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 بةرايي

 ءةنطِر جؤرةكانيةوة، بةهةمووء بةرهةمء ثؤثء درةخيت ئةدةب بةهةموو لق
ةط داكوتراوةي ناخي زةويية كة بة ِر بؤيةوة، ئةو درةختة باآلبةرزة تامو ءوخسارِر

لةطةردي بَي ء نةسيت قووآليي مؤخي مرؤظايةتي ئاو دةدرَيتء هةواي  هةستء ئاو
 بة تةرزطةليء بةطياني ثاكدا خؤراك هةَلدةمذَيتء اردةرووني جؤشدء طةردي دَل

ثةرشوبآلو   بِريء تةِرء ةنطنيِر يطةآلء ثؤثء ي دةنوَينَيت كة لقةنطاوِرةنط خؤِر
تَيِروانيين دآلني زيندوو، دآلني ء بةهةموو اليةكدا خؤي دةخاتة بةرضاوي زةين
 .تينوو، دآلني عاشق بة بنيادة نةمرةكاني هةبوون

ضَيذي  باآلشيان بةقةد يةك نةبَيت، تاموء دةرختةكان ئةطةرضي بةذن
ةرةكانيشيان لةيةك ثانتاييدا بةروبووميشيان وةكو يةك نةبَيت، ئةطةر سَيب

وخساريشيان بةيةك شَيوة خؤ دةرنةخات، بةآلم ِر ءةنطِر نةوةستَيت، ئةطةر
ذياني ء ذينطةء خزمةت بة دةوروبةرء لةهةموو حاَلةتةكاندا درةخيت زيندوون

ء ةنطاوِرةنطةكاني شارستانيةتِر نةلة جوانكردني الية نبةشدارء مرؤظ دةكةن
هةريةكةيان لة ء ةيةوة تةماشاي ئةم وتارة ئةدةبييانة بكةوانطِر مرؤظايةتي، لةم

خوَينةراني هَيذادا جَيي بؤ تةرخان ء نووسةران ء نَيو خانةكاني مَيشكي ئةديب
 .كراوة

فَينكاييةك  ،خؤشييةكي دةروونيء ئومَيدةوارم وَيِراي حةسانةوةيةكي هَيمنانة
 .بةدَلي خوَينةراني  خؤشةويست ببةخشَيت

 
 

 
 ةشرِ ةنطيرِ يسةمبؤليزم
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 حمةمةد تةقي سياه ثؤش

 
 وتةيةكي ثيَويست

 
شتةكان هةر لة شوَيين  ،مرؤظ كة بةضاوي سةر تةماشاي دةوروبةري دةكات

دةكات،  ادةي بينينةكةي بؤي دياريِر خؤياندا دةبينَيت، ئةويش لةو مةودايةي كة
ني كةمَيك شل دةرووء دووريي بينينةكان، بةآلم ئةطةر جَلةوي  دألء واَلةتِر وةكو
ء ثانرتء دأل سةيري شتةكان بكات ئةوا مةوداكان درَيذء بة ضاوي  ناخء كرد

قووَلرت دةبنةوةو شتةكانيش دةكةونة ذَير لَيكدانةوةو لَي وردبوونةوةو ء فراوانرت
 .واَلةتييةكانِر َيثةِراندني مانافراوانرت لةِرَيي تء قووَلرتء بةدواداضووني زياتر

اي دووةم لة طؤشة نيطاي ِر ة بة ضاوَيكي نزيك لةنووسةري ئةم بابةت
كاتي خؤي ء ةنطَيكي كردووة، بة طوَيرةي  تواناِر سةمبؤليزمانةوة تةماشاي ضةند

ةنطة زؤر لةوة زياتر ِر ئةطةرنا ئةم بابةتة. لَيكي داونةتةوةء هَيماي بؤ كردوون
 !زيندووةء هةَلبطرَيت، ضونكة بابةتَيكي زؤر بةرفراوان

 .ئةمانة سةرةتاييةك بَيتباأل بؤ ئةم تَيهةَلضوونة بةهةر حا
ثةراوَيزةكان هَيما بؤ كردنَيكي سةرثَييي بريخةرةوةن كة خؤم دامِرشتوون، 

بابةتي  بؤخؤيانةنطة هةريةكةيان ِر ءئةطةرنا زياتر بةدواداضوونيان دةوَيت
 .سةربةخؤيان لَي بِرسكَيت

 (و)                                                                        

ء ةنطي خؤيان كة هَيماي جوانيرِ ةنطةكان بَيجطة لة تايبةمتةنديرِ زؤربةي
ضةمكَيكي سةمبوليزمانةي ء ناشرييين شتةكان دةطةيةنن، ئةوة مةبةست
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بؤضوونَيكيان لةخؤ وةرثَيضاوة كة لةاليةكةوة ء واتة ضةمك. تايبةتيشيان هةية
ناخي مرؤظةوة هةية، لةاليةكي ء ةندي اليةني دةروونيثَيوةندي بة تايبةمت

ةوتي درَيذخايةني مَيذووي رِ ديكةوة ثةيوةندي بة ئةزموون ء تاقيكردنةوةي
 .ئادةميزادةوة هةية

ء ةنطي ئاويرِ بةَلطةنةويسنت، وةكوء بةشَيك لةم ضةمكانة زؤر سادة
 ءمسانةنطي ئارِ استةوخؤي لةطةألرِ ئامساني كة لةئةجنامي ثةيوةندي

 ةنطدانةوةي لةنَيو ئاودا كة خؤي لة وَينةو نةخشةكاندا نيشان دةدات، ياخودِر
. شينايي دةنوَينَيتء طوَلء ةنطي طذوطيارِ ةنطي سةوز كة بة ئاشكرا خؤي لةِر

يش (سثي)ةنطي رِ هةروةها لة قؤناغَيكي كةمَيك ثَيضاوثَيضدا دةتوانني ناوي
ةنطي كة رِ ين دةنوَينَيت، ياخود لة بَيخاوَيء بَينني كة بة زؤري خؤي لة ثاكي

 !ئاماجني بَي اليةني دةطةيةنَيتء مةبةست
ادةية رِ لةمةبةست طةياندا تا ئةم يةةمبوليزميانسة بةآلم هةندَيك لةو ضةمكي

هونةرمةندَيكي نيطاركَيش لة بواري  : استةوخؤ نني، بؤ منوونةرِ ءسادة
ةنطةكان رِ ..بوارةكاني مةزهةبيدالة : )ةنطةكاندا دةَلَيترِ طةياندني ماناي

لة طَيِردراوة : بؤ وَينة.. خؤيان بةيانكةري بارودؤخة تايبةمتةندةكانن
خَيرخواز هةميشة بةشَيوةيةكي ء مةزهةبيية ئايينييةكاندا، ئادةميزادي ضاك

ةنطَيكي سووري رِ ئةوانةي ئةهرميةنِرةفتاريش بوون، لة شَيوةيء سةوزثؤش
 ..!(.تؤخ نيشان دراون

هةر لةم بوارةدا وةكو الي هةمووان ديارة كة بةشَيكي زؤري سةيدزادةكان 
(  ضني)ثشتَيين سةوز دةبةسنت، ياخود لة وآلتي ء مةنديلي سةوز لةسةر دةكةن
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ةنطي زةرديان لةال ثريؤزة، ياخود لة بةشَيكي هةرة زؤري جيهاندا دةبينني رِ كة
لة خؤمان ! شرَيتةش دةثؤرِ بةرطيء ماتةمينيدا جلء لة كاتي تازية

 ئةوةيان بؤ؟.. دةثرسني
 بة مةزهةبة سةرةتاييةكان... ثَيبكةين ةنطي سةوزةوة دةسترِ دةبا لة

واتاي ء سةليقةت لة سروشتةوة زؤر نزيك بووينة، بؤية بة ناضاري زؤر ضةمك
ء ؤمانيرِ ءلة ئةفسانةكاني يؤناني. ذيانيان لة سروشتةوة وةردةطرت

ووز، هةرسَيكيان  تةممء ئاتيس وةك ئةدؤنيسء  كاندا خوداوةندانيبابليية
 .بةتةواوي واتاي خواوةندةكاني طذوطياكانيان دةطةياند

ةسةنايةتي خواوةندي رِ (ئؤسرييس)لة ئةفسانةي ميسري كؤنيشدا 
، هَيما كشتوكاَلي دةطةياند، زؤر جار دةكرَيت لةجَيدةسيت نيشانةوة

ؤشبنريي هاوضةرخدا رِ ءو فةرهةنطَيوِرةمسة  كؤنةكان لة نَيرِ ةكانءييئاسةوار
سةوزاييانةي كة ء ضاندني ئةو نةمامء ناشنت: دةستنيشان بكةين، بؤ منوونة

بؤ جةذني نةورؤز ئامادةيان دةكةين، ئةو كاتة لة فةرهةنطي يؤناني كؤنيشدا 
يان ئَيمة ثاش ماوةيةك ئةو سةوزايية بةكارهاتووةو يؤنانييةكان هةروةكو

 (.باغي ئةدؤنيس)يان لةو جؤرة سةوزاييانة نابوو ناوء دةخستة نَيو ئاو
ةنطي سةوز بةرزترين ضةمكي رِ لة فةرهةنطي ئيسالميدا سةمبؤليزمي

( ئةلياسء خدر – خضر)عريفاني دةطرَيتة خؤ، بة تايبةتي كة خؤي لة ناوي 
 (.هةميشة زيندووء خدري سةوزثؤش)دةنوَينَيت، 

دا لةسةر زاري تووتييةوة (رمنطق الطي)لة كتَييب : (فريدالدين العطار)
 :دةَلَيت
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 خدري تةيرامن بةوةي كة سةوزم ثؤشيوة) 
 (هةتا تــوانيومة  ئــاوي خدرم نــؤشيوة 

( ئاوي حةيات)ياخود  ،هةَلبةتة ئاوي ذيانة( ئاوي خدر)مةبةستيش لة 
دةركةوتنةكاني )نيشاني ومامؤستا عةلي سوَلتاني لةوتارَيكيدا لةذَير ناو

 :دا بة وردبينييةوة دةَلَيت(طق الطيرمن –سيمرخ لة 
بةطوَيرةي قسةي شَيخي سةعدي، كة لة دنياي شَيوةدا  -تي سةوزثؤشوتو

ثَيوانة دةدات ء سةوزايي ء ثةي بة دنياي مانا نةبردووة، خؤي لة بةراورد
دا بةراورد (خضر)وةي خدر ةركةوتةي خؤي لةطةأل سةوزايي مانةدياري د

 (.هةميشةييدا دةطةِرَيتء يدانيواجء بةدواي طياي نةمريء دةكات
ةنطي  سةوز، بةو رِ بةم جؤرة دةتوانني بةو ئةجنامة بطةين كة سةمبؤليزمي

هةروةها لة ء (ئادةميزادي ضاك)ةنطي سةوز بة رِ شَيوةيةي كة ئةمِرؤ ثَيوةندي 
ئاآل مةزهةبييةكاندا خؤي دةنوَينَيت، ئةوا زادةي ء ثؤشاكء ثؤشني

ؤَلي ذيانء ذيانبةخشيين رِ وويرِ ئادةميزادة لة بةراوردكردني مانةوةي 
ؤذطارَيكة كةوا ئادةميزاد لةئةمِرؤكة زياتر رِ ءكة يادطاري سةردةم, طذوطياكان

جيهاني ء زياتري هةبووة لةطةأل جيهاني  مانةوةي لةاليةكء ثَيوةندي تايبةتي
 .سروشيت لةاليةكي ديكةوة

، بةآلم ضةمكي شداَينةوةةنطي خورِ ِرةنطي سوور لةطةَل ثَيوةندي بة)
اتر  لة سةد هةزار ساأل زيكةبؤ مةزارانةي كؤن ء جياجياي هةية لةو طؤِر

 ةوة، وا بةدةر دةكةوَيت كة الشةي مردووةكانيان بةخؤَلة سوورَيك كةدةطةِرَين
ئةمةش وةكو ديارة بة مةبةسيت ئاسان . داثؤشراوة ةةنطَيكي تةواو سوورِر

ةفتاري لةطةَلدا كراوة، رِ ردووةكة لة دنياكةي ديدابووني سةرلةنوَي ذيانةوةي م
 .ةنطي سوور نيشاندةري ذيان بووةرِ ضونكة لةدَير زةمانةوة

ء قرِ نيشاندةريء ةنطة ثَيوةندي بة خوَينرِ كاتيشدا ئةم لةهةمان
هةية، هةميشة كراونةتة نَيو ( ئةهرميةنانةء ةفتاررِ كةساني دِرندة)نيشانداني 
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 .سوورثؤشاكي ء بةرطء جل
 زوو وةرطرتنيةوة بة سةركردةيء ةنطي سوور لةِرووي جوانيرِ هةروةها

ضونكة لةو شوَينانةي كة منداَل ثَيشرت هيض شتَيكي نةبينيبَيت . ةنطةكان دَيتِر
وةكو كردةوةيةكي سروشيت مَيشكي منداأل كاردانةوةيةكي تايبةتي هةية 

لةنَيو . اكَيشانيةتيرِ سةرنجء ي سةرجندانزياتر  جَيء ةنطي سووررِ لةطةَل
يةك وشةي هاوبةش جواني، ء سوور)ووسيدا بؤ طةياندني ضةمكي رِ زماني

َيوِرةمسي وآلتاني ئةوروثاييشدا دةبينني  بؤ ثَيشوازي رِ لة .بةكار دَيت
ايةخَيكي سوور، ثان دةكرَيتةوة تا رِ كاربةدةستانء لَيكردني طةورة لَيثرسراو

ةنطة لةم بوارةدا لةبةرضاو رِ اليةني جواني ئةم يا تةنةنطة رِ ةت بن،رِ بةسةريدا 
 .َيوِرةمسةكةرِ شكؤداركردنيء طريابَيت كة دةبَيتة مايةي طةورة ثيشاندان

ثَيكردن  هةستسةمبؤليزمييةوة، جؤرة دواليزميةك  بةم جؤرة لة تَيِروانيين
ةنطي رِ ة، سةبارةت بة(ةمبيظالَينسئ)رة، كة لةالي دةروونناسان ناوي ديا
وون رِ ئةو مةسةلةيةش هةروةكو لةدواييدا, وور دةتوانني دةستنيشاني بكةينس

استة، ئةمةش وامان لَيدةكات كة رِ ةشيش هةررِ ةنطيرِ دةبَيتةوة دةربارةي
و ئةو ةنطي سوور لةئاآلي ميللةتانةوة هةمورِ كةمرت طومان لةوة بكةين كة

ةنطة بة رِ َيت ئةمخؤ، بةشَيوةيةك كة دةتوانرضةمكانةي سةرةوة دةطرَيتة 
وآلت لة قةَلةم ء درومشَيكي دياري ئامادةيي بةرطري كردن لة ذياني ميللةت

 .بدةين
بوومدارةي  بةروزةويية ء ؤذهةآلتدا ئةوة ئةو خاكرِ ِرةنطي زةرديش لة

ؤذئاواي رِ باكووريء ؤذئاوارِ دةطةيةنَيت كة بةشَيكي بةرفراواني لة( لوئيس)
 .ضني داطرتووة

ؤذطاري بةستةَلةكدا بةهؤي رِ كي زةرداوي خؤَلة ثؤكة كة لةلوئيس خاكَي)
ء بةشَيك بآلو بووةو لةضةند ناوضةيةك لةناوضةكاني ئازةرباجيانء وة ثةرت( با)

كةزيش دةبينرَيت، بةآلم لة وآلتي دةشيت كوَيري مةرء نكاني طؤرطالةناوضة
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 بووةتة مايةي هةر هةمان خاكة كة . بةشَيوةيةكي بةرفراوانرت دةبينرَيت( ضني)
 ءاوي ضةند دةرياكة ئ( دةرياي زةرد)ء (ِرووباري زةرد)ةنطي رِ ةسةنايةتيِر
هةر لةبةر ثريؤزي هةمان خاكة كة ثياوة , ووبارَيكن لة وآلتي ضنيِر

 .ثؤشاكي زةردي زةعفةراني دةثؤشن كاني بوداييئايينيية
 ةشةرِ ةنطيرِ ئَيمة لَيرةدا مةبةسيت سةرةكيمان باسكردني

ةش ئةوة رِ ةنطيرِ ؤَلينةوةو لَيتؤذينةوة لة ضةمكي سةمبؤليزمانةيلَيك
بايةخداري هةية، ء َيزرِ ةنطة لةاليةكدا ناوةرؤكَيكي ثِر لةرِ دةطةيةنَيت كة  ئةم

نةطوجناو ء لةاليةكي ديكةشةوة بة ثَيضةوانةوة ضةند ضةمكَيكي نةشياو
 .دةطةيةنَيت

دا زؤر ن، لة زماني فارسيثَيبكةي ثَيشةكي با لة جؤري دووةمةوة دةست
 :وةك, دروست دةكرَين( ةشرِ ) بةستنةوةي وشةي دةستةواذة هةية كة بة لَيك

 .هتد.. ةشرِ ووِرةش ـ دَلِر
خةفةتي ء خةمء دَلتةنطيء ة ضةمكي ناخؤشيةش هةميشرِ ِرةنطي

 ةنطة دةرككردني ئةم ضةمكةش لة تاريكييةوة هاتبَيت كةرِ طةياندووة،
 بةآلم لة تَيِروانيين, سامناكي بووةء مايةي ترسء ؤخي هةيةةشي ترِ ةنطَيكيِر
تاريكي ثلةوثايةيةكي بايةخداري هةية، بؤية دةكرَيت , ؤشنبريي ئيسالمييةوةِر

 -ئةمبيظالينس)ةش ضةمكَيكي جووت اليةني هةية، واتة رِ ةنطيرِ بَلَيني كة
AMBIVALENCE)يت تايبةمتةندَيء ئةمةش ثَيوةندي بة هةقيقةتي ذيان ـة

بةم ثَيودانطة ئادةميزاد بةرانبةر بة زؤر لة , دةرووني ئادةميزادةوة هةية
دياردةكاني ذيان جؤرة بؤضوون ء هةستكردنَيكي دذ بةيةكرتي لةال ثةيدا 

ء ضاكة. َيتةوةو لةنطةر دةطرَيتكشكؤتاييدا مةسةلةكة بةاليةكدا دة لةء دةبَيت
ةمانةش وةكو جووت هتد، كة ئ..طةرميء خؤشي ـ سادريء خةم -خراثة 

ؤَلي رِ كاتء جةمسةري دياردةيةك خؤيان دةنوَينن كة مةرجةكاني شوَين
 .خؤيان تَيدا دةبينن
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بةهةر حاأل ئةمةيان مةسةلةيةكة جَيي سةرجندانة، لةطةأل ئةو جووت 
ةش لةِرووي تَيِروانيين رِ ةنطي رِ كرد ئةوة ئةندَيشةييةي كة بامسان

بةرفراوانرتة لةاليةني نةرَي ء َلرتوقو( مثبت)سةمبؤليزمانةوة اليةني ئةرَي 
 (.منفي)

ةشدا ئةوةمان بةخةياَلدا رِ ةنطيرِ لةئاكاري اليةني نةرَيين سةمبؤليزمانةي
ةنطة تايبةت بووة بة ثؤشاكي ثياواني ئاييين لةنَيوان رِ دَيت كة ئةم

كؤندا  ئاسةوارةكاني بابليء هةر لةم بوارةوة، لةوَينة. طاورةكانداء موسَلمانان
يان لةبةرداية، ( ماسي)ضارؤطةيةكي طةورةي لة شَيوةي ( كاهينةكان)دةبينني 

 مةيلةوةنطَيكي رِ ةش ياخودرِ ةنطيرِ ياندا(ماسي)هةروةك ضؤن لةنَيو ئاثؤرةي 
ئةوة دةتوانني وا مةزندة . ةنطةكاني ديكةدا زاَلةرِ زياتر بةسةر( بؤر) ةشِر

اييين بةالي كةمةوة مَيذووةكةي بةقةد ةشثؤشينةي ثياواني ئرِ بكةين كة ئةم
 .مَيذووي كولتووري بابلي كؤنة

سةردةمانةشدا ئَيستة لةسةرانسةري جيهاندا ء ؤذطاررِ هةروةها دةبينني لةم
ةنطةكاني ديكةدا رِ ةش بةسةررِ ِرةمسي ثؤشاكيَيورِ لةكاتي بةجَيطةياندني

ثياواني ء ي ثاشاكانةنطة لة نَيوةندرِ ئةوا لة سةردةمي كؤنيشدا ئةم.  زاَلة
عةمري كوِري )لةم بارةيةوة . دياري هةبووةء دةربار  ثلةو ثايةيةكي تايبةتي

دةنووسَيت كة والي بووة لة شرياز  ( ةبانزرعةلي كوِري مة)بؤ ( سةففاري ليث
ةشيش كة رِ ثؤشاكي... "ئيماراتي فارس بدرَيتةء كاروباري وياليةت: )دةَلَيت

 (.بكرَيتة بةر" مسي بووةةرِ ةنطيرِ لةو سةردةمةدا
ريدةوسي لة ثياهةَلداني يش خاوةني شانامةي ف(أبو القاسم فريدةوسي)

 :دا دةَلَيتئةفراسياب
ةنطةكاني ديكة بة رِ ءةنطة بةتايبةتيرِ بؤ شيكردنةوةو سؤراغكردني ئةم

ذياني ء ، ثَيويستة لة شَيوة ذياني تايبةتي(ِرةمز)طشيت وةكو سةمبؤليك 
ئةطةر لة دوورةوة تةماشاي سروشيت ئاسايي , كؤَلينةوةدةوروبةرةكةي  ب
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بكةين، دةبينني ئةم سروشتة وةكو بوونةوةرَيكي زيندوو كة تةعبري لة ذيان  
ةش  دةنوَينَيت، لة ناوضةي ئازةرباجياندا هةر رِ ةنطيرِ دةكات خؤي لة

 قةبارةيةك كة لة دوورةوة زةيين بدةيتآ ض ئادةميزاد بَيت ياخود هةر شتَيكي
 واتة( سياهي)بةزماني فارسيش ثَيي دةَلني ( قرةليت) ئةوا ثَيي دةَلَين   ،ديكة

 (.1)ةشاييِر
ء دارستانء هةر لةم ئاقارةوة بةشَيكي طةورةي خاكي نَيو وشكايي ئَيران

ء ةش دةضنةوة، تَيكضِرذاني طذوطيارِ طة ضِرةكان لة دوورةوةكَيَلء لةوةِرطة
ةش خؤيان دةنوَينن، هةر رِ ةنطيرِ شَيوةيكان لة دوورةوة بةزارةضةمةنء ضةم

لة ناوضةي ئازةرباجياندا سةرةتاي ء لةبةر ئةمةشة كة لة زماني فارسيدا
 .ناوزةد دةكةن( ِرةشة بةهار)بةهاران بة 

واتة ( قرةاغاج)دةَلَين ( نارون)ياخود لة ناوضةي ئازةرباجياندا بة درةخيت 
 .ةةش كة درةختَيكي طةآلداري ضِروثِررِ درةخيت

( 2( )ةشرِ دارستاني)لة خوارووي ئةَلمانيادا دارستانَيك هةية بةناوي 
 (.ةشرِ دارستاني)واتة ( سياه بيشة)هةروةها لة ئَيران ناوضةيةك هةية بةناوي 

ةشايي رِ يش هةر لةبةر(قرداغ –سوادكوة )دوور نيية شوَيناني وةك 
 (.3)كَيوةكانيان ئةوها ناونرابنء سيمايان

لة هةرَيمي قةوقازي باشووردا ( ةشرِ باغي)ي قةرةباغ واتة هةروةها ناوضة

                                            

بـؤ  ( ، ِرةشـايي تارمـايي  بـؤرايي، )ة ثَيي دةَلَين اري الي خؤمان شتَيكي لةم بابةتلة كوردةو (1)
 .َلَيتةوةودةجو( ، ِرةشاييةكتارماييةك، بؤراييةك )لة دوورةوة : منوونة

 -ئةم دةستةواذانة لة زماني كورديشدا زؤر باوةو سةدان وشـةي لـةم جؤرةمـان هةيـة وةك     (2)
 .ةشرِ ختبة.. ةشرِ ةش، ضاورِ دَل -ةشرِ زط

 كَيـوة )لة كوردستاني الي  خؤمشانـدا لـة شـاري سـلَيماني زجنـرية شـاخَيك هةيـة بـةناوي          (3)
ــةوة  الي هــةمووان    –( ةشِر ــةروةها  قــةرةداغيش  ئ ــةرِ ه  طــردة ) يــاخود طونــدي   -وون
 .ةشدا هةبَيترِ ةنطيرِ دوور نيية ثَيوةندييةك لة نَيوان ئةم ناوضانةو(.. ةشةِر
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 ةنطي رِ لة بواري ثَيوةندي. ؤذطارَيكي نزيك ئةم ناوضةية دارستاناوي بووةرِ تا
 واتة(  4( )سواد اعظم)وة، وةكو زاراوة دةَلَين ةذياري ئادةميزادء ةش بة ذيانِر
ةشايي رِ واتة (سياهي لةشكر)ةشة خةَلكاني شارنشني، هةروةها وشةي ِر

ةزةندةيةكي نزيك لة دَلنياييةوة بةم شَيوةية بة م. ةشة سوثارِ لةشكر ياخود
ياخود ئةو  ،دةثؤشنوةكو باوة ةشةي كة لة وةخيت ماتةمينيدا رِ ةو ثؤشاكةئ

بةَلكو مةبةست ! ةشةيةي كةوا هةَليدةدةن، مةبةست لة واتاي مةرط نييةرِ ئاآل
 وونكردنةوة ضةتريرِ بؤ زياتر. دواي مةرطةلةواتاي سةر لةنوَي ذياندنةوةي 

مةسعود لة دواي تَيكشكانيدا لة جةنط،  ي مري(ِرةش)هَيماي ء ةشِر
طةِراندنةوةي ء ئاشكرا نيشاندةري بةطةِرخستنةوةي هَيزء وونرِ بةشَيوةيةكي

 ةشةي كةرِ شةوكةتي ثَيشيين بووة، هةروةها ئةو ثؤشاكةء شان
دةيثؤشن، نةك هةر نيشانةي  كريستانةكانء (5)ؤحانييةكاني موسَلمانانِر

شة (مانةوة)ذياني نوَيبوونةوةي ذياني ئاخريةتة، بةَلكو واتاي نوَيكردنةوةي 
ةي كة لة جةذني (حاجي فةيروز)وانطةيةوة ئةو رِ هةر لةم. لةم جيهانةدا

ةش دةكات، بة ئاشكرا نيشانةي رِ سيماي خؤيء نةورؤزاندا سةر
دةطةيةنَيت كة خؤي لة سةرةتاي كةذي بةهاردا  نوَيكردنةوةي ذياني سروشيت

بةرةكةتي ساَلةكة ء خؤزطة خوازييةكي ثِر لة خَيرء دةنوَينَيت كة ئومَيد
 .دةطةيةنَيت

َيوِرةمسي بةجَي طةياندني يةكَيك لة جةذنةكاني بةهار لة رِ هةروةها لة
ضةور ةش رِ ةنطيرِ يماي خؤي بةئةَلمانيادا  ئةوا كةسَيك سةرو سي (باظاريا)

                                            

ووتي ء ِرةش رِ ياخود!  ةشة خةَلكة لة كوَي هاتنرِ ئةم -حةشامات: دةَلَين لة كوردواريدا (4)
 .ئةم ميللةتة

نووسةر مةبةسيت لة مةالكاني سةر بة مةزهةبي  -وحانيةكاني موسَلمانانرِ لَيرةدا وشةي (5)
شـيعةية، ضـونكة وةكـو ديـارة مـةالكاني ســةر بـة مةزهـةبي سـوننة نـةيانكردووة بــةخوو          

 !ةش بثؤشنرِ ثؤشاكيء مةنديل
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بةرةكةتة، ء خَيرء ةش نيشانةي ذيانةوةرِ ةنطيرِ هةر لةم بوارةي كة. دةكات
 عةبا)ياخود ( ةشرِ ضؤغة)واتة ( قةرةضوغا)ئةوا لةنَيو فؤلكلؤري ئازةرباجياندا 

بةو كةسة دةَلَين طواية سةرجني هةر كةسَيك بدات، ئةوة ئةم كةسة  ( ةشِر
 .ووي تَيدةكاترِ بةختةوةريء سةروةتء دةبَيتة خاوةن سامان

لي ، سةمبؤي شاويستاسب(ةشرِ ئةسثي)لة ئةفسانةي زةردةشتيدا 
طرنطي ئةسث دةطةيةنَيت لةبواري ء وآلتةكةي بووة كةوا لةاليةك بايةخ

ةش رِ ةنطيرِ ة،ؤذطاري خؤي، لة اليةكي ديكة شةورِ ئابووريدا لةء سةربازي
طوَي ء كلكء َي مووةنطي ئةو ئةسثة برِ بةرةكةت دةطةيةنَيت، ضونكةء خَير

ثاواني وشك هةآلتووي بَي ئاو ء كَيَلطةء بِراوةية، نيشانةي دارستان
 .دةطةيةنَيت

َيوِرةمسي دواي باران لةكاتي بَي رِ لة وتارَيكيدا دةربارةي يجابر عناصر
لةئةدةبياتي ئَيراني كؤندا، دَيوةزمةي وشكَييت : )باراني لة ئَيراندا دةَلَيت

طوَي ء سم كوَلي بَي مووي كلك يةشرِ ةنطرِ ئةسثَيكي نةهاتييان لة شَيوةي
 زةوي وشك هةآلتووي ء كة ئةمةش  هَيمايةك بوو بؤ خاك(. و دروست دةكردبِرا

ء دةغلء طؤَلء طذوطياء بَي بةش لة نيعمةتي سةوزاييء طةِراو داةشِر
 ةنط لة زؤررِ ءلة ناوضةي ئازةرباجيان(. هتد، لة ئةجنامي بَي بارانيدا...دانء

ةش بؤ رِ ةنطيرِ ديكةي ئَيراندا لةرؤذطاري نةهاتيء بَى بارانيدا شوَيين
ئةويش بةوةي كة دارَيكي درَيذ ( 6)مةبةسيت دوعاي باران بارين  بةكاردَيت 

ء بةنَيو كؤآلنانء َيكي دةخةنرِ ةشرِ لة شَيوةي ئادةميزاد بة ثةِرؤكيء دَينن
خاتوون ضي دةوَيت؟ دةسيت  ضةمضة)هاوار دةكةن ء دةرطة بة دةرطة دةيطَيِرن

                                            

عادةتة كة لةكاتي دواكةوتين باران لة كاتي خؤي يـاخود  ء هةروةكو الي خؤمشان نةريت (6)
ئــةوة دوعــاو نوَيــذي بــاران دةكــرَي، يــاخود وةكــو لــة ئةفســانةي كوردةواريــدا   ،نةهاتيــدا

 .دةكةن بووكة بةبارانَي  بةوهةية ئةوا كؤسة بة



  16 
 

 !(.كةوضكة ئاوَيكي دةوَيت -لةنَيو هةويرة
ئةوةندة بةسة كة  ،َيزي تاريكي لة بواري بريوبِروادارِ ءثايةء لةبارةي نرخ

بري لةوة بكةينةوة كة خواي طةورة لة قورئاني ثريؤزدا لة ضةند شوَينَيك سوَيند 
ئةم بريؤكةيةش ةروةها ه. دةخوات كة واتاي تاريكي دةطةيةنَيت( شةو)بة 

 .اوي حةيات لةنَيو تاريكيدايةالمان  نامؤية كة ئ
شةو لة واتاي شةوي يةَلدادا بةديار دةكةوَيت كة لة  ياليةنَيكي ديكة

ضونكة ئةم ! بنةِرةتدا وشةيةكي  بابليية، واتاي لة دايك بوونةوة دةطةيةنَيت
ؤذةكان  وردة وردة درَيذ رِ ؤذةوة،رِ شةوة، درَيذترين شةوي ساَلة كة لةدواي ئةم

ؤذطارة، رِ ءؤذرِ دةبنةوة، ئةمةش خؤي لة خؤيدا لةدايك بوونةوةيةكي نوَيي 
 هَيمايةك  بة تايبةتي ء ةمزرِ ةش وةكورِ ةنطيرِ بةم جؤرة بؤمان دةركةوت  كة

يشةي تايبةتي خؤيان هةيةو بؤ رِ ءةطرِ ةنطةكاني ديكة بةطشيت،ِر
ؤشنبريي ئادةميزاد دةطةِرَيتةوة رِ ءكولتوورمَيذووي  زووي سةرةتايةكي زؤر

 .تؤكمةترة ء كة شايستةي لَيكؤَلينةوةي وردتر
 

 :سةرضاوة
 (.337 -315)هةتاوي الثةِرة   4731 ماهاذر( 723)زجنريةي ( 9)ذمارة ( يغما)طؤظاري 

 
 4995ي تةمموزي 44لة ( 4)لةذمارة ( كةئةوكاتة ناوي تَيِرامان بوو)امان رِ لةطؤظاري 

 ...وكراوةتةوةبآل

 
 

 
 ئايا نووسةر دةتوانيَ ببيَتة



  

 17 
 

 ?ةخنةطري كتيَيب خؤيرِ 

 حمةمةد ئةسفةندياري

 بةدةستكارييةوة / و
 
 كاغةز بالَ دروست مةكةو خؤشت هةلَمةديَرة لة كيَو لة

 زؤران سةري ثووضةلَ لةخيَو ،بةينةدا تيَضووء لةم سةين

 
 (مةولةوي)مةسنةوي 

 
ئةم : يةكسةر وتي؟ كرَي ئادةميزاد هةَلة بكاتيان ثرسي، كة دة( ظريفي)لة 

. ضونكة هةَلة كردن ئاكاري خودي ئادةميزادة! قسةية خؤي هةَلةية
ئادةميزاد شوَيين بة : ثَيشينانيشمان ئةم وتةيان وةك ئةَلقة لةطوَي كردووين كة

شتَيكي بةَلطة نةويستة كة نووسةرانيش وةك . لةبري كردنةء هةَلة داضوون
سامتة دةكةن، بةكةمَيك ء هةَلدةخليسكَينء هةَلة دةكةن خةَلكاني دي

ء ةشة خةَلكاني سادةرِ جياوازييةوة كة نووسةران هؤمشةندترن، ثَيضةوانةي
بةهةَلة داضووندا ء ساويلكة هةَلة دووبارة ناكةنةوة، ئةطةر نا لة هةَلخليسكان

 :لةبةر ئةمةشة كة وتوويانة. وةك خةَلكاني ديكة وان
 ،اي ضاوي ثريانةوة دَيتطوناح لة دني 

 .تاوانيش لة زاناياني ثَيشةواوة دَيت 
 ئيدي لة بواري هةَلةكردندا جياوازييةكي ئةو تؤ لةنَيوان زاناو بابايةكي

ةشة خةَلكاني ديكة هةندَي جار رِ ةنطة هةَلة كردني زانايان لةرِ ءةشؤكيدا نييةِر
 دابووينة، بةرةو لة ترؤثكي زانني زياتريش بَيت، ضةندان زاناي طةورة كة



  18 
 

ء لة سؤنطةي هؤطريء خةرةنداني دةمارطريي هةَلدَيراونء قووآليي دؤَل
 .ةشة خةَلكةكة ثلةو ثايةيان نزمرت بؤتةوةرِ تَيكةوة، لةابةمتوويان بة ب

لة ( مةولةوي)كةشتييةوان كة ء وةك ئةو مةسةلةيةي نَيوان زمانزان
ايةكي شارةزاو ثسثؤِر لة طواية كابر: مةسنةوييةكةيدا ئاماذةي بؤ كردووة

ؤذَيكيان بة رِ زانياري خؤي بووة،ء زمانزانيدا، ئةوةندة هؤطرو متووي زانست
: كابراش وتي؟ لة بارةي دةستووري زمان هيضت خوَيندووة: كةشتييةوان دةَلَي

 !نةخَير
 !!نيوةي تةمةنت بةالش ضووة: ئةويش وتي

اليةن خودي هةَلسةنطاندني هةر نووسينَيكيش لةء دادوةري كردن
نووسةرةكةيةوة، دادوةرييةكة، كة خؤي ثَيوةي ثابةندةو خودي نووسةرةكةي 

كتَييب نووسةر بةرةجنامي بةروبوومي تةمةنَييت كة . متووي بووةء هؤطرَييت
زةمحةتةو ! ضَيذو سةليقةو هونةرةكةيةتيء نيشانةو بةيانطةري بريو خةياَل

بريو ء نةطرو دادوةري خةياَلةخرِ دوورة، نووسةرَيك بتوانَيت خؤي ببَيتة
دةر نيية، وةخيَت ثرسيار بةلة سوود . عةيشي هونةري خؤيء ئةندَيشةو ضَيذ

كتَيبةكاني  نيا ،لة نووسةران دةكرَي لةبارةي ئةوةي كة كام يةك لة نووسراو
ء نووسراو: جؤرة وةآلم دةدةنةوة زؤربةيان بةم؟ خؤي لةال ثةسندترة

جطةر طؤشةكاني وان، بةم شَيوةيةي كة ك هةر نووسةرَيك، وة كتَيبةكاني
باوكَيك ناتوانَيت جياوازي لة نَيوان منداَلةكاني خؤيدا بكات، نووسةريش ئاوا 

 .ناتوانَيت جياوازي لةنَيوان كتَيبةكاني خؤيدا بكات
ئةلَيرةوة دةكرَي ئةوةمان بؤ دةركةوَيت كة هؤطري نووسةران سةبارةت 

جطةر ء ، وةك هؤطري ئةوانة بةرانبةر بة منداَلبةكتَيبةكانيان، بةاليةني كةمةوة
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 !طؤشةكانيان
شي ثَي يمنداَلي خؤء وانطةيةي كة هةمووكةس عةقَلي خؤي ثَي تةواورِ لةو

عةقَلي ء زادةي بريء نووسراوي نووسةرانيش، كة نيشاندةرء جوانة، كتَيب
ةكاني جطةر طؤشوةك ( ةمةكانيانةعةقَلي نووسةران لة دةوراندةوري قةَل)ئةوانة 

 .دان(جواني)ء (تةواو) سيتبؤية لةتَيِروانيين ئةوان لة ئا. وان
ةخنةي نووسةران لةبارةي كتَيبةكاني خؤيانةوة، زؤر رِ ءبةم ثَيودانطة دادوةري

هةموو كةسَيك لةاليةن : )استيان وتووةرِ طوَي لَيطرتن نيية،ء ةزامةنديرِ جَيي
 : واتة( زانةئةي كَي نة.... خؤيةوة عاقَلة كاشكي شيعرةكةم

 

 ئةطةر لة ثانتايي زةويش عةقَل نةمييَن

 هيض كةس طومان لة نةزانيين خؤي ناكات

شَييت نووسينةو ضَيذ لة بينيين نووسينةكةي خؤي ء ئةو كةسةي كة نةخؤش
ناوزةد كراون، وةك ( طرافومانياك)وةردةطرَيت، لةاليةن فةِرةنطييةكانةوة بة 

عوبَيدي )هاوماناي طرافومانياك نيية، بةآلم ديارة لة زماني فارسيدا، وشةيةكي 
ضةند سةدةيةك لةمةوبةر لةنامةي ثَيناسةكاني خؤيدا وشةي ( زاكاني

خؤي شيعري خؤي كة بة ئةوةي : )ي بةم جؤرة ثَيناسة كردووة(طخبالم)
 ــئةمةش جؤرة حةيرانبوونَيكة ـ ـــ (ي سةري لةطةَل بادةدايشدةخوَينَيتةوةو خؤ

 ك.و
. ي تَيداية(طرافومانياك)ادةيةك هةسيت رِ هةموو نووسةرَيك تااستيدا رِ لة

ووةوة ضاكة، ئةطةر نووسةرَيك عةشقي رِ م ضاكةو هةم خراث، لةمهةئةمةشيان 
بةبينيين نووسينةكةي خؤي ضَيذ وةرنةطرَيت، ئارةزووي ء نووسيين نةبَيت



  20 
 

 ووسةر لةلةاليةكي ديكةوة خراثة، ئةطةر ن. وةالي نووسيين لةال ثةيدا نابَيت
 يةوةدروسيت لةبارةي نووسينةكةي خؤ هةَلسةنطاندنيء ةخنةطرتنِر

 .سةركةوتن وةدةست نةهَييَن
ء ئةم عةشقة نووسينة، لة دادوةريئةطةر عةشقة نووسني شتَيكي خراث نيية، 

هةَلسةنطاندني دروستيدا لةبارةي نووسينةكةي، خودي نووسةرةكة 
: رَيبةرامنان وتوويانة: )ةر ضاويةوةنةبَيتة تانةيةك بةسء هةَلنةفريوَييَن

بةضاوي نا دروست .... هةريةكَيك عاشقي شتَيك بوو، ضاوي سةري كوَيردةبَيت
 .(سةير دةكات

ةخنةطري كتَييب رِ بةَلطةيةكي ديكة دةري دةخات كة نووسةر ناتوانَي ببَيتة
خؤي، ئةوةية كة هةر نووسةرَيك دواي ماوةيةك كة تةماشاي كتَيبةكةي خؤي 

سيت ثَي هةكةموكورتييةكاني دةدؤزَيتةوة، كة ثَيشرت ء كات، نادروسيتدة
بَي كةموكورتي دةزاني، هيض نووسةرَيك نيية كة بتوانَي ء بة تةواوء نةكردبوو

َيك وةك دوا كتَيبةكةيةتي، رِ بانطةشةي ئةوة بكات كة يةكةمني كتَييب خؤي
ء ي كتَييب يةكةمنيلة ميانةء يان ثَيش نةكةوتووة ،مةطةر ئةوةي كة نووسةر

يان ئةوةتة لة ثَيشكةوتين خؤي بة . دواية مينيدا لة شوَيين خؤي ماوةتةوة
 .ئاطانيية

تَيبةكاني ثَيشرتي خؤي دةكات، ئةطةرنا، هةموو نووسةرَيك كة تةماشاي ك
نادروسيت تَيدا دةبييَن كة ثَيشرت هيض ئاطادارييةكي ء زؤر كةموكورتيموكة

بةم ثَيية . ازي بووةرِ ووةوة بووة كةبة ضاثكردنيرِ لةم. لةبارةيانةوة نةبووة
تَيِروانيين نووسةران لةبارةي كتَيبةكاني بةراييانةوة دةطؤِردرَيت، واتة 

هةَلبةتة ئةم دادوةريية . واقعبينانة نةبووةء دادوةري كردني بةراييان دروست
( سفةهانييعيمادي ئ. )لةبارةي كتَيبةكاني ئَيستاشيان هةمديس دروستة
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رانةوة وتةيةكي زانايانةي بايةخداري هةية كة سةلةبارةي دةروونناسي نوو
 :دةَلَي

ؤذَيكدا نانووسَيت، مةطةر بؤ بةيانييةكةي رِ نووسينَيك لة ،من بينيومة مرؤظ
 ،ئةمةيان زَيدة بكةم باشرت دةبَيت نيا ،نةيوتيَب، ئةطةر ئةمةيان بطؤِرم ضاكرتة

تاد ئةمةش طةورةترين ...دةم جوانرت دةبَيتئةمةيان الء ئةمةيان ثَيش خبةم نيا
خؤي بةسةر تةواوي مرؤظدا  ،ناتةواويكة بةَلطةيةء ثةندو ئامؤذطاري

 .(داطرتووة
هةر وةخيَت دوا وشةي بابةتَيك : )كنةر لةم بارةيةوة ضي دةَلَيؤتةماشا بكة ف

دةنووسم، لةبةر خؤمةوة بري دةكةمةوة كة ئةطةر بوارم هةبوواية دووبارة 
 ةنطةرِ ومسةوة، ئةم جارةيان طوماني تَيدا نيية باشرتي دةنوومسةوة،بينو

 (.استرتيشِر

سةرضاوةي بايةخدار كة سةرلةنوَي ضاث ء ثاشان ئةمِرؤ زؤر كتَييب طرنط
زَيدةكاري لة ضاثة نوَييةكةيدا بةرضاو ء دةكرَينةوة، دةبينني ضاككاري

ثَيداويسيت ء ورتيككةمو ةنطة هةندَيرِ واتة لة ضاثكردني بةراييدا،. دةكةوَيت
بآلوكةرةوةكةي ئةوكات هةسيت ثَي  نيا ،هةبووبَيت كة نووسةرةكةي

 .نةكردبَيت
زَيدة كردن لة دووبارةو ضةند جارةي ضاث ء كةمء بةم جؤرة دةست تَيوةردان

وانطةو نيطاي نووسةر لةبارةي رِ ب، بةو ماناية نيية كةكردنةوةي كتَي
، ضونكة هةمديس ئةم -بةبَي خةوشي زانيوة كة ثَيشرت -كتَيبةكةي طؤِراوة

حاَلةتانة تاِرادةيةك بةردةوام دةبن، لة ئةجنامدا نابَي ضاوةِرواني ئةوةبني كة 
ء تَيِروانيين دروستء ةخنةطري كتَييب خؤيرِ نووسةر بتوانَيت ببَيتة

 .يةكالكةرةوةي لةبارةي كتَيبةكةي خؤيةوة هةبَيت
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ةن يةو ئةسَل(مدعي)خؤي داواكار لةمانةش برتازَي، نووسةري كتَيب 
مةرجي دادوةري كردنيش، بَي اليةنيية لة ( دادوةر)داواكاريش ناتوانَيت ببَيتة 

. ارِ حوكم دانةكةيداو كةسي بةرذةوةنديدار ناتوانَيت ببَيتة دادوةرو دروست
 :سةنائي وتةني

 هةموو وةك ثَيِرسيت نَيو كتَينب

 اردووةبَيجطة لةتؤ، ضييان بؤ الي خؤيان نة ن

 :يان نيزامي طةجنةوي وتةني
 هةر كةسة بة ثاساوَيك بري تيذة

 كةسيش بة دؤي خؤي ناَلَي ترشة

ووني بكةينةوة، نووسةر ناتوانَيت ببَيتة رِ تا ئَيرة مةبةسيت ئَيمة ئةوةبوو كة
دادوةرَيكي باشي كتَيبةكةي خؤي، لةم حوكمدانةشدا ئةطةر زؤر طةشبني بني، 

 .ايةكة دروستةرِ ت بة زؤر لة نووسةرانةوة،سةبارة ةوةبةالني كةم
َيطا ضارةيةك بدؤزينةوة كة نووسةران ضؤن دةتوانن بة رِ ئَيستا دةبَي

 لة -بدوَين ي خؤيانةوةواقعبينانة لةبارةي كتَيبةكانء هةَلسةنطاندني دروست
دَلساردي خوَينةر ء استيدا ئةوةي تا ئَيستا وتوومانة، نيشانةي نائومَيديِر

َيطا ضارةيةكدا بطةِرَيني، بؤ رِ بةدوايء ستا دةبَي ئومَيد ثةيدا بكةينبوو، ئَي
ئةوةي نووسةر بتوانَيت بةدروسيت كتَييب خؤي هةَلسةنطَييَن، يةكةم مةرجيش 

. ي تَيدا بَيت(ِرةخنة لة خؤطرتن)بوَيري ء جةسووريء ئةوةية كة ئازايةتي
يةك زياتر ضةند دةية( Autocriticism)ةخنة لة خؤطرتن رِ زاراوةي

بةآلم  ،نيية كة داهَينراوةو زياتر لة ئةدةبياتي سياسيدا قسةي لةسةر كراوة
 .لةهةموو شوَينَيك دةكرَي سوودي لَي ببيندرَي

( اي خؤي بطرَيرِ ةخنة لةرِ عاقَل ئةو كةسةية كة: )ئيمامي عةلي دةفةرموَي
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رَيك وةخيت ةخنة لة خؤطرتن ئةوةية كة هةر نووسةرِ لَيرةدا مةبةسيت ئَيمة لة
ئةجنامداني لَيكؤَلينةوةو كتَيب دانان، دةبَي خودان دوو كةسايةتي بَيت، 

 (ةخنةطررِ /نووسةر)ةخنةطر رِ ئةوي ديكةيانء يةكَيكيان نووسةر
لةهةر نووسةرَيكدا ثَيويستة هةميشة دوو كةسايةتي : )تؤَلستؤي وتةني

 .(ةخنةطررِ ثَيكةوة هةبن، يةكَيك نووسةرو ئةوي ديكة

لة وجوودي هةر نووسةرَيكدا، ثَيويستة لةيةك : )لة وتةيةكي ديكةيدا نيا
 .(خةريكي كاربن وةةخنةطرَيك ثَيكةرِ ءهونةرمةندَيكء بريكةرةوةيةك ،كاتدا

تة، وةآلمي زيكارامةو ( بريكةرةوة)تةنيا بووني يةكَيك لةم طرميانانة بةس نيية، 
َينماييةكان رِ نيشانةيء َيتئاماجنةكاني كؤتايي دةبين. يةكان دةزانَيت(بؤضي)

سؤزدارة، لة هةموو اليةكةوة ء بةهةست( هونةرمةند. )دياري دةكات
كارةكة ئةجنام بدات، بةدواي ( ضؤن)ثرسيارةكةي بةوة دةست ثَي دةكات 

بآلو ء ئةطةرنا ثةرش. ثَيويسيت بةتةواو كردني هةية. دةِروات داَينماييرِ ضراي
ةر لةم بؤضوونة نةِرةجنَييت، ئةوا دةَلَيم ئةط. دةبَيتةوةو ثضِرثضِر دةبَيت

لة ء شيارتر بَيتؤةخنةطر دةبَي بريكةرةوةترو هرِ هونةرمةند كةمَيك هوِرة،
ةقة، رِ ةخنةطر داهَينةر نيية، زؤر دَلرِ .هونةرمةند زياتر ئامادةيي هةبَيت

ثوختةي كةالم ئةوةية كة هةموو نووسةرَيك بةاليةني كةم دةبَي دوو كةسايةتي 
ةخنةطرة كة رِ يةكَيك نووسةر كة كارةكةي داهَيناني بةرهةمةو ئةوي دي،: تبَي

ةخنةطرتنة لة بةرهةمةكة، كة يارمةتي نووسةر دةدات، بؤ ئةوةي رِ كارةكةي
 .دروست بطات ةكيسةبارةت بةكتَيبةكةي خؤي بة دادوةريي

ي مةرجَيكي ديكةش هةية كة يارمةتي نووسةر دةدات تا بتوانَي كتَيبةكةي خؤ
 .بَيت( ِرةخنة وةرطر: )هةَلسةنطَييَن، ئةويش ئةوةية كة

ةخنة لة خؤي بطرَيت، ضونكة لةوانةية رِ هةر ئةوةندة بةس نيية كة نووسةرَيك
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بَيتة ناوةوةو ء ةكةي تَي هةَلضَيت(من)ةخنة لة خؤطرتندا، ديسان رِ لةهةمان
. ادار بَيتةوةنووسةر نةتوانَيت لة خاَلة الوازةكاني خؤي ئاطء كاري خؤي بكات

ةخنة وةرطريش رِ ةخنة لة خؤطرتن، ثَيويستةرِ بؤية هةر نووسةرَيك وَيِراي
شي يةخنة لة دؤستاني خؤي، بةَلكو لة ناحةزاني خؤرِ نةك هةر تةنيا. بَيت

 .وةربطرَيت
لةم .( طوَي لةوةي بةرانبةرت بطرة: )ؤماني هةية، دةَلَيرِ وتةيةكي كؤني

ء انَيت ثةي بة خةوشةكاني كاري خؤي بباتحاَلةتةداية كة نووسةر دةتو
 .لة هةقيقةت نزيك ببَيتةوة ،لةدادوةري كردني كتَيبةكةي خؤي

يةكَيك لةنةريتة ثةسندةكاني كة هةميشة لة ئَيراندا باو بووة، ئةوةية كة 
شاعريان لة كؤمةَلةو كؤِرة ئةدةبييةكاندا خِر دةبوونةوةو شيعرةكاني خؤيان 

ةخنةطرتن لةبةردةم خةَلكاني دي دةخوَيندةوة، رِ ءنبةمةبةسيت هةَلسةنطاند
ئةم نةريتةش زياتر لة كؤِرة ئةدةبييةكاندا هةِرمَيين هةبووة، شياوي باسة هةر 
نووسةرَيك كتَيبةكةي خؤي بةر لة ضاث كردن بةمةبةسيت هةَلسةنطاندن، 

ةخنةو تَيبينييةكاني لةبةرضاو رِ ثيشاني كةساني شارةزاو ثسثؤِر دةداو
هةروةها جَيي خؤيةتي كة نووسةر خؤي داوا . سوودي لَي دةبيننيء تدةطر

خةوشةكاني ئاشكرا بكةن، بة شَيوةيةكي ء ةخنة لة كتَيبةكةي بطرنرِ بكات كة
ةخنةطرتن بكات، كة ئةوةش ئةو رِ دي، هةر نووسةرَيك ثَيويستة ثَيشوازي لة

َيطرتن كردووة، ةخنة لرِ ئةو كةسانةي كة ثَيشوازيان لة. ةخنةطرتنةرِ ثةِري
ئةجنامي ثرشنطداريان وةدةست هَيناوة، تي، ئَيس، ئةليةت شاعريي 

، ثيشاني ؤيبةناوودةنطي ئينطليزي، دواي نووسيين يةكَيك لة شيعرةكاني خ
دوو  يشئةو. ةخنة لَيطرتنرِ هاوِرَييةكي شاعريي خؤي دةدا بؤ لَيكؤَلينةوةو
ثَيش ء بةشةكاني ديكةي ثاشلةسةر سَيي شيعرةكاني وةال ناوةو سِريتيةوةو 
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ئةَلبةت ئةم شيعرةي خؤي بة . هَيناوة كردووةو زؤر طؤِراني ديكةي بةسةر دا
ضاككردنةوة بآلو كردةوةو ئةجنامةكةشي ئةوة بوو كة ء هةمان طؤِرانكاري
. سةدايةكي دايةوةو ناوي شاعريةكةش كةوتة سةر زارانء هؤنراوةكة دةنط

تا كةسَيك خةوش لة قسةكةر نةطرَيت، هة: )ضاكي وتووة( سةعدي شريازي)
 .(وتةكاني دروسيت ناطرنة باوةش

 -لة نةزانيندا، خةوشي خؤي بة هونةر دةزاني -يةكَيك: دةطَيِرنةوة دةَلَين
ةخنةي لَي بطرَي، رِ تا( انصاري تضىمرخ شي)ية الي يبردء كتَيبَيكي نووسي

نووسيندا بة ئةي ئةو كةسةي كة تةمةنَيكت لة : )يش بؤي نووسي(انصاري)
 .(زاية داوة، من ئامادة نيمة تةمةني خؤم لة خوَيندنةوةيدا بة زاية بدةم

ةخنة وةرطر بَيت، تا بتوانَيت بة دروسيت دادوةري رِ ر،سةومتان ثَيويستة نوو
ةخنة رِ ، ئَيستا با ئةوةشي خبةينة سةر كة مةرجي طرنطيبَيت كتَيبةكةي خؤي

ةخنةوةرطر، هةر وةك ضؤن رِ ران، نووسةريةخنةطرِ ة بة(طوَي ثَيدان)وةرطرتن 
ةخنة رِ لة بواري نووسيندا هةوَل دةدا كة باش بنووسَيت، لة بواري

 زؤربةي كةساني كة. وةرطرتنيشدا دةبَيت هةوَل بدات باش طوَي لة قسة بطرَيت
ةخنةطران دةبنةوة، بةرلةوةي بري لةوة بكةنةوة، بزانن ئةوان ضي رِ ووبةِروويِر

  لةوة دةكةنةوة كة ثَيويستة ضييان ثَي بَلَين، بةآلم نووسةريدةَلَين، بري
ء ةخنةطران ضي دةَلَينرِ ةخنةوةرطر، لةسةرةتاوة هةوَل دةدا، بزانَيت كةِر

بريؤكةي خؤيان مذوولي ئةوة ناكةن كة ؟ بانطةشةو ناواخين قسةكانيان ضيية
كةنار بنَين تا ضؤن ضؤني خؤيان بؤ لةبؤسةو  نض جؤرة وةآلمَيكيان بدةنةوة، يا

 .نيية بيسةملَينن، كة قسةكةي ئةوان وِرَينةيةو هيض بناغةيةكي دروسيت
ئةوان بة ء ةخنةطراني خؤيرِ نووسةرَيك كة بة تَيِروانينَيكي عاقآلنة دةِروانَيتة

 لة بةرانبةرء كؤمةَلة كةسانَيكي كةمزان دةزانَيت كةوا لةقسةكاني تَيناطةن
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ةخنة رِ نيية، نووسةرَيكي ئاوا طواية بانطةشةي ةخنةطراندا طوَيطرَيكي ضاكِر
 :ةخنة وةرناطرَيترِ وةرطرتن دةكات، كةضي

هةَلبةتة مةبةست لةوة نيية كة نووسةران، طوَي بة هةموو تةِرو وشكييةك 
يةكِراست دةست لة كارةكانيان بكَيشنةوة كة فآلنةكةس ضي وتووةو ء بدةن

 .فآلنيش ضي ثيشان داوة
ابطةيةنَيت كة مانط لة ثةنريي سةوز دروست رِ (منوونة وةك)ئةطةر كةسَيك 

كراوة ونةتوانرَي ضاوةِرَيي ئةوة بكرَيت كة ئةستَيرة ناسَيكي ثيشةيي لةسةر 
طوَي ء بنووشتَيتةوةلةبةر دةميدا ء تةختةي تةلسكؤبي خؤي بَيتة خوارَي

 .لةقسةكاني ئةو بطرَيت
َلكو مةبةست لةوةية كة دةبَي ئاشكراية كة مةبةسيت ئَيمة، ئةم قسانة نيية، بة

يةكسةر طوَيي لَي  -ئةطةرضي تَيكةَل بةهةَلةش بَي -تنداةطرةخنرِ لةبةرانبةر
زؤر جاران . ةخنةطران بَي بةش نةكةيترِ ةخنةو تَيِروانيينرِ خؤت لةء بطري
ةخنةطري رِ تةماشاي فآلن بكة، وةآلمَيكي ضةندة بةهَيزو باشي: دةَلَين

 !داوةتةوة
باش ء ةخنةطرانرِ ووبةِرووبوونةوةي ضاك، بةتايبةتي لةطةَلرِ كدالة حاَلةتَي

ةخنةطران، ديسان ئةمانةش نيشانةيةكي رِ طوَي طرتن، بةتايبةتي قسةي
ووبةِروو بوونةوة لةثَيش ضاك رِ استيدا ضاكرِ ديكةي دروست تَيِروانينة، لة

يش وةك (فريدةوسي: )ئةميش ثَيش وةآلمدانةوةي ضاك دَيتء طوَي طرتن دَيت
فَيربوون خاكةرا ؤ ئةطةر ب: )ئاماذة كردن بة اليةنَيك لةو مةسةالنة وتوويةتي

 بةم ثَيودانطة مادام نووسةرَيك بةباشي.( طوَي لةقسةي زانايان دةطريت ،بووي
 بةرانبةر بةء ةخنةطران نةبَيتةوة، واتة ئارامطرو خاكةرا نةبَيترِ ووبةِروويِر
وِرَيت، ناتوانَيت ببَيتة َيخكوَيرانة لء بكاتةم درَيذي تين ئةوان دةخنةطرِر
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ناتوانَيت بةباشي وةآلم : وونرت بَلَينيرِ .طوَيطرَيكي ضاكي قسةكاني ئةوان
واتة ( بةغدا)ئةو باسي ء دةكةن( ةيرِ)ةخنةطراني باسي رِ بداتةوة، لة ئةجنامدا

 (.هةر كةسةو لة ئاشي خؤي لَي دةكات)

واقعبينانة لةبارةي هةر ء ني كؤتاييدادوةري كرد: لة كؤتاييدا دةَلَيم
ؤذطار بة جواني رِ ءسةردةم تَيثةِريينكتَيبَيكةوة، دةكةوَيتة ئةستؤي مَيذوو، 

دياري دةكات كة ض كتَيبَيك بايةخدارةو ض كتَيبَيك شاياني ئةوة نيية هةر 
مرؤظ هةرضةندي بةرةو ثَيشةوة بِروات، باشرت دةتوانَيت . خبوَيندرَيتةوة
بكات، ضونكة دادوةري كردني  ةوةبارةي كتَيبة بةسةر ضووةكاندادوةري لة 

ةنطة هةندَي مةسةلةي رِ دةرضوونيدا،ء ؤذطاري دانانرِ ءهةر كتَيبَيك لة سةردةم
 نيا ،ق لَيبوونةوةرِ نيا ،بكةوَي كة ثةيوةست بن بةخؤشويسنت تَي

بَي ء ريلة ئةجنامي كةم زانيا نيا ،مةسةلةيةكء ةضاوكردني ضةند تَيبيينِر
ؤذطار لةكةو ضركي رِ بةسةرضوونيء ، تَيثةِرينئاطايي مايف خؤي نةدرَييَت، بةآلم

ق لَيبوونةوة سةبارةت بة رِ ءبؤضوونةكان ثةيوةست بة خؤشويسنتء تَيِروانني
واقعبينانةترو زانسيت تر  ييدا،ئاطاء كتَيب ثاك دةكاتةوةو هةم لة زانياري

 .دةبَيت
ئةو كةسةي كة تةنيا : )ري ئينطليزي دةَلَيتةخنةطرِ ويليةم هزايت، نووسةرو
لة هةقيقةتدا . بة طةورةو شكؤمةند لةقةَلةم دةدرَيت ،لةسةردةمي ذياني خؤي

ئةم حوكمدانة .( طةورةو شكؤمةند نيية، ئةزمووني طةورةيي، الثةِرةي مَيذووة
ئةمِرؤ ئَيمة باشرت دةتوانني لةبارةي كتَيبة . استةرِ لةبارةي كتَيبةوةش هةر

تاد .... فرانسيس بيكؤنء بةسةر ضووةكاني وةك كتَيبةكاني ئةرستؤء ؤنك
دادوةري بكةين، طوماني تَيدا نيية كة داهاتوواني ئَيمةش، دةتوانن باشرت 

مَيذوو هةم بوغز . ئَيستامان دادوةري بكةنء لةبارةي كتَيبةكاني هاوضةرخ
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وةضةكان  ة كة هةموورييزانياء غةرةزةو هةم طةجنينةو سةرمايةي زانست
 .يةكجَي دةخاتة نَيو ضةنطي خؤيةوة

ء ؤذطارة كة لة كتَيبة باشرِ تةنيا كاريطةري: )است دةَلَيرِ ئةرنست هةمةنطواي
هةروةها لؤرد ئاظيبوري .( خراثةكان دةكؤَلَيتةوةو لَيكيان هةَلداوَيرَي

ياساي مانةوةي ضاكرت، لةبارةي كتَيبيش وةك هةموو شتةكاني : )وتوويةتي
 ةر بةردةوامة، بؤية ثَيويستة ئةو كتَيبة كؤنانةي كة لة بةردةمديكة ه

تاقيطة سةر بةرزةكان وةدةر ء لةمةيدانء ؤذطار ثَيثةست كراونرِ ووداوةكانيِر
 .(لَيكدانةوةء ووناكي تَيبيينرِ ءنراون، خبرَينةوة بةر تيشك

نةطري ةخرِ ثوختةي قسة ئةوةية كة نووسةر بةسانايي ناتوانَيت ببَيتة دادوةرو
ِرةخنة )لةخؤ بوردةيي ء بوَيري: دروسيت كتَييب خؤي، مةطةر ئةوةي كة يةكةم

(. ةخنةطررِ /نووسةر)خودان دوو كةسايةتي بَيت ء ي تَيدا بَيت(لةخؤ طرتن
 -باش طوَي طرتنة -بنةِرةتيء ةخنة وةرطر بَيت، كة مةرجي طرنطرِ :دووةم

 .ةخنةطراندارِ لةبةرانبةر
 .ش لة باوةشي مَيذوودايةوةيةكالكةرةء اييهةَلبةتة دادوةري كؤت

كوَلة، دةِرواو ء ئةوةي كةف: )وةك ئةو فةرموودةيةي قورئاني ثريؤز وتةني
وشك دةبَي، بةآلم ئةوةي سوودي خةَلكي دةبَيت، ئةوا لةسةر زةوي 

 .(دةمَينَيتةوة

 
هةتاوي  4732/أبان/ 02 (02602)ذمارة ( عاتطالا)ؤذنامةي ر ِِ :سةرضاوة

 (انديشةهاء هارنظ) 6ل4221 /0ت/41)
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 ؤذ لةذياني تؤلَستؤيدارِ يةك

 
 ئشتيفان تسوايك

احةت نيم، ضونكة بةشداري لة هةست ر  من لةنيَو خانةوادةكةى خؤمدا))
بؤمنوونة، ئةوان لةبةرئةوةي لةتاقيكردنةوةي . بةشادييةكانى ئةواندا ناكةم

وة، يان ضوونةتة قوتاخبانةدا سةركةوتوون، يان ثؤشاكيَكي جوانيانى ثؤشي
لةحالَةتيَكدا من ئةم ! دلَخؤشنء ةزامةندر  !شتومةكيان كر يوةء موغازةكان

وابزامن نابيَت ئةوةشيان ثآ ء بةدبةخيت دةزامنء جؤرة شتانة بةمايةي خةم
بةآلم دةزامن ! بلَيَم، ئةطةرضي بةالمةوة هيض طرفت نيية ئةطةر ثيَشيان بلَيَم

 ((.ني من تيَبطاتهيض كةسيان ناتوانيَت لةقسةكا
 ـ لةبريةوةرييةكانى تؤلَستؤي ـ

 
بةيادطاري جَيي ء بةثَيي ئةو شتانةى كة تؤَلستؤي خؤي نووسيويةتي

اوبؤضوونانةى كة هاوضةرخةكانى ئةو رِ هةروةها بةطوَيرةي ئةو. هَيشتوون
لةذياندا  4991دةريان بِريوة كة تؤَلستؤي تا ئةم دواييانة، واتة تا ساَلي 

ؤذَيكي رِ طرينط بزانني كةء وونرِ مة ئةمِرؤكة دةتوانني بةشَيوةيةكيبووة، ئَي
ء ؤذي تري ذيانى ئةودا، ضؤن دةسيت ثآ دةكردرِ ئاسايي لةميانةى هةزاران

 . ضؤنيش كؤتايي ثآ دةهات
ضاوَيكي بة دةوروبةردا ء ادةبوورِ تؤَلستؤي سةر لةبةيانييةكةي زوو لةخةو

ر لةوديوي ثةجنةرةكةوة لةناو ذوورةكةي دةيبيين كة ثِرشنطي خؤء دةطَيِرا
: يةكةمني بريؤكة كة بةمَيشكيدا دةهات، ئةوةبوو كة لة دَلةوة دةيطوت. دةدا

ابردوو، وةكو شةوانى تر كاتَيك لةسةر رِ ضونكة شةوي(( من هَيشتا زيندووم))
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اكشابوو بؤ خةوتن، ضاوةِرَيي ئةوةبوو كة ئيرت لةخةو رِ قةرةوَيَلةكةي
ووداوةكاندا رِ ةوة، بؤية بةر لةخةوتن، لةنَيو دةفتةري تؤماريهةَلنةستَيت

ئةطةر )واتة (( ئـ ، ز ، ب))ؤذَيكي تردا نووسيويةتي رِ لةبةرانبةر مَيذووي
ئَيستاش كة سةر لةبةيانى داهاتووةو خوا تةمةني ثَيداوة (. زيندوو مبَينمةوة

ةزامةندي رِ بة لةدَلةوة هةست. ؤذَيكي تريش بةزيندوويي مبَينَيتةوةرِ كة
ؤشنايي رِ ةزامةندي لةناخةوةرِ ضاوة خؤَلةمَيشييةكانيشي بةهةمانء دةكات

كابرايةكي بةساآلضوو، وةكو كاري . ؤذةش لةبةرضاو تَيدةثةِرَينآرِ ئةو
است دةبَيتةوةو رِ لةسةر جَيطةكةيء ساغةء هةميشةيي تةندروست

خؤي ء دووشةكةلةذوورةكةي تةنيشتييةوة، خؤي دةداتة بةر ئاوي ساردي 
بةشَيوةيةك كة . ثاشان بة خاولييةك باش خؤي وشك دةكاتةوة. دةشوات

ثاشان ئةو ثياوة هةشتا ساَلةية، وةك . ثَيسيت جةستةكةي سوور هةَلدةطةِرَيت
است دةبَيتةوة، بةشَيوةيةك كة تةواوى رِ وةرزشكارَيك خؤي دةضةمَينَيتةوةو

ؤبي رِ ءكراسَيك لةبةردةكات جومطةكانى قرتةي بةرزيان لَيوةدَيت، ئينجا
بالينطانةكةي ء ثةجنةرة دةكاتةوة، ئينجا جآء دوشامبَيري لةسةر لةبةردةكات

ء خؤي دةثَيضَيتةوةو هةندَيك دار دةخاتة ناو زؤثاكة، دةست دةداتة طَيسك
ثاشان بؤ خواردني بةياني لةذوورةكةي خؤي دةهاتة . ذوورةكةي دةماَلَيت

دةيديت كة سؤنيا ئاندريؤناي ذني ء واردنخوارةوةو دةضووة ذووري ناخن
هةندَيك لةهاوِرَييانى تر ء نووسةرةكةي تؤَلستؤيء كضةكانىء بةخؤي

ء ووسييةكان، سةماوةري جؤشدراو لةسةر مَيزةكةيةرِ بةثَيي دابي. لةوَيندةرن
لةوكاتيدا نووسةرةكةي تؤَلستؤي لةجَيي خؤي . قؤري ضاي لةسةر داندراوة

ضةندين ء ؤذنامةرِ سينييةكي ثِر لةء ند ساتَيك بةخؤدواى ضةء هةَلدةستآ
نامة هاتووانة بوون ء طؤظارء ؤذنامةرِ ئةمانةش ئةو. كاغةز دةطةِرَيتةوةء كتَيب

تؤَلستؤي . ؤذدا لةطةأل طزنطي بةياندا تةتةري ثؤستة هَينابوونيرِ كة لةهةمان
كة تةواوى  بريي دةكردةوةء ازي نابَيترِ ؤذنامانة،رِ بة بينيين ئةم هةموو

هؤش ء كلؤجن كة ئادةميزاد لة خودا دوور دةخةنةوةو هةستء ئةمانة هؤكار
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لةهةمان كاتدا ئادةميزاد ء بآلو دةكةنء لةبريكردنةوة لةخواى باآلدةست ثةرت
لةخؤبايي ء لووت بةرز! كة دةبينَيت بةم هةموو خوَيندنةوةية دةورة دراوة

بآلوي ء خاترجةمي، جَيطةي ثةرت بؤية دةبَيت ئةمانة وةال بنَيت تا! دةبَيت
تيخ تيخةدان لةبريي خؤيدا ء اِراييرِ هؤش بطرَيتةوةو ئادةميزاد بةبآء هةست

زانني، تؤَلستؤي ناضار دةكرد كة نامةكان ء كؤَليء بَيت، بةآلم هةسيت كونج
بكاتةوةو ضاوَيك بة ناواخنة جؤراوجؤرةكانياندا خبشَينَيت كة ثةيوةست بوون 

وونكردنةوةو رِ ءَيشنيار، داواكاري موعامةلة، داواى ديداربة خوازياري، ث
ناتوامن . تاد... ء كؤمةآليةتيء فةلسةيفء خستنةِرووي مةسةلةكاني زانسيت

كة ناتوامن وةآلمي خؤشم بدةمةوة، ضؤن دةتوامن غةيري ! وةآلمي ئةو بدةمةوة
او ؟ بةم جؤرة وةسفكردنةية، لةشوَينةكةي خؤي هةَلدةست!ازي بكةمرِ خؤم

تا لةوآ وةآلمي ئةم ( ذووري كاركردنةكةي)دةضووة ذووري تايبةت بة نووسني 
ء بةر لةضوونة ذووري نووسني، نووسةرةكةي ثَيشي ثآ دةطرت. نامانة بداتةوة

ؤذنامةي تاميز، داواى سةرداني كردووة رِ ئةمِرؤ نيوةِرؤ ثةيامنَيري: دةيطوت
زى لَيبكات، يان نا؟ جارَيكي تر ئايا ثَيشوا! تا دميانةيةكي لةطةَلدا سازبكات

نازامن ء من نازامن بؤضي وازم ىَل ناهَينن: تؤَلستؤي نَيوضةوانى تَيكناو طوتي
دةتوامن بيَلَيم لةنَيو ء ضييان لَيم دةوَيت؟ ئةوةي كة ثَيويستة من بيَلَيم

بةآلم ديسان !. ئيرت ثَيويست بة سةرداني من ناكاتء كتَيبةكامندا نووسراون
دةركةوتن، بةسةريدا زاأل ء كة تؤَلستؤي ناوي نابوو لةخؤِرازيبوونئةو شتةي 

زؤرباشة من ئامادةم ئةو كابراية ببينم، بةو مةرجةي : بؤية طوتيء دةبَيت
دميانةكةي لة نيو كاتذمَير زياتر نةبَيت، بةآلم هةركة ضووة ذووري نووسني، 

تاكةي ء وازةتؤ تاكةي كةسايةتيت ئةوةندة ال: ثةشيمان بووةوةو بةخؤي طوت
ؤخي رِ حةز دةكةيت خةَلكي سةبارةت بةتؤوة طفتوطؤ بكةن، لةكاتَيكدا لةسةر

ء هةر حةز دةكةيت بةرزةفِر بيتء هةر دةست لةخؤويسيت هةَلناطرَيت! قةبري
ء ناوبانطت دنيا دابطرَيت، خوداية كةي من ضاك دةمب، كةي ئةم خؤويسيت

بدة تا بتوامن لةدةست ئةم لووت بةرزيية بةرم دةدات؟ خوداية يارمةتيم 
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لةكؤتاييدا، تؤَلستؤي لةثشت مَيزي . زطارم بَيترِ لووت بةرزييةء خؤويسيت
ئةو ضةند الثةِرةية دةردَينَيت كة دوَينآ شةو ء نووسينةكةي خؤي دادةنيشَيت

بة ناتةواوى بةجَيي هَيشتبوون، دةيةوَيت ئةو بابةتة تةواو بكات كة دوَينآ 
تةواوى بةجَيي هَيشتبوو، بةآلم دواى ئةوةي بة ناء شةو نووسيبووي

ئارةزووي ء تةماشايةكي بابةتةكةي دوَينآ شةو دةكات، دةبينَيت لةطةأل ويست
ةش رِ ضةند ثةرةطرافَيكي ىَلء ئةو نايةتةوة، بؤية دةست دةداتة قةَلةم

لةو كاتةى دةيةوَيت . ستةكاندا ثةرةطرايف تر دةنووسَيترِ لةنَيوانى. دةكاتةوة
درَيذة بة باسةكةي دوَينآ شةو بدات كة ء بةكاري ئةمِرؤي بكاتدةست 

: دةَلَيتء اِراييةك دةبَيترِ ةوة بوو، تووشي(تَيِروانينَيك لةمةِر ذيان)لةبارةي 
ضؤن دةكرَيت من وةسفي خودا بؤ خةَلكي ! كةمزامنء بةِراسيت من زؤر سةرةِرؤ

بَلَيم ئةو ضييةو ضي بكةم لةكاتَيكدا هَيشتا ئةوم نةناسيوة، ضؤن دةكرَيت 
من . ويسيت ئةو نييةء لةكاتَيكدا كةمرتين زانياريم سةبارةت بة خود! دةوَيت

وو لةكاتَيكدا دةزامن رِ بؤضووني خؤم لةبارةي ذيانةوة خبةمةء ارِ ضؤن دةتوامن
ئاماجني ذيان ئاطادار ء هيض كةسيش لةسةرةتاء كة ذيان هةميشة لةطؤِرانداية

ء دةمةوَيت تةواوى بكةم، لةتواناء ستم ثَيكردووةئةو كارةي من دة! نيية
احةمت هةبوو، رِ ئةي خودا، لةِرابردوودا ذيانَيكي ضةندة. تاقةتي من بةدةرة

ئةو . سادةيي كتَيبة ئةدةبييةكانى خؤم دةنووسيء ضةندة بةئاسوودةيي
ذيان بةم شَيوةية بؤ خةَلكي باس بكةم كة خودا خةَلقي ء كاتةى دةمويست دنيا

بةبآ ء ئيشةكةم زؤر ئاسان بوو، بةخَيرايي. ةو منيش بةضاو دةيبينمكردوو
ماندووبوون، الثةِرةكامن ثِر دةكردةوة، بةآلم ئَيستا كة دةمةوَيت باسي ئةو 
ذيانة بؤ خةَلك بكةم بةو شَيوةيةي كة من حةزم لَييةتي، دةبينم لةبةردةم 

هةَلبذاردة نيم  من ئادةميزادَيكي. تةمو مذاويدامء دذوارء كارَيكي طةورة
ذيان بةشَيوةيةكي باشرت لة بينيين خةَلكانى تر ء لةاليةن خواوة كة بتوامن دنيا

نَيردراوي خواش نيم كة زانياري زياترم لة زانياري خةَلكانى تر ء ببينم
ئايا طةوجَييت نيية كة بةخؤو بةم زانياريية ! خوام هةبَيتء لةنهَينييةكانى ذيان
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تَيي بطةم، مبةوَيت شتان لة خةَلكي تر ء شتَيك بزامن كةمانةوة، بآ ئةوةي خؤم
تةماشايةكي دةوروبةري ء ؟ لةوكاتةدا قةَلةمةكةي لةسةر مَيز دادةنا!بطةيةمن

ء خؤي دةكرد، نةوةك يةكَيك بيبينَيت، ثاشان لةسةر جَيطةكةي هةَلدةستا
، ؤمانانةي دةردةهَينا كة بةنهَيين دةينووسنيرِ ئةوء دةضووة الي دؤآلبَيك

نووسةرَييت ء ؤماننووسيرِ ئاشكراء ضونكة تؤَلستؤي بةشَيوةيةكي نهَيين
نازداري لةبةرضاوان ء ثيشةسازييةكي ناسكء هةر جؤرة هونةرء ئةدةبي

ِراي قسةكةي خؤي، كتَييب قَيزةون ببوو، نةيدةهَيشت خةَلكي بزانن كة وَي
ياداشيت )ء (ئاضي مؤراأل)ؤمانةكانى وةك رِ دواى كة. ش دةنووسَيتئةدةبي

ضةند الثةِرةيةكي لةبةرهةمة نهَينييةكانى ء ي لةبةردةمي خؤي دادةنا(طومبوو
وا هةست دةكةم : خؤي دةخوَيندةوة، ئةوكاتى لةال خؤش دةبوو، دةيطوت

ديارة خوا مين بؤ ئةم جؤرة كارة خةَلق كردووة كة ء ئةمانةم باش نووسيون
ك مبةوَيت بكةومة دواى نة! نةخشةسازي دنيايةكةي ئةو مبء تةنيا وَينةطر

 . بةردةي دنياكةي ئةوء بطرة
ء لةِراستيدا هونةر شتَيكي ضةند ضاكة، هةروةها بةرهةمة ئةدةبي

ثَيضةوانةى بريوِرا فةلسةفييةكان كة ء سادةنء هونةرييةكان ضةندة جوان
ؤذطارةي كة من ئةم جؤرة شتانةم رِ خؤزطة بةو. طرفنتء طؤألء ضةندة بة طرآ

( بةختةوةري هاوسةرطريي)ؤذانةى كة لةكاتى نووسيين رِ ئةوء دةنووسي
ء خؤزطة بةو شةوانةى كة سؤنيا ئاندريؤناى خَيزامن دةهات. فرمَيسكم دةِرشت

( بةختةوةري هاوسةرطريي)لةسةر دةستنووسةكةي من الثةِرةي كتَييب 
مين ماض دةكرد كة ئةم ء دةنووسييةوةو ئةويش فرمَيسكي لةضاوان دادةباري

جوانانة بةو دةنوومسةوة، بةآلم ئةمِرؤ ناتوامن بؤ دواوة بطةِرَيمةوةو الثةِرة 
 َييةدا بةرةو ثَيش بِرؤم كة طرتوومةتة بةر، ضونكة خةَلكي لةمرِ ناضارم بةو

بؤية ئةطةر بؤ دواوة بطةِرَيمةوة، . َينوَيين مننرِ ءَينماييرِ َييةوة ضاوةِرَييِر
 ! اوى ئومَيديان لةمن بِريوةدةمبة مايةي نائومَيدي ئةو خةَلكةي كة ض

دَلطرانييةوة، كتَيبةكانى دةخستةوة ناو ء ئةوكاتى، تؤَلستؤي بةخةم
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دةرطاكةى دادةخستةوة، ئينجا وةكو فةرمانبةرَيكي فةرمانطة كة ء دؤآلبةكة
بةبآ ء ةش دةكةنةوة، دةسيت داية قةَلةمرِ هةندَيك جار بةناضاري الثةِران

ةكانى خؤي تَيكنابوون، بؤ تةواوكردني لةحاَلةتَيكدا كة برؤيء زةوقي
 ءابردوو، دةسيت بةنووسني دةكرد، لةكاتى نووسيندا سةررِ بابةتةكةي شةوي

درَيذةكةي لة ء يشة سثيرِ يشةكةي بةشَيوةيةك نةوي دةكرد كةرِ ءوخسارِر
ثاشان كة دةبووة نيوةِرؤ، .  دةنطي خشة خشةكةي دةبيسرتاء كاغةز دةخشا

ةمسي بؤ تةواوبووني دةوام خولةك رِ وةي فةرمانبةرانىتؤَلستؤي بةهةمان شَي
دَلخؤش دةبوو كة كارة زؤرة ملَييةكةي ء بة خولةك دةذمَيرن، قةَلةمةكةى دادةنا

 . تةواو بووة
لةنزيك بينايةكةوة، مريئاخوِرةكةي قةِراسةي مايينة تايبةتييةكةي ئةوي 

كَيفي ىَل رِ ءةكةيلةدةستدا بوو، تؤَلستؤي يةك ثآ خؤي دةهاويشتة سةر زين
قةآلفةتي تؤَلستؤي . ضوار ثَييةكةي بةرةو جةنطةَلةكة تَيي دةتةقاندء دةدا

لةسةر زينةكة بةم جؤرةي كة لة ثشت مَيزي نووسينةكةي دادةنيشت، 
نةدةهاتة بةرضاو، بةَلكو دةتطوت ضل ساأل طةجنرت بووةتةوةو تازة خوَين لة 

سيماى زوو سؤر ء سةر. خرؤشء جؤشء دةمارةكانيدا دةكةوتة طةِر
تؤَلستؤي كونة لووتةكانى ء يشة سثييةكةي دةخستة سةمارِ هةَلدةطةِرا، با

ء بؤنء فش دةكردةوة، وةك كةسَيكي تَينوو، طةيشتبَيتة ئاو، شنةباي ناسك
هَيزي تَيدابوو، لةم ء تا ئةوثةِري وزة. خاكةكةى هةَلدةمذيء بةرامةي طذوطيا

لة دةروازةى جةنطةَلةكةدا، جَلةوي . تبةرامة ضَيذبةخشةي وةردةطرء بؤن
مايينةكةي دةطرتةوةو تاوَيك دةوةستا تا بزانَيت ئةمساأل درةختةكان لةبةر 

ادةطرت تا رِ تيشكي خؤرةتاوة بةهارييةكةدا ضؤن ضرؤيان دةركردووةو هةسيت
بة ضاوة تيذةكانى كة لةضاوي هةَلؤ دةضوون، ! بزانَيت باَلندةكان ضؤن دةخوَينن

ووسي دةديت كة بةدرَيذايي رِ ة مَيروولةي بةقةدي درةختَيكي كاذييزرِ دوو
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دَينة خوارةوة، ئةوانةى كة دَينة خوارةوة ء قةدي درةختةكة سةر دةكةون
كةمَيك نةرمةداريان بة قؤضةكانى خؤيان طرتووةو بةرةو شارةكةي خؤياني 

مي ماوةي ضةند خولةكَيك، تؤَلستؤي نقوو. زةخريةء دةبةن تا بيكةنة زاد
ئةو كاتي لة حةذمةت كاريطةريية لةِرادة . تةماشاي ئةم دميةنة دةبوو

. يشة سثييةكةيدا دةخاتة خوارةوةرِ بةدةرةكةي، فرمَيسك لةضاوةكانيدا بةسةر
ئةطةرضي تؤَلستؤي بةدرَيذايي حةفتا ساأل لةم ناوةدا ئةم جؤرة دميةنة 

ةبوو، هةردةم سروشتييانةى دةبيين، بةآلم لةدَلةوة هةرطيز ماندوو نةد
نازانرَيت كة ضةندة ضَيذي لةم ء ئافةريين دةكرد ،لةبةرضاويدا شتَيكي تازة بوو

ناشتوانن ئةم ضَيذة ء تةماشاكردنة وةردةطرت كة خةَلكانى تر نةياندةتوانى
لةوكاتيدا نةرمة حيالندني مايينةكةي كة لة دوورةوة بؤني . وةربطرن

، ئاوزينط ماينةكةي لنط دةدات رخؤو،ئاشناياني دةكرد، تؤَلستؤي دَينَيتة سة
دةِروات، تا ئةو ء ئةوةند دةِروا. لةو جةنطةَلةدا مايني تَيي دةتةقَينَيتء لَيدةدات

ئينجا جَلةوي ء كاتةى ئارةقةيةكي نةرم جةستةي مايينة شآ تةِر دةكات
 . َيي طةِرانةوة دةطرَيتة بةررِ دةطرَيتةوة،

ارة كشتوكاَلييةكانى دةوروبةري زء هةركة نزيكي ماأل دةبَيتةوة، زةوي
شارةزاكانى بة ثارضة ء ضاوة تيذء ادةكَيشَيترِ ئاوةدانييةكة، سةرجني

زةوييةك دةكةوَيت كة باش ضاودَيري نةكراوةو ثةرذينةكانى دةوري زةوييةكة، 
 تؤَلستؤي جَلةوي مايينةكةي دةطرَيتةوة، داواى. هةَلكةندراوةو سووتَينرابوون

دَيييةكان دةكات، ئافرةتَيكي شِرة ثؤشي قذ تَيكئاآلو وونكردنةوة لة الِر
لةحاَلةتَيكدا كة ضوار منداَلي سةركةو بنكة خؤيان بة دامةني كراسييةوة 
طرتبوو، لة كوالنةيةك دَيتة دةرةوةو دةنطي طريانى منداَلَيكي تريشيان لةناو 

دةكاتةوة ووني رِ شتنةوة، بؤ بارينرِ ذنة بةدةم ئةشك. كوالنةكةدا دةبيسرتَيت
كة شةش هةفتةية مَيردةكةيان بةتاوانى دار دزين لةدارستاندا، زيندانى 
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ئةويش بةخؤو بة ضوار ء كردووةو كةسيش نيية ئاطاداري زةوييةكة بَيت
كة منداَلةكان طريانى دايكيان . بنكةي برسي ماوةتةوةء منداَلي سةركة

زوو دةسيت لة  دةديت، ئةوانيش دةنطي طريانيان بةرز دةكردةوة، تؤَلستؤي
ثاشان مايينةكةي لنط . بةو ذنةي دةداء ثارةيةكي دةردةهَيناء طريفاني دةنا

لةوكاتيدا بريؤكةيةكي تاريك بةسةريدا زاأل . لةو ناوة دوور دةكةوتةوةء دةدا
وةآلمي ويذدانى خؤم بدةمةوة كة ء من ضؤن وةآلمي خوا: دةيطوتء دةبوو

تا ئةو كابرا ! رة بةدِرةفتاري دةكةمثَيوةندةكانى خؤم بةم جؤء لةطةأل دةست
بةمةش ء درةخيت دارستان بدزَيتء بةدبةختةية ناضار بَيت هةندَيك بنةدار

سامانى خؤم ء من بةخةَلكيم طوتووة كة تةواوى سةروةت! بكةوَيتة زيندان
لةحاَلةتَيكدا ئةم كارة بَيجطة لة . منداَلةكامن كردووةء ثَيشكةش بة ذن

ثَيوةندةكانيشم ء يودانى خةَلكي، شتَيكي تر نييةو دةستطاَلتةجاِرييةك بؤ فر
لةسةرةتاوة تا كؤتايي ساأل دةبَيت زةمحةتي ء هةروةكو خؤيان بةدبةخنت

ء خؤشيان هةر هةذارء ةجني خؤشيان بة ئَيمة بدةنرِ بةرةجناميء بكَيشن
ةجني ئةم رِ هةر ثارووة نانَيكي كة دةخيؤم، بةرةجنامي! برسي مبَيننةوة

 انةية، هةر خشتَيكيش كة بؤ خانووةكةى من بةكارهَينراوة، بةريبةدبةخت
نةوة بَيضارةيةية كة وةكو ضوار ثآ بؤ من ء ئارةقةي ئةم جووتيارء ةنجِر

ئةم زةويية هي من ! من ضةندة طةوج بووم كة مايف ئةوةم بةخؤم داوة! كاردةكةن
ةم زةويية، ئةو ةسةني ئرِ بةَلكو خاوةن موَلكي! نيية تا بيبةخشمة ذنةكةي خؤم

من لةبةرانبةر . دايدةضَيننء شؤي دةكةنء جووتيارة بةدبةختانةنة كة وةرد
خَيرخوازى ء ووِرةشم، ضونكة من هةميشة خةَلكي بؤ ضاكةرِ ءخوادا شةرمةزار

ؤذَيكيش لةثةجنةرةي ذوورةكةمةوة دميةني رِ هةمووء بانطهَيشت دةكةم
ةبآ ئةوةي يةك هةنطاو بنَيم بؤ نةوةكةي خؤم دةبينم، بء بةدبةخيت جووتياران
ء خزمةتكارء بةم برية تاريكةوة، تؤَلستؤي دةضَيتةوة ماأل. باشرتكردني ذيانيان
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ةمسي كاركردنيان رِ ادةكةن كة بةرطيرِ ثاسةوان بةخَيراييء دةرطةوان
لةنَيو هؤَلي . لةبةرداية، تا يارمةتي تؤَلستؤي بدةن بؤ دابةزين لةئةسثةكةي

زَيكي خواردني طةورة هةية كة طوَلي جوانى لةسةر دانراوة، ناخنواردندا، مَي
ثةرداخي كريستاَلي لةسةر دةدرةوشَيتةوة، بة ء ضةنطاَلي زيويء ضةقؤ

ازَينراوةتةوةو كؤمةَلة خةَلكَيك لةدةوري مَيزةكة رِ زةوقَيكي زؤر جوانء شةوق
ء نىئةوانيش برييت بوون لة خَيزا! ضاوةِرَيي هاتين تؤَلستؤنء دانيشتوون

ئافرةتةكةي كة مامؤستاي زمانى ء نووسةرة تايبةتيء منداَلةكانى خؤي
فةرةنسييةو هةروةها خاتوونَيكي تر كة زمانى ئينطليزي بة منداَلةكانى دةَلَيت، 

ؤذدا هاتوون، رِ ثةيامنَيرَيكي ئةَلمانى، يان ئينطليزي، يان فةرةنسي كة لةهةمان
خؤي كة هةموويان وةك تؤَلستؤي هةروةها ضةند كةسَيكي تر لة هاوسَيكانى 

بةهاتنة ذوورةوةي تؤَلستؤي، ئامادةبووان هةموويان . لةضيين نةجيبزادةكانن
ثاشان دانيشتنةوة، تؤَلستؤي بةبآ ئةوةي قسةيةك ء هةَلسانةوة سةر ثآ

دةست بةخواردن دةكرَيت، خزمةتكار ء بكات، لةثشت مَيزةكةيةوة دادةنيشَيت
لةبةرداية، بةِرَيزةوة خواردنةكةي تايبةت بة كة ثؤشاكَيكي نةخشَينراوي 

ء ئةو خؤراكةش طؤشيت تَيدا نيية، لة سةوزةوات. تؤَلستؤي ثَيشكةش دةكات
ء دانةوَيَلةي جؤراوجؤر ئامادةكراوة كة زؤر بة وردي ئامادة دةكرَيت

دةكوَلَيندرَيت، بؤمنوونة طياطوَلةنط بؤ خواردني تؤَلستؤي ئامادة دةكرَيت كة 
تاد، بةآلم كاتَيك تؤَلستؤي ... طةآلي كةلةم لة ئؤكرانيا وء نياوة دَيتلةئةَلما

ةجاَلةي بريدةكةوَيتةوة كة نزيكةي رِ ءووترِ مآلكةكةي بؤ دةمي دةبات، ئةو ذنة
ء دَلتةزَينانة باسي ذيانء نيو كاتذمَير بةر لةئَيستا لةكةالوةكة هاتبووة دةر

بة ض هةقَيك : ))بةخؤي دةَلَيتطوزةراني خؤي دةكرد، بؤية بة سةرزةنشتةوة 
لةكاتى خواردني نيوةِرؤدا ثَينج ء دةبَيت لةثشت مَيزَيكي لةم جؤرة دانيشم

 خةَلكانى تريش يةك ثارووة نانيان نةبَيت؟ من بة ضء جؤرة خواردن خبؤم
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اوةستم، لةحاَلةتَيكدا كة هَيشتا نةمتوانيوة رِ وويةكةوة دةتوامن بةرانبةر خواِر
 ((. ازاوةيية لةخؤم دوور خبةمةوة؟رِ ءلووسيء تاسء بريقةء ئةم باق

لةهةمان كاتدا بري لةوة دةكاتةوة ئةطةر دووضاري ئةم بةدبةختيية دةبَيت، 
لةبةرئةوةية كة ذنةكةي ناهَيَلَيت ئةم خانووة بةجَي بهَيَلَيت، بؤية يةكسةر 

ذن دةبَيت : دةَلَيتء سةبارةت بة ذنةكةي خؤي هةست بةتووِرةيي دةكات
باري سةرشانى سووك بكات، كةضي ئةم ء ةميشة هاوبةشي ذيانى ثياو بَيته

ذنةي من بووةتة بارطرانى ذيانى من، ئاخ من ض هةَلةيةكي طةورةم كرد كة ذمن 
ء ئةطةر ذمن نةدةبوو، ضةندة بةئاساني دةمتوانى بةثَيي خواست! هَينا

 . ئارةزووةكانى خؤم بذيم
ةوةو تةماشايةكي وَينةي ذنةكةي لةوكاتيدا تؤَلستؤي سةر بةرز دةكات

تَيكشكانةوةي ئةو ذنةي ء وخساري دةبينَيترِ هةر لةطةأل ئةوةيء خؤي دةكات
بِر بوو، بؤماوةيةك ء دَيتة بةرضاو كة لةِرؤذي سةرةتاي طةجنَيتيدا ضةندة تةِر

خوداية، ئةم كضة تَيكشكاوةو : لةدَلةوة دةَلَيتء تووِرةيي خؤي لةبري دةكات
ؤذةي ئةم كضة هاتة رِ ردن لةطةأل مندا، ضةندة بةتةمةن ديارة، ئةوذيان بةِرَيك

ساأل ( 13ـ19)ضاالك بوو، ئةمِرؤكةش ء بِرء تةِرء ماَلي من، كضَيكي خورت
ء لةتةمةنيدا تَيدةثةِرَيت، لةتةواوى ئةو ماوةيةدا، تةواوى سةخيت

َيي بووةو منداَلم ل( 47)زةمحةتييةكانى من لة ئةستؤي ئةم ذنةدا بوو، نةك هةر 
هةمووي شريداون، بةَلكو ئةركي كاروباري ماَلةوةشي لةئةستؤ طرتبوو، لةكاتى 

ء نووسيين كتَيبةكامندا يارمةتي دةدام، لةجياتى ئةوةي سوثاسي بكةم
بةختةوةري بؤ مةيسةر بكةم، ء بةردةوام زةمينةي خؤشطوزةرانى

و مَيزة دانيشتوون، بةثَيضةوانةوة، من دَلنيام لةنَيوان ئةو كةسانةى لةثشيت ئة
كةضي ئةوانى تر، ئةطةر دوذمنيشم ! تةنيا ذنةكةي خؤمة كة مين خؤش دةوَيت

ةنطة بري لةوة رِ كوِرانى منء كض. ثَيم ناحةزنء نةبن، خؤشييان لةمن نايةت
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بكةنةوة كة من تةمةنَيكي زؤرم بةِرَي كردووةو واباشة زووتر مبرم تا ئةوان 
آ بِريوة تا بَيتة رِ رة طَيلةش، سةدان فةرسةخيزياتر ئازاد بن، ئةو ثةيامنَي

ؤذنامة، يان رِ َيطةيةوة، الثةِرةيةكيرِ لةمء ضوار وشان ببيستآء ئَيرة
بةرطةي ئةم ذيانة ء خؤزطة من زووتر دةمردم! طؤظارةكةي خؤي ثآ ثِر بكاتةوة

ء ناطرم كة وةك هةسانة بؤ طيانى من، هةرطيز ناتوامن بةثَيي خواست
 ! ئةدي بؤضي زيندوو مبَينم! خؤم وةك حةقيقةت بذيم ئارةزووةكانى

كة زجنرية بريكردنةوةكةي تؤَلستؤي دةطةيشتة ئَيرة، خزمةتكار بؤ 
شرييين دواى خواردن، لةطةورةكةي خؤي نزيك ء ثَيشكةش كردني ميوة

ء زيويين ثِر لة شرينةمةني بة ضَيذء دةبووةوةو دةفرَيكي طةورةي زَيِرين
بةآلم تؤَلستؤي بة تةكانَيكي ناحةزانة، ! زيك دةكردةوةخؤشي لة تؤَلستؤي ن

دةفرةكةي لةخؤ دوور دةخستةوة، كة ذنةكةي ئةم حاَلةتةي دةبيين، شثرزة 
ئارةزووي تؤ نيية؟ ئايا ء دةبوو، دةيطوت ئايا ئةو ميوةو شرينةمةنيية بة مةيل

ةر وا بري دةكةيتةوة كة خواردنةكةت قورسة؟ تؤَلستؤي بةبآ ئةوةي سةر لةس
هؤكاري قورس بووني ئةم خواردنة بؤ من، : دةفرةكة هةَلبطرَيت، دةيطوت
ئةم وةآلمةش . سةليقةوة ئامادةيان كردووةء ئةوةية كة زؤر بة ناسكي

كوِرةكان بة ء لةبةرضاوي ئامادةبووان، شَيتانة دةهاتة بةرضاو، كض
ديان بةآلم ضونكة ثةروةردةيةكي ور! سةرسامييةوة تةماشاي يةكرتيان دةكرد

ذنةكةي تؤَلستؤيش بةشةرمةزارييةوة تةماشايةكي ء بينيبوو، ثآ نةدةكةنني
لةبةرانبةر : سةري بةردةداوةو بةزمانى حاأل دةيطوتء ئامادةبووانى دةكرد

. ئارامي، ضارةيةكي ديكةم نييةء بةدبةختيدا بَيجطة لة دان بةخؤدا طرتن
ةريةك لةئةوان هةوَلي دةدا ثةيامنَيري ئينطليزي، يان ئةَلمانى، يان فةرةنسي، ه

ستة واتادارةية لة مَيشكي خؤي بثارَيزَيت تاكو ثاشان بتوانَيت وةكو رِ ئةم
كة خواردن تةواو بوو، ئامادةبووان . خؤي لةِرؤذنامةكةيدا بآلوي بكاتةوة
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ضوونة هؤَلةكة بؤ قاوة خواردنةوة، تؤَلستؤي قسةي لةطةأل ئةو ء هةَلسان
 ئةم ثةيامنَيرة بةطوتةي ئةمِرؤ سةر بة. ينيين هاتبووثةيامنَيرة دةكرد كة بؤ ب

شؤِرشطَيِر بوو، ضونكة نزيكةي تةواوى ئةو ثةيامنَيرانةى بؤ ء ؤذنامةي ضةثِر
ديداري تؤَلستؤي دةهاتن، لةم بةرةية بوون، ثةيامنَيرةكان زوو دميانةكةيان 

ي هَيدي طةنطةشة، تؤَلستؤء لةطةأل تؤَلستؤي دةكةوتنة طفتوطؤء لةبري دةكرد
هَيدي دةورووذاو ضاوة خؤَلةمَيشييةكانى لةذَير برؤية ضِروثِرةكانيدا 
دةترووسكانةوةو دةنطي بةرز دةكردةوة، بةآلم يةكسةر دةنيشتةوة، ضونكة 

ثةميانةية كة لةطةأل خؤيدا بةستبووي، ء سةرجني دةدا كة ثَيضةوانةى ئةو وادة
ئةي : لةدَلةوة دةيطوت .تووِرةيي دةكردء خؤي تووشي طوناهي خؤبةزلزانى

ء من هةَلة مب، ضونكة خوا بريء ةنطة ئةم طةجنة لةسةر هةق بَيترِ خودا،
بآلو كردووةتةوةو كةس نازانَيت كة ئايا ء بِرواكانى لةنَيو دآلني خةَلكيدا ثةرت

ئةو قسانةى لةدةمي خةَلكاني ديكةوة دةبيستَيت، هي خوداية، يان هي 
 ءدووبارة تووِرةييء ي قسةكان بطؤِرَيتثاشان بؤ ئةوةى بابةت! خؤيانة

ةجناندني لَينةكةوَيتةوة، تؤَلستؤي ثَيشنياري دةكرد كة بضن لةناو باخضةكةدا ِر
ثياسةيةك بكةن، بةآلم بةر لةوةي دةست بة ثياسة بكةن، ضاويان بة كؤمةَلة 

 (4)واَلةت هيض لةبارادا نةبوو دةكةوَيت كة لةذَير داربناوَيكيرِ خةَلكَيكي بة
ئةوان لةو جؤرة كةسايةتييانة . لةضاوةِرَيي تؤَلستؤدانةء طةورةدا، وةستاون

نةبوون كة جةسارةتي ئةوةيان هةبَيت داواى دميانة لةطةأل تؤَلستؤيدا بكةن، 
هةر لةبةر ئةمةشة كة . هةميشة بؤ ديداري ئةو لةذَير ئةم داربناوة دةوةستان

ةندَيك لةو كةسانة لةدوورايي ه(. درةخيت هةذاران)ناويان لةم درةختة نابوو 
بيست ميلييةوة بةثَييان بؤ ديداري تؤَلستؤي هاتبوون، هةريةكةشيان 
ئيشَيكيان هةبوو، هةندَيك جار ضةندين كاتذمَير لةضاوةِروانيدا دةوةستان، تا 

تؤَلستؤي بة هةنطاوة . لةبينايةكة بَيتة خوارةوة( بارين)ئةو كاتةى 
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 ةضوو، ئةوانيش بةثَيي دابونةرييت طوندةكانىخَيراييةكانى خؤي، بؤ اليان د
ووسيا، سةريان بةردةداوةو يةكَيك لة ئةوان بؤ خستنةِرووي مةبةستةكةي ِر

، بةآلم تؤَلستؤي بةري (2)ئةي مةوالي من: دةيطوتء خؤيان دةهاتة زمان
. من مةوالي تؤ نيم، خودا مةوالي تؤية: بةتوندي طوتيء بةقسةي ئةو طرت
ة بةم جؤرة لةاليةن تؤَلستؤيةوة كةوتة بةر طلةيي، زمانى كابراي طوندي، ك

لةحاَلةتَيكدا شةبقةكةي خؤي لةدةسيت وةردةدا، نةيدةزانى ضي ء دةطريا
ء ثاشان بةزمانَيكي نيوة قووتدراوةوة ثرسي كة ئايا بةِراسيت زةويء بَلَيت

ئةو زاري كشتوكاَلي لةنَيوان طوندييةكان دابةش دةكرَيت؟ ئةطةر واية، ثةشي 
كةي دةدرَيت؟ تؤَلستؤي وةآلمي دةدايةوة كة هَيشتا لةم بارةيةوة بِريار 

ذَيمة لةدةسةآلت ماوة، هيض بِريار لةم رِ ءنةدراوة، هةروةها تا ئةم حكومةت
ثاشان يةكَيك لة باخضةوانةكان دَيتة ثَيشةوةو هةموو جؤرة ! بارةيةوة نادرَيت

تؤَلستؤيش لَيي . سَيتثرسيارَيكي ثةيوةست بة خزمةتكاري ىَل دةثر
دةثرسَيت، ئايا خوَيندةواريت هةية، يان نْة  ؟ كة دةبيستآ خوَيندةواري هةية، 

ي بؤ (ئةركي ئَيمة ضيية؟)يةكَيك لة خزمةتكارةكاني خؤي دةنَيرَيت كة كتَييب 
: ثَيي دةَلَيتء كتَيبةكة بةو كابراية دةدات. بهَينن كة لةنووسيين خؤيةتي

ةنَيو ئةم كتَيبةدا نووسراوة، خةَلكانى ديكةيش هةرضي تؤ دةتةوَيت ل
ء جؤري ديكةيان لَيدةكرد، تا نؤبةتي هةذاران دَيتء ثرسيارطةلي لةم جؤرة

لةو كاتيشدا كة ثةيامنَيري ء ثَينج كؤثةكيان ثَيدةداتء تؤَلستؤي هةريةكة
بينيين ئةم وَينةطرتنةيش جارَيكي ديكة . طةنج خةريكة وَينةي دةطرَيت

ئةم وَينةية هةفتةيةكي ديكة لةِرؤذنامةكانى : لةدَلةوة دةيطوتء تدةيطؤِرَي
بةمةش هةموو خةَلكي وا زةن دةكةن كة . ئةَلمانى، يان فةرةنسي بآلودةكرَيتةوة

دةسيت بآ دةرةتانان دةطرَيت، ء ئةو كابرايةكي دةست كراوةو بةدَلة
ي بضووكرتين ضونكة ئةو بة درَيذايي تةمةن! لةحاَلةتَيكدا كة بةم جؤرة نيية
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هاوكاري هيض كةسي نةكردووة كة كاريطةري هةبَيت، هةروةها ء دةستطرؤيي
نةدارانى بةخشيوة، ء ئةو هةموو ثارةيةش كة بةدرَيذايي تةمةني بة هةذاران

ناطاتة ئةو بِرة ثارةيةي كة لةسةردةمي طةجنَيتيدا بةيةك شةو لةقوماركردندا 
ؤَلستؤي دةطةيشتة ئَيرة، بةيةكجاري كة زجنريةي بريكردنةوةكةي ت. دةيدؤِراند

دةنا، ضونكة بريي دةكةوتةوة كة لةطةأل ئةوةي ئاطاداري باري  ئةبرؤكانى تَيك
 يش بوو، هةرطيز ثارةيةكي بةقةد دوو سةد(دوستؤيظسكي)طوزةرانى 

َيخؤشكةر رِ ؤبلةرِ ةنطة ئةم دوو سةدرِ ؤبليشي بؤ نةناردووة، لةحاَلتَيكداِر
ئايا كابرايةكي ! بةدبةختييةء دني ئةم نووسةرة لةو هةذاريزطاركررِ بوواية بؤ

كةسَيكي وا كة ء بآ ويذدان سةبارةت بة نووسةرَيكء بةم جؤرة بآ بةزةيي
بةزةيي ثَيدا ء ةو دةشيزانى ض بليمةتَيكة(موحتاج)دةيزانى ثَيويستمةندة 

ء بةخشندةء نةهاتووةتةوة، دةكرَيت بة كابرايةكي شايان بةدةستطرؤيي
 رثةروةر بزاندرَيت؟  هةذا

ثةيامنَيرةكةش خواحافيزي ء ؤيشنترِ هةذارةكانء لةكؤتاييدا ثَيويستمةند
ء هاوِرآء لةباخضةكة دةرضوو، تؤَلستؤي تةنيا بةخؤو خاوخَيزانء كرد

تؤَلستؤي لةنَيو باخضةكةي خؤيدا ثياسةي دةكرد، . دراوسَييةكانيان مانةوة
وةيةك خَيرا دةِرؤيشت كة خةَلكانى ديكة بةآلم ئةم ثياوة هةشتا ساَلةية، بةشَي
ؤيشتنة وةردةطرت، ضونكة هةسيت رِ آرِ نةيدةطةيشتنآ، تؤَلستؤي ضَيذي لةم

ئَيسقانةكانيداية، كة ثةي بةهَيزي ء دةكرد هاوكَيشةيةك لةنَيوان ماسولكة
لةكاتى . خاوبوونةوةي ماسولكةكانى دةبرد، زؤر دَلخؤش دةبووء ئَيسقانةكان

يدا، دةطاتة شوَينَيك كة كضةكانى خةريكي ياري كردني تَينس ثياسةكردنةكة
بوون، ضونكة ئةويش زؤرباش ياري تَينسي دةكرد، بؤية سةبارةت بة ضؤنيةتي 

هةر ئةوةش بوو كة بيين يةكَيك لة . ياري كردنةكة دةيتوانى ناوبذيوانى بكات
ي ئافةريين كضةكانى بة لَيدانَيكي لَيهاتووانة تؤثةكةي وةرضةرخاند، تؤَلستؤ
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دراوسَييةكان كة لة تؤَلستؤي ء هاوِرَييان. وةك منداآلن ثَيدةكةنيء لَيدةكرد
بةجَي مابوون، لةطؤشةيةكي ديكةي باخضةكةدا خةريكي طفتوطؤكردن بوون، 
ثاش تةواوبووني ثياسةكةي، تؤَلستؤي بةرةو ذووري نووستين خؤي 

َلووةكانى قورس دةبوون، دةطةِرايةوة، ماوةيةك كتَييب دةخوَيندةوةو ثاشان ثَي
بؤماوةى ء ادةكشارِ لَييء دةضووة سةر قةرةوَيَلة خؤشة طةورةكةي ذوورآ

خولةك دةخةوت، ثاشان ضاوةكانى دةكردةوةو جارَيكي ديكة ( 79ـ29)
ئَيستا بريكردنةوةكةم لةجاران خراثرت بووة، بيست ساأل : ))لةدَلةوة دةيطوت

يست خؤي لَي بشارمةوة، بةآلم ئَيستا دةموء لةمةوبةر، زؤر لة مردن دةترسام
ادةيةكيش وا بري دةكةمةوة ئةطةر ئَيستا مردن بؤ الم رِ ترسم لة مردن نييةو بة

 !((. مردن بووينةتة هاوِرَيي يةكرتيء بَيت، هيض ترسَيكم لَيي نابَيت، ضونكة من
دواى ئةوةي تؤَلستؤي لةسةر قةرةوَيَلة خؤشةكةي هةَلدةستايةوةو 

ادةضوو، كة رِ لة فيكرانء زؤر هةر لةسةر جَييةكةي دادةنيشتبؤماوةيةكي 
ثاشانيش هةَلدةستايةوة بةقةَلةمَيك هةندَيك شيت لة دةفتةري تَيبينييةكانى 

لةطةأل ء كة دنياش تاريك دادةهات، دووبارة لة هؤَلةكةداء خؤي دةنووسي
هاوِرَييانى  طؤَلدن ويزر كة يةكَيك بوو لة. هاوِرَيكانى دادةنيشتء خَيزانء خاو

ازيت رِ ئايا: زؤرباش ثيانؤي دةذةني، بة تؤَلستؤي دةطوتء خانةوادةكةي
لةو كاتةى .. هةَلبةتة.. هةَلبةتة: ئاوازَيكت بؤ بذةمن؟ تؤَلستؤيش دةيطوت

ئاوازي مؤسيقاكة بةرز دةبووةوة، دةسيت بةبةرضاوييةوة دةطرت، تا ء دةنط
ضةندة كاري تَيكردووةو ئامادةبووان نةزانن ئةم ئاوازي مؤسيقاية، 

تؤَلستؤي لةدواى ئةم حاَلةتة دةروونييةي ثَيشرت دووضاري . ورووذاندوويةتي
هاتبوو كة هونةري مؤسيقاي بةشَيوةيةكي ناسك نةدةزانى، بةَلكو بة شتَيك لة 

هةروةها بة شتَيكي زيانبةخشيشي دةزانى، بةآلم ! شتة بَي سوودةكانى دةزانى
، ناخيان بَيدار دةكردةوةو هَيدي هَيدي بةرةو ابردوورِ يادةوةرييةكانى



  44 
 

تؤَلستؤي لةذَير كاريطةري ئاوازةكانى مؤسيقاكةدا . دنيايةكي ديكةيان دةبرد
تؤ ضةندة طَيل بووي كة بة طذ هونةرة ناسكةكاندا ... ثةح: بةخؤي دةطوت

! ئَيستاش وةك ديارة هيض شتَيك لة هونةرة جوانةكان باشرت نييةء دةضووي
نيا بةهؤي ثةي بردن بة جوانييةكاني ئةم هونةرانةية كة دَلي ضونكة تة

ناسك دةبَيت كة بتوانَيت ثةي بةبووني خواي ء ئادةميزاد وةك ثَيويست نةرم
ء شؤثن، برايانى خؤشةويسيت مننء ئَيوةش هؤ بَيتهؤظنء باآلدةست ببات

زؤر داواى ء ئَيستاكة هةست دةكةم كة ضاوةكانى ئَيوة سةرجني من دةدةن
! يسوام دةكردنرِ ءَيبوردنتان ىَل دةكةم كة لةِرابردوودا ئَيوةم بة كةم دةزانىل

كاتَيك مؤسيقاكة تةواو دةبوو، تةواوى ئامادةبووان ضةثَلةيان لَيدةدا، 
اِرايي، وةك بةشدارييةك لةطةأل ئةوان رِ ءتؤَلستؤيش لةدواى كةمَيك دوودَلي

قسةي ئامادةبووان، وةك  دواى ضةند ساتَيك دةهاتة ناوء ئافةريين دةطوت
ثةشؤكاوييةكةي بةتةواوى لةكؤأل بووبَيتةوة، بةآلم ء ئةوةي كة شثرزةيي

لةدواى خواردني ناني ئَيوارة، كة تؤَلستؤي زؤرجاران لةم كاتةدا نانى 
نةدةخوارد، ئةو بريؤكةيةي ىَل نوآ بووةوة كة لةكاتى نيوةِرؤدا هَيرشي بؤ 

ارة، بةرلةوةي بؤ شوَيين نووستنةكةي بِروات، هَينابوو، بؤية لةدواى نانى ئَيو
تةنانةت هةموو سةرة ء ؤذَيكرِ ضووة ذووري نووسيين خؤي، وةك هةموو

 !.كاتذمَيرَيك تا خؤي لةبةردةم ويذداندا دادطايي بكات
تؤَلستؤي لةنووسينطةكةي خؤيدا، لةبةردةم كاغةزة سثييةكان 

دادثرسَيكي بآ بةزةيي ء دانيشتبوو، هةسيت دةكرد ويذدانةكةي وةك ثشكنةر
ؤذةي بةبرية خؤ دةهَينايةوة كاتَيك رِ تؤَلستؤي ئةو. ضاودَيري كارةكانى ئةوة

هةسيت بة نةفرةت لةخؤي دةكرد، ئةو كاتةى كة ! ئةو ذنة الدَييةي تَيدا ديت
ثاِرانةوةيان ماندوو ء ئةويش لةثَيداطريء هةذاران سةدةقةيان لَيوةردةطرت

ثارةيةكي )َيكي بضووك (ثةشيز)مةكيان بكات، تةنيا ببوو، كاتَيك ويسيت كؤ
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ؤذيشدا، لةسةر مَيزي رِ لةهةمانء ي دةخستة ناو دةسيت ئةوان(كةم
ناخنواردني نيوةِرؤ، سةبارةت بة ذنةكةي خؤي بريوباوةِري ناِرَيكي هةبوو، 

ئةوةية كة . تةمةني بووء هاوِرَيي ذيانء ئةطةرضي ئافرةتَيكي وةفادار
ئةمِرؤ ديسان من : ))ؤذانةى خؤي دةينووسيرِ وةرييةكانىلةدةفتةري يادة

خاوَيين ء ثاكء تواناييء بوغرا بووم، جارَيكي ديكة بة سامانء خؤويست
ء نةداراندا هةسيت قَيزةونيء خؤمةوة دةنازم، جارَيكي ديكة لةِراست هةذاران

ي َينمايرِ نةفرةتيم جووآل، بةمة دةردةكةوَيت كة تةواوى طوتارةكانى من بؤ
عةشق بة خةَلكانى ء لةخؤبووردةيي، خؤشةويسيتء خةَلكي، بة خاكةرايي

ديسان ((. خوداية بةزةييت ثَيمدا بَيتةوة، خوداية يارمةتيم بدة.. ديكة، درؤية
( ئة ـ ز ـ ب)ؤذي داهاتوو، ئةم ثيتانة دةنووسَيتةوة رِ لةبةرانبةر الثةِرةي

ء ثووتء ري نووسنت، ئةوكاتى دةضووة ذوو(ئةطةر زيندوو مبَينم)واتة
ئَيسقانيية طةورةكةي خؤي دةخستة ء جةستة قورسء جلوبةرطةكةي دادةكةند

بةر لة خةوتن، وةكو هةموو شةوةكاني ديكة، دةكةوتة ء سةر قةرةوَيَلةكةي
جارَيكيان لةترثةي ثَييةك بة ئاطا دَيتةوة، تَيدةطات كةوا كةسَيك . بريي مردن

 لة بةثَيخواسي دةضَيتء ادةبَيترِ راييتؤَلستؤي بةخَي! ضووةتة نووسينطةكةي
، تا بزانَيت ئةوة كَيية بةم نيوةشةوة تةماشا دةكات كوني قوفَلي دةرطاكة

تَيدةطات كة ء بةآلم هةر زوو كةسةكة دةناسَيت! هاتووةتة نووسينطةكةي
سؤنيا ئاندريؤناي خَيزانيةتي كة خةوتين ئةوي بة هةل زانيوةو بةتةنيا 

ؤذانةى ئةو رِ يادةوةرييةكانىء تا دةفتةري تَيبيين ضووةتة نووسينطةكةي
بؤئةوةي شارةزايي لةشَيوةي ! خبوَينَيتةوةو بزانَيت ضي تَيدا نووسيوة؟

بينيين خَيزانةكةي خؤي لةنَيو . بريكردنةوةي ناخةكي ئةو ثةيدا بكات
هةموو ء نووسينطةكةيدا، تؤَلستؤي خستة بةردةم نةفرةتييةكي طةورة لة ذيان

ضونكة دةيبيين كة هةتا ئةو ساتة وةختةش كة دةيويست بةتةنيايي  !شتةكان
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ء َيطةيةوة كةمَيك لة شثرزةييرِ لةطةأل خواكةي خؤيدا بدوَيت، تا لةم
ء هةتا خَيزانء ديسان لَيي ناطةِرَين بةتةنيا بَيت! دَلةِراوكَيي خؤي كةم بكاتةوة

دةزمةي سةر ذيانى مَيرء منداَلةكانيشي وةكو خةَلكانى ديكة بوونةتة سيخوِر
تؤَلستؤي دةستطريةي ! دوورةثةرَيزييةكةي ىَل دةشَيوَيننء طؤشةطرييء ئةو

دةيويست بةيةك هةنطاو دةرطاكة بكاتةوةو لةهيكةوة بَيتة ء دةرطاكةى دةطرت
ادةية ئازاري رِ ناو ذوورةكةو لَيثرسينةوة لةطةأل ذنةكةي بكات كة بؤضي تا ئةو

ةنطة ئةمةش رِ :دةيطوتء مةي نةدةكرد؟ بةآلم لةكؤتاييدا، ئة!دةدةن
خودا دةيةوَيت ء تاقيكردنةوةيةكي ديكةي خودايي بَيت كة بةرانبةرم دةكرَيت

 . بةرطة بطرم، يان نا؟ء بزانَيت كة ئايا دةتوامن ئارام بطرم
! ادةكشارِ خاوييةوة بةرةو قةرةوَيَلةكة دةطةِرايةوةو لَييء ثاشان بةهيالكي

ليؤن نيكؤال )ة ضاوييةوة، ضونكة دةيبيين كة ئةو تا ماوةيةك خةو نةدةضوو
ؤذطاري رِ ءبةرطةطرترين كةسي سةردةمء يةو بةهَيزترين(ئيظيض تؤَلستؤي

خؤشطوزةرانيدا نييةو ء ئةمانء خؤيةتي، هةتا لةنَيو ماَلي خؤيشيدا لة ئةمن
 !.بةدبةخترتين كةسة

 
 :ثةراوَيز
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 شيَوازي نووسني الي تؤلستؤيء كات

 

 ؤذانةي من لة نووسيندارِ بةشة                                                               

نووسةرَيك خووخدةيةكي تايبةتي لـةبواري نووسـيندا هةيـة، هةنـدَيكيان     هةموو 
جــان . هةنـدَيكي ديكــة كـاتي شـةوانة   ء كـاتي نيـوةِرؤ بـؤ نووســني ثةسـند دةكـةن     

جوانرتين خـةياَل لـةكاتي شـةودا مـرؤظ بةسـةر      : )ؤسؤ لةو بِرواية دابوو كةرِ جاك
ة تـةواوي لـة كتَيبـاني    تا ئةو كتَيبانةي لةكاتي شةودا دةنووسرَين، بـ . دةكاتةوة

ــة جيــــاوازن  ــوانرتين. ديكــ ــةن كــــة بةشــــةو      ء جــ ــرتين كتَيــــب، ئــــةو كتَيبانــ باشــ
يــزي ئــةم رِ ووســي، لــةرِ تؤلســتؤي، طــةورة نووســةري .ن. ، بــةآلم ل(دةنووســرَين

ئــةو لــة ســةردةمي طةجنَيتيــدا، خــووي بــةوة طرتبــوو    . جــؤرة نووســةرانةدا نييــة 
ــي   ــازيوة دةينووسـ ــاتي كـ ــتةكاني ء كـ ــا يادداشـ ــيت   رِ تـ ــةو وةخـ ــةر لـ ــي هـ ؤذانةشـ

ئايــا تائَيســتا بــؤ تــةنيا جــارَيكيش وابــووة كــة  : )كــاتَي لَييــان ثرســي. دةنووســي
فةرمانِرةوايــةتي  -تــةنيا دةقــي : )لــة وةآلمــدا وتــي( ؟بةشــةو شــتَيكت نووســييَب

ؤذ رِ تؤلستؤي خؤي داني بةوة دانـاوة كـة تـةنيا بـة    ( م بةشةو نووسيوة-تاريكي
 .دةينووسي

ــةرط  رِ ةرلــةوةي لــة ثشــت مَيــزي كــاركردن دانيشــَيت،   نووســةرَيك ب َيكرتيــن جلوب
ــزي كاركردنةكــةي    ــك دةكــات رِ دةثؤشــَي، نووســةرَيكي ديكــة، ثَيشــرت مَي ء َيكوثَي

ثاشان دةست بة نووسـني دةكـات، بـةآلم تؤلسـتؤي هـةرطيز لـة بـواري نووسـيندا         
ا كـة  د(4581)لـة سـاَلي   . ئةتـةكَييت ديـاريكراوي نـةدةكرد   ء ثةيِرةوي سيستةم

َيطـة بِريـاري دا كـة    رِ ، قةفقازياي بةجَي دةهَيشـت، لـة  (ياسنايا ثوليانا)بؤضوونة 
ي (نبِرينــــةوةي دارو درةخــــيت دارســــتا   )يادداشــــتةكاني ئةفســــةري تؤثخانــــة   
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ــِريش ضــيية لــةالي زؤر          ــا نووســينةوةي يــةك دَي ئَيســتاي بنووســَيتةوة، بــةآلم ت
َيطـا ثـِر لـة    رِ زانـي، كـة ئـةم   سةرجنِراكَيشـرت لـةوةش ئـةو دةي   ! دذوارو سةخت بـوو 

ــة   ــةري نَيــو بــةفر  )بــةفرو بةســتةَلةكانة ب ــِرَي( طاليســكةي نامةب بــةآلم لةطــةَل  ! دةب
 .ئةوةشدا ئةم جؤرة بريةي خستبووة نَيو بةرنامةي كارةكةي

دةضـَيتة   ناوةدا بـؤ ئةسـث كـِرين لـة ياسـناياثوليا     (4581)تؤلستؤي لة ثاييزي 
لـة بـازاِر   . ؤكةيـةكي تـازةي بةمَيشـكدا دَيـت    ، لـةوَي بري (يـةفرمؤف )بازاِري شـاري  

بـةم جـؤرةش ثانتاييـةكي ديكـةي     . ةشنووس دةكـات رِ دةطةِرَيتةوةو ضوار الثةِرة
 .طياني وةبةر دَيت( ئةلبَيرت)ضريؤكي 

ووكةشـــي نووســـينةكةي نـــةدةدا، ئـــةم  رِ تؤلســـتؤي ئةوةنـــدة بايـــةخي بةاليـــةني 
ش هـةروةك ثووشـكني،   (يتؤلسـتؤ . )وا بـوو ( ثووشـكني )كارةشي وةك كارةكـاني  

نووسيين لةسةر ثارضة كاغةز زياتر ثةسند دةكرد، سةردةمَيكيش لـة دةفتـةري   
ــدةكرد   . دةنووســـي ــيت ثَيـ ــة دةسـ ــةرةتاي دةفتةرةكـ ــار لةسـ ــدَي جـ ــدَي ء هةنـ هةنـ

ء ســاَليش، بةتــةواوي بــَي زةوق( 58)جــاريش لــة كؤتــايي، تــا تةمــةني طةيشــتة 
 .سةليقة بوو، بة ناِرَيكي دةينووسي

نةريتـة هـةَلبطرَيت، تةنانـةت    ء وةيـةكي زؤريـش نـةيتواني دةسـت لـةم خـوو      تا ما
ئــــــةوةي لةبةردةســــــتيش دايــــــة، : ةشنووسةكانيشــــــي نةماونةتــــــةوةرِ زؤر لـــــة 

 .خوَيندنةوةي زةمحةتة
. ئيشـي دةكـرد   َيكتؤلستؤي خووي بـةوةطرتبوو كـة هاوكـات لةسـةر ضـةند بابـةت      

: بؤ منوونة. بةِرَي كرد َليساهةَلبةتة بؤ نووسيين هةريةكَيك لةوانةش، ضةندان 
ــاتر لـــــة ( انةكزاقـــــؤق)نووســـــيين ضـــــريؤكي  ــا ( 48)زيـــ . ســـــاَل درَيـــــذةي كَيشـــ

ــةكاني ئـــــةو زؤر تَيكـــــةلَ   ثَيكـــــةَلن، تةنانـــــةت ذمـــــارةي لةســـــةر    ء دةستنووســـ
الثةِرةكانيش دانةدةنا، لةِراستيدا تةنيا نووسةر خؤي دةيتواني سةر لـةم جـؤرة   

 .نووسينة ناِرَيكانةي دةربكات
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ِراي ئةمة دةسـتخةتي تؤلسـتؤي خواروخَيضـييةكي تايبـةتي هـةبوو، هةميشـة       وَي
هةَلبةتــة ئــةم   . بــوو  كــةموزياد كردنــي نووســينةكانيدا  ء لــة هــةوَلي ثاكنووســي  

: تؤلسـتؤي دةيـوت  . تَيروتةسـةلرت دةكـرد  ء كارةش نووسينةكاني دةوَلةمةنـد تـر  
ين مةسةلةشــدا وردتــرء لــة هونــةردا، نــاتوانرَي بــة ســانايي بةســةر ئاســاييرتين   )

ــرَي ثيشــاندةري  ،تَيثــةِري، ضــونكة هةنــدَي جــار قؤثضــةيةكي شــكاو       وويرِ دةك
ثوختــةي قســة دةبــَي بــةجؤرَيك بنووســرَيت كــة نــةك  . اســتةقينةي كةســَيك بَيــتِر

 كو خاوةنةكةشــي ســةرجني خوَينــةر بــؤ الي خــؤي بــةَلهــةر تــةنيا ئــةو قؤثضــةية، 
 (.ابكَيشَيتِر

شـــةِرو )تؤي، ناتوانرَيـــت لـــةبارةي كتـــَييب  وةخـــيَت كـــة قســـة دَيتـــة ســـةر تؤلســـ  
جَيي سـةرجنة كـة تؤلسـتؤي ئومَيـدي     . كةي قسة نةكرَيت(ئاناكارنينا)ء (ئاشيت

ؤمانانة نةبوو، ضونكة تواناي لة ضاثدان لةو سةردةميدا زؤر رِ بة ضاثكردني ئةو
بةرتةســك بــوو، نووســةر يــان دةبووايــة ضــاو لــة ضــاثكردني بةرهةمــةكاني خــؤي    

بــةلزاك ! نييــةتيء ان قرِيوســيا لــة هــةموو ئةوانــة بكــات كــة هةيــةتي  بثؤشــَيت، يــ
زَيــِري بــَي : )بــةآلم تؤلســتؤي دةيــوت .َيطةيــةي هةَلدةبــذاردرِ عادةتــةن ئــةم جــؤرة

 (.شووشتنةوة وةدةست دَيء خةوش بة ثاآلوتن

هــيض . ةخنـةطرتن لةبةرهةمــةكاني خؤيــدا هــةبوو رِ تؤلسـتؤي دةســتَيكي بــاآلي لــة 
هةميشـة  ! وو جار نووسينةوةي بابـةتي خـؤي بـَيين نـةدةهات    د -يةكبةوةختَيك 

ء لــةوةش سةرجنِراكَيشــرت، ئــةوةبوو كــة لــة دِرانــدن. بــةدواي شــيت نوَيــدا دةطــةِرا
ــةمي       ــةرطيز خــ ــةدةكردةوةو هــ ــَلي نــ ــؤي ســ ــوَيي خــ ــةتَيكي نــ ــداني بابــ تووِرهةَلــ

 .نةدةخوارد
ووسـينةكاني  وةك نووسةرَيك، ئارةزوويةكي تايبةتي بةرانبةر بةثوختـة كردنـي ن  

ةهةنــــــــدَيكي رِ تاكــــــــةئــــــــةم خاســــــــيةتةي نووســــــــني، . خــــــــؤي نيشــــــــان دةدا
لةاليــــــةكي ديكــــــةوة، تؤلســــــتؤي وةك . تايبةمتةندييــــــةكاني تؤلســــــتؤي بــــــوو
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ــة     ــاري كةســَيكي ئاســايي ب ء وونرِ ةنطــيرِ ثةيكةرتاشــَيكي كارامــة منوونــةي دي
 ةوثاشــان ســةرلةنوَي لةســةر وَينةكــة كــاري دةكــردو ئــ      ء كــراوة وَينــة دةكَيشــا  

ــا دةيطةيانــدة   ِر ادةو ئاســتَيكي رِ ةنطانــةي كــةم دةكــردةوةو دةســتكاري دةكــرد ت
دا (ئانـا كارنينــا )ؤمــاني رِ لـة يةكــةم دةستنووسـي  : بـؤ منوونــة . دروســتء بـةجيَ 

 .بةشَيوةيةكي ديكة بوو( ئانا كارنينا)زؤر بةوردي ء بةطشيت
..... ك قةَلـة و ادةيـة رِ لةشـَيكي تـا  ء بةنَيوضةوانَيكي خِر، ضـاواني بضـووك  ء بةخؤ

ء طوماني تَيدا نيية كة نووسةر مةبةسيت بـووة كـة وَينـةي سـةربردةي دةروونـي     
نـةك وَينـةي دةرةكـي، بـةآلم لـةكاتي دوا       نـاوةكي ئانـا كارنينـا بكَيشـَيت    ء نـاخ 

ؤمانةكــةدا، ئــةم دوو خاســيةتةي ثَيكــةوة  رِ دووبــارة نووســينةوةيء ثاكنووســي
 .هَيناوةتة ئاراوة
رايـي كارةكـاني تؤلسـتؤي، ضـةند خاَلَيـك هةيـة كـة شـاياني         خَيء لةبارةي توندي
ؤذانةي تؤلستؤي، باشرت رِ َيي ثَيداضوونةوةي يادداشتةكانيرِ لة. بريخستنةوةن

نـــاوة نـــاوة . ييـــةتي كارةكـــاني ب درَيـــتدجدء دةتوانرَيـــت ثـــةي بـــة هةوَلـــةكاني
ةشـي  ئـةو مةبةستان ء ئاماجني جؤراوجؤر لة زةينيـدا سـةري هةَلـدةدا   ء مةبةست

ــةوةو نووسينةكانيشــي شــَيوةو    وخســاريان رِ بــة ثةخشــانَيكي جــوان دةِرازاندران
 .وةبةر دةهات

ي تؤلســـــتؤي (4581)ؤذانـــــةي ســـــاَلي رِ ئةطــــةر ضـــــاوَيك بـــــة يادداشـــــتةكاني 
خبشــَينني، بةضــاكي ثــةي بــةوة دةبــةين كــة تؤلســتؤي تــا ضــةند هــؤطرو متــووي      

كــة بــؤ كــانووني يةكــةمي  لَيــرةدا ضــةند دةقَيــك لةبةردةســت دايــة . نووســني بــووة
ــؤ منوونــة   ( 4584)تــا مــانطي مايســي   ( 4581) لــة  : )دةطةِرَيتــةوة، لةوانــة، ب

 -طولوســكايانري ي.بةســةرهاتي ت -مَيــذووي منــداَلَييت مــن  -ي قــةرةجانانذيــ
( دتــا...وتووَيــذي دوو خــاتوون و -ودولطــارِ َيطــايرِ طةشــتَيك بــةرةو قــةفقازيا لــة

دا سوودَيكي زؤري لة هةندَيك لـةم يادداشـتانة   ؤمانةكانيرِ ءتؤلستؤي لة ضريؤك
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 .بينيوة
بةشــَيوةيةكي ( ؟خؤشةويســيت ضــؤن لــةناو دةضــَيت )بابــةتي يةكــةم لــة ضــريؤكي  

ــةكارهاتووة  ــةواو بــ ــريؤكي   . ناتــ ــةتي دووةم لــــة ضــ ــةردةمي منــــداَلَييت )بابــ ء ســ
ؤمـــاني رِ بابـــةتي ســـَييةم دةبَيتـــة هـــةوَيين. كـــرامشـــتوماَل ء ثوختـــة( طـــةجنَييت

 (.شةِرو ئاشيت)ي شكؤدار

ؤمانــةكاني ديكةيــدا ســوودي رِ ءهــةروةك ومتــان، نووســةر لــة كةرســتةي ضــريؤك 
ؤذانـةي تؤلسـتؤي   رِ بةشَيوةيةكي طشيت يادداشـتةكاني . لةو يادداشتانة بينيوة

ــانج   ــةوة، ضـــــــونكة تـــــــةواوي ئامـــــ ء بـــــــة ئارةزوويـــــــةكي زؤرةوة دةخوَيندرَينـــــ
بؤ منوونـة  . انةدا كؤبوونةتةوةمةبةستةكاني ناو بةرهةمةكاني ئةو، لةم يادداشت

ثَيـنج  ء يةي بيسـتدا، زيـاتر لـة بيسـت    دةؤذانةي تؤلستؤي لة رِ لة يادداشتةكاني
 .تةِروونةبابةت خراو

. تؤلستؤي عادةتةن بةشَيوةيةكي هاوكات لةسةر ضةندان بةرهةمدا كاري دةكـرد 
 هــةر لةبــةر ئــةو هؤيةشــة كــة ضــةندان جــار نووســينةكانيان لةطــةَل قووتووبةنــدي 

ةوة بةراورد كـردووة، ضـونكة تـا بةشـَيك لـة شـريةكة ئامـادة        -شري لة كازاخستان
بةشَيكي ديكةشي بؤ خواردنـةوة  ء دةبَيت، بةشَيكي ديكة لةناو شووشة دةكرَي

 !ئامادةية
 

 ?ؤمانيَكي تؤلستؤي تا تةواو دةبوو ضةندي دةخاياندرِ هةر
 

ــةِرو ئاشــــيت)ِرؤمــــاني  ــاوةي  ( شــ ــة مــ ــراوة( 1)لــ ــاَلدا نووســ ــؤظلَييت ســ و نــ
بةشــَيوةيةكي . َيــي ضــاثخانةي طرتةبــةررِ ســاآلن ئــةوجا( 44)دواي ( انةكزاقــؤق)

بــةآلم ؟ !ؤمـانَيكي ئــةو، ضـةند ســاَلي دةخايانـد   رِ ورد نـاتوانني بَلــَيني كـة عادةتــةن  
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ؤذانةيــدا، بةزةمحــةت دةتــوانرَي بــةوردي دةستنيشــاني   رِ لــةِرَيي يادداشــتةكاني 
 .كي تَيدا نووسراوةؤمانَيرِ ئةو ماوةية بكرَيت كة

هةَلدةينـةوة،  ( 4585)ؤذانةي تؤلسـتؤي سـاَلي   رِِ ئةطةر الثةِرةي يادداشتةكاني
ي ئــــةيلوول (45: )ســــتانة دةكةونــــة بةرضــــاورِ لةهةنــــدَي شــــوَيندا ئــــةم جــــؤرة

ــتةكاني مــــــــاركورن   ــذي يادداشــــــ ــةيلوول (41. )بةرنامةِرَيــــــ ــوارة،  -ي ئــــــ ئَيــــــ
ــد  ــةكار كــردةوة ســةرلةنوَي دةء نووســينةكاني ثَيشــرتم دِران ــة شــةوق . ســتم ب ء ب

ســةليقةيةك دةينوومســةوة تــا طــوَيم لــة ترثــةي لَيــداني دَلــي خؤمــة، بةهــةرحاَل      
ــي منــــة  ــةي دَلخؤشــ ــةيلوول (48. )ئةمــــةش مايــ ــذمَير   -ي ئــ ــة كاتــ ( 44-5)لــ

 .خةريكي نووسني بووم
بةشَيوةيةكي طةلَيك زؤر، بةِرادةيـةك كـة لةبةرنامـةي كارمـدا ثَيشـنيارم كـرد بـوو        

سـةرةجنام تـةواوم   ء بـة ئارةزوويـةكي زؤرةوة نووسـيم   ! لة خؤم بكـةم  نةريكة ئاف
ي خوشـكي دةخوَينَيتـةوةو ثاشـان بـؤ     (ن.م)ؤذي ثاشـرت ضـريؤكةكة بـؤ    رِ بؤ. كرد

قةوارةي ئةم ضـريؤكة كـةمَيك لـة مةلزةمةيـةكي     . ي دةنَيرَيت(سورمنينك)طؤظاري 
 .الثةِرةيي زياتر بوو( 41)

دا جارَيكيان لـةبارةي شـَيوةي   (؟ويستة ضي بكرَيتثَي)تؤلستؤي تةنيا لة وتاري 
ؤذانةي من لة ذيانـدا نووسـينة،   رِ بةشة: )كاركردني خؤي، بةم جؤرةي نووسيوة

 :(الثةِرةيي( 41)ئةويش بة ئةندازةي مةلزةمةيةكي 

 
 :سةرضاوة
ئـةم   )ةوة بؤ فارسي يووسير  وةرطيَر اني لة( 4730)سالَي ( 23)ادبستان ذمارة 

  (.سديقي
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 ووسيدارِ درةوشانةى قورئان لة ئةدةبياتى

 ئاندريف طريطؤريف
 

يان ـــ ووسي ثووشكني رِ قورئان سةرجني شاعريي طةورةيء ئيسالم
اكَيشابوو كة درةوشانةوةيان لةنَيو رِ بةدرَيذايي ذيانى هونةري بؤ الي خؤيان

بةثَيي  .ؤذانةيدا طةواهي ئةم قسةيةنرِ ياداشتةكانىء نامةء بةرهةمة هونةري
جار ناوى ( 3)ووسي، ثووشكني لةنَيو بةرهةمةكانيدا رِ فةرهةنطي زاراوةي

بنةضة . جاريش ناوي ئينجيلي هَيناوة( 1)ء جار ناوى تةورات( 47)ء قورئان
فاكتةرَيكي بةهَيز بوو كة زةمينةي ء ئةفريقاييةكةي ثووشكني، جؤشدةر

لةنَيو . ش كردبووثةيوةندبووني شاعري بة كتَيبة ئامسانييةكانيةوةي خؤ
ي باثرية طةورةي ثووشكني لة (ئي ام طانيبال)ي (بآ ئيمنرا)بيؤطرايف ئةَلمانيدا 

ياداشتةكانى ثووشكني وةدةست هاتووة، وتراوة كة باوكي ئةو بةطوَيرةي 
هةروةها شاعري باثرية طةورةي . ضةند ذنَيكي هَيناوة( خ.د)سوننةتي حمةمةد 

ية، بةناوَيكي ئيسالمي براطيم ـ ئي اهيم ـ ياد خؤي كة خودان داستاني مَيراتي
ؤذهةآلتةوة، دواى رِ ثةيوةندي كةسي ثووشكني بة ذيانى موسَلمانى. دةكاتةوة

قةرم ـ لةكاتى دوورخستنةوةيدا بؤ باشوور لةنَيوان ساآلني ء سةردانى قةفقاز
دا دةست ثَيدةكات كة لةو كاتةدا ضةند بةرهةمَيكي بةشَيوةي (4121ـ4129)

لةو . نووسي( رةي باخضيساراييافو)ء (ديلي قةفقازي)نينةوةدا بةناوى هؤ
. سةردةمي ذيانيدا بؤ يةكةمني جار لةطةأل قورئاندا ئاشنايي ثةيدا دةكات

( 4121ي تةمموزي  41)طةواهيشمان لةو بارةيةوة نامةيةكة كة ثووشكني لة 
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وسيوةو لةو نو( يازمسكيء كنياز)ةخنةطري بةناوبانطي ئةدةبي رِ ءبؤ شاعري
بةرةجنامي ئةم ئاشنايةتييةش لةهةمان ساَلدا . مةسةلةيةي ئاطادار كردبووةوة

الساييكردنةوةي )بووة هؤي داهَينانى زجنرية شاكارَيكي ئةدةبي بةناوى 
ة زمانى لةبةر نةشارةزايي ثووشكني ل(. ئانهؤطربوون بة قور)يان ( قورئان

ئاشنابووني شاعري ء نى وةرطَيِردراوعةرةبي، بؤية ثةيداكردني دانةيةك لة قورئا
نووسةران بةشَيوةيةكي ء ئةديب. بة دةقي قورئاني، بايةخَيكي تايبةتي هةية

طشيت لةسةر ئةو باوةِرةن كة ثووشكني وةك سةرضاوة ثشيت بة وةرطَيِرانة 
بةستووة، بةآلم لَيكؤَلينةوة دةقناسييةكانى ( ئاندرآ ديورية)فةرةنسييةكانى 
ئةجنام دراون، وا ثيشان دةدةن كة دةقةكةي ( كاشتالوا.ك)يةن هاوضةرخ كة لةال

لةسةر ( ورفكني)كة  زؤر نزيكرتة ووسييةكةي قورئاندارِ ثووشكني لة وةرطَيِرانة
 . ئةجنامي داوة( ديورية)دةقة فةرةنسييةكةي 

كة قورئانى بة ( ورفكني)ئاست بةرزي هونةري وةرطَيِرانةكةي 
ادةيةكة كة بِروا ناكرَيت سةرجني رِ ِراوة، بةهةناسةيةكي شاعريانة وةرطَي

انةكَيشابَيت، وَيِراي ئةمة، دةقي ئةم كتَيبة لةطةأل رِ ثووشكيين بؤ الي خؤي
الساييكردنةوةي )ووسييةكةدا، لةوانة بةشي ضوارةمي دةقي رِ وةرطَيِرانة

. بةتايبةتي لةبةشي ثَينجةميدا كة لةِراستيدا وةرطَيِرانةكةي ورفكينة( قورئان
دةكات ( كاشتالوا.ك)زؤر لَيك نزيكن، ئةمةش زياتر ثشتطريي لَيكؤَلينةوةكةي 

بةرهةمي ئةدةبي لةشَيوةي السايي كردنةوة . بآلوكراوةتةوة 4979كة لةساَلي 
لةكارةكانى ثووشكيندا بةزؤري دةبينرَيت، بةآلم شاعري هةميشة هةوَلي داوة 

 ثاراسنت لة كاريطةريةسةني دةقةكة بطةيةنَيت لةطةأل خؤرِ كة طياني
ء دانيت، ثارين، بايرؤن)استةوخؤي بابةتةكة بؤمنوونة الساييكردنةوةي ِر

بةثَيضةوانةوة دةتوانني  ،الساييكردنةوةي قورئاندا لةم جؤرةن، بةآلم لة( طؤتآ
بَلَيني لة طواستنةوةي وشة بة وشةي سورةت تا طواستنةوةي ئايات بةش بةش 
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ئةو سةرجنة تايبةتةي ثووشكني بؤ قورئاني هةية، دةبينرَيت، بؤية لةِراستيدا 
الساييكردنةوةكانى ديكةدا بة يةك  بةشَيوةيةكي ئاسايي لة. مايةي سةرجندانة

ـ دوو منوونة واز دَينآ، لةكاتَيكدا ئةم بةرهةمةي كة لةبةردةستمانة، زجنرية 
بةطوَيرةي ئةو لَيكدانةوانةى كة لة . شيعريية( 9)هؤنينةوةيةكي تةواوى 

ا ـــ ي ناسراو ئان ضرنيايظناس ي نؤزدةيةمةوة لةاليةن ـ ثووشكينكؤتايي سةدة
َيكخستنة تايبةتييةكةي رِ ئةجنام دراوة، ثووشكني نةك هةر تةنيا بةهؤي شَيوة

متووي ئةم كتَيبة ء دةقي قورئاني، بةَلكو زَيرت بةهؤي ناوةرؤكي ئاييين هؤطر
ووشكني لةبارةي بنةماى يةكةمني بؤضووني ث. ئامسانيية بووة

ء خالق)دروستكراوةكانى خواوةيةو سَييةمني بؤضووني ثةيوةندي نَيوان 
خؤ ء ثَينجةمني بؤضوونيدا لووت بةرزيء وو لة ضوارةمنيرِ ة، دةخاتة(مةخلوق

بة زل زانيين ئةو فةرمانِرةوايانة ئاشكرا دةكات كة خؤيان بة خواى خةَلكي 
نكؤَلي كردن لة بووني خوا مةحكوم ء ييلةنؤيةمني بؤضوونيدا، بآ بِروا. دةزانن
استةقينةيةي كة ثووشكني قسةي لةبارةيةوة دةكات رِ ئةو ئةخالقة! دةكات

فَيَلبازي، ء طرذ بوون لة فرتء استطؤيي دلَيران، تووِرة بوونرِ :بريتيية لة
 ئةمانة بةشَيوةيةكي.. خؤشويستين هةتيوانء قةناعةت، وةفاداري، داوَينثاكي

لة . ئايدياي قورئانييةوة وةك سةرضاوة ئاويان خواردووةتةوة استةوخؤ لةِر
ثةيوةندي ئةو بة ء تةواوى ئةم زجنرية بؤضوونانةدا كة سةبارةت بة خوا

هةستَيكي دَلسؤزانةى ئاييين ء ئادةميزادةوة لةناو طيانَيكي يةكتاثةرسيت
 هةمان ئةو مةسةلةية، شيعرةكانى ثووشكيين. لةسةر قورئان بناغةي داناوة

سةردةمي طةجنَييت خستووةتة ء نسبةت بة شيعرةكانى ديكةي بةرايي
. جوانى ثَي بةخشيوةء خاسيةتَيكي تايبةتيء بؤتةيةكي ثارادؤكس

ء ساويلكانةء شيعرةكانى بةرايي شاعري، هةَلطري بريوباوةِري طوماناوي، سادة
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 ئةمةش بة وردي لة قؤناغي بارودؤخيء سووكايةتي ئامَيزن بةرانبةر بة دين
لةوانة . ؤشنبرياني فةرةنسي سةدةي هةذدةيةمدارِ كةوتنة ذَير باريء طةجنَييت

هةَلبةتة ثووشكني بةتةواوى ئةوانى بة حةق . هتد...ؤسؤرِ ظؤلتَير، ديدرؤ،
كارتَيكردني، طؤِرانكارييةك ء ثاشان دواى خوَيندنةوةي وردي قورئانء دةزانى

ئاييين بوو كة ثووشكيين  بةسةر وجوديدا هاتووة، قورئان يةكةمني كتَييب
ناضار كرد بؤ يةكةمني جار بةشَيوةيةكي جددي بري لة خودا بكاتةوةو دوايي 

لة . مةسيح خبوَينَيتةوةء جؤشي دا كة لةبارةي ئينجيلء شاعريي ورووذاند
هةروةها دواى دوو ء استةوخؤ لةطةأل الساييكردنةوةي قورئاندارِ ثةيوةندي

نووسي، ئةمةش ( ثَيغةمبةر)كي بةناوى شيعرَي 4125ساأل، واتة ساَلي 
بؤ . قؤناغَيكي دواتري بةرهةمة هونةرييةكانى ثووشكني ثَيكدةهَينَيت

لةبارةي يةكَيك لةو سآ ( ثَيغةمبةر)ماوةيةكي زؤر وازةن دةكرا كة شيعري 
ء (عيسا، ئةرميا، ئيزكيل)ثَيغةمبةرانةية كة لة ئينجيلدا ناويان هاتووة 

ئينجيل دةبَيت، بةآلم لةِرَيي ء ي كاريطةري تةوراتثانتايء منوونةي شيعري
لَيكؤَلينةوةيةكي قووَلرت سةرةجنام بؤ ئةوة دةضَيت كة لَيكضووني نَيوان 

شيعرةكةي ثووشكني لةبارةي ئةم ثةيامبةرة باآليانةى كة ء تةوراتء ئينجيل
ناويان هات، لَيكضوونَيكي دياردةيية ثَيش هةموو شتَيك ثووشكني هةرطيز 

ء ي لةو بابةتة بةرجةستة كراوة دةوَلةمةندة وةرنةطرتووة كة لة ئينجيلسوود
تةوراتدا هةية، هةروةها وةدةستهَينانى شانازييةتي ثةيامبةري بةهؤي 

ةنط وةسف كراوة، ضونكة رِ كةمء ثاَلةوانى شيعر، بةهؤي شاعريةوة، زؤر سواو
خةي لةطةأل ئةو بارودؤء ثةيامبةران كتَييب ثريؤزة( وةحي)مةسةلةي سروش 
زؤر كةم خاَلي هاوبةش لةطةأل شيعري ثَيغةمبةري . ناردنياندا هاوِرَيية

 بؤ دَلنيابوون لةم اليةنةوة، بةبؤضووني ثووشكينناسي. ثووشكيندا هةية
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ووسي ئان ضرنيايظا بؤتةي شيعري ثَيغةمبةري ثووشكني زياتر ناواخين ِر
ةتايبةتي لَيرةدا ب. تةوراتيء قورئاني تَيداية نةك ناواخين ئينجيلي

لةبةر ضاو طرياون، كة باسي بةدةركةوتين ( القدر)ء (العلق)سورةتةكانى 
بانطي فةرماني ء ج ائيلة لة ئةشكةوتي حةِرا كة فةرمان دةكات بة خوَيندن

ستايشي خوا ء َيي خوارِ هةروةها بانطهَيشت كردني خةَلكي بؤ سةرء خودايي
ةي خاأل بة خاَلي سورةتةكاني قورئان شيعري ثووشكني طَيِرانةو. ثيشان دةدات

َينماني رِ ءنيية، بةَلكو ئةمةيان بةرةجنامي داهَينانى هونةري ئةوة كة بة ئايديا
قورئان بةِرَيوة دةضَيت، ضونكة شاعري لةبةرهةمةكانيدا نةك هةر تةنها لة 

( خ.د)قورئان، بةَلكو لة طَيِرانةوةكانى ديكةي سةبارةت بة ذياني ثَيغةمبةريش 
( خ.د)وودي وةرطرتووة، بؤمنوونة لةبارةي ثاككردنةوةي دَلي ثَيغةمبةر س
لةِرَيطاى ج ائيلةوة هةَلبةتة نابَيت نكؤَلي لةوةش بكةين كة ( تزكية القلب)

ئينجيليشي ء شيعري ثَيغةمبةري ثووشكني تاِرادةيةك كاريطةري تةورات
رةي كتَييب بةطوَي)بةسةرةوةية، بؤمنوونة جوبرائيل بةبؤضووني ثووشكني 

شةش باَلي هةية كة ئةمةش بةهيض شَيوةيةك دذايةتي لةطةأل بؤضووني ( ثريؤز
دا باس لة فريشتةي (فاطر)ئيسالمدا نيية لةبارةي فريشتةكانةوة، لة سورةتي 

شيعرةكةي ثووشكني لةِراستيدا ناواخين كتَييب . زياتريش كراوةء سآ باأل
ء ةدا زؤر بةتوندي ئةم اليةنةي موتاآلثريؤزيشي تَيداية، كة ثووشكني لةم قؤناغ

بةم جؤرةش كاريطةري بةسةر شاعريةوة بةجَي هَيشتووة، . بةسةر دةكردةوة
ادةيةك شكؤدار بووة كة بآ رِ بةآلم بةر لةمة كاريطةري قورئان لةسةر شاعري بة

دةستةواذةي قورئانى لة ء ستةرِ ءةوشرِ ئةوةي شاعري ئاطاى لةخؤ بَيت، زؤر
جارَيكي دي . خؤيان لةنَيو ئةم شيعرة زةمةنِ انةدا دؤزيوةتةوة شوَيين شياوي

ساَليدا، بِرياري دابوو بطةِرَيتةوة سةر ( 79)ثووشكني لة سةرةتاكانى تةمةني 
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ء ئةمةش لةميانةى ئةو طةشتة بةردةوامانةى بوو كة بؤ قةفقازء قورئان
ء ووسيارِ لةسةردةمي جةنطي دووبارةي نَيوان 4129توركياي دةكرد لةساَلي 

 توركيا، بةآلم بةداخةوة هةندَيك لة مةبةستة هونةريية نوَييةكانى ئةدةبي
ووسي كة ثةيوةندييان بة قورئانةوة هةبوو، وةك لةبةرضاوة، لَيكؤَلينةوةي ِر

بةهةرحاأل، طرنطرتين كتَييب ثريؤزي موسَلمانان كة . تةواويان بةنسيب نةبووة
ئةدةبي، بةَلكو ء هةر لة ضارةنووسي هونةريؤَلَيكي زؤر طةورةي نةك رِ قورئانة،

ووسيادا رِ طيانى شاعريي طةورةيء طؤِرانكاري مةعنةويء لةبواري داهَينان
 . هةبووة
 

  :سةرضاوة
، وةرطيَر اني بؤ فارسي ( 0232 آبان ، 2)سال ( 45)، مشارة آبيدر)ر ؤذنامةي 

 .موالني ثريا.د
.اوةتةوةبآلوكر( 03)ي ئيسالم ذمارة رلة طؤظاري خؤ*   
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 ثيَنجي زمان لة كويَية?ء كاتذميَر بيست

 ((طوتاريَكة لةبارةي زمانى نيَودةولَةتييةوة))
 حمةمةد كرامةدديين

 
ةنطة ِر ئةطةرضي ئةم وتارة زياتر لة بيست ساأل لةمةوبةر نووسراوةو بآلوكراوةتةوة،

ووي ِر ناوضةكةداء جيهانلةو كاتييةوة هةتا ئَيستا زؤر طؤِرانكاري جؤرةكي لةسةر ئاسيت 
شاآلوي ء زمانيش وةك فاكتةرَيكي كؤمةآليةتي كةوتبَيتة بةر تةوذمء دابَيت

سةبارةت بة . تَيِروانيين ديكة لةم سؤنطةيةوة هاتبَيتة ئاراوةء طؤِرانكارييةكان
بةهاي ء بةستانداردبووني نَيودةوَلةتييانةى زمانى ئينطليزي، بةآلم ئةو وتارةش سةنط

انيارييانةى تايبةتي خؤي هةيةو تاكو ئَيستاش جَيطريي خؤي لةدةست نةداوة، زء زانسيت
هةر ئةمةش . زياتر قسة لةسةركردني هةيةء بةدواداضوونء كؤَليء بابةتَيكة شياوي كونض

 .بوو، واي لَي كردم بؤ زمانى كوردي وةري بطَيِرم
 (و)

 
 

زانستةكان تةنيا  ؤذئاوادا،رِ تا زياتر لة سآ سةدة بةر لة ئَيستا لة دنياي
ء لةبةردةسيت كةسانَيكدا بوون، كة فَيري زمانى زةمحةتي التيين ببوون

دةيانتوانى ئةو كتَيبة زانستييانة خبوَيننةوة كة بةم زمانة نووسرابوون، 
هةروةها ثَيوةندي لةطةأل كةساني ديكة دامبةزرَينن كة سةروكاريان بةم 

( التيوم)ِرةتدا، زمانى هؤزي التي زمانى التيين كة لةبنة. زانستانةوة هةبوو
ةطةزةكانى ديكةي زمانى خةَلكانى ذَير رِ بوو، هَيدي هَيدي لةِرَيطةي وةرطرتين

وو لةزيادبوون بوو، دةوَلةمةندتر بوو، تا رِ دةسةآلتي خؤي كة زؤر بةخَيرايي
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ء دراوسآء طةيشتة وآلتانى دةرء ي تَيثةِراند ـؤم ـرِ واى لَيهات سنووري خاكي
بةسةر هةموو زمانةكانى ئيتاليادا سةثاند، سةرةجنام لةسةرانسةري خؤي 

لةنَيو ثانتايي سةر زةوييةكي بةم جؤرة . ؤذئاوادا بآلوبووةوةرِ دنياي ئةوساي
ادةبةدةري تَيدا بةكار دةهات، زمانى التيين رِ شَيوةزاري لةء فراوان كة زمان

ثاشان لةذَير ء هةَلداؤذئاوا سةري رِ لةشَيوةي زمانى فةرمي ئيمثراتؤريةتي
كاريطةري ثياواني كَلَيساوة زياتر بةرفراوان بوو، تا واى لَيهات بةدرَيذايي 
قؤناغي فيؤدالي، زمانى التيين، زمانى كؤمةآلني خةَلكي بةرهةم هَينةري 
ئةوروثا بوو، بةآلم ئةو باآلدةستييةي زمانى التيين، كة لةسةرةتاي سةدةي 

 تَيكةوتبوو، ئةوةندةي نةخاياند، لةكؤتايي شازدةيةمي زايينيدا طِروتيين
 ؤذئاوا، ئةورِ ناو كَلَيسايء سةدةي حةظدةيةمدا، ئيدي ثَيوةنديية زانستييةكان

 . ؤَلة بةرضاوةي جاراني نةماِر
ي خؤي بة زمانى ئينطليزي (ئوثتيك)كتَييب ( ز4391)نيوتن لةساَلي 

بةرهةمَيكي طرينط لةنيوةي دووةمي سةدةي هةذدةيةمدا، ئيدي هيض ء نووسي
ديكارت ـ ي ء زاناياني وةكو طاليلؤي ئيتاليايي. بة زمانى التيين بآلونةكرايةوة

فةِرةنسايي، بة زمانى نةتةوةيي خؤيان دةستيان بة نووسني كرد، زمانةكانى 
هَيواش . تاد...ئةَلمانى، فةِرةنسايي، ئيتاليايي، ئيسثانيايي، ئينطليزي

ضةند هؤكارَيك بؤ ثاشةكشةي زمانى التيين  .ةواجيان ثةيدا كردرِ هَيواش
سةرهةَلدانى زمانةكانى ناوضةيي ئةوروثا، : باسيان لَيوةكراوة، لةوانة

كات ء وآلتاني ديكة، دذواريء زيادبووني ئاَلوطؤِري بازرطانى لةنَيوان ئةوروثا
ضاالكيية . ثةيدابووني ثيشةسازي ضاثكردنء ويستين بؤ فَيربووني ئةم زمانة

زيادبووني ئاَلوطؤِري ء ةكانى زاناياني نةتةوة جؤراوجؤرةكانى ئةوروثازانستيي
زانسيت لةنَيوانياندا، هةروةها ثَيداويسيت ئةم زانايانة بة دامةزراندني 
ثَيوةندي لةطةأل خةَلكيدا، ئةمانة بوونة هؤي ئةوةي كة لةسةدةي حةظدةيةمدا 

ء لة دنياي ئةدةبيات ؤذئاوا ببنة هؤكارَيكي كاريطةررِ زمانة ناوضةييةكانى
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ثَيوةنديية زانستييةكان، طومانى تَيدا نيية كة ثةيدابووني ثيشةسازي ء ئايينزا
ئيدي لةجياتى نووسينةوةي كتَيب . ةوتة دارِ ضاثكردنيش، زياتر برةوي بةم

بةدةسيت، ئةوا دةكرا ذمارةيةكي زؤرتر لة كتَيب، هةم خَيراتر، هةم هةرزانرت 
نانى ضاثكردن تةنيا لةحاَلةتَيكدا دةيتوانى بة ترياذَيكي بةرهةم هَي. بةرهةم بَيت

طوجناو كتَيبةكان بفرؤشَيتة كةسانَيك كة شارةزاييان لة زمانة ء شياو
. كالسيكييةكاندا نةبوو، بةآلم لة زمانة ناوضةييةكاندا شارةزاييان هةبوو

 وتينبازرطاني كردني كتَيب هاوكات بوو لةطةأل دةركةء بةرفراوانىء بةربآلوي
زانياريية ئيجبارييةكان، زؤر لةو ثيشةكارانةي كة بؤ وةستهَينانى ء اسثاردةِر

ضاثخانة هةبوو، ضونكة نةياندةتوانى ء ئاطاداري ثَيويستيان بة ضاثء زانياري
ثَيداويستيية زؤرةكانى بازرطانان لة . بةئاساني زمانى التيين خبوَيننةوة

ة وآلتاني ديكةدا، واي كرد كة تةنيا ثَيوةنديكردنيان بة كِريارةكانى خؤيان ل
ؤمانيدا كارةكانيان بؤ مةيسةر نةبَيت، بؤية رِ لةِرَيطةي تاكة زمانَيكي

ئايينزايي لةطةأل دانيشتووانى خؤرهةآلتي ء دامةزراندني ثَيوةندي بازرطانى
ئةمةريكاي باشوور لةسةدةي ء ؤذئاواييرِ دوور، هيندستان، هيندي
وا زمانى التيين ناتوانَيت ببَيتة تاكة زمانى شازدةيةمدا، نيشانى دا كة

ء نَيودةوَلةتي، لةاليةكي ترةوة ناِرةزايي زانايان، ثسثؤراني بواري ثةروةردة
دذواري زمانى التيين، ء زاناكانى ديكة سةبارةت بة زةمحةتيء فَيركردن

لةم ( جؤن ويبستةر. )طورزَيكي ديكة بوو كة خَيوَيندراية قةبرغةي ئةم زمانة
ئةطةر تةماشاي دارتاشَيك بكةين حةوت ساأل لةتةمةني : ))ةيةوة وتبوويبار

ء خؤي بؤ تيذكردنةوةو تةياركردني ئامرازَيكي دارتاشي خباتة طةِر
لةكؤتاييشدا نةتوانَيت سوودي ىَل ببينَيت، كارةكةي بة جؤرة طاَلتةجاِرييةك 

وتابييةكامنان بةرفراوانى دةبينني كة قء وونيرِ دَيتة بةرضاو، بةآلم زؤر بة
ضةندان ساأل لةتةمةني خؤيان بؤ فَيربووني زمانى التيين تةرخان دةكةن، 

هةرطيز ناطةنة ء كةضي لةئةجنامدا شارةزاييةكي زؤر كةمي ىَل وةدةست دَينن
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داتةثيين زمانى التيين، فاكتةري ء هةورازتر، بةآلم بة لةناوضوون
 ءراوجؤرةكان لةدةست ضووثَيوةندييةكانى نَيوان زاناياني نَيو نةتةوة جؤ

ء كؤششي دةستةواييء بةرئةجنامي هةوألء َيطةي زانستيش كة بةرهةمِر
بآلوةكانى ئادةميزاد ء َيطةي تاكة ثةرترِ طرووثي تاكةكانى ئادةميزادة، لة

يةكةمني هةوَليش كة بؤ . لةسةر زةويية جؤراوجؤرةكاندا بةدواداضووني بؤ كرا
ي (سيستةمي مةتر)ةجنام درا، ثَيشنياري ثِركردنةوةي ئةم جؤرة بؤشايية ئ

سيستةمي مةتري، . وورِ بوو كةوا ضةند ساَلَيك لةدواى مةرطي طاليلؤ خراية
دةيويست وةك ثَيوةرَيكي ستاندارد جَيطةي ثَيوةري سروشيت، بؤمنوونة 

ء بطرَيتةوة، ضونكة لةنَيوان وآلتةكاندا جياوازييان هةبوو، سةد( بةبست ثَيوان)
ئةمة، وآلتي فةرةنسا، يةكةمني وآلت بوو كة ثَيشوازي لةم  سي ساأل ثاش

دا هةذدة وآلتي (ز4133)سيستةمة كرد، يةك سةدة دواتر، واتة لةساَلي 
 .يان مؤركرد( سيستةمي مةتري)طرينطي دنيا ثةمياننامةي 

 
 لةمثةري زمان

 
، طوماني تَيدا نيية لةدنياي ئةمِرؤدا لةبةر نةبووني زمانَيكي نَيودةوَلةتي

نةزانيين زمانة جؤراوجؤرةكان، بووةتة لةمثةرَيك لةبةردةم طةيشنت بةو 
. بآلودةكرَينةوةء زانيارييانةى كة بة زمانة بيانييةكان بةرهةم دَينء ئاطاداري

ةش كة لةبةرانبةر طواستنةوةي خَيرايي زؤر لةدةستكةوتة (لةمثةري زمان)ئةم 
د خؤي قووت كردووةتةوة لةو بةرئةجنامةكان، هةوَلي ئادةميزاء زانستييةكان

ابردوو رِ فاكتةرانةية كةوا ضاالكيية زانستييةكانى ئةمِرؤكة وةكو سةدةكانى
ئةو زانستةي كة دةبآ بةبآ . لةنَيوةندي ضةند تاكَيكي تايبةت قؤرخ دةكات

ةطةز ثةرستييانة هةر لةشوَيين بةرهةم هَينانيةوة يةكسةر بطاتة رِ هةسيت
 ءدي ىَل وةربطرن، ئينجا ئةوانة ض لةنَيو تاقيطةكانكةسانَيك كة دةتوانن سوو
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 يؤنسكؤ. اِرةوةكانى بةرهةم هَيناندا بن، يان لةوثةِري طؤي زةويدا بنِر
كةوا بةالي كةمي نيوةي نووسينة زانستييةكانى جيهاني بة : ايطةياندووةِر

كة ضةند زمانَيك بآلودةكرَينةوة كة ناطاتة دةست نيوةي زانايانى جيهان، ئةمِرؤ
ئةم نووسينانة بة زياتر لة ثةجنا زمان دةنووسرَينةوة، ئةوةي بةَلطة نةويستة، 

لةِراستيدا زؤربةي ! فَيربووني ثةجنا زمان لةاليةن يةك زاناوة، مومكني نيية
لةثاأل ئةوةشدا، ء لَيكؤَلةران، تةنيا زمانى زطماكي خؤيان دةزاننء زانايان

خةَلكانى ضةند زمانزان ! بيانيش هةية هةيانة شارةزايي لةيةك، يان دوو زمانى
نابآ ئةوةش لةبري بكةين كةوا شارةزابوون لة . لةو نَيوةندةدا ئةوةندة زؤر نني

زمانى بيانى، ( 5تا  3)هاوكات لةطةأل فَيربووني ء لقَيك لة لقةكانى زانست
. يزثةِر حسَييب بؤ دةكرَيترِ تةنيا لةتواناى ضةند كةسَيكداية، ئةمةش وةك

خةَلكي بؤ طةيشنت بةو مةبةستة، ثَيويستيشي بة تةمةنَيكي ضةندين  زؤربةي
بةرانبةر بة تةمةني ئاسايي ئادةميزادةوة هةية، بؤيةم ئةم ذمارة زؤرةية 

ء لةِرَيطةي وةرطَيِرانَيكي كرضء لةتينووانى زانست، ثةنا دةبةنة بةر وةرطَيِران
كاري، هةوأل دةدةن دروست، يان بةدةر لة وردةء نادروست، يان تؤكمةء كاأل

ئاطاداري ثَيشكةوتنةكانى زانست بن، يان ئاطاداري فةرهةنطي زاراوةي 
كاتَيكي زؤر، ئينجا توانيويانة ء ئةمةش دواى خستنةكاري توانا. بةردةست بن

ئةطةرضي وةرطَيِران . بةشَيكي كةم لةو داخوازييانة بة ئةجنام بطةيةنن
 ةمثةري زمان كةم بكاتةوة، بةآلمةهةندةكانى لرِ تاِرادةيةك دةتوانَيت لة

 . َيطةضارةيةكي كؤتايي نييةِر
بؤ وةالنانى ئةم لةمثةرة، ثَيويستيمان بة زمانَيكي نَيودةوَلةتي هةية، 

ء اثؤرترِ زمانَيك كة هةموو زانايان دةستكةوتةكانى خؤيان ثآ بآلوبكةنةوةو
انى زانسيت سيمينارةكء لَيكؤَلينةوةكانى خؤيان بةو زمانةية بةرةو كؤنطرة

ماريوثي لةم بارةيةوة بةو ئةجنامة طةيشتووة كة هةموو وآلتان، . بةِرآ بكةن
هاوكات، زمانَيكي نَيودةوَلةتييان لةنَيوان زمانةكانى جيهاندا هةَلبذاردووة تا 
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بنكةكانى ثةروةردةيي مامؤستاياني وآلتةكانى ء لةسةرةتاوة لة دةزطة
ان لةسةرةتاوة قوتابيانى قؤناغي خؤيانةوة مامؤستاكان فَيربكرَين، ثاش

بةم جؤرة وةضةي ئايندة . دواتر لةقؤناغة ناوةندييةكان فَير بكرَينء سةرةتايي
بةبِرواى ئةو، زمانى . بةشَيوةيةكي سروشيت فَيري ئةم زمانة دةبنء بة سانايي

بةم ثَيية . نَيودةوَلةتي بؤ وةضةي ئايندة سوودبةخشة، نةك بؤ وةضةي ئةمِرؤ
لؤذيكي بَيت، بةَلكو ئةوةندة بةسة منداآلن لة ء اكات ئاسانثَيويست ن

( ثي)وون نيية كة رِ .تةمةنَيكدا فَيربكةن كة ئامادةيي فَيربووني زمانيان هةية
لةم تَيِروانينةيدا تا ضةند جددي بووة، هةر كةسَيك ئاطاداري ثَيوةندييةكانى 

َيت كة خواستةكانى نَيودةوَلةتي بَيت، بةبآ هيض دوودَلييةك، بؤي دةردةكةو
ةنطة ئةمِرؤكة بةر لةهةموو وةختَيك، رِ .خةَلكي بةو سانايية بةدةست نايةت

مرؤظايةتي خؤي لةبةردةم مةترسييةكي جددي وَيرانكاري ذينطةي جيهانى 
 ببينَيتةوة، بةآلم ئايا مرؤظايةتي دةتوانَيت هةروا بةسانايي لةبارةي

ةزامةندي نَيودةوَلةتي بطات؟ رِ ية بةَيطةضارةي كةمكردنةوةي ئةم وَيرانكاريِر
ئايديؤلؤذي ء ى سياسي، ئابوورينبةتايبةتي لةجيهانَيكدا كة ناكؤكييةكا

ئايا . هاودةنطيية نَيودةوَلةتييةكان خؤيان دةنوَيننء تؤخرت لة هاريكاري
 َيك بكةوَيت؟ رِ ئادةميزاد دةتوانَيت لةسةر يةك زمانى نَيودةوَلةتي

 
 زمانى ئينطليزي

 
طةيةكي دي بؤ ضارةسةري ئةم طرفتة، ئةوةية كةوا زمانَيك بةهؤي زؤربووني ِرَي

ء بضووكيدا سةر هةَلبداتء ئاخَيوةرانى، زياتر لةنَيو ناحةزانى طةورة
تاكو ئَيستا ذمارةيةكي زؤر لة . ابطةيةنَيترِ بانطةشةي نَيودةوَلةتي خؤي

كي، ئيسثانيايي، زمانةكاني يؤناني، التيين، ئاشووري، فارسي، عةرةبي، تور
فةرةنسايي لةسةردةمَيكي ء ووسي، ئيتاليايي، هؤَلةنديرِ ثورتوطالي
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تاِرادةيةك دووري بةر لةئَيستا، سنوورة جوطرافياييةكانى خؤيان تَيثةِراندووةو 
اطةياندووة، بةآلم ئةمِرؤ نؤرةي زمانى رِ بانطةشةي جيهانى بووني خؤيان

مليؤن كةس زمانى ئينطليزي ( 779) ئَيستا لةجيهاندا، نزيكةي. ئينطليزيية
بةزمانى دايك دةزانن، ذمارةيةكي ديكة بةهةمان شَيوة، زمانى ئينطليزي وةكو 
زمانى دووةم فَيردةبن، كؤمةَلةي سَييةم كة ذمارةيان بةقةد ئةوانة، ئينطليزي 

زمانى ئينطليزي وةك زمانى زانست، كولتووري . وةكو زمانَيكي بيانى فَيردةبن
بازرطانى، بةرفراوانرتين زمانى بيانيية لةجيهاندا، ء انى ديبلؤماسيالوان، زم

ي نووسينة زانستييةكان، بة زمانى %(39)وةك لَيكدراوةتةوة نزيكةي 
هةتا توَيذي : ))ئابووريناسَيكي ذاثؤني دةَلَيت. ئينطليزي بآلودةكرَينةوة

ةَلطري سةرةوةي نةتةوةخوازي ذاثؤنيش كة خوازياري ئةوةن، ذاثؤن بكةنة ه
ء مةشخةَلي كولتووري جيهانى، ناتوانن ثَيويستييةكانى ثةيوةنديكردن

كاروباري ئابووري خؤيان بةبآ هاريكاري زمانى ئينطليزي بة ئةجنام 
بةآلم زمانى ئينطليزي بؤ ئةو مةبةستة دانةمةزراوة كة ببَيتة زمانى ((. بطةيةنن

ؤَلة، بآ رِ ةياندني ئةمنَيودةوَلةتي، ضونكة تايبةمتةندييةكانيشي بؤ بةجآ ط
ئةم زمانة لةتَيِروانيين زمانناسييةوة كةموكورتي هةية، . كةموكورتي نيية

ئةطةر شَيوةزارةكانى دانيشتووانى وآلتانى ئوستوراليا، وآلتانى : بؤمنوونة
ديكةي ئينطليزي زمان، خبةينة بةرضاو، دةبينني هةردوو شَيوةزاري سةرةكي 

شَيوةي . ئةمريكايي لةطةأل يةكدي جياوازنء زمانى ئينطليزي بةريتانيايي
َينووسي هةر وشةيةك دةبَيت لةطةأل واتاكةيدا رِ نووسينةكةيان بةجؤرَيكة كة

خوَيندكاري زمانى ئينطليزيش زؤربةيان ناتوانن ئةو ء فَيري خوَيندكار بكرَيت
. بيخوَيننةوةء وشةيةي كة بؤ يةكةمني جار دةيبيسنت، بةدَلنياييةوة طؤي بكةن

ستة بؤ رِ دةستووري زمانةكة، لةيةكةم نيطادا ئاسانة، ضونكة وشةكانى ناو
ء زؤر ناطؤِرَيت، بةآلم بؤ حاَلةتي ئاخاوتن، نووسني( تصريف)طةردانكردن 

ثَيضاوثَيضةكانى فَير ء خوَيندنةوةي، ئةوة دةبَيت دةستوورة وردء تَيطةيشنت



  66 
 

بؤمنوونة . فَيربَيتشَيوةي جؤراوجؤر ء بؤ زؤر لة وشةكان دةبآ شكلء بَيت
يان  Sight)ناوى ئةم فرمانة دةبَيتة ( Tosee)دةبَيتة ( بينني)فرمانى 
Vision )بؤ . كة جياوازييةكي بةرضاويان لةطةأل ضاوطةكةي خؤياندا هةية

ؤنانى رِ بةكاربهَينرَيت،( VisuaL)ةطةوة، دةبآ رِ دروستكردني سيفةت لةم
وشةكانى ئةمانة ثَيوةندييان بةدوو  زاراوة لَييان، طرفتَيكي طةورةية،ء وشة

طرووثي سةر بة بنةماى التيين، يان بنةماى ئةَلمانييةوة هةية، بؤمنوونة 
زمانى ئينطليزي . تاد(...دةسيت=  manuaL)ء (دةست=  hand)وشةي 

بةريتانيايي لةطةأل زمانى ئينطليزي ئةمريكايي زؤر جياوازى هةية، لة 
لةكاتَيكدا لة ئةمريكا، ئةم زاراوةية (. ووندةرض)واتة ( Way out)بةريتانيا 

( دةرضوون)ئةمريكاييةكان بؤ وشةي . كةسَيكي نائاسايي دَيتء بة واتاى طَيل
هةروةها شكَلي . ةسةن التينييةرِ وةردةطرن كة بة( exit)سوود لةبنةماى 

هةم بة ( Loved)وشةي : وشةكانيش ئامادةميزاد طَيذ دةكةن، بؤمنوونة
هةروةها . دَيت( حةزي كردووة)، هةم بة واتاى (ستخؤشي وي)واتاى 

(Doctor Mur-dered ) هةم بة (دكتؤر كةسَيكي كوشت)هةم بة واتاى ،
بةدةر لةم طرفتانة، لة تَيِروانيين كؤمةآليةتي، . دَيت( دكتؤر كوذرا)واتاى 
ئابوورييةوة لةبونيادي زمانى ئينطليزييةوة بِروانني، دةبينني كةوا ء سياسي
ابردوودا بة ثاَلثشيت دةسةآلتي كؤَلؤنياَلي ئيمثراتؤري رِ ئينطليزي لةزمانى 

ئينطليزي بةرةو ثَيش دةضوو، ئَيستا بة ثشتيوانى دةسةآلتي ئةمريكا بةرةو 
 . ؤيشتووةرِ وآلتانى ديكة

باآلدةسيت زمانى ئينطليزي لة درةوشانةوةى دةسةآلتي  لةاليةكي ديكةوة،
طومانى تَيدا . ة بةر هةِرةشةي نةتةوةثةروةرانئةمريكادا كةوتووةتء بةريتانيا

نيية كة نةتةوةثةروةري يةكَيكة لة بة دةسةآلترتين هَيزةكانى جيهانى 
ئةَلمانيا سةبارةت بة ثَيشكةوتين زمانى ء هاوضةرخ، وآلتانى وةكو فةرةنسا

بةتَيِروانيين زؤربةي زانايانى وآلتان، . ئينطليزي، حةساسييةت نيشان دةدةن
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تةي كة زمانةكةى وةكو زمانَيكي نَيودةوَلةتي بةكاردَيت، بةهؤي ئةم ئةو وآل
زاناكانيشيان ء تايبةمتةندييةوة لة شوَينَيكي مومتاز جَيطري دةبَيت

ثَيويستييان بةوة نابَيت كةوا تةمةني خؤيان لةجياتى ئةوةي لة زانست بةِرآ 
ئةمةش، ئةم وَيِراي . بكةن، بضن بؤ فَيربووني زمانى بيانى بةِرَيي بكةن

وآلتانةى كة خودان زمانَيكي باآلي خؤيانن، سةدان مليؤن كاتذمَيريان بةِرآ 
 . ئايديؤلؤذياي خؤيان لةم ئاقارةداء كردووة بؤ طةشةثَيدانى ئابووري

ئاشكراية كةوا وآلتاني ديكة هةرطيز نايانةوَيت وآلتَيكي ء وونرِ شتَيكي))
هةروةها زمانى ئينطليزي، زماني  ((.تايبةت ئةم جؤرة ئيمتيازانةيان هةبَيت

ي كة ثَيشرت لةذَير لةزؤربةي ئةو وآلتانة. هاوبةشي هةموو وآلتان نيية
ندا بوونة، زماني ئينطليزي زمانى توَيذَيكي تايبةت بووة، دةسةآلتي كؤلؤنياآل

ؤَلةي بدرَيتآ وةك رِ َيطةيةوة زمانى ئينطليزي ئةورِ بةشَيوةيةك كة دةكرَيت لةم
 .بة زَيدةِرؤييةوة قسةي لةبارةوة بكرَيتء دةوَلةتي طةورة بكرآزمانى نَيو

ئةو طةشتيارانةي كة بة فِرؤكةيةكي طةشيت لة وآلتة جؤراوجؤرةكان ثَيك 
ء لة دةوري يةكدي خِر دةبنةوةو لةبوارةكانى سياسي، بازرطانىء دةطةن

ادةضن، لةِراستيدا كةمينةيةكي بة ذمارة كةمن رِ تاد لةقسان... وةرزشي
ئةو : ))ماتسومورا لةبارةي زانايانى ذاثؤنييةوة بةم جؤرة دةئاخظآ. لةجيهاندا

لَيكؤَلينةوةكانى خؤيان بة زمانى ء كؤمةَلة زانايانةي ذاثؤني كةوا دةتوانن وتار
ثَيشكةش بة كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي بكةن، يان بآلويان ء ئينطليزي بنووسن

بةآلم خةَلكي هةموويان ((. ةَلكي ذاثؤنبكةنةوة، تةنيا ذمارةيةكي كةمن لةنَيو خ
لةِراستيدا جيهان بة ئةزمووني . هةرطيز ثَيشوازى لةزمانى ئينطليزي ناكةن

زياتر لة ضل ساَلةي خؤي لةبواري سوود وةرطرتن لةزمانى ئينطليزي 
كؤسثةكانى زمان، ء َيطةضارةيةك بؤ زاَلبوون بةسةر لةمثةررِ تَيثةِراندووة وةك
برايةك كة ساَلةكانى تةمةني خؤي لةنَيو وآلتي خؤيدا لة بةآلم هَيشتا كا

فَيربووني زمانى ئينطليزيدا بةِرآ كردووة، وةختآ بؤ وآلتَيكي ئينطليزي زمان 
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طةشت دةكات، تواناى ئةوةي نيية كة ئةو زمانة وةكو ثَيويست بؤ 
ثَيوةنديكردن لةطةأل دانيشتووانى وآلتةكة خباتة كار، ئةطةرضي لة وآلتةكةي 

نووسيين بةو زمانة ء خؤيدا زياتر دةستووري زمانةكة فَيربووةو خوَيندن
 .دةزانَيت

ء سةرؤكي بنكةي مامؤستاياني ذاثؤني ئينطليزي زمان، بةم جؤرة دَيتة قسة
طةورةترين طرفيت من لة فةرةنسا، طرفيت زمان بوو، ئةوان بة زمانى : ))دةَلآ

ةزانى، ئَيستا دواى منيش فةرةنسيم نةدء ئينطليزي قسةيان نةدةكرد
وتنةوةي وانةى ئينطليزي، ء بةِرَيكردني ضل ساأل لة تةمةني خؤم بؤ فَيربوون

زمانى ئينطليزي بؤ !((. دةبآ دان بةوةدا بنَيم كةوا من طرفيت زمانيم هةية
وةدةستهَينانى ثلةوثايةي زمانى نَيودةوَلةتي، هَيشتا نةطةيشتووةتة هَيَلي 

لةضاو ء اكردندايةرِ نطليزي ئَيستا لةحاَلةتيزماني ئي. كؤتايي سةركةوتن
ناحةزانى خؤي كةمَيك لةثَيشرتةو ئةم لةثَيش بوونةش بةهيض شَيوةيةك شياوي 
لَيهاتوويي ئةو ناطةيةنَيت، ضونكة زمانى ئينطليزي لةسةردةمي ئَيستاكةدا، 

، بةَلكو زمانانى ادةطةيةنَيترِ تاكة زمان نيية كة بانطةشةي جيهانيبووني خؤي
تاد لةم بوارةدا هةمان ...ء ووسيرِ فةرةنسي، ئةَلمانى، ئيسثانيايي،)وةكو 

بانطةشةيان هةية، بةآلم هةموويان، هةمان ئةو خةوشانةيان هةية كة زمانى 
كؤمةَلةيةكي دي لةسةر ئةو . ئينطليزي هةيةتي وةك ثَيشرت ئاماذةمان بؤ كرد

ة خبةنةوة بةرجةستةي مردووي زمانة بِروايةن كةوا دةبآ طيانَيكي تاز
ؤَلي رِ جارَيكي ديكة زيندوويان بكةنةوةوء التيينء كالسيكةكانى وةكو يؤنانى

 .نَيودةوَلةتييان ثآ بسثَيردرَيتةوة
 

 زمانة ثيَشنياركراوةكان
 

هةرطيز ناتوانرَيت ثَيويستبوون بة زمانَيكي نَيودةوَلةتي لةِرَيطةي يةك زمانى 
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ضارةسةر بكرَيت، بؤ بة ء انَيكي مردوو بة ئةجنام بطةيةنرَيتنةتةوةيي، يان زم
مرؤظايةتي كردني زانست، دةبآ قؤَلي ىَل هةَلماَلني بةهةمان شَيوةي كة بؤ 

وو، دةبآ لةبريي زمانَيكي رِ ئةندازةطرتن، سيستةمي مةتري خرايةء ثَيوان
ياركراوةكان ثَيشينةو مَيذووي زمانة ثَيشن. طةآلَلةكراوي ثَيشنياركراو دابني

َيطة ضارةيةكي نوَييان بزانني، رِ بة مَيذووترن كةوا بتوانني بةء لةوة دوورتر
مَيذووناسي طةورةي سةدةي يةكةمي ( ديودور سيسيلي)ء (ماريوثي)بةبِرواى 

ساأل بةر لة ( 479 ـــ 299)ؤمي ـ يؤناني رِ ي ثزيشكي(جالينؤس)بةر لة زايني 
. ك دةكردةوة بؤ دامةزراندني زمانَيكي جيهانىثالنَيء زايني برييان لة طةآلَلة

كة طةورةي ثةرستطايةك بوو لة مانتس، بةرنامةكارَيكي ( سَينت هيلد طارد)
ثيت بؤ داهَينانى زمانَيكي جيهانى، ( 27)ء وشة( 999)َيذةي رِ داهَينا بوو بة

بةآلم بريكردنةوةي جددي بؤ داهَينانى زمانَيكي نَيودةوَلةتي لة سةدةي 
بؤ ماوةيةكي باش ناوى شؤِرشي زانسيت  بةر هاتءيةمدا طيانى وةحةظدة

بةخؤوة طرتبوو كة لَيكؤَلينةوة ئةزموونطةريية شَيوةييةكان تَييدا جَيطةي 
فةلسةفة سروشتييةكانيان طرتبووةوة، كاريطةرترين ء بريكردنةوة ئةرستؤيي

بوو كة طورزَيك كة بةرجةستةي بريي ئةرستؤيي كةوت، لةاليةن كابرايةكةوة 
بةرةجنامي ء ووسيايي كة بة يةكةمني فةيلةسوويف نوَيكاررِ ي(ثائولؤ)بةطوتةي 
ء باوكي ئةزموونطةراييء تيؤرداِرَيذء ؤشنبرييرِ َينيسانسيرِ منوونةي

فةيلةسوويف زانستة ثيشةسازييةكان دةذمَيردرَيت، كابرايةك بوو ء عةقَلطةرايي
قوتاخبانةيي، فةيلةسووفَيكي ء تذي بوو لةثةرجوو، لةناوبةري دابي كالسي

بوو ( فرانسيس بيكؤن)سةدةكانى ناظني بةخؤو بة بريوِرا نوَييةكانى، ئةويش 
ئةو لةو بِروايةدا . بيخاتة كارء كة دةيويست ثِرؤذةي زمانَيكي نوآ دابِرَيذَيت

خواسي ء كرضييةكانى زمانة باوةكان دةبووة هؤي باسء بوو كة كاأل
َيي باشرت بوو لةجياتى ئةم طةنطةشة بآ طةنطةشةي بآ سوود، بؤية ث

لةسةر بنةماى ء سوودةية، ثَيوةندييةكانى نَيوان وشةكان لةبةرضاو بطرين
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ء شتةكان دايان مبةزرَينني، واتة شتةكان بة نيشانةء ثَيوانةيي نَيوان وشةكان
استييةكان ثَيناسة رِ سةربةخؤ لةزمانةكةدا بة نيشانكردنةء ئاماذةي تايبةت

 . بكةين
هَيدي هَيدي شَيوةي هةمةالطريي بةخؤوة طرت، بةجؤرَيك ( بيكؤن)ريؤكةكانى ب

كةوا يةكَيك لةبريمةندانى ئةو سةردةمي، هةمةالطريي بريؤكةي زمان بةم جؤرة 
 بةرهةم ضنةكان، لةبازرطانةكانةوة بيطرة تا ثياوة: ))ثَيناسة دةكات

ء قسةيان دةكردؤحانييةكانى ئةو سةردةمةش برييان لة زمان دةكردةوة، ِر
دةياننووسي، بةشَيوةيةك كة ثَيشرت نةك هةر بةم شَيوةية ئةجنام نةدرابوو، 

جَيي سةرساميية كة ئةم ((. بةَلكو لةوانةية لةئايندةشدا هةر ئةجنام نةدرَيت
هةَلضوونة قسةيان لةبارةي زمانَيكي ء بريمةندانة، وةختَيك بةم ورووذان

كة هَيشتا زمانى التيين شؤِرةسواري مةيدانى داهَينراوى نَيودةوَلةتيدا دةكرد، 
دا (4529)ينآ ديكارت لة تشريين دووةمي ساَلي رِ .بوارةكانى زانست بوو

ي (مَيرسن)لةشوَيين دوورخراوةي خؤيدا لة هؤَلةندا لةنامةيةكدا كة بؤ 
َيضكةية، ثَيشبيين خؤي لةبارةي رِ نووسيوة كة يةكَيك بووة لةاليةنطريانى ئةم

ئةو زمانةى كة لة : ))ودةوَلةتي لةئايندةدا بةم جؤرة نيشان داوةزمانى نَي
ئايندةدا بةمةبةسيت بوونة زمانى نَيودةوَلةتي دادةهَينرَيت، زؤر بةخَيرايي 

سانا دةبَيت كةوا خةَلكانى كةم ء وونرِ بةِرادةيةكء قابيلي فَيركردن دةبَيت
 ((. ري دةبآبةبآ ماندووبوونَيكي زؤر، فَيء خوَيندةواريش بة سانايي

يش لةو بريمةندانة بوون كة لةبريي داهَينانى (جؤن ظيلكينز)قةشة ء (مَيرسن)
ء َيطايةوة هةموو بريؤكةكانى مرؤظايةتي بةكورتيرِ زمانَيكدا بوون تا بتوانن لةو

ؤشنييةكي تةواوةوة لةنَيو بؤتةي وشة هاوتاكاندا بطوجنَينن تا شَيوازى رِ بة
ةرتاسةري جيهاندا بةكاربهَينرَيت، دةست نووسينةكانيان لةسء طوتار

كومنيوس )، يان (يان ئاموس كومنسكي)ثَيشخةريرتيين ئةو بريمةندانةش 
بوو، ئةو فةيلةسووفة ضيكييةي كة بة دامةزرَينةري ( 4539 ـــ 4392
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َيطةضارةي زمانى رِ بةردي بناغةيء فَيركردني زانسيت دةذمَيردرَيتء ثةروةردة
كة لةساَلي ( ؤشناييرِ ِرَيطةي )ةكتَيبةكةي خؤيدا نَيودةوَلةتي دانا، ل

ي (ِرؤتردام)لة ( 4551)لةساَلي ء لة بةريتانيا نووسي( 4512 ـــ4514)
ء ثاشان لة توَيي كتَيبةكانى ديكةي خؤيدا، بنةماء هؤَلةندا بآلوي كردةوة

 : شَيوازى زمانة نَيودةوَلةتيية ثَيشنياركراوةكةي خؤي بةم جؤرة ثَيناسة كرد
 .ي هةموو ميللةتانى جيهان(تاكة زمانى هاوبةش)ـ ئةم زمانة دةبَيتة 4
كولتووري خؤيان ء ـ هةموو ميللةتانى جيهان بةهؤي يةك زمان، زمان2

 .بةهَيزيان دةكةنء دةثارَيزن
وةرضةرخان، دةوَلةمةند بة ء ـ ئةم زمانة ثِر لة وردةكاري شايان بة وةرطَيِران7

. سانا دةبَيتء وويةكةوة طوجناورِ زدار لةهةمووثِر لة واتاى ئاواء وشةي ورد
بةِرادةيةك هةموو كةسَيك دةتوانَيت بةشَيوةيةكي ئاسانرت لة زمانى زطماكي 
خؤي فَيري ببَيت كة لةالي هيض ميللةتَيك بَيزراو نابَيت، بةَلكو هةموو خةَلكي 

ء (كومنسكي)سةيرة كة ئةم بريؤكة بةرزةي . بةيةكسانى سوودي ىَل دةبينن
تةنيا لةم ء كتَيبةكةي، عةيام زةمانَيكي زؤر كةوتبووة خانةى لةبريكردن

سةدةيةدا بوو كة ئةم بةرهةمة بةنرخة لةبري نةكراوة، جارَيكي ديكة دؤزرايةوةو 
 . بآلوكرايةوةء بةزمانى ضيكي ضاث( 4929)سةرلةنوآ لةساَلي 

 
 ئةجنامى كار

 
ودةوَلةتي، سةدان زمانى َيطةي زمانى نَيرِ َيِرةوانىرِ بةرئةجنامي كاري

ثَيشنياركراوة، لةنَيوان ئةو زمانة زؤرانةى كة لةسةر بناغةي توانايي زمانة 
سروشتييةكان دامةزراون، طومانى تَيدا نيية كة زمانى ئيسثرانتؤ، 
سةركةوتووترين زمانة كة حاَلي حازر ئاخَيوةرَيكي زؤري هةيةو هةر لةم 

انى ديكة، شانسَيكي زياتري هةية بؤ سؤنطةيةوة لة ضاو زمانة دروستكراوةك
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بؤ ئاطاداربوون لةبةرئةجنامى ضاالكييةكانى ء ؤَلي زمانى نَيودةوَلةتيرِ بينيين
( فيزياي ئةمِرؤ)بريمةندانى ئةم بوارة، ضاوَيك بة طؤظاري سةنطيين ء زانا

دا دةخشَينني كة فيزياناسي بةناوبانط (4939)ذمارةي مانطي تةمموزي ساَلي 
درَيذ ء ؤذطارَيكي دووررِ دواى تَيثةِراندني)واى بؤ دةضَيت كة ( شررد.أ. بروس)

ئةو زمانة نَيودةوَلةتييةي ( كة بؤ ضةسثاندني سيستةمي مةتري ثَيويست بوو
ء لةسةر ئاسيت جيهاندا ثَيشوازي لَيكراء وورِ دا خرابووة(4113)كة لةساَلي 

 ئينطليزي،)زمانةكانى  هةَلبذاردني ئةم زمانة بآ اليةنةش لةجَيطةي بؤمنوونة
 َيطة لةبةردةم دووركةوتنةوة لةرِ ...(ووسي، فةرةنسي، ئةَلمانى، ضيينِر
بريمةندان، بةبآ ء ةطةزثةرسيت زمانى خؤش دةكات، بةم جؤرة هةموو زاناِر

ةوا، يةكسانانة كةوتنة رِ لةبةرضاو طرتين زمانى زطماكى خؤيان، وةك مافَيكي
 .هاريكاري يةكدي

هةمان ئةو زمانةية كة ثَيشرت بةناوي ( مانى نَيودةوَلةتيز)مةبةست لة 
ثةرلةمانى كؤنرتين كؤماري . بةناوبانط بوو( زمانى ئيسثرانتؤ)خوازراوي خؤي 

شةش ء لة يادي هةزار( 49/3/4917)لة ( سان مارينؤ)ئةوروثا، واتة كؤماري 
ميياي هةشتاو دووةمني ساَلوةطةِري سةربةخؤيي خؤي، بِرياري دا ئةكادء سةد

زمانى ( ِرةمسييان)نَيودةوَلةتي زانستةكان دامبةزرَينَيت كة زمانى فةرمييان 
لةنَيو ئةم ثةرلةمانةدا هؤكاري هةَلبذاردني ئةو . ية( ئيسثرانتؤ)نَيودةوَلةتي 

ةمسي ئةو ئةكادميياية، لةم ضةند خاَلةي خوارةوة جَيطري رِ زمانة وةكو زمانى
 :كراوة

ء دةنووسرَين، لةطةأل ئةوةي كة تَير( مانى نَيودةوَلةتيز)ـ ئةو دةقانةى كة بة 4
ستةي دةقةكانى ئةم زمانة، لة رِ ؤشنن، زؤر كورتيشن، درَيذييرِ ءتةسةل
 .ستةكانى هةمان بابةت كةمرتن لةكاتى وةرطَيِراندا بؤ زمانَيكي ديكةرِ درَيذيي

ةي دةنووسرَين، لةبةرئةو( زمانى نَيودةوَلةتي)ـ ئةو دةقانةى كة بة 2
 ءلَيكدراو دةوَلةمةندن، ئةوة وردترء بة وشةي تَيكهةَلكَيشء تةمومذاوي نني
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 .وونرتنِر
يارمةتيمان دةدات لةو وشانة ( زمانى نَيودةوَلةتي)ـ جَيطريكردني 7

 .دووركةوينةوة كة هاو واتاكانيان لة زمانى نةتةوةيي خؤماندا هةية
وسرَين، بؤ ضاثكردن بة ئامَيري دةنو( زمانى نَيودةوَلةتي)ـ ئةو دةقانةى كة بة 1

 . كؤمثيوتةر ئاسانرتنء ضاث
كةمرت ء زاأل بوون بةسةر ئةو زمانةدا، ماوةيةكي كورترتء ـ بؤ فَيربوون3

ء ثَيويستة بة بةراورد لةطةأل ئةو ماوةيةي كة بؤ فَيربووني زمانةكانى نةتةوةيي
 . التيين ثَيويسنت

رييةكانى لَيكؤَلينةوةي زانسيت هاوكا( زمانى نَيودةوَلةتي)ـ نووسني بة 5
ء بةبآ تةمومذيء ئاسانرت دةكات، ضونكة زؤربةي خةَلكي دةتوانن بةبآ هةَلة

 .ووني لة بابةتةكة بطةنرِ زؤر بة
بةبآ )ئاسان بؤ زانايان، ئةو توانايةي هةية كة ء ـ تةنيا زمانَيكي بآ اليةن3

طةن لةبواري يشيان، بة ترؤثكي سةركةوتن ب(خؤبةستنةوة بة زمانى دايك
زانستيدا بؤ باشرت حاَليبوون لةو واتاية، ئةوةندة بةسة كة بَينينة بةرضاوى 
خؤمان وةختآ يارييةكي ئؤَلةمثيك ئةجنام دةدرَيت، ئةو كةسانةش كة زمانى 
زطماكي خؤيان بةشَيك نيية لة زمانةكان كاري يؤنسكؤ، لةسةريان ثَيويستة 

 .ةست ثآ بكةنكةمَيك درةنطرت لةوان كَيِ كَييةكة د
 

 سةرضاوة 
هةتاوى،  0230، سالَي دووةم، شةهريوةري ( 00)، ذمارة  2طؤظاري اينة انديشة ـ 

 . 04ـ 00ل ( ز0990)
 .بآلوكراوةتةوة 0225/ ئابي( 024)لة طؤظاري كاروان ذ * 
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 ؤييرِ بوو، ئةويش(طرووثي ضوار)ئاقابزورط دواكةسي 

 
 حمةمةد بةهارلوو

 
دا لةسةر ثَيشـنياري يـةكَيك لـة دةزطاكـاني بآلوكردنـةوة،      (4991)لة ساَلي 

جـــةمالزادة، )بِريـــاربوو هةَلبذاردةيـــةك لةبةرهةمـــةكاني وةضـــةي يةكـــةمي ئَيـــران  
ةخنـةو لَيكؤَلينـةوة لةبةرهـةمي هةريـةكَيكيان     رِ وةك( هيدايةت، عةلةوي، ضـوبةك 

ئــةوكاتي تــا . ثَيشــنيارَيكي تــازةو نــوَي بــوو . بــةجيا بــؤ ضــاثكردن ئامــادة بكــةم  
لةنَيو ئةدةبياتي هاوضـةرااندا، تـةنيا هةَلبـذاردةي شـيعريي ضـةند شـاعريَيكي       

ــاي     نا ــةو دةزطــــ ــةَل ئــــ ــة لةطــــ ــةآلم كارةكــــ ــؤوة، بــــ ــواز بآلوكرابــــ ــراوي نوَيخــــ ســــ
 .بآلوكردنةوةيةدا نةضووة ثَيش

ــاني    ــةت بةناوونيشـ ــةكاني هيدايـ ــةك لةبةرهةمـ ــةمَيكي  )هةَلبذاردةيـ ــة بةرهـ كؤمةَلـ
 .َيي بآلوكارَيكي ديكة ضاث كرا، بةآلم دابةش نةكرالةِر( سادقي هيدايةت

ش لـة اليـةنَيكي ديكـة    (حمةمـةد عـةلي جـةمالزادة   )هةَلبذاردةيةكي بةرهةمـةكاني  
ــةآلم هةَلبــذاردةي بةرهةمــةكاني   ء ضــاث ــابزورط)بآلوكرايــةوة، ب ــاغي  ( ئاق ــة قؤن ل

. وةبآلوكردنـةوةي هَيشـتا مةيسـةر نـةبو    ء اوةستاو توانـاي لـة ضـاثدان   رِ ثيتضين
لــةو بِروايــةدا نــيم كــة ( ضــوبةك)هـةروةها لــةبارةي هةَلبذاردةيــةك لةبةرهةمــةكاني  

 .بةهؤي بارودؤخي ئَيستاي ضاثةمةني بةم زووانة بآلوبكرَيتةوة
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توَيشــةبةرة، كوتــة )وةخــيَت ثَيِرســيت ضــريؤكة هةَلبــذاردةكاني كؤمةَلــة ضــريؤكي   
ــؤ ئاقــابزورط نــ  (مــريزاء نامــةكانء كاغــةزةكاني زينــدان  ارد تــا لــة ضــؤنيةتي   م ب

ــدان بةخــةتَيكي        ــةم ثان ــة قةَل ــة نامةيةكــدا كــة ب كتَيبةكــة ئاطــادار بَيــت، ئــةويش ل
ازيم، نازامن بؤضـي نـاوي ضـريؤكي    رِ بةثَيشنيارةكةتان: )خواروخَيض بؤي نووسيم

ئـةم  ؟ ت لـةنَيو ضـريؤكةكامندا نـةهَيناوة   (باشـرتين ضـريؤكةكان   -احسن القصص)
ؤذطــار رِ دؤســتاني ئــةوانء ةســفي حــاَلي خــؤمضــريؤكةم خــؤش دةوَي، ضــونكة و

ــاو كؤمةَلــــة ضــــريؤكي  ( أحســــن القصــــص.( )دةكــــةم ــة(مــــريزا)ضــــريؤكَيكي نــ . يــ
ناســراوي بةكؤياليــةتي فرؤشــراوي حــةزرةتي  ء لةبةرطرتنــةوةي ضــريؤكي ثــريؤز 

مَيـذووي نووسـيين ضـريؤكةكة لـة بـةرلني لـة مـانطي        . يووسفة بـة عـةزيزي ميسـر   
 -أحسـن القصـص  )ةك ئاقـابزورط نووسـيويةتي   دا بـوو، هـةرو  (4914)شوباتي 

ئةمِرؤيـةو مـن تـةنيا بـة يةكرتييـةوةم طـرَي       ء وو نووسي نووسـراوةكاني دوَيـينَ  ِر
ــيت ئاقــــابزورط لــــة   .( داون كتَيبــــة ( ئــــةمِرؤء نووســــراوةكاني دوَيــــينَ )مةبةســ

ــريو  ء ضــــاخي نــــوَيء ثريؤزةكــــاني ضــــاخي كــــؤن  قورئــــاني ثــــريؤزو ئــــةو تةفســ
شوَينةوارناســان ء ئــةم دواييــةدا لـةِرَيي تــؤذةران  انيةيـةك بةَلطةنامانةيـة كــة لــة د 

مــــن لــــة ثَيشــــةكيية درَيذنووســــييةكةي خؤمــــدا لةســــةر       . وةدةســــت هــــاتوون 
 .لَيكؤَلينةوةم ئةجنام داوة( ذيننامة نووسي خود -ئؤتؤبيؤطرايف)

م خسـتة  (أحسـن القصـص  )بةهةر حاَل لةسـةر ثَيشـنياري خاكـةرايي ئاقـابزورط     
 .ة هةَلبذاردةكاني ئةونَيو ثرِيسيت ضريؤك

ــةنيا  ــؤلَين      رِ ئةمــة ت ــة نووســينةوةو ث ــوو ســةبارةت ب ــةو ب اســثاردةو ثَيشــنياري ئ
هةَلبذاردةيـةك لـة بةرهةمـةكاني بزورطـي     )كردني كتَيبة بآلونةكراوةكـةي بـةناوي   

 .(عةلةوي

وةخيَت داوام لَيي كرد كة ضةند وشةيةك بؤ ثَيشـةكي كتَيبةكـة لـة بـارةي ذيـاني      
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نــاتوامن شــرؤظةي ذيــاني خــؤم بنَيــرم، ئةطــةر  : )، ئــاواي نووســيخــؤي بنووســَيت
دةمتواني، ناضاردةبووم كة باسي خةوشةكاني خؤم بكةم، ضونكة اليـةني ضـاكم   

ــاردم، يــةكَيكيان     .( نييــة ــؤ ن ــوو، دوو وَينــةي خــؤي ب  ثاشــان هــةروةك داوام كردب
كــة  كــرد(ئاقــابزورط)داوام لــة  وةهاهــةر. ســثيء ةشرِ ئــةوي ديء ةنطــاوِرةنطِر

ــؤ   ــةيم بـ ــآلو نةكراوةكـ ــة بـ ــؤثيي كتَيبـ ــاوي   رِ دانةيـــةكي فؤتؤكـ ــة نـ ــات كـ ــة بكـ ةوانـ
ةتي، يـ ة كة طَيِرانةوةو يـادةوةريي سياسـيي سـةردةمي الوَيتي   (ؤذطاررِ تَيثةِريين)

سـاَلنامةي ذيـاني سـوودي لـَي     ء َيكخسـتين شـرؤظةي حـالَ   رِ تا وةك بنةمايةك لة
( ؤذطــاررِ تَيثــةِريين)ةوةي كتــَييب ئاقــابزورط ثَيشــنياري كـرد كــة لةبــةر ئـ  . ببيـنم 

بةشـَيوةيةكي طشـيت يـادةوةريي سياســييانةيةتي، بـة ثَيويسـيت زانـي بةشــَيكي       
ضـاالكيية ئةدةبييـةكاني تـةرخان بكـرَي، منـيش بةوثـةِري       ء تايبـةتي بـؤ طفتوطـؤ   

 .ئارةزووةوة ثَيشوازيم لَي كرد
ــابز    ــةكاني مب، ئاقـ ــاالكيية ئةدةبييـ ــاداري ضـ ــةوردي ئاطـ ــةوةي بـ ــؤ ئـ ــةند بـ ورط ضـ

ةوانة كـردم كـة لةاليـةن يـةكَي     رِ الثةِرةيةكي تايبةت بةكارنامةي ئةدةبي خؤي بؤ
ؤشـنايي تَيِروانينـةكاني خـؤي ئامـادةي كردبـوو،      رِ لةبـةر ء لة برادةرةكاني خؤي

وردتــرين ء ةوانــةي كــردووة، بــة بــِرواي مــن، تــةواوترين  رِ ئــةوةي كــة ئاقــابزورط 
 .ساَلنامةي ذياني ئةوة

بؤ ئَيران بطةِرَيتةوةو منيش بةوة دَلخؤش بـووم كـة   ( *)و ساَلي ثَيشرتبِريار وابو
ئةو طفتوطؤيةم بةزووترين كات شَيوةي واقيعي بةخؤوة بطرَيت، بةآلم بةداخـةوة  
ــَي ئارامانـــةش لـــة          ــران بطةِرَيتـــةوة، زؤر بـ ــةيتواني بـــؤ ئَيـ ــةهؤي نةخؤشـــي، نـ بـ

دواي ماوةيـةك  . ةي كَيشـا ئـةم ضـاوةِروانيية درَيـذ   . ضاوةِرواني باشرت بووندا بـوو 
جَيطرةكـــةي، بةتةلـــةفؤن ء هـــاوِرَي( ؤشـــةن دَلرِ مةهـــدي)لـــة نووســـينطةي كـــاك 

ثَيشــنياري كــرد، ئةطــةر مــن بتــوامن لــة ئــةَلمانيا بضــمة الي، بــؤ ئــةو مةبةســتةش     
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خؤيشــــــي ( عةلـــــةوي )ء يةكســـــةر داوةتنامةيـــــةكي بـــــؤ نـــــاردم    ( ِرؤشـــــةن دلَ )
طرفيت ئاسايي، دوور لة بطـرةو  ء ريداوانامةيةكي نووسي تا من بةبَي دةردةسة

ظيزا وةربطرم، بةآلم وةك دةَلَين لـة توانـادا نـةبوو ئـةو     ء بةردةي بِرياري كارطَيِري
 .طفتوطؤية بة ئةجنامي واقيعييانة بطات

لـــة مَيشـــكمدا ئامــادة كردبـــوو، وةك ديـــاربوو،   رملةطــةَل ئـــةوةي كـــة زؤر ثرســيا  
كاني مــن تـةياركردبوو، بــةآلم  يـش خــؤي بـؤ وةآلمدانــةوةي ثرسـيارة   -ئاقـابزورط 

ِرةنطـة مـن كـة بِريـار     -بةداخةوة بةدرَيذايي تةمةن ئـةم طفتوطؤيـة سـةري نـةطرت     
ــووي ســـاَلي نـــوَي بضـــمة خزمـــةتي      ــوو دواي ثشـ درةنـــط   -ســـةرداني بكـــةم ء بـ

بـةِرةواي دةزامن لؤمـةو سةرزةنشـت    ء ةنطة كةمتةرخةميشم كردبَيرِ ءوةئاطاهامت
 .بكرَيم

 كة لَيرةدا بؤ يةكةمني جـار ضـةند طؤشـةيةكي لـَي دةخةينـة      لة ساَلنامةي ذيانيدا
ؤذ دواي كؤضي دوايـي بـاوكي طـةورةم،    رِ ثازدة)): وو، ئاقابزورط نووسيويةتيِر

طـةورةم   بابـة نـاوي  . لـة تـاران لـة دايـك بـووم     ( ز4911)ي شوباتي سـاَلي  (2)لة 
( ئاقـا )وي كـة ثاشـان نازنـا   ( موجتـةبا ئاقـابزورط  )بوو، ناويان لةمن نـا  (موجتةبا)

لة ثَيناسةكةم الدرا، لـةوة بـةدواوة، ضـونكة نةياندةويسـت نـاوي بـاوكي طـةورةم        
هةمان نـاوم بةسـةردا بـِراو    . بانط دةكرد( ئاقابزورط)دووبارة بكةنةوة، منيان بة 

ــك)كارةكــاني  ء ئَيســتاش هــةتا لــة ئــيش    تــا ــش هــةر بــةناوي   (بان ئاقــابزورط  )ي
ــةوي ــةم ( عةلــ ــزا دةكــ ــابزورط، قؤ (.(ئيمــ ــةرةتايي ئاقــ ــةكاني ســ ــدي ء ناغــ ناوةنــ

ــة قوتاخبانـــةكاني   ــةنط)خوَينـــدني لـ ــةلفنوونء ئةقدةســـيةء فةرهـ ــةر ( دار ئـ بةسـ
بؤ تةواوكردني خوَيندن دةضَيتة ئةَلمانياو لة ( ز4922)ثاشان لةساَلي . دةبات

ــات  ( ميـــونَيخ)و (برســـال)شـــارةكاني  . قؤنـــاغي ثـــةروةردةو فَيربـــوون بةســـةر دةبـ
لـــة قوتاخبانـــةي ثيشةســـازيي شـــرياز  ء تـــةوة ئَيـــراندةطةِرَي( ز4925)لةســـاَلي 
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ســاَلي دوايــي لــة . لةشــاري شــرياز بــة مامؤســتايةتي خــةريكي وانةوتنــةوة دةبــيَ 
ثاشـان بةثلـةي مـودةِريس لـة     ء قوتاخبانةي ثيشةسازيي تاران تةنسـيب دةكـريَ  

. ئـةَلمانياو تـةكنيكي تـاران خـةريكي وانةوتنـةوة دةبـيَ      ء زانكؤي هونةري ئَيـران 
ــاب الوانــي ء ؤشــنبريانرِ تَيكةآلويــةتي لةطــةلَ ء زورط لــة تارانــدا دؤســتايةتي  ئاق

ابــردووي رِِ ؤذطـاري رِ وةك طةِرانةوةيـةك بـؤ  ء دةرضـووي كؤلَيـذةكان ثةيـدا دةكــات   
بنةماَلةكـةي خؤيــان كــة لــة ســةيدةكاني  ء شؤِرشــطَيِرَيتيي خــاو خَيــزانء ئـةدةبي 

بــاوكي . يــةتي دةكــاتكؤمةآلء وو لــة دنيــاي ضــاالكيي سياســي رِ عةلــةوي بــوون،
و (طهمةشــرو)لــة كةســة ضــاالكةكاني ســةرةتاي    ( ســةيد ئةبوةســةني عةلــةوي  )

ــَييب   ــران   )خــاوةني كت ــذووي ئَي ــةكاني مَي ــةي بةَلطةنام ــاواني   (طةجنين ــة ثي ــة ل ة ك
 .سةردةمي مةشرووتييةت دةدوَي

ــةروةها  ــةوي )هـ ــي كؤمـــؤنيزمي     (مورتـــةزا عةلـ ــة تَيكؤشـــةراني بزاظـ ي بـــراي كةلـ
ووة يةكَيك لة قوربانييةكاني يةكالكردنةوة مةرطبارةكاني ستالني ب. جيهاني بوو

 .لة سؤظيةتي جاران
ئاقابزورط سةربردةي ذياني سةيرو ضارةنووسي مةينةتباري براكـةي لـة كتَيبـة    

 .باس كردووة( **()ؤذطاررِ تَيثةِريين)بآلونةكراوةكةي خؤيدا بة ناوي 
ــةَل   ــابزورط لةطـ ــة  )ئاقـ ــعوود فـ ــةت، مةسـ ــادق هيدايـ ــةبا ميسـ ــرزاد، موجتـ ( ةوينـ

ــة     ــان بـ ــة ثاشـ ــا كـ ــك هَينـ ــان ثَيـ ــوار )طرووثَيكيـ ــي ضـ ــرد ( طرووثـ ــانطي دةركـ . ناوبـ
ــة  ــك كــة ل ــواري طرووثَي ــةردا   ء ؤشــنبرييرِ ب ــة بةرانب ــوو، ل ــدا نوَيخوازب ئةدةبي

ــي حــةوت ) ــوو   ( طرووث ِرةشــيد ياســةمي، نةصــروَلآلي   )لــة  نهــةبوو كــة بــرييت ب
ةقي زادة، عـةباس ئـةقبال، حمةمـةد    فةلسةيف، عةلي ئةسغةر حيكمةت، حةسةن ت

هةَلبةتــة طرووثــي حــةوت، لــة حــةوت   .( بــةديئ ئــةززةمان فرووزانفــةر ء قــةزويين
، بـةآلم  ن، هةروةها طرووثي ضواريش، لة ضوار كةس زياتر بـوو نكةس زياتر بوو
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هيدايــةت زمــاني فةرةنســي دةزانــي، ئاقــابزورط ئــةَلماني،  . نبــةو نــاوة ناســرابوو
 ءنــــةوي عــــةرةبي، بــــةم جــــؤرة ضــــاويان بــــة ئــــةدةبيات  ميء فــــةرزاد ئينطليــــزي

 .ؤشنبرييي جيهاني كرابؤوةِر
ء هيدايــةت)لةطـةَل  ( ئـةنريان )ي لــةنَيو كؤمةَلـةي  (ديـو، ديـو  )ئاقـابزورط ضـريؤكي   

كضــي )بآلوكــردةوة كــة هــةمان كاتــدا هيدايــةت ثَيشــةكي بــؤ كتــَييب   (شــني ثرتــةو
هـةم وةرطَيِرانةكـةو هـةم     ة،وي شيللةر نووسيوة كة ئاقابزورط وةريطَيِرا(ئورليان

ان ئاقـابزورط كؤمةَلـة   ثاشـ . ثَيشةكييةكة، مايةي تَيِروانيين خوَينةرَيكي زؤربوو
ــةوروثاو   (توَيشــــةبةرة)ضــــريؤكي  ي بآلوكــــردةوة كــــة كاريطــــةريي ئــــةدةبياتي ئــ

 .ضريؤكةكاني هيدايةتي ثَيوة ديارة
زورط ، ئاقـــــاب(ز4958)ســـــاَلي ( دنيـــــا)لةســـــةرةتاي بآلوبوونـــــةوةي طؤظـــــاري 

دا هـةبووةو بـةناوي خـوازراوي    (دكتؤر تةقي ئاراني)هاوكارييةكي نزيكي لةطةَل 
 .وتارةكاني خؤي بآلودةكردةوة( فةرةيدوون ناخدا)

هاوِرَييةكانيـــدا، بـــووة هـــؤي ء هـــاودَلي ئـــةو لةطـــةَل دكتـــؤر ئـــاراني ء هاريكـــاري
طرووثـــي )و دةســـتطريكردني طرووثـــي ناســـراو بـــة  (دنيـــا)وةســـتاندني طؤظـــاري 

ئاقــابزورط بريةوةرييــةكاني ئــةم هاريكارييــةو ضــوار ســاَل      (. جناوســَي كــةس ثة
لـة كتَيبــة  ( ز4914 -4951)ةزا شــادا رِ زينـدان بـووني خــؤي لـة زيندانـةكاني    

 .نووسيوة( ثةجناوسَي كةس)ناودارةكةي خؤيدا بةناوي 
لةطةَل دامةزراندني حزبي تؤدةي ئَيران ئاقابزورط ء دواي ئازادبووني لة زيندان

ــا     و ــة ضـ ــؤي دةداتـ ــاتر خـ ــاران زيـ ــة جـ ــزب لـ ــةركردايةتيي حـ ــدامي سـ  الكيةك ئةنـ
 بآلوكــراوةي ناوةنــدي ( ثــةيامي نــويَ )بةثلــةي بةِرَيوةبــةري طؤظــاري   ء سياســي

ــران ِر ــذة ثــَي   رِ ســؤظيةتي ثَيشــوو، ضــاالكيي ء ؤشــنبرييي ئَي ؤشــنبريي خــؤي درَي
ؤذطـاردا  رِ انلـة هـةم  ( نامـةكان ء كوتةكاغـةزةكاني زينـدان  )دةدا، كؤمةَلة ضريؤكي 
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هـةروةها  . اظةي بريةوةرييـةكاني سـاآلني زينـداني كردنيـةتي    رِ بآلودةكرَيتةوة كة
، نــاوي ئاقــابزورط وةك نووســةرَيكي (ضــاوةكاني)ؤمــاني رِ لةطــةَل بآلوبوونــةوةي

 .بةتواناو لَيهاتوو جَيطري دةبَي
ــةننا  (54/5/4985)لـــة  ــَيتة ظيـ دواي  .دا بـــؤ وةرطـــرتين خـــةآلتي ئاشـــيت دةضـ

ــك، لةطــةلَ   مانــةو ــؤ ضــةند مانطَي ــةوَي ب ــاي  رِ ةي ل ي مــورداد (25)وودانــي كودَيت
لةوكاتيشــدا . ، ناضـاردةبَيت لـة ظيـةنناو ثاشـان لـة ئـةَلمانيا مبَينَيتـةوة       (تـةمموز )

َيبةري حزبي تؤدةي ئَيـران، لـة كؤبوونـةوة طرنطـةكاني     رِ هةروةك ئةندامي كاراي
( كؤبوونـــةوةي يـــةكَييت)و (كؤبوونـــةوةي ضـــوارةم)حزبـــي لـــة دوورة وآلتيـــدا لـــة 

 .يةكَييت حزب لةطةَل طرووثي دميوكراتي ئازةرباجيان بةشداري دةكات
لَيــرة بــة دواوة ئيــدي بــؤ كؤبوونــةوةكانيان داوةتيــان   : ئاقــابزورط نووســيويةتي

لة ناوةندي ء جارَيكيان ضووم. من نةِرؤيشتوومء يان داوةتيان كردووم ،نةكردم
م (سكرتَيري يةكـةمي حـزب  )بة . يةوة كة ئيشم هةيةكار طةِرامةوةو بيانووم هَينا

دةبـــــَي زووتـــــر بـــــِرؤم، لـــــة كؤبوونةوةكـــــةدا زيـــــاتر قســـــة لةســـــةر كَيشـــــة  : وت
كةسَيتييةكان بوو، وةك ئةوةي بؤضـي فآلنةكـةس خـانووي هةيـةو ذيـاني باشـة،       

 ؟!بؤضي من نيمة
 بـووة مامؤسـتاي ياريـدةدةر لـة     (4981)ئاقابزورط لة كانووني دووةمي ساَلي 

ــوو رِ زانكــؤي هومبولــت كــة لــة بــةرليين     ثلــةي  (4914)لــة ســاَلي  . ؤذهــةآلت ب
ــةدةبيات  ء ئوســتادي وةرطــرت  ــة ئ ــوَيي فارســي  رِ ءوانــةي تايبــةت ب ؤشــنبرييي ن

ــلةكاني ســـــاَلي هةتاويـــــدا، وردة وردة لـــــة حـــــزب       . دةوتـــــةوة لـــــة دةيـــــةي ضـــ
ــةوة ــِريين خــؤي     ،دووركةوت ــة دةرب ــان ب ــة)ي ــزةوةرِ زؤرب ــا ( َي ــان ن ــة  مــن: وةدةري ب

ــثؤ ــةرَيكي     رِ رتيثاســ ــةك وةك ثةنابــ ــووبووم، نــ ــة وآلت دةرضــ ــي لــ ــي ئَيرانــ ةمســ
سياســي، بؤيــة هاتوضــؤي باَليؤزخانــةم دةكــرد، بةتايبــةتي لةطــةَل فةرةيــدوون        
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دا، ثَيوةندييــــةكي تــــؤذهةآلرِ فــــةِروخ، بــــاَليؤزي ئةوســــاي ئَيــــران لــــة ئــــةَلمانياي
 .ؤ سةردامن هاتبوودؤستانةم هةبوو كة ثَيشرتيش جارَيكيان لة كةنةداوة ب

واتــة   -ئةوانــة: )هــةتا جارَيكيــان لــة بــةرلني بةشــَيوةيةكي تايبــةتي بــةمين وت      
 وةخــيَت لــة كةنــةداش بــووم .( دةِرؤن، بــةآلم تــؤ دةمَينيتــةوة  -دارودةســتةي شــا

ــك رِ ئةطـــةر هةَلةنـــةمب، ئـــريةج   -ؤذنامةنووســـَيكِر داواي كـــرد كـــة    -ةبيعـــي ناوَيـ
ــدا ســاز بكــات، فــ    ــةو    رِ ةِروخدميانةيــةكم لةطةَل ــةم دميان اي ســثاردم كــة تَيكــةَل ب

 .منيش دميانةكةم ئةجنام نةدا! طفتوطؤية نةمب
ديســان ( شــةوانةي شــيعري طــؤتيَ )بةرةبــةري كؤتــايي دةســةآلتي شــابوو، دواي  

مـن مةبةسـتم دميانـة سـازدان نييـة      : )وتـي ء ةبيعي لةبةرلني هاتـةوة الم رِ جةنابي
ةمت نـةكردةوة،  رِ منـيش ( ةَل تـؤدا ئاشـنامب  لةطةَل تؤ، تـةنيا حةزدةكـةم زيـاتر لةطـ    

زؤر شتانةوة قسةمان كرد، قسة لةسةر ئةو دميوكراتييةتة بوو،  بارةيلة ء هات
ســـةد ســـاَلة لــةذَير دةســـةآلتي زةبـــروزةنط   وآلتَيــك كـــة دوو هـــةزارو ثَيــنج  : )ومت

 .(ؤذَيكدا ببَيتة دميوكراتيرِ ذيابَيت، ناتوانَيت لة ميانةي شةوو

كـة  َي ثَيـدراوةكاني ئـةو سـةردةمةي    رِ ؤذنامـة رِ ةضوو كة يةكَيك لـة ئةوةندةي ثَين
يـان هـةردووكيان، دوو الثـةِرةي    ، (عاا طالا)يان (كةيهان)بةتةواوي لةبريم نيية 

ئــةوةبوو كــة حــزب زؤر بــةِرَيزةوة،  . ثِركردبــووةوة -قســةكاني مــن -تــةواويان لــة
يادداشـتَيكي  ( زبسـكرتَيري يةكـةمي حـ   )يـةوة  (ئةسـكةندةري )وابزامن لـة زمـاني   

او رِ لةبـــةر ئـــةوةي ئاغـــاي بـــزورط عةلـــةوي ضـــةند : )بـــةم ناوةرؤكـــة بآلوكـــردةوة
َيبــازي حزبــي تــؤدةي ئَيــران    رِ ءبؤضــوونَيكيان دةربِريــوة كــة لةطــةَل هةَلوَيســت    

 .(ناطوجنَيت، بِريار درا لة ئةندامَيتيي حزب دوور خبرَيتةوة

ــا ئ ــاَلي (42)بــــزورط لــــة اقــ ــةيلوولي ســ ــتياري بــــو (4915)ي ئــ وة سةرثةرشــ
دا بــوو بــة   (4919)هــةروةها لــة ئــابي    ء ئَيرانناســي لــة ئةنســتيتؤي ئاســيايي   
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ــواري ك    ــة بـ ــثؤر لـ ــتاي ثسـ ــران ومامؤسـ ــووري ئَيـ ــي ء لتـ ــاني فارسـ ي (1)لـــة . زمـ
 .خانةنشني كرا( 4919)كانووني دووةمي ساَلي 
ــا ســاَلي     ــةدواوة ت ــرة ب ــاوبراو خــةريكي وانةوتنــةوةي    ( 4955)لَي ــة زانكــؤي ن ل

ــ ــةكاني ئَيــــــران بــــــوو تايبــــ ــةروةها مامؤســــــتاي. ةت بــــــة كَيشــــ ــذكارو رِ هــــ اوَيــــ
بةسـةرةوة  ( 4955)لـة سـاَلي   . سةرثةرشتياري بِروانامةي قوتابياني زانكؤ بوو

لة زانكؤكاني طوتينطن، توبينطن، فرايبورط، هامبورط، ئولدنبورط، زاروبـروكن  
ــةَلمانيا) ــراد (ئـ ــاران  )، لينينطـ ــؤظيةتي جـ ــةكَيتيي سـ ــاطن (يـ ــارك)، كؤثنهـ ، (دانيمـ

و زانكــــؤي (بــــةريتانيا)، ئؤكســــفؤرد (ســـوَيد )ســـتؤكهؤَلم، كوتبــــورط، ئوثســــاال  
تـة يـةكطرتووةكاني ئــةمريكا بـة ثلـةي مامؤسـتا ميوانــدارَييت      ياليةي و-هارظـارد 

 .دةكرا
 :بةرهةمةكاني بزورطي عةلةوي بة زماني فارسي

 .، تاران4954، (كؤمةَلة ضريؤكي ئةنريان)، ديو ديو -
 .، تاران4952( كؤمةَلة ضريؤك)توَيشةبةرة  -ضمدان -
 .، تاران4952( كؤمةَلة ضريؤك)ضاوةكاني،  -
 .، تاران4912( يادةوريي ناوزيندان)ثةجناوسَي كةس  -
 (.كؤمةَلة ضريؤك)كوتةكاغةزةكاني ناو زيندان  -

 .، تاران4982( ِرؤمان)ضاوةكاني  -
 .، تاران4915( كؤمةَلة ضريؤك)مريزا  -
 .، تاران4919( كؤمةَلة ضريؤك)سةروةرييةكان  -اساالري ه -
 .، تاران4955( ِرؤمان)مؤرانة  -

 :بةرهةمة وةرطَيِردراوةكان
 .نووسيين شيللةر لة ئةَلمانييةوة -ذاندارك -كضي ئورليان -
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 .ووسييةوةرِ لة -ضيخؤف -باغضةي ئاَلووباَلوو -
 .لة ئينطليزييةوة -كاروكاسبيي خاتوو ظارَين -
 .ووسييةوةرِ لة -مانطدوازدة  -

 :وةرطَيِردراو بؤ زماني ئةَلماني
 .نووسيين هيدايةت -عةلوية خامن -
 .ئةفسانةي خةَلقكردن، هيدايةت -
 .كوندةبؤي كوَير، هيدايةت -
 .حاجي ئاقا، هيدايةت -
 .ني خةييامةكابةشَيك لة ضوارين -
 .حةوت ثةيكةري نيزامي -

 :بةرهةمةكاني بة زماني ئةَلماني
 .راني تَيكؤشةرئَي -
 .بلبلء خاكي طوَل -
 .مَيذووي ئةدةبياتي هاوضةرخي ئَيرانء وةرضةرخان -
 .تةواوكاري ئةدةبياتي نوَيي فارسيء مَيذوو -
 .فَيربووني زماني فارسي -
 .فةرهةنطي زاراوةي ئةَلماني بؤ فارسي -
نووســــةراني ئَيرانــــي لــــة دايرةتوملــــةعاريفي ئــــةدةبي ء ناســــاندني شــــاعريان -

 .مانيدائةَل
 451 -421نزيكـةي  )ناساندني بةرهةمةكاني ئَيراني بةطوَيرةي ناوي كتَيب )

كؤششــي بزورطــي ء بــة هــةوَل( 4912 -4918)كــة لــة ســاآلني  ن(ناوونيشــان
 .جَيبةجآ كراعةلةوي 
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دا هةمان كتَيب بةطوَيرةي نـاوي نووسـةران لـة بيسـت بةرطـدا      (4992)لة ساَلي 
نووســةري ( 51)بةرهةمــةكاني ء اظــةي ذيــان رِ وبــة زمــاني ئــةَلماني بآلوكرايــةوة  

 .ديكة لة نووسةراني هاوضةرخي تَيدا زَيدةكراوة
 ئـةدةبي، بزورطـي عةلـةوي   ء ئةمةو دواي تةمةنَيكي ثِر لة بطرةوبةردةي سياسـي 

ــداني رِ ي(25)يــةك شــةممة   يؤذِر ــة   (4518)َيبةن ــةر ب ( 41)ي هــةتاوي بةرانب
َليدا لة يةكَيك لة نةخؤشـخانةكاني  سا(29)لة تةمةني ( ز4991)شوباتي ساَلي

 .ئةَلمانيا بةهؤي دَل وةستان، كؤضي دوايي كرد
 

 

 :ثةراويَز
 .ئةم وتةية بؤ بةر لة كؤضكردني دةطةر يَتةوة( *)
 .ئاطادارنيم ئةم كتيَبة بآلوكراوةتةوة يان نا( **)

وة، هةروةها ئـةو  ايةكانى بؤ بةر لة كؤضكردني ئاقا بزورط دةطةر يَتةر  ءزؤر لة وتة: تيَبيين
 (و) .كتيَبانةى ئاماذة بة ضاثكردنيان نةدراوة، زؤربةيان لةدواى كؤضكردنيدا ضاث كراون

 :سةرضاوة

-04ص  ،(ز4226) ،4731بهمن سال  ،(03)مشارة  ،دنياي سخن)طؤظاري 

74. 
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 فةرهةنطنووسي شانامة

 (فريتس ولَف)
 

 عةلي بتةكن
 

ووبةِرووي رِ بارةت بة مَيذووي ئَيرانناسيدا،لَيكؤَلينةوة سةء لةنَيو موتاآل
تيؤدؤر نؤَلدكة، ئارتؤر كريستيةن سن، كريستيان : وخساري وةكورِ زؤر

تاد، دةبينةوة كة هةريةكةيان لةضةند بوارَيكي ...بارتؤَلمة، ئارتؤر ثؤث و
بايةخداريان لةدواى خؤياندا بةجَي ء تايبةتيدا هةوَليان داوةو بةرهةمي بةثَيز

كولتووري ء ووة، كة هةر يةكَيك لةو بةرهةمانة لةناساندني مَيذوو، ئةدةبهَيشت
بةرزيان لةناوبانطي بؤ خؤيان طرتووةو زؤر كةم ء ئَيران شوَينَيكي تايبةتي

توَيذةرَيك دةدؤزييةوة كة لةتوَيذينةوةكانيدا وةك ثَيويست سوودي ىَل 
كي ديكة هةية كة كةسايةتييةء وخساررِ وةرنةطرتنب، بةآلم لةم نَيوةندةدا

تَيكؤشاني بةردةوامى لةبواري كتَيب داناندا لةثَيناو ناساندني اليةنَيك ء هةوأل
لة كولتووري ئَيراندا هةيةو هةوَلةكانيشي ضي واى لة هةوَلي كةساني ديكة 
كةمرت نيية، بةآلم لةنَيو سةرضاوةكاندا لةوانى دي كةمرت ناوى دآ، ئةويش 

ء ئَيستا زياتر لة ضل. ية(فةرهةنطي شانامة)َييب ة كة دانةري كت(فريتس وَلف)
ء حةوت ساأل بةسةر مةرطي مةينةتباري ئةو بةدةسيت نازييةكانةوة تَيدةثةِرَيت

خةفةتباري ء ووبةِرووي بآ ميهريرِ لةو ماوةيةدا يادكردنةوةكةشي وةكو خؤي
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بووةتةوة، كة تاكو ئَيستاش ئينسكؤلؤثيديا زةبةلالحةكانى دنيا وةك 
هيض ( كة لة ئةَلمانيا ضاث دةكرآ)هةتا ماير ء بةريتانياييء كاييئةمةري

جَيي وتنة كة لةياد . يادَيكيان لةم ئَيرانناسة طةورةيةدا نةكردووةتةوة
هةوَلي ء ةنجرِ هةوَلي فريدةوسيدا، يادَيكيش لةء ةنجرِ كردنةوةي سي ساَلةي

طةورةترين ( مةفةرهةنطي شانا)بكرَيتةوة كة بة دانانى ( وَلف)بيست ساَلةي 
ئةم وتارة هةوَلَيكة بؤ . بة ئةجنام طةياندووة شانامةناسيدا تؤذينةوةي لةمةِر

بارودؤخانةى كة ء ئةو هؤكارة ورووذَينةرانةء ناساندني بةشَيك لةذيانى وَلف
وَلف لةذَير كاريطةرييانةوة دةسيت داوةتة دانانى ئةو فةرهةنطة، وتارةكة لة 

 : دوو بةش ثَيكدَيت
ةوتي فةرهةنطنووسي رِ اطوزةرة سةبارةت بةرِ تَيِروانينَيكي: ةكةمبةشي ي

يةوة تا (عةبدولقادري بةغدادي)نووسيين ( واذةي شانامة)شانامة لة 
 . نووسيين وَلف( فةرهةنطي شانامة)

 . تَيِروانينَيكي طشتيية لة ذيننامةي وَلف: بةشي دووةم
 

 رِةوتي فةرهةنطنووسي شانامة
 

ةوة، فةرهةنطنووساني فارسي زمان، لةبةر زؤر هؤي ؤذطاراني كؤنرِ لة
طراني ء زةمحةتيء جياجيا وةك فراوانبووني بنكةي خوَينةراني شانامة

وونكردنةوةي واتاكانيان داوة، رِ هةندَيك لة وشةكانى ئةم كتَيبة، هةوَلي
سةرةكي كارةكانى خؤيان ء هةندَيكيشيان وشةكانيان بة سةرمايةي بنةِرةتي

ديوانى ء طةواهى شيعرةكانى ناو شانامةء ةرامبةريشدا وةك بةَلطةداناوةو لةب
 . ديكةي شاعرياني فارسيان دادةنا

فةرهةنطةكانى ديكة تاكو ئَيستاش لةم جؤرة ء (واذةي فورسي ئةسةدي)
فةرهةنطانةن، بةآلم هةندَيكي ديكة لة دانانى فةرهةنطةكانى خؤياندا تةنيا 



  

 87 
 

وون كردووةتةوة كة بةطوَيرةي رِ انزاراوةكانى شانامةيء واتاى وشةكان
بةَلطةنامةكانى بةردةست، يةكةمني هةوَلدان لةم بوارةدا لةاليةن عةبدولقادري 

ئةجنام دراوة، عةبدولقادري بةغدادي ( ك4997ـ  4979)بةغدادي 
داناوة، ( ز4535)لةساَلي ( واذةي شانامة)فةرهةنطةكةي خؤي لةذَير سةرناوى 

ر وشةيةكي شانامة، هاو واتاكةي بة توركي داناوة، ئةم كة تَييدا لةبةرامبةر هة
ماندووبووني كارل زاملان لة ثرتسبؤرط ء بة هةوأل( ز4193)فةرهةنطة لةساَلي 

دوو ساأل ثاش دانانى فةرهةنطةكةي عةبدولقادري بةغدادي، واتة . ضاث كراوة
 ز كةسَيكي ديكة بةناوى عةلي مةكي كوِري تةيفوور بةستامي4531لةساَلي 

، يان (طةجننامة)ناوى لَيناوة ء فةرهةنطَيكي دي بةناوى شانامة داناوة
لةبةرامبةر هةر وشةيةكي شانامةدا هاو واتاى فارسي داناوة، ء طةجنينةنامة

دانة دةستنووسةكةي ئةم فةرهةنطة لة كتَيبخانةى ناوةندي زانكؤي تاران 
 . ثارَيزراوة

هةية كة ( مةعجةمي شانامة)هةر لةم بوارةدا فةرهةنطَيكي ديكة بةناوى 
 ءسةردةم. ةزا كوِري ئةلعةلةوي ئةلتوسي دانراوةرِ لةاليةن حمةمةدي كوِري

بؤضووني ء ؤذطاري ئةم بةرهةمة بةباشي ديار نيية، بةآلم بة مةزةندةِر
ز دايناوةو لة 4931خوالَيخؤشبوو حوسَين خدَيوجةم، لةو كتَيبةي لةساَلي 

نى ئةم فةرهةنطة لة دةوروبةري سةدةي نؤيةم تاران ضاث كراوة، لةوانةية دانا
ز دانةرَيكي ديكة كة ناوةكةى المان ديار نيية، 4327لةساَلي . دانرابَيت

كة فارسي ( واذةي شانامة)دةسيت داية دانانى فةرهةنطَيكي ديكة بةناوى 
دةستنووسةكةي لة خانةى كتَيب لة ميسر ثارَيزراوة ء بةرامبةر بة فارسي بوو

( 95، القسم الثاني، ص0993وطا  الفارسية، القاهرة، فهرس المخط)
هةر لةهةمان ئاقاردا لةناوةِراسيت سةدةي نؤزدةيةم، بةرهةمَيكي ديكة بةناوى 

لةاليةن موبةد ئةبدال كوِري داراب دانراوة كة دةستنووسي ( فةرهةنطي شانامة)
واتة  لةو دةميةوة . سةرةكي كتَيبةكة لة مؤزةخانةى بةريتانيا ثارَيزراوة
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وةستانَيكي شةست ساَلة ( ز 4949)لةناوةرٍِاسيت سةدةي نؤزدةيةم تا ساَلي 
لةبواري دانانى فةرهةنطنووسي شانامة هاتة ئاراوة تا ئةوكاتةى كة فريتس 
وَلف، زياتر بريي خؤي بةدانانى فةرهةنطي شانامةوة خةريك كردبوو، 

غي دكتؤراكةي خؤي دواى تَيثةِراندني قؤناء لةسةرخؤ دةسيت بةكارةكةي كرد
خةريكي ي مامؤستاي، (كريستيان بارتؤَلمة)بةهاريكاري ( ز4993)لةساَلي 

لَيرةدا كةوتة ذَير كاريطةري ء بؤ زمانى ئةَلمانى وةرطَيِرانى ئاوَيستا بوو
( فةرهةنطي زمانى كؤني ئَيراني)يةكَيك لةبةرهةمةكانى ئةو بةناوى ء بةَلطةنامة

ةنطي بةسوودي زمانانى ئَيرانيية، وَلف ـ ي ناضار ئةو كتَيبةي كة يةكةمني فةره
كةوتة بريي دانانى يةكةمني ء كرد كة سوود لة ميتؤدي ئةو كتَيبة وةربطرَيت

دواى ء فةرهةنطي بةسوود لةزمانى فارسيدا، بؤية شانامةى هةَلبذارد
َيي كؤكردنةوةي ئةم رِ ز لة4949تةواوكردني وةرطَيِرانى ئاوَيستا، لةساَلي 

نووسيين فةرهةنطي شانامة ء انةى خوارةوة، دةسيت بة تؤماركردنسةرضاو
 :كرد

 .ـ شانامة، ضاثي زول مول4
 .ـ شانامة، ضاثي نرنرماكان2
 . ـ شانامة، ضاثي ولرس ـ الندوار ـ 7
 .دانانى عةبدولقادري بةغدادي، ضاثي زاملان: ـ وشةي شانامة1

ا، كة ئةوروثا لةنَيو درَيذةي ثَيدء وَلف وةختَيك دةسيت بؤ ئةو كارة برد
واتة جةنطي يةكةمي جيهانى، . ثِر لةقةيراندا دةذياء بارودؤخَيكي جةجناأل

بةآلم ئةو بةِرادةيةك نقوومي نَيو ئةم كارةي بوو؟ بةطوتةي سةيد حةسةن تةقي 
! ضؤني هةواَلةكانى دةرةوةي كتَيبخانةكةشي بآ ئاطا بووء زادة، هةتا لة ضةند

تةواوى شةست هةزار بةيتةكانى شانامةى وشة بة وشة هةر ضؤنَيك بَيت، وَلف 
خوَيندووةتةوةو تؤماري كردوون، سةرةجنام دواى بيست ساأل بة 

بة زجنريةي نزيكةي نؤ هةزار وشةي ء دووبارةء ثشتيوانيةكي لة وةسف بةدةر
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َيك خستووة، بةشَيوةيةك كة رِ َيكخستنَيكي لؤذيكيرِ شانامةي لةشَيوةي
وون رِ هةَلطَيِرانةوةي واتاكانى هةريةكةيان بةجوانى ءطؤِرانكاريء شوَين

 . كراوةتةوة
بةدةر لةطومان، طةورةترين شتَيك كة مَيشكي وَلفي سةرقاأل كردبوو، دواى 

ةجني بيست ساَلةي رِ نووسينةوةي ئةم بابةتة ئةوة بوو كة ئةو بةرهةمةي كة
ؤضي؟ ضونكة تؤذةران سوودي ىَل وةربطرن، بء لَيكؤَلةرء بوو، ضاث بكرَيت

هاوكات بوو لةطةأل سةردةمَيك كة نازييةكان بةوثةِري تواناوة لة ئةَلمانيا 
ةضةَلةك جوولةكة رِ دةسةآلتيان طرتبووة دةست، ئةويش كابرايةكي مةسيحي بة

وةكو هاوِرآ زاناكاني ديكةي خؤي بواري ضاثكردني ئةم ء دةذمَيردرا
ئاهةنطي ساَليادي ( ز4972)ي َيكةوت كة لةساَلرِ بةرهةمةي نةبوو، بةآلم وا

هةزارةي فريدةوسي لة ئَيران سازدرا، حكومةتي ئةَلمانيا لةثَيناو دةرخستين 
ثَيوةندي خؤي بؤ حكومةتي ئةوساي ئَيران، فةرهةنطةكةي وَلف ـ يان بة دوو 

ةوانة كرد، بةآلم بةم جؤرة ئةم بةرهةمة بةنرخة رِ بؤ ئَيرانيانء بةرط ضاث كرد
زؤر لة ء بنكة زانستييةكانى ئَيرانء نَيوةندي ئَيرانناسيء كةوتة بةردةست

بؤ دانانى ء زانايانى ئَيراني بةتوندي كةوتنة ذَير كاريطةري ئةم فةرهةنطة
يةكةمني هةوَليش لةم بوارةوة . فةرهةنطي لةم بابةتة سووديان ىَل وةرطرت

دواى : )ةزا زادة شةفةق ئةجنام دراوةو لةم بارةيةوة دةَلَىرِ لةاليةن دكتؤر
تةواوبووني ئاهةنطي ساَليادي هةزارةي فريدةوسي خةريكي دانانى فةرهةنطي 

ئةم ( سةرضاوةي سةرةكيشم ئةم فةرهةنطةي وَلف بووء شانامة بووم
لة تاران ضاث كرا، ( ز4971)فةرهةنطةش لةسةرةتاوة بةشَيوةي كتَيب لةساَلي 

. كةوتة بازاِر( مةفةرهةنطي شانا)يش ضاثي يةكةمي بةناوى (ز4914)لةساَلي 
دواى ئةويش عةبدوةوسَين نؤشني كتَيبَيكي وةكو فةرهةنطي ثَيشووي بةناوى 

لةاليةن بنكةي فةرهةنطي ئَيران ( ز4932)لةساَلي ء دانا( واذةنامة)
بةردةست سوودي لة فةرهةنطي ء نؤشني ـ يش بة بةَلطةي نزيك. بآلوكرايةوة
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 . وَلف بينيوة
يش، ناوي فةرهةنطَيكي ديكةية، كة بة (مةدؤزينةوةي بةيتةكانى شانا)
كؤششي دكتؤر دبريسياقي ئامادةكراوة، كة لةهةموو فةرهةنطةكانى ء هةوأل

ابةرَيكي زؤر بةنرخة بؤ رِ ديكةي كة باس كران، جياية، ئةم فةرهةنطة
هَيماكانى )دانةري ئةم فةرهةنطةش سوودي لة . دؤزينةوةي بةيتةكانى شانامة

 لةكؤتايي ئةم بةشةدا ثَيويستة ئةوة. وَلف وةرطرتووة ي فةرهةنطي(ثؤلبةندي
وون بكةينةوة كة بارودؤخي كؤمةآليةتي ئةَلمانيا لةكاتي دةسةآلتي ِر

ثاكنووس ء ئةو بةرتةسكييةي كة بؤ وَلف هاتبووة ئاراوة لةاليةكء نازييةكان
نةكردنةوةي سةرضاوةكانى لَيكؤَلينةوةو دةست ثَيِرانةطةيشتين وَلف 

فةرهةنطةكاني شانامة لةاليةكي ديكةوة، واي كردووة كة  بةتةواوى
ء هةَلةضينء فةرهةنطةكةي ضةند هةَلةيةكي تَي بكةوَيت، بؤية ثوختةكردن

ئةجنامدانى لةاليةن ء ثَيداضوونةوة بة فةرهةنطي وَلف كارَيكي ثَيويستة
 . شياوةء زمانناسامنان، كارَيكي لةجآء زانايانى ثايةبةرز

 
 تيَرِوانينيَك ءذياننامةي ولَف

 
ئةو سةرضاوانة زؤر كةمن كة دةكرَيت زانيارييان سةبارةت بة ذيانى وَلف 

 ءبآلو وةك وتار لة طؤظارء زؤربةشيان بةشَيوةي ثةرشء لَيوةربطريَيت
ؤذنامةكان بآلوكراونةتةوة، لةوانة سآ وتاري سةربةخؤ لة ئةَلمانيا ضاث ِر

وَلف لةاليةن هانس هينريش كرابوو، وتاري يةكةم شةش ساأل دواى مةرطي 
ؤذهةآلتناساني رِ لة طؤظاري ئةجنومةني( فريتس وَلف)شدر بةناوونيشانى 

ئةَلمانيا بآلوكراوةتةوة، كة تَييدا نووسةر بؤ يةكةمني جار ضةند اليةنَيك 
ضؤنيةتي دةستطريكردني لةاليةن ء ثَيشينةي زانسيتء لةذيانى وَلف

ري دووةم لةاليةن حمةمةد عاصمي وون كردووةتةوة، وتارِ نازييةكانةوة
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( ثَيِرسيت وشةكانى شانامةي وَلفء عةبدوةوسَين نوشني)بةناوونيشانى 
ةخنةشة رِ نووسراوة، كة تَييدا ضةند ئاماذةيةكي بؤ ذيانى وَلف كردووةو

وتاري . بآلوكراوةتةوة( كاوة)لة طؤظاري ( ز4934)لةساَلي ء لةبةرهةمةكةي
لةاليةن دكتؤر نانفرد لورنس لة ( نناس فريتس وَلفئَيرا)نيشانى وسَييةم بةناو

 . بآلوكراوةتةوة( ئةمةريكاى التنيء ئاسيا، ئةفريقيا)طؤظاري 
لةشاري بةرلني لةدايك بووة، خوَيندني هةر لةو ( ز44/44/4119) وَلف لة

تةواكردووةو بؤ ( قوتاخبانةى دةسةآلتداريةتي فةِرةنسا)شارةيدا لة 
لةوآ دةسيت بةخوَيندني ء هايدل طء ةتة ميونيختةواوكردني خوَيندن ضوو

ثامشاوةيةكي كةم . زمان كردووة، ثاشان طةِراوةتةوة بةرلنيء هونةرء ئةدةبيات
ء خؤي داوةتة اليةني زمانناسيء بؤ خوَيندني زانكؤيي ضووةتة شاري طيسن

خةريكي خوَيندن بووة، بةآلم زؤري ( ئؤست هؤفء بهاطل)لةذَير سةرثةرشيت 
ء ي ئَيرانناسي بةناوبانط كرد(كريستيان بارتؤَلمة)َيوةندي بة نةبرد ث

لةذَير سةرثةرشيت ئةودا خةريكي ء خوَيندنةكةي خؤي كردة ئَيرانناسي
ء سةرضاوةكان لة زمانانى هيندي)نووسينةوةي نامةي دكتؤراكةي بوو بةناوى 

( ز4993)ساَليدا واتة لةساَلي ( 23)وَلف ئةم نامةيةي لة تةمةني (. ئَيرانيدا
ي مامؤستاكةي خةريكي (بارتؤَلمة)بةسةركةوتوويي تةواوكرد، لةو كاتةيدا 

وةرطَيِراني ئاوَيستا بوو بؤ زمانى ئةَلمانى، وَلف ـ يش وةرطَيِراني ضةند 
حةزي دةكرد يارمةتي ء بةشَيكي ئاوَيستاكةي طرتة ئةستؤي خؤي
( ز4949)ي لةساَل( مؤنستةر)مامؤستاكةي خؤي بدات، ئةم كارةشي لة شاري 

َيزةوة رِ بةوثةِري( ئاوَيستا، كتَييب ثريؤزي ثارسيان)بةناوى ء تةواوكرد
لةو سةردةمةيدا بارودؤخي ذياني . ثَيشكةش بة مامؤستاكةي خؤي كرد

تةطةرةيةكي زؤريان خستبووة ء نازييةكان كؤسثء جوولةكةكان دذوارتر ببوو
ؤية وَلف وازي لةبِريارةكةي بةردةميان بؤ ضوونة ناو نَيوةندة ئةكادميييةكان، ب

ء خؤي هَينا سةبارةت بة درَيذةدان بة لَيكؤَلينةوة زمانناسييةكانى ئَيراني
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: يازدة ساأل لة شارة خودان زانكؤكانى وةك ،ثشت بةسنت بةو سةربةخؤيية
وةكو مامؤستايةكي تايبةتي ... مؤنستةر، ميونيخ، بةرلني، نوبينطن، وطيسن،

هةروةها لةثاأل ئةمةشدا بةوثةِري دان بةخؤدا  خةريكي وانةطوتنةوة بوو،
ئارامييةكي لة وةسف بةدةر، دةسيت بةكارة بةنرخةكةى خؤي كردةوة، ء طرتن

لةو ماوةيةشدا كة جةنطي يةكةمي (. فةرهةنطي شانامة)لةنووسينةوةي 
ء جيهانى دةسيت ثَيكرد، وَلف شاري بةرليين بؤ نيشتةجَيبوون هةَلبذارد

لةو كاتةيشدا سةيد حةسةن تةقي زادة . درَيذة ثَيداكارةكةي خؤي لةوآ 
ئةو : )لةسةر زاري تةقي زادة طوتوويةتي( مينةوي)ضووبووة بةرلني مامؤستا 

زؤر بة زةمحةت توانيويةتي وَلف بدؤزَيتةوة، لةذَير زةمينَيكي تاريكي ماَلَيكدا 
: دة دةَلآ، هةروةها تةقي زا(ناِرَيك دةذياء لةشاري بةرلني لة ذيانَيكي خراث
كوتة كاغةزي تؤماركراوي ثةيوةست بة ء وَلف ضاثي جؤراوجؤري شانامة

بآلو كردبووةوة، ئةوةندة ء فةرهةنطي شانامةي لة دةوروبةري خؤي ثةرت
ضؤني جةنطي يةكةمي ء نقوومي ئيشةكةي خؤي ببوو كة ئاطاى لة ضةند

لةتةواوبووني تةقي زادة بةر . اوةكانى دةرةوةي ماَلةوة نةمابوووودرِ ءجيهانى
( كاوة)ي طؤظاري (42)ئةم فةرهةنطة، مذدةي بآلوبوونةوةي لة ذمارة 

 شارةكانىء اطةياندبوو، ثاشان وَلف بةرةو ئيتاَليارِ تؤذةرانء بةخوَينةران
دواى مانةوةى بؤ ماوةى دوو ساأل لةو وآلتةدا، ء فلؤرةنسا سةفةري كردء ؤماِر

دا بةشَيوةيةكي هةميشةيي (ز4929) لةساَليء جارَيكي ديكة طةِرايةوة بةرلني
سةرةجنام دواي ء درَيذةي بةكارةكانى خؤي داء لةم شارةدا نيشتةجآ بوو

ي هةر لةوَيدا تةواوكرد، بةآلم وةك ثَيشرتيش (فةرهةنطي شانامة)بيست ساأل، 
ؤذطاريدا طريوطرفيت ذيانى جوولةكةكان لةِرووي رِ ئاماذةمان ثَيكرد، لةو
تيذتر بووة، بؤية وَلف لةضاثكردني كتَيبةكةي خؤي كؤمةآليةتييةوة توندو

نائومَيد بوو، هةميشة لةبريي ئةوةدا بوو كة ضؤن بيطةيةنَيتة دةست ئةهلي 
لةئَيراندا ئاهةنطي ساَليادي هةزارةي ( ز4971)خؤي، تا ئةوكاتةى كة لةساَلي 
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ؤشنبريي رِ فريدةوسي سازكراوةو بةم بؤنةيةوة هاوِرَيياني وَلف هؤبةي
ارةتي دةرةوةي ئةَلمانيايان لةمةِر فةرهةنطةكةوة ئاطادار كردةوةو دكتؤر وةز

ؤشنبريي ئةم هؤبةية، زةمينةي طوجناوي بؤ ضاثكردني رِ اوَيذكاريرِ (ئؤسرت)
لة ضاثخانةى حكومي ضاث كراوة، حكومةتي ء ةخساندرِ فةرهةنطةكة

وةفدَيكي ء ئةَلمانياش كتَيبةكةي ثَيشكةش بة حكومةتي ئةوساي ئَيران كرد
ةوانةى ئَيران كرد كة ثَيكهاتبوو لة رِ سآ كةسيشي بؤ بةشداربوون لةو ئاهةنطة

 (.بك سباستيان، ئةنست كوهنل، فردريك زادة)
ئَيرانناساني ء لةم ئاهةنطةدا كة زياتر لة هةشتا كةس لة زانايانى ئَيراني

ري ئةَلمانيا اوَيذكارِ جيهانى تَييدا بةشدار بوون، لة تاران سازكرابوو، وةزيري
درَيذي ئاشنايةتي ء نيافؤن بلؤخر لة وتةيةكيدا باسي لة ثَيشينةيةكي دوور

ئارةزوومةنديي حكومةتي ء ميللةتي ئةَلمانيا، لةطةأل شانامةي فريدةوسي
ةمسي فةرهةنطي شانامةى رِ هةروةها بة. ئةَلمانيا بةشداري لةم ئاهةنطةدا كرد
  .وَلفي ثَيشكةش بة ميللةتي ئَيران كرد

دواى ئةوةي وَلف دَلنيا بوو لة طةيشتين فةرهةنطةكةي بؤ ئَيران كةوتة بريي 
ء َيطةيةك بؤ ثَيوةندي كردن بة حكومةتي ئةوساي ئَيرانرِ دؤزينةوةي

ؤذَيكيان ضووة باَليؤزخانةى ئَيران رِ سةفةركردني بؤ ئَيران، بؤ ئةو مةبةستةش
ء بوو كة دميةنَيكي كاريطةرلةكاتَيكدا جلوبةرطَيكي كؤنينةي ثؤشيء لة بةرلني

سؤزناكي لةخؤطرتبوو، خؤي ثَيناساند كة فةرهةنطي تايبةتي خؤي ثَيشكةش 
ميللةتي ئَيران كردووة، باَليؤزي ئةوساي ئَيرانيش ثَيشنياري ء بة حكومةت

. وانةى زمانة كؤنةكانى ئَيران لةزانكؤكاندا بَلَيتةوةء كرد كة بضَيتة تاران
ييةوة ثَيشوازى لةم ثَيشنيارة كرد، جةنابي ئةويش بةوثةِري خؤشحاَل

حكومةتي ء اطةياندرِ باَليؤزيش هةواَلي ئةم ثَيشنيارةي بة حكومةتي ئَيران
ئةوساش كورسييةكي تايبةت بة زمانانى كؤني لة زانكؤ بة تةواوى 
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مووضةيةكي طوجناو بؤ وَلف دةستةبةر كرد، بةآلم كاتَيك ء مافء ئاسانكاري
يؤزخانة بؤ طةياندني ئةم داوةتنامةية ضووة الي وَلف بةرثرسي يةكةمي باَل

ء لةبارودؤخَيكي زؤر بَيوازء لةماَلةكةي خؤيدا، ئةوي لةذَير زةمينَيكي شَيدار
 وَلف بةهؤي نالةباري باري طوزةراني خؤي، بةوثةِري. تاقةتثِرووكَين بيين

وَلف،  سةبارةت بة كؤتايي ذياني. ةت كردةوةرِ ووخؤشييةوة داوةتنامةكةيِر
لةسةر زاري )يتشارد تونطل رِ ؤذنامةنووسةكاني ئةو بةناويرِ يةكَيك لة هاوِرآ

ؤذي رِ لة: )بةم جؤرة دةدوَيت( كضةكةي وَلف، خاتوو ئورسال وَلف ئاشنايدةر
ز بؤ دواجار دكتؤر وَلف ـ م لةماَلةكةي 4917ي مانطي ئاداري ساَلي  74

اطوَيزانى زؤرةملَيي رِ ىخؤيدا بيين، لةو كاتيدا كة يةكةمني هةنطاو
جوولةكةكان لة بةرلني ـ بةهؤي مانطرتين كرَيكاران ـ بةشةو دةسيت ثَيكرد بوو، 
ئةو شةوي وةها بوو كة هاوسَييةكةي وَلف لةِرَيي خَيرخوازييةوة ئةم هةواَلةي 

هاوسةرةكةي كرد، كة بؤ خؤثاراسنت بَينة ء ثَي دا، منيش داوام لة وَلف
 م وَلف لةبةر مةترسي لَيكةوتنةوةي بؤ ئَيمة، ئةم داوايةيماَلةكةي ئَيمة، بةآل

دواى ضةند كاتذمَيرَيك ئَيمة لةيةكدي جيا بووينةوةو ئيدي . ةت كردةوةِر
دوا وتةي ئةو ئةمة بوو كة من وةك مةسيحييةكي بِروادار، خؤم . نةمبينيةوة

 (.دةمةوَيت لَيرة مبرمء دةدةمة دةست ضارةنووس
 

 49ـ42، ل(02)تان، مشارة جملة ادبس: سةرضاوة
 .بآلوكراوةتةوة 0220ئةيلوولي ( 02)لة نووسةري نوآ ذمارة * 
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 ثةثوولة خةمناكةكانى خةياأل 
 ستمي وندرِ داور

 
 ئارةزووةكانى ئادةميزاد شتَيكي تازة نيية، هةزاران ساَلة مرؤظ عةوداَلي

َيطايانةية كة رِ ةوَيطةي طةيشنت بةم ئارةزووانةية، شانؤطةريي يةكَيك لِر
. هةرضةندة بؤ تاوَيكيش بَيت، ئةوا ئادةميزاد بة ئارةزووةكانى شاد دةكات

حةسرةتةوة ئارةزووةكانى ء بةَلآ ضةندين سةدةية ئادةميزاد بةوثةِري داخ
خؤي منايش دةكات، ضةندان ساَلة ئادةميزاد بؤ طةيشنت بةو ئارةزووانةى كة 

ةنطة بؤ رِ األ سووكةكانى خةياَلي خؤي ـتةواوى بووني داطرتووة، ثةثوولة ب
واى لةوةش، ئةطةر . سةوز ـ بةرةو نةزانراوةكان دةنَيرَيتء هةواي دةشيت تةِر

ئةوكات ئادةميزاد . ثةذارةوة بطةِرَينةوةء ئةو ثةثووالنة لةو بةرةوة بة خةمباري
 .لةبةرامبةر ئةم هةموو خةمةدا ضي دةكات؟

: خةفةت دةسثَيرَيتء خؤي بة خةمء هةَلبةتة هةندَيك جار تَيدةمَينآ
بةو ء هةندَيك جاريش بة خةمَيكي قورسي نَيو دأل، خؤي ناشكَينَيتء مةرط

ئاطادارييةي لةبارةي ضارةنووسي خؤيةوةي هةية، بةرةنطاربوونةوة بةِرادةيةك 
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ئةم . دةطةيةنَيت كة هةر بزة خةنةيةكي بضووكي، فرمَيسك لة ضاوان دَينَيت
خةمة ء هاودةرديية طةورةية لةطةأل دةردء وحرِ ايةتييةكء جؤرة ثَيوةند

ء لةم حاَلةتةدا هةتا ئةشك. طةورةكانى نَيوان ئادةميزاد هاوبةشة
بزةخةنةكانيشيان هاوبةشن، ئادةميزاد لةم هاودَلييةدا بةتةنيا نيية، لةطةأل ئةم 

ء كؤمةَلةيةدا بةسةر طرفتةكان زاأل دةبَيت، هةتا شكستيش تَييدا شريين
 ةجندان، ئاطادارة كة ئةمة ثةرجووي شرييينرِ تراذيديا، ئةوثةِري. ارةشكؤد

 هَيوري بةء ةجندانة كة دةتوانَيت ئاراميرِ تةنيا ئاطاداربوونةوة لة. ةجندانةِر
دةسةآلتَيكي لةسةرووي دةسةآلتي ء وحي هةستةوةري ئادةميزاد ببةخشَيتِر

 . ئادةميزادي ثآ ببةخشَيت
 

 تراذيديا
 

ةتةن ئةو رتين شَيوةي زانراوي شانؤطةريية، عادتراذيديا كؤن
ي، تراذيدياي ثآ دةَلَين، بةآلم دةبَيت ئةوةش بَلَيني شانؤطةرييانةى كة خةماو

دةركةوتين تراذيديا . كة تراذيديا تةنيا هةر لة خةماوي بوون ثوختة ناكرَيتةوة
لةمةوبةر، َيوِرةمسانةوة دةزانن، كة لة يؤناني كةونارادا، ضةندان سةدة رِ بةو

. ثةرستطاكاندا بؤ خواوةندةكانيان بةجَييان دةطةياندء لةشوَيين قوربانيكردن
هَيدي . بووة( طرووثي)ثاِرانةوةيةكي بة كؤمةأل ء َيوِرةمسانةش جؤرة نزارِ ئةو

بةسةرهاتيان لةِرَيي ئةم ء هَيدي شَيوةي شانؤطةريي بةخؤوة طرتووةو داستان
كة  داستانانةىء ئةو بةسةرهات .شانؤطةرييانةوة ثَيشكةش كردووة

ؤَلي بنةِرةتييان هةبوو، هةروةها سةرثَيضيكردني رِ خواوةندةكان تَيياندا
ئادةميزاد لةبةرامبةر قةدةري خواوةندةكان، بناغةي سةرةكي ئةم داستانانة 

شانؤطةرييةكان، هاوطيان لةطةأل هةستَيكي بةهَيزي ئاييين ثَيشكةش . بوون
 ئةوةي كة لةو. يبةتيشيان لةنَيو خةَلكيدا هةبووثريؤزييةكي تاء دةكران

كة هةر يةكَيك لةو شانؤطةرييانة  انةدا ماوةتةوة، نيشاندةري ئةوةنَيوِرةمسِر
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ؤذ ثَيشكةش رِ ءطةورةييةوة، هةتا بؤ ضةندان شةوء بةوثةِري شكؤداري
ازاوةكان، ثةرستطا ديارةكان، رِ ءسةردةرةي تةالرة طةورةء دةكران، كؤشك

ء خواوةندي، هاوسةران، ئةو ضارةنووسء نى سةرووي ئادةميزادهَيزةكا
ء بةسةرهاتانةى كة خواوةندةكان بؤ ئادةميزاديان دةستنيشان دةكرد

. خراثيان لةدواوة بووء سةرثَيضيكردن لة فةرمانةكانيان، ثاشةِرؤذَيكي بةد
 هةموو ئةمانة. لووتبةرزي ئادةميزاد بةرامبةر ئةوانء لةكؤتاييشدا سةرسةخيت

ةنطة هةموو ئةو رِ .لةبةشة ثَيكهَينةرةكانى تراذيدياي ئةو سةردةمي بوون
ئارةزووي . داستانانةش باس لة ئارةزووي دَيريين ئادةميزاد بكةن

 . وةدةستهَينانى ئةو شتانةى كة لة دةرةوةي تواناي دةسةآلتي ئةوداية
 :تراذيديا بةشَيوةي ثؤلبةندييةكي زؤر طشيت دوو جؤرة

 كالسيك  ـ تراذيدياي4
 ـ تراذيدياي مؤدَيرن2

لة وآلتانى وةك يؤناني ء ئةو شانؤطةرييانةية، كة نووسةرةكانيان زؤر كؤنن
كةوناراو ضةندين سةدة لةمةوثَيش ماونةتةوة كة كاراكتةرةكانيان لةنَيو 

كةساني لةسةرووي ء ثاشايان، فةرمانِرةوايان، خواوةندان، ثاَلةوانان
ةمرت كةساني ئاسايي لةو شانؤطةرييانةدا ئادةميزادةوة ثَيكهاتووةو ك

(. تراذيدياي سةرةتايي، يان كالسيك)دةبينرَين، بةم شانؤطةرييانة دةَلَين 
ثِروميسيؤس . )ئةشيل، يةكَيك لة طةورةترين تراذيديانووسانى وآلتي يؤنانة

لة نووسينة هةرة طرنطةكانيةتي، كة تا ئَيستاش دواى ئةم ( لةنَيو زجنريدا
لةم شانؤطةرييةدا . بايةخي خؤي لةدةست نةداوةء ة، بةهاهةموو ساَل

. بة خةآلت دةيداتة ئادةميزادء ثِرؤميسيؤس ئاطر لةخواوةندي دةدزَيت
دواى ئةوةي دةكةوَيتة بةر . هةَلبةتة ئةم كارةي ئةو سزاى ثاشةِرؤذي هةية

ئةو ادةكَيشرَيت، بةآلم رِ لةسةر ترؤثكي كَيوَيك بة زجنريء تووِرةيي خواوةندان
بةوثةِري سةرضَلييةوة تا كؤتايي شانؤطةرييةكة بةرطةي ئةم هةموو جؤرة 

داواى لَيبوردنيش لة خواى خواوةندةكان ء ئازارة دةطرَيتء ئةشكةجنةدان
زطاري دةبَيت، رِ خؤ دةزانَيت ئةطةر داواى لَيبوردن بكات، لةبةنديي. ناكات
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بينةري ئةم . يةازي نيرِ ئةو بة شكست خواردن. بةآلم ئةم كارة ناكات
شانؤطةرييةش وةك بَلَيي هاوكات لةطةأل ثِرؤميسيؤسدا بةرطةي تةواوى 

ازي نيية، كة خؤي بةدةستةوة بدات، رِ ئازارةكان دةطرَيت، بةآلم لةناخي دَلةوة
ووبةِرووي ستةمي خواوةندان رِ ئةويش لةطةأل ثِرؤميسيؤس تا كؤتايي

ئةو . كةوتين ئةوةئيدي سةركةوتين ثِرؤميسيؤس، سةر. دةوةستَيت
ئاطاداري، دةزانَيت ئةطةر بةرطري ء ادةيةك لة زانسترِ ءطةيشتووةتة ثلة

ئةمةش هةمان . بكات، لةكؤتاييدا خواى خواوةندان بةتةنيا دةهَيَلَيتةوة
بينةر . هيالكي وةبةرهاتووةء ةنجرِ زاناييةو زؤريش شريينة، ئةطةرضي بة

روةها بة تاموضَيذي سةركةوتنيش ةجني ثِرؤميسيؤسدا ئاشناية، هةرِ لةطةأل
اطوزةرةدا زانايي خؤي لةطةأل ثِرؤميسيؤسدا تاقي رِ ئةو لةم. ئاشناية

كردووةتةوةو بةهؤي ئةم هاودَليةية كة وةختآ لة هؤَلي شانؤيةكة دَيتة 
وا هةست . دةرةوة، وا هةست دةكات ثِرؤميسيؤسَيكي سةركةوتووي ديكةية

 . بَيطرآ بووةء ةختةوة طيانى سافدةكات بة هؤي ئةم ئةزموونة زؤر س
ثاك ))وةك زاراوة ثَيي دةَلَين . ئةم حاَلةتةش كة ثةرجووي تراذيدياية

( تراذيدياي مؤدَيرن)هةَلبةتة تراذيديا لةو سةردةماندا كة ثَيي دةَلَين (( بوونةوة
تراذيدياي ئةو سةردةمةمان . لةطةأل تراذيدياي كالسيكدا زؤر جياوازى هةية

ء ثاَلةوانانء (تصور)ني ئادةميزادةكانى سةرووي وَيناكردن ئيدي نواند
سؤزة ء خواوةندان نيية، بةَلكو نواندني هةستةوةريء نةجيبزادةكان

لةم نواندنانةدا . سادةكانةء دةرووني ئادةميزادة ئاساييء ثَيضاوثَيضةكانى ناخ
ء ةوتي ناخرِ شةكةتي كاراكتةرةكان، يةكء ةنجرِ ءئاطاداريء هؤشياري

 لةم نواندنةدا ثاَلةوان كةمرت دةردةكةوَيت، ئةم تراذيدياية بة. ةوةى هةيةناو
. ئاسايي، شؤِرشَيكي طةورةي لةناخةوة حةشار داوةء واَلةتَيكي زؤر بَيدةنطِر

هةتا ء ئاطري ذَير خؤَلةمَيش، لةوالو لةم الي قسةكانيدا، جووَلةي بضووك
هةراساني ء ساييمانةوةي كاراكتةرةكان، كة هةمووي ئادةميزادي ئا

بةرةجنامي ذياني ء زؤربةي ئةو ناِرَيكيية دةروونييانةى، كة بةرهةم. ئةمِرؤكةن



  

 99 
 

لة . بةر شارستانييةت كةوتنى ئةمِرؤكة، تَييدا طوجنَيندراونء ئامَيري
طرفيت . تراذيدياي ئةمِرؤكةدا، طرفيت سةرةكي ثَيوةندي نَيوان ئادةميزادةكانة

ئادةميزادانةية كة هَيدي هَيدي دةيانةوَيت ئةم شانؤطةرييانة، طرفيت ئةو 
ترسة لة شةِر، ء طرفيت ئةوانة هةمووي شَلةذانة. قسةكردنيان لةبري بضَيتةوة

لةبؤمباي ئةتؤمي، لةو ئامَيرة زةبةلالحانةى كةوا خةريكة شوَيين 
ء ئارةزووي ئاشيت، سؤز، خؤشةويسيتء ئادةميزادةكان دةطرنةوة، لة ئومَيد

ةنطة رِ ئةم تراذيديايانة ئةطةرضي بةثَيي هؤكارةكان، .تاد...ميهرةبانى
نواندنيان لةسةر تةختةي شانؤ نةطوجناو بَيت، بةآلم هةر ئَيستاكة من قسة 

. نواندنء لةطةأل ئَيوة دةكةم لة سةرتاسةري دنيادا خراونةتة بةر منايش
ان بةزةيي ثَيدا هاتنةوةي تةماشاضييء شنترِ هةروةها هيض ضاوةِروانى فرمَيسك

هةَلبةتة ئةمةش بةشَيوةيةكي طشيت دوورة لة ئاماجنة مرؤظايةتييةكاني . ناكةن
نووسةراني تراذيدياي سةردةمي ئَيمةش، قسةي سةرةكييان لةبارةي . نواندن

ماتةميين ئةم جؤرة ثلةوثاية مرؤظايةتييةية، طةورة نووسةراني وةك ساموَيل 
هةتا لةنَيو ميللةتانى ... زؤراني ديء ثيكيت، ئارتؤر ميلةر، يؤجني ئؤنَيل

جؤراوجؤريش، تةنيا يةك طلةييان هةية، كة بيَلَين، ئةويش ئةو الواندنةوةيةية 
داوَينثاكي ئادةميزادي ء كة لة كؤِري ماتةميين لةدةستضووني ثاكي

 . هاوضةرخة
 
 لةبةرئةوةي طؤظارةكة بةرطي ثَيوة نةمابوو، بؤية نةكرا بة دروسيت ئاماذة : تَيبيين

 .ضاوةكة بكةين، وةك ئةمانةتي ئةدةبي ئةمةم تؤمار كردبة سةر
 :سةرضاوة
 53ـ  54، ل ( نةوجةوان)طؤظاري 

 .بآلوكراوةتةوة 2992سالَي ( 457)لة طؤظاري كاروان ذمارة * 
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 سةرداني طةرِؤكيَكي بضووك

 (بةرهةمةكانييةوةء شتيَك لة بارةي طؤرظيدال)

 
 همايون نوور ئةمحةر

 
، دواي (4928)ري ئةمريكايي، لة دايكبووي ساَلي طؤرظيدال نووسة

 تةواوكردني خزمةتي سةربازي لةكاتي جةنطي دووةمي جيهانيدا، يةكةمني
ؤمانةيدا، رِ ظيدال لةم. بآلوكردةوة( 4911 -ِرةشةبا)ؤماني خؤي بةناوي ِر

 ووبةِروويرِ َيبوارانة دةكات كة لة ناو كةشتييةكدارِ باس لة كاردانةوةي ئةو
 .باو زريانَيكي توند هاتبوونةشةِر

لة تةمةني حةظدةساَليدا بووم كة لة ساَلي : )ؤمانةكةدا دةَلَيرِ لة ثَيشةكي
جةنطي دووةمي جيهاني . يزي سوثا، خؤم ناونووس كردرِ بؤ ضوونة( 4915)

استيشدا بة بؤضووني زؤرمان، ئةم رِ لة. لةنَيو تاريكرتين قؤناغي خؤيدا بوو
خةَلكي باسيان لة سةركةوتين ساَلي . اتة بةرضاوجةنطة بَي كؤتايي دةه

( 4915)دةكردو طةشبينانيش ئةم سةركةوتنةيان بؤ ساَلي ( 4981)
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من لة قوتاخبانةيةكي سةرةتاييةوة ضوومة قوتاخبانةيةكي . مةزةندة دةكرد
 .مةشقكاريي سوثايي

كؤششةكامن بؤ ئةوةي ببمة ئةندازيار، شكستيان خواردو منيان بة ء هةوَل
 .اردةي سةرباز بؤ هَيزي ئامساني هةنثل

دواي يةك ساَل كاركردن لة بنكةي فةرماندةيي كؤَلِرادؤ، دَلنيابووم كة ئةم 
جةنطة هةرطيز كؤتايي نايَي، بةَلكو دةمبيين كةوا خةريكة تةواوي تةمةمن بة 

بِريارم دا كة . ةنطاوِرةنط لةسةر نةخشةكان بةِرَي دةكةمرِ داناني دةرزيلةي
ِرَي يان بةاليةني كةم لة ذووري نةخشةكان بَيمة دةرَي، لَيطةِرَي زووتر بضمة شة

تةواوي ئةو شتةي كة ! بَلَيم كة ئارةزووي بة قارةمان بوون لة مَيشكمدا نةبوو
دةمويست، ئةوة بوو كة ببمة نووسةرو هةستم كرد ئةطةر بذيم، دةتوامن 

كة ذيامن لة مةترسيدا بَي،  َييةوة وةدةست بَينم، بةآلم كاتَيرِ سةركةوتنَيك لةم
بةرطة طرتين بَيزاري لةنَيو ذووري نةخشةكاندا، دةمويست يةكةمينيان 

 .هةَلبذَيرم
اكردمن ثشكين، بؤ ثَيوةندي كردمن بة قوتاخبانةي ئةفسةري، زؤر رِ ِرَيطاكاني

ادةي ثَيويست تيذ نةبوون كة بتوامن رِ ضاوةكانيشم بة. لَيوةشاوة بوومء طةنج
 .كةوانببمة فِرؤ

ؤذنامةيةك بووم، بينيم لة رِ ِرؤذَيكيان خةريكي خوَيندنةوةي ئاطادارييةكاني
ء كتَيبَيكم لة بارةي دةرياواني. هَيزي دةريايي ثَيويستيان بة ئةفسةرة

دةريابِرين ثةيدا كردو هةرضي ثَيوةندي بةكاروباري دةرياوة هةبوو، موتاآلو 
ثلةي عةريف ضوومة خزمةتي  بةء لة تاقيكردنةوة دةرضووم. ئةزبةرم كرد

لة تةمةني هةذدة ساَليدا بؤ سةربازطةيةك لة كةنداوي . هَيزي دةريايي
. ئَيستاش مؤتةكةكاني ئةو سةردةمي بة دوامةوةن. ةوانةكرامرِ ضرنؤفسكي

دةرضوون لة ئةزموون شتَيكةو ثراكتيك كردني ئةو ئةزموونةش شتَيكي 
من هةرطيز ثَيشرت لة . نيا طرميانةيةكةئةوةي كة مرؤظ فَيري دةبَيت، تة. ديكةية
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شتَيكي  ،بَيجطة لة قوتابييةكي تازة فَيربوو ئَيستاش،ء نَيو كةشيت نةبوومية
كاثتين كةشتييةكةش كة زؤر لةمن بة تةمةنرت نةبوو، بةآلم تةواوي . ديكة نيم

 .تةمةني لةنَيو دةريا بةسةر بردبوو
و، كرَيكارةكاني ناو كةشتيش دَلسؤزو كارامة بو ةكيخؤشبةختانة ئةو كابراي

بةرطةم ( 4918 -4911)لة زستاني . هةم ئارامطرو هةم خةواَلوو بوون
هةروةها ئةواني ديكةش كة لةنَيو كةشتييةكةدا . بة زيندوويي مامةوةء طرت

ةشةباو رِ من ئةو كاتي شتَيكي ئةوتؤم لة بارةي. بوون بة زيندوويي مانةوة
ةشةباي مةترسيدارةوة لة رِ ةربوردةم لة بارةيزريان نةدةزاني، بةآلم ضةندان س

، من (ويلي واو)ةشةبايانة دةَلَين رِ ئيتالياييةكان بةم. ووبزاري مةلةوانان بيست
ة ببينم، بةآلم ثَيم دةَلَين كة (ويلي واو)هةرطيز لةنَيو دةريادا نةبوومة تا ئةم 

 لةم زؤر وردو دروستة، ئةوةي كة من ثَيشرت( ويلي واو)شرؤظةي من بؤ 
بارةيةوة نووسيومة، داهَينانَيكةو بؤ هةندَيك لة خوَينةرةكانيشم مايةي 

. دةست ثَيكرد( 4918)من ئةو كتَيبةم بة دروسيت بةر لة ساَلي . طَيذبوون بوو
تواني نةمؤمانَيكم نووسيبوو، بةآلم هةرطيز رِ هةَلبةتة لة قوتاخبانةشدا ضةند

وةِروان بووم نؤرةي ثاسةواني من بَيت، لةوكاتانةي كة ضا. كؤتاييان ثَي بهَينم
ؤذَيكي ساردي رِ دووبةشي فةسَلي دووةمم نووسي، ثاشان لةء فةسَلي يةكةم

يان ذاني  ،ؤماتيزمرِ ةشةبادا، تووشي نةخؤشييةك بووم كة ثَيي دةَلَينرِ ثِر لة
ةوانةي نةخؤشخانةيةكي نزيك لؤس ئةجنلؤس كرد، رِ جومطةكان، ناضار منيان

ضونكة ! يم فةسَلَيكي ديكةي كتَيبةكة بنووسم، بةآلم زؤر بة زةمحةتلةوَي توان
 استةم، بؤية كتَيبةكةم وةال ناو لةرِ ؤماتيزمي ثَييةكامن دابووية دةسيترِ ذاني

 .طةمذة هاتة بةرضاوء استيدا نةمتواني تةواوي بكةم، خؤشم زؤر بةكةمِر
ؤردوطاي طؤردؤن بؤ ئء دا لة نةخؤشخانة دةرضووم(4918)كاتَي لة هاويين 

. ةوانةيان كردم تا مةشق بة طرووثَيك لةسةربازان بكةمرِ جؤنسؤن لة فلؤريدا
شةوَيكيان كة بةثلةي ئةفسةر لة بنكةي فةرماندةيي كةنداو دانيشتبووم، طوَيم 
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ووي ئَيمة رِ ةشةبايةك بةِرَيوةيةو خةريكة بةرةوِر: )داية هةواَلةكاني كةشناسي
و بنكةيةدا كةمَيك وازم لة نووسينةوة هَينا، بةآلم لة ضي لةرديسان ئةطة.( دَيت

 .ؤمانةكةم تةواوكردرِ ميانةي ضةند هةفتةيةكدا
 دا بآلوكرايةوة كة بة يةكةمني(4911)كةي من لة بةهاري (ِرةشةبا)ِرؤماني ))
ؤمانةدا رِ كةسايةتييةكاني من لةم. ؤمانةكاني جةنطي دةذمَيردرَيترِ ؤمان لةِر

شَيوازةكةشي شتَيك بوو كة من ناوي لَي دةنَيم . ينط نةبوومردنيان لةال طر
 (.ِرةفتارو سروشيت نةتةوةيي)

ن، من لةذَير ةخنةطران دةَلَيرِ بَي طومان لة نووسيين ئةم بةرهةمةدا، هةروةك
كاريطةريي زياتري ( ستيفن كرين)كاريطةريي هةمةنطوايدا بوومة، بةآلم 

لةطةَل ! ةطر ئاماذةي بةوة كردووةةخنرِ بةسةرمةوة هةبووة كة تةنيا يةك
 (.(ؤمانةدا، ذياني من وةك نووسةرَيك دةسيت ثَيكردرِ تةواوكردني ئةم

ؤمانةكاني طؤرظيدالة كة تَييدا كؤنة سةربازَيكي رِ يةكَيكي ديكة لة دوا( كالكي)
( ثنو ظي)ظَيتنامي، دانيشتووي نيو ئورليان بانطةشةي ئةوة دةكات كة 

لةو ! بووة(حلوول)ء لة بووني ئةودا بةرجةستة خواوةندي هيندؤسةكان
بِروايةشداية كة دنيا بة ضةندان هؤكاري نةزانراو، بة زووترين كات لةناو 

 !!دةضَيت

لة تةمةني نؤ : )طؤرظيدال لة باسكردني سةردةمي منداَلَييت خؤيدا دةنووسَي
ساَليدا خوويةكي توندم هةبوو، ضَيذم لة هةموو شتَيكي نا ئاسايي 

لة ثؤلي ضوارةمدا هاوِرَييةكي طياني بة طيانيم هةبوو بة ناوي ... ةطرتوةرد
قسةوباسي ئَيمة . ئةويش بةقةد من حةزي لة بة توندي ئازاردان دةكرد. ئاليظةر

نهَيين  يكؤمةَلةء ثياو كوذانء لةطةَل يةكدي بةزؤري لة بارةي ستةمكاران
 .بوو..... و

لة ناوةِراسيت مانطي . هةبوودنياي خؤمان ء خةياَلء هةردووكمان خةون
َيوِرةمسي جةذني رِ ؤذَيك دواي سازدانيرِ تشريين يةكةمدا، بةتةواوي ضةند
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وون، رِ ءرةتاوي طةشخؤنؤساَلةي لة دايكبوومن، لة دواي نيوةِرؤيةكي ثِر لة 
ئامسان تاري بوو، هةورة ضِرو . ئاليظةر ئةو باَلندة جوانةمان بيينء من

ئاليظةر لة قوتابياني ء ؤذي بوو كة منرِ ئةو. ؤيشنتسثييةكان بة ئارامي دةِر
ثؤلةكةمان جيا بووينةوةو بة خَيرايي ضووينة الي ئةو تاشة بةردةي كة بة 

ووبارةكة، لة ناوةِراسيت دارستانةكةدا جَيطري رِ ؤخرِ شَيوةيةكي ستووني لة
لةناو لةوَي كة لةبةرضاوي تةواوي قوتابييةكان بزربوو، بة دَلنياييةوة . ببوو

ووبار دانيشتني، لةوكاتيدا ئاليظةر طواية دميةنَيكي رِ ؤخرِ سةوزاييةكةي
 (؟تةماشاكة ئَيرَيهَي تةماشاكة: )سةرجنِراكَيشي بينيبوو، وتي

يةكَيك لة باَلةكاني ! اكَيشارِ تةماشام كردو باَلندةيةك سةرجنمي بؤ الي خؤي
وو، دةيويست بفِرَي، ابدشكابوو، بة زةمحةت لةسةر زةوي لة هةَلبةزو دابةز

تةماشايةكمان كرد، هةردووكمان بِريارمان دا ء ضووينةالي! بةآلم نةيدةتواني
يان  ،لة هيكةوة دةنووكمان لَي بدا يندةسيت لَينةدةين، ضونكة دةترسا

 .دةستمان ميكرؤباوي بَيت
 (؟ضي بكةين: )من لة ئاليظةرم ثرسي

 (.(ةت، بةتةواوي بريندارةبة كةَلك ناي)): اوةشاندو وتيرِ ئاليظةر سةري
اوةشاندو رِ بةآلم ئاليظةر سةري ((؟!ضؤنة بيبةينةوة ماَلَي)): بة ئاليظةرم وت

 (.(نةخَير، سوودي نيية، خراث بريندار بووة، زؤر ناذي)): وتي
نازامن ئةم بريؤكةية هي كاممان بوو، بةآلم ئومَيدةوارم بريؤكةي ئاليظةر 

ام بِريارمان دا كة ئةو باَلندة بريندارة لة ئازارو بةهةر حاَل، سةرةجن.... بووبَيت
 !ثَيويستة بكوذرَي. زطار بكةينرِ ذان

بة ئاساني ئةم بِريارة درا، بةآلم وةخيَت ويستمان بِريارةكة جَيبةجَي بكةين، 
لةرز ء نةك هةر خؤمان بةبَي توانا هاتة بةرضاو، بةَلكو تاِرادةيةكيش ترس

 .طيامناني داطرت
ئاليظةر يةكةمني بةردي ! ثَيشنيارم كرد كة باَلندةكة بة بةرد بكوذين لة كؤتاييدا
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بةسةري باَلندةكةي دادا، بةآلم باَلندةكة هَيشتا هةر زيندوو بوو، ء هةَلطرت
 .باَلةكاني لَيك دةداو هةناسةي سواربوو

ثَيم دادا، ئةم جارةيان خوَين لةذَير باَلةكاني فيضقةي ء منيش بةردَيكم هةَلطرت
 .ةق بووةوةرِ دواي ضةند تاوَيك جةستةكةي لةسةر زةوي كردو

بةردَيكي زؤرترمان ! لة هيكِرا ترسَيكي ثِر لة تووِرةيي بوومناني داطري كرد
دةنطي ثِر لة ء كؤكردةوةو خستمانة سةر جةستةكةي تا لةذَير بةردةكان بزربوو

وو، ئازاري كث بوو، بةآلم هَيشتا سةري لةذَير بةردةكاندا لة دةرةوة ب
 .نيوةطيانَيكي لةنَيو جةستة مةينةتبارةكةيدا مابوو

لةطةَل ئةم قسةيةيدا، بةردَيكي زؤر !( ئةو حةزناكات مبرَي: )ئاليظةر وتي
بةوثةِري هَيزةوة بةسةر كؤمةَلة بةردةكةي داداو بةم جؤرة ء طةورةي هةَلطرت

 :ن طرتبة وردي طوَيما. طؤِرستاني ئةم باَلندة ثةِروباَل شكاوة دروست بوو
اشاي ز تةمماوةيةك لة تةك ئةو طؤِرة شَيوة هةِرةميية وةستاين، بةآلم هةرطي

 .هيض دةنطَيك بَيجطة لة كِروكثي نةدةهاتة بةر طوَيمان. يةكدميان نةكرد
خؤرةتاو بة ثِرشنطَيكي تايبةتةوة دةدرةوشايةوة، هيض شتَيك لةسةر زةوي 

ء بةبَي ئةوةي ورتةمان لَيوةبَيت، مننةطؤِرابوو، بةآلم لة هيكةوة لة هةمان كاتدا 
 !ئاليظةر لة ثِرمةي طريامنان دا

 ئةمةش هةندَيك لةبةرهةمةكاني طؤرظيدالن

تَييدا كةسايةتي كؤنة ( 4911 -لةنَيو دارستاني زةرددا)ؤماني رِ -
 .عيناد وَينا دةكاتء سةربازَيكي سةركَيش

َي الدةر رِ سةربوردةي كابرايةكي طةجني لة( 4915 -شاري ويستؤن) -
 .دةطَيِرَيتةوة كة لة خةَلكي ئاسايي جيا بووةتةوة

باسي كوِرَيك دةكات كة لةطةَل دايكيدا لة هةراو ( 4919 -كةذي ئاسايش) -
 .شةِرو شؤِرداية

لة بارةي طؤرانيبَيذو شاعريَيكي ( 4981 -سووِران بة دواي شاوء طةِران) -
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 .شَيردل دةنوَييَنيضاردي رِ طةِرؤكةوة دةدوَي كة دَلسؤزي خؤي بؤ
ؤَلي ئةفسةرَيكي رِ باس لة( 4981 -كةسكَيكي تؤخ، سوورَيكي ئاَل) -

 .ئةمريكايي دةكات لة شؤِرشي ئةمريكاي التيندا
 .شرؤظةيةكي هاوضةرخانةي ضريؤكي ترواداية( 4982 -داوةريي ثاريس) -
تَييدا مةسيحَيكي مؤدَيرن لة شةقامي مديسؤن وَينا ( 4981 -مةسيح) -

 .تدةكا
ؤمانَيكي ديكةي ظيدالة لةطةَل ضةند ضريؤكَيكي رِ (4981 -شةيتاني تينوو) -

 .دي
شانؤنامةيةكي تةلةفزيؤنيية لةطةَل ( 4981 -سةرداني طةِرؤكَيكي بضووك) -

بَيطاري ء ضةند شانؤنامةيةكي دي كة ضريؤكي خةياَلي زانسيت بة طاَلتةجاِري
 .دةزانَيت

 .ة لة بارةي سياسةتةوةدرامايةك( 4911 -باشرتين ثياو) -
قايةغي )هةروةها ظيدال كؤمةَلة وتارةكاني خؤي لةنَيو دوو كتَيبدا بةناوي 

 -بريكردنةوة لة بارةي كةشتييةكي نقومبووةوة)ء (4912 -تةكاندةر
 .كؤكردووةتةوة( 4912

ؤما لة سةدةي رِ دا كةسايةتي ئيمثراتؤري(4911 -جوليان)ؤماني رِ لة
 .سيحييةت دةكاتمة كة نكووَلي لةضوارةمدا وَينا دةكات 

دا باس لة ئاماجني (4911 -سي. واشينطتؤن دي)ؤماني رِ ظيدال لة
 .هةَلبذاردنةكاني سةرؤكايةتي كؤماري دةكاتء دةسةآلتدارة ئةمريكاييةكان

 .نووسي( يجرِ مايرا بريكني)ؤمانَيكي بة ناوي رِ دا ظيدال(4915)لة ساَلي 
دا ظيدال قسة لة بارةي سيناتؤرَيكي (4915 -كؤتايي هةفتة)لة شانؤطةري 

ي كةةش ثَيستةرِ دةزطريانة ،دةكات كة مكوِرة لةسةر ئةوةي كوِرةكةي ةوةليِ ال
 .ئةو خبوازَيت

 .ؤماندارِ ش باس لة بةسةرهاتَيك دةكات لة بؤتةيي(4911 -دوو خوشك)
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 :سةرضاوة

 - 46ص ( 4222) 4731/ خرداد/ 02 ،224 ،مشارة ،سروش)طؤظاري 
43 

 
 
 

 
 تاآلنضيياني كتيَبء بةلزاك      

 
 بتثاهوشنط 

 
بةلزاك زؤر بةتووِرةيي كاردانةوةي خؤي سةبارةت بة الساييكةرةواني 

 .ئةدةبي دةردةبِرَيت، ضونكة خؤي يةكَيكة لة قوربانيياني ئةم حاَلةتانة
( نووسةرء كتَيب)َيطةي كتَيبَيكي خؤيدا بةناوي رِ بةلزاك لة( 4555)ساَلي 
حاَلةتَيكي زؤر وشكي )دةخاتة ناو دووِرياني جةنطَيكي نالةبار لة دذي خؤي 

 .(بَي بةزةييانة كة ئةدةبيات بةدةستييةوة دةناَلَينَيت

وةي كة ئةاستيدا مايف نووسةر وةك رِ لةم ضةرخةدا، لة! قؤثيةكردنَيكي سةيرة
اني ؤماننووسَيكي وةكو بةلزاك كة نووسينةكرِ ءدةيزانني، بووني نييةء هةية

بةقؤثيةكردنَيكي زؤر ء ووثةِري ضاثكراوةكاندا بآلودةكرَيتةوةرِ لةنَيو الثةِرةو
 .وورِ وةستايانة دةخرَينةوةء شارةزايانة

ايطةياند بوو كة رِ (4194)بةلزاك لةم جةنطة بَيهوودةيةيدا لة ساَلي 
ثارَيزراوترين سةرمايةكان، نووسينة كةوا بةرهةمي ء ياساييرتينء ثريؤزترين)
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ء ي، تاآلنكردنزئةمةش لةكاتَيكدا بوو كة بة بةردةوامي د.( ريي نووسةرَيكةب
قؤثيةكردني بةرهةمي نووسةران بةناوَيكي ديكةوة زؤر بَي شةرمانة درَيذةي 
هةبوو، هةر ئةوةندةي كةوا كتَيبَيك دةردةضوو، دواي ضةند كاتذمَيرَيك، لة 

ي لَي دةنَيردرايةوة بةجليكاوة بةهؤي كؤثي كردنةوة، ضةند دانةيةكي كةم
بَي ئةوةي كةوا نووسةري كتَيبةكة كةمرتين تواناو دةسةآلتي هةبَيت  -فةرةنسا

 .اطرتين ئةم ئاَلوطؤِرثَيكردنةي بةرهةمةكةيرِ بؤ
ؤذنامةكانةوة جؤرة رِ تداري ياسايي لةاليةنةلةِراستيدا زؤربةي وةخت، ئةمان

بةقؤثية َيطةي رِ َيك كةكار ،غةفَلةتييةكي ثَيوة ديار دةبووء كةمتةرخةمي
 .ياييةوة ئةم ئيشة ئةجنام بدةنَلنضييةكان دةدا بةوثةِري د

بةلزاك كة خؤي دةبَيتة ئاماجني تريي ئةم جؤرة كارة دزَيوانة، بؤية بِريار 
 نامةيةك)بابةتَيك بةناوي ( ثاريس)لةطؤظاري ( 2/44/4551)دةدات لة 

بةر لةو بابةتةش، . ةوةبآلوبكات( ووبةِرووي نووسةراني سةدةي نؤزدةِر
ة بكات كة (مامةَلةضييان)طلةيي لةو ( 4()هانسكا)لةنامةيةكيدا بؤ خاتوو 

: ي ئةويان بةبَي مؤَلةتي ئةو ضاث كردووةو دةَلَي(ثزيشكي الدَي)كتَييب 
ء نة ناوي نووسينةكةم ناهَينن، ئةوانة دةمكوذنء ئةوانة نة ناوي من)

 ..(ثاشةكةوتة كةمةكةي من دةدزنء كارةكةشيان سوِرطوم دةكةن، شانازي

لةو سةروبةندةدا، ء ئةوكاتة بةلزاك دةست بة كودةتايةكي شؤِرشطَيِرانة دةكات
ء يةكطرتوويي بثارَيزنء طياني بةرخودان ت كةبانطي هاوضةرخاني خؤي دةكا

ئةدةبيات ء ضاوةِرَيي حكومةت مةكةن كة ثارَيزطاري لة ثيشةي نووسني: )دةَلَي
زطاربووني ئَيمة، رِ ءكومةت هيض ناكات، قوتاربوونبكات، نةخَير، ح

ء يةكبووني مافةكامنانةوة بةندة، ئيدي بةنرخرتينء يزيرِ بةيةكء بةخؤمانةوة
ء بةرذةوةندي ئَيمة لةوةداية كة يةك بطرينء بةبةهاترين سوودو قازانج

م يش بؤ ئةوةي ئة-ئةم بريؤكةية بآلوكرايةوةو بةلزاك.( كؤمةَلةيةك دامبةزرَينني
بانطةشةيةي سةربطرَيت، هةلَيكي طوجناو دةدؤزَيتةوة هةردوو ثَيشةكي 
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دةئاخنَيتة ناو وتارَيكي ثِر لة ( سةوسةني ناودؤَل)كتَييب ء (كتَييب خوازراو)
لة بآلوكراوةي ( 51/41/4551)لة ( مؤَلكيةتي ئةدةبي)بةناوي ء وردةكاري

ذَيمي رِ دةداتة دا بآلودةكاتةوة، بةمةش هؤشداري(ِرووداوةكاني ثاريس)
كة بة زووترين كات بارةطا ديبلؤماسييةكاني خؤي ناضار بكات بؤ ( ذويية)

 (.نالةباري كتَيب فرؤشي بةجليكاء دزيين نةشياو)بة  كؤتايي هَينان

بكةين تا  4551/ي مانطي كانووني يةكةمي(41)بةم جؤرة دةبَي ضاوةِرواني 
ي (45)وِرَيكاني لة هاء (2()دسنوير)ء ئةم بانطةوازانة دةبيسرتَين

. ة بنَين(كؤمةَلةي نووسةران)دا دان بة دامةزراندني ئةم 4555/نيساني
ثَيناضَيت بةلزاك بؤ ساتَيكيش لة دامةزراندني ئةم كؤمةَلةيةدا ئيشي كردبَيت، 

لة ء ي كانووني يةكةمدا داوايةك بؤ خؤي ثَيشكةش دةكات(25)بةآلم لة 
لة ء ي نووسةراندا هةَلدةبذَيردرَيتي ساَلي ثاشرت، لةنَيو كابينة(21/5)
ئةوكاتة بةياننامةيةك سةبارةت بة . دةبَيتة سةرؤكي كابينةكة( 21/5/4559)

دةخياتة  4511/ثاِراستين مايف نووسةر دةنووسَيت كة لةمانطي مايسي
بةردةم ئةجنوومةني نوَينةراني وآلت، ئةجنومةن بةياننامةكة بن طوم دةكات، 

توانايةكي لةدةستدا نيية، ء ومةن هيض كاريطةريوةخيَت كة دةبييَن ئةجن
دةست لةكار ( 8/9/4514)لة ء بةلزاك تووشي نائومَيدي دةبَيت

 .دةكَيشَيتةوة
( SGLD-كؤمةَلةي نووسةران)ئةمِرؤكة تةنيا ثةيكةرةكةي بةردةم بارةطاي 

ئةطةرضي بةلزاك دامةزرَينةري ئةم كؤمةَلةية نةبوو، : ئةوةمان بري دةخاتةوة كة
 .طوِري ئةم كؤمةَلةية بووء ةآلم بةاليةني كةمةوة، بةرطريكارَيكي طةرمب

 
 :ثةراويَزةكان

لة ئؤكرانيا ( 42/7/4112)ثاشان لة  ،ثيَشرت خؤشةويسيت بةلزاك بوو ،هانسكا -4
 .طواستييةوةء خواسيت
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كؤمةلَةي )دامةزريَنةري ( 4161-4120)نووسةريَكي فةرةنسيية  ،دسنوير -0
 .ة(ر ووداوة ناخؤشةكةي ثؤل شاثار)وسةري كتييَب نوء ة(نووسةران

 
 :سةرضاوة

-915ل( ز2111)هةتاوي  4519/تريماة ،(411)ذمارة ( ضيستا)طؤظاري 
919. 

 
 
 
 
 

 (لةتيفة تكني)ؤماننووسي توركي رِ كضة

 
 و شاهيجالل خسر                                                                                     

لةوتةيةكيدا بةبؤنةي وةرطرتين خةآلتي نؤبَل، طابريل ( 4952)لةساَلي  
بةثَيضةوانةي بؤضووني زؤركةس، من نووسةرَيكي : طارسيا ماركيز وتي

 .كةموآلتةؤذانةي خةَلكي رِ بةرهةمةكامن ثةيوةسنت بةذياني! نيم( سورياليست)
ا، ضةك لةنَيو دةست دا، سةركؤماري وآلتَيك لةكؤشكي سةركؤماريدوآلتةلةم 

 ...دةكوذرَيء لةطةَل فِرؤكة بؤمب هاوَيذةكاني هَيزي ئامساني دةجةنطَي

نيية، بةَلكو واقيعييةتَيكة لة ذياني ئةم ( سوريالي)ئةم وَينةية، وَينةيةكي 
 .خةَلكة

ةوتي ثَيشوازي رِ مةرطي ئازيزو)ؤماني رِ لةمةوبةر، كاتَي ساَلَيكضةند 
بآلو كرايةوة، كةسَيك ئةم ( لةتيفة تكني)ةجني تورك ي كضة نووسةري ط(نةكراو
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 َلي نةدةناسي، ئةمؤبننشينةي شاري ئةستة )*(((بةالشاوة))ذنة جاحَيَلة الدَييية 
ؤمانة هةراو زةنايةكي نايةوة كة سةروكاراني ئةدةب هاوارو زةناي ئةديبانةي ِر

كي جاحَيَلي بَي كة ضؤن دةبَي ذنَي....!( هةَلآل)خؤيان بةرز كردةوةو كرديانة 
ؤماننووسني رِ ضونكة! ؤمانَيكي ئاوا بنووسَيترِ ئةزمووني الدَي نشني،

ي (لؤكاش)طاَلتةجاِري نيية، باشة كةسَيك نيية لةم ئافرةتة بثرسَيت، ئايا 
 ؟......شتَيكي لة تيؤري ئةدةبيات كةوتؤتة بةرطوَي؟ خوَيندؤتةوة

و دنياي ئةدةبياتي هاوضةرخي َيك لةنَي(ِرووداو)سةرةجنام كتَيبةكةيان وةك 
ئةوةندةيان قسة لةسةركرد، كةمةبةسيت سةرةكي بابةتةكة ء توركيدا خستةِروو

بنووسرَيت،  ؤمانةكةرِ يةخنةيةك لةبارةرِ لة ناواندا بزربوو، لة جياتي ئةوةي
ة بآلو كرايةوة، لةو (ِرووداو)ذ سةبارةت بةطرنطي ئةم وتارَيكي دوورو درَي

( سةدساَل دوورة ثةرَيزي)ةسَيك ئةم كتَيبةيان بة جؤرَيك لة نَيوةندةدا ضةند ك
تانةو تةشةرَيكي ئةديبانة ء ماركيز دةخوَيندةوة كة ئةمةش جؤرة سووكايةتي

 .لةو نووسةرة طةجنة دةدرا بوو كة
ء ئةو فانتازيايةي كة تَييدا بةكار هاتووة، كةمء (لةتيفة)ؤمانةكةي رِ هةَلبةتة

، بةآلم ئةوة بةو ماناية نيية كة نووسةر .ي مرؤظزؤر ماركيز دةخاتةوة بري
ويستوويةتي السايي ئةم بكاتةوة، بةَلكو بري خةرةوةي ئةم خاَلةية كة 

ء ؤمانةكة كؤمةَلطةي ثاش كةوتووي جيهاني سَييةمرِ ناوةرؤكي دةقي هةردوو
كة خورافات تَيكةَل بة ذيانيان  ةنكؤمةآلني خةَلكي سةر ئةم زةمين

 .تاد...كراوةو
ؤذانةي رِ ةقيقةتي ذيانيحي هةردوو نووسةر لة ناخي (فانتازيا)ةم جؤرة ب

 .خةَلكي هةَلدةقوَلَيت
اوي دةناسَيت، ضونكة خؤي تةوؤمانةكةي خؤي بةرِ كةسايةتييةكاني( لةتيفة)

ئةو لةسةرةتاي كتَيبةكةيدا لةجياتي . لةطةَليانداو لةنَيو دنياي ئةواندا ذياوة
ؤمانة، دياري كةسانَيكة كةمن لةنَيوانياندا طةورة رِ ئةم: )ثَيشةكي دةنووسَيت
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 ....(بوومية

ورووذَينةم ناسي، ( ِرووداو)َل ئةم نووسةرة ؤبنضةند ساَلَيك لةمةوبةر لة ئةستة
 ذنَيك بوو شةرمن، سادةو ساكارو زؤر خاكةِرا، خةريكي نووسيين دووةم

( 4981)اَلي من لةس: ، دةيوت(دةرسةكاني شةوانة)بوو بةناوي خؤي ؤماني ِر
هاتوومةتة ( قيصري)لة طوندةكاني سةربةشاري ( جفنط)لة طوندَيك بةناوي 

َل، واتة بؤ ؤبنتةمةمن دة ساآلن بوو، كة لةطةَل خَيزانةكةماندا بؤ ئةستة. دنيا
لةتةمةني ثازدة ساَلييةوة . كاني ئةم شارة كؤضمان كرد(بةالشاوة)يةكَي لة 

ؤمامن ضاث رِ ثَينج ساَليدا يةكةمنيء ستلة تةمةني بيء هؤطري ئةدةبيات بووم
 .كرد

نةوةي بوودواي بآلو ( ةوتي ثَيشوازي نةكراورِ مةرطي ئازيزو)ؤماني رِ ناوبانطي
بةر لة هةر شوَييَن، لة ئيتاَليا وةرطَيِردراو ء بة ماوةيةكي كةم، طةيشتة ئةوروثا

( كمةتنازم حي)هاوسةري ثَيشووي ( منور ئانداج)ئَيستاش خاتوو . ضاث كرا
بؤ فةِرةنسي، لةسةر داخوازي بنكةي ( ياشار كةمال)وةرطَيِري بةرهةمةكاني 

 .ؤمانة بؤ زماني فةرةنسي وةردةطَيِرَيرِ ئةم( طاليمار)بآلو كردنةوةي 
حةزم دةكرد يةكةمني جار كتَيبةكةم لةئَيران وةرطَيِردرابووايةو : دةيوت( لةتيفة)

 .بؤ زماني فارسي وةري بطَيِرم ضاث بكراية، بؤية داواي لةبةندة كرد كة
 

 بةكار ( بةالشاوة -بةالش ئاوا)وشةي ( بادامفت )وشةي  بةباشم زاني بةرانبةر بة
 (و) -بهَينم

 
 سةرضاوة

 ( 04)الثةر ة ( 1)ذمارة ( طردون)طؤظاري 
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 ي*((لووت))وتةيةك لةبارةي ضريؤكي 
 ضريؤكنووسي ذاثؤني ئاكو تاطاظا

 
 زيةزا طودةررِ حمةمةد

 

ــا  ) ــاكو تاطاظـ ــووكة ئـ ــونو سـ ــاَلي  ( ِريـ ــاداري سـ ــة ئـ ــةِرةكَيكي  (4592)لـ ــة طـ دا لـ
هاتووةتة دنيـاوةو نؤبـةرةي   ( تؤكيؤ)كاسبكارنشني لة ناوضةي باشووري شاري 

كـي  ة دايتةمـةني نـؤ مانطـان بـوو كـ      ،يـونو سـووكة  رِ كابرايةكي شري فرؤش بوو،
. دوايــي كــرد تووشــي نةخؤشــي هةســت ثــةرتبوون بــوو، دواي دة ســاَل، كؤضــي  

ــاَلي رِ لَيــــرة بــــةدواوة ضــــاودَيري كردنــــي  . يــــونو ســــووكة كةوتــــة ئةســــتؤي خــ
ةضـةَلةكة، هـزري نةخؤشـيي    رِ لةبةرئةوةي بِروايي طشيت وابـوو، كـة شـَيتَييت بـة    

 .ي ئازار دةدا(ِريونو سووكة)دايكي هةميشة 
ي ئاكو تاطاظا، هوشيارييةكي تَيروتةسةلي هةبوو، لة تةمـةني دة سـاَليدا ضـريؤك   
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سوسةكي )بآلوكرايةوة، ( لووت)دا ضريؤكي (4941)كاتَي لة ساَلي . دةنووسي
ةخنـةطري بـةتواناو ناسـراو بـة دامةزرَينـةري ئـةدةبياتي       رِ نووسـةرو ( نـات سـومة  

مـن نووسـينةكةي   ): )ثَيـي وت ء نوَيي ذاثؤن، نامةيـةكي بـؤ ئـاكو تاطاظـا نووسـي     
. ؤ دةضـم زؤر سةرجنِراكَيشـة  واي بـ . دا خوَيندةوة-فيكرةيةكي نوَي -تؤم لةنَيو 

ء ديدكــةم بايــةخ نييــة، بــةَلكو جــ ء (جزئــي)ئــةم ضــريؤكة، نووســينَيكي ثــارةيي  
ثوختةكراوةيي، ستايشـي  ء من بةهؤي شَيوازي جَلةونةطري. شاياني سةرجندانة

ثارضةي وةك ئةمة بنووسة، تا ببيين كـة ناوتـان   ( 51 - 21) أل بدةهةو. دةكةم
 .((ةك نةخشي سةربةرد ضةسثاوةضؤن لة دنياي ئةدةبياتدا و

ء ي هَينايـة نَيـو دنيـاي ئـةدةبياتي ذاثـؤني     -، ناوي ئـاكو تاطاظـا  (لووت)ضريؤكي 
بـووة هـؤي ئــةوةي كـة بآلوةخانــة متمانـة ثَيكـراوة ئةدةبييــةكان داواي لـَي بكــةن       

 .ضريؤكيان بؤ بنووسَيت
دا (4922)لــة كؤتــايي ســاَلي  . دا ذنــي هَينــاوة(4945)ئــاكو تاطاظــا لــة ســاَلي  

دةمـارطرذي لـَي   ء نيشانةي هيالكـي ء الوازي ضووء تةندروسيت بةرةو بَي هَيزي
دا كؤضـي  (4921)و دايكيشي لة ساَلي (4949)باوكي لة ساَلي . دةركةوتووة

لة . ووداوةش زياتر كاري كردووةتة سةر نةخؤشييةكةيرِ ئةم. دواييان كردووة
يـان لـةنَيو   (تـاكو تاطاظـا  )دا جةسـتةي بـَي طيـاني    (4921)كؤتاييدا لة تةمووزي 

ثَيخةفةكةيــدا دؤزييــةوةو هــؤي مردنةكةشــيان بــؤ زؤر خــواردني حــةبي خــةوتن     
 َيـك لـة تةنيشـت باليفةكـةي بـوو،     (ئينجيـل )وةخـيت مردنةكـةي   . ةوةطةِرانـدبوو 

 .ساَل دةبوو( 85)ئةوكات تةمةني هةر 
دةروونـــي يـــةكَيك لـــة كاهينـــةكاني    ء اظـــةي بـــارودؤخي دلَ رِ (لـــووت)ضـــريؤكي 

كـة لـووتَيكي   ( نـايطو  -زن ضي )رستطةي كؤشكي ئيمثراتؤري ذاثؤنة بةناوي ثة
ئـةو هةميشـة   . درَيذي هةية، بةشَيوةيةك كة سةري لووتي دةطاتـة ذَيـر ضـةناطةي   

ي ناكاتـةوة، تـا كـةس وا تَينـةطا كـة      -خؤي وا ثيشان دةدا كة هيض بري لـة لـووت  
ؤذانةيـدا  رِ ة لة طفتوطـؤي بؤية طةورةترين ترسي ئةوةية ك ،لةبةر لووتي نيطةرانة
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 .بَيت( لووت)طوَيي لة وشةي 
ــة بةرانبــةري        ــة موريــدةكاني ل ــووتي، كــاتي نــاخنواردن، يــةكَيك ل ــذي ل ــةر درَي لةب

( زن ضــي)بـة دارَيكـي درَيـذ ئاطـاي لـة سـةري لـووتي ئـةو دةبَيـت تـا           ء دادةنيشـيَ 
ــت نانةكــةي خبــوات   ــدةكاني، هــةواَلي    رِ .بتوانَي ــة موري ــان يــةكَيك ل ــةوةي ؤذَيكي ئ

َيطةضـارةي درَيـذي لووتييـةوة، ثرسـياري لـة حـةكيمَيكي       رِ ثَيدةدات كـة لـةبارةي  
يـةخ بـةو مةسـةلةية    ة بالة سةرةتاوة، وا ثيشان دةدا كـ ( زن ضي. )ضيين كردووة

بةوثـــــةِري ء َينماييانـــــة ئـــــةجنام دةداترِ نـــــادات، بـــــةآلم دواي ماوةيـــــةك، ئـــــةو
ــووتي خةر ء سةرســامييةوة ســةرنج دةدات  ــييَن ل ــت  دةب ــة . يكــة ضارةســةر دةبَي ب

ــةوة         ــك دةداو لةطــةَل خؤي ــة، ضــاو لَي ــةو لةخؤِرازييان ــةردةم ئاوَين ــة دةضــَيتة ب ثةل
 (.ئيدي هيض كةسَيك ثَيم ثَيناكةنَيت: )دةَلَي

ادةبرَيـت، هَيـدي هَيـدي كةسـاني دةوروبـةري،      رِ ووداوةرِ ؤذَيك بةسةر ئةمرِ ضةند
ــاي   ــاترةوة تةماشــ ــارةتَيكي زيــ ــة جةســ ــاري درِ بــ ــةنوخســ ــوةوة  ء ةكــ ــةذَير لَيــ لــ

وا ثيشـان  ء ثَيشرت ئةوانـة ئاطـاداري خؤيـان بـوون كـة ثَيـي ثَينةكـةنن       . ثَيدةكةنن
ؤذانةدا، ئيـدي هـيض كـةس هؤيـةك     رِ بدةن كة سةرنج نادةنة لووتي ئةو، بةآلم لةم

ــةو مةســةلةية نابينَيتــةوة    ــؤ خــؤطرتن ل ــةم   ( زن ضــي. )ب ــة ســةرةتاوة، بةرطــةي ئ ل
ةآلم لة كؤتاييدا تواناي نامينَيت، ضونكة واي بؤ دةضـَيت  ثَيكةنينانة دةطرَيت، ب

ؤذ بـةِرؤذ طرفتـارترو بـَي    رِ ثَيدةبـةن، بؤيـة   بةغيليء كة خةَلكي طاَلتةي ثَيدةكةن
ء زةوقــرت دةبَيــت، ضــونكة لــووتي كــورت بــووة، زيــاتر هةســيت بــة خــةم خــواردن     

ــزاري دةكــرد  ــة  . بَي ــا)شــةوَيكيان ك ــدةكات،   ( ب ــدي هةَل ــة تون ــة خــةو ( زن ضــي)ب  ل
ئيـــدي . وا هةســـت دةكـــات كـــة هـــةموو شـــوَين جـــوانرتو ئـــارامرت بـــووة  ء ادةبـــَيِر

بةوثـةِري سةرسـامييةوة سـةرنج دةدات كـة     ء لةخؤيةوة دةست بؤ لووتي دةبـات 
لــةذَير  ء دَلخــؤش دةبَيــت ! لــووتي ديســان بــة ئةنــدازةي جــاران درَيــذ بووةتــةوة      

 (.ئيدي هيض كةس ثَيم ثَيناكةنَيت: )لَيوةوة دةَلَيت

يـزي ضـريؤكة دةروونناســييةكان   رِ جوانــة، لـة ء ثَيويسـتة ئـةم ضـريؤكة تـةنزئامَيز    
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بذمَيردرَيت، ضونكة ثَيطةو ذَيرخانةكةي ثشت بة لَيكؤَلينةوةي دؤخـي نـاوةوةي   
ضـريؤكنووس لـةم ضـريؤكةدا، دةيـةوَيت ثيشـان      . كةسايةتي بنةِرةتي دةبةسـتَيت 

بـةو بـِرواو كاردانةوانـةوة بةنـدة     بدات كة بةختةوةري ئادةميزاد تاِرادةيـةكي زؤر  
 وَيِراي ئةوةي ئةم ضريؤكة ئةندَيشـةييةو . ردةخةني دةكة خةَلكاني دي لةخؤيان

ــةجؤرَيك   ِر ــا بـ ــردن نـــني، ئـــاكو تاطاظـ ــي بِرواكـ ــاني  رِ ووداوةكـــاني جَيـ ــةي ثارةكـ اظـ
بايةخـدار كـردووة كـة خوَينـةري     ء ضريؤكةكةي كـردووةو خاَلـة وردةكـاني طـرنط    

 .بة مومكيين دةزانَيتء ةكاتضريؤكةكة بِروا د
ــايةتي     ــاوةوةي كةسـ ــةكان، بـــارودؤخي نـ ــةروةك هةقايةتـــة كؤنـ ضـــريؤكنووس، هـ

هاوئاهــةنط ء بنــةِرةتي لةطــةَل بــارودؤخي دةرةوةو دةوروبــةر بــةجؤرَيك هاوشــان 
اســتاييةدا وةســف كــردووة كــة  رِ كــردووة، كــة ئيــدي زةمينــةي ضــريؤكةكةي لــةم  

هةواو سروشـيت دةوروبـةر كةوتووةتـة    ء وخوَينةر وا زةن دةكات هةلومةرجي ئا
: بــؤ منوونــة(. نــايطو -زن ضــي)دةروونــي ء ذَيــر كاريطــةريي هةلومــةرجي طيــاني
( بـا )لة ناخيدا هةراو ئاشـووب باآلدةسـتة،   ء وةخيَت ئةو خةم لةخةَلكي دةخوات

بـةآلم كـاتَي كـة لـووتي     ! ئاوو هةوا ساردو سـاردتر دةبَيـت  ء بة توندي هةَلدةكات
ــبـــؤ دؤخـــي جـــار  هـــةموو شـــوَينَيك بـــة  ء ، ئيـــدي نيطـــةران نابَيـــت ةوةان دةطةِرَيتـ

دميةنــــةكاني دةوروبــــةر، لـــةذَير تيشــــكي خــــؤري  . ئــــارامي دةبينَيـــت ء جـــواني 
وَيـــِراي بةِرواَلــةت ســـادةيي ئــةم ضـــريؤكة   . ســةرلةبةيانياندا لـــة درةوشــانةوةدان  

اكو تاطاظـا  لَيهـاتوويي ئـ  ء تةنزئامَيزة، واتايةكي قووَلي تَيـدا ثةنهانـةو كارامـةيي   
ئــةم واتــاو ناواخنــةي بــة باشــرتين شــَيوة       ا دةطةيــةنَيت كــة لــة ضريؤكنووســيند 

 .دةرخستووة
 

بآلوةخانةي نيلوفـةر،  ء كراوة بة فارسي( جةالل بايرام)ئةم ضريؤكة لةاليةن *
 .بآلوي كردووةتةوة

 :سةرضاوة 
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 .41ص 4731 -خرداد  - 02سال بيستم ( 224)مشارة  -( سروش)طؤظاري 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (شانؤطةري)  طةجنينةي ضوارةم

 )*(رِيونوسةكة ـ ئاكوتاطاظا
(0)  

َيطر، لةسةر دابةشكردني ضةند رِ لةناو جةرطةي دارستانَيكدا، سآ)
ثَيآلوي هةزار : كةلوثةلةكان بريتني لة. كةلوثةلَيكي بةهادار مشتومِريانة

دندا، لة يةكةمني تةماشاكر. فةرسةخ، جوببةي جادوويي، مششَيري ثؤآلشكَين
 (. بآ بايةخ دَينة بةرضاوء كةلوثةلةكان كؤنينة

 .ئةم جوببةية هي منة(: 0)دزي 
اكَيشة، جارآ لة هَيروةوة ئةو مششَيرة لة ناوةِراست رِ عارةبانةت (:0)دزي 
 ؟!كآ ثَيي طوتي ئةم ثَيآلوانة هةَلطرة.. دانآ
ة تؤي كة استةقينرِ دزي... بةالي كةمي ثَيآلوةكان بةر من دةكةون (:2)دزي 
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 !دةتةوآ فَيَلمان ىَل بكةيت
من .. ثَيشةكي دةبآ باش بري بكةيتةوة تا بزانيت حةزت لة كامةيانة (:0)دزي 

 .بؤ خؤم ئةو جوببةية هةَلدةطرم
 !وادةزانى لَيدةطةِرَيم ئةوةيان هةَلطري؟! حةيوان (:0)دزي 
اي ئةوةي، ديارة بة تةم! ووي مندا بوةستيترِ ضي؟ ئاوا بةغريةتي لة (:0)دزي 

 !بؤية تؤش مششَيرةكة هةَلدةطري
 !خوا لة كؤَلتان كاتةوة، ئةوا خؤر هةآلت، دزؤكينة (:2)دزي 

كار دةطاتة لَيكدان، كوِرة ثاشايةكي ئةسث سوار ء مشتومِريان توندتر دةبَيت)
 (.دةيانطاتآ كة بةسةر كوَيرةِرَييةكي نَيوان دارستانةكةدا تَيدةثةِرَيت

ةشَيكة ناوتانةتةوة؟ رِ ؤذةرِ تةماشاكةن بزامن ئةوة ض! هَيي ..هَيي: كوِرة ثاشا
 (.لة ئةسثةكةي دادةبةزآ)

خةتاى ئةو قوونكة ثياوةية، مششَيرةكةي مين بردووةو ئَيستا  (:0)دزي 
 !دةيةوآ جوببةكةشم ىَل بستَينَيت

نا، طةورةم، درؤ دةكات، خؤي خةتابارة، ئةو جوببةيةي  (:2)دزي 
 .ةلةدةستيداية، هي من

َيطرة ناسراوةكانن، ئةو رِ ئةوانة هةردووكيان لة! درؤ دةكةيت (:0)دزي 
 !شتانةى دةيانبيين، هةمووي هي منن

 .زَيدةِرؤيي دةكاتء طةورةم، درؤ (:0)دزي 
خةريكة بةرببنةوة ! )دةتةوآ هةقي من خبؤيت؟! الف لَيدةري درؤزن (:0)دزي 

 (طياني يةكدي
بزامن لةبةرضي بةم جؤرة بايةخ بةم كؤنة  .ئارام بن، ئارام بن :كوِرة ثاشا

 مششَيرة شكاوة دةدةن؟ء جوببة دِراوةء ثَيآلوة
ئةم جوببةية تايبةمتةندييةكي ! ديارة ئاطات ىَل نيية طةورةم! سةيرة (:0)دزي 

هةية كة ئادةميزاد خستيية سةر شانى خؤي، ئيدي لةبةرضاوان بزر دةبَيت، 
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 .ية(جوببةي جادوويي)ناويشي 
ئةم مششَيرة دةبينيت؟ ئةطةر ئاماذةي كَيوي ثؤآلييين ثآ بكةيت،  (:0)دزي 

 .وةكو خيار شةقي دةكات
هةر ئةوةندةي بةسة كة ئادةميزاد لةثَيي ! ئةم ثَيآلوانةش هةروا (:2)دزي 
ناوي ئةو شارة بَلَى كة دةيةوآ، ئيدي هةر لةطةأل ضاوترووكانَيكدا ء بكات

 .دةبيين، طةيشتووة
ئةوانة . ئَيستا تَيطةيشتم مشتومِرتان لةسةر ضيية! رةسةي :كوِرة ثاشا

هةريةكةيان بؤ خؤي طةجنينةيةكي بةهادارة، لةطةأل ئةوةشدا باشرتواية كة 
لة ختوخؤِرايي لةطةأل يةكدي ء ازي بَيترِ هةريةكةتان بة يةكَيك لةو شتانة

 . بةرةنطاري يةكدي مةبنةوةء دةمةقاَلة مةكةن
ثآ خؤشة، بةآلم ئةو كةسةي مششَيرةكة منيش ئةم ئيشةم  (:0)دزي 

 !دَلةِراوكَيي دووانةكةي ديء ترسء هةَلطرَيت، هةميشة دةبَيتة مايةي هةِرةشة
ئةو كةسةي جوببةكة هةَلطرَيت، ضونكة ! وِرَينة دةكات طةورةم (:0)دزي 

 .بزربَيتء ةنطة شتةكانى دووانةكةي دي بِرفَينَيترِ لةبةرضاوان بزر دةبَيت،
ئةو كةسةي دةبَيتة خاوةن جووتة ! ةردووكيان زَيدةِرؤيي دةكةنه (:2)دزي 

ء مششَيرةكةء ثَيآلوة هةزار فةرسةخييةكة، لة هيكِرا بينيت، ثِريداية جوببة
 .تَيي تةقاندء ؤيشترِ لَييدا

 (خةريكة مشتومِريان دةست ثَيبكاتةوة)
.. وا دةردةكةوآ، هةمووتان لةسةر هةق بن! هَيي، ئارام بن :كوِرة ثاشا

ئَيستا . بةآلم دةكرآ بة ئاشتييانة هةموو ناكؤكييةك ضارةسةر بكرآ! زؤرباشة
بَلَين بزامن هةمووتان حةز دةكةن ئةم كةلوثةالنةتان بة من بفرؤشن؟ ئيدي 

 .مَيشكتان بةتةواوى دةسَيتةوة
هاوِرَييان ئَيوة دةَلَين ضي؟ ئةم كةلوثةالنة .. من قسةيةكم نيية، بةآلم (:0)دزي 

 ؟!ِرة ثاشاية بفرؤشني يان نةبةم كو
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ئةطةرضي هةبووني ئةو شتانةش زؤر ضاكن، بةآلم مادام .. ازيمرِ من (:2)دزي 
 .هاوِرَييةتي ضةندين ساَلةمان تَيك بدات، ئةوا هيض نرخَيكي نيية

 ! بةآلم خؤ دةبآ بزانني لةجياتى ئةو شتانة، ضيمان دَيتة دةست (:0)دزي 
لةجياتي ئةو جوببةية، : ةكةيةتي؟ هةقي خؤتانةمةبةستتان لة نرخ :كوِرة ثاشا

لة ء فةروةكةي خؤم دةدةم بة تؤ، تةماشاكةن فةروةيةكي ضةند جوانة
لةجياتي ئةم ثَيآلوانةش، ثَيآلوةكانى خؤم . سةرةوةي تا خوارَيي نةخشَينراوة

تةماشاكةن، ضؤن بة زَيِر دةوراندةوري ضنراوة، ئاوةزَينةكانيشي لة .. دادةنَيم
لةجياتي ئةو مششَيرةش، ئةطةر مششَيري . سي طةورة دروستكراوةئةَلما

ء تَيكة! باشة.. دةيدةمء بريقةداري جةوهةردارمتان دةوَيت، قسةيةكم نيية
 لَيكةيةكي ضؤنة؟

 .من قسةيةكم نيية، جوببةكةم لةطةأل فةروةكةي جةنابت دةطؤِرمةوة (:0)دزي 
 .ازيمرِ منيش لةبارةي ثَيآلوةكانةوة (:0)دزي 

 .منيش ئامادةم مششَيرةكةم بطؤِرمةوة (:2)زي د
 .زؤرباشة، با بيانطؤِرينةوة :كوِرة ثاشا

جوببةكانيان دةطؤِرنةوةو كوِرة ثاشا ء ثَيآلوء دزةكان، مششَيرء كوِرة ثاشا)
لةو : ؤيشنت دةبَيت، دةثرسَيترِ ئامادةيء سواري ئةسثةكةي خؤي دةبَيت

 (.تَييدا حبةسَيتةوة؟ نزيكانة شوَينَيكي وا هةية ثياو كةمَيك
كة لةدارستانةكةدا ضوويتة دةرةوة، دةطةيتة كاروانسةرايةك كة  (:0)دزي 
 !سةفةرت خَيربَيت. ة(قؤض زَيِرين)ناوى 

 ...خواتان لةطةأل! خواتان لةطةأل :كوِرة ثاشا
 (دةِرواتء بةِرآ دةكةوآ)

م كة قةت لةو بِروايةدا نةبوو! تَيكةو لَيكةيةكي ضاكمان كرد (:2)دزي 
كؤنةثَيآلوي دِراوي من، ئةوةندة بَينآ كة بة جووتة ثَيآلوَيكي وا جوان 

تةماشاكةن، ئاوةزَينةكانى، ض ئةَلماسَيكي .. ها.. ها.. ها! بطؤِردرَيتةوة



  

 121 
 

 !طةورةية
ضةندة جوانة، بةو فةروةيةوة ! تةماشاي فةروةكةي من بكةن (:0)دزي 

 ؟ !نييةوا! بةتةواوى وةكو كوِرة ثاشايةكم لَيهاتووة
دةسكةكةي ! مششَيرةكةي منيش، ئَيستا هةرضي بَلَيي، دةيهَينآ (:0)دزي 
؟ !ئةرآ دةبآ لةم دنيايةدا كةسَيك هةبآ بةم ساويلكةيية فريو بدرَيت.. زَيِرة

 !!ساويلكة بووء ئةم كوِرة ثاشاية ثياوَيكي سةير
شوَينَيك، ديوار بة طوَيية، هاوِرَييان وةرن با بِرؤينة : لةسةرةخؤ (:0)دزي 

 . تؤزآ بسَيينةوة
َييةدا دةِرؤن كة كوِرة ثاشا ثَييدا رِ دزةكان بة ثَيكةنينةوة، بة هةمان ئةو)

 (.هاتبوو
 

(0) 
دا كوِرة ثاشا (قؤض زَيِرين)لة قوِرنةيةكي قاوةخانةيةكي طةورةي كاروانسةراي )

 خةريكي ناخنواردنة، لة قوِرنةيةكي ديكةشدا، كؤمةَلة خةَلكَيكي دة كةسي
 (.طفتوطؤنء عارةبانضييةكانيش خةريكي خواردنء الدَييي

 ..وا دةَلَين.. وا ثَيدةضآ كضة ثاشا لة ئاخرييدا شوو بكات: كاروانسةراضي
استة ثاشاي زجنييةكان بؤ خؤي بة رِ ئةرآ... بةَلآ وا دةَلَين (:0)الدَييي 

 دةستطرياني كردووة؟
 .تةوةقي لَيي دةبَيرِ دةَلَين كضة ثاشا (:0)الدَييي 
 .خؤ بةزؤري نيية، ئةطةر خؤشي ناوَيت، با شووي ثآ نةكات (:0)الدَييي 

مةسةلةكة ئةوةية كة ثاشاي زجنييةكان، خاوةن سآ : كاروانسةراضي
 :طةجنينةي بةنرخة
 (.ثَيآلوي هةزار فةرسةخ)بريتيية لة  :طةجنينةي يةكةم
 (.مششَيري ثؤآلشكَين) :طةجنينةي دووةم
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كة ئادةميزاد بيثؤشَيت، لةبةرضاوان ( وببةي جادووييج) :طةجنينةي سَييةم
ثاشاي زجنييةكان بةنيازة كة ئةم هةرسآ طةجنينةية بكاتة خةآلتي . بزر دةبَيت

ثارةثةرستة، وادةى داوة كة ء ادةبةدةر ثوولةكيرِ كضة ثاشا، باوكي كضةش لة
 ..كضةكةي خؤي بداتة ئةو

 .نيية ازيرِ بةآلم كضة ثاشا خؤي بةوة (:0)الدَييي 
 زطاري ئةو بكاتةوة؟رِ باشة، كةسَيك نيية بري لة (:0)الدَييي 

هةَلبةتة لةنَيو كوِرة ثاشاي الوي شارةكانى ديدا، زؤر هةنة كة  :كاروانسةراضي
شةيداى كضة ثاشان، بةكورتي، ضونكة هيض يةكَيكيان تواناى ء شَيت

ان وةريناوةو بةرةنطاربوونةوةي ثاشاي زجنييةكانيان نيية، دةستيان لة ضؤك
 . تةنيا تةماشا دةكةن

سامانة، ء لةوة دةرضووة، باوكي كضةش كة تةنيا بريي لةالي ثارة (:0)الدَييي 
اطرتووةو رِ كضةكةي بِرفَينن، ئةذديهايةكيء لةترسي ئةوةي نةوةك بةشةو بَين

بابة ئَيوة باسي : كاروانسةراضي. فةرمانى ثَيداوة كة ئاطاداري كضةكةي بَيت
 !سةربازَيكتان كردووة بة ئةذديها.. مَيشَيكتان كردووة بة طامَيش! ضي دةكةن

ئةطةر من لة جادووطةريم دةزانى، يةكةمني كةس بووم كة دةضووم  (:0)الدَييي 
 .زطار دةكردرِ كضة ثاشام

ئةطةر سةرم لة كاري .. شتَيكي ئاشكراية، منيش هةروام :كاروانسةراضي
زطاريش رِ ةبةر دةهاتى، من كضة ثاشامجادووطةري دةرضووباية، هةتا تؤ بةخ

 !كردبوو
خةَلكةكة دةثسَين لة ثَيكةنينان، كوِرة ثاشا لة قوِرنةيةك دانيشتووة، )

 (. دةضَيتة اليانء هةَلدةستآ
زطار رِ دوو كضة ثاشاء ئةو كةسةي بآ سآ! قةوضة قةوض مةكةن :كوِرة ثاشا

 .دةكات، ئةلَيرةداية
 !جةنابت؟ (بةسةرسوِرمانةوة) :الدَيييةكان
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ئةطةر هةموو زجنييةكانى دنياش بَينة هاناى .. بةَلآ من :كوِرة ثاشا
ثاشاكةيان، ثةنا بةخوا لةناو هةمووياندا بؤ دةرمانيش يةكَيكيان بةزيندوويي 

 ! نامَينَيتةوة
 (.ووي خؤي لَييان دةسووِرَينآرِ ءبةدابي خؤيان نزايةك دةكات)

ن ثاشاي زجنييةكان سآ طةجنينةي بآ بةآلم دةَلَي.. زؤرباشة :كاروانسةراضي
، (ثَيآلوي هةزار فةرسةخ)يةكةميان جووتة ثَيآلوَيكة بةناوى : هاوتاي هةية

 ..ئةوي ديكةيان
؟ منيش ..!وانيية( مششَيري ثؤآلشكَين)مششَيرَيك كة ناويان ناوة  :كوِرة ثاشا

ء ةكةيةئةوة ثَيآلوةكانن، ئةوة مششَيرة ثؤآلشكَين :تةماشاكةنئةوانةم هةية، 
ئةمانة طةجنينةيةكن، كتومت لة طةجنينةكانى .. ئةمةشيان جوببةي جادوويي

 !ثاشاي زجنييةكان دةضَيت
 (الدَيييةكان بة واق وِرماوى، دةميان بةش دةبَيتةوة)

 !ئةم ثَيآلوة دِراوانة؟ (:0)الدَييي 
 !ئةم مششَيرة دةم كوَلة؟ (:0)الدَييي 
 !ئةم جوببة هةذارانةية؟ (:2)الدَييي 

 .وة ثةيوةست نيية(ثآ)هيض شتَيكيان بة . ئاخر ئةم ثَيآلوانة :كاروانسةراضي
وة ثةيوةست نيية، بةآلم لةطةأل (ثآ)بةَلآ، هيض شتَيكيان بة  :كوِرة ثاشا

بِروا ناكةن؟ ! َيي هةزار فةرسةخت بؤ دةبِرَيترِ ئةوةشدا، بةيةك قةَلةمباز
.. ئَيستا.. باشة... ةوةدةرطا بكةن.. زؤرباشة، ئَيستا نيشانتان دةدةم

تا ضاوتان دةترووكَينن، من بةقةد هةزار فةرسةخ لَيرةوة ! ئاطاداربن
 .دووركةوتوومةتةوة

 .هَيي، هَيي؟ بةر لةو كارةت، تكاية ثارةي خواردنةكةت بدة :كاروانسةراضي
من كة بةو خَيرايية دةِرؤم، هةر بةهةمان ! ئينجا ضي تَيداية؟ :كوِرة ثاشا

ض ديارييةكتان دةوَيت، بؤتاني بهَينم؟ هةناري .. ةِرَيمةوةخَيراييش دةط
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 ؟..هيندوستان، طندؤرةي ئيسثانيا، هةجنريي عةرةبستان
لةبارةي ديارييةوة، من ئةوةندة بة كَيشة نيم، بةآلم سةرةتا  :كاروانسةراضي

 آ تةي دةكةى؟ رِ نيشامن بدة، بزامن ضؤن
 !سآ... س س.. وو .. دوو... ها، يةك! باشة :كوِرة ثاشا

كوِرة ثاشا قةَلةمبازَيك هةَلدةدا، بةآلم بةر لةوةي بطاتة بةر دةرطاي )
خةَلكةكة هةموويان ! لةطةأل عاردي دةبتة يةكء قاوةخانةكة، تةث دةكةوَيت

 (دةثسَين لة ثَيكةنينان
 !لةسةرةتاوة دةمزانى فَيَلبازة :كاروانسةراضي

كةضي نةيتوانى !! ةزار فةرسةخه.. بآ ويذدان، هةنطاوَيكيش نا (:0)الدَييي 
 !سآ شةقاويش بِ آ

َيي بِري، ثوختةي قسة ئةوةندة رِ زؤر باشيش! َيي نةبِري؟ سةيرةرِ (:0)الدَييي 
 !طةِرانةوةي نةبووةء ؤيشتينرِ خَيرابوو، ديارة ئاطات لة

 ؟!ئةم وِرَينانة ضيية دةيكةيت! ثَيكةنينم بة قسةكةت دَيت (:0)الدَييي 
ان بةدةنطَيكي بةرز قاقا ثَيدةكةنن، كوِرة ثاشا لةسةر زةوي ديسان هةمووي)

 (هةَلدةستَيتةوةو دةيةوَيت بة خَيرايي بضَيتة دةرةوة
 ؟!ثارةي خواردنةكة! هَيي طةورةم :كاروانسةراضي

كوِرة ثاشا، بآ ئةوةي ورتةي لَيوة بَيت، ثارةيةكي خوردةي ئاسن بؤ )
 (.كاروانسةراضي فِرآ دةدات

 ديارييةكان كوا؟  (:0)الدَييي 
 !ضي؟ :كوِرة ثاشا

 (بةخَيرايي دةسيت دةخاتة سةر دةسكي مششَيرةكة)
بؤ )من ناماقووَلي وام نةكردووة طةورةم ( لةرزةوةء بةترس) (:0)الدَييي 

، وام دانا كة مششَيرةكةي ناتوانَيت كَيوي ثؤآليني شةق بكات، (الدَيييةكةي دي
 !اتبةآلم خؤ دةتوانَيت كةللةي من شةق بك
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خةم مةخؤ، تووِرة مةبة، جةنابت ( كوِرة ثاشا هَيور دةكاتةوة) :كاروانسةراضي
هَيشتا طةجنيت، باشرت واية بطةِرَييتةوة الي باوكت، تؤ جوامَيريي خؤت نواند، 

باشرتين ئيش كة ثياو . بةآلم بةكورتي دةروةسيت ثاشاي زجنييةكان نايةيت
 .ةالش ئاسين سارد نةكوتَيتلةكاتى وادا بتوانَيت بيكات، ئةوةية كة ب

 . ئةم ئيشة بكةء بةَلآ، بةَلآ طوآ لة قسةي ئَيمة بطرة :الدَيييةكان
 ! تةماشام كةن، من وامدةزانى دةتوامن هةموو كارَيك بكةم: كوِرة ثاشا

 (دةست بة طريان دةكات)
 !هةتا لةبةردةمي ئَيوةشدا شةرمةزار بووم

تةماشاي ء خةفةتي بؤ دةخؤن دةموضاوي خؤي دةشارَيتةوة، الدَيييةكان)
 (.يةكدي دةكةن

 !!ئاخ خؤزطة مبردبووماية
 !ئةم ئيشة مةكةء بةَلآ، بةَلآ، طوآ لة قسةي ئَيمة بطرة :الدَيييةكان
من ! ضةندي دةتوانن طاَلتةم ثآ بكةن! حةيوانينة( بة تووِرةييةوة) :كوِرة ثاشا

! زطار دةكةمرِ هةر ضؤنَيك بآ، كضة ثاشا لة ضنطي ثاشاي زجنييةكان هةر
ئةطةر ئةم ثَيآلوانةش نةتوانن مبطةيةننة دوورايي هةزار فةرسةخ، ئةوا خؤ 

 .. مششَيرم هةيةء جوببة
. زطاري بكةمرِ هةتا بةبآ ئةوانةش هةمووي، هةر دةتوامن( بة هةَلضوونةوة)

 !ئَيوة، يان من! زؤرباشة بةم زووانة دةردةكةوَيت كة كآ دةبآ ثَيبكةنآ؟
ة لة تووِرةيياندا، ئاطاى لةخؤي بِراية، لة قاوةخانة دةضَيتة لةكاتَيكدا ك)

 ..( دةرةوة
خوداية، ثاشاي زجنييةكان بةزةيي ! بةدبةخيت هةذار :كاروانسةراضي

 !سةري نةبِرَيتء ثَيدابَيتةوةو بةجوانى خؤي بيبةخشآ
(2) 

تاظطةي ئاو بةناو طوَلي سووردا دَيتة ء ناو كؤشك، باغضةيةكي طةورة، فوارة)
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خوارآ، كة ثةردة الدةدرَيت، سةر تةختةي شانؤ ضؤَلة، دواى كةمَيك، كوِرة 
 (.ثاشا دةردةكةوَيت كة جوببةيةكي ثؤشيوة

بةفيكري خؤم ئةم جوببةية بةاليةني كةم، بايي ئةوةندة غريةتي  :كوِرة ثاشا
لةو كاتةوةي هاتوومةتة ناو . ئةو مبشارَيتةوةء تَيداية كة لةبةرضاوى ئةم

ثاسةوانانةى كة ثَييان طةيشتووم، ء هيض يةكَيك لةو ضاودَيركؤشكةكة، 
ةنطة بتوامن وةكو سروةي بةيانيان كة رِ بةو جوببةيةوة.. ناِرةحةت نةبووينة

خؤي لةثةِرةي طوَلة سوورةكان دةخشَينآ، بةبآ ئةوةي ببينرَيم، خؤم 
ياسة ئةوة كَيية لةنَيو باغضةدا ث! ئاي.. بطةيةمنة ذووري نووستين كضة ثاشا

بةآلم نةخَير، ض .. ؟ باشرت واية خؤم بشارمةوة!دةكات؟ ئةوة كضة ثاشا نيية
ثَيويستييةكم بة خؤشاردنةوة هةية؟ هةر لةهةمان شوَيين خؤم بوةستم، كضة 

 .ثاشا ناتوانَيت مببينَيت
 (. ئاخ هةَلدةكَيشآء ؤخ حةوزةكة، غةمبارةرِ دةطاتة) :كضة ثاشا

ر لةكؤتايي هاتنى ئةم هةفتةية، ئةو زجنيية بة! ةشمرِ من ضةندة بةخت! ئاخ
ء هةمان ئةو وآلتةي كة شَير.. بةدفةِرة دَيت تا لةطةأل خؤيدا بؤ ئةفريقيا مببات

 ..تيمساحي تَيدا دةذي
 (لةناو ضيمةنةكة دادةنيشَيت)

خؤزطة دةمتوانى بةدرَيذايي تةمةمن لةنَيو ئةم كؤشكة جوانةدا مبَينمةوةو طوآ 
 ..فوارةي نَيوان ئةو طوَلة سوورانة هةَلدَيرمء ظطةبؤ خوِرة خوِري تا

 ئةطةر طياني خؤمشي لةسةر دانَيم،! كضة ثاشا ضةندة جوانة! ثةح :كوِرة ثاشا
 .زطاري دةكةمِر

 تؤ كَييت؟ :كضة ثاشا
 (.بة سةرسوِرمانةوة تةماشاي سةرتاثاي كوِرة ثاشا دةكات)

كي زؤر بةرز قسةم ديارة بة دةنطَي! منيش ضةندة ساويلكةم :كوِرة ثاشا
 .كردووة
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 بةدةنطَيكي بةرز قسةت كرد؟  :كضة ثاشا
 !باآليةكي ضةندة جوانى هةيةء بةآلم بةذن.. تؤ بَلَيي ئةم ثياوة شَيت بَيت

 ؟!باآلي من دةبينَيتء باآلي من؟ مةطةر بةذنء بةذن.. باآلء بةذن :كوِرة ثاشا
 ؟!ية بةتةماى ضيتدَلةِراوكَيء بؤضي نةيبينم؟ بةم هةَلضوون :كضة ثاشا
 دةتوانيت ئةم جوببةيةش ببينيت؟ :كوِرة ثاشا
 !لةكؤنياندا جلَيكة بؤ خؤي.. هةَلبةتة دةيبينم :كضة ثاشا
 !ئاخر دةبواية من لةبةرضاوان بزر بووماية( نائومَيدانة) :كوِرة ثاشا
 لةبةرضي؟ :كضة ثاشا

ك بيثؤشآ، ضونكة حيكمةتي ئةو جوببةية ئةوةية كة هةر كةسَي :كوِرة ثاشا
 .لةبةرضاوان بزر دةبَيت

 مةبةستت جوببةي ثاشاي زجنييةكانة؟ :كضة ثاشا
 .نةخَير، بةآلم ئةم جوببةيةش لةم تةرحةية :كوِرة ثاشا
 !بةآلم ئَيستا بؤت دةركةوت كة نةيتوانيوة تؤ لةبةرضاوان بزر بكات :كضة ثاشا

ء ضاوان بزر بووموةختآ كة هامتة ناو كؤشك، لةبةر.. بةآلم ئاخر :كوِرة ثاشا
دةليلةكةشي ئةوةية كة .. ثاسةوانةكاندا تَيثةِرمء توانيم بة بةردةمي سةرباز

 .نةيانطرمت
بةم كؤنة جوببة شِرةوة، ء بةخؤ: هؤيةكةي ديارة( بةثَيكةنينةوة) :كضة ثاشا

 .وايانزانيوة كة يةكَيكي لة خزمةتكارةكان، يان سةربازةكان
 !ديارة ئةم جوببةيةش وةكو ثَيآلوةكانة! رئةي هاوا! خزمةتكار؟ :كوِرة ثاشا
 ثَيآلوةكان ضيية؟ :كضة ثاشا
 ..ثَيآلوة هةزار فةرسةخييةكة :كوِرة ثاشا
 وةكو ثَيآلوةكانى ثاشاي زجنييةكان؟ :كضة ثاشا

آ، نةمتوانى رِ ؤذةيان ويستم بةهؤيانةوة بكةومةرِ بةَلآ، بةآلم ئةو :كوِرة ثاشا
ئةم مششَيرةم هَيشتا لةالية كة : ماشاكةسآ مةتريشي ثآ بِ م، بةآلم تة



  128 
 

 .بةهؤيةوة دةتوانرَيت كَيوي ثؤآليني شةق بكرَيت
 تاقيت كردووةتةوة؟ :كضة ثاشا
ئةمةيان شتَيكة تةنيا لةسةر طةردني ثاشاي زجنييةكان دةبآ تاقي  :كوِرة ثاشا
 . بكرَيتةوة

هاتوويتـة   ديارة تؤ بـؤ شـةِركردن لةطـةأل ثاشـاي زجنييـةكان     ! سةيرة: كضة ثاشا
 ئَيرة؟ 

بؤ ئةوة نةهاتوومـة لةطـةأل ثاشـاي زجنييـةكان بةشـةِر بـَيم،       .. نةخَير :كوِرة ثاشا
 .زطار بكةمرِ بةَلكو هاتوومة تؤ

 ! سةيرة.. ئاخ :كضة ثاشا
 .استييةكةي ئةمةيةرِ بةَلآ، :كوِرة ثاشا
ة كـورِ ! لـةهيكِرا ثاشـاي زجنييـةكان ثةيـدا دةبَيـت     ! )ضـةندة دَلخؤشـم   :كضة ثاشا

 (شثرزة دةبنء هةراسان.. كضة ثاشاء ثاشا
مــن لةطــةأل ضــاوترووكانَيكدا لــة ئــةفريقياوة ـ قةَلــةمِرةوي      ! بــةياني بــاش :ثاشــا

 ؟!دةطةنضؤن لةم ثَيآلوانةم ! ثاشايةتي خؤم ـ طةيشتوومةتة ئَيرة
خؤزطــة دووبــارة بــؤ هــةمان شــوَين      : زؤرباشــة ( بــة دَلســاردييةوة  ) :كضــة ثاشــا 

ــة ســةر     ثا!! دةطةِرايتــةوة ــة لةطــةأل تــؤدا بةرم ــةخَير، دةمــةوآ ئةمِرؤك ــةم . شــا ن ئ
 سةربازة كَلؤَلة كَيية؟ 

؟ من كوِرة !سةرباز( بةوثةِري تووِرةييةوة، هةنطاوَيك دةضَيتة ثَيش) :كوِرة ثاشا
زطـاركردني ئـةم كضـة ثاشـاية هـاتووم، هـةتا طيانيشـم لةبـةردا         رِ ثاشايةكم كة بـؤ 

 ! ت ثَيي بكةوَيتبَيت، مةحاَلة لَيطةِرَيم ثةجنة
ء ، بةآلم من خاوةن سآ طةجنينةي زؤر بـةهادار (ئةدةبةوةء َيزرِ بةوثةِري) :ثاشا

 ئةوةت زانيوة؟ ! بةنرخم
ئةطةرضي ! مششَيرةكةية؟ زؤرباشةء جوببةء مةبةستتان ثَيآلوةكان :كوِرة ثاشا

مــن بــة ثَيآلوةكــامن نــاتوامن ســآ مــةتريش بــِ م، بــةآلم ئةوكاتــةى كــة كضــة ثاشــام  
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؟ !َيطـاوة هةيـة  رِ دوو هـةزار فةرسـةخ  ء لةطةَلداية، ض ثَيويستيم بة هـةزار فةرسـةخ  
ــاتر ئيـــدي ثَيويســـتيم بـــةو جوببةيـــةش نييـــة   مـــادام تـــوانيم خـــؤم  .. لـــةوةش زيـ

بـآ نرخةشـة كـة مـين     ء هةر ئةو جوببة شِر! بطةيةمنة خاكي بةر ثَيي كضة ثاشا
وةشـــاوةتةوة كـــة   هـــةر ئةوةندةشـــي ىلَ .. بـــة ســـةربازَيكي طـــةةؤ ثيشـــان داوة   

 !كةسايةتي كوِرة ثاشاييم بشارَيتةوة
، بةآلم خراث نيية كة تايبةمتةنـدي جوببةكـةي   (ئةدةبةوةء ديسان بةِرَيز) :ثاشا

 (لةبةرضاوان بزر دةبَيتء جوببةكة دةخاتة سةر شاني خؤي: )من ببينيت
 ! هةر بؤ ساتَي نةيبينيم، بةختةوةري ميوامنة! ئؤخةى :كضة ثاشا

وةك بَلَيي بةتايبـةتي بـؤ مـن    ! جوببةيةكي سةيرة( بةسةرسامييةوة) :شاكوِرة ثا
 .دروست كرابَيت

ــا بــــةَلآ وةك بَلَيــــي ئــــةم جوببةيــــة  ( قــــةوة دةردةكــــةوَيترِ ءبــــةتووِرةيي) :ثاشــ
ــت    ــؤ تــؤ دروســت كرابَي ــآ    !! بةتايبــةتي ب ــؤ مــن شــتَيكي ب ضــونكة وةك دةبيــنم، ب

ؤ ئةم مششـَيرة جادووييـةم هَيشـتا    بةآلم خ( جوببةكة فِرآ دةداتة اليةك. )كةَلكة
تـــؤ ضـــاوي ( تـــووِرةيي تةماشـــاي كـــوِرة ثاشـــا دةكـــات ء قرِ بةضـــاوَيكي. )لةاليـــة

تــــؤ هاتوويــــت بةختــــةوةريم لــــة ضــــنط  .. تــــةماعيت بِريوةتــــة بةختــــةوةري مــــن
ئـةو مششـَيرةي بـة ئاماذةيـةك دةتوانَيـت      . دةربهَينيت، ئيدي مايف ئةوةم ثـآ بـدة  

مششــَيرةكة لــة . )ؤ ثةلــدانى ســةري تــؤ بــةهَيزترة كَيــوي ثــؤآليني شــةق بكــات، بــ 
 (كاالن دةردَيين

مششـــَيري تــؤ كـــة  ( ســـينةي خــؤي دةكاتــة قـــةَلغاني كــوِرة ثاشــا    ) :كضــة ثاشــا  
دةتوانَيت كَيوي ثـؤآليني شـةق بكـات، طومـانى تَيـدا نييـة كـة باشـرت سـينةي مـن           

 ! ضاوةِرَيي ضي دةكةيت؟ سينةي من هةَلدِرة! هةَلدةدِرَيت
 . نةخَير، ئةم مششَيرة لةبةرامبةر تؤدا بآ تواناية( ميهرةبانييةوة بة) :ثاشا

مةطةر ! ؟ هةتا ناتوانَيت سينةي منيش هةَلدِرَيت!ضؤن( بةتةوسةوة) :كضة ثاشا
 ! دةَلَيي ثؤآل تَيك دةشكَييَنء ئةوة نيية كة اليف ثآ لَيدةدةي
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ذمــين ئــةوم، ثاشــا هــةقي خؤيــةتي، مــن دو! كــةمَيك بــريي ىَل بكــةوة :كــوِرة ثاشــا
 تـؤ دةكةوينـة  ء هـةر ئَيسـتا مـن   ! يـا ئـةَلآل  ( بـؤ ثاشـا  )دةبآ ئةو هةقةي ثـآ بـدةي   

 (مششَيرةكة لة كاالن دةردةكَيشآ. )ووبةِرووبوونةوةِر
ئامادةيــت؟ دةبــآ بزانيــت كــة بضــووكرتين ! ثيــاوَيكي ضــةند بــة جةوهــةري :ثاشــا

ة ثاشا، دةست بـة  كوِرء ثاشا)ثَيك طةيشتنت لةطةأل ئةو مششَيرةدا، واتة مردن 
جـةنط دةكـةن، بـةآلم هــةر لةسـةرةتاي هَيرشـةكةوة مششــَيري كـوِرة ثاشـا وةكــو        

 . ثارضة دارَيك دةبَيتة دوو لةت
زؤرباشـــة، مششـــَيري مـــن شـــكا، بـــةآلم وةك دةبيـــنن مـــن خـــؤم وا   :كـــوِرة ثاشـــا

 . قَيزةوة تةماشات دةكةمء بةضاوي كةمء لةبةردةمتان وةستاوم
 ة كة ديسان هةر ئارةزووي شةِرتان هةية؟ مةبةستتان ئةوةي :ثاشا

 .. ثرسيارَيكي بَيهوودة دةكةن :كوِرة ثاشا
.( مششـَيرةكةي خـؤي فـِرآ دةداتـة الي جوببةكـة     ! )شةِرَيكي بآ ئةجنامـة  :ثاشا

 .سةركةوتن بؤ تؤية، ئةم مششَيرةش ضيم بؤ ناكات
 ؟ مةبةستتان ضيية( بة هةَلضوونةوة تةماشاي ثاشا دةكات) :كوِرة ثاشا

كوشـتين تـؤ نابَيتـة مايـةي ئـةوةي      ... وام دانا تؤ بةدةسـيت مـن كوذرايـت    :ثاشا
 كضة ثاشا مين خؤش بوَيت، تؤ ئاطات لةو مةسةلةية نيية؟

من بةتـةواوى ثشـت بـةو خاَلـة دةبةسـتم، بـةآلم هـةرطيز نةمـدةتوانى          :كضة ثاشا
 !واى بؤ بضم كة جةنابت دةتوانيت لةم خاَلة بطةيت

ــة فيكــرا ) :ثاشــا ــوامن     ( ادةضــَيترِ نل ــة دةت ــةو ســآ طةجنينةي ــةنيا ب وامــدةزانى ت
طةجنينةي ضوارةم وةدةست بَينم كـة دَلـي كضـة ثاشـاية، بةداخـةوة كـة بةهةَلـةدا        

 ! ضووبووم
ــؤ ضــووبووم كــة بــةو جوببــة      :كــوِرة ثاشــا  ثَيآلوانــة،  ء مششــَير ء منــيش واى ب

 . زطار بكةم، منيش بةهةَلةدا ضووبوومرِ دةتوامن كضة ثاشا
، بـةآلم تكـام وايـة كـة لـَيم      ..!بةَلآ، ئَيمة هةردووكمان بةهةَلةدا ضووبووين :اشاث
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ــذ دةكــةم،    ء ئــةو دةســيت هاوِرَييــةتي  ء ببووريــت خؤشةويســتييةي بؤتــانى درَي
 . بيطوشيت

ــا  ــوِرة ثاشـ ــزووري       :كـ ــة حـ ــة لـ ــت كـ ــةم ببووريـ ــةو ناماقووَلييـ ــةم لـ ــات لَيدةكـ تكـ
توامن تَيبطـــةم كـــة كـــام يـــةك لـــة     بـــةآلم مـــن هَيشـــتا نـــا   ... ثايةبةرزتانـــدا كـــردم 

 هةردووكمان كضة ثاشامان لة دةسيت يةكدي دةرهَينا؟
ــؤ :ثاشــا ــؤ      ء ســةركةوتوويت.. ت ــن ب ــة، ئَيســتاش م كضــة ثاشــاش شــاياني خؤت

ــةوةري    ــةوة، ضــــاوم لــــةِرَيي بةختــ قةَلــــةمِرةوي فةرمانِرةوايــــةتي خــــؤم دةطةِرَيمــ
ؤآليني، دَلـــي مـــين لـــةجياتي تَيكشـــكاندني كَيـــوي ثـــ . مششـــَيري تـــؤ... ئَيوةيـــة

ء جوببـة ء ئـةم مششـَير  ! بةختـةوةر بيـت  ! تَيكشكاند كة زؤر لـة ثـؤآل قـاميرت بـوو    
ئَيومَيدةوارم بة هةبووني ئةم . ثَيآلوانةش وةك ديارييةك بؤ زاوايةتيت قبوأل بكة

سآ طةجنينة طرانبةهاية، بةختةوةري ئَيـوة كـة طةجنينـةي شـكؤدارة، لةدةسـيت      
ؤذان، رِ ؤذآ لـــة رِ ئةطـــةر خوانةخواســـتة  .. او بَيـــتبـــةدكاري ئةهرميـــةن ثـــارَيزر  

دوذمنَيكي بةهَيزتر، لةم سـآ طةجنينـة بـآ هاوتايـة، بةختـةوةري ئَيـوةي خسـتة        
هةزاران هـةزار زجنـي ديكـةي وآلتةكـةمان لـةثَيناو      ء مةترسييةوة، بزانن كةوا من

ِروو لــة كضــة ثاشـــا   . )ذيــاني ئَيــوةدا ئامــادةي خؤبـــةخت كــردنني    ء بةختــةوةري 
ــِرة ء مــــن بــــؤ ثَيشــــوازي تــــؤ، لــــةنَيو دارســــتانة ضــــرِ  ( بةخةفةتــــةوةء تدةكــــا ثــ

... سةوزةكانى وآلمتدا، كؤشكَيكي طـةورةم لـة مةِرمـةِري سـثي دروسـت كردبـوو      
ؤذان رِ ؤذآ لــةرِ ..ئَيســتا ئـةم كؤشــكة مــاَلي ئَيوةيــة ( ِروو لـة كــوِرة ثاشــا دةكــات )

ــاي   ــة ســـةردانى قةَلـــةمِرةوي ثاشـ ــداري ء ةتيمبـــةهؤي ثَيآلوةكانـــةوة، وةرنـ بـــة ديـ
 . دَلخؤمشان بكةنء نةوةكانتان شادء خؤتان

 . دَلنيابة كة ئةم طةورةييةتان لةبري ناكةين :كوِرة ثاشا
 مــن لــة ( طــوَلَيكي ســوور لــة يةخــةي ثاشــا دةدات  ء دةضــَيتة ثــَيش) :كضــة ثاشــا

! اســتة تــؤوة تاوانبــارم، هــةرطيز ضــاوةِرَيي ئــةم هــةموو ضــاكييةم لــةتؤ نــةدةكرد ِر
سـةري خـؤي دةخاتـة سـةر سـينطي ثاشـا       .. )من لةِرادةبةدةر تاوانبارم! مببوورة
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 (وةكو منداَلَيكي ساوا دةطريآ
خؤشةويستيية ء ئةوةندة سؤز( ثرضي كضةكة دادةهَينآء دةست بةسةر) :ثاشا
ثاشـاي  ! كينة دؤز مةزانـة ء من بة دَيوَيكي دَلِرةق. دَلي تةنياي من بةسةء بؤ من

 . ئةفسانةكاندا وةكو دَيوي دَلِرةق ثيشان دةدرَينزجنييةكان، تةنيا لةنَيو 
ــا ــوِرة ثاشــ ــاهةَلنةطرة رِ ئةمــــة :كــ ــات )اســــتييةكي حاشــ ( ِروو لــــة بينــــةران دةكــ

. استيمان دؤزييـةوة رِ ئَيمة سةرةجنام ضاوي خؤمان كردةوةو! برايانء خوشكان
 سـآ طةجنينـةي بـةنرخ، هـةروةها ثاشـاي زجنييـةكان      ء ئةوةي كة كوِرة ثاشايةك

ــِر ــوانى هــــةبَيتةفتــ ــةند  ! اري دَيــ ــة هــــةمووي ضــ ــةنَيو   قسةةةةن ن  ئةمانــ ــةنيا لــ تــ
ــةوة  ــةوةمان    ! ئةفســانةكاندا دةدؤزرَين ــدي مان ئَيســتاكة هوشــيار بووينةتــةوة، ئي

ــة   ــةنَيو تةمــدا  .. وا لةبةرامبةرمانــدا دةبيــنم ! لــةنَيو جغــزي ئةفســانةكاندا مةحاَل ل
طوَلــة ســوورةكان ء ةضــؤِراوطء دنيــاي تاظطــة.. دنيايــةكي طــةورة ئاشــكرا دةبَيــت 

لــةنَيو ئــةم   : لــةنَيو ئــةم دنيــا نوَييــةدا دةســت بــة ذيــان دةكــةين       ء بــةجآ دَيَلــني 
ــةي كــة لــة دنيــاي ئةفســانةكان طــةورةترة، بــةآلم      ةنطــة زؤرجــاران لــةوان   رِ دنياي

كةضــــي ئــــةم دنيايــــةش، دنيــــاي ضــــرِيؤكة زوو ! جــــوانرت، يــــان ناشــــريينرت بَيــــت
لةوآ ض شتَيك لـة ضـاوةِروانى ئَيمةدايـة؟    ... نرتةتَيثةِرةكانة، بةآلم زؤر لةوة فراوا

لـةم  ء ئةوةي دةيزانني ئةوةية كـة ئَيمـة بـةرةو ئـةوآ لـة هـةنطاونان دايـن       ! نازانني
 !.دلَير دةضنيء حاَلةتةشدا بة كؤمةَلة جةنطاوةرَيكي ئازا

  
ثايتةخيت لة تؤكيؤي ( 2981)ؤذي مانطي ئاداري ساَلي ِر لة يةكةمني: ِريونوسةكة ـ ئاكوتاطاظا*

نووسيوةو دواى دوو ساأل، يةكةمني ( 2821)يةكةمني بةرهةمي خؤي لةساَلي . ذاثؤن لةدايك بووة
بةدَلنياييةوة . لة طؤظارَيكي بةناوبانطي ذاثؤنيدا بآلوكردووةتةوة( لووت)شاكاري خؤي بةناوي 

ةدةبياتي ئةمِرؤي نوَينةري سةرةكي ئء دةتوانرَيت بطوترآ كة ئاكوتاطاظا لة طةورة دامةزرَينةران
 . كارامةيي نَيو كورتة ضريؤكة ئةفسانة ئامَيزةكانى ذاثؤنييةء وردةكاري

كضي جاَلجاَلؤكة ـ  )لةنَيو شاكارة بآ هاوتاكانيدا، دةكرآ ئاماذة بة . بةَلطةنةويسنتء طةواهيدةر
 لةنووسينةكانيدا. بكةين( 2812شازادةي سوسانوئوي ثري ـ )، (2811توشي شون ـ )، ( 2829
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ثَيك، وةك ء َيكِر ءدَلطريي دةكرد، بةآلم لةهةمان كاتدا ثتةوء ساكارء ثةيِرةوي شَيوازَيكي سادة
لة ماَلي ( 11/7/2817)لة (. السهل املمتنع)دةَلَين خاوةن شَيوازى ساناى السايي نةكةرةوة بوو 

ى، زؤر لـة  بةرهةمـةكان ء شَيوازى ذياني، فةلسـةفة . خؤي كوشتووة( تابانا)خؤيدا كة دةكةوَيتة 
ئةم لَيكضوونة ء بةرهةمةكانى نووسةري ئَيراني سادق هيدايةت دةضَيتء فةلسةفةء شَيوازى ذيان

 . سةيرةش دةتوانرَيت بة ضاكي لةنَيو بةرهةمةكانياندا بدؤزرَيتةوة
 

 :سةرضاوة
ئةمحـةد  : كتاب هفتة ـ طيل طمش كهن ترين محاسْة  بشري، وةرطَيِراني بؤ فارسي 

 .  89ـ77ي طوسى، لحائر.شاملوو ـ د
 

 :ثَيِرست
     

 
 الثةرِة             ثيَِرست                                                              
 

      7                                                       بةرايي
   6                                      سةمبؤليزمي ِرةنطي ِرةش
 27          ئايا نووسةر دةتوانَى ببَيتة رةخنةطري كتَييب خؤي

   18                                  يةك رؤذ لةذياني تؤلستؤي

  17                         كاتء شَيوازي نووسني الي تؤلستؤي

  75                  درةوشانةوةي قورئان لةئةدةبياتي رووسيدا

 78                      ء ثَينجي زمان لةكوَيية؟ كاتذمَير بيست

  71      ئاقا بزورط دوا كةسي طروثي ضواربوو، ئةويش ِرؤيي

   97                                      فةرهةنطنووسي شانامة

 87                                 ثةثوولة خةمناكةكاني خةياَل  

  211                                 سةرداني طةِرؤكَيكي بضووك
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 217                                   بةلزاكء تاآلنضيياني كتَيب

  221                     (لةتيفة تكني)كضة ِرؤماننووسي توركي

 225                               وتةيةك لةبارةي ضرِيؤكي لووت     

   227                             (شانؤطةري)طةجنينةي ضوارةم

  255                                                       ثَيِرست

   251                                     وةرطَيِر لةضةندَيِرَيكدا

  257                          لةبةرهةمة ضاثكراوةكاني وةرطَيِر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ِرَيكداوةرطَيِر  لة ضةند دَي
 

 (.كةريم سؤيف)ــ كةريم ئةمحةد حوسَين 
 .لة شاري هةولَير لةدايك بووة 2875ــ ساَلي 

ــ قؤناغةكاني خوَيندني تا شةشةمي ئامادةيي بةشي وَيـذةيي ـــ لةهـةولَير تـةواو     
 كردووة؟
بةكاليؤريؤسي لةبةشي زماني فارسي ــ كؤليذي ئةدةبيات لةزانكؤي  2895ــ ساَلي 

 .طرتووةبةغدا وةر
 .كاري زمانةواني دةكات (ِرامان)تاكو ئَيستا لةطؤظاري  2886ــ لةساَلي 

 .ي طؤظاري هونةري نوآ بةِرَيوةبةري نووسني بوو(7ــ  2)لةذمارة ــ 
 .بوو( مَيرط)ــ ئةندامي دةستةي نووسةراني طؤظاري 
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 .ــ ئةندامي يةكَييت نووسةراني كوردة ــ لقي هةولَير
 .ي رؤذنامةنووساني كوردستانة ـ لقي هةولَيرـ ئةندامي سةنديكا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لةبةرهةمة ضاثكراوةكاني وةرطَيِر
 
.. ـ فَيستيظاَلي هةذاري موكرياني  ئامادةكردني شـةماأل حـةوَيزي ـ كـةريم سـؤيف     2

 1111ضاثي يةكةم، بةِرَيوةبةرايةتي ضاثخانةي رؤشنبريي ـ هةولَير ــ 
كـةريم سـؤيف ،   : نوري تاَلةباني، و. ةوة، نووسيين دـ لةبارةي سيستةمي فيدراَليي1

 1117، ضاثخانةي رؤشنبريي هةولَير (1)زجنرية كتَييب طريفان  ذمارة 
كـةريم سـؤيف ،   : و. ـ وةنةوشةي شاذن، كؤمةَلة ضـريؤكَيكي هاوضـةرخي فارسـيية   5

 1116ضاثي يةكةم ، هةولَير ( 181)بآلوكراوةكاني دةزطاي ئاراس  ذمارة 
زجنرية كتَييب  .كةريم سؤيف: و. ئاطؤتا كريستؤف: ، نووسيين(نؤظلَيت)دايك  ـ زماني1

 1121هةولَير ـ ، ضاثخانةي رؤشنبريي (1ة)طريفان  ذمارة 
كـةريم سـؤيف ، ضـاثخانةي    : ، و(دميانةي ئـةدةبي )ـ كاتَيك ئةزموونةكان دةدوَين 7
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 1121رؤشنبريي ـ هةولَير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


