوو، 

كة هةر طةلَيكى خواناس و باوةِردارى وةك روسة، كة دةتوانَيت خؤي و طشت كة هةر طةلَيكى خواناس و باوةِردارى وةك روسة، كة دةتوانَيت خؤي و طشت 

مرؤظايةتيي رزطاربكات، ئازاديي بةبَي بوونى يةزدان نايةتة دي، هةر طةلَيكيش مرؤظايةتيي رزطاربكات، ئازاديي بةبَي بوونى يةزدان نايةتة دي، هةر طةلَيكيش 

باوةِرى ثَيضةوانة بَيت لةنَيودةضَيت، هةربؤية نووسةر تاكو مرديش بةرطرى لةو باوةِرى ثَيضةوانة بَيت لةنَيودةضَيت، هةربؤية نووسةر تاكو مرديش بةرطرى لةو 

شَيوة باوةِر و رَيبازة كرد. دةتوانين بَلَيين رؤمانى (شةيتانةكان) بةرجةستةيةكى شَيوة باوةِر و رَيبازة كرد. دةتوانين بَلَيين رؤمانى (شةيتانةكان) بةرجةستةيةكى 

هاوكَيشةى  كةوا  ميللةتَيكة  ضيرؤكى  رؤمانة  ئةم  بارودؤخةية.  ئةو  هاوكَيشةى تةواوى  كةوا  ميللةتَيكة  ضيرؤكى  رؤمانة  ئةم  بارودؤخةية.  ئةو  تةواوى 

لةنَيودةضَيت.  رزطاربكات،  خؤي  ئةوةى  لةجياتي  بووةو  السةنط  لةنَيودةضَيت. كؤمةآليةتيي  رزطاربكات،  خؤي  ئةوةى  لةجياتي  بووةو  السةنط  كؤمةآليةتيي 

كرمَيكى  ئةو  بوونى  كة  بيسةلمَينَيت،  دةخوازَيت  دا  سزا  و  تاوان  لة  كرمَيكى راسكؤَل  ئةو  بوونى  كة  بيسةلمَينَيت،  دةخوازَيت  دا  سزا  و  تاوان  لة  راسكؤَل 

بَيبايةخ نيية و بة ئةنجامدانى تاوانَيك ئازاديي بةدةستبهَينَيت. دؤستؤيظسكي دذى بَيبايةخ نيية و بة ئةنجامدانى تاوانَيك ئازاديي بةدةستبهَينَيت. دؤستؤيظسكي دذى 

لةو  ترسى  ئةو  هةبوو،  كؤمةآليةتيي  طؤِرانى  بة  باوةِريان  كة  بوو،  كةسانة  لةو ئةو  ترسى  ئةو  هةبوو،  كؤمةآليةتيي  طؤِرانى  بة  باوةِريان  كة  بوو،  كةسانة  ئةو 

طؤِرانانة هةبوو، طؤِرانَيك كة ئاكامةكةى بة باوةِرنةبوون بةخوا كؤتايي بَيت، ئةو طؤِرانانة هةبوو، طؤِرانَيك كة ئاكامةكةى بة باوةِرنةبوون بةخوا كؤتايي بَيت، ئةو 

كؤمانةوة و تليسانةوةى لةذَيرباري كارى دذوار و سةرماى سيبرياي ثَيضاكتر كؤمانةوة و تليسانةوةى لةذَيرباري كارى دذوار و سةرماى سيبرياي ثَيضاكتر 

جيهانى  و  سؤسياليست  شؤِرشطَيِرانى  سؤسياليستيي.  دةوَلةتَيكى  لة  وةك  جيهانى بوو  و  سؤسياليست  شؤِرشطَيِرانى  سؤسياليستيي.  دةوَلةتَيكى  لة  وةك  بوو 

زانست و ياسا، كةسان و بارَيك دوِرو و هةَلفِريوَينةرن، ئةوانة زياد لة ثَيويست زانست و ياسا، كةسان و بارَيك دوِرو و هةَلفِريوَينةرن، ئةوانة زياد لة ثَيويست 

قةبارة بة طةل و خةَلك دةدةن، دةيانةوَيت بة كوشتن و قوربانيي خةَلك بطةَيننة قةبارة بة طةل و خةَلك دةدةن، دةيانةوَيت بة كوشتن و قوربانيي خةَلك بطةَيننة 



٦٤

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

ئازاديي. دةخوازن لةجَيطةى باوةِربوون بة يةزدان، باوةِري كوفر و بَيباوةِريي ئازاديي. دةخوازن لةجَيطةى باوةِربوون بة يةزدان، باوةِري كوفر و بَيباوةِريي 

بة خةَلك بسازَينن. راسكؤَل؛ كة رادةثةِرَيت و دةستدةداتة تاوانَيك، ئازاديي خؤي بة خةَلك بسازَينن. راسكؤَل؛ كة رادةثةِرَيت و دةستدةداتة تاوانَيك، ئازاديي خؤي 

لةدةستدةدات، ئةو ضيدي دةبَيتة كؤيلةى بيرَيكى سةلماو. لةو روانطةيةوة: كاتَيك لةدةستدةدات، ئةو ضيدي دةبَيتة كؤيلةى بيرَيكى سةلماو. لةو روانطةيةوة: كاتَيك 

كة ميللةتَيك رادةثةِرَيت بؤ بنياتنانى سؤسياليستيي و سةلماندنى سيستمى نوَيى كة ميللةتَيك رادةثةِرَيت بؤ بنياتنانى سؤسياليستيي و سةلماندنى سيستمى نوَيى 

نائاراميي  و  ثةشَيويي  كؤيلةيي،  بةدةستهَينانى  لة  بَي  كؤمةآليةتييةكان،  نائاراميي طؤِرانة  و  ثةشَيويي  كؤيلةيي،  بةدةستهَينانى  لة  بَي  كؤمةآليةتييةكان،  طؤِرانة 

موتَلةقطةراييةى  و  موباحيةت  جؤرة  دوو  ئةم  ناكةوَيت.  بةدةست  دي  موتَلةقطةراييةى هيضى  و  موباحيةت  جؤرة  دوو  ئةم  ناكةوَيت.  بةدةست  دي  هيضى 

جيهانى ئايديا و واقيع الي دؤستؤيظسكي لةوانةية اليةنَيكى مَيذويي، كؤمةآليةتيي جيهانى ئايديا و واقيع الي دؤستؤيظسكي لةوانةية اليةنَيكى مَيذويي، كؤمةآليةتيي 

هةنطاو  يةك  هاوشانى  تاقيكردنةوةية  دوو  ئةم  هةبَيت،  خؤيان  سايكؤلؤذيي  هةنطاو و  يةك  هاوشانى  تاقيكردنةوةية  دوو  ئةم  هةبَيت،  خؤيان  سايكؤلؤذيي  و 

دةنَين و لة دواجاريشدا هةريةكةيان تووشي جؤرَيك لة تَيكشكان دةبن. دةنَين و لة دواجاريشدا هةريةكةيان تووشي جؤرَيك لة تَيكشكان دةبن. 

سةرهةَلدانى  كرؤكى  و  مةزهةبيية  دؤزَيكى  هةرشتَيك  ثَيش  سةرهةَلدانى سؤسياليزم  كرؤكى  و  مةزهةبيية  دؤزَيكى  هةرشتَيك  ثَيش  سؤسياليزم 

هةربؤية  بةدةستدةهَينَيت،  ئايدياليستييةوة  جيهانى  لة  خؤي  هةربؤية فةلسةفةى  بةدةستدةهَينَيت،  ئايدياليستييةوة  جيهانى  لة  خؤي  فةلسةفةى 

سؤسياليزم ناتوانَيت بةتةنيا ضاككةرى بارى ذيانى كرَيكاران بَيت، بةَلكو ضاككةر سؤسياليزم ناتوانَيت بةتةنيا ضاككةرى بارى ذيانى كرَيكاران بَيت، بةَلكو ضاككةر 

و رَيكخةرى جيهانى مرؤظايةتيية، سؤسياليزم شانبةشانى مةسيحَيتيي ناِروات، و رَيكخةرى جيهانى مرؤظايةتيية، سؤسياليزم شانبةشانى مةسيحَيتيي ناِروات، 

دةبيني  تيايدا  دؤستؤيظسكي  كة  كورتييةك،  و  خةوش  ئةوة.  جَينشيني  دةبيني بةَلكو  تيايدا  دؤستؤيظسكي  كة  كورتييةك،  و  خةوش  ئةوة.  جَينشيني  بةَلكو 

و  شاراوةية  ئةبةدييةت  نيية،  بوونى  يةزدان  دا  قوتابخانةية  لةم  كة  بوو،  و ئةوة  شاراوةية  ئةبةدييةت  نيية،  بوونى  يةزدان  دا  قوتابخانةية  لةم  كة  بوو،  ئةوة 

بةختةوةريي  لة  جطة  نيية،  دا  لةطؤِرَي  دواِرؤذ  بةختةوةريي  و  بةختةوةريي زيندوبوونةوة  لة  جطة  نيية،  دا  لةطؤِرَي  دواِرؤذ  بةختةوةريي  و  زيندوبوونةوة 

بةديناكرَيت.  تيايدا  دي  هيضي  ثَييبطات  دةتوانَيت  هةمووكةس  كة  بةديناكرَيت. سةرزةوي،  تيايدا  دي  هيضي  ثَييبطات  دةتوانَيت  هةمووكةس  كة  سةرزةوي، 

هةمووشت لةنَيو ئةم جيهانةدا دةستثَيدةكات و لةم جيهانةشدا كؤتايي دَيت. نرخى هةمووشت لةنَيو ئةم جيهانةدا دةستثَيدةكات و لةم جيهانةشدا كؤتايي دَيت. نرخى 

تاك، كةس، ذيانى تايبةتيي، هَيزى مةعنةويي و ئومَيدة نةمر و مةزنةكان طشتيان تاك، كةس، ذيانى تايبةتيي، هَيزى مةعنةويي و ئومَيدة نةمر و مةزنةكان طشتيان 

لةم شيو و دؤَلى تاريك و ثوضى نائاطاييةي ئَيمة دا سةردةنَيتةوة و لةنَيودةضن. لةم شيو و دؤَلى تاريك و ثوضى نائاطاييةي ئَيمة دا سةردةنَيتةوة و لةنَيودةضن. 

ثاروو  بةآلم  خةَلكة،  رؤزيي  و  قووت  ثةيداكردنى  لَيثرسراوى  ثاروو سؤسياليزم  بةآلم  خةَلكة،  رؤزيي  و  قووت  ثةيداكردنى  لَيثرسراوى  سؤسياليزم 

خواردن ماناي ئازاديي ناطةَينن، بةَلكو مرؤظ هةردةم برسيي و تينوى جيهانى خواردن ماناي ئازاديي ناطةَينن، بةَلكو مرؤظ هةردةم برسيي و تينوى جيهانى 

مةعنةويياتَيكة، كة مايةى شاديي و ضَيذبةخشيية، واتا شتَيكة نة بة ئيشكردن دَيتة مةعنةويياتَيكة، كة مايةى شاديي و ضَيذبةخشيية، واتا شتَيكة نة بة ئيشكردن دَيتة 

دي و نة بة طزي و ضةندةبازيي. سةرئةنجام؛ خةوشى سؤسياليزم، لةوةداية كة دي و نة بة طزي و ضةندةبازيي. سةرئةنجام؛ خةوشى سؤسياليزم، لةوةداية كة 

ترسناكة،  ثَيشبينيةكى  شةيتانةكان  دةدات.  مرؤظ  بة  لةثَيويست  زياد  ترسناكة، نرخَيكى  ثَيشبينيةكى  شةيتانةكان  دةدات.  مرؤظ  بة  لةثَيويست  زياد  نرخَيكى 

بةخشينى شَيوةيةكى كاريكاتَيريي بوو بةِرؤذطارى ئةوكاتة، بةآلم هيض كةسَيك بةخشينى شَيوةيةكى كاريكاتَيريي بوو بةِرؤذطارى ئةوكاتة، بةآلم هيض كةسَيك 

ثَيشبينيي و ثةي نةدةبرد بةوةى، كة ئةو كاريكاتَيرية سبةينَي دةبَيتة تابلؤيةكى ثَيشبينيي و ثةي نةدةبرد بةوةى، كة ئةو كاريكاتَيرية سبةينَي دةبَيتة تابلؤيةكى 

واقيعيي. شؤِرشى ئؤكتؤبةرى سؤسياليستيي، ئةو سةرئةنجامة شوومة بوو، كة واقيعيي. شؤِرشى ئؤكتؤبةرى سؤسياليستيي، ئةو سةرئةنجامة شوومة بوو، كة 

شةيتانةكان باسى لَيوةدةكرد. ئةوانةى خوازيار و ثابةندبوون بةو شؤِرشةوة لة شةيتانةكان باسى لَيوةدةكرد. ئةوانةى خوازيار و ثابةندبوون بةو شؤِرشةوة لة 

ميللةت و ثَيداويستيةكانيان تَينةدةطةيشتن، ئةو كةسانة هةر خةريكى قسةى زل ميللةت و ثَيداويستيةكانيان تَينةدةطةيشتن، ئةو كةسانة هةر خةريكى قسةى زل 

بوون و هةواَلى رؤذَيكى شووميان رادةطةياند، لة رؤذنة و دةالقيةكى وةهاوة بوو بوون و هةواَلى رؤذَيكى شووميان رادةطةياند، لة رؤذنة و دةالقيةكى وةهاوة بوو 

كة دؤستؤيظسكي تاكو مرديش دووذمنى سةرسةختى ئةوانة بوو. ئةو؛ لةشوَين كة دؤستؤيظسكي تاكو مرديش دووذمنى سةرسةختى ئةوانة بوو. ئةو؛ لةشوَين 
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طيانى  لة  لة  دوور  بةآلم  هةبوو،  ثَيشكةوتوو  رووسيايةكى  بة  باوةِرى  طيانى ئةوانة  لة  لة  دوور  بةآلم  هةبوو،  ثَيشكةوتوو  رووسيايةكى  بة  باوةِرى  ئةوانة 

ئةوروثاييبوون، رووس ئةوةي لةباردا هةية، كة خاوةن مَيذوو و تاقيكردنةوةى ئةوروثاييبوون، رووس ئةوةي لةباردا هةية، كة خاوةن مَيذوو و تاقيكردنةوةى 

خؤي و ئامانجي تايبةت بةخؤي بَيت. دؤستؤيظسكي دواى ئةوةى سةردةمانَيك خؤي و ئامانجي تايبةت بةخؤي بَيت. دؤستؤيظسكي دواى ئةوةى سةردةمانَيك 

تَيكةَل بة كؤِر و كؤبوونةوة و ضاالكييةكاني بةرهةَلستكارانيى قةيسةرى روسيا تَيكةَل بة كؤِر و كؤبوونةوة و ضاالكييةكاني بةرهةَلستكارانيى قةيسةرى روسيا 

بوو، كةوتة نَيو زيندانةكانى دةوَلةتةوة و فةرمانى لةسَيدارةداني بؤ دةردةضَيت. بوو، كةوتة نَيو زيندانةكانى دةوَلةتةوة و فةرمانى لةسَيدارةداني بؤ دةردةضَيت. 

ئةو؛ ئةو فةرماني لةسَيدارةدانةى بة شايانى خؤي دةزاني، كاتَيكيش فةرمانةكةى ئةو؛ ئةو فةرماني لةسَيدارةدانةى بة شايانى خؤي دةزاني، كاتَيكيش فةرمانةكةى 

طرَيدا  ذيانى  و  لةبيرنةكرد  قةيسةرى  ضاكةيةى  ئةو  هةرطيز  طرَيدا هةَلدةوةشَيتةوة،  ذيانى  و  لةبيرنةكرد  قةيسةرى  ضاكةيةى  ئةو  هةرطيز  هةَلدةوةشَيتةوة، 

لة  رووسي  طةلى  راستةقينةى  نرخى  كة  بوو،  بةوهؤيةشةوة  هةر  لة بــةوةوة،  رووسي  طةلى  راستةقينةى  نرخى  كة  بوو،  بةوهؤيةشةوة  هةر  بــةوةوة، 

ئةرتةدؤكس و قةيسةردا دةبينيةوة. ئةو هةم باوةِرى بة ئةرتةدؤكس و هةميش ئةرتةدؤكس و قةيسةردا دةبينيةوة. ئةو هةم باوةِرى بة ئةرتةدؤكس و هةميش 

باوةِرى بة طةلى رووس هةبوو، بةجؤرَيك كة هيضيان بَي ئةوي تريان نةدةبوو. باوةِرى بة طةلى رووس هةبوو، بةجؤرَيك كة هيضيان بَي ئةوي تريان نةدةبوو. 

دادةكوتَيت.  دا  داستؤيظسكي  ناخي  لة  نيشتيمانثةروةريي  هةستى  باوةِرة  دادةكوتَيت. ئةم  دا  داستؤيظسكي  ناخي  لة  نيشتيمانثةروةريي  هةستى  باوةِرة  ئةم 

هةذاند،  دواثلة  تاكو  هةستةى  ئةم  عوسمانييةكان  و  رووس  نَيوان  هةذاند، جةنطى  دواثلة  تاكو  هةستةى  ئةم  عوسمانييةكان  و  رووس  نَيوان  جةنطى 

نووسةر باوةِري وابوو كة جةنطَيكى وةها رؤح و طيانى رووس دةطةشَينَيتةوة، نووسةر باوةِري وابوو كة جةنطَيكى وةها رؤح و طيانى رووس دةطةشَينَيتةوة، 

دةطاتة  لةوبارةوة  باوةِري  ئةو  بوو،  دا  مةسيح  خزمةت  لة  كة  ثيرؤز،  دةطاتة جةنطَيكى  لةوبارةوة  باوةِري  ئةو  بوو،  دا  مةسيح  خزمةت  لة  كة  ثيرؤز،  جةنطَيكى 

نةيةتةدي  شمشَير  زةبري  بة  ئةوةى  بنووسَيت:  دا  نةيةتةدي   شمشَير  زةبري  بة  ئةوةى  بنووسَيت:  دا   ١٨٧٠١٨٧٠ ساَلي  لة  كة  ساَلي ئاستَيك،  لة  كة  ئاستَيك، 

ثايةدار نابَيت، بةآلم بؤ ئةوَيك؛ كاتَيك، كة لة تاوان و سزا دا بَلَيت: (بوونةوةرَيكى ثايةدار نابَيت، بةآلم بؤ ئةوَيك؛ كاتَيك، كة لة تاوان و سزا دا بَلَيت: (بوونةوةرَيكى 

و  يةكنةيةتةوة  لةوانةية  كوشتووة)،  رَيبازَيكى  بةَلكو  نةكوشتووة،  و كؤمةآليةتيي  يةكنةيةتةوة  لةوانةية  كوشتووة)،  رَيبازَيكى  بةَلكو  نةكوشتووة،  كؤمةآليةتيي 

دؤستؤيظسكيية،  راستةوخؤى  ئاماذةيةكى  وشةيةش  شةش  ئةو  بَيت.  دؤستؤيظسكيية، ناكؤك  راستةوخؤى  ئاماذةيةكى  وشةيةش  شةش  ئةو  بَيت.  ناكؤك 

ديدى  لة  نيشانة.  و  مةبةست  بكاتة  ثيرؤز  جةنطَيكى  ئاراستةى  دةيويست  ديدى كة  لة  نيشانة.  و  مةبةست  بكاتة  ثيرؤز  جةنطَيكى  ئاراستةى  دةيويست  كة 

نووسةردا؛ بؤ طةيشتن بة بيرى يةكطرتنى جيهان لة مةسيحَيتيي دا طشت هؤكار نووسةردا؛ بؤ طةيشتن بة بيرى يةكطرتنى جيهان لة مةسيحَيتيي دا طشت هؤكار 

نةبَيت  لةئارادا  خوايةك  (ئةطةر  دةزاني:  رَيطةثَيدراو  و  بةِرةوا  كةرةستةيةكى  نةبَيت و  لةئارادا  خوايةك  (ئةطةر  دةزاني:  رَيطةثَيدراو  و  بةِرةوا  كةرةستةيةكى  و 

بوو،  مةسيح  و  يةزدان  خاوةن  نووسةر  بةآلم  رةواية)،  و  موباح  شتَيك  بوو، هةموو  مةسيح  و  يةزدان  خاوةن  نووسةر  بةآلم  رةواية)،  و  موباح  شتَيك  هةموو 

هةربؤية دذو ناكؤك بوو سةبارةت بة خؤي كة بتوانَيت جةنطَيكى وةها خوَينين هةربؤية دذو ناكؤك بوو سةبارةت بة خؤي كة بتوانَيت جةنطَيكى وةها خوَينين 

بةِرَيوةبةرَيت. مةسيح لةثَيناوى رزطاركردنى مرؤظايةتيي دا خوَيني خؤي رشت، بةِرَيوةبةرَيت. مةسيح لةثَيناوى رزطاركردنى مرؤظايةتيي دا خوَيني خؤي رشت، 

بكات.  وردوخاش  ئَيسقانةكان  كة  دةبيني،  بةناضار  خؤي  ئةو  بوو  ديار  بكات. بةآلم  وردوخاش  ئَيسقانةكان  كة  دةبيني،  بةناضار  خؤي  ئةو  بوو  ديار  بةآلم 

لَييدةرباز  و  ويذدان  زريانى  نَيو  دةكةوَيتة  دا  هةَلوَيسَيك  لةوةها  لَييدةرباز دؤستؤيظسكي  و  ويذدان  زريانى  نَيو  دةكةوَيتة  دا  هةَلوَيسَيك  لةوةها  دؤستؤيظسكي 

نابَيت، هةربؤية ئةو لة دواجاردا دةكةويتة نةفرةت لة شارستانييةك، كة لةثَيناوي نابَيت، هةربؤية ئةو لة دواجاردا دةكةويتة نةفرةت لة شارستانييةك، كة لةثَيناوي 

لَيي  تيؤر  بةشَيوةى  (ئةطةر  بةمجؤرة  ئةو  بطوريت.  خةَلك  ثَيستى  طةرةك  لَيي دا  تيؤر  بةشَيوةى  (ئةطةر  بةمجؤرة  ئةو  بطوريت.  خةَلك  ثَيستى  طةرةك  دا 

بِروانيت لةوانةية كارَيكى نةشياو و بَيبناغة بَيت، بةآلم لة ثراكتيك دا هةرئةوةية بِروانيت لةوانةية كارَيكى نةشياو و بَيبناغة بَيت، بةآلم لة ثراكتيك دا هةرئةوةية 

كة هةية) لة وةآلمةكان رادةكات. دؤستؤيظسكي بَيئاطاية لةوةي، كة دروستكردنى كة هةية) لة وةآلمةكان رادةكات. دؤستؤيظسكي بَيئاطاية لةوةي، كة دروستكردنى 

نةتةوةى روس وةك طةلَيكى سةردةست و باآلدةست لة جيهان دا ضةند لة نرخ نةتةوةى روس وةك طةلَيكى سةردةست و باآلدةست لة جيهان دا ضةند لة نرخ 

مرؤظايةتيي  طشت  كة  وابوو،  باوةِرى  مةسيح  كةمدةكاتةوة،  مةسيح  ثايةى  مرؤظايةتيي و  طشت  كة  وابوو،  باوةِرى  مةسيح  كةمدةكاتةوة،  مةسيح  ثايةى  و 
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كؤمةَلَيكى هةَلبذاردة و دروستكراوى يةزدانة، بةآلم هةرضي و ضؤنَيك بَيت بير كؤمةَلَيكى هةَلبذاردة و دروستكراوى يةزدانة، بةآلم هةرضي و ضؤنَيك بَيت بير 

بةرجةستةكردنى  و  مةسيح  ضراى  هةَلكردنى  و  رووة  دؤستؤيظسكي  ئاقارى  بةرجةستةكردنى و  و  مةسيح  ضراى  هةَلكردنى  و  رووة  دؤستؤيظسكي  ئاقارى  و 

يةزدان بوو لة مرؤظ دا. يةزدان بوو لة مرؤظ دا. 

وةك ثَيشتر ئاماذةم ثَيدا؛ كة دؤستؤيظسكي باوةِرى بة طؤِرانى كؤمةآليةتيي وةك ثَيشتر ئاماذةم ثَيدا؛ كة دؤستؤيظسكي باوةِرى بة طؤِرانى كؤمةآليةتيي 

نةبوو، بةَلكو بة ثةرةسةندن و كامَلبوونى مرؤظ هةبوو. ئةو لة رةوتى كامَلبوونى نةبوو، بةَلكو بة ثةرةسةندن و كامَلبوونى مرؤظ هةبوو. ئةو لة رةوتى كامَلبوونى 

و  مادي  دةستةآلتى  يةكَيكيان  دةخستةِروو،  دةستةآلتى  جؤر  دوو  دا  و مرؤظ  مادي  دةستةآلتى  يةكَيكيان  دةخستةِروو،  دةستةآلتى  جؤر  دوو  دا  مرؤظ 

ئةوي ديان مةعنةويي، ئةم دوو دةستةآلتةش خؤبةخؤ مرؤظ بةرةو جؤرَيك لة ئةوي ديان مةعنةويي، ئةم دوو دةستةآلتةش خؤبةخؤ مرؤظ بةرةو جؤرَيك لة 

ئاراميي يان ثةشَيويي دةبات. ئاراميي يان ثةشَيويي دةبات. 

رةوتى  لة  شةيتانةكانيش  و  بةشَيتبوون  طَيلة  و  يةكَيك  كوشتنى  بة  رةوتى راسكؤَل  لة  شةيتانةكانيش  و  بةشَيتبوون  طَيلة  و  يةكَيك  بة كوشتنى  راسكؤَل 

كة  هؤكارَيكة،  دةستةآلتيش  بوون،  دةستةآلت  لة  جؤرَيك  وَيَلى  دا  كة شؤِرش  هؤكارَيكة،  دةستةآلتيش  بوون،  دةستةآلت  لة  جؤرَيك  وَيَلى  دا  شؤِرش 

دةشَيت ئازاديي مرؤظ دةستةبةر و بةرجةستة بكات. رؤمانى (هةرزة- المراهق) دةشَيت ئازاديي مرؤظ دةستةبةر و بةرجةستة بكات. رؤمانى (هةرزة- المراهق) 

هةرزة  كراوة،  بةرجةستة  تيايدا  ئازاديي  و  دةستةآلت  كة  نمونةية،  هةرزة ضاكترين  كراوة،  بةرجةستة  تيايدا  ئازاديي  و  دةستةآلت  كة  نمونةية،  ضاكترين 

دةيةوَيت ئازاديي بةدةستبهَينَيت، ئةو لةوباوةِرةداية، كة سامان دَلنياترين رَيطةية دةيةوَيت ئازاديي بةدةستبهَينَيت، ئةو لةوباوةِرةداية، كة سامان دَلنياترين رَيطةية 

بؤ طةيشتن بة توانايي و سةربةخؤيي. ئةو زؤَلَيكة و لةئةنجامى زؤرطيرييكردن بؤ طةيشتن بة توانايي و سةربةخؤيي. ئةو زؤَلَيكة و لةئةنجامى زؤرطيرييكردن 

هاتؤتة  ظَيرسيلؤظةوة  بةناو  كةسَيكى  لةاليةن  كارةكةرةكةي  دايكة  هاتؤتة (اغتصاب)ى  ظَيرسيلؤظةوة  بةناو  كةسَيكى  لةاليةن  كارةكةرةكةي  دايكة  (اغتصاب)ى 

دنياوة. هةرزة نة دايكى هةية و نة باوك؛ ئةو دورة لة هةر بةسةركردنةوةيةكى دنياوة. هةرزة نة دايكى هةية و نة باوك؛ ئةو دورة لة هةر بةسةركردنةوةيةكى 

سؤز و خؤشةويستيي. ئةو لةاليةن ثياوَيكى دِرندة و نةزاني فةِرةنسيي بةناوي سؤز و خؤشةويستيي. ئةو لةاليةن ثياوَيكى دِرندة و نةزاني فةِرةنسيي بةناوي 

تؤضاردةوة دةضةوسَيتةوة، تؤضارد ئةتكى رؤحى دةكات، دةيبوغزَينَيت، ئازارى تؤضاردةوة دةضةوسَيتةوة، تؤضارد ئةتكى رؤحى دةكات، دةيبوغزَينَيت، ئازارى 

بَينرخى  و  بةنؤكةر  و  دةكات  كةسايةتيي  ئيهانةى  دةكات،  ريسواى  بَينرخى دةدات،  و  بةنؤكةر  و  دةكات  كةسايةتيي  ئيهانةى  دةكات،  ريسواى  دةدات، 

دةقةبَلَينَيت، بةآلم هةرزة بةثَيضةوانةوة؛ رَيزيلَيدةطرَيت، لَييدةثاِرَيتةوة و تكاكاري دةقةبَلَينَيت، بةآلم هةرزة بةثَيضةوانةوة؛ رَيزيلَيدةطرَيت، لَييدةثاِرَيتةوة و تكاكاري 

دةبَيت، بةآلم بَيسود دةبن. لَيرةدا ثَيويستة بطوترَيت، كة مرؤظ ضةند ثوض و بَينرخ دةبَيت، بةآلم بَيسود دةبن. لَيرةدا ثَيويستة بطوترَيت، كة مرؤظ ضةند ثوض و بَينرخ 

بَيت، خاوةني ئابِرو و جؤرَيك لة غرورة، ئةم نؤكةرة دةخوازَيت لة يةك سات بَيت، خاوةني ئابِرو و جؤرَيك لة غرورة، ئةم نؤكةرة دةخوازَيت لة يةك سات 

دا هةم نؤكةر و هةم كوَيخاش بَيت، هةرزة كةسَيكى سوككراو و ريسواكراوة، دا هةم نؤكةر و هةم كوَيخاش بَيت، هةرزة كةسَيكى سوككراو و ريسواكراوة، 

كة بيردةكاتةوة. بةآلم بيركردنةوة بؤئةو ضي سةوز دةكات؟! ئةو رووبةِرووى كة بيردةكاتةوة. بةآلم بيركردنةوة بؤئةو ضي سةوز دةكات؟! ئةو رووبةِرووى 

كة  باوةِرةى،  ئةو  دةطاتة  دةبَيت،  دا  خؤي  بيركردنةوةى  و  ناخ  لة  كة دذةكردارَيك  باوةِرةى،  ئةو  دةطاتة  دةبَيت،  دا  خؤي  بيركردنةوةى  و  ناخ  لة  دذةكردارَيك 

خةَلك بةهيض و بَيبايةخ بزانَيت. ئةو هةَلوةداى تؤَلةسةندنةوةية؛ دةخوازَيت خةَلكي خةَلك بةهيض و بَيبايةخ بزانَيت. ئةو هةَلوةداى تؤَلةسةندنةوةية؛ دةخوازَيت خةَلكي 

و دةوروبةر رَيزيلَيبطرن، ئةو دةيةوَيت ئاوديوى ديوارة رةوشتئامَيزةكان ببَيت، و دةوروبةر رَيزيلَيبطرن، ئةو دةيةوَيت ئاوديوى ديوارة رةوشتئامَيزةكان ببَيت، 

و  دةسةآلت  هةم  بةدةستبهَينَيتةوة،  خؤي  كةسايةتيي  ئيعتيبارى  هةم  و بؤئةوةى  دةسةآلت  هةم  بةدةستبهَينَيتةوة،  خؤي  كةسايةتيي  ئيعتيبارى  هةم  بؤئةوةى 

ذيانى  لة  سامان  رؤَلى  ئايا  كة  بزانَيت،  دةخوازَيت  دا  سةرةتا  لة  ئةو  ذيانى ئازاديش.  لة  سامان  رؤَلى  ئايا  كة  بزانَيت،  دةخوازَيت  دا  سةرةتا  لة  ئةو  ئازاديش. 

كؤمةآليةتيي دا ضيية؟! ئةو دةيةوَيت بةهؤي ثارة و ئاَلتونةوة لةضوارضَيوةى ئةو كؤمةآليةتيي دا ضيية؟! ئةو دةيةوَيت بةهؤي ثارة و ئاَلتونةوة لةضوارضَيوةى ئةو 

يةك  بةرةو  هةرزة  و  راسكؤَل  لَيرةدا  رابكات.  دا  شَيواوة  و  بؤطةن  يةك دةوروبةرة  بةرةو  هةرزة  و  راسكؤَل  لَيرةدا  رابكات.  دا  شَيواوة  و  بؤطةن  دةوروبةرة 

دةبَيتةوة،  هةردوكيان  رووبةِرووي  تَيكشكانيش  هةمان  و  شؤِردةبنةوة  دةبَيتةوة، ئامانج  هةردوكيان  رووبةِرووي  تَيكشكانيش  هةمان  و  شؤِردةبنةوة  ئامانج 
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ئاسايية.  مرؤظَيكي  كارى  تواناى  سةروي  لة  كة  كارَيك،  ئةنجامدانى  بةرةو  ئاسايية. واتا  مرؤظَيكي  كارى  تواناى  سةروي  لة  كة  كارَيك،  ئةنجامدانى  بةرةو  واتا 

لة  دةضوَينرَيت،  بَيِرةوشت  و  بؤطةن  بة  دةوَلةمةند  جولةكةيةكى  دا  هةرزة  لة لة  دةضوَينرَيت،  بَيِرةوشت  و  بؤطةن  بة  دةوَلةمةند  جولةكةيةكى  دا  هةرزة  لة 

تاوان و سزاش دا ثيرةذنَيك بة مَيرو يان جانةوةرَيك. بَيطومان ئةم دوو ثاَلةوانة تاوان و سزاش دا ثيرةذنَيك بة مَيرو يان جانةوةرَيك. بَيطومان ئةم دوو ثاَلةوانة 

باآلى  و  بةرز  سودَيكى  و  بةرذةوةنديي  هيض  دةدةن  ئةنجامى  كة  كارانةى؛  باآلى لةو  و  بةرز  سودَيكى  و  بةرذةوةنديي  هيض  دةدةن  ئةنجامى  كة  كارانةى؛  لةو 

تامةزرؤى  و  شةيدا  كة  هةية،  هَيندة  بةآلم  رةضاوناكرَيت،  تيايدا  تامةزرؤى مرؤظايةتيي  و  شةيدا  كة  هةية،  هَيندة  بةآلم  رةضاوناكرَيت،  تيايدا  مرؤظايةتيي 

بوو؛  دةستةآلت  عةوداَلى  ئةو  نيية.  بةثارة  ثَيويستيم  من  هةرزة:  بوو؛ دةستةآلتن.  دةستةآلت  عةوداَلى  ئةو  نيية.  بةثارة  ثَيويستيم  من  هةرزة:  دةستةآلتن. 

دةستةآلتَيك، كة لةسايةيدا دةتوانَيت طشت ويست و داخوازَيكي خؤي ثيادةبكات. دةستةآلتَيك، كة لةسايةيدا دةتوانَيت طشت ويست و داخوازَيكي خؤي ثيادةبكات. 

خؤي  بةئازاديي  و  لةناوبةرَيت  خؤي  ئاَلتون  شارايةك  لةسةر  دةيةوَيت  خؤي هةرزة  بةئازاديي  و  لةناوبةرَيت  خؤي  ئاَلتون  شارايةك  لةسةر  دةيةوَيت  هةرزة 

تَير،  دةسةآلت  لة  ضيدي  كة  بةرديدةى،  وادَيتة  دا  خؤي  خةياَلي  لة  ئةو  تَير، بطات.  دةسةآلت  لة  ضيدي  كة  بةرديدةى،  وادَيتة  دا  خؤي  خةياَلي  لة  ئةو  بطات. 

بَيزار و ماندو بووة، و ثاشان ثارةى خؤي دةبةشَينَيتةوة، واتا لةوَيبةدواوة ثارة بَيزار و ماندو بووة، و ثاشان ثارةى خؤي دةبةشَينَيتةوة، واتا لةوَيبةدواوة ثارة 

هيض رؤَلَيك لة طؤِرينى هةَلسوكةوت و بارى دةرونيي ئةو ناطؤِرَيت. هةرزة لة هيض رؤَلَيك لة طؤِرينى هةَلسوكةوت و بارى دةرونيي ئةو ناطؤِرَيت. هةرزة لة 

كَيم،  من  بيزانياية  بَيئةدةبة  جةنةراَلة  ئةم  ئةطةر  شةمةندةفةردا:  كَيم، وَيستطةيةكى  من  بيزانياية  بَيئةدةبة  جةنةراَلة  ئةم  ئةطةر  شةمةندةفةردا:  وَيستطةيةكى 

ئةسثى لة عةرةبانة دةبةست و لة سةركةوتندا دةستيدةطرتم. راسكؤَل دةسةآلت ئةسثى لة عةرةبانة دةبةست و لة سةركةوتندا دةستيدةطرتم. راسكؤَل دةسةآلت 

بةآلم  دةبينَيتةوة،  دا  سيبريا  ئازارى  و  بَيتاوان  كةسَيكى  كوشتنى  لة  ئازاديي  بةآلم و  دةبينَيتةوة،  دا  سيبريا  ئازارى  و  بَيتاوان  كةسَيكى  كوشتنى  لة  ئازاديي  و 

تةنيا  ثارة  دا:  شوَينَيك  لة  ئةوةتا  كؤدةكاتةوة،  ثارة  كارة  ئةو  جياتي  لة  تةنيا هةرزة  ثارة  دا:  شوَينَيك  لة  ئةوةتا  كؤدةكاتةوة،  ثارة  كارة  ئةو  جياتي  لة  هةرزة 

ثلة  بةبةرزتترين  كة  رَيطةدةدات،  كةسان  بَينرخترين  و  بةسوكترين  كة  ثلة هؤيةكة،  بةبةرزتترين  كة  رَيطةدةدات،  كةسان  بَينرخترين  و  بةسوكترين  كة  هؤيةكة، 

و  ئارام  كةسَيكى  ئةوةى  لةشوَين  بةآلم  كؤدةكاتةوة،  ثول  بة  ثول  ئةو  و بطةن.  ئارام  كةسَيكى  ئةوةى  لةشوَين  بةآلم  كؤدةكاتةوة،  ثول  بة  ثول  ئةو  بطةن. 

بةختةوةر بَيت، لةحاَلى بيركردنةوةيةكى قوَلداية كةسةرئةنجام تووشى نؤضدان بةختةوةر بَيت، لةحاَلى بيركردنةوةيةكى قوَلداية كةسةرئةنجام تووشى نؤضدان 

ئةوكةسايةتيية  داية،  رَينؤضكا  مردنى  لة  هةرزة  تَيكشكانى  دةبَيت.  تَيكشكان  ئةوكةسايةتيية و  داية،  رَينؤضكا  مردنى  لة  هةرزة  تَيكشكانى  دةبَيت.  تَيكشكان  و 

منداَلَيكى هةتيوة و هةرزة دةيطرَيتة الي خؤي و تةواوى سامانةكةى لةثَيناوي منداَلَيكى هةتيوة و هةرزة دةيطرَيتة الي خؤي و تةواوى سامانةكةى لةثَيناوي 

منداَلَيك دا ثةخشان دةكات. ئةو ثاشةكشة لة ئامانجَيك دةكات، كة دارونةدارى منداَلَيك دا ثةخشان دةكات. ئةو ثاشةكشة لة ئامانجَيك دةكات، كة دارونةدارى 

ئةمةش  بؤ  نابَيت،  سودمةند  بؤي  كة  ئامانجَيك،  رودةكاتة  ثاشان  داوة،  ئةمةش بةبادا  بؤ  نابَيت،  سودمةند  بؤي  كة  ئامانجَيك،  رودةكاتة  ثاشان  داوة،  بةبادا 

دةستدةداتة قوماربازيي، بةرةآليي و ثةيوةنديبةستن لةطةَل خةَلكانى نةفسنزم و دةستدةداتة قوماربازيي، بةرةآليي و ثةيوةنديبةستن لةطةَل خةَلكانى نةفسنزم و 

هيضوثوض دا، واتا بارَيك، كة ئةو رووبةِرووي تةنيايي دةكاتةوة. هيضوثوض دا، واتا بارَيك، كة ئةو رووبةِرووي تةنيايي دةكاتةوة. 

ضةند  طورضكبِري  زةبري  هةَلدةكشَيت،  ثيريي  و  رووة  ئيدي  ضةند دؤستؤيظسكي  طورضكبِري  زةبري  هةَلدةكشَيت،  ثيريي  و  رووة  ئيدي  دؤستؤيظسكي 

رو,خساريدا  لة  ماندوَيتيي  دةضةمَينَيتةوة،  ئةو  ذيان  دذواريي  و  زيندان  رو,خساريدا ساَلةى  لة  ماندوَيتيي  دةضةمَينَيتةوة،  ئةو  ذيان  دذواريي  و  زيندان  ساَلةى 

دةستةآلتي  و  قوَلة  تاقيكردنةوةيةكي  خاوةن  ئيدي  ئةو  بةآلم  دةستةآلتي بةدةردةكةوَيت،  و  قوَلة  تاقيكردنةوةيةكي  خاوةن  ئيدي  ئةو  بةآلم  بةدةردةكةوَيت، 

و  ثةيامَيكة  خاوةن  ئيدي  ئةو  دةطرَيت،  ئةودا  توانايي  بةسةر  دةست  و ذيريي  ثةيامَيكة  خاوةن  ئيدي  ئةو  دةطرَيت،  ئةودا  توانايي  بةسةر  دةست  ذيريي 

دةخوازَيت بيطةَينَيت. دؤستؤيظسكي لة رؤذةكانى دواتةمةني ذيانيدا ناوناوبانطي دةخوازَيت بيطةَينَيت. دؤستؤيظسكي لة رؤذةكانى دواتةمةني ذيانيدا ناوناوبانطي 

ثةيكةرى  لةسةر  ثةردةهَينانةخوارةوة  و  ياد  بةشداريي  لة  ثةيداكرد.  ثةيكةرى زؤرى  لةسةر  ثةردةهَينانةخوارةوة  و  ياد  بةشداريي  لة  ثةيداكرد.  زؤرى 

هةَلبةستظانى ناودارى روس (ثؤشكين)، ثايةى طةيشتة ثةيامبةر و فةيلةسوفَيك. هةَلبةستظانى ناودارى روس (ثؤشكين)، ثايةى طةيشتة ثةيامبةر و فةيلةسوفَيك. 

ثةيامى ئةو بؤ طةلى روس و طشت جيهان و مرؤظايةتيي بوو. رؤمانى (برايانى ثةيامى ئةو بؤ طةلى روس و طشت جيهان و مرؤظايةتيي بوو. رؤمانى (برايانى 



٦٨

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

كة  بوو،  دواثةيامة  ئةو  خاياند،  نوسين  بؤ  ساَلى  سي  ماوةى  كة  كة كارامازؤف)؛  بوو،  دواثةيامة  ئةو  خاياند،  نوسين  بؤ  ساَلى  سي  ماوةى  كة  كارامازؤف)؛ 

رؤمانة  ئةو  تةواوكردنى  دواي  ئةو  طةياندي،  راستطؤييةوة  و  ئةمانةت  رؤمانة بة  ئةو  تةواوكردنى  دواي  ئةو  طةياندي،  راستطؤييةوة  و  ئةمانةت  بة 

ضاوةكاني بؤ دواجار لَيكنا و لة ضاوةكاني بؤ دواجار لَيكنا و لة ٣١٣١ى حوزةيرانى ساَلى ى حوزةيرانى ساَلى ١٨٨١١٨٨١ دا جيهانى ثِرئازار  دا جيهانى ثِرئازار 

و ئةشكةنجةى جَيهَيشت. و ئةشكةنجةى جَيهَيشت. 

 لَيرةدا بةطرنطى دةزانم، كة ضةند دَيِرَيكيش سةبارةت بة ثةيامى ئةو مةزن  لَيرةدا بةطرنطى دةزانم، كة ضةند دَيِرَيكيش سةبارةت بة ثةيامى ئةو مةزن 

بةحةوسةَلةوة  خوَينةر  هيوادارم  بنووسم،  خوَينةرةكانم  بؤ  جيهان  ناودارةى  بةحةوسةَلةوة و  خوَينةر  هيوادارم  بنووسم،  خوَينةرةكانم  بؤ  جيهان  ناودارةى  و 

لةخوَيندنةوةى بةردةوام بَيت، ضونكة ئةم ثةيامة دوابةشي زنجيرةذياني فيكريي لةخوَيندنةوةى بةردةوام بَيت، ضونكة ئةم ثةيامة دوابةشي زنجيرةذياني فيكريي 

و فةلسةفةى ئةوة. و فةلسةفةى ئةوة. 

 براياني كارامازؤف  براياني كارامازؤف 

كةسايةتييةكي  كارامازؤف  دةذين.  شارؤضكةيةك  لة  كارامازؤف  كةسايةتييةكي خَيزاني  كارامازؤف  دةذين.  شارؤضكةيةك  لة  كارامازؤف  خَيزاني 

دَلِرةقيي  شةهوةتبازيي،  رةوشتنزميي،  بة  ذياني  سةرتاسةري  كة  دَلِرةقيي ثيرةمَيردة،  شةهوةتبازيي،  رةوشتنزميي،  بة  ذياني  سةرتاسةري  كة  ثيرةمَيردة، 

بةناوي  كوِرَيكي  يةكةمي  ذنى  لة  هَيناوة؛  ذنى  سَي  بةسةردةبات  شاراوةيي  بةناوي و  كوِرَيكي  يةكةمي  ذنى  لة  هَيناوة؛  ذنى  سَي  بةسةردةبات  شاراوةيي  و 

و  هةَلخليسكاوة  كاَلفام،  هةرزة،  كةسايةتييةكي  ديميتريش  لَيدةبَيت،  و (ديميتري)  هةَلخليسكاوة  كاَلفام،  هةرزة،  كةسايةتييةكي  ديميتريش  لَيدةبَيت،  (ديميتري) 

هةندَيكجار دةم لة فةلسةفةى ئايدياليستيي دةدات. لةذنى دووهةميان كة كةسَيكى هةندَيكجار دةم لة فةلسةفةى ئايدياليستيي دةدات. لةذنى دووهةميان كة كةسَيكى 

كةسايةتييةكي  ئةميش  لَيدةبَيت،  (ئيظان)  بةناوي  كوِرَيكي  بووة  كةسايةتييةكي شاتةشاتكةر  ئةميش  لَيدةبَيت،  (ئيظان)  بةناوي  كوِرَيكي  بووة  شاتةشاتكةر 

رؤشنبيرى ترسناكة و طيانَيكى ئاذاوةضييانة و وَيرانكارييانةى هةية و قارةمانى رؤشنبيرى ترسناكة و طيانَيكى ئاذاوةضييانة و وَيرانكارييانةى هةية و قارةمانى 

باوةِر يان فةلسةفةى (رةتطؤيي)ة. هةروةها لةهةمان ذن كوِرَيكي ترى بةناوي باوةِر يان فةلسةفةى (رةتطؤيي)ة. هةروةها لةهةمان ذن كوِرَيكي ترى بةناوي 

(ئةلَيكس) يان (ئاليؤشا) لَيدةخاتةوة، ئاليؤشا كةسَيكى خَيرخواز و ضاكةكارة و (ئةلَيكس) يان (ئاليؤشا) لَيدةخاتةوة، ئاليؤشا كةسَيكى خَيرخواز و ضاكةكارة و 

لة جيهاني يةزدانناسييدا وَيَل و سةرقاَلة، كة دةتوانين بَلَيين ناوةندى فةلسةفةى لة جيهاني يةزدانناسييدا وَيَل و سةرقاَلة، كة دةتوانين بَلَيين ناوةندى فةلسةفةى 

خَيرخوازانةى رؤمانةكةية، ناوةندَيكى بةآلم رووناك، كة تةواوي كةسايةتييةكانى خَيرخوازانةى رؤمانةكةية، ناوةندَيكى بةآلم رووناك، كة تةواوي كةسايةتييةكانى 

دةذي  خَيزانةدا  ئةم  لةنَيو  دي  كةسَيكى  دةئاَلَين.  لةدةورى  رؤمانةكة  ناو  دةذي ترى  خَيزانةدا  ئةم  لةنَيو  دي  كةسَيكى  دةئاَلَين.  لةدةورى  رؤمانةكة  ناو  ترى 

كة ناوي (سَيمةردياكؤف)ة و بةرهةمى زؤرطيريي كارامازؤفى ثيرة لة كضَيكى كة ناوي (سَيمةردياكؤف)ة و بةرهةمى زؤرطيريي كارامازؤفى ثيرة لة كضَيكى 

و  فَيَلباز  بَيئابِرو،  ثوض،  تايبةتمةندييةكى  كةسايةتيية  ئةم  كــةِروالَل.  و هةذارى  فَيَلباز  بَيئابِرو،  ثوض،  تايبةتمةندييةكى  كةسايةتيية  ئةم  كــةِروالَل.  هةذارى 

هاشوهوشكةرى هةية و نؤكةرى ماَلةكةية، ئةم مرؤظة ثةيوةنديي لةطةَل ئيظانى هاشوهوشكةرى هةية و نؤكةرى ماَلةكةية، ئةم مرؤظة ثةيوةنديي لةطةَل ئيظانى 

ذنَيك  برايةدا  ضوار  و  باوك  ئةم  لةنَيوان  دةكات.  ستاييشى  و  خؤشة  ذنَيك زِربراي  برايةدا  ضوار  و  باوك  ئةم  لةنَيوان  دةكات.  ستاييشى  و  خؤشة  زِربراي 

يةكتري  دذي  ئةو  بةدةستهَينانى  بؤ  هةريةكةيان  كة  (طرؤشينكا)،  بةناوي  يةكتري هةية  دذي  ئةو  بةدةستهَينانى  بؤ  هةريةكةيان  كة  (طرؤشينكا)،  بةناوي  هةية 

دةجةنطن. دةجةنطن. 

ئيظان  دةروني  و  ناخ  داوايةكى  طواية  كة  خةياَلةى؛  بةو  ئيظان سَيمةردياكؤف  دةروني  و  ناخ  داوايةكى  طواية  كة  خةياَلةى؛  بةو  سَيمةردياكؤف 

ديميتري  ئةو  لةجياتي  و  دةكــوذَيــت  بــاوك  كارامازؤفى  ديميتري بةجَيدةهَينَيت،  ئةو  لةجياتي  و  دةكــوذَيــت  بــاوك  كارامازؤفى  بةجَيدةهَينَيت، 

تاوانباردةكرَيت و رةوانةى سيبريا دةكرَيت. تاوانباردةكرَيت و رةوانةى سيبريا دةكرَيت. 

دوو بيرى سةرةكيي بةسةر جةستةى رؤمانةكة دا شؤِردةبَيتةوة، يةكَيكيان دوو بيرى سةرةكيي بةسةر جةستةى رؤمانةكة دا شؤِردةبَيتةوة، يةكَيكيان 

ياخود  مةسيح  و  طرؤشينكا  بطوترَيت  دةشَيت  يان  يةزدانة،  ئةويديان  و  ياخود عةشق  مةسيح  و  طرؤشينكا  بطوترَيت  دةشَيت  يان  يةزدانة،  ئةويديان  و  عةشق 
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شةيتان و فريشتة. ئَيمة دةبَيت ئةم رؤمانة وةك روداوَيك؛ كة، لة كاتى رؤذانةدا شةيتان و فريشتة. ئَيمة دةبَيت ئةم رؤمانة وةك روداوَيك؛ كة، لة كاتى رؤذانةدا 

رودةدات سةير نةكةين، بةَلكو وةك سيمبؤل و نيشانةيةك بؤ طةياندنى فةلسةفة رودةدات سةير نةكةين، بةَلكو وةك سيمبؤل و نيشانةيةك بؤ طةياندنى فةلسةفة 

و بيرَيك يان ثةيامَيك. لَيرةدا هةريةكَيك لة كةسايةتييةكان سيمبؤلى دياردةيةك و بيرَيك يان ثةيامَيك. لَيرةدا هةريةكَيك لة كةسايةتييةكان سيمبؤلى دياردةيةك 

ثير  كارامازؤفى  خؤيةتي،  ثَيناسى  و  تايبةتمةنديي  خاوةن  و  جيهانَيكة  ثير يان  كارامازؤفى  خؤيةتي،  ثَيناسى  و  تايبةتمةنديي  خاوةن  و  جيهانَيكة  يان 

و  ئاينيي  كةسايةتييةكي  ئاليؤشا  شةهوانَيتيية،  و  سَيكس  مةسةلةى  و هةَلوةداى  ئاينيي  كةسايةتييةكي  ئاليؤشا  شةهوانَيتيية،  و  سَيكس  مةسةلةى  هةَلوةداى 

دا  رؤمانةكة  لة  رؤَل  زؤر  تاكو  كةم  كة  بةِرَيزداية،  و  ثيرؤز  قةشةيةكى  دا لةثلةى  رؤمانةكة  لة  رؤَل  زؤر  تاكو  كةم  كة  بةِرَيزداية،  و  ثيرؤز  قةشةيةكى  لةثلةى 

دةطَيِرَيت. دةطَيِرَيت. 

لة  قؤناخَيك  بؤ  سيمبؤلن  تَيكِرا  سَيمةردياكؤف  و  ئيظان  ئاليؤشا،  لة ديميتري،  قؤناخَيك  بؤ  سيمبؤلن  تَيكِرا  سَيمةردياكؤف  و  ئيظان  ئاليؤشا،  ديميتري، 

طؤِرانةكانى كةسَيك، كة هَيدي هَيدي لة سيفةتى ئاذةَلييةوة بةرةو ثاكبوونةوةى طؤِرانةكانى كةسَيك، كة هَيدي هَيدي لة سيفةتى ئاذةَلييةوة بةرةو ثاكبوونةوةى 

طيان دةِروات تاكو دةطاتة ئةو ثلةيةى، كة مرؤظي نوَي بةرجةستة دةبَيت. ئاليؤشا طيان دةِروات تاكو دةطاتة ئةو ثلةيةى، كة مرؤظي نوَي بةرجةستة دةبَيت. ئاليؤشا 

هةمومان يةك شتة، طريمان تؤ  هةمومان يةك شتة، طريمان تؤ بة ديميتري براى دةَلَيت: ثةيذةي شةقوشِر بؤ  ثةيذةي شةقوشِر بؤ  دةَلَيت:  ديميتري براى  بة 

ئةمةيان  بؤمن  يةكةميندا،  ثلةى  لة  من  و  وةستاويت  سيانزدةهةميندا  ثلةى  ئةمةيان لة  بؤمن  يةكةميندا،  ثلةى  لة  من  و  وةستاويت  سيانزدةهةميندا  ثلةى  لة 

ذنَيك  سيانزدةية  كة  دواثلةدا  لة  و  ثةيذةية  ئةم  لةسةر  نيية.  جياوازيةكى  ذنَيك هيض  سيانزدةية  كة  دواثلةدا  لة  و  ثةيذةية  ئةم  لةسةر  نيية.  جياوازيةكى  هيض 

كة  داية،  (كارامازؤف)  ثير  بازرطانَيكى  ذَيردةستي  لة  كة  طرؤشينكا،  واتا  كة هةية،  داية،  (كارامازؤف)  ثير  بازرطانَيكى  ذَيردةستي  لة  كة  طرؤشينكا،  واتا  هةية، 

ديد  لة  و  هةركةسة  ذنةش  ئةم  رزطاركردووة.  نةبوونيي  و  هةذاريي  لة  ديد ئةوي  لة  و  هةركةسة  ذنةش  ئةم  رزطاركردووة.  نةبوونيي  و  هةذاريي  لة  ئةوي 

و بةرذةوةندي خؤيةوة؛ ثَيناسى دةكات، خزمَيكى ذنةكة: دةَلَيت كضَيكى هةرزة و بةرذةوةندي خؤيةوة؛ ثَيناسى دةكات، خزمَيكى ذنةكة: دةَلَيت كضَيكى هةرزة 

و بةرةآلية، كارامازؤف: سؤزانيي، هةندَيكى دي: ئاذةَلة، كةسانَيكى دي: نةخَير و بةرةآلية، كارامازؤف: سؤزانيي، هةندَيكى دي: ئاذةَلة، كةسانَيكى دي: نةخَير 

فريشتةية، ديميتري: ذنَيكي بَيئامانة، ئاليؤشا: كةسَيكي سادةية. لَيرةدا بؤمان هةية فريشتةية، ديميتري: ذنَيكي بَيئامانة، ئاليؤشا: كةسَيكي سادةية. لَيرةدا بؤمان هةية 

بَلَيين، كة ذنةكة هةموو ئةو سيفةتانةى تَيدا هةية، يان وةها: كضَيكى طةنج، بؤطةن، بَلَيين، كة ذنةكة هةموو ئةو سيفةتانةى تَيدا هةية، يان وةها: كضَيكى طةنج، بؤطةن، 

سيفةتئاذةَليي، سؤزدار (سيفةتئاذةَليي، سؤزدار (¬[ÍÀö]¬ÍÀö)، ئازاردةر و سةرشَيتة. كارامازؤف كاتَيك سامانى )، ئازاردةر و سةرشَيتة. كارامازؤف كاتَيك سامانى 

خؤي دةكاتة ميرات و بةسةر منداَلةكانيدا دةيبةشَينَيت، ئةوا بةشةكةى ديميتري خؤي دةكاتة ميرات و بةسةر منداَلةكانيدا دةيبةشَينَيت، ئةوا بةشةكةى ديميتري 

بة طرؤشينكا دةبةخشَيت. ئةو ئافرةتَيكى ئاطرئاساية كة لةدوي ثووش دةطةِرَيت، بة طرؤشينكا دةبةخشَيت. ئةو ئافرةتَيكى ئاطرئاساية كة لةدوي ثووش دةطةِرَيت، 

نةهةنطَيكة و دةوروبةرى خؤي هةَلدةلوشَيت، ئةو ئارةزوى ئاوديوبوون ناكات، نةهةنطَيكة و دةوروبةرى خؤي هةَلدةلوشَيت، ئةو ئارةزوى ئاوديوبوون ناكات، 

بةَلكو لةيستؤكَيكة و يارى ثَيدةكرَيت و ياري بةخةَلك دةكات. كارامازؤف الي بةَلكو لةيستؤكَيكة و يارى ثَيدةكرَيت و ياري بةخةَلك دةكات. كارامازؤف الي 

ئةو ئافرةتة كةسَيكى سوك و بَيبايةخة، ئةم ثيرةمَيردة طشت شةوَيك لةثةرَيزي ئةو ئافرةتة كةسَيكى سوك و بَيبايةخة، ئةم ثيرةمَيردة طشت شةوَيك لةثةرَيزي 

ئةوداية و ضاوةِرَيي دةرفةتَيكة كة لةطةَليدا بخةوَيت، بةآلم طرؤشينكا خؤي نة بة ئةوداية و ضاوةِرَيي دةرفةتَيكة كة لةطةَليدا بخةوَيت، بةآلم طرؤشينكا خؤي نة بة 

كارامازؤف و نة بة ديميتري، كة شَيت و شةيداى بووة، بةدةستةوة دةدات. ئةم كارامازؤف و نة بة ديميتري، كة شَيت و شةيداى بووة، بةدةستةوة دةدات. ئةم 

ملمالنَيي  كة  رؤذطارَيك،  دةطاتة  كات  تاكو  رادةبوَيرَيت،  بةهةردووكيان  ملمالنَيي ئافرةتة  كة  رؤذطارَيك،  دةطاتة  كات  تاكو  رادةبوَيرَيت،  بةهةردووكيان  ئافرةتة 

باوك و كوِرة توندوتيذتر دةبَيت. كارامازؤف بةجؤرَيك شةيداى ئةو ذنة دةبَيت باوك و كوِرة توندوتيذتر دةبَيت. كارامازؤف بةجؤرَيك شةيداى ئةو ذنة دةبَيت 

كة طشت ئازادييةكى لَيزةوت دةبَيت، واتا دةبَيتة كؤيلةى ئافرةتَيك، لةواليشةوة كة طشت ئازادييةكى لَيزةوت دةبَيت، واتا دةبَيتة كؤيلةى ئافرةتَيك، لةواليشةوة 

جوانيي رووخسار و لةشوالري، بوونى ديميتري شةتةك دةدةن. جوانيي رووخسار و لةشوالري، بوونى ديميتري شةتةك دةدةن. 

بة  كة  ئاذةَلَيك،  كردؤتة  كةسانةى  ئةوجؤرة  دنيايي؛  ذيانى  ــارةزووي  بة ئ كة  ئاذةَلَيك،  كردؤتة  كةسانةى  ئةوجؤرة  دنيايي؛  ذيانى  ــارةزووي  ئ
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رةوشتئامَيزةكان  سنورة  ئاوديوى  خؤيان  بؤطةنيي  كارى  و  تاوان  رةوشتئامَيزةكان ئةنجامدانى  سنورة  ئاوديوى  خؤيان  بؤطةنيي  كارى  و  تاوان  ئةنجامدانى 

لةوانةية  نازانم  ديميتري:  ثاندةكةمةوة،  قالؤنضةيةك  وةكو  ئةو  باوك:  لةوانةية دةكةن،  نازانم  ديميتري:  ثاندةكةمةوة،  قالؤنضةيةك  وةكو  ئةو  باوك:  دةكةن، 

بيكوذم و لوانةيشة نا، دةترسم كاتَيك بَيت و نةتوانم خؤم لةبةردةم ضِروضاويدا بيكوذم و لوانةيشة نا، دةترسم كاتَيك بَيت و نةتوانم خؤم لةبةردةم ضِروضاويدا 

رابطرم.... كار لةثَيناوى بةدةستخستنى ئةو ذنةدا دةطاتة رادةيةك، كة ديميتري رابطرم.... كار لةثَيناوى بةدةستخستنى ئةو ذنةدا دةطاتة رادةيةك، كة ديميتري 

و  بكَيشَيت  باوكيدا  بةسةري  و  هةَلبطرَيت  هةمةوانةيةك  دةسكة  دا  نيوةشةو  و لة  بكَيشَيت  باوكيدا  بةسةري  و  هةَلبطرَيت  هةمةوانةيةك  دةسكة  دا  نيوةشةو  لة 

كارى  ثةرَيزدةطرَيت،  خؤي  روداوةكةدا  لة  كة  سَيمةردياكؤف،  كارى بيبورَينَيتةوة.  ثةرَيزدةطرَيت،  خؤي  روداوةكةدا  لة  كة  سَيمةردياكؤف،  بيبورَينَيتةوة. 

هةَلدَيت  روداوة  ئةو  دواي  ديميتريش  دةيكوذَيت.  و  ئةنجام  دةطةَينَيتة  هةَلدَيت لَيدانةكة  روداوة  ئةو  دواي  ديميتريش  دةيكوذَيت.  و  ئةنجام  دةطةَينَيتة  لَيدانةكة 

لوتكةى  و  سات  لة  ديميتري  ثؤليس  لةئةنجامدا  دةكةوَيت.  طرؤشينكا  رةدوي  لوتكةى و  و  سات  لة  ديميتري  ثؤليس  لةئةنجامدا  دةكةوَيت.  طرؤشينكا  رةدوي  و 

بكوذَيكي  وةك  تاوانةكةش  دةستطيردةكةن،  دَلدارييدا  و  شاديي  بكوذَيكي مةستيي،  وةك  تاوانةكةش  دةستطيردةكةن،  دَلدارييدا  و  شاديي  مةستيي، 

راستةوخؤ بةسةريدا ساخدةبَيتةوة و رةوانةى سيبريا دةكرَيت. ذنيش لةاليةكةوة راستةوخؤ بةسةريدا ساخدةبَيتةوة و رةوانةى سيبريا دةكرَيت. ذنيش لةاليةكةوة 

فريوي ثارةى باوكة و لةاليةكيتريشةوة ثةيمانى شوكردني بة ديميتري دةدات. فريوي ثارةى باوكة و لةاليةكيتريشةوة ثةيمانى شوكردني بة ديميتري دةدات. 

ئةو شاديي و سةرمةستييةى ديميتري و طرؤشينكا، كة زؤرجار لة دةوروبةرى ئةو شاديي و سةرمةستييةى ديميتري و طرؤشينكا، كة زؤرجار لة دةوروبةرى 

وَيناكردن،  و  خرؤشاندن  دَينة  دؤستؤيظسكيدا  رؤمانةكاني  ناو  وَيناكردن، كةسايةتييةكانى  و  خرؤشاندن  دَينة  دؤستؤيظسكيدا  رؤمانةكاني  ناو  كةسايةتييةكانى 

نيشانةيةكن بؤ هةستكردن، ثَيشبينيي و ضاوةِروانى رووداوَيك يان كارةساتَيك. نيشانةيةكن بؤ هةستكردن، ثَيشبينيي و ضاوةِروانى رووداوَيك يان كارةساتَيك. 

شاديةك  هةر  كة  دةبةخشن:  قوَل  مانايةكى  نووسةر  الي  شاديانة  شاديةك ئةمجؤرة  هةر  كة  دةبةخشن:  قوَل  مانايةكى  نووسةر  الي  شاديانة  ئةمجؤرة 

هؤي  دةبَيتة  ئةنجام  كة  تَيكشكَينةرة،  و  لةرزؤك  شاديةكى  نةبَيت  هؤي مةعنةويي  دةبَيتة  ئةنجام  كة  تَيكشكَينةرة،  و  لةرزؤك  شاديةكى  نةبَيت  مةعنةويي 

لةناوضوونى كةسَيك. دؤستؤيظسكي هةروا و بَيبناغة كةسايةتيي و ثاَلةوانةكاني لةناوضوونى كةسَيك. دؤستؤيظسكي هةروا و بَيبناغة كةسايةتيي و ثاَلةوانةكاني 

تَيكنةدةشكاند، بةَلكو نةريتي سةليقةى بيرى ئةدةبيي ئةو لةشَيوازى خستنةوةى تَيكنةدةشكاند، بةَلكو نةريتي سةليقةى بيرى ئةدةبيي ئةو لةشَيوازى خستنةوةى 

مادي  زةمينةيةكى  روداوَيك،  روودانى  ثَيش  كة  وابوو،  رؤمانةكانيدا  لة  مادي روداو  زةمينةيةكى  روداوَيك،  روودانى  ثَيش  كة  وابوو،  رؤمانةكانيدا  لة  روداو 

رابواردن،  خؤشيي،  شاديي،  حاَلةتي  لة  ثِربَيت  كةشةكة  كة  دةخوَلقاند  رابواردن، وةهاى  خؤشيي،  شاديي،  حاَلةتي  لة  ثِربَيت  كةشةكة  كة  دةخوَلقاند  وةهاى 

تاوانَيكةوة،  بة  دةطالند  كاتَيك  مرؤظةكاني  نووسةر  واتا  ئةظينداريي.  و  تاوانَيكةوة، مةستيي  بة  دةطالند  كاتَيك  مرؤظةكاني  نووسةر  واتا  ئةظينداريي.  و  مةستيي 

نوقوم  ئةظينييدا  و  لةشاديي  ثِر  هةلومةرجَيكي  و  كةش  لةنَيو  نوقوم كةسايةتييةكانى  ئةظينييدا  و  لةشاديي  ثِر  هةلومةرجَيكي  و  كةش  لةنَيو  كةسايةتييةكانى 

كة  مةستييةداية  و  شاديي  دَلداريي،  عةشق،  ئةو  لةلوتكةى  ديميتريش  كة دةكرد.  مةستييةداية  و  شاديي  دَلداريي،  عةشق،  ئةو  لةلوتكةى  ديميتريش  دةكرد. 

هةوَلى كوشتنى باوكى دةدات، ئةو هةرضةندة لة دادطةدا بةرطريي لةخؤي دةكات، هةوَلى كوشتنى باوكى دةدات، ئةو هةرضةندة لة دادطةدا بةرطريي لةخؤي دةكات، 

ئةو  لةدةستداهةبوونى  شايةتيي  هةمووي  كةوتنةوةكان  و  دةبَيت  بَيسود  ئةو بةآلم  لةدةستداهةبوونى  شايةتيي  هةمووي  كةوتنةوةكان  و  دةبَيت  بَيسود  بةآلم 

لة تاوانةكةدا دةدةن، بةآلم لةِراستيدا سَيمةردياكؤف ئةنجامدةري راستةقينةى لة تاوانةكةدا دةدةن، بةآلم لةِراستيدا سَيمةردياكؤف ئةنجامدةري راستةقينةى 

كة  رؤَلَيك،  دةطَيِرَيت،  دؤزةخيي  ترسناكى  رؤَلَيكى  كةسةش  ئةم  تاوانةية.  كة ئةو  رؤَلَيك،  دةطَيِرَيت،  دؤزةخيي  ترسناكى  رؤَلَيكى  كةسةش  ئةم  تاوانةية.  ئةو 

زؤر جَيطةى مةبةستي دؤستؤيظسكيية، هةر ئةو دؤز و مةبةستةيشة، كة هاني زؤر جَيطةى مةبةستي دؤستؤيظسكيية، هةر ئةو دؤز و مةبةستةيشة، كة هاني 

نووسةر دةدات كردارةكةى سَيمةردياكؤف بكاتة سيمبؤل و ناوةندى روداوَيكى نووسةر دةدات كردارةكةى سَيمةردياكؤف بكاتة سيمبؤل و ناوةندى روداوَيكى 

دؤستؤيظسكيية؟  بايةخي  جَيطةى  بؤضي  سَيمةردياكؤف  هةذَينةر.  و  دؤستؤيظسكيية؟ طةرم  بايةخي  جَيطةى  بؤضي  سَيمةردياكؤف  هةذَينةر.  و  طةرم 

بوونةوةرَيكى  سَيمةرد  ئيظانة،  جيهانى  لة  ضةرتَيك  و  ضةشن  دةربِرى  بوونةوةرَيكى سَيمةرد  سَيمةرد  ئيظانة،  جيهانى  لة  ضةرتَيك  و  ضةشن  دةربِرى  سَيمةرد 

خؤي  بةشايةستةى  نةفرةتييانة  و  بَيزاريي  ئةو  ئةو  نةفرةتلَيكراوة،  و  خؤي بَيزاركةر  بةشايةستةى  نةفرةتييانة  و  بَيزاريي  ئةو  ئةو  نةفرةتلَيكراوة،  و  بَيزاركةر 
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حةزي  ئةو  لةِراستيدا  بةوةدادةنَيت،  دان  روداوةكاندا  شوَيني  لةزؤر  حةزي دةزانَيت،  ئةو  لةِراستيدا  بةوةدادةنَيت،  دان  روداوةكاندا  شوَيني  لةزؤر  دةزانَيت، 

براى  ئيظانى  بَيبةشبوونى  بةهؤي  ئةو  ريسوابوونة.  و  نةفةرةتبةركةوتن  براى لة  ئيظانى  بَيبةشبوونى  بةهؤي  ئةو  ريسوابوونة.  و  نةفةرةتبةركةوتن  لة 

يان  راستةوخؤ  بةبَيئةوةى  دةكوذَيت  ثير  كارامازؤفي  باوكي،  ميراتيي  يان لة  راستةوخؤ  بةبَيئةوةى  دةكوذَيت  ثير  كارامازؤفي  باوكي،  ميراتيي  لة 

ناِراستةوخؤ ئيظان داواي ئةو كارةى لَيكردبَيت. ئةو كة ئةم كارة ئةنجامدةدات؛ لة ناِراستةوخؤ ئيظان داواي ئةو كارةى لَيكردبَيت. ئةو كة ئةم كارة ئةنجامدةدات؛ لة 

ديدوبؤضوونى خؤيدا وادةزانَيت، كة داوا و تكايةكى ئيظانى كوَيخاى بةجَيهَيناوة، ديدوبؤضوونى خؤيدا وادةزانَيت، كة داوا و تكايةكى ئيظانى كوَيخاى بةجَيهَيناوة، 

واتا ئةوةى لة دةرياى دَلي ئيظاندا بةشَيوةيةكى زؤر ئاَلؤز و ثَيضاوثَيض مةلةى واتا ئةوةى لة دةرياى دَلي ئيظاندا بةشَيوةيةكى زؤر ئاَلؤز و ثَيضاوثَيض مةلةى 

دةكرد، لة واقيعدا ئةنجامدرا، ئيظانيش بةوكارة تووشي داماويي، دةستةثاضةيي، دةكرد، لة واقيعدا ئةنجامدرا، ئيظانيش بةوكارة تووشي داماويي، دةستةثاضةيي، 

دؤشدامان و دةرونالوازيي دةبَيت. دةشتوانين بَلَيين: سَيمةردياكؤف سيمبؤل و دؤشدامان و دةرونالوازيي دةبَيت. دةشتوانين بَلَيين: سَيمةردياكؤف سيمبؤل و 

وةك  تةواوكةرى كةسايةتيي كةسَيكى  يان  و كردارة،  ثَيكطةيشتنى ئايديا  وةك خاَلى  كةسَيكى  كةسايةتيي  تةواوكةرى  يان  كردارة،  و  ئايديا  ثَيكطةيشتنى  خاَلى 

ئيظانة. سَيمةرد ياكؤف نيشانةى مانايةكى زؤر قوَل و ثَيضاوثَيضة: ئةوةي؛ كة لة ئيظانة. سَيمةرد ياكؤف نيشانةى مانايةكى زؤر قوَل و ثَيضاوثَيضة: ئةوةي؛ كة لة 

جيهانى نائاطايي (الوعي) ئَيمةدا دةسوِرَيتةوة، 

بةرامبةر  نين  سةربةخؤ  و  نالَيثرسراو 

كردارمان. هةر لةو ديد و روانطةيةشةوةية، 

دةَلَيت:  براى  ئيظانى  بة  سَيمةردياكؤف  كة 

مردنى  و  كوشتن  لــة  حــةزت  زؤر  تــؤ 

نةتدةتواني  تؤ  بــةآلم  بوو  باوكت 

ئارةزومةندي  بكةيت،  كارة  ئةو 

دي  كةسَيكى  كة  بوويت،  ئةوة 

ئيظان  ئةنجامبدات.  كــارة  ئةو 

هةرطيز  ــدا  ــؤي خ هةرطيز لــةنــاخــي  ــدا  ــؤي خ لــةنــاخــي 

نةكردبوو،  ــةوة  ب نةكردبوو، هةستي  ــةوة  ب هةستي 

لةوجؤرة  ئــارةزويــةكــى  لةوجؤرة كة  ئــارةزويــةكــى  كة 

بةآلم،  ضةكةرةدةكات،  لةناخيدا 

دةبَيتةوة  وةها  واقيعَيكى  ــةِرووى  رووب دةبَيتةوة كة  وةها  واقيعَيكى  ــةِرووى  رووب كة 

من  بةَلَي،  راستيية:  ئةم  دةطاتة  و  لَيكيدةداتةوة  خؤيدا  لةدةرونى  و  من دةشَيوَيت  بةَلَي،  راستيية:  ئةم  دةطاتة  و  لَيكيدةداتةوة  خؤيدا  لةدةرونى  و  دةشَيوَيت 

ضاوةِرَيى ئةو كارة بووم لةبةر ئةوة راستة من دةمخواست ئةو بكوذرَيت. بةآلم ضاوةِرَيى ئةو كارة بووم لةبةر ئةوة راستة من دةمخواست ئةو بكوذرَيت. بةآلم 

ئةوةى، كة سةري ئيظان لةم هَينان و بردنانة دةسوِرمَينَي ئةوةية كة: ئايا من تاكو ئةوةى، كة سةري ئيظان لةم هَينان و بردنانة دةسوِرمَينَي ئةوةية كة: ئايا من تاكو 

ئةو رادةية حةزم لة مردنى باوكم بوو؟!. سَيمةرد لة شوَينَيكى ديدا لةِرووي ئيظان ئةو رادةية حةزم لة مردنى باوكم بوو؟!. سَيمةرد لة شوَينَيكى ديدا لةِرووي ئيظان 

دةدات: بةَلَي تؤ كوشتت، ثياوكوذي راستةقينة تؤيت، من تةنيا يارمةتيدةرَيكى تؤ دةدات: بةَلَي تؤ كوشتت، ثياوكوذي راستةقينة تؤيت، من تةنيا يارمةتيدةرَيكى تؤ 

بووم .... سَيمةر ياكؤف لةدادطاييكردنى ئيظان و سةلماندنى تاوانةكةدا، تةنيا يةك بووم .... سَيمةر ياكؤف لةدادطاييكردنى ئيظان و سةلماندنى تاوانةكةدا، تةنيا يةك 

بةَلطةى لةدةستداية ئةويش دةقى قسةيةكى ئيظان خؤيةتي كة كاتَيك لة كاتةكان بةَلطةى لةدةستداية ئةويش دةقى قسةيةكى ئيظان خؤيةتي كة كاتَيك لة كاتةكان 

يةزدانَيك  (ئةطةر  دةدات:  دا  بةطوَيي  دا  ياكؤف  سَيمةرد  لةطةَل  طفتوطؤيةك  يةزدانَيك لة  (ئةطةر  دةدات:  دا  بةطوَيي  دا  ياكؤف  سَيمةرد  لةطةَل  طفتوطؤيةك  لة 

نائاطايجيهانى نائاطاي جيهانى

نالَيثرسراونالَيثرسراو

كردارمان. هكردارمان. ه

سَيمةردي سَيمةرديكة  كة 

ح زؤر  حتــؤ  زؤر  تــؤ 

باوكتباوكت

ئةوئةو

ئةئة

ئئ

لةناخلةناخ
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نةبَيت، ئةوا هةمووشت رَيطةثَيدراو (موباح)ة )، سَيمةرديش لةسةربنضينةى ئةو نةبَيت، ئةوا هةمووشت رَيطةثَيدراو (موباح)ة )، سَيمةرديش لةسةربنضينةى ئةو 

ثةيظ و طؤتنةية، كة تاوانةكة ئةنجامدةدات. ئيظان لة روانطةى ياساى مرؤظايةتيي ثةيظ و طؤتنةية، كة تاوانةكة ئةنجامدةدات. ئيظان لة روانطةى ياساى مرؤظايةتيي 

و زانستييةوة، كةسَيكى بَيتاوانة، بةآلم هيض بير و لَيكدانةوةيةك ناتوانَيت ئةو لةو و زانستييةوة، كةسَيكى بَيتاوانة، بةآلم هيض بير و لَيكدانةوةيةك ناتوانَيت ئةو لةو 

تاوانة بثةِرَينَيتةوة.تاوانة بثةِرَينَيتةوة.

زؤنطاوى  و  زبَلدان  لةناو  خؤي  يةزدان،  لة  نكؤَليكردن  لةثاداشتى  زؤنطاوى ئيظان  و  زبَلدان  لةناو  خؤي  يةزدان،  لة  نكؤَليكردن  لةثاداشتى  ئيظان 

بؤطةنبووي طيانى ئَيمةدا، واتا سَيمةرد ياكؤف دا دةبينَيتةوة. لةبةرامبةر طةيشتن بؤطةنبووي طيانى ئَيمةدا، واتا سَيمةرد ياكؤف دا دةبينَيتةوة. لةبةرامبةر طةيشتن 

بة دواثلةى ثةيذةيةكي توكمة و بينيني جيهانَيكى رووناكدا خؤي لة تاريكايي و بة دواثلةى ثةيذةيةكي توكمة و بينيني جيهانَيكى رووناكدا خؤي لة تاريكايي و 

ضاَلَيكدا دةبينَيتةوة، لةجياتي بةدةستهَينانى ئاوةزَيكي بةرزتر، طةشتر و رووناكتر ضاَلَيكدا دةبينَيتةوة، لةجياتي بةدةستهَينانى ئاوةزَيكي بةرزتر، طةشتر و رووناكتر 

دووضارى شَيتيي دةبَيت. ئيظان لة بيركردنةوة و خوَيندنةوةى دةروونى خؤي، دووضارى شَيتيي دةبَيت. ئيظان لة بيركردنةوة و خوَيندنةوةى دةروونى خؤي، 

هةموو  لة  شةيتان  دةبينَيتةوة،  بةدوكةرت  خؤي  ئازاردةبَيتةوة،  هةموو رووبةِرووى  لة  شةيتان  دةبينَيتةوة،  بةدوكةرت  خؤي  ئازاردةبَيتةوة،  رووبةِرووى 

بةآلم  خؤميت؛  تؤ  خؤيةتي:  شةيتانةش  ئةم  ئامادةية،  بةرامبةرى  بةآلم شوَينَيك  خؤميت؛  تؤ  خؤيةتي:  شةيتانةش  ئةم  ئامادةية،  بةرامبةرى  شوَينَيك 

لة  بير  ثِروثوضترين  تؤ  منيت،  تايبةتي  بيرى  راطةَينةرى  تؤ  تر،  لة بةدةموضاوَيكى  بير  ثِروثوضترين  تؤ  منيت،  تايبةتي  بيرى  راطةَينةرى  تؤ  تر،  بةدةموضاوَيكى 

ناخى من دا هةَلدةبذَيريت. ناخى من دا هةَلدةبذَيريت. 

دؤستؤيظسكي  ثاَلةوانةكانى  و  كةسايةتييةكان  دةرونيي  باري  لة  دؤستؤيظسكي زؤرَيك  ثاَلةوانةكانى  و  كةسايةتييةكان  دةرونيي  باري  لة  زؤرَيك 

رةنطدانةوةى كةسايةتيي و بةسةرهاتي ذياني واقيعيي خؤيةتي. لة (قومارباز)دا رةنطدانةوةى كةسايةتيي و بةسةرهاتي ذياني واقيعيي خؤيةتي. لة (قومارباز)دا 

راظةكردنى باري دةرونيي ثاَلةوانةكةى، كوتومت ثَيشاندةرى طيان، بيركردنةوة راظةكردنى باري دةرونيي ثاَلةوانةكةى، كوتومت ثَيشاندةرى طيان، بيركردنةوة 

لة  خؤي  ذيانى  و  كات  زؤر  ماوةيةكي  كة  خؤيةتي،  دؤستؤيظسكي  كردارى  لة و  خؤي  ذيانى  و  كات  زؤر  ماوةيةكي  كة  خؤيةتي،  دؤستؤيظسكي  كردارى  و 

لة  بةسةربردووة.  دا  سويسرا  و  ئيتاَليا  ئـــةَلمانيا،  نةمســا،  لة طازينؤكانى  بةسةربردووة.  دا  سويسرا  و  ئيتاَليا  ئـــةَلمانيا،  نةمســا،  طازينؤكانى 

كة  كاتَيك  دةطَيِرَيت،  خؤي  نووسةر  كةسايةتي  رؤَلى  ئيظان  كة كارامازؤفيش-دا  كاتَيك  دةطَيِرَيت،  خؤي  نووسةر  كةسايةتي  رؤَلى  ئيظان  كارامازؤفيش-دا 

باوةِر و بيرى يةزدان بؤ هةميشة ذيانى ئةوي خستبووة ئازارةوة، نكؤَليكردني باوةِر و بيرى يةزدان بؤ هةميشة ذيانى ئةوي خستبووة ئازارةوة، نكؤَليكردني 

يةزدان لةاليةن ئيظانةوة، هةمان نكؤَليي دؤستؤيظسكي بووة لة يةزدان، كة وا بؤ يةزدان لةاليةن ئيظانةوة، هةمان نكؤَليي دؤستؤيظسكي بووة لة يةزدان، كة وا بؤ 

سةردةمان و قؤناخَيك ئةويش ئاآلهةَلطري بووة. سةردةمان و قؤناخَيك ئةويش ئاآلهةَلطري بووة. 

لة ديدى نووسةردا ئيظان هةمان رؤَلى سَيمةرد ياكؤف دةبينَيت، بةآلم بةجؤر لة ديدى نووسةردا ئيظان هةمان رؤَلى سَيمةرد ياكؤف دةبينَيت، بةآلم بةجؤر 

سَيمةردياكؤفة،  رؤحى  بةرجةستةبووي  وَينةيةكى  ئيظان  دي.  شَيوازَيكى  سَيمةردياكؤفة، و  رؤحى  بةرجةستةبووي  وَينةيةكى  ئيظان  دي.  شَيوازَيكى  و 

ئةوةية  هةية،  دؤستؤيظسكيدا  و  ئيظان  لةنَيوان  كة  جياوازيةى،  مةودا  ئةو  ئةوةية بةآلم  هةية،  دؤستؤيظسكيدا  و  ئيظان  لةنَيوان  كة  جياوازيةى،  مةودا  ئةو  بةآلم 

بةتةنيا  ئيظان  نةبووة،  تاوانَيك  هيض  ئةنجامدةرى  خؤيدا  ذيانى  لة  نووسةر  بةتةنيا كة  ئيظان  نةبووة،  تاوانَيك  هيض  ئةنجامدةرى  خؤيدا  ذيانى  لة  نووسةر  كة 

كةسَيكى زيندانيي و دادطاييكراوى دةستي نووسةر خؤيةتي. كةسَيكى زيندانيي و دادطاييكراوى دةستي نووسةر خؤيةتي. 

ئاليؤشا و قةشة زيسيم دوو رووخسارى رووناك و نورانين لةبةرامبةر ئةو ئاليؤشا و قةشة زيسيم دوو رووخسارى رووناك و نورانين لةبةرامبةر ئةو 

كةسايةتيية بؤطةن و دوكةرتانةدا. ئاليؤشا قوتابيةكة لة خةَلوةتطةيةكى ئارامدا، كةسايةتيية بؤطةن و دوكةرتانةدا. ئاليؤشا قوتابيةكة لة خةَلوةتطةيةكى ئارامدا، 

لة  زَيدةتر  كة  مرؤظدؤستة،  كةسَيكى  بةَلكو  سؤفي،  نة  و  ئةولياية  نة  كةسة  لة ئةم  زَيدةتر  كة  مرؤظدؤستة،  كةسَيكى  بةَلكو  سؤفي،  نة  و  ئةولياية  نة  كةسة  ئةم 

جيهانى  لة  كة  كةسَيكة؛  هاويشتووة،  ضاكةخوازيي  هةنطاوى  خؤي  جيهانى رؤذطاري  لة  كة  كةسَيكة؛  هاويشتووة،  ضاكةخوازيي  هةنطاوى  خؤي  رؤذطاري 

و  يةزدان  بووني  بة  دروستى  و  ساغ  باوةِرَيكي  و  بووة  طةورة  دا  و رياليستَيتيي  يةزدان  بووني  بة  دروستى  و  ساغ  باوةِرَيكي  و  بووة  طةورة  دا  رياليستَيتيي 
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بةَلكو  نيية،  ئةو  بيروبيركردنةوةى  بنضينةى  موعجيزة  بةآلم  هةية،  بةَلكو موعجيزات  نيية،  ئةو  بيروبيركردنةوةى  بنضينةى  موعجيزة  بةآلم  هةية،  موعجيزات 

بةَلكو  ناكات،  دروست  باوةِر  موعجيزة  ئةوة.  بيروباوةِري  ثِرشانازيي  بةَلكو مايةى  ناكات،  دروست  باوةِر  موعجيزة  ئةوة.  بيروباوةِري  ثِرشانازيي  مايةى 

نيية،  فريشتةيي  رؤَلَيكى  يان  خةياَليي  بوونَيكى  ئاليؤشا  بوونى  نيية، بةثَيضةوانةوة.  فريشتةيي  رؤَلَيكى  يان  خةياَليي  بوونَيكى  ئاليؤشا  بوونى  بةثَيضةوانةوة. 

كة  خؤي،  بؤطةنةى  دوةروبةرة  بةو  هةية  ئاشنايي  و  واقيعية  مرؤظَيكى  كة بةَلكو  خؤي،  بؤطةنةى  دوةروبةرة  بةو  هةية  ئاشنايي  و  واقيعية  مرؤظَيكى  بةَلكو 

طةورة  ريالييستَيتييدا  جيهانى  لة  و  رياليستة  كةسَيكى  ئاليؤشا  ثابةندة.  طةورة ثَيوةى  ريالييستَيتييدا  جيهانى  لة  و  رياليستة  كةسَيكى  ئاليؤشا  ثابةندة.  ثَيوةى 

بووة، ئةو لة جيهانى ماتريالدا خؤبةخؤ رووبةِرووى دووذمنانَيك دةبَييتةوة و بووة، ئةو لة جيهانى ماتريالدا خؤبةخؤ رووبةِرووى دووذمنانَيك دةبَييتةوة و 

لةثَيناوى ئةظين و شاديدا دووضارى كَلؤَليي و بَيضارةيي دةبَيت.لةثَيناوى ئةظين و شاديدا دووضارى كَلؤَليي و بَيضارةيي دةبَيت.

بةآلم  دةذيــن،  لةناويدا  ئَيمة  كة  بةهةشتَيكة،  دؤستؤيظسكي  الي  ذيان  بةآلم   دةذيــن،  لةناويدا  ئَيمة  كة  بةهةشتَيكة،  دؤستؤيظسكي  الي  ذيان   

نامانةوَيت لةوماناية تَيبطةين. هةروةها هةريةك لة ئَيمة لةم ذيانةدا، طوناهبارين نامانةوَيت لةوماناية تَيبطةين. هةروةها هةريةك لة ئَيمة لةم ذيانةدا، طوناهبارين 

بةرامبةر هةموو كةس و شتَيك. ذيانى مرؤظ لةنَيوان ئةم جيهانى بةهةشت و بةرامبةر هةموو كةس و شتَيك. ذيانى مرؤظ لةنَيوان ئةم جيهانى بةهةشت و 

ئازارى  و  شاديي  جيهانييبوونى  لة  جؤرَيك  دةربِرى  بة  دةكرَيت  ئازارى طوناهبارييةدا،  و  شاديي  جيهانييبوونى  لة  جؤرَيك  دةربِرى  بة  دةكرَيت  طوناهبارييةدا، 

زةمينةى  رؤمانةكةيدا  لة  دؤستؤيظسكي  كة  بخرَيت،  ثَيشضاو  زةمينةى مرؤظايةتيي  رؤمانةكةيدا  لة  دؤستؤيظسكي  كة  بخرَيت،  ثَيشضاو  مرؤظايةتيي 

هيضيدي،  و  خؤي  قوربانييةكةي  بة  نيية  ثابةند  بةتةنيا  تاوان  هيضيدي، بؤخؤشكردووة.  و  خؤي  قوربانييةكةي  بة  نيية  ثابةند  بةتةنيا  تاوان  بؤخؤشكردووة. 

ئَيمةدا  طيانى  هةموو  بةناو  خوَين  وةكضؤن  ثابةندة،  ثَيمانةوة  بةجؤرَيك  ئَيمةدا بةَلكو  طيانى  هةموو  بةناو  خوَين  وةكضؤن  ثابةندة،  ثَيمانةوة  بةجؤرَيك  بةَلكو 

دةضؤِرَيتةخوارَي. كةسَيك؛ كة لة خةياَلدا حةزي بة تاوانَيكة، ئةطةر ئةنجاميشي دةضؤِرَيتةخوارَي. كةسَيك؛ كة لة خةياَلدا حةزي بة تاوانَيكة، ئةطةر ئةنجاميشي 

نةدات هةر بة تاوان ئةذماردةكرَيت. لةطةَل ضةتةيةكدا، كة هَيشتا رووخساريمان نةدات هةر بة تاوان ئةذماردةكرَيت. لةطةَل ضةتةيةكدا، كة هَيشتا رووخساريمان 

نةبينيوة، ضةتةييمان كردووة. لةطةَل بابكوذَيكدا، كة لة الثةِرةيةكى رؤذنامةيةكدا نةبينيوة، ضةتةييمان كردووة. لةطةَل بابكوذَيكدا، كة لة الثةِرةيةكى رؤذنامةيةكدا 

رووبةِرووي دةبينةوة، بابكوذيمان كردووة. لةطةَل شةهوةتبازَيك زؤرطيرييمان رووبةِرووي دةبينةوة، بابكوذيمان كردووة. لةطةَل شةهوةتبازَيك زؤرطيرييمان 

كردووة.كردووة.

لةو ديد و رؤذنانةوة دةطةينة ئةو باوةِرةى، كة هةريةكَيك لةئَيمة لَيثرسراوين لةو ديد و رؤذنانةوة دةطةينة ئةو باوةِرةى، كة هةريةكَيك لةئَيمة لَيثرسراوين 

روودةدةن.  دةوروبةرمان  لة  كة  شتَيك  و  دياردة  كةسَيك،  هةموو  روودةدةن. بةرامبةر  دةوروبةرمان  لة  كة  شتَيك  و  دياردة  كةسَيك،  هةموو  بةرامبةر 

ذيانة،  ئةم  ئةشكةنجةيةكي  و  ئازار  هةر  لة  رزطاربوون  بؤ  مرؤظايةتيي  ذيانة، ئَيمةى  ئةم  ئةشكةنجةيةكي  و  ئازار  هةر  لة  رزطاربوون  بؤ  مرؤظايةتيي  ئَيمةى 

ئةظيندارييةكى  يةزدان،  بة  بةرامبةر  ئةظينداريي  واتا  بين،  ئةظين  خاوةن  ئةظيندارييةكى دةبَيت  يةزدان،  بة  بةرامبةر  ئةظينداريي  واتا  بين،  ئةظين  خاوةن  دةبَيت 

رادةطرَيت.  ذيان  السةنطةكانى  و  شَيواو  بارة  هاوسةنطيي  كة  رادةطرَيت. لةوجؤرةيشة،  ذيان  السةنطةكانى  و  شَيواو  بارة  هاوسةنطيي  كة  لةوجؤرةيشة، 

ئةو  هةر  دةسووتَيت،  بةختةوةرييدا  و  ثِرشاديي  رووناكييةكى  لة  ئةو ئاليؤشا  هةر  دةسووتَيت،  بةختةوةرييدا  و  ثِرشاديي  رووناكييةكى  لة  ئاليؤشا 

دةسوِرَينةوة.  لةدةوري  وآلت  ويذدانثاكةكانى  و  منداآلن  كة  دةسوِرَينةوة. رووناكييةشة،  لةدةوري  وآلت  ويذدانثاكةكانى  و  منداآلن  كة  رووناكييةشة، 

كة  تَيداية،  ئامادةييةى  ئةو  كة  ئاليؤشاية؛  وةك  ئازارضةشتووي  كة كةسَيكى  تَيداية،  ئامادةييةى  ئةو  كة  ئاليؤشاية؛  وةك  ئازارضةشتووي  كةسَيكى 

ئاينى  رياليستى  قوتابيةكى  ئاليؤشا  بسوِرَينةوة.  لةدةوري  لةوجؤرة  ئاينى كةسانَيكي  رياليستى  قوتابيةكى  ئاليؤشا  بسوِرَينةوة.  لةدةوري  لةوجؤرة  كةسانَيكي 

ئازارى  و  سازداوة  بؤ  ئةشكةنجةى  و  ثِرئازار  دةزطةيةكى  مةسيح  ئازارى مةسيحة،  و  سازداوة  بؤ  ئةشكةنجةى  و  ثِرئازار  دةزطةيةكى  مةسيح  مةسيحة، 

دةدات، بةآلم سةرةِراي ئةوةش خاوةن هيوا و ئومَيدة. دةدات، بةآلم سةرةِراي ئةوةش خاوةن هيوا و ئومَيدة. 

ض  ئيظان  ئايا  دا  ئاليؤشا  خواثةرستَيتيي  و  ئاينيي  بيرى  لةبةرامبةر  ض لَيرةدا  ئيظان  ئايا  دا  ئاليؤشا  خواثةرستَيتيي  و  ئاينيي  بيرى  لةبةرامبةر  لَيرةدا 

رَيطةيةك دةطرَيتةبةر، و ضؤن بير لة دؤزى يةزدان دةكاتةوة؟ ئيظان شِرؤظة و رَيطةيةك دةطرَيتةبةر، و ضؤن بير لة دؤزى يةزدان دةكاتةوة؟ ئيظان شِرؤظة و 
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راظةكردنى دؤزة دنياييةكان لة ديدي يةزدانخوازييةوة ثةرضدةداتةوة، باوةِريواية راظةكردنى دؤزة دنياييةكان لة ديدي يةزدانخوازييةوة ثةرضدةداتةوة، باوةِريواية 

كة ثاداشتبةخشينى مرؤظ لةو دنيادا دةبَيت ض سودَيكي هةبَيت بؤ كةسَيك، كة كة ثاداشتبةخشينى مرؤظ لةو دنيادا دةبَيت ض سودَيكي هةبَيت بؤ كةسَيك، كة 

كة  هةية؛  سودَيكي  ض  طوزةراندبَيت.  سزا  و  ئازار  بةكَلؤَليي،  ذيانى  دنيادا  كة لةم  هةية؛  سودَيكي  ض  طوزةراندبَيت.  سزا  و  ئازار  بةكَلؤَليي،  ذيانى  دنيادا  لةم 

بةهةشتةوة  ثةنجةرةى  لة  ئةم  بسوتَين،  دؤزةخدا  لة  تاونباران  و  بةهةشتةوة ضةوسَينةران  ثةنجةرةى  لة  ئةم  بسوتَين،  دؤزةخدا  لة  تاونباران  و  ضةوسَينةران 

هةية؟!  مانايةكى  ض  يةزدان  ئايا  بَيت،  لةئارادا  دؤزةخَيك  ئةطةر  هةية؟! لَييانبِروانَيت.  مانايةكى  ض  يةزدان  ئايا  بَيت،  لةئارادا  دؤزةخَيك  ئةطةر  لَييانبِروانَيت. 

بكاتة  جيهان  طشت  نةبَيت،  لةئارادا  دؤزةخَيك  هيض  دةخوازَيت  ئةو  بكاتة لةِراستييدا  جيهان  طشت  نةبَيت،  لةئارادا  دؤزةخَيك  هيض  دةخوازَيت  ئةو  لةِراستييدا 

برا و ئاشتيان بكاتةوة. ئيظان: من ضؤن دةتوانم لةخوايةك تَيبطةم، كة لةسةروي برا و ئاشتيان بكاتةوة. ئيظان: من ضؤن دةتوانم لةخوايةك تَيبطةم، كة لةسةروي 

تَيطةيشتنى منةوةية. ئةم شَيوازى بيركردنةوانة؛ كة لة مَيشكى ئيظانَيكى بَيباوةِر تَيطةيشتنى منةوةية. ئةم شَيوازى بيركردنةوانة؛ كة لة مَيشكى ئيظانَيكى بَيباوةِر 

خؤي  بةَلكو  رةتناكاتةوة،  يةزدان  ئةو  كة  واتايةكن  دةربِرى  دةضن،  و  دَين  خؤي دا  بةَلكو  رةتناكاتةوة،  يةزدان  ئةو  كة  واتايةكن  دةربِرى  دةضن،  و  دَين  دا 

دذي  ياساكانَيتي،  و  كَلَيسا  دذي  ئيظان  دةزانَيت.  بةالواز  ناسينيدا  دذي لةبةرامبةر  ياساكانَيتي،  و  كَلَيسا  دذي  ئيظان  دةزانَيت.  بةالواز  ناسينيدا  لةبةرامبةر 

ئيظان  فةرمانِرةوايانة.  دذي  خَيزانيية،  و  تةشريفات  ئيداريات،  رةسميي،  ئيظان خواى  فةرمانِرةوايانة.  دذي  خَيزانيية،  و  تةشريفات  ئيداريات،  رةسميي،  خواى 

ناخوازَيت يةزدانَيك بةزؤر بسةثَينن بةسةريدا، ئةو باوةِرى بةخوايةك نيية كة ناخوازَيت يةزدانَيك بةزؤر بسةثَينن بةسةريدا، ئةو باوةِرى بةخوايةك نيية كة 

بةهؤي مرؤظةوة هاتبَيتةِرو، ئةمجؤرة يةزدانة ناتةباية لةطةَل رؤحى راستةقينةى بةهؤي مرؤظةوة هاتبَيتةِرو، ئةمجؤرة يةزدانة ناتةباية لةطةَل رؤحى راستةقينةى 

باوةِرى  كة  طةيشتووة  هةتاهةتايي  و  هةميشةيي  حةقيقةتَيكى  بة  ئيظان  باوةِرى مرؤظ.  كة  طةيشتووة  هةتاهةتايي  و  هةميشةيي  حةقيقةتَيكى  بة  ئيظان  مرؤظ. 

ئةو  لةبةرامبةر  بةآلم  دةذي،  دا  هةمومان  لةطيانى  يةزدان  بيرى  بَيت،  ئةو بةوة  لةبةرامبةر  بةآلم  دةذي،  دا  هةمومان  لةطيانى  يةزدان  بيرى  بَيت،  بةوة 

ثرسيارةى، كة ئايا يةزدان مرؤظى دروستكردووة يان بةثَيضةوانةوة؟ ناخوازَيت ثرسيارةى، كة ئايا يةزدان مرؤظى دروستكردووة يان بةثَيضةوانةوة؟ ناخوازَيت 

وةآلمي بداتةوة، ضونكة ئيظان عاشقى مرؤظة، عةشقى يةزدانيي ثشتطوَيدةخات، وةآلمي بداتةوة، ضونكة ئيظان عاشقى مرؤظة، عةشقى يةزدانيي ثشتطوَيدةخات، 

خؤي  ئيظان  دةهَينَيت.  كؤتايي  شةيتان  بة  باوةِرهَينان  بة  كار  ئاراستةش  خؤي ئةم  ئيظان  دةهَينَيت.  كؤتايي  شةيتان  بة  باوةِرهَينان  بة  كار  ئاراستةش  ئةم 

بينيبَيت،  شةيتانى  واية  وةك  دا  لَيهاتن  تا  و  وِرَينة  لةكاتى  ئةو  شةيتان،  بينيبَيت، لَيدةبَيتة  شةيتانى  واية  وةك  دا  لَيهاتن  تا  و  وِرَينة  لةكاتى  ئةو  شةيتان،  لَيدةبَيتة 

ضةند  بةهؤي  ئيظان  ئةنجام  لَيدةكات،  نكؤَليي  بةآلم  دةناسَيت،  يةزدان  ضةند شةيتان  بةهؤي  ئيظان  ئةنجام  لَيدةكات،  نكؤَليي  بةآلم  دةناسَيت،  يةزدان  شةيتان 

بؤضوون و هةَلوَيستَيكي شةيتانةوة، بةَلطةى نةبوونى يةزدان دةدؤزَيتةوة. ئيظان بؤضوون و هةَلوَيستَيكي شةيتانةوة، بةَلطةى نةبوونى يةزدان دةدؤزَيتةوة. ئيظان 

كاتَيك  نيية،  ئاسودة  بةيةزدان،  بةرامبةر  خؤي  نكؤَليلَيكردني  و  بَيباوةِريي  كاتَيك لة  نيية،  ئاسودة  بةيةزدان،  بةرامبةر  خؤي  نكؤَليلَيكردني  و  بَيباوةِريي  لة 

كردبَيت،  ثيادا  سارديان  ئاوي  دةفرَيك  وةك  دةوةستَيت  رووبةِرووى  كردبَيت، شةيتان  ثيادا  سارديان  ئاوي  دةفرَيك  وةك  دةوةستَيت  رووبةِرووى  شةيتان 

و  ناخ  لة  شتَيك  بةثَيويستبوونى  هةست  مرؤظَيك  ئةستةمة  ضونكة  و رادةثةِرَيت،  ناخ  لة  شتَيك  بةثَيويستبوونى  هةست  مرؤظَيك  ئةستةمة  ضونكة  رادةثةِرَيت، 

دةضَيتة  خؤي  بةثَيي  كة  كةسَيكة،  ئيظان  لَيبكات.  نكؤَليي  و  بكات  خؤيدا  دةضَيتة ويذداني  خؤي  بةثَيي  كة  كةسَيكة،  ئيظان  لَيبكات.  نكؤَليي  و  بكات  خؤيدا  ويذداني 

ئةو  دةسوتَينَيت.  ويذدانى  و  ناخ  دودَليي،  و  طومان  كة  دؤزةخَيك  ئةو دؤزةخةوة،  دةسوتَينَيت.  ويذدانى  و  ناخ  دودَليي،  و  طومان  كة  دؤزةخَيك  دؤزةخةوة، 

ناوضاواني  و  دَيت  ئاليؤشا  دواجاردا  لة  و  لةوَيدا  يةزدان،  نةخؤشيي  ناوضاواني نةخؤشة؛  و  دَيت  ئاليؤشا  دواجاردا  لة  و  لةوَيدا  يةزدان،  نةخؤشيي  نةخؤشة؛ 

بة  دةتوانَيت  مةسيحييةك  كة  بَيت،  وةآلمَيك  تةنيا  دةشَيت  ماضيش  بة ماضدةكات،  دةتوانَيت  مةسيحييةك  كة  بَيت،  وةآلمَيك  تةنيا  دةشَيت  ماضيش  ماضدةكات، 

بَيباوةِرَيكى بداتةوة، واتا لةبةرامبةر باوةِربوون بة مةنتيق، بةَلطة و سةلماندندا بَيباوةِرَيكى بداتةوة، واتا لةبةرامبةر باوةِربوون بة مةنتيق، بةَلطة و سةلماندندا 

بةيان  مةنتيق  رَيطةى  بة  نة  باوةِر  دةرببِردرَيت.  ئةظين  و  عةشق  بةيان دةتوانرَيت  مةنتيق  رَيطةى  بة  نة  باوةِر  دةرببِردرَيت.  ئةظين  و  عةشق  دةتوانرَيت 

دةكرَيت، نة بة فَيَل و ئيرادةيش دروستدةبَيت، ئاليؤشا باوةِريواية، كة لة ئةنجامدا دةكرَيت، نة بة فَيَل و ئيرادةيش دروستدةبَيت، ئاليؤشا باوةِريواية، كة لة ئةنجامدا 

(حةقيقةت)  راستَيتيي  بةِرووناكايي  يان  ئيظانيش  دةبَيت.  باآلدةست  يةزدان  (حةقيقةت) هةر  راستَيتيي  بةِرووناكايي  يان  ئيظانيش  دةبَيت.  باآلدةست  يةزدان  هةر 
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ذيانَيكى نوَي بةدةستدةهَينَيت، يان لةنَيو بَيباوةِريي و نكؤَليلَيكردندا لةنَيودةضَيت، ذيانَيكى نوَي بةدةستدةهَينَيت، يان لةنَيو بَيباوةِريي و نكؤَليلَيكردندا لةنَيودةضَيت، 

بؤئةم اليةنةش ئاليؤشا نزاى خَيرى بؤ دةكات. بؤئةم اليةنةش ئاليؤشا نزاى خَيرى بؤ دةكات. 

دؤستؤيظسكي.  فةلسةفةى  و  بير  لة  شَيوازَيكة  دةربِري  مةزنة  رؤمانة،  دؤستؤيظسكي. ئةم  فةلسةفةى  و  بير  لة  شَيوازَيكة  دةربِري  مةزنة  رؤمانة،  ئةم 

طرنطيي  كةمتر  نووسةر  كة  بؤيدةردةكةوَيت،  تَييِرابمَينَيت  ئةطةر  طرنطيي خوَينةر؛  كةمتر  نووسةر  كة  بؤيدةردةكةوَيت،  تَييِرابمَينَيت  ئةطةر  خوَينةر؛ 

نة  كةسايةتييةكان  واتا  دةدات،  كةسايةتييةكاني  دةرةوةى  جيهانى  و  نة بةِرواَلةت  كةسايةتييةكان  واتا  دةدات،  كةسايةتييةكاني  دةرةوةى  جيهانى  و  بةِرواَلةت 

نان دةخؤن نة ئاو دةخؤنةوة، نة ثياسةدةكةن و نة دةخةون. ئةو جيهانةى كة نان دةخؤن نة ئاو دةخؤنةوة، نة ثياسةدةكةن و نة دةخةون. ئةو جيهانةى كة 

هةركةس  كة  شَيواوة  و  ثِرجةنجاَل  جيهانَيكى  لَيوةدةكات،  باسى  هةركةس دؤستؤيظسكي  كة  شَيواوة  و  ثِرجةنجاَل  جيهانَيكى  لَيوةدةكات،  باسى  دؤستؤيظسكي 

نةخوازراو  يان  و  خوازرا  جيهانةيش  ئةمجؤرة  بةخؤيبهَينَيت.  باوةِر  نةخوازراو دةخوازَيت  يان  و  خوازرا  جيهانةيش  ئةمجؤرة  بةخؤيبهَينَيت.  باوةِر  دةخوازَيت 

تيادا  هةَلوَيستةيةكى  و  خوَينةرةوة،  ويذدانى  و  بير  قوآليي  نَيو  تيادا دادةضؤِرَيتة  هةَلوَيستةيةكى  و  خوَينةرةوة،  ويذدانى  و  بير  قوآليي  نَيو  دادةضؤِرَيتة 

راظةكردني  و  ناسين  بؤ  تةرخانكرد  خؤي  ذياني  دؤستؤيظسكي  راظةكردني دةهةذَينَيت.  و  ناسين  بؤ  تةرخانكرد  خؤي  ذياني  دؤستؤيظسكي  دةهةذَينَيت. 

كة  باوةِرةى،  ئةو  بمانطةَينَيتة  نابَيت  ئةمةش  بةآلم  مرؤظ،  ويذدانى  و  كة دةرون  باوةِرةى،  ئةو  بمانطةَينَيتة  نابَيت  ئةمةش  بةآلم  مرؤظ،  ويذدانى  و  دةرون 

و  ثةيوةنديي  بؤ  ئاراستةيةوة  و  ديد  لةو  و  بووة  دةرونناس  كةسَيكي  و نووسةر  ثةيوةنديي  بؤ  ئاراستةيةوة  و  ديد  لةو  و  بووة  دةرونناس  كةسَيكي  نووسةر 

كةس  هةندَيك  شوَينَيكدا:  لة  خؤيشي  نووسةر  روانيوة،  مرؤظايةتييةكانى  كةس كَيشة  هةندَيك  شوَينَيكدا:  لة  خؤيشي  نووسةر  روانيوة،  مرؤظايةتييةكانى  كَيشة 

تةنيا  من  لةِراستيية.  دوور  ئةمة  بةآلم  ناودةبةن،  دةرونناس  بةكةسَيكى  تةنيا من  من  لةِراستيية.  دوور  ئةمة  بةآلم  ناودةبةن،  دةرونناس  بةكةسَيكى  من 

كةسَيكى ريالَيستم لة بةرزترين ويذداندا، واتا من قوَلترين حاَلةتي طيانيي مرؤظ كةسَيكى ريالَيستم لة بةرزترين ويذداندا، واتا من قوَلترين حاَلةتي طيانيي مرؤظ 

ثَيشاندةدةم. واتا ئةوةي باري سةرنجى نووسةر رادةكَيشَيت، جيهانى نائاطايي ثَيشاندةدةم. واتا ئةوةي باري سةرنجى نووسةر رادةكَيشَيت، جيهانى نائاطايي 

و ناوةوةى مرؤظة نةك جيهانى رواَلةت، كة جيهانَيكة وةك تَيِروانينَيكي شاراوة و و ناوةوةى مرؤظة نةك جيهانى رواَلةت، كة جيهانَيكة وةك تَيِروانينَيكي شاراوة و 

ناديارواية كة لة هةرسات و كاتَيك دا بةثَيي واقيعى جيهاني ماترياَل دةطؤِرَيت. ئةو ناديارواية كة لة هةرسات و كاتَيك دا بةثَيي واقيعى جيهاني ماترياَل دةطؤِرَيت. ئةو 

ئارةزوي ئةوة بوو، كة ئةوةى بةبةردةم ويذدان و نائاطايي ئَيمةدا طوزةردةكات، ئارةزوي ئةوة بوو، كة ئةوةى بةبةردةم ويذدان و نائاطايي ئَيمةدا طوزةردةكات، 

بيخاتة نَيو ئاطاييمانةوة. دؤستؤيظسكي نايةوَيت شتَيكمان لةنَيو جيهانى واقيع و بيخاتة نَيو ئاطاييمانةوة. دؤستؤيظسكي نايةوَيت شتَيكمان لةنَيو جيهانى واقيع و 

خةياَلدا بؤ وَينابكات، بةَلكو ئةو زياتر دةيويست دوو جيهانى جياواز ثَيكبطةَينَيت خةياَلدا بؤ وَينابكات، بةَلكو ئةو زياتر دةيويست دوو جيهانى جياواز ثَيكبطةَينَيت 

تؤكمة،  كؤمةَلطةيةكي  لةسايةيدا  تاكو  ئاشتبكاتةوة،  بةيةكدي  ملمالنَيكان  تؤكمة، و  كؤمةَلطةيةكي  لةسايةيدا  تاكو  ئاشتبكاتةوة،  بةيةكدي  ملمالنَيكان  و 

بةختةوةر و تةندروست ثايةدار بَيت.بةختةوةر و تةندروست ثايةدار بَيت.

 جيهانى ئةم كةَلة ناودارةى نَيو جيهانى ئةدةب، جيهانَيكى سةرسوِرهَينةر و  جيهانى ئةم كةَلة ناودارةى نَيو جيهانى ئةدةب، جيهانَيكى سةرسوِرهَينةر و 

مامةَلةى  هةستيارييةوة  و  سةبر  ورديي،  بة  دةبَيت  خوَينةر  كة  مامةَلةى سةرنجِراكَيشة،  هةستيارييةوة  و  سةبر  ورديي،  بة  دةبَيت  خوَينةر  كة  سةرنجِراكَيشة، 

ئةو  فراوانى  دةرياى  لة  بتوانَيت  كةسَيك  دةبَيذم،  دواجار  بؤ  بكات.  ئةو لةطةَلدا  فراوانى  دةرياى  لة  بتوانَيت  كةسَيك  دةبَيذم،  دواجار  بؤ  بكات.  لةطةَلدا 

بليمةتةدا ثةلوثؤ بهاوَيت، لةتوانايشيدا دةبَيت ضمكَيكى ئةطةر بضوكيش بَيت، لة بليمةتةدا ثةلوثؤ بهاوَيت، لةتوانايشيدا دةبَيت ضمكَيكى ئةطةر بضوكيش بَيت، لة 

ئازاديي بةدةستبهَينَيت. فيؤدؤر ميخائيلؤظيض دؤستؤيظسكي لة نزيك دواسةدةى ئازاديي بةدةستبهَينَيت. فيؤدؤر ميخائيلؤظيض دؤستؤيظسكي لة نزيك دواسةدةى 

نؤزدة دا ضاوةكانى بؤ هةميشة لَيكنا و ماَلئاوايي لة ئةدةب و مرؤظايةتيي كرد. نؤزدة دا ضاوةكانى بؤ هةميشة لَيكنا و ماَلئاوايي لة ئةدةب و مرؤظايةتيي كرد. 

١٩٩٥١٩٩٥ بؤ  بؤ ٢٠١١٢٠١١

ئةَلمانيائةَلمانيا
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ئةوةي كة روون و ئاشكراية رؤمان يةكَيكة لة ذانرة مةزنةكاني جيهاني ئةدةب، ئةوةي كة روون و ئاشكراية رؤمان يةكَيكة لة ذانرة مةزنةكاني جيهاني ئةدةب، 

بةتايبةت لةم ضةند ساَلةي دواييدا بووةتة ثَيشِرةوي هةموو ذانرةئةدةبييةكاني تر. بةتايبةت لةم ضةند ساَلةي دواييدا بووةتة ثَيشِرةوي هةموو ذانرةئةدةبييةكاني تر. 

بة  خؤيان  وةرزشييةوة  و  ئابووريي  و  سياسي  لةِرَيطاي  نةيانتوانيوة  نةتةوة  بة زؤر  خؤيان  وةرزشييةوة  و  ئابووريي  و  سياسي  لةِرَيطاي  نةيانتوانيوة  نةتةوة  زؤر 

جيهان بناسَينن، بةآلم لةِرَيطاي رؤمانةوة توانيويانة طةلةكةيان بة جيهان بناسَينن. جيهان بناسَينن، بةآلم لةِرَيطاي رؤمانةوة توانيويانة طةلةكةيان بة جيهان بناسَينن. 

لةِرَيطاي  تواني  بةآلم  رووسياية،  هةرَيمي  بضووكترين  خةَلكي  هةمزاتؤظ  لةِرَيطاي رةسوَل  تواني  بةآلم  رووسياية،  هةرَيمي  بضووكترين  خةَلكي  هةمزاتؤظ  رةسوَل 

زؤرجاريش  بناسَينَيت.  جيهان  و  رووسيا  هةموو  بة  داغستان  زؤرجاريش بةرهةمةكانييةوة  بناسَينَيت.  جيهان  و  رووسيا  هةموو  بة  داغستان  بةرهةمةكانييةوة 

هةندَيك كةسياتي و ضيني كؤمةآليةتي هةن، كة كةسمان حةزمان بة ثةيوةنديكردن هةندَيك كةسياتي و ضيني كؤمةآليةتي هةن، كة كةسمان حةزمان بة ثةيوةنديكردن 

حةزمان  كةسمان  دةبين.  ئاشنايان  رؤمانَيكةوة  لةِرَيطاي  بةآلم  نيية،  ناسينيان  حةزمان و  كةسمان  دةبين.  ئاشنايان  رؤمانَيكةوة  لةِرَيطاي  بةآلم  نيية،  ناسينيان  و 

سزا“ي  و  ”تاوان  رؤماني  راسكؤلينؤظي  بة  هةمووشمان  بةآلم  نيية،  ثياوكوذان  سزا“ي بة  و  ”تاوان  رؤماني  راسكؤلينؤظي  بة  هةمووشمان  بةآلم  نيية،  ثياوكوذان  بة 

خانة  لة  كار  سةعات  خانة   لة  كار  سةعات   ١٢١٢ بةرطةي  ناتوانين  كةسمان  سةرسامين.  بةرطةي دؤستيؤفسكي  ناتوانين  كةسمان  سةرسامين.  دؤستيؤفسكي 

خةَلووزةكاندا بطرين، بةآلم رؤمانة مةزنةكةي ”جَيرميناَل“ي ئةمَيل زؤال هةمووماني خةَلووزةكاندا بطرين، بةآلم رؤمانة مةزنةكةي ”جَيرميناَل“ي ئةمَيل زؤال هةمووماني 

كةسة  و  ضةوساوةكان  ضينة  ذياني  دةتوانَيت  رؤمانة  ئةوة  كردووة.  كةسة سةرسام  و  ضةوساوةكان  ضينة  ذياني  دةتوانَيت  رؤمانة  ئةوة  كردووة.  سةرسام 

تر.  خةَلكي  بايةخي  جَيطاي  ببنة  و  بكات  خؤشةويست  خةَلكي  الي  تر. قَيزلَيكراوةكان،  خةَلكي  بايةخي  جَيطاي  ببنة  و  بكات  خؤشةويست  خةَلكي  الي  قَيزلَيكراوةكان، 

ذياني  توانيوويةتي  منارةوة)  بةسةر  (ذنَيك  رؤماني  لةِرَيطاي  حةسةن  ذياني شَيرزاد  توانيوويةتي  منارةوة)  بةسةر  (ذنَيك  رؤماني  لةِرَيطاي  حةسةن  شَيرزاد 

ناخؤشي (ذنان بةطشتي و بَيوةذن و كضاني ئةتككراو) باس بكات. هةر لةِرَيطاي ئةم ناخؤشي (ذنان بةطشتي و بَيوةذن و كضاني ئةتككراو) باس بكات. هةر لةِرَيطاي ئةم 

رؤمانةشةوة، بووةتة داكؤكيكارَيكي سةرسةختي ئةو طيانلةبةرة بَي زمانانةي كة رؤمانةشةوة، بووةتة داكؤكيكارَيكي سةرسةختي ئةو طيانلةبةرة بَي زمانانةي كة 

ذنَيك بةسةر منارةيةكةوةذنَيك بةسةر منارةيةكةوة
مَيذووي طةلَيك دةنووسَيتةوةمَيذووي طةلَيك دةنووسَيتةوة
رانانَيك بؤ رؤمانة نوَيكةي شَيرزاد حةسةنرانانَيك بؤ رؤمانة نوَيكةي شَيرزاد حةسةن

ئةردةآلن عةبدوَلآلئةردةآلن عةبدوَلآل
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رؤذانة بة قَيزةونترين و دِرندانةترين شَيوة راودةكرَين. هةر ئةم رؤمانةش بووةتة رؤذانة بة قَيزةونترين و دِرندانةترين شَيوة راودةكرَين. هةر ئةم رؤمانةش بووةتة 

ثارَيزةرَيك و بةرطريي لةو بينا و شوَينةوارة مَيذووييانة دةكات، كة رؤذانة لةاليةن ثارَيزةرَيك و بةرطريي لةو بينا و شوَينةوارة مَيذووييانة دةكات، كة رؤذانة لةاليةن 

مقاولة بَي هةست و بَي بةزةييةكان لةبةرخاتري ثارة، بة لةشكري دِرندةي بلدؤزةر مقاولة بَي هةست و بَي بةزةييةكان لةبةرخاتري ثارة، بة لةشكري دِرندةي بلدؤزةر 

و شؤظَل ديانِرووخَينن. ذنَيك بةسةر منارةوة، رؤمانَيكة حكايةتي دوو نةوةي دذ و شؤظَل ديانِرووخَينن. ذنَيك بةسةر منارةوة، رؤمانَيكة حكايةتي دوو نةوةي دذ 

بةيةك باس دةكات. مَيذووي طةلةكةمان لة ثَيش و ثاش راثةِرين دةنووسَيتةوة. بةيةك باس دةكات. مَيذووي طةلةكةمان لة ثَيش و ثاش راثةِرين دةنووسَيتةوة. 

بةآلم بةداخةوة هةتاوةكو ئةمِرؤش لةناو ميدياكاندا بةتايبةت ميدياي حيزبي و بةآلم بةداخةوة هةتاوةكو ئةمِرؤش لةناو ميدياكاندا بةتايبةت ميدياي حيزبي و 

حكومي ئةم رؤمانة هيض طرينطييةكي واي ثَي نةدراوة. حكومي ئةم رؤمانة هيض طرينطييةكي واي ثَي نةدراوة. 

بابةتة طرنطةكاني ئةم رؤمانة:بابةتة طرنطةكاني ئةم رؤمانة:

هةولَيردا،  شاري  منارةكؤنةكةي  نزيك  لة  كة  دةكات،  ذنَيك  باسي  رؤمانة  هةولَيردا، ئةم  شاري  منارةكؤنةكةي  نزيك  لة  كة  دةكات،  ذنَيك  باسي  رؤمانة  ئةم 

سةنطةرَيكي طةورةي لة مقاول و كؤمةَلَيك مةسئول طرتووة، بؤ ئةوةي نةيِرووخَينن. سةنطةرَيكي طةورةي لة مقاول و كؤمةَلَيك مةسئول طرتووة، بؤ ئةوةي نةيِرووخَينن. 

بة فالشباط نووسةر هةوَلي داوة، ضيرؤكي ذياني ئةم ذنة بطةِرَينَيتةوة. لةهةمانكاتيشدا بة فالشباط نووسةر هةوَلي داوة، ضيرؤكي ذياني ئةم ذنة بطةِرَينَيتةوة. لةهةمانكاتيشدا 

كؤنةكان  شوَينةوارة  وَيرانكردني  و  ئاذةَلةكان  راوكردني  و  ذن  تراذيدياي  كؤنةكان باسي  شوَينةوارة  وَيرانكردني  و  ئاذةَلةكان  راوكردني  و  ذن  تراذيدياي  باسي 

دةكات. لةهةمانكاتيشدا باسي رةخنة و طلةيي نةوةي نوَي لةطةَل نةوةي كؤن دةكات.دةكات. لةهةمانكاتيشدا باسي رةخنة و طلةيي نةوةي نوَي لةطةَل نةوةي كؤن دةكات.

ذن:ذن:

ذن يةكَيكة لة بابةتة طرنطةكاني ئةم رؤمانة. ديارة باسكردني ذياني تراذيدياي ذن يةكَيكة لة بابةتة طرنطةكاني ئةم رؤمانة. ديارة باسكردني ذياني تراذيدياي 

حةسةن  شَيرزاد  ضيرؤكةكاني  و  رؤمان  سةرةكي  بابةتي  كاتَيك  هةموو  حةسةن ذنان،  شَيرزاد  ضيرؤكةكاني  و  رؤمان  سةرةكي  بابةتي  كاتَيك  هةموو  ذنان، 

بوون. هيض كاتَيك ثرسي ذناني ثشتطوَي نةخستووة. هةر لةم رؤمانةشدا، نووسةر بوون. هيض كاتَيك ثرسي ذناني ثشتطوَي نةخستووة. هةر لةم رؤمانةشدا، نووسةر 

تيشك  ذنانة،  توَيذي  ضةوساوةترين  كة  بيوةذنَيكةوة،  ذياني  لةِرَيطاي  تيشك هةوَليداوة  ذنانة،  توَيذي  ضةوساوةترين  كة  بيوةذنَيكةوة،  ذياني  لةِرَيطاي  هةوَليداوة 

باسي  فالشباطةوة،  لةِرَيطاي  وآلتة.  ئةم  كضاني  و  ذنان  هةموو  ذياني  سةر  باسي بخاتة  فالشباطةوة،  لةِرَيطاي  وآلتة.  ئةم  كضاني  و  ذنان  هةموو  ذياني  سةر  بخاتة 

ذياني كض لة خانةوةداكةي دةكات.ذياني كض لة خانةوةداكةي دةكات.

”باوكَيك كة لةسةر سفرةش ناني لةطةَل ئَيمة نةدةخوارد، وةك ئةوةي نانخواردن باوكَيك كة لةسةر سفرةش ناني لةطةَل ئَيمة نةدةخوارد، وةك ئةوةي نانخواردن 

لةطةَل ذن و كضةكانيدا عةيبةيةكي طةورة بَيلةطةَل ذن و كضةكانيدا عةيبةيةكي طةورة بَي. ل.. ل.١٦٧١٦٧

كة طةورةتر بووم هةستم كرد كة من و دايكم و خوشكةكانم كارةكةرين، زؤرجار كة طةورةتر بووم هةستم كرد كة من و دايكم و خوشكةكانم كارةكةرين، زؤرجار 

كارةكةرةكان لة ئَيمة ثتر رَيزيان ثَي دةبةخشراكارةكةرةكان لة ئَيمة ثتر رَيزيان ثَي دةبةخشرا. ل. ل١٦٨١٦٨

ماَل جطة لة زيندانَيكي خؤشةويستي هيضي تر نةبوو بؤ من. ماَل جطة لة زيندانَيكي خؤشةويستي هيضي تر نةبوو بؤ من. 

دةِرواني،  ئَيمةيان  بؤ  بةآليةك  وةكو  بنةماَلة،  كوِراني  كؤي  و  براكانم  و  دةِرواني، باوكم  ئَيمةيان  بؤ  بةآليةك  وةكو  بنةماَلة،  كوِراني  كؤي  و  براكانم  و  باوكم 

باَلقبووني كضةكان، طةورةبووني غةم و بةآلكان بوو.باَلقبووني كضةكان، طةورةبووني غةم و بةآلكان بوو. ل ل١٦٨١٦٨

بةهةموو ذيانم باوكم يان يةكَيك لة براكانم رؤذَيك نةيانثرسي ئةرَي خوشكَي بةهةموو ذيانم باوكم يان يةكَيك لة براكانم رؤذَيك نةيانثرسي ئةرَي خوشكَي 

ض بةآلتة؟ ض بةآلتة؟ 
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ض خةمَيكت هةيةكضم؟ض خةمَيكت هةيةكضم؟ ل ل١٦٨١٦٨

هةرطيز بةختي ئةوةم نةبوو بؤ يةك جاريش شةوَيك قةدةر بةهةَلةدا بضَيت و هةرطيز بةختي ئةوةم نةبوو بؤ يةك جاريش شةوَيك قةدةر بةهةَلةدا بضَيت و 

باوكم يان يةكَيك لة براكانم ئةو ئةركة قوورسة بكَيشن ماضم بكات و ثَيم بَلَين:باوكم يان يةكَيك لة براكانم ئةو ئةركة قوورسة بكَيشن ماضم بكات و ثَيم بَلَين:

شةو شاد... كضة شيرينةكةم!شةو شاد... كضة شيرينةكةم!

خةوَيكي خؤش... خوشكة نازدارةكةم! خةوَيكي خؤش... خوشكة نازدارةكةم! ل١٦٩١٦٩

و  جوانترين  بة  خؤيةوة،  خةياَلي  كامَيراي  لةِرَيطاي  توانيويةتي  و نووسةر  جوانترين  بة  خؤيةوة،  خةياَلي  كامَيراي  لةِرَيطاي  توانيويةتي  نووسةر 

راستةقينةترين شَيوة وةسف ذياني ناخؤشي ذنان و كضاني ئةم وآلتة بكات. شادي راستةقينةترين شَيوة وةسف ذياني ناخؤشي ذنان و كضاني ئةم وآلتة بكات. شادي 

تةنها باسي ذياني تايبةتي خؤي ناكات، بةَلكو لةِرَيطاي شادييةوة نووسةر هةوَليداوة تةنها باسي ذياني تايبةتي خؤي ناكات، بةَلكو لةِرَيطاي شادييةوة نووسةر هةوَليداوة 

تيشك بخاتة سةر ذيان و ئازارةكاني ذنان و كضاني ئةم وآلتة. تيشك بخاتة سةر ذيان و ئازارةكاني ذنان و كضاني ئةم وآلتة. 

ديارة ذنان هةموو كاتَيك تةنها لةماَلةوة نةضةوساونةتةوة، بةَلكو زؤرجاريش ديارة ذنان هةموو كاتَيك تةنها لةماَلةوة نةضةوساونةتةوة، بةَلكو زؤرجاريش 

شةِرة  كاتَيك  هةموو  كة  جةنط.  وةكو  داوة،  ثياوانيان  دزَيوةكاني  كارة  شةِرة باجي  كاتَيك  هةموو  كة  جةنط.  وةكو  داوة،  ثياوانيان  دزَيوةكاني  كارة  باجي 

خوَيناوييةكان، ثياوان هةَليدةطيرسَينن و ذنانيش دةبَيت باجةكةي بدةن. بةداخةوة خوَيناوييةكان، ثياوان هةَليدةطيرسَينن و ذنانيش دةبَيت باجةكةي بدةن. بةداخةوة 

خوَيناوي  جةنطي  كؤمةَلَيك  تووشي  دواييدا  ساَلةي  ضةند  لةم  ئَيمة،  وآلتةي  خوَيناوي ئةم  جةنطي  كؤمةَلَيك  تووشي  دواييدا  ساَلةي  ضةند  لةم  ئَيمة،  وآلتةي  ئةم 

بووةوة، كة هةندَيكيان هةتاوةكو ئةمِرؤش بةردةوامن.بووةوة، كة هةندَيكيان هةتاوةكو ئةمِرؤش بةردةوامن.

”لةوةتي ثياو هةية لةسةردةمي ئةشكةوت و ضاخي بةردينةوة، خةريكي جةنط ”لةوةتي ثياو هةية لةسةردةمي ئةشكةوت و ضاخي بةردينةوة، خةريكي جةنط 

بووة يان راوكردن. لةوةتي ذنيش هةية سةر بة هةش و ضاوةِرَي و دةست بةدوعاوة بووة يان راوكردن. لةوةتي ذنيش هةية سةر بة هةش و ضاوةِرَي و دةست بةدوعاوة 

و نوشتة و نزاي دونيا دةكات كوِر و برا و مَيرد هةموو نَيرينةكاني تيرة و هؤز و و نوشتة و نزاي دونيا دةكات كوِر و برا و مَيرد هةموو نَيرينةكاني تيرة و هؤز و 

بنةماَلةكةي بة سةالمةتي بطةِرَينةوةبنةماَلةكةي بة سةالمةتي بطةِرَينةوة. ل. ل١٥٧١٥٧.

ثياوة ئازاو ترسنؤكةكان شةِرةكان هةَلدةطيرسَينن، ذنانةكانيش خؤيان بؤ غةم و ثياوة ئازاو ترسنؤكةكان شةِرةكان هةَلدةطيرسَينن، ذنانةكانيش خؤيان بؤ غةم و 

جؤش دةهَينن و رةشثؤش دةبن، ض ضارةنووسَيكي رةش و ناشرينة. جؤش دةهَينن و رةشثؤش دةبن، ض ضارةنووسَيكي رةش و ناشرينة. ل١٥٨١٥٨.

خاَلَيكي طرنطي تر كة نووسةر تيشكي دةخاتة سةر، مةسةلةي سَيكس و ثةردةي خاَلَيكي طرنطي تر كة نووسةر تيشكي دةخاتة سةر، مةسةلةي سَيكس و ثةردةي 

ناخؤشي  و  تراذيديا  دةرطاي  كردنةوةي  هؤي  دةبَيتة  ثةردةية  ئةم  ضؤن  ناخؤشي كضَينيية.  و  تراذيديا  دةرطاي  كردنةوةي  هؤي  دةبَيتة  ثةردةية  ئةم  ضؤن  كضَينيية. 

بؤ ئةو كضانةي، كةئةم ثةردةيان نامَينَيت. لةمةشدا ديسانةوة ذنان باجي كردةيةك بؤ ئةو كضانةي، كةئةم ثةردةيان نامَينَيت. لةمةشدا ديسانةوة ذنان باجي كردةيةك 

سَيكس  خؤشةويستيدا  بةهرامي  لةطةَل  كاتَيك  شادي  دةيكةن.  ثياوان  كة  سَيكس دةدةن،  خؤشةويستيدا  بةهرامي  لةطةَل  كاتَيك  شادي  دةيكةن.  ثياوان  كة  دةدةن، 

ثاش  بةهراميش  دةكرَيتةوة.  لَي  بةآلي  دةرطاي  نامَينَيت،  ثةردةيةي  ئةم  و  ثاش دةكات  بةهراميش  دةكرَيتةوة.  لَي  بةآلي  دةرطاي  نامَينَيت،  ثةردةيةي  ئةم  و  دةكات 

دؤزةخَيكي  شَيوةيةش  بةم  و  دةِروات  هةندةران  بةرةو  و  تَييدةتةقَينَيت  دؤزةخَيكي ماوةيةك  شَيوةيةش  بةم  و  دةِروات  هةندةران  بةرةو  و  تَييدةتةقَينَيت  ماوةيةك 

طةورة بؤ شادي دروست دةكات. طةورة بؤ شادي دروست دةكات. 

”كَي هةية قايل بَيت كضَيكي (بَي بن) بخوازَيت؟! ”كَي هةية قايل بَيت كضَيكي (بَي بن) بخوازَيت؟! ل١٣٤١٣٤.

لةثاش راثةِرين خةَلكَيكي زؤر لة ئةوروثاوة دةهاتنةوة بؤ ئةوةي لة كوردستان لةثاش راثةِرين خةَلكَيكي زؤر لة ئةوروثاوة دةهاتنةوة بؤ ئةوةي لة كوردستان 

ذن بهَينن. ثارادؤكس لةوةدا بوو، ئةو كةسانةي كةماوةي ضةندين ساَل لة ئةوروثا ذن بهَينن. ثارادؤكس لةوةدا بوو، ئةو كةسانةي كةماوةي ضةندين ساَل لة ئةوروثا 

ذيابوون، لة خةَلكة عةوامةكة زياتر بةتةنط ثةردةي كضَينييةوة بوون. وةك بَلَييت ذيابوون، لة خةَلكة عةوامةكة زياتر بةتةنط ثةردةي كضَينييةوة بوون. وةك بَلَييت 
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ئةو ضةند ساَلة كولتووري ئوروثي هيض كاري تَي نةكردبَيتن.ئةو ضةند ساَلة كولتووري ئوروثي هيض كاري تَي نةكردبَيتن.

و  شةرةف  باسي  لــةدةرةوة  مانةوةت  ساَلةي  هةموو  ئةو  دواي  سةيرة  و ثَيم  شةرةف  باسي  لــةدةرةوة  مانةوةت  ساَلةي  هةموو  ئةو  دواي  سةيرة  ثَيم 

نامووسي بنةماَلة دةكةي. نامووسي بنةماَلة دةكةي. ل١٥٧١٥٧.

 شةِري مانةوةي شوَينةوارةكان: شةِري مانةوةي شوَينةوارةكان:

بةداخةوة لةم ضةند ساَلةي دواييدا بة جارَيك كؤمةَلَيك بازرطان و مةسئوول بةداخةوة لةم ضةند ساَلةي دواييدا بة جارَيك كؤمةَلَيك بازرطان و مةسئوول 

مَيذووييةكاني  و  كؤن  طةِرةكة  و  شوَينةوار  زؤري  بةشَيكي  خؤيان،  خاتري  مَيذووييةكاني لةبةر  و  كؤن  طةِرةكة  و  شوَينةوار  زؤري  بةشَيكي  خؤيان،  خاتري  لةبةر 

نةستي  و  هةست  بدةنة  طوَي  هيض  ئةوةي  بةبَي  ديارة  رووخــان.  نةستي شارةكانيان  و  هةست  بدةنة  طوَي  هيض  ئةوةي  بةبَي  ديارة  رووخــان.  شارةكانيان 

ثَيك  خةَلكي  مَيذووي  طةورةي  بةشَيكي  كؤنانة،  شوَينة  و  طةِرةك  ئةم  كة  ثَيك خةَلكي،  خةَلكي  مَيذووي  طةورةي  بةشَيكي  كؤنانة،  شوَينة  و  طةِرةك  ئةم  كة  خةَلكي، 

دةهَينن. ضةندين هةَلمةت و كةمثين دذي ئةم سووتاندني مَيذووة كرا، بةآلم هيض دةهَينن. ضةندين هةَلمةت و كةمثين دذي ئةم سووتاندني مَيذووة كرا، بةآلم هيض 

كة  دةكات،  تراذيدياية  ئةم  باسي  رؤمانةيدا  لةم  حةسةن  شَيرزاد  نةبوو.  كة سوودي  دةكات،  تراذيدياية  ئةم  باسي  رؤمانةيدا  لةم  حةسةن  شَيرزاد  نةبوو.  سوودي 

بنةماَلةيةكي  ضةند  و  شادي  بووة.  كوردستان  تووشي  دواييدا  ساَلةي  ضةند  بنةماَلةيةكي لةم  ضةند  و  شادي  بووة.  كوردستان  تووشي  دواييدا  ساَلةي  ضةند  لةم 

تري طةِرةكةكةيان، دذي كؤمةَلَيك بازرطان و مةسئوولي ضاوبرسي دةجةنطَين، بؤ تري طةِرةكةكةيان، دذي كؤمةَلَيك بازرطان و مةسئوولي ضاوبرسي دةجةنطَين، بؤ 

ئةوةي منارةكة و طةِرةكةكةيان نةِرووخَينن. لَيرةدا نووسةر هةوَليداوة، كؤمةَلطا لةو ئةوةي منارةكة و طةِرةكةكةيان نةِرووخَينن. لَيرةدا نووسةر هةوَليداوة، كؤمةَلطا لةو 

ترسة طةورةية بةئاطابهَينَيتةوة، هؤشداري بداتة نةوةي نوَي كة دذي ئةم هةَلمةتة ترسة طةورةية بةئاطابهَينَيتةوة، هؤشداري بداتة نةوةي نوَي كة دذي ئةم هةَلمةتة 

راوةستن، لةهةمانكاتيشدا ئةم رؤمانة وةكو ثشتطيرييةك واية بؤ ئةو كةسانةي كة راوةستن، لةهةمانكاتيشدا ئةم رؤمانة وةكو ثشتطيرييةك واية بؤ ئةو كةسانةي كة 

ثارَيزطاري لة شوَينةوار و مَيذووي طةلةكةيان دةكةن. ثارَيزطاري لة شوَينةوار و مَيذووي طةلةكةيان دةكةن. 

 دَلَيكي زيندوو بؤ ئاذةَلةكان: دَلَيكي زيندوو بؤ ئاذةَلةكان:

ئةوةي كة لةم رؤمانةدا زؤر جَيطاي خؤشحاَليم بوو، نووسةر باسَيكي طةورة ئةوةي كة لةم رؤمانةدا زؤر جَيطاي خؤشحاَليم بوو، نووسةر باسَيكي طةورة 

و طرنطي ورووذاندووة و تيشكَيكي باشيشي خستووةتة سةر، ئةويش بريتيية لة و طرنطي ورووذاندووة و تيشكَيكي باشيشي خستووةتة سةر، ئةويش بريتيية لة 

ثرسي كوشتن و راوكردني ئاذةَلةكان. بةداخةوة رؤذانة بة ناشريترين و قَيزةونترين ثرسي كوشتن و راوكردني ئاذةَلةكان. بةداخةوة رؤذانة بة ناشريترين و قَيزةونترين 

راوكردن  دةدرَيت.  مرؤظةوة  لةاليةن  ئاذةَلةكان  ثةالماري  شَيوة  وةحشيترين  راوكردن و  دةدرَيت.  مرؤظةوة  لةاليةن  ئاذةَلةكان  ثةالماري  شَيوة  وةحشيترين  و 

لةوةتي هةبووة وةكو نيشانةي ئازايةتي و جوامَيريي ثياوان دانراوة. لَيرةدا نووسةر لةوةتي هةبووة وةكو نيشانةي ئازايةتي و جوامَيريي ثياوان دانراوة. لَيرةدا نووسةر 

هةوَليداوة لة زماني ئةو ئاذةآلنةوة طلةيي و هاواري خؤيان بة كؤمةَلطاي كوردةواري هةوَليداوة لة زماني ئةو ئاذةآلنةوة طلةيي و هاواري خؤيان بة كؤمةَلطاي كوردةواري 

بطةيةنَيت. شاعيري طةورة و مةزني طةلةكةمان ”قانيع“ يةكةم كةس بووة لةِرَيطاي بطةيةنَيت. شاعيري طةورة و مةزني طةلةكةمان ”قانيع“ يةكةم كةس بووة لةِرَيطاي 

ثارضة شيعرَيكةوة، سؤزَيكي طةورةي بؤ كؤتر و طيانلةبةرةكاني تر دةرثةِريوة و ثارضة شيعرَيكةوة، سؤزَيكي طةورةي بؤ كؤتر و طيانلةبةرةكاني تر دةرثةِريوة و 

دذي راوكردنيان بووة، بةآلم لة ضيرؤك و رؤماندا هيض شتَيكي وامان نيية. شَيرزاد دذي راوكردنيان بووة، بةآلم لة ضيرؤك و رؤماندا هيض شتَيكي وامان نيية. شَيرزاد 

حةسةن بةم كارةي رَيضكةي شكاند و دةستثَيشخةرييةكي ئَيجطار مةزني كردووة.حةسةن بةم كارةي رَيضكةي شكاند و دةستثَيشخةرييةكي ئَيجطار مةزني كردووة.

راوةي  رةشة  بةو  سةرمةست  ساجمةزةنةكانيانةوة،  و  تاثِر  و  خؤيان  راوةي ”بة  رةشة  بةو  سةرمةست  ساجمةزةنةكانيانةوة،  و  تاثِر  و  خؤيان  ”بة 

طوَليان  طةآلو  و  هةرمَي  و  سَيو  و  خؤخ  و  خاك  كردبوو،،،  بةرثايان  ئاسماندا  طوَليان لة  طةآلو  و  هةرمَي  و  سَيو  و  خؤخ  و  خاك  كردبوو،،،  بةرثايان  ئاسماندا  لة 
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دةثليشاندةوة،،دةثليشاندةوة،،

و  دةشكاند  درةختةكانيان  ثؤثي  و  لق  ئاسا  جانةوةر  و  شِرشَيتانة  و ثةالماري  دةشكاند  درةختةكانيان  ثؤثي  و  لق  ئاسا  جانةوةر  و  شِرشَيتانة  ثةالماري 

دةثرينطانةوة.دةثرينطانةوة. ل ل٣٢٣٢.

ئةم رؤمانة هاوارَيكة بؤ سرووشت و ئاذةَلة بَي زمانةكان. نووسةر لة زماني ئةم رؤمانة هاوارَيكة بؤ سرووشت و ئاذةَلة بَي زمانةكان. نووسةر لة زماني 

و  دةردةبِرَيت  ئاذةَلةكان  و  سرووشت  بؤ  خؤي  هاوغةمي  دةسةآلتةوة  بَي  و شادي  دةردةبِرَيت  ئاذةَلةكان  و  سرووشت  بؤ  خؤي  هاوغةمي  دةسةآلتةوة  بَي  شادي 

رةخنةي توندي ئاِراستةي ئةم هةوةسة وةحشيانةي ثياوان كردووة.رةخنةي توندي ئاِراستةي ئةم هةوةسة وةحشيانةي ثياوان كردووة.

شةِري نةوةكان:شةِري نةوةكان:

نةوةكانة.  شةِري  مةسةلةي  باسكراوة،  رؤمانةدا  كةلةم  تر  طرنطي  نةوةكانة. بابةتَيكي  شةِري  مةسةلةي  باسكراوة،  رؤمانةدا  كةلةم  تر  طرنطي  بابةتَيكي 

نةوةي ثَيش راثةِرين و نةوةي ثاش راثةِرين. نووسةر بة زمانَيكي ئةدةبييانة رةخنة نةوةي ثَيش راثةِرين و نةوةي ثاش راثةِرين. نووسةر بة زمانَيكي ئةدةبييانة رةخنة 

و طلةييةكاني نةوةي نوَي و ذنان بةتايبةت لة ثياواني مةسئوول دةردةبِرَيت. و طلةييةكاني نةوةي نوَي و ذنان بةتايبةت لة ثياواني مةسئوول دةردةبِرَيت. 

و  قؤنتةراتضي  بوونةتة  ئَيستا  دَيرينانة،،،  جةنطاوةرة  و  بةدةست  ضةك  و ”ئةو  قؤنتةراتضي  بوونةتة  ئَيستا  دَيرينانة،،،  جةنطاوةرة  و  بةدةست  ضةك  ”ئةو 

قومارضي، قومار لةسةر دؤِراني هةموو تةمةن و خةون و جوانيمان دةكةن.قومارضي، قومار لةسةر دؤِراني هةموو تةمةن و خةون و جوانيمان دةكةن. ل ل١٥٨١٥٨.

من تَيناطةم دواي راثةِرين ئةو هةموو ماركسي و ضةثخواز و نةتةوةثةرست و من تَيناطةم دواي راثةِرين ئةو هةموو ماركسي و ضةثخواز و نةتةوةثةرست و 

ئةي رةقيب بَيذ و ضوارثارضة ثةرستة ضيي لَيهات؟ بؤضي هةر هةمووان تووكيان وا ئةي رةقيب بَيذ و ضوارثارضة ثةرستة ضيي لَيهات؟ بؤضي هةر هةمووان تووكيان وا 

نةرم بووة؟نةرم بووة؟ ل ل١٥٨١٥٨.

ئةويش  نةيزاني،  رةنطة  شت،  يةك  لةبةر  دةكةم  راثةِرين  سوثاسي  ئةويش زؤرجاران  نةيزاني،  رةنطة  شت،  يةك  لةبةر  دةكةم  راثةِرين  سوثاسي  زؤرجاران 

لةبةرئةوةي بؤم ساغ بووةوة كة مةعدةني زؤربةي ثياواني ئةم وآلتة،،، مةعدةنَيكي لةبةرئةوةي بؤم ساغ بووةوة كة مةعدةني زؤربةي ثياواني ئةم وآلتة،،، مةعدةنَيكي 

خراثة. بة ذمارةيةكي زؤر بة شؤِرشطَيِرانيشةوة لة كانزايةكي دةطمةنةوة نةهاتووة. خراثة. بة ذمارةيةكي زؤر بة شؤِرشطَيِرانيشةوة لة كانزايةكي دةطمةنةوة نةهاتووة. 

ل١٥٨١٥٨.

شةرف  ناَلَييت  ثَيم  دةكةي،  لةطةَلدا  ئابِرووم  و  شةرةف  باسي  ضةندجارة  شةرف تؤ  ناَلَييت  ثَيم  دةكةي،  لةطةَلدا  ئابِرووم  و  شةرةف  باسي  ضةندجارة  تؤ 

و نامووسي ئةو ثياوانةي كة من و تؤ دةيانناسين، كة خةَلك و خاكيان بةيةكةوة و نامووسي ئةو ثياوانةي كة من و تؤ دةيانناسين، كة خةَلك و خاكيان بةيةكةوة 

فرؤشت، لة كوَيداية؟فرؤشت، لة كوَيداية؟

زات  ضؤن  دةردةدا،  خؤيان  براكاني  رذاوي  خوَيني  لة  ثةنضةيان  كة  زات ئةوانةي  ضؤن  دةردةدا،  خؤيان  براكاني  رذاوي  خوَيني  لة  ثةنضةيان  كة  ئةوانةي 

دةكةن باسي شةرةفي من بكةن، ئةوانة كَين و ضين؟دةكةن باسي شةرةفي من بكةن، ئةوانة كَين و ضين؟ ل ل١٥٩١٥٩.

ضي لَيهات حيكمةتي زؤري ناو ناميلةكةي زةرد و كتَيبة قاضاغةكان،،، سةري ضي لَيهات حيكمةتي زؤري ناو ناميلةكةي زةرد و كتَيبة قاضاغةكان،،، سةري 

زمان و بني زمانتان ثرؤليتاريا و هةذاران بوو...زمان و بني زمانتان ثرؤليتاريا و هةذاران بوو... ل ل١٦٠١٦٠.

لة دواي راثةِرين، ئةو دونيايةي ئَيوة بةناوي ئازادييةوة دروستتان كرد، زؤر لة دواي راثةِرين، ئةو دونيايةي ئَيوة بةناوي ئازادييةوة دروستتان كرد، زؤر 

لةوة ناشرينترة كة خةياَلي ئةهريمةنيش بتوانَيت رةسمي بكات. لةوة ناشرينترة كة خةياَلي ئةهريمةنيش بتوانَيت رةسمي بكات. ل١٦١١٦١.

جاران ناحةزاني نووسةر دةيانووت (شَيرزاد حةسةن)، كؤن بووة و هيضي بؤ جاران ناحةزاني نووسةر دةيانووت (شَيرزاد حةسةن)، كؤن بووة و هيضي بؤ 

نةوةي دواي راثةِرين ثَي نيية، بةآلم شَيرزاد بةم رؤمانةي تواني رابةرَيتي نةوةي نةوةي دواي راثةِرين ثَي نيية، بةآلم شَيرزاد بةم رؤمانةي تواني رابةرَيتي نةوةي 
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ثاش راثةِرينيش بكات. ئةم رؤمانة طلةيي و رةخنةي جةماوةرة دذ بة دةسةآلتداران. ثاش راثةِرينيش بكات. ئةم رؤمانة طلةيي و رةخنةي جةماوةرة دذ بة دةسةآلتداران. 

شَيرزاد نوَينةرايةتي نةوةي ثاش راثةِرين دةكات و ئاطاي لة طلةيي و رةخنةكاني شَيرزاد نوَينةرايةتي نةوةي ثاش راثةِرين دةكات و ئاطاي لة طلةيي و رةخنةكاني 

ئةوان هةية. ئةوان هةية. 

ضةند سةرنجَيك:ضةند سةرنجَيك:

ناطةيةنَيت  ئةوة  ماناي  ئةمة  بةآلم  نووسةر،  بؤ  دةستخؤشيمان  وَيِراي  ناطةيةنَيت ديارة  ئةوة  ماناي  ئةمة  بةآلم  نووسةر،  بؤ  دةستخؤشيمان  وَيِراي  ديارة 

سةرنجَيكي  ضةند  دةدةم  هةوَل  لَيرةدا  من  كةموكورتي.  لة  دوورة  رؤمانة  ئةم  سةرنجَيكي كة  ضةند  دةدةم  هةوَل  لَيرةدا  من  كةموكورتي.  لة  دوورة  رؤمانة  ئةم  كة 

رةخنةطرانةي خؤم دةربارةي ئةم رؤمانة دةرببِرم.رةخنةطرانةي خؤم دةربارةي ئةم رؤمانة دةرببِرم.

زاَلبووني زماني ثةخشان و طَيِرانةوة:زاَلبووني زماني ثةخشان و طَيِرانةوة:

ديارة طَيِرانةوة يةكَيكة لة رةطةزة بنةِرةتييةكاني رؤمان، بةآلم رؤمانيش وةكو ديارة طَيِرانةوة يةكَيكة لة رةطةزة بنةِرةتييةكاني رؤمان، بةآلم رؤمانيش وةكو 

دروستكردني خواردنَيك واية، دةبَيت بةثَيي ثَيويست خوَي و داودةرمان و رؤني دروستكردني خواردنَيك واية، دةبَيت بةثَيي ثَيويست خوَي و داودةرمان و رؤني 

تَي بكةيت. لةم رؤمانةدا زماني ثةخشان و طَيِرانةوة زؤر زاَلة. ئةمةش وايكردووة تَي بكةيت. لةم رؤمانةدا زماني ثةخشان و طَيِرانةوة زؤر زاَلة. ئةمةش وايكردووة 

كة بةشي رةطةزةكاني تر بخوات. زؤرجار طَيِرانةوة دةبَيتة هؤي ئةوةي كة خوَينةر كة بةشي رةطةزةكاني تر بخوات. زؤرجار طَيِرانةوة دةبَيتة هؤي ئةوةي كة خوَينةر 

تووشي هيالكي و بَي تاقةتي بكات.تووشي هيالكي و بَي تاقةتي بكات.

كةميي ديالؤط:كةميي ديالؤط:

ديالؤطيش رةطةزَيكي طرنطي رؤمانة، بةآلم لةم رؤمانةدا زؤر كةم ديالؤطي تَيداية. ديالؤطيش رةطةزَيكي طرنطي رؤمانة، بةآلم لةم رؤمانةدا زؤر كةم ديالؤطي تَيداية. 

تاكة ديالؤط، ديالؤطي نَيوان شادي و بةهرامة. ئةمةش زؤر كةمة. دةبواية هَيندةي تاكة ديالؤط، ديالؤطي نَيوان شادي و بةهرامة. ئةمةش زؤر كةمة. دةبواية هَيندةي 

نووسةر طرنطي بة طَيِرانةوة داوة، طرنطي بة ديالؤط بداية. نووسةر طرنطي بة طَيِرانةوة داوة، طرنطي بة ديالؤط بداية. 

نةبووني ضيرؤكي الوةكي:نةبووني ضيرؤكي الوةكي:

بؤ دروستكردني كؤشكي رؤمان، نووسةر دةبَيت تةنها ثشت بة يةك ضيرؤك بؤ دروستكردني كؤشكي رؤمان، نووسةر دةبَيت تةنها ثشت بة يةك ضيرؤك 

نةبةستَيت، بةَلكو ثَيويستة كؤمةَلَيك ضيرؤكي الوةكي بخاتة ناو رؤمانةكةيةوة. لةم نةبةستَيت، بةَلكو ثَيويستة كؤمةَلَيك ضيرؤكي الوةكي بخاتة ناو رؤمانةكةيةوة. لةم 

رؤمانةدا هةست بة هةذاريي ئةم رةطةزة دةكةيت. لَيرةدا ئَيمة طوَيمان لة ضيرؤكي رؤمانةدا هةست بة هةذاريي ئةم رةطةزة دةكةيت. لَيرةدا ئَيمة طوَيمان لة ضيرؤكي 

لةبارةي  زانيارييةك  هيض  نووسةر  دةبَيت.  بةهرام  كةمَيكيش  و  هؤمةر  لةبارةي ذياني  زانيارييةك  هيض  نووسةر  دةبَيت.  بةهرام  كةمَيكيش  و  هؤمةر  ذياني 

كةسايةتييةكاني ترةوة نادات.كةسايةتييةكاني ترةوة نادات.

زماني نووسين:زماني نووسين:

رؤمان بة طشتي بة دوو جؤر دةنووسرَيت. يان ئةوةتا نووسةر بة زماني ”من“ رؤمان بة طشتي بة دوو جؤر دةنووسرَيت. يان ئةوةتا نووسةر بة زماني ”من“ 

و  ثاَلةوان  باسي  ترةوة  كةسَيكي  لةِرَيطاي  ئةوةتا  يان  دةكات.  خؤي  ذياني  و باسي  ثاَلةوان  باسي  ترةوة  كةسَيكي  لةِرَيطاي  ئةوةتا  يان  دةكات.  خؤي  ذياني  باسي 

رووداوةكاني رؤمانةكة دةكات. واتة ثشت بة ”ئةو“ دةبةستَيت، بةآلم ئةو زمانةي رووداوةكاني رؤمانةكة دةكات. واتة ثشت بة ”ئةو“ دةبةستَيت، بةآلم ئةو زمانةي 

كة لةم رؤمانةدا بةكارهاتووة، هيض كام لةم دوو جؤرة ثةيِرةو ناكات، بةَلكو لَيرةدا كة لةم رؤمانةدا بةكارهاتووة، هيض كام لةم دوو جؤرة ثةيِرةو ناكات، بةَلكو لَيرةدا 

زياتر نووسةر بة زماني ”تؤ“ قسة دةكات. واتة باسي ذياني ثاَلةوانةكة دةكات بة ”تؤ“. زياتر نووسةر بة زماني ”تؤ“ قسة دةكات. واتة باسي ذياني ثاَلةوانةكة دةكات بة ”تؤ“. 

ئةم زمانة زياتر لة شيعردا بةكاردَيت، شاعير دةيةوَيت وةسفي كةسَيكي تر بكات و ئةم زمانة زياتر لة شيعردا بةكاردَيت، شاعير دةيةوَيت وةسفي كةسَيكي تر بكات و 

هةمووكاتَيك باسي جواني يان ناشريني و سيماكاني ئةو كةسة دةكات، بةآلم ئةم هةمووكاتَيك باسي جواني يان ناشريني و سيماكاني ئةو كةسة دةكات، بةآلم ئةم 
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زمانة بؤ رؤمان بةكار نايةت. زمانة بؤ رؤمان بةكار نايةت. 

دووبارةبوونةوة:دووبارةبوونةوة:

لةم رؤمانةدا كؤمةَلَيك شت دووبارة دةبنةوة، بؤ نموونة طلةيي شادي لة بةهرام لةم رؤمانةدا كؤمةَلَيك شت دووبارة دةبنةوة، بؤ نموونة طلةيي شادي لة بةهرام 

و مةسةلةي ”ثةردةي كضَيني“. ئةم دووبارةبوونةوةية خوَينةر تووشي هيالكبوون و مةسةلةي ”ثةردةي كضَيني“. ئةم دووبارةبوونةوةية خوَينةر تووشي هيالكبوون 

دةكات.دةكات.

كؤتاييةكي خراث:كؤتاييةكي خراث:

ئةم رؤمانة لة سةرةتادا زؤر بةجواني دةست ثَي دةكات و هةنطاو بةهةنطاويش ئةم رؤمانة لة سةرةتادا زؤر بةجواني دةست ثَي دةكات و هةنطاو بةهةنطاويش 

نووسةر  كؤتاييدا  لة  بةداخةوة  بةآلم  رادةكَيشَيت،  رؤمانةكة  ناو  بةرةو  نووسةر خوَينةر  كؤتاييدا  لة  بةداخةوة  بةآلم  رادةكَيشَيت،  رؤمانةكة  ناو  بةرةو  خوَينةر 

دةزووي رؤمانةكةي لةدةست دةدات. كاتَيك دةطاتة كؤتايي رؤمانةكة، زؤر ئاَلؤز دةزووي رؤمانةكةي لةدةست دةدات. كاتَيك دةطاتة كؤتايي رؤمانةكة، زؤر ئاَلؤز 

دةبَيت و نازانين بؤضي واي لَي دَيت. بؤ نموونة نازانين شادي دةمرَيت، يان هةر دةبَيت و نازانين بؤضي واي لَي دَيت. بؤ نموونة نازانين شادي دةمرَيت، يان هةر 

بةسةر منارةكةوةية؟ ثاشان لةثِرَيكدا ئاطرَيك لة ماَلةكة بةردةبَيت و نازانين بةهرام بةسةر منارةكةوةية؟ ثاشان لةثِرَيكدا ئاطرَيك لة ماَلةكة بةردةبَيت و نازانين بةهرام 

دةسووتَيت يان ماوة؟ ثاشان لةم ئاطرةوة ئةم ذنة ضؤن ضووة سةر منارةكة؟ ئةم دةسووتَيت يان ماوة؟ ثاشان لةم ئاطرةوة ئةم ذنة ضؤن ضووة سةر منارةكة؟ ئةم 

هةموو خةَلكة بؤ ضي لَيي كؤبوونةوة؟ ئايا شادي دةكوذرَيت يان دةمَينَيت؟هةموو خةَلكة بؤ ضي لَيي كؤبوونةوة؟ ئايا شادي دةكوذرَيت يان دةمَينَيت؟

بةطشتي نووسةر لة كؤتايي رؤمانةكةيدا زؤر بابةتةكان ئاَلؤز دةكات و تَيكةَل بةطشتي نووسةر لة كؤتايي رؤمانةكةيدا زؤر بابةتةكان ئاَلؤز دةكات و تَيكةَل 

و ثَيكةَليان دةكات، بةشَيوةيةك كة هيض كاتَيك خوَينةر نازانَيت كؤتايي رؤمانةكة و ثَيكةَليان دةكات، بةشَيوةيةك كة هيض كاتَيك خوَينةر نازانَيت كؤتايي رؤمانةكة 

رووني  بة  رؤمانةكةي  سةرةتاي  وةكو  كؤتاييةكدا  لة  نووسةر  خؤزيا  رووني لةكوَيداية.  بة  رؤمانةكةي  سةرةتاي  وةكو  كؤتاييةكدا  لة  نووسةر  خؤزيا  لةكوَيداية. 

بابةتةكاني بنووسيايةتةوة. بابةتةكاني بنووسيايةتةوة. 

لةكؤتاييدا جارَيكي تر دةستخؤشي لة بةِرَيز شَيرزاد حةسةن دةكةم بؤ ئةم رؤمانة لةكؤتاييدا جارَيكي تر دةستخؤشي لة بةِرَيز شَيرزاد حةسةن دةكةم بؤ ئةم رؤمانة 

نايابةي. بةدَلنياييةوة ئةم رؤمانة توانيويةتي مَيذووي دواي راثةِرين بنووسَيتةوة. لة نايابةي. بةدَلنياييةوة ئةم رؤمانة توانيويةتي مَيذووي دواي راثةِرين بنووسَيتةوة. لة 

هةمانكاتيشدا توانيويةتي طلةيي و رةخنةي (ذنان، شوَينةوارةكؤنةكان، نةوةي نوَي هةمانكاتيشدا توانيويةتي طلةيي و رةخنةي (ذنان، شوَينةوارةكؤنةكان، نةوةي نوَي 

بة  سةرنجةكانمان  هيوادارين  بطةيةنَيت.  ئاذةَلةكان)  و  سرووشت  كؤن،  نةوةي  بة لة  سةرنجةكانمان  هيوادارين  بطةيةنَيت.  ئاذةَلةكان)  و  سرووشت  كؤن،  نةوةي  لة 

دَلَيكي فراوان وةربطيرَيت، ضونكة تةنها مةبةستمان ناساندني رؤمانةكةية. دَلَيكي فراوان وةربطيرَيت، ضونكة تةنها مةبةستمان ناساندني رؤمانةكةية. 

سةرضاوة:سةرضاوة:

شَيرزاد حةسةن، ذنَيك بةسةر منارةوة، ضاثي يةكةم، شَيرزاد حةسةن، ذنَيك بةسةر منارةوة، ضاثي يةكةم، ٢٠١١٢٠١١.
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ظينؤس فايةقظينؤس فايةقوشةطةلي يةكتربِر

رةزا حةمةرةزا حةمةلوتي ثاذنة بةرز 

يونس حسةينييونس حسةينيثزيسكة خامؤشةكاني ياخي بوون

طؤران رةسوَلطؤران رةسوَلخوالنةوة بةدةوري مةمكةكاندا

حةسةن جومعةحةسةن جومعةبةدةم هاواري فةنابوونَيكةوة لة خؤمدا كوذراوم!

سةآلح شوانسةآلح شوانشتَيك بوو وةك هةموو شتةكان

سازداني: داستان بةرزانسازداني: داستان بةرزانديدار لةطةَل فاروق هؤمةر

 بةكر دةرويش بةكر دةرويشخَيَلي ثةثوولة 

دَلشادى عومةر كاكىدَلشادى عومةر كاكىضةند دَيِرَيك لة خؤشةويستى
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كةمَيكي تر 

زريانةكة 

هةلَدةكات، 

ئؤقرةم 

بةسةرشانيةوةية

بمبة بؤ ئةو 

جَيطةيةي 

خوداكاني 

لَيدةمرن و نهيَني 

سينطتم ثَي 

ببةخشة

ئؤقيانووسَيك 

لة ورتةورتي 

ثاكيزةكان و

جيهانَيك لة ئازار

ضؤن 

سةرسوِرمانم بؤ 

سةوزي درةخت 

بطَيِرمةوة

مردن لةو 

ضاوانةداية وا 

ثِرن لة خؤلَي 

بيابان كة ثَيشتر 

ثِربوون لة ترس 

و ثَيكةنين

بةالي قاقاي 

ثةنجةرةكان 

و قوقةي 

كةلَةشَيرةكانا 

تيَئةثةِرم

شؤستةكة 

هَيشتا لة 

مَيشكما دةنطي 

ئةزرنطيَتةوة و

لة زاكيرةي 

هةور و دةفتةري 

شيعرةكانما

سةوزي طيا 

دواي جيَثَيي 

دةكةون و 

خةونَيكي 

ثرتةقالَي

نةوِرةسةكان 

بةسةر سةرمةوة 

سةفةر ئةكةن و 

لةدواي خؤيان...

لةناو نيطايةك لة 

عيشقا ئةمرن و 

ثشتيان بة ثشتي 

دِركةوةية

مردن بة مردني 

جةستةمان 

و ونبووني 

دةنطمان لة طآل 

تةحقيق نابَيت،

با جةستةي 

مردووم لة خؤلَي 

وشة هةلَكَيشم 

و سةبيلَيك بة 

ليَومةوة و...

الوانةوةي 

ئؤقيانووسة لةبنيا 

بيناييم غةرق 

ئةبَيت

رةدووي 

قةسيدةيةك 

ئةكةوم رةنطي 

ضاومي تَيخزاوة

وشةطةلي يةكتربِر
ظينؤس فايةقظينؤس فايةق
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ثَيشةكى نيو مسقاَل خؤشةويستى و ثاشةكى

مسقالََي... دةكةمة طةردنت بيكةرة طةردنم

هةموو شتَيكم بير بضَي

ئةوة بةهانةية... خؤشةويستم بير بضَي

دةزانى... كة خؤشةويستى طفتوطؤ دةكات

زانستى زانستةكانيش

بَي دةنط دةبَي و خةريكى طويَطرتنة...؟

ئةى دةزانى...

بة خؤشةويستى... بيرينةكانيش ساِريَذ دةبن

خواثةرستةكانيش.... ثةيكةري خؤشةويستييان ثَي

ورد و خاش ناكرَي

ذيان هاِرةى دَي... ذيان رووخان و داِرمانة

ستونَيك ِرايطرتووة... ئةوة خؤشةويستيية

ضةند دَيِرَيك لة خؤشةويستى
يِريضةند دَيِرَيك لة خؤشةويستىضةند دَيِرَيك لة خؤشةويستى ضض

دَلشادى عومةر كاكىدَلشادى عومةر كاكى
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ژما ئةوة خؤشةويستيية... بِريار دةدات

كةالوةكانيش.... لة كؤشك و تةالرة ِرازاوةكان

جوانتربن

ِرؤذَيك دادَيت هةموو كؤدةكان دةكريَنةوة

كؤدى ثيالنةكان

كؤدى تيرؤر... كؤدى تاوان و كوشتن

بةتةنها ئةوةى كة ناكريَتةوة كؤدةكانى خؤشةويستيية

ض برسيَتييةكة... كة طيرفانةكانت ضؤَل و خالَي دةبَي

ض هةذارييةكة... كة دَلت

ضؤَل دةبَي لة خؤشةويستى

كة توانى لة تاريكى و نوتةكيدا دانيشت و...

دونيا بة ِرووناكى... ببينى

ئةو كاتانة... ضاوةكانت هي خؤشةويستيية

بَي سةرمايةتريين كةسن.... ئةوانةى

دلَيان خالَيية لة خؤشةويستى

كة طيرفانةكانمان خالَي دةبن

دةتوانين شتَيك بكِرين... بة خؤشةويستى

شتَيك بالَي كَيشاوة بةسةر دةروونمدا...

دةبينم دلَخؤشم

ئةمة ئةو كاتانةية... كة سةرقالَي خؤشةويستى تؤم

لة سةفةردا هةموو شتَيكم بير بضَي

جانتايةكم ثيَية ثِرة لة خؤشةويستى تؤ
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هةبوو، هةبوو

تاكَي لوت و

تاكيَثَيآلوي كؤن هةبوو.

ثاذنةيان وةك يةك بةرزبوو

ساَل هات و ضوو

نةكةس لوتي لةثَي كرد و

نة كةس تاكة ثَيآلوةكةي

بة دةستي خؤي فِريَداية 

ناو زبلَدانةكةي مَيذوو

كؤلؤنيا كؤلؤنيا ٢٠١٢٢٠١٢/٢/٢٦٢٦

لوتي ثاذنة بةرز 

رةزا حةمةرةزا حةمة
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تؤ مانط ثةلكةت دةطريَتةوة و

منيش دةريا ئاخةكانم هةَل ئةكَيشَي

خةلَوةتخانةي ذنَي ثيريم و

تؤ لة سيَهةم كةسي ثياويَكا

بةردةوام خؤتي و

تةشةر لة ئاسمان دةدةي!؟

مانط بة ديار تؤوة 

شةو شةكةت لة منا

جواناوي تةمةنم لة باوةشتا و

سةرةتاي لةزةت و نويَبوونةوةي

لةم عةدةما!!!!

تا باآلت و هةنار

بم كَيشة بةسةر خؤتا و

ثزيسكة خامؤشةكاني ياخي بينثزيسكة خامؤشةكاني ياخي بوون

يونس حسةيني- سةقزيونس حسةيني- سةقز
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خةتةري ثَيكةنين و

 جامسةرتم

بة التةوة مانط هةر من و

شةثؤليش من

هةلَمذين هةر تؤ 

ذن كةلَةطةت لة قاقا و

ثياو كؤتا لة نةفةوتان

ئةمة دريَذةي ذيانة و

”حةوايش“ هةر تؤي لة ياخيا و

من و زةوي قةرزارتين.

تا تؤ و مانط هةر ماض و بةردةوام

تا من و باآلت هةر شةكةت و بيانوو

ثةلكةت ماوة بيطرمةوة؟؟!!

حيلةي... 

ثشت لة باران 

 شان لة خؤر

 روو لة تريفة

 تةريَقةتَي نوَي دا ئةدةم...!

طرَيضني باآلي خؤم و زةمةنةت ئةكةم

 تا بتروكيَني تةمةنم و 

 ئةطريجةي شيعراويت با وةشيَني حةسرةتم كا...!!

 خانمي بةر ثةنجةرة...

 مني نةطريس

 ضؤلةكة ثؤشي هةيوان و 

 جوغرافياي خةون و

 ثَيدةشتي تةي نةكراوتم.

 لة هةنارتا وةيالن و
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 دريَذةم لة سيَوا دةدةي!!!!!!

موتاوي* ئةو تةمةنةمةم

 حيلةي نطاي هةر مل ئةنَي و

 روو لة قيبلةي ئةرخةوان 

شرؤظةي خةونةكان ئةكا و

يةكةم ئايةتي هةناسةي هةلَم ئةطرَي و

ئاويَنةكةم فِرَي ئةدا...

تا تةعبيري كرضبوونةوة...

خانمي بةر ثةنجةرة...

ئاسمانت تةقةلَضني فِرينم كة 

 با جاِر بدرَي يةكةم كتيَبـي ثيرؤزت...

* موتاو: ئةو هةودا باريك و ناسكةية ذنان بة تةشي دةيِرَيسن، بؤ بةرماَل و ئةو جؤرة شتانة 

و رانك و ضؤخةي ثياوان... بةكاري دةبةن. 
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(٠)

دةستةكانم ستيانَيكن

ثِر

بة مةمكةكانت.

(١)

لة هةموو شويَنة تةنطةكان

ثةست دةبم

تةنيا

نيَواني مةمكةكانت نةبَي.

طؤران رةسوَلطؤران رةسوَل

اندا
كةك

خوالنةوة بةدةوري مةم
ندا مةةكةااكادد بةدةوريةةمةكك نةوةةة الةة

ووخو
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(٢)

مةمكةكانت نةبان 

بِروام نةدةكرد

زةوي خِر بَي!

(٣)

بةردةكةي سيزيف و مةمكةكانت

لة زؤر شتدا لةيةك دةضن،

لة شيَوة و نةطبةتي و

لة مانادا.

(٤)

لةو رؤذةوةي طوتووتة:

”كة مردي لةنيَوان مةمكةكانم دةتنَيذم“

ثَيم خؤشة

زوو بمرم.

(٥)

مةمكةكانت

دةبدةبةن

منيش مندالََيكي ضةتوون.

(٦)

هيضيان نةدةبيني

كويَر دةبوون ثةنجةكانم،

ئةوكاتةي

بةر طؤي مةمكةكانت دةكةوتن.

(٧)

مةمكةكانت 

دوو سةماكةري بةناز و شةرمني

ئةوديو ثةردةكانن.
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(٨)ژما

بة هةزاران هاوكَيشة و

ياسا و 

بيردؤز،

لة خِريَتي مةمكاكةنت نةطةيشتم.

(٩)

مةمكةكانت

دوو طومبةتي ثةرستطاكةمن.

(١٠)

لة مندالَي 

مةمكةكان بَيدةنطيان دةكردم 

لة ئَيستاشدا

هاوارم رؤذةِريَييةك دةِروا.

(١١)

”مرؤظةكانمان لةسةر جوانترين شيَوة دروستكردووة“

مةمكةكانت 

شايةتي ئةو راستيية دةدةن.

(١٢)

دؤزيمةوة

ئيستاتيكا

واتا مةمكناسي!

(١٣)

مةمكةكان دوون

بؤية 

دوو دةست هةن.
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ثةنجةكانم

دة دةروَيشي مةستن

بةدةوري مةمكةكانت، حالَيانطرتووة.

(١٥)

بيَهودةيي 

بازنةيةكي بةدةورمدا كَيشاوة

بازنةيةك خِر

خِر وةك مةمكةكانت.

(١٦)

مةمكةكانت 

دوو تايةي

ثايسكلي بةختةوةريمن.

(١٧)

مةمك

تاكة ميوةية

ثةيوةست نيية بة وةرزةكانةوة.

(١٨)

ضاوة شينةكاني ثشيلةم خؤشدةوَين،

لةسةر تيشَيرتةكةت

كةوتوونةتة راستي مةمكةكانت.



٩٦

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

مني ناموِراد كة ئةدرةسي شوَين ثيَيةكاني ”با“م ون كردبيَ 

لة باغضةي ض ”با“يةك لَيت بنؤِرم

لة باغضةي ض ”با“يةك 

لة كام دةرطاي ”با“ بدةم 

كة دةستةكانم بةسةر سايزةري ذيانةوة، 

بةجيَمابَيت 

بةخؤم و ض ثَيكَيكي تووِرةوة

لة كةنار ض سثينداريَكي سةر ريَطةكاني ”با“دا

لةنطةر بطرم

كة هةميشة طةآلكاني ضاوةِروانيي تياية ئةمرن 

لة خةتمي ض قةسيدةيةكي ”با“دا

تةنها سيَبةريَكت بةدي بكةم

كة هةميشة هةوةسي باريني هةنطاوي شكاو هةست ثَي بكةم

تازة من فرياي ئيَوارةيةكي ترت ناكةوم

دةبَيت هةر لة طومانا بذيم

من لة ئَيستامةوة لةو حيكايةتانة ئةضم

كة بة شمشَيري خوَين كوذراون

بةدةم هاواري فةنابوونَيكةوة
 لة خؤمدا كوذراوم!

حةسةن جومعةحةسةن جومعة



٩٧

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

لة ئَيستامةوة لةرزي فِرينَيكيش نامطرَيت

ضونكة فِرينم لة ضارةنووسي سارايةكي تةنهادا 

كةوتوةتة خوارَي و

روانينيشم لةبةردةم

ثةنجةرةي يةقيني سةختي ثاييزدا كزؤَل بووة

ئيدي من ضؤن فرياي ئيَوارةيةكي

ديكةي تؤ بكةوم؟

كة دلَم بؤ ”هةرمان“ دةسثَيكي نيَو

شةقامة دلَتةنطةكان بَيت

ضؤن دةمَيكة؟! 

دةرطا داخراوةكاني هةريَمي تؤ

بة سةدان مؤمي كوذراويان لة رؤحمدا روواندووة

دةمَيكة خةيالَي هةلَهاتني سثَيدةيةكي 

ديكةي تؤم

وةربووةتة درزي ديوارةكاني سةراب

جاريَكي ديكةيش لة ئينجانةي بَي مروةتيدا رووام و

لة ثياسةيةكي نةبِراوةي بَي حيكمةتدا و

بةدةم هاواري فةنابوونَيكةوة

لة خؤمدا كوذراوم و

سةدةيةكة لةم كيشوةري سثيبوونة خالَيم

طةِريدةيةك شاهيدة

تابلؤيةك كة ئةهلي بَيدةنطيية شاهيدة

شةوَيك كة بة ضرثة رَي ئةكات شاهيدة

سةدةيةكة لةم كيشوةري سثيبوونة خالَيم

تازة من شووشةي ئةو فانؤسانةم

كة بة لمي عةدةم خامؤشكراون

كة بة لمي عةدةم خامؤشكراون

منَيك كة باغ جارَيك بؤ جاريَكي دي

تةمايةك نايطرَيت و

نامكاتةوة بة سيَوةكاني تؤ

تازة من لةوالي مةنزلَطاكانةوة
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كة تةنها ليَواريَكي كاَل 

نيَوانمانة

تاماري مردنَيك يةكةم سآلوي خؤي لَيكردم

بؤية تا ئةبة بؤ ئةبةد

طةر لة سيَبةري ئاويَنةي خةيالََيكيشدا بَيت

ناتوانم ببمةوة بة تةوقي ثةنجةيةكت.
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خؤر تا دةهات تووندتر طازي لة ثَيم دةطرت، ئةمة ثيشةي هةموو بةيانييةكي 

بةآلم  بوو،  مةبةست  خةوةكةم  زياتر  ئةطةرضي  دةكردم.  خةوي  لة  بةزؤر  بوو، 

من  كة  ِراوةستابوو،  بةثَيوة  ”ئةو“  كردةوة  ضاوم  كة  دةكــردم،  ناضاري  هةر 

هةموو  و  هةستام  خةوتةوة.  و  كرد  طرمؤَلة  خؤي  خةوتةوة.  ”ئةو“  هةستام 

كارة ثَيويستةكاني ئةو بةيانييةم كرد. بةيانييةك بوو وةك هةموو بةيانييةكان. 

شةمةنةفةرةكة لة خوار ناوكي شارةكةوة ضووة ذوورةوة و بةناو سكيدا ماَل 

ثَيشوو  شةوي  نةخةوتني  و  دةهَيشت...  بةجَي  يةك  لةدواي  يةك  بازاِرةكاني  و 

ئةمبةر  راوةستاوةكاني  ئوتومبيلة  و  خةَلك  فارطؤنةكةمان  نةشميالنةكةي  كضة 

ئةو  ئاساييةتي  لة  هيضيان  سكةكة،  سةر  ثَيضكةي  زرمةي  سكةكة.  ئةوبةري  و 

بةيانيية ناطؤِرَي، بةيانييةك بوو وةك هةموو بةيانييةكان، ثايتةختَيك بوو وةك 

جوانةكان،  و  بةرز  كؤشكة  خؤمان:  ثايتةختةكةي  وةك  ثايتةختةكان...  هةموو 

جادة ثانةكان، خةَلكةكة. دةهاتن، دةِرؤيشتن قسةيان دةكرد، ثَيدةكةنين، تووِرة 

دةبوون، غةريبييةكةشم هةر بةطوَيرةي ئةمةي الي خؤمان بوو، غةريبييةك بوو 

وةك هةموو غةريبييةكان:

- ئةي ثَيم نةوتيت دنيا هةمووي لةيةك دةضَيت.

- بةَلَي. هةموو شتَيكيش لة يةك دةضَيت.

رووداوةكان،  دةكاتةوة،  سةدبارة  و  بارة  سَي  و  دووبارة  خؤي  مَيذووش 

فرمانة طةورة و بضووكةكان، هةر دةبن و دةبنةوة... دوَينَي وةكو ئةمِرؤ وابوو 

سبةينَيش هةر وةها دةبَيت.

شتَيك بوو وةك هةموو شتةكان

سةآلح شوانسةآلح شوان

ضيرؤك
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كضة نةشميالنةكة، ئيشارةتي ماضَيكي بؤ كردم. بزةيةكي ناسك و تةزوويةكي 

ناسكتر).

بؤ  و  ئيمزايةك  ثرسطةدا  نةشميالنةكةي  كضة  رؤذباشةكةي  وةآلمي  لةطةَل 

ذوورةوة، كة هاتمة ذوورةوة هةندَي هاتبوون و هةندَيكيشيان هَيشتا نةهاتبوون، 

بةآلم بة بيري خؤم زؤربةيان هاتبوون، ضونكة ئةوي لة مَيذوو زانراوة تةنيا ٢٪ ي 

تةمةني ئادةميزادة ئةوي نةشهاتبوو هةر بَيت.

١- بؤضي؟

٢- بؤ ئةوةي بِرؤنةوة.

١- وةَللآل خؤ واية. هةردةبَي واش بَيت.

٣-شاكير يةك دوو ضامان لؤ بَينة.

ضَيشتةنطاوَيك بوو وةك هةموو ضَيشتةنطاوةكان دةقيقة و سةعاتةكان وةكو 

كةوتبوون،  يةكتر  دواي  طةورة  بؤ  بضووكةوة  درَيذي،  و  كورت  بةثَيي  سةرباز 

بؤ ثَيشةوة بةالي راستدا بةالي ضةثدا، بؤ دواوة دةِرؤيشتن كة هاوِرَيكةم باسي 

طؤِريني بؤريي زَيرابةكةيان و طيروطرفتةكاني بؤ دةكردم، من بيرم لة ذياني ئةو 

هةية،  مناَلي  هَيناوة،  ذني  فةرمانبةرةكان  هةموو  وةك  فةرمانبةرَيك  دةكردةوة، 

نان  دةِرواتةوة.  هةرواش  دةكات  تةواو  تر  رؤذَيكي  هةموو  وةك  خؤي  دةوامي 

تةلةفزيؤن  سةيري  دةخوات  نان  دةطةِرَيتةوة،  دةردةضَيت  دةخةوَيت.  دةخوات 

دةكات، دةخةوَيت، دَيتةوة بؤ دايةرة قسة دةكات. باسي طيروطرفتي زَيرابةكةيان 

دةكات، طرنط ئةوةية كات بةِرَي بكات (هةروةختة كة بِروات، باسي هةر شتَيك 

ثاشان  و  بةندي  ساَل  سي  بوو،  ال  زؤري  ثيرة  كابراي  دةمانكرد.  هةر  بوواية 

قسةكان  هةموو  طيردراوةتةوة.  ديسانةوة  كةضي  كرابوو،  بةِرةآل  لَيبووردن  بة 

بةتين،  و  طةرم  دةهات،  قوآلييةوة  لة  زؤر  دةنطي  دةكرد  ثَي  دةستي  ”خوب“  بة 

بةآلم ثةردةيةكي غةمي قورسي بةسةردا درابوو، باسي كوشتني ((ئيمسالة))ي 

دةكرد لةطةَل دوو هاوِرَيي نَيرينة و يةكَيكي مَيينةدا، كة لة دانشطا ثَيكةوة بوون. 

كة  بكةنةوة،  لَي  تريشي  ئةواني  تؤَلةي  دةيانويست  بؤية  طرتبوو،  ئةميان  تةنيا 

ثير  ئَيمةشي  تةنطي  دَلي  هاواري  و  طريان  بة  دةهات.  ((عالقات))ي  بؤ  ذنةكةي 

بضووكة  ثةنجةرة  لة  و  مةلَيك  بة  دةبووم  قسةكانيدا  لةطةَل  جار  زؤر  دةكرد... 

ثؤليسةكانةوة  بةدزي  (زيندان)ةكةوة،  بنميضي  نزيكي  ئةستوورةكةي  شيش 

قسةم  نةدةدؤزييةوة  كةسَيكم  نةدةبووم  ماندوو  دةفِريم.  دةرةوة.  دةضوومة 

مةلَيك  بة  ببم  من  نةكرد  باوةِري  ضونكة  دةزطيرانةكةشم،  تةنانةت  بكات.  بؤ 

مام  و  هاوِرَيكةم  لةطةَل  و  زيندانةكة  ناو  دةطةِرامةوة  ناضار  بطرم،  لَي  طوَيي  و 
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دةروَيش-دا طوَيم بؤ قسةكاني مامة ثيرة شل دةكرد) قسة، هةر قسةيةك بَيت، 

دةوامةكةمان  ماوةي  دةبَيت  خؤ  ضيية؟  ضار  ئةي  نةكةوَيت  دةست  بَيدةنطي  كة 

بة شتَيك ببةينة سةر ضةند زةالمَيكي بضووك، لة دايرةيةكي بضووكي، شارَيكي 

((هند)) بضووك  مةجةرةيةكي  بضووكي،  زةمينَيكي  بضووكي،  وآلتَيكي  بضووكي، 

دةبيني  هاوبةشيان  خةوَيكي  ثَيكةوة  و  دةكرد  بةيةكا  سةريان  بضووكدا  َيكي 

لة  بوو،  رازي  خؤي  دةورةكةي  بة  زياتر  لةهةموويان  طةرمتر،  لةهةموويان 

هةموويان زياتر جةنجاَل بوو:

- كاكة: ئةم فةزاعةتة، ئةم قيامةتة.

(حةز لة قيامةت دةكةم)... ئاخر تا كةي؟ تا كةي وةها؟

(١- تا كةي وةها جَينشيني ئوتَيلةكان بين؟ بَي كةس و بَي ناسياو.

رؤذَيك، مانطَيك، ساَلَيك؟

٢- ئةوة ضي دةكةي كاك ئةحمةد؟

٣- وةَلآل برا دةِرؤمةوة

٢- ئَي بؤ؟

٣- وةَلآل برا دةِرؤمةوة.

ئيتر جانتاكةي ثَيضايةوة، بةرةو سنوور كةوتة رَي. رؤيشتةوة، ئَيمةش يةك 

لة دواي يةك بةدواي ئةودا هاتينةوة).

١- ئةوة ضيية ديسانةوة باسي قيامةتةكةية؟

٢- بةَلَي.

كاكة ئةم قيامةتة: قيامةتة وةك بةهةشت واية و دؤزةخيش نيية.

ئةو دواي قسةكةي بةالي دةميدا هاتة خوارةوة، وةكو ليك تكاية سةرزةوييةكة، 

خؤيان  سَيكسي  مةسةلةي  باسي  لة  هَيشتا  دةكشا،  زياتر  بكَيشاية  راشت  تا 

نةبووبوونةوة، كة ئافرةتة رووخؤشةكة خؤي كرد بة ذووردا.

كردبوو...  ئامادة  خؤم  من  ذووردا،  بة  كرد  خؤي  رووخؤشةكة  ئافرةتة  (كة 

(ئةو) بةثَيوة بوو، كة ئافرةتةكة هاتة نزيكمةوة سةري بؤي دانةنواند، ئافرةتةكة 

درَيذ بوو، من هةَلسام (ئةو) سةر بةرةوخوار هةَلواسرا رووة و قيامةت رؤيشت، 

رؤيشت، رؤيشت تا طةيشتة بةردةرطاي ذوورةوة ثَيش ئةوةي ((ئةو)) لة دةرطا 

دوايشدا  لة  ”ئاي“  سَي  دوو  بةدوايدا  كرد.  بؤي  نةرمي  ئؤفَيكي  ئافرةتةكة  بدات، 

جنَيوَيكي ناسكي خؤش. كةس نةبوو داواي ناسنامةي لَي بكات، بؤية بةردةوام 

رؤيشت، تا طةيشتة بن ذوورة تاريكةكة. لة حةماميش و لة مزطةوتيش دةضوو. 

سةر  كةوتة  بردراو  سةرَيكي  طرت،  سةرطردؤَلكةيةكيان  و  ثَينج  هةر  زةالم،  دة 
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شانَيكي مردوو، دةم بةدواي دةمدا دةطةِرا ((ئةو))يش كة زاني ذوورةكة كةسي 

تَيدا نيية، هاتةوة. ضووةوة، جارَيك دووان سيان، هيالك بوو، ئارةقي كرد. سةرة 

طَيذكةي ثَي كةوت. هةر لة هاتوضؤي خؤي نةكةوت، سةرةطَيذكةيةك بوو وةك 

هةموو سةرةطَيذكةكان. لة سةرطَيذكةي مةستي دةضوو. تا زياتربوواية خؤشتر 

ضاك  زؤر  خؤي  دةردةكةي  ئافرةتةكة  دةبوو،  زياتر  بوواية  خؤشتر  تا  دةبوو، 

دةبيني. هةروةها ((ئةو))يش، بؤية من ون بووم، توامةوة لة ئافرةتةكة و لة ((ئةو))

دا توامةوة، تا نةمام تا نة.مام نةبةما ا ا ا م م م م م ”ئةو“ لةبن ذوورةكةدا هَيَلنجي 

دا، بة دةموضاوي خؤيدا ِرذايةوة، ثشوويةكي دا، ثاشان بة طَيذ و وِرييةوة هاتة 

دةرةوة. هةر لةبةردةرطاكةدا خةوي لَي كةوت. كة هاتمةوة سةر خؤ زانيم درؤم 

لةطةَل خؤمدا كردووة.. نة لة ”ئةو“ و نة لة ئافرةتةكةشدا نةتواومةتةوة. ونيش نيم.

هةَلسام. هةَلسام ”ئةو“ خةوتبوو... بة تةواوي خةوي لَي كةوتبوو، دةتوت لة 

سةفةرَيكي زؤر دووري ثِر ضةرمةسةريي طةِراوةتةوة.

ضوومة  بةدوايدا  منيش  كةوت،  ضوونةدةرةوة  فرياي  من  ثَيش  ئافرةتةكة 

هةندَيك  كرد.  ئيمزاكةم  ئةوةي  ثاش  دةرةوة،  ضوومة  بةدوايدا  منيش  دةرةوة)، 

بةاليةكدا  هةريةكة  ثَي  بة  هةندَيكيش  و  ئوتومبيل  بةوالدا،  هةندَيك  بةمالدا، 

وةكو  طةِرامةوة،  هاتبووم  كة  شوَينةدا  بةو  رؤيشتم:  منيش  كرد.  لَي  بآلوةيان 

هةموو طةِرانةوةيةك طةِرامةوة... بةتةنيا هاتبووم، بةتةنيا طةِرامةوة، هةموو هةر 

بةتةنيا دَيين و بةتةنياش دةطةِرَيينةوة، ئيتر بؤضي خؤم بةلةوتَينم رؤذَيك بووة 

هةموو رؤذةكان تةمةنَيك بوو، وةك هةموو تةمةنةكان.

بةغدا

١٩٧٥/٧
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بةرةو  طوَلةبةِرؤذة  وةك  سةرم  الرةالريةتي،  باوة  شنةي  بةدةم  بةدةنم 

لَي  طوَلةبةِرؤذةيان  ثياوي  نازناوي  كةس  هةندَي  ضةماوةتةوة،  باشوور  خؤري 

ناوم، هةندَيكي ديش ثياوي دةم (با).

بةسةدان  دانةنيشتووين،  ضيية  ضركةيةكيش  بؤ  بةِرَيطاوةين،  رؤذة  سَي   

هةوراز و نشَيومان بِريوة، ذَير هةرتك ثَيم بووة بة تؤقلة و قوفيلكةي كردووة، 

خةَلكَيكي زؤري هاوشَيوةي من بةرطي سثييان ثؤشيوة و ئةم كةذ و كَيوةمان 

لةبةرداوة، بةرةو باشوور دةضين، دةَلَيي لة كَيبةركَيداين هةركةسةو خواخوايةتي 

ثَيش لةوانيتر بطاتة ضَيي مةبةست، ثَيرَي لةثَيشي ثَيشةوة بووم، كةضي ئةمِرؤ 

لةثاشي ثاشةوةم، هةندَيجار بير لةوة دةكةمةوة ئةم ترازووة فِرَيدةم و خؤم لةم 

بارة قورسة قوتاركةم، كةضي زات ناكةم، ترازوويةكي رووت و قووتيان بة من 

داوة ضي لَي بكةم؟ ترازوو بةبَي شمشَير مةطةر تةنيا ثيازي ثَي كَيشانةكةي، بيرم 

خَيَلي ثةثوولة 

 بةكر دةرويش بةكر دةرويش
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ئةو  طاورة،  و كاني  بانميل  و  ثةتةكي  ثَيدةشتةكاني  لةالي  باشوورة،  لةالي  هةر 

رؤذةي بة ترةكتؤرة فؤرطةسنةكةي ماَلي حاجي عةلي من كاوةي كوِري ضووين 

داروةسةرة  بةرانبةر  طردةكةي  لةسةر  خةلةكانيان،  سةير  بؤ  طاور  كاني  بؤ 

خوارد،  ثيازةوة  بة  كوآلومان  هَيلكةي  لَينا،  ضامان  و  كردةوة  ئاطرمان  نيوةِرؤ 

دواتر سةرو بادة ضامان دةكرد بةسةريدا، ثاشاي زةمانة خؤمان بووين، باسي 

سةركَيشييةكاني خؤمان بؤ يةكتر دةطَيِرايةوة، ئةو دةمة كاوة حةزي لة كضَيكي 

شةوَيك  ضؤن  كردم  بؤ  ئةوةي  باسي  سوةيلةبوو،  ناوي  بوو  خؤيان  خزمي 

بةدزييةوة لة سةرباني ماَلي خؤيانةوة ضووة بؤ ماَلي كضة و لةناو كاطةنةكةدا 

تا شةبةق خؤي حةشارداوة، هةركضةكة نةهاتووة، بةرةبةيان لةطةَل دةركردني 

ِرانةكةياندا ئةميش خؤي كردووة بة مةِر و بةزطةخشَي خؤي دةرباز كردووة، 

منيش باسي ئةوةم بؤكرد شةوَيكيان هاوين بوو، مانطي ضواردة بة ئاسمانةوة 

و  لَيدةطرت  وِركي  بيبيناية  مناَل  دةدايــةوة،  شةوقي  زةرد  كولَيرةيةكي  وةك 

كةريم  خاَلة  بةكري  و  حةسةن  و  من  بووين  هةرزةكار  سَي  دةيخؤم،  دةيطوت 

دووريي  لة  باغةكة  بدزين،  قةيسي  عةلة  مامة  باغةكةي  لة  بضين  دا  بِريارمان 

ئاوايي بوو، باغَيطي طةورة بوو، هةموو جؤرة ميوةيةكي تيابوو، لةِرَيطا حةسةن 

و  خؤمان  بؤ  دةهَينمةوة  جامانةيةك  ثِر  من  نةبَيت  من  لة  هةقتان  ئَيوة  دةيطوت 

ماَل ئةسمةري خوشكم، بةكر دةيطوت طوناحة بةس ثِر طيرفانةكانمان دةهَينين، 

منيش دةمطوت هيض ناهَينينةوة زطي خؤمان تَير دةكةين و دةطةِرَيينةوة، زؤري 

نةمابوو بطةينة باغةكة ئةوةنةمان زاني بؤرة و بازةي مامةعةلة بؤمان هاتن، ضي 

بكةين خواية؟ وةآل نةثةرذاينة سةر هيض تةنيا ئةوةمان بؤكرا راكةِراكة سةطَيليش 

شةرواَلةكانمان  كةوتين  و  ِرامانكرد  داآل  و  دِرك  بةناو  ئةوةنة  بةدوامانةوةن، 

لةمثةِري  حةسةن  ماَلي  ماَلةوة،  بؤ  بضينةوة  نةدةهات  لةِرومان  بوو،  كتومت 

ئاواييةوة بوو، ضووين هةرضؤنَي بوو لة كةلةكةوة حةسةنمان كرد بةوديوا، دوو 

دةردَيكمان  خواردن  قةيسي  لةجياتي  كرد،  لةثَيمان  هَينا  بؤمان  خؤي  شةرواَلي 

ثَيدةشتانة  لةو  درةنط  تاعةسرانَيكي  نةكةينةوة،  دزي  لة  بير  تاماوين  خوارد 

كاتَيك  هاتينةوة،  لةتةثةكوِرةوة  و  بانميل  لةِرَيطاي  دواي  طةِراين،  بةترةكتؤر 

طةيشتينة ئاوايي قةدةرَي دواي بانطي شَيوان بوو، لةِرَيطا بة اليت ِرَيمان دةكرد، 

ضةندان ئاذةَلمان بيني كة تيشكي اليتي ترةكتؤرةكة دةيدا لَييان لة دوور ضاويان 

شةوقي دةدايةوة، وابزانم طورط بوون، من نةترسام نازانم كاوة ترسا يان نا لَيم 

نةثرسي، طورط سامي طرانة، لةوانةية كاوة ترسابَيت خوا ئةزانَي؟

ضاكي  لةبةرة،  زةيتووني  سةَلتةيةكي  كةواو  سثي،  ريش  ثياوَيكي  ثيرة   
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كةواكةي لَي هةَلمالَيوة، جانتايةكي لةشانة، ثِرة لة شتي سةفتةكراو، هةر لة كتَيب 

دةضَيت، لة هاوشانم بة ئاستةم هةنطاو دةنَي، جارجار وةك ئةوةي شتَيكي بير 

بكةوَيتةوة، دةوةستَي و قاقا ثَيدةكةنَي، بةهيض شَيوةيةك سةيري ئةمالو ئةوالي 

خؤي ناكات، رَيك و راست ملي رَيطاي طرتووة و دةِروات، ئةم ثياوة لة ثياوَيكي 

ضؤن  نازانم  دةطةين؟  كةي  و  دةضين  كوَي  بؤ  بزانَي  لةوانةية  دةضَيت،  دنياديتة 

جؤرة  ئةم  بَيت،  زيز  لَيم  ئةترسم  بكةم؟  لَي  ثرسياري  و  بشكَينم  خةَلوةتةكةي 

ثياوانة هةستيان ناسكة، وةك بلوري الَلة واية بةئاساني دةشكَيت، لةم كَيشانة و 

ثَيوانةيةدا بووم، ثياوة ثيرةكة وتي: ئةي ئةو كةسةي قورسترين بارت هةَلطرتووة، 

ئَيمة بؤ ثةرستطاي خؤرنشين دةضين، هةفتةيةكي ديكة ياآل دةطةين. هةفتةيةكي 

تر؟ جاكوا من بةرطةي هةفتةيةكي تر رَيكردن دةطرم! ئاوِرم دايةوة لَيي بثرسم: 

ئةرَي مامةطيان رَيطايةكي قةدبِر شارةزا نيت لَييةوة بِرؤين؟ ديتم كابرا شوَين و 

ضي  خواية  ئةي  نةبوو،  نةبوو  نةبوو  كرد  ئةوالم  كرد  ئةمالم  نةماوة،  ئةتةري 

لَيهات؟ قةدةرَيك ضاوةِروان بووم سوودي نةبوو هةرخةَلك بوو دةيدا بةالما و 

قةراغ  لة  نةدةثرسييةوة،  كةسي  لة  كةس  وابوو  حةشر  رؤذي  وةك  دةِرؤشت، 

رَيطاكة دانيشتم، قومَي ئاوم لة مةتارةكةم خواردةوة، قسةيةكي باوكم بيرهاتةوة، 

ذياندا،  لة  هةبوو  زؤري  ئةزمووني  بوو،  دنياديتة  و  شايةر  ثياوَيكي  باوكم 

بزنةكان،  بؤ  بووين  توتِرك  درةوكردني  خةريكي  كورانة  لة  ثَيكةوة  رؤذَيكيان 

لةسةر  خوَينةكة  بة  منيش  لَيهات،  خوَيني  كةمَي  و  بِريم  دةستي  داسةكة 

ضيية؟  وَينةي  بزانم  خؤشم  ئةوةي  بَي  كَيشا  وَينةيةكم  طةورة  تةختةتاوَيرَيكي 

تومةز باوكم بة تيلةي ضاو سةيرم دةكات، ثرسي: ئةوة وَينةي ضيية؟ منيش هةر 

وتي:  ئينجا  و  بردةوة  ثينةيةكي  باوكم  نيشتمانة؟!  وَينةي  ئةوة  وتم:  لةخؤمةوة 

نيشتمان  باهؤزي  خووخةياَلةكانمان  كؤنةوة  لة  هةر  خَيَلَيكين  ئَيمة  كوِرم 

بؤ  ئةوتؤمان  شتَيكي  قةَلداس  و  لةكَلناشكة  جطة  ذيان  مةزراي  لة  بردوويةتي، 

بيردةكةينةوة  ضةند  بةشمانة؟  و  بةخت  ئةمة  بؤ  نازانين  خؤشمان  نةماوةتةوة، 

شتَيك بة خؤمان شك نابةين، خؤ ئةطةر شوَين ثَيكانمان هةَلكةي دةبيني جطة لة 

كاري خَير و حةسةنات هيضي ترمان نةكردووة، بةهةر شوَينَيكيشدا طوزةرمان 

خؤش  ِرووي  و  خؤش  قسةي  و  خؤش  بؤني  لة  جطة  خؤمان  لةدواي  كردبَيت 

لةسةرمان  مَيذووةي  ئةو  دةفتةري  كاتَيك  كةضي  بةجَينةهَيآلوة،  ترمان  هيضي 

تؤماركراوة دةخوَينيتةوة جطة ِروويةكي دَيز و ناشرين، بؤنَيكي ثيس و كؤمةَلَي 

قسةي هةَلةق و بةَلةق هيضي ترمان لةسةر نةنووسراوة، من كة ناوم طةردةلوولي 

كوِري باهؤزة و لة تيرةي تةثوتؤزم ئةوة ضلوثَينج ساَلة بةدواي دوو كةروَيشكدا 
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رادةكةم تاكو ئَيستا هيضيانم بؤ نةطيراوة، ئَيستا قسةيةكي باثيرت بؤ دةطَيِرمةوة، 

جارَيكيان بؤي طَيِرامةوة و وتي: ئةو ساَلةي كة تؤفانةكة هةَليكرد و دارودةوةني 

الفاوةكة،  ساَلي  وةك  رووداوي  لة  ثِرة  ئَيمة  خَيَلي  (مَيذووي  برد،  خؤيدا  لةطةَل 

ساَلي كوللةكة، بةفرةكة، طرانييةكة) من لةسةر بةردي عةوداَلي لةبةر رةهَيَلة و 

و  ثير  و  مناَل  دةيان  بؤ  داَلدة  كردبووة  نمةكةكةمم  كة  وةستابووم،  باراندا 

ثةككةوتة، بؤ ئةوةي لة سةرماو تةِربوون بيانثارَيزم، بؤ دَلدانةوةي خؤم و ئةو 

ذةني،  ئاوازم  خؤشترين  و  دةرهَينا  ثشتوَينةكةم  تؤي  لة  شمشاَلةكةم  خةَلكة 

داثيرةت  هاتيشمةوة  كة  دةبةخشي،  جةستةم  بة  طِروتينيان  ئاوازةكانم  دةنطي 

باسي ئةو ثارَيزانةي دةكرد كة شَيخ و مشايةخي نَيو ماَلي تةريقةت بؤيان دانابوو 

(داثيرةم ئةوة ضةند ساَلة شةكرةيةتي، لة ضوارسةت و ثَينجسةت نايةتة خوارةوة، 

دكتؤر نةما نةيبةينة الي سوودي نيية، بةيانيان ثَيش لة قاوةَلتي بةنيو سةعات 

لةطةَل سَي ثةرداغ ئاودا حةثَي دؤنَيَلي فةِرةنسي ئةخوات كة ثَيج مللي طرامة و 

هي شةكرةية) شَيخةكان هةكَيكي زةرديان ثَيدابوو بؤني بةهارات و كاري هيندي 

بةناوي  مؤمباي  لة  كارخانةي (موختار)  كة  زةردةضؤيانةي  ئةو  وةك  لَيدةهات، 

ثةت  و  دوَينَى  خؤرةكاني  سوو  كةضي  دةكات،  دروستي  موختارةوة  كاري 

دروستي  ترةوة  بؤنَيكي  و  بةتام  و  تر  بةناوَيكي  بةسرة  لة  ئةمِرؤ  بةسةرةكاني 

سةنطينة.  خؤي  لةجَيي  بةرد  كوِرم  وتي  كرد  تةواو  بةوة  قسةكةشي  دةكةنةوة، 

ساكوِرم تؤ تازة وَينةي ضي بؤ من دةكَيشي؟ وةرة با بؤخؤمان بطرين، عالةم 

هةمووي بة موراد طةيشت تةنيا من و تؤ قوِرمان بةسةر؟! لةبةرضاومة سبةي 

تؤش هةمان شت بؤ مناَلةكانت دةطَيِريتةوة، بةآلم لةطةَل هةموو ئةمانةشدا دَلنيام 

نة من و نة تؤ و نة مناَلةكانيشت كةسمان دةس لة كلكي نيشتمان بةر نادةين، 

هةتا مردن بة سةر و ثَيي ثةتي هةر بةدوايدا رادةكةين، هةستام و هَيدي هَيدي و 

و  هةَليكرد  بةهَيز  بايةكي  لةثِر  رَي،  كةوتمة  لةسةرخؤم  هَيواش  هَيواش 

زطمان  هةَلهاتين،  خِر  لةبا  ثِر  شوشةَلداني  وةك  و  ضاتؤَل  بة  بوو  كراسةكانمان 

وةك داهؤَلي بةر رةشةبا لةخؤيةوة دةيكوتا، هةندَيكمان دةطرياين و هةندَيكيشمان 

ثَيدةكةنين، لةثِر ثيرة ثياوةكة لةنَيو تةثوتؤزي تاريكييةكةوة دةركةوت و هات لة 

شانم وةستا، زؤر لة باثيرم دةضوو وابزانم هةر ئةويش بوو، بةآلم ديتة تاريك 

بوو، خؤيشم هيالك و ماندبووم نةمناسييةوة، لةتَي نان و طوَيلَي خورماي قةسثي 

ثَيدام، وتي: كوِرم ئَيمة ثاش ضةندان جةولةي دوور و درَيذ لة شةِري رزطاري 

و  طةورة  طؤِرستانَيكي  لة  جطة  طةِراينةوة،  بةتاَل  بةدةستي  سةرةنجام  نيشتمان 

ئاوةداني برا كوذراوةكانمان و حةشامةتَيك لة بَيوةذني رةشثؤش هيضي ترمان 
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سنووري  سةر  مةخفةرةكاني  كوا  نيشتمان؟  سةربةخؤيي  كوا  نةكةوت،  دةس 

تةمي  وآلتة  ئةم  طةنجاني  زؤربةي  وةك  هَيشتا  تؤ  رؤَلة  خةياَلةكانمان،  و  خةو 

نيشتمان بةرهةناوي بةر نةداوي، بير لةضي دةكةيتةوة؟ ئَيمة دواي حةوت ثشت 

لة كوشت و كوشتار، لة ماراسؤني سةرسنوورةكان ئَيستا كاروكردةوةكانمان 

لةخوما  اليةكمان  ضارين،  و  بَيعار  هَيندة  خؤشمان  ثَيكةنين،  دةهَيننة  سةربةقوِر 

بَيت لة ثَيكةنين و القرتَيي خؤمان ناكةوين، ناني شاممان نةبَيت لة طؤراني ضِرين 

دةرطاي  واآلية،  دايمة  باوةشمان  و  كراوةية  هةميشة  دةستمان  ناهَينين،  واز 

ماَلةكانمان هةميشة لةسةر ثشتة، ماَل ماَلي ئَيمة نيية، ماَلي هةمووانة، لة دنيادا 

دةضينة  خةياَل  بة  هةزارجار  رؤذَيكدا  لة  نيية،  هةر  ئَيمة  وةك  خةياَلثةروةري 

مةككة و مةدينة و دَيينةوة، زؤرجار الشةيةكي بَي سةرين وةك طةنج عوسمان 

هَيندة  تؤ  كةضي  دةضين،  و  دَيين  خؤماندا  خةياَلةكاني  شةِري  تةثوتؤزي  لةنَيو 

بيري باشوور سةر و دَلي داطرتووي طؤراني ضِرين و ثَيكةنينت لةبيرضووةتةوة، 

بؤ  غةمي  و  لَيدةكةيتةوة  بيري  تؤ  دنيايةي  ئةو  نةماوة،  بةِرووتةوة  بؤ  و  رةنط 

دةخؤي ئَيمة لةدواي حةوتةمين جةولةي دانوستانةكانةوة ئيتر وةك نوكتة باسي 

دةكةين، هيض كاتَيك ناتوانم ِرووبةِروو وةآلمي باثيرم بدةمةوة، هةرضي دةكةم 

شتَيك  هةموو  بنيادةم  ئةزانَي  وا  ئةو  ئاخر  ناية،  بؤ  قسةم  و  ناكات  طؤ  دةمم 

نادات،  ثَي  طوَيي  نةيةوَي  كةي  و  دةخوا  غةم  بيةوَى  كةي  خؤيةتي،  بةدةستي 

بةبام  هةر  نيية  و  هةية  ئةوةي  وابووايةم  خةَلكة  ئةو  وةك  دةكرد  حةزم  منيش 

كرداية، بةآلم كة بؤم ناكرَي ضي بكةم؟ من لةو كةسانة نيم كة هةميشة دةستيان 

بة كآلوةكانيانةوة طرتووة با نةيبات، من خؤم كآلوةكةي خؤمم داوة بةدةم باوة، 

لة كوَي كلكي كةرَيك بِرابَيت، غةمي دنيام بؤ خواردووة، ئاوا لةبةرخؤمةوة قسةم 

دةكرد، لةثِر دةنطَيك لة ناخما ثَيي وتم: تؤ وةك سمؤرةيةكي هةَلهاتوو لة بةختي 

خؤت ِرووت كردووةتة دارستانَيكي سووتاو خةون بة طوَيزي زَيِرينةوة دةبيني، 

لةبةر تةثوتؤزي ِرَيطا بةرضاوي خؤت نابيني، هَيندة هاوارت كردووة، طوَيضكةكانت 

كث بووة و هيض نابيسي، سةحَي لة خؤت بكةرةوة، لةثِر لةبةر ئازارَيكي سةخت 

بةئاطاهاتم، كةوتبوومة شيوَيكةوة بةقةد باآلي خؤم قوَل بوو، سةرم كَيشابووي 

بة بةردَيكدا و بة قةد هَيلكةيةك هةَلتؤبزابوو، كة سةرم هةَلبِري ديتم ثيرة ثياوة 

كةنةكة  لة  درَيذكردم  بؤ  طؤضانةكةي  وةستاوة،  سةرمةوة  ديار  بة  نوورانييةكة 

دةريهَينام، بة دةس ئاماذةي كرد و وتي: شوَينم كةوة، بةلؤذةلؤذ دواي كةوتم، 

خدري  ئةمة  وتم:  لةبةرخؤمةوة  بوو،  ون  لَيم  ديسان  رؤيشتين،  زؤر  ماوةيةك 

زندةية، خودا بؤ يارمةتي من ناردوويةتي، بانطم كرد هؤ هؤووو خدري زندة جَيم 
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خةَلك  طظةي  ثةسا  لة  بوو  شةو  دةمخوات،  طورط  تاريكة  دنيا  دةترسم،  مةهَيَلة 

ثَيدةكةنين،  هةندَيكيان  و  دةطريان  هةندَيكيان  بةمالوبةوالمدا،  دةياندا  دةهات 

هةندَي بةدةنطي بةرز و هةندَي بةضثة قسةيان دةكرد، لة دوور ترونطةي ئاطرَيكم 

بيني، بةرةو الي ملم نا، دواي ئةوةي دةيان جار ثَيم هةَلكةوت و كةوتمة دةيان 

ضاَلةوة، دةمةوبةيان طةيشتمة دةوروبةري ئاطرةكة، ئاطرَيكي زل و زةالم بوو، 

هةنطاوَيكم  سةت  سَي  دووسةت  ئاوا  مةزةنة  بة  ضراخان،  كردبووة  ناوةي  ئةو 

مابوو بطةمة الي ئاطرةكة، تَييان خوِريم كورة كَيي راوةستة؟ ماوةيةك لةجَيي 

خؤم خث بووم ، دوايي كةمَيكي تر بة زطةخشكَي رؤيشتم، ديسان تَييان خوِريم: 

طةياندة  خؤمم  بوو  هةرضؤنَي  ثاشان  بووم،  كث  ديسان  كوذراي؟  نةجوَلَيي 

شيوَيكي نزيكم و دانيشتم، وردة وردة طزنطي بةيان ماتةي دا، طِري ئاطرةكة و 

طزنطي بةيان تةواو ئةو ناوةيان رؤشنكردبووةوة، بةنَيو شيوةكةدا رؤيشتم تا 

خؤمم طةياندة ئةو ملةيةي بةسةر ئاطرةكةدا دةيِرواني، بينيم ضوار دةوي ئاطرةكة 

بة سةرباز و تؤث و دةبابة تةنراوة، لة ثشتي ئاطرةكةشةوة لة قؤَلي لةالي خؤر 

ئاواوة ثاشماوةي شارَيكي طةورة و وَيران ديارة، كة ئاسمانةكةي بة دووكةَلَيكي 

رةش تةنرابوو، هةر لة الي منيشةوة تا الي ئاطرةكة بةدرَيذايي سَي سةت مةتر 

و  رَيك  بةدةستةوة،  طرتم  و  داطرت  كؤَلم  لة  ترازووةكةم  كةوتبوو،  الشة  زياتر 

ِراست بةرةو الي ئاطرةكة ملم نا سةربازةكان ضةند هاواريان كرد مةية ثَيشةوة 

دةتكوذين، سوودي نةبوو، بةرةو ثيرة ئاطر كوتام، ئَيمة خَيَلَيكين وةك ثةثوولة 

مةودايةكم  هةَلقرضابَيتين،  سةتجار  با  دةضين،  بؤي  ببينين  ئاطر  كوَي  لة  واين 

مابوو بطةمة ئاطرةكة طيزةي طوللةيةك بةنَيو سةرما هات، كاسي كردم، بةرضاوم 

بةرةو  و  خوارةوة  كةوتة  دةستم  لة  تةرازووةكة  كةوتم،  دةما  بة  بوو،  تاريك 

ئاطرةكة باَلي طرتةوة، خةوَيكي خؤشم لَيكةوت و هةَلنةسامةوة، دواي ئةوة ئيتر 

نةمزاني ضي روويدا؟! 

خورماتوو/ ٢٠١٢
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ضيرؤكنووس و وةرطَيِر (فاروق هؤمةر):
لةسةرةتادا نواندنم تاقيكردةوة و هةر زوو بؤم روون بووةوة 
كة بؤم ناكرَيت لةوَيدا هيض طؤِرانكارييةك دروستبكةم

سازداني: داستان بةرزانسازداني: داستان بةرزان

ضةند  و  كردووة  كاري  شانؤدا  بواري  لة  رؤذانَيك  ئةطةرضي  ضةند   و  كردووة  كاري  شانؤدا  بواري  لة  رؤذانَيك  ئةطةرضي   

ئةزموونَيكي لة بوارةكاني نواندن و دةرهَينان و نووسيني شانؤنامةدا ئةزموونَيكي لة بوارةكاني نواندن و دةرهَينان و نووسيني شانؤنامةدا 

تاقيكردووةتةوة، بةآلم ثاشتر لة بواري ضيرؤكنووسين و وةرطَيِراندا تاقيكردووةتةوة، بةآلم ثاشتر لة بواري ضيرؤكنووسين و وةرطَيِراندا 

لةو  بةرهةمي  ضةندين  راثةِرينةوة  ثاش  لة  و  دةدؤزَيتةوة  لةو خؤي  بةرهةمي  ضةندين  راثةِرينةوة  ثاش  لة  و  دةدؤزَيتةوة  خؤي 

هؤمةر)ي  ــاروق  (ف ــِراوة،  ــَي وةرط و  نووســــــيوة  ــوارةدا  ب هؤمةر)ي دوو  ــاروق  (ف ــِراوة،  ــَي وةرط و  نووســــــيوة  ــوارةدا  ب دوو 

بة  ضاثكراوة  ضيرؤكَيكي  كؤمةَلة  خاوةني  وةرطَيِر  و  بة ضيرؤكنووس  ضاثكراوة  ضيرؤكَيكي  كؤمةَلة  خاوةني  وةرطَيِر  و  ضيرؤكنووس 

شانؤيشي  تَيكستي  ضةندين  و  ثياوَيك)  (سةرطةردانييةكاني  شانؤيشي ناوي  تَيكستي  ضةندين  و  ثياوَيك)  (سةرطةردانييةكاني  ناوي 

رابردووشدا  ماوةيةي  لةم  و  كوردي  زماني  سةر  رابردووشدا وةرطَيِردراوةتة  ماوةيةي  لةم  و  كوردي  زماني  سةر  وةرطَيِردراوةتة 

لةاليةن  طرفتاري)  لة  ثِر  (نيطايةك  ناوي  بة  تري  لةاليةن كؤمةَلةضيرؤكَيكي  طرفتاري)  لة  ثِر  (نيطايةك  ناوي  بة  تري  كؤمةَلةضيرؤكَيكي 

لةم  بوو  باش  ثَيمان  ئَيمةش  بآلوكرايةوة،  و  ضاث  قةَلةمةوة  لةم يانةي  بوو  باش  ثَيمان  ئَيمةش  بآلوكرايةوة،  و  ضاث  قةَلةمةوة  يانةي 

بيهَينينة  وةرطَيِران  بواري  و  خؤي  ذياني  دةربارةي  زياتر  بيهَينينة دةرفةتةدا  وةرطَيِران  بواري  و  خؤي  ذياني  دةربارةي  زياتر  دةرفةتةدا 

طؤ و لةِرَيطةي ضةند ثرسيارَيكةوة بؤضوون و سةرنجي وةربطرين.طؤ و لةِرَيطةي ضةند ثرسيارَيكةوة بؤضوون و سةرنجي وةربطرين.
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  تؤ لة سةرةتادا لة شانؤوة دةست ثَي دةكةيت، دواتر ضيرؤك دةنووسيت، لة 

هةمان كاتدا وةرطَيِرانيش دةكةيت، لةم سَي بوارةدا كاميان ويستي راستةقينةي تؤ 

بووة؟

 بةبِرواي من ئةو بوارانةي جةنابت باسيان لَيوة دةكةيت، هةرسَيكيان؛ سَي 

كانياون لة سةرضاوةيةكةوة هةَلدةقوَلَين و بؤ ماوةيةك دوور لة يةك رَيدةكةن 

و دواجار تَيكةَل بةيةك دةبنةوة. تؤ بؤ ئةوةي نووسةرَيكي باش بيت، طوماني 

ئةزموونة  لةو  بيت  ئاطادار  كةسَيكي  بيت.  باش  خوَينةرَيكي  دةبَيت  نيية  تيا 

بةرهةمي  زةمين  طؤي  لةسةر  ذيان  بةدرَيذايي  مرؤظايةتي  كة  رؤشبيرييةي 

دةذين  تيا  ئَيمةي  هةذارةي  زةمينة  ئةو  لةنَيو  كة  كورد  مرؤييةكي  بؤ  هَيناوة. 

لةدايك دةبَيت، كلتوور و مَيذوويةكي هَيند الواز و كةمدةرامةتمان هةية كة هَيندةي 

زمانَيكي  لة  روو  دةبيت  ناضار  نيية ؛  نزيك  ذيانةوة  لة  هَيندة  نزيكة  خنكانةوة  لة 

خؤِرؤشنبيركردن.  بؤ  بةريت  دي  كلتوورَيكي  بؤ  ثةنا  هةوَلبدةيت  و  بكةيت  دي 

بةبِرواي من ئةطةر بَيت و بؤ تاوَيك وةرطَيِران لةو نَيوانةدا هةَلبطريت، خؤت لةنَيو 

قاتوقِري و وشكانييةكي طةورةدا دةبينيتةوة، بةتايبةتي بؤ زمانَيكي وةك زماني 

لةبار  و  ئاسان  تاوةكو  قاقاي،  بينة  خراوةتة  دةست  لةدَيرزةمانةوة  كة  كوردي 

نةبَيت بؤي بةسةر دونيادا بكرَيتةوة و ثَيشكةوتن بةخؤيةوة ببينَيت. بؤ زمانَيك 

تةنطي  ئاستةنط  و  لةمثةر  خؤيةوة  خودي  لةاليةن  نةياراني،  و  دوذمن  هَيندةي 

ثَيهةَلضنيوة. ثَيمخؤشة بةرلةوةي وةآلمي تةواوي ئةو ثرسيارة بدةمةوة كةمَيك 

بضمةوة دواوة و ئاوِرَيك لة منداَلي خؤم بدةمةوة و لة خؤم بدوَيم. 

و  طوزةراند  تيا  منداَليم  من  كة  بوون  ساآلنة  ئةو  هةفتاكان  ناوةِراستي   

هةشتاكانيش سةردةمي هةرزةكاري و خودناسيني من بوون. ئةو دوو دةيةش 

بؤ خؤت دةزاني سةردةمانَيكي ثِر لة كارةسات و رووداوي جوراوجؤر بوون. 

بوون  جؤرَيك  خؤيان  بؤ  دةدا،  روويان  دةوروثشتم  لة  كة  ئةوانةشي  هةموو 

وابوون.  ضيرؤكَيك  وةك  من  بؤ  بطوترَيت  دةكرَيت  يان  شانؤيي  رووداوي  لة 

طةِران  بؤ  باوكم  رؤذَيك  نةدةبوو،  يان  دةبوو  ساآلن  ثَينج  تةمةنم  نموونة  بؤ 

طردي  ديوي  بة  لةوَيوة  و  شةريف)  (وةستا  كارَيزي  بؤ  بردمي  سةرطةرمي،  و 

سةيواندا طةِراينةوة. طرياني باوكم لةسةر طؤِرَيك كة من نةمدةزاني كَيية. لةثِر 

و  كوضة  و  كةلةبةر  و  كون  بة  راكردنمان  و  تةقة  بةشةِرة  بوون  و  قَليشانةوة 

كوآلنة تاريك و باريك و تةنطةبةرةكاني سةركارَيز و سابوونكةراندا تا خؤمان لة 

مةرط قوتار بكةين و بةسةالمةتي بطةينةوة ماَلَي. كوذراني ئةو خةَلكانة و بينيني 

ديمةني الشةي خوَيناويي و دةموضاوي زةردهةَلطةِراو و بيستن و هاتنة طوَيي 
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ئةوة  بوو،  شيوعي  ئةوة  ثياندةطوتيت؛  بةدزييةوة  و  كورتي  بة  كة  وشانةي  ئةو 

هَيواش  هَيواش  ساآلندا  ثَينج  ضوار  منداَلَيكي  مَيشكي  و  ئةندَيشة  لة  بوو،  ثارتي 

كاريطةريي و نةخشي خؤيان جَيدةهَيآل. بة حوكمي ثيشةكةي باوكم كة لة بواري 

تةندروستييدا كاري دةكرد، زؤربةي ذياني منداَليم لة الدَيدا طوزةراند. ئةدطاري 

ديمةني  و  كاني  خوِرةي  و  ثير  و  كؤن  و  طةورة  شادرةختي  ثةيكةري  و  شاخ 

طؤِرستان و بينيني ناشتني مردوو و ئةو دةمانةش كة بةفر طوندي دادةثؤشي 

شوان  طةِرانةوةي  و  دةرضوون  و  سةط  شةِرة  ديمةني  رادةطرت،  هاتوضؤي  و 

بةخؤي و مَيطةلةكةيةوة. ديارنةماني خوشكَيكم و دواجار ناسيني مةرط كة ضؤن 

و  ديمةن  بة  كرد  لَيوِرَيذ  منيان  منداَلي  دونياي  لَيِرادةفِرَينَيت،  ئازيزةكانت  كةسة 

رووداوي جوراوجؤر. هَيشتا هةر منداَلبووم كة مامم بة رةوة ئةسثَيكةوة هاتة 

شار،  بؤ  طةِراينةوة  و  كرد  بار  ئةسثةكان  لة  ماَلةكةماني  كةلوثةلةكاني  و  طوند 

دواجار زانيم كة ئةوة ثاشي ئاشبةتاَل و طةِرانةوةي خةَلك بووة بؤ شارةكان. 

رؤذطاري ثةيدابووني كؤمةَلة و بةهَيزبووني حيزبي بةعس و هةَلطيرساني 

جةنطي عَيراق و ئَيران و هةَلطيرساني الفاوي خوَين و كوذراني بة كؤمةَلي خةَلك. 

هةموو ئةو رووداوانة بوونة هؤي لةباربردني دونياي منداَلي و ثاشان شَيواني 

جيهاني هةرزةكاريي من و ئةو نةوةيةش كة لةو رؤذطارةدا لةثاَل يةكةوة طةورة 

دةبووين، بةآلم طةلَيك ثرسياري جؤراوجؤر دةربارةي بوون و نةبوون، كات و 

شوَين، شؤِرش و ئازادي لةالم دةرسكان و لةِرَيي خوَيندنةوةوة بة دونيا ئاشنا 

بةهانامةوة  دؤزةخةدا  لةو  كة  بوو  دةروازةية  ئةو  خوَيندنةوة  ياخود  دةبووم. 

هات. دَلنيابووم لةوةي كة ئيدي دةروازةيةك نيية بؤ هةآلتن و دةربازبوون لةو 

لة  طةلَيك  و  من  هةناوي  لة  بوون  دوانةيةك  خؤكوشتن  و  خوَيندنةوة  دؤزةخة، 

طةنجاني ئةو رؤذطارةدا ثَيكةوة دةذيان و طةورة دةبوون. دةمةوَيت بةِراشكاويي 

زياتر  دةستمان  ثةنجةكاني  ذمارةي  لة  كة  كتَيبَيك  ضةند  لة  بَيجطة  بَلَيم  ثَيت 

نةبوون، كتَيب بة كوردي نةبوون، بؤ ئةوةي بؤت بكرَيت لةو دونيا و رؤذطارة 

تَيبطةيت كة جيهاني ثياتَيدةثةِرَيت، ناضار بوويت خؤت فَيري زمانَيكي دي بكةيت. 

و  طرتم  دةستي  دؤزةخةدا  لةو  كة  بوو  دةروازةية  ئةو  عةرةبي  زماني  من  بؤ 

لةطةَل خؤي بردمي. زؤربةي كاتةكاني خؤم لة كتَيبخانةي طشتي و لة كتَيبخانةي 

ئةوقاف بةسةر دةبرد. 

ناسيني دوو كةس لةو رؤذطارة ناسكةدا بؤ من بوونة دةروازةيةكي طرنط، 

دوو  ئةو  رةئوف)بوون.  دانا  و  غةريب  (هؤرَين  هونةرمةند  هةردوو  ئةوانيش 

لةو  ثشت.  طازي  سةر  خستبوومة  بؤ  كتَيبخانةكانيان  دةرطاي  دةمةدا  لةو  زاتة 
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رَييةوة ئاشنا بووم بة ئةدةبي جيهاني و لةماوةيةكي كورتدا سةرجةم تَيكستي 

خوَيندنةوة.  بآلوببوونةوة،  عةرةبي  زماني  بة  كاتة  ئةو  تا  كة  بَيطانةم  شانؤي 

سةدان كورتة ضيرؤك و رؤماني ناوازةم خوَيندةوة. ناسيني (فرؤيد و ماركس 

و نيتشة) و دواجار (كامؤ و سارتةر و بيكَيت و ذان ذنيية) دونياي منيان طؤِري. 

كةواتة دةكرَيت بَلَيم، بؤ من شانؤ و ضيرؤك و وةرطَيِران ثَيكةوة لةدايك بوون و 

هةرطيز هةستم نةكردووة كة جوداوازييةك لةو نَيوانةدا هةبووبَيت. لةسةرةتادا 

هيض  لةوَيدا  ناكرَيت  بؤم  كة  روونبووةوة  بؤم  زوو  هةر  و  تاقيكردةوة  نواندنم 

هةستم  لةوَيشدا  داو  ئةنجام  دةرهَينانم  كاري  هةندَيك  جَيبهَيَلم،  طؤِرانكارييةك 

بةئارامي نةكرد و بؤم نةكرا دةست و ثةنجةي خؤمي لةطةَلدا نةرم بكةم. ضةند 

هةستم  خاَلَيكدا  لة  بةآلم  دِران،  هةموويم  زوو  هةر  و  نووسي  شانؤيم  دةقَيكي 

و  شارةزابوون  و  ناسين  ئةويش  كرد،  طةورة  هةدادانَيكي  و  سةبووري  بة 

و  (شةكسثير  ئةزمووني  لَيرةدا  شانؤيي.  دةقي  قوآلييةكاني  لة  بوو  تَيطةيشتنم 

كةوتن  فريام  كة  بوون  طرنطة  و  قووَل  ئةزموونة  سَي  ئةو  ضيخةف)،  و  ئةثسن 

تَيكست،  دةربارةي  زانيارييانةي  ئةو  كة  هةقيقةتةي  ئةو  طةيشتمة  لَييانةوة  و 

و  هةَلة  لة  ثِرن  بآلون  ئَيمةدا  شانؤيي  ناوةندي  لة  شانؤيي؛  تَيكستي  بةتايبةتي 

بةو  طرتن.  بةدوور  لَي  خؤم  زوو  هةر  و  هةية  سادةيان  زؤر  ئاستَيكي  و  ثةَلة 

ثاشخانة شانؤييةوة طةلَيك ضيرؤكم نووسين و ئَيستاش بةردةوامم لة هةوَلداني 

نووسين، بةآلم ئيستاشي ثَيوة بَيت ترسَيكي زؤر طةورةم لة بةرامبةر نووسين 

ثنتةر)  هارؤَلد  و  (بيكَيت  كارةكاني  خوَيندنةوةي  لةدواي  ترسةش  ئةو  هةية. 

طةورةتر و طةورةتر دةبوو. ئةطةر جارجارةش كاري وةرطَيِرانم كردبَيت تةنيا بؤ 

رةوينةوةي ئةو ترسة بووة كة لة بةرامبةر نووسيندا هةمبووة، بةآلم وةرطَيِران 

هةستم  نووسيندا  بةرامبةر  لة  ضؤن  و  نيية  كةمتر  نووسين  لة  هيضي  من  لةالي 

بة بةرثرسياري كردووة، ئاواش لة وةرطَيِراندا هةستم ثَيكردووة و نووسين و 

وةرطَيران دوو ثرؤسةن لةناو يةكتريدا دةخوَلقَين و طةورة دةبن.

زياتريشةوة  بطرة  سَييةم  و  دووةم  زماني  لة  بةطشتي  ئَيمة  وةرطَيِرانةكاني   

ئةنجامدةدرَيت، ئايا ئةمة زيان بة تَيكستي وةرطَيِردراو ناطةَينَيت؟ وةرطَيِران الي 

ئَيمة ثسثؤِريي، ياخود تةنيا وةك كارَيكي سةرثَيي سةير دةكرَيت؟

وةرطَيِرانيشدا  بواري  لة  وَيرانين،  و  كؤَل  بواردا  طةلَيك  لة  ضؤن  وةك  ئَيمة   

حاَلمان طةلَيك وَيرانة. بةشَيكي ئةو وَيرانييةش دةطةِرَيتةوة بؤ تَينةطةيشتنمان لة 

ثرؤسةي وةرطَيِران. وةرطَيِران تةنيا خؤي لة طؤِريني كؤمةَلَيك دةقدا نابينَيتةوة بؤ 
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سةر زمانَيك. بةَلكو ثةيوةندييةكي طرنطة 

دوو  هيومانييةوة  نَيوانَيكي  لةِرَيطةي  كة 

زمان، دوو كلتوور ثَيكةوة طرَيدةداتةوة. 

جياوازييةكاني  و  لَيكضوون  لةسةر  كار 

بِروانة  تؤ  دةكــات.  كلتوورة  دوو  ئةو 

ئيسثاني،  و  ئينطليزي  زماني  نَيواني 

ئينطليزي و فةِرةنسي... هتد. ئةوةي لةو 

نَيوانةدا كار دةكات ثرؤسةي وةرطَيِرانة. 

هةوَلي  كة  وةرطَيِرانة  ثرؤسةي  ئةوة 

دؤستانة  ثةيوةندييةكي  دامةزراندني 

تَيطةيشتن  ئاستي  لةسةر  كة  دةدات 

دامـــةزراوة،  يةكتري  قبووَلكردني  و 

تَيطةيشتن  لة  بةردةوامة  ثرؤسةيةكي 

ذياني  ثَيكةوة  و  نزيكخستنةوة  و 

مرؤظةكاندا ضركة بة ضركة كاري خؤي 

ئةزمووني  نموونة  بؤ  كاتَيك  تؤ  دةكات. 

فةِرةنسييةوة  لة  (بؤدلَير)  شيعري 

بَي  كوردي،  زماني  سةر  وةردةطَيِريتة 

شاعيرَيك  تاكانةيي  ئةزموونَيكي  لةوةي 

كار  دةهَينيت،  خؤت  زماني  سةر  بؤ 

لةسةر بةجيهانيكردني ئةو ئةزموونةش 

دةكةيت. ئيدي لَيرةوة تؤش وةك تاكَيكي 

زمانَيكي  وةك  كورديش  زماني  و  كورد 

ئةزموونة  لةو  بةشَيك  دةبَيتة  جيهاني 

الي  ضــؤن  (بؤدلَير)  ــة  وات جيهانيية. 

فةِرةنسييةك بووني هةية الي كوردَيكيش 

بووني هةية. ئةوجا با قووَلتر بؤ هةموو 

بوارة رؤشنبيرييةكاني دي ثةلبهاوين و 

بزانين ئَيمة لةو ثةيوةنديية جيهانييةدا تا 

ئَيمة  الي  كوَيداين.  لة  و  هاتووين  كوَي 

نيية.  بووني  قووَلة  مانا  بةو  وةرطَيِران 

سوثايةكمان لة 

وةرطَيِر هةن، كة 

رؤذي كتَيبَيك 

وةردةطَيِرن، 

لة فةلسةفة، لة 

سايكؤلؤذي، 

لة شيعر، لة 

سياسةت. ئةمانة 

هةر خودا بؤ 

خؤي دةزانَيت 

كة ض تاوانَيكيان 

بةرامبةر بة 

زماني كوردي 

ئةنجامداوة
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وةرطَيِران  لؤكاَليش،  ئاستَيكي  لةسةر  بةَلكو  جيهاني،  ئاستَيكي  لةسةر  هةر  نةك 

رايةَلَيكي ئةوتؤي دروست نةكردوة بؤ لَيكنزيكخستنةوةي كورد و عةرةب يان 

بةو  هةيةتي،  قووَلةي  مانا  بةو  وةرطَيِران  ثرؤسةي  دةَلَيم  من  فارس.  و  كورد 

ئةم  لةذَير  و  نةبووة  لةدايك  ئَيمة  الي  هَيشتا  طرتووة  شاني  لةسةر  كة  ئةركةي 

دةسةآلتةدا كة هةَلطري هيض خةمَيكي رؤشنبيري و ئينساني نيية؛ لة دايك نابَيت. 

ويستي  و  خوليا  تةنيا  دةكرَيت  كةسي  تاكة  بةهةوَلي  لةوَي  و  لَيرةو  كة  ئةوةي 

ئةو  نةبَيت  سةير  ثَيت  دي؛  هيضي  و  نةخؤشن  ياخود  عاشقن  كةسانَيكي  ضةند 

كة  ئةنجامدةدات  كارَيك  عاشق  ئاخر  بةكاردةهَينم.  يةكديدا  لةثاَل  وشةية  دوو 

ضي  نازانَيت  خؤي  بؤ  نةخؤشيش  مةعشوقةكةيةتي،  رازيكردني  ئامانجي  تةنيا 

دةكات و بةرثرسيار نيية لة جووَلة و كاري خؤي. ئةو جووَلةيةي وةرطَيِرانيش 

بؤ  ئةطةر  هةَلبةت  بةِرَيوة.  دةيبةن  ثَيكةوة  نةخؤش  و  عاشق  هةية  ئَيمة  الي  كة 

خؤشت بِروانيتة ئةو هةزاران كتَيبةي كة لَيرة و لةوَي ناوي وةرطَيِرانيان لَينراوة 

زوو  زؤر  كارةكتةرة  دوو  ئةو  بةدَلنياييةوة  بآلودةبنةوة،  شةثؤل  بة  رؤذانة  و 

كةمة،  ذمارةيان  ضي  ئةطةر  هةن  عاشقمان  وةرطَيِري  هةندَيك  دةناسيتةوة. 

بةآلم بةكارةكانيان زماني كورديان جوانتر كردووة، من لَيرةدا ناتوانم بةرامبةر 

لةو  بم.  بَيدةنط  رةئوف)  دانا  و  قةرةدايي  دالوةر  و  عارف  (خةبات  كارةكاني 

الشةوة سوثايةكمان لة وةرطَيِر هةن، كة رؤذي كتَيبَيك وةردةطَيِرن، لة فةلسةفة، 

كة  دةزانَيت  خؤي  بؤ  خودا  هةر  ئةمانة  سياسةت.  لة  شيعر،  لة  سايكؤلؤذي،  لة 

لةوانة  كتَيبم  سةدان  من  ئةنجامداوة.  كوردي  زماني  بة  بةرامبةر  تاوانَيكيان  ض 

لةسةر  من  كاتَيك  ئاخر  بكةم.  تةواو  لَي  الثةرةيان  ضوار  نةكراوة  بؤم  بينيوة، 

سةليقةي  دةكرَيت،  سةرف  بؤ  ثارةي  كة  دياردةيةكة  دةكةم،  قسة  لَيشاوة  ئةم 

و  بةباَلياندا  دةكَيشن  هةن  حيزب  و  دةزطا  دةشَيوَينرَيت،  ثَي  كوردي  خوَينةري 

دةكةن.  وَيران  و  تاريك  رؤشنبيريشمان  و  كلتوور  داهاتووي  تَيدةكةن،  فوويان 

بِروابكة من بةرهةمي وةرطَيِرَيكي زؤر ناودارم خوَيندووةتةوة كة سةدان كتَيبـي 

و  خوليايةك  و  خةم  نةبووةتة  ئةو  بؤ  وةرطَيِران  ضونكة  كردووة،  تةرجومة 

دةتةوَيت  كاتَيكيش  و  ئةنجامداوة  طةورةي  هةَلةي  سةدان  كاسثي،  بووةتة  الي 

لةسةري بوةستي و رةخنةي ئاراستة بكةيت؛ ثَيت دةَليت تؤ ضاوت بة داهَيناني 

مندا هةَلنايةت.  

 من زؤر بةدَلنييايةوة ثَيتي دةَلَيم كة ئَيمة هَيشتا ثرؤسةيةكمان نيية بةناوي 

وةرطَيِرانةوة، دةكرَيت بطوترَيت هَيشتا بيركردنةوةيةكيشمان نيية بؤ دامةزراندني 

جؤرةش  لةو  ثرؤسةيةكي  دامةزراندني  بؤ  كاريش  تا  جؤرة.  لةو  ثرؤسةيةكي 
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نةكرَيت وةرطَيِران لةو بوارة تةسكةي خؤيدا دةمَينَيتةوة و بةناوي وةرطَيِرانةوة 

دةيان كاري خراث خؤي قووت دةكاتةوة. دامةزراندني ئةو ثرؤسةيةش ثَيويستي 

بة كةساني كارامة و زمانناس و زمانزان هةية. ثَيويستيت بة كةساني ئةكاديمي 

ثَي  دةست  كوَيوة  لة  و  وةربطَيرين  ضي  هةية،  بةبةرنامةِرَيذي  ثَيويستيت  هةية، 

بكةين. كَي وةربطَيِرَيت و كَي ئةركي ثياضوونةوة و خؤبةخاوةزانيني هةَلبطرَيت. 

بةر لة هةموو شتَيكيش دةبَيت خةمَيكي نةتةوةيي طةورةت هةبَيت و ئةو خةمةش 

زماني  لة  ئةوةش  دةربارةي  نةبووة،  لةدايك  هَيشتا  كورد  دةسةآلتداراني  الي 

دووةم و سَييةمةوة وةرطَيِران بكرَيت يان نةكرَيت، من دذي ئةو كارة نيم و ثَيم 

واية كردني لة نةكردني باشتر بَيت، بةآلم خؤ دةبَيت بةرنامة و ثةيِرةوَيكيشت 

بؤ ئةو كارة هةبَيت. تؤ بِروانة كتَيبخانةي عةرةبي و فارسي، دةبينيت لة هةموو 

و  مؤسيقا  و  سايكؤلؤذي  فةلسةفة،  ئةدةب،  لةبواري  ض  روشنبيريدا  بوارةكاني 

باش  تاِرادةيةكي  و  كةوتن  خؤيان  بةفرياي  زوو  زؤر  ئةوان  هتد  شَيوةكاري... 

خةرمانةي كلتووري دونيان هَيناية سةر زمانةكاني خؤيان. تؤ دةتواني بؤ نموونة 

سةرجةم كارةكاني (فرؤيد، نيتشة) بة عةرةبي و فارسي بخوَينيتةوة. لَيرةو لةوَي 

دةيان دةزطا و خانةي وةرطَيِران دروست بوون كة هيض ثالنَيكيان بؤ كارةكانيان 

ثرؤسةي  بة  طةورةيان  زيانَيكي  خؤيان  بؤ  وةردةطَيِرن،  كتَيب  بَيبةرنامة  و  نيية 

ثَي  ئاماذةي  دةمةوَيت  من  لَيرةدا  ئةزموونَيكيش  تةنيا  طةياندووة.  وةرطَيِران 

بدةم، وةرطَيِراني ئةو زنجيرةيةي شانؤي بَيطانة بوو كة (دانا رةئوف) بةِرَيوةي 

دةبرد، كة جؤرَيك لةبةرنامةِرَيذيي بةخؤوة طرتبوو. وةرطَيِرةكانيش لةِرَيي توانا 

و لَيوةشاوةيي رؤشنبيريي (دانا رةئوف)ةوة كاري نايابيان وةرطَيِرا. ئةطةرضي 

كارةكان كةم بوون لة ئاست خةرماني شانؤيي جيهانيدا، بةآلم وةك هةنطاوي 

وا  كارَيكي  بؤ  ثةنا  دةكرَيت  دادةنرَيت.  بةرنامةدار  ئةزمووني  يةكةم  بة  يةكةم 

نموونة  بؤ  بكةينةوة،  عةرةبةكان  السايي  لةوةدا  نةبَيت  هيض  هةر  با  ببرَيت. 

دابرَيذَيت  فةلسةفي  يان  سايكؤلؤذي  زنجيرةيةكي  بؤ  بةرنامةِرَيذيي  دةزطايةك 

دي  بةرهةمي  بؤ  ثةل  و  بدات  ثَي  ثةرة  خؤي  وةرطَيِراني  بوارةدا  لةو  تةنيا  و 

نةهاوَيذَيت. 

 

بطةيةنَيتة  تَيكست  راستطؤيانة  ئةوةي  بؤ  وةرطَيِر  كةسي  ئَيوة،  بؤضووني  بة   

خوَينةر، دةبَيت ضؤن مامةَلة لةطةَل وةرطَيِراندا بكات؟

كةسَيكي  كة  طرنطة  زؤر  دةكات  وةرطَيِران  كاري  كةسةي  ئةو  ثَيمواية  من   

رؤشنبير و ثاشخانَيكي هوشياري قووَلي هةبَيت. مةرج نيية تةنيا بة زانيني زمان 
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وةرطَيِران  ئاخر  وةرطَيِر.  ببيتة  بتوانيت 

لة  نيية  تَيكستَيك  طواستنةوةي  تةنيا 

ضةند  من  دي.  زمانَيكي  بؤ  زمانَيكةوة 

لة  بووة  ساَل  دةيان  كة  ديوة  كةسانم 

بِروانامةي  هةَلطري  و  ذياون  ئةمريكا 

ئينطليزييةكي  و  بـــوون  ــش  ــةرزي ب

باشيشيان زانيوة، كةضي بؤيان نةكراوة 

سةر  بؤ  بطوازنةوة  بةرهةمَيك  تاكة 

دةطري  دةقَيك  هةر  ــوردي.  ك زماني 

جواني  و  مانا  دةيان  هةَلطري  خؤي  بؤ 

ئاماذةية،  ضِروثِري  و  شاراوة  ديوي  و 

بؤت  و  نةبيت  تَيكستناس  ئةطةر  لَيرةدا 

نةكرَيت ئةو ئاماذة و نهَينيانة بدؤزيتةوة 

كة لةو دةقةدا هةن، هةرطيز بؤت ناكرَيت 

دةقة  ئةو  سادةكاني  ــارة  رووك لة  بَي 

زؤر  بكةيت.  ثَي  دةرك  قووآلييةك  هيض 

تَيكست وةرطَيِراون و لةدواي خؤيانةوة 

طةورةيان  مةهةزةلةيةكي  و  كارةسات 

كراونةتة  هةن  كتَيب  زؤر  جَيهيشتووة. 

بآلوبوونةوةياندا  لةطةَل  و  ــوردي  ك

مةرطي خؤيان راطةياندووة. وةرطَيِر زؤر 

طرنطة ئاستي خؤي بناسَيت و بزانَيت لة 

ض بوارَيكدا بةرهةم وةردةطَيِرَيت. من ثَيم 

بةرهةمَيك  تواني  كةسَيك  ئةطةر  وانيية 

لة بوارَيكدا وةربطَيِرَيت ئيدي بتوانَيت لة 

توانا  هةمان  بة  ديدا  بوارةكاني  هةموو 

بدات.  ئةنجام  وةرطــَيــِران  ئاستةوة  و 

ناسيني تواناكاني خؤت يةكَيكة لةو خاَلة 

هةميشة  وةرطَيِر  دةبَيت  كة  طرنطانةي 

لةثَيش ضاوي خؤي دابنَيت. ئةمة بووةتة 

زؤر  كة  كوشندانةي  دةردة  لةو  يةكَيك 

ناسيني تواناكاني 

خؤت يةكَيكة لةو 

خاَلة طرنطانةي 

كة دةبَيت وةرطَيِر 

هةميشة لةثَيش 

ضاوي خؤي 

دايبنَيت. ئةمة 

بووةتة يةكَيك لةو 

دةردة كوشندانةي 

كة زؤر وةرطَيِري 

كورد ثَيوةي 

دةناَلَينَيت
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وةرطَيِري كورد ثَيوةي دةناَلَينَيت. شانؤكارَيك بؤ ئةوةي ئاستَيكي قووَل و ناسكي 

نواندن بطةيةنَيتة بينةر دةبَيت تواناي ناسيني جةستة و ئاستةكاني نواندني خؤي 

هةبَيت، لةهةمان كاتدا ئاطاييةكي قووَلي دةربارةي ناسيني ئةو بينةرةي هةبَيت 

كة لة بةرامبةريدا وةستاوة و تةماشاي دةكات. تؤ وةك وةرطَيِرَيك تةنيا كارت 

بَلَييت،  ضي  دةتةوَيت  دةقةوة  ئةو  رَيي  لة  ئةوةندةي  نيية،  دةقَيك  طواستنةوةي 

لة  باشمان  وةرطَيِري  ئَيمة  بدةيت.  نيشان  خؤت  زماني  جوانناسي  تواناي  ضؤن 

بة  تواناية  ئةو  رةخنةدا  و  لَيكؤَلينةوة  بوارةكاني  لة  بةآلم  هةية،  ئةدةبدا  بواري 

كؤَلةواريي ماوةتةوة. 

تَيكست  بةر  وةرطَيِر  وةك  جارَيكيش  و  خوَينةر  وةك  جارَيك  وةرطَيِراندا  لة   

دةكةويت، تاضةند هةوَلت داوة ئةو تَيكستانةي وةرطَيِرانيان بؤ دةكةيت لة دونياي 

خؤتةوة نزيك بن؟

ئةوا  وةرطَيِرانةوة،  كاري  بة  ثةيوةنديم  و  بدوَيم  خؤم  خودي  لة  ئةطةر  من   

جؤرَيك  بةهيض  ئةوا   نةمخوَيندبَيتةوة  جار  دةيان  دةقَيك  ئةطةر  بَلَيم  دةكرَيت 

بؤم نةكراوة كاري تيا بكةم. دةق هةبووة لة دوو سةردةمي جياوازدا كارم تيا 

كردووة. لة رؤذطارَيكدا ئةو دةقةم خوَيندووةتةوة و بةجَيم هَيشتووة و لة ناخمدا 

بؤم  كردووة  تةماشام  بووة.  طةورةتر  و  طةورة  رؤذ  لةدواي  رؤذ  و  ماوةتةوة 

ناكرَيت بةجَيي بهَيَلم. لةكاتي ضوونم بؤ كاركردن و لةدةرةوةي مَيز و كورسيي 

نووسين بة طيري هَيناوم. لةدةمي نووستن و زؤرجار لة طةرمةي خةوندا ئارامي 

زؤربةي  كوردستان  لة  من  نموونة  بؤ  هَيناومةتةوة.  بةئاطاي  و  لَيهةَلطرتووم 

هةر  دةقانة  بةو  كاريطةريم  خوَيندبووة،  عةرةبي  بة  ثنتةر)م  (هارؤلد  دةقةكاني 

بةتةنيا بؤ ئةوة نةبووة كة بيانكةمة كوردي و ببنة كتيب و بةجَييان بهَيَلم، بةَلكو 

ياريدةرَيكي  خؤيان  بؤ  ثنتةر  روانيني  و  جيهانبيني  و  ثنتةر  كةسَيتي  ناسيني 

دةقي  كــوردي.  بيانكةمة  كة  هةنطاوةي  لةو  نزيكبوونةوةم  بؤ  طةورةبوون 

(ديمةنَيكي سرووشتي و رؤذطارة خاَلييةكان) بةرلةوةي هيض كارَيكيان تيا بكةم 

هةستم دةكرد من بؤ خؤم كارةكتةرَيكم لةناوياندا. شانؤيي (ئةستَيَلكة مةزنةكة) ، 

ئةو ضةند و ضوونةي كة لةنَيوان كارةكتةري (ضَيرض و دران)دا روو دةدات بةبَي 

ئةوةي بةخؤم بزانم كةوتوومةتة نَيو ئةو كةشوهةوايةوة كة دةمَيك دةبمة دران 

و ضَيرض بةرةو داِرووخان و خنكان دةبةم. دةمَيك دةبمة ضَيرض و ماندووبوونم 

خؤم  و  دةبات  ئةستَيَلكةم  ئةو  بةرةو  شار  قةَلةباَلخي  و  شارستاني  دونياي  لة 

بةخنكاويي بةسةر شةثؤلةكاني ئةو ئاوة سارد و تةزيوةي بةيانيانةوة دةبينم. 
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بةتةنيا  هةر  كردووة  دةقانةدا  ئةو  وةرطَيِراني  لة  كارم  كاتَيك  بَلَيم  مةبةستمة 

وةرطَيِرَيك نةبووم، بةَلكو ئةو شارةزاييةي كة لة نواندن و دةرهَينان و بواري 

شانؤدا هةمبووة، بووةتة بةشَيكي طةوهةري لة كارةكةمدا، وةك ضيرؤكنووسَيك 

و  كات  بة  ياريكردن  و  كارةكتةر  داِرشتني  ضونَيتي  و  زمان  بواري  لة  ئاطاييم 

لة  تةواوم  ضَيذَيكي  شتَيك  هةر  لة  بةر  هاوكارَيكم.  بوونةتة  فةنتازيا  و  شوَين 

تَيكستةكة وةرطرتووة و ئةو ضَيذة تا بة ئَيستاشي دةطات كة كارم لةو دةقةكانةدا 

طةيشتووةتة كؤتايي، هةر ماوةتةوة و لة ناخ و طيانمدا هةناسة دةدةن. ئةو دةم 

شانؤيي  بآلوبوونةوةي  هةواَلي  رؤذنامةيةكدا  طؤشةي  لة  كة  بووم  (شام)  لة 

(مةرط و ثاكييزة) ي (دؤرفمةن)م بؤ يةكةمجار خوَيندةوة، هيض شتَيكم دةربارةي 

كةمةوة  نووسينة  ئةو  ئةو  لةِرَيي  بةآلم  نةدةزاني،  دةقةكةش  و   نووسةرةكةي 

دةمزاني كة دةربارةي (جةلالد و قورباني) دةدوَيت. من بؤ خؤم قورباني بووم و 

نوشووستييةكاني خؤم بةدةست ئةو رؤذطارةي وةك طةنجَيك لةذَير دةسةآلتي 

بةعس و دواجاريش ئةزموونم لةطةَل حيزبةكاني خؤمان ئةو نزيكيية بوون كة 

ئةمريكا  لة  دةقةم  ئةو  كاتَيك  و  تَيثةِرين  ساآلنَيك  كردم.  طيرؤدةي  دةقةوة  بةو 

بةئيطليزي بيني و هَينامةوة ماَلَي هَيشتا نةمدةتواني بةتةواوي ئيطليزي بخوَينمةوة، 

وشة وشة لةِرَيي قامووسةوة خوَيندمةوة، بةآلم ئةو قؤناغةي كة دةكةوَيتة نَيوان 

خوَيندنةوةي طؤشةكة و كِريني كتَيبةكة، بؤ من بؤ خؤي ضيرؤكَيكة. تا ئيستاشي 

خوَيندووةتةوة  تَيكستةم  ئةو  جار  سةد  لة  زياد  بَلَيم  ئةطةر  نيية  درؤ  بَيت  ثَيوة 

و هَيشتا تَير نةبووم لة خوَيندنةوةي. كاتَيكيش كة كتَيبةكةم وةرطَيِرا سةرجةم 

كارةكاني ئةو نووسةرةم خوَيندةوة و بةهؤي نووسةرةكةشةوة شارةزاييةكي 

(شيللي)  شؤِرشي  و  كؤمةَلطا  تةنانةت  و  هونةر  و  ئةدةب  دةربارةي  طةورةم 

ثةيدا كرد. دواجار شانؤيي (بَيوةذنةكاني) ي هةمان نووسةريشم كردة كوردي. 

بَيت  ثَيوة  ئَيستاشي  خؤمة.  ئةزمووني  نووسةرة  ئةو  ئةزمووني  دةكرد  هةستم 

هاوار و قيذةكاني ئةو بَيوةذنة لةنَيو ناخمدا دةنطدةداتةوة و بؤم ناكرَيت خؤم 

ئةو  من  دةكرد  (بَيوةذنةكان)دا  لة  كارم  كة  كاتَيكيش  بدزمةوة.  هاوارةكاني  لة 

كة  نةكرد  هةستم  دةبيني.  كورد  جةرطسووتاوي  دايكَيكي  هةر  وةك  بَيوةذنةم 

تؤ  ئةطةر  دةنووسم.  دةقةكة  خؤم  بؤ  وامدةزاني  بةَلكو  وةرطَيِرانم،  سةرقاَلي 

(شيللي)،  خةَلكي  ثياوَيكة  (دؤرفمةن)  ناكةيت  هةست  خوَيندبَيتةوة  بَيوةذنةكانت 

بةَلكو وةك نووسةرَيكي كوردي دةناسي و وادةزاني ئةو تَيكستةي بؤ هةَلةبجة 

نووسيوة. دةكرَيت بَلَيم هةرضيم كردبَيتة كوردي من بوومةتة بةشَيكي جيانةكراوة 

لةو تَيكستانة و ئةو تَيكستانةش هَيند لة رؤحمةوة نزيكبوون، كة وا هةست دةكةم 
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من بؤ خؤم نووسةرةكانيانم. دةكرَيت لةدواجاردا بَلَيم ئةطةر وةرطَيِر بؤ خؤي 

ضَيذ لةدةقَيك وةرنةطرَيت و لةطةَليدا راستطؤ نةبَيت، هةرطيز ناتوانَيت ئةو ضَيذة 

بطةيةنَيتة خوَينةر. لةثشتي هةر دةقَيكي جوان و ناسكي وةرطَيِراويشةوة خةون 

و جواني و هةناسةدانَيكي قووَل هةية.  

هَينانة  لة  بآلوكردنةوة  و  ثةخش  دامةزراوةكاني  و  دةزطا  رؤَلي  واية  ثَيت   

ناوةوةي وةرطَيِراني خراثدا ضيية و ئةوان ضي بكةن تاكو هةر هيض نةبَيت كةمَيك 

ئةم بوارة طرنطي خؤي وةربطرَيت؟ 

خوَينةر  طرنط.  زؤر  هةر  دةطَيِرن،  طرنط  زؤر  رؤَلَيكي  دامةزراوة  و  دةزطا   

مامةَلة  بةرلةوةي  تؤ  خراث.  دةزطاية  كام  و  باشة  دةزطاية  كام  كتَيبـي  دةزانَيت 

تؤ  نموونة  بؤ  دةيكةيت.  دةزطايةكدا  لةطةَل  بكةيت،  كتَيبدا  و  نووسةر  لةطةَل 

تةماشاي دةزطايةكي وةك (ثةنطوين) بكة كة لة ساآلني سييةكانةوة ض خزمةتَيكي 

طةورةي بة كؤمةَلطاي ئينطليزي كردووة. ئةو كتَيبانةي كة طرووثي (ثةنطوين)، يان 

(فابةر)، لة زماني ئينطليزيدا ضاثي كردوون و خستوونييةتة بةردةمي خوَينةري 

ئينطليزي، جَيطاي ترس نين. ئةطةرضي بازرطاني بؤ خؤي بةشيكي طرنطي هةر 

و  كلتووري  خةمي  دةبَيت  تؤ  نيية.  شتَيك  هةموو  هةر  خؤ  بةآلم  دةزطايةكة، 

تازةن  دامةزراوةكان  و  دةزطا  هَيشتا  ئَيمة  الي  بن.  طةورةت  خةمي  رؤشنبيري 

و ئةو ئةزموونة فراوانةيان نيية كة هةست بة قووَلي و ماناي كارةكانيان بكةن. 

بةتايبةتي  بن،  رؤشنبيرييةوة  خةمي  بةتةنط  كة  نين  ئازاد  دةزطاي  هيضيشيان 

ئةزمووني  سةدة  ضةندين  كة  كورد  ئَيمةي  بؤ  دةبوو  ئَيستاياندا.  حاَلي  لة 

ضةوسانةوةمان بينيوة، ئةم ضةندين ساَلةي حوكمراني كورد قةرةبووكردنةوة 

كورد  كة  وامدةزاني  من  خوَيندةواري.  لة  كورد  بَيبةشي  مَيذوويةكي  بؤ  بواية 

بؤ خؤي حوكمي خؤي بكات رؤشنبيري و خوَيندةواري دةبَيتةوة كؤَلةكةيةكي 

طرنط، بةآلم من لةوةدا بة هةَلةدا ضووبووم. لةدواي راثةِرين من خَيزانة هةذار و 

برسييةكةي خؤم جَيهَيشت و ضووم لة طوندةكان بووم بة مامؤستاي خؤبةخش. 

كة  بوو  هةذارانة  طونديية  منداَلة  ئةو  فَيركردني  خةمم  و  دةطةِرام  طونداوطوند 

فَيري خوَيندةواري ببن. لةكاتَيكدا كة دةكرا نةهَيَلين طوندَيك بَي مامؤستا و بَي 

قوتابخانة بَيت. من ثَيمواية لَيرةدا رؤشنبيراني كورد بةر لة ثياوة سياسييةكان 

لةو لَيثرسينةوةيةدا طوناهبار بن. زؤر بةسادةيي دةكرا ئةو ئيمكانييةتة مادييةي 

كة كةوتة بةردةستييان كاري طةورةي ثَي بكراية، بةآلم نةكرا. من بؤ خؤم بِروام 

بة هيض دةزطايةكي بآلوكردنةوةي كوردي نيية، ئةوةندة نةبَيت كة دةزانم كاري 
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كام نووسةر دةخوَينمةوة. سةدان كتَيب ضاثكرا كة شايةني خوَيندنةوة نين. ئةو 

نيية.  تةندروست  كةشوهةوايةكي  هةية  ئَيمة  الي  كة  رؤشبيرييةي  كةشوهةوا 

دةكرَيت  دةخوَينيت،  هونةري  ثةيمانطةيةكي  لة  و  شانؤيت  قوتابي  خؤت  بؤ  تؤ 

بة  ئةكتةرت  ئامادةكردني  دةربارةي  كوردي  كتَيبـي  ضةند  ئَيستا  تا  بَلَييت  ثَيم 

زماني كوردي لةبةردةستداية؟ ض دَلَيكت بة ثةيمانطايةك خؤش بَيت كة سةرجةم 

دةيان  ساآلنة  نةبَيت؟  تيا  كوردي  بة  ئةثسني)  و  مؤلَير  و  (شةكسثير  كارةكاني 

وةك  ثزيشكييان  كتَيبـي  دةيان  ئةوةي  بةبَي  دةرَي،  دَينة  كؤليذةكان  لة  ثزيشك 

طةورةية.  كارةساتَيكي  ئةمة  بَيت.  لةبةردةستدا  كوردي  زماني  بة  سةرضاوة 

كتَيبخانةي كوردي هةذارترين كتَيبخانةي دونياية. ئاخر هةر كتَيبخانةي وآلتَيك 

دةطري سةرجةم ئةدةبي جيهاني تيا ئامادةية. باسي ضي لة وةرطَيِران بكةين كة 

رَيزي كتَيب و كتَيبخانة و خوَيندنةوة وةك نان و ئاوي لَي نةهاتبَيت الي خةَلكاني 

ئةو وآلتة. 

 رؤشنبيري كوردي ئَيمة هَيشتا ناتوانَيت بة زمانَيكي كوردي ثاراو و ثةتي 

بدوَيت، كاتَيكيش سياسييةكان دةدوَين ئةوا شةرم لة كوردبووني خؤت دةكةيت؛ 

لةكاتَيكدا سةدان رؤذنامة و طؤظار و تيظي رؤذانة لةو وآلتةي تؤدا كار دةكةن. 

ئةمة بؤ خؤي ثرسيارَيكي طةورةية و هةمووشمان طوَيي خؤمان لَي كث كردووة. 



وەرگانوەرگان
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 كارزان محةمةد كارزان محةمةدهةظثةيظين لةطةأل محةمةد ئؤزؤن

فةرهاد بةهةشتيفةرهاد بةهةشتيوتووَيذي سيروسي عةلينذاد لةطةَل نةجةفي دةريابةندةريدا

جةبار سابيرجةبار سابيرشةِر و ئاشتي

 تؤفيق عةبدول تؤفيق عةبدول ثاسةكةى درةنطانى شةو

جةواد حةيدةريجةواد حةيدةريخةو و بَيداريي
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خةَلكي هةمان هةسارةم
هةظثةيظين لةطةأل محةمةد ئؤزؤن

وةرطَيِراني: كارزان محةمةدوةرطَيِراني: كارزان محةمةد

ساَلى  لة  كورد،  رؤماننووسى  و  نووسةر  ئؤزؤن  محةمةد  ساَلى   لة  كورد،  رؤماننووسى  و  نووسةر  ئؤزؤن  محةمةد   

بووة،  لةدايك  باكوور  كوردستانى  سيوةرةكى  لة  بووة، )  لةدايك  باكوور  كوردستانى  سيوةرةكى  لة   (١٩٥٣١٩٥٣)

لة  لة )   (١٩٩٠١٩٩٠  - -١٩٢٠١٩٢٠) ساآلنى  لةماوةى  كوردى  زمانى  (ئةطةرضى  ساآلنى  لةماوةى  كوردى  زمانى  ئةطةرضى 

دايك  زمانى  بة  سةرةتاوة  لة  هةر  بةآلم  بوو،  قةدةغة  دايك توركيا  زمانى  بة  سةرةتاوة  لة  هةر  بةآلم  بوو،  قةدةغة  توركيا 

دةستى بة نووسين كرد.دةستى بة نووسين كرد.

ناوبراو لة ساَلى (ناوبراو لة ساَلى (١٩٧٧١٩٧٧) لةبةر ستةمى تورك، وآلتةكةى جَيهَيشت ) لةبةر ستةمى تورك، وآلتةكةى جَيهَيشت 

فؤرمةلةبوونى  لة  بةرضاوى  رؤَلَيكى  ثةنابةر،  بووة  سويد  لة  فؤرمةلةبوونى و  لة  بةرضاوى  رؤَلَيكى  ثةنابةر،  بووة  سويد  لة  و 

باكووردا  كرمانجى  زاراوةى  كوردى  ئةدةبى  مؤدَيرنى  باكووردا زمانى  كرمانجى  زاراوةى  كوردى  ئةدةبى  مؤدَيرنى  زمانى 

بيني. بيني. 

زمانى  بة  هاوضةرخة  رؤمانى  يةكةمين  نووسةري  زمانى ئؤزؤن،  بة  هاوضةرخة  رؤمانى  يةكةمين  نووسةري  ئؤزؤن، 

ساَلى  لة  (تؤ)  ناوى  لةذَير  كة  باكوور،  كوردستانى  لة  ساَلى كوردى  لة  (تؤ)  ناوى  لةذَير  كة  باكوور،  كوردستانى  لة  كوردى 

(١٩٨٥١٩٨٥) بآلوى كردةوة. نووسةرى يةكةمين ئةنتؤلؤجياى ئةدةبى ) بآلوى كردةوة. نووسةرى يةكةمين ئةنتؤلؤجياى ئةدةبى 

كورديشة. دواجار لة ساَلى (كورديشة. دواجار لة ساَلى (٢٠٠٧٢٠٠٧)دا بةنةخؤشى شَيرثةنجة لة )دا بةنةخؤشى شَيرثةنجة لة 

سويد كؤضى دوايى كرد و لةسةر وةسييةتى خؤى هَينرايةوة بؤ سويد كؤضى دوايى كرد و لةسةر وةسييةتى خؤى هَينرايةوة بؤ 

زَيدى باوباثيرانى لة كوردستانى باكوور. زَيدى باوباثيرانى لة كوردستانى باكوور. 

******
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محةمةد ئؤزؤن! ثرسيارَيكي ساكار و مةحاَل، هةمان دةستثَيكة هةميشةييةكة، 

تؤ كَييت؟

خةَلكي  هةَلدةكَيشم،  هةناسة  ئةسكةندةناظيا  لة  سويديم،  توركيايم،  كوردم، 

فوراتدا  و  ديجلة  ثيرؤزي  ــاري  رووب هــةردوو  نَيوان  لة  هةسارةم.  هةمان 

هاوآلتييةكي دياري نامؤم. هةم خةَلكي خاكة طةرمةكاني خؤرهةآلتي ناوةِراستم 

و هةم كؤضبةرَيكي جيهان. بة سآ زماني جياواز دةنووسم و بة ضةندين زمان 

وتارة  سةركاغةز.  دةخةمة  كوردي  زماني  بة  رؤمانةكانم  بةآلم  دةخوَينمةوة، 

كورتةكانم بة زماني توركي و سويدي دةنووسم.

ئَيستا  خاَلةي  ئةم  و  بآلوكرايةوة  (تؤ)  بةناوي  كة  رؤمانتدا  يةكةمين  لةنَيوان 

تيايدا دةذيت، مةوداكةي ضةندة؟ 

ساَلةدا  ضةند  ئةم  لةماوةي  بآلوكرايةوة.   (١٩٨٥) ساَلي  لة  رؤمانم  يةكةمين 

جؤراوجؤرة  بوارة  لة  بآلوكردووةتةوة.  و  نووسيوة  ثةِرتووكم   (٢٠) نزيكةي 

ئةدةبياتي  مَيذووي  و  شةتح  تا  بطرة  رؤمانةوة  لة  كردووة،  كارم  ئةدةبييةكاندا 

كوردي. هةموو رؤذآ بَيوضان هةوَل دةدةم الثةِرةيةكي نوآ بخوَلقَينم، دوور لة 

نائومَيدي، دوور لة هةستي ماندووَيتي و دوور لة تةواوي ئةو شتانةي كة بة بيرمان 

خاَلَيكي  كؤمةَلة  دةبينم  رابردوو،  بنؤِرمة  هةنووكة  دةكات.  ثيرمان  ئةوا  بَيتةوة، 

الواز هةية كةم كةم هةوَلمداوة لةناويانببةم. كاتَيك حةزم لة كاري نووسين كرد، 

شتَيكي زؤرم لةبارةي زمان، فؤرم، تةكنيك و فةنتازيا نةدةزاني، لةيادم ناضَيت 

كة نزيكةي سةد ساَلة، زماني ئَيمة بة كاآليةكي قةدةغةكراو هةذمار كراوة. ئةم 

قةدةغةيةش مةترسيدارة، كاري ئَيمة رووبةِرووي كَيشةيةكي مةزن كردووةتةوة. 

تيادا  ئامادةطييان  (ئةوانيتر)  كة  ئةدةبيات  مةيدانَيكي  لة  نووسةرايةتي  دةزاني 

توركيا  لة  كوردي  مؤدَيرني  ئةدةبياتي  بؤ  نيشانةيةك  نيية.  سادة  كارَيكي  نيية، 

 (١٠) ناطاتة  بآلوكراوةكان  كورديية  بةرهةمة  سةرجةم  ذمارةي  و  نيية  بووني 

دانة، لةمةش تاَلتر خةَلك باوةِريان وةها بوو كة كورد ذمارةيةكي كةم خوَينةري 

هةية، ئةمةش زؤر مني ئازار دةدا. نة طؤظارَيك، نة ثةِرتووكَيك، نة فةرهةنطَيكي 

حكومةتي  ئازارانةش،  ئةم  سةرجةم  سةرةِراي  نيية.  بووني  شتآ  زمانةواني، 

توركيا لة هيض هةوَلَيك بؤ ناضاركردني كوردةكان لةثَيناو فةرامؤشكردني زماني 

دةستبردن  لةوشَيوةيةدا،  هةلومةرجَيكي  لة  باسة  شياوى  ناسَلةمَيتةوة.  دايكيان 

بؤ بةديهَيناني رؤمانَيكي كوردي كارَيكي سادة نةبووة. بةهةَلةدا مةضؤ، نامةوَيت 

ثَيناسي خؤم بكةم، نامةوَيت كارةكةم بةطةورة بخةمة ثَيشضاو، رةنطة تةنها لة 
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ئاستي باسكردني بارودؤخةكة ياخود لة ئاستي طلةييدا بَيت. 

كوردبوون و بةكوردي لةدايكبوون كرؤكي مةسةلة و طرفتةكةية، مةسةلةيةكي 

دذوارة و هةروةك كوردَيكيش بذين مةسةلةيةكي دذوارترة. نووسةرَيكي كورد 

فؤرم  تايبةتمةندييةكاني  بة  ثةيوةندي  خةياآلنةى  و  بير  ئةو  سةرجةم  لة  بةدةر 

ثَيويستة  بَيت.  خوَينةريشدا  خوَلقاندني  لةبيري  دةبَيت  بةرهةمَيكةوةية،  و زماني 

شتَي  هةر  مَيذووييةكةي،  و  كؤمةآليةتي  سياسي-  كَيشة  سةرجةم  لة  بةدةر 

بةرهةمي دةهَينَيت بة جواني و رازاوةيي كؤتايي ثَيبهَينَيت. لةكاتَيكدا نووسةراني 

ميللةتاني تر درَيذةثَيدةري ئةو ثرؤسيسةن كة بةر لة ئةوان هةبووة.

نزا بكة خوداوةند هيض بةندةيةك تووشي دةردي نووسةرايةتي لةناو كورداندا 

نةكات. من لة دةستثَيكةوة، تاَلي ء سوَيرييةكي زؤرم بيني، بةآلم لة رؤذطاري 

رَيطةمدا  لةسةر  كةمتر  كةَلةكةبةردي  و  بةرد  كة  خاَلَيك  طةيشتوومةتة  ئةمِرؤدا 

هةية. من ئةمِرؤ دَل و دةروونم ئاسوودةترة لة رابردوو. ئَيستا ثَيشينةيةك بة 

ناوي رؤماني كوردييةوة هةية، زمانَيك بة ناوي زماني رؤماني كوردييةوة هةية، 

ئومَيدةوارمان  هةر  نةبَيت،  بةرز  رَيذةكة  كةميشدا  ساتَيكي  لة  ئةطةر  تةنانةت 

تةنها  ئَيمة  ئةدةبياتي  كة  بكةين  قبووَل  هةقيقةتة  ئةم  دةبَيت  هةموومان  دةكات. 

لةسايةي خوَينةرَيكي تَيطةيشتوو و ئةكتيظدا، ضانسي ثَيشكةوتن و ثَيشظةضووني 

هةية. خوَينةري كورد بوونةوةرَيكة زماني دايكي خؤي لة خوَيندنطادا فَير نةبووة، 

هةنطاو  دة   (١٠) دةبَيت  تؤ  كةواتة  هاتووة،  تؤدا  بةدواي  عةشقةوة  بةهؤي  ئةو 

خوَينةرةكةت  رةزامةنديي  بتواني  تا  ثَيش  بضيتة  تر  ميللةتاني  نووسةراني  لة 

بهَينيتةدي. 

ئةطةر رؤماني نووسةرَيكي كورد، رؤمانَيكي سادةي ئةدةبياتي توركي، فارسي 

و عةرةبي بَيت، ئةطةر ئامانجةكةي تةنها بةرهةمهَيناني بةرهةمَيكي كوردي بَيت و 

اليةنة تةكنيكي و ستراكتورييةكاني وةالبنَيين، دةبَيت ئةوة قبووَل بكةين كة هيض 

كارَيكمان نةكردووة. رؤمان ذانرَيكي جيهانيية، بةآلم رةنط و سةداكاني رؤمان 

دةبَيت ساتة بؤنخؤشةكاني كؤمةَلطا لةخؤبطرَيت، ضونكة نووسةريش وابةستةي 

ضةمكي  كؤمةَلَي  رؤذانةي  بةرفراوانبووني  بةهؤي  ناشَي  كؤمةَلطايةية.  ئةو 

وةك بةجيهانيبوون، ضاوثؤشي لة رةنطة ديارةكاني خؤمان لة بةرهةمةكانماندا 

بكةين. ئَيستا كاتَي دةنؤِرمة رؤمانةكانم، هةست دةكةم ئةم ثرسيارة يةكَيكة لة 

بةرجةستةترين ثرسيارةكاني بةرهةمةكانم: بةالي مرؤظَيكةوة كة هةموو شتَيكي 

ض  ئومَيد  ماوةتةوة،  سَيبةردا  لةذَير  هةميشة  كة  مرؤظَيكةوة  بةالي  وةرطرتووة، 

رةنطَيكي هةية؟ ئومَيد ضؤن هةناسة هةَلدةكَيشَيت؟ 
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و  ئارامي  ئةدةبي،  بةختةوةريي  تؤوة،  بةالي 

خؤشبةختي نووسةرَيك ض مانايةك دةطةيةنَيت؟ 

رؤذانة  ئةو  من  ذياني  رؤذانــي  جوانترين 

ماوةيةك  دواي   (١٩٩٨) ساَلي  لة  كة  بــوو 

رووناكبيري  ناوةندي  بضمة  توانيم  دووري، 

شاري دياربةكر و لةو شتة بدوَيم كة كةَلكةَلةي 

توانيم  كوردي).  (رؤماني  واتا  منة  هةميشةيي 

لة  بووم  خؤشحاَل  و  بكةم  ثَيشكةش  كتَيبةكانم 

رؤمانَيكي  تا  راوةستاون  كةسانَيك  دياربةكر 

تةنهايي  و  خةَلوةت  كاتذمَيرةكاني  بؤ  كوردي 

خؤيان ببنةوة بؤ ماَلةوة. 

خزمةكانم  لةطةأل  بيني،  هاوِرَيكانم  لةوآ 

كرد،  طفتوطؤمان  ئةمِرؤ  و  دوَينآ  ــارةي  دةرب

ئةو  تةواوي  لةسةر  ديالؤطم  خزمةكانمدا  لةطةأل 

شتانةي دوَينآ و ئةمِرؤ كرد كة هَيزي تازةيي و 

شادي بة ئَيمة بةخشيوة. رةنطة باوةِربوون بةم 

بةآلم  بَيت،  كَيشة  كةسةوة  هةندآ  بةالي  شتانة 

من لة كاتذمَيري (١)ي نيوةِرؤوة تا (٨)ي شةو، 

رؤمانة  بةرطي  سةدان  و  دةكرد  ئيمزام  ريزة 

توركييةكاني  ــِردراوة  ــَي وةرط و  كوردييةكانم 

جوتيار  كضؤَلة،  طةنج،  ثير،  فرؤشرا.  رؤمانةكةم 

و كرَيكار راوةستابوون تا رؤماني كوردي بكِرن، 

ئةو  تةنها  رةنطة  نةمرة،  سةرمةستييةكي  ئةمة 

كةسانة لة حاَلي من تَيبطةن كة دةزانن ئَيمة ضيمان 

رؤمانةكانم،  خوَينةري  بؤ  توانيم  لةوآ  كردووة. 

”هةنووكة  سةرزمان:  بهَينمة  رستةيةك  تةنها 

دةبينم  ئَيستا  بينيوة،  خؤم  بةضاوي  رؤذةم  ئةم 

كوردي  رؤماني  و  كورد  خوَينةري  دياربةكر،  لة 

دةذي، هةناسة هةَلدةكَيشآ و بةِرَيطادا دةِروات، 

بةالمةوة  بشمرم  ئةطةر  ناوَيت.  ترم  هيضي  ئيدي 

طرنط نيية. بةختةوةريي ئةدةبي بةالي منةوة واتا 
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ئةمة، خؤشبةختي واتا زاراوة بريندار و مردووةكان بتوانرَيت زيندووبكرَينةوة 

و ساِرَيذ بكرَين. خؤشبةختي ئةم نووسةرة ثةنابةرةي كورد بةدةرلةمة دةبَيت 

ضي بَيت؟

لة زؤرينةي بةرهةمةكانتدا، كؤمةَلة كةسايةتييةك هةن لة هةناوي ئةفسانة و 

ئاوازة كوردييةكانةوة هةَلقوَليون، لةطةأل ئةمةشدا ساآلنَيك لة ذينطةي كوردستان 

ئةم  هةَلدةكَيشَيت.  هةناسة  كوردستان  لة  تؤ  رؤحي  هةنووكةش  بوويت،  دوور 

مةسةلةية ضؤن روون دةكةيتةوة؟ 

من سةدان فرسةخ لة نيشتيمانةكةم دوورم، بةآلم ثَيت دةَلَيم هةموو ئةفسانة 

و ئاوازةكاني نيشتمانةكةم، هةموو ئةو مرؤظانةي لةنَيو ضيرؤك و سةرطوزةشتة 

هؤَلي  لة  بيستووة،  ناوانةم  ئةو  الواندنةوةكاندا،  و  حةيران  لة  كوردييةكاندا، 

كارةكةمدا، لةتةك مندا، لة تةنيشت كؤمثيوتةرةكةمدا، لة كةنار ثةرتووكةكانمدا 

راوةستاون و لة من دةنؤِرن. ناتوانم خؤم لةم ذينطةية بةدوور بطرم، من سةرجةم 

ئةو شتة دةطَيِرمةوة كة ثةيوةندي بة رؤحي كوردي و هزري مرؤيمةوة هةية. 

بة  خؤت  زةينييةكاني  مانا  طواستنةوةي  بؤ  كةناَلَيك  وةك  ضؤن  يةكةمينجار 

زماني كوردي ئاشنابوويت؟

و  شار  زؤربةي  بةثَيضةوانةي  ئَيمةدا،  خَيزاني  ذينطةي  لة  خؤشبةختانة 

طوندةكاني كوردستانةوة، زماني كوردي بةشَيوةيةكي زيندوو و ديناميك دةذيا. 

بؤ  هةبوو  بةوضةشنةي  ئَيمةي  شادييةكاني  و  غةم  و  ميهرةباني  كوردي  زماني 

دنياي دةوروبةرماني دةطواستةوة، بةآلم لة خوَيندنطادا ناضار بووين بة زماني 

توركي بدوَيين. لة ساَلي (١٩٧٠) ماوةيةك لة زينداندا بووم، لةو سةردةمةدا بة 

وردةكاري و تَيِرامانَيكي زؤرةوة بةَلَينم بةخؤم دا، زماني كوردي بة مامؤستايي 

زؤربةي  كورتدا  ماوةيةكي  لة  ئةوروثا  لة  بةكاربهَينم.  رازاوةييةوة  و  جواني  و 

بةرهةمة بةرجةستة مَيذووييةكاني ئةدةبياتي جيهانم خوَيندةوة بؤ ئةوةى بتوانم 

لة  بتوانم  هةبَيت،  جيهاني  ئةدةبياتي  ثرؤسةي  بؤ  وردم  وَينايةكي  تائةندازةيةك 

نووسينةكانمدا ميكانزيمي رؤمان باشتر لة ثَيشوو بةكاربهَينم. 

وابةستةي كام لة نووسةراني جيهانيت؟ 

من كارلؤس فؤنتسم خؤشدةوَيت. ضَيذ لة ماركيز وةردةطرم، ماريؤ بارطاس 

خؤشدةوَيت.  ضيخؤفم  بةتايبةت  رووس،  كالسيكييةكاني  ضيرؤكة  دةخوَينمةوة. 

حةزَيكي زؤرم لة فلؤبَيري فةِرةنسي هةية.
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كوردستان  لة  تائَيستا  منداَلييةوة  لة  و  بووة  ثةروةردة  سويد  لة  هاوسةرةكةت 

دوور بووة، ثَيموانيية بتوانَيت بة زماني كوردي بدوَيت؟

نةخَير، زؤر بةباشي بة كوردي دةوَيت، بةآلم لة نووسيندا كَيشةي هةية.

زياتر حةز دةكةيت بةدةست بنووسيت يان بةجؤري تر؟

نةخَير هةر لة سةرةتاي كارةوة بة تايث و كؤمثيوتةر نووسيومة.

تؤ ثةرتووكَيكت هةية بةناوي (ئةنتؤلؤذياي ئةدةبياتي كوردي). لةم ثةرتووكةدا 

تؤ  كة  ئةوةشدا  لةطةأل  باسكردووة.  كوردت  نووسةراني  و  شاعيران  لة  كام  تؤ 

كرمانجيت، بةآلم هةموو شاعيران و نووسةراني سؤراني لةم ثةرتووكةدا ثَيطةيان 

هةية، ضؤن توانيت بةمشَيوةية كار بكةيت؟

ثَيمواية  دووةميش  كَيشاوة،  زؤرم  ماندووَيتييةكي  كارةدا  ئةم  لةثَيناو  من 

ئةو  هةموو  لةبارةي  دةبَيت  دَيتةئاراوة،  كوردي  ئةدةبياتي  باسي  هةركاتَيك 

شتانةوة بدوَيم كة ثةيوةستة بة كوردةوة نةك تةنها زاراوةي سؤراني، زازايي، 

ياخود كرمانجي. 

سةرضاوة: سةرضاوة: 

ثَيطةى تايبةتى محةمةد ئؤزؤن.
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نةجةفي دةريابةندةري وةرطَيِرَيكة كة بة درَيذايي ضل ثةنجا ساَلي رابردوو 

واتة لة كا تي دةرضووني كتَيبـي «ماَلئاوايي لةطةَل ضةك» لة ساَلي(١٩٥٤) تا ئَيستا، 

بةردةوام دةركةوتني هةستيثَيكراوة و ئةو بةرهةمانةي كة خولقاندوويةتي زماني 

بةآلم  هةية،  ناوبانطي  وةرطَيِر  وةكو  زياتر  ئةطةرضي  كردووة.  بةهَيزتر  فارسي 

خاوةني هونةري جؤراوجؤرة و ثانتاي بةرهةمةكاني لة ئةدةبياتةوة بؤ فةلسةفة 

تةرخانكردووة.  توانج  و  تةوس  بؤ  طؤشةنيطايةكيشي  هةندَيكجار  و  دةطرَيتةوة 

ئةدةبيةكاني  بةرهةمة  لة  هةندَيك  لةسةر  كة  ثَيشةكيانةي  ئةو  اليةكةوة  لة 

«بةجَيماوي  و  «هاكلبريفين»  دةريا»،  و  «ثيرةمَيرد  باتطةيت»،  «بيل  وةكو  جيهان 

رؤذ» نووسيويةتي و لة لة اليةكي تريشةوة بؤ نموونة ئةو بةرهةمانةي وةكو 

«دةردي بَي خؤيي»، «مَيذووي فةلسةفةي رؤذئاوا « و «بيرمةنداني روس» ثانتاي 

وةرطَيِرانةكاني دةردةخات. لة نَيوان بةرهةمة رؤذنامةوانييةكانيشيدا بةرهةمَيكي 

وةكو «وةها بكةن طةورةكان»ي خولقاندووة كة يةكَيك لة بةرهةمة تةوس و توانجة 

وةرطَيِران خوَلقاندنة
وتووَيذي سيروسي عةلينذاد لةطةَل نةجةفي دةريابةندةريدا

و. لة فارسييةوة: فةرهاد بةهةشتيو. لة فارسييةوة: فةرهاد بةهةشتي



١٣٠

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

بةجَيماوةكاني زماني فارسيية. بةم ثَيية ئَيمة لة رووبةِرووبوونةوةكانماندا لةطةَل 

و  بَيت  وةرطَيِران  كاري  كة  نابينةوة  كةسَيك  رووبةِرووي  تةنها  دةريابةندةريدا 

بةس، بةَلكوو لةطةَل نووسةرَيكدا رووبةِرووين كة نةك تةنيا ئامانجي وةرطَيِرانة 

جؤرواجؤرةكان  ئةدةبية  ذانرة  ناساندني  و  طواستنةوة  بةمةبةستي  هاوكات 

رووي كردووةتة وةرطَيِران. سةرةِراي ئةمة لةم وتوووَيذةدا – كة لةو زنجيرة 

وتووَيذانةية كة بِريارة كاري وةرطيران ثةيطيري بكات – لةطةَل ئةودا تةنيا وةكو 

خولقاندووة  فارسيدا  زماني  لة  يةكةمي  ثلة  بةرهةمي  كؤمةَلَيك  كة  وةرطَيِرَيك 

رووبةِروو ئةبينةوة و ئيتر ناضينة سةر هونةرةكاني تري. 

دةريابةندةري لة دايكبووي ساَلي ١٩٣٠ لة شاري ئابادانة. ثياوَيكي بة نيسبةت 

باآل ئةستوور، خؤش سيما و وردبينة. ثياوَيكي قسة شيرينة و هاوِرَيكاني هةر 

بةرهةمةكانييةوة.  ثَيش  دةخةنة  خؤي  لةطةَل  دانيشتن  بدؤزنةوة  خؤي  كاتَيك 

دانيشتن  قووَل،  بيركردنةوةي  و  طياندار  تةوسي  روون،  زةيني  رةوان،  زماني 

هؤي  بة  لةطةَليدا  وتووَيذ  دةكات.  ثيت  بة  و  طةرموطوِر  هاوِرَيكاني  بؤ  لةطةَلي 

دةكات.  تر  شيرين  وتووَيذةكة  ثَيكةنيني  قاقاي  و  شيرينة  نوكتةبينيةكانييةوة 

سةرةِراي ئةمانةش يادةوةري لةم دواييانةدا زؤر ضاك نيية و لة كاتي وتووَيذدا 

ناو و شتةكاني تري لة بيردةضَيتةوة. ئةم وتوووَيذة لة وياليةكةدا لة زيبادةشتي 

كةرةج سازكراوة. 

ئةطةرضي ئَيوة هةم وةكو وةرطَيِر و هةم وةكو نووسةر و هةندَيكجاريش وةكو 

رةخنةطر ناوبانطتان هةية، بةآلم من لَيرةدا تةنيا باسم لةسةر وةرطَيِرانة. كةواتة 

رَيطة بدةن ئةمِرؤ لةم بارةوة قسةبكةين. دوايين كارَيك كة وةرتانطَيِراوة ضيية و 

نووسيني  سةرقاَلي  يان  دةستةوةية؟  بة  وةرطَيِران  بؤ  شتَيكتان  رؤذانةدا  لةم  ئايا 

شتَيك هةن؟

بتةوَيت  كة  بةرهةمَيك  واتة  خولقَينةرانةية.  كا رَيكي  وةرطَيِران  من  راي  بة 

وةريبطَيِري ئةبَي ز مانَيكي تايبةتي بؤ بدؤزيةوة. بؤ من هةموو كاتَيك هةروا بووة.... 

كةواتة ئةوةي كة بة راي من طرينطة هةر ئةم رةهةندة خولقَينةرانةي كارةكةية. 

طيروطرفتانةم  ئةو  بةهؤي  بةآلم  ئاراداية،  لة  كة  ماوةيةكة  راستيدا  لة  كار  دوو 

كة  هةمينطؤية  ضيرؤكةكاني  كؤمةَلة  يةكيان  ماونةتةوة،  ناتةواو  دووكيان  هةر 

بة  كارة  ئةم  ضيرؤكة.  بِرَيك  و  هةشتا  سةرجةم  كردوونةتةوة.  كؤي  كوِرةكةي 

دةيظد  فةلسةفي  كتَيبَيكي  يةكَيكيش  نةبووة.  تةواو  هَيشتا  بةآلم  طةيشتووة،  نيوة 

هيومي ئينطليزية كة ماوةيةكة دةستم داوةتَي نزيك سةدوسي، ضل الثةِرةيةكةم 
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وةرطَيِراوة، بةآلم جارَيك وةالمناوة و ئَيستا كة تؤزَيك سةرم سووكبووةوة و 

لةشتةكاني تر ئةرخايةن بوومةتةوة، دةمةوَيت ديسانةوة دةستثَيبكةم. كتَيبةكةي 

مرؤظ.  تَيطةيشتني  ضةمكي  لةسةر  فةلسةفةدا،  لة  بنةِرةتيية  كتَيبَيكي  هيوم، 

هةروةها كة ئاطادارن هيؤم يةكَيك لة فةيلةسووفة طةورةكاني ئينطليز. لة راستيدا 

بةِراي زؤركةس طةورةترين فةيلةسووفي مَيذووة. 

هةَلبةت ئةو كتَيبَيكي ديكةي هةية كة دواي ئةم كتَيبة نووسيويةتي و كورت 

كراوةترة و كةم و زؤر هةر ئةم باسانةية. هةندَيك كةس ثَييان وتووم بؤضي ئةو 

كتَيبةت وةرنةطَيِراوة، بةآلم ثَيمواية كتَيبة سةرةكييةكةي هيوم سةرةِراي ئةوةي 

كة هةندَيك باسي زيادي تَيداية، سةرنجِراكَيشترة. لةهةر حاَلدا ئةطةر تةمةنَيك 

بمَينَيتةوة ئةكرَيت خةريكي ئةو كتَيبةي تريش بم. 

بةم ثَيية يةكةم بةرهةمةكاني ئَيوة بة هةمَينطؤي و مَيذووي فةلسةفةي رؤذئاواوة 

دةستيثَيكردو (وا ديارة) سةرلةنوَي ضوونةتةوة خانةي يةكةم؟

بةَلَي ئَيستاش سةرقاَلي هةمينطؤيم. 

يةكةم كارَيك كة وةرتانطَيِراوة ضي بوو؟ 

كتَيبَيكة كة ضاثكراوة، ئَيستا ناوةكةيم لة بير نيية. 

طوَلَيكي سوور بؤ ئَيميلي؟ 

بةَلَي طوَلَيكي سوور بؤ ئَيميلي. لة راستيدا خودي ئةم ضيرؤكة يةكةم شت بووة 

كة من وةرمطَيِراوة. كاتَيك ١٧ يان ١٨ ساَلم بوو. سَي ضيرؤكة. طوَلَيكي سوور بؤ 

ئَيمَيلي، دوو سةرباز و هةمار سووتان. دواي نزيك بة سي ساَل سَي ضيرؤكي 

ديكةيشم وةرطَيِرا كة لةطةَل ئةو سَي ضيرؤكةدا بوون بة كتَيبَيك، هةَلبةت يةكَيك 

لةوانة بةشَيك لة ضيرؤكي تووِرةيي و دةنطةدةنطي فاكنَيرة. بةشي كؤتاييةكةي، 

ديلسي. 

ضؤن بوو كة الوَيكي حةظدة هةذدة ساَلة كة تازةيش ئينطليزي فَير بووة، فاكنَير 

هةَلدةبذَيرَي؟ كةسَيك بؤ ئةم كارة هاني دابوون؟ 

ضيرؤكانةيشم  ئةم  دةخوَيندةوة.  جؤراوجؤرم  كتَيبـي  كاتةدا  لةو  من  نة! 

ضيرؤكةي  ئةم  وةريبطَيِرم.  ئةوةي  بؤ  ضاكن  كة  بةرضاو  هاتة  وام  و  خوَيندةوة 

رؤمانَيكة،  راستيدا  ولة  ضاكة  زؤر  كة  ئةوةي  سةرةِراي  سوور)  فاكنَير(طوَلَيكي 
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هةَلبةت  نةبوو.  ئةستةم  من  راي  بة  النيكةم  نيية.  ئةستةم  وةرطَيِرانةكةي  بةآلم 

فاكنَير ضيرؤكي تري هةية كة زؤر ئةستةمن (بؤ وةرطَيِران) ئةوةندة ئةستةم كة 

مرؤظ وةالدةنَيت. ئَيستاش من لَييان نزيك نابمةوة. 

لة ض روانطةيةكةوة ئةستةمن؟ لة بواري زماني يان لة بواري ديكةوة؟ 

زؤر  وةرطَيِراني  رابردوو  ساَلي  ثةنجا  ضل  درَيذايي  بة  فارسيدا  زماني  لة 

دةمَيننةوة  كة  وةرطَيِرانانةي  ئةو  بدةين  سةرنج  بمانةوَيت  ئةطةر  بةآلم  كراوة، 

واتة شتَيك كة لة زماني فارسيدا دةمَينَيتةوة رةنطة لة ذمارةي ثةنجةكاني دوو 

دةست زياتر نةبن. لة روانطةي زماني و ضوارضَيوةي ضيرؤكةوة، بة تايبةت لة 

بواري زمانةوة. بةآلم ضيرؤكي طوَلي سوور ئةطةرضي ضيرؤكَيكي زؤر جوانة، 

بةآلم زمانةكةي سادةية. 

ئةمة من لةو كاتانةدا وةرمطَيِراو و ئيتر قةت ضاوم لة وةرطَيِرانةكةي نةكرد. 

بَيطومان هةندَيك كَيشةي هةية، بةآلم هةروا لَييطةِراوم. 

لة  وَينةيةك  كة  بمَينَيتةوة  كة  لَييطةراون  شَيوةية  بةو  هةر  بةتايبةتي 

لَيكرد  ضاوتان  كة  دواتر  كة  ئةوةي  يان  بَيت  ئَيوة  طةنجَيةتي  بةرهةمةكاني 

زانيتان كَيشةيةكي طرنطي نيية؟ هةندَيك كةس ئةَلَين ئةو ضيرؤكانة لة باشترين 

وةرطَيِرانةكاني ئَيوةن.

رةنطة! بةآلم ئةطةر ئةم قسةية راست بَيت ماناي ئةوةية كة من لة ماوةي ئةم 

ضل ثةنجا ساَلةدا هةروا بةرةو دواوة رؤيشتووم. 

كؤمثانياي  ضاثخانةي  لة  كة  كاتَيك  ئةمةيان  بَيطومان  نيية،  ئةمة  ماناي  با  نة 

نةوت بوون وةرتانطَيِراوة؟

نة، هَيشتا خةريكي هيض كارَيك نةبووم. دواتر كة ضوومة ئيدارةي ضاثخانةي 

كؤمثانياي نةوت، ئةم ضيرؤكانةم لة رؤذنامةي هةواَلةكاني رؤذدا بآلوكردةوة 

و بةِرَيز ئيبراهيمي طولستانيش كة لةوَي بوو ثَيشةكييةكي لةسةر نووسين كة 

كامَيرا  بة  نووسين  كتَيبـي  لة  طولستان  بةآلم  ضاثكران،  ضيرؤكانةدا  ئةو  لةطةَل 

هيض باسَيك لةم ثَيشةكيية ناكات. رةنطة لةبيري ضووبَيتةوة، بةآلم من هةوَلدةدةم 

ضيرؤكي  حاَلدا  لةهةر  سةرنجِراكَيشة  ضونكة  بكةم.  ضاثي  و  بدؤزمةوة  ئةمة 

وةرطَيِراني من هةر لَيرةوة دةستثَيدةكات و بةِراي هةندَيك كةس هةر لَيرةشدا 

كؤتايي ثَيدَيت!

بةآلم هةر بة ئَيرة كؤتايي ثَي ناية. هةَلبةت ئةطةين بة (ثيرةمَيرد و دةريا) و 
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(هاكلبري فين) كة بةِراي من كؤمةَلَيك وةرطَيِراوي بَيوَينةن. 

ئةمانة ئةو كارانةن كة دواتر كردم و بةِراي خؤيشم ضاكترن، بةآلم من كاتَيك 

طوَيم لَيية كة طوَلَيكي سوور بؤ ئَيميلي باشترين كاري منة زؤر خؤشحاَل دةبم. 

ئينسان ئةطةِرَيتةوة بؤ ئةو سةردةمة. بؤ وَينة ناسري تةقوايي هةموو كات دةَلَيت 

كة ئةمة باشترين كاري ئَيوةية و منيش ثَيمناخؤش نيية.

 

بةآلم (ماَلئاوايي لة ضةك) ئةو كاتةي كة بؤ ئيدارةي ضاثخانةي كؤمثانياي نةوت 

رؤيشتبووي، وةرتطَيِرا؟ 

ماَلئاوايي لةطةَل ضةكم لة ساَلي ١٩٥٢دا وةرطَيِرا. ئيتر رؤيشتبوومة كؤمثانياي 

بةِرَيز  لة  كتَيبةم  ئةم  بيرم  دَيتةوة  دةكرد.  كارم  ضاثخانةدا  ئيدارةي  لة  و  نةوت 

كرد  قؤَلبةست  منيان  دواتر  ضونكة  نةمدايةوة،  دواتريش  و  وةرطرت  طولستان 

كردةوة  كؤيان  كة  من  ئةسنادي  لة  بوو  بةشَيك  طواية  روويدا.  ض  نازانم  ئيتر  و 

لةو  بةآلم  قةرزارم.  طولستان  بةِرَيز  بة  كتَيبة  ئةم  من  حاَلدا  لةهةر  برديان.  و 

كتَيبةي كة لةم دواييانةدا بآلوكرايةوة بةِرَيز طولستان وتوويةتي كة ئةم كتَيبةي 

ثَيداوم و وتوويةتي كة وةريبطَيِرم. قةت وانيية. من ئةم كتَيبةم لَي وةرطرتن كة 

بيخوَينمةوة، دوايي كة خوَيندمةوة بيرم كردةوة كة وةريبطَيِرم. ئةو بةِرَيزة قةت 

ئاطاي لَينةبوو كة من خةريكي وةرطَيرانيم. دواييش كة وةرمطَيِرا و بآلوكرايةوة، 

نزيك بة مانطَيك دواتر كةوتمة زيندانةوة.

 

ئَيوة لةو كاتةدا لة ئابةدان بوون و ئابةداني بوون، كتَيبةكة لة تاران ضاثكرا. 

كَي يارمةتيدان كة لة تاران ضاثي بكةن؟

 خؤم بردم بؤ تاران و لةطةَل دوكتور محةمةد جةعفةري مةحجوبدا قسةم 

كتَيبةكانمي  كة  هةية  بآلوكةرةوةيةك  من  وتي  لَيبكةم.  ضي  كتَيبة  ئةم  وتم  كرد، 

ثَيئةدةم، ضاثخانةي سةفي عليشا، وتم ئةمةيش بدة بة ئةوان. رؤيشت و لةطةَليان 

سةفي  ضاثخانةي  بةِرَيوةبةراني  كاتةدا  لةو  كة  ناية  وةبيرم  من  كرد،  قسةي 

و  هةبوو  زؤري  كاري  مةحجوب  بةآلم  ثَيمدان.  حاَلدا  لةهةر  بينيبَيت،  عةليشام 

دةرفةتي نةبوو كة ثَيدا بضَيتةوة، من داوام لة مورتةزاي كةيوان كرد ئةم كارةم 

كةيوان  يةكَيك  بةشداريكرد.  ثَيداضوونةوةيدا  لة  رادةيةك  تا  كةيوان  بكات.  بؤ 

بوو و يةكَيكيش فةرهةنطي فةرةهي. لة هةرحاَلدا ئةم كتَيبة ضاث بوو و دواجار 

نوسخةيةكيان بؤ ناردم. ئيتر دواجار من كةوتمة زيندان نةمزاني لة كؤمةَلطادا 

ضؤن وةرطيراوةو فرؤشي ضؤن بووة. كتَيبةكة لة هةزار ذمارةدا ضاثكرا و طواية 
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كتَيبة  ضاثخانةي  لة  جارَيكيتر  هاتمةدةرَي،  زيندان  لة  كة  ئةوةي  دواي  فرؤشرا. 

طيرفانيةكاندا ضاثمكرد. دوو سَي جاريش ضاثكرا. لة بيرم ماوة ثشتي رووبةرطي 

يةكَيك لةو ضاثانة مورتةزا مومةيةز كَيشابووي كة رووبةرطَيكي سةرنجِراكَيش 

بوو. بة داخةوة من ئةوةم نيية. دواتر ئةم كتَيبة بؤ ضةند جارَيك ضاثكرا. ئَيستا 

لة ضاثةمةني نيلووفةرداية. 

زينداني  لة  كاتَيك  طةنجيدا،  دةوراني  لة  كة  كردووة  باستان  جار  ضةند  ئَيوة 

زؤر  و  خوَيندوةتةوة  قازيتان  محةمةدي  كيشؤتي  دؤن  وةرطَيِراوي  بوون  قةسردا 

كة  هةبوو  تايبةتمةنديةكي  ض  قازي  كيشؤتي  دؤن  وةرطَيِراوي  فَيربوون  لَيوة  شتي 

دةكرا شتي لَيوة فَير بن؟ 

 ثَيش ئةوةي كة بكةومة زيندان قازي كتَيبَيكي ئاناتؤل فرانسي وةرطَيِرابوو بة 

ناوي دورطةي ثةنطوينةكان(بةتريقةكان)، من ئةو كتَيبةم خوَيندةوة و زؤرم حةز 

لَيكرد و زانيم كة كةسَيكي خاوةن تواناي تايبةت لة بواري وةرطَيِراندا ثةيدابووة. 

بة راستي قازي رةوتَيكة لة كاري وةرطَيِراندا. دوايي كةوتمة زيندان و لةوَي دؤن 

بؤ  ضون  وةرطرت،  لةكَي  كيشؤتم  دؤن  كة  نةماوة  بيرم  لة  بآلوبوةوة.  كيشؤت 

خودي منيان نةهَينابوو، هةر لة كتَيبةكاني ناو زيندان بوو. 

كتَيب بؤ ناو زيندان دةهات؟ 

زؤر  شتَيكي  ثَيم  و  خوَيندمةوة  و  وةرطــرت  كتَيبةم  ئةم  دةهــات،  بةَلَي 

سةرنجِراكَيشبوو. لة راستيدا طرنط بوو بؤ من. واتة بينيم كة كةسَيك ضيرؤكَيكي 

و  تَيوةرداوة  دةستي  و  دؤزيوةتةوة  زمانَيكي  و  طــةِراوة  بةآلم  وةرطَيِراوة، 

كة  لَيكردةوة  بيرم  و  بوو  طرنط  زؤر  دةرسَيكي  من  بؤ  ئةمة  دروستيكردووة. 

دةبَيت لة وةرطَيِراندا هةر ئةم كارة بكرَيت. واتة بؤ هةر بةرهةمَيك دةبَيت مرؤظ 

بطةِرَيت و زمانةكةي بدؤزَيتةوة. ضةند ماوةيةك لةمةوبةر بينيم كةسَيك وتبووي 

كة خةريكي وةرطَيِراني دؤن كيشؤتة و باسي ئةوةي كردبوو كة ئَيستا ضل ثةنجا 

ساَل بةسةر وةرطَيِراني قازيدا تَيدةثةِرَيت و ثَيويستة سةرلةنوَي وةربطَيِردرَيتةوة. 

رةنطة زؤر هةَلة نةبَي، بةآلم من ثَيمواية وةرطَيِراني نوَي باشتر لة وةرطَيِرانةكةي 

قازي نابَيت، ضونكة قازي زمانَيكي بؤ دؤن كيشؤت دؤزيوةتةوة كة رَيك هةر ئةو 

شتةية كة دةبَي ببَيت. 
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زؤر  خؤيشتان  و  دةزانن  مانايةكة؟  ض  بة  ئَيوةوة  روانطةية  لة  باش  وةرطَيِراني 

دةقة  لةطةَل  دةقَيك  ناضَيت  جار  زؤر  خوَينةر  كردوة  لةسةر  جةختان  جاران 

سةرةكيةكةيدا بةراورد بكات. هةر بةو شَيوةي كة دةيخوَينَيتةوة تَيدةطات كة ئةم 

كارة وةرطَيِرانَيكي باشة يان نا. ئَيوةيش هةر وان. بةآلم راي ئَيوة لةطةَل خوَينةرَيكي 

ئاساييدا جياوازة. لة روانطةي ئَيوةوة وةرطَيِرانَيكي باش بة ض مانايةكة؟ 

ضوارسةد  ئَيستا  و  كؤنة  كتَيبَيكي  كة  لةبةرضاوبطرن  سيروانتس  كتَيبةكةي   

ساَل لة تةمةني تَيدةثةِرَي، كةواتة دةبَيت بة زمانَيكي تايبةت وةربطَيِردراية كة كؤن 

بَيت. ئةمة يةكةم. دووهةم دؤن كيشؤت يةكةمين رؤماني ئةوروثية واتة شتَيكة 

لة نَيوان رؤمان بة ماناي نوَيي وشة و ضيرؤكةكاني ثَيش سةرهةَلداني رؤمان كة 

بة «رؤمانس» ناوي لَيدةبرا. رؤمانَيكة كة بة شَيوةي رؤمانس نووسراوة. 

دةرهَيناني ئةم كارة بة فارسي كارَيكي سادة نيية. طرنطي كاري قازي لة راستييدا 

خوَيندوةتة  ناوداري  ئةرسةالني  ئةمير  وةكو  فارسييةكاني  رؤمانسة  كة  ئةوةية 

بة  لةبةرضاوطرتووة،  رؤمانيشي  تايبةتي  ضؤنيةتي  و  ثَيداوة  دةنطَيكي  وةها  و 

كورتي بةرهةمَيكي خولقاندووة كة من ثَيمواية ئةمَينَيتةوة و ماويشةتةوة. بةآلم 

دةزانن كة قازي ئةم كتَيبةي لة راستيدا دووجار وةرطَيِرا، جارَيك لة ضاثي يةكةم 

من  ضووةتةوة.  ثَيدا  زؤري  دووهةمدا  ضاثي  لة  دووةهةمدا.  ضاثي  لة  جارَيك  و 

باشتر  من  بةِراي  يةكةم  ضاثي  هةمان  نةبووم.  ثَيداضوونانةدا  ئةم  لةطةَل  زؤر 

بوو. هةَلبةت ضاثي دووهةميش باش بوو. بةآلم خاَلي سةرنجِراكَيش ئةوةية كة 

من هيض كات ئةم كتَيبةم لةطةَل دةقة سةرةكيةكةيدا بةراورد نةكردووة. رةنطة 

كؤمةَلَيك  كردووة.  هةَلةي  جَيطايةكدا  ضةند  لة  قازي  بزانم  لَيبكةم  ضاوي  ئةطةر 

خاَلي بة هةَلة تَيطةيشتبـَي. بةِراي من ئةمانة طرنط نيية، ضون خودي كارةكة بة 

رادةيةك ثاك و بَيطةردة و زمانةكةي زمانَيكي تايبةتة كة هةر دةستةواذةيةكي 

كة دةخوَينيتةوة تَيدةطةي كة لةطةَل دةستةواذةيةكي ئاسايي فارسيدا جياوازي 

هةية. 

دواييانةدا  لةم  و  دةريا  و  ثيرةمَيرد  ض  فين،  هاكلبري  ض  ئَيوةدا  كارةكاني  لة 

بةجَيماوي رؤذ، لة هةر كامياندا زمانَيكي تايبةت ئةبينرَي. ئةطةر ناوي ئَيوة لةسةر 

بدةين كة نةزانَي ئَيوة ئةم  رووبةرطةكةي نةبَي و ئةم سَي كتَيبة بة خوَينةرَيك 

كتَيبانةتان وةرطَيِراوه، نازانَيت هةرسَيكيان كاري يةك كةسة. لةبةر ئةوةي كة هةر 

يةك زماني تايبةتي خؤي هةية . ئةمةوَي بثرسم كاتَيك دؤن كيشؤتتان خوَيندةوة 

بِريارتان دا بؤ هةر كارَيك لة ثَيشدا زمانَيكي دروستي بؤ بدؤزنةوة و وةريبطَيِرن؟
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رَيك واية. ئةم ثةيداكردني زماني تايبةتة بؤ هةر كتَيبَيك، دةبَيت بَلَيم كة من لة 

قازي فَيربووم. هةَلبةت دةزانن كة قازي دواي دؤن كيشؤت كتَيبـي زؤري وةرطَيِرا. 

وةرطَيِرانةكاني هةموويان باشن، بةآلم هيضيان بة دؤن كيشؤت ناطةنةوة. يةكةم 

خودي بةرهةمةكة بةرهةمَيكي طةورةية. دووةم قازي زمانَيكي دؤزيوةتةوة كة 

رَيك هةر ئةوةية كة دةبَيت ببَيت. لةهةر حاَلدا من لة خوَيندنةوةي دؤن كيشؤت 

لة زيانداندا زؤرم كةيف كرد. يةكَيك لة هاوِرَيكاني منيش بة ناوي (مستةفا بَي 

ئازار) كة مامؤستاي ئةدةبيات بوو، ئةوكات لة زينداندا بوو، ئةو دؤن كيشؤتي 

دةخوَيندةوة، منيش دةمخوَيندةوة، لة راستيدا بة دواي يةكدا دةمانخوَيندةوة و 

دةضووينة ناو ضيرؤكةكةوة. هةر بةم هؤية كاتَيك كة لة داآلني زينداندا ثياسةمان 

دةكرد، السايي مرؤظةكاني ترمان دةكردةوة و دةمانوت ئةمة بؤ وَينة ثانضؤية. 

لةسةر  كاريطةريي  كتَيبة  ئةم  ئةوةندةي  كة  نةخوَيندةوتةوة  كتَيبَيكم  هيض  من 

دانابَيتم و تا ئةم رادة مني طؤِرابَيت. 

ضةند ساَل لةمةوبةر سةبارةت بة ذياني ئَيوة قسةمان ئةكرد و لة شوَينةكاني 

تر لة ئَيوةم خوَيندوتةوة باستان لة كاريطةري سادقي ضووبةك و بة تايبةت (خيمة 

شب بازي) لةسةر زماني خؤتان ئةكرد. ئةم كتَيبة ض شتَيك يان ض شتايةكي بوو كة 

لة كتَيبةكاني ديكةدا ثةيدا نةدةكرا. ثةيوةندي لةطةَل وةرطَيِراندا ضيية؟

ناوي  كة  بوو  مامؤستايةكةمان  دةضووم  قوتابخانة  بؤ  من  كة  بَلَيم  ثَيت  با 

زؤر  ئةدةبياتةكةمان  مامؤستاي  كيميابوو.  مامؤستاي  و  هــةرةوي  ئاغاي 

هؤطري ئةدةب نةبوو، واتة لة راستيدا لةم شتانة بَي ئاطابوو، بةآلم مامؤستاي 

كيمياكةمان كة خةَلكي رةشت بوو، هؤطري ئةدةبياتيش بوو و (خيمة شب بازي)

شي خوَيندبووةوة. ئةو بةرَيزة ئةطةرضي مامؤستاي كيميا بوو، بةآلم هةندَيكجار 

لة وانةكاندا كؤمةَلَي شتيشي دةوت، هةروةها رؤذَيك وتي لةم دواييانةدا كتَيبَيكي 

كة  باسيكرد  و  خوَيندوةتةوة  بازي)  شب  (خيمة  ناوي  بة  ضووبةك  سادقي  لة 

ئةمة كتَيبَيكي زؤر سةرنجِراكَيشة. لة يادمة كة ئةو كات من ضيرؤكةكاني عةلي 

لة  شتيشم  هةندَيك  و  سةرنجِراكَيشبوو  ثَيم  ضوونكة  و  دةخوَيندةوة  دةشتيم 

ستايلي دةشتيدا دةنووسي، دوايي كة بةِرَيز هةرةوي ئةو شتةي وت من هةوَلمدا 

كة كتَيبةكة بدؤزمةوة، دؤزيمةوة و خوَيندمةوة  و بة تةواوي طؤِرام لةبةر ئةوةي 

بينيم كة «ضيرؤك» بة ض ماناية. (خيمة شب بازي) كتَيبَيكي سةرنجِراكَيشة. كارمان 

بةوةي نيية كة ضووبةك دواي ئةم كتَيبة، «عةنتةرَيك كة لؤتيةكةي مردبوو»ي 

جياوازي  تؤزَيك  ئةطةرضي  بوو،  سةرنجِراكَيش  ئةويش  هةَلبةت  كة  ضاثكردة 
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هةبوو و دواي ئةوة ئيتر بة راي من دابةزي. لة هةر حاَلدا ئةم كتَيبة بة  تةواوي 

مني طؤِري. كاتَيك خوَيندمةوة بةم ئةنجامة طةيشتم كة نووسين بة ض مانايةكة. 

دةشتي قؤِر ئةنووسَيت.

 

تا ئةو كاتة ضيرؤكةكاني هيدايةت ضاثكرابوو، ئةوانةتان نةخوَيندبوة وة؟

خوَيندةوة.  ضووبةك  دواي  هيدايةتم  كة  ثَيمواية  بةآلم  ضاثكرابوو،  بةَلَي 

لة  كة  هةية  كةسَيكي  ضووبةك  كة  ئاطاداربووم  خوَيندمةوة،  ئةوةي  دواي 

جَيطاي مامؤستايةتي، ئةو كات زانيم كة ئةمانة لة ئةنجامدا حيكايةتَيكي ديكةية. 

هةَلبةت خؤتان ئاطادارن كة كارةكاني هيدايةت زؤر جياوازن، دواتر كة هيدايةتم 

وةكو  ضاكن  زؤر  ضيرؤكةكاني  لة  هةندَيك  كة  طةيشتم  قةناعةتة  بةو  خوَيندةوة 

و  فارسييةكان  ضيرؤكة  باشترين  لة  من  بةِراي  كة  خانم  عةلةوية  ضيرؤكي 

يةكجار  تايبةت  بة  من  بةربآلوة  زؤر  نووسةرَيكي  هيدايةت  هيدايةتة.  كارةكاني 

كةمتر  داخةوة  بة  طواية  كردكة  ثةيدا  هيدايةت  تةنزييةكاني  كارة  بة  هؤطريم 

خوَينةري هةبووة. دَيتةوة بيرم هةر ئةو كات كة بؤ قوتابخانة ئةضووم سةفةرَيك 

هاتم بؤ تاران. ضةند دانة لة ضيرؤكةكاني هيدايةتم خوَيندبؤوة و حةزم لَيي بوو 

كة ئةواني ديكةيش ثةيدا بكةم. دةزانن هيدايةت بةرهةمةكاني خؤي يةكجار لة 

ضاثدةدا، لة راستيدا دةست نةدةكةوتن. كاتَيك هاتم بؤ تاران رؤيشتم بؤ شةقامي 

ناسرخةسرةو بؤ كتَيبفرؤشي ئةميركةبير، فرؤشيارَيكي هةبوو بة ناوي .... ئَيستا 

ناويم لة بيرم نةماوة. 

مةهدي ئازةر يةزدي؟ 

بازي)دا  شب  (خيمة  الثــةِرةي  دوايين  لة  ضووبةك  ئازةريةزدي،  بةَلَي، 

وتم  و  رؤيشتم  بآلودةكاتةوة.  تر  ضيرؤكَيكي  كؤمةَلة  زوانة  بةم  نووسيبووي 

ئةدةبيات  لة  كة  بوو  كةسَيك  بآلونةبؤتةوة.  كتَيبة  ئةم  وتي  دةوَيت،  كتَيبةم  ئةم 

تَيدةطةيشت. تؤزَيك قسةمان كرد. من وتم لة هيدايةت ضيت هةية؟ وتي لة هيدايةت 

هيضم نيية، بةآلم من خؤم كتَيبَيكم هةية و بؤتي دةهَينم، بةياني دوو بةياني وةرة 

وةريبطرة، ضووم وةرمطرت. ديم كة رووبةرطي نيية. وتم بؤضي رووبةرطي نيية؟ 

وتي بةرهةمةكاني هيدايةت تا رادةيةك هةموويان هةر بةم شَيوةن. زؤرتريان 

رووبةرطي نيية خؤي ضاثي ئةكات و هةر بةم شَيوة بة هاوِرَيكاني ئةدات. بةهةر 

حاَل من هةر ئةمةم هةية. لَيمكِري. ئةمة يةكةمين بةرهةمي تةنز هيدايةت بوو كة 

ئةمة  ئاشنابووم.  هيدايةتدا  تةنز  لةطةَل  من  كة  بوو  يةكةمينجار  بؤ  خوَيندمةوة، 
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شتَيكي بة تةواوي نوَي بوو بؤم. ثَيمواية كة شتَيكي تازةيشة لةهةر حاَلدا من بةم 

شَيوة لةطةَل ضووبةك و دواتر هيدايةتدا ئاشنابووم . 

لةسةر  بازي)  شب  (خيمة  زماني  وَينة  بؤ  كة  بوو  ئةوة  زياتر  من  مةبةستي 

ض  ضةكدا  لةطةَل  ماَلئاوايي  وةرطَيِراني  لةسةر  تايبةت  بة  ئَيوة  وةرطَيِراني  كاري 

كاريطةريةكي بووة؟ زماني ماَلئاوايي لةطةَل ضةك زمانَيكي نوَي بوو، ئةم زمانة لة 

كوَيوة هاتبوو؟ لةذَير كاريطةري ضووبةكدا بوو يان هةمينطؤي؟

لة راستيدا دةبَيت بَلَيم كة ئةم زمانة راستةوخؤ بةرهةمي خوَيندنةوةي (خيمة 

كة  تَيطةيشتم  و  فَيربووم  شتَيك  من  بوو.  هيدايةت  بةرهةمةكاني  و  بازي)  شب 

نووسين و ئةدةبيات جياواز لةو شتةية كة من تا ئةو رؤذة خوَيندبوومةوة. واتة 

زماني ضيرؤك دةبَيت لة زماني باو نزيك بَيت و ماَلئاوايي لةطةَل ضةكيش هةر 

بةم جؤرةية. 

بة ثَيي ئةم بؤضوونةي ئَيوة، وةرطَيِران جؤرَيك خولقاندنة.

 بةَلَي، بةِراي من وةرطَيِران كارَيكي خولقَينةرانةية. واتة بؤ هةر بةرهةمَيك 

هةموو  من  بؤ  بكةن.  ثةيدا  بؤ  تايبةتي  زمانَيكي  دةبَيت  وةريبطَيِرن  دةتانةوَيت 

لةبةرضاوبطرن،  رؤذ»  «بةجَيماوي  كتَيبـي  وَينة  بؤ  بووة.  شَيوة  بةم  هةر  كات 

تر  زمانَيكي  بة  كتَيبة  ئةم  تر  كةسَيكي  رةنطة  هةية،  بةخؤي  تايبةت  زمانَيكي  كة 

كتَيبةي  ئةم  تر  كةسَيكي  من  ثَيش  كة  ئاطادارن   . كراوة  راستيدا  لة  وةربطَيِرَيت. 

ثَيكةوت.  ضاوم  وةرطَيِران  كتَيبةكةم  كة  ئةوةي  دواي  من  هةَلبةت  وةرطَيِراوة. 

هةر  ثَيمواية  من  ئاسايية.  زمانَيكي  زمانةكةي  بةآلم  وةرنةطَيراوة،  خراثيشي 

من  وةرطَيِرانةكةي  كة  ئةوةي  هؤي  نةكردووة.  خؤي  جَيطاي  كة  بوو  هؤية  بةم 

ئةو  دؤزيةوة.  بؤ  تايبةتم  زمانَيكي  و  طةِرام  من  كة  بوو  ئةوة  بوو  سةركةوتوو 

ببَيت بة  من ثَيمواية دةتوانَيت  زمانة - دةزانن، شتَيكة وةكو زماني قاجاري كة 

ئةم  هةر  طرنطة  كة  ئةوةي  من  بةِراي  كةواتة  كتَيبةكة.  ئينطليزي  زماني  جَيطري 

من  وةرطَيِرانةي  ئةم  بَلَيين  دةتوانين  لةِراستيدا  كارةكةية.  خولقَينةرانةي  اليةنة 

خولقاندني سةر لةنوَيي ئةم كتَيبةية. من هةندَيك شتي تريشم كةم و زؤر هةر 

بةم شَيوةية وةرطَيِراوة و ثَيمواية كة وةرطَيِران خولقاندنَيكي سةر لة نوَيية. 

واتة وةرطَيِران بَيجطة لة زاَل بوون بةسةر زماني سةرةكي دايكيدا ثَيويستي بة 

كؤمةَلَيك شتي تريش هةية؟
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زؤر  وةرطَيِراني  رابردوو  ساَلي  ثةنجا  ضل  درَيذايي  بة  فارسيدا  زماني  لة   

واتة  ماوةتةوة،  كة  وةرطَيِرانَيك  سةرنجبدةين  بمانةوَيت  ئةطةر  بةآلم  كراوة، 

شتَيك كة لةزماني فارسيدا دةمَينَيتةوة، رةنطة لة ذمارةي ثةنجةكاني دوو دةست 

بتوانين  رةنطة  هةية،  خؤيان  تايبةتمةندي  كة  بةرهةمَيكن  ئةمانة  نةبَيت.  زؤرتر 

بَلَين كة ئةم بةرهةمانة لة زماني سةرةكي خؤيان دووربوونةتةوة دؤن كيشؤت 

لةبةر ضاو بطرن. وتم كة من هةرطيز دؤن كيشؤت-م لةطةَل دةقة سةرةكيةكةي 

بةرواردنةكردووة، نازانم قازي تا ض رادةيةك هةَلةيكردووة، بةآلم راي من واية 

ئةطةر هةَلةيشي كردبَيت طرنط نيية، ضونكة رَيطايةكي دؤزيوةتةوة و لةو رَيطادا 

بةرةو ثَيشضووة. بيستوومة كةسَيكي تريش لةم رؤذانةدا خةريكي وةرطَيِرانيةتي 

وةريبطَيرَيت،  تريش  دروســت  رةنطة  ئيسثانياكةيةوةو  سةرةكيية  لةدةقة 

قازي  ئةوةي  لةبةر  بَيت،  قازي  كارةكةي  هاوتاي  كة  ئةزانم  دووري  بة  بةآلم 

طرنطة.  كة  دةنطةية  ئةم  و  دؤزيوةتةوة  دةنطَيكي  و  طةِراوة  وةرطَيرانةكةيدا  لة 

سةرةِراي  بةرهةمةكاندا،  وةرطَيِراني  لة  كة  فَيربووم،  شتة  ئةم  كة  ثَيمواية  من 

دةنطي  خاوةني  دةبَيت  بةرهةمَيك  هةر  ماناكان،  طواستنةوةي  بة  سةرنجدان 

سةرنجِراكَيش  بةرهةمةكة  دؤزيةوة  تايبةتةت  زمانة  ئةو  ئةطةر  بَيت.  تايبةت 

ئةبَيت دةنا وةكو بةرهةمةكاني تر  فةرامؤشدةكرَيت.

 

زياتر  وةرطَيِران  كام  خؤتان  بةرهةمةكاني  الي  ئةطةرَينةوة  كاتَيك  ئةمِرؤ 

كة  كار  نوَيترين  تا  ضةكة  لةطةَل  ماَلئاوايي  كة  كارةوة  يةكةم  لة  ئةكةن؟  ثةسةند 

ثَيموابَي (بةجَيماوي رؤذ)!

دةبَيت  ساَل  ضةند  ئَيستا  بَلَيم  دةبَيت  ئةستةمة.  ثرسيارَيكي  ئةمة  نازانم. 

بةِرَيوةبةري  لةمةوبةر  ماوةيةك  نةخوَيندوةتةوة.  ضةكم  لةطةَل  ماَلئاوايي  كة 

لةطةَل  ماَلئاوايي  كتَيبـي  كة  نووسيبوي  فةر،  خةزاعي  بةِرَيز  وةرطَيِر،  طؤظاري 

ضةكم بردبووة سةر وانةكةم لةوَي خوَيندمةوة، بةآلم قوتابيةكان وتووَيذةكاني 

كتَيبةكةيان زؤر ثَيخؤش نةبوو. ئةو بةِرَيزة نووسيويةتي ئةطةر دةريابةندةري 

بيةوَيت ئةمِرؤ ئةم كتَيبة وةربطَيرَيت، بة زمانيكي تر وةريدةطَيِرَي. وتووَيذةكاني 

شتَيكي  يان  بوشةهري.  و  شيراز  زماني  بة  واتة  باشوورة،  زماني  بة  كتَيبة  ئةم 

وةها. ئةمة لةطةَل زماني تاراني و مةشهةدي و ديكةي زمانةكاندا جياوازي هةية. 

ثَيمواية ئةو خوَيندكارانةي كة ئةمِرؤ كتَيبةكة دةخوَيننةوة هةست بةم جياوازيية 

دةكةن. 
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ئَيوة  كة  ئةوةية  ئةويش  و  هةية  جياوازيةكي  ضةك  لةطةَل  ماَلئاوايي  هةَلبةت 

بؤ هةر يةك لة كارةكانتان زمانَيكي تايبةتتان هةَلبذاردووة، بةآلم ماَلئاويي لةطةَل 

لةطةَل  ماَلئاوايي  لة  واتة  وةرتانطَيِرابوو.  بطةن  دةرنجامة  بةم  ئةوةي  ثَيش  ضةك 

ضةكدا رةنطة هةَلبذاردني دةنط و زماني تايبةتتان لةبةر ضاو نةطرتبَيت؟

هةر  نةمخوَيندوةتةوة.  دةبَيت  ساَلَيك  ضةند  من  كة  وتم  نازانم.  رةنطة، 

كتيبكةيشم نيية. من زؤربةي كتَيبةكاني خؤمم نيية!! بةآلم درةنط يان زوو دَيتة 

دةرَي. كاتيك لة ضاث دَيتة دةرةوة وةرياندةطرم و جارَيكيتر ئةيخوَينمةوة بزانم 

ضؤنة، بةآلم ثَيموانية ثَيويستي بة وةرطَيِرانَيكي نوَي ببَيت. ثَيمواية هةر ئةمةي 

كة هةية دروستة.

 

ئةواني  نةخوَيندوةتةوة،  زووانة  بةم  ضةكتان  لةطةَل  ماَلئاوايي  باشة،  زؤر 

فين،  هاكلبري  دةريا،  و  ثيرةمَيرد  وَينة  بؤ  لَيكردووة،  ضاو  بَيطومان  كة  ديكةتان 

بةجَيماوي رؤذ و.... لة نَيوانياندا كاميان زؤرتر ثةسةند دةكةن؟ 

هةندَيكيان  داناوة،  من  لةسةر  جياوزيان  كاريطةري  جؤراوجؤرةكان،  كارة 

بةو  هةندَيكيشيان  بةآلم  باتطيت،  بيلي  يان  فين  هاكلبري  وةكو  ثةسةنددةكةم 

شَيوةي كة دةبَيت ثةسةندناكةم. وةكو ثيرةمَيرد و دةريا . ئَيستا بؤ ثيرةمَيرد و 

دةريا ثيشةكييةكي ضِروثِريشم نووسيوة، بةآلم هَيشتا بةو شَيوةي كة ئةمويست 

دةرنةهاتووة. نازانم بةآلم ثَيموابَي هاكلبري فين و بةجَيماوي رؤذ بة وتةي تؤ 

خؤم  من  راستيدا  لة  وَينة  بؤ  نيم.  دَلنيا  تةواوي  بة  بةآلم  ئةكةم  ثةسةند  زؤرتر 

ثيرةمَيرد و دةريام زؤر ثَيخؤش نيية.

 

بؤضي؟

لة كاتَيكيشدا وتم وةكو ئةوةي كة ئةمم....

كاتَيك وةرتانطَيِرا كة بؤ تةلةفزيؤن رؤيشتبوون

بةَلَي. ئةم كتَيبة لة ساَلي ١٩٥٢دا هاتةدةرَي. هةر ئةو كات خوَيندمةوة، بةآلم 

بيرم لة وةرطَيِراني نةدةكردةوة. لة بيرم ماوة دواتر همايوني سةنعةتي زادة ثَيي 

وتم بؤضي ئةم كتَيبة وةرناطَيِري وتم ئةطةر راستت دةوَيت هيض كات وةسوةسةي 

نةكردووم لة هةر حاَلدا نةمكردوة وتي هةوَلَيك بدة من دةستمثَيكرد و سَي ضوار 

الثةِرةيشم لَي وةرطَيِرا.
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ئةمة كاتَيك بوو كة ئَيوة لة ضاث و ثةخشي فرانكلين بوون كة سةنعةتي زادة 

بةِرَيوةبةري بوو؟ 

بةَلَي، وةرمطَيِرا، بةآلم بة دَلي خؤم دةرنةهات. وةالم نا. بة بةِرَيز سةنعةتيشم 

وت ئةمة كاري من نيية. لة دواي فرانكلين كة رؤيشتم بؤ تةلةفزيؤن ئةدَيتؤري 

و  بووة  بآلو  دةريا  و  ثيرةمَيرد  فيلمي  فارسي،  بة  دةكران  كة  بووم  فيلمانة  ئةو 

من ناضار بووم كارَيك بكةم. يان دةبوو بة كةساني ديكةم بداية كة وةريبطَيِرن، 

كةهةرضي فيكرم لَيدةكرد كةسَيكم بؤ ثةيدا نةدةبوو، يان دةبوو خؤم وةريبطَيِرم. 

تايبةت  ثلةبةندي  و  ثَيشةكي  بة  كتَيبةكة  دةبَيت  كة  طةيشتم  دةرةئةنجامة  بةو 

ضاثبكرَيت تاكو رَينوَينيةك بَيت بؤ خوَينةر. ضونكة خوَينةري فارسي زمان زؤر 

كات ئاطاي لة دؤخةكة نيية و باشترواية بيهَينينة ناو دؤخةكةوة. لةهةر حاَلدا ئةو 

تايبةتمةنديةي هةية كة خوَيندنةوةي وةرطَيِر لة كتَيبةكة و ئةوةي كة بؤضي لة 

ئةساسادا كتَيبةكةي وةرطَيِراوة و كؤمةَلَيك وتاري وةكو ئةمانة تَييدا بوترَيت. 

لة  زؤر  بةشَيكي  كة  ئاطادارن  وةريبطَيِرم.  خؤم  كة  كردةوة  بيرم  ئاكامدا  لة 

دةقي فيلمةكة هةمان دةقي كتَيبةكةية. دةستم كرد بة وةرطَيِراني دةقي فيلمةكة. 

فيلمةكة  كــة  ـــةوةي  ئ دواي  ــةك  ــاوةي م

بآلوكرايةوة، لة تةلةفزيؤن نيشاندرا. دواي 

وةورطَيِراوي  بةراوردكردني  بة  دةستمكرد 

بينيم  كتَيبةكة،  خودي  لةطةَل  فيلمةكة  دةقي 

كةم تا زؤر هةر ئةوةية، تةنيا هةندَيك جَيطا 

بةجَيماوة. دةستمكرد بة دروستكردني ئةو 

جَيطايانةي كة بةجَيمابوون و لةهةر حاَلدا ئةو شتةي كة دةيبينن دةرهات، بةآلم 

دَلنيا  ثَيمخؤشبوو  كة  شَيوةي  بةو  كارةكة  دةرة نجامي  لة  كات  هيض  راستيدا  لة 

نةبووم. ئَيستاش نيم. لة كاتَيكدا كة لة ديكةي كارةكانم دَلخؤش بووم. واتة دواي 

ساَلةها كة ضاوي لَيدةكةم دةبينم هةر بةو شَيوةي كة ثَيويست بوو دةرهاتوون، 

بةآلم راي من واية كة ئةم كتَيبة بة تايبةت بةو شَيوةي كة دةبواية دةرنةهاتووة. 

من  لةسةر  جياوازيان  كاريطةريي  جياوازانة،  كارة  ئةم  كة  ئةوةية  مةبةستم 

بةآلم  دةكةم.  ثةسةند  باتطيت  بيلي  يان  فين،  هاكلبري  وةكو  هةندَيكيان  داناوة، 

هةندَيكيشيان بةو شَيوةي كة دةبَيت ثةسةندناكةم. وةكو ثيرةمَيرد و دةريا. 

ئَيستا بؤ ثيرةمَيرد و دةريا ثَيشةكيةكي ضِروثِرم نووسيوة، بةآلم هَيشتا هةر 

بةو جؤرةي كة دةمويست دةرنةهاتووة.
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بةِراي من يةكَيك لة خاَلة بةرضاوةكاني كاري ئَيوة لة بواري وةرطَيِراندا هةر 

ئةم ثَيشةكيانةية كة لة سةر كؤمةَلَيك كتَيب وةكو ثيرةمَيرد و دةريا نوسيوتانة. 

ئةم ثَيشةكيانة لة راستيدا وةرطَيِراني ئةوةي كردووة بة نووسين و وةرطَيِران. من 

ثَيمواية و جارَيكيش نووسيومة كة ئةم ثَيشةكيانة لة دةقي كتَيبةكة بؤ خوَينةر بة 

كةَلكترة. بةآلم ضؤن بوو ئَيوة بةم قةناعةتة طةيشتن كة دةبَيت كارَيكي وا بكةن؟ 

ثَيشةكيش  بةبَي  شَيوةية  بةو  هةر  وةردةطَيِرَيت  شتَيك  مرؤظ  كاتَيك   

نيية،  بةس  ئةمة  هةر  ثَيمواية  من  بةآلم  بدا،  خوَينةريةوة  دةستي  بة  دةتوانَيت 

ثلةبةنديةكي  ض  كتَيب  خولقاندني  وَينة  بؤ  ثَيويستة.  شتايةكي  كتَيبَيك  هةر  واتة 

بووة، ئاية جَيطاي رةزامةندي خوَينةران بووة يان نة. يان ض شتَيك لة كتَيبداية 

كة دةبَيت سةرنجي ثَيبدةين، بةِراي من نووسيني ثَيشةكيةك طرنطة، هةَلبةت لة 

بَي  بة  ضةكم  لةطةَل  ماَلئاوايي  وَينة  بؤ  نةدةكرد.  كارةم  ئةم  من  رؤذةوة  يةكةم 

ئامادة  ئةوةندة  شَيوةيةك  بةهيض  كاتة  ئةو  ئةوةي  لةبةر  بآلوكردةوة.  ثَيشةكي 

نةبووم، بةآلم دواتر كاتَيك هةمينطؤي خؤي كوشت لة بيرم ماوة شتَيكم نووسي 

كة لة طؤظاري سوخةندا ضاثكرا. دوايي كة كتَيبي ماَلئاوايي لةطةَل ضةك سةر لة 

نوَي ضاثكرايةوة ئةو وتارةي سوخةنم لةبري ثَيشةكي بؤ دانا. يان ئةو كاتةي 

ثيرةمَيرد و دةريام بآلودةكردةوة ئيتر سةبارةت بة هةمينطؤي نووسراوةي زؤر 

بآلوكرابووةوة كة بووة هؤي ئةوةي ثَيشةكيةكي تَيروتةسةرلم نووسي. دواتر 

تايبةتدا  رَيوشوَيني  و  ثَيشةكي  لةطةَل  كتَيب  دةبَي  كة  طةيشتم  دةرةنجامة  بةو 

زمان  فارسي  خوَينةري  ضونكة  خوَينةر.  بؤ  بَي  رَينوَينيةكي  تاكوو  بكةي  ضاثي 

لةهةر  رةوتةكةوة،  ناو  بيخةينة  باشترواية  و  نيية  رةوتةكةدا  ناو  لة  زؤرجار 

حاَلدا تايبةتمةنديةكةي ئةوةية تَيطةيشتني وةرطَيِر لة كتَيب و ئةوةي كة بؤضي 

وةرطَيِراوة و شتايةكي وةها لةوَيدا باسي لَيدةكرَي. وةرطَيِرةكاني ئَيــمة كةمتر 

ئةم كارة دةكةن. بةِراي من ئةمة كةم كاريةكي ضكؤلةية. تا ئةو جَيطاي كة توانيم 

دةسةآلتي  كتَيبـي  وَينة  بؤ  نووسي.  ضةند  شتَيكم  كتَيبةكان  لة  هةندَيك  لة  سةر 

راسل كة من دوو بةشيم لة ثَيشدا وةرنةطَيِرا، دوايي كة وةرمطَيِرا واي بؤ ضووم 

كة دةبَي بَلَيم بؤضي وةرمنةطَيِرابوو. 

وةرطَيِراوي  ئةم  هةر  ئَيوة  وةرطَيِراوةكاني  بة  سةبارةت  ثرسيارةكان  لة  يةكَيك 

دةسةآلتي راسلة. ضونكة دةَلَين ئَيوة يةك دوو بةشي ئةم كتَيبةتان وةرنةطَيِران و 

ئةويش دةطَيِرنةوة بؤ ضةث بووني ئَيوة. ضي بووة؟ 

بةم  هةر  بوو.  الواز  زؤر  من  راي  بة  راسل  كتَيبـي  كؤتايي  بةشي  دوو   
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دوو  ئةم  كة  تايبةت  بة  وةرنةطَيِران.  بةشةم  دوو  ئةم  يةكةمدا،  ضاثي  لة  هؤية 

بوو.  ضاكتر  زؤر  بةشة  دوو  ئةم  ئةو  بةِراي  وةريطَيِرابوو.  تر  كةسَيكي  بةشةي 

هةَلبةت وةكو خودي راسل، بةآلم ئةم دوو بةشة بة الي منةوة زؤر الواز بوو و 

وةرمنةطَيِرا. دوايي كة ضاثكرا، ذمارةيةكي زؤري خوَينةران خوَيندنةوةي سةير 

و سةمةريان لَيكرد. هةر بةم هؤية وةرمطَيِرا و زيادمكرد. دوايش شتيكم نووسي 

كة لة كتَيبةكةدا ضاثكرا و ئةو قير و قاَلةي بَيدةنطكرد.

 

دوايين ثرسيار سةبارةت بة (وةها بكةن طةورةكان) كة ثرسيارَيكي هةميشةيية 

واتة هيض كةسَيك لَيكدانةوةكاني ئَيوةي لةمةِر ئةوةي كة ئةم كتَيبة وةرطَيِرانة، نة 

 نووسراوة، باوةِر ناكات. بة تايبةت كة طاَلتةكاني ئةم كتَيبة لة طؤظاري (خوشة) دا، 

بآلوتان  حةوتوو  دواي  بة  حةوتو  بوو،  سةرنووسةري  شاملوو  ئةمحمةدي  كة 

شتَيكي  كاثيش  ويل  لة  هةروةها  دةرتانهَينا.  كتَيب  شَيوةي  بة  دواتر  ئةكردةوةو 

وةها  كة  ئةَلَين  كةس  هةندَيك  تةنانةت  وةرنةطَيِردراوة.  فارسيدا  زماني  لة  ديكة 

نووسةرَيك بووني نيية ضارةنووسي ئةم كتَيبة ناديارة. 

نووسةرَيكي  كاثي  ويل  كة  بَلَيم  دةبَي  بةآلم  دةبَي.  ناديار  هةر  ئاخريش  تا   

ئةمريكايية و ضةند كتَيبـي هةية. يةكَيك لة كتَيبةكاني ئةمةية كة من لة ذَير ناوي 

«وةها بكةن طةورةكان» وةرمطَيراوة. بةآلم ئةم وةرطَيِراوة هةروةها كة لة  دةقي 

كتَيبةكة دةردةكةوَيت وةرطَيِرانَيكي ئازادة. ئَيستا ئةطةر كةسانَيك هةن كة ويل 

كاثي بؤ ئةوان بووني نيية، من دةبَي ضيبكةم؟ من هةموو جار وتوومة، بةآلم وا 

ديارة كةسَيك باوةِر ناكات. ئةمةية كة من وازم لَيهَيناوة. دةي هةر باوةِر نةكةن. 

سةرضاوة:سةرضاوة:

http://dibache.com/text.asp?cat=8&id=3023         
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 دةمويست بضم بؤ شةِر، درةنطم كردبوو. دةبوو بة تاكسي بِرؤشتماية. ديسان 

خةرجييةكي تر. بةم هةَلكشاني كرَييانة كة هةر تاوناتاوَي كةسَيك دةطةيشتة جَي، 

دةيخاتة سةري، خةرجي نةخوازراو و ضاوةِروان نةكراو، دةبووة بارَيك بةسةر 

شاني طيرفاني منةوة. طوَيي شةيتان كةِر! لة كاتي خؤيدا طةشتم تا كاتذمَيرةكةي 

خؤم تةواو بكةم و خؤم لة دةردةسةرييةكاني دواتر نةجات بدةم. لة ثَيش شوَيني 

كارت بِرينةكة ريزَيكي درَيذيان دروست كردبوو. بةختةوةرانة من تاقة كةسَيك 

نةبووم خةبةرم نةبووبَيتةوة. (ظاَلتةر)ي هاوسةنطةريشم لة ريزةكةدا وةستابوو 

لةسةر  ئَيمة  مةطةر  ئاخر  هاتبوو.  تاكسي  بة  نةطبةتةيش  ئةو  بوو.  بؤَلةبؤَلي  و 

خةزَينة دانيشتووين؟! بةم ضةند فلسة سوورة مووضة و طراني كة ئيتر شتَيكي 

نامَينَيتةوة.

ثَينج  دووةمين  لة  شةِر.  ضووبووينة  ثَيكةوة  رادةيةك  تا  و  بووين  هاوسَي   

شةممةي هةموو مانطَيكدا، سواري ئؤتؤبووسةكةي سةر كؤآلنةكة دةبووين و 

خؤمان بؤ بةشداري لة شةِردا ئامادة دةكرد.

 ظاَلتةر وتي: (ئاخر ئةمةيش بووة كار؟ دواي بِرَي).

 وتم: (منيش هيض دَلخؤش نيم. وةِرز بووم!)

كة  ضووين،  كارطَيِري  بةشي  بةرةو  و  بِري  كارتةكةمان  ئاهوناَلةوة  بة   

شةِرشةِر و ئاشتي و ئاشتي

مواسير سكليةرمواسير سكليةر
Moacyr SclaireMoacyr Sclaire

بؤ فارسي: ئةسةدوَلآل ئيمراييبؤ فارسي: ئةسةدوَلآل ئيمرايي

و. لة فارسييةوة: جةبار سابيرو. لة فارسييةوة: جةبار سابير
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بوو،  كاتي  بةناو  دامةزراندبوو.  لةوَي  خؤطؤِرينيان  شوَيني  كاتي  بةشَيوةيةكي 

كةضي ثازدة ساَل بةسةر طواستنةوةيدا تَيدةثةِري.

 ئةو طةنجةي بةرثرسي ذووري خؤطؤِرين بوو، وتي: (درةنطة).

 طوَيمان ثَي نةدا. كليلي كؤمةدييةكانمان وةرطرت و خَيرا جلةكانمان طؤِري. 

جلي شةِرمان لةبةركرد. تفةنط و فيشةك و كةلوثةلمان بة هَيندةي بيست شانة 

هةَلطرت و بةرةو هَيَلي ثَيشةوة بةِرَيكةوتين.

شار.  ــةري  دةورووب لة  بوو  هةراو  دةشتَيكي  ثَيكداهةَلثذانةكة  شانؤي   

ثَيدا  تابلؤيةكيان  و  دانابوو  جةنطةكةدا  بةرةي  ضواردةوري  بة  دِركاويان  تةلي 

هةَلواسيبوو: (نزيك نةبييةوة، ناوضةي شةِر.) لةم كارانة و شتي ثِروثووض. كةمتر 

كةسَيك دةهاتة ئةم شوَينة دوورةدةستة.

دوو  درَيذايي  بة  بوو  بةردةستدا  لة  تةثؤَلكةيةكمان  سةربازان  واتا  ئَيمة،   

كيلؤمةتر. دوذمنيش، كة هةرطيز نةمان بيني بوو و ئةسَلةن نةماندةزاني شَيوةي 

ضؤنة، كيلؤمةترَيك لة ئَيمةوة دوور بوو و لة ثشت تةثؤَلكة و سةنطةرةكانةوة 

ضكؤلةي  ئؤتؤمبَيلي  تةثؤَلكةكةدا،  دوو  نَيوان  دةشتي  لة  دةطــرت.  ئَيشكي 

ثروسكي  و  ئَيسك  و  سووتاو  تانكي  بوو،  كاَلةوة  و  رزيو  قةَلغاني  وةِرطةِراو، 

ئةسثي تؤثيو لَيرةو لةوَي بةرضاو دةكةوت و حيكايةتي لة زةمانَيك دةكرد كة 

طؤتةي  بة  رَيذةيي.  تؤمارَيكي  طةيشتبووة  شةِر  ئَيستا  دؤِراندبَيت.  شةِرةكةمان 

فةرماندةي يةكةكةمان (ثرؤسةي بزمارِرَيذ و ثارَيزطاري) ئيتر ثَيكدادانَيكي ئةوتؤ 

فةرماني  ئةم  دةرَي.  نةيةينة  سةنطةرةكة  لة  دةوتين  ثَييان  تةنها  نةدةدا،  رووي 

كردبوو  داواي  ضكؤلةكةم  كوِرة  دةردةسةري.  بووبووة  من  بؤ  ثارَيزطارييةش 

قةوانة تؤثَيكي بؤ بةرمةوة و بةم دةستووراتة توندوتيذة ئةمنييةش نةمدةتواني 

داواكةي جَيبةجَي بكةم. كوِرةكةم بةردةوام دةبووة هؤي زةحمةت.

زؤر  جَيطةيةكي  بَيت  خؤمان  بةيني  سةنطةرةكةوة.  خزاينة  ظاَلتةر  و  من   

شتَيكمان  هةموو  تاِرادةيةك  دةكرد.  بةِريمان  جؤرَيك  دواجار  نةبوو.  خراثيش 

هةبوو، مَيز و كورسيي، كوانوويةكي ضكؤلة و خنجيالنة، كةرةسةي ضَيشتلَينان. 

ريكؤردةر و تةلةظزيؤني كؤضةريش جَيطةي خؤي هةبوو.

 وتم: (وةرة دانيشة دةمةتةقَييةك بكةين).

 ظاَلتةر وتي: (بيخةرة دوايي. خةريكي ثشكنيني تفةنطةكةي بوو. ناوضةواني 

تَيكنابوو، بارودؤخي باش نةبوو).

 وتي: (ئيتر ئةم ئامَيرة بَيكةَلكةيش لة كار كةوتووة).

كفتةو  ساَلي  هي  تفةنطةكة  ضيت؟  ضــاوةِروانــي  حسابي،  (ثياوي  وتم:   
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كتوثِر  دةست.  داية  خؤم  تفةنطةكةي  و  كردووة  خؤي  تةمةني  شؤرباكةية). 

دةنطَيك بةرزبووةوة و طوللةيةك بة فيشكة فيشك بة بان سةرمانةوة تَيثةِري. 

 وتم: (لةم نزيكانةوة بوو).

يةكَيك  و  دةكةن  تووشمان  دواجار  وآلخانة  (ئةم  وتي:  بؤَلةبؤَل  بة  ظاَلتةر   

دواي  لة  يةك  و  ثاسةواني  ضووة  و  لَيوةرطرتم  تفةنطةكةي  دةكةن).  شةلوشيت 

يةك دوو طوللةي بة ئاسماندا كرد. 

 هاواري كرد: (ئةمة ثةندَيك بَيت بؤ ئَيوةي مَيردةزمة). هَيشتا لة جَيطةكةي 

وتي:  و  هَينا  بَيتةلي  تةلةفؤني  ثةيدابوو.  عةريف  سةروثؤتةآلكي  دانةنيشتبوو 

(قوربان، هاوسةرةكةتان لةسةر هَيَلة).

 ظاَلتةر وتي: (دةك دواتبِرَي! لَيرةيش ئارامم نيية لة دةستي).

 بيستةرةكةي لة عةريف وةرطرت.

رووي  شتَيك  هيض  نا،  نابَيت.  باشتر  لةمة  زؤرباشة.  خؤمم.  فةرموو.  (بةَلَي   

نيطةران  ناكات  ثَيويست  بةآلم  نةهةذَي،  دَلت  باشة.  حاَلم  وتم  من  خؤ  نةداوة. 

بيت. هةموو شتَيك رَيكوثَيكة. تةواو خؤم ثَيضاوةتةوة. نا، هةواَلَيك لة باران نيية. 

بيستت؟ من حاَلم باشة. ثَيويست ناكات داواي لَيبووردن بكةيت. تَيدةطةم، خوات 

لةطةَل ئازيزم).

 بيستةرةكةي دايةوة دةست عةريف، وتي: (ئةم ذنة ض بةآليةكة تووشم بووة! 

بةآلم  نةبوو،  ذنةكةم  لةطةَل  خؤشم  نَيوانَيكي  خؤيشم  راستييةي  نةوت.  هيضم 

ئارَيشةكةي من جياواز بوو. ذنةكةم باوةِري نةدةكرد ئَيمة لة حاَلي شةِردابين. 

رابواردندا  و  كةيف  و  موسافيرخانة  لة  رؤذةكانم  وابوو  ثَيي  و  هةبوو  طوماني 

خوا  بةآلم  شةِرَيكة،  جؤرة  ض  بكةمةوة  روون  بؤي  دةكرد  حةزم  دةبةم.  بةسةر 

وةكيلة خؤيشم نةمدةزاني. واتا هيض كةس نةيدةزاني. بابةتَيكي ئاَلؤز بوو. دواجار 

بؤ روونكردنةوةي بابةتةكة دةستةيةك بووة بةرثرسي ثشكنيني بارودؤخةكة. 

ئؤتؤمبَيلةوة  ئةو  دةست  بة  سةردانمان.  دةهاتة  جارجار  دةستةكة  سةرؤكي 

دةيناآلند كة خستبوويانة خزمةتي. خؤي ناوي نابوو تِرتِرة. دةسةآلتي سةرةوة 

بة بيانووي دةستثَيوةطرتنةوة، خؤيان لة طؤِريني دةثاراست).

 بةياني ئةو رؤذة هةواَلَيك لة بةرةي جةنط نةبوو. يةكَيك لة ئَيمة فيشةكَيكي 

تةقاند و دوذمنيش وةآلمي دايةوةو تةواو. نيوةِرؤ نانيان هَينا. زةآلتةي كاهوو، 

طؤشتي سوورةوةكراو و برنجي ثآلو و ثؤدينطي بَيتام. بة ناني نيوةِرؤ لة قةَلةم 

دةدرا.

 ظاَلتةر بة فسةفس ناآلندي: (ئةم زةهرة مارةيش لةبري ئةوةي باشتر بَيت، 
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رؤذ بة رؤذ بؤطةن دةبَيت).

 عةريف وتي: (نةكا ثَيت وابَيت ئَيرة ضَيشتخانةية؟ يا ض بَلَيم...).

 ظاَلتةر زةحمةتي وةآلمدانةوةي بة خؤي نةدا.

 وةنةوزي دوانيوةِرؤشمان كرد و خةوَيكي خؤشمان كرد. كاتَيك خةبةرمان 

بووةوة، شةو داهات بوو.

 بة ظاَلتةرم وت: (ئيتر كاتي رؤيشتنة).

 نةيدةتواني بَيت. دةبوو ئةو شةوة ئيشكطر بَيت. ضوومة شوَيني خؤطؤِرينةكة 

و جلةكانم طؤِري. 

 طةنجَيكي قؤز وتي: (شةِر ضؤن بوو؟)

 وتم: (هَيند خؤش بوو. هةر نةبَيتةوة).

فيشةي  توندة  تاَلة  ناوضاو  كابرا  لةو  و  كارطَيِري  كاروباري  كن  ضوومة   

بطةمة  تا  تةقاند  تَيم  ثَي  بة  داية.  رةسيدم  دانة  سَي  و  وةرطرت  مووضةكةم 

وَيستطةي ئوتوبووسةكة. كة طةيشتمةوة ماَلَي، ذنةكةم خلي سثؤرتي لةبةر كرد 

بوو و ضاوةِرَيي من بوو. بة بَيحةوسةَلةيي وتي: (من ئامادةم).

ذووري  ضووينة  ثَيكةوة  لةبةركرد.  جلةكانم  و  نووستن  ذووري  ضوومة   

خوَيندنةوة و سواري ثايسكيلي وةرزشي بووين. لَيم ثرسي: (لة كوَي بووين؟)

 ذنةكةم وتي: (تؤيش كة بةردةوام بيرت دةضَيتةوة).

دةورووبةري  لة  (جَيطةيةك  وتي:  و  روواني  ثيايدا  و  هةَلطرت  نةخشةكةي   

دةرياي ئةدرياتيك).

 لة ثةسا ثايدةرمان لَيدةدا. دواي دوو كاتذمَير كة لة هةناسة كةوتين، هَيشتا 

تر  ساَلَيكي  تا  رةنطة  نةكةوتبووينةوة.  دوور  ئةدرياتيك  دةرياي  حةوزةي  لة 

زيندوو  دةبَيت  ئةوةيش  دواي  خواية!  ئةمة  بةشكم  كوِرة  ئيتاَليا.  بطةيشتيناية 

وةمَينين و ببينين. بةم شةِرة نامةردةوة بَيطومان ناتوانم بةرنامةي دوور مةودام 

هةبَيت. سةرباري ئةمةيش مرؤظ هةواَلي لة داهاتوو نةبَيت، هةيةجانةكةي زياتر 

دةبَيت.

 سةرضاوة: سةرضاوة:

زن وسطى، ترجمة: اسداللة امرايى، نشر افراز، ضاث دوم، ١٣٨٦. 
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ئةو دوا سةرنشين بوو ئةو شةوة ثاسةكة هةَلى ِرشت. ثرياسكةيةكى بضكؤلةى 

ثَيبوو ئةوةندةى شتي تَى ئاخنيبوو خةريك بوو هةَلئةتةقى. سةرثؤشَيكى ِرةشى 

كاَلبووبووةوة  ئةوةندة  ئةستوريش  ئاودامانى  كراسَيكى  بةسةرياو  و  دابوو 

ِرةنطى نةمابوو، الشةى لةكزةى سةرماى ئةو شةوة ئةثاراست.

داناو  بووخضةكةى  ئينجا  كرد،  ضاوةِروانى  تاوَيك  شؤستةكة  لةسةر  فاتمة 

بووبوون  سِر  لةضاوةِروانيدا  و  تةزيبوون  لةسةرمادا  كة  قاضةكانى  تا  دانيشت 

ئافرةتَيكى  وةك  بكات  ثةيدا  كارَيك  شار  بؤ  هاتبوو  فاتمة  بحةسَينةوة.  تؤزَيك 

خزميان بةَلَينى ثَيدابوو.

ثَيوة  خةوى  لةمناَليةوة  كة  نةبوو  طشتى  كارى  دةربــارةى  زانيارى  ئةو 

ئةبينى، ئةوةنةبَيت السايى مامؤستاى ئةكردةوةو هاوِرَيكانى ئةكرد بة قوتابى. 

لَى  باشى  ئةوةندة  لَيبوو،  حةزى  زؤر  و  فاتمةوة  بةالى  بوو  خؤش  طةمةيةكى 

ئةزانى هاوِرَيكانى هةر بةمامؤستا بانطيان ئةكرد.

سةرماكة جزةى لَى هةَلئةستان و ضؤقةى دانةكانى ئةهات و هةستى بةدةست 

شوَينةكةدا،  بةسةر  درا  ئاسا  طؤِرستان  بَيدةنطيةكى  نةئةكرد.  قاضةكانى  و 

لةخؤيةوةو  ئةثَيضا  كراسةكةى  جارجارَيك  فاتمة  تيانةما،  كةسى  طؤِرةثانةكة 

تاوتاو دائةنيشت و بةِراست و ضةثا ئةيِروانى، بةَلكو ناسياوَيكى ثةيدابَيت. ناضار 

 ثاسةكةى درةنطانى شةو

نووسةرى مةغريبى: ئامينة شرادىنووسةرى مةغريبى: ئامينة شرادى

و. لة عةرةبييةوة: تؤفيق عةبدولو. لة عةرةبييةوة: تؤفيق عةبدول
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بةدواى  و  ِرضيوةكانى  قاضة  بةر  بردة  ثةناى  و  ضارةنوس  دةست  داية  خؤى 

تةكسيةكدا بطةِرَيت تا بيطةيةنَيتة ماَلى خزمةكةى كة نةهات بةدوايا.

درَيذ  لةثَيشيةوة  كة  ئةثَيضايةوة  جادةكةى  دَلةكوتَيوة  و  خَيرا  بةهةنطاوى 

ِراخرا بو و كةسى لةسةر نةبوو، ئةو ضةند كةسة نةبَيت كة ثاسةكة فِرَيى دابوون 

و بةدواى شوَينَيكدا ئةطةِران تا بةيانى تيابكةون.

دةنطى قؤندةرةكانى لةسةر قيرةكة ئاوازَيكى شةوانةى ناسازى لَى ئةدا كة 

لةطةَليدا ئةِرؤيشت و هاودةمى تةنيايى بوو، لةدةنطدانةوةكةيدا هةستى بةترثةى 

دَلي و ذاوةذاوى مَيشكى ئةكرد.

ئةكرد،  ئةمانى  سةردانى  لةبؤنةكاندا  ئةذياو  لةشار  فاتمة  خزمى  ذنةكةى 

ضيرؤكةكانى خزمةكةى دةربارةى ذيانى شارستان فاتمةى مةست كردبووبةوةى 

ئةو جيهانة تةثوتؤزى سةر ئاواتة ثواوةكانى ئةتةكَينَيت و واى بؤ ئةِرةخسَينَيت 

ِروناكى ئةستَيرةكانى بةختى ببينَيت.. خؤى دا بةدةم خةونةكانيةوة تا ئةو جَييةى 

بِريارى دا ئاوايية بضكؤلةكةى جَيبَيَلَيت و لةشار جَيطير بَيت.

بةرزتر  بكرداية  ثةلةى  ئةم  هةتا  لةدوايةوة  هةنطاوبوو  لةدةنطى  طوَيي 

ترسناك  هةستَيكى  ئةبووةوة،  هَيورتر  ئةكردةوة  خاوى  ئةم  كة  و  ئةبووةوة 

دايطرت و هَيَلنجى ئةهات. تةواو ثَيى هةَلطرت بَى ئةوةى ئاوِربداتةوة.

كردبوو،  ئارةقى  ناوضةوانى  تةكاندانا  و  شَلةذان  و  لةترسان  سةرماية  بةو 

شوَينى  لة  بدؤزَيتةوة  خؤي  ِرَيضكةى  دةموضاوى  ثانتايى  لةسةر  ئةوةى  ثَيش 

بؤ  بةدةستةوة،  بدات  خؤى  ويستى  كة  ضركةيةدا  لةو  ئةبووةوة،  وشك  خؤيدا 

ِرةواندنةوةى ترسى خؤى بيرى كردةوة بطةِرَيتةوة بؤ ِرابردوو.

ِرَي  لةنيوةى  كة  بوون  طةورة  لةطةَليدا  خةونةكانى  و  بوو  طةورة  فاتمة 

هةرةسيان هَينا. ِرؤذَيك دنيا لةبةرضاوى ِرةشايى بةسةردا هات و ذيانى سةرةو 

بن بوو كة باوكى بِريارى دا لةقوتابخانة دةرى بَينَيت، ضونكة دةستيان كورتة و 

وةِرَيلكةيان نيية.

ذورة  لةقوذبنَيكى  خةونةكانى  و  ِراهــات  تؤراوةكانيدا  ِرؤذطــارة  لةطةَل 

بضكؤالنةكةيدا هةَلضنى و ضرثاندى بة طوَيياندا (ضاوةِرَيم بكةن بةم زوانة دَيمةوة 

بؤ التان).

هةندَى جار لةثةرَيز و بةراودا بةِرؤذانة كارى ئةكردو هةندَى جاريش مةِرة 

بةربةنيوةييةكانى ئةلةوةِراند، ذيانَيك كة زؤرى نةبرد لةطةَليدا ِراهات.

كَيشا،  فراوانةكةدا  شارة  بستَيكى  هةموو  بةسةر  باَلى  تاريكيى  كرد  سةيرى 

دةنطى  بدةيت.  ئةنجامى  لةسايةيدا  بووَي  تاوانَيكت  هةر  كرد  دروست  كةشَيكى 
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كرد  ثةيدا  طومانَيكى  ثَيكردبوو.  زيِرةى  و  كةوتبوو  دواى  كة  نةما  هةنطاوةكان 

لَيدانى  ثةلةثةلى  و  ببرَيت  شةوةكة  تاريكايى  ئابَلوقةى  كردةوة  زيت  ضاوةكانى 

دَلى خاوبكاتةوة. كةس ديار نيية. سةيرة. بةدةنطَيكى بيستراو قسةى لةطةَل خؤى 

ئةكرد. لةوكاتةدا ئةو ِرؤذةى بيركةوتةوة كة وةك هةميشة بةتةنيا الى مةِربوو، 

كابرايةكى ِرَيبوار ِرَيطاى ثَيطرت. ئةم لةدةستى ِرايكرد، دواى كةوت، خؤي كرد 

بةناو مةِرةكاندا، بةآلم كابرا بةهَيزتر بوو.طرتى.

ضوةوة بةطذ ترس و بيرةوةري دوَينَى و سةرماى شةو و بةردةوام بوو لة 

ِرؤيشتن. دةنطى ثَيكان دواى كةوتةوة. وةستا. كشومات. بةردةوام بوو، ئاوِرى 

لة  لةضركةيةكدا،  نةطريسة!)لةثِر،  شةوة  لةم  (ئاى  نيية.  بةدواوة  كةسى  دايةوة، 

لؤمةو  لَيكردو  زؤرى  طلةييةكى  فاتمة  دةرثةِري،  خزمةكةى  كؤَالنَيكةوة  سةري 

سةرزةنشتى كرد. داواي لَيبووردنى كرد بةبيانوى ئةوةى ميوانى هةبووة. هةر 

كة طةيشتنة ماَلةوة فاتمة توِرةبوو، بةدةنطى بةرز باسى دةنطى هةنطاوةكانى كرد 

كة دواي كةوتبوو. خزمةكةي داية قاقاى ثَيكةنين تا فرمَيسك بةضاوةكانيدا هاتة 

خوارةوة. بةثَيكةنينةوة ثَيى وت: (كضَى ترساويت! ئةوة دةنطى ثَيى خؤت بووة) 

فاتمةش خؤى داية قاقاى ثَيكةنين، وةكو زؤر دةمَيك بَيت ثَى نةكةنيبَيت.

خزمةكةى فاتمة بةردةوام سةردانى خَيزانةكةيانى ئةكرد بةتايبةتى كاتَيك كة 

زانى لةمةكتةب دةريانهَيناوة.

هةموو جارَيك كة ئةضوو كؤمةَلَيك ديارى طران و ميوة و جلوبةرطى جوانى 

و  جوانى  هةموو  بةو  فاتمةى  ئةكردكة  لةدايكى  طلةيى  هةميشة  ئةبرد.  فاتمة  بؤ 

طةنجيةوة بةديار خؤيةوة بةستؤتةوة. ِرؤذَيك ثَيى وت: (ئةطةر بَيتة شار ئيشى 

خانويةكى  و..  ئةكات  ثةيدا  باش  ثارةيةكى  بةخَيرايى  و  ئةكةوَيت  دةست  باشى 

طةورةتان بؤ ئةكِرَيت..)

لة  طوَيى  بَيت  مةبةستي  ئةوةى  بَي  خؤيةوة  لةذورةكةى  فاتمة  لةوكاتانةدا 

هةموو ئةو قسانة ئةبوو.

طةِرا بةدواى خةونةكانيدا كة لةقوذبنَيكى ذورةكةيدا فِرَيى دابوون، ئةوةندة 

كرد.  نةثرسياريشى  بوو،  تَيطةيشت  نة  نةمابوو.  ِرةنطيان  كاَلبووبوونةوة 

بةجَييهَيشتن و بؤى دةرضو و طوَيى نةداية هيض.

ئَيوارة هات، مةِرةكانى كردة طةلةخانةكةوة. بَيدةنط خؤى كرد بةذورةكةيدا. 

شَيوابوو  لَى  سةرى  بووبوو  خزمةكةيان  و  دايكى  لةقسةكانى  طوَيى  لةوكاتةوة 

ئارامى لَى بِرابوو سَلى لةهيض شتَيك نةئةكردةوة. لةثِر بةدايكى وت: (ئةمةوَيت 

بضم بؤ شار).
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هةبَيت.  فاتمة  بؤ  جياوازيان  ئةوةى  بَى  ئةِرؤيشتن  يةكدا  بةدواى  ِرؤذطار 

خةو.  و  جوان  جلى  و  خؤش  خواردنى  وابوو،  ِرؤذةكانيان  وةكو  شةوةكانيان 

لةطةَل خزمةكةيدا نةبوواية لةماَل نةئةضوة دةرةوة، هةموو جارَيك لَيى ئةثرسى 

ئةو ئيشة ضيية كة بةَلَينى ثَيدابوو. ئةويش داواى لَى ئةكرد ئارام بطرَي تا بةخت 

كة  ضوةوة  لةبيرى  هةر  و  خةوت  هةنطويندا  لةشانةى  فاتمة  دَيت.  ثيرى  بةرةو 

بؤضى هاتووة بؤ شار.

بَى هيض سةرةتايةك بةيانيان هَيَلنجى ئةداو بَى هَيز ئةبوو. خزمةكةي طومانى 

وتى:  مناآلنةوة  بةساكاريةكى  ثرسى،  لَيى  هؤكارةكةى  كرد،دةربارةى  ثةيدا  لَى 

(نازانم. لةوانةية خواردنى شارم ثَى نةكةوَيت. خزمةكةى زؤرزان بوو ئةوةندة 

ئةبرد.  نهَينى  بةزؤر  ثةى  بةستبوو  بةخؤي  ثشتى  و  ذيابوو  بةتةنيا  لةشاردا 

سكى  هاتةدى.  ئةترسا  لَيى  ئةكردو  ثَيشبينى  ئةوةى  كردنى.  ضاودَيرى  كةوتة 

بةرزبووةوة. دةستى داية زوَلفى و بةر زللةى دا تا داى بةزةويدا و دةم و لوتى 

ثِركرد لةخوَين (ئةمة ضيية داوَين ثيسى بَي ئابِرو!!) لةطةَل ئةودا يادةوةريةكانى 

ئةو ِرؤذة شومةش هَيرشيان كردة سةرى، ئةو رؤذةى لةناو مةِرةكاندا كابراى 

وةكو  و  طريان  ثِرمةى  داية  كرد.  تةختى  و  دا  لووولى  ثياكردو  باوةشى  ِرَيبوار 

شَيت بةمشتةكؤَلة بةربووة سكى تا لةهؤش خؤي ضوو.

شةقام بووبة خانةخوَيى تازةى فاتمة. بةهةنطاوى لةرزؤكةوة ئةطةِرا بةدواى 

بوو  لةملمالنَيدا  ِرؤذ  و  شةو  بةذيانةوة.  بيبةستَيتةوة  قرضؤكدا  باريكي  داوَيكى 

لةثَيناوى مانةوةدا. (من نةهاتم بؤ شار بةم شَيوةية بذيم). ِرؤذَيك بةيةكَيك لة 

(ئةى  ثَيكةنى:  تاآلوةوة  و  بةناسؤر  هاوِرَيكةى  وت.  هاوِرَيى  نشينةكانى  شةقام 

كة  فرمَيسك  لَيزمةيةك  و  سةربِراو  بَيدةنطيةكى  ئةذين)  شةقام  لةسةر  بؤضى 

هةموو نةهامةتيةكانى فاتمةى ثَيوةبوو بةِرومةتيا هاتة خوارةوة.

قسةى  بةئةزمونَيك  و  شارةزا  وةكو  كة  هاوِرَيكةيدا  بةالى  دايةوة  ئاوِرَيكى 

بؤضى  (بةِراست  كردةوة  ئاراستة  ثرسيارى  هةمان  تَيبطات  ئةوةى  بؤ  ئةكرد. 

لةسةرجادة ئةذين؟!).

بَى  (ضونكة  وت:  ثَيى  ثَيكردنةوة  طاَلتة  بةزةردةخةنةيةكى  هاوِرَيكةى 

..ئةوى تريش. وةك وةآلمةكةى بةالوة  ناموسيت.. منيش.. ئةويش و ئةويش و 

هةَلة بَيت، (بةآلم من هيض تاوانَيكم نةكردوة.. من زوَلمم لَيكراوة.. من قوربانيم و.. 

هاوِرَيكةى بةقاقايةكى بةرزتر (هةمومان قوربانين.. بةآلم بةالى كؤمةَلطاوة ئَيمة 

تاوانبارين)، لةم قسة زالنة نةئةطةيشت، حةثةسابوو (ئةى كوا ئةو ياسايةى زوَلم 

لَيكراو ئةثارَيزَيت؟).
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كضم.  دائةنَيت  ياسا  (كؤمةَلطا  دايةوة  وةآلمى  دنياديوَيك  وةكو  هاوِرَيكةى 

ئةوةى عاقَل بَيت تَى ئةطات...).

ضاوةكانى  نةمابوو  لةطيانيدا  جوَلة  بةفاتمةوة،  ئةيدا  دوثشك  وةكو  سةرما 

نةبَيت هةَلئةخوالن و فرمَيسكى طةرميان لةسةرضاوةيةكى كوآلوةوة ئةباراندو 

خؤيان  بوو  ثةلةيان  و  ئةخزان  دةموضاويدا  ضؤَلى  و  بةضاَل  و  نةيانئةبةست 

هةَلبدةنة خوارةوة.

يةك قيذةى كردبَيدةنطى و خامؤشى و بَى كةسيى شوَينةكةى وردوخاش كرد، 

هاوارى دايكى كرد، لةباوكى ثرسى ضى بةسةرهات و ضى ترى بةسةردَيت؟؟!!. 

سزا  مةِرةكان  بؤ  بوو..  ِرانةكة  خةتاي  نةكردوة،  هيضم  (من  وتى:  لةبةرخؤيةوة 

نادةن.. بؤ هةمويان سةرنابِرن؟

 سةرضاوة:  سةرضاوة: 

طؤظاري (الفوانيس)ي ئةليكترؤني.
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هةمووي شةوَي خةون بة مردووكانةوة دةبينم

رؤذانيش خةون بة بَيداريي مردووةكانةوة دةبينم

ضاوةكانمان بوونةتة طؤِري بة كؤمةَل 

لةطةَل مردووان 

لةبارةي مردووةكانةوة دةدوَيم

دةمم بؤني كافوري لَيدَيت

مردووكانيش دةست بة لوتيانةوة دةطرن

مردووةكاني بَي دةماغ

دلََيكيان نيية بؤ بيستني قسة بؤنخؤشةكان

ضلؤن بةوان بلََيم

هةموو رؤذَي لةناو ريزي دوورودريَذي نانةواخانةكاندا

كةسَيك هةية كة دوايين ناني ذياني دةكرَيت؟

خةو و بَيداريي

شاعير: ليال كردبضةشاعير: ليال كردبضة

و. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةريو. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةري



١٥٤

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

ضلؤن بلََيم؟

كاتَيك لةبةر ئةم هةمووة كابووسة

دةنطم دةر نايةت و 

بة ضاوةكانم قسة دةكةم 

هةموو شةوَي 

ناسنامةي خةلَكانَيكي زؤر 

لةتاريكيدا هةلَدةوشيَتةوة.

ض بلََيم؟

ضؤن بلََيم؟

كاتَيك كةسَيك نايةت بؤ هةلَدانةوةي ئةم قةبرة ثِر لة تاريكيية.

ضاوةكانم كة دادةخةم 

بَيداريي مردووةكان ئيتر بة خةونيش نابينم.
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تةها ئةحمةد رةسوَلتةها ئةحمةد رةسوَلنوَيخوازيي و طرفتي ثَيناسةكاني

سازداني: سارا زينةتىسازداني: سارا زينةتىديدار لةطةَل عةباس كةمةندى

ئامادةكردني: جةالل هانيسي ئامادةكردني: جةالل هانيسي وتووَيذ لةطةَل رةشيد فةيزنذاد

و: ئازاد بةهينو: ئازاد بةهينئالبَيرت نؤبز، ذيان لة شَيوةى ثياوَيكدا
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دةستثَيكي قؤناغي نوَيخوازيي و تازةطةريي وةك هةندَيك توَيذةرةوة ثَييان 

كايةوة،  هاتووةتة  ئةوروثا  لة  ئايينيدا  ضاكسازيي  بزووتنةوةي  لةطةَل  واية، 

هةرضي  ١٥١٧-دا،  ساَلي  لة  كردووة  رابةرايةتي  لؤسةر  مارتن  ئةودةمةي 

و  فةلسةفي  رةهةندي  هةذدةيةمدا  و  حةظدةيةم  سةدةي  لة  نوَيخوازيية  ضةمكي 

سياسي بةخؤوة بينيوة، واتة سةروةختي لةدايكبووني بيركردنةوةي خوديي و 

عةلماني  بيروباوةِرة  بة  سةرمايةداري  بنةماي  داِرشتنةوةي  هةروةها  ئةقآلني، 

ئازادةوة  جيهاني  و  ليبراليزم  بة  ئةوةي  يان  ديموكراسسةكةيةوة  سيستمة  و 

بةرثابووني  و  رؤذئاوا  تةكنيكةكاني  و  زانست  ثَيطةيشتني  هةروةها  ناسراوة. 

شارستانييانة  ثَيودانطي  خاثووركردني  بوونة  هةموو  كة  تةكنؤلؤذي  شؤِرشي 

سايةي  لة  نةبوو،  طؤِرانةكان  و  جووَلة  بة  بِروايان  باوانةي  رؤشنبيريية  ئةو  و 

مةعريفييةوة  بزافي  جةرطةي  لةناو  رؤشنبيرييةدا،  و  كؤمةآليةتي  رةوشة  ئةم 

توَيذةرةوان  الي  نوَيطةريي  طشتطيري  سيماي  ئيدي  ئاراستةكاني  هةموو  بة 

و  هزريي  ميتؤدَيكي  و  كؤمةآليةتي  ثيادةكردني  ئةوةي  وةك  كرا،  دةستنيشان 

شَيوةيةكي ذياني نوَي بَيت.

تازةطةريي  تةماشاي  وةها  فيبةر  ماكس  و  دؤركايم  و  ماركس  لة  هةريةك   

يان  بَيت،  تةواو  كؤمةآليةتي  شةقَلَيكي  و  وَينة  بةرجةستةكردني  كة  دةكةن 

نوَيخوازيي و طرفتي ثَيناسةكاني

تةها ئةحمةد رةسوَلتةها ئةحمةد رةسوَل
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لةسةر  هةردووكيشيان  كة  رَيكخراو،  ثيشةسازييانةي  شةقَلَيكي  سيماكاني 

بنةِرةتي ئةقآلني دةوةستنةوة لة هةموو ئاست و ئاراستةكاندا. (ئالن ئؤين) وةها 

ثَيناسي دةكات كة جياكردنةوةيةكي طةورةي نَيوان جيهاني سرووشتة كة ياسا و 

رَيساكاني هزرَيكي ئةقآلني دةيدؤزَيتةوة و بةكاري دةبات لةطةَل جيهاني خوددا، 

كة هةموو بنةماكاني ثَيناسةي خَير و خؤشنودي تَييدا ون دةبن، بةآلم (ماكس 

فيبةر) واي دةبينَيت نوَيخوازيي جياكردنةوةي يةكَيتي نَيوان ئاسمان و زةمينة، 

بؤ  (بؤدلَير)  راي  دةكاتةوة.  ثوض  جادووةكةي  و  دادةماَلَيت  جيهان  وةهمي  كة 

تازةطةريي ئامادةطييةكي هةميشةيية لة ضركة راطوزةر و كاتييةكاندا.

دةخاتة  واتاكاني  و  ناسنامة  لة  هةندَيك  ضةشنة  بةم  (وَيبستةر)  فةرهةنطي   

زةمةني  بؤ  دانسقة  و  تايبةت  دةربِرينَيكي  يان  بةكارهَينان،  ثيادةكردن،  روو: 

بؤ  خةسَلةت  خاوةن  بيركردنةوةي  و  طوزةران  و  ذيان  شَيوةي  ياخود  نوَي، 

زةمةني نوَي، فةلسةفة و ثيادةكردني هونةري نوَي لةخؤ دةطرَيت، بةتايبةتيش 

طةِرانةوةيةكي خوديي هؤشيار و بة مةبةست بةرةو رابردوو، يان طةِران بةدواي 

فؤرمي تازةدا بؤ طوزارشتكردن لة هةر ذانرَيكي هونةريدا. 

 هةرضؤنَيك بَيت ئيشكالييةت و ئاستةنطةكاني ثَيناسةكردنةكانمان، ضةمكي 

تازةطةريي الي توَيذةرةوان شتَيكة لةو ضةمكة سةختانةي نةتوانرَيت بةتةواوي 

بووني  يان  دةطةِرَيتةوة  خؤي  وشةكة  بؤ  ئةوةش  هؤكاري  بكرَيت،  دياري 

دةيطةِرَينَيتةوة،  اليةنَيك  ضةند  بؤ  كة  (سيمنتيكا)  ئاماذةدان  و  دةاللي  طرفتَيكي 

لةوانة: هؤكاري هونةريي، هؤكاري زمانةواني، هؤكاري مةعريفي و وةسفئامَيز.

دةستةيةك  رَيككةوتني  بؤ  ضةمكة  ئةم  لةِراستيدا  هونةريي:  هؤكاري   

اليةني  و  واقيعَيكة  وةسفكردني  ثَيناسةكة  دةنَين،  شتَيك  لة  ناو  كة  دةطةِرَيتةوة 

هونةريي ئيشكالييةتَيكي بؤ ضةمكةكة دروستكردووة، ضونكة تةنها وةسفكردن 

بةبَي ديسيثليني واقيع و لةبةرضاوطرتني طؤشةنيطاكان خؤي لةخؤيدا شثرزةيي 

ثَيودانطةكان  ثَيش  و  واقيعة  ثَيشوةختةي  وةسفكردنَيكي  ضونكة  دةخاتةوة، 

ناجَيطيريي  كة  خةسَلةتة  دوو  خاوةني  نوَيخوازيش  سرووشتي  دةكةوَيت، 

ئاراستةي  نوَيطةريي  لةبةرئةوةي  ناسةقامطيرة  و  ناجَيطير  ناكامَلبوونن،  و 

و  هةميشةيي  طؤِراني  نيية،  كؤتايي  و  دةِروات  سةرةوة  بةرةو  كة  مةعريفةيةكة 

هةوَلدانَيكي بَي ثضِرانة. لة دوو رووةوة نةطةيشتنة بة كامَلبوون، ضونكة ئةطةر 

بطاتة دوا ثلةي سةركةوتني ئةوا لةخؤيدا دةطاتة كؤتايي خؤي، لةاليةكي تريشةوة 

تةواو  هَيشتاكة  ثِرؤذةيةكة  كردووة  وةسفي  (هابرماس)  وةك  هةمووان  بةِراي 

نةبووة، سةرباري ئةمانةش ناسنامة و ثَيناسةكردني بةو شَيوةية دةبَيت بة ضةند 

بةشَيكةوة بةثَيي طؤشةنيطا و روانيني هةمةجؤر بؤ ئةو واقيعةي دةبَيتة مايةي 
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وةسفكردن، يةكَيك لةوانةش ثةيوةست دةبَيتةوة بة بةها و بايةخةوة. (ئةرستؤ) 

بةمة دةَلَيت: طةيشتنة ئاست و ثلة بايةخ و بةهاي شتةكة دةطةيةنَيت.

طرتووة  سةرضاوةي  التينييةوة  ريشةيةكي  لة  وشةكة  زمانةواني:  هؤكاري   

(mode) و ثاشان modernus كة بةماناي هةنوكةيي و هاودةم و هاوضةرخ دَيت 

و دذ بة كؤن دةوةستَيتةوة و دةكةوَيتة زةمةني ئاخاوتنةوة، بةوةش ضةمكةكاني 

و  هاودةم  و  هاوضةرخ  نابنة  شتانة  ئةو  هةموو  و  سةربةستي  و  ديموكراسي 

زةمةني قسةكةرةوة كة نوَيخوازيي هةيةتي، ئةطةر بزووتنةوةي رؤشنطةريي دوو 

سةد ساَل بةربةرةكانَيي هزري كَلَيسا و دابونةريتةكاني ئةوروثاي كردبَيت بةو 

ثَيودانطةي ئيدي كؤنن و تازة نين، ئةوا دةكرَيت ئةمِرؤ لة سةدةي بيست و يةكدا 

سةركؤنةي بيروباوةِري رؤشنطةريش بكرَيت لة سؤنطةي ئةوةوة كة نوَيطةريي 

بَيت  سةخت  دةكات  وا  وشةكةوة  ريشةي  بة  نوَيخوازيي  ثةيوةستبووني  نيية، 

لَيي جيابَيتةوة، ئةمةش نةك تةنها ئيشكالييةتَيكي بؤ ثَيناسةكان دروستكردووة، 

كة  هةمووان  الي  خوَلقاندووة  ثيادةكردنيشي  و  تَيطةيشتن  ئيشكالييةتي  بةَلكو 

ثةيوةست دةبَيتةوة بة ثَيناسةكردني زمانةوانييةوة و رةهةندي هزريي و مؤراَليي 

بةرهةمهَيناوة، هةروةها ئيشكالييةتي ناوةرؤكيش الي بيرمةندان، هةربؤية دواتر 

مؤدَيرنةيان  مةرطي  جاِري  و  مؤديرنةوة  ثؤست  بةناوي  كايةوة  دَيننة  شتَيك 

راطةياند، يان بةثَيي وتةكةي (ليريس) نوَيخوازيي شتَيكة زةمةن تَييثةِراندووة و 

فةرامؤشكراوة و ضيتر نوَيخوازيي نوَي نيية.

 هؤكاري مةعريفي: ئةمة سةرباري ثَيناسةكردني مةبةست لَيي مةعريفة نيية 

و يةكَيتييةكي جَيطير دةطةيةنَيت نةك لَيكدابِراو، بةَلكو فرة ميتؤد و فرةبابةتيية. 

لة  ضونكة  ثَيناسةكردني،  بؤ  ئيشكالييةتن  فاكتةري  مةعريفةدا  لة  جياوازيية  ئةم 

ئابووريشدا  و  سياسةت  و  كؤمةَلناسي  و  فةلسةفة  لة  و  بةشَيوةيةكة  هونةردا 

بةشَيوةيةكي تر لَيكدةدرَيتةوة.

و  كؤبيزم  لة  تازةطةريي  دَيت،  تازةطةريي  بةماناي  هونةردا  لة  نوَيخوازيي   

باس  كؤمةَلناسييةوة  بة  دةبَيتةوة  ثةيوةست  هةرضي  سورياليزمدا،  و  فؤظيزم 

فةلسةفة  فؤرديزم،  نوَيطةريي  لة  ئابووريش  و  دةكات  ثؤستظيزم  تازةطةريي  لة 

لة  باس  زانستيش  و  باس  بةر  دَينَيتة  ماترياليزم  و  عةلمانييةت  نوَيطةريي 

تازةطةريي ميكانيكي دةكات.

 هؤكاري وةسفي و وةسفئامَيز: ئةطةر ثَيناسةكردني بةمشَيوةية جياواز بَيت 

لة ثَيناسةيةكي ديكة ئةوا لةِراستيدا لة وةسفكردني واقيعَيك زياتر تَيناثةِرَينَيت و 

هةَلبذاردني ثةيظَيكي طونجاو ثرؤسةي تَيطةيشتن و ثَيزانيني واقيع و مامةَلةكردن 

لةطةَليدا ثيادة دةكات، واتة بة هةَلبذاردني ثَيودانطةكةي واقيع دةثَيورَيت و هةموو 



١٦٠

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

خةسَلةت و سيماكاني تَيطةيشتن لة شتةكان بؤئةوةية لة بةهاكةي نزيك ببينةوة، 

بةوةش ثَيوانةي راستي و هةَلةي هزر ثَيدةزانين.

ئيدي  هزر،  دةربارةي  ئاخاوتن  بةماناي  نوَيطةرييةوة  لةبارةي  قسةكردن   

بيركردنةوة  وةسفي  ئةطةر  لَيكدانةوة،  و  بيروباوةِر  يان  بَيت  ميتؤد  و  رَيباز 

بابةتةكة  ئةوا  ثشكنين،  و  طةِران  توانستي  يان  ئاستةكانييةوة،  لةِرووي  بكةين 

بَلَيين  دةتوانين  بةوثَييةش  هةر  دةكات،  طةِرانة  و  بيركردنةوة  ئةو  دةستنيشاني 

ثَيويستة  ئةمانةش  هةموو  و  رؤشنطةر  و  قووَل  و  سةرثَييي  بيركردنةوةي 

لةطةَل واقيعدا بطونجَينةوة، خؤ ئةطةر وةسفي بيركردنةوة بكةين وةك بابةت و 

ناوةرؤكةكةي، دةَلَيين بيركردنةوةي سياسي و ياسادانان و زانستي و ئةدةبيي 

بيركردنةوةش  بةرهةمي  و  ميتؤد  بة  دةبَيتةوة،  تةبا  واقيعدا  لةطةَل  و  تاد  و,... 

بةآلم  ناماقوَل،  يان  ماقوَل  و  ثوض  يان  هةق  لةسةر  و  دةَلَيين  ئاكار  و  مؤراَل  بؤ 

وةسفكردني نوَيخوازيي هزر لةطةَل هيض يةكَيك لة شَيوةكاندا تةبا نابَيتةوة ئةطةر 

شتةكاني  بة  سةبارةت  كة  بيركردنةوةكان،  دةستنيشانكردني  بؤ  نةطةِرَيينةوة 

واقيع ثرؤسَيسة دةكرَين.

 وَيِراي ئةمانة، لة وةسفكردني نوَيخوازيدا ئةطةر نوَيخوازيي بة بيروباوةِرَيكي 

لة  زوَلم  ئةوا  خراثةيةك  و  باشة  هةموو  ثَيوةري  بيكةينة  و  بدةين  لةقةَلةم  نوَي 

هزر و بيرمةندانيش دةكةين، ضونكة هزر بةهاكةي لةدةست دةدات و بةخششي 

بيرمةندانيش ض رةونةقَيكي نامَينَي لةطةَل هاتني وةضةي تازةدا كة هةموو شتة 

كؤن و بةسةرضووةكان دةخةنةوة ثشت نوَيطةرييةوة.
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 ئيشكالييةتي هونةر و واقيع ئيشكالييةتي هونةر و واقيع

 هةريةك لة ئةفالتون و ئةرستؤ لةنَيوان هونةر و واقيدا دةستنيشاني طرفت و 

ئيشكالييةتةكاني دةكةن، ئةفالتون واي دةبينَيت هونةر الساييكردنةوةي واقيعة و 

لة كتَيبـي دةيةمي كؤماردا ئةم ديالؤطة دةبينين: سوكرات: ضةندين شت هةن وام 

بةوة بكةم ئةم شارةي دروستمان كردووة باشترين شار بَيت،  لَيدةكةن باوةِر 

ئةوةي زياتريش ثاَلثشتي دةكات ئةو دياريكردنة تايبةتةية سةبارةت بة شيعر. 

طلوكؤن: مةبةستت ضيية؟ سوكرات: مةبةستم ئةوةية هةرطيز شيعرَيكي كؤثيكراو 

قبوَل نةكةين، وابزانم ئةمةش باشتر ئاشكرا دةبَيت ثاش ئةوةي دةروونةكانمان 

نهَينييةكة  ئةمة  سوكرات:  ضيية؟  مةبةستت  طلوكؤن:  كردووتةوة.  جودا  لةيةكتر 

لةنَيوان من و تؤدا و بة شاعيراني تراذيديا و هةموو ئةوانةش مةَلَي كة الساييي 

شيعرانة  لةو  طوَييان  وةختَي  تَيكدةدات،  ئايينثةروةران  ئةقَلي  ضونكة  دةكةنةوة، 

دةبَيت.

 لةم ديالؤطةوة ئةوة دةستطير دةكةين ئةفالتون هةموو ئةو شتانة رةتدةكاتةوة 

بثرسين  لَيرةدا  ثَيويستة  دَيت،  ناويان  الساييكةرةوة  و  كؤثيكراو  شيعري  بة  كة 

مةبةست لة الساييكردنةوة ضيية؟ بؤضي ئةفالتون رووبةِرووي دةوةستَيتةوة؟ 

بةطشتي  دةتوانيت  دةكات:  طلوكؤن  ئاراستةي  ثرسيار  سوكرات  ديالؤطةكةدا  لة 

ثَيم بَلَيي الساييكردنةوة ضيية؟ لةِراستيدا من نايزانم، طلوكؤن لة وةآلمدا دةَلَيت: 

نيية  بوَير  طلوكؤن  كة  دةطةيةنَيت  ئةوة  ئةمةش  بيزانم؟  من  بِروايةدايت  لةو 

خؤي  جَيدةهَيَلَيت  سوكرات  بؤ  مةسةلةكة  و  بكات  الساييكردنةوة  دةستنيشاني 

وةآلمي بداتةوة. سوكرات نموونة لةسةر مَيز و جَيطةنوَين دَينَيتةوة كة دارتاش 

لة نمونةوة دروستيان دةكات و ئةطةر لَيهاتوو نةبَيت ناتوانَيت ئةوة بخوَلقَينَيت. 

ناوةستَيتةوة  بةوة  تةنها  دارتاشة  ئةو  دةَلَيت:  سوكراتةوة  زماني  لة  ئةفالتون 

وةك  دةخوَلقَينَيت  بوونةوةرانيش  هةموو  بةَلكو  بكات،  دروست  شتانة  ئةو  كة 

ضؤن خودي خؤيشي و هةموو شتةكاني تريش دةخوَلقَينَيت، ئاسمان و زةوي و 

خواوةندةكان و هةموو ئةو شتانةي كة لة ئاسمان و دؤزةخي ذَير زةويشدا هةن.

دارتاش  ئينجا  دروستكردووة  باشي  ثَيخةفي  يةكةمين  خواوةند  كةواتة   

ثاشان  دةكات،  دروست  جؤرة  لةو  ثَيخةفَيكي  الساييكردنةوةوة  لةِرَيي  و  دَيت 

نيطاركَيش دَيت و نيطاري ثَيخةفةكة دةكَيشَيت، بةمةش بة سَي ثلة كارةكةي زؤر 

هةروةكو  شاعيريش  دةكاتةوة،  السايي  السايي  و  دووردةكةوَيتةوة  راستي  لة 

و  طةوهةر  ناو  رؤبضَيتة  ئةوةي  بَي  شتةكان  رواَلةتي  دةطاتة  تةنها  نيطاركَيش 

دةَلَيت:  ئةفالتون  رواَلةتة،  كؤثيكردنةوةي  بةطشتي  هونةر  سرووشتةكةيةوة، 

و  شتةكانة  بضووكي  بةشَيكي  تةنها  واتة  دةكات  دروست  شتانة  ئةو  هةموو  كة 
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دةنةخشَينَيت  ثينةدؤزَيك  كاري  وَينةي  نيطاركَيش  ئةمة  نموونةي  لَيكضوويةتي، 

بةآلم  بزانَيت،  ثيشةكةيان  لة  هيض  بَيئةوةي  تر،  كةسَيكي  هةر  و  دارتاش  يان 

بكات  دروست  دارتاشةكة  وَينةي  دةتوانَيت  بَيت  لَيهاتوو  هونةرمةندَيكي  ئةطةر 

بخةَلةتَينَيت  ئاساييةكان  كةسة  و  منداآلن  تاوةكو  بكات  نمايشي  لةدوورةوة  و 

دةكاتةوة  رواَلةت  السايي  تةنها  هونةر  دةبينن.  راستةقينة  شتَيكي  بزانن  وا  و 

بةثَيضةوانةي فةيلةسوفةوة كة دةرك بة ِراستي دةكات و ثَييدةطات، ئةفالتون ثَيي 

واية بةرهةمي شاعيران خةسَلةتَيكي الوازي هةية و دواي رواَلةتةكان دةكةوَيت 

نةك قووآليي.

شاعير  رووبــةِرووي  كاتَيك  هةقين  لةسةر  ئَيمة  دةَلَيت:  ئةمة  دةربارةي   

دةبينةوة و لة شوَيني نيطاركَيش دايدةنَيين، ضونكة كارَيكي كةم بةها دةبةخشَيت 

لةبةرئةوةي  بوةستَيتةوة  هونةر  بة  دذ  ئةفالتون  ئةطةر  راستي،  بة  بةراورد  بة 

كة  دةطةِرَيتةوة  ئةوة  بؤ  ئةوا  راستي،  نةك  رواَلةتةوة  بة  دةبَيتةوة  ثةيوةست 

و  ئادةميزاد  سرووشتي  سةر  دةكاتة  خراث  كاريطةرييةكي  بةتايبةتي  شيعر 

ئةواني  كةسَيتيي  لة  خؤي  كةسَيتي  شاعير  خةَلكي،  دةداتة  زيانبةخش  نموونةي 

تردا ون دةكات و رةنطة شتَيك لة شةِرانطَيزي هةَلطرتبَيت مادامةكي بة زماني 

شةِرانطَيزان دةدوَيت و طوزارشت لة هةَلوَيستةكانيان دةكات، هؤيةكي ديكة كة 

وَيناي  شيعر  كة  ئةوةية  بكةينةوة،  ضِر  تَيدا  ئةفالتوني  بيركردنةوةي  دةتوانين 

خواوةند و بةشَيوةيةكي نةشياو دةكات و وةها وةسفي خواوةندةكان دةكةن كة 

ئةطةر خةسَلةتي مرؤظ بووناية ض شكؤيةكيان بؤ نةدةمايةوة، ثاشان شاعيران 

هاوسةنطي  و  هةبَيت  رَيساي  و  ياسا  كة  بكةن  دروست  شياو  شارَيكي  ناتوانن 

كؤمةآليةتي فةراهةم بكات، ئةوة تةنها ئةركي فةلسةفةية و ئةركي فةيلةسوفيش 

لة  شاعيران  هةربؤية  بطةيةنَيت,  بةئةنجام  شتة  ئةو  دةتوانَيت  داهَينةرة  تاقة  كة 

كؤمارةكةي وةدةردةنَيت و شيعر لة ثلةيةكي كةمتر لة فةلسةفة هةَلدةسةنطَينَيت. 

طةوهةري  الساييكردنةوة  واية  ثَيي  شيعر)دا  (هونةري  كتَيبـي  لة  ئةرستؤ   

كاري هونةريية، ضةمكي هونةر الي يؤنانييةكان بةماناي ضاالكييةكي دروستكراو 

و  موزيك  و  شيعر  لة  هونةريان  يؤنانييةكان  دَيت،  سوودمةند  خوَلقَينراوي  و 

وةك  ثيشةكاني  هةموو  بةَلكو  نةكردووة،  قةتيس  تردا  هونةرةكاني  و  طؤراني 

لةقةَلةم  هونةريان  بة  ثيشةسازيي  بةرهةمهَيناني  و  ئاسنطةريي  و  دارتاشي 

داوة، واتة دروستكردني خانوو و جلوبةرط و قاث و قاضاغيش. هونةري شيعر 

هاوشاني كتَيبـي (وتاربَيذي) ئةرستؤ تياياندا نايةوَيت راستيية رةها و جَيطيرةكان 

دابنَيت ئةوةندةي مةبةستييةتي شاعيرَيكي باش بخوَلقَينَيت و بنةماي شيعرَيكي 

دياريكراو دابِرَيذَيت، هونةر بةو ثَيودانطة دةِرذَيتةوة نَيو بةهايةكي ثيشةسازيي 
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راي  بَيت،  سرووشت  جوانيي  زايةَلةي  ئةوةي  وةك  نةك  بةرهةمهَينانةوة،  و 

دووبارةكاني  رووداوة  وَينةي  كة  كؤنابَيتةوة  لةوةدا  هونةرمةند  ئةركي  واية 

سرووشتمان ثَي ببةخشَيت، بةَلكو ئةركةكة رَيككردنةوةي سرووشت و طؤِريني 

لة  يان  وةردةطرَيت  واقيعةوة  لة  سرووش  هونةرمةند  راستة  ذيانة،  و  واقيع 

و  واقيع  هةمان  هونةريي  كاري  نيية  تَيدا  طوماني  بةآلم  ذيانةوة،  و  سرووشت 

هةمان سرووشت و ذيان ناطةيةنَيت. 

سرووشت  الساييكردنةوةي  بة  هونةر  طةوهةري  و  بنةضة  ئةرستؤ   

هةر  هةية،  بووني  مرؤظدا  سرووشتي  لة  كؤثيكردنةوةيةش  ئةو  لَيكدةداتةوة، 

بكاتةوة  طةورةكان  السايي  و  ببَيت  زمان  فَيري  دةتوانَيت  منداَل  شَيوةيةش  بةو 

و  كايةوة  دَيتة  مرؤدا  لةطةَل  الساييكردنةوة  نةدةبوو،  فَيري  هةرطيز  نا  ئةطةر 

شيعر  رةنطة  دةَلَيت:  ئةرستؤ  وةردةطرَيت.  زانييارييةكان  يةكةمين  هؤيةوة  بةو 

يةكةم  سرووشتين،  هةردووكيان  كة  طرتبَيت،  سةرضاوةي  هؤكارةوة  دوو  لة 

دةدات،  دياري  تَييدا  منداَلييةوة  لة  و  رةمةكيية  شتَيكي  مرؤ  الي  الساييكردنةوة 

فَيربوون  ئةوةية  دووةميش  هؤكاري  دةبينن،  الساييكردنةوة  لة  ضَيذ  خةَلكي 

ضَيذبةخشة نةك تةنها بؤ فةيلةسوفةكان، بةَلكو بؤ هةموو خةَلكي، ئَيمة دَلخؤش 

دةبين بة بينيني وَينةكان، ضونكة سوود وةردةطرين لة بينينيان و لَييان تَيدةطةين. 

دَيتة  سرووشتييةوة  هؤكارَيكي  لة  ئةرستؤ  الي  شيعر  كة  دةردةكةوَيت  لَيرةوة 

ئةوةشة  هةر  و  هةية  بووني  مرؤظدا  لة  الساييكردنةوة  خولياي  ضونكة  ئاراوة، 

واي لَيدةكات لة ئاذةآلن جيابكرَيتةوة، ثاشان هةستكردن بة ضَيذ و خؤشنودي 

ديسانةوة  شيعر  ثةيدابووني  مرؤظ.  لةالي  الساييكردنةوةش  بة  بةرامبةر 

بوونيان  شيعردا  لة  كة  ريتم  و  ئاواز  مةيلي  واتة  مرؤظة،  سرووشتي  مةيلَيكي 

مرؤظ  لةالي  الساييكردنةوة  و  سرووشتي  شتَيكي  وةك  شيعر  لَيرةوة  هةية، 

سةريهةَلداوة، لةاليةكي تريشةوة ئةو مةيلةي مرؤظيش كة بؤ ئاواز و ريتمةكان 

تياماندا  سرووشتيية  شتَيكي  الساييكردنةوة  رةمةكي  دةَلَيت:  ئةرستؤ  هةيةتي. 

هةروةك ئاواز و ريتمةكان و شَيوازي بةكارهَينانيان وايكردووة لةطةَل مةيل و 

و  كؤميديا  لةوَيشةوة  و  هةبَيت  خوديي  طوزارشتي  رووداوةكان  بؤ  خولياكانيدا 

مةرطةسات هاتوونةتة كايةوة كة قؤناغَيكي طةشةسةندووة لة شيعردا.

ئةرستؤ  الي  ئادةميزاد،  بة  ضَيذبةخشينة  الساييكةرةوة  هونةري  ئامانجي   

ضَيذي  لة  مةبةستي  هةستةوة،  لةِرووي  نةك  دَيت  رؤحييةكةي  بةمانا  ضَيذ 

سةرضاوةكةي  كة  دةكرَيت  دةستطير  ستاتيكي  ضَيذي  و  خؤشنودي  كة  باآلية 

سةبارةت  ئةرستؤ  جةستةدا.  لة  بَيت  ضَيذَيك  نةك  ثَيزانينداية،  و  هةستكردن  لة 

بة هونةري الساييكةرةوةي مةرطةساتدا ثَيي واية ثاكبوونةوةية لة كاردانةوةي 
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دةبَيتة  ئةرستؤ  الي  هونةر  ئةركي  لَيرةوةية  ميهرةبانيدا،  و  بةزةيي  و  ترس 

دذكردةوةي  لة  وازهيََنان  و  مرؤييةكان  هةَلضوونة  و  كاردانةوة  ثاكذكردنةوةي 

توند كة دةرووني مرؤ دةطرَيتةوة.

ئةطةر  شيعر،  و  هونةر  بة  دةدات  شياو  بايةخَيكي  ئةرستؤ  ئةركةدا  لةم   

ئةوا  نةكاتةوة،  جَيطةيان  كؤمارةكةيدا  لة  و  وةالنابَيت  شاعيراني  ئةفالتون 

شكؤي دةطةِرَينَيتةوة و بة هؤكارَيكي فَيركاريي لَيكدةداتةوة هةروةك فةلسةفة. 

هةموو  بؤ  ثَيويستن  زؤر  شتي  دوو  ئةفراندن  و  خوَلقاندن  رةطةزةكاني 

كةرةسة  بكاتة  ئايدياَلي  و  بَلند  ئاست  بابةتَيكي  شاعيرَيك  ئيدي  هونةرمةندَيك، 

وَيناكردنة  ضونكة  دةكات،  ثرؤسةي  داهَينانةوة  طؤشةنيطاي  لة  واقيعي،  يان 

زةينييةكاني دةردةبِرَيت، نةك ئةوانةي لة جيهاني دةرةكيدا هةن، بةوةش ضيتر 

جيادةكرَيتةوة.  ئاسايي  الساييكردنةوةي  لة  و  نامَينَيت  رؤَلي  الساييكردنةوة 

بؤتةي  نَيو  دةِرذَينة  كة  دةكرَين  دةستنيشان  كارانة  ئةو  هةموو  ثَيودانطة  بةم 

رؤَلي  و  ئةرك  لة  شاعير  ئةركي  ئةرستؤ  بةثَيضةوانةوة،  يان  هونةرةوة 

شاعير  راستةقينةي  ئةركي  وتمان  دةَلَيت:  وةختَي  جيادةكاتةوة  مَيذوونووس 

شَيوةيةية  بةو  بةَلكو  واقيعدا،  لة  روويانداوة  و  هةن  راستةقينة  بة  كة  نيية  ئةوة 

كة رةنطة رووبدات، ض مَيذوونووس و ض شاعير سةرةتا وةك يةكن و ئةميان بة 

ثةخشان دةيطَيِرَيتةوة و ئةويتريان بة شيعر، لةوةدا وةك يةك نابن كة يةكةميان 

وةها  ئةويتريان  و  هةبووة  بووني  واقيعدا  لة  وةك  دةيطَيِرَيتةوة  ضةشنة  بةو 

دةيطَيِرَيتةوة كة دةشَيت رووبدات. شيعر ثَيطةي مةزنتري هةية وةك لة مَيذوو، 

شيعر طشتي دةطَيِرَيتةوة و مَيذووش تايبةتي و بةشةكان، هةموو ئةمةش ثيشةي 

الساييكردنةوة تَيدةثةِرَينَيت و كؤثيكردنةوة دةكاتة السايي نموونةيةك كة شاعير 

خةياَل رؤَلَيكي طرنط  هةية لة واقيعدا، رةطةزي  وَيناي دةكات، نةك وةك ضؤن 

لة  نوَي  راستييةكي  شاعير  شاعيردا،  الساييكردنةوةي  ثرؤسَيسةي  لة  دةبينَيت 

لةمياني  ئةمةش  باآلترة،  واقيعةكة  خودي  لة  كة  روو  دةخاتة  واقيعةكة  هةمبةر 

و  بةش  لةنَيوان  دةكات  الساييكردنةوةكةدا  كةرةسةي  ثَيكهَيناني  و  خةمآلندن 

يةكةكان و البردني ئةو شتانةي ثَيويست نين. ئةو كارة هونةرييةي هونةرمةندي 

بةَلكو  تةواو،  بةمانايةكي  نيية  واقيعيانة  كارَيكي  دةيخوَلقَينَيت  الساييكةرةوة 

هةية،  بوونيان  واقيعدا  و  سرووشت  لة  كة  شتانةية  ئةو  لَيكضووي  شَيوةيةكي 

لة  (هؤميرؤس)  و  شانؤيي  لة  (سؤفؤكليس)  كة  كةسَيتييانةي  و  كارةكتةر  ئةو 

داستانةكانيدا وةسفيان كردوون هةمان ئةو كارةكتةر و كةسَيتييانةي نَيو واقيع 

واقيعطةلَيكن  و  كاراكتةر  بةَلكو  هةببوون،  راستةقينة  كة  نين  مَيذووةدا  ئةو  و 

بةوثَييةي داهَينةرةكانيان بةرجةستةيان كردوون لة زةين و بؤضووني خؤياندا.
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بة  ئةوانةي  هةموو  بة  دةبَيتةوة  ثةيوةست  هونةردا  لة  الساييكردنةوة   

ئةو  هةموو  ياخود  هةبن،  ثَيويستة  كة  نموونةيةك  وةك  يان  ناسراون،  واقيع 

ئةرستؤ  ثَيودانطي  بة  راستةقينة  هونةري  دةدوَين.  لةبارةيةوة  خةَلكي  شتانةي 

طوزارشتَيكي باآل و داهَينةرانةية لةو راستييانةي ناضنة بازنةي هةبووةوة، واتة 

دةخاتة  هونةر  ئةرستؤ  لَيرةوة  هةن،  و  شياون  واقيعدا  لة  شتانةي  ئةو  هةموو 

وزة  هةموو  كة  دةخوازَيت  لَيهاتوو  هونةرمةندي  لة  وا  و  راستييةوة  خزمةتي 

شتةكان  راستيي  لة  طوزارشتكردن  بؤ  داهَينةرانةي  ئةندَيشمةنديي  توانستي  و 

و  خةياَل  لةمياني  راستي  بطاتة  دةتوانَيت  فةلسةفة  وةكو  هونةر  بةكاربهَينَيت، 

وَيناكردنةوة وةك ضؤن فةلسةفة لةِرَيي داماَلين و طشتاندنةوة كة ثةيوةستن بة 

ئةقَلةوة، ثَيي دةطات.

ئةمِرؤ  بؤضي  كة  بكةين  ثرسيارة  ئةو  و  بثةِرينةوة  ثَيويستة  لَيرةدا   

هونةرمةندان طرنطي نادةن بة شَيوة و فؤرم لة هونةري هاوضةرخداَ؟ لة وةآلمي 

نوَي  هونةري  ضةمكي  و  هونةرمةند  ئازادييةكاني  بةرةو  دةبَيت  ثرسيارةدا  ئةم 

بطةِرَيينةوة كة سةرهةَلداني قؤناغَيكي هونةريية و وةرضةرخاني ديدطا و ثَيودانطة 

لة  كة  هاوضةرخ  هونةريي  سةربةخؤيي  بزووتنةوةي  ثاش  هاوضةرخةكانة. 

كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةيةمةوة دةستي ثَي كردووة و زؤرينةي هونةرمةنداني 

و  سةربةستي  بةدةستهَيناني  خةسَلةتي  طرنطترين  دةكةن،  ثيادةي  جيهاني 

ئازادي بوو و طةوهةرةكةشي ناوةرؤك و بيرؤكة بوو، كة نةك تةنها داماَلين و 

رووتكاريي لة فؤرمدا بةرقةرار كرد، بةَلكو ناوةرؤك و بيرؤكةكانيشي طرتةوة، 

ئةمةش بؤ ضَيذوةرطرتني ئةو جةماوةرة دةطةِرَيتةوة كة هونةري نوَييان وةك 

زماني سةردةم قبوَل كرد، واتة هةم هونةري نوَي ئةو بةشداريية بَي مةرجةي 

شَيوازة  ئةو  بؤ  ئامَيزيان  هونةردؤستانيش  هةم  و  ويست  هونةردؤستان  لة 

و  نوَي  بنةماي  هونةرييةكان  تةوذمة  و  رَيباز  بةوةش  كردةوة،  هونةر  نوَييةي 

ثَيودانطي تازةيان بؤ ضةمكي ستاتيكا داِرشتةوة لة كارة هونةرييةكاندا، بةماناي 

دةستخستني ئازادي و بةرجةستةكردني ئةزمووني هونةريي لة بةخششةكاندا، 

رووةو  فؤرمةوة  لة  بايةخدانةكان  طؤِريني  بةرةو  دا  ئةوتؤي  بازَيكي  هونةر 

دةربِريني  و  هونةرمةندان  تايبةتي  ئةزمووني  ئيدي  لةوَيشةوة  و  ناوةرؤك 

ناوةكيي هونةرمةند بووة طرنطترين ثَيكهاتةي كاري هونةريي.

هونةرييةكاندا،  كارة  لة  بن  بةرجةستة  ثَيويستة  ناوةرؤكةكان  ئةطةرضي   

الساييكردنةوةي  وابةستةي  ضيتر  هونةرمةندان  ئةزمووني  ئةمةش  سةرباري 

واقيع نةدةبوونةوة هَيندةي دةِرذانة ناو روانيني هونةرمةندانةوة تا كار طةيشتة 

ئةوةي شتةكان بةرةو سةمةرةيي و ناواقيعي ثةل بكوتن. هونةرمةندان وازيان 
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بؤئةوةي  كرد،  فةرامؤش  رواَلةتييةكانيان  شتة  و  هَينا  سرووشتي  رياليزمي  لة 

قووَلتر رؤبضنة نَيو دةرووني مرؤظايةتي و طةِران و ثشكنين بةئةنجام بطةيةنن، 

بطةِرَين بةدواي شتي ثةنهان و ناديارةكاندا كة واقيع ناياندؤزَيتةوة و ثةيان ثَي 

وةسفكردني  بؤ  بوو  هةوَلةكاني  نوَي  هونةري  ئيشكالييةتي  طةورةترين  نابات، 

نامةئلوف و ناوةسفكراو و دؤزينةوةي رَيطةيةك بؤ طوزارشتكردن دةربارةيان.

لة  طوزارشت  زمانة  بةو  و  خؤيةتي  زماني  خاوةني  هاوضةرخ  هونةري   

ئةوةش  دةكات،  وَيناي  و  نائاطاييةوة  نَيو  رؤدةضَيتة  زمانَيكة  دةكات،  شتةكان 

ئةوتؤي  توانستي  بة  بِروامةنديي  و  نائاطايي  بيرؤكةكاني  رةنطِرَيذكردني  بة 

خةونةكان، ضيتر ئةو زمانة بنةماكاني نيطاركَيشاني باو ثيادة ناكاتةوة و زياتر 

دةبَيتة  كة  مانايةية  بةو  لَيرةدا  تةمومذ  دةِروات،  ئاَلؤزيي  و  تةمومذ  بةرةو 

سةرضاوةيةكي هونةريي بؤ دؤزينةوةي هَيما و سيمبؤلي شَيوةكاريي ناكؤتا و 

هةَلطري ناوةرؤكي هزريية كة وا دةخوازَيت وةربطَيِردرَين و لة ناوةرؤكةكانيان 

قاَل بَيت. تابلؤي هونةريي دةبَيتة مايةي سةرنجمان بَيئةوةي ثَيويست بكات لَيي 

تَيبطةين، ضونكة بة زمانَيك نةخشَينراوة طوزارشت لة شتةكان دةكات بَيئةوةي 

بة  دةيةوَيت  كة  هونةرمةندة  ئاماذةدانةكاني  و  دةاللةت  بةَلكو  بطةين،  تَييان 

ئاماذة  بةر  ديسانةوة  ئاماذانةش  ئةو  هةموو  بكات،  بةرجةستةيان  راستطؤيي 

ثَيدةضَيت  بوون،  كةَلةكة  ئةزموونماندا  لة  كة  دةكةونةوة  ئَيمة  هَيماكاني  و 

تَيطةيشتنةكان هةندَيك جاريش ئةستةم بن كة ئةوةش اليةنَيكي جوانة لة هونةري 

زماني  و  هَيماكان  ئاشكرايي  و  رووني  ئاستي  بة  نةبةستن  ثشت  هاوضةرخدا. 

هونةريي و ثةيامةكةي لةسةر ئةوة دةطيرسَيتةوة كة خاوةن ثةيامةكة هةيةتي 

لةطةَل وةرطرةكانيدا، لةبةرئةوةي رايةَلَيكي هاوبةش هةية لةنَيوان هونةرمةند و 

بؤ  هةردووكيانةوة  كةَلةكةبووي  ئةزمووني  بة  دةبَيتةوة  ثةيوةست  و  وةرطردا 

تَيطةيشتن لة واتاي هَيما و سيمبؤَلةكان.

نةدان  بايةخ  كة  تَيدةطةن  وةها  هونةردؤستان  و  ضَيذوةرطران  لة  هةندَيك   

بؤ  ثةِرينةوة  و  شَيوةكان  سادةكردنةوةي  ياخود  هونةريدا،  كاري  لة  فؤرم  بة 

ديراسةكردنةوة  و  لَيكدانةوة  ثشت  دةضنة  شتانةي  ئةو  بةماناي  ئةبستراكت 

و  توَيذةرةوان  بةِراي  بةثَيضةوانةوة  وةلَي  هةية،  تَيياندا  تةكنيك  نةبووني  كة 

ثسثؤِران، يان الي هونةرمةنداني سةر بة رةوتي هونةري هاوضةرخ، دؤزينةوة 

و ثَيشكةشكردني فؤرمي نوَي لةبنةِرةتدا بؤ ئةزمووني كةَلةكةبوو دةطةِرَيتةوة 

كة زياتر ئةركَيكي سةختتري هةية وةك لة كؤثيكردنةوةي واقيع، هونةرمةندي 

دةيةوَيت  و  دةخوَلقَينَيت  تايبةتييةكةي  جيهانة  كارةكانيدا  لةمياني  هاوضةرخ 

هةَلطري  واقيعي  تةواو  كارَيكي  دةشَيت  بطةيةنَيت،  هزرييةكةي  ناوةرؤكة 
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ثةيامَيكي طشتي بَيت هةَلطري رةهةندَيكي فةلسةفي و هزريي نابَيت بة بةراورد 

دةوةستَيتةوة.  ناوةرؤك  و  بيرؤكة  لةسةر  زياتر  كة  هاوضةرخ  و  نوَي  كاري  بة 

لةم جؤرة كارانةدا دةكرَيت وةرطر و بينةر رؤبضنة نَيو جيهانةكانةوة و شتي نوَي 

كة  دةبينَيتةوة  جيهانَيك  و  سرووشت  واتة  هونةرمةنددا،  خةياَلي  لة  بدؤزَيتةوة 

هةرطيز سرووشت و جيهانة راستةقينة و هةستثَيكراوة واقيعييةكة نيية، هةندَي 

جاريش بة مةبةستةوة تَيكةآلوبووني زةمةن و شوَين بة كارة هونةرييةكانةوة 

دياريدةدةن و دةبنةوة رةطةزَيكي ديكةي ستاتيكا.

 ئةطةر لةوة بكؤَلينةوة كة ئةركي سةرةكي هونةرمةند ضيية لة هاوكَيشةكةدا، 

دةخوازَيت  وا  كة  بكةين  بؤ  ثَيناسةي  نوَيدا  لؤذيكَيكي  دؤزينةوةي  لة  دةتوانين 

لؤذيكةي  ئةو  بةخشيني  بؤ  بكةن  فراوانتر  ئاسؤيان  هونةرمةندان  بةردةوام 

هاوضةرخ  هونةري  هونةريية.  كاري  ناوةكيي  جيهاني  لؤذيكي  دواجار  و  يةكةم 

سنووري نيية و نغرؤي جيهاني بينراو و مادي و ناوةكيي دةبَيتةوة بةشَيوةيةكي 

ئازادانة كة هةَلوَيست و ديدطاي هونةرمةندةكانة لةِراستيدا، ضونكة هةَلوَيستَيكة 

ثرسيارةي  ئةو  دةكات.  خوديي  ستاتيكي  و  هزريي  هةَلبذاردني  لة  طوزارشت 

لَيرةدا ثَيويستة ئاراستةي بكةين ئةوةية بثرسين بؤضي هونةرمةندان روودةكةنة 

و  ثةيمانطة  لة  لةكاتَيكدا  شَيوازةكان  و  تةكنيك  بنةماكاني  هةموو  تَيكشكاندني 

بةرةو  هاوضةرخ  هونةرمةنداني  زؤرينةي  دةيخوَينن؟!  هونةردا  كؤليذةكاني 

تَيثةِراندني بنةما ئةكاديمييةكان دةِرؤن، ئةوةش بةوثَييةي ئةو الدان و تَيثةِراندنة 

تَيكشكاندنةوة  بة  ثةيوةندي  مةسةلةكة  هونةريي،  ثَيكهاتةي  بؤ  زيان  نةبَيتة 

ضةتري  ذَير  دةضنة  هونةرمةندان  كة  بةوةوة  هةية  ثةيوةندي  ئةوةندةي  نيية 

هونةريي  رَيضكةي  و  شَيواز  و  ستايل  دةيةوَيت  هةريةكةشيان  هاوضةرخييةوة، 

خؤي دةستنيشان بكات. بنةما ئةكاديمييةكان بؤ هةموو هونةرمةندَيك ثَيويستة 

بؤخاتري  ئةوةش  دةكةن  ثيادةي  سةرةتادا  لة  هاوضةرخ  هونةرمةنداني  و 

ثَيزانيني مةعريفةي بنةماي خةمآلندن و ثَيكهاتةكان، يان ثَيكهاتةي رةنطةكان و 

خوَيندنةوةي كاري هونةريي و ضؤنَيتي بةرجةستةكردني بيرؤكةكاني لة كاري 

هونةرمةند  نَيوان  ثةيوةندي  ئةزموون  بةثَيي  ماوةيةك  دواي  بةآلم  هونةريدا، 

ئةكاديمييةكاني  ئةزموونة  و  دَيت  هونةرمةند  كايةوة،  دَيتة  هونةريي  كاري  و 

سةقامطير  هونةرَيكي  تاوةكو  دةكاتةوة  خؤي  سةرةتاييةكاني  بةهرة  ئاوَيتةي 

و  خود  بةرةو  ئةزموونةوة  لةثاش  طةِرانةوة  واتة  بكات،  دةستطير  هاوسةنط  و 

نوَي  هونةري  كة  تايبةتييةكان  زؤر  ديدطا  بؤ  طةِرانةوة  تايبةتييةكان،  لَيكدانةوة 

زياتر جةختيان لَيدةكاتةوة، هونةرمةند ئيدي دةكةوَيتة ديالؤط لةطةَل ماتريالدا. 

دةبنةوة  مانا  و  واتا  ماتريالةوة،  بة  وابةستةبوونة  ئةوةندةي  نوَي  هونةري 
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بةرهةمي ئةو كاركردنةي ماتريال و ثةيوةندييةكاني بة هونةرمةندةوة، هةربؤية 

لة  ئةوةندةي  بَيت  مةعريفة  ثِر  كةسَيكي  وةرطرةكةي  ناخوازَيت  نوَي  هونةري 

هةستةكانيدا بةشداربوونَيكي راستةوخؤي هةبَيت لةطةَل كارة هونةرييةكةدا.

كاري  شَيوةي  و  فؤرم  ئايا  بَلَيين  ئةوةية  ثَيويست  ديكةي  ثرسيارَيكي   

هونةريي طرنطي و بايةخَيكي دةبَيت الي وةرطر؟ يان ئةمة وا لة هونةر دةكات 

هةوَلداني  و  هونةرة  خةسَلةتي  لةبنةِرةتدا  كة  دووربكةوَيتةوة  ستاتيكا  لة 

بؤ  دةبَيت  ثرسيارة  ئةم  وةآلمدانةوةي  بؤ  بطات؟!  ثَيي  تاوةكو  هونةريية  كاري 

طؤشةنيطاكاني هونةري هاوضةرخ ثةل بكوتين كة روانينَيكة بؤ جيهانَيكي ثِر لة 

شتي ثةرتةوازة كة بايةخيان ناديارة، هونةرمةند لةوةدا نايةوَيت شتي ديكةيان 

بؤ ئيزافة بكات ئةوةندةي لة خؤياندا بووني هةية و دةركيان ثَي نةكراوة، ئةوةي 

لةسةر هونةرمةندة دؤزينةوةيانة و نمايشكردنيانة كة ض جؤرة ثةيوةندييةكيان بة 

شتةكاني ترةوة هةية، طةِران بةدواي ئةو ثةيوةندييانةدا خؤي لةخؤيدا ئةزمووني 

ضَيذوةرطر  هاوضةرخدا  هونةري  لة  تَيدةثةِرَينن،  راستةوخؤكان  دةرككردنة 

بةشَيكي دانةبِراوة لة كاري هونةريي، ضونكة ئةركي ئةم هونةرة نوَيية بةخشيني 

هونةرمةند  شتانةي  ئةو  هةموو  واتة  وةرطر،  بة  هونةرمةندة  ثَيزانينةكاني 

و  ببنةوة  بةشدار  ئةوانيش  تا  وةرطران  و  بينةران  بطةنة  دةكات  ثَي  هةستيان 

بؤ  نةهاتووة،  خةياَلياندا  بة  هةرطيز  و  دةذين  تَييدا  كة  بكةن  شتانة  بةو  هةست 

نموونة ثةيوةندي نَيوان شتةكان و مرؤظ كة بةشَيكة لة سرووشتي ئةو شتانة 

و كاريطةريشيان لةسةر يةكتري، ئةمةش ئاوَيتةكردنةوةي هونةرة بة ذيانةوة 

و زياتر دؤزينةوةي ئةو ثةيوةنديية تؤكمةيةي نَيوان هونةر و ذيانة، لة هونةري 

ضةسثاوةكانةوة  و  جَيطير  ضةمكة  لة  ثةِرينةوةية  هونةر  دةدةين  سةرنج  نوَيدا 

دةدات  بؤ  هةوَلي  هاوضةرخ  هونةري  ئةوةي  طؤِردراو،  و  ناجَيطير  ضةمكي  بؤ 

هؤَلةكانةوة  لةنَيو  نمايشةكانة  طواستنةوةي  و  وةرطرة  كاراي  بةشدارييةكي 

بةرةو جةرطةي جيهان، ضوارضَيوةي تابلؤكان لَيرةوة بوون و طةردوونن، نةك 

ضوارضَيوة تايبةتييةكان و هونةرمةند ئةزمووني راستةوخؤ لةطةَل سرووشت و 

جيهاندا ثيادة دةكات.

 ئةوةي ثةيوةندي بة الساييكردنةوةي سرووشتةوة هةية لة كاري هونةريدا، 

هونةرمةند ئةركَيكي نوَيي لة ئةستؤ طرتووة و تةنها بة كارامةيي و دةستِرةنطيني 

سةرباري  دةكاتةوة  ثيادة  جؤراوجؤر  تةكنيكي  و  بيرؤكة  بةَلكو  ناوةستَيتةوة، 

بايةخدان بة ئةزموونطةريي و ستايلي تايبةتي خوديي، ئةزمووني هونةري نوَي 

ثشت ئةستوورة بة طوتار و هةوَلي طؤِريني روانين و ديدطاكان دةدات. نوَيخوازيي 

بة سرووشتة رةخنةئامَيزةكةي بةوة قايل نابَيت كة هونةر نمايشي سيستمَيكي 
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ستاتيكي جيهان بَيت لة بارَيكي جَيطيردا، بةَلكو ويستة نوَييةكان ئةزموون دةكات 

و سةرلةنوَي روانينةكان بؤ جيهان دادةمةزرَينَيتةوة.

ثَيويستة  ئةوا  ستاتيكي،  ئةزمووني  و  نوَيخوازيي  باسي  سةر  بَيينة  ئةطةر   

هزرةوة، ئةوةندةي  نةخستووةتة نَيو ئَيشكالييةتي  هونةري  بَلَيين كة نوَيطةريي 

ئةزمووني هونةريي بةرةو بيركردنةوة بردووة، هونةرمةندان دَلنيان لةوةي كة 

ثردي  ويستيانة  و  تَيدةثةِرَينن  مةئلوفةكان  و  هةية  تةمومذاوييان  ئةزموونَيكي 

ثَيكطةيشتن لةطةَل وةرطردا دروست بكةن تاوةكو لة طؤشةطيرييان بَينة دةرةوة، 

ئةوةش لةمياني سازداني ديالؤط و بةشداربوونةوةي وةرطر لةطةَل ئةزمووني 

داهَينةرانةياندا. وةشاندن و طةياندني طوتارةكان الي هونةرمةند بةو شَيوةيةي 

شَيوازةكانياندا،  و  خودييةكان  دؤزينةوة  لةطةَل  بَيتةوة  هاوسةنط  كة  لَيهاتووة 

ثيادةكردن  بةَلكو  ناطةيةنَيت،  هةِرةمةكي  و  خَيرا  دةستكةوتَيكي  هونةريي  كاري 

و  رامان  و  سةرنجدان  بةرهةمي  طةياندنة،  و  لَيكدانةوة  و  هزر  ثرؤسَيسةي  و 

ئةو  هاودةمدا،  ذياني  و  سةردةم  هةمبةر  لة  هةَلوَيستة  هاوشاني  ئةزموونة 

وةئاطاهاتنةوة و ثَيزانينةش الي هونةرمةند تةنها ثشت نابةستَيتةوة بة روانينة 

تايبةتييةكان و ئةزمووني سةربةخؤ، بةَلكو ديسانةوة رةهةندي تيؤريي دةبَيتةوة 

ثاَلثشتي ئةزموونة هونةرييةكة و طةيشتن بة رؤشنبيرييةك.

 مَيذووي هونةر دةكرَيت بَلَيين مَيذووي طوتاري هونةرمةندان و كؤمةَلة و 

رَيبازة هونةرييةكانة، بؤ نموونة (ماتيس) ساَلي (١٩٠٨) سةرنج و تَيبينييةكاني 

دؤخةي  ئةو  و  فؤظيزمييةكان  ستاتيكاي  هةمبةر  لة  دةنووسَيت  هونةرمةند 

ياخود  الجديدة)،   ÌÈ¬]efi˜\) نوَييةكاندا  سةرنجخوا  لةدواي  ثَيشةوة  هاتووةتة 

نووسينةكاني  و  تيؤريي  تَيزة  ئةبستراكت  دةربارةي  كة  (كاندينسكي)  لةالي 

دةخاتة روو. هةروةها نووسينةكاني (ثؤل كلي) وةك داِرشتنةوةي تيؤرَيكي قووَل 

و  وةشاندن  ضةندان  و  ضةندان  هونةر،  ئةزموونطةريي  دةربارةي  هةمةاليةن  و 

بيروِراي هونةرمةندان و كؤمةَلة هونةرييةكاني تريش كة هةموو بوونيان هةية. 

هونةري نوَي و هاوضةرخي ئةوروثي مَيذوو و ديرؤكي طوتاري ستاتيكيية كة 

هاوشاني بينين و روانينة تايبةتييةكان دةبَيتةوة.

 سةرضاوةكان: سةرضاوةكان:
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دةمةوَيت بطةِرَيمةوة بؤ سةردةمي منداَلي ئَيوة. عةباس كةمةندي لة كوَي 

و لة ض جؤرة بنةماَلةيةك لةدايك بوو، باسي ئةو ذينطةية بكة كة سةردةمي 

منداَلي تَييدا طةورة بوويت؟

 من ناوم عةباس كةمةنديية، ساَلى (١٩٥٢) لة شارى سنة، لة بنةماَلةيةكى 

عةشاير كة هةموو قةساب بوون لةدايك بووم، لة ماَلَيك كة ثِر بوو لة ئةسث 

و سةطى راوضى و كلتوورى كوردى و شيعر و طؤرانى فؤلكلؤرى كوردى 

و جلوبةرطى كوردى. باوةطةورةم، هؤرةضِر و شمشاَلذةنَيكى بةتوانا بوو.

بيرةوةرييت  يةكةم  و  دةطةِرَيتةوة  كةي  بؤ  ئَيوة  هونةريي  كاري  سةرةتاي 

لةوةي كة وةك طؤرانيبَيذَيك دةركةوتيت، كةي بوو؟

دةبَيت  هونةريى،  كارى  بة  كــردووة  دةستم  كةيةوة  لة  ئــةوةى  بؤ   

بطةِرَيمةوة بؤ سةردةمى منداَليم، ئةو كاتةى (١٠) ساَلم تةمةن بوو، ساَلى 

(١٩٦٢) لة رَيوِرةسمى نةورؤزدا بؤ يةكةمجار طؤرانيم وت و ئاوازم خوَيند.

            عةباس كةمةندى: 
زمانى هةورامى دايكى زمانى ئةردةآلنيية

سازداني: سارا زينةتىسازداني: سارا زينةتى
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هةبوو  كاريطةرييةكي  ض  بوويت  طةورة  تَييدا  ذينطةيةي  ئةو  و  بنةماَلة 

بةوةي بةهرةي هونةريي ئَيوة دةركةوَيت؟

بَيطومان بنةماَلة دةتوانَيت كاريطةريى هةبَيت لةسةر كةس، بة تايبةت لة 

دةنطخؤش  بنةماَلةكةم  هةموو  ئةوةى  لةبةر  مَيرمنداَليدا،  و  منداَلى  تةمةنى 

بوون و هةموو كات ماَلمان ثِر بوو لة دةنطى طؤرانى و ئاواز خوَيندنيان، بة 

دَلنياييةوة كاريطةريى لةسةر منيش هةبوو بةوةى كة ببم بة هونةرمةند و 

طؤرانيبَيذ.

ئةو  يةكةم:  ئةردةآلنيية.  زاراوةي  بة  كارةكانتان  لة  زؤر  بةشَيكي  ئَيوة 

واية  الت  دووةم:  ضيية.  هةَلبذَيرن،  زاراوةية  ئةم  دةكات  وا  تايبةتمةندييةي 

ئةم زاراوةية زيندوويةتي ماوةتةوة، ضونكة زؤر كةس باس لةوة دةكةن لةناو 

سؤراني و زاراوةكاني تردا تواوةتةوة؟

 زمانى هةورامى دايكى زمانى ئةردةآلنيية و ريشةى لة ئاوَيستاى كؤندا 

هةية. ئةدةبياتى كؤنى كوردستان بة تايبةت دةوروبةرى سنة و كرماشان و 

تةنانةت لوِرستان، كاريطةريى ئةدةبياتى هةورامى لة سةرة و ئةم كاريطةريى 

و  هةبووة  درَيذةى  هةر  قةجةرييةكان  سةردةمى  كؤتاييةكانى  تا  دانانة 

ئةدةبي فؤلكلؤرى ئةم ناوضةية ئَيستاش لَيوِرَيذة لة وشةى هةورامى و بة 

هؤى كَيشة ئةنطوستييةكانةوة كؤنترين ستايل و شَيوازى ئةدةبي كورديية 

بؤ  دةطةِرَينَيتةوة  كوردى  ئةدةبي  مَيذووى  هةورامى  ثيرشاليارى  بوونى  و 

(٢٤٠٠) ساَل لةوة ثَيش. من عاشقي شَيوةى دةربِرينى شيعرى ئةردةآلنيم 

و بة جوانترين و رةسةنترين زاراوةى دةزانم، بةآلم ئةوةشم قبووَلة ئةطةر 

طةنجة كوردةكان فرياى نةكةون تا (٥٠) ساَلى داهاتوو، لةناو دةضَيت، بةآلم 

ئةدةبي كالسيكى هةورامى زؤر حةيفة لةناوبضَيت و ئةركى الوة هةوارمى 

زمانةكانة كة ئاطادارى بن و بيثارَيزن. ثاراستنى ئةم زاراوة دةوَلةمةندةى 

زمانى كوردى ئةركى نةوةى تازةية.

كؤمةَلَيك  ناسراوة،  طؤرانيبَيذ  وةك  ئةوةي  لةطةَل  كةمةندي  عةباس   

شيعري  وةك  طؤراني.  بة  كردووة  هةندَيكياني  خؤشي  كة  هةية  شيعريشي 

طؤرانيبَيذبووندا،  و  شاعيربوون  لةنَيوان  خؤت  شَيتي“،  فةرمووتة  ”بيستوومة 

كاميان زياتر هةَلدةبذَيريت؟
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شيعر و مؤسيقا هةَلقوآلوى هةستى جؤراوجؤرن لة ذيانى من و ناتوانم 

يةكيان ثَيش ئةوي تريان بخةم. لة راستييدا هةردووكيان وةك يةك ئازيزن 

بةالى منةوة. 

تايبةتت  كةسَيكي  بؤ  بكة.  شيتي“  فةرمووتة  ”بيستوومة  شيعري  باسي 

نووسيوة، ئةسَلةن ضيرؤكي ثشتي ئةو شيعرة ضيية؟

دةطةِرَيتةوة  و  رابردوو  رؤذطارى  بؤ  دةطةِرَيتةوة  ”شَيتةطيان“  شيعري 

رؤذطارى  و  الوَيتيمة  سةردةمى  كة  من،  ذيانى  تايبةتى  سةردةمَيكى  بؤ 

بةكارهَينانى ئةو شيعرة بؤ من تةواو بووة.

شيعرةدا  لةو  هونةرمةند،  و  هونةر  دةربارةي  هةية،  ئَيوة  تري  شيعرَيكي 

بَيزارييةكي زؤر دةبينرَيت دةربارةي هونةر و هونةرمةند و زؤر تووِرةي لة 

هونةرمةندان و هونةر. بؤضي؟ باسي ئةو شيعرة بكة.

 ،(١٩٧٥) ساَلى  بؤ  دةطةِرَيتةوة  ”هونةر“  شيعرى  نووسينى  سةردةمى   

ئةو سةردةمة هونةرمةندَيكى بة ثَيشينة بةرثرسايةتى راديؤ و تةلةفيزيؤنى 

بكةيت  بؤ  ماستاوى  بوو  ئةوة  عاشقي  كةسة  ئةو  بوو.  ئةستؤ  لة  سنةى 

لةو  كارةكانى  نةدةكرد،  بؤ  ماستاوى  و  نةدةبرد  بؤ  كِرنؤشي  هةركةس  و 

ناوةندة نةدةضووة ثَيش. بطرة ئازاريش دةدرا و هةزار جؤر تةنطوضةَلةمة 

زؤر  و  دةستى  لة  بينى  ئازارى  كةسانةى  لةو  يةكَيك  بةردةمى،  دةخراية 

ئةو  ويستى  بةثَيي  نةبووم  حازر  من  ئةوةى  لةبةر  بووم.  من  بوو،  ئةزيةت 

ئةوةم  تواناى  ئةوةى  لةبةر  منيش  بؤى.  نةدةبرد  كِرنؤشم  و  بجووَلَيمةوة 

نةبوو رووبةِرووى ببمةوة و ملمالنَيي بكةم، لة راستييدا ئةو زؤر بةهَيزتر 

سةردةمى  رةنطدانةوةى  شيعرة  ئةو  هؤنييةوة،  شيعرةم  ئةو  من،  لة  بوو 

بآلو  هاوِرَيكانمدا  لةناو  شيعرةم  ئةو  بوو،  كةسة  ئةو  بةرثرسايةتى  رةشي 

دةستنووسَيكى  سَيِراجةدينى،  ئةسعةد  كاك  هاوِرَيكانم،  لة  يةكَيك  كردةوة. 
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ئةو شيعرةى لةطةَل خؤى بردبووة سلَيمانى و تا رادةيةك ئةو شيعرة كةوتة 

سةر زمان و بآلو بووةوة. هةَلبةت من زؤرم حةز بة بآلوبوونةوةى نةكرد، 

لةبةر ئةوةى بة تووِرةييةوة نووسرابوو و زمانَيكى تيذى هةبوو، بةآلم ضي 

بكةم، بة دةستى خؤم نةبوو، بآلو بووةوة.

بة  ضي  هونةر  بكةمةوة،  ئَيوة  رووبةِرووي  ثرسيارة  ئةم  دةمةوَيت   ئَيستا 

عةباس كةمةندي بةخشيوة و ضي لَيوةرطرتووةتةوة؟

 هونةر ضي ثَي بةخشيم و ضي ثَيدام. بةسةرهاتى منيش وةك بةشَيكى 

ذياون  هونةر  بؤ  هونةرمةندانةى  ئةو  واية،  كورد  هونةرمةندانى  لة  زؤر 

ثَي  ناوبانطى  هونةر  بَلَيم،  ثَيت  سادة  زؤر  زمانَيكى  بة  دانةداوة.  ضؤكيان  و 

دةرفةتى  كاتدا  هةمان  لة  بةآلم  كةمةندى،  عةباس  بة  كرد  مني  بةخشيم. 

ئةوةى لَيسةندم نان دةربَينم. ضي بكةين هونةر هيض كات نانى نةبةخشيوة 

بة كورد. بة دةربِرينَيكي تر: ”هونةرمةند و ذيانى خؤش مةحاَلة“.

شيعر،  طشتي،  بة  هونةرةكاندا  لة  دةبينين  نوَيخوازي  شةثؤلَيكي  ئةمِرؤ 

ثةيكةرسازيي، بيناسازيي، ئَيوة نوَيخوازيي لة هونةري طؤرانييدا ضؤن دةبينن 

و ضؤن ثَيناسةي دةكةن، ئاخؤ ئةوةي ئةمِرؤ ئَيمة دةيبينين نوَيخوازيية، يان 

وةك ضؤن هةندَيك كةس دةَلَين بةالِرَيدابردني مؤسيقاي كورديية؟

هةركةس  و  جووَلةداية  لة  هةردةم  رووبارَيكة،  وةك  مرؤظةكان  ذيانى 

كةسة  ئةو  دةِروات،  و  دَيت  رووبارةدا  رةوتي  لةم  دونياوة  ئةم  دَيتة  كة 

بخولقَينَيت.  نوَي  هونةرَيكي  و  وتن  بؤ  هةبَيت  تازةى  قسةيةكى  دةيةوَيت 

شتَيك  دونياية،  ئةم  دَينة  مرؤظة.  خةسَلةتى  و  مرؤظة  تايبةتمةنديى  ئةمة 

دةَلَين و شتَيكيان ثَيية بؤ ئةنجامدا، دةِرؤن يان بَلَيم دةمرن. ئةو شتةى بة 

ناوى داهَينانةوة خولقاندوويانة و دواي خؤيان دةيسثَيرن بة زةمان، لةناو 

دةضَيت و ئةو شتةى بؤ هةميشة دةمَينَيتةوة، تةنها ثاراستنى رةسةنييةتة لة 

هونةردا و ئةوةى لة رةسةنييةت دوور بَيت وةك بَلقي سةر ئاو دةتةقَيت. 

بَلق  وةك  تر  ئةوي  دةمَينَيتةوة،  رووبار  ناو  زيخى  وةك  رةسةنييةتة  تةنها 

دةتةقَيت، يان وةك ئاو واية دةِروات.

ئةطةر ئَيستا بةو ئةزموونةوة كة لة كارى هونةريدا هةتانة، بطةِرَينةوة بؤ 

سةردةمى طةنجَيتيتان، كارى هونةريى و طؤرانيبَيذيى هةَلدةبذَيريتةوة؟
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دذوارة،  تؤزَيك  دةكةم،  ضي  كات  ئةو  كة  ثرسيارةى  بةو  وةآلمدانةوة   

بتوانم  كة  دةكةوم  كارَيك  شوَين  بة  دةَلَيم  ئةمِرؤمةوة،  ئةزموونى  بة  بةآلم 

بذيويى ذيانى بنةماَلةكةم و ثَيويستييةكانيان بة تةواوى دابين بكةم، تووشي 

كةموكورتى و دةست تةنطى نةبن، من لة دونياي هونةر هيض خَيرَيكم نةديوة 

و بةردةوام نةرديوانى سةركةوتنى كةساني تر بووم و خؤم بَيبةرى بووم. 

ئةوةى راستطؤ بَيت دةكةوَيت.

ماوةيةك لةمةوثَيش خةآلتى ”ماملَي“، يان باشتر بَلَيم محةممةد ماملَيتان 

ثَي بةخشرا، ض هةستَيكت هةبوو كة ئةو خةآلتةتان ثَي بةخشرا، ئةو خةآلتة 

ض مانايةكى هةبوو بؤ عةباس كةمةندى؟

 وةآل نازانم ثَيوةرى ئةو دؤستانة ضي بوو بةوةى منيان هةَلبذارد. ئةوان 

بة دَلنياييةوة خؤيان كؤمةَلَيك ثَيوةريان هةبووة منيان هةَلبذاردووة بؤ ئةو 

خةآلتة، بةآلم ئةوةى بؤ من جَيطاى خؤشحاَلى بوو وةك هونةرمةندَيك، ئةوة 

بوو كة هَيشتا فةرامؤش نةكراوم و لة يادةكاندا ماومةتةوة. ثَيشتر قالةمةِرة 

هةَلبذاردنَيكى  قالةمةِرة  هةَلبذاردنى  واية  الم  وةرطرتووة،  خةآلتةى  ئةو 

بةجَي و رةوا بوو و ئَيمة ضةندين كةسمان هةية وةك قالةمةِرةى هونةرمةند 

دةبَيت  و  بدرَيت  ثَي  ”ماملَي“يان  خةآلتى  خؤيانة  مافي  كة  كوردستان  لة 

ئةوةندة  هةَلبذارد،  منيان  بؤضي  نازانم  من  ببةخشرَيت.  ثَي  خةآلتةيان  ئةو 

خؤيان  كَي،  بة  بدةن  خةآلت  دةكةن  دياريي  بةِرَيزانةى  ئةو  خودى  دةزانم 

خةآلتانة  ئةو  ثَيوةرانة  ئةو  بةثَيي  و  هةية  ثَيوةريان  كؤمةَلَيك  دَلنياييةوة  بة 

دةبةخشن.

دةنطى  هؤطرانى  و  داهاتوو  بؤ  بةدةستةوةية  ضيتان  هونةريى  كارى 

باشتر  با  بن،  ئَيوة  تازةى  بةرهةمى  ضاوةِروانى  كةى  تا  كةمةندى،  عةباسي 

بَلَيم ثرؤذةتان بؤ داهاتوو ضيية؟

ثرؤذةم ضيية بؤ داهاتوو. با ليستةيةك لة كارةكانم بَلَيم. كؤمةَلَيك كاري 

دوو  لةوانة،  هةية  جياوازم  نووسراوةى  كؤمةَلَيك  بةدةستةوةية.  جياوازم 

ديوانة شيعر كة سثاردوومة بة ضاث و بآلوكردنةوةى ”كالَيج“ى سنة بةوةى 

تايثكردن  خةريكى  كة  نووسيوة  رؤمانيشم  سَي  هةمانكاتدا  لة  و  بَيت  ضاث 

زؤرى  ثارةى  مؤسيقي  كارى  مؤسيقي!  كارى  بةآلم  ثَيداضوونةوةيانم،  و 

لة  خانووةكةم  ئَيستا  خاَليية،  دةستم  و  نيية  ثارةيةم  ئةو  منيش  دةوَيت، 
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نووسينطة داناوة بفرؤشرَيت و بة ثارةى ئةو خانووة، ئةطةر تةمةن دةرفةتم 

ثَي بدات، كارى مؤسيقي دةكةم. ئةطةر نةشكرا هيض و وةك زؤر ئاواتى ترم 

دةيبةمة ذَير طَل. هةروةها دةبَيت ئةوة بَلَيم كؤمةَلَيكى زؤر فيلمنامةم هةية 

دروست  باشوور  كوردستانى  لة  دةكرا  و  هةية  كوردييان  رةسةنييةتى  كة 

كةس  بةآلم  زؤرة،  لةوَي  كاركردن  دةرفةتى  ئَيستا  ئةوةى  لةبةر  بكرَين، 

نازانم  بارةيةوة.  لةو  نةثرسيومةوة  لَيي  ئَيستا  تا  كةس  و  نةبوو  لةبير  مني 

ضارةنووسي ئةو فيلمنامانة بة كوَي دةطات. هيوادارم رؤذَيك كةسَيك، يان 

شوَينَيك كة دةربةستى هونةرة ئاوِر لةو فيلمنامانة بداتةوة.

ماوةيةك لةمةوثَيش هةواَلى مةرطت بآلو بووةوة، ض هةستَيكت هةبوو كة 

ئةو هةواَلةت بيست؟

ئةو  بؤضي  كة  بثرسيت  لةوانة  دةبَيت  بَلَيم.  ضي  وةآل  مةرطم.  هةواَلي   

هةواَلةكةم  تر  خةَلكاني  وةك  منيش  بآلوكردةوة.  نادروستةيان  خةبةرة 

هةر  و  زيندووم  ئَيستا  و  نةبوو  راست  هةواَلةكة  بةداخةوة  بةآلم  بيست، 

خةريكى ملمالنَيم لةطةَل ذيان.
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وتووَيذَيكي هونةريي لةطةَل هونةرمةندي 
ناوداري كورد مامؤستا رةشيد فةيزنذاد

ئامادةكردني: جةالل هانيسي ئامادةكردني: جةالل هانيسي 

يةكسةر  دةكةين  هونةر  لة  باسَيك  كوردةواريدا  كؤمةَلطاي  نَيو  لة  كاتَي  يةكسةر ئةطةر  دةكةين  هونةر  لة  باسَيك  كوردةواريدا  كؤمةَلطاي  نَيو  لة  كاتَي  ئةطةر 

هونةرمةندة ضةندة بة ذان و ئازارةوة ذياني بردؤتة  بردؤتة وةبيرمان دَيتةوة كة ئةو  بة ذان و ئازارةوة ذياني  هونةرمةندة ضةندة  دَيتةوة كة ئةو  وةبيرمان 

بةرهةمَيكي  يان  ئاسةوارَي  دَل  خوَيني  و  شةونخوني  و  شةو  بة  هةتا  بةرهةمَيكي سةر،  يان  ئاسةوارَي  دَل  خوَيني  و  شةونخوني  و  شةو  بة  هةتا  سةر، 

خوَلقاندوة بؤ نةتةوةكةي.خوَلقاندوة بؤ نةتةوةكةي.

 كورد بة ثَيي ئةو بارودؤخةي كة تَيدا بووة و هةية هيض كات هونةرمةندةكاني  كورد بة ثَيي ئةو بارودؤخةي كة تَيدا بووة و هةية هيض كات هونةرمةندةكاني 

بة ئاسوودةيي ذيانَيكي رةحةتيان نةكردوة، الثةِرةي ذيان و ضاخي ئةوكاتيان بة ئاسوودةيي ذيانَيكي رةحةتيان نةكردوة، الثةِرةي ذيان و ضاخي ئةوكاتيان 

تايبةت  بة  ناكةين،  بةدي  خؤش  روويةكي  هيض  تراذيديا  لة  جطة  تايبةت هةَلدةدةينةوة  بة  ناكةين،  بةدي  خؤش  روويةكي  هيض  تراذيديا  لة  جطة  هةَلدةدةينةوة 

فيداي  خؤيان  ذياني  طؤرانييدا  و  مؤسيقا  بواري  لة  كة  هونةرمةندانةي  فيداي ئةو  خؤيان  ذياني  طؤرانييدا  و  مؤسيقا  بواري  لة  كة  هونةرمةندانةي  ئةو 

هونةري خةَلكةكةيان كردووة، هةر ئازارَي لة دةرووني هةر هونةرمةندَيكدا هةية هونةري خةَلكةكةيان كردووة، هةر ئازارَي لة دةرووني هةر هونةرمةندَيكدا هةية 

كورد“رةشيدي  طةورةي  هونةرمةندي  كؤمةَلطاكةيةتي،  واقيعي  كورد“رةشيدي رةنطدانةوةي  طةورةي  هونةرمةندي  كؤمةَلطاكةيةتي،  واقيعي  رةنطدانةوةي 

فةيزنذاد“ كة زياتر لة نيو سةدة خزمةتي بة مؤسيقا و طؤرانيي رةسةن كردةوة، فةيزنذاد“ كة زياتر لة نيو سةدة خزمةتي بة مؤسيقا و طؤرانيي رةسةن كردةوة، 

لة زماني خؤيةوة نةهامةتي رؤذطاري تاَل و سوَيري خؤي دةخاتةِروو و خؤي لة زماني خؤيةوة نةهامةتي رؤذطاري تاَل و سوَيري خؤي دةخاتةِروو و خؤي 

باسي ذياني هونةريي خؤي وةك مَيذوو دةطَيِرَيتةوة.باسي ذياني هونةريي خؤي وةك مَيذوو دةطَيِرَيتةوة.

(نووسةر)(نووسةر)
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رةشيد خان دةكرَي باسَيك لة ذياني هونةريي خؤت بؤ خؤَينةراني طؤظاري هةنار 

بكةي؟

ثَيشةكي سوثاس بؤ خؤت و بؤ طؤظاري هةنار كة ئةم ضاوثَيكةوتنة لةطةَل 

من سازدةكةن.

لة  كوردستان  رؤذهةآلتي  لة  سةقز  شاري  لة  زاييني  ١٩٥١ي  ساَلي  لة  من 

بنةماَلةي بةطزادةي فةيزوآلبةطي كة بةشَيكة لة موكريان، لة دايك بووم. كوِري 

كةيغاني  و  دارةشمانة  ئةحمةدي  فةقَي  سةر  دةطةِرَينةوة  كة  سةليمم  حاجي 

مهاباد  هاتؤتة  كة  بةط  بداغ  هؤي  بة  بةآلم  بووة،  ئورووثي  كة  خَيزاني  فةرةنط 

بن  ئةوة  دةنا  بووين،  دايك  لة  بةشة  لةو  كردووةو  طةشةمان  بةشة  لةو  ئَيمة 

ئامؤزاكانمان لة سلَيمانين كة بؤ خؤتيش كاك جةالل بةشَيك لة بابانةكاني ئَيمةش 

بابانين بة ئةسأل.

كاتدا  هةمان  لة  بــوون،  طــةورة  بنةماَلةيةكي  ئَيمة  بنةماَلةي  لةوة  جيا 

وةكو  جياجياكاندا،  بوارة  لة  بوون  هونةرثةروةر  يانَي  بوون،  هونةر  هؤطري 

خةتخؤشي  دةنطخؤشي،  هةمووئَيراندا،  لة  هونةر  لة  بةشَيكة  كة  خؤشنووسي 

وَينةكَيشي(شَيوةكار) مؤسيقا كة لة كؤنةوة لة ناو تايفةكةماندا تار و دومبةكيان 

ثَي  خؤمان  وةك  يان  دؤآلبَيك  ديواخانَيكماندا  هةر  لة  ياني  بووة،  باو  و  زانيوة 

بةشَيكي  ئةوة  ببوايا  ئةبواية  زةربَيكي  حةتمةن  بووة،  تَيدا  طةنجينةيةكي  دةَلَين 

سونةتي ئةو بنةماَلة بووة، هةروةها ضؤن لة ناو ئازةريةكاندا باوة، كض ئةِروا بة 

ئةِروا،  بووك  باواني  لةطةَل  سونةتة  دايرة،  ئةَلَين  ثَي  كة  ضكؤَلة  دةفَيكي  بووكي 

ئةبواية  ديواخاندا  لة  بووة  سونةتَيك  دومبةك  يان  زةرب  ئَيمة  الي  ئاواش  هةر 

ببواية، ض ئةو خاوةن ماَلة بيزانياية لَيي با نةيزانيباية، حكمةتةكةشي ئةوة بووة 

ضونكة زؤربةي خةَلك لة ميوانةكان لة بنةماَلةكةمان كاتَي شةو هاتوون راديؤ 

زؤر  قسةخؤشي،  بةشَيكيش  بوون،  مةشغووَل  بةوةوة  نةبووة  تةلةفزيون  و 

بة  بووة  ثياو  خؤش،  قسةي  و  نةستةق  نوكتةو  خؤشي،  قسة  بة  بايةخيانداوة 

تايبةت هةر بؤ ئةو شتة دانراوة، مةسرةفي كَيشراوة بؤ شةوي ميوان بة جَيي 

طَيِراوةتةوة،  خؤشي  قسةي  كةسة  ئةو  ئةمِرؤ  ئينتةرنَيتي  و  راديو  و  تةلةفزيؤن 

ياني فةيزوآلبةطييةكان ئةوةندة بايةخيان داوة بةو شتانة.

جا كة وا بوو من لة بنةماَلةكةم هةم لة دايكةوة و هةم لة باوكةوة، ئةوانةي 

كة هاموشؤي ماَلي ئَيمةيان دةكرد تَيياندا بوو هةم دةنطخؤش بوو هةم زةربي 

لَي دةدا، باوكيشم كةمةكَي تاري لَي ئةدا، بةآلم زةرب و فلووتي جوان ئةزاني، 

دةنطيشي زؤر خؤش بوو، سؤزَيكي تايبةت لة دةنطيدا بوو ئَيستةش هةندَي لة 
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زةربَيكي  ئةويش  كرا،  شةهيد  هةبوو  مامَيكيشم  ماون،  بةالمةوة  طؤرانييةكاني 

ذةندووة،  زةربي  خوشتر  باوكم  لة  بيستوومة  كة  جؤرةي  ئةو  ئةدا،  لَي  جواني 

هةر وا كة وتم ئَيمة و ئةوانةي كة هاموشؤي دةكردين شةواني شةونشينيان بة 

مؤسيقا و طؤرانيي دةِرازاندةوة، جا هةر بةو بؤنةيةوة من ضاوم كردةوة و فامم 

كرد لة ضوار ساَلةوة كاريطةريان لة سةر من هةبوو ئيتر حةسابي دةنطي خؤش 

و ناخؤشم لة يةك تةشخيس ئةدا طؤرانيي خؤش و ناخؤشيشم لة يةك تةشخيس 

ئةدا، وا بوو كة من بةشَيك لةو طؤرانيية سادانة كة ئةو وةختة باو بوو وةكوو 

ضارؤكة هةولَيرية و كؤَلوانة هةولَيرية بة تاوَي ضارؤكَي ضةند طؤرانييةكي ئاواها 

بوون، ئةَلبةتة ثَيش منيش ضةند طؤرانييةكي تريش باو بوون وةكوو بزمارة و 

يان  نةدةهَينا  كاريان  بة  نةمابوو  دةوري  ئةوانة  بَي،  ضةمةو  لة  كاكة  و  بزمارة 

كةمتر بةكار دةهَينران، بةآلم لة دةورةي مندا ئةو ضةند طؤرانيية و ضةند طؤرانيي 

ميوانةكاني  لة  و  باوكم  لة  تةقليد  بؤ  هةر  من  بوو،  سةرم  لة  كاريطةريان  تريش 

باوكم هةر لة ثَينج ساَلةوة هةرضيةكم دةستدةكةوت تةقة تةق لَيم ئةدا، لة بيرمة 

دةضوومة ثشتي سةري نةنكمةوة بة تاس كآلوةكةي ضونكة رةق بوو زةربم لَي 

من  دةيشَي،  ضاوي  ناو  دةيةشَي،  سةري  كوِرة  هَينامةوةو  دةيان  ضي  هةر  ئةدا 

هةر طوَيم نةدةدا، دةطةيشتم بة هةرضيةك زةربم لَي ئةدا، ئاخري باوكم دَلي بؤم 

سووتا وتي با ئةو عالةمة رزطار بكةم لة ضنطي ئا ئةمة، لة بيرم دَي دايرة واتة 

بةرةو  جةحَيَل  كضي  دةفةكةوة  بة  بةينَيك  كِريم،  بؤ  تةبرَيز  لة  ضكؤَلةي  دةفَيكي 

خوار و سةرة و ذوور ئةيانبردم دايرةم بؤ لَي ئةدان، ئةو سَي ضوار طؤرانيية 

فَير ببووم بؤم ئةوتن، ئيتر لة ٥ساَل و ٦ساآلندا دايكم طةِرةكة و طةِرةك ئةطةِرا 

بة دواما.

جاري دووهةم ضويين بؤ تاران فلووتَيكي بؤ كِريم، بة رَينوَيني باوكم، خؤمم 

فَيري ضةند طؤرانييةك كرد، جارَيكيان لةطةَل ”حةسةن زيرةك“ خوا لَييخؤشبـَي 

لة ناو قةتاردا كة بةرةو كوردستان دةطةِراينةوة عاجز بوو وتي: ئةم كوِرة دةنطي 

خؤشة لَي طةِرَين با هةر دةنطي بة كار بَينَي ئةم شتانةي كة فووي ثيا دةكرَي بة 

كار نةينَي، بةآلم من زؤرم ثَي خؤش بوو زؤر تةوجوم بةو قسةيةي نةكرد بِرَي 

طةورةتر بووم، باَلةبان و زؤِرناشم ثَي زياد كرد كة خراثترن بؤ دةنط.

و  باوكم  بيركردنةوةيةكي  و  مامؤستاكانم  مةشورةتي  بة  حاَل  هةر  بة 

و  ئاخري  كاري  دةبَيتة  ئةمة  ديارة  كة  قةناعةتة  ئةو  سةر  هاتنة  ثَيداضوونةوة 

كاك“حاميدي  ناوي  بة  ئازيزَيك  الي  ”كةمان“  كالسي  ناردميانة  ثَيبدا،  ثةرةي 

تةوحيدي“ ئَيستاش لة ذياندا ماوة تةمةناي تةمةندرَيذي بؤ دةكةم.
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ژما كاك رةشيد تا ئةو دةمةي كة طةورة بووي و زوِرنا و باَلةبان فَيربووي لة ض 

تةمةنَيكدا ضوويتة كالسي فَيربووني كةمان؟ 

وتم  كردةوة  خوالسةم  من  ئةوة  تر  لةواني  بوو  زووتر  كةمانةكةم  ئةَلبةتة 

با كاتةكة نةطرم بازم دا ئةطينا دواي فلووت و دايرة هاتمة سةر ئةو باوةِرة با 

شتَيكي رةسمي و كامَلتر فَير بم كة بتوانَي بة كاري هةموو طؤرانييةكي خاو و 

طرذي فارسي و كوردي بَيت، من ساَلَيك لة خزمةت ئةو مامؤستاية مؤسيقا و 

دةرسي  ثاي  لة  تر  قوتابيةكاني  كة  ئةوةوة  هؤي  بة  داخةوة  بة  خوَيند،  كةمانم 

طراني كةمان دةر نةهاتن، ضونكة يةكةم نةفةر من بووم ئاخريشي هةر بة من 

تةواو بوو، كالسةكةي بةست. 

هةر ساَلَيك بوو الي ئةو مامؤستا دةرسي كةمانم خوَيند، وردة وردة فَيري 

ضةند طؤرانييةك بووم، ضونكة ثةنجةم بة فلووت راهاتبوو بةم و زيلي مؤسيقا 

و  دووزةلة  دةرهَيناني  دةنط  بةس  بوو،  ئاسان  بؤم  كةمانيش  دةستم،  هاتبووة 

زوِرنا و باَلةبان بِرَيك بؤم سةخت بوو، ئةويش فَيربووم ئةوانةش كة بة باشي 

لةطةَلي رَيككةوتم، هةر بة منداَلي لة راديؤ سنة ئةو وةخت تةلةفزيؤن نةبوو، ضةند 

سةراسةري  لة  بووم  مَيردمنداَل  يةكةمين  كردم،  تؤمار  بؤ  باَلةبان  بة  شتَيكيان 

و  زوِرناذةن  من  ثَيش  بووم،  بوو  فَير  زؤِرنا  و  دووزةلة  و  باَلةبان  كوردستاندا 

دةهؤَلكوتي شايةكان هةبوون ئةويش مةعلووم نةبوو لة ض تةمةنَيكةوة فَير ببون 

ضاوشيان ثَيدةوتن، بةآلم بؤ كةسَيكي وةك من كة لة بنةماَلةيةكي طةورة فَيري 

ضؤن  بوو،  نةكراو  ضاوةِروان  شتَيكي  بوو  سةير  خةَلكةوة  بةالي  بووم  مؤسيقا 

ثَيشتر شايةر و موترَيب و ضاوةشةكان ئةو كارةيان دةكرد يا تيثة ميلليةكان بة 

كاريان دةهَينا، ئةوة بؤ خؤي لة كوردستاندا دةنطدانةوةيةكي سةيري بوو، ئةوة 

بوو كة من كةمان فَيربووم، يةكةمين كةسبووم كة شان بة شاني باَلةبان و زوِرنا 

بة كةمان طؤرانيي شاد و طرذ لَي بدةم و هةَلثةِرين بة كةمان كرا كة ثَيشتر نةببوو، 

وليةم  و  قةرةداخي  ئةنوةر  مامؤستا  وةكو  كوردستان  باشووري  لة  هاوِرَييانم 

يوحةننا ئةوان بةس لة مةجليسةكاندا لَييان ئةدا ئةطةر طؤرانييطةلَيكي شاديان لَي 

ئةدا هةر بؤ خؤشي مةجليسةكة بووة ئَيستةش هةر كاسَيتةكاني ماون، هةرضي 

طوَي ئةطةرم، مَيذووي ئةو وةختةي طؤرانيي شاديان كة بة كةمان لَي دراوة هي 

من بة١٥ساَل لةوان ثَيشترة، ديارة لةم بةشةش كةس نةبوو طؤرانيي هةَلثةِرين 

لَي بدا، يةكةم كةس من بووم لة ثَيش كةمان ذةنةكانةوة كةمانم هَيناوةتة مةيدان 

ميرزادةش  موجتةباي  و  ئةنةوةر  كاك  ثَيش  هةَلثةِرن  نةفةر   ٢٠٠ دةورمدا  بة 



١٨٠

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی٢

مایو
 

وی
 مای

٧٦٧٦
رە 

ژما
رە 

ژما

كةمانم كردة مةيداني، بة كةمانضة هةبوو ثَيش لة من ”مووسةيب شاداب“ خةَلكي 

تيكابي هةوشار بوو ئةو كارةي كردبوو. 

كاك رةشيد ماوةيةك ضوويتة شاري ورمَي ”رةزائيةي“ ئةوكات، دةكرَي باسي 

ئةو رؤيشتنةت بكةي، بة ض نيازَيك بوو؟

رؤيشتم  بووم  مةجبوور  من  بةسترا،  كالسةكةم  سةقز  لة  كة  ئةوةي  دواي 

بواري  لة  بدةم  خوَيندنةكةم  بة  ثةرة  هةم  بووم  مةجبوور  لةوَي  من  بؤ“ورمَي“ 

مؤسيقا و رةيفناسي و مقامناسي (دةستطا) هةم كاريش بكةم لة شوَيني نواندي 

هونةردا، دواتر بؤ راديؤو تةلةفزيؤن كارم كرد هةر لةوَيش عوود و ئاكارديؤن 

و ثيانؤ و ئورطيشم ثَي زياد كرد، لة بيرم ضوو كة بَلَيم بة دواي فَيربووني دايرة 

زةربيش فَير بووم، دوو خزمي باوكم لة ئاغاياني فةيزوآلبةطي يةكيان ”حةسةن 

خاني مةتين“ كوِري يةكَي لة هاوِرَيية شةهيدةكاني ”قازي محةمةد“ بوو زةربَيكي 

تايفةي  لة  ئاياخضي“  ”حةمةخاني  تريش  خزمةكةي  كردم،  ثَيشكةشي  هةبوو 

سةراسةري  لة  بوو  شانؤكار  هونةرمةندي  يةكةمين  خؤي  بووكة  فةيزوآلبةطي 

كوردستاندا تةنانةت ثَيش لة شانؤي شةهيد ”ثَيشةوا“ و شانؤكانيش لة سلَيماني، 

شانؤيي  شاييةكاندا  لة  ثَيش  ٧٠ساَل  بَلَيم  دةتوانم  بوو،  شانؤكار  يةكةمين  ئةو 

لة  زةربَيكي  ئةو  جا  نةبوو،  كوردستاندا  سةرتاسةري  لة  كة  كردوة،  ثَيشكةش 

بووم  منداَل  داخةوة  بة  من،  بة  كرد  ثَيشكةشي  مابوو  يادطار  بة  بؤ  باوكيةوة 

قةدريم نةزاني دام رةنطيان كرد لَيم خراث بوو لة دةستم ضوو.

ذوور  بةرةو  تةمةنم  منداَليم  ضاو  لة  ثؤختةتربووم،  ورمَي  لة  ئةوة  دواي 

دواتر  دامةزراند،  ناوي“مهاباد“  بة  مؤسيقام  طرووثَيكي  مهاباد  بؤ  هاتم  هةَلكشا، 

كة  ئةوكات  ”وةفايي“،  ئوركستراي  بة  طؤِري  ناوةكةيان  هاورَييانم  نةبووم  من 

كةسَي  وتبوو  شا  بة  قسةم  منيش  شكاند  ئةيلوولي  شؤِرشي  ثشتي  ئَيران  شاي 

مةسةلةي  بؤنةوة  بةو  كردبوو،  تؤمار  مني  دةنطي  ”ساواك“  دةزطاي  بة  سةر 

ببمة  بووم  ناضار  كردم،  دةريان  تةلةفزيؤن  و  راديو  لة  ثَيش،  هاتة  بؤ  سياسيم 

مامؤستاي ثةروةردة هةر لة باخضةي ساوايان دةست ثَيبكةم بة هةوَل و توانايي 

خؤم كةوتمة ناوةندي و دوا ناوةندي، ضةند طرووثَيكيشم لة دايرةي ثةروةردة 

و قوتابخانةكاندا دروست كرد، ئَيوارانيش لة هونةرةجوانةكان دةرسي مؤسيقام 

لةطةَل  سةروكارم  دةكردو  هونةرييةكانم  كارة  لة  بةشَي  سةرثةرشتي  و  ئةدا 

طؤرانيبَيذةكان بوو و دابةشم بؤ دةكردن.
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طؤرانيبَيذاني ئةو كات كَي بوون كة كارت لةطةَل دةكردن؟

وتي:  هات،  سنةوة  لة  كة  بوو  رةزازي“  كاك“ناسر  طؤرانيبَيذانة  لةو  يةكَيك 

لة سنةوة مومانَيعةت دةكةن نايَلَين ئةو طؤرانيانةي كة خؤي ثَيي خؤشة بيَلَي، 

من  مةرجةي  بةو  كرد  قةبووَلي  ئةويش  راطةياند  دايرةم  بةرثرسي  بة  منيش 

شَيوة  بةو  من  ضونكة  ئةستؤ،  بطرمة  مؤسيقيةكةي  و  رَيكبخةم  كاروبارةكاني 

طؤرانيانة شارةزا بووم.

و  هةَلبةست  بةرنامةي“كارواني  لة  سنة  ئةوساي  تةلةفزيؤني  لة  رةشيد  كاك 

طؤرانيي“ ضةند بةرهةمَيكتان تؤمار كرد، حةز دةكةم باسَيكي لَيبكةي، ئةمة ضؤن 

بوو؟

 

كاك ”ناسر“ كة ناوبانطي دةركرد، لة تةلةفزيؤني سنةوة قةدريان زاني بانطيان 

ئةمةك  وةك  يان  بم،  لةطةَلي  من  كة  مةرجةي  بةو  كرد  قةبووَلي  ئةويش  كرد، 

نةكرد  لةطةَلي  كاريان  ثَيشتر  كة  ئةوانةي  لةطةَل  نةبوو  ثَييخؤش  يان  ناسييةك 

”ثةروين  و  سةراجةديني“  كاك“ئةسعةدي  بة  مني  وةرنةطرت،  ئةواني  ئةم  يان 

موشير وةزيري“ ناساند، كاك ئةسعةد ئامادةكار بوو، ثةروين خانم شيعرةكاني 

دةخوَيندةوة، منيش مةقامةكانم دياريدةكرد كة لةطةَل ئةو شيعرانة كة ضي بَلَي، 

مةقامةكانمان بة شَيوةي تابلؤ موزيكاَل بة ناوي“كارواني هةَلبةست و طؤرانيي“ 

زؤر  كرد،  سنة  خةَلكي  ثَيشكةش  سنةوة  تةلةفزيؤني  لة  حةَلقةيةكمان  ضةند 

بوو  تةلةفزيؤني  بةرنامةي  يةكةمين  لَيكرد،  ثَيشوازيان  زؤر  دةركرد،  ناوبانطي 

كة  كرماشان  راديؤ  لة  هةبوو  راديؤيي  بةرنامةي  ثَيشتر  نةبوو،  وا  بةرنامةي 

”شوكروآلخان“ شيعرةكاني دةخوَيندةوة، بة شَيوةي تةلةفزيؤني ئَيمة بةرنامةي 

جار  ئةوةَلين  بؤ  بوو  فارسي  هةمووي  دوَيني  تا  ضونكة  طؤِرَي،  هَيناية  وامان 

ئةسعةديش  بوو،كاك  بةرثرسمان  بابان“  “شوكرةآلي  كرد  ثَيشكةش  كورديمان 

ناوداري  شاعيراني  و  سالم  و  مةولةوي  و  بَيساراني  ديواني  لة  شيعرةكاني 

كالسيكي كوردي هةَلدةبذارد.

بؤ  وتنم  مقام  و  مقامناسي  دةورةي  سةقزةوة  لة  من  كة  ”ناسريش“  كاك 

كردبؤوة كة هاوكار بووين زؤر بة جواني بة ئةركي خؤي هةستا و بةرهةمةكاني 

ثَيشكةش كرد، ثَيشتريش ضةند طؤرانييةكمان ئةو بة دةنطي خؤي منيش بة دةنطي 

خؤم ثَيشكةش كرد بة هاوِرَييةتي من و كوِرَيكي ئةردةبيلي كة سةنتووري لَيئةدا 

كوِرَيكيش زةربي لَيئةدا كة جوانة مةرط بوو! 
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واتة تؤ جارَيكي تر دةرطاي تةلةفزيؤنت لَي كرايةوة؟ژما

دووبارة  ئةدا،  مؤسيقيم  ثةروةردة دةرسي  لة  بة شاني ئةوةي كة  من شان 

و  بوو  نةما  ثَيشووي  بةرثرسةي  ئةو  كة  مهابادةوة  تةلةفزيؤني  و  راديؤ  لة 

ثةروةندي من ثاك بووةوة وةريان طرتمةوة، زانيان من كوردَيكم حةقَيكم هةية و 

كوردايةتي بارزاني و سؤراني و هةورامي ناناسَي و هةموو هةر يةكين.

تةلةفزيؤني ورمَيش ديسانةوة بانطيان كردمةوة ئةوانةشم طرتةوة دةست! لة 

قوتابخانةش كارم دةكرد تةواي وةختةكانم ثِر كردبؤوة، لةطةَل هاوِرَيياني كؤني 

مهاباد يةكمان طرتةوة، بؤ ورمَيش هةر ئةوانم لةطةَلدا بوو، كاري زؤر ثوخت و 

جوانمان كرد هةم بة كرمانجي و هةم بة سؤراني، زؤر بة جواني كارمان كرد تا 

ئةو كاتةي حوكومةتي ثاشايةتي رووخا.

كاك رةشيد لة كاتي هاتنة سةر كاري كؤماري ئيسالميدا طرفتي زؤرت بؤ هاتة 

ثَيش، دةكرَي باسَيكي لَيوة بكةي و ضونكة ديسان كاري هونةريت دةست ثَي كردةوة؟

ئةمجارة ماوةيةكي زؤر كَيشةم بؤ دروست بوو، زينداني كرام، ئيعدامم بؤ 

دةرضوو، ماَلم بة هاوةن سووتا، دةستنيشانيان كردم، ئةوانةي كة منيان دةناسي 

و ئةركي ئةوةيان ثَي سثَيردرا بوو كة من كوردم و سروودم دروست كردووة، 

رؤذي  سَيهةمين  لة  بوو،  شةِر  كة  بانة  و  مةريوان  و  سةقز  و  سنة  لة  هاوكات 

تةنيا  كة  بوو  وا  دا،  تؤث  بةر  منيشيان  ماَلةكةي  ـــ  ثادطانةوة  ـــ  لة  شةِرةكةدا 

بؤ  هيضم  راديؤ  بةرهةمةكاني  تةنانةت  خؤم،  منداَلي  و  دايكم  و  باوكم  وَينةي 

دةرنةضوو، ئيعداميشم بؤ دةرضوو هةر لة خؤيان منيان نةجات دا يان بةزةييان 

ثَيمدا هات يان هونةريان خؤشدةويست يان لةطةَل ئةو رذَيمة نةبوون بة دَل، هةر 

دووبارة  كردم،  دةريان  كارةكةم  سةر  لة  ٨-٩مانط  بوو،  نةجاتم  من  بوو  ضؤن 

كارةكةشم  كرد  كارَيكيان  دا  نةجات  سجن  و  ئيعدام  لة  منيان  كة  ئةوانةي  هةر 

دةست كةوَيتةوةو بردميانةوة سةر كارةكةم.

وردة وردة كة شار ئةهوةن بؤوة و ذياني ئاسايي دةستي ثَي كردةوة لة ذَير 

زةميني ماَلكةي خؤمدا كة تازة دروستم كرد بوو لة شوَينَيكي ترةوة بؤ ماوةي 

سَي ساَل دةرسي مؤسيقام بة دزيةوة بة خةَلكي سةقز و بؤكان ئةدا.

خؤم  كالسةكةي  لة  هةم  لةوَي  هةم  دانرايةوة  هونةر  و  فةرهةنط  كة  دواتر 

دةرسم دةست ثَي كردةوة، ئةمجارة راديؤ و تةلةفزيؤن كةوتنة سةرم ئةَلبةت 

و  فةجر  دةهةي  لة  رؤذ  دة  بؤ  تةنيا  كاتية  هةر  ئَيستاش  كاتية  ئةوة  داخةوة  بة 
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دةدةن  هةَلكَيشان  هةناسة  فرسةتي  وةحدةتةوة  هةفتةي  بؤنةي  بة  رؤذ  هةوت 

خؤي  كاري  مةجالة  دوو  لةو  دةتوانَي  بَي  زيرةك  هةركةس  جا  هونةرمةند،  بة 

بكا، ئَيمةش لةو دوو مةجالة كةَلكمان وةردةطرت، هونةري خؤمان ثَيشكةش بة 

هونةرةكةمان  يان  بضينةوة  بير  لة  دةهَيشت  نةمان  دةكردو  خؤمان  ميلةتةكةي 

بمرَي، تا ساَلي ٩١ راثةِرينة طةورةكةي باشووري كوردستان، ضونكة من خؤم 

ئةو  لةطةَل  منيش  زاني  باش  بة  وام  ئةزاني،  كورد  دَلسؤزَيكي  بة  و  كوردَيك  بة 

راثةِرينة خؤم رَيك بخةم و غوربةت بطرمة بةر، لة توركياوة بةرةو فينالند ئةوة 

بؤ٢٠ساَل ئةضَي من لةوَي دةذيم.

كوردستان  كؤِرةوةكةي  كة  ئةوكاتةي  بكةي  لةوة  باسَيك  دةكريََ  خان  رةشيد 

دةستي ثَيكرد، كؤمةَلَيك هونةرمةند بؤ رؤذهةآلتي كوردستاني هاتن، ض ثَيوةنديةكت 

لةطةَليان بوو، ض كارَيكت بؤيان كرد، ض يارمةتيةكت كردن؟

ئةو  لةطةَل  خؤم  لةوَيوة  هةر  بةر  بطرمة  ئاوارةيي  رَيطاي  ئةوةي  ثَيش 

بارودؤخة رَيكخست، هةر لةوَيوة خؤم لةطةَل كؤِرةوةكة طونجاند و خؤم كردة 

شةريكي ئةم شؤِرشة بة خؤشي و ناخؤشيةكةيةوة، بؤ نموونة كاركردن و هَينانة 

دةرةوةي كاك“برايم خةيات“ لة كةمث، هةر لةوةوة دةستم ثَي كرد، هةر هةموو 

رَينموونيةكيان  ضةشنة  هةر  بووم  خزمةتياندا  لة  بؤالم  دةهاتن  هونةرمةندةكان 

دةويست يارمةتيم دةكرن.

كَي بوون ئةو هونةرمةندانة؟

كاك بةهجةت يةحيا، كاك عةدنان كةريم، كاك حةمة جةزا يادي بةخَير، كاك 

زؤر  كابان،  كةريم  مامؤستا  و  حسَين  ميديا  كاميل،  طؤران  كاك  ضاوشين،  عةتا 

بوون بة داخةوة ناوةكانيانم لة بير نةماوة، بةآلم زياتر لةطةَل كاك حةمة جةزا و 

كاك برايم خةيات و كاك عةتا ضاوشين بووم.

بةآلم ئةو شتةي بؤ كاك“برايم خةيات“ كردم شتَيكي تايبةت و جياواز بوو، 

دةستيان  قايمقاميةتدا  لة  كة  دؤستان  وةسيلةي  بة  براكةيم  و  خؤي  خانةوادةي 

لة  دةرةوة  هَيننة  بيان  زووتر  هةرضَي  كرد  داوام  ئةوانةوة  كاناَلي  لة  دةِروَيشت 

كةمث، ضونكة كارم بة كاك برايم بوو وتم با خةياَلي راحةت بَي لة باري ماَل و 

منداَلةوة، لة شوَينَيكي ئةمين دايان بنَيين و كاري خؤمان بكةين لة ماَلي خزمَيكيان 

خؤي  كردن،  نيشتةجَيمان  يةك  بة  دةطةيشتنةوة  رةضةَلةك  بة  قةديمةوة  لة  كة 

دةست و باَلي بؤ كار ئاواآل ما، بة هيمةتي خؤم و برادةرانم طرووثَيكي خنجالنةمان 
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دامةزراند دواي ضةند رؤذ لة ”فةرهةنط و ئَيرشاد تةمرينمان كرد بردمانة سةر 

لَي  ضاكيان  ثَيشوازي  سةقز  خةَلكي  خاياند  رؤذي  ضوار  كة  كؤنسَيرت  شانؤي 

بؤ  بينَيرن  ويستيان  بوو  هَينا  دةرمان  بليت  فرؤشي  بة  كة  ثارةيةي  ئةو  كرد، 

ئوردوطاكةيان من نةمهَيشت وتم جاري خؤيان دوو خانةوادةن و زؤرن، تكاتان 

لَي ئةكةم بيدةن بة خؤيان، دواتر كاسَيتَيكم بؤ تؤمار كرد، كاسَيتةكة خودي خؤم 

شار بةشار ئةمطةِران بيفرؤشم لة دووكاني نةوار فرؤشةكاندا، ئةويشم فرؤشت 

كردي بة٢٢هةزارتمةن هةموويم بة خؤي دا، كاتَي ويستيان بطةِرَينةوة نةمهَيشت 

ئةو  ديسان  كرد،  بةِرَي  منداَلكةيمان  و  ذن  ماوة  ثَيت  كارم  جارَي  وتم  بضَيتةوة 

فيلمي كونسَيرتي ضوار شةوةكة لة رَيي برادةرانةوة كؤثييةكمان كَيشاية دةرةوة 

بيباتةوة بؤ خؤي لةطةَل كاسَيتَي كة هَيشتا بآلو نةكرابؤوة بيباتةوة بؤ سلَيماني، 

وتمان با يادطاريةكت ثَي بَي زةمانَي تةلةفزيؤنَيكي كوردي دامةزرا يان خؤتان 

ويستتان ضاوي لَي بكةن با بمَينَي.

داوام لة كاك كةريم كابانيش كرد كة ئةو كارةي بؤ كاك برايم كردوومانة بؤ 

ئةويش بيكةين، بةآلم ئةو وتي ئاسمم هةية بة داخةوة نةيتواني.

بؤ كاك عةتا ضاوشين كاسَيتمان بؤي تؤمار كرد، بةآلم بة داخةوة كؤنسَيرتمان 

نةبوو  بيانوويةك  دةرةوة  نةهاتبووة  ئوردووطا  لة  نةبوو، ضونكة  بؤ جَي بةجَي 

بيهَيننة دةرةوة، بةآلم بِرَي شةو بؤ كؤِر و شوَيني دؤستانة لةطةَل خؤم ئةمبرد، 

بؤ خةَلك شتي ثَيشكةش دةكرد.

ئةي بؤ كاك حةمة جةزا ض كارَيكت ئةنجام دا؟

بضين  كرد  زؤرمان  تةمريني  بووم،  خزمةتيدا  لة  هةميشة  جةزا  حةمة  كاك 

بؤ ”ئةوروثا“ بةآلم بة داخةوة لة فِرؤكةخانة نةيانهَيشت بِروات، ضونكة رَيطري 

ثةروازي هةبوو طةِرانيانةوة.

ئَيمة تَيكةآلوي خَيزانيمان هةبوو بةيةكةوة هةميشة خةريكي كاري هونةري 

بووين، ئةو ضونكة ماَلي لة سةقز بوو قةرار نةبوو بةو زوانة بِرواتةوة بؤية زؤر 

بة فكري ئةوة نةبووين كاسَيتَيكي بؤ تؤمار بكةين وتمان هةر وةختَي ويستمان 

بة  دةطةِرَينةوة  كة  ئةوانةي  بوو  ئةوة  هةوَلم  لَيرةية،  ئةو  خؤ  بيكةين  دةتوانين 

دةستي ثِرةوة بضنةوة ئةو ماَلي الي خؤمانةوة بوو نزيك بوو لةوَي ئيشي دةكرد.

بؤ كاك بةهجةت يةحيا نةماتواني كار بكةين ئةو زؤر لةوَي نةمايةوة زوو 

رؤيي.

بؤ كاك عةدنان كةريم شتمان بؤي كرد هيوادارم ئةو وتووَيذة ببينَي خؤي 

شايةتي بدات.
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بنَيم  لَي  سةمفوونياي  ناوي  ناتوانم  ضونكة  كرد  بؤي  كؤِراَلم  طةورةترين 

شتَيكي  كةمتر  بِرَي  سةمبووني  حةدي  لة  وةلَي  طةورةترة،  زؤر  سةمفوونيا 

جوانم بؤ ئةو كرد، ذةنياراني ئةم ديو و مهابادم تَيكةَل كرد، من ضونكة ضاوم 

زةعيفة نؤتةكان يان لة سةر تةختة بؤم ئةنووسين يان بة ديكتة ثَيم ئةوتن، من 

كاتيبةكةم سةرتيث هةولَيري بوو نؤتةكاني دةنووسيةوة، بؤ ئةحمةدي ئيسالمي 

دابةشكردن،  بؤ  طؤرانييةكانم  عةدنان  كاك  لةطةَل  مهاباد  شاري  طؤرانيبَيذي 

كاك  لةطةَل  بشَيوَي  مهاباد  شاري  بوو  وةختا  بوو  وا  كرد،  طةورةمان  كارَيكي 

بة  خةَلك  با  وتمان  ئيسالمي  كؤماري  ترسي  لة  راطرت  بةرنامةكةمان  عةدنان 

كوشت نةدةين ضونكة خةَلك ئيحساساتي بوون! وتمان با خةَلك دةست نةكةن 

بة دورشم و شيعاردان، بةرنامةكة لة هؤَلي سينةما بوو، شةوَي تر ئَيدامةمان 

داباية لةوانةية بة تير لةو خؤثيشاندانة سةد نةفةر بكوذرَي، ضونكة بةالي ئَيمةدا 

بة  نةِرَيذَي  كةس  خوَيني  ئةوة  بةر  لة  دةِرؤيشتن  شوعارةوة  بة  دةِرؤيشتن 

هةبوو  سةرماندا  بة  سةيتةرةي  زؤر  حوكومةتيش  رامانطرت،  خؤمان  خواستي 

فيلمةكةي ماوة كؤماري ئيسالمي دةستي بة سةريدا طرتووة.

رةشيد خان باسَيك لة بةرهةمةكاني خؤت بكة، ئةو طؤرانيانةي خؤت داتناون 

يان زيندوت كردونةتةوة، ئةطةر لة بيرت مابَي؟

زؤر زةحمةتة، دةزاني بؤضي؟ من هةر لة ١٤ساَلةوة ئةو شتانةي كة باوكم 

وةختي خؤي وتويةتي دةضوومةوة سؤراغي ديسان كامَلم دةكردةوة، هَيندَيكيانم 

و  حسَين  مةال  و  دةِرذي  بوو“عةبة  ثَي  زؤريان  ئةوانيش  دةبيست  شايرةكان  لة 

هةوةها براياني زيزي“ بَيجطة لة شتي خؤيان زؤر شتي قةديميان ثَيبوو، ئةطةر 

شتي كؤن و رةسةنت دةوَي دةبَي بكةويتة شوَين شايرةكان، دوايي الوكبَيذ و 

حةيرانبَيذةكان، جا من ضونكة هةميشة وةدواي ئةوانةوة بووم زؤرم شتم دةست 

دةكةوت و زؤريشم شت لة ال بوو، زؤري خؤم وتم، زؤري لة ناو ضوو نةموت 

و نةمدا بة طؤرانيبَيذاني تر لة بيرةو ضوون، ئَيستا وةبيرم ناينةوة ذمارةيان زؤر 

زؤرة.

رةشيدخان زؤر طؤرانيي شاز و بة ثَيزت داناوة زؤريش رةسةنايةتيان ثَيوة ديارة 

داوتة بة هونةرمةندان ئةو طؤرانيانة كامانةن و هونةرمةندةكان كَين؟

طؤرانيم بؤ كاك“محةمةدي ماملَي“ داناوة طؤرانييةكم دانا بة هؤي نةخؤشي 

ئاَلزايمرةوة نةيتواني بيخوَينَي ”ضيا“ي كوِري خوَيندي، جوانيش خوَيندي.
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داومة  بووة،  بنةماَلكةمان  هي  نةبووة  خؤم  هي  ئةَلبةتة  بووة  هَيندَي طؤراني 

شةوئاهةنطةكاندا  لة  يان  كؤنسَيرتةكاندا  لة  من  ئيستا  رةزازي“  ناسري  كاك“  بة 

دَيم بيَلَيم، هةم من بةشةرمةوة دةيَلَيم، هةم خةَلك بة هي كاك“ناسري“ دةزانن، 

ئةوة  بزانن  لةوةي  بَيخةبةر  وت،  ضاك  ناسرةت  كاك  هةواي  ئةو  وةآل  دةَلَين 

دا  ثَيم  ترةوة  شيعرَيكي  بة  من  كاَلي“  هؤي  ”ئةرَي  بووة!!  خؤم  هي  ثَيشةوة  لة 

نةك  سةيزادة“  ئامان  بَي،  نازت  طيان  وتويةتي“ئامنة  ترةوة  شيعرَيكي  بة  ئةو  و 

بوو  تريش  طؤرانييةكي  رةسةنة،  ترة  نةوعَيكي  سةيزادة  طرَيية  طرَي  شاَل  ئةو 

بة  بيدةم  بوو  وا  قةول  بوو،  تةنط  دَلم  زؤر  كة  وتبووم  سووتاننةكةمدا  ماَل  بة 

هونةرمةندَيكي شاري سةقز بة ناوي كاك“ محةمةدي ئةفشاري“ بةآلم كاك ناسر 

كة طوَيي بةم نةوارةوة بوو وتي من دةيخوَينم شيعرةكةيم لة بير نةماوة زؤريش 

مةشهوورة، ”هةر من مامةوة هةر من كةس نيية بَي بة المةوة“.

ثَيم  خؤمةو  هي  باقيةكي  بنةماَلةكةمة  هي  نةبَي  سةيزادة  و  طيان  ئامنة  تةنيا 

داوة.

ناوضةي  هي  بضكؤَلَي“  هؤ  ”ئــةرَي  ثَيداوة  طؤرانيم  دوو  نةجمةيش  كاك 

فةيزوآلبةطية من ثَيشتر لة راديؤ مهاباد وتومة زؤر جواني وتوة خراثي نةكردوة 

زؤر لة خؤيشم ضاكتري وتوة طؤرانييةكي تريش بة ناوي ”نازدارة و نازدار“ منداَل 

كردبوو،  دروستم  حسةنزادة  ئةحمةد  ناوي  بة  سةقز  خةَلكي  كوِرَيك  بؤ  بووم 

بؤ  ئةوةي  ثَيش  منيش  دةسثَيكرد  طؤرانيي  مندا  كةماني  لةطةَل  كةس  يةكةمين 

باوكم و خزمةكانم كةمان لَيبدةم لةطةَل ئةحمةدي حةسةنزادة طؤرانيم وت، وةلَي 

كاك“نةجمة“ لة خؤم كة سازةندةي ئةو طؤرانييةم و لة ئةحمةديشي ضاكتر وتوة.

وةرمطرتووة،  بةفرةوة“  ترووكةي  هةواي“ترووكة  لة  كة  سةردادة  بة  تارا 

من بة شيعرَيكي رؤمانتيكي و طلةيةوة دامناوة خةَلكي بة شادي تَيطةيشتن،كاك 

بؤ  كضاني  جواني  كؤرسَيكي  وتوة  ضاكتر  خؤمي  لة  عةلي“خوَيندوية  ”عوسمان 

داناوةو زؤر خؤشي وتوة.

نةكردين  ”يادت  يةكَيكيان  داناوة  بؤ  طؤرانيم  دوو  شارؤخي  عةزيز  كاك  بؤ 

وةك جاري جاران و شةواني ذين“ كة شيعري ثةنجةيي بة قةولي خؤت لة سةر 

داناوة.

موجتةباي  طؤراني  و  مؤسيقا  طةورةي  كةسايةتي  لة  بِرَي  بةِراي  خان  رةشيد 

ميرزادة، حةسةن زيرةكي كرد بة حةسةن زيرةك و رةشيدي فةيزنذاد ناسري كرد 

بة ناسر، ثَيمخؤشة لة زماني خؤتةوة ئةم قسةية ببيستم؟
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 بة قةولي يةكَيك لة برادةراني هونةرمةندمان كة منيش و تؤيش طوَي بيستي 

شتَيكي  بة  بوو  هةر  ناسر  بةآلم  راستة،  زؤر  وت،  واي  بووين  فةرمايشتةكةي 

ثَي  جازيان  وةختة  ئةو  كوردي  لة  بَيطانة  شتَيكي  دةركةوت  ستانداردةوة  غةير 

مةقاماتي  نةبوو،  ديار  ثَيوة  رةسةنايةتي  شَيوة  بةو  مؤدَيرن،  شَيوازَيكي  دةوت 

نةدةزاني ئةوة من و كةمانةكةم بووين كاك“ ناسر“مان لة سادة خوَينيةوة كردة 

رؤيشتة  كاتةي  ئةو  تا  بوو  مندا  لةطةَل  مةقامي  يةكةمين  ئةمِرؤ،  ناسرةي  ئةو 

دةرةوة، ئةو مةقاماتي وتوة وةكوو ”طؤمةشين و دةاللؤ دةاللؤ“ ئةوة لة سايةي 

ئةو رؤذانةوة بوو كة من مةقامم لةطةَليدا كار كرد ئةو طؤمةشين و اللؤ اللؤيةي 

كرد،  طةَليدا  لة  كاريان  من  دواي  تر  زاناني  مؤسيقي  هةرضةند  وتوة،  جواني  بة 

ئامادة  تيثدا  طةورةترين  و  جوانترين  لةطةَل  كرد  ئامادة  ناسري  كة  ئةوة  بةآلم 

بَيت، ئةوة كيبوردةكةي فةِرؤخي رياحي نةبوو، بةَلكو طرووثةكةي ئةو وةختي 

فةرهةنط و هونةري سةقز بوو كة من طؤرانييةكانم دابةش كرد، ئةو مةقاماتة 

بوو كة ئةو وةختة من فَيرم دةكرد كة لة ماَلي خؤي و لة ماَلي خؤم و لة ساَلؤني 

تةلةفزيؤني سنة ئةوة خؤيشي ناتوانَي بيشارَيتةوة ضوونكة مَيذوو نايشارَيتةوة، 

خةَلكي تر ماون ئَيستا.

هةبوو،  نةكراوي  دةستةمؤ  دةنطَيكي  كة  شاِرؤخييش  عةزيز  كاك  هةروةها 

خودي ئةو تارذةنة من كردم بةو تارذةنةي كة دوايي لة ئوركَيستةكاندا تاري 

دةذةني، ئةوةي كة هَيناية ناو ضوارضَيوةي مؤسيقاوة من بووم، بةآلم شارؤخ 

واي لَيهات كردم بةو شارؤخةي كة هةموو كوردَيك دةيناسَي، هةروةها ناسريش 

هةرواتر.

بةآلم بؤ يةك شت داخ دةخؤم بؤضي ئةوان خؤيان بة من دةطةيان، ناسر لة 

سنةوة ئةو كات سنة دوور بوو، رَيطا ناخؤش و ثِر ثَيض و خةتةر بوو، ماشَين 

كةم بوو، ناسر خؤي بة من دةطةياند بؤ نةجمة خؤي نةدةطةياند بة من بيكةم 

خؤي  لياقةتي  و  لَيوةشاوةيي  بة  بَيت،  ئائَيستاي  قاتي  بيست  هونةرمةندَي  بة 

نةبووة  مني  وةك  دَلسؤزي  مامؤستايةكي  رؤذان  لة  رؤذَي  ئةمِرؤ،  طةيشتؤتة 

هةرطيز تا بيرم دَيت لةو كوِرة، تةنانةت كامكارةكان هاوكاري ناسريان نةدةكرد، 

نةجمة بؤ خؤي نةطةياند بة من تا من خزمةتي ثَيبكةم، رةشيد فةيزنذاد نة ناسري 

دةناسي و نة نةجمة – نة ناسر براي باوكم بوو نة نةجمة بَيطانة بوو ض فةرقَيكيان 

شةِرمان  بوو  توندوتيذ  نةختَي  بةرئةوةي  لة  ناسر  جاروبار  تازة  بوو!  من  بؤ 

دةبوو، دَلنيام كاك نةجمة ئةوةندة لة سةرخؤ و نةرم ونيانة قةد دَلمان لة يةك 

ويذداني  عةزاب  بةس  بووة،  دةمقِرةمان  ناسر  لةطةَل  جاران  زؤر  كة  نةدةيةشا 
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ناكَيشم كارم بؤي نةكردةوة، بةس كةمِروو بووة من نةجمةم نةدةناسي خؤ ئةو 

لةطةَل  دةكرد  فةرقي  ضةندة  ئةمِرؤ  بواية  لةطةَلم  كوِرة  ئةو  ئةطةر  دةناسي  مني 

ئةمةي ئَيستاي بةهةرحاَل شايةت قسمةت ئةوة بوو بَيت.

كاك رةشيد لة كؤتاييدا ضيت هةية بؤ خوَينةراني طؤظاري هةنار كة طؤظارَيكي 

رؤشنبيريي و ئةدةبيي و هونةريية؟

و  جوانة  طــؤظــارة  ئــةو  نــووســةرانــي  دةســتــةي  بؤ  هةية  رَيــزم  ســآلو 

سةرنووسةرةكةي كاك حةمةي كوردو كة هيوادارم لة نزيكةوة بيبينم، با ئةوةندة 

مؤسيقاي  ناو  دَيننة  توركي  و  فارسي  طؤراني  بؤضي  كة  نةكوتين  طةنجانة  ئةو 

كورديةوة، ئَيمة ئةطةر الثةِرةي مَيذوو هةَلبدةينةوة و بطةِرَيينةوة بؤ قةديم ئةو 

شتة كراوة ئةوِرؤ جةوانة حةزي لَيية ماوةيةك ئةوة بكات، دوايي دَيتةوة سةر 

كوردييةكةي خؤي، ئاوازدانةريش وةك قةديم نةماوة، ضيبكةن ئةوانة يان ئةبَي 

طؤرانييةكاني ئَيمة بَلَينةوة يان طؤرانيي الوةكي توركي و عةربي و فارسي بَلَين، 

دةبَي  هةية،  خورؤشَيكي  و  جؤش  تياية  ئَينرذييةكي  كابرا  دانيشَي  هةروا  نابَي 

خاَلي بكات ئَيستا بة هةر اليةك، رةنطة حةزيان لَي بيت منَيك طؤرانيي تازةيان 

بؤ دروست بكةم و تيثَيك رةسةنايةتي ثَيوة ديار بَي و لةطةَليان كار بكات وةلَي 

نيية، ئةَلبةتة تا رادةيةك دةبَي بِرَي حةقيشيان ثَي بدةين، ئةوانيش دةبَي هةوَل 

بدةن بير بكةنةوة تا بؤ هةميشة و هةتا هةتاية ئةو شتة بَيطانةية كة كةوتؤتة نَيو 

كوردستانةوة هةر درَيذة ثَي نةدةن، هةوَل بدةن بَينةوة سةر رةواَلة كورديةكة، 

بة  و  جوزئي  تةغيراتَيكي  بة  كردبَيتةوة  نوَي  كؤنةكانيشيان  طؤرانيية  ئةطةريش 

جوانكاريةوة بيَلَينةوة هَيشتا باشترة دةست لةوة بةردةن باشترة يانَي تا سةر 

نةبَي، قةينا بؤ ماوةي كاتي، ضوونكة حةسةن زيرةكيش و ماملَيش ئةو كارةيان 

كردووة، بةآلم ئةوان كورداندويانة با ئةمانيش هةوَل بدةن بي كوردَينن.
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”ئالبَيرت  فيلمي  نمايشكردني  ٢٠١٢-ةوة  ئةبريلي  ٢٧ي  هةيني  رؤذي  لة 

نؤبز“ بةرهةمي رؤدريطؤ طارسيا لة سينةماكاني بةريتانيا و ئيرلةند دةستي ثَي 

و  طَلووب  طؤَلدن  خةآلتةكاني  لة  ثاَلَيوراوبوون  ئةمساأل  نؤبز  ئالبَيرت  كردووة. 

بةشةكاني  لة  فيلمة  ئةو  رابكَيشَيت.  خؤي  الي  بؤ  سةرنجةكان  تواني  ئؤسكار 

باشترين كارةكتةري رؤَلي يةكةمي ذن، باشترين كارةكتةري رؤَلي تةواوكةري 

ذن و باشترين مةيكاث، ثاَلَيوراوي وةرطرتني خةآلتي ئؤسكار بوو. 

ضيرؤكي ئةو فيلمة لة سةدةي نؤزدةيةمي زاييني و لة ئيرلةند روو دةدات. 

هؤتَيلي  لة  كة  خؤشةويستة  و  ئةركناس  ثياوي  ثَيشخزمةتَيكي  نؤبز  ئالبَيرت 

دةكات  كار  هؤتَيلة  لةو  ساآلنَيكة  ئةو  دةكات.  ئيش  دؤبلين  شاري  لة  مؤريسؤن 

دووكانَيكي  كردووةتةوة،  كؤي  ماوةيةدا  لةو  كة  ثارةيةي  بةو  نيازة  بة  و 

تةنباكوو فرؤشي بكاتةوة. لةو كاتةدا خاوةني هؤتَيل، ثياوَيك بة ناوي هؤبَيرت 

ماوةي  لة  هؤبَيرت  تا  دةدرَيت  بِريار  و  هؤتَيلةكة  ناو  دَينَيتة  بينا  رةنطكردني  بؤ 

مانةوةيدا لة هؤتَيل لةطةأل ئالبَيرت ببَيتة هاو ذوور. ئةو مةسةلةية دةبَيتة هؤي 

بؤ  ئالبَيرت  كة  نهَينييةك  بزانَيت،  ئالبَيرت  طةورةي  نهَيني  بة  ئةو  كة  ئةوةي 

ساآلنَيكي زؤر لة كةساني تري شارد بووةوة. ئالبَيرت لة راستيدا ذنَيكة كة بؤ 

ئالبَيرت نؤبز، ذيان لة شَيوةى ثياوَيكدا

و. لة فارسييةوة: ئازاد بةهينو. لة فارسييةوة: ئازاد بةهين
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دؤزينةوةي ئيش و ثاراستني ئاسايشي خؤي نزيكةي ٣٠ ساَلة لة ضوارضَيوةي 

ثياوَيكدا دةذي. 

دةكات.  ئاشكرا  خؤشي  نهَينييةكاني  نهَينيية،  ئةم  زانيني  دواي  لة  هؤبَيرت 

ئةويش ذنَيكة كة خؤي وةك ثياوان لَيكردووة و ئيش و ذيان دةكات و تةنانةت 

ثَيويستي  دووكانةكةش  بةِرَيوةبردني  بؤ  كة  ئالبَيرت  هةية.  هاوسةريشي 

لة  يةكَيك  هَيلةن،  لة  هاوسةرطيريي  داواي  تا  دةدات  بِريار  هاوسةرَيكة،  بة 

ثَيشخزمةتةكاني هؤتَيل بكات. 

ئةو فيلمة لةسةر بنةماي كورتة ضيرؤكيََك لة نووسيني جؤرج مؤر، نووسةري 

بة  زاييني  ١٩٨٢ي  ساَلي  لة  يةكةمجار  ضيرؤكة  ئةم  كراوة.  درووست  ئيرلةندي 

شَيوةي نمايش دةرهات و نمايش كرا. طؤَلن كلووز، كارةكتةري رؤَلي سةرةكي 

نزيكةي  بؤ  ئةو  ئةوة  دواي  لة  دةطَيِرا.  سةرةكي  رؤَلي  نمايشةدا  لةو  فيلمة  ئةو 

١٥ ساأل هةوَلي دا ثَيشةكييةكاني طؤِراني نمايش بة فيلم دةستةبةر بكات. ساَلي 

٢٠٠٠ ئةو فيلمة تا رادةيةك لة قؤناغى درووستكردن نزيك ببووةوة كة بةهؤي 

كَيشةي دارايي درووستكردني راطيرا. 

لة ئاكامدا ساَلي ٢٠١٠ هةوَلةكاني كلووز ئةنجامي لَيكةوتةوة و ثَيشةكييةكاني 

درووستكردني ئةو فيلمة دةستي ثَي كرد. 

بانؤيل  نووسيويةتي.  بانؤيل  جان  لةطةأل  طؤَلنطلووز  فيلمةكة  فيلمنامةي 

نووسةرَيكي ئيرلةنديية كة بؤ هةذدةيةمين رؤماني خؤي ”دةريا“ تواني لة ساَلي 

٢٠٠٥دا خةآلتي ثؤليتزَير بةدةست بَينَيت و هةروةها ثاَلَيوراوي وةرطرتني خةآلتي 

نؤبَيلي ئةدةبيات بووة. طؤَلن طلووز هةروةها يةكَيك لة ئامادةكاراني فيلميشة. ئةو 

سةبارةت بة هؤكارةكاني حةزكردن بة درووستكردني ئةم فيلمة دةَلَيت: ”وةك 

كَيشةخوَلقَينترين  بَلَيم  دةتوانم  بوو.  كَيشةخوَلقَين  زؤر  رؤَلة  ئةم  كارةكتةرَيك 
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جؤرة  لةو  بوو.  باش  زؤر  ضيرؤكةكة  هةروةها  طَيِراومة.  ئَيستا  تا  كة  رؤَلَيكة 

ضيرؤكانةية كة ثَيت واية بة جؤرَيك كار دةكاتة سةر بينةران. هةروةها لة بواري 

هةستةوة زؤر ضيرؤكَيكي كاريطةرة. من ئةم جؤرة ضيرؤكانةم زؤر ثَي خؤشة. 

هةميشة بة دواي ئةم ثَيطةيةوة بووم تا جارَيكي تر رؤَلي ئةم كةسايةتيية بطَيِرم 

و جَيبةجَيكردنيشي لة بةرامبةر كامَيرادا، لةو جَييةوة كة هةموو شتَيك باشتر و 

طةورةتر دةبينرَيت، كَيشةيةكي طةورةتري دةخستة بةردةمم“. 

كلووز ئةمساأل بؤ رؤَلطَيِران لة رؤَلي ئالبَيرت نؤبز بؤ شةشةمين جار بوو بة 

ثاَلَيوراوي وةرطرتني خةآلتي ئؤسكار. ئةو بؤ خؤي ضؤنَيتي رؤَلطَيِراني ئةم رؤَلة 

دذوارة بةمجؤرة باس دةكات: ”ئيشَيكي زؤري ويست و زؤر دذوار بوو. هةَلبةت 

من وَينةي ذنَيكي ئةلبانياييم بؤ نموونة لة زةيندا بوو كة ساآلنَيك لةمةوثَيش لة 

”ناشناأل جيؤطرافيك“ بينيبووم. لة كةلتوورَيكدا كة بةو ”كضَيتي سوَيند خواردوو“ 

دةَلَين، لةو بنةماآلنةي كة ثياوَيك بووني نيية، ذنَيك ناضار دةبَيت كة بة شَيوةى 

بةو  بوو.  زةيندا  لة  نموونة  وةك  ذنانةم  لةو  يةكَيك  وَينةي  من  بذي.  ثياويك 

يان  دانابَيت  دةستكرديان  سمَيَلي  و  ريش  وَينة  بؤ  ذنة  ئةو  بؤ  كة  نةبوو  جؤرة 

رووخساريان طؤِرا بَيت. ئةو بة رووخسار و سيماي خؤي لة شَيوةى ثياوَيكدا 

دةذيا. لةم رووةوة كَيشةيةكي تايبةت بوو بؤ ماتيؤ مانطَيل، مةيكاثؤري ئةو فيلمة، 

بةآلم هةموو بةيانييةك كة بؤ رؤَلطَيِران مةيكاث دةكرام، سةرسامي دةكردم. بؤ 

شَيوةيةك  بة  كة  بوو  ئةوة  تايبةتمةندييةكةي  نيم.  خؤم  ئيتر  دةمدي  كة  ئةوةي 

نةبوو كة وةك ئةوةي كة ذنَيك وا خؤي نيشان بدات كة مردووة، ئةم حاَلةتة لة 

رووخساردا درووست ببوو. 

فيلمسازي  طارسيا،  رؤدريطؤ  بة  سثارد  فيلمةي  ئةو  دةرهَينةريي  كلووز 

هاوكارييان  ثَيكةوة  ذيان“يشدا  ”٩ي  فيلمي  لة  ثَيشتر  دووانة  ئةم  كؤلؤمبيايي. 

كردبوو. طارسيا لة ثةيوةندي لةطةأل ضؤنَيتي ثةيوةستبووني بةم ثِرؤذةية دةَلَيت: 

”لة ثَينج يان شةش ساأل لةمةوثَيشةوة بةو ثِرذةية ثةيوةست بووم. لة دواي ”٩ي 

فيلمنامةيةي  ئةم  ئةو  كرد.  ثِرؤذة  ضةندين  لةسةر  ئيشمان  طؤَلن  لةطةأل  ذيان“ 

بة مندا كة بزانَيت ئاخؤ حةزم لة ئيشكردن هةية لةسةري. زؤر دَلخؤش بووم. 

هاوكاري لةطةأل ئةو وةك كارةكتةر زؤر باش بوو. زؤر بة جيدي ئيش دةكات و 

هةميشة خؤي ئامادة دةكات. تةنيا بة غةريزي ئيش ناكات و هةميشة رؤَلي خؤي 

بة باشي شيكردووةتةوة و بةثَيي بنةما ئيش دةكات. من زؤر حةزم لة شَيوازي 

فيلمنامةكةم  دواتر  و  بكةم  ئيش  ئةو  لةطةأل  دةتوانم  دةمزاني  هةية.  ئيشكردني 

خوَيندةوة كة كارةكةي زؤر ئاسانتر كرد، ضونكة فيلمنامةيةكي باش بوو“. 
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لةو كارةكتةرانةي ديكة كة لةو فيلمةدا رؤَليان طَيِراوة دةكرَيت ئاماذة بكرَيت 

ئةمساأل  تير  مةك  جانسؤن“.  ئاروون  و  واشيكؤفسكا  ميا  تير،  مةك  ”جةنت  بة 

بؤ رؤَلطَيِران لة رؤَلي هؤبَيرت ببوو بة ثاَلَيوراوي وةرطرتني خةآلتي ئؤسكاري 

باشترين كارةكتةري رؤَلي تةواوكةر.

بةآلم ئةو فيلمة الي رةخنةطران بؤضووني جياوازي لةسةر بووة، هةرضةند 

تاِرادةيةك هةموو رةخنةطران رؤَلطَيِرانة باشةكاني كلووز و مةك تير بة طشتي 

سان  ”شيكاطؤ  رةخنةطري  ئيبَيرت،  راجَير  دةزانن.  فيلمة  ئةو  بةهَيزي  خاَلي  بة 

يةكَيك  بة  فيلمة،  بةو  خؤي  ئةستَيرةي  ضوار  لة  ئةستَيرة  سآ  ثَيداني  بة  تايمز“ 

لة خةمناكترين ئةو فيلمانة وةسفى دةكات كة تا ئَيستا بينيوني. ثيتَير تراورَيس، 

وَيِراي  فيلمة،  بةو  ئةستَيرة  سآ  ثَيداني  بة  ستؤن“يش  ”رؤلينط  رةخنةطري 

طارسيا  دةرهَينةريي  لة  وةسفى  كارةكتةران،  باشي  رؤَلطَيِراني  ستايشكردني 

كردووة و ئةو فيلمة بة بةرهةمَيكي كاريطةر دةزانَيت. لة بةرامبةردا مت مؤلَير، 

لَيدوانَيكي  لة  فيلمة،  بةو  ئةستَيرة  دوو  تةنيا  ثَيداني  بة  فيلم“  ”توتاأل  رةخنةطري 

وَيِراي  ريثؤرتَير“  ”هؤليوود  رةخنةطري  كارتي،  مةك  تاد  لةطةأل  هاوشَيوةدا 

بة  الوازي  خاَلي  سةرةكيترين  فيلمة،  ئةو  كارةكتةراني  رؤَلطَيِراني  وةسفكردني 

ضيرؤكي فيلمةكة و باش نةبووني فيلمنامةكة دةزانَيت. 

سةرضاوة: سةرضاوة: 

13855/03/05/http://radiozamaneh.com/culture/silver-screen/2012         
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چاپكراوە نویكانی سای چاپكراوە نویكانی سای ٢٠١٢٢٠١٢یی

بڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانیبڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانی

ك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكونك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكون
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خاوةن شكؤخاوةن شكؤ

د.يةحيا عومةر ريشاوي

لَيكؤَلينةوة

وَيستطةكانوَيستطةكان

و.محةمةد كةساس

كؤمةَلة وتار
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شوناسَيكي بَيئؤقرةشوناسَيكي بَيئؤقرة

سةردار عةزيز

كؤمةَلة وتار

سايكؤلؤذيايسايكؤلؤذياي  
بةهرةمةندانبةهرةمةندان

عومةر مةرطةيي

لَيكؤَلينةوة
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ثةيكي شاديثةيكي شادي

محةمةد سةعيد نةجاِري 

(ئاسؤ)

شيعر

مَيذووي ضاثخانةكاني مَيذووي ضاثخانةكاني 
شاري سلَيمانيشاري سلَيماني

مارف ناسراو

رؤذنامةواني
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كوَلَينةري هةَلمكوَلَينةري هةَلم

محةمةد بةرزي

زانستي

كؤمةَلة وشةو كؤمةَلة وشةو 
ثَيكةوةهاتنثَيكةوةهاتن

د.بَيستون حةسةن

زانستي زمان
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ضرايةك لةسةرضرايةك لةسةر
ماديان كؤماديان كؤ

و.عةزيز طةردي

رؤمان

ئةكرؤباتَيكي ونبووئةكرؤباتَيكي ونبوو

ئيسماعيل حةمة ئةمين

وتاري رةخنةيي
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ئايين و ئيستاتيكائايين و ئيستاتيكا

خةسرةو ميراودةلي

لَيكؤَلينةوة

مةنفاكانمةنفاكان

عةزيز رةئوف

شانؤنامة
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نرخی ١٠٠٠ دینارە

www.hanar.org

www.dengekan.com

دەتوانیت گۆڤاری

لم ماپڕاندا بخونیتوە:


