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 پێشەکی

 

 ناونیشانی لێکۆڵینەوە

ئەم لێکۆۆیڵینەوە لەژێۆۆر ناونیشۆۆانی )زمۆۆانەوانی دەروونۆۆی و 
شۆۆیکردنەوەی ڕۆمۆۆانی رکۆۆوێرەی چاوسۆۆاغری سۆۆابیر رەشۆۆید(ە. 
لەزمۆۆانەوانی دەروونۆۆی وەکۆۆو ڕێبۆۆاز و بنەمۆۆای زمۆۆانەوانی و 
پێکهۆۆۆۆاتەی دەروونۆۆۆۆی ڕۆمۆۆۆۆانەکە دەکۆۆۆۆیڵێتەوە. مەبەسۆۆۆۆتی 
سۆۆۆۆۆۆۆەرەکی ئەم لێکۆۆۆۆۆۆۆیڵینەوەیە لێکۆۆۆۆۆۆۆدانەوەی چۆۆۆۆۆۆۆینیەتی 

مۆۆۆۆۆۆۆۆانە لەدەوروبەرێکۆۆۆۆۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆی و بەکارهێنۆۆۆۆۆۆۆۆانی ز
کیمەاڵیەتیۆۆۆدای ئینچۆۆۆا چۆۆۆینیەتی بەدیهێنۆۆۆانی مەبەسۆۆۆت و 

 جوواڵندنی خوێنەرە بی بەرهەمهێنانەوەی دەقەکە. 

 

 هۆکاری هەڵبژاردنی لێکۆڵینەوەکە

درککۆۆۆردن بەڕۆ  و کۆۆۆاریزەریی زمۆۆۆان لەهەمۆۆۆوو بوارەکۆۆۆانی 
داهێنۆۆۆان و بەرهەمهێنۆۆۆانی دەر و کاریزەرییەکۆۆۆانی زمۆۆۆان 

وارە جیاوازە مرۆییەکان و  کارتێکردنی لەسۆەر ڕەتتۆار و لەب
رەوشۆۆت و خۆۆووی مۆۆرۆای بەتۆۆایبەتی لەنێۆۆو دەقۆۆی ڕۆمانۆۆدا. 
مەبەستمان کارکردنە لەسەر ڕۆ  و کاریزەریی زمۆان لەنێۆو 
دەقۆۆدا. سۆۆەرباری ئەوەڕ تێۆۆ وانین و لێکۆۆدانەوەی زان ۆۆتییە 
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ە بی زمانەوانی دەروونی و ئەرکی خودی زمان لەبۆواری تیۆیر
 زمانەوانییەکاندا.

 تیۆری لێکۆڵینەوەکە

ئەم لێکۆۆیڵینەوە لەچوارچێۆۆۆوەی زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی وەکۆۆۆو 
بەشۆۆێل لەزمۆۆانەوانی ئەرکۆۆیی یۆۆان وەکۆۆو زان ۆۆتێکی نۆۆوێی 
سۆەربەخی پەیوەسۆت بەپێکهۆاتەی کۆۆیمەاڵیەتی و دەوروبەری 

 بەکارهێنەرانی زمانەکە شیکردنەوە ئەنچام دەدات.  

شۆیکاریی( دەکۆاتی  -نەوەی )وەسۆفی پەی ەوی ڕێبازی لێکۆیڵی
سۆۆەرەتا کۆۆار لەسۆۆەر بنەمۆۆا و ڕێبۆۆازی زمۆۆانەوانی دەروونۆۆی 
کۆۆۆۆۆۆۆۆراوەی کە بنەمۆۆۆۆۆۆۆۆای سۆۆۆۆۆۆۆۆەرەکی  یەنە تیۆۆۆۆۆۆۆۆیرییەکەی 
لێکیڵینەوەکەمۆۆۆۆانەی ئینچۆۆۆۆا کۆۆۆۆار لەمەڕ شۆۆۆۆیکاریی دەقەکە 
)کوێرەی چاوساغ( کۆراوە. لەهەر شۆوێنێکدا پێوی ۆت بووبێۆت 

وەکۆۆو بنەمۆۆایە  بۆۆی  )نەخشۆۆەیەکی هێاکۆۆاریی( دروسۆۆتکراوەی
هاریکۆۆاری خۆۆوێنەر و ئاسۆۆۆانکاری لەتێزەیشۆۆتنی مەبەسۆۆۆتی 

 لێکیڵینەوەکە.

 

 پرسیاری لێکۆڵینەوەکە

ئەرکۆۆۆۆۆۆی هەر لێکۆۆۆۆۆۆیڵینەوەیە  گەڕانە بەدوای پرسۆۆۆۆۆۆیار و 
گریمانەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆو دەر. ئەو  یەنە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەوخی و 
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ناڕاسۆۆۆۆۆۆتەوخییانەی پەیوەنۆۆۆۆۆۆدییان بەڕێبۆۆۆۆۆۆاز و نەخشۆۆۆۆۆۆەی 
 لەوانە:لێکیڵینەوەکە هەیەی 

کۆۆۆۆیدە دەروونییەکۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆو دەقەکە کامۆۆۆۆانەنی کە  یەکەم:
لەنێۆۆو نۆۆاخی بەکارهێنۆۆانی زمۆۆان و کارەکتەرەکۆۆان و خۆۆودی 

 ڕۆماننووس و ڕووداوەکانی دەقەکەدا هەیە.

زمانی دەروونی چەندە توانیویەتی ئازار و هەڵچوون  دووەم:
و نۆۆۆۆۆۆۆاو و دەروون و بیۆۆۆۆۆۆۆر و کەسۆۆۆۆۆۆۆایەتی )بیرکۆۆۆۆۆۆۆردنەوەی 

کارەکتەرەکۆۆۆۆۆۆۆان و ناونیشۆۆۆۆۆۆۆانی دەقەکە  و  ڕۆمۆۆۆۆۆۆۆاننووس و
 ڕووداوەکان و کات و شوێن.. تاد(  بەرجەستە بکات.

سۆۆنوور و پەیوەنۆۆدی نێۆۆوان زمۆۆانی ڕۆژنامەنووسۆۆی و  سۆۆێیەم:
 بیرەوەری و ڕۆمان چینە؟

 

 بایەخی لێکۆڵینەوە

هەر لێکۆۆیڵینەوەیە  لەچەنۆۆد بوارێکۆۆدا دەتوانێۆۆت بۆۆایەو و 
ە بنەمۆایەکی گونچۆاو بۆی گرنزی خیی ب ەلمێنێتی یۆان ببێۆت

پەرەپێۆۆۆدانی توانۆۆۆۆای دەر و پەیوەنۆۆۆۆدیکردن و بەدیهێنۆۆۆۆانی 
 مەبەست. لەوانە:

ئەم لێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیڵینەوە لەڕووی تیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیرییەوە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوود  یەکەم:
 بەتوێژەرانی ئەم بوارە دەگەیەنێت.
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وەکو پراکتیل ئەم لێکۆیڵینەوە دەکرێۆت هاوکۆار بێۆت  دووەم:
 بی هەندێل مەبەستی وەکو:

 ەوەی دەر لە یەن خوێنەرەوە.چینیەتی خوێندن -

چینیەتی بەکارهێنانی زمان لەنێو دەقدا.  -
ئاشکراکردن و دۆزینەوەی ئەو کیدانەی لەم بوارەدا 
هەیەی کە زمانەکە دروستی کردوونی ڕەنزە هەندێل 
 جار لەبیر و هزری خودی نووسەریشدا نەبووبێت.  

دۆزینەوەی ئەو  یەنە ئاشکرا و شاراوانەیەی کە  -
 دەقەکە بەرهەمی هێناون. 

 سنووری لێکیڵینەوەکە

 لەچوارچێوەی زمانەوانی دەروونییە.

 پێکهاتەی لێکیڵینەوەکە

 پێشەکی و نێوەڕۆکی لێکیڵینەوە.

بەشۆۆۆی یەکەم  یەنۆۆۆی تیۆۆۆیریی و شۆۆۆیکردنەوەی ئەو  یەکەم:
 نەوەکەمان هەیە.بوارانەیی کە پەیوەندییان بەلێکیڵی

بەشۆۆی دووەمەی کە  یەنۆۆی پۆۆراکتیکییەی ژمۆۆارەیە   دووەم:
کۆۆۆیدی زمۆۆۆانی دەروونۆۆۆی دەسنیشۆۆۆان کۆۆۆراوە و شۆۆۆیکردنەوەی 
تایبەتی لەڕێزەی گەڕانەوە بی خودی دەقەکە کۆراوەی ئینچۆا 
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بەکارهێنۆۆانی بیچۆۆوونە تییرییەکۆۆان بۆۆی چۆۆینیەتی گەیشۆۆتنە 
 ئامانچی لێکیڵینەوەکە.

و سۆۆەرنچە گشۆۆتییەکان و سۆۆەرچاوەکان لەکیتاییۆۆدا پۆۆوختە 
 هەیە.   
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 دەروازەیەکسەرەتا و  ١-١

هەر کاتێۆۆل بمانەوێۆۆت باسۆۆی زمۆۆان و ئەرکەکۆۆانی بکەیۆۆنی 
دەبێۆۆۆت بەدوای پێناسۆۆۆەی مۆۆۆرۆا و پێکهۆۆۆاتەی دەروونۆۆۆی و 
کیمەاڵیەتییەکەیۆۆۆۆۆۆدا بزەڕێۆۆۆۆۆۆینی لەهەمۆۆۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆۆۆدا بۆۆۆۆۆۆ  
ئاماژەکردن و گەڕان بەدوای پەیوەنۆدیی نێۆوان زمۆان و بیۆری 
کردەی هەسۆتپێکردن و درککۆردن و کۆاردانەوە و تێزەیشۆتن و 
دۆخە دەروونییەکۆۆان و ئەو دەوروبەرەی زمۆۆانی تێۆۆدا بەکۆۆار 
دەهێنرێۆۆتی ناتوانرێۆۆتی شۆۆیکردنەوەی گونچۆۆاوی یۆۆان وەاڵمۆۆی 
شۆۆۆیاو بۆۆۆی پرسۆۆۆیارە ئۆۆۆاڵیز و گۆۆۆرتتە دەروونیۆۆۆی و شۆۆۆێوازی 

 کیمەاڵیەتی و تکری و دەروونی زمان بدۆزینەوە.

)د. عەبدوڵال حوسێن ڕەسوو ( لەبارەی ئەم زان ۆتە دەڵێۆت: 
ەموو شتێل زاراوەی )دەروزمۆانی( ڕێۆل وەرگێ انۆی )بەر لەه

وشۆۆۆۆۆە بە وشۆۆۆۆۆەی ئینزایۆۆۆۆۆزییەی کە لەبنەڕەتۆۆۆۆۆدا لەواتۆۆۆۆۆای 
)زمۆۆانەوانی دەروونۆۆی هۆۆاتووە. ئەگەر چۆۆی کوتومۆۆت دەبێۆۆتە 
دەروونزمانەوانیی بەاڵم بی کوتۆوب ی و سۆوکیی دەربۆ ین کۆرا 
بە)دەروزمۆۆانی(. ئەم زاراوەیە دەبێۆۆتە جوتەوشۆۆەی هاوشۆۆێوە 

مۆۆۆانەوانی(ی کە لەبۆۆۆ ی زمۆۆۆانەوانی کیمەڵناسۆۆۆی لەگە  )کیز
 (.3٢ی ٢٠1٥بەکارهاتووە. )د. عەبدولاڵ حوسێن ڕەسوو ی 

)د. عەبدولواحیۆۆۆد دزەیۆۆۆی( لەبۆۆۆارەی زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی 
بیچوونەکۆۆۆانی بەمچۆۆۆیرە دەرب یۆۆۆوە: )زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی  



 17 

Psycholinguistics   بەیەکێۆۆۆۆۆل لەپ ۆۆۆۆۆپیرییە نوێیەکۆۆۆۆۆانی
 Appliedنەوانی پراکتیکۆۆۆۆۆی  زمۆۆۆۆۆان و لیەکۆۆۆۆۆانی زمۆۆۆۆۆا

Linguistics  دادەنرێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی لێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیڵینەوە لەوەرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرتن و
بەکارهێنۆۆۆۆۆان و تێزەیشۆۆۆۆۆتنی زمۆۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆۆاتی سۆۆۆۆۆەرەتای 
باڵوبوونەوەی ئەم زان تە بی سەدەی نیزدەهەم لە ویاڵیەتە 
یەکزرتووەکانی ئەمەریکا دەگەڕێۆتەوە. ئەم زان ۆتەی زمۆان 

ە مرۆا بەهۆیی وەکو دیاردەیەکی کەسی سەیر دەکاتی چونک
بۆۆۆارودۆخی دەروونۆۆۆی و ڕەوشۆۆۆتی دیۆۆۆاریکراوەی بۆۆۆی نمۆۆۆوونە 
کۆۆاردانەوەی دەروونۆۆی منۆۆدا ی یۆۆان گەورە کەسۆۆانێل چیۆۆیە 
کاتێۆۆل تێۆۆری زمۆۆانی دایۆۆل و زمۆۆانێکی بێزۆۆانە دەبێۆۆت؟ یۆۆان 
ئەو کۆۆۆۆۆاردانەوە دەروونییۆۆۆۆۆۆانە چۆۆۆۆۆۆینی کە یەکێۆۆۆۆۆۆل لەگە  
ڕۆشۆۆنبیری زمۆۆانێکی بیۆۆانی کارلێۆۆل دەکۆۆات وە  تێربۆۆوونی 

ەوشۆۆۆتی بۆۆۆاڕ و خۆۆۆرایی سۆۆۆەرەڕای ئەمۆۆۆانە بۆۆۆاس لەبۆۆۆاری ڕ
دەروونی ئەو کەسانە دەکاتی کە لەنۆاو کیمەڵزۆادا دەژیۆن و 

 دوو زمانی سەرەکی تێدایە.

شۆۆۆۆۆۆێوازی جیراوجۆۆۆۆۆۆیری دەرب ینۆۆۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆۆۆی تاکەکۆۆۆۆۆۆان 
بەڵزەیەکی ترەی کە تاکەکان لەدرککپێکردن و بیرکردنەوە و 

ا ڕەنۆۆۆۆۆگ تێۆۆۆۆۆ وانین جیۆۆۆۆۆان و ئەم جیۆۆۆۆۆاوازییەڕ لەزمانۆۆۆۆۆد
دەداتەوەی چونکە شێوازی دەرب ین و ق ەکردنی مرۆا بیۆر و 
هەست و کەسێتی ئۆاخێوەر دیۆاری دەکۆات. )د. عەبدولواحیۆد 

 (. 1٥ی ٢٠14موشیر دزەییی 
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لەم بیچوونۆۆۆانەدا دیۆۆۆارە ئەم زان ۆۆۆتە بۆۆۆایەو بە )شۆۆۆێوازی 
دەربۆۆ ین و ق ۆۆەکردنی مۆۆرۆا( و )بیۆۆر و هەسۆۆت و کەسۆۆێتی 

ان ۆۆۆتی دەروونۆۆۆی زمۆۆۆانەوانی هەر ئۆۆۆاخێوەر دەدات(. واتە ز
تەنیۆۆا وەکۆۆو زان ۆۆتی بایەخۆۆدان بەتێربۆۆوونی زمۆۆانی دایۆۆل و 
تێربۆۆوونی زمۆۆانی دووەم و گۆۆرتتە تی ۆۆییلیجی و دەروونۆۆی و 
نەخیشۆۆییە کیمەاڵیەتییەکۆۆانی ئەو کەسۆۆانە نۆۆاداتی کە لەم 

 بوارەدا هێز و وزە بەکاردەهێنن. 

لەدیۆۆۆۆاردە زان ۆۆۆۆتی دەروونناسۆۆۆۆی بۆۆۆۆریتییە لەو زان ۆۆۆۆتەی 
دەروونییەکۆۆۆۆان و کۆۆۆۆردە دەروونییەکۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆیڵێتەوەی واتە 
گرنزی بەچا کی مێشل و ئەرکەکانی دەداتی ڕەوشتی تۆاکە 
کەسی و پەیوەندییە ورووژێنەرەکانی ژیۆنزە بۆابەتێکی تۆری 
دەروونناسۆۆییەی وەکۆۆو بابەتەکۆۆانی هەسۆۆتکردن و تێربۆۆوون و 

دەکۆۆات.  پۆۆاڵنەر و توانۆۆا و خووڕەوشۆۆتەکان مۆۆامەڵەی لەگە 
 )د. یوسف شەریفی وانەکانی زانکی(.

لەمەڕ دوورتۆۆۆر زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی وەکۆۆۆو دیۆۆۆاردەیەکی 
دەروونۆۆۆۆۆۆۆی لە زمۆۆۆۆۆۆۆان دەڕوانێۆۆۆۆۆۆۆت و ئەمەڕ پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆدیی 
بەسروشۆۆۆۆتی زمۆۆۆۆان وەکۆۆۆۆو ڕەتتۆۆۆۆارێکی مرۆ ۆۆۆۆایەتی هەیەی 
ڕەتتۆۆاری زمۆۆانیب دەبێۆۆتە بۆۆازنەی پەیوەنۆۆدی نێۆۆوان زمۆۆان و 

 (.1٦ی ٢٠14وشیر دزەییی دەروونناسی. )د. عەبدولواحید م

هەنۆۆۆۆۆۆدێکی دیۆۆۆۆۆۆکەڕ وا ئەم بۆۆۆۆۆۆوارە پێناسۆۆۆۆۆۆە دەکەنی کە 
زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆۆی بۆۆۆریتییە لەو زان ۆۆۆۆتەی لێکۆۆۆۆیڵینەوە 
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لەجیاوازی نێۆوان زمۆانی مۆرۆا و گیۆانەوەران دەکۆاتی چۆین 
مۆۆرۆا لە زمۆۆان دەگۆۆات و چۆۆینیەتی بەدەرکەوتنۆۆی زمۆۆان  ی 

ورەکۆۆۆۆانی منۆۆۆۆدا  و دەرکەوتنۆۆۆۆی زمۆۆۆۆان  ی مۆۆۆۆرۆا و گیانە
هەروەها ئەم زان تە لێکیڵینەوە لەنەخیشی عەقڵی زمۆان و 
دواکەوتنۆۆۆۆۆۆی ق ۆۆۆۆۆۆەکردن و چارەسۆۆۆۆۆۆەرکردنی و پەیوەنۆۆۆۆۆۆدی 
نەخیشی زمان بەنەخیشییە عەقڵییەکانەوە. )د. لیاۆی خاۆف 

 (. ٢٠ی  ٢٠٠4ال بعانی 

ئامۆۆانچی هەرە سۆۆەرەکی زمۆۆانەوانی دەستنیشۆۆانکردنی ئەو 
مانیۆۆۆان پۆۆۆ  پێکۆۆۆدێت و یاسۆۆۆا و مەنتۆۆۆییە گشۆۆۆتیانەیەی کە ز

هەڵدەسووڕێن بەمەبەسۆتی نووسۆینی ئەو لۆیژیکە بەهۆییەوە 
زمان کار دەکات و پێوندەیی بەپێۆ ەوی کۆارکردنی مێشۆکەوە 
هەیە. تێزەیشتن لەسروشت و چۆینیەتی کۆارکردنی زمۆان تۆا 
ڕادەیەکۆۆۆی زۆر تیشۆۆۆل دەخۆۆۆاتە سۆۆۆەر چۆۆۆینیەتی کۆۆۆارکردنی 

 (.1٢٧ی ٢٠11مێشل. )د. وریا عومەر ئەمینی 

لەهەمۆۆان کاتۆۆدا کاتێۆۆل ئامۆۆاژە بەکۆۆردە هیشۆۆییەکانی یۆۆان 
درککۆۆردن و چۆۆینیەتی دەرکەوتنۆۆی ئەو ئاراسۆۆتانە دەکرێۆۆتی 
کە )ئاگایی و ب  ئاگایی( دەروونیی  ی مۆرۆا دەگەیەنێۆتی 
ئەمۆۆانەڕ کاریزەرییۆۆان لەسۆۆەر بەکارهێنۆۆانی زمۆۆان هەبۆۆووی 
چونکە بیر و زمۆان پەیوەنۆدییەکی کۆارەکی تونۆدییان لەگە  

ەکتۆۆۆۆۆۆۆر هەیە.  )هۆۆۆۆۆۆۆزری ئاراسۆۆۆۆۆۆۆتەدار ئاگایۆۆۆۆۆۆۆانەیە واتە ی
مەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتدارە و لەزەینۆۆۆۆۆۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکە لەئۆۆۆۆۆۆۆۆۆارادایەی 
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هیشۆۆۆۆمەندانەیەی چۆۆۆۆونکە بەئاراسۆۆۆۆتەی هۆۆۆۆاوڕێکییە لەگە  
واقیع و کاریزەر بوون لەسەر واقیعی دەشێت هەڵەبێۆتی یۆان 
ڕاسۆۆۆۆت لەڕووی پراکتیکۆۆۆۆی و لۆۆۆۆیجیکیی. بەهۆۆۆۆیی زمۆۆۆۆانەوە 

لەبەرانۆۆۆۆۆبەردا هۆۆۆۆۆزری  دەگۆۆۆۆۆوازرێتەوە بۆۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆۆێکی تۆۆۆۆۆر
ئاراسۆۆتەنەکراو ناخودئاگۆۆایە. واتە بەدوای ئەو ئامانچۆۆانەی 
بەدوایانۆۆۆۆۆدا دەگەڕێۆۆۆۆۆت و ئەو پرسۆۆۆۆۆانەی دەیانخۆۆۆۆۆاتە ڕووی 
لەپۆۆاوانی ئاگۆۆایی )هۆۆیڕ( دا نۆۆین. نە  هەر لەگە  واقعۆۆی 
دەرەوە ناگونچێتی بزرە جیهانێکی خەون و خەیاڵی تایبەت 

ان دەکاتی لەهەوڵی بەخیی دەخولیێنێت و پشت لەڕاستییەک
جێبەجێکردنی ئارەزووەکانی دایە(. )ل. س.  یزیت کیی هزر 

 (٨٦ی ٢٠1٦و زمان ی 

دەبێۆۆۆۆۆت لەم بۆۆۆۆۆوارە ئامۆۆۆۆۆاژە بەوە بکرێۆۆۆۆۆت لە زمۆۆۆۆۆانەوانی 
دەروونی گرنزی بەلێکیڵینەوە لەبۆواری ئیرگۆانی و دەروونۆی 
و بەرهەمهێنۆۆۆانی زمۆۆۆان و درککپێکۆۆۆردن و بۆۆۆارە سۆۆۆیزداری و 

دا.  سەرباری ئەوەڕ بایەو بەچینیەتی هیشەکی لەگەیاندن
وەرگرتنۆۆۆی زمۆۆۆان و تێربۆۆۆوون و لێکۆۆۆیڵینەوە لەو ڕێزایۆۆۆانەی 
پەیوەنۆۆۆدیکردنی کە لەڕێۆۆۆزەی زمۆۆۆانەوە ئەنچۆۆۆام دەدرێۆۆۆت. 
نابێۆۆۆت ئەوە لەبیۆۆۆر بکەیۆۆۆن دەرب ینۆۆۆی دەروونۆۆۆی  ی مۆۆۆرۆا 
لەسەر بنەمای خولیایی دەروونی بنیاتنراوە و لەیەکێۆل بۆی 

ڕەتتۆۆۆاری زمۆۆۆانی دەگیڕێۆۆۆت بەپێۆۆۆی یەکێکۆۆۆی تۆۆۆر جیۆۆۆاوازەی  
گۆۆۆۆیڕانی تێ وانینۆۆۆۆی تاکەکۆۆۆۆان بۆۆۆۆی شۆۆۆۆت و چەمکەکۆۆۆۆان. )د. 

( بۆۆی زیۆۆاتر زانیۆۆاری 1٨ی  ٢٠14عەبدولوحیۆۆد موشۆۆیر دزەیۆۆیی 



 21 

ی  ٢٠٠3بۆۆۆ وانە ئەم سۆۆۆەرچاوانە )محمۆۆۆود سۆۆۆاێمان یۆۆۆاقوتی 
(ی )کۆۆۆریک زکۆۆۆی ح ۆۆۆام 1٠ی 1٩٨٨(ی) احمۆۆۆد مختۆۆۆار عمۆۆۆری1٨٠

 (. ٧٢ی ٢٠٠1الدینی 

ەاڵیەتی و کۆۆۆارەکی و دەروونۆۆۆۆی بەیەکەوە زمۆۆۆانەوانی کۆۆۆۆیم
بەستراونەوەی جیاکردنەوەیان لەهەندێل بۆواردا قورسۆەی بۆی 
نمۆۆۆۆوونە کاتێۆۆۆۆل باسۆۆۆۆی ڕەتتۆۆۆۆار و نەریتۆۆۆۆی )تووڕەبۆۆۆۆوون و 
هەڵچوون و ئاژاوە و توندوتیژی ... تاد( دەکەیۆنی کە ئەمۆانە 
بەشۆۆێکن لە )ڕەتتۆۆاری دەروونۆۆی( کەسۆۆەکان کۆۆارێکی ئۆۆاڵیز و 

ن کاتۆۆۆدا ژیۆۆۆنزەی کۆۆۆیمەاڵیەتی )خێۆۆۆزان و قورسۆۆۆەی لەهەمۆۆۆا
شۆۆۆۆەقام و قوتابخۆۆۆۆانە و کەلتۆۆۆۆوور و ئاسۆۆۆۆتی ڕۆشۆۆۆۆنبیری و 
پێکهۆۆۆۆاتەی چینۆۆۆۆایەتی و تەنیۆۆۆۆا ڕەگەزیۆۆۆۆب( کاریزەرییۆۆۆۆان 

 لەسەر ڕەتتاری مرۆ ەکان دەبێت.

بۆۆی نمۆۆوونە ئەنچۆۆامی تەشۆۆەل و سۆۆەرکەوتنی هاوکۆۆاری وەکۆۆو 
تنی )جیتمان( دەڵێت پەیوەستە بەشێوازی ق ەکردن و ئاخاو

ئەو کەسۆۆۆەی لەتێکۆۆۆدانی دۆخۆۆۆی ئاسۆۆۆایی بەرانبەرەکۆۆۆانی 
سۆۆۆۆۆەرکەوتوو دەبێۆۆۆۆۆتی لەمبۆۆۆۆۆارەوە دەڵێۆۆۆۆۆت: )ئەو کەسۆۆۆۆۆەی 
لەڕێۆۆۆزەی ق ۆۆۆەکانی دەبێۆۆۆتە هیکۆۆۆار بۆۆۆی تێکۆۆۆدانی پشۆۆۆووی 
ئەوانی دیکەی بەهەمیشەیی پەیوەندیکردن پۆوو  دەکۆاتەوەی 
ئەمەڕ دەبێۆۆۆتە نیشۆۆۆاندانی ئەوەی ئەو کەسۆۆۆە لەچۆۆۆینیەتی 

یەتی توانۆۆۆۆۆۆۆایەکی تاشۆۆۆۆۆۆۆای هەیە. پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆدیی کۆۆۆۆۆۆۆیمەاڵ
بەرهەمهێنۆۆۆۆۆۆۆی ئەنچۆۆۆۆۆۆۆامێکی کۆۆۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی و ژیۆۆۆۆۆۆۆانێکی 
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کۆۆۆۆیمەاڵیەتی خراپۆۆۆۆی دەبێۆۆۆۆتی بۆۆۆۆییە دەکرێۆۆۆۆت ئەو کەسۆۆۆۆە 
ی   1٩٨٧بەکەسۆۆۆێکی تاشۆۆۆت و نۆۆۆاتەواو دابنرێۆۆۆت(. )د. هدسۆۆۆنی 

1٩٨.) 

ڕەتتۆۆار و کۆۆاردانەوە و ئاکۆۆاری مۆۆرۆای پەیوەسۆۆتە بەئاکۆۆاری 
تیی بۆۆۆی ڕاپەڕانۆۆۆدنی زمۆۆۆان لەبۆۆۆواری دەروونۆۆۆی و کۆۆۆیمەاڵیە

شۆۆۆۆتێلی کە پەیوەنۆۆۆۆدییەکی پۆۆۆۆتەوی بەکۆۆۆۆردەوە و ئاکۆۆۆۆار و 
 ڕەتتاری کەسەکانەوە هەیە. 

تێربوونی کەلتوور بەهیی وەرگرتنەوە دەبێت و ئەو ڕەتتۆارە 
ڕەوتیۆۆۆیە دەنوێنێۆۆۆتی کە کۆۆۆیمە  دای دەنێۆۆۆت بەمەبەسۆۆۆتی 
پێۆۆوانی پەیکۆۆاڵبوون و پەیکۆۆاڵنەبوونی ڕەتتۆۆاری تۆۆا  لەگە  

کەوەی لە یەکۆۆۆۆی تۆۆۆۆرەوە لەگە  پێداوی ۆۆۆۆتییە تاکۆۆۆۆدا لە یە
 (  .٧٢ی ٢٠13کیمەاڵیەتییەکان. )د. شاخەوان جە ل تەرەجی

زمان و تکۆر شۆێوازی مۆامەڵەی کۆیمەاڵیەتی بۆوارێکی دیۆکەی 
زمۆۆۆۆۆانەوانی دەروونیۆۆۆۆۆیەی کە ئامۆۆۆۆۆاژە بەڕەوشۆۆۆۆۆتی مۆۆۆۆۆرۆا 
لەچۆۆۆۆینیەتی گەیانۆۆۆۆدنی مەبەسۆۆۆۆت و پەیۆۆۆۆام و کۆۆۆۆاردانەوە 

ەگەیەنێۆۆت. )د. هدسۆۆن( لەچۆۆینیەتی بەرانۆۆبەر ڕووداوەکۆۆان د
مامەڵەی کیمەاڵیەتی و ڕەوشۆتکاری دەروونۆی بیچوونەکۆانی 
بەم جۆۆۆۆۆیرە خ ۆۆۆۆۆتیتە بەردەسۆۆۆۆۆتی تۆۆۆۆۆوێژەرانی ئەم بۆۆۆۆۆوارە 
)دیاریکردنی پێکهۆاتە بنەڕەتییەکۆانی ئەم بۆوارە پەیوەسۆتە 
بەئاشۆۆۆۆکراکردنی چۆۆۆۆینیەتی ڕاپەڕانۆۆۆۆدنی ئەرکەکۆۆۆۆانی ئەم 

مۆۆۆاژە پێکۆۆۆدێنی وەکۆۆۆو: پێکهاتۆۆۆانەی ئەمۆۆۆانەڕ لەچەنۆۆۆدین ئا
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زارەکۆۆۆۆی و نۆۆۆۆازارەکیی هەسۆۆۆۆتپێکراوی بینۆۆۆۆراو و بی ۆۆۆۆتراوی 
سۆۆۆەرباری جۆۆۆیری دیۆۆۆکەی پەیوەنۆۆۆدیی کردنۆۆۆی جەسۆۆۆتەیی و 
نزیکۆۆی و ئاراسۆۆتەکانی جەسۆۆتە و دۆو و شۆۆێوەی دەرەکۆۆی و 
دەرب ینەکۆۆانی دەموچۆۆاو و جووڵەکۆۆانی سۆۆەر و دەسۆۆتەکان و 

یزداری ئاراستەی سەیرکردن و کاتی ق ۆەکردن و ئۆاوازەی سۆ
نێو ق ەکان و هەڵەی زمانەوانی و چۆینیەتی دەرب ینەکۆانی 

ی 1٩٨٧گوتن و بنەمای زمانەوانی بەکۆارهێنراو.(. )دی هدسۆنی
1٨٦ .) 

 با ئەم دوو نموونەیە ئاماژە پ  بکەین:

 # ڕۆژێکی گەرمە.

ئەمە خوێنۆۆۆۆدنەوەی پۆۆۆۆاەی گەرمۆۆۆۆا نیۆۆۆۆیە وە  ڕاسۆۆۆۆتییەکی 
ە هەسۆۆتی پۆۆ  زان ۆۆتیی بەڵکۆۆو دەرخ ۆۆتنی بۆۆاری تۆۆاکێکەی ک

دەکۆۆۆات. ئەمەڕ پەیوەسۆۆۆتە بەوەی لێکۆۆۆیڵینەوە نوێیەکۆۆۆانی 
زمۆۆانەوانی دەروونیۆۆان بەو ئاراسۆۆتەیە بۆۆردی کە لێکۆۆیڵینەوە 
لەکێشەکانی زمۆان و ئۆاڵیزی دەروونناسۆی بکۆات لەگە  ئەو 
کردە ئەقڵیانەیی کە پێب دەرکردنی زمان ئەنچام دەدرێۆتی 

دانەوەی جۆۆزە لەمەڕ هەوڵۆۆدەدات یاسۆۆایەکی گشۆۆتی بۆۆی لێکۆۆ
ڕەتتۆۆۆاری مۆۆۆرۆا لەچوارچێۆۆۆوەی دیۆۆۆاردە گشۆۆۆۆتییەکان وە  
تێربۆۆوون و درککپێکۆۆردن بۆۆدزۆێتەوە.  ئەمەڕ هەوڵۆۆدانە بۆۆی 
کۆۆار لەسۆۆەر ئەوەی چۆۆین ق ۆۆەکەر کۆۆاردانەوە ڕەتتارییەکۆۆان 
دەگیڕێن بی هێمای واتە چین ئەم کردە ئەقڵیانە دەبۆنە هۆیی 
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ەنۆگ و دەرکردنی دەنزەکانی زمان و دواتر چین گوێزر ئەم د
هێمایۆۆۆانە دەگیڕێۆۆۆت بۆۆۆی واتۆۆۆا و بەم پێۆۆۆیە کۆۆۆردەی ئەقڵۆۆۆی 

ی ٢٠14بەردەوام دەبێۆۆۆت. )د. عەبدولواحیۆۆۆد موشۆۆۆیر دزەیۆۆۆیی 
1٨ .) 

لە کەلتووری کوردیدا ئەو ڕێ ۆا ئاکارییۆانە دەبۆنە پێوەرێۆل 
و بەهایەکی کەلتووری بی مرۆ ی کوردی ئەگەر ئەمە بکەیۆنە 

 –)بە ئەخۆۆالر  پرسۆۆیاری ئەوە وەاڵمەکەی بەم جۆۆیرە دەبێۆۆت:
نائەخالقی(. دەبینۆین هەردوو کۆایەی )ئاکۆار(  –ب  ئەخالر 

و )ڕەوشۆۆۆت( لەپێۆۆۆ ەوی کەلتۆۆۆووری کوردیۆۆۆدا تێکەاڵوییەکۆۆۆی 
بەخۆۆۆۆییەوە بینیۆۆۆۆوە. لەو شۆۆۆۆوێنەدای کە حۆۆۆۆوکک کردنەکۆۆۆۆانی 
لەسۆۆۆۆەر بنەمۆۆۆۆای ڕەوشۆۆۆۆتنی مەحکۆۆۆۆوم دەکۆۆۆۆرێن بە زاراوەی 

 )ئاکار(ی بی نموونە با لەم ڕستەیە وردبینەوە:

 تاڵن پزیشل ب  ئەخالقە.# 

لەم نمۆۆوونەیەدا وشۆۆەی پزیشۆۆل پیشۆۆەکە دەگۆۆرێتەوەی بۆۆییە 
دەبێۆۆۆۆت بە ئاکۆۆۆۆاری کۆۆۆۆارەکە ببەسۆۆۆۆترێتەوە نە  ڕەوشۆۆۆۆتی 
کەسۆۆەکە. بەاڵم کۆۆورد لەئاخاوتنۆۆدا هەردوو کۆۆایەکە تۆۆێکە  

 (. ٧3ی ٢٠13دەکات. )د. شاخەوان جە ل تەرەجی 

زمۆانەوانی لەم ئاماژانەدا هەندێل لەبنەما سەرەکییەکانی 
دەروونیمان بی ڕوون دەبێتەوەی کە زمان و بیر و بەکارهێنان 
پەیوەنۆۆۆۆدییان بە )ڕەتتۆۆۆۆار و ڕەوشۆۆۆۆت و ئاکۆۆۆۆار و چۆۆۆۆینیەتی 
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بەکارهێنۆۆانی زمۆۆان( لەنێۆۆوان )ق ۆۆەکەر و گۆۆوێزر( لەکۆۆاتی 
ڕاپەڕانۆۆۆۆۆدنی ئاخۆۆۆۆۆاوتن و گفتوگۆۆۆۆۆی و شۆۆۆۆۆێوازی ق ۆۆۆۆۆەکردن 
وە لەچوارچێۆۆوەی کۆۆردەی هەسۆۆتکردن و درککۆۆردن و کۆۆاردانە

 هەیە.

پێوی ۆۆتە لە دۆخێکۆۆی دیۆۆکە وردبیۆۆنەوەی هەر کاتێۆۆل بۆۆاری 
دەروونۆۆی دەبێۆۆتەوە بەشۆۆێل لەزمۆۆانەوانی دەروونۆۆیی ئەمە 

هێنۆۆۆانی کۆۆۆاریزەری نە  لەسۆۆۆەر شۆۆۆێواز و چۆۆۆینیەتی بەکار
زمانەکۆۆان دەبێۆۆتی بەڵکۆۆۆو دیۆۆوی نۆۆۆاوەوەی زمۆۆانی نۆۆۆاوەوەی 
ق ەکەر و گوێزر نیشان دەداتی هەروەهۆا کۆاریزەری لەسۆەر 

ێشوازی کردن و سوود وەرگرتن لەسەر زمۆانی بیۆانیبی یۆان پ
ئەو زمانۆۆۆۆۆانە هەیەی کە لە زمۆۆۆۆۆانی دایۆۆۆۆۆل نۆۆۆۆۆزیکنی یۆۆۆۆۆان 
کارتێکرنیان بەسۆەریەکەوە هەیە. هەنۆدێل بیچوونەکانیۆان 
لەمبۆۆۆارەوە بەشۆۆۆێوەیە  دەرب یۆۆۆوەی دەڵۆۆۆێن )ئەگەر لەڕووی 
دەروونیۆۆۆیەوە سۆۆۆەیری زمۆۆۆان بکەیۆۆۆنی ڕسۆۆۆتە بۆۆۆریتییە لەو 

ی  ی گۆۆۆوێزر دروسۆۆۆت دەبێۆۆۆت(. )د. عەبۆۆۆدوڵاڵ کۆۆۆاردانەوەیە
 (.341ی ٢٠1٥حوسێن ڕەسوو ی 

زان ۆۆتی زمۆۆانەوانی دەروونۆۆی لەتوانۆۆای مۆۆرۆا و چۆۆینیەتی 
تێربۆۆۆۆۆوونی زمۆۆۆۆۆان و توان ۆۆۆۆۆتە عەقڵییەکۆۆۆۆۆان و مەعۆۆۆۆۆریفە 
دەکیڵێتەوەی پۆێب ئەوەی زمۆان لەق ۆەکەرەکەوە دەربچێۆتی 
 هەروەهۆۆا توان ۆۆتی مەعریفۆۆی و عەقڵۆۆی زمۆۆانی گۆۆوێزر لێۆۆل
دەداتەوەی لەکۆۆۆاتی دەرچۆۆۆۆوونی  ی ق ۆۆۆەکەر و وێنۆۆۆۆاکردنی 
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لەعەقڵۆۆۆی وەرگۆۆۆرەکەی. زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی لەڕوانۆۆۆزەی 
زان تی دەروونناسۆی سۆەیری زمۆان دەکۆاتی پێۆی وایە زمۆان 
دیاردەیەکی دەروونیۆیەی ئینچۆا ئەمە  ی ق ۆەکەرەکە بێۆتی 
یان گوێزرەکەی ق ەکەر بیروبیچۆوون و واتایەکۆانی لەقۆالبی 

و دەرب ینەکۆۆۆانی کە بەگۆۆۆوتن دەریۆۆۆان دەب ێۆۆۆتی ڕێۆۆۆل  زمۆۆان
دەخۆۆاتی ئەمەڕ دەگۆۆاتە گۆۆوێی وەرگۆۆرەکەی ئەویۆۆب هەسۆۆتی 
پ  دەکات و شی دەکۆاتەوە و لەمێشۆکی خییۆدا دەیپارێزێۆت. 

 (.1٥٦-1٥٥ی  ٢٠1٢)د. صادر یوسف الدباسی 

 هزر و زمانەوانی دەروونی ٢-١

ەی یۆان تاکو ئێ تاڕ ئەمە یەکالیی نەبیتەوە بیر پێب زمۆان
زمان پێب بیر پەیدا دەبێتی هەروەها هیکار و سۆەرەتاکانی 
دەرکەوتنۆۆی بیۆۆر و زمۆۆان  ی مۆۆرۆا بە  شۆۆێوەیە  دروسۆۆت 
دەبێۆۆت و گەشۆۆە دەکۆۆات. لەم بۆۆوارەدا بیروبیچۆۆوونی جیۆۆاواز 
هەیەی زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی بەقۆۆۆۆووڵی کۆۆۆار لەبۆۆۆۆارەی ئەم 
ن بیچۆۆوونە دەکۆۆاتی گەلێۆۆل لەزانایەکۆۆانی ئەم بۆۆوارە کیشۆۆاو

لەڕێزەی کارکردن و دۆزینەوەی نهێنۆی بۆوون و گەشۆەکردنی 
 مندا  بیروبیچوونەکان ساو بکەنەوە.

لەم بۆۆۆوارەدا زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی کالسۆۆۆیل کۆۆۆاری لەسۆۆۆەر 
یەکێتۆۆۆۆی هۆۆۆۆیڕ و هاوپەیوەنۆۆۆۆدی هەر ئەرکێکۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆی 
کۆۆۆردووەی گریمانەکانیۆۆۆان  ئەوەبۆۆۆووەی پەیوەنۆۆۆدی نێۆۆۆوان دوو 
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یڕانکاری هەڵناگرێۆت بۆی نمۆوونە ئەرکی دیاریکراو هەرگیز گ
پەیپێبردن و سەرنچدان و یادگە و هزر و یۆادگە بەیەک ۆانی 
پەیوەنۆۆۆۆۆۆدی لەگە  یەکتۆۆۆۆۆۆر دەکەن. ئەمەڕ ئەوە نیشۆۆۆۆۆۆان 
دەدەنی کە تییرەکۆۆانی پێشۆۆوو تۆۆاکو دەگۆۆاتە سۆۆەردەمی ئۆۆێمە 
هەموویۆۆۆۆۆۆۆۆان لەنێۆۆۆۆۆۆۆۆوان دوو جەم ۆۆۆۆۆۆۆۆەری هاوشۆۆۆۆۆۆۆۆێوەیی و 

یۆۆۆۆۆابوونەوە و ئۆۆۆۆۆاوێتەبوونی هۆۆۆۆۆزر و زمۆۆۆۆۆان لە یە  و لێکچ
لێکۆۆۆۆۆۆداب انی ڕەهۆۆۆۆۆۆای هەردووکیۆۆۆۆۆۆان دابۆۆۆۆۆۆووە. دەتۆۆۆۆۆۆوانین 
بەدواداچوونی ناساندنی هزر و واتە بەدەرووناسۆی زمۆانییی 
کە هۆۆۆۆۆۆزر بەوتەی بۆۆۆۆۆۆ  دەنۆۆۆۆۆۆگ دادەنێۆۆۆۆۆۆت و تییرەکۆۆۆۆۆۆانی 
دەروونناسۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆوێی ئەمەریکۆۆۆۆۆایی و پ ۆۆۆۆۆپیرانی بۆۆۆۆۆواری 
کاردانەوەناسۆۆۆۆۆۆیی کە هۆۆۆۆۆۆزر بەکۆۆۆۆۆۆاردانەوەیە  دادەنۆۆۆۆۆۆێن 

ا ڕێزۆۆۆری لێۆۆۆدەکرێت مەزەنۆۆۆدە بکەیۆۆۆن. ) لەبۆۆۆزوێنەری خییۆۆۆد
 (. ٧٢ی ٢٠1٦ل.س.  یکیت کیی

زمان بەشێوەیەکی دیکە لەڕوانزەی هەندێل زانای پ ۆپیری 
بۆۆوای دەروونناسۆۆی پێناسۆۆە کۆۆراوەی )شۆۆتاینتال(ی زمۆۆانەوانی 
ئەلمۆۆانی لەڕوانۆۆزەی لۆۆیجیکی دەروونیۆۆی باسۆۆی ڕستەسۆۆازی 
کۆۆۆۆۆردووەی سۆۆۆۆۆوودی لەبیروبیچوونەکۆۆۆۆۆانی )وەلۆۆۆۆۆتەر.  ۆۆۆۆۆی. 
تۆۆۆۆۆارتبورگ( و تیۆۆۆۆۆیرەکەی بەسۆۆۆۆۆوود وەرگۆۆۆۆۆرتن لەتیۆۆۆۆۆیری 
)همبولۆۆۆۆدت( پەرەپێۆۆۆۆداوە. ئەو پێۆۆۆۆی وایە وشۆۆۆۆە لەچۆۆۆۆرکەی 
بەکارهێنانەکەیدا واتا پەیدا دەکات. بییە پێیان وایە زمۆان 
دەرب ینۆۆی دەروونۆۆی گیمەڵزۆۆایە. )د.صۆۆادر یوسۆۆف الۆۆدباسی 

(. لەگە  ئەوەشدا ئەم پەیوەندییە بەشۆێوەیەکی 1٥٧ی ٢٠1٢
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ەوە وەاڵمەکەی دیۆۆۆۆۆۆۆار نەکۆۆۆۆۆۆۆراوە و پێوی ۆۆۆۆۆۆۆتی یەکۆۆۆۆۆۆۆالکەر
 بەلێکدانەوە و بەدوا گەڕانی پتر هەیە. 

ئەوەی گرنزە زمانەوانی دەروونی کار لەچینیەتی دۆزینەوە 
و دەسنیشۆۆۆانکردنی ئەو پەیوەنۆۆۆدییە ئەزەلیۆۆۆیە دەکۆۆۆاتی کە 
زانزسۆۆۆۆۆۆتی زمۆۆۆۆۆۆانەوانی بەخۆۆۆۆۆۆییەوە سۆۆۆۆۆۆەرقا  کۆۆۆۆۆۆردووە. 

شۆتەی ئایۆا بیۆر و  بەکارهێنانی زمانیب لەنێو دەقۆدا هەمۆان
هزرە زمۆانی دەقەکەی دروسۆتکردووەی یۆان زمۆانی دەقەکەیە 
دەبێتە هێز و دەسۆەاڵت بۆی بەرهەمهێنۆانی بیۆر و هۆزری نێۆو 
دەقەکەی یۆۆان بەشۆۆێوەیەکی دیۆۆکە ئایۆۆا ڕەتتۆۆاری کەسۆۆەکانە 
لەنێۆۆۆۆو دەقەکەدا بیۆۆۆۆر و هزرەکۆۆۆۆان دروسۆۆۆۆت دەکۆۆۆۆاتی یۆۆۆۆان 

 بەپێچەوانە. 

 

 بیرکردنەوە و زمان ٣-١

مۆۆۆرۆا بۆۆۆریتییە لەبیرکۆۆۆردنەوەی بیرکۆۆۆردنەوەڕ لەدەرەوەی 
زمان وەکو تەنێکی ب  سۆێبەر دەردەکەوێۆت. دەکرێۆت بڵێۆین 
مرۆا بیرکردنەوە بی مامەڵەکردن لەگە  شۆتەکان و دیۆاردە 
کیمەاڵیەتییەکۆۆۆۆۆان و دەوروبەر بەکاردەهێنێۆۆۆۆۆت بۆۆۆۆۆی ئەوەی 

 لەهەمان کاتدا چارەسەریان بی بدۆزێتەوە.
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یە لەکیمەڵێل چۆا کی عەقڵۆیی کە مێشۆل بیرکردنەوە بریتی
پێۆۆۆی ڕادەبێۆۆۆت ئەو کۆۆۆاتەی ڕووبەڕووی هەنۆۆۆدێل هەڵوێ ۆۆۆت 
دەبێۆۆۆۆۆۆتەوە و لەڕێۆۆۆۆۆۆزەی هەر پێۆۆۆۆۆۆن  هەسۆۆۆۆۆۆتەکەوە بۆۆۆۆۆۆیی 

(.  بۆۆی ٧3ی ٢٠1٢دەگۆۆوازرێتەوە. )د. صۆۆادر یوسۆۆف الۆۆدباسی 
زیاتر ڕوونکردنەوەی پەیوەندیی نێوان بیرکردنەوە و زمۆان و 

بکەیۆۆۆۆنی کە بیرکۆۆۆۆردنەوە عەقۆۆۆۆێی پێوی ۆۆۆۆتە ئامۆۆۆۆاژە بەوە 
چا کییەکی زەینییەی هەموو ئەو کردە عەقڵیانە دەگۆرێتەوە 
)بیرهۆۆۆاتنی خەیۆۆۆا ی بیرکۆۆۆردنەوە( بیرکۆۆۆردنەوە بەڵزەیەکۆۆۆی 
یەکۆۆالکەرەوەی بۆۆوونی مۆۆرۆ ەوەی هەر کەسۆۆێل لەچۆۆینیەتی 
بیرکۆۆۆردنەوە و هەڵچوونەکانیۆۆۆدا جیۆۆۆاوازە لەگە  کەسۆۆۆێکی 

 (.٧3ی ٢٠1٢دیکەدا. )د. صادر یوسف الدباسی 

باهەنۆۆۆدێل وردتۆۆۆر لەپەیوەنۆۆۆدی نێۆۆۆوان زمۆۆۆان و هۆۆۆزر و بیۆۆۆر 
بۆۆدوێینی زمۆۆان و تکۆۆر )زهۆۆن( لەنێۆۆو یە  پرۆسۆۆەی هاوبەشۆۆدا 
بەرهەم دێۆۆۆنی چۆۆۆین؟ بۆۆۆی نمۆۆۆوونە )ڕسۆۆۆتە لە وشۆۆۆە پێکۆۆۆدێتی 
هەروەهۆۆۆا بیرەکۆۆۆانیب لە چەمکەکۆۆۆان پێکۆۆۆدێت(. )تران ۆۆۆوا 

 (. 14٥ی ٢٠1٦ریکاناتیی 

وزە هەیەی نەخشۆۆۆۆەی بیرکۆۆۆۆردنەوە کۆۆۆۆردەیەکە پێوی ۆۆۆۆتی بە
پێوی تە و پەیوەندی بەکارتێکردن و درککردن و کاردانەوەی 
دەروونی مرۆ ەوە هەیە. تایبەتمەندییەکانی بیرکۆردنەوەڕ 

 ئەمانەن:

 بی بیرکردنەوە پێوی تت بە زمان دەبێت. -
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بیرکردنەوە بەشێوەگەرایی دەناسرێتەوەی واتە  -
 کێشەکان بە بابەتی خیی دەزانێت.

ەندێکە بی گشت چا کییە بیرکردنەوە نێو -
 هیشەکییەکانی مرۆا.

بیرکردنەوە پشت بەکیی ئەو شارەزاییانە  -
دەبەستێتی کە مرۆا بەدەستی هێناون لەبوارە 

 جیاجیاکانی ژیان.
بیرکردنەوە ئاستی زۆرەی بەاڵم لەئاستی  -

 بیرکردنەوەدا پراکتیکی دێتەدی.
بیرکردنەوە لەسروشتی کەسایەتییەکە  -

 جیانابێتەوە.
نەوە هێماکارییەی وەکو: چین لەسەر دیوار بیرکرد -

نەخب و نیزار دەکێشێتی ئاوا لەناو بیردا ئەو 
هێمایانە دەکێشرێتی بیرکردنەوەی یە  یەکەی 

 تاکەکان لەیەکتری جیاوازن.
بیرکردنەوە ڕەوشتێکی شاراوەی هەیەی چونکە  -

 نازانین کەسی بەرانبەر چین بیردەکاتەوە.

ی بیرکۆردنەوە بکۆرێتە لەتە  ئەوەشدا دەکرێت جیرەکان
سۆۆۆ  جۆۆۆیر وەکۆۆۆو )بیرکۆۆۆردنەوەی هەسۆۆۆتی و جۆۆۆووڵەییی 
بیرکۆۆردنەوەی وێنەیۆۆیی بیرکۆۆردنەوەی ڕەهۆۆا(. )د. یوسۆۆف 

 شەریفی وانەکانی لە زانکی(. 
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هۆۆۆزر کۆۆۆردەیەکەی نۆۆۆاوەکییەی بۆۆۆی دیارخ ۆۆۆتنی تەنێۆۆۆلی 
بیۆۆۆرۆکەیە ی شۆۆۆتێل و واتۆۆۆایە  بەکاردێۆۆۆتی ئەو شۆۆۆتە 

هێمۆۆایە بۆۆی هێمۆۆۆا  دەبێۆۆتە دەربۆۆ ی شۆۆتێکی دیۆۆکە. )دار
بیکراوێۆۆل کە پێۆۆی دەڵێۆۆین دار(ی بەاڵم هۆۆیی مەرج نیۆۆیە 
دار واتۆۆای دارێکۆۆی سۆۆەوزی نێۆۆو باخێۆۆلی یۆۆان قەد پۆۆاڵی 
شۆۆۆاخێل بزەیەنێۆۆۆتی ڕەنۆۆۆزە مەبەسۆۆۆت لەدار )تەخۆۆۆتە 
دارێلی داری مێزێلی ڕاستەیە ی شۆوڕکێل... تۆاد( بێۆت. 
ئەمەڕ پەیوەسۆۆۆتە بەدەوروبەری بەکارهێنۆۆۆانی وشۆۆۆەی 

اتە هۆۆۆزری دەربۆۆۆ ینەکەی پەیوەنۆۆۆدی بەدەروونۆۆۆی )دار(ی و
 شتەکە و شێوازی دەرب ین و مەبەستەکانەوە هەیە.

)جین لی (ی تەیاەسووتی بەریتانی پێی وایە )وشۆەکان 
نیشۆۆۆۆانەی هەسۆۆۆۆتەکین لەبۆۆۆۆارەی بیرەکۆۆۆۆانەوەی زمۆۆۆۆان 
ئۆۆۆۆامرازێکە بۆۆۆۆی گەیانۆۆۆۆدنی بیرەکۆۆۆۆان زنچیۆۆۆۆرەیەکە لەو 

و واتۆۆایەکی  وشۆۆانەیی کە دەربۆۆ ی بیرکۆۆردنەوەی تەواوە
 (. ٧4ی ٢٠1٢ڕوونیشە. )د. صادر یوسف الدباسی 

بییە)تران ۆۆۆۆوا ریکانۆۆۆۆاتی( پێۆۆۆۆی وایە )هێمۆۆۆۆا ناتوانێۆۆۆۆت 
هەمۆۆۆۆان بەهۆۆۆۆۆای شۆۆۆۆۆتەکان دووبۆۆۆۆۆارە بکۆۆۆۆۆاتەوەی ئەگەر 
گیڕیمۆۆۆان ئۆۆۆاڵوگیڕ دروسۆۆۆت دەبێۆۆۆتی لەڕسۆۆۆتەیە ی یۆۆۆان 
دەرب ینێۆۆلی بۆۆی نمۆۆوونە لەم وەسۆۆفکردنەدای کە دەڵێۆۆین: 

یەتە یەکزرتووەکۆانی ئەمەریکۆا(ی )سەرۆکی ئێ تای ویۆاڵ
لە وەسۆۆفێکی دیۆۆکەدا گۆۆیڕان لەخۆۆیی دروسۆۆت دەکۆۆات و 
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ڕەنۆۆۆۆۆۆۆزە ببێۆۆۆۆۆۆۆتە )سۆۆۆۆۆۆۆەرۆکی داهۆۆۆۆۆۆۆاتووی ویۆۆۆۆۆۆۆاڵیەتە 
یەکزرتووەکۆۆۆۆۆۆۆانی ئەمەریکۆۆۆۆۆۆۆا(. ئەمەڕ لەکۆۆۆۆۆۆۆردەوەدا 
پەیوەسۆۆۆۆۆۆتە بەو ڕاسۆۆۆۆۆۆتزیییەی لەڕسۆۆۆۆۆۆتەکەدا دێۆۆۆۆۆۆت و 
ناتوانرێت بزیڕدرێتی لەو ڕوانۆزەیەی سۆەرۆکی ئێ ۆتا و 

ەریکۆۆۆۆۆۆا هەر یە  کەسۆۆۆۆۆۆە. )تران ۆۆۆۆۆۆوا داهۆۆۆۆۆۆاتووی ئەم
 (.٥٥ی  ٢٠1٦ریکاناتیی 

 

 پێویستییەکانی بیرکردنەوە ٤-١

لەڕوانزەی )دارویۆن(ەوە )لەکۆوم مۆرۆا هەبێۆت زمۆانیب 
(. 1٢٥ی ٢٠11هەیە(. )دی وریۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا عۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆومەر ئەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆینی 

لەپراگماتیکۆۆدا بەتۆۆایبەتی بۆۆی بەدیهێنۆۆانی کۆۆردە ق ۆۆەی 
ب وای وایە دوو )ئیستن(ی کە دامەزرێنەری ئەم تییرەیەی 

بۆۆۆۆۆۆواری گرنۆۆۆۆۆۆگ دەبێۆۆۆۆۆۆت ڕەچۆۆۆۆۆۆاو بکرێۆۆۆۆۆۆتی ئەویۆۆۆۆۆۆب 
پێوی ۆۆتییەکانی بەدیهێنۆۆان و هێۆۆزی بەدیهێنۆۆانی کۆۆردە 
ق ۆۆەیە. بیرکۆۆردنەوە کردەیەکۆۆی نۆۆاوەکی نەبینۆۆراوی نێۆۆو 
مێشۆۆۆل و ڕەتتۆۆۆار و کۆۆۆاردانەوە و نەریۆۆۆت و کەسۆۆۆایەتی 
کەسەکانەی ئەمب پێوی ۆتی بەو پێوی ۆتییە بنەڕەتیۆانە 

ندەر و بنەما بی ڕاپەڕانۆدنی کارێۆل. هەیەی کە دەبنە ها
بییە هەنۆدێل پێوی ۆتییەکانیان لەم چەنۆد خۆاڵە کۆورت 

 کردۆتەوە:
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 زمان: ئەگەر زمان نەبێت ناتوانرێت بیر بکەینەوە.-1

یۆۆۆادگە: بیرکۆۆۆردنەوە هەمیشۆۆۆە لەنۆۆۆاو یۆۆۆادگەی بۆۆۆاڕ  -٢
 دایە. ئەمەڕ دەبێتە دوو بەڕ:

 کورت خایەن -آ

 ی وانەکانی زانکی(. درێژ خایەن. )د. یوسف شەریف -ب

)هیزۆۆت( بیچۆۆوونی وایە )زمۆۆان نێوەنۆۆدێکە لەنێۆۆوان بیۆۆر و 
عەقێ(ی زمۆان ڕۆڵێکۆی گەورە دەبینێۆت لەبیرکۆردنەوەدای 
کۆۆردەی بیۆۆر ئاسۆۆان دەکۆۆات و هەنۆۆدێل جۆۆاریب ئۆۆاڵیزی 
دەکۆۆۆۆۆۆات جۆۆۆۆۆۆزە لەمەڕ کیسۆۆۆۆۆۆپیب دروسۆۆۆۆۆۆت دەکۆۆۆۆۆۆاتی 
بەتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆایبەتی ئەگەر کەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکە بەرەو ئاراسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەی 
بیرکردنەوەی هەڵە ببات. )د. یوسۆف شۆەریفی وانەکۆانی 

 زانکی(. 

بۆی ئەوەی پتۆۆر لەمەبەسۆتی باسۆۆەکەمان بزەیۆنی دەبێۆۆتە 
ئامۆۆۆۆۆاژەیە  بەقوتابخۆۆۆۆۆانەی شۆۆۆۆۆیکردنەوەی دەروونۆۆۆۆۆی 

کۆۆردووەی ئەو   بکەیۆۆنی کە )سۆۆیزمیند ترۆیۆۆد( ڕێبەرایەتۆۆی
چەند بنەمۆایە  دەکۆاتە بۆابەتی لێکۆدانەوەکان لەوانە: 
)خەونی غەریۆۆۆزەی سێک ۆۆۆیی چەپانۆۆۆدنی تۆۆۆرس )تیبیۆۆۆا(ی 
نەسۆۆتی تۆۆاکە  کەس(. ئەم بابەتۆۆانە پۆۆێزەی سۆۆەرەکی 
کارەکانییەتی. کاتێل مۆرۆا دەگۆاتە ئاسۆتی چەپانۆدنی 
زۆری ئەوە بێزومۆۆۆان کۆۆۆار لەدەروونۆۆۆی مۆۆۆرۆ ەکە دەکۆۆۆاتی 
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زییەکی زۆری بەنەسۆتی مۆرۆا داوەی چۆونکە )ترۆید( گرن
هەقییەت و ڕاستی لە شۆعورەوە سۆەرچاوە دەگرێۆت. )د. 

 (. 1٧4ی ٢٠13هاوژین ساێوەی 

ئەگەر تکر بریتی بێت لەژمارەیە  واتای نهێنی ئەمەڕ 
زمۆۆۆۆۆانەی ئەمەڕ دەبێۆۆۆۆۆۆتە هۆۆۆۆۆۆیی ئەوەی بڵێۆۆۆۆۆۆین تکۆۆۆۆۆۆر 
لەنۆۆاوەوەیەکی گیشۆۆەگیرکراودا نیۆۆیەی چۆۆونکە لەدەرەوە 

ا بۆۆوونی نیۆۆیەی زمۆۆانیب هەر تەنیۆۆا وشۆۆە نیۆۆیەی وشۆۆەکاند
بەڵكو واتای هەیە و ڕەنزیب دەداتەوە. )د. صادر یوسف 

 (. ٧٦ی ٢٠1٢الدباسی 

 پەیوەندی بیر و زمان ٥-١

لێکیڵینەوە لەپەیوەندی نێوان زمان و بیر تۆاکو ئێ ۆتاڕ 
بەردەوامە و نەیتوانیۆۆۆۆۆۆۆۆوە وەاڵمۆۆۆۆۆۆۆۆی یەکۆۆۆۆۆۆۆۆالکەرەوەی 

هێنێتی چۆونکە هێشۆتا متمانەبەخشی زان تی بەدەست ب
زان ۆۆۆۆۆۆۆت ئەوەی یەکالیۆۆۆۆۆۆۆی نەکۆۆۆۆۆۆۆردۆتەوە بۆۆۆۆۆۆۆیئەوەی 
پەیوەنۆۆۆدیی و جیۆۆۆاوازی پەیۆۆۆدابوونی تکۆۆۆر و زمۆۆۆان سۆۆۆاو 
بکاتەوەی  بۆی ئەوەی ڕوونۆی بۆکەنەوە هەنزۆاوی یەکەمۆی 
دەرکەوتن و بوونەکە پتر بە ی کامەیانۆدا دەشۆکێتەوە و 
کامەیۆۆان دەبێۆۆتە داهێۆۆنەر و بۆۆزوێنەری ئەوی دیکەیۆۆان. 

زمان وا دەکۆات بیۆر بچووڵێۆت و چۆا کی بنوێنێۆت و ئایا 
هێز و وزە پەیدا بکاتی یان بیرەی وا دەکۆات زمۆان ئەر  
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و چا کییەکۆۆۆۆۆانی ڕاپەڕێنێۆۆۆۆۆت و پەیوەنۆۆۆۆۆدی لەنێۆۆۆۆۆوان 
بەرکارهێنەرەکۆۆۆانی لەنێۆۆۆو کیمەڵزۆۆۆا دروسۆۆۆت بکۆۆۆات و 

 گوتارێل ڕاپەڕێنێت؟.

 

 

 

لەم بۆۆۆۆوارەدا هەنۆۆۆۆدێل بیچۆۆۆۆوون لەبۆۆۆۆارەی پەیوەنۆۆۆۆدی 
ی لەنێۆۆوان بیۆۆر و زمانۆۆدا هەیەی کە دەکرێۆۆت بەم سروشۆۆت

 جیرە کورتیان بکەینەوە:

: )دیکۆۆۆۆۆارت و هێنۆۆۆۆۆری بریچ ۆۆۆۆۆون( پێیۆۆۆۆۆان وایە یەکەم
رجیۆۆۆۆاوازی تەواو لەنێۆۆۆۆوان زمۆۆۆۆان و بیۆۆۆۆردا هەیەی واتە 
ئەوەی لەنێۆۆوان هەسۆۆت و سۆۆیزدا هەیەی زمۆۆان ناتوانێۆۆت 
گوزارشتی ل  بکۆاتر. بەڕای ئەمۆانە زمۆان دیۆاردەیەکی 

زمان
بیر
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یەتی نیۆۆۆۆیەی نموونەشۆۆۆۆیان پراکتیزەکردنۆۆۆۆی ئەم کۆۆۆۆیمەاڵ
بیچۆۆۆوونەیە  ی منۆۆۆدا ی چۆۆۆونکە لەقینۆۆۆاغی سۆۆۆەرەتایدا 
بیرکۆردنەوە پەیوەسۆۆت نیۆۆیە بەزمۆانی زمۆۆانەکەڕ لەبیۆۆر 

 داب اوە.

: )جۆۆۆان بیۆۆۆاجە و  یزیت ۆۆۆکی( دروشۆۆۆمی ئەوەیۆۆۆان دووەم
هەیەی کە رسۆۆۆۆەربەخییی زمۆۆۆۆان و بیۆۆۆۆر ڕێۆۆۆۆژەییەر. ئەم 

ر یە  هەیە. ) یزیت ۆۆۆۆکی( دووانە کاریزەرییۆۆۆۆان لەسۆۆۆۆە
دەڵێت رزمان و بیر لەبنەڕەتدا سی تەمێکی سەربەخینی 
بەاڵم لەهەمۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆدا لەتەمەنۆۆۆۆی دوو سۆۆۆۆاڵی یەکتۆۆۆۆر 
دەگۆۆۆرنی کاتێۆۆۆل بیرکۆۆۆردنەوە بەزمۆۆۆان دەردەب درێۆۆۆتر. 
پێشۆۆۆۆۆی وایە رئاخۆۆۆۆۆاوتن لەسۆۆۆۆۆەرەتادا کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتییە و 
لەدوایۆۆۆدا دەبێۆۆۆتە ئاخۆۆۆاوتنی تاکەکەسۆۆۆیر .)د. یوسۆۆۆف 

 ی وانەکانی زانکی(.شەریف

لێکۆۆۆیڵینەوە لەبیۆۆۆر کرۆکۆۆۆی پشۆۆۆکنین و توێژینەوەکۆۆۆانی 
زان ۆۆۆۆۆتی زمۆۆۆۆۆانی دەروونیۆۆۆۆۆیە. لەم بۆۆۆۆۆوارە پێوی ۆۆۆۆۆتە 
لەچینێتی ڕێکخ تنی وشۆەکانیبی کە لەنۆاو بیۆردا هەن 
گفتوگۆۆی بکرێۆۆت و هەو  بۆۆدرێت نەخشۆۆە و میدێاەکانیۆۆان 

 (. 1٢٠ی ٢٠1٢دیاربکرێت. )ئا ێ تا کەمال مەحموودی 

ەلیۆۆیت( لەبۆۆارەی پەیوەنۆۆدی نێۆۆوان بیۆۆر و زمۆۆان )ت.س. ئ
دەڵێت: رکاتێل لەگە  تیدا دەدوێک وشە بەکار دەهێنکر. 

(. لەم بۆۆۆۆۆۆۆوارەدا زمۆۆۆۆۆۆۆان و ٧٥ی ٢٠٠٩)جۆۆۆۆۆۆۆین سۆۆۆۆۆۆۆێرلی 
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بەکارهێنۆۆۆۆانی پەیوەنۆۆۆۆدی پتەویۆۆۆۆان بەبیۆۆۆۆر و شۆۆۆۆێوازی 
ئاخۆۆاوتن و گەیانۆۆدنی مەبەسۆۆت و گوتۆۆاری ئاخۆۆاوتنەکە 

سۆە و پێچووانۆدنی هەیە. لەهەمان کاتۆدا )سۆێرل( لەپێنا
عەقۆۆۆێ دەڵێۆۆۆت: رباشۆۆۆترین و گرنزتۆۆۆرین خەسۆۆۆاەتەکانی  

(. واتە هەسۆۆت ٧٥ی ٢٠٠٩عەقۆۆێ هەسۆۆتەر. )جۆۆین سۆۆێرلی 
یەک ۆانە بەعەقۆۆێ. ئۆۆێمە لەڕێۆۆزەی زمۆۆان هەسۆۆتەکانمان 
دەردەبۆۆۆۆ ینی واتە عەقۆۆۆۆۆێ و لۆۆۆۆۆیجیکی بیرکردنەوەمۆۆۆۆۆان 
لەڕێۆۆۆۆۆۆۆزەی زمۆۆۆۆۆۆۆانەوە بە گوێرەکانمۆۆۆۆۆۆۆان دەگەینۆۆۆۆۆۆۆینی 

ن دەبێۆۆۆتە جەسۆۆۆتەی عەقۆۆۆێ و بەشۆۆۆێوەیەکی دیۆۆۆکە زمۆۆۆا
 بیرکردنەوەمان. 

لەم بۆۆۆوارەدا پەیوەنۆۆۆدیی و ناکیکییەکانیۆۆۆان لەم چەنۆۆۆد 
 خاڵە کورت کردۆتەوە:

بیرکۆۆۆۆۆردنەوە و ئاخۆۆۆۆۆاوتن لەگەشۆۆۆۆۆەکردندا ڕێۆۆۆۆۆ ەوی -1
 جیاوازیان هەیە.

گەشۆۆۆەی ئاخۆۆۆاوتن دەکرێۆۆۆت پۆۆۆێب قینۆۆۆاغی چۆۆۆا کی  -٢
 هیشەکی دیار بکرێت.

هێاێکۆۆۆی جیۆۆۆاوازدا  ئاخۆۆۆاوتن و بیرکۆۆۆردنەوە لەسۆۆۆەر -3
گەشۆۆە دەکەنی تۆۆاکو مۆۆاوەیەکی دیۆۆاریکراو پەیوەنۆۆدییان 

 بەیەکەوە نییە.
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لەخۆۆاڵێکی دیۆۆایکراودا ئەم دوو هۆۆێاە بەیە  دەگەنی  -4
دوای بیرکۆۆردنەوە ئاخۆۆاوتن دەردەکەوێۆۆت و ئاخۆۆاوتنیب 

 بەرەو هیشەکی دەڕوات.

سێیەم: )دی سیسێر و لی یی و  یدیی تایک و کری ۆتیاان( 
ەچۆۆن هۆۆیی جیۆۆاوازییە  لەنێۆۆوان زمۆۆان و بیۆۆر وای بۆۆی د

نیۆۆۆۆیەی ئەوانە دوو ڕووی یە  پۆۆۆۆارەن و لەیەکتۆۆۆۆر جیۆۆۆۆا 
نۆۆاکرێنەوە. تۆۆاکو دەگۆۆاتە ئەوەی بڵۆۆێن: رزمۆۆان جەسۆۆتەی 
بیرەی بیۆریب گیۆانی زمۆانەری یۆان رزمۆان بیۆرە و بیۆریب 
زمۆۆانەری هۆۆیی جیاوازییۆۆان نیۆۆیە. بە ی ئەوانەوە زمۆۆان 

گوزارشۆت لەبیرەکانمۆان ڕێزایەکی هەسۆتییە بەهۆییەوە 
 دەکات. )د. یوسف شەریفی وانەکانی زانکی(.

یەکێۆۆۆۆۆل لەتێ وانییەکۆۆۆۆۆانی دیۆۆۆۆۆکە ئەدەب ئەوەیەی کە 
کەسانێل پێیۆان وایە زمۆان هیکۆارە بۆی ئەوەی نەتۆوانین 
بەشێوەیەکی سەرکوتوو بیروبیچوونەکانیۆان بەرجەسۆتە 
بکەن و بیکەنە دەقێکۆی ئەدەبۆی کۆارا و کۆاریزەری بەاڵم 

مەسۆۆۆەلەکە وا نەبێۆۆۆت. )ئەو چیرۆکنووسۆۆۆەیی کە  ڕەنۆۆۆزە
کێشۆۆۆۆەی لەگە  زمۆۆۆۆانی کوردیۆۆۆۆدا هەیە و  ی وایە ئەم 
زمۆۆانە ناتوانێۆۆت دەرب ینەکۆۆانی بۆۆی دروسۆۆت بۆۆکەنی ئەوا 
بەسۆۆۆەد زمۆۆۆانی زینۆۆۆدووتری دنیۆۆۆاڕ بنووسۆۆۆێت هەر ئەو 
چیرۆکنووسۆۆەیەی کە لەبیۆۆرۆکەی چیرۆکەکانیۆۆۆدا  وازە و 

بۆۆۆی نووسۆۆۆینەکانی. کێشۆۆۆەی  زمۆۆۆانیب دەکۆۆۆاتە بەهۆۆۆانە 
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(.  ئەمە ئەوەمۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆی 14٢ی ٢٠1٦)سۆۆۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆۆۆیدی
دەردەخۆاتی کە زمۆان کێشۆە نیۆیە لەبەردەم تکۆری بەڵکۆۆو 
مەسەلەکە پەیوەندی بە)تکر(ەوە هەیەی تکر سۆەرەکییەی 
ئەو کەسۆۆۆانەی ڕەخنەشۆۆۆیان لۆۆۆ  دەگیرێۆۆۆت پێیۆۆۆان وایە 
)زمۆۆۆان( کێشۆۆۆە و گرتتۆۆۆی سۆۆۆەرەکییە و ڕۆڵۆۆۆی سۆۆۆەرەکی 

داهێنانی دەقی ئەدەبی. واتە نۆاکیکی و دەبێت لەبارەی 
تێۆۆ وانین و لێکۆۆدانەوەکان جۆۆێزەی مشۆۆتوم  و بیچۆۆوونی 

 جیاوازن.

بەشۆۆۆۆێوەیەکی دیۆۆۆۆکە پەیوەنۆۆۆۆدی نێۆۆۆۆوان بیۆۆۆۆر و زمۆۆۆۆان 
پەیوەنۆۆدی بەتێزەیشۆۆتن و لێکۆۆدانەوەی شۆۆتەکان لە یەن 
)نێۆۆۆۆرەر و وەرگۆۆۆۆر(ەوە هەیەی بۆۆۆۆی نمۆۆۆۆوونە وشۆۆۆۆەی گۆۆۆۆو  

یۆۆان هەیە لەبۆۆارەی  دەبینۆۆین ق ۆۆەکەر و گۆۆوێزر وێنایەک
ئەو شۆۆۆۆۆتەی کە )گۆۆۆۆۆوڵە(ی ئەم وێنۆۆۆۆۆاکردنەڕ وادەکۆۆۆۆۆاتی 
پرۆسۆۆەی پەیوەنۆۆدیکردن لەنێوانیانۆۆدا ئەنچۆۆام بۆۆۆدرێت. 
کەواتە  بەپێۆۆۆی ئەم بیچۆۆۆوونە وشۆۆۆەی یۆۆۆان )وتە( کاتێۆۆۆل 
واتۆۆادار دەبێۆۆتی کە وێۆۆنەیە   لەمێشۆۆکی ق ۆۆەکەری یۆۆان 
گوێزر بەرانبەر بەو شتە دروست بکاتی بییە کاتێل ئەو 

وشە هاوواتا دەبنی ئەوا ئەو دوو وشۆەیە یە  وێۆنەی  دوو
یۆۆان هەمۆۆان وێۆۆنە لەهۆۆزردا دروسۆۆت دەکەن. )د. تاڵیۆۆب 

 (.34ی ٢٠11حوسێن عەلیی 
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 دەوروبەر و زمانەوانی دەروونی ٦-١

 یەنێکی گرنزی شیکردنەوەی پرگمۆاتیکی کۆارکردنە لەسۆەر 
واتۆۆایی و دیۆۆاریکردنی دەوروبەر و ئەو پەیوەنۆۆدییە زمۆۆانی و 

هزریۆۆۆۆۆۆۆانەی لەپەیوەنۆۆۆۆۆۆۆدییەکەدا بەرجەسۆۆۆۆۆۆۆتە دەکۆۆۆۆۆۆۆرێنی 
زمۆۆۆۆۆۆانەوانی لەئاسۆۆۆۆۆۆتەکانی دەنز ۆۆۆۆۆۆازی و وشەسۆۆۆۆۆۆازی و 
ڕستەسۆۆۆۆازی دەکۆۆۆۆیڵێتەوەی بەاڵم پراگماتیۆۆۆۆل لەو بۆۆۆۆۆوارانە 
دەکۆۆۆۆیڵێتەوەی کە پەیوەنۆۆۆۆدیان بەدەوروبەری بەکارهێنۆۆۆۆانی 
زمۆۆۆان و بیۆۆۆرۆکە و وێنۆۆۆاکردنە زەینۆۆۆی و دەروونییەکۆۆۆانەوە 

 ەوروبەر بناغەیەکی گرنزە بی ئەم بوارە.هەیە. بییە د

دەوروبەر واتۆۆۆۆای تراوانۆۆۆۆی هەیە و دەبێۆۆۆۆتە سۆۆۆۆەرەتایەکی 
کۆۆاریزەریب نە  هەر تەنیۆۆا بۆۆی دیۆۆارکردنی ئەرکۆۆی وشۆۆە و 
ڕستە و دەر و گوتار و ئەو دەربۆ ین و ئاخاوتنۆانەی لە یەن 
مرۆ ەوە بی مەبەستی تۆایبەتی یۆان گشۆتی بەکۆاردەهێنرێنی 

و شۆۆۆتانە دەگۆۆۆرێتەوەی کە کاریزەرییۆۆۆان بەلکۆۆۆو رهەمۆۆۆوو ئە
لەسەر زمان هەیە لەئێ تا و ڕابردووی لەهەر دەوروبەرێکۆدا 
بێت ئەوا جیرە واتایە  دەداتی دەوروبەر گرنزییەکی زۆری 
هەیە بی لێکۆدانەوەی واتۆا. )د. عەبدولواحیۆد موشۆیر دزەیۆیی 

 (.  ٢٨ی ٢٠11

ی گرنزۆۆی دەوروبەر لەشۆۆیکردنەوەی زمانۆۆدا پێزەیەکۆۆی بۆۆااڵ
هەیەی چونکە )دەوروبەر  لەڕوون کردنەوەی واتۆادای کە واتۆا 
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زیۆۆۆۆاتر لەدەوروبەردا دەردەکەوێۆۆۆۆت و ڕوون دەبێۆۆۆۆتەوە(. )د. 
(. ) ینۆۆز(یب دەڵێۆۆت: ئەو 1٢ی ٢٠11تاڵیۆۆب حوسۆۆین عەلۆۆیی 

دەوروبەرەم بۆۆدمی کە وشۆۆەکەی تێۆۆدا بەکارهۆۆاتووە واتۆۆاکەت 
ڕێزۆایە دەدەم . )ستیان اولمان(یب دەڵێۆت: دەوروبەر تۆاکە 

واتای تەرهەنزی واتۆای مەبەسۆتمان بۆی ڕوون دەکۆاتەوە. بۆی 
زانیاری پتر ب وانە ئەم سۆەرچاوانە )د.عەبدولواحیۆد موشۆیر 

 (.٦3ی 1٩٨٦(. )ستیفن اولمانی ٢٨ی٢٠11دزەییی 

دەرب ینەکۆۆۆان بۆۆۆ  دەوروبەری زمۆۆۆانی واتۆۆۆا وەرنۆۆۆاگرنی بۆۆۆی 
 نموونە ڕستەیەکی تەواونەکراوی وەکو:

 ردی# تەرهاد ... خوا

پێب تەواوکردنی ئەم ڕستەیە گوێزر پێشبینی ئەوە دەکۆاتی 
کە ڕستەکە بەناوێۆل تەواو بکرێۆتی یۆان جیرێۆل لەخۆواردن 
بزەیەنێۆۆت ی بەاڵم واتۆۆای ڕاسۆۆتەقینەڕ بەڕسۆۆتەکە دەگۆۆاتی 
لەبەر ئەوە کۆۆۆۆۆۆرداری )خۆۆۆۆۆۆوارد( ترەواتۆۆۆۆۆۆایە بەپێۆۆۆۆۆۆی ئەم 

 دەوروبەرە زمانییانە:

 تەرهاد نانی خوارد. -آ

  تەکیڵەیەکی خواردتەرهاد م -ب

 تەرهاد ماڵی هەتیوی خوارد. -ی
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تەرهاد هەنۆاوی خۆیی خۆواد. )د.شۆاخەوان جە ل تەرەجی  -ت
 (.٥4ی ٢٠13

لەنموونەکۆۆۆۆۆانی )آی بی یی ت( کینتێک ۆۆۆۆۆتی زمۆۆۆۆۆانی هەیەی 
واتۆۆۆۆای دەرب ینەکۆۆۆۆان دیۆۆۆۆاری دەکۆۆۆۆاتی بەبۆۆۆۆ  کینتێک ۆۆۆۆتە 
زمۆۆانییەکەڕ واتۆۆای تەواوی ڕسۆۆتەکە )ئاخۆۆاوتنەکە( ناگۆۆات. 

 (.1٢٢ی 1٩٨٧ایف خرامای )ن

دەوربەری کۆۆیمەاڵیەتی زۆرجۆۆاران دێۆۆتە نۆۆاو بۆۆابەتەکەوە و 
ئەم ق ۆۆۆۆۆەیە حەواڵەی ق ۆۆۆۆۆەکردنێکی ئەوتۆۆۆۆۆی دەکۆۆۆۆۆاتی کە 
ئەگەری زۆر تراوانتۆۆۆر هەڵۆۆۆدەگرێتی بۆۆۆی ڕوونکۆۆۆردنەوەی ئەم 

 بیرۆکەڕی ئەم نموونەیە پێشكەڕ دەکەین:

# I am coming tomorrow.   

ەکەرەوە یە  شۆت دەگەیەنێۆتی ئەم ڕستەیە لەڕوانزەی ق ۆ
کەچی لەگیشەی وەرگرتن و گۆوم لێبۆوونەوە ئەم بژاردانۆانە 

 لەخی دەگرێت:

 + لەئێ تادا ڕەتکردنەوەی هاتنە.

 + پەیماندان بەهاتن.

 + هەڕەشە.

 + ئاگادارکردنەوە.
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+ دەسنیشۆۆۆۆۆۆانکردنی کۆۆۆۆۆۆاتی هۆۆۆۆۆۆاتنی بەو حی ۆۆۆۆۆۆابەیی کە 
 ڕێککەوتوون لەسەر هاتنەکەیە.

ی ئەو کەسۆۆۆۆۆەی دم )مۆۆۆۆۆن(. )ئیبۆۆۆۆۆراهیک + دەستنیشۆۆۆۆۆانکردن
 (.  ٥3ی ٢٠1٦خەلیتی 

 

 دەوربەر لەچەند بواردا کار دەکاتی لەوانە:

 کەلتوور:-1

پەیوەندی نێوان ق ەکەران دەگرێتەوە لەبیروباوەڕ و هەست 
و ڕەوشت و خوو.. تادی کە یارمەتیدەر دەبێت بۆی تێزەیشۆتنی 

 ڕستەیەکی وەکو:

 نەهات.# ئەو هەتیوە نامەردە هەر 

لێرەدا بەشداربووان دەزانن ق ەکەر مەبەسۆتی کێۆیە و تێۆی 
 دەگەنی بەاڵم کەسێکی تر ت  ناگات.

 دەوروبەری بار )دۆو(: -٢

ئەو بۆۆارودۆخە دەگۆۆرێتەوەی کە ق ۆۆەکەی تێۆۆدا دەکرێۆۆتی ئەو 
نیشۆۆۆانانەڕ لێۆۆۆل دەداتەوەی کە واتۆۆۆاکەی ڕوون دەکۆۆۆاتەوەی 

 وە:دەوروبەری بار  ی )تێرث( ئەمانە دەگرێتە
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 هاوبەشەکانی ئاخاوتن. -آ

 توانای دەرب ینی بەشداربووان. -ب

 

 کەلوپەلە پەیوەندیدارەکانی زمانی دەروونی ٧-١

پرسیارێل لەکینەوە دەکرێتی چین بزانین کەرەسەکانی نۆاو 
دەروون چۆۆۆین؟ چۆۆۆین بتۆۆۆوانین بژاریۆۆۆان بکەیۆۆۆن و چاک ۆۆۆاز و 
ڕێکیۆۆۆۆۆان بخەیۆۆۆۆۆن؟ لەبەر ئەوە ئەو کەرەسۆۆۆۆۆانە واتۆۆۆۆۆایین و 
نۆۆابینرێنی   ئامرازێۆۆل ئەو کەرەسۆۆانە بەرجەسۆۆتە دەکۆۆات؟ 
هەندێل هێما ئاماژە بە چەند دۆخێکۆی نۆاو دەروون دەکەنی 
بۆۆی نمۆۆوونە هێمۆۆای جۆۆووڵەییی یۆۆان وێنەیۆۆیی وە : پەنۆۆچە 
خ تنە سەر لێوەکانی بی گەیاندنی بێدەنزیی }دەستبردن بۆی 
دەم بۆۆی گەیانۆۆدنی )برسۆۆێتی(ی یۆۆان )دەسۆۆت ڕاوەشۆۆاندن( بۆۆی 

اندنی )هەڕەشە(ی هێمای هۆییی وەکۆو: )زەرد هەڵۆزەڕان( گەی
لە)نەخیشۆۆی(ی یۆۆان )تۆۆرس(دای سۆۆووربوونەوە لە)تۆۆوڕەیی . )دی 

 عەبدولاڵ حوسێن ڕەسوو ی گ. زمانناسی(.
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ئێمە  مان ڕوونە لەبەکارهێنانی زماندای لەبواری دەروونۆی 
و کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتیی هەر بۆۆۆۆۆوارێکی دیۆۆۆۆۆکەدا لەدەوروبەرێکۆۆۆۆۆی 

واتۆۆا و بەهۆۆا و پۆۆێزە و هێۆۆز و دەسۆۆەاڵتی زمۆۆان  دیۆۆاریکراودا
دەگیڕێۆۆۆۆتی ئەمەڕ شۆۆۆۆتێکی سروشۆۆۆۆتییە کاتێۆۆۆۆل لەڕێۆۆۆۆزەی 
پراگماتیل و زمانەوانی کۆارەکی دۆخەکۆان شۆی دەکەیۆنەوە. 
بە)تێپەڕبۆۆۆۆۆۆۆوونی کۆۆۆۆۆۆۆات و پەرەسۆۆۆۆۆۆۆەندنی بەهۆۆۆۆۆۆۆرەی هەر 
کەرەسەیەکی نەبینراوی ناوەوەی زنچیرە دەنزێکی بەسۆەردا 

خیی بی گوزارەکردن بی دەرەوەی  تاپی کرا و بوو بەناسنامەی
نۆۆاوەوەی بەم پێۆۆیە ئەو هێمۆۆا دەنزیۆۆانە بۆۆوون بەئۆۆامرازی نۆۆا 

دەروونیدۆخی

هۆییهێمای ( زەرد
ترس،هەڵگەڕان )

)هەڕەشە دەست
(ڕاوەشاندن

مەبەستگەیاندنی
( برسیەتیئاماژەی )

)بێدەنگی بۆدەستبردن
(دەم
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ناسۆۆۆینی کەرەسۆۆۆەکانی نۆۆۆاوەوە و پۆۆۆ  وتۆۆۆرا )زمۆۆۆان( و ئەو 
کەرەسۆۆۆۆۆۆە نەبینۆۆۆۆۆۆراوەی نۆۆۆۆۆۆاوەوەی کە هێمۆۆۆۆۆۆا دەنزۆۆۆۆۆۆیەکە 
دەریخ توەی پێی وتۆرا )واتۆا(. کەواتە دەنۆگ لە زمۆان و واتۆا 

اتاکۆانیبی جیهۆانی دەرەوە لەدەروونە. دەشێت سەرچاوەی و
بێۆۆۆت و لەڕێۆۆۆزەی هەسۆۆۆتەکانەوە گوزەریۆۆۆان کردبێۆۆۆت و بۆۆۆی 
ژوورەوە و نۆۆاونرابن وشۆۆە و بۆۆووبن بە کەرەسۆۆەی خۆۆاوی یۆۆان 
هەر لەکارگەی مێشکەوە نوێپیڕ کرابنەوە و نۆاوبران هۆیڕی 
زهۆۆنی بیۆۆۆری مەبەسۆۆۆتی چەمۆۆۆل.. تۆۆۆاد.)د. عەبۆۆۆدولاڵ حوسۆۆۆێن 

 (. ٧٥-٧4ڕەسوو ی گ. زمانناسیی

ریزەری توانۆۆۆای دەربۆۆۆ ین. )د. عەبدولواحیۆۆۆد موشۆۆۆیر کۆۆۆا -د
(ی بی زانیاری پتر بۆ وانە ) الۆف.اری بۆالمری ٢٩ی ٢٠11دزەییی 
(. بە واتۆۆۆایەکی دیۆۆۆکە ئەم خۆۆۆااڵنە دەکرێۆۆۆت بەم ٦3ی 1٩٨٥

 جیرە دیار بکەین:

پەیوەندی نێوان ق ەکەر و گوێزر )ڕاستییەکانی پەیوەست -1
د.سۆۆۆاجیدە عبۆۆۆدوڵال بە بەشۆۆۆداربووان لەڕووداوی زمۆۆۆانی(. )

(.  بۆۆۆی نمۆۆۆوونە ق ۆۆۆەکەری یۆۆۆان گۆۆۆوێزر ٢٩ی ٢٠٠٨تەرهۆۆۆادی ی 
نێرەی یۆان مۆ ی گەنۆچە ی یۆان پیۆری یە  کەسۆەی یۆان دووانی 
یۆۆۆان کۆۆۆیی تۆۆۆوخمیی بۆۆۆاری ئۆۆۆایینیی شۆۆۆێوەی دەرەوەیی تۆۆۆینی 
دەنزۆۆۆۆۆۆۆیی پۆۆۆۆۆۆۆایەی کۆۆۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی... تۆۆۆۆۆۆۆادی بەواتۆۆۆۆۆۆۆا ئەو 
 تایبەتمەنۆۆۆۆدیانەیی کە جیۆۆۆۆای دەکۆۆۆۆاتەوە لەکەسۆۆۆۆێکی تۆۆۆۆر.
لەمۆۆۆانەڕ زیۆۆۆاتر پەیوەنۆۆۆدی گۆۆۆوێزر بەق ۆۆۆەکەرەوە لەڕووی 
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نزیکۆۆۆیی برادەرایەتۆۆۆی ناسۆۆۆینی ڕووکەڕی نەناسۆۆۆینی گۆۆۆوم 
پێنەدانی دوژمنایەتیی یان پۆایەی کۆیمەاڵیەتی و ڕامیۆاری... 

 (.1٢3ی 1٩٧٨تاد ڕەچاو بکرێت. )نایف خرامای 

 خودی ڕووداوە ماناییەکان )بابەتی ق ەکردن(. -٢

ەیوەندیدارن بەهەڵوێ تی ق ۆەکردنەوەی ئەو  یەنانەی پ -3
لە   بارودۆخێکدا ئاخۆاوتن ئەنچۆام دەدرێۆتی لە  کاتێۆل و 
شۆۆوێنێکدای چۆۆی و چۆۆین دەگوترێۆۆتی هۆۆیی گۆۆوتنەکەی چیۆۆیە.. 

 تاد.

کۆۆۆۆۆاریزەری دەقۆۆۆۆۆی ق ۆۆۆۆۆەکردن )دەسۆۆۆۆۆتەواژە زمۆۆۆۆۆانییە  -4
دەرب اوەکۆۆۆان بە کۆۆۆردار( بەواتۆۆۆای ئەوەی چۆۆۆین ڕسۆۆۆتەیە  

ل دەکۆۆۆۆاتی بەاڵم هەمۆۆۆۆان هەنۆۆۆۆدێل جۆۆۆۆار کۆۆۆۆار لەگوێزرێۆۆۆۆ
کۆۆاریزەری لەسۆۆەر گۆۆوێزرێکی دیۆۆکە نیۆۆیە. ئەمەڕ بەهۆۆیی 

ی ٢٠٠٨دابۆۆونەریتەوە هەیە. )د. سۆۆاجیدە عبۆۆدوڵال تەرهۆۆادیی 
 (.  ٥٦ -٥٥ی ٢٠13(. بروانە )د. شاخەوان جە ل تەرەجی ٢٩

هەنۆۆدێل تۆۆوێژەر مەسۆۆەلەی کەلتووریۆۆان بەچەنۆۆد خۆۆاڵێکی 
 دیکە بەستیتەوە لەوانە:

 نیشتن.شێوەی دا -آ

 دۆو -ب

 کات و شوێن -ج
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 شتی پەیوەندیدار -د

پەیوەنۆۆۆدی نێۆۆۆوان ق ۆۆۆەکەران. )د. عەبدولواحیۆۆۆد موشۆۆۆیر  -ه
 (. ٢1-٢٠ی ٢٠11دزەییی 

 پەرە زمانییەکان:-3

لەپراگماتیکۆۆدا ئەو پێۆۆ ەو و هێمایۆۆانەڕ لێکۆۆدەدرێنەوەی کە 
شتێل دەربارەی ق ۆەکەر دەردەخەنی وەکۆو )لێۆو قوچانۆدن و 

لە  بۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆی دەژی و هەروەهۆۆۆا  چۆۆۆاو تروکانۆۆۆدن و
بۆۆاری دەم و چۆۆاوی چۆۆینە؟ )د. عەبدولواحیۆۆد موشۆۆیر دزەیۆۆیی 

 (.٢٢ی ٢٠11

لەهەمۆۆان کاتۆۆۆدا پێوی ۆۆۆتە ئامۆۆاژە بەوە بکەیۆۆۆنی کە زمۆۆۆانی 
ئەدەبۆۆۆۆی خەسۆۆۆۆڵەتی ئەوەی هەیە مانۆۆۆۆا خۆۆۆۆوازیی زیۆۆۆۆاترەی 
خەیاڵئۆۆۆۆۆۆۆامێزەی هونەرکۆۆۆۆۆۆۆاری تێۆۆۆۆۆۆۆدایەی کە لەسۆۆۆۆۆۆۆەرووی 

دا وردەی تۆۆا دەگۆۆاتە ئەوەی پەیۆۆامە سۆۆوودەوەیە. لەدەرب ینۆۆ
نووسراوەکەی یان وتۆراوەکە لەخۆودی خییۆدا کۆارێكی جۆوان و 
قەشۆۆۆەنگ بێۆۆۆت. )یاکب ۆۆۆین( لەبۆۆۆواری زمۆۆۆانی شۆۆۆیعرییەوە 
دەرتەتی ئەوەی ڕەخ اندی ڕەوتی شێوازناسی سەرهەڵبداتی 
هەروەهۆۆا باسۆۆی لەو کۆۆیمەڵە تۆۆاکتەرەی دەوروبەر کۆۆردی کە 

سۆۆتبوونی زمۆۆانەوانی بەوەوە پەیوە -سۆۆەرکەوتنی گەیانۆۆدنی
بەنۆۆدە. ئەم تۆۆاکتەرانە تیایۆۆان هەیەی کە بەنێۆۆرەر و خۆۆودی 
پەیامەکە )ق ۆەکە(  و گۆوێزرەوە پەیوەسۆتەی یۆان پەیوەنۆدی 
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بەخۆۆۆۆوێنەر )وەرگۆۆۆۆر( و ژیۆۆۆۆنزەوە هەیەی ئەمەڕ کەشۆۆۆۆێکی 
کیمەاڵیەتی و شوێنی و کاتی پرۆسەی دەوروبەری گەیانۆدنی 

ی ٢٠1٦. )ئیبۆراهیک خەلیۆتی زمانەوانیی و ئامرازی گەیانۆدنە
4٠-41 .) 

 

 لێکۆڵینەوە لە زمانەوانی دەروونی ٨-١

هەر بوارێل بەرەو تایبەتمەندی لەلێکیڵینەوە دەچێۆتی ئەم 
پ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆپیری و تایبەتمەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدییە وای کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردووە مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرۆا 
لە)دەسنیشانکردنی بابەت و دۆزینەوەی ناوەخن و کێشەکان 

ە و و چۆۆۆۆۆینیەتی چارەسۆۆۆۆۆەرکردنی کێشۆۆۆۆۆەکان و کۆۆۆۆۆاردانەو
دەرخ ۆۆۆۆۆتنی بیروبیچوونەکۆۆۆۆۆانی( بەشۆۆۆۆۆێوەیەکی وردتۆۆۆۆۆر و 

 چوارچێوەدار و کاراتر کارەکانی ئەنچام دەدات. 

زان ۆۆتی لێکۆۆیڵینەوە بەپێۆۆی بۆۆابەت و ئەو باسۆۆانەی کاریۆۆان 
لەبۆۆۆۆۆۆۆۆارەوە دەکرێۆۆۆۆۆۆۆۆت دەگیڕێۆۆۆۆۆۆۆۆتی کەرەسۆۆۆۆۆۆۆۆتەکانی ئەو 
لێکۆۆۆۆیڵینەوانەڕ بەپێۆۆۆۆی بۆۆۆۆوارەکە دەگیڕێۆۆۆۆت. بۆۆۆۆی نمۆۆۆۆوونە 

ی کیمیۆۆۆۆۆاوییی زمۆۆۆۆۆانەوانیی زان ۆۆۆۆۆتی مرۆ ۆۆۆۆۆایەتیی زان ۆۆۆۆۆت
پزیشۆۆکیی دەروونۆۆیی یاسۆۆاییی مێژوویۆۆی.. تۆۆاد هەریەکەیۆۆان 
لەبوارێکدا کار دەکۆات و پ ۆپیری ڕەچۆاو دەکۆاتی لەکاتێکۆدا 
هەموو ئەو زان تانەڕ بی لێکیڵینەوە لەبوونی مرۆا و ژیان 
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و گەشۆۆۆەکردنی گەردوون و ئەگەرەکۆۆۆان هاوبەشۆۆۆن و یەکتۆۆۆر 
 تەواو دەکەن.

ی کۆۆۆیمەاڵیەتی و زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی زان ۆۆۆتی زمۆۆۆانەوان
لەگە  پ ۆۆۆۆۆۆپیری و سۆۆۆۆۆۆنوور دیۆۆۆۆۆۆارکردن لەنێوانیانیانۆۆۆۆۆۆدای 

 لەهەمان کاتدا هاوبەشن و تێکەڵی یەکتریب دەبن.

کەرەسۆۆۆۆۆتەکانی لێکۆۆۆۆۆیڵینەوە زان ۆۆۆۆۆتییەکان لەچۆۆۆۆۆینیەتی 
کۆۆارکردن و پێکهۆۆاتەی ڕووخ ۆۆار و نۆۆاوەڕۆکی کەرەسۆۆتەکان و 

رەستەکان دابەشۆی بەراوردیان لەگە  کەرەستەکانی تری کە
 سەر دوو کیمەڵەی سەرەکی دەکرێن.

کەرەسۆۆۆتەی پێۆۆۆوراو: ئەو کەرەسۆۆۆتانەنی کە یەکەی   یەکەم:
پێوانیان هەیە و دەشێت مادیی و  بەرجەستەیی بن )کێب و 
قەبارەیۆۆان هەبێۆۆت(ی یۆۆان پێکهۆۆاتەی بەرجەسۆۆتەیی نەبێۆۆتی 

 )کێب و قەبارەیان نەبێت(  وەکو لەخوارەوە دیارە:

 نموونەی نابەرجەستە   جەستە                نموونەی بەر

++++++++++++++++++++++ 

کەرەسۆتە یەکەی      ەی پێوان                 کەرەستە    یەک
 پێوان

چۆرکە/   کۆات                      درێۆژی مەتۆر/ میۆت          
 کاتژمێر
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دایۆۆن/ هێۆۆز        گۆۆرام/ پاوەنۆۆد                  کۆۆێب        
 نیوتن..

تەزووی کارەبۆۆا     بایۆۆت/ کیایبایۆۆت     یۆۆیتەر مێشۆۆکی کیمپ
 ئەمپێر

کەرەستەی نەپێوار: ئەو کەرەستانە یەکەی پێوانیان  دووەم/
نیۆۆۆۆیەی یۆۆۆۆان هێشۆۆۆۆتا یەکەی پێوانیۆۆۆۆان بۆۆۆۆی نەدۆزراوەتەوە و 
پێوانەیۆان بەشۆێوەی ڕێژەیۆی و گشۆتییە  و سۆنووردار نیۆیە و  

دەگۆۆیڕێن. وەکۆۆو: هۆۆیڕی بیۆۆری لەکەسۆۆێکەوە بۆۆی کەسۆۆێکی تۆۆر 
توانۆۆۆای مێشۆۆۆلی جۆۆۆوانیی ئۆۆۆازایەتیی باشۆۆۆیی بۆۆۆاوەڕی ئۆۆۆاینی 
مێۆۆۆژووی پێشۆۆۆبینیی گیۆۆۆای بۆۆۆوونی مۆۆۆردن .. تۆۆۆاد. )د. عەبۆۆۆدولاڵ 

 (. 4٨حوسین ڕەسوو ی گی اری زمانناسیی 

زمانەوانی  زان تێکە لەهەموو  یەنەکۆانی دەنۆگ و مۆیرتیک 
اڵیەتی و و ڕسۆۆۆۆۆۆتە و دەربۆۆۆۆۆۆ ین و واتۆۆۆۆۆۆا و دەروون و کۆۆۆۆۆۆیمە

تەرهەنۆگ و پراکتیکۆۆی زمۆۆان دەکۆۆیڵێتەوە. )سۆۆە م نۆۆاوخیڕی 
 (.  3٢٧ی   ٢٠٠٩نەریمان خیشناوی 

زمانەوانی تییری بایەو بەلێکیڵینەوە لەکەرەسەکانی زمۆان 
دەنۆۆگ و وشۆۆە و مۆۆیرتیمە  جۆۆیر بەجیرەکۆۆانی زمۆۆۆان دەدات 
بەپێۆۆی چۆۆینیەتی کۆۆارکردن و شۆۆوێنی کۆۆارکردنی لەسۆۆنووری 

  ئاسۆۆۆتێل دەکەوێۆۆۆت. )د. رەتیۆۆۆ  شۆۆۆوانیی زمانۆۆۆدای کە بەر 
 (. 1٦ی  ٢٠٠٩
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زمۆۆۆۆۆۆۆانەوانی کۆۆۆۆۆۆۆارەکیب بۆۆۆۆۆۆۆایەو بەسۆۆۆۆۆۆۆەرجەم داتۆۆۆۆۆۆۆا و 
دەرەنچامەکۆۆانی تۆۆوێژینەوە تییرییەکۆۆان و پراکتیۆۆزە دەدات 
لەکاروبۆۆۆۆاری ڕۆژانە و بەشۆۆۆۆێوەیەکی کۆۆۆۆارەکی بۆۆۆۆی سۆۆۆۆوودی 
مرۆ ایەتی پیادەیان دەکۆات. زمۆانەوانی کۆارەکی کۆارکردنە 

ە چی دەزانین؟ دەربارەی )آ( زمۆانی )ب( لەبارەی ئەوەی ئێم
چۆۆین زمۆۆان تێردەکرێۆۆتی )سۆۆی( چۆۆین  بەکاردێۆۆت. بۆۆی ئەوەی 
مەبەسۆۆۆتێل بهێنیۆۆۆنە دیی یۆۆۆان هەنۆۆۆدێل گرتۆۆۆت لەجیهۆۆۆانی 

  p 1 ,٢٠٠٢ ڕاستەقینە لەم ڕێزایەوە پ  چارەسەر بکەیۆن)
Norbert Schmitt,.) 

بەپێی  کیمەڵەی ئەمەریکیۆی زمۆانەوانیی کۆارەکی لەسۆاڵی 
 1٨ی بوارەکۆۆۆانی زمۆۆۆانەوانیی کارەکییۆۆۆان لەلی ۆۆۆتێکی ٢٠٠٢

 ناونیشانی خ تەڕووی کە ئەمانەن:

 Language and acquisition     + زمان و وەرگرتنی   

       Language and  assessnent+ زمان و خەماڵندن

                  Language and   brain     + زمان و مێشۆل
       Language and    cognitiom     + زمان و درککۆردن
               Language and    culture    +زمان و کەلتوور

             Language and ideology   + زمان و بیروبۆاوەڕ
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              Language and instruction  + زمان و تێرکاری

           Language and interaction + زمان و کارلێککردن

               Language and   listening + زمان و گوێزرتن
                         Language and media + زمان و میدیا

                     Language and  policy + زمان و ڕامیاری

               Language and  reading + زمان و خوێندنەوە

   Language and research+ زمان و شێوازی تۆوێژینەوە. 
                   Language and society+ زمان و کیمەڵزا  

                 Language and speaking + زمان و ئاخاوتن

         Language and  technology + زمان و تەکنەلیجیا

 /Language and translation+زمۆان و وەرگێۆ ان/ نۆاوگێر 
interpretation  

            Language and writing  + زمۆان و نووسۆین.
 (٥٦)عەبدولاڵ حوسین ڕەسوو ی گ. زمانناسیی 

پێوی ۆۆۆتە ئامۆۆۆاژە بە یەنێكۆۆۆی دیۆۆۆکەی شۆۆۆیکردنەوەی دەقۆۆۆی 
  ئەدەبۆۆۆۆی بکەیۆۆۆۆنی بەپێۆۆۆۆی ئەو ڕێبۆۆۆۆازانەی دەقەکەی پۆۆۆۆ

دەنووسۆۆۆرێت. بۆۆۆی نمۆۆۆوونە چیرۆکەکۆۆۆانی )شۆۆۆێرزاد حەسۆۆۆەن( 
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بەشۆۆۆێکیان بەپێۆۆۆی ڕێبۆۆۆازی یۆۆۆان قوتابخۆۆۆانەی شۆۆۆیکردنەوەی 
دەروونیی نووسۆراونی ڕۆمۆانی )حەسۆار و سۆەگەکانی بۆاوکک( 
بۆۆۆاس لەکوشۆۆۆتنی بۆۆۆاو  دەکۆۆۆاتی بەاڵم زیۆۆۆاتر مەبەسۆۆۆتێکی 
سیاسۆۆۆۆیی هەیەی مەبەسۆۆۆۆت لە بۆۆۆۆاو  لێۆۆۆۆرەدا دەسۆۆۆۆەاڵتی 

اڵتی کۆۆۆۆیمەاڵیەتی. ڕۆمۆۆۆۆانی )درز(ی سیاسۆۆۆۆییەی نە  دەسۆۆۆۆە
)کۆۆۆاکە مەم بیتۆۆۆانی( نۆۆۆاوەڕۆکێکی دەروونناسۆۆۆانەی هەیە و 
تیشۆۆل دەخۆۆاتە سۆۆەر خیۆۆانەتی ژنێۆۆل لەمێۆۆردەکەی لەگە  
هۆۆۆۆۆۆۆاوڕێیەکی مێۆۆۆۆۆۆۆردەکەیی کە پزیشۆۆۆۆۆۆۆکێکی دەروونیۆۆۆۆۆۆۆیەی 
لەکیتایشۆۆۆۆدا مێۆۆۆۆردەکە خیانەتەکەیۆۆۆۆان کەشۆۆۆۆف دەکۆۆۆۆات و 

هۆۆۆاوژین بەدڕنۆۆۆدەترین شۆۆۆێوە ژنەکەی خۆۆۆیی دەکوژێۆۆۆت. )د. 
 (.1٥ی  ٢٠1٩ساێوەی

 

 واتای هۆشەکی ٩-١

بەهۆۆۆییەکی سۆۆۆەرەکی دادەنرێۆۆۆت بۆۆۆی لەیەکتۆۆۆر گەیشۆۆۆتن و 
ئۆۆۆاڵوگیڕکردنی بیۆۆۆروڕای واتە لەق ۆۆۆەکردنی ڕۆژانەدا لەنۆۆۆاو 
خەڵکۆۆۆدا زیۆۆۆاتر بەکاردێۆۆۆت و گۆۆۆرنزەی مەرجۆۆۆی سۆۆۆەرەکی بۆۆۆی 
بەدیهێنۆۆۆۆۆۆۆانی ئەم جۆۆۆۆۆۆۆیرە واتۆۆۆۆۆۆۆایە ئەوەیەی کە دەبێۆۆۆۆۆۆۆت 

اتۆۆاکە لەناوەخییانۆۆدا ڕێۆۆل ق ۆۆەپێکەری زمۆۆانەکە لەسۆۆەر و
 بکەونی وەکو: کوڕی کیی پیاوی مەڕ.. تاد. 
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 واتای بابەتی ١٠-١

ئەم جیرە واتایە پەیوەندی بەمەبەسۆتی ق ۆەکەرەوە هەیەی 
کاتێۆۆل کە ق ۆۆەکەر دەربۆۆ ینەکەی بەشۆۆێوەیە  ڕیۆۆز دەکۆۆات 
بەمەبەسۆۆۆتی ئەوەی جەخۆۆۆت لەسۆۆۆەر ئەو بەشۆۆۆە بکۆۆۆاتی کە 

تر بۆایەو بەو بەشۆە بۆدات و دەیەوێت لەدەرب ینەکەیۆدا زیۆا
دووپۆۆۆۆاتی دەکۆۆۆۆاتەوەی ئەمەڕ بەزۆری پەیوەنۆۆۆۆدی بەخۆۆۆۆودی 
ق ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکەرەوە هەیەی کە لەو چەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆکەی دەیەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت و 

 مەبەستەکەی بە بەرانبەر )گوێزر( بزەینێتی بی نموونە:

 نەوزاد کتێبەکەی برد. -

 کتێبەکە نەوزاد بردی.   -

 لەڕستەی یەکەمدا جەخت لەسەر نەوزادەی لەڕسۆتەی دووەم
 جەخت لەسەر کتێبە.

 

 واتای الوەکی ١١-١

واتۆۆایەکی جێزیۆۆر نیۆۆیەی لەکەسۆۆێكەوە بۆۆی کەسۆۆێکی تۆۆری یۆۆان 
لەکۆیمەڵێکەوە بۆی کۆیمەڵێکی تۆر دەگیڕێۆۆت. کەواتە ئەو واتە 
هیشۆۆیەکییەیی کە هەر وشۆۆەیە  هەیەتۆۆیی چەنۆۆدین جۆۆیری 
تۆۆری واتۆۆا دەگۆۆرێتە خۆۆیی لەڕێۆۆزەی ئەو ئاماژەکردنۆۆانەیی کە 

زۆر جۆار بەپێۆۆی ئاسۆۆتی ڕۆشۆۆنبیری و  وشۆەیە  بۆۆیی دەکۆۆات.



 56 

دابونەریتی کیمەاڵیەتیی هەروەها بەپێۆی تێپەڕبۆوونی کۆات 
دەگیڕێتی وەکۆو: وشۆەی )جۆووڵەکە(ی کەسۆێکە سۆەر بەئۆاینی 
جۆۆۆۆۆووڵەکەی ئەمە واتۆۆۆۆۆای هیشۆۆۆۆۆەکییەی بەاڵمی کە دەڵێۆۆۆۆۆین 
)جووڵەکە( واتە )ڕەزیایی یان ترسنی ی یۆان سۆیخوڕ(ئەمانە 

وشۆۆەکە. ئەمە سۆۆەبارەت بەوشۆۆەی دەبۆۆنە واتۆۆای  وەکۆۆی بۆۆی 
 )مەڕ( و )مشل(یب هەمان شتە.

 

 واتای شێوازی ١٢-١

ئەم جۆۆۆۆۆیرە واتۆۆۆۆۆایە بەشۆۆۆۆۆێل لەزمۆۆۆۆۆانەکە لەگە  خییۆۆۆۆۆدا 
هەڵۆۆۆۆدەگرێتی بەپێۆۆۆۆی بۆۆۆۆاری کۆۆۆۆیمەاڵیەتی ئەو کەسۆۆۆۆانەی 
بەکۆۆۆۆاری دەهێۆۆۆۆننی یۆۆۆۆان ئەوانەی کەسۆۆۆۆەر بەنۆۆۆۆاوچەیەکی 
ن جوگراتیی ئەو زمانەنی ئەمەڕ چەند ئاستێكی زمانەکەما

بی دەستنیشان دەکاتی وەکو پ ۆپیری و پاەوپۆایەی پەیوەنۆدی 
 (. ٢4-٢٢ی ٢٠11نێوان ق کەر و گوێزر. )دی تالیب حوسێنی 

بێزومان واتا پەیوەندی بەدەوروبەری بەکارهێنانی زمۆانەوە 
هەیەی زمۆۆۆۆۆانەکە واتۆۆۆۆۆا دروسۆۆۆۆۆت دەکۆۆۆۆۆاتی یۆۆۆۆۆان هۆۆۆۆۆیڕ و 
 بیرکردنەوەی بەکارهێنەرانی زمانەکە. ئەمە هێشتا ناکیکی
لەسۆۆۆۆەرەی بەاڵم هۆۆۆۆیی وشۆۆۆۆە و دەربۆۆۆۆ ین و بەکارهێنۆۆۆۆانێکی 
هیشۆۆۆۆەکی بێۆۆۆۆتی یۆۆۆۆان  وەکۆۆۆۆیی بۆۆۆۆ  دەوروبەر ناتوانێۆۆۆۆت 

هەنۆدێل جۆار زمۆان   واتۆایەکی دروسۆت بەدەسۆتەوە بۆدات.
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بەم شێوەیە پێناسە دەکرێتی کە )بریتییە لەواتا و خۆراوەتە 
 (. ٢4ی ی1٩٨٥ناو دەنزەوە(. )عزمی اسالمی 

یی یۆۆۆۆان زمۆۆۆۆانەوانی دەروونیۆۆۆۆیەوە لەڕوانۆۆۆۆزەی دەروونناسۆۆۆۆ
پێوی ۆۆۆۆۆتە لەو واتایۆۆۆۆۆانە بنۆۆۆۆۆیڕینی کە دەبۆۆۆۆۆنە هیکۆۆۆۆۆار بۆۆۆۆۆی 
دروسۆۆۆتکردنی دۆخێکۆۆۆی )تکۆۆۆریی بیروبۆۆۆاوەڕی ئایۆۆۆدییلیجیای 
وێنۆۆاکردن و لێکۆۆدانەوە... تۆۆاد(ی بۆۆی نمۆۆوونەی کە تەلە زیۆۆین 
دەبیۆنکی واتۆۆای )سۆۆەیرکردن( و )بینۆۆین( و )هەوا ( و )تۆۆیاک( و 

و واتۆۆای تەلە زیۆۆین بۆۆی دروسۆۆت )بەسۆۆەربردنی کۆۆات(م وەکۆۆ
 دەبێت. 

بییە لەم بوارەدا پێوی تە بەشێوەیەکی وردتر لەبۆارەی ئەم 
دوو جۆۆۆۆۆیرە واتۆۆۆۆۆایە  وەکیۆۆۆۆۆیە بوەسۆۆۆۆۆتینی کە )دەروونۆۆۆۆۆی و 
ڕەنزۆۆۆدانەوەیە(ی ئەمۆۆۆانە پەیوەنۆۆۆدی ڕاسۆۆۆتەوخییان بەبۆۆۆاری 

 دەروونی و پێکهاتەی ناخەکی مرۆ ەوە هەیە.

 

 واتای دەروونی ١٣-١

ریچۆۆاردس( دەڵۆۆێن: ئەو دەربۆۆ ینەیی کە کەسۆۆێل )ئیگۆۆدن و 
بەکاری دەهێنێت هەڵزری واتۆایەکی تاکەکەسۆی دیۆاریکراوە 
و جیۆۆۆۆۆاوازی واتۆۆۆۆۆایی هەیە لەگە  کەسۆۆۆۆۆێکی تۆۆۆۆۆری چۆۆۆۆۆونکە 
ڕەنزۆۆدانەوەی بۆۆارودۆخی خۆۆودی خۆۆییەتی نە  کەسۆۆێکی تۆۆری 
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)وایتهێۆۆد( ئامۆۆاژە بۆۆی دوو جۆۆیر واتۆۆا دەکۆۆاتی واتۆۆای ئامۆۆاژە و 
 واتای دەروونی.

تای ئاماژە: ئاماژە بی ئەو سۆیفەت و واتۆا نەگۆیڕە دەکۆاتی وا
کە  ی هەمۆۆۆۆوو کەس و کیمەڵزۆۆۆۆایە  بەدی دەکرێۆۆۆۆتی وە : 
وشەی پیاو: + مرۆا + هەراڕ+ نێری کە واتای تەرهەنزۆی و 

 بنچینەیی دەگرێتەوە.

واتۆای دەروونۆی: ئەو واتۆۆایە دەگۆرێتەوەی کە خۆودی ق ۆۆەکەر 
خۆودییە و پەیوەسۆتە بە  پێی داوەی واتە واتۆایەکی دەروونۆی

ئاخێوەری وەکۆو: پیۆاو: + ئۆازایەتی + ڕاسۆتزییی +.. تۆادی کە 
واتایەکی گشتی نییە و بەرکاهێنانی باوی لەنۆاو کیمەڵزۆادا 
نیۆۆۆیەی ئەم واتۆۆۆایە بەزەقۆۆۆی لەق ۆۆۆەی ئاسۆۆۆایی تاکەکۆۆۆان و 
نووسینی نووسەرەکان و شیعری شاعیران... تۆاد هەسۆتی پۆ  

 (. 3٨-3٧ی ٢٠14شیر دزەییی دەکرێت. )د. عەبدولواحید مو

پێوی تە ئاماژە بەوە بکەینی کە واتۆا چەنۆد جۆیرێکە لەوانە 
)هیشەکی/ بیۆریی بۆابەتیی بۆارکراو( ئەوەی دواییۆان دەبێۆتە 
چەنۆۆۆد لیێۆۆۆل لەوانە واتۆۆۆای ) وەکۆۆۆیی شۆۆۆێوازیی دەروونۆۆۆیی 

 (.٢1ی ٢٠11ڕەنزدانەوە/ ئیحائی(. )د. تالیب حوسینی

ەی یان بەندە بەبۆاری دەروونۆی ئەم جیرە واتایە بەستراوەت 
ئەو کەسۆۆانەی بەکۆۆاری دەهێۆۆننی ئەمەڕ زیۆۆاتر ئەو واتۆۆایە 
دەگۆۆۆۆرێتەوەی کە لە ی تۆۆۆۆاکە کەسۆۆۆۆێکەوە دروسۆۆۆۆت دەبێۆۆۆۆت 
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بەرانۆۆۆۆۆبەر بەوشۆۆۆۆۆەکەی هەروەهۆۆۆۆۆا کەسۆۆۆۆۆایەتی ق ۆۆۆۆۆەکەر 
دەردەخۆۆات لەبەر ئەوە دەبینۆۆین واتۆۆای دەروونۆۆی واتۆۆایەکی 

بەق ۆۆۆەکەرێکەوەی واتە کەسۆۆۆییە تەنیۆۆۆا تۆۆۆایبەتە  خۆۆۆودی و
 گشتی نییە.

کاتێۆۆۆۆل واتۆۆۆۆاکە ئاشۆۆۆۆکرا و ڕوون دەبێۆۆۆۆتەوە لەق ۆۆۆۆەکردنی 
ئاسایی ڕۆژانەدا ئەو کەسەی بەکۆاری دەیهێنێۆتی بەرانۆبەر 
بەو وشۆۆۆەیە و ئەو چەمۆۆۆکەیی کە هەیەتۆۆۆی. دیۆۆۆارە ئەمەڕ 
بەپێی ئاسیی بیۆری نووسۆەری یۆان شۆاعیر دەگیڕێۆتی چۆونکە 

بەر داڕشۆتنی جیرواجۆیری هەر یەکێل لەمانە پەنۆا دەبەنە 
بۆۆۆۆۆۆی دەرب ینۆۆۆۆۆۆی ئەو شۆۆۆۆۆۆتەیی کە لەدەروونیۆۆۆۆۆۆدا پەنزۆۆۆۆۆۆی 
خۆۆواردۆتەوەی بۆۆی نمۆۆوونە نۆۆالی زوڵفۆۆی خیشەوی ۆۆتەکەی بەو 

 شێوەیەیی کە خیی دەیبینێتی وەسفی دەکات و دەڵێت:

 ئەو سیا اە وا موشکی خەتا ناوی براوە

پۆۆۆۆ  پۆۆۆۆێی و شۆۆۆۆەکەت خەم بەخەم ئەڵیەکۆۆۆۆراوە. )د. تالیۆۆۆۆب 
 (.٢٥ی ٢٠11حوسینی 

پێوی ۆۆتە ئامۆۆاژە بەوە بکەیۆۆنی واتۆۆا لەڕوانۆۆزەی جیۆۆاوازیی 
تکۆۆۆۆۆۆری و زمۆۆۆۆۆۆانەوانی و کۆۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی و دەروونۆۆۆۆۆۆی لێۆۆۆۆۆۆی 
دەکۆۆۆیڵرێتەوەی بۆۆۆییە هەنۆۆۆدێل پێیۆۆۆان وایە )واتۆۆۆا بۆۆۆریتییە 
لەکۆۆیمەڵە پەیوەنۆۆدییەکی سۆۆیاقی ئۆۆاڵیز(. )سۆۆتیفن اولمۆۆانی 

 (. ٦4ی 1٩٨٦



 60 

 واتای ئیحائی )ڕەنگدانەوە( ١٤-١

دەگۆۆۆۆرێتەوەی کە واتۆۆۆۆای تایبەتیۆۆۆۆان هەیە بۆۆۆۆی  ئەم وشۆۆۆۆانە
ئیحۆۆۆاکردنی بەشۆۆۆێوەیە ی کە گوێیۆۆۆۆان لەیەکێۆۆۆل دەبێۆۆۆتی 
ئەویترمۆۆۆۆان دێۆۆۆۆتەوە یۆۆۆۆادی بۆۆۆۆی نمۆۆۆۆوونە هەڵۆۆۆۆهەڵەی ژنۆۆۆۆان 
ئیحۆۆۆاکردنێکە بۆۆۆی خیشۆۆۆیی تۆۆۆیکەی شۆۆۆوان ئیحۆۆۆاکردنە بۆۆۆی 

 بانزکردن.

 )ئیلمان( س  جیر واتای ئیحای ئاماژە پێکردووەی وەکو:

دەنزۆۆی:  وەکۆۆو ئەو وشۆۆانەی لەدەنۆۆزە کۆۆارتێکردنی  یەکەم:
 سروشتیەکانەوە وەرگیراونی وەکو: گفە گفی گرمە گرم.. تاد.

کۆۆۆۆۆارتێکردنی میرتیتینیلۆۆۆۆۆیجی ئەم جۆۆۆۆۆیرە واتۆۆۆۆۆایە  دووەم:
پەیوەندی بە وشەی داتاشراو )دارێژراو و لێکدراو(ەوە هەیە. 

 وەکو )باو+وان(ی )نووس+ەر(.

تر پەیوەنۆدی بەو : کارتێکردنی واتایی: ئەم جیرە زیۆاسێیەم
وشانەوە هەیەی کە بەڕێزەی مەجازەوە دروست کراونی وەکۆو 
دەست کورتی لووت بەرزی دەست پا ی زمۆان درێۆژ.. تۆاد. )د. 

 (.  ٢٦-٢٥ی ٢٠11تالیب حوسینی 

 



 61 

 

 

 ڕۆمان و بیرکردنەوە ١٥-١

بەپێۆۆۆۆی بیچوونەکۆۆۆۆانی )بۆۆۆۆاختین( ئەو ڕۆمۆۆۆۆانەی خۆۆۆۆاوەنی 
گەزێکی  گوزارشۆتکارانەی بیرکردنەوە و تێ وانین ئامێزەی ڕە

بۆۆۆۆ  کیتۆۆۆۆایی لەپێکهاتنۆۆۆۆدا هەیە و لەسۆۆۆۆەر تەواوی ڕەگەزە 
ئەدەبییەکۆۆۆانی دیۆۆۆکەدا بەشۆۆۆێوەیەکی کۆۆۆراوە کۆۆۆار دەکۆۆۆات. 
گوتاری ڕۆمانیب گوتارێکی تێکەڵەی وابەستەی ترە زمۆانی و 
دەنزەکانە و کارتێکردنی ق ەکردن و گوتارەکۆان و دەقەکۆان 

یەتی نۆۆۆۆۆۆۆۆۆوم لەچوارچێۆۆۆۆۆۆۆۆۆوەی دەوروبەرێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆۆۆۆیمەاڵ
(.  هەشۆۆە پێۆۆی ٧ی 1٩٨٧ڕادەپەڕێنرێۆۆت. )میخائیۆۆت بۆۆاختینی 

وایە )ڕۆمان بریتییە لەگێ انەوەیەکی تۆایبەت لە ئەوروپۆای 
نۆۆۆۆوم دروسۆۆۆۆتبووەی تایبەتمەنۆۆۆۆدی نوێبۆۆۆۆوونەوەی بەجۆۆۆۆیری 

وواتا
کارتێکردن

دەنگی

مۆرفۆ

فۆنۆلۆجی
واتایی
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گێۆۆ انەوە لەخیگرتۆۆووەی کە مۆۆرۆا شۆۆتەکان لەکۆۆات و شۆۆوێنی 
نةی دیۆۆاریکراودا بەدی دەهێنێۆۆت. )مۆۆدحت الچبۆۆاری بۆۆدون سۆۆ

٥٦ .) 

ی 1٩٨٠)ئەمبێرتی ئێکۆی( حەوت ڕۆمۆانی هەیە: نۆاوی گوڵەبۆاو
ی 1٩٩4ی دوورگەی ڕۆژی پێشۆۆۆۆۆۆۆۆوو 1٩٨٨بەنۆۆۆۆۆۆۆۆدۆڵی تیکۆۆۆۆۆۆۆۆی 

ی ٢٠٠4ی مەشخەڵە شۆاراوەکەی شۆاژنە لوانۆا ٢٠٠٠باودۆلینی 
یۆۆۆبی کە دوا  ٢٠1٥و ژمۆۆۆارە سۆۆۆفر  ٢٠1٠گیڕسۆۆۆتانی پۆۆۆراگ 

م ڕۆمانییەتی. هەرچەندە بابەتی ڕۆمانەکۆان جیۆاوازنی بەاڵ
لەوەدای کە سەرچاوەی مەعریفەن و لە ئەن کایپیدیا دەچنی 
وەکۆۆۆۆۆۆو یە  وان. هەر یەکێکیۆۆۆۆۆۆان دونیۆۆۆۆۆۆایەکی تەواوەی بە 
وردبینیۆۆۆۆی ئەنۆۆۆۆدازیاری لێۆۆۆۆزان بونیۆۆۆۆاتی نۆۆۆۆاون. )ئێکۆۆۆۆی( وا 
ڕاهاتووەی بزەڕێتەوە بی ڕابۆردووی ئیۆدی ڕابردوویەکۆی نزیۆل 
ەی بێت یان دووری ئەمەیۆب تەکنیکیکۆی گێۆ انەوەیەی بۆی ئەو

بە بیۆۆۆانووی ڕابۆۆۆردووەوە باسۆۆۆی حۆۆۆاڵی حۆۆۆازر بکۆۆۆاتی بەبۆۆۆ  
ئەوەی شێوازی گێۆ انەوەی لە هۆی واعیزێکۆی خوێنتۆا ی یۆان 
مامیستایەکی بێزارکەر بچێت. )ئێکی( دەڵێت: )خیم چێژم لە 
ناوی گوڵەبۆاو وەرگۆرتی وام نووسۆیوە خۆوێنەریب چێۆژی لۆ  
زی وەربزرێت.( پێی وابوو پێوی تە ڕۆماننووس خۆیی لە قەتە

ڕیالیزم ی دەرباز بکاتی کە ئەرکۆی خۆیی لە سۆەرکینەکردنی 
تاشۆۆۆۆۆۆۆۆیزمی نۆۆۆۆۆۆۆۆازیزمی جەنۆۆۆۆۆۆۆۆگ و مەسۆۆۆۆۆۆۆۆەلە سیاسۆۆۆۆۆۆۆۆی و 
کیمەاڵیەتییەکاندا بەج  هێنۆاوە.  )حەمە سۆەعید حەسۆەنی 

 ی سایتی باس نیوز(. ٢٠1٩
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)پیرسی لوبو ( وا پێناسەی ڕۆمانی کۆردووەی کە بۆریتییە لە 
ی ئەم وێۆنەیەی یۆان )وێنەیە  ژیانمان بی بەرجەستە دەکۆات

تۆۆاباییە بەژیۆۆان دەچێۆۆتی بەاڵم کتومۆۆت خۆۆودی ژیۆۆان نیۆۆیە(. 
 (. ٧ی ٢٠٠٩)نضال تتحی الشمالیی 

خوێنۆۆۆۆۆدنەوەی نۆۆۆۆۆاوی گوڵەبۆۆۆۆۆاو ئەوەنۆۆۆۆۆدە سۆۆۆۆۆەختەی وە  
سۆۆۆەرکەوتن وایە بەسۆۆۆەر چیۆۆۆادای ئەوی توانۆۆۆای هەڵزەڕانۆۆۆی 
نەبێۆۆتی زوو مانۆۆدوو دەبێۆۆت. )ئێکۆۆی( خۆۆیی پێۆۆی وایەی ڕۆمۆۆان 

ایەی ڕێزۆۆای دیۆۆاریکراوی تێۆۆدا نیۆۆیەی دەبێۆۆت وە  جەنۆۆزە  و
خۆوێنەر خۆۆیی ڕێۆزەی دەرچۆۆوون لە جەنزەڵۆکەدا بۆۆدۆزێتەوە. 
جەنۆۆزە  شۆۆوێنێکە وە  ونۆۆزەی دەتۆۆوانین بچیۆۆنە نۆۆاوییەوەی 
بەاڵم لەوە دڵنیا نینی لێی دەچینە دەرەوە یۆان نۆای یۆان  ی 
کەم بە ئاسانی لێی ناچینە دەرەوە )حەمە سەعید حەسەنی 

 ی باس نیوز(.ی سایت٢٠1٩

هەنۆۆۆۆۆۆدێکی پێیۆۆۆۆۆۆان وایە ڕۆمۆۆۆۆۆۆان پەیوەنۆۆۆۆۆۆدیی بەکۆۆۆۆۆۆات و 
تواناکۆۆۆانەوە هەیە لەبەکارهێنۆۆۆانی )کۆۆۆات وشۆۆۆوێن(. ڕۆمۆۆۆان 
زۆرترین توانای تێدایەی بی ئەوەی کات و ق ەکردن لەبۆارەی 

 (. ٩4ی ٢٠٠٩تواناکانییەوە بەکاربهێنێت. )ابراهیک سعدیی 

لێۆۆل  خۆۆوێنەر بەکۆۆیمەکی پاشۆۆخانی ڕۆشۆۆنبیریی خۆۆییی دەر
دەداتەوە و مانای پ  دەبەخشێتی )سان جین پێرس( دەڵێت: 
دەبێت ل  گەڕێین خۆوێنەر بەپێۆی توانۆای مەعریفیۆی خۆییی 
مانۆۆۆۆا بەئامۆۆۆۆاژە ببەخشۆۆۆۆێتی چۆۆۆۆونکە ئاسۆۆۆۆتی مەعریفیۆۆۆۆی 
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خۆۆوێنەران جیۆۆاوازنی بۆۆییە دەر هەر دەڵێیۆۆت ئۆۆامێرێکە بۆۆی 
بەرهەمهێنانی خوێندەوەی جیاواز. )حەمە سۆەعید حەسۆەنی 

 سایتی باس نیوز(.    ی٢٠1٩

ڕۆمانی نەمر ئەوەیە نووسەر بتوانێت لەدونیای واقیع و لەو 
دونیانەی کتێب بەرهەمی هێناونی دونیایەکی نوم 

ی باس نیوز(. ٢٠1٩بخولیێنێت. )حەمە سەعید حەسەنی   

جۆۆارێکی دیۆۆکە ئامۆۆاژە بەبیچوونەکۆۆانی )بۆۆاختین( لەبۆۆارەی 
وە لەسۆۆۆەر ڕۆمۆۆۆان دەکەیەنەوە و پێۆۆۆی وایە جەخۆۆۆت کۆۆۆردنە

وێناکردنی تەل ەتی بەپشتبەستن بەشۆیکردنەوەی مێژوویۆی 
کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی دەبێۆۆۆۆۆتی ئەوەی دیکەشۆۆۆۆۆیان ڕەخۆۆۆۆۆنەیەی کە 
سۆۆۆیمییلیجیا پرسۆۆۆی دەقۆۆۆی ڕۆمۆۆۆانە و تێ وانینۆۆۆی شۆۆۆیکاریی 
پەیوەنۆۆدی نۆۆاوەخییی و دەرەکۆۆی دەگۆۆرێتەوەی ئەمەڕ تێکۆۆ ا 
پەیوەسۆۆتە بە ئاسۆۆۆیی شۆۆۆیکردنەوەی سیسۆۆۆییلیجیا لەبۆۆۆارەی 

دەرب ینۆۆۆۆی ئایۆۆۆۆدییلیجییەوە. )میخائیۆۆۆۆت بۆۆۆۆاختینی کێشۆۆۆەی 
 (. 1٥ی 1٩٨٧

)ئێکۆۆی( خوێنۆۆدنەوەیەکی مێژوویۆۆی بۆۆی دەستنووسۆۆە دێۆۆرینەکە 
ناکاتی لێکۆدانەوەیەکی نۆوێی بۆی دەکۆاتی بە نۆاوی گوڵەبۆاو 
بە کۆۆۆیمەڵ  مێۆۆۆژووی حۆۆۆاڵی حۆۆۆازری بەهۆۆۆییەوە ڕابۆۆۆردوو بە 
 ئێ ۆۆتاوە دەبەسۆۆتێتەوە و دەهێنێۆۆتە گۆۆیی کە باسۆۆی مامالنێۆۆی
نێوان کەنی ە و ئیمپراتیر دەکاتی هەر دەڵێیۆت بۆاس باسۆی 
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مامالنێۆۆی ئێ ۆۆتای نێۆۆوان ئی ۆۆالمییەکان و عەلمانییەکۆۆانە. 
 ی سایتی باس نیوز(٢٠1٩)حەمە سەعید حەسەنی 

لە کتێبۆۆی )ئین ۆۆکایپیدیای جیهۆۆانی(ی ئەمریکیۆۆدا پێناسۆۆەی 
ڕۆمۆۆان بەم جۆۆیرەیە: چیرۆکێکۆۆی درێۆۆژەی بەشۆۆێوەی پەخشۆۆان 

و بە یەکێۆۆل لەشۆۆێوە بەناوبانزەکۆۆانی ئەدەبۆۆی دەنووسۆۆرێت 
 ,The Word book Eneyclopediaجەمۆاوەری دادەنرێۆت. )

1٩٨٢, P 442  )(. لە نێو ئەدەبیاتی ئەمەریکی وشەی )نی ۆت
بەرامۆۆبەر وشۆۆەی )ڕۆمۆۆان( بەکاردێۆۆتی هەروەهۆۆا وەسۆۆفی ئەم 
ئەدەبە بە )تێکشۆۆۆۆن( دەکرێۆۆۆۆتی بەواتۆۆۆۆای ئەوەی )ئەدەبۆۆۆۆی 

دەوە تۆاکو ناوەڕاسۆتی سۆەدەی پاشۆۆتر وەهمۆی لەسۆەدەی هەژ
لە ئەوروپۆۆۆۆادا پێناسۆۆۆۆە کۆۆۆۆراوە(. ئەمە جۆۆۆۆیرێکە لەئەدەب و 
وەسۆۆۆۆۆفی ڕووداوی خەیۆۆۆۆۆاڵی و مۆۆۆۆۆرۆا دەکۆۆۆۆۆات. )د. عۆۆۆۆۆادل 

(. هەنۆۆۆدێل لەتۆۆۆوێژەرانی ئەم بۆۆۆوارە ٢٧ی ٢٠1٩گەرمیۆۆۆانیی 
پێیان وایە لەسۆەرەتادا چەمۆکەکە بەم جۆیرە نەبۆووەی )کەوا 

و کۆۆۆیمەڵەوە( هەبێۆۆۆت. )د.  پەیوەنۆۆۆدیی بە واقیۆۆۆع و دەروون
 (. ٢٨ی ٢٠1٩عادل گەرمیانیی 

هۆۆونەری ڕۆمۆۆان و چیۆۆرۆ  بەدوو بەشۆۆی پەخشۆۆانی ئەدەبۆۆی 
دەژمێۆۆۆۆردرێن و هەردووکیۆۆۆۆان لە ئەوەوپۆۆۆۆاوە لەدایکبۆۆۆۆوونی 
لەڕووی مێۆۆۆژووییەوە هۆۆۆونەری ڕۆمۆۆۆان لە هۆۆۆونەری چیۆۆۆرۆ  
کۆۆۆینترەی چۆۆۆونکە هۆۆۆونەری چیۆۆۆرۆ  جۆۆۆیرێکە لەجیرەکۆۆۆانی 

یی سۆۆەدەی نۆۆیزدەیەم بەدەرکەوت.)د. ئەدەبۆۆی نۆۆوم لەکیتۆۆا
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ی 1٩٧٥(ی بۆ وانە ) رشۆاد رشۆدیی 4٠ی ٢٠1٩عادل گەرمیۆانیی 
 (. ٧ل

ڕۆمۆۆۆۆان پەیوەنۆۆۆۆدی بەگەشۆۆۆۆەکردنی کۆۆۆۆیمەاڵیەتی و بۆۆۆۆاری 
دەروونی و ناکیکی چینایەتی و دەرکەوتنی چینۆی بۆیرژوازی 
لەنێۆۆۆو کیمەڵزۆۆۆاوە هەیەی واتە بەجۆۆۆیرێکی دیۆۆۆکە دەکرێۆۆۆت 
بڵێۆۆین پەیوەنۆۆدی بەدروسۆۆتبوونی شۆۆار و پێکهۆۆاتە ئۆۆابووری و 
کۆۆیمەاڵیەتی و دەروونییەکۆۆانی نێۆۆو شۆۆارەوە هەیە.  )جۆۆیرج 

ێۆۆی وایە )ڕۆمۆۆان ژانرێکۆۆی ئەدەبیۆۆیە و نمۆۆوونەی لیکۆۆاڕ( پ
کیمەڵی بیرژوازییەی چونکە ڕۆمۆان دەتوانێۆت ناکیکییەکۆانی 
کۆۆۆۆۆۆیمەڵی بۆۆۆۆۆۆیرژوازیی ڕاسۆۆۆۆۆۆتزییانەتر وێۆۆۆۆۆۆنە بزرێۆۆۆۆۆۆت و 
بەشۆۆۆێوەیەکی زۆر نمۆۆۆوونەیب بەرجەسۆۆۆتەی بکۆۆۆات. )جۆۆۆیرج 

 (. ٩٨ی 1٩٧٩لیکاڕی 

)د. عۆۆادل گەرمیۆۆانی( بیچۆۆوونی وایە ڕۆمۆۆانی کۆۆوردی زادەی 
انی شارسۆۆۆۆۆۆۆتانییەتەی چۆۆۆۆۆۆۆونکە سۆۆۆۆۆۆۆەرهەڵدانەکەی و ژیۆۆۆۆۆۆۆ

گەشۆۆەکردنەکەی زیۆۆاتر بۆۆی پۆۆاڕ نیشۆۆتەجێبوونی خەڵکێکۆۆی 
زۆر لەشار و شۆارۆچکەکان و زۆربۆوونی ژمۆارەی کارگەکۆان و 
گۆۆیڕینی پەیوەنۆۆدی نێۆۆوان ئەو کەسۆۆانەی تێیۆۆدا کۆۆاردەکەن و 
لەشۆۆۆۆۆۆار دادەنیشۆۆۆۆۆۆنی دەگەڕێۆۆۆۆۆۆتەوە. ڕۆمۆۆۆۆۆۆان پەیوەنۆۆۆۆۆۆدی 

ری و ڕادەی ڕۆشۆۆۆۆۆنبیریی و بەزیۆۆۆۆۆادبوونی ئاسۆۆۆۆۆتی هوشۆۆۆۆۆیا
زۆربۆۆۆۆوونی ژمۆۆۆۆارەی چاپخانەکۆۆۆۆان و هیکۆۆۆۆانی ڕاگەیانۆۆۆۆدنی 

 (. 44ی ٢٠1٩ڕۆشنبیری هەیە. )د. عادل گەرمیانیی 
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 زمان لە ڕۆماندا ١٦-١

 

 

ڕۆمۆۆۆان لەگێۆۆۆ انەوە و گوتۆۆۆار و سۆۆۆیمییلیجیا پێکۆۆۆدێتی هەر 
یەکەشۆۆۆۆیان پەیوەسۆۆۆۆتن بەبەکارهێنۆۆۆۆانی زمۆۆۆۆانی ئەوانەڕ 

وەکو هاوبەشیی و هاوسۆەنزیی لەپێنۆاو هەموویان بەیەکەوە 
دروسۆۆۆتکردنی پەیامێۆۆۆل لەنێۆۆۆوان نێۆۆۆرەر و وەرگرەکۆۆۆانییەوە 
ژمۆۆۆۆۆۆارەیە  کۆۆۆۆۆۆردە و ئەر  ڕادەپەڕێۆۆۆۆۆۆنن. ڕۆمۆۆۆۆۆۆان ئەگەر 
پەیوەنۆۆۆۆدییەکی قۆۆۆۆووڵی بەگەشۆۆۆۆەکردنی شۆۆۆۆارەوە هەبێۆۆۆۆتی 
دەهێنۆۆدەڕ پەیوەنۆۆدی بەزمۆۆان و مەعۆۆریفەوە هەیە. ڕۆمۆۆان 

اندا. بیناکردنی نیشانە بریتییە لەبیناکردنی زمان لەنێو زم
و هێمۆۆا و ڕەمۆۆز و کۆۆردە و گێۆۆ انەوە و بەسۆۆەرهاتەکان لەنێۆۆو 

 زماندا.

ڕۆمان

گێڕانەوە

اسیمیۆلۆجیگوتار
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ئاماژەمان بەڕۆڵی زمان کردی لەم بوارەدا پێوی تە جیۆاوازی 
نێۆۆۆوان سۆۆۆیمییلیجیا و زمۆۆۆانیب ئامۆۆۆاژە پێۆۆۆبکەینی چۆۆۆونکە 
لەبنەڕەتدا هەردووکیان پەیوەستن بەئامانچی بەکارهێنان. 

لەگە  زمۆۆۆۆۆۆۆانەوانی جیادەکۆۆۆۆۆۆۆاتەوەی  ئەوەی سۆۆۆۆۆۆۆیمییلیجیا
بۆۆۆریتییە لەدە لەتۆۆۆی نیشۆۆۆانە لەڕوانۆۆۆزەی سۆۆۆیمییلیجییەوە 
بەوەی لەکارنۆۆۆامە کیمەاڵیەتییەکەیۆۆۆدا گەمۆۆۆارۆ دراوە و ئەم 
کارنۆۆۆامەڕ پابەنۆۆۆدە بە بەکارهێنۆۆۆانی ئەم بەکارهێنۆۆۆانەڕ 
مەرجدارە بەکات  و سۆاتێکەوە و ئەم کۆات و سۆاتەڕ شۆتێل 

م بەکارهێنۆۆۆانە. )د. لوقمۆۆۆان نیۆۆۆیەی جۆۆۆزە لەنیشۆۆۆانە بۆۆۆی ئە
 (.٢٠ی ٢٠1٦رەئوفی 

لەم قیناغە ئاوسێنراوەی شتەکان لەسایەی ئابووری بازاڕدا 
دەجۆۆۆووڵێنی سیاسۆۆۆەت بۆۆۆیتە ئۆۆۆامرازێکی ترسۆۆۆێنەری نۆۆۆامیی 
نووسۆۆۆۆۆۆین و خوێنۆۆۆۆۆۆدنەوەی ڕۆمۆۆۆۆۆۆانیب لەم هەلۆۆۆۆۆۆومەرجەدا 
بۆۆۆایەخێکی تۆۆۆایبەتی پۆۆۆ  دەدرێۆۆۆتی چۆۆۆونکە سۆۆۆیمییلیجیای 

ل لەبینۆۆاکردنی ڕۆمۆۆان و گوتۆۆاری کۆۆیمەاڵیەتیی وەکۆۆو بەشۆۆێ
ڕۆمۆۆۆۆۆۆان بەرجەسۆۆۆۆۆۆتەیە و بەکاردەهێنرێۆۆۆۆۆۆت. کۆۆۆۆۆۆیمەڵزەی 
خوێندەوار و گەشەکرد و لەسۆەر خوێنۆدنەوەی ڕۆمانۆدا پشۆوو 
دەدات. بۆۆییە بایەخۆۆدان بەڕۆمۆۆان بایەخۆۆدانە بەمەعۆۆریفە و 

 گەشەکردنی دەروونی و تکری.

کۆۆۆردەی پۆۆۆاڕانەوە و لێبۆۆۆوردەیی و پرسۆۆۆیار و سەرسۆۆۆوڕمان و 
اری و تەرمۆۆۆان و ب یۆۆۆار و هانۆۆۆدان و پەیوەنۆۆۆدیکردن و ئاگۆۆۆاد
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پاسۆۆۆاو و ئامیژگۆۆۆاری و قبۆۆۆوڵکردن و جەختکۆۆۆردنەوە ... تۆۆۆاد 
بەکۆۆۆۆۆارهێنراوەی ئەمۆۆۆۆۆانەڕ دەبۆۆۆۆۆنە سۆۆۆۆۆەرچاوە بۆۆۆۆۆی ئەوەی 
لەڕێزەی تەنیا بەکارهێنۆانی گۆوتن و ق ۆە و دەربۆ ێنێکەوەی 
کە پەیوەندییان بەزمانەوە هەیە کردەیە  ئەنچۆام بۆدرێت. 

اری واتۆۆایی و دەربۆۆ ین و وێنۆۆاکردن و تێۆۆ وانین و بەمەڕ بۆۆو
بەدیهێنۆانی مەبەسۆتی کۆۆاراتر لەچوارچێۆوەی وشۆەکانی نێۆۆو 

 زمان کاراتر دەبن. 

)بۆۆۆاختین( دەڵێۆۆۆت: رزمۆۆۆان ژینزەیەکۆۆۆی بێالیەنۆۆۆی نیۆۆۆیە و  
ناتوانێۆۆۆۆت لەدەوروبەرەکەی دابب ێۆۆۆۆت و لەدەرەوەی بەتۆۆۆۆا  

 (.٦4ی 1٩٨٧بێتەوەر. )میخائیت باختینی 

 

 

دەوروبەر

کۆمەاڵیەتی

زمان
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میرتات( دەڵێۆت: )زمۆان دیۆاردەیەکی کۆیمەاڵیەتییەی ئەو )سو
گیڕانۆۆانەی بەسۆۆەریدا دێۆۆتی ئەوانۆۆیب کۆۆیمەاڵیەتین. )هۆۆادی 

(. )ڕۆ ن بۆۆارت( یۆۆب دەڵێۆۆت )دونیۆۆا پراوپۆۆرە ٢٢ی  1٩٨٨نهۆۆری
(. واتە هەر ٨4ی ٢٠1٠لەنیشۆۆانەکان(. )د. مح ۆۆن بۆۆوعزیزیی 

ی دەقێلی کە بەزمانێکی کۆیمەاڵیەتیی یۆان وەکۆو دیۆاردەیەک
کۆۆۆۆیمەاڵیەتیی کە پ اوپۆۆۆۆ ە لەنیشۆۆۆۆانەکانی ژیۆۆۆۆانی دەبێۆۆۆۆتە 

 سەرچاوەیەکی سیمییلیجی گرنگ بی بەدیهێنانی واتا. 

بۆۆۆییە لەڕوانۆۆۆزەی هوشۆۆۆیاری زمانەوانیۆۆۆدای هەمۆۆۆوو کەسۆۆۆێل 
پەیوەستن بەزمانەوەکەیەوەی لەڕێزەی بەکارهێنانەکەیشۆی 
هەموو ڕەتتۆارێکی مرۆ ەکۆان پەیوەسۆتە بەبۆاری دەروونۆی و 

ەوە و هەڵ ۆۆوکەوتەکانیان. دەکرێۆۆت لەنێۆۆو دەقێکۆۆی بیرکۆۆردن
لەم جۆۆیرەدا تۆۆرە زمۆۆانی بەرجەسۆۆتە بێۆۆتی چۆۆونکە هوشۆۆیاری 
کارەکتەرەکانی پەیوەستە بەتوانا و پۆێزە و هێۆز و پێوی ۆتی 
بەکارهێنۆانی زمانەکەیۆۆان. زمۆۆانێکی تەرمۆۆیی یۆۆان زمۆۆانێکی 
ناتەرمی. زمانێل لەنێو بۆازنەیەکی داخۆراوی یە  خێزانۆدا 

رکەکانی بەج  دەهێنێتی یان بەپۆێچەوانەی ئەمۆانە چین ئە
 هەر هەمووی پەیوەندیان بەگوتاری زمانی ڕۆمانەوە هەیە.
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 پەیوەندیی و زمانەوانی دەروونی ١٧-١

زمۆۆۆان ئۆۆۆامرازی یەکەم و سۆۆۆەرەکی کۆۆۆردەی پەیوەنۆۆۆدیکردنە 
لەنێۆۆۆۆوان مرۆ ەکۆۆۆۆانی چۆۆۆۆونکە مۆۆۆۆرۆا وەکۆۆۆۆو بۆۆۆۆوونەوەرێکی 

تە و هیکارێکی دەروونی و کیمەاڵیەتیی زمانیب وەکو کەرەس
کۆۆۆۆیمەاڵیەتی لەپێنۆۆۆۆاو بەدیهێنۆۆۆۆانی کۆۆۆۆردەی پەیوەنۆۆۆۆدیی و 
گفتوگۆۆۆۆی و ڕاگۆۆۆۆیڕینەوە و گەیانۆۆۆۆدنی هەوا  و زانیۆۆۆۆاریی و 
داواکردنۆۆۆۆۆۆی هاریکۆۆۆۆۆۆاریی و وەرگرتنۆۆۆۆۆۆی زانیۆۆۆۆۆۆاریی لەگە  

 دەوروبەری خیی بەکارهێناوە.

زمۆۆان لەسۆۆۆەردەمی ئەم ۆشۆۆدا یەکۆۆۆێکە لەئۆۆامرازە گرنۆۆۆگ و 
پەیوەندیی دیبایماسی و کەلتووری و سیاسۆی کاریزەرەکانی 

و ئابووری و پیشەسازی و تەکنەلیجی.. تاد لەنێوان دەوڵەت 
و کیشۆۆۆۆۆوەر و جیهۆۆۆۆۆان بەگشۆۆۆۆۆتی. بۆۆۆۆۆییە لەهەر دەقێۆۆۆۆۆل و 

 گوتارێکیشدا زمان بەکاراترین ئامراز دادەنرێت.

درککۆۆۆۆۆۆردن بەق ۆۆۆۆۆۆەکردن و بەسۆۆۆۆۆۆتنەوەی هەسۆۆۆۆۆۆتکردن بە 
ەی کۆۆۆۆۆۆۆردەی بابەتەکۆۆۆۆۆۆۆان دەبێۆۆۆۆۆۆۆتە بنەمۆۆۆۆۆۆۆایە  بۆۆۆۆۆۆۆی ئەو

پەیوەنۆۆدیکردن و تێزەیشۆۆتن لەئەرکۆۆی زمۆۆان و بەسۆۆتنەوەی 
بەپێکهۆۆۆۆۆۆۆۆاتەی دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆۆۆۆۆەکان و ئەو دەوروبەرەی 

 شتەکانی تێدا بەکاردەهێرنێت.

)د. عەبۆۆۆۆدوڵاڵ حوسۆۆۆۆێن ڕەسۆۆۆۆوو ( دەڵێۆۆۆۆت: زمۆۆۆۆان بنەمۆۆۆۆای 
سەرەکیی پێکهاتنی کیمەڵزەیە و هیی سۆەرەکی پەیوەنۆدیی 
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مۆۆانی جۆۆیر و چۆۆینیەتی تاکەکۆۆانیەتیی شۆۆێوازی دەرب ینۆۆی ز
پەیوەندییە کیمەاڵیەتییەکان دەردەخات. لەهەمان کاتیشۆدا 
جۆۆۆۆۆیر و پەیوەنۆۆۆۆۆدییە کیمەاڵیەتییەکۆۆۆۆۆانی کۆۆۆۆۆار لەشۆۆۆۆۆێوازی 
دەرب ینۆۆۆۆۆی زمۆۆۆۆۆان دەکەن. لەم بۆۆۆۆۆوارەدا پەیوەنۆۆۆۆۆدییەکانی 

 دابەشی سەر س  جیر کردووە:

 یەکەم: پەیوەندیی خزمایەتی:

 دووەم: پەیوەندیی هاوڕێیەتی:

)د. عەبدوڵاڵ حوسێن ڕەسوو ی  ەیوەندی خاوەنێتی.سێیەم: پ
 (.1٧3 -1٦٩ی  ٢٠1٥

  

پەیوەندی
کۆمەاڵیەتی

خزمایەتی

خاوەنێتیهاوڕێیەتی
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هۆۆیی پەیوەنۆۆدییەکی نێۆۆوان تاکەکۆۆانی کیمەڵزۆۆا نۆۆادۆزیتەوە 
لەدەرەوەی دەوروبەرێکۆۆی تۆۆایبەت ئەنچۆۆام بۆۆدرێت و لەژێۆۆر 
هەژموونی یان ئیرادەیەکی دەروونی و کارتێکردنی دەروونۆی 

بەزمۆۆۆانەوانی تاکەکۆۆۆان بەڕێۆۆۆوە بچێۆۆۆت. ئەمەڕ پەیوەنۆۆۆدی 
دەروونییەوە دەبێت. بی نمۆوونە گفتوگۆیی دوو گەنۆ  لەبۆاری 
دەروونی و چینیەتی بەکارهێنانی زمان خۆاوەنی شۆێوازێکی 
تایبەتی دەروونیی دەبێتی لەپێناو دروستکردنی پەیوەنۆدیی 
لەنێوان خیی و گەنچێکۆی دیۆکەی دەوروبەری. بەکارهێنۆانی 

ۆخۆۆی دەروونۆۆی زمۆۆان لەبۆۆاری دەروونیۆۆیەوە دەچێۆۆتە ژێۆۆر د
لەباری بەکارهێنانی زمۆان لە)شۆێوازی دۆزیۆنەوەی ڕێزۆایە  
بۆۆی دەسۆۆتپێکردنی گفتوگۆۆیی کۆۆاردانەوەی گۆۆوێزری هەڵچۆۆوونی 
نیزەرانۆۆۆۆیی شۆۆۆۆەرمی شۆۆۆۆێوازی هەڵبژاردنۆۆۆۆی وشۆۆۆۆەکان بۆۆۆۆی 
دۆزیۆۆنەوەی دەرتەتێۆۆل و کۆۆردنەوەی دەرتەتۆۆی ق ۆۆەکردن... 

 تاد(

ر و ئەم دۆخە  ی کچێۆۆۆۆلی ژنێکۆۆۆۆی بەتەمەنی پیۆۆۆۆاوێکی پیۆۆۆۆ
مامیسۆۆۆۆۆتایە ی دکتیرێۆۆۆۆۆلی کرێکارێۆۆۆۆۆلی ڕۆژنامەنووسۆۆۆۆۆێلی 
سیاسۆۆییە ی کەسۆۆێکی ئەمەریکۆۆیی ئەورپۆۆاییی ڕۆژهەاڵتۆۆیی 
نەتەوەیە  لەگە  نەتەوەیەکی دیکەی زمانێلی بی زمانێکی 
دیکە دەگیڕێتی هەر یەکێل لەمانە خاوەنی شۆێواز و زمۆانی 
دەروونی تایبەت بەخییانن. واتە زمان کاریزەریی سۆەرەکی 

 یە لەچینیەتی بەدیهێنانی کردەی پەیوەندی.  هە
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لەجۆۆۆیری یەکەمۆۆۆدا پەیوەنۆۆۆدی خزمۆۆۆایەتی دابەشۆۆۆی سۆۆۆەر 
)خزمایەتی زۆرەکی( وەکو )باو ی برای خوشۆلی دایۆلی خۆا ی 
مۆۆۆام... تۆۆۆاد( دەبێۆۆۆت و هۆۆۆیڕ و بیۆۆۆری یۆۆۆان لیجیۆۆۆل و ژیۆۆۆری 

 بەشداری ناکەن لەهەڵبژاردنی چەند و چینی تاکەکان.

بەخواست(ەی وەکۆو )زاوای خەزوری  لەجیری دووەم )خزمایەتی
بوو ی خەسووی براژن.. تۆاد(ی ئەگەر هۆیڕ و بیۆر و لیجیۆل و 
ژیۆۆۆۆۆری بەشۆۆۆۆۆداری بۆۆۆۆۆکەنی لەو پەیوەنۆۆۆۆۆدییە خزمۆۆۆۆۆایەتییە 
 دەردەچێت و دەچێتە چوارچێوەی خزمایەتی خاوەندرێتی.

پەیوەنۆۆۆۆۆۆدی هۆۆۆۆۆۆاوڕێیەتی ئەم پەیوەنۆۆۆۆۆۆدییە خیشۆۆۆۆۆۆەکییە و 
 پەسند دەکەن. تاکەکان لەڕوانزەی لیجیکیەوە یەکتر

لەجۆۆیری سۆۆێیەمی پەیوەنۆۆدیی خۆۆاوەنێتی ئەم جۆۆیرە پەیتۆۆا 
پەیتۆۆۆۆۆۆۆا بەپێۆۆۆۆۆۆۆی پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتنی ڕادەی شارسۆۆۆۆۆۆۆتانیەت ڕوو 
لەزۆربۆۆۆۆۆۆۆوونە و شۆۆۆۆۆۆۆوێنی هەردوو پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆدییەکەی تۆۆۆۆۆۆۆر 

 (. 1٧3 -1٦٩ی٢٠1٥دەگرێتەوە. )د. عەبدوڵاڵ حوسێن ڕەسوو ی 

لەم شۆۆۆۆۆۆۆیکردنەوە دەروونۆۆۆۆۆۆۆیەدا بیمۆۆۆۆۆۆۆان ڕوون دەبێۆۆۆۆۆۆۆتەوە 
زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی یەکۆۆۆێکە لەو زان ۆۆۆتە زمۆۆۆانەوانییەی 
کۆۆۆۆاریزەری راسۆۆۆۆتەوخیی لەسۆۆۆۆەر شۆۆۆۆیکردنەوەی دەر هەیەی 
هەروەهۆۆا واتۆۆا و هێمۆۆا و پێکهۆۆاتەی دەروونۆۆی و کۆۆیمەاڵیەتی 
دەقەکەڕ کاریزەریۆۆان لەسۆۆەر کۆۆاریزەریی و پۆۆێزە  و هێۆۆز و 

کە دەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆت. واتۆۆۆۆۆۆۆۆۆا و پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆدییە دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەاڵتی دەقە



 75 

دەروونییەکانی نێو زمۆانی لەنێۆو دەقیشۆدا دەتوانێۆت واقیۆعی 
 یان خەیا  و تەنتازیای نووسینەکە گەشە پ  بکات. 

ڕۆمۆان پەیوەنۆدیی بەگەشۆۆەکردنی کیمەڵزۆا و پیشەسۆۆازیی و 
چینەکۆۆۆۆانەوە هەیەی دەتوانێۆۆۆۆت لەڕێۆۆۆۆزەی زمۆۆۆۆانەوە  یەنە 

ی لیجیۆۆلی یۆۆان لەڕێۆۆزەی مێژوویۆۆی و هەقییەتەکۆۆان لەشۆۆێوە
خەیا  و بیرۆکەی خەیاڵئامێزدا داب ێۆژێتەوەی بەجیرێۆل کە 
هەر شۆۆتەکان هێنۆۆدە بەخوێنەرەکۆۆانی ئاشۆۆنا بکۆۆاتی بەنۆۆامی 

 دەرنەکەوێت. 
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 بۆ کوێرەی چاوساغ ١-٢

باڵوکۆراوەتەی چۆاپی  ٢٠1٨ئەم ڕۆمانە )سابیر رەشید( سۆاڵی 
 پەڕە. زمۆۆانێکی  1٨٦یە لە ەیەی بۆۆریتی٢٠1٩دووەمۆۆی سۆۆاڵی 

پوخۆۆۆۆتی زمۆۆۆۆانی ئاخۆۆۆۆاوتنی خەڵۆۆۆۆکەی زمۆۆۆۆانی گێۆۆۆۆ انەوە و 
خینووسۆۆۆۆۆۆینەوە و تیمۆۆۆۆۆۆاری ڕووداوە مێژووییەکۆۆۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆۆۆو 
کوردسۆۆتان )شۆۆاری هەولێۆۆر(ە. ڕۆمۆۆانێکە لەنێۆۆوان )مێۆۆژوو و 
خەیۆۆۆا  و  تەنتازیۆۆۆا و زمۆۆۆان(.  لەهەنۆۆۆدێل شۆۆۆوێندا زمۆۆۆان 

ن بەپۆۆۆاەی دەبێۆۆۆتە خزمەتکۆۆۆاری بەسۆۆۆەرهاتەکانی واتە زمۆۆۆا
دووەم لەچاو بەسەرهاتەکان دێتی لەهەندێل شۆوێندا زمۆان 
بااڵ دەستە و ڕووداوەکان دێخێتە ژێر باڵی خۆیی و دەیەوێۆت 

  وازییەکان بشارێتەوە.

زمۆۆۆان لەهەنۆۆۆدێل شۆۆۆوێن وەکۆۆۆو زمۆۆۆانێکی ڕۆژنامەنووسۆۆۆیی 
گەیانۆۆۆۆۆۆدنی هەوا  و پێۆۆۆۆۆۆدانی زانیۆۆۆۆۆۆاریی دەردەکەوێۆۆۆۆۆۆت. 

ەروونۆۆی بەسۆۆەرهاتەکانی لەدەقەکۆۆدا )تیمۆۆارێکی هەقییۆۆی د
شۆۆۆۆۆار( دەبینرێۆۆۆۆۆت. )ڕۆمۆۆۆۆۆاننووس/ سۆۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆۆید( خۆۆۆۆۆیی 
کارەکتەرێکی سەرەکی نێۆو دەقەکەیەی ئەو بەئاشۆکرا )نۆاوی 
خۆۆیی لەچەنۆۆد شۆۆوێنێل هێنۆۆاوە(ی کە ئەو ڕۆماننووسۆۆەی وەکۆۆو 
ڕۆژنامەنووسۆۆۆۆۆۆێل لەگە  )کارەکتەرەکۆۆۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆۆۆو دەقەکە( 

لۆۆۆۆ  کۆۆۆۆی  گفتوگۆۆۆۆی و دیۆۆۆۆدار و پرسۆۆۆۆیار دەکۆۆۆۆاتی زانیارییۆۆۆۆان
دەکۆۆۆۆاتەوە و تیماریۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆات. تەنیۆۆۆۆا کارەکتەرەکۆۆۆۆانیب 
لەق ەکانیان بەڕاشکاوی و ڕوونی ئاماژە بەوە دەکەن )ق ۆە 
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و بەسۆۆۆۆەرهاتەکانیان لەنێۆۆۆۆو ڕۆمۆۆۆۆانەکە بەتەواوی جۆۆۆۆێزەی 
بکۆۆۆۆۆۆۆرێتەوە(. ئەمە شۆۆۆۆۆۆۆێواز و تەکنیکۆۆۆۆۆۆۆی نووسۆۆۆۆۆۆۆینی ئەم 

 دەقنووسەیە.

)تکۆریی  لەکردەوەدا هەمۆوو دەقنووسۆێل لەنێۆو دەقۆدا بۆوونی
شۆۆێوازی هەسۆۆتکردن و کۆۆاردانەوە و ئاراسۆۆتەکردنی دەقەکە و 
بۆاری دەروونۆی و کۆۆینترۆ  و کۆرانەوەی تەزای بیرکۆۆردنەوە و 
ب یۆۆار و حۆۆوکک و تەنیۆۆا پێۆۆدانی دەسۆۆەاڵت بەخوێنەریشۆۆی.. 
تۆۆاد( دەردەکەوێۆۆتی لەم دەقەدا )سۆۆابیر رەشۆۆید( بەڕاشۆۆکاوی 

وسۆۆۆۆک و دەڵێۆۆۆۆت: )مۆۆۆۆن سۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆید(می ئەم ڕۆمۆۆۆۆانە دەنو
بەشۆۆدارە لە گفتوگۆۆی و ئاخۆۆاوتن و گێۆۆ انەوە و دروسۆۆتکردنی 

 ڕووداو.

لەکیتایۆۆۆدا دەقەکەدا دەقنۆۆۆووس بە خوێنەرەکۆۆۆانی دەڵێۆۆۆت: 
)ئیۆۆۆدی ئێۆۆۆوە دەتۆۆۆوانن بە بەشۆۆۆدارێکی دیۆۆۆکە ڕۆمۆۆۆانەکە و 
کیتاییە  بی ئەم ڕۆمانە دابنێنی کە خیی ب  کیتاییە و مۆن 

ی ٢٠1٩رەشۆۆیدی بە کراوەیۆۆی بۆۆی ئێۆۆوەم جێهیشۆۆتووە(. )سۆۆابیر 
1٨٦ .) 

دەقی کراوە بریتییە لەوەیی نووسەر ڕێز بی خەیاڵی خۆوێنەر 
دابنێۆۆۆتی هەمۆۆۆوو شۆۆۆتێل نەڵێۆۆۆتی لۆۆۆ  گەڕێۆۆۆت خۆۆۆوێنەریب 
لەنووسۆۆینەوەی دەقەکەدا بەشۆۆدار ببێۆۆت و ئەو شۆۆوێنانە پۆۆ  
بکۆۆۆاتەوەی کە بە  ۆۆۆا یی بەجێۆۆۆی هێشۆۆۆتوون. دەقۆۆۆی داخۆۆۆراو 

ەاڵم دەقۆی کۆراوە سنووردارە و یە  لێادانەوە هەڵدەگرێتی ب
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دەرگەی بەسەر چەندان لێکدانەوەا وااڵیەی دەر بەوە نابێتە 
نۆۆۆۆابێتە کۆۆۆۆۆراوەی نووسۆۆۆۆەرەکەی داوا لەخۆۆۆۆۆوێنەران بکۆۆۆۆۆاتی 
بەشۆۆۆۆۆداری لەنووسۆۆۆۆۆینەوەی ڕۆمۆۆۆۆۆانەکەیەدا بۆۆۆۆۆکەنی یۆۆۆۆۆان 

ی ٢٠٢٠دەخوازنی کیتایی پ  بهێنن. )حەمە سەعید حەسەنی 
 (. ٢4 پەڕە

ی  دەقنۆووس بە کیتۆایی لەکردەوەدا مۆن خۆوێنەر ئەم داوایە
ڕۆمۆۆانەکە دادەنۆۆێکی کە بەم شۆۆێوەیە کیتۆۆایی بە گێۆۆ انەوە و 
ڕووداوەکۆۆان هێنۆۆاوەی ئەگەر لەخەیۆۆاڵی دەقنووسۆۆدا دەقەکە 
کیتۆۆاییەکی کراوەشۆۆی پێۆۆداربێتی بەاڵم بە داواکەی کیتۆۆایی 
بە دەقەکە هێنۆاوە.  لەکۆردەوەدا دەقۆی کۆراوەی یۆان بیشۆۆایی 

انەوە و پ کۆۆۆۆۆۆردنەوەی لەدەقۆۆۆۆۆۆدا دەسۆۆۆۆۆۆەاڵتی بەرهەمهێنۆۆۆۆۆۆ
بیشاییەکانی نێو دەقەکە )نووسینی بیرکردنەوەی وێناکردن و 

 لێکدانەوە( بە خوێنەر و وەرگرەکان دەدات.

  

 ناونیشانەکانی نێو دەقی کوێرەی چاوساغ -٢-٢

لە دوو بەڕ پێۆۆۆۆل دێۆۆۆۆت )کۆۆۆۆوێرە( و )چاوسۆۆۆۆاغ(. کەسۆۆۆۆێکی 
نەناسۆۆراوەی دیۆۆار نیۆۆیە ئەو کەسۆۆە )ڕەگەز و تەمەن و پۆۆاەی 
کیمەاڵیەتی و ڕۆشنبیریی و کۆار و بیرکۆردنەوە و کەسۆایەتی 
و پەیوەنۆۆدی خێۆۆزان ... تۆۆاد( چیۆۆیە. ئەم وەسۆۆفانە تەنیۆۆا لە 
کۆۆۆاتی خوێنۆۆۆدنەوەی دەقەکە سۆۆۆاو دەبێۆۆۆتەوەی بەاڵم لەنێۆۆۆو 
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دەقۆۆۆی ناونیشۆۆۆانەکەدا وەکۆۆۆو واتۆۆۆا و مەبەسۆۆۆت و وەسۆۆۆفێکی 
 شاراوە دەمێنێتەوە.

وونیۆۆۆیەی چۆۆۆونکە ناونیشۆۆۆانەکە دەربۆۆۆ ی پێکهۆۆۆاتەیەکی دەر
کەسێکی کوێری چین دەبێت چاوی ساو بێتی یۆان کۆوێرەیە  
چین دەتوانێت ببینێت. لەیە  کاتدا دوو ڕەتتۆار و نەریۆت و 
سۆۆیفەتی جیۆۆاواز لەخۆۆیی بزرێۆۆتی کە بۆۆریتییە لە نەبینۆۆین و 
بینۆۆۆۆین(ی لەدەسۆۆۆۆتدانی هەسۆۆۆۆتێکی گرنۆۆۆۆگ  ی کەسۆۆۆۆەکە و 

 هەبوونی خودی ئەو هەستە لەهەمان کەسدا.

یشۆۆۆان هیچۆۆۆی لەدەقەکە کەمتۆۆۆر نیۆۆۆیەی خۆۆۆوێنەر پۆۆۆێب ناون
ئەوەی نێۆۆۆۆوەڕۆکی بۆۆۆۆۆابەتەکە ببینێۆۆۆۆۆتی لەڕێۆۆۆۆۆزەی دەقۆۆۆۆۆی 
ناونیشۆۆۆۆۆانەوە )بیۆۆۆۆۆر لەدەقەکە و خۆۆۆۆۆودی دەقنووسۆۆۆۆۆەکەڕ( 
دەکاتەوەی بیرکردنەوە خیی لەخییدا کردەیەکۆی دەروونیۆیە. 
ئۆۆۆۆێمە لەڕێۆۆۆۆزەی )بیۆۆۆۆر و زمۆۆۆۆان(ەوە کۆۆۆۆردەی هەسۆۆۆۆتکردن و  

ەاڵمۆۆدانەوەی پرسۆیارەکان ئەنچۆۆام درککۆردن و لێکۆدانەوە و و
 دەدەین.

پێشۆۆۆوازی و ڕەتکۆۆۆردنەوەی دەقەکە بەشۆۆۆێوەیەکی بنەڕەتۆۆۆی 
پەیوەنۆۆۆۆۆدی بە خۆۆۆۆۆودی ناونیشۆۆۆۆۆانەکەوە هەیە. کۆۆۆۆۆاریزەری 
ناونیشۆۆۆان لەسۆۆۆەر هەسۆۆۆت و نەسۆۆۆت و عەقۆۆۆێ و هوشۆۆۆیاری 
خۆۆوێنەر چیۆۆیە؟ نێۆۆرەر/ نووسۆۆەر چەنۆۆدە دەتوانێۆۆت لەڕێۆۆزەی 

و دەروونۆۆۆی وەرگۆۆۆر/  ناونیشۆۆۆانەوە کۆۆۆاریزەری لەسۆۆۆەر هۆۆۆزر
خوێنەرەکەی دروست بکۆات؟.  ئەمە پەیوەسۆتە بە دەسۆەاڵت 
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و هێۆۆزی خۆۆودی زمۆۆانەکە لەچۆۆینیەتی گەیانۆۆدنی مەبەسۆۆت و 
 پەیام و گوتاری دەقەکە.

ئەم دۆخە دەروونیۆۆۆیەی لەناونیشۆۆۆانی ڕۆمۆۆۆانەکەی )سۆۆۆابیر 
رەشۆۆۆۆۆۆید(دا هەیەی دەرگۆۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆۆێمە کۆۆۆۆۆۆردەوەی بیۆۆۆۆۆۆر 

وونۆۆۆۆۆی دەقەکە بەگشۆۆۆۆۆتی لەشۆۆۆۆۆیکردنەوەی زمۆۆۆۆۆانەوانی دەر
بکەینەوەی چونکە ناونیشانەکە یەک ەر بیرۆکەی دژبەیەکی 
ئەم دوو دەربۆۆۆۆۆ ین و هەسۆۆۆۆۆت و کۆۆۆۆۆاردانەوە و هەڵچۆۆۆۆۆوون و 
ڕەتتارەمۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆی دروسۆۆۆۆۆت دەکۆۆۆۆۆاتی کە مۆۆۆۆۆرۆا هەسۆۆۆۆۆت 
بەهەستێکی دەروونی ئاڵیزی جیاوازی ڕکابەر لەنۆاخی خۆییی 
 و لەهەمۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆدا )تشۆۆۆۆاری دەروونۆۆۆۆی و لێکۆۆۆۆدانەوەی پۆۆۆۆ 

 لەتێ امان و  هەڵچوون(ی گونچا و نەگونچاو بکات. 

ئەم ناونیشۆۆۆۆانە دەرخەری دۆخێکۆۆۆۆی تۆۆۆۆایبەتی کۆۆۆۆارەکتەری 
سۆۆۆۆەرەکی ڕۆمۆۆۆۆۆانەکەیەی لەهەمۆۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆۆدا ڕەنزۆۆۆۆۆدانەوەی 
چینیەتی بیرکردنەوەی دەقنووسۆە لە دروسۆتکردنی ڕووداو و 
پێکهاتەی دەروونی دەقەکە. بەکارهێنۆانی سۆیفەتی )کۆوێر(ە 

ایەتیی یۆۆۆۆۆان  واز نیشۆۆۆۆۆاندانی پۆۆۆۆۆێزەی جیرێۆۆۆۆۆل لە سۆۆۆۆۆوک
کۆۆۆیمەاڵیەتی و کەسۆۆۆی و دەروونۆۆۆی و نائۆۆۆارامی و دڵتەنزۆۆۆی 
کەسۆۆۆۆەکە نیشۆۆۆۆان دەداتی ڕەگێکۆۆۆۆی ئەم گۆۆۆۆوتنە پەیوەنۆۆۆۆدی 
بەتونۆۆۆۆۆدوتیژی زمۆۆۆۆۆانەوە هەیە. )چاوسۆۆۆۆۆاغ(یب سۆۆۆۆۆتایب و 
دڵخیشۆۆی و ئۆۆارامی و پێزەیەکۆۆی بۆۆااڵتر لە لەچۆۆاو یەکێکۆۆی 

لەدەسۆۆۆت دەدات. دیۆۆکەی هەیەی کە یەکێۆۆۆل لەهەسۆۆۆتەکانی 
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ئەمە پەیوەنۆۆۆۆدی بە تێۆۆۆۆ وانین و بیرکۆۆۆۆردنەوە و بۆۆۆۆژاردە و 
دەسۆۆۆۆەاڵتی نووسۆۆۆۆەرەوە هەیەی ئەو لەم گیشۆۆۆۆەنیزایەوە لە 
هەڵبژاردنۆۆی )ناونیشۆۆان( وەکۆۆو دەر دەکۆۆات. )حەمە سۆۆەعید 
حەسۆۆۆەن( لە تێ وانینێکۆۆۆی دیۆۆۆکەوە دیۆۆۆیەت لەم ناونیشۆۆۆانە 

ێزگۆرتن لە دەدات و دەڵێت : لە کوێرەی چاوساغدا بریۆا بۆی ڕ
هەسۆۆتی نابینایۆۆانی نۆۆاوی نابۆۆا )نابینۆۆای چاوسۆۆاغ(. )حەمە 

 (.  ٢٠٢٠سەعید حەسەنی ڕۆژنامەی هەولێر 

لەنۆۆۆاو دەقەکەشۆۆۆدا ژمۆۆۆارەیە  ناونیشۆۆۆانی دیۆۆۆکە بۆۆۆی هەر 
یەکێۆۆل لە بەشۆۆەکانی نێۆۆو دەقەکە دانۆۆراونی ئەوانۆۆیب بەم 
جۆۆۆۆیرە پەیوەنۆۆۆۆدییان بەڕەتتۆۆۆۆاری دەروونۆۆۆۆی و زمۆۆۆۆانەوانی 

و ئەرکەکانی زمۆانەوە هەیە. بۆاری دەروونۆی  دەروونی و کار
وەکۆۆۆو پێکهۆۆۆاتەی نۆۆۆاخەکی دەقەکە و  ئەو هەسۆۆۆت و  بیۆۆۆر و 
هوشۆۆیارییەی لەنێۆۆو دەقەکەدا هەسۆۆتی پۆۆ  دەکرێۆۆتی لەنێۆۆو 
ناونیشانەکانی ناوەوەی دەقەکەی یۆان ناونیشۆانی بەشۆەکان 
بەرجەسۆۆۆتە کۆۆۆراوە. زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی وەکۆۆۆو زان ۆۆۆتێل 

ونچۆۆۆاوی شۆۆۆیکردنەوەی دەقەکەمۆۆۆان دەتوانێۆۆۆت هاوکۆۆۆاریی گ
 بکات.  ناونیشانەکانیب بەم جیرەیە:

 یەکەم: بەدواداچوون

ئۆۆێمە لەهەمۆۆوو چۆۆرکەیەدا بەکۆۆوێریی سۆۆپی گەمۆۆارۆ دراویۆۆن. 
 ئەمە ق ەی )ساراماکیی خاوەنی ڕۆمانی کوێری(یە. 
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بەدواداچۆۆۆۆۆۆوون بۆۆۆۆۆۆریتییە لەڕەتتۆۆۆۆۆۆارێکی مۆۆۆۆۆۆرۆای ڕەنۆۆۆۆۆۆزە 
بەمەبەسۆۆتێکی شۆۆیاوی یۆۆان نەشۆۆیاو ئەم کۆۆارە بکۆۆات. هەسۆۆت 
دەکرێۆۆۆۆت ئەوانەی ئەم کۆۆۆۆارە دەکەن هەمیشۆۆۆۆە لەناخیانۆۆۆۆدا 
گومۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانێکی دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیی دڵەڕواکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ی بیرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردنەوەی 
بەرپرسیاریەتیی چاودێری وەکو  یەنی دەروونی و  سان ۆیر 

زۆۆری تەنزەژەیەکۆۆی دەروونیۆۆیە  ی .. تۆۆاد هەبێۆۆت. ئەمە هەڵ
مۆۆۆرۆا. ڕەنۆۆۆزە ئەو کەسۆۆۆەی ئەم کۆۆۆارە دەکۆۆۆاتی کەسۆۆۆێکی 
)تریودەر بێتی خیتێهە  قورتێن بێتی پ پیر و شۆارەزا بێۆتی 
هەواڵزۆۆۆرانە هەڵ ۆۆۆوکەوت بکۆۆۆات و ئۆۆۆازاردەری نۆۆۆاو بێۆۆۆتی 

 سان یر بێتی بی ڕر بێتی هوشداری دان بێت(. 

 دووەم: بن  و بنەوان

ردی( دەسۆتی پێکۆردووە: )ئۆێمە لەبەر بەق ەیەکی )عەلی وە
جۆۆوانیی ڕابۆۆردوو نیۆۆیەی کە بۆۆیی دەگەڕێیۆۆنەوەی بزۆۆرە لەبەر 

 ناشیرینیی ئێ تەیەی کە بی ڕابردوو دەگەڕێینەوە(.

ئەم گوتنە پەیوەندیی بە ناهوشیاری لەنێو هوشیاردا هەیەی 
کۆۆاردانەوەیەی نە  کردەیەکۆۆی عەقڵۆۆی و بیرکردنەوەیەکۆۆی 

ان( هەمیشە دەروونێکی پ  لەگومۆان تەندروست. )بن  و بنەو
و پرسۆۆیار و پشۆۆکنینی لەبۆۆارەی سۆۆەرچاوەی یۆۆان پشۆۆکینین و 
گەڕان بەدوای هەقییەت و بەدەسۆتهێنانی کۆانی زانیارییۆان 
تێدایە. ساخکردنەوە پەیوەندی بە بیۆر و بەڵۆزە و گومۆانەوە 
هەیە. ئەمەڕ پەیوەسۆۆۆتە بەدوو دۆوی یەکەمیۆۆۆان دەروونۆۆۆی 
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ن ئەوانەی بەدوای شۆۆۆۆۆۆۆۆتەکاندا شۆۆۆۆۆۆۆۆتەکانە و دووەمیشۆۆۆۆۆۆۆۆیا
دەگەڕێۆۆۆن. واتە دەکرێۆۆۆت بڵێۆۆۆین )دەر/ بۆۆۆابەت و نووسۆۆۆەر و 
خۆۆۆوێنەر(. )گوتۆۆۆار و پەیۆۆۆام و گۆۆۆوتن و بۆۆۆابەت( و) نێۆۆۆرەر و 

 وەرگر(ە. 

دۆخۆۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆۆی دەقنۆۆۆۆۆووسی دۆخۆۆۆۆۆی کارەکتەرەکۆۆۆۆۆان و 
پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدییان بەشۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەکان لەڕابۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردووی بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆنەچەی 

گۆۆۆۆرێتەوە. بەسۆۆۆۆەرهاتەکانی دەربۆۆۆۆ ی دەروونۆۆۆۆی دەقەکە دە
لەبنەڕەتۆۆۆۆدا ئەم دەقە گەڕانە بۆۆۆۆی سۆۆۆۆاخکردنەوەی بۆۆۆۆن  و 
بنەوانۆۆۆۆی ڕووداوە مێژووییەکۆۆۆۆانی کیمۆۆۆۆاری مەهابۆۆۆۆاد تۆۆۆۆاکو 
سۆۆۆۆەردەمی پاشۆۆۆۆەکەوتی مۆۆۆۆوچەی ڕووداوەکۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆو شۆۆۆۆار. 
ڕووداوەکۆۆانی کەسۆۆانێلی کە پێشۆۆمەرگەی کیمۆۆاری مەهابۆۆاد 
بوون و تۆا دەگۆاتە سۆەردەمی پاشۆەکەوتی مۆوچە لەهەرێمۆی 

ن. ئەم کۆۆۆۆۆۆردەی )بیۆۆۆۆۆۆرەوەریی پشۆۆۆۆۆۆکنینی گەڕانی کوردسۆۆۆۆۆۆتا
گەڕانەوەی کەسۆۆەکانی ڕووداوەکۆۆانی پەیوەنۆۆدی کۆۆیمەاڵیەتی 
نێۆۆۆۆوان کارەکتەرەکۆۆۆۆانی دەستبەسۆۆۆۆەر داگرتنۆۆۆۆی میۆۆۆۆرات و 
تێکدانی شیرازەی خانەوادەیی... تاد( پەیوەستن بەڕەتتۆاری 
دەروونی دەروونێکی هەمیشۆە )گەڕانی نەوەسۆتانی نۆاکیکی و 

پێشۆۆۆۆۆۆۆوازی و ڕەتکۆۆۆۆۆۆردنەوەی گونچۆۆۆۆۆۆۆاون و دیۆۆۆۆۆۆاربوونی ونی 
 نەگونچان(. 

 سێیەم: یەکالییکردنەوە
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جە لەدینۆۆۆۆی ڕۆمۆۆۆۆی وەکۆۆۆۆو پاڵپشۆۆۆۆتی و سۆۆۆۆەرچاوەیە  بۆۆۆۆی 
شیکردنەوە و لێکدانەوەی ئەم ناونیشۆانە بەکۆارهێنراوەی کە 
دەڵێۆۆۆت: )بەدبەختۆۆۆی و بەختەوەریۆۆۆی مرۆ ەکۆۆۆان لەدڵۆۆۆیپەی 

هەنۆدێکیب  باران دەچنی هەندێل دەکەونە ناو قوڕ و لیتۆاوی
 دەکەونە سەر پەڕەی گو (. 

لەڕووی دەروونییەوە بەدبەختی و بەخۆتەوەری دوو تەوەرەی 
هەمیشە کارتێکەری ژیانی مرۆ نی ئەوانیب بەرهەمهێۆنەری 
)قۆۆۆوڕ و لیۆۆۆتە و پەڕەی گۆۆۆو (ن. لەهەر چۆۆۆوار دۆخۆۆۆدا ئۆۆۆازارە 
دەروونۆۆی و خیشۆۆییەکانی مۆۆرۆا دەردەکەوێۆۆتی ئەمۆۆانە بۆۆ  

یوەنۆدییان بە دەروون و کۆارتێکردن و هیی لێکۆدانەوەیە  پە
 هەستکردنی دەروونییەوە هەیە. 

 چوارەم: کەلاە سەر بی ترۆشتن

)مەک ۆۆیک گۆۆیرگی( وەکۆۆو شۆۆاهیدێکی ئەم گۆۆوتنە بەم جۆۆۆیرە 
وەسۆۆۆۆۆفی ئازارەکۆۆۆۆۆانی بۆۆۆۆۆوونی مۆۆۆۆۆرۆا دەکۆۆۆۆۆاتی ئۆۆۆۆۆازارە 
دەروونییەکۆۆۆۆۆانیی کە دەڵێۆۆۆۆۆت: )لەدایکبۆۆۆۆۆوونی مۆۆۆۆۆرۆا لەم 

ی لەوەڕ زەحمەتتۆۆۆۆۆۆر دونیۆۆۆۆۆۆایەدا کۆۆۆۆۆۆارێکی زۆر زەحۆۆۆۆۆۆمەتە
 تێرکردنییەتی بی ئەوەی سەرڕاست بێت(.

زمانەوانی دەروونۆی بۆایەو بە )بۆوونی مۆرۆا و پەیۆدابوونی 
زمۆۆۆۆان  ی منۆۆۆۆدا  و چۆۆۆۆینیەتی گەشۆۆۆۆەکردنی ئەو زمۆۆۆۆانە و 



 87 

چینیەتی تراوانبوونی دەسەاڵتی زمان و زاراوەکۆان و ئینچۆا 
 پێکهاتنی زمانی کیمەاڵیەتی و تێربوون دەدات(. 

ەربۆۆۆۆ ینە )کەلۆۆۆۆاە سۆۆۆۆەر بۆۆۆۆی ترۆشۆۆۆۆتن( پەیوەنۆۆۆۆدی بە ئەم د
تێربۆۆۆۆۆۆوونی ڕەتتۆۆۆۆۆۆار و ڕەوشۆۆۆۆۆۆتی دەروونۆۆۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆۆۆانێکی 
خیانەتکۆۆۆۆۆۆۆارەوە هەیەی کە چۆۆۆۆۆۆۆین لەزەمەنێۆۆۆۆۆۆۆل سۆۆۆۆۆۆۆەری 
پێشۆۆمەرگەیان دەترۆشۆۆتە حکۆۆوومەت. ئەم   لەدایکبۆۆوونێکی 
وەحشۆۆیانەی دوور لەهەمۆۆوو نەریۆۆت و ئەخۆۆالر  و بەهۆۆایەکی 

و هەقایتخوانی نێۆو ئەم  مرۆییانە. لەهەمان کاتدا دەقنووس
دەقەکە بە دەروونێکی )ئازاراویی تێکشکاوی نیزەرانی ترس و 
تیقێنراوی بێزکردنەوەی ڕی ۆواکردنی شۆەرم... تۆاد( ئەم دۆخە 
 دەروونییەی لەنێو ڕووداوەکاندا دەبینریتی وەسف دەکات.  

 پێنچەم: دوو چیرۆکی تراجیدی

خی دوو گۆو  )گیاارا( دەڵێت )سۆتەمکار دەتوانێۆت گولێۆلی یۆا
 بیرتێنت و سەر بب ێتی بەاڵم بەهار هەر دێت(.

مۆۆۆۆۆرۆا هەرچەنۆۆۆۆۆدە لەبۆۆۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆرای و تەژی 
لەمەینەتۆۆی بێۆۆتی بەاڵم بەپشۆۆت بەسۆۆتن بەتوانۆۆا و عەقۆۆێ و 
لیجیۆۆل و ئۆۆازایەتی و بەهێۆۆزی و خۆۆیڕاگری خۆۆیی دەتوانێۆۆتی 
دەروونێکۆۆی تێکشۆۆکاو بۆۆی دەروونێکۆۆی سۆۆەرکەوتوو بزیڕێۆۆت. 

تەمکار( جیاوازە لە )ستەماێکراو(. )سەرب واێل( دەروونی )س
جیۆۆاوازە لە چیرۆکۆۆی تەنیۆۆا )ڕوواوێۆۆل(. )گۆۆوڵێکی قرتێنۆۆراو(ی 
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جیۆۆاوازە لەگە  )هۆۆاتنی بەهۆۆار(ی بەاڵم ئەمۆۆانە هەموویۆۆان 
 هاوسەنزی و  سەنزی یەکتر تەواو دەکەن.

لەم گوزارشتەدای ژمارەیە  هێمۆای دەروونۆی ئەرێنۆی بەدی 
ی )هیکۆۆۆاری چۆۆۆینیەتیی ئەگەری کۆۆۆاتی دەکرێۆۆۆتی کە لەشۆۆۆێوە

 شوێن.. تاد( دەردەکەون. 

 شەشەم: برای دوژمن

)دی تیت ۆۆۆۆۆکی( دەڵێۆۆۆۆۆت: لەو ژیۆۆۆۆۆانەدا مۆۆۆۆۆرۆا ناتوانێۆۆۆۆۆت 
تەل ۆەتەیەکی نۆۆوم و ڕێزەیەکۆی نۆۆوم تێۆر بێۆۆتی بۆۆ  ئەوەی 

 باجەکەی بدات.

ئۆۆێمە لەکێشۆۆەی دەروونۆۆی )بۆۆرای دوژمۆۆن( بۆۆاڕ دەگەیۆۆنی کە 
ی دوور لەتێزەیشۆۆۆۆتن و مۆۆۆۆرۆا چتۆۆۆۆی بۆۆۆۆوونەوەرێکی دڕنۆۆۆۆدە

ڕێزگۆۆرتن و بۆۆ  بۆۆایەخەی مۆۆرۆا ئۆۆامێرێکی سۆۆادەی خراپۆۆی 
بەکۆۆارهێنراوەی هیشۆۆی لەدەسۆۆت دەداتی لەهەنۆۆدێل دۆخۆۆدا 
هەمۆۆۆۆوو پەیوەنۆۆۆۆدییە دەروونۆۆۆۆی و ئەخالقۆۆۆۆی و  هیشۆۆۆۆەکی و 
لیجیکییەکۆۆۆۆان لەدەسۆۆۆۆت دەدات. بۆۆۆۆرا بۆۆۆۆرا دەکوژێۆۆۆۆت. لەم 

ەبۆوونی دەرب ینەدا )سابیر رەشید( مرۆ ی کردۆتە قوربانی ن
)هوشۆۆۆۆیاری و  وازبۆۆۆۆوونی گیۆۆۆۆانی مرۆیۆۆۆۆی و بێۆۆۆۆدەنزکراوی 
دەروونی تێکچووی حزبۆایەتی و براکۆوژی نێۆوان  یەنەکۆانی 
کوردسۆۆۆتان(. ڕووداوی ئازارەکۆۆۆانی مۆۆۆرۆا دەگێۆۆۆ ێتەوە. لەم 
دەقەدا تێفکرینی دەروونی خودی نووسۆەری وەکۆو دەقنۆووس و 
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وەکۆۆۆو بەشۆۆۆداری ڕاسۆۆۆتەوخی وەکۆۆۆو کۆۆۆارەکتەرێکی سۆۆۆەرەکی 
 گێ انەوەی دەقەکەی شوون بیرکردنەوەی دیارە. 

 

 حەوتەم: گیڕ غەریب

دەقنۆۆووس بەپشۆۆت بەسۆۆتن بە گۆۆوتەیەکی ) ئەلیۆۆف شۆۆەتەر( 
دەڵێۆۆت: )مۆۆن خراپتۆۆرین و باشۆۆترین شۆۆتک لە مرۆ ۆۆایەتییەوە 
دیوەی لەبەر ئەوە هیی شتێکی تێدا نییەی کە لە پ دا تووشی 

 سەرسوڕمانک بکات(.

ونۆۆۆۆۆی زۆرەوە لەیۆۆۆۆۆادەوەری و کەسۆۆۆۆۆانێل بەئۆۆۆۆۆازارێکی دەرو
بیرهێنانەوەی ئەو کەسانە دەنیڕنی کە گیڕیان نیۆیەی شۆوون 
بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆزرن. ئەوانەی بەئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆازارێکەوە دەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرن و ئەوانەی 
بەئۆۆازارێکەوە لە مۆۆردن و شۆۆوێن و کۆۆات و شۆۆێوازی نەمۆۆانی 
خیشەوسیتەکانیان دەڕواننی بەرهەمهێنی بۆارێکی دەروونۆی 

چۆاوەڕوانی و ئۆازاری تەژی لەئازارنی کە بۆریتییە لەئۆازاری 
بیرکۆۆۆردنەوە لەبۆۆۆارەی ئەو چۆۆۆرکە سۆۆۆاتانەی ئازیزەکەیۆۆۆان 
دەمرێۆۆۆۆتی بیرکۆۆۆۆردنەوە لە شۆۆۆۆەی مردووەکانیۆۆۆۆان و دیۆۆۆۆار 
نەمانیان ب  ئەوەی شوێنەواریان لە نەمۆانەکەدا بۆزر بێۆتی 

 ئەوان هەمیشە لەنێو ئازاری بیرکردنەوەدا دەمێننەوە. 

 هەشتەم: چیرۆکی شاناز
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ەیەکی دەروونۆی لەم ناونیشۆانەدا بەدی هیی جیرە کاردانەو
ناکرێۆۆۆۆۆتی بەاڵم لەڕێۆۆۆۆۆزەی ئەم گۆۆۆۆۆوتەیەی) جە لەدینۆۆۆۆۆی 
ڕۆمی(ەوە دۆخێکی دەروونی گرنزە بۆی بیرکۆردنەوە لەبۆارەی 
)شاناز و بەسەرهاتەکانی(ی کە دەڵێۆت: )هەمۆوو شۆتێکی نێۆو 
 د  هی دەرب ین نییەی شت هەیە تا دەمرین نایدرکێنین(. 

و چینیەتی بیرکۆردنەوەی کەسۆەکان  پەیوەندی بەکەسایەتی
و شۆۆێوازی هەڵ ۆۆوکەوت و ئەو دۆخە دەروونیۆۆیەوە هەیەی کە 
مۆۆۆۆۆرۆ ەکە خۆۆۆۆۆیی ب یۆۆۆۆۆاری لۆۆۆۆۆ  دەدات. دەبێۆۆۆۆۆت تشۆۆۆۆۆارە 
دەروونییەکۆۆانی شۆۆاردنەوەی شۆۆتەکانی نێۆۆو نۆۆاو چۆۆی بێۆۆت؟. 
لەم دەقەدا دوو بۆۆۆۆابەت و پەیۆۆۆۆام بەرجەسۆۆۆۆتەیە )چیۆۆۆۆرۆ ( 

وداوێۆۆل دەربۆۆارەی و)شۆۆاناز(. واتە ڕووداوێۆۆلی یۆۆان چەنۆۆد ڕو
کەسۆۆۆێلی کە ئۆۆۆاترەتەی پۆۆۆ  دەچێۆۆۆت هەڵبژاردنۆۆۆی نۆۆۆاوەکە 
)شۆۆۆاناز( پەیوەنۆۆۆدی بەهەڵوێ ۆۆۆت و ڕەتتۆۆۆاری دەروونیشۆۆۆەوە 

 هەبێتی کە بریتییە لەشانازی بەو کەسە.

 نییەم:  گەڕانەوە... بەاڵم

 لەشیعرێکدا )عە  ئەڵ وبێعی( دەڵێت:

 کات  هەموو ڕەنزەکانیب دەبنەوە یە 

 دەبینێت.کوێر هەر ڕەڕ 

 کوێر تەنیا ب وا بە تاریکی دەکات.
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دەروونۆۆۆی گەڕانەوە پەیوەسۆۆۆتە بە)شۆۆۆوێن و کۆۆۆات(ی کۆۆۆاتێکی 
تێۆۆدایە بۆۆی ئەنچۆۆام دانۆۆی کۆۆردەی گەڕانەوەی لەهەمۆۆان کاتۆۆدا 
کۆۆردەکە لەشۆۆوێنێکەوە بۆۆی شۆۆوێنێکی دیۆۆکە بەڕێۆۆوە دەچێۆۆت.  
مەبەسۆۆۆۆۆۆتی ئۆۆۆۆۆۆێمە )گەڕانەوە(ی کەسۆۆۆۆۆۆێلی یۆۆۆۆۆۆان شۆۆۆۆۆۆتێل 

بۆۆارێکی دەروونۆۆیی ڕەنۆۆزە لەژێۆۆر لەشۆۆوێنێلی پەیوەسۆۆتە بە 
تشۆۆاری یۆۆان تۆۆرس و تیقۆۆانی یۆۆان ڕازیۆۆی نەبۆۆوون و بۆۆادانەوە 
لەهەڵوێ ت و چەندین دۆخی دیکەی کۆردەی گەڕانەوە ڕووی 
دابێتی یان بەپێچەوانە. لەناخی )بەاڵم(دا هەست بەبۆوونی 
واتۆۆۆۆۆۆایەکی دەروونۆۆۆۆۆۆی دەکرێۆۆۆۆۆۆتی کە )پۆۆۆۆۆۆێچەوانەی یۆۆۆۆۆۆان 

بۆی نمۆوونە لەڕسۆتەی  مەبەستێکی هەڵۆزەڕاوە دەگەیەنێۆت(ی
لێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆدراودا )بەاڵم( وەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆو یەکێۆۆۆۆۆۆۆۆۆل لەئامرازەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان 

 بەکاردەهێنرێتی وەکو :

# خانووەکەمان خیشە بەاڵم بچووکە. )د. سۆاجیدە عەبۆدوڵاڵ 
(. لەم ڕسۆۆۆۆتەدا هەسۆۆۆۆتێکی دەروونۆۆۆۆی 4٢ی ٢٠13تەرهۆۆۆۆادیی 

لەبوونی خانووێکی خۆیڕ( لەڕێۆزەی )بەاڵم( پۆێچەوانەکەیی 
روونی لەڕێۆزەی )بچۆووکە( نیشۆان یان هەڵزەڕانەوەیەکی دە

بۆۆدرێت. گەڕانەوەڕ هەمۆۆان شۆۆتەی ئەو گەڕایەوە... )بەاڵم(ی 
واتە شۆۆۆتێکی جۆۆۆێزەی سۆۆۆەرن  و سەرسۆۆۆوڕمان ڕوویۆۆۆداوە. لە 
شۆۆۆۆۆۆیعرەکەدا باشۆۆۆۆۆۆتر واتۆۆۆۆۆۆای دەروونۆۆۆۆۆۆی ئەم دەربۆۆۆۆۆۆ ینە 
دەردەکەوێۆۆتی چۆۆونکە هەتۆۆا ڕەنزەکۆۆان هەموویۆۆان یە  بۆۆنی 

یکی جۆۆێزەی بینۆۆین و بەاڵم  ی کۆۆوێر هەر تەنیۆۆا ڕەڕ و تۆۆار
 متمانەی ئەون. 
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هەستێکی پێچەوانە لەهەمبەر )گەڕانەوە( لەڕێزەی دانۆانی 
)بەاڵم( لەدوای ئەم دەربۆۆۆۆۆۆۆ ینە دروسۆۆۆۆۆۆۆۆتکراوە. )گەڕانەوە( 
جۆۆۆۆۆیرێکە لە هەواڵێکۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆیڕی بەاڵم کە دەڵێۆۆۆۆۆین بەاڵمی 
مەبەستێکی دیۆکەی هەڵۆزەڕاوەی یۆان دوور لەمەبەسۆتی یۆان 

 رتی بەرهەم دەهێنێت.هەڵزری ڕەگەزێل لەکەموکو

 

 دەیەم: کوێرە

لەم گۆۆۆۆوتنەی ئەرەسۆۆۆۆتیدا واتۆۆۆۆا و مەبەسۆۆۆۆت و کۆۆۆۆاریزەری 
دەروونۆۆی باشۆۆتر دەردەکەوێۆۆتی کە دەڵێۆۆت: لە ئەرەسۆۆتییان 
پرسی جوانی چییە؟ گوتی: ئەم پرسیارە لە کوێران دەکرێت. 

 واتە ئازاری دەروونی نەبینینی ئازارێکی قووڵە.

کوێر لەم ناونیشانەدا نیشاندانی بۆاری )دەروونۆیی تیزیکۆیی 
هەسۆۆۆتی لەدەسۆۆۆتدانی یەکێۆۆۆل لەهەسۆۆۆتەکان و پەیوەنۆۆۆدیی 
نێۆۆوان بینۆۆین و درککۆۆردنی تۆۆاریکی و ڕوونۆۆیی ڕەنۆۆگی کێشۆۆەی 
کۆۆۆۆۆۆردەی پەیوەنۆۆۆۆۆۆدیی کۆۆۆۆۆۆردن و پێشۆۆۆۆۆۆوازی لە وەرگرتنۆۆۆۆۆۆی 

 زانیاریی(ە. 

جۆۆۆوانیی لەبینیۆۆۆدای جیۆۆۆاوازە لە جۆۆۆوانیی لەهۆۆۆزر و تکۆۆۆر و 
هەسۆۆۆۆتەکانی دیۆۆۆۆکە. هەر چۆۆۆۆرکەیە  پەیوەسۆۆۆۆتە بەبۆۆۆۆاری 
دەروونی کەسەکەوە. )کوێرە( لەم وەسۆفەدا بکەرێۆکەی چۆاوی 
نابینێۆۆۆۆتی لەڕاسۆۆۆۆتیدا بۆۆۆۆانزکردنی هەر کەسۆۆۆۆێل لەزمۆۆۆۆانی 
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کۆۆۆۆۆوردی بە )کۆۆۆۆۆوێر( جیرێۆۆۆۆۆل لەنۆۆۆۆۆزم نیشۆۆۆۆۆاندانی پۆۆۆۆۆایەی 
کۆۆیمەاڵیەتی و دەروونۆۆی پێوەدیۆۆارەی )کۆۆوێرە( پێۆۆداگرییەکی 

هێنانی زمانی پێوەدیارە. کاتێۆل دەڵێۆین پتری لە نزم بەکار
)کوێر( بووەی جیایە لەوەی بڵێۆین )کۆوێرە(. لەزمۆانی تەرمۆی 

 )نابینای( بی دانراوە. 

لەڕێۆۆزەی بەکارهێنۆۆانی هەر وشۆۆە و دەسۆۆتەواژەیەکدای هەر 
بەتەنیۆۆۆا واتۆۆۆا تیزیکۆۆۆی و بەرجەسۆۆۆتە مۆۆۆادییی یۆۆۆان ) یەنە 

یەنۆۆی دەرکیۆۆیەکەی( وشۆۆەکە بەرجەسۆۆتە ناکرێۆۆتی بەڵکۆۆو  
هۆۆۆۆۆزری و هەسۆۆۆۆۆتەکی و )واتاکۆۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆۆو نۆۆۆۆۆاخی( وشۆۆۆۆۆەکە 
دەردکەوێۆۆۆت. )کۆۆۆوێر(یب وشۆۆۆەیەکە هەر بەتەنیۆۆۆا پێناسۆۆۆەی 
جەسۆۆۆۆتەیە کەسۆۆۆۆێل ناکۆۆۆۆاتی کە یەکێۆۆۆۆل لەهەسۆۆۆۆتەکانی 
لەدەست داوەی بەڵکو واتۆای هەسۆتەکی و هۆزری و هەڵوێ ۆت 
بۆۆۆی هەڵ ۆۆۆەنزاندن و پێۆۆۆوانەکردنی چۆۆۆینیەتی بیرکۆۆۆردنەوە 

 ئاماژە بیکراو )کوێر( دەردەب ێت. ق ەکەر دەرهەر کەسی 
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 دەروونی شوێن ٣-٢

لەڕوانۆۆزەی تۆۆوێژینەوەکەی ئۆۆێمەدای کە پشۆۆت بە زمۆۆانەوانی 
دەروونۆۆۆی دەبەسۆۆۆتێتی یۆۆۆان ئەو ئەرکە زمۆۆۆانییەی دەبێۆۆۆتە 
دیۆۆارخەری دۆخۆۆی دەروونیۆۆی )ق ۆۆەکەر و گۆۆوێر( و )پەیۆۆام و 
گوتۆۆۆاری( ئاخاوتنەکۆۆۆان. بۆۆۆییە ئامۆۆۆاژەکردن و شۆۆۆیکردنەوەی 

دەروونۆۆۆۆی لەنێۆۆۆۆو شۆۆۆۆوێندا گۆۆۆۆرنزەی چۆۆۆۆونکە لەهەر  دۆخۆۆۆۆی
شۆۆۆۆوێنێکدای کە زمۆۆۆۆانی تێۆۆۆۆدا بەکۆۆۆۆار دەهێنرێۆۆۆۆتی دۆخێکۆۆۆۆی 
دەروونۆۆۆۆۆیب هەیەی یۆۆۆۆۆان ڕەچۆۆۆۆۆاو دەکرێۆۆۆۆۆت بۆۆۆۆۆار و دۆخۆۆۆۆۆی 

 دەروونیشی تێدا بتەقێتەوە. 

 بی نموونە کاتێل دەڵێین:

 # ئەم ژوورە تەنزەی تاریکە.

ەی کە پێناسەی ژوورەکە و پێکهاتەی نێۆو ژوورەکەمۆان کۆردوو
 )ژوورێکی تەنزە(ی ئینچا )تاریکە(ی بی؟ 

لەشیکردنەوەی ئاساییی یان ڕێزمانی ئەم ڕستەیەدای بیمان 
دەردەکەوێۆۆۆۆت ڕسۆۆۆۆتەکە )هەوا  و زانیاری(مۆۆۆۆان دەربۆۆۆۆارەی 
ژوورێکۆۆۆی )ئامۆۆۆاژە/ ئەو( بۆۆۆی کۆۆۆراو پۆۆۆ  دەگەیەنێۆۆۆت. کۆۆۆاری 
گۆۆۆۆۆوتنەکە تەواو دەبێۆۆۆۆۆتی بەاڵم هەر کاتێۆۆۆۆۆل لەڕوانۆۆۆۆۆزەی 

شۆۆیکاری ئەم ئاخۆۆاوتنە بکرێۆۆتی کە دەبێۆۆت پراگمۆۆاتیکییەوە 
بیبەسۆۆۆتینەوە بە دەوروبەری بەکارهێنۆۆۆانەکەی بیرمۆۆۆان بۆۆۆی 
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چەنۆۆۆد شۆۆۆتێکی جیۆۆۆاوازتر لەو مەبەسۆۆۆت و واتۆۆۆایە دەچێۆۆۆت. 
 لەوانە:

ق ۆۆۆۆۆۆۆەکەری هەر تەنیۆۆۆۆۆۆۆا هەوا  و زانیۆۆۆۆۆۆۆاری نۆۆۆۆۆۆۆاگەیەنێتە 
گوێزرەکەیی بەڵکو گریمانەی ئەوەی لۆ  دەکرێۆت )هوشۆداری 

 بکاتی یان سەرنچی ڕابکێشیت(. پ  بداتی تەرمانی پ 

ڕەنۆۆۆزە ق ۆۆۆەکەر داوای لەگۆۆۆوێزرەکەی بکۆۆۆاتی ئەم شۆۆۆوێنەی 
تەنۆۆۆزە بەکەڵكۆۆۆی دانیشۆۆۆتن نۆۆۆایەت و تاریکیشۆۆۆەی سۆۆۆوودی 

 لێوەرناگیرێت.

گریمانەی ئەوە دەکرێۆت تەرمۆانی گواسۆتنەوە لەم ژوورە بۆی 
 ژوورێکی دیکەی پ  بدات.

 لەڕووی دەروونییەوە:

ەران و ترسۆۆۆنی  بێۆۆۆتی لە ڕەنۆۆۆزە ق ۆۆۆەکەر کەسۆۆۆێکی )نۆۆۆیز
جۆۆۆێزەی تاریۆۆۆل بترسۆۆۆێت(ی یۆۆۆان )نەخۆۆۆیڕ بێۆۆۆتی بەشۆۆۆوێنی 
تەسۆۆل و تاریۆۆل دڵۆۆی تەنۆۆگ بێۆۆت(. لەڕووی )پەروەردەیۆۆی و 
تێربوون و دەروونییەوە( مرۆا هەمیشە هەست بە نیزەرانی 
و کۆاردانەوەیەکی نەرێنۆۆی و نۆاخیڕ دەکۆۆاتی کە ڕووبەڕووی 

رەشۆۆۆید( لەم  شۆۆۆوێنی )تەنۆۆۆگ و تاریۆۆۆل( دەبێۆۆۆتەوە. )سۆۆۆابیر
دەقەدا دەڵێت: )شوێنیب تا دەهات تەنگ و تەنۆگ و تەنزتۆر 
دەبۆۆۆۆۆووەوەی زۆر جۆۆۆۆۆار دەبۆۆۆۆۆووە مۆۆۆۆۆیتەکەیەکی کوشۆۆۆۆۆندە و 
بەربینزمۆۆۆانی دەگۆۆۆرت و  هەرگیۆۆۆز لە کیڵمۆۆۆان نەدەبۆۆۆووە.... 
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ئەمشۆۆەوی یۆۆان شۆۆەوێکی دیۆۆکەی ئەوڕۆی یۆۆان سۆۆبەی دایەرەی 
نی ئەمن دێۆن و بەشۆیتە  خانووەکەمۆان بەسۆەردا دەڕووخێۆن

وە  ئەو هەمۆۆۆۆوو خەڵۆۆۆۆکەی دی دەمۆۆۆۆانخەنە نۆۆۆۆاو زینۆۆۆۆدانە 
 (.٨-٧ی ٢٠1٩تاریکەکان(. )سابیر رەشیدی 

بۆۆۆۆا لەبەکارهێنۆۆۆۆان و ئەرکەکۆۆۆۆانی زمۆۆۆۆانی دەروونۆۆۆۆیی یۆۆۆۆان 
دەروونە زمۆۆانی ئەم دەربۆۆ ینە بکۆۆیڵینەوە. )شۆۆوێن تەنۆۆگ و 
تەنۆۆگ و تەنزتۆۆر( دەبێۆۆتەوە. کەسۆۆێل لەدۆخێکۆۆی دەروونۆۆی 

پاڵەپەسۆۆتیی )بۆۆ  شۆۆوێنیی تشۆۆاری ئێچزۆۆار سۆۆەختدا دەژیی 
دەروونۆۆۆۆی شۆۆۆۆوێن بۆۆۆۆی سۆۆۆۆەر بیرکۆۆۆۆردنەوە و هەڵ ۆۆۆۆوکەوت و 
لێکۆۆدانەوەی نۆۆاوەکی کەسۆۆەکە( هێنۆۆدە تونۆۆد دەبێۆۆتی ناچۆۆار 
هەست بەدڵتەنزی و خەمیکی و ڕاڕایی و ترس بکۆات. شۆوێن 
دەبێۆۆتە سۆۆەرچاوەی بەرهەمهێنۆۆانی )تۆۆرس(ی واتە دۆخێکۆۆی 

تشۆارە دەروونیۆیە  دەروونی ئێچزار سەخت. بی؟ هیکاری ئەم
پەیوەندی بە)ئەخالقی تاشیانەی ئەمنەوە( هەیەی کە شۆوێن 
)ما (ەکەیۆۆۆۆۆان بەسۆۆۆۆۆەردا دەڕوخێنێۆۆۆۆۆتی بەرەو شۆۆۆۆۆۆوێنێکی 
تیقێنەریان دەبەنی ئەویۆب )زینۆدانە(. واتە ئەم کۆارەکتەرە 
لەدۆخێکۆۆی دەروونۆۆۆی ناسۆۆۆەقامیزری پۆۆۆ  لەتشۆۆۆاردا دەژیۆۆۆت. 

ار دەکۆاتی شوێن وەکۆو هێزێکۆی تشۆار بۆیهێنەری دەروونۆی کۆ
ئەمەڕ دەبێۆۆۆۆتە هۆۆۆۆیی ئەوەی )شۆۆۆۆوێنی بەسۆۆۆۆەردا تەسۆۆۆۆل 

 بکاتەوە(.
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دەروونۆۆۆۆۆی شۆۆۆۆۆوێن بۆۆۆۆۆ وانە ))) ئێۆۆۆۆۆرە((( لێۆۆۆۆۆرەدا جیرێۆۆۆۆۆل 
لەپەیوەنۆۆدی لەنێۆۆوان خۆۆود و شۆۆوێندا بەدی دەکرێۆۆت. ئەمە 
پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆدی بەئامۆۆۆۆۆۆۆۆاژە و سۆۆۆۆۆۆۆۆەرچاوە هەیەی هەروەهۆۆۆۆۆۆۆۆا 
ڕەنزدانەوەی بوونی شوێنی واتا دێتی لەدۆخی )من( جیرێۆل 

یوەنۆۆدی لەنێۆۆوان خۆۆود و کەسۆۆەکە هەیەی ڕەنزۆۆدانەوەی لەپە
ناسۆۆۆۆنامەی )واقیعۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆەکە دەگەیەنێۆۆۆۆتی کە کەسۆۆۆۆەکە 
واتایە( لەڕوانزەی درککۆردن و مەعۆریفە. ئەمەڕ پەیوەنۆدی 
بە دەرب ینەکانی ) ئێمەی خودی خیمانی ئەو شوێنەی ئێمەی 

(.  واتە 14٨ی ٢٠1٦تێۆۆۆۆۆدایە هەیە(. )تران ۆۆۆۆۆوا ریکانۆۆۆۆۆاتیی 
سۆۆت دەکۆۆات و بیردەکۆۆاتەوە و در  بەشۆۆتەکان( کەسۆۆێل )هە

دەکاتی ت  دەگاتی کە دۆخە دەروونییەکە قەیرانێکۆی زۆری 
 بی دروست دەکات. 

زمان و چینیەتی بەکارهێنانی زمانەکە دەبێتە سەرچاوە بی 
تێزەیشۆۆۆتن. کۆۆۆردەی تێزەیشۆۆۆتن وەکۆۆۆو بەشۆۆۆێل لەپرۆسۆۆۆەی 
بەرهەمهێنۆۆانی زمۆۆانەوانی دەروونۆۆی کۆۆاریزەری لەسۆۆەر ئەو 

 دۆخە دەبێتی کە لەنێوان )ق ەکەر و گوێزرەکەدا( هەیە.

# من زۆر بیرم لەو بابەتە کردەوە دوایی لەدڵی خیمدا وام 
لێکدایەوەی کە ئەم کۆابرایە لەخۆیڕا نیۆیە ئەو کۆاردانەوەی 

 (. 1٦ی ٢٠1٩هەیە. )سابیر رەشیدی 

)مۆۆۆۆۆۆۆۆن( کردەیەکۆۆۆۆۆۆۆۆی دەروونیۆۆۆۆۆۆۆۆیەی کە بۆۆۆۆۆۆۆۆریتییە لەوەی 
دەدات. )مۆۆۆن(ی بۆۆۆااڵ خۆۆۆاوەنی  کردەی)بیرکۆۆۆردنەوە( ئەنچۆۆۆام
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)متمۆۆۆۆانە و بۆۆۆۆ وا بەخیبۆۆۆۆوونە(ی واتە )هێۆۆۆۆزی بیرکۆۆۆۆردنەوە( 
تێۆۆۆدایەی کەسۆۆۆێکی )زینۆۆۆدووە و بەشۆۆۆداری دەکۆۆۆات و چۆۆۆا کی 
مێشۆۆۆۆکی و دەروونیۆۆۆۆی( هەیە.  )لەدڵۆۆۆۆی خیمۆۆۆۆدا( بەشۆۆۆۆێکە 
لەشوێنی جەستەی ئاماژەیەکە بی )هەبۆوونی د (ی یۆان پۆێزە 

کۆۆدا )مێشۆۆل( کیگۆۆای و کۆۆارگەیە  بۆۆی )بیرکۆۆردنەوە( لەکاتێ
زانیاریی و شوێنی بیرکردنەوە  و یەکالکردنەوەی شۆتەکانە. 
)بیۆۆۆر و زمۆۆۆان( دووانەیەکۆۆۆی لەیە  جیۆۆۆانەکراوەیەی بەپێۆۆۆی 

 توێژینەوە زمانەوانییەکان. 

ئاخۆۆاوتنێکی بۆۆاو لەزمۆۆانی کوردیۆۆدا هەیە ئەویۆۆب لەجیۆۆاتی 
ئامۆۆۆۆۆۆۆاژە بە مێشۆۆۆۆۆۆۆلی ئامۆۆۆۆۆۆۆاژە بە د  دەکرێۆۆۆۆۆۆۆتی لەڕووی 

وەشۆۆۆمان پیشۆۆۆان دەداتی کە تۆۆۆاکی کۆۆۆوردی دەروونیۆۆۆیەوە ئە
)هەمیشۆۆۆە سۆۆۆۆیز و لێکۆۆۆدانەوە لەژێۆۆۆۆر کۆۆۆاریزەریی هەسۆۆۆۆتە 
دەروونییەکان( بەسەریدا زالەی نە  )بیرکردنەوە و مێشل و  
عەقۆۆێ(. پەیوەنۆۆدییەکی نایەک ۆۆان و نۆۆا لۆۆیجیکییە. ڕەنۆۆزە 
ئەمەڕ پەیوەندی بەڕەوشت و نەریتی زمۆانەوە هەبێۆتی کە 

دا(. )تاورمۆۆان م و نیۆۆانی  لەزمانۆۆهەنۆۆدێل پێۆۆی دەڵۆۆێن )نەر
 (. ٧٩٥ی ٢٠٠٩کولماسی 

)کاردانەوە( و )ختوخیڕا( برتییە لەوەسفێکی دەروونی زمانی 
بۆۆی کردەیەکۆۆی زمۆۆان. )کۆۆاردانەوە( لەسۆۆەر بنەمۆۆای ئەر  و 
هەسۆۆۆۆتکردن و درککردنۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆی و نۆۆۆۆاوەکی کەسۆۆۆۆێل( 
بەرهەمهێنۆۆۆۆراوە. )ختوخۆۆۆۆیڕاڕ( هەمۆۆۆۆان شۆۆۆۆت دەگەنێۆۆۆۆت. 
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ئەمۆۆۆانە پەیوەنۆۆۆدییان بە )تشۆۆۆاری دەروونۆۆۆی( و لەبنەڕەتۆۆۆدا 
چۆۆینیەتی )وەسۆۆفی زمۆۆان( و ) نەرمونیۆۆانی لەبەکارهێنۆۆانی 

سۆتیاری دەمۆار جۆیت بۆوونەوە( زمان( و ) توندە تشۆارێکی هە
 هەیە.

 # لەناو مااڵندا خیی شاردبووەوە. 

 # لە هەولێریب لە مزگەتی شێخی چیلی گیرسایەوە.

وومی وەکۆو بۆایز ئاغۆای # من پێشمەرگی کیماری مەهاباد بۆ
بۆۆۆرام خۆۆۆیم گەیانۆۆۆدە ئەم شۆۆۆارەی کە هیشۆۆۆتە لەم شۆۆۆارەم و 
بۆۆۆوومەتە خەڵکۆۆۆی ئەم شۆۆۆارە.  بۆۆۆی نەچۆۆۆوومەوە مەهابۆۆۆادی 
ئەمەڕ دی ان هەر چیرۆکێکی خیی هەیە. )سۆابیر رەشۆیدی 

 (. 3٨-33ی ٢٠1٩

شوێن بی هانا و پێشوازی و حەسانەوەی مرۆ ێل هۆاتووەی بۆی 
تشۆۆاری ئەوانۆۆی دیۆۆکە دەربۆۆاز  ئەوەی خۆۆیی لەترسۆۆی مەرگ و

بکاتی لەم دەرب ینەدا شوێنی ڕۆڵۆی هاریکۆاری دەگەیەنێۆتی 
مزگەوتی شێخی چۆیلیب هەمۆان شۆتەی لەڕووی دەروونیۆیەوە 
ئەم شوێنە هاریکاری کەسێل دەکات و لە هەولێریشدا بۆیتە 
هاوواڵتی و ئارامە و ژیانی خۆیی بەئاسۆایی دەزانێۆتی بەاڵم 

نەگەڕاوەتەوە )شۆۆۆۆوێنی خۆۆۆۆیی/  لەم دەربۆۆۆۆ ینەدا دیۆۆۆۆارە کە
مەهابۆۆۆاد( گرتتۆۆۆی هەیەی دەربۆۆۆ ینەکە )نیشۆۆۆاندانی کێشۆۆۆەی 
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دەروونۆۆۆۆۆۆۆی(یە. )جیرێۆۆۆۆۆۆۆل لەدڵتنەگۆۆۆۆۆۆۆی و نۆۆۆۆۆۆۆاڕازیبوون و 
 کاردانەوەی( پێوە دیارە. 

شوێنەکانی نێو دەقەی شوێنی دیار و بەرجەستەن )مەهابادی 
هەولێۆۆۆۆری مزگەوتۆۆۆۆی شۆۆۆۆێخی چۆۆۆۆیلیی نۆۆۆۆاو بۆۆۆۆازاری قەاڵتی 

قەاڵت و گەرەکۆۆی تەعچیۆۆت و گردکەنۆۆدی بۆۆازاڕی دەوروبەری 
قەی ۆۆەری و  چیۆۆای سۆۆەتین و هەرێمۆۆی کوردسۆۆتان... تۆۆاد(. 
لەڕووی دەروونیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیەوە هەر کەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێل ئەم شۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێنانە 
بخۆۆۆۆوێنێتەوەی هەسۆۆۆۆت بە نیزەرانۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆی لەبۆۆۆۆارەی 
شوێنەکان ناکاتی چونکە شۆوێنی هەقییۆین و بەرجەسۆتەن و 

دەروونۆی ئەرینۆۆی بۆۆی  مۆرۆا پێیۆۆان ئاشۆنایەی ئەمە کەشۆۆێکی
خۆۆوێنەر و وەرگۆۆری بۆۆابەتەکە دروسۆۆت دەکۆۆاتی بەاڵم کاتێۆۆل 
هەست بەڕووداوە گرژ و نەخیشی و ئازار و نائارامیی لەنێۆو 

 شێوندا دەکرێتی دڵتنەگی و ڕاڕایی بەدی دەکرێت.

هەندێل شوێن وەکو )خەیا  و هزر و ئیدییم( بەکارهێنراونی 
و پەیۆۆۆامی( جیۆۆۆاواز لەڕووی دەروونیۆۆیەوە )واتۆۆۆا و مەبەسۆۆت 

دروسۆۆۆۆت دەکەنی ئەمۆۆۆۆانەڕ وەکۆۆۆۆو زمۆۆۆۆان پەیوەنۆۆۆۆدییەکی 
 توندیان بەدۆخی دەروونی )ق ەکەر و وەرگرەوە( هەیە. 

#  بەڵی جێی هەموو چیرۆکەکۆان دەبێۆتەوە و ڕۆمۆانەکەڕ 
دەوڵەمەنۆۆدتر دەکەنی ئەی نەتبی ۆۆتووە دەڵۆۆێن )گۆۆیم هەتۆۆا 

 (. ٧4ی ٢٠1٩قوو  بێت مەڵەی تێدا خیشترە(. )سابیر رەشیدی 
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)ڕۆمۆۆان( واتە )دەر( شۆۆوێنێکی ئەرینیۆۆۆیە بۆۆی )کۆۆۆیکردنەوە و 
پێشۆۆوازیکردن و ڕەزامەنۆۆدی و گونچانۆۆدن و دەوڵەمەنۆۆدیی و 
گێۆۆۆ انەوە و دروسۆۆۆتکردنی ڕووداو و دەرکەوتنۆۆۆی کەسۆۆۆایەتی 
کەسۆۆەکان و خۆۆودی نووسۆۆەر و تەنیۆۆا شۆۆتە مادییەکۆۆانیب... 
یی تۆۆۆاد(. )ترەیۆۆۆی نۆۆۆابێتە هیکۆۆۆار بۆۆۆی نەگونچۆۆۆانی دەروونۆۆۆ

بەپۆۆۆێچەوانەوە تێکزەیشۆۆۆتن و گونچۆۆۆان(ی دروسۆۆۆت کۆۆۆردووە. 
)گیم( شوێنە بە )قووڵی( باشتر کارەکۆان دەسۆتەبەر دەکۆات. 
بەواتایەکی دیکە )ڕۆمان( شوێنێکە هەر چەنۆد تۆراوان بێۆتی 

 دەقێکی باشتر و چاکتری ل  بەرهەم دێت. 

گەڕان بەدوای شۆۆوێن لەنێۆۆو ڕۆمانۆۆدای گەڕانێکۆۆی )خەیۆۆاڵی و 
و ترە ڕەهەندە(ی لەم جۆیرە وەسۆف و تێ وانیۆانەدا  واتائامێز

)شۆوێن وەکۆۆو عەقۆۆێ و لیجیۆل( دەردەکەوێۆۆتی نە  شۆۆوێنێکی 
 بەرجەستەیی. 

# گەڕایەوە نێو ماڵێکی ساردو س ی ماڵیل ب  باو  و دایلی 
کە وە   نەی هەتیوان وابووی ماڵێل ب  خەندە و پێکەنینی 

ووی چۆۆۆۆین مۆۆۆۆاڵێکی وشۆۆۆۆل و برینزۆۆۆۆی بۆۆۆۆاو بیابانێۆۆۆۆل وابۆۆۆۆ
خیشۆۆییەکانی ژیۆۆانی ڕابردوومۆۆان هەمۆۆوو ڕۆیۆۆی و بۆۆوون بە 
پووشۆۆی بەردەم ڕەشۆۆەبایەکی تێکشۆۆکێنەری نەمانۆۆدەزانی   
ژیانێل بزوزەرێنینی نەماندەزانی چین کاتمان لۆ  دەڕوا و 
شۆۆەو و ڕۆژەکانمۆۆان چۆۆین ئۆۆاودیو دەبۆۆوون. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 

 (.1٠4ی ٢٠1٩
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اری  مۆاڵی  #  هەرچەند جارێل لە تەماشۆای وێۆنەکەی دیۆو
کۆوێرە دەکەمی حەز دەکەم نهێنۆی و چیرۆکۆۆی  یەکە یەکەی 

 (.11٠ی ٢٠1٩بزانک. )سابیر رەشیدیئەو خێزانە 

شوێن لەنێو شۆوێندا لەم وێنۆا کۆردنەدا بەرجەسۆتەیە )مۆاڵی 
کۆۆوێرەی ژووری دیۆۆواری وێۆۆنە و لەنێۆۆو وێنەشۆۆدای ئەو شۆۆوێنەی 

هەیە.  تێیدا وەستاوە و سەیری وێنەکەی تێدا دەکۆات( شۆوێن 
دەروونۆۆۆۆی ئەم جۆۆۆۆیرە شۆۆۆۆوێنە دەروونێکۆۆۆۆی تۆۆۆۆرە ڕەهەنۆۆۆۆد و 

 لێکدانەوە و کاریزەرە.

هەر شۆۆۆۆوێنێل لەم شۆۆۆۆوێنانە دەربۆۆۆۆ ی دۆخێکۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆی 
جیاوازنی بە پێی دەوروبەری بەکارهێنۆان و کۆردە و شۆێوازی 
بیرکۆۆۆۆۆۆۆردنەوەی کەسۆۆۆۆۆۆۆەکان هەڵ ۆۆۆۆۆۆۆوکەوت.  ی مۆۆۆۆۆۆۆن لەم 

لەگەڵمۆۆان وێنۆۆاکردنەدا زمۆۆان ئەرکۆۆی هەیە و دەجووڵێۆۆت و 
 دەئاخا ێت و کارمان ل  دەکات و ئەویب بەئێمە سەرسامە. 

لەهەمان کاتدا وێنەکە لەنێو )مێشکدا( شوێنێل وەکو کردەی 
بیرکۆۆۆردنەوە و بیرهێنۆۆۆانەوە و بیۆۆۆرەوەری دروسۆۆۆت دەکۆۆۆاتی 
ئەمەڕ بۆۆۆۆریتییە لەشۆۆۆۆوێنێکی زەینۆۆۆۆیی یۆۆۆۆان شۆۆۆۆوێنێلی کە 

 لەهەستی ناوەوەی مرۆ دا بەرجەستە دەبێت.

ی ئەوڕ بیرکۆۆۆردنەوە لەزمانۆۆۆدای جۆۆۆیرێکی دیۆۆۆکەی سۆۆۆەربار
داگیرکردنۆۆۆی شۆۆۆوێنە لەهۆۆۆزر و مێشۆۆۆل و یادگۆۆۆا و چۆۆۆینیەتی 
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بەرهەمهێنۆۆانەوەی ئەو شۆۆتانەی لەنێۆۆو مێشۆۆکدا کاریۆۆان پۆۆ  
 دەکرێت. 

 

 دەروونی پێکچوواندنی شوێن ٤-٢

 یەنێکۆۆۆۆی دیۆۆۆۆکەی بەکارهێنۆۆۆۆۆانی شۆۆۆۆوێن )پێكچوانۆۆۆۆۆدن( و 
کەی ئەمەڕ )بەراوردی( شۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێنێکەی بەشۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێنێکی دیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ

 بەمەبەستی جیاواز ئەنچام دەدرێت لەوانە:

 بەراوردێکی ئەرێنیی یان نەرێنی

 پێوانەکردنی شوێنێل بە شوێنێکی دیکە.

هوشۆۆیارکردنەوەی خەڵۆۆل بەرانۆۆبەر خراپۆۆی دۆخۆۆی دەروونۆۆی 
 نێو شوێنەکە.

پێۆۆۆدانی زانیۆۆۆاری لەبۆۆۆارەی پێکهۆۆۆاتە و مەینەتۆۆۆی و  یەنە 
 گەشاوەکانی نێو شوێنەکە.

شوێنێکی باڕی یان خرای. شوێنێل ئارام بەخبی یان ئۆازار 
 بەخب. شوێنێل شیاوی تێدا ژیان بێتی یان بەپێچەوانە.

لەمبۆۆۆارەوە لەشۆۆۆوێنێل )سۆۆۆابیر رەشۆۆۆید( لەدەقۆۆۆی )کۆۆۆوێرەی 
 چاوساغ( دەڵێت:
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# بۆۆییە ئەوەی ئەو شۆۆوێنانەی دیبۆۆ ی هەرگیۆۆز بۆۆ وا نۆۆاکەم 
 (. ٩٥ی ٢٠1٩لەئاگری دۆزەخدا ب ووتێت. )سابیر رەشیدی 

# ئۆۆێمەڕ هەموومۆۆان خۆۆراینە زینۆۆدانی  ئینچۆۆا کارەسۆۆات و 
چیرۆکۆۆی تراجیۆۆدیانە لەوێۆۆوە دەسۆۆت پۆۆ  دەکۆۆات. )سۆۆابیر 

 (. ٩٢ی ٢٠1٩رەسیدی 

# لە زینۆۆدانا براکۆۆانک خۆۆرانە قاوشۆۆی پیۆۆاوان و ت ێیانۆۆدانە 
ژوورێل و چەندان کەسی دیکەی تێدا ئاخنرابووم هەموویان 

رابوونی شۆانە نهێنییەکۆان لەسەر خەباتیی سیاسی و ئاشک
لەوم کیکرابوونەوەی من نازانک لەو ژوورەدا چی دەگۆوزەرای 
بەاڵم پ  دەچێت ئەویب هەروە  ژوورەکەی ئێمە بێت... با 
باسێكی ژوورەکەی زیندانی خیمت بی بکەم ئەوسا دەتوانی 
وەسۆۆۆۆفی ژوور و قاوشۆۆۆۆەکانیب خۆۆۆۆیی لەکەسۆۆۆۆێکی دیۆۆۆۆکەی 

 (. ٩٢ی ٢٠1٩سیدی زیندانیکراو ببی تی.... )سابیر ڕە

لەوەسۆۆۆف و گێۆۆۆ انەوەی دۆخۆۆۆی دەروونۆۆۆی نێۆۆۆو ژوورەکۆۆۆانی 
زیندانۆۆۆدای دەیۆۆۆان )شۆۆۆوێن لەبیۆۆۆرەوەری و لێکۆۆۆدانەوە لەنێۆۆۆو 
مێشکماندا( دروست دەبێۆت. دۆخە دەروونیۆیە پۆ  ئۆازارەکەی 
نێۆو زینۆۆدانی وێۆۆنەی زەینۆی شۆۆوێنی هەمەجیرمۆۆان   دروسۆۆت 

نۆۆۆدان(ی دەکۆۆۆات. شۆۆۆوێنێکی هەقییۆۆۆی بەرجەسۆۆۆتە )ژووری زی
شۆۆۆوێنێکی زەینۆۆۆی و  تکۆۆۆری نادیۆۆۆاری نابەرجەسۆۆۆتە لەنێۆۆۆو 
مێشۆۆکماندای کە دەبێۆۆتە شۆۆوێنێکی پۆۆ  لەپرسۆۆیاری دەروونۆۆی 

 سەخت. 
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 شوێنێل لەناو دەقدا

شوێنێکی نادیاری شوێنێل بۆی تیمۆارکردنی هەمۆوو ئەو دۆخە 
دەروونیۆۆۆی و کۆۆۆیمەاڵیەتی و تکریۆۆۆانەی کیمەڵزۆۆۆا و خەڵۆۆۆل 

قێکۆی )چیۆرۆ  و ڕۆمۆان(دا چۆین پێیەوە دەناڵێننی لە نێۆو دە
شوێنی دەکرێتەوە. شوێن لەنێو دەقدا. شوێنی )دەنگ و وشۆە 
و ڕسۆۆتە و واتاکۆۆان(ی )شۆۆوێنی ئەر  و وێنۆۆاکردن و پێکهۆۆاتەی 
دەروونۆۆی کەسۆۆایەتییەکان و  گرێۆۆی دەروونۆۆی نێۆۆو بۆۆابەت و 
ڕووداوەکۆۆۆان و تشۆۆۆاری دەروونۆۆۆی لەگێۆۆۆ انەوە و هەڵچۆۆۆوون و 

یی نێۆۆۆۆوان کارەکتەرەکۆۆۆۆان و داچۆۆۆۆوونی دەروونۆۆۆۆی لەگفتوگۆۆۆۆ
شێوازی دەروونی لەپێشوازی و ڕەتکردنەوەی شتەکان... تاد( 
ئەمۆۆۆانە هەموویۆۆۆان وابەسۆۆۆتەی بەکارهێنۆۆۆانی شۆۆۆۆوێنێکی ) 
بەرجەسۆۆتەی یۆۆان هۆۆزری و نەبینۆۆراوی نادیۆۆاری هەسۆۆتەکی و  
سۆۆۆیز و  کۆۆۆاردانەوە و هەڵ ۆۆۆوکەوت و خووڕەوشۆۆۆت و نەریۆۆۆتە 

 دەروونی و کیمەاڵیەتییەکانە(. 

م شێوەیە شوێنێل لەنێۆو دەقۆدا هەیەی کە دەبێۆتە مۆایە و بە
دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆایەی بەرهەمهێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی گوتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری دەری 
بەرجەستەکردنی پێکهاتەکانی دەر وەکۆو )نێۆرەر و پەیۆام و 

 بابەت و وەرگر(. با سەیری ئەم دەقە بکەین:

#  بەڵ  مۆن بۆی نووسۆینی ڕۆمۆانەکەم و بەهۆیی تەنۆزەژەی 
ڵەی پێوی ۆۆۆتە مۆۆۆن هەمۆۆۆوو دارایۆۆۆیەوە هۆۆۆاتوومەتە ئەم مۆۆۆا

چیرۆکەکانی ئەو خێزانە بنووسمەوەی من ئێب و ئازارەکانی 
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خەڵۆۆۆۆۆۆۆل دەنووسۆۆۆۆۆۆۆکی نادادپەروەرییەکۆۆۆۆۆۆۆان دەدرکێۆۆۆۆۆۆۆنکی 
گەندەڵییەکان بۆاس دەکەمی مۆن بەباشۆەکان دەڵۆێک بۆاڕ و 

ی ٢٠1٩نەترەتیب لە کارە خراپەکان دەکەم. )سابیر رەشیدی 
٨٨ .) 

 

 نێکی بەرجەستەداشوێنێکی وێناکراو، لەنێو شوێ ٥-٢

زۆر لەو دەرب یۆۆۆۆانەی لەڕێۆۆۆۆزەی زمۆۆۆۆانەوە بۆۆۆۆی دەرخ ۆۆۆۆتنی 
)وەسۆۆفی شۆۆتێلی دۆخێۆۆلی بۆۆارێکی دەروونۆۆیی بیرکۆۆردنەوە و 
هەڵوێ ۆۆتێ... تۆۆاد( بەکاردەهێنرێۆۆتی مۆۆایەی لێکۆۆدانەوەیەی 
کاتێل ئێمە دەڵێن لەنێو )وشەدای لەنێو واتای ئەو گۆوتنەدای 

یە بۆۆی شۆۆوێنێکی لەنێۆۆو ڕسۆۆتەدا.. تۆۆاد( ئامۆۆاژەیەکی ئاشۆۆکرا
نادیۆۆاری یۆۆان هۆۆزریی یۆۆان واتۆۆایی و ڕەوانبێۆۆژیی بەاڵم ئۆۆێمە 
دەزانین هەر کاتێل ئۆامرازی )لەنێۆو/ لەنۆاو( بەکۆار بهێنۆین 
یەک ۆۆەر زەینمۆۆان بۆۆی ئەو شۆۆتە دروسۆۆتە دەچێۆۆتی کە ئامۆۆاژە 
بەبۆۆۆوونی شۆۆۆوێن دەکۆۆۆات. کاتێۆۆۆل یەکێۆۆۆل دەڵێۆۆۆت ئەو شۆۆۆتە 

نۆۆۆیی واتۆۆۆاییی لەکەڵەی داومی واتە شۆۆۆتێل )کۆۆۆاریزەری دەروو
مەبەستی تشۆاری کۆارتێکردن و کۆاردانەوەی( شۆتێکی دروسۆت 
کۆۆۆۆردووە. کەڵە شۆۆۆۆوێنێکە و بەشۆۆۆۆێکە لەجەسۆۆۆۆتەی مۆۆۆۆرۆا. 
بەشۆۆۆۆۆۆێکی دیۆۆۆۆۆۆارەی بەاڵم لەڕووی واتۆۆۆۆۆۆاییەوەی ئەم شۆۆۆۆۆۆتە 
 بەرجەستە دیارەی گیڕاوە بی شتێکی واتایی نابەرجەستە.
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ئەمە توانۆۆا و هێۆۆزی زمۆۆان لەگەیانۆۆدنی )مەبەسۆۆتی هەوا  و 
انیۆۆۆۆاری و ڕاپەڕانۆۆۆۆدنی ژمۆۆۆۆارەیە  ئەر ( دیۆۆۆۆار دەکۆۆۆۆات.  ز

مۆۆرۆا لەپێنۆۆاو گەیانۆۆدنی مەبەسۆۆت و بەدیهێنۆۆانی کۆۆردەی 
پەیوەندیکردن پێوی تی بە زمان و شێوازی گۆوتن و نەریۆت و 
ڕەوشتی پەیوەندی لەگە  دەوروبەر و تەنەکانی ئەو شۆوێنە 

 دەبێت.

کۆوڵی # من چیرۆکی بایز ئاغا لە کەڵەی دابووم تۆا دەرد و 
دڵک ب ەوێنێتەوە و چیرۆ  و سەربردەی بایز ئاغام بی تەواو 

 بکات.

)کەڵە( و )د (ی ) تەواو بکۆۆۆات(. هەر سۆۆۆێکیان ئامۆۆۆاژە بۆۆۆی    
بوونی س  شوێنی دوویۆان پەیوەسۆتە بە جەسۆتەی مۆرۆ ەوەی 
سێیەمیشۆۆۆان ئامۆۆۆاژەیە بۆۆۆی وەسۆۆۆتان لەشۆۆۆوێنێلی کە پێشۆۆۆتر 

تەوە و بەرەو ڕوویۆۆداوە و ئێ ۆۆتا دەیەوێۆۆت دەسۆۆتی پۆۆ  بکۆۆرێ
شۆۆۆۆۆوێنێکی دیۆۆۆۆۆکە هەنزۆۆۆۆۆاو بنرێۆۆۆۆۆت. واتە )تەواو کردنۆۆۆۆۆی 

 بەسەرهاتی بایز ئاغا(. 
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 ئاماژە بەشوێنی دەروونی ٦-٢

# مام سیامەند ڕووی لە سەربەسۆت کۆرد و گۆوتی: باشۆە تۆا 
ئێرە  ی ئێمە کین و  ی مامیستا و خەاڵت نوم بووی تۆی بە 
منت گووتی ئەم کارەم بۆی یەکالیۆی بکەیۆتەوە وەکۆو ئەوەی 
لەپرسێکدا تووشی سەرسوڕمان بووبیت هاتووی تا ئێمە بیت 

 (. ٥3ی ٢٠1٩یەکالیی بکەینەوە.)سابیر رەشیدی 

ئەم جۆۆیرە دەوروبەرە ئامۆۆاژەکردن بۆۆی ئەو واتۆۆا دەروونیۆۆانە 
دەڕەخ ێنێتی کە ق ەکەر دەیەوێت  ی گۆوێزر بیوروژێنێۆت. 

 (. 1٧ی ٢٠٠٩ێ تا کەمال مەحموودی ) ئا 

)تۆۆائێرە(ی واتۆۆا تۆۆا ئەو شۆۆوێنەی ئێ ۆۆتا ق ۆۆەی تێۆۆدا دەکرێۆۆتی 
یان ئەو کاتەی مەبەست )سنووری ق ەکردن و شۆوێنی وەسۆتا 
و دەست پێکۆردنەوەی ئاخۆاوتن(ەکەیە.  )هۆاتووی( بەکۆردەوە 
لەشۆۆۆوێنێکەوە هۆۆۆاتیتە شۆۆۆوێنێکی دیۆۆۆکەی لێۆۆۆرەدا مەبەسۆۆۆت 

تیتە  ی ئەو. ئامۆۆۆۆۆاژەیە )بەو ئەوەیەی کە سەربەسۆۆۆۆۆت هۆۆۆۆۆا
شۆۆوێنەی ق ۆۆەی تێۆۆدا دەکۆۆات(.  لەم ئامۆۆاژەیەدا دەوروبەری 
دەروونێلی کە کێشەی هەیە و داوای هاوکاری دەکۆاتی ئەوی 
دیۆۆکەڕ زانیۆۆاری و توانۆۆای هەیە و هاریکۆۆاری دەکۆۆات.  دوو 
دۆخۆۆی دەروونۆۆی جیۆۆاوازەی بەاڵم لەکۆۆردەوەدا )هاوسۆۆەنگ و 

 ەسەر(. ئاڵیز و تێزەیشتنە بی چار
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 واتای دەروونی لەشوێندا ٧-٢

# ئەدی ئەو شۆۆارە هەمۆۆوو مۆۆاڵی مۆۆن نیۆۆیە. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 
 (. 3٦ی ٢٠1٩

واتۆۆۆۆا دەروونۆۆۆۆی بەنۆۆۆۆدە بەبۆۆۆۆاری دەروونۆۆۆۆی ئەو کەسۆۆۆۆانەی 
شۆۆۆۆۆوێنەکە بەکۆۆۆۆۆار دەهێۆۆۆۆۆننی ئەمەڕ زیۆۆۆۆۆاتر ئەو واتۆۆۆۆۆایە 
دەگرێتەوەی کە  ی تاکە کەسۆێل دروسۆت دەبێۆت. )د. تالیۆب 

(. لەم دەربۆۆۆ ینەدا پێکهۆۆۆاتەی دەروونۆۆۆی ٢٥ی ٢٠11حوسۆۆۆینی 
ق ۆۆەکردنەکە نیشۆۆانی دەدات کەسۆۆی ق ۆۆەکەر لەم شۆۆوێنەدا 
)دڵخیشۆۆۆەی ڕازیۆۆۆیەی کێشۆۆۆەی نیۆۆۆیەی گونچۆۆۆاوە و دەتوانێۆۆۆت 
متمۆۆۆۆانەیەکی دەروونۆۆۆۆی بۆۆۆۆاڕ بەشۆۆۆۆوێنەکە بکۆۆۆۆات.. تۆۆۆۆاد(ی 
هەروەها شارەکە )پێشوازی لەو کەسە کۆردووەی کە بەنۆامی و 

ەسۆۆۆۆۆەکەی بە نەگونچۆۆۆۆۆاو مێۆۆۆۆۆوانی دانەنۆۆۆۆۆاوەی شۆۆۆۆۆوێنەکە ک
نەزانیوەی زیۆاد نیۆیەی ... تۆاد(. واتە گونچۆان و هاوسۆەنزی و 
پێشۆۆۆۆوازیی و ڕازیبۆۆۆۆوون و خۆۆۆۆیییەتی لەنێۆۆۆۆوان کەسۆۆۆۆەکە و 
شۆۆۆوێنەکە لەڕووی واتۆۆۆایی و تێزەیشۆۆۆتن لە بۆۆۆاری دەروونۆۆۆی 
ق ەکەرە هە  دەهێنچرێت.  ئەمەڕ وابەسۆتەیە بەو بنەمۆا 

پۆۆۆۆۆاەی ڕادەی  تیۆۆۆۆۆیرییەی بۆۆۆۆۆ وای هەیەی کە )پابەنۆۆۆۆۆدە بە
هەڵچۆۆوونی کەسۆۆەکەی چۆۆونکە هۆۆیی هێمۆۆایەکی زمۆۆان دەسۆۆت 
نیشۆۆان ناکرێۆۆت و بۆۆوونی دانانرێۆۆتی ئەگەر بێۆۆت و  یەنێکۆۆی 
دەروونۆۆۆۆۆی لەپشۆۆۆۆۆتی ئەو هێمۆۆۆۆۆا زمۆۆۆۆۆانییەوە نەبێۆۆۆۆۆت(. )د. 

 (. ٢٥٠ی ٢٠13شاخەوان جە ل تەرەجی 
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# لەوم دڵۆۆی خۆۆیڕ بۆۆووی لەگە  مچێۆۆوری مۆۆزگەوتەکە تەبۆۆا 
ی ٢٠1٩بووی کەیفیۆان بە یەکۆدیی دەهۆات.. )سۆابیر رەشۆیدی 

3٦ .) 

لەنێو شاردا )شوێنە گشتیەکە( ی شوێنێکی دیۆکەی )تۆایبەت( 
کە )مۆۆۆزگەوتە( هەیەی لەم شۆۆۆوێنە تایبەتیەشۆۆۆەدا ق ۆۆۆەکەر 

فۆۆی نیشۆۆانی دەداتی کە )دڵخیشۆۆی( و ) تەبۆۆا بۆۆوون( و )بەکەی
یەکتۆر( هەیە.  واتە لەنێۆو شۆۆوێنە گشۆتی و تایبەتییەکەشۆۆدا 
هەستێکی دەروونی و بەدیهاتنی واتایەکی تکری و دەروونۆی 
ڕاشۆۆکاوانەی )خیشۆۆیی و ئاسۆۆوودەیی و شۆۆیاوبوون( هەیەی کە 
واتای )گونچاون و پێشوازیکردن و نامی نەبوون و ئاسوودەیی 

 د( هەیە.و تێکەڵبوون و پەیوەندییەکی سەرکوتوو ... تا

لەتە  ئەم دوو شۆۆۆوێنەدا چەنۆۆۆد شۆۆۆوێنێکی دیۆۆۆکەی هۆۆۆزری 
هەیەی کە پەیوەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە بەلێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدانەوە و وێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاکردن و 
گریمۆۆۆۆۆۆانەکردنی ڕووداوەکۆۆۆۆۆۆان لەنێۆۆۆۆۆۆو مێشۆۆۆۆۆۆل و دەروون و 
بیرەوەری )نووسەر( و )ق ەکەر و وەرگۆر( و )کارەکتەرەکۆانی 
نێۆۆو دەقەکە(ڕ. ئەوانۆۆیب شۆۆوێنە هەسۆۆتییەکان بەپێۆۆی واتۆۆا 

 ەکە خیی لەم شوێنانە دەبینێتەوە:دەروونیی

 یەکەم: عەقێ و مێشل.

 دووەم:  بیر و بیرەوەرەی و د .

 سێیەم: سیز و کاردانەوە و ئەنچام و تێزەیشتن. 
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ئەرکۆۆۆی زمۆۆۆان سۆۆۆنووری بابەتیۆۆۆانە و واتۆۆۆا ڕووتەکۆۆۆان تۆۆۆ  
دەپەڕێنێۆۆۆۆت بۆۆۆۆی گوزارشۆۆۆۆتکردن لەسۆۆۆۆیز و هەڵچوونەکۆۆۆۆان و 

طۆۆۆۆف کنۆۆۆۆوڕ کۆۆۆۆاریزەریی لەسۆۆۆۆەر ڕەتتۆۆۆۆاری مرۆیۆۆۆۆی. )عوا
 (.٨1ی ٢٠٠٧المصطفیی  ی

بۆۆۆا نمۆۆۆوونەیەکی دیۆۆۆکەی واتۆۆۆای دەروونۆۆۆی بهێنیۆۆۆنەوەی کە 
دەقنۆۆۆۆۆۆۆۆۆووس بەشۆۆۆۆۆۆۆۆۆێوەیەکی بەردەوام و بەپێۆۆۆۆۆۆۆۆۆداگریی و 
سووربوونێکی زۆرەوە بەکار دەهێنێت ئەویۆب وشۆەی )مەرار 

 بوو لەناو د  و مێشکک(. 

# بی خوێنەر جێبهاێک تا لێیان ببێتە مەرار. )سابیر رەشیدی 
(. )پەنۆۆۆۆا دەبەنە بەر داڕشۆۆۆۆتنی جیراوجۆۆۆۆیر بۆۆۆۆی ٢٩ی ٢٠1٩

دەرب ینۆۆی ئەو شۆۆتەی لە دەروونیۆۆدا پەنزۆۆی خۆۆواردۆتەوە(. 
 (. ٢٥ی ٢٠11)د.تالیب حوسێنی 

بەم جۆۆۆیرە دەتوانرێۆۆۆت ژمۆۆۆارەیەکی زۆر لەدۆخۆۆۆی دەروونۆۆۆی 
شوێنی یان ئەو بەکارهێنانە زمانییەی پەیوەسۆتە بەوەسۆفی 

ەیوەنۆۆۆۆدییان شۆۆۆۆوێن و دەرخ ۆۆۆۆتنی هەمۆۆۆۆوو ئەو شۆۆۆۆتانەی پ
 بەدۆخی دەروونی بەکارهێنانی زمان لەنێو شوێن هەیە.
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 دەروونی شەقام ٨-٢  

شۆۆەقام خۆۆاوەنی دەروونێکۆۆی زینۆۆدووی پۆۆ  لەجۆۆووڵەیەی هەر 
شەقامێل واتا و مەبەست و کاریزەریی و شۆێوزێکی تۆایبەت 
بەو شۆۆوێنەی تێۆۆدایەی  ی هەر بیۆۆنەر و ڕێبۆۆوار و کەسۆۆێکیب 

سۆۆۆۆۆتەکە دەگیڕێۆۆۆۆۆت. لەدەقۆۆۆۆۆی لەو شۆۆۆۆۆەقامەی واتۆۆۆۆۆا و مەبە
ئەدەبیۆۆۆۆدا دەکرێۆۆۆۆت لەڕێۆۆۆۆزەی شۆۆۆۆەقام گەلێۆۆۆۆل )نیشۆۆۆۆانەی 
کۆۆۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی و دەروونۆۆۆۆۆۆۆی و ڕۆشۆۆۆۆۆۆۆنبیری و شارسۆۆۆۆۆۆۆتانی( 
بناسرێنەوەی کە بەشێواز و ڕێزۆای جۆودا لەنێۆو شۆەقامەکەدا 

 هەستی پ  دەکرێت.

شۆۆۆۆەقام لەشۆۆۆۆاردا لەڕوانۆۆۆۆزەی دەروونناسۆۆۆۆییەوە )ئۆۆۆۆاژاوە و 
ی و شۆۆۆۆێتکردن( دەگۆۆۆۆرێتەوەی ژاوەژاو و ئی ۆۆۆۆتوالل و بێ ێۆۆۆۆز

ئەمانەڕ لەڕێۆزەی بەکارهێنۆانی زمۆانە کۆیمەاڵیەتییەکەوە 
 پێناسە دەکرێت.

جوێنی وروژاندن و ژاوەژاو بەشۆێکی پێکهۆاتەی نێۆو شۆەقامە. 
بییە تۆوێژەران  وای وسۆف دەکەن )بەکارهێنۆانی هەمۆوو ئەو 
دەرب اوانەی پەیوەندییان بە ئەنۆدامەکانی زاوزێۆی گۆوێزر و 

ەکەیەوە لەچێوەی جنێوداندا هەیەی یان ناوهێنانی کەسوکار
ئەو ئەنۆۆدامانەی زاوزێۆۆی گۆۆوێزر و کەسۆۆوکاریی یۆۆان بە وتە 
مرانۆۆدنی کەسۆۆوکارە نزیکەکۆۆانی گۆۆوێزری وەکۆۆو نموونەکۆۆانی 
)هەتیۆۆووی چوتیۆۆووی کوڕەتیۆۆوی مۆۆردوت بمۆۆرم.. تۆۆاد( دەچێۆۆتە 
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ی ٢٠13خۆۆۆانەی جنێۆۆۆودانەوە. )د. شۆۆۆاخەوان جەمۆۆۆال تەرەجی 
1٧٨    .) 

# لە کیتۆۆایی ڕۆمۆۆانەکەدا بۆۆزەمە ئەو شۆۆوێنەیی کە کۆۆوێرە 
لەسۆۆەر شۆۆەقام و بەردەم دووکانەکۆۆانی بۆۆن قەاڵت و نزیۆۆل 
ئوتێت سۆەندباد ببێۆنمەوەی کە لەوم خەڵۆکەکە پێۆی دەڵۆێن 
)چاوسۆۆاغی یۆۆان سۆۆروودی )ئەی ڕەقیۆۆب(ی یۆۆان سۆۆرودی ئەی 
ڕەقیبۆۆی پۆۆ  دەڵۆۆێنی یۆۆان هوتۆۆاتی بۆۆژی کۆۆورد و کوردسۆۆتانی 

دەنی  ێچۆۆا دی ۆۆان جۆۆارێکی دیۆۆکەڕ ئەو جۆۆوێن بەگوێۆۆدا دە
دەداتی تەنیۆۆۆا بە جۆۆۆوێن بەرسۆۆۆای ئەو خەڵۆۆۆکە دەداتەوە. 

 (.31ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

)بەجۆۆوێن بەرسۆۆای خەڵکۆۆی دەدایەوە(  یەنێکۆۆی ئەو زمۆۆانە 
کۆۆیمەاڵیەتی و دەروونیۆۆیەی کە گۆۆوێزری نێۆۆو شۆۆەقامی وەاڵمۆۆی 

گۆۆاڵتەی  ئەو کەسۆۆانەی پۆۆ  دەداتەوەی کە دەیۆۆوروژێننی یۆۆان
پۆۆۆۆۆۆۆۆ  دەکەن و دەیانەوێۆۆۆۆۆۆۆۆت شۆۆۆۆۆۆۆۆێتی بۆۆۆۆۆۆۆۆکەن. ئەم دۆخە 
دەروونییەی نێو شەقام هەمیشە وەکو دیاردەیەکی دەروونۆی 
باوی بااڵدەست و نەریۆت و ڕەتتۆاری نێۆو شۆەقام دییەتۆی لۆ  

 دەدرێت. 

لەتە  ئەم شوێنەشۆۆۆۆۆدای لەم دەقەدا چەنۆۆۆۆۆد ئامۆۆۆۆۆاژەیەکی 
 دیکەی شوێن هەیە وەکو:
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ژەیەکە بی ئەو شوێنەی لەکیتایی ڕۆمانەکە. ))ئاما -
لەکیتایی ڕۆمانەکەدا دێت. نووسەر سەرەتا و 
ناوەڕاست و کیتایی بەشەکانی نێو ڕۆمانەکەی 

 دیارکردووە((.

بزەمە ئەو شوێنەی. ))نووسەر مەبەستی شوێنێکی  -
دیارکراوەی شوێنەکە  ی نووسەر ناسراوەی بەاڵم 

 مەرج نییە  ی گوێزرەکانی ناسراو بێت((.

ێنێکی گشتییە و بەشێکە لەپێکهاتەی شەقام. ))شو  -
 سیسییلیجیای شار((.

بەردەم دووکانەکانی. ))شوێنێکی دیاریی ناسراوەی   -
ئاماژە بەوە دەکاتی کە ژمارەیە  دووکان لەم 
شوێنەدا هەنی کە دوکان هەبێت واتە ژمارەیە  
خەڵکیب لەم شوێنەدا هەنی جیرێل لەقەرباڵوی 

ە و کارتێکردن و تێدایەی بزاا و  جووڵە و کاردانەو
 ژاوەژاوێکی ل  دروست دەبێت((.

بن قەاڵت. ))بەواتای دەوروپشتی قەاڵی هەولێر   -
دێتی بە ی خەڵکی هەولێر هەر چواردەورەی قەاڵی 

 بن قەاڵتە((.

 نزیل ئوتێت سەندباد. ))شوێنێکی دیاری ناسراوە((.  -

لەوم. ))مەبەستی نووسەر نزیل ئوتێاەکەیە. واتە   -
شوێنی ق ەکردنی ئەو کەسەی بەسەرهاتەکانی 
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دەگێ ێتەوەی دوورە لەشوێنی ڕووداوەکە. ئەمە 
ئاماژەیە بی شوێنێکی دوور. )لێرە( شوێنی 

ئاخاوتنەکەیەی )لەوم( شوێنێکی دوورەی یان ئەو 
 شوێنەی ق ەکەر ق ەی تێدا دەکات.

 

ماڵەکەشۆۆۆمدا لەگە  ژنەکەم هەردەم شۆۆۆەڕی پۆۆۆارە و # لە 
خەرجۆۆیک هەبۆۆووی بەتۆۆایبەتی لەو دوو سۆۆاڵەی دواییۆۆدای کە 
تەنۆۆزەژەی دارایۆۆی بۆۆووی حکۆۆوومەت چۆۆارەکە مۆۆووچەیەکی 
دەدایە تەرمۆۆۆۆۆۆۆانبەرانی ئەوەی دیکەشۆۆۆۆۆۆۆی بە بینۆۆۆۆۆۆۆۆاووی 

 (.٢1ی ٢٠1٩پاشەکەوتکردن نەدەدا.. )سابیر رەشیدی 

ت بی پشۆوودان و لێکزەیشۆتن ما  هەمیشە دەبێت شوێنێل بێ
و بیناکردنی خێزان و ئارامی. کەچی لەئەنچۆامی ئەو دۆخە 
دارایۆۆۆی و ئۆۆۆابوورییەی هەرێمۆۆۆی کوردسۆۆۆتان هەیەتۆۆۆیی نۆۆۆاو 
مۆۆۆۆۆاڵەکەی ئەویۆۆۆۆۆب بۆۆۆۆۆیتە جۆۆۆۆۆێزەی )شۆۆۆۆۆەڕ(ی )نۆۆۆۆۆاکیکی(ی 
)نیزەرانۆۆۆۆی(ی )گرتۆۆۆۆت و کێشۆۆۆۆەی کۆۆۆۆیمەاڵیەتی(ی )ڕەتتۆۆۆۆاری 

نیشۆان دەدات  نادروستی پیاو لەگە  خێزانۆی(.... تۆاد. ئەمە
شۆۆوێن لەم ڕۆمۆۆانەدا هەمیشۆۆە نیشۆۆانەی دەروونێکۆۆی ئۆۆاڵیز و 
پ  لەکێشە و گرتتە. لەهەر دەرب ێنێکی زماندای شۆوێنێل پۆ  
 لەمامالن  و مرۆ ی هەڵزری ئازار و مەینەتی دەبینرێت.  
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 دەروونی کات ٩-٢

دوای ئەوەی ڕۆمۆۆۆانەکە وەکۆۆۆو خۆۆۆوێنەرێکی ڕەخنەگۆۆۆری یۆۆۆان 
انی دەخۆوێنیتەوەی قۆوواڵییەکی پۆ  لەواتۆا توێژەرێکی زمانەو

و جووڵە لەدەروونی )شوێنکات(ی یان هەر یەکەیۆان بەتەنیۆا 
هەست پ  دەکەیت. هیی زمانێل بۆ  بۆوونی بۆاری دەروونۆی 
)نووسین و گۆوتن(ی یۆان )دەربۆ ین و مەبەسۆت( ناتوانێۆت ئەو 
پەیوەندییە کاریزەرە لەنێوان )نێرەر و وەگر( دروست بکاتی 

کە بۆۆریتییە لەوێنۆۆاکردنی )تکریۆۆی و دەروونۆۆی و  بۆۆییە دەر
کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی و زمۆۆۆۆۆان(ی مۆۆۆۆۆرۆای هۆۆۆۆۆیی کاتێۆۆۆۆۆل دابۆۆۆۆۆ او 
لەپێکهۆۆۆۆاتەی نۆۆۆۆاوەکی و عەقۆۆۆۆێ و هەسۆۆۆۆتەکان و ڕەتتۆۆۆۆار و 
ڕەوشۆۆتی مۆۆرۆا بەرهەم نۆۆایەتی کە ئەمۆۆانەڕ لەبۆۆنەچەدا 
ڕەگیۆۆۆۆۆۆان بە دەروونۆۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆۆرۆ ەوە بەسۆۆۆۆۆۆتراوەتەوەی یۆۆۆۆۆۆان 

زمۆان( هاوتۆای یەکتۆرن.  لەڕوانزەیەکی دیکەوە بڵۆێن )تکۆر و 
لەڕوانۆۆۆزەی هیشۆۆۆەکی زمۆۆۆانەوانی )بەکارهێنۆۆۆانی وشۆۆۆەکان 
دەبێۆۆۆت هێمۆۆۆایەکی وردو ڕاسۆۆۆتەوخی بۆۆۆن بۆۆۆی بیرەکۆۆۆان(. )د. 

 (. 33ی ٢٠11تالیب حوسێنی

)سۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆید( وەکۆۆۆۆو ڕۆماننووسۆۆۆۆێل لەدێۆۆۆۆ ی یەکەمۆۆۆۆی 
 ڕۆمانەکەی )کوێرەی چاوساغ( بەم جیرە دەست پ  دەکات:
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ێکۆردووم لەو کێبەڕکێۆیەدا بەشۆداربکی # لەوەتەی داوایان ل
هەردەم لە خەیۆۆاڵی ئەوەدام لەو مۆۆاوە کۆۆورتەدای ڕۆمانێۆۆل 

 بنووسک و لەو تێ تیاالەدا بەشداربک.

شۆۆەوان لەنۆۆاو نوێنەکەمۆۆدای تۆۆا خەو دەمبۆۆاتەوە هەر بیۆۆر لە 
 (. 4ی ٢٠1٩بیرۆکەیە  دەکەمەوە.... )سابیر رەشیدی 

روونۆۆۆۆۆۆی و دەقنۆۆۆۆۆۆووس لەکۆۆۆۆۆۆاتێکی تەژی لەدڵەڕاوکێۆۆۆۆۆۆی دە
بیرکۆۆۆردنەوە و نەوەسۆۆۆتان دایەی نۆۆۆیزەرانە بۆۆۆی دۆزیۆۆۆنەوەی 
بیۆۆرۆکەیە  بۆۆی نووسۆۆینی ڕۆمۆۆانەکە. واتە نە  هەر خۆۆودی 
کۆۆۆاتی ڕووداوەکۆۆۆان پۆۆۆ ن لەکێشۆۆۆە و دڵەڕاوکۆۆۆ  و نیزەرانۆۆۆی 
دەروونۆۆیی بەلکۆۆو خۆۆودی دەقنووسۆۆیب بەهۆۆیی ئەوەی )کۆۆاتی 
بیرکۆۆۆۆۆۆۆردنەوە و گەڕان بەدوای بیۆۆۆۆۆۆۆرۆکەیە  و چۆۆۆۆۆۆۆینیەتی 

ی ڕۆمۆۆۆۆۆانێکی بۆۆۆۆۆی پشۆۆۆۆۆب ک  ئێچزۆۆۆۆۆار کەمە(ی ئەم نووسۆۆۆۆۆین
کورتییەی کاتیب بیتە سەرچاوەی دۆخێکی دەروونی نائارام 
و تشۆۆار و نۆۆیزەرانکەر. دەکرێۆۆت بڵێۆۆین لەڕووی دەروونیۆۆیەوە 

 ئەم ئاماژانە لەدەستپێکی ڕۆمانەکەدا هەیە:

 تشارێکی زۆری دەروونی لەئەنچامی نەبوونی کات. -

کە ئەو کەسە )بیر و خەیاڵکردن وەکو سەرەتاییە ی  -
مێشل و زمانی( مژوولی کار و بەرهەمهێنانەی 
 زیندووەی بوونی هەیەی لەپەیوەندیکردن دایە.
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)ئەوان( داوا لە )گوێزر/ دەقنووس( دەکەنی واتە  -
وەاڵم و گریمانە و بەسەرهات و گێ انەوە و 
زانیاریی و ڕاپەڕاندنی کارەکەی )نووسینی 

ا خودی ڕۆمانەکە(  ی گوێزرەی کە لێرەد
 ڕۆماننووسەکەیە. 

بیر و بیرکردنەوە پەیوەندیی دەروونیان بەزمانەوە  -
هەیەی زمانەوانی دەروونی مەسەلەی )بیر و زمان(ی 
)بیرکردنەوە و بەکارهێنانی زمان( بە بنەمایەکی 
کاریزەری لێکیڵینەوەی زمانەوانی دادەنێن. ئەمە 
 دەرخەری کارایی مێشل و دەروونی کەسەکانە.

بەرانبەر )داوا( و )کەمی کات(. لەڕووی نیزەرانی  -
دەروونییەوە نیزەرانکەرەی چتی حەز دەکات 

بەشداری تی تاالەکە بکات و هەروەها ترسی هەیە 
)بیرۆکەیەکی بەدەست نەکەوێت(ی )ترسی لەوەڕ 
هەیەی پێ انەگات و کاتی نووسینەوەی ڕۆمانەکەی 
وەکو پێوی ت نەبێتی یان لەو ماوە دیاریکراوەدا 

 یەکی دەست نەکەوێت(.  بیرۆکە

 دەڵێت:

# لەو ساتەدا کات دەبووە پشیاەیەکی سپڵە و چ نووکی لە 
 تەواوی جەستەماندا گیر دەکرد. 
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# ڕۆژ نەبۆۆوو دەزگەکۆۆانی ئەمۆۆن دەسۆۆت نەکەن بە شۆۆااڵوی 
ڕووخاندنی ماڵە پێشۆمەرگە.... ئەو ڕۆژانەمۆان لۆ  دەبۆووە 

 (.٧ی ٢٠1٩دۆزەو. ) سابیر رەشیدی 

ەکەمۆۆۆدا )کۆۆۆات( دەبێۆۆۆتە بۆۆۆکەر. کۆۆۆردەیە  لە دەرب ینۆۆۆی ی
 ئەنچام دەداتی ئەویب بەکارهێنانی چ نووکە. 

)کات( لەشێوەی پشیاەیەکی سپڵە دەردەکەوێتی واتە )کۆات( 
لە بکەرێکی ب  گیان دەگیڕێت بی بکەرێکۆی بەگیۆان. )کۆات( 
لەخیشۆۆۆۆۆۆۆی دەگیڕێۆۆۆۆۆۆۆت بۆۆۆۆۆۆۆی ناخیشۆۆۆۆۆۆۆی. ئەمەڕ دەبێۆۆۆۆۆۆۆتە 

ئۆۆازار بەخۆۆبی  بەرهەمهێنۆۆانی بۆۆارێکی دەروونۆۆی )تۆۆیقێنەری
 هێرڕ بەری بەدگومانی خرایی ب  متمانە... تاد(. 

قوربۆۆۆانی دەسۆۆۆۆتی )کۆۆۆۆات(ی )مۆۆۆان/ ئۆۆۆۆێمە(یەی کە لە وشۆۆۆۆەی 
)جەسۆۆۆتەماندا( بەرجەسۆۆۆتە کۆۆۆراوە. لێۆۆۆرەدا )ئۆۆۆێمە( کەسۆۆۆی 
یەکەمی کی دەئاخاێتی واتە کۆات هەر تەنیۆا کەسۆێل ئۆازار 
نۆۆۆاداتی بەڵکۆۆۆو )ئۆۆۆێمە/ هەموومۆۆۆان( ئۆۆۆازار دەدات. بەپێۆۆۆی 
دەوروبەری ئەم دەقەی کە بۆۆریتییە لەدەرب ینێۆۆل دەربۆۆارەی 
)کۆۆات(ی نیشۆۆان دەدرێۆۆتی کۆۆات هێزێکۆۆی دەروونۆۆی ترسۆۆنا  و 
زیۆۆۆۆان بەخشۆۆۆۆی دژی خەڵۆۆۆۆل هەیە. هیکارەکەشۆۆۆۆی ئەوەیەی 

 )ئەوانە پەیوەندییان بە پێشمەرگە(ەوە هەیە.

لەدەرب ینۆۆۆۆۆۆۆی دووەمۆۆۆۆۆۆۆدا )ڕۆژ نەبۆۆۆۆۆۆۆوو(. ئەگەر لەدەرەوەی 
مەبەسۆۆت و  واتۆۆاکە شۆۆی بکەیۆۆنەوە دەوروبەری ئەم گۆۆوتنە 
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مەزەنۆۆدەی ئەوە دەکەیۆۆنی کە مەبەسۆۆت ئەوەیە )شۆۆەو بێۆۆت(ی 
لەڕاسۆۆۆۆۆۆتیدا بەهۆۆۆۆۆۆیی گەڕانەوە بۆۆۆۆۆۆی دەوروبەری گۆۆۆۆۆۆوتنەکە 
مەبەسۆۆتەکەی بۆۆریتییە لەوەی )هەمۆۆوو ڕۆژێۆۆل بەشۆۆێوەیەکی 
بەردەوام(ی ئەم )بەردەوامیۆۆۆیەڕ لێۆۆۆواو لێۆۆۆوی نیزەرانۆۆۆی و 

 تشار و کێشەی دەروونییە(. 

 اتێل گوێمان لە )ڕۆژ نەبوو( ڕاستەوخی هەست بە:هەر ک

ترس و نیزەرانی لەناخی ق ەکەر بەرانبەر ئەو  -
کاتە سەختانە دەکرێتی کە درێژەیان هەیە و 

 ناب ێنەوە.

دەرب ینەکە بی بێزاریی دەروونی و ڕەتکردنەوەیە.  -
 واتە  یەنی نەرێنی ئاماژە پ  دەکات. 

توانای ڕەتتاری کەسێل نیشان دەداتی کە  -
کاردانەوەی سنووردارەی لەژێر تشاری هێزێکی 

 خراپی هێز پ وکێنە.

 

کۆۆۆۆۆات لەم ئاخۆۆۆۆۆاوتنەدای لەنێۆۆۆۆۆو هەسۆۆۆۆۆت و بیرکۆۆۆۆۆردنەوە و 
لێکۆۆۆۆۆۆۆۆدانەوەی )ق ۆۆۆۆۆۆۆۆەکەر( یەک ۆۆۆۆۆۆۆۆانە بە دۆزەو. لەڕووی 
تێزەیشۆۆۆتنەوە بۆۆۆاری دەروونۆۆۆی کۆۆۆات هەمۆۆۆوو توانۆۆۆا و هێۆۆۆز و 
سۆۆۆنوور و پۆۆۆێزە و بەهۆۆۆایەکی ئەرێنۆۆۆی بەزانۆۆۆدووە و بۆۆۆیتە 
هێزێکۆی )ئۆازار بەخۆب(. بۆییە مۆرۆا بەپێۆی ئەو دەوروبەرە 
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دەبێۆۆۆت ڕقۆۆۆی لە )کۆۆۆات و لەزەتەکۆۆۆانی کۆۆۆات و تێزەیشۆۆۆتن 
 لەکات( ببێتەوە. 

 

# ئەگەر دڵیشی خیڕ بووایەی  وکی  بی دەگوتن. ئێ ۆتەڕ 
لەبیۆۆرمەی کە گۆۆوێک لە  وکەکۆۆانی دەبۆۆوو.. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 

 (. 34ی ٢٠1٩

وەسفی ئەو کۆاتە دەکۆاتی کە  واتە کاتێل دڵی خیڕ بووایەی
دەبێتە هیکار بۆی بەدیهێنۆانی خیشۆی  ی کەسۆێلی بەواتۆای 
ئەوەی کۆۆاتەکە دەبێۆۆتە سۆۆەرچاوەی خیشۆۆی نە  کەسۆۆەکە. 
ئەو کەسۆۆۆەی لێۆۆۆرەدا بۆۆۆاس دەکرێۆۆۆتی هەمیشۆۆۆە لەدۆخێکۆۆۆی 
دەروونی ناسەقامزیر بووە. )هەڵچوون و خاوبوونەوە(. ) و  

)ئێ ۆتەڕ لەبیۆرمە(  گوتن یەک انە و هاوتۆایە بەدڵخیشۆی(.
ئامۆۆۆۆاژەیە بۆۆۆۆی بیرهۆۆۆۆاتنەوەی )کۆۆۆۆاتە دوورەکۆۆۆۆان لەکۆۆۆۆاتی 
هەنۆۆۆووکەدا(. )لەبیۆۆۆرمە( گەڕانەوەیە بۆۆۆی کۆۆۆاتێکی دوورتۆۆۆر و 
لەوەپێشۆۆۆۆی )ئێ ۆۆۆۆتا(. لەڕوانۆۆۆۆزەی واتۆۆۆۆایی )لەبیۆۆۆۆرمە( لەم 
دەوروبەردا ئاماژەیە و واتایە بی )سۆەردەمی ڕابۆردوو(ی نە  

 لەمێشکدا(.   تەنیا )کیگاکردنی زانیارییەکانی پێشوو

لەبەر ئەوە گرنزە لەبەکارهێنانی زماندا گرنزی ئەم وشە و 
دەستەواژە و دەنگ و ڕستە و ڕەنگ و بەکارهێنانە زمانیۆانە 
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بۆۆۆۆدەینی چۆۆۆۆونکە هەر یەکەیۆۆۆۆان دەبۆۆۆۆنە سۆۆۆۆەرەتایە  بۆۆۆۆی 
 بەدیهێانی )مەبەست و پەیام و بابەتێکی( دەروونی.

 

 # ئەویب پ  بەسییەکانی ئاخێکی هەڵکێشا.

 و ک  و کەی  شەهید بووی ئاخر شێت و شەهیدبوون!؟.چین 

کۆۆاتی هەناسۆۆە هەڵکێشۆۆانەکەی  کۆۆاتێکی ئازاربەخشۆۆەی واتە 
لەدۆخۆۆۆی بیرکردنەوەیەکۆۆۆی خەمبۆۆۆار و دڵتەنۆۆۆگ دایە. ئەم 
هەناسۆۆۆۆۆۆۆۆە کێشۆۆۆۆۆۆۆۆانەی دوای پێۆۆۆۆۆۆۆۆدانی کۆۆۆۆۆۆۆۆات و دەرتەت و 
بەخیداچۆۆوونەوە و خۆۆاوبوونەوە و  بردنۆۆی گۆۆرژی و تۆۆوڕەیی 

ی دەروونە. بەسەرسوڕمانەوە دەپرسۆێت دێت. ئارام کردنەوە
)چۆۆین و کۆۆ  و کەی( شۆۆەهید بۆۆوو. لەم دەربۆۆ ینەدا گەڕان و 
پشۆۆۆۆکنینی بەدوای )کۆۆۆۆۆاتی شۆۆۆۆۆەهید بۆۆۆۆۆوونی( تێۆۆۆۆۆدایەی ئەم 
پرسۆۆۆیارە لەدۆخێکۆۆۆی دەروونۆۆۆی )سەرسۆۆۆامبوون( کۆۆۆراوەی بۆۆۆی 
گۆۆوێزریب وەاڵمۆۆدانەوەکەی ئاسۆۆایی نابێۆۆتی چۆۆونکە دۆخۆۆی 

کە دەوروبەری پرسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیارکردنەکە ئەوە دەردەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتی 
 ق ەکەرانی دەوروبەرێکی دەروونی زۆر گونچاو نییە. 
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 # منیب وەاڵمک دایەوە و گوتک:

بەخۆۆودا مۆۆام سۆۆیامەند کۆۆاتک هەیەی لێشۆۆک بۆۆووەتە مەرار و 
هەمۆۆۆۆوو جەستەشۆۆۆۆک بۆۆۆۆووەتە گۆۆۆۆوم و بە تۆۆۆۆامەزرۆییەوە ئەو 

 چیرۆکانە دەخرێنە ناو ڕۆمانەکەوە. 

دەییی پێشۆۆۆوازیی و لەدەروبەرێکۆۆۆدا کە )سەرسۆۆۆامبوونی ئامۆۆۆا
گونچۆۆۆۆان و هاوسۆۆۆۆەنزی( لەخۆۆۆۆی گرتبێۆۆۆۆتی دەبێۆۆۆۆت   جۆۆۆۆیرە 
کارێکی ئاخاوتن ئەنچام بدرێتی یان جێبەج  بکرێۆتی واتە 
ئەو شتە ڕوون  دەبێتەوەی کە ئایۆا ق ۆەکەر ئەو دەسۆەاڵتەی 
هەیەتی بی ئەوەیە تەرمان بە گۆوێزر بۆدات دابنیشۆێتی یۆان 

(. ٢٢٧ی   1٩٨٠مۆۆیڵەتی دانیشۆۆتنی پۆۆ  بۆۆدات. )جۆۆون  ینۆۆز ی
گرنزە ئەو بۆزانین لەم چۆرکە سۆاتەدا ئایۆا خۆوێنەر و وەرگۆر 
هەمان گریمانە و لێکدانەوەی )نووسەر و ق ەکەری( دەبێۆتی 
یۆۆۆان لەئەنچۆۆۆامی دۆخۆۆۆی دەروونۆۆۆی و دەوروبەری تۆۆۆایبەتی 

 خییی شیکردنەوەیەکی جیاوازی دەبێت.

ق ۆۆەکەر بەدڵنیۆۆاییەوە ئامۆۆۆاژە بە بۆۆوونی )کۆۆات( تەواو بۆۆۆی 
ترن دەکۆۆاتی کۆۆات لێۆۆرەدا دۆخێکۆۆی دەروونۆۆی ئەرێنۆۆی گۆۆوێز

نیشۆۆۆان دەدات.  )مەرار و تۆۆۆامەزرۆیی( تێۆۆۆدایەی )جەسۆۆۆتەی 
هەمۆۆۆوو دەبێۆۆۆتە گۆۆۆوم(ی واتە هەمۆۆۆوو کاتەکۆۆۆانی لەنێۆۆۆو ئەم 
چرکەسۆۆاتەدا کۆۆی دەکۆۆاتەوەی کە مۆۆام سۆۆیامەند ق ۆۆەکانی بۆۆی 
دەگێۆۆۆ ێتەوە. ق ۆۆۆەکەر دەسۆۆۆەاڵتی تەرمانۆۆۆدان و ب یۆۆۆار لەو 
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هەیە. ئەویۆب تەرمۆانی )توانۆای گۆوێزرتن( و ساتە وەختەدا 
 )گێ انەوەیە  ی مام سیامەند(. 

لەشۆۆێوەی ڕاپۆۆیرتێکی ڕۆژانامەنووسۆۆی ئامۆۆاژە بەکۆۆات وەکۆۆو 
)تەمەن( و )قورسۆۆۆی ژیۆۆۆان( و )نەخیشۆۆۆی و تەنۆۆۆزە نەتەسۆۆۆی 
لەڕۆیشۆۆتندا( و )هەمۆۆوو ژیۆۆانی پێشۆۆمەرگە بۆۆووە(ی )کیمۆۆاری 

دەکات. با سۆەیری کوردستان(ی )لەچاو تەمەنک هێشتا باشک( 
 ئەم دەقە بکەین:

یە و مۆۆۆۆن ئەو  سۆۆۆۆەربردانەتان بۆۆۆۆی ٢٠14# ئێ ۆۆۆۆتە سۆۆۆۆاڵی 
دەگێۆۆ مەوەی بۆۆایز ئاغۆۆای بۆۆرام نەمۆۆاوە و منۆۆیب دوای ئەو 

ساڵی دەداتی وا لەبەر تەمەن  ٨3تەمەنە زۆرە کە خیی لە 
پشۆۆتک ئامۆۆال کۆۆووڕ بۆۆووەتەوەی وە  جۆۆارانیب شۆۆەقاوەکانک 

دەبۆ  پشۆوویە  بۆدەمی لۆ   بەهێز نینی هەر ب ێل دەڕۆم و
زۆریۆۆب پۆۆێمەوە دیۆۆار نیۆۆیەی چۆۆونکە لە ژیانمۆۆدا لەوەتەی 
تەمەنۆۆک پۆۆازدە سۆۆااڵن بۆۆووە مۆۆن پێشۆۆمەرگەیەکی کیمۆۆاری 
کوردستان بوومی لێرەڕ زۆرینەی تەمەنک لە پێشمەرگایەتی 
بەسۆۆەر بۆۆردووە بۆۆییە هیشۆۆتە تونۆۆدوتیڵکی خەڵۆۆل نازانێۆۆت 

ی ئەگەر چۆۆی تەمەنۆۆک ئەوەنۆۆدە زۆرەی لۆۆ  سۆۆوپاس بۆۆی خۆۆودا
کوێریشۆۆۆکی هەمیشۆۆۆە زەیۆۆۆنک ڕوونە و نەکەوتۆۆۆووم. )سۆۆۆابیر 

 (. 4٢ی ٢٠1٩رەشیدی 
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# دوای چایە خواردنەوەیە  مۆام سۆیامەند لە سەربەسۆتی 
 (.4٩ی ٢٠1٩پرسی: )سابیر رەشیدی 

)کات( لێرەدای یان لەم گوتنەدا وەکو واتۆایەکی ڕەوانبێژیۆیی 
یۆۆۆان هاوواتۆۆۆایی بەکۆۆۆارهێنراوەی )چۆۆۆا خۆۆۆواردنەوە( بەواتۆۆۆای 
دوای کۆۆۆاتێکی کۆۆۆورت و کەمی دەسۆۆۆتی بەق ۆۆۆەکردن کۆۆۆردووە. 
)هاوواتا( وە  دیاردەیە  لەزماندا بارێکی چەسپاوی نییەی 
نی بەڵکو مەسۆەلەیەکی ڕێۆژەییەی بەپێۆی کۆات و شۆوێن گۆیڕا

بەسەردا دێت. دەکرێت لەسەر پێوانەی هاوتاوبوون و جۆیری 
لێکچۆۆۆوون و جیاوازییۆۆۆان ڕێۆۆۆل بخۆۆۆرێن. )د. تالیۆۆۆب حوسۆۆۆێنی 

 (. ٧٢ی ٢٠1٩

لەم دەربۆۆ ینەی )سۆۆابیر رەشید(یشۆۆدای کە وەکۆۆو دیۆۆاردەیەکی 
واتۆۆایی کۆۆیمەاڵیەتی خەڵۆۆل بەشۆۆێوەیەکی تۆۆراوان بەکۆۆاری 

بەو پێۆۆیەی  دەهێۆۆننی ئامۆۆاژەیەکە بۆۆی کۆۆاتێکی کۆۆورت. ڕۆمۆۆان
ئاوێنەی کیمەڵزا و ژیانەی دەبێت لەڕووی زمانیشەوە بۆایەو 
بەدەستەواژە کیمەاڵیەتی و دەروونییەکۆان بۆداتی کە دەبۆنە 
مۆۆۆۆایەی بوژانۆۆۆۆدنەوەی دەسۆۆۆۆتەواژە س ۆۆۆۆت بووەکۆۆۆۆانی پۆۆۆۆ  
بەخشۆۆۆۆۆینی واتۆۆۆۆۆای نۆۆۆۆۆومی بەهێزکردنۆۆۆۆۆی ئەرکۆۆۆۆۆی زمۆۆۆۆۆان 

 لەڕاپەڕاندنی ئەر  و کارەکانیاندا.
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 ار کورت، بەاڵم زۆر گرنگێکی ئێجگکات ١٠-٢

# سەربەست قومێل ئاوی لەو پەرداخە خواردەوەی کە شاناز 
لەو دەمە دەیزێۆۆۆۆ ای  ێچۆۆۆۆا دەسۆۆۆۆتی کۆۆۆۆرد بە گێۆۆۆۆ انەوەی 

 (.٥1ی ٢٠1٩چیرۆکەکەی. )سابیر رەشیدی 

)قومێۆۆل ئۆۆاو خۆۆواردنەوە( پەیوەنۆۆدی بە )چەنۆۆد چۆۆرکەیە  
لەکۆۆۆۆۆات هەیە( بۆۆۆۆۆی ئەوەی خۆۆۆۆۆیی لەڕووی کۆۆۆۆۆات و لەڕووی 

نیۆۆیەوە ئامۆۆادە بکۆۆاتی بۆۆی ق ۆۆەکردن. ئەم کۆۆاتە کۆۆورتە دەروو
لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە بۆۆۆی ق ۆۆۆەکەرێلی کە بۆۆۆاس لەکێشۆۆۆە و 
گرتتێۆۆۆۆل بکۆۆۆۆات بۆۆۆۆایەخێکی زۆری هەیەی خیئامۆۆۆۆادەکردنی 
تێۆۆدایە بۆۆی ئەوەی ئامادەسۆۆازی بۆۆی دەسۆۆتپێکردنی مەبەسۆۆت 
بکات. واتە کاتێکی ئێچزار کۆورتی بەاڵم زۆر گۆرنزە لەڕووی 

ەتتۆۆار و خیئامۆۆادەکردن و پێۆۆداچوونەوەی ئەو دەروونیۆۆی و ڕ
بیرۆکۆۆۆانەی بەنیۆۆۆازە ق ۆۆۆەیان لەبۆۆۆارەوە بکۆۆۆاتی سۆۆۆەرباری 
خیئامادەکرنێکی دەروونی و پشۆوودان و هەناسۆە هەڵکێشۆان 

 و چاوگێ ان بەدۆخی بەرانبەرەکانی ... تاد. 
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 کاتێکی نەگۆڕ ١١-٢

 # ئەوە ژیانی ڕۆژانەی بایز ئاغای برام بووی هەموو ڕۆژێل
وەکۆۆۆو ڕۆژانۆۆۆی پێشۆۆۆتر بۆۆۆ  هۆۆۆیی گیڕانکۆۆۆارییە  دووبۆۆۆارە 
دەبۆۆۆۆووەوە. هەمۆۆۆۆوو هەڵ ۆۆۆۆوکەوت و ژیۆۆۆۆانکردنی دووبۆۆۆۆارە 
دەبۆۆووەوە..... لەو کۆۆاتەدا ڕابۆۆردوو و قۆۆازی مۆۆوحەمەدی بیۆۆر 

 دەهاتەوە.

 

کاتێل هەیە هەمیشە خیجۆووینەوەی تێۆدایەی ئەمە بەواتۆای 
ئەو  ئەوە نایێتی کۆات وەسۆتاوەی نەخێۆر کۆات دەڕواتی بەاڵم

کەسۆۆۆە کاتەکۆۆۆانی شۆۆۆتێکی نۆۆۆوێی تێۆۆۆدا نیۆۆۆیەی بەپێۆۆۆی ئەو 
پێۆۆوەرەی داینۆۆاوەی ڕۆژانە هەمۆۆان شۆۆت دووبۆۆارە دەکۆۆاتەوە و 
هۆۆۆیی گیڕانێۆۆۆل لەکاتەکۆۆۆانی خۆۆۆیی ناکۆۆۆات.  ئەمە لەڕووی 
دەروونیۆۆیەوە )کۆۆاتێکی بێۆۆزارکەرە(. مۆۆرۆا تووشۆۆی )قەیۆۆران 
لەبیرکۆۆۆردنەوە و لێکۆۆۆدانەوە و تێزەیشۆۆۆتن( دەکۆۆۆات. مێشۆۆۆکی 

جیرێۆۆل لەوەسۆۆتان و داب انۆۆی لەگە  دەوروبەرێکۆۆی مۆۆرۆا 
 تێدا دیار دەکەوێت. 

ئۆۆێمە دەبێۆۆت ئامۆۆاژە بەوە بکەیۆۆنی کە هەنۆۆدێل جۆۆار چۆۆرکە 
سۆۆۆاتێکە ی بەاڵم  ی چیرۆکنۆۆۆووس تیشۆۆۆکی دەخۆۆۆرێتە سۆۆۆەری 
جۆۆاری واڕ هەیە لەکۆۆاتی دیۆۆاریکراوی چیۆۆرۆکەکە دەچێۆۆتە 
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 دەرەوەی کە پێۆۆۆۆی دەگوترێۆۆۆۆت کۆۆۆۆاتی دەرەوەی دەر. )سۆۆۆۆابیر
 (. ٧٨ی ٢٠1٦رەشیدی 

ئۆۆێمە لەم لێکۆۆیڵینەوە زمۆۆۆانەوانییەدا کۆۆاتی )ق ۆۆۆەکردن و   
گێ انەوەمان( مەبەستەی کاتی ڕووداونۆی ڕووداوەکۆان و کۆات 
لەناو کات و کات لەدەرەوەی کات و هەموو ئەو کارانەی بۆ  
کۆۆۆات نۆۆۆابنە خۆۆۆاوەنی هێۆۆۆزی ڕاپەڕانۆۆۆدانی مەبەسۆۆۆتێکە. بۆۆۆی 

 نموونە:

 

نەدەهێنۆۆای ئەو هەر دەڕۆیشۆۆت و # ئەو خەڵۆۆکە وازیۆۆان لۆۆ  
 دەیوی ت بزەڕێتەوە ماڵەکەی خیی.

وازیۆۆۆان لۆۆۆ  نەدەهێنۆۆۆا//// واتە لەڕووی کۆۆۆاتەوە بەردەوامە. 
لەپێب ئێ تا دەستی پێکردووە و تاکو کاتی ق ۆەکردنەکەڕ 
بەردەوامە. ئەمە پەیوەستە بە کاتی نێو دەقەکەی پەیوەسۆت 

واتۆۆۆۆای بەواتۆۆۆۆای کۆۆۆۆاتەوە لەوە تۆۆۆۆ  دەگەیۆۆۆۆن ردەڕۆیشۆۆۆۆتر 
 بەردەوامی لەڕۆیشتن دەگەیەنێت.
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 خەریکە.. کاتێکی هێواش ١٢-٢

زۆر جار لەکاتی ئاخاوتندا ب  ئەوەی ئاماژە بەنیشانەکانی 
کۆۆات بکرێۆۆتی هەنۆۆدێل دەربۆۆ ین لەنێوەڕۆکۆۆدای وەکۆۆو بەشۆۆی 
نۆۆۆۆاوەوەی وشۆۆۆۆەکەی واتۆۆۆۆا نۆۆۆۆاوەکییەکە دەرخەری )کۆۆۆۆات( و 

 نە:چینیەتی بەڕێوەچوونی کات دەگەیەنێت. بی نموو

# باشۆۆۆۆتر هەناسۆۆۆۆەی هەڵۆۆۆۆدەمژی و هەناسۆۆۆۆەی دەدایەوەی  
هەسۆۆۆۆتی کۆۆۆۆرد دڵەکۆۆۆۆوت  وا خەریۆۆۆۆکە نامێنێۆۆۆۆت تۆۆۆۆرس و 

ی ٢٠1٩نیزەرانییکەیشۆۆۆی کەمتۆۆۆر بۆۆۆووەوە. )سۆۆۆابیر رەشۆۆۆیدی 
1٢٠ .) 

بۆۆابزانین ڕوودانۆۆی کۆۆردەی هەناسۆۆەدان   ڕەگەزێکۆۆی زمۆۆانی 
تێۆۆۆۆدایە. کۆۆۆۆات و شۆۆۆۆوێنی ڕاپەڕانۆۆۆۆدنی دۆخۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆی و 

ردنەوەی کەسی هەناسەدەر لەو چرکەسۆاتەدا چینیەتی بیرک
چیۆۆۆۆیە و چۆۆۆۆینە .. تۆۆۆۆاد؟. بێزومۆۆۆۆان کاتێۆۆۆۆل لەنێۆۆۆۆو کۆۆۆۆردەی 
هەناسۆۆۆەدان هەیەی هۆۆۆیی ئامۆۆۆاژەیەکی پۆۆۆ  نەکۆۆۆراوەی بەاڵم 
لەنۆۆۆۆاخی ئەو کۆۆۆۆۆردەیەدا )مۆۆۆۆاوەیە ( هەیەی تۆۆۆۆۆاکو کۆۆۆۆۆاری 
هەناسەدانی تێۆدا ڕاپەڕێنرێۆتی بۆییە ئەو کۆاتە وەکۆو لەنۆاو 

اتێکی ئێچزۆۆار کەم و هێواشۆۆە. )خەریکە(شۆۆدا هەیەی چرکەسۆۆ
هەر لەو ڕوانۆۆۆۆزەیەوە )هیگۆۆۆۆۆی شۆۆۆۆیخارت( دەڵێۆۆۆۆۆت: )زمۆۆۆۆۆان 

ی ٢٠٠٠بەرهەمۆۆی دەروونۆۆی تۆۆاکە کەسۆۆێکە(. )ماکۆۆا اتیۆۆت ی 
 (. 3٥ی ٢٠14(. )ب وانە د. عەبدالواحید موشیر دزەییی ٩٥
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بەپێی پێکهۆاتەی دەروونۆی ق ۆەکەرەکەی کۆات و هەسۆتکردن 
بەپێوی تی و بوونی کۆات بەدیۆار دەکەوێۆت.  لەم گوتنۆانەی 
سۆۆەرەوەدا هەسۆۆتکردن بەکۆۆات وەکۆۆو پێوی ۆۆتییەکی دەروونۆۆی 
بۆۆی ئەنچامۆۆدانی کارێۆۆلی  ی کەسۆۆەکەوە وەکۆۆو بەرهەمێکۆۆی 
دەروونۆۆۆۆۆی دەردەکەوێۆۆۆۆۆت. )کۆۆۆۆۆاتێکە دڵخیشۆۆۆۆۆی و نەمۆۆۆۆۆانی 

سۆۆوودەیی و باشۆۆتر بۆۆوونی دۆخۆۆی دەروونۆۆی( نیزەرانۆۆی و ئا
کەسۆۆەکە لەو کۆۆاتە کۆۆورت و چرکەسۆۆاتەدا نیشۆۆان دەداتی کە 

 هەناسەی تێدا داوە. 

 

 کات لەناو کاتدا ١٣-٢

بی گێ انەوەی ڕووداو و بابەتەکان پێوی تیمان بەکۆات و وزە 
و بیۆۆۆۆرۆکە و کەرەسۆۆۆۆۆتە و شۆۆۆۆۆێواز هەیە بۆۆۆۆۆی ئەوەی باسۆۆۆۆۆی 

ت. پێوی ۆۆۆۆۆۆتمان بە چەنۆۆۆۆۆۆد )کاتەکۆۆۆۆۆۆان(ی ڕووداوەکە بکرێۆۆۆۆۆۆ
چرکەیە  هەیەی بی ئەوەی ڕووداوەکۆانی چەنۆد ڕۆژ و مانۆگ 

 و ساڵی تێدا بزێ ینەوە. بی نموونە:

 ( 1٥٨ی ٢٠1٩# شەوێکیان. )سابیر رەشیدی  

شۆۆەو گشۆۆتییەی بەاڵم شۆۆەوێلی واتە یە  شۆۆەوی ئامۆۆاژەیە بە 
تۆۆاکە یە  شۆۆەوی کە کۆۆارەکەی تێۆۆدا ئەنچۆۆام دراوە.  لەنێۆۆو 

تیەکەدای ئامۆۆۆاژەیەکی تۆۆۆایبەت هەیە. کاتێۆۆۆل ئامۆۆۆاژە گشۆۆۆ
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دەڵێین  گیانەوەر گشتییەی بەاڵم کاتێل دەڵیێن بەروی ئەمە 
بەشۆۆۆێکەی تۆۆۆایبەتە لەنێۆۆۆو گشۆۆۆتەکەدای چۆۆۆونکە مەرج نیۆۆۆیە 
هەمۆۆۆۆۆوو گیانەوەرێۆۆۆۆۆل بەرو بێۆۆۆۆۆتی بەاڵم مەرجە هەمۆۆۆۆۆوو 
بەرخێۆۆۆل گیۆۆۆانەوەر بێۆۆۆت. ئەمەڕ هەر وایە. کۆۆۆات لەنۆۆۆاو 

اژە بەکۆۆاتێکی تۆایبەت و بەشۆۆێل کاتۆدا. شۆەوێل دەبێۆۆت ئامۆ
لەنێۆۆو کۆۆاتە گشۆۆتییەکە )شۆۆەو( بێۆۆت.  لەڕووی دەروونیۆۆیەوە 

 )شەو( ئاماژەیە بی:

)پشوودانی خەوتنی سەردانی شەوانە بی  ی ناسۆیاو و کەسۆە 
نزیکەکۆۆۆۆۆۆانی گێۆۆۆۆۆۆ انەوەی هەقۆۆۆۆۆۆایەت و بەسۆۆۆۆۆۆەرهاتەکانی 
دەسۆۆتبەتاڵی.... تۆۆاد(. پێکهۆۆاتەی دەروونۆۆی هەر یەکێۆۆل لەم 

ەنزۆۆدانەوەی پێکهۆۆاتەی دەروونۆۆی کەس و شۆۆوێن و دۆخۆۆانەی ڕ
 کاتەکانە. 

 (. 1٨1ی ٢٠1٩# دواییی کە بەدوایدا چووم. )سابیر رەشیدی 

لەم دەرب ینەدا )دوایۆی( ئامۆاژەیەکە بۆی )کۆات(ی واتە )پۆاڕ 
ماوەیە ی پاڕ ئەو کۆاتە(. )چۆوو( چۆاوگە بۆی کۆاتی ڕابۆردوو. 

ماژە بۆی کۆات ئاماژەی کاتی تێپەڕی تێدایە. لێرە دوو جیر ئا
)هەیە( )دوایۆۆی( و )چۆۆوو(. ئەرکۆۆی دەروونۆۆی زمۆۆان چۆۆینیەتی 
مۆۆامەڵەکردنە لەگە  دۆو و دەروروبەر و ڕەتتۆۆار و نەریۆۆت و 
ڕەوشۆۆۆۆۆۆۆت و بەکارهێنانەکۆۆۆۆۆۆۆان  ی خۆۆۆۆۆۆۆودی زمۆۆۆۆۆۆۆانەکە لە 

 لەچوارچێوەی )کات و شوێن(ێکی دیاریکراو.
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ی بەبیۆۆر و بیرکۆۆردنەوەی کەسۆۆەکانەوە هەیەی زمۆۆان پەیوەنۆۆد
لەڕێۆۆۆۆزەی زمۆۆۆۆانەوە دەتوانرێۆۆۆۆت کەسۆۆۆۆایەتی و چۆۆۆۆینیەتی 
بیرکۆۆۆۆۆردنەوە و دۆخۆۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆۆی و شۆۆۆۆۆێوازی ئاخۆۆۆۆۆاوتن و 
کاردانەوە و هەستکردن و درککردنۆی دیۆار بکرێۆت. زمۆانەکە 
دەبێتە ناسنامە بی کەسەکانی ئاسۆت و چۆین و ڕۆشۆنبیرییان 

نێۆۆلی هەسۆۆت و نەسۆۆت و سۆۆیز و دیۆۆار دەخۆۆاتی بۆۆ  هۆۆیی گوما
 هەڵچوونێکی ناوەوەی کەسەکانیشە.

)شۆۆتاینتا ( دەڵێۆۆت: زمۆۆانی تۆۆاکە کەس ڕەنزۆۆدانەوەی بیۆۆری 
تاکە کەسە و زمانی کیمە  ڕەنزدانەوەی هەسۆتی کۆیمەڵە و 
واتۆۆای وشۆۆە سۆۆنووردار نیۆۆیەی چۆۆونکە بەسۆۆتراوەتەوە بەبۆۆاری 

وشۆە دەروونی و تاقیکردنەوەکانی مرۆای هەر بییەڕ واتای 
ناگۆۆۆۆاتە ڕاسۆۆۆۆۆتی تۆۆۆۆۆاکو لە یەن کەسۆۆۆۆۆێکەوە گۆۆۆۆۆی بکرێۆۆۆۆۆت. 

 (.3٥ی ٢٠14)عەبدولواحید موشیر دزەییی

مۆۆۆۆرۆا خۆۆۆۆاوەنی پێکهۆۆۆۆاتەیەکی دەروونۆۆۆۆی ئۆۆۆۆاڵیزەی تەنیۆۆۆۆا 
دەروونناسەکانیب لەڕێزەی ئاخاوتن لەگە  نەخیشەکانیان 
هەوڵۆۆی دۆزیۆۆنەوە و چارەسۆۆەری نەخیشۆۆییە دەروونییەکۆۆان 

ەمۆۆۆۆوو کێشۆۆۆۆە و ئەر  و دەدەنی زمۆۆۆۆان ڕەگۆۆۆۆی گەیشۆۆۆۆتنە ه
 بەکارهێنانێکی مەبەست و خواست و هەستونەستی مرۆ ە.
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لەبۆۆواری ئەدەبۆۆدا هۆۆیی دەقێکۆۆی ئەدەبۆۆی نۆۆادۆزێتەوەی بۆۆاری 
دەروونی تێدا نەبێتی چونکە دەر بوونێکی زینۆدووەی دەژیۆت 
و کار لە وەرگر و نێرەرەکانی دەکاتی ئەمەڕ خیی لەخییدا 

ێۆۆۆت. دەقۆۆۆی ئەدەبۆۆۆی بە دەروونێکۆۆۆی چۆۆۆا کی زینۆۆۆدوو دەکر
واهەیەی لەگە  تەمەنی مرۆ ایەتیدا دەژیت و سەدە لەدوای 
سۆۆەدەی نەوە لەدوای نەوە خۆۆیی نۆۆوم دەکۆۆاتەوە و بەشۆۆداری 

 لەپەرەپێدانی ڕۆشنبیری و شارستانیەت دەکات.

هەندێل لەپ پیرانی ئەم بۆوارە پێیۆان وایە )دەروونناسۆی و 
سۆۆۆیز و ئەدەب هەمۆۆۆان خاسۆۆۆیەتیان لە خەیۆۆۆا  و بیۆۆۆرۆکە و 

(ی )بروانە مچۆد ٢4ی ٢٠13شعور دا( هەیە. )د. هاوژین صایوەی
(. لەم دەقەی )کۆۆۆوێرەی 4٠ی 1٩٨٦محمۆۆۆد البۆۆۆاکیر البۆۆۆرازیی 

چاوساغ(دا ڕەوشت و ئاکار و ڕەتتاری دەروونی وەکو بەشێل 
لەخەیا  و بیۆرۆکە و سۆیز ڕەنزۆی داوەتەوە. مۆرۆا و ئۆازارە 

تۆۆاری لەنێۆۆو بەردەوامەکۆۆانی وەکۆۆو نەریۆۆت و ڕەوشۆۆت و رەت
 دەقەکەدا بەرجەستەیە.

)بەرهەمۆۆۆۆۆی ئەدەبۆۆۆۆۆی بەر لەهەمۆۆۆۆۆوو شۆۆۆۆۆتێل بەرهەمۆۆۆۆۆی 
دەروونێکۆۆۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆۆۆرۆییەی نەزعە و ئۆۆۆۆۆۆۆارەزووی هوشۆۆۆۆۆۆۆیاریی 
ناهوشیاریی  ڕێزەی بیرکۆردنەوە و شۆێوازی چارەسۆەرکردنی 

(. )بۆ وانە ٢1ی٢٠13تایبەت بەخیی هەیە(. )هۆاوژین صۆایوەی 
(. )کوێرەی چاوسۆاغ( بەرهەمۆی ٦1بەسام قطوسی ی ب  سا ی 
ی دەقنۆۆۆۆۆۆۆۆۆووس و ڕووداوەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆان و دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆۆی مرۆییۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە
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بەسۆۆۆۆەرهاتەکانە. لەم دەقەدا )دەروونۆۆۆۆی مۆۆۆۆرۆا( تەوەرەی 
سەرەکی و بنەڕەتییە و )سۆابیر رەشۆید( هەم نووسۆەر و هەم 
ق ۆۆەکەر و هەقۆۆایەتخوان و کەسۆۆایەتییەکی نێۆۆو دەقەکەیەی 
پۆۆۆۆ  لەدەروون و پۆۆۆۆ  لە بیرکۆۆۆۆردنەوە و پۆۆۆۆ  لەهەسۆۆۆۆتکردن و 

ەکاتی پ ە لە دەروونی درککردن و هەستئامێز هەڵ وکەوت د
مرۆییانەیی گێ انەوەی ئازارەکانی مرۆا. بەواتایەکی دیکە 
)کات(  ی نووسۆەر پ اوپۆ ە لەدەروونێکۆی تەژی لەپرسۆیار و 

 بیرکردنەوە و   کاردانەوە و  درککردن.

لەڕێۆۆزەی شۆۆیکردنەوەی دەروونۆۆی ئەدەبۆۆدا ژمۆۆارەیەکی بۆۆ  
ری سۆۆۆۆۆنوور لەپێکهۆۆۆۆۆاتەی دەروونۆۆۆۆۆی )بیۆۆۆۆۆری هوشۆۆۆۆۆیاری ئۆۆۆۆۆازا

کۆۆۆاردانەوەی چارەسۆۆۆەری خوێنۆۆۆدنی تێربۆۆۆوونی  بۆۆۆی مۆۆۆاوەییی 
کاردانەوەی درککردنی هەستکردنی شۆێوازی ئاخۆاوتنی نەریۆت 
و ڕەتتۆۆار و  خووڕەوشۆۆت و گفتوگۆۆی و  .. تۆۆاد( هەیەی ئەمۆۆانە 
دەبۆۆنە پێکهێۆۆنەری کەسۆۆایەتی دەری ناسۆۆنامەی چۆۆینیەتی و 
شۆۆێوازی بیرکۆۆردنەوە و هەڵ ۆۆوکەوت و نەریتۆۆی دەقنۆۆووس و 
کارەکتەرەکان و تەنیا لەهەندێل شوێندا لەڕێۆزەی )وەسۆف( 
دا کەرەسۆۆۆتەی بۆۆۆ  گیۆۆۆانیب دەبێۆۆۆتە خۆۆۆاوەنی )دەروونێکۆۆۆی 
زینۆۆدوو( کۆۆار دەکۆۆات و دەجووڵێۆۆت و کۆۆارتێکردن و هزرانۆۆدن 
دروسۆۆت دەکۆۆات. بۆۆی نمۆۆوونە: تۆۆاریکی شۆۆەوی چۆۆ ی دارسۆۆتانی 
ژووری زینۆۆدانی شۆۆەوێکی دابۆۆ او لە خەڵۆۆلی نۆۆاوچەیەکی بۆۆ  

ی ئۆۆاباووقەدراو بە دوژمۆۆن و ڕکابەرەکۆۆانی  سۆۆێبەری ئۆۆاوەدان
داری شاو و ئاوی ئاسۆمانی ڕۆحۆی مردووێۆلی بیرەوەرییەکۆانی 
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ڕابۆۆردوو.. هەمۆۆوو ئەمۆۆانە لەنێۆۆو دەقۆۆدا خۆۆاوەنی دەروونێکۆۆی 
 کاریزەر و کاران. 

لەدەقۆۆۆی )کۆۆۆوێرەی چاوسۆۆۆاغ( دا چەنۆۆۆدین ئامۆۆۆاژە و  یەنۆۆۆی 
ەقییۆۆۆی هەنی دەروونۆۆۆی بەرجەسۆۆۆتە و نادیۆۆۆاری خۆۆۆوازراو و ه

ئەمۆۆانە هەر یەکەیۆۆان پێکهێۆۆنەری ئەم دەقە ئەدەبۆۆیەنی کە 
پێۆۆۆی دەگوترێۆۆۆت ڕۆمۆۆۆان. )ڕووداوە هەقییییەکۆۆۆان( خۆۆۆاوەنی 
دەروونێکۆۆۆۆۆۆی هەقییۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆاریزەرنی وێۆۆۆۆۆۆنە دروسۆۆۆۆۆۆتکراوە 
خەیاڵییەکانی گەیەنەری بارێکی دەروونی دیکەن. شۆەقام و 
 ما  و باخچە و شوێنی کار و سەنزەری پێشۆمەرگایەتی هەر
یەکەیۆۆۆۆان دەربۆۆۆۆ ی بۆۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆۆی جیۆۆۆۆاوازنی جیرێۆۆۆۆل 
لەکەسۆۆایەتی و هێۆۆز و وزە و توان ۆۆتیان بە بۆۆاری دەروونۆۆی 

 شوێنەکان داوە. سەبارەت بەکاتیب هەر وایە.

بیۆۆرەوەریی مێۆۆژووی بەسۆۆەر هاتەکۆۆانی گێۆۆ انەوەی وەسۆۆتان و  
هەناسۆۆەدان لەکۆۆاتی ئاخۆۆاوتنی جنێۆۆوی تۆۆوڕەکردن و تشۆۆۆارە 

نەڕ پ واپۆۆ ن لەهەڵچۆۆوونی دەروونۆۆیی دەروونییەکۆۆان ئەمۆۆا
ئۆۆارامییی کۆۆاردانەوە و پێشۆۆوازیی و ڕەتکۆۆردنەوەی پرسۆۆیار و 

 تەرمان و هەواڵزەیاندن و سەرسوڕمان... تاد.  

 

 

 



 136 

 کۆدەکانی زمانی دەروونی ١٥ -٢

لەم لێکۆۆۆیڵینەوەیەدا پێشۆۆۆت بەهەنۆۆۆدێل کۆۆۆیدی زمۆۆۆانەوانی 
کۆۆیمەاڵیەتی دەبەسۆۆتینی کە بە کۆۆیدی سۆۆەرەکی و بنەڕەتۆۆی 
نێو دەقی )کوێرەی چاوساغ( دادەنرێتی کیدی دیۆکەڕی هەنی 
بەاڵم ئۆۆێمە بۆۆی کۆۆورتکردنەوەی تۆۆوێژینەوەکە پازمۆۆان بەسۆۆەر 
داونی یۆۆان تەنیۆۆا لەچەنۆۆد شۆۆوێنێل بەکۆۆارهێنراونی بێزومۆۆان 

انەڕ شۆۆایەنی ئەوەن لێکیڵینەوەیۆۆان لەبۆۆارەوە بکرێۆۆتی ئەو
بەاڵم سنووری لێکیڵینەوەکەی ئێمە بەم جیرەیەی کە ناومۆان 
نۆۆۆۆۆۆاوە کۆۆۆۆۆۆیدی گشۆۆۆۆۆۆتی و سۆۆۆۆۆۆەرەکیی یۆۆۆۆۆۆان ئەو کۆۆۆۆۆۆیدانەی 
بەشۆێوەیەکی بەردەوام لەنێۆۆو دەقۆۆدا هەسۆتی پۆۆ  دەکرێۆۆت و 

 بوونی بەردەوامیان هەیە. 

ێنانی چەمۆل و زمان بریتییە لەپرۆسەیەکی کارای بەرهەمه
واتا و گوتاری کە باسی زمۆان دەکەیۆن دەنۆگ و وشۆە و ڕسۆتە 
دەگۆۆرێتەوەی ئۆۆێمە ق ۆۆە لەسۆۆەر دەر واتە )گۆۆوتن و گوتۆۆار و 
لێکۆۆۆدانەوە( دەکەیۆۆۆن. دەر دەرتەتێکۆۆۆی تۆۆۆراوان بە خۆۆۆوێنەر 
دەداتی بی ئەوەی بابەتەکۆان شۆی بکۆاتەوە. ئەمۆانەڕ پشۆت 

 بە کیدکردن دەبەستێت.

تراکتەکان و دونیۆۆۆابینی ق ۆۆۆەکەر کۆۆۆیدکردنی چەمۆۆۆکە ئەب ۆۆۆ
وەکۆۆۆۆۆۆۆۆو پێوی ۆۆۆۆۆۆۆۆتییەکی جەختاێکۆۆۆۆۆۆۆۆراوە لەپرۆسۆۆۆۆۆۆۆۆەکانی 
بەرهەمهێناندا دەردەکەونی چونکە پشۆکی گەورەی دەربۆ ین 
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و پرۆسەکانی تێزەیشتن پشت بەپێ ەوی کیدکردن دەبەستنی 
تۆۆاوەکو لەڕێزۆۆایەوە بیرەکۆۆان بەرجەسۆۆتە بکۆۆرێن. )ئا ێ ۆۆتا 

 (.٢٧٧ی  ٢٠1٢کەمال موحموودی

زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی لەپرۆسۆۆۆەی بەرهەمهێنانۆۆۆدا  زان ۆۆۆتی
تەنیۆۆۆا وە  ئۆۆۆامێرێکی بەرهەمهێنۆۆۆانی دەنۆۆۆگ نۆۆۆاکیڵێتەوەی 
بەڵکۆۆو گرنزۆۆی بە بۆۆازنەی دەنۆۆگ دەدات پەیوەسۆۆت بەپالنۆۆی 
چەمکۆۆۆۆی و تۆۆۆۆ  ئۆۆۆۆاخنینی کیزانیۆۆۆۆاریی وەکۆۆۆۆۆو دەوروبەری 
ئاخۆۆاوتن دەدات و لێکیڵینەوەکانیشۆۆی لەو بۆۆوارەدای لەسۆۆەر 

تەڕوو. لەوانە )پالنۆۆی چەمکیۆۆی( بنەمۆۆای سۆۆ  ئاسۆۆت دەخۆۆا
گرنزۆۆۆۆی بەو واتایۆۆۆۆانە دەداتی کە دەیانەوێۆۆۆۆت چەمکەکۆۆۆۆان 
بنوێنێۆۆۆۆت لەکۆۆۆۆاتی گۆۆۆۆیڕینەوە و پرۆسۆۆۆۆەکانی گەیاندنۆۆۆۆدا. 
)کۆیدکردنی تەرهەنزی(تێکەڵبۆۆوونی بیۆر و هە وێردکۆۆردنە. ) 

ی ٢٠1٢کۆۆۆیدکردنی تینیلۆۆۆیژی(. )ئا ێ ۆۆۆتا کەمۆۆۆال موحمۆۆۆوودی 
دنی دەروونی(مۆۆۆۆۆۆۆۆۆان (.  ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆێمە لەم دەقەدا )کۆۆۆۆۆۆۆۆۆیدکر٢٧٨

مەبەسۆۆۆۆۆتەی لەڕێۆۆۆۆۆزەی هەمۆۆۆۆۆوو ئەو دەسۆۆۆۆۆتەواژە و واتۆۆۆۆۆا و 
مەبەسۆۆۆتانەی دەبۆۆۆنە هیکۆۆۆار بۆۆۆی بەرهەمهێنۆۆۆانی دۆخێکۆۆۆی 
دەروونۆۆۆی. هەر هەوڵێۆۆۆل بۆۆۆی پەیبۆۆۆردن بەجیهۆۆۆانی واقیعۆۆۆی 
ئەسۆۆڵەن گریمۆۆانە دەبێۆۆت بۆۆی بۆۆوونی شۆۆتەکان لەشۆۆێوەیە  

 (.٥٩ی  ٢٠٠٩لەشێوەکان. )جین سیرلی 

ەینی مەسەلەکە پەیوەستە بە بیۆر و ئێمە کەباسی زمان دەک
عەقێی چونکە مرۆا زمان وەکو عەقێ و بیۆر بەکاردەهێنێۆت. 
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کاتێۆۆۆۆل بیەوێۆۆۆۆت شۆۆۆۆتێل بکۆۆۆۆاتی دەبێۆۆۆۆت مەبەسۆۆۆۆەتەکانی 
بەزمانێکی چەسۆپیوی بەهێۆز و ڕاشۆکاو و دروسۆت دەربب ێۆت. 
)عەقۆۆێ لەگەوهەریۆۆدا بۆۆوارێکی خۆۆودگەرایی داخۆۆراوە بەسۆۆەر 

یهۆۆانمەوە دەبەسۆۆتنەوەی ئەو خییۆۆدا(. )بۆۆارە خودیەکۆۆانک بە ج
نۆۆۆاوەی لەم پەیوەنۆۆۆدیەڕ دەنرێۆۆۆت رنیازمەنۆۆۆدیرە. حۆۆۆاڵەتە 
هەسۆۆۆتییەکانیب بیۆۆۆرو وبۆۆۆاوەڕ و خواسۆۆۆت و ئارەزووەکۆۆۆان و 
مەبەسۆۆۆت و درککردنەکۆۆۆانی جیرەکۆۆۆانی رر و خیشەوی ۆۆۆتیی 

ی ٢٠٠٩تۆۆرس و هیۆۆوا و ئاواتەکۆۆان دەگۆۆرێتەوە. )جۆۆین سۆۆێرلی 
بەکارهێنرابێۆۆۆۆت  (. واتە هەر دەقێۆۆۆۆلی کە زمۆۆۆۆان تێیۆۆۆۆدا14٠

عەقۆۆۆێ و بیۆۆۆری هەسۆۆۆت و بیروبۆۆۆاوەڕ و خواسۆۆۆت و ئۆۆۆارەزوو و 
مەبەسۆۆۆت و درککۆۆۆردنی ئینچۆۆۆا هەسۆۆۆتەکان و ئەو ڕەدتۆۆۆار  و 
نەریت و خووڕەوشتانە دەگۆرێتەوە کە بۆریتین لە )درۆکۆردنی 
هەڵچوونی تۆرسی هیۆوای ئۆارەزووی لەزەتی کۆاردانەوە... تۆاد(. 

روونۆۆۆۆۆۆی ئەمۆۆۆۆۆۆانەڕ هەر هەموویۆۆۆۆۆۆان مۆۆۆۆۆۆایە و مۆۆۆۆۆۆاکی دە
 هەڵ وکەوت و ڕەتتاری مرۆ ن.  
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 بەشێک لە کۆدەکان  ١٦-٢

 توندتیژی و ئازار )سادیزم(

ئۆۆۆازار نیشۆۆۆانەیەکی دەروونیۆۆۆیە بۆۆۆی دەرخ ۆۆۆتنی هەسۆۆۆت و 
درککۆۆۆۆردن و تێزەیشۆۆۆۆتن لەو شۆۆۆۆتانەی لەدەوروبەری مۆۆۆۆرۆا 
ڕوودەدەنی یۆۆان مۆۆرۆا وەکۆۆو کۆۆاردانەوەیە  دژی دەوروبەری 

یە لەدەرخ ۆۆۆۆۆۆتن و بەکۆۆۆۆۆۆاری دەهێنێۆۆۆۆۆۆت.  زمۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆریتی
ئاشکراکردنی ناخی بەکارهێنەرانی. هیی ناخێل بۆ  زمۆانی 
ناتوانێت دۆخی دەروونۆی ئەو کەسۆانە بناسۆێنێتی کە تێیۆدا 
دەژیۆۆۆن. بۆۆۆییە ئەگەر )ڕسۆۆۆتە لە وشۆۆۆە پێکبێۆۆۆتی بیۆۆۆروڕاڕ 

(.  144ی ٢٠1٦لەچەمکەکۆۆان پێکۆۆدێت(. )تران ۆۆوا ریکامۆۆۆاتیی 
وەکو ئۆازار  دەروونی مرۆا لەژمارەیە  هەست و درککردنی

و خیشۆۆۆی و ڕر و خیشەوی ۆۆۆتی و پێشۆۆۆوازی و ڕەتکۆۆۆردنەوە و 
هەڵچوون و ئارامی.. تاد پێکدێت. مۆرۆ یب بۆریتییە لەبیۆر و 
عەقۆۆۆێ و هەسۆۆۆتکردن و درککۆۆۆردن و  تێزەیشۆۆۆتن و  زانۆۆۆین و 

 لێکدانەوە و کاردانەوە و هەڵێنچان و وەاڵم.  

حۆۆۆاڵەتە هەسۆۆۆتییەکان نەمەتێکۆۆۆی بۆۆۆوونی ئامادەبوونیۆۆۆان 
ەیەی بۆۆی نمۆۆوونە ئۆۆازار بۆۆوونی نابێۆۆت ئەگەر کەسۆۆێلی یۆۆان ه

ی ٢٠٠٩خودێۆۆل بەکردەیۆۆی تۆۆاقیی نەکۆۆاتەوە. )جۆۆین سۆۆێرلی 
٧٨ .) 
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)سابیر رەشید( لەم ڕۆمانەدا بەشێوەیەکی جدی باسی ئۆازار 
و ژان و تۆۆۆرس و ئەو شۆۆۆتانە دەکۆۆۆاتی کە دەبۆۆۆنە سۆۆۆەرچاوەی 

یار و ئازاری دەروونیی ئازاری دیار و بەرجەستەی ئازاری ناد
هزری و هەستەکی و ناخەکی. مرۆا لەڕێزەی بەکارهێنۆانی 
وشە و زماندا دەتوانێت لەناخی هەر دەرب ێنێکدا هەست بە 
ئۆۆۆۆازار و مەینەتۆۆۆۆی و پەژارەیۆۆۆۆی و ئۆۆۆۆاو و ئۆۆۆۆیتی دەروونۆۆۆۆی 
کەسۆۆەکان بێۆۆت. هەنۆۆدێل جۆۆاریب ئەم دۆخۆۆانە بەئاشۆۆکرا و 

 زەقی دیارن.

ونۆۆی مۆۆرۆ ەی سۆۆەرتاپای چیۆۆرۆکەکە گێۆۆ انەوەی ئۆۆازاری دەرو
خانەوادەیەکەی کە هەر هەموویۆان کەوتۆوونەتە نێۆو گێۆژاوی 
ژیان و بەدەست ناکیکی و نەبوونی و ژیانی پێشۆمەرگایەتی 

 و زیندان و کارەساتی بژێوی ئازار دەچێژن.

# هەر بۆۆییە دەبۆۆ  چیرۆکنۆۆووس و ڕۆمۆۆاننووس کەرەسۆۆتە و 
بابەتەکانی خییان لەناو خەڵکەوە چۆ  بۆکەن و ئۆاگەداری 

وو ناخیشۆۆی و چیۆۆرۆکە مەرگەسۆۆاتەکانی خەڵۆۆل بۆۆن. ) هەمۆۆ
 (.1٢ی ٢٠1٩سابیر رەشیدی 

لەم دەربۆۆۆۆۆ ینەدا خواسۆۆۆۆۆۆت و وی ۆۆۆۆۆۆتێکی ئاشۆۆۆۆۆۆکرا لە یەن 
دەقنۆۆۆۆووس بۆۆۆۆی بەرهەمهێنۆۆۆۆانی دەقێکۆۆۆۆی ڕۆمۆۆۆۆان لەبۆۆۆۆارەی 
بابەتێکی کاریزەر و بەشێوازێکی تۆایبەت بەخۆیی هەیە. بۆی 

ئەوە دەبێۆۆت لەڕوانۆۆزەی شۆۆیکردنەوەی زمۆۆانەوانی دەروونۆۆی 
بۆۆزانینی کە )هەمۆۆوو ئەو خواسۆۆتانەی لەدەروونۆۆدا دێۆۆنە دی و 
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تۆۆۆۆۆۆازەکی پەیوەنۆۆۆۆۆۆدی بەجەسۆۆۆۆۆۆتەوە دەکەنی ئەو شۆۆۆۆۆۆتانە 
وەردەگۆۆۆۆۆۆرنی کە بییۆۆۆۆۆۆان گونچۆۆۆۆۆۆاوە و ئەو شۆۆۆۆۆۆتانەڕ ڕەت 
دەکەنەوەی کە زیانیۆۆۆۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆۆۆۆ  دەگەیەنێۆۆۆۆۆۆۆۆت(. )ڕێنۆۆۆۆۆۆۆۆی 

(. لەم ڕۆمۆۆۆۆانەدا هەمۆۆۆۆوو ئەو شۆۆۆۆتانەی ٨٧ی ٢٠1٠دیکۆۆۆۆارتی
ەتۆۆی و ئۆۆازار و ناخیشۆۆی مۆۆرۆای بۆۆوونەتە سۆۆەرچاوەی مەین

وەکو کەرەستەیەکی گونچاوی پێشیوازی لێکۆراو بۆی بینۆاکردن 
و ڕازانۆۆدەوەی دەقەکە وەرگیۆۆراونی لەهەمۆۆان کاتۆۆدا گوتۆۆاری 
ئەم پێشوازییە بی ئەوەیە هەمۆوو کەرەسۆتە بەکۆارهێنراوانە 
ڕی ۆۆۆوا  لە قۆۆۆاو بۆۆۆدرین. )پێ ۆۆۆوازی لەپێنۆۆۆاو سۆۆۆاخکردنەوە و 

ەکارهێنانەوەیۆۆان وەکۆۆو بەڵزەیەکۆۆی ڕاسۆۆتاندیان و ئینچۆۆا ب
بەرجەسۆۆتەی زەر بۆۆی ئاشۆۆکراکردنی سۆۆەرجاوەکانی ئۆۆازار(. 
بییەشۆۆە دەقنۆۆۆووس خۆۆۆیی دەچێۆۆۆتە نێۆۆۆو دەقەکە و بەشۆۆۆداری 
دەکات و ڕێنوێنی ڕووداوەکان دەکۆاتی لەپێنۆاو نووسۆینەوەی 

 ئەو ئازارە دەروونییەی مرۆا بەدەستییەوە دەناڵێنێت. 

دەقنۆۆووسی خواسۆۆتەکانی خۆۆاوەن لەم دەربۆۆ ینەدا کیدەکۆۆانی 
دەری کەرەستە و بابەتی خەڵلی ئاگاییی هەستە دەروونی و 
هەڵچوون و کۆاردانەوەکە ر ناخیشۆیی چیرۆکۆی مەرگەسۆاتر. 
بۆییە هەمۆۆوو ئەو خواسۆۆتانەی لەڕێۆزەی زمۆۆانەوە دەبینرێۆۆتی 
پەیوەنۆۆدییان بە خواسۆۆتی دەروونۆۆی و نۆۆاوەوەی کەسۆۆەکەوە 

ئۆۆۆۆۆازاری بۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆاوەوە  هەیە. دەقنۆۆۆۆۆووس جیهۆۆۆۆۆانی دەرەوەی
دەگۆۆۆوازێتەوە. جیهۆۆۆانێکی بەرجەسۆۆۆتەی ئۆۆۆازار بەخۆۆۆبی بۆۆۆی  
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جیهۆۆۆانێکی دەروونۆۆۆی هەسۆۆۆتەکی بۆۆۆی سۆۆۆ ینەوەی ئازارەکۆۆۆان 
 هێنێت.بەکاردە

ی ٢٠1٩#  ئەو خەڵکە وازیان ل  نەدەهێنا. )سابیر رەشۆیدی 
1٦ .) 

لەشیکردنەوەی دەروونۆی ئەو دەربۆ ینەی سۆەرەوە شۆتێکمان 
کە خەڵۆۆۆۆۆۆۆل بەپێۆۆۆۆۆۆۆداگرییەوەی ئەو بۆۆۆۆۆۆۆی ڕوون دەبێۆۆۆۆۆۆۆتەوەی 

موک بۆۆۆۆۆوونەوەی ڕیشۆۆۆۆۆەکەی پەیوەسۆۆۆۆۆتە بە ڕری هانۆۆۆۆۆدان و 
ورووژاندن نایانەوێتی وەاڵمی بەرانبەرەکەیان بدەنەوەی کە 
پێوی ۆۆتی بە )وازلێهێنۆۆان و دوورکەوتۆۆنە لەتشۆۆاری دەروونۆۆی 
ئەوان( هەیە. بۆۆۆۆۆۆۆییە ئەگەر بڵێۆۆۆۆۆۆۆین )خەڵکێکۆۆۆۆۆۆۆی زۆر کەم 

ادەیە  وایۆۆۆان لێبێۆۆۆۆت  وازیۆۆۆی و بۆۆۆۆ  هێزییۆۆۆان دەگۆۆۆۆاتە ڕ
خوازیۆۆۆۆاری هۆۆۆۆیی شۆۆۆۆتێل نەبۆۆۆۆنی مەگەر هەڵچوونەکانیۆۆۆۆان 

(. لەم 4٦ی ٢٠1٠بەسۆۆۆەریاندا بی ۆۆۆەپێنێت(. )رێنۆۆۆ  دیکۆۆۆاتی 
دەقەدا ئەو کەسانەی لەڕووی دەروونییەوە نەخیڕ و  واز و 
ئازاربەخشۆۆۆۆۆنی لەزەت لە ئۆۆۆۆۆازاردانی )کۆۆۆۆۆوێرەی چاوسۆۆۆۆۆاغ( 
ەر وەردەگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرنی لەتە  ئەوەشۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدا دەروون و ڕۆ  ئەگ

هاوسۆۆۆەنزی لەڕەتتۆۆۆاری مرۆ ەکۆۆۆان دروسۆۆۆت نەکەنی ڕەنۆۆۆزە 
هەڵچۆۆۆۆوون و کۆۆۆۆاردانەوە و ڕەتتۆۆۆۆارێکی نەشۆۆۆۆیاو بێۆۆۆۆتە دیی 
هەروەهۆۆا )هەنۆۆدێل جۆۆار ڕۆحەکۆۆان بۆۆی  یەنۆۆی دیۆۆکەی تۆۆوڕ 
بۆۆۆدەنی ئەو ڕۆحۆۆۆانەڕ تەن و جەسۆۆۆتەنی هەروەهۆۆۆا ئەم دوو 
پۆۆۆۆۆۆۆاڵنەرە )دەروون و ڕۆحەکۆۆۆۆۆۆۆان( دژی یەکتۆۆۆۆۆۆۆر دەبۆۆۆۆۆۆۆن و 
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ەوەی تریۆۆۆان پە  دەخۆۆۆات(. )رێنۆۆۆی بەهێزەکەیۆۆۆان کۆۆۆاری ئ
(. لەم دەقەدا دەروون و ڕۆحەکۆۆۆۆان بۆۆۆۆی 43ی ٢٠1٠دیکۆۆۆۆارتی 

ورووژانۆۆۆدنی کەسۆۆۆەکە هاوسۆۆۆەنزی لەدەسۆۆۆت دەدەنی هێۆۆۆزی 
ناوەوەی ئەوانەی دەیانەوێۆت )کۆوێرە( تۆووڕە بۆکەنی بەسۆەر 

 هێزی لێبوردەیی و ئارامکردنەوەدا زا  دەبێت. 

 (.٢٠ی ٢٠1٩رەشیدی  # بەو ق انە شێت و هار دەبوو. )سابیر

)هەڵچوونەکان ئیۆدرا ی یۆان هەسۆتی یۆان کاریزەرییەکۆانی 
دەروونن و بەشێوەیەکی تۆایبەت دەدرێۆنە پۆا  دەروون نە  
شتێکی تری هەروەها جووڵەی دیاریکراوی ڕۆحەکانی هیکۆاری 
خۆۆۆودی دەروونۆۆۆن و دەروون بەهێۆۆۆز و تێۆۆۆر دەکەن. نە  هەر 

ە  سۆۆیزێلی کە ئەوە هەڵچوونەکۆۆان بەگشۆۆتی هاوشۆۆانن لەگ
لە د  ئەمچۆۆا لەخۆۆوێن و ڕۆحۆۆدا دروسۆۆت  دەبێۆۆتی ئەوەڕ وا 
لەهەڵچوونەکۆۆۆان دەکۆۆۆات لەبیرمانۆۆۆدا بمێنێۆۆۆتەوە(. )رێنۆۆۆی 

(. واتە کۆۆۆۆۆۆاردانەوە  ی وەرگۆۆۆۆۆۆر 4٢٢٩ -ی ٢٠1٢٠دیکۆۆۆۆۆۆارتی 
دەگۆۆۆاتە ئاسۆۆۆتێل )شۆۆۆێت و هۆۆۆار بۆۆۆوون( بزۆۆۆرێتەوە. ئەمەڕ 
 پاەیەکۆۆۆی ئێچزۆۆۆار بەرزی هەڵچۆۆۆوون و تۆۆۆووڕەیی و ئۆۆۆازار و

 کاردانەوە دەگرێتەوە. 

# پەری خوشکیشک ناڕازیی زۆری پیشان دابووی چونکە وەکو 
ی ٢٠1٩ئەوان نەبووی ویژدانی ئازاری دەدا. )سابیر ڕەسید ی 

4٠ .) 
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لەڕێۆۆزەی زمۆۆانەوە مۆۆرۆا گوزارشۆۆت لەنۆۆاو و خۆۆودی خۆۆیی  
دەکۆۆۆۆات و دەتوانێۆۆۆۆت حەزوو و ئۆۆۆۆارەزوو و بیۆۆۆۆرو بیچۆۆۆۆوون و 

کەسانی تر. )د. کەریک شۆەریف  هەڵچووونەکانی  بزەیەنێتە
(. کەسۆۆۆۆایەتی و ڕەتتۆۆۆۆاری )پەری(  1٥ی ٢٠1٥قەرەچەتۆۆۆۆانیی 

لەڕێۆۆۆۆۆزەی زمۆۆۆۆۆانی ق ۆۆۆۆۆەکەرەوە بەدیۆۆۆۆۆار دەکەوێۆۆۆۆۆتی کە 
کەسایەتییەکی ب یاردەری سەربەخییی بە ویژدانەی جێزەی 
ڕەزامەنۆۆدیی ق ۆۆەکەرە. لەڕووی دەروونیۆۆیەوە هاوسۆۆەنزی و 

 پێشوازیی پیشان دەدات. 

ی توومە ژیانی ئەو پیاوە پ  بوو لە ئازار و ژان # وەکو من ب
 (.٧4ی ٢٠1٩و کوێرەوەری. )سابیر رەشیدی 

ق ۆۆۆۆەکەری بە  یەنزریۆۆۆۆی و شۆۆۆۆکاندنەوە بە ی )کۆۆۆۆابرا(دای 
وەسفی کەسایەتی و ناو و ڕەوشۆت و ڕەوشۆی ژیۆانی نۆاوبراو 
دەکۆۆۆۆۆات. لەڕووی دەروونیۆۆۆۆۆیەوە هاوبەشۆۆۆۆۆی و  یەنزیۆۆۆۆۆری 

ە خودی نووسۆەرە( بۆیتە شۆاهید لەکەسەی پێوەدیارە. )من/ ک
 لەسەر ئەوەی )ئازار و ژان و  کوێرەوەری( کابرا ب استێنێت.

# ئەوەندە ساڵە شۆەڕم کۆردووە و بەرگەی ئازارەکۆانی ژێۆر 
ئەو جاە سەربازییەم گرتووە. لەو  شەو کەسوکاری ڕاپێچی 

 (.٧٥ی ٢٠1٩شااڵوی ئەنفال کران. )سابیر ڕەشێدی 

زایەتی و بۆۆوێریی ڕکۆۆابەریب )تۆۆرس دەکەوێۆۆت بەرانۆۆبەر ئۆۆا
تەنیۆۆۆۆۆا جۆۆۆۆۆیرێکە لەجیرەکۆۆۆۆۆانی بۆۆۆۆۆوێریی بەاڵم ترسۆۆۆۆۆنیکی 
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پۆۆۆۆۆۆێچەوانەی ئۆۆۆۆۆۆازایەتییە هەروە  تۆۆۆۆۆۆرسی یۆۆۆۆۆۆان تۆۆۆۆۆۆیقین 
(. ٥٥ی ٢٠1٠پۆۆۆۆۆۆێچەوانەی بۆۆۆۆۆۆوێرییە(. ) ڕێنۆۆۆۆۆۆ ی دیکۆۆۆۆۆۆارتی 

لەوەسفی ئەم کەسۆەدای بیمۆان دەردەکەوێۆتی کە ئەو کەسۆە 
لەنێۆۆو بەتۆۆرس و ڕاڕایۆۆی و دڵەراوکێۆۆی زۆرەوە لەژێۆۆر تۆۆرس و 

ترسۆۆۆۆۆۆۆی جاۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆەربازیدا بەرگەی هەمۆۆۆۆۆۆۆوو ئۆۆۆۆۆۆۆازارە 
دەروونییەکۆۆۆانی گرتۆۆۆووەی کەچۆۆۆی تۆۆۆرس و خۆۆۆیگرتنی لەنێۆۆۆو 
ترس ۆۆۆتاندا نەیتوانیۆۆۆوە کەسۆۆۆوکارەکەی لە تۆۆۆرس و تیقۆۆۆانی 
تۆۆاوانی ئەنفۆۆال بپارێزێۆۆۆت. لەم چرکەسۆۆاتەدا )ترسۆۆۆەکانی( 
دەکاتە )ئازیەتی( و لە سەربازی ڕا دەکاتی بە خیشاردنەوە 

خۆۆۆیدزینەوە لەخزمەتۆۆۆی سۆۆۆەربازیی ترسۆۆۆەکانی و ڕاکۆۆۆردن و 
دەگیڕێۆۆتی بۆۆی دۆخۆۆی )ڕەتکۆۆردنەوە و ماۆۆکە  نەبۆۆوونی جۆۆ  
دیۆۆکە تۆۆرس و ڕووخانۆۆدنی هەمۆۆوو ئەو ترسۆۆیە لەژێۆۆر جاکۆۆی 

 سەربازیدا تشاری دەروونی بی دروست دەکەن(.  

# تی وازم ل  ناهێنی و برینەکانک دەکۆوڵێنیتەوەی ئیۆدی بۆا 
انمۆدا نەمۆا نۆاخی زامۆداری ئەمشەو بەس بێتی چیدی لە تو

 (.٨4ی ٢٠1٩خیمت بی هەڵ ێژم. )سابیر رەشیدی 

پێۆۆۆداگری نووسۆۆۆەر بۆۆۆی جوواڵنۆۆۆدن و لۆۆۆ  دەرهێنۆۆۆانی ق ۆۆۆە و 
زانیۆۆۆۆۆاریی دەبێۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆەرچاوەیەکی ئۆۆۆۆۆازارهێنی ئۆۆۆۆۆازار و 
برینەکانی گوێزرەکەی زیاد دەکاتی گوێزر لەژێر هەژمۆوونی 

ردن و )بیۆۆرەوەرییە ناخیشۆۆەکانی( چۆۆی دیۆۆکە توانۆۆای ق ۆۆەک
گێ انەوەی دەبێتی دەپاڕێتەوەی پاڕانەوەیەکی دوور لەترسی 
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بەاڵم پۆۆارانەوەیە  کە لەژێۆۆر تشۆۆار و هێۆۆز و بۆۆاری قورسۆۆی 
بیۆۆۆرەوەرییە ئۆۆۆازار بەخشۆۆۆەکان دایە. مۆۆۆرۆا هۆۆۆیی کاتێۆۆۆل 
دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆۆی زامۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدار نابێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی بەقەد ئەوەی هەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو 

 بیرەوەرەییەکانی تەنیا و تەنیا ئازار بێت.

# جۆۆاری وا هەبۆۆوو تۆۆا لەبی ۆۆت و چۆۆوار کۆۆاتژمێر جارێۆۆل 
دەیۆۆانبردینە ئاودەسۆۆت زۆرینەمۆۆان لەبنەخیمۆۆان دەڕییۆۆانی 
ئەوجا کە دەیانبردینە ئاودەست خیمان خۆاوێن دەکۆردەوەی 
کە نانیشیان دەداین  هەرچی هەبووایە دەبووایە بیخیینی 
ئەگەر نەمانخواردبایەی تا دوازدە کاتژمێری دیکە دەبۆوایە 

دەم ئازارەوە و بە سکی برسی بەرگەی ئازار و ب  خەوی بە
 (.٩3ی ٢٠1٩و برسییەتیمان گرتبوایە. )سابیر رەشیدی 

ئازارەکۆۆانی شۆۆوێن )زینۆۆدان(ی ئازارەکۆۆانی )نەبۆۆوونی کۆۆات( و 
)ئازارەکۆۆانی پی ۆۆیی تشۆۆاری دەروونۆۆیی خۆۆواردنی نەبۆۆوونی 
برسۆۆیەتیی بۆۆ  خەوی.. تۆۆاد( هەمۆۆوو ئەوانە سۆۆەرچاوەیەکی 

دیۆۆارن بۆۆی بەرهەمهێنۆۆانی دەروونێکۆۆی پۆۆ  لەئۆۆازار و زەر و 
جەسۆۆتەیەکی ئۆۆازاردراوی ڕەتێنۆۆراوی تێکشۆۆکاو. ب یارەکۆۆانی 
ئەو گێۆۆۆۆۆ انەوەی نووسۆۆۆۆۆەر لەپێنۆۆۆۆۆاو دروسۆۆۆۆۆتکردنی ڕووداوە 
هەقییییە نەبینراوەکان ب یۆاری ڕاسۆتنی چۆونکە سۆەرچاوەی 
زانیارییەکان کتومت شتی هەقییینی ئەمەڕ بۆیتە هۆیی ئەو 

وونی متمانەدار  ی خۆوێنەر دروسۆت بکۆات. هەر بارێکی دەر
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کەسۆۆێل ڕێۆۆۆی بەزینۆۆۆدان کەوتبێۆۆۆتی بیۆۆۆرەوەری ئەو ئۆۆۆازار و 
 ڕەتتار و مەینەتیانەی   هەیە.  

# بی ئێمەی ئاترەتیب جیا لەوەی هەموو جیرە ئازارێکیۆان 
دەداینی بەاڵم جیا لەپیاوان  قەشیان دەکردین. بەتۆایبەت 

یۆۆۆۆاتر بۆۆۆۆوایەی تەنۆۆۆۆانەت ئەو ئۆۆۆۆاترەتەی کە لە دە سۆۆۆۆا  ز
 پیرەژەنەکانیشیان لەم کارە دڕندانەیە ڕزگاریان نەدەبوو.

بۆۆۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆایبەت لەنێۆۆۆۆۆو زمۆۆۆۆۆانی گێۆۆۆۆۆ انەوەی 
ئازارەکانی ئاترەتە زینداییەکان بەدی دەکرێتی کە پ یەتی 
لەزەتۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆازاردانی گیراوەکۆۆۆۆان لە یەن کاربەدەسۆۆۆۆۆتانی 

مۆۆۆارکیزدی سۆۆۆاد(ی زینۆۆۆدانەکە.  زاراوەی سۆۆۆادیزم  لەنۆۆۆاوی )
وەرگیۆۆۆۆۆۆۆۆراوەی   1٨14 -1٧4٠ڕۆماننووسۆۆۆۆۆۆۆۆی تەرەن ۆۆۆۆۆۆۆۆیەوە 

نۆۆاوەڕۆکی چیۆۆرۆ  و ڕۆمانەکۆۆانی پۆۆ  بۆۆووە لەتونۆۆدوتیژی و 
ئۆۆۆۆازاردانی لەوانەڕ پرۆسۆۆۆۆی  و چۆۆۆۆا کییە سێک ۆۆۆۆییەکانی 
نێۆۆوان پاڵەوانەکۆۆانی خیشۆۆی بەوە ناوبۆۆانزی دەرکردبۆۆووی کە 
و لەتە  هاوسۆۆۆەرەکەی خۆۆۆیی ئۆۆۆاترەتی تریشۆۆۆدا زۆر دڕنۆۆۆدە 

تووندتویژ و بەئازار بووە(. )د. کەریک شەریف قەرەچەتۆانیی 
(.  ئەمەڕ پەیوەسۆۆۆۆتە بەوەی کە سۆۆۆۆادیزمی یۆۆۆۆان 1٧٩ی ٢٠1٠

توندوتیژی و ئازاردان بریتییە لە )چێژوەرگرتن لەئازاردانی 
(. لەم دەقەدا 1٨٦ی ٢٠13کەسۆۆانی تۆۆر(. )د. هۆۆاوژین صۆۆایوەی 

انی تێدایە. سادیزمی چێژ وەرگرتن لەئازاری خەڵل و کەسەک



 148 

ئەمە نیشۆۆۆۆۆۆۆۆانەی دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆی زمۆۆۆۆۆۆۆۆان و دەقۆۆۆۆۆۆۆۆی دەروونە 
 ئازاردارەکانی ئاترەتە لە زینداندا.  

# لەهی پیاوانیشدا ئەوانەی مەبەستیان بۆووایەی یۆان لێۆی 
زۆر دەهری دەبوون شووشەی  ااڵ و  داریشیان بە قنزیان پ  
هەڵدەگرتن و هەڕەشەی ئەوەیان ل  دەکردن ئەگەر دان بە 

یانۆۆۆۆدا نەبۆۆۆۆێن ئەو دایۆۆۆۆل و خوشۆۆۆۆکیان دێنۆۆۆۆنە تاوانەکان
بەردەمیۆۆان و  لەبەر چۆۆاوی ئەوان  قەیۆۆان دەکەن. )سۆۆابیر 

 (.٩4ی ٢٠1٩رەشیدی 

کاتێل کیمەڵزا لەڕووی چین و دەروونی و هێۆز و دەسۆەاڵت و 
ماف دابەشی سەردوو بەرە دەبێتی ئازاردار و دەبێتە کییاە 

انەی و ئۆۆۆازار دەریۆۆۆب دەبێۆۆۆتە هێزێکۆۆۆی سۆۆۆەرکوتکاری هی ۆۆۆ
ئۆۆۆۆۆۆۆازارهێن.  )جەنزەکۆۆۆۆۆۆۆان لەبۆۆۆۆۆۆۆردنەوە و لەنۆۆۆۆۆۆۆاوبردنی 
بەرانۆۆبەرەوە گۆۆیڕان بۆۆی دەستبەسۆۆەرداگرتن و کۆۆییاەکردنی 
بەرانبەری بەم جیرە دۆڕاو دەبووە کییاە و خاوەنەکەی دوای 
ئازار و ئەشکەنچەی زۆر بەئارەزووی خۆیی بەکۆاری دەهێنۆا. 

(.  لەم گێۆۆۆۆۆۆ انەوەدا وێنۆۆۆۆۆۆا 1٦ی ٢٠٠٦)براترانۆۆۆۆۆۆد رسۆۆۆۆۆۆێی ی 
رۆ ەکۆۆۆانی وەکۆۆۆو کۆۆۆییاە کۆۆۆراوەی ئاترەتەکۆۆۆان و پیاوەکۆۆۆانی م

زینۆۆدانی کەرەسۆۆتە و ئۆۆامرازن بۆۆی نمایشۆۆێکی ئۆۆازار بەخۆۆب 
لە یەن دەسۆۆۆۆۆەاڵتدارانەوە )دەوڵەت/ زینۆۆۆۆۆدان(. مرۆ ەکۆۆۆۆۆان 
بەتەواوی وێۆۆۆۆۆۆنەی کییاەبۆۆۆۆۆۆوون دەبەخشۆۆۆۆۆۆنی وێنەکۆۆۆۆۆۆانێب 
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گێۆۆ انەوەی ئۆۆازار و تێکشۆۆکان و ماکەچبۆۆوونەی لەژێۆۆر تشۆۆار و 
 هەڕەشەی بەردەوامدا. هەژموونی 

# جار جارە دەهاتن دەیانبرد و دوایی بی ڕۆژی دواتر بەدەم 
ئازاری دەروونییەوە وەکۆو  مرۆ ێکۆی ڕووخۆاو و باڵشۆکاو بە 

 (. ٩٩ی ٢٠1٩ژەوورەکەمان  دەسپێردرایەوە. )سابیر رەشیدی 

ئەم وەسۆۆفە پ یەتۆۆی لەزەبروزەنزۆۆی کۆۆیمەاڵیەتی و تکۆۆری و 
کان پترن لەئازارە جەسۆتەییەکانی مرۆیی. ئازارە دەروونییە

مرۆ ی ڕووخاو و تێکشکاو لەژێۆر زەبروزەنزۆی کۆیمەاڵیەتی و 
سێک ۆۆی و سۆۆایکیلیجی دونیۆۆایەکی ترسۆۆناکە. )زەبروزەنۆۆگ 
دەبێت بە ڕووبەری دەرکەوتنی شووناسۆی کۆیمەڵزەیە ی کە 
دژایەتۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆیی لەگە  دەرەوەی  سۆۆۆۆۆۆنوورەکانی خییۆۆۆۆۆۆدا 

ەرەدەیەکۆی کۆیمەاڵیەتی ڕادەگەیەنێت.. ئەمەڕ لەنێۆو پەرو
(.  111ی ٢٠1٥دوورودرێۆۆژدا دروسۆۆت بۆۆووە(. )عۆۆادل بۆۆاخەوانی

بەواتۆۆۆۆۆایەکی دیۆۆۆۆۆکە ئەم ئۆۆۆۆۆازارە سۆۆۆۆۆەختە دەروونیۆۆۆۆۆیەی 
لەزینداندا دژی ئاترەت و پیاوەکان بەڕێوەچۆووەی پەیوەسۆتە 
بە زەبروزەنزۆۆۆی پەروەردەیەکۆۆۆی سۆۆۆادیانەی کۆۆۆیمەاڵیەتی و 

  ئایدییلیجی و سایکیلیجیای زەبروزەنگ. 

# چیۆۆدی نۆۆاتوانک یادەوەرییەکۆۆانک بۆۆبن بە ئۆۆازار. )سۆۆابیر 
 (.13٠ی ٢٠1٩رەشیدی 
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پرۆسۆۆۆۆۆەی تێزەیشۆۆۆۆۆتنی پرۆسۆۆۆۆۆەیەکی ئۆۆۆۆۆاڵیزی درککۆۆۆۆۆردنەی 
بەواتۆۆۆۆایەکی دیۆۆۆۆکە هەنۆۆۆۆدێل پێۆۆۆۆی دەڵۆۆۆۆێن )تێزەیشۆۆۆۆتن و 

(. 1٥٥ی ٢٠1٢پرۆسەی تێزەیشتن(. )ئا ێ تا کەمال مەحموودی
یشۆتن(ی واتە من ئەم پرۆسییە ناو دەنێک )تێزەیشۆتن لە تێزە

مۆۆۆرۆا بۆۆۆی گەیشۆۆۆتنە واتۆۆۆا و شۆۆۆیکردنەوەی ئەر  و پەیۆۆۆام و 
گوتۆۆۆۆۆاری هەر دەقێۆۆۆۆۆل و گوتنێۆۆۆۆۆلی پێوی ۆۆۆۆۆتی بەپرۆسۆۆۆۆۆەی 
تێزەیشۆۆتن هەیەی ئەمەڕ بەبۆۆ  کۆۆردەی تێزەیشۆۆتن ئەنچۆۆام 
نادرێۆۆۆۆۆت. یەکێکیۆۆۆۆۆان دەبێۆۆۆۆۆتە بنەمۆۆۆۆۆا و سۆۆۆۆۆەرچاوەی ئەوی 
دیکەشۆۆۆیان دەبێۆۆۆتە خۆۆۆودی کۆۆۆارەکە و ئەو شۆۆۆێواز و ئەرکەی 

ەیە  بۆۆۆۆی گەیشۆۆۆۆتنە زانیۆۆۆۆاریی پێوی ۆۆۆۆت بۆۆۆۆی وەکۆۆۆۆو کۆۆۆۆرد
یەکالیکردنەوەی گومان و پرسۆیارەکان دەربۆارەی تێزەیشۆتن  

 بەکاردەهێنرێت. 

بۆۆۆۆۆۆی ئەوەی )چیۆۆۆۆۆۆدی( یەکالیۆۆۆۆۆۆۆی بکۆۆۆۆۆۆرێتەوە و گومۆۆۆۆۆۆۆان و 
ئەگەرەکانی تێدا نەهێادرێتی پێوی تی بە )تۆوانین/ توانۆا و 
توان ۆۆت و چۆۆا کی( هەیەی ئەو دەڵێۆۆت )نۆۆاتوانک( لەڕێۆۆزەی 

دی( مەبەستی ئەوەیە بڵێت )دەتوانک( ئەو ڕابزرم و چۆی )چی
دیۆۆکە )بیرەوەرییەکۆۆان( نۆۆاکەمە سۆۆەرچاوەی ئۆۆازار بۆۆی خۆۆیم. 
لەڕێزەی کردەی تێزەیشتنی لەوە تێدەگەینی کە ئازارەکۆانی 
لەئەنچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆامی )بیرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردنەوە لە بیرەوەرییەکانیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدا( 

 دەرکەوتوونەوەتە. 
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ازێتەوە بۆۆی بەواتۆۆایەکی دیۆۆکە )زانیۆۆاری ئەو ژیۆۆنزەیە دەگۆۆو
مێشل  ئەم کیئەندامانەڕ هەسۆتەکانی مۆرۆ ەی هەسۆتەکان 
ئەزموونی ئاگۆاییە بەر هەسۆتەکان دەکەونی ئەوانۆیب وەری 
دەگۆۆرن و لەڕێزۆۆای وەرگرەکۆۆانەوە دەیزۆۆوازنەوە بۆۆی ڕیشۆۆاڵە 
دەمارییەکۆۆۆۆۆان. دواتۆۆۆۆۆر دەڕۆن بۆۆۆۆۆی ڕێۆۆۆۆۆ ەوە دەمارییەکۆۆۆۆۆان 
. لەکیتایۆۆۆدا دەگەنە ناوەنۆۆۆدی هەسۆۆۆت لەتۆۆۆوێکڵی مێشۆۆۆل. )د

(. واتە پرۆسۆۆۆۆۆەی ٨٧ی ٢٠14عبدلواحیۆۆۆۆۆد موشۆۆۆۆۆیر دزەیۆۆۆۆۆیی 
گەیشۆۆۆتنە تێزەیشۆۆۆتن لەڕێۆۆۆزەی کۆۆۆردەی هەسۆۆۆتەکانەوە لە 

 )ئاگایی و زنیارییەکانەوە بەرەو مێشل( دەچێت.

ئەم کردەیە لەڕوانزەی زمانەوانی دەروونیۆیەوەی کۆردەیەکە 
پەیوەسۆۆۆۆۆۆۆتە بە ڕەتتۆۆۆۆۆۆۆارە دەروونییەکۆۆۆۆۆۆۆانی مۆۆۆۆۆۆۆرۆ ە. لەم 

بەکارهێنۆۆانی زمانۆۆدای لەدەروونۆۆی  دەربۆۆ ینەدا لەئەنچۆۆامی
)ق ۆۆۆۆۆەکەر( تۆۆۆۆۆ  دەگەیۆۆۆۆۆنی کە ئەو کەسۆۆۆۆۆە بەگێۆۆۆۆۆ انەوە و 
ئاماژەکردن بە بیرەوەرەییەکۆانی خۆییی دڵخۆیڕ نیۆیەی واتە 
ئازاری پ  دەگات و دووچاری دۆخێکۆی دەروونۆی لەگرژیۆی و 
هەڵچۆۆۆۆوون و ڕەتکۆۆۆۆردنەوە و نۆۆۆۆاڕازیی بۆۆۆۆوون و نائۆۆۆۆارامی و 

یکردنەوەی زمۆۆانەوانی شۆۆاەژان دەکۆۆات. ئۆۆێمە لەڕێۆۆزەی شۆۆ
دەروونۆۆی دەگەیۆۆنە ئەو تێزەیشۆۆتنەی کە زمۆۆان وەکۆۆو ئەر  و 

 ڕاپەڕاندنی کردەیە  دروستی دەکات. 

# مۆۆن بەو پێۆۆیەی نووسۆۆەرم بیۆۆرم بۆۆی ئەوە چۆۆووی کە بچۆۆک 
سۆۆۆۆەردانی ئەسۆۆۆۆعەد ب نۆۆۆۆیی شۆۆۆۆاعیر بۆۆۆۆکەمی چۆۆۆۆونکە ئەو 
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ی ٢٠1٩بەڕێوەبەری بەشێکی ئاسۆایب بۆوو. )سۆابیر رەشۆیدی 
1٦٢.) 

وەسۆۆۆۆفەدا ڕەتتۆۆۆۆارێکی زەقۆۆۆۆی سیاسۆۆۆۆی دەبینرێۆۆۆۆتی کە لەم 
کەسۆۆۆایەتی کۆۆۆوردی دۆگمۆۆۆایی و پێچەوانەیۆۆۆی و کەسۆۆۆایەتی 
هەڵۆۆۆۆۆزەڕاوەی دەسۆۆۆۆۆتکردنی نۆۆۆۆۆامی نیشۆۆۆۆۆان دەداتی ئەمەڕ 
پەیوەسۆۆۆۆۆتە بە سۆۆۆۆۆایکیلیجیای کەسۆۆۆۆۆایەتی تۆۆۆۆۆاکی کۆۆۆۆۆورد. 
)بەکورتی خودی سیاسی کۆوردی لەجیۆاتی ئەوەی ڕووبەرێۆل 

بەهۆاو دەقە مێژووییەکۆان بی دەرخ تنی بەهای تازە لەسەر 
بکۆۆاتەوە و سیاسۆۆەت زەمیۆۆنەیە  بێۆۆت بۆۆی وەرچەرخۆۆانێکی 
عەقڵیی دی انەوە تاکتەرە ناوەکی و دەرەکییەکان دووچاری 
حاڵەتێۆۆل لە نائومێۆۆدی و ڕاڕایۆۆان کۆۆرد و ئەو خۆۆودە لەنێۆۆوان 
چەند ئاراستەیەکی جیاوازدا ڕاماوە و ناتوانێت بۆی هیچیۆان 

(. واتە ٦3ی ٢٠1٥ا حوسۆۆێنی  هەنزۆۆاو بنێۆۆت(. ) مۆۆحەمەد تەهۆۆ
کەسۆۆایەتی )شۆۆاعیرێل(ی لە نێۆۆو کەسۆۆایەتیەکی )ئاسۆۆایب و 
چەکدار( ئینچا نۆاوی )ئەسۆعەد ب نۆی( ڕێۆل ئەوەمۆان نیشۆان 
دەداتی کە چین )نەرمونیانی و هاوسەنزی و تەبایی و وشە( 
دەگیڕێت بی )توندوتیژیی تێكچوونی هاوسەنزی و دوژمنکاری 

 و ڕر و کوشتن و چە (. 

وسەر لەم دەقەدا وێنایەکی هەڵزەڕاوەی واقیعی دەروونی نو
تێكچۆۆۆوونی شۆۆۆیرازەی پیشۆۆۆە و بەرهەمهێنۆۆۆانی تونۆۆۆدوتیژی و 

 ئازارە.    
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# زۆرینەی خەڵکەکە نەیاندەوی ۆت ئۆازاری بۆدەن. )سۆابیر 
 (. ٦٨ی ٢٠1٩رەشیدی 

چێژ وەرگرتن  یەنێکی دیکەی دەروونی مۆرۆ ەی مۆرۆا چۆین 
انی و دادپەروەریۆی و بەزەیۆی دەتوانێت هاوسۆەنزی و یەک ۆ

و ڕێزگۆۆۆۆرتن و نەرمونیۆۆۆۆانی بەرهەم بهێنێۆۆۆۆت. )بەرەو چێۆۆۆۆژ 
ڕۆیشۆۆۆتن و خۆۆۆیدوورگرتن لەئۆۆۆازار تەواوی هاوکێشۆۆۆەی ژیۆۆۆان 

(.  ٨1ی ٢٠1٥هاوسۆۆەنگ دەکۆۆاتەوە(. )مۆۆحەمەد تەهۆۆا حوسۆۆێنی 
کەواتە کاتێۆۆۆل مۆۆۆرۆا بەرەو بیرکۆۆۆردنەوە لەچێۆۆۆژ وەرگۆۆۆرتن 

اتی لەهەمۆۆان کاتۆۆدا دەچێۆۆتی ئەوا پشۆۆت لەتونۆۆدوتیژی دەکۆۆ
کەسۆۆۆۆۆۆانێل هەیە چێۆۆۆۆۆۆژ لە ئۆۆۆۆۆۆازاردانی خەڵکۆۆۆۆۆۆی دیۆۆۆۆۆۆکە 
وەردەگرێتی چونکە خیی نەخیشە و باری دەروونی تێکچۆووە 

 و نائاساییە.   

# کەسوکاری ئەو پێشمەرگانەی لەشار مانەوە چەرمەسەری 
و گوشۆۆاری دەروونۆۆی و  ناخیشۆۆیی زۆریۆۆان چەشۆۆت. )سۆۆابیر 

 (. ٦ی ٢٠1٩رەشیدی 

شۆۆانە و هێمۆۆا بێۆۆت بۆۆی پشۆۆوودان و ئۆۆارامیی )شۆۆار( دەبێۆۆت نی
بەاڵم لەم دەقەدا شار بیتە مایەی )چەرمەسۆەریی دەروونۆی 
و ناخیشۆۆۆۆۆی(ی چۆۆۆۆۆونکە ئینتمۆۆۆۆۆای خەڵۆۆۆۆۆل بۆۆۆۆۆی پێشۆۆۆۆۆمەرگە 
سۆۆەرچاوەیە بۆۆی ئەوەی شۆۆار ئۆۆازاری ئەو کەسۆۆانە بۆۆداتی کە 
پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆدییان بە پێشۆۆۆۆۆۆۆۆۆمەرگەوە هەیە. لەکردەوەشۆۆۆۆۆۆۆۆۆدا 



 154 

کۆۆۆییاە و نێچیرێۆۆۆل خۆۆۆانەوادەی پێشۆۆۆمەرگە هەمیشۆۆۆە وەکۆۆۆو 
 وابوونی لەبەردەم گورگ و ڕاوکەرەکانی حکوومەت.  

# ئێمە بەترس و تۆیقینەوە درێژەمۆان بە خوێنۆدنی خیمۆان 
 (.٧ی ٢٠1٩دا. )سابیر رەشیدی 

مرۆا هەمیشە لە دڵەڕاوک  و ناسۆەقامزیری دەژیۆتی ئەگەر 
توانۆۆۆۆۆای چێژوەرگۆۆۆۆۆرتن و بەدەسۆۆۆۆۆتهێنانی مەبەسۆۆۆۆۆتەکانی 

هەمیشە لەحاڵەتی شۆڵەژان و ئۆازاردا  بەتەواوی نەبێت. )تی
دەمێنێۆۆتەوە ئەگەر تۆۆاکو ئاسۆۆتێکی بۆۆاڕ حەز و غەریزەکۆۆان 

(.  141ی ٢٠1٥تێۆۆۆۆر نەکەیۆۆۆۆت(. )مۆۆۆۆحەمەد تەهۆۆۆۆا حوسۆۆۆۆێنی 
لەڕووی دەروونیۆۆیەوە قوتابییەکۆۆانی یۆۆان ئەو کەسۆۆەی باسۆۆی 
سۆۆەردەمی قوتۆۆابی بۆۆوونی خۆۆیی دەگێۆۆ ێتەوەی هێشۆۆتا لەبەر 

ەزەت و چێۆۆۆۆژ لەسۆۆۆۆەردەمی )تۆۆۆۆرس و تیقۆۆۆۆان( نەیتوانیۆۆۆۆوە ل
خوێنۆۆۆۆۆدن وەرگرێۆۆۆۆۆتی یۆۆۆۆۆان نەیتوانیۆۆۆۆۆوە وەکۆۆۆۆۆو منۆۆۆۆۆداڵێل 
مومارەسۆۆۆەی تەمەنۆۆۆی ئاسۆۆۆایی خۆۆۆیی بکۆۆۆات و چێۆۆۆژ لەڕووی 
دەروونۆۆۆی و یۆۆۆاری و هەڵ ۆۆۆوکەت و بەکارهێنۆۆۆانی یۆۆۆاریی و  

 گ و  خوێندن و .. تاد وەربزرێت. بەکارهێنانی ڕەن

#  حکۆۆۆوومەت سۆۆۆندوقی مشۆۆۆکانی لەمۆۆۆااڵن دابەڕ دەکۆۆۆردی 
ووقەکان قوتاێکی ل  دەدرای کونێکی تێدابوو بی مشۆکان سند

بچنە ناوی و بەتەڵەوە بنی خەڵل لەوەڕ دەترسان. )سابیر 
 (. ٩ی ٢٠1٩رەشیدی 
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بیرکردنەوە و کاردانەوە دوو دۆخی دەروونۆی مۆرۆ ە. تۆرس و 
ئازار  یەنێکی دیکەی دەروونی ئەو کەسانەیەی کە هەمیشە 

دان. مرۆ ۆۆۆۆی کۆۆۆۆورد لەژێۆۆۆۆر کۆۆۆۆینترۆل و چۆۆۆۆاودێری دوژمۆۆۆۆن 
گومانێکی ترسناکی لەهەمۆوو کۆار و کردەوەیەکۆی حکۆوومەت 
هەبۆۆووەی ئەم گومۆۆانەڕ بۆۆی ڕەوانۆۆدنەوەی تۆۆرس و تیقانۆۆدن 
نەبۆۆۆووەی بەڵکۆۆۆو لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە تۆۆۆرس و تیقۆۆۆانی پتۆۆۆر 

 کردووە.  

# باسی کێشە و ئاریشەی مووچەیان دەکردی دەیان چیرۆکی 
ەوە. )سۆۆۆابیر رەشۆۆۆیدی جیراوجۆۆۆیر و ناخهەژێنیۆۆۆان دەگێۆۆۆ ای

 (.11ی ٢٠1٩

# ئەو ڕۆژە بەبۆۆۆ  تۆۆۆاقەتی لەبۆۆۆاخی شۆۆۆاردا هۆۆۆاتمە دەرمی 
بەدڵێکۆۆۆۆی زۆر خەمبۆۆۆۆارەوە وی ۆۆۆۆتک پیاسۆۆۆۆەیە  بە دەوری 

 (.1٢ی ٢٠1٩قەاڵتدا بکەم . )سابیر رەشیدی 

 (. 1٦ی ٢٠1٩# لێی بووەتە گرێی دەروونی. )سابیر رەشیدی 

)ب  تاقەتی( و ) دڵێکی خەمبار( و )وی ت( کیدی دەروونیۆان 
بی دەرخ تنی ڕەتتار و شێوازی بیرکردنەوەی مۆرۆا. لەتە  
ئەوەشۆۆدا )گرێۆۆی دەروونۆۆی( کۆۆیدە بۆۆی ئەوەی پیشۆۆانی بۆۆداتی 
ئەو کەسۆۆۆە دووچۆۆۆاری نەخیشۆۆۆی دەروونۆۆۆی بۆۆۆووەی پێوی ۆۆۆتی 
بەچارەسۆۆۆۆەرە. زمۆۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆۆی بەدوای دۆزیۆۆۆۆنەوە و 
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شۆۆۆۆانکردنی نەخیشۆۆۆۆییە دەروونییەکۆۆۆۆان و چۆۆۆۆینیەتی دەستنی
 چارەسەرکردنیان دەگەڕێت. 

 

 هەڵچوونی دەروونی )جوێن( ١٧-٢

)خۆۆی بچۆۆووکردنەوە پانتۆۆاییەکی گەورەی لە سۆۆایکیلیژییەتی 
تاکەکانی ئێمەدا هەیە...  بەردەوام لەئازاردانی خیمانین(. 

(. واتە تۆۆاکی کۆۆوردی 141ی ٢٠1٥)مۆۆوحەمەد تەهۆۆا حوسۆۆێنی 
وی دەروونیۆۆۆۆیەوە بەهۆۆۆۆیی خۆۆۆۆی بەبچۆۆۆۆوو  زانیۆۆۆۆنەوەی لەڕو

هەمیشۆۆە توانۆۆای خیدەربۆۆازکردن لەدەرد و نەخیشۆۆییەکانی 
نیزەرانی و دەربۆازبوون لە کێشۆەکانی بە وە نۆاوەی ئەمەڕ 

 . بیتە سەرچاوەیەکی خراپی چارەسەر

# میتەکەیەکی کوشندە بەربینزمانی دەگۆرت و هەرگیۆز لە 
 (.٧ی ٢٠1٩شیدی کیڵمان نە دەبووەوە. )سابیر رە

#  خەڵل تووڕەیان دەکرد و گێچەڵیان پ  دەکردی بە جوێن 
بەرسۆۆۆای دەدانەوە. هەنۆۆۆدێل لەو کەسۆۆۆانە پێیۆۆۆان دەوت: 

 چاوساغی چاوساغ. 

ئەو لێیۆۆان دەپۆۆاڕایەوە وازی لۆۆ  بێۆۆننی تۆۆا بە ڕێۆۆی خییۆۆدا 
ب واتی بەاڵم ئەوان وازیان ل  نەدەهێنا و ئەویب بە جۆوێن 

 (. 13ی ٢٠1٩بیر رەشیدی وەاڵمی دەدانەوە. )سا
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هەڵچوون کۆاریزەری نەرێنۆی لەسۆەر بیرکۆردنەوە  ی مۆرۆا 
دروست دەکات )هەرچەنۆدە ڕادی هەڵچۆوونی تۆا   بەهێزتۆر 
بێت پرۆسە مەعریفییەکۆانی تۆا  خۆاوتر دەبێۆتەوە و مێشۆل 
توانۆۆۆۆای لێکۆۆۆۆدانەوەی لۆۆۆۆیجیکی بۆۆۆۆی بارودۆخەکۆۆۆۆان  وازتۆۆۆۆر 

(.  واتە لەم ٧٢ ی٢٠٢٠دەبێۆۆۆت(. ) د.عزالۆۆۆدین احمۆۆۆد عزیۆۆۆزی 
دەقەدا بیمۆۆۆۆۆۆان سۆۆۆۆۆۆاغ دەبێۆۆۆۆۆۆتەوەی کە ئەوانەی کۆۆۆۆۆۆار بۆۆۆۆۆۆی 
تۆۆووڕەکردنی کەسۆۆێل دەکەنی خییۆۆان بەهۆۆیی لەدەسۆۆتدانی 
هێۆۆۆزی عەقۆۆۆێ وەکۆۆۆو دەروون خراپێۆۆۆلی کۆۆۆار بۆۆۆی ورووژانۆۆۆدنی 
کەسۆۆێکی دیۆۆکە دەکەنی ئەوی دیۆۆکەڕ بەهۆۆیی لەدەسۆۆتدانی 
لیجیۆۆۆل لەژێۆۆۆر هەژمۆۆۆۆوونی کۆۆۆاردانەوەی دەروونۆۆۆیی وەکۆۆۆۆو 

 واز لەبەردەم واقیعۆۆۆۆۆۆۆۆۆی گۆۆۆۆۆۆۆۆۆاڵتەپێکردنەکە کەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆێکی 
 دەردەکەوێت.

دەکرێۆۆۆۆۆت هەنۆۆۆۆۆدێل لەکیدەکۆۆۆۆۆانی ئەم بۆۆۆۆۆارە دەروونیۆۆۆۆۆیە 
 دەروونیانە بەم شێوەیە دابەڕ بکەین: 

کیدەکۆۆۆۆۆانی هەڵچۆۆۆۆۆوون  یەک ۆۆۆۆۆانە بە تۆۆۆۆۆوڕە  و جۆۆۆۆۆوێن  و  
هەڵچوون  و سوکایەتیی ئینچا لەهەمووشی کاریزەتر لەژیۆر 

ەرەو خۆۆۆی دزیۆۆۆنەوە هەژمۆۆۆوونی سۆۆۆادیانەی زیۆۆۆان بەخۆۆۆب ب
 لەچارەسەر دەچێت.
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هەروەهۆۆا کیدەکۆۆانی پۆۆاڕانەوە یەک ۆۆانە بەتوڕەبۆۆوون  و بۆۆ  
 دەسەاڵتی و  وازیی و گەڕان بەدوای چارەسەر.  

 

# دەیزۆۆوت: بۆۆ ۆن بە نەترەتۆۆی خۆۆوا بۆۆنی بۆۆ ۆن هەی حیۆۆزی 
حیزانی ب ۆن بزانن کۆ  لەو کۆوردایەتییەی خۆواردووەی ئەم 

بڵۆێنی ئەوان دەزانۆن چۆین دایکۆی ئێۆوە سروودانە بی ئەوان 
بزێنی ب ۆن بەوان بڵۆێن بۆژی کۆورد و کوردسۆتانی بەڵکۆو لە 

هەڵچوون

سوکایەتی جوێن  توڕە 

پاڕانەوە  

الوازیی

وبێ توانایی 
لەچارەسەر

بێ دەسەاڵتی تووڕەبوون
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حزبەکانیان خیتان ببەنە پۆێبی بەداخەوە ئێۆوە هێشۆتەکە 
تام نۆاکەن و تێنەگەیشۆتوونی کۆ  خەبۆاتی کۆردووە و کۆێب 
هۆۆاتووەتە سۆۆەر خۆۆوانی ئامۆۆادەی بۆۆ ۆن هەی بەنەتۆۆرەت بۆۆن 

ەتەی مۆۆن بیۆۆر دەکەمەوە و تۆۆام خیتۆۆان و بەرپرسۆۆەکانی لەو
دەکەم و لەم دونیایە تێدەگەم دز وگەنۆدە  نەزانۆی وا بەد 
ڕەوشۆۆت و بەد ڕەتتۆۆار و سۆۆەگبابک نەدیۆۆوەی بۆۆ ۆن هەی بەر 
نەترەت و غەزەبی خوا بکەون بی خیتان و کار و کردەوەتانی 
هەی دواتۆۆان بب ێۆۆت و پیرۆزتۆۆان بێۆۆت ئەم دز و گەنۆۆدەاڵنەی 

ی وەکۆۆۆۆو ئێۆۆۆۆوەڕ باشۆۆۆۆنی هەر لە هەر بۆۆۆۆی نەزان و کۆۆۆۆییاە
 (.14ی ٢٠1٩کەسانی وەکو ئێوە دەوەشێنەوە. )سابیر رەشیدی 

)بیرکۆۆۆردنەوە لەخیوی ۆۆۆتی و هەسۆۆۆتکردن بە گرنزۆۆۆی بۆۆۆوونی 
کەسۆۆۆۆانی تۆۆۆۆر لەدەوروبەری واتە ڕێۆۆۆۆز لەکەسۆۆۆۆی  بەرانۆۆۆۆبەر 
دەگرێۆۆتی هەر کەسۆۆێلی کە دەیبینێۆۆت و مۆۆامەڵەی لەگەڵۆۆدا 

ێوی ۆۆۆۆۆتە ڕێۆۆۆۆۆزی دەکۆۆۆۆۆات  لەشۆۆۆۆۆتێل لەو باشۆۆۆۆۆترە بۆۆۆۆۆییە پ
 (. ٨3ی ٢٠٢٠لێبزیرێت(. )د.عزالدین احمد عزیزی 

ئیۆۆرادە و بیرکۆۆردنەوە و ب یۆۆار پەیوەسۆۆتە بەبۆۆاری دەروونۆۆی 
مرۆ ەکۆۆۆۆان و چۆۆۆۆینیەتی هەل ۆۆۆۆوکەوتی دەروونیۆۆۆۆان. چەکە 
تایبەتەکۆۆۆۆۆۆۆانی ئیۆۆۆۆۆۆۆرادە ب یۆۆۆۆۆۆۆارە بۆۆۆۆۆۆۆ  ئەمۆۆۆۆۆۆۆالو ئەو  و 
یەکالکەرەوەکۆۆۆۆۆانیی کە پەیوەسۆۆۆۆۆتن بە ناسۆۆۆۆۆینی چۆۆۆۆۆاکە و 

دەروون مکۆۆۆوڕە لەسۆۆۆەر ئەوەی لەکارەکانیۆۆۆدا خۆۆۆراپەیی کە 
شوێن پێی ئەو ب یارانە هەڵزرێۆتی بەاڵم دەروونۆی  واز ئەو 
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دەروونەیەی کە ئیرادەیۆۆان مۆۆوک  نیۆۆیە شۆۆوێنی ب یارەکۆۆۆانی 
دەروون بکەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی کەچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بەردەوام خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیی لەگە  

 (. 4٥ی ٢٠1٠هەنووکەییەکاندا ئازار دەدات. )رێن   دیکارتی 

ەوێۆت ئازارەکۆانی ئەو کەسۆە لەچیۆیەوە لەمە بیمان دەردەک
سەرچاوەی گرتووەی لەم کاردانەوەدا بەشێوەیەکی بەردەوام 
خۆیی ئۆازار دەدات. ئەو ڕقۆۆی لەپێشۆمەرگە نیۆیەی بەاڵم ڕقۆۆی 
لە گەنۆۆۆۆۆۆۆدەڵی و حزبۆۆۆۆۆۆۆایەتی خۆۆۆۆۆۆۆرای و ئەو ئۆۆۆۆۆۆۆازارانەیە 

 کەبەرهەمی ئایدییلیجیای حزباندن. 

 کە:   کیودەکانی ئەم گوتانە ئەوەمان بی دەردەخات

کۆۆۆۆییاە  بە دز+ گەنۆۆۆۆدەڵی+ بەد ڕەوشۆۆۆۆت + بەد ڕەتتۆۆۆۆار + 
 سەگباب.

 

کۆۆۆۆیدی تەرمۆۆۆۆان   بەئامیژگۆۆۆۆاری و ڕێنۆۆۆۆوێنی + نەتۆۆۆۆرەت + 
غەزەبۆۆۆۆی خۆۆۆۆودا + کاروکردەوەتۆۆۆۆان +  دواتۆۆۆۆان بب ێۆۆۆۆت + 
پیرۆزتان بێۆت واتە )ئەو شۆتە خۆراپە بۆا هەر بۆی ئێۆوە بێۆت( 

وەن و هەی ب  ئاگۆایینە + دز + گەنۆدە  + ئێۆوە شۆایانی ئە
 لەئێوە دەوەشێتەوە. 
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ی ٢٠1٩#  خەڵۆۆکەکە زۆر پەسۆۆتیان دەکۆۆرد. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 
1٦ .) 

)دوورکەوتۆۆۆۆۆۆنەوە لە بیرکۆۆۆۆۆۆۆردنەوەی نەرینۆۆۆۆۆۆی لەڕێۆۆۆۆۆۆۆزەی 
دوورکەتۆۆنەوە لەسۆۆەرچاوەکانییەوە دەبێۆۆتی واتە تۆۆۆا  هەر 
چەنۆۆد خۆۆیی بەدوور بزرێۆۆت لەهیکۆۆارە بنەڕەتییەکۆۆانی ژیۆۆان 

بێۆۆت. ) د.عزالۆۆدین احمۆۆد درەنزتۆۆر  دووچۆۆاری بۆۆ  ئومێۆۆدی دە
(. کەسۆۆۆی ئامۆۆۆاژە بۆۆۆی کۆۆۆراوە لەدۆخێکۆۆۆی 43ی ٢٠٢٠عزیۆۆۆزی 

دەروونی خرای دایەی ئومێۆدی چارەسۆەر و دەربۆازبوونی لەو 
گاڵتەپێکردن و  تشۆارە دەروونیۆیە  وازە. )خەڵۆکەکەڕ(ی کە 
سۆۆەرچاوەی ئۆۆازاری ئەو کەسۆۆەنی بەپێۆۆداگریی و مۆۆوک ییەوە 

 ان دەدەن.  درێژە بەئازاردانی دەروونی کەسەک

# هەنۆۆدێل جۆۆار چەنۆۆد گەنچێکۆۆی بۆۆ  ویۆۆژدان دەیانوی ۆۆت 
تووشی دەرد و کوڵی بۆکەن و بیزۆرێننی بۆی ئەو مەبەسۆتەڕ 

ی ٢٠1٩ق ەیان بە قازی موحەمەد دەگوت(. )سابیر رەشۆیدی 
٦٨.) 

لەگریانۆۆۆدا مۆۆۆرۆا کارێۆۆۆل لەگە  دەروونۆۆۆی خییۆۆۆدا دەکۆۆۆات. 
یان زیاترە دەروونزانەکان لەمێژە وتویانە گریان سوودی لەز

  لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە   لەڕووی جەسۆۆۆتەییەوەی هەروەهۆۆۆا 
لەڕووی کۆۆۆۆیمەاڵیەتییەوەی لە گریانۆۆۆۆدا بەتۆۆۆۆاڵبوونەوەیەکی 
دەروونۆۆی تەواو لەپەسۆۆتانە دەروونۆۆی و دۆخۆۆی خەمئۆۆامێز و 



 162 

ئۆۆازار بەخشۆۆەکان وەدی دەکرێۆۆت. )مۆۆحەمەد تەهۆۆا حوسۆۆینی 
 (. 1٢٩ -1٢٨ی ٢٠1٥

پەیۆۆام و مەبەسۆۆتی یۆۆان دوو کۆۆردەی گریۆۆان لەم دەقەدا دوو 
 کیدی جیاواز نیشان دەدات.

کۆۆیدی ئۆۆازاردان و گریانۆۆدنی کەسۆۆێکەی بۆۆی ئەوەیە مەبەسۆۆتی 
 گاڵەپێکردن و کات کوشتن و کەمکردنەوەی بەهای کەسەکە.

کیدی دووەم: بەتۆاڵکردنەوەی نۆاخە لەو ئۆازارە دەروونیۆیەی 
 هەیە. 

دەچوو و # لیمەیان دەکردی ئەویب بەو ڕەتتار و ق انە تێکۆ
 (. ٦٨ی ٢٠1٩تووڕە و تەوسن دەبوو. )سابیر رەشیدی 

) کەسۆۆۆۆۆی هاوسۆۆۆۆۆەنگ( بۆۆۆۆۆریتییە لەو کۆۆۆۆۆارکتەرەی توانۆۆۆۆۆای 
کینترۆلی باری دەروونی و هەڵچوون و کاردانەوەی دەروونۆی 
هەیەی واتە دەتوانێۆۆۆت ئەرێنۆۆۆی بێۆۆۆت و خۆۆۆیی بەشۆۆۆێوەیەکی 
گونچۆۆۆاو بزونچێنێۆۆۆت. واتە ئەم دۆخە دەروونیۆۆۆیە  ی تۆۆۆا  

یە لە )توانای کینترۆڵکردنی توڕەیی و چارەسەرکردنی بریتی
کێشۆۆەکانی هەیە بە تونۆۆدوتیژی(. )د.عزالۆۆدین احمۆۆد عزیۆۆزی 

 (. ٨٢ی ٢٠٢٠
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دەکرێۆۆت بڵێۆۆین هەر کاتێۆۆل دەسۆۆەاڵتی شۆۆەقامی دەسۆۆەاڵتی 
کۆۆۆیمەاڵیەتی و دەسۆۆۆەاڵتی دەروونۆۆۆی خۆۆۆودیی کەوتە دەسۆۆۆت 

ەری کەسۆۆۆانێکی تۆۆۆوڕەی یۆۆۆان  واز لە عەقۆۆۆێ و خۆۆۆی کۆۆۆینترۆلک
ئۆۆۆاژاوە و کۆۆۆاردانەوەی نەرێنۆۆۆی تونۆۆۆدوتیژانە بەرهەم دێۆۆۆت.  
کەسۆۆۆۆانێل دوور لە عەقۆۆۆۆێ دەیانەوێۆۆۆۆت جۆۆۆۆاەوی تۆۆۆۆوڕەیی و 
هەڵچۆۆۆۆوونی ئەو کەسۆۆۆۆە لەدەسۆۆۆۆت بچێۆۆۆۆت. )وەزیۆۆۆۆفەی ئەو 
قودرەتمەندانەیەی کە دەسەاڵت دەگۆرنە دەسۆەت لەمەترسۆی 
کەسۆۆە تۆۆووڕە و هەڵچووەکۆۆان بمانپۆۆارێزن(. )مۆۆوحەمەد تەهۆۆا 

 (. 14٥ی ٢٠1٢حوسێنی 

لێرەدا کیدی دەسەاڵتی هەڵچوون وابەسۆتەیە بەو کەسۆانەی 
سۆۆوودیان لەئۆۆازادی سۆۆەقام وەرگرتۆۆووە و ئۆۆازاری کەسۆۆێکی 

هاوسەنگی

کەسەکان

(بیرکردنەوە)

دەروونیدۆخی

( ،هەڵچوون
کاردانەوە،ڕەفتار )
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نابینۆۆا دەدەنی چێۆۆژ لەو دەسۆۆەاڵتە بۆۆ  سان ۆۆیرە وەردەگۆۆرن. 
بۆۆییە دەسۆۆەاڵتێل دەبێۆۆت سۆۆنوور بۆۆی دەسۆۆەاڵتی هەڵچۆۆوون و 

سی ۆتەمی تووڕەیی دابنێت. پاراستنی )کوێرە( پەیوەسۆتە بە
 بیرکردنەوە و هەڵچوون و تووڕەییەوە. 

#  کوێرە بەوشەی چاوسۆاغ زۆر قەڵۆ  دەبۆووی جۆوێنی دەدا 
وەکۆۆۆو ئەوەی ناڕاسۆۆۆتەوخی پێۆۆۆی بڵۆۆۆێن تۆۆۆی درۆ دەکەیۆۆۆت و 
چاوەکانت ساغن و کوێر نیتی یۆاخی وە  ئەوەی پێۆی بڵۆێن 
تی نواندن دەکەیت و بەئەنیەست خیت کوێر کردووە تاوەکو 

ی ٢٠1٩یت کۆێب بکەیۆت. )سۆابیر رەشۆیدی سیخی خەڵل بیخ
1٦٩ .) 

کۆۆۆۆۆۆیدی جۆۆۆۆۆۆوێن   قەڵ ۆۆۆۆۆۆبوونی کۆۆۆۆۆۆاردانەوەی هەڵچۆۆۆۆۆۆوونی 
لەدەستدانی کۆینترۆ ی درۆی نوانۆدنی سۆیزی ئەنیەسۆتی دەردی 
نۆۆۆۆاو. کۆۆۆۆۆردەی بەزانۆۆۆۆدنی سۆۆۆۆۆنووری ئاسۆۆۆۆایی و سروشۆۆۆۆۆتی 

 پەیوەندیکردن و گەیاندنی مەبەست.

  وشۆە کیدی ئەم دۆخە دەروونییە لەبەکارهێنانی ژمۆارەیە
و دەسۆۆۆۆۆۆتەواژەی وەکۆۆۆۆۆۆو )قەڵۆۆۆۆۆۆ ی جۆۆۆۆۆۆوێنی ناڕاسۆۆۆۆۆۆتەوخیی 
تاوانبۆۆۆارکردن بەدرۆ و نوانۆۆۆدنی تریۆۆۆودانی خیکۆۆۆوێرکردن بە 
ئەنیەست و تێڵکردن لەخەڵل و تریودان... تاد(. ئەوەمان بی 
شۆۆی دەکۆۆاتەوە ئەو کەسۆۆە لەژێۆۆر تشۆۆارێکی دەروونۆۆی تونۆۆدی 
دەروربەرەکەی نۆۆۆابەرپرس و بۆۆۆ  سی ۆۆۆتەم بۆۆۆووەی کەسۆۆۆێل 

کیمەڵزایەکی ب  ڕەحمی کۆیمەاڵیەتی ئۆازاری دەدەنی  بووەی
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ئەویۆۆب تەنیۆۆا شۆۆتێل وەکۆۆو کۆۆاردانەوەی دەروونۆۆی ئەنچۆۆامی 
دابێۆۆتی بۆۆریتییە لە کۆۆیدی )جۆۆوێن( بۆۆی ئەوەی )وەاڵمۆۆدانەوە 
بەق ە و بەکارهێنۆانی وشۆەی خۆی بەتۆاڵکردنەوە لەبەرانۆبەر 

 ڕر و کاردانەوەی خەڵل( بەکاربهێنێت.

لەوەرگرتنۆۆۆۆۆی پێۆۆۆۆۆدراوی یۆۆۆۆۆان چۆۆۆۆۆاو تراوانتۆۆۆۆۆرین ئاسۆۆۆۆۆیی 
وروژاێنەرەکۆۆۆۆانی دەور و بەر هەیە و لەکۆۆۆۆردەی پەیبردنۆۆۆۆدا 
چاو ڕۆڵی ژمارە یە  دەبینێت و ئەو هەستەوەرە وردترین و 
ڕاستترین وێنەکانی حەقییەت دەگوازێتەوە. )محەمەد تەهۆا 

 (. 111ی ٢٠1٥حوسێنی 

 

 

 

 

بینینکۆدی

( لێکدانەوەووەرگرتن )

دەروونیدەوروبەری

( ،گاڵتەکردن،هەڵچوون
(ورووژاندن
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بەڵۆۆۆ  کۆۆۆیدی بینۆۆۆین و گۆۆۆاڵتەکردنی خەڵۆۆۆل بە )کۆۆۆوێرە( و 
ردنی بە )چاوسۆۆاغ( پەیوەنۆۆدیی بەهەڵزیۆۆ انەوەی ئەو بۆۆانزک

حەقۆۆۆییەت و هێۆۆۆز و هەسۆۆۆتە گۆۆۆرنزەوە هەیەیکە ئەو کەسۆۆۆە 
لەدەسۆۆۆۆۆۆتی داوە. لەکاتێکۆۆۆۆۆۆدا لەدەسۆۆۆۆۆۆتدانی ئەم هەسۆۆۆۆۆۆتە 
یەکەمەی لەئەنچامی پێشۆمەرگایەتی بۆووەی نە  کردەیەکۆی 
دیۆۆکەی بۆۆییە )کۆۆوێرە( وەکۆۆو کۆۆارەکتەرێکی قوربۆۆانی بەدەسۆۆت 

روونۆۆۆۆی )خەبۆۆۆۆاتی پێشۆۆۆۆۆمەرگایەتیی ئۆۆۆۆازارێکی تونۆۆۆۆدی دە
قوربانییەکانی نێو خێزانەکەیی هەڵ وکەتی خراپۆی شۆەقام 

 و کیمەڵزا( دەناڵێنێت. 

 

 ئاسوودەیی دەروونی )پێشوازی( ١٨-٢

یەکێل لە کیدە دەروونییەکۆانی نێۆو دەری یۆان خۆودی دەر و 
ئەو دەوروبەرەی دەقەکەی تێۆۆدا بەرهەم دێۆۆت و بەکاردێۆۆتی 
بۆۆۆۆۆریتییە لە شۆۆۆۆۆێوازیی ئاسۆۆۆۆۆوودەییی بەواتۆۆۆۆۆایەکی دیۆۆۆۆۆکە 
چۆۆۆۆینیەتی پێشۆۆۆۆوازی لەو )مەبەسۆۆۆۆت و پەیۆۆۆۆام و گوتۆۆۆۆارە(ی 

 لەدەقدا بەرهەم دێت. 

ونۆۆۆۆدای )هەڵچۆۆۆۆوونی خواسۆۆۆۆت یەکۆۆۆۆێکە خرۆشۆۆۆۆانێکە لەدەرو
هیکارەکانی ئەو ڕۆحۆانەنی کە  دەروون ئامۆادە دەکەن تۆاکو 
لە ئاینۆۆۆۆدەدا داوای ئەو شۆۆۆۆتانە بکۆۆۆۆاتی کە پێیۆۆۆۆوایە بۆۆۆۆیی 

 (.٧٠ی ٢٠1٠گونچاوە. )ڕێن  دیکارتی 
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لەمەڕ پتۆۆۆۆر مۆۆۆۆرۆا بۆۆۆۆی پێشۆۆۆۆوازی لەهەر شۆۆۆۆتێلی کە دژی 
دەکرێۆۆتی یۆۆان خۆۆیی دەیکۆۆاتی پەیوەسۆۆتە بە چێۆۆژ وەرگۆۆرتنی 

پۆۆاڵنەر بۆۆی ورووژانۆۆدن و شۆۆڵەژانی  چێۆۆژ لەو شۆۆتانەی دەبۆۆنە
دەروونۆۆۆۆۆۆی و نائۆۆۆۆۆۆارامی و کۆۆۆۆۆۆاردانەوە و پێشۆۆۆۆۆۆوازیکردن و 
ڕەتکۆۆردنەوە. ) مۆۆرۆا وەکۆۆو بۆۆوونێکی بۆۆاییلیژیب هەمیشۆۆە 
لەژێر پەستان و گوشۆاری ئەو حەزە غەریزیۆانەیەی کە تۆاوی 
دەدەن بی ئەوەی لەو نائارامیی و شڵەژانەی تۆاو نۆاو تاوێۆل 

ن(. )مۆۆۆحەمەد تەهۆۆۆا حوسۆۆۆێنی تووشۆۆۆیان دەبێۆۆۆت ڕزگۆۆۆاری کە
 (.٨3ی ٢٠1٥

کۆۆۆۆیدی پێشۆۆۆۆوازیکردن لە دۆخۆۆۆۆی ئاسۆۆۆۆوودەیی جیۆۆۆۆاوازە لەو 
دۆخەی بەزۆر و لەژێۆۆر تشۆۆاری دەروونۆۆی ترسۆۆنا ی یۆۆان بۆۆ  
ئارەزووی بەسەردا سەپێنراو ئەنچام دەدرێۆت. لەیەکەمیۆان 
وەرگۆۆۆر ئاسۆۆۆوودە دەبێۆۆۆتی چۆۆۆونکە خۆۆۆیی بەرەزامەنۆۆۆۆدیی و 

. لەدۆخۆی دووەمۆدا نێۆرەری دڵخیشییەوە پێشوازی لۆ  دەکۆات
 یەنەی سۆۆۆۆۆەپێنەر کە دەیەوێۆۆۆۆۆت مومارەسۆۆۆۆۆەی خواسۆۆۆۆۆت و 
وی ۆۆۆتی خۆۆۆودی خۆۆۆیی بکۆۆۆاتی پێشۆۆۆوازی لەهەر سۆۆۆەپاندنێل 

 دەکاتی هەتا وەرگر و بەرانبەرەکەی بەدڵیشی نەبێت.

لەدەقی )کوێرەی چاوسۆاغ(دا دوو کۆیدی پێشۆوازیکردن هەیەی 
 بەسەردا سەپێنراوی بەسەردا سەپێنەر. 
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ی پێچۆۆووی چەنۆۆد گەنچێۆۆل بە دوایۆۆدا دەڕۆیشۆۆتن و # ب ێکۆۆ
سۆۆۆۆروودی )ئەی رەقیۆۆۆۆب( یۆۆۆۆان بۆۆۆۆی دەوت. لەمۆۆۆۆالوە چەنۆۆۆۆد 

 گەنچێکی دیکە هاواریان دەکرد: بژی کورد و کوردستان.

ئەویۆۆۆب بەم دروشۆۆۆمانە تۆۆۆووڕە دەبۆۆۆووی بۆۆۆییە بە هۆۆۆاواراوە 
 وەاڵمی دەدانەوە.

کۆۆۆۆۆیدی پێشۆۆۆۆۆوازی دوو جۆۆۆۆۆیرەی پێشۆۆۆۆۆوازییەکی ئەرینۆۆۆۆۆی و 
کی نەرێنی. گونچاو و نەگونچاو. وەکۆو لەسۆەرەوە پێشوازییە

ئاماژەمۆۆان پێکۆۆردی دەکرێۆۆت نۆۆاوی جیۆۆاوا جیۆۆاواز لەم جۆۆیرە 
 پێشوازیانە بەپێی دەروروبەری دەروونی کەسەکان بنرێت. 

)گیڕینی ژینزەی دەوروبەر واتە دوورکەوتنەوە لەهەموو ئەو 
هیکۆۆارانەی دەبۆۆنە هۆۆیی بۆۆ  ئومێۆۆدیی تۆۆا ی لەوانە کەسۆۆە 
ڕەشبینەکان و کەسۆانی ڕوخێۆنەر(. )د.عزالۆدین احمۆد عزیۆزی 

(.  بە واتایەکی دیکەدا کەسانی ڕووخێۆنەر دەبۆنە ٥٦ی ٢٠٢٠
هێزێکۆۆی سۆۆەپێنەری بۆۆ  ئەوەی هۆۆیی مۆۆاوە و دەرتەتێۆۆل بۆۆی 
وەرگر دروست بکەنی تاکو بەپێۆی ئۆارەزووی یۆان لەئەنچۆامی 
بەکارهێنۆۆانی عەقۆۆێ و لەدۆخێکۆۆی دەروونۆۆی ئارامۆۆدا ب یۆۆار 

 ەسەر چینیەتی و جیری پێشوازیی کردنە بدات.ل

دەتۆۆۆۆۆوانک بڵۆۆۆۆۆێکی خۆۆۆۆۆودی نووسۆۆۆۆۆەر هەرچەنۆۆۆۆۆدە دەیەوێۆۆۆۆۆت 
دەسۆۆەاڵتێکی کۆۆراوە بە خۆۆوێنەر و هەتۆۆا کارەکتەرەکانیشۆۆی 
لەنێۆۆو دەقەکە بۆۆداتی چۆۆین پێشۆۆوازی لەبیۆۆرۆکەی دەقەکە و 
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ڕووداوە بەرهەمهێنۆۆراوەکەی خۆۆودی نووسۆۆەر )سۆۆابیر ڕەشۆۆید( 
بە نەرمونیۆۆۆۆۆانی و کۆۆۆۆۆرانەوە و  بۆۆۆۆۆدەنی ئەمەڕ پەیوەسۆۆۆۆۆتە 

پێۆۆدانی هێۆۆز و دەسۆۆەاڵتی بیرکۆۆردنەوە بە وانۆۆی دیۆۆکەی بەاڵم 
نابێت لەبیر بکەین لەهەندێل شوێندا )سەپاندن(یب هەیە. 
لەکردەوەدا رووداوەکۆانی دەوروبەری )کۆوێرە( هەرچەنۆدە لە 
واقیع و کەتواریشدا هەبێتی بەاڵم پەیوەندییان بەوێنۆاکردن 

 وە هەیە.  و خەیاڵی نووسەرە

 

#  گۆۆۆوێی لەو وشۆۆۆانە دەبێۆۆۆت ئەو پێۆۆۆی قەڵۆۆۆ  دەبێۆۆۆت و 
هەڵدەچ  و ئاگۆای لە خۆیی نامێنێۆتی هەر چۆی دێۆتە سۆەر 

 (. 1٧ی ٢٠1٩زاری نایزێ ێتەوە. )سابیر رەشیدی 

 Emationalتیۆۆۆۆیری دەروونۆۆۆۆی )هاوسۆۆۆۆیزی هەڵچۆۆۆۆوونی 
Empathy  بریتییە لەتوانای تۆا  بۆی هاوبەشۆیی هەسۆت و )

کەسانی تری واتە تا  هاوبەشۆی خۆیڕ  و سیزەکانی لەگە  
ناخیشەکانی کەسانی تر دەبێت و کەسانی تریب هاوبەشۆی 
بارودۆخە هەڵچوونییەکانی خۆیی دەکۆات. )د.عزالۆدین احمۆد 

(. لە بوارێکی دیکە باسۆەیری کۆیدی ئۆازار 1٢4ی ٢٠٢٠عزیزی 
و هەڵچوون و کاردانەوە لەڕووی دەروونی بکەین. )ئەبراهۆام 

سۆۆۆێک  و هەسۆۆۆتکردن بە ئەمۆۆۆن و ئۆۆۆارامی مۆۆۆازلی( دەڵێۆۆۆت: 
لەپێوی ۆۆۆۆتییە بنچینەییەکۆۆۆۆانن و هەر کاتێۆۆۆۆل جەسۆۆۆۆتەمان 
هەسۆۆتی بە کەموکۆۆورتی لەو  یەنۆۆانە کۆۆرد ئەوا جیرێۆۆل لە 
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ئازار ڕوومان ت  دەکۆات و دەشۆاەژێین هەر ئەم شۆڵەژانەڕ 
جووڵەمۆۆۆان   دروسۆۆۆت دەکۆۆۆات(. )مۆۆۆحەمەد تەهۆۆۆا حوسۆۆۆێنی 

 (. ٨٥ی ٢٠1٥

ڕەزامەنۆۆۆۆدی لێۆۆۆۆژنەی هەڵ ۆۆۆۆەنزاندن # دوای بنووسۆۆۆۆک تۆۆۆۆا 
بەدەست بێنک و هەر خیم براوەی خە تی یەکەم بک. )سابیر 

 (. 31ی ٢٠1٩رەشیدی 

ڕەزامەندی کردەی )ڕازیکرن و ب واپێهێنۆان و پێشکەشۆکردنی 
بەڵۆزە و خیئامۆۆادەکردن و بیرکردنەوەیەکۆۆی وردی پێوی ۆۆتە( 
ئەمۆۆۆانەڕ هەر هەموویۆۆۆان پێشۆۆۆەکییەکی دەروونیۆۆۆان هەیە. 

م دۆخە پێشۆۆوازییەکی ئارەزوومەنۆۆدانەیەی لە یەن خۆۆودی ئە
 وەرگر و خاوەنی دەر و نووسەر دەرب اوە. 

 

# ئەو مەرجۆۆانە هەمۆۆوو بۆۆی مۆۆن ئاسۆۆایینی چۆۆونکە خۆۆیم بە 
کیمپیۆۆۆیتەر تۆۆۆۆایپی دەکەمی دەتۆۆۆوانک بە سۆۆۆۆیدی و لەسۆۆۆۆەر 
کۆۆۆاغەزیب بیانۆۆۆدەم ی لۆۆۆ  تۆۆۆاکە کێشۆۆۆەی مۆۆۆنی بیۆۆۆرۆکەی 

(. لەم دەربۆۆۆ ینەدا ٥ی ٢٠1٩ڕۆمۆۆۆانەکەیە. )سۆۆۆابیر رەشۆۆۆیدی 
هەرچەنۆۆدە دەقنۆۆووس پێوی ۆۆتی بە کەرەسۆۆتە و زەمیۆۆنە و 
توانا و بیرۆکە و شیوازی نووسین دەبێۆتی بەاڵم لەدۆخێکۆی 
گونچۆۆاو دایە بۆۆی پێ ۆۆوازیی کۆۆردن لە بیۆۆرۆکەی نووسۆۆینی 

 ڕۆمانەکە.
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# هەردوو مامیشۆۆۆۆۆۆۆۆۆک وە  زۆریۆۆۆۆۆۆۆۆۆنەی ئەو خەڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆکە بە 
(. لێۆرەدا ٨ی ٢٠1٩دی خەمبارییەوە گەڕانەوە. )سۆابیر رەشۆی

پێشوازییەکی سەپێنراوەی ئەم دۆخەیان بەد  نەبووەی بەاڵم 
بەناچاریی و لەژێر تشار و لەدۆخی تێکشکان و نەگونچاودا 
پێشۆۆۆۆوازییان لە بیۆۆۆۆرۆکەی )گەڕانەوە( دەکەن. بۆۆۆۆا تەنیۆۆۆۆا 
چرکەیە  بیر لەدەروون و هەڵچوون و کێشۆە و گرتتەکۆانی 

وەی نۆۆابەد  و ن ۆۆکیی نێۆۆو سۆۆاتەوەختی )تێکشۆۆکانی گەڕانە
شۆۆۆۆیڕڕ و ئۆۆۆۆاوارەبوون و سۆۆۆۆەرگەردانی و تەسۆۆۆۆایک بۆۆۆۆوون 

 بەدوژمن ( بکەینەوە. 

لەم بوارەدا پێشوازییەکی نابەد ی گونچانێکی بەزۆرەماۆ  و 
لەژێۆۆۆۆۆۆۆر تشۆۆۆۆۆۆۆار و تێکشۆۆۆۆۆۆۆکان سۆۆۆۆۆۆۆەرچاوە دەگرێۆۆۆۆۆۆۆتی ئەم 
خیگونچانۆۆدنە دەروونیۆۆیەی بۆۆارێکی دەروونۆۆی خۆۆرای بەرهەم 

ی دەروونۆی گونچۆاو بۆی هێۆز و دێنێت. لەهەمۆان کاتۆدا بۆارێک
دەسەاڵتی خیسۆەپێنەر )دوژمۆن( بەدی دەهێنێۆتی بۆ  ئەوەی 
لەم دەقەدا هۆۆیی ئامۆۆاژەیە  بۆۆی بۆۆاری دەروونۆۆی دوژمۆۆن لەم 
دۆخە کرابێۆۆۆۆتی بەاڵم هەر نەگونچۆۆۆۆانێکی وەرگۆۆۆۆری دەبێۆۆۆۆتە 

 گونچان  ی سەپێنەرەکە. 
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# بەدوایۆدا ڕۆیشۆتک تۆا بۆۆزانک دەچێۆتە کۆوم و چۆۆین دەژی و 
هێنی ئەو جنێودانە و پەرچەکرداری بی کوردایەتی چیۆیە؟ ن

 (. 14ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

کۆۆۆیدی کۆۆۆاردانەوە پەیوەنۆۆۆدی بەپێشۆۆۆوازیی و تێزەیشۆۆۆتن و 
 لێکدانەوە هەیە.

)خیگونچاندنی دەروونی یاخود نەرمونیانی بەواتۆای توانۆای 
تۆۆۆا  بەکاردێۆۆۆت بۆۆۆی خیگونچانۆۆۆدنی یۆۆۆان بەرنزۆۆۆاربوونەوەی 

ونییەکۆۆۆۆۆۆان ی یۆۆۆۆۆۆان مۆۆۆۆۆۆامەڵەکردن لەگە  پاڵەپەسۆۆۆۆۆتی دەرو
ئاسۆۆتەنزەکانی ژیۆۆان. توانۆۆای تۆۆا  بەشۆۆیوەیەکی  پیزتیۆۆ  
بەرەنزۆۆۆۆۆۆۆاری ڕووداوە نۆۆۆۆۆۆۆاخیڕ و هێۆۆۆۆۆۆۆدمەی دەروونۆۆۆۆۆۆۆی و 
پاڵەپەستی دەروونییەکۆان ببێۆتەوەی وەکۆو کێشۆەی خێزانۆی و 

"پێشوازی"

فشاروبەزۆرەملێ .. 
ئارەزوومەندانە

"خۆگونجاندن"

 ..نەرمونیانی
بەرەنگاریی
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پاڵەپەسۆۆتیی کۆۆاری  کێشۆۆە  کیمەاڵیەتییەکۆۆان.  )د. عزالۆۆدین 
 ( .11٧ی   ٢٠٢٠احمد عزیزی 

هەسۆۆۆتی خۆۆۆوێنەر بە ی خیمۆۆۆدا ڕابکێشۆۆۆک و بۆۆۆ وای پۆۆۆ    #
 (.1٨ی ٢٠1٩بهێنک. )سابیر رەشیدی 

کیدی نەرمی نواندن و ب واپێهێنان و خیگونچان دەگۆرێتەوەی 
چۆۆۆۆۆۆونکە کاتێۆۆۆۆۆۆل ئەو دەیەوێۆۆۆۆۆۆت خۆۆۆۆۆۆوێنەر بە ی خییۆۆۆۆۆۆدا 
ڕابکێشۆۆۆێتی لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە بەواتۆۆۆای خیگونچانۆۆۆدن و 

و بۆۆۆۆوون دەگەڕێۆۆۆۆتی نەرمۆۆۆۆی نوانۆۆۆۆدن و گەڕان بەدوای شۆۆۆۆیا
ئەمەڕ دەچێۆۆۆتە چوارچێۆۆۆوەی )پەیوەنۆۆۆدی نەرێنۆۆۆی ئەمەڕ 
توانۆۆۆای دروسۆۆۆتی پەیوەنۆۆۆدیکردنی بەهێۆۆۆز لەگەڵە کەسۆۆۆانی 

ی ٢٠٢٠دەروربەری خیی دەگرێتەوە. ) د.عزالدین احمد عزیزی 
1٢٠ .) 

#  هەر کاتێل دڵیشی خیشبووایەی  وکی بی دەگوتن. )سابیر 
 (. 34ی ٢٠1٩رەشیدی 

هۆۆیی کاتێۆۆل مەسۆۆەلەیەکی یەکالکۆۆراوە و  کۆۆیدی دڵخیشۆۆیی
بنەڕەتۆۆی نیۆۆیەی مۆۆرۆا بەهۆۆیی بۆۆاری دەروونۆۆی ئاسۆۆاییە لە 
کاتێکدا دڵخیڕ و لەکۆاتێکی دیۆکەدا دڵزیۆر و دڵتەنۆگ بێۆت. 
واتە کۆۆۆردەوە و ڕەتتۆۆۆار و هەڵ ۆۆۆوکەوتی دەروبەر ئەم دۆخە 
دروست دەکەن. ئەگەر پێمان وابێت چۆاکەی ئێ ۆتا دڵخیشۆی 

وژێنێۆۆۆۆۆۆۆتی هەروە  ئەوەی خۆۆۆۆۆۆۆراپە لەدەروونمانۆۆۆۆۆۆۆدا دەورو
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دڵتەنزمۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆاتی ئەوەڕ کاتێۆۆۆۆل وای بۆۆۆۆی دەچۆۆۆۆین ئەو 
چۆۆۆۆاکەیەی یۆۆۆۆان ئەو خۆۆۆۆراپەیە تۆۆۆۆایبەتن بەئۆۆۆۆێمە. )دێنۆۆۆۆ  

 (. ٥٥ی ٢٠1٠دیکاریتی 

# بەڕێزە ناوی قازی محەمەدیۆان دەهێنۆای پەسۆنی خەڵکۆی 
ئەم شارەڕ وابووی هەردەم ناودار و سەرکردە دڵ یزەکانی 

و  خیشەوی ت و بەڕێز بوو. )سابیر رەشیدی  کوردیان   بەرز
 (.3٦-3٥ی ٢٠1٩

کۆۆیدی )نۆۆۆاودار و دڵ ۆۆۆیز( شای ۆۆتەی )ڕێزگۆۆۆرتن و بەرزیۆۆۆی و 
خیشەوی ۆۆۆۆۆتییە(ی واتە لەڕووی دەروونیۆۆۆۆۆیەوە هەر کاتێۆۆۆۆۆل 
کەسۆۆێکی نۆۆاودار دەبینرێۆۆتی یەک ۆۆەر لەڕووی دەروونیۆۆیەوە 
بۆۆۆ  ئەوەی هۆۆۆیی بەرژەوەنۆۆۆدیی و کۆۆۆاردانەوەیەکی کەسۆۆۆی 
هەبێۆۆتی مۆۆرۆا تکۆۆری بۆۆی بۆۆایەو پێۆۆدان و ڕێۆۆز و پیشۆۆاندانی 

 خیشەوی تی و پاراستنی بەهای کەسەکە دەچێت. 

ئەمە کۆۆۆردەیەکە پەیوەنۆۆۆدی بەدەروونۆۆۆی کەسۆۆۆەکە و خۆۆۆودی 
هەیەی کە دەیەوێت خیشەوی تی و دەروونی ئەو کەسەشەوە 

ڕێز پیشان بدات. واتە کۆردەکە لەبنەڕەتۆدا پشۆت بەکۆیدێکی 
دەروونۆۆۆۆۆۆی زمۆۆۆۆۆۆان و چۆۆۆۆۆۆینیەتی بەکارهێنۆۆۆۆۆۆانی زمۆۆۆۆۆۆانەکە 

 دەبەستێت. 
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پەسنی کیدێکە بی پیشاندانی کردەی )پێشوازییەکی ئەرێنۆی 
لەتکرە و کار و بابەت و مەبەسۆتێل(ی )ڕێزگۆرتن و هانۆدان و 

 زیری و پشت استکردنەوەی( تێدایە. پاڵپشتی و  یەن

 (. 3٥ی ٢٠1٩# دڵیان نەدەشکاند. )سابیر رەشیدی 

لەڕووی واتاییەوە د  گیشتە و ناشکێتی چونکە شکان بی دار 
و شوشە و ئاسنەی هەروەها واتایەکی مەعنەویب دەداتی کە 
پۆۆۆۆۆۆۆۆێچەوانەی سۆۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتنەی بەاڵم د  نەشۆۆۆۆۆۆۆۆکاندنی واتە 

و ڕازیکردنۆۆۆی دەروونۆۆۆی و  )دڵنەوایۆۆۆی و بە وەنۆۆۆانی تشۆۆۆار
ڕێزگرتن و بایەو دانە بەکەسۆێلی کە دڵۆی ناسۆکە و لەڕووی 
دەروونیۆۆیەوە خۆۆاوەنی کەسۆۆایەتییەکە پێوی ۆۆتی بەبەزەیۆۆی 

 بەرانبەرەکەی دەبێت(.

# لەوەاڵمۆۆۆی پرسۆۆۆیارێکدا مۆۆۆام سۆۆۆیامەند دەڵێۆۆۆت: ئەم دوو 
پرسیارە دوو چیرۆکنی ئەگەر  کاتی گوم هەڵخ تنت هەیەی 

 ۆ  بیت دەگێ مەوە و پێت دەڵێک. وە  دوو چیر

منۆۆۆیب بەخیشۆۆۆحاڵییەوە وەاڵمۆۆۆیک دایەوە و گۆۆۆوتک. )سۆۆۆابیر 
 (. 3٩ی ٢٠1٩رەشیدی 

پێشۆۆوازییەکی دەروونۆۆی لەدوو پرسۆۆیار دەکرێۆۆت. پرسۆۆیارەکە 
داوای زانیاری لەگوێزرەکەی دەکاتی واتە ق ەکەر لەڕێزەی 
ئەنچامۆۆۆۆدانی  کۆۆۆۆردەی پرسۆۆۆۆیار دەیەوێۆۆۆۆت ئەو زانیۆۆۆۆاریی و 
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شۆۆۆۆۆۆۆۆۆتانە بەدەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆت بهێنێۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی کە دەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە مۆۆۆۆۆۆۆۆۆایەی 
 دەوڵەمەندکردنی ئەو بابەتەی دەیەوێت ئاماژەی پ  بکات. 

رکردن دەستخ ۆتنی زانیۆارییە. لەڕسۆتەی مەبەست لەپرسۆیا
پرسۆۆۆدا گۆۆۆوێزر بەسۆۆۆەرچاوەی زانیۆۆۆاری دادەنرێۆۆۆتی چۆۆۆونکە 
ق ۆۆۆۆۆەکەر زانیۆۆۆۆۆاری  نیۆۆۆۆۆیەی بەڵکۆۆۆۆۆو دەیەوێۆۆۆۆۆت بەهۆۆۆۆۆیی 
پرسۆۆیارکردنەوە ئەو زانیارییۆۆانە بەدەسۆۆت بێنێۆۆت. لەزمۆۆانی 
کوردیۆۆدا چەنۆۆد جیرێۆۆل لەڕسۆۆتەی پرسۆۆیارمان هەیە لەوانە 

نیۆۆۆان پرسۆۆۆیاری گشۆۆۆتی و هەڵبۆۆۆژاردنی کاۆۆۆکەی بەاڵم باڵوتری
ی ٢٠13پرسیاری تایبەتییە. )د. ساجیدە عەبدوڵاڵ تەرهۆادیی 

4٨ .) 

ق ەکەر/ نووسەر خیشحاڵە و وەاڵمی  گوێزرەکەی دەداتەوەی 
چۆۆۆۆونکە گۆۆۆۆوێزر لەپرسۆۆۆۆیاری یەکەمۆۆۆۆدا ئامۆۆۆۆادەیە وەاڵمۆۆۆۆی 
پێوی ۆۆتی ق ۆۆەکەر دەداتەوە. واتە پێشۆۆوازییەکی دڵخیشۆۆکەر 

  لە یەن هەردوو  وە هەیە. 

# خەاڵت و شۆۆۆۆۆاناز دەستخیشۆۆۆۆۆییان لێکۆۆۆۆۆرد. مۆۆۆۆۆن و مۆۆۆۆۆام 
سۆۆۆیامەندیب دڵخۆۆۆیڕ بۆۆۆووینی کە بەهەموومۆۆۆان توانیمۆۆۆان 
پیاوێۆۆل بێنیۆۆنە سۆۆەر ڕێزەیەکۆۆی ڕاسۆۆت. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 

 (. ٦٢ی ٢٠1٩

لە کیدی پێشوازیدا جۆیرێکی دیۆکەی تێزەیشۆتن و لێکۆدانەوە 
بی چینیەتی گەیشتنە مەبەستی مەبەسۆتەکە  هەیەیئەویۆب 
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ڕەوانیۆۆۆیە لەباڵوکۆۆۆردنەوە و گەیانۆۆۆدنی مەبەسۆۆۆتەکە.  کۆۆۆیدی
پ پیرانی ئەم بوارە وای دادەنێن کە وردەکاریکردن بریتییە 
لەڕێزۆۆۆۆۆۆۆای پالنۆۆۆۆۆۆۆدانەوە ئەویۆۆۆۆۆۆۆب بەدانۆۆۆۆۆۆۆانی ئامۆۆۆۆۆۆۆاژەی 
سەرکەوتووانە بۆی تێزەیشۆتن و بەلۆیژیکردنی زانیارییەکۆان. 

 (. 1٥٢ی ٢٠1٢)ئا ێ تا کەمال مەحموودی 

ەی لەنێۆۆو ڕۆمۆۆانەکەدا هۆۆاتووەی بە سۆۆەرنچدان لەم دەربۆۆ ین
پێشوازیی بە واتای سەرکەوتن و گەیاندنی زانیۆاری دروسۆت 
بە خوێنەر و هەروەها گەیانۆدنی زانیۆاری لەنێۆو دەقەکە بە 
)سەربەست(ی کە داوای هاوکاریی لە )مام سۆیامەند و سۆابیر 
ڕەشۆۆۆۆۆید( دەکۆۆۆۆۆات. واتە پرۆسۆۆۆۆۆەی ئامۆۆۆۆۆاژە بەسۆۆۆۆۆەرکەوتنی 

و پشت اسۆۆۆۆۆۆتکردنەوەی  پەیوەنۆۆۆۆۆۆدی بە کۆۆۆۆۆۆیدی پێشۆۆۆۆۆۆوازیی
زانیارییەکۆۆان و نۆۆیەت و خواسۆۆتەکانەوە هەیە. لەکۆۆردەوەدا 
هەواڵۆۆی سۆۆەرکەوتن و کیتۆۆایی هێنۆۆان بەبیۆۆرۆکەی کوشۆۆتنی 
 خوشکی سەربەست لە یەن سەربەستمان پ  ڕادەگەینێت. 

 

 حەز و ئارەزوو ١٩-٢

ئۆۆۆۆۆۆۆێمە چۆۆۆۆۆۆۆین حەز و ئۆۆۆۆۆۆۆارەزووە دەروونۆۆۆۆۆۆۆی و تکۆۆۆۆۆۆۆری و 
واتە پێوسیتمان بەشۆێوازێکی  کیمەاڵیەتییەکانک دەردەب ینی

تۆۆۆایبەت دەبێۆۆۆتی ئەم شۆۆۆێوازە پەیوەنۆۆۆدی بە کۆۆۆیدی زمۆۆۆان 
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دەبێتی ئەم کۆیدەڕ  ی هەنۆدێل بۆی دامرکانۆدنەوەی حەز و 
 ئارەزووەکانەی  ی هەندێکی دیکەڕ هەڵچوون و خرۆشانە.

 

 

)هەڵچۆۆوونی خواسۆۆت خرۆشۆۆانێکە لەدەروونۆۆدای هیکۆۆارەکەی 
دەکەن تۆۆاکو لە ئاینۆۆدەدا  ئەو ڕۆحۆۆانەنی کە دەروون ئامۆۆادە

داوای ئەو شتانە بکاتی کە پێی وایە بۆیی گونچۆاون(. )رینۆ  
(. هەر کاتێل حەزەکانمان وەکۆو خواسۆت ٧٠ی ٢٠1٠دیکارتی 

و حەز خرۆشانی تێدابووی ئەوە دەبێت بۆزانین تکۆر و هۆیڕ و 
مێشلی کار دەکات کەسەکە لەڕووی دەروونۆی و لەناوەوەیۆدا 

انۆۆۆۆۆۆۆدنی حەز و ئۆۆۆۆۆۆۆارەزوو و ئامۆۆۆۆۆۆۆادە دەبێۆۆۆۆۆۆۆتی بۆۆۆۆۆۆۆی ڕاپەڕ
خواستەکانی. با دییەت لەم ق انەی ڕۆماننووس بۆدەینی کە 

 دەڵێت:

ئارەزوووحەز

وهەڵچوون
دەروونیخرۆشانی
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#  حەز دەکەم ڕۆمانێل بنووسک شایانی ئەوە بێتی خەاڵتی 
 (. 4ی ٢٠1٩تێ تااڵەکەی پ  ببەمەوە. )سابیر رەشیدی 

)خودی  گیریی درەنزوەختی وی تی خەڵۆل ڕوون دەکۆاتەوەی 
چارەسۆۆۆەری گرتتەکەیۆۆۆان پۆۆۆ   کاتێۆۆۆل وەاڵمۆۆۆی پرسۆۆۆیاری یۆۆۆا

(. 134ی ٢٠1٦دەڵێۆۆۆتی دەڵۆۆۆێنر مۆۆۆن دەمزانۆۆۆیر. )نیۆۆۆل  نۆۆۆدی 
لەڕووی دەروونیۆۆۆۆۆیەوە نووسۆۆۆۆۆەری لەکۆۆۆۆۆردەوەدا مەبەسۆۆۆۆۆتی 
)خە ت و بۆۆردنەوە( نیۆۆۆیەی بەڵکۆۆۆو لەبنەڕەتۆۆۆدا کۆۆۆار دەکۆۆۆات 
بابەتێۆۆۆل هەڵبژێرێۆۆۆتی  یەنزیریۆۆۆی دەروونۆۆۆی ڕووداوێۆۆۆل و 

اڕاسۆۆۆتەوخی بەسۆۆۆەرهاتێل دەکۆۆۆات. بەجیرێۆۆۆل نووسۆۆۆەر بەن
دەیەوێۆۆۆت بڵێۆۆۆت رمۆۆۆن دەزانۆۆۆک و توانۆۆۆای ئەو کۆۆۆارەم هەیە و 
خواست و ئارەزووی نووسینی ڕۆمانێکک لەمێشل و دەرووندار 

 هەیە. 

# ئەویب تیزێل سەری خیی بادا و ئاخێکی قووڵی هەڵکێشا 
و بەم ئاوایە بەرسای دامەوە: نەخێر نەگەڕامەوەی ئیدی ب  

 (. 4٢ی ٢٠1٩ هیوا بووم لەژیان. )سابیر رەشیدی

ب یاردان یەکێکە لەبنەماکۆانی ئەر  لە زمانۆدای پەیوەنۆدی 
بەشۆۆیکردنەوەی زمۆۆانەوانی دەروونۆۆی هەیەی یۆۆان پەیوەنۆۆدی 
بەهۆۆۆۆزر و زمۆۆۆۆانەوە هەیەی ئەوانەی ب یۆۆۆۆار دەدەنی لە نێۆۆۆۆو 
مێشۆۆۆۆل و هزردانۆۆۆۆدا بیرێکۆۆۆۆی پێشۆۆۆۆوەختە ئامۆۆۆۆادە دەکەنی 

خۆۆات و هەشۆۆیانە زمۆۆان پۆۆێب کارەکۆۆانی بیۆۆر و لێکۆۆدانەوە دە
زوو ب یۆۆۆۆارەکە وەکۆۆۆۆو کۆۆۆۆاردانەوە و وەاڵمۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆتبەج  و 
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گەرمۆۆۆۆاو گەرم ئەنچۆۆۆۆام دەدات. زۆر ب یۆۆۆۆار تەنیۆۆۆۆا لەسۆۆۆۆەر 
بنەمۆۆای ئەگەریۆۆی دادەوەریۆۆی نۆۆادرێنی چۆۆونکە بەشۆۆێکە لە 
ب یارەکان و لەژێر کاریزەریی پێداوی تی و ئارەزووەکانەوە 

 (. 13٧ی ٢٠1٦دەدرێت. )نیل  ندی 

ی ب یۆۆۆۆاردانی ڕاپەڕانۆۆۆۆدووەی چۆۆۆۆونکە بەنەگەڕانەوە کۆۆۆۆردە 
گەیشتیتە قەنۆاعەت و لەڕووی دەروونیۆیەوە بۆ  هیۆوا بۆووە. 
کیدی بیرکردنەوە لەم گوتنەدا بریتییە لەکیدێکی دەروونۆیی 
کە خۆۆۆۆیی لە )بۆۆۆۆ  هیوابۆۆۆۆوون( و )نەگەڕانەوە( دەنوێنێۆۆۆۆتی 
لەکاتێکۆۆۆدا ئەو لەڕێۆۆۆزەی گەڕانەوە بۆۆۆی تێزەیشۆۆۆتن لە )بۆۆۆ  

 هیوایی( ب یار دادات.

لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە ق ۆۆۆەکەر نەچۆۆۆیتە نێۆۆۆو درێۆۆۆژدادڕی  و 
هۆۆیی زانیۆۆۆارییەکی دەربۆۆارەی هیکۆۆۆار و چۆۆینیەتی و کۆۆۆات و 
شۆۆوێن و کۆۆاردنەوە و هەسۆۆتە دەروونییەکۆۆانی )بۆۆ  هیوابۆۆوون 
لەژیۆۆۆۆۆان(ی پیشۆۆۆۆۆان نەداوەی بەاڵم خۆۆۆۆۆوێنەر و وەرگۆۆۆۆۆر لەوە 
دەگەنی هیکارێۆلی یۆۆان دەبێۆت چەنۆۆد هیکارێۆل بۆۆی گەیشۆۆتن 

 اعەتە دەروونییە لەئارادا بێت.  بەو قەن

# مۆۆن حەز دەکەم بچۆۆمە بۆۆن  و بنەوانیۆۆیەوەی ئەویۆۆبی کە 
سەرم لێی سوڕماوە و دەمەوێت بیزانک و بیم ڕوون بێۆتەوە. 

 (. 1٧ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 
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ئەم ب یۆۆۆاردانە پەیوەنۆۆۆدی بە )بنەماکۆۆۆانی تیۆۆۆیری بەهۆۆۆرەی 
ەسۆۆۆەر (.  ئەو ل13٧ی ٢٠1٦زەینیۆۆۆیەوە( هەیە. )نیۆۆۆل  نۆۆۆدی 

بنەمۆۆۆۆۆۆای )حەز و ئۆۆۆۆۆۆارەزوو(ی کە پەیوەنۆۆۆۆۆۆدییەکی پۆۆۆۆۆۆتەوی 
بەدەروونۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆە ب یۆۆۆۆار بەدەسۆۆۆۆتەکەوە هەیەی ئەنچۆۆۆۆام 
دەدرێۆۆۆۆت.  لەدۆخۆۆۆۆی )سەرسۆۆۆۆوڕمان( دایەی بەاڵم ئامۆۆۆۆانچی 
بەدەستهێنانی )زانینە(ی مەعریفەیە. کاتێل وەکو خۆوێنەر و 
وەرگر بیر لەق ەکانی ئەو ق ۆەکەرە دەکەیۆنەوە وێنەیەکۆی 

ی کەسۆۆۆێکمان بۆۆۆی دەردەکەوێۆۆۆتی کە )کۆۆۆارتێکراوە و دەروونۆۆۆ
کۆۆۆۆۆۆۆۆارتێکردنەکەڕ کۆۆۆۆۆۆۆۆاردانەوەیەکی سەرسۆۆۆۆۆۆۆۆوڕهێنەری( 

 دروستکردووە. 

کیدی سەرسوڕمان لە زماندا کیدێکی دەروونیۆیەی ئەو کەسۆە 
لەئەنچۆۆۆۆۆامی کارتێکردنۆۆۆۆۆدا کۆۆۆۆۆاردانەوەیەکی دەروونۆۆۆۆۆی و 
هەسۆۆتەکی   دروسۆۆت دەبێۆۆتی ئەم کۆۆاردانەوەیە سۆۆەرچاوەی 

ئارەزوو(ی پێداگرییەوە دەست پ  دەکات لەپێناو لە )حەز و 
گەیشتن بە سەرچاوەی )زانیارییەکۆان و دۆزیۆنەوەی( هیکۆار 
و گرتۆۆت و کێشۆۆەکان دەربۆۆارەی ئەو بۆۆابەتەی وەکۆۆو تەوەری 
نێۆۆۆو ق ۆۆۆەکردنەکان ئامۆۆۆاژەی پێکۆۆۆراوەی یۆۆۆان بەشۆۆۆێوەیەکی 

 ناڕاستەوخی بیری لێکراوتەوە. 

اوەکان و چیرۆکەکانی # بییە نابێت هەروا بە سادەیی ڕوود
ناو ڕۆمانەکە بزێ مەوەی بزرە پێوی ۆتە بە تەکنیکێکۆی زۆر 
هونەرکارییۆۆانەی نۆۆاوازە و بەرز و بۆۆااڵ بتۆۆوانک ئەو پیۆۆاوە 
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کۆۆوێرە بۆۆکەمی بە پۆۆاڵەوانی سۆۆەرەکیی ڕۆمۆۆانەکەم.. )سۆۆابیر 
 (. 31-3٠ی ٢٠1٩رەشیدی 

# مۆۆۆن و خەاڵت بە تەماشۆۆۆاکردنی دۆخۆۆۆی دەروونۆۆۆی و زۆر 
و ڕ  لێبوونەوە لەپیۆاو و ترسۆان لەمێردکۆردنی  داڵوەلێدان

ئەوانە هەمۆۆوو بە لێکۆۆدانەوەی خیمۆۆان ئەم چیرۆکەمۆۆان بۆۆی 
شاناز دانا و ڕێشی تێدەچێت کە وەها بێت. )سابیر رەشیدی 

 (. 1٥4ی ٢٠1٩

کیدی خواستی  ی نووسەری مەرج نییە هەمان کۆید بێۆت  ی 
ان خۆۆۆوێنەر و وەرگۆۆۆری گوتۆۆۆاری دەروونۆۆۆیی مەرج نیۆۆۆیە هەمۆۆۆ

ئەنچۆۆۆۆامی گوتۆۆۆۆاری زان ۆۆۆۆتی و ئۆۆۆۆابووری و کۆۆۆۆیمەاڵیەتی و 
پەروەدەیۆۆی بەدەسۆۆتەوە بۆۆدات. واتە شۆۆێوازی بیرکۆۆردنەوە و 
چارەسۆۆۆۆۆەری کێشۆۆۆۆۆەکان  ی نووسۆۆۆۆۆەر و نێۆۆۆۆۆرەری هەمۆۆۆۆۆان 
چارەسۆۆۆۆۆەری و لێکۆۆۆۆۆدانەوە و بەرهەمهێنۆۆۆۆۆانەوەی گوتۆۆۆۆۆاری 

 دەقەکە نابێتی کە خوێنەر و وەرگر بیری ل  دەکەنەوە. 

دەروونۆۆۆۆی حەز دەروونێکۆۆۆۆی خواسۆۆۆۆتراوەی یۆۆۆۆان خواسۆۆۆۆتن و 
لێکۆۆدانەوەیەی یۆۆان تەرزکردنۆۆی بیروبۆۆاوەڕ و شۆۆتێکە بەسۆۆەر 
بەرانۆۆبەرەکەدا دەسۆۆەپێنرێت. هەر کاتێۆۆل )دەروون شۆۆتێکی 
دیۆۆۆۆاریکراوی دەوێۆۆۆۆتی ئەوە جەسۆۆۆۆتە بەگشۆۆۆۆتی لەحۆۆۆۆاڵەتی 
ئاسۆۆایی زیۆۆۆاتر چۆۆۆا   و ئامادەباشۆۆی دەبێۆۆۆت بۆۆۆی جۆۆۆووڵە(. 

 (. ٨٧ی ٢٠1٠)رێن  دیکاریتی 



 183 

لەم دەقەدا نووسۆۆۆۆەر بەڕاشۆۆۆۆکاوی بۆۆۆۆاری دەروونۆۆۆۆی خۆۆۆۆیی 
دەرب یوەی کە بیرکدنەوەیە لەنووسینی ڕۆمانێلی بەاڵم چین 
ڕۆمانێۆۆۆل؟ لە بەشۆۆۆی دووەمۆۆۆدا پێوی ۆۆۆتی بە بەکارخ ۆۆۆتنی 
مێشۆۆل و تەکنیکۆۆی نووسۆۆین و جەسۆۆتەی نووسۆۆین و هەروەهۆۆا 

 بەکارهێنانی وەزە و توان تی تایبەتی خیشی هەیە.

مۆۆۆان کاتۆۆۆدا لەپێنۆۆۆاو دروسۆۆۆتکردنی ڕووداوێۆۆۆل )شۆۆۆاناز لەهە
لەدۆخێکۆۆۆۆدا وەسۆۆۆۆف دەکۆۆۆۆاتی کە دۆخێکۆۆۆۆی گیشۆۆۆۆەگیرکراوی  
دەروونی سەرکوتکراوی قوربانی دەستی کیمەڵزۆا و سۆێک  و 

 پیاوە(. 

واتە دەقنۆۆۆۆۆووس )سۆۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆۆید( لەپێنۆۆۆۆۆاو دروسۆۆۆۆۆتکردنی 
ڕووداوێکی سەرنچ اکیبی سێک  و ئاترەتی وەکۆو بۆابەتێکی 
دەروونۆۆیی وەکۆۆو کۆۆیدێکی سێک ۆۆی کۆۆاریزەر لەپێنۆۆاو نمایشۆۆی 
)خواسۆۆۆۆتی نووسۆۆۆۆەرانەی لەنێۆۆۆۆو دەقەکەدا( بەکارهێنۆۆۆۆاوە. 
لەکۆۆۆۆردەوەدا کۆۆۆۆیدی کییاەبۆۆۆۆوون و بەکارهێنۆۆۆۆانی سۆۆۆۆێک  و 

رەکۆۆۆانی ئۆۆۆاترەت بەرجەسۆۆۆتەکراوەی چۆۆۆونکە قوربۆۆۆانی و ئازا
)لەم هاوکێشۆۆۆۆۆۆۆەیەدا ئەوە مێۆۆۆۆۆۆۆیە هەرگیۆۆۆۆۆۆۆز هەسۆۆۆۆۆۆۆت بە 
موڵکۆۆدارێتی بۆۆی خۆۆودی خۆۆیی ناکۆۆات و پێیۆۆوایە ئەو شۆۆتێکە 
لەپۆۆا  شۆۆۆتەکانی تۆۆر و هۆۆۆی کەسۆۆانی تۆۆۆرە و هەر ئەوانۆۆۆیب 
دەتۆۆۆوانن سۆۆۆەودا و مۆۆۆامەڵەی پێۆۆۆوەبکەن(. ) مۆۆۆحەمەد تەهۆۆۆا 

 (. 1٠٢ی ٢٠1٥حوسێنی 
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پیۆۆاو بەرهەمۆۆی )چەوسۆۆانەوەی باوک ۆۆا ریی ڕقاێبۆۆوونەوە لە
ئۆۆازاری ئۆۆاترەت بەدەسۆۆت پیۆۆاوی زۆرلێکۆۆردن و دەسۆۆتدرێژی و 
پێکهاتەی دەروونی کەسەکە و دەروبەرە(. واتە کیدی ماۆکە  
پێکردن و  کاردانەوە هیچیان لەدەست خودی ئۆاترەت نیۆیەی 
ئەمەڕ پەیوەنۆۆۆۆۆدیی بە پێکهۆۆۆۆۆاتەی دەروونۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆاترەت و 

 لەئاترەت. چینیەتی تێزەیشتنە 

داڵوەلێدان ئەنچامی بیرکردنەوە و بوونی کێشۆەی دەروونۆی 
و لێکۆۆدانەوە و کەتۆۆن و ڕووداوێکۆۆی نهێنۆۆی و شۆۆاراوەیەی یۆۆان 

 کەسەکە لەدۆخێکی دەروونی سەختدا دەژیت.

ئەمەڕ وەکۆۆۆو )بۆۆۆوونێکی بیرنەکۆۆۆردەوە نیشۆۆۆانمان دەدات(. 
(.  داڵوەلێۆۆۆۆۆۆدان 1٢٢ی ٢٠1٥)مۆۆۆۆۆۆحەمەد تەهۆۆۆۆۆۆا حوسۆۆۆۆۆۆێنی 

چرکەسۆۆۆۆۆۆاتێکی دەروونیۆۆۆۆۆۆیەی کە ئەو کەسۆۆۆۆۆۆە  وێنۆۆۆۆۆۆاکردنی
بیرنۆۆۆۆۆۆاکەتەوەی بەپۆۆۆۆۆۆێچەوانەوە لەنێۆۆۆۆۆۆو بیرنەکۆۆۆۆۆۆردنەوەدا 
دەیەوێت هێزی بیرکردنەوە بە ایرۆسی داڵوەلێدان بکوژێت. 
کیدی دڵوەلێدان پەیوەندی بەجیرێل لە کێشۆەی دەروونۆی و 

 گیشەگیری و داب ان و ڕۆچوون بەنێو تەنیایی هەیە. 
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 هزر و فکر ٢٠-٢

مۆۆاری نەبەردی پێشۆۆمەرگەم لە هزرانۆۆدا گردبۆۆووەتەوە. # تی
 (.٦ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

 ٢٠1٩# بیرمان لەو چرکەساتانە دەکردەوە. )سایر رەشۆیدی 
 (.٨ی

)ئەگەر زمۆۆان نەبۆۆووایە زۆر زەحۆۆمەت بۆۆوو بتوانرێۆۆت بیۆۆر و  
زانین و یادگۆاری و لێکۆدانەوەکانی نۆاخی مۆرۆا بۆی  دەرەوە 

( . 1٧ی ٢٠1٥شۆەریف قەرەچەتۆانیی بزوێزرێتەوە. )د. کەریک 
ئەمە نیشۆۆانەی ئەوەیە زمۆۆان ئۆۆامرازی سۆۆەرەکی و یەکەمۆۆی 
گەیانۆۆۆدن و پەیوەنۆۆۆدیکردنە لەنێۆۆۆوان نۆۆۆاو و دەرەوەی نۆۆۆاوی 
هەروەهۆۆۆۆا لەنێۆۆۆۆوان کەسۆۆۆۆێل و کەسۆۆۆۆەکانی دیۆۆۆۆکە. مۆۆۆۆرۆا 
لەڕێزەی کیگاکردنی زانیارییەکان ئەو بابەت و بەسۆەرهات 

ە دەبۆۆۆۆۆۆۆنە بەشۆۆۆۆۆۆۆێل لە و ڕووداوانە بەکۆۆۆۆۆۆۆاردەهێنێتەوەی ک
بیرەوەریۆۆی و هەنۆۆدێکیب وەکۆۆو خەزێنەیەکۆۆی تکۆۆری و هۆۆزری 

 بەکاردەهێنرێن. 
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# مۆۆۆۆاوەیە  لەهۆۆۆۆزران ڕۆچۆۆۆۆووم و بیرۆکەیەکۆۆۆۆی دیۆۆۆۆکەی 
 (. 1٠ی ٢٠1٩هاوشێوە ... )سابیر رەشیدی 

)کۆۆاریزەری دابۆۆ ان( پەیوەنۆۆدیی بەشۆۆێواز و ئەو چرکەسۆۆاتە 
لەشۆۆۆۆۆتێلی هەیەی کە مۆۆۆۆۆرۆا تێیۆۆۆۆۆدا بیردەکۆۆۆۆۆاتەوە و هۆۆۆۆۆزر 

ڕووداوێلی پرۆسە و ئەنچامێل و هیکارێل دەکاتەوە. ئەمب 
پێی دەگورێت )کاریزەری داب انی کاتێل خەڵۆل نازانێۆت لە 
  حاڵەتێۆۆۆل دایەی ب یۆۆۆار نۆۆۆادات. ئەمەڕ دەگەڕێۆۆۆتەوە بۆۆۆی 
حاڵەتێلی کە پێی دەوترێت کاریزەریی داب ان(. )نیل  ندای 

 (. 1٩ی ٢٠1٦

قووڵبوونەوە بۆوون. )سۆابیر #  ئەم چیرۆکانە بی من جێزەی 
 (.11ی ٢٠1٩رەشیدی 

بەکارهێنانی
زمان

لێکدانەوە

مێشک

دەروون

یادگە

وزانینبیرو
یادگاری
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ڕۆمۆۆانووس دەیەوێۆۆت بابەتێۆۆل بەدەسۆۆت بهێنێۆۆتی بۆۆی ئەوەی 
کاریزەریی دەروونی و تکری و هۆونەری لەسۆەر وەرگرەکۆانی 
دروسۆۆت بکۆۆات )یەکەمیۆۆان لەنۆۆاو دەقەکە لیۆۆژنەی تی ۆۆتاالی 
نووسینی ڕۆمانێکە دەربارەی پێشۆمەرگەی دووەمیۆان خۆوێنەر 

ەقەکەدا(. لەم پێناوەشۆۆدا )کایاۆۆی جیراوجۆۆیری  لەدەرەوەی د
هێنۆۆۆۆۆایە ئۆۆۆۆۆاراوەی وەکۆۆۆۆۆو بەکارهێنۆۆۆۆۆانی ڕێنیشۆۆۆۆۆاندەر بۆۆۆۆۆی 
چارەسەری گرتت و لێکۆیڵینەوەی بەرتۆراوان بۆی تۆاوتێکردنی 

 (. 1٠٨ی ٢٠1٦ئەم بابەتە(. )نیل  ندی 

دەقنووس دەبێت )بیربکاتەوە و لێکیڵینەوە بکات(ی لەڕێۆزەی 
یۆۆرۆکەکە(. لەم ڕێزەیەشۆۆەوە )بەکارهێنۆۆانی بۆۆابەتی نێۆۆو چ

دەیۆۆۆۆۆۆان ڕووداوی دیۆۆۆۆۆۆکەی بەکارهێنۆۆۆۆۆۆاوەی کە هەنۆۆۆۆۆۆدێکیان 
هەقییین و هەندێکیشیان خەیاڵین. ئەو خیشۆی ئامۆاژە بەوە 
دەکاتی کە ڕۆماننووس ئازادە لەوەی چین بیر دەکاتەوە و   

 شتێل لەبارەی کەسایەتییەکانی دروست دەکات.. تاد. 

ی  ی خۆۆیی ڕاکێشۆۆای # ئەو دیۆۆمەنە زیۆۆاتر سۆۆەرنچی منۆۆی بۆۆ
 (.14ی ٢٠1٩بییە لەدڵی خیمدا وتک: )سابیر رەشیدی 

)سۆۆۆەرنچی ڕاکێشۆۆۆا( کۆۆۆیدێکە بۆۆۆی کۆۆۆارتێکردنی دەروونۆۆۆی و 
هەسۆۆۆۆۆتکردن و  هەسۆۆۆۆۆتپێکردن و جوواڵنۆۆۆۆۆدن و درککۆۆۆۆۆردن و 
لێکۆۆۆدانەوە و بەدیهێنۆۆۆانی ئەو مەبەسۆۆۆتەی دەیەوێۆۆۆت وەکۆۆۆو 
ی )پەیۆۆام و گوتۆۆار( بە خوێنەرەکۆۆانی بزەیەنێۆۆت. زمۆۆانەوان
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دەروونۆۆیب ئەرکۆۆی لێکۆۆدانەوەی ئەم دۆخە دەروونیۆۆیەیەی کە 
  ی ق ەکەر و ئینچا  ی گوێزرەکانی ق ەکەر دروست دەبن.

کۆۆارتێکردنی دەروونۆۆی لەئەنچۆۆامی بیرکۆۆردنەوە و درککۆۆردن 
بەرهەم دێت. واتە کیدی )لەدڵی خیم(دا گوتک واتە لەمێشل 
ی و تکۆۆری خیمۆۆدا لۆۆێکک دایەوە.  ئەمەڕ لەئەنچۆۆامی هەسۆۆت

 )بینین و سەرن  لێدان( بەرهەمهێنراوە. 

ی ٢٠1٩# من زۆر بیرم لەو بابەتە کۆردەوە. )سۆابیر رەشۆیدی 
1٦ .) 

من بکەری نێو دەقەکەیەی کە خودی )سۆابیر رەشۆید(ەی )منۆی 
بااڵ( ڕۆڵێکی کاریزەر و سەرەکی لەنێۆو دەقەکەدا دەگێ ێۆتی 
ئەو خیی ب یار دەدات ڕووداوەکان بە  ئاراستەیەکدا بۆ ۆنی 
کارەکتەرەکان چین هەڵ وکەوت بکەن و ب یار بۆدەنی تەنیۆا 

ەوە )مۆن( لەهەندێل شوێندا ڕاشکاوانە و ڕاستەوخی دەڵێت ئ
چارەنووسۆۆۆۆی کارەکتەرەکۆۆۆۆۆان و ڕووداو و دۆخە دەروونۆۆۆۆۆی و 
کۆۆۆیمەاڵیەتی و تکرییەکانیۆۆۆان ب یۆۆۆار لۆۆۆ  دەدەمی لەکیتایۆۆۆدا 
دەڵێۆۆت )مۆۆن( کیتۆۆایی ئەم دەقە بەکراوەیۆۆی جۆۆ  دەهۆۆێاکی بۆۆا 

 خوێنەر ب یار بدات. 

لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە )زۆری بیۆۆۆری لەو بۆۆۆابەتە کۆۆۆردۆتەوە(ی 
گیڕاوی لەژێۆر تشۆار و لێکۆدانەوە و  واتە لە دۆخێکی دەروونی 

بیرکردنەوەی قورسدا بووە. )بۆابەتەکە(ڕ خۆودی )ڕۆمۆانەکە 
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و چۆۆۆۆینیەتی نووسۆۆۆۆینی ڕۆمۆۆۆۆانەکەیە( لە یەکۆۆۆۆی دیۆۆۆۆکەڕ 
)گێۆۆ انەوەی بەسۆۆەرهات و ڕووداوە مێۆۆژووییە کۆۆیمەاڵیەتی و 
دەروونییەکانی نێۆو شۆاری هەولێۆرەی گێۆ انەوەی مەینەتۆی و 

رەنووسی پ  لەکێشۆەی دەروونۆی و کارەسات و دڵتەنزی و چا
ئۆۆۆازار و چەرمەسۆۆۆەری خێزانێکۆۆۆی پێشۆۆۆمەرگەی کوردسۆۆۆتانی 

 ڕۆژهەاڵتە(. 

# مەهاباد زۆر خەمی دەخواردی ی ئازاری دەروونی زۆر بووی 
دڵەرواکۆۆ  و بیرکۆۆردنەوە و داڵۆۆوە زۆرەکۆۆانی هەراسۆۆانیان 

 (.1٠٥ی ٢٠1٩کردبوو. )سابیر رەشیدی 

و جوواڵنۆۆۆدنی بیۆۆۆر لە  )زیرەکۆۆۆی هەڵدەسۆۆۆتێت بە وروژانۆۆۆدن
کارەکانی داهێنان و دۆزینەوە و بەرهەمهێناندا(. )د. کەریۆک 

(. ڕاسۆۆۆۆۆتە داڵوەلێۆۆۆۆۆدان ٢٠ی ٢٠1٥شۆۆۆۆۆەریف قەرەچەتۆۆۆۆۆانیی 
کێشۆۆۆەیەکی دەروونۆۆۆی و خۆۆۆیدوورگرتنە لەگشۆۆۆت و دابۆۆۆ انە 
لەهەست و نەستی گشتی.  ئەمەڕ بیتە سەرچاوەی ئۆازار و 

ەنۆۆۆۆۆۆدییان دڵەڕواکۆۆۆۆۆۆ ی تەنیۆۆۆۆۆۆا بیرکردنەوەکانیشۆۆۆۆۆۆی پەیو
 بەخەمیکی هەیە. 

زیرەکی مرۆا لەبیرکردنەوە دایەی هەر ئەو هێۆزەیە دەبێۆتە 
هاندەر بی جوواڵندنی هەست و نەست و داهێنانیب. نووسۆەر 
لەڕوانۆۆۆۆۆۆزەی زیرەکۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆوونەوەی یۆۆۆۆۆۆان بەهوشۆۆۆۆۆۆیاریی و 
لێکدانەوەی قووڵەوەی لە ڕووداوەکانی نێو دەقەکەی ڕوانیوە. 
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کارەکتەرەکۆۆۆۆانی مەرج نیۆۆۆۆیە زیۆۆۆۆرە  بۆۆۆۆنی بەاڵم خۆۆۆۆاوەنی 
 هەست و هوشیاری و درککردنی کاران. 

لەم دەقەدا ئازار و مەینەتییە دەروونییەکۆانی مۆرۆای وەکۆو 
بۆۆۆابەت و کێشۆۆۆەی سۆۆۆەرەکی ئامۆۆۆاژەی پێکۆۆۆراوەی سۆۆۆەرجەم 
ڕووداوەکۆۆۆۆان لەنێۆۆۆۆو نۆۆۆۆاو و دەروون و مێشۆۆۆۆکی مرۆ ەکانۆۆۆۆدا 

 سەرچاوەیان گرتووە.

ەوام بیۆۆۆۆۆۆۆۆۆر و ئەندێشۆۆۆۆۆۆۆۆۆەی بەدەم ئەو هۆۆۆۆۆۆۆۆۆزر و # بەرد  
تێهۆۆزرینەدای وردە وردە ڕێۆۆزەی دەبۆۆ یی بەاڵم نەی دەوێۆۆرا 

 (. 11٦ی ٢٠1٩بەڕێزەی سەرەکیدا ب وات. )سابیر رەشیدی 

زمۆۆان وە  دیۆۆاردەیەکی دەروونۆۆی و کۆۆیمەاڵیەتی کیمەڵێۆۆل 
ئەر  و تەرمانی سەرەکی لەژیانۆدا هەیە و ڕۆڵۆی سۆەرەکی 

ی ٢٠1٥د. شۆۆەریف کەریۆۆک قەرەچەتۆۆانیی لە گەیانۆۆدنەکانە. )
(. لەم دەربۆۆۆۆ ینەدا )هۆۆۆۆزر و بیرکۆۆۆۆردنەوە( ڕێنۆۆۆۆوێنی ئەو 1٥

کەسۆۆۆۆە دەکەنی لە شۆۆۆۆوێنێکی پۆۆۆۆ  تۆۆۆۆرسی بەرەو شۆۆۆۆوێنێکی 
ئارامتر هەنزاو بنێتی لەڕێزای ئەم زمانە پەیوەندیی نێوان 
نۆۆاخێکی نائۆۆارامی ئۆۆاباوقە دارو بەتۆۆرس و نۆۆیزەرانی لەگە  

 ارامدا دروست دەبێت. ناخێکی سەقامزیر و  ئ

زمۆۆان پەیوەنۆۆدنی لەنێۆۆوان دوو کەس و دوو گۆۆرووی دروسۆۆت 
دەکۆۆۆۆۆۆۆاتی هەروەهۆۆۆۆۆۆۆا هەر لەڕێۆۆۆۆۆۆۆزەی زمۆۆۆۆۆۆۆانەوە کۆۆۆۆۆۆۆیدی 
پەیوەندیکردن و گەیاندنی زانیاریب دروست دەبێت. لێۆرەدا 
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کیدی پەیوەندییەکە لەنێۆو خۆودی یە  دەروون و یە  کەس 
ی دایە. بەاڵم کەسۆۆۆۆۆێل لەنێۆۆۆۆۆوان تۆۆۆۆۆرس و گەیشۆۆۆۆۆتنە خۆۆۆۆۆاڵ

دەربازبوون لەترسە. کۆیدی پەیوەنۆدییەکە )هۆاوژدی( نیشۆان 
دەداتی لەنێۆۆوان دوو دۆخۆۆی جیۆۆاوازی یە  یە  لە کۆۆورتین 

 کاتدای کە ئەویب )ترس و نەبوونی ترسە(.   

# بەردەوام لە هۆۆۆۆۆزران ڕادەچۆۆۆۆۆووی دوو دونیۆۆۆۆۆای لێکۆۆۆۆۆدیی 
جیۆۆاوازی لەگە  یەکۆۆدیی بەراورد دەکۆۆرد. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 

 (. 11٧ی ٢٠1٩

ارەسەری گرتتەکانی ئامانچی نووسەرەی یان نووسەر بۆیتە چ
بەشۆۆێل لەگرتتەکۆۆان و ناتوانێۆۆت لەنێۆۆو گێۆۆژاوی گرتتەکانۆۆدا 
بەسۆۆە مەتی دەرچێۆۆت و ناچۆۆار دەبێۆۆت رادەسۆۆتی قەدەریۆۆان 
بکۆۆۆۆۆات. کارەکتەرێۆۆۆۆۆلی کە قوربۆۆۆۆۆانی دەسۆۆۆۆۆتی زینۆۆۆۆۆدان و 
دەسۆۆتدرێژی سێک ۆۆی و سۆۆوکایەتی و زولمۆۆی کۆۆیمەاڵیەتییەی 

ت خیی بکوژێت. )هەستی زانین هەڵ ەنزاندنی ناچار دەکرێ
تاکیۆۆانەی بەشۆۆدارەی لەمەڕ چۆۆینیەتی داخرانیۆۆان سۆۆەبارەت 

 (. 11٠ی ٢٠1٦بە چارەسەری گرتتەکان. )نیل  ندی 

بەردەوام لەهۆۆزران ڕادەچۆۆووی واتە ئەو کەسۆۆە بە ی کەمەوە 
تووشۆۆی نەخیشۆۆی دەروونۆۆی خەمەکۆۆیی و شۆۆاەژانی دەروونۆۆی 

امی دەروونیۆۆدا دەژیۆۆتی لە هزرانۆۆدا بۆۆووەی لەدۆخێکۆۆی نائۆۆار
ڕۆچوونی جیرێکە لەگیشۆەگیریی و ئەو کەسۆە لەنۆاخی خۆیی 
و لەنێۆۆۆۆۆۆۆۆو دەوروبەرێکۆۆۆۆۆۆۆۆی دیۆۆۆۆۆۆۆۆاریکراوی کیمەاڵیەتیۆۆۆۆۆۆۆۆدا 
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دەخولێتەوەی لەهەمان کاتدا بەو زانیاریانەی لەبەردەستیدا 
هەبووە بەراوردی دوو دونیای جیاوازی کۆردووە. )دونیۆایەکی 

)دونیۆۆایەکی سۆۆپیی یۆۆان ڕەڕ(ی  بۆۆاڕی ئەوی دیۆۆکەڕ خۆۆرای(ی
دونیایەکی )ئاسوودەی یۆان خەتەتهۆێن(.  ئاسۆتی هوشۆیاری و 
زانینی ئەو کەسەی لەهزرداندا ڕۆدەچوو لەئاست نەزانۆین و 
ناهوشیاری گشتی کیمەڵزا نەبۆووی ئەو  وازتۆر بۆوو لەگشۆتی 
بۆۆییە ئەنچۆۆامێکی باشیشۆۆی نەبۆۆووەی کیتۆۆایی بەژیۆۆانی خۆۆیی 

وەنۆۆۆۆدی بە دەروونۆۆۆۆی خۆۆۆۆیی و  دەهێنێۆۆۆۆت. ئەنچۆۆۆۆامەکە پەی
 دەروونی کیمەڵزاوە هەیە.

    

 کۆدی بیرۆکە ٢١-٢

کۆۆۆیدی بیۆۆۆرۆکەی یۆۆۆان داڕشۆۆۆتنی بەرنۆۆۆامەیە  بۆۆۆی چۆۆۆینیەتی 
ئەنچامدانی کارێل و بەدیهێنانی مەبەسۆتێل و دۆزیۆنەوەی 
ڕێۆۆۆۆۆزەیە  بۆۆۆۆۆی پەیوەنۆۆۆۆۆدیکردن و گەیانۆۆۆۆۆدنی زانیۆۆۆۆۆاریی و 

ن  و شۆێواز تێزەیاندنی وەرگر و هەنزاوێل بی گەیشتنە ئاما
 و ئامرازێل بی پاشەکشە و دەستبەرداری.

لە بەرهەمهێنانی دەقدا نووسەری ب  بوونی بیرۆکە و گەڕان 
بەدوای دروستکردنی ڕووداو و بەیەکەوەبەستنی بەشۆەکانی 
نێۆۆۆۆۆو دەقەکە و ئەو گۆۆۆۆۆرم و بابەتۆۆۆۆۆانەی لەنێۆۆۆۆۆو دەقەکەدا 
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کاریزەرییۆۆۆۆان هەیەی ئەسۆۆۆۆتەمە بتوانێۆۆۆۆت بینۆۆۆۆای دەقەکەی 
 بکات.

 

ئەم کیدە پەیوەندیی بە )بیر و  مێشل(ی )توان ت و چا کی( 
و )شۆۆۆۆۆۆۆۆۆێواز و کەرەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەکانی ئاخۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوتن( و )کۆۆۆۆۆۆۆۆۆردەی 
پەیوەنۆۆۆدیکردن( و )کۆۆۆارتێکردن و هەسۆۆۆتکردن و درککۆۆۆردن( و 
)دەوروبەر(ەوە هەیە. بۆۆۆۆۆۆۆۆۆییە دەر بۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  بیۆۆۆۆۆۆۆۆۆرۆکەی واتە 
بەرهەمێکۆۆی بۆۆ  گیۆۆان و دەروونی یۆۆان جەسۆۆتەیەکی مۆۆردوو. 

لەپێنۆۆۆۆاو نووسۆۆۆۆینی ئەم ڕۆمۆۆۆۆانە ئەوەی )سۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆید( 
ڕاگەیانۆۆدووەی کە پێوی ۆۆتی بە بیۆۆرۆکە و بۆۆابەتێکی گونچۆۆاو 
دەربارەی )پێشمەرگە( هەیەی بۆی ئەوەی ڕۆمۆانێکی گونچۆاوی 
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سۆۆۆەرکەوتووی پێشۆۆۆوازی لێکۆۆۆراوی بۆۆۆراوەی نێۆۆۆو دەقەکۆۆۆانی 
 دیکەی پ  بنووسێت.

ئەو لەنێۆۆۆو شۆۆۆەقامدای لەئەنچۆۆۆامی گەڕان واتە دۆزیۆۆۆنەوە و 
ینۆۆی )واقیعۆۆی شۆۆۆەقام و کۆۆیمەاڵیەتی( بیۆۆۆرۆکەی دەقەکە بین

دادەڕێژێۆۆۆۆتی نە  لە )بیرکۆۆۆۆردنەوە و خەیۆۆۆۆا  و چنینێکۆۆۆۆی 
 دروستکراوی دوور لە هەقییەت(. 

بۆۆا لەڕوانزەیەکۆۆی دەروونۆۆی سۆۆەیری دروسۆۆتبوونی بیۆۆرۆکەی 
نووسینی ئەم ڕۆمانە بکەیۆنی کۆیدی )بینۆین(ی واتە پشۆکنینی 

م ڕۆمۆانە لەڕێۆزەی هێۆۆزی بیۆرۆکە و دۆزیۆنەوەی بیۆۆرۆکەی ئە
)بینینی( ڕاستەوخیی ڕووداوێل لەشەقام دەست پ  دەکۆات. 
ڕاسۆۆۆتە )چاوەکۆۆۆانی ئۆۆۆێمە هەنۆۆۆدم جۆۆۆار شۆۆۆەرمنانە سۆۆۆەیری 
دنیۆۆۆۆۆای دەرەوەی خییۆۆۆۆۆان دەکەن. ترسۆۆۆۆۆنیکانەڕ لەدنیۆۆۆۆۆا 
ڕادەمێنۆۆێنی چۆۆوون ئەو تۆۆرس وایکۆۆردووە ڕووبەری نەسۆۆتمان 

. هۆونەری هەزارەها ئەوەندەی ڕووبەری هەست تۆراوان بێۆت 
بیۆۆۆۆۆنن هۆۆۆۆۆونەرێکە تێۆۆۆۆۆری دەبۆۆۆۆۆین و کاتۆۆۆۆۆوری ئەتەکێتۆۆۆۆۆی 
بەکاربردنیمۆۆان بۆۆی دەڕازێنێۆۆتەوەی وامۆۆان لۆۆ  دەکۆۆات لەوە 
حۆۆاڵی بۆۆینی کە هەر بینێنێۆۆل مانۆۆایەکی هەیە و هێمۆۆایەکە 
لەچوارچێوەی پەیوەنۆدیکردنی هاوسۆەنزانەدایە(. )مۆحەمەد 

 (.114ی ٢٠1٥تەها حوسێنی 

ەدا وەکۆۆۆو دەسۆۆۆتپێکێکی کۆۆۆیدی بینۆۆۆینی کۆۆۆیدێکە لەم ڕۆمۆۆۆان
دەروونۆۆۆۆی هەیەی چۆۆۆۆونکە دەقنۆۆۆۆووس لەئەنچۆۆۆۆامی گەڕان و 
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پشۆۆکنین و تێۆۆ وانین و بەکۆۆردەوە بینینۆۆی ڕووداوێۆۆل لەنێۆۆو 
شۆۆۆەقام لە )بۆۆۆن قەاڵتۆۆۆی هەولێۆۆۆر( بیۆۆۆرۆکەی ڕۆمۆۆۆانەکەی   
گەشۆۆە دەکۆۆات. بینۆۆینی ئەگەر شۆۆەرم و کەموکورتیشۆۆی تێۆۆدا 

جارەسۆۆۆەر بێۆۆتی بەاڵم ئەو ئەو شۆۆەرمە بەشۆۆێوازێکی دیۆۆکە 
دەکۆۆۆۆاتی بۆۆۆۆی ئەوەی لە)بینۆۆۆۆین بەردەوام( بێۆۆۆۆتی بیۆۆۆۆرۆکەی 
ڕۆمانەکە پتەو بکاتی لەپێناو بینینی هەقییەتی کەسایەتی 
و بەسۆۆۆۆۆۆۆۆەرهات و پێکهۆۆۆۆۆۆۆۆاتەی دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆی و کەسۆۆۆۆۆۆۆۆایەتی 
پاڵەوانەکەی ماڵی خیی دەگوازێتە نێو ماڵی پاڵەوانەکەی و 
بەچاوی خییی بە هەموو هەستەکانەوە بابەت و بەسۆەرهات 

شۆۆۆۆۆتەکان دەبینێۆۆۆۆۆت. ئەمەڕ کۆۆۆۆۆاریزەریی بینینمۆۆۆۆۆان لە و 
 دروستکردنی بیرۆکە پیشان دەدات.

مۆۆۆرۆا دەروونەی مۆۆۆرۆا هەسۆۆۆت و نەسۆۆۆتەی مۆۆۆرۆا بۆۆۆریتییە 
لەکۆۆۆاردانەوە و بیۆۆۆرۆکە و هێۆۆۆز و توان ۆۆۆت بۆۆۆی ئەنچامۆۆۆدانی 
کارێۆۆل و مەبەسۆۆتێل. )بینۆۆین( وەکۆۆو کۆۆیدێکی بەرجەسۆۆتەی 

تنۆۆۆی پەیۆۆۆام و بینۆۆۆای نۆۆۆاوەوەی هۆۆۆزر و لێکۆۆۆدانەوە و وەرگر
گواسۆۆۆتنەوەی شۆۆۆتەکان بۆۆۆی نێۆۆۆو مێشۆۆۆل دەکۆۆۆاتی ئەمۆۆۆانەڕ 

 پەیوەندیان بە )بیرۆکە(ەوە هەیە. 

دەیۆۆان بیۆۆرۆکە  ی ڕۆمۆۆاننووس بۆۆی بەرهەمهێنۆۆانی ئەم دەقە 
 دەردەکەوێت لەوانە:  

 + بیرۆکەی نووسینی ئەم ڕۆمانە.
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+  بیۆۆۆۆرۆکەی دۆزیۆۆۆۆنەوەی )بۆۆۆۆابەت و دۆزیۆۆۆۆنەوەی کۆۆۆۆوێرەی 
بیرۆکەی بەکۆرم گرتنۆی ژوورێۆل لەمۆاڵی کۆوێرەی چاوساغ( و 

 بی ئەوەی ئاشنای بەسەر هاتەکان بێت.

+  بیرۆکەی بەجێهێشتنی کیتایی ڕۆمانەکە بە کراوەییی بۆی 
ئەوەی خوێنەر بەشۆداری لەتەواوکۆردن و بەرهەمهێنۆانەوەی 

 گوتاری دەقەکە بکات.

+ بیرۆکەی گێ انەوە و دۆزیۆنەوەی کێشۆە و بۆابەت و چنینۆی 
 ڕؤکی ڕۆمانەکە.نێوە

+ بیۆۆۆۆرۆکەی پەیۆۆۆۆداکردنی کەسۆۆۆۆایەتییەکانی بەسۆۆۆۆتنەوەی 
ڕابردوو بەئێ تا و داهاتووی بیرۆکەی کات و شوێنی بیرۆکەی 
دۆزیۆۆنەوەی ئەو کەرەسۆۆتە و ئۆۆۆامرازانەی دەبۆۆنە هیکۆۆار بۆۆۆی 

 کردەی پەیوەندیکردن.

هەمۆۆۆوو ئەوانە پەیوەنۆۆۆدییان بەبیۆۆۆرۆکەی نێۆۆۆو ڕۆمۆۆۆانەکەوە 
رۆکۆۆۆۆانەڕ پەیوەنۆۆۆۆدییەکی پۆۆۆۆتەوی هەیەی بێزومۆۆۆۆان ئەم بی

ڕاستەوخییان بە کیدەکانی بیرکردنەوە و شێوازی کارکردنی 
نووسەر و کارەکتەرەکان لەڕووی دەروونی و کیمەاڵیەتییەوە 

 هەیە. 

# کەچی لەگە  ئەوەڕ هێشتە بیرۆکەیەکی وەها چەسۆپاو 
لەناو مێشکمدا چ  نەبووەی یاخی بەتەواوەتۆی نەخەمڵیۆوە. 

 (.٦ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 
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دوو جۆۆۆۆۆیر چەمۆۆۆۆۆل هەیەی چەمکێکۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆایبەتی و خۆۆۆۆۆودیی 
چەمکێکۆۆی گشۆۆتی و بۆۆابەتی. واتە مۆۆرۆا گەلێۆۆل جۆۆارانی کە 
باسۆۆۆی خۆۆۆیی دەکۆۆۆاتی ڕەنۆۆۆزە مەبەسۆۆۆتی گشۆۆۆت بێۆۆۆتی یۆۆۆان 
بەپێچەوانە کاتێل باسی )ئێمە و گشۆت( دەکۆاتی گریمۆانەی 
ئەوە دەکرێۆۆت مەبەسۆۆتی خۆۆودی خۆۆیی بێۆۆت. )سۆۆابیر رەشۆۆید( 

ی )بیۆۆۆرۆکە( مەبەسۆۆۆتی )گشۆۆۆتییە(ی )مێشۆۆۆکی( لەبەکارهێنۆۆۆان
ئەوی خۆۆودی خۆۆیی نیۆۆیەی بەڵکۆۆو دەقۆۆی ڕۆمۆۆانەکە بەگشۆۆتیی 
دەگرێتەوە و بەهەموو ڕەهەند و بۆابەت و  ئاراسۆتە و شۆێواز 
و  ڕووداو و کارەکتەر و زەمینە و گونچان و نەگونچۆا و.. تۆاد 
نیشۆۆان دەدات ئەو )بینۆۆین دەسۆۆازنێت بۆۆی ئەوەی خۆۆوێنەریب 

ان ئەو نایەوێۆۆۆۆت تەنیۆۆۆۆا ئەو خۆۆۆۆیی خۆۆۆۆاوەنی ببینێۆۆۆۆت(ی یۆۆۆۆ
)بیرکۆۆردنەوە و  بیۆۆرۆکە و بینینۆۆی نێۆۆو دەقەکە بێۆۆتی دەرگۆۆا 
بەڕووی خوێنەریشۆۆۆدا دەکۆۆۆاتەوە بیۆۆۆربکەنەوە و بیرۆکەیۆۆۆان 
هەبێۆۆۆۆت و شۆۆۆۆتەکان ببینۆۆۆۆین(.. بەواتۆۆۆۆایەکی دیۆۆۆۆکە  )وشۆۆۆۆە 
تێزەیشۆۆتنێکی گشۆۆتزیرانەیە لەبۆۆوون و ئاراسۆۆتەکەری بۆۆوونی 

کەسۆۆۆۆۆدا دەروازەی تێزەیشۆۆۆۆۆتنەی  لیگۆۆۆۆۆیس لەبەردەم تۆۆۆۆۆاکە
پێۆۆۆوەرێکی گشۆۆۆتیانەی تێزەیشۆۆۆتنەی نە  پێۆۆۆوەرەێکی تۆۆۆاکە 

(.  دەقنۆووس لەڕووی ٢٠ی ٢٠11کەسیانە(. )رێبوار سیوەیایی 
دەروونۆۆۆۆۆۆۆی و مەعۆۆۆۆۆۆۆریفییەوەی ئامۆۆۆۆۆۆۆاژە بەتێزەیشۆۆۆۆۆۆۆتنێکی 
گشۆۆۆتیزرانە بۆۆۆی بۆۆۆابەتە نائامۆۆۆادەکەی نێۆۆۆو دەقە ئامۆۆۆادەکە 

غ( بەرهەمهێنۆراوەی دەکات. دەقێۆل بەنۆاوی )کۆوێرەی چاوسۆا
بەاڵم لەنێۆۆۆۆۆۆو ئەم دەقەدا دەقێکۆۆۆۆۆۆی نادیۆۆۆۆۆۆار هەیە بۆۆۆۆۆۆاس 
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لە)نەچەسۆۆپانی بیۆۆرۆکەیە  لەمێشۆۆکی دەقنۆۆووس دەکۆۆات(. 
لەنێو دەقێکی تایبەتدای کە ڕۆمۆانەکەیەی دەقێکۆی گشۆتزیری 
تراوانی ترە ڕەهەند و ڕووداو و بابەت و پێکهاتەی دەروونۆی 

دەکرێۆۆۆۆۆتی کە و کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی و کەلتۆۆۆۆۆووری و زمۆۆۆۆۆان  بەدی 
نووسەر دەڵێت ڕەنۆزە ئەم ڕۆمۆانە لەچۆاپێکی دیۆکە گۆیڕانی 
تێۆۆۆۆۆدا بکرێۆۆۆۆۆت و هێشۆۆۆۆۆتا هەمۆۆۆۆۆوو بیۆۆۆۆۆرۆکە و مەبەسۆۆۆۆۆت و 

 خواستەکانی تێدا بەدی نەهاتووە.

# هەستی بەوە کرد گەیشتیتە کەناری ئارامی ئیدی پێچێل 
لەجاران باشتر و خیشتر هەناسەی هەڵدەمژی و هەناسۆەی 

دڵەکوتەی وا خەریکە نامێنێتی ترس دەدایەوەی هەستی کرد 
ی ٢٠1٩و نیزەرانییکەیشۆۆی کەمتۆۆر بۆۆووەوە. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 

1٢٠ .) 

دەروونناسی کاری لەسەر بیرکردنەوەی بەرهەمهێن کردووەی 
تۆۆا بزانێۆۆت چەنۆۆد کۆۆاریزەری نەرێنۆۆی لەمەڕ تۆۆاقیکردنەوەی 
پۆۆۆۆۆۆۆێب و بیرکۆۆۆۆۆۆۆردنەوەی بەرهەمهێنۆۆۆۆۆۆۆانەوەدا هەیەی وە  

نی گرتتۆۆۆدا و جێزیریۆۆۆی ئەرکیۆۆۆیی جێزریۆۆۆی لەچارەسۆۆۆەرکرد
جێزریۆۆی لەچارەسۆۆەری گۆۆرتتەکەدا کاتێۆۆل سۆۆەرهەڵدەدات. 

 (. 1٠٢ی ٢٠1٦)نیل  ندی 

هەسۆۆۆتکردن سۆۆۆەرچاوەی بیرکۆۆۆردنەوەیەی شۆۆۆتێل لەدەرەوەی 
بیردا لەڕێزەی )بینین و کارتێکردن و کاردانەوە و هەڵچۆوون 
و ئۆۆۆۆۆارامی( بەرهەم دێۆۆۆۆۆت. ئینچۆۆۆۆۆا )دڵەکۆۆۆۆۆوت  و تۆۆۆۆۆرس و 
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کەم دەبێتەوەی ئەمۆانە پەیوەنۆدییان بە دڵنیۆایی نیزەرانی( 
و پەڕیۆۆنەوەیە لەدۆخێکۆۆی پۆۆ  تۆۆرس و تشۆۆاری دەروونۆۆی بۆۆی 

 دۆخێکی ئارام و ب  ترس. 

# لەماڵی کوێرەدا سەرم لە شاناز سوڕمابووی ب وام بە خیم 
نەدەهێنای کە هیکۆاری مۆانەوەی ئەو لەم مۆاڵەدا هەر ئەوە 

و بۆۆۆووبێتە  بێۆۆۆتی کە خۆۆۆیی بۆۆۆی بۆۆۆاوکی تەرخۆۆۆان کردبێۆۆۆت
 (.14٦ی ٢٠1٩قوربانیی باوکی. )سابیر رەشیدی 

کۆۆۆیدی گومۆۆۆان و گریمۆۆۆانە پەیوەنۆۆۆدییەکی تونۆۆۆد و ڕیشۆۆۆەیی 
بەدەروونی کەسەکانەوە هەیەی هیی کاتێل مۆرۆا ناتوانێۆت 
خاوەنی بیرۆکەیەکی گونچاو و کاریزەر بێۆتی ئەگەر گومۆان 
و گریمۆۆۆۆانەی شۆۆۆۆیاوی نەبێۆۆۆۆت. مۆۆۆۆرۆا هەمیشۆۆۆۆە بە گومۆۆۆۆان 

گومۆۆۆانیب مەرج نیۆۆۆیە نەرێنۆۆۆی بێۆۆۆت و بۆۆۆابەتەکە دەژیۆۆۆتی 
بۆۆۆۆۆیگەن بکۆۆۆۆۆاتی نەخێۆۆۆۆۆر گومۆۆۆۆۆان سۆۆۆۆۆەرچاوەی بیۆۆۆۆۆرۆکە و 
بیرکۆۆردنەوەیەی ئەگەر بە گومۆۆانێکی تەل ۆۆەتیانەی بەواتۆۆای 
پشۆۆۆۆۆکنین و رازی نەبۆۆۆۆۆوون بەهەمۆۆۆۆۆوو شۆۆۆۆۆتێل و ئۆۆۆۆۆازایەتی 
لەڕەتکۆۆردنەوە و بەکارهێنۆۆانی توانۆۆای هۆۆزری لە لێکۆۆدانەوە 

ێۆۆنە و تێ وانینەکۆۆان نەکرێۆۆتی سۆۆەیری شۆۆتەکان و دیۆۆاردە و و
هەموو شتێل لەشوێنی خیی دەچەقێت و بیگەن دەکۆات. ئەو 
گومۆۆۆۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆۆۆۆات و سەرسۆۆۆۆۆۆۆوڕماوەی بۆۆۆۆۆۆۆی ئەوەی دۆخەکە 
بشۆۆۆەلیێنێت و لە بۆۆۆیگەن بۆۆۆوون دەربۆۆۆازی بێۆۆۆتی گومۆۆۆانێکی 
دەروونی دەبێتە گومانێکی عەقڵێکی وێنۆاکردنێکی دەروونۆی 
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ەگوازرێتەوە بۆی کە خیی لەوشەی )سەرسوڕمان( دەنوێنێتی د
 )بیر و بیرۆکە(.

# ئیدی ئەوە ڕۆمانە و من وەکو نووسەر و بزێ ەوەی هەموو 
شۆۆتزانی ڕۆمۆۆانەکە دەکۆۆارم چیۆۆرۆ  و بۆۆویەر لە خەیۆۆاڵی 
خیمدا چ  بکەمی مەرج نییە هەموو شتێل وە  خیی دەقاو 
دەر بزۆۆوازمەوەی چۆۆونکە ئەگەر وام کۆۆرد خۆۆوێنەری زیۆۆرە  

 (.1٥4ی ٢٠1٩شیدی گاڵتەم پ  دەکات. )سابیر رە

دەر لە نووسەر/ نێرەر و بابەت و خۆوێنەر / وەرگۆر پێکۆدێت. 
نووسۆۆۆۆەر دەڵێۆۆۆۆۆت مۆۆۆۆن )بزێۆۆۆۆۆ ەوەی( ئەم دەقەم و )هەمۆۆۆۆۆوو 
شتزانی( ڕۆمۆانەکەڕی واتە ئەو تەواوی شۆتەکان دەزانێۆت و 
شارەزایانە. لەهەمان کاتدا دەتوانێت هەقییەت بزیڕێۆت بۆی 

ت بی بیۆرۆکەی )هۆزری خەیا ی واتە بیرۆکەی )بینین( دەگیڕێ
و تکۆۆۆری(. بیۆۆۆرۆکەی )بەرجەسۆۆۆتەی تیزیکۆۆۆی و بەرجەسۆۆۆتەی 
بینراوەکۆۆانی نێۆۆو شۆۆەقام( دەگیڕێۆۆت بۆۆی بیۆۆرۆکەی )خەیۆۆا  و 
هزری و لێکدانەوە و تێ وانینی دەروونۆی و ئەو ئەر  و واتۆا 
و مەبەسۆۆۆت و خواسۆۆۆتانەی لەنێۆۆۆو وشۆۆۆە و ڕسۆۆۆتە و دەقۆۆۆدا( 

نچامەکۆۆۆانن هەسۆۆۆتی پۆۆۆ  دەکرێۆۆۆت. بە واتۆۆۆایەکی دیۆۆۆکە )ئە
رەتتارەکۆۆۆانی تاکیۆۆۆان لەبەر دەپێورێۆۆۆت(. )مۆۆۆحەمەد تەهۆۆۆا 

 (.1٢٠ی ٢٠1٥حوسێنی 
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 کۆدی مێشک ٢٢-٢

هەتۆۆۆا ئێ ۆۆۆتاڕ گفتوگۆۆۆی و مشۆۆۆتوم ی زان ۆۆۆتی لەسۆۆۆەر ئەوە 
بەردەوامە بیۆۆر و زمۆۆان کامەیۆۆان پۆۆێب ئەوی تریۆۆانەی مێشۆۆل 
ڕۆڵی لەم بوارەدا چییەی ئایا کیگایەکی سروشۆتییە و لەگە  

ی مۆۆۆۆرۆا ئەویۆۆۆۆب گەشۆۆۆۆە دەکۆۆۆۆات و دەبێۆۆۆۆتە لەدایکبۆۆۆۆوون
هەڵ ۆۆۆوڕێنەری هەمۆۆۆوو شۆۆۆتەکانی یۆۆۆان مێشۆۆۆل لەئەنچۆۆۆامی 
کۆۆۆاریزەریی کۆۆۆیمەاڵیەتی و واقیعۆۆۆی دەرەوەی مۆۆۆرۆا گەشۆۆۆە 
دەکۆۆۆات و دەسۆۆۆەاڵت و توانۆۆۆا وەردەگرێۆۆۆتی بۆۆۆی ئەوەی ب یۆۆۆار 

 بدات. 

با بینموونە )شۆکی( باسۆی شۆکی بکەیۆنی ئایۆا ئەم کۆیدەی یۆان 
دی بە کەسۆایەتی و دەروونۆی و بیۆری ئەم دیاردە کە پەیوەنۆ

مرۆ ەوە هەیەی چین دەردەکەوێۆت.  هەنۆدێل لەزانایەکۆانی 
ئەم بوارە پێیان وایە )شکیمەندی مەیاێکە لەدەروونۆدا نە  
تەنیا بی ڕێزگرتن لەو بابەتەیی کە ڕێزی لۆ  دەنێۆتی بەڵکۆو 
مەیاۆۆۆێکە بۆۆۆی ئەوەی لەگە  وردە ترسێکیشۆۆۆدا ماکەچۆۆۆی ئەو 

وای لۆۆ  بکۆۆات لەبەرژەوەنۆۆدی خییۆۆدا  شۆۆتە بێۆۆت بۆۆی ئەوەی
 (. 1٢٩ی ٢٠1٠بێت(. )رێن  دیکارتی 

 



 202 

 

 

مۆۆرۆا شۆۆکییەکی هەیە ئەگەر لە )دەروون( بێۆۆتی یۆۆان وەکۆۆو 
کۆۆاردانەوەیەکی دەروونۆۆی ڕووت دەری بخۆۆاتی ڕەنۆۆزە هێنۆۆدە 
پۆۆۆۆتەو و بەهێۆۆۆۆز نەبێۆۆۆۆتی وەکۆۆۆۆو ئەوەی لە مێشۆۆۆۆل و بیۆۆۆۆردا 
ی بەرهەم دێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت. بەواتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆای ئەوەی ئەوەی پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدی

بەکاردانەوەی دەروونییەوە هەیەی چەسپیو نییەی لە گۆیڕانە 
و پەیوەنۆۆۆۆۆدیی بەدەروروبەر و کارتێکردنەوەکۆۆۆۆۆانەوە هەیەی 
بەاڵم ئەوەی لەمێشۆۆۆۆکدا )بیۆۆۆۆر( بەرهەم دێۆۆۆۆتی کردەیەکۆۆۆۆی 

 جێزیر و پتەو و درێژخایەن دەبێت. 

ی ٢٠1٩# بیرو هیشی خیم ئۆارام بۆکەمەوە. )سۆابیر رەشۆیدی 
1٢ .) 

زمانی
دەروونی

(ناخ)

شکۆ

وترس
رێزگرتن
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بەزەیۆی لەڕێۆزەی ئۆارام بۆوونەوەی دەروونۆی و  میهرەبانی و
ڕوودانی کۆارێکی بۆاڕی دڵخیشۆکەر دێۆتە دیی پۆێچەوانەکەی 
شۆۆاەژان و گۆۆاڵتەپێکردن و شۆۆێواندن و تریۆۆودان و نائۆۆارامی 
بەرهەم دێنێۆۆت. )چۆۆین مۆۆرۆا دەتوانێۆۆت خۆۆیی لە نائۆۆارامی 
بپارێزێۆۆۆتی ئەو کاتۆۆۆانەی مۆۆۆرۆا خۆۆۆیی دەبێۆۆۆتە سۆۆۆەرچاوەی 

اتە ئەو کەسۆۆۆە لەدۆخێکۆۆۆی دەروونۆۆۆی دڵتەنزۆۆۆی بۆۆۆی خۆۆۆییی و
خرای دایە. )ئەو دڵخیشییەی لەئەنچۆامی ڕوودانۆی کۆارێکی 
خۆۆراپەوە ڕوودەدات پێکەنۆۆین و گۆۆاڵتەپێکردنی لەگە  دایە. 
ئەگەر دووچۆۆۆۆۆاری چۆۆۆۆۆاکە بۆۆۆۆۆووبن ئەوە بەخیایمۆۆۆۆۆان تێۆۆۆۆۆدا 
دەوروژێنێتی بەاڵم خراپە بێت بەزەییمان تێدا دەوروژێنۆت(. 

. واتە شۆۆۆکیڕی بیرکۆۆۆردنەوە بە (٥٦ی ٢٠1٢)ڕێنۆۆۆی دیکۆۆۆارتی 
مێشلی جیاوازە لەو ب یار و ڕەتتارانەی تەنیۆا لەدەروونەوە 

 بەرهەمدێن.

کاتێل نووسۆەر دەڵێۆت )بیۆر و هیشۆی خۆیم ئۆارام بۆکەمەوە(. 
واتە )مێشۆۆۆۆۆل( ئۆۆۆۆۆارام بێۆۆۆۆۆتەوەی ئایۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆ  )شۆۆۆۆۆکی(ی بۆۆۆۆۆ  
جیۆۆاکردنەوەی )چۆۆاکە و خۆۆراپە(ی )گۆۆاڵتەپێکردن و ڕێزگۆۆرتن(ی 

ی( دەتوانرێۆت ئەو ئۆارامییە هەبێۆت؟. هەر )بەزەیی و دڵ ەقۆ
کیدێۆۆل پەیوەنۆۆدیی بە مێشۆۆل سۆۆەرچاوە و ناوەنۆۆدی )بیۆۆر و 
ب یار و شکی و یەکالکردنەوەی شتە دژەکۆان( بێۆتی پێوی ۆتی 
بە بیرکردنەوە و ش ۆ ە دەبێت. ئەمەڕ ئەرکی مێشکە نە  
د ی ئەمە ئەرکی بیرەی نە  دەروون. لەهەمان کاتدا بیۆرو و 

کۆۆۆو زمۆۆۆان و بیۆۆۆر وانی بەیەکەوە بەسۆۆۆتراون و دەروونۆۆۆیب وە



 204 

یەکتۆۆۆر تەواو دەکەنی وەکۆۆۆو چۆۆۆین )نووسۆۆۆەر و خۆۆۆوێنەر(یب 
بەهەمان شێوە یەکتر تەواو دەکەنی یەکێکیان بیر و مێشکەی 

 ئەوی دیکەشیان زمان و دەروونە.  

 # لە سێدارەدانی قازی موحەمەد وای لێکرد مێشکی تێکچوو.
 (. 34ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

سۆۆۆۆۆۆۆۆان ئەم تاسۆۆۆۆۆۆۆۆانە خۆۆۆۆۆۆۆۆاوەنی دەسۆۆۆۆۆۆۆۆەاڵتەی کە وا حەپە
لەڕؤحەکانی بیشایی مێشل دەکۆات لەوێۆوە پۆاڵبنرێن بەرەو 
ئەو شۆۆۆۆوێنانەیی کە کۆۆۆۆاریزەری شۆۆۆۆتەکان دەبۆۆۆۆنە جۆۆۆۆێزەی 
سەرسامی. هەندێل جار ئەو شی  و تاسۆانە پۆا  بە هەمۆوو 
ڕۆحەکانەوە دەنێت بەرەو ئەو شوێنە و سۆەرقاڵی پاراسۆتنی 

 (.٦1ی ٢٠1٠نی دیکارتیئەو وێنە دەکات. ) ڕی

کۆۆیدی )مێشۆۆل تێکچۆۆوون(  پەیوەنۆۆدی بەژمۆۆارەیە  هیکۆۆار و 
 کارتێکردن و کاردانەوە هەیە لەوانە:

 کارتێکردنی بیر و بیرکردنەوە لەسەر جەستە.

 کارتێکردنی ڕووداوی لەسەر وروژاندن و هەژاندنی دەروونی.

 تێکچوونی مێشلی پەیوەستە بە تێکچوونی دەروون.

 پەیوەستە بەو دەرب یانەی گوتیەتی:ئەمەڕ 
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# کاتێکیب بەڕێزۆادا دەڕۆیشۆتی شۆەقاوەکانی و ڕۆیشۆتن و 
جۆۆووڵەی وە  مرۆ ێکۆۆی ئاسۆۆایی نەبۆۆووی وێنەیەکۆۆی قۆۆازی 
محەمەدیشۆۆۆی لەیۆۆۆاخەی خۆۆۆیی دابۆۆۆووی هەردەم چۆۆۆاکەت و 
پانتیلێکی ڕەڕ و بیینباخێکی سۆووری لەماۆدا بۆوو. )سۆابیر 

 (. 34ی ٢٠1٩رەشیدی 

انە بکەوەی واتە بیر و هەسۆت کۆاریزەری لەسۆەر بیر لەو کید
جەستە دروست کردووەی بیرکردنەوە و کارتێکردنی دەروونۆی 
کۆۆۆاریزەری لەسۆۆۆەر چۆۆۆینیەتی هەڵبژاردنۆۆۆی )جۆۆۆت و بەرگ و  
ڕەنۆۆگ و شۆۆێوازی ڕۆیشۆۆتن و رەتتارەکۆۆان( هەیە.  واتە بیۆۆر و 
زمانی بیرکردنەوە و هەڵ وکەوتی مێشل و ب یار تەواوکەری 

دەبۆۆۆۆنە مۆۆۆۆایەی دروسۆۆۆۆتکردنی ژمۆۆۆۆارەی کۆۆۆۆردەی  یەکتۆۆۆۆرن و
دەربۆۆۆۆۆۆۆۆ ین و گەیانۆۆۆۆۆۆۆۆدن و پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆدیکردن. )شۆۆۆۆۆۆۆۆکی( لەم 
پەیوەنۆۆدییەدا پەیوەسۆۆتە بە مێشۆۆل و بیۆۆری ئەو لەئەنچۆۆامی 
بەستنەوەی )شکی( خۆیی و )بیۆرەوەری( و )مێۆژوو/ کەسۆایەتی 
قۆۆازی مۆۆوحەمەد( لە دەروونەوە بۆۆی مێشۆۆلی کاردانەوەکۆۆانی 

و هەژێۆۆۆۆۆۆن و ڕەتتارەکۆۆۆۆۆۆانی تونۆۆۆۆۆد و هەلچوونەکۆۆۆۆۆۆانی نۆۆۆۆۆۆا
 سەرنچ اکێب و کارتێکەرن.

شۆۆۆۆۆۆکی لەم وێنۆۆۆۆۆۆاکردنەدا بەسۆۆۆۆۆۆتراوەتەوە بەمێشۆۆۆۆۆۆلی واتە 
پاەیەکی بااڵتری لە دەروون پێدراوەی ئەمەڕ ڕەنزە وابکات 
مۆۆرۆ ەکە هەڵ ۆۆوکەوتی )جۆۆێزەی سۆۆەرن ی نۆۆیمچە شۆۆێتانەی 

 توندی هەڵچوونی شاەژان.. تاد( بکات.
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 (. 41ی ٢٠1٩بیر رەشیدی # لەمێشکی خیمدا س ینەوە. )سا

کۆۆۆیدی سۆۆۆ ینەوە لە مێشۆۆۆکدای کۆۆۆیدێکی دەروونیۆۆۆیەی چۆۆۆونکە 
مێشل تەختە ڕەشە نییەی تۆاکو ئەو شۆتانەی تێۆدا نووسۆراوە 
و کۆۆۆیکراوەتەوە ڕەشۆۆۆی بکۆۆۆاتەوە. لێۆۆۆرەدا )شۆۆۆکی( پۆۆۆاەیە  
دادەبەزێۆۆۆۆت بۆۆۆۆی نۆۆۆۆاو دەروونی واتە لەمێشۆۆۆۆکدای کە کیگۆۆۆۆای 

دەروونەوەی  سۆۆۆۆەرەکی بیۆۆۆۆر و لێکۆۆۆۆدانەوەیە دەخۆۆۆۆزێتە نێۆۆۆۆو
ئەمەڕ ئاسۆۆۆۆاییەی هەڵکشۆۆۆۆان و داکشۆۆۆۆانی تێۆۆۆۆدا ڕووبۆۆۆۆدات. 
دۆخێکی سەقامزیری تێدا نەبێتی بەاڵم دی ۆان بەشۆێوەیە  

 لەشێوەکان پەیوەندیی بە مێشکەوە هەیە.

 

  

سڕینەوەی

دەروونیی

لەبیرکردن
دەرهێنانیو

لەیادگە

هەڵچووانە

و

عاقاڵنە
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کیدی س ینەوە یەک انە بە )لەبیرکردنی دەرهێنانی لەبیر و 
 یۆۆادگەی ت ێۆۆدانێکی هەڵچۆۆووانەی یۆۆان عەقڵمەنۆۆدانە(.  کۆۆیدی
س ینەوە دەکرێۆت نەرێنۆی بێۆتی بەوەی شۆتێکی نەگونچۆاوت 
گیڕیۆۆوە بۆۆی شۆۆتێکی گونچۆۆاوی یۆۆانە بەپۆۆێچەوانەوە سۆۆ ینەوە 

 لەمێشل جیاوازە لەگە  س ینەوە لەدەروون. 

# ئەگەر چۆۆۆۆی کۆۆۆۆوێرمی بەاڵم زەیۆۆۆۆنک ڕوونە و نەکەوتۆۆۆۆووم. 
 (.4٢ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

مۆۆۆرۆا کۆۆۆیدی دڵنیۆۆۆایی یەکۆۆۆێکە لەو بنەمۆۆۆا دەروونیۆۆۆانەی 
هەمیشۆۆۆە بۆۆۆی سۆۆۆاخکردنەوە و یەکالیکۆۆۆردنەوە و ڕاسۆۆۆتاندنی 
زانیۆۆۆاری بەکۆۆۆاری دەهێنێۆۆۆت. لەهەمۆۆۆان کاتۆۆۆدا لەشۆۆۆێوازی 
بەکارهێنۆۆانی زمانەکەشۆۆدا پەیوەنۆۆدی نێۆۆوان )بیرکۆۆردنەوە و 
مەبەسۆۆۆتی ق ۆۆۆەکەر( ڕوون دەکۆۆۆرێتەوە. )دڵنیۆۆۆایی وادیۆۆۆارە 
 خەڵل دەیانەوێت زۆر دڵنیابن لەب یارەکانیان زۆر دڵنیا بن
لەوردبینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ب یارەکەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان نە  لەئەدای واقیعۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی 

 (. 133ی ٢٠1٦تەرمانەکان(. )نیل  ندی 

ق ۆۆۆۆۆەکەر دەڵێۆۆۆۆۆت : ئەگەر کۆۆۆۆۆوێرمی بەاڵم زەیۆۆۆۆۆنک ڕوونە و 
 نەکەوتووم. 

لەڕسۆۆتەی مەرجیۆۆدا )ئەگەر( وەکۆۆو ئامرازێۆۆل بۆۆی پێکهێنۆۆان و 
دەرخ تنی دۆخۆی مەرجۆی لەڕسۆتە و ئاخاوتنۆدا بەکاردێۆت. 

(ی هەروەهۆۆۆۆا 4٥ی ٢٠13ڵاڵ تەرهۆۆۆۆادیی )د. سۆۆۆۆاجیدە عەبۆۆۆۆدو
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ێتی بەراوردەکەڕ )بەاڵم( وەکو ئامرازێکی بەراوردی بەکارد
لەنێوان دوو دۆخی جیاوازی پێچەوانە دەبێت. )کوێرمی بەاڵم 
زەیۆۆۆنک ڕوونە و نەکەوتۆۆۆووم(. کۆۆۆوێری بەواتۆۆۆای پەککەوتۆۆۆووی 
دێتی خاوەنی پێداوی ۆتی تۆایبەتەی بەاڵم ئەو کەسۆە هێشۆتا 

و زەینیشی باشە(. واتە )تکر(ی باشە و بەهێۆزەی )نەکەوتووە 
لەم ڕێۆزەیەوە دەتوانێۆت لەڕێۆزەی زمۆانەوە بەشۆێکی باشۆی 
ئەو ئەر  و کۆۆارانە ڕاپەڕێنێۆۆتی کە لەڕێۆۆزەی لەدەسۆۆتدانی 

 هەستی بینینەوەی نەیماوە. 

مەبەسۆۆۆۆتمان لەم ئامۆۆۆۆاژەیە ئەوەیەی کۆۆۆۆیدی زمۆۆۆۆانی کۆۆۆۆیدی 
زەی بیرکۆۆۆۆۆۆردنەوە دەتوانێۆۆۆۆۆۆت جێزۆۆۆۆۆۆیڕک  بکۆۆۆۆۆۆاتی لەڕێۆۆۆۆۆۆ

بەکارهێنۆۆانی هەسۆۆتە دەروونییەکۆۆان توانۆۆای ئەوەی دەبێۆۆت 
پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆدی نێۆۆۆۆۆۆۆوان مێشۆۆۆۆۆۆۆل و دەروون و ب یۆۆۆۆۆۆۆار و ئەرکە 
زمانییەکۆۆۆان دیۆۆۆار بخۆۆۆات. لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە )کەسۆۆۆێکی 
کوێر( بارێکی خراپی دەبێتی بەاڵم لەهەمان کاتدا لەڕێزەی 
بەکارهێنانی )زەینەوە( دۆخێکی دەروونی گونچاو و شیاو بی 
خۆۆۆۆۆۆۆیی دروسۆۆۆۆۆۆۆت دەکۆۆۆۆۆۆۆاتی بییەشۆۆۆۆۆۆۆە لەگۆۆۆۆۆۆۆرتتەوە بەرەو  
)مەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆتەکەیی کە نەکەوتۆۆۆۆۆۆۆۆنە(  هەنزۆۆۆۆۆۆۆۆاو دەنێۆۆۆۆۆۆۆۆت و 
دەپەڕێتەوە. ئەم دڵنیاییەی دڵناییەکی دەروونیۆیەی کە زمۆان 
ئەرکۆۆۆۆی گەیانۆۆۆۆدنی مەبەسۆۆۆۆت و بەدیهێنۆۆۆۆانی پەیوەنۆۆۆۆدییە 

 دەروونییەکەی ئەنچام داوە. 
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 کۆدی بیرەوەری ٢٣-٢

یەکێۆۆل لەو پرسۆۆیارانەی لەبۆۆارەی کۆۆیدی بیۆۆرەوەری لەنێۆۆو 
دەقۆۆۆۆدا دەکرێۆۆۆۆتی ئایۆۆۆۆا ئەو بیرەوەریۆۆۆۆانە سۆۆۆۆەرچاوەن بۆۆۆۆی 
شۆۆۆۆیکردنەوە و لێکۆۆۆۆدانەوە  ی تۆۆۆۆا ی یۆۆۆۆان بەپۆۆۆۆێچەوانەوە 
قۆۆۆالبێکی کۆۆۆینی بۆۆۆ  گیۆۆۆانەوە و بۆۆۆریتییە لە تەنیۆۆۆا کۆۆۆردەی 
)گوێزرتن و گێ انەوە(. هەندێل پێیان وایە ) مێژوو تا ئێ تا 

مە حیکۆۆۆایەت گەلۆۆۆێکە چەنۆۆۆد کەسۆۆۆێل هەم بیمۆۆۆانی  ی ئۆۆۆێ
دەگێۆۆۆۆۆۆ نەوەی میکانیزمەکۆۆۆۆۆۆانی قۆۆۆۆۆۆاڵبزرتنی حیکۆۆۆۆۆۆایەتیب 
گێۆۆۆۆۆۆ انەوە و بەدوایۆۆۆۆۆۆکەدا هۆۆۆۆۆۆانی زنچیۆۆۆۆۆۆرەیە  ڕووداو و 
بەسۆۆەرهاتی ئاگۆۆایی ئۆۆێمە هەمیشۆۆە بەرەو ئەو کۆۆرادارانەی 
ڕەتتارانەی ڕووداوانە.. تۆد دەبەن(. )مۆحەمەد تەهۆا حوسۆینی 

ەری و گەڕانەوە بۆۆۆۆۆۆۆی شۆۆۆۆۆۆۆتەکانی (. واتە بیۆۆۆۆۆۆۆرەو٨٦ی ٢٠1٢
ڕابۆۆۆۆردووی تەنیۆۆۆۆا گێۆۆۆۆ انەوەیەی ئەو گێۆۆۆۆ انەوەیەڕ نابێۆۆۆۆت 

 بەسەرچاوەی هوشیاری و جوواڵندنی وەرگر.  

# لەناو بیرەوەرییەکانۆدا خوێنۆدوومەتەوە. )سۆابیر رەشۆیدی 
 (.٦ی ٢٠1٩

 # لەو کاتەی قازی محەمەدی بەبیر دەهاتەوە.

ی ٢٠1٩رەشۆۆیدی  یۆۆان ئەو کەسۆۆانەی بیۆۆر بکەوێۆۆتەوە. )سۆۆابیر
٦٧ .) 
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# ئەو یۆۆادەوەری و بیۆۆرکەوتنەوەی مێشۆۆکی کۆۆارا نەمۆۆابوو. 
 (. ٦٧ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

# یادەوەرییەکۆۆۆانک بۆۆۆبن بە ئۆۆۆازار و جەسۆۆۆتە و دەروونۆۆۆی 
 ماندووم گ یان تێبەربێتەوەی بییە ئەمشەو با بەس بێت.

کۆۆۆۆیدی بیۆۆۆۆرەوەری لێۆۆۆۆرەدا تەنیۆۆۆۆا )خوێنۆۆۆۆدنەوە(ەیەی نە  
واتۆۆۆۆۆای ئەوەیە ئەم بیرەوەریۆۆۆۆۆانە نۆۆۆۆۆابنە لێکۆۆۆۆۆدانەوەی بە 

سەرچاوەی دروستکردنەوەی ڕووداوی نومی تەنیا گێۆ انەوەی 
بەسۆۆەرهاتی مێۆۆژوویینی بەشۆۆێکن لە یۆۆادەوەری مرۆ ەکۆۆانی 
لەڕۆمانەکەشدا وەکو تیمارێکی مێژووییی نە  دروسۆتکردنی 
مێژووێکی تازە مامەڵەی لەگە  کراوەی بی نمۆوونە بیۆرەوەری 

ەبۆۆۆارانکردنی دیۆۆۆت )بۆۆۆرای یەکەم بەدەسۆۆۆتی براکۆۆوژی و گولا
بۆۆۆۆرای دووەم( هۆۆۆۆیی شۆۆۆۆیکردنەوە و گیڕانکۆۆۆۆارییەکی نۆۆۆۆوێی 
بەدوادا نەهۆۆۆاتووەی تەنیۆۆۆا گێ انەوەیەکۆۆۆی ئۆۆۆازار بەخشۆۆۆی 
دەروونی و تیمارێکی دیۆکە بەشۆێکە لەمێۆژووی تونۆدوتیژی و 

 حزبایەتی خراپی نێو کیمەڵزای کوردەواری.

تە )بیرەوەری و رابۆردوو )بیرکەوتنە لەمێشکی کارا نەما(ی وا
هۆۆۆیی کۆۆۆاریزەریی کۆۆۆارای نیۆۆۆیەی ئەو کەسۆۆۆە لەپەیوەنۆۆۆدیی 
لەگە  مێۆۆژوو پەیوەنۆۆدییەکی گونچۆۆاوی هاوسۆۆەنزی نیۆۆۆیە(. 
بییە ئاسۆاییە لەڕووی دەروونۆی و عەقۆڵەوە بیۆرەوەری تۆاکی 
کورد )سەرچاوەی ئازارەی خەڵۆل لەڕێۆزەی ناوهێنۆانی قۆازی 

بۆۆۆدەنی ئەویۆۆۆب مۆۆۆوحەمەد دەیانەوێۆۆۆت ئۆۆۆازاری ئەو کەسۆۆۆە 
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لەڕێۆۆزەی کۆۆارا نەمۆۆانی ئەو بیرهۆۆاتنەوە لەمێشۆۆیکدا ئۆۆازار 
دەچێژێۆۆت(. لەزەتۆۆی بیۆۆرەوەری لەزەتێکۆۆی نەرێنۆۆی و ئۆۆازار 

 بەخشە. 

دەروونۆۆۆی بیرەورەیۆۆۆی لەم دەقەدا گەڕانەوەیە بۆۆۆی ئۆۆۆازار و  
مەینەتۆۆۆۆی و دڵتەنزۆۆۆۆی و چیرۆکۆۆۆۆی ناخیشۆۆۆۆی خۆۆۆۆانەوادە و 

مۆۆۆۆۆۆۆوو بەسۆۆۆۆۆۆەرهاتە دڵتەزینەکۆۆۆۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆۆۆۆو کیمەڵزۆۆۆۆۆۆۆا. هە
بیرەوەرییەکۆۆۆان بیۆۆۆرەوەری ئۆۆۆازار و هەسۆۆۆتێکی پۆۆۆ  لە ژان و 

 کوێرەوەرین.

 بیرەوەری ئەم چەشنە دەروونە دەردەخات:

ئۆۆۆازار + گێۆۆۆ انەوەی بیرخ ۆۆۆتنەوەی مەینەتۆۆۆی +  کیتۆۆۆایی  
نەهۆۆۆۆۆاتنی شۆۆۆۆۆتە ناخیشۆۆۆۆۆە وروژێۆۆۆۆۆنەرە دەروونییەکۆۆۆۆۆان + 
دەروونێکۆۆی مانۆۆدووی پۆۆ  سۆۆیز + هەسۆۆتکردن بەشۆۆەرمەزاری 

راکوژیی جاشایەتیی پشتزوم خ تنی پێشمەرگەی بەرانبەر )ب
ئەنفۆۆۆالی زینۆۆۆدانی خێزانۆۆۆی پێشۆۆۆمەرگەی نەبۆۆۆوونی و بۆۆۆاری 

 ئابووری خرایی شەڕی ناسەقامزیری... تاد(. 

   

 خەیاڵ ٢٤-٢

هەنۆۆدێل پێیۆۆان وایە لەڕووی دەروونیۆۆیەوە خەیۆۆا  کۆۆیدێکەی 
پەیوەندیی بە واقیۆع و بۆابەتی بیرلێکۆراوەی هەقییۆی نیۆیەی 
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لەکاتێکۆۆۆدا کۆۆۆردەی خەیۆۆۆا  و خەیااڵنۆۆۆدن واقۆۆۆیعەی چۆۆۆونکە 
بەکۆۆردەوە کەسۆۆێل خەیۆۆا  دەکۆۆاتی مەزەنۆۆدەی شۆۆتێل لەنێۆۆو 
مێشۆۆل و دەروونۆۆی خییۆۆدا دەکۆۆات. واتە خەیۆۆا  هەرچەنۆۆدە 
بۆۆریتییە لەوێنۆۆاکردنی شۆۆتێلی کە پەیوەنۆۆدی بەتێۆۆ وانین و 
تێفکۆۆۆۆرین و دۆخۆۆۆۆی دەروونیۆۆۆۆیەوە هەیەی بەاڵم لەڕاسۆۆۆۆتیدا 

 هەقییەتە.

ەیا  دابران نیۆیە لەواقیۆع بەقەد ئەوەی بەردەوامییەتۆی )خ
و تیایدا تاکی هوشۆیار ئۆێب لەسۆەر وێۆنە ئەمبارکراوەکۆانی 
یۆۆادگە و بینیۆۆنە عەقڵییەکۆۆانی خۆۆیی دەکۆۆات و بەمیکۆۆانیزمی 
شۆۆۆۆیکاریی هەڵیۆۆۆۆان دەوەشۆۆۆۆێنێتەوە و دواتۆۆۆۆر لەپەیوەنۆۆۆۆدی 
تۆۆۆۆۆازەتردا و بەمیکۆۆۆۆۆانیزمی هەڵنۆۆۆۆۆانەوە لەوێۆۆۆۆۆنەی نوێۆۆۆۆۆدا 

ان بۆۆۆی دادەڕێۆۆۆژێتەوە. )مۆۆۆحەمەد تەهۆۆۆا حوسۆۆۆێنی سۆۆۆینارییی
 (. 1٢3ی ٢٠1٥
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کۆۆۆیدی خەیۆۆۆا ی کۆۆۆیدێکە وێنۆۆۆاکردنی ئەو شۆۆۆتانەمان پیشۆۆۆان 
دەداتی کە لەنێۆۆۆۆو مێشۆۆۆۆکدا هەیەی بەاڵم پتۆۆۆۆر بە ی بۆۆۆۆاری 
دەروونیۆۆۆدا دەچێۆۆۆتی بیرکۆۆۆردنەوە پەیوەسۆۆۆتە بە هەسۆۆۆۆت و 
نەسۆۆۆت و لێکۆۆۆدانەوە و دروسۆۆۆتکردنی هەنۆۆۆدێل شۆۆۆت بەپێۆۆۆی 

لەنێۆۆو دەروون و بیرکۆۆردنەوەدای ئەسۆۆتەمە خەیۆۆا  مەزەنۆۆدە 
ببینرێۆۆۆۆۆتی بەرجەسۆۆۆۆۆتە بێۆۆۆۆۆتی بەاڵم لەکۆۆۆۆۆردەوەدا وەکۆۆۆۆۆو 

 بیرکردنەوە و هەستی دەروونیدا هەستی پ  دەکرێت.  

# وام بەخەیاڵۆۆۆۆدا هۆۆۆۆات هەبێۆۆۆۆت و نەبێۆۆۆۆت ئەو کۆۆۆۆوێرەیە 
 (. 1٦ی ٢٠1٩کێشەیەکی دەروونی خیی هەیە. )سابیر رەشیدی 
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بۆۆوونی نیۆۆیە  تێل دەکەیۆۆنی کەکاتێۆۆل خیمۆۆان سۆۆەرقاڵی شۆۆ
وەکۆۆۆو ئەوە وایە وێنۆۆۆای کیشۆۆۆکێکی سۆۆۆیحریی یۆۆۆان وەهمۆۆۆی 

دەدەین بیۆر لەشۆتێکی مۆاقو   بکەینی هەروەها کاتێل هەو 
ناکرێت خەیۆاڵی لۆ  بکۆرێتەوەی وەکۆو  )بەج ( بکەینەوەی کە

ئەوە وایە بیر لەسروشتی ئەو شۆتە بکەیۆنەوەی کە خۆییەتی. 
نۆۆۆۆۆدە و وێنۆۆۆۆۆاکردنێکی (. مەزە٢٥ی ٢٠1٠)ڕێنۆۆۆۆۆ  دیکۆۆۆۆۆارتی 

خەیۆۆۆۆۆاڵییە دەربۆۆۆۆۆارەی کەسۆۆۆۆۆێلی ئەمە بیرکردنەوەیەکۆۆۆۆۆی 
دەروونییە. نووسۆەر دەیەوێۆت کەسۆایەتییە  لەنیۆو مێشۆکی 
خیی دروست بکاتی بی چیۆرۆکەکەیی )کۆوێرە(ی وەکۆو ڕووداوی 
بەسۆۆۆەرهاتی کێشۆۆۆە و پەیۆۆۆام بەکارهێنۆۆۆاوەی وێنۆۆۆاکردنێکی 

بۆنی یۆان خەیاڵیی کە دەکرێۆت ئەو ڕووداو و کەسۆە هەقییۆی 
 خەیاڵی.   

# ئۆۆێمە لە دوو دونیۆۆای لە یەکۆۆدیی جیۆۆاواز بۆۆووینی بزۆۆرە 
هەردووکمۆۆۆان دوو هێڵۆۆۆی هاوتەریۆۆۆب بۆۆۆووینی هەرگیۆۆۆز بە 

 (.٢3ی ٢٠1٩یەکدیی نەدەگەیشتین. )سابیر رەشیدی 

بیردۆزێکۆی زمۆۆانەوانی هەیەی پێۆی دەگوترێۆۆت ڕێنیشۆۆاندەری 
ی نۆۆۆۆوێنەرایەتیی ڕەوتۆۆۆۆێکە بۆۆۆۆی سۆۆۆۆاغکردنەوەی ئەو شۆۆۆۆتانە

پەیوەسۆۆۆتن بەو گۆۆۆرووی و چینۆۆۆانەی لەسۆۆۆەر هاوشۆۆۆێوەییان 
لەگە  نمۆۆۆۆوونەی بەرچۆۆۆۆاوی خۆۆۆۆودی ئەو گۆۆۆۆرووی و چینۆۆۆۆانە 
دامەزراونی دەشۆۆۆۆۆێت ئەمەڕ ببێۆۆۆۆۆتە هۆۆۆۆۆیی هەڵەی نرخۆۆۆۆۆی 

(. 14٢ی ٢٠1٦بنەڕەتی و هەڵەی پەیوەنۆدیکردن. )نیۆل  نۆدی 
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بی ئەم بیچوونەی کە پەیوەندی بەشیکردنەوەی نێۆوان هۆزر و 
ەی وەکۆۆۆۆو بەشۆۆۆۆێل لەشۆۆۆۆیکردنەوەی ئەم دەقە زمۆۆۆۆانەوە هەی

بەکۆۆۆۆۆۆاردەهێنینی چۆۆۆۆۆۆونکە لەڕووی دەوونیۆۆۆۆۆۆیەوە ق ۆۆۆۆۆۆەکەر 
جیۆۆۆۆۆاوازیی نێۆۆۆۆۆوان خۆۆۆۆۆیی و ئەوی دیۆۆۆۆۆکە بەراورد دەکۆۆۆۆۆات. 
)جیاوازی پاە و پایە و نرخی(  یێل بەرانبەر  یێکۆی دیۆکە 
نیشۆۆۆان دەداتی سۆۆۆەرباری ئەوەڕ بەیە  نەگەیشۆۆۆتنی ئەو 

چێت لە دوو )چۆین و گۆرووی و دوو هێاە تەریبەیەی کە پ  دە
 پێکهاتەی دەروونی جیاواز( بن.

# دەنا بیر و خەیاڵی بەردەوام  ی کەسوکار و خێزانەکەی 
 (. ٧٧ی ٢٠1٩بوو. )سابیر رەشیدی 

کۆۆۆۆۆۆیدی بیرکۆۆۆۆۆۆردنەوە لێۆۆۆۆۆۆرەدا بەواتۆۆۆۆۆۆای درێژەکێشۆۆۆۆۆۆان و  
بەردەوامۆۆی ئۆۆازاری بیرکۆۆردنەوە و خەیۆۆا  بە ی کەسۆۆانێل 
دایە کە دەیانناسێت. هاوسەنزی و پەیوەنۆدیی لەنێۆوان ئەو 
خێۆۆۆۆزانەکەی نەمۆۆۆۆاوەی بەاڵم هەمیشۆۆۆۆە بیۆۆۆۆر و خەیۆۆۆۆاڵی  ی 
ئەوانە. لەم دۆخەدا بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاجێزیر و 

 مان کاتدا خەیاڵئامێز هەیە.ناهاوسەنگ و لەهە
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 کۆدی خیانەت ٢٥-٢

کۆۆۆۆۆیدی خیخۆۆۆۆۆیری و خیۆۆۆۆۆانەت لەگە  دەروونۆۆۆۆۆی کوردیۆۆۆۆۆدا 
ئاشنایەتییەکی توندیان هەیەی بە واتۆایەکی دیۆکە خیۆانەت 
لەزۆر بۆۆۆواری ژیۆۆۆانی کۆۆۆوردا کۆۆۆارایەی بەتۆۆۆایبەتی لەبۆۆۆواری 
سیاسۆۆۆۆۆیدای هەمیشۆۆۆۆۆە بەچۆۆۆۆۆاوی ڕەخۆۆۆۆۆنە و پێۆۆۆۆۆداچوونەوە و 

 ەروونی خیانەت دەدرێت.ناڕازیبوون دییەتی لەد

ئەم کۆۆیدەڕ لەنیۆۆو دەقۆۆی )کۆۆوێرەی چاوسۆۆاغ(دا شۆۆوێنی بۆۆی 
کۆۆراتەوە.  تۆۆاکی کۆۆیمەاڵیەتی متمۆۆانە و پشۆۆتزیری یەکتریۆۆان 
زۆر   بەهێزتۆۆۆۆرە لە تۆۆۆۆاکی حزبۆۆۆۆی و سیاسۆۆۆۆی.  خیۆۆۆۆانەت 
چەنۆۆدین جۆۆیری هەیەی  )خیۆۆانەتی کۆۆیمەاڵیەتیی ئەخالقۆۆیی 

ت ...تۆاد(.  سیاسی و خۆاینەت نەکۆرن وەکۆو بەشۆێل لەخیۆانە
لەم دەقەدا بەهیی گێ انەوەی بەشۆێل لەمێۆژووی گێۆ انەوەی 
ئازارەکۆۆۆانی مۆۆۆرۆا لەنێۆۆۆو مۆۆۆا  و خۆۆۆانەوادە و کیمەڵزۆۆۆایەی 

 خیانەتی هەمە جیریب هەیە.

کۆۆۆیدی خیۆۆۆانەتی کۆۆۆیمەاڵیەتی )کوشۆۆۆتنی ئۆۆۆاترەتە لەسۆۆۆەر 
پەیوەنۆۆدیکردن لەگە  دۆسۆۆتێکی خۆۆیی لەپشۆۆت مێۆۆردەکەیی 

مام سیامەند کە خۆانەوادەکەی  لەوانە خێزانی ئاسیی کوڕی
دوای ئاشۆۆۆکرابوونی دەیکۆۆۆوژن(. لەهەمۆۆۆان کاتۆۆۆدا خیۆۆۆانەت 
لەبیروبۆۆۆۆۆاوەڕ )ئۆۆۆۆۆاوات( کۆۆۆۆۆوڕی مۆۆۆۆۆام سۆۆۆۆۆیامەند خیۆۆۆۆۆانەت 
لەحزبەکەی و بیروباوەڕی خۆیی ناکۆات و دەبێۆتە قوربۆانی و 
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لە یەن حزبێکی کوردییەوە شوون بزر دەبێت و گۆیڕ غەریۆب 
 دیار نامێنێت.

ی(ی کۆۆوڕی مۆۆام سۆۆیامەند خیۆۆانەت لە لەهەمۆۆان کاتۆۆدا )ئاسۆۆ
حزبەکەی ناکات و )ئاوات(ی برای خیی گولاەبۆاران دەکۆاتی 
دوای رزگاربوونیشۆۆۆۆۆی جۆۆۆۆۆارێکی دیۆۆۆۆۆکە تەسۆۆۆۆۆایمی جاۆۆۆۆۆل 
ڕەشۆۆۆەکانی حۆۆۆزبەکەی دەکۆۆۆاتەوە و ئەمچۆۆۆارە شۆۆۆوون بۆۆۆزری 
دەکەن. مۆۆن ئەمەم نۆۆاو نۆۆاوە خیۆۆانەت کۆۆردن لەنێۆۆو خیۆۆانەت 

وە لەهەمۆۆۆۆۆۆۆوو نەکردنۆۆۆۆۆۆۆدا. ئەم دۆخە لەرووی دەروونیۆۆۆۆۆۆۆیە
دۆخەکۆۆۆۆانی دیۆۆۆۆکەی خیۆۆۆۆانەت ئۆۆۆۆاڵیزتر و بەئۆۆۆۆازارتر و پۆۆۆۆ  
کێشۆۆۆۆەترە. نە  کۆۆۆۆردەکە بەڵکۆۆۆۆو بیرکۆۆۆۆردەوەڕ لەم جۆۆۆۆیرە 
خیانەت نەکردن و ئەنچۆامە خۆراپەی بەدی دێۆتی ئۆازارێکی 
 دەروونی و هەڵچوون و کاردانەوەیەکی زۆری بەدوادا دێت.

. خیۆۆانەت نەکۆۆردن لەم دەقەدا دوو واتۆۆا و ئەنچۆۆامی دەبێۆۆت 
خیۆانەت نەکردنۆۆی زیۆۆان بەخۆب و بکۆۆوژی خیۆۆانەت نەکردنۆۆی 
ئەرێنۆۆۆی و گونچۆۆۆاو و شۆۆۆیاو. خیۆۆۆانەتە کۆۆۆیمەاڵیەتییەکەڕ 
دەبێۆۆۆتە سۆۆۆەرچاوەی تونۆۆۆدوتیژی. لەهەمۆۆۆان کاتۆۆۆدا خیۆۆۆانەت 
نەکۆۆۆۆۆردنەکەڕ لەڕووی دەروونیۆۆۆۆۆیەوە بۆۆۆۆۆیتە سۆۆۆۆۆەرچاوەی 
توندوتیژی. یەکەمیۆان تۆرس و تشۆاری دەروونۆی لەئەنچۆامی 

ەی )ئۆۆۆۆاوات( لەسۆۆۆۆەر بیروبۆۆۆۆاوەرەکەی پێۆۆۆۆداگری و  مۆۆۆۆانەو
ڕووبەڕووی دۆخێکۆۆۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆۆۆی تونۆۆۆۆۆۆد و ئۆۆۆۆۆۆاڵیز و تەژی 
لەنیزەرانۆۆۆی دەکۆۆۆۆات. پێۆۆۆۆداگری )ئاسۆۆۆۆی( لەسۆۆۆۆەر خیۆۆۆۆانەت 
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نەکۆۆردن لەحۆۆزبەکەی دەبێۆۆتە بەرهەمهێنۆۆانی تونۆۆدوتیژی و 
 زەبروزەنگ و ق کردن و لەناوبردن.

  

#  ئەوانە بمۆۆۆۆانک ن و بمانفرۆشۆۆۆۆنی هەر ئەوانە لەهەمۆۆۆۆوو 
ەس زووتۆۆر بۆۆوونە چاوسۆۆاغی حکۆۆوومەت. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی ک

 (. ٩ی ٢٠1٩

کۆۆیدی ئەم جۆۆیرە خیۆۆانەتە کە زمانۆۆدا بە خیۆۆانەتی ئامۆۆاژە 
پێکۆراوی نارەسۆتەخی دادەنرێۆتی پێناسۆەیەکی دەروونۆۆی ئەو 
دۆخە دەکۆۆۆۆۆۆۆاتی کە پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆدیی بە )ترۆشۆۆۆۆۆۆۆتن(ەوە. واتە 
ئەوانەی خیۆۆۆۆۆانەت دەکەن ئامۆۆۆۆۆان  و پەیۆۆۆۆۆام و رەتتۆۆۆۆۆار و 

یان دەستخ ۆۆتنی )پۆۆارە(ی یۆۆان شۆۆتێکە بەرانۆۆبەر ئەو ڕەوشۆۆت
خیۆۆانەتەی دەیۆۆکەن. )خیۆۆانەتێکی مەبۆۆدەئی( نیۆۆیەی لەڕووی 
دەروونیۆۆۆۆیەوە خیانەتکۆۆۆۆار متمۆۆۆۆانە و بۆۆۆۆ وای بە داواکۆۆۆۆار و 
ئەنچامۆۆۆۆدەر و سەرپەرشۆۆۆۆتیاری خیۆۆۆۆانەتەکە نیۆۆۆۆیەی تەنیۆۆۆۆا 
ئیمۆۆۆۆانی بەخۆۆۆۆودی خیشۆۆۆۆی نیۆۆۆۆیەی واتە خیانەتکۆۆۆۆار هۆۆۆۆیی 

مێژوویۆۆۆی و ئەخالقۆۆۆی( بۆۆۆی  یەنۆۆۆی ئینتمۆۆۆایەکی )تکۆۆۆری  و 
داواکار نییەی کە خیانەتەکی بی ئەنچام دەداتی چۆونکە ئەو 
کۆۆاری خیۆۆانەتەکەی بۆۆریتییە لە )ترۆشۆۆتن و وەگرتنۆۆی هەر 
دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆت(ی ئەمە لەڕووی دەروونیۆۆۆۆۆۆۆۆۆیەوە هەرزانتۆۆۆۆۆۆۆۆۆرین و 

 قێزەوەنترین جیری خیانەتە.
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زمۆۆانی ئاخۆۆاوتن و گێۆۆ انەوەی ئەم جۆۆیرە خیۆۆانەتەی بۆۆریتییە 
کۆۆۆیدی ئاشۆۆۆکراکردنی )بەهۆۆۆا و بۆۆۆیگەنی و بۆۆۆ  متمۆۆۆانەیی لە

 دەروونی و بازرگانی... تاد(.   

# خەڵکیان بەگرتن دەدای ڕاپیرتیان لەسەر نزیکترین خزم و 
بۆۆردەر و ناسۆۆیاو و دراوسۆۆێی خییۆۆان دەنووسۆۆیی وای لێهۆۆات 

 (.٩ی ٢٠1٩کەس متمانەی بەکەس نەمێنێت. )سابیر رەشیدی 

کۆۆۆۆیدی ڕاپیرتنووسۆۆۆۆین یەکۆۆۆۆێکە لەکۆۆۆۆیدە هەرە ناشۆۆۆۆیرین و 
ترسناکەکانی نێۆو بیۆرەوەری تۆاکی کۆورد. خەڵۆل بەگرتۆدانی 
کیدێکی دیکەی خیۆانەتەی وەکۆو چۆین کۆیدی راپیرتنووسۆینب 
ڕەگۆۆی بە خیۆۆانەت بەسۆۆتراوەتەوەی چۆۆونکە لەبنەڕەتۆۆدا ئەم 
کردەیە وەکو کردەیەکی خراپی چاودێری و بوختان و درۆ بۆی 

 ستن و نەبوونی ئازادی و ئازاردانی راپیت لێدراوە  هەڵبە

ڕاپیرت   ک ین و ترۆشتن.  راپۆیرت   خیۆانەت .  ڕاپۆیرت   
بەشۆۆۆکانی دەروونۆۆۆۆی. ڕاپۆۆۆیرت   بەنزمۆۆۆۆی پۆۆۆاە و ئاسۆۆۆۆت و 

 کەسایەتی و پی ی دەروونی راپیرتنووسەکە.

# خەڵل دەیۆانزانی ئەو ناکارێۆت هۆیی شۆتێل  بۆدرکێنێت. 
 (. ٦٧ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

 # بیچی هەر تەنیا عارەبان ئەنفالیان کردووە؟
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نەخێۆۆۆر کۆۆۆوردی خۆۆۆیترۆڕی جۆۆۆاڕ و پیۆۆۆاوانی بەکرێزیۆۆۆراو و  
مۆۆیااەت ترۆشۆۆانیب بەشۆۆداریی ئەنفالیۆۆان کۆۆردووە. )سۆۆابیر 

 (. ٧1ی ٢٠1٩رەشیدی 

 

لەبەکارهێنۆۆۆۆۆۆۆانی زمانۆۆۆۆۆۆۆدا ڕووبەڕووی بنەمۆۆۆۆۆۆۆای دادوەری 
لەهەڵبژاردنی )بابەت و شێوازی دەربۆ ین و هێۆزی مەبەسۆت 
و پێوی ۆۆۆۆتییەکانی دەربۆۆۆۆ ین( دەبیۆۆۆۆنەوە. دادەوەری زمۆۆۆۆان 
چیۆۆۆۆیە؟ )بۆۆۆۆیچی( دەمانبەسۆۆۆۆتێتەوە بەجۆۆۆۆیرە پرسۆۆۆۆیارێکی 
دادپەروەرانەی دادوەرانەی چۆۆونکە )بۆۆیچی( لەم دەربۆۆ ینەدا 

رسۆۆۆۆۆۆیار و ڕەوایۆۆۆۆۆۆی و نۆۆۆۆۆۆاڕەوایی و گومۆۆۆۆۆۆان و )بەراورد و پ
س ینەوەی گومۆان و هە ر نۆاهەری تاوانبۆار و بۆ  تاوانمۆان( 
بۆۆۆی سۆۆۆاو دەکۆۆۆاتەوە. ئەو کاریزەرییۆۆۆانەی لەلێکۆۆۆیڵینەوەی 
زمانەوانی دەردەکەونی پەیوەستن بەبنەمۆای )گوزارشۆتکردن 
لەگۆرتتەکەی یۆان باکزراونۆدی ڕەوتۆی گۆرتتەکە(. )نیۆل  نۆدی 

 (. Martin, M.W , 2002 وانە )   (ی ب13٠ی ٢٠1٦

لەڕێۆۆۆزەی گوزارشۆۆۆت و گەڕانەوە بۆۆۆی باکزراونۆۆۆدی کێشۆۆۆەکەی 
دەری دەخۆۆۆۆۆۆات کە )جۆۆۆۆۆۆاڕ و خیترۆشۆۆۆۆۆۆەکانی کۆۆۆۆۆۆوردیب( 
بەشدارییان لە ئەنفال کردووەی ئەمە جۆیرێکە لەنیشۆاندانی 
دادوەرانەی زمۆۆۆۆۆۆۆۆانیی چۆۆۆۆۆۆۆۆونکە لەبەر ئەوەی بۆۆۆۆۆۆۆۆابەتەکە 

نەتی جۆۆۆاڕ و پەیوەنۆۆۆدیی بەکۆۆۆوردەوە هەیەی نەچۆۆۆووە خیۆۆۆا
ئەنفالچییەکانی کۆورد بشۆارێتەوەی هەر تەنیۆا مەسۆەلەکەی 
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نەبەسۆۆۆۆتاوەتە بە عەرەب. لەهەمۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆدا نادادوەریشۆۆۆۆی 
تێدایە بی نمۆوونە )عۆارەب( بۆ  ئامۆاژە بەهۆیی سۆیفەتێکیان 
بەکۆۆۆارهێنراوەی بەاڵم بۆۆۆی )کۆۆۆورد( دەسۆۆۆتەواژەی )خۆۆۆیترۆڕی 

رهێنراوە. جاڕ و پیاوانی بەکرێزیراو و میااەت ترۆڕ( بەکۆا
واتە لەبەکارهێنۆۆۆۆۆانی هەر دەسۆۆۆۆۆتەواژە و ئاماژەکردنێکۆۆۆۆۆدا 
پێوی ۆۆۆتە رەچۆۆۆاوی دادپەروەریۆۆۆی و یەک ۆۆۆانی و هاوسۆۆۆەنزی 
لەئامۆۆاژە و وەسۆۆف و دەرب ینەکانۆۆدا بکرێۆۆت. ڕاسۆۆتە نووسۆۆەر 
لەڕوانۆۆۆۆۆۆۆۆۆزەی رەخنەگۆۆۆۆۆۆۆۆۆرتن لەدەروونۆۆۆۆۆۆۆۆۆی تێکشۆۆۆۆۆۆۆۆۆکاوی 
خیانەتکارانەی هەندێل تاکی کوردای ئەم شۆتانەی گوتۆوونی 

 دەر هەمیشە پێوی تە هاوسەنگ و دادپەروەر بێت.  بەاڵم

لەئامۆۆاژە بەعەرەبۆۆدا )هۆۆیی کۆۆاردانەوەیەکی دەروونۆۆی( بۆۆ  
باکزراوند و ب یارێکی دادگایی کۆارانە بەکۆارهێنراوەی بەاڵم 
لە باسۆۆۆۆی )کۆۆۆۆورد( لەڕووی زمۆۆۆۆانەوە دادگۆۆۆۆایی و ب یۆۆۆۆار و 
یەکالیکۆۆۆۆردنەوەی سۆۆۆۆیفەتەکانی تێۆۆۆۆدایە. ئەمەڕ دەبێۆۆۆۆتە 

کەوتنۆی دەروونێکۆی ناهاوسۆەنگی یۆان ڕقهەڵزۆری مایەی دەر
ڕەخنەگۆۆرانە لە یە  و دوورخ ۆۆتنەوەی  یەنەکەی دیۆۆکەڕ 

 لەسێرەی ڕەخنە و پالر.

واتە دەکرێت بڵێین ئەم دەستەواژە و گوزارشت و دەرب یۆانە 
پەیوەنۆۆدییەکی پتەویۆۆان بەدەروونۆۆی دادوەریۆۆی لە)گۆۆوتن و 

 پەیام و پیشاندنی باری دەروونی( تێدایە. 
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# بەع ییەکان بۆی ئەوەی کۆورد بە کۆورد بە کوشۆتن بۆداتی 
لەسۆۆااڵنی حەتتۆۆا و هەشۆۆتاکان بەدواوەڕا ڕاپەڕیۆۆن هۆۆاتی 
بایەخی زۆری بە کردنەوەی تەوجی خەتیفەی جاشان دەدا. 

 (. ٧٨ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

) کۆۆاریزەری لەقاڵبۆۆدان کاردەکۆۆاتە سۆۆەر بەکۆۆاربەر(. )نیۆۆل 
 Johnson, R.D., 1987, P(ی بۆروانە )  133ی ٢٠1٦ نۆدی 

1٠٩- 13٥) 

)بەعۆۆۆۆ ( وەکۆۆۆۆو مۆۆۆۆارکەیەکی ترسۆۆۆۆناکی دوژمنکۆۆۆۆارانەی دژ 
بەکۆۆوردی نۆۆاوبردنی ئەم دوژمۆۆنە وەکۆۆو کردەیەکۆۆی زمۆۆانی بۆۆی 
هوشیارکردنەوەی تاکی کورد لەم سۆەردەمەی کە ڕۆمۆانەکەی 
تێۆۆۆدا نووسۆۆۆراوەی بەکۆۆۆارهێنراوە. لەبیۆۆۆری نەکەیۆۆۆنی بەعۆۆۆ  

ەت لەڕووی )دەروونۆۆۆی و کۆۆۆوردی بۆۆۆی یەکتۆۆۆر کوشۆۆۆتن و خیۆۆۆان
تیزیکی/ دروستکردنی تەوجی جاشایەتی( بەکارهێناوە. بەر 
لەوەی یەکتۆۆۆۆر کوشۆۆۆۆتن بێۆۆۆۆتی تێکشۆۆۆۆکاندنی کەسۆۆۆۆایەتی و 
تێکدانی دەروون و نەریت و کەلتۆووری کۆوردی ئەنچۆام داوە. 
واتە لەقاڵبۆۆۆدانی کۆۆۆورد لە تەوجۆۆۆی جاشۆۆۆایەتی کۆۆۆاریزەری 

ەیوەنۆدیی نێۆوان لەسەر دەروون و ڕەتتۆار و هەڵ ۆوکەوت و پ
تاکەکان و کەسایەتی تاکی کۆوردی هەبۆووە. زمۆان پێناسۆەی 
تکۆۆری )خیۆۆانەت(ی )ڕەتتۆۆاری تێکشۆۆکان و نەمۆۆانی متمۆۆانە و 
بۆۆۆۆۆۆوونی کەسۆۆۆۆۆۆەکان بەئۆۆۆۆۆۆامێر و جاشۆۆۆۆۆۆایەتی(ی شۆۆۆۆۆۆێوازی 
)بیرکردنەوەی زەمەنی پێب ڕاپەڕین( دەکۆاتی وێنۆاکردنێکی 
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و  هۆۆزری ئەوان سۆۆەردەممان بۆۆی دەکۆۆاتی کە قۆۆاڵبێکی خۆۆرای
بەرهەمهێنانی ڕەتتارێکی خۆراپە. لەڕووی زمۆانەوە )ڕەتتۆار 

 ڕەنزدانەوەی دۆخی دەروونی و تکری( کەسەکانە. 

  

# دەمزانۆۆۆی ئۆۆۆاوات زۆر ڕکۆۆۆی لە حۆۆۆزبەکەی ئەوانەی بەاڵم 
ئامۆۆادەیی هەبۆۆوو واز لە پێشۆۆمەرگایەتی حۆۆزبەکەی خۆۆیی 
بێنێتی بەاڵم بیروباوەڕی خۆیی نەدەگۆیڕی. )سۆابیر رەشۆیدی 

 (. 1٢٧ ی٢٠1٩

با نموویە  لەچینیەتی تێزەیشتن لە دەر بهێنینەوە. )نیل 
 نۆۆۆد( لەبۆۆۆارەی کۆۆۆاریزەری ڕەتتۆۆۆار و لە قاڵبۆۆۆدان دەڵێۆۆۆت: 

کەمۆۆۆچەوری  ٨٠)خەڵۆۆۆل پتۆۆۆر حەز دەکەن گیشۆۆۆتی قوتۆۆۆووی  
چەوری هەبێت ڕیکۆالم زانیارییەکۆان  ٢٠بک ن وەکو لەوەی  

• خیانەت

• ڕەفتار

زمان

• زەمەن

• بیرکردنەوە

ئازار
• دەروونیدۆخی

• فکریدۆخی

دەروونیپێکهاتەی
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ەر لەمەڕ بەرهەمەکۆۆان بەجیرێۆۆل لە قاڵبۆۆدەداتی کە کۆۆاریز
 (. 133ی ٢٠1٦بێت لەسەر ک یار تا بیکرێت(. )نیل  ندی 

)دەمزانی( حوکمی ب یاردانی تێدایەی واتە زانیاری پێوی تی 
لەبەردەستەی کە )ئاوات( ڕقی لەحزبەکەی ئەوانۆی دیۆکەیە. 
دادگایەکی زمۆانی لەم دەربۆ ینە هەیەی پێناسۆەی )ڕەتتۆاری 

انی ئۆۆۆۆاوات(ی کۆۆۆۆردووە. لەهەمۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆدا بۆۆۆۆی بەدەسۆۆۆۆتهێن
هاوسۆۆەنزیی بۆۆی ڕازیکردنۆۆی بەرانۆۆبەرەکەی وەکۆۆو ڕیکالمێۆۆل 
ئامۆۆۆۆۆادەیە واز لە بەشۆۆۆۆۆێل لەمۆۆۆۆۆاتی ئاسۆۆۆۆۆایی خۆۆۆۆۆییی کە 
)پێشمەرگایەتی حزبەکەیەتی( بهێنێتی بەاڵم )بیروبۆاوەڕ(ی 

 ناگیڕێت. 

لەم دەقەدا پۆۆۆۆۆۆۆێچەوانەی ڕیکالمۆۆۆۆۆۆۆی گیشۆۆۆۆۆۆۆت کۆۆۆۆۆۆۆ ینەکەی 
ڕکۆۆۆابەرەکەی )ئۆۆۆاوات( تشۆۆۆارێکی تونۆۆۆدی لەسۆۆۆەر دروسۆۆۆت 

تۆۆۆاکو واز لەهەمۆۆۆوو ڕەتتۆۆۆار و بیۆۆۆر و قەنۆۆۆاعەت و  دەکۆۆۆاتی 
پێکهاتەی دەروونی خیی بهێنێت. واتە ڕیکۆالمەکەی )ئۆاوات( 
بی ئەوەیە ڕەتتاری دەروونۆی بەرانۆبەرەکەی نەرم بکۆاتەوەی 

 گیڕانێل لە نەریتی توندی بەرانبەرەکەی دروست بکات. 

لەوە پێشۆۆۆتریب ئامۆۆۆاژەن بەشۆۆۆێواز و جۆۆۆیری خیۆۆۆانەت کۆۆۆردی 
نەت ناکۆۆۆاتی بەاڵم تۆۆۆرس و تیقۆۆۆانی دژ دروسۆۆۆت ئۆۆۆاوات خیۆۆۆا

دەبێۆۆتی تەنیۆۆا دەبێۆۆتە قوربۆۆانی خیۆۆانەت نەکۆۆردن. کەچۆۆی 
)ئاسۆۆۆی(ی براشۆۆۆی لەپێنۆۆۆاو خیۆۆۆانەت نەکۆۆۆردن لەحۆۆۆزبەکەی 
دەبێتە ڕاپەڕێنەری توندوتیژی و زەبروزەنۆگ و بەکوشۆتدانی 
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بۆۆۆراکەی خۆۆۆیی. ئەمەم نۆۆۆاو لێنۆۆۆا )خیۆۆۆانەت نەکۆۆۆردن لەنێۆۆۆو 
 خیانەت کردندا(. 

 

 دەروونی حزبایەتی ٢٦-٢

حزبۆۆۆۆۆۆۆۆایەتی دیۆۆۆۆۆۆۆۆاردەیەکی دەروونیۆۆۆۆۆۆۆۆیەی پۆۆۆۆۆۆۆۆێب ئەوەی 
دیاردەیەکی کۆیمەاڵیەتی و مەعریفۆی بێۆتی چۆونکە زمانێۆل 
لەنێو حزبدا هەیەی شیڕ بیتە نێو نۆاخی کەسۆەکان و ڕەنزۆی 
لەڕەتتۆۆۆۆۆۆۆار و هەڵ ۆۆۆۆۆۆۆوکەت و کۆۆۆۆۆۆۆاردانەوە و هەڵچۆۆۆۆۆۆۆوون و 
بیرکۆۆۆردنەوە و کەسۆۆۆایەتی و تەنیۆۆۆا پەیوەنۆۆۆدییە تۆۆۆایبەتییە 
کەسییەکانیب داوەتەوە. )ق ۆەی ڕەر و دروشۆمی جیۆاوازیب 
بەرز دەکۆۆرێتەوە. هەروەکۆۆو چۆۆین لەڕاگەیانۆۆدنی حیزبیشۆۆەوە 
ناوزڕانۆۆۆدن و تەشۆۆۆهیر و ڕووشۆۆۆکاندن هەیە و زمۆۆۆانێکی زۆر 
نامەدەنیۆۆۆانە جۆۆۆێزەی لیژیۆۆۆل و ئەقڵۆۆۆی گرتۆۆۆیتەوە. )رێبۆۆۆوار 

 (. 1٥3ی ٢٠11سیوەیایی 

ییە لە لەتکردنۆۆۆی کۆۆۆیدی دەروونۆۆۆی حۆۆۆزب لەم دەقەدا بۆۆۆریت 
دەروونۆۆۆی کەسۆۆۆەکان و خۆۆۆانەوادەی بەرهەمۆۆۆی دابەشۆۆۆبوونی 
کیمەڵزۆۆۆۆایە لەسۆۆۆۆەر بنەمۆۆۆۆای حزبۆۆۆۆایەتی. ئەمەڕ دەبێۆۆۆۆتە 
بەرهەمهێنۆۆانی لەتبۆۆوونی زمۆۆانی هەروەهۆۆا بەرهەمهێنۆۆانی 

 لەتبوونی تکر و بوون. 
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دەروونۆۆۆۆۆی چەپانۆۆۆۆۆدن و سۆۆۆۆۆەرکوت و توقانۆۆۆۆۆدن و براکۆۆۆۆۆوژی 
انی یەکتر+ دیت کوشتن بەرهەمهێنی )براکوژی + شەڕ+ ڕاون

 +  تێکچوونی خانەوادەی + قوربانی.. تاد(.

# ئاسی لەحزبی وەنەوشەیی و ئاواتیب پێشمەرگەی ڕەنۆگ 
پەمەیۆۆی بۆۆووە. ئاسۆۆی لەڕانیۆۆیە و ئۆۆاوات لە ئۆۆاکرم. )سۆۆابیر 

 (.  111ی ٢٠1٩رەشیدی 

بەجیرێۆۆل وای لێهۆۆاتووەی حۆۆزب کۆۆات و شۆۆوێن و کەسۆۆایەتی 
اریزەریی لەسۆەر زۆر بۆواری تاکیب دابەڕ بکاتی ئەمەڕ ک

دەروونۆۆی و ژیۆۆانی ئاسۆۆایی و پەیوەنۆۆدیی نێۆۆوان ئەنۆۆدامانی 
خێزانیب دروستکردووەی بە جیرێل براکانیب بەسۆەر ڕەنۆگ 
و ناوچە و کات و ڕەتتار و دەروونی حزبۆایەتی دابەڕ بۆبنی 
ئەمەڕ زمۆۆۆانی دەروونۆۆۆی جیاوازیشۆۆۆی لەنێۆۆۆو تەنیۆۆۆۆا یە  

ەوشۆۆۆەیی و حزبۆۆۆی خێۆۆۆزانیب دروسۆۆۆت کۆۆۆردووە. )حزبۆۆۆی وەن
 پەیەمەیی(ی )ڕانیە و ئاکرم(.

حزبەکۆۆۆۆان تەنیۆۆۆۆا دوو بۆۆۆۆراڕ بەهۆۆۆۆیی دابەشۆۆۆۆبوون بەسۆۆۆۆەر 
حزبەکۆۆان لەتکۆۆردووە. لەم دەقەدا زمۆۆان و دەروون و هۆۆیڕ و 
بیرکردنەوە و هەسۆتکردن و ڕەتتۆاری برایەکانیشۆیان دابەڕ 
کۆۆۆۆۆۆۆردووە. )بەکۆۆۆۆۆۆۆیی ئەو تەت ۆۆۆۆۆۆۆیرە سۆۆۆۆۆۆۆایکیلیژیانەی لە 

و بۆۆۆۆواری لێکتۆۆۆۆر حۆۆۆۆۆاڵیبوون کەم پەیامەکۆۆۆۆانەوە دائۆۆۆۆاڵێن 
ی ٢٠11دەکەنەوە و بزۆۆۆرە دەیشۆۆۆێوێنن(. )رێبۆۆۆوار سۆۆۆیوەیایی 

1٥4 .) 
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# هەسۆۆۆۆۆتی حزبۆۆۆۆۆایەتیب لەگیۆۆۆۆۆانی برایەتیۆۆۆۆۆدا جیایۆۆۆۆۆان 
 (. 11٧ی ٢٠1٩دەکاتەوە. )سابیر رەشیدی 

کۆۆیدی هەسۆۆتکردنی لەم دەقەد پەیوەسۆۆتە بە کۆۆیدی دەروونۆۆی 
حزبۆۆۆۆایەتیی کە کۆۆۆۆیدێکی خۆۆۆۆرای و نائۆۆۆۆارام و ڕوخێۆۆۆۆنەرە. 
کیدێکی ئازار بەخشۆە مرۆ ەکۆانی کۆردۆتە ئۆامێرێکی  وازی 
کۆۆۆییاەکراوی بۆۆۆ  ئیۆۆۆرادەی سۆۆۆەربەخیی مرۆییۆۆۆانە. کۆۆۆیدی 
 دەروونی حزبایەتی مرۆا لەمرۆ بوونی خیی دادەشیرێت. 

تەوخی گۆۆاڵتە بە سۆۆروودی نیشۆۆتیمانی و ئۆۆااڵی )هەنۆۆدێل ڕاسۆۆ
کوردسۆۆۆۆۆۆۆتان دەکەن و ئەوەیی کە لەدی کیرسۆۆۆۆۆۆۆی حۆۆۆۆۆۆۆزب و 
ڕێکخراوەکانۆۆۆۆۆدا لەبۆۆۆۆۆارەی نیشۆۆۆۆۆتیمانەوە هەیەی شۆۆۆۆۆۆتێکی 
ئایۆۆۆدییلیژیانەی  واز و دووبۆۆۆارەوە بۆۆۆووەی کە توانۆۆۆای نیۆۆۆیە 
پیل  مریشل بۆی دانەوێۆاە خۆواردن لەدەوری خۆیی بکۆاتەوە. 

 (. ٩٩ -٩٨ی ٢٠11)رێبوار سیوەیایی 

)ئەوەی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆامناکە ئەوەیە ئەمچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەڕ کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەکتەرە 
سیاسۆۆۆۆییەکان لەڕووی سۆۆۆۆایکیلیژییەوە هەمۆۆۆۆان چێژەکۆۆۆۆانی 
دەسۆۆەاڵت دەیانخەڵەتێنێۆۆت و مەسۆۆتیان دەکۆۆات و بونیۆۆادی 
دەروونی ئەم ئەکتەرە تازانەڕ لەهەمۆان سی ۆتمی مۆیڕاڵی 
و بەهۆۆایی ئەوانۆۆی پۆۆێب خییۆۆان هۆۆاتووە(. )مۆۆوحەمەد تەهۆۆا 

(.  واتە بەهەمۆوو پێوەرەکۆان دەروونۆی ٢٠14ی ٢٠1٢حوسێنی 
حزبۆۆۆۆایەتی سۆۆۆۆەرچاوەیەکی نەگونچۆۆۆۆاوە لەبەرهەمهێنۆۆۆۆانی 
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کەسۆۆۆۆایەتی و  بۆۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆۆی ئۆۆۆۆارام و سۆۆۆۆەرکەوتووی 
 بەرهەمهێن.

# ئەنچامی شۆەڕەکە ئەوەبۆوو ئۆاوات و بی ۆت پێشۆمەرگەی 
حزبەکەیان بە یەخ یری کەوتنە دەست حزبەکەی ئاسی.... 

انیۆۆۆان پێکۆۆۆرا ئەوانەی گیۆۆۆراون نابێۆۆۆت وەکۆۆۆو ئێۆۆۆوارە تەرم
یەخ یر بزەنە زیندانەکانی حزب.... ئاسی یەکێل بۆوو لەو 
کەسانەیی گولاەبارانی ئەو بی ت و یە  کەسەیان کردی کە 
ئاواتی برای یەکێۆل بۆوو لەوانەی هەرچەنۆد ئۆاوات هۆاواری 
کرد تا دەست لەتفەنگ هەڵزرم و ڕزگاری بکات و نەهێاێت 

م حزبایەتی لەبرایەتی بەهێزتر بووی برا هیی بیکوژنی بەاڵ
سیز و بەزەییەکی بی براکەی خۆیی نەجۆوواڵی چۆونکە لەدوو 

 -11٢ی ٢٠1٩سۆۆەنزەری پۆۆێچەوانە بۆۆۆوون. )سۆۆابیر رەشۆۆۆیدی 
113.) 

لەوەپێشۆۆتر شۆۆیکاری ئەم دۆخە دەروونیۆۆیە دەقەکەمۆۆان کۆۆردی 
خیانەت نەکردن بیتە پیوانە بی خیانەتکردن لەخیی و برا و 

ەکۆۆۆۆۆانی دیۆۆۆۆۆکە. )ئاسۆۆۆۆۆی( بەپێۆۆۆۆۆداگریی و هەسۆۆۆۆۆتێکی مرۆ 
حزبیانەی داب او هەستی مرۆیانەی گوم بەهیی شتێل نادات 
و نایەوێۆۆت خیۆۆانەت لەب یۆۆار و ڕاسۆۆپاردەی حۆۆزبەکەی خۆۆیی 
بکۆۆاتی واتە خیۆۆانەت نەکۆۆردن لەگشۆۆت دەکۆۆاتە قوربۆۆانی بۆۆی 
خیۆۆۆانەت نەکۆۆۆردن لە تۆۆۆا  و تۆۆۆایبەت. لەکۆۆۆردەوەدا ئەمەڕ 

 جیرێکە لەخیانەت.  
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ئەو تێۆۆ وانینەی ئەزمۆۆوونی باشۆۆوور لەڕووی سیاسۆۆییەوە بۆۆی 
شۆۆۆۆۆۆۆووناس دروسۆۆۆۆۆۆۆتکردووەی تێ وانینێکۆۆۆۆۆۆۆی ڕواڵەتۆۆۆۆۆۆۆزەڕای 
پەرچەکردایۆۆۆۆۆانەی سۆۆۆۆۆادە و موناسۆۆۆۆۆەباتیانەیەی شووناسۆۆۆۆۆی 
کوردبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوونی یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان ئین ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانبوون لەم تێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ وانینەدا 
بچووککراوەتەوە سەر ئاستی کیمەڵ  دروشۆمی حەماسۆەداری 

تیی کە بەهییۆۆۆۆۆۆانەوە ئۆۆۆۆۆۆاپیرە تونۆۆۆۆۆۆدوتیژاوی و موناسۆۆۆۆۆۆەبا
هانۆۆدەدرێت بۆۆی ئەوەی ئەم یۆۆان بەو ئاراسۆۆتەدا کۆۆار بکۆۆات و 

(. بەلۆۆ  ٩٧ی ٢٠11پەرچەکۆۆردار بنوێنێۆۆت. )ڕێبۆۆوار سۆۆیوەلیی 
لێرەدا خیانەت نەکردن دەبێتە سۆەرەتاییە  بۆی تونۆدوتیژی 
 و زەبروزەنگ و تاوانی تاوانی بەکیمە  کوشتنی دیاەکان. 

یروباوەڕی حزبەکەی کاریزەر بۆووی # زۆر کەلاەڕەقانە بە ب
ئامۆادەی هەمۆوو شۆتێکی هەبۆووی کە حۆزب چۆی پێبڵێۆت بۆ  
پرسۆۆۆۆۆینەوەی ئەنچۆۆۆۆۆامەکەی جێبەجۆۆۆۆۆ  دەکۆۆۆۆۆات و هۆۆۆۆۆیی 

 (. 113ی ٢٠1٩گفتوگییەکیب ناکات. )سابیر رەشیدی 

)ئەرکۆۆۆی تەل ۆۆۆەتە بەرهەمهێنۆۆۆانی پەرچەکۆۆۆردار و کەف و 
رکۆۆۆی کۆۆۆوڵی دەروونۆۆۆی و تونۆۆۆدوتیژیی سۆۆۆایکیلیژیی نیۆۆۆیەی ئە

بۆۆۆۆۆریتییە لەوەبیرهێنۆۆۆۆۆانەوەی مرۆ ۆۆۆۆۆایەتی بە پێوی ۆۆۆۆۆتیی 
هەبۆۆۆۆۆۆوونی پران ۆۆۆۆۆۆیپەکانی وە  ناتونۆۆۆۆۆۆدتیژی(. )ڕێبۆۆۆۆۆۆوار 

(. کۆۆۆیدی دەروونۆۆۆی حزبۆۆۆایەتیی دوورە ٨1ی ٢٠11سۆۆۆیوەیایی 
لەئەرەکۆۆۆۆۆۆی تەل ۆۆۆۆۆۆەتیی دامرکۆۆۆۆۆۆانەوە و دوورکەوتۆۆۆۆۆۆنەوە 
لەتونۆۆۆۆۆدوتیژی. لەم دەقەدا وەکۆۆۆۆۆو کۆۆۆۆۆارێکی ئەنۆۆۆۆۆدازیاریی 
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دەروونیۆۆۆیە بەشۆۆۆێوەیەکی تۆۆۆیکمە بە  هیکۆۆۆاری ئەو پێکهۆۆۆاتە
کۆۆۆۆۆۆۆیدی دەروونۆۆۆۆۆۆۆی حزبۆۆۆۆۆۆۆایەتی بەسۆۆۆۆۆۆۆتیتەوەی کە بەیە  
بەسۆۆۆۆتنەوەیەکی سۆۆۆۆەرکەوتوانەیەی بییەشۆۆۆۆە تونۆۆۆۆدوتیژی و 
هەڵچوون و قیرەقی  نێو شاشەی تەلەتزیینەکان و سان ۆیر و 
دابەشکردنی دەسەاڵت لە هەرێمی کوردستاندا شوێنی عەقێ 

وەی یەکتۆۆۆۆۆر و و لیجیۆۆۆۆۆل دەگۆۆۆۆۆرێتەوەی دەروونۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆ ینە
بەکارهێنۆۆۆانی زەبروزەنۆۆۆگ و دوورکەوتۆۆۆنەوە لەنەرمونیۆۆۆانی 

 پیادە دەکرێت.    

# ئەم هەستە پی ەی کە پێی دەڵێن براکوژیی یان خیکوژی. 
 (. 11٦ی ٢٠1٩)سابیر ڕەشێدی 

)ئەم خودە خیپەرستە وا دەزانێت چی لەنێو چەقۆی بۆازنەی 
خۆۆۆودی ئەودا هەیەی دەبێۆۆۆت بێۆۆۆتەدی و هەرچۆۆۆی دەستیشۆۆۆی 
کەوێۆت و هەوڵۆی بۆی بۆدات بەشۆەرعی دەزانێۆت(. )مۆوحەمەد 

(. کۆۆۆۆیدی دەروونۆۆۆۆی حزبۆۆۆۆایەتی ٧٠ی ٢٠1٢تەهۆۆۆۆا حوسۆۆۆۆێنی 
یەک ۆۆانە بە قبۆۆوڵنەکردنی یەکتۆۆری پەنۆۆا بۆۆردنە بەر یەکتۆۆر 
س ێنەوە و ئینچا براکۆوژی. هەسۆتێکی ئۆازار بەخشۆە. مۆرۆا 
کاتێۆۆۆۆل خۆۆۆۆیی دەکوژێۆۆۆۆت لەڕووی دەروونیۆۆۆۆیەوە کەسۆۆۆۆێکی 

داتەپیوەی گیشەگیرییەی براکۆوژیب هەر  نەخیڕ و ب  هیواو
وایە. خودپەرسۆۆۆتی و خیسۆۆۆەپاندن بەرهەم دەهێنێۆۆۆتی یۆۆۆان 
بەری ئەم هەسۆۆۆۆۆۆۆۆت و بیرکۆۆۆۆۆۆۆۆردنەوە و دەروونە خۆۆۆۆۆۆۆۆراپەی 

 حزبایەتییە.
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درککۆۆۆۆۆردن بەشۆۆۆۆۆێکە لەو پرۆسۆۆۆۆۆە دەروونیۆۆۆۆۆیەی زمۆۆۆۆۆان ڕای 
دەپەڕێنێۆۆتی مۆۆرۆا لەڕێۆۆزەی هەسۆۆتکردنەوەی ئامانچەکۆۆان 

ەوەسۆۆۆۆتێتە سۆۆۆۆەر چۆۆۆۆینیەتی دیۆۆۆۆار دەخۆۆۆۆات. ڕەتتارمۆۆۆۆان د
درکپێکۆۆۆۆۆۆۆۆردن و ئاگاییمۆۆۆۆۆۆۆۆان لەو شۆۆۆۆۆۆۆۆت و کەس و ڕووداو و 
سی ۆۆۆتەمە کیمەاڵیەتیۆۆۆانەیی کە لەدەوروبەرمۆۆۆان دایە.. بەر 
بۆۆۆییە درککپێکۆۆۆردن سۆۆۆنوور بۆۆۆی ڕەتتارمۆۆۆان دادەنێۆۆۆت(. )د. 

(.  )سۆۆۆایکیلیژیای ٧٩ی ٢٠14عبدوالواحیۆۆۆد موشۆۆۆیر دزەیۆۆۆیی ی 
جار دەمانباتەوە هەندێل گروویی یان تاکی هەڵچوو گەلێل 

ی ٢٠1٢سۆۆەر بیۆۆرەوەری ڕاسۆۆیزم(. )مۆۆوحەمەد تەهۆۆا حوسۆۆێنی 
٦٦ .) 

 

کۆۆۆۆیدی دەروونۆۆۆۆی حزبۆۆۆۆایەتی لەو بەشۆۆۆۆە مێۆۆۆۆژووەی دەقەکە 
ئامۆۆۆۆۆاژەی پێکۆۆۆۆۆردووەی بۆۆۆۆۆریتییە لە نەخیشۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆ ینەوە و 

درککردن ڕەفتار

پێکهاتەی

دەروونی
کەسێک
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ئۆۆۆۆازاردانی یەکتۆۆۆۆری تەنیۆۆۆۆا لەوەسۆۆۆۆفی دەروونۆۆۆۆی )ئاسۆۆۆۆی و 
گەیشۆتیتە  ئاوات(دا ئەم چێژ وەرگرتنە لەئۆازاردانی یەکتۆری

ئاسۆۆۆتێکی هێنۆۆۆدە ترسۆۆۆنا  و  بەرز مۆۆۆرۆا ناتوانێۆۆۆت بۆۆۆ او 
 بە)بینین و هەستەکانی و درککردنی خیشی( بکات. 

# بچۆۆن لە حۆۆزبەکەی ئاسۆۆی ئەسۆۆتی پۆۆاکی بۆۆی وەربزۆۆرنی ئەوە 
بۆۆوو ئاسۆۆیی بۆۆرای لەم مۆۆاوەیەدا بە مۆۆیڵەت هۆۆاتەوە. )سۆۆابیر 

 (.1٢٥ی ٢٠1٩رەشیدی 

هەمۆۆۆۆۆۆۆۆوو ئەو )قۆۆۆۆۆۆۆۆیرخکردنی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆۆتی و ڕەوایەتۆۆۆۆۆۆۆۆی  ی 
ئایدییلیژیانەی حزب و ڕێکخراوە کوردییەکانی خودی کوردی 
زیاتر لەخی نامی کرد و ئەمچارەشۆیان لەعەقڵۆی خۆییەوە بۆی 
عەقڵۆۆی ئایۆۆدییلیژیا بۆۆازی دەدای لەڕێۆۆزەی ئەوەوە مانۆۆای بۆۆی 
دەرکەوت و دیاردەکۆۆان دادەنۆۆا. ) مۆۆوحەمەد تەهۆۆا حوسۆۆێنی 

ین )داگیرکردنۆی (.  بەواتایەکی دیکە دەکرێۆت بڵێۆ41ی ٢٠1٢
میر ێۆۆۆل لە یەن مرۆ ێکۆۆۆی دیۆۆۆکەوە بەتەنیۆۆۆا ئۆۆۆارەزوویە  
نیۆۆۆۆیەی بەڵکۆۆۆۆو بنەمۆۆۆۆای ڕێکۆۆۆۆخەری پ ۆژەکانیشۆۆۆۆە(. )عۆۆۆۆادل 

(. لەکۆۆۆردەوەدا درککۆۆۆردن سۆۆۆنووری بۆۆۆی ٧٩ی ٢٠1٥بۆۆۆاخەوانی 
 ڕەتتار و هەست و لێکدانەوەکانمان داناوە. 

کیدی دەروونی حزب کیدێکی ئۆازار بەخشۆەی واتە مرۆ ەکۆان 
تە ئامیری دەست بەسۆەر هەسۆت و نەسۆت و بیرکۆردنەوە دەکا

و ڕەوشۆۆۆت و لێکدانەوەکانیشۆۆۆیان دادەگرێۆۆۆت. باسۆۆۆەیری ئەم 
بۆۆارە دەروونیۆۆیە بکەیۆۆنی کە پەیوەنۆۆدیی بە ئەسۆۆتی پۆۆاکی و 
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دەسۆۆۆۆۆتهەڵزرتن لەبیروبۆۆۆۆۆاوەڕ و بیچۆۆۆۆۆوونە تایبەتییەکۆۆۆۆۆانی 
 کەسێکەوە هەیە:

 

یای دەروونۆۆۆی ئەسۆۆۆتی پۆۆۆاکی   بەڕر و تۆۆۆیڵە و  ئایۆۆۆدییلیج
 حزب.

ئەستی پاکی   بە وازهێنان لەبیروبۆاوەڕ + پەشۆیمانبوونەوە 
 + تەسایک بوون+ گیڕانی تکر و  بەها و ئەخالر. 

دەبێۆۆت ئەمە   دەروونێکۆۆی ئۆۆازار بەخۆۆب بێۆۆتی مۆۆرۆا لەو 
ڕەتتارە خراپەی مرۆ ەکان دووچاری نیزەرانی و دڵتەنزۆی و 

 هەڵچوون و شاەژان دەکات.

چووە پشتی سەری و بەئاشکرا  # کاتێل براکەی دیت چاوی
و بۆۆ  پۆۆێی و پەنۆۆا پێۆۆی گۆۆوت: دیۆۆارە تۆۆی هیشۆۆتە مۆۆاوی و 

 نەتیپیوی؟

)ئەو ئایدییلیژیانەی خودی کوردی کردوونۆی بە پۆارادایک بۆی 
ئاراسۆۆتەی سیاسۆۆیی هەردەم کۆۆارگەی بەرهەمهێنۆۆانی خۆۆودی 
دی ۆۆۆپاین کۆۆۆراو بۆۆۆوون و ئەو خۆۆۆودە هەرگیۆۆۆز خۆۆۆاوەنی خۆۆۆیی 

واتە ئەوەمۆان   (.4٠ی ٢٠1٢سۆێنی نەبووە. )محەمەد تەها حو
بۆۆۆۆۆۆۆی دەردەکەوێۆۆۆۆۆۆۆت لەئەنچۆۆۆۆۆۆۆامی ئەو واقۆۆۆۆۆۆۆیعە دژوارەی 
خامیشۆۆۆۆکردن و دی ۆۆۆۆپاین وەکۆۆۆۆو کردەیەکۆۆۆۆی کۆۆۆۆییاەکردن و 
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بەپاشۆۆۆکیکردنی تۆۆۆا  بەکاردێۆۆۆتی کۆۆۆیدی دەروونۆۆۆی حزبۆۆۆی 
 بەپاشکی کردنی تاکەکان بەرهەمهێناوە.

 

 مردن پێوی تی بە من نەبوو.

 ن! تی چین دەرباز بوویت!؟ئەدی ئێمە گولاەبارانمان نەکرد

ئیدی مردن و ژین بەدەست خوایەی هەر چینێل خۆوای گەورە 
 (. 1٢٧ی ٢٠1٩ژیانێکی دیکەی پێبەخشیک. )سابیر رەشیدی 

کیدی دەروونی حزبایەتیی کیدێکی تەواو دەروونییەی چۆونکە 
سۆۆۆەرجەم ڕەتتۆۆۆار و ڕەوشۆۆۆت و ئەخالقۆۆۆی مرۆ ەکۆۆۆان وەکۆۆۆو 
کەرەسۆۆتەیە  بۆۆی پاشۆۆکیکردن و نزمکۆۆردنەوەی پۆۆاە و پۆۆایەی 

 کەسەکان بەکاردەهێنێت. 

کۆۆۆۆۆۆیدی دەروونۆۆۆۆۆۆی حزبۆۆۆۆۆۆایەتی   هەڵچۆۆۆۆۆۆوونی تۆۆۆۆۆۆوڕەییی  
نی عەقۆێ و  دەمارگیرییی سەرشێتانە بیرکردنەوەی لەدەسۆتدا

سۆۆۆیز و هەمۆۆۆوو بیرکردنەوەیەکۆۆۆی مرۆ ۆۆۆانەی بۆۆۆوونە ئۆۆۆامێری 
حزبی  تشار و کاردانەوە. کییاە و پاشۆکیکردنی داگیرکردنۆی 

 ئیرادەی تا .

لەهەمان کاتدا کیدی دەروونی )برا( کیدێکە بەواتای ئازار و 
تونۆۆۆۆدوتیژی و ڕەتکۆۆۆۆردنەوە و لەتبۆۆۆۆوونی گیۆۆۆۆان و دەروون و 

ات. بەو واتۆایەی بۆرا بەرانۆبەر کەسایەتی مرۆا نیشۆان دەد
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بۆۆۆرا تێکچۆۆۆوونی هاوسۆۆۆەنزی خێۆۆۆزان و لەیەکترگەیشۆۆۆتنە.... 
عەقێ  لەدەستدانی عەقڵە. مرۆ ایەتی یەک انە  بەدڕندانە 

 بیرکردنەوە.

کۆۆۆۆیدی هەسۆۆۆۆتکردن بۆۆۆۆریتییە لەهەسۆۆۆۆتی تۆۆۆۆیڵە و هەسۆۆۆۆتی 
لێبۆۆۆۆۆووردەیی. دۆخۆۆۆۆۆی دووەم لەئاسۆۆۆۆۆتێکی زۆر نۆۆۆۆۆزم دایە و 

 بوارەکانی دیکەی گرتیتەوە. هەستی حزبی شوێنی هەموو

 

# ئاسۆۆۆۆی قۆۆۆۆاچی خۆۆۆۆیی لەعەردی دا و ر  و کینۆۆۆۆی نۆۆۆۆاخی 
ئاراستەی هەڵ وکەتی پ  نەگۆیڕی و بە ڕ  و تۆووڕەییەوە 

 گوتی:

نابێت ئەم کارە نابێتی ئەمە ناپاکییەی ئەگەر حزب بزانێۆت 
 ی مۆۆۆۆن خۆۆۆۆیی شۆۆۆۆاردۆتەوە و ڕادەسۆۆۆۆتی ئاسایشۆۆۆۆی حۆۆۆۆزبک 
نەکۆۆۆۆردووەی ئەوە دێۆۆۆۆن لێپرسۆۆۆۆینەوە لەگە  منۆۆۆۆیب دەکەنی 
نەخێر ئاوات ڕاست ناکاتی تۆیبە ناکۆات و واز لەهەواداریۆی 
حۆۆزبەکەی ناهێنێۆۆت. تۆۆیبەی گۆۆورگ مەرگە. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 

 (. 1٢٧ی ٢٠1٩

کۆۆۆۆۆۆۆۆۆیدی دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆۆی حزبۆۆۆۆۆۆۆۆۆایەتی لەم دەقەدا بۆۆۆۆۆۆۆۆۆریتییە 
لەبیرکۆۆۆۆۆردنەوە لەو ڕەتتۆۆۆۆۆارانەی دەبۆۆۆۆۆنە سۆۆۆۆۆەرچاوە بۆۆۆۆۆی  
بەرهەمهێنۆۆۆۆانی دۆخۆۆۆۆی دژواری دەروونۆۆۆۆیی ناسۆۆۆۆەقامزیریی 

 تیڵەکردنەوە و ئازاردان. بەواتایەکی دیکە بریتییە لە:
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لێپرسۆۆۆینەوەی تونۆۆۆد و کۆۆۆوێرانە + دژایەتۆۆۆی+ ڕر لەیەکتۆۆۆر 
 بوونەوە +

و درۆ نیۆۆۆیە + دوژمنکۆۆۆارانەیە + ناپۆۆۆاکی و متمۆۆۆانە ڕاسۆۆۆتی 
بەیە  نەکردن+ خیشاردنەوە و سان یر و چاوسوورکردنەوە 
+ هەڕەشۆۆۆۆۆە و سۆۆۆۆۆزا + نەمۆۆۆۆۆانی ئاسۆۆۆۆۆوودەیی و ئۆۆۆۆۆارامی+ 
تیبەکردن + چواندنی برا بە گۆورگی + کوشۆتن چارەسۆەرە + 

 پێداگریی ڕکابەری و  شکاندن... تاد.

هاتن و ڕاپێچیان کرد و  # ئەوەبوو ئاسایشی حزبەکەی ئاسی
ئاسیڕ گەڕایەوە دەوامی خییی هەر ئەو گرتنە بۆووی ئیۆدی 
چارەنووسۆۆۆۆی ئۆۆۆۆاوات دیۆۆۆۆار نەمۆۆۆۆا کەس نەیزانۆۆۆۆی چۆۆۆۆی 
بەسۆۆەرهات..... ئۆۆاوات تۆۆا ئەم چرکەسۆۆاتەڕی کە خۆۆوێنەر 
ڕۆمۆۆانەکە دەخۆۆوێنێتەوە بۆۆ  هەوا  و چارەنووسۆۆی  بۆۆزرە. 

 (. 1٢٨ی  ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

 

بۆۆایەتی ئاسۆۆایب بەنمۆۆوونە یەک ۆۆانە بە کۆۆیدی دەروونۆۆی حز
حزبانۆۆدنی شۆۆتەکانی شۆۆوون بزربۆۆوونی کەسۆۆێلی بیرکۆۆردنەوە 
لەچارەنووسی کەسێلی توندوتیژیی زەبروزەنۆگی کۆییاەکردن 

 و خیسەپاندن و ڕەتکردنەوەی بەرانبەر.

چوونە دەرەوە تەل ەتە و ئایدییلیژیا پاڵنەری نۆینی بەڵکۆو  
لە نەسۆۆۆۆۆۆتیدا  ئەمبۆۆۆۆۆۆارە چەپاوەکۆۆۆۆۆۆانی خۆۆۆۆۆۆودی تۆۆۆۆۆۆا ی کە
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کیبۆۆوونەوەتە ب یۆۆار بە تۆۆا  دەدەن و ی کە تۆۆاکیب وەاڵمۆۆۆی 
ئەم خواسۆۆتە چەپۆۆاوانەی دایەوە کۆۆیمە  بەتۆۆاوان و سۆۆنوور 
بەزانۆۆۆدن و بێ ێۆۆۆزی و بۆۆۆ  ئۆۆۆاب وویی و بۆۆۆ  .. بۆۆۆ  دەیۆۆۆداتە 

 (. 1٠4ی ٢٠1٢قەڵەم. ) محەمەد تەها حوسێنی 

لەم دەقەدا دەردەکەوێت ناخی دەروونی تا ی تا   ئاسۆتێل 
چەپێنۆۆۆراوە و لەژیۆۆۆر هەژمۆۆۆوونی بیروبیچۆۆۆوونێکی سۆۆۆنووردار 
وەکو تیقینراوێل مامەڵە دەکات. گەیشتیتە ئاستێل برا کۆار 
بۆۆی لەنۆۆاوبردنی بۆۆراکەی دەکۆۆاتی تەنیۆۆا هیکۆۆارێکیب بۆۆی ئەم 

 دۆخە دەروونی حزبایەتییە.

 

 کۆدی کوشتن ٢٧-٢

# هەرچۆۆۆۆی پێشۆۆۆۆمەرگەیان دەسۆۆۆۆتکەوتبایا دەیانکوشۆۆۆۆت و 
دە دایەرەی ئەمن و لە بەرانبەردا ئاتەرین  شەکەیان دەبر

و پارەدا خەاڵتی ئەم کارەیۆان وەردەگۆرت. )سۆابیر رەشۆیدی 
 (.٧٩ی ٢٠1٩

کولتوور دەتوانێۆت لەچوارچێۆوەیەکی شۆەرعیەت بەخۆب بەو 
ئەکۆۆۆتەرانەی کە بەدوای ئاسۆۆۆاییکردنەوەی زەبروزەنزەکۆۆۆانی 
ژیانی ڕۆژانەیدا دەگەڕێن کاریزەری دروست بکۆات. کولتۆوور 
دەتوانێت واتان لێبکات ڕشتنی خوێنی مرۆا و خۆواردنەوەی 
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پەرداخێۆۆل ئۆۆاو وە  یە  تەماشۆۆا بۆۆکەن. )عۆۆادل بۆۆاخەوانی 
 (. 1٠٢ی ٢٠1٥

وەکۆۆۆو لەنۆۆۆاو و نۆۆۆاوەوەی دەروونۆۆۆی ئەم دەربۆۆۆ ینەدا دیۆۆۆارەی 
کوشۆۆۆتن و خیۆۆۆانەت لەپێنۆۆۆاو وەرگرتنۆۆۆی )پۆۆۆارە و پاداشۆۆۆتی 

نێل دارایۆۆۆی( وەسۆۆۆفی خراپتۆۆۆرین ڕەتتۆۆۆاری دەروونۆۆۆی کەسۆۆۆا
 دەکاتی کە بەکردەوە ئازار بەخب و ترسنا  و تیقێنەرە.

)خواسۆۆۆۆۆۆۆت لەهەمۆۆۆۆۆۆۆوو هەڵچوونەکۆۆۆۆۆۆۆانی دیۆۆۆۆۆۆۆکە پتۆۆۆۆۆۆۆر د  
دەخروشۆۆۆێنێتی ئەوەڕ دەبێۆۆۆتە هۆۆۆیی ئەوەی ڕۆحۆۆۆی زیۆۆۆاتر 
بچێت بی مێشل و لەوێشەوە بچێت بی ماسۆولکەکانی ئەمەڕ 
هەسۆۆتەکان تیژتۆۆر و جەسۆۆتەی مۆۆرۆ یب بەجۆۆوڵەتر دەکۆۆات(. 

 (. ٨1-٨٠ی ٢٠1٠)رێنی دیکارتی 

خواسۆۆۆتی کەسۆۆۆانێل بۆۆۆی کوشۆۆۆتن و وەرگرتنۆۆۆی پاداشۆۆۆتی کە  
لەبنەڕەتۆۆۆۆۆدا یەک ۆۆۆۆۆانە بەخیۆۆۆۆۆانەتی بۆۆۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆۆۆی 
دروسۆۆۆۆتکردووەی مۆۆۆۆرۆا بەنیزەرانۆۆۆۆی و دڵەراوکۆۆۆۆ  سۆۆۆۆەیری 

 دەکات.

#   شەکان مەهێننە ئێرەی چییان ل  دەکەن بیکەنی تەنیا 
 (. ٧٩ی ٢٠1٩کەلاەسەرەکانیان بی ئێمە بێنن. )سابیر رەشیدی 
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مۆۆۆۆرۆا وە  کەسۆۆۆۆێلی کە لەهەڵۆۆۆۆومەرجە سروشۆۆۆۆتییەکەیدا 
هەمیشۆۆۆە لەبیسۆۆۆەدایە بۆۆۆی مرۆ ێکۆۆۆی دیۆۆۆکە! لەکۆۆۆیمەڵزەی 
مرۆ ەکانۆۆدا هەژمۆۆوونکردن بەسۆۆەر ئەوی دیۆۆکەدا ئەو بنەمۆۆا 
بااڵیەیەی کە جوواڵنەوەی هەر ئەندامێکی  شۆەی مرۆ ەکۆان 
ڕێۆۆۆل دەخۆۆۆات...  کۆۆۆیمەڵزەی مۆۆۆرۆ ە پەروەردەنەکراوەکۆۆۆان 

تر لە کۆۆیمەڵزەی گورگەکۆۆان دەچێۆۆت. مرۆ ۆۆی گۆۆورگ ئەو زیۆۆا
کەسۆۆەیەی کە لەقۆۆوڕاوی تەمۆۆا ی لۆۆوتبەرزیی لەخیباییبوونۆۆدا 
چەقیۆۆۆوە مرۆ ۆۆۆی گۆۆۆورگ ئەو کەسۆۆۆەیەی کە لەنێۆۆۆو ڕووبەری 
سۆۆۆۆۆوکایەتیکردن بە مرۆ ەکۆۆۆۆۆانی دیۆۆۆۆۆکەدا لەنێۆۆۆۆۆو ڕووبەری 
ئۆۆۆۆارەزووە بۆۆۆۆ  سۆۆۆۆنوورەکاندای لەنێۆۆۆۆو ڕووبەری هەتککۆۆۆۆردن 

کانیاندا ئامۆۆۆادەیە  پەنۆۆۆا بۆۆۆی هەمۆۆۆوو کەرامەتۆۆۆی هاوشۆۆۆێوە
ی ٢٠1٥چوارچێۆۆوەیەکی زەبروزەنۆۆگ ببۆۆات. )عۆۆادل بۆۆاخەوانی 

٧٩.) 

بەکۆۆۆۆۆردەوە نووسۆۆۆۆۆەر هێنۆۆۆۆۆدە بەقۆۆۆۆۆووڵی و وردبیۆۆۆۆۆنەوە ئەم 
ڕووداوانەی گێۆۆۆۆۆۆۆۆ اوەتەوەی کە وەسۆۆۆۆۆۆۆۆتاکاریی هۆۆۆۆۆۆۆۆونەری و 
تەکنیکۆۆی گونچۆۆاوی تێۆۆدا کۆۆردووەی مەبەسۆۆتیب لەم تەکنۆۆیکە 

ی کە بە  دڕنۆۆۆدەییە  وەکۆۆۆو گێۆۆ انەوەی ئازارەکۆۆۆانی مۆۆۆرۆ ە
گورگ یەکتر ق  دەکەن و بە   دەروونێکی دڕندانەی دڕنۆدانە 

 هەڵ وکەوت دەکەن. 

# ئەوانۆۆیب ڕەڕ و سۆۆپییان پۆۆێکەوە دەکۆۆردە پێشۆۆمەرگە و 
جەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەکانیان لە کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  خییۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردەوە و  
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کەلاەسەرەکانیشۆۆیان بۆۆی دایەرەی ئەمۆۆن. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 
 (.٧٩ی ٢٠1٩

ڕێۆزەی لێکۆدانەوەکانی دەیەوی ۆت بەدوای )تیماس هۆیبز( لە
ڕەگوڕیشەی جەنزدا بزەڕێۆتی تۆاکو هەلۆومەرجی پەنۆابردنە 
بەر زەبروزەنۆۆۆگ خۆۆۆیڕ نەکرێۆۆۆتی بەزمۆۆۆانێکی دیۆۆۆکە تۆۆۆاکو 
پۆۆۆۆۆۆ ۆژەی هێۆۆۆۆۆۆورکردنەوەی دەوڵەت بەرهەم نەهێنۆۆۆۆۆۆدرێتی 
بەکارهێنۆۆۆانی زمۆۆۆان لەبۆۆۆ ی هێۆۆۆزی چۆۆۆوونە دەرەوە لەدۆخۆۆۆی 

مۆۆۆانەیەکی لەدایۆۆۆل جەنزۆۆۆی هەمۆۆۆووان دژ بە هەمۆۆۆووان گری
نەبۆۆۆووە. بۆۆۆی ئەوەی پێمۆۆۆان ب ۆۆۆەلمێننی کە تەنیۆۆۆا ژیۆۆۆانێکی 
مومکین لەدەرەوەی دەوڵەتێلی کە سەروەری ڕەهای هەبێتی 
بۆۆۆۆۆۆریتییە لە رجەنزۆۆۆۆۆۆی هەمۆۆۆۆۆۆووان دژ بە هەمۆۆۆۆۆۆووانر واتە  
کۆۆۆۆیمەڵزەی بۆۆۆۆ  دەوڵەتی دەوڵەت بەسۆۆۆۆەروەریی ڕەهۆۆۆۆاوە 

ی ٢٠1٥یەک انە بە کیمەڵزەی گورگەکان!. )عۆادل بۆاخەوانی 
٨3-٨4 .) 

کۆۆۆیدی دەروونۆۆۆی کوشۆۆۆتنی یەکۆۆۆێکە لەکەلتۆۆۆوورە دیارەکۆۆۆان 
کیمەڵزۆۆۆۆای خوێنۆۆۆۆاوی عێۆۆۆۆراری جەنۆۆۆۆگ وەکۆۆۆۆو بەشۆۆۆۆێل لە 
ئۆۆۆازاردانی گشۆۆۆتی بۆۆۆی بەرهەمهێنۆۆۆانی سۆۆۆەرکوت و ئۆۆۆازار و 
تونۆۆۆۆدوتیژی بەتراوانۆۆۆۆی بەکۆۆۆۆارهێنراوەی تەنیۆۆۆۆا بەم جۆۆۆۆیرە 
کوشۆۆۆتن لەدیۆۆۆاردەیەکی نەتۆۆۆی و بەکۆۆۆارنەهێنراوی کۆۆۆراوەتە 

ئەو کەس و گرووپۆۆانەی خییۆۆان وەکۆۆو کەلتۆۆوورێکی بەربۆۆاڵوی 
بەشۆۆێل لەبەرهەمۆۆی جەنۆۆگ بەرهەمهێنۆۆراون. ئەم دەروونە 
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لەبنەڕەتۆۆۆدا لەسۆۆۆەر دەروونۆۆۆی )خۆۆۆوێن و دەرچۆۆۆوون لەیاسۆۆۆا 
 مرۆییەکان و ئەخالر و بەهای مرۆیی(ەکان بەڕێوەدەچێت.

# خەڵکی کاروانچیان دەکوشتی یان لەشار خەڵکۆی شۆێت و 
ەتان و بێوەیان دەڕتاندن و گێت و بێچارە و بێکەس  و بێدەر

دەچوون لەدەرەوەی شۆار دەیانکوشۆتن و کەلاەسۆەرەکانیان 
 (.٨٠ی ٢٠1٩لەجەستەی دەکردەوە. )سابیر رەشیدی 

)  دان و شۆۆۆۆۆۆۆۆۆێواندن و ترازانۆۆۆۆۆۆۆۆۆدنی کەلتۆۆۆۆۆۆۆۆۆووری نەتەوەی 
تەراهەمکردنۆۆۆی هەرچۆۆۆی زیۆۆۆاتری ورووژێۆۆۆنەر و بۆۆۆۆزوێنەرە 

ەی نامیکۆۆۆۆان بەژیۆۆۆۆنزەی کۆۆۆۆورد هەوڵۆۆۆۆدان بۆۆۆۆی هێنانەکۆۆۆۆای
تاواندنەوەی  ژینزەیەکی پ اوپ  لەپێدراوەکانی داگیرکاری و

 (. ٦٨ی ٢٠1٠نەتەوەیی. )موحەمەد تەها حوسێنی

# دوای ڕاپۆۆیرتی بۆۆی بەغۆۆدا نووسۆۆیبووی بەرپرسۆۆی مەتۆۆرەزە 
تۆۆۆایبەتیەکە کەنۆۆۆاوی سۆۆۆەمەد گۆۆۆورگ بۆۆۆووە لە وەرگرتنۆۆۆی 
کەلاەسۆۆەرەکاندا وەسۆۆتاندووە و چیۆۆدی کەلاەسۆۆەریان لۆۆ  

 (.٨1ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی  وەرنەگرتووە.

گرتۆۆۆت یەکۆۆۆێکە لەو کێشۆۆۆانەی مۆۆۆرۆا لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە 
تووشۆۆۆی قەیۆۆۆران دەکۆۆۆاتی بەتۆۆۆایبەتی لەو کاتۆۆۆانەی لەنێۆۆۆو 
گرتتەکانۆۆۆۆدا دەچەقێۆۆۆۆتی یۆۆۆۆان چارەسۆۆۆۆەرەکە بەگونچۆۆۆۆاوی 
بەدەسۆۆۆت ناهێنێۆۆۆتی هەڵچۆۆۆوون و خەمۆۆۆیکی و کۆۆۆاردانەوەی 

 شیاوە.توندوتیژانە و گومان و پەنابردنە بەر کاری نە
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)پێوی ۆۆۆتێتی چارەسۆۆۆەری گرتتەکۆۆۆانی  یەنێکۆۆۆی سۆۆۆۆەرەکی 
ژیۆۆانی ئۆۆێمەیەی گرتتەکۆۆان تۆۆرە جۆۆیرنی لەسۆۆادە و تۆۆا ئۆۆاڵیزی 

 (. ٩٥ی ٢٠1٦بەهەڵنەوی ت تا مەترسیدار(. ) نیل  ندی 

لەم بیچوونەی سەردەودا ئەوەمان بی ڕوون دەبێتەوەی گرتۆت 
کۆیمەاڵیەتیی خیی وەکو کێشۆەیەکی )دەروونۆیی بەرجەسۆتەی 

ئۆۆۆابووریی تکۆۆۆری( هەیەی بەاڵم پەڕیۆۆۆنەوەی یۆۆۆان هەنزاونۆۆۆان 
لەدەستپێکی گرتتەکە بەرەو چارەسەر و گەیشتنە مەبەسۆت 

 گرنزە.

لەم دەرب ینەدا )ناوی کەسۆەکە/ بۆکەرەکە سۆەمەد گۆورگ(ەی 
شۆۆوێنەکە )هەولێۆۆر بۆۆی بەغۆۆدا(یە. کێشۆۆەکە )ب ینۆۆی سۆۆەر و 

ئەوەیە )بەغۆۆۆدا ئامۆۆۆادەکردنی کەلاەسۆۆۆەرەکانە(ی گۆۆۆرتتەکە 
ڕایزرتووە(ی چونکە )متمانەی نەمۆاوەی ئەمۆانە کەلۆاە سۆەری 
هەقییۆۆی پێشۆۆمەرگە( بۆۆن. )گۆۆرتتەکە لە چیۆۆیە؟(. )مەبەسۆۆت 
چیۆۆۆۆیە؟(. لەم دەربۆۆۆۆ ینەدا دەیەوێۆۆۆۆت بڵێۆۆۆۆت )بەغۆۆۆۆدا(ی کە 
سۆۆۆۆەرچاوەی ئەم کێشۆۆۆۆە نۆۆۆۆائەخالقییە ترسۆۆۆۆنا  و دەروونە 
ان ورووژێۆۆۆنەرەیەی چۆۆۆی دیۆۆۆکە متمۆۆۆانەی بە بەکرێزیراوەکۆۆۆ

نەمۆۆۆاوە. بەکرێزیۆۆۆراوەکە )کۆۆۆوردە( لەپێنۆۆۆاو بەدەسۆۆۆتهێنانی 
 پارەی کاری نامرۆ انە دەکات. 

کۆۆۆیدی )مەبەسۆۆۆتی( دەروونۆۆۆیی لەم گێۆۆۆ انەوەیەی چۆۆۆینیەتی 
وەسفکردنی دۆخێکی خراپی ترسۆناکی دەروونیۆیەی سۆەرباری 
دۆخۆی دەروونۆی ئەو کەسۆەی گرتتەکۆان دەگێۆ ێتەوەی ئینچۆا 
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و بیرهێنۆۆۆۆۆۆۆۆانەوە و )مەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆت(ی سۆۆۆۆۆۆۆۆەرەکی گەیانۆۆۆۆۆۆۆۆدن 
تیمۆۆۆۆۆۆۆۆۆارکردنەوەی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرلەنوێی ئەم دۆخە دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆۆی و  
ترسناکەیە لەڕێزەی بەکارهێنانی زمان  ی )خۆوێنەر(. واتە 
)گرتتەکە بەرەو خۆوێنەر( ئاراسۆتە کۆراوە. لە)شۆوێنی دەر و 
ڕۆمۆۆانەکەوە( بە )مەبەسۆۆتی( تێزەیانۆۆدن و پێۆۆدانی زانیۆۆاری 

وستکردنی بارێکی بە )خوێنەر( نووسراوە. ئامان  لەمەڕ در
دەروونۆۆۆۆۆی تەژی لەهەڵچۆۆۆۆۆوون و کۆۆۆۆۆاردنەوە و نیزەرانۆۆۆۆۆی و 

 ترسیشە  ی )خوێنەر(.   

# دەڵۆۆۆێن هەر لەم مۆۆۆاوەیەدا بۆۆۆووەی کە بەرخۆۆۆیکە شۆۆۆێتیب 
بەنۆۆاوی پێشۆۆمەرگەوە کەلاەسۆۆەرەکەی بە دائیۆۆرەی ئەمۆۆن 

 (.٨٢ی ٢٠1٩ترۆشراوە. )سابیر رەشیدی 

کتۆۆۆاتیریەت و )ڕاسۆۆۆیزم یە  کەلتۆۆۆوور لە تیتایتۆۆۆاریزم و دی
تاشۆۆۆۆیزم دروسۆۆۆۆۆتدەکات و ئەم خەسۆۆۆۆڵەتە لەتەوێڵۆۆۆۆۆی یە  
گرووپۆۆۆۆۆیی یۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆیمەڵی نەتەوەیۆۆۆۆۆی دەدات. سۆۆۆۆۆەرەڕای 
سۆۆۆۆوکایەتی و بۆۆۆۆ  نۆۆۆۆرو سۆۆۆۆەیرکردنی جەسۆۆۆۆتە و گیۆۆۆۆان و 
کەلتۆۆۆووری قوربۆۆۆانی. گەلۆۆۆ  جۆۆۆار لەئیپەراسۆۆۆیینەکانی بە 
کیمەڵکۆۆوژی و جینیسۆۆاید دا نۆۆاو پەرژینۆۆی واڵتێۆۆل دەبێۆۆت بە 

(. کۆۆۆۆیدی ٦1ی ٢٠1٢ەمەد تەهۆۆۆۆا حوسۆۆۆۆینی دۆزەخێۆۆۆۆل. ) مۆۆۆۆح
کەلتووری کوشتنی یان زەمینەی دەروونۆی کوشۆتن پەیوەسۆتە 
بەچێژی کوشتن و چێژوەرگرتن لەئۆازاری خەڵکۆی دیۆکە. لەم 
دەقەدا دەزانۆۆۆۆۆین سۆۆۆۆۆەرچاوەی ئەم راسۆۆۆۆۆیزمە پەیوەسۆۆۆۆۆتە 
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بەدیکتاتیریەتی بەاڵم لەنێو گرووپێکی دیکەدا وەکۆو ڕەتتۆار 
دەروونۆۆی تۆۆا  ڕەنزۆۆی داوەتەوە. و ڕەوشۆۆت و هەڵ ۆۆوکەوتی 

ئەمەڕ لەکیتایۆۆدا دەبێۆۆتە سۆۆەرچاوە بۆۆی وێنۆۆاکردنێکی دیۆۆکە 
 لەنێو کیمەڵزا.

# ئەوانەی لەناو دائیرەی ئەمن بوون لەڕاپەڕێندا مۆیااەت 
تۆۆۆیڵەی لێکۆۆۆردنەوەی بەاڵم مەتۆۆۆرەزە تایبەتییەکۆۆۆانی وەکۆۆۆو 
خییان بەسە مەتی مانەوەی چونکە خییان بەگە  حزبەکان 

 (. ٨3-٨٢ی ٢٠1٩یر رەشیدی دا. )ساب

 

کیدی ڕەخۆنە لە ڕەخۆنە یەک ۆانە بە ئۆازاردانی دەروونۆی + 
دەردە د + پەنۆۆۆۆۆۆۆۆادانی جاشۆۆۆۆۆۆۆۆەکان + تۆۆۆۆۆۆۆۆیڵەکردنەوە لە 
ئەمنەکۆۆۆۆانی کوشۆۆۆۆتن و سۆۆۆۆەرب ین و تونۆۆۆۆدوتیژی و کۆۆۆۆردەی 
خوێنۆۆۆاوی + بەرهەمهێنۆۆۆانی دۆخێکۆۆۆی دەروونۆۆۆی ترسۆۆۆنا  و 

 توندوتیژ و ڕقهەڵزر و تیڵەکردنەوە.

وەشۆۆۆۆۆدا خەریۆۆۆۆۆکە کۆۆۆۆۆیدی کوشۆۆۆۆۆتن بەپێۆۆۆۆۆی ئەو لەتە  ئە
ڕەخۆۆۆۆۆۆۆنەیەی لەم دەقەدا هەیەی ببێۆۆۆۆۆۆۆتە کەلتوورێۆۆۆۆۆۆۆلی کە 

 هەڵزری  ایرۆسی ئازاردانی مرۆ ە.

 (.  111ی ٢٠1٩# خی خنکاندانی مەهاباد. )سابیر رەشیدی 
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بەشۆۆۆۆۆیکی زۆری پەیوەنۆۆۆۆۆدییەکانی ئۆۆۆۆۆێمە بەهۆۆۆۆۆیی زمۆۆۆۆۆانی 
ق ۆۆۆۆەکردن و زمۆۆۆۆانی نووسۆۆۆۆینەوە مەی ۆۆۆۆەر نۆۆۆۆابنی بەڵکۆۆۆۆو 

ی ۆۆۆتمان بە زمۆۆۆانێکی تۆۆۆایبەت هەیەی کە زمۆۆۆانی لەڕ و پێو
زمۆۆۆانی ڕەتتۆۆۆار و ڕووخ ۆۆۆار و هەڵ ۆۆۆوکەوتەکانی ئۆۆۆێمەیە.. 
زمۆۆۆۆان هیکۆۆۆۆارێکی پەیوەنۆۆۆۆدیی و ئۆۆۆۆاڵوگیڕکردنە. )ڕێبۆۆۆۆوار 

(. خۆۆی خنکانۆۆدنی مەهابۆۆادی زمۆۆانێکی 1٠-٩ی ٢٠11سۆۆیوەیایی 
دیۆۆکەی کۆۆاردانەوە و ب یۆۆارێکی یەکۆۆالکەرەوەیەی کە ئۆۆاترەت 

وون لەئۆۆۆۆۆۆازاری نۆۆۆۆۆۆاوەوە خۆۆۆۆۆۆییی و ئۆۆۆۆۆۆازارە بۆۆۆۆۆۆی دەربۆۆۆۆۆۆازب
دەرەکییەکۆۆۆۆۆانی کیمەڵزۆۆۆۆۆا بەکۆۆۆۆۆاری دەهێنێۆۆۆۆۆتی لەپێنۆۆۆۆۆاو 
)پەیوەندیکردن بەدەوروبەری خیی بی ئەوەی بڵێت ئیدی مۆن 
نۆۆاتوانک لەسۆۆەر ئەو پەیوەنۆۆدییە دەروونیۆۆیە سۆۆەختە ئۆۆازار 
بەخشۆۆە بەردەوام بۆۆک و کیتۆۆایی بە پەیوەنۆۆدی خۆۆیم و ئێۆۆوەی 

 دەباتە بەر زمانی خیکوشتن. دەروروبەر دەهێنکی پەنا 

لەهەمۆۆۆۆۆان کا ۆۆۆۆۆدا لەڕێۆۆۆۆۆزەی ئەم پەیۆۆۆۆۆامە ئۆۆۆۆۆاڵوگیڕی ئەو 
هەڵوێ ۆۆتە دەروونیۆۆیە لەگە  دەووبەری خییۆۆدا دەکۆۆاتی کە 
ئەو کەسۆۆۆێکی بۆۆۆۆ  تۆۆۆۆاوانی زۆرلێکۆۆۆۆراو بۆۆۆۆووە. لەمەڕ پتۆۆۆۆر 
بەدەورەبەری خۆۆۆۆۆیی دەڵێۆۆۆۆۆت ئێۆۆۆۆۆوە لەسۆۆۆۆۆەر )زانیۆۆۆۆۆاریی و 

دان هەمۆۆوو بیرکۆۆردنەوە و ڕەتتۆۆارێکی زالمۆۆانە دەژیۆۆنی زینۆۆ
ژیۆۆان و خیشۆۆی و کچبۆۆوونی لۆۆ  سۆۆەندمی ئێۆۆوەڕ ژیۆۆانک لۆۆ  

 دەستێنن(.
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کۆیدی خیکوشۆتنی کە بەشۆۆێکە لە کۆردەی کوشۆتن نیشۆۆاندەری 
بارێکی دەروونی جیاوازە لەوەیی کە کەسێل کەسێکی دیۆکە 
دەکوژێۆۆۆت. لەکۆۆۆردەوەدا مەهابۆۆۆاد دەبێۆۆۆتە قوربۆۆۆانی کۆۆۆیدی 

ئەویۆۆۆان کوشۆۆۆتنی چۆۆۆونکە )زینۆۆۆدان و کیمەڵزۆۆۆا( وەکۆۆۆو یە  
 کوشتووە. 

 

 کۆدی چاوچنۆک/  غەدر/ بەستەزمان ٢٨-٢

# ویژدانۆۆۆی ئۆۆۆازاری دەدای ئەوەنۆۆۆدەڕ چۆۆۆاوچنی  نەبۆۆۆووی 
 (. 4٠ی ٢٠1٩غەدریشیان لەو کردبوو. )سابیر رەشیدی 

کۆۆۆیدی چۆۆۆاوچنی ی ویۆۆۆژدان و غەدر بۆۆۆریتییە لە سۆۆۆێکوچکەی 
دەروونۆۆۆی نێۆۆۆو ئەم دەربۆۆۆ ینەی کەسۆۆۆێل لەژیۆۆۆر هەژمۆۆۆوونی 

ونیۆۆیەی هەرچەنۆۆدە ئەو چۆۆاوچنی  نیۆۆیەی واتە ئۆۆازاریی دەرو
لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە کەسۆۆۆێکی دڵفراونۆۆۆی دەسۆۆۆتکراوەیە و 
دەسۆۆتی نەقوچانۆۆدووەی بەاڵم )غەدر( وەکۆۆو یەکێۆۆل لەدیۆۆاردە 

 دەروونییە کیمەاڵیەتییەکان بینەی ئەویشی گرتووە.

کۆۆۆیدەی )غەدر( بۆۆۆریتییە لەسۆۆۆزا و ڕەچۆۆۆاونەکردنی توانۆۆۆای 
ێوەیەکی ناڕەوا تشۆاری دژ دروسۆت هەقییی ئەو کەسەی بەش

 دەکەن .
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کۆۆۆۆۆیدی )چۆۆۆۆۆاوچنی ( پەیوەنۆۆۆۆۆدیی بە دەروونۆۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆۆی و 
ئابوورییەوە هەیە. هیی مەرج نییە کەسۆێکی خۆاوەن پۆارە و 
دەسۆۆۆۆەاڵتی دارایۆۆۆۆی بێۆۆۆۆتی بەاڵم ئەوەی هەیەتۆۆۆۆی بەکۆۆۆۆار 
دەهێنێۆۆۆۆۆت و لەڕووی دەروونیۆۆۆۆۆیەوە کەسۆۆۆۆۆێکی سۆۆۆۆۆەربەرز و 

 خاوەنی ئیرادەی دارایی خییەتی.

یدی )ویژدانۆۆی ئۆۆازار دراو( بۆۆریتییە لە دەروونۆۆی دەروونی کۆۆ
نۆۆۆۆاخی ڕۆ ی ئەو کەسۆۆۆۆە سۆۆۆۆزای دەروونۆۆۆۆی خۆۆۆۆیی دەدات و 
کەسێکی دادەپەروەر و یەک انەی نایەوێت ئازار و مەینەتۆی 
کەس بۆۆداتی یۆۆان هۆۆیی کەسۆۆێل لەبەردەم و بەهۆۆیی ئەوەوە 
سۆۆۆزا بۆۆۆدرێت. کەسۆۆۆێل لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە شۆۆۆکیی هەیەی 

و دەروونییەوەی لەهەمان کاتدا شکیکەی پتۆر  شکییە  لەناو
 بەرەو مێشل و عەقێ دادەشکێت.

)مۆۆرۆا پێوی ۆۆتی بەوە هەیە بەزیۆۆاد لە تۆۆیرمێکی زمۆۆانیی و 
شۆۆۆۆۆۆۆۆێوازێکی خۆۆۆۆۆۆۆۆیدەرب ینی گوزارشۆۆۆۆۆۆۆۆت لەسۆۆۆۆۆۆۆۆەرچاوەی 
کاریزەرییەکۆۆۆۆان و دەربۆۆۆۆ ی هەسۆۆۆۆتە خرۆشۆۆۆۆاوەکانی خۆۆۆۆیی 

تۆر (.  لەم دەربۆ ینەدا پ1٦ی ٢٠11بکات(. )رێبۆوار سۆیوەیایی 
لەسۆۆەرچاوەیەکی بۆۆی دەربۆۆ ین و گوزارشۆۆت لەکەسۆۆایەتی و 
بۆۆۆۆۆۆۆاری دەروونۆۆۆۆۆۆۆی و چۆۆۆۆۆۆۆینیەتی بیرکۆۆۆۆۆۆۆردنەوەی کەسۆۆۆۆۆۆۆە 

 بەکارهێناوە.

# هەندێل دەروون نەخیڕ و نەت  نزم ئامرازێکی باشە بی 
(. ٨٨ی ٢٠1٩سۆۆواڵکردن و پۆۆارە پەیۆۆداکردن. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 
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کۆۆۆیدی تاوانبۆۆۆارکردنی سۆۆۆوکایەتی لەم گوزارشۆۆۆتەدا هەیە. 
دەروون نەخۆۆۆیڕی ئەو کەسۆۆۆانەن هەمۆۆۆوو شۆۆۆتێل لەپێنۆۆۆاو 
بەدەستهێنانی بەرژەوەندی تایبەتی خییان بەکۆاردەهێننی 
ئینچا نەت  نزم کیدێکی دیکەیە بۆی ئەو کەسۆانەی بۆایەو 
بە دەوروبەری خییان نادەن و هیی پێوەرێکیان لەچینیەتی 

 مامەڵەکردن لەگە  خەڵکی دیکە نییە.

# ئەت ۆۆۆۆۆەرەکەڕ بە تۆۆۆۆۆووڕەییەوە وەکۆۆۆۆۆو ئەوەی بە دوای 
تاوانبارێکۆۆدا هاتبێۆۆت و لێۆۆرە دەسۆۆتی کەوتبۆۆ  پێۆۆی نەنزۆۆی 
بێۆۆۆت بە نەرمۆۆۆی بیۆۆۆدوێنێتی وەکۆۆۆو تەرمۆۆۆانکردن بەسۆۆۆەر 
کەسێکدا لێی خوڕییەوە و گوتی: دەی لەگەڵمان وەرەی ئاخر 
بی کوم؟ دوایی دەزانی بی کوم!؟ بیچی دەمبەن و چیتان لێک 

اشان دەزانی بیچی دەتبەین و چیمان لێت دەوم!ی دەوم؟. پ
خیت لە خەتۆی سۆی و شۆەڕ مەدە لە ئۆێمە باشۆتر دەزانۆی 

 (. 1٦٠ی ٢٠1٩چیت کردووە. )سابیر رەشیدی 

با سۆەیری ئەم کۆیدانەی زمۆان بکەیۆن )لەبەر ئەوەی زمۆانی 
ئاژاوە و زمۆانی ڕر و دووزمۆانی و زمۆانی تیتنەیۆی و زمۆانی 

و زمۆۆۆۆانی تونۆۆۆۆدوتیژی بۆۆۆۆرەوی گونۆۆۆۆاهکردن و زمۆۆۆۆانی تۆۆۆۆرس 
(. ئەوەمۆۆۆۆان بۆۆۆۆی 14ی ٢٠11سۆۆۆۆەندووە(. )ڕێبۆۆۆۆوار سۆۆۆۆیوەیایی 

دەردەکەوێۆۆۆۆت چەنۆۆۆۆدین شۆۆۆۆێواز بۆۆۆۆی دەرب ینۆۆۆۆی مەبەسۆۆۆۆت 
بەکارهێنراوە. تۆا دەگۆاتە ئەوەی نۆوێترین گوزارشۆت )خەتۆی 
سی و شۆەڕ( یۆب لەڕووی دەروونیۆیەوە بەکاربهێنرێۆت. ئەم 
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و زمۆانی کۆوردی هۆاتیتە نێۆ 1٩٩1دەستەواژەیەوە دوای ساڵی 
بە واتۆۆۆۆۆای هێاۆۆۆۆۆی پاراسۆۆۆۆۆتنی کۆۆۆۆۆورد لە یەن کیمەڵزۆۆۆۆۆای 
نێوەدەوڵەتی دێتی واتا کەسێل لەدۆخێکی ئارام و پۆارێزراو 

 بێتی یان بەپێچەوانەوەی بیەوێت خیی لەگێای بدات. 

 (.1٦٠ی ٢٠1٩# بە تکاو پاڕانەوە. )سابیر رەشیدی 

کۆۆۆیدێکی دیۆۆۆکە )تکۆۆۆا و پۆۆۆاڕانەوەیە(ی هەر کەسۆۆۆێل لەبۆۆۆاری 
پاڕانەوەیەکی تکۆا ئۆامێزدا بێۆتی واتە لەڕووی دەروونیۆیەوە 
)تۆۆرس و تشۆۆار و هەڵچۆۆوون و دڵەرواکۆۆ  و تەنیۆۆا دوور نیۆۆیە 
تیقاندنیشۆۆۆی( پێۆۆۆوە دیاربێۆۆۆتی بۆۆۆا ئامۆۆۆاژە بە نمۆۆۆوونەیەکی 
زمانەوانی بکەیۆن لەچۆینیەتی دەرب ینۆی هەسۆت و نەسۆت و 
شۆۆۆۆۆۆۆۆۆێوازی داوا و گەیانۆۆۆۆۆۆۆۆۆدنی مەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆت بەو جۆۆۆۆۆۆۆۆۆیرەی 

 ی دیاریکراودا بەکاردێت.لەدەوروبەرێک

ئەگەر جەسۆۆتەی مۆۆن تەندروسۆۆت بێۆۆت و لەشۆۆک سۆۆاو بێۆۆت و 
هۆۆیی ڕێزرێکۆۆی ت ۆۆییلیژی لەئاسۆۆتەکانی وەکۆۆو: )نەخیشۆۆیی 
ئازاربەخبی چێژی بینۆینی بی ۆتنی بۆینکردن و هەسۆتپێکردن( 
لەئارادا نەبێتی ئەوە دەتوانک هەستی خیم دەربب م و بڵۆێک: 

ن نیۆۆۆۆیەی چۆۆۆۆونکە ڕۆژێکۆۆۆۆی خیشۆۆۆۆە. ئەمە شۆۆۆۆێوازی گشۆۆۆۆتاند
ڕەنزۆۆدانەوەی سۆۆاتەوەختی ئەزمۆۆوونی ئێ ۆۆتای مۆۆنە و بۆۆیی 
هەیە بۆۆی کەسۆۆێكی تۆۆر بەو جۆۆیرە نەبێۆۆت. )رێبۆۆوار سۆۆیوەیایی 

 (.1٧ی ٢٠11
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کۆۆیدی )تکۆۆاو پۆۆاڕانەوە(  ی ق ۆۆەکەر نێۆۆو ئەم دەقەی )واتۆۆا و  
مەبەسۆۆۆت و پەیۆۆۆامەکەی( بەپێۆۆۆی دەوروبەری بەکارهێنۆۆۆانی 

داواکۆۆۆردن و گەیانۆۆۆدنی گۆۆۆوتنەکە دەگیڕێۆۆۆتی ئەو شۆۆۆێوازی )
مەبەسۆۆۆتەکە(ی  ی هەر یەکێۆۆۆل و بەپێۆۆۆی بەکۆۆۆارهێنەرانی 
لەشۆۆوێن و کۆۆاتی جیۆۆاوازدا دەگیڕێۆۆتی واتە ئەرکۆۆی گۆۆوتنەکە 
بەپێی کەس و شوێن و کۆات و دۆخە دەروونیۆیەکە و شۆێوازی 

 بەکارهێنانەکەی وەکو خیی نامێنێتەوە. 

# بەاڵم کەس بۆۆۆۆۆۆوێری ئەوەی نەبۆۆۆۆۆۆۆوو بەرەنزۆۆۆۆۆۆۆاریی ئەو 
چەکۆۆدارنە ببێۆۆتەوە و زاتۆۆی ئەوە بکۆۆات و بەڵێنۆۆی ئەوە بە 
ئێمە بدەنی کە کوێرە لە گرتیزەی جال ڕەشەکان دەربێنن. 

 (.1٦1ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

)زمۆۆانی لێکحۆۆالیبوون و نزیکبۆۆوونەوە و خیشەوی ۆۆتی نیۆۆیە و 
زیۆۆۆاتر ئاسۆۆۆتێکی دەروونیۆۆۆانەی زمۆۆۆانەی کە هێشۆۆۆتا لە یەن 

ی ٢٠11رداوە(. )رێبوار سۆیوەیایی ئەقڵەوە ڕام و ئاراستە نەک
14 .) 

کیدی ترسی تیقاندن زمانێکە پێچەوانەی لەیەکترگەیشۆتن و 
پێشۆۆۆۆۆوازییە. بەواتۆۆۆۆۆایە ی کە مۆۆۆۆۆرۆا لەئەنچۆۆۆۆۆامی بۆۆۆۆۆاری 
دەروونیۆۆی )ڕەتکۆۆردنەوەی تونۆۆدوتیژیی سۆۆ ینەوە و نەبۆۆوونی 
دیۆۆالیگ( بەرهەمۆۆی دەهێنێۆۆت. هەر کاتێۆۆل هێۆۆزی )چەکۆۆدار( 

ی تۆۆۆرس و تیقانۆۆۆدن بااڵدەسۆۆۆت ب یۆۆۆار دەردەبێۆۆۆتی دەروونۆۆۆ
 دەبێت. 
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# ئەوان لەسۆۆۆەر ق ۆۆۆە و تەرمۆۆۆانی خییۆۆۆان مکۆۆۆوڕ بۆۆۆۆوونی 
حەزیشۆۆیان نەدەکۆۆرد کەسۆۆێل مشۆۆتوم یان لەگەڵۆۆدا بکۆۆاتی 
چۆۆۆونکە بەدەسۆۆۆت ئەوان نەبۆۆۆووی نەیانۆۆۆدەتوانی تەرمۆۆۆانی 
سۆۆەرەوەی خییۆۆان جێبەجۆۆ  نەکەنی تۆۆازە تەرمانیۆۆان پۆۆ  

ی ٢٠1٩بیر رەشیدی کراوەی کە دەب  کوێرە ببەن و تەواو. )سا
1٦1 .) 

ڕەتکۆۆردەنەوەی ب یارێۆۆل و کارێۆۆل مەرج نیۆۆیە لەکۆۆردەوەدا 
مەبەسۆۆتی ڕەتکۆۆردنەوەی لە یەن بەکۆۆارهێنەری زمۆۆانەکەی 
تێۆۆۆدا بێۆۆۆتی بەڵکۆۆۆو دوور نیۆۆۆیە مەبەسۆۆۆتی تەنیۆۆۆا گەیانۆۆۆدنی 
مەبەسۆۆتێکی نادیۆۆاری ناڕاسۆۆتەوخی بێۆۆتی یۆۆان بەپۆۆێچەوانە 

 بێت. گەیاندنی پەیامێل بەشێوەیەکی ئاشکرا 

لەم دەرب ینەی سەرەوەدا دەردەکەوێت )ئەوان( مەبەسۆتیان 
لەمکوڕبوون و ماکەچی و جێبەج  کردنی ب یۆاری سۆەرەوەی 
خییۆۆۆۆانە و ڕەتکۆۆۆۆردنەوەی ئەو شۆۆۆۆتەی داوایۆۆۆۆان کۆۆۆۆردووە لە 
توانای ئەواندا نییەی هەروەهۆا بەناڕاسۆتەوخییی گەیانۆدنی 

ن و شۆۆتێکەی کە بەرپرسۆۆەکەنیان پێیۆۆان گۆۆوتن ئەو کۆۆارە بۆۆکە
 گوم بەق ە و داوا و پاڕانەوەی کەس نەدەن.

کۆۆیدی جێبەجێکۆۆردنی کۆۆیدیکە لەم دەربۆۆ ینەدا پەیوەنۆۆدی بە 
ئامێرئاسۆۆا بۆۆوونی مۆۆرۆای سی ۆۆتەمی سۆۆەربازی و چۆۆینیەتی 
بە وەنۆۆۆۆانی ئیۆۆۆۆرادە و بیچۆۆۆۆوونی گشۆۆۆۆتە. لەشۆۆۆۆیکردنەوەی 
زمۆۆۆانەوانی دەروونیۆۆۆدا جەخۆۆۆت لەسۆۆۆەر ئەوە کۆۆۆراوەتەی کە 
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شۆۆتێل )پەیوەسۆۆتە بەدوو شۆۆتی کارێۆۆل ڕەتکۆۆردنەوە و نەتۆۆی 
کۆۆراوە پەیوەسۆۆتە بەوەی جەختکردنەوەیەکۆۆی ڕاسۆۆتەوخییەی 

ی 1٩٩3یۆۆان ڕەچۆۆاوکردنێكی ڕانەگەیەنۆۆراوە. )جۆۆودث جۆۆرینی 
14٦ .) 

دەروونناسەکان بایەو بەڕەتتۆار و نەریتۆی ژیۆان دەدەنی کە 
 (. ٢٧ی 1٩٩3تایبەتە بەزمانی مرۆ ایەتی. )جودث جرینی 

گرتوویۆۆانەی گۆۆوایە لەبۆۆازاڕ بەردەوام  # لەسۆۆەر ق ۆۆەکردن
جۆۆوێنی بە حکۆۆوومەت داوە و ق ۆۆۆەی بەکۆۆورد و کوردسۆۆۆتان 
گوتووەی لەکوردایەتیی هەڵزەڕاوەتەوە و خەڵل دژی واڵت و 
حکۆۆۆۆوومەتەکەی هەڵۆۆۆۆدەگەڕێنێتەوە و پیرۆزییەکۆۆۆۆانی واڵت 

 (. 1٦٢ی ٢٠1٩دەخاتە ژێر پێوە. )سابیر رەشیدی 

هیکۆۆۆۆاری دەروونۆۆۆۆیی کە لەم دەربۆۆۆۆ ینەدا ژمۆۆۆۆارەیەکی زۆر 
بۆۆۆریتییە لەکۆۆۆاردانەوەی دەسۆۆۆەاڵت بەرانۆۆۆبەر کۆۆۆاردانەوەی 
کۆۆۆۆۆۆۆوێرەی دەخوێنۆۆۆۆۆۆۆدرێتەوە. زینۆۆۆۆۆۆۆدان و گۆۆۆۆۆۆۆرتن یەکۆۆۆۆۆۆۆێکە 
لەکاردانەوەکۆۆۆان بۆۆۆی سۆۆۆنووردارکردنی ئۆۆۆازادی. ق ۆۆۆەکردن 

 تیمەتە و سزای بەدوایەوە.

 کیدی ئەم دەرب ینە بریتییە لە:

و  شۆۆۆۆۆوێن: بۆۆۆۆۆازاڕ شۆۆۆۆۆوێنێکی گشۆۆۆۆۆتییە و هەمۆۆۆۆۆوو دەیبیۆۆۆۆۆنن
 دەیبی تن.
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بۆۆۆابەت: کەسۆۆۆێل لەژێۆۆۆر تشۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆی قۆۆۆورس دایەی 
 لەدۆخی هەڵچوون دایەی ئازارێکی دەروونی دژواردا دەژیت.

تۆۆۆۆۆۆیمەت: جۆۆۆۆۆۆوێن بە حکۆۆۆۆۆۆوومەت و کۆۆۆۆۆۆورد و کوردسۆۆۆۆۆۆتانی 
هەڵۆۆۆزەڕانەوە لە کۆۆۆوردایەتی. هانۆۆۆدانی خەڵۆۆۆل دژی واڵت و 

 حکوومەت. پیرۆزییەکانی واڵت دەخاتە ژێر پێوە.

ئەو سۆۆۆتەمەی لە کچێنیۆۆۆان کۆۆۆردی دواجۆۆۆار خۆۆۆیی # بەهۆۆۆیی 
خنکاند و مردنی بی داپیشینی ئاب ووی خیی هەڵبژاردی هەر 
چەنۆۆدە ئەم کۆۆارە هەمۆۆوو کەس دەیزانۆۆی پیۆۆاوانی ڕژێۆۆک بە 
خۆۆۆورتی بەسۆۆۆەریاندا هێنۆۆۆاوەی ئەو وە  ئۆۆۆاترەت کۆۆۆارێکی 
ئۆۆاب ووبەرانەی نەکۆۆردووەی بەاڵم چۆۆی بە جاۆۆاکی دواکەتۆۆوو 

بە نەنۆۆۆۆگ و شۆۆۆۆەرم و ئۆۆۆۆاب ووچوون دەبێژێۆۆۆۆتی کە ئەمەڕ 
 (. 1٦٧ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی  دەزانێت.

# پەرچەکردای کوێرە لەچییەوە سەرچاوەی گرتووە. )سابیر 
 (. 1٦٨ی ٢٠1٩رەشیدی 

دڵەرواکۆۆ  وەکۆۆو چەمکێکۆۆی سۆۆایکیلیژی دەروونۆۆی کردنێکۆۆی 
گشۆۆتییە بەتۆۆرس و لێۆۆل ئۆۆاڵیزبوونێکی دەروونۆۆی بۆۆ  ئەوەی 

سۆە بۆزانین.  زۆر جۆار ئەم چۆاخە بتوانین سەرچاوەی ئەو تر
بەچاخی دڵەڕواکۆ  نۆاوزەد کۆراوە. )مۆحەمەد تەهۆا حوسۆینی 

 (. 1٠1ی ٢٠1٢



 254 

کۆۆۆیدی ئۆۆۆازاردانی ئۆۆۆاترەتی سۆۆۆوکایەتی و دەسۆۆۆتدرێژی دژی 
ئۆۆۆۆۆاترەت یەکۆۆۆۆۆێکە لەو ئۆۆۆۆۆازارە دەروونۆۆۆۆۆی و ئەخالقۆۆۆۆۆی و 
کیمەاڵیەتیۆۆۆانەی لەنێۆۆۆو ئەم دەقەدا زۆر ڕاشۆۆۆکاوانە کۆۆۆاری 

 لەبارەوە کراوە.

   

 کۆدی سزا و دادگا ٢٩-٢

بیردۆزەی شیکردنەوەی دەروونی پەردەی لەسەر زۆر  یەنۆی 
شاراوەی ڕەتتارە مرۆییەکۆانی کە تۆاوانە ڕەتتۆاریب یەکۆێکە 
لەوانی ڕامۆۆۆاڵی و سۆۆۆەرنچی زانایۆۆۆانی بۆۆۆی تۆۆۆاکتەرێکی زۆر 
مەزنۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆاوان ڕاکێشۆۆۆۆۆای کە لەنۆۆۆۆۆاو دەروونۆۆۆۆۆی مرۆ ۆۆۆۆۆدا 
دەسوڕێتەوەی چونکە بەڕاستی دیۆاردەی تۆاوان تۆا ڕادەیەکۆی 

تێکچۆۆۆۆوونی شۆۆۆۆیرازەی دەروونۆۆۆۆی مرۆ ۆۆۆۆی تاوانبۆۆۆۆار  زۆر بۆۆۆۆی
 (. ٩٠ی ٢٠٠٠دەگەڕێتەوە. )ڕزگار محمد قادر گەاڵلیی
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واتە سۆۆۆۆۆۆزا و دادگۆۆۆۆۆۆا لەهەر دەقێکۆۆۆۆۆۆدا بێۆۆۆۆۆۆتی پێوی ۆۆۆۆۆۆتی 
بەشۆۆۆارەزایی و وردبۆۆۆوونەوە لەبۆۆۆارەی دەروونۆۆۆی ئەو کەسۆۆۆە 
هەیەی کە تیمەتبارەی یان گومانی تاوانی لۆ  دەکرێۆتی هۆیی 
کردەیەکۆۆۆی تۆۆۆاوانی یۆۆۆان سۆۆۆزا و کۆۆۆاردانەوە بەرانۆۆۆبەر ئەو 
کارانەی گومۆانی تاوانیۆان لۆ  دەکرێۆت بۆ  پەیوەسۆت بۆوون 

 ونی کەموکورتی ل  دەردەکەوێت.  بەباری دەرو

# زۆر هەوڵۆۆۆۆی دا لەگەڵیۆۆۆۆان و ڕێۆۆۆۆزەی دادگە و پیلی یشۆۆۆۆی 
گرتەبەر و ڕووی لە خزم و ڕدێن سپیانیب کردی بەاڵم هەموو 

ی ٢٠1٩هەوڵەکۆۆانی بۆۆوونە بڵیۆۆی سۆۆەر ئۆۆاو. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 
4٠ .) 

وسزا
دادگا

دەروونی
مرۆڤ

زمانی
دەقی

دەروونی
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کۆۆیدی دادگۆۆا و سۆۆزا یەکۆۆێکە لەو کۆۆیدانەی هەمیشۆۆە لەنێۆۆو 
و حوکمەکۆۆانی دیۆۆارن. دادگۆۆا و سۆۆزای  دەقۆۆدا شۆۆوێن و پۆۆایە

ڕووداوەکۆۆانی دادگۆۆا و سۆۆزای دامودەزگۆۆا تایبەتییەکۆۆانی ئەم 
بۆۆوارە لەنێۆۆو دەقۆۆدای ئینچۆۆا کۆۆیدی ئەو دادگۆۆایەی دەقنۆۆووس 
دایناوە. دەبێت دان بەڕاستییە  دابنێینی ئازادی ئاخۆاوتنی 
دەبێۆۆتە بنەمۆۆا بۆۆی بەدیهێنۆۆانی هێۆۆزی کۆۆردەی لێکتێزەیشۆۆتنی 

ئەم پرۆسۆەیە دەبێۆۆتە بنەمۆایەکی دەروونۆۆی  بەواتۆای ئەوەی
بەهێز بی بەدیهنۆانی متمۆانە و بەرهەمهێنۆانی تێزەیشۆتن و 
دروسۆۆتکردنی هاوسۆۆەنزی. )ئۆۆازادی کاتێۆۆل دەبێۆۆتە ئۆۆازادی 
بیرکۆۆۆردنەوە و ئۆۆۆازادی دەربۆۆۆ ینی کە کەشۆۆۆێکی گشۆۆۆتی بۆۆۆی 
بیرکۆۆردنەوەی تاکەکۆۆان ب ەخ ۆۆێت و هەسۆۆت بۆۆکەنی کە گۆۆوم 

 (. ٢٨ی ٢٠11. )رێبوار سیوەیایی لەبیروڕاکانیان دەگیرێت

پۆۆۆیلی  کۆۆۆیدی سۆۆۆەرکوت و دژ بەئۆۆۆازادی و سۆۆۆنووردارکردنی 
ئیۆۆۆۆرادەی تۆۆۆۆاکەکەس نیشۆۆۆۆان دەداتی ئەمەڕ پۆۆۆۆێچەوانەی 
)ڕووکۆۆردنە ڕای گشۆۆتییەی کە لەم دەقەدا بۆۆریتییە لە خۆۆزم و 
ڕدێن سپی(. یان )یاسا و میاای(. ئەمانە ئاماژەیە بی ئەوەی 

ەیەکەی کە پەیوەنۆۆدی بە )هێۆۆزی زمۆۆان دەربۆۆ ی هۆۆزر و بیۆۆرۆک
سۆۆنووردارکردنی ئیۆۆرادەی ئۆۆازاد و مۆۆاتی ئۆۆازادی ئاخۆۆاوتنی 
تاکە کەسەوە هەیە(. نە  هەر ئەوەڕ )دادگا و پۆیلی (یب 
وەکۆۆو ئامۆۆاژەیەکی نەرێنۆۆیی لەپێنۆۆاو پۆۆێچەوانە نیشۆۆاندانی 
ئۆۆۆۆۆۆازادی و مۆۆۆۆۆۆاتی گەیشۆۆۆۆۆۆتنە زانیۆۆۆۆۆۆاری و ئاشۆۆۆۆۆۆکراکردنی 

 چارەنووسی کەسێل بەکاردێت. 
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ی سەر ئاو( کیدێکە بەرانبەر ب  ئەنچۆام بۆوونی هەمۆوو )بای
کیششۆۆۆۆە زمۆۆۆۆانی و پەیوەنۆۆۆۆدیی و بەدیهێنۆۆۆۆانی مەبەسۆۆۆۆتە 
سەرەکییەکان دێت. هزر و بیر بی ئاشکرا کردنی چارەنووسی 
کەسی گیراو هەیەی بەاڵم بەهیی سنووردارکردن و پاشەکشۆە 
پێکردنۆۆی زمۆۆانی بیۆۆر و هۆۆزرەکە وەکۆۆو ڕەتتۆۆار و کردەیەکۆۆی 

 سەرنەکەوتوو بەدیار دەکەوێت.  دەروونی

# ئەگەر ڕازی نەبیۆۆت و دژمۆۆان بوەسۆۆتی لەنۆۆاوت دەبەیۆۆن. 
 (. 41ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

لەم دەربۆۆۆۆۆۆۆۆ ینەدا ق ۆۆۆۆۆۆۆۆەکەر هەڕەشۆۆۆۆۆۆۆۆەی لەنۆۆۆۆۆۆۆۆاوبردن 
لەبەرانۆۆۆۆبەرەکەی دەکۆۆۆۆاتی ئەمەڕ دەچێۆۆۆۆتە چوارچێۆۆۆۆوەی 
دەروونۆۆۆۆۆی هەڕەشۆۆۆۆۆە و تۆۆۆۆۆاوان و ڕاپەڕانۆۆۆۆۆدنی کردەیەکۆۆۆۆۆی 

 ارهێنانی وشە. توندوتیژی لەڕێزەی بەک

تاوانناسی بەریتانی )هێرمان مانهۆایک( لەبۆارەی جیرەکۆانی 
تۆاوان دەڵێۆۆت: تۆاکتەرە پێکهاتەییەکۆۆان   جەسۆتەیی بۆۆنی   
بۆۆاییلیجیی یۆۆان تۆۆاکتەرە کیمەاڵیەتییەکۆۆان وەکۆۆو تۆۆاکتەری 
ئۆۆابووریی لەتە  ئەم دوو تۆۆاکتەرە جۆۆیری سۆۆێیەمیب هەیەی 

تاکتەرەکۆۆۆانی کەتۆۆۆاکتەری عەقڵۆۆۆی و دەروونیۆۆۆیەی سۆۆۆەرجەم 
پێشۆۆۆۆوو هەرچەنۆۆۆۆدە بەهێۆۆۆۆزبنی هەرچەنۆۆۆۆد کۆۆۆۆاریزەر بۆۆۆۆنی 
هەرچەنۆۆد ڕەگ و ڕیشۆۆەی داکوتاویۆۆان هەبێۆۆتی نۆۆابنە هۆۆیی 
تاوان تەنیۆا ئەو کۆاتەی بەجۆیری سۆێیەمدا ڕەت دەبۆنی واتە 
بەتۆۆۆۆاکتەری عەقڵۆۆۆۆی و دەروونییەکۆۆۆۆان. )د. عبۆۆۆۆود ال ۆۆۆۆراجی 
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ا (. ئەمە ئەوەمان بی سۆاو دەکۆاتەوە دادگۆا و سۆز٢٧٦ی 1٩٨٥
پێوی تە بەشێوەیەکی ورد پەیوەسۆت بێۆت بەبۆاری دەروونۆی 
 و ڕەتتاری ئەو کەسانەی لێکیڵینەوەیان لەبارەوە دەکرێت.  

# بەداخەوە لە کیمەڵزۆۆۆۆایەکی دواکەوتۆۆۆۆووی وە  ئۆۆۆۆێمەدا 
هەمۆۆوو تاوانەکۆۆان ئەگەر پیۆۆاوانیب بۆۆیکەن بە ماۆۆی ژنۆۆانی 
دەدەنی هەر ژنۆۆۆۆۆۆۆان تاوانبۆۆۆۆۆۆۆارنی پیۆۆۆۆۆۆۆاوانیب هەرچۆۆۆۆۆۆۆی 

ب بکۆۆۆۆاتی ئەوا هەر ژنۆۆۆان تووشۆۆۆۆی کوشۆۆۆۆتن و خۆۆۆراپەیەکی
ئازاردان و لەناوبردن دەبنی کەچی پیاوان هەرچی ناپاکیب 
بۆۆۆکەن کۆۆۆیمەڵزەکەی ئۆۆۆێمە وە  پیۆۆۆاوەتی و شۆۆۆانازی بۆۆۆیی 

 (. ٦٠ی ٢٠1٩ئەژمار دەکات. )سابیر رەشیدی 

# سیخوڕی لەسۆەر هەمۆوو ماڵێۆل دانۆابوو. )سۆابیر رەشۆیدی 
 (. ٩1ی ٢٠1٩

هەر جۆۆۆیرە نائۆۆۆازادییە  لەسۆۆۆەر  )هەر جۆۆۆیرە سان ۆۆۆیرێلی
دەربۆۆ ینی لەهەمۆۆان کاتیشۆۆدا سان ۆۆیری زمۆۆان و سان ۆۆیری 
بەرجەستەبوونی بیر و بیچوونەکانمانە(. )رێبۆوار سۆیوەیایی 

(. وەکو کیدێل بۆی سۆەرکوت و ترسۆاندن و تیقانۆدن ٢٧ی ٢٠11
بەکاردێۆۆت. لەم دەقەدا بەڕوونۆۆی بۆۆاری دەروونۆۆی سان ۆۆیر و 

ی تونۆۆۆد و زەر بۆۆۆی سۆۆۆەرکوتی چۆۆۆاودێری وەکۆۆۆو سۆۆۆەرچاوەیەک
 دەروونی بەکارهێنراوە. 
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# کۆۆوێرە جۆۆارێکی دیۆۆکە گەڕایەوە سۆۆەر کۆۆاری خۆۆییی بەاڵم 
ئەمچارە وەکو جاران نەبۆووی چیۆدی جۆوێنی نەدەدای چیۆدی 
ق ەی بە دز و گەندەڵکاران نەدەگوتی چیدی جوێن بە کورد 
و کوردستان نەدەدای چونکە بەو مەرجە بەریانهەڵدابووی کە 

نامەیان بی پ کردبووەوەی پەنچە مرۆیان ل  وەرگرتبووی بەڵێ
کە هەر جارێکی دیکە  بەهە  جیرێل ق ە بکات و بە دڵی 
ئەوان نەبێت و هێرڕ بکاتە سەر حکوومەتی ئەوا جۆارێکی 
دیکە ڕاپێچی گرتووخانەی جت ڕەشەکان دەکۆرێتەوەی بەاڵم 
جۆۆارێکی دیۆۆکە بزەڕێۆۆتەوە  یۆۆان وەکۆۆو ئەمچۆۆارە نابێۆۆتی 

دیۆۆکە نۆۆابینرێتەوە بەنۆۆاوی )کۆۆوێرەی چاوسۆۆاغ(.   کەسۆۆێکی
 (.1٦4ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

)هەر داگیرکۆۆارییە  بیسۆۆەر زمۆۆانی بە داگیرکۆۆاریی بیسۆۆەر 
بوونی مرۆییمان دەسۆت پۆ  دەکۆات. ئەو کۆاتەی مۆرۆا خۆیی 
کیتۆۆۆۆایی بەبۆۆۆۆوونی بێۆۆۆۆتی ئیتۆۆۆۆر زمۆۆۆۆانیب مانۆۆۆۆای خۆۆۆۆیی و 
 وشۆۆۆۆەکانیب هێۆۆۆۆز و دەسۆۆۆۆەاڵتی خییۆۆۆۆان لەدەسۆۆۆۆت دەدەن(.

 (. ٢٢ی ٢٠11)رێبوار سیوەیایی 

کیدەکانی سزا بریتییە لەکۆیتی ئۆازاردان  ئەمەڕ یەک ۆانە 
بە زیندانی + دەمکوتکردنی بەڵێنۆامەوەرگرتن و پەنۆچە مۆیر 
+ دووبۆۆارە بۆۆوونەوە )زینۆۆدانی و ڕەخنەگۆۆرتن و جوێنۆۆدان( + 
مەرج بی ئازادکردنی هەیە + نابێت بب ای بب ای ق ە بکۆات 
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وومەت و پیرۆزییەکۆان بهێنێۆت..... ئەگەر +  نابێت ناوی حک
 بزیرێتەوە نامێنێت و شوون بزر دەکرێت. 

ئەم کیدەی بەجیرێل توندەی مرۆا هیی سنوورێکی ئازادی بی 
نامێنێتەوەی سنووری ئاخاوتنی بەرگری لەخییی ڕەخنەگرتنی 
نۆۆاڕازیبوونی تەنیۆۆا بەجیرێۆۆل هەڕەشۆۆەی لێکۆۆراوەی ناتوانێۆۆت 

زاد بێت. ئەوان پێیان گوتۆووە هەر لەهەڵبژاردنی مردنیب ئا
ق ۆۆەکردنێکی دیۆۆۆکەی یەک ۆۆۆانە بە کیتۆۆۆایی هۆۆۆاتن و مردنۆۆۆی 

 ئەوە.

ئەم کۆیدە کۆیدێکی ئۆۆازار بەخشۆەی چۆۆونکە ژیۆانی ئەو کەسۆۆە 
 کراوەتە زیندان و ژیانیشی یەک انە بەتەنیا یە  وشە. 

 

 کۆدی دەروونی کەلتووری زمان ٣٠-٢

ی تیشۆکی 1٩٦٠)بیرن اتین( کیمەڵناسی بەریتۆانی  لەسۆاڵی 
خ ۆۆتە سۆۆەر پەیوەنۆۆدی نێۆۆوان زمۆۆان و چۆۆین و ڕۆشۆۆنبیرییی 
ناوبراو ڕایزەیاند: بەگشۆتی منۆدااڵنی چینۆی زەحمەتکۆێب و 
چینۆۆۆی ناوەڕاسۆۆۆت دوو زمۆۆۆانی جیۆۆۆاواز بەکۆۆۆاردێنن: کۆۆۆیدی 
سۆۆۆنووردار و کۆۆۆیدی کۆۆۆراوە. کۆۆۆیدی دیۆۆۆارکراو ڕسۆۆۆتەی کۆۆۆورت 

ی وێۆۆۆۆۆ ای شۆۆۆۆۆێوازێکی تۆۆۆۆۆا ڕادەیە  سۆۆۆۆۆادەی لەخیدەگرێۆۆۆۆۆت
ڕێزمۆۆۆانیی. لەوێۆۆۆدا ڕاناوەکۆۆۆان زۆرتۆۆۆر بەکۆۆۆاردێن نە  نۆۆۆاوی 
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لەبەر ئەوە کۆۆیدی دیۆۆۆاریکراو حۆۆۆاڵەتی ڕەوتە سۆۆۆنووردارەکە 
وەردەگرێتی کیدی کراوەڕ ڕستەی درێژ لەخیدەگرێت وێۆ ای 
رێ ۆۆۆای ئۆۆۆاڵیزی لەوێۆۆۆدا ئاوەڵنۆۆۆاو و نۆۆۆاو زۆر بەکاردێۆۆۆت بە 

ن کە دەبۆنە هیکۆاری سۆەربەخیییی یۆان پێچەوانەی ڕاناوەکا
 (. ٥٢ی   ٢٠1٦ناوابەستیی دەقەکە. )نیل  ندی 

# پێۆۆدەچێت بچێۆۆتە بەردەم مۆۆزگەوت و دەسۆۆت ێل لەپۆۆێب 
 خیی دابنێت و سوا  بکات. 

# نەخێر با تفەنگ بەتاریکییەوە نەنێکی ک  دەڵێت وایە!(. 
 (.٨٧ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

ان سۆنوور دارن لەکاتێکۆدا هەردوو گوتن کۆیدی کۆوتکراوەنی یۆ
لەوەی یەکەم دەکرا کورتیب مەبەستە بزوترێتی بەاڵم ئێمە 
دەزانۆۆین ئەم کەلتۆۆوورە پەیوەنۆۆدیی بە چۆۆین و توێژەکۆۆانەوە 
هەیە. کەسۆۆۆۆێل بۆۆۆۆ  ئەوەی زانیۆۆۆۆاری تەواو و سۆۆۆۆاخکراوەی 
هەبێتی دەڵێت من وای بی دەچک ئەو شۆتە بکۆات. لە ڕسۆتەی 

یەی زۆر بەکۆۆۆورتی و دووەمۆۆۆدا ق ۆۆۆەیەکی نەسۆۆۆتەقی کۆۆۆوردی
لەکیدێکی سنوورداردا لەجیاتی ئەوەی بەدرێژی باسۆی ئەوە 
بکۆۆاتی کە ئەوە مەزەنۆۆدە و ق ۆۆەکانی دروسۆۆت نۆۆینی دەڵێۆۆت 
گۆۆولاە بەتۆۆاریکەوە نۆۆانێک. ئەمەڕ پەیوەنۆۆدی بەکەلتۆۆووری 
ق ۆۆۆەکردن و کۆۆۆورت ئاخۆۆۆاوتن و بەکۆۆۆید کردنۆۆۆی ق ۆۆۆەکردن و 

کەسانێکە لە مەبەست و پالر و دەرخەری شێوازی ئاخاوتنی 
)پاە و تەمەن و متمۆانە و بۆاری دەروونۆی لەکۆاتی ئاخۆاوتن( 
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جیاوازن. سەرباری ئەوەڕ ڕاناوی لکۆاو )م( لەجیۆاتی )مۆن(ی 
 یان ناوهێنانی بکەرەکە بەکارهێنراوە. 

کەلتووری ئاخاوتن و دەرب ین پەیوەنۆدەی بەڕەگەز و تەمەن 
و چۆۆۆۆین و ئاسۆۆۆۆتی ڕۆشۆۆۆۆنبیرییەوە هەیەی ئەمەڕ بنەمۆۆۆۆای 

 مەاڵیەتی و دەوونی زمانەکە دەردەخات. کی

)هەر لە رێزەی زمانەوە دەتوانین پارێزگاری لە کەلەپۆوور و  
شارسۆۆۆتانیەت و داب و نەریۆۆۆت و بیروبۆۆۆاوەڕە ئاینیەکانمۆۆۆان 
بکەیۆۆۆۆۆن و نەوە لەدوای نەوە سۆۆۆۆۆۆوودیان لێۆۆۆۆۆۆوەربزرین(. )دی 

 (.1٦ی ٢٠1٥کەریک شەریف قەرەچەتانیی

زەکۆۆۆردن( پەیوەنۆۆۆدی بە کۆۆۆیدی کەلتۆۆۆووری )مۆۆۆزگەوت و دەرۆ
کەلتووری کیمەاڵیەتی کوردسۆتانەوە هەیەی ئەوانەی خۆاوەن 
پێداوی ۆۆۆتی تۆۆۆایبەتنی یۆۆۆان بەدوای هاوکۆۆۆاریی دەگەڕێۆۆۆن و 
دەرۆزە دەکەن وەکۆۆۆۆۆو نەریتێکۆۆۆۆۆی خێ خوازیۆۆۆۆۆانە لەبەردەم 
مزگەوتەکۆۆۆۆان دادەنیشۆۆۆۆتنی ئەمەڕ پەیوەنۆۆۆۆدیی بەهەمۆۆۆۆان 

 حاڵەت و دیاردەوە هەیە. 

# خۆۆۆۆیم یەکۆۆۆۆال دەکەمەوە و خوشۆۆۆۆکەکەم ڕزگۆۆۆۆار دەکەم و 
ناشهێاک نە باوکک و نە خزمەکانک لە دونیای جیۆابکەنەوەی 
ئیۆۆدی منۆۆیب بەیاسۆۆۆا پشۆۆتی خوشۆۆۆکەکەم دەگۆۆرم. )سۆۆۆابیر 

 (. ٦1ی ٢٠1٩ڕەشیدی 
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کۆۆۆۆیدی کەلتۆۆۆۆووری کوشۆۆۆۆتینی ئۆۆۆۆاترەتی لەم دەقەدا ئامۆۆۆۆاژە 
وکک و نە پێکۆۆراوە بەاڵم ئەو بەکۆۆورتی دەلێۆۆت )نۆۆاهێاک نە بۆۆا

خزمەکۆۆۆانک لە دونیۆۆۆای جیۆۆۆابکەنەوە(. کەلتۆۆۆووری کوشۆۆۆتنی 
ئۆۆۆۆاترەت لەسۆۆۆۆەر شۆۆۆۆەرەفی یەکۆۆۆۆێکە لەو کەلتۆۆۆۆوورە بۆۆۆۆاوە 
دیۆۆارانەی کیمەڵزۆۆا بەدەسۆۆتییەوە دەناڵێنێۆۆت. لەم گۆۆوتنەدا 

 کیدی کورتکردنەوە بەکارهێنراوە.  

کەلتۆۆوری خەڵکۆۆی ڕەنزۆۆدانەوەی هەیە لەسۆۆەر ئەوە زمۆۆانەی 
 (.1٧٩ی  1٩٧٨خرامای  بەکاری دەهێنن. )نایف

بەپێۆۆۆی هەنۆۆۆدێل لەبیچوونەکۆۆۆان )کەلتۆۆۆوور زمۆۆۆان لەقاڵۆۆۆب 
دەدات( و ڕایۆۆۆۆان وایە )دەوروبەر لەدایکبۆۆۆۆوونی کەلتۆۆۆۆوور و 
بارودۆخی ق ەکردنی بەواتایەکی تۆر و بۆارودۆخی کاتۆوری و 
کۆۆۆۆیمەاڵیەتی دەستنیشۆۆۆۆانی شۆۆۆۆێوازی ق ۆۆۆۆەکردن دەکۆۆۆۆات و 
تی لەکۆۆۆۆۆۆۆاتی لەقۆۆۆۆۆۆۆاڵبی دەدات. هەر لەڕێۆۆۆۆۆۆۆزەی چۆۆۆۆۆۆۆینیە

ئاخاوتنیشەوەیە دەتوانرێۆت پۆێزەی کۆیمەاڵیەتی ق ۆەکەران 
دەسنی ۆۆۆان بکرێۆۆۆت. )گیۆۆۆی( دوو جۆۆۆیر دەوروبەر دەسنیشۆۆۆان 
دەکۆۆاتی کە بۆۆریتییە لە دەوروبەری کەلتۆۆووری و دەوروبەری 

 (. 1٠٢ی ٢٠13بارودۆخی. )د. شاخەوان جە ل تەرجی 

کەلتۆۆۆووری نۆۆۆاوی نۆۆۆاوی کەسۆۆۆەکان پەیوەنۆۆۆدی بەدەوروبەری 
نۆۆۆۆانی زمۆۆۆۆانەکەوە هەیەی دەوروبەری کۆۆۆۆیمەاڵیەتی بەکارهێ

بەکارهێنۆۆۆانی زمۆۆۆان لەهەولێۆۆۆر تایبەتمەنۆۆۆدی خۆۆۆیی هەیەی 
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خۆۆوێنەر و  گۆۆوێزر ئاسۆۆاییە لەڕێۆۆزەی ناوەکۆۆان بزانێۆۆت ئەو 
کەسۆۆۆە خەڵکۆۆۆی   دە ەرێۆۆۆکەی یۆۆۆان ئەو نازنۆۆۆاوانەی بەکۆۆۆار 

 دەهێنرێتی بەهەمان شێوە نیشانە و ئاماژەی کەلتوورین.

حمان بەرید و قادر قیرت  و  جە ل بیق  # بەڵ  قوربان ڕە
 و ئەحمە تیڕنەچی.

 (. ٥٧ی ٢٠1٩لیقمان لیق  و حەمە تاژی. )سابیر ڕەشیدی 

ئەم ناوانە دەرخەری ئەوەنی کە ئەم جیرە نۆاوانە لەزمۆانی 
هەولێۆۆر و دەوروبەری بەکاردێۆۆتی بەتۆۆایبەتی لەنێۆۆو شۆۆاردای 

 ی شار. چونکە هەندێل لەناوەکان تایبەتمەندە بە پیشەکان

 

ب وەکۆۆو رەگەز و کۆۆیمەاڵیەتی جۆۆیری دیۆۆکەی یزمۆۆانی ئۆۆاترەت
ئەو کۆۆۆۆیدانەیەی کە سۆۆۆۆنورداری و هەروەهۆۆۆۆا تایبەتمەنۆۆۆۆدی 

 ئاخاوتنەکە نی ان دەداتی وەکو:

 # سەرگولێ  دەڵ : پیاوەکەم عەرەقخیر و  قومارچییە. 

لە نێو هەولێردا کاتێل ئاترەت ق ەدەکات لە جیۆاتی بڵێۆت 
مێۆۆۆۆردم( وەکۆۆۆۆو نەریتێکۆۆۆۆی کۆۆۆۆیمەاڵیەتی و )هاوسۆۆۆۆەرەکەمی 

دەرب ێنێکۆۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆۆی و جیرێۆۆۆۆۆل لە ڕەوشۆۆۆۆۆت و خۆۆۆۆۆووی 
 ئاترەتانە و شەرم دەڵێت )پیاوەکەم(.
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لەکۆۆۆۆۆردەوەدا ئەم دەربۆۆۆۆۆ ینە گەلێۆۆۆۆۆل واتۆۆۆۆۆای دەروونۆۆۆۆۆی و 
کیمەاڵیەتی و شێوازی بیرکردنەوەی ئۆاترەت و پۆاە و پۆایەی 

 کیمەاڵیەتی م  دەردەب ێت. 

داوای س ینەوەی نامووسک لۆ  دەکەن. # بابک ڕاناوەستێتی 
 (.٥4ی ٢٠1٩)سابیر ڕەشیدی 

لەم ق ۆۆەیەدا بۆۆی مۆۆان دەردەکەوێۆۆت ق ۆۆەکەر )کۆۆوڕە(ی بەاڵم 
بەشێل لەبەرپرسیاریەتی خانەوادەکەی لەئەستییە. )بابک( 
وشەیەکە لە هەولێۆر بەکاردەهێنرێۆتی واتە ق ۆەکەر )کۆوڕەی 

هەیەی کە نێرە و خەڵکی هەولێرە(. کێشۆەیەکی کۆیمەاڵیەتی 
پەیوەنۆۆۆۆدیی بە نامووسۆۆۆۆەوە هەیە و بۆۆۆۆاو  داوی کوشۆۆۆۆتنی 
کچەکەی لە کوڕەکەی دەکات.  ئەمە کەلتۆووری کۆیمەاڵیەتی 

 و دەروونییە.

# لە کەلاەی دام... مایان لەبەر مای بنێک  )سابیر ڕەشیدی 
 (. 41 -1٩ی ٢٠1٩

لەم دوو دەربۆۆۆۆ ینەدا کە دوو ق ۆۆۆۆەی نەسۆۆۆۆتە ر ئاخۆۆۆۆاوتن و 
دوو بۆۆۆۆۆۆاری دەروونیۆۆۆۆۆۆیە. یەکەمیۆۆۆۆۆۆان  ئیۆۆۆۆۆۆدییمەی دەرخەری

کارتێکردن و سەرسۆامکردن و هانۆدانە. دووەمیشۆیان نۆاکیکی 
و هێۆۆز بۆۆی ڕووبەروونەوە و ناخیشۆۆی و ناتەبۆۆایی .. تۆۆاد. لەم 
گوتانەدا هەست بەوە دەکرێت ئاخاوتنەکان چەنۆدە کۆورت و 
پۆۆوختنی هەروەهۆۆا کەلتۆۆووری کۆۆیمەاڵیەتی و توانۆۆا و هێۆۆزی 



 266 

ی ئەو ق ۆۆۆەکەرانە دەردەب ێۆۆۆتی بۆۆۆ  بەکارهێنۆۆۆانی زمۆۆۆان  
ئەوە بچۆۆۆۆۆنە نێۆۆۆۆۆو شۆۆۆۆۆیکردنەوە و درێۆۆۆۆۆژدادڕیی بەکۆۆۆۆۆورتی 
ئاخاوتنەکانیۆۆۆان کیتۆۆۆایی پۆۆۆ  دەهێۆۆۆنن و وەکۆۆۆو بەردێکۆۆۆی 

 سەنزین لەنێو ق ەکانیاندا دای دەنێن. 

#بەشێوەیەکی جوان و سەرنچ اکێ  چێرۆ  و بەسەرهاتی 
ئۆۆێمە بنووسۆۆێتی ئەدەبۆۆی مۆۆیااەتەکەت دەوڵەمەنۆۆد بکەیۆۆت 

ەوا منۆۆیب هەر وا دەزانۆۆک خەبۆۆاتێکی دیۆۆکەی ڕۆشۆۆنبیریک ئ
 خ تووەتە سەر خەرمانی پێشمەرگایەتک.

# خشتێکی دیکەڕ بخەمە سەر ماڵی ڕۆمانی کورد. )سابیر 
 (. 13٨ی ٢٠1٩ڕەشیدی 

کۆۆۆۆیدی ئەم کەلتۆۆۆۆوورە پەیوەنۆۆۆۆدی بەچۆۆۆۆینیەتی نووسۆۆۆۆینی 
ڕۆمۆۆۆۆۆۆانەی ق ۆۆۆۆۆۆەکەری یەکەم کۆۆۆۆۆۆارەکتەری سۆۆۆۆۆۆەرەکی ئەم 

لەڕۆماننووس دەکات بەرهەمەکە بەجوانی و ڕۆمانەیەی داوا 
سەرنچ اکێشۆۆانە وەبەر بێنێۆۆت. ق ۆۆەکەری دووەمۆۆیب خۆۆودی 
ڕۆماننووسۆۆەکەیەی دەیەوێۆۆت پێمۆۆان بڵێۆۆی ڕۆمۆۆانی دیکەشۆۆک 
 هەیەی چونکە خشتێکی دیکەڕ دەخاتە سەر ڕۆمانی کوردی. 

بەکۆۆورتی ئەم کۆۆیدە ڕۆشۆۆنبیرییانە و جۆۆیری دیۆۆکەڕ لەنێۆۆو 
هەر یەکەیۆۆان ئامۆۆاژەن بۆۆی بۆۆار و  ڕۆمۆۆانەکە بەدی دەکرێۆۆتی

پێکهۆۆاتە و دۆو و دەروونۆۆی چۆۆین و تۆۆوێژ و ڕەگەز و ئاسۆۆتێکی 
ڕۆشۆۆنبیریی نێۆۆو کیمەڵزۆۆای هەمووشۆۆیان بەسۆۆتراونەتەوە بە 
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)ڕەتتۆۆۆۆۆۆاری دەروونۆۆۆۆۆۆی و شۆۆۆۆۆۆێوازی ئاخاوتنەکانیۆۆۆۆۆۆانی واتە 
ڕەتتارەکانیۆۆان سۆۆەرچاوەن بۆۆی دەرخ ۆۆتنی ئەر  و توانۆۆا و 

ەکۆۆانیب بەشۆۆێوازی جیۆۆاواز مەبەسۆۆتەکانیان. هەروەهۆۆا کید
 بەکارهێنراون. 

   

 کۆدی هەست  ٣١-٢

بەپێی لێکدانەوەکانی )جین سۆێرل( خەسۆاەتەکانی حۆالەتە 
 هەستییەکان دابەشی سەر س  جیر کراوە:

 (. ٧٦ی ٢٠٠٩) ناوەکیی جیرێتی و خودێتی(. )جین سێرلی  

هەر یەکەشۆیان لەمۆانە ئەر  و پەیۆام و کردەیەکۆی جیۆاواز 
ڕادەپەڕێننی کە ئاساییە ئەمانەڕ لەنێوەخییانۆدا هۆاوبەڕ 

 بنی لەیە  بچن و تەنیا یەکتریب تەواو بکەن.

لەمبۆۆارەوە )جۆۆین سۆۆێرل( بەم شۆۆێوەیە دابەشۆۆکردنەکەی شۆۆی 
 کردۆتەوە:

 حاڵەتە هەستییەکانی ناوەکی:

حۆۆاڵەت و پرۆسۆۆە هەسۆۆتییەکانی نۆۆاوەکی بەمانۆۆای ئاسۆۆایی 
اڵەتە لەنۆۆاو جەسۆۆتەمدا )شۆۆوێن(ی وشۆۆەکەیەی چۆۆونکە ئەو حۆۆ

لەنۆۆۆۆاو مێشۆۆۆۆکمدا ڕوو دەدەنی کەواتە لەدەرەوەی مێشۆۆۆۆکمدا 
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هەست بوونی نابێت. نموونە: لەدەرەوەی ئۆاودای ئۆاو ڕێچۆکە 
نابەستێتی یان لەدەرەوەی مێۆزەکەدا خۆودی مێۆزەکە تونۆد و 

 تی  و ڕەر نابێت.

ئەم ڕۆمۆۆۆانەی )سۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆید( وەکۆۆۆو هەسۆۆۆتێکی نۆۆۆۆاوەکی 
ی بەشۆێل لەڕووداوە دەرەکیۆیە واقیعیۆیە لەپێناو تیمۆارکردن

هەقیییەکۆۆان و بەشۆۆێکی تریشۆۆی وەکۆۆو هەسۆۆتی نۆۆاوەکیی کە 
پەیوەنۆۆۆۆدیی بەبیۆۆۆۆرەوەری و لێکۆۆۆۆدانەوە و بیۆۆۆۆر و خەیۆۆۆۆا  و 
وێناکردنەکۆۆۆانی خۆۆۆودی خۆۆۆییەوە هەیە. هەروەهۆۆۆا بەشۆۆۆێکی 
دیکەشۆۆی لەڕۆمۆۆانەکەدا پەیوەنۆۆدی بەئازارەکۆۆانی مۆۆرۆا و 

هەیەی واتە نۆاو و دەروون و  مەینەتی و ناخیشۆییەکانیانەوە
هەسۆۆتکردن و ئەو بەسۆۆەرهاتانەی لەمێشۆۆل و بیرەوەریانۆۆدا 

 ماوەتەوەی دەگێ ێتەوە.  

بۆۆارە هەسۆۆتییەکانی وەکۆۆو ئۆۆازار و بیرۆکەکۆۆان تەنیۆۆا وە  
بەشۆۆێل لەنێۆۆو جەرگەی ژانە هەسۆۆتییەکانی ژیۆۆان بوونیۆۆان 
 هەیەی هەر حاڵەتێل لەم حاڵەتانە شووناسی خییان هەیە

قۆۆۆۆۆۆۆوڵتر ئەو پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆدییەی کە حاڵەتێۆۆۆۆۆۆۆل لەگە  لەمەڕ 
حاڵەتەکۆۆۆۆۆۆانی دیۆۆۆۆۆۆکە بەیەکەوەیۆۆۆۆۆۆان دەبەسۆۆۆۆۆۆتێتەوە واتە 
)حۆۆاڵەتی عەقڵۆۆی بۆۆی ئەوەی هەمۆۆان حۆۆاڵەت بێۆۆت و هەمۆۆان 
خەسۆۆڵەت و تایبەتمەنۆۆدی هەبێۆۆتی دەبێۆۆت لەپەیوەنۆۆدییەکی 
دیۆۆۆاریکراودا لەگە  حاڵەتەکۆۆۆانی تۆۆۆردا دەربکەوێۆۆۆتی وەکۆۆۆو 

حاڵەتەکۆۆۆۆۆانیب لەگە   ئەوەی دەبێۆۆۆۆۆت تەواوی سی ۆۆۆۆۆتەمی
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دنیۆۆای واقیعیۆۆدا پۆۆێکەوە پەیوەسۆۆتبن و گۆۆرم بۆۆدرێن. )جۆۆین 
 (.٧٥-٧٦ی ٢٠٠٩سێرلی 

 (. 4٩ی ٢٠1٩# ئەوەی لە ناو دڵتە بیڵ . )سابیر رەشیدی 

لەم دەربۆۆ ینەدا نووسۆۆەر بە کۆۆارەکتەرەکی دەڵێۆۆت نۆۆاوەوەی 
نۆۆاخی خۆۆیتی هەرچۆۆی هەیە بیڵۆۆ  و دەری ببۆۆ ە. ئەو لەگە  

مۆۆامەڵە دەکۆۆاتیچونکە لەبنەڕەتۆۆدا ئەو  نۆۆاوەوەی کەسۆۆەکان
بۆۆاس لەدەروون و ڕەتتۆۆار و هەڵچۆۆوون و نۆۆاخی کەسۆۆەکان و 

 ڕووداوەکان و کات و شوێن و بابەتەکانیب دەکات.

  

 ە هەستییەکانی جۆرێتیکۆدی حاڵەت ٣٢-٢

بەو مانایەی ڕێزەیەکی دیاریکراو هەیەی کە هەر حاڵەتێکی 
سۆۆۆتی پۆۆۆ  هەسۆۆۆتکردنێلی یۆۆۆان حۆۆۆاڵەتی هەسۆۆۆتییەکان هە

دەکەنی یۆۆۆان تایبەتمەنۆۆۆدییەکی جیرێتیۆۆۆان هەیە. )تیمۆۆۆاس 
ناجۆۆت( ئەم خۆۆاڵەی بەم وتەیە داڕشۆۆتووەی کە پێۆۆی وایە هەر 
حۆۆۆاڵەتێکی هەسۆۆۆۆتی شۆۆۆتێکی دیۆۆۆۆاریکراوی خۆۆۆۆیی هەیەی کە 
دەیەوێۆۆۆت لەو حۆۆۆاڵەتە هەسۆۆۆتیەدا بەو جۆۆۆیرە بێۆۆۆت. شۆۆۆتێل 
هەیە حەزی لەخۆۆۆۆۆۆۆواردنەوەی )مەی( سۆۆۆۆۆۆۆوورەی ئەم شۆۆۆۆۆۆۆتە 

ی حەزی بەگوێزرتنە لە موزیل. بەم مانۆایەڕ جیاوازە لەوە
شۆۆۆتێل لەئۆۆۆارادا نابێۆۆۆت حەز بکۆۆۆات بببێۆۆۆتە خۆۆۆانووی یۆۆۆان 
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درەخۆۆۆۆۆۆۆۆتی ئەم قەوارانە هەسۆۆۆۆۆۆۆۆتی نۆۆۆۆۆۆۆۆین دواجۆۆۆۆۆۆۆۆاری کە 
لەگفتوگیکانماندا ئەمە لەهەمۆووی گرنزتۆرە هەمۆوو حۆاڵەتە 

 مرۆ ێلی یان زیندوویە  بە ئەزموونی دەکات.

ێۆۆۆۆۆۆت بە حۆۆۆۆۆۆاڵەتە هەسۆۆۆۆۆۆتییەکان شۆۆۆۆۆۆتێکی تێۆۆۆۆۆۆدایە دەکر
رئەنتیلیژیۆۆۆۆای ئامۆۆۆۆادەگیر نۆۆۆۆاوی بەریۆۆۆۆنی واتە لەمیۆۆۆۆانەی 
گیشۆۆۆۆەنیزای )بکەرێۆۆۆۆل(ی دیۆۆۆۆاریکراوەوەی یۆۆۆۆان کەسۆۆۆۆێکەوە 
نەبێۆۆت بۆۆوونی نابێۆۆتی یۆۆان لەڕێۆۆی کەسۆۆێکی زینۆۆدووەوەی کە 

 (.٧٨-٧٧ی ٢٠٠٩ئەم شتانەی هەیە.) جین سێرل. 

 

 کۆدی حاڵەتی هەستیەکی خودێتی ٣٣-٢

ەکۆۆو شۆۆاو و کێوەکۆۆان و .. هەرچۆۆی قەوارە بابەتیەکانیشۆۆە و
تۆۆۆاد نەمەتێکۆۆۆی بۆۆۆوونی نائامادەگیۆۆۆان هەیە و بوونیشۆۆۆیان 
ناکەوێتە سەر ئەوەی کەسێل )خود(ێل بە ئەزموونی بکاتی 
لەدەرەنچامەکانی خودگەرێتی حاڵەتە هەسۆتیەکان ئەوەیی 
کە حۆۆاڵەتە هەسۆۆتیەکانک بەشۆۆێوەیە  لەشۆۆێوەکان بۆۆی مۆۆن 

انک تەواو بۆۆزەمە دەردەکەون و بۆۆی تۆۆی دەرنۆۆاکەون. مۆۆن دەتۆۆو
ئازارەکۆۆانی خۆۆیمی کە تۆۆی ناتوانیۆۆتی هەروە  تۆۆی دەتوانیۆۆت 
بزەیۆۆۆۆۆۆتە ئازارەکۆۆۆۆۆۆانی خۆۆۆۆۆۆیتی کە مۆۆۆۆۆۆن نۆۆۆۆۆۆاتوانک بەگەمە 
ئازارەکانت. مەبەست هەر کردەی )بکەم و بکەیۆت( گەیشۆتن 
بەتەنیۆۆا بە واتۆۆا مەعۆۆریفییەکەی نیۆۆیە. هەر مەبەسۆۆت ئەوە 
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ئازارەکۆانی نییە دەتوانک بە ئازارەکۆانی خۆیم بۆزەم پتۆر لە 
تیی بەڵکو بەپۆێچەوانەوە لەهەنۆدێل هەسۆتکردنەکاندا وەکۆو 
)ئێرەیۆۆۆۆۆۆۆی و غیرەکۆۆۆۆۆۆۆردن( لەزۆر بۆۆۆۆۆۆۆاردا خەڵکۆۆۆۆۆۆۆانی تۆۆۆۆۆۆۆر 
لەبارودۆخێکی باشتردان بی زانینی ئەو ئازارەیی کە کەسۆی 
ئازار چێژەکە هەیەتی و لەئۆازار دایەی لەم حۆاڵەتەدا ئۆێمە 

یەکۆانی هەستەکانی خەڵکی دیکە باشتر لەهەسۆتە تایبەتیی
 (. ٧٩-٧٨ی ٢٠٠٩خیمان دەناسین. )جین سێرلی 

# مۆۆن هەسۆۆتک بەئۆۆازاری دەروونۆۆی هەمۆۆوو ئەو ژن و کچۆۆانە 
دەکۆۆۆرد. کە چۆۆۆین دەیۆۆۆانبردن و ودوایۆۆۆی بە جەسۆۆۆتەیەکی 
تێکشکاو و دەروونی ڕووخۆاوەوە تێهەڵۆدەدرانەوە ژوورەکەی 

 (. ٩٩ی ٢٠1٩ئێمە. )سابیر ڕەشیدی 

ر و نۆۆۆۆۆۆۆاخی ئەوانە لەم دەربۆۆۆۆۆۆۆ ینەدا ق ۆۆۆۆۆۆۆەکەر لە ئۆۆۆۆۆۆۆازا
گەیشۆۆۆۆتووەی کە لەژوورەکەی ئەودا بۆۆۆۆوونی واتە ئەو کەسۆۆۆۆە 
بەناخی ئەواندا چیتە خوارەوە و هەستی بەدەروون و دۆخی 

 ئەوان کردووە. 

# ئەو ئاترەتانەڕ کە شوێنی بایەخی ئەت ۆەران نەبۆوونی 
یان ئەوان نەیاندەوی ت پیاوەتی خییانی پ  بەتی ۆ بدەن. 

 (.٩٩ی ٢٠1٩)سابیر ڕەشیدی 

لێۆۆرەدا ئەو ئاترەتۆۆانە لەئۆۆازار و نۆۆاخی خییۆۆان گەیشۆۆتوونی 
ئەوەیۆۆۆۆان   بەنۆۆۆۆرو و شۆۆۆۆانازی و  بەختەوەریۆۆۆۆی بۆۆۆۆووەی کە 
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ئەت ۆۆۆەرەکان پێیۆۆۆان ڕازیۆۆۆی نەبۆۆۆوونی بۆۆۆی ئەوەی بەرنەبۆۆۆنە 
گیانیۆۆان و ئۆۆازاری سێک ۆۆی و دەروونۆۆی و ڕەوشۆۆتیان نەدەن. 
و ئەوان لە ناخی خییان گەیشتوونی ئەت ەرەکانیاڕ لەنۆاو 

دەروونۆۆۆی ئەوانە گەیشۆۆۆتوونی کە بەکەڵکۆۆۆی ڕابۆۆۆواردنی ئەو 
نۆۆۆۆایەن. ئەم تێزەیشۆۆۆۆتن و هەسۆۆۆۆتکردن بە نۆۆۆۆاخەی لە یە  
نەرینیۆۆۆیە و لە یەکۆۆۆۆی دیۆۆۆکە ئەرێنیۆۆۆۆیە.  ی ئاترەتەکۆۆۆۆان 

 ئەرێنییەی بەاڵم ئەت ەرەکان نەرێنییە. 

    

 شاعیر و هەست ٣٤-٢

و تێکشۆۆکانی زمۆۆانی بۆۆاویب بەوە دەبێۆۆت شۆۆاعیر ئەو وشۆۆە 
مانایۆۆۆانە بە نۆۆۆاو تاتەرەکۆۆۆانی خەیۆۆۆا  و بیۆۆۆر و ئەندێشۆۆۆە و 
هەست و نەست و میسییادا بباتی بی ئەوەی ئەم زمانە بۆاوە 
بخەماێنێت و لەئاکامی ئەم هەموو هەڵشۆێالن و داشۆێالنەدا 

. )د. هۆاوژین سۆاێوەی شۆاعیر بتوانێۆت شۆیعری بەرز بنووسۆێت
 (. 3٧ی ٢٠13

ڕابکێشک و ب وای پۆ  # ناکارم هەستی خوێنەر بی  ی خیم 
 (. 1٨ی ٢٠1٩بهێنک. )سابیر رەشیدی 
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# لەڕێزەدا هزر و هیشک لەوە بۆوو چۆین بتۆوانک بۆزەمە نۆاو 
ئەو مۆۆاڵەی چۆۆونکە بە هۆۆزری مۆۆن ئەگەر بۆۆزەمە نۆۆاو مۆۆاڵی 

 (.  1٩ی ٢٠1٩کوێرە....  )سابیر رەشیدی 

دەقنۆۆۆووس لەم بۆۆۆوارەدا دەیەوێۆۆۆت کۆۆۆارەکەی بە )هەسۆۆۆت(دا 
بە ئازارەکۆۆانی مۆۆرۆای هەسۆۆتکردنی بە بۆۆردووەی هەسۆۆتکردن 

مەینەتییەکۆۆانی کەسۆۆۆێکی پێشۆۆۆمەرگەی کیمۆۆۆاری مەهەبۆۆۆادی 
هەستکردن بەئازاری ئۆاترەتە زینۆداییەکان و ئۆازاری شۆەڕی 
براکۆۆوژی و ئۆۆازاری نەبۆۆوونی مۆۆوچە و پاشۆۆەکەوتی ئازەکۆۆانی 

 کەسێکی نابینا... تاد.

لەتە  ئەوەشۆۆدا کۆۆیدی هەسۆۆتکردن کە پێزەیەکۆۆی بەرچۆۆاوی 
هەیەی بۆۆۆۆۆیتە بیۆۆۆۆۆرۆکەیە  تۆۆۆۆۆاکو خۆۆۆۆۆوێنەر بە ی خییۆۆۆۆۆدا 
ڕابکێشێتی لەڕێزەی وشە و دەستەواژە و جوواڵنۆدنی هەسۆت 
و چۆۆوونە نێۆۆو دەروونۆۆی خوێنەرەکۆۆانیی ب وایۆۆان   دروسۆۆت 

 بکات.  

هەروەهۆۆۆا بیۆۆۆر و هیشۆۆۆی  ی ئەوە بۆۆۆووەی چۆۆۆین بیۆۆۆرۆکەیە  
ەوە بی ئەوەی بزاتە نیو ماڵی کۆوێرە و لەوێۆدا دەسۆت بدۆزێت

بەناسۆۆۆین و تێزەیشۆۆۆتن بەنۆۆۆاخی ئەو کەسۆۆۆە و ئاشۆۆۆنابوون 
بەکێشۆۆە و گرتتەکۆۆانی کۆۆوێرە و مەینەتۆۆی و ناخیشۆۆیەکانی 
بکۆۆات. ئەو دەیەوێۆۆت نۆۆۆاخی شۆۆوێن و ئینچۆۆۆا بچێۆۆتە نۆۆۆاخی 

 کەسەکەشەوە.
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 کۆدی هاوواتا ٣٥-٢

لەئەر  و نێۆۆوەڕۆکی بۆۆا لە ڕوانۆۆزەی دە لەتۆۆی پراگمۆۆاتیکی 
زمۆۆان و چۆۆینیەتی دەرکەوتنۆۆی واتۆۆا بنۆۆیڕێن. واتۆۆا لەچیۆۆیەوە 
دروست دەبێتی ئایا وشە واتا دروست دەکاتی یان واتا پۆێزە 

(  Wittgensteinو بەهۆۆای بەوشۆۆە بەخشۆۆیوە. )وتزنشۆۆتاین   
(. meaning is useب وای وایە )واتا بریتییە لەبەکارهێنۆان 

 (. ٧٠ی ٢٠1٦) تران وا ریکاناتیی 

واتە بەکارهێنانی وشە دەبێتە سەرچاوە بۆی بەرهەمهێنۆانی 
واتۆۆۆا. )بەکارهێنۆۆۆانەکە سۆۆۆەرچاوەیەی نە  خۆۆۆودی وشۆۆۆەکە(. 

 کاتێل دەڵێین:

 #  )داوای بوردن دەکەم(.

ئەم ق ۆۆۆۆەیە بۆۆۆۆی خۆۆۆۆودی ق ۆۆۆۆەکەر دەگەڕێۆۆۆۆتەوەی جیرێۆۆۆۆل 
لەحۆۆۆۆاڵەتی دەروونۆۆۆۆی تێۆۆۆۆدایەی ئەمە ڕێۆۆۆۆزەی پۆۆۆۆ  دەدات 

ی خییی سیزی خۆیی پیشۆان بۆدات لەڕێزەی گەڕانەوە بی خود
بەوەی )کە دڵۆۆۆۆۆۆۆۆتەنزە( بەمەڕ جیرێۆۆۆۆۆۆۆۆل لەکردەیەکۆۆۆۆۆۆۆۆی 

 (. ٧٠ی ٢٠1٦کیمەاڵیەتی ئەنچام دەدات. )تران وا ریکاناتیی 

)کۆۆۆۆرۆز( لەبۆۆۆۆارەی هاووتۆۆۆۆاوە دەڵێۆۆۆۆت: )هاوواتۆۆۆۆا بۆۆۆۆریتییە 
لەپێوەنۆۆدی نێۆۆوان وشۆۆەکان بەمەرجێۆۆل ئەم وشۆۆانە سۆۆیماو 

اڵم هەندێل جۆار سۆیما واتاکانیان لەبنەڕەتدا هاوواتابنی بە
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 وەکییەکانیۆۆان لەگە  یەکتۆۆردا جیۆۆاواز دەبۆۆن(. )د. هۆۆاوژین 
 (. 3٠ی ٢٠13ساێوەی

ئەگەر لەڕوانزەیەکی دیکە لەپەیوەندی نێوان زمۆان و واتۆای 
بیر و مێشل و واتا بنیڕینی کە پەیوەندی بەباری دەروونی و 
زمۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەوانی دەروونیۆۆۆۆۆۆۆۆۆیەوە هەیەی بەجیرێۆۆۆۆۆۆۆۆۆل کە ئەم 

ەشێوەیە  ئاڵیزەی کە مرۆا دەبێۆت بەوریۆایی پەیوەندییە ب
 و لێوردبوونەوەی زۆر دییەتیان ل  بزرێت.

مۆۆرۆا لەدێۆۆر زەمۆۆانەوە پەنۆۆای بۆۆردۆتە بەر هێمۆۆای دەنزۆۆیی 
هەوڵیۆۆداوە کەرەسۆۆە نەبینراوەکۆۆانی نۆۆاو دەروون لەکەرەسۆۆە 
دەنزییەکۆۆان باربکۆۆات و بیۆۆانهێنێتە دەرەوەی بە تێپەڕبۆۆوونی 

ی هەر  کەرەسۆەیەکی نەبینۆراوی کات و پەرەسۆەندنی بەهۆرە
نۆۆۆۆاوەوەی زنچیۆۆۆۆرە دەنزێکۆۆۆۆی بەسۆۆۆۆەردا تۆۆۆۆاپی کۆۆۆۆرا و بۆۆۆۆوو 
بەناسۆۆنامەی خۆۆیی بۆۆی گۆۆوزەرکردن بۆۆی دەرەوە و نۆۆاوەوە. بەم 
پێۆۆۆۆیە ئەو هێمۆۆۆۆا دەنزیۆۆۆۆانە بۆۆۆۆوون بە ئۆۆۆۆامرازی ناسۆۆۆۆینی 
کەرەسۆۆۆەکانی نۆۆۆاوەوە و پێۆۆۆی وتۆۆۆرا )زمۆۆۆان( و ئەو کەرەسۆۆۆە 

دەریخ ۆۆتوە پێۆۆی  نەبینۆۆراوەی نۆۆاوەوەی کە هێمۆۆا دەنزۆۆیەکە
وتۆۆۆۆرا )واتۆۆۆۆا(. کەواتە دەنۆۆۆۆگ لەزمۆۆۆۆانە و واتۆۆۆۆا لەدەروونە. 
دەشۆۆۆێت سۆۆۆەرچاوەی واتاکۆۆۆانیبی جیهۆۆۆانی دەرەوە بێۆۆۆت و 
لەڕێۆۆۆزەی هەسۆۆۆتەکانەوە گوزەریۆۆۆان کردبێۆۆۆت بۆۆۆی ژوورەوە و 
ناونرابن وشە و بووبن بەکەرەسەی خاوی یان هەر لەکارگەی 

بن هۆۆیڕی مێشۆۆکەوە نوێپۆۆیڕ )ری ۆۆایکت( کۆۆرابنەوە و نۆۆاونرا
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هۆۆزری بیۆۆری مەبەسۆۆتی چەمۆۆل ... تۆۆاد. )د. عەبۆۆدوڵال حوسۆۆێن 
 (. ٧٥ -٧4ڕەسوو ی گی زمانناسیی 

#  لەو دەمەدا لەنۆۆۆاخەوە زۆر خەمبۆۆۆار بۆۆۆوومی سۆۆۆکک پێۆۆۆی 
دەسووتای کە س  ڕۆڵەی لەدەسۆت داوە و جەرگۆی سۆووتاوە. 

 (.43ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

ەکۆۆێکە لەو لەپراگماتیکۆۆدا زمۆۆان بەکارهێنۆۆانە و ئیۆۆدییمیب ی
ڕێزایۆۆۆانەیی زمۆۆۆانی تیۆۆۆادا بەکاردەهێنرێۆۆۆت )ئیۆۆۆدییمەکان 
شێوازێکی تری زمان بەکارهێنانن(. )شیالن عومەر ح ەین ی 

 (.  ٧٥ی ٢٠٠٩

خەمبارییەکەی پەیوەستە بە حاڵەتی دەروونۆی و لەنۆاخەوە 
پەستە. )سکی پ  سوتا( ئەو ئاگری نەگرتووەی بەڵکۆو )سۆیزی 

و جیرێۆۆۆل لە پیشۆۆۆاندانی بۆۆۆیی دەجووڵێۆۆۆتی  یەنزیۆۆۆری وەکۆۆۆ
هاوسیزی دەروونی( دەرب یوە. )جەرگۆی سۆووتاوە( هاوواتۆایە 
بۆۆۆی کەسۆۆۆێلی کە لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوە خەمبۆۆۆارە و کەسۆۆۆی 
نزیکی لەدەستداوە و ئازاری دەروونی زۆرە. هیی کردەیەکۆی 
)سووتان بەئاگر( ڕووی نەداوە. ئەم )سووتانە( پەیوەسۆتە بە 

یی بەڵکۆو نێۆوەڕۆکی وشۆەکە )ئەرکی گوتنەکە( نە  نێۆوەڕۆک
پەیوەستە بەئەرکی گوتنەکە. واتە )جەرگ سۆووتان( و )سۆل 
سۆۆۆۆۆووتان( پەیوەسۆۆۆۆۆتە بەئەرکۆۆۆۆۆی گۆۆۆۆۆوتنی ئەم دەربۆۆۆۆۆ ین و 
دەسۆۆۆتەواژانەی نە  نێۆۆۆوەڕۆکەکەیی چۆۆۆونکە لە )دە لەتۆۆۆی 
پراگمۆۆۆۆۆاتیکی ئەر  بەپۆۆۆۆۆاەی یەکەم دێۆۆۆۆۆت و نێۆۆۆۆۆوەڕۆکیب 
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ی ٢٠1٦اتیی پەیوەستە بەخودی ئەرکەکەوە(. )تران ۆوا ریکانۆ
٧٠ .) 

# ئەویب بە ئەوکێکی تەژی لە گریۆان و سۆیزێکی سۆیخناو 
 (.44ی ٢٠1٩لە حەسرەتەوەی )سابیر رەشیدی 

)دێایۆۆۆۆد کری ۆۆۆۆتال( لەبۆۆۆۆارەی ئەرکۆۆۆۆی زمۆۆۆۆان و چۆۆۆۆینیەتی 
گەیانۆۆۆدنی مەبەسۆۆۆت و بەدیهێنۆۆۆانی کۆۆۆردەی پەیوەنۆۆۆدیکردن 
دەڵێۆۆۆۆۆۆۆت ئەگەر زمۆۆۆۆۆۆۆان پەی ەوێکۆۆۆۆۆۆۆی ڕێککەوتۆۆۆۆۆۆۆوو بێۆۆۆۆۆۆۆت 

زەکۆۆۆانی هێماکۆۆۆانی یۆۆۆان نیشۆۆۆانەکانی لەبەکارهێنۆۆۆانی دەن
نووسین لەکیمەڵزەی مرۆ ایەتی بی پەیوەنۆدیکردن و هەسۆت 

(. ٧٦دەرب ین. )د. عەبدوڵاڵ حوسێن ڕەسوو ی گ. زمانناسۆیی 
لەم دەربۆۆۆ ینەدا دەیەوێۆۆۆت لەڕێۆۆۆزەی دەرب ینۆۆۆی هەسۆۆۆت و 
کۆۆۆاردانەوە و پیشۆۆۆاندانی نۆۆۆاخی خۆۆۆیی لەڕێۆۆۆزەی ئەو بۆۆۆارە 

 ندی بکات بە گوێزرەکانی. دەروونییەی تێیدایەی پەیوە

# دەی قوربۆۆانی هەمۆۆوو گیۆۆانک بۆۆووەتە گۆۆوم و  چۆۆاوەڕوانک. 
 (. ٧٠ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

واتا لەناوی یان مێشکی مرۆا دایەی ناوی یان مێشۆکیب واتە 
دەروونی ڕووەکەی دووەمۆۆۆۆی زمۆۆۆۆان لە دەروون دایەی ئەمەڕ 
. وایکردووەی ڕێزەی سەرەکیی چۆوونە نۆاو دەروون زمۆان بێۆت

(.  ئەمە ٧٦)د. عەبۆۆدوڵاڵ حوسۆۆێن ڕەسۆۆوو ی گ. زمانناسۆۆیی  
ئەوەمۆۆان بۆۆی سۆۆاو دەکۆۆاتەوە کە گیۆۆانیی دەروونۆۆی ق ۆۆەکەر 
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یەکپارچە بیتە )گوم(ی نیشانی دەدات کردەی وەرگرتن وەکۆو 
بەشێل لە زمان و تێزەیشۆتن و ئۆیقرە نەمۆان و پەلەکۆردن و 
ەی چۆۆاوەڕوانییەکی تامەزرۆیۆۆانەی هانۆۆدەرێکی تونۆۆدی نۆۆاوەو

ئەو کەسۆۆۆۆۆۆەیە. هەمۆۆۆۆۆۆوو ئەم کۆۆۆۆۆۆردەیەڕ )  وەرگۆۆۆۆۆۆرتنی   
ئاخاوتنی   کارتێکردن و   هەست دەرب ینەکان پەیوەنۆدیی 
ڕاسۆۆۆۆتەوخییان بە زمۆۆۆۆان و واتۆۆۆۆاوە هەیە.  )لەڕ/ جەسۆۆۆۆتە( 
نابێتە )گوم(ی بەاڵم وەکو هاوواتۆایە ی واتۆایەکی دەروونۆیی 
چرکەسۆۆۆاتێکی پۆۆۆ  لەجۆۆۆیڕ و پێشۆۆۆوازیی و خیشۆۆۆی تێۆۆۆدایەی 

جیۆۆۆۆۆاتی بڵێۆۆۆۆۆت )مۆۆۆۆۆن بەو پەڕی تۆۆۆۆۆامەزرۆیی و مۆۆۆۆۆرۆا لە
جیشۆۆۆۆوخرۆڕ و خیشۆۆۆۆی و ئامۆۆۆۆادەیی و پێخیشۆۆۆۆحالییەکەوە 
ئامۆۆۆادەم بۆۆۆی گۆۆۆوێزرتن و پێشۆۆۆوازی لەق ۆۆۆەکانت.. تۆۆۆاد(ی زۆر 

 بەکورتی دەڵێت )هەموو گیانک بیتە گوم(.  

# هەرگیۆۆۆۆۆز بۆۆۆۆۆۆوخچەی رازی خۆۆۆۆۆیی و ئەو نهێنیۆۆۆۆۆۆیەکەی  
 (. 1٥1ی ٢٠1٩نەدەکردەوە. )سابیر رەشیدی 

لۆۆ  گەڕم بەردێکۆۆی زلۆۆی لەسۆۆەر دانۆۆ . )سۆۆابیر رەشۆۆیدی # 
 (. 14٩ی ٢٠1٩

 (.1٢٧ی ٢٠1٩# تیبەی گورگ مەرگە. )سابیر رەشیدی 

 (. 1٢٦ی ٢٠1٩# چاوی چووە پشتی سەری. )سابیر رەشیدی 

ئەم گوتنۆۆۆانەی ق ۆۆۆەی بۆۆۆاوی نەسۆۆۆتەقی کۆۆۆوردین هەروەهۆۆۆا 
ئیدییمیشنی بەاڵم مەرج نییە هەمۆان واتۆای ئاسۆایی خییۆان 
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ەسۆۆتەوە بۆۆدەنی چۆۆاوی چۆۆووە پشۆۆتی سۆۆەریی واتۆۆا )تۆۆووڕە بەد
بووی تووشی هەڵچوونی دەروونی و ڕر بوو(. واتۆا ئەو واتۆایە 
بەدەستەوە ناداتی کە لەوشەکاندا هەیە. بی نمۆوونە )چۆاو و 
پشۆۆتی سۆۆەر( دوو شۆۆتی جیۆۆاوازن و ئەو واتۆۆایەی دروستیشۆۆی 

 کردووە لەبنەرەتدا دوور لە واتا و خودی وشەکانیب. 

) گۆۆورگ و مەرگ(یۆۆب هەمۆۆان شۆۆتە. )تۆۆیبە( هەمۆۆان شۆۆتەی بۆۆی 
واتە کەسۆۆێل پاشۆۆەگەز نەبێۆۆتەوە و واز لەخۆۆراپە نەهێنێۆۆت.  
ئەم جۆۆۆۆۆۆۆیرە واتۆۆۆۆۆۆۆا و هاووتایۆۆۆۆۆۆۆانە لەنیۆۆۆۆۆۆۆو دەقەکەدا زۆر 

 بەکارهێنراوە. 

 

 زمانی دەروونی و ڕەگەز ٣٦-٢

ئەدەبۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆوم بەرهەمۆۆۆۆۆی زمۆۆۆۆۆانی نۆۆۆۆۆوێی گەشۆۆۆۆۆەکردووی 
ونەوەی ئەدەبۆی پەیوەنۆدیی سەردەمەکەیەی داهێنان و نوێبو

بەنوێبۆۆۆوونەوە و گەشۆۆۆەکردنی زمۆۆۆانی سۆۆۆەردەمیانە هەیە. 
مەسۆۆەلەی زمۆۆانی ڕەگەزیۆۆب پەیوەنۆۆدیی بەو گەشۆۆەکردن و 
تێۆۆۆۆۆ وانینە تکۆۆۆۆۆۆری و کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی و تۆۆۆۆۆۆازانەوە هەیەی کە 

 مرۆ ایەتی بەخییەوە بینوە.

لەنەریتی پیسۆت میدێرنی ۆتەوە مۆرۆا چەمکۆی ڕەگەز وەکۆو 
یەکی پەیۆۆۆۆداکراو دەبینێۆۆۆۆتی نۆۆۆۆاوەڕۆکی واتۆۆۆۆای پەیوەنۆۆۆۆدی
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چەمۆۆۆۆۆکەکە لەپەیوەنۆۆۆۆۆدی نێۆۆۆۆۆوان پیۆۆۆۆۆاوان و ئاترەتۆۆۆۆۆانەوە 
دەردەهێنرێۆۆۆتی لێۆۆۆرەدا ئاسۆۆۆاییە ژێردەسۆۆۆتیی ئاترەتۆۆۆان و 
بااڵدەسۆۆتی و هەژمۆۆوونی پیۆۆاوان دێۆۆتە دەربۆۆ ین. )کری ۆۆتین 

 (.  3٨ی ٢٠٠٩نیردن تامی 

لەم سااڵنەی دوایدا بایەخێکی زۆر بەجیاوازییەکانی زمانی 
جێنۆۆۆدەر دەدرێۆۆۆت و لەگیشۆۆۆەنیزای جیۆۆۆاوازە لێکۆۆۆیڵینەوەی 
لەبۆۆۆۆۆارەیەوە دەکرێۆۆۆۆۆت. )جیاوازییەکۆۆۆۆۆان کاریۆۆۆۆۆان لەسۆۆۆۆۆەر 
نۆۆاوەڕۆ  و شۆۆێوازی زمۆۆان کۆۆردووە. ئەم جیۆۆاوازییە لەزمۆۆانی 

( سۆۆاڵیدا سۆۆەرهەڵدەداتی وەکۆۆو زمۆۆانی ٥-4منۆۆدااڵنی تەمەن )
ەکان ڕەنزدانەوەی جێندەری تێدا بەدی دەکرێت(. )نیل گەور
 (.Haas, A, , 1975, 101-113(ی ب وانە )  ٥٧ی ٢٠1٦ ندی 

) کوف( یەکۆێکە لەوانەی یەکەمچۆار بەشۆێوەی سی ۆتماتیل 
جیاوازییەکۆۆانی نێۆۆوان زمۆۆانی نێۆۆر و مێۆۆی تۆۆاوتوم کۆۆرد. بۆۆی 

 نموونە با سەرنچی ئەم دوو ڕستەیە بدەین.

دووبۆۆۆۆارە پەنیۆۆۆۆرەکەت خ ۆۆۆۆتیتەوە نۆۆۆۆاو  # ئۆۆۆۆیو ئۆۆۆۆازیزمی
 سە جەکە.

 # پی   دی ان پەنیرەکەت خ تیتەوە ناو سە جەکە.

دیۆۆۆارە ڕسۆۆۆتەی یەکەم ژن بەکاریهێنۆۆۆاوە  و ڕسۆۆۆۆتەی دووەم 
پیۆۆۆاو. ) کۆۆۆیف( جیۆۆۆاوازیی ئەو پرسۆۆۆیارە ئامۆۆۆاژەییە شۆۆۆ ۆ ە 
دەکۆاتی کە ژن و پیۆۆاو بەکۆاری دەهێۆۆنن  وژنۆان بەشۆۆێوەیە  
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کەم دەسۆۆۆۆەاڵتی پێۆۆۆۆوە دیۆۆۆۆارە )وە :  بەکۆۆۆۆاری دەهێۆۆۆۆننی کە
ڕەنزە بۆاڕ بێۆت مەگەر وانیۆیە(. نۆاوبراو بۆ وای وایەی ژنۆان 
لەبەرکارهێنۆۆانی زمانۆۆدا بەجیرێۆۆل بە کۆۆیمەاڵیەتی کۆۆراونی 
کە نایەک ۆۆانیی کۆۆیمەاڵیەتی ڕەگەزیۆۆی پێۆۆوە دیۆۆارە. )نیۆۆل 

 (.٥٨ی ٢٠1٦ ندی 

# دوای نەمانی پیاوەکۆان ئەو خێزانۆانە چۆین لێکۆدەترازان 
ان دەکەوتۆۆنە نۆۆاو دۆزەخێکۆۆی سۆۆەختی دیۆۆکەی ژیۆۆانی زۆر یۆۆ

ماندوو  و شەکەت و برسی و ب  توانا بۆوو. )سۆابیر رەشۆیدی 
 (. 11٨ی 1٩-٢

پۆۆۆێزەی پیۆۆۆاوی پەیوەنۆۆۆدی بەشۆۆۆێوازی بەکارهێنۆۆۆانی زمۆۆۆانە 
کیمەاڵیەتی و دەروونییەکەوە هەیە. پیاو سەرچاوەی ژیۆانەی 

زەی بەهێۆزی لەکاتێدا ئۆاترەت لەکیمەڵزۆای کوردەواریۆدا پۆێ
دەروونۆۆۆۆۆی و کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی هەیە. لەم دەقەدا بەشۆۆۆۆۆێوەیە  
وەسۆۆفی پیۆۆاو کۆۆراوەی کە ئەگەر لەخێزانۆۆدا پیۆۆاوەکە نەبێۆۆتی 
ئەوا ژیۆۆان بەرەو دۆزەو دەچێۆۆتی مانۆۆدوویەتی و شۆۆەکەتی و 
برسۆۆیەتی و بۆۆ  توانۆۆایی ڕوویۆۆان تۆۆ  دەکۆۆات. مەبەسۆۆتمان 

وەی ئەوەیە زمۆۆانی کۆۆیمەاڵیەتی هێشۆۆتا زمۆۆانی بۆۆاو  و پیۆۆا
ئۆۆۆاترەت لەپێزەیەکۆۆۆی نزمتۆۆۆر لەپیۆۆۆاو نیشۆۆۆۆان دەداتی ئەم 
نزمیی پێزەیەی دەرخەری دەروون و ئۆازار و مەینەتییەکۆانی 

 )ب  پیاو(ییە.   
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)کۆۆۆامیرۆن( هەرچەنۆۆۆدە ڕەخۆۆۆنە لە بیچوونەکۆۆۆانی ) کۆۆۆیف( 
لەبۆۆارەی زمۆۆانی کۆۆیمەاڵیەتی ئاترەتۆۆان دەگرێۆۆتی پێۆۆی وایە 

هەمۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆدا ئەمە کەم کۆۆۆۆردنەوەی پۆۆۆۆێزەی ئۆۆۆۆاترەتە. لە
)کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆامیرۆن( پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی وایە ڕێژەگەرایۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بەردەوامە 
لەدوورخ ۆۆتنەوەی ژنۆۆان لە زمۆۆانی هێۆۆزی کەچۆۆی سۆۆەرکوتوو 
نیۆۆۆیە لە ڕووبەڕووبۆۆۆوونەوەی ئەو ڕەتتۆۆۆارەی پیۆۆۆاوانی کە ژن 
ناچۆۆۆار دەکەن لەزمۆۆۆانی هێۆۆۆز دوورکەوێۆۆۆتەوە. )نیۆۆۆل  نۆۆۆدی 

 (. ٦٠ی ٢٠1٦

ە بزۆرە..... # تی واز لەو ئاترەتە بێنە بی خیت یاخەی کۆوێر
بەڵۆۆی مۆۆن بۆۆی نووسۆۆینی ڕۆمۆۆانەکەم و بەهۆۆیی تەنۆۆزەژەی 

 داراییەوە هاتوومەتە ئەم ماڵە.

# دەموی ت خەاڵت هان بدەم تا بەدوای کۆاری نۆاو مۆاڵەوە 
خەریۆۆۆۆۆۆۆل بێۆۆۆۆۆۆۆتی بەاڵم ژن هەردەم بە دوای چیۆۆۆۆۆۆۆرۆ  و 
نهێنییەکانی کەسانی دیکەدا دەگەڕێن و  پرسەنی نهێنی و  

لە نان و خۆیرا  گرینزتۆرە. )سۆابیر ڕازی خەڵل  ی ئەوان 
 (. ٨٨ی ٢٠1٩رەشیدی 

لەم دوو دەقەدای یۆۆۆۆۆان لەم دوو گێۆۆۆۆۆۆ انەوەیەدا ئامۆۆۆۆۆۆاژە بە 
هەڵوێ تی )ئاترەت و پیاو( دەکرێۆت. ئۆاترەتەکە نەیتوانیۆوە 
ڕاستەوخی  پیاوەکە بەهۆیی شۆتێل تیمەتبۆار کۆردووەی تەنیۆا 
تە لەشۆۆۆێوەی پۆۆۆاڕانەوە و داوای پێۆۆۆی دەڵێۆۆۆت واز لەم ئۆۆۆاترە

بێۆۆۆۆۆۆنەی بەاڵم پیۆۆۆۆۆۆۆاوەکە کە خۆۆۆۆۆۆودی )سۆۆۆۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆۆۆۆید(ی 
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ڕۆماننووسەی ئۆاترەت و ژن بە گەڕانە بەدوای نهێنۆی خەڵۆل 
و  پرسەنی و تامەزرۆی زۆرتر لە خواردن تیمەتبۆار دەکۆات. 
واتە زمانی ئاترەتەکە ناڕاستەوخییە و هۆیی تشۆارێکی تێۆدا 
و  نییەی نەرم و نیانەی کەچی زمانی پیۆاوەکە هێۆز و تونۆدیی

 تەنیا تیمەتبارکردنیشی تێدایە.  

لەهەمۆۆۆان کاتۆۆۆدا )سۆۆۆپێندەر( پێۆۆۆی وایە نێۆۆۆر زمۆۆۆان بەرهەم 
دەهێنێۆۆۆۆۆۆۆۆتی واتە هێۆۆۆۆۆۆۆۆز بەدەسۆۆۆۆۆۆۆۆت نێۆۆۆۆۆۆۆۆرەوەیەی ئەمەڕ 
ڕەگەزگەرایۆۆی زمۆۆان کۆۆاراتر دەکۆۆات. یۆۆان بەجۆۆیرێکی دیۆۆکە 
بڵێین زمانی ڕەگەز بەرچاوتر دەردەخات. )سپێندەر( دەڵێۆت 

تدار زمۆۆۆۆان و هۆۆۆۆزر و : نێۆۆۆۆرینە وەکۆۆۆۆو گرووپێکۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆەاڵ
(ی بۆۆ وانە ) ٦٠ی ٢٠1٦حەقۆۆییەت بەرهەمۆۆدێنێت. )نیۆۆل  نۆۆدی 

Spender, D.1٩٩٠ ی.) 

# مادام حەز حەزۆکانی لەنێوانیاندا هەیەی نابێۆت بیۆدەم  
 (.٥3ی ٢٠1٩بەو کوڕە. )سابیر رەشیدی 

ڕەنزە ئاسان نەبێت ئەم رایە پشت راست بکەینەوە و بڵێین 
ێنێۆۆتی بەاڵم دەکرێۆۆت بڵێۆۆین تەنیۆۆا نێۆۆر زمۆۆان بەرهەم دەه

زمانی نێر هێز و هەڕەشۆە و دەسۆەاڵتی راپەرانۆدن و تشۆار و 
یەکالیکۆۆۆۆۆۆردنەوە و ب یۆۆۆۆۆۆار و حۆۆۆۆۆۆوکمی پتۆۆۆۆۆۆر تێۆۆۆۆۆۆدایە. لەم 
دەربۆۆۆۆ ینەی سۆۆۆۆەروەدا زمۆۆۆۆانی )نێۆۆۆۆر( زمۆۆۆۆانی دەسۆۆۆۆەاڵت و 
یەکالکۆۆردنەوەیەی ئۆۆاترەت تیمەتبۆۆارە بە )حەزحەزۆکۆۆان (. 

زی باوک ۆۆۆا ری و لەڕووی دەروونیۆۆۆیەوەی ئەم دەربۆۆۆ ینە هێۆۆۆ



 284 

هێۆۆۆۆزی ب یۆۆۆۆار و حۆۆۆۆوکمی تێۆۆۆۆدایەی کە هێۆۆۆۆز بە ی پیۆۆۆۆاودا 
دەشۆۆۆکێتەوە و ئۆۆۆاترەت وەکۆۆۆو قوربۆۆۆانی و کەسۆۆۆی پۆۆۆاە دوو 

 مامەلەی لەگە  دەکرێت. 

# سۆۆۆەرگو : لەگە  دوو بۆۆۆرادەر خوێ ییەکۆۆۆانی خۆۆۆیی بۆۆۆووی 
خەریکۆۆی عەرەر خۆۆواردنەوە و قومۆۆار بۆۆووی تۆۆایەر  ئەوەی 

ەهێنای لێی بووە مەراری ناچار هەیبوو دۆڕاندیی هەر وازی ن
لەگە  دوو  بۆۆرادەرەکەی خۆۆیی لەسۆۆەر ئەوە ڕێککەوتۆۆنی کە 
ئەگەر دۆڕاندنی ئەو کەسۆەی دەیبۆاتەوە ئەو شۆەوە لەگە  

 (. ٥٦ی ٢٠1٩مندا بمێنێتەوە. )سابیر رەشیدی 

لەم دەقەدا بۆۆۆۆ  دەسۆۆۆۆەاڵتی و کییاەبۆۆۆۆوونی ئۆۆۆۆاترەت و ئەو 
وەی ئەو سۆۆاتە هەسۆۆتە خەمنۆۆاکەی ئاترەتەکەمۆۆان لەگێۆۆ انە

دژوارە بۆۆۆۆی دەگێۆۆۆۆ ێتەوەی کە مێۆۆۆۆردەکەی وەکۆۆۆۆو کەلۆۆۆۆوپەل و 
شۆۆتومە  مۆۆامەڵەی لەگە  دەکۆۆاتی بە دۆڕانۆۆی یۆۆارییی ئەو 
دەبێۆۆتە نێچیۆۆری یەکێۆۆل لەبراوەکۆۆان. ئەمە زمۆۆانی ڕەگەز و 
زمانی کیمەاڵیەتی و دەروونۆی نێۆو دەقەکەیە. وێنۆاکردنێکی 

ە ئۆۆاترەت دەروونۆۆی هێنۆۆدە خەمنۆۆاکەی مۆۆرۆا لەوە دەگۆۆاتی ک
لە  دۆخێکۆۆۆۆۆۆۆی نەشۆۆۆۆۆۆۆیاوی ڕەتێنۆۆۆۆۆۆۆراوی بەکۆۆۆۆۆۆۆارهێنراوە. 
)کەرەسۆۆۆۆتەیەکی بۆۆۆۆ  بەهۆۆۆۆایە و لەبۆۆۆۆازاڕی پیۆۆۆۆاودا( وەکۆۆۆۆو 
کەلۆۆوپەل دەترۆشۆۆرێت. تەنیۆۆا شۆۆتێل  ی ئۆۆاترەت هەبێۆۆت و 
ببێۆۆۆۆۆۆۆۆتە جۆۆۆۆۆۆۆۆێزەی بۆۆۆۆۆۆۆۆایەخی پیۆۆۆۆۆۆۆۆاو )سۆۆۆۆۆۆۆۆێک  و بۆۆۆۆۆۆۆۆ  

 دەسەاڵتییەکەیەتی(. 
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# خەاڵتۆۆیب حەزی دەکۆۆردی پێشۆۆتر چارەنووسۆۆی دوو کۆۆوڕ و 
ی کوێرە بزانێتی بەاڵم من زۆر پێداگریک لەسەر ئەوە کچەکە

دەکردی کە دوا چیرۆکی بایز ئاغا پشتر بزانکی بییە ق ەکە 
بووە هی من و مام سیامەند دڵی نەشکاندم. )سابیر رەشیدی 

 (.٦4ی ٢٠1٩

لەم گۆۆوتنەدا کۆۆیدی هێۆۆزی پیۆۆاوی دەسۆۆەاڵت و خیسۆۆەپاندنی 
ی ق ۆەکەری کە ق ەی پیاو بەسەر ئاترەتۆدا زالەی بەپێۆداگری

دیارە )پیاوە(ی دڵی ناشکێننی بەاڵم ئاسۆاییە دڵۆی )خەاڵت(ی 
خێزانی ق ەکەر بشکێنرێت. واتە هێزی ق ەکردنی دەسۆەاڵت 

 ب یار و شکانەوە بە ی پیاودا پێزەی یەکەمی گرتووە.   

لەهەمۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆدا ) تۆۆۆۆانین( لە ڕوانزەیەکۆۆۆۆی دیۆۆۆۆکەی یۆۆۆۆان 
ەکەی کۆردووە بەدیدێکی هاوسەنگ و واقیعی سۆەیری مەسۆەل

و دەڵێۆۆۆت: پیۆۆۆاوان و ئاترەتۆۆۆان دوو شۆۆۆێوەی جیۆۆۆاوازی زمۆۆۆان 
بەکاردەهێننی کە هەردووکیان ڕاستن. ئاترەتۆان ناڕاسۆەوخی 
دەدوێن وەکو لەپیاوانی هەوڵدەدەن پەیوەندی پەیۆدا بۆکەن و 
کیدەنگ بن. لە یەکی تر پیۆاوان حەز دەکەن بە وتۆوێژ وە  

ارهێنۆۆۆۆانی زمۆۆۆۆان ئۆۆۆۆامرازێکی گواسۆۆۆۆتنەوەی زانیۆۆۆۆاری و بەک
پێزەی خییان دەستەبەر بکەن و سەربەخی بۆن.  )نیۆل  نۆدی 

 (. ٦1  -٥٩ی ٢٠1٦

# جۆۆا کۆۆوڕم بیڵۆۆ  تۆۆازە لەم مەجای ۆۆە ئەم پرسۆۆە یەکالیۆۆی 
 (. ٥٠ی ٢٠1٩دەکرێتەوە. )سابیر رەشیدی 
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# خۆۆیم بۆۆۆ وام بە چیرۆکۆۆی ئۆۆۆاترەتەکە هەیە و ڕاسۆۆۆتزییی 
 (. ٥٩ی ٢٠1٩لەچیرۆکی ئەودا دەبینک. )سابیر رەشیدی 

لەم دەربۆۆۆۆۆۆۆ ینە کە پیاوێۆۆۆۆۆۆۆل دەئاخاێۆۆۆۆۆۆۆتی ڕاشۆۆۆۆۆۆۆکاوی و 
ڕاستەوخییی و متمانە و ب یار و حۆوکمی تێۆدایەی کە دەڵێۆت 
)بۆۆۆۆۆ وام وایە(ی واتە ئەو لە سۆۆۆۆۆینزەیەکی پۆۆۆۆۆتەوی متمۆۆۆۆۆانە 
بەخۆۆۆییی و هێۆۆۆز و پۆۆۆێزەی پیۆۆۆاوانەوە ق ۆۆۆە دەکۆۆۆات.  پەنۆۆۆا 
بۆۆۆۆراوەتەوە یەکالیکۆۆۆۆردنەوەی شۆۆۆۆتەکان لەو شۆۆۆۆوێنەی لێۆۆۆۆی 

وونی ئەمەڕ پەیوەسۆۆتە بەزمۆۆانی ڕەگەز و بیچۆۆوونی دانیشۆۆت
 پیاو لەبارەی چینیەتی دەرخ تنی مەبەستەکانی.

 

# شۆۆۆاناز پۆۆۆ  بەگەرووی هۆۆۆاواری کۆۆۆرد: هۆۆۆاتەوە کۆۆۆاکی خۆۆۆیم 
هاتەوەی هاتەوە گیانی خیم هاتەوەی هۆاتەوە گۆوڵە جەرگە و 

 (. 1٢4ی ٢٠1٩دڵک هاتەوە. )سابیر رەشیدی 

ی خواردنەکانیۆۆان لەسۆۆەر # ژنەکۆۆان ترا ینیۆۆان بەهەا کۆۆرد
 (. 133ی ٢٠1٩خوانەکە دانا. )سابیر رەشیدی 

 

# تەلەتۆۆین بۆۆی بۆۆرا گەورەکەی بەهۆۆار دەکۆۆاتی ئەوانۆۆیب بۆۆرا 
گەورەکەی و باوکی و دوو براکەی دیکەی دێۆن و ناپۆاکییەکە 



 287 

بەچۆۆاوی خییۆۆان دەبیۆۆنن. ئاسۆۆی بەهۆۆاری خێزانۆۆی و پیۆۆاوەکە 
 (.141ی ٢٠1٩ی دەداتە دەست ماڵی خەزووری. )سابیر رەشید

# تۆۆۆی لەگە  خوشۆۆۆکەکەتیی یۆۆۆان لەگە  زاواکەت؟ )سۆۆۆابیر 
 (. ٦1ی ٢٠1٩رەشیدی 

لێکیڵینەوەی ئەمەریکییەکۆان  1٩٧٠لەناوەڕاستی ساڵەکانی 
ئەوەیۆۆان نیشۆۆان داوەی کە پیۆۆاوان و ئاترەتۆۆان لەق ۆۆەکردن و 
شۆۆۆۆێوەزاری دیالێکتەکانۆۆۆۆدا جیۆۆۆۆاواز ناویۆۆۆۆان دەهێنرێۆۆۆۆت و 
هەروەهۆۆا وشۆۆەی پیۆۆاو  و ئۆۆاترەت لەتەرهەنۆۆزە هاوواتاکانۆۆدا 
جیۆۆۆاواز دەبینرێۆۆۆتی ئاترەتۆۆۆان وەکۆۆۆو شۆۆۆتێکی سێک ۆۆۆی نۆۆۆاو 

ێنی یۆۆان وەکۆۆو سۆۆامانێکی پیۆۆاوانی بەاڵم پیۆۆاوان وەکۆۆو دەبۆۆر
(. 3٥ی ٢٠٠٩کۆۆۆۆردەکەر نۆۆۆۆاودەبرێن. )کرسۆۆۆۆیتین نیردن ۆۆۆۆتامی 

مەبەسۆۆتمان لەم ئامۆۆاژە بۆۆی ئەوەیە کە زمۆۆانی ڕەگەز لەنیۆۆو 
ئەم ڕۆمۆۆانە و بەشۆۆێوەیەکی گشۆۆتیب لەنێۆۆو زمۆۆانی کۆۆوردی 
پەیوەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە بە دەروون و بیرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردنەوە و دەوروبەری 

ی زمۆۆۆانەکە. وشۆۆۆەی )زاواکەت و خەزورت( بەکارهێنەرەکۆۆۆان
پەیوەسۆۆتە بەپۆۆێزەی پیۆۆاوی دەسۆۆەاڵتی نێۆۆر و  وازی و پاشۆۆکی 
بۆۆۆۆۆوونی ئۆۆۆۆۆاترەت نیشۆۆۆۆۆان دەداتی لەم دۆخەدا هەر تەنیۆۆۆۆۆا 
تەرهەنزۆۆی واتۆۆای وشۆۆەکانی زمۆۆانەکە نیۆۆیەی بەڵکۆۆو دۆخۆۆی 
کۆۆۆیمەاڵیەتییەکەڕ کۆۆۆاریزەری لەسۆۆۆەر دەرخ ۆۆۆتنی ڕەگەزی 

 زمان هەیە. 
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هار(ی )خەزور( ئەمانە هەمووی پەیوەنۆدییان )برا گەورەی بە
بەسزادانی ئۆاترەتێکەوە هەیەی کە کەتنۆی سێک ۆی کۆردووە. 
واتە پەیوەندیی کردووە بە کەسانێل کە دەسۆەاڵتی پیۆاوانە 
و ب یۆۆۆاردان و هێزیۆۆۆان لەبەرانۆۆۆبەر ئۆۆۆاترەتێکی کەتۆۆۆنکەری 

 تاوانبارکراوی  وازی بەپاشکی کراوەوە هەیە .  

بکی تەنیا لەو ماڵەدا ماومەتەوەی ئیدی بی # نەخێر لەبەر با
 (.٨٩بابک دەژیک. )سابیر رەشیدی 

# ئەو کۆۆاتە مرۆبۆۆوون و کچێنیۆۆان لۆۆ  سۆۆەندەوە... هەر بۆۆی 
حەیۆۆابردن و چاوشۆۆکاندن  قە دەکۆۆران و دەبۆۆوونە خۆۆیراکی 
وەردییان و ئەشکەنچەدەدران و پاسەوانی ناچیز و پی   و 

 . (٩٩-٩٨ی ٢٠1٩چەپە . )سابیر رەشیدی 

لەڕێۆۆزەی زمۆۆانەوە واتۆۆا و بەهاکۆۆان دروسۆۆت دەکۆۆرێن و بۆۆی 
نەوەی نۆۆۆۆۆوم دەگۆۆۆۆۆوازرێنەوە.  گەلێۆۆۆۆۆل تۆۆۆۆۆوێژینەوە ئەوەی 
نیشانداوەی کە زمانی ئێمە ڕەگەزیۆیەی دەمەوێۆت بڵۆێک ژیۆان 
لە ڕوانۆۆۆزەی پیۆۆۆاوانەوە دەبینرێۆۆۆت. )کری ۆۆۆتین نیردن ۆۆۆتامی 

(. لە ق ەکانی )شۆاناز( دیۆارەی کە ژیۆانی ئۆاترەت 34ی ٢٠٠٩
پەیوەسۆۆۆۆتکراوە بە پیۆۆۆۆاو )بۆۆۆۆاو ی مێۆۆۆۆردی کۆۆۆۆوڕی نێۆۆۆۆری نێۆۆۆۆو 
کیمەڵزۆۆا(ی ئەو لەپێنۆۆاو بۆۆاوکی دەژیۆۆت و هاوکۆۆاری دەکۆۆات و 

 دەستبەرداری هەموو سیفەتێکی ژن بوونی خییەتی. 



 289 

لە دەرب ینۆۆی دووەمۆۆدا ئەو وشۆۆە واتۆۆادارانەی بۆۆی ئاترەتۆۆانی 
وکۆۆۆو زمۆۆۆانی ڕەگەزی مۆۆۆ  بەکاردێۆۆۆتی بەکۆۆۆارهێنراوە و ئەو 

شوێنی دیکەی ڕۆمانەکە هەنی ئێمە تەنیا چەنۆد وشانەڕ لە
نمۆۆوونەیە  وەکۆۆو پێۆۆوەر بۆۆی زمۆۆانی گشۆۆتی بەکۆۆاردەهێنێن. 
لەوانە )کچێنۆۆۆیی حەیۆۆۆاچوونی چاوشۆۆۆکان(. ئەم وشۆۆۆانە بۆۆۆی 
ئاترەتان بەکۆارهێنراوەی کە کاتێکۆدا ئەو ئۆاترەتە لەزینۆدان 
دەسۆۆۆۆۆۆۆتدرێژی سێک ۆۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆۆراوەتە سۆۆۆۆۆۆۆەری بەاڵم لەنیۆۆۆۆۆۆۆو 

انییە  دەبینرێتی تا دەگاتە ئەوەی ڕۆمانەکەشدا وەکو قورب
نووسۆۆەر )کۆۆچە هەڵدەواسۆۆێت و کیتۆۆایی بەژیۆۆانی دەهێنێۆۆت(.  
لەڕووی دەروونیۆۆیەوە ب یۆۆارێکی پیۆۆاوانەی داوەی نەیتوانیۆۆوە 
ئۆۆاترەتەکە لەئۆۆازار و مەینەتۆۆی ڕزگۆۆار بکۆۆاتی تەنیۆۆا سۆۆزای 

 مەرگ نەبێت. 

ناوهێنانی پیاوەکانی زینۆدانی یۆان پاسۆەوانەکان بەم جۆیرە 
ەسۆۆۆف دەکۆۆۆات )پاسۆۆۆەوانی نۆۆۆاچیز و پۆۆۆی  و چەپە (.  لەم و

 دەرب یانەدا زمانی ڕەگەز بەدی دەکرێت. 

# بەخۆۆوا مۆۆن پیۆۆاوەکەی خۆۆیم دەناسۆۆکی وا بۆۆزانک وازت لۆۆ  
 (. 1٠٠ی ٢٠1٩ناهێنێت. )سابیر رەشیدی 

ئاترەتۆۆان لە ئاخاوتنۆۆدا پشۆۆت بە شۆۆێوازی تەرمۆۆی و نۆۆیمچە 
نەوەیەی تەرمۆۆۆۆۆۆی دەبەسۆۆۆۆۆۆتنی ق ۆۆۆۆۆۆەکانیان کۆۆۆۆۆۆورتەی پۆۆۆۆۆۆاڕا

لەهەنۆۆۆۆۆۆۆدێل دۆخۆۆۆۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆۆۆۆی نێۆۆۆۆۆۆۆوەڕۆ  و شۆۆۆۆۆۆۆێوەی 
ئاخاوتنەکەیان ئەوە دەردەخەنی کە ئاترەت خیی وا پیشۆان 
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دەدات لەپێزەیەکۆۆی نزمتۆۆرە لەپیۆۆاو. )کری ۆۆتین نیردن ۆۆتام( 
دەڵێت: )ئاترەتان زیاتر زمانی ستاندارد پێۆرەو دەکەن تۆاکو 
وی پیۆۆاوانی کە ئۆۆازادترنی بەم جۆۆیرە ئاترەتۆۆان زیۆۆاتر گرێۆۆدرا

 (. 31ی ٢٠٠٩نایابکارین تاکو پیاوان.(. )کری تین نیردن تامی 

لەم دەربۆۆۆۆۆۆۆ ینەدا ق ۆۆۆۆۆۆۆەکەر )خێزانۆۆۆۆۆۆۆی( نووسۆۆۆۆۆۆۆەرەکەیەی 
بەشێوەیەکی نیمچە تەرمی و جددیی ق ە دەکۆاتی هەنۆدێل 
لەشەرم بەق ەکانییەوە دیارەی جیرێل لەناڕازیی بوونیشۆی 
نۆۆۆۆاخەکی دەگەیەنێۆۆۆۆت. ئامیژگۆۆۆۆاری و ئاگۆۆۆۆاداری ق ۆۆۆۆەکەر 

تی کە مێۆۆۆۆردەکەی وازی لۆۆۆۆ  ناهێنێۆۆۆۆتی ئەمەڕ ئەوە دەکۆۆۆۆا
دەگەیەنێۆۆۆۆۆت ی پیۆۆۆۆۆاو پێۆۆۆۆۆداگری زۆر لەسۆۆۆۆۆەر گەیشۆۆۆۆۆتن بە 

 مەبەستەکانیان دەکەن.   

# مەهابۆۆۆاد وردە وردە سۆۆۆکی بەرز دەبۆۆۆیوە... لەبەر خۆۆۆودا 
دەپاڕایەوە و دەیزوت: ) خۆودایە بەزەییۆت پێمۆدا بێۆتەوە و 

ابیر رەشۆۆیدی لەم ئۆۆازارە دەروونیۆۆیە ڕزگۆۆارم بکەیۆۆت.. (. )سۆۆ
 (. 1٠٢ی ٢٠1٩

لەم گۆۆۆوتنەدا زمۆۆۆانی زگمۆۆۆا ی زمۆۆۆانی ئۆۆۆاترەت و دەروونۆۆۆی 
ئۆۆۆاترەت بەزەقۆۆۆی دیۆۆۆارەی چۆۆۆونکە ئەو ئۆۆۆاترەتە کە هەمۆۆۆوو 
ژیانی بیتە ئازاری قوربانی دەستی کیمەڵزا و زینۆدانەی هۆیی 
دەرتەتێکۆۆی مرۆیۆۆی لەبەردەسۆۆتدا نیۆۆیەی تەنیۆۆا ئەوە نەبێۆۆت 

ڕێتەوە لە ژیۆان لە)دۆزەخۆی پەنا وەبەر خوا ببات و لێی بپۆا
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ژیان( دەربازی بکات و کیتایی بەو ژیۆانە مەرگەسۆاتەی ئەو 
 بهێنێت.

هێندە ب  دەسەاڵت و  وازە بەدەروونێکی پ  لەئازار کردەی 
پۆۆاڕانەوە ئەنچۆۆۆام دەداتی پۆۆارانەوە وەکۆۆۆو کەسۆۆۆێکی  واز و 
تێکشۆۆکاو و بۆۆ  دەسۆۆەاڵت نیشۆۆان دراوە. ئۆۆێمە ئەوە دەزانۆۆین 
زمۆۆانی ڕەگەز  ی ئۆۆاترەت بۆۆریتییە لە )پۆۆاڕانەوەی  وازیۆۆیی 

ئەم دەقە ئۆۆۆازاری دەروونۆۆۆی(ی لەکاتێکۆۆۆدا دوور نیۆۆۆیە ئەگەر 
ئاترەتێۆۆۆۆل بینووسۆۆۆۆیبایە رەنۆۆۆۆزە زمۆۆۆۆانی رەگەزی ئۆۆۆۆاترەت 

 بەشێوازێکی دیکە بەکاربهێنرابایە.  

# بەسۆۆۆە پیۆۆۆاوەکە واز لەو کیۆۆۆژە بێۆۆۆنەی خۆۆۆی تۆۆۆی نەبۆۆۆوویتە 
دادوەری بەسۆۆە ئەو کۆۆارە هۆۆی ژنۆۆانەی تۆۆی چیۆۆدی خۆۆیتی تۆۆ  

ی ٢٠1٩هەڵمەقورتێنەی نەنزۆیە ی شۆورەییە. )سۆابیر رەشۆیدی 
1٠٥ .) 

پیۆۆۆاوان لە ئینتەرئەکشۆۆۆووندا بەهۆۆۆیی دەربۆۆۆ ینە دەسۆۆۆەاڵتی 
زمانییەکۆۆۆۆانەوە بەهیزتۆۆۆۆر دەبێۆۆۆۆتی یۆۆۆۆان تۆۆۆۆێکە  بەوشۆۆۆۆە و 
واتاکۆۆان کۆۆراوەی بۆۆییە دەبێۆۆت هەڵ ۆۆوکەتی زمۆۆانی ئاترەتۆۆان 
لەم پەیوەنۆۆدییەدا تەماسۆۆا بکرێۆۆت. )کری ۆۆتین نیرن ۆۆتدامی 

(.  کە دییەت لەم ئاخاوتنە دەدەیۆنی  مۆان ڕوونە ٢٠ی ٢٠٠٩
لەگە  مێۆۆۆردی خۆۆۆیی دەدوێۆۆۆتی ئاخۆۆۆاوتنەکە کە ئاترەتێۆۆۆل 

پۆۆاڕانەوە و داوایە. کەدەڵێۆۆت )پیۆۆاوەکە(ی واتە ئەو ق ۆۆەکەر 
ئۆۆاترەتەی لە دەرب ینەکەیۆۆدا )ڕێۆۆز و سۆۆتایب بۆۆی مێۆۆردەکەی( 
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دەردەب ێتی )پێزەی بەهێز و دەسەاڵتی نێرانەی مێردەکەی( 
دیۆۆۆۆاریی دەکۆۆۆۆات. واز لەو کیۆۆۆۆژە بێۆۆۆۆنەی ژمۆۆۆۆارەیە  واتۆۆۆۆا 

. لەوانە ئەو کەسۆۆەی ئامۆۆاژەی بۆۆی کۆۆراوە بەدەسۆۆتەوە دەدات
)کۆۆۆچەی ئۆۆۆاترەتەی لە پیۆۆۆاوەکە بەتەمەن بچۆۆۆوکترەی کۆۆۆچەکە 
مێردی نەکردووەی پۆێزەی لە هەردووکیۆان نزمتۆرەی  وازتۆرەی 
جێزەی بەزەییە... تاد(.  تەنیا بی نیشۆاندانی  وازی پۆێزەی 
کیۆۆژەکەی ئۆۆان ئۆۆاترەت دەڵێۆۆت ق ۆۆەکردنی لەمچۆۆیرەی پیۆۆاو 

ل )شۆۆۆەرم و نەنزیۆۆۆیە(. واتە )عەیۆۆۆب( وەکۆۆۆو لەگە  ئاترەتێۆۆۆ
دیۆۆۆاردەیەکی کۆۆۆیمەاڵیەتی پەیوەنۆۆۆدیی بە بۆۆۆاری دەروونۆۆۆی 
ئاترەت و هەڵ وکەوتی پیۆاوەوە هەیە. ئەمە زمۆانی ڕەگەزە 
بەهۆۆۆا و پۆۆۆێزەی ئۆۆۆاترەت و پیۆۆۆاو و هەڵ ۆۆۆوکەوت و ڕەتتۆۆۆار و 

 دەروونی مرۆا دەردەخات. 

ەوە بە # بەخەمباری و شین و ڕۆڕۆوە بەخەم و کی ۆانی زۆر
گیڕستانی مە  ڕەشیدی تەیراوەمان سپارد. )سابیر رەشیدی 

 (. 1٠٦ی ٢٠1٩

لەم گوتنەدا دەردەکەوێت ئاترەت دەئاخاێۆتی چۆونکە )شۆین 
و ڕۆڕۆ( پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدیی بەزمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی ڕەگەزەوە هەیەی ئەمە 
کۆۆۆۆردەیەکە لەڕووی واتۆۆۆۆاییەوە پەیوەنۆۆۆۆدیی بە ئۆۆۆۆاترەتەوە 

دەروونیۆۆۆیەوە هەیە. سۆۆۆەرباری ئەوەڕ ئەو وەسۆۆۆفە لەڕووی 
نیشۆۆۆانی دەداتی ئۆۆۆاخێوەر سۆۆۆەر بەڕەگەزی مێۆۆۆیەی چۆۆۆونکە 
خەمباری بی مردووێل و شین و ڕۆڕۆ ئەر  و کۆاری ئۆاترەتە. 
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ڕەنۆۆزە پیاوێۆۆل بەم جۆۆیرە باسۆۆی ئەو ڕووداوە نەکۆۆاتی یۆۆان 
وشە و دەستەواژەی نێۆرانە بۆی دەرب ینۆی هەسۆت و نەسۆت و 

 دەروونی خیی بەکاربهێنێت. 

ۆڕی جۆۆاڕ و پیۆۆاوانی بەکرێزیۆۆراو و # نەخیۆۆر کۆۆوردی خۆۆیتر
مۆۆۆیااەت ترۆشۆۆۆانیب بەشۆۆۆداریی ئەنفۆۆۆال کۆۆۆردووە. )سۆۆۆابیر 

 (.٧1ی ٢٠1٩رەشیدی 

بەپێۆۆی دەرب ینۆۆی ئەوەمۆۆان بۆۆی دەردەکەوێۆۆت ڕەگەزی نێۆۆری 
پیۆۆۆاو ڕیشۆۆۆەیەکی پۆۆۆتەوی لەگە  بەکرێزیۆۆۆراوی و خیۆۆۆانەت 
هەیە. ئەم وەسۆۆفە دوورە لەئۆۆاترەتی واتە لەنێۆۆو کیمەڵزۆۆای 

رەت( نابێتە جاڕ و کاری بەکرێزیراوی ناکۆات. کوردیدا )ئات
لەهەر شوێنێل خیۆانەتی سیاسۆی و نەتەوەیۆی و تونۆدوتیژی 
هەبێتی یەک ەر مەسۆەلەکە بەڕەگەزی نێۆر دەبەسۆترێتەوەی 
ئەمەڕ لەکۆۆۆۆۆردەودا زمۆۆۆۆۆان پێناسۆۆۆۆۆەی دەکۆۆۆۆۆات و ئاکۆۆۆۆۆار و 

 ئەنچامەکەی دیاردەخات.  

 (.1٠٩ی ٢٠1٩# برای دوژمن. براکوژی. )سابیر رەشیدی 

ئەم دەسۆۆۆۆۆۆتەواژەیە کە پەیوەنۆۆۆۆۆۆدیی بەکوشۆۆۆۆۆۆتن و هێۆۆۆۆۆۆز و 
دەسۆۆۆۆەاڵت بەسۆۆۆۆتراوەتەوە بە ڕەگەزی )نێۆۆۆۆر(ی کە ئەویۆۆۆۆب 
)بۆۆرا(یە.  ی ئۆۆێمە ڕوونە ئۆۆاترەت بۆۆوونەوەرێکی شۆۆەڕانزێزی 
شۆۆۆەڕکەر نیۆۆۆیەی ئەوەی ئەم کۆۆۆارە دەکۆۆۆات پیۆۆۆاوە. بۆۆۆیتە بۆۆۆی 
وەت ۆۆکردنی ئەم دۆە دەروونیۆۆیە پەنۆۆا وەبەر زمۆۆانی ڕەگەز 
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زمانێل کە بەئاسانیی بیمان ڕوون دەبێۆتەوە لەڕووی براوەی 
دەروونی و کیمەاڵیەتییەوە واتاکەی   دەگەیەنێت و وشۆەکە 
  جیرە ئەر  و کارێل ڕادەپەڕێنێۆت و وەسۆفی   دۆخێۆل و 
 پێکهاتەیەکی دەروونی و  تکری و هەستکردنەوە دەکات.  

 

 

 کۆدی دەروونی  خوێنەر و وەرگر ٣٧-٢

گوتۆۆارەی گوتۆۆار بەواتۆۆای چۆۆینیەتی  ئەرکۆۆی دەر پێکهێنۆۆانی
پەیوەندیکردنە لەنێوان نێرەر و وەرگۆری ڕاپەڕانۆدنی کۆارێکە 
بۆۆۆۆی ئەوەی کۆۆۆۆردەی پەیوەنۆۆۆۆدیکردن ئەنچۆۆۆۆام بۆۆۆۆدرێت. ئەم 
کۆۆۆۆردەیەڕ لە دەقۆۆۆۆدا لەنێۆۆۆۆوان دوو پێکهێۆۆۆۆنەری سۆۆۆۆەرەکی 
ڕوودەدات کە )نووسۆۆۆۆەر  و خۆۆۆۆوێنەر(ە. واتۆۆۆۆا هۆۆۆۆیی کاتێۆۆۆۆل 

زینۆۆۆۆدووی چۆۆۆۆا کی  نووسۆۆۆۆەر بەتەنیۆۆۆۆا ناتوانێۆۆۆۆت دەقێکۆۆۆۆی
بەرهەمهێۆۆنەرەوە دروسۆۆت بکۆۆاتی ئەگەر خۆۆوێنەرێکی وریۆۆا و 
زینۆۆۆۆۆدووی خوێنەرێۆۆۆۆۆل توانۆۆۆۆۆای هەسۆۆۆۆۆتکردن و درککۆۆۆۆۆردن و 

 تێزەیشتن و لێکدانەوە و وەاڵمدانەی هەبێت. 

نێۆۆرەر/ نووسۆۆەر ژمۆۆارەیە  ئاکۆۆار و بنەمۆۆا و تایبەتمەنۆۆدی 
هەیەی بۆۆۆۆی ئەوەی بەشۆۆۆۆێوەیەکی کۆۆۆۆاریزەر و بۆۆۆۆرواپێهێنەر 

ەوتوانەی هێزی گوتارەکەی کار لەوەرگر بکۆات. بۆی ئەم سەرک
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مەبەسۆۆتەڕ پێوی ۆۆتە ئەم خۆۆااڵنە ڕەچۆۆاو بکۆۆات ) شۆۆارەزای 
پەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆامەکەی و چۆۆۆۆۆۆۆۆۆینیەتی گەیانۆۆۆۆۆۆۆۆۆدنی مەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆت و 
پێوی ۆۆۆتییەکانی بێۆۆۆت و کۆۆۆاریزەری لەسۆۆۆەر وەرگۆۆۆر دروسۆۆۆت 
بکات و ئاراستەی وەرگۆر بەرەو ئەرێنۆی بزیڕێۆت و شۆارەزای 

تنەوە و بەکارهێنۆۆۆانی شۆۆۆێواز و ڕێۆۆۆزە جیاوازەکۆۆۆانی گواسۆۆۆ
ڕێۆۆۆۆزەی پەیوەنۆۆۆۆدی پەیۆۆۆۆامەکەی بێۆۆۆۆت و شۆۆۆۆارەزاڕ بێۆۆۆۆت 
لەدەسۆۆۆتپێکردن و کیتۆۆۆایی پێهێنۆۆۆانی پەیۆۆۆامەکەی و کۆۆۆات و 
شوێنی گونچاو هەڵبژێرێت بی گەیاندنیی خاوەنی لێهاتوویی 
بێۆۆۆۆت لەبۆۆۆۆارەی پەیۆۆۆۆامی ڕاسۆۆۆۆتەخی ئاخۆۆۆۆاوتن و پەیۆۆۆۆامی 

بۆۆ وانە )بیۆۆان (. 1٢ی ٢٠1٦ناڕاسۆۆتەوخی دا. )غۆۆازی حەسۆۆەنی 
 (.1٠ی ٢٠13مال حمدامینی 

نێۆۆرەر/ نووسۆۆەری ئەم دەقە )سۆۆابیر رەشۆۆید(ەی ئەو نووسۆۆەری 
ئەم ڕۆمۆۆانەیەی لەهەمۆۆان کاتۆۆدا ئەو لەڕێۆۆزەی تەکنیکێکۆۆی 
نۆۆۆۆوێی نووسۆۆۆۆیندای بەنۆۆۆۆاوی خۆۆۆۆیی وەکۆۆۆۆو کەسۆۆۆۆایەتییە  و 
چیرۆکبێۆۆژی هەمۆۆوو شۆۆتزان لەنێۆۆو دەقەکەشۆۆدا ڕۆڵۆۆی بەخۆۆیی 

 داوە. 

 دێرە دەست پ  دەکات: دەقنووس بەم چەند

# لەوەتەی داوایان لێکۆردووم لەو کێبەرکێۆیەدا بەشۆداربکی 
هەردەم لەخەیۆۆاڵی ئەوەدام لەو مۆۆاوە کۆۆورتەدای ڕۆمانێۆۆل 
بنووسۆۆک و لەو تێ ۆۆتیااڵەدا بەسۆۆدار بۆۆک.  )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 

 (. 4ی ٢٠1٩
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# بیر لەوە دەکەمەوە ئەو بویەرانە بکەم بە ڕۆمان. لەبەر 
ئەوەی خیشک ڕەخنەگر و توێژەری بواری چیرۆ  و ڕۆمۆانکی 
لەبۆۆارەی تەکنیۆۆل و وردەکۆۆاریی هۆۆونەری ڕۆمۆۆان شۆۆارەزام. 

 (. ٥ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

بیۆۆرۆکەی نووسۆۆینەوەی ئەم ڕۆمۆۆانەی دوا تێفکۆۆرین و گەڕان و 
بۆۆۆۆارەی )پێشۆۆۆۆمەرگە( بۆۆۆۆی پشۆۆۆۆکنینی چەنۆۆۆۆدین بۆۆۆۆابەت دەر

 چینیەتی بەشداری لە ڕکابەری دەڵێت:

# تۆۆۆازە تەواو ئیۆۆۆدی دەینووسۆۆۆک و وازی لۆۆۆ  نۆۆۆاهێنک مۆۆۆن 
م یگەرم ژیانی ئەو پیاوە نە  هەر ئەو ڕۆمانەی لۆ  چۆی 
دەبێتی بزرە پێک وایە ژیانێل تژی لە تراجیدی هەبوو بێتی 
بۆۆییە دەسۆۆتی لۆۆ  هەڵنۆۆاگرم و بەدوایۆۆدا دەچۆۆک و شۆۆوونی 

ەگرم. تازە دڵنیامی هەم ڕۆمانەکەم دەنووسکی هەمیب هەڵد
بەشۆۆداری کێبەرکێۆۆی تێ ۆۆتااڵی ڕۆمۆۆانیب دەکەم. )سۆۆابیر 

 (. 14ی ٢٠1٩رەشیدی 

لەکیتایشۆۆدا نووسۆۆەر ی کە خۆۆیی بەشۆۆداری نێۆۆو ڕووداوەکۆۆانی 
ڕۆمانەکەیەی بەشێوەیەکی کۆراوە ڕۆمۆانەکەی جۆ  دەهێاێۆت 

 و بەڕاشکاوی و ڕاستەوخی دەڵێت:

ە دەتوانن ببن بەبەشدارێکی دیکەی ڕۆمانەکە و # ئیدی ئێو
کیتاییە  بی ئەم ڕۆمانە دابنۆێنی کە  خۆیی بۆ  کیتۆاییە و 



 297 

ی ٢٠1٩من بەکراوەیی بی ئێوەم جێهێشتووە. )سابیر رەشیدی 
1٨٦ .) 

لێرەدا دەگەینە پێزە و بۆایەخی پێکهێنەرێکۆی دیۆکەی دەری 
ئەویۆۆۆۆۆب خۆۆۆۆۆوێنەرە. )سۆۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆۆید( گرنزییەکۆۆۆۆۆی زۆر   

ونهێنانی ڕاسۆتەوخیی خۆوێنەر لەنێۆو دەقەکە دەداتی   بەنا
بە ناڕاستەوخییی ئامۆاژە بە ڕۆ  و پۆێزەی خۆوێنەر دەکۆاتی 
بۆۆۆۆ وای بەوە هەیەی کە خۆۆۆۆوێنەر دەسۆۆۆۆەاڵت و مۆۆۆۆاتی ئەوەی 
هەیەی سۆۆەر لەنۆۆوم واتۆۆای دەقەکە بەرهەم بهێنۆۆنەوەی تەنیۆۆا 
ئەو داواشۆۆۆیان لۆۆۆ  دەکۆۆۆاتی خۆۆۆوێنەر ئەم کیتۆۆۆاییە کۆۆۆراوەی 

کە بەمەبەسۆۆۆۆۆتی بەشۆۆۆۆۆداری ئەوان بەم شۆۆۆۆۆێوەیە  دەقەکەی
 جێهێاراوەی تەواو بکەن.

# ڕۆماننووس ئازادەی کە کەتوار   وە  خیی بزوازێتەوەی   
دەستکاری بکات و خەیاڵی خیشی بخاتە سەری دەشۆتوانێت 
سۆۆەرلەبەری کەتۆۆوار بزیڕێۆۆت و بەکەیفۆۆی خۆۆیی دەسۆۆتکاری 

نیۆیە بە جومزەکانی بکاتی مادام یۆادەوەری نیۆیەی پابەنۆد 
ناو و کەسایەتی و ڕووداوەکان و بیی هەیە هەموو شۆتەکان 
پێچەوانە بکاتەوەی منیب لەم بەشەی ڕۆمانەکەمدا هەر وام 
کۆردی ئەگەر خۆوێنەری زیۆرە  و زرنۆگ لێۆی وەرگۆرتکی ئەوا 
منیب بەختەوەر دەبکی بەنووسینی ئەم ڕۆمانەڕ خیشحا  

 (.  1٥٥ی ٢٠1٩دەبک. )سابیر رەشیدی 
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نۆۆۆۆۆۆۆۆانەدا نووسۆۆۆۆۆۆۆۆەر بەشۆۆۆۆۆۆۆۆێکە لەپێکهۆۆۆۆۆۆۆۆاتە و لەم دەرب ی
ڕووداوەکۆۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆۆو دەقەکەی لەهەمۆۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆۆدا خۆۆۆۆۆوێنەر و 
وەرگۆۆریب بەڕاشۆۆکاوی دەکۆۆاتە  یەنێکۆۆی زینۆۆدووی بەشۆۆدار 
لەنێۆۆۆو دەقەکەی ئەو چۆۆۆاوەڕوانە خۆۆۆوێنەری زیۆۆۆرە  و زرنۆۆۆگ 
بەشۆۆۆۆۆۆدارییەکی کۆۆۆۆۆۆارا و ئاشۆۆۆۆۆۆکرا لەپێکهۆۆۆۆۆۆاتەی دەقەکە و 

تەواوکردنیشۆی بۆکەن.  پەرەپێدانی و کۆاراکردنی و تەنۆانەت
هەرچەنۆۆدە )حەمە سۆۆەعید حەسۆۆەن( پێۆۆی وایە ئەم کیتۆۆایی 
پێهنۆۆۆانەی دەر  ی سۆۆۆابیر رەشۆۆۆید نۆۆۆابێتە دەقێکۆۆۆی کۆۆۆراوە. 

 )حەمە سەعید حەسەنی ڕۆژنامەی هەولێر(. 

گرنگ نووسەر لەنێو دەقەکەدا هەر تەنیۆا بۆایەخی بە پۆێزە 
 و دەسۆۆەاڵت و بیروبیچۆۆوون و کاریزەرییەکۆۆانی خۆۆودی خۆۆیی
بەسۆۆۆۆۆەر دەقەکەوە نەداوەی بەڵکۆۆۆۆۆو بەڕاشۆۆۆۆۆکاوی خۆۆۆۆۆوێنەر 
دەدوێنێۆۆۆت و  داوایۆۆۆان لۆۆۆ  دەکۆۆۆاتی کیتۆۆۆاییە کۆۆۆراوەکە پۆۆۆ  
بۆۆۆکەنەوە. ڕاسۆۆۆتە ئەم ئامۆۆۆاژە بەکۆۆۆرانەوەی دەقەکەی خۆۆۆیی 
لەخییۆۆدا بەواتۆۆایی کیتۆۆایی پێهێنۆۆانی دەقەکە دێۆۆتی بەاڵم 
ئەو لەڕوانزەیەکۆۆی گونچۆۆاوی بەدوای سۆۆازاندنی دەر لەگە  

توانۆۆۆۆۆۆا و ئامۆۆۆۆۆۆادەیی خۆۆۆۆۆۆوێنەر بۆۆۆۆۆۆی بەشۆۆۆۆۆۆداری دەروون و 
لەخوێنۆۆۆۆۆدنەوە و هەسۆۆۆۆۆتکردن و درککۆۆۆۆۆردن و تێزیەشۆۆۆۆۆتن و 

 بەشداری لەبەرهەمهێنانەوەی دەقەکە دەگەڕێت.   

کاتێۆۆل خۆۆوێنەر دەقێکۆۆی ئەدەبۆۆی دەخۆۆوێنێتەوە دەکەوێۆۆتە 
بۆۆۆارێکی خەیۆۆۆااڵوی و سۆۆۆیزەوەی پێوەنۆۆۆدییەکی تونۆۆۆد و تۆۆۆی  
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)د. هۆۆۆاوژین سۆۆۆاێوەی لەنێۆۆۆوان شۆۆۆیعر ودەروونناسۆۆۆیدا هەیە. 
(.  واتە نێۆۆرەر/ نووسۆۆەر پێوی ۆۆتە بە وریۆۆاییەکی 1٧3ی ٢٠13

زۆرە مامەڵە لەگە  )خەیا  و سیز و بۆاری دەروونۆی( وەرگۆر 
 و خوێنەرکانی بکات. 

پراگماتیل شۆیکردنەوەی دەر و پێکهۆاتن و جێبەجۆ  کردنۆی 
دەر ب  وەرگر بەکارێکی نیوەچێ دادەنێت. )غازی حەسۆەنی 

)ج بۆۆۆراون و یۆۆۆیل( لە گیشۆۆۆەنیزایەکی دیۆۆۆکەوە (. 13ی ٢٠1٦
سۆۆۆۆۆۆۆەیری دوان دەکەن و وای بۆۆۆۆۆۆۆیدەچنی کە کۆۆۆۆۆۆۆردەی دوان 
بەهاوبەشۆۆۆی نووسۆۆۆەر/ ق ۆۆۆەکەری گۆۆۆوێزر ئەنچۆۆۆام دەدرێۆۆۆتی 
باوەڕی پتەویان بەوە هەیەی کە ق ەکەر و نووسەری خاوەنی 
بابەت و بەرگریمانەن. گوێزر ئەوانەنی کە ق ۆەکانیان لێۆل 

دروسۆۆۆۆۆت دەکەن. ) قەیۆۆۆۆۆ  کاکۆۆۆۆۆت  دەدەنەوە و واتۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆی
 (. 14ی ٢٠٠٢تیتی ی

ڕۆمۆۆانووس بەشۆۆێوەیە  بەشۆۆداری ڕووداوەکۆۆان و گێۆۆ انەوە و 
 بیناکردنی چنینی نێو دەقەکەیەی دەڵێت:

# منۆۆیب نەموی ۆۆت بەشۆۆێوەی دایەلۆۆیگی یۆۆان لەسۆۆەر زاری 
کۆۆوێرە بیزێۆۆ مەوەی بەڵکۆۆو وی ۆۆتک ئەم بەشۆۆەی ڕۆمۆۆانەکە 

مۆاننووس بزێۆ درێتەوە. گێ انەوەکەی لەسۆەر زاری منۆی ڕۆ
 (. 143ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 
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هەر سۆۆۆاتێکی نووسۆۆۆین  ی نووسۆۆۆەر بۆۆۆریتییە لە حۆۆۆالەتێکی 
سۆۆایکیلیژی و لەسۆۆاتە وەختەکۆۆانی نووسۆۆیندا نووسۆۆەر لەژێۆۆر 
کۆۆۆۆاریزەریی بۆۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆۆی نائاسۆۆۆۆایی دایە و ئاسۆۆۆۆتی 
توانۆۆایی هۆۆزری و لەو  شۆۆەوە ئاسۆۆتی توانۆۆا زمانییەکۆۆانیی 

گێ انۆۆی ئەو بۆۆارە دەروونۆۆیەن. ) مۆۆحەمەد تەهۆۆا پێۆۆوەری وەر
 (. ٢٠٨ی ٢٠٠٦حوسینی ڕامانی 

# تۆۆۆاهەموو چیرۆکەکۆۆۆان لەدەمۆۆۆی کۆۆۆوێرەوە دەخەمە نۆۆۆاو 
ی ٢٠1٩ڕۆمانەکە و خوێنەری پ  دەهەژێنک. )سابیر رەشدیدی 

4٥.) 

کیدی )هەژاندن(ی خۆوێنەر لە ی خۆوێنەر چۆی دەگەیەنێۆت؟ 
دەروونیۆۆیە بکەیۆۆن  زۆر بەکۆۆورتی دەکرێۆۆت ئامۆۆاژە بەم دۆخە

 کە نووسەر دەیەوێت  ی خوێنەر دروست بکات:

کارتێکردن و ورووژاندن و  سەرسۆامبوون و هانۆدان و پێۆدانی 
زانیۆۆۆۆاریی ودەرتەت بۆۆۆۆی بیرکۆۆۆۆردنەوە.. تۆۆۆۆادی لەهەمووشۆۆۆۆی 
گرنزتۆۆۆۆۆۆر ئەوەیە نووسۆۆۆۆۆۆەر لەڕێۆۆۆۆۆۆزەی ئەم کارتێکردنۆۆۆۆۆۆانە 
دەیەوێۆۆت خۆۆوێنەرێکی کۆۆارای جۆۆوواڵ بەرهەمبهێنێۆۆت. ئەمەڕ 
ئەرکۆۆۆی دەقۆۆۆی زینۆۆۆدووەی کە بەردەوام خۆۆۆوێنەرێکی وریۆۆۆای 
دەیەوێۆۆۆۆۆۆتی سۆۆۆۆۆۆۆنوورەکانی دەر لەبەردەم خوێنەرەکۆۆۆۆۆۆۆانی 
دەکۆۆۆۆرێتەوەی بۆۆۆۆی ئەوەی ئۆۆۆۆازاد بۆۆۆۆنی چۆۆۆۆین و بە  شۆۆۆۆێواز و 

 ئامانچێل لەدەقەکە دەگەن و شیکاری دەکەن. 
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نووسۆۆەری کۆۆۆاری ئەدەبۆۆۆی و خۆۆۆوێنەر بەپێۆۆۆی پێوی ۆۆۆت بەرەو 
 یەنۆۆی ویژدانۆۆی داهێۆۆنەر و باسۆۆکردنی حۆۆاڵەتی دەروونۆۆی و 

(ی بۆ وانە )د. ٢3ی ٢٠13خوێنەر دەبات. ) د. هۆاوژین صۆایوەی 
 (. ٢٧عزالدین اسماعیتی بدون سنةی 

پێوی ۆۆۆۆۆتە ئامۆۆۆۆۆاژە بەوە بۆۆۆۆۆکەمی گرنزۆۆۆۆۆی هەر دەقێۆۆۆۆۆل لەو 
سنوورانەیە کە نووسەر لەبەردەم خوێنەری دەیکاتەوەی واتا 

دروسۆت  دەسۆەاڵت و مۆاف و تەنیۆا توانۆاڕ بۆی خوێنەرەکۆانی
دەکۆۆاتی بەشۆۆداری لە )تێزەی ۆۆتن و درککۆۆردن و لێکۆۆدانەوە و 

 بەرهەمهێنانەوەی دەقەکە( بکەن.

)سۆۆابیر ڕەشۆۆید( خۆۆیی بەدوای خۆۆوێنەری زیرەکۆۆدا دەگەڕێۆۆتی 
خۆۆۆیی ڕایزەیانۆۆۆدووەی کیتۆۆۆایی دەقەکەی کۆۆۆراوەیە و خۆۆۆوێنەر 
دەتوانێۆۆت بەشۆۆداری لەتەواوکردنۆۆی دەقەکە بۆۆکەنی چۆۆونکە 

کە نەهێناوە. ئێمە باس لەبیرۆکەی نێۆو ئەو کیتایی بە دەقە
دەقەکە دەکەیۆۆۆۆۆۆۆۆنی نە  سۆۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتن و پاشەکشۆۆۆۆۆۆۆۆەی لە 
دروسۆۆتکردنی بیۆۆرۆکەی دەقەکە بەشۆۆێوەیەکی گونچۆۆاوی یۆۆان 

 بەپێچەوانە. 
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 کۆدی ڕاستی و هەڵە، عەقاڵنی و نا عەقاڵنی        ٣٨-٢

کۆۆۆۆیدی هەر دەقێۆۆۆۆل بەسۆۆۆۆتراوەتەوە بە )لیجیۆۆۆۆل و  دان لە 
لیجیل(ی مەرج نیۆیە هەمۆوو هەقییەتێۆل  ی گشۆت لۆیجیکی 
بێۆۆۆۆۆتی بەاڵم دەکرێۆۆۆۆۆت بەپێۆۆۆۆۆی دەوروبەری بەکارهێنۆۆۆۆۆان و 
دەوربەری نێۆۆرەر و وەرگۆۆر باشۆۆتر لیجیۆۆل بەرج ۆۆتە بکرێۆۆت. 
لیجیۆۆل ئەوەیە ڕاسۆۆتییەکان بەتەنیۆۆا پێوەرێۆۆل ب یۆۆاری لۆۆ  

ەگرەکانیشۆۆۆۆت دەتۆۆۆۆوانن لەبەردەم لیجیۆۆۆۆل و بۆۆۆۆدرێتی ڕەخن
عەقاڵنیەتۆۆۆۆۆۆدای دان بە ڕاسۆۆۆۆۆۆتی و دروسۆۆۆۆۆۆتی و گونچۆۆۆۆۆۆانی 
مەبەسۆۆتەکانی تۆۆی بنۆۆێن. لەبەر ئەوە دەبێۆۆت کۆۆار لەبۆۆارەی ) 
هەقییەت و هەڵە( بکرێتی کە پەیوەستە بەهەمان پاساوەوە 
لەسۆۆۆۆۆەر هەمۆۆۆۆۆان بنەمۆۆۆۆۆای )ڕاسۆۆۆۆۆتی و هەڵەی عەقاڵنۆۆۆۆۆی و 

یۆۆانەت. لەهەمۆۆان کاتۆۆدا کۆۆار نۆۆاعەقالنیی هەقیبۆۆوون و ناهەق
دەکات. )دومینیل تینل( جەخت لەسەر بیروباوەڕی دروسۆت 
و بیروبۆۆۆاوەڕی هەڵەی سۆۆۆەرکەوتوو و تاشۆۆۆت دەکۆۆۆات. )محمۆۆۆد 

 (. 3٥ی ٢٠14ناشی ی 

دەکرێۆۆت بڵێۆۆین لیجیۆۆل ئەو زان ۆۆتەیەی لە هەڵ ۆۆەنزاندنی 
پاسۆۆۆۆۆا و و بەڵۆۆۆۆۆزە گونچاوەکۆۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆۆیڵێتەوەی ئامۆۆۆۆۆاژەڕ 

اتی هاوکۆۆاری خەڵۆۆل دەکۆۆات جیۆۆاوازی بەبایەخەکانیۆان دەکۆۆ
لەنێۆۆۆۆوان بیروبیچۆۆۆۆوونی گونچۆۆۆۆاوی بەهێۆۆۆۆز و  واز بکۆۆۆۆات. 

 (. c3https://mawdoo.)عبدالاە الک وانیی 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82


 303 

 دا هاتووە:لە تێروانیندا لەڕۆمانی )کوێرەی چاوساغ(

# لەم مەماەکەتە سەیر و سەمەرەیە هەموو شتێل ڕێی ت  
دەچێۆۆت و دەبێۆۆتی ئۆۆدی نۆۆاڵێک ئەم چیۆۆرۆکە درێۆۆژە و زۆری 

 (. 3٧ی ٢٠1٩دەوێت. )سابیر ڕەشیدی 

واتە بەپێۆۆۆۆی لۆۆۆۆیجیکی بیرکۆۆۆۆردنەوەی نووسۆۆۆۆەری ئەم واڵتە 
)سۆۆۆنوور و بەهۆۆۆایەکی دیۆۆۆاریکراو و لێپێچیۆۆۆنەوە و شۆۆۆتێکی 

نیۆۆۆیە(ی لێۆۆۆرەدا هەمۆۆۆوو شۆۆۆت  لەسۆۆۆنووری دیۆۆۆاریکراوی تێۆۆۆدا 
لیجیۆۆۆۆۆل دەردەچێۆۆۆۆۆتی چۆۆۆۆۆونکە لیجیۆۆۆۆۆل واتە دیۆۆۆۆۆاربوون و 
ئاشۆۆۆۆکرابوون و ناسۆۆۆۆینەوەی شۆۆۆۆتەکانی ئەو بیروبۆۆۆۆاوەڕانەی 
بەهێۆۆۆۆۆزن و هاوکۆۆۆۆۆاری خەڵۆۆۆۆۆل دەکەنی بۆۆۆۆۆی تێزەیشۆۆۆۆۆتن و 

 لێکدانەوە.

هەرچەنۆۆدە نووسۆۆەر لەڕێۆۆزەی ئامۆۆاژەکردن بە دوورو درێۆۆژی 
ی لۆۆۆۆیجیکی بۆۆۆۆی )سۆۆۆۆەیرو چیرۆکەکۆۆۆۆانی دەیەوێۆۆۆۆت پاسۆۆۆۆاوێک

سۆۆۆۆەمەرەیی مەمۆۆۆۆاەکەتە( بهێنێۆۆۆۆتەوەی بەاڵم ئەوە لەڕووی 
 دەروونی و بیرکردنەوە دی ان نابێتە لیجیکێکی بەهێز. 

# لەم ڕۆمۆۆانەدا خۆۆوێنەر دەرگیۆۆری چۆۆاوەڕوانی هەمۆۆوو ئەو 
وەاڵمانە دەکەمی وە  بالجکتیری شانیڕ وردە وردە تیشۆل 

ئەو نهێنیۆۆانە  دەخەمە سۆۆەر شۆۆانیی بۆۆویەر و چیرۆکەکۆۆان و
 (. 3٠ی ٢٠1٩دەدرکێنک. )سابیر رەشیدی 
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نووسۆۆۆۆۆەر لەپێنۆۆۆۆۆاو لۆۆۆۆۆیجیکێکی میدێرنۆۆۆۆۆانەی نووسۆۆۆۆۆینی بە 
ڕاشۆۆکاوی کۆۆار بۆۆی )دەرگریۆۆی خۆۆوێنەر( دەکۆۆات. ئەو لەڕێزۆۆای 
لۆۆۆیجیکی پرسۆۆۆیار و چۆۆۆاوەڕوانی خوێنەرەکۆۆۆانی سەرسۆۆۆام و 
تووشۆۆۆی چۆۆۆاوەڕوانی دەکۆۆۆات. شۆۆۆانی و ڕۆمۆۆۆانەکەی دەکۆۆۆاتە 

وە( و لەڕێۆزەی ئاشۆکراکردن و دەرخ ۆتنی )شوێنی بیرکۆردنە
نهێنییەکۆۆۆان ڕووداوەکۆۆۆان ئاشۆۆۆۆکرا دەکۆۆۆات. ئەمە لۆۆۆۆیجیكی 
بەهێۆۆۆزی نووسۆۆۆەرە بۆۆۆی ئەوەی )دەسۆۆۆەاڵت و پۆۆۆێزە و هێۆۆۆز بە 

 خوێنەر و وەرگرەکانی دەقەکەی( بدەن. 

لیجیۆۆۆۆۆل  ی هەر یەکێۆۆۆۆۆل و بەپێۆۆۆۆۆی دەوروبەری جیۆۆۆۆۆاواز 
لیجیۆۆل دەگیڕێۆۆت. لیجیۆۆل  ی نووسۆۆەر مەرج نیۆۆیە هەمۆۆان 

بێۆۆتی پاسۆۆاوی نووسۆۆەر و کەرەسۆۆتەکانی بیرکۆۆردنەوەی هۆۆیی 
مەرج نیۆۆیە هەمۆۆان گونچۆۆاون و شۆۆیاوبوون  ی خۆۆوێنەر بەدی 
بهێۆۆنن. واتە لیجیۆۆل ئەوەیە کە لێکۆۆیڵینەوە لە ڕووداوەکۆۆان 
دەکات و هێۆزی بەبیکۆردنەوە دەبەخشۆێت. مۆن پۆێک وایە لەم 
ی دەقەدا نووسۆۆۆەر پەنۆۆۆا وەبەر لۆۆۆیجیکی تەرمۆۆۆی و نۆۆۆاتەرن

 دەبات.

لیجیکی تەرمی ئەو شتانەن کە گیڕانیان بەسۆەردا نایێۆت و 
بریتییە لە ژمارەیە  زانیۆاریی و گومۆان هەڵناگرێۆتی بەاڵم 
لیجیکی ناتەرمی بۆریتییە لە بیرکۆردنەوەی ڕۆژانەی مۆرۆای 
شۆۆۆۆۆیکردنەوەکەی پەیوەسۆۆۆۆۆتە بەپاسۆۆۆۆۆاوهێنانەوە. )هەمۆۆۆۆۆان 

 سەرچاوەی پێشوو(. 
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دەقەکە وەکۆۆۆو پێشۆۆۆمەرگەی هەنۆۆۆدێل لەڕووداوەکۆۆۆانی نێۆۆۆو 
کیماری کوردستان و شیڕشەکانی دیکەی کوردستانی باشۆوری 
ژیۆۆۆۆۆۆۆانی پێشۆۆۆۆۆۆۆمەرگەیەکی نابینۆۆۆۆۆۆۆای ژیۆۆۆۆۆۆۆانی ئۆۆۆۆۆۆۆاترەتە 
زیندانییەکانی جاشایەتی و خیترۆشی  ی کوردی حکۆوومەتی 
 هەرێک و سیاسەتی پاشەکوتی دارایی موچەی تەرمانبەران.

هێنانەوە بۆی ژمارەیە  ڕووداوی دیکەڕ وەکۆو کۆردەی پاسۆاو
بۆۆۆابەتە سۆۆۆەرەکییەی تکۆۆۆرەی ڕۆمۆۆۆانەکە بەکۆۆۆارهێنراوەی کە 
دەقنۆۆۆووس خیشۆۆۆی ئامۆۆۆاژە بەوە دەکۆۆۆاتی ئەو ئۆۆۆازادە چۆۆۆین 
مامۆۆۆالە لەگە  رووداوەکۆۆۆان و کەسۆۆۆایەتیەکان دەکۆۆۆات. واتە 
لەنێۆۆۆوان هەقییەتۆۆۆی مێژوویۆۆۆۆی و کۆۆۆیمەاڵیەتی و خەیۆۆۆۆا  و 
ڕووداوی نیۆۆۆو دەقۆۆۆدا دەکرێۆۆۆت لۆۆۆیجیکی تەرمۆۆۆی و نۆۆۆاتەرمی 

اماژە پێبکەین. ڕووداوە هەقیییەکان وەکۆو لۆیجیکی تەرمۆی ئ
لەنێۆۆو دەقەکەدا مۆۆامەڵەی لەگە  کۆۆراوەی هەروەهۆۆا لۆۆیجیکی 
نۆۆۆاتەرمیب وەکۆۆۆو ڕوووداوی خەیۆۆۆاڵی و دروسۆۆۆتکراو لە یەن 
خودی نووسەرەوە دەردەکەوێت. ئێمە نامانەوێت لەڕوانۆزەی  
 ڕاسۆتی و هەڵەی درۆ و ڕاسۆتی مۆامەڵە لەگە  خۆۆودی دەقەکە
بکەیۆۆۆۆنی نەخێۆۆۆۆر ئۆۆۆۆێمە پێمۆۆۆۆان وایە لۆۆۆۆیجیکی گونچۆۆۆۆاون و 
نەگونچۆۆان بنەمۆۆایەکی لەبۆۆارترە بۆۆی چۆۆینیەتی خوێنۆۆدنەوەی 

 دەر و شیکردنەوەی. 
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# زۆر بیرم کردەوە وام بەخەیاڵدا هات هەبێت ونەبێت ئەو 
کوێرەیە کێشۆەیەکی دەروونۆی خۆیی هەیە. )سۆابیر رەشۆیدی 

 (.1٦ی ٢٠1٩

وسەردا پاساوێل بی چینیەتی لە بیرکردنەوە و مەزەندەی نو
دەسۆۆتپێکردنی نووسۆۆینی ئەم ڕۆمۆۆانە هەیەی ئەویۆۆب ئەوەیە 
)خەیۆۆاڵی بەرەو ئەوە چۆۆووە کۆۆوێرە کێشۆۆەی دەروونۆۆی هەیە(. 
لیجیکی بیرکردنەوەی نووسەر بی کۆارەکەکتەرەکەی ئەوەیەی 
کە ئەو کەسۆە نەخیشۆەی چۆونکە لۆیجیکی کێشۆکەی دەروونۆۆی 

ا یەک ۆۆانە بەنەخیشۆۆی لەنێۆۆو مەعۆۆریفەی کۆۆیمەڵزەی ئۆۆێمەد
دەروونیی نەخیشۆی دەروونۆیب واتە )شۆێتی نوق ۆان لەڕووی 
عەقۆۆۆۆۆێ و تەندروسۆۆۆۆۆتییەوە کێشۆۆۆۆۆەیەکی جۆۆۆۆۆدی هەیە(. ئەم 
لیجیکەی بیرکۆردنەوەیە  ی نووسۆەر سۆەرەتایەکی بەهێۆزی 
بیۆرۆکە و بیرکۆردنەوەی لۆۆیجیکە بۆی دەسۆتپێکردنی نووسۆۆینی 

ەی تەنیۆۆا ڕۆمۆۆانەکەی. ڕەنۆۆزە  ی منۆۆی خۆۆوێنەر ئەم لۆۆیجیک
 پاساوێکی  واز بێت.  

 

 توندو تیژی و پێکهاتەی دەروونی ٣٩-٢

زۆر ڕووداوی  لەم دەقەدا لەتە  وێنۆۆۆۆاکردنی ژمۆۆۆۆارەیە  
دەروونی مرۆییانەی هەمەجیرەی ئامۆاژە بە واتۆا و مەبەسۆت 
و هەست و نەسۆت و ڕەتتۆار و ڕەوشۆت و ئۆازاریی مرۆ ەکۆانی 
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ی چارەسۆۆۆۆۆەری نەرمونیۆۆۆۆۆانی و لێبۆۆۆۆۆوردەیی و گەڕانە بەدوا
ئاشۆۆۆۆۆۆۆۆتیانەی کێشۆۆۆۆۆۆۆۆەکانی هەنۆۆۆۆۆۆۆۆدێل ڕووداو و گۆۆۆۆۆۆۆۆوتن و 
هەڵ ۆۆۆوکەوتی پ واپۆۆۆ  لەتونۆۆۆدوتیژی بەدی دەکرێۆۆۆت لەوانە 
ڕووداوەکانی )نێو زیندانی بەعۆ ی مامالنێۆی حزبۆی کۆوردیی 
شۆۆۆەڕی براکۆۆۆوژیی گولاەبۆۆۆاران کردنۆۆۆی پێشۆۆۆمەرگە لە یەن 
پشۆۆۆۆمەرگەی  یەنێکۆۆۆۆی دیی شۆۆۆۆوون بزربۆۆۆۆوونی پێشۆۆۆۆمەرگە 

کانی نۆۆۆاوەخیی کوشۆۆۆتنی ئۆۆۆاترەتی خۆۆۆی کوشۆۆۆتنی لەزینۆۆۆدانە
ئۆۆۆۆاترەتی دەسۆۆۆۆتدرێژی سێک ۆۆۆۆی و دەروونۆۆۆۆی و هەڵچۆۆۆۆوون و 

 تیڵەکردنەوە و ڕر و دەروونی س ینەوەی یەکتر.. تاد(. 

واتە لەم دەقەدا لەڕووی دەروونیۆۆۆۆیە لەتە  نەرم و نیۆۆۆۆانی 
دەروونۆۆی و لێبۆۆوردەییی ڕەتتۆۆاری دەروونۆۆی تونۆۆدوتیژانە  و 

 و ڕر و کینە و هەڵچوون هەیە.  ڕەتکردنەوەی یەکتر

کۆۆۆۆۆۆیدی تونۆۆۆۆۆۆدوتیژی هاوسۆۆۆۆۆۆەنزە لەگە  نەرم و نیۆۆۆۆۆۆانی و 
لێبۆۆۆۆۆوردەیی. چۆۆۆۆۆونکە مەرج نیۆۆۆۆۆیە ئەو ڕووداوانەی لەنێۆۆۆۆۆو 
دەقەکەدا تونۆۆۆۆدوتیژی و ئۆۆۆۆازاری مرۆ ەکۆۆۆۆان دەگێۆۆۆۆ ێتەوەی 
جۆێزەی ڕەزامەنۆۆدی نووسۆۆەر و ق ۆۆەکەرانی نێۆۆو دەقەکە بۆۆنی 

ژیی( وەکۆۆو ئەرکێکۆۆی بەاڵم بۆۆی نیشۆۆاندانی واقیعۆۆی )تونۆۆدوتی
 ڕاستزییانەی نێو دەقەکە ئاماژەیان پێکراوە. 
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 دیاردەی نەرم و نیانی دەروونی قسەکردن ٤٠-٢

 یەنێکی دیکەی ق ۆەکردن پۆێچەوانەی بەکارهێنۆانی هێۆزی 
توندوتیژییی نەرم و نیانییە لەچینیەتی ڕاپەڕاندنی کارێۆل 
ی بەق ۆۆۆەی دوور لەپەنۆۆۆا بۆۆۆردنەوە بەر کۆۆۆردەیە ی کە ئۆۆۆازار

دەروونیۆۆیی یۆۆان جەسۆۆتەیی بۆۆدات. ئەمە هەرچەنۆۆدە  یەنۆۆی 
دەروونۆۆۆۆی لە خۆۆۆۆی دەگرێۆۆۆۆتی بەاڵم پەیوەنۆۆۆۆدی بە ئۆۆۆۆازاری 
دەروونۆۆی و هەڵچۆۆوون و پەنۆۆا بۆۆردنە بەر زمۆۆانی هەڕەشۆۆە و 

 بریندارکردن و هەڕەشە و تیقاندن و ترس هەیە. 

دیۆۆۆۆۆۆۆۆاردەی نەرم و نیۆۆۆۆۆۆۆۆانی بەپۆۆۆۆۆۆۆۆاەی یەکەم بۆۆۆۆۆۆۆۆریتییە 
و شۆۆۆۆۆۆتێکی زانۆۆۆۆۆۆراوە بۆۆۆۆۆۆی  لەخووڕەوشۆۆۆۆۆۆتێکی بەرجەسۆۆۆۆۆۆتە

ئاراسۆۆۆۆتەکردنی کۆۆۆۆارێکی پێزەیشۆۆۆۆتوو. )تایریۆۆۆۆان کولمۆۆۆۆاسی 
 (. .Anna Wierzbicka, 1991 (. )  ٧٩٦ی ٢٠٠٩

بەپێۆۆۆی بیچوونەکۆۆۆانی )گۆۆۆرای ( پەیوەنۆۆۆدی نەرم و نیۆۆۆانی 
بەبنەمۆۆۆای هاوکۆۆۆارییەوە جۆۆۆێزەی مشۆۆۆتوم ە. نەرم و نیۆۆۆانی 
دۆخێکۆۆی یەک ۆۆانی هاوسۆۆەنزی هەیە بەپێۆۆی بیچوونەکۆۆانی 

رین(ی هەروەها نەرم و نیانی بەوە ناسراوەی کە موراعۆاتی )گ
ئەوانۆۆۆۆۆۆی دیۆۆۆۆۆۆکەی تێۆۆۆۆۆۆدایە. ئەمەڕ یەکۆۆۆۆۆۆێکە لەبنەمۆۆۆۆۆۆا 
سەرەکییەکانی ئەو حاڵەتەی دەوروبەری بنەمای هاریکۆاری 
)چەنۆۆۆدێتی و چۆۆۆینیەتی و گونچۆۆۆاو و شۆۆۆێواز( دیاردەخۆۆۆات. ) 

 (. ٨٠1ی ٢٠٠٩تاوریان کولماسی 
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ئەمەڕ پشت بە شەڕ بنەما دەبەستێت لەوانە ) لەباەبانی 
کەسۆۆێکی دڵفراوانۆۆی لەق ۆۆەکردنی باشۆۆە و چۆۆاکەی خۆۆاکی و 

ی ٢٠٠٩سۆۆۆادەی هاوسۆۆۆەنزیی گونچۆۆۆان(. )تاوریۆۆۆان کولمۆۆۆاسی 
٨٠3 .) 

 یەنێکۆی دیۆۆکەی نەرم و نیۆۆانی ئەو شۆۆێوازەیەی کە ق ۆۆەکەر 
نی لەجیاتی هەڵچوون و جنێو و بەکارهێنانی توندوتیژی زمۆا

پەنا وەبەر ئارامی لەدەرب ین و ساردبوونەوە لەگوزارشۆت و 
بایەخۆۆۆدان بە بەرانۆۆۆبەر  لەکۆۆۆاتی هێرشۆۆۆی زمۆۆۆانی دەبۆۆۆات. 
)دەبینین لەپا  خی بەدوورگۆرتن لەبەکارهێنۆانی تابیکانۆدای 
ناسۆۆۆۆۆکی و نەرم و نیۆۆۆۆۆانی لەگە  نیشۆۆۆۆۆاندانی ڕیۆۆۆۆۆزدا دوو 

)د.  تاکتەری کیمەاڵیەتین بی بەکارهێنانی جوانی دەرب ین(.
 ,Naoum.B.A( بروانە )134ی ٢٠13شاخەوان جە ل تەرەجی 

, 1٩٩٥. ) 

# خۆۆودا بیۆۆانزرمی خۆۆودا تۆۆیڵەی ئەو بەسۆۆتەزمانانەیان لۆۆ  
دەکاتەوە. ئەوانەی لەناو دائیرەی ئەمن بوون لەڕاپەڕینۆدا 
میااەت تیڵەی لێکردنەوەی بەاڵم مەترەزە تایبەتەکانی وەکو 

خییان بەگە  حزبەکان خییان بەسە مەتی مانەوەی چونکە 
دای ئەو حزبۆۆۆۆۆۆانەڕ لەبەر ئەو کێبەرکێۆۆۆۆۆۆیە کرێتانەیۆۆۆۆۆۆان 
ئەوەیان لەبیر خییان بردەوەی هەر حزبە و لەڕکی ئەوی دی 
و بۆۆۆۆی زیۆۆۆۆاتربوونی ژمۆۆۆۆارەی ئەنۆۆۆۆدامان و  یەنزریانیۆۆۆۆان 
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ئەوانیشیان پاراستی خوای گەورە تیڵە لەوانیب دەکاتەوە. 
 (. ٨3ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

نیی قبۆۆۆۆۆووڵکردنی ئەوانۆۆۆۆۆی دیۆۆۆۆۆکە پەیوەنۆۆۆۆۆدی نەرم ونیۆۆۆۆۆا
بەکیمەلێل هیکۆاری دەروونۆی و ئەخالقۆی و بەرژەوەنۆدیی و 
ڕکابەریی و هەڵچوون و ئارامی دەروونیی هەروەها چەنۆدین 

 شێواز هەیە.

لەم دەقەدا مۆۆرۆا چۆۆین و بە  شۆۆێوازێکی پۆۆ  لەئۆۆازار بەاڵم 
بۆۆۆ  کۆۆۆاردانەوەیەکی تونۆۆۆدوتیژانە پێشۆۆۆوازی لەئازارەکۆۆۆانی 

کۆۆۆردووە. بۆۆۆی نمۆۆۆوونە  هۆۆۆیی کۆۆۆاردانەوەیەکی تونۆۆۆدی  خۆۆۆیی
ڕەگەزپەرسۆۆۆۆۆۆتانەی بەرچۆۆۆۆۆۆاوتەنزی نەتەوەیۆۆۆۆۆۆیی ئۆۆۆۆۆۆایینیی 
کیمەاڵیەتی و تکری تونۆد دژی نەتەوەی سەردەسۆتی عەرەب 
و کۆۆودی بەکرێزیۆۆراوی سۆۆەرب  بەدی ناکرێۆۆتی کە )ئەنفۆۆال و 
جینیسۆۆاید و بەعەرەبکردنۆۆی کۆۆورد( و )سۆۆەرب ینی خەڵکیۆۆان 

کۆۆۆۆردووە. واتە لەتە  ئازارەکۆۆۆۆانیبی  بەنۆۆۆۆاوی پێشۆۆۆۆمەرگە(
بەاڵم بەدەروونێل پ  ترس و نیزەرانۆی و  پۆ  ئۆازار مۆامەڵە 
لەگە  ئەم بابەتە کراوەی لەم دەقەدا هۆیی بیچۆوون و تکۆر و 
کۆۆاردانەوە و هەڵچۆۆوونێکی تونۆۆدی دەروونۆۆی و بەکارهێنۆۆانی 
زەبروزەنزۆۆی شۆۆیڕگێ انە دژی هۆۆیی کەسۆۆێل وەکۆۆو تۆۆیڵە لە 

زیراوەکانیۆۆۆۆۆۆۆۆان نابینرێۆۆۆۆۆۆۆۆت. ئەمەڕ داگیۆۆۆۆۆۆۆۆرکەر و بەرکێ
نیشۆۆۆۆانەیەکی نەرمیۆۆۆۆی و دوورکەوتۆۆۆۆنەوەیە لەتونۆۆۆۆدوتیژی. 

 لەکاتێکدا لەشەڕی خیبەخیدا توندوتیژی دەبیرنێت.
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پێشۆۆۆۆۆوازی حۆۆۆۆۆزبە سیاسۆۆۆۆۆییەکان لەبەر چەنۆۆۆۆۆد هیکارێۆۆۆۆۆل 
لەمەرتۆۆۆرەزە تایبەتییەکۆۆۆان بۆۆۆ  ئەوەی تۆۆۆیڵەی هەمۆۆۆوو ئەو 

یۆۆۆۆن دژی تونۆۆۆۆدوتیژیانەیان لۆۆۆۆ  بکۆۆۆۆرێتەوەی کە پۆۆۆۆێب ڕاپەڕ
خەڵکۆۆۆۆۆی کوردسۆۆۆۆۆتان ئەنچامیۆۆۆۆۆان داوەی ئەمەڕ بەشۆۆۆۆۆێکی 
پەیوەنۆۆدیی بەقبۆۆوڵکردنەوە و بەشۆۆێکی دیۆۆکەڕ پەیوەنۆۆدیی 
بەدوور کەوتنە لەتوندوتیژی و خوێن ڕشتن و پەنۆابردنە بەر 
زەبروزەنزۆۆی شیڕشۆۆزێرانەوە بۆۆووە. لەهەمۆۆان گا ۆۆدا نووسۆۆەر 
هیکۆۆاری ئەم نەرمیۆۆیەی بۆۆی )ڕکۆۆابەری کرێۆۆت و ڕکبۆۆۆوونەوە 

یەکتۆۆۆۆۆۆۆۆر و حزبۆۆۆۆۆۆۆۆایەتی بۆۆۆۆۆۆۆۆی زیۆۆۆۆۆۆۆۆاترکردنی ژمۆۆۆۆۆۆۆۆارەی لە
ئەنۆۆۆۆۆۆۆدامەکانیان( گێۆۆۆۆۆۆۆ انەوەتەی بەاڵم ئەگەر تەنیۆۆۆۆۆۆۆا ئەم 
هیکۆۆۆۆارەڕ بێۆۆۆۆتی ئەوە لەجیۆۆۆۆاتی تونۆۆۆۆدوتیژی پەنۆۆۆۆا وەبەر 
نەرمیۆۆۆی نوانۆۆۆدن و بە وەنۆۆۆانی بەکارهێنۆۆۆانی هێۆۆۆز و تۆۆۆیڵە 

 براوە. 

# داوای لەئۆۆۆۆێمە کۆۆۆۆرد لە شۆۆۆۆوتێرەکە خیشۆۆۆۆبینی ئۆۆۆۆێمەڕ 
ی ٢٠1٩ت نەکۆۆردەوە. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی داواکەی کوێرەمۆۆان ڕە

13٥.) 

هەنۆۆدێل جۆۆار لێبۆۆوردەیبی یۆۆان خۆۆیدوور گۆۆرتن لەسۆۆزدانی 
هەندێل کەس لەبەر دابونەریتی کیمەاڵیەتیی یان دەروونی 
و ئۆۆۆابووری و ئەخالقۆۆۆی و یاسۆۆۆایی بێۆۆۆتی جۆۆۆیرێکی دیۆۆۆکە لە 
نەرمیۆۆۆۆی و خۆۆۆۆۆیدوورگرتن لەسۆۆۆۆزا و تۆۆۆۆۆیڵەکردنەوە بەرهەم 

ی نەریتی کیمەاڵیەتی ئەو شوتێرە دەهێنێت.  لێرەدا لەڕێزە
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لەسۆۆزانی یاسۆۆایی و پۆۆیلی  دەپۆۆارێزن و ئۆۆازادی دەکەنی کە 
لەمنۆۆۆداڵێکی داوە. ئەم نەرمیۆۆۆی و خۆۆۆی دوور گۆۆۆرتن لەسۆۆۆزای 
پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆدیی بەدابۆۆۆۆۆۆۆۆۆونەریتی  کۆۆۆۆۆۆۆۆۆیمەاڵیەتییەوە هەیەی 
لەبوارێکدا ئەرێنییە و لەبارێکیشدا نەرێنییی چونکە بەپێی 

 یاسایی بدرێت.  یاسا دەبێت شوتێرەکە سزای

هەمۆۆۆۆۆوو دەقێۆۆۆۆۆل دەکرێۆۆۆۆۆت گیۆۆۆۆۆانی تۆۆۆۆۆیڵە و ڕر و سۆۆۆۆۆزا و 
زەبروزەنزی ڕەوا و ناڕەوایی تێدا بێتی یۆان بەپۆێچەوانەوەی 
هەر کیمەڵزۆۆۆایە  لەسۆۆۆایەی هێۆۆۆزدا ژیۆۆۆان دروسۆۆۆت بکۆۆۆاتی 
دووچاری زەبروزەنگی بەواتای توندوتیژی دەبێۆتەوە. لەتە  

ئۆۆۆۆازار ئەوەی ئەم ڕۆمۆۆۆۆانە باسۆۆۆۆی بەسۆۆۆۆەرهات و چیرۆکۆۆۆۆی 
بەخشۆۆۆۆۆۆۆۆی مرۆ ەکۆۆۆۆۆۆۆۆانەی دەیۆۆۆۆۆۆۆۆان ڕووداوی تونۆۆۆۆۆۆۆۆدوتیژیی 
دەگێ ێتەوەی بەاڵم خیی نەبیتە بنەما بی بەرهەمهێنۆانەوەی 
تونۆۆدوتیژی. ئۆۆێمە نابێۆۆت لەبیۆۆری بکەیۆۆن هەنۆۆدێل جۆۆار دەر 
دەبێتە سەرچاوە بی حۆوکک و ب یارێۆل لەپێنۆاو دروسۆتکردنی 
توندوتیژیی ئەویب لەڕێزەی هاندانی بەکارهێنۆانی هێۆز بۆی 

 تیڵەکردنەوە.

لەم دەقەدا )کوێرە( کە هەمۆوو ژیۆانی خۆیی و خۆانەوادەکەی 
بۆۆۆیتە قوربۆۆۆانی )تونۆۆۆدوتیژیی و ئۆۆۆازار و سۆۆۆزا و زینۆۆۆدانی و 
براکۆۆوژی(ی بەاڵم لەهۆۆیی دەرب ینێکۆۆدای یۆۆان دەقێۆۆل لەسۆۆەر 
زاری ئەو )تۆۆۆیڵەکردنەوە و هەڵچوونێۆۆۆل و بیرکۆۆۆردنەوەیە  

ێنۆۆۆۆۆۆانی لەسۆۆۆۆۆۆزای شیڕشۆۆۆۆۆۆزێرانە و بیرکۆۆۆۆۆۆردنەوە لەبەکاره
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توندوتیژیی و بەکارهێنانی هێز( بەدی ناکرێت. بەپێچەوانە 
داوا لەخوا دەکرێت )سزایان بۆدات(ی ئەمەڕ نیشۆانە و هێمۆا 

 و سیمییلیجیای تکری هێزێکە بی ب  هێزەکان. 

 

 هێزکۆدی کردەی بە ٤١-٢

یەکێۆۆل لە کیدەکۆۆانی زمۆۆان چۆۆینیەتی بەکارهێنۆۆانی هێۆۆزە 
کۆرەی بەکارهێنۆانی هێۆز بۆی لەزماندای یۆان گەڕانەوەیە بۆی ت

ڕاپەڕاندنی مەبەستێل و ئەرکێۆل و کارێۆل لەڕێزۆای زمۆان. 
ئەمەڕ سی تەمێکە پەیوەستە بە )هێۆز( بەواتۆای توان ۆت و 
لێهۆۆۆۆاتووییی بەواتۆۆۆۆایەکی دیۆۆۆۆکە )بنەمۆۆۆۆای دادپەروەریۆۆۆۆی 

ی ٢٠14بنەمۆۆۆایەکی یەک ۆۆۆان و هاوسۆۆۆەنزە(. )محمۆۆۆد ناشۆۆۆیی 
بەکارهێنۆۆانی هێۆۆزی (. بۆۆییە لەچوارچێۆۆوەی بیرکۆۆردنەوە لە٩٢

هێزێکۆۆۆی تیزیکۆۆۆی )کۆۆۆارێکی قورسۆۆۆە وا بکەیۆۆۆن هێۆۆۆز ببێۆۆۆتە 
 (.٩٢ی ٢٠14هاوسەنزی گشتی(. )محمد ناشیی 

لەبەرامۆۆبەر ئەوەشۆۆدا کردەی)خیشەوی ۆۆتی و پێكەوەژیۆۆان و 
 یەکتر قبوڵکردن و هاوسەنزییەکی دادپەروەرانە( هەیە.  

خووڕەوشت وەکو بنەمایەکی پەیوەست بەهێزی ق ەکردنەوە 
ەکۆۆۆێکە لەو بنەمۆۆۆا دەروونیۆۆۆانەی لەنێۆۆۆو دەقدابەرجەسۆۆۆتە ی

دەبێۆۆۆۆتی لەکۆۆۆۆاتی پابەسۆۆۆۆتبوونی ق ۆۆۆۆەکەر بە بنەماکۆۆۆۆانی 
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خووڕەوشتی ق ۆەکردن و گەیانۆدنی پەیۆام و مەبەسۆتەکان و 
شێوازێکی گونچاوی لەبۆاری ئاسۆتی خووڕەوشۆتی زمۆانەوانیی 

کۆۆۆیمەاڵیەتی  -کە دەبێۆۆۆتە بەشۆۆۆێل لەزمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی
 ەکی بەرز دەردەکەوێت.هەمیشە لەپاەی

ئاماژەمۆۆان بەوە کۆۆرد لەم دەقەدا پەنۆۆا وەبەر بەکارهێنۆۆانی 
هێۆۆۆۆز بۆۆۆۆی یەکالیکۆۆۆۆردنەوەی کێشۆۆۆۆەی بنەڕەتۆۆۆۆی دەقەکەی کە 
ژیۆۆانی )پێشۆۆمەرگایەتی( و )ئازارەکۆۆانی مرۆ ۆۆی کۆۆورد و ئەو 
گۆۆۆرتتە کۆۆۆیمەاڵیەتی و دەروونیۆۆۆیە( ترسۆۆۆناکەکانە نەبۆۆۆراوە. 

ێۆۆۆۆۆ انەوە باسۆۆۆۆۆی بەپۆۆۆۆۆێچەوانە لەدەیۆۆۆۆۆان ڕووداو وەکۆۆۆۆۆو گ
لەبەکارهێنانی هێز کردووەی بەاڵم لەهیی شوێنێل هێز وەکو 
چارەسۆەری هێۆز وەکۆو هەڵچۆوون و تۆیڵە و شۆێوازێکی گونچۆاو 
مۆۆۆۆۆامەڵەی لەگە  نەکۆۆۆۆۆراوەی کەباسۆۆۆۆۆی هێۆۆۆۆۆز کۆۆۆۆۆراوەی بۆۆۆۆۆی 
ڕی ۆۆواکردنی بەکارهێنۆۆانی هێۆۆزی بۆۆی ڕەتکۆۆردنەوەی بنەمۆۆای 

ەکۆۆۆانی دەروونۆۆۆی هێۆۆۆز و نیشۆۆۆاندانی ڕەتتۆۆۆار و ئاکۆۆۆامە خراپ
 خودی هێزی ئاماژە بەبەکارهێنانی هێز کراوە.

هێۆۆۆز و متمۆۆۆانە و پتەویۆۆۆیەوە هێۆۆۆزی زمۆۆۆان لەوەدایەی کە بە
باسۆۆۆی هێزێکۆۆۆی تیزیکۆۆۆی و تکۆۆۆری و دەروونۆۆۆی دەکۆۆۆات وەکۆۆۆو 
هێزێکۆۆۆی ڕەتکۆۆۆراوە مۆۆۆامەڵەی لەگەڵۆۆۆدا دەکۆۆۆاتی لەهەمۆۆۆان 
گا یشۆۆدا زمۆۆان دەتوانێۆۆت ببێۆۆتە سۆۆەرچاوە بۆۆی پەرەپێۆۆدانی 

ەو هێۆۆزەی دەبێۆۆتە سۆۆەرچاوە بۆۆی پترکردنۆۆی بەکارهێنۆۆانی ئ
ئازارەکۆۆانی مۆۆۆرۆای دەتوانرێۆۆت لەڕێۆۆۆزەی هێۆۆزی زمۆۆۆانەوەی 
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نەرم و نیۆۆانی و دیۆۆالیگ و قبۆۆووڵکردنی یەکتۆۆر و بە وەنۆۆانی 
 زەبروزەنگ بەرهەم بهێنرێت. 

هێۆۆۆۆۆزی زمۆۆۆۆۆانی ئەم ڕۆمۆۆۆۆۆانە گەڕانە بۆۆۆۆۆی نیشۆۆۆۆۆاندانی ئەو 
نی ئۆۆۆازارانەی لەئەنچۆۆۆامی هێزێکۆۆۆی تۆۆۆیقێنەر دروسۆۆۆت بۆۆۆوو

هەروەهۆۆۆا لەنێۆۆۆو خۆۆۆودی زمۆۆۆان و وشۆۆۆە و ڕسۆۆۆتە و واتاکانۆۆۆدا 
خیشەوی ۆۆۆتی بۆۆۆی ژیۆۆۆانی گەڕان بۆۆۆی چارەسۆۆۆەری ژمۆۆۆارەیە  
کێشۆۆۆۆە لەڕێۆۆۆۆزەی لیجیۆۆۆۆل و دوورکەوتۆۆۆۆنەوە لەزەبروزەنۆۆۆۆگ 
تێزەیشۆۆتن لەسۆۆەرچاوەکانی ئۆۆازار لەڕێۆۆزەی بەکارهێنۆۆانی 

 زمان بەدی دەکرێت.      

 

 یکۆدی دەستکراوەیی، پێچەوانەی رەزیل ٤٢-٢

یەکێۆۆۆۆۆۆۆل لەکۆۆۆۆۆۆۆیدە دەروونییەکۆۆۆۆۆۆۆانی دیۆۆۆۆۆۆۆکەی ئەم دەقەی 
خووڕەوشۆۆۆۆۆت و نەریتۆۆۆۆۆی مرۆیۆۆۆۆۆی و کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتییە. مۆۆۆۆۆرۆا 
بەڕەتتۆۆۆار و نەریتییەکۆۆۆانی دەناسۆۆۆرێتەوەی پۆۆۆێزەی مۆۆۆۆرۆا 
پەیوسۆۆۆۆۆتە بەبەکارهێنۆۆۆۆۆانی زمۆۆۆۆۆانەکەی. زمۆۆۆۆۆانی مۆۆۆۆۆرۆا 
هیکارێکی گرنزە بی ئەوەی )پێزەی کیمەاڵیەتی و چینایەتی 

تەمەن و شۆۆۆۆۆێوازی بیرکۆۆۆۆۆردنەوەی و ڕۆشۆۆۆۆۆنبیریی و ڕەگەز و 
مۆۆۆۆۆۆۆرۆ ە لەڕووی دەروونۆۆۆۆۆۆۆی و سیاسۆۆۆۆۆۆۆی و کۆۆۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی( 
بناسۆۆۆرێتەوە. بەخیاۆۆۆی و ڕەزیاۆۆۆی یەکۆۆۆێکە لەخۆۆۆووە دیۆۆۆارە 
دەروونییەکۆۆانی مۆۆرۆای لێرەشۆۆدا لەچەنۆۆدین بۆۆواردا دەکرێۆۆت 
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بەشێوەیەکی گشتی ئاماژەی پ  بکرێتی کە یەکۆێکە لەکۆیدە 
 دەروونییەکانی زمانی دەقەکەی لەوانە:

کۆۆۆوێرە بەدەسۆۆۆتێکی کۆۆۆراوەی بۆۆۆ  ئەوەی ڕەچۆۆۆاوی هۆۆۆیی -1  
پاداشۆۆت و شۆۆتێکی کەسۆۆی لە ڕۆمۆۆاننووس هەبێۆۆتی هاوکۆۆاری 
دەقنۆۆۆووس دەکۆۆۆات و زانیۆۆۆاری بۆۆۆی نووسۆۆۆینەوەی ڕۆمۆۆۆانەکە 
پێشکەڕ دەکاتی بەجیرێۆل تەنیۆا داوایەکۆی لێۆی هەیەی کە 
ڕۆمۆۆۆۆۆانەکە بەسۆۆۆۆۆەرکەوتوویی و بۆۆۆۆۆ  گۆۆۆۆۆرم وەکۆۆۆۆۆو خۆۆۆۆۆیی 

 بنووسێتەوە.

وکۆۆاری سۆۆابیر رەشۆۆید دەکۆۆاتی بۆۆی چارەسۆۆەری کۆۆوێرە ها -٢
منۆۆۆۆداڵەکەیی ئەو کۆۆۆۆاتەی بەهۆۆۆۆیی ڕووداوێکۆۆۆۆی ئیتیمبێۆۆۆۆل 
دەکەوێۆۆۆۆتەوە نەخیشۆۆۆۆخانەی ئەمەڕ ئەوپەڕی دڵفراونیۆۆۆۆی و 

 دەستکراوەیی کوێرە نیشان دەدات.

داواکردن لەسابیر رەشید دەکات لەشوتێری تەک ی خیڕ  -3
ان و سۆۆزا بێۆتی کە لەمنۆۆداڵەکەی دەدات و شۆوتێرەکە لەزینۆۆد

ڕزگۆۆۆار دەکۆۆۆاتی بۆۆۆ  ئەوەی داوای هۆۆۆیی جۆۆۆیرە پۆۆۆارە و پۆۆۆ  
 بژاردنێکی دارایی ل  بکەن.

دەقنۆۆووس بەشۆۆێوەیەکی کۆۆراوەی دەقەکەی خۆۆیی پێشۆۆکەڕ  -4
بەخوێنەرانی دەکاتی نە  هەر ئەوە ب  ئەوەی هیی شۆتێل 
وەکو پێشەکی و مەرج بی خوێنەرەکانی هەبێتی داوایۆان لۆ  

ی دەقەکە و ئەو دەقە تەواو دەکۆۆۆات ئەوانۆۆۆیب ببۆۆۆنە خۆۆۆاوەن
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بکەن. بە واتایەکی دیکە )نێۆرەر/ نووسۆەر( لەم دەقەدا هۆیی 
جیرە ڕەزیای و بەخیاییەکی دەروونیی یان زمان و دەربۆ ین 
ومتمۆۆۆۆۆۆانەی لەگە  )وەرگۆۆۆۆۆۆر/ خۆۆۆۆۆۆوێنەر( ئەنچۆۆۆۆۆۆام نەداوەی 
بەپۆۆۆۆێچەوانەوە بەدەسۆۆۆۆت و دەروونێکۆۆۆۆی کۆۆۆۆراوە بۆۆۆۆابەتەکە 

 پێشکەڕ کردووە.

خۆۆۆت دەقەکەی نووسۆۆۆیوەی لەم دەربۆۆۆ ین و بەزمۆۆۆانێکی پو -٥
گەیانۆۆۆۆۆدنی مەبەسۆۆۆۆۆت و پێکهۆۆۆۆۆاتە دەروونۆۆۆۆۆی و  تکۆۆۆۆۆری و 
کیمەاڵیەتییەکانۆۆدا هۆۆیی وشۆۆەیە  نۆۆادۆزیتەوەی لەبەرانۆۆبەر 
واتۆۆۆۆۆۆۆۆا و گەیانۆۆۆۆۆۆۆۆدنی مەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆت و پێناسۆۆۆۆۆۆۆۆەی ڕووداو و 
بەسۆۆۆۆەرهاتەکاندا رەزیۆۆۆۆت و قرچۆۆۆۆی  بۆۆۆۆنی بەپۆۆۆۆێچەوانەوە 

نووسۆۆۆەر خۆۆۆوێنەر بەتێروتەسۆۆۆەلی لەمەبەسۆۆۆت و خواسۆۆۆتی 
 دەگات.  

 دڵفراوانی و هاریکاری و گوێزرتن و ڕێزگرتن 

خاکی بوون////  کەسەکان کەسانی ئاسایین و خی زلکردنیۆان 
نییەی بەپێچەوانەی زۆربەی کارەکتەرەکان کەسانی ئاسایی 

 و دوور لەخی زلکردنن.
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 کۆدی هاوسەنگی و گونجان  ٤٣-٢

)ژولیۆۆۆۆا کری ۆۆۆۆتیاا(  نەزم و ئاراسۆۆۆۆتەی شۆۆۆۆتەکانی گیڕێۆۆۆۆوە 
بەوەی ی کە پێشۆۆۆداوەرییەکان تێکدەشۆۆۆێنێتی بەرهەمەکۆۆۆانی 

ناکرێۆۆت  1٩٧٠تۆۆاکو سۆۆەرەتای  1٩٦٠)ژۆلیۆۆا( لەدوای دەیەی 
بەتەواوەتۆۆی پۆۆاڕ بنەمۆۆاخوازی )پیسۆۆت سۆۆتراکتیرالیزم( کە 
تییرەیەکی رواڵەتخوازیە لەمەڕ زمانی شاعیرانە لەبەرچۆاو 

یرێتی بەاڵم ئەم مەبەستە دوو مانۆای هەیەی لە یەکەوە نەگ
زمۆۆۆۆانی شۆۆۆۆاعیران وەکۆۆۆۆو سی ۆۆۆۆتەمێکی ڕواڵەتخۆۆۆۆوازیی کە 
بیرکاریە و لەسەر تیۆیری کیمەڵەکۆان ڕاوەسۆتاوەی لە یەکۆی 
دیکەوە پێیوایە تەنیا مەجۆاز نیۆیەی )ژۆلیۆا( زۆر بۆایەخی بە 
دیۆۆۆۆالیگ داوە لەزمۆۆۆۆانی شۆۆۆۆاعیرانەدای ئەمەڕ هیکۆۆۆۆاریکی 

دەروونناسۆۆانەیە بۆۆی دەقنۆۆووس سۆۆەبارەت بەدەر. )  دیۆۆکەی
 (. ٩٢ی ٢٠٢٠سمکی محەمەدی 

دەر لەتە  بەکارهێنۆۆۆانی دیۆۆۆالیگ و گێۆۆۆ انەوە و ئامۆۆۆاژە و 
وێنۆۆۆۆاکردنەوەی هەقییەتەکۆۆۆۆان لەشۆۆۆۆێوەی خەیۆۆۆۆا  و گەڕان 
بەدوای چارەسەری هەمیشۆە بەدوای بەدیهێنۆانی هاوسۆەنزی 

قۆۆۆدای یۆۆۆان و گونچۆۆۆانەوەیە. بۆۆۆ  بۆۆۆوونی دیۆۆۆالیگ لەنێۆۆۆو دە
لەنۆیەت و مەبەسۆۆتی دەقنووسۆۆدای کۆۆارێکی قورسۆۆە گونچۆۆان و 

 دادپەروەریی و  هاوسەنزی دەروونی دروست ببێت.
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کۆۆۆۆۆوێرە لەم دەقەدا قوربۆۆۆۆۆانی ژمۆۆۆۆۆارەیە  ڕووداوی ئۆۆۆۆۆازار 
بەخشەی نە ڕووداوەکان و نەسۆەرچاوەی ڕووداوەکۆان گفتوگۆی 
لەگە  کۆۆۆۆوێرە ئەنچۆۆۆۆام نۆۆۆۆادەنی ئەمەڕ بۆۆۆۆیتە هیکۆۆۆۆار بۆۆۆۆی 

ێنۆۆۆۆۆۆانی  سۆۆۆۆۆۆەنزی و نەبۆۆۆۆۆۆوونی دادپەروەریۆۆۆۆۆۆیی بەرهەمه
گەشەکردنی  وازیی گیۆانی مرۆ ۆانە و بەکارهێنۆانی تونۆدی 
و سۆۆۆۆۆۆەرکوت و  تەنیۆۆۆۆۆۆا بەکارهێنۆۆۆۆۆۆانی شۆۆۆۆۆۆەقامیب وەکۆۆۆۆۆۆو 
سۆۆەرچاوەیەکی دەروونۆۆی بۆۆی ئۆۆازاردانی کەسۆۆایەتی کۆۆوێرە و 
تووڕەکردنیی یان ئازاردانی بایز ئاغا بەهەمۆان شۆێوە. واتە 

گۆۆۆۆۆیڕانی پ یەتۆۆۆۆۆی لەکۆۆۆۆۆارەکتەر و شۆۆۆۆۆەقام کە پ یەتۆۆۆۆۆی لە 
بەسۆۆەرهاتی پ یەتۆۆی لەبیرەوەریۆۆی و ڕووداو سۆۆەرچاوەیەکە 

 بی تێکچوونی هاوسەنزی.

توندیی و هێزی هێۆزە جاۆل ڕەشۆەکان و ئەو هەڕەشۆانەی لە 
کۆۆوێرەی دەکەنی بۆۆی ئەوەی زمۆۆانی خۆۆیی بب ێۆۆت و چۆۆی دیۆۆکە 
ق ۆۆە دژی )دەسۆۆەاڵت و گەنۆۆدەڵی و  چۆۆی و چۆۆی( نەکۆۆاتی کە 

هەڵچۆۆۆوون و تۆۆۆووڕەکردنی لە یەن کۆۆۆارەکتەرە  لەئەنچۆۆۆامی
نادیارەکانی نێو شەقام دێۆتە ئۆاراوەی نەبۆوونی هاوسۆەنزیی 
و دیۆۆالیگ و ئەو دەروونە خۆۆراپەیەی کە کیمەڵزۆۆا بەرهەمۆۆی 

 دەهێنێت.

لەهەمۆۆۆان کاتۆۆۆدا لەزۆر شۆۆۆوێنی دیۆۆۆکە هاوسۆۆۆەنزی لەنێۆۆۆوان 
خوودی دەقنۆووس و کۆوێرە و شۆاناز  هەیەی لەنێۆوان ئۆاوات و  
دکتۆۆیر ئۆۆازاد کە ڕزگۆۆاری دەکۆۆات هەیەی لەنێۆۆوان مێچێۆۆوری 
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مزگەوت و بایز ئاغا و جەمالە کەڕە و لەنێوان سەربەسۆت و 
 کوێرەی لەنێوان خەاڵت و شاناز هەیە.

لەهەمۆۆۆۆۆووی گرنزتۆۆۆۆۆر ئەوەیە نووسۆۆۆۆۆەر بۆۆۆۆۆی دروسۆۆۆۆۆتکردنی 
هاوسۆۆەنزی خۆۆیی لەیە  کاتۆۆدا دەقنووسۆۆە و کارەکتەریشۆۆەی 

کردووە. هاوسۆۆەنزی لەنێۆۆوان هاوسۆۆەنزی و  گونچۆۆانی دروسۆۆت
دەر و خۆۆۆۆوێنەری لەنێۆۆۆۆوان خۆۆۆۆودی نووسۆۆۆۆەر و وەرگرەکۆۆۆۆانی 
دروسۆۆۆتکردووە و داوایۆۆۆان لۆۆۆ  دەکۆۆۆات لەڕێۆۆۆزەی )زیرەکۆۆۆی و 
زرنزیۆۆۆۆانەوە( بەشۆۆۆۆداری لەدەقەکە بۆۆۆۆکەن و تەواوی بۆۆۆۆکەن. 
ئەمەڕ دەبێۆۆۆۆتە سۆۆۆۆەرەتایەکی گونچۆۆۆۆاو بۆۆۆۆی بەدیهێنۆۆۆۆانی 

زمۆانێکی  هاوسەنزییەکی دەروونۆیی لەڕێۆزەی بەکارهێنۆانی
 دەروونی.    

 

 کۆدی تێگەیشتن ٤٤-٢

کیدی تێزەیشۆتن کۆیدێکی سۆتراتیچی و گۆرنزە لەنێۆو دەقۆدای 
هەر ئەم کیدە شیکاری سروشتیانەی زمۆان لەبۆواری زان ۆتی 
زمۆۆۆۆۆۆانی دەروونیۆۆۆۆۆۆدا دەخۆۆۆۆۆۆاتەڕووی پەیوەسۆۆۆۆۆۆت بەم  یەنە 
دەروونیۆۆۆیەی تەمۆۆۆومژیی ڕسۆۆۆتەکان هەوڵۆۆۆدەدات مۆۆۆیدێاێکی 

دەیە لەزان ۆۆتی زمۆۆانی دەروونیۆۆی و شۆۆیکردنەوەی ئەم دیۆۆار
ی ٢٠1٢درککردنۆۆۆدا بخۆۆۆاتەڕوو. )ئا ێ ۆۆۆتا کەمۆۆۆال مەحمۆۆۆوودی 

٢٠٩.) 
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واتا تێزەیشۆتن بۆریتییە لەکۆیمەڵە وێنەیەکۆی هیشۆەکیی کە 
پەیوەندییان بەیەکەوە هەیەی بەوشەی یۆان وتۆن دەنۆوێنرێنی 
یۆۆۆۆان ئەو چەمۆۆۆۆکەیەی کە بەهۆۆۆۆییەوە پرۆسۆۆۆۆەی تێزەیشۆۆۆۆتن 

هۆۆا پێوی ۆۆتە بۆۆی هەر دەرب ێنێکۆۆی ئەنچۆۆام دەدرێۆۆتی هەروە
زمۆۆۆانیی یۆۆۆان هەر واتۆۆۆایەکی جیۆۆۆاوازی دەربۆۆۆ ینی بیرێکۆۆۆی 

 تێدابێتی ئەو بیرەڕ دەبێت:

 ئامادەکراو بێت لەهزری ق ەکەردا.-1

ق ۆۆۆۆۆەکەر دەبێۆۆۆۆۆت ئەو دەربۆۆۆۆۆ ینە بەرهەم بهێنۆۆۆۆۆتی کە  -٢
هاوکۆۆات وا لەکەسۆۆانی تۆۆر بکۆۆات هەسۆۆت بەبۆۆوونی ئەو بیۆۆرە 

 بکەن.

ە هەمان بیر بزەیەنێتی کە لە مێشۆکی دەبێت دەرب ینەک -3
 (.33ی ٢٠11گوێزردا هەیە. )د. تالیب حوسێنی 

زانیارییەکان هەر ئەوەندەی لەڕێزەی لێهاتووییەکۆانەوە بۆی 
مێشل دەگوێزرێتەوە پرۆسە سایکیلیجییەکان دەسۆت دەکەن 
بەلێکۆۆۆۆۆۆۆدانەوەیانی کە ئەمۆۆۆۆۆۆۆانەیب خییۆۆۆۆۆۆۆان لەخییانۆۆۆۆۆۆۆدا 

لە یە  کاتدا دەشۆێت  بەیەکداچوو و تێکچ ژاون بەڕادەیە 
زۆرێۆۆل لەپرۆسۆۆەکان بەیەکەوە کۆۆاربکەنی بۆۆی نمۆۆوونە: ئەو 
پرۆسۆۆۆۆۆۆانەیی کە زانیارییەکۆۆۆۆۆۆان چارەسۆۆۆۆۆۆەر دەکەن لەگە  
پرۆسۆۆۆۆەکانی تێزەیشۆۆۆۆتندا پۆۆۆۆێکەوە کۆۆۆۆاردەکەنی هەروەهۆۆۆۆا 
پرۆسۆۆۆۆۆۆەکانی بەرهەمهێنۆۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆۆ  بەپێۆۆۆۆۆۆی پرۆسۆۆۆۆۆۆەکانی 
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بیرکۆۆۆردنەوە و ڕێکخ ۆۆۆتنی بیۆۆۆر جێبەجۆۆۆ  دەبۆۆۆن )ئا ێ ۆۆۆتا 
 (. 11٨ی ٢٠1٢مەحموودی کەمال 

)هۆۆۆۆیی زمانێۆۆۆۆل لە هۆۆۆۆیی زمۆۆۆۆانێکی تۆۆۆۆر پەرەسۆۆۆۆەندووتر و  
پێشۆۆۆۆکەوتووتر و ئۆۆۆۆاڵیزتر نیۆۆۆۆیە. هەمۆۆۆۆوو هەمۆۆۆۆان ئەر  بە 
هەمۆۆان پەیۆۆ ەو بەجۆۆ  دەهێۆۆنن ئەویۆۆب گواسۆۆتنەوەی بیۆۆر و 
ئەندێشۆۆەیەی کە لەمێشۆۆکی ق ۆۆەکەردا پۆۆارێزراوە بۆۆی مێشۆۆکی 

اوتنەوە گۆۆۆوێزر بە هۆۆۆیی ئەو دەنزۆۆۆانەی بە ئەنۆۆۆدامانی ئاخۆۆۆ
 (. 1٢٦ -1٢٥ی ٢٠11دروست دەکرێن. )د. وریا عومەر ئەمینی 

واتە کیدی تێزەیشتن یەکێل لەو کیدانەی دەبێتە سۆەرچاوە 
بۆۆۆۆی بەرهەمهێنۆۆۆۆانی دەری یۆۆۆۆان بەرهەمهێنۆۆۆۆانەوەی خۆۆۆۆودی 
دەقەکە لەئەنچۆۆامی پرۆسۆۆەی بەکارهێنۆۆانی زمۆۆانی چۆۆونکە 

رۆ ۆدا زمان هەموو ئەو زانیارییە کیگا کراوانەی لەمێشۆکی م
هەیەی دەگۆۆۆوازێتەوە لەیەکێۆۆۆل بۆۆۆی ئەوی دیۆۆۆکە.  پرۆسۆۆۆەی 
تێزەیشۆۆۆۆۆتن پێوی ۆۆۆۆۆتی بە زمۆۆۆۆۆانی ئینچۆۆۆۆۆا هەسۆۆۆۆۆتپێکردن و 

 درککردن و لێکدانەوە هەیە. 

دەر بەرهەمی زمۆانەی زمۆانیب وەکۆو کردەیەکۆی دەروونۆی و 
تکریی تێکەڵی هەستەکان دەبێتی ئەم تێکەڵبوونەڕ کۆردەی 

بۆۆۆۆوونەوەیەکی پۆۆۆۆتەو درککۆۆۆۆردن پەرە پۆۆۆۆ  دەدات و قۆۆۆۆوو  
 لەنێوان بیرکردنەوەی مرۆا و تێزەیشتن دروست دەکات.
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دەقنووسۆۆۆۆۆۆی )کۆۆۆۆۆۆوێرەی چاوسۆۆۆۆۆۆاغ( دوای گەڕان و بینۆۆۆۆۆۆین و  
پشۆۆکینین لەنێۆۆو شۆۆەقامدا هەسۆۆت بەبۆۆوونی )بیۆۆرۆکەی ئەم 
ڕۆمۆۆانە( دەکۆۆاتی واتە دەقنۆۆووس پرۆسۆۆەی )تێزەیشۆۆتنەکەی( 

وێرە لەو بینیۆۆنە خێۆۆرا و کۆۆورتەوە دەسۆۆت پۆۆ  دەکۆۆاتی کە کۆۆ
بەتۆۆۆووڕەیی دەبینێۆۆۆت و هەڵچۆۆۆوون و کۆۆۆاردانەوە و جۆۆۆوێن و 
دۆخی دەروونی شاەژاوی هەست پۆ  دەکۆاتی ئەو کۆاتە لەوە 

 دەگات ئەمە شتێکە و بابەتێکی سەرن  ڕاکێشە.

تێزەیشتن  ی دەقنووس شتێکە و  ی خوێنەر و وەرگرەکۆانی 
دەقەکەڕ شتێکی دیکە. مەرج نییە نووسەر و خوێنەرەکۆانی 

هەمان تێزەیشتن و لێکدانەوەیان بۆی خۆودی دەقەکە  دەقەکە
و ڕووداو و چنین و بەسەرهات و زمانەکەی هەمان شت بێتی 
ئاساییە لێکدانەوەی جیاواز لەئەنچامی تێزەیشتنی جیۆاواز 

 دروست ببێت. 

دەقنۆۆۆۆووس تێزەیشۆۆۆۆتن بۆۆۆۆی دەر ئەوەیەی کیتۆۆۆۆایی دەقەکەی 
ەنۆدەڕ بەکراوەیی بی خوێنەرەکانی بەج  بهێاێتی هەر ئەو

نۆۆۆۆای بەڵکۆۆۆۆو بە ئاشۆۆۆۆکرا لەدوایۆۆۆۆین ق ۆۆۆۆەی نێۆۆۆۆو دەقەکەدا 
بەڕاشکاوی و ڕوونی داوا لەخوێنەرەکۆانی دەکۆاتی دەقەکەی 
لەگە  تەواو بکەن. ئەمە تێزەیشتنی دەقنووسە بۆی شۆێواز و 
تەکنیکۆۆی داڕشۆۆتن و بەرهەمهێنۆۆانی دەقەکە. )حەمە سۆۆەعید 
. حەسۆۆەن(ی خۆۆوێنەر پێۆۆی وایە ئەمە )کۆۆرانەوەی دەر( نیۆۆیە

 ئەمە تێزەیشتنی خوێنەرە.
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تێزەیشۆۆتنی خۆۆوێنەر  ی دەقنۆۆووس گۆۆرنزەی ئایۆۆا خۆۆوێنەریب 
هەمۆۆۆان بیچوونیۆۆۆان دەربۆۆۆارەی دەقەکە و تێزەیشۆۆۆتنی نێۆۆۆو 
دەقەکە بی نووسەرەکە هەیە؟. مەرج نییە هەموو خوێنەرێل 
ئەم دەقەی پۆۆ  دەقێکۆۆی سۆۆەرکەتووی بۆۆااڵ و کۆۆاریزەر بێۆۆت. 

یشۆۆۆتنی مەعریفۆۆۆی و ئەمە ڕێۆۆۆل پەیوەنۆۆۆدیی بەکۆۆۆیدی تێزە
دەروونیۆۆۆۆۆیەوە هەیە. زمۆۆۆۆۆانی تێزەیشۆۆۆۆۆتن دەتوانێۆۆۆۆۆتی ئەم 
تێزەیشۆۆتنە لەنێۆۆوان )نووسۆۆەر و بۆۆابەت و خۆۆوێنەر( دروسۆۆت 
بکۆۆۆۆات. زمۆۆۆۆانە ب یۆۆۆۆار لە تێزەیشۆۆۆۆتن دەداتی نە  خۆۆۆۆودی 
نووسۆۆەر. بە واتۆۆایەکی دیۆۆکە زمۆۆان زەمیۆۆنەی هەسۆۆتکردن و 

وەی کۆۆارتێکردن و درککۆۆردن و تێزەیشۆۆتن و ئینچۆۆا وەاڵمۆۆدانە
شۆۆتەکان دروسۆۆت دەکۆۆاتی هەر زمۆۆانە بەپیتۆۆی و بۆۆ  پیتۆۆی 
دەقەکە دیۆۆۆار دەخۆۆۆاتی هەر زمۆۆۆانە بەری تێزەیشۆۆۆتن وەکۆۆۆو 

 رەنچی نووسەر و خوێنەر خەرمان بەرەکەت دەکات. 

دەقنۆۆووس پۆۆێزەی خۆۆوێنەر بۆۆی ئاسۆۆتی خۆۆیی بەرز دەکۆۆاتەوەی 
ئەمەڕ ئەو بیرۆکەیەمۆۆۆۆان   پۆۆۆۆتەوە دەکۆۆۆۆاتی کە دەر بۆۆۆۆ  

ئەمە بیچۆۆۆوونێکی جیهۆۆۆانییە. دەکرێۆۆۆت خۆۆۆوێنەر دەمرێۆۆۆت. 
لەپێنۆۆۆاو بەدیهێنۆۆۆانی کۆۆۆردەی تێزەیشۆۆۆتن هەمیشۆۆۆە بۆۆۆایەو 
بەدەسۆۆۆەاڵت و پۆۆۆێزە و هێۆۆۆزی خۆۆۆوێنەر  وەکۆۆۆو نووسۆۆۆەرەکە 

 بدرێت.    

ی ٢٠1٩# لەژانەکانی ئەو خەڵکە دەگەیشتک. )سابیر ڕەشیدی 
1٢.) 
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واتە تێزەیشۆۆتنی ڕۆمۆۆانووس تێزەیشۆۆتنە لە کێشۆۆە و ئۆۆازار و 
ەڵۆۆل بەشۆۆێوەیەکی گشۆۆتیی ئۆۆێمە دەزانۆۆین زمۆۆان مەینەتۆۆی خ

بەرهەمێکی کۆیمەاڵیەتییەی لەپێنۆاو پەیوەنۆدیکردن لەنێۆوان 
مرۆ ەکۆۆان بەکاردێۆۆت. زمۆۆان سۆۆەرچاوەی تێزەیشتنیشۆۆە لە 
کیمەڵزۆۆۆا. هەر خۆۆۆودی زمۆۆۆانەکەڕ دەبێۆۆۆتەوە سۆۆۆەرچاوە بۆۆۆی 
تێزەیشۆۆۆتن لەڕۆمۆۆۆانە. ئەم کۆۆۆردەی تێزەیشۆۆۆتنە کردەیەکۆۆۆی 

بەیەکەوە بەستراوی نێوان کیمەڵزا و بەردەوام و بازنەیی و 
نووسۆەر و خۆوێنەرەی هەر هەمووشۆۆیان پەیوەسۆتن بە زمۆۆان و 

 دەقەوە. 

پێوی ۆۆۆتە ئامۆۆۆاژە بەوەڕ بکەیۆۆۆنی لە کۆۆۆردەی تێزەیشۆۆۆتندای 
پێوی تمان بە چەنۆد پێکهۆاتە و پێوی ۆتییە  گرنۆگ دەبێۆتی 
کە وەکۆۆۆۆۆو بەشۆۆۆۆۆدار و چۆۆۆۆۆا کەری کۆۆۆۆۆردەی تێزەیشۆۆۆۆۆتن ڕۆ  

 دەبینینی لەوانە:

(ی وەکو بۆوونی دیمەنێۆل Stimulusبوونی کارتێکەر )المثیر  
و دەنزێۆۆل و بینێۆۆل و تامێۆۆلی یۆۆان بەرکەوتنۆۆی هەسۆۆتەکان. 

( Sensationدووەمیۆۆۆان  هەسۆۆۆتکردن بەکۆۆۆارتێکەر )اح ۆۆۆاس
واتە دەبێت هەنزاوی یەکەم ئەنچام داربێۆت و کارتێکەرێۆل 
هەبێتی ئینچا کەسەکە لەڕێزەی یەکێۆل لەهەسۆتەوەرەکان 

بکات و کارتێکەرێۆۆۆۆل هەیە و وەری بزرێۆۆۆۆت. سۆۆۆۆێیەم هەسۆۆۆۆت
(. ئەم هەنزۆۆۆۆۆۆاوە زانۆۆۆۆۆۆین و Cognitionدرککۆۆۆۆۆۆردن )ادار   

شۆۆۆکاندنی کۆۆۆیدی کۆۆۆارتێکەرەکە و ناسۆۆۆینەوە و شۆۆۆیکردنەوە 
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دەگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرێتەوە.  چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوارەم کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاردانەوە یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان 
(. ئەمە دوا مەرج و Responseوەاڵمدانەوە)اسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتچابة

رەسۆۆۆوو ی گ. هەنزۆۆۆاوی تێزەیشۆۆۆتنە. )د. عەبۆۆۆدوڵاڵ حوسۆۆۆێن 
 (.11٧زمانناسیی 

پێوی ۆۆتە ئامۆۆاژە بەوە بۆۆکەم نووسۆۆەر لەبەرهەمهێنۆۆانی ئەم 
دەقە بیۆۆری لەم هەنزۆۆاو و بنەمۆۆا دەروونیۆۆانەی زمۆۆان وەکۆۆو 
ڕێ ۆۆایەکی ئەنۆۆدازیاریی لەدەر و زمۆۆان نەکۆۆردۆتەوەی بە م 
لەپرۆسەی تێزەیشۆتنی کە دەقنۆووس بۆایەخێکی ئێچزۆار زۆر 

لێکدانەوە و بەشۆداری خۆوێنەر(  بە)دەسەاڵت و پێزە و هێز و
لە نێۆۆۆۆۆۆۆۆو دەقەکە و دەرەوەی دەقە دەداتی ئەم هەنزۆۆۆۆۆۆۆۆاو و 
پێکهاتۆۆۆۆۆانە هەیەی چۆۆۆۆۆونکە کۆۆۆۆۆارتێکەر )ڕووداو و بۆۆۆۆۆابەت و 
بەسەرهات( لەنێو دەقەکەدا هەیە. کارتێکراو لەنێو دەقەکە 
و دەرەوەی دەقەکەشدا لەئەنچۆامی پرۆسۆەیەکی دەروونۆی و 

دەقەکە پ یەتۆۆی لە)وەرگۆۆرتن و بەکارهێنۆۆانی زمانۆۆدا هەیەی 
کاردانەوە و ڕەتکردنەوە و هەڵچوون و بیرکۆردنەوە و وەاڵم و 
پرسۆۆۆۆیار و سەرسۆۆۆۆامبوون و تەرمۆۆۆۆۆان و پێشۆۆۆۆوازی ... تۆۆۆۆۆاد( 
ئەمانەڕ ئەنچامی کردەی درککۆردنەی کە لەدیماهیۆدا وەکۆو 
دواین ئەنچامی کردەکە دەبێۆتە سۆەرەتاییەکی دەروونۆی بۆی 

خووڕەوشۆۆۆۆت و بیۆۆۆۆرو هۆۆۆۆزرانەی ئەوەی ڕەتتۆۆۆۆار و نەریۆۆۆۆت و 
دروسۆۆۆۆۆۆت دەبۆۆۆۆۆۆن و لە کیتایشۆۆۆۆۆۆدا کۆۆۆۆۆۆاردانەوە و وەاڵم  ی 
کارەکتەرەکۆۆان و خۆۆودی نووسۆۆەر و خوێنەرەکانیشۆۆی دروسۆۆت 

 دەبێت.
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 کۆدی زمان و پەیوەندیکردن و فکر  ٤٥-٢

یەکێکۆۆۆی دیۆۆۆکە کیدەکۆۆۆانی زمۆۆۆان کۆۆۆردەی پەیوەنۆۆۆدیکردنە. 
نە ئەرکۆۆۆی هەر دەقێۆۆۆل بەدیهێنۆۆۆانی کۆۆۆردەی پەیوەنۆۆۆدیکرد

لەنێۆۆۆوان )نێۆۆۆرەر و وەرگۆۆۆر(.  کەلتۆۆۆووری مرۆیۆۆۆی و ڕەوشۆۆۆت و 
نەریتی کیمەاڵیەتی و تکۆر بۆ  زمۆان بوونیۆان نیۆیە. زمۆان و 
تکۆۆۆۆۆر بەتونۆۆۆۆۆدی بەیەکەوە بەسۆۆۆۆۆتراون و کۆۆۆۆۆارێکی قورسۆۆۆۆۆە 
بەداب انۆۆۆی  هەریەکێکیۆۆۆان گفتوگییۆۆۆان لەبۆۆۆارەوە بکرێۆۆۆتی 
ق ەکردن سۆوود بە تکۆر دەگەیەنێۆت و تکۆریب ڕەنۆزە لەنێۆو  

 (.٨3٨ی   ٢٠٠٩ردندا دەرکەوێت. )تاوریان کولماس ی ق ەک

دەقۆۆۆی نووسۆۆۆراو گرنزیۆۆۆی لەوەیە سۆۆۆەردەم و کاتەکۆۆۆان تۆۆۆ  
دەپەڕێنێت و لە )هەموو سەردەم و کاتێۆل دەخوێنۆدرێتەوە(. 

(. پەیوەنۆۆۆدیی دەقۆۆۆی نووسۆۆۆراو 1٩ی ٢٠1٦)غۆۆۆازی حەسۆۆۆەنی 
بەخوێنەرەکۆۆانی دەکرێۆۆت بڵێۆۆین پەیوەنۆۆدییەکی بەردەوامە. 
خۆوێنەر دەتوانێۆت ئێ ۆۆتا بیخۆوێنێتەوە و لەکۆاتێکی دیۆۆکەڕ 

ەوە سەری و تەواوی بکاتی لەکاتێکۆدا دەقۆی گۆوتراو بەگەڕێت
پێوی ۆۆۆۆۆۆتە لەهەمۆۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆۆاتی پێشکەشۆۆۆۆۆۆکردنی ق ۆۆۆۆۆۆەکان 

 بەکاربهێرنێت و گوێزر دەبێت لەو کاتەدا گوێزری بێت. 

مەبەسۆۆۆت لەدەسۆۆۆەاڵتی پەیوەنۆۆۆدی ئاراسۆۆۆتەکردنی ژیۆۆۆانی 
وەرگر و ڕەوشە کیمەاڵیەتییەکەیەتی بی ئەوەی بیخۆاتە ژیۆر 



 328 

ی  ٢٠٠4سۆەاڵتەکەی. )محمۆود عکاشۆەی کاریزەریی نێرەر و دە
3٠ .) 

کۆۆیدی کۆۆردەی پەیوەنۆۆۆدیکردن لە دەقۆۆی )کۆۆوێرەی چاوسۆۆۆاغ( 
بۆۆریتییە لە خۆۆودی )نووسۆۆەر و بۆۆابەت و خۆۆوێنەر(. لەگەلێۆۆل 
دەقۆۆی ئەدەبیۆۆدا تەنیۆۆا بۆۆابەتەکە لەنێۆۆو دەقەکەیەی نووسۆۆەر 
ئەگەر هەشۆۆتبێت بەشۆۆێوەیەکی ناڕاسۆۆتەوخییەی خۆۆوێنەریب 
بەهەمۆۆان شۆۆێوەی بەاڵم لەم دەقەدا نووسۆۆەر )سۆۆابیر رەشۆۆید( 

ی خیی لەنێو دەقەدا وەکو کارەکتەرێل ڕۆ  دەبینێۆتی بەناو
خوێنەریب بەهەمان شێوە لەنێو دەقەکەدا ڕۆڵۆی پۆ  دراوە.  
لەدەرەوەی دەقیشدا )نووسۆەر و خۆوێنەر( بوونۆان هەیە. ئەم 

 کیدە بەراورد بەدەقەکانی دیکە جیاواز دەردەکەوێت. 

پەیۆۆۆۆۆامی نووسۆۆۆۆۆەر )نووسۆۆۆۆۆینی ڕۆمۆۆۆۆۆانێکە( بۆۆۆۆۆی ئەوەی لە 
کدا بباتەوە و دەریخاتی کە ڕۆماننووسێکی بەتوانۆا تی تاالێ

و کارامەیە. باسی خیی وەکو ئەوەی هەمۆوو شۆتێل دەزانێۆت 
 و ڕەخنەگرە و لەتەکنیکی نووسین شارەزاییە. 

گوتۆاری ڕۆمۆانەکە باسۆۆیکردنی کێشۆە سیاسۆی و  ئەخالقۆۆی و 
دەروونییەکۆۆانی نێۆۆو کیمەڵزۆۆای کوردسۆۆتان و ئۆۆازاری مرۆ ۆۆی 

کیمۆۆۆۆاری مەهابۆۆۆۆادی تۆۆۆۆاکو ئێ ۆۆۆۆتا کە  کۆۆۆۆورد لە سۆۆۆۆەردەمی
 سەردەمی نەمانی موچە و سیاسەتی پاشەکەوتی موچەیە.
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نووسۆۆەر لەڕێۆۆزەی گێۆۆ انەوەی رووداوەکۆۆان هەقییییەکۆۆانی  
یان دروستکردنی ژمارەیە  ڕووداوی خەیۆاڵی کۆاری کۆردووە 
پەیوەنۆۆدییەکی پۆۆتەو و بەیەکەوەبەسۆۆتن و هاوسۆۆەنزییەکی 

کردنەکۆانی بابەتەکۆان دروسۆت گونچاو لەنێوان واقیع و وێنا
بکۆۆۆۆۆاتی لەمەڕ سۆۆۆۆۆەرکەتوو بۆۆۆۆۆووە. چۆۆۆۆۆونکە لەبنەڕەتۆۆۆۆۆدا 
لەڕوانزەیەکۆۆۆی مۆۆۆرۆییەوە ئۆۆۆازارە دەروونییەکۆۆۆانی مۆۆۆرۆا 

 دەگێ ێتەوە.     

 

 کۆدی زمان ناسنامەیە ٤٦-٢

کیدی زمانی وەکو ناسنامە لە )کوێرەی چاوساغ(دا بەئاشۆکرا 
و  وەکۆۆۆۆۆۆو ئامۆۆۆۆۆۆاژە و پێناسۆۆۆۆۆۆەی )ناونیشۆۆۆۆۆۆانی ڕۆمۆۆۆۆۆۆانەکە

ناونیشۆانەکانی نۆاوەوەی دەقۆکە و ڕووداوەکۆان و کەسۆایەتی  
و شۆۆۆوێنەکان و بۆۆۆاری دەروونۆۆۆی و پێکهۆۆۆاتەی کۆۆۆیمەاڵیەتی و 
خیۆۆانەت و ئۆۆازاری دەروونۆۆی و کاتەکۆۆانیب( بەکۆۆارهێنراوە. 
ئەمەڕ هێۆۆۆۆز و دەسۆۆۆۆەاڵتێکی لەبۆۆۆۆاری بەدەقەکە و پۆۆۆۆێزە و 
دەسۆۆەاڵتی نووسۆۆەر بەخشۆۆێوەی دەکرێۆۆت بەشۆۆێل لەم هێۆۆز و 

ە و دەسۆەاڵتە وەکۆو هاوبەشۆێکی بنەڕەتۆی بەخۆوێنەریب پێز
بدرێت. )کۆردەی زمۆان بۆریتییە لەکۆردەی ناسۆنامە )تایریۆان 

 (. ٦٧٩ی ٢٠٠٩کولماسی 
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ئۆۆێمە لەڕێۆۆزەی زمۆۆانی بەکۆۆارهێنراوی کارەکتەرەکۆۆانی نێۆۆو 
دەقەکە دەزانۆۆین )سۆۆابیر رەشۆۆید( ڕۆماننووسۆۆەی ڕەخنەگۆۆرەی 

یەی کەسۆۆۆۆۆێکە مووچەخۆۆۆۆۆیرەی ژنۆۆۆۆۆی هەیە و دوو منۆۆۆۆۆداڵی هە
بەپێۆۆداگرییەوە کۆۆار بۆۆی دۆزیۆۆنەوەی بابەتێۆۆل بۆۆی نووسۆۆینی 
ڕۆمۆۆانەکە دەگەڕێۆۆتی مۆۆوچە خۆۆیرە و لەچینێکۆۆی ژێۆۆر ئاسۆۆتی 
مۆۆۆام ناوەنۆۆۆدیی دایەی کۆۆۆرم چیۆۆۆیەی مۆۆۆوچەکەی کەمە و بەر 
پاشۆۆۆۆکەوت کەتۆۆۆۆووە. لەبۆۆۆۆاری دەروونۆۆۆۆی هێمۆۆۆۆنەی کەسۆۆۆۆێکە 
بەزمۆۆۆانێکی تەرمۆۆۆی دەئاخاێۆۆۆتی دەسۆۆۆت لەکاروبۆۆۆاری کەس 

تی گۆۆۆۆۆۆۆۆوێزرەی لەنێۆۆۆۆۆۆۆۆو ڕۆمۆۆۆۆۆۆۆۆانەکەدا دوو ئەر  وەرنۆۆۆۆۆۆۆۆادا
ڕادەپەڕێنێت )پرسیارکردن و گەڕان بەدوای زانیارییی ئەوی 
دیۆۆکەڕ گۆۆۆوێزرتنە لە ق ۆۆۆەکەرەکانی نێۆۆۆو دەقەکە(. بۆۆۆایەو 

 بەئازار و ناخیشییەکانی خەڵل لە کیمەڵزا دەدات. 

کوێرە کەسێکی سادەی ئازار چەشۆتووەی نهێنییەکۆانی لەنێۆو 
ەوەی کەسێکە تەنیۆا )پێشۆمەرگەی خۆیڕ ناخی خییدا شاردۆت

دەوێۆۆت( و )ڕقۆۆی لەحزبەکۆۆانە(ی )هەڵچۆۆووەی تۆۆووڕە دەبێۆۆت( 
بەوریۆۆۆۆۆاییەوە جۆۆۆۆۆوێن )بە گاڵتەپێکەرەکۆۆۆۆۆۆانی دەداتی دژی 
گەنۆۆدەڵی و دزەکۆۆانەی گوتۆۆارێکی پچۆۆ  پچۆۆ ی هەڵچۆۆووانەی 

 دەروونی هەیە(.

)شاناز( کچێکی خیڕاگری قۆایمەی بۆیتە قوربۆانی خۆانەوادە و 
خیشەوی ۆۆۆتی و کۆۆۆوێرەی بۆۆۆاوکی. کەسۆۆۆایەتییەکە زینۆۆۆدان و 

وەکو سەرچاوە هەڵ وکەوت دەکاتی نهێنییەکانی نۆاخیی کە 
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نهێنی ژیانی ئاترەتۆان و ڕەوشۆت و دەروونێکۆی ئۆازاردراو  و 
 کەسین ئاشکرا ناکات. لەئازارێکی قووڵی سەختدا دەژیت. 

)ئاسی و ئاوات( دوو برای قوربانی دەسۆتی شۆەڕی نۆاوەخییی 
ژینی نەزانۆۆۆی و بەکییاەبۆۆۆوونی حۆۆۆزب دووچۆۆۆاری و بۆۆۆرا کۆۆۆو

 چارەنووسێکی ناخیڕ و مەترسیدار و خراپیان دەکات.

ئۆۆاترەت چەوسۆۆاوە و قوربۆۆانی دابۆۆونەریتی بۆۆاوی کالسۆۆیکی و 
کۆۆیمەاڵیەتینی ئۆۆاترەت دەکوژرێۆۆت و لەسۆۆەر شۆۆەرەف لەنێۆۆو 
دەبۆۆردێن. ... تۆۆۆاد لەبۆۆۆارەی شۆۆۆوێن و کۆۆۆات و ڕووداوەکۆۆۆانیب 

ی زمان بۆوونەتە خۆاوەنی ناسۆنامە و بەهەمان شێوە لەسایە
 پێناسەی تایبەت بەخییان.    

زمۆۆان لەدووبۆۆاری کۆۆیمەاڵیەتی و دەروونۆۆی وەکۆۆو بنەمۆۆایەکی 
گرنزۆۆۆی دیۆۆۆارکردنی کەسۆۆۆایەتی و ناسۆۆۆنامەی )دەروونۆۆۆی و 
ڕەتتۆۆۆار و پێکهۆۆۆاتەی کۆۆۆیمەاڵیەتی( کەسۆۆۆەکان بەکۆۆۆار دێۆۆۆت. 

 ئەمەڕ دەکرێت لەچەند بوارێکدا کورت بکرێتەوە:

زمان خووڕەوشتێکی دەرەکییە ڕێزە دەدات ق ۆەکەر  :یەکەم
 وەکو ئەندامێکی گرووپێل دیاربکرێت.

زمۆۆان ئۆۆامرازێکە بۆۆی دیۆۆاریکردنی خۆۆود. وەکۆۆو ئەوەی  دووەم:
قوتۆۆابییەکی بیایۆۆزی لەبەریتانیۆۆا خۆۆیی وەکۆۆو بیایۆۆزی دیۆۆار 

 (.٦٨٠ی ٢٠٠٩دەکات. ) تاوریان کولماسی 
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کەمۆۆدا دەقنۆۆووس بۆۆا چەنۆۆد نمۆۆوویە  بهێنیۆۆنەوە لەبۆۆارەی یە
 دەڵێت:

# بەخەیاڵی خیم دەنووسک و چیک بەبیر و هزرندا دێت وای 
(. کەواتە نووسەر وەکو 1٥٠ی ٢٠1٩دەنووسک. )سابیر رەشیدی 

خاوەن خووڕەوشت و ڕەتتارێکی دەرەکی لەدەرەوەی دەقدای 
 هێنێت. چی بەمێشکدا هات دەینووسێت و زمان بەکاردە

 دەڵێت:لەبارەی دۆخی دووەمدا دەقنووس 

# منیب وە  ڕۆماننووس و بزێ ەوەی هەموو شتزان دی ۆان 
 (. 1٢٥ی ٢٠1٩کەوتمەوە حەزی زانین. )سابیر رەشیدی 

# ئەمە بوو چیرۆکی تراجیدیی دایکک و مەهابادی خوشۆککی 
تیڕ ڕۆمانی خۆیت بنووسۆە سۆابیر رەشۆید. )سۆابیر رەشۆیدی 

 (. 1٠٧ی ٢٠1٩

ووس دەیەوێۆۆت لەم دوو نمۆۆوونەیەدا سۆۆابیر رەشۆۆیدی ڕۆمۆۆانن
وەکۆۆۆو خۆۆۆیی )سۆۆۆابیر رەشۆۆۆید( لەنیۆۆۆو دەقەکە دەرناکەوێۆۆۆتی 
نەبیتە کەسۆێکی دیۆکەی بەڵکۆو خۆودی خۆییەتی و وەکۆو خۆیی 

 دەردەکەوێت. 

لەهەمۆۆۆان کاتۆۆۆدا بەشۆۆۆێوەیەکی چ تۆۆۆر پێناسۆۆۆەی زمانیۆۆۆان 
بەجیرێۆۆۆۆل کۆۆۆۆردووەی کە زمۆۆۆۆان )خووڕەوشۆۆۆۆتێکی پەیوەسۆۆۆۆت 
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ی ٢٠٠٩ی بەگۆۆۆوتن و زارەکیۆۆۆی ئاخۆۆۆاوتنە(. )تاوریۆۆۆان کولمۆۆۆاس
٦٨3 .) 

لەم دەقەدا زمان بریتییە لەو ئاخاوتنەی   خودی دەقنۆووس 
بەکاریهێنۆۆۆۆۆۆاوەی   کارەکتەرەکۆۆۆۆۆۆانی لەپێنۆۆۆۆۆۆاو گەیانۆۆۆۆۆۆدنی 
مەبەست و پەیامەکانیان بەکاری دەهێنن. زمانی دەروونۆیی 
زمۆۆۆانی ڕەگەزەکۆۆۆانی زمۆۆۆانی چینەکۆۆۆانی کیمەڵزۆۆۆای زمۆۆۆانی 

 .. تاد.  ڕۆشنبیری و  تەرمی ڕۆماننووسێلی زمانی شەقام

 

 کۆدی گێڕانەوە و زمانی ڕۆژنامەنووسی  ٤٧-٢

ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێمە لەبەر ئەوەی زمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان لەبەرهەمهێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی دەر 
بەکاردەهێنێنی هاوبەشی لەنێوان دەقە جیاکۆانی زان ۆتی و 
کیمەاڵیەتی و ڕۆژنۆامەوانی و ئەدەبیۆی و مێژوویۆی و ... تۆاد 
هەیەی بەاڵم هەر یەکەیۆۆۆۆۆان خۆۆۆۆۆۆاوەنی شۆۆۆۆۆێواز و بنەمۆۆۆۆۆۆای 

یۆۆۆانن. لەبەرهەمهێنۆۆۆانی هەر دەقێکۆۆۆدا ئەگەر تۆۆۆایبەتی خی
ڕەچۆۆۆاوی بنەمۆۆۆا و شۆۆۆێواز و جۆۆۆیری بەکارهێنۆۆۆانی زمۆۆۆانەکە 
نەکۆۆۆۆرای ئەوە تێکەڵۆۆۆۆی دروسۆۆۆۆت دەبێۆۆۆۆت. زمۆۆۆۆانی ڕۆمۆۆۆۆان و 
ڕۆژنامە زۆر لێل نزیکنی ئەگەر نووسەر وریای خیی نەبێۆتی 
سۆۆنوورە سۆۆادە و هەسۆۆتپێنەکراوەکان نامێنێۆۆت و زمۆۆانەکەڕ 

ێۆۆۆت لەم بۆۆۆوارەدا ئامۆۆۆاژە بەهەمۆۆۆوو تۆۆۆێکە  دەبێۆۆۆت. نامانەو
 شێواز و نموونەکان بکەینی تەنیا ئەمانە نەبێت:
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# ئەوەی لەهەمووی زیاتر بە مەوە گرینگ بوو بی نووسینی 
ئەم ڕؤمۆۆۆانە چیرۆکۆۆۆۆی کۆۆۆوێرە خۆۆۆۆیی بۆۆۆووی چۆۆۆۆونکە وەکۆۆۆۆو 
ناونیشانی ڕۆمانکەڕ )کوێرەی چاوسۆاغ(ەی بۆییە دەمەوێۆت 

زانێت ئەو پیۆاوە بە خوێنەریب لەم مەراقە ببەمەدەری تا ب
چۆی کۆوێر بۆووە و بۆۆیچی خەڵکۆی پێۆی دەڵۆێن چاوسۆۆاغی ئەو 

 (. 1٦٦ی ٢٠1٩تووڕە دەبێت...... )سابیر رەشیدی 

# ئەمەڕ چێرۆکەکەی چارەنووسی ئاسی بووی کە ئەمشۆەوە 
کۆۆوێرە بۆۆی ئۆۆێمەی گێۆۆ ایەوەی منۆۆیب نەموی ۆۆت بە شۆۆێوەی 

ی ۆتک دایەلیگی یان لەسەر زاری کوێرە بیزێ مەوەی بەڵکو و
ئەم بەشۆۆۆەی ڕۆمۆۆۆانەکە گێۆۆۆ انەوەکەی لەسۆۆۆەر زاری منۆۆۆی 

 (. 143ی ٢٠1٩ڕۆماننووس بزێ درێتەوە. )سابیر رەشیدی 

# بۆۆی نووسۆۆینی ئەم چیۆۆرۆکە پێوی ۆۆتە بزەڕێیۆۆنەوە گونۆۆد و 
وەسفی ژیۆان و گۆوزەران و دۆو و هەڵ ۆوکەوت و وردەکۆاری 
پۆۆێب و پۆۆاڕ کیمیابۆۆارانەکە بکەیۆۆنی تۆۆا خۆۆوێنەر بەهەمۆۆوو 

 (. 1٠1ی ٢٠1٩ یەنەکانی ڕۆمانەکە بزانێت. )سابیر رەشیدی 

 # ئەو هەواڵە دەبووە هەواڵی گەرمی ڕادیی و تەلە زیۆین و
ڕۆژنامەی ئەو حزبە و سۆ  ڕۆژ لەگە  باڵوکۆردنەوەی  ئەم 
هەواڵە مارشی حزبی باڵودەکۆرایەوە و ڕۆژنامەکەشۆیان بۆی 
س  ڕۆژان ئەو دەسکەوتە گرنزەی دەکردە مانشێتی  پەڕەی 

 (. 11٢ -111ی ٢٠1٩یەکەمی ڕۆژنامەکەیان. )سابیر رەشیدی 
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# مۆۆۆن وەکۆۆۆو بۆۆۆاوکی ئۆۆۆاوات دووجۆۆۆار خەمۆۆۆی بۆۆۆی دەخۆۆۆیم 
یۆۆان: هێشۆۆتە زۆر گەنۆۆ  و خۆۆوێن گەرم بۆۆووی ژنیشۆۆی یەکەم

 نەهێنابوو و تێر دونیای نەدیبووی

دووەمیشیان: دڵنیاین لە دونیۆادا نەمۆاوە.... )سۆابیر رەشۆیدی 
 (.1٢٩ی ٢٠1٩

ئەم شۆۆێوازە بەکارهێنۆۆانی )یەکەم و دووەم دوو خۆۆا  لەسۆۆەر 
یە  :(ی شۆۆۆۆۆۆێوازێکە لەنیۆۆۆۆۆۆو راپۆۆۆۆۆۆیرتی ڕۆژنامەنووسۆۆۆۆۆۆی و 

ەو دەکرێۆۆت. ئەوی دیکەشۆۆیان ئامۆۆاژەیەکی لێکۆۆیڵینەوە پەیۆۆر
 زەر و ئاشکرای کاری ڕۆژنامەنووسییە.

    

 هاوسەنگی دەروونی لە قسەکردندا ٤٨-٢

)کردەی ڕاپیرتی دەبێت ڕاست بێۆتی یۆان درۆی بەاڵم کۆردەی  
ڕاپەڕاندن مەرجدارە ئەمەڕی یان دڵخیڕ نیۆیەی یۆان دڵزیۆر 

و گۆیکردنەکە نییەی کە واتای بوونی کێشەیە  لەنێوان ق ە 
و بۆۆارودۆخی گۆۆی کۆۆردنەکەدا هەیەی یۆۆان دڵخۆۆیڕ و دڵزیۆۆرە 
ئەمەڕ بۆۆارودۆخی گونچۆۆاوی ئەنچامۆۆدانی بۆۆی دەڕەخ ۆۆێت. 
 )ئیستن( کردەی ڕاپەڕاندنی دابەشی سەر دوو جیر کردووە:
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کۆۆردەی ڕاپەڕانۆۆدنی ڕاسۆۆتەوخیی کە بەدەرب ینۆۆی  یەکەمیۆۆان:
 ڕوونی وەکو پەیمان و گرەوکردن دەبێت.

ەدا)سۆۆۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆۆۆید( پەیمۆۆۆۆۆۆان بەخۆۆۆۆۆۆیی دەدات لەم ڕۆمان
ڕۆمۆۆانێکی بۆۆاڕ و سۆۆەرکەوتوو بنووسۆۆێتی گفۆۆت بە کۆۆوێرە و 
شۆۆۆۆۆانازی کچۆۆۆۆۆی دەدات بەسۆۆۆۆۆەرهاتەکانیان بەشۆۆۆۆۆێوەیەکی 
دروسۆۆۆۆۆۆت و ڕاسۆۆۆۆۆۆتزییانە بنووسۆۆۆۆۆۆێتەوەی ئەمەڕ بەشۆۆۆۆۆۆیکە 

 لەکردەی ق ەی ڕاپەڕاندن.

: کۆۆۆۆردە ق ۆۆۆۆەی نۆۆۆۆیمچە شۆۆۆۆاراوەی ئەوانە دەرب ینۆۆۆۆی دووەم
کە هەندێل کێشۆەیان تێۆدا دەبێۆت .   )غۆازی  ناڕاستەوخینی

 (.٦٠-44ی ٢٠1٦حەسەنی 

هەر لەم دەقەدا دەقنۆۆووس ژمۆۆارەیە  رووداوی دروسۆۆتکراوی 
لەخەیۆۆۆۆاڵی خییۆۆۆۆدا بەرهەمهێنۆۆۆۆاوەی کە بەناراسۆۆۆۆتەوخییی 
ئاماژە بەباری دەروونی و کیمەاڵیەتی و پێزە و پایە و ناوی 

تە دوو حزبۆی  یەنەکان دەکات. ناوی پارتی و یەکێتی کۆردۆ
)پەیەمی و وەنەوشەیی( ناڕاستەوخی شوێنی دەسۆەاڵتیان بە 
ڕانۆۆیە و ئۆۆاکرم نۆۆاو دەبۆۆات. لەبەسۆۆەرهاتی شۆۆانازدا دەڵێۆۆت 
خۆۆیم هەنۆۆدێل هیکۆۆار و ئەگەر و گریمۆۆانە و ئەنچۆۆام دروسۆۆت 
دەکەمی ئەمە پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆدیی بەدەسۆۆۆۆۆۆۆۆەاڵت و  هزرانۆۆۆۆۆۆۆۆدن و 

 بیرکردنەوەی خیمەوە هەیە.  
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کۆۆۆانی هاوسۆۆۆەنزی و بیرکۆۆۆردنەوە و  یەنێکۆۆۆی دیۆۆۆکەی کیدە
کۆۆۆۆۆردەی ڕاپەڕانۆۆۆۆۆدنی پەیۆۆۆۆۆامی نێۆۆۆۆۆو دەقەکە پەیوەنۆۆۆۆۆدی 

 بەهەندێل بواری دیکەی وەکو ئەم شتانەیە هەیە:

 

 کیدی کردەی بەدیهێنان 

 کردەی هەڵ ەنزاندن وحیکمەت. -آ

 ئاراستەکردن.  -ب

 ج پەیماندان.

 ڕەوشت. -د

 (.٥٩ی ٢٠1٦ت دەرخ تن/ نمایب )غازی حەسەنی 

ەقەدا لەتە  نمایشۆۆۆۆۆی زانیارییەکۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆار کۆۆۆۆۆراوە لەم د
هەڵ ۆۆەنزاندنیب بۆۆی هەنۆۆدێل دیۆۆاردەی وەکۆۆو )بۆۆرا کۆۆوژی( و 
)سۆۆۆۆۆزا نەدانۆۆۆۆۆی خائینەکۆۆۆۆۆان و مەتۆۆۆۆۆرە تایبەتییەکۆۆۆۆۆان( و 
)حزبایەتی خۆرای( و )سیاسۆەتی مۆوچە و پاشۆەکەوت(... تۆاد 
سۆۆۆۆەرباری )ژنکۆۆۆۆوژی و بۆۆۆۆاری دواکەوتۆۆۆۆووی کۆۆۆۆیمەاڵیەتی و 

 ەتتاری کیمەاڵیەتی(.  ئازارەکانی نەریت و ڕ
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لە بۆۆۆارەی کۆۆۆیدە ئاراسۆۆۆتەکردنی خۆۆۆودی ڕۆمۆۆۆانەکە بۆۆۆریتییە 
لەڕێنۆۆۆوێنییەکی ناڕاسۆۆۆتەوخیی خەڵۆۆۆلی خۆۆۆوێنەر بۆۆۆی ئەوەی 
لەڕێزەی هوشیاری و بەکارهێنانی هەسۆتەکانیان و زیرەکۆی 
و دەسەاڵتی تێزەیشتنی خییۆان بیشۆاییە کۆراوەکەی دەقەکە 

وەی گوتۆۆۆۆاری پۆۆۆۆ  بۆۆۆۆکەنەوە و بەشۆۆۆۆداری لەبەرهەمهێنۆۆۆۆانە
دەقەکە بۆۆۆکەن. سۆۆۆەرباری ئەو ئاراسۆۆۆتەکردن و ڕێنویۆۆۆانەی 
کارەکتەرەکۆۆۆۆۆان لەپێنۆۆۆۆۆاو دۆزیۆۆۆۆۆنەوەی ڕێزۆۆۆۆۆای دروسۆۆۆۆۆت و 
دەربۆۆازبوون لە کێشۆۆەکان پێشکەشۆۆی دەکەن.  ئامیژگۆۆاریی و 
پاڕانەوەکانی شاناز بی ئاسیی بۆرایی تۆاکو گیۆانی )ئۆاوات(ی 

ئەوە بۆۆرای بپاێزێۆۆتی کەچۆۆی ئەوە ڕوونۆۆاداتی بەپۆۆێچەوانەی 
ئاسۆۆی لەژێۆۆر کۆۆاریزەریی ئاراسۆۆتەکردنەکانی حزبۆۆدا بۆۆراکەی 

 خیی شوون بزر دەکات.

 

ژمۆۆارەیە  کۆۆردەی پەیامانۆۆدان و پۆۆێچەوانەی پەیامنۆۆدانیب 
لەنێۆۆۆو دەقەکەدا هەیە. لەوانە کۆۆۆوێرە پەیمۆۆۆان بە ئاسۆۆۆایب 
دەدات چی دیکە لەشەقام تووڕە نەبێت و جوێن بەدەسۆەاڵت 

نۆۆبەر ئەوە پەیمۆۆانی ئۆۆازاد و حۆۆزب نەدات. ئەوانۆۆیب لەبەرا
بوونی پ  دەدەنی پەیمانی ئەوەشی دەدەنۆ ی ئەگەر زمۆانی 

 خیی نەب ێتی شوون بزری دەکەن. 
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کۆۆیدی ڕەوشۆۆت یەکۆۆێکە لە کۆۆیدە دیۆۆار و بەردەوامەکۆۆانی نێۆۆو 
دەقەکە لەشێوەی نەریت و ڕەوشۆتی دەروونۆی دەردەکەوێۆت. 
لەڕاسۆۆۆۆۆتیدا دەقەکە بۆۆۆۆۆریتییە لەدەقێکۆۆۆۆۆی دەروونیۆۆۆۆۆیی بە 

نێکی دەروون ئامۆۆاژە نووسۆۆراوە. باسۆۆی ڕەوشۆۆتی تۆۆا  و زمۆۆا
 کیمەڵزا دەکات. 

کردەی ڕەوشتی کە پەیوەندی بەم لێکیڵینەوە زمۆانەوانییەی 
ئۆێمەوە هەیە لەکۆۆردەی ڕەوشۆتدا سۆۆەرن  لەسۆەر ژمۆۆارەیە  
دیاردە و بوار و ئەر  و دەوروبەری بەکارهێنانەکانی زمۆان 

 هەیە.

ەییەکان و ڕەوشۆتەوە کردەی ڕەوشۆت پەیوەنۆدی بە کۆردە ق ۆ
هەیەی کە بەرانۆۆبەر هەڵ ۆۆوکەتی کەسۆۆێل لەڕابۆۆردووی یۆۆان 
هەنۆۆۆۆۆۆووکە بەکۆۆۆۆۆۆار دەهێنرێۆۆۆۆۆۆت. کۆۆۆۆۆۆردە ق ۆۆۆۆۆۆەییەکان ئەم 
هەڵ ۆۆوکەت و ڕەوشۆۆتانە لەڕێۆۆزەی ڕاگەیانۆۆدن و دەرخ ۆۆتنی 

 هەست و نەستمانی یان وەسفکردنی دەردەب ێتی وەکو:

 ببورە. -پێشکەشکردنی داوای لێبوردن-1

مۆۆۆرۆا هەمیشۆۆۆە لەگفتوگیکانیانۆۆۆدا پێوی ۆۆۆتیان بەجیرێۆۆۆل 
لەبەکارهێنۆۆۆۆانی ئەو دەسۆۆۆۆتەواژانە دەبێۆۆۆۆتی کە ئامۆۆۆۆانچی 
دروسۆۆۆتکردنی هاوسۆۆۆەنزی و ئۆۆۆارام کۆۆۆردنەوە و بەدیهێنۆۆۆانی 
کەشۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێکی دەروونۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی گونچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو. لەم دەقەدا ئەگەر 
بەڕاستەوخییشۆۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆۆتەواژەی داوای لێبۆۆۆۆۆوردن بەکۆۆۆۆۆار 
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ایە کە هەمان واتا و مەبەسۆت نەهێنرابێتی بەاڵم گوتنی تێد
دەگەیەنێۆۆۆۆۆتی یۆۆۆۆۆان بەپۆۆۆۆۆێچەوانە پێۆۆۆۆۆداگری لەسۆۆۆۆۆەر ئەو 

 ئاراستەیە تێدایەی کە پێچەوانەی لێبوردنە.

بۆۆی نمۆۆوونە: )ئاسۆۆی داوا لەئۆۆاوات(ی بۆۆرای دەکۆۆات پەشۆۆیمان 
بێۆۆۆتەوە و بەواتۆۆۆۆایەکی دیۆۆۆکە داوای بۆۆۆۆوردن بکۆۆۆۆاتی واز لە 

 حزبەکەی بهێنێت. 

 پێشکەشکردنی سوپاس. -٢

 ینی سیزداری وەکو ناخیشی و مچامەلە و سەرەخیشۆی دەرب
 و پیرۆزبایی لێکردن.

)سۆۆۆۆۆۆۆابیر رەشۆۆۆۆۆۆۆید( لەزۆر شۆۆۆۆۆۆۆوێنی دەقەکەدا گوزارشۆۆۆۆۆۆۆتی 
ڕاسۆۆۆتەوخی و ناڕاسۆۆۆتەوخیی بەکارهێنۆۆۆاوەی کە گوزارشۆۆۆت لە 
سوپاس دەکات و بۆریتییە لەهاوبەشۆی لە حۆاڵەتی خیشۆی و 
ناخیشۆۆیی سەرەخیشۆۆی و پیرۆزبۆۆایی و دەرخ ۆۆتنی هەسۆۆتی 

ێۆۆۆۆۆزانین و  هاریکۆۆۆۆۆاریی و هانۆۆۆۆۆدان و پشت اسۆۆۆۆۆتکردنەوەی پ
 دۆخێلی کە مایەی هاندان و پێزانینە... تاد. 

بی خووڕەوشت وەکو بۆایەو نەدانی وریۆاکردنەوەی ڕەخۆنەی  -4
گاەیۆۆۆۆۆی و چەپاەلێۆۆۆۆۆدانی داخ ۆۆۆۆۆتنی چۆۆۆۆۆاوی ڕەزامەنۆۆۆۆۆدیی 

 ئاگادارکردنەوەی هاندان.
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لەبۆۆارەی خووڕەوشۆۆت و ڕەتتۆۆاری کارەکتەرەکانۆۆدا ئەم دۆخە 
بەڕاشۆۆۆکاوی بەکۆۆۆارهێنراوەی گۆۆۆاڵتەپێکردنی )کۆۆۆوێرە( لەنیۆۆۆو 
شۆۆەقامی یۆۆان گرتنۆۆی و وریۆۆاکردنەوەی لە یەن هێۆۆزی جاۆۆل 
ڕەڕ و ڕەخۆۆۆۆنەی خۆۆۆۆودی ڕۆمۆۆۆۆاننووس لەو دۆخە سۆۆۆۆەختەی 
دروسۆۆۆۆتبووە لەشۆۆۆۆەڕی لە مۆۆۆۆوچە و پاشۆۆۆۆەکەوتنی مۆۆۆۆووچە و 

. لەکۆۆۆردەوەدا خۆۆۆودی ڕۆمۆۆۆانەکە بۆۆۆریتییە نەداریۆۆۆی ... تۆۆۆاد
لەڕەخنەگرتنێکی ئەدەبیانەیی کە هێمان لە دۆخۆی سیاسۆی 

 و  مرۆیی و دەروونی هەرێمی کوردستان. 

 بی ساڵولێکردن وەکو پێشوازیی و بەڕێکردن. -٥

کۆۆۆۆیدێکی دیۆۆۆۆکە بەکارهێنۆۆۆۆانی هەنۆۆۆۆدێل دەسۆۆۆۆتەواژەیە کە 
مەنۆۆدی و بۆۆریتییە لە سۆۆەاڵو و خواحۆۆاتیزی و نیشۆۆاندانی ڕەزا

ڕەتکردنەوە و ژمارەیە  دەستەواژەی وەکو )بەڵ ی نەخێۆر و 
ڕازیک و پەسندە و خراپەی باشۆە و گونچۆاوەی بەردەوام دەبۆکی 

 وازی لێبێنەی بەرۆکی بەردە ... تاد(.

بی هیوا بیخواستن و بەرزکردنەوەی کاسی خیشۆی و نۆیڕ  -٦
 و هیواخواستن.

ی بەاڵم لەهۆیی بێزومان ئەم کیدەڕ لەنێۆو ئەم دەقەدا هەیە
شوێنێکدا وشەی )نیڕ( بەکۆارنەهێنراوەی بەاڵم هیواخوسۆتنی 
هاندان و پاڵپشتی و هاریکاریی و ڕەزامەندی وەکو پاڵپشۆتی 
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و پێۆۆۆۆۆدانی زانیۆۆۆۆۆاریی و  ئۆۆۆۆۆاواتخوازیی و کۆۆۆۆۆارکردنی بۆۆۆۆۆی 
 بەدیهێنانی خواست و  مەبەستەکانی تێدایە.

بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ڕووبەڕووبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوونەی بەرزکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردنەوەی ورەی  -٧
وونەوەی نۆۆۆۆۆاڕەزایەتی و تۆۆۆۆۆووڕەکردن.  )غۆۆۆۆۆازی ڕووبەڕووبۆۆۆۆۆ
 (. ٦4-٥1ی ٢٠1٦حەسەنی 

لەکۆۆۆۆردەوەدا دەقۆۆۆۆی ئەدەبۆۆۆۆی کە بۆۆۆۆریتییە لەوێنۆۆۆۆاکردن و 
گواسۆۆۆتنەوەی ڕووداوەکۆۆۆانی نێۆۆۆو کیمەڵزۆۆۆا و پەیوەسۆۆۆتە بە 
وەسفی ژیۆان وەکۆو خۆییی یۆان وێنۆاکردنەوەی خەیۆاڵی ژیۆان 
 بەشۆۆۆێوە و ڕیۆۆۆتک و لەتۆۆۆیرمێکی نۆۆۆوێی بۆۆۆااڵدای دەیۆۆۆان بۆۆۆاری
دەروونۆۆی ئاسۆۆاییی هەڵچۆۆوونی نەرمونیۆۆانی و ئۆۆارامیی تونۆۆدی 
بەهێۆۆزی یۆۆان پۆۆاڕانەوەی تێۆۆدایە لەو ڕووداو و بەسۆۆەرهات و 
حاڵەتانەی وەسفی ڕووبەڕوونەوەی لەگە  ناحەز و ڕکۆابەری 
یۆۆۆۆۆۆان هەقۆۆۆۆۆۆییەت و نۆۆۆۆۆۆاهەقییەت تێۆۆۆۆۆۆدایە. بۆۆۆۆۆۆی نمۆۆۆۆۆۆوونە 
ڕووبەڕووبۆۆۆۆۆوونەوەی ئۆۆۆۆۆاترەتە گیراوەکۆۆۆۆۆان لەگە  ئۆۆۆۆۆازار و 

ی زینۆۆۆدان و ناخیشۆۆۆییەکانی ڕووبەڕووبۆۆۆوونەوەی دەسۆۆۆتدرێژ
دیۆۆۆۆۆارە تکۆۆۆۆۆری و  کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتی  و دەروونۆۆۆۆۆی و  سیاسۆۆۆۆۆی و 

 ئیدارییەکان.  

هانۆۆۆۆدان و بەرزکۆۆۆۆردنەوەی ورەی کارەکتەرەکۆۆۆۆانی تێۆۆۆۆدایەی 
دەقنۆۆۆووس ورەی خۆۆۆیی بەرز دەکۆۆۆاتەوە بۆۆۆی ئەوەی بەردەوام 
بێت لەنووسینی دەقێکی گونچاوی شیاوی چۆا .  سۆەرباریی 
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ی و نۆۆۆاڕەزایەتی و هەڵچۆۆۆوون و ئۆۆۆارامی و ئەو دۆخە تۆۆۆوڕەی
دەروونییەی کەسەکان لەچینیەتی ڕووبەربوونەوەی کێشۆە و 

 تشار و ئازار و دیاردە خراپەکان بەرهەمیان هێناوە.

 

 

 کۆدی دۆخ  و دەوروبەری قسەکردن ٤٩-٢

کیدێکی دیکە دەر و شیکردنەوەی دەر لەڕێۆزەی زمۆانەوانی 
ەسۆۆۆۆۆوود وەرگۆۆۆۆۆرتن لەڕێبۆۆۆۆۆازی دەروونۆۆۆۆۆی و کۆۆۆۆۆیمەاڵیەتیی ب

پراگماتیۆۆۆۆۆل دەبێۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆوود لە دەوروبەر وەربزۆۆۆۆۆرینی کە 
هاوکارمۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆات لەچۆۆۆۆینیەتی لێکۆۆۆۆدانەوەی ئەو واتۆۆۆۆا و 
مەبەسۆۆۆۆتانەی لەتوانۆۆۆۆای ڕێزمۆۆۆۆانی زمانۆۆۆۆدا نیۆۆۆۆیەی شۆۆۆۆییان 

 بکاتەوە و واتا نادیارەکان شی بکاتەوە بی نموونە:

 # دڵخیشنیک.

 بی بزێ مەوە. # بەڵێن دەدەم پارە قەرزکراوەکەت

 # ئەم پەیکەرە تێکدەشکێنک.

دەردەکەوێۆۆت بەدیهێنۆۆانی کۆۆردە ق ۆۆە لەم جۆۆیرە ڕسۆۆتانەدا  
بەدیهێنانی کردەیەکەی بەاڵم هەر یەکێل لەبۆارێکی جیۆاواز 
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دەردەکەوێت. لەڕستەی یەکەمدا )کەسێل لەبارێکی نالەبار 
دایە و دڵخۆۆۆیڕ نیۆۆۆیە(. لەڕسۆۆۆتەی دووەمۆۆۆدا لەکاتێکۆۆۆدا ئەو 

ئەوەیی کە خۆاوەنی قەرزەکە نەبێۆت. ڕسۆتەی  سوورە لەسەر
سۆۆۆێیەم: بۆۆۆ  ئەوەی دەرکەوێۆۆۆتی کە ئەو کەسۆۆۆێکی شۆۆۆیاو و 

ی نۆۆۆۆامەی ٢٠1٦لەبۆۆۆۆارە بۆۆۆۆی ئەم کۆۆۆۆارە. )غۆۆۆۆازی حەسۆۆۆۆەنی 
 ماستەر(.

 #بیچی دەمبەن و چیتان لێک دەوم؟

 # زۆر سوپاس منیب ئامادەم.

# مۆۆن دەمەوێۆۆۆت لەنهێنۆۆی ژیۆۆۆانی ئەو بۆۆزەم بۆۆۆیکەمە ئەو 
 یم خەونی پێوە دەبینک. ڕۆمانەی کە خ

 # وا چیرۆکەکەت بی تەواو دەکەم.

# دوای ئەوەی بۆۆابک چۆۆووە شۆۆاوی ئۆۆێمە بۆۆ  بۆۆاو  مۆۆاینەوە. 
 ژیانمان زۆر سەخت بووی چونکە هەموومان قوتابی بووین. 

# من ئێب و ئازارەکۆانی خەڵۆل دەنووسۆک. )سۆابیر رەشۆیدی 
 (. ٨٨ی ٩٠ی 3٢ی 1٢4ی13٨ی 1٦٠ی ٢٠1٩

لەم ڕستانەدا ژمارەیە  ئەر  و مەبەسۆت راپەڕێنۆراوەی کە 
دەبێۆۆت بەپێۆۆی دەوروبەری بەکارهێنۆۆانی ڕسۆۆتەکان ئەر  و 
مەبەسۆۆت و واتۆۆایەکە بەدیۆۆار بکەوێۆۆت لەڕسۆۆتەی یەکەمۆۆدا 
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کەسۆۆۆۆۆۆەکە کۆۆۆۆۆۆردەی پرسۆۆۆۆۆۆیار و سەرسۆۆۆۆۆۆوڕمان بەترسۆۆۆۆۆۆەوە 
ڕادەپەڕێنێۆۆت. لەڕسۆۆتەی دووەمۆۆدا ق ۆۆەکەر لەدۆخۆۆی ئامۆۆادە 

دەروونییەوە پێشوازی لەق ۆەی ئەو کەسۆە باشییە و لەڕووی 
کردووەی کە پرسیاری لێکردووە. لەڕستەی سێیەمدا پێداگریی 
و گەڕان و پشۆۆۆۆکنینی تێۆۆۆۆدایە بۆۆۆۆی ئەنچامۆۆۆۆدانی کارێۆۆۆۆل و 
کۆۆۆۆۆیکردنەوەی زانیۆۆۆۆۆاریی. لە ڕسۆۆۆۆۆتەی چوارەمۆۆۆۆۆدا کۆۆۆۆۆردەی 
ئاگۆۆۆۆۆۆۆۆادارکردنەوەی تێۆۆۆۆۆۆۆۆدایەی ق ۆۆۆۆۆۆۆۆەکەر بەوریۆۆۆۆۆۆۆۆاییەوە 

بزۆرن و گۆوێبزرن ئەوا  بەگوێزرەکەی دەڵێۆت بووەسۆتن ئۆارام
 من چیرۆکەکەتان بی دەگێ مەوە. 

لەڕسۆۆۆۆۆتەی پێنچەمۆۆۆۆۆدا ق ۆۆۆۆۆەکەر هەواڵۆۆۆۆۆی ئەوەمۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆ  
ڕادەگەیەنێت باوکی لێیان دابۆ اوەی ژیانیۆان سۆەخت بۆووە و 
ئەوانۆۆیب قوتۆۆابی بۆۆۆوونی واتە ئەم خێۆۆزانە لەکەسۆۆێل پتۆۆۆر 
بۆۆۆۆووەی بۆۆۆۆارێکی دەروونۆۆۆۆی سۆۆۆۆەختیان هەبۆۆۆۆووە. لەڕسۆۆۆۆتەی 

ەواڵی ئیشەکەی خییمان پ  دەڵێتی کە شەشەمدا ق ەکەر ه
نووسۆۆینە و ئەویۆۆب نووسۆۆەرەی کۆۆار لەبۆۆارەی ژیۆۆانی خەڵۆۆل 

 دەکاتی  یەنزیری خەڵکەی لەبەرەی گشت دایە.

)ئیستن( س  ڕێزە و بنەما و ڕێچکەی بۆی بەدیهێنۆانی هێۆزی 
 کردە ق ەییەکان داناوەی وەکو:

)ب واهێنۆۆۆۆانی لەدڵەوەی دڵنیۆۆۆۆابوون لەتێزەیشۆۆۆۆتنی ڕەوشۆۆۆۆی 
 (Austin, 1962, 117رتێکردن و کاریزەرییەکانی )کا
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ئەرکۆۆی زمۆۆان بەدیهێنۆۆانی ژمۆۆارەیە  کۆۆارەی کە هەنۆۆدێکیان 
تەنیا لەڕێزەی بەکارهێانی زمان و ئاخۆاوتنەوە بەدی دێۆن. 
وەکۆۆۆو خوێنەرێۆۆۆلی کە شۆۆۆیکاری ئەم دەقەم بەپێۆۆۆی زان ۆۆۆتی 
زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆی کۆۆۆردووەی ئەم بنەمایۆۆۆانەی )ئیسۆۆۆتن( 

ردوە وەکۆۆۆو بنەمۆۆۆایەکی سۆۆۆەرەکی و بنەڕەتۆۆۆی ئامۆۆۆاژەی پێکۆۆۆ
بەکۆۆۆارهێنراون. دەقنۆۆۆووس لەدڵەوەی بەشۆۆۆێوەیەکی جۆۆۆدیی و 
لەب وابۆۆوونێکی قۆۆوو  بەڕووداو و بەسۆۆەرهات و توانۆۆای خۆۆیی 
بۆۆۆۆابەتەکەی ئامۆۆۆۆادەکردووە. ئینچۆۆۆۆا ئەو لەتوانۆۆۆۆای خۆۆۆۆیی 
دڵنیایەی کە دەتوانێت ڕۆمانێکی سەرکەوتوو بنووسێتی وەکۆو 

ەرەکییەکانیشۆۆی دڵنیۆایەی کە کەسۆۆانی چۆین لەکۆارەکتەرە س
بەهێۆۆز و متمۆۆانەدار و گونچۆۆاونی دەتۆۆوانن بەتێزەیشۆۆتنێکی 
پۆۆۆتەوەوە هەنزۆۆۆاو بنۆۆۆێن. دەقەکە بۆۆۆی ئەوە بەرهەمهێنۆۆۆراوە 
کۆۆۆۆۆۆۆۆۆاریزەری  ی خوێنەرەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی بەدی بهێنێۆۆۆۆۆۆۆۆۆت و ئەم 
کۆۆۆۆارتێکردنەڕ دەبێۆۆۆۆتە مۆۆۆۆۆایەی ئەوەی بەشۆۆۆۆداری بۆۆۆۆۆکەن 

وەکۆۆۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆۆۆو لەچۆۆۆۆۆۆینیەتی لێکۆۆۆۆۆۆدانەوەی دەقەکە و ڕوودا
ڕۆمۆۆۆۆۆۆانەکە و وەاڵمۆۆۆۆۆۆدانەوەی ئەو پرسۆۆۆۆۆۆیارانەی نووسۆۆۆۆۆۆەر 
بەمەبەسۆۆۆتی جوواڵنۆۆۆدنی هەسۆۆۆت و عەقڵۆۆۆی خوێنەرەکۆۆۆانی 

 دروستی کردوون. 
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 کۆدی زمانەوانی دەروونی و فێربوون ٥٠-٢

زمانەوانی دەروونی  ی هەنۆدێل تۆێکە  و هاوبەشۆە لەگە  
انی زمانەوانی کیمەاڵیەتی و ئەوانیب بە بەشۆێل لەزمۆانەو

کۆۆۆارەکی دادەنۆۆۆێنی هەنۆۆۆدێکی دیۆۆۆکەڕ بە ڕێبۆۆۆاز و بنەمۆۆۆای 
جیاوازیۆۆۆان دەزانۆۆۆن. هەر چۆۆۆیە  بۆۆۆنی بۆۆۆایەو بە تێربۆۆۆوونی 
زمۆۆۆان و قوتابخۆۆۆانە و نەخیشۆۆۆییەکانی زمۆۆۆان  ی منۆۆۆدااڵن و 
بەکارهێنەرانی زمان و چینیەتی چارەسەر کردنیۆان دەدات. 
واتە زمۆۆۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆۆۆی پەیوەنۆۆۆۆۆدییەکی ڕەگۆۆۆۆۆاژۆی بە 

 ردە و تێربوون و دەروونناسییەوە هەیە. پەروە

لەم دەقەشدا کیدی تێربوونی زمان و کێشۆەی زمۆان و زمۆانی 
نەتەوەیۆۆۆی ئامۆۆۆاژەی پێکۆۆۆراوەی کە لێۆۆۆرەدا ئامۆۆۆاژە بەچەنۆۆۆد 

 نموویە  دەکەینی وەکو:

# ئەو خیی پیشانی کەس نەدەدا و خیی لێیان دەشاردەوە و 
دەچۆۆووە سۆۆەربان و وازیشۆۆی لە قوتابخۆۆانە هێنۆۆا. )سۆۆابیر 

 (. 1٠٦ی ٢٠1٩رەشیدی 

بە واتای ئەوەی ئەو کەسۆە دووچۆاری نەخیشۆی گیشۆەگیریی 
و خۆۆۆۆۆۆۆۆیدزینەوە لەخەڵۆۆۆۆۆۆۆۆل و قوتابخۆۆۆۆۆۆۆۆانە بۆۆۆۆۆۆۆۆووە. ئەمە 

نۆۆی و بەشۆۆێوەیەکی ڕاسۆۆتەوخی پەیوەنۆۆدیی بە تشۆۆاری دەروو
نەخیشی دەروونییە و نەریتۆی خراپۆی کیمەڵزۆا و سی ۆتەمی 

 پەروەردە و دیاردە کیمەاڵیەتییە نابەجێکان هەیە.
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#  چاوەکۆۆانی تۆۆژی بۆۆوون لە ڕۆنۆۆدکانی ژانە هەڵچووەکۆۆانی 
کەوتۆۆنە گۆۆ  و یۆۆادەورەییە تاڵەکۆۆان بیۆۆنە قاقایۆۆان گۆۆرت و 
ئاگریان لەناخی پەنگ خواردووی بەردای بییە پشوویەکی دا 

 (. ٩٦ی ٢٠1٩زمانی گیرا. )سابیر رەشیدی  و

لەئەنچۆۆۆۆامی ئەم هەمۆۆۆۆوو دۆخە دەروونیۆۆۆۆیەی وەسۆۆۆۆفکراوەی 
زمانی دەگیرێتی واتە )بیر و عەقێ و زمان( وەکو کردەیەکۆی 
هۆۆۆۆاوبەڕ و نۆۆۆۆاخەکی و دەروونۆۆۆۆی بەیەکەوە بەسۆۆۆۆتراون و 

 کاریزەرییان بەسەر یەکەوە هەیە.

دا جیاواز بوو. # زمان وپێکهاتەی نەتەوەیشیان لەگە  ئێمە
 (. 11٦ی ٢٠1٩)سابیر رەشیدی 

ئەمە بەئاشۆۆۆکرا ئەوەمۆۆۆان بۆۆۆی دەردەخۆۆۆات جیۆۆۆاوازی زمۆۆۆانی 
جیۆۆۆۆۆۆۆاوازی نەتەوەڕ دەگۆۆۆۆۆۆۆرێتەوەی لەڕووی دەروونیۆۆۆۆۆۆۆیەوە 
زمۆۆۆانێکی هۆۆۆاوبەڕ سۆۆۆنووری نەتەوە ناهێاێۆۆۆت و مرۆ ەکۆۆۆان 
بەئاسۆۆانی دەتۆۆوانن لەیەکتۆۆر بۆۆزەن و پەیوەنۆۆدیی بەیەکەوە 

ریی و مەبەسۆۆۆت و خواسۆۆۆتەکانیان بۆۆۆکەن و ئۆۆۆاڵوگیڕی زانیۆۆۆا
 بکەن.

# کە هۆۆۆاتەوە شۆۆۆار ئیۆۆۆدی منۆۆۆداڵەکانی خەریکۆۆۆی خوێنۆۆۆدن 
دەبن... ئاسی و ئاواتی کوڕی نیو دانە ڕۆژ دەچنە قوتابخانە 
و نیۆۆو دانە ڕۆژەکەی دیکەیۆۆب لەبۆۆازاڕ حەمۆۆاڵی دەکەن.... 
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مەهاباد و شانازیب ئەو کات قوتابی بوونە. )سابیر رەشیدی 
 (. 1٧1ی ٢٠1٩

روەردە و چینیەتی مامەلەکردن لەگە  مندا  لەم دەقەدا پە
بەزەقۆۆی دیۆۆارە. منۆۆدا  دەخوێنێۆۆت و تێۆۆری زمۆۆان و زان ۆۆت 
دەبێۆۆۆتی لەهەمۆۆۆان کاتیشۆۆۆدا حەمۆۆۆالی دەکەن. ئەمە لەرووی 
دەروونییەوە ئەو مندااڵنە تووشی تشار و شاەژانی دەروونۆی 

 کەمبوونەوەی دەرتەت بی تێربوون دەکات. 

نەوە لەبەر تۆۆرس و گرینۆۆا ق ۆۆەیان پۆۆ  # منۆۆداڵەکان هۆۆات
 نەدەکرا.

لەم وەسۆۆۆفەدا ئەوەمۆۆۆان بۆۆۆی دەردەکەوێۆۆۆت منۆۆۆدا  لەکۆۆۆاتی  
شۆۆۆاەژان و نیزەرانۆۆۆی توانۆۆۆای ق ۆۆۆەکردن لەدەسۆۆۆت دەدات. 

زمانەوانی دەروونی و دەماریانە   دۆخێکی تەواو دەروونییە.
دەخۆۆۆاتە ژێۆۆۆر تیشۆۆۆکی لێکۆۆۆیڵینەوەی کە وا لە مۆۆۆرۆا دەکەن 

رگرێۆۆتی تێرببێۆۆتی بەکاربێنێۆۆتی تێبزۆۆاتی بتوانێۆۆت زمۆۆان وە
نەرهەمی بهێنێت و ئەتراندنی تێادا بکۆات. )سۆابیر رەشۆیدی 

 (. 11٦ی ٢٠1٩

 

 



 350 

 کۆدی ڕەوشت و دۆخی دەروونی زمان لە ئاخاوتندا ٥١-٢

 یەنێکۆۆۆی گرنزۆۆۆی دەروونناسۆۆۆی بۆۆۆایەو دانە بەڕەوشۆۆۆت لە 
کۆۆاتی ق ۆۆەکردن و پەیوەنۆۆدی نێۆۆوان کەسۆۆەکان و چۆۆینیەتی 

ونی شۆۆێوازی ئاخۆۆاوتن لەنێۆۆوان کەسۆۆەکاندا. ئەم بەڕێوەچۆۆو
بایەخۆۆۆدانە جەختکۆۆۆردنەوەیە لەبۆۆۆارەی کۆۆۆردەی پەیوەنۆۆۆدیی 
سۆۆەبارەت بە)ڕێزگۆۆرتن و نۆۆیرەگرتن لەق ۆۆەکردن و چۆۆینیەتی 
هەسۆۆۆت دەربۆۆۆ ین بۆۆۆی بەرانۆۆۆبەرەکەی و ئەو سۆۆۆەرەتایانەی 
دەبۆۆۆنە مۆۆۆایەی پتەوکردنۆۆۆی متمۆۆۆانە لەنێۆۆۆوان کەسۆۆۆەکان و 

شی ئارام ی یان بەپۆێچەوانەی ئەو هاندان و دروستکردنی کە
 شتانەی ئاماژەمان بی کردوون. 

ئاخۆۆۆاوتن دەبێۆۆۆت دوو تۆۆۆوخمی هەبێۆۆۆت )ق ۆۆۆەکەر و گۆۆۆوێزر(ی 
مەرجیب نییە پەیوەندییان بەیەکەوە هەبێۆتی بەاڵم گۆرنزە 
کەسۆۆۆۆی ق ۆۆۆۆەکەر بەشۆۆۆۆێوازێکی لێهۆۆۆۆاتوو ق ۆۆۆۆەکانی خۆۆۆۆیی 
ئاراستەی کەسی بەرانبەری بکاتی لەهەندێل بۆواردا تەنیۆا 

ەتوانێۆۆۆۆت زانیۆۆۆۆاری بزەیەنێۆۆۆۆت و هەنۆۆۆۆدێل جۆۆۆۆاریب داوا د
لەکەسی بەرانبەری دەکات هەندێل شتی بی ئەنچۆام بۆدات. 

 بی نموونە:

کاتێۆۆل یەکێۆۆل لەکۆۆاتی نۆۆانخواردن داوای خۆۆوم لەیەکێۆۆۆل 
 دەکاتی بەم شێوەیە:

 # دەتوانی ئەم خوێندانەم بی ڕەوان بکەیت.
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 # وابزانک خوێیەکە لەتەنیشت قاپەکەی تیە.

 ببورە ئەو خوێیەم دەدەیت .# 

 # تکایە ئەو خوێدانەم بدم.

بەپێۆۆی ئەو پەیوەنۆۆدییە کۆۆیمەاڵیەتییەی لەنێوانیانۆۆدا هەیەی 
وا دەکۆۆۆۆۆۆۆات ڕێۆۆۆۆۆۆۆز بنوێنرێۆۆۆۆۆۆۆت. ئەم جۆۆۆۆۆۆۆیرە پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆدییە 
لەکیمەڵزایەکەوە بی کیمەڵزایەکی دیکە دەگیڕێۆت. شۆێوازی 
سۆۆەاڵوکردن لەیەکتۆۆر. )د. یوسۆۆف شۆۆەریفی وانەکۆۆانی کۆۆیلیژ( 

ن شۆۆۆۆتە. مۆۆۆۆرۆا بەپێۆۆۆۆی دەوروبەر و ئەو مەبەسۆۆۆۆت و هەمۆۆۆۆا
کەلتۆۆۆوور و نەریۆۆۆتە دەروونۆۆۆی و کیمەاڵیەتیۆۆۆانەی هەیەتۆۆۆی 

 کارەکەی لەڕێزەی زمان ڕادەپەڕێنێت.

لەم بۆۆۆۆوارەدا دەبێۆۆۆۆت بۆۆۆۆاری دەروونۆۆۆۆی و  ڕەوشۆۆۆۆتی زمۆۆۆۆان 
لەچۆۆینیەتی دروسۆۆتکردنی پەیوەنۆۆدیی و بەدیهێنۆۆانی دۆخۆۆی 

لەهەمۆوو زمانێکۆدا   گفتوگی و ڕاپەڕاندنی کار ڕەچاو بکرێت.
دەوروبەری کۆۆۆۆیمەاڵیەتی بەکارهێنۆۆۆۆانی زمۆۆۆۆانەکەی بەپێۆۆۆۆی 
پێکهۆۆۆۆاتە و دۆخۆۆۆۆی جۆۆۆۆوگراتی و دەروونۆۆۆۆی و چینۆۆۆۆایەتی و 
ڕۆشۆۆۆۆنبیری کەسۆۆۆۆەکان )ڕەوشۆۆۆۆتی دەروونۆۆۆۆی زمۆۆۆۆانەکەڕ( 

 دەگیڕێت.

ئەمە لەنێو دەقۆی )کۆوێرەی چاوسۆاغ(دا ئەگەر بەزەقۆی و     
ی هەیە. ڕاسۆۆۆۆۆتەوخیڕ پەیۆۆۆۆۆ ەوە نەکرابێۆۆۆۆۆتی بەاڵم بۆۆۆۆۆوون
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کەسۆۆۆۆەکان بەپێۆۆۆۆی ڕەگەز و تەمەن و بۆۆۆۆاری کۆۆۆۆیمەاڵیەتی و 
ئاسۆۆتی ڕۆشۆۆنبیریی ئاخاوتنەکانیۆۆان پۆۆیلێن کۆۆراوە. زمۆۆانی 
دەقەکە زمانێکی سروشتی گشتییەی زمۆانی چینێکۆی تۆایبەت 
و تۆۆۆۆوێژێکی ڕۆشۆۆۆۆنبیریی دیۆۆۆۆاریکراو نیۆۆۆۆیە. ڕۆمۆۆۆۆان وەکۆۆۆۆو 
چاودێرێکی سەردەمەکە گەلێل جۆار بۆی تیمۆارکردنی  یەنە 

روونۆۆی و کۆۆیمەاڵیەتی و ڕۆشۆۆنبیریی و زمۆۆانەوانی ئامۆۆاژە دە
بەژمارەیە  دیاردە و زاراوە و دەستەواژەی نوم دەکەنی کە 

 دەبنە مایە و ماکی ناسینەوەی کات و سەردەمەکەڕ. 

ڕێزگۆۆۆرتن  یەنێکۆۆۆی دیۆۆۆکەی ڕەوشۆۆۆت و نەریتۆۆۆی دەروونۆۆۆی 
کەسەکانە لەنێو دەقدا. ئەو بنەمایانەیی کە مۆرۆا لەکۆاتی 

نۆۆۆدا بۆۆۆی پیشۆۆۆاندانی ڕێۆۆۆز و بەرزکۆۆۆردنەوەی )بەهۆۆۆای ئاخاوت
ق ۆۆەکردن و بایەخۆۆدان بە بەرانۆۆبەرەکە لەڕووی دەروونۆۆی و 
کۆۆیمەاڵیەتی( پەنۆۆا وەبەر کۆۆۆردەی رێزگۆۆرتنی وەکۆۆو بەشۆۆۆێل 
لەکۆۆۆردە ق ۆۆۆۆە دەبرێۆۆۆت.  ئەمەڕ پەیوەسۆۆۆۆتە بەدەوروبەری 
بەکارهێنۆۆۆۆۆانی کۆۆۆۆۆردەی ئاخۆۆۆۆۆاوتن و شۆۆۆۆۆێوازی ئاخۆۆۆۆۆاوتن و 

  کەلتووری ئاخێوەرەکان.

)کرسۆۆۆۆیتەل( لەبۆۆۆۆارەی ڕێزگۆۆۆۆرتن دەڵێۆۆۆۆت ئەم تۆۆۆۆیڕە ڕۆڵۆۆۆۆی 
ئاخۆۆۆاوتن شۆۆۆی دەکۆۆۆاتەوە لەدەرب ینۆۆۆی پەیوەنۆۆۆدی ڕەوشۆۆۆتی 
)ق ۆۆۆۆەکەر و گۆۆۆۆوێزر( لەئاخاوتنۆۆۆۆدای بەتۆۆۆۆایبەتی دیۆۆۆۆاردەی 

 ڕێزگرتنی کە بەدوو شێوە ئەنچام دەدرێتی وەکو:
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 ڕاستەوخی:

 # ڕێزت هەیەی چاومانی.

 ناڕاستەوخی:

اسۆۆتیدا ئەم ڕسۆۆتەیە پرسۆۆیار # دەرمانەکانۆۆت نۆۆاخیی؟. لەڕ
نییەی داخوازییە واتە )دەرمانەکەت بخۆی(ی بەاڵم بەشۆێوەی 
پرسۆۆیار وەکۆۆو )بیرهێنۆۆانەوە(یە  دەربۆۆ اوە بۆۆی نیشۆۆاندانی 

 (. ٧٠ی ٢٠11ڕێز. )د. عەبدولواحد موشیر دزەییی 

شۆۆۆۆێوازی )داخۆۆۆۆوازیی و تەرمانۆۆۆۆدانیب( لەپێنۆۆۆۆاو ڕێزگۆۆۆۆرتن 
کاتێۆل ئاترەتێۆل  لەچوارچێوەی ئاخۆاوتن ئەنچۆام دەدرێۆتی

 داوا لەمێردەکەی دەکاتی وەکو: 

 # منداڵەکان خەویان دێت.

ئەمە بۆۆی داخۆۆوازیی و تەرمۆۆانە بۆۆی ئەوەی )بۆۆ ۆن( و بچۆۆنەوە 
مۆۆۆۆاڵی خییۆۆۆۆانی هەروەهۆۆۆۆا ڕسۆۆۆۆتەی تەرمانۆۆۆۆدان لەشۆۆۆۆێوەی 

 هەواڵدان دەب اوەی بی نموونە:

# چۆۆایەکەت سۆۆارد بۆۆیوە. )د. عەبدولواحیۆۆد موشۆۆیر دزەیۆۆیی 
 (. ٧٠ی ٢٠11
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لەشێوەدا هەواڵی ساردبوونەوەی چۆایەکە دەگەینێۆتی بەاڵم 
 لەکردەوە تەرمانی پ  دەکات چایەکەی بخواتەوە. 

لە دەقۆۆۆۆی )کۆۆۆۆوێرەی چاوسۆۆۆۆاغ(دا هەنۆۆۆۆدێل لەم نموونۆۆۆۆانە 
دەهێنیۆۆنەوە کە پەیوەنۆۆدی بە ڕێزگۆۆرتن لەئاخاوتنۆۆدا پیشۆۆان 

 دراوەی وەکو:

# کۆۆۆۆوڕم چارەنووسۆۆۆۆی ئەوی ئەوەیە کە مۆۆۆۆن ئێ ۆۆۆۆتە بۆۆۆۆیت 
(. لەم دەربۆۆ ینەدا ٧٠ی ٢٠1٩گێۆۆ مەوە. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی دە

ق ەکەر بی ڕیزگرتن لەگوێزرەکەی ب  ئەوەی تەرمانی پۆ  
بکاتی کە دان بەخییدا بزرێت و پەلە نەکاتی یان داوای ل  
بکاتی دەڵێت )کوڕم(. لە زمانی کوردیدا ئەم دەرب ینە بی بی 
 پاەیەکۆۆی بەرزی ڕێزگۆۆرتن بەکاردەهێنرێۆۆت. هەروەهۆۆا بۆۆی
ڕێزگۆۆۆۆرتن بۆۆۆۆی ئەوەی گۆۆۆۆوێزرەکەی دان بەخییۆۆۆۆدا بزرێۆۆۆۆتی 
تەرمانی پ  نەکردووەی بەڵکو زۆر بەنەرمی و هێمنۆی پێۆی 
ڕاگەیاندووە باشۆەی دڵنیۆا بە بۆیتی تەواو دەکەم. ئەمەیۆان 

 ئاخاوتنێکی ڕاستەوخییە.

لە کۆۆۆۆۆۆۆردەی ڕێزگۆۆۆۆۆۆۆرتن لە کۆۆۆۆۆۆۆاتی ئاخاوتنۆۆۆۆۆۆۆدا کۆۆۆۆۆۆۆردەی 
خییانۆدا بەم ناڕاستەوخیڕ هەیەی لە کاتی گفتوگۆیدا لەنێۆو 

 جیرە ق ەیان کردووە:

 # خوادی گەورە بی خیی بردنییەوە.
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 # ڕوحیان شاد بێت.

لەم دەرب ینەدا ڕاگەیاندنی زانیاریی و هەواڵەی کە بریتییە 
لەوەاڵمۆۆۆی پرسۆۆۆیارێل. ئەوەمۆۆۆان پۆۆۆ  دەڵێۆۆۆتی ئەوانی واتە 
بەناڕاسۆۆتەوخییی بۆۆ  ناوهێنۆۆانی وشۆۆەی )مۆۆردن(ی زانیۆۆاریی 

 ەوانمان پ  دەڵێت.لەبارەی چارەنووسی ئ

ئەوی دیۆۆۆۆکەڕ ناڕاسۆۆۆۆتەوخی بۆۆۆۆی بەشۆۆۆۆداریکردن لە خەم و 
نیشۆۆۆاندانی هۆۆۆاوخەمی ق ۆۆۆەی کۆۆۆردووە. بۆۆۆ  ئەوەی ئامۆۆۆاژە 
بەنۆۆاو و ژمۆۆارەی مردووەکۆۆان و هیکۆۆاری مردنەکەیۆۆان بکۆۆاتی 
بەاڵم لەیە  کەس پتۆۆۆۆۆر مۆۆۆۆۆردووە. لە دەرب ینەکەشۆۆۆۆۆدا کە 
وە دەڵێۆۆت )ڕوحیۆۆۆان شۆۆاد( ناڕاسۆۆۆتەوخی خۆۆیی لەوە پاراسۆۆۆتو

دەری بخۆۆات بەپێۆۆی نەریۆۆت و ڕێ ۆۆایی ئۆۆاینێکی دیۆۆاریکراو 
ئاخۆۆۆۆاوتنەکە دەرب ێۆۆۆۆت. واتە بەشۆۆۆۆێوەیەکی ناڕاسۆۆۆۆتەوخی 
لەنیشۆۆۆاندانی هۆۆۆاوخەمییەکە جیرێۆۆۆل لە مەدەنیۆۆۆی بۆۆۆوون و 

 خیدوورگرتنی لە دەرب ینی ئاینی تێدایە. 

لەڕستەی هەواڵدا ئاسۆاییە درۆ و ڕاسۆت هەبێۆتی وەکۆو چۆین 
ستیشۆۆۆۆدا ئاسۆۆۆۆاییە درۆ و ڕاسۆۆۆۆت لەدەربینۆۆۆۆی هەسۆۆۆۆت و نە

هەبێۆۆۆۆتی چۆۆۆۆونکە مەرج نیۆۆۆۆیە ئەو زانیۆۆۆۆارییەی لەهەواڵۆۆۆۆدا 
پێشۆۆۆکەڕ دەکرێۆۆۆتی زانیۆۆۆارییەکی تەواو ڕاسۆۆۆت و دروسۆۆۆت و 
پشت اسۆۆۆتکراوە بێۆۆۆتی لەدەرب ینۆۆۆی نۆۆۆاو و هەستیشۆۆۆدا هۆۆۆیی 
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مەرج نییەی کەسەکە مەبەستی تریودان و بە دڕێۆدا بۆردن و 
 ت.      دەرخ تنی ناخی خیی بەپێچەوانە نەبێ

ی ٢٠1٩# خیزیۆۆای لەتوانۆۆای تۆۆیڕ دڵنیۆۆام. )سۆۆابیر رەشۆۆیدی 
13٨ .) 

خیزیا جیرێل لەکردەی گومۆانی داواکۆاریی و جەختکۆردنەوە 
نیشان دەداتی هەرچەنۆدە لە بەشۆی دووەمۆی ئاخۆاوتنەکەدا 
دڵنیۆۆایی بە گۆۆوێزرەکەی دەدات کە ئەو متمۆۆانەی بە توانۆۆای 

وتنەدا بە ئەو هەیە. لەڕووی دەروونیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیەوە لەم ئاخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا
ناڕاستەوخییی دوو دۆخی جیاوازی دەرب یۆوەی دۆخۆی یەکەم 
نیزەرانیۆۆۆی و خواسۆۆۆتن و پاسۆۆۆاوهێنانەوەیە بۆۆۆی چۆۆۆۆینیەتی 
دەسۆۆۆۆتپێکردنی ئاخۆۆۆۆاوتنەکەی و وەاڵمۆۆۆۆدانەوەی پرسۆۆۆۆیار و 
جەختکۆۆۆۆۆردنەوەی ئەو شۆۆۆۆۆتانەی گۆۆۆۆۆوێزرەکەی دەریب یۆۆۆۆۆوەی 
لەبەشۆۆی دووەمۆۆدا دڵنیۆۆایی بەگۆۆوێزرەکەی دەداتی نۆۆیزەران 

تی بەشۆۆۆۆۆی یەکەمۆۆۆۆۆی ق ۆۆۆۆۆەکەی بەواتۆۆۆۆۆای تۆۆۆۆۆوان  و نەبێۆۆۆۆۆ
کەمکۆۆۆۆردنەوە لەدەسۆۆۆۆەاڵت و توانۆۆۆۆای ئەو بەکارنەهێنۆۆۆۆاوەی 

 تەنیا وی تویەتی خیزگەیە  دەرب ێت.  

لە خۆۆیزگە و خواسۆۆتندا مەرج نیۆۆیە زانیارییەکۆۆان یەکالیۆۆی 
کۆۆۆۆۆۆرابنەوە و ب یۆۆۆۆۆۆاریی کیتاییۆۆۆۆۆۆان لەبۆۆۆۆۆۆارەوە درابێۆۆۆۆۆۆت. 

ەپرسۆۆیار و بەشۆۆێوەیە ی کەنۆۆاخی مۆۆرۆا هێشۆۆتا پ یەتۆۆی ل
 گومان و گەڕان و پشکنین. 
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# مۆۆن وەکۆۆو ڕۆمۆۆاننووس وای بۆۆی دەچۆۆکی کە ئەو پیۆۆاوە بۆۆییە 
ئەوەنۆۆدە لێۆۆی بۆۆووەتە گرێۆۆی دەروونۆۆیی چۆۆونکە ئەو هەمۆۆوو 
ژیۆۆانی خۆۆیی و خێۆۆزانەکەی قوربۆۆانی دەسۆۆتی کۆۆوردایەتی 

 (. 1٧٧ی ٢٠1٩بووونە. )سابیر رەشیدی 

ناڕاسۆۆۆتەوخی قوربۆۆۆانی دەسۆۆۆتی کۆۆۆوردایەتیی بەشۆۆۆێوەیەکی 
ئەوەمۆۆان پۆۆ  دەڵێۆۆت کە ئەو لەپێنۆۆاو کۆۆوردایەتی قوربۆۆانی 
داوەی بەاڵم لەهەمۆۆان کاتۆۆدا بۆۆیتەوە قوربۆۆانی خۆۆودی هەمۆۆان 
کۆۆۆۆۆۆوردایەتی و زیۆۆۆۆۆۆان لەم کۆۆۆۆۆۆوردایەتی و قوربۆۆۆۆۆۆانی دانە 
پێزەیۆۆووە. هەرچەنۆۆدە نووسۆۆەر خۆۆیی لەکۆۆردەی مەزەنۆۆدە و 
لێکۆۆۆۆۆدانەوەی خییۆۆۆۆۆدا وای نیشۆۆۆۆۆان داوەی بەاڵم لەبەشۆۆۆۆۆێکی 

اخاوتنەکەیۆۆۆۆدا بەشۆۆۆۆێوەیەکی ناڕاسۆۆۆۆتەوخی ئەوەمۆۆۆۆان بۆۆۆۆی ئ
دەراسۆۆۆتنێتی کە مەزەنۆۆۆدەکەی بنەمۆۆۆایەکی هەیەی ئەویۆۆۆب 
ئەوەیە )گرێی دەروونی( هەیەی واتە ئەو کەسۆە نە  زیۆانی 
پێزەیۆۆۆۆۆووەی بەڵکۆۆۆۆۆو هێزێۆۆۆۆۆل هەیەی لەجیۆۆۆۆۆاتی رێزگۆۆۆۆۆرتنی 
ئازاریشی دەداتی ئەم ئازارەشی لە )گرێی دەروونۆی( کۆورت 

م دەربۆ ین و ئاخۆاوتنەدا ئۆێمە باشۆترە پشۆۆت کۆراوەتەوە.  لە
بەگونچان و نەگونچانی بیچۆوون و تکرەکۆان ببەسۆتینی نە  

 ڕاستی و درۆ.
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بەشۆۆۆۆۆێوەیەکی دیۆۆۆۆۆکە ئەم بیچۆۆۆۆۆوونە دەمانبەسۆۆۆۆۆتێتەوە بە 
ناونیشۆۆۆۆانی ڕۆمۆۆۆۆانەکەی کە لەبنەڕەتۆۆۆۆدا لەڕووی زمۆۆۆۆانەوە 
بەڵۆۆزەی بۆۆوونی گرتتۆۆی دەروونۆۆی ئەو کەسۆۆایەتییە نیشۆۆان 

ێوەڕۆکیشۆۆدا هەمۆۆان ڕاسۆۆتی لەڕێۆۆزەی ئاخۆۆاوتنی دەدات. لەن
 )گرێی دەروونی( دەسەلمێنێت. 

لەم دەقەدا بیمان دەردەکەوێت زمان وەکو دەسەاڵت و هێزی 
دەربۆۆۆ ینی گێۆۆۆ انەوە شۆۆۆوێنێکی گرنزۆۆۆی هەیەی هەرچەنۆۆۆدە 
لەزۆر شۆۆوێندا گێۆۆ انەوەکە بەرەو سۆۆادەیی دەچێۆۆتی شۆۆێوازی 

اڵەی لەهەنۆدێل داڕشتنی ڕۆژنامەنووسی لەهەنۆدێل بۆوارد ز
وەسۆۆفدا دەرتەتۆۆی ئەوە هەیە رووداو و کۆۆارەکتەر و شۆۆوێن و 
کاتەکۆۆۆان بەشۆۆۆێوازی دیۆۆۆکە و بەکارهێنۆۆۆانی دەسۆۆۆۆتەواژە و 
وشۆۆەی چۆۆ  و پ تۆۆر لەواتۆۆا بەکارهێنرابۆۆایە. دەقۆۆی ئەدەبۆۆی 
لەکۆۆردەوەدا پشۆۆت بە ڕەوانبێۆۆژی و ترەواتۆۆایی دەداتی خۆۆیی 

پشۆت بە تکۆر  لەدەرب ینی سادە و ئاشکرا دەپارێزێت. ڕۆمان
و  یەنۆۆۆۆی هۆۆۆۆزری دەبەسۆۆۆۆتێتی کۆۆۆۆار لەسۆۆۆۆەر گیڕانکۆۆۆۆارییە 

 کیمەاڵیەتیی و تکرییەکان دەکات.

لەکۆۆردەوەدا ڕۆمۆۆان لەتە  بەکارهێنۆۆانی ڕووداوە واقیعۆۆی و 
هەقییییەکۆۆانی دەبێۆۆتە سۆۆەرچاوەیەکی تکۆۆری و ڕۆشۆۆنبیریی 
سەردەمەکەشۆۆۆۆیی ئەمەڕ هەر هەمۆۆۆۆووی لەڕێۆۆۆۆزەی زمۆۆۆۆان 

  و مەبەسۆۆۆتەکان بەدی دێۆۆۆت. وچۆۆۆینیەتی ڕاپەڕانۆۆۆدنی ئەر
لەم ڕۆمۆۆۆانەدا هێنۆۆۆدە واقیعۆۆۆی ڕاسۆۆۆتزییانە تیمۆۆۆارکراون و 
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مۆۆامەڵەی لەگە  کۆۆراوەی لەژێۆۆر کۆۆاریزەریی ئەم ڕاسۆۆتزیییە 
زمۆۆۆۆۆانی بیرەوەریۆۆۆۆۆی نووسۆۆۆۆۆینەوە و هەوا  و ڕاگەیانۆۆۆۆۆدنی 
 زانیاریی بەشێوازی ڕۆژانامەنووسی تێدا بەکارهێنراوە.   
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 پوختە و سەرنجی گشتی

بەکارهێنۆۆۆۆۆۆۆۆانی زانیۆۆۆۆۆۆۆۆاری لەم دەقەدا دووبۆۆۆۆۆۆۆۆارە  یەکەم:
کۆۆۆۆردنەوەی تێۆۆۆۆدایە. دووبۆۆۆۆارەکردنەوەکە )بیرهێنۆۆۆۆانەوەیەی 
گەڕانەوەیە بۆی گرتتەکۆۆانی جەختکۆردنەوەیەی یۆۆان دەقنۆۆووس 
لەم ڕێۆۆۆۆزەیەوە دەیەوێۆۆۆۆت شۆۆۆۆێوازێکی تۆۆۆۆایبەت بەهۆۆۆۆونەری 

 بەرهەمهێنانی دەقەکە پیادە بکات... تاد(

)مێژوویۆۆۆۆۆۆۆیی دەروونۆۆۆۆۆۆۆیی  لەم دەقەدا دەیۆۆۆۆۆۆۆان پرسۆۆۆۆۆۆۆیاری
کۆۆۆیمەاڵیەتیی تکۆۆۆری و  ڕۆشۆۆۆنبیریی و دابونەریۆۆۆت.. (کۆۆۆراوەی 
پرسۆۆۆۆۆیارەکان پێوی ۆۆۆۆۆتیان بەوەاڵمەی لەهەنۆۆۆۆۆدێل بۆۆۆۆۆواردا 
لەڕێۆۆزەی گەڕانەوە و دووبۆۆارەکردنەوەی )ق ۆۆە و گێۆۆ انەوەی 
خودی هەندێل بابەت( دەیەوێت خودی پرسیار و وەاڵمەکۆان 

ەوەی پرسۆۆۆۆیارێل بۆۆۆۆوروژێنێتەوە. )هەوڵۆۆۆۆدان بۆۆۆۆی وەاڵمۆۆۆۆدان
پێوی تە چەند هەنزاوێل تێپەڕێنین تا بزەین بە وەاڵمەکە. 
هەنۆۆۆۆدێل جۆۆۆۆار ئەو هەنزۆۆۆۆاوانە نامۆۆۆۆانزەیەننە وەاڵمەکەی 
ئەوسا  پێوی تە یە  دوو هەنزۆاو بزەڕێیۆنەوە دواوە و سۆەر 

(.  بییەشۆە 1٠٥ی ٢٠1٦لەنوم دەستپێبکەینەوە(. )نیۆل  دمی 
دەقێکۆۆۆی دەروونۆۆۆی  ئەم حۆۆۆاڵەتە  ی )سۆۆۆابیر رەشۆۆۆید( وەکۆۆۆو

زمۆۆۆانی هەسۆۆۆت پۆۆۆ  دەکرێۆۆۆت. مۆۆۆرۆا لەدۆخۆۆۆی دەروونۆۆۆی 
ناجێزیردای بوونی وروژانی دەروونیی هەستکردن بە گومان و 
دڵەڕاوک  هەمیشە )پرسیار و وەاڵم و ڕەنزە ق ەی ئاسایب( 
دووبۆۆۆارە بکۆۆۆاتەوە. بۆۆۆی ڕەوانۆۆۆدنەوەی )گومۆۆۆانی دڵەڕاوکۆۆۆ  و 
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نچا تێزەیانۆدن نیزەرانی و نەبوونی متمانە  ی ق ەکەری ئی
و یەکالیکۆۆۆۆۆردنەوە ودڵنیۆۆۆۆۆابوونەوە لە ڕێۆۆۆۆۆژەی مەبەسۆۆۆۆۆتی 
تێزەیشۆۆۆتن و گەیشۆۆۆتنی زانیارییەکۆۆۆان بەتەواوی و  بردنۆۆۆی 

 گومان  ی گویزر و وەرگر( ئەم کردەیە ڕوودەدات. 

 دووەم: زمانی ڕۆژنامەنووسی

لەم دەقەدا هەسۆۆت بەشۆۆێوازی گێۆۆ انەوە و کۆۆردەی هەواڵۆۆی 
ئەو جۆۆیرە دەرب یۆۆانە بۆۆااڵیەی کە ڕۆژنامەنووسۆۆی دەکرێۆۆت و 

لەکۆۆاری ڕۆژنامەنووسۆۆیدا بەدی دەکرێۆۆت. ئۆۆێمە گومۆۆان لەوە 
ناکەینی کە زمان هاوبەشی سۆەرەکی پێکهێنۆانی دەقەکۆانەی 
بەاڵم هەر دەقێۆۆۆۆل پێوی ۆۆۆۆتە تایبەتمەنۆۆۆۆدی بەکارهێنۆۆۆۆان و 
شۆۆۆۆێوازی گۆۆۆۆوتن و دەربۆۆۆۆ ین و ئاخۆۆۆۆاوتن و گێ انەوەکۆۆۆۆانی 

 زمانەکەی بپارێزێت. 

 ادەیی لەزماندا.  سێیەم: س

لەدەقی ئەدەبیدا هەمیشە کار بی ڕەوانبێژیۆی و تۆرە واتۆایی 
و واتۆۆۆای شۆۆۆاراوە و چ کۆۆۆردنەوەی زمۆۆۆان و دروسۆۆۆتکردنی ئەو 
مەبەستانەدا دەبێتی کە زمان بەشێوە سۆادە و ئاسۆاییەکەی 
پەی پۆۆۆۆۆ  نابۆۆۆۆۆاتی ئەمەڕ وادەکۆۆۆۆۆات دەقێکۆۆۆۆۆی ئەدەبۆۆۆۆۆی 

ێنەر لەدەقێکۆۆۆۆۆی دیۆۆۆۆۆکە جیۆۆۆۆۆا بکۆۆۆۆۆاتەوە. لەم دەقەدا خۆۆۆۆۆو
لەخوێنۆۆدنەوەی دەقۆۆدا بۆۆی تێزەیشۆۆتن و لێکۆۆدانەوەی گۆۆوتن و 
دەربۆۆۆ ین و ئاخاوتنەکانۆۆۆدای بۆۆۆی وردبۆۆۆوونەوە لەمەبەسۆۆۆت و 
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واتاکان هۆیی پێوی ۆتی بەوەسۆتان و پێۆداچوونەوەی دووبۆارە 
بەوشە و دەرب ینەکاندا نییەی چۆونکە زمۆانی دەقەکە نۆزیکە 

 لەزمانی ئاسایی خەڵل.  

نووسۆۆۆۆەر خۆۆۆۆیی بەشۆۆۆۆێوەیەکی ئاشۆۆۆۆکرا یەکۆۆۆۆێکە  چۆۆۆۆوارەم:
لەکارەکتەرەکۆۆۆانی نێۆۆۆو دەقەکەی شۆۆۆتەکان دەگێۆۆۆ ێتەوەی کە 
خیشۆۆی شۆۆارەزا و پ ۆۆپیرە لەڕەخۆۆنە و تۆۆوێژینەوە لەبۆۆارەی 
ڕۆمۆۆۆۆۆانی لەهەمۆۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆۆدا داوا لەخوێنەرەکۆۆۆۆۆانی دەکۆۆۆۆۆات 
بەشۆۆداری لە تەواوکردنۆۆی دەقەکەی ئەو بۆۆکەن. بەم شۆۆێوازە 

وبەڕ و هاوسۆۆەنزی نووسۆۆەر و هۆۆونەرییە نۆۆوێیە پۆۆێزەی هۆۆا
 خوێنەر یەک ان دەکات.

دەقەکەی لەکیتایدا بەکراوەیی کایت دراوەی نووسەر  پێنچەم:
دەڵێۆۆۆت مۆۆۆن کۆۆۆارم کۆۆۆردووە بۆۆۆی ئەوەی دەقەکە بەکراوەیۆۆۆی 
لەپێناو بەشدری خوێنەر بەج  بهێاک. واتە دەسەاڵت و هێۆز 

 و ماتێکی زۆر بەخوێنەر دەدات. 

وەکۆۆو زان ۆۆتێل لەچۆۆینیەتی زمۆۆانەوانی دەروونۆۆی  شەشۆۆەم:
بەکارهێنانی دەروون و رەتتار و رەوشتی مرۆا دەکیڵێتەوەی 
دەقەکە لەبنەرەتدا کاری کردووە پێکهۆاتەی دەروونۆی مۆرۆا 

 بەرجەستە بکات.



 363 

ئەم ڕۆمۆۆۆۆۆانە بۆۆۆۆۆریتییە لەگێۆۆۆۆۆ انەوەی ئۆۆۆۆۆازار و   حەوتەم:
مەرگەساتەکانی مرۆ ی کوردی کە ئازارەکانیان لەنێو کات و 

 داوەکان و ناخی خیشیاندا بەردەوامە.شوێن و ڕوو

پەیام و کردەی پەیوەندیی لەنێوان نووسەر/ لەنێو  هەشتەم:
دەقەکە و دەرەوەی دەقەکە لەگە  خۆۆۆۆۆۆوێنەریب بەهەمۆۆۆۆۆۆان 
شۆۆۆۆۆێوە لەنێۆۆۆۆۆو دەقەکە و دەرەوەی دەقەکەدا هەیە. ئەمەڕ 
تەکنیکێکی تایبەتی نووسەرە بی بەدیهێنانی مەبەسۆتەکانی 

ووسۆۆەر و خۆۆوێنەر وەکۆۆو بەرهەمهێنۆۆی لەپێنۆۆاو بەسۆۆتنەوەی ن
 دەقەکە بەکاری هێناوە. 

گوتاری ئەم ڕۆمۆانەی بۆریتییە لە گوتۆاری گێۆ انەوەی  نییەم:
ئۆۆازارە دەروونییەکۆۆانی مرۆ ۆۆی کۆۆوردی لە کیمۆۆاری مەهابۆۆادی 
تۆۆۆۆۆاکو سۆۆۆۆۆەردەمی مۆۆۆۆۆووچەب ان و پاشۆۆۆۆۆەکەوتی مۆۆۆۆۆووچە لە 

 هەرێمی کوردستاندا. 

گوتۆۆۆۆۆۆۆۆاری دەقەکەی گەڕانە بەدوای ڕەتکۆۆۆۆۆۆۆۆردنەوە و  دەیەم:
ڕی ۆۆۆۆۆواکردنی تونۆۆۆۆۆدوتیژی و زەبرەزەنۆۆۆۆۆگی بەکارهێنۆۆۆۆۆان و 
گێ انەوەی توندوتیژی نیو )زینۆدانەکانی بەعۆ  و براکۆوژی( 
جۆۆیرێکە لە هاوسۆۆەنزی ئۆۆازارە دەروونیۆۆیە بەردەوامەکۆۆانی 
تاکی کۆوردی بە مەبەسۆتی ڕەتکۆردنەوەی ئەم تونۆدوتیژییە و 

میۆۆۆی و ئاسۆۆۆوودەیی بەکۆۆۆارهێنراوەی لە هۆۆۆیی نەبۆۆۆوونی نەر
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شوێنێکدا لەزمانی دەقەکە بوونی ڕەتتار و ڕەوشۆت و  تکۆری 
 رەگەزپەرستی و توندوتیژی و جیاوازیکردن نییە. 

زمۆۆۆۆانی دەقەکە وەکۆۆۆۆو ناسۆۆۆۆنامەی کەسۆۆۆۆەکان و  یۆۆۆۆانزدەم:
ڕووداوەکان ئەرکی گەیانۆدن و پەوەنۆدیکردنی ئەنچۆام داوە. 

نامەی کەسۆۆایەتی خۆۆودی خۆۆیی و زمۆانی دەقنۆۆووس وەکۆۆو ناسۆ
 پێناسەی گشتی بەکارهێنراوە. 

دەقنۆۆۆووس لەپێنۆۆۆاو ڕاپەڕانۆۆۆدنی کارێۆۆۆلی یۆۆۆان  دوانۆۆۆزدەم:
بەدیهێنۆۆۆۆانی مەبەسۆۆۆۆتێل سۆۆۆۆوودی لە زمۆۆۆۆان وەرگرتۆۆۆۆووەی 
مەبەسۆۆۆتەکان بەشۆۆۆێوەیەکی کۆۆۆورت و پوخۆۆۆت بزەینەنێۆۆۆتی 
لەهەمۆۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆۆدا دووبۆۆۆۆۆارکردنەوەی لەهەنۆۆۆۆۆدێل شۆۆۆۆۆوێن 

ئەو پێۆۆۆۆوانەی بۆۆۆۆی بۆۆۆۆابەتی دیۆۆۆۆکە  بەکارهێنۆۆۆۆاوەی کە ئەگەر
بەکاربهێنایەیڕەنزە بیتوانیبایە شتی دیکەی زیاتر لەبارەی 
ڕووداوەکۆۆان ئامۆۆاژە پێبکۆۆات. هەرچەنۆۆدە ئەمە پەیوەنۆۆدیی 

 بەتەکنیکی نووسین ئەو نووسەرەوە هەیە.

واتۆا لەنۆاخی مۆرۆا دایە و  یەنە نەبینۆراوەکەی  سێنزدەم:
نۆۆۆۆۆۆۆۆوی(  ی زمۆۆۆۆۆۆۆۆانە و کەرەسۆۆۆۆۆۆۆۆەیەکی دەرجەسۆۆۆۆۆۆۆۆتەیە )مع

هەسۆۆۆتپێکراوێکە بۆۆۆ  ئەوەی بەر هەسۆۆۆتەوەرەکان بکەوێۆۆۆت. 
واتا لەناوی یان مێشۆکی مرۆ ۆدایە. نۆاوی یۆان مێشۆکیب واتە 
دەروونی کەواتە ڕووەکەی دووەمۆۆۆۆۆی زمۆۆۆۆۆان لە دەروون دایەی 
ئەمەڕ وایکردووە ڕووی سەرەکیی چۆوونە نێۆو دەروون زمۆان 
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. لەم (٧٧بێۆۆت. )عەبۆۆدوڵاڵ حوسۆۆێن ڕەسۆۆوو ی گ. زمانناسۆۆیی 
دەقەشۆۆدا بەهەمۆۆان شۆۆێوە لەڕێۆۆزەی زمۆۆانەوە دەچیۆۆنە نێۆۆو 
دەروونی چۆۆونکە لەڕاسۆۆتیدا دەقەکە باسۆۆی هەسۆۆت و نۆۆاخی 
مۆۆۆۆۆرۆا و گێۆۆۆۆۆ انەوە واتۆۆۆۆۆای ئەو ئۆۆۆۆۆازارانەیەی کە مۆۆۆۆۆرۆا 
بەدەستییەوە گیرۆدە بووە. بییەڕ لێکۆیڵینەوەی زمۆانەوانی 
دەروونۆۆۆۆی ئاسۆۆۆۆانکاریی و ڕێنۆۆۆۆوێنێکی گونچۆۆۆۆاوە بۆۆۆۆی ئەوەی 

 شاراوەکانی ناو و دەروونی دەقەکە شی بکەینەوە.  یەنە 

: لەڕێۆۆۆزەی شۆۆۆیکردنەوەی زمۆۆۆانەوانی دەروونۆۆۆیی چۆۆۆواردەم
لەتە  تێزەیشۆۆۆۆۆۆۆۆتن لەپەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆدیی بیۆۆۆۆۆۆۆۆر و زمۆۆۆۆۆۆۆۆانی کە 
پەیوەندییەکی پتەوی تەواوکارییەی دەتوانین لە هەڵچۆوون و 
ئارامیی لەتوندتویژی و زەبروزەنزی مرۆا و نەرم و نیانی و 

ئاشتیخوازیی جۆوێن و ڕێزگۆرتن و بۆ  ڕێزیۆی و شەڕانزێزی و 
پێشۆۆۆۆوازیی و ڕەتکۆۆۆۆردنەوە و گیشۆۆۆۆەگیریی و کۆۆۆۆیمەاڵیەتیی 
بۆۆوونی تۆۆا  ... تۆۆاد بکۆۆیڵینەوەی لەم دەقەشۆۆدای کە زمۆۆانێکی 
کۆۆیمەاڵیەتی و ڕووداوی دەروونۆۆی و کێشۆۆەی نۆۆاخی مۆۆرۆا و 
هەڵچۆۆوون و تونۆۆدوتیژیی و ڕەتکۆۆردنەوە و پێشۆۆوازیی تێۆۆدایەی 

دەروونییەکانەوەی ژمارەیە  دۆخی دەروونۆی لەڕێزەی کیدە 
و چۆۆۆۆۆینیەتی گەیشۆۆۆۆۆتنە نۆۆۆۆۆاخی مۆۆۆۆۆرۆا و ڕووداوەکانمۆۆۆۆۆان 

 لەبەهاوکاری زمان شی کردۆتەوە.

لەڕووی دەروونیۆۆۆۆیەوە دەقنۆۆۆۆووس کۆۆۆۆاری کۆۆۆۆردووە  پۆۆۆۆانزدەم:
وەاڵمی ئەو پرسۆیارەمان بۆداتەوە چۆین دەقێۆل بنووسۆێت بۆی 
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و ئەوەی خۆۆۆۆوێنەر ڕازیۆۆۆۆی بکۆۆۆۆات و کۆۆۆۆاریزەریی دەروونۆۆۆۆی 
عەقڵیۆۆۆۆان   دروسۆۆۆۆت بکۆۆۆۆات و بیانهەژێنێۆۆۆۆت. )هەژانۆۆۆۆدن( 
لەکۆۆردەوەدا دەبێۆۆتە کردەیەکۆۆی دەروونۆۆی و نۆۆاخەکیی واتە 
شۆۆیڕبوونەوە بەنۆۆاو و مێشۆۆل و دەروونۆۆی خۆۆوێنەردا. ئەمەڕ 
لەڕێۆۆۆزەی دەربۆۆۆ ین و شۆۆۆێوازی گێۆۆۆ انەوە و ئاخۆۆۆاوتنی نێۆۆۆو 

 دەقەکەدا بەدی کراوە. 
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 سەرچاوەکان:

 

سۆۆات ومیۆۆا ت تۆۆی الروایۆۆةی منشۆۆورات ابۆۆراهیک سۆۆعدیی درا
 .٢٠٠٩ال هتی ا؛جزائیری 

ی قۆۆۆۆاهیرای عۆۆۆۆالک ٥احمۆۆۆۆد مختۆۆۆۆار عمۆۆۆۆری عاۆۆۆۆک الد لۆۆۆۆةی    
 . 1٩٨٨الکتبی

ئا ێ تا کەمال مەحموودی پرۆسە سایکیلیژییەکان لە زمۆانی 
 .٢٠1٢کوردیدای چاپخانەی لەریای ساێمانیی 

نۆۆۆی ئیبۆۆۆراهیک خەلیۆۆۆتی تیۆۆۆیر و ڕێبازەکۆۆۆانی زمۆۆۆانی وەرگێ ا
ی.ی.د نەریمۆۆان عەبۆۆدوڵاڵ خیشۆۆناوی چاپخۆۆانەی ڕۆژهەاڵتی 

 . ٢٠1٦چاپی یەکەمی 

بیۆۆۆان مۆۆۆال حمۆۆۆدامینی ڕێبۆۆۆازی ئەرکۆۆۆی و شۆۆۆیکردنەوەی دەر  
بیچوونەکۆۆۆۆانی ردیۆۆۆۆت هۆۆۆۆایمزری نۆۆۆۆامەی ماسۆۆۆۆتەر کۆۆۆۆیلیژی 

 .٢٠13پەروەردە زانکیی سە حەدینی 

براتراند رسۆێی دەسۆەاڵت و تۆا یوەرگێ ان و  پێۆداچوونەوەی 
ن ڕەسۆوو  ئی ۆماعیتی چاپخۆانەی ڕەنۆ ی چۆاپی یەکەمی ڕێبی
٢٠٠٦. 
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بیۆۆۆان مۆۆۆال حمۆۆۆدامینی ڕێبۆۆۆازی ئەرکۆۆۆی و شۆۆۆیکردنەوەی دەر  
بیچوونەکۆۆۆۆانی ردیۆۆۆۆت هۆۆۆۆایمزری نۆۆۆۆامەی ماسۆۆۆۆتەر کۆۆۆۆیلیژی 

 .٢٠13پەروەردە زانکیی سە حەدینی 

بەسۆۆۆۆۆام قطۆۆۆۆۆوسی دەروازیە  بۆۆۆۆۆی میتیدەکۆۆۆۆۆانی ڕەخۆۆۆۆۆنەی 
چاپخۆۆانەی شۆۆاانی  هۆۆاوچەروی وەرگێ انۆۆی د. محمۆۆد تاتۆۆانیی

 چاپی یەکەم.

جۆۆودث جۆۆرینی عاۆۆک الاوۆۆة النف ۆۆی تشوم ۆۆکی وعاۆۆک الۆۆنف ی 
ترجمة د. مصطفی اکتونیی الهیئة المصۆریة العامۆة لاکتۆابی 

1٩٩3. 

جۆۆون  ینۆۆزی الاوۆۆة والمعنۆۆی وال ۆۆیاری ترجمۆۆة عبۆۆاس صۆۆادر 
 .1٩٨٠الوهابی دار الشوءون الثیاتیة العامةی بودادی 

کماحمۆۆة بورجوازیۆۆة ترجمۆۆة جۆۆورج جۆۆیرج لوکۆۆاڕی الروایۆۆة 
 .1٩٧٩طرابیشیی دار الطایعة لانشری بیروتی 

جۆۆین سۆۆێرلی زمۆۆان و عەقۆۆێ و کۆۆیمەڵزە تەل ۆۆەتە لەجیهۆۆانی 
هاوچەرخۆۆۆۆۆدای وەرگێرانۆۆۆۆۆی عەبۆۆۆۆۆدوڵال مەحمۆۆۆۆۆود زەنزۆۆۆۆۆنەی 

 . ٢٠٠٩چاپخانەی روونی چاپی یەکەمی 

د. تالیب حوسینی واتاسازیی چاپخانەی ڕۆژهەاڵتی هەولێری  
 . ٢٠11یەکەمی چاپی 
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د. رەتیۆۆۆۆ  شۆۆۆۆوانیی زمۆۆۆۆانەوانی کیمەڵێۆۆۆۆل وتۆۆۆۆاری دەزگۆۆۆۆای 
 . ٢٠٠٩توێژینە و باڵوکردنەوەی موکریانیی هەولێری 

د. شۆۆۆۆۆۆاخەوان جە ل تەرەجی تۆۆۆۆۆۆابو وەکۆۆۆۆۆۆو نمۆۆۆۆۆۆوونەیەکی 
پەیوەنۆۆۆۆدیی نێۆۆۆۆوان زمۆۆۆۆان و کاتۆۆۆۆوری چاپخۆۆۆۆانەی بینۆۆۆۆاییی 

 .٢٠13ساێمانیی 

د. صادر یوسف الدباسی دراسات تی عاک الاوة الحدیثی دار 
 . ٢٠1٢اسامة لانشر  والتوزیعیا ردن عمانی طبعة ا ولیی 

د. عادل گەرمیانیی ڕیۆالیزم لەڕۆمۆانی کۆوردیی هۆاوچەرخی 
 .٢٠1٩باشووری کوردستاندای چاپخانەی شەهابی هەولێری 

هەولێری د. عبدوالواحید موشیر دزەییی زمانەوانی دەروونیی 
 .٢٠14چاپی یەکەمی 

ی 1د. عبۆۆود ال ۆۆراجی عاۆۆک ا جۆۆرام وعاۆۆک العیۆۆابی الکویۆۆتی  
1٩٨٥. 

د. عزالۆۆدین اسۆۆماعیتی التف ۆۆیر النف ۆۆی لۆۆالدبی دار العۆۆودا 
 ودار الثیاتةی بیروت.

د. عەبۆۆۆۆۆۆدولاڵ حوسۆۆۆۆۆۆێن ڕەسۆۆۆۆۆۆوو ی دەروزمۆۆۆۆۆۆانیی گی ۆۆۆۆۆۆاری 
 .٢٠1٥ی ساڵی 1٧زمانناسیی ژمارە
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 ی چاپخۆۆۆانەی هێاۆۆۆی هەولێۆۆۆری د. عەبۆۆدوڵاڵ حوسۆۆۆێن ڕەسۆۆۆوو
 . ٢٠1٥چاپی یەکەمی 

د. عەبدولواحیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد موشۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیر دزەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیی زان ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی 
 . ٢٠11پراگماتیلیچاپخانەی پا  هەولێری 

د. عەبدولوحید موشۆیر دزەیۆیی زمۆانەوانیی دەروونۆی چۆاپی 
 ی   ٢٠14یەکەم هەولێری  

د. کەریک شەریف  قەرەچەتانیی نەخیشی و گرتتە دەروونۆی 
ەکۆۆانی چاپخۆۆانەی پەیوەنۆۆدی سۆۆاێمانیی چۆۆاپی و کیمەاڵیەتیی

 .٢٠1٠دووەمی 

د. لوقمۆۆۆۆان رەئۆۆۆۆوفی دەقۆۆۆۆی شۆۆۆۆیعری کۆۆۆۆوردی لەڕوانۆۆۆۆزەی 
ی کرمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانچی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوارووی 1٩٧٥ -1٩٥٠سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیمییلیژییەوە 

 . ٢٠1٦لەباڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیای ساێمانیی 

د. لیاۆۆی خاۆۆف ال ۆۆبعانی میدمۆۆة تۆۆی عاۆۆک الاوۆۆةی مکتبۆۆة دار 
 . ٢٠٠4عی الکویتی الطبعة ا ولیی العروبة لانشر والتوزی

د. مح ۆۆۆۆن بۆۆۆۆوعزیزیی ال ۆۆۆۆیمیولوجیا ا جتماعیۆۆۆۆةی مرکۆۆۆۆز 
الدراسۆۆات الوحۆۆدا العربیۆۆةی بیۆۆروتی الطبعۆۆة ا ولۆۆیی کۆۆانون 

 .٢٠1٠الثانیی 

د. هۆۆۆۆۆۆاوژین سۆۆۆۆۆۆاێوەی خۆۆۆۆۆۆیری دەر و ئۆۆۆۆۆۆاوێزەی ڕەخۆۆۆۆۆۆنەی 
 . ٢٠13لەباڵوکراوەکانی ئەکادیمای کوردیی هەولێری 
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ەخنەی  پراکتیکیی چاپخۆانەی چۆوارچرای د. هاوژین ساێوەی ڕ
 .٢٠1٩ساێمانیی چاپی دووەمی 

د. هاوژین صایوەی  ڕەهەندی دەروونی لەشیعرەکانی لەتیۆف 
ی ٥٢دای یەکێتی نووسەرانی کوردی مەڵبەندی گشتیی هەڵمەت

 .٢٠13چاپخانەی ڕۆژهەاڵتی هەولێری چاپی یەکەمی 

عبدالونی  د. هدسنی عاک الاوة ا جتماعیی ترجمة د. محمود
 .1٩٨٧عیادی دار الشوءون الثیاتیة العامةی بودادی 

د. وریا عومەر ئەمینی پیتیکەکانی زمانەوانیی دەزگای چای 
 .٢٠11و باڵوکردنەوەی ئاراسی هەولێری چاپی یەکەمی 

د. ساجیدە عەبدوڵاڵ تەرهادیی ڕستە و پۆاڕ ڕسۆتەی دەزگۆای 
 1٩٨٥ری  چای و باڵوکردنەوەی ئاراسیی چاپی یەکەمی هەولێ

 . 

د. کەریک شەریف قەرەچەتانیی سایکیلیژیای زمۆانی منۆدا ی 
 .٢٠1٥چاپخانەی پیرەمیردی ساێمانیی چاپی دووەمی 

ڕزگۆۆار محمۆۆد قۆۆادر گەاڵلۆۆیی چەنۆۆد وانەیە  لە تاوانناسۆۆیی 
 .٢٠٠٠چاپی سێیەمی هەولێری 

ی ٢رشۆۆاد رشۆۆدیی تۆۆن الیصۆۆة الیصۆۆیرای دار العۆۆود بیۆۆروتی  /
1٩٧٥ . 
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سۆۆیوەیایی زمۆۆان تەل ۆۆەتە و شۆۆووناسی ئامۆۆادەکردنی رێبۆۆوار 
مەحمود شێرزادی چاپخانەی شەهید ئۆازاد هەورامۆی ی چۆاپی 

 .٢٠11یەکەمی 

ڕێنۆۆۆی دیکۆۆۆارتی هەڵچوونەکۆۆۆان دەروونی وەرگێ انۆۆۆی ئۆۆۆارام 
 .٢٠1٠ئەمین شوانیی چاپخانەی خانیی دهی ی 

سابیر رەشیدی چیرۆکی کوردی رەخنە و لێکیڵینەوەی ناوەندی 
 . ٢٠1٦ی هەولێری چاپی دووەمی ئاوێر

سۆۆتیفن اولمۆۆانی دور الکامۆۆة تۆۆی الاوۆۆةی ترجمۆۆة کمۆۆال محمۆۆد 
 . 1٩٨٦بشیری الطبعة العاشرای مکتبة الشبابی 

 .٢٠٢٠سمکی محەمەدی ژانرە ئەدەبییەکانی چاپی یەکەمی 

سۆۆە م نۆۆاوخیڕی نەریمۆۆان خیشۆۆناوی زمۆۆانەوانیی چاپخۆۆانەی 
 .٢٠٠٩منارەی هەولێری 

ح ەینی ئیدییم چەشۆن و پێکهۆاتنی لە زمۆانی شیالن عومەر 
 .٢٠٠٩کوردیدای کوردۆلیجیی چاپخانەی ڕەن ی ساێمانیی 

عادل باخەوانی سیسییلیژیای زەبروزەنۆگی چاپخۆانە تۆارانی 
 .٢٠1٥ناوەندی غەزەلنووسی ساێمانیی چاپی یەکەم 

عزمی اسۆالمی مفهۆوم المعنۆیی حولیۆات کایۆة ا دابی جامعۆة 
 . 1٩٨٥الکویتی 
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طۆۆف کنۆۆوڕ المصۆۆطفیی الد لۆۆة ال ۆۆیاقیة عنۆۆد الاوۆۆویینی عوا
 .٢٠٠٧ی  ی1ادار ال یاب لاطباعة والنشر والتوزیع لندنی   

غۆۆازی حەسۆۆەنی گوتۆۆاری سیاسۆۆی دەسۆۆەاڵت و ئیپیزسۆۆیین لە 
هەرێمۆۆۆی کوردسۆۆۆتاندا شۆۆۆیکردنەوەی پراگمۆۆۆاتیکیی نۆۆۆامەی 

 .٢٠1٦ماستەری زانکیی سیرانی تاکەلتی ئادابی 

عاۆۆۆک الد لۆۆۆةی مکتبۆۆۆة دار العروبۆۆۆة لاطبۆۆۆع الۆۆۆف.اری بۆۆۆالمری 
 والنشری الطبعة ا ولیی الکویتی 

تران وا ریکاناتیی تا فة الاوة و الذهنی ترجمۆة د. الح ۆین 
 -الۆۆزاویی ابۆۆن النۆۆدیک لانشۆۆر والتوزیۆۆعی دار الرواتۆۆد الثیاتیۆۆة

 . ٢٠1٦ناشرونیبیروت لبنانی الطبعة ا ولیی 

اتی ترجمۆۆةی د. خالۆۆد تاوریۆۆان کولمۆۆاسی دلیۆۆت ال وسیول ۆۆانی
ا شۆۆۆهب و د. ماجۆۆۆدولین النهیبۆۆۆیی مرکۆۆۆز دراسۆۆۆات الوحۆۆۆدا 

 .٢٠٠٩العربیةی بیروت لبنانیطبعة ا ولیی 

قەیۆۆ  کاکۆۆت تیتیۆۆ ی پەیوەنۆۆدییەکانی نێۆۆوان دەری نۆۆامەی 
 .٢٠٠٢دکتیرای کیلیژی ئادابی زانکیی سە حەدینی 

 کری تین نیردن تامی زمان لەروانزەی رەگەزەوەی وەرگێ انی
غۆۆازی عەلۆۆی خورشۆۆیدی مەڵبەنۆۆدی کوردۆلۆۆیجیی چاپخۆۆانەی 

 .٢٠٠٩رەن ی ساێمانیی 
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ی 3کۆریک زکۆی ح ۆۆام الۆدینی اصۆۆول تراعیۆة تۆۆی عاۆک الاوۆۆةی  
 .     ٢٠٠1الیاهرا دار الرشادی 

ل. س.  یزیت ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆکیی هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆزر و زمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی وەرگێرانۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی 
م ۆۆتەتاغەتووریخانەی  موکریۆۆانی بۆۆی چۆۆای و باڵوکۆۆردنەوەی 

 .٢٠1٦موکریانیی هەولێری چاپی یەکەمچاپخانەی 

مچۆۆۆد محمۆۆۆد البۆۆۆاکیر البۆۆۆرازیی تۆۆۆی النیۆۆۆد وا دب الحۆۆۆدیثی 
 . 1٩٨٦ 1مطبعة الحدیثةی عمانی اردنی  

محمد ناشیی مدخت الی عاک ا جتماع البراغماتیی ترجمة د. 
طۆۆواهری میاۆۆودی ابۆۆن النۆۆدیک لانشۆۆر والتوزیۆۆعی دار الرواتۆۆد 

 . ٢٠14الثیاتیةی طبعة ا ولیی 

محمۆۆود سۆۆاێمان یۆۆاقوتی مۆۆنه  البحۆۆث الاوۆۆویی ا سۆۆکندریة 
ا زاریطۆۆةی دار المعرتۆۆة الچامعۆۆة لاطبۆۆع والنشۆۆر و التوزیۆۆعی 

٢٠٠3. 

محمود عکاشەی لوة الخطاب ال یاسی دراسة لوویة تطبیییة 
تۆۆۆی  ۆۆۆوء نالریۆۆۆة ا تصۆۆۆالی دار النشۆۆۆر لاچامعۆۆۆات مصۆۆۆری 

 .٢٠٠4مصری

ی چەنۆۆۆۆۆد مۆۆۆۆۆحەمەد تەهۆۆۆۆۆا حوسۆۆۆۆۆێنی دیۆۆۆۆۆاردەگەرایی خۆۆۆۆۆود
خوێنۆۆدنەوەیەکی سایکیتەل ۆۆەتی بۆۆی خۆۆودی کۆۆوردییی چۆۆاپی 

 .٢٠1٥یەکەمی 
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محەمەد تەهۆا حوسۆینی ڕامۆانێکی سۆایکیلیژیانە بۆی ئەدەبی 
 . ٢٠٠٦-1٠-٥ی 113گی اری ڕامانی ژمارە 

مۆۆۆۆۆحەمەد تەهۆۆۆۆۆا حوسۆۆۆۆۆێنی نووسۆۆۆۆۆینی سۆۆۆۆۆپی خوێنۆۆۆۆۆدنەوە 
سۆۆۆایکیپیلیتیکیەکانی خۆۆۆودی چاپخۆۆۆانەی شۆۆۆەهابی هەولێۆۆۆری 

 .٢٠1٢ چاپی یەکەمی

مۆۆدحت الچبۆۆۆاری الۆۆن  ا دبۆۆۆی مۆۆن منالۆۆۆور ا جتمۆۆۆاعیی دار 
الوتۆۆاء لۆۆدنیا الطباعۆۆة والنشۆۆر والتوزیۆۆعی ا سۆۆکندریةی دون 

 سنة. 

ماکۆۆۆا اتیۆۆۆت ی اتچاهۆۆۆات البحۆۆۆث الا ۆۆۆانیی ترجمۆۆۆة سۆۆۆعید 
عبدالعزیز مصاو ی وتاء کامت تایدی الچزائری المچا  ا عای 

 .٢٠٠٠ی 1لاثیاتةی  

طاب الراوئیی ترجمة محمد بۆرادای دار میخائیت باختینی الخ
 . 1٩٨٧ی الیاهیرای 1الفکر لادراسات والنشر والتوزیعی  

نایف خرامای آ واء عای الدراسات الاوویة المعاصۆرای عۆالک 
 . 1٩٧٨المرتةی الکویتی 

نضال تتحی الشمالیی قۆراءا الۆن  ا دبۆیی دار وائۆت لانشۆر 
 .٢٠٠٩ی 1والتوزیعی  

هۆۆۆزری وەرگێ انۆۆۆی م ۆۆۆتەتا غەتۆۆۆووری نیۆۆۆل  نۆۆۆدای زمۆۆۆان و 
 .٢٠1٦چاپخانەی موکریانی ی هەولێری چاپی یەکەمی 
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حەمە سۆۆۆەعید حەسۆۆۆەنی ڕۆمۆۆۆان وە  جەنۆۆۆزە  وایە ڕێزۆۆۆای 
ی سۆایتی بۆاس ٢٠1٩ەمۆی دیاریکراوی تێدا نییەی کانونی یەک
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