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 وآلتةكةماندؤخى 
 

هةؤى  تةة  لةةوةى بؤ طةة  دؤخى ئاَلؤزى سياسي ئةم دواييةى هةريَمى كوردستان، ج
نةةوةى  نةا ء بريكرد سةةر دلَء  يةانئاَلؤزىء تةنطةذةو ئاَلنطارىء مؤتةكةى  ء هاووآلت

ئةابوورىء  رؤشنبريانى وآلتةكةمان، نيطةرانيةكى زؤريشي لةسةر ئاستى كؤمةآليةتىء 
يةة  دروست كردووة.ذيانء طوزةرانى خةَلك  لة دواى راثةرِينيشةوة، هةميشة ئةو ئاَلؤزي

نةني  طةةورة  نةدة  شةةكاني  ئةوة لةنيَوان دوو اليةنة سةرةكيةكةى كوردستان بووة، كيَ
مةةو  نةتوانريَ ضارةسةر نةكريَن، بةآلم بيَ باكىء بيَ ثةروايي لة ذيانى خةَلك بؤتة بةرنا

 بانى مةرامةكانيان.ريَك دةكةنة قوكارى قيَزةونى سياسيانةء خةريكة هةموو شت
نةة  دواى زياتر لة سي ساَلى ئازادى، هيَشتا نة سيستةمى نيمضة دميوكراتى وآلتء 
شةى  ئةو هةموو هةَلبذاردنانةى بؤ ثةرلةمانى كوردستانء ثاريَزطاكانء ئةو هةَلبذاردنانة

ة وانةيةك بؤ بؤ ريَكخراوو سةنديكاو ناوةندةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى دةكريَن، نةبوونةت
بةوَلكردن يةةكق ق يةةوة  هةةموو  ئةوةى لةريَطة حةوكمرِانى.  بةؤ  يةةك  تةة بنةما ببيَ

سةازانء  هةَلبذاردنةكان دواجار لةجياتى هيَنانةكايةى كةمينةو زؤرينةى سياسي، بةرةو 
لةة  كردن بةيةكةوة حوكمرِانى بةةآلم  طةرنطن،  دةرِؤن، راستة سازانء ريَككةوتن كارى 
يةَك بنةرِةتيشدا دذ بة  هةةموو جار سيستةمى دميوكراسيء هةَلبذاردنن، ضونكة ئةطةر 

سةى  هةَلبذاردن بكريَتء دواجار ريَطة بؤ سازان برِةخسيَنريَت، ئةوا نة سيستةمى دميوكرا
لةة  بة شةيَك  ئةةوةى بة مانا راستةقينةكةى دةرِسكيَتء نة هةَلبذاردني  دةبيَتة هؤى 

شةيَوةك اليةنةكان دةسةآلتدارو بةشةكةى تر ئؤثؤزسيؤ سةي بة ن بن. بةمةش دؤخى سيا
دةبيَت كةس نازانيَت، كامة اليةنى سياسي بةرنامةو كارنامةى باشقى بؤ خزمةتكردنى 
خةَلك هةية، تا لة هةَلبذاردنى دواتردا ميللةت دةنط بة اليةنيَكيان بداتء ئةوةى تريان 

 سزا بدات.
ئةارامىء مةةتطوزارىء  نةةماى خز سةةر ب سةتنى  دنياى سياسي ئةمرِؤ، لة ثيَشخ

نةدةكانى  هةان جكؤمةَلطاكان بةندة، بؤ ئةوةى بتوانريَت لةطةلَ ثيَشكةوتنة زؤرو زةوة ي
ريَبكاتء بةرة بةرة والت بةئاستى ئةو كيَربِكيَية بطةينيَت، كة مرؤظايةتى خةريكيةتى. 
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طةةلء  ي ثيَشكةوتنى تةكنةلؤذ هةةر  لةسةر هةموو ئاستةكاندا بة ئاقاريَكدا دةرِوات، 
 يةك خؤى لةطةَلدا نةطوجنيَنيَت بيَطومان بةجيَ دةميَنيَت. نةتةوة

نةةوةى  نةةو نةتةقي بةآلم، ئيَمة لة هةريَمى كوردستان هيَشتا ضاوةرِى موضةى مانطا
دؤخى ئاسايشني. جطة لةوةى ضةندين كيَشةى طةورةى نيشتيمانىء نةتةوةيشمان لةطةلَ 

بة قةؤلَ  سةتء عيَراقى بةناو فيدرِاَلدا هةن، كةضى خةريكى  شةةرة ثؤ يةةكقينء  ادانى 
غةداد  لةة بة شةمان  دووبةرةكى يةخةى طرتووين. ئةطةر هةر ثؤستيَكى طةورةو بضووكي
بةةهؤش  شةقة  يةة وابا هةبيَت، بيَطومان هيض لة دؤزى رِةواى طةلةكةمان ناطؤرِيَت. بؤ

 خؤمان بيَينةوةو واز لة دوو بةرةكىء ضوونة ثالَ دوذمنامنان بيَنني.
بةةماناى ئةوةى لةو سيء دو كةردووة،  و ساَلةدا طةىل كوردستان لةو هيَزانةى قبولَ 

رازيبوون بةو دؤخة نيية، هةروةها لةبةر ضاوى رةشى بةرثرسء اليةنة سياسيةكان نيية، 
 بةَلكو لةبةر ئةوةية ميللةتةكةمان نايةويَت جاريَكى تر ذيَر دةستةى دوذمنةكانى بيَت.

و راستية بزانن، ئةوةى لة كوردستاندا دةطوزةرى ئةبيَ هةموو اليةنةكان بيَ جياوازى ئة
كةورد  ظةى  نادادىء بيَباكيةكى زؤرةو تاسةري  خةَلك لةو بيَدةنطيةدا ناميَننةوة. مرؤ
هةةر وةك  يةَت،  ئةطةر ديلى دوذمن، يان ذيَردةستةى دةسةالتدارى ناوخؤى كوردستان ب

كةةمان يةكة، بؤية دةبيَ بري لة خؤشطوزةرانىء ذيانء بذيَوى خةَلكء  ثيَشخستنى وآلتة
يةاني   بكةينةوة، ضونكة ثيَويستية سةردةميةكانى نةوةى ئيَستامان زؤرنء دةرفةتى ذ

 كةم.
كةارو  ساآلنة دةيان هةزار خويَندكارو قوتابي زانكؤ خويَندن تةواو دةكةنء دةرفةتى 

لةة ننيية كة بتوا دادامةزراندني  لةو ئاستة مةةش  كةةن، ئة ن، خاوو خيَزان دروست ب
بةةَلكو ئاي طةوزةرانى،  ئةابوورىء  ندةدا دةبيَتة كيَشةكى نةك هةر تةنها كؤمةآليةتىء 

سةوتيَنيَت. كةةوة دة شةك بةية تةةرِو و سةي وا  بةيَ  دةبيَتة كارةساتيَكى سيا يةة دة بؤ
نةةوةى  بةؤ  فةةت  يةَتء دةر خةؤى بيَن سةركردايةتى سياسي كوردستان واز لة بيَباكى 

نةاى ئيَستامان برِةخسيَنيَت، تا بةشدارى هةمو بةرء رؤلَء توا مةةَلطا  يةةكانى كؤ و كا
 ان. يطةجنيَتيان خبةنة خزمةت وآلتةكة

 
 منا                                                       
                                                        1-11-2022 
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 ئيسماعيل مةمحوديد.

 نيشتمانثةروةري ءبؤ كاك خدر حةسةن كة ليَوانليَوة لة دَلسؤزي

 

 :ثوختةي تويَذيَنةوة

و "جيَطةي تةعبريي عمووميي عومساني"لة "توراني ءلةفزي تورك "ثاش زاَلبووني
وَلي كؤتاييةكاني سةدةي بنةتةوة لة ئةستةم-بة واتايةك زاَلبووني طوتاري دةوَلةت

»غرووري  »غريةت«و سةرةتاي سةدةي بيستةم، زةكي بةطي ، هةست بة نؤزدةو
نةوةي شوناسي كورديي لةريَطةي خويَندنةوةو نووسينةوةي دبري لة ذيان ءدةكات قةومي«

»غروري قةومي«، اليةنطري لة  زةكي بةط سةرةرِاي هةستكردني بة .ميَذوو دةكاتةوة
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نة لة  ءولَبثرسي دامةزراندني دةوَلةتي كوردي نة لةكاتي نيشتةجيَبووني لة ئةستةم
ة، ئةم تويَذيَنةوةية دةيةويَت رِووبةرووي ئةم ثرسيارة لةم رِووةو ءبةغدادي  ناكات

ببيَتةوة كة لة بةرضي ئةمني زةكي لةو سةردةمةدا، اليةنطريي دامةزراندني دةوَلةتي 
  كوردي نةبووة؟

 -واية طةرضي ئةمني زةكي بةط، ويسيت دامةزراندني دةوَلةتيئةم تويَذينةوةية، ثيَ
ثيَناسة دةكات، بةَلام جيا لة كاريطةري  شيتوسر ءنةتةوة وةك مافيَكي بنةمايي

بةشداربووني لةسيستةمي دةسةَلاتدا، ئاماذة بة »ثيَنطةيشتين«  ءطوتاري عومسانيخواي
هةروةها ريَبةراني  ءطةشةي فةرهةنطي ءكؤمةَلطاي كوردي لةرِووي وشياريي قةومي

بةم بؤنةوة، لةو سةردةمةدا اليةنطري لة دامةزراندني  ءشارةزاي سياسةت دةكات
بةرزكردنةوةي  ءلة بةرامبةردا، ثيَطةياندني كؤمةَلطاي كوردي ءدةوَلةتي كوردي ناكات

 .ئةولةويةتي سةرةكي خؤي ثيَناسة دةكات ءئاسيت وشياريي قةومي، وةك ئةرك
 

 :سةرةكيةكان وشة

  .نةتةوةييوشياريي  كوردي، ثيَنطةيشنت،دةوَلةتي  ي سياسي،ئةنديَشةئةمني زةكي،    

 
 :ثيَشةكي

ولَ، بة تايبةت بي سةدةي بيستةمي ئةستةمسةرةتا و(١٩)لة كؤتاييةكاني سةدةي 
 ئةو ،(١٩٢٤-١٨٩٩)وَلي ساَلةكاني بسةردةمي نيشتةجيَ بووني ئةمني زةكي لة ئةستةم

 شوييَن ولَبئةستةم لةوةي جيا سةردةمةدا، لةو. هةبوو تايبةتي بايةخيَكي ثيَطةو شارة
اني بوو، ناوةندي عومس دةسةَلاتي ذيَر وَلاتاني مونةوةراني ءسياسةتوانان كؤبوونةوةي
اليةكةوةو هةروةها مونةوةراني  ضاكسازي مونةوةراني عومساني لة ءتازةطةري

نةتةوة بة كاريطةري لة -نةتةوةكاني ذيَر دةسةَلاتي عومساني بؤ دامةزراندني دةوَلةت
 .ؤناليزمي رؤذئاوايي لة اليةكي ديكةوة بووناسي

هةر لةم ئاراستةيةدا، لة بةر ئةوةي بةشيَكي زؤري نيشتماني كورد سةر بة  
دةسةَلاتي عومساني بوو، ذمارةيةكي بةرضاو لة كاربةدةستاني كوردي سةر بة دةسةَلاتي 

رياني طرنطق بة هؤي بانطهيَشيت ملةوةش  ءعومساني  لةم شارةدا نيشتةجيَ بوون
كردنةوةي يةكةم مةكتةبي عةشايةري لة سةر دةسيت سوَلتان  ءكوردو نيشتةجيَكردن
 ناوةندي بووة ولَبئةستةم ئيق ،(١٨٩٢) ساَلي لة (١٨٧٦-١٩٠٩) عةبدوحلةميد دووةم
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 كوردو كاربةدةستاني ءسياسةمتةداران ءخويَندةواران مافخوازيي ءتازةطةري سةرةكي
 سةريان كورد، سياسةمتةداري ءرؤذنامةنووس مونةوةرو ضيين يةكةم شارةدا لةم هةر
  .( ٥٧: ٢٠٠٥ كؤم، ئةَلا). هةَلدا

ولَ بة هؤي بئةمني زةكي بةط وةك عةسكةريَكي كوردي ئةو سةردةمةي ئةستةم
توراني« لة »جيَطةي تةعبريي عموومي عومساني«و بة  ءزاَلبووني »لةفزي تورك

 توراني، رِةطي »غريةت«و ءطةزثةرةستانةي توركيواتاييةك بةرجةستةبووني طوتاري رِة
 لة بريكردنةوة سةرةرِاي بةَلام دةجووَليَت، (١: ٢٠٠٦) ئةمني زةكي بةط، »غرووري قةومي«

 نة ميَذوودا، نووسيين خويَندنةوةو ريَطةي لة نةوةيدذيان بؤ هةولَ ءكوردي شوناسي
 لة و١٩٢٢ ساَلي لة تةنانةت ناكات، سةردةمةدا لةو كوردي دةوَلةتي لة اليةنطري تةنيا
ؤي لة ئاست دةوَلةتي عومساني خ سؤزي رِاشكاوانة ،يةتي ئيمثراتؤر رِووخاني كاتي

  .راقي  دةبيَتهةروةها بةشداري دةسةَلاتي دةوَلةتي تازة دامةزراوي عيَ ءثيشان ئةدات
و ئةنديَشةئةم تويذيَنةوة ثاش ئاماذةدان بة ثيَشينةي تويَذيَنةوةي بابةتي 

سةردةمي، دةيةويَت بابةتي دةوَلةت لة  ءهةروةها ذيان ءبةرهةمةكاني ئةمني زةكي
تويَذينةوةو لةم ئاراستةيةشدا، جيا  ءخباتة بةرباس ،ي سياسي ئةمني زةكي بةطدائةنديَشة

ي  ئةمني زةكي، دةيةويَت رِوانطةي سةبارةت بة دةوَلةتي ئةنديَشةلة باسكردن لة رةوتي 
 .كوردي لةو سةردةمةدا رِوون بكاتةوة

 

 :تويَذينةوة ميتؤدي

رِةخنةيي كةَلك وةرطرياوةو -بؤ نووسيين ئةم تويَذيَنةوةية لة ميتؤدي شيكاري
تؤدة ئةوةية بؤ طةيشنت بة مةبةسيت سةرةكي بابةتةكة، جيا لة مةبةست لةم مي

رِةضاوكردني سةرجةم رِةهةندة ميَذووييةكاني ئةو سةردةمة، بة ضاويَكي رةخنةطرانةوة، 
 .ي سياسي دةكريَتئةنديَشةواتة بابةتي  ،خويَندنةوة بؤ بابةتةكة

 

 :ثيَشينةي تويَذينةوة

نتارييةكاني ئةمني اثةرلةم ءضاالكيية عةسكةريو ئةنديَشة ءسةبارةت بة بةرهةم 
 ءتويَذيَنةوة بة دوو زماني كوردي ءياداشتوتار،  ضةندين زةكي بةط، دوو كتيَب،

 .عةرةبي، بَلاوكراوةتةوة كة ليَرةدا ئاماذةيان ثيَ دةكريَت
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 : بة زماني عةرةبي       

ةبي نووسراوة كة كتيَب: سةبارةت بة ئةمني زةكي بةط، دوو كتيَب بة زماني عةر
 :ليَرةدا ئاماذةيان ثيَ دةكريَت

 مةليك سةردةمي لة كورد نويَنةري دوو رِؤَلي (٢٠٠٢) : عيسام كازميةكةم
ري  نووسةرة كة تةرخان كراوة يَنامةي ماجست بنةرِةتدائةم كتيَبة لة   ،يةكةم فةيسةَلي

كؤمةَلايةتي دوو نويَنةري كوردي سةردةمي مةليك  ءبؤ باسكردن لة رِؤَلي سياسي
 .بة تايبةت رِؤَلي ئةمني زةكي ،فةيسةلَ

 راقئيداري لة عيَ ءرؤَلي سياسي ء: دارا جةمال غفور، حممةد ئةمني زةكيدووةم
ري نووسةرة كة لة سيَ بةشدا، باس يَئةم كتيَبةش هةر نامةي ماجست، (١٩٢٨-١٩٢٤)

راقي ثيَ  ئيداري ئةو لة عيَ ءرِؤَلي سياسي ءزةكي بةطلة ذياننامةي ئةمني 
بة هةروةها  ءراقهةوَلةكاني بؤ سةقامطريي عيَ ءثاش سةربةخؤيي دةكات ءسةربةخؤيي
  .راق، وةك خاَلي ئيجابي ئةمني زةكي ثيَناسة دةكاتكردني عيَ دامةزراوةيي

كي  ضواردة  وتار: تا ئةو جيَطةي نووسةر ئاطادار بيَت، بة زماني عةرةبي نزي
سةبارةت بة ئةمني زةكي بةط نووسراوة كة هةموويان، وةسفي  ياداشتوتارو 

 تةنيا ،(٢٧٩-٣٨٦: ٢٠١٠)رِةفيق ساَلح،ميَذووي ئةمني زةكي بةطة  ءكةسايةتي
 ئةوةي. نووسراوة بةط زةكي ئةمني بة سةبارةت عةرةبي زماني بة  كة تويَذيَنةوةيةك

 .مةزهةرة كةمال

 ،مقدمة الطبعة الَثانية من كتاب )خالصة تاريخ الكردو كردستان(  (٢٠١٠)مةزهةرمال ةك
شيَوازي ميَذوونووسي  ءهةروةها ئاماذةدان بة سةردةم ءنووسةر، ثاش نووسينةوةي ذيان

ي سياسي ئةمني ئةنديَشةئةمني زةكي بةط، بؤ يةكةم جار ئاماذة بة دوو  تايبةمتةندي 
و ةراق هةبووئةو برِواي بة يةكيَيت عيَ"لةمبارةوة دةنووسيَت: ءزةكي دةكات

طفتوطؤو دانيشتنة  ءليَدوان ءعةرةبي لة نووسني ءرِاشكاوانةش بة هةردوو زماني كوردي
يةكاني خؤيدا، رِاي خؤي دةرِبريوة، لةاليةكي ديكةوة ئةو برِواي بة ييبةتتا ءطشيت

خةباتي ضةكدارانة نةبوو لةمةشدا لةطةلَ زؤربةي سةركردة ناسراوةكاني كورد، لةوانة 
بةَلكو ئةو تةنانةت  و دابرِابوو.ةسةركردةكاني بارزان ثةيوةندي نةبوو ءشيَخ مةمحوود

. (ح: ٢٠٠٦ مةزهةر، كةمالَ).نةكردووة« رِيسوا،  ١٩٣٠كوشتاري رؤذي شةشي ئةيلوولي 
م ةآلش، بيَ وة، ئةم ثرسيارة سةرةكييةجيا لة هةنديَ كيَشةي سةرةكي ئةم تويذينةوة

  ماوةتةوة، بؤ ضي ئةمني زةكي اليةنطري دةوَلةتي كوردي نةبووة؟



 

 

  
 

 
 
 
 

 10   

  

ي ئةمني زةكي، هيض ئةنديَشة ءبة زماني كوردي: تا ئيستا سةبارةت بة بةرهةم
 .بووة ياداشتبَلاونةكراوةتةوةو ئةوةي بَلاوبووتةوة لة قةوارةي وتارو  كىكتيَبيَ

نووسراوةكاني ثريةميَرد،   لة تويَذيَنةوة، جطة ءياداشتقةوارةي وتارو  : لةوتار
 ءكةسايةتي ءنبةذيا سةبارةت (١٣٢-٤٠: ٢٠١٠)رِةفيق ساَلح،  .نووسنيدوو  ءنزيكي سي

بةرهةمةكاني ئةمني زةكي بةط نووسراوة كة دةكريَت لةضةند بةشدا ئاماذةيان ثيَ 
 :بكريَت

 ءلة اليةن نووسةران ينانةنووس ءسؤز، زؤربةي ئةم ياداشت ء: وةسفيةكةم
لة  ءبة تايبةت ثاش مةرطي ئةو نووسراون ءمونةوةراني سةردةمي ئةمني زةكي بةط

ريزي ئةم كةسانة دةكريَت، ئاماذة بة كةساني وةك ثريةميَرد، عةلي كةمال باثري، رِةفيق 
هةَلبةت لةم نيَوةندةدا نووسراوةكةي  ءسةجادي بكريَت ئاينيبة تايبةت عةالئة ،حيلمي

ضونكة بة وردي باسي لة ذياني ئةمني زةكي كردوةو دواتر بووتة  سةجادي،
.)سةجادي، ذةراني ذياني ئةمني زةكي، تا رِادةيةك تايبةتةسةرضاوةيةكي زانسيت بؤ تويَ

٦٤-٥٤: ١٩٤٨ ). 

لةم  ،: ئاماذةيةكي خيَرا بة بةرهةم يان رِةهةنديَكي فيكري ئةمني زةكيدووةم
كاني سةباح غالب، حمةمةد حةمة بؤر، مستةفا ينةدا دةكريَت ئاماذة بة نووسشبارة
 (١٥٤-١٤٤-١٠٦-٩٦:  ٢٠١٠)رِةفيق ساَلح،.مةستةفا رِةسولَ بكريَت ئاينيعيزةد ءنةرميان

 ني لةاليةن: ئاماذة بة هةَلة ميَذووييةكاني ئةمني زةكي بةط، دوو نوسسيَهةم
 هةمان:الثةرةكاني.)  نةقشبةندي لةم بوارةدا نووسراون ئاينيحيسامةد ءجةميل رِؤذبةياني

 ( ٢٥٩-٢٢٣تا   ١٨٢-١٦٧

بكريَت كة لةم بابةتةدا تةنيا يةك  ة: دةكريَت بانطةشةي ئةوتويَذيَنةوة، ضوارةم
 .تويَذينةوةو ئةوي  لة اليةن خاليد تةوةكولييةوة كراوة

 ءبةط زةكي ئةمني حمةمةد ميزناسيؤنالي مؤديَلي (٢٠١٠) تةوةكوولي، خاليد
 سليَماني،).نووسراوة بةطةوة زةكي ئةمني بارةي لة ضي كوردستان، لة كؤمةَلايةتي ثرؤذةي
 ( ٢٧٤ -٢٥٩  ال ذين، بنكةي

 كؤمةَلايةتي ضي بوو؟ ءثرسي سةرةكي ئةمني زةكي بةط لة ذياني سياسي
هةَلسوكةوتي سةبارةت بةم ثرسة ضؤن بووة؟ تويَذيَنةوةكةي تةوةكولي لة  ءبؤضوون

نووسراوة، تويَذةر ثاش ثيَناسةكردني ئةمني زةكي بةط وةك  دامي ئةم دوو ثرسيارةةآلو
 بة (٢٥٩: ٢٠١٠)تةوةكولي،  كةسايةتيةكي ثايةبةرزي كارطيَري ءيَكي سياسيوانضاالك
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 نةتةوةييء ناسيؤناليسمي بةرامبةر لة ضاكسازيانة ءمةدةني ميزناسيؤنالي لة باسكردن
 زةكي ئةمني هةنطاوةكاني بة ئاماذةكردن هةروةها و(٢٦٤ -٢٦١: هةمان) جوداييخوازانة

و ئةوان، ئيمة طوتاري بةرزكردنةوةي ريَطةي لة شوناسسازي واتة ثيَناوةدا لةم بةط
 ئةندازياري و(٢٧١)هةمان: مي كوردي زئةمني زةكي بةط وةك ئةندازياري ناسيؤنالي

 (٢٧٤: هةمان) .دةكات ثيَناسة كؤمةَلايةتي

تويَذيَنةوةية سةرةرِاي هةوَليَكي بةرضاو بؤ رِوون كردنةوةي هةنديَ اليةني ئةم 
ثرسيارةي كة لةم تويَذيَنةوةيةشدا وةك  تويَذيَنةوةكةي كةمال  فيكري ئةمني زةكي، ئةو

م ماوةتةوة ئةوةية، بؤ ضي ئةمني زةكي اليةنطري دامةزراندني ةآلمةزهةر، بيَ و
ةبووة؟ كةواتة ئةم تويَذيَنةوةية دةيةويَت بؤشايي ئةم دةوَلةتي كوردي لةو سةردةمةدا ن

 .ي ئةمني زةكي بةطدا ثرِ بكاتةوةئةنديَشةواتة ثرسياري دةوَلةتي كوردي لة  ،ثرسيارة
 

 سةردةميء ئةمني زةكي بةط: ذيان-١

 :ئةستةمولَ  بؤ  لة سليَمانيةوة  ١-١

 خويَندني دةبيَت، لةدايك سليَماني لة (١٨٨٠-١٩٤٨) ئةمني زةكي بةط 
 سةرقاَلي سةردةمة، ئةو نةرييت ىثيَ بة هاوكات ءثيَدةكات دةست حوجرة لة سةرةتايي
دواتر لة تةمةني دوانزة ساَلييةوة دةضيَتة  ءبيَتدة فارسي ءعةرةبي زماني دوو فيَربووني
ثاش ساَليَك لة مةكتةبي عةسكةري رِووشدية وةردةطرييَت، ثاش كؤتايي  ءمةكتةب
 بةغداو لة سةربازي ئامادةيي دةضيَتة ١٨٩٦ساَلي  مةكتةبي رِووشدية، لة هيَناني

 دةكاتة رِوو (١٨٩٩)ي ساَل لة و(٥٤-٦٤: ١٩٤٨سةجادي،) ،دةكات تيَثةرِي سةركةوتووانة
 (١: ٢٠٠غفور، دارا).ولَبئةستةم

ولَ لة سةرةتادا لة مةكتةبي عةسكةري كولية، خةريكي خويَندني بلة ئةستةم
 بةم ءوةردةطريَت دووةم موالزمي ثلةي ،١٩٠٢لة ساَلي  ،عةسكةري دةبيَتوانةي 
ةرؤك ئةركان كؤتايي س ثلةي بة دواتر سالَ دوو ءوةردةطرييَت ئةركان يذكوليَ لة بؤنةوة

بة هؤي شارةزايي لة بةشي عةسكةري، بةشداري لة ليَذنةي  ءبةم بةشةش دةهيَنيت
بة هؤي كارةكةيةوة واتة تؤثؤطرايف  ءدياريكردني سنووري نيَوان توركياو بولغاريا دةكات

 سالَ هةشت واتة ١٩٢٤تا ساَلي   ءدةكات اوروثاو لةوانةش فةرةنسةسةرداني وَلاتاني ئ
سةرهةَلداني توركياي  ءي عومسانيئيمثراتؤريةترِووخاني  ءجةنطي جيهاني يةكةم ثاش

 (٥٤-٦٤: ١٩٤٨جادي، ة)سنويَ لةم شارةدا دةميَنيَتةوة.
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 نيشتةجيَ ولَبئةستةم لة (١٩٢٤ -١٨٩٩)  كاتيَ ئةمني زةكي لة نيَوان ساَلةكاني 
ازةطةري لةو شارةدا ت ءضاكسازي ميَذووي لة سالَ (١٨٠) نزيكةي لةوةي جيا دةبيَت،

 (٣٤) سالَ لة دةستثيَكردني سةردةمي تةنزميات، نزيكي (64)تيَثةريبوو، نزيكةي 
 سةركةوتين هةروةهاء عومساني مونةوةرولفيكراني بةرةي يةكةم سةرهةَلداني لة ساَلي 
 سةرهةَلداني ءبولطاري ءيؤناني وةك نةتةوةكاني مونةوةراني سةربةخؤييخوازي طوتاري
هةر لةم  .توركة طةجنةكان تيَثةريبوو ءوناسخوازيي عومسانيية نويَيةكانري شطوتا

ولَ هاوكات بوو بئامادةبووني ئةمني زةكي لة ئةستةم ،ئاراستةيدا خاَلي طرنطق ئةوة بوو
هةروةها هةولَ بؤ نةتةوةسازي لةاليةن  يةكةم  ءينةتةوةيلةطةلَ طةشةكردني وشياريي 

 ضةندينهةروةها بَلاوكردنةوة  ءولَبئةستةم ىمونةوةراني كوردي نيشتةجيَ نةوةى
 ذين (١٩١٣) كورد هةتاوي (١٩١٣) كورد رِؤذي ،(١٩١٢) رؤذنامةي وةك كوردستان

 ءتةعاوةن »جةمعيةتي وةك ناوةندي خراووكريَ ضةندين دامةزراني هةروةها و(١٩١٨)
 كورد« قوتابياني هيَظي »كؤمةَلةي ،(١٩١٨) كوردستان« »تةعالي ،(١٩٠٨) تةرةقي«

 هةروةها و(١٩١٨-١٩٢٢) كوردستان« تةعالي »جةمعيةتي تايبةت بة و(١٩١٢)
لة ريزي ئةم رِووداوة ضارةنووسسازانةي  .بوو ديكة ضارةنووسازي رِووداوي ضةندين

ولَ، دةكريَت ئاماذة بة جةنطي يةكةمي جيهاني، بلة ئةستةمسةردةمي ئةمني زةكي 
 ،١٩٢١ ساَلي ي عومساني، سةركةوتين كةماليستةكان لةةترِووخاني ئيمثراتؤري

 كوردي شؤرِشي ضةندين سةرهةَلداني و١٩٢٣ توركياي نويَ لة ساَلي كؤماري راطةياندني
 ياريبرِ هةروةها و(١٩٢٣) سةعيد شيَخ راثةريين ،(١٩٢١) كؤضطريي شؤرِشي وةك

ئةمني  .بكريَت  ئينطليز ي١٩٢٣ ريليةثئ (٢٣) برياري و(١٩٢١) قاهرة كؤبوونةوةي
 ىئةستةمولَ، هةشت كتيَب زةكي لةم ماوةيةدا واتة لة كاتي نيشتةجيَ بووني لة

بةواتايةك لة ثيَناو مانةوةو  ءثاي عومسانيوبةزماني توركي عومساني سةبارةت بة س
 رِووخاني قبووَلكردني ثاش و(رِ: ٢٠٠٦)كةمالَ مةزهةر، يونذيانةوةي طوتاري عومساني نووس

يت دةوَلةتي تةخايث واتة بةغدا، بةرةو وَليبئةستةم ،ي ةتئيمثراتؤري كؤتايي ءعومساني
 .راق بةجيَهيَشتتازة دامةزراوي عيَ

 

 بةغداد  بؤ  ئةستةمولَةوةلة -٢-١

 رِووخاني ثاش سالَ يةك واتة ،١٩٢٤ئةمني زةكي لة مانطي تةممووزي ساَلي 
 لة سةرةتا. دةكات بةغدا لة رِوو راق،عيَ دةوَلةتي دامةزراندني ءعومساني يةتئيمثراتؤري
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بةكار دةبيَت. لة  تر لة خانةي مةشق وةك مامؤستا، دةسدوات ءمةقةدةم ثلةي بة ثاوس
 فةرماندةي دةبيَتة سةربازي تيؤري بةشي لة شارةزايي بةر لة ١٩٢٥سةرةتاي ساَلي 

 مانط ضةندين ثاش ءسةربازي كوليَذي دةبيَتة دواتر كة مةلةكي سةربازي مةكتةبي
نويَنةري ثاريَزطاي  وةك سياسةتةوةو مةيداني ديَتة سةربازيية، ثؤستة لةم مانةوة

 لة ءهةَلدةبذيَريَت ١٩٢٥راق لةساَلي سليَماني بؤ يةكةمني خولي ثةرلةماني عيَ
. دةكريَت دياري سةربازي ليَذنةي سةرؤكي ءئةجنومةن سةرؤكي جيَطري وةك ثةرلةماني 

 .(٤٧-٤٢: ٢٠٠٨ غفور، دارا) 

طةياندني ثيَ  ءالئةشغ وةزارةتي ثؤسيت ،داشاهانة كيياريَبرِ لة و١٩٢٥لة ساَلي  
 مانطي ىسيَ رؤذي لة ءوةردةطريَت وزاري ثؤسيت جار نؤ ،١٩٤٢ تا ساَلي ءئةدريَت
 تا  شيوخي مةجليسي ئةندامي وةك دةكيَشيتةوةو وةزرات لة ،١٩٤٢ ساَلي شوباتي
 شاري لة ساَلاندا، ٦٨ تةمةني لة و١٩٤٨ ساَلي لة جنامئةدةر دةميَنيَتةوةو مةرطي كاتي
 (٥٤-٦٤: ١٩٤٨)سةجادي، ني كؤضي دوايي دةكات. سليَما

 ءبةريَوةبردني ئةركي ثةرلةمانتاري ءئةمني زةكي لة بةغداد، جطة لةكاري سياسي
نوسني لة رِؤذنامة عةرةبيةكاني ئةو سةردةمة  ياداشتئيداري، سةرقاَلي نووسيين وتار 

ثاي ولةبواري عةسكةريشدا ناميلكةيةك بة زماني عةرةبي سةبارةت بة س ءدةبيَت
 كوردي زماني بة كتيَب ضوار بةرهةمة، لةم جطة دةكاتةوة، بَلاو ١٩٢٩راق لةساَلي عيَ

 و(١٩٤٠-١٩٣١) ساَلةكاني نيَوان لة كورد ناوداراني كوردو ميَذووي بة سةبارةت
 .دةكاتةوة بَلاو ثةرلةماني كارووباري بة سةبارةت ناميلكةش دوو هةروةها
 

 :ي سياسي ئةمني زةكي بةطئةنديَشة-٢

 رِةوتي فيكري ئةمني زةكي بةط-١-٢

وَلدا، خؤي وةك بةشيَك لة بئةمني زةكي بةط لة ماوةي نيشتةجيَبووني لة ئةستةم
ثاي عومساني ولةم ثيَناوةشداو بؤ بةهيَزكردني س ءعومسانيخوازي ثيَناسة دةكاتطوتاري 

 ءتوةك ثاريَزةري سةرةكي دةوَلةتي عومساني، هةشت كتيَب بة زماني توركي دةنووسيَ
 دا،(١٩٢٢)»بةغداو كارةساتي لة دةستضووني« لة ساَلي  نووسيين كتيَيب تةنانةت بة
ء »دلَ لة باس ناشاريَتةوةو عومساني دةوَلةتى لة بةغدا ىجيابوونةوة بؤ خؤي سؤزي

 مستةفا) .تةوساوةتةوة دَلي كارةساتة ئةو ئاست لة كة دةكات عومسانيخوازة« دةروونيَكي
 (٦٠-٦٥:  ٢٠٠٦، نةرميان
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بة هؤي زاَلبووني  ءهةر لةم ماوةيةداو بة واتايةك لة سةرةتاكاني سةدةي بيستةم  
»جيَطةي  بة وتةي ئةمني زةكي ثاش ئةوةي لة ءتوركخوازي ءطوتاري توراخنوازي

»توراني« لة توركيادا« زالَ  ءتةعبريي عمووميي »عومساني«، لةفزي »تورك«
 خؤي عومساني شوناسي لة مانوط تووشي ئةوي   (٢٠٠٦: ١)ئةمني زةكي بةط، .دةبيَت
 »غريةتي« ئيق كؤمةَلةدا« ئةو »ناو لة تر«، تةكانيميللة »ئةفرادي وةك ءدةبيَت
 ئةم فرسةتيَكدا هةموو لة كة دةكات مةجبووري قةومي، »غرووري ءدةكات ثيَ هةست

تةئرخيي قةومةكة«ي  ءئةسلَ بة »دةرحةق بةَلام بكات، ئيزهار« خؤي حيسسةي
»كةليمةي جاميعةي عومسانلي، ئةعسابي  كةمقين شارةزايي نةبوو لة بةر ئةوةي

قةومي كورد لة ض " قةومييةي« هةمووياني »خاو كردبووةوة«و ليَرةوة، ثرسياري:
 سةرةكي ثرسي دةبيَتة (٢٠٠٦: ١)ئةمني زةكي بةط،  نةتةوةيةكة؟ ضي بة سةر هاتووة«؟

 ئةمني زةكى. يئةنديَشة

 لة ساَلي ءبؤ طةيشنت بة وةَلامي ئةم ثرسيارانة، رِوو لة  خويَندنةوةي ميَذوو دةكات
 لةم ءدةبيَت كورد ميَذووي لة هةَلطرتن نؤت خةريكي ١٩١٧ ساَلي تا وةة١٩٠٨
 »خانووةكةي« طةرِةكةكةيان، ئاطرطرتين واتة طةورة«وة »موسيبةتيَكي بةهؤي ساَلةشدا
ميَذووي  ءثيَنج شةش ساَلةي« نؤت هةَلطرتين لة شوناس» رِةجني ءدةسووتيَ ئةوي 

 (٢٠٠٦  :  ٢)ئةمني زةكي بةط،.كوردي لة كيس ئةضيَت

 ءثاش ئةم رِووداوة، رِووداوي ضارةنووسازي وةك كؤتايي شةرِي جيهاني يةكةم
طةرِان بة  بةردةوامبوون لةتاتورك، دةرفةت بؤ ةسةرهةَلداني ئ ةتءرِووخاني ئيمثراتؤري

ميَذوونووسي ناهيََليَتةوةو ثاش دامةرزاني دةوَلةتي ء دواي خويَندنةوةي ميَذوو
 .بةغداد رِوودةكاتة ١٩٢٤لة ساَلي  ءتاتورك بةجيَ دةهيََلتةراقي ، توركياي ئعيَ

وةزارةت  ءدواتر نويَنةرايةتي ثةرلةمان ءلة بةغداد سةرقاَلي كاروباري عةسكةري
ولَ، لة ثالَ هةوَلي بةردةوامي بؤ بئةستةم لة طةرِانةوةي ثاش سالَ (٥) ءدةبيَت

 ئابووري كوردستان، لة ساَلي ءطةشةثيَداني بواري فةرهةنطي، سياسي، كؤمةَلايةتي
دياي ئيسالم«و خويَندنةوةي »بةحسيَكي يلؤثكخستين »ئةنستبةهؤي دةس (1929)

ينؤرسكي«، ئةمني زةكي هان ئةدات »سةرلةنويَ، مةخسووسي كورد« لة نووسيين »م
دةرجنام كتيَيب »خوالسةيةكي تةئرخيي ء قةرار« لة نووسيين ميَذووي كوردستان بدات

 وَلاتي »تةئرخيي كتيَيب دوو دواتري  بَلاودةكاتةوةو ١٩٣١كوردو كوردستان« لة ساَلي 
 .دةكاتةوة بَلاو ئاراستةيةدا لةم هةر كورد« طةورةكاني »ثياوة سليَماني«و
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دةكريَت باس لةوة بكريَت ئةمني زةكي لة بةغدا لة اليةكةوة لة رِيطةي نووسيين 
شياريي هو هةروةها ناوداراني كورد، هةولَ بؤ طةشانةوةيء ميَذووي كوردو كوردستان

لة اليةكي  ءثةردةهةَلدانةوة لة رِابردووي كورد دةدات ءذيانةوةي شوناس ءقةومي
 ءوة لة ريَطةي ثةرلةمانةوة هةولَ بؤ  طةشةثيَداني بواري فةرهةنطي، سياسيديكة

ندكاري كورد بؤ دةرةوة، ئابووري لة ريَطةي كردنةوةي مةكتةخبانة، ناردني خويَ
رمي كردني زماني ةثةروةردةكردني مامؤستاي كورد، داناني بةرثرسي كورد، بة ف

راق عيَ لة  تايبةتيفشيَكي خاوةن ماسةملاندني جوطرافياي كوردستان وةك بة ءكوردي
 .(٦٨-٣١ : ٢٠٠٥) ئةمني زةكي بةط، .دةدات

ةي زشيَوازي ئةمني زةكي بؤ طةيشنت بةم ئاماجنانة بةجمؤرة بوو كة »دائيما موالحة
موعةتةديل  ء نديَئةخؤي بثاريَزيَ دائيما دوور تتةفري ءتئةحوالَ بكاو لة ئيفرا ءحالَ

لة ثيَ  تةلةبكردني هةرشتيَكدا  ءبيَ، لة فيكرو قةناعةتدا سابيت بيَ فرِبرِي نةبيَ
»بة سةوقي  ءةي ئيمكاني بكا«و ثيَوابوو طةر ئةم شيَوازة رِةضاو نةكريَتزموالحة
» هةراو زةناي بيَسوودو  ئةو خؤي« بةهاويَتة ناوةوةوء بة قصةي ئةم ءي شةخسيزغةرة

جطة لةمةش لة  ء»مووةفةق بة خدمتكردن نابيَ ت، بيَ طؤمان ئيقبيَ مةعنا« بكا
 ءاليةكةوة خؤي ثياو خراث دةكا، لة اليةكيقيشةوة ئابرِووي مووةكيلةكاني

 ( ١-٣١: ٢٠٠٥ئةمني زةكي،) .ةنةكةيشي دةبا«توة

رةدا ثرسيار ئةوةية سةرةرِاي ئةو هةموو هةوَلانةي كة ئةمني زةكي بةط بؤ ليَ
كورد لة  نةتةوةىذيانةوةي شوناسي كوردي لة اليةكةوةو طةشةثيَداني بواري وشياريي 

  ي ئةودا خاوةن ض ثيَطةيةك بوو؟ئةنديَشةاليةكي ديكةوة داويةتي، دةوَلةت لة 
 

 :ي سياسي ئةمني زةكي بةطدائةنديَشةثيَطةي دةولَةت لة -٢-٢

كدا كةميَ زؤر، مةيلي سةربةخؤيي يَهةموو ميللةت كةس ناتوانيَ ئينكاري بكا كة لة  
حقووقي ئةساسييةو تةبيعييةي ئةفرادو ئةقوامة لةم خسووسةوة  ئةمةش لة هةيةو

 (١٩٥: ٢٠٠٦)ئةمني زةكي بةط، .هيض قةوميَ نابيَ بكريَ ءكةسيَ تةعقييب هيض
دامةزراندني دةوَلةت لة نيَوان  ءزةكي بةط نايشاريَتةوة كة ويسيت سةربةخؤيي

ةوانةش نةتةوةي كورد، بووني هةيةو لةمبارةوة رِاشكاوانة دةَليَت ئةم لنةتةوةكانداو 
 ئةوةي طرنطق و( ١٩٥: ٢٠٠٦) ئةمني زةكي بةط، .«»كةس ناتوانيَ ئينكاري بكا مافة:
 »لةم كة دةكات ثيَناسةي ئةقوامة«ء ئةفرا تةبيعييةي ئةساسييةو »حقووقي وةك
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: ٢٠٠٦ بةط، زةكي ئةمني) .بكريَ« نابيَ قةوميَ هيض ءكةسيَ هيض تةعقييب خسووسةوة
زةكي جيا لةوةي بة رِاشكاوانة سةربةخؤيي، وةك ماف ثيَناسةدةكات، هةنديَ . (١٩٥

 ءحةزي ئةمني زةكي بؤ سةربةخؤيي ءطوزارشت لة ويستئاماذةي ديكةي هةية كة 
 بة ئاماذة ت،دةكريَ ئاراستةيةدا لةم دةكاتةوةو كوردي نةتةوةي-دامةزراندني دةوَلةت

-٢٠٠٥:١٠٥)ئةمني زةكي، .ي قةَلاي دمدمميَذوو حةماسيانةي طيَرانةوةي وةك، منوونةي
 ،(١٧٢-١٦٩هةمان،).بةدرخان مري خوازي سةربةخؤيي ثرسي بة كردن شانازي .(٩٣

 قةومةكاني زجنرية بؤ كورد رةضةلةكي طةرِاندنةوةي ءكوردستان ميَذووي بة بايةخدان
اني زم سةربةخؤيي كوردو جياوازي لةسةر كردنةوة جةخت ،(٦٦: ٢٠٠٦هةمان،).زاطرؤس

 كردني رميةبةف بؤ بةردةوامي هةوَلي (٤٩،) هةمان: نةتةوةكاني ديكة ءكوردي لة زمان
 كوردو منداَلاني ثيَطةياندني ءكوردستان ئاوةدانكردني بؤ هةروةها ءكوردي زماني
 كة ،بكريَت راقعيَ كوردستاني سةرجةم نويَنةري وةك جووَلةي هةمووي لة طرنطق
 .َلةت خوازي ئةمني زةكي بةط ئاماذةيان ثيَ بدريَتدةو منوونةي وةك دةكريَت
 

 :دةولَةتي كورديء ئةمني زةكي بةط-٢-٢

هةروةها كة ثيَشق ئاماذةي ثيَكرا، ئةمني زةكي لة ذياني سياسي خؤيدا قةت بة 
»برِواي  وةو  تةنانةتوئاشكرا، اليةنطري لة  ثرسي دامةزراندني دةوَلةتي كوردي نةكرد

لةمةشدا لةطةلَ زؤربةي سةركردة ناسراوةكاني كورد لةوانة  ،بة خةباتي ضةكداري نةبوو
ئةو تةنانةت كوشتاري  بةَلكو.. .وودو سةركردةكاني بارزان، ثةيوةندي نةبووشيَخ مةمح

 حكومةت هيَزةكاني دةسيت سةر لة كة نةكردووة ريسوا ١٩٣٠رؤذي شةشي ئةيلوولي 
اوي رِؤذي رِةشي شةشي ئةيلوول لة ميذووي ن بة رِوويداو خؤي شارةكةي سليَماني لة

 (ح:  ٢٠٠٦) كةمال مةزهةر ، .«هاوضةرخي كوردا تؤمار كراوة

وة، وبةكورتي لةو سةردةمةدا، جيا لةوةي اليةنطري دةوَلةتي كوردي نةكرد
تةنانةت سؤزي بؤ خةباتي ضةكداري لة ثيَناو دةوَلةتي كوردي نيشان نةداوة كة ليَرةدا 
هةولَ ئةدريَت هؤيةكاني اليةنطري نةكردني لة ريَطةي بةرهةمةكانيةوةو بة تايبةت، 

ي سياسي ئةنديَشة خوالسةيةكي تارخيي كوردو كوردستان وةك شويَين دةربرِيين كتيَيب
 .شيبكريَتةوةء ئةمني زةكي بةط،  رِوون
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 لةدامةزراندني دةولَةتي كوردي هؤكارةكاني اليةنطري نةكردني ئةمني زةكي:٣-٢

تايبةت ثرسي ثيَنةطةيشتين  بة ءسؤزي عومسانيخوازي، ثؤسيت حكومي
رِةكابةريةتي مرياني كوردو  ء)لة بواري وشياريي قةومي، خيانةت كؤمةَلطةي كوردي

نةبووني برِوا بة  ءهةروةها نةبووني ريَبةراني شارةزاي سياسةت(، مةترسي ماَلويَراني
كة لة رِوانطةي ئةمني زةكي  نهؤكارانة ءزةكان لة ريزي ئةو بةربةستيارمةتي زهليَ

سةرةكي اليةنطري نةكردني لة دةوَلةتي كوردي ثيَناسة  بةطةوة دةكريَت وةك هؤكاري
 .بكريَت كة ليَرةدا ئاماذة بة طرنطقيين ئةم هؤكارانة دةكريَت

 

 :طوتاري عومسانيطةراييء عومسانيخوازيي-١-٣-٢

 راق لة خاكي عومساني جيابوونةتةودوو مانطة بةغدادو عيَ ءئةمة ثيَنض سالَ 
بةو  دَلم وةدةروونيَكي عومسانيخوازة ءديكةوة، ئةمرؤ بة دلَضوونةتة عالةميَكي 
  (١٥٨-١٦٦ : ٢٠١٠)ئةمني زةكي بةط، .كارةساتة دةتةوزيَتةوة

هاوكات لةطةلَ ئامادةبووني ئةمني زةكي بةط لة ئةستةمولَ واتة لة نيَوان 
 لة سالَ (٢٣) ءعومسانيخوازي طوتاري لة سالَ (٦٠) نزيكي ،(١٩٢٤ -١٨٩٩)ساَلةكاني 
 لة بةشيَك وةك هةم كورد طوتارةدا، دوو لةم ،تيَثةريبوو ئيسالخموازي طوتاري زاَلبووني

وسَلماني سوننة ئايني، لة دةستووري عومسانيدا م وةك هةم ءعومساني دانيشتوواني
لة سيَبةري ئةم طوتارةدا، ئةمني  ةوخاوةن مايف يةكسان لةطةلَ نةتةوةكاني ديكة بوو

كةمق هةست بة  ءتيَثةركات سةربازييةكانزةكي تواني لة ماوةيةكي كةمدا، ثلة 
ناسة بكات، ئةو خؤي وةك بةشيَك لةو طوتارة ثيَ ءناعةدالةتي كؤمةَلايةتي بكات
»ئةعسابي قةومييةي تا دةرةجةيةك خاو كردبووةوة« كة  طوتارةي كة بة قسةي خؤي

بة وتةي خؤي  ءبري لة شوناسي خؤي نةكاتةوة. بةَلام بة زاَلبووني طوتاري توراخنوازي
توراني لة توركيادا  ء»تةعبريي عمووميي عومساني، لةفزي تورك ثاش ئةوةي لة جياتي

 .كوردستان بةدةركةوت ءسيت بؤ كوردبوونباوي سةند« هة

زاَلبووني طوتاري  ءسةرةرِاي سةرهةَلداني ثرسياري شوناسخوازي لةالي ئةمني زةكي
بة ثةراويَزخستين كورد لة اليةن ئةم دوو  ءتوركخوازي ءرةطةزثةرةستانةي توراخنوازي

طوتاري  ءطوتارةوة، بةَلام هةر شايةتي ئةوةين، زةكي بةط، هيَشتا سؤزي بؤ عومساني
 هؤيةكاني بة سةبارةت و(١٩٢٢)ئيسالخموازي هةية، بؤ منوونة لة ساَلي  ءعومسانيخوازي

 بةغدا«، ضوونيدةست لة »كارةساتي كتيَيب لة  بةغدا لةدةستداني ءعومساني شكسيت
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ة مانط دوو ءسالَ ثيَنض »ئةمة: دةنووسيَت رِاشكاوانة ءدةكات خؤي ئازارمةندي لة باس
راق لة خاكي عومساني جيابوونةتةوةو ضوونةتة عالةميَكي ديكةوة، ئةمرؤ بةغدادو عيَ

 : ٢٠١٠)ئةمني زةكي بةط، .دةروونيَكي عومسانيخوازة دَلم بةو كارةساتة دةتةوزيَتةوة ءبة دلَ
 ذيانةوةي تةناتةت طوتارةو ئةم ذيانةوةي بة هيواي هيَشتا ئةوةي سةيرتر و(١٥٨-١٦٦

ي مردووي عومساني هةيةو لةمبارةوة دةنووسيَت »ضونكة دةبينم وَلاتي ئيمثراتؤريةت
بَلاودةبيَتةوة، دانيشتوواني عومساني دةبيَ وريا  ءيكة ثةرتئيسالمي ثريؤزمان وا خةر

)ئةمني زةكي .«راقدا كردوومانةثةند لة رِابوردو وةربطرن...ئةو هةَلانةي كة لة عيَ وببنةوة
 (١٥٨-١٦٦ : ٢٠١٠بةط، 

»ئةعسابي قةومييةي«  ئيسالخموازي، ءهةق بة ئةو بوو، طوتاري عومسانيخوازي
مونةوةراني ديكةي كوردي تا »دةرةجةيةك خاو كردبووةوة« كة  ءئةمني زةكي بةط

سةيرتر ئةوةي  ،تةنانةت رؤذنامةي »كوردستان«ي  بةردةوام رووي لة خةليفة بوو
»زؤربةيان قاضيَكيان لة عومساني بوو ئةوي ديكةيان  نةتةوةخوازي  ىمونةوةراني كورد

 .نةك شيت ديكة«لة نيَو كوردستان، ئةوان بةس دةيانويست ببنة وةزيرو 
بةم وةسفةوة دةكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت، سؤزي ئةمني  .(٢١٧: ١٣٩٨)بزارسالن،

ئيسالخموازي كة تةنانةت لة دوايني ساتةكاني  ءزةكي بؤ طوتاري عومسانيخوازي
دا بة رِاشكاوانة رِايدةبرِيَت، يةك لةو هؤكارة سةرةكيانة بوو كة ئةمني زةكي ئيمثراتؤريةت

وَلدا، اليةنطري دامةزراندني دةوَلةتي كوردي بلةكاتي نيشتةجيَبووني لة ئةستةم
 .نةدةكرد
 

 :بةشداريكردني لة سيستةمي دةسةلَاتدا-٢-٣-٢ 

ولَ نيشتةجيَ دةبيَت، ثلةي عةسكةري بئةو كاتةي كة ئةمني زةكي لة ئةستةم 
تا دواساتةكاني  ءدةبيَتة بةشيَك لة سيستةمي عومساني ءدةطريَتردةوَلةتي عومساني وة

يَتةوة بةغدادي  تا ساتي لةو سيستةمةدا دةميَنتةوةو هةروةها ثاش ئةوةي دةطةرِ
مةرطي، وةك بةشيَك لة دةسةَلات دةميَنيَتةوةو تةنانةت نؤ جار ثؤسيت وزارةت، 

ةسكةري ديكةش ثؤسيت ع ضةندينهةروةها  ءيةكجار كورسي نويَنةرايةتي ثةرلةمان
 .وةردةطريَت

ثيَوةستبووني ئةمني زةكي بة سيستةمي دةسةَلاتةوة، واي ليَ دةكات، ض لة 
 ءض لة بةغداد، ئيق نةويَريَت رِاشكاوانة، باس لة دةوَلةتي كوردي بكات ءولَبئةستةم
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لة  ءي عومساني هةشت كتيب بة توركي بنووسيَتسوثاتةنانةت لة ثيَناو بةهيَزكردني 
راق، ثاي عيَوسةرةرِاي هةولَ بؤ كؤمةَلطةي كوردي، سةبارةت بة بةهيَزكردني سبةغداش 

»دوو تةقةالي بيَ  طرنطق لةوةش لة ريَطةي نووسيين ناميلكةي ءكتيَب بنووسيَت
ئاوا رِوو لة مةليك  ءجيا نةبوونةوةي كورد هةولَ بدات ءراقسوود«، بؤ مانةوةي عيَ

 ءيَشلكردني مافةكاني كؤمةَلطةي كورديفةيسةلَ، سةرةرِاي دانثيَدانان بة ث
»خوالصة لة سوودةي عالييةي مةلةكي ئيستريحام ئةكةم  مةغدوورييةتي كورد بكات:

بؤ ضارةكردني  ءمةرِحةمةت تةماشاي ئةم مةسئةلة موهيممة بكريَ ءفتبة ضاويَكي عة
راق وةحدةي موحتةرةمةي عيَ ءزوو ئةمر بدريَ تا ئةم ئيختيالفاتة لةناوا نةميَينَ

حاريسيَكي  ءببيَتة عونصوريَكي موخَلص ءدَلي قةومي كورد بيَتةوةجيَ ءبيَ زمةحفووو
صاديق بؤ عةرشي جةاللةتتان، ئيق ئيستريحام ئةكةم كة لة بابةت سةربةستيي فيكرو 

   (٤٩ : ٢٠٠٦ئةمني زةكي بةط، ).امت عةفوو بفةرموون«زمةعروو

بووني بة بةشيَك لة دةسةَلات واي لة ئةمني زةكي بةط  ءكةواتة وةرطرتين ثؤست
كردبوو كة سةرةرِاي ئيزعان كردني بة ثيَشلكردني مايف كورد لة سةردةمي دامةزراندني 

اليةنطري لة  ءنةتةوةدا، هةر خؤي بة بةشيَك لة دةسةَلات ثيَناسة بكات-دةوَلةت
 .شؤرِشي ضةكداري كوردي نةكات ءدةوَلةت

 

 :ي كؤمةلَطةي كوردي"ثيَنةطةيشنت"-٣-٣-٢

سةبةبي هةرة ئةساسيي سةرنةطرتين حةرةكاتي كورد، ثيَنةطةيشتنيةتي؛ دوييَنَ  
وا بوو، ئةمرِؤش  واية. بؤ ثيَكةوةناني ئيدارةيةكي سةربةخؤ ـ باخسووس لةم دةورةدا ـ 

و سةروةت؛ هةر قةوميَك كة لةم دو ءلة ثيَ  هةموودا دوو شت زؤر ثيَويستة: عيلم
 (١٧٧ : ٢٠٠٦) ئةمني زةكي بةط،  .ةويَكخةزيَنةية مةحرِووم بيَ، سةربةخؤيي ضنط نا

ئةمني زةكي بةط لة كاتي باسكردن لة بايةخي ميَذوونووسي، ئاماذة بة دوو خاَلي 
لةمبارةوة  ءسةرماية وةك دوو خاَلي ثيَويست بؤ سةربةخؤيي دةكات ءزانست

ئةقوام ئةبيَ دائيمةن  ءكي عيربةتةو ئينساندةنووسيَت:» بةرِاسيت تاريخ ئاويَنةية
قيام باش ورد ببنةوةو  ءلة سةبةبي سةرنةطرتين بةعزيَ ئي  ءئيستيفادةي ليَ بكةن

تووشي عةيين نةتيجةو فةالكةت نةبن. لة سةرةوة طومتان كة  سةبةبي هةرة ئةساسيي 
ش واية. بؤ سةرنةطرتين حةرةكاتي كورد، ثيَنةطةيشتنيةتي؛ دويَينَ وا بوو، ئةمرِؤ

ثيَكةوةناني ئيدارةيةكي سةربةخؤ ـ باخسووس لةم دةورةدا ـ لة ثيَ  هةموودا دوو شت 
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سةروةت؛ هةر قةوميَك كة لةم دوو خةزيَنةية مةحرِووم بيَ،  ءزؤر ثيَويستة: عيلم
 ءزةرةري ماَلي ءهةر هةوَليَكي كة بؤي ئةدا، بة با ئةضيَ ءةويَكسةربةخؤيي ضنط نا

رِؤحي بؤي ئةبيَ؛ شايةد سياسةتي عمووميية موساعةدةي بكاو بة مةقسةدي  بطا، 
ناحةسيَتةوةو بة نةوعيَكي تر ئةسري ئةبيَ؛ بؤ  ء]بةَلام[ لة غايةكةي خيَر نابيينَ

  (١٧٧ : ٢٠٠٦زةكي بةط،  )ئةمني. "ئيسباتي رِاستييةتي ئةم قاعيدةية ميسال زؤرة

كةواتة لة ريَطةي ئاماذةوة، باس لةوة دةكات، كؤمةَلطةي كوردي لة بواري 
بة هؤي رِووداويَكةوة  ءسةرمايةدا هيَشتا ثيَنةطةيشتووةو تةنانةت طةر بيَت ءزانست

سياسةتي عمووميية موساعةدةي بكا«و " بةواتايةك ءبةخت يارمةتي بدات
ناحةسيَتةوةو بة  ءغايةكةي خيَر نابيينَ نةطةيشتووة«سةربةخؤش بيَت، ضونكة ثيَ

 (١٧٧ : ٢٠٠٦)ئةمني زةكي بةط، "..نةوعيَكي تر ئةسري ئةبيَ
بةم وةسفةوة، ئةمني زةكي دذايةتي خؤي  بؤ ثرسي دامةزراندني دةوَلةتي كوردي 

هةر لةم  ءلةو سةردةمةدا بة هؤي ثيَنطةيشتين كؤمةَلطةي كوردي رادةطةينيَت
»ئةوةندة هةية ئةو قةومة، باخسووس تيَطةيشتوواني ئةو  ئاراستةيةدا دةنووسيَت:

قةومة، ئةبيَ لة ثيَ  هةموو شتيَكدا بؤ ئةم سةربةخؤيية ضي ثيَويستة، ئةوة بكةنة 
مةنتيق قةت  ءئةمني بطرنة ثيَ ، لة عيلم ءغايةو رِيَطةيةكي ماقوولَ ءهةدةف
 ءبة هةَلةشةو بة خؤرِايي سةرف نةكةن، هيَمن ءن بةبيَ وةقتماَلي خؤيا ءرِؤح ءالنةدةن

بةبيَ شةرِو هةرا سةعي بكةن  ءدَلسؤزي دةس بدةنة دةسي يةك ءوريا بن، بة برايةتي
سةروةتيان ئيسبات  ءعيلم ءسياسيي خؤيان بة مةكارمي ئةخالق ءرِوشدي ئيجتيماعي

ريَ كة لةم عةسرةدا بكةن. ضونكة ثيَويسيت سةربةخؤيي ئةمانةيةو الزمة بزان
سةعادةت بؤ قةومةكة، ء هلة باتي رِةفا ءفةقردا ناذي ءسةربةخؤيي لةطةلَ جةهل
 .«بة دةس غةريبةو موتةغةليبةوة طريؤدةو زةليلي ئةكا ءئةهيَينَئيستيبدادو فةالكةت 

 (١٩٥-١٩٨: ٢٠٠٦)ئةمني زةكي بةط، 

سةرماية بؤ طةيشنت بة  ءتايبةمتةندي زانستكةواتة ئةمني زةكي، جطة لةوةي دوو 
خاَلي  ضةنديندامةرزراندني دةوَلةت بة ثيَويست دةزانيَت، ئاماذة بة  ءسةربةخؤيي

 ءسياسي، يةكريزي، هةَلبذاردني ريَطةيةكي مةنتيقي ءديكةي وةك طةشةي كؤمةَلايةتي
اشكاوانة رِ ءبة واتاييةك وشياريي قةومي بؤ دامةزراندني دةوَلةتي كوردي دةكات

دووبارةي دةكاتةوة لة نةبووني وشياريي قةومي، ئةطةر دةوَلةتي كوردي  دامبةرزيَت، 
»ئيستيبدادو فةالكةت« كةمقين دةسكةوتي بؤ كؤمةَلطةي  ءجطة زةررو ناسةقامطريي
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ي سياسي ئةمني زةكي ئةنديَشةليَرةوة دةكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت لة  .كوردي نية
طةيشتووة نابيَت ةكوردي ضونكة لة باري وشياريي قةومييةوة، ثيَن بةطدا، كؤمةَلطةي

 .باس لة دامةزراندني دةوَلةتي كوردي بكاتةوة
 

   يشانةكاني ثيَنةطةيشتين كؤمةلَطةي كوردين-٣-٣-٢
 :نةتةوةييةوة وشيارييهلة بواري                    

كؤمةَلايةتي، ثرسي خيانةت،  ءطةشةنةكردني كؤمةَلطةي كوردي لةبواري سياسي 
رِةكابةريةتي مرياني كوردو نةبووني ريَبةراني شارةزا لة سياسةت، لة  نةبووني يةكيَيت،

كة لة رِوانطةي ئةمني زةكي بةطةوة،  ئاينيريزي  ئةو تايبةمتةندييانةي كؤمةَلطةي كور
ي كوردي طوزارشت لة ثيَنةطةيشتين كؤمةَلطةي كوردي بؤ ثرسي دامةزراندني دةوَلةت

 .كة ليَرةدا بة كورتي ئاماذةيان ثيَ دةكريَت ،دةكةن
 

 :تةشارةزاي سياس ونةبووني سياسةمتةدار ءيةكةم: كيَشةي ناوةكي، رِكابةريةتي

ئةمني زةكي لة كاتي باسكردن لة هؤيةكاني شكسيت شؤرِشةكاني شيَخ سةعيدي 
حةرةكةتي تةميوورو هةروةها  ءبرادؤسيتثؤَلادو ئةمري خاني  ثريان، ئةمري بةدرخان، جان

شؤرِشي ديكة، دةنووسيَت:»ئةسبابي موةفةقنةبوونيان لة خارجي زياتر، لة  ضةندين
لة وةزعييةتي  ءداخَلي خؤياندا بووةو هيَشتا بؤ ئةم تةرحة ئيشانة ثيَنةطةيشتووين

 .(١٧٧-١٦٩: ٢٠٠٦) ئةمني زةكي،.«سياسييةي دةورو ثشتمان ئةوةندة ئاطادار نةبوون
بةو هؤيةكاني شكاني بة ثاشاي عةبدورةمحان لة باسكردن كاتي لة هةروةها 

زؤر ئيعتيمادكردن بة  ء»ئةسبابي سةرنةطرتين ئةم حةرةكةتة: تةعةسوب دةنووسيَت:
 ئيتحادكردن لةطةلَ ئومةراي دراوسيَدا بيَ ءعاملاني لة سياسةت بيَ خةبةر، لة ئيتفاق

)ئةمني .جةزيرة بوو« ءانئايينودي ئومةراي بةبةو باحةسو ءرِقةبةري ءموباالتي
 . (١٧٧-٢٠٠٦:١٧٢زةكي،

ليَرةدا ئةمني زةكي، بة سةراحةت ئاماذة بةسيَ نيشانةي ثينةطةيشتين كؤمةَلطةي 
سياسةتي  بوارىكورد، واتة زؤريي كيَشةي ناوخؤيي، نةبووني سياسةمتةداري شارةزا لة

  .دنياو رةكابةريةتي مرية كوردةكان دةكات

 :وةرنةرطرتن لة ميَذوو، شةرِي ناوخؤيي، نةبووني يةكريزي دووةم: وانة
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»ئةم شةرِة طةورة،  عومساني، دةنووسيَت: ءئةمني زةكي لة باسي شةرِي سةفووي
دةرسة ئةهميةتي سياسييةي كوردي بة تةواوي بة كورد سةملاند، بةَلام كورد لةم 

لة مةوقيعة موستةسناكةي خؤي  ءنةيزاني عيربةت وةربطريَ ءباشانةي تاريخ نةيتواني
بةرامبةر بة الفاواني ئيستيالي يةك  ءدلَ دامةزرييَنَ ئيستيفادة بكاو كؤمةَليَكي يةك

لة دوا يةك بة كؤمةَلييةكي بةقووةت رِاوةسيتَ. ئةو بةَلايانةي كة كوردي لةم خؤ 
كورد لة ذيَر ئةم  ،فةقرو نيفاق بوو ءع كرد، هةموو ئةيزانني كة جةهلطردكردنةوةية مةن

تةفرةي كاربةدةستاني، تووشي  ءبارة طرانةدا ثشيت كؤما بووةو جةرياني سياسةت
بة دَلسؤزي هةولَ بؤ  ءلةباتي ثشت بدةنة ثشيت يةك ،موسيبةتي خؤخؤري كردبوو

مةن بة طذ يةكا ئةضوون شرييان لة يةك رِزطاريي وَلاتةكانيان بدةن، دائي ءرِزطاريي خؤيان
ئةسوو. واقيعةن وةكوو لة جَلدي دووةمي ئةم كتيَبةدا بةيان ئةكريَ، طةليَ حكوومةتي 
بةقووةتيان دامةزراندووة، طةليَ ئيمارةتيان ثيَكةوة ناوة، بةَلام ئةمانة هةموويان بة 

)ئةمني .«لة ناو براونسةبةبي دوذمنايةتيي بةيين خؤيانةوةو زؤريشيان بة دةسي خؤيان، 
 (١٤٩:  ٢٠٠٦زةكي، 

لةم بةشةشداو لة دريَذةي ئاماذةدان بة نيشانةكاني ثيَنطةيشتين كؤمةَلطةي 
وةنةرطرتن لة ميَذوو، شةرِي  نيشانةي ديكةو لةوانة، وانة ضةندينكوردي، ئاماذة بة 

نةبووني يةكريزي وةك بةشيَكي ديكة لة نيشانةكاني ثيَنطةيشتين  ءناوخؤيي
نيشانةو تايبةمتةندييةكاني كؤمةَلطةي  يانكة سةرجةم ،ؤمةَلطةي كوردي دةكاتك
كة لة رِوانطةي ئةمني زةكي بةطةوة، طوزارشت لة نةبووني وشياريي قةومي  ئاينيكور

  .كؤمةَلطةي كوردي دةكةن

 ءزةكي بةط، جيا لة ئاماذةدان بة  نيشانةكاني ثيَنطةيشتين كؤمةَلطةي كوردي
خاَلي  ضةندينبة واتايةك نةبووني وشياريي قةومي لة كؤمةَلطةي كوردي، ئاماذة بة 

كريَت وةك بةربةسيت ديكةي دامةزراندني دةوَلةتي كوردي لة دةكات كة دة شديكة
 .مةترسي ماَلويَراني ثاش شؤرِشةكانلةوانةش  بةطةوة تةماشا بكريَت، ىرِوانطةي زةك
 نبةربةستانة ئةو لةريزي يَزةكانزهل ة بةَليَنىب ثشتبةسنت و(١٩٣-١٩٢: ٢٠٠٦)ئةمني زةكي،

زي بةشداري زهليَ وَلاتاني وةعدةكاني بة سةبارةت منوونة بؤ. دةكات ثيَ ئاماذةيان كة
 طةواَلة حةواَلةو لة كورد مةسئةلةي »خوالسة:دةنووسيَت ١٩٢٠كؤنفراسي سوَلحي 

 قوتاركردني ءئينساف ءعةدالةت كةليمةي كة سوَلح قؤنفرانسي. نةبوو تر شتيَكي زياتر
 كؤمةَلي بة بةرامبةر ئةجمارةش خوارةوة، نةئةكةوتة زمان لة مةزَلوومةي ميللةتاني
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مةعنايةو قةَلغانيَكة بؤ  ئينساف بيَ ءسباتي كرد كة كةليمةي عةدلَئي بةشةرييةت
كةسان تةئسري حقووقي بيَ ءمةزَلووم، حةق ءتةفرةداني بةشةرييةت، هاواري زةعيف

ناكاتة وجيداني سياسةت. بة دةرةجةيةكي وا كة ئةوانةي كة ضوار وَلاتي طةورةيان 
شكةش يةك دوو مليؤني ئةرمةني كرد، حةتا وَلاتيَكيشيان بة رِاستة رِاست بة ضةند ثيَ

 (١٨٨-١٨٤:  ٢٠٠٦)ئةمني زةلي، .مليؤن كورد رِانةبيين

كةواتة ئةمني زةكي جيا لةوةي بةشيَكة لة دةسةَلات، نايشاريَتةوة كة لة رِوانطةي 
تا ثيَنطةيشتووةو ليَرةوة ئيق ئةوةوة، كؤمةَلطةي كوردي بؤ دامةزراندني دةوَلةت، هيَش
لة باتي اليةنطري كردن لة  ءكاتةكة بؤ دامةزراندني دةوَلةتي كورديي بة طوجناو نازانيَت

كاروباري ئيداري لة  ءخةباتي ضةكداري، رِوو دةكاتة ميَذوونووسي ءدةوَلةتي كوردي
 .بةرزكردنةوةي ئاسيت وشياريي قةومي كؤمةَلطاي كوردي ءثيَناو طةشةثيَدان

 

 :ئةجنام

بة واتايةك رِوانطةي ئةمني زةكي بةط لة سةر ثرسة  ءي سياسيئةنديَشة
 بة تايبةت كتيَيب ءثرسي دةوَلةت، لة نيَو بةرهةمةكاني شلةوانة ءسياسيةكان

خؤي نيشان ئةدات، ليَرةوة  ء»خوالسةيةكي ميَذووي كوردو كوردستان« دةردةكةويَت
ي سياسي ئةمني زةكي، تةنيا لة ريَطةي خويَندنةوةي ئةنديَشةتيَطةيشنت لة 

  .بةرهةمةكانيةوة دةكريَت، ئةو رِيَطةيةي كةوا ئةم تويَذيَنةوةية هةَليبذاردووة

ويسيت دامةزراندني  ءي سياسي ئةمني زةكي بةطدا، سةربةخؤييخوازيئةنديَشةلة  
، ي شتييةو هةَلبةت بؤ دامةزراندني دةوَلةتوسر ءوة، مافيَكي بنةرِةتينةتة-دةوَلةت

 .زةروريية ءثيَطةيشتين كؤمةَلطاو وشياريي قةومي، مةرجي سةرةكي

ي ئيمثراتؤريةتئةمني زةكي لة سةردةمي خؤيدا كة هاوكاتة لةطةلَ رِووخاني  
يَكردني بزاظي بةرجةستةبووني طوتاري دةوَلةختوازي لة اليةكةوةو دةسث ءعومساني

مافخوازي كوردي لة اليةكي ديكةوة، جيا لةوةي بةشداري هيض خةباتيَكي ضةكداري 
تةنانةت  ءت ثيَناسة ناكاتةدامةزراندني دةوَلةتي كوردي وةك ئةولةوي كوردي ناكات،

 .ناكات كةمقين اليةنطريشي ليَ

ةَلاتدا، بةشداربووني لة سيستةمي دةس ءجيا لة كاريطةري طوتاري عومسانيخواي
بووني  ءوشياريي قةوميهداية كة كؤمةَلطةي كوردي لة بواري  ةئةمني زةكي لةو باوةرِ

رِيَبةراني شارةزاي سياسةت بؤ دامةزراندني دةوَلةتي كوردي، هيَشتا ثيَنطةيشتووةو 
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تةنانةت ئةطةر »سياسةتي عمووميية موساعةدةي بكا«و دةوَلةتي كوردي  دامبةزريَت، 
»خيَر  كؤمةَلطا ثيَنةطةيشتووة، لة دةرجنامدا، كورد جيا لةوةي كةمقينضوونكة 
»بة نةوعيَكي تر ئةسري ئةبيَ«و دةوَلةتي كوردي لة باتي  ناحةسيَتةوة« تةنانةت ءنابيينَ

ئينساني  ءهيَناني بةختةوةري بؤ خةَلكي كوردستان، »ئيستيبدادو فةالكةت« ئةهيَينَ
 .«تبةوة طريؤدةو زةليل ئةكا»بة دةس غةريبةو موتةغةلي كورد

ئيق بةم بؤنةو ثاساوةوة، ئةمني زةكي بةط جيا لةوةي اليةنطري لة دامةزراندني 
لة بةرامبةردا،  ءدةوَلةتي كوردي ناكات، بةشداري هيض خةباتيَكي ضةكداري  نابيَت

هةروةها ثيَطةياندني  ءوشياريي قةومي لة ريَطةي ميَذوونووسيهئاسيت  ىبةرزكردنةوة
يةتي سةرةكي وثةرلةمانيةوة وةك ئةولة ءمةَلطاي كوردي لة ريَطةي كاروباري ئيداريكؤ
كاتي خؤي بؤ تةرخان  ءذيان ءسةردةمةي كؤمةَلطةي كوردي ثيَناسة دةكات ئةو

  .دةكات
   

 :سةرضاوةكان
 

  كوردي

 .موكرياني هةوليَر، تاقانة، ئةمحةد وةرطيَراني. كؤن ئةستةمبؤَلي كوردةكاني (٢٠٠٥) ئةَلاكؤم، روهات-

 خوالسةيةكي بةرط ضوارةم بةط، زةكي ئةمني حمةمةد بةرهةمي سةرجةمي( ٢٠٠٦ئةمني زةكي بةط، )-
 .ذين بنكةي سليَماني، ساَلح، رِةفيق ئامادةكردني وكوردستان، كورد تارخيي

 ئامادةكردني بةرط، يةكةم بةط، زةكي ئةمني حمةمةد بةرهةمي سةرجةمي( ٢٠٠٥) ئةمني زةكي بةط-
 .ذين سليمانيَ، ساَلح، سةديق

 سليماني، تةئرخيي ،2بةرط بةط، زةكي ئةمني حمةمةد بةرهةمي سةرجةمي( ٢٠٠٦) ئةمني زةكي بةط-
 .ذين سليمانيَ، ساَلح، رِةفيق ئامادةكردني

 .بارةي ئةمني زةكي بةطةوة نووسراوة، سليَماني، بنكةي ذين لة ضي( ٢٠١٠) رِةفيق ساَلح-
 .ذين سليَماني، كوردستان، كوردو تارخيي خوالسةيةكي ثيَشةكي،(  ٢٠٠٦)  كةمالَ مةزهةر،-

ضياعي حممد ئةمني زةكي لةكتيَيب بغداد  مستةفا نةرميان،- حادثة   ساَلح رِةفيق( ١٥٨-١٦٦) وصوك 
 . ٦٠-٦٥نووسراوة، سليَماني، بنكةي ذين، الثةرةكاني  بةطةوة زةكي ئةمني بارةي لة ضي( ٢٠١٠)

 :رؤذنامةكان

 الثةرةكاني( ٩)ساَلي طةالويَذ، طؤظاري كرد، دوايي كؤضي زةكي ئةمني( ١٩٤٨) ئاينيسةجادي، عةالئة-
٦٤-٥٤ . 
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 . ١٣٨ :ذ بةغداد، رِةنطني، طؤظاري بةطدا، زةكي ئةمني ئةفةنديء خواجا لةنيَوان (٢٠٠٠) كةمالَ مةزهةر-

 شوكور، ئيسماعيل ثيَشةكي زةنطةنة، عةبدوَلا: ليَكؤَلينةوة ءئامادةكردن (١٩١٣)ئةستةمولَ  رؤذي كورد،-
 . ٢٠٠٥.ذين بنكةي ، سليَماني

. هةوليَر فوئاد، كةمالَ.د ثيَشةكي، كؤكردنةوةو كوردي، رؤذنامةي يةكةمني (١٩٠٢-١٨٩٨) كوردستان،-
 ٢٠٠.طةالويَذ روناكبرييي ئةدةبيء بنكةي

 

 :فارسي

 .هرمس تركية،تهران، در جتددء دولتء ئايني(  ١٣٩٢انتخابي، نادر ) -

 كراد ترمجةي ..و بزارسالن عباسولي، كرد، ناسيوناليسم خاستطاة در طفتارهاي( ١٣٩٨) بزارسالن،محيد -
 .تهران،ضشمة روحي،

 ستودة.تربيز عثماني،ء ايران( ١٣٦٨) رئيس نيا. رحيم-

 .تهران، ثانيذ مجة ابراهيم يونسي،تر كرد، معاصر تاريخ( ١٣٨٣) مك داول،ديويد-
 

 :عةرةبي

 .( تقرير امين زكي نايب السليمانية، بشان الجيش العراقي، مطبعة العراقي١٩٢٩امين زكي بك )-
غفور)- جمال  زكي٢٠٠٨دارا  امين  محمد  السياسيء  (،  في  ء  دورة  (، ١٩٢٨-١٩٢٤)    العراق االداري 

 .ذينالسليمانية، 

 

 :ئينطليزي

Mardin(2000) The Genesis of Yong ottoman Thougt. New York: 

Syracuse University press.  
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 !جيهاني كافكايي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 ئاوات ئةمحةد سوَلتاننووسينى: 

 

 
 ئيَستايةكي بةردةوام

(١) 
ي خؤت ئةنديَشةتؤ خويَندكاري زانكؤيت، لة قؤناغي كؤتايي خويَندنةكةتدايت، 

تيت كة ضاوةرِواني سبكة ضةند مانطيَكي ديكة دةضيت لة رِيزي ئةوانةدا رِادةوة
دامةزراندنن، بة ثيَي داتاكان ذمارةيان دة هةزار كةس زياترة. لة دواي هةموويانةوةو 

شي ثيَشةوة كةسيَك لةسةر ميَزيَك دانيشتووة، كاري لة ضاوةرِوانييدا دةوةستيت. لة ثيَ
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دامةزراندني دةرضووةكانة. هةر ضةند مانطيَك جاريَك يةكيَك دادةمةزريَنيَت؛  ،ئةو
رِيزةكة هةنطاويَك دةضيَتة  ءمةرجي  نية ئةوةي ثيَشي ثيَشةوة بيَت. يةكيَك دةرِوات
ينيت لة دواي تؤوة ذمارةيةكي ثيَشةوة، دواي ماوةيةك ئاورِ دةدةيتةوة بؤ دواوة، دةب

تؤ هةنطاويَك  ءزؤر خويَندكاري ديكة رِيز بوون. ئيق ناوبةناو يةكيَك دادةمةزريَت
دةضيتة ثيَشةوة. ناوبةناوي  بؤ ماوةيةكي ديارينةكراو رِيزةكة جووَلةي تيَدا ناميَنيَت. 

طرنطييةك هيض  ءبيَ هيض مشتومرِو نارِةزاييةك ئةجنام دةدريَت ءثرؤسةكة بيَدةنط
نادريَت بة كات. لةناو رِيزةكةدا هةية دة سالَ زياترة رِاوةستاوةو هي واش هةية دة 
خولةك دةبيَت هاتؤتة ناو رِيزةكةوة. هيض جياوازييةك لة نيَوان ئةو دوو كاتةدا نية، 
دةرفةتي ئةوةي يةكةمني كةس يان دواهةمني كةس دامبةزريَنريَت وةكو يةكة، ئةوةي 

ميَزةكةية، برِيارةكانيشي لةسةرووي خؤيةوةو لة  كابراي سةردةدات  برِيار
 .ضؤن بريدةكةنةوة ء، ئةوانةي هةرطيز نازانريَت لة كويَنديَنبةرِيَوةبةرةكانةوة بؤ 

 

(٢) 
ئةمة ذياني تؤية، هةر ئةمةشة جيهاني كافكايي. ئيَوة هةمووتان لة ئيَستايةكدا 

انةوة نية، ئايندةش زؤر ناديارةو ترِابردوويةك لة ثشتدةذين، واتة ئيَستاي رِيزةكة. هيض 
كةس نازانيَت كةي بانط دةكريَت بؤ ئةوةي ثةيوةنديي بكات بة دامةزراوةوة. ئةمة 
سةرةكيقين خاسييةتي ئةم جيهانةية: جيهاني ئيَستا. ناشزانن لة دامةزراوةدا ضي 

تان خواردووة كة ثيَي رِوودةدات هةتا نةضنة ناوي. لةناو دةزطايةكي زؤر طةورة طري
 ءدةوتريَت دامةزراوة. ئةم دامةزراوةية هةمووتان هةَلدةسورِيَنيَت، ئيَوةش

ئةو جيَطا ناديارانةش كة ناو بةناو يةكيَكي بؤ رِةوانةدةكريَت.  ءكارمةندةكاني 
ئةوانةي لة رِيزةكةدا وةستاون بري لة هيض ناكةنةوة، هيض طةرةنتييةكي  نية بؤ ئةوةي 

يَن، هيض جؤرة نارِةزاييةكي  دةرنابرِن. لة نيَوان ئةوانةدا كة لة رِيزةكةدا وةستاون دامبةزر
هيض جؤرة ثةيوةندييةك دروست نابيَت ئةطةر طفتوطؤش رِووبدات، دةربارةي كؤمةَليَك 

 .بابةتة كة بيَ ئةوةي بةخؤيان بزانن، دامةزراوة ئةوانيشي دةستنيشان كردووة
 

(٣) 
ت كة بؤضي بةيانييةكيان جؤزيف )ك(ي ثاَلةواني رِؤماني ئيَستا لةوة تيَدةطةي

 ءديَندادطايي كافكا دادةمةزريَت! نا طاَلتةم كرد، دةستطريدةكريَت! هةروا دوو كةس 
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بيَ ئةوةي  ءلةسةر جيَطاي خةوتنةكةي دةستطريي دةكةن بيَ ئةوةي بزانيَت بؤضي
ئةوةي خةَلكانيَكي ديكة  ئةواني  هيضي بؤ رِوون بكةنةوة! تةنها ئاماذة دةكةن بؤ

 ءكاريان رِوونكردنةوةي شتةكانة. بةَلام ئةو هةرطيز ئةو خةَلكانة نابينيَت ءهةن
هةرطيزي  هيضي بؤ رِوون ناكريَتةوة. هةروةها سةرجنيشت بؤ ئةوة رِادةكيَشم كة 
 ،بةيانييةكيان طريطؤر سامساي ثاَلةواني رِؤماني ميتامؤرفؤرسيس خةبةري دةبيَتةوة

ةبينيَت بووة بة قالؤنضةيةكي طةورة. طريطؤر بوون بة قالؤنضة وةك طرفتيَك خؤي د
وةرناطريَت، بةَلكو ئةوةي بؤي طرنطة لة كاتي خؤيدا بطاتة سةر كارةكةي. هةروةك ضؤن 
دواي ساَلانيَك رِاوةستان لة رِيزةكةدا يةكيَك لة ئيَوة دادةمةزريَت، بةرةو كارةكةي 

 .نية كة ئةو تةمةنيَكة لةويَدا رِاوةستاوة هيض بةاليةوة طرنط ءدةرِوات

دوو ثايةي طرنطيشن كة جيهاني كافكايي  ءئةوانة دوو رِؤماني ناسراوي كافكان
لةسةريان دامةزراوة. وةك لة خوارةوة رِووني دةكةمةوة، لةو جيهانةدا مرؤظةكان لةوة 

يية ذدةبن بة دانةو لةناو طروثيَكي بوونةوةرة بايؤلؤ ءدةكةون تاكي ئازاد بن
 بؤ ئةوةي لةيةكضووةكاندا لةناو دامةزراوةيةكدا كؤدةبنةوة، بؤ كاركردن! يان رِاسق

 .دامةزراوةكة كار لةواندا بكات
 

(٤) 
بة رِاستيي ئةمة جيَطاي سةرجنة، ضريؤكةكاني كافكا باس لة اليةنة سةمةرةو 
نامؤكاني دامةزراوةي مؤديَرن دةكةن. زؤر بة ورديي لة بريؤكراسيةتي ناو دامةزراوة 

و دامةزراوةيةكدا رِادةميَنن. كافكا خؤي ضارةكيَك زياتري تةمةنة كورتةكةي خؤي لةنا
كاري كردووة كة حةزي ليَي نةبووة. لةناو دامةزراوةدا كة كافكا دةَليَت "بةهيض جؤريَك 
طةمذة نية، بةَلكو زؤر سةمةرةية" تةنها يةك رِؤذ، ئيَستايةكي بةردةوام هةية، كة 
تيَيدا مرؤظةكان لةوة دةكةون كة مرؤظ بن، ضونكة يةكيَك لة خاسييةتة هةرة 

ني مرؤظ ئةوةية لة ئيَستادا ناذي، بةَلكو بةردةوام ثيَيةكيان لةناو سةرةكييةكا
رِابردوودايةو ثيَيةكيشيان لةناو ئايندةداية. ئةطةر برِوانينة كارمةنداني ناو ئةو 

تيَيدا ضاوةرِواني وةرطرتين كارةكةي دةكات،  ءجيَطايةي )ك(ي مةساح ليَي دادةبةزيَت
خةَلكانيَك هةن كة تةنها لة ئيَستادا دةذين، هيض شتيَك دةربارةي رِابردوويان نازانريَت، 

هةر ئةوةش دةكةن  ءبطرة طومان دةكريَت لةوةي رِابردوويان هةبيَت، ئةوانة هةروا لةويَن
 .كة لة ئيَستادا دةيكةن
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 زينداني ناو ئؤفيس
 

(١) 
 ءزؤربةي ثاَلةوانةكاني كافكا كارمةندي ئؤفيسةكانن، هةروا لةويَدا حةشاردراون
دةربازبوونيان نية، ئةوانة سةرقاَلن، هةموويان لةيةك دةضن، هةمووشيان هةمان ئةو 
كارة دةكةن كة كةس نازانيَت ضية، لةناو تؤرِيَكي سةيرو سةمةرةي جووَلةو 

نامؤيي ثيَكةوة دةطرن، هةموو ثيَكةوة لةناو  هةَلسوكةوتةكاندا ثةيوةندييةكي ثرِ لة
دةضن زياتر وةك  ءديَن ءئؤفيسةكةدا هيض ئةجنام دةدةن، قسة لةطةلَ يةكقيي دةكةن

تارمايي، يان وةك ئةوةي يةكقيي نةناسن. ئةمانة هيض جؤرة ئاماجنيَكيان نية تا ثيَي 
ة. هةروا لة خؤوة سزا تةطةرةدا طرييان خواردوو ءبطةن، بةَلام لةناو دنيايةك قؤرت

خةَلات دةكريَن بيَ ئةوةي هيض شتيَكي باش يان خراثيان ئةجنام دابيَت.  ءدةدريَن
بيَماناية. ئةوةي دةطوزةريَت ئةوةية  ءيكيية، ناماقووَلة، ثووضذدميةنةكة هةمووي نالؤ

 .دامةزراوة تةمةنةكان هةَلدةلوشيَت بيَ ئةوةي خؤيان هةسيت ثيَ بكةن
 

(٢) 
هةموو كارمةندةكان، لة هةموو ثلةكاندا لة ضوارضيَوةي ماشيَين زةبةالحي لةويَدا 

دامةزراوةدا دةجووَليَنةوة، هةريةكةيان. سةرؤكةكان، بةرِيَوةبةرةكان، سةركردةكان هةتا 
نةناسراو دةبن، ثةيوةندييان بة ماشيَنةكةوة  ءثلةيان بةرز ببيَتةوة زياتر دوورة دةست

ت، وةك بَليَي لة دوورةوة بة كؤنقؤلَ طةمةكة بةرِيَوة دةبةن. لةويَدا ئاَلؤزترو نارِوونق دةبيَ
كارةكان ئةجنام دةدريَن يان نا ئةوة كيَشةي جيهاني كافكايي نية، ئةوةي طرنطة ئةوةية 

ئةو تةمةنة لة  ءبة شيَوةيةكي بةردةوام لةطةرِدا بيَت ءدامةزراوةكة رِانةوةستيَت
ن دةستنيشان كراوة. هيض كارمةنديَك طرنطيةكي كارمةندةكان وةربطريَت كة بؤيا

تايبةتي بؤ دامةزراوة نية، هةمووشيان بةسةريةكةوة دامةزراوةكة ثيَكناهيَنن، ضونكة 
 .بة بةردةوام شتيَكي لةوان جياواز هةية، شتيَك كة ئةمان ناتوانن دركي ثيَ بكةن

 

(٣) 
يان داهيَنان هيض  ،نةوةلةم دامةزراوةيةدا، ئةوةي ثيَي دةوتريَت سةركةوتن، دؤزي

مانايةكي نيةو هيض سووديَكيشي نية. بطرة تةنانةت لة طفتوطؤكانيشدا ئاماذةيان 
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ثيَناكريَت. كارمةندةكان وةك بةنطيَ  ئالودةي كاري ناو ئؤفيس دةبن، خؤيان بؤ خؤيان 
سةدان واذؤ  ءكارةكان ئةجنام دةدةن، بيَئةوةي هيض بةرهةميَكي هةبيَت. ئةوانة دةيان

، بيَ ئةوةي هيض مةبةستيَك يان خواستيَك بؤ كؤتاييهيَنان ديَندةخةنة سةر ئةو نامانةي 
ئةوانةي  ءبةو ثرؤسةية هةبيَت. تا سةرةجنام ئةوةي هةية ئؤفيسةو خؤي لةطةرِدا دةبيَت

لةناويدان دةبن بة بةشيك لة ثرؤسةكةو سةربةخؤييان ناميَنيَت، بطرة تةنانةت ئةوةندة 
ضووك دةبنةوة كة ضيق لة تؤمارةكاني جةردكردني كةلوثةلةكانيشدا ناميَنن. ئةوة ب

كؤميديايةكي طةورةية لةسةر ديواري ذوورةكان ثارضة كاغةزيَك رِاوةستاوةو ثيَمان 
شيت ديكة لةناو ذوورةكةدان، بةَلام  ئاماذةيةك بؤ  ءدةَليَت ضةند ميَزو دؤَلاب
 .كارمةندةكان لةطؤرِيَ نية

 

(٤) 
لة رِيزةكة ضوويتة دةرةوةو رِةوانةي  ءدواي ئةوةي دةستنيشان كرايت بؤ دامةزراندن

ماوةيةك تيَثةرِي؛ هةستت بة ضي كرد؟ تؤ لة ناو دامةزراوةدايت،  ءشويَين كاركرايت
هةموو رِؤذيَك هةمان شت دووبارة دةكةيتةوة: واذؤي هاتن لة  ءرِؤذةكان تيَدةثةرِن

دةضيتة ثشيت ميَزةكةتةوة. هةنديَك جووَلةو كؤمةَليَك قسة  ءدةفتةريَكدا تؤمار دةكةيت
دةكةيت كة هةموو رِؤذةكاني تري  كردووتن. تا لة كؤتاييدا واذؤي رِؤيشنت لة هةمان 

 .دةفتةردا تؤمار بكةيت، تةنها بؤ ئةوةي سبةيينَ ديسان تيَهةَلبضيتةوة
 

(٥) 
ذوورة  ءة ئاثارمتانيَكئةمة ضية ليَرةدا رِوودةدات؟ دامةزراوة برييت نية ل

كارمةندةكان. دامةزراوة شتيَكي ديكةية. كافكا هةموو  ءكةلوثةلةكان ءجياجياكاني
بةردةمي دادطادا" هةوَليَك  تةمةني خؤي هةوَليدا ئةمةمان ثيَ بَليَت. لة ضريؤكي "لة
ي دةيةويَت بضيَتة بةردةم ءدةدات ئةمةمان بؤ رِوون بكاتةوة: ثياويَك لة الديَوة ديَت

ياسا، بةَلام لةبةردةمي دةروازة كراوةكةدا ثاسةوانيَك هةيةو ثيَي دةَليَت كة لة ئيَستادا 
بؤي نية تيَبثةرِيَت. بةَلام ئةطةري ئةوة هةية لة ئايندةدا رِيَطاي ثيَبدريَت. ثياوةكة 

وة. بواري ثيَبدريَت بضيَتة ذوورة ، تاضاوةرِوان دةبيَت ءساَلانيَكي زؤر لةويَدا دادةنيشيَت
ثياوةكة بةتةواةوتي ثري دةبيَت، لة دواجاردا ثاسةوانةكة ثيَي دةَليَت  ءتةمةن دةرِوات

 "."ئةم دةرطاية بؤ تؤ تةرخانكرابوو، تؤش نةضوويتة ذوورةوة، ئةوة مني  دايدةخةم
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(٦) 
دامةزراوة ئةمةية، شتيَكي 
نةبينراوة كة مرؤظةكان دةستيان ثيَ 

قورسايي بةسةر  ءرِاناطات، كاريطةريي
هةموويانةوة ديارة، مرؤظةكان لةناويدا 

ئةو كاريان لةسةر  ءنوةي خادماد
بكة لةسةر ميَزي  ئةنديَشةدةكات. 

كارةكةت شتيَكي وةك كانيوال بة 
قؤَلتةوة بةسقاوة، كانيؤاليةكي نةبينراو 

خوينةكةت نا، بةَلكو كاتةكةت ليَ  ةك
رِادةكيَشيَت، سةعاتةكاني تةمةنت لةناو 
كيسةي تايبةتيدا كؤدةكريَتةوةو دةبريَت 

بؤ عةمبارو هةَلدةطرييَت. ضي لة كاتةكانت دةكريَت؟ لة رِاستيدا هيض! ئةوة كاتي تؤ 
 ءذمارةي ليَدةدات ءبوو، تؤش بةكاري ناهيَنيت، دامةزراوة ليَت وةردةطريَت

لة  هةَليدةطريَت. زؤر بة قورسيي  دووضاري ليَثرسينةوة دةبيت، ئةطةر دةركةوت
 .تؤمارةكاني مةخزةندا رِؤذيَك برِي كاتي دياريكراوي لةتؤ وةرطرياو تؤمار نةكراوة

 
 لةبةردةمي ياسادا

دةمةويَت بةسةر ئةم ضريؤكةدا باز نةدةم، ماوةيةك زياتر الي مبيَنمةوةو ثاشان 
تايبةتي بةردةوام ببم لةسةر وردوبوونةوة لة جيهانة كافكاييةكة. ضونكة ئةم ضريؤكة بة 

كة دواتر دةبيَت بة بةشيَك لة رِؤماني دادطايي، طرنطييةكي زؤري هةيةو زؤري  
 .هاوكارمانة لة تيَطةيشتين ئةو جيهانةدا كة بةناوي نوسةرةكةيةوة ناونراوة

 
(١) 

 :كورتةي ضريؤكةكة

ثياويَك لة دةروازةي ئاثارمتاني ياسا كراوةية، ثاسةوانيَك لةبةردةميدا رِاوةستاوة، 
ثيَي  ءداوا دةكات رِيَطاي بدريَت تا بضيَتة ذوورةوة. ثاسةوانةكة ناهيََليَتء الديَوة ديَت
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دةَليَت ئةمة نابيَت. ثياوةكة دةثرسيَت ئايا ئةطةري ئةوة هةية دواتر رِيَطةي ثيَبدريَت، 
ن دةكاتةوة ثاسةوانةكة بؤي رِوو ءثاسةوانةكة دةَليَت "رِةنطة" كابرا لةويَدا دادةنيشيَت

كة لة ثشيت ئةم دةروازةيةوة ثاسةواني ديكةي بةهيَزي ليَية. ثياوةكة برِياردةدات كة 
باشقواية ضاوةرِيَ بكات تا رِيَطةي ثيَدةدةن. ساَلانيَكي زؤر لةويَدا دةميَنيَتةوةو تةمةني 

انةكة طيان دةدات، لة كاتي طيانةَلادا لة ثاسةو ءثري دةبيَت. رِادةكشيَت ءهةَلدةكشيَت
دةثرسيَت كة بؤضي لةم ماوةيةدا جطة لةو كةسي تر داواي نةكردووة بضيَتة ذوورةوة. 
ثاسةوانةكة دةَليَت ئةم دةرطاية تةنها بؤ تؤ تةرخان كرابوو، تؤش نةضوويتة ذوورةوة، 

 .ئةوة مني  دايدةخةم
 

(٢) 
ثرسينةوةي يةكةمني شت كة سةرجنم رِادةكيَشيَت ئةوةية تاوانيَك لةطؤرِيَ نية تا ليَ

ليَبكريَت! كةواتة بؤضي ئةم ثياوة لة رِيَطايةكي دوورةوة هاتووة تا بضيَتة ذوورةوة؟ ئةم 
داويَكي طرنطة بؤ تيَطةيشتين ضريؤكةكة: ئةمة دادطايية لة ةثرسيارة خؤي سةر

ثرؤسيَسدا، واتة دادطاييكردنة لةسةر تاواني ذيان، تاواني مرؤظةكان ئةوةية كة دةذين، 
سزا بدريَن، سزاكةشيان ئةوةية لة ضاوةرِوانييدا  ءبيَت ليَثرسينةوةيان ليَبكريَتبؤيةش دة

كامؤم بريدةكةويَتةوة: "مرؤظ سزا دراوة ئةلبيَر بهيََلدريَنةوة. ليَرةدا قسة نيَودارةكةي 
بةوةي مرؤظ بيَت." ياني! مرؤظبوون تاوانة يان سزا؟ ئةمة ثرسياريَكة وةَلامةكةي بؤ 

  .ليَدةطةرِيَمئيَوة 
بةَلام هةستناكةن ليَرةدا ئاماذةيةك هةية بؤ ثرؤسةيةكي ئاَلؤزو ثيَضاوثيَض كة 

ثرؤسةي دوورو  ءهةموو تةمةني مرؤظ دةخايةنيَت! ض ثرؤسةيةك؟ رِيَكارة ياساييةكان
ثيَداضوونةوةو ...هتد. كةس لةئيَوة تا ئيستا رِيَي  ءتؤماركردن ءدريَذي بانطكردن
  ، وةك شايةت يان تؤمةتبار؟كةوتؤتة دادطا

 

(٣) 
  :با ضريؤكيَكتان بؤ بطيَرِمةوة

ثيَي دةَليَن ذمارةي مؤبايلةكةت لة ليسيت  ء)أ( بانط دةكريَت بؤ بنكةي ثؤليس
ناوةكاني الي )س(دا بووة كة ئيَستا تؤمةتبارة، دةيناسيت؟ هةر كة وةَلام دةداتةوة 

يَ وةربطرن، مةحزةريَك حازر دةكريَت وةك بةَليَ، يةكسةرو بيَ ئةوةي هيض مؤَلةتيَكي ل
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رِةوانةي دادطاي دةكةن. دواي دوو سةعات ضاوةرِواني الي  ءئيمزاي ثيَ دةكةنء شايةت
ئيمزاي ثيَدةكةن، ئينجا رِةوانةي  ءقسةكاني ثيَ دووبارة دةكةنةوةو دةينوسن دادنووس

ثاشان دادوةر ليَي  ءدوو سةعاتيَكي  لةويَ ضاوةرِوان دةبيَت ءالي دادوةري دةكةن
دةثرسيَت "ئةمانة قسةي تؤن؟" دواي مانطيَك تةلةفوني بؤ دةكةنةوة تا ئامادة ببيَت 

بَليَن كةيسةكة ماوةي دوو سةعاتيَك ضاوةرِوان دةبيَت بؤ ئةوةي ثيَي  ءلة دادطا، دةرِوات
دواخراوة. لة ماوةي ضوار ساَلدا نزيكةي بيست جار ئاواهي بانطي دةكةن بؤ دادطاو 
هةرجارةي ضةند سةعاتيَك ضاوةرِيَ دةكات، تا لةكؤتاييدا ثيَي دةَليَن "كةيسةكة 

 "!داخرا
 

(٤) 
كةيسةكة دادةخريَت بيَ ئةوةي هيض بة )أ( بوتريَت، بيَ ئةوةي كةس بةاليةوة 

يَت كة كاتيَكي زؤري ئةو بةهةدةر دراوة، كة فرِيَدراوةتة ناو ثرؤسةيةكي طرنط ب
يكييانةي بيَهوودةوة كة جطة لةوةي لةناويدا وةك بووكةَلةيةك كة كؤمةَلة ذنالؤ

دةزوويةكي ثيَوة بةسقاوة هةَلبسورِيَندريَت، هيض رِؤَليَكي ديكةي نةبووة: تةنها لةو 
ثرسياري ئارِاستة دةكرا. كة داواي ليَدةكرا ئامادة كاتانةدا بؤي هةبوو قسة بكات كة 

ببيَت ئامادة دةبوو، ثيَي دةوترا برِؤ؛ دةرِؤيشت. بة دريَذايي ئةو ماوةية، )أ( بؤ يةك 
جاري  ثرسياري لة خؤي نةكرد: ئةوة ضية من ئاواهي هةَلدةسورِيَنيَت؟ يان: بةرِاست 

 !يكةية كة بؤم دةستنيشانكراوةئةمة ذياني خؤمة دةيطوزةريَنم، ياخود ذيانيَكي د
 

(٥) 
ئايا دةتوانني لةم ثرؤسة سةيرو سةمةرةية تيَبطةين؟ دةي سةردانيَكي دادطا بكة، 

بة بار كاغةز لة دةروازةي دةرةوة  ءرِؤذانة ذمارةيةكي زؤري خةَلك لةناو ئةم ثرؤسةيةدان
دةضيَتة ذوورةوةو ديَتة دةرةوة، مرؤظةكان هةروا لةناويدا هةَلدةسورِيَن بيَ ئةوةي بؤ يةك 
ء جاري  كةسيَكيان ثرسيار بكات: ئةمة ضية رِوودةدات؟ دةي سةيري دةوروثشيت خؤت

ؤزيف )ك( لة حاَلةتي هةريةكة لة جء دامةزراوةكاني تري  بكة. رِةوشي هاورِيَكةم
دادطاو )ك(ي مةساح لة بةرامبةري كؤشك/قةَلادا لة يةك دةضن، ضونكة هةرسيَكيان 
كةوتوونةتة ناو بزرطةي زةبةالحي دامةزراوةوة، بيَ ئةوةي هيض دةربارةي ئةو ياساو 

 .رِيَسايانة بزانن كة بة هؤيانةوة بةرِيَوة دةضن
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(٦) 
 ئةمة بؤضي واية؟

ةكةوينة ناو بزرطةيةكي سةخيت بيَكؤتاييةوة، هةرطيز ضونكة لةناو دامةزراوةدا، د
ناتوانني ليَي دةرباز ببني. هةرئةوةندةي جاريَك لة دةروازةي دامةزراوةوة ضوويتة ذوورةوة 
ئيق هاتنة دةرةوةت بؤ نية. بة رِووكةش كة كارةكانت تةواو كرد ئيق لة هةمان 

ية، ضونكة ئةو دةروازةية يةكيَكة دةرةوازةوة دةردةضيتة دةرةوة. ئةمة وةهميَكي طةورة
سةدان دةروازةي ديكة كة دةتبةنة ناو جيَطا جؤراوجؤرةكاني بزرطةكةوة.  ءلة دةيان

لةويَشدا دةسةَلاتيَك كاردةكات كة هةرطيز ناتوانيت ليَي تيَبطةيت. جطة لةوةش هةر 
نارِةزاييةك دةربربِيت هةرطيز ناطاتةوة بة دةسةَلاتدارةكان كة هةر ئةسَلةن طومان 

يَدةضيَت ئةوة دامةزراوةية كة بة شيَوةيةكي ئةبةديي زياتر رِيَي ت ءدةكريَت لةوةي هةبن
 .كاردةكات

 

 تةلَةزطةي كاغةزةكانء ثؤسايدؤن
 

(١) 
دامةزراوة ئةوةندة سةمةرةية، ئةوةندة هةذمووني هةية كة تةنانةت خواوةندي  
كة طريؤدةي بوو ليَي دةرباز نابيَت. كافكا لة كورتة ضريؤكي ثؤسايدؤندا، خواوةندي 

اية بةجؤريَك بةدةست كارو باري نامةو دنةكان دةكاتة ثاَلةوان، ئةم خودةرياو زريا
 بةهيض جؤريَك كاتي بةدةستةوة نةماوة دةرياكان بةسةر ،كاغةزةكانةوة طريي خواردووة
 بكاتةوةو رِةشةباكان جبوَليَنيَت. 

 ءدةرؤن ءديَنزةوةندة  ءئةو هةروا لةثشيت ميَزةكةيةوة دانيشتووةو الثةرِةي زؤر
وةَلامدانةوةو نوسينة. كافكا ثيَمان دةَليَت تةنانةت  ءو هةر خةريكي واذؤكردنئة

خواوةندي  لة دامةزراوة دةرباز نابيَت. ئةطةر سةرنج بدةيت ثؤسايدؤن دةسةَلاتي بةسةر 
رِةشةباكاندا دةشكيَت، لةكاتيَكدا ئةم دوانة دوذمين سةرةكي كاغةزةكانن،  ءئاوةكان

رِؤيشتووةكاندا قةتيس  ءيدا ئاوةكان لةناو نامة هاتووةكانبةَلام لة جيهاني كافكاي
واذؤكردنيَكة كة  ءدةبن، رِةشةباكان بؤ ئةوةي هةَلبكةن ثيَويستييان بة رِةزامةندي

 .ناكةويَت هةرطيز دةست
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(٢) 
كاري ناو ئؤفيسةكان بةجؤريَك مرؤظةكان داطري دةكات، كة ضيق خواسيت ئةوةيان 

دةرةوة، دةسبةرداري بر، بري لة طؤرِيين شيَوازي ذيانيان بكةنةوة. ناميَنيَت بيَنة 
بةجؤريَك ئالودةي ئةو ذيانة دةبن، كة تةنانةت ئةطةر سزاش بدريَن، ثلةكانيان 
دابةزيَنريَت، سووكايةتييان ثيَبكريَت، ئامادةن لةويَدا مبيَننةوة. بريكردنةوة لة ضوونة 

بة خةياَلي مرؤظةكاني جيهاني كافكاييدا نايةت. دةرةوة لة دةرطاي دامةزراوة هةرطيز 
 بة ءلةناو سيستمي بريؤكراسييدا، مرؤظةكان ذيانيان ناميَنيَت، بطرة خؤشيان ناميَنيَت

تةنها سيستمةكة دةميَنيَتةوةو هةروا بيَهوودةو بيَ رِاوةستان لةطةرِدا دةبيَت بيَ ئةوةي 
 .بة هيض جيَطايةك بطات

 

(٣) 
بريؤكراسيي نية كة كافكا بؤمان مناي  دةكات، بةَلكو لةويَدا  بة تةنها بيَمانايي

كاراكتةرةكان بريكردنةوةيةكي بازنةييان هةية، هةميشة دةطةرِيَنةوة سةر ئةو خاَلةي 
بيَ ئةوةي تووشي سةرسورِمان بر، بطرة هيض جؤرة  ،ليَيةوة دةستيان ثيَكردووة

يايةكي مؤديَرنة، ذيَوةكان جؤرة ميتؤلؤكاردانةوةيةكيان نابيَت. ئةمة بة شيَوةيةك لة ش
تةكنةلؤجياي زانياريي لةم سةردةمةدا مادةيةكي ء ثيشةسازييةكةي سةردةمي كافكا

يايةن كة تيَيدا ملمالنيَكة لةنيَوان هيَزةكاندا نية، بةَلكو هةموو ذي ئةو ميتؤلؤبةثيَ
جياجياكاني هةوَلةكان بة ئارِاستةي نةهيَشتين ملمالنيَن. مرؤظةكان لة قؤناغة 

، لةناو بازنةيةكدا دةخوليَنةوة، هةرطيز طؤرِانكاريي نديَ ءديَن تةمةنياندا هةر
جيَطةيان بة هيق دةطرييَتةوة،  ءيان زياتريان لةويَ ناميَنيَت ،رِوونادات. ناوبةناو يةكيَك
 .بيَ ئةوةي هيض ثرسياريَك دروست ببيَت ءبيَ ئةوةي هيض رِووبدات

 

(٤) 
 ءنامةو نامةو بةَلطةنامةكان هيض بةهايةكيان نية جطة لةوةي لةويَدانكاغةزو 

بةشيَكن لة ويَنةكة. ئةمانة بةردةوام جيَطؤرِكيَيان ثيَدةكريَت، طؤرِانكارييان بةسةردا 
هةنديَجاري  دةخريَنة ثشيت ئوتومبيلة بارهةَلطرةكانةوة تا لة جيَطايةكدا  ءديَت

. تؤ سةرجنت داوة لةوةتةي هاتوويتةتة ناو ئةم دنيايةوة، بسوتيَندريَن ياخود فرِيَ بدريَن
ضةند جار ويَنةي بةَلطةنامة جؤراوجؤرةكانت بؤ دامةزراوةكان بردووة؟ ضةند كاتت 
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بةمةوة سةرف كردووة، ضةند لةم ثةجنةرةيةوة بؤ ئةو ثةجنةرةية كاغةزةكانت هيَناوةو 
 :ةبردووة؟ ضؤنة ليَرةدا ضريؤكيَكي ديكةت بؤ بطيَرِمةو

 

(٥) 
لة ساتيَكي نويَكردنةوةي 
مؤَلةتي شؤفيَرييدا بؤم 
دةركةوت ثيَناسي باري 
شارستانيَتيم ثيَ نية، 
ئةفسةرةكة ويسيت هاوكارييم 

رِةوانةي كردم بؤ  ءبكات
ذيَرزةمينيَك كة لةويَ لةناو 
تاقي تايبةتدا بةَلطةنامةكان 

ةدا دانيشتبوون. يةكيَك لة دوو كارمةندي  لةبةردةمي دوو تؤماري طةور ءهةَلدةطريان
كارمةندةكان ضوو فايليَكي هيَناو كؤثي ثيَناسةكةي خؤمي داية دةستم تا بضم ديسان 
كؤثي بكةمةوةو بةكاريبهيَنم. جاري ثيَشووتر من خؤم ئةو كؤثييةم بؤ بردبوون. ئةمة 
كان ئاسانكارييةكي طةورة بوو بؤ من، كاتيَكي زؤري بؤ دةطةرِاندمةوة. رِؤذانة مرؤظة

دةكةونة ئةم حاَلةتةوةو سوثاس طوزار دةبن. بةَلام تا ئيَستا كةس ئةم ثرسيارةي كردووة: 
دامةزاوة داواي بةَلطةنامةيةكت ليَدةكات كة خؤي اليةتي! لةمبارةيةوة قسةي زياتر 

بريليَكردنةوةي بؤ خؤتان ليَدةطةرِيَم، بةَلام سةرجنتان رِادةكيَشم بؤ ساتةوةختيَك  ءناكةم
ؤماني دادطاييدا جؤزيف بةَلطةنامة فةرمييةكاني خؤي ثيشاني ئةو دوو كةسة لة رِ

 !دةدات كة هاتوون دةستطريي بكةن، بةَلام ئةوان هيض طرنطييةكي ثي نادةن
 

(٦) 
من فايليَكي تايبةمت الي دامةزراوة هةية، كةضي بةردةوام داواي هةمان ئةو 

بةَلطةنامانةم ليَ دةكاتةوة كة ثيَشق ليَيان وةرطرتووم. وةك زانيارييانةو هةمان ئةو 
بَليَي هةرطيز ناطةمة حاَلةتيَك لةطةلَ دامةزراوةدا كة بة تةواويي ليَم دَلنيا ببيَت. 
رِةنطيشة رِؤذيَك لة رِؤذان دامةزراوة نكؤَلي لة بوومن بكات وةك ضؤن لة نةسكي 

دةربارةي )ك( ي مةساح دةكريَت: داوا  طؤرِينةوةيةك ثيَنجةمي قةَلا/كؤشكدا نامة
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دةكريَت مةساحيَك بانط بكريَت، ئةجنومةني طوندي  ثيَداويستييةكاني بؤ دابني بكات. 
بةَلام دواتر فةرمانيَك دةردةضيَت كة ثيَويستييةك بؤ مةساح لة طؤرِيَ نية، بةَلام 

 .رِؤيشتووةكاندا بزر دةبيَتء فةرمانةكة لة ثرؤسةي نامة هاتوو

ة ض مانايةكي هةية؟ ياني مةساحةكة بة هةَلة لةويَية؟ ئةمة ضيتان ئةم
 ءمانط ضةندينبريدةخاتةوة؟ قةت بيستووتانة بووني هةَلةيةكي بضووك لة ناويَكدا، 

 !ئةمسةرو ئةوسةرو دامةزراوةي جؤراوجؤري ويستووة بؤ ئةوةي رِاستبكريَتةوة

 
 

 لَشؤئيطؤيةكي ف

(١) 
يان  ،كافكايي هيض جؤرة خواستيَكي قةدةغةكراواني همرؤظةكاني ناو جي

مةترسيداريان نية. ئةوانة لةويَن تةنها لةبةر ئةوةي لةويَن. ثيَكهاتةي دةرونييان يةك 
بةشة ئةوي  ئيطؤية، دامةزراوة هةر لة منداَلييةوة رِاياندةهيَنيَت لةسةر كوشتين 

َلا ثيَويست نية بؤ ئةوةي جؤريَك دةستةمؤ دةبن كة ئيق هيض  ياسايةكي با )ئةو(، بة
ني، عتةنها )من(ن، بطرة منيَكي دةستةجةم ناضاريان بكات طويَرِايةلَ بر. ئةوانة بة

هةموو ئاطاييان الي ئةوةية هيض جؤرة سةرثيَضييةكيان ليَ نةوةشيَتةوة، كاريَك نةكةن 
ويَ نية، طومان بكةويَتة سةريان. بةجمؤرة لة جيهاني كافكاييدا من وةك رِاناوي تاك لة
ضاالك  ءبةَلكو بةردةوام من يةكسانة بة كؤي منةكان ياخود )ئيَمة(، ئيَمةيةكي ئؤرطاني

نا، بةَلكو ئيَمةيةكي ميَطةلييانة كة وةك شارة ميَروولة بةشيَوةيةكي ئةبةديي 
هةريةكةي كاري خؤي دةكات بيَ ئةوةي بزانيَت بؤضي ئةو كارة دةكات ياخود هيض جؤرة 

دةييةكي تيَدابيَت. هةموويان ئةركةكاني سةرشانيان رِادةثةرِيَنن، بيَ ضيَذ ياخود ئاسو
 .كردنيَك ياخود هةستكردنيَك بة ضةوسيَنرانةوة يان ستةمليَكران هيض طلةيي

 

(٢) 
كاتيَكي  كارةكة بةم جيَطاية دةطات، ئيق ئيطؤ دةطؤرِيَت بؤ خود، جا لةبةر 

ميية، خودةكةش ديسانةوة ئةوةي ئيطؤ )من( تاكانة نية، بةَلكو دةستةجة
ي ويَنةكةي سةرةتا بكةينةوة: خويَندكارة دةرضووةكان ئةنديَشةي دةبيَت. با عدةستةجةم

برِوانامةكانيان بةدةستةوةية.  ءهةموويان بة رِؤبي رِةشي تةواوكردني زانكؤوة وةستاون
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دياريكراو دةمووضاوةكان هةموويان لة يةك دةضن لة سيماكاندا هيض شتيكي 
هيضي ديكة. كاتيَك رِيزةكة دةضيَتة  ءناخويَندريَتةوة. ئةمانة بةتةنها لةويَ وةستاون

ثيَشةوة، هةموويان وةك ئةوةي لة رِةوتي سةربازييدا بن، لة يةك كاتداو ثيَكةوة 
هةنطاويَك دةضنة ثيَشةوةو رِادةوةسنت. ئةمة مرؤظي منوونةيية كة دامةزراوة بؤ خؤي 

 .دروسيت دةكات

(٣) 
ئيطؤ خؤي كؤنقؤلَ وةردةطريَت، ضيق ثيَويست بةوة ناكات دامةزراوة خةريكي 

يان ناتةواوييةك لة  يةكيَكيانةوة  ،ليَثرسينةوة بيَت، هةر هةَلةيةك ءضاوديَرييكردن
نة  ءرِيزةكة جيَي دةهيََلن. نة كةس طرنطيي ثيَدةداتء رِووبدات، خؤي لةويَدا دةكةويَت

ط دةبيَت. رِةنطة بَليَن ئةمة زيَدةرِؤيية. دةي باشة با منوونةيةكتان خؤشي بةاليةوة طرن
لة ذياني خؤتان ثيَ بَليَم، ئايا كةس لة ئيَوة شايةحتاَلي دميةنيَكي لةجمؤرة بووة: 

بة بةرضاويانةوة طروثيَكي ضةكدار )بة ثؤشاكةكانياندا  ءئاثؤرايةكي خةَلك رِاوةستاون
خةَلكةكة بيَباكانة هةروا  ءاتيَك دةكةن( لة كةسيَك دةدةنديارة نويَنةرايةتي جؤرة دةسةَل

 سةير دةكةن! بةرِاست، دميةني واتان بينيوة؟
 

(٤) 
ذياني تاك/دانة، ذيانيَكي بيَ نهيَنية، لةويَدا 
مرؤظةكان ناخوازن )نةك نايانةويَت( هيض 

مةزراوة بشارنةوة )كة لة دواجاردا انهيَنييةك لة د
تي دةوَلةت، يان لة حاَلةتي دامةزراوة نويَنةراية

ئيَمةدا حيزب دةكات(. كارمةندةكان دةبن بةو 
منداَلانةي هيض نهيَنييةك لة باوكيان حةشار 
نادةن، بةردةوام وشةطةلي "باوكي هةمووان" يان 
"باوكي ميللةت" دووبارة دةكريَتةوةو 

بيَباكي  ءمرؤظةكان/فةرمانبةرةكان بة ئاسوودةيي
هةرطيز نارِةزايي  ءدةذينلة سايةي ئةو باوكةدا 

دذي كردةوةكاني دةرنابرِن. ئيق درومشةكة دةبيَت بةمة: من لةناو بضم باشقة لةوةي 
 .دةوَلةت/باوك نارِةحةت ببيَت
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 تاكء دةسةلَات

هيض كةسيَك لة ثةيوةندييةكة تيَناطات. تاكةكان لةذيَر سايةي دةسةَلاتيَكدا 
ضيةو كيَ نويَنةرايةتي دةكات. ئةوة دةسةَلاتيَكي هةَلدةسورِيَن كة خؤشيان نازانن 

هةرِةمةكيةو بة هةموو ئارِاستةيةكداو لةسةر هةموو كةسيَك كاردةكات، كؤمةَليَك 
رِيَوشويَن هةن كة تاكةكان دووبارةيان دةكةنةوة، بةَلام دةسةَلات هةرطيز بةوجؤرة 

مومارةسةيةك دةكات  جؤرة ءكارناكات. بةَلكو هةميشة لة جيَطايةكةوة دةردةكةويَت
 .كة ثيَشبيين ناكريَت

بؤ منوونة ضريؤكي ميتامؤرفؤسيس وةربطرة، كاتيَك طريطؤر سامسا بةيانييةكيان 
خةبةري دةبيَتةوة، خؤي دةبينيَت بووة بة ميَروويةكي زةبةالح، بووة بة قالؤنضةيةكي 

ةوةوة طرنطة لة زؤر طةورة. ئةوة نابيت بة مايةي نيطةراني بؤي، بةَلكو ئةوةي بةالي ئ
كاتي خؤيدا بطاتة سةر كارةكةي. بيَطومان لةم بارةي ئيَستايدا، ئةوة مةحاَلة، لةطةلَ 

خاوةن كارةكةشي  ءهيوان ئةوة ئةجنام بدات هةم خيَزانةكةشي بة ءئةوةشدا هةم خؤي
 .هةر ئةوةي  ليَ ضاوةرِوان دةكات

طويَرِايةَلي بؤ دةسةَلات لة ناوةوةي مرؤظةكان خؤيانةوة ديَت. لة  ءدةسةَلات
تةنها منيان هةية، مين باَلا لة جيَطايةكي  كويَوة؟ خؤ من ثيَشق ومت ئةوانة بة

ديكةداية. ئةمة ضؤن دةكريَت. رِاستة لةناو مندا ياساو رِيَساكان نني، بةَلام بةردةوام 
، لة جيهانة كافكاييةكةشدا دامةزراوة هةية كردن لة سةرثيَضي ءترسيَك لة ياساشكيَين

زؤر بة وريايي ئةم ترسة لة تاكةكاندا ثةروةردة دةكات. ليَرةشةوة دةضينة سةر 
بةَلام با ليَرةدا الي ضريؤكيَكي  ،خاسييةتيَكي ديكةي جيهانةكة: )تؤقيين بيَسنور(

 .ديكةي كافكا رِابوةستني، مةبةستم لة هونةرمةندي برسيَتية

ضريؤكةدا ثاَلةوانةكة لةطةلَ تيميَكي سيَركدا كاردةكات، ئيشي ئةو تةنها  لةم
ئةوةية هةروا بة برسيَيت ثالَ بداتةوةو خةَلكي  لةويَوة دةرِؤن سةيري دةكةن. ئةو خةمي 
ضييةتي؟ لة ضي بيَزار بووة؟ خاوةنكارةكةي ماوةي كاركردني لةطةلَ سيَركةكةدا بة ضل 

ش بةرِاي ئةو ماوةيةكي طوجناو نية تا توانا هونةرييةكاني رِؤذ دياريي كردووة، ئةمة
 .خؤي بةتةواوةتي خباتةرِوو

نايةن بؤ  ءبةَلام دواي ماوةيةك جةماوةر ضيق هونةرةكةي ئةويان ال طرنط نابيَت
سةيركردني، ئيق خاوةنكارةكةي ئاطاداري دةكاتةوة كة ئةو ئازادة هةتا مردن بة 
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هةروا ثاَلي ليَدةداتةوةو هيَواش هيَواش بةرةو مةرط  برسيَيت مبيَنيَتةوة. ئةوي 
دةرِوات، لة كؤتا ساتدا بؤي دةردةكةويَت كة هونةرةكةي زؤر ثووض بووة، ضونكة ئةو بة 
ئريادةي خؤي خةريكي مومارةسةكردني هونةرةكةي نةبووة، بةَلكو خؤراكي طوجناوي 

 .دةست نةدةكةوت بيخوات

او جيهاني كافكان؛ ئةمة لة دادطاييشدا ديسان ئةمانة ياسا سةيرو سةمةرةكاني ن
شيَوة لة  دةبينينةوة: ثاَلةوانةكة جطة لةوةي نازانيَت بؤضي دةستطريكراوة، بة هةمان
دةواميةكي رياساو رِيَكارةكاني  تيَناطات، تةواوي سيستمي ياسايي لةويَدا لة بة

مي  سزاكةي خؤي سةرةجنا ءلةوةش ناضيَت كارةكان كؤتاييان بيَت ءبيَثسانةوةدان
ثةسةند دةكات بيَ ئةوةي بزانيَت تاوانةكةي ضي بووة. ئةم ثرؤسيَسة بةردةوامييةكي 
سةمةرةي هةيةو هيض كةس تواناي راطرتين نية. ئةم سيستمة ياسايية خةريكي 
ثيادةكردني دادثةروةريي نية، بةَلكو تةنها كاريَك كة دةيكات ئةوةية لةطةرِدا بيَت. 

هيض شيَوةيةك ئةوة قابيلي  نطة ئةوةية سيستمةكة كاردةكات، ئيق بةئةوةي ليَرةدا طر
 .لة ثيَناوي ضيدا كاردةكات ءضؤن كاردةكات ءية كة ضي دةكاتيةر نسطومان خستنة 

 
 تؤقيين بيَسنور

(١) 
لة جيهاني كافكايدا جؤرة ستةمكارييةكي تؤقيَنةر ثيادة دةكريَت، زؤري  

ئةوةية كة ساَلانيَك دواتر هانا ئاريَنت ناوي دةنيَت "ستةمكاريي تايبةتيية، ئةمة رِيَك 
بيَ ستةمكار" واتة سيستمةكة هةية، بةَلام ستةمكاريَكي دياريكراو لةويَ نية، ئةوةي 
هةية مرؤظةكان بةردةوام لة تؤقيندا دةذين، دةترسن لةوةي شتيَك بة رِيَكوثيَكي ئةجنام 

رةكانيان. هةَلةيةك بكةن لةو كارةدا كة هةميشة نةدةن، لةكاتي خؤيدا نةطةنة سةر كا
رِاوةستاني بؤ نية. لةكؤتاييدا دةبيَت واذؤكاني سةر كيتابةكان  ءهةر بةرِيَوة دةضيَت

 بةثيَي سيستميَك بن، تةنها بؤ ئةوةي لةويَدا بن.
ئةطةر واذؤيةك لة دةرةوةي سيستمةكة كرا، ياخود بزر بوو، ئةوة مةكينةي  

ة طةرِو تةنها ئةو كةسةش دةتؤقيَنيَت كة دةيطريَتةوة، ئةوانيق كة سزادان دةكةويَت
تيَدةطةن بة ئارِاستةي ئةوان نية، ئيق لةسةر كارةكاني خؤيان بةردةوام دةبن. رِيك وةك 
ئةو كةسانةي دةبريَن بؤ طوللةباران كردن، لةكاتيَكدا يةكيَكيان بة دارةكةوة 



 

 

  
 

 
 
 
 

 41   

  

كردن، ئةوانيق لة ئاراميدان، ضونكة دةزانن  راندةبةستنةوةو ئامادةي دةكةن بؤ طوللةبا
 .ئةوةي لةسةر دارةكةية ئةوان نني

 
(٢) 

 ملة نامةيةكيدا دةنوسيَت: "من بةردةوام هةولَ دةدةم ثةيوةنديي بة شتيَكةوة بكة
كة قابيلي ئةوة نةبيَت خةَلكي ديكة بةشداريي تيَدا بكةن، رِاظةي شتيَك بكةم كة 

 باسي شتيَك بكةم كة تةنها خؤم هةسيت ثيَدةكةم. قابيلي رِاظةكردن نية،
بوون، بةَلام ئةم تؤقينة كافكايية لةناو ئاشكرا" ئةمة ئةوثةرِي تؤقينة لة 

دامةزراوةدا ثيَضةوانة دةبيَتةوة: ترسان لة ثةيوةنديي كردن بة شتيَكةوة كة هةموو 
هةستكردن بة  ءشتةكانئةوانيق تيَيدا بةشدار نةبن، رِاظةو ليَكدانةوةي تايبةت بؤ 

شتيَك كة ئةوانيق هةسيت ثيَناكةن. بؤضي؟ بؤ ئةوةي هةمووان وةكو يةك وابن، تا لة 
ضيق رِووبةرِووي توندوتيذيي نةبنةوة. ضؤن؟ بةوةي  ءنارِةحةتي دةرباز بر ءنيطةراني

 .هةموو ئةو داخوازييانة جيَبةجيَ بكةن كة دامةزراوة داوايان دةكات
 

(٣) 
دةفتةري يادةوةريية رِؤذانةييةكانيدا باس لة شيَوازةكاني ديارنةماني كافكا لة 

خؤي دةكات، جؤرةها ويَنةي تؤقينةر دةخاتةرِوو، وةك ئةوةي جؤرة ثرؤسةيةكي ئاسايي 
بيَت كة رِوودةدات، هيض ئاماذةيةك بؤ ئازارو ذاني ناو ويَنةكان ناكات، ضونكة ئةوةي 

دةكات كة ضةقؤ  ئةنديَشةضي ديكة. لة جيَطايةكدا هي ءرِوودةدات ئةوةية كة رِوودةدات
طةورةكةي قةساب زؤر بة خيَرايي خةريكي وردكردني جةستةيةتي، بةهؤي خيَراييةكةوة 

 زمي باريكي وةك طويَزاني رِيشتاشيين ليَ دةثةرِيَت.يتةَل
" ويَنةكة زؤر تؤقيَنةرة، بةَلام لةكاتي كاركردني ضةقؤكةدا لةسةر جةستةي 

ةيةك لةبارةي بةرةنطاربوونةوة، ئازاركيَشان، هيض شتيَكي ديكة نية، ئةوةي كافكا، قس
بةدةرة، بةَلام بؤ كافكا  هيضي دي. ئةمة تؤقينيَكي لةرِادة ءهةية شتيَكة كة رِوودةدات

كيَ   ءنا، بةَلكو بؤ خويَنةر. لة ويَنةيةكي ديكةدا لةناكاو طوريسيَك لة ملي دةئاَليَت
 ءنهؤمي يةكةمي ماَليَكدا، بة تونديي بةرةو سةرةوة دةبريَتدةكريَت بةناو بنميضي 
 .ثارضة دةبيَت ثارضة ءتيَكدةشكيَت ءجةستةي لةتوثةت دةبيَت
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 ناسينةوةي جيهانةكة
(١) 

لة اليةكةوة ناسينةوةي جيهاني كافكايي زؤر ئاسانة، ئةطةر ضاويَك بة دةوري 
دةستةكان بدةين، زؤر شت  لةبةرة جانتا بة سةرجني مرؤظة قات ءخؤماندا بطيَرِين

دةبينني. تؤ برِوانة مرؤظةكان ضةند لة يةكقيي دةضن، لة ناو دامةزراوةدا ضؤن نيشتةجي 
بؤيان دةستنيشاكراوة. لة  ءرِيَك لةو ضوارضيَوةيةدا هةَلدةسورِيَن كة تيَيدا دةذين ءبوون

كراسي ذنانة لةبةر هةتاودا بةيةكجؤر  كؤتاييدا هةموويان وةك ثولةكةكاني
دةبريسكيَنةوة. ئيق هةموويان لة دانةي ناو طروثيَك دةضن، بةجؤريَك يةكيَكيان 

 .هةمووشيان نويَنةرايةتي يةك دانة دةكةن ءدةتوانيَت نويَنةرايةتي هةموويان بكات
 

(٢) 
زرطةيةكدا ئةمة دةبيَت بة خاسييةتي سةرةكي هةموو ذياني ئيَمة، خؤمان لةناو ب

نامشانةويَت ليَي دةربازببني. مةبةستم لةوةية كة  ءدةبينينةوة كة لةطةَلي رِاهاتووين
رِاستة كاتيَك كار بةم جيَطاية دةطات ئيق ئةطةري دةربازبوون مةحالَ دةبيَت، بةَلام 

 تةنانةت ئةطةر ئةو دةرفةتةش برِةخسيت رِةتي دةكةينةوة.
تةنانةت ئامادة نني خةوني قةدةغةش ببينني.  بة شيَوةيةكي كؤميديق بيَليَم: 

خةَلكانيَك فةرمانرِةواييمان دةكةن كة نايانناسني، بةثيَي ذمارةيةك ياساو رِيَسا 
كة نازانني ضني. ئةمة ئةو ساتةية كة ئيق هةموومان دةبني بة قالؤنضة كاردةكةن 

 .قاتلةبةرة جانتا هةَلطرةكان
 

(٣) 
جيهانةكةمان تةواو دةبيَت، هةموومان دةكةوينة ناو ئيق ديزايين كؤتايي 

ثرؤسةيةكي بةردةوامي سةرفكردني سةعاتةكاني تةمةمنان لة ئيَستايةكي نةبرِاوةدا، كة 
جيَطريانةوة بة دانةي تر لةطؤرِيَ  ءهةرطيز بة هيض جيَطاية ناطات، بةَلكو تةنها بزربوون
انني خؤمان خوَلقاندوومانة، كة دةبيَت. ئةمة ئةو جيهانةية كة لةكؤتاييدا وادةز

بريكردنةوةكاني خؤميان  ءبةتةواويي هةموو بريكردنةوةو ئارةزوويةكمان ليَ زةوت دةكات
 .ئارةزوو لة نامخاندا بؤ ثيَداويستييةكاني ئةو دروست دةكات ءثيَدةدات
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(٤) 
ا هةمةجؤريي تيَدا نية، لةم جيهانةد ءسثية، رِةنطاورِةنطيء ئةمة جيهانيَكي رِةش

مرؤظ يان لةناو دامةزراوةدايةو لة ثرؤسةيةكي دريَذخايةندا ذياني ليَ زةوت دةكريَت، 
ياخود لة دةرةوةي دامةزراوةيةو ليَي دةطةرِيَن وةك هونةرمةندة برسيةكة خؤبةخؤ مبريَت. 
لة سةفةرةكةي ئةم دواييةمدا بؤ ئيَران كةسيَكم ناسي كة برِوانامةي دكتؤراي هةية لة 

 ءدا، ئينطليزييةكي زؤر باشي  دةزانيَت. بةَلام ثاسةواني بينايةكة لة تارانبواري فيزيا
شةوانةش الي هاورِيَيةكي دةذي. ئةم كةسة مةرجةكاني ضوونة ناو دامةزراوةي تيَدا نية 
كة هيضيان برييت نني لة برِونامةي باَلاو وةك )ك(ي مةساح كةس ثيَويستيي بة 

ئةوي  نةيسةملاندووة كة ئةو مةرجانةي  ءديكةنشارةزاييةكاني نية. مةرجةكان شيت 
تيَداية. بؤية دامةزراوة ليَي طةرِاوة تا رِؤذيَك لة رِؤذان بةديار بيناكةوة طياني 

ذيان لةكؤلَ خؤي دةكاتةوة. لة هةردوو حاَلةتةكةشدا  ءدةبةخشيَت، ياخود بيَزار دةبيَت
 .دامةزراوة هيض باكي نية

 

 جيهانيَكي كافكاييدا دةذين؟رِاست! ئيَمة لة  بة

 

 
 
 
 .ثيَشكةشي خويَندكاراني زانكؤ كراوة لةضوار وانة كةئامادةكراوة  ئةم نوسينة بةشيَكي*
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 كورتة ميَذوويَكي نيوليرباليزم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوزان جؤرج
 جةمال ثرية ةرطيَرِانى:و

 
ئةمريكيية، ضةند كتيَبيَكي خةباتطيَرِيَكي ء يستذخامنة سؤسيؤلؤزان، وس

سياسةتةكاني ء رةخنةي نيوليرباليزمء قةرزداريي ءبرسيَتييء دةربارةي دواكةوتوويي
. ديارترين بةرهةمةكاني بريتني هةية بانكي نيَودةوَلةتيء سندوقي نةختينةي نيَودةوَلةتي

دةربارةي   Shadow Sovereigns, 2015وAnother World is Possible, 2004لة 
 نقِؤَلي دةسةَلات لة جيهاندا لةاليةن كؤمثانيا بان نةتةوةييةكانةوة.كؤ

 كة ثيَشنياركردباية سياسةتيَكت بريؤكةو هةر ،دا١٩٥٠ يان ١٩٤٥ئةطةر لة ساَلي 
نينيَكي ثيَكة بة هةر ئةوا ثيَكدةهيَنن، نيوليربِاليزم ستانداردي ئةركي ضةندين ئةمرِؤكة
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شانؤييةكةدا دةردةكرايت، يان رةوانةي نةخؤشخانةي شيَتان دةكرايت. طاَلتةجارِييانة لة 
النيكةم لة وَلاتاني رؤذئاواييدا، يان سؤسياليستيَكي  ءبوون*لةوكاتةدا هةمووان كينزي

دميوكرات، ياخود مةسيحييةكي دميوكرات، يان سةر بة جؤريَك لة جؤرو رةنطةكاني 
سياسي  ءرِ تا برِياري طةورةي كؤمةَلايةتيماركسيزم بوون. بريؤكةي ريَطادان بة بازا

بدات، هةروةها ئةو بريؤكةيةي كة دةَليَت ثيَويستة دةوَلةت خؤبةخشانة دةستبةرداري 
دةبيَ طةورة كؤمثانياكان ئازادييةكي تةواويان هةبيَت، دةبيَ ء رؤَلة ئابوورييةكةي بيَت
يان لةجياتي زيادكردنيان، ثاراستين كؤمةَلايةتي هاووَلات ءبكريَن سةنديكاكان سةركوت

بريؤكةي لةو شيَوةية بةطياني سةردةم نامؤ بوون، تةنانةت ئةطةر -كةمبكريَنةوة
ية، ئةوا دوودلَ دةبوو لةوةي بةئاشكرا بايةكيَكيشيان رةزامةندي لةسةر ئةم بريؤكانة بدا

ثةيدا  زؤر زةمحةت دةبوو هةوادارو جةماوةرضونكة هةَلويَسيت لةو شيَوةية رابطةيةنيَت، 
 بكات.

هةرضةندة ئةمة لةم رؤذطارةماندا بةدوور دةزانريَت باوةرِي ثيَبكريَت، بةتايبةت 
"سندوقي نةختينةي نيَودةوَلةتي"و "بانكي  بارةىلة ي الي الوان، تيَرِوانين

نيَودةوَلةتي" وةك دوو دامةزراوةي ثيَشكةوتوو بووة. ثيَيان دةوترا "دوو مجكةكةي 
نارد كينزو هاري ديكستةر وايتةوة لةدايكبوون، ئةمةي دووةميان لة جؤن مايكة كينز" 

يةكيَك بووة لة ديارترين راويَذكاراني فرِانكلني رؤزفَلت. كاتيَك ئةم دوو دامةزراوةية لة 
 ئةوةبوو ئةركيان ،ثيَكهيَنران ١٩٤٤دواي كؤنفرانسةكةي"بريتؤن وودز" لة ساَلي 

بةثيَشكةشكردني قةرز  ءناكؤكي روونةدات ءداهاتوودا ملمالنيَة ل لةوةي يارمةتيدةربن
لةثيَناو ضارةسةركردني طرفتة كاتيةكان لة باَلانسي  ءبؤ نؤذةنكردنةوةو طةشةثيَدان

. ئةوان برِيارة ئابوورييةكاني حكومةتة تاكةكةسيةكانيان لةدةستدا هةَلبسنت ثارةداندا
طابدةن دةست لة سياسةتي نيشتيماني نةبووة، هةروةك ئةركيشيان ئةوة نةبووة ريَ

 وةربدةن.
لة سييةكاني سةدةي رابردوودا "دةوَلةتي خؤشطوزةراني"و "ريَككةوتين نويَ" لة 
نةتةوة رؤذئاواييةكان راطةيةنرا، بةَلام جةنط ريَطر بوو لة بَلاوبوونةوةي، يةكةمني بةندي 

طةية. بةندة سةرةكييةكاني لةدواي جةنط بريتيبوو لة طةرِاندنةوةي ئةو ثيَ شكارنامةكة
ديكةي كارنامةكة هانداني بازرطاني جيهاني بوو.. ئةمةش لة "ثرِؤذةي مارِشال"دا 

سةرلةنويَ ئةوروثاي كردة طةورةترين هاوبةشي بازرطاني وياليةتة  بةديهات، كة
يةكطرتووةكاني ئةمريكاي خاوةن بةهيَزترين ئابووري جيهان. لةو كاتةدا رةشةباي 
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كؤشان دذي كؤَلؤنياليزم هةَليكردبوو، طةالن ئازادي خؤيان بةدةستهيَنا، جا تيَ ءخةبات
بيَت كة لة شيَوةي بةخشني بوو، يان وةك ئةوةي كة لة كينياو بوووةك ئةوةي هيندستان 

 .هاتةئارا تيَكي ديكة لة ريَطةي خةباتي ضةكدارييةوةضةند واَل ءظيَتنام
 جيَبةجيَكردني كارنامةيةكي زؤر ثيَشكةوتووبةشيَوةيةكي طشيت جيهان لةسةر 

، تويَذةري طةورة كارِل ثؤالني، شاكارة نايابةكةي خؤي "طؤرِانة طةورةكة"ي رازي بوو
 كؤمةَلطاي لة بوو توند رةخنةيةكي يششاكارة ئةو بَلاوكردةوة، دا١٩٤٤لةساَلي 
 لةمةوبةر سالَ ثةجنا. بةرِيَوةدةبرا بازارِةوة بةهؤي كة نؤزدةهةم سةدةي ثيشةسازي

"ريَطةدان ئةطةر وتويةتيطثرِ لة حيكمةتة هؤشداري داوةو  ءني بةم وتة سةرجنرِاكيَ ثؤال
، بيَت ذينطة سروشتييةكةيء بة ميكانيزمي بازارِ تاكة بةرِيَوةبةري ضارةنووسي مرؤظ

 (٧٣)ل  .دةبيَتة هؤي ويَرانبووني كؤمةَلطا"
ثؤَلاني لةوبرِوايةدا بوو ويَرانكردني لةم شيَوةية لة جيهاني دواي ويَرِاي ئةوة، 
دةَليَت "ئيَمة شايةتي ئةوةين لةناو نةتةوةكاندا ثيَشكةوتنيَك هةية،  ءجةنطدا روونادات

كؤنقِؤَلي سيستمي ئابووري لة كؤمةَلطادا هةَلوةشاوةتةوةو ئةوة طةرةنتيكراوة كؤمةَلطا 
 (٢٥١ل ) لة ثيَ  ئةم سيستمةوةية".

هةر بريؤكةيةكي -بةداخةوة، ئةم طةشبينييةي ثؤالني لةجيَي خؤيدا نةبوو
نيوليرباليزم لةسةر بنةماي تواناسازي ميكانيزمي بازارِ لةوةي ضارةنووسي مرؤظ كؤنقِؤلَ 
بكات. ثيَويستة لةسةر ئابووري ياساكاني خؤي بةسةر كؤمةَلطادا بسةثيَنيَت، نةك 

َلاني ثيَشبيين كردووة، ئةم راستييةش راستةوخؤ بةئاراستةي بةثيَضةوانةوة. هةروةك ثؤ
 "ويَرانكردني كؤمةَلطا"مان دةبات.

كةواتة ضي روويدا؟ ضؤن لةدواي تيَثةرِبووني زياتر لة نيو سةدة بةسةر كؤتاييهاتين 
جيهاني طةيشتينية ئةم حاَلةتة؟ يان هةروةك ريَكخةران ثرسيان بؤضي دووةمى جةنطي 

"بةهؤي  ة بوو كةم كؤنفرِانسة دةبةستني؟ وةَلامةكة بةم شيَوةية كورتلة ئيستادا ئة
". بةَلام ئةمة دابةتايبةتي لة ئاسيا بووة دواييةوة كؤمةَليَك قةيراني دارايي ئةم

يةوة يثرسياري "ضؤن نيوليربِاليزم لة دابرِطةيةكي زؤر كةمينة -ثرسياريَك دةخاتةرِوو
  لة جيهاني ئةمرِؤدا؟بوو بة ريَباوةرِيَكي زالَ ءدةركةوت

بانكي نيَودةوَلةتي هةر كاتيَك بؤيان  ءبؤضي سندوقي نةختينةي نيَودةوَلةتي
بكريَت دةستيَوةردان دةكةن بؤ ئةوةي وَلاتان ناضاربن بةمةرجي نةطوجناو لة ئابووري 

هةموو ئةو وَلاتانةي تياياندا  جيهانيدا بةشداري بكةن؟ بؤضي دةوَلةتي خؤشطوزةراني لة
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بةجيَكراوة لةذيَر هةرِةشةداية؟ بؤضي ذينطة لةسةر ليَواري دارِماندايةو بؤضي لة جيَ
وَلاتاني دةوَلةمةنددا ئةم هةموو هةذارة هةية وةك ئةوةي وَلاتي هةذار بن؟ لةكاتيَكدا 
هةرطيز ئةو سامانة طةورةو زةبةالحة نةبووة وةك ئةوةي كة ئيَستا هةية؟ ئةم ثرسيارانة 

 نطةيةكي ميَذووييةوة وةَلامبدريَنةوة.ثيَويستة لة رووا
)دابرِان(ي ئةمريكيدا قسةمكردووةو  Dissent»ديسيَنت«  هةر وةك لة طؤظاري

ئةو كارةساتة  ءروومنكردؤتةوة يةكيَك لة راظةكردنةكاني سةركةوتين نيوليربِاليزم
الةكان لة ئةوةية نيوليربِ نذينطةييانةي بةدواي خؤيدا دةيانهيَنيَ ءكؤمةَلايةتي ءئابووري

دواكةوتوويي خؤيان كرِيوة "باجةكةشيان داوة. ئةوان  ء"طؤرِانة طةورةكةياندا" بةدفةرِي
ئةوي  ئةوةية كة كرد كة ثيَشكةوتوخوازةكان دركيان ثيَنةكردبوو،  شتة دركيان بةو

ثاَلثشتيكاراني ماددييان  ءهزرو بريؤكةكان دةرةجناميان هةية، نيوليربِاليستةكان
 ءلةسةرةتاوة لة زانكؤي شيكاطؤوة لةطةلَ فةيلةسويف ئابووري فريدريك فؤن هايك
خويَندكارةكاني وةك ميلتؤن فريدمان، تؤرِيَكي طةورةي دامةزراوةو ثةميانطاو سةنتةري 

نووسةرو شارةزاياني ثةيوةنديية طشتيية  ءتويَذينةوةو بَلاوكراوةو تويَذةر
بَلاوكردنةوةي بريوباوةرِةكانيان  ءثيَشةوةبردن ةتيةكانيان ثيَكهيَنا، بؤ بةرةونيَودةوَل

 بةشيَوةيةكي بيَرِةمحانة. 
 كة تيَطةيشنت يايان دامةزراند، ضونكة لةوةذئةم ضوارضيَوة زؤر كارايةي ئايديؤلؤ

بريمةندي ماركسيسييت ئيتاَلي ئةنتؤنيؤ طرامشي ضي دةويَت لةو كاتةي ضةمكي 
 ي كةلتوري ثةرةثيَدا.هةذموون

ئةطةر بتوانيت دةست بةسةر ميَشكي خةَلكدا بطريت، دواتر دةتواني دةست بةسةر 
دةستيشياندا بطريت. كاتي ثيَويستم لةبةردةستدا نيية وردةكارييةكان ليَرةدا  ءدلَ

ي ثيَ ةكانثيَدانةي كة راسقِةو برةو ءيذخبةمةرِوو، بةَلام باوةرِم ثيَبكةن ئةو كارة ئايدؤلؤ
بةتةواوةتي ناياب بوو. سةدان مليؤن دؤالريان خةرج كرد، سةرةجنام هةر  نهةَلساو

 فلسيَك دةهيَنيَت خةرجيان كردبيَت، ضونكة وايانكرد نيوليربِاليزم وا دةركةويَت زؤر
 نؤرِمال بيَت بؤ مرؤظايةتي.  ءسروشيت

دَلنياييةوة  ذمارةي ئةو كارةساتة جؤراوجؤرانةي سيستمي نيوليربِاليزمي نويَ بة
بةدواي خؤيدا هيَناوة هةرضةند بيَت، ئةو قةيرانة داراييانةي ليَيكةوتوونةتةوة 

بيَزراوانةي كة دروسيت كردوون ئةو  ءهةرضةنديَك بيَت، ذمارةي زيانبةركةوتووان
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هةرضةنديَك بيَت، هةموو ئةمانة هةردةبوو بر، وةك يةكيَك لة كارةكاني خوا، بةو 
 كؤمةَلايةتي ريَطةثيَدراوو بةردةستة بؤ ئيَمة. ءئابووري ثيَيةي تاكة سيستمي

بكةمة سةر طرنطي تيَطةيشنت لةوةي ئةم ئةزموونة بةرفراوانة  ريَطامبدةن جةخت
نيوليرباليزمةي ئيَمة ناضارين لةسايةيدا بذين، مرؤظ بةئةنقةست دروستيكردووة، هةر 

ك هيَزي كيَشكردني زةوي بيَت، بةَلكو كاتيَك لةوة تيَدةطةيت نيوليربِاليزم هيَزيَك نيية وة
 يانبةتةواوةتي بنياتنراويَكي دةستكردة، راستةوخؤ تيَدةطةين ئةوةي هةنديَك كةس بنيات

ناوة، كةساني تر دةتوانن بيطؤرِن. بةَلام بةبيَ داننان بة طرنطي ئايدياكان ناتوانن 
ر دةكةم، بةَلام جةماوة ءتةواوةتي ثشتطريي لة ثرِؤذةكاني خةَلك بيطؤرِن. من بة

ي دذي ذكاتدا هؤشداري دةدةم  لة رووخاني، ئةطةر بيَتو كةشي طشيت ئايدؤلؤ لةهةمان
 ئاماجنةكاني بيَت.

بةمةش نيوليربِاليزم لة دةستةو ريَبازيَكي بضووكي نةويسقاوي بةكردار بيَ 
 ءوتكةهن ءكاريطةرةوة، بوو بة ئايينيَكي زؤرينةي جيهاني بة بريوباوةرِة دؤطماتيكي

دامةزراوةكاني داناني ياساكانييةوة، رةنطة لةمانة هةموويان طرنطق بيَت، دؤزةخةكةي 
بؤ كافرو طوناهبارانة، ئةوانةي كة دةويَرن طومان لة راستيية ئاشكراكراوةكان بكةن. 

وةزيري ثيَشووتري دارايي ئةَلمانياية، رؤذنامةي نيويؤرك تاميز بة كة ئؤسكار الفؤنتيين 
دوور لة ضاكسازيي" وةسفي دةكات، رةوانةي دؤزة  كراوة،  "كينزييةكي بونيات نةنراوو

باجي  ءضونكة ويَراوة ثيَشنيار بكات باجي زياتر لةسةر طةورة كؤمثانياكان دابنريَت
 داهات سنووردارةكان كةمق بكريَتةوة. ءخيَزانة ئاسايي

ستم دانا، ريَطامبدةن ئيَستا ضوارضيَوةو كؤنتيَك ءيذدواي ئةوةي ستةجيي ئايديؤلؤ
ر كورسي سة هاتة تاتضةر مارطريَت تيايدا كةبطةرِيَمةوة  ١٩٧٩بةخيَرايي بؤ ساَلي 
شؤرِشي نويَي ليربِالي لة بةريتانيا راطةياند. ئةم ذنة ئاسنينة خؤي  ءفةرمانرِةوايةتي

شةرم  خويَندكاري فريدريك ظؤن هايك بوو، داروينيستيَكي كؤمةَلايةتي بوو، بةبيَ
طوزارشيت لةو شتة دةكرد كة باوةرِي ثيَي هةبوو، بةوة ناسرابوو بةيةك وشة ثاساوي بؤ 

بوو بة واتاي "هيض ئالتةرناتيظيَك  TINAثرؤطرامةكةي دةهيَنايةوة، ئةوي  وشةي 
". بةهاي ناوةنديي لة بريوباوةرِي تاتضةرو خودي There Is No Alternativeنيية 

كيَربِكيَ لةنيَوان نةتةوةو ناوضةكان،  -بوو لة بريؤكةي كيَربِكيَينيوليربِاليزمدا برييت 
ناوةنديية لةبةرئةوةي مةرِ  كةشدا. كيَربِكيَيشلةنيَوان كؤمثانياو بيَطومان تاكةكةسةكان
بةهيَزةكان لة الوازةكان جيادةكاتةوة. دةبوو  ءلة بزن جيادةكاتةوة، ثياو لة كورِةكان
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ماددي جا سةرضاوةكان اوةو دةرامةتةكان تةرخان بكريَن، بةوثةرِي تواناوة هةموو سةرض
 .بن يان سروشيت ياخود مرؤيي يان دارايي

تي -لةبةرامبةردا، فةيلةسويف طةورةي ضيين الو تزو كتيَبةكةي خؤي "تاو
ضينط"ي بةم ضةند وشةية كؤتايي ثيَهيَنا "لة ثيَ  هةموو شتيَكدا، كيَربِكيَ مةكة". 
تاكة ئةكتةر لة جيهاني نيوليربِالدا كة ثيَدةضيَت بةم ئامؤذطارييةي ئةو كاريان كردبيَت 

ثرةنسيثي كيَربِكيَ بةدةطمةن بةسةر ضونكة ةكان بن، طةورة كؤمثانيا بان نةتةوةيي
ئةواندا جيَبةجيَ دةكريَت، ئةوان بةاليانةوة باشقة ئةوة ثةيرِةو بكةن كة ثيَي دةوتريَت 
"سةرمايةداريي هاوثةمياني". ريَكةوتي  نيية دوو لةسةر سيَ، تا سيَ لةسةر ضواري 

"بةطويَرةي ساَلةكان،  تةوخؤي دةرةكيئةو ثارةيةي كة ثيَي دةوتريَت "وةبةرهيَناني راس
 ءهةلي كار برِةخسيَنن، بةَلكو بؤ "ليَكدانتا  ،بؤ وةبةرهيَناني نويَ تةرخان نةكراون

دةستكةوتن"ن كة هةميشة بة دوورخستنةوةي كارمةندان لة كارةكانيان كؤتايي 
 ثيَهاتووة.

ةجنامةكاني خراث فةزيَلةتيَكة، ناكريَت دةر ءضونكة كيَربِكيَ، هةميشة ضاكةكاريي
ذيرانةية، وةك ضؤن خواي طةورة ئةو "دةستة  ءبن، بؤ نيوليربِاَلةكان بازارِ زؤر باش

 شاراوةيةية" دةتوانيَت ضاكة لة خراثةيةكي روواَلةتي دةربهيَنيَت. 
تاتضةر لة وتةيةكيدا بةم شيَوةية دوا "ئةركي ئيَمةية لة نايةكسانيدا شانازي 

 بةرذةوةندي هةمووان"دا ناكان دةرضةو وزةي دةربرِينيان لةببينني بةهرةو توا ءبكةين
، بة دةربرِينيَكيق، خةمي ئةوانةتان نةبيَت كة لةدواوةي ملمالنيَ ثيَبدريَت

كيَربِكيَكارييةكةدا بةجيَدةميَنن، مرؤظةكان بةسروشيت خؤيان يةكسان نني. بةَلام ئةمة 
بةهيَزترينةكان،  ءدةواراني باشباشة ضونكة بةشدارييةكاني كةساني خانةدان، خويَن

كةساني كةم خويَندةوار شاياني هيض شتيَك نني،  ءسوودي بؤ هةمووان دةبيَت، الوازةكان
ئةوةي كة بةسةرياندا ديَت خةتاي خؤيانة نةك خةتاي كؤمةَلطا. بة وتةي مارطريَت 
ةوة ئةطةر سيستمي كيَربِكيَ "دةريضةيةكي ثيَبدريَت" بؤ كؤمةَلطا باشقة، بةداخ

 ابردوو ثيَمان دةَليَت ئةوةي كة روودةدات بةثيَضةوانةوةية.ر ساَلي ٢٠ميَذووي 
لة بةريتانيا بةر لة سةردةمي تاتضةر، لة هةر دة كةسدا يةكيَكيان لة خوار هيََلي 

، ئةمةش تؤمارو دةرةجناميَكي طةشاوةو باش نةبوو، بةَلام بةبةراورد نهةذارييدا دةذيا
باشق بوو. ئيَستا  ي وَلاتاني ديكةدا شةرِةفمةندانة بوو، لة قؤناغي ثيَ  جةنطلةطةلَ 

فةرمي راطةيةنراوة  لة هةر سيَ منداَلدا يةكيَكيان، بة ءلة هةر ضوار كةسدا يةكيَكيان
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لة خوارةوةي هيََلي هةذارييدان. ئةمةش واتا مانةوة بؤ بةهيَزو طوجناوترينةكانة: 
ستاندا ماَلةكانيان طةرم بكةنةوة، ناضارن ثارضة ثارةيةكي ئاسن خةَلكانيَك ناتوانن لة ز

خاوةني ثاَلتؤيةكي ضونكة كارةبايان هةبيَت،  خبةنة ناو ثيَوةرةكانةوة بؤ ئةوةي ئاوو
 طرووثي" ي١٩٩٦طةرمي دذة ئاو نني، هتد.. من ئةو منوونانةم لة راثؤرتي طشيت ساَلي 

 دةرةجنامي منوونة يةك بة. وةرطرتووة" نيابةريتا منداَلاني هةذاريي لةسةر كاركردن
مةجيةر بةرجةستة دةكةم. لة هةشتاكاندا، -"ضاكسازييةكاني باج"ي دووانةي تاتضةر

 باجيان كةمكردنةوةكاني سوودةكاني سةرجةم ي٪٢٩يةك لة سةدي باجدةران ريَذةي 
 وةرطرتبيَت مووضةي ساَلانةي تيَكرِاي نيوةي كة كةسيَك بةجؤريَك بةدةستهيَناوة،

ة، لةكاتيَكدا كةسيَك كة دةجار زياتر تيَكرِاي بةرزبوونةتةو باجةكاني ٪٧ بةريَذةي
 .بةدةستهيَناوة داشكاندني ي٪٢١مووضةي ساَلانةي وةرطرتبيَت ريَذةي 

نيوليربِاليزم ئةوةية ثيَويستة  سيَنقِاَلىئاماذةيةكي ديكةي كيَربِكيَ وةك بةهاي 
ثابةندي  ءنة كةرتي طشيت بضووك بكريَتةوة، ضونكة ملكةضبةشيَوةيةكي توندو درِندا
ي ئةم ةماو ثشكي بازارِ نييةو نابيَت. تايبةمتةندسازي  لةء ياساي بنةرِةتي كيَربِكيَ

بيست ساَلةي دواييدا يةكيَكة لة طؤرِانكاريية ئابووريية طةورةكان. ئةم رةوتة لة 
 اوبووةتةوة.بةريتانيا دةسيت ثيَكردو لةسةرتاسةري جيهاندا بَل

با بةو ثرسيارة دةست ثيَبكةم: بؤضي وَلاتاني سةرمايةداريي، بةتايبةت لة 
ئةورِوثا، خزمةتطوزاريي طشتييان هةيةو بؤضي هيَشتا ئةم خزمةتطوزارييانةيان ماوة؟ 
لة واقيعدا بةنزيكةيي زؤربةي خزمةتطوزاريية طشتييةكان ئةوةي كة ئابووريناسان ناوي 

قؤرخكاريي سروشيت ئةو كاتة دةبيَت كة كةمقين  ،ة سروشتييةكان"دةنيَن "قؤرخكاريي
قةبارة بؤ طةرةنتيكردني ئةوثةرِي كارايي ئابووريي، لةطةلَ قةبارةي راستةقينةي بازارِدا 
يةكسان بيَت. بةدةربرِينيَكيق، ثيَويستة كؤمثانيايةك قةبارةيةكي دياريكراوي هةبيَت بؤ 

و دواتري  باشقين خزمةتطوزاريي بة كةمقين تيَضوون اوكر هيَنانةدي ئابووري ثيَوانة
 ثيَشكةش بة بةكاربةران بكات.

 ءخزمةتطوزاريية طشتيةكان لةسةرةتادا ثيَويستيان بة وةبةرهيَنان 
يان تؤرِةكاني طةياندني  ،سةرمايةطوزاريي طةورة هةية، وةك هيََلةكاني شةمةندةفةر

لةبةرئةوةية قؤرخكاريية طشتيةكان ئةمةش ني. كة بؤ كيَربِكيَكاري، هاندةر ن -كارةبا
ضارةسةري منوونةيي ئاشكران. بةَلام نيوليربِالةكان هةموو شتيَكي طشيت بة "نا 

 كارامة" دةناسيَنن.
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لة بة تايبةتكردني قؤرخكاريي سروشتيدا ضي روودةدات؟ بةشيَوةيةكي تةواو 
راستةي سةثاندني نرخي ، خاوةندارة سةرمايةدارة نويَيةكان بةئاي سروشت ءئاسايي

قازاجني زؤر بؤ خؤيان ثةيدا دةكةن.  ءقؤرخكارانة بةسةر جةماوةردا هةنطاودةنيَن
ثةيكةريي بازارِ"  ءةجنامي "شكستيَكي بونياديئئابوريناسة كالسيكييةكان ئةمة بةدةر

وةسفدةكةن، ضونكة نرخةكان بةرزترن لةوةي كة دةبوو وابن، ئةو خزمةتطوزارييانةشي 
كة ثيَشكةش بة بةكاربةران دةكريَن وةك ثيَويست باش نني. لةثيَناو ريَطريكردن لة 
حاَلةتةكاني شكسيت بونياديي بازارِييدا، وَلاتاني سةرمايةداريي لة ئةورِوثا، بة 

كارةباو طازو  ءطةياندني تةلةفؤني ءهةموويان بوارةكاني ثؤستةو ثةيوةندينزيكةيي 
خزمةتطوزارييةكاني ديكةي وةك ء هيََلي شةمةندةفةرو ميقِؤو طواستنةوةي ئامساني

رد بوو بةو قؤرخكارييانةي دةوَلةت خاوةنداريَتيان دةكات. سوثائاوو فرِيَداني زبَلييان 
دةي رابردوو بةردةوام بوو. وياليةتة يةكطرتووةكاني تا هةشتاكاني سة و دؤخةشئةم بار

ئةمريكا بةم ثيَوةرة ئاورتةيةو لةسةر ئةم بنةماية كار ناكات، ئةمةش رةنطة لةبةر ئةوة 
 بيَت لة رووي جوطرافييةوة طةورترة لةوةي تيَيدا قؤرخكاريي سروشيت هةبيَت.

ؤي ئةم بارودؤخة، هةر ضؤنيَك بيَت، مارطريَت تاتضةر دةستيكرد بة طؤرِيين ك
سوودو قازجني ديكةي ئةمةش بةكارهيَناني ئةم تايبةمتةندسازييةية بؤ شكاندني هيَزي 

لةريَطةي ويَرانكردني كةرتي طشتييةوة، بةو ثيَيةي ثيَطةي  ،سةنديكا كريَكارييةكان
يةكالكةرةوانة الوازييان بكات.  ءتواني بةتوندي . بةمةشهةرة بةهيَزي سةنديكاكانة

 ٦ بؤ بةريتانيا لة كار هةلي ذمارةي دا١٩٩٤ و١٩٧٩وةية لة نيَوان ساَلاني بةم شيَ
 بةكردار كارانةي هةلي ئةو هةموو. % ٢٩ بةريَذةي واتا دابةزي، مليؤن ٧ ءمليؤن

 كاتيَك. سةنديكاكان لة بةشيَك بة ببوون كة بوو ئةوانة كاري هةَلوةشيَنرانةوة
 تيَكرِاي ذمارةي بوو، وةستا ساَلةدا ثانزة ئةو لةماوةي تايبةت كةرتي لة دامةزراندن
ةدا حةوت لةس بةريَذةي واتا مليؤن، ١.٧ طةيشتة بةريتاني كاري هةلي كةمبوونةوةي

 لة باشقة كريَكار كةمي نيوليربِالةكاندا نةرييت لة. ١٩٧٩بةبةراورد لةطةلَ ساَلي 
 .دةكةون بةريةك ثشكةكاندا خاوةن داهاتي لةطةلَ كريَكاران ضونكة زؤربوونيان،

 ءسةبارةت بة كاريطةرييةكاني ديكةي تايبةمتةندسازيي، كة ثيَشبينكراو بوون
شاياني ثيَشبيين كردنن. بةرِيَوبةراني ئةو دامةزراوانةي كة تازة دووضاري 

زؤربةيان لة ثؤستةكانياندا مانةوة، كريَكانيان كرد بة دوو  ءتايبةمتةندسازيي بوون
بةر. دةوَلةتي  ثارةي باجدةراني بؤ سرِينةوةي قةرزي مبةرو سيَ بةرامبةرا
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. بؤ منوونة، بةكارهيَنا سةرمايةطوزاركردنيان بةر لةوةي بياخناتة بازارِةوة ءدامةزراوةكان
كؤمثانياو دةسةَلاتداريَيت ئاو بةبرِي ثيَنج مليار ثاوةند قةرزةكاني وةرطرتةوة لةطةلَ 

 بؤ بيَت سةرجنرِاكيَشق بووكةكة تاكو" سةوز مارةيي" ثيَيدةوتريَ كة مليار ١.٦
 .داهاتوو كرِيارةكاني

لة نيَوةندةكاني ثةيوةنديية طشتييةكاندا هةرايةكي زؤر دروست بوو كة ضؤن 
 ٩برِياردراوة خاوةندارة بضووكةكان ثشكيان لةو كؤمثانيايانةدا هةبيَت، كة لة راستيدا 

 ثاوةند هةزار لة كةمق بة نيوةيان بةَلام كرِي، ثشكيان تيايدا بةريتاني كةسي مليؤن
 ثشكةكانيان بةثةلة ك خيَراداتارِاددةية لةوادةيةكي زؤرينةيان كردو وةبةرهيَنانيان

 توانيان بة شيَوةيةكي كاش قازاجنةكانيان بةدةست بهيَنن. شدا، هةر لةوكاتةفرؤشت
ةو خاَلي سةرةكي مرؤظ دةتوانيَت لةم ئةجنامانةوة واي ببينيَت بريؤك

بؤ  بيَت باشقكردني خزمةتطوزارييةكان ككارايي ئابووريية، نةاتايبةمتةندسازيي، ن
كة دةكريَ بؤ كةمكردنةوةي - بةكاربةر، بةَلكو طواستنةوةي سامانة لة خةزيَنةي طشيت

بةريتانياو  . لةدابةش بكريَت بةرةو دةسيت تايبةت -جياوازيية كؤمةَلايةتييةكان
شويَنةكاني ديكةدا، زؤربةي هةرة زؤري ثشكي كؤمثانيا تايبةتكراوةكان ئيَستا لة 

طةورة وةبةرهيَنةرانداية. كارمةنداني "بريت  تيليكؤم"  ءدةسيت دامةزراوة داراييةكان
تةنها لةسةدا يةكي ثشكةكاني كؤمثانيايان كرِي، كارمةنداني "بريت  ئايرؤ سثةيس" 

 ..هتد ٪١،٣
 ،تاتضةر، بةشي زؤري كةرتي تايبةت لة بةريتانيا قازاجنيان دةكردبةر لة هيَرشي 

 خبةنة ثاوةند مليار ٨ لة زياتر لةوةي بوون هاوكار طشتييةكان كؤمثانيا ،١٩٨٤لةساَلي 
هةموو ئةم ثارةية ئيَستا بؤ تاكةكةسة خاوةن ثشكة  بةآلم ناو خةزيَنةي دةوَلةتةوة.

تايبةتةكان دةرِوات. خزمةتطوزاري لة ثيشةسازيية بةتايبةتكراوةكاندا هةنديَكجار 
هةَلكوتانةسةري مشك  ءكارةساتبارة. رؤذنامةي فاينانشيال تاميز دةربارةي ثةالماردان
وة بَلاويكردووةتةوة كة بؤ ناو سيستمي "ئاوي يؤركشايةر" نووسيويةتي، بةهةمان شيَ

زيندوو  ءهةر كةسيَك لة بةريتانيا بةشةمةندةفةرةكاني كؤمثانياي ثاميز سةفةري كردبيَت
 بيَت، شاياني وةرطرتين ميَداليايةكة. 

لةسةرتاسةري جيهاندا ثةيرِةوكراون، لة بةريتانيا  انةشميكانيزمئةو ريَك هةمان 
ياي ذوو لة داهيَناني ئايديؤلؤ" هاوبةشي هزريي بس"دامةزراوةي ئادةم مسي

طةشةثيَدان"  ءتايبةمتةندسازييدا. "دامةزراوةي وياليةتة يةكطرتووةكان بؤ وةبةرهيَنان
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«USAIDشارةزاياني دامةزراوةي "ئادةم مسيث"يان ي «و بانكي نيَودةوَلةت ،
ساَلي بةكارهيَناوة بؤ برةودان بة بريوباوةرِي تايبةمتةندسازيي لة وَلاتاني باشوور. تا 

 هةموو ،كرد ثيَشكةش ثرؤسةكة خيَراتركردني بؤ قةرزي ١١٤ ناوبراو بانكي ،١٩٩١
 سةدان خشتةي بانكةكة بة سةر" جيهانيي دارايي طةشةثيَداني" دةستةي ي ساَليَك
 لة قةرزيان ،كة بَلاوكردؤتةوة وَلاتانةدا لةو ىجيَبةجيَكراو تايبةمتةندسازيي كاري
 ةكة كردووة.بانك

وشةطةليَك  ءقسةكردن دةربارةي تايبةمتةندسازيي بوةستني ثيَشنيار دةكةم لة
بةكاربهيَنني كة راستييةكان دةَليَن: ئيَمة دةربارةي "دةستبةسةرداطرتين موَلكدارييَت" 

 قسة دةكةين قسةدةكةين هةروةها دةربارةي رادةستكردني بةرهةمي طريَبةسيت كاريَك
كردووة بؤ كةمينةيةكي زؤر بضووكي طةورة كة هةزاران كةس كاريان تيَدا 

نةوةي  سةردةمى سةرمايةطوزاران. ئةمةش طةورةترين ثرؤسةي دةستربِينة كة بة هيَز لة
 ئيَمةو هةر نةوةيةكي تردا ئةجنام دةدريَت.

يةكيَكي ديكة لة تايبةمتةندييةكاني نيوليربِاليزم خؤي لة ثاداشتكردني سةرمايةدا 
سامان لة خوارةوةي كؤمةَلطاوة بؤ ء حسابي كار، بةمةش سةروةتدةبينيَتةوة لةسةر 

 بيت، داهاتدا ثيَوةرةكةي سةرةوةي ي٪٢٠سةرةوة دةطوازريَتةوة. ئةطةر بيَتو لة خانةي 
 ثةيذةكةدا بةسةر زياتر ضةند هةر ءدةستكةويَت نويَت ليربِاليزمي لة شتيَك رةنطة

نةوة، هةموو ئةوانةي لة خانةي بةثيَضةوا. دةبيَت زياتر قازاجنةكةت ئةوةندة سةركةويت،
 لةسةر يانشثيَطةكة هةرضةند بةردةكةويَت، زيانيان هةموويان هةر خوارةوةدان ي٪ ٨٠

 .دةبيَت زياد ريَذة بةهةمان زيانةكانيان ئةوةندة بيَتةوة، نزم ءدابةزيَت ثةيذةكةدا
ئةطةر ثيَتانواية من رؤناَلد ريطامن بريضووة، ريَطةم بدةن ئةم خاَلة روونبكةمةوة،  

ياريدةدةري ثيَشووي سةرؤك  ءبة تيَبينيةكاني كيظن فليثس شرؤظةكاري كؤمارييكة 
 سياسةتي" بةناونيشاني كتيَبيَكي ١٩٩٠، كة ساَلي دةست ثيَدةكات نيكسؤن

 بريوباوةرِي لةبةردةم ريَطاي دواتر ةشئةم. بَلاوكردةوة "هةذار دةوَلةمةندو
 دا١٩٨٨ و١٩٧٧نيَوان ساَلاني لة كة كردةوة، سياسةتةكانيداء نويَ نيوليربِاليزمي
 هرييتاج" لة بةطشيت دواتر شسياسةتانة ئةم. طؤرِي ئةمريكادا لة داهاتي دابةشكردني
 تويَذينةوة سةنتةري ديارترين ريطاندا سةردةمي لة كة كراونةتةوة وردتر دا"فاوندةيشن

تاكاني هةش دةيةي لةماوةي. طرنطة هيَزيَكي ئةمريكيدا سياسةتي لة هيَشتاكةش بوو،
 بةريَذةي ئةمريكييةكان خيَزانة ي٪١٠سةدةي رابردووةوة، داهاتي مامناوةندي خيَزاني 
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 نةكانخؤشبةختقي بةَلام. بوو زياد ٪٢٣ ريَذةي بة سةرةوة ي٪٥ هةروةها زيادبوو، ٪١٦
 لةبةرئةوةي بكةن ريطان سوثاسي دةتوانن ئةمريكان، خيَزانةكاني يةكي لةسةدا كة
 ٢٧٠ان زياد بووة. داهاتةكانيان كة هةر خؤي بةرزبوو، ساَلانة لة داهاتةكاني ي٪ ٥٠
 هةرة ئةمريكية بةَلام. دؤالر هةزار ٤٠٥ بة بوو لوتكةو طةيشتة دؤالرةوة هةزار

 بوون دابةزيندا لة زياتر داشلةثةيذةكة هةرضةند ثيَطةيشت، زيانيان هةموويان هةذارةكان
 ئةمريكيةكان ي٪ ١٠ئامارةكاني فيليثس خؤي،  بةطويَرةي. دةبوون طةورةتر زيانةكانيان

 ساَلانة لة بوو، نزم خؤي هةر كة لةدةستدا داهاتةكانيان ي٪١٥ ثةيذةكةدا خوارةوةي لة
 يةكي لةسةدا داهاتي ،دا١٩٧٧ ساَلي لة. دابةزى دؤالر ٣،٥٠٤ بةرةو دؤالرةوة ٤،١١٣
رةوةي ثةيذةكة. خوا ئةوانةي ي٪ ١٠ داهاتي لة بوو زياتر جار ٦٥ ئةمريكييةكان خيَزانة

 بوون دةوَلةمةند زياتر جار ١١٥دواي دة سالَ، ئةوانةي جؤري سةدا يةك بة ريَذةي 
 .خوارةوة ئةوانةي دةي سةدا لةطةلَ بةبةراورد

وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا نا يةكسانقين كؤمةَلطاية لةسةر زةويدا. بةَلام 
لةماوةي ئةم بيست ساَلةي دواييدا بةهؤي سياسةتةكاني نيوليربِاليزمةوة بة كردةوة لة 
هةموو وَلاتاندا نايةكسانية كؤمةَلايةتييةكان زياديكردووة. "كؤنفرِانسي نةتةوة 

هةنديَك بةَلطةي تؤمةتباركاري  UNCTADطةشةثيَدان"  ءؤ بازرطانييةكطرتووةكان ب
وة، كة بَلاوكردة ١٩٩٧طةشةثيَدان" بؤ ساَلي  ءلةمبارةيةوة لة "راثؤرتي بازرطاني

 ءداهات لة نايةكساني شيَوةكاني دةربارةي جياجيا ليَكؤلينةوةي ٢٦٠٠لةسةر بنةماي 
 بؤ يةكطرتووةكان نةتةوة كؤنفرِانسي" تيمي. مامناوةند ضيين كةلةبةركردني ءهةذاريي
 دؤكيوميَنت جياوازدا كؤمةَلطاي دةيان لة ئاراستانةي ئةم" طةشةثيَدان ءبازرطاني
 ووسياو وَلاتاني ديكةي ثيَشووي سةر بة بلؤكي سؤشياليسيت. ر ءضنيلةوانةش  كردووة،

ايةكساني زياتر. سياسةتي هيض شتيَكي شاراوة لةم ئاراستةو رةوتةدا نيية بةرةو ن
تايبةت دادةرِيَذيَ كة داهاتيَكي زؤر بؤ خاوةن سامانةكان دابني دةكات، بةشيَوةيةكي 

ي بؤ ذثاساوي ئايديؤلؤ ءكةمكردنةوةي كريَ. تيؤريي ءتايبةت لة ريَطةي دابةزاندني باج
هؤي  قازاجني بةرز بؤ دةوَلةمةندةكان دةبيَتة ءريَوشويَين لةو جؤرة ئةوةية داهات

سةرمايةطوزاريي زياتر، هةروةها دةبيَتة هؤي دابةشكردني  ءهاتنةدي وةبةرهيَنان
باشقي سةرضاوةو دةرامةتةكان، بةمةش هةلي كارو خؤشطوزةراني زياتر بؤ هةمووان 
دةرِةخسيَت. لة واقيعداو هةروةك بةتةواوةتي ثيَشبينيكراو بووة، طواستنةوةي ثارة لة 

كؤبوونةوةي  ءئابوورييةوة دةبيَتة هؤي هةَلتؤقني لة بؤرسةكانريَطةي ثةيذةو ثليكانةي 
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سةرهةَلداني جؤريَك لة قةيراني  ءسامانيَكي كاغةزيي بيَ شومار لةدةست كةمينةيةك
 كؤمةَلطادان لةخوارةوةي كة ئةوانةي ي٪ ٨٠قازاجني  دارايي. ئةطةر داهاتةكان بة

 دروستبووني بؤ بةمةش بةكاردةهيَنريَت، بةكاربةريي بةمةبةسيت ئةوا دابةشبكريَت،
 كة بةوةي بكريَت، دابةش سةرةوة بةئاراستةي ئةطةر بةَلام دةبيَت، سوودي كار هةلي
ةية كة ثيَويستيان ثيَيةتي، ئةوا ئةو ثارانة ناضنة ه شتانةيان ئةو هةموو خةَلك زؤربةي

 .يةوةي بؤرسةي نيَودةوَلةتناو ئابووري ناوخؤيي يان نيشتيماني، بةَلكو دةضيَتة بازارِةكان
هةروةك هةموو اليةكمان دةزانني، هةمان سياسةت لة سةرتاسةري باشورو 

، كة تةنها ناويَكي ديكةية ثةيرِةوكراوة رؤذهةَلاتدا، بةثاساوي ريَكخستين ثةيكةربةندي
روونكردنةوةي سياسةتي  ءبؤ نيوليربِاليزم. من تاتضةرو ريطامن بةكارهيَنا بؤ دةرخسنت

نيشتيماني. بةَلام لةسةر ئاسيت نيَودةوَلةتيدا، نيوليربِاَلةكان هةموو هةوَلي خؤيان 
و آللةسةر سيَ خاَلي سةرةكيدا ضرِكردؤتةوة، ئةواني  بريتني لة: ئازادي بازرطاني كا

ئازادي خووالنةوةو دةستاودةستكردني سةرمايةو ئازادي  ءخزمةتطوزارييةكان
 سةرمايةطوزاريي.  ءيَنانوةبةره

لةماوةي بيست ساَلي رابردوودا، سندوقي دراوي نيَودةوَلةتي بةهؤي قةيراني قةرزو 
ئاراستةيةكي باش بردووة، رةو ميكانيزمي مةرجدانانةوة بةهيَز بووةو تواناكاني خؤي بة

لة ثاَلثشتيكردنيَكي هاوسةنطي ثارةدانةوة هةنطاوي ناوة تا بووة بة نيمضة 
تةندروست"  ءؤريَكي طةردووني لةوةي كة ثيَي دةوتريَت سياسةتي ئابوري "ساغديكتات

 يان سياسةتي ئابوري نيوليربِالي.
واي د دا١٩٩٥دواجار "ريَكخراوي بازرطاني جيهاني" لة كانووني دووةمي ساَلي 

كة  تاقةتثروكيَن دامةزراو زؤرتر لةو ثةرلةمانانةدا تيَثةرِيَنرا دانوستانيَكي دوورودريَذو
كة برِياريان ليَيداوةو ثةسنديان  نيية ئةندامةكانيان زانياري زؤريان دةربارةي ئةوة

ثابةندةكاني نيوليربِاليزم لة  ءكردووة. خؤشبةختانة، دوا هةوَلي دارِشتين بنةما جيهاني
 لةوةدا شيَوةي "ريَككةوتين فرةاليةنة بؤ وةبةرهيَنان" النيكةم بةشيَوةيةكي كاتيي

كة هةموو مافيَكي بة طةورة كؤمثانياكان دةداو هةموو ئةركيَكي  ،شكسيت هيَنا
 وَلاتيانيشي لةهةموو مافيَك بيَ بةش دةكرد.وها ءدةخستة ئةستؤي حكومةتةكان

ليَثرسينةوةي  ءخاَلي هاوبةشي ئةم دامةزراوانة نةبووني شةفافيةت
ت كة دةبيَ ئابووري كرِؤكي نيوليربِاليزمة: بانطةشةي ئةوة دةكا شدميوكراسيانةية، ئةمة

ياساكاني خؤي بةسةر كؤمةَلطادا بسةثيَنيَت، نةك بةثيَضةوانةوة. دميوكراسي بارطرانيية، 
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ضونكة نيوليربِاليزم بؤ براوةكان دارِيَذراوة، نةك بؤ دةنطدةران كة بةردةوام هةردوو 
 براوةكان لةخؤدةطريَت. ءطرووثي دؤرِاو

دي رِذليَبكةم ثيَناسةي نيوليربِاليزم بؤ دؤرِاو، زؤر بةدةمةويَ لة كؤتاييدا داواتان 
وةربطرن، كة هيض شتيَكي تايبةت قةرزاري نيية. دةكريَ هةر كاتيَك هةر كةسيَك لة 
سيستمةكةدا دةربكريَت، بةهؤي نةخؤشي يان تةمةن يان دووطياني، يان هةر 

سيت طواستنةوةي ثيَوي ءشكستيَكي هةستثيَكراو ياخود بةهؤي بارودؤخيَكي ئابووري
سامان لة خوارةوة بؤ سةرةوة بةبيَ وةستان. بةهاي خاوةن ثشك هةموو شتيَكة. 
بةمدواييانة رؤذنامةي "ئينتةرناشنال هريالد تريبيؤن" نووسي بووي: وةبةرهيَنةراني 
بياني "دةستيانطرتووة" بةسةر كؤمثانياو بانكةكاني تايالندو كؤريادا. هيض سةير نيية، 

زةوةندي كارمةندو  ببنة هؤي ئةوةي دةركردني ذمارةيةكي زؤرو ثشكانةى ئةم كرِين
كؤري  ءبةمانايةكي دي، ئةجنامي كاري ساَلةهاي ساَلي هةزاران تايلةندي كريَكاران.

دةطوازريَتةوة بؤ دةسيت طةورة كؤمثانيا بيانييةكان. زؤربةي ئةوانةي بؤ بةرهةمهيَناني 
ة شةقامةكاندان، يان بةمزووانة ئةمة ضارةنووسيان ئةم سامانة كاريان كردووة، ئيَستا ل

 دةبيَت.
بةرزكردنةوةي بةهاي خاوةن ثشكةكان،  ءبنةماكاني كيَربِكيَ ءبةطويَرةي ثرةنسيث

 رةفتاري لةم شيَوةية، ستةمكارانة نيية، بةَلكو زؤر ئاساييةو تةنانةت كاريَكي ضاكيشة.
ريشةوة طؤرِي، سياسةت ء ةطي لةرِدان بةوةدا دةنيَم نيوليربِاليزم سروشيت سياسةت

كيَ ثشكيَك لة  ءثيَشق بةثلةي يةك ثةيوةست بوو بةوةي كيَ فةرمانرِةوايةتي دةكات
ةتةوة، بةَلام نكيَكةكة بةدةست دةهيَنيَت. بيَطومان هيَشتا ضةند اليةنيَكي ئةمة ماو

هةيةو كيَ  "كيَ مايف ذيانيى نويَيةكةي سياسةت بووة بةمة ءثرسيارة  طةورةو ناوةندي
دوورخستنةوةي ريشةيي ئيَستا بووة بة دروشم، مةبةستم ئةوةية  ئةو مافةي نيية؟".

 كوشندةية. كاريَكى ئةمة بةراسيت
رةنطة ليَرةدا هةواَلي ناخؤشم بةئيَوة راطةياندبيَت، ضونكة ميَذووي بيست ساَلي 

رةشبينة  ءئاوازة خةمناكرابردوو ثرِبووة لةم جؤرة هةواَلانة. بةَلام نامةويَ قسةكامن بةم 
كة هةرِةشة  دةكريَت ئاراستانة ءكؤتايي ثيَبيَنم. زؤر شت بؤ روبةرِوبوونةوةي ئةو رةوت

 .هةية بؤ كردةوةي زياتر ي لة ذيان دةكةن، بواريَكي فراوان
طةشةثيَدان يارمةتيدةر دةبيَت لة  ءكؤنفرانسي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ بازرطاني

يةكي زؤري ئةو كردارانةي كة من ثيَمواية ثيَويستة هيَرشيَكي دةستنيشانكردني ذمارة
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كارنامةيةك دابنينَي  ءي لةخؤبطريَت. ئيَستا كاتي ئةوة هاتووة برِيار بدةينذئايديؤلؤ
لةجياتي ئةوةي ريَطابدةين دةسةَلاتداراني جيهان لة داظؤس دايبنيَن. بةو هيوايةي 
بةخشةراني  تيَبطةن كة نابيَت بةتةنها ثارة بؤ ثرِؤذةكان تةرخان بكةن، بةَلكو ثيَويستة 

الةكان لةسةريان ثارة بؤ ئايدياو بريؤكةكاني  تةرخان بكةن. ناتوانريَت ثشت بة نيوليربِ
ئةم كارة لةئةستؤ بطرن، بؤية ثيَويستة سيستميَكي كاراي نيَودةوَلةتي بؤ  تا ببةستني

"ي  هةموو مامةَلةكاني بازارِي دارايي وباجي  Tobin Taxباج دابرِيَذين، "باجي تؤبني 
دةبيَ داهاتي  ...بطريَتةوة ريَذةيي لةسةر فرؤشياريي "كؤمثانيا فرة رةطةزةكان"

 ءجيهاني بؤ ثرِكردنةوةي كةليَين نيَوان باكورو باشور تةرخان بكريَت سيستمي باجي
ماوةي بيست ساَلي رابردوودا  لة كة دابةشبكريَتةوةدا دووبارة بةسةر هةموو ئةو كةسانة

ريَطام بدةن ئةوةي ثيَشق وتومة دووبارةي بكةمةوة:  بةتاَلانربدن هاتوون. ءتووشي دزين
كي سروشيت مرؤيي نيية. هيَزيَكي سةرووي سروشتي  دؤخيَ ءليربِاليزمي نويَ مةرج
جيَطةي بطرييَتةوة، ضونكة شكستهيَنانةكةي  ءبكريَت دذايةتى ءنيية، دةكريَ ئالنطاريي

دةسةَلات بؤ كؤمةَلطاو تا ئةوة دةخوازيَت. ثيَويستة بؤ سياسةتي جيَطرةوة ئامادة بني، 
 ءا كاربكةين بؤ بنيادناني دميوكراسيكاتد وَلاتاني دميوكراسي بطةرِيَنيَتةوة، لةهةمان

 ءفةرمانرِةوايي ياساو دابةشكردني دادثةروةرانة لةسةر ئاسيت نيَودةوَلةتيدا. بازرطاني
بازارِ ثيَطةي خؤيان هةية، بةَلام ناكريَت ئةم ثيَطةية تةواوي كايةي بووني مرؤيي داطري 

ةوروبةرماندا هةية، كة هةواَليَكي ديكةي خؤش ئةوةية برِة ثارةيةكي زؤر لةد بكات.
بةشيَكي بضووك، بطرة ريَذةيةكي زؤر كةمي كة شاياني باس نةبيَت، بةسة، بؤ 
فةراهةمكردني ذيانيَكي شايستة بؤ هةر مرؤظيَك لةسةر ئةم زةوييةدا، بؤ 

ثاككردنةوةي ذينطةو ريَطريكردن لة  ءفيَربوون بؤ هةمووان ءفةراهةمكردني تةندروسيت
ثرِكردنةوةي كةليَين نيَوان باكورو باشور، النيكةم  ءةمانويَرانكردني هةسارةك

بةثشتبةسنت بةوةي "ئاذانسي نةتةوة يةطكرتووةكان بؤ طةشةثيَدان" ثيَشنياري كردووة، 
 زؤر زؤر ثارةيةكي برِة ئةمة لةراستيدا كة. هةية دؤالر مليار ٤٠كة ثيَويسيت بة 

 .كةمة
ضاوضنؤكء نطة نيوليربِاليزم  لة كؤتاييدا، تكا دةكةم ئةوةت لةبري بيَت كة رة

تيَر نةبيَت، بةَلام بةتةواوةتي سةخت نيية. هةر دويَينَ بوو هاوثةميايَتييةكي  ءضليَس بيَت
نيَودةوَلةتي ضاَلاكوانان، نيوليربِاَلةكاني ناضار كرد ئةطةر بةشيَوةيةكي كاتيي  بيَت 

وةبةرهيَنانةكان لة  دةستبةرداري ثرِؤذةكةيان بن، كة تايبةتة بة ئازادكردني هةموو
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، سةركةوتين *MAI "ريَطةي "ريَككةوتنيَكي هةمةاليةن دةربارةي وةبةرهيَنان
كؤمثانياكاني توورِة كردو  دارىلةناكاوي نةيارانيشي اليةنطرو بانطةشةكاراني حوكم

ريَكخراوي جةنطاوةران لةتواناياندا هةية  ىدووثاتيكردةوة كة بووني تؤرِيَكي باش
و ثاريَزطاريي لة ريَكبخةينةوةةوة. ئيَستاي  دةبيَ ريزةكامنان دووبارة شةرِةكان ببةن

هيَزةكةمان بكةين بؤ ئةوةي ريَطا نةدةين "ريَككةوتين هةمةاليةنة لةثيَناو 
 MAI Multilateral Agreement on)ناوي دامةزراوةيةكي نيَودةوَلةتيية  وةبةرهيَنان"

Investment  ) ."با بةم شيَوةية لة  بطؤرِن بؤ "ريَكخراوي بازرطاني نيَودةوَلةتي
شتةكان برِوانني: ذمارةكان لة بةرذةوةندي ئيَمةدان. ضونكة ذمارةي دؤرِاوةكان لة ياري 
نيوليربِاليزمدا زؤر زياترة لة براوةكان. ئيَمة بريؤكةو ئايديامان هةية، لةكاتيَكدا بريؤكةو 

ووبارةبوونةوةي قةيرانةكانةوة دةكةونة ذيَر ثرسيارو طومانةوة. ئايدياي ئةوان بةهؤي د
يةكيَتييةية كة وامان ليَدةكات لةم  ءئةوةي تا ئيَستا كةموكوريي ئيَمةية، ئةو ريَكخسنت

 يية ثيَشكةوتووةدا سةركةوين.ذسةردةمة تةكنةلؤ
ش دةبيَ وةَلامةكة بةو مانايةية كة دةبيَروونة، هةرِةشةكة بان نةتةوةيية، ئةمةش 

بان نةتةوةيي بيَت. ضيق هاودةنطيي بة ماناي يارمةتي نايةت، يان ضيق سنووردار نيية 
بة يارمةتي، بطرة ثيَويسيت بة دؤزينةوةي وزةي شاراوة هةية لة ملمالنيَي يةكقدا، تا 

 هيَزي هزرو ئايدياكامنان سةردةكةون. ءهيَزي ذمارةيي
 

 سةرضاوةو ثةراويَزةكان:
 ٢٠٢١ - ٣٠العدد  -جملة البدايات -تاريخ موجز للنيوليربالية  -１
لةهةمانكاتدا لةطةلَ دةقة ئينطليزييةكةشدا بةراوردم كردووة كة لةم لينكةدا وةرم طرتووة:  -２

http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-1007_en.html 
ئابوريية لةسةر بنةماي   " تيؤريَكي مايكرِؤKeynesian economics*ئابوري كينزي" -３

بريورِاكاني ئابوريناسي بةريتاني "جؤن ماينارد كينز "دارِيَذراوة، ثشتطريي لة سياسةتي دةوَلةت دةكات لة 
 رِوبةرِوبونةوةي قةيرانةكاني سةرمايةداري. "وةرطيَرِ"ء هةردوو بواري كةرتي طشيت

４-George, Susan. 1999. “A Short History of Neoliberalism.” 
Presented at the Conference on Economic Sovereignty in a 

Globalising World, March 24-26, Bangkok, Thailand . 
 



 

 

  
 

 
 
 
 

 59   

  

 
 

 دايكيء شؤثنهاوةر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسيين: رِيَبني رِةسولَ ئيسماعيل

 

كةوتنة خوارةوةي لة شويَنيَكي  ءبةهؤي خزينباوكي شؤثنهاوةر  (1805)لةساَلي 
بةرز بؤ نيَو رِووباريَك، كؤضي دوايي دةكات، ئةوةش زؤر كاريطةري لةسةر شؤثنهاوةري 

لةسةر كارة  ءتازة الو دةبيَت، ضونكة جطة لةوةي ثيَويست دةبيَت لةمةودوا كار بكات
ن بطريَتة بارزطانيةكاني باوكي بةردةوام بيَت، دةبيَت بةرثرسيارييَت بنةماَلةكةشيا

دةسيت كضة بضووكةكةي  (1806)ئةستؤ. دواي ئةم رِووداوة دايكي شؤثنهاوةر لةساَلي 
ماَلي خؤي دةطوازيَتةوة بؤ ظاميار، بةَلام شؤثنهاوةر بة تةنيا لة هامبؤرط  ءدةطريَت

دةميَنيَتةوة، ئةو كات بؤ يةكةجمار لة ذيانيدا هةست دةكات لةبةردةم دوورِيانيَكداية، يا 
بضيَتةنيَو ذياني ووا رِيَطاي باوكي بطريَتةبةرو بضيَتة نيَو كاري بازرطاني، يا رِئةوةت

خويَندنةوة. ساَلي دواتر شؤثنهاوةري  برِيار دةدات بضيَتة  ءبريكردنةوةو ئايدياو نووسني
 .خوشكة بضووكةكةي بذيت ءظاميارو لةطةلَ دايك
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ي زؤرو جياواز هةن، لةبارةي مردني باوكي شؤثنهاوةر كؤمةَليَك رِاوبؤضوون
نيية تويَذةر بتوانيَت لة هيض يةكيَك لةم بؤضوونانة دَلنيابيت. بؤضوونيَك هةية  ي ئاسان

 (١)طواية باوكي شؤثنهاوةر بةهؤي زيانيَكي زؤر لة كاري بازرطاني خؤي كوشتووة.
 بةرِيَكةوت شؤثنهاوةر باوكي طواية دةكةن ئةوة لةسةر ثيَداطريي نهة بؤضوون هةنديَك
. كوشتووة خؤي ذنةكةي، لةطةلَ خراثي ثيَوةندي بةهؤي بةَلكو بةرنةبؤتةوة، نةخزيوةو
دايكي ثيشاني دةدةن،  ءوةرو باوكشؤثنها ذياني لةبارةي تويَذينةوةكان ئةوةي وةكو

باوكي شؤثنهاوةر هةرطيز لةم ثيَوةندييةي لةطةلَ دايكي شؤثنهاوةر بةختةوةر نةبووة، 
 .هةبووة لة كيَشةو طرفيت لةنيَو ماَلةكةي خؤيدا ذيانيَكي ثرِ

هةنديَك بؤضووني تري  هةن ثيَيان واية ذنةكةي ثاَلي ثيَوةناوةو فرِيَيداوةتة نيَو 
رِووبار بؤ ئةوةي لة كؤَلي ببيَتةوة. رِةنطة ئةم بؤضوونانة لةسةر بنةماي رِةفتارو ثيَوةندي 

زؤري بةرانبةر  ءينةيةكي سةختك ءة رِق، ضونكبونيادنرابيَت شؤثنهاوةر لةطةلَ دايكي
دايكي هةبووة، بةجؤريَك بؤتة هؤي ئةوةي دواتر بةطشيت رِقي لة هةموو ذناني  

بةَلام، ئيَمة دةبيَت . غةدرو ستةمكاري ءببيَتةوةو لةالي ئةم ذن ببيَتة سيمبولي خيانةت
بووة، رِةنطة بةشيَكي ن زؤر لة دايكي طةورةتر ةئةوة بزانني باوكي شؤثنهاوةر بة تةم
يوةندي بةم جياوازييةي تةمةنةوة هةبووبيَت. لةطةلَ ةزؤري كيَشةكاني نيَوانيانيشيان ث

، هيض بةَلطةيةكي يةكالكةرةوةو ئاشكرا لةبةردةست نيية دايكي شؤثنهاوةري دائةوةش
وني تاوانبار بكريَت، ئةوةي هةية زياتر ليَكدانةوةو بؤضوونة، نةك بةَلطةيةكي رِو ثيَ

 .واقيعي
ساماني  ءدواي ئةوةي باوكي شؤثنهاوةر دةمريَت، دايكي هةموو سةروةت

وةكو شازادةيةك ئةو ذنة لةطةلَ كضةكةي دةضيَتة ظاميار،  ءبنةماَلةكةيان دةفرؤشيَت
رِةفتاري كردووةو ذيانيَكي خؤشي بةسةر بردووة. يؤهاناي دايكي شؤثنهاوةر دواي 

لة ميَردةكةي بؤ بةجيَما، شاري هامبؤرط سامانيَكي زؤري  ءئةوةي سةروةت
 (٢).دةضيَتة شاري ظاميار لة خؤرهةَلاتي ئةملانيا ءجيَدةهيََليَت

 ءهونةري دةكاتةوة ءلة شاري ظاميار بة ثارةي باوكي شؤثنهاوةر سالؤنيَكي ئةدةبي
 ءئيَواران خةَلكانيَكي زؤر لة دةوري خؤي كؤ دةكاتةوة، كؤمةَليَك شاعريو ضريؤكنووس

ؤماننووس بةردةوام ئيَواران لةم سالؤنة شيعرو كورتة ضريؤكيان خويَندؤتةوة، وتوويَذي رِ
، بطرة بةم هؤيةوة دايكي شؤثنهاوةر هةبووة هونةر ءطوورِييان لةبارةي ئةدةب ءطةرم

خؤيشي بؤتة نووسةرو رِؤماننووسيَكي ناسراوو ضةند بةرهةميَكي ئةدةبي بَلاوكردؤتةوة 
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 (،1827)، )سيدؤنيا( لةساَلي (1823)، )ثوور( لةساَلي (1819)َلي وةكو )طابرييل( لةسا
 .(١٨٣٧))رِيضارد وود( لةساَلي 

 ءجطة لةم كتيَبانة، دوو كتيَبيشي لةبارةي ذياننامةي رِةخنةطري هونةري
و ذياننامةي شيَوةكاري (1810)لةساَلي  "كارل لودويط فرينؤ"شويَنةوارناسي ئةملاني 

نووسيوةو بَلاوكردؤتةوة. كارل لودويط  (1822)لة ساَلي  "جان فان ئيك"فليمينطي 
كؤي كارة بَلاوكراوةكاني دايكي ثيَكةوة  ءنزيكةكاني يؤهانا فرينؤ يةكيَك بوو لة هاورِيَ

 (٣).بَلاوكراوةتةوة ءبةرط ضاث (24)لةنيَو 

ت ماوة ماوة سةرداني ماَلةكةي دةكردو لة يةكيَك لةو ثياوة ناودارنةي ئةو كا
سالؤنةكةي دادةنيشت، طؤتة بوو، هةروةها هةردوو برا شليطلي  ئامادةي سالؤنةكةي 

َلةدا شؤثنهاوةر بؤ يةكةجمار طؤتة ما ئةم لةنيَو( ٤)بةشدارييان تيَدا كردووة. ءبوون
يوةندييةكي هاورِيَيانة ةث ءطويَي لة رِاوبؤضوونةكاني دةبيَت ءناسيَتيدة ءدةبينيَت

 .لةنيَوانيان دروست دةبيَت
ئةزمووني ذياني لةطةلَ دايكي، هةر كةسيَك  ءيوةنديةبةهؤي ئةم رِووداوانةو ث

ذياننامةي شؤثنهاوةر خبويَنيَتةوةو لة فةلسةفةكةي شارةزا بيَت، بةرِووني بؤي 
شةيةكي طةورةي لةطةلَ ذن بةطشيت هةبووة، رِةنطة يةكيَك لة دةردةكةويَت ئةم ثياوة كيَ

سيماكاني بةرجةستةكردني ذني  لةالي، برييت بوو بيَت لة بةطشتيكردني ويَنةي 
رِةفتاري  ءكةسايةتي ئاَلؤزو تووندوتيذي دايكي خؤي. رِةنطة لة رِوانطةي كةسايةتي

م ويَنةيةي بةطشيت كردبيَت، ئة ءدايكييةوة، شؤثنهاوةر تةماشاي ويَنةي ذني كردبيَت
خةرجكردني ثارةي  ءشيَوازي بةرِيَوةبردن ءدةستكةوت ءضونكة لةبارةي ثرسي دارايي

دةستكةوتي رِؤذانة يا مانطانةي ماَلدا، شؤثنهاوةر بة رِاشكاوي ئاماذة بؤ ئةوة دةكات 
ثارة  ءيوآلكة تةواوي ذنان، جطة لة هةنديَك حاَلةتي دةطةمةن نةبيَت، حةزيان لة دةستب

بكةن، بؤية دةبيَت ئةو ثارةيةي دةخريَتة بةردةستيان خةرج خةرجكردنة، حةزدةكةن ثارة 
 .سنووردار بيَت

تيَطةيشتنة رِاستةوخؤ لة ويَنةي دايكي وةرطرياوة، دايكيَك كة  ءئةم بؤضوون
هيض  لةناكاو بةهؤي مردني ميَردةكةي سامانيَكي يةك جار زؤري بؤ ماوةيةو بيَ

 ءثةخشاني كردووة. ضونكة دايكي شؤثنهاوةر بة ثةيداكردن ءتةخشانحيسابيَك 
حيساب دةست بَلاو بوو، ثارةيةكي  بةدةستهيَناني ئةم ثارةية ماندوو نةببوو، بؤية بيَ

هةفتانة  ءزؤري لة شيت ثرِوثووض سةرف دةكرد، ماَلةكةي خؤي كردبووة رِيَستورِانت
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 ءخواردن ءشةراب ءتةنيا لة ميَوانداري -بة حيسابي ئةو سةردةم-ثارةيةكي خةياَلي 
 .خواردنةوة خةرج كردووة

بةثيَي ئةوةي لة بةشي يةكةم باسي ذياننامةي شؤثنهاوةرمان كرد، ئيَستا بؤمان 
رِوونة سروشيت كةسايةتي شؤثنهاوةرو سروشيت كةسايةتي دايكي زؤر لة يةكقي جياواز 

دذكارو ناكؤك بوون لةطةلَ يةكقي، ، هةردووكيان خاوةني دوو كةسايةتي زؤر نبوو
كاردانةوةي شؤثنهاوةر  شنةياندةتواني ثيَكةوة هةَلبكةن. بةشيَكي زؤري ئةم جياوازيية

كةوتةكاني دايكي. كاتيَك دايكي شؤثنهاوةر لة ظاميار وةر بة رِةفتارو هةَلسمببوو بةرا
لةخؤي كؤكردةوة، سالؤنةكةي خؤي كردةوة، وةكو طومتان شاعريو نووسةرو بريياري زؤري 

يةكيَك لةو كةسة ناودارانة طؤتة بوو. ئةو كات بةطشيت لة ظاميار ثرِوثاطةندةيةكي وا 
يوةندي سيَكسييان هةية، بؤية شؤثنهاوةر بةهؤي ئةم ةبَلاوببؤوة طواية ئةم دووانة ث

 .نيَوانيان بة خراثي تيَكدةضيَت ءقسةلؤكانة لة دايكي توورِة دةبيَت قسةو
تويَذينةوةكان لةبارةي ذياني دايكي شؤثنهاوةر، جةخت لةوة  بةشيَكي زؤري

يوةندي نيَوان طؤتةو ةثضونكة دةكةنةوة طواية ئةم قسةو ثرِوثاطةندانة رِاست نةبوون، 
و نة ةدايكي شؤثنهاوةر ثيَوةندي نيَوان دوو هاورِيَي ئاسايي بووة، نة سؤزداري بوو

وةر طرتووةو كردنةوةي ساَلؤني نيَو سيَكسي، بةَلام طؤتة رِيَزي لة دايكي شؤثنها
كولتووري باش زانيوة، بؤية هاتوضؤي ئةويَي  ءماَلةكةيشي بة كاريَكي رِؤشنبريي

 .كردووة

ئينجا ثيَويستة ئاماذة بؤ ئةوةش بكةين كة ئةو كات كةساني دةوَلةمةند لةنيَو 
بريو خويَندةوارو ماَلةكاني خؤيان ئةو جؤرة ساَلؤنانةيان كردؤتةوةو سةرجني كةساني رِؤشن

برييارو هونةرمةندانيان بةالي خؤيان رِاكيَشاوة. ئةو جؤرة ساَلؤنانة شويَنيَكي  ونووسةر
طؤرِينةوةي رِاو بؤضووني جياواز  ءطوجناو بوون بؤ كؤرِو كؤبوونةوةي نووسةرو بريياران

 .ئةدةبييةكان ءلةبارةي بابةتة هزري

شؤثنهاوةرو دايكي ئةو ثيَوةندييةي دابرِاني  ديكة رِةنطة يةكيَك لة هؤيةكاني
دايكي بوو بيَت لةطةلَ فردري  مولةر فؤن طرستنبيَرط كة هاورِيَي بنةماَلةكةيان بوو، 

 يوةندييةةئةم ث ثيَشق هاورِيَي باوكي شؤثنهاوةري  بوو. ئةطةرضي زؤر كةم لةبارةيةوة
كي رِةشي دةزانن لةنيَو دةزانريَت، بةَلام ثيَوةندييةك بوو رِةخنةطران بةطشيت بة خاَليَ

ميَذووي بنةماَلةي شؤثنهاوةر، بة تايبةتي ميَذووي دايكي. شؤثنهاوةر ثيَي وابوو دواي 
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مردني باوكي، ئةم ثياوة ثيَوةندي لةطةلَ دايكي داناوة، لة كاتيَكدا دةبوواية دَلسؤز بيَت 
 .وونةوةبؤ ئةو بنةماَلةيةي كة ميَذوويَكي كؤني هاورِيَيةتي ثيَكةوة كؤي كردب

م، وةكو ئةوةي فرانكؤ ظؤلثي لة تويَذينةوةيةكي خؤيدا لةبارةي ذياني آلبة
شؤثنهاوةرو ثيَوةندي لةطةلَ دايكي جةخيت لةسةر دةكاتةوة، ئةو ثيَوةنديية لةنيَوان 
دايكي شؤثنهاوةرو فؤن طؤستنبيَرط ثيَوةندييةكي رِاشكاوو ئاشكرا بووةو دايكي 

ةبةر خاتري كؤرِةكةي واز لةم ثياوة بيَنيَت. ظؤلثي لةم شؤثنهاوةري  ئامادة نةبووة ل
باوكي ضيَذي لةو ثياوانة وةردةطرت كة  ءبارةيةوة دةنووسيَت:" يؤهانا لة دووري دايك

هاوسةريان هةبوو، بؤية ئامادة نةبوو لةبةر خؤشةويسيت بؤ كورِةكةي واز لة 
  (٥)خؤشةويستةكةي خؤي بهيَنيَت"

دوور لة بنةماَلةكةي خةريكي  ءسالَ دةبيَت (19)ئارتةر شؤثنهاوةر تةمةني 
خويَندنة، بةَلام بةشيَك لةم دووركةوتنةوةيةي بةهؤي ئةوةية كة حةز دةكات دوورةثةريَز 

يؤهاناي دايكي  (1807)بة تةنيا بيَت، بؤية دةبينني لة مانطي ئاداري ساَلي  ءبيَت
امةية ئةو كاتةية كة شؤثنهاوةر دواي كؤضي دوايي باوكي نامةيةكي بؤ دةنيَريَت، ئةم ن

 .ماَلي دايكي جيَدةهيََليَت ءلة دايكي بيَزارو توورِة دةبيَت (1805)لة ساَلي 

يؤهاناي دايكي لةنيَو ئةم نامةيةدا دةنووسيَت:" ئةطةر باوةرِم بةوة نةبوواية كة 
ي خؤي نيشان نادات، سروشت بؤ هةر كةسيَك كة لة تةمةني تؤدا بيَت رِووي خؤش

ئةوةي ئيَستا دنياي تؤ بةدَلي خؤت نيية، ئةو كات زؤر ثةريَشان دةبووم، بةَلام تؤ تةنيا 
يةك دلَ دةبيت كة بتوانيت لةطةلَ خؤت سازو تةبا بيت،  ءلةكاتيَكدا لةطةلَ خؤت رِاست

ئارةزووي تؤ هةَلدةسوورِيَت. بةَلام ئارتةري  ءئةو كات دنيا بة طويَرةي مةيل
بيَضارةم، ديارة ئةو بارودؤخة طؤشةطريييةي تؤ هةَلت بذاردووة، بةراورد بة  ءخؤشةويست

ذياني خةَلكيق، ذياني تؤي قورسق كردووة. لةوانةية من وةكو خؤم لة قسةكانت 
 ءبطرم، هةنديَك جاري  ئةو رِيَطاو هةَلديَرةت نيشان بدةم بتوامن طويَت ليَ ءتيَبطةم

بةَلام تؤ ئيَستا هيض كةسيَكت نيية بتوانيت ليَي دَلنيابيت  ئؤقرةييت ثيَ ببةخشم،
ببةستيت، ئيَستا كةسيَك بؤ تؤ لة ناني شةو ثيَويستقة. بةَلام بةهةرحالَ،  وثشيت ثيَ

بةجةرطي خؤتدا بنيَيت تا ثيَ ضونكة ناتوانريَت ئةم بارودؤخة بطؤرِدريَت، داوات ليَدةكةم 
سةر ببةيت. ئارتةري خؤشةويستم، رِيَك لةو كاتةدا ئاسوودةيي بة ءرِؤذةكانت بة خؤشي

يةكةمني رِؤذاني بةهاري ذيانت  ءكة تؤ ئيَستا تيَيدا دةذي، دنياي رِةنطاورِةنطي منداَلي
دةثشكويَت، بةَلام تؤ هيَشتا ئاطاداري ئةو دنياية تازةية نيت كة خةريكة  ةخةريك
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هاتوويت، بة  تووشي دَلةرِاوكيَ رِووتدا دةكريَنةوة، هيَشتا دوودَليت،بة دةرطاكاني 
دةكةيت. بيَطومان ئةمةش  نازانيت رِوو لةكويَ وشيَواوة ئةندازةيةك سةرت ليَ

دَلةرِاوكيَيةت لةدلَ دةردةضيَت، تؤش  ءهةروا ناميَنيَتةوة، رِؤذيَك ئةو ترس ءدةطؤرِدريَت
 (٦)".كامي دلَ دةذيت ءوةكو كةسيَكي هاوسةنط بة خؤشي

ثشتطريي يؤهاناي دايك بؤ ئارتةري كورِ  ءنامةيةدا جؤريَك لة دَلنةواييلةنيَو ئةم 
دةبينني، جؤريَك لة تيَطةيشنت هةية بؤ ئةو 
بارودؤخة سةختةي كة شؤثنهاوةري كورِ 
ثيَيدا تيَثةرِ دةبيَت، زمانيَكي شرييين 

هةية. لةثالَ ئةم زمانة لةنامةكةدا دايكانة 
يؤهانا دايكانةيةش، جؤرة زمانيَكي ورياي 

هةية بؤ قسةكردن لةطةلَ كورِةكةي، ئةو 
 ءزمانة بة رِاشكاوي زؤر شت ناَليَت

ناكات، بةَلام لة هةمان كاتيشدا  ىئاشكرا
زؤر شت دةَليَت لةبارةي ثيَوةندي ئاَلؤزو 

كورِةكةي. ئيق ئةم ثيَوةنديية شَلةذاوة لةدواي رِووداوي كةوتنة  ءشَلةذواي نيَوان دايك
سةروبةرة، تا لة كؤتاييدا لة  ةردةوام دةبيَت، ثيَوةندييةكي ئاَلؤزو بيَخوارةوةي باوك ب
 .كؤتايي ديَت، ئةطةرضي نامةو نامةكاري لةنيَوانياندا هةبووة ءخاَليَك دةثضرِيَت
شؤثنهاوةر لةسةر كؤمةَليَك ثرسي بنةماَلةو خيَزاني خؤيان لةطةلَ ( 1814)ساَلي 

 ءثاَليَكي ثيَوةدةنيَت ءدايكي ليَي توورِة دةبيَت دايكي دووضاري كيَشة ديَت، بةم هؤية
شؤثنهاوةر لةسةر قاَلدرمةكاني ماَلةوةيان دةكةويَتة خوارةوةو ئازاري زؤري ثيَدةطات، 
بؤية شؤثنهاوةر بة توورِةييةوة ثيَي دةَليَت:"نةوةكاني داهاتوو هيض شتيَك لةبارةي تؤوة 

 (٧)".ةر بوويتنازانن، تةنيا ئةوة نةبيَت كة دايكي شؤثنهاو

ئةم رِووداوة يةكيَكة لةو هؤكارانةي ثاَليان بة هةنديَك تويَذةر ناوة برِوايان وابيَت 
كوشتوويةتي، ضونكة  ودايكي شؤثنهاوةر ثاَلي بة باوكي وةناوةو فرِيَيداوةتة خوارةوة
بداتة خوارةوة. يفرِيَ ءثيَيان واية نابيَت ئةمة يةكةم جاري بيَت ثالَ بة كةسيَكةوة بنيَت

دةضيَتة ماَلي تايبةتي  ءلةطةلَ دايكي تيَكدةضيَت نيَوانىدواي ئةم رِووداوة بة تةواوي 
ة شؤثنهاوةر ضيق لة ماَلي دايكي ناميَنيَتةوة. ثيَدةضيَت دواي ئةم شةرِةيان كء خؤي

ماَلي دايكي جيَهيَشتووة، ضيق دايكي خؤي نةبينيبيَتةوةو بة يةكجاري وازي 
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ةوام نامةشيان ئاَلوطؤرِ كردووةو هةواَلي يةكقييان دليَهيَنابيَت، ئةطةرضي دةزانني بةر
زانيوة، بةَلام بةشيَك لة تويَذةران ثيَيانواية بةشي هةرة زؤري ئةو نامانةي نيَوان 

 ءمشتومرِ هةية لةبارةي شيَوازي دابةشكردني مرياتي باوك زياتر ثيَوةندي بة هةردووال،
 .سامانةي كة بؤيان بةجيَمابوو ءمايف هةراليةك لةم مريات

وةرو دايكي زؤر طةورة ادواي ئةوةي كيَشةي نيَوان شؤثنه (17/5/1814)لة رِؤذي 
ؤ شؤثنهاوةر دةنووسيَت، نامةيةك ب ءتدةبيَت، دايكي شؤثنهاوةر ماَلةكةي جيَدةهيََليَ

لةم نامةيةدا يؤهانا بة لؤمةو سةرزةنشتةوة بؤي دةنووسيَت:" ئةو دةرطايانةي كة 
 ء، بؤ هةميشة لةنيَوان منبةوثةرِي بيَرِيَزييةوةو بة تووندي بةسةر دايكت داختسنت دوييَنَ

ةي ةوة. ئيق من زؤر لةوة ماندووترم بتوامن ضيق بةرطنتؤدا بة داخراوي دةميَن
 ءرِةفتارةكانت بطرم. دةضمةوة طوند تا ئةو كاتةي دَلنيا دةمب تؤ ليَرة طؤرِبةطؤرِ بوويت

دروسيت خؤم نئيَرةت جيَهيَشتووة، من ثيَ ناخةمةوة ناو ئةو ماَلة. من لة بواري تة
كةمتةرخةمم، ئةطةر رِةفتارةكةي دويَنيَت جاريَكيق دووبارة ببيَتةوة، لةوانةية دَلم 

ت. تؤ نازانيت دَلي دايك ضؤنة، تا زياتر هؤطر بيَت ليَداني بة دةسيت كةسيَك رِابووةستيَ
 -كة سةردةميَك زؤري خؤشوويستووة، بؤي بة ئازارتر دةبيَت. نةخيَر، مولةري  ليَرةية 

ئامادةم بة خوا سويَند خبؤم طةر وا بري بكةمةوة،  -مةبةست مولةري دؤسيت خؤيةتي 
 ءمةتبارم دةكةيتؤري كردووة، متمانةت ثيَم نيية، تبةر بة من طؤشةطمتؤ خؤت بةرا
، رِةفتارت ناشريينة لةطةَلم، رِقي سةرزةنشتم دةكةيت هاورِيَكامن ءلةسةر دؤست

 ءبةر هةر هةستموةستانةوةت بةراء بةردةوامت لة رِةطةزي من وةك ذن، دذايةتيكردن
كة هةميشة بة ئاشكراو بةرانبةر  و رةوشتتخو ءخؤشييةكي من، هةسيت ثارةثةرستيت

 ءتري  تؤيان لةبةرضاوي من رِةش بة خؤم تؤمةتبارم دةكةيت، ئةمانةو زؤر شيت
ناشريين كردووة، ئةمانة ئيَمة لة يةكقي جيا دةكةنةوة. هةر ضةندة نامةويَت بؤ 

دريَذو تا ئةو كاتةي ثةشيمان دةبيتةوةو بة هةتاهةتايي بيَت، بةَلام بؤ ماوةيةكي 
بة طيان  ءبريكردنةوةيةكي رِاستكراوة دةطةرِيَيتةوة الم، ئةو كات مني  بة دلَ هةستء

قبووَلت دةكةمةوةو لة باوةشت دةطرم، بةَلام ئةطةر بة شيَوةي ئيَستات مبيَنيتةوة، 
 (٨)".هةرطيز تؤ نابينمةوة

دايكي شؤثنهاوةر بةشيَك لةو رِاستييةمان بؤ  ىائةم نامة ثرِ لة توورِةييةي يؤهان
كورِ، طةيشتؤتة رِادةي ئةوةي شؤثنهاوةر  ءئاشكرا دةكات كة كيَشةي نيَوان دايك

دةسيت لة دايكي بةرز كردؤتةوةو دايكيشي ثاَلي ثيَوةناوةو لةسةر قاَلدرمةكاني ماَلةوة 
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جيَدةهيََليَت، ضاوةرِيَي ئةوةية  ماَلةكة ءفرِيَيداوةتة خوارةوة، بؤية دايكي توورِة دةبيَت
 .لة ماَلةكةي بضيَتة دةرةوة ءشؤثنهاوةر برِوات

تري  كة رِةنطة وةكو وةَلاميَك بوو بيَت،  ئينجا دواي ئةو دابرِانة، لة نامةيةكي
شؤثنهاوةر بؤ دايكي دةنووسيَت:"تؤ باريَكي طراني بةرطة ناطريييَت، ذيان لةطةلَ تؤ زؤر 

خةسَلةتة باشةكانيت داثؤشيوة.  سوختءسةختة، مةغروريت طةيشتؤتة رِادةيةك هةموو 
ة خؤت نةدةيت نةبيتة وات ليَهاتووة هيض سووديَكت نةبيَت، ضونكة ناتوانيت رِيَطا ب

 (٩)".كةموكوورِييةكاني خةَلكي نةنطىءبةشيَك لة 

دايكيشي كة شانازي بة سالؤنة 
ئةدةبييةكةي خؤي دةكردو وةكو نووسةرو 
رِؤماننووسيَك خؤي دةناساند، لةنامةيةك 
بؤي دةنووسيَت:"ئةو كؤمةَلة خةَلكةي لة 
رِؤذاني يةك شةممةو ثيَنج شةممة لة دةوري 

نةوة، بةرِاسيت لة هةموو من كؤ دةب
  (١٠)".ويَنةية بيَ داانيائةمَل

بةردةية ئةطةر بةشيَكي  ئةم بيَنةو
 ءبضووكيشي ثيَوةندي بة دؤست
هاورِيَكاني دايكي شؤثنهاوةرةوة هةبوو 

بيَت، بةَلام بةدَلنيايي بةشيَكي زؤري ثيَوةندي بةو مشتوومرِةي نيَوانيان هةبوو لةبارةي 
رِزطاركردني سامانةكةي لة  ءةي بةشة مرياتي خؤي لة دايكيضؤنييةتي وةرطرتنةو

ئةوةي هةست بة بةرثرسيارييَت بكات  دةسيت دايكي، ضونكة ثيَي وابوو دايكي بيَ
 .خةرجيان دةكات

ضةند مانطي دواتر نامة لةنيَوان شؤثنهاوةرو دايكي بةردةوام دةبيَت، ثيَدةضيَت 
رِيَككةوتن دروست بووبيَت لةسةر ئةو  ءليَكتيَطةيشنتلةسةر هةنديَك بنةما جؤريَك لة 

ئةو  مايةثووض بوونى ءكيَشةيةي كة هةموويان بؤيان دروست ببوو بةهؤي شكسيت
بانكةي كاتي خؤي باوكي شؤثنهاوةر ثارةكاني ئةواني تيَدا دانابوو، بؤ منوونة دايكي 

ةطةر شؤثنهاوةر ئامادة شؤثنهاوةر لةنيَو يةكيَك لة نامةكان ئاماذة بؤ ئةوة دةكات ئ
ديارة ثيَشق شؤثنهاوةر بةَليَين ئةمةي -بيَت هيض قسةيةكي ناخؤشي لةطةلَ نةكات 

ئينجا  ،بيداتيَ وئةمي  رِازي دةبيَت بةشة ثارةي شؤثنهاوةر جيابكاتةوة -ثيَداوة
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 رِيَكةوتنيَكي تازةش لةطةلَ بانكة موفليسةكة بكات تا كيَشةكةيان كؤتايي بيَت. بةثيَي
ئةو رِيَككةوتنة دايكي شؤثنهاوةرو خوشةكةكةي ناضار بوون لة سةدا حةفتاي ثارةو 

تةنيا سةدا سي ثارةكة بؤ ئةوان بيَت، بةَلام شؤثنهاوةر كةميَك  ءسةرمايةكةيان خؤشر
 .زياتر ثيَداطريي كردووة بؤ ئةوةي بةشيَكي زياتري ثارةكةي خؤي لةو بانكة وةربطريَت

لة نامةيةكدا ( 1833)لويز ئةدةاليد الظيتياي خوشكي شؤثنهاوةر، دواتر لة ساَلي 
دايكم هةر لة تةمةني  ءئةم ثرسة بؤ شؤثنهاوةر رِوون دةكاتةوةو دةنووسيَت:" باوك

ساَليدا بةشي تايبةتي منيان جياكردبؤوة، بؤية دةبوواية تةواوي ئةو ثارةيةي  (19)
ت. من هيَشتا نةطةيشتبوومة تةمةني ياسايي ئةم ثرسة تايبةت بوو بة خؤم، ثيَم بدريَ

سالَ، بينيم لة سةدا سي  (19)لة منداَلييةوة كؤتايي هاتبوو، بةَلام كاتيَك بوومة 
 ئةم (١١)ثشكةكاني من كةم كراوةتةوةو لة رِوانطةي مافةوة من بة بضووك داندرابووم".

 هيض نةوةكو هةَلدابوو، سةري بانكةكة ئيفالسبووني بةهؤي ديسان هةر كيَشةيةش
 .بيَت بوو تيَدا دايكي يا شؤثنهاوةر خةتايةكي

ئيق ثيَدةضيَت دواي ئةم 
رِيَككةوتنة شؤثنهاوةر  ءسازان
ثشكي خؤي بة زيادةوة  ءماف

وةرطرتبيَت، ضونكة ديارة بةشيَك 
لةو ثشكانةي ثيَشق بؤ لويزي 
خوشكي دانرا بوون، دواي ئةو 
رِيَككةوتنة لةطةلَ دايكي دراوةتة 
شؤثنهاوةرو بؤ ئةم بووة. بةَلام ئةم 

ليَي  ءثرسة نةبووة هؤي ئةوةي خوشكةكةي رِةفتاري بةرانبةر بة شؤثنهاوةر بطؤرِدريَت
ورِة بيَت. بةَلكو بة ثيَضةوانةي دايكي، هةميشة ميهرةبان بوو بؤ شؤثنهاوةر، تو

 ءسامان ءي دوايي دةكات، سةروةتضتةنانةت دواي ئةوةي زاني بةهؤي نةخؤشييةوة كؤ
ثشكة داراييةكاني خؤي بؤ شؤثنهاوةر بةجيَهيَشت. لةكاتيَكدا دايكي شؤثنهاوةر ثيَ  

ري لة مرياتي خؤي بيَبةش كردبوو، هةموو ئةوةي كؤضي دوايي بكات، شؤثنهاوة
مرياتةكةي بةخشيبووة كضةكةي. بؤية لة كؤتاييدا بة هؤي ئةوةي شؤثنهاوةر تةمةني 

لة كؤتايي ساَلةكاني  ءخوشكي كةوتةوة بةردةست ءدريَذتر بوو، هةموو مرياتي دايك
 .ثشكةكاني زؤر زياتر بوون ءتةمةنيدا سامان
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رِؤشنبري نةبوو، بةَلام خويَندةوار بوو. ذنيَكي تةواو  دايكي شؤثنهاوةر كةسيَكي زؤر
بةنديَكي كؤمةَلايةتي  ءئازاد بوو، شانازي بة ئازادي خؤي دةكردو طويَي بة هيض كؤت

حةزي لة كؤرِو كؤبوونةوة بوو، حةزي دةكرد ثارةي مرياتي  ،نةدةدا. طةشبني بوو
 خؤي ثيَ ءةكةي خؤي بةكاربيَنيَتميَردةكةي بؤ رِاكيَشاني كةساني رِؤشنبري بؤ نيَو ماَل

مناي  بكات. زؤر متمانةي بة خةَلكي هةبوو، حةزي لة هاورِيَيةتي خةَلكي بوو، ذنيَكي 
ضةند  ءكؤمةَلايةتي بوو، حةزي دةكرد وةكو نووسةر يا رِؤماننووس بناسريَت

بؤ هةوَليَكيشي هةبووة بؤ نووسيين رِؤمان. حةزي دةكرد بةشيَك لة نووسينةكاني خؤي 
 .ستايشي بكةن ءميوانةكاني خبويَنيَتةوةو ئةواني  طويَي ليَ بطرن

كةسايةتي شؤثنهاوةر تةواو جياواز بوو، متمانةي بة مرؤظ نةبوو، ثياويَكي 
كؤمةَلايةتي نةبوو، حةزي لة كؤرِو كؤبوونةوةي خةَلكي نةبوو، ثيَي خؤش نةبوو 

زؤر وريا بوو، هةسيت دةكرد هةر تيَكةَلاوي خةَلكي بيَت. لة مامةَلة لةطةلَ خةَلكي 
 ءكةسيَك لةثيَناو بةرذةوةندي خؤي لة كةسانيق نزيك دةكةويَتةوة. ثياويَكي رِةشبني
خةمبار بوو، هةميشة بة ضاويَكي رِةخنةطرانةو دوذمنكارانة تةماشاي دةورووبةري خؤي 

 ةجيَدةكرد، تةنانةت ئةو كاتةي بؤ ماوةيةكي زؤري  بوو لة شاري فرانكفؤرت نيشت
نامةيةك بؤ يةكيَك لة ئامؤزاكاني خؤي دةنيَريَت بة ناوي  (1838)ببوو، دةبينني لةساَلي 

خةَلكةكةي دةنووسيَت:"هةَلبةت  ءكارل، لةنيَو ئةم نامةيةدا لةبارةي شاري فرانكفؤرت
شتيَك لة  ءبةالي فرانكفؤرتييةكانةوة فرانكفؤرت بة قةد هةموو جيهانةو هةر كةسيَك

رةوةي جيهاندا بيَت. ئةوان ميَشكيَكي ةنكفؤرت بيَت، وةكو ئةوةية لة ددةرةوةي فرا
دواكةوتووانةيان هةية، مني  لةطةلَ كؤمةَليَك خةَلكي  ءو نةفرةتي شارضييَتخراودا

وةرزيَرو نةزاني خؤبةزلزان سةروكارم هةية كة هةرطيز حةز ناكةم ليَيان نزيك مب. لة 
 (١٢)".خةريكي تويَذينةوةكاني خؤمم ءكؤتاييدا من لة طؤشةطريي خؤمدام

شؤثنهاوةر خاوةني كةسايةتييةكي رِارِاو درِدؤنط بوو، لة هيض شويَنيَك هةسيت بة 
نةدةكرد، بؤية هةميشة دةرطاو ثةجنةرةي ذوورةكةي داخراو بووة، دواي ئةوةي  ئارامى

ةزي لة دةخةوت. ح ءدَلنيا دةبوو دةمانضةكةي سوارة، ئينجا سةري دةخستة سةر باليف
عةقَلي  هؤسةيةك بةشيَك لة نيشانةكاني بيَ هةموو هةراو بووهؤسة نةبوو، ثيَيوا هةراو
 .تيَداية

بيَدةنطي بوو، يةكيَك لة ذنة دراوسيَكاني كة  ءبةهؤي ئةوةي زؤر حةزي لة هيَمين
كار بووةو بة دةنطي بةرز قسةي كردووة، ئةوةش  ءبةرطدروو بوو، شةوانة خةريكي ئي 
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بيَزاري شؤثنهاوةر، بؤية لة يةكيَك لة شةوةكان دةضيَتة سةر ذنةكةو لةطةَلي  بؤتة هؤي
ثاَليَكي ثيَوةدةنيَت لةسةر قاَلدرمةكان بةري دةداتةوة خوارةوة، ئيق ذنةكة  ءبةشةرِ ديَت

ضيق ناتوانيَت ئي   ءضةند شويَنيَكي لةشي دةشكيَت ءتووشي ئازاريَكي زؤر ديَت
دادطاو دادطاش برِيار دةدات تا ئةم ذنة لة ذيانداية، دةبيَت  بكات. ئةم كةيسة دةضيَتة

 .شؤثنهاوةر بةشيَك لة خةرجييةكاني ذياني رِؤذانةي بؤ دابني بكات
لةبارةي هةراوهؤسةو دةنطة دةنطي  كة شؤثنهاوةر زؤر ثيَي توورِةو بيَزار دةبوو، 

 دةنط، بيَ دةنطة هؤسةو دةَليَت:" ثيَمواية تواناي مرؤظ لةسةر بةرطةطرتين هةراو
هةَلبضيَت، بةَلطةية لةسةر تواناي عةقَلي، ثيَوةري تواناي عةقَلي  ءئةوةي توورِة بيَت
عةقَلي  ىهؤسةو دةنطةدةنط جؤريَكة لة سزا بؤ ئةو رِؤشنبرية زيرةكانة مرؤظة... هةراو

يي دراوسيَكان بةدريَذا ءهؤسةو دةنطةدةنطي رِيَطاوبان خؤيان ئي  ثيَدةكةن ...هةراو
 (١٣).ذيامن ئازاريان داوم

يةكيَك لةو كيَشانةي هةر زؤر زوو دواي ئةوةي شؤثنهاوةر لة ماَلي دايكي هاتة 
دايكي، برييت بوو لةوةي دايكي مايف  ء، بووة كيَشةيةكي طةورة لةنيَوان خؤيدةريَ

رِةزامةندي شؤثنهاوةر دةستكاري بةشيَك لةو برِة ثارة  ئةوةي بة خؤيدا بوو بيَ
اتييةي بكات. ماوةي ضةند ساَليَك دايكي شؤثنهاوةر دةسيت بةسةر كؤي طشيت مري

مرياتي ميَردةكةيدا طرتبوو، بة ثاساوي ئةوةي شؤثنهاوةر طةجنةو نازانيَت ثارة لة شوييَن 
شياوي خؤيدا خةرج بكات، ئامادة نةبوو بةشة ثارةي خؤي لةو مرياتة بدات بة 

طواية كؤي طشيت ثارةي مرياتي خستؤتة  ،دةكرد شؤثنهاوةر، بةَلكو ئاماذةي بؤ ئةوة
 .نيَو كارو سةرمايةطوزاري ثيَدةكات

زؤر رِذد بةرطري لةو مافةي خؤي دةكرد، ضونكة يؤهاناي دايكي لة  ي شؤثنهاوةر
 بةشيَك لةو برِة ثارةيةي وةكو مريات بةر شؤثنهاوةر كةوتبوو، بةبيَ (1810)ساَلي 

بيَت، دابووي بة فرومان كة  ئاطاي ليَ ءئةوةي شؤثنهاوةر رِةزامةندي لةسةر بدات
هةَلسيَتةوة سةر ثيَي  سةرلةنويَ ءهاورِيَي بوو تاوةكو لة ئيفالس رِزطاري بكات ءدؤست
 (١٤).خؤي

بؤ هاورِيَيةكي  وي بةسةرةوةية(20/4/1822)ميَذووي  شؤثنهاوةر لة نامةيةك كة
رِزطاكردني  ءراييةكاني خؤياشايستة د ءمريات"خؤي ناردووة، لةبارةي وةرطرتنةوةي 

 ءبةشةكةي خؤي لة دةسيت دايكي، دةنووسيَت:" ثيَ  هةر شتيَك، ثالن ءمريات
كةم، زياتر بؤ ئةوة بةرنامة وردو بنةرِةتييةكامن بؤ وةرطرتنةوةي سامنانة تاَلانكراوة
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كاذيَر لةطةلَ بةرِيَزيان رِاويَذي كردووةو ثالني بؤ داناوةو بة  ضةنديندةطةرِيَتةوة كة 
شيَوةيةكي طشيت ئةجناميَكي باشي هةبووة. هةموو شتةكان بةثيَي ليَكدانةوةو ثالني 

بةندي  ضوو بوو، دووبارة لة بادا بة ءخؤم ضووة ثيَشةوة. ئةو طةجنينةيةي ببوو بة هةَلم
داهاتةكةم كة ماوةيةكي زؤر بوو لةذيَر ثةردة  ءتةليسم دةرم هيَنايةوةو تةواوي سةروةت

  (١٥)".بوو، دووبارة زيندووم كردنةوةو بةدةستم هيَنايةوة

ليَرةوة لةميانةي وةسفةكاني شؤثنهاوةر لةنيَو ئةم نامةية، تيَدةطةين لة ض جؤرة 
ضؤن بةشيَكي زؤري كيَشةكانيان، ئةطةر بة رِوخسار  ءملمالنيَيةكدا بووة لةطةلَ دايكي

لةميانةي شيت البةال رِةنطيدابيَتةوة، بةَلام لة بنةرِةتدا ثيَوةندي بةوة هةبوو كة دايكي 
دةيويست بؤ ماوةيةكي زؤرتر بة  ءئامادة نةبوو بةشة مرياتي خؤي بة شؤثنهاوةر بدات

 .سامانة خةرج بكات ءكةيفي خؤي ئةو ثارةو ثشك
لة  (1815)ثشكةكاني، يؤهاناي دايكي لةساَلي  ءهؤي وةرطرتنةوةي مريات بة

وترين مرؤظي سةر زةويية. لة ثآلخةياَل ءنامةيةك دةنووسيَت:"كورِةكةم بةدطومانقين
جار بة ئاشكرا شؤثنهاوةر لة مرياتي خؤي ( 3)هةمان كاتيشدا ثيسكةو رِةزيلة". بؤية 
، ثاشان (1830)، دواتر لة ساَلي (1823)ساَلي وةكو دايكي بيَبةش دةكات، جاريَك لة

 (١٦).(١٨٣٧)كةميَك ثيَ  مردني لةساَلي 

 

 :ثةراويَزةكان

 .25، ص  2008( شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، وفيق غريزي، بيروت، دار الفارابي، الطبعة االولي،  ١)
( ارثر شوبنهاور، موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة: مايكل ماهر، تحرير: عمار ايمان، موقع الحكمة  ٢) 

18/10/2021. 
( ارثر شوبنهاور، موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة: مايكل ماهر، تحرير: عمار ايمان، موقع الحكمة  ٣) 

18/10/2021. 
 .25، ص 2008يروت، دار الفارابي، الطبعة االولي، ( شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، وفيق غريزي، ب٤) 

 كتيَبخانةي باوزي، هؤمةر مةمحوود: وةرطيَرِاني شؤثنهاوةر، ئارتةر ذنان، لةطةلَ رِةفتار هونةري( ٥) 
  .24لـ، 2021ي يةكةم، ساَلي ضاث هةوليَر، فيَربوون،

 هةوليَر، فيَربوون، كتيَبخانةي باوزي، هؤمةر مةمحوود: وةرطيَرِاني شؤثنهاوةر، ئارسةر هةرمان، هونةري( ٦) 
 .10لـ ،2021 يةكةم، ضاثي

 .27 ص  ، 2008 االولي،  الطبعة  الفارابي،  دار بيروت،  غريزي،   وفيق التشاؤم،  وفلسفة شوبنهاور( ٧) 

هةرمان، ئارسةر شؤثنهاوةر، وةرطيَرِاني: مةمحوود هؤمةر باوزي، كتيَبخانةي فيَربوون، هةوليَر،  هونةري( ٨) 
 .33لـ، 2021ضاثي يةكةم، 
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  الطبعة بيروت،  العلمية، الكتب دار عويصة، محمد محمد كامل الشيخ واالدب،  الفلسفة بين شوبنهاور( ٩) 
 .62  ص ، 1993 االولي،

  .16عبدالرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، بدون سنة طبع، ص  شوبنهاور، ( ١٠) 

 فيَربوون، كتيَبخانةي باوزي، هؤمةر مةمحوود: وةرطيَرِاني شؤثنهاوةر، ئارسةر هةرمان، هونةري( ١١) 
 .34لـ ،2021 يةكةم، ضاثي هةوليَر،

يَبخانةي فيَربوون، كت باوزي، هؤمةر مةمحوود: وةرطيَرِاني شؤثنهاوةر، ئارسةر هةرمان، هونةري( ١٢) 
 .12لـ، 2021هةوليَر، ضاثي يةكةم، 

 .33 ص  ، 2008 االولي،  الطبعة الفارابي،  دار بيروت،  غريزي،  وفيق  التشاؤم،  وفلسفة شوبنهاور( ١٣) 

 فيَربوون، كتيَبخانةي باوزي، هؤمةر مةمحوود: وةرطيَرِاني شؤثنهاوةر، ئارسةر هةرمان، هونةري( ١٤) 
 .32لـ، 2021يةكةم،  ضاثي هةوليَر،

 فيَربوون، كتيَبخانةي باوزي، هؤمةر مةمحوود: وةرطيَرِاني شؤثنهاوةر، ئارسةر هةرمان، هونةري( ١٥) 
 .34لـ ،2021 يةكةم، ضاثي هةوليَر،

 فيَربوون، كتيَبخانةي باوزي، هؤمةر مةمحوود: وةرطيَرِاني شؤثنهاوةر، ئارسةر هةرمان، هونةري( ١٦) 
 .34لـ، 2021كةم، ية ضاثي هةوليَر،
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 ئاينيو رِاظةى شاليرماخيَر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : مةسعوود بابايىىوةرطيَرِان ءنووسني

 كؤتاييبةشى 
 

مةبةستة، باندؤرى شاليرماخيَر  يَي، لة ئارادايةو جئاينيتا ئةو كاتةى كة رِاظةى 
وةدةستهيَنانةوةى ئاماجنى دانةر بةرةورِووة،  لة تيؤريية هيَرميَنؤتيكييةكةيدا كة لةتةك

ئةو رِوانطانةى كة ئةم  ؛كةمق لة باندؤرى ئةو لة رِوانطةكانى ديكةى هةستى ثيَدةكريَت
 باوةرِانةيان ىلَ وةدةر دةكةويَت:

 ؛سروشتى مرؤيية ييبةرا ءةرِةتىهةَلطرى ئةدطارى بن ئايني. 1
 . زمان ئامرازى طواستنةوةى سةرلةبةرى تيَطةيشتنة.2
طرميانةى يةكةم، بووة مايةى وةطةرِكةوتنى طةىلَ هةوأل لةثيَناو ثةرةدانى ئةو  

شتةى كة ثؤل رِيكؤر بة "زانستى هيَرميَنؤتيكى ناوضةيى" ناوديَرى كردبوو. زانستى 
يةكان وةك ئايينهيَرميَنؤتيكى ناوضةيى، واتة ياساطةىل زاأل بةسةر رِاظةى دةربرِينة 
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باندؤردانةرترينى ئةم هةوآلنة،  ءةخؤ. يةكيَك لة يةكةمنيمنوونةيةكى ناويَزةو سةرب
لة "ئامسانى )هةرامةى سثةنتايانة ـ امر قدسى -شرؤظةى رِؤدؤَلف ئوتؤية

"numinous" لة كتيَبة بةناوبانطةكةى بة ناونيشانى )"Das Heiligs ـ وةرطيَرِانة"
 The Idea of the Holy,.(46) 1917ئينطليزييةكةى ئةم كتيَبة بةم شيَوةيةية 

ئةو شتةى كة بةرِاشكاوى كةمق قةرزبارى شاليرماخيَرة، بةآلم لةسةر بنةماى 
 داريى مرؤيى بيضمى طرتووة، كاري ئيَجطار كاريطةرو ثرِئايينهةمان طرميانةى طشتيَيت 
(ية. ئةو وةها بةَلطة دةهيَنيَتةوة كة ثيَكهاتةى Mircea Eliadeبرِشتى مريضا ئيليادة )

ة كةوناراكان كة لةواندا ذيانى ئاييندارى دةتوانى بة رِوونييةكى زياتر لة ينئايبنةرِةتي 
مرؤيى،  بة ثاذيَك لة جيهانى بوون ويَنا دةكريَت، ببينى. دةطوتريَت هةندآ ثيَوةنديى 

ةو سيمبؤلة ةفسانهةن. ئ يداذيانى طةردوون ءقووأل لةنيَوان رِيتمةكانى ذيانى مرؤيى
طةورة  ىهاوشيَوةيية بضووك (تطابق)-ىشريازةطةىلَ لة ثةيكاَليَتيةكانيةكان، ئايين

هةر بؤ منوونة، داهيَنةري مرؤيى وةك رِةنطدةرةوةى طةآلَلةى داهيَنةري  طةردوونيةكانن.
يةزدانى ويَنا دةكريَت. كة واية، تيَكرِاى كردةوة مرؤييةكان، بة هةندآ ثريؤزى ئةذمار 

ةم طرميانةية، ئيليادةى بةرةو دؤزينةوةى ضةشنة مانادار دةكريَن. ئ ءدةكريَن
هةمةضةشنةكانى سيمبؤلة تايبةتة ثةيتاثةيتاكانى وةك درةختى ثريؤز، بةردة ثريؤزةكان، 

دارى ئايينفؤرمى  (47)ةكانى جيهاندا رِاناوة.ئايينئاوى ثريؤز لة  ءماسيةكان ءمارةكان
لة رِوانطةى كةسى  -ونلة رِوانطةى مريضا ئيليادةوة بة دوو سيماى سةرةكي بو

ثريؤز. ئةم الباسة  بةندة، كة بريتني لة ئةدطارى ثريؤز )سثةنتا /مقدس(و نا-دارةوةئايين
 لة بةشيَكى ديكةى ئةم ثةرتووكةدا دةخريَتة بةرباس.

يةوة دةطوترآ ئةمةية كة ئايينيةكيَك لةو بابةتانةى كة بةردةوام لةمةرِ دةقى 
بؤية  ؛مانا لة خؤيدا هةَلدةطرآ ضةندينتاريكةو  ءلة خؤيدا ليَأل ءى بةرِاستىئاييندةقى 

فرة  ءفرةمانايى بةرةورِووين. ئةم فرةضةشنى ءلة ثرؤسةى خويََندنةوةدا لةتةك فرةضةشنى
بةرةو ناتايةني  ءمانايية نيشانى ثيَكهاتةيةكى بة تةويََلةوةية كة تا بؤى دةلوآ ناتايةن

دةكات. ئيَمة لة جيهانى دةقدا، خؤبةخؤ لةتةك وةها هةمةضةشنة رِيَنوينمان  ييمانا
يةوة رِةخنةيةكى دووسةرة لة ئايينلةتةك دةقى  ثةيوةندىناتايةنييةك بةرةورِووين. لة 

 )شاليرماخيَر(و رِاظةى رِاظةكارتةوةر شاليرماخيَرو طاداميَر دةطرييَت. رِاظةى دانةرتةوةر
كةم برِشت لةقةَلةم دةدريَت. ئةطةر دةقى  يةوة بةئايين)طاداميَر( لةمةرِ رِاظةى دةقى 

ى ئايين"ثةيظ"و "مانا"ى دةقى  ءئايينى لة رِوانطةى نيازى دانةرةوة شةنوكةو بكةين



 

 

  
 

 
 
 
 

 74   

  

مرؤيى بةو جؤرةى  لة كن مرؤظ مانا دةكريَتةوة،  ءبةطويَرةى مانايةكى ليكسيكؤنى
ى ئايينن كة دةقى بزانني، برِوادارانى دةق بةو شيَوةيةى لةسةرةوة طوترا، لةوة دةدويَ

فرةماناو ئاَلؤزو ليَََلةو لة تيَطةيشتنى مرؤيى واوةتر دةضآ، دةكةونة مةيدانى 
ى ميتؤدى بة ئايين"رِاظةكارتةوةرى"يةوة، لة باريَكى ديكةوة ئةطةر لةمةرِ دةقى 
باوةرِيى مانا"و  تةنينةوةى ماناو بةشيَوةى رِاظةكارتةوةرى، رِاظة بكةين بة "رِيَذةيي

تؤمةتبار دةكريَني. لةم -دوايني تيَطةيشنت ـ تيَطةيشتنيَكى باو لةمةرِ طاداميَر نةبوونى
 ءى خؤى لةمثةرى تيَطةيشتنى كؤتايية لة اليةكئاييندؤخةدا "سركيى مانا" لة دةقى 

ثشتبةسنت بة "نيازى دانةر"ي  سةريَكى ديكةى رِةخنةكةية كة لة بةرانبةر ناونيشانى 
ار دةبريَت. واتة "ناتايةنيى مانا" لةمثةرى تيَطةيشنت لة فرةمانايى"دا لةب ء"ليََلى
ى لة تةَلةزطةى "دوايني مانا"و "دوايني ئايينيية كة بةم شيَوةية دةقى ئاييندةقى 

 تيَطةيشنت" قوتار دةكةن.
بةتايبةتى ئايينزاى ثرؤتسانت،  ءىئايينبزووتنةوةى ضاكسازيى  هؤى بة 

بةجمؤرة اليةنطرانى ( 48)سؤنطةيةتى كتيَبى ثريؤز لةجيَى ذيَدةريَيت كَليَسة هاتة ئاراوة.
برِواثيَكراو خبةنةرِوو.  ءئايينزاى ثرؤتستانت هاتنة مةيدانةوة تا ليَكدانةوةيةكى دروست
نةرى ناتةباييةكان خراباية ضونكة دةبوو كتيَبى ثريؤز وةك سةرضاوةيةكى ليرَبِاوى رِةويَ

رِوو. بةم شيَوةية ئايينزاى ثرؤتستانت زجنريةى بزيَوى "هيَرميَنؤتيكى تايبةت بة كتيَبى 
 (49)ثريؤز" لة سةردةمى نويَدا بووة.

 ،(ةAufklärung"رِةوتيَكى كاريطةرى ديكة دوكقينةكانى سةردةمى رِؤشنطةرى )
شنى يةزدانناسيَكى طةورةى ثرؤتستانت لة  شاليرماخيَر ضة ةىةكيكة بريورِا يةزدانناس

رِووبوونةوةو باشار لةطةَليدا بيضمى طرت. لة سةردةمى رِؤشنطةريدا مانايةكى  لة بةرةو
ديكة لةمةرِ ئاوةز بوو بة باو. ئاوةز بة جؤرة تواناييةك لةقةَلةم درا كة تةنيا لة 

رانى هةرمان كة ئةزمووندا ديَتةدى نةك لة طةجنينةيةكى ثرِ لة طةوهة ءكردةوة
ثيَوةندييان بة دنياى بانى سةرمانةوة هةية. وةها ئاوةزيَك لة كةندوكؤَلى سروشتدا هيض 

بة يةزدانناسيةوة نةبوو. ئةم ئاوةزة نويَية هيض  ةوةىثيَويستييةكى بة طريَدران
ذيَدةريَتيةكى كتيَبى ثريؤزو نةريتى لةال ثةسند نةبوو. طةورةترين لةمثةرى ثيَشكةوتنى 

طاداميَر  (50)نست بة ثيَشداوةرى يان دياريكردنى ئاماجنى ثيَشوةختة ويَنا دةكرا."زا
لةبارةى ثرِؤذةى هيَرميَنؤتيكى طشيت شاليرماخيَرةوة، دةَلىَ:"ميَذووى سةدةى نؤزدة 

تويَى بؤضوونةكانى  لةمةرِ هيَرميَنؤتيك، زؤر جياواز دةردةكةويَت، ئةطةر بيَتو لة دوو
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سةيرى نةكةين. ئةمة كةليَنيَكة كة دةكةويَتة نيَوان سثينؤزاو ثيَشووترى ديلتاى 
بيَتوانايى لة تيَطةيشتندا،  شاليرماخيَر لة اليةكى ديكةوة! ءيوس لةاليةكئايينكال

يوسةوة، هونةرى ئايينبةالى سثينؤزاوة، بة ئاقارى ميَذووييدا دةشكيَتةوةو بةالى كال
ئةم بيَتوانايية لة  ؛، من دةَليَمكةيةتةبابة ىرِِِاظة بة ماناى سةرجندانى سةرلةبةر

 تيَطةيشتندا بة الى شاليرماخيَرةوة ئاماذةيةكى طشتطرةوةى جياوازيى هةمةكيية.
ئةمة شاليرماخيَرة زؤر لةبارةى -جيَى سةرجنة، لة ديدى منةوة-جياوازيى يةكةم

لةبةرضاو نةطرتووة كة تيَنةطةيشنت، ضةشنى بةدحاَليبوون نادوآ. شالير ماخيَر ئةمةى 
كة  ؛كاروكردةى رِاظةى فيَركارانة، ئامرازيَكة بؤ تيَطةيشتنى ئةوانى ديكة )خويَندكار(

وابوو رِاظةو تيَطةيشنت بةالى ئةوةوة، ضنراوانيَكى هةماهةنطن كة هةر ضوار دةورى 
لة  دةرةكيى وشةكانى تةنيوةو رِاستييةكةش ئةوةية كة هةموو كيَشةيةكى رِاظة ءنيَوةكى

ة، Subtilitas intelliggendiكيَشةى تيَطةيشتنداية. ئةمة بة ماناى  هيَزى تيَطةيشنت 
 (51)("ة. application -بةَلكو ثةيكاَلكردن explicandi Subtilitas نةك هيَزى رِاظة

 
 

 ماناناسي شالير ماخيَرو بنةما هزرييةكانى 
 ثوختة

يك ميتؤدناسانة كة ضةشنى هيَرميَنؤتيكى ميتؤدثةرؤشي سةرةكى هيَرميَنؤتيكى 
ةو لة سةردةمى -بةدةر لة خويَنةر-دياريكردنى ليرَبِاوى دةق  ءبرِواى بة ماناداريى دةق

ةى ثةيدا كردووةو بةثيَضةوانةى تيَرِوانينشاليرماخيَر بةدواوة لةاليةن ئةوةوة ئةم 
تةنيا شوناسيَكى تكنيكى هةبوو، خودان شوناسيَكى  يك كةميتؤدهيَرميَنؤتيكى 

مةعريفيشة، ثةيداكردنى سيستمى رِيَساكانى هةَلهيَنجانى ماناية. بارستطةى سةرةكى 
 ئةم هةَلهيَنجانةش تا ئاستيَكى زؤر لة ،ئةم سيستمة، هةَلهيَنجانى لة ضيةتي ماناية

ؤيةكةش ئةوةية كة . هطرتووى سةرضاوةسيزم بنةماطةىل جوانيناسانةو رِؤمانتي
ماخؤى تةوةريَتيةكى تايبةتة.  داهزرةكانى شالير ماخيَر لةنيَو هزرظانانى ئةم زانستة

لةم  ؛ناسينى ماناناسي ئةو لة ناسينى وردى ئةم هيَرميَنؤتيكةدا ئيَجطار شويََندانةرة
رِووةوة، لةم وتارةدا هةوأل دراوة بثرِذيَينة سةر مانا لة اليةن شالير ماخيَر كة لة 

ضاوديَرى ضةمكى تاكايةتى لة الي ئةوةو لة ئاماذةطةىل  ثةسندكراوةوةئاماذةطةىل 
ويَناييدا ضاوديَرى ثايةى بةكارهيَنانى وشةية. لة ديدى ئةوةوة، دةق بةتةواوةتى 



 

 

  
 

 
 
 
 

 76   

  

ووسةرةو ماناكةيشى بؤ تاكايةتى ئةو دةطةرِيَتةوة. ماناى دةركةوتى تاكايةتي ن
وشةكاني  هةرضةند لة رِيَرِةوى بةكارهيََنانيان لة بةستيَنيَكى تايبةتدا ديارى دةكريَت، 
يةكبوونيَكى نيَوةكي لةنيَوان هةمووياندا لة بةكارهيَنانة جياوازةكاندا هةية كة دةتوانى 

 ت.بة رِؤحى ماناى وشة ناوديَرى بكةي
ناسانة، شالير ميتؤديك، هيَرميَنؤتيكى ميتؤدهيَرميَنؤتيكى   كليلة وشةكان: 

 ماخيَر، ماناناسى، رِؤمانتيزم، جوانيناسى.
 

 بةرايى
بةآلم  ؛كنيك"ةةيك "تميتؤدهيَرميَنؤتيكى 
ناسانة "زانست"ةو هةر ميتؤدهيَرميَنؤتيكى 
شاليرماخيَر بة دامةزريَنةرى  شلةبةر ئةمة
 ,Delthey, 1996))يَنؤتيك دةزانن زانستى هيَرم

p. 141لة كاتيَكداية كة رِيَساطةىل  ةو ئةم
هيَرميَنؤتيكى بة خودان ميَذينةيةكى ضةند 

ضونكة لةم  ؛بارتةقا زياتر لة هيَرميَنؤتيكى ئةوة
ةجنامة وةدةستهاتووةكان  ئهيَرميَنؤتيكةدا، بةر
بةآلم  ؛تاوتويَى زانستنيوى بة جؤريَكن كة شيا

ةجنامةكانى كردة ئتاثيَ  ئةمة، دوايني بةر
 هيَرميَنؤتيكيةكان تةنيا ثيَكةوة بةراورد دةكران

(Ibid بةآلم هيَرميَنؤتيكى .)ناسانة لةسةر ميتؤد
بؤية  ،تايبةتى رِوانينى فةلسةفى بؤ ميَذوو دارِيَذراوة بنةماى رِوانينة فةلسةفيةكان، بة

بنةماو ئاخيَزطةى دياريكراو، بابةتى  ءيبةتوةك زانستيَك خودان شوناسيَكى تا
خؤيةتى. لةم سؤنطةوة دةتواني هيَرميَنؤتيكى ئةو بة تةرزناسى  ةندىدياريكراوو تايبةمت
قةَلةم  هيَرميَنؤتيكى ثيَ  ئةو بة تةرزناسى بة ماناى وشةيى لة ءبة ماناى زاراوةيى

 بدةيت.
تةرزناسانة تةنيا طريَدراوى  ويَرِاى ئةو دوو جياوازييةى سةرةوة، هيَرميَنؤتيكى

(، ديارة زيَدةبارى ئةوةش بة ميكانيزمى Understanding-ةتيَطةيشتن"ميكانيزمى 
( بؤ ئةويدى  طريَدراوةو Presentation of understandingخستنةرِووى تيَطةيشنت )
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شالير يك خاَلى دووةميشى لة خؤ طرتووة. ميتؤدئةمة لةو كاتةداية كة هيَرميَنؤتيكى 
هيَرميَنؤتيك هيَشتا لة رِيَضكةيةكى زانستيدا بنةجآ  ماخيَر لةم ثيَناوةدا دةَلىَ:

كنيكى وردو دروستى هزرةكانى ةكنيك بيَت: يةكةم تةنةكراوة، دةتوانىَ ناويَك بؤ سآ ت
 ءكنيكى طواستنةوةى ئاخيَوى كةسيَكى ديكة بة كةسى سيَيةمةكابرايةك، دووةم ت

ةيشتنى وردو دروستى قسةى كةسيَكى ديكة. ضةمكى زانسيت كنيكى تيَطةت ؛سيَيةم
هيَرميَنؤتيك  هيَما بة سيَيةمني دةكات(Schleiermacher, 1998, p. 5.) 

خستنةرِِِووى بابةتى فامكراو" بؤ ء لةم دةربرِينة وةديار دةكةويَت كة "شةنوكةو
قةَلةم دراوة. هؤى  هيَرميَنؤتيك لةكنيكى ةئةوانى ديكةش لةوةو ثيَ  بة بةشيَك لة ت

ناسانةش ئةمة ميتؤديكةوة بؤ ميتؤدناوليَنراو( ئةم هيَرميَنؤتيكة لة  طؤرِانى ناوى )ناوو
، 1392)مةك طراس، بوو كة شالير ماخيَر كة خؤى لة طرنطقين هزرمةندانى ثرؤتستانتة 

ةرِةداية  لة هةندآ لة بنةما فيكرييةكانى خؤى لةو باو بنضينةىلةسةر  (168ال 
ثيَوةرةكةيشى نووسةرة  وماناى ليرَبِاوة ءهةمانكاتدا كة دةق خاوةنى دياريكار

(Delthey, 1996, p. 150)بةآلم لة تيَطةيشنت لة ماناكةى هةر لة سةرةتاوة ئيَمة  ؛
دادرِى ئةم  دريَذ (. Schleiermacher, 1998, pp. 22 - 23)ى بةدحاَليبوونني دةطريؤ
بةآلم جارآ دةكرآ بة دوو شيَوة لةم  ؛خبريَتة بةرباس لة جيَيةكى ديكة ةش دةبيَبؤضوون

بنةماية تيَبطةين: يةكةم ئةوةية كة بيَذين مةبةستى ئةو ئةوةية كة ئيَمة بةردةوام خراث 
واتة هةموو هةوَلةكان بؤ تيَطةيشنت لة مانا بةدحاَليبوونى  ؛لة دةقيَك تيَدةطةين

ظة هةَلة بووة. دووةم، ةجنامةكةشى ئةوةية كة سةرلةبةرى نةريتى رِائبةر ،ليَدةكةويَتةوة
ئةوةية كة بيَذين مةبةستى ناوبراو ئةوةية كة ئةطةر بةرةجنامة رِاظةييةكانى ثيَشوو 

ئةطينا دةبآ  ،ريَنككاتيَك دةبريَنة بةردةمى دادطاى ئاوةز، دروست بن، دةشىَ ثةسند ب
ةم هةرضةند هةَلهيَنجانى يةك (.Seebohm, 2004, p. 53)وةك مذارى ثووض وةال بنريَن 

ةجنامى هةردووك هةَلهيَنجانةكة ئةمةية كة ئجيَى مةبةستى شالير ماخيَر نيية، بةر
ةجنامةكةش ئ" دةتوانىَ ثيَ  بة بةدحاَليبوون بطريَت. بةرميتؤدبؤيك " ءبةطوتةى وؤَلف

. هةر ميتؤدئاوةزو  ءلة بةدحاَليبوون ةثيَشطرتن ءئةوةية كة رِيَطةى دروست تيَطةيشنت
ةقى سةرجنى شاليرماخيَر لةسةر ناسينى ئاوةزةكيةو هةر بؤية ض شلةبةر ئةم هؤية

 ءكة تةنيا لة كؤكردنةوة، دةربرِين ةيكميتؤدهيَرميَنؤتيكى ئةو لةجيَى هيَرميَنؤتيكى 
ة ميتؤدة رِاظةييةكاندا قةتيس دةكرايةوة، ناسينى ميتؤدضلؤنايةتيى بةكارهيَنانى 

انةى ليَكةوتةوةو هةر بؤية ناوى تؤدميتويَذينةوةى زانستيانة لةو  ءئاوةزةكييةكان
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ئةمةية كة ئةم ليَرةدا . خاَلى طرنط (Ibid, p. 54)هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانةى ليَنرا 
ة بووةتة هؤى ئةوةى دةراوى هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانة دةسقِاطةيشنت بة تيَؤريى تيَرِوانين

ئاوةزطةرانة بيَت. لةم تيؤرييةدا تيَكرِاى  ءرِاظةى رِؤنراو لةسةر بنةماطةىل ئاوةزةكى
 ييتومخطةىل هةَلقورتاو لة ثرؤسةى هةَلهيَنجانى مانا، جيَدؤزيى وردو ثاشان كارا

ةجنامدا سيستمى رِاظة بةباشى رِؤشن ئلةبةر ، تاضاوةرِوانكراو ليَيان وةديار خبريَت
بنةواشةكانى ء ى قورئانوةك رِاظة ييببيَتةوة. ئةم سوودة دةتوانىَ لة زانستطةىل رِاظة

ويَدةضىَ ئةطةر كارامةييان بسةمليَنرآ، هةَلكشانى ئةم زانستانةى  ءفيقه بةكار بيَن
 ليَبكةويَتةوة.

بةم ماناية كة بانطةشةى  ؛هةَلبةت هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر طشتيية 
يكى بةكارهيَنان لة هةموو دةقيَكدا دةكات. هةَلبةت هةرضةند ئاخيَزطةى هيَرميَنؤت

طشتيى شالير ماخيَر لة هيَرميَنؤتيكزانانى ثيَ  خؤى جياوازة، ثةرؤشى دةسقِاطةيشنت 
جار لة اليةن  بة هيَرميَنؤتيكى طشتى يةكةمني

ـ  1710)( Johan Martin Chladenius كالدنيوس )
ضونكة تا ئةودةم هيَرميََنؤتيك  ؛دانةدوو كرا (1759

اليةنيَكى طشتيى نةبوو كة بتوانى لة هةموو 
رِةهةندو مةيدانيَكى هزرييانةدا سوودى ىلَ وةربطرى، 
بةَلكو زياتر لة دةقةكانى ثيَوةنديدار بة كتيَبى ثريؤزو 

)ساجدى، ميَذووييةكان بةكار دةهات  ءدةقة ياسايى
وَلى داوة و يةكةمني كةسيَك كة هة(31، ال 1391

دؤخى  ءهيَرميَنؤتيك لة دؤخى نةريتى دةرهاويَذيَت
بشآ بةكار  داطشتيَيت ثيَبةخشآ تا لة هةموو دةقيَك

(. ئةو لة szondi, p. 195, p. 16 )بيَت، كالدنيوسة 
عةوداَلى تيؤرييةكى طشتطرة كة لة تيَكرِاى  :كتيَبةكةى خؤيدا دةَلآ ييبةرا

(. Ibidبيَت ) ثشقِاست كردنةوةدا مايةى هزرة ئاوةزثةسندةكان ءنووسينةكان
شاليرماخيَري  بة شويَنكةوتةى كالدنيوس ثةرؤشى دةسقِاطةيشنت بة هيَرميَنؤتيكى 

وة دةَلىَ: "هيَرميَنؤتيك ضةشنى هونةرى تيَطةيشنت يةشةلةم بارة ،طشيت هةبوو
(Understanding هةتا ئيَستة شيَوةيةكى طشتى نييةو تةنيا هةندآ كةستةكى )

 (.Schleiermacher, 1998, p. 5)هةمةضةشنة لة هيَرميَنؤتيك تايبةتن 
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هةروةك طوترا، هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانة دةتوانىَ باندؤريى جيَى سةرجنى لة زانستة  
بةآلم بارستطةى سةرةكى ئةم هيَرميَنؤتيكة، تيَطةيشنت لة  ؛ئيسالمييةكاندا هةبيَت

ضونكة ئةو بطؤرِانةى كة لةم رِيَرِةوةدا ديارى  ؛هةَلهيَنجانى تايبةتيةتى لة ماناى دةق
دةكريَن، يةكالكةرةوةى ثيَكهاتةى تيؤريى ميَذوون. هزرةكانى شاليرماخيَر لةبةرئةوةى 

هيَرميَنؤتيكزانانى دواترى ئةم رِيَبازةش  ءانةنكة رِؤحى زاأل لة هيَرميَنؤتيكى تةرزناس
لةم  ؛بةكردةوةى ئيَجطار كاريطةريى ئةويان لةسةرة، لةم ئاماجنةدا طةىلَ يةكالكةرةوةية

آلمى ئةم ثرسيارة بدةنيةوة كة مانا لة ديدى هيَرميَنؤتيكى ةوتارةدا هةوَلمان داوة و
ناسانة ميتؤدلة هيَرميَنؤتيكى  شنتناسانةى شاليرماخيَرةوة وةك كليلى تيَطةيميتؤد

 بةشيَوةيةكى طشتى ضيية؟
ئةوةى ئاماذةثيَكةرى نيَوةنديى هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر  لةم رِاستةرِيَيةدا لةبةر

( Delthey, 1996, p. 115)  (ى نووسةرةIndividuality"تاكايةتى" ) رِؤنراو ونبينيى
مةبةستى ئةو  درك بة تا بتوانني ى بناسني،دروست بةةم ضةمكة لة ديدى ئةوةوة ئدةبآ 

بكةين. سروشتية ثةيربدن بةم ضةمكةش لة طرةوى بنةماطةىل هزرييانةى شاليرماخيَرة 
هونةرى جوانينناسى  ءكة لة ئاستيَكى ئيَجطار زؤردا كاريطةريى بزووتنةوةى زانستى

و لة ئاستيَكى ئيَجطار بةرينقدا باندؤرى بزووتنةوةى (Ibid, p. 118)بةسةرةوة ديارة 
تا  ءى بةسةرةوة بووة. هةَلبةت هزرةكانى كانت(107، ال 1392)طرؤندان، رِؤمانتيزم 

( كة Ibidرِادةيةكى زؤر فيشتةش بةشيَوةيةكى بةرضاو كاريطةرييان لةسةر ئةو داناوة )
 باسى ةرةتا بةشيَوةيةكى زؤر كورتدةبىَ بةكورتى بثرِذيَينة سةريان. هةر بؤية دةبىَ س

تا لة مةسةلةى ناسينى مانا لة ديدى شاليرماخيَرةوة بة ئامانج  بكةينئةم بنةمايانة 
 بطةين.

لة ئاستيَكدا كة - لةم رِووةوة لة دريَذةى بنةماطةىل هزريى جوانيناسان
 ءبةرباسثاشان رِؤمانتيستةكان دةخةينة  -هزرى شاليرماخيَر داناوة كاريطةريان بةسةر

دواتر ماناناسى شاليرماخيَر شةنوكةو دةكةين. لة ثةناى باسوخواسى باسكراويشدا 
لة رِةوتة شويَندانةرةكانى وةك رِةوتى فيكريى زاأل لة ضاخى  هةنديَكبة  ئاناذة

 ءثيَويستى طةلَلةكة بة شيَوةيةك دةكةين،  ثاشان بزووتنةوةى دنياثةريَزى ءرِؤشنطةرى
بةم خاَلةش دةكةين كة  ئاماذةةدا بطوجنيَت. لةكؤتايى ثيَشةكيةكةدا تيَطوجنانى ئةم وتار

وةك تةوةرةكانى ماناناسى -كةَلكوةرطرتن لة باسوخواسةكانى هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانة 
لة زانستة رِاظةيية ئيسالمييةكانى وةك زانستةكانى  -لةم وتارةدا ثةرِذاوينةتة سةرى
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ديارة مةرجيَك ليَرةدا هةيةو ئةوةش  زانستى )اصول فقة(، ءرِاظةى قورئان
ضونكة تةنيا لةرِيَرِةوى ئةجمؤرة  ؛داوونةوةى رِةخنةطرانة لةتةك ئةم تةوةرانةةرِرِووب
 كة لةم زانستانةدا مايةى كةَلك بةدةر دةكةون رِيَساو فيَركارييانةئةو  وونةوةيةداةرِرِووب

فيَركارييانة لةسةر بنةماى رِةضة ئاوةزمةندانةكانن وةرطرتنن، هةرضةند زؤريَك لةم هرياو 
 ءهةر بؤية بانطةشةى طشتيَتى دةكةن ءكة لة هةنتةشى هةموواندا هةن، طةآلَلة كراون

بةآلم  ؛خؤيان لة بةرةورِووبوونةوة لةتةك هةموو دةقيَكدا بة كارثيَكراو دةزانن
يَركارييانةدا نيشان دةدات كة تويَذينةوةى وردى باسوخواسة طةآلَلةكراوةكان  لةم هرياو ف

 ؛بةتةواوةتى نةرِةويونةتةوة كريستانيانةكاريطةرييةكانى بنةماطةىل يةزدانناسى 
زيَدةبارى ئةوةى كة بنةماطةىل مرؤظناسانة، ذيَدةرناسانةو جيهانناسانةى ئةم 
ئةم  فيَركارييانة لةتةك بنةما ناوبراوةكان لة زانستة ئيسالمييةكاندا جياوازن. هةر لةبةر

رِةخنةطرانةو ليَكهةآلويَرى دةزطا هزرييةكةيةتى كة  ءهؤية، تةنيا بة تاوتويَى ثةيكاَلةكى
دةكرآ هةَلبذاردنيَكى هؤمشةندانة لة تةوةرةكان رِايى بكةى. هةَلبةت هةر لةم ثيَناوةداية 

تاوتويَى ثةيكاَلةكى بنةماطةىل يةزدانناسانةى  وكة نووسةر وتاريَكى نووسيوة
تا رِادةيةك كاريطةري يةزدانناسي  ءدةكات ةبنةماكانى فيق ءتيكى تةرزناسانةهيَرميَنؤ

 لةسةر ئةم هيَرميَنؤتيكة نيشان داوة.  كريستانيانةى
 

 بنةماطةىل تيؤريى هزرةكانى شاليرماخيَر
 . تاوتويَى بنةماطةىل تيؤريى جوانيناسانةى هزرةكانى شاليرماخيَر1ـ 1
جوانيناسى لة   هونةرى ءزووتنةوةى زانستىدةتوانني شويَنثيَى هزرةكانى ب 

لةبةرانبةر تيؤرييةكانى ئةفالتوون  -هزرةكانى ئةرستؤدا ثةجيؤر بكةين. كاتيَك كة ئةو
 -كاروبارى ئيثستمؤلؤذيكدا نيية ءكة رِؤنراوى ئةوةن هونةر ثشكى لة كةتوارنويَنى

خؤى بة كاروبارى  اتيَكك ،ميَذووتايبةتى شيعر، بةثيَضةوانةى  رِايطةياند كة هونةر، بة
بة  ءرِاستية هةمةكيةكان بةئاسانى ،ثاذةكيةوة خةريك دةكات، توانايى ئةوةى هةية
و لة ثةرِانثةرِى (Aristotle, 2006, p. 32)جؤريَك كة مايةى تيَطةيشنت بن، دةربربِيَت 

بةآلم  ؛بكةويَتةوةيةكان، ثةروةراندنى رِةوشتى ليَيدةربرِينى رِاستية رِةوشت رِةوشتيشدا بة
جار لة اليةن ئةلكسانديَر  لةطةأل هةموو ئةمانةشدا ئةم تيَرِوانينة فةلسةفية يةكةمني

ى زايينى بةم 1735( لة ساَلى Alexander Gottlieb Baumgartenطؤتليب باومطارتن )
دا، شهةَلبةت لةنيَو هزرمةندانى ئةم رِيَبازة فيكريية ،(11، ال 1394)طايةر، ناوةوة، ناونرا 
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ة كة بة ز( 1754ـ  1679)  يةكةمني طريَدراوى كريستيان وؤَلف ءثيَطةى سةرةكى
ة جوانيناسانةكان، باندؤريَكى زؤرى تيَرِوانينشةنوكةوى جيهانبينى لةسةر بنةماى 

(، Georg Friedrich Maierلةسةر هزرظانانى سةدةى هةذدةيةم دانا. مايةر )
(، Johann Joachim Winckelmann(، وينكلمان )Moses Mendelssohnميَندلسؤن )
، Johann Gottfried (Herder(، هيَرديَر )Gotthold Ephraim Lessingلسينط )
لة هزرظانة طرنطةكانى  Friedrich Schiller)(و شيليَر )Immanuel Kantكانت )

 ديكةى ئةم بزووتنةوةيةن.
  

 ى سةرةكى لة رِيَبازى جوانيناسيداتيَرِوانيندوو 
كةتوارنويَنى هةبوو. ى ى ماريفةتناسانةتيَرِوانينرِيَبازى جوانيناسى لة سةرةتاوة 

ساخى ضةشةى هونةرمةند، لة  ء، ثيَوةرى هونةريبوونى دياردةيةكشهةر لةبةر ئةم هؤية
تاودانةوةى رِاستية دةرةكيةكانيدا بوو كة هةَلبةت  ءرِادةى نيشاندانى كةتوارةكان

ضلؤنايةتي ئةم هةمديسنويَنية لة هةر هونةريَكدا لةتةك هونةريَكى ديكةدا جياواز بوو 
ةكرد كة . ئةم هريايةيان بة "الساييكردنةوةى سروشت" ناوديَر د(42)هةمان سةرضاوة، ال 

هةَلبةت مةبةستيان لةم الساييكردنةوةية، تةنيا هةمديسنويَين دياردة دةرةكيةكان 
نةبوو، بةَلكو مةبةستيان نيشاندانى هةر هةرامةيةكى رِاستةقينة، تةنانةت 

ة بوو كة ثيَوةرى جواني لة تيَرِوانينمةسةلةكانى بياظى رِةوشت بوو. هةر ئةم 
رِاستةقينةكانى  ءادارانة(ى رِةسيويية بةرهةستةكي)وةف هةمديسنويَين بةينةتدارانة

دةزانى، نةك  لة وروذاندنى طةمةى هيَزة دةرهةستةكيةكانى ضاوديَر بةسةر  هؤش ءلةش
ة جيَى ثذرِاسى تيَرِوانين. ئةم (104) هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال جوانى لة الى بةربيَذ 

ةى تيَرِوانين  كاريطةريى ئةم و بةشيَكى طرنط لة جيهانبينى ئةويةشاليرماخيَر بوو
ثيَوة ديار بوو. لة ديدى شاليرماخيَرةوة، وةك زؤريَك لة جوانيناسانى ديكة، "دةق" 

ضةشنى بةرهةمة هونةرييةكانى ديكة لة هةَلكةوتيَكى  ةوجؤرة بةرهةميَكى هونةرى بوو
سةر نيشان شويَنةكي تايبةتدا ئافراوةو بةشيَوةيةكى بةينةتدارانة تاكايةتى نوو ءكاتةكى
)شاليرماخيَر( هيَرميَنؤتيكى بة زانستيَك بؤ دؤزينةوةى  شهةر لةبةر ئةم هؤية ءدةدات

ئةم تاكايةتية لة رِيَطةى دةقةوة ثيَناسة كرد. شاليرماخيَر بة ثةيرِةوى لة شيَلطيَل 
(Friedrich Schlegel لةو باوةرِةدا بوو ئةدةبيات بةشيَوةيةكى طشتى بةرهةميَكى )

، ىرنطة كة تؤكمةييةكى ئاستبةرزى هةيةو خودان ثيَكهاتةيةكى ئؤرطانيكط ييهونةر
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 ,Delthey, 1996).يةكطرتووة كة خؤى لةبةرطرةوةى طةىلَ جيهانى هونةريية ثاذ ءتةسةل

p. 112.) 
ة بنةرِةتية طؤرِدراو ضاوطى هونةر لةجيَى رِاستية تيَرِوانينوردةوردة ئةم 

ة تيَرِوانينكايةى ئازادى زةين ناسيَنرا. لةم  ءدةرةكيةكان، بة داهيَنانبةرهةستةكية 
. لةم هةَلهيَنجانةدا، بيَت تةنيا بؤ كةتوارنويَنى نويَيةدا "هونةر بؤ هونةر"ة، نةك تةنياو

بةرهةمى هونةريى دانسقة بةرهةميَك نيية كة كةتوار باشق نيشان بدات، بةَلكو 
تا بتوانىَ بةشيَوةيةكى ئازاد  ،ةريى بةربيَذ ضاالكق بكاتبةرهةميَكة كة هيَزى خةياَلط

ةدا سةرةتا ئةم تيَرِوانين. لةم (117، ال 1394)طايةر، هةندآ هةَلهيَنجانى زياتر ليَى بنويَنآ 
ضونكة كةتوار هةرامةيةكى يةكتايانةيةو هةر بؤية دةستى  ؛ئةطةرة لة طؤرِيَدا نةبوو

 ىوةو ناتوانىَ هةر مانايةك كة دةيةويَت وةثاأل بةرهةمهيَزى خةياَلطةريى بةربيَذ بةسقا
بدات، بةَلكو دةبآ هةموو هةوَلى خؤى بؤ ناسينى كةتواريَك خةرج بكات كة ئةم 

 بةرهةمة هونةريية هةَلوةداى طيَرِانةوةيةتى.
بةشيَوةيةكى  ءدا بة رِةسيويى خؤى دةطات"كانت"ى دووةم لة تيَرِوانين 

ريَت. كانت لةو باوةرِةداية ضيَذى ئيَمة لة بةرهةمى هونةرى، شريازةدارتر شةنوكةو دةك
 ءهةر لة بنةرِةتةوة دةركةوتيََك لة كايةى ئازادانة هيَزة ئيثستميكيةكانى خةياَلطةرى

كة لة رِِِيَطةى ئةم  بيَت نةك دؤزينةوةيةك ،(190)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال تيَطةيشتنمانة 
 ارةوة رِوو دةدات.بةرهةمة هونةريية لةهةمبةر كةتو

ى يةكةمينى تيَرِوانينبة  يك، سةرميتؤدشاليرماخيَرو هيَرميَنؤتيكزانانى    
جوانيناسني. لة بةرانبةردا دةتوانى شويَنثيَى هزرطةىل هيَرميَنؤتيكزانانى فةلسةفى 

ى دووةمدا بةباشى تيَرِوانينسةدةى بيستةم كة رِاظةكارتةوةرن نةك دانةرتةوةر، لة 
 ببينى.

ى تيَرِوانينوؤَلف وةك يةكةمني بريؤدؤزةثةرِذيَنى جيهانبيين رِيَبازى جوانيناسى، 
خاترانةكةى بةباشى دةخاتة رِوو. ئةو ثاش ئةوةى لة ثةسندى  ءمني تيؤريزة دةكاتيةكة

هيَما بة ضةمكى  ،بةَلطةنةويستةكانى وةك بنةواشةى نةبوونى ناكؤكى ءبنةواشة بةرايى
)كمال(" وةك بنةماييقين ضةمكى تيؤرييةكةى دةكات. "رِةسيوى" لة ديدى -"رِةسيوى

 ,Wolf) كةَلةكةيةك لة مشةكان يان ثاذةكانيانة ئةوةوة "هةماهةنطى"ى فرةيى يان

1992, p. 390.) رِةسيوى( دوو سيماى "بيضمةكى"و  بة الى ئةوةوة ثوختةيى(
تةنيا شريازة يان هةماهةنطي  "نيَوةرؤكى"ى هةن. ثوختةيى لة بارى بيضمةكيةوة تةنياو
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ي ئةم شريازة يان بةآلم لةبارةى نيَوةرؤكيةوة هةظبةرايةت ؛"هةمةك"دان ثاذةكان لة يةك
)طايةر، هةماهةنطي ثاذةكان بؤ وةديهاتنى ئاماجنيَكة كة لة هةمةك ضاوةرِوان دةكريَت 

دةرةكى  ء. لة ديدى ئةوةوة "رِاستى" هةمان تايبةمتةنديى بةرهةستةكى(21، ال 1394
 كتومت هةر ئةو شتةية كة ثوختةيى ءنيَوةوةى ييمشةكة كة بريتيية لة تؤكمة
هةبوونى  يي. ئةو "توانا(22)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال )رِةسيوى، كمال( دةرِةخسيَنآ 

و دةَلىَ كة ثةيربدنة (23)هةمان، ال ثةيربدنةكان" بة "هةستةكان" ليَك دةداتةوة 
ةكيةكان بة هةموو ثةيربدنة هةست ءهةستةكيةكان لة رِادةى رِوونيدا ثيَكةوة جياوازن

نارِوونن. ماناى ئةم دةربرِِِينة  ءبةراورد بة ثةيربدنة ناهةستةكييةكان، تارِادةيةك ليَأل
دةركةوتة ئاوةزيية دةرةكيةكان بة بةراورد بة  ئةوةية كة لة ديدى ئةوةوة هةمديس

ئةمة  ءهةمديسدةركةوتة هةستةكيةكانيان بةردةوام بؤ ناسني سةرضاوةيةكى باشقن
ئةوةية كة ثةيربدنى جوانيناسانةى ثوختةييةك هةرطيز بة بنةتاى ناسينة طيَرِةرةوةى 

دياردةى  )هةمان سةرضاوة(. لة ديدى وؤَلفةوة "جوانى"ى ثوختةيى خوازراوةكةى ناطات
لةم رِووةوة بة  ؛دةرةكى، لةو سؤنطةوةية كة بؤ رِةخساندنى ضيَذ لة ئيَمةدا طوجناوة

دياردةيةكى دةرةكى  ييجوانى دةتوانني ثوختة ءييسةرجندان لة ثيَناسةى ئةو لة ثوختة
ثاذةكانى،  ييتؤكمة ءبة هةمان جوانييةكةى بزانني، لةو سؤنطةوة كة لةبةر هةماهةنطى

 بة هةستكردنى ضيَذ لة مرؤظدا درك دةكريَن.
تةنيا  لةم رِووةوة وؤَلف جوانيناسى خؤى لةسةر بنةماى هةقيقةت، نةك تةنياو

طشتيقين بنةواشةى زاأل لة تيؤرييةكانى خؤى  ءينييةكان دادةنآخةياَلطةريية ئازادة زة
لةمةدا دةزانىَ كة ئةزموونى جوانيناسانة، ئةزموونيَكى هةستةكى لةمةرِ هةقيقةتة 

ةجنامطريى ئةشدا ئةو بةجمؤرة بةرتيَرِوانين. لة ئاكامى ئةم (33)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال 
تةكووزترين  ءوةى رِةسيويى خوداية، تؤكمةتريندةكات كة جيهان لةبةر ئةوةى تاودةرة

هةمةكةو هةر بؤية دواجار خؤيشى جوانى بووةو جوانى رِةها طريَدراوى هةمةكة. 
فةلسةفةى بوونى بوونةوةرانيَكى ثةيبةرى وةك مرؤظةكاني  لةو سؤنطةوةية كة لة 

بابةتةكانى  ءسؤنطةوةية كة باس. لةم )هةمان سةرضاوة( رِةسيويى خوداوة ضاوطة دةطريَت
 شويَنكةوتووانى ضيةتيةكى ماريفةتناسانة بةخؤوة دةطريَت. ءجوانيناسي وؤَلف

 ناسكار)يةكانى ضةشنى بةرهةميَكى هونةرين كة يثوختة ءةدا، جيهانتيَرِوانينلةم 
-Subjectلة بةرةجنامدا ثوختةييةكانى درك بكات. هةَلبةت لة  ء( دةبآ جوانى

ةكةدا هزرمةندانيَكى هةمةضةشنة هةن كة سةرنج لة بريدؤزةكانيان لة تيَرِوانينهةردووك 
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بةآلم  -يان هيَنراانثيَشق ناوةك- باسوخواسةكانى جوانيناسيدا طرنطيةكى زؤرى هةية
بةتةكانى جوانيناسى نيية، لة با ءلةبةر ئةوةى ثةيامنامةى ئةم نووسينة تةنيا باس

 هزرةكانيان خؤ دةبويَرين.ء باسكردنى بؤضوون
 
 كانى شاليرماخيَرسيزمية. تاوتويَى بنةما رِؤمانتي1ـ  2

رِؤمانتيسيزم لةنيوةى دووةمى سةدةى هةذدةيةم سةرى هةَلداو بةثيَضةوانةى 
ى زاَلى تيَرِوانينهونةريى جوانيناسى، لة هةمانكاتدا لةبةرانبةر  ءبزووتنةوةى زانستى

ضاخى رِؤشنطةري لةسةدةكانى حةظدةو هةذدةدا بزووتنةوةيةكى ياخى بوو. رِؤمانتيسيزم 
ضونكة لة قؤناخيَكى ميَذووييدا قةتيس  ؛مانع(ى نيية ء)جامع الطر ثيَناسةيةكى بةرطرو

زةين طؤرِدراو توانستى ئةمةى ثةيدا كرد كة لة  يينةمايةوةو بؤ بارودؤخيََكى هةميشة
ةجنامة دَلخوازةكانى ئو بةر(26، ال 1378)بةرلني،  ،هةموو شويَنيَكدا بشآ دةست بكةوآ

 ءبةرهؤيةكني ءخؤى وةربطريَتةوة. ئةوان لةو باوةرِةدا بوون كة ئةم رِيَسايانة، هؤيةكى
-... ءت نةريت، ئيلهام، سروشهيض ئامرازيَكى ديكة، تةنانة نةك بة -تةنيا بة ئاوةز

 لة سةرثيَضي ءةجنامي  لة بةكارهيَنانياندا ليرَبِِِاوئدةدؤزريَنةوةو وةدةستهيَنانى بةر
"تيَخويَندنةوة" لة زانستة سروشتييةكاندا كارى  ءبةدةرة. "سؤنطة" لة بريكارى

يوةنديانةدا بوو. بةكارهيَنانى ئةم بنةمايانة لة ةسةرةكى ئاوةز لة دؤزينةوةى ئةم ث
كةوتى زانسيت بةرضاوى وةدةست هيَناو هةر تزانستة سروشتيةكاندا طةىلَ دةس ءبريكارى

لة هةموو بوارةكان بةتايبةت ئةم دةسكةوتانة، تةرازيَك لةسةر دروسيت ئةم تيَهزريَنة 
مرؤظ، ثيَوةنديية هةمةضةشنة مرؤييةكان، ثرسيارة سةرةكيةكانى مرؤظ كة ماناداريى 

ثةيداكردنى جظاتةكةى وةديار دةخات، بايةخة  ليَدةكةويََتةوة، شيَوةى شريازة
.. بةشيَوةيةك كة لةو سةردةمةدا، طةىلَ ءكؤمةآليةتيةكانى ديارى دةكات ءتاكةكةسى
لةسةر ئةوة هاورِا بوون كة بةبىَ درِدؤنطى، دةكرآ دةسكةوتةكانى نيوتن لة  كةسان

 .(52ـ  51)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال سياسةتيشدا بةكار بهيَنيت  ءفيزيك لة بوارى رِةوشت
رِؤمانتيسيزم لةتةك ئةم  تيَهزرينةو تيَكرِاى بنةماكانى، هةرطيز نةدةسازاو  

ئاسايةو لة هةموو رِةهةندةكانى  بريكاري ءك، ميكانيكىلةبةرانبةر ئةم تيَهزرينة وش
ياخى بوو. هةَلبةت يةكةمني -ثيَوةنديية مرؤييةكانء بةتايبةتى مرؤظ-بوون

بزووتنةوةيةك كة بة دذى رِةوتى رِؤشنطةرى وةرِآ كةوت، بزاظى "دنياثةريَزى" 
(pietismلة ئاَلمانيا بوو )، رةكيةكانيةوة بوو كة لة رِيشة سة شهةر ئةم تيَهزرينة
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رِةضةى لؤتةرى بوو كة  ءرِؤمانتيسيزم ضةكةرةى كرد. دنياثةريَزى، لقيَك لة رِآ
ية ييوةندةرِيَزدانان بؤ ث كريستانيةتىءهةويَنةكةى خويَندنةوةى وردى كتيَبى ثريؤزى 

كة واية جةختيَكى زؤرى لةسةر ذيانى مينةوى  ؛كةسيةكانى مرؤظ لةتةك خودا بوو
دةكردو طرنطيةكى زؤرى بة ثيَوةنديى رِؤحى مرؤظ لةتةك ئافريَنةرةكةى دةدا. لة رِاستيدا 

.  ثاش (71)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال نا   ييقووآل ة نيَورِؤضوون بوو لة دنياثةريَزى جؤريَك
بةرزاخةكةى طةىلَ لة دنياثةريَزى بةرينق  ءدنياثةريَزى بوو كة رِؤمانتيسيزم بيضمى طرت

بووةوة. ئةطةر مبانةوآ كورتةباسيَك لة بؤضوونةكانى ئةم رِةوتة بةهيَزة بةيان بكةين كة 
يكى وةك ميتؤدباندؤريَكى رِاستةوخؤى لةسةر بريوبؤضوونى هيَرميَنؤتيكزانانى 

، دةبىَ لة تيَهزرينةكانى شاليرماخيَر داناو ثيَكهاتةى هيَرميَنؤتيكى ئةوانى ديارى دةكرد
سآ رِيَبةرى سةرةكيى فيكريى ئةم رِةوتة بدويَني. دوو كةس لةم هزرظانانة لةهؤطرانى 

بةآلم يةكيَك لةوان لة نةيارانى رِذدى رِؤمانتيزمةو  ؛ثاشان رِؤمانتيزمن ءدنياثةريَزى
اناو تومةز هةندآ لةبؤضوونةكانى لةنيَؤ رِؤمانتيكخوازاندا ئيَجطار كاريطةريى د

هيَردةر  سةر  ءبةشيَوةيةكى نةخوازراو بووة مايةى رِؤمانتيسيزم. يوهان طيؤرط هامان
 .(104)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال كانتي  نةيارةكةية  ءبة دةستةى يةكةمن

 
 . هزرة شويَندانةرةكانى يوهان طيؤرط هامان1-2-1

 لةسةر هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر
باوةرِةدا بوو كة ناتوانى تةنيا بة ئاوةز جيهان بناسيت، بةَلكو هامان لةو 

ئامرازى دروستى ناسينى جيهانن.  ء)شهود( هةن ونبينى ءئامرازانى ديكةى وةك ئيمان
ضونكة ئةم ثيَوةنديية  ؛ئةو لةو باوةرِةدا بوو ثيَوةنديى دوو مرؤظي  هةر لةجمؤرةية

ان، رِايةَلكردنى ثيَوةنديى ةكيربدن بة كةسثرؤسةيةكى ميكانيكى نييةو تاكة رِيَطةى ثة
كة لةبةر ئةم ثيَوةنديية دةبىَ ناخى  (79)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال رِاستةوخؤ لةطةَليانة 

مرؤظ ببينى تا بتوانى ليَى تيَبطةيت. ئةو دةيطوت هةوَلدان بؤ شرؤظةى ئةم ثيَوةنديية 
 ءضونكة طوزارةكان ؛سوودو زياندةرةلة ضوارضيَوةى طوزارة هةمةكيية زانستييةكاندا بيَ

مذارى تاقانةو ساكارى هاوبةشى نيَوان هةموو  واكة ،ضةمكطةىل زانستى طوتةزايانيَكن
بةشيَوةيةكى ضةوت  ءلةم يةكبوونة دةردةهاويَذآ-كة مذاريَكى ناخةكيشة-مرؤظان

اوبةشةى دابةشيان دةكات. ئةوة لةكاتيَكداية كة ئةو بابةتة ه دابةسةر خاَلطةىل جياواز
كة سيفةتى تايبةتى مرؤييةو بةم طوتةزايانة دةكةويَتة دةرةوةى بازنةى سةرنج، بنةرِةتى 
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دؤزةكةيةو سةرباقى لة طرةوى تيَطةيشتنيدان. ئةو، لةو باوةرِةداية رِةوتيَك لة ذيان  
هةية كة لةت لةتكردنى بة ماناى  داتةنانةت سةرلةبةرى بوون ءلةنيَوان مرؤظان
بةآلم  ؛َلبةت ئةو لةو باوةرِةشداية زانستةكان بؤ مةبةستةكانيان باشنكوشتنيةتى. هة

 ،ئةمة، سةرةجنامى ثةجيؤرى مرؤيى نيية. لةديدى ئةوةوة ئافراندنى بةرهةمى هونةرى
ثةسندةرترين كردةى كةسيية  يان هةر شتيَكى ديكةى وةك دةق لة اليةن مرؤظةوة، لة

ناخيدايةو لة هيض لةمثةريَك ناثرينطيَتةوة، بة زمان كة لةرِيَطةيةوة، مرؤظ ئةو شتةى لة 
بؤية لة ديدى ئةوةوة تيَكرِاى فيَركارييةكانى  ؛(81)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال  .دةرى دةربرِآ

ضاخى رِؤشنطةرى شتيَكن بة لةنيَوبردنى شتيَك كة لة ناخى مرؤظةكاندا زيندووةو 
كي مرؤظ كة مذاريَكى تاقانةو "هةمةك"ى تؤكمةى ناخة ءلةديدى ئةوةوة هةويَن

تيََطةيشنت لة بةرهةمةكانى ئةو  ءساكارة، خؤى لة ئافراندنةكانى ئةو هةَلدةقورتيََنآ
هةر بؤ منوونة هامان لةو باوةرِةدابوو، زمان  ؛)هامان( لة طرةوى ثةيربدن بةم هةويَنةية

لة اليةكى  ءةبيَتشتيَكة كة خؤمان بةوةوة دةردةبرِين نةك ئةوةى لة اليةكةوة زمامنان ه
. هةرضييةك كة بةدةر لةمة بيَت، رِيَطةيةكة بؤ (83)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال  ،ديكةوة هزر

طوزارة كرؤمؤَلةكان بةسةر ميناكى ناويَزة هةموو كةسيَكدا كة  ءسةثاندنى ضةمكةكان
 لة هيض رِيزبةنديةكدا سةقام ناطريَت.

 
 شويَندانةرةكانى هيَردةر لةسةر هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر. هزرة 2-2-1

مرؤظناسي هيَردةر كة يةكيَك لة  
ثيَشةنطة سةرةكيةكانى رِؤمانتيسيزمة، لة 
ضيةتيى هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانةدا 
باندؤريَكى زؤرى هةية. ئةو 
لةسةر"مرؤظايةتى"ى وةشيَراو لة ناخى 

و (193ال  ،1373) كاثلستؤن، مرؤظ دةطريسيَتةوة
لةو باوةرِةداية بزاظى هةمةكي ميَذوو بةرةو 
وةطةرِكةوتنى هيَز بةرةو بةكرداربوونى 
بةهرةى ميناكى مرؤظ بؤ 

. (197)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال .مرؤظايةتيية
. ئةو (194)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال .ئةو لةو باوةرِةداية تةشكى مرؤيى ماخؤى يةكبوونة
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يك، ميتؤدلة مرؤظايةتى لة ئاراستةكرانى هيَرميََنؤتيكزانانى تيَطةيشتنةى ئةو 
 بةتايبةتى شاليرماخيَر بةرةو ضةمكى تاكايةتى باندؤريَكى زؤرى هةبووة.

لة تيَهزرينى ئةودا سآ ضةمكى كليلى هةن كة باندؤرى دوانيان لة هيَرميَنؤتيكدا 
ليَى دةدوآ، دةَلىَ كة  زةوةندة. ئةو لة ضةمكى يةكةمدا كة بة "ئيكسثرسيؤنيزم"زؤرو 

مرؤظ هةرضييةك دةكات دةربرِى ضيةتي خؤيةتى. يةكيَك لة كردارةكانى ئةوي  )مرؤظ( 
 بةرهةمى هونةرى ةوة)هيَردةر( (. لة ديدى105، ال 1387)بةرلني، ئاخاوتنيةتى  ءدةربرِين
بؤية هةر بةرهةميَكى  ؛دةنطى مرؤيية كة خؤى بةوانى ديكة دةنويَنآ ((ضةشنى دةق))

هونةرى بة شيَوةيةك لة شيَوةكان دةربرِى تيَرِوانينى بنياتنةرى هونةرمةند بؤ ذيانة، جا 
ض خودئاطا بيَت يان ناخودئاطا. ئيَمةش كاتيَك بةرهةمى هونةرى دةنرخيَنني بة شيَوةيةك 

بة شيَوةيةك لة شيَوةكان  ءرِايةأل دةكةين ثةيوةندىكةيدا لة شيَوةكان لةتةك دروستكةرة
ئةو بةرهةمة لةتةك ئيَمة دةدوآ. لةم سؤنطةوة، ئةم تيَهزرينة كة بتوانى كابرايةك بة 

 ءرِةوشت ءضةند ثارضةيةك دابةش بكةيت كة بؤ منوونة باوةرِةكانى ببنة بةشيَك
شيَكى ديكةو بةرهةمةكةش  مؤديَلة رِةفتارييةكانيشى ببنة بة ءحةزةكانى بةشيَك

بةشيَكى ديكة بيَت، ئةمة هةَلةية. ئةو دةَلىَ، لة هةموو كردارةكانى مرؤظدا،  
 .لةهةمبةريدا  لة دؤخى خودئاطادا نةبيَت ي ئةو هةرضةندمرؤظ لةطةرِداية،  ىسةرلةبةر

 (107ـ  106)هةمان سةرضاوة، الثةرِة 
( )هاوثةيوةستبوون belongingضةمكى دووةمي  كة ضةمكى"هاوثةيوةستى" ) 

تةنيا نيية، بةَلكو  ءبة طرؤيةك( ناوى ليَنراوة، هةَلطرى ئةم خاَلةية كة هيض مرؤظيَك تاق
كانى خؤى لةوان ةمؤديَل-طرؤيةكة كة زؤريَك لة باشقة ءهاوثةيوةست بة كؤمةأل

 ؛ستكراوى خؤى ننيووةرطرتووةو زؤريَك لةو توانستانةى كة تاكةكةس لةبةردةستيدان، در
هةندآ جار  ءبةَلكو دروستكراوى طرؤن. ئةم دروستكردنانةش هةندآ جار خودئاطان

هةر بؤ  ؛ناخودئاطان. زؤريَك لة نؤرمةكانى نيَو بةندوباوةكانى كؤمةَلطةكان لةم ضةشنةن
بةآلم هةر ضؤنيَك بيَت  ؛منوونة دروستكةرى بةشيَكى زؤر لة بةندوباوةكان ديار نيية

هةموو مرؤظيَك دةيةويَت هزرى خؤى  ؛ئاشكراو ديارة كة دروستكراوى خودى مرؤظانة
دةربربِيَت، كةَلك لة وشانيَك وةردةطريَت كة دروستكراوى خؤى نني، بةَلكو طريَدراوى 

و،  . ئة(109ـ  108)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال طرؤيةكى مرؤيني كة خؤيشى بةشيَك لةوانة 
هةر لةم رِاستةرِيَيةدا، لةو باوةرِةداية هةر طرؤيةك هةمةكيَتيةكى شريازةدارى هةية كة 
شتيَكة سةرتر لة ثاذة ثيَكهيَنةرةكانى ئةو طشتكؤيةو كةسةكانى ئةو طشتكؤية دروستى 
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لةنيَو تيَكرِاى ئةندامانى طرؤدا بةشيَوةيةكى هةستثيَنةكراو هاوبةشة. ئةم  ءدةكةن
لة هةموو  ءئةم طشتكؤيةو كةسةكانى ثيَكةوة دةنآ ييشوناسى كؤما هةمةكيَتية كة

رِةفتارة بضووكةكانى كةسانى سةر بةم طرؤية، لة شيَوةى طةل يان نةتةوةيةكيشدا 
ةكان، طةالن يان ثطرؤ وةبةرضاو دةكةويَت، دةبيَتة مايةى هةآلويَردنى ئةوان لة
انى ئةو طرؤية، لة طرةوى نةتةوةكانى ديكة. هةر لةبةر ئةمة، ناسينى وردى كةس

ئةواندا خؤى دةردةخات. ناسينيشى،  ييناسينى ئةم هةمةكةداية كة لةشوناسى كؤما
 ءدةستووريان، ثةرؤشيية ذينطةيى ءبةناسينى جوطرافياى ذيانى ئةوان، داب

تيَكرِاى ئةو مةسةالنةوة طريَدراوة كة شوناسى كؤماييان ثيَوةى  ءثةرِانثةرِةكيةكانيان
. (112)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال ئةوو لة بةرةجنامدا خؤيشى دةستنيشان دةكات  بةندة. طرؤ

لةسةر ئةم بنةماية ئةو لةو باوةرِةداية، هةر فةرهةنطيَك دةبىَ بةطويَرةى 
بةدةر  ءتةمايةك ءبةدةر لةمةبةست ءليَوةشاوةييةكانى بةشيَوةيةكى بةرهةستةكى

 .(197،ال 1373)كاثلستؤن،كان، تاوتوآ بكةيت لةبةندبوون بةتيَوريية ثيَشق ويَناكراوة
وةك ) ةبةرِوونى وةسفكردنى هةر بةرهةميَكى هونةر شةجنامى ئةم دوو ضةمكةئبةر

وةك ) بةبىَ هيَماكردن بة دروستكةرةكةى لواو نييةو بايةخى بةرهةمى هونةرى (دةقيَك
رى كةسيَك كة دةبىَ بةطويَرةى طرؤيةكى تايبةت كة نووسةر بةشيَكيةتى، ثاَلنة (دةق

ثيَوةندييةك كة ئةم بةرهةمة  ءطوتوويةتى، باندؤرى ئةم طوتةية لةسةر بةربيَذةكانى
خؤبةخؤ لةنيَوان ئاخيَوةرو بةربيَذةكانى رِايةَلى دةكات، هةَلبسةنطيَنريَت. ئةم بةرهةمة 
جؤرة ئامرازيَكى ثيَوةندييةو ئةطةر ئامرازى ثيَوةنديية، ئيدى نابيَت بايةخيَكى 

 .(110، ال 1387)بةرلني، هةبيَت.  ييناكةسةكى يان تاهةتا
ةجناميَكى ديكةشى هةيةو ئةمةش ئةوةية كة هةر ئةربرِينة بةرهةَلبةت ئةم د
 ءيةكى هةية كة لةوانى ديكةى جيا دةكاتةوة (هةمةكيَكى دووةم)فةرهةنطيَك بارستطة 

لةم رِووةوة،  ؛كردارةكانى خةَلكى سةر بة هةر نةتةوةيةك شويَنكةوتةى ئةم بارستطةية
نووسةر ضيان كردووة، ض مةسةالنيَكيان ويَرِاى ئةمة دةبآ تيَبطةين خةَلكانى هاوطرؤى 

هةبووةو... دةبآ درك بةم بارستطةية بكةين. ئةمانة باسوخواسانيَكن كة دواتر لة 
 ءيك بةتايبةتى ماناناسيى ئةوانميتؤدياساطةىل هيَرميَنؤتيكي هيَرميَنؤتيكزانانى 

لة رِاستيدا  هةندةكيياندا رِؤَليَكى ئيَجطار يةكالييكةرةوةيان هةية. ءرِيَساى هةمةك
 ءهيَردةر بةو باوةرِانةى كة طوتران، يةكةمني كةس بوو كة رِةوتى رِاظةى بةرةو تةواوةت
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بؤ كةشيَك كة  ء(، بؤ رِؤحى نيَوةكيThe totality of a work)سةرلةبةرى بةرهةمى 
 (.Delthey, 1996, p. 89)بةرهةم ليَوةى سةرى دةرهيَناوة، ئاراستة دةكرد 

 
 هزرة شويَندانةرةكانى كانت لةسةر هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر. 1ـ  2ـ  3

بؤية لة باندؤرى ئةم  ة،ووكانت لة ثةرِانثةرِى "دنياثةريَزى"دا طةشةى كرد
لةم تيَهزرينةش دةتارا، يةكةمني  ،نةبوو. ئةو رِؤمانتيست نةبووبةدةر تيَهزرينة 

كايةوة، باندؤريَكى زؤرى  باسوخواسيَك كة لة فةلسةفةى رِِِةوشتى خؤيدا هيَناويةتة
لةسةر هزرى رِؤمانتيستى داناوة. هةَلبةت بةشيَوةيةكى طشتى "رِِِةخنةكان"ى كانت 

كة بة شيَوةيةك لة شيَوةكان بة  بةخشى ئةو زانستانة ءئاراستةى بة تيَكرِاى هةوداكان
ة ويةو لةم سؤنطة(Ibid, p. 110)تةشكى مرؤيي لة سةدةى نؤزدةيةم طرآ دةدران،  ءرِؤح

 خؤيان دانا. ييدوابةدواى ئةوة هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانةش كاريطةر ءرِؤمانتيزم
كانى رِةوشت لة ةئةو لة فةلسةفةى رِةوشتدا تيَدةكؤشيَت هةمةكيَتية بنةرِةتي

)جمرد(ى ئاوةزمةندى يان ئاوةزتيَطةرِاوبوون بةرةجنامهةجنيَنى بكات  ضةمكى خواس
. ماناى ئةم ئاخاوتةيةش ئةوةية كة رِةوشت بةتةواوةتى رِةطى لة (296، ال 1390)مةطى، 

ةجنامى تاوتويَيةكانى ئ. بةر(31، ال 1384)كانت دوو ثيَشينية  ءئاوةز داكوتاوةو بآ يةك
. ئةو مرؤظايةتى مرؤظ بة )هةمان سةرضاوةى ثيَشوو(مرؤظ  بة ئازاديى ةقووأل ىئةوي  برِوا

لةو باوةرِةداية سةرباقى بوونةوةران لةذيَر  ءتايبةمتةنديى هةَلبذاردنطةريى ئةو دةزانآ
هةر ئةم هةرامةيةش  ءبةآلم مرؤظ دةتوانىَ هةَلبذيَريَت ؛بةرهؤيةكيدان ءزةبرى هؤيةكى

. ئةو (121، ال 1387)بةرلني، )بوونةوةران(ية  شلةتةك ئةواني ديكة ةرِووى هةآلويَردنى ئةو
دةَلىَ هةر بوونةوةريَكى ئاوةزطةر ناضارة  ءرِيشةى بابةتة رِةوشتيةكان لة ئاوةزدا دةزانآ

بةشيَوةيةكى ثيَشينى، واتة سةربةخؤ لة هةر ئةزموونيَك دةروةستانةبوونى رِةوشتةكان 
ةم هةرامةيةش دةبيَتة مايةى . هةر ئ(297، ال 1390)مةطى، وةرِاست بطةرِيَنيَت 

 خؤبةرثرسيارزانينى ئةو، ئةطينا لة بازنةى مرؤظايةتى دةردةهاويَذريَت. 
هةر بؤ منوونة فيشتة  ؛بآلوبووةوةهةر ئةم تيَهزرينة لةنيَو رِؤمانتيستةكانيشدا 

(Johann Gottlieb Fichte )كة  -رِؤمانتيست ناوديَر بكةى بة ئةطةر بتوانى ئةو
( لة كانت Delthey, 1996, p. 181باندؤريَكى زؤرى لةسةر شاليرماخيَر هةبوو )

ى خؤى لةمةرِ ضةمكى ئازادى بةشيَوةى كانت، ميتؤدكاريطةريى وةرطرتووةو لةسةر 
ئةو لةو باوةرِةداية ناسينى "من"ى نا   (.72، ال 1375)كاثلستؤن، جةختيَكى زؤر دةكات 
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ئةم بابةتة لة ناسينى ئةو رِةنط  ءة تيَطةيني لة مشةكان بةرهةستيَتى بة خؤى دةداتل
دةداتةوة. لة رِاستيدا ئةو ئةدطارة زةينييةكان بة بةرهةمى بةرهةستيَتى ثةيداكردنى 

. ئةم باوةرِة واتة ضةقبةند لةسةر (53)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال منى ناخى مرؤظ دةزانيَت 
اتر بةشيَوةيةك لة شيَوةكان شاليرماخيَر بة "تاكايةتى" تاك ليَى كة دو-منى نا 
 -ماناى تؤماركراو لة بةرهةمى بةرهةمهيَنراودا لة طرةوى درككردنيدا دةزانآ ءدةدوآ

ئةمةى ليَدةكةويَتةوة كة لةبةرئةوةى كابرايةك بةشيَوةيةكى تايبةت دةذى، هةموو 
وويدا دةردةكةون. لةم رِووةوة دةركةوتنى خاَلطةىل دةوروبةريشى طوجناو لةطةَليدا بةرِ

 داشويَنةكي هةمةجؤر ءرِاستييةكان بؤ مرؤظانى هةمةضةشنة لة هةلومةرجى كاتةكى
كردنيان ناتوانى ئةو رِاستيية جآ  ة دركلبيَجطة  ءبةندة بة هةلومةرجى خؤيان

ةساب بؤية ئةو دةَليَت جيهانى ئاوازدانةر لةتةك جيهانى ق  ؛مةبةستانة درك بكةيت
جياوازيى هةية. جيهانى مرؤظى سةدةى حةظدةيةم لةتةك جيهانى سةدةى دوانزدةيةم 

 (151، ال 1387)بةرلني، ان خؤيان جيهانى خؤيان دةسازيَنن ةكضونكة مرؤظ ؛جياوازيى هةية
لة ديدى ئةوةوة رِؤحى مرؤيى هةرامةيةكى هةمةكية كة لة هةموو تاكةكانى مرؤظدا 

رِؤحة هةمةكيية ئاطرى ضةقيَكة كة هةركام لة مرؤظةكان  هاوبةشة. ئةو دةَلآ ئةم
و ئةمة، هةمان تيَهزرينة كة رِةطاذؤى (152)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال لةنيَويدا ثشكؤيةكن 
باندؤريَكى زؤرى لةسةر شاليرماخيَرو ئةوانى ديكة دانا. لةم  ،لة هيَردةردا كردبوو

 ييتيَهزرينةدا، ئةطةرى تيَطةيشنت لة بةرهةمى ئةوي ديكة ئةطةر مةودايةكى ميَذوو
ضونكة لة هةموواندا ئةوة يةك مرؤظايةتية كة هؤكارى  ؛بةرضاويشى هةبيَت، لة ئاراداية

 مرؤييةكانة.ئامرازةكانى ديكةو توانستة  ءناسني ءثةيربدن
فيشتةش وةك هيَردةر بة ضةمكى طرؤ دةطات. ئةو تاكى ثةرت بة طشتكؤى 
كةسانيَك دةزانيَت كة زؤريَك لة توانستةكانى ئةو تةرخاوو رِةخساوى ئةو كةسانةية 

 ءبؤية، لةو باوةرِةداية نةريتى من، باوى من، تيَرِوانينى من ؛(78، ال 1375)كاثلستؤن، 
ادةيةك ئافراوى مرؤظانى ديكةية كة من لةطةَلياندا هةموو شتيَكى من تا رِ

لةم رِووةوة ئةو لة ضةمكى تاك بةرةو ضةمكى تاك  ؛يةكبوونيَكى ئؤرطانيك رِايةأل دةكةم
 .(152، ال 1387)بةرلني، وةك شتيَكى طةورةترى نةتةوة، يان ضني يان تاقم رِآ دةكات 

يكى شاليرماخيَر هةيبوو، ئةمة هةَلبةت باندؤريَكى ديكة كة كانت لةسةر هيَرميَنؤت
 وةرطرتن لة كانت، هيَرميَنؤتيكى لة "تيَطةيشنت" بوو كة شاليرماخيَر بة باندؤر

(Understanding دا قةتيس كردةوة) ،و لةو دةمةوة "تيَطةيشنت" (64، ال 1387)كةَلباسى



 

 

  
 

 
 
 
 

 91   

  

ار بة تةوةرةكانى ثيَوةنديد ءئيدى باس ءبوو بة بنةواشةو بناخةى هرياى هيَرميَنؤتيك
(ى تيَطةيشنت هةر بةو ضةشنةى كة لة سةرةتاى ثيَشةكي ئةم Presentationخستنةرِوو )

 بةشةوة طوترا، لة هيَرميَنؤتيك دةرهاويَذرا.
 
 مرؤظناسي شاليرماخيَرء . جيهانبينى1ـ 2ـ  4
كة -رِيشةكانى هزرطةىل شاليرماخيَر بةئاسانى دةتوانى لة هزرةكانى زانايان 

   August Wilhelm von) )و كةسانيَكى ديكةى وةك برايانى شلطيَل -ثيَشق باسكران
Schlegel and Friedrich von Schlegel  شيَلينط ( Friedrich Wilhelm Joseph 

von Schelling (و شيليَر)Friedrich Schiller) ليَرةدا دةرفةتيَك بةالم  -بةدى بكةيت
 .-بابةتةدا نيية بؤ شةنوكةوى باوةرِةكانيان لةم كورتة

شاليرماخيَر كاريطةريى سيستمة فيكرييةكانى ثيََ  خؤى بةسةروةية كة جيهانيان 
 ءانلة رِيَطةى "منى نا "ةوة رِوون دةكردةوةو تيَدةكؤشان هةموو هةستةكان نؤرِينةك
 بكةن زانيارييةكان لة بكةرى ثةيدؤزيى بةرهةمهيَنى خؤرِسك بةرةجنامهةجنيَنى

(Delthey, 1996, p. 100.) بة دوكقينى ( "تاكايةتى"individuality كة ونبينيةكةى )
( وريا بووةوة. ئةو لة تةنيشت Ibid, p. 110بناخةى هيَرميَنؤتي ئةو ثيَك دةهيَنيَت ) 

مةبةستى ئةو ليَى، لة طرةوى  ءى بة دوو ضةمكى تاكايةتى"تاكايةتي"يةوة برِواش
(ى Humanity) ناسينيانة. يةكيَك لةم دوو ضةمكة طريَدراوى ضةمكى "مرؤظايةتى"

 مرؤظةو ئةويدى بة تيَكرِِِاى جيهان.
ئةو برِواى بة مرؤظى هةمةكى هةية كة تيَكرِاى ثوختةيية مرؤييةكانى لةخؤ 

دةَلىَ تاكايةتى هةموو كةسيَك ئةم مرؤظايةتية لة  ءدةبرِآطرتووةو بة مرؤظايةتى دةرى 
ضونكة ئةو مرؤظة هةمةكيية   ؛(Schleiermacher, 1998, p. 36)بوونى خؤيدا دةنويَنآ 

لة هةموو مرؤظاندا هةية. لة تةنيشت ئةم ضةمكةوة، نيطاى ئةو بؤ جيهان بريتية لةمة 
تةواوةتيَكى تاقانةو  "هةمةكى هونةرى"، واتة كة ئةو جيهانى ضةشنى يةك

(، Delthey, 1996, p. 132) .هةرةثيَويست كة رِؤنراوى رِيَساطةىل نيَوةكيى خؤيةتى
لةسةر هةموو  يةةيتةواوت ءةجنامةكةشى سةرجندان لة باندؤرى ئةم هةمةكئدةبينآ. بةر
ان لة ةك(. هةر بةم هؤيةوة، هةر بةو ضةشنةى كة تاكايةتيى كةسIbidثاذةكاني )
يان هةمةكيَيت مرؤظةوة كاريطةريى وةرطرتووة، ئةم هةمةكيَتيةش وةبةر  مرؤظايةتى

 كاريطةريى جيهان دةكةويَت.
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بةرةجنامى هيَرميَنؤتيكي ئةم باوةرِةش كة خؤى لة ماناناسيى هيَرميَنؤتيكى 
تارِادةيةك بة كةميَك طؤرِان لةنيَو هيَرميَنؤتيكزانانى  ءتةرزناسانةدا دةردةخات

بةشة، برِوا بة سآ"هةمةك"ة. هةمةكى يةكةم، طريَدراوى ناخى تةرزناسانةدا هاو
هةموو بةرهةمةكانى مرؤظ  ءانة كة شاليرماخيَر بة تاكايةتي مرؤظ ليَى دةدوآةكمرؤظ

لةو باوةرِةداية دركى ماناى هةموو بةرهةميَك لةطرةوى  ءبة دةركةوتةى دةزانىَ
تيؤرييةكانى شاليرماخيَر كردنى طشتكؤى  درككردنيداية. لة رِاستيدا بة تيَبيين

دةتوانى تاكايةتييةك كة جيَى مةبةستى ئةوة، وةثاأل بوونى ناويَزةى هةموو كةسيَك 
نيَوةكييةكانةو  ءسةرهةَلداوى تيَكرِاى باندؤرة دةرةكى -فعلّيت-يةكةىبدةيت كة بةرنهيَم

 ءطرىلةبةرطرةوةى هةموو تايبةمتةندييةكانى ئةو، ض هزر، بابةتطةىل جيَى ثةسند، هؤ
 طؤشة بوونةكيةكانى ديكةى ئةوة. ءطوتارى ءضةشةكان، باشقة رِةفتارى

واتة مرؤظى  ؛هةمةكى دووةم، هةمةكيَكة كة ئةم تاكايةتيية دةركةوتيةتى
شويَنةكاندا تيَيدا  ءان لة هةموو كاتةكهةمةكى كة لة هةموواندا هةيةو تيَكرِاى مرؤظ

شاليرماخيَري  بة ناونيشانى مرؤظايةتى ليَى دةدوآ. هةمةكى سيَيةمي   ءهاوبةشن
 the worldرِؤحى زاأل بةسةر جيهانيَكداية كة مرؤظى هةمةكى ثيَوةى هاوثةيوةستة )

which belongs to it شاليرماخيَر لةو باوةرِةداية ونبيين ئةم هةمةكةى دوايى دةبآ .)
 ؛بؤ ونبينى ئةم هةمةكانة هاتووة ئاينيبنةرِةتةوة هةر لة ءةوة سةربطريَتئايينلةاليةن 

تيَكرِاى  (Ibid, p. 105).ضونكة زةينى مرؤظ بةتةنيايى لةطةيشنت ثيَى دؤشداماوة
ونبيين تاكايةتيداية كة طريَدراوى هةمةكة  هةوَلةكانى هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر لة

 بةرهةمهيَنانةوة دةخريَتةبةر باس.يةكانى ديكةية. بؤ ئةم ونبينيةش ثرؤسةى ةدوان
 
 . ماناناسيى شاليرماخيَر2

ثاش ئةوةى بنةما فيكرييةكانى شاليرماخيَر وةديار خران، دةبىَ بثرِذيَينة سةر  
تةوةرى طرنطى ماناناسى لة ديدى ئةوةوة. ليَرةدا باسةكة لةسةر ئةم خاَلة طرساوةتةوة 

يان ماناى دةقى نووسراو لة  ،اخيَوةركة مةبةستى شاليرماخيَر لة ماناى ئاخاوتةى ئ
اليةن نووسةريَكةوة ضية؟ بة رِيَكوةنديَكى ديكة، ماناى ئاخاوتة بة ضى دةزانآ؟ ثيَ  

لةنيَوان ماناطةىل  جياوازى دةبآ بزانني، ئةوةى بؤضوونى شاليرماخيَر لةمبارةوة
ئاخاوتةى هةمان هةآلويَردن لة  ؛بكةين )تصديقى(و ويَنايةكى وةرِاستطةرِيََنةكى
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 ءشاليرماخيَري  دةبينريَت. ماناى وةرِاستطةرِيََنةكى ضاوديَر بةسةر رِِِستة، ثةرةطراف
 هةموو ئاخاوتةيةكى ناطشتية. ءانةكدةقةو واتاى ويَنايةكى، ضاوديَرى واذةو وش

 
  . باندؤرى تاكايةتيى نووسةر لةسةر ماناى وةرِاستطةرِاوةكى2ـ 1 

يان هةمان ماناى وةرِاستطةرِاوةكى -خؤ ماناى دةقآلمى ئةم ثرسيارةدا كة ئاةلة و
سةرةتا  ؟لة ديدى شاليرماخيَرةوة ض شتيَكة-كة وةرِاستطةرِاوى ئةتؤم يان هةمةكى دةقة

دةبآ هةموو سةرجنى خؤمان لةسةر ئاماذةثيَكةرى نيَوةنديى هيَرميَنؤتيكى ئةو 
بطريسيَنينةوة كة بريتية لة تاكايةتى نووسةر. هةر بةو ضةشنةى كة طوترا، لة ديدى 
 ،شاليرماخيَرةوة تاكايةتي نووسةرة كة لة هةموو كردارةكانى ئةودا هةر بؤ منوونة طوتة

لةم ثيَناوةدا هزرةكانى ئةو  ،ةاليةن خؤيةوة دةردةكةوآيان دةقى نووسراو ل
(. هةر لةم سؤنطةوةية Schleiermacher, 1998, p. 7)تايةنكارييةكانى تاكايةتي ئةون 

كة هةموو كردارةكان، رِةفتارو رِةنيَوهيَنانةكانى كابرايةك دةتوانن طؤياى ناخى خؤى بن. 
 ءنايةك كة ليَوةى ضؤرِاوة، دةركةوتدةقى نووسراوي  بةدةر لةم رِيَساية نييةو ما

ناسينى وردو تةسةىل  ؛تايبةنبووى تاكايةتي نووسةرةكةيةتى. لةم سؤنطةوة يةكةم
 ؛دووةم تاكايةتي نووسةر لة دياريكردنى مةبةستى ئةو لة ماناى دةق طةىلَ طرنطة،

كرِاى ضونكة تيَ ؛تةماى نووسةر بووة ءماناى دةق سةرتر لةو مانايانةية كة جيَى سةرنج
نةك تةنيا مةبةستى  ،مانايةك كة لة دةقةوة دةضؤرِآ، شويَنكةوتةى تاكايةتى خؤيةتى

يان باشق بيَذين تاكايةتى -ضونكة زؤريَك لة ماناكان هةن كة لة اليةن نووسةر ؛بيَت ئةو
هةرطيز ئةو سةرجنى  ءبةشيَوةيةكى تةواو ناخودئاطايانة لة دةقدا تةَلقني دةكريَن -نووسةر
ئةوى لةسةر نيية،  ييضونكة تاكايةتي جآ مةبةستى ئةو باندؤرى خودئاطا ؛اونليَنةد

ئةوةش لة جيهانيَكةوة كارى تيَكراوة كة ئةو تيَيدا  ،بةَلكو باندؤرى مرؤظايةتى ئةوة
لةم رِووةوة دةلوآ لة رِةفتارو كردةوةكانى مرؤدا طةىلَ خالَ  ؛ثيَوةى ثةيوةستة ءدةذى

 ءبةشيَك لة رِيَضكةطرتنةكانى ئةون ءهةبن كة بةالى ئةوةوة جيَى ثةسند هةَلهيَنجراون
 ءبةشيَوةيةكى تةواو خؤمةش )خودكار، ئؤتؤماتيك( لةاليةن ئةوةوة بةكار هيَنراون

سيَك ئةو لةو خاآلنة ئاطادار نةكاتةوة، بةآلم ئةطةر كة ؛ة مةيدانى دةركةوتنةوةئايين
شويَنيةكان  ء. باندؤرة كاتةكى(281)بةهرامى، ال خؤيشى خؤبةخؤ ليَيان بةئاطا نيية 

ئةو نيشانة  ءنةريت ءبةرثةسندة طشتيةكانى كؤمةَلطة، وةكو بةندوباوو داب
ةى ديكة هةنووكةييانةى كة لة كؤمايةك لة بةَلطةنةويستةكاندايةو طةىلَ خاَلى هاوشيَو
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جار دةبينريَت كة قسةيةك بؤ كؤمةَليَك بةتةواوةتى  لةم جؤرةن. لةم سؤنطةوة طةىلَ
 بةآلم بؤ كةسيَك كة لة ؛مانادارو رِوونةو زراظية ماناييةكانى بةباشى درك دةكريَت

يان مانايةكى رِوونى هةية، بةآلم  ،ناطؤياية ءدةرةوةى ئةواندا دةذى، بةتةواوةتى ليَأل
تةنزةكان بةزؤرى بؤ  ءطةث ءييةكانى هةرطيز درك ناكريَن. ضريؤكةكانزراظية مانا

 نيشاندانى ئةم رِاستية طةواهيَكى باشن.
لةم رِووةوة لة ديدى شاليرماخيَرةوة هةموو ئةم خاآلنة ض لة خودئاطاو )ماناى 

بؤية ماناى دةق تاكة  ؛مةبةستى نووسةر( لة ناخودئاطا لةنيَو دةقدان ءجيَى سةرنج
ةك نيية كة لة رِواَلةتى ثةيظةكان بة طؤشةنيطايةكى سةرةتاييةوة، هةَلقوشكيَت، ماناي

بةَلكو بة سةرجندان لة مةبةستى ئةو لةتاكايةتى دةتوانى ماناى دةق بة شيَوةيةك لة 
و )هةمان سةرضاوةى ثيَشوو(زةينيةتى دانةر بزانيت  ءشيَوةكان بة طريَدراوى هةموو ذيان

لةتةك  نادروسيت تيَطةيشتنى خؤ لة ماناى دةقي  بة ثةيكاَليَتى ءثيَودانطى دروستى
هةموو ذيانى ئةو لةقةَلةم بدةيت  ءزةينيةت

ضونكة زانينى ئةو خاآلنة  ؛)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو(
سةرهةَلدانيَك بة ثةيظةكانى دةق دةبةخشآ كة 

سةرجنيان ىلَ نةدريَت، ئاخاوتة  وئةطةر بيَت
ةيةنيَت. لةم سؤنطةوةية هةرطيز ئةو مانايانة ناط

كة شاليرماخيَر لةو باوةرِةداية ئيَمة دةبآ زياتر 
هةر بةم  ءلة نووسةرو باشق لةو، خؤى بناسني

رِيَذةيةش دةبآ بتوانني زياتر لة خؤى لة ماناى 
 .Schleiermacher,  1998, p)دةق تيَبطةين 

هةَلبةت ئةم قسةية هةرطيز بة ماناى (. 33
ارتةوةرى نيية، بةَلكو بة مةرطى دانةرو رِاظةك

ماناى دؤزينةوةى ماناطةليَكة كة نووسةر تةواو 
هةر لة  ءناخودئاطايانةو بةبىَ ئةوةى ئاطاى ليَيان بيَت، لة دةقدا تةَلقينى كردوون

بة جؤريَك كة ئةطةر كةسيَك سةرجنى  ؛بنةرِةتةوة خؤى لةطةَلياندا سةروساخت كردووة
، هةرطيز نكؤَلى لة دةستوةردانيان ناكات، بةَلكو دةَلىَ ئةو بؤ ئةم مانايانة رِابكيَشيَت
هةر  ءنبقةَلةمى ئةودا هةبوو ءن كة لة ثاشخانى زةينبئةم مانايانة سةر بةو خاآلنة بوو

 لة بنةرِةت رِا بةشيَكى طرنط لة دةزطاى ضةمكى زةينى ئةون.
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ةودا سروشتيية ئةم مانايانة بؤ هاوذيانةكانى دانةرو كةسانيَك كة لةطةأل ئ
لة بابةتطةىل ثسثؤرِانة لة فةزاى  ءهاموشؤو دةمودوويان هةبووةو لة فةزاى طشيت

ن يا خؤ ئةطةر لة سةرةتاوة بثسثؤرِانةى ئةودا هةنتةشيان هةبووة، بةتةواوةتى رِوون بوو
 ،بةآلم بةطويَرةى رِيَسا ؛ئاشكرا نةبوونة، بة كةميَك كنةكردن توانراوة رِِِوون ببنةوة ءرِوون
ئاشكرا  ءنايانة بؤ بةربيَذانيَك كة مةودايةكى ميَذووييان لةتةك ئةودا هةية، رِوونئةم ما
 ءلةم رِووةوة بؤ وةها بةربيَذانيَك دركى تةسةىل مانا، ويَرِاى ماناى رِواَلةتى ؛نني

ة شخودئاطاى دانةر، لةبةرطرةوةى ماناطةىل هةبوو لة دةقيشداية. هةر لةبةر ئةم هؤية
اى دةق لة طرةوى تاكايةتي نووسةرداية، تا ئةو جيَيةى كة بلويَت. كة دركى تةسةىل مان

هةر لةبةر ئةوةشة كة بةدريَذايى كات دةلوآ ناسينى كةسانى هةمةضةشنة لةمةرِ 
ضونكة دةلوآ بة خويَندنةوةو ليَكؤَلينةوةى زياتر،  ؛تةسةلق ببيَت ءدةقيَك بطؤرِدريَت

زةينيةتى دانةر بدؤزريَتةوةو رِؤضنةيةك كة بؤ ئاخاوتةى  ءرِةهةندو طؤشةى زياتر لة ذيان
 ئةو دةكريَتةوة، طؤرِانى بةسةردا بيَت.

 
 تايةنكةر بة ماناى ويَنايى ؛. بةكارهيَنان2ـ  2 

ك يوهان ئوطؤست ئيَرِنستى لةو باوةرِةدا ثيَ  شاليرماخيَر هيَرميَنؤتيكزانانى وة
( Etymologyهةر لة سةروبةندى سةرجندان لة ماناى وشةكان لة رِووى رِيشةناسى ) ،بوو

لةم رِووةوة ئيَرنستى  (.Delthey, p. 194)ثيَويستة ماناكانيان لة بةكارهيَنانةوة بفامني 
 نابىَ لة رِيشةناسى يان وشانيَكان ةكرِيَكةوةند ءانةكدةَلىَ: " ماناى دروستى وش

 ءانةككة بةشيَوةى جيا جيا تيَبينى دةكريَن، بةَلكو ماناى دروستى وش وةربطريت
لةرِاستيدا ئةمة   (.Ibidمنوونةكانيان درك دةكريَن ) ءان لة بةكارهيَنانةكرِيَكةوةند
 Philological method of the)رِيَبازى رِيَزمانى  ييى زمانناسانةى ميَذووميتؤد

Grammatical School )ة ميتؤدرِيَبازيَك كة لة ئيَرِنستيةوة دةستى ثيَكرد. ئةم  ؛ية
بريتيية لة "تيَطةيشنت لة ماناى جآ مةبةستى نووسةر لةسةر بنةماى بةكارهيَنانة 

(. ئيَرِنيَستى لةو باوةرِةدا بوو مانايةك كة وشةكان هةيانة، بة Ibidزمانييةكةى" )
بؤية دةكرآ ماناطةىل هةمةضةشنة ليَيانةوة  ،ويستيَكةوة بةندة كة ليَيان هةَلكرِيَنراوة

نةتةوة جؤربةجؤرةكان لة  ييبدةَليَنن. ئةم ويستةش دةلوآ وةثاأل ويستى كؤما
بةآلم لةودا قةتيس  ؛شتى لةو ضةشنة بدريَت ءى، سياسىئايينهةلومةرجى هةمةجؤرى 

كرآ بؤ حاَلوبارى زةيين كابرايةكي  بطةرِيَتةوةو لة ضونكة ئةم فرةضةشنية دة ؛نيية
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هةبيَت،  ييَرِاستيدا سنووردارترين بياظيَك كة بةكارهيَنانى وشة دةتوانآ مانايةكى نو
ضونكة  ؛هةر بةم جؤرة، واتة بؤ بةكارهيَنانى وشة لة اليةن نووسةرةوة تةرخانكراوة

ارهيَنانى طشتيى وشةدا بار تاكايةتى هةموو نووسةريَك دةتوانآ شتيَك بةسةر بةك
 (.Ibidرِيَكةوةندةكانن كة ثايةى رِاظةن ) ءبكات. هةر ئةم بةكارهيَنانة زمانييانةى وشان
بةآلم لةو باوةرِةداية كة تاكايةتي نووسةر  ؛شاليرماخيَري  لةتةك ئيَرِنستى هاورِاية

ئةو لة تةنيشت ئةم  (.Ibid) داهيَنانى مانا نويَيةكانى هةية ءئةم هيَزةى ئافراندنى زمان
طوتةى كةسانيَك  ءئةركة طرنطةوة جةخت لةسةر ماناى دةآلندوو لة رِيشةناسي  دةكات

كة هيض بايةخيَك بة رِيشةناسى لة ماناى وشةدا نادةن، بة ليرَبِاويَتيةوة بة ضةوت 
ئةو ثيَطةى ماناى وةبارهاتوو لة رِيشةناسى لة  (.Ibid, p. 195لةقةَلةم دةدات )

 ءيان رِؤحى مانا دةزانآ كة لة هةموو باريَكى بةكارهيَناندا لة ئاراداية ،مانا يةكبوونى
ةوة، شاليرماخيَر لةتةك برِيَك سازانلة تةنيشت ئةم  ليَرة بةدواوة رِوون دةكريَتةوة.

هةر بؤ منوونة برِيَك  ؛تيؤريطةىل ماناناسانةى هزرظانانى ثيَشى خؤيشى نةيارى دةنويَتآ
جياكارييان  Significanceو Meaning ،Senseلةم هزرمةندانة لةنيَوان سآ رِيَكةوةندى 

دةكرد. ئةطةر مبانةوآ وةرطيَرِانيَكى كتومتمان لةم سآ رِيَكةوةندة هةبيَت، دةتوانني 
شيان يةكةمني بة "بةربابةت" يان هةمان "ئاماذةثيَكراو"ى وشة ناوديَر بكةين، دووةمي

 كةسانىهةرضةند دةلوآ  ؛سيَيةمي  بة "نيَوةرؤك" لةقةَلةم بدةين ءبة "مانا" ناو بنيَني
 ديكة جؤريَكى ديكة وةريان بطيَرِن.

 ؛ئةوان لةو باوةرِةدا بوون كة ئةم سآ وشةية ثيََكةوة جياوازن. ئةوان دةيانطوت
( هةمان ماناية كة لة وشةكةوة خؤبةخؤ Meaningبةربابةت يان ئاماذةثيَكراوى وشةى )

بوارةوة ديَتة  ء(ي  هةمان ماناية كة لة بةستيَنSenseدةزيَتة زةينةوةو ماناى )
( هةر ئةو واتايةية كة لة Senseبةرهةم. بة رِيَكةوةنديَكى ديكة لةديدى ئةوانةوة مانا )

 ,Schleiermacher, 1998)) بةكارهيَناندا بؤ وشةكة ثةيدا دةبيَت ءرِيَرِةوى كاربرِشت

p.30. يان هةمان  ،برِيَكى ديكة دةيانطوت وشة تةنيا دروستكةرى ئاماذةثيَكراو
بةآلم بةدةر لة مانا  ؛بةربابةتة كة ئيَمة بة مانايةكى بةربابةتى ليَكى دةدةينةوة

(Senseية)ضونكة مانا تةنيا طريَدراوى طوزارةو رِيَكةوةندة نةك وشةيةكى تاقانة. لةم  ؛
( Significanceمانا خؤى بةباشى لةبةرانبةر "نيَوةرؤك" ) هةَلهيَنجانةدا، مةبةست لة

بةآلم  ؛طوزارةيةك  هةر بة تةنآ بةدةر لة نيَوةرؤكة ءضونكة رِيَكةوةنديَك ؛نيشان دةدات
 ءكة ئاخاوتة ببيَتة هةمةكيَكى تةسةل ،بآدةنيَوةرؤكى بؤ ثةيدا خاوةنى مانايةو كاتيَك 
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(. هةَلبةت دةتوانى ئةم Ibidرِيَكةوةندي ناوبراو لة هةمبةريدا  هةَلبسةنطيَنريَت )
دةرى بربِيت كة ئةم نيَوةرؤكةش ئةطةر لة بةستيَنى دةفرى  ءرِيَضكةطرتنة دريَذة بدةيت

بةو تيَبينى بكريَت، مانايةكى زياتر زةمينةى جيهانى هاوثةيوةست  ءدةربرِين
تةسةلق دةبيَت كة بة باوةرِى شاليرماخيَر ئةم تاوتويَية دةكةويَتة دةرةوةى  ءدةطةيةنيَت

 (.Ibidقةَلةمرِةوى رِِِاظةوة )
 بةآلم بؤضوونى شاليرماخيََر لةتةك ئةم هزرمةندانةدا يةكسان نيية. ئةو دةَلىَ:

ضونكة  ؛رةى خواستةكانى زمان نييةئةم جياكردنةوةية بةرِاستى بةطويَ 
( Meaning( تةنيا ئاماذةثيَكراو )Significance( بة بةراورد بة نيَوةرؤك )Senseمانا)
شتيَكى ديكة نيية. رِاستييةكة ئةوةية كة بزاوت لة مذارى -ليَرة مةبةست "مدلول"ة-

دياريكراو، ئةركيَكى بيَكؤتايى لة هةموو ثرؤسةيةكى  ءناتايةنق بةرةو مذارى تايةن
تةنيايى هةمةكيَكى  شةنوكةوكةرانةية. هةندآ جار رِووى داوة كة تاك رِستةيةك، بة

داخراو بؤ خؤى ثيَك دةهيَنيَت، لةم خاآلنةدا وا ديَتة بةرضاو كة جياوازيى نيَوان ماناو 
ثةندةكان بة  ييةنكاريى ماناثةندةكان. تاي ءنيَوةرؤك لةنيَو دةضيَت، وةك طةث

طةث بة  ييدياريكاريى مانا ءدةساويَذى رِةنطدانةوةى ماناطةىل بةربيَذ ضآ دةبآ
نةك لة هةظبةر لةتةك بةستيََنى مانايى كة )يوةندي بة بابةتيَكةوة ديَتة دى ةدةساويَذى ث

تةنيايى  . كةواية هةر رِستةيةك كة لة بةستيَنى خؤى هةَلكةنراوة، بة(لةبةرطرةوةيةتى
بة  ءتةنيايى طةث هةن بة ءبةآلم هةندآ خاَلى وةك ثةندةكان ؛لةبارى ماناييةوة ناتايةنة

هةَلبةت ئةو  (.Ibid, p. 31) تةسةلن ءبىَ ئةوةى هيض بةستيَنيَكيان هةبيَت، ديارى كراون
 نةك-كة لة رِيَرِةوى بةكارهيَناندا تةنانةت بؤ يةك تاكة وشةش  هةية برِواى بة مانايةك
بؤية دةَلىَ بؤ دركى مانى وشانيَك كة بة بةستيَنيَكى  ؛ثةيدا دةبيَت تةنيا بؤ رِيَكةوةند

 كراوةوة بةندن، ناتوانى دةستت بة سةرجندان بة مانا دةوروبةرييةكةى دةستنيشان
بةآلم لة  ؛رِادةى ئةرخةيانكةرةوةى بةستيَنيَكة كة لةنيَو خودى دةقداية ، ضونكةرِابطات

يان تاك درينطةكان بة بةستيَنى دةقيَكى سةرتر  ،رِيَكةوةندانيَكدا كة ضةشنى ثةندةكان
(و ئةم زةمينة Ibid) لة خؤيان بةند نني، دةبآ ئاورِ لة زةمينةى دةرةكى بدةيتةوة

خويَنةر بتوانآ  ءكة لةتةك خويَنةردا هاوبةش بيَتدةرةكييةش دةبآ بة جؤريَك بيَت 
ضونكة ئةطةر وانةبيَت، هةرضةند ئةو رِستة يان رِيَكةوةندة خؤبةخؤ  ؛دةستى ثيَرِابطات

تايةنة، تيَطةيشتنيَكى دروست ليَى بؤ بةربيَذ نارِةخسآ. لةرِاستيدا ئةم دةتوانى  ءتةسةل
مةيةكى بةدةرلةخؤية كة لة بوارى ثةندةكان لةم حاَلوبارةشدا بَليَى تايةنى رِستة بة هةرا
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نوكتةكان هةمان زةمينةى مانايى، )خاَلى( هاوبةشى نيَوان بةربيَذو  ءيان طةث
 ئاخيَوةرة.
 ؛لةم سؤنطةوة، شاليرماخيَر برِواى بة مانابةخشى بة وشة لة رِيَرِةوى بةكارهيَنانة 

نةك -توو لة اليةن نووسةرةوة بؤية لةو باوةرِةداية كة بؤ دركى ماناى وشةطةىل بةكارها
دةبآ بةتةواوةتى سةرنج لة  -وشة بةبىَ ئةوةى لة بةستيَنيَكدا بةكار هاتبيَت

و ةهةلومةرجى هةرضواردةورى وشة بدةين. ئةو لةمبارةوة دةَلىَ: " زمانيَكى زيندوو
ثؤى  ءثةيربدنةكانةوة لق ءبةشيَوةيةكى سروشتى بةرطةشة كة لة هةَلهيَنجانةكان

هةمان سةرضاوةى هةمةضةشنى لة  شئةمة ءوة، ئةوانة دةسةمليَنآدةركردو
كردنى بة بةردةوامى لةبةرطرةوةى مانادانةوة  درك ءضونكة وةرطرتن ؛بةكارهيَنانداية
ئةو دةَلىَ وشانيَك كة لة اليةن  شهةر لةبةر ئةمة (.Ibid, p. 188)هةمةجؤرةكانة 

، بة هيض جؤريَك ناتوانن وةك كاروبارى جياجياو تةرا ئاينينووسةر يان ئاخيَوةرةوة بةكار 
ثايةيةدا، هةر وشةيةك هةر لة سةرةتاوة  ن، بةَلكو لةم ثيَطةويوةبةر تيَبينى بكة

 (.Ibidطواستنةوة هةمةجؤرةكانة ) ءلة هةظبةرةكان ريَكةثيَكهيَنة
 

 شنطةىل ماناكانضة
هةَلبةت شاليرماخيَر لةو باوةرِةداية بؤ دركى باشقى ماناى وشةكان لةم 

 انةكويَناكراوةكان لةنيَو ماناطةىل وش ءبةكارهيَنانانةشدا دةبآ دابةشكاريية دروست
كة بةش بة حاَلى خؤيان هةندآ دوانيَتني كة لة هةردووك الوة ثيَكةوة - بةباشى بناسني 

 ءماناكانى وشةيةك ييضونكة ئيدى لةو دةمةداية كة دةتوانني فرة -دذايةتيدانلة 
 (.Ibid, p. 34) شرؤظة بكةين ءلؤذيكى زاأل بة سةرياندا بثاذيَنني

لةم رِِِاستةرِِِيَيةدا يةكةمني دابةشكاريى دووفليقانةي  كة وةك يةكةمني 
ريى ماناكانة بةسةر دابةشكارييةكان لة اليةن ئةوةوة ناوى دةهيَنريَت، دابةشكا

هةَلبةت ليَرةدا  (.Ibid, p. 31)( metaphorical(و خوازةيى )literal)-ينةييرِاستةق
ى بةكار هيَناوةو هةر لةبةر ئةم هؤية دةلوآ لة سةرةتاوة ئةم  metaphoricalوشةى 

نةك ماناى  ،ةيويَناية برِةخسيَت كة مةبةستى ئةو لةم رِيَكةوةندة ماناى خواستةن
خؤ ئةطةر بؤ بةستيَنى ئاخاوتةى ئةو بطةرِيَينةوة، دةبينني مةبةستى ئةو لةم . خوازةيى

وشةية، ماناى خوازةيى بةشيَوةيةكى طشتية كة لةبةرطرةوةى خواستنيشة. ئةو لةم 
شاى ئاذةآلن" دةهيَنيَتةوة. لةم رِيَكةوةندةدا وشةى "شا"  =رِيَكةوةندةدا منوونةى "شيَر 
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بةكار نةهاتووةو تةنيا هيَما بة بةشيَك لة ماناى  لة ماناى رِاستةقينةى خؤى
ضونكة ئةم وشةية لةمةرِ شاى مرؤيى بة كاروبارو رِيَساطةىل  ؛رِاستةقينةى دةكات

تايبةتى خؤيةوة بةكارديَت كة زؤريَك لةوانة لةم بةركارهيَنانةدا جيَى مةبةست نني. 
شاليرماخيَر رِاشكاوانة جةخت دةكات كة دركى ئةم ماناية لة وشةى "ثادشا" تةنيا لة 

هؤى  ءتةنيايى نةك لة خودى وشةكة بة ،طشتكؤى رِيَكةوةندةكانةوة سةرةتاتكآ دةكات
ئةمةش ئةوةية كة رِيَساى طشتى بريتية لةوةى هةموو ئةو مانايانةى كة دةبوو 

 ءوشة خؤبةخؤ هةموو ئةو واتايانةى نةدةطةياند، دةبوو لة ثةناى بةكارهيَنان ءدارِنريَن
كة دابةشكاريى دووةم  (.Ibid, p. 34)لة هةمبةر سةرباقي ثاذةكان فام بكريَت 

شاليرماخيَر لةمةرِ ماناى وشان دةخياتةرِوو، دابةشكاريي وشةكانة بةسةر ماناطةىل 
ماناى دووةمني بة ماناى تايبةت  ءماناى طشتى ءدووةمني. ئةو ماناى بةرايى ءيةكةمني

يان هةمان ماناى طشتى، مانايةكة كة لة زؤربةى  ،(. ماناى بةرايىIbidدةذميَرآ )
يان هةمان ماناى  ،بةآلم ماناى دووةمني ؛دا بةكار دةهيَنريَتثيَوةنديية جؤربةجؤرةكان

 (.Ibid).بةستيَنيَكى تايبةتداية لة وةتايبةت وةبارهاتووى رِيَرِةوى بةكارهيَنانى وشة
 

 رِؤحى مانا
كة دةتوانى وشة لة طةىلَ خاَلدا بةكاربهيَنيت،  ىبةآلم شاليرماخيَر لةوة 

كة بةروبووميَكى زؤرى لة  ،بةرةجنامطريييةكى طرنطى ديكة وةدةست دةهيَنيَت
تيَطةيشتنى ماناى مةبةست لة مذارة جؤربةجؤرةكاندا هةية. ئةو دةَلىَ خؤ ئةطةر 

يَناندا، لة ثايةى بةكاره ءدةتوانى لة بةستيَنة هةمةضةشنةكاندا بةكارى بهيَنيت
ماناطةىل هةمةضةشنةى ىلَ وةربطرى، كة وابوو بة مسؤطةرى دةبآ هةرامةيةكى يةكتا 
لة ماناى وشةدا هةبيَت كة بةكارهيَنانى وشة لة بةكارهيَنانة جؤربةجؤرةكاندا لواو 

ئةو هةرامة يةكتايةش هةر بةسروشت دةبآ كةميَك نةرميكيَ  (.  Ibid, p.35)بكات 
بتوانىَ خؤى لةتةك ئةم تاجة فرةجؤرةكانى وشة بطريَت، بةرطةى هةلومةر ءبيَت

يان نووسةر  ،بةكارهيَنانةدا بطوجنيَنآ. هةر ئةم رِؤحة يةكتايةية كة هةل بة ئاخيَوةر
لة دةمى تؤكمةييدا، ماناى جآ  ءطريَتبدةدات كة لة طةىلَ خاَلدا كةَلك لةم وشةية وةر

ئةم رِؤحة يةكتاية دةبيَتة مايةى  مةبةستى خؤيشى ليَ وةربطريَت. زيَدةبارى ئةوةش
بةكارهيَنانى وشة طةىلَ جار لةطةأل ئةوةى واتا وةرطرياوةكان، بةتةواوةتى يةكسان  ىئةوة

ئةو دةَلىَ ئةم مانا يةكتا  (.Ibid, P. 196)رِاستةقينة بيَت  ءنني، خوازةيى نةبيَت
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 (The unity of the world)هةمةكية كة خؤى رِءحى مانايةو بة "يةكبوونى وشة" 
ليَكى دةداتةوة، لة هةمان كاتدا كة كورتة، رِوونكردنةوةى تةسةىل تيَكرِاى خاَلةكانيشة 

(Ibid, P. 15واتة لة هةموو ئةو بابةتانةى كة وشة تيَيدا بةكار هاتووة، بة باشى  ؛
 دةتوانىَ مةبةستى ئاخيَوةر لةو بةكارهيَنانةدا وةديار خبات.

كار دةبيَت لة هةموو بةكارهيَنانة جياجياكانى وشةدا ئةو لةو باوةرِةداية رِِِاظة
بةسةر خاَلة جؤربةجؤرةكاندا ثةيكاَلى بكات. ئةو  ءبتوانآ لةو هةرامة يةكتاية تيَبطات

دةَلىَ لة رِاظةدا دةبآ بتوانى وشة لة يةكبوونى ضةشنى هةرامةيةك كة شيانى طؤرِِِان لة 
(. هةر لةبةر ئةم Delthey, 1996, p. 188) .ئاراستة فرةضةشنةكانة درك بكةيت

 ؛ة طةىلَ جار نيشان دةدةنئةو لةو باوةرِةداية وشةنامةكان بةكارهيَنانةكانى وش شهؤية
بةآلم ئةركى سةرةكي كةسيَك كة دةيةويَت شةنوكةويََكى دروست لة مانا وةدةست 

ى كة لة هةموو مذارةكاندا يةئةو هةرامة يةكتا ءبهيَنآ، ئةمةية كة ثةجيؤر بكات
 (.Schleiermacher, 1996, p. 35) .طويَزراوةية فام بكات ءرِةوان

 

 . سيستمى ضةمكةكان2ـ  5
هةر بةو جؤرةى كة ثيَشق لة بنةماطةىل هزريى رِؤمانتيزمى شاليرماخيَر طوترا، 

دوابةدواى ئةوان شاليرماخيَر لةو برِوايةدا بوون رِةوتيََك لة ذيانى نيَوان  ءرِؤمانتيستةكان
)بةرلني، كوتكردن نيية  ءهةية كة شيانى لةت داتةنانةت سةرلةبةرى بوون ءانةكمرؤظ

"هةمةك"ى تؤكمةى نيََوةكى مرؤظي  كة  ءلةم رِووةوة هةويَن ؛(81، ال 1387
هةرامةيةكى يةكتاو ساكارة، لة ئافراندنةكانى ئةودا باندؤريَكى تيَروتةسةىل هةيةو 

)هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ال  داية لةبةر ئةم هؤيةش بةرهةمةكانى ئةو لة طرةوى درككردن
ةرِةداية تيَهزرينى مرؤظ لة كةستةكى زماندا . لة اليةكى ديكةوة شاليرماخيَر لةو باو(83

زمانيَك كة تيَيدا لةتةك  ؛(Schleiermacher, 1998, pp. 7–8تايةن دةبيَت )
بةرةجنامى ئةم بابةتة ئةمةية كة زماني   (.Ibid, P. 30) هاوبةشةبةربيَذةكانى خؤيدا 

ناوى  (The System of Concepts) ضةمكةكانماخؤى يةكبوونيَكة كة بة سيستمى 
 (.Delthey, 1992, p. 190 ).هيَنراوة

شاليرماخيَر، برِواى واية كة وشةكان كاركرديَكى نيشانةييان هةيةو هةرامةيةكى 
شيانى نويَبوونةوة  ءبة شيَوةيةك كة بؤ زةين لة تيَطةيشنت بيَت-بةرهةستةكى دةرةكى 

يان  ،وة ئةو لة زمانيةسؤنطة(. لةم Schleiermacher, 1998, p. 273)وةردةطؤرِن  -بيَت
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( a general system of designationرِيَكةوةندى "سيستمى طشتيى نيشانةدانان" )
دواوةو لةمةرِ شيَوةى ثةيكاَليَيت ويَناطةىلَ كة لةبةر ثيََوةندي بة بابةتطةىل دةرةكى بؤ 

كى بةم زةين رِةخساوة، بة ضةمكطةىل زمانى هاوثيَوةندبوونى ناسينى بابةتطةىل دةرة
لةتةك دياردة  ثةيوةندىلةبةر )ثةيكاَليَتية، دةَلىَ: "ويَناطةىل طشتى كة خؤيان 

 .لةتةك سيستمى ضةمكطةىل ميناكى يةكسانن" ءلة ئيَمة بيضميان دةدةن( دةرةكيةكان
(Ibid, p. 271.)  لةم رِووةوة ئةم رِوانطةية ئةمة دةثةروةريَنىَ كة زمان لةبةرطرةوةى

نة كة دةتوانآ تيَهزرينى ضاوديَر بةسةر يةكبوون، بةتةواوةتى ضةمكةكا ىسيستميَك
 .(28، ال 1391)ديلتاى  .لة خؤيدا بينويَنيَت ءوةضنط بهيَنآ

 

 بةرةجنامطريى
وةها بيَذين كة ناسينى ضيةتى  نيبة سةرجندان لةو بابةتانةى كة طوتران، دةتوان 

ضونكة ثنتى  ؛مانا لة ديدى شاليرماخيَرةوة لة طرةوى ناسينى بنةماطةىل تيؤريكى ئةوة
تاكايةتي ئةوي  لة  ضةقبةندى هيَرميَنؤتيكى ئةو ونبيين تاكايةتي نووسةرةو ونبيين

اندؤرى زةينيةتى ئةوة كة باندؤرى مرؤظايةتي هةمةكييةو هةروةها ب ءطرةوى دركى ذيان
 جيهانى هاوثةيوةست بةو زةينيةتةى ثيَوة ديارة.

لةسةر ئةم بنةماية، مانا لة هةنطاوى يةكةمدا دةركةوتى نووسةر لة دةقدايةو 
هةر لةبةر ئةوةش ناسينى ماناى دةق لة طرةوى ونبيين ئةو تاكايةتيةية. لة هةنطاوى 
دووةميشدا دةتوانى لةمةرِِِ ماناى وشةكان بةشيَوةيةكى تايبةت بيَذيت كة دركى مانايان 

 لة طرةوى ضةند خاَليَكداية: 
، بؤ دركى ماناى دةق دةبآ دابةشكاريية سةرةكيةكانى وةك دابةشكردنى بة يةكةم

 تايبةت بزانني. ءطشتى ءدووةمني ءرِاستةقينةو خوازةيى، يةكةمني
ان طةىلَ جار لة طرةوى بةكارهيَنانيان لة رِستةو ةك، دةبىَ بزانني كة ماناى وشدووةم

انة كة تايةنيَتى بة مانا دةدات. ئةم ضونكة ئةمة بةكارهيَن ؛بةستيَنى دةوروبةريةتى
يان لة هةرامةى دةرةكي ليَكتيَطةيشقاو لةنيََوان بةربيَذو  ،بةستيَنةش يان لة دةقداية

 نةكردنيان دركى ماناى ليَناكةويَتةوة. نووسةرة. هةر لةبةر ئةم هؤية درك
يةك  كة ،نيشان دةداتوا ، بةكارهيَنانى وشةى تاقانة لة طةىلَ خاَلدا سيَيةم 

بووةتة بةنى تةزبيَح لة هةموو ئةم  وهةرامةى تاقانة لة ماناى وشةدا هةية
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 ؛لةم خاآلنةدا خوازةيى نةبيَت ،بةكارهيَنانةداو دةبيَتة هؤى ئةوةى بةكارهيَنانى وشة
 بؤية لة رِاظةدا دةبآ بةشيَوةيةكى كارزانانة ليَى تيَبطةين.

ضونكة يةكةم زمان  ؛ماناكاندا يةك سيستمى تاقانة زاَلة ء، لةنيَو ضةمكضوارةم
مرؤظي  باندؤروةرطرى هةمةكى دةرةوةى خؤى بة ناوى  ،تايةنبووى هزرطةىل مرؤظة

يةكتاو تؤكمةية، كة وابوو  شلةبةر ئةوةى ئةو سيستمة دةرةكية ءجيهانى دةوروبةريةتى
ة مةجنامى ئةو سيستمى ضةمكةكان بةرةةدوابةدواى ئةوةش سيست ء هزرةكانى مرؤظ

 يةن.يئاسا
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 ضةند تيَزيَك سةبارةت بة
 طرفتةكاني رِةخنةي ماركسيستيي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسيين: ئةناتؤلي ظاسيليظيض لؤناشارسكي

 طانوسكني .ي : وةرطيَرِاني بؤ ئينطليزيي

 عةبدوَلا سَليَمان)مةشخةلَ( : وةرطيَراني بؤ كورديي

 

 يةك

ئةدةبي ئيَمة بة طرنطقين ساتةوةخيت طةشةكردني خؤيدا تيَدةثةرِيَ. ذيانيَكي نويَ 
لة وَلاتةكةمان بنيادنراوةو ئةدةبي  زياترو زياتر دةسازيَت كة ضؤن ئةم ذيانة لةشيَوة 

رِوونيشةوة دةتوانيَت ئاستةنطةكان  ناديارو ناجيَطريةكةي خؤيدا رِةنطرِيَذ بكات. بةوثةرِي 
لة بةرزترين ئاسيت سياسيدا بطوازيَتةوةو بة تايبةتي  كاريطةري مؤرالَ لةسةر سةرجةم 

 ثرؤسةي بنيادنانةكةدا دةبيَت.
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والَ(ي ضينةكاني ذ)ئينديظي هةرضةندة لة وَلاتةكةمان كةمقين جياوازي لةنيَوان تاك
، بةَلام هيَشتا مةحاَلة وا بريبكةينةوة كة ةيةه بةبةراورد بة ضينةكاني وَلاتاني تر

ضاوطرتين حةمتييةتي جياوازي مةيلةكاني نيَوان  لةبةر بةتةواوةتي ناضينايةتيية. بة
كة هةَلويَستة  نئةدةبي ثرؤليتاري لةم وَلاتةدا؛ ضةند رِةطةزيَك هة ءئةدةبي جووتياري

كؤنةكاني خؤيان ثاراستووة، رِةطةزطةليَك كة بةهيض شيَوةيةك لةطةلَ بةرذةوندييةكاني 
ناشتوانيَت لةطةلَ ئاراستة بنضينةييةكاني  ءديكتاتؤرييةتي ثرؤليتاريا ناسازيَت

نويَ  ءملمالنيَي نيَوان كؤن بيناكردني سؤشياليزم لةاليةن ثرؤليتارياوة، هةَلبكات.
، دارةكانكمومة. كاريطةري ئةوروثا، رِابردووي ئةوروثا، ثامشاوةي ضينة حبةردةوا

بؤرذوازي نويَ كة طةشةي زياتر لةذيَر رِيَنمايية ئابووريية تازةكان دةكات، هةموو 
تةنها  كئةمانة وا لة خؤيان دةكةن؛ هةستيان ثيَ بكةين. ئةمانة ثةردةيان لةرِووي نة

ك هةَلداوةتةوة، بةَلكو لة ئاويَتةبووني هةموو ئةم خةَل ءطروث ءتةنينةوةي ميزاجي تاك
جؤرانةوة هاتونةتة بوون. ثيَويستة بريمان نةضيَت بة لة بةرضاوطرتين رِةوتة 
بةرهةَلستكارة بؤرذوازييةكان؛ رِاستةوخؤو بةدةسيت ئةنقةست، تومخيَكيق هةية رِةنطة 

ويَسيت بؤرذوازي بضووكة ي ئاسان نيية؛ ئةوي  هةَليشزؤر مةترسيدارتر بيَت؛ بةزاندن
هةَلويَستة رِؤذانةييةكاني  لةهةمبةر ذياني رِؤذانةوة. ئةمةش بةقووَلي شويَنثيَي خؤي لة

خودي ثرؤليتارياو تةنانةت الي زؤربةي كؤمؤنيستةكاني  دةكاتةوة. ئةمةش دةرخةري 
شيَوازي ئةوةية كة بؤضي خةباتي ضينايةتي هةر لةسةر شيَوةي خةبات لةثيَناو بنيادناني 

ذيانيَكي نويَ كة تةنها هةَلطري جيَثةجنةي خواستة سؤشياليستةكاني ثرؤليتاريا بيَت، 
رِاناوةستيَت، بةَلكو لةطةلَ دةستطرتن بة هيَزي رِابردووي خؤي كة لةهةركات زياتر 

شيَوةي وردترو قووَلق دةسةثيَنيَت. ئةمة ئةو دؤخةية كة وا دةكات ضةكي  ءشكلَ
ئةدةب لةمرِؤدا زؤر طرنط بيَت. هةورةها دةبيَتة هؤي دةركةوتين  هونةر؛ بةتايبةتي

ئةدةبي خيََلةكيي.  ءئةدةبي ثرؤليتاري ىبنيادناني ئةدةبيَكي دوذمنكارانة؛ شانبةشان
مةبةستم لةم دذة تومخة تةنهاو تةنها دذة تومخة بة هؤشياري، بةَلام لةوالشةوة دذة 

 ءبيَاليةني ءواَليذئينديظي ءرِةشبيين ءةتيظينيط طةلَتومخي ناهؤشياريشمان هةية كة لة
 .دذةدا شيَواندنةكاني خؤيان

 دوو

لةطةلَ ئةو رِؤَلة بةرضاوةي كة ئةدةب لةذيَر هةلومةرجي لةم جؤرةدا دةيطيَرِيَ، 
ماركسيسيت بةرثرسياريَتيَكي طةورةي دةكةويَتة سةرشان. رِةخنةي  رِةخنةي
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طومان ئةركيةتي بةوثةرِي هيَزو تواناوة ماركسيسيت شانبةشاني ئةدةب كة ئيَستا بيَ
 شيَوازي نويَي ذياندا بكات. ءطريي ئينساني نويَبةشداري ضرِو بةهيَز لة ثرؤسةي شكَل

 

 سيَ

رِةخنةي ماركسيسيت بة ثلةي يةكةم بةوةدا لة هةموو جؤرةكاني تري رِةخنةي 
طومان بة رِؤحي بيَ ،ئةدةبي جيا دةكريَتةوة كة ناتوانيَت سروشيت سؤسيؤلؤذي نةبيَت

لينني. هةنديَكجار جياوازي لةنيَوان ئةركي رِةخنةطري  ءكؤمةَلناسي زانسيت ماركس
ئةركي ميَذوونووسي ئةدةبي دةكريَت. ئةم جياوازيكردنة ثشت بة  ءئةدةبيي

رِابردوو نابةستيَت، ئةوةندةي كة ميَذوونووسي ئةدةبي ئيَستا شيكردنةوةكاني 
جيَوشويَين لة رِايةَلةي  ءشيكردنةوةي بابةتييانةي بنبةماكاني كاركردنهةَلدةستيَت بة 
كاريطةري بةسةر ذياني كؤمةَلايةتييةوة. لةكاتيَكدا بةنسبةت رِةخنةطري  ءكؤمةَلايةتي

 تا ،هةَلة ءئةدةبييةوة هةَلدةستيَت بة هةَلسةنطاندني كارةكة؛ لةرِوانطةي دةستكةوت
 كان.كؤمةَلايةتية ءسةر شكَليدةطاتة 

دةستداني نزيكةي  بؤ رِةخنةطري ماركسيسيت ئةم جياوازيكردنة دةبيَتة هؤي لة
تةكاني. هةرضةندة رِةخنة بةماناي وردي وشةكة دةبيَت وةك دةستةآلهةموو 

دةبيَت ليَكدانةوةي  ، هةروةهاثيَويستييةك بةشيَك بيَت لةكاري رِةخنةي ماركسيسيت
 ئةو رِةخنةية بيَت.كؤمةَلايةتي تومخيَكي بنضينةيي طرنطي 

 

 ضوار

ئةجنام  ئةي رِةخنةطري ماركسيسيت ضؤن شيكردنةوة كؤمةَلناسييةكةي بة
 يَكى جياوازىدةطةيَنيَت؟ ماركسيزم ثيَيواية كة ذياني كؤمةَلايةتي وةك هةر بةش

ئةنداميَكي ئؤرطانيكي ثشت بةيةكق دةبةسنت. ليَرةوة يارييةكان رِؤَلي يةكالكةرةوة 
ثيَ   لة ةوةييةكاندماد ءىثةيوةنديية ئابووريية زؤر سروشتميانةى لة ةش، ئةمدةطيَرِن

هةمووشيانةوة شيَوازةكاني كاركردن. بؤ منوونة لةشيكردنةوةي طشيت سةردةميَكي 
دياريكراودا، ثيَويستة رِةخنةطري ماركسيسيت تيَبكؤشيَت تا ويَنةيةكي تةواوي طةشةي 

اتيَك كة طفتوطؤي نووسةريَك يان كاريَكي كؤمةَلايةتي ئةو سةردةمة نيشان بدات. ك
 هيض ثيَويست ناكات هةلومةرجي بنةرةتي ئابووري شيبكريَتةوة. لةبةر ،ئةدةبي دةكريَت

ئةوةي بؤضووني هةميشة سوودبةخ  كة دةتوانني بة بؤضووني ثليخانؤف ناوزةدي بكةين 
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ن زؤر بةكةمي دةَليَت كارة هونةرييةكا بةهيَزيَكي تايبةتةوة ديَتة ثيَشةوة. كة
بةشيَوةيةكي رِاستةوخؤ ثشت بةشيَوازةكاني بةرهةمهيَنان لة كؤمةَلطةيةكي دياريكراودا 

 ءي رِايةَلة نيَوةندطريةكاني وةكو سةرخانة ضينايةتييةكانميانةدةبةسنت. ئةوان لة 
، ثشتيان ئاينيلةئةجنامي بةرذةوةنديية ضينايةتييةكان ثيَك سايكؤلؤذياي ضينايةتي كة

يان ناهؤشيارانة،  بيَت، ثيَدةبةسنت. هةر كاريَكي ئةدةبي هةميشة، هؤشيارانة
سايكؤلؤذيا ضينايةتية كة نووسةرةكة نويَنةرايةتي دةكات، ئةطةر نا ئةو رِةنطدانةوةي 

كة كاريطةري ضينة  دا روودةداتوةك زؤربةجيار رِةنطدانةوةي تيَكةَليةكة لةو تومخانة
يشان دةدةن. ئةمةش دةبيَت خبريَتة ذيَر شيكردنةوةيةكي جياوازةكان لةسةر نووسةر ن

 ورد.

 ثيَنج

هونةريي، بةشيَوةيةكي بنضينةيي ثةيوةندي بة سايكؤلؤذياي ئةم يان  كاريَكىهةر 
لةرِيَطةي ناوةرِؤكةوة  هةية كة ئةو ضني، ئةم يان ئةو كؤرِو كؤمةَلي كؤمةَلايةتي فراوان

شيَوةكاني تري هونةر و ونةري نزيك لة فيكردياري دةكريَت. ئةدةب، هونةري وشة، ه
شيَوة، بايةخيَكي زؤر بة ناوةرِؤك دةكات. لة  بةراورد بة زياتر بةوة جيادةكريَتةوة كة بة

ئةوة ناوةرِؤكي هونةريية كة بريورِاو  ، ضونكةئةدةبدا بةشيَوةيةكي تايبةت ئةوة رِوونة
 ةك توخيَكي يةكالكةرةوةية لةهةستةكان لةشيَوةي ويَنة يان ثةيوةند بة ويَنةوة؛ و

سةرجةم كارةكة، فرِيَ دةداتة دةرةوة. ناوةرِؤك هةولَ دةدات لةخودي خؤيدا شيَوةيةكي 
دياريكراو بةدي بهيَنيَت. دةتوانني بَليَني لة يةك شيَوةي منوونةيي زياتر بووني نيية كة 

يان كةمق بؤ  ،ك زياترلةطةلَ ناوةرِؤكيَكي دياريكراودا بطوجنيَت. نووسةر دةتوانيَت برِيَ
 وجيَي بايةخني، شيَوازي طوزارشتكردن بدؤزيَتةوة ئةو هةستانةي كة وبريوباوةرِو رِووداو

كة  ،جيَبيََليَت بةهيَزترين كاريطةري الي ئةو خويَنةرانة ءزؤرترين برِ لة رِووني
 بةرهةمةكةيان لةثيَناودا نووسراوة.

شيكردنةوةي ناوةرِؤكي كارةكةو ئةو  بةم شيَوةية رِةخنةطري ماركسيسيت بابةتي
كرؤكة كؤمةَلايةتيةي كة بةرجةستةي دةكاتةوة، بةثلةي يةكةم وةردةطريَت. ثةيوةندي 
رِةخنةطري ماركسيسيت لةطةلَ ئةم يان ئةو كؤمةَلة كؤمةَلايةتييةو ئةو كاريطةرييةي 

ةشيَوةيةكي كاري ئةدةبي لةسةر ذياني كؤمةَلايةتي هةيةتي، دياريدةكات. دواي ئةوة ب
بنضينةيي دةضيَتة سةر شيَوة لةطؤشةنيطاي شيكردنةوةي ضؤنييةتي جيَبةجيَكردني ئةم 
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منوونانة لةثيَناو ئاماجنةكاني دةق. ئةمةش بةو مانايةية كة تيَدةكؤشيَت تا كارةكةي 
 بةثيَي توانا طوزارشتكةرو جيَي باوةرِ بيَت.

 

 شةش

تايبةتي شيكردنةوةي شيَوازة ئةدةبييةكان، بةَلام لةطةلَ ئةوةشدا مةحاَلة ئةركي 
رِةخنةطري ماركسيستي  نابيَت ضاوثؤشي لةم مةسةلةية بكات.  ءفةرامؤش بكريَت

 بةَلكولةواقيعدا، شيَوةي هةر كاريَكي ئةدةبي هةر بة ناوةرِؤكةكةي دياري ناكريَت، 
يان كرداري  ،ناكريَت رِؤَليان لةبةرضاو نةطرييَن. ثرؤسة كؤمةَليَ تومخيق هةن كة

طفتوطؤي سايكؤلؤذي كة مرؤظ دةتوانيَت ناوي بنيَت شيَوازي ذياني  ءبريكردنةوة
كؤمةَلي ضينايةتي كة كاريطةري بةسةر دةقةكةوة  ضينيَكي دياريكراو ) يان كؤرِو

هةية(، ئاسيت طشيت رِؤشنبريي كؤمةَلطةيةكي دياريكراوو كاريطةري دةوروبةرو 
هةوَلدان بؤ نويَبوونةوة، كة دةشيَت لةسةر سةرجةم اليةنةكاني  ،بيَتاقةتبوون بؤ رِابردوو
دةكريَت  ءدةتوانن كاريطةري لةسةر شيَوة دابنيَن شئةمانة تيَكرِاىذيان دةربكةون، 

 وةكو هؤكاري يارمةتيدةري دياريكردني شيَوة لةبةرضاو بطرييَن.
قوتاخبانةيةكي بة  بةَلكوزؤربةجيار شيَوة بة تةنها كاريَكةوة ثةيوةست نيية،  
 ءيان سةردةميَكي تةواوةوة ثةيوةستة. لةوانةشة ببيَتة هيَزيَك زيان بة ناوةرِؤك ،تةواو

ناوةرِؤك جيابكريتةوةو  ئةوةي دذي دةوةستيَتةوة، بطةيَنيَت. هةنديَكجار دةكريَت لة
 ئةوكات سروشتيَكي طؤشةطريو بزيَو وةردةطريَت. 
ةبييةكان طوزارشت بن لةو تيَرِوانينة ئةمةش كاتيَك رِوو دةدات كة كارة ئةد

سلَ لة ذياني واقيعي دةكةنةوةو سروشتيَكي  ءضينايةتيةي كة خاَلني لة ناوةرِؤك
بيَهودةيي،  ءخؤبةدةستةوةدةرو طؤشةطرييان هةية. بةثيَضةوانةي سروشيت ئاساخنوازي

نةر ليَكدانةوةي ماركسيسيت. وةك خويَ هةموو ئةم تومخانة ثيَويستة بةشيَك بن لة
كة بةرةنطاري شيَوازي رِاستةوخؤيي لةهةر شاكاريَكي  ىدةبينيَت ئةم تومخة شيَوةخوازانة

 لةرِيَطةي ناوةرِؤكةوة دياري دةكةن. "شيَوة"تةواوةتي  هونةري دةكةن، بة
نابيَ  يض جؤريَكبةه ،دةيةويَت ببيَتة شاكار ئةطةر هةورةها هةر كاريَكي ئةدةبي  

بةرِؤَلي خؤيان دةبيَت كؤمةَلايةتيانة شي  ش. ئةمانةبيَتدابرِاو  لة ذياني كؤمةَلايةتي
 بكريَنةوة. 
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 حةوت

ئيَمة تا ئيَستا سةرجني خؤمان بةشيَوةيةكي 
بنةرِييت لةبواري رِةخنةي ماركسيسيت وةك ئةركي 
ليَكؤَلينةوةي ئةدةبي، قةتيس كردووة. رِةخنةطري 

دا وةكو زاناو ليَكؤلةرةوةيةكي ماركسيسيت ليَرة
كؤمةَلناسي بةديار دةكةويَت، كة زؤر بة وردي 
ميتؤدي شيكردنةوةي ماركسيسيت لةبواريَكي 
دياريكراودا )واتة ئةدةب( ثيادة دةكات. 
 دامةزريَنةري رِةخنةي ماركسيسيت بليخانؤظ؛ بة

ئةمة  :دةَليَت ءتوندي ثيَداطري لةسةر ئةوة دةكات
تةقينةية كة رِةخنةطري ماركسيسيت ئةو رِؤَلة رِاس

دةكاتةوةو  ختدةبيَت ثيَي هةَلبسيَت. بليخانؤظ جة
داواكاري  ءرِؤشنطةر جيادةكريَتةوة كة ئامانج كةسى ماركسيستيَك بةوةدا لة :دةَليَت

نيطاي ئايديايةكي تايبةتةوة  طؤشة تايبةت بؤ ئةدةب دياري دةكات، بةَلام رِؤشنطةر لة
ت، رِةخنةطري ماركسيسيت هؤكارة سروشتييةكاني دةركةوتين حوكمي بةسةردا دةدا

 يان ئةو كاري ئةدةبي رِوون دةكاتةوة. ،ئةم

بةرةنطاربوونةوةي ميتؤدي بابةتييانةو زانستييانةي ماركسيسيت بؤ رِةخنةطرتن  لة
ميتؤدي هةَلطيَرِدراوةي ئيستاتيكاو ضيَذ، ثليخانؤف نةك هةر  ءلة خودطةرايي كؤن
طةليَ كاري لةثيناو دؤزينةوةي رِيَرِةوي رِاستةقينةي داهاتووي  بةَلكولةسةر هةق بوو، 

 .ئةجنامدا هةنطاوةكاني ئةو رِةخنةية ءرِةخنةي ماركسيسيت
ثرؤليتاريا لةطةلَ ئةوةشدا نابيَت بةهيض شيَوةيةك بري لة تايبةمتةندييةكاني 

ليَكدانةوةي كؤمةَليَ زانياري دةرةكيي ضاوي  ءدياريكردنوةك تةنها  وبكريَتةوة
 بةَلكوتةنها تيَزيَكي سادةي كؤمةَلايةتي نيية،  ليَبكةين. ماركسيزم هةر بة

بةبيَ هةَلسةنطاندنيَكي  شجؤرة بةرنامةيةكي ضاالكة بؤ بنيادنان، بنيادنانيَكي لةو
ان بريي ليَناكريَتةوة. ئةطةر ماركسيستيَك نةتوانيَت بةشيَوةيةكي بابةتييانةي رِاستييةك

بابةتيانة هةست بة ثةيوةندييةكاني نيَوان ئةو دياردانة بكات كة دةوري دةدةن، ئةوا 
لة ماركسيستيَكي ئيَمة داواي زياتري  وةك ماركسيستيَك تةواو بووة. بةَلام 

انانة لةسةر ئةم ذينطةية. رِةخنةطري ئةوي  كاريطةري د ،دةكةين رِاستةقينةو طشتطري

 خانوظيلث



 

 

  
 

 
 
 
 

 111   

  

ماركسيسيت زاناي فةلةكناسي ئةدةبي نيية تا ياساكاني جووَلانةوةي حةمتي تةني 
ئةدةبي لة طةورةوة تا زؤر بضووك شيبكاتةوة، ئةو زؤر لةوة زياترة. ئةو جةنطاوةرو 
ي بنيادنةرة. ئةمةش بةو مانايةية كة ثيَويستة هؤكاري هةَلسةنطاندن لة رِةخنة

 ثرِباية  بزانني. ءماركسيسيت هاوضةر  بة طرنط

 

 هةشت

ئةي ئةو ثيَوةرانة ضني كة دةبيَت هةَلسةنطاندني كاري ئةدةبي لةسةر بنيادبنريَت؟ 
با ثيَ  هةموو شتيَك لة رِوانطةي ناوةرِؤكةوة لةم بابةتة نزيك ببينةوة. ليَرةدا بةطشيت 

رة هةمان ثيَوةري ئةخالقي ثرؤليتارياي هةموو شتيَك رِوونة. ثيَوةرة بنةرِةتييةكة ليَ
سةركةوتين ثرؤليتاريا هةوَلى شتيَك كة يارمةتيدةر بيَت بؤ طةشةو  لةدايكبووة. هةموو

ئةوةشي زياني ثيَبطةيَنيَت، خراثة. رِةخنةطري ماركسيست دةبيَت هةولَ ء بدات باشة
ؤزيَتةوة؛ دةبيَت بزانيَت بدات رِةوتي كؤمةَلايةتي بنةرِةتي لة بةرهةميَكي دياريكراودا بد

دةبيَت هةروةك بةرةو كويَ دةرِوات، ئايا ئةم ثرؤسةية ئارةزوومةندانةية يان نا. 
اميكية بنيات ئايين ءكؤمةَلايةتي ءهةَلسةنطاندني خؤي لةسةر ئةم بريؤكة بنةرِةتي

  ،ئةدةبيبنيَت. تةنانةت لةبواري هةَلسةنطاندني ناوةرِؤكي كؤمةَلايةتي هةر كاريَكي 
 ءهةموو شتيَك لة سادةخوازييةوة دوورة. رِةخنةطري ماركسيسيت دةبيَت زؤر زيرةك

تةنها بةماناي مةشق يان رِاهيَناني ماركسيسيت نيية، بةَلكو  هةستيار بيَت، ئةمةش بة
ناكريَت هيض رِةخنةيةك بووني  شدةبيَت كؤمةَليَ بةهرةي تيا بيَت، كة بةبيَ ئةم بةهرانة

كة  نرِاسيت مةزندا طةليَ اليةني جياجيا هة حاَلةتي كاريَكي ئةدةبي بةهةبيَت. لة
بةكاربهيَنريَت.  ثيَوةريَك ثيَوانةو دةبيَت هةَلبسةنطيَنريَن. لةم حاَلةتةدا زؤر زةمحةتة هيض

ئةوةي ليَرة بةدواوةين ثيَي دةوتريَت هةستياري كؤمةَلايةتي، ئةطةرنا بيَطومان هةَلة 
باس لة  ةخنةطري ماركسيسيت تةنها دَلي بةو كارانة خؤش بيَت كةرِ نابيَرِوودةدات. 

طرنطي كيَشةكاني ئيَستا  نكؤَلى لةبةبيَ ئةوةي ضونكة دةكةن،  هةنوكةييةكان طرفتة
بكةين، بة تةواوي مةحاَلة طرنطييةكي طةورةي ئةو ثرسانة ثشتطويَ خبةين كة لة يةكةم 

وردبوونةوة ليَيان كاريطةرييان  كاتىلة بةَلام ،دوور دةردةكةون ءبينيندا زؤر طشيت
 لةسةر ذياني كؤمةَلايةتي هةية. 

ليَرةدا هةمان دياردةمان لةبةردةستداية كة لةزانستدا هةية. خواسيت ئةوةي كة 
زانست بة تةواوةتي دةستبةرداري ئةركة ثراكتيكييةكان بيَت، ئةوة هةَلةيةكي طةورةية. 
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بسقاكقين كيَشة زانستييةكان لةكاتي ئةوة راستييةكي حاشاهةَلنةطرة كة ئة
ئاريشة. ئينجا لةطةلَ  ءشيكاركردنياندا رِةنطة هةنديَكجار ببنة هؤي زؤرترين طرفت

ئةوةشدا، كاتيَك نووسةريَك يان شاعرييَك ثةنا دةباتة بةر شيكاري ئةركة طشتييةكان، 
اندنةوةي ثرؤليتاريي بيَت هةولَ دةدات بؤ دووبارة هةَلسةنط ىئةطةر نووسةريَك
ثةنا بؤ بنةما رِؤشنبريييةكان ببات، كة رِةنطة زؤر بة ئاساني رِةخنةطر  ،ثرؤليتارييانة

: ضونكة لةم حاَلةتانةدا هيض ثيَوةريَكي رِاستةقينةمان يةكةمتووشي سةرليَشيَوان بكات. 
بويَرترين لةبةرئةوةي : رِةنطة طرميانةكان ليَرةدا بةهايةكيان هةبيَت؛ دووةمنيية. 
، بةَلكو كيَشةكان دةخاتة ةنباية  بة شيكاري كؤتايي كيَشةكان ناد ي ميانةكانطر

دكاتةوة. لةطةلَ ئةمةشدا هةموو ئةمانة تا ئاستيَك ئاماذة بةو كارة ان بةرضاوو شي
ئةدةبييانة دةدةن كة بايةخي تةواو بابةتييانةيان هةية. ئةو نووسةرةي كة لة كارةكانيدا 

بةرنامةي ئيَمة رِوون دةكاتةوةو طةشةي ثيَدةدات، ئةوة بةكردةوة خاَلةكاني 
 ءهونةرمةنديَكي خراثة. نووسةر كاتيَك بةهادارة كة زةوييةكي دةستليَنةدراو بكيََليَت

ئامار بتوانن  ءبةشيَوةيةكي هةستيارانة بواريَك بدؤزيَتةوة كة زةمحةت بيَت بؤ لؤذيك
يان بة رِيَطةيةكي دروست؛  سةر لةسةر هةقة يان نا،بضنة ناوييةوة. برِياردان لةسةر نوو

كاريَكي هةروا ئاسان  ،خواستة بنضينةييةكاني كؤمؤنيزم ثيَكةوة كؤدةكاتةوة ءرِاسيت
تةنها لةحاَلةتي بةريةككةوتين  ،لةوانةية نةتطةيَنيَتة برِياريَكي دروست ءنيية

 ءنة كاري رِةخنةطر بيَباية بريوباوةرِي خويَنةرو رِةخنةطر نةبيَت. بةَلام هةموو ئةما
 ناثيَويست ناكةن.

  داهةَلسةنطاندني ناوةرِؤكي كؤمةَلايةتي كارة ئةدةبيةكانلة فاكتةريَكي زؤر طرنط 
ئةوةية كة بةثيَي حوكمي دووةم لةسةر كارةكة؛ دةبيَت قةزاوةت بكريَت. ئةوي  لة 

هةنديَكجاري  دذ  ءتهةنطاوي يةكةمدا ثيَدةضوو كة سةر بة كؤمةَليَ دياردةي نامؤ بيَ
سوود لة  ءبة خؤمان بيَت. لةرِاستيدا زؤري  طرنطة هةَلويَسيت دووذمناني بناسني

ان لة ثاشخاني ئيَمة بريكردنةوةي قسةي ئةو طةواهيدةرانة وةربطرين كة ثاشخاني
 زؤربةي كات مبانطةيَننة ئةجنامطةليَكي قوولَ. لةهةر شئةمانةرِةنطة جياوازة. 

بيَتة هؤي دةوَلةمةندبووني زياتري مةعريفةي كةَلكةكراومان دةربارةي حاَلةتيَكدا دة
يان ئةو بةرهةمة  ،دياردةكاني ذيان. رِةخنةطري ماركسيسيت كة دةَليَت ئةو نووسةرة

بؤ منوونة بَليَت ئةوة دياردةي وردةبؤرذوازييةو رِةخنةطر نابيَت هةرطيز ئةو  ئاواو ئاواية،
ةيةكي دةسيت رِةتبكاتةوة. دةشيَت لةزؤربةي كاتدا كارة يان ئةو نووسةرة بةجووَل
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هةَلسةنطاندني دووةم  ثيَويستة ببينريَت. لةبةر ئةم هؤية، سووديَكي زؤري ليَ
لة  بةَلكو ستايشي كاريَكي تايبةتةوة، ءلة ديدطاي ئةسلَ كنة ،لةديدطايةكةوة بيَت

ئةركيَكي ئةمة طة ئةطةري بةكارهيَناني هةوَلة بنيادنةرةكامنانةوة بيَت كة رِةن
 رِاستةوخؤي رِةخنةطري ماركسيسيت بيَت.

من دةمةويَت ثرِ بة ثيَسيت ئةم كارة مب، دياردة نامؤو دووذمناكارةكاني دةقي 
ئةدةبي تةنانةت ئةطةر بةو مانايةي سةرةوةش هةنديَك سووديان هةبيَت، بيَطومان 

دةركةوتين مةترسيدارانةي ثرِوثاطةندةي  ءذةهراوي بن ءدةتوانن لةرِادةبةدةر زيانبةخ 
رِةخنةي  تةنها دذة شؤرِش بن. ئةمةش بيَ هيض وتنيَك سةردةكيَشيَت بؤ دةركةوتين نةك

 دةركةوتين سانسؤري ماركسيسيت. دةبيَتة بةَلكوماركسيسيت؛ 

 

 نؤ

كاتيَ لة هةَلسةنطاندني  ،ئةركي رِةخنةطري ماركسيسيت لةوانةية زؤر ئاَلؤزتر بيَت
وةردةضةرخيَ. ئةم ئةركة زؤر طرنطةو  "شيَوة"ةرِؤكةوة بةرةو هةَلسةنطاندني ناو

 لةسةر طرنطييةكةي كردؤتةوة. كةوابوو ليَرةدا ثيَوةري طشيت بؤ خيتثليخانؤفي  جة
هةَلسةنطاندن ضيية؟ ثيَويستة شيَوة تا دةكريَت لةطةلَ ناوةرِؤدا بطوجنيَت. ئةمةش 

 خويَنةرانةيبةو زؤرترين دَلنيايي   ءدةبةخشيَتزؤرترين تواناي طوزارشتكردني ثيَ
كة دةقةكةيان لةثيَناودا نووسراوة. لةسةرووي هةموو شتيَكيشةوة، ثيَويستة دةدات 

زؤر طرنطة بدريَت كة ثليخانؤفي  ليَرةدا بانطةشةي بؤ  ءئاماذة بةو ثيَوةرة فةرمي
 ءيا ثةتييةكاندةكا. ئةدةب هونةري ويَنةكانةو هةر دةستدريَذييةك دذ بة ئايد

هةميشة زيان بة بةرهةمةكة دةطةيَنيَت. ئاشكراية كة ئةم ثيَوةرةي  بيَت، ثروثاطةندة
 ءشضيَدرين، ئوسثيَنسكي-ثليَخانؤظ رِةها نيية. بؤ منوونة بةرهةمي نايابي سالتيكؤظ

ئةمةش بةو مانايةية  ءدةكةن هةَلةفورمانؤظ هةن، كة بةرِووني لةبةرامبةر ئةم ثيَوةرةدا 
وتارة رِةخنةييةكان لةطةلَ بريي جارِدان  اتيَكهةَلشيَلدراوةكان ك كارة ئةدةبيية تيَك كة

رِاي طشيت ثيَكةوة كؤ دةكةنةوة، دةكريَت لة مايف طشيت  ءئةدةب ءتيَكةلَ دةكةن
خؤياندا بوونيان هةبيَت. بةَلام بةطشيت مرؤظ دةبيَ خؤي لةم شتانة بةدوور بطريَت. 

)جارِدان( كة لة فؤرمدا درةوشاوةية، جؤريَكي  اري طشيت يانبيَطومان ئةدةبي كاروب
وشةكة، بةَلام بة ثيَضةوانةوة، وتارة  ىنايابي ثرِوثاطةندةي ئةدةبيية بة فراوانقين مانا

ضةندة  ، هةرةوةرِةخنةيية هونةرييةكان كة بارطاوي بوون بة تومخة جاردانةكان
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. ئةمةش بةم خويَنةر بة سارديي دةهيََلنةوة ،ئارطيوميَنتةكانيشيان درةوشاوة بن
مانايةية كة رِةخنةطر هةموو مافيَكي هةية باس لة ناتةواوي هةرسكردني ناوةرِؤكةكة 

ئةطةر ئةم ناوةرِؤكة لةبري ئةوةي بة ئازادي لة بةرهةمي  ،لةاليةن نووسةرةوة بكات
وةي ئةم رِيَرِةوةدا دةرة ويَنةي كانزاي تواوةي درةوشاوةدا برِذيَت، لة هونةريدا لة
 طةشاوة دةميَنيَتةوة. ءثرشنطدار

 وةك ،ثيَوةرة تايبةتةكةي دووةم كة لة ثيَوةرة طشتييةكةوة سةرضاوة دةطريَت 
لة سةرةوة ثيَناسة كراوة، ثةيوةندي بة رِةسةنايةتي فؤرمةكةوة هةية. ئةم  ئةوةى

ستةي فةرمي بةرهةميَكي رِةسةنايةتيية دةبيَ لة ضي ثيَك بيَت؟ ريَك لةم بابةتةدا: جة
 "كؤي"دياريكراو دةبيَ لةطةلَ بريؤكةكةيدا، لةطةلَ ناوةرِؤكةكةيدا تيَكةلَ بة يةك 

دابةشنةكراو بيَت. بيَطومان كاريَكي هونةري رِاستةقينة دةبيَ لة ناوةرِؤكدا نويَ بيَت. 
راية. ئةطةر ناوةرِؤكةكة تازة نةبيَت، بةرهةمةكة بةهايةكي كةمي هةية. ئةمةش ئاشك

 ،هونةرمةند ثيَويستة شتيَك دةربربِيَت كة ثيَشق دةرنةبرِدراوة. دووبارة بةرهةمهيَنانةوة
 بةَلكو تةنها ثيشةيةكي دةستيية، هةرضةندة هةنديَك جار زؤر وردة. ،هونةر نيية

لةم رِوانطةيةوة  .)هةنديَك لة نيطاركيَشان بةزةمحةت دةتوانن لةم بابةتة تيَبطةن(
 يَ لة هةموو بةرهةميَكي نويَدا داواي فؤرِمي نويَ دةكات. ناوةرِؤكي نو

دةتوانني ئةم رِةسةنايةتيية رِاستةقينةيةي فؤرم لةطةلَ ضيدا بةراورد بكةين؟ لة 
ثلةي يةكةمدا فؤرِمي كؤنةثةرستانة هةية كة رِيَطري دةكات لة بةرِاسيت جيَطريكردني 

بة فؤرمةكاني ثيَشق بةكارهيَنراو  بريؤكةيةكي نويَ لة كارةكةدا. نووسةر دةتوانيَت
هةرضةندة ناوةرِؤكةكةي نويَية، بةَلام دةرِذيَتة ناو كووندةي  ، لةو كاتةداسةرسام بيَت

. لة ثلةي بننة جسةرنجيَى ريَ كنا ششةرابي كؤنةوة. ناتةواوييةكاني ئةم جؤرة
بة  رِةنطة نووسةر منوونةدووةمدا، رِةنطة فؤرمةكة بةوثةرِي سادةييةوة الواز بيَت، بؤ 

سةرجنرِاكيَشةوة، خاوةني وشةسازي، بنياتناني دةستةواذةكة، تةواوي  ءنيةتيَكي نويَ
. نةبيَت جؤرةكاني تري شيعر ءهتد بة ماناي رِيتم...ضريؤك، بابةت، رِؤمان، شانؤنامةو

خنةطري هةموو ئةمانة دةبيَت لةاليةن رِةخنةطري ماركسيستةوة ئاماذةيان ثيَبدريَت. رِة
، دةتوانني بَليَني رِةخنةطريَكي لةو جؤرة يةماركسيسيت رِاستةقينة جؤريَكي يةكثارضة

يان تازة دةستثيَكردووان  ،دةبيَ مامؤستا بيَت، بة تايبةت مامؤستاي نووسةراني طةنج
 بيَت. 
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لة كؤتاييدا، سيَيةم طوناهي سةرةكي دذي ياسا تايبةتةكةي سةرةوة بؤ 
 ءبة داهيَنان ةكةرِةسةنايةتي" فؤرِمة، كة تيَيدا بةتاَلي ناوةرِؤك زؤررِةسةنايةتي فؤرم، "

رِازاندنةوةي فةرمي دةشاريَتةوة. ئةو نووسةرانةي كة لةاليةن فؤرِماليستةكانةوة تووشي 
بوون، ئةو نويَنةرة تايبةتانةي دارِماني بؤرذوازي، بةو شيَوةية ناسراون كة هةوَلدةدةن 

رِؤكي رِاستطؤو قورسيان بة فيََلي جؤراوجؤر برِازيَننةوة، بةمةش كارةكانيان ناوة
تيَكدةدةن. هةروةها مرؤظ دةبيَ بة ورياييةوة لة ثيَوةري سيَيةمي سروشتيَكي فؤرماَلي 

قسةي لةسةر ئةمة دةكرد.  شيََلطريييةوةطشتطريبووني كارةكة نزيك بيَتةوة. تؤلستؤي بة
 ءئارةزووي دروستكردني ئةدةبيَكني كة ئاراستةي جةماوةر بكريَتئيَمة كة لةرِادةبةدةر 

هةموو شيَوةكاني  .بانطةوازيان بؤ بكةين سةبارةت بة خولقيَنةراني سةرةكي ذيان
خؤبةدوورطرتن لة طؤشةطريي، مةبةست ليَي بازنةيةكي بضووكي جوانيناسة 

لةاليةن رِةخنةي  دةبيَ ي وردبينيةكي هونةر ء، هةموو رِيَكةوتنةتايبةمتةندةكان
ماركسيستةوة رِةتبكريَنةوة. رِةخنةي ماركسيسيت نةك هةر دةتوانيَت، بةَلكو دةبيَت لة 

ئيَستادا ئاماذة بة شايستةييةكاني ناوةوةي ئةم جؤرة بةرهةمانة بكات، لة  ،رِابردوو
هةمان كاتدا ضوارضيَوةي عةقَلي ئةو هونةرمةندةش شةرمةزار بكات كة هةوَلدةدات بةو 

 ؤرة ميتؤدة فؤرماَلييانة خؤي لة واقيع دابربِيَت.ج

بةَلام وةك لة سةرةوة ئاماذةمان ثيَدا، دةبيَت بة ورياييةوة مامةَلة لةطةلَ  
ضاثةمةنييةكاني ئيَمةدا، لة ئةدةبياتي  ثيَوةرةكاني طشتطرييدا بكريَت. لة
ةكانةوة داواي طؤظارو تويَذينةوة زؤر ئاَلؤز ءثرِوثاطةندةخوازي خؤماندا، لة كتيَب

زيرةكيةكي بةرضاو لة سةرةتاييقين ئاسيت جةماوةري خويَنةر دةكةن. بة هةمان شيَوة 
 ،نة ئاسيت جةماوةري جووتياري كةم فةرهةنطيناتوانن هةموو ئةدةبياتةكامنان بطةيةن

 يان تةنانةت كريَكاران. ئةمةش هةَلةيةكي زؤر كوشندةية.

سادةيييةكي هونةريي؛ هيَندة بةهيَز طوزارشت لة نووسةري شكؤدار دةتوانيَت بة 
بريؤكةيةكي كؤمةَلايةتي ئاَلؤزو بةنر  بكات كة بطاتة دَلي مليؤنان كةس. هةروةها 
نووسةري شكؤدار دةتوانيَت بة ناوةرِؤكيَكي بةراوردكاري سادةو سةرةتايي بطاتة دَلي 

بة نووسةرطةلي لةو  ئةم مليؤنان كةسة؛ رِةخنةطري ماركسيست دةبيَ بةهايةكي زؤر
يارمةتي ذيرانةش  ءشيَوةية بدات. ليَرةدا سةرجني تايبةتي رِةخنةطري ماركسيست

بةهاي ئةو بةرهةمانة بكات كة بؤ هةموو  نكؤَلى لةثيَويستة. بةَلام بيَطومان نابيَت 
ئاراستةي بابةتةكة  وكةسيَكي خويَندةوار بةرِادةيةكي ثيَويست؛ تيَطةيشتنيان ئاسان نيية



 

 

  
 

 
 
 
 

 116   

  

يين سةرةوةي ثرؤليتاريا، ئةندامة ئاَلؤزةكاني حيزب، ئةو خويَنةرةي كة طةيشتووةتة ض
كيَشةي طةرموطورِ  دةخاتة بةردةم  ضةندينئاستيَكي بةرضاو لةفةرهةنط؛ دةكريَت. ذيان 

 ئةم حيزبي ئةو خةَلكةي كة رِؤَليَكي بيَئةندازة طرنط لة بنياتناني سؤسياليزمدا
تةنها لةبةر  ،ابيَت ئةم كيَشانة بةبيَ وةَلاميَكي هونةري مبيَننةوةبيَطومان ن ،دةطيَرِيَت

يان لةبةر ئةوةي هيَشتا  ،ئةوةي هيَشتا رِووبةرِووي جةماوةري بةرفراوان نةبوونةتةوة
ناتوانريَت بة فؤرِمي طشتطري كاريان لةسةر بكريَت. بةَلام ثيَويستة ئاماذة بةوة بكريَت 

رِؤيشتني، نووسةرامنان سةرجنيان لةسةر ئةركيَكي ئاسانق  كة ئيَمة زؤر بة ثيَضةوانةوة
لةكاتيَكدا دووبارةي  ،لة خويَنةران ةنووسني بؤ بازنةيةكي فةرهةنطي ،ضرِكردووةتةوة

بة مةرجيَك ئةدةبيَكي  ةجووتياران ءدةكةمةوة، ئةدةب بؤ باشبووني ذياني كريَكاران
 بةتي بةهايان ثيَ بدريَت.دةبيَ بة تاي ئةوكاتة بةتواناو سةركةوتوو بيَت،

 

 دة

وةك ثيَشق وترا رِةخنةطري ماركسيستي  تارِادةيةكي بةرضاو مامؤستاية. 
رِةخنةطرتن بيَماناية مةطةر رِةخنةكة هةنديَك ضاكة، جؤريَك لة ثيَشكةوتن بةرهةم 

دةبيَت ئةم ثيَشكةوتنة ضي بيَت؟ يةكةم: رِةخنةطري ماركسيسيت هةروةك بهيَنيَت. 
ثيَوةندي لةطةلَ نووسةردا مامؤستا بيَت. تةواو ئةطةري ئةوة هةية كة دةنطي  دةبيَ لة

توورِة لةم بارةيةوة بةرز بكريَتةوةو بَليَت كةس مايف بة رِةخنةطر نةداوة كة خؤي لة 
هتد. كاتيَك ثرسيارةكة بة دروسيت دادةرِيَذريَت، ئةم جؤرة ء...نووسةر بة باَلاتر بزانيَت

: بة سةرجندان بةوةي كة رِةخنةطري يةكةمتةواوي بيَبةها دةبن. نارِةزايةتيانة بة 
يَت كة دةبيَ ئايينماركسيست دةبيَ مامؤستاي نووسةران بيَت، ئةوة بةدواي خؤيدا 

ماركسيستيَكي لةرِادةبةدةر خاوةن ئريادة بيَت، كةسيَكي زاناو سةليقةي بيَ ئيدانة 
رِةخنةطريَكي لةو جؤرةمان نيية يان تةنيا ذمارةيةكي زؤر كةم بيَت. دةوتريَت ئيَمة 

نةبيَت. لةحاَلةتي يةكةمدا نةيارةكامنان هةَلةن؛ لة دووةمدا لة رِاستييةكان نزيكق 
دةبنةوة. بةَلام تةنها يةك دةرةجنام هةية كة لةمةوة دةربهيَنريَت؛ ئةوي  ئةوةية: 

بةهرة كةم نابيَتةوة، بةَلام  ءندا نيازثاكيثيَويستة فيَر بني. لة نيشتمانة طةورةكةما
: بيَطومان رِةخنةطر نةك دووةمفيَربوونيَكي زؤر سةخت هةية كة دةبيَ ئةجنام بدريَت. 

هةر نووسةر فيَر دةكات بةبيَ ئةوةي بة هيض شيَوةيةك خؤي بة باَلاتر بزانيَت، بةَلكو زؤر 
و كةسةية كة بتوانيَت بة شتي  لة نووسةرةوة فيَردةبيَت. باشقين رِةخنةطر ئة
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لةهةر ئاستيَكدا نيازي باشي هةبيَت  ءخرؤشةوة لة نووسةر برِوانيَت ءجؤش ءسةرسامي
دةبيَ لة دوو رِووةوة مامؤستا بيَت بؤ  ءبةرامبةري. رِةخنةطري ماركسيسيت دةتوانيَت

 بؤ ئةوئاماذة طشيت  بة ،نووسةر: يةكةم: دةبيَت ئاماذة بة نووسةرة طةجنةكان بكات
مةبةست ، كة تواناي ئةجنامداني ذمارةيةكي زؤر هةَلةي فةرميان هةية بكات نووسةرانة

. جاران بة شيَوةيةكي بةرفراوان دةطوترا كة ئيَمة ةهةَلةكاني ناو بةرهةمةكانيانلة 
ثيَويستمان بة هيض )بيَلينسكي(يةك نيية، ضونكة نووسةرامنان ضيق ثيَويستيان 

 ئةمة ثيَ  شؤرِش رِاست بووبيَت، بةَلام دواي شؤرِش بة سادةيي بةرِيَنمايي نيية. رِةنطة 
هةزاران نووسةري نويَ  ءدةبيَتة شتيَكي ثيَكةنيناوي، كاتيَك جةماوةر سةدانئةمة 
يَتة دةرةوة. رِةخنةيةكي ثتةوي رِيَنماييكةر، بيَلينسكي هةموو عةيارةكان، ئةو ئايين

هةموو  .سةر ثيشة ئةدةبييةكةي هةيةكة زانيارييةكي باشي لة ةكةسة بة ويذدانةي
 بة تةواوي جةوهةرين. شئةمانة

لة بةرامبةردا رِةخنةي ماركسيست دةبيَ بة 
مانا كؤمةَلايةتييةكةي مامؤستا بيَت بؤ نووسةر. 
نةك هةر نووسةري غةيرة ثرؤليتاريا كة زؤرجار 
تةنيا منداَليَكة لة هةَلويَستة كؤمةَلايةتييةكانيدا، 

ئةجنامي بريؤكة سةرةتاييةكاني سةبارةت بة لة كة 
تيَنةطةيشتين لة  ءياساكاني ذياني كؤمةَلايةتي

كاَلوكرضقين هةَلة  ء..تاد،بنةماكاني سةردةم
، بةَلام ئةمةش زؤرجار لةطةلَ ئةجنام دةدات

ثرؤليتارياشدا  ءنووسةريَكي ماركسيست
كةسى وةك سووكايةتيةك بة  شرِوودةدات. ئةمة
ريَ، بةَلكو بةشيَكي نزيكة لة نووسةر ناطوت

 ستايشكردني. نووسةران بوونةوةريَكي هةستيارن، يةكسةر كاريطةرييةكاني واقيع لة
سةريان رِةنط دةداتةوة. لة زؤربةي حاَلةتةكاندا نووسةران نة بةهرةيةكي تايبةتيان هةية 

ي نة طرنطييةكي تايبةتي  بة بريكردنةوة ىءزانست ءبؤ بريكردنةوةي ئةبسقاكت
هةنديَكجار بةبيَ  شزانسيت دةدةن: بيَطومان هةر لةبةر ئةم هؤكارة ءئةبسقاكت

 ي تاقةتييةوة هةر ثيَشنياريَكي يارمةتي لةاليةن رِةخنةطرةوة رِةتدةكةنةوة. زؤرجار
دةتوانريَت ئةم جؤرة يارمةتييةي ثيَشكةش دةكريَت بةو شيَوازة كةللةثووتية رِوون 
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يدا ئةوة ريَك لة ئةجنامي هاوكاري نيَوان نووسةراني ناودارو بكريَتةوة. بةَلام لةرِاست
 ئةدةبيشاكارى هةميشة روودةدات، بةو شيَويةش  رِةخنةطراني ئةدةبي بةهرةمةندة 

 .ةنبةردةوامي  سةرهةَلدةد اوةءهةَلدان طةورة سةري
 

 يانزة

، رِةخنةطري ماركسيسيت دالة هةوَلي فيَركردني سةركةوتووانةي نووسةر
يةتي خويَنةراني  فيَر بكات. بةَليَ دةبيَت خويَنةر فيَري خويَندنةوة بكريَت. لةسةر

رِةنطة  ، كةدةداتذةهر  بارةىرِةخنةطر وةك شرؤظةكاريَك، وةك ئةو كةسةي هؤشداري لة
تامي شريين بيَت، وةك ئةو كةسةي كة تويَكَليَكي رِةق دةشكيَنيَت بؤ ئةوةي 

ئةو كةسةي طةجنينةي لة سيَبةر  نيَذراودا مروارييةكةي ناوةوة دةرخبات، وةك 
هةموو  ءةي هونةري دةكاتددةدؤزيَتةوة، وةك ئةو كةسةي طشتاندن لةسةر بنةماي ماد

جةوهةريية، لة  دائيَستالة ئةمة ئةو رِيَنمايةية كة . خاَليَك دةكات بة خاوةندارييَت
 ةشكاتيَكدا كة زؤر خويَنةري بةنر ، بةَلام هيَشتا بيَ ئةزموون دةركةوتوون. ئةم

 ةو دةبيَ بةو شيَوةيةجيهانييةو ءرِابردووي ئةدةبياتي رِووسي ةثةيوةندي رِةخنةطرة ب
هةبيَت. بؤية ئيَمة جاريَكي ديكة جةخت لةسةر ئةو  ةئةدةبي هاوضةرخةو ةثةيوةندي ب
ية ناوازانة دةكةينةوة كة سةردةمةكة لة رِةخنةطري ماركسيسيت دةخوازيَت. داواكاري

بة تيَزةكامنان كةس بقسيَنني. رِةخنةطري ماركسيست تا ئيَمة هيض ئارةزوويةكمان نيية 
يان تةنانةت دةتوانيَت بة هةَلة دةستثيَبكات، بةَلام لةبرييةتي ثيَ   ،دةتوانيَت خاكييانة

تةنانةت  ءشتنةوة دةبيَت بة ثليكانةيةكي دريَذو بةرزدا سةركةويَتئةوةي بطاتة يةكةم ني
ئةو كاتةش دةبيَت تةنها وةك شاطرديَك سةيري خؤي بكات. بةَلام مةحاَلة حساب بؤ 
ئةو شةثؤلة زةبةالحةي بةرزبوونةوةي كلتووري فراوامنان نةكةين، لةسةر كانياوي ئةدةبي 

ةَلدةدات؛ مةحاَلة باوةرِ نةكةين كة دؤخي كة لة هةموو شويَنيَكدا سةره داتوانا بة
رِةخنةي ماركسيزم بةم زووانة زؤر باشق  .بة تةواوي جيَطةي رِةزامةندي نيية ،ئيَستا

 بةرةوثيَ  دةضيَت.

 

 دوانزة

؛ زؤربةي كات يةكةميانحةز ئةكةم وةك دةرئةجناميَك دوو ثرسياري تر بوروذيَنم. 
ةكريَن كة دادةبةزنة ئاسيت رِاطةياندنةكان. تاوانبار دبةوة رِةخنةطراني ماركسيست 
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 ءضيَذ لة باوةرِة نا هؤشيارةكانكة نووسةريَك بَليَني  ئيَستا بةرِاسيت جيَي مةترسيية بة
نيمضة هؤشيارة دذة بة شؤرِشةكان دةبينيَت. لةم دؤخانةدا كاتيَك نووسةر بة رِةطةزيَكي 

اوة، يان كاتيَك يةكيَك لة نامؤ دةستنيشان دةكريَت، يان بةرةو رِاست وةرضةرخ
نووسةرةكامنان بة هةنديَك الدان يان شيت تر تاوانبار دةكريَت، ئةوكات سةرجةم ئيشةكة 

ئةم  :دةثرسن ئةي مايف رِةخنةطر نيية بَليَت ي تا ئاستيَك جيَي طومان دةبيَت، خةَلك
وست يان ئةو نووسةرة لةرِووي سياسيةوة جيَي طومانةو يان لةرِووي سياسيةوة در

هةنطاو نانيَت يان دووضاري شكسيت سياسي بووة. ئيَمة دةبيَت بة تووندي ئةجمؤرة 
نارِةزايةتيانة رِةتبكةينةوة. ئةو رِةخنةطرةي ميتؤدي لةمشيَوةية بؤ يةكالكردنةوةي 

، ئةوا ئةو دةكا كةسيَك يان بة ئةنقةست بوختان بة ،دةطريَتةبةرسيةكاني كةكيَشة 
شةرِانطيَزةو ئةوجؤرة شةرِانطيَزييانةش درةنط يان زوو دةردةكةون. ئةوة رِةخنةطرة 

رِةخنةطري بيَباكة كة ئةجمؤرة بوختانانة بيَ بريكردنةوةو بيَ هيض ثيَوةريَك دةبةخشنةوة. 
بةَلام ئةو كةسةي جةوهةري رِةخنةي ماركسيسيت دةشيَويَنيَت، لةبةرئةوةي دةترسيَت بة 

ثيَويستة  بابةتييةكاني رابطةيَنيَت، ءدانةوة كؤمةَلايةتيدةنطي بةرز ئةجنامي ليَك
 لةرِووي سياسيةوة بة خةمساردو نيَطةتيظ وةسف بكريَت. 

 ءبةو ماناية نيية كة رِةخنةطري ماركسيسيت بةدةنطي بةرز هاوار بكات شئةمة
 بةَلكوبَليَت: ئاطادار بن! خؤ ئةمة بانطةوازيَكي دةزطا فةرمييةكاني دةوَلةت نيية، 

ئةمة هةَلسةنطاندنيَكي بابةتييانةية بؤ بةهاو بنيادناني هةنديَك كارو شيت لةوجؤرة. 
ضونكة هةَلةكاني رِاست بكاتةوة.  ءةجنامةكان قورتار بكاترئنووسةر دةبيَت خؤي لة دة

 ءئيَمة لة بواري ملمالنيَي بريورِاكانداين. ناكريَت كةسيَكي خاوةن ويذداني كؤمؤنيسيت
 سروشيت خةبات لة ثرسي ئةدةبي ئيَستاو هةَلسةنطاندني بكات. ىنكؤَلرِاستطؤ، 

 

 سيانزة

زبر رِيَطةثيَدراوة؟  ء)طفتوطؤ(ي تالَ يان ،دواجاري  ئةم ثرسيارة: ئايا مشتومرِ
 لةبارىبةشيَوةيةكي طشيت، طفتوطؤي تووندوتيذ سوودبةخشة لةبةر ئةوةي خويَنةر 

 ءتايبةت لةو شويَنانةي كة هةردوو ال هةَلةن دةهيََليَتةوة. بابةتي مشتومرِ بة داسةرجنة
هةموو شتةكانيق يةكسانن، كاريطةرييةكي زياتري لةسةر جةماوةر هةيةو باشقي  

ن لةالي رِةخنةطري ماركسيسيت وةك اتيَي دةطةن. بيَجطة لةمةش بووني روحي جةنطي
تووند لة بريوباوةرِةكةي، بةَلام  كردنىشؤرِشطيَرِيَك ثاَلي ثيَوة دةنيَت بؤ طوزارشت
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مان بري نةضيَت شاردنةوةي الوازييةكان بةبيانووي لةهةمان كاتيشدا دةبيَت ئةوة
هةَلة طوناهةكاني رِةخنةطر. بةطشيت، كاتيَك كة  ، يةكيَكة لةدياليكتيكىدرةوشاوةيي 

وةك  ىكؤمةَليَك تيَبيين توندرِةوي جؤراوجؤر ،ئارطيوميَنتطةليَكي زؤر لةئارادا نني
 ىةكةيبازانة، رِةنطة كاريطةريبةراوردكردن، هاواركردني طاَلتةجارِانةو ثرسياري فيََل

بةَلام بةهيض شيَوةيةك جددي نةبيَت. رِةخنة دةبيَ بؤ خودي رِةخنة  ،دوواليةنة بيَت
لة  كارثيَكراو بيَت، ضونكة رِةخنةي ماركسيسيت لة هةمان كاتدا زانستيةو بة جؤريَك

لة رِةخنةداو  تورِةيي باشقين رِيَنويَنيكةر نييةدواجار كاريَكي هونةريية.  جؤرةكاني 
 زؤر جار ماناي ئةوةية رِةخنةطرةكة هةَلةية.

طرتين طاَلتةئاميَزانةو قسةي  دةبيَت دان بةوةدا بنيَني كة هةنديَك جار نوقورضة
كةم تا زؤر تيَطةيشتوو لة  طرىناشريين لة دةرةوةي دَلي رِةخنةطرةكةوة دةدرِيَت. طويَ

نووسةريَكي ديكة؛ هةميشة دةتوانيَت لة يان بة تايبةتي  ،رِةخنةطريَك يان خويَنةريَك
. لة هةوَلة بكات سنووري بةدخوازي ءجياوازي لةنيَوان توورِةيي سروشيت

كينةي  ءنابيَت تيَكةلَ بة رِق ءبنياتنةرةكامناندا دةبيَت تا دةتوانني خراثةكاري كةم بيَت
بةسةر  ةهةوريَكضينايةتي بكريَت. رِقي ضينايةتي بة مةبةستةوة ليَدةدريَت، بةَلام وةك 

زةويداو لة سةرووي خراثةكاري كةسيةوةية. بةطشيت رِةخنةطري ماركسيست، بةبيَ 
ئةوةي بكةويَتة ناو ئاسانكاري دَلخؤشةوة، كة لةاليةن خؤشيةوة زؤر هةَلةية، دةبيَت بة 

 ءدةبيَت لة دؤزينةوةي ئةرييَن ،شيَوةيةكي ثيَشوةختة ئاسانكار بيَت. ضيَذي باَلاي ئةو
يارمةتي يةكيَكي دةبيَ اكردني بؤ خويَنةر بة هةموو شكؤمةنديةكةيةوة بيَت. ئاشكر

بة دةطمةن هةوَلي ثيَويستة ئاطاداركردنةوةو  ءلة كةناَلكردن ،ديكة لة ئاماجنةكاني بيَت
هةَلوةشاندنةوةي خراثةكارةكة بة تريي كونكةري ثيَكةنني يان سووكايةتي يان بة رِةخنةي 

بوونيَكي ثفكراو لةناو نامؤدةتوانيَت بة ئاساني هةر  ريَطةيةشةوةلةو ، بدات سةرسةخت
 ببات.

 

١٩٢٨ 

ئةناتؤلي ظاسيليظيض لؤناشارسكي رِةخنةطري رِووسي شؤرِشطيَرِو يةكةمني وةزيري  
 شاري لة ١٨٧٥رِؤشنبريي حكومةتي شوراكاني خةَلك لة يانزةي تشريين دووةمي ساَلي 

ثؤلتاظا لة ئؤكرانيا لة ئيمثرِاتؤريةتي رِووسيا لة دايك بووة. لةتةمةني ثانزة ساَلي 
دةبيَتة هةَلطري ئةو بريوباوةرِة. بؤ ماوةي  ءزم ثةيدا دةكاتئاشنايةتي لةطةلَ ماركيسي
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دوو سالَ لة زانكؤي زيور  دةخويَينَ بيَ ئةوةي برِوانامة بةدةست بهيَنيَت. ئةو كاتةي لة 
ثةيوةندي بة  ءليؤ جؤطي  دةناسيَت ءزانكؤ دةبيَت هةريةك لة رِؤزا لؤكسةمبؤرط
 ١٩٠٢. لة مانطي شوباتي ساَلي دةكات حيزبي كريَكاراني سؤشيال دميوكراتي رِووسياوة

 هاوسةرطريي بؤطدانؤظ خوشكي لةطةلَ دواتر ءدةذيَت بوطدانؤظ ئةلكسةندةر لةطةلَ
مةنشةفيكةكان،  ءتة دوو بةش؛ بةلشةفيكةكاندةبيَ حيزب كاتيَك ١٩٠٣ ساَلي. دةكات

 ١٩٠٧. ساَلي دةكات طريي بةلشةفيكةكان بة رِابةرايةتي ليننيلؤناشارسكي اليةن
ء بؤطدانؤظ لةطةلَ ١٩٠٩ ساَلي. دةكات نيَونةتةوةيي ؤشياليسيتس كؤنطرةي بةشداري
سؤسياليسيت  كريَكاراني قوتاخبانةي لة وتنةوة وانة بة كرد دةستيان طؤركي مةكسيم
 بازنةى ءثاريس دةضيَتة ١٩١٣ ساَلي. بوون بةردةوام ١٩١١ساَلي  تا ءرِووسي

 يةكةم جيهاني جةنطي هةَلطريساني دواي. دادةمةزريَنيَت ثرؤليتاريا فةرهةنطي
. وةردةطريَت دذةجةنطي هةَلويَسيت ترؤتسكي ليؤن ءلينني ىشانبةشان لؤناشارسكي

ي سوشيال دميوكرات "بؤ ثيَشةوة"ليانسكي رِؤذنامةي ثؤ ثاظيَلَ لةطةلَ ١٩١٥ ساَلي
ثيَ لةسةر فةرهةنطي ثرؤليتاريا دادةطرن. دواي سةركةوتين شؤرِشي  ءدةردةكةنةوة

تا ساَلي  ءئؤكتؤبةر دةطةرِيَتةوة رِووسياو دةبيَتة وةزيري رِؤشنبريي حكومةتي سؤظيةت
 ء لةطةلَ مةكسيم طؤرِكيبةلشةيف دراماي شانؤي ١٩١٩ ساَلي. دةبيَت بةردةوام ١٩٢٩

ندةرياظ دادةمةزريَنيَت. دواجار ئةم رِةخنةطرة ماركسيستة ماريا ئة ءئةلكسةندةر بلؤك
 لة ماَلئاوايي يةكجاري بؤ ١٩٣٣شةشي كانووني يةكةمي ساَلي  ءشؤرِشطيَرِة لة بيست

 .دةكات ثرؤليتاريا ءشؤرِش ءماركسيزم
  كتييَب لة دواتر نووسيوةو دا١٩٢٨تيَبيين: ئةناتؤلي ظاسيليظيض لؤناشارسكي ئةم نووسينةي لةساَلي 

 .بَلاوبؤتةوة ١٩٧٣ لةساَلي ثيَشكةتووخواز هونةريء ئةدةب دةربارةي

 

  : سةرضاوةكان

-Thesese on the Problems of Marxist Criticism 

-Harrison Fluss for marxists.org, February 2008 . 
-https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Lunacharsky 
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 د. زةكةريا ئيرباهيم : نووسيين

 سةرتيث ئاغا واحد بةط : وةرطيَرِاني لة عةرةبييةوة

 

يةك لة شادي، بةَلكو زجنريةء خؤشي ذياني مرؤظ هةر تةنيا برييت نيية لة زجنريةيةك
 وتةيةكي دووبارةية ئةطةر بَليَني ترسي مرؤظةكان. مةترسييةكاني  لةخؤ دةطريَت ءترس

لةسةرووي ليسيت هةَلضوونة  )ترس( : دةزانني زاناياني دةروونناسيةدياردةيةكي سروشتي
ئةطةر . ثيَدةكاتمرؤظ هيَشتا كؤرثةيةكي بضووكةو هةسيت ء دادةنيَن بنةرِةتييةكان
، ئةوا دةهيَنيَت )ئاساي ( بيَت كة بةزةمحةت واز لة سؤراغ بةدواي وةرةةمرؤظ ئةو بوون
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)مةترس(يةوة ذياني لةذيَر  يندئةمة تةنيا لةبةر ئةوةية لة هةموو ساتيَكدا بةهؤي ضةن
لةاليةن كةساني ديكةوة هةرِةشةي ليَدةكةن،  : مةترسييةكان لة)دةرةوة(هةرِةشةداية

ئةمةش واتاي  ! هةرِةشةي ليَدةكةن ةمةترسييةكان لة)ناوةوة( لةاليةن خودي خؤيشييةو
لة هةموو -ليَدةكات  كةواي نواية ئةوةي خةو لة مرؤظ دةتؤريَنيَت ئةو ئةطةرانة

هيض . ببيَتة نيشانة بؤ نةخؤشي، شكسيت، كَلؤَلي، مردن...تاد -كاتيَكدا
بكات كة مرؤظ دووضاري هيض مسؤطةر  ةانيَت ئةوبتو ميكانيزميَكي دَلنياكةرةوة نيية

هيض ثةناطةيةكي ئارامي  نيية مرؤظ بؤ ثاراستين خؤي لة  : مةترسييةك نةبيَتةوة
  .ثةناي بؤ ببات طورزةكاني ضارةنووس

: بة دايكيةوة رِةنطة ئةم ثيَويستيية بؤ ثاراسنت لةبنةرِةتةوة ثةيوةستيي مندالَ بيَت
كة  ديدي منداَلةكةيدا خؤي لةو ثةناطةية دَلنياكةرةوةية دةنويَنيَت،ضونكة دايك لة 

ديارة مرؤظ بةدريَذايي . دَلنيايي لةاليدا دةبينيَتةوةء ثيَداويستية بةثةلةكاني لة ئاساي 
تامةزرؤي هةستيَكي لةم جؤرة ئاسايشة دةميَنيَتةوة، بةو بةَلطةيةي لةاليةن  ذياني بة

رةزوويةكي طةورة لة هةستكردن بة ئاشيت، ياخود بة ئا ثياوي ثيَطةيشتووشةوة
خؤي لةثةناي ئةو ئافرةتة  ءبةرِووني دةردةكةويت كةدَلنيايي دةبينني،  ءئاساي 

خؤشةويسيت ليَ دةكات، ئةوةش ء دةثاريَزيَت كة خؤشيدةويَت، داواي هاوكاري
، رِةنطة ئاساي  ئةم ثيَويستيية بؤ !ئةوةوة ةب ثةيوةست بوونيء لةبةرانبةر خؤشةويسيت

 ،بةرثرس بيَت لة سةرهةَلداني زؤربةي ترسةكاني مرؤظ، تةنانةت سةرقالَ بوون بة ذيار
 زؤرتركردني طةرةنتيةكي ثيَويست بؤ يان كولتووري مرؤظايةتي بوونةتة كاركردن بؤ

 .هةستكردن بة ئاساي  تيَركردني مرؤظ لة

ن: ئايني، رِةوشت، ياسا، ئةمة واي لة هةنديَكي تويَذةران كردووة بَليَ
ئاساي  بؤ  ثزيشكي...تاد؛ لة كرؤكياندا جطة لة كؤمةَليَك ميكانيزم كة هةستكردن بة

نني. رِةنطة بة هةَلةدا نةضني ئةطةر بَليَن اليةنيَكي  مرؤظ دةستةبةر دةكةن، هيضيق
لةناوبردني ء ثيَكاندن ةطةورةي هةوَلي خودي مرؤظي سةردةم ئاماجني بووةت

وةطةليَكي ترس لة ذياني مرؤييدا. لة كاتيَكدا هةنديَك لة كؤنقين سةرضا
، ليَرةدا سةيردةكةين دةروونناسيي سةردةم دةروونناسةكان لةبارةي)خولياي ترس(دواون

 )ئارةزووة خؤرِسكيةكان(، يان بوونيان نيية، بةَلكو )خولياكان( سةملاندويةتي
، كة هةمواركردن، طواستنةوة، ئاَلوطؤرِكردن، )ثيَداويستيية بنةرِةتييةكان( بوونيان هةية

 .بةرزكردنةوة...تاد قبولَ دةكات
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 )خولياي ترس(، بةَلكو ليَرةدا خوليايةكي دياريكراو نيية، كة بتوانني ناوي بنيَني
لة ذياني مرؤييدا دةخاتة ئةستؤي خؤي، ئةوي   )ترس( هةية كة ()ئةركيَكي دةرووني

، ةلة دذي هةردوو مةترسييةكاني جيهاني دةرةوةو ناوةوبريتيية لة ثاراستين خودي تاك 
دذي هةموو ئةو شتانةي رِةنطة هةرِةشة لة ساغي مرؤظ بكةن. واتاي ئةمةش ئةوةية كة 

لة كرؤكي ذياني  رِؤَليَكي زيندووي طرنط دةطيَرِيَت ية(ء)هةَلضوونيَكي سروشت ترس
لة ء هيض شتيَك ناترسيَت خؤ ئةطةر كةسيَكي  ثيَمان بَليَت لة. دةروونيي مرؤظدا

كةسي  ناسَلةميَتةوة، ئةوا ئةو كةسة بووةتة قورباني مةترسيقين جؤر لة جؤرةكاني 
  ! رِووبةرِووبوونةوةي رِاسيتء ترس، ئةوي  بريتيية لة ترسي سةنطةرطرتن لة واقيع

 

  ! ذياني مرؤظ بريتيية لة زجنريةيةك مةترسي بةردةوام

 
ئةزموون طةواهي ئةوة دةدات كة مندالَ دةترسيَت، مرؤظي سةرةتايي زؤربةي 
ذياني لة ترسة بةردةوامةكان بةسةر بردووة. رِةنطة ـ هةنديَكجارـ  ثيَمان وابيَت ثياوي 

كاري ثيَطةيشتين ئاوةزيي برييت بيَت لة  تةواو ثيَطةيشتوو ناترسيَت، وةك ئةوة وابيَت
-ني ترس لة دةرووني مرؤظدا، بةَلام واقيع هؤكارةكا لةناوبردني تةواوي هةموو

طةواهي دةدات ئيَمة هةموومان دةترسيَني؛  لة مردن دةترسيَني،  -بةثيَضةوانةي ئةمةوة
لة نةزانراوي تؤقيوين، لة شكست ثةشؤكاوين، لة ثريي دةسَلةمينةوة، لة بريؤكةي 

 .نةمان درِدؤنطني...تاد

جؤري ياري يا شيَوازي كات  ضةنديني: خةَلكي وتويةتط )باسكال( لةم رِووةوة
بةسةربردنيان داهيَناوة، تاكو لة ترسي تةنيايي، يان طؤشةطرييي دووربكةونةوة؛ وةك 

 نةبيَت مرؤظ ئةو بوونةوةرة بيَت كة لة سيَبةري  دةترسيَت. هيض بذاردةيةكي  ئةوةي
استييةكة ئةوةية رِ !جطة لة رِاكردن لة خؤيي، يان خؤي لةدةست خؤي رِزطار بكات

لة زجنريةيةكي ثيَكةوة بةسقاوي ئةلقةي ترسة بةردةوامةكان  ذياني مرؤيي خةريكة خؤي
تةنيا لةبةرئةوةي بري لة  ،دةنويَنيَت، تارِادةيةك هةنديَك ثيَيانواية زؤرجار مرؤظ دةترسيَت

ن رِةنطة خراثقي -وةك رِؤزفَلت ثيَيواية- ()ترسة لة ترس ئةم !ترس دةكاتةوة
جا  ! ئامؤذطاريكةر بيَت كة مرؤظ بتوانيَت رِاويَذي ثيَبكات بةرلةوةي كاريَك ئةجنام بدات

هةرشتيَكدا بيَت، ئةوا ترس جةمسةريَكي طرنطة لة جةمسةرةكاني ذياني مرؤظايةتي، لة
 بةرانبةريداداين كة هةردةبيَت لة  )جةمسةريَكي نةريَي( بةَلام ئيَمة ليَرةدا لةبةردةم
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)هةستكردن بة  )جةمسةريَكي ئةريَي(ش هةبيَت كة دةروونناسان وارِاهاتوون ناوي بنيَن
هةموو  ئاساي (، ئةطةر قةدةري هةر هةبوويَكي مرؤيي وةهابيَت كة بةتةواوي

بيَت، ئةوا ذياني بؤتة ترس، ياخود ئاساي ، يان دَلنيايي نة هةستكردنيَكي بة
  ! لة مردن ئةم ذيانةش تةنها مردنيَكة بةرمةترسييةكان، منوونةي 

دةروونناسةكان نةيانوتووة مانةوةي دايك لةثالَ منداَلةكةي لة سةرةتاي ساَلةكاني 
ة، تةنيا سةرجنييانداوة دووركةوتنةوةي دايك لة يثيَويستوا تيَبطةن كة ي منداَل

يَشق تبينيمان هةستكردني بة ئاساي . ث سةرمنداَلةكةي هةرِةشةيةكي مةترسيدارة لة
ئاسايشكردن(ة هةية، ضونكة  بة )هةست كردوو ومتان مندالَ ثيَويستييةكي زؤري بةم
ثيَويستة دةوري ذياني دةرووني مندالَ بدات،  ءهةستكردن بة دَلنيايي ثةرذينيَكي طرنطة

بةتايبةت لة ثيَنض ساَلي يةكةمي تةمةنيدا. بةهةمان شيَوة، دةتوانني بَليَني، هةروةها 
هةية،  ؤظي ثيَطةيشتوو خؤيشي ثيَويسيت بةم شيَوةيةي هةست بةئاسايشكردنةمر

 .ترسة ثةيوةنديدارةكانء ئةطةرنا ذياني بووةتة نيَضريي مةترسيية بةردةوامةكان

طوماني تيَدا نيية ئةو مرؤظةي مةترسييةكاني شكست، يان ترس لة نةزانراوةكان، 
 بةسةريدا زالَ دةبيَت، ارةكاني ديكة()ترسة ثةيوةنديد ياخود ترس لة ئايندة، يان

كة بتواندريَت بةاليدا بضني، يان ببيَتة كةسيَكي  )كةسيَكي تةواو( ئةستةمة ببيَتة
 ... هاوسةنط كة بتوانريَت ثشيت ثيَ ببةسقيَت

جياوازي لة نيوان دوو جؤري ترس بكةين: )ترسة  -لةسةرةتادا-دةبيَت  بةَلام هةر
وةك ترس لة  : ةن مرؤظة ئاساييةكاندا سةرجني دةدةينلةالي كة ثيَكةوةييةكان(

نةخؤشي...تاد، )ترسي  ، ترس لةمردن، ترس لةئايندةمةترسي، ترس لة 
نةخؤشييةكان(كة بةديانناكةين تةنيا لة اليةن كةساني ئاورتة، يان ئةو كةسانةي 

وةك ترس لة  : ، بونيان نييةهةية، يان كةساني الدةرةوة نةبيَت ديَوانةيينةخؤشي 
كةساني نامؤ، ترس لة ذن، ترس لة كؤمةَلطا، ترس لة كاركردن، ترس لة 

 ....تادءبةرثرسياريةتي

لةوانةية سروشيت بيَت  ئةطةر رِةطةزيَك دوودلَ بيَت ثيَ  ئةوةي تيَكةلَ بة رِةطةزي 
 : ةنةخؤشيي بؤ منوون ء بةرانبةر بيَت، بةَلام رِةنطة ئةم دوودَلية بطؤرِدريَت بؤ ترس

كاتيَك طةجنيَك بةتةواوي بيَ توانا دةبيَت  لة بةديهيَناني هةر جؤريَكي ثةيوةندي بة 
جا ليَرةدا ئاسايية كة مرؤظ لة نةخؤشي . تاكيَك لة تاكةكاني رِةطةزي بةرانبةريدا

بقسيَت، هةولَ بدات خؤي لة نيشتمانةكاني نةخؤشي دوورخباتةوة، بةَلام سةير لةمةداية 
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داريَكدا كة تيَيدا تةوقةي لةطةلَ كةسيَكي ديكةدا كردبيَت دةسيت لةدواي هةر دي
 )نةخؤشيي ترس( )ترس لة نةخؤشي( دةطؤرِدريَت بؤ لة منوونةي ئةم حاَلةتةدا. بشوات

 ! )نةخؤشيي ثاكوخاويَين( ناوي بنيَني -لةم بوارةدا-رِاستقة  ءكة نةخؤشيةكي دةروونية

اريَكي طةورة، يان ثرِؤذةيةكي مةترسيدار سةير نيية مرؤظ ثيَ  ئةجنامداني هةرك
ويسيت بةتةواوي ء دوودلَ بيَت، بةَلام سةيرةكة ئةوةية كة دوودَليةكة بةردةوام بيَت

طؤرِدريَت بؤ ترسيَكي بةردةوام لة بوريايي زؤري لةال ثيَناضيَت ئيفليج بكات، لةم كاتةدا 
)ترسةكاني  بةم جؤرة دةبينني ! بةرثرسياريةتي، بةتةواوي بيَدةسةَلات بوون لة كاركردن

نةخؤشيي دةرووني   ضةنديننةخؤشيي(لة زؤبةي حاَلةتةكاندا بريتني لة نيشانةطةليَك كة 
ياوةري دةكةن: نيشانةطةليَكي نامؤن لة كاريطةريية خةياَلييةكان، يان لة ئاطاداركةرةوة 

 . ناواقيعيةكان لة دايك دةبن
اهاتبيَت كة لة سيَبةر بقسيَت، يان لة ئةو منداَلةي هةر لة كؤرثةلةييةوة وارِ

سايةي سيستةميَكي ثةروةردةيي تووندا كةسايةتييةكةي ثيَكهاتبيَت؛ دةَليَني لةوانةية 
 بكةويَتة ذيَرباريء دووضاربيَت -ةكةساني ديك ةل زياتر-منداَليَكي لةو جؤرة 

زؤرجاري  ترس . )نةخؤشيية دةروونييةكان(ةوة )نةخؤشيية دةمارييةكان(، ياخود
ضونكة ئةو منداَلةي بةترس طةشةيكردووة ناتوانيَت  : وة ثةيوةست دةبيَتييةبةدَلةرِاوكيَ

جؤرةكاني ء منداَليَكي ثرِ لة ئاساي  بيَت، بؤية يةكسةر دةبيَتة نيَضريي  وةسوةسة
 .ديكةي دَلةرِاوكيَ

رسي لة كاتيَك مندالَ دةزانيَت كة رِاشكاويي باجيَكي زؤري دةويَت، ئةوا ت
سووربووني لة سةر دووركةوتنةوةي لة سزادان، دةبنة هؤي ئةوةي كةوا ء طةورةكان

بةالرِيَدابردنة، بؤية ء فيَلَء درؤبكات. هةروةها وةك زانراويشة  ترس هاوثةمياني درؤ
بةناضاريي خؤي دةبينيَتةوة كةوا شيَوازةكاني فيََلكردن،  -وةك دةزانني- منداَلي ترسا

 .فريودةريي...تاد، دروست بكاتثةنايي، ء ثيَض
 لةوانةية مةترسيدارترين سيستةمي ثةروةردةيي كة نةوةيةك لة نةوةكان لة 

شيَوازةكاني تووندوتيذيي بكةن، ئةو سيستةمة تووندرِةوةبيَت كة به سايةيدا طةشة 
سي بؤ منداَلي تيَدا رِادةهيَندريَت، هةرطيز هيض وةَلاميَكي بةرِواَلةتة جؤراوجؤرةكاني تر

طةورةكاندا ناميَنيَت، منداَلي  ء لة نيَوان بضووكةكان ةنادؤزنةوة؛ لةم كاتةشدا متمان
ي دةطؤرِدريَت بؤ شهةموو هةستكردنيَكي بة ئاساي  ون دةكات، ذياني كؤمةَلايةتي

 . ترسان ...تادء دَلةرِاوكيَء طومانء كةشيَكي تووندرِةويي لة تؤقني
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 ! ةام هيَشتا خؤمان دةخةينة مةترسيةوئيَمة لة شكست دةترسيَني، بةلَ
 

بطوازينةوة بؤ  بةَلام ئةطةر ئيَستا بةردةوام بني بؤ ئةوةي ئةم ئاستة دةروونيية
ئاستيَكي ميتافيزيكي، ئةوا دةبينني مرؤظ، ض مندالَ، يان مرؤظيَكي سةرةتايي، يان 

. بةدواي ئاسايشدا دةطةرِيَتمرؤظيَكي ذياريي بيَت،  جياوازي نيية لةطةلَ ئاذةَليَك كة 
. دَلنيابوونداء جيَطريبوونء تةقةَلا دةكات لة ثيَناو سةركةوتين بة سةر ئاراميء هةولَ

هةَلةنطوتنةكان دةكةويَت، زؤرناخايةنيَت ثةي ء كؤسثء كاتيَكي  ئةو بةر ئاستةنط
 .سةركةوتنةكانء بةرهةمء بةوةدةبات ناشيَت ذياني زجنريةيةك بيَت لة دةستكةوت

وةك ئةوة واية طوزارشتيَك بيَت لة ئةمةش دةردةكةويَت، ئاليَرةدا ترس لة شكست 
، سَلةمينةوةي بيَت لة ئايندةترسي مرؤظ دةربارةي كات، نيطةرانبووني بيَت لةسةر 

مرؤظ دةترسيَت لة  !نةزانراويي، سووربووني بيَت لةدةستطرتين بة برذانطةكاني ذيانةوة
ئةم . كاركردنيدا شكست بهيَنيَتء كؤمةَلايةتيةكاني لة ثةيوةندييةء خؤشةويسيت

ء ثةيوةندي كؤمةَلايةتيةكانء لةسةر ئاسيت خؤشةويسيت-ترسةي لة شكست 
جا كاري ئةو . دةبيَتة مؤركي تايبةمتةنديةتي زؤربةي رِةفتارةكاني مرؤظ -كاركردندا
لةم قؤناغةدا  هاوسةنطيية هةرضييةك بيَت كة رِةنطة خودي مرؤظء طوجناندنء تةواوبوون

ئةوا بةدَلنياييةوة ئةم . قؤناغانةي بةرزبوونةوةي دةروونني بةدةسيت بهيَنيَت -يان ئةو-
ء لة هةموو ساتيَكدا دووضاري ناهاوسةنطي بيَت، ئةو تةواوبوون هاوسةنطيية ئامادةية

هؤكاري ئةمةي  ئةوةية  ! طوجناندنةش لة هةموو كاتيَكدا هةرِةشةي دارِماني لةسةرة
هةَلويَستة  ء سةخيتء لة مةترسي كة ذيامنان لة هةموو ساتيَكدا خةريكة خاَلي نابيَت

خؤ ئةطةر جيهانةكةمشان بةتةواوي بةتالَ بيَت لة هةموو مةترسييةك،  !لةناكاوةكاندا
 ! هيض  واتايةكيشي نيية ،ئةوا بووةتة جيهانيَكي مردوو كة هيض ذيانيَكي تيَدا نيية

بةردةوام لة ليَواري مةترسيدا  -لة خؤشبةخيت، يان لة بةدبةخيت بيَت-بةَلام ئيَمة 
دةذين؛ خةريكة خودي بوونيشمان لة ثرِؤسةي طةرِان بةدواي ئاساي  و، كاركردن بؤ 

 .بضيَتدوورخستنةوةي هؤكارةكاني مةترسي لةناو

ئازادي خؤي  كةشيي نةكات،بةبيَ ئةوةي خؤي سةر ،لة تواناي مرؤظدا نيية
ئةطةرنا، ئازاديي واتاي ضي  !يان سةرضَليي بة ذياني خؤي نةكات ،بةكاربيَنيَت

كاركردن نةبيَت بؤ  يان بوونةوةي نةزانراوي نةبيَت،دةطةيةنيت، ئةطةر واتاي رِووبةرِوو
دةمانةويَت مةترسي  -هةموومان-بةدةستهيَناني شتيَكي ضاوةرِواننةكراو؟ رِاستة ئيَمة 
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خؤمان لة هةموو سةختييةكان بثاريَزين، بةَلام بةدَلنياييةوة ةوة، هةولَ دةدةين دوورخبةين
ناضارين بةسةر ثارضة بةَلطة هةردةبيَت خؤمان ببينينةوة كه  -لةطةلَ ئةمةشدا-

 ! ئاسوودةيية دةروونيية رِةتكراوةكاندا ثيَشبكةوينء ثيَشنياركراو ضارةسةرةء رِةتكراوة
)كؤتاييهاتن( بكةويَت؛  دةبيَت بةر سنووري )رِةهايي( ن بةرةوسةير نيية، مةيلةكامنا

 (ة)بوونةوةريَكي كؤتاييدار بؤية سةريهةَلدا تةنها لةبةرئةوةي مرؤظ )كيَشةي خراثة(
 ... ! دوا وشة بيَت لة دراماي ذياني ناتةواوي خؤيدا )كؤتاييهاتن( رِةتيدةكاتةوة كة

بةَلطة ثتةوانةين كة لةناو ء رِاستيية جيَطريانةئيَمة هةموان لةسةرووي ئةو 
دوودَلي جؤرة جياوازةكاني درِدؤنطي دريَذ ء دةستدةكامنانداية، تاكو خؤمان بةرةو طومان

خؤشيشمان دةويَت، بؤية خؤمان ء دةترسيَني )نةزانراو( سةيرة ئيَمة لة !بكةينةوة
يَمة بةم كارةوة خؤمان خستووةتة فرِيَدةدةينة ناو مةترسييةكانةوة، بةبيَ ئةوةي بزانني ئ

 ! جيهاني ترسةكانةوة

جطة لة مردنيَكي بةديهاتوو ناشيَت هيض  -بؤ ئيَمة-لة رِاستيدا نةبووني كيَشة 
ء فةيلةسوفء بةسة بؤ ئةوةي ئيَمة سةيري هةر يةكيَك لة زانا !واتايةك ديكة بدات

كة هةموو ئةمانة بكةينةوة  ثياواني ئاييين بكةين، بؤ ئةوةي ساغيء ئةخالقناس
رِووبةرِووي هةَلة دةبنةوة، سةنطةر لة طومان دةطرن، سةركةشيي بةخؤيان دةكةن لة 

طوماني  !ثيَناو بةدةستهيَناني هةنديَك بةهادا، يان بةدةستهيَناني شتيَكي سةرجنرِاكيَ 
تيَدا نيية، كة باش دةزانن ذياني مرؤظايةتي بةطشيت، بةتايبةت ذياني رِةوشيت، ناشيَت 

ئةوةي لةسةرةتادا لةسةر خودي هةَلبذاردني  بة تةواوي خاَلي بيَت لة )سةركةشي(، لةبةر
( دةكات ئةو بةَلطةية دةسازيَنيَت ى)سةركةش ئازاددا دامةزراوة، ضونكة ئةو مرؤظةي

)ئازاديي ئةفراندن(ة، دةتوانيَت لة جيهانيَكي مرؤظانةيي  كةوا بووني مرؤيي خاوةني
جا كاري ئةو  .بيَت )ثابةند( كةساني ديكةداء بةهاكاندا لةبةردةم خؤيء ليَوانليَو بة واتا

ئةو تؤقينة رِمةكية لة نةزانراودا هةرضييةك بيَت، ئةوا ء ترسة سروشتية لة شكست
مرؤظ جطة لة ثةلةكردن بةرةو داهاتوو هيضيقي لةدةست نايةت، بةو متمانةيةي ئةوةي 

 ! بيَ بةها هيضيق نييةء شتيَكي ثروثووضدةتوانيَت بةبيَ مةترسي ثيَيبطات جطة لة 
ئةوةي ":دةَليَتء بؤية يةكيَك لة تويَذةرة هاوضةرخةكان ثيَيواية كاتيَك نووسيويةتي

   "!سةركةشي بة شتيَكةوة نةكات، بة خؤيشي نابيَتة هيض شتيَك

رِاستة رِةنطة خود بيةويَت هةموو شتيَك لةبةرضاو بطريَت، رِيَ لةخؤي بطريَت لة 
امداني سةركةشية نادَلنيايةكاندا، لة سةركةشي بة ذياني خؤي لة جيهانيَكي ئةجن



 

 

  
 

 
 
 
 

 129   

  

نةزانراودا واز بهيَنيَت، بةَلام بة دَلنياييةوة يةكسةر ئةزموون بؤ ئةو خودة دةيسةمليَنيَت 
كة لة تواناي هيض تاكيَكدا نيية هةموو شتيَك ببينيَت، يا ثيَشق ثيَشبيين هةموو 

جا هةرضةندة ذياري  !اوي هةموو مةترسييةك لة ناو بباتشتيَكي كردبيَت، بةتةو
زانسيت نويَ لة كةمكردنةوةي ذمارةي ئةو ترسانةي كة هةرِةشة لة ذياني مرؤظ دةكةن 
سةركةوتوو بوو بيَت، بطرة هةرضةندة ضاوةكاني لةبةردةم نةهيَشتين تةواوةتي 

ت خودي ثيَشكةوتين ناخايةنيَ هؤكارةكاني ترس لة ذياني مرؤظ دانابيَت، ئةوا زؤر
زانسيت كاريطةري رِةهةندي ضاويَكي دةبيَت ئةطةر بةكردةوة بتوانيَت تومخي ئةو 

 . سةركةشيية بةتةواوي لةناو ببات كة ضارةنووسي مرؤيي دةطريَتة خؤي

رِيَككةوتن، دووضاري ء لة رِاستيدا ذياني هةر تاكيَك لة ئيَمة كةوتؤتةبةر رِيَكةوت
، بةبيَ ئةوةي لة تواناي كةسدا بيَت ثيَشوةختة ثيَشبيين شكست بووةتةوةء مةترسي

دوودَلي ء ئةوة بكات ضارةنووسي دةبيَتة ضارةنووسيَكي مسؤطةر، كة طومان
 ! بة هؤكارةكاني هةَلة، يان شكست دةور نةدراوةئةمةش نايطريَتةوة، 

ملكةض  انرِيَطاكامنان لة ذيامنرِةنطة هةر لة سةرةتاوة لةبةرذةوةندي ئيَمةدا بيَت بؤ 
دراون، سيخناخن بة  دوودَلي دةورء شيَوازةكامنان لة رِةفتار بة طومان ، ضونكةبني
ء زيرةكيء مةترسيةكانةوة، بؤية هةردةبيَت بة بويَريء شيَوةي ترس يندضةن

 )بويَري( لة رِاستيدا. سةركةشيةكي زؤر رِووبةرِووي ضارةنوومسان ببينةوةء خؤشةويسيت
دةطريتة ئةستؤ، بةو  )ئيَستا( طة لةو ويستة ئازادةي كة ئةركي رِووبةرِووبوونةوةيج

تةنها دةبيَتة دريَذبوونةوةي ئةو  بة -لة اليةنيَكييدا- (ئايندة) متمانةيةي كة
 . ئيَستايةدا

ء ئيَمة نكوَلي لةوة ناكةين تيَكرِاي مرؤظةكان هةميشة تامةزرؤي ئةو جيهانة ئارام
وةسوةسةي تيَدانةبيَت؛ بةَلام ء سةخيت تيَدانةبيَت، ترسء مةترسيبةختةوةرةن كة 

ئةفسانةيية نابيَتة جيهانيَكي مرؤيي وةها كة بؤ ء منوونةي ئةم جيهانة وةهمي
- نةمانةويَت، ئةزموون طةواهي دةدات كةء مبانةويت ! نيشتةجيَبووني مرؤظ بطوجنيَت

نيية بتوانيَت بةتةواوي هةموو ترسةكامنان  (يةكيلة ذيامناندا هيض جؤرة )رِةها -بةداخةوة
لة ناوببات، وةك ضؤن لةسةر رِووي زةوي  هيض ئاشتيةكي وةها نيية هةموو 

 ! كؤتاييان ثيَبهيَنيَتء هؤكارةكاني جةنط لةناوببات

مةبةستيشمان لةمةدا ئةوة نيية كة هيض هيوايةك نيية لة ضاكسازيكردني 
ي مرؤظايةتي لة ئايندةن هيض طةشبينيةك بؤ مرؤظدا، ياخود بانطةشةي ئةوة ناكةي
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بنيَني ذياني مرؤظايةتي هةر  بةوةدا نيية، بةَلام ئةوةي دةمانةويَت ئةوةية كةوا دان ئارادا
)سةركةشي ميتافيزيكي( دةميَنيَتةوة، هيض كةسيَكي  ناتوانيَت دوايني وشةي بؤ  بة

دةذين، زؤر بة  داا  بة كيَشةدابنيَت. منوونةي ئةمةش ئةوةية ئيَمة لة جيهانيَكي سيخن
زةمحةت سةركةوتوو دةبني لة ضارةسةركردني كيَشةيةك لةو كيَشة زؤرانة، تا ئةو كاتةي 

لةوانةية نيشانةي مردن لة  !كيَشةيةكي ديكةي نويَ هةَلدةقوَليَت كة رِةضاومان نةكردووة
ة هيض شتيَك جيهاني مرؤظانةمشان برييت بيَت لة نةبووني كيَشة! طةشبيين بةرانبةر ب

يةكي ئايندةنيية تاوةكو مرؤظ ئةم هةموو كيَشانة نةبينيَت، يان ثيَيوابيَت زانست لة 
نزيكدا ضارةسةريان دةكات؛ بةَلام بؤ مرؤظ ئةوةندة بةسة دان بةوةدا بنيَت لة جيهانيَكي 
ليَوانليَو لة هؤكارةكاني خراثة، هةَلة، ناتةواوي، ملمالنيَ، شكست، مردندا دةذيت، 

ئازادييةكةي رِووبةرِووي هةموو ء بويَريء زيرةكيء هةمان كاتي  ثابةندة بة زانستلة
 ! ئةو كيَشانة دةبيَتةوة

 

 ترس لة شكست ترسة لة نةزاني

بةو -) ترس لة شكست( بكةين  ئةطةر ئيَمة لة ئيَستادا ئيَستكيَك لةسةر دياردةي
ئةوا دةبينني ئةم دياردةية  -واتايةي ويَنةيةكي ئاسايية لة ويَنةكاني ترسي مرؤظ

)سةركةوتن(ة، لة هةمان كاتيشدا هةستكردنة بة نةبووني طرينتيةكي  هاوشاني خواسيت
ضونكة مرؤظ لة . تةواو  بؤ مسؤطةركردني  ئةو سةركةوتنةي كة مرؤظ تامةزرؤيةتي

جيهانيَكي ثرِ لة هةرِةشةدا دةذيت؛ وا هةست دةكات هةرضةند هيَزي هةبيَت، كةضي 
طورزةكاني قةدةر، يان هؤكارةكاني رِيَكةوت، يان مةترسييةكاني جيهاني دةرةوة،  

ثرِؤذةكاني ثووضةلَ بكةنةوة، ببنة هؤكاري تيَكداني نةخشةكاني، يان ببنة ء رِةنطة بيَن
مرؤظ نةتوانيَت رِيَككةوتنيَكي ء خؤ ئةطةر بيَت. تاد ..هؤي نةثيَكاندني ئاماجنةكاني

)دةرةوة(دا بهيَنيَتةدي، ئةوا دةبيَت بة ناضاري خؤي ببينيَتةوة  وةوة(و)نا رِةها لة نيَوان
تاريكةكاني جيهان بووةو ناتوانيَت بةتةواوي لة ذيَر ء ملكةضي هيَزة ستةمكار

فةرمانةكاني بيَتةدةرةوة، كةواتة ناكريَت سةركةوتن كاريَكي حةمتي بيَت كة بة ويسيت 
ء ئازادييةوة برِيار لةسةر ئامادةكردني هؤكارخؤي دةسةَلاتي بةسةرييةوة هةبيَت، بة 

ئةمةش ئةم واتاية دةطةيةنيَت كة مرؤظ هيض دةسةَلاتيَكي بةسةر . ثاَلنةرةكاني بدات
  .نةزانراودا ناشكيَت، ئةم رِاستييةش بريتيية لة بنضينةي ترسي مرؤظ لة شكست
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تؤقيوين، ء ترسيَنيبةَلام ئةطةر بثرسني ئةم نةزانراوة دةبيَت ضي بيَت ئيَمة ليَي دة
 (، ياخودئايندة) )ناديار(ي، يان بة واتاي -لة ديدماندا- )نةزانراو( ئةوا دةبينني

)رِيَككةوتن(..تاد ديَت. جا ئةم  وشةية هةر واتايةك  )ضارةنووس(، يان )قةدةر(، ياخود
 بؤ ترمسان لة )شكست( بطةيةنيَت، بةدَلنياييةوة اليةنيَكي طةورةي ترمسان لة

ء بة بةرطيَكي جادوويي ئايندةمنوونةي ئةمةش ئةوةية ئيَمة  ! او(ي دةطةرِيَتةوة)نةزانر
 ئةفسانةيي دةور دةدةين، لةم كاتةشدا زؤرناخايةنيَت دةبينة نيَضريي ئةفسانةناسي

بةرةنطاري ء وةك ئةوة واية هيَزيكي نةبينراو هةبيَت رِيَطري بكات :)نةزانراو(ي
كار بكات بؤ ثووضةَلكردنةوةي ء تي ثرِؤذةكامنان بكات، دذايةةوةبيَتئارةزووةكامنان 
دةكات هةموو طةردوون تةنها خؤي  لة  ئةنديَشةكاتيَكي  مرؤظ وا  !ئاماجنةكامنان
)ترس لة  دةنويَنيَت، لةويَدا رِةنطة )هةرِةشةكان( )مةترسييةكان(، ياخود كؤمةَليَك لة

دوذمنيَكي درِندة وةربطريَت كة مرؤظ جطة لة نةزانراو(ي مؤركي ترسيَكي سروشيت لة 
  ! دوذمنايةتيكردن هيضيقي بؤ ناكريَتء توورِةيي

ناشيَت ببيَتة  )دةرةوة( كة -يان لةبريةخؤي دةباتةوة-دةكات  مرؤظ لةبري
بكةويَتة ء )لة ناوةوة( بةتةواوي ملكةض بيَت بؤي ، مةطةر تةنهاتؤقنيء سةرضاوةي ترس

رِاظة، يان بيطؤرِيَت، ياخود ء بةبيَ ئةوةي هةولَ بدات ليَكدانةوة ذيَر دةسةَلاتييةوة،
وةك فةرِةنسييةكان - )خويَندنةوةيةكي نويَ ثيَشكةش بكات( تةنانةت كاربكات

 ! -ثيَيانواية

لة رِاستيدا طورزةكاني قةدةر، يان هةَلةنطوتنةكاني بةخت، هةرضؤنيَك بيَت، مرؤظ 
 ! دةسيت ئةو)نةزانراو(ةي كة ليَي دةترسيَت وتؤقيوة ليَيناتوانيَت تةنها يارييةك بيَت لة 
بةَلام  لة هةمان كاتي  دةزانني  -لةهةموو ساتيَكدا-ئيَمة لة شكست دةترسيَني 

 )ئامراز( بؤ )بةربةست( سةركةوتنمان طرةويَكة بةمةوداي توانامان لةسةر طؤرِيين
 نةزانراوي، ياخود نادياري، يان ة. جا ئةو رِووداوانة هةرضييةك بن كة ئاييندبةندة

، بةدَلنياييةوة مرؤظ دةبيَت هةميشة وةك طةورةي واتاداري ةليَماني دةشاريَتةو
تاوةكو خودي  ! مبيَنيَتةوة، بة جؤريَك كة ئةو برِيار بةدةسيت واتاسازيي رِووداوةكان بيَت

ض  )جا اتةوةملكةضبوون رِةتبك مرؤظايةتي  بتوانيَت لةبةرةنطاريدا مبيَنيَتةوة، ئينجا
بيَت ئةوا دةبيَت بة  لةبةردةم سزا، يان لةبةردةم شكان، ياخود لةبةردةم مردن...تاد(

هيض . )واتاسازييةكان(دا مبيَنيَتةوة )واتاكان(و بةدةسةَلاتدار لة سةر برِيار بةدةست لةسةر
هةَلةيةك لةوة خراثق نيية مرؤظ وابزانيَت شكست يان سةركةوتن، يان بيَزاري، يان 
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)دةرةوة( يةخةي دةطرن،  )رِووداوطةليَك(ن لة بةختةوةري، يان بيَئوميَدي، ياخود هيوا
)ئةجنامطةليَك(ي هةنديَك رِووداو بن، لة كاتيَكدا ناشيَت هيض  وةك ئةوة واية كة تةنها

رِةزامةندبووني ء ت، مةطةر تةنها بة داخوازي جووَلة خودييةكامنانشتيَك رِووبدا
رِيَطا بؤ شكست  -لة هةنديَ كاتدا-رِةنطة  )ترس لة شكست( ليَرةدا !كةسيمان نةبيَت

بة  بيَت خؤشبكات، ملكةضبوونيَكي شاراوة بيَت لةسةر واتاكاني شكست، يان داننان
ي هةية لة كاتيَكدا ئيَمة دةزانني ئةطةرنا ترس لة شكست ض مانايةك !شكستهيَنان

يةخةمان دةطرن دذوارترين ئةو بةَلايةي دةكريَت  ئايندةسةختقين ئةو رِووداوانةي لة 
نةبيَت، ناشيَت هيضيق بيَت،  قةدةر تاقيمان بكاتةوة ثيَي، جطة لة )ئاطاداركردنةوةكان(

ؤذةكامنان، ثيَويسيت ثرِء ةدووبارة ضاوثيَداخشاندنةوة بة نةخشدةكةن بؤ  كة بانطمان
وا رِوودةدات  -زؤرجار-مةبةستةكامنان بريدةخاتةوة؟ بطرة ء ثيَداضوونةوة بة ئامانج

، بيَت ، ياخود رِاستكردنةوةي هةَلةكانبيَت كانئةنديَشةتةنها ئاَلوطؤرِكردني  )شكست(
   !)شكستهيَنان(ي هةبيَت؟ )ثووضةَلكردن(ي يان بةبيَ ئةوةي مؤركي

 

 شكست(و )ترس لة ييةك هةية لةنيَوانئايا ثةيوةند
 ؟()هةستكردن بةبيَ توانايي 

 

تةنها نيشانةيةك بيَت لة نيشانةكاني  -هةنديَك جار-بةَلام ترس لة شكست رِةنطة 
دةسةَلاتي، يا هةستكردن بيَت بة ناتةواوي.  بؤ منوونة: كاتيَك تاك  هةستكردن بةبيَ

 يةي هةية كةئةنديَشةزؤر دةكات، يا كاتيَك ئةو  ىهةست بة حاَلةتي مةترسييةك
)ناوةوة(، لةويَدا هةردةبيَت ترس لة  هةردةبيَت بةهيَزتربيَت لةء ثيَويستة )دةرةوة(

جا بايؤلؤذييانة بيَت، يا - شكست دةبيَتة بةرهةمي ئةم هةستكردن بة ناتةواويية
ء ردنةي بؤ رِاظةكردووينثةيوةندي بةم هةستكء فرؤيد  واتاي مةترسي. -هزرييانة...تاد

سةبارةت  يويةتي دةَليَت:" حاَلةتي مةترسي لة خةمَلاندني هيَزي كةسيَك ثيَك ديَتبنو
، لة دانثيَدانانةكاني لةبةردةم بيَتواناييةكةيدا بةوةي ةبة ئةندازةي مةترسييةك

ووني  ئةطةر مةترسييةكة بابةتي بيَت، بيَتواناييةكي دةر بيَتواناييةكي جةستةيي هةية،
ئةطةر مةترسييةكة رِمةكي بيَت". فرؤيد ئةم واتايةمان لةميانةي هةنديَك لة  هةية،

اَلان رِوون دةكاتةوةو دةَليَت:" ئةو منداَلةي هةست بة ترس دشيكردنةوةي ترسةكاني من
ء خواست دةكات كاتيَك دايكي بةجيَيبهَليَت، لة رِاستيدا لة بيَتوانايي تيَركردني ئةو
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ثيَداويستيانة دةترسيَت كة دايكي بة ثرِكردنةوةيان هةَلدةستيَت. واتاي ئةمةش ئةوةية 
دايكي لة هةمان ويَرِاي هؤطربووني بؤ  -لةم حاَلةتةدا-هةستكردني مندالَ بة بيَتوانايي 

بؤية فرؤيد لةم بارةيةوة . كاتدا، ئةمة هؤكاري سةرةكي دروستبووني ترسي منداَلة
َلويَستةي مندالَ بة مةترسي دايدةنيَت، دةيةويَت خؤي بثاريَزيَت ليَي، دةَليَت:" ئةو هة

حاَلةتي تيَرنةبوونة، زؤربووني درِدؤنطيةكي طةشةسةندني ثيَداويستية؛ ئةو حاَلةتةية 
  ."مندالَ تيَيدا بيَتواناية

جياواز دةبيَت بة جياوازي قؤناغةكاني  طوماني تيَدا نيية ئةم هةستة بة بيَتوانايي
فرؤيد  -بةتيَروتةسةلي-)وةك  ياندا، ناوةرِؤكي خودي حاَلةتي مةترسييةكةش دةطؤرِيَتذ

(، بةَلام ئةوةي ةبؤماني رِوونكردووةتةو )نيطةراني( لة ثةرتووكة ناسراوةكةيدا بةناوي
، ةبة مةترسي منداَلي دةميَننةوتةكانيان طرنطة ئةوةية زؤربةي خةَلك  لة هةَلسوكةو

بيَت، رسيدارة كؤنةكان دةدةنةوة وةك ئةوةي بةكردةوة بوونيان هةبوووةَلامي دؤخة مةت
... سةربكةون نيطةرانيداء هؤكارة كؤنةكاني ترس بةبيَ ئةوةي هةرطيز لة زاَلبوون بةسةر

بردبيَت، لةبةرئةوةية  )دةمارطريييةكان( ئةطةر فرؤيد ناوي ئةم جؤرة كةسانة بةناوي
مةبةستيشمان نيية لة  .)ترسي نةخؤشيي( وة بؤوايبينيوة كة ترسيان لة شكست طؤرِا
بيَبةشبوون ء نيطةراني دةطةرِيَنيَتةوة بؤ ثةككةوتنء سةر تيؤري فرؤيد بوةستني كة ترس
 بَليَني زؤربةي ترسي نةخؤشييةكان لةسةر ترسي لة زايةندي، بةَلكو ئةوة بةسة

خةياَليةكان، نةخؤشةكان  دةبيَتةوة بؤ ترسة بةَلكو هةروةها دريَذشكستهيَنان ناوةسنت، 
قسةكانيان شرِؤظةي بكةن كة ئةوان لة شيَيت، يان لة مردن  هةوَلدةدةن خؤيان بة
)جا ض بابةتييانة  ) ترس لة شكست(، جا هةرضؤنيَك بيَت، ئةوا. دةترسيَن ...تاد

بؤ هؤكارة ئةبسقاكتة ء ثاساوي بؤ بهيَننةوة، ياخود تةنها خةياَليَكي دةماريية
دةبيَت ثةيوةست بيَت بة دؤخيكي مةترسييةوة كة تاك  كان دةطةرِيَتةوة(دةروونيية

 .دةسةَلاتيةكةي، يان ناتةواوييةكةي بكات لةطةَليدا هةست بة بيَ

زؤربةي جار تاك هةولَ دةدات بة شيَوازةكاني بةرطريي ثيَضاوثيَض بةسةر ئةم 
كو وة، تادةبات )قةزاوقةدةر( بؤهةستكردنةدا زالَ بيَت، بؤية دةيبينني بؤـ منوونة ـ ثةنا 

بة ثةنا بردنة بةر تويَكَلي  ،)يان رِووداوةكان(دا خؤي بثاريَزيَت لةدذي مةترسي رِووداو
رِةشبينيدا داواي دةربرِيين ء جةبريي سةالمةتي، يان سةيري دةكةين لة ملكةضبوون

 -ثيَشق-كة بةو متمانةييةي  !كردني رِووداوةكان دةكات ثيَشبيينء تواناي دووربيين
ئةطةر كاروبارةكان  !زانيويةتي كةوا دةبيَت كاروبارةكان تا بكريَت بةرةو خراثق بضن
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وةها ئةندازةكيَشرابن كة باشق دةبن، ئةوا ئةمة دةستكةوتيَكي ضاوةرِواننةكراوة، خؤ 
كيَشرابن كة خراث دةبن، ئةوا دَلنةواييةكةي ئةوةية كة ثيَشق ئةطةر وةهاش ئةندازه 

 ! يويةتي ثيَشبيين هةموو شتيَك بكاتتوان

ئةم بارودؤخانةشدا، دةبينني تاك رِةفتاري وشقةمل دةطريَتةبةر كة  لة هةموو
نةبينيَت كة  ، يان ئةو مةترسييةةلةناو خؤَلدا دةشاريَتةوه، تاكو ئةو دوذمن سةري خؤي

 )ترس لة شكست( لة بنضينةدا رِاستة !هةرِةشةي ليَدةكات، يان دةوريداوة
َلانةي كة مرؤظ هةميشة لةثيَناو هةستكردنيَكي زيادة بة دؤخي مةترسي، بةَلام ئةو هةو

رِزطاربوون لةم زيادبووني هةستكردنة بة مةترسييةوة دةيدات، رِةنطة هةنديَك جار 
بطؤرِيَت بؤ هةوَلي شكستخواردوو، كة نكوَلي لة رِووداوي مةترسي دةكات، وةك ئةوةي 

(دا داواي ئةنديَشة) ت رِووداوةكة وةك خؤي ببينن، ضونكة ئةوان لةخاوةنةكاني نةيانةويَ
بةم جؤرة . ثةناطةيةك دةكةن بؤ تيَركردني ثيَداويستييةكانيان لة هةستكردن بة ئاساي 

زؤرجار كؤنقِؤَلي رِةفتاري تاك دةكات، بةتايبةت كاتيَك  )ترس لة شكست( دةبينني
م دؤخي ئةو مةترسيةي كة بةردةوام هةست بة كةموكورِييةكاني دةكات، لةبةردة

 .هةرِةشةي ليَدةكات

 
     : ترسة لة ذيان، ترسة لة تاكانةيي بوون : ترس لة شكست

ثيَويست بيَت ئاماذة بة هةنديَك تيؤري دةروونناسي ديكة  ةلةوانةية لةم بوارةو 
 ثةيوةست دةكةن بة ضةشنةكاني ديكةي )ترس لة شكست( بدةين كة خاوةنةكانيان

لةاليةن ئةريك فرؤم.  )تاكانةبوون( ، ترس لةة)ذيان لةالي رانك( وةك ترس لة )ترس(
سةربةخؤبووني تاك؛ ء شكةوتنبريتية لة نيطةراني لة ثيَ -لةاليةن رانكة-ترس لة ذيان 

لة كاتي ئةطةري رِووداني هةرخود ضاالكييةكي تاك بةدةردةكةويَت، يان كاتيَك  ةك
تواناكاني دةيانةويَت ئةفراندنة نويَيةكان بهيَننةكايةوة، يان كاربكةن بؤ هيَنانةبووني 

يَ لةطةلَ طؤرِانكاريي نويَ لة كةسايةتيةكةيدا، يان كاتيَك تاك دةيةويَت ثةيوةندي نو
ضونكة هيَنانةدي ئةم  :ني بةدةردةكةويَتابؤية لةم دؤخانةدا نيطةر. خةَلكي ثيَكبهيَنيَت

هةرِةشة لة تاك  بارودؤخةكاني ثيَشووتريء ئةطةرانة بة جيابوونةوةي لة ثةيوةندي
 . دةكات

)ترسة لة  ، ياخود(ةبةم واتاية بيَت ترس لة ذيان تةنها)ترسة لة جيابوونةو
لة  ةحةزي بؤ طةرِاندنةوةي يةكبوونةوة هةي -لة بنةرِةتدا-لة كاتيَكدا تاك  :تةنيايي(
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ء وشياري ديَتء دةكةين شارةزايي لة ثيَشكةوتن ذينطةكةيدا، تةماشاء نيَوان خؤي
تةنها  )ترس لة ذيان( هةرِةشةي ليَدةكات بة جياكردنةوةي لةو ذينطةيةدا، بةمةش

  ... ثشت بةسنت بة خودء ربةخؤييدةبيَتة سَلةمينةوةيةك لة سة

طوزارشتيَكة لة سَلةمينةوةي  -ئةريك فرِؤم-)تةنيابوون( لةاليةن  بةَلام ترس لة
لة رِاستيدا مندالَ ماوةيةكي زؤري . ئازاديي، ترسة لة مةترسييةكاني ذياني تاكانةيي

ةيوةست ذياني بة ثشتبةسنت بةدايكييةوة دةطوزةريَنيَت؛ ئةو ماوةية كؤتي دةكات كة ث
بة هةنديَك كؤتة سةرةتاييةكان بةندي  ءدةبيَت بة هةستكردني مندالَ بة ئاساي 
 -طةورةبوونيشيء تةنانةت دواي طةشةكردن-دةكات، وايليَدةكات بةردةوام تامةزرؤبيَت 
 ! طةرم لة ئاميَزي دايكايةتيدا بؤ خؤطةرمكردنةوةي بة ئاسايشي ذيانيَكي

ة لةو طوزارشتةي كة زيادبووني طةشةي منداَلة جط -لة ديدي فرِؤيد-تةنيابوون 
ء هيضي ديكة نيية، بة جؤريَك ئازادبوونةكةي زياد دةبيَت لة ثشتبةستين بة دايك

دةربازبووني بؤ ديَتةدي لةو كؤتانةي كة بة ء باوكيةوة، هةروةها جؤريَك لة رِزطاربوون
باوكيةوة ببةستيَت، ء يكبةَلام ئةطةر مندالَ ثشت بة دا. باوكييةوة دةيبةستنةوةء دايك

لة رِيَطاي ئةو كؤتة سةرةتاييانةدا خؤي ثيَيانةوة ثةيوةست بكات، دةبنة دوو رِواَلةت لة 
هةستكردني كةسةر بة طروثيَكة، سةيرنابيَت كة ء رِواَلةتةكاني هةستكردني بة ئاساي 

ة لةم بةرةو سةربةخؤبووني خوديي ئاراستةبطريَت، هةرِةشء طةشةكردني كةسايةتي بيَت
نيطةراني لة دايك ء بةئاسايشة بكةن، جؤريَكي  لة هةستكردن بة بيَتوانايي هةستكردن

بةرثرسيارييةتةكاني ء ضةندة مرؤظ بةشيَك بيَت لة جيهان، ثةي بة توانا هةر )جا. بر
بةَلام كاتيَك تاك سةربةخؤ دةبيَت، لةم . خؤي نةبردبيَت، ئةوا ثيَويسيت بة ترس نيية

هيَزة ء مةترسي رِووبةرِووي جيهانيَكي سيخنا  لةء بةتةنيا دةوةستيَتكاتةدا 
نيطةراني ء ، زؤري  نابات لةو كاتةدا هةست بة بيَتواناييةنائاساييةكان دةبيَتةو

 . دةكات(

رِاستييةكة ئةوةية ترس لة شكست زؤرجار دةربرِيين ترسة لة ذيان، بةوةي كةوا 
ئيَمةش . يَتئايين لةطةلَ خؤيدا واتاكاني تةنيايي، ئازاديي، سةربةخؤبوون...تاد

 وا خةيالَ دةكةين )ذيان( ةئيَم ةضونك :لة ذيان دةدةين )سةركةوتن( بة ي طةورةكطرنطية
)هةستكردن بةرِةزامةندي(،  )سةركةوتن(ة كة دةستةبةري وهيض واتايةك نادات بةبيَ ئة

هةست  -لة هةمان كاتدا-بةَلام ئيَمة  . يان هةستكردن بة بةهاي خودييمان بؤ دةكات
دةكةين ثرِؤسةي ملمالنيَ لة ثيَناو سةركةوتندا هةردةبيَت رِووبةرِووي بةردةم هيَزة 
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، لة اليةكي ديكةوة دامانبنيَت ءسروشتييةكان لةاليةك بارودؤخة كؤمةَلايةتييةكان
بةو ، دةبينةوة -لة هةموو ساتيَكدا-ئينجا ئيَمة هةست دةكةين دووضاري شكست 

 ! بؤ خؤمان جيادةكةينةوةء كة ضارةنوومسان بة خؤمان -ئيَمة نني- ثيَيةي كةوا تةنيا

ملكةض بني كة ذيان ناضارمان بةو شيَوةية ويَرِاي ئةمةش، ئيَمة هةرطيز نابينني 
بكات بؤ تةنيابوون، ئازادي، ثشتبةسنت بة خود؛ هةموو ئةمانةش رِاددةي هةستكردمنان 
بة بيَتوانايي، يان ناتةواوي، يان كةمتةرخةمي زياتر دةكات، بؤية ئيَمة هةردةبيَت لة 

 ! بقسيَني، لة نةزانراويي بتؤقيَني، لة شكستي  بقسيَني ئايندة

تةنيا طوزارشيت بيَ  -فةرهةنطي بةهاي مرؤظايةتيدالة -)شكست(  رِةنطة وشةي
متمانةيي مرؤظ بيَت بةخؤي، يان هةذاربووني بيَت بة هةستكردني بة توانا خودييةكاني، 

)ترس لة  بةم ثيَية !يان ترسي هةبيَت لة رِووبةرِووبوونةوةي ذياني لةسةر حسابي خؤي
ي تةنيابوون، طةورةيي ئازادي، رِةنطة تةنيا رِواَلةتي هةستكردني تاك بة فشار شكست(

 ! بيَت )هةَلويَسيت مرؤيي( قورسايي بةرثرسياريةتي، مةترسي
 

 ئايا ترس لة شكست نيشانةيةكة لة نيشانةكاني هةولَي دواي سةركةوتن؟

 بووة لةسةر زياتر سوور -سةرمايةدارةكاندا ةلة زؤربةي كؤمةَلطا نويَي-تاك 
هؤكاري ترسة  بووةتة )سةركةوتن( )سةركةوتن(، سووربوونة زؤرةكةشي بؤ

تةنها نيشانةيةكة  واتاي ئةمةش ئةوةية )ترس لة شكست(. )شكست( بةردةوامةكةي لة
بة ياوةري ئةو دؤخة دةروونية ئازاربةخشةي كة مرؤظي هاوضةر  لة هةوَلة 

ديكة رِيَزطرتين كةساني ء سةركةوتنء هةناسةبرِكيَيةكةيدا بةرةو بةدةستهيَناني ناوبانط
بةهاي  ةلة رِاستيشدا سةركةوتين تاك ضيق طرةويَك نيية ب ! بة دةستييةوة دةناَليَنيَت

بةَلكو بووةتة طرةويَك بة  -تواناكةيدا خؤي دةنويَنيَتء كة لة شيَوةي زانني-خوديي 
 ! مةوداي سةركةوتين لة فرؤشتين كةسايةتي خؤي لة بازارِي مامةَلة كؤمةَلايةتييةكاندا

لة اليةكةوة بووةتة  -لة كؤمةَلطةي مؤديَرنةدا-تاك  : دةَليَت )ئةريك فرِؤم( هةر وةك
ء فرؤشيار، لة اليةكي ديكةوة بووةتة كاَلا، ضونكة سةركةوتن لة ديديدا بووةتة طرةويَك

ساني ةك بةرزترين نر ، نرخيَك بؤ كةسايةتيةكةي خؤي بة ةبةندة بة تواناي بردنةوة ب
ضيق بة  -لةزؤربةي كؤمةَلطا مؤديَرنةكاندا-)سةركةوتن(  رةداليَ. ديكة دةفرؤشيَتةوة(

سوربووني لةسةر ثةرةثيَداني ء خؤشبةختييةكةيء واتاي طرنطيداني تاك بة ذياني
بة  واتاي طرنطيداني تاك هيَنانةدي كةسايةتييةكةي ناطةيةنيَت، بةَلكوء خودي
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سةرسامي كةساني ء اني رِيَزطرتنسوربووني بؤ بةدةستهيَن ءرِةزامةنديء سةرجنرِاكيَشان
 . ديكة دةطةيةنيَت

بة كةساني ديكة خؤي لة  طوماني تيَدا نيية كة ئةم زيادةرِؤيية لة طرنطيثيَدان
كي كؤمةَلايةتي تةندروست بةرةو هاوكاريكردن، يان بةشداريكردن لةطةلَ ئارةزوويَ

 ة ئاوةزي بازارِ(دا كة بةسةر)ل كةساني ديكةدا نانويَنيَت، بةَلكو ئةوة تةنها بةرهةميَكة
ئةم ئاوةزةش لةسةر . زالَ دةبيَت بريكردنةوةي هةموو مرؤظيَكي هاوضةرخي سةمايةداردا

دةكات ببيَتة ثرِؤسةيةكي بازرطاني كة  )سةركةوتن( بنةماي كيَربِكيَ دامةزراوة كةوا لة
ئابوورييةكاندا ثيَي هةَلبستيَت، لة ثيَناو مامةَلة ء تاك لة بازارِي ئاَلوطؤرِي كؤمةَلايةتي

طةيشنت بة هةستكردني بة بةهاي خودييةكةي لة ميانةي هةَلسةنطاندني كةساني 
بةَلام شايستةيي ليَرةدا  !تواناكاني ئةوداء رِيَزطرتنيان لةمةوداي شايستةبوونيء ديكة

مةرجة دةرةكييةكان طرةويَك نيية بة كاركردن، يان تواناي تاك، بةَلكو وةستاوةتة سةر 
 ! كة دةسةَلاتي بةسةرةوة نيية

كاتيَك تاك وا هةست دةكات سةركةوتين ثةيوةست بووة بةم جؤرة رِةضاوكردنة 
دةرةكييانة)كة ئةو خؤي ناتوانيَت كؤنقِؤَلي بكات، يان دةسةَلاتي بةسةرةوة هةبيَت(، 

ةبووني دَلنيايي...تاد نء نيطةرانيء بؤية لةويَدا رِةنطة لة دةروونيدا هةستةكاني ترس
بؤ يةكةم -تاكة وا هةست بكات كة بةها تايبةتيةكةي  ، ئةوةسةير نيي. لةدايك بر

ناوةستيَتة سةر ئةو سوودة كةسييانةي كة خاوةنيةتي، يان ئةو  -بة تايبةتء جار
لةو بازارِةي  سيفةتة مرؤظايةتيانةي كة هةيةتي، بةَلكو دةوةستيَتة سةر سةركةوتين ئةو

، دووضاري طؤرِانكاري بةردةوام دةبيَت لة ذيَر كاريطةري ةلة سةر كيَربِكيَ دامةزراوكة 
مةرجدا؛ دةَليَني منوونةي ئةم جؤرة تاكانة هةردةبيَت خؤي بة تاَلاني بارطؤرِاني هةلو

، وةك ئةوةي هةَلسةنطاندني خؤي بؤ ةهةَلسةنطاندني كةساني ديكة ببينيَتةوء برِيار
 ! لة رِةنطدانةوةي هةَلسةنطاندني كةساني ديكة بؤ خؤي ييت بيَتخودي خؤي تةنها بر

واتاي ئةمةش ئةوةية كة ئارةزووة طةورةكةي تاك لة سةركةوتندا هةردةبيَت بلكيَت بة 
ء ئايني )بارطؤرِانةكاني بازارِ( جؤريَكي ترسي زؤرةوة لة شكستهيَناندا، بةتايبةت كاتيَك

نةبووني ء هةستكردن بة ناتةواوي !سةر بةهاي تاكداثيَوةري برِياردان لة تاكة ةدةبن
دَلنيايي، ترسيَكي بةردةوام لة شكست جطة لة نيشانةطةليَكي ياوةر بةم هةوَلة 

)لة كؤمةَلطا مؤديَرنة سةرمايةدارةكاندا بة شيَوةيةكي  هةناسةبرِكيَيةي دواي سةركةوتن
 . نيية هيضيق تايبةت(



 

 

  
 

 
 
 
 

 138   

  

 :تاكيَك دةبيَتة زماحنالَ كاتيَك مؤديَرنةكان سةرجنيانداوةهةنديَك لة دةروونناسة 
: زماحناَلي ئةو بيَت لةجياتي ئةوةي :دةويَت( )من بةو جؤرة دةمب كة ئيَوة بؤ من واتان

جا لةويَدا تاك هةردةبيَت هةست بة نامؤبووني خؤي بكات لة  : )من ئةوةم كة دةيكةم(
ء ةودا ئةوة نيية كة خؤي بهيَنيَتةديخودي خؤيدا، بةجؤريَك كة طرنط لةالي ئ
، يان خؤي بفرؤشيَت، يان خؤي بيطؤرِيَت بؤ تواناكاني خؤي بةكاربهيَنيت، بةَلكو ئةوةية

ئةمةش ئةو واتاية دةطةيةنيَت كة ضةمكي سةرمايةداريي سةركةوتن  !تةنها كاَلايةك
 : يَتزؤربةي كات هةستكردني تاك بة ناسنامةكةي، يان خودييةكةي دةلةرزيَن

بةجؤريَكي وةها كة ئةم هةستكردنة بة ثةيوةستبوويةوة هةستكردني تاك بة تواناكاني 
 خؤي ناطةرِيَتةوة، بةَلكو دةبيَتة ثةيوةندييةكي ثتةوي برِياري كةساني ديكة لةسةر ئةو

بةم جؤرة هةستكردنةكاني مرؤظ بة ناوبانطي،  !)يان ديدي كةساني ديكة تيَيدا(
جيَطاي هةستكردن بة خودي ء ئاينيثيَطةي كؤمةَلايةتيي...تاد  سةركةوتن، دةسةَلات،

 . ، يان هةستكردني بة ناسنامةكةي خؤي دةطرنةوةخؤي 

كة بة -رِةنطة ناضاري بكات بؤ سوربووني  منوونةي ئةم جؤرة هةَلويَستةش
ي لة ضاو يةوة)رِؤلَ(ةي كة لكاوة بة ناوبانطةكة بيَت لةسةر هيَشتنةوةي ئةو -هةرنرخيَك
لةم كاتةدا بوونيشي بة تةواوي وةستاوةتة سةر ئةو رِيَطايةي كة كةساني ، خةَلكيدا

كورتةي قسة ئةوةية كة ترسي نويَي مرؤظ لة شكستدا  !ديكة برِياري لةسةر دةدةن
، شؤرِبوونةوةشي بؤ دةلكيَت زؤربةي كات بة ثرؤسةي نامؤبووني خؤي بةخودي خؤي

مامةَلة كؤمةَلايةتيةكاندا دةفرؤشريَت، هةوَلدانة  ئاسيت ئةو كاَلايةي كة لة بازارِي
 . سةركةوتنة ...تادء دواي بةدةستهيَناني ناوبانطهةناسةبرِكيَيةكةشي بؤ بة

  

 شكست(؟ء )سةركةوتن ئايا رِيَطايةك هةية بؤ بةزاندني ثيَوةري

 ئايا لة تواناي مرؤظدا نيية لة سةرووي هةريةكيَك لة :ليَرةدا مايف خؤمانة بثرسني 
 )شكست(ةوة بيَت، تاكو ذياني خؤي رِيَك خبات بةبيَ ترس لة )سةركةوتن(و
)سةركةوتن(ةوة؟ بة واتايةكي ديكة، ئايا لة تواناي  بةبيَ هةناسةبرِكيَي )شكستهيَنان(و

( بكات بة ثيَوةريَكي )ذياني كةساني ديكةء مرؤظدا نيية كة كؤنقِؤَلي ذياني خؤي
- شكستةوة نةيَت؟ بطرة، ئايا ئةزموونء ديكةي جطة لة ثيَوةري سةركةوتن

)سةركةوتن(يَك شةرِةفمةندتر بيَت لة  ثيَمان ناَليَت كة رِةنطة تاكة -هةنديَكجار
)شكست(يَك خراثقبيَت لة سةركةوتن؟ لة واقيعدا  شكستهيَناندا، وةك ضؤن رِةنطة تاكة
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لة هزري  )سةركةوتن( كة ضةمكي -لة هةنديَك كؤمةَلطاكاندا-ةدةين ئيَمة سةرنج د
كةسانيَكي زؤردا بة واتاكاني بةدةستهيَناني سامان، ضيَذوةرطرتن بة هةبووني 

ئةمة ئةو  ! شكؤ، دةستكةوتين دَلي ذنان دةلكيَتء تةندروسيت، بةدةستهيَناني ناوبانط
مةَلطايانة(دا ئيَرةيي بة ئةستيَرةي )لة منوونةي ئةو كؤ هؤكارةية كة زؤربةي خةَلكي

ثياواني رِامياريي ثيَطة بةرز ء ثياواني بازرطاني سةركةوتووء درةشاوةي سينةمايي
كة بة زةمحةت  وة)سةركةوتن( بةند بيَت بةو بةها مادديية قيَزةونانة دةبةن، وةك ئةوةي

 ! دةطةنة سامان، تةندروسيت، ناوبانط، دةسكةوتين سؤزي ذنان

)باشييان(ة  رِيَطري دةكات تةنها لةوةدا نةبيَت كة بةهاي منوونةي ئةمذيان 
)ثيَوةري  هةرضييةك بيَت، ئةوا ثةيذةي رِاستةقينةي بةها هةردةبيَت لة سةرووي

خةوني تازة ء كاني منداَليئةنديَشةشكست(ةوة بيَت، بةو جؤرةي كة ء سةركةوتن
ماالرميَ، ثوشكني،  : بليمةتةكاني وةك :بؤ منوونة !ثيَطةيشتووةكان تيَرِوانيين بؤ دةكةن

 -لة سةردةمي خؤياندا-روست، نيتشة، فان كو ،...تاد. نةيانتوانيوة ثسيزان، كافكا، 
نا -)سةركةوتن(ة بة دةستبهيَنن، لة كاتيَكدا كةساني ديكةي منوونةي ئةم جؤري
- سةير نيية ! ناوبانطي طةورةو سةركةتين بةرضاوييان بة دةستهيَناوة -بةهرةمةندةكان
بةو  : ببيَتة هةَلطري ئاَلاي )شكستهيَنان( )سةركةوتن( هةنديَكجار -الةدواي ئةوةد

بةَلطةيةي زؤر كةسي ناياب بة شيَوةيةكي نةناسراوي ذياون، لة كاتيَكدا كةساني ديكة 
    ! لة شكستخواردووةكان، يان خاوةناني بةهرة بضووكةكان ناوبانطييان بةدةستهيَناوة

 كة بةرةنطاري ئارةزووي -جا بؤ هةر مرؤظيَك بيَت-كاريَكي سةخت دةبيَت رِاستة 
)ناوبانط(، خوولياي طةيشنت بة ثيَطةي  )طةيشنت(و سووربووني لة بةدةستهيَناني

بةرضاوي كؤمةَلايةتي ببيَتةوة، بةَلام بةدَلنياييةوة مةرجي يةكةمي ذيانيَكي رِاسيت 
 بة هةموو شيَوةكانيةوةو، وشةي سقِاطةيشنت(رِةتكردنةوةي )دة :رِةوشيت بريتيية لة

)ناوبانط(بة هةموو ثاثةندبوونةكانيةوةو دوورخستنةوةي ئةو ثيَطة كؤمةَلايةتيةي تةنيا 
 . بة ثيَوةري سةركةوتين ماددي ئةبسقاكت دامةزراوة

، ةمةبةستمان لةوةدا ئةوة نيية كة برِياري كةساني ديكة لةسةر ئيَمة طرنط نيي
اي بربِ رِةنطدانةوةي ويَنةي ناوةندي كؤمةَلايةتي بؤ كةسبوومنان هيض بةهايةكي يان بة بربِ

نيية، بةَلكو هةموو مةبةستيَكمان ئةوةية كة سةركةوتين رِاستةقينة ناشيَت بة منوونةي 
ئةم جؤري برِياري كؤمةَلييانة كة رِةنطة خاَلي  نةبن لة كةودةني، يان رِووكةشي، يان 

  ! ريَتبثيَو رِووخاندنبة 
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دةكات لةو كؤمةَلطايةي كة تيَيدا  كاتيَك مرؤظ قبوَلي هةنديَك )واتاي ئامادةكراو(
لة سايةي دةذيت، ياخود ئةو ذينطةيةي كة تيَيدا دةذيت، ئةوا دةستبةجيَ بةضاوي 

دةنطانةي كة رِؤذيَك  كةساني ديكةوة لة خؤي دةرِوانيَت، بةبيَ ئةوةي بزانيَت ئةو
 ! فيكةي بؤ ليَبدةنء ةليَدةدةن، رِةنطة سبةيينَ بطةرِيَنةوضةثَلةي بؤ 

لة رِاستيدا وةفاي مرؤظ بؤ بةهاو، دَلسؤزبووني بؤ خؤي بةو واتايةي خاوةن 
)مةزناني  ثةيامة، ئةوا ئةمانة دوو تاكة ثيَوةرن بؤ ئةو سةركةوتنة رِاستةقينةيةي كة

لة دواي مردنياندا بةدةستييان مرؤظايةت(ي جا لة كاتي ذيانيشياندا نةبوو بن، ئةوا 
ء طومانيشي تيَدا نيية كة)رِةسةنايةت( رِاستةقينة ناكريَت بة ثيَوةري سةركةوتن !هيَناوة

شكست بثيَوريَت، ويَرِاي ئةوةي ناشكريَت بةو برِيارانةي خةَلك كة لة سةر سيستةمي 
كي سةير نيية ـ ( دامةزراوة برِواي ثيَبهيَندريَت، شتيَيي)بيَ سيستةمي بةها شتةكان

زياد دةكات كة لة واقيعي  ئيَستاي  هةنديَكجار ـ ببينني  رِةهةندي ئةو مةوداية
 . كؤمةَلايةتيةكةي جيايدةكاتةوة

بليمةتةكاني  ئةمة بيَت كة ء مةزنانء لةوانةية هةنديَك  لة خةسَلةتي ثاَلةوانان
بيَبةشيان  )طةيشنت( لة، بؤ ئةو ياساية رِةوشتيةي كة ةهةميشة بة دَلسؤزيي دةميَننةو

 هةركةسيَك لةسةر خؤي برِياري دابيَت كة بووةتة ، وةك ئةوةي برِوايان وابيَتدةكات
بؤية  !)طةيشتوو(، وةك ئةوة واية لةسةر دةرووني خؤي)شكست(ي تؤماركردووة

. وشةي كؤتاييهاتن بووني ةرِةسةنايةتيي رِاستةقينة رِيَطري دةكات لة ملكةضبوون ب
، بةو متمانةيةي ةرِةتدةكاتةو )تةواوبوون( )هيَنانةدي(، ياخود )طةيشنت(، يان خةياَلي

 هيض جةنطيَكي  ، وةك ضؤنبيَت كة رِةنطة هيض جةنطيَك بة تةواوي سةركةوتوو نةبوو
تا ئةو كاتةي ضاالكييةكي داهيَنةرانة هةبيَت كة لة رِيَطةيةوة  !بة تةواوةتي نةدؤرِاوة
دوايني  اوانبووني ئاماجني بةهاي مرؤظايةتي بةديدةهيَنيَت، ئةوافرء دريَذكردنةوةي ذيان

)لةسةر ئاسيت كةسي، يان  شكستء وشةيةك نابيَت بؤ ثيَوةرةكاني سةركةوتن
بؤ  وشةيةكي لةم جؤرة هةبيَت( )ئةطةر كؤمةَلايةتي(، بةَلكو دوايني وشة ئةوة دةبيَت

خؤي بةو واتايةي كة هةَلطري  متمانةبووني بةخودي ءباوةرِبووني مرؤظ بة بةهاكان
       .نهؤكارةكاني ذيانء ، بة وةفابوونيشي بؤ ذيانبةهايةو
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 ةورةكاني دانياله

 دةرووخنانةو سوثاي مةمةد حةسارو

 دوو ثرِؤفيسؤرةكة ءليَكضووني خةونةكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاشم سةراجنوسينى: 

 بةشى يةكةم
 

(١) 

لةدووتويَي  ،ةورةكاني دانيال( رِؤمانيَكي قةبارة طةورةي )بةختيار عةلي(يةه)
نووسراوة،  ودريَذ مامناوجني ءكورت بةشي ٥١ بةكؤي ءبةشبةش بةشيَوةي الثةرِةو ٧٤٠

مةعريفيية، رِةنطة  ءةورةكاني دانيال شاكاريَكي ناوازةي سايكؤلؤذييهدةتوامن بَليَم 
 لةنووسيين تيَكستةكة سووديَكي زؤري لةسةرضاوة طةليَكي جوراوجؤر دانةر بةر

داتاو  ءليَكدانةوةي خةونةكان ءوةرطرتبيَت، بةتايبةتي لةبواري دةروونشيكاري
 ءتةقةمةني ءزانياريطةليَك دةربارةي بونيادناني ئؤردوو سةربازطةو جؤرةكاني ضةك
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رِةفتاري  ءثلةو ثايةي عةسكةري ءونةري قةناسكاريء هيَنانهرِا ءجبةخانةو مةشق
ونةري ها تةكنيكي هةروةهولَ دروستكردن، ه ءضؤنيةتي سةنطةرليَدان ءراَلةكانةذةن

رِةفتارو  ءديالؤط ءةَلبةتة خويَنةر لةرِيَطةي زمانه ،تدهكورتةضريؤكي ثؤليسي...
بريكردنةوةيان دةباو ئاشناي  ءكةسايةتيكةوتي كاراكتةرةكانةوة ثةي بة ء ةَلسه

يَمين شيعريي هلةدةستثيَكي نووسينةوة بةرِيتميَكي  ةكةدةبيَت، دةق جؤنيةتي رِوانينيان
ةورةكاني دانيال هرِيَدةكاو بةثيَي رِووداوةكان طؤرِانكاري جؤراوجؤري بةسةرداديَت، دةقي 

دني شيَوةي دةسةَلاتي دةرووني لةضؤنيةتي دامةزران ءويَرِاي اليةني سايكؤلؤذي
ء ةولَهبةتايبةتي بة ءلة ديَالوارو ضؤنيةتي ثةرةسةندني دةدويَت حوكمرِانيةكي ستةمكار

سةرؤكي سوثاي باغةوانةكاني ديَالوار، ء كؤشي )سةي ئةسَلان(ي مامؤستاي ميذوو
رِستة ئاطرينةكاني  ءدروشمء يسترييهوتافة ه ءنة ئينشايةكانييسةي ئةسَلان بةنووس

نامةو رِقي هجؤشدةدا بؤ جةنط، سةي ئةسَلان دوذمين باوةكوشتةي ثرؤفيسؤر بة طةجنان
 مؤزةخانةي ميَذوو دةبيَتةوة كة ثرؤفيسؤر دامةزريَنةريةتي، كاراكتةرةكان لة دنياي لة

كةرنةظاَلي نووسني  ءمتؤسفيَري رِؤمانةكةدا بةشيَوةيةكي ئاسؤيي دابةشكراونئة
بةرِيوةدةبردريَت، خويَنةر لةزؤر شويَندا دةتوانيَت فرةدةنطي  ءبةرِةوتيَكي ثؤليفؤني

تاوة ةةبيَت، دةق لة سةرهرِاظةو ليَكدانةوةي خؤي ء اتهثيَشء تيَكةلَ بةرِووداوةكان بيَت
خويَنةر ناتوانيَت لةنيَوان كةسايةتي  ءسيَنقاليزمي كاراكتةرطةرايي تيَكدةشكييَنَ

  .ةسنيشاني كاراكتةري سةرةكي بكاتسيامةندي ماميدا د دكتؤرء ريَنواري زةرياواري
لةطةلَ ئةوةي رِيَنوار طيَرِةرةوةو حيكايةختواني سةرةكي رِؤمانةكةيةو برِيَجار )ئالَ 

ضؤتة رِيزي باغةوانةكاني ديَالوار رِووداوةكان بؤ ريَنوار دةطيَرِيَتةوة  كة موراد كةنعان(
ةمان رِؤَلي ه ،ئالَ موراد)قاسم شابةندةر( ضةشين  بةشةكانيشدا، ثرؤفيسؤر لةدوا

ةست بة كةشيَكي ترسناكي هلةزؤر شويَين رِؤمانةكةدا وةرطر  .طيَرِةرةوة دةطيَرِيَت
 لةنيوة بةتايبةتي كاتيَ ،جؤريك لة رِةوشي تؤقني دةرووني دادةطريَت ءكافكايي دةكات

ةكة شةودا دووجار زةنطي تةلةفؤنةكة ليَدةدا رِيَنوار لة جاري يةكةمدا لةدةرووخنان
ةم لة بنكةي دةرووني يا لة هسياية جاري دوو دكتؤر نؤرينطةكةىياخودلة 

كةسي ئاخيَوةري   ،شيَتخانةكةية، زةنطي تةلةفؤن لةكاذيَر سيَي شةودا ترسناكة
سثيةكة بيَت،  سواري ماشيَنة دةرةوةو داواي ليَ دةكريَت بيَتة كةسيَكي نةناسةو

نام(دا رِووبةرِووي كةشطةليَكي كافكايي هر بةا خويَنةر لة )مؤزةخانةي ثرِؤفيسؤهةروةه
 ذيَرزةمينة شيَداراكان كة ثرِاوثرِن لةء تروسكء ذوورة تةسك بةتايبةتي لة ،دةبيَتةوة

ةورةكاني دانيال هدانسقة، لةرِوويةكي ترةوة دةتوامن بَليَم تيَكسيت ء كتيَيب دةطمةن
 ءالنيَي نيَوان بنةماَلةي ماروويفةوَليداوة لةشاري ديَالواردا كة مةَلبةندي كيَشةو ملمه
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ضؤن شيَتةكان لة ضاخة  كة ،قةرةقازانيية، ثراكتيزةي ميَذووي شييَت ميشيَل فوكؤ بكات
و آلبازارِةكان بةرة ءسةرةتا لةشةقام ،جياجياكاندا مامةَلةي جؤراوجؤريان لةطةلَ كراوة

 ئازار ءقاوشةكان بةند دةكريَنرنة لة يَاتين مؤدهثاشان لةطةلَ  ئازاد سوورِاونةتةوة،
 ءةندي دةالليهتاكرِةء ةا دةقي دانيال لةبنةرِةتدا تيَكستيَكي داخراوهةروةه ءدةدريَن

بةردةوام  كو بةثيَضةوانةوة دةقيَكي كراوةي ئاَلؤزو جواني فرة دةالليةوبةَل ،ئاسايي نيية
 ءلةديالؤط انيداهيكي لةطةلَ دةقطةليَكي جيتئيستا ءزرييهشنطي لةرِيَطةي ثرِ
 ءيََلنجدانهبةشيَوةي ئاماذةيي دةقي  لةدميةنطةليَكدا نارِاستةوخؤو دةقئاويَزانداية،

بةتايبةتي  ،رِؤمانيَكي دؤستؤيظسكيمان بريدةخاتةوة ضةندء ضريؤكي بكوذي سارتةر
 ،قيزةوني وةك بؤقبؤقيلة ءناشريينء سةكوتي مرؤظي نةطريس لةرِووي بينيين سةرو
دووضاري  ةَلةوةرِ كةه ءةنيَ مرؤظي نةطريسهارمؤني هنا  ءناخؤشياخود دةنطي طرِو 

من بؤخؤم لةذياني رِؤذانةمدا بةردةوام خؤم لةو جؤرة  رِشانةوةت دةكةن، ءيَلنجدانه
دةطرم  قيَزةونانة بةدوور ءسةروسةكوتة نةطريس

م لةم تلة شيعري )شةيتاني رِةش(دا طوزارش
دانيال دةقيَكي ةورةكاني ه حاَلةتة كردووة،

ا هكراوةي فرة دةاللية خويَنةر دةتوانيَت جؤرة
بةحاَلي خؤم ئةم رِؤمانة تا  رِاظةي بؤبكات بةش

ئيَستا ئيحاي سيَ تا ضوار تيَكسيت شيعري ثيَ 
وم كردوونةتةوة، لة فةيس بالَِِ ءبةخشيوم

لةبواري نووسيندا برِواي تةواوم بةدةقئاويَزان 
وومدا مامةَلةي ئةزموونةكاني ثيَش لةء ةيةه

شيعريم لةطةلَ ضةندان رِؤماني جؤراوجؤري 
 ءجوانيء ان ثامووكة، عيشقها كردووة يةكيَ لةوانة مؤزةخانةي ثاكيزةيي ئؤردانيهجي

زؤرترين ئيحاي شيعريان ثيَ  ،رِةفتارةكاني )فوسون(ي كضة كاراكتةرو شويَنة دَلطريةكان
ةبيَت جا ض لة هو ثاَلاوتةو ثةتي بووني اندا دةقي بيَطةردهجي بةخشيووم، برِواناكةم لة

 تدهي ...ذتيؤلؤء بواري ئةدةبي بيَت ياخود فةلسةيف
 

(٢) 

ء تاوان) كاراكتةري ي"راسكؤلينكؤف" ضةشين ساَلة  ٢٦رِيَنوار طةجنيَكي تةمةن 
نةثةرِذاوةتة يَشتووةو هفةلسةفةي بةنيوةناضَلي جيَ ءاريئةندازي ءحقوق ةكانيذكؤليَ( سزا

يض كاميَكيان ئؤقرةبطريَت، رِيَنوار كورِي سةعيدي ه وة لةونةيتواني ءسةرخويَندن
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يَين شيعرةو لةقاتي سةرةوةي هحةزي لة كتيَب خؤندنةوةيةو عاشقيَكي ن بازرطانةو
تةنيايية، لةزؤر اليةنةوة كةسايةتي  ءيَمينهةيةو حةزي لة هماَلةكةيان ذووريَكي 

 ءكة لةطةلَ خاتوو )بةيان( يةكقيان خؤشدةويست )سةروةر(ي ضريؤكنووسم بريدةخاتةوة،
ات، ريَنوار رِقي زؤري لة دةسةَلاتي هضيان بةسةر ءئيَستاش كةسنةيزاني بؤكويَ ضوون

بة  كةبراكانيشي دةبيَتةوة  ءةَلسوكةتي خوشكهتةنانةت لة  ءتوندوتيذي باوكي
ةوَلي لةطةلَ دةدات كة )سابات( هشيَوةيةكي نالةبار رِةفتاري لةطةَلدا دةكةن، باوكي زؤر 

بةَلام دواجار ريَنوار بؤي دةردةكةويَت ساباتي كضة  ،اوسةريهبيكات بة  ءخبوازيَت
 ،بؤية بيَ كيَشةو بةئاساني ليَي جيادةبيَتةوة ،سةالرو ذيكةَلة دَلي بة كةسيَكي ترةوةية

م كاتيَ دةطاتة مةمةد حةسارو لة ضاثخانةكةي ثرؤفيسؤر قاسم بةندةردا لةطةلَ بةَلا
 ةبري لء او بةيةكةوة دةسبةكار دةبن جار جارة لةطةلَ يادةوةرييةكاني ساباتدا دةذيهزة

 ضركة خؤشةكان دةكاتةوةو ضيَذيان ليَ دةبييَنَ، رِيَنوار كةسيَكي بةسؤزي ذياندؤستةو
ةيةو حةزدةكات يارمةتي هريكردنةوةي جياوازو ثيَكةوةذيان زرو بهبرِواي تةواوي بة 

وةك  نؤرينطةكة سةرةتا لة، برازاي دكتؤر سيامةندي دةروونناسة ءخةَلك بدات
دواتر دكتؤر  ءدةنطي نةخؤشةكان لةسةركاسيَت تؤماردةكات ءبةردةستيَك كاردةكات
تاديَ ؤرينطةكة ن اتوويي دةيكاتة ياوةرو ياريدةري خؤي،هليَ ءسيا لةبةر زيرةكي

 .  نةخؤشيَكي زؤر رِووي تيَدةكةنء قةرةبالغ دةبيَتء جةجنالَ
زؤربةي دانيشتواني ديَالوار خةون بة مردني خؤيانةوة دةبينن، لةخةودا يةكيَ 

 سةري خةونبينةكة بربِيَت، دكتؤر سيامةند سةر بة ةوَلدةداهء بةضةقؤوة دةردةكةويَت
ةندةران طةرِاوةتةوة لة ديَالوار ه دابةشكردني مريات لةعةشرةتي زةرياوارة لةبةر 

نادات  نؤرينطةكةثةلي  ءبةَلام باية  بة كةل ،يةكي دةرووني دامةزراندووةنؤرينطة
 ءنةخؤشةكان ثانكةيةكي كؤن بةردةوام لة سةقفةكة دةسوورِيَتةوة، مريئةودال يةكيَكة لة

ةربرِيين خؤيةوة دةبيينَ خاتوو خةونة ترسناكةكة ئازاري دةداو بةردةوام خةون بةس
جلي بةري خؤي ء ت دةقريشكيَنيَتاوسةري دةَليَ: مريئةودال كاتيَ شيَت دةبيَهمرواري 
 نؤرينطةكةلة  دةشكيَنيَت، مري رِؤذيَ رِوو ةقاضاخةكاني نيَو موبةقةك ءقاثء دادةدرِيت

زة لةناكاو ثةالماري دةكاو ضاودةبرِيَتة رِووخساري نةخوشيَك كة ثرية ثياويَكي لةرِو الوا
خاشي دةكا. مري  وردو وئةرزةوة دةيكوتيَ بةء ةَلدةطريَهدةداو ثاشان ميَزة شووشةكة 

ةَلطريساني جةنطي نيَوان ديَالوارو مةمةد حةسار بةديل دةطرييَت لة مةيداني هدواي 
 ةنطي سةربرِيين ديلةكاندا لةاليةن )سكينان(ي جةالدةوةهئا دةروازةي فريدةوس لة

  .دةبرِدريَت سةري
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تيَفكريين  ءةمي خةيالَهشاري سةيرن دةشيَ بةر دوو ،ديَالوارو مةمةدحةسار
دةكا  ةسته ةكان ليَكدةداتةوة وايَماو سةمبوَلهلة  كدانةربن ،بةَلام كاتيَ خويَنةر بةشيَ

ةستدةكةم همةمةدحةسار بؤني ئةفغانستان،  ءديَالوار بؤني سةرزةميين ئيَراني ليَديَت
 : ئةم شويَنةش تارِادةيةك بؤني شةقامةكاني سليَماني ليَ ديَت

 من ئالَ موراد كةنعامن
  ضاخيانةكان وةك دةسطيَرِيَكي داماو /ي شووشةو لة شؤستةوخوزيا لةبازارِ

  نبؤ شةواني ساردي زستاء بفرؤشتباية / ضةشين )ئةنوةر نةباَلق( فةخفووريم

  دوكاني بازرطانةكان كؤبكردباية / بةستة كاغةزو مقةبام لةثيَ 
 ءمةرطةساتي قوتاخبانةي سوورةياي كضانء قةناسكاري /بوو نةوةك تووشي لةوةباشق

  اتبامايةهئةوةي ثيَشقو ئةم كارةساتي دةروونية ب

 ادي دةالك(وهبةرامبةر ماَلي )جي /ئيَستا لةبةردةم فرؤشطاي سةفاو
 ءنزيك ماَلي كضة جوانةكاني )لوتفي خان( بةنيطةراني وةستاوم 

  دةبيَ بةزووترين كات ءضاوةرِواني )ئةرسةالني موفيت( دةكةم

 ةورةكاني دانيال(وهكتيَيب ) ءرِووةو )مةمةد حةسار( تيَيَ بتةقيَنم
 )قاسم شابةندةر( نام بطةيةمنة دةسيت ثرِؤفيسؤرهداخراوةكةي بة نامة

  ةزارن باغةواني ديَالوار بةدوامةوةنهبة ءتيادةضمئةطةنا 

 سةروسةكوتي نةطريسيء دةنط مين طةمذة ضيم دابوو لة
 كيَشةي نيَوانء فازيَلي سةلة ئةفغانيء بؤقبؤقيلةو بةرازة رِةش ةريةك لةه

 (هـ،س) .............!قةرةقازانييةكان ءبنةماَلةي ماروويف
يَزي باغةوانةكاني ديَالوار بة ه ءدةكاتتاديَ نةخؤشيية دةروونييةكة تةشةنة 

 .قيادةي بؤقبؤقيلة كة ثياوي رِاستةقينةي سةي ئةسَلانة بةدواي بكوذةكةدا دةطةرِيَن
 

(٣) 

ويَنةكة بةثيَي ويَنةي ناو خةونةكاني نةخؤشة زيندانييةكان كيَشراوة، كة سيَ 
دواي  ن،مستةفا لةيالن(ء انهشيَوةكاري طةجني بةتوانا )قاسم وةليدو ئاسةف بور

ويَنةي بكوذة  ،كتيَب(دا ثيَيانةوة ءثيَوةندي كردني ريَنوار لة قاوةخانةي )عيشق
ميةكة بؤ دةسةَلاتداراني دةوَلةت دةكيَشن، بؤقبؤقيلة ويَنةكةي ثيَيةو لةطةلَ هوة

ةذارنشينةو هضةكدارةكاني رِوو لة )ديَالواري رِةش( دةكا، دياَلواري رِةش طةرِكيَكي 
تةنةكة دروستكراون، دانيشتواني زياتر بيَطانةو غةوارةن، ء ؤربةي خانووةكان بةخشتز

 تةرمةكةي دةخةنة نيَو ثيكابةكةوةو ءبةزمانيَكي جيا دةدويَن، لةويَ طةجنيَك دةكوذن
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ن دةكةن، ئةوةي رِاسيت بيَت من حةزناكةم رِووداوةكان يَثاشان بةدةسقِيَذ خةَلكي ضاوترس
بابةتي طرنط طرنطي لةخؤطرتووة  ءيَندة دميةنهام لةبةر ئةوةي رِؤمانةكة بطيَرِمةوة، بةَل

ناتواني دةسبةرداريان بيَت وناشتواني لةنووسينيَكدا لةسةرجةم بابةت ورِووداو دميةنةكان 
زؤربةي  ،بةشيَك لةدميةنةكان بةشيَوةي طرتةي سينةمايي خراونةتةرِوو بدويَيت،

رِةكي غةفاريي رِوودةدةن، ئالَ مورادي ضةكداري رِووداوةكاني  لةديَالوارو لة طة
فةرماني سةي ئةسَلان بةشيَكي زؤر لة باَلندةكاني طةرِةكي غةفاريي  باغةوانةكان بة

ةيب( دةباو مسكؤ ثةيكةري باَلندةيةك لة ثةرِي هثةرِي باَلندةكان بؤ )مسكؤ سة ءدةكوذيَت
كردنةوةي ريَنواري زةرياواري زؤر ةرضي باَلندةي دنياية دروستدةكات، دةتوامن بَليم بريه

ونةرمةندةي خةريكي دروستكردني هئةو  ،ةيبةوة نزيكةهكردنةوةي مسكؤ سو لةبري
ياخود ضةشين كردةي  ،ثةيكةري باَلندةيةكة لةرِووي جوانيةوة ثةيكةريَكي طةردوونيية

 ين مسكؤئةمة رِوانيني ،ةَلطري جوانييةكاني سةرجةم باَلندةكاني طةردوونةهدةقئاويَزان 
ةموو هونةرو ذيان كاتيَ دةَليَ:"خةون بة درةختيَكةوة دةبينم لةطةَلاي هةيبة بؤ هسو

خةون  ةموو رِةنطةكاني دنيا كيَشرابيَت،ه دةبينم لة درةختةكان، خةون بة ويَنةيةكةوة
ئا طيان ...ئا من  ةموو زمانةكاني دنيا درووستبوبيَت،هبةزمانيَكةوة دةبينم لة وشةي 

 ةموو ئاميَرةكاني كؤكردبيَتةوة، بةهخةون بة ئاميَريَكي مؤسيقاوة دةبينم دةنطي 
 .ةَلطرتبيَت"هةموو مرؤظةكاني سةر زةوي هئينسانيَكةوة جواني 

)مسكؤ نا نا من خةوني وا نابينم طةرخةون ببينم بةثةرِي باَلندةكانةوة دةبينم  
ةمووي درؤ( هةمووي درؤية هت لة مؤسيقا ئةو خةونة بةرِةنطةكانةوة بةشةوةوة ثرِبيَ

 ءمرؤظدؤستة دذي زةبروزةط ءونةرمةنديَكي يا ثةيكةرتاشيَكي ذياندؤستهةيب هسو
 م دةدةن،ةكي بةشيَيت لةقةَلتوندو تيذييةو حةزدةكان كؤمةكي خةَلك بكات، كةضي خةَل

ثرِؤفيسؤرقاسم  ءمناهبة ثرِؤفيسؤر ءةيبهريَنوار لةرِووي بريكردنةوة زؤرتر لة سو
شابةندةرةوة نزيكة يةكيان لة ديَالوارو ئةويقيان لة مةمةد حةسارة، ريَنوار كةسيَكي 

دَليان دةداتةوة، نةخؤشةكان بة مستةر  ءبةسؤزة بةردةوام بؤ حاَلي نةخؤشةكان دةطري
 كة ،بةتايبةتي كاتيَ لة بنكةي دةرووني ياخود لة شيَتخانةكة طرينؤك ناوي دةبةن،

ت، ئاغا(ية وةك فةرمانبةريَك دةسبةكاردةبيَ نةكةي زيندانة كؤنةكةي )شوكورشويَ
كي دوورو دريَذة، ةتايبةتةو ثيَويسيت بة تويَذينةوةيء انيَكي جةجنالَهبنكةكة خؤي جي

ئيَستا بةرثرسي ثةروةردةو  ،كة ثيَشق وةستاي خانوو بةرة بووة ئاينيلةويَ وةستا سةالحة
خاوةن ء ي بةنيَوي فاعل يا فوعلة بانطة دةكات نةخؤشتةميَكردنة، بةردةستةكان

ئةشكةجنة دةدريَن، دكتؤر سيامةند حةزي لة  ثيَداويستة تايبةتيةكان بةدرِندةترين شيَوة
ني ديَالوار شةوان ادةسةَلاتدار ءكاربةدةست ءكردنةوةية لة بةرثرسك ثلةو ثايةو خؤنزي
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ديَرينةكان  ءؤنكدةخؤنةوةو طويَ بؤ طؤرانية ء لةسةرميَزيك لةطةَليان دادةنيشيَت
دار برِواي تةواويان بةئازارو ئةشكةجنةداني هدكتؤر سياو دكتؤر سةبري جا نءرِادةديَر

دوذمن  ءدةَليَن وا ثيَويستة نةخؤشة دةروونيةكان بةشؤكي جةنط ةية،هنةخؤشةكان 
ةكة بةشيَوازيَكي سةنتةر ضارةسةربكرين نةك بةشؤكي كارةبايي، بؤية ضاوديَرةكان لة

برِيَجار جطةرة لةسةر لةثي نةخؤشةكان  ءدرِندة مامةَلة لةطةلَ نةخؤشةكان دةكةن
 .ةَلنةطريساوةهجاريَ جةنطي نيَوان ديَالوارو مةمةد حةسار  دةكوذيَننةوة،

 

(٤) 

تاديَ دؤخةكة رِوو لة ئاَلؤزي دةكا، جاريَ بيمارةكان بةثاس نةبراون بؤ سةرسنوور، 
ةَلبدريَن وبيمارةكان بثةرِذيَنة هؤنةكاني كار بكةونة مجوجوولَ وخيَوةتةكان تاكو بةتالي

 سةنطةرليَدان،ء ثرِكردني طوشة خؤلَ ءؤلَهدذوار، دروستكردني ء سةركاري سةخت
ديَالوار لة بنةرِةتدا شاري زيندانةكانة، شاريَكة بةدةوري سةنتةري زيندانيَكةوة 

لةكؤنةوة لةنيَوةندي شارةكة  طةورةي بةنيَوبانط كةدروستكراوة، زيندانيَكي 
 ءدوورةكان تاريَنراون ديَرزةمانةوة لةشارة دوور بونيادنراوة، خةَلكانيَكي زؤر لة

بنةضة  ءبووينةو كةس نازانيَت بة ئةسلَ دياَلوارو ليَي نيشتةجيَ دوورخراونةتةوة بؤ
 ءثرِ جووَلةية بةتايبةتي شةقام ءناتوون، ديَالوار شاريَكي جواهلةكويَوة  ءخةَلكي كويَن

زؤربةي ثؤستة  ،مارووفييةكان لةميَذة ئةم شارة بةرِيَوةدةبةن ،بازارِي طةورةي غةفاريي
ةوَلي ئةوةدان ه طةورةكاني دةوَلةت بةدةسيت ئةوانةوةية، ئيَستا قةرةقازانييةكان لة

 ،ةمةدحةساراوكات سوَلتاني دةسةَلاتي مهثؤستةكان لة مارووفييةكان بسةننةوة، 
اوسؤزو هزؤرتر لةطةلَ مارووفييةكان  ءديَالوار بة بةشيَك لة خاكي مةمةد حةسار دةزانيَ

 ،اوينيةكةي لة طةرِةكي غةفاريي بووهثيَشق ماَلة  تةباية، لةوالوةش سةي ئةسَلان كة
و تةوري جؤراء ذووريكي ثرِاوثرِ لة توحفةي بةنر ء اهقاَلي طرانبة ءماَليَكي ثرِلة رِاية 

ماَلةكةي طواستؤتةوة بؤ طردي جيلوةدار، سةي لةنيَوان  ةَلواسراو ئيستاهجؤري 
ء وتافدةكيَشيَهدا نقةرةقازانييةكان طينطلَ دةداو بةردةوام لةكؤرِو كؤبونةوةكا ءماروويف
جةنطاوةرة طةجنةكان جؤشدةدا بةدرومشي )ديَالوار ئةي سةرزةميين شيَران ( ء دةقيذيَينَ

 ،حوكمرِانيدا باَلاترين ثؤست وةربطريَت ءدةسةَلات دةيةويَ لة ءوسيَوتاري ئاطرين دةن
لة طةرِةكي غةفاريي سةرداني  لةدواي كوذراني فةرماندار عةبدولسةالمي ماروويف كة

دةميَكة لةطةلَ ئةمحةد  قوتاخبانةي سوورةياي كضان دةكاو ئال موراد كةنعان كة
 ءي قةناسنيَناهحمةمةد ثاشاو نياز طيَضةل خةريكي رِا ءئةمحةد كوفيان ءسورةت

بةتايبةتي بؤ ئالَ ء ةمووشتيَكي بؤدابن كردوونهلةم ماوةية دةسةَلات  ،قةناسكارين
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لةقاتي ء موراد كة باشقين قةناسةو لةثيَكاندا دةسيت زؤررِاستة لةبازارِي غةفاريي
 موراد ئالَ سوورةيا انةيقوتاخب بة بةرامبةر ٤٠٦ضواري ئوتيَل ئوميَد لة ذووري 

 ةَلاتدارةكةشيتدةس اوكارةه ،ثةشؤكاوة ءنيطةران زؤر بةَلام ،دادةمةزريَينَ قةناسةكةي
نا رتاوةو داواي ليَدةكا نيَضريةكة بثيَكيَت ئةطةوةس بةسةرسةرييةوة بةدةمانضةوة

بةشَلةذاوي ثلي ثيَوة  ءنابةدَلي ئيق ئالَ موراد بة فيشةكيَك بةنيَو سةرييا دةتةقيَنريَت،
دةنيَ كارةكة ئةجنامدةداو كارةساتةكة رِوودةداو بةنيَو بازارِي غةفاريي رِادةكا، رِؤماني 

بيَ  ءرِةوانء تةكنيكيَكي رِيَك زريية بةهةندي هةورةكاني دانيال تيَكستيَكي فرةرِةه
 ءةستةي بوونتيَماي جؤراوجؤري ورووذاندووةو طشتيان واب ءطؤلَ كؤمةَليَك بابةت ءطريَ

دانوستان  ءدةرووني مرؤظن، طيَرِانةوةكان ثةيتا ثةيتا لةنيَوان كاراكتةرةكاندا ديالؤط
 ءةركاراكتةريَك بةثيَي ئاسيت بريكردنةوةي خؤي رِستةكان دةردةبرِيَته ءدةكةنتدروس

كيَشةو مةينةتةكان دةخاتةرِوو، كتيَيب دانيال كؤنقين كتيَبةو لةيةكيَ لةماَلةكاني 
دايكي حةسارييةو باوكي  ثرِؤفيسؤر قاسم شابةندةر كة د حةسار دؤزراوةتةوةومةمة
دانيال  نام ناردووة،هبة اورِيَي ثرؤفيسؤرهكتيَبةكةي بؤ  ،دواي خويَندنةوةي ية،ديَالواري

كتييَب  نةتةوةكاني كردووة، ءةبةكانهمةز ءةكانئايينلةم كتيَبةدا ثيَشبيين شةرِي 
مرؤظ دةتوانيَت بةسةر كينةي  كارةسات لةناخي مرؤظ خوي دايةوةودانيال برِواي واية 

زيندانة  ستةم دروستبووة، بنةرِةتةوة لةسةر خؤيدا زاَلبيَت، ثيَشيواية ديَالوار لة
 .ي ئةوة دةدةنهئاغا(و )حةمةثاشاي جافةري( طةوا )شوكوروةك كؤنةكاني 

 

(٥) 

وتةكاني دانيال  ءميَذووي دياَلوارو كتيَبنام ضؤن لة هبةَلام بابزانني ثرِؤفيسؤر بة
داواي دكتؤر سيامةندي مامي سةرداني  ريَنواري زةرياواري لةسةر دةدويَت،

ئةوةي زانيارييةكي زؤرو زةوةند لةسةر ميَذووي دياَلوار  بؤ مؤزةخانةكة دةكات
 نام ئاشنايةتيهدكتؤر سيا لةكؤنةوة دؤسيت يةكن، بة ءنامهثرؤفيسؤر بة .كؤبكاتةوة

ةية، باسي سةعيدي باوكي ريَنوارو ماَلة كؤنةكةي باثريي هلةطةلَ خانةوادةي زةرياواري 
اتووة هوةك لة ئةفسانةكاندا  ءدةدويَت ميَذووي ديَالوار نام بةوردي لةهبة ،دةكات

خاكيَك بووة مرؤظ  يض زةمينيَكي ديكةدا نةبووة،ه )ديَالوار سيفةتيَكي تيَدابووة لة
 ،كردووة يَنيةهتاوة خيَلة كؤضةرييةكان دركيان بةم نةنةبينيوة( بؤية لةسةرتيَيدا خةوني 

كردووةو  ئةوانةي خةونيان ثرِبووة لة مؤتةكةو جرِوجانةوةرو ديَوةزمة رِوويان لةم شويَنة
 ءطواية رِؤحي ثريؤز لةم دةيارضةية دةذين ،ةَلداوةهلةنزيك دةرياضةي دياَلوار خيَوةتيان 

ة خراثةكان دةردةكةن ،كةواتة خيََلة كؤضةرييةكان رِوويان ليَرة كردووة شةيتاني نيَو خةون
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ؤمشةندي هبيت، بةَلام ريَنوار طةجنيَكي  تؤقيين خةونةكان رِزطاريان ءتاكو لةترس
كاتدا رِستة  ةمانهتةئويلكارةو كاتيَ طويَ بؤ طيَرِانةوةكاني ثرِؤفيسؤر رِادةديَريَت لة

 دةبيت، دةكاتةوةو ثرسياري جؤراو جؤري لةال دروستدةطمةنةكان لةنيَو زةينيدا شي
ةواَلي ئةم خاكةي بيستووة ه ةنشايةك كةهدةثرسيَ ديََلاوار كةي دروستبووة؟ دةَليَن شا
وتوويةتي ضي لةوة خؤشقة زةمينيَك بدؤزيتةوة  بة لةشكريَكي زؤرةوة رِووي تيَكردووة،

يَكي طةورةي تيا درووستبكريَت، ئيق ثاشا برِيار دةدات زيندان، خةوني تيا نةبينيت
ئازادي  لة بري ءةبيَت مرؤظ تيَيدا خةون نةبينيَتهةَلبةتة ثادشاكان حةزدةكةن شويَنيك ه

 موسةيلةم لة نةكاتةوة لةديَالوار يةكةم بةرِيَوةبةري زيندان ناوي موسةيلةم بةط بووة،
بؤية ديَالوار بةشاري  يَناوةو شةورِؤذ ئيشي ثيَكردوون،هةموو جيَطايةكي دنياوة ديلي ه
 تؤ خةونيان نةناسيوة، ءئةوانةي لة ديَالوار ذياون عيشق دةكريَت، ةزار زيندان ناوزةده

 ءكورِي سةعيدي زةرياواري بازرطانيت باثرية طةورةتان )عاتيفي زةرياواري( لةبازرطان
تةي سواري كةشيت بووةو دةرياي دوور دووري  ةرة ناودارةكاني دنيابووة،هكاروانضيية 
 ءقؤناغي ثيَ  دانيال ،بةَلام كاتيَ ثرِؤفيسؤر لة دوو قؤناخةكةي دانيال دةدويَت كردووة،

دواي دانيال، ريَنوار بةسةرسوورِمانةوة طويَي بؤ رِادةديَريَت بابةتةكة زؤر سةرجني 
دةبيت )دياَلوار  نام بةردةوامهرِادةكيَشيَت، رِيَنوار يةكةم جارة ناوي دانيالَ ببيسيَ، بة

ةمووشتيَك هاتين دانيال ه ،ت(، )دانيال ديَتةدان سالَ لة بيَ خةونيدا نوقمدةبيَس
دةطؤرِيَت( ثرؤفيسؤر طوتي ئةمة كتيَيب دانيالة كؤنقين تيَكستيَكة لةميَذووي دياَلوار 

نيية كيَيةو  نووسةرةكةي ديار دةستنووسي يةكةمي كةسيَكي نةناسراوةو مابيَتةوة،
كةي طواستؤتةوة، دانيال تائةمرِؤ دوذمين زؤرة وةك ئةوةي ضريؤكة ءوتةكاني دانيال

بكات كة كارةسات لةناخي مرؤظ خؤيداية، دوذمن  دانيشتواني ديَالوار بةوة تؤمةتبار
نام دةَلي من ناتوامن هبة ثرِؤفيسؤر سةرةتا لةخةونةكاني ئينسان خؤيدا لةدايك دةبيَت،
خانةكةم بسووتينن، وةك دةَلني دانيال كتيَبةكة ضاثبكةم لةوانةية دواي ضاثكردني موزة

 بازرطانةكاني ديَالوار بةرامبةر ثارةيةك لة سالَ لة زينداندا ذياوة، ضةندينديل بووةو  
 ءدانيال طةجنيَكي قؤزو زمانزان .ئيَرة يَناويانة بؤه وحاكمةكانيان وةرطرتؤتةوة

اتيَ حاكمي ديَالوار ثرِماريفةت بووة، طواية كاتي خؤي بةجادووباز تؤمةتبار كراوة، ك
ت دانيال وةك حةكيميَكي طةنج بةطياو طؤل ضارةسةري طولي دةبيَ ءتووشي طةرِي

)يوسفي كورِي يةعقوب(مان  ةةنديَ رِووةوه كةسايةتي دانيال لةم رِؤمانةدا لة دةكات،
ليَكدانةوةي خةونةكانةوة، حاكم لةثاداشيت ئةمة  ءداناييء لةرِووي قؤزيي ،بريدةخاتةوة
دةَلي ئةمشةو خةومن  ءئازاد دةكات، بةَلام كاتيَ دةطةرِيَتةوة الي حاكم ندانيال لةزيندا

نابيينَ، دانيال  ك كة كةس خةوندةشَلةذيَ، لة شاريَ وم ثيَي سةيرةكحا بينيوة،
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بارانيَك دةباريت  كة ،ةوري سوورنه خةونةكةي بؤ دةطيَرِيَتةوة، خةونةكة كؤمةَليَك ثةَلة
ةورةكاني دانيالَ ه ديَالوار خةوني نةبينيوة، يض كةس لةهثيَ  دانيال  وةك خويَن،

 دوورةء زيندانيَكي ضةثةك لةء يةكةمني خةوني ديَالوارن، حاكم برِيار دةدات دانيال بطرن
نةوة كاري ةورةكاني دانيال لةدةسثيَكي نووسيهئاخر رِؤماني  دةستدا ديلي بكةن،

ةورة هتادةطاتة خةوني  ،ئةوداَلةوة بطرة ضةمكي خةون كردووةو لة خةوني مري لةسةر
ةوري سوور ه سوورةكاني دانيال، دانيال دةميَكة سووسةي ئةوةي كردووة لة ديَالوار

اندةدا رِووةو خودي خؤي ها ئةوةية مرؤظ هي دانيال تةنهكارةسات بةرِيَوةية، طونا ءيَتد
خةياَلي خودطةراييةوة  ءشتيَك لة خةون ةمووهثيَيواية  ءخؤي بناسيَت بطةرِيَتةوةو
ناسيؤناليستة  ءفيَندةميَنتاليست بريكردنةوةي ءخةيالَ ءسةيري خةون تؤ دةسثيَدةكات،
بؤت دةردةكةويَت ضؤن خةونة  ،رِاَلةكان بكةةذةن ءئايديؤلؤذيستةكانء توندرِؤكان
لكاوة،  كاولكارييةوة ءخويَنباران برِو ءتاكطةراييةكانيان بة كوشت ءخودطةرايي

دانيالة خةوني خةَلكةكاني  دةسةَلاتداراني دياَلوار وايان لة خةَلك طةياندووة ئةوة
جرِوجانةوةرو رموزن، وةك ئةوةي دانيال  ثرِكردووة لة مؤتةكةو ديَوةزمةو دةعباو

اتووة، سةري ه ياي طريكيداذندوقي )باندؤرا(ي ثرِئافاتي ثيَبيَت كةلة ميتيؤلؤس
خةوني ترسناك ء ةَلداوةتةوة خةَلكي ديَالواري دووضاري شةرِانطيَزيهسنوقةكةي 

بردن كردووةو ريَنوار ئةوكاتةي سةرداني  ئريةيي ءدرؤو دةلةسةو ضاوضنؤكي ءترسناك
دةكةويَتة  ءنام دةكةويَت، واقي ورِدةميَنيَتهر بةضاوي بة ثرِؤفيسؤ ءمؤزةخانةكة دةكات

بريكردنةوة ثيَي سةيرة كة ضؤن ئةم ثرؤفيسؤرة بةساَلاضووة توانيويةتي ئةم مؤزةخانةية 
طةورةي ضةندقاتةو  باَلةخانةيةكىمؤزةخانةكة  بةم شيَوةية بيثاريَزيت، ءدامبةزيَنيَت

ء شي تذيية لة كتيَب، كتيَيب ديَرينسةردابة ثيَضةلَ ثيَضةَلةكاني ءتةنانةت ذيَرزةمني
 قسةي ثرِؤفيسؤر كتيَبةكةي دانيال بةدةستةوة رِيَنوار لةويَ لةسةر ناوازة،ء دةطمةن
اني هلةسةرخؤية  ءيَمنهثرِؤفيسؤر مرؤظيَكي  بةخويَندنةوةي،ت دةكاتدةس ءدةطريَت

ئةو  دانيال بكاتةوة،اتةكاني هثيَش ءلة ثيَشبيين بري ءدةدا لة كرؤكي كتيَبةكة بطات
دةميَكة سووسةي ئةوةي كردووة كة تراذيديايةكي رِةش بةرِيَوةيةو وابةستةي 

 .سوورةكاني جةنطة ةورةهةَلطريساني ه
 

(٦) 

ةورةكاني دانيال( وةربطيَردريَتة سةر زمانةكاني تر لةوانةية هئةطةر رِؤماني )
 اني دةقئاويَزانهجي ءيَنانهكؤماري دا تيَكةلَ بة ءلةلؤكاَلةوة رِووةو يؤنيظريسال باَلبطريَت

 فرةماناو فرةدةاللةتة، بة ءلةبةر ئةوةي تيَكستيَكي كراوةي فرةئاست ببيَت،



 

 

  
 

 
 
 
 

 152   

  

ةَلطري هونةري نووسراوةو هثيَكي ء اوسةنطيةكي رِيَكهء تةكنيكيَكي مؤديَرن
 ءئازاديدنيادا بةدواي  ديَالوارو لة ةمانكاتدا لةهلة  انبينيةكي مرؤظدؤستانةية،هجي

يض هئةم ضةمكة زيندووانة بة موَلكي  ءا دةطةرِيَتددادثةروةريي ءيةكسانيء دميوكراسي
درومشبازي بؤ  ءمانةندي دروشم ءيَزيَك نازانيَت، ماف بةخؤي بدات مؤنؤثؤَليان بكاته

ةورةكاني دانيالةوة بة هبةرذةوةندي تايبةتي خؤي بةكاريان بةريَت، تيَكست لةرِيَطةي 
كاراكتةرةكانةوة،  دةروونشيكاري شؤرِدةبيَتةوة نيَو خودو تاريكي دةرووني شيَوازيَكي

ةورة سوورةكاني دانيال دةبينيَتةوةو فةرماندةدا هةمان خةوني هحاكمي ديَالوار 
ةوري خويَن ه، بيَنن ليَكدانةوةي خةونةكة لةشارةكاني ترةوة موفةسريو خةوخنويَن بؤ

دَلةرِاوكيَ دايطرتوون، دانيال لة كتيَبةكةيدا ء ستر خةَلكي ديَالوار دةاللةتي جةنطة،
 مةرطةساتيَكي طةورةي كردووة، تيَكست لةديدطاي دانيالةوة سةيري يناتهثيَشبيين 

ء ترس ءمهكوشتةي وةء تاريكي دانيال ثيَيواية )مرؤظ ناخي ثرِة لة ناخي مرؤظ دةكات،
ئيَرة  ا دؤزيومةتةوة،هة تةندَلةرِاوكيَي خؤيةتي( دانيال دةَلي من ترسم دروست نةكردوو

ةموو بةَلاكانة( دةقي دانيال تاديَ شؤرِدةبيَتةوة ه)رِق دايكي  شاري ديلة بيَ خةونةكانةو
ي ةا دةطةرِيَت، دانيال بة ثيَضةواندكينةو نةفرةت ءبةدواي رِقء نيَو قووَلايي تاريكي نا 

رِادةكاو كةس نازانيَ بةرةوكويَ ةَلويَسيت )سوكرات( لة زيندانةكة ه ءةَلسوكةته
نام لةدوا رِستةي طيَرِانةوةكانيدا سةبارةت بة تاريكي نا  هثرِؤفيسؤر بة ةَلطرتووة،هسةري

ةنديَ جار لةوطؤرِةي رِقي لة هيَشتا ثرِم لةكينةي طةمذانة، مرؤظ هبة رِيَنوار دةَلي من 
كينةداري نيطةرانةو ئؤقرة ، واتة مرؤظ بوونةوةريَكي يةكيَ دةبيتةوة بيَئةوةي بيناسيَ

 ءخوشك ءكةضي لةطةلَ باوكي منوونة رِيَنوار طةجنيَكي بةسؤزو ثرِبةزةيية، بؤ ناطريَت،
سةنتةرة تازةكةش دَلنةوايي زامدارو بيمارو ئةشكةجنةدراوةكان  ةَلناكا، لةها دبراكاني

ةَلطري هنوار نيية رِيَ دةكةويَت بةسةرقاضيانةوة، دوور ءدةداتةوةو فرميَسك دةباريَينَ
دةفتةريَكي تايبةتي  ضونكة بةردةوام خةونةكان دةنووسيَتةوةو ت،شيَتيةكي شاراوةبيَ

دواتر ئةم حاَلةتة  ةية بؤ نووسنينةوةي خةونةكان، بةنيَوي )دةفتةري خةونةكان(ه
ضوونة نيَو دنياي خةوني ئةويق لة ئوردوطاو  ءفةنتازييةي ريَنوار سةبارت بة خةون

، دميةنةكةي رِيَنوار دميةنيَكي )دؤستؤيظسكي(م تدةكا زياتر تةشةنة بةتاليؤنةكةدا
لة يةكيَ لة وَلاتة  طوزار رِوو ءطةشت اوسةري بؤهبريدةخاتةوة كاتيَ لةطةلَ ئاناي 

دؤستؤيظسكي لةويَ سةرجةم خشَلةكاني )ئانا( لةقومار دةدؤرِيَت  ،ئةوروثيةكان دةكةن
  !اثاشان دةطةرِيَتةوة بؤ ئوتيَلةكةو دةكةويَت بةسةرقاضةكاني ئاناوةو يةك يةك ماضياندةك

 ءةريةكيَ خاوةن خةسَلةته ،ةورةكاني دانيال وةك مرؤظهكاراكتةرةكاني رِؤماني 
رِقي لة  َلان كةسيَكي بيَطانة فؤبيكة،وونة سةي ئةسمن سروشتيَكي تايبةتني، بؤن
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دةدات ثةالماري ناوضةي  يَزي باغةوانةكاني ديَالوار تةفرةهبيَطانةكان دةبيَتةوةو 
سةي ، دانيشتوانةكةي زياتر خةَلكانيَكي بيَطانةو غةوارةن )ديَالواري رِةش( بدةن كة

سةرةتا  ءكةسيَكي رِةسةنطةرايةو وابةستةي تيشكة جوانةكاني رِابردوو زؤرتر
دةكاتةوةو طرنطي بة  ثريؤزةكانة، بةبيَ دوودَلي دنيابينية كؤنةكان دووبارة

 ،ميَك زياترهطؤرِانكارييةكاني ئيَستا نادات، درك ناكا سةرةتا ثريؤزةكان جطة لةوة
ةَلطري رِستيَك رِستةو دةستةواذةي شيعرية ئةطةر هاوكات هدةقي دانيال  .شتيَكي تر نني
ان هجيء مرؤظ ءثةيوةنديطرتنء رةوة لة ضةمكي شيعرو جوانيايديطةهلةرِوانطةي 

ؤَلدةرلني(ةوة بابةتةكة زياتر هبرِوانني دةكريَ لة دنيابيين ئةم كؤثلة شيعرةي )
 :ايديطةر وةك منوونة دةخياتةرِووهرِوونبكةينةوة، كة 

  دنياوة ثةيوةندي مرؤظة بة،  شيعر كؤَلةكةي سةرةكي، شيعر كرؤكي بوونة

 "ؤَلدةرلني"ه                                                              
مان ديدطاي شيعرو بريكردنةوة بؤ مةيداني ماسي فرؤشان بطةرِينةوة، هةلة ئةطةر
اوكارةكةي هكو وةتا ،نام دةكاتهلةشةويَكي درةنطدا ضاوةرِواني ثرِؤفيسؤر بة كة رِيَنوار
او سؤيف عةبديية، مةيدانةكة شويَنيَكي ثيس وقيَزةونة، هي زةاوكارةكةه ،تثيَ بناسيَنيَ

ثيَسيت  ءناوزط ءبؤني ماسي رِزيوي ليَ ديَت بةرميلة طةورةكاني زبلَ ثرِن لة ئيَسك
ةَلطري هدميةني بةرميلي زبَلةكةو بؤني ماسي رِزيوو ضةند رِستةيةكي شيعري كة  ،ماسي

بة كرؤكي  ودةييةكي شاراوة دةكةن كةهيَرِؤمانةدا طوزارشت لة ب ولة ،زرنه جؤريَك لة
بؤني طوَليَكي درِ ضؤن ثةالماري مرؤظ  طينيةكي قووَلم كرد،م)بؤني غة بوونةوة لكاوة،

سيَ ثشيلةي رِةش دةبينم كة لةقووَلايي تاريكيدا لة " .دةدات ئاوا ثةالماري دام(
 "تةنيشتمانةوة دةرِؤن

 

(٧) 

ةميشة لةطةلَ رابردووي ديَالوارو نؤستالذيا هسةي ئةسَلان وةك رِةسةنطةرايةك 
سةرقاَلي دروستكردني مؤزةخانةيةكة بةنيَوي مؤزةخانةي )مريان( سةي  ءدةذي

اي ثاراستووة وةك )خةجنةري بةركةمةري هطرانبة ءلةماَلةكةيدا كؤمةَليَك توحفةي ديَرين
 ةنديَ لة ثياوة ناودارةكان،هتةزبيحي  الوار،ئاغاكاني ديَ ءةنديَ لة سةرعةشرةته

يَرش دةكاتةسةر ثرِؤفيسؤر هلةنووسينةكانيدا  سةي .تد(هسةعاتي بن باخةَليان ...
)ئةوةي رِةتدةكردةوة كة ديَالوار نةتةوةيةك  نام طواية ميَذووي ديَالواري شيَواندووة،هبة

دروستبووبيَت( ياخود ديَالوار تر  ء ئةتنيكىا نةذادهتيَيدا بذي لة تيَكةَلبووني ضةندة
سةي ثيَيواية دياَلوار سةرزةمينيَكي ثريؤزبووةو خةَلك  بةدةوري زيندانيَكدا دامةزراوة،
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تةنانةت  .ننهَكو ئارامي دةرووني بةدةستبوةتا ،زؤر شوييَن دنياوة رِوويان تيَكردوة لة
ديَالواريان بكةن، سةي ئةسَلان دانيال ةتا رِةوانةي هديلةكان ثارةيان بةحاكمةكان داوة 

دةدات كة توانيويةتي  سيحربازيَطي شةرِاني لةقةَلةم ءجادووطةريَك ءوةك نةخؤشيَك
ترس  بةضاندني ترس لة زةيين مرؤظةكان ئاسوودةطي ديَالوار بشيَويَينَ، ترس لة دوذمن،

م دةكاو خةَلك ناهسةي بةردةوام دذايةتي ثرِؤفيسؤر بة .ةسيت ديلبوونه اتوو،هلة دا
اندةدا سةرداني مؤزةكةي نةكةن، سةي زؤرتر خؤي لة قةرةقازانييةكان نزيك دةكاتةوة ه

خويَنةر  ئاماذةي خاَلي بؤ ءك لؤضييَةورةكاني دانيال كؤمةَلهتا مارووفييةكان، دةقي 
يَزي رِاظةكاريي ثرِبكاتةوة، سةي هكو لؤضةكان بكاتةوةو ئاماذةكان بةوةتا ،يَشتووةهجيَ
دةستةواذةكان بؤ سوثاي باغةوانةكان دووبارة دةكاتةوة  ءا دةذيداتر لةطةلَ درومشةكانزي

سةي  .)النكةي ميَذوو( وةك رِستةي )ديَالواري مةزن( )سةرزةميين ئةفسانةكان(و
نام هبةَلام ضاري نيية، ثرؤفيسؤر بة ،لةناخرِا رِقي لة حوكمرِاني بنةماَلةكاني ديَالوارة

ةسَلان كةسيَكي تةئويلكارو قووَلبينةو لةطةلَ ئةوةي ثرِؤفيسؤري بةثيَضةوانةي سةي ئ
ا دةذي زؤرجار دئيَستاي ديَالوار ةكانييبةَلام زؤرتر لةطةلَ كيَشةو مةينةت ،ميَذووة

كؤمةكي كةسة ليَقةوماوةكان دةكاو يارمةتيان دةداو لة مؤزةخانةكة حةشاريان دةدا، 
ناوةكةي بطؤرِيَت بؤ  ءليَ داطريبكات ةوَلدةدا مؤزةخانةكةيهكةضي سةي ئةسَلان 
نامة كة لة شةويَكي مةيداني ماسيفرؤشان هئةوة ثؤرفيسؤر بة. )مؤزةخانةي مريان(

اوكاريَك هرِيَنوار دةناسيَين تاكو لةسةنتةرة دةروونيةكة وةك  او سؤيف عةبدي بةهزة
او طةجنيَكة لة ناوضة هزة بةيةكةوة يارمةتي نةخؤشةكان بدةن، ءدايبمةزريَنيَت

دحةسار، مةيَين ضؤتة مةهجار وةك كؤَلبةريَك بةن ضةندينضياييةكان لةدايك بووةو 
انةوةشيان بؤ دياَلوار لةطةلَ دواي طةرِ ءد حةسارو تاكؤتايي جةنطمةرِيَنوار لة مة

ضاثووكة،  ءاو طةجنيَكي ضوستهةوةي زةاوريَيةك تةباو بةختةوةرة، لةبةرئها وةك داوهزة
ثيَكي ئةجنام دةدا، ريَنوار لةويَ زؤرتر خةريكي  ءسةنتةرةكة كارةكاني بةرِيك لة

خويَندنةوةي كتيَبةو )دةفتةري خةونةكان(ي ليَ جيانابيَتةوة، بةَلام كردةي ضوونة نيَو 
ء يال طرنطيخةوني كةساني تر لة بةتاليؤني كاردا زياتر ثةرةدةسييَنَ، دةقي دان

 فةنتازيا داوة، فةنتازيا ئاسؤكاني بريكردنةوة فراوان ءبايةخيَكي زؤري بة ضةمكي خةون
ضيَذو ئيستاتيكاو شادي  ءضركةكاني ذيان تيَكةلَ بةجؤريَك لة شيعرطةرايي تءدةكا

فةنتازيا لة واقيع  ءزؤر جار خةيالَ فةنتازيا بةدةرنيية، ءدةكريَن ئاخر ذيان لة خةون
خةياَلي ئريؤتيكي بيَت كة ء ةرداري خةونتمرؤظ تةنانةت ناتوانيَت دةسب قن،ضيَذبةخش

كةشي سيَكسي دةخوَلقيَنيَت،  ءوروذان ءخرؤشء لةرِيَطاي زمانةوة جؤريَك لة جؤش
رِيَنوار دةَليَ: شةوانة خةونطةليَكم دةبيين كة خةوني خؤم نةبوون دةمزاني خةوني كيَ 
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بةشيَت لةقةَلم درابوو لةمالَ زينداني  ،مناَلكاربوولةوانة كيسرا طةجنيَكي  دةبينم،
ةرجؤرة ه وة،ووةرِقيَكي زؤري ليَ دةبء كيسرا مةراقي بوو كاتذميَر بشكييَنَ كرابوو،

دةيشاكاندو فرِيَيدةدا، ياخةوني داودي داودئاغا كة بة  ءكاذيَريَكي بديباية دةيدزي
ناوبانطقين بةرطدرووي جلي ثياوان بوو لة دياَلوار، ياخود خةوني ئيسماعيلي خةَلي 

 ةزاران بولبول دةياخنويَند، رِيَنوار دةَليَهثياوةي لةخةونةكانيدا بةردةوام  دسكارا ئةو
خةوني ذنيَك بةرِووتي لة دوكانيَكي  ةوة،ئةوشةوة من يةك خةومن لة ئيسماعيل طيَرِاي
ثارضةيةك طؤشيت طةورة لةت لةتدةكات  قةسابيدا وةستاوةو بةضةقؤيةكي طةورة،

 ءةرةشةي كوشتين ليَدةكاو دةَليَ ئةمة دواجاربيَت باسي خةونهئيسماعيل  .تده.....
كؤمةَليَك دميةني فةنتازي  دةقي دانيال لةرِيطةي خةونةوة ذنةكةي من بكةي،

ةنديَ دميةني واقعيدا ضةند هيا لة  دةخاتةرِوو، دميةنةكان ثرِن لة ضيَذو ضيَذبردن،
اوكاري ه)نةواس(ي  بارةىمنوونة كاتي لة يََليت بؤهئاماذةيةكي خاَلي بؤ خويَنةر جيَدة

نةقيب نةجات يوكسةل دةدويَت كة لة ضادريَكي بضووكدا بة يةكةوة دةذين 
و كةمسان تائيَستا طةجنيَكي لة نةواس جوانقمان نةواس طةجنيَكي ضاوشينة"دةَليَ:
بةيةكةوة لة بةتاليؤنةكة ثياسةدةكةن،  ءاو جارجارة لةطةلَ نةواس دةدويَته، زة"نةديوة

جوانة بةئاساني خؤي رِادةسيت رِاظةو رِاظةكاري  ءرِؤماني دانيال دةقيَكي كراوةي قوولَ
 .ناكات

 
(٨) 

 ءضنينيَكي وردو رِيَك ءةورةكاني دانيال بةشيَوازيَكي جوانهرِووداوةكاني رِؤماني 
ةَلوةداي بةدواداضووني هدةق بةش لةدواي بةش خويَنةر  ءئاينيثيَك يةك بةدواي يةكا 

ء شاَلاو ءةَلسوكةوتي فةرماندارةكانهكيَشةو ملمالنيَكاني دةسةَلاتي شاري ديَالوارو 
باغةوانةكان دةكاو خةَلكي دياَلوار درك دةكةن كةشي شار رِووي  يَزيهتوندوتيذيةكاني 

 جةنطيَكي طةورة بةرِيَوةيةو دياَلوار بةرةو كاولكاري دةبا، ةموارييةوهنا ءامةتيهلة نة
بةتاليؤنةكةو  دةفتةري خةونةكانة، شةو لة ءوابةستةي ثيَشبينيةكاني دانيال رِيَنوار كة
ةم لة خةودا، هةم لة ئامسان هدةبيينَ  توورِة كي زؤرةوريَه خةوةكةي كؤمةَلة لةسةرجيَ

 سوورء تاديَ رِةنطيان دةطؤرِيَ ءيَرشبةرو ثةالماردةرنهرِقاوين ديارة  ءةورةكان شيَته
دادةباريَن، دةزانيَ  ءسوورةكاني دانيالن دةطرميَنن ةورةهةست دةكا هدادةطةرِيَن 

ديارة سوثاي  رِووداويَكي ناخؤش بةرِيَوةية، جةنط لةطةلَ سةرةتاي زستاندا دةستثيَدةكا،
 .دةكةن مةمةد حةسار دةميَكة ضاوديَري جووَلةو ضاالكييةكاني بةتاليؤنةكاني ديَالوار
 ءالوة دةنيَثرؤسةي نووسني لةطيَرانةوةي رِووداوةكاني جةنط وةسفطةراييدا دريَذدادرِي بة
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توندوتيذي ء امةتيهكورتربِ، طوزارشت لة كرؤكي نةء بةشيَوةو شيَوازيَكي ضرِو ثوخت
او هةريةك لة رينوارو زةهرِةفتاري  ءةَلسوكةوتهسؤلةو ضؤنيةتي  سةرماوء سروشت

زرمةي طوللةتؤثي سوثاي حةسارييةكان زةوي  ءدةكات، باران بةليَزمة دةباريَ
لةوالوةش  مةمةدحةسار طةيشتؤنةتة ترؤثكي ضياو دةلةرزيَينَ، سةربازةكاني

نوتةكة ء لةم شةوة تاريك ثةرِيونةتةوةو جادةي سةرةكي ديَالواريان طةمارؤداوة،
ةورةكاني دانيال هبووةو رِيَنوار دةَلي يةكةمني جارة  ي ثةرتةوازةوبةتةوا بةتاليؤني كار
ن دةكا، حةسارييةكان بةضرِي ةمان باراني نيَو خةونةكاهةورو تؤثةكان لةهدةبينم طرمةي 
ي شَلةذاوةو نازاني ض برِياريَك بدات ونةقيب نةجات يوكسةل بةتةوا تةقةدةكةن،
كؤششي كاراكتةرةكان ء ةولَه دةق زؤر بةوردي لة يض وةَلاميَكيان نيية،ه،بيَتةلةكان 

سةرماو ء لةذيَر ليَزمةي باران ءاو ضؤن دةتوانن لةتاريكيهدةدويَت بةتايبةتي ريَنوارو زة
مي حةسارييةكان دةربازيانبيَت، بةثيَي شارةزايي ادةسرِيَذي بةردةوء طرمةي طوللةتؤث

يَندة شةكةتن برِستيان لةبةر هاو تولة رِيَطايةك بدؤزنةوة بةرةو مةمةدحةسار، بةَلام هزة
ةورازةكان هبة ءكةندرِيَكي ثرِبةرد تلدةبنةوةو بةسنطةخشيَ دةرِؤنء ضالَ رِووةو برِاوة،

كو بطةنة بناري ضياي )بؤخرسان( طويَيان لة دةنطي طرؤثيَكة سروودو وةتا ،سةردةكةون
يَزةكاني مةمةد حةسار هئاوازي ئاييين دةخويَنن، دةترسن تيابضن، وةك بيستوويانة )

زؤرجار سةري  ،زةكةري دةبرِن ءدةدرِن ء زطىيَننهبةَلكو ضاواني دةردة ،مرؤظ ناكوذن
ِِرِووداوةكان  ة(ئايينضوكلَ ودنداني بةرء )بؤخرسان ضيايةكي سةيرة ثرِنوكليَدةكةنةوة( 
يَكي وردو دوور لةثضرِان بةيةكةوة ثةيوةست دةكريَن، ئالَ نضطريَ ءارمؤنيهبةشيَوازيَكي 

موراد كةنعان دواي تةقاندني فيشةكةكة تفةنطةكةي فريَدةداو رِادةكاو ثاشان بةرةو 
سةروثيَ فرؤشةكان شؤرِدةبيَتةوة، لةماَلي  ءري قةسابطوزة ءقةيسةرييةكاني غةفاريي

)عةبدلسةالمي  )مامةي داية( ضةندرِؤذيَ دةحةسيَتةوة لة ئيَزطةوة دةبيسيَ فةرماندار
مارويف( ثيَكراوةو مردووة، ئاخر ئالَ موراد لةالي تيثيَكي تايبةتي سةر بة رِةزمئاراي 

خؤي ك دواي ضةند رِؤذيَ ئةجنامداوة،قةناسكاري  ءيَناني قةناسهرِاء قةرةقازاني مةشق
ئال موراد دةزانيَ ئةرسةالن رِقي لة سةي ئةسَلان  دةطةيةنيَتة )ئةرسةالن موفيت(،

ةزاران باغةوان بةدواي ئال مورادةوةن ه دةبيَتةوة، ئيق لةم كةشة دذوارة كة
دةناسي دةَليَ من نام هئةرسةالن ثيَي دةَلي ئالَ موراد تؤ ثرِؤفيسؤر بة دةسطرييبكةن،

نام كيَية؟ ئةرسةالن هبة ،فازيَلي سةلة ئةفغاني دةناسم ءا بؤقبؤقيلةو بةرازةرِةشهتةن
دةتوانيَ لةرِيَطةي دكتؤر سوعادةوة ئةو دكتؤرةي كاتي خؤي دووجار لةنيوةشةودا 

نام، ئال موراد رِادةسيت هردةي ثرِؤفيسؤر بةسوثاتةلةفؤني بؤ ريَنواركرد، لةسةر رِا
مةرجيَ كتييَب  كو بيطةيةنيَتة مةمةد حةسار بةوةتا ،دةكريَت آلضيةكي بستةباقاضاغ
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نام بطةيةنيَتة )ضاثخانةي ئيعتيماد(و بطات بة دةسيت هنامةيةكي داخراوي بة ءدانيال
لةدةمي ئةشكةوتيَكةوة  ءثرِؤفيسؤر )قاسم شابةندةر( لةويَ لةنزيك ضياي بؤخرسان

واري دةدويَت، تومةز ئالَ موراد كةنعانةو لةطةلَ دةبيسن بةزماني ديَال كدةنطي يةكيَ
نيَو ئةشكةوتةكة  لة رِيَطادا ثيَكراوةو ئالَ موراد بؤ )ياقووبي قةموور(ي قاضاغضي كة

او، ياقووب هيَناويةتي، ياقووب لة طيانةَلادايةو دواي يةكق ناسيين لةطةلَ رِيَنوارو زةه
ةرمةكةي لةويَ دةنيَذن، ئالَ موراد دةَلي سةردةنيَتةوة، لةطةلَ ئالَ موراد بةيةكةوة ت

رِيَنوار  قةرةقازانييةكان، ءشتيَك كةوتؤتة دةسيت سةي ئةسَلان ةمووهئيَستا لة ديَالوار 
لةبري ناوي خؤم طوومت من  دةَلي )من خؤم وةك مستةر طرينؤك بة ئالَ موراد نةناساند.
خةوني ئةوانيق  ،تيَداية)زةريا وارييةكي خةونبني(م كةسيَكم توانايةكي شةيتانيم 

ةستمكرد نةدةزانيَت باسي ضي دةكةم، نة تيَدةطات مةبةستم لة ه تدهببينم،.....
ةَلدةطرن بة سيَيان بةرةو هبينيين خةوني ئةوانيق ضيية( ئيق كؤَلةثشتةكةي ياقووب 

 .مةمةد حةسار بةرِيَ دةكةون
 

(٩) 

 ءبةشةكاني دواي ئةمةش بة ئيقاع ءةورةكاني دانيالهدةكريَ ئةم بةشةي رِؤماني 
ستايلي دةقي )ويَرانة خاك(ي ت،س، ئيليةت مامةَلةي لةطةلَ بكريَت، لةبةرئةوةي 

اوكات مانةندي بةشةكاني ه ةم ئاسةوارةكاني تراذيدياي جةنط،هةم شويَن زاَلة هتيايدا 
ئالَ موراد كةنعان كة لة  ءاوهرِيَنوارو زة يَكي شيعريي،ثيَشوو ليَوانليَوة لةرِستةطةل

ترؤثكي )يائيمام(ةوة دةرِواننة شاري طةورةي مةمةدحةسار لةبةر ضاويان دةَليَي 
ا طَلؤث ثيَكةوة دةسووتيَن ئالَ موراد وتي )رِةنطة ئةمة طةورةترين همليؤنةء ضراخانة

م نةماندةتواني ئةوسةري ئةم )لةشويَين خؤمانةوة لةترؤثكي يائيما شاري دنيابيت(
  .زةرياي تيشكة ببينني(

شةو رِووي لة درةنطي بوو طةيشتينة كووضةوكؤَلانة تاريكةكاني مةمةد حةسار، 
درومشي  ءيةكةم شةقامي شاردا ئاسةوارةكاني شةرِم بيين الفيتةي جةنط رِيَنوار وتي لة

ضَلكن  ءبيَربست ءكةتئيَمة سيَ كةسي شة، طةورةو ويَنةي سةرانيَك كة نةمدةناسني
او لة ساَلاني قاضاغضيَتيدا سةروكاري لةطةلَ هبووين، شيَوةو رِووخسارو زمامنان جيا، زة

برِيَ ثارةي  ءةبووةو تؤزيَ زماني ئةواني دةزانيها دقاضاغضييةكاني مةمةد حةسار
 ات، سةيرة ئةم شارة طةورةية دةيةويَهئةوانيشي ثيَبوو، شار بؤني شةرِانطيَزي ليَدة

تاكسييةكمان  ةَللووشيَ، كامتان نةبوو لة باَلةخانةو تةالري شار بنوارينهشارؤضكةي تر 
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رِاطرت، ناونيشاني ضاثخانةي ئيعتيمادي ثرِؤفيسؤر قاسم شابةندةرماندا بة شؤفيَرةكةو 
 ..)حةبيبوَلاي داغستاني ( دواي سةعاتيَ طةيشتينة شةقامي

 دةرِابةكان قفَليان ليَ درابوو،، دوكانةكان داخرابوون

 ضاثخانةكة بةرامبةر )دةروازةي فريدةوس ( بوو

 بةذوور كةوتني ةردووكمان لة ئؤفيسةكةوةه
 اتهئؤفيسةكة بؤني كتيَيب ضاثكراوي ليَدة،وةي ئةثارمتانةكة مايةوةةدةر لة واهزة

  دانيشم قةنةفةكانداو خؤم بدةم بةسةر ،يض مؤَلةتيَكهدةمويست بيَ )

 (تازة لةذيَر ميلي ضاث ديَتةدةريَ كة، بؤني الثةرِةي نويَ بؤني تازةي كتيَب،
 رِووتاوةكة وتي كيَ ئيَوةي ناردووة ثياوة سةر

  يَناوةهنامني ئةمانةتيَكمان هاورِيي ثرؤفيسؤر بةهئيَمة 

  نام بريكانها ثرؤفيسؤر بةهئة ،ةورةكاني دانيالهبؤ دكتؤر قاسم شابةندةر، 
بةرامة دةدويَت بؤني  ءلةم بةشةدا بةوردي لة كاريطةري ضةمكي بؤنتيَكست 

بؤني مةرةكةبي ضاث،  بؤني ئاميَرةكان، كاغةز، بؤني حةرف، بؤني تيذي ضاثخانةكة،
ةست هبةشيَوةيةك رِيَنوار ئارامدةكاتةوة  ترسةدا بؤنةكاني ضاثخانةكة ءلةم ماندوويَيت

كا لة سةرزةمينيَكي جاويدانية، ليَرةدا ةستدةهبةَلكو وا ،ناكا لة مةمةد حةساراية
ضاثةمةني كةلةرِيَطةي كاريطةري بؤنةوة خؤي دةردةخا لة  ءعيشقي كاغةزو كتيَب

 .بنةرِةتدا ئاماذةية بؤ كردةي خويَندنةوةو نووسني
لةم كةشي ئاذاوةو ذاوةذاوو  نوويسنة، رِيَنوار لةسةرةتاوة طريؤدةي خويَندنةوةو

نووسين خةونةكان نةبووة،  ضركةيةك دةسبةرداري خويَندنةوةو بؤ دذايةتيية،ء جةجناَلي
ذوورةكةي قاتي  دةضيَتة نيَو زةين ودةروونيانةوة، لة خةوني ئةوانةي كة ءخةوني خؤي

بةتاليؤنةكةي كار،  ءةمي ماَلةكةيانةوةو تادةطاتة عيادةكةو سةنتةري دةروونيهدوو
ناوةكييةكةي خؤيا دةذي وبةردةوام  ءراميَزة نائاهئيَستاش ليَرة لة مةمةد حةسار لةطةلَ 

بريكردنةوةي قووَلي دةباو لةرِيَطةي  ءئةم دَلةرِاوكيَ شاراوةية بةرةو باَلابووني زريي
كاغةزو تاديَ دةفتةري خةونةكان  خةونةوة رِستيَك دنيابيين ناوازةو جوان دةخاتةسةر

كرؤكي  ءرِةشنووس ءدوورنيية وةرطر بةويَنةي دةسنووس ءبابةتطةلي زياتر لةخؤدةطري
ء رؤمان لةناو رؤمان، ئيق ضةمك ةيةكةمي رِؤمانيَك لةدةفتةري خةونةكان برِوانيَت وات

برِيَجار بؤني شاري مةدمةد حةسار بة  ءاويَتهثةلدة ءةَلدةكشيَهواتاي بؤن تاديَ زياتر 
 .خويَن ءاراتيَك دةضويَنريَت زؤر جاري  بة بؤني مةرطهبؤني تووني ضةند جؤرة بة
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 شاعريى رؤمانى خامنة
 انويكساندرا ضيَسيَرور

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئا: جةمال ثرية
 

 ساَلي ئابي ي١٧روكساندرا ميهايال ضيَسرييانو خامنة شاعرييَكي رؤمانية لة  
 رةخنةطري ءئةدةبي ميَذوونووسي ءئةكادمييست ءرؤذنامةنووس لةدايكبووة، ١٩٦٣

 Babeş-Bolyai زانكؤي لة دةنووسيَت، كورتةضريؤكي  ءرؤمان هاوكات سينةمايية،

(UBB)  مامؤستايةو لة شاري كلؤج نابؤكا لة طؤظاريSteaua  .نووسةرة 
ئريؤتيكي ء ضةندين كتيَيب شيعري نووسيوةو بة ويَناكردني لرييكيانة بؤ ذنايةتي

لة وَلاتةكةيدا ستايشي رةخنةطراني بةدةستهيَناوة. زؤر لة كؤميَنتاران  ةوناوي دةركردوو
ثيَيانواية لةذيَر كاريطةري سورياليزمداية، وةك منوونةيةكي ثؤستمؤديَرنيَيت سةير 
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دةكريَت. هةروةها لة دوو قةسيدةدا لةطةلَ شاعريي ئةمريكي لةدايكبووي رؤمانيا 
 لة ريَطةي ئالوطؤرِي ئيمةيَلةوة تةواو كراون.هاوكار بووة، كة  "ئةندريية كؤدريسكؤ"

دةكةن بةسةر  كؤمؤنيستىزؤربةي تويَذينةوةكاني باس لة كاريطةري رذيَمي 
تاوانكاريي. هةروةها بة  ءكؤمةَلطاي رؤمانيدا، بةتايبةت ميَذووي سةركوتكاريي

ةَلاتي تويَذينةوة دةربارةي اليةنة جياوازةكاني ميَذووي رؤمانياي دواي دةس ءنووسني
 بةشداري كردووة، بةهةمان شيَوة دةربارةي رؤذنامةطةريي لة وَلاتةكةيدا كؤمؤنيستى
 نووسيووة.
 

 ذياننامة
روكساندرا ضيَسرييانو لة شاري كلؤج نابوكا لةدايك بووة، كضي نووسةر 

و هاوسةرةكةي ئؤرؤراية كة ثيشةي مامؤستا بووة. "دؤميشيان تيؤدؤزيؤ ضيَسرييانو"
، UBBئيسثاني خويَندووة لة زانكؤي  ءانسيت زماني لة بةشي رؤمانيضيَسرييانو ز
 دةربارةي تيَزةكةي بةدةستهيَناوةو ديثلؤمي كردووة، تةواو زانكؤي ١٩٨٥ساَلي 
خةو لة كارةكاني  ءخةون ءميهاي ئيمينسكؤ بةناونيشاني "مةرط شاعري كارةكاني

 ميهاي ئيمينسكؤ".
 لة ئةدةبياتةكةي ءرؤماني زماني وانةيء دامةزراوة مامؤستا وةك ١٩٨٨ساَلي 
 ثيَشكةش كردووة. . Avrigو Bistriţaو Năsăud لة فيَركارييةكان دامةزراوة
هيَنان،  كؤمؤنستىكؤتايي بة رذيَمي  رؤماني شؤرِشي ساَلةي ئةو ١٩٨٩ساَلي 

ضيَسرييانو لة كؤج نابوكا لة بةشي دابةشكردني فيلم لة ترانسلظانيا كاري دةكرد. ساَلي 
بةشيك لة تيمي  نووسةر بووة، لة ساَلي دواتردا بوو بة  Ecranفيلمي طؤظاري لة ١٩٩٠
كاري   Ziarul de Cluj  لة رؤذنامةنووسيَك وةك ١٩٩٨لةساَلي  Steaua كاري

 كردووة.
 Ruxandra Cesereanu  زانكؤي ئةدةبياتي كؤليذي لة ١٩٩٤ساَلي UBB 

 زانستة كؤليذي لة رؤذنامةطةريي بةشي بؤ ضووة ٢٠٠٠دةستبةكار بووة، دواتر لة ساَلي 
 ئةوروثاي زانكؤي ١٩٩٢ ساَلي لةوانة هاتووة، بؤ خويَندني كورسي ضةندين سياسيةكان،

 ١٩٩٥اَلي كؤرسيَكي خويَندني لة ثراط وةرطرتووة، ساَلي س يةك ماوةي بؤ وةرِاستان
 . وةرطرتووة كؤرسي سوروس دامةزراوةي لة شيَوة بةهةمان
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 دةربارةي تيَزةكةي بةهؤي ١٩٩٧دواي بةدةستهيَناني برِوانامةي دكتؤرا لة ساَلي 
 Infernul) رؤماني رؤشنبرييي كةلتورو بةسةر كؤمؤنيزم ضةوساندنةوةي كاريطةري

Concentraţionar reflectat in conştiinţa româneasceas  ،"The Inferno of 

the Prison System as Reflected in the Roman Consciousness،)" 
ضيَسرييانو  زةمالةيةكي خويَندني لة وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا وةرطرت لةنيَوان 

 اي هارميان لة شاري نيويؤرك.ثةميانط بياكؤلؤم زانكؤي لة ٢٠٠٠-١٩٩٩ساَلاني 
 بووة ٢٠٠١ ساَلي لةء رؤمانياية نووسةراني يةكيَتيي ئةندامي ةوة١٩٩٤لة ساَلي 

ي رؤماني، هاوكات ئةندامة لة سةنتةري تويَذينةوةي خةيال  PEN يانةي ئةندامي بة
ضيَسرييانو  Echinox Cultural Foundationو دامةزراوةي UBB زانكؤيكة سةر بة 
 فيلميَكي كورتة كؤميَنتار نووسةرو وةك كارةكةي سةرةرِاي ١٩٩٨ساَلي 

   نيشتيماني كةناَلي نابوكاي كلؤج لقي بؤ بةرهةمهيَناوة دؤكيوميَنتاريشي
(Treisprezece biserici  ،"Thirteen Churches"  ،1998 هةروةها لة ساَلي ،)

 هةمان كةناَلدا ثيَشكةشلة رؤشنبريي ديالؤطي بة تايبةت ثرؤطراميَكي زجنرية ٢٠٠٠
كردووة. لة شارةكةي خؤيدا دوو ئيظيَنيت ريَكخستووة يةكيَكيان كؤرِيَكي شيعري لة 

 لة نابؤكا كلؤج كتيَيب 1999. ١٩٩٩ ساَلي لة هونةري ةكيثيشانطاي و١٩٩٨ساَلي 
 لة هةروةها بةدةستهيَناوة شيعري خةَلاتي( ٢٠٠٥ ،١٩٩٤) لة جياوازدا بؤنةي دوو

وةرطرتووة، لة بةشي وتراةكاني طؤظاري   Essay خةَلاتي دا٢٠٠١ و١٩٩٨ ساَلاني
Apostrof خةَلاتي ءرةش خةَلاتي ٢٠٠٥، بةهةمان شيَوة ساَلي Club Prose 

 بةدةستهيَناوة.
 لة ئةدةبيات كؤليذي راطري ثراطاي كؤرين لةطةلَ ةوة٢٠٠٨ضيَسرييانو لة ساَلي 

رييي كردووة. ئةو يةكيَكة لة داهيَنةرترين ذناني هاوسةرط بةريتانيدا كؤلؤمبياي زانكؤي
 رؤمانياي دواي شؤرِش.

 
 ئةشكةوتةكة

 جةستةمدا هةَلشاخامرؤذيَكيان بةناو ئةشكةوتي 
 بيَ مالَ، قذةكةم بة تريؤر بارطاويكرابوو

 بةناو ئةو بيابانةدا رؤيشتم
 تيَيدا شيَرة نووستووةكان وةك كليَسا كاتدراييةكان بةرامبةر بةيةكق ثاَليانداوةتةوة
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 برِبرِةي ثشتيان طزنطي جةمسةريية
 ضاويان وةستابووء دةم

 لةطةلَ الفاويَك لة مل،
 كؤضةرةكاني بيابان دةزانن بةفري نةرم بسوتيَنن تيَيدا تةنها

 لة ئةشكةوتي جةستةمدا طؤشةطرييَكم دؤزييةوة
 مردوو، نةثوكاو، لةطةلَ ئةو دةستانةي كة لة نويَذكردندا 

 لةسةر سنطي دةبن بة ئاويَنة
 باروتدا هةناسةمداء غوبارء لةناو تؤزء دةستم ليَيدا  

 نةياخنواردبووشيَرةكان 
 هةَلؤكان ئيَسقانةكاني ئةويان ثاك نةكردبووةوة

 مارةكان بةدةوريدا نةخووالبوونةوة
 هيض كةسيَك نةيدةويست ئةو تةرمة خبوات كة هيض بؤنيَكي نةبوو

 وةك كؤرثةيةكي ثري دانيشتبوو
 سةيرم دةكرد وةك ئةوةي ذنيَكي شيَت، لةناومدا هاوار بكات

 رانةدا لةدايكبووة، خودا لة بريي كردوونئةوةي كة لة نيَو ئةو شيَ
 ئةوةي كة بتوانيَ طويَي ليَت بيَت، لة بؤشاييدا دةرِووخيَت

 ئةوةي كة بتوانيَ هةست بكات، تؤ وةك ئةو ذيلةمؤيةي لةناوةوةدا دةكوذيَتةوة
 ئةي رةبةني ئةَلماسي زبر

 مسيََلت ئيَستاي  زياتر طةشة دةكات، تا دةطات بةبين ثيَيةكانت
 َلي تؤ ثيَخةيف منة تا ئةو كاتةي ليَرة طريم خواردبيَت،مسيَ

 يان ئةطةر هةرطيز نةرِؤم،
 ئةو مسيََلةي كة دةبيَتة جلي بوكيَين من، مردني ثاكيزةييم

 
 

لة ساييت ء وةرطيَردراوةتة سةر زماني ئينطليزي  Gabi Reighسةرضاوة: دةقي شيعرةكة لةاليةن 
https://modernpoetryintranslation.com/  بَلاوبووةتةوة، ثوختةي ذياننامةيةكةش لة ضةند

 .سايتيَك كؤكراوةتةوة



 

 

  
 

 
 
 
 

 163   

  

 

 طوتاري ذنانةي كوردي ءخامني ثاوةيي هانئارايج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بةهار عةليمورادي نووسينى:

 
 :ثوختةي تويَذيَنةوة

خاوةن ثيَطةو ميَذووييةكي تايبةتةو ئةدةبياتي كوردي لة بواري شيعري ذناندا، 
ميَذووي دةسثيَكردني شيعري ذناني كورد دةطةريَتةوة بؤ سةدةكاني سةرةتايي ثاش 

بة واتايةك لة اليةن ذناني يارسانةوة، ميَذووي شيعري  ،شيعري ذناني يارسان ءئيسالم
ةي طوتاري ذناني كورد دةست ثيَدةكات، هةَلبةت لةم رِووةوة شيعري ئةو ذنانةش، دريَذ

ثياوانةو بة واتاييةك نزيك بة زماني ثياوانةو دةكريَت وةك بةشيَك لة ئةدةبياتي 
َلامي ئةم ةئةم تويَذينةوة بؤ و .ثياوساالرانةو ميَذوويي نيَرساالرانة ثيَناسة بكريَت

ض كةسيَكةوة  ءسةرةتاي طوتاري ذنانةيي كوردي لة ض سةردةميَك ثرسيارة دةطةريَت كة
 مةبةست لة طوتاري ذنانة ضيية؟ء لةبنةرِةتدا دةست ثيَدةكات
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لة رِوانطةي ئةم ليَكؤَليَنةوةية، نيوةي دووةمي سةرةتاي سةدةي نؤزدة، سةرةتاي 
خامني ثاوةيية، بويَري لة  جيهانئارادةسثيَكردني طوتاري ذنانةيي كوردي لة اليةن 

لؤمةكردني خؤشةويست، تاوانباركردني ثياو بة دةربرِيين خؤشةويسيت، جيهاني ذنانة، 
سؤزي قةدةغةكراوي ذنانة، لة  ءتينطةيشنت لة جيهاني ذنانةو ئاماذة كردن بة ئةندام

كة دةكريَت وةك يةكةم طوتاري ذنانةي كوردي  ،طرنطقين تايبةمتةندييةكاني ئةم طوتارةن
 .ثيَناسة بكريَت

 

  :سةرةكييةكان وشة

 .ي، سةدةي نؤزدة، طوتاري ذنانة، شةرةفةملولكخامني ثاوةي جيهانئارا

 

 :ثيَشةكي

بة تايبةت ميَذووي شيعري ذناني كوردي، دةطةريَتةوة بؤ  ءميَذووي ئةدةبيات
شاعرياني ذني يارساني وةك داية تةوريَزي هةورامي،  ءسةدةي ضوارو ثيَنضي كؤضي

 لزا خامني جاف ءجةاللي خامني لؤرستاني، رحيان خامني لؤرستاني، فامتة لؤرِي طؤران
 شاني بة شان كؤضي، شةشي ءثيَنض ضوارو سةدةكاني لة كة( ٧٧-٢٢٢: ١٣٧٠)بؤرةكةيي،
 ضاالكي خةريكي رسان،يا ئاييين بانطةشةكردني ثيَناو لة يارسان ثياوي شاعرياني
او بة خةَلكد طةلَ لة ثيَوةندي ريَطةي تةنيا وةك شيعرةوة رِيَطةي لة بوون ئاييين

ليَرةوة زماني شيعري ئةم ذنانة نزيك  ءبانطةشةي ئاييين بوونخةريكى واتايةكي ديكة، 
لة زماني ثياوانةو بة دةطمةن هةست بة هةسيت ذنانة لة شيعري ئةم شاعرانة دةكريَت. 

 .كؤضي ي(٣٨٧)بؤ منوونةي ئةم شيعرةي جةاللة خامني لؤرِستاني 
 مةستم جة بادةي رؤي ئةلةست تؤ       وةسةن يةك جاميَ مةي جة دةست تؤ

 .......ةن ضون مةي       ضةوبون بيةمن مةي ثةرةست تؤئايينةي زيَلم رؤشن
 (٩٧-٢٢٢: ١٣٧٠) بؤرةكةيي،                                                  

زؤربةي شاعرياني ذني ئةو سةردةمة لة ذيَر ئةم  ءديارة طةر نيَوي جةاللة خامن 
نيَوي شاعرييَكي  ثياوي  سةدةي ضوار تا شةشي لة سةر بنووسي  ءشيعرانة البةيت

كةمقين طؤمان لةوة دروست نابيَت كة ئةم شيعرة ثياويَكي كوردي سةر بة ئايني يارسان 
ثياوان جيا ناكريَتةوةو بة واتايةك شيعري ذناني ئةو سةردةمة لة شيعري  ءيةتيةوةهؤنيو

طوتاري ثياوانة شيعريان نووسيوةو تةنانةت  ءبة واتايةك ذناني  لةذيَر كاريطةري ثياوان
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 ي ئةردةَلاني ةواتة مةستوور ى كورددواترو لة سةدةي سيانزةي كؤضي، شاعريي ناودار
 هةر بةَلام ش،ذنانة تايبةمتةندي هةنديَ دياربووني ءهةولَ سةرةرِاي (١٢٦٣-١٢١٩)

 ئةردةالن،).نووسيووة شيعريان سةردةمةدا ئةو زاَلي طوتاري كاريطةري لةذيَر
بةم وةسفةوة رِةنطة بكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت طوتاري . (٨٠-٢٠: ١٣٢٤،مةستوورة

خامني ثاوةييةوة  جيهانئارابة دةسيت  ءذنانةي شيعري كوردي لة سةدةي ضواردةي كؤضي
و بؤ يةسةدة ثاش دةسثيَكردني شيعر لة اليةن ذناني كوردةوة دةست ثيَدةكات  كة دة

ي خامني ثاوةييةوة ئيَمة شايةتي دابرِان لة  جيهان ئاراجمار لةريَطةي شيعرةكاني ةيةك
كة دةكريَت وةك طوتاري شيعري  ن،سةرةتاي طوتاريَكي نويَ ءنةرييت شيعري ذني كوردي
  .ذنانةي كوردي ثيَناسة بكريَت

مةبةست لة طوتاري ذنانةي كوردي 
ئةوةية كة ذني كوردي لة بازنةو دةقيَكي 
تةواو ذنانة، باس لة هةسيت ذنانةي خؤي 

بة زماني ذنانة وةك ذن قسة  ءدةكات
لةوةي هةسيت ذنانةي خؤي  حطة ءدةكات

امي ذنانةو ناشاريَتةوة، باس لة ئةند
ديارة باسكردني ذن لة  ءهةستةكاني دةكات

هةسيت ذنانةو ئةندامي ذنانةو بة زماني 
طوتاريَكي  ءذنانة سةرةتاي دابرِان لة نةريَت

 ءكة تةنيا ثياو مايف باسكردن ةسونةتي بوو
و ليَرةوة ةئامادةبووني لةو طوتاردا هةبوو

خامن لة ذن  جيهانئارادةكريَت باسكردني 
يت ذنانة بة زمانيَكي تةواو ذنانة هةس ءبوون

بةراورد  ىبةثيَ ءوةك سةرةتاي طوتاري ذنانةي كوردي ثيَناسة بكريَت كة لة كاتي خؤي
لة طوتاري  بآبة طوتاري زاَلي ثياوساالرانةي ئةو سةردةمة، دابرِانيَكي ميَذوويي بوو

لة ميَذووي نيَرساالرانةي  دابرِان بووبآ بةواتايةكي طشتيق ءثياوساالرانة ءنةرييت
ئارا  هانيدةيةويَت ثاش ئاماذةدان بة ثيَشينةي باسكردن لة ج يةئةم ليَكؤَليَنةوة .كوردي
هةروةها  ءهةروةها ميتؤدي باسةكة، ئاماذة بة ضؤنيةتي ئامادةبووني لة دةق ءخامن

طرميانةي  ءارا خامن بداتهانئيديارترين تايبةمتةندييةكاني طوتاري ذنانةي ج ءطرنطقين
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دابرِان لة طوتاري  ءسةرةكي ئةم بابةتةش ئةوةية كة سةرةتاي طوتاري ذنانةي كوردي
لة رِاستييدا ئةم طوتارة، هةوَلي  .خامنةوة دةست ثيَدةكات جيهانئاراداخراوي ثياوانة بة 

اي دابرِانة لة بنةرِةتية بؤ دةربازبوون لة كؤمةَلطةيةكي تارمايي ليَداو بة واتايةك  سةرةت
طوتاري باوو ثياوساالرانةو هةروةها ميَذووي نيَرساالرانةي ئةو سةردةمةي كؤمةَلطةي 
كوردو تةنانةت بة بةراورد لةطةلَ نةتةوةكاني دراوسيَ ، لةم بابةتةدا ذني كوردو بة 

ون ئامادةبو ءهةروةها دةربازبوون لة ثةراويَز ءخامن لة هةولَ بؤ دابرِان جيهانئاراتايبةت 
 .لة دةقدا ثيَشةنط بووة

 

 :ثيَشينةي ليَكؤلَيَنةوة      

خامن تا ئيستا  جيهانئاراو طوتاري ذنانةي ئةنديَشةسةبارةت بة شيعرو بةتايبةت 
ليَكؤَليَنةوةيةكي سةربةخؤ بة زماني كوردي نةكراوةو نةنووسراوةو ئةو  نووسراوانةي كة 

خامن نووسراوة جيا لةهةنديَ ئاماذةو دؤزيَنةوةي شيعري لة اليةن  جيهانئاراسةبارةت بة 
سةديق بؤرةكةيي، دوو  ءحمةمةد عةلي سوَلتاني ءكةساني وةك حمةمةد رِةشيد ئةميين

خامن  جيهانئارائةواني  زؤرتر هةوَليان داوة ثيَناسةيةكي طشيت لة  ن،يَب نووسراوكت
 .ثيَشكةش بكةن كة ليَردةدا، ئاماذةيان ثيَ دةكريَت

 
 (،سنندج، ئاراسراائ هانيج( ١٣٦٢سجادي، زهرا)ء صفريان،كامل)       

بةشدا ئاماذة بة هةنديَ  ضةندينئةم كتيَبة بة زمان فارسي نووسراوةو لة 
شيَوازي ء ، خةيالَجيهان ئارا ىخامن وةك هةسيت تايبةتي ذنانة جيهانئاراتايبةمتةندي 
دةنطي تايبةتي  ءثيَواية يةكةم دةركةوتين زمان ءسويَندنامةكاني دةكات ءدةربرِين

 ء)صفريان،كامل. خامنةوة دةست ثيَدةكات جيهانئارااليةن ذنانة  لة ئةدةبياتي كورديدا  لة 
 بةراورد خامن، جيهانئارا  كارةي ئةم كتيبةدا لةم رِووةوة لةم ء(٣٥: ١٣٦٢سجادي، زهرا،
 جيهانئارا بوارةدا لةم ثيَيانواية كتيَبة ئةم نووسةراني فارسةوةو ذناني بة دةكريت
 ءهةوَلي زؤريان داوة هةنديَ اليةني شاراوةي ذياننووسةراني ئةم كتيَبة  .بووة ثيَشةنط
خامن رِوون بكةنةوة تا رِادةيةكي  سةركةوتووبوونة بةَلام كيَشةي  جيهانئاراي ئةنديَشة

سةرةكي ئةم كتيَبة ئةوةية كة لة سةر ميتؤديَكي دياريكراو نةنووسراوةو بيَ ميتؤدي تا 
بةس ئةوةي كة بؤ يةكمجارو بة  رِادةيةك ئاسيت ئةم كتيَبةي تووشي ثرسيار كردوة،

خامن نووسراوة شياوي ريَزو ثيَزانينة، بة  جيهانئارازماني فارسي لة سةر زماني ذنانةي 
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بؤشايي هةست ثيَدةكريَت كة لة ريزي ئةمانة،  ضةندينطشيت لةم كتيَبةدا 
 .بةرجةستةنةكردني طوتاري ذنانةو هةروةها تايبةمتةندييةكاني ئةم طوتارةن

 
 ئارؤ ثاوة، ثاوةيي، خامنيَ جيهانئارا ديوانوو( ١٣٩٧ورادي، عةدنان)م       

مةبةسيت سةرةكي  بنةرِةتدائةم كتيَبة بة زماني كوردي هةورامي نووسراوةو لة 
خامن بووةو هةوَلي داوة سةرجةمي  جيهانئاراكؤكردنةوةي شيعرةكاني  نووسةر

لةم ديوانةدا كؤ بكاتةوةو هةَلبةت جيا لة كؤكردنةوة، نووسةر لة  ريةكجا بة شيعرةكاني
 ءخامن جيهانئاراهةوَلي داوة هةنديَ هةَلة سةبارةت بة ذياني  داثيَشةكي كتيَبةكة
خامن رِوون بكاتةوةو لةم هةوَلدا سةركةوتوو بووةو دةكريَت   جيهانئاراهةروةها سةردةمي 

و ئةنديَشةناساندني  ءك يةكةم هةنطاو بؤ ناسيينلة ثالَ نووسراوةكةي كاميل سةفري وة
ئةم ليَكؤَليَنةوةي بةردةستان هةوَليَكة بؤ ثرِ  ءخامن ثيَناسة بكريَن جيهانئاراشيعرةكاني 

شياوي تيَرِامان لة شيعري ئةم شاعرية  ءكردنةوةي بؤشايي بةشيَكي زؤر طرنط
كة تا ئيستا  ةخامني ثاوةيي اجيهانئارطةو بة واتايةك سةبارةت بة طوتاري ذنانةي نثيَشة

 .هةوَليَكي بؤ نةدراوة
 

 :ميتؤدي ليَكؤلَيَنةوة        

لةم ليَكؤَليَنةوةدا، هةولَ دراوة لة تيؤري طوتارو هةروةها دةستةواذةي تارمايي 
، كةَلك وةربطرييَت، ميتؤدو شيَوازي طوتار لةبةر ئةوةي خاوةن "دريدا"ليَداني 

هةروةها بةرجةستةكردنةوةو  ءنيوذمةه ءبةئةويقكردنتايبةمتةندي وةك 
هةولَ بؤ  ءبةثةراويَزخستنة، بؤ تيَطةيشنت لة ضؤنيةتي سةرهةَلداني طوتاريَكي نويَ

بة واتايةك بؤ تويَذيَنةوةيةك كة  ءثةراويَزخستين طوتاريكي ديكة، شياوي سةرنج
نت لةوة طوتارة، كةَلكي ليَ ثيَويسيت بة دياريكردني طوتارة،  ثيَويستة بؤ باشق تيطةيش

 .وةربطرييَت

لةريزي  "مووفةء الكالئؤ"تيؤري  شيَوازة كة ضةندينشيكاري طوتار خاوةن    
بةناوبانطقيين ئةم شيَوازةيةو بة ثيَ ئةم تيؤرة، لة طوتاردا مانا دةخولقيَت، بةم ماناية 

دةرةوةي طوتار بووني  هيض شتيَكي مانادار لة ءكة طوتارةكان مانا بةبوون دةبةخشن
دةنطي  ىو لةم رِيَطةيةوة هةولَ ئةدريَت ضؤنيةتي سةرهةَلدان( 112: :1384)سلطاني،نية.
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خامني ثاوةيي، رِوون  جيهانئاراطوتاري ذنانةي  ذنانةو بةثةروايَزخستين دةنطي ثياوانة لة
 .بكريَتةوة

 :خامني ثاوةيي جيهانئاراسةردةمي  ءذيان        

لة كؤتاييةكاني سةدةي سيانزة لة شاري ثاوةو لة بنةماَلةيةكي  خامن جيهانئارا
ةتي ثاوةيي كورِي ئخاوةن فةرهةنط لة دايك دةبيَت، بابي مةال نةش ءخاوةن دةسةَلات

، شاعرييَكي بةناوبانطي ئةو بوو كة جيا لةوة كةسيَكي ناودار ،موفيت فاوجي بوو
بنةماَلةي ناسراو واتة ماَلباتي مستؤفياني ثاوة و لة دايكيشةوة سةر بة ةناوضةية بوو

 (٣٠-١: ١٣٩٧)مورادي،  بوو.

 الي لة بابي جوانرؤو دةكةنة كؤض ماَلةوة بة ،١٢٨٥خامن لة ساَلي  جيهانئارا
 كاري سةرقاَلي جوانرؤ، ىكاتة ئةو بةناوبانطي حاكمي شةرةفةملولك، خاني ئةكبةر عةلي
 مةال خؤشكي دايكي هةَلبةت ئةردةَلانةو بنةماَلةي لة شةرةفةَلمولك دةبيَت، ديواني

هاتين بؤ جوانرؤو ئامادةبووني لة ديواخاني شةرةفةملولك، جيا لة  لة بنةضةداو تةةئةشن
 ىخويَندةواري بة هؤي خزمايةتييةوة بووة كة تواني الي شةرةفةملولك جيَطةي خؤ

 . (٣٠-١: ١٣٩٧)مورادي، بكاتةوة. 
 ءشيعر دةبيَت ءري فارسيفيَ ءيَخامن لة الي بابي خةريكي خويَندن دةب جيهانئارا

ثرِ لة  ءذيانيَكي طةرم ءدةكات ثاش مةرطي بابي شوو بة عةلي ئةكبةرخاني شةرةفوملوك
 جيهانئاراهةَلبةت ئةم ذيانة ثر لة حةزو خؤشةويستيةي  ءخؤشةويسيت دةست ثيَدةكات

 شةرةفوملولك قاجار، شاي ئاينيناسرة فةرماني بة ١٢٩٨لة ساَلي  ءخامن دريَذة ناكيَشيَت
ماوةيةك دةميَنيَتةوةو دواتر لة رِيطةي عةالئةودةولةوة، دةبيَتة حاكمي  ءتاران دةضيَتة
دووبارة رِوو  ءخامن جيهانئاراثاش يةك سالَ، تَلاقنامة دةنيَريَتةوة بؤ  ءئةردةبيل

طةيشنت بة حكوومةتي ئةردةَلان، ء نؤ نزيك بوونةوة لة دةسةَلات ءدةكاتةوة تاران
كضيَكي بنةماَلةي قاجار دةخوازيَت، بةَلام لة حكوومةتي سنة بيَ ئوميدي دةكةنةوةو بة 

 (١٣-١ : ١٣٦٢سجادي، زهرا، ء فريان،كامل)صئازارةوة دةطةريَتةوة بؤ سنة.

كة  دةكات، خاني باوةجاني آلحةبيبةَل بة، ثاش شةرةفةملولك، شوو جيهان ئارا
خامن بووة. سةرِةراي ئةوةي  جيهانئارادي وخزمي خ ءناوضةي باوةجاني ،حاكمي ئةو كاتة

تةنانةت  دةبيَتة  ءنامةي جيابوونةوةي بؤ دةنيَريَت ءئيق شةرةفةملولك بةجيَ دةهيََليَت
خيَزاني حةبيبةَلَلا خان، بةَلام هةر خةياَلي الي شةرةفةوملولكةو هةر ضاوةرِي هاتنةوةي 

قةت ناشاريتةوةو عةشقي شةرةفةملولك لة كاتي جيابوونةوة دةبيَتة  ىئةم حةزة ءدةبيَت
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ؤخي خامنةوة كة سةرةرِاي د جيهانئاراهؤي سةرهةَلداني يةكةم طوتاري ذنانة لة اليةن 
سونةتي ئةو كاتةي ناوضةكةو قةدةغةبووني دةربريَين هةسيت ذنانة بؤ ثياويَك، ئةوي  
لة كاتيَكدا خيَزاني ثياويَكي دةسةَلاتداري ديكةية، هةستة ذنانةكاني ناشاريتةوةو 

 .رِاشكاوانة دةريان دةبرِيَت

خامن لة  جيهانئارابةم وةسفةوة  
ةي كؤمةَلطةيةكي تةواو نةرييت ئةو سةردةم

ناوضةي هةورامان، رِاشكاوانةو بويَرانة، دةنطي 
بةرز ئةكاتةوةو هةولَ ئةدات لة طوتاري 
ثياوساالرانةو ميَذووي نيَرانةي ئةو كؤمةَلطةية 

سؤزي  ءدةرباز بيَت بؤ ئةوةي هةست
لةم   ءرِاستةقينةو ذنانةي خؤي باس بكات
سؤزي  ءرِووةوة، وةك ذنيَكي ثرِ لة هةست

ةشقي بؤ شةرةفةملولك خؤشةويسيت، سؤزو ع
هيض شتيَك ناشاريَتةوةو بري لة  ءدةردةبريَت

طوتاري زاَلي ئةو سةردةمة ناكاتةوةو بؤ 
زماني ذنانة، باس لة  ءجمار بة دةنطةيةك

هةولَ ئةدات لة  ءهةسيت ذنانة دةكات
لةم رِووةوة يةكةم هةنطاو بؤ  ءلة دةقدا ئامادة بيَيَت ءثةراويَزبوون خؤي رزطار بكات

ئةجمار  ءواتة طوتاري زاَلي ئةو سةردةمة هةَلدةطريَت ،بازبوون لة طوتاري ثياوانةدةر
ئةندامي  ءخؤشةويسيت ءعةشق سةرلةزماني ذنيَكةوةو لة طوتاريَكي ذنانةدا  قسة لة

وة دةكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت يةكةم هةنطاو بؤ يةبةم بؤنة ءذنانة بؤ ثياو دةكات
خامنةوة  جيهانئاراساالرانةي كؤمةَلطةي كوردي لة اليةن دةربازبوون لة طوتاري ثياو

 .هةَلدةطريَت

 

 :لة ثةرِاويَزة بؤ دةق-١

 بيَطانةء نةبؤن وة سةر ذان خويَ                تا خاس ويَم نةكةم رِسواي زةمانة    

 دنيا ثرِ نةبؤ طشت جة بةدناميم               تا شكست نةدةم وة شاي جةوانيم    



 

 

  
 

 
 
 
 

 170   

  

                                                        ....  شةرت بؤ مةيل تؤ بةرنةشؤ جة دلَ          تا ميناي خاتر نةرِيَزؤ وة طلَ
 ٢٢٧: ١٣٧٠بؤرةكةيي، 

ثيَكهاتةي دوو فةيلةسوويف فةرةنسي »دريدا« لة كتيَيب تارماييةكاني ماركس، لة 
تارمايي ناسي دةخولقيَنيَت،  -تارمايي ليَدان، دةستةواذةي بوون ءضةمكي بوونناسي

تارمايية بةثةراويَزخراوكان  ءكؤكردنةوةي رؤح ءدةستةواذةيةك كة بة بانطهيَشت كردن
دةقي زمان، ذيان، سياسةت، كؤمةَلطاو ميَذوودا دةكات،  ءهانيج ئاماذة بة

 .ةكان دةكاتوشتة سةركؤنةكرا ءبوون ءانةوةي هةستاس لة طةرِهانتؤلؤذياي دريدا، ب
 لة ذن ثرسي طةلَ لة سةيري ليَكضوونيَكي كةوا باسةي ئةو( ٤٠-١ : ١٣٩٩)دريدا، 

 ءهانيج ءدةق ض لة كة ئةوةية ئاراوة ديَتة ثرسياريَك ليَرةدا ية،هة كورديدا كؤمةَلطةي
 تارمايي رةطةزيي ءئينسان ءضةمك كامء بوون هةيةو بووني تارمايي كؤمةَلطةيةكدا،

 بة واتايةك تووشي تارمايي بوونة؟ ءداونليَ

بطرة ئيستاش كة  ءدريَذ لة ميَذووي كؤمةَلطةي كوردي ىديارة بؤ ماوةيةك 
لة ريزي ئةم شتانة،  ءطوتاري زاَلي كؤمةَلطا، طوتاري نيَرانة بووةو هةموو شتيَك

ديارة لةم ضةشنة  ةوبازرطاني تايبةت بة ثياوان بوو ءتَلاق ءعةشق، شةرِ، خاوةنداريةتي
كؤمةَلطةيةدا جيا لةوةي ئةدةبيات نيَرانة بوو، بة وتةي رةزا براهين، تةنانةت ميَذووش 

و دةكريَت ميَذووي ئيَمةي ثيَ  تازةطةري ، وةك ميَذووي نيَرانة ثيَناسة ةيَرانة بوون
  (٩٠-٢٠: ١٣٨٣)براهين،  .بكريَت

 وةك، داديارة لة ميَذووي نيَرانةو ئةدةبيات نيَرانةو كؤمةَلطةي ثياوساالرانة
بةم بؤنةوة ئيق و ةتارمايي ليَداووةكان بوو ءئاماذةي ثيَكرا، ذن لة ريزي ثةروايَزخراوةكان

باسكردنيان نةبوو. بةم وةسفةوة دةكريَت  ءمايف دةربرِين ءحةزو ئاواتةكاني شاراوةبوون
، واتة تا سةدةي سيانزةي كؤضي، جيهانئارابانطةشةي ئةوة بكريَت تا سةردةمي 

مايف ثياوان بووةو ذنان  لة  ءثياوان بة حةزو خؤشةويسيت تايبةت ءدةرِبريَين عةشق
خامني ثاوةيي، لة دنياو  جيهانئاراجمار، ةبؤ يةك ءبةثةراويَز خرابوون ءتارمايي دابوون

 ءحةزو ئاوات ءنةرييت تارمايي ليَداوي كؤمةَلطةي كوردي، هةولَ بؤ دةربازبوون ئةدات
ئيق  ءيَتخؤشةويسيت لة كؤمةَلطةيةكي تارمايي ليَداو، بة دةنطيَكي بةرز دةردةبرِ

ناتوانيَ بيشاريَتةوةو بة واتايةك بة ثيَويسيت دةزانيَت ئيق نةشاريَتةوةو دةنطي ثةنط 
 :دةردو ئازاري عةشق ئةوندة كاريية شياوي شاردنةوة نية بَليَبةرزبكاتةوة  ىخواردوو
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 بيال جة دووريت دةردم كارييةن           ئاغةم كارييةن، ئاغةم كارييةن       

 زارييةنء كول بةَلاي بةرِاست شني             ةر شةو تا بة رِؤ بيَقةرارييةنه       

 ..... يةردةنء دوودي هةناسةم جة فةرق       ئةوةندة بيَحةد تاسةي تؤم كةردةن  
 (١١٣: ١٣٦٢)جهان ئارا،  

دةبيَت بري لة  ءبة واتاييةك ئةم شاردنةوةو هيجرانة، ئيق ناكريَت دريَذة بكيَشيت
دةربازبوون لة ثةروايَز بكريَتةوةو رِاشكاوانة باس لة  ءبة طوتاركردن ءباسكردن ءدابرِان
 :دةروون بكريَت ءنا 

 ية ضةنديَ وةختةن هيجران بار تؤم            هيجران بار تؤم. هيجران بار تؤم   

 ل هةم زامدار تؤمتةن خةستةي زةلي             دةروون ثرِ حةسرةت، طرفتار تؤم   

 رِةجنوور، دةردةدار تؤمء لةب وشك          زايف، ثةي ديدار تؤمء رِةنط زةرد   

 شةيداي عةشق، كاَلاي ئاَلاي تؤمء شيَت            باَلاي تؤمء هةراسان بةذنء ويَلَ  

 زَليَخاي يؤسف، هةر مةمنووني تؤم    لةيليَ هةي مةجنوون من مةجنووني تؤم  

 ثةي تؤ طوَلئةندام، شةيداي مةدهؤشم          تؤم ئاينيجة شريين بةدتةر تةشنةي   

 .... سيواي تؤ، ديدةم شاد نةبؤن وة كةس          نةفةس مةنةن، نة يانةي قةفةس   
 (٨١: ١٣٦٢) جهان ئارا، 

خامن جيا لةوةي خؤي لة دنياي تارمايي ليَداوي ئةو  جيهانئاراشياوي ئاماذةية 
دةنط بةرزدةكاتةوة، بة زمانيَكي تةواو  ءسةردةمةي كؤمةَلطةي كوردي رزطار دةكات

 ءرِاشكاوانة باس لة ماض ءذنانة بة طذي طوتاري ثياوساالرانةي ئةدةبياتي كوردي دةضيَت
سةير  ءغةمزةو الرو لةجنةي وةك بةشيَك لة قةدةغةكراوةكاني كؤمةَلطةي كوردي دةكات

ئةوةي بانط بةرز دةكاتةوة تا ثياوي كورد، هةست بة نازو لةجنةو غةمزةي ذني كورد 
وةك خؤشةويسيت نةك شةرِ ثيَناسةي  ءوةك بةشيَك لة ثيَناسةو واقعي ذني كورد بكات

 :بكات

 دةستوورةن ئانة ثيَ  ماضان لةجنة          كةردةن رِةجنةئةطةر من جاري تؤم   

 مةبؤ بكيَشؤ، عاشق بة سةد بار        غةمزةو كريشمةو لةجنةو الرةي يار  

  ..رِةنطةن  جةنط نييةن مريزام، ئانة طشت        من نازم كةردةن تؤ ماضي جةنطةن  
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 (١١١-١١٢: ١٣٦٢)جهان ئارا، 
تارمايي ليَداوي ئةو كاتةي كؤمةَلطةي  ءخامن، ئاطاداري دؤخي سونةتي جيهانئارا

ثيَواية نابيَت باية  بة  ءبةدكاران« ثيَناسةي دةكاتء كوردييةو وةك »بةدان
 ءضونكة ئةو طوتارة تةنيا جياوازي ،»طوتاري بةدكاران« بدريَتء »بةدكاران«

كي نية، بؤية ثيَشنيار تارمايي هيض دةسكةوتيَلة جطة  ءجياكردنةوة ساز دةكات
  :دةكات قةت باية  بة بةدو بةدكاران نةدريَت

 

 بةد ماضان نةبةين ياران   مةطيَرة نة طؤش واتةي بةدكارانبةدان،   

 ...تؤء جيايي مةوزان، بةيين من         خةياَلشان بةدةن، بةدان بةدطؤ   
 (١١٢: ١٣٦٢)جهان ئارا، 
خامن  جيهانئارابةم وةسفةوة لة ئةدةبياتي ثياوساالرانةو ميَذووي نيَرانةي كوردي، 

تارمايي ال  ءبة واتايةك دابرِان لةو طوتارة نيَرانة ئةدات ءدةبازبوون ؤب يةكةم هةولَ
حةزي  ءرِاشكاوانة ماف بة ذن ئةدات كة ئاوات ءلة ثةراويَزةوة ديَتة نيَو دةق ءئةدات

ئةوي  لة ئاست حةزو هةسيت ثياوانة بةرجةستة بكريَتةوةو طةرضي تا ئيستا تةنيا ثياو 
تةناتة  ءئةوة مايف ذنيشة كة باس لةو حةزة بكات ،بووة ئةو حةزة باس بكاتهةمايف 

تايبةتي خؤشةويستةو  بَليَت سةرجةمي ئةندامة ذنانةكةي من ءرِاشكاوانةتر باسي بكات
بة دَلنياييةوة ئاوةها بة رِاشكاوانة باسكردني ذني كورد لة ئةندامي ذنانةو حةزو 

كة  يةىبويَرانةية لةو طوتارة نيَرساالرانة ءئاواتةكاني، دابرانيَكي تةواو ئينساني
 .ثيَويسيت بة بةرزكردنةوةو بةرجةستةكردنةوةي هةبوو

 قةسةم هةر بةو فةرد ئاطاي كول حاَلةن           ةننةك واضي دةمباز قةوَل  بةتاَل  

 بةخشةش، بنؤشةش، بنيَش  ثيَوة           نة ساحيَب باخم، نة ساحيَب ميوة  

 دةخَل  هةر بة تؤن داراي كةمةر اللَ   ئةر باخةن ئةر موَلك ئةر طةجنةن ئةر مالَ  

 ان ئي باغضةي ثرِ طولَثةي تؤ رِازي            خاترت جةم بؤ، دلَ مةدةر وة دلَ  

  ....بة وةسلَ شريين، مةياوي بة كام       بيَ تاقةت مةبة، شاي خوسرةو مةقام  
 

 (٤٥: ١٣٦٢)جهان ئارا، 



 

 

  
 

 
 
 
 

 173   

  

 :خامن جيهانئاراطوتاري ذنانةي -٢

خؤشةويسيت، لؤمةكردني خؤشةويست،  ءبويَرانة باسكردن لة خؤشةويست
ئاماذةدان بة ئةندامي ذنانة، زماني سؤزدارو ذنانة، قسةكردن لة زمانيَكي تةواو ذنانة، 
بةرجةستةبووني هةسيت ذنانةو ئاماذةكردني رِاستةوخؤ بة ناوي خؤشةويست لة ريزي 

ثاوةيني كة لة ي خامني جيهانئاراديارترين تايبةمتةندييةكاني طوتاري ذنانةي  ءطرنطقين
بنةرِةتدا دةكريَت وةك سةرةتاي سةرهةَلداني طوتاريَكي نويَ لة ئةدةبياتي كوردي 
تةماشا بكريت كة ليَرةدا ئاماذةيةكي خيَرا بة هةنديَ لة بةرجةستةتريين ئةو 

 .خامن دةكريَت جيهانئاراتايبةمتةندييانةي طوتاري ذنانةي 
  

 :بويَري لة خؤشةويستيدا-١-٢

 سةواي تؤ كةسم نةزانان وةكةس           ةر بةو شاي فرد فريادرِةسقةسةم ه   

 بة وةفاي قةديم طشت بةينةت داران          قةسةم هةر بةو شةرت ئيقرار جاران  

 .....سيواي تؤ، ديةم شاد نةبؤن وةكةس          تا نةفةس مةنةن، نة يانةي قةفةس  

 (٨١: ١٣٦٢جهان ئارا، )
 ءعةشق ءبكريَت، بانطةشةي ئةوة بكريَت لة دةربرِيين سؤزو هةسترةنطة 

بة تايبةت لة ئةدةبياتي ذناني كورد، كةس بة قةت  ءخؤشةويسيت لة ئةدةبياتي كوردي
خامني ثاوةيي بويَرو نةترس نةبووةو ئاوةها نةترسانة ئاماذةي بة  جيهانئارا

ي جيابووةتةوةو لة الي ةكةخؤشةويستةكةي نةكردوة، ئةوي  لةكاتيَكدا لة خؤشةويست
 :كةسيَكي ديكةي دةسةَلاتدارة

 ....دوودي هةناسةم جة فةرق ويةردةن     ئةوندة بيَ حةد تاسةي تؤم كةردةن
 (٣٤: ١٣٦٢)جهان ئارا،  

جيا لة ئةوةي لة سةرجةمي شيعرةكاني ئةو بويَرية بةدي دةكريَت بةَلام ئةو 
جيابوونةوةي لة خؤشةويستةكةي واتة شةرةفةوملولك، نامانةي كةوا لة كاتي 

نةترسي لة ئةدةبياتي ذناني كورددا  ءنووسيويةتي دةتوانيَت ثيشاندةري ئةوثةري بويَري
 (١٢٣-١٢١: ١٣٦٢)جهان ئارا،  .ثيَناسة بكريَن

 نةمةنةن، نيةن بةرزي دةماخم               قيبلةم دةماخم، قيبلةم دةماخم   

  زةجنري تةقدير كةردةن ياساخم         ثةردةي دةروون دا  داخم دوور جة تؤ   
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 خةياَلم دايم، تةلطراف تؤن              هؤشم هةراسان، باسةي ساف تؤن   

 ...لواي تؤنء مةرطم ئاما ءزيندةطي       حةواسم جة سةر تةفرقةي رِاي تؤن   
 (١٢٦: ١٣٦٢)جهان ئارا،   

خامن وةك طوتارو ديسكؤرسي  جيهانئاراكةواتة بة خويَندنةوةي شيعرةكاني 
ئازارةكاني، يةك  ءهةست ءبؤمان دةردةكةويَت كة بويَري لة دةبرِيَين عةشق جيهانئارا

 .خامني ثاوةيية جيهانئارالة تايبةمتةنديية ديارةكاني طوتارت 

 
 :قةدةغةكراوي ذنانةسؤزي ء ئاماذة كردن بة ئةندام-٢-٢

 .....حةي ءمةي ءكةرووت ثايةنداز نةي    ئريادةم كةردةن قيبلةم ئةر تؤ بةي   
 ( ٤٥: ١٣٦٢سجادي، زهرا، ء صفريان،كامل)

رِةنطة بكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت جيا لةوةي ئةم شيعرةو بة تايبةت ئةم 
خامن  لةريزي بويَرترين بةيتةكاني ئةدةبياتي كورديية لة  جيهانئارابةيتةي سةرةوةي 

سؤزو خؤشةويسيت، لةبواري ئاماذةدان بة ئةندامي ذنانةو بة واتايةك  ءثرسي عةشق
لة   طوزارشتدةتوانيَت  ءبويَرين ءري تازةطةريئةندامة قةدةغةكراوةكاني ذن، ئةوثة

كة دةيةويَت ذن  ىسةرهةَلداني طوتاريَكي نويَ لة ئةدةبياتي كورديدا بكات، ئةو طوتارة
خامن لة سةردةميَكي  جيهانئارائةندامي ذنانةي خؤي بكات.  ءباس لة ذنايةتي

لة الي كةسيكي ديكة ئاوا باس لة ئةندامي  ءكؤمةَلطايةكي تةواو نةرييت ءسونةتي
 رِاشكاوانة بانط بةرز دةكاتةوة كة ئريادةي ءي دةكاتةذنانةي خؤي بؤ خؤشةويستةك

حةي« واتة سةرجةمي ئةندامي  ءمةي ء»نةي طةر خؤشةويستةكةي بيَتئة ئةوةى هةية
 ءلة هةست لة شويَنيَكي ديكةشدا دةَليَت ضي شيت ذنانةو ثرِ ءذنانةي ثيَشكةشي دةكات

بة دَلنياييةوة بة سوودمةندبوون  ءجوانيم هةية هةمووي ثيَشكةشي خؤشةويسيت دةكةم
 ءلة ئةندامةكامن، خؤشةويستةكةم تةواو ئةحسيَتةوةو ضي ماندوويةتي هةية ثاش باوةش

 .ييبةهرةبردن لة باخي رِازاوةم دةطاتة »كام«و بةختةوةر

 بةخشةش، بنؤشةش، بنيَش  ثيَوة              نة ساحيَب باخم، نة ساحيَب ميوة   

 دةخَل  هةر بة تؤن داراي كةمةر اللَ      ئةر باخةن ئةر موَلك ئةر طةجنةن ئةر مالَ   

 ثةي تؤ رِازيان ئي باغضةي ثرِ طولَ               خاترت جةم بؤ، دلَ مةدةر وة دلَ   
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 ...وةسلَ شريين، مةياوي بة كامبة           بيَ تاقةت مةبة، شاي خوسرةو مةقام   
 (٤٥: ١٣٦٢)جهان ئارا، 

ليَرةوة دةكريَت باس لةوة بكريَت كة ئاماذةداني رِاشكاوانة  بة ئةندامي ذنانةو 
باس لة باخي رِازاوةي ذنانةو طةيشنت بة كامي ذنانة، لةريزي ديارترين تايبةمتةندييةكاني 

 .خامني ثاوةيية جيهانئاراطوتاري ذنانةي 
 

 :تاوانباركردني بة تينطةيشنت لة جيهاني ذنانة ءلؤمةكردني خؤشةويست -٢-٣

 تا كةي بواضوو ئةي خوا سا مةرط                 تا كةي بنووشو زو  زام جةرط   

 ئةريَ تريئةنداز وة رِووي دانةي اللَ               ئةريَ بيَخةبةر، بيَباك جة ئةحوالَ   

 ...ئةريَ ساحب زؤر، جة خودا نةتةرس      يَ  جة كةسئةريَ بيَ ئينساف بيَ ئةند   
 (٥٠: ١٣٦٢جهان ئارا، ) 

 ثةميانىكةم  ء، كةم شةرتيبيَ ثةميانىطازندةكردن لة كةم وةفايي، بيَوةفايي، 
رِةطةزي ثياوةوة اليةن خؤشةويست لة ئةدةبياتي كوردييدا بةردةوام لة ءمةعشووق

بيَ وةفايي كراوةو بؤ يةكةجمار لة  ءتاوانبار بة كةم شةرتيئاراستةي رِةطةزي ذن كراوةو 
، كةم بيَ ثةميانىخامني ثاوةييةوة، جيا لةوةي طازندة لة بيَ وةفايي،  جيهانئارااليةن 
خؤشةويسيت ثياو دةكات، وةك »بيَخةبةر، بيَباك جة ئةحوالَ،  ثةميانىكةم  ءشةرتي

ر، جة خودا نةتةرس، بيَرِةحم، وَلات تريئةنداز، بيَ ئينساف، بيَ ئةنديَ ، ساحب زؤ
 .ضةثاو كةرو حالَ نةزان ثيَناسةي دةكات

 ئةريَ تريئةنداز وة رِووي دانةي اللَ             ئةريَ بيَخةبةر، بيَباك جة ئةحوالَ   

 ئةريَ ساحب زؤر، جة خودا نةتةرس       ئةريَ بيَ ئينساف بيَ ئةنديَ  جة كةس   

 ئةريَ تةريدةي، سةرملةي خةتةر                ئةريَ بيَرِةحم، وَلات ضةثاو كةر   

 ئةريَ ئةقليم طري ثةي ضةمشةي حةيات           ئةريَ شةو بيَدار شةوان جة زوَلمات   

 ....ي قةتلَ لةيلئةريَ شةرِفرؤش هوون       ئةريَ حالَ نةزان دوور جة سةفاو مةيل   
 (٥٠: ١٣٦٢)جهان ئارا، 

ديَتة نيَو دةق، بةو زمانة  وةكةواتة بؤ يةكمجار ئاوةها كة ذني كورد لة ثةراويَزة
بيَ ثةميانيء  ىتةنانةت ثيَ دةَليَت جيا لةوة ءخؤشةويسيت ثياو لؤمةو تاوانباري دةكات
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ئةوةي تؤ  ءعةشق نازاني ءخؤشةويسيتي، ماناي "بيَرِةحم، وَلات ضةثاو كةرء بيَباك"
ي غةمزةو كريشمةو ئةوثةرِ بةَلكووةك شةرِ ثيَناسةي دةكات ئةوة شةرِ نية، 

 :خؤشةويستية

 مةبؤ بكيَشؤ، عاشق بة سةد بار             الرةي يارء لةجنةء كريشمةء غةمزة   

 رِةنطةن جةنط نييةن مريزام، ئانة طشت        من نازم كةردةن تؤ ماضي جةنطةن   
 (١١١-١١٢: ١٣٦٢)جهان ئارا، 

ليَرةدا جيا لةوةي طوتارةكةي دةقؤزيَتةوة بؤ طوتاريَكي ذنانةوةو باس لة بيَ 
ضةثاو  ءبيَرةحم ءلؤمةيان دةكات كة بيَباك ءكةم وةفايي ثياواني كورد دةكات ءوةفايي

غةمزةو  ءماناي خؤشةويسيتكة ان دةكات تاوانباري بةوة كةري وَلاتي ذنانن تةناتةت
 ءبةم وةسفةوة لؤمةكردني خؤشةويست ءوةك جةنط ثيَناسةي دةكةن ءنازي ذنانة نازانن

تاوانباركردني بة تينطةيشنت لة جيهاني ذنانة، تايبةمتةندييةكي ديكةي طوتاري ذنانةي 
  .خامني ثاوةيية جيهانئارا

 

 :جيهاني ذنانةء زمان-٢-٤

 بةخشةش، بنووشةش، بنيَةش ثيَوة                ساحيَب باغم نة ساحيَب ميوةنة    
 دةخَل  هةر بة تؤن داراي كةمةر َلالَ       ئةر باخةن ئةر مؤَلك ئةر طةجنةن ئةر مالَ   

 ....ثيَ تؤ رازيان ئي باغضةي ثرِ طؤلَ               خاترت جةم بؤ، دلَ مةدةر وة دةلَ   
 (٤٥: ١٣٦٢جهان ئارا، )

خامن،  جيهانئارادنيابيين  ءلة يةكةم هةنطاوي خويَندنةوةو وردبوونة لة زامن
دنيابيين تةواو ذنانةيةو بة واتايةك لة زماني ذنانةوة قسة  ءجيهانيَك ءتيَدةطةيت زمان

ئازارةكاني بة  ءسؤزو عةشق ءبة هةست ءباس لة دونياي ذنانة دةكات ءدةكات
 :زمانيَكي تةواو ذنانة دةردةبريَت

 ثةي تؤ رازيان ئي باغضةي ثرِ طؤلَ             خاترت جةم بؤ، دلَ مةدةرو دةلَ   

 بة وةسلَ شريين مياوي بة كام        مةقام وبيَ تاقةت مةبة شاي خوسرة   
 تؤ نازينء تؤ جة بيَن منء من           غةرةز وة هةر نةوع كاري بسازين   

 ...خودا خوشنود بؤ، بةندة بيَ خةتةر   ئةوسا وةشةن عةي  هةر شةو تا سةحةر   
 

 (٥٨ : ١٣٦٢)جهان ئارا، 
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خامن ئاوةها بة زماني  جيهانئارارِةنطة بكريَت ئةطةر باس لةوة بكريَت كةس ثيَ  
 :دنياي خؤشةويسيت ذنانة نةكردوة هةَلة نةبيَت ءذنانة، باسي لة هةست

 مةيلم ئاميَتةي مةيل كةس نييةن          ديدةم غةير جة تؤ باَلادةس نييةن   

 سةوطةند هةر ئةوةن ثةري تؤم وةردةن          سةريَوةن نة رِات توفةيلم كةردةن   
 قةديم طشت بةينةتدارانبةو وةفاي        قةسةم هةر بةو شةرت ئيقرار جاران   

 سيواي تؤ، ديدةم شاد نةبؤن وة كةس       تا نةفةس مةنةن، نة يانةي قةفةس   

 بيَطانةء نةبؤن وة سةر ذان خويَ          تا خاس ويَم نةكةم رِسواي زةمانة   
 ....دنيا ثرِ نةبؤ طشت جة بةدناميم         تا شكست نةدةم وة شاي جةوانيم   

 (٨١: ١٣٦٢)جهان ئارا، 

بة زمانيَكي تةواو ذنانةو لة دةالقةي  ءلةم رِووةوة واتة باسكردن لة دونياي ذن
سؤزي  ءمايف باسكردن لة هةست ةودريَذ لة ثةراويَزدابوو ىذنيَكةوة كة بؤ ماوةيةك

بة زماني ذنانة، باس لة  ءوةك ذن ءنةبووةو بؤ يةكةجمار لةم طوتارة دادةبريَت ىذنانة
تايبةمتةندييةكي ئةمةش دونياي ذنانةي بةشيَك لة كؤمةَلطةي ذنانةي كوردي دةكات، 

لة طوتاريَكي نويَ لة  طوزارشتي خامني ثاوةيية كة جيهانئاراديكةي طوتاري ذنانةي 
 .ئةدةبياتي ذنانةي كوردي دةكات

 

 :ئةجنام

و بطرة دواتري ، دةرِبرييَن جيهانئاراتا سةدةي سيانزةي كؤضي واتة سةردةمي 
وة بؤ يةو بةم بؤنةةمايف ئةوان بوو ءحةزو خؤشةويسيت، تةنيا تايبةتي ثياوان ءعةشق

و لةم طوتارةدا،  ةياوساالرانة بووماوةيةكي دريَذ، طوتاري زاَلي كؤمةَلطا، طوتاري ث
لة  طوزارشتسةرجةمي ئةو شتانةي كة  ءعةشق، خؤشةويسيت، شةرِ، بازرطاني

و ةشياوي ئةوان بوو ءبة سوذةبوون دةكات، هةموويان تايبةتي دنياي ثياوان ءدةسةَلات
ديارة لةم ضةشنة كؤمةَلطةيةدا جيا لةوةي ئةدةبيات ثياوانة بووة، تةنانةت ميَذووش 

تةواو بةثةراويَز  ءيَرانة بووةو لةبةرامبةردا، ذنان  لة دنيايةكي ثرِ لة تارماييدا دةذيانن
 .خرابوون

جمار، ةلة كؤمةَلطةي ثياوساالرانةو خاوةن ميَذووي نيَرانةي كوردي، بؤ يةك 
 ءخامني ثاوةيي، يةكةم هةوَلي بؤ دةربازبوون خستة طرِو حةزو ئاوات جيهانئارا

خؤي، بةرزكردوةو بة ثيَويسيت زاني ضيق نةيشاريَتةوةو دةنطي  خؤشةويسيت ذنانةي



 

 

  
 

 
 
 
 

 178   

  

ي، بةرزبكاتةوة، كةواتة سةرةتاي سةدةي اكةذناني كؤمةَلط ءثةنط خواردووي خؤي
لة  طوزارشتسيانزةي كؤضي، سةرةتاي سةرهةَلداني يةكةم طوتاري ذنانةي كورديية كة 

 ءبؤ دةربازبوون لة كؤمةَلطة يَكةهةروةها هةوَل ة،دابرِان لةطوتاري نةرييت ثيَشوو
ميَذوويةكي نيَرانة. لةم رِووةوة ئيق يةكةم طوتاري ذنانةي كوردي لةسةر دةسيت 

لة حةزو ئاواتةكاني دنياي  طوزارشتخامني ثاوةيي سةريهةَلدا كة  جيهانئارا
 ،يت ثيَشووبة تةواوةتي ثيَضةوانةي طوتاري خؤشةويس ءخؤشةويسيت ذناني كورد دةكات

 .واتة طوتاري ثياوساالرانةي كورديية

 ءذنانة، جيهاني ذنانة، لؤمةكردني خؤشةويست ،بويَري لة خؤشةويستيدا، زمان
سؤزي  ءتاوانباركردني ثياو بة تينطةيشنت لة جيهاني ذنانةو ئاماذة كردن بة ئةندام

طوتاري ذنانةي واتة  ن،قةدةغةكراوي ذنان، طرنطقين تايبةمتةندييةكاني ئةم طوتارة
خامني ثاوةيية كة دةكريَت وةك سةرةتاي سةرهةَلداني طوتاري ذنانةي كوردي  جيهان ئارا

 .ثيَناسة بكريَت

 :سةرضاوةكان

 :كوردي
 ضهر تةوريَز، كوردي، ويذةي ميَذووي( ١٣٧٠بؤرةكةيي، سةديق)-

 .سنندج معرفت، اهتمام بة كردستاني، خامن شرف ماة ديوان( ١٣٢٤ئةردةَلان، مةستوورة)-

 .هةوارمان رِؤشنبريي مةَلبةندي هةورامان، كةشكؤَلي( ٢٠١٢ئةميين، حمةمةد رِةشيد )-

 ئارؤ ثاوة، ثاوةيي، خامنيَ جيهانئارا ديوانوو( ١٣٩٧مورادي، عةدنان)-

 :فارسي
 .نطاة ،تهران،مذكر تاريخ( ١٣٩٣براهين، رضا)-

 .ئاراس ، سنندج،آرا جهان( ١٣٦٢)زهرا سجادي،ء صفريان،كامل( ١٣٦٢جهان آرا خامن) -

 ،؟آزادي نداي ترمجة ماركس، اشباح( ١٣٩٩دريدا)-

 .،هرمسحضور متافيزيكء ذاك دريدا،( ١٣٨٦ضمريان، حممد)- 

 .، ج اول، تهران، بي نامسلطاني حديقة( ١٣٦٤، حممد علي)سلطاني-

 .زبان، تهران، نيء ( قدرت، طفتمان1384، حممد علي )سلطاني-

جامعةشناخيت، تهران، ء زبان شناخيت، فلسفي منظر سهطفتمان از ( ١٣٩١كالنقي، عبداحلسني )-
 .انتشارات جامعةشناسان

 .ئاراس ،سنندج،آرا جهان( ١٣٦٢سجادي، زهرا)ء صفريان،كامل-
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 فةرةجني ثؤش 
 كؤدةكاني جاويداني ء سؤراغي شةهيدبوون

 الي حؤري غةميان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئةنوةر حسيَن )بازطر(  :ليَكؤَلينةوة
 

ساَلاني ناوةرِاسيت هةشتاكاني سةدةي رِابردوو، ئةسعةدي غةميان ناسراو بة 
)ئارام( ثيَشمةرطةيةكي ئازاو فيداكاري كؤمةَلة بوو، ئةو لة ذياني ثيَ  

يةكسانيخواز بوو، حؤري خوشكة  ءثيَشمةرطايةتيدا، منوونةي مرؤظيَكي ميهرةبان
بضكؤلةكةي زؤر لة ذيَر كاريطةريي كةسايةتي طةورةي ئةسعةددا بوو. حؤري دواي 

سةردانيَكي بكات، بة  ءدابرِان لة ئةسعةد، برِياري دا، بيَت بؤ الي ىماوةيةكي دريَذ
شتة ناوضة ئازادكراوةكان، مةخابن تا حؤرية طةيشت، يهةر دةرديسةريةك بوو طة
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نابةرابةردا، دواي تؤماركردني داستانيَكي  ءةد لة رِووبةرِووبونةوةيةكي سةختئةسع
 رد!سوثاقارةمانانة طياني لة دةستداو دريَذةي رِيَطاكةي بة ئيَمةومانان 

ئةسعةدي غةميان )ئارام( يةكيَك بوو لة فةرماندةي واحديَك لة ثيَشمةرطةكاني 
زايين لة كاتي ( 18/7/1984)هةتاوي بةرامبةر ( 27/4/1363)كؤمةَلة، شةوي 

 شكاندني كةمينيَك لة ثايةطاي ئارمردةي بانة طياني بةخت كرد. 
حؤرية بؤ سةرداني هاتبوو، بةَلام ئةو تةرمة بيَطيانةكةي لة ئاميَز طرت! ئازاري 
لةدةستداني بؤ يةكةم جارو دوا جار ئةو تيَكستة جوانةي بةرهةم هيَنا كة ميَذووي 

وةك دةقيَكي ئةدةبي بةرز تؤماري  ءانةي ئيَمة شانازي ثيَوة دةكاتئةدةبياتي شؤرِشطيَر
 كردوة.
 

 فةرةجني ثؤش                    
 فةرجني ثؤش كةَلثؤس لة كــــــؤلَ

 بـؤ تـــؤ طـةرِاوم دؤلَ بـــــــــة دؤلَ
 كــــؤ ءهةرداو هةردم كرد دةشت

 نامـــة ذيَـــر ثـــيَ طـةرِام بؤ تـــــؤ
 ئـــاو ءدارســتان لـــة كــانــــيلة 

 لة طشــت ال تــؤم هاتة بــةرضـــاو
 طرمت شــويَين هــةنـــطــــاوةكـــةت

 ثرســيــم ســـؤراغي ضـــــاوةكـــــةت
 ثرسيــم لة طــولَ لة خونضـة طــولَ

 سـمــلَء طـــيا ميَــــخةكء طــــــذ
 ضــــنـــــوورء سؤســةنء شـةوبـؤ
 ة شيــالني زةردو ســـــــوورلة طوَل

 طرمت ســــــــؤراغـــي بــؤني تــــــؤ
 شةيدا بووم كةومتة شويَين تــــــؤ

 ، دلَ هةر كويَ ضووئاينيطةرضي نةم
 دميةني تـؤي لة بةرضـــاو بــــــــوو

 خــــؤرِ خـــؤرِةء دةشتــــي ســـارِالَ



 

 

  
 

 
 
 
 

 181   

  

 ثــــــيـــرؤزت ثــــــرِةلة نــــــــاوي 
 ضــــــةم شــــار ســـنة تـــا ذاوةرؤ
 طشـــــت بة داخــن بؤ كؤضـي تــؤ
 بيَ ئــــــــؤقرةم لــــيَم برِا ئــارام
 بيســــــــتم تـــــؤ نةماوي بـــةَلام
 ضونكة رِيَــطات رِيَــي خةبات بـــوو
 سةربــةرزي بوو بؤ نـةجات بـــــوو

 بـــزةم بــــــيَ لـــة ليَــوان دةبــيَ
 بةرز بـــــم وةكوو لوتـكةي كــيَوان

 كيَوانــــــــي كوردســــتـانةكــــةم
 جيَــــطاي تؤ كــــاكة جوانــةكـــةم
 تؤ نــــــةمردوي لة نــاو دَلـمــــي
 خويَــــين هةنـــــاوي بة كوَلمـــــي

 دةرِؤيء لة دةمــارما ديَــــيـــــــت
 طــيامن ئةتؤيـيء هـــــــيَــزي دلَ

 هةتـــــاكوو وام بــــــــةم دنــيــاوة
 يـادةكـــــــــةت رِوونــــاكي ضــــاوة
 ئاماجنـــــــت ئامانـــــجمــة ئــارام

 رِيَطات رِيَــــــــــطامة دَلنــــــيــــام
 

 فةرةجني ثؤشي حؤري غةمياندا:  رِةنطدانةوةي ئارمان، ئاماجني ئينساني لةشيعري    
حؤري غةميان وةكوو ذنيَكي تيَكؤشةر لة بنةماَلةيةكي شؤرِشطيَرِي رِؤذهةَلاتي 
كوردستان ناسراوة، بةَلام لة هةمان كاتدا رِاستييةك هةية كة )فةرةجني ثؤش( شيعري 
ةم حؤري غةميانة، لة ديداريَكدا كة من سازم كردوةو يةكةم جارة لة ميدياي كوردي ئ

  :ضاوثيَكةوتنة كرا بيَت، باسي شيعري )فةرةجني ثؤش( دةكات. بة رِاي من
 : ئةم شيعرة يةكيَكة لة شيعرة جوانةكاني ئةدةبياتي كوردي. يةكةم
 ئاييينلة كاسيَيت نةورؤزانةي نةمجة (1985): طؤراني ئةم شيعرة كة ساَلي دووةم

غوَلامي بَلاو بوةتةوة، زؤربةي خةَلك ثيَيان وا بوو، كة ئةم طؤرانيية بؤ شةهيد ئارام 
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)شاسوار جةالل(، لة رِيَبةراني طيانبةختكردووي كؤمةَلةي رِةجندةراني باشووري 
كوردستان طوتراوة. لة رِاستيدا ئةم بةرهةمة، شيعرةكةو طؤرانييةكةشي بؤ شةهيد ئارام 

رة، حؤري غةميان بؤ ئةسعةدي غةميان )ئارام(ي براي نةطوتراوة، ئةم شيع
  .نووسيويةتي

حؤري غةميان سةبارةت بةم شيعرة دةَليَت: فةرةجني ثؤش بةرهةمي بارودؤخي 
سياسي ئةو كاتةي رِؤذهةَلاتي كوردستان بوو، باسي خوشكيَك دةكات كة مةدالياي 

 ءدةَليَت: دواي ماوةيةك لة بيَهةواَليشةهيدبووني برا ثيَشمةرطةكةي ثيَ طةيشتوة، 
نةبووني دةنطوباسي، ئةسعةدي برام ثةياميَكي نارد بؤ ئةوةي برِؤم بيبينم. دةمويست 

كةواو  ءلةطةلَ فةرةجنييةكي نويَ ،اليتيَك، ئةو شريينييانةي كة ئارام حةزي ليَي بوو
وو بؤي ببةم، بةَلام ثانتؤَليَكي دووراوي تازةو ئةو ثووزةوانانةي  كة دايكم بؤي ضنيب

كاتيَك كة طةيشتم هةواَلي شةهيدبووني )ئارام(م بيست. ثاش طةرِانةوةم لة سةر طؤرِي 
بيَناونيشاني شةهيد ئارام، )فةرةجني ثؤش( لة دايك بوو. بة هؤي ئةوةي كوردييةكم 

كة ئيَستا لة سةر زاري  كردبوو داباش نةبوو، هاورِيَيةكم ثيَداضوونةوةي بةو شيعرة
طويَم لة طؤرانييةكة  ءوانة. حؤري غةميان دةَليَت: ئةو كاتةي  كة لة زيندان بوومهةم

بوو، ثيَيان دةطومت: ئةم طؤرانيية قاضاخة، رِةنطة سزاي زياترت بدةن، مني  طومت: طويَ 
بةو قسانة نادةم، من ئيَستاي  لة سةر ئةم شتانة بةند كراوم. دةبيَت بَليَم ئةو شيعرة 

بةرهةمي  ءي هةبوو. بة رِاي من هؤكارةكةي ثيَوةنديي بة ئةدةبياتدةنطدانةوةي زؤر
زيندوةوة هةية. رِاستييةكةي ئةوةية كة لة ثشت هةر دةق، ضريؤك، شيعرو فةنتازياو 
ئةدةبيَكةوة، دةبيَت واقعييةتيَك هةبيَت كة بتوانيَت ئةفراندن بيَنيَتة ئاراوة. هةر بةم 

 ئاييينطةورةو شيعريَكي ناسراو. خودي نةمجة هؤية ئةم شيعرة بوو بة ئةدةبياتيَكي
غوَلامي  هؤكاريَكي طرينطة بؤ ناساندني ئةم شيعرة، كة بة قووَلي ضوةتة ناو فيكرو 
ميَشكي خةَلكةوة. لة ئةدةبياتي جيهانيشدا بةم شيَوةيةية، بؤ منوونة بةشيَكي زؤر لة 

دةنطدانةوةي زياتري شيعرةكاني نزار قةباني كة كازم زاهري كردويةتي بة طؤراني، 
هةبوة. ئةمة بؤ كوردي  رِاستة. بةَلام بة طشيت خاَليَكي طرينط هةية كة رِةنطة زؤر 

ثيَويسيت بة ليَكؤَلينةوة بيَت، ئةوةية كة ئةسعةدي غةميان )شةهيد  ءباس نةكرابيَت
ئارام( لة ناو رِيزةكاني كؤمةَلة، كة حيزبيَكي خاوةن جووَلانةوةيةكي ئينساني، 

ةو كاريطةرييةكي زؤري لة سةر كؤمةَلطا هةبوو، بةشداري وزةمحةتكيَ  بو ءاريكريَك
ئةسعةدي غةميان وةكوو ثيَشمةرطةيةكي كؤمةَلةو شةهيدبوونيشي لةو رِيَطاية، 



 

 

  
 

 
 
 
 

 183   

  

( كة ئةم 1985ة. ثيَ  ساَلي )وكاريطةريي كةلتوورو ئةدةبياتي كؤمةَلةي لة سةر بو
ة لة بواري شيعري نويَ لة رِؤذهةَلاتي شيعرة نووسراوةو كراوة بة طؤراني، كؤمةَل
ة. بؤ منوونة سوارة ئيلخانيزادة نزيكايةتي وكوردستان خاوةني ئةدةبياتيَكي تايبةت بو

ة لةطةلَ كؤمةَلة بةهؤي ئةوةي ئامؤزاي عومةري ئيلخانيزادةية، فاتيح وهةبو
حسيَن  شيَخولئيسالمي )ضاوة(، موسليح شيَخولئيسالمي )رِيَبوار(، ئةمحةد بازطر،

موهتةدي كة خاوةني ضريؤكي )كيَ  ئاينيسةالحة ءشةبةق، حسيَن ميسري، وريا نازري
ة، منوونةي شاعرياني رِؤذهةَلاتي ورِضةي شكاند؟(ة، دةنطدانةوةيةكي طةورةي هةبو

كوردستانن كة فؤرِمي ئةدةبييةكةيان كاريطةري لة سةر كةسانيَك وةكوو حؤري غةميان 
 شيعرة بَليَت، واتا:داناوةو توانيويةتي ئةم 

وة، لة و: جطة لةوةي كة ئةسعةد غةميان وةكوو ثيَشمةرطةيةك شةهيد بيةكةم
 ة.وكريَكار شةهيد بو ءهةمان كاتدا وةكوو كةسايةتييةكي زةمحةتكيَ 

: ئةم شيعرة لة ذيَر كاريطةريي كةلتوورو ئةدةبياتي بزووتنةوةيةكي دووةم
 كؤمؤنيسيت وةكوو كؤمةَلة لةو سةردةمةدا نووسراوة. ء كريَكاري، ضةث
: خودي فةزاي بنةماَلةكةي حؤري، بارطاوي بوون بة ئةدةبياتي ضةث، سيَيةم
ة، ئةمةي  كاريطةري وكؤمةَلة. ئةسعةد غةمياني  لةم رِيَطايةدا شةهيد بو ءكريَكاري

ةدا دةَليَت: )دةشيت وة لة سةر ئةوةي وةها شيعريَك خبوَلقيَت. لة بةشيَكي شيعرةكوبهة
طشت بةداخن بؤ كؤضي  ،خورخؤرِة لة ناوي ثريؤزت ثرِة( )ضةم شار سنة تا ذاوةرؤ ءسارِالَ

فةزاية كة حؤري غةميان باسي دةكات، لة ناو ئةدةبياتي كؤمةَلة ء تؤ(، ئةم شويَن
ناسراون بة ثيَطةو شويَين كؤمةَلة )باشووري خؤرهةَلاتي كوردستان(، بة ثيَضةوانةي 

وة، وةشي باكووري خؤرهةَلاتي كوردستان كة زياتر لة ذيَر كؤنقِؤَلي حيزبي دميوكرات بب
لةم شيعرةدا حؤري غةميان لة رِووي فةزاي جوطرايف باس لة شويَنطةليَك دةكات كة هةم 

ة، هةم ئةسعةد غةميان تيَيدا ذياوة. سةرةرِاي وكاريطةريي كؤمةَلة تيَيدا بةهيَز بو
نيشتماني تيَيدا رِةنطي  ءةث بة سةر شيعرةكةدا، هةسيت نةتةوايةتيزاَلبووني فةزاي ض

داوةتةوة، بؤ منوونة لة بةشيَكي شيعرةكة دةَليَت: )كيَواني كوردستانةكةم جيَطاي تؤ 
كاكة جوانةكةم(. حؤري غةميان لة كؤتايي شيعرةكة باس لة ئامانج دةكات، ئاماجنيَك 

دةيةويَت دريَذةي ثيَ بدا. حؤري دةَليَت: من  ةو ئةموكة براكةي لةثيَناويدا شةهيد بو
ئاماجنة هةية.  ءهةرطيز ثيَشمةرطايةتيم نةكردوة، بةَلام باوةرِم بةو ئارمان

تايبةمتةندييةكي تري ئةم شيعرة ئةوةية كة لة ديَرِي يةكةم دةَليَت: )فةرةجني ثؤش، 
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وشة كاريطةرييةكي  ءبؤ تؤ طةرِاوم دؤلَ بة دؤلَ( لةم شيعرةدا زمان ،كةَلثؤس لة كؤلَ
كةَلثؤس دوو جؤري  ءبةهيَزي هةية، فةزايةكي مةجازي طةورةي خوَلقاندوة، فةرةجني

فةرةجنني، بةَلام لة هةوراماني بةشي رِؤذهةَلاتي كوردستان، كةَلثؤس لة فةرةجني 
جياوازترة. ثيَويستة ئةم وشانة خويَندنةوةي بؤ بكريَت، ئةم دوو وشة زياتر لة ئةدةبياتي 

ورامان بةكار دةهيَنريَن، حؤري غةميان لةرِووي زمانةوة توانيويةتي ياري بة وشةكان هة
بكات. نووسيين ئةم شيعرة وةكوو ذن تايبةمتةندي خؤي هةية، ذن دةتوانيَت شاعري 

تيَكؤشاني براكةي. بة  ءوةكوو حؤري بةشيَك بيَت لة خةبات ءبيَت، كاريطةري هةبيَت
وة كة تا وشيعرةي نووسيوة تووشي ئازارو ئةشكةجنةي  ب رِاي من لةو سةردةمة كة ئةم

 ئيَستاي  كاريطةريي نةريَين لة سةر تةندروسيت داناوة.
حؤري غةميان ئيَستاي  شيعر دةنووسيَت، بةَلام رِةنطة هيض شيعريَكي نةطاتة 

 ءئةدةبيات داهيَنان بكات ءئاسيت )فةرةجني ثؤش(، كة توانيويةتي بةم شيعرة وةكوو ذن
ةرِةيةكي ثرِشنطداري  لة ميَذوو تؤمار بكات. من ثيَم واية حؤري غةميان دةكرا الث

وة. )فةرةجني وشاعرييَكي ناسراوترو طةورةتر بيَت، بةَلام هؤكاري تايبةت بة خؤي هةب
ثؤش( بة تةنها بةسة بؤ ئةوةي حؤري غةميان ض وةكوو ذن، ض وةكوو شاعريو ض وةكوو 

 بناسيَنيَت.وان وكوردي رِؤذهةَلات بة هةم
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 دؤسيةى تايبةت                              
 كانى ييةعريشديوانة بة                         

 "دلَشاد عةبدولَآل"                           
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 .كردووة تةواو لةبةغداد ىزانستطا وةبوو لةدايك لةهةوليَر ١٩٥٦ساَلي 

 
 :ى شاعرياثكراوةكانض
  

 شيعر:
 ١٩٩٢جوانييةكان و ضةندالثةرِةيةك لةذياني بةفرنووس يا باوباَلةكان -
 ١٩٩٣ثياسةي ثةثوولةكان -
 ١٩٩٩بةفرنووس -
  ٢٠٠٠شةوي دووةم -
 ٢٠٠١بزربووني ناويَك -
 ٢٠٠٢هةوَليَك بؤ كوشتين كات -
  ٢٠٠٣مانطي نيوةمؤر -
 ٢٠٠٤طؤمي ثوونط -
 ٢٠٠٥حةج -
 ٢٠٠٦بازارِي بؤنفرؤشان -
 ٢٠٠٧شةوةكاني ئاميتا بةدريَذايي بابل -
 ٢٠٠٨طةيشنت بةئاطر -
 ٢٠٠٩دَلم لةوجؤرة شويَنانةية -
 ٢٠١٠كةبري لةورِؤذانة دةكةمةوة -
 ٢٠١١سبةينيَم ديَتةوة ياد -
 ٢٠١٢دوا قومي خؤرةتاو -
  ٢٠١٤ثةلكةزيَرِينة لةنزيكةوة -
 ٢٠١٥شويَنيَكي تري جةنط -
 ٢٠١٧تووتين ضرووت -
 ٢٠١٨رِاثؤرت لةبارةي خؤمةوة -
 ٢٠١٩وزةي سثي -
  ٢٠٢٠كات نيية بةَلام ضي لةكات بكةم؟ -
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 وتارو ئةزموون:كؤمةلَة 

 
  (رِؤذنامةنووسيي نووسيين) ١٩٩٧زا  -
 (ئةدةبي وتاري)  ٢٠٠٥ئريؤسكيَ -
 (ئةزموون) ٢٠٠٦بةفرةلؤك -
 ٢٠١٠خواوةنديَك )وتاري ئةدةبي(نوخيب -
 (ئةدةبي وتاري) ٢٠١٨كيََلطةي طةمن -
 )وتاري ئةدةبي( 2021كتيَيب رِةش -
 دنيا كةميَك السارة) شيعر( لةذيَرضاثداية. -
 ءرةبيعةكراون بة ىضوار كؤمةَلة شيعر-
 يةكيَك بةسويدي. ءكراوة بةفارسي شيعرى دوو كؤمةَلة- 
 ان دامةزرانديلةو ضوار كةسةي دةزطاي سةردةم بووة يةكيَك-
 ١٩٩٨لةسليَماني ساَلي  
 ٢٠١٠ تا ١٩٩٩لة  ةي ئةدةبي بوو -نووسةري طؤظاري ئايندةرسة-
 ة.سةرنووسةري بَلاوكراوةي شيعرستان بوو-
 ةسةرثةرشيت بَلاوكراوةي رِؤظار بوو -
 .كتيَب بؤ ووةوةرطرت ىئاراس دةزطاي خةَلاتي ٢٠٠٧ساَلي - 
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 دلَشاد عةبدولَلَا  "ىتيَيب رِةشك"

 )هةرضةندة ئةم نوسينة كةمرتة لةوةي شاعريةكة دةيهيَنيَت(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ريَبوار سيوةيلىنوسينى: 

 

(1) 
لةسةرةتاوة بةرطةكةي نةضووة دَلمةوة، بةَلام كاتيَك كتيَبةكةم خويَندنةوةو جاريَكي 

بةثيَسيت كتيَبةكةية. لةناوي كتيَبةكة نةترسني: ديكة لة بةرطةكةي رِامام، بينيم ثرِ 
رِةش بةمانا تاريكيية دزيَوة ترسناكةكةي نيية، بةَلكو وةك رِووثؤشيَك كة رِةنطةكاني 
ديكةي لةذيَر تويَي خؤيةوة ثاراستوون. رِةشيَكي قةتراني، كة تةواو ليَي ورد دةبيتةوة، 

عةبدوَلاي شاعري دةناسم. هةرطيز لة  بريسكةو رِووناكاييةكي تيَداية.. لةميَذة دَلشاد
دؤستايةتيدا ناطؤرِيَت. ئةو بؤمن وةك شاعريو نووسةر، ئةزموونيَكي  ءبرادةرايةتي

 ءدةوَلةمةندو زؤري هةية. شاعرياني ئيَمة زؤر بيَنازن، ضونكة لةضةند شاريَكي بضووكدان
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ية. هيض وا نيية. هةموو يةكق دةناسن، وادةزانني دنياي شاعريةكاني  وةك دنياي ئيَمة
واعيزيَكي  ءماددةثةرسيت باوييَت ءئةوان لةم كؤمةَلطةيةي ئيَمةدا كة نةخويَندةواري

جةماوةريان  ءطرنطيان ثيَدةدريَت ،مؤديَليَك زؤر لة باشقين شاعريةكان ءسةر تةلةفزيؤن
كؤدةبيَتةوةو سياسةتي فةرمي  ئةوةي دةويَ، زؤر تةنيان. بةَلام كاتيَك  ليَ

كانيان دةخويَنيتةوةو ئةطةر كةميَكي  شارةزاي بةرهةمي نووسةراني جيهان بةرهةمة
بيت، بة ئاساني بؤت ئاشكرا دةبيَت، كة ئةم داهيَنةرانةي خؤمشان هيضيان لة نووسةرو 

 شاعرياني وَلاتاني ديكة كةمق نيية.
 

(2) 
من زؤر لةميَذة برِوام وابووة، ئةمةشم ثيَ  بيست سالَ زياتر بة كاروان 
عومةركاكةسوور طوتووة: باشقين خويَنةرةكاني ئيَمة لة هةوليَرن. نووسةراني هةوليَرو 
رِؤشنبريةكاني زؤر زياتريان خويَندؤتةوة، وةك لةوةي ثيَيانةوة ديارة، يان خؤيان ئاشكراي 

اش يةكيَكة لةوانة، كة هةرطيز هةَلثةي ئةوةي نيية ثيَت بَليَت دةكةن. دَلشاد عةبدوَلَل
ضي خويَندؤتةوة. ئةوة سيفةتيَكي جواني شاعريانة، كة دواجار ثيَشئةوةي قسة لةسةر 
ئةزمووني خؤيان بكةن، ئةو ئةزموونة دةذين. كتيَيب رِةش باسي ئةو ئةزموونانةي ئةم 

 يَنةي رِؤذطارو ويَستطةكاني تةمةندا. شاعرية دةكات. جؤريَ لة خؤبينينةوة لة ئاو
 

(3) 
كتيَبةكة بة زمانيكي سةرجنرِاكيَ  نووسراوة، كة زؤر بة ئاساني )زماني رِةسوولَ 
هةمزةتؤظ(ت لة )داغستاني من(دا بري دةخاتةوة. ئةطةر ئةو كتيَبةت خويَندبيَتةوةو 

يَنيتةوة، تيَدةطةيت ئةمةي دَلشاد خبويَنيتةوة، يان دواي ئةم كتيَبة بضيت ئةويق خبو
 ءتةنيا رِستة رِيَكخسنت بؤضي من ئةم قسةية دةكةم. نووسني لةم دوو كتيَبةدا هةر

 ءدارِشتنيَكي جوان نيية، ئةطةر هةر وشةو طوزارةيةك لةكاتي خويَندنةوةدا خةيالَ
ليَكدانةوةشت نةخاتة كار. ئةوة تؤ ضاوت لةسةر وشةو رِستةكانة، بةَلام بريت بؤ 

 شاعريانةتر.ء دانايانةترء دةبةن كة زؤرجار لة رِستةكاندا نيية، قووَلقشويَنيَك 
 

(4) 
رِاستطؤييةوة ئةم كتيَبةت بؤ دةطيَرِيَتةوة.  ءنووسةري ئةم كتيَبة بةو ثةرِي بويَري 

 ءخؤي لة هيضي  نادزيَتةوة. ناوي كةسةكان دةهيَنيتء باز بةسةر هيض شتيَكدا نادات
هةَلياندةسةنطيَنيت. كتيَبةكة لة  ءزؤري  رِاشكاوانة بريورِاي خؤيان لةبارةوة دةَليَت
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ويَستطةكاني ذياني شاعريو مرؤظيَكت بؤ بكات،  ءئةوةية باسي ئةزموون سةرةتاوة وةك
ماَلي زؤر شاعريو  ءبةَلام دوايي تيَكستةكة ئاوةَلايانة لة طةليَك دةرطاي ديكة دةدات

سةر دةكاتةوة، ضونكة لة ثةيوةنديي بة خؤيةوة باسي ئةوان دةكات. نووسةري ديكة بة
ئةوةي ضؤن دةبيَتة شاعري، ئاواش باسي  ءدَلشاد عةبدوَلَلا لةو كاتةدا باسي خؤي دةكات

كةسانيقو شاعرياني ديكة دةكات. وةكئةوةي بيةويَ شوناسي شاعري لة دةريضةي 
ي شاعرياني ديكة دةوَلةمةندي بكات. بة شوناس ءشوناسي يةك كةسييةوة بهيَنتة دةريَ

ئةم داننانة بة ئةويقدا، باسيَكي طرنطي ثةيوةندي نيَوان )من(و )ئةوانيق( دةهيَنيَتة 
ثيَشةوة: هيض )من(يَك بة تةنيا نيية ئةطةر لة هةمان كاتيشدا )ئةويَكيق( نةبيَت. ئةم 

دنةي ئةويق، كردنةي شوناسي شاعري، ئةم كرانةوةية، ئةم ستايشكر دةستنيشان
شاعريةكةي ئيَمةت لةال خؤشةويسق دةكات. بطرة ناضارت دةكات، لة قووذبنةكاني 
 ءبريكردنةوةتدا بؤ ئةو كينةي رِةتكردنةوةي ئةوانيقة بطةرِيَي، كة بةخؤت نازانيت

 داطرييان كردوويت.
(5) 

َلكو كتيَبةكة هةر طةرِان نيية بؤ كةسايةتي خؤي، لةميانةي بووني بة شاعري، بة 
بيناكردنةوةي ئةو جيهانبينية شيعرييةشة كة لةثشت كتيَبةكةوة ئامادةية. لةوةش ثق، 
ئةم كتيَبة زؤر لةوة دةضيَت بؤ ضةند كةسيَك بطةرِيَت، كة ساَلةهاية دَلشاد ليَي ونبوون: 

جةاللي  ءئةو هةنديَكيان دةدؤزيَتةوةو قسةيان لةبارةوة دةكات، وةك: جةمال شارباذيَرِي
ديَرك واَلكؤت. لةناو ئةوانةشدا باسي جةمال جومعة دةكات، كة شةويَك  ءكةريم مريزا

لة ماَلةكةياندا لة بةغدا، بةشداريي ئاهةنطيَكي خيزانييان دةكات. ئيق لةدواي جةنط 
نايدؤزيَتةوة: بةَلام من ئيَستة ثيَي دةَليَم: جةمال جومعة  ءئةو هاورِيَيةي ليَ بزر دةبيَت

دامناركي دةنووسي.  ءساَلةهاي سالَ لةويَ ذياو شيعري بة عةرةبي ءنهاطنرِيَي كةوتة كؤث
ئيَستة مين  نازامن كةوتةكويَ، يان لة ذيانداية يان نا؟. بةَلام هةرطيز ئةو كةسة 

 نةمابوو كة دَلشاد باسي دةكات..
 

(6) 
 كاتيَك لة هةموو كتيَبةكة دةبيتةوة، بري دةكةيتةوة ض منداَلييةك لةم كتيَبةدا 

طيَرِانةوةي تيَدا  ءقسان دةكات، منداَلييةك كة هيَشتا كؤمةَلطة شةرمي طوتن
ياداشت، لة طيَرِانةوةيةكي  ءبريوةري ءدانثيانان ءدروستنةكردووة. هةموو شتيَك دةَليَت

شيعريدا ثيَكدةطةن. كاتيَكي  قسة ديَتة سةر بريوبؤضوون لةبارةي هةر شتيَكةوة، وةك 
ينووسيَت. هةستئةكةم ئةو هةموو شيعرييةتي نووسينة هيَشتا بويَرانة دةء خؤي رِوون
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بيَدةنطانةي ئةوة لة دنياي  ءشتيَكي دَلشادي نةشاردؤتةوة، ئةوي  توورِةييةكي مات
زماني رِؤح ناميَنيَت. لة ثشت  ءخؤمان، لة جيهانيَك كة ئيق تيايدا شيعر ئاوارة دةبيَت

زؤربةي ديَرِةكاني دَلشادي عةبدوَلَلاوة ئةو توورِةيية بيَدةنطة دةبينمةوة كة شاعرييَكي 
كورد دواي ثةجنا سالَ ئةزموون بةو زمانة بة ويقارة دةريدةبرِيَت. من لةمة باش 

انيقة. جيهاني فةرامؤشكردني ئةوء تيَدةطةم، دنياي ئيَمة دنياي بةرزكردنةوةي هةنديَك
رِؤشنبرييي ئيَمة جيهانيَكي زؤر ناعاديالنةية، زؤر ستةمكارانة. هيضكةس  ءئةدةبيي
رِؤذطار طرنطي بة كةسانيَك دةدات، كة بؤ هةميشة دةبيَت لة ء خؤي مايف نادرييَتَ وةك

قوالثةثيَي شاعرية طةورةكاندا بن، بةَلام دةبنة رِابةري كؤمةَلطةيةكي ئاثؤرايي. بةو 
ةي ديكةشدا ئةوةش ئازاريَكة شاعري بؤخؤي خؤي رِوونبكاتةوة، بؤخؤي باسي ديو

ئةزمووني خؤي بكات، لة دنيايةكدا كة باسي هةموو شتيَكي تيَدا دةكريَت، بةَلام 
كةمقين باسي لةبارةي شيعرةوة تيَدا دةكريَت. شيعر لةسةردةمي ئيَمةدا ثيَويسيت بة 

ية زؤر زياترة، بطرة ئةوةندةش ناشيعر زؤر بووة، بةرطري ليَكردن هةية. ئةوةي ناشيعري
بؤتة هةرِةشة بةسةر شيعرةوة. لةدنيايةكدا كة ئةم هةموو ناشيعرييةتة هةية، دةبيَت 

  ئةم كتيَبة خبويَندريَتةوة..
 

(7) 
باشةكاني  خؤزطة مرؤظ ئةوةندةي تةمةن دةبوو، فرياكةوتبا لةبارةي هةموو شاعرية

اعريان بؤ ئيَمة طرنطييةكي تايبةتيان هةية، ضونكة شيعر نةتةوةكةيةوة قسة بكات. ش
زماني نةتةوةيي ئيَمةية. تيَطةيشنت لة  ءةي، زماني يةكةميثيَكهاتةي ءبةو فرةدةنطي

شاعريةكان رِؤحي مرؤيي ئيَمة زيندوو دةكاتةوة. كيَشةكة ئةوةية مرؤظةكان رِؤحيان 
هةر كويَيةك دةركةوتاية بةسةدان كةس ناويَت ئاويَنةيان دةويَت. جاران هةر شاعرييَك لة 

ليَي كؤدةبوونةوة، ئيَستة خةَلك لة دةوري زؤربَليَ هيض نةويَذةكان كؤدةبنةوةو بة 
خيَزانةوة دةضن طويَ دةطرن. ئةمة دارِمانيكي طةورةية كة دنياي تؤرِي كؤمةَلايةتي 

هيضق  واعيزي ساختةو قسةكةري ئةوتؤمان بؤ دروستدةكات، كة جطة لة لةوضةلةوض
ناَليَن. فةيلةسوويف دامناركي دةيطوت: طرنط ئةوةية مرؤظ بئاخظيَت نةك دةمي ثرِ بيَت 
لة قسة. لة كوردستاندا تارماييةك بةرِيَوةية بةناوي نةزاني، نةك هةر قورِي بةسةر 

ش قووت دةدات. ويَنةكان: بةرطي كتيَيب رِةش، لة دةزطاي ئايندةئيَستادا كردووة، بطرة 
 .اوة، بةس ناوي هونةرمةندةكةم نةزاني تا ثريؤزبايي ليَبكةمسةردةم كر
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 هةسيت خؤبوونة،يشتيمان ن

 ئةطةر بؤ ساتيَكي كورتيش بيَت 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسيين: جؤن سويَدمنارك

 وةرطيَرِاني لة سويَدييةوة: رِزطار شيَخاني
 

بذاردةيةك لة شيعرةكاني دَلشاد عةبدوَلالية بؤ  وةرطيَرِانىئةم تيَكستة، ثيَشةكي 
لة داهاتوودا بَلاو دةكريَتةوة. كاتيَك رِزطار  وةريطيَرِاونءسويَدي. رِزطار شيَخاني 

 ثيشان ي(بووة دايك لة هةوليَر لة ١٩٥٦شيَخاني شيعرةكاني دَلشاد عةبدوَلَلا )ساَلي 
 هةستيَكي بريو ئةمة! هةَلاتيانةيةرِؤذ ئةرووثاي ميزاجيَكي ئةمة خؤ:طومت يةكسةر دام،

ةندي بة شيَوازي يوةث ئةمة. مايةوة هةستةكة بةَلام. بوو من كتوثرِي زؤر لةيةكضووني
ضي بة خويَنةر دةطوتريَ. ئةو كةسةي لة وَلاتيَكي  ءئاكارةوة هةية كة ضي دةطوتريَ
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 ءرِوانطةي خؤي دةربربِيَديكتاتؤردا بذي دةبيَ بة وةسفكرنةوةي تازةو تانةو تةوسةوة 
هيواداري  بيَ كة  -دؤخةكان تيَدةطةن  ءباوةرِي هةبيَ كة خويَنةري هاودةم لة ثةيام

دةستةَلات هةر وا تيَبطا كة ليَرة واتايةك هةيةو ئةو تيَي ناطات. ئةمة هةميشة هةر وا 
 بؤ كة بوون، وا( ز. ث ٦٥بووة. هةلومةرجةكاني ساتريةكاني هوراتيؤس )ساَلي 

 ض لةرِاستيدا بةَلام فرةواتان؛ ءنايابن ميَتافؤرةكان. رِاز لة ثرِن ئايندة نةوةكاني
وزةي رِؤشين داهيَنةريي وةك سقاتيذيي مانةوة، كاتيَك  ءميزاج هةبوو؟ ثةياميَكيان

ذياني خؤت لة مةترسيداية. تانةو تةوس بةخؤكردن وةك ئاشتبوونةوةيةكي 
خؤت زؤر سنووردارو ديار كراوة. رِووكردنة لة شتة شؤرِشطيَرِانةية كة ذياني ئاسايي 

... ثةسين دةكةن،  ءنزيكةكان، ضونكة ئةوةي كة وشة مةزنةكان  ئازاديي ءبضووك
 دوورةدةستة. 

باكووري ئةفريقايشدا ثيَوةستييةكي  ءثاشان باوةرِم واية كة لة رِؤذهةَلاتي ناوين
ديار بة دةوَلةتي كؤمؤنيستيةوة هةية، ئةطةرضي لة وَلاتيَكةوة بؤ يةكيَكي تر جوداية. 

 ءرِيَكخراوةكاني ءحيزب ءياني ئةو تيَكةَلاويية ضرِو ئاَلؤزةي نيَوان دةستةَلاتي سةربازيي
ةيةك كة خؤيان يةكق خرِبوونةوةي دةستةَلاتي ئابووريي لة دةسيت نوخبةيةك، نوخب

يةكييَت سوظييَتيان وةكوو مؤديَل هةية، كةضي وةكوو مرياتي ئيمثراتؤري  ءهةَلدةبذيَرن
هةتا دةطاتة دواوة بؤ ميسوثؤتاميا واية. بة واقيعي شيَويَنراوييةوة، وةكوو  ءعومساني

تةنيا سةرضاوةي هةرطيز وشكنةبووي ميزاج. بةَلام شيعرةكاني دَلشاد زؤر لةمة زياترن. 
هةر بةزخمؤش نني. ئةمةش تةنيا كؤضي شيعريي نيية لة واقيعيَكي سةختدا. بةَلكو 

كة بةهيَزتر دةبن بةوةي ئةو لة مةنفاي خؤيةوة ت، كرداري بةرهةَلستكاريان دةبيَ
هةر بةرِاستي  هيوا بؤ  ءدةتوانيَت هةَلويَسيت ضاالكي دذي شةرِو طةندةَلي هةبيَ

، كة رِةنطة بيَتة دي. يان بة هةر حالَ دةكريَ دروست كؤمةَلطةيةكي باشق خبوازيَ
بكريَت. شةوان... بةرلةوةي خبةوم بة باليفةكةشم دةَليَم: دةنط بدة بةوةي خةوني 

كة وةك  ،نيطاو هةسيت ئةو لة داهيَناندا-جوانقي هةية. دةمةويَ تيَرِوانيين دلشاد 
شقي طةشبيين ناوببةم، لةوةي بة بة مة-رِوونة ء داهيَناني فوتوطرافيَكي ليَزان، ورد

ي دةبينيَت: ضاكة رِووبةرِووي خراثة دةبيَتةوة. بيَطومان ليَرةدا نةرييت سوفيزمي رِؤَل
ي يوةنديي كةسيَيت بةو خودايةي لةبارةيةوة نازانريَت، كة دةيةويَ ئينسان طويَرِايةَلةث

قووَلايي تري ذيان.  ت بةرةوبيدؤزيَتةوةو بةردةوام بيَ-نةبيَت، بةَلكو بيدؤزيَتةوة 
شيعرةكان سةركةوتنن، داطريكردنةوةن، هةواي ثاكن، ئةو هةستةن كة دةتوانيت ثشتت 
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تيَي دةطةيشقيَ.  ءقيت بكةيتةوة. بةمةش ئازارة ضيَذتراوو خةفةكراوةكة رِوون دةبيَ
كة باسي هةستيَكي نزيك لة مردن دةكات، بةم وشانة  "ويَنةيةك لة قووَلاييدا"شيعري 
يي ديَت: خوا دةرفةتي ئةو دَلة بدا ضؤن نغرؤ نةبووة بةو بارة قورسةوة! ساتةوةخيت كؤتا

 ة،بيَويست-شيعرةكة، ئةو ميكرؤضركةيةي كاتيَك كةسة داخراوةكة خؤي واَلا دةكاتةوة
ماناداهيَنةرو ورةبةخشة. بؤية دةبيَ هةردةم بةردةوام  -يان دواي ئامادةكارييةكي ورد

هايكؤوة بؤ ضريؤكةشيعري دريَذ، كة هيَشتا  ءنويَدا، لةئةفوريزم بيَت، هةميشة لةفؤرِمي
هةر رِوانطةي ذياني سادة لة خؤ دةطرن، بؤ منوونة ئيَليَطييةكةي لةبارةي رِؤكساناي 
دؤسيت ئةسكةندةري طةورةوة. زؤر لة شيعرةكان باسي خؤي دةكةن، نووسني وةك 

سةالح مةحةمةد، ثرسيار لة خؤي  ، بؤ"لة خواحافيزييدا"شيَوازيَكي ذيان. لة شيعري 
كة نارِاسةوخؤ درواوةتةوة: ة. بةرسظ"ذيان بيَ شاعري/ ضؤن دةطوزةريَ؟"دةكات: 

شانازيكردني شاعري تةواو رِةواية. ئةطةرضي شاعري خؤي دوور دةطريَ لة شيت قةبةو 
درؤزنانةو رِوو لة سادةترين شت دةكات. ميزاجي  تاكة ضةكي كاريطةري 

ئيديعا  ءلةناو هةموو شيعرةكاندا كة رِةخنةي توند لة دةستةَلاختوازيبةردةستيةتي. 
بيَت. دَلشاد "ئامسان لةثشت خودةكانيشةوة شينة"دةطريَ، رِةنطة زياتر حةزم لة شيعري 

ناسيوناليزم بةوة هةَلدةوةشيَنيَتةوة كاتيَك جةخت لةوة دةكاتةوة كة لة ئاسيت ئةوانةدا 
. نيشتيمان هةسيت "شتة بضووكةكانة"نيية، كة كةرِةناي شةرِ ليَدةدةن. نيشتيمان 

خؤبوونة، ئةطةر بؤ ساتيَكي كورتي  بيَت. وَلات ثارضة ثةرِؤيةك نيية لة قةدي خؤتي 
حةمامة خؤتي تيَدا رِووت  ،ةي بة زماني رِووت، ثةشتةماَلي حةمام نييةلوول بد

 دةكةيتةوة بيَ ئةوةي سلَ لة هيض بكةيتةوة.
 
 وةرطيَرِاني ثيَ بةخشراوة.  ءوةرطيَرِة. زؤر خةَلاتي ئةدةبيء جؤن سويَدمنارك: نووسةر، رِةخنةطر *
 .لة داهاتوودا بَلاو دةكريَتةوةةرطيَرِاونء وسويَدي  بؤ ىبذاردةيةك لة شيعرةكاني دَلشاد عةبدوَلَلا*



 

 

  
 

 
 
 
 

 195   

  

 

  ؤشناييةكاني نيَو "كتييب رِةش"ـي دلَشاد عةبدولَلَار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ئارام سديقنوسينى: 

 

وتارو  ىنووسةران ضةندة طرنطة، خويَندنةوة ءخويَندنةوةي ئةزمووني شاعريان 
ئةزموونةكانيشيان بؤ من طرنطي خؤي هةية. زؤرجار لة رِيَي ئةو طوتارو  ءضاوثيَكةوتن
 ءشاعريانةوة، زياتر لة ئةزموونة شيعريي ءبريةوةرييانةي نووسةران ءضاوثيَكةوتن

نووسينةكانيان ئاشنابووم. بؤية لةوةتةي دةخويَنمةوة هاوشان لةطةلَ خويَندنةوةي دةقي 
نةوةي طوتارو ضاوثيَكةوتنةكانيشيامن داوةو زؤريَكيان نووسةراندا هةوَلي خويَند ءشاعريان

سوودمةندبوون، كة طوتاري هةنديَك نووسةرو شاعري هةية ضةندجاريَكم  ءكةَلك بة
ضةند سالَ جاريَك خةمتي دةكةمةوة، ضونكة زؤرجار هةستم بةوة كردووة ء خويَندووةتةوة

يانةي انةكراوةتةوة لةو جيَط رؤمان(دا بؤيان جيَء ئةوةي لة دةقةكاندا )ض شيعر، ضريؤك
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ساَلة خويَنةري نووسةرو شاعري "دَلشاد  20ديكة طوزارشتيان ليَ كردووة. زياتر لة 
عةبدوَلَلا"م هةرضي نووسي بيَت خويَندوومةتةوة، ض دةقة شيعرةكاني ض ئةو وتارو 

ي طؤشةي "ئريؤسكي"ي هةبوو ةفيكرييانةي نووسيوني، ئةوكات ءتيَرِامانة شيعريي
دواتري  كة كرديية كتيَب بة هةمان  ءنةريَكي بةردةوامي طؤشةكةي بوومخويَ

رِامانطةلي ثرِ  ءناونيشانةوة جاريَكي ديكةم خويَندةوةو بؤ من تيَكستطةلي ضيَذبةخ 
بريكردنةوة بوون. دَلشاد لة ضةشين ئةو شاعريانةية كة هةست بة وشةي خؤرِسك دةكةم 

نووسينةكاني  ءؤرسكانة نووسةرة بةبيَ زؤر لةخؤكردنلة رؤحيدا، يان رِوونق بَليَم ئةو خ
قووَلبوونةوةن، نةك شيت ديكة. بيَطومان سوود لة ئيلهام  ءبةرهةمي بريكردنةوةو رِامان

تاريكييانةي لةنيَو رِؤحيداية  ءوةردةطريَت، بةَلام بةبيَ نووسينةوةي ئةو رِؤشنايي
ووسينةوةيةك لة قووَلاييدا. لةم ضةند ناتوانيَت بنووسيَت، خؤي دةنووسيَتةوة، بةَلام خؤن

رؤذةي رِابردوودا نويَقين كتيَيب ئةم شاعريو نووسةرة بَلاوكرايةوةو هةر زوو دةستم بة 
نؤرةبرِي خؤيان ء خويَندنةوةي كرد. هةنديَك كتيب بةخيت ئةوةيان هةية سةرة وةرناطرن

ئةو ميَزة بضووكانةي كتيَبيان  ءبةر لةوةي بطةنة نيَو رِةفةي كتيَبخانةكةم ءدةكةن
لةسةر كةَلةكة كراوة بؤ خويَندنةوة، دةخويَنريَنةوة. "كتيَيب رِةش"ي دَلشاد عةبدوَلَلاش 
لة ضةشين ئةو كتيَبانة بوو، كة بةر لةوةي ذووي كتيَبخانةكةم ببينَ خويَنرايةوة. هةر 

ك؛ كة ئةوي  كتيَبةكةم بيين كةوتنة بريي رؤمانة بةنيَوبانطةكةي ئؤرهان ثامو
رِؤمانيَكي بةهةمان ناونيشانةوة هةيةو مانطي ثيَشوو خويَندمةوة، ثيَم سةير بوو ئةم 
كتيَبةي دَلشادي  هةمان ناونيشاني وةرطرتووة. بةَلام ئةم شاعرية كاتيَك كتييب 
"بزربووني ناويَك"ي بَلاوكردةوة باسي ئةوةي كردبوو، كة ئةو ناويَكي بؤ ئةو كتيَبة 

ؤ نةدةدؤزرايةوة بؤية ناوي "بزربووني ناويَك"ي بؤ داناوة. ثيَدةضيَت بؤ شيعرييةي ب
هةَلبذاردني ئةم ناونيشانةش ضريؤكيَك هةبيَت، بةَلام ئيَمة دواي ئةم ضريؤكة ناكةوين. 
بةَلام دواي ئةو رؤشنايية دةكةوين كة لة كتيَبةكةدا هةية. وةك خؤي لة ثيَشةكيةكةدا 

تؤني ديكة هةية وةكو هةموو رِةنطةكاني ديكة.  ضةندينشةوة دةَليَت لة ثشت رِةنطي رِة
دوو ء ضةند ثارضةيةك لة بريةوةريي شاعري ءكتيَيب رةش؛ لة ضةند طوتاري ئةدةبي

ضاوثيَكةوتين ئةدةبي ثيَكهاتووة. سةرجةم طوتارو بةشةكاني ديكةي ئةم كتيَبة 
و هةر لةسةرةتاوة طةشتيَكن بة ئةزمووني زياتر لة ضل ساَلةي ئةم شاعريةدا. ئة

شاعريان  ءدةيةويَت وةَلامي ئةوة بداتةوة بؤ دةنووسيَت؟ ئةو ثرسيارةي هةموو نووسةران
هةميشة وةَلامةكة كورت دةهيَنيَت. الي دَلشادي  هةستم ء دةيانةويَت وةَلامي بدةنةوة
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ة بةو كورتهيَنانة كردووة. ئةو دةنووسيَت: "دةنووسم، ضونكة ناتوامن نةنووسم. ذيان ل
دةرةوةي نووسني ماناو مةغزاي تيَدا نابينم بؤ خؤم". ئةم وةَلامة ضةند رِازيكةر ديارة، 
بةَلام وةَلاميَكي مةتاتييةو خؤي دةَليَت كة لةو ثرسيارة دةربازم دةبيَت رِووبةرِووي 
ثرسيارة قورسةكة دةمبةوة "ضي دةنووسم؟ ضؤن دةنووسم؟" بيَطومان ثرسياري بؤ 

ريَدراوي كؤمةَليَك ثرسياري ديكةية، بؤية هةميشة لة ئاست دةنووسني؟ هةميشة ط
يةكيَك لةو ثرسيارانةدا وةَلامةكان كورت دةهيَنن. وةَلامي زؤر نووسةرم خويَندووةتةوة 
سةبارةت بة ثرسيارة بنةرِةتييةكةي "بؤ دةنووسي؟" بةَلام هةميشة هةستم بة 

بؤ  ءوةَلام بؤ ئةم ثرسيارة دةنووسم كورتهيَنان كردووة، خؤم ضوار سالَ زياترة ناوة ناوة
ئةم وةَلامةي زياد دةكةم، بةَلام تا ئيَستا ئةوةي خؤشم هةر كورتي هيَناوة. بيَطومان 

شاعريان  ءكورتهيَناني وةَلامي ئةم ثرسيارة زؤر هةَلدةطريَت، لةبةر ئةوةي نووسةران
ووسني الي شاعريو لةبةر سةدان هؤكار دةنووسن كة زؤربةيان بؤ خؤشيان رِوون نيية. ن

نووسةري رِاستةقينة هيَزيَكي ناوةكيية، كة ناتوانيَت نةنوسيَت، ضةندة خؤي لة 
ناتوانيَت نةنووسيَت. نووسني بؤي دةبيَتة جؤريَك لة سرووتي  ،نووسيني  بدزيَتةوة

 رِؤحي، يان بةشيَك لة بووني، كة ليَي دابرِاو نييةو وةكو ئةنداميَكي جةستةي ليَ ديَت.
نووسةر ناتوانيَت نةنووسيَت وةكو ضؤن  ءرؤح دةبيَت ءني تيَكةَلي خويَننووس 

ناتوانيَت هةناسة نةدات، بؤ نووسيني  هةمان شيَوةية. خويَنةر لةطةلَ "كتييَب 
رِةش"دا طةشتيَكي زؤر بة ضيَذو ثرِ لة مةعريفة دةكات لةطةلَ ئةزمووني ئةم شاعريةدا 

 ،ثرسياري ديكةش دةكةويَت يندةر وةَلامي ضةنكة ضل ساَلة هاونشيين دنياي شيعرةو ب
وةكو ثرسياري شيعر ضيية؟ نويَطةريي ضيية؟ شيعري نويَ ضيية؟ زماني شيعريي ضؤنة؟ 
كةي كاتي نووسينةو نووسةران كةي دةنووسن؟ هاوكات خويَنةر بةر نيطاي ئةم 
 شاعريةش دةكةويَت بؤ شيعريي نويَ. ئةمة بيَجطة لة ضةند ويستطةيةكي ديكةي
ذياني، كة بؤ ئاشنابوون بة تةواوي بريكردنةوةي ئةم نووسةرة طرنطي بؤ خويَنةر هةية. 

بةكة بدويَم، خويَندنةوةي بؤ خويَنةر بةجيَ ليَرةدا نامةويَت زياتر سةبارةت بة كتيَ
دةهيََلم، لةم نووسينةدا ناثرذيَمة سةر ليَكدانةوةو رِاظةكردني بؤضوونةكان، ئةوانة بؤ 

هةَلدةطرم، بةَلام تةنها ويستم ئةم كتيَبة بةبيَ دةنطي نةسثيَردريَت وةكو  دةرفةتي ديكة
ئةو سةدان كتيَبةي ديكة كة مانطانة بَلاو دةبنةوةو بةبيَ ئةوةي وشةيةك لةبارةيانةوة 

 .بيَدةنطي دةيانكوذيَت ءبنووسريَت
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 ووبةري خؤي هةبيَت،نووسةريَك رِ
 وةكو نووسةر دةميَنيَتةوة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سريوان رةحيم نوسينى:

 
هةر جاريَك سةرداني وَلات دةكةم، رووبةرِووي دةيان كتيَيب نويَ دةمبةوة، جا ئيق 
كتيَبةكان ض دياري بن يان خؤم بيانكرِم توومشان دةبيَت بة تووشي يةكةوة. لة سةرداني 

كتيَبم دةستكةوت. ضونكة كاتيَكي دريَذتر مامةوة. ئةم هاوينةمدا ذمارةيةكي زؤرتر 
من بة سرووشيت خؤم حةز بة خويَندنةوةي ئةدةبيات دةكةم، رؤمان، شيعرو نووسيين 

هونةري. ئةو كتيَبانةي هيَناومن لةبةرةوة دةياخنويَنمةوة، يةكيَك لةو كتيَبانة  ءئةدةبي
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ةبدوَلا لة بواري شيعردا جياواز ي دَلشاد عةبدوَلاية. من دةزامن دَلشاد ع-كتيَيب رِةش
دةنووسيَت، نووسيين ئيَمة بة طشيت خويَنةري كةمة، بةَلام كاتيَك جياواز بنووسيت، 
ذمارةي خويَنةرة كةمةكة كةمقي  دةبيَتةوة. بةَلام نووسةريَك جياواز نةنووسيَت رةجني 

وانيَت بةردةوام دةت ءبة با دةضيَت، با ذمارةي خويَنةريشي كةم بن، بةَلام ئةو خؤيةتي
خويَنةردا دةستةبةر بكات، بةَلام  ءبيَت، مةرج نيية رووبةري طةورة لة نيَو خةَلك

نووسةريَك رووبةري خؤي هةبيَت، وةكو نووسةر دةميَنيَتةوة. بةراسيت لة خويَندنةوةي 
كتيَيب رِةش ضيَذم بيين، بةتايبةتي لةو دوو بةشةدا كة نووسةر باس لة ئةزمووني خؤي 

، نةك هةر باسكردن لة ئةزمووني نووسني، بةَلكو ئةزمووني خويَندنةوةي ، دةكات
ضي خويَندؤتةوة. دَلشاد عةبدوَلا كاريَكي يةكجار  ءطرنطة خويَنةر بزانيَت نووسةر ضؤن

طرنطي كردووة، هةَلبةتة وةكو خويَنةريَك كاتيَك ئةو دوو بةشةم دةخويَندنةوة، نووسةر 
خؤزطة ئةو دوو بةشةي فراوانق دةكردو وةكو -رد؛ مين بة الي دوو خؤزطةدا دةب

بريةوةري شاعرييَك يان وةكو ئاورِدانةوة لة ئةزمووني شاعرييَك دةيكرد بة ثرؤذةي 
 لة كتيَبيَكي سةربةخؤدا سةبارةت بةو بابةتة ضاثي دةكرد. ءكتيَبيَك
ةيشمان خؤزطة ئةم نووسينةي دَلشاد عةبدوَلا دةبوو بة منونةيةك بؤ شاعرياني ديك 

بريةوةري خؤيان كردبا لةطةلَ شيعرو  ءتاكو لةو بوارةدا باسيان لة ئةزمووني شيعري
ئةزمووني شاعري طرنطقة؟ ئةوةيان كة من طومامن ليَي  ءخويَندنةوة. ضما ض لة بريةوةري

بؤشايي طةورةيان  ءئةم شتةي ئيَستا نةدةبوون ،زمان بةبيَ شيعر ءنيية، ضونكة جيهان
بوومنان بةردةوام رووبةرِووي هةرِةشة،  ءهةروةها بؤ ئيَمةي  كة زمانتيَدا دةبوو. 

تواندنةوةو تؤقاندنة، طرنطة باس لة شيعرو نووسيين خؤمان بكةين، ئةوي  باسيَك 
طرنطي خؤي هةس بة دَلنيايي. دَلشاد عةبدوَلا  ءسةبارةت بة ئةزمووني شيعر بيَت نر 

َلةوةو بةزمانيَكي وةها خويَنةر لةطةلَ خؤي بة شيَوةيةكي سرووشيت، بيَ زؤركردن، لة د
دةبات، بابةتةكاني نووسيوة. هةر كاتيَك كتيَبيَك خبويَنمةوةو ضيَذم ثيَببةخشيَت، لةطةلَ 

لة  ءتةواوكردنيدا سوثاسي نووسةرةكةي دةكةم، جا كيَ بيَت طرنط نيية، ديارة لة دلَ
و ئةو ضيَذةي ثيَي "َلادَلشاد عةبدو"دةرووني خؤمةوة سوثاسي دةكةم. سوثاس بؤ 

 .بةخشيم
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 كتييَب باخضةي ئيشراق،

 بةرهةمي دلَشاد عةبدولَلَا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           
 وةرطيَرِانى: مةسعود بابايي                        

 

 ءهيواو ئاوات ءضةرمةسةري ءثرِ لة شادي ،ثوخت ءشريين ءشيعرانيَكي تالَ
بيَهيواييةكان. كتيَيب "باخضةي ئيشراق" وةرطيَرِانيَكة لة هةَلبذاردةي شيعرةكاني 

راق. شيعرةكاني كتيَيب "باخضةي دَلشاد عةبدوَلَلا، شاعريي هاوضةرخي كوردستاني عيَ
رِوانني لة جيهاني  ءئيشراق" تيَكةَلاويَكة لة تيَرِامان لة حاَلوباري هةمةضةشنةي نا 

 ءتةذي لة ويَنةطةليَكة كة هةستةكان ءن لة بارودؤخي جيهاندةوروبةرو تيَهزري
 كان وةردةطؤرِيَت.يةتيَرِامانةكان بؤ ميتافؤرة شاعريانة

لةكتيَيب "باخضةي ئيشراق"دا دَلشاد عةبدوَلَلا وةك شاعرييَك دةبينني كة هةم 
كة  هةم نيطةراني بارودؤخي كؤمةَلطةيةكة ،هةم سؤيف رِةضةيةكة ءخةريكي فةلسةفاندنة
دركيان دةكات. هةَلبةت  ءتاَليةكاني بة ضاو دةبيينَ ءضةرمةسةري ءخؤي تيَيدا دةذي

 ئةو ثيَ  هةموو شتيَك شاعرية. 
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 ضاوخشاندنةوةيةك بةسةر كتيَيب "باخضةي ئيشراق"دا

ئةم كتيَبة لة كؤمةَلة شيعريَك ثيَك هاتووة كة كورتربِيي شاعريانة يةكيَك لة 
 ءةكانيةتي. وةك بَليَي دَلشاد لةم كتيَبةدا طرياوةي جيهانسةرةكيقين تايبةمتةنديي

تيَطةيشتين خؤي لة  ءهةستة هةمةجؤرةكاني ئادةميزادو هةروةها ثوختةي تيَرِوانني
 بوون وةرطرتووةو خزاندوويةتة نيَو شيعرةوة.

شيعرةكاني دَلشاد عةبدوَلَلا، لة كتيَيب "باخضةي ئيشراق"دا شيعرانيَكي تةذي لة 
نن. ئةو بة بةكارهيَناني ويَنايةك بؤ دةربرِيين هةستيَك يان ثيَطةو هةَلكةوتيَك ويَنةكا

ثةذارةو  ءتيَثةرِيين كات ءمةرط ءجظاكي، وةك ئةظني ءكارامةيةو ضةمكطةلي فةلسةيف
ثرِئازاري خؤرهةَلاتي نيَوةرِاست بة كارزانيةوة  ءشويَنطةي بيَ تةناهي ءهةذاري ءرِةنج

ثريي، جواني، ئةظني، مةرط،  ءالويَيت عريانةدا دةردةبرِيَت.لةوثةرِي كورتربِيي شا
)مكاشفة(و هةروةها خودي شيعر لة بابةتة سةرةكيةكاني ئةم  اوئايينهةذاري، 

شيعري ئةم كتيَبةي دَلشاد عةبدوَلَلادا. دَلشاد، هةنديَ جار هةر  شيعرانةن لة كؤمةَلة
ئةمةش يةكيَك لة  ءسةريَك لة ميَذوو دةدات وةبةو كورتربِيية شاعريانةية

دةخياتة نيَو  ءتايبةمتةندييةكاني ئةم كتيَبةية. ضةرمةسةريي مرؤظ لة ميَذوودا دةبينيَت
 شيعرةوةو ئازاري مرؤظي هاوضةر  لة بةرجةوةنيَكي ميَذووييدا وةديار دةخات.

ديَكي لة شيعرةكاني كتيَيب "باخضةي ئيشراق"دا ويَنةكان، ئةدطارو كاركر
 :دةَليَت ،"برادةرايةتى-دراماتيك بة خؤوة دةطرن، وةك شيعريَك بة ناوي"دؤستايةتي

 مانط دةضيَتة ناو ثيَخةفى منداَليَك
 منداَلةكةش،

 فيَر بووة هةموو شةويَك
 سةرى مانط دةخوريَنآ 

 تا دةنوآ.

 ءبؤ دةربرِيين هةذاري كة ديسان مانط بة ناوى"مانط"هةروةها لة شيعريَكدا 
ديارة مانط ئةم جارةيان نةك بووكةَلةي  ،كةسايةتية سةرةكيةكاني ثيَك دةهيَنن دالَمن

 و تيَيدا دةَليَت:نانيَكة بؤ تيَركردني ئةو يةردوبةَلكو ن ،مندالَ
 ضيم دةست نةكةوت

 لةتيَك مانطم ليَكردةوة



 

 

  
 

 
 
 
 

 202   

  

 دامة منداَلة برسيةكة.
 لةو سةحراية،

 جطة لة ئامسان ضيق شك ئةبةين
 خؤمانى ثيَ بدةينةوة،دَلى 

 يان كة برسى بووين بيخؤين
 كة تينوو بووين بيخؤينةوة.

، نشدا وشةكان، لةوثةرِي كورتربِيداهةروةها شيعريَك بة ناوي "دوا شيعر" كة لةويَ
 و دةَليَت:هةَلكةوتيَكي دراماتيك بة ويَنة دةكيَشنةوة

 ثةجنة نانوسيَ بة خامةوة
 كاغةزةوة.خامة نانوسآ بة 

 دلَ وةكو باَلندةى سةربرِاو هةَلدةثةرِآ
 تك تك خويَن دةرِذيَتة سةر كاغةز
 ئةوة رِةنطة دوا شيعر بآ دةينووسم.
لة هةوليَر. شاعريو رِؤذنامةنووسي  1956دَلشاد عةبدوَلَلا، لةدايكبووي 

ورديية. دامةزريَنةراني شيعري موديَرِني ك ءيةكيَك لة ثيَشةنطةكان ءراقكوردستاني عيَ
خةباتي سياسي بة دذي  ءئةو ماوةيةك لة سةردةمي خويَندكاريي زانكؤدا ضاالكي

حكومةتي بةعسيةكان كردووة. بةَلام شيعري لة سياسةت جيا كردووةتةوةو هيض كات 
بؤ  ىباوةرِة سياسيةكاني نةبووةو ئةو هةرطيز شيعر ءشيعر ئامرازي دةربرِيين ئاوات
 ةلةنطاندووة.رِاطةياندراوة سياسيةكان دان

ي شيعري ثيَشرِةوي هةوليَرةو لةو ثدَلشاد عةبدوَلَلا يةكيَك لة دامةزريَنةراني طر
ئينطليزي  ءعةرةبي ءزمان بؤ منوونة فةرةنسي ضةندينشاعريانةية كة شيعرةكاني بة 

وةرطيَرِدراون. ئةو هةروةها ساَلانيَك بةكاري رِؤذنامةطةرييةوة سةرقالَ بووةو 
نامةي "كوردستاني نويَ"و طؤظاري ئةدةبي "ئايندة"و طؤظاري سةرنووسةري رِؤذ
 "شيعرستان" بووة.

 

ثيَشةكي مةريوان هةَلةجبةيي لةدةزطاي بَلاوكردنةوةي "مانيا  ءكتيَيب" باخضةي ئيشراق" بة وةرطيَرِان *
 بَلاوكراوةتةوة.  ، بةزمانى فارسىهونةر"

 واَلى بنوبوكى فارسى.  *سةرضاوة:
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 شيعرةكاني دلَشاد عةبدولَال ... 

 هةرضةندة شةو دريَذتر بيَت بةيانييةكةي جوانرت دةبيَت

 
 
 
 
 
 
 
 

 نزار ئاطري

 ةرطيَرانى: جةمال ثريةو

 
 ءئارامي لة هاواركردن ءدَلشاد عةبدوَلال لةو شاعريانةي كوردة كة بيَدةنطي

لةخؤباييبوون ال باشقة، لةجياتي بةرةنطاربوونةوةو جةنطي دةستةويةخة لةطةلَ وةهم لة 
شةرِةكاندا، ثاشةكشةي كردووة بؤ طؤشةطرييي بةرةو خةَلوةتطةي  ءطؤرِةثاني ملمالنيَ

 شيعر.

لةطةلَ  ءئةو، هاوشيَوةي شيعرةكاني، خولياو رارِاييةكاني دادةثؤشيَت
ذاوةذاوي بؤ كةساني تر جيَ هيَشتووة. ئةمةش  ءبةدطؤييكانيدا ريَدةكات، ئةنديَشة
يان مةيلي طؤشةطرييي هةبيَت، بةَلكو  ،ةجنامي ئةوة نيية حةزي لة تةنيايي بيَتئلةدةر
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هةوَليَكة بؤ ئةوةي قسةو واوتنة طةورةكان دووري نةخةنةوة لة هؤطربوون بة نووسيين 
 ءهةستةوةرةكاني شيعريي. هةروةها شيعريشي وةك خؤي، هيَمن ءشيعرو شتة ناسك

هيض هيَزو دةسةَلاتيَك  ءداناو راستطؤية، طوتارو قسةي طشيت نايلةرزيَنيَت ءخةوبني
خؤ بةزلزانني فريو نادريَت. شيعريَك لة شةومني  ءبة لةخؤبايبوون ءزبري ناكات

انيَكي درِندةي زةوي كة تيايدا نةرمونياني بةيانيانةوة كةوتبيَتة خوارةوة لة طؤرِةث
"شيعر درِندةيي لةتةك يةكقييةوة هةن، شاعري لةمبارةيةوة دةَليَت:  ءبةرائةت

دَلشاد  بةرةبةياني بوونة، هةرضةند شةو دريَذ بيَت، بةيانييةكةي جوانق دةبيَت".
 ءاييعةبدوَلال ماوةي زياتر لة بيست ساَلة سروودة رؤحيةكةي دةنووسيَتةوةو هيَشتا كؤت

ئةجنامةكةي نةدؤزيوةتةوة. بة حةزيَكي طياني بةطيانيةوة دةنووسيَت وةك ئةوةي تازة 
ثيَنووسي بةدةستةوة طرتبيَت. زياتر لة ثانزة ديواني ضاث كردووة، هيَشتا لةبةرامبةر 

 نامؤيي ذياندا سةرسامة. سيحري شيعرو

لة خؤيدا ئةو دةنووسيَت بؤ ئةوةي خؤي لة جيهاندا بدؤزيَتةوةو جيهاني  
بدؤزيَتةوة. دةنووسيَت بؤ ئةوةي شتيَك لةو نهيَنييانة بزانيَت، كة بة رِؤحيَك دةورةدراون 

وةسوةسةي ثرسياري شَلةذاوو سةرليَشيَواوانةية. بؤ ئةو، هةر  ءهةست ءشةيداي ئةزةل
دةقيَكي شيعري وةك تاقيكردنةوةيةكي نووسراو واية بةرامبةر بة خووديَك كة لة 

دؤزينةوةدا دةخويَنيَت، ئةو دةنووسيَت، بؤ ئةوة نانووسيَت ئةوةي زانراوة قوتاخبانةي 
بنووسيَت، بةَلكو بؤ ئةوةية نةزانراو تيَثةريَنيَت، وةك ئةوةي كة دةنووسيَت، هةوَلنةدات 

كة قةسيدةي"حةج"ي  بةَلكو هةوَلدةدات بري لةوة بكاتةوة كة ناوتريَت. ،شتيَك بَليَت
تةنها وشةي "حةج"  ووني نةبوو ئاخؤ دةقةكة ضي دةبيَت. بةنوسي، هيض بريؤكةيةكي ر

بينيةوة  وا دواتر خؤي ءسةرسامي كردو سةرجني بؤ الي خؤي راكيَشا. تيَيثةرِاند
دواتر بوون بة رستةو  ،بةدوايدا دةضيَت. وشةكة وشةي ديكةي لةطةلَ خؤيدا هةَلطرتبوو

ون، تا دواجار خؤي لةبةردةم ثاشان رستةكان بةخيَراييةكي هيَمنانة بةدوايدا دةضو
ء زؤر كةس ثيَيواية دَلشاد عةبدوَلال لةطةلَ جةالل بةرزجني كتيَبيَكي تةواودا بينييةوة.

عةباس عةبدوَلال يوسف ثيَشةنطي نويَطةريي قووَلن لة كوردستاندا. ثارتة سياسييةكان 
يان  ،ت بيَتطرنطيان ثيَنةداون لةبةر ئةوةي رةتيان كردووةتةوة ئةدةب سةر بة سياسة

دريَذكراوةي ضةك بيَت. مةبةستيان لةم هةَلويَستة، دذايةتيكردني سياسةت نةبووة، 
بةَلكو راستةرِيَكردني ئاراستةي دةقي داهيَنةرانة بووة. ئةوان دذي ئةوة بوون فيكر 

 يان هاواريَك بيَت بؤ كؤكردنةوةي خةَلك. ،بطؤرِيَت بؤ نةفري عام
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نها طوتاريَكي سياسي نةبيَت بؤ تيَركردني هةوةسي تة ئةوان دةيانويست ئةدةب بة
سياسةتكاريَكي بضووك كة هةموو شتيَك دةكات بؤ ئةوةي طةورة بيَت، ئةمةشيان 

 دةستنيشانكردني ضارةنووسي خةَلك بيَت. ءيةكةمني هةنطاوي طةشيت كؤنقِؤَلكردن

هةموو بةرزي هاوكيَشةكة سةبارةت بة دَلشاد عةبدوَلال يةكال ببووةوة: واز لة 
خؤي بؤ هزرو وشةو دةستةواذة تةرخان  ءخوازييةكي ديكةي دةرةوةي شيعر بيَنيَت

 ءبةبيَ هيض ئاماجنيَكي هةلومةرجي. شيعر تاكة ئاماجنة شاياني ذيان ،بكات
بةدواداطةرِان بيَت. ئةوي  طرووثةكان دروسيت ناكةن، شيعر دروستكراوو رةزامةندي 

 خوودي شاعرية.طرووث نيية، بةَلكو خةياَلي 

هاورِيَكاني ثشتيان ثيَبةستووة، لة جيابوونةوة ء ئةمةش ئةو بنةماية بوو كة خؤي
لة بزوتنةوةي روانطة، كة نووسةران بيَئةوةي ديديَكي رووني داهيَنةرانةيان هةبيَت 
بةدةوريدا دةسورِانةوة. ئةم بزاظة ديديَكي ئةدةبي نةبوو، بةَلكو ديدو تيَرِامانيَكي 

سياسي هةبوو. ئةو بةياننامةيةشي كة ريَكخةراني بزووتنةوةكة  ءنةتةوةيي ءيئايدؤلؤذ
رووي ئةدةبييةوة الواز بوو، لةرووي  رايانطةياند، لةنيَوياندا شيَركؤ بيَكةس، لة

ء دَلشاد خؤي وا دةبينيَت لة تاكيَكي ثةشؤكاو سياسيشةوة خؤمنايشكردنيَك بوو.
 ءئةو نيطةرانييةي لة دةوروبةريدا بووني هةية ءتسةرسام زياتر نيية، ثرسيارباران دةكريَ

شاعري تاكيَكي سادةيةو هيَزة شاراوةكةي لة ناخي خؤيداية،  نيية طياني ويَران دةكات.
 طؤرانييةوة ريَطاي ذياني خؤي دةبرِيَت، نةك بة مششيَرو قامضي:  ءبة خةون
 نيم ثاَلةوانمن 

 هاوار ناكةم، دةضريكيَنم
 .بةيانيانة دةثيَوم كة ئارامنتةمةمن بةو 

دَلشاد كةمتةرخةم نةبووة لةوةي سوود لة وزةي شاراوةي ذانرةكاني ديكةي 
 شانؤ، وةكو سوود ءثةيكةرتاشي ءموزيك ءداهيَنان وةرطريَت، وةك نيطاركيَشي

وةرطرتنةكةي لة دراما لةكاتي دارِشتين ديالؤطة فرة دةنطييةكان )ثؤليفؤنيك(و ضوونة 
 ءثاَلنان بةئاراستةي ئاشكراكردن لة ريَطةي مؤنؤلؤطيَكي طرذء ي كةسييناو قووَلاي

 ءهةروةها لة ويَناكردني ئةو حاَلةتة شيعرييانةي كة لة نيَوان كات. طياني بةطيانيدا
 ءشويَندا دةجووَليَن، سوودي لة سينةما وةرطرتووة، طرنطيداني بة هونةري شيَوةكاريي

ييَت نوابةستةبووني بة تابلؤكاني جياكؤم ءطؤطان ءيسكييندكان ءبة جيهانةكاني شاطال
لة طرنطيدان بة ورديي ويَناكردني هةَلضوونةكاني ئةو كةسانةي بةنيَو دةقةكانيدا 
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نةوةكان نووسيويةتي، بةَلام زياتر طرنطي بة ء شارو ميَذووء دةربارةي مرؤظ تيَدةثةرِن.
دةقدا دةمانباتة  ينددوورةكان دةدات، لة ضةنوَلاتة ء باَلندةء سروشتء طوَلاو ءبؤن
وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا، ويَرِاي دووري  ءروسياو لوبنان ءضني ءتايوان

طةرمي نزيكبوون لة خةَلك بةسةرماندا زالَ ء شويَنةكان هةسيت خؤجيَي شويَنةكان
 ءري جوطرايفدةكات. وةك خؤي دةَليَت سةرضاوةي داهيَنانةكاني زؤرو فرة ضةشنن، سنوو

نةوةكاني نيية. ئةمةش بةو ماناية نيية  ءئينتيماي نةتةوةيي نييةو سنووري طةل
خؤبةزلزان بزانيَت، بةَلكو دةتوانني بَليَني يةكيَكة لة ثابةندترين  ءكةسيَكي نيهليسيت

شاعرياني كورد، بةَلام ثابةندبوون الي ئةو واتا تيَثةرِاندني ئايديؤلؤذياي ستةمكارو 
هةميشة هةوَلدان بؤ ء تيَثةرِاندني بةربةستة نةتةوةييةكانء قةفةزة سياسيةكان شكاندني

لةسةرةتاي  سوثرِايزة بيَ كؤتاكانييةوة. ءبة ئاسؤي فراوان ة،رووانني لة جيهان
دةستثيَكردني طةشيت نووسيندا مةيلي بةئاراستةي ضةثرِةويدا بووة، بةَلام هةر 

ء طةل. لة رابردوودا ءت بة قورباني سياسيلةسةرةتاوة دذي ئةوة بووة ئةدةب ببيَ
ئيَستاي  لةطةلَ نويَ دا بووة، بةَلام ئةمة رِيَطر نيية لةوةي كة ئةدةبي كالسيكي كوردي 
خبويَنيَتةوةو بةدواداضوون بؤ بةرهةمي شاعريو نووسةراني ثيَ  خؤي بكات، بةبيَ 

ةزمووني ئةو شيَوازةي كة ئةو بةبيَ دوو دَلي ئ فؤرِمي نووسراويان. ءطويَدانة ناوةرِؤك
لةليَداني دةرطاي ناباو ناترسيَت، ئةطةر بزانيَت لة  ءبةخةياَليدا ديَت دةنووسيَت

لة هةمةجؤريي رووبةري  كارةكانيدا ئاماذةيةكي ناوازةو بريسكانةوةيةكي نويَ هةية.
طيَرِانةوةدا سةركةوتووة، بيَئةوةي خؤي وابةستةي كليَشةيةكي يةك ضةشين بكات. 

يدةي هةية يةك ديواني تةواوةو هي واشي هةية يةك ديَر يان دوو ديَرة. بةييت قةس
دريَذي شيعري هةية لةوةي كة شيَركؤ بيَكةس ثيَي سةرسام بووة، هاوكات طرتةي 

دَلشاد عةبدوَلال لةطةلَ ذمارةيةك شاعريي  شيعري واي هةية بةباَلي هايكؤ دةفرِيَت.
سةعدوَلال  ءهاوضةرخي وةك كةريم دةشيتكوردي نةوةي دووةمي دميةني ئةدةبي 

هي ديكةش، دةستةبذيَريَكي داهيَنةرانةي ناياب ثيَكدةهيَنن كة بةهؤي  ءثةرؤش
ثاَلنةري داهيَنانيان ثشتطويَخراون، دواي ئةوةي  ءوةفادارييان بةرامبةر بة مةيلي نووسني
 ست.لةخشتةبردنيَكدا خؤيان ثاراء لةبةرامبةر هةموو جؤرةكاني توندوتيذيي
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 دلَشاد عةبدولَالَ لة ديوانى )حةج( دا ...
 منوونةيةك بؤ مؤديَرنة

 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسينى: قزحيا ساسني
 ريَبني رةسولَ ئيسماعيل وةرطيَِِرِانى:

 
كورد دَلشاد عةبدوَلاَل كة لةاليةن  ىلة سةرةتاى كتيَبى )ديوانى حةج(ى شاعري

بةكر دةرويَ  وةرطيَرِدراوةتة سةر زمانى عةرةبى، شاعري ديَت ثرسى بابةتة شيعرييةكان 
واية "دةشيَت كؤى بابةتةكان خاكيَكى بةثيت يا شيَوازيَكى طوزارشتى يدةخاتةرِوو، ثيَ

يَدراوى سةر شةقامةوة ةزيَكى فرِغزؤر طرنط بن بؤ رِةسةنايةتى شيعرى، بؤ منوونة لة كا
تا دةطات بة خويَنى شةهيدان ... هةموو ئةو شتانةى وةكو شيعر باو بوون ئةستةمة 
دووبارة بةكاربهيَنريَنةوة، مةطةر لةسةر دةستى شاعريانى داهيَنةر نةبيَت". ليَرةوة 

 َليَني؟ثرسيارى ئةوة ديَتة ثيَشةوة: ئايا شيعر بريتيية لةوةى ئيَمة ضى دةَليَني؟ يا ضؤن دة
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ثيَيان واية مؤديَرنةى شيعرى  ءزؤر لة شاعريانى مؤديَرنة زيَدةرِؤيى دةكةن
طواستنةوةى بؤ شويَنيَكى باآل، ئةو  ءطشتيية بؤ طؤرِينى جيهان ءثرِؤذةيةكى كاملَ

شويَنةى مانا ضاكةكان مرؤظيَكى نويَى لةسةر بونياد دةنيَن ... بةآلم ئةم تيَزة زيَدةرِؤيى 
تيَدايةو هةنديَك شت لة شيعر بار دةكات كة بارى شيعر نيية، ضونكة ئةو شيعرةى 

ةنى ئايديايشةوة خةمى ئيستاتيكا نةخاتة ثيَ ، بة مردوويى لة دايك دةبيَت. لةالي
ئايدياى ئازادى نيية. شيعر بةرثرسيار نيية لة  ءديارة شيعر هةَلطرى ئايدياى بةندايةتى

 ءدؤزينةوةى ضارةسةرى، بةَلكو وامان ىلَ دةكات دةرطا سةختةكانى ذيان بة خؤشى
ضيَذةوة بكةينةوة، تةنيا يةك كليلمان ثيَدةدات، ئةو كليلةش ناوى:  ءشادى

 ئيستاتيكاية.
زي  دةَليَت: مانا ةطومان "ضى" لةبةردةستى هةمووانداية، وةكو ئةوةى جاحبيَ

لةسةر رِيَطاكان كةتووة. بةآلم "ضؤن" تةنيا لةبةردةستى داهيَنةراندايةو ئةوان دةتوانن 
دةستطريى بكةن. شاعريى كورد دَلشاد عةبدوَلاَل لة سةرةتاى )ديوانى حةج( وشيارة بةو 

ةثةرِيَت، كاتيَك شيعر ديَت خؤى لة قةرةى بابةتى فيكرى مةترسيةى شيعرى ثيَدا تيَد
دةبيَتة  ءزةمحةت يا ئاَلؤز دةخشيَنيَت، ضونكة ئةو كات دةستبةردارى ئيستاتيكا دةبيَت

بوونى خؤى لة دةست دةدات:" هةميشة ترسيَكم هةية  ءضييةتى ءضاالكيةكى عةقَلى
تؤتة نيَو ضوارضيَوةى لةوةى رِةنطة من لةو شيعرييةتة دوور بكةومةوة كة كةو

 بريكردنةوة". 
بؤية شاعري زيرةكانة رِايدةطةيةنيَت كة خةَلك لة دووبارةكردنةوةى بابةتةكان بيَزار 
بوون، بؤية ثرِؤذة مؤديَرنةكةى هةوَلدةدات:"هةموو بونيادة كؤنةكان بةالوة بنيَت، 

ار بكات كة هةروةها هةوَلدةدات خؤى لة دووبارةكردنةوةى بابةتة طشتييةكان رِزط
لةميانةى سةردةمة كؤنةكانةوة هةميشة دووبارة دةكريَنةوة. بة كورتى: ثرِؤذةكةى 

 دةبيَتة هةَلكؤَلني بؤ دؤزينةوة لةو ناوضانةى هيَشتا بريكردنةوة ثيَى نةطةيشتووة".
ئةم قسةية بيَنةو بةردةى زؤرى طةرةكة، ضونكة بةهؤى ئةو بارودؤخةى بةرهةميان 

ةت مردار دةبنةوة، ضيق زةماني  بةكةَلكى ئةوة نايةت لة خؤيان دةهيَنيَت زؤر باب
بطريَتةوة، بةآلم زؤر بابةتي  هةية لةاليةنى بوونةوة بةثينت، مردن نايانناسيَت، 
مرؤظي  ناتوانيَت لةنيَو ئاوة ثاكةكةيان مةلة نةكات، ماناى واية شيعر ناتوانيَت 

 دةرطاى خؤى بةرِووى ئةم بابةتانة داخبات. 
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كة ئةطةر نةآلم، تيؤرى رِةتكردنةوةى رِةهاو طشتي  شايانى وتوويَذن، ضوب
رِةتكردنةوة لة شويَنيَك ثيَويست بيَت، بيَطومان لة شويَنيَكيق تاوانة، شتانيَك هةن 

بؤ سبةي  دةست دةدةن، بةآلم بةثيَى ئةو طؤرِانكارييةى كة  ءلةنيَو رِابردوو بؤ ئيَستاش
بةوةدا نانيَن كة مؤديَرنةى شيعرى  ة، شاعريانى مؤديَرنة دانذيان دةخيوازيَت. بةداخةو

شاعرياني  لةوةتةى شيعر هةية خاوةنى ضاويَكى ء لةو كاتةوة هةية كة شيعر هةبووة
دةبينن .. رِاستة رِزطاركردنى شيعر  ءدوور دةرِواننء نةورةسييانةن لةنيَو بةرزايى دةفرِن

ةى دَلشاد عةبدوَلاَل دةَليَت، شتيَكة داهيَنانى وونة وةكو ئةومنلة ثاشكؤيةتى سياسى، بؤ 
رِستةى شيعري  لة ديلى رِزطار دةكات، بةآلم نويَخوازى لةسةر ء شيعرى رِازى دةكات

مانا داهيَنان نيية، بةَلكو داهيَنان لةنيَو ضييةتى طوتن داية، تةنيا  ءئاستى بابةت
 .تبطؤرِيَ ضييةتى طوتن دةتوانيَت ئاخافتنى رِاست بؤ شيعر

 
 قاثى خؤشةويستى

 ءدَلشاد عةبدوَلاَل بة عةشق "حةج، تةوافى طةورةى عاشقان" دةست ثيَدةكات
سروشت دةكات بة قاثيَك بؤ خؤشةويستى، شاعريان بةرديَكيان هةية تارمايى شةوى 

وريدا دةخووليَتةوة تاوةكو ثياويَكى باآلبةرز بؤ فرِة ئاويَك دابيَتةوةو بؤنى ةبيابان بةد
نةعناع دةطاتة سينطى ئةستيَرةكان، ئةو كاتي  باَلندةكان هيَالنةى رِةمحةت لةنيَو دَلى 

 رِاوضيان دروست دةكةن، ئةوها لة لوولةى تفةنطةكانيان رِزطار دةبن:
 سالو لة بةرديَك،" 
 بةرديَك كة رةنطى شةويَكى دريَذى بيابانى خرِكردؤتةوة لة خؤيدا 

 ى كةَلةطةتة.عةباى حةريرى سةرشانى ثياويَك
 دةضةميَتةوة بؤ قومة ئاويَك، لضكى لة زةوى دةخشيَ،

 لةو شويَنة ثونطء نةعنا شني دةبن،
 بؤنيان دةطاتة ئةستيَرة.

 بةو بؤنة باَلندة دةيانناسنةوة، 
 بةبةر ضاوى راوضيةوة هياَلنة ضيَ دةكةن.

دةكات كة ثرسيارى ئةو عةترةى ىلَ  ءدَلشاد عةبدوَلاَل بةرةو ميَيةكةى دةرِوات 
بةنيَو طؤرِةثانى عاشقاندا بآلوى كردؤتةوة، كاتيَك تةواف ئةهلى ء لةباوةشى كردووة

 لةناو شاردؤتةوةو ليَرة بآلوت تعةتر كامعةشق بةرةو بةهةشتةكانيان دةبات:"شووشةى 
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ئينجا تراذيدياى ئينتيماكةى ئاشكرا دةكات، شوانيَكى سادةى ضةند  كردؤتةوة؟"،
 بزنيَكة، هاورِيَى بازيَكى عاشقة كة لة سيَبةرى دةستةكانيةوة طةورة بووة:

 مودةتيَك لةو ضياو دؤالنة ضةند سةر بزنء بازيَكى خوليا بةسةرم راطرتبوو
 ئيَرةم سةد خوشقبوو لة وآلت!
ئينتيمايةكى وجودييانة هةية، سؤزيَك هةية بؤ ئةو  لةنيَو ئةم قسانةدا ئازارى

ئازادييةى مرؤظى لةنيَو سروشت بةرِةَلاَل كردووة، دوور لةو ديليةى نيشتيمان 
بةرجةستةى دةكات لةميانةى ئينتيمايةكى رِيَكخراوو ماددييانةدا ... بةدريَذايى 

ناو سروشت لةباوةش دَلشاد عةبدوَلاَل ثةنا دةباتة بةر سروشت، شتةكانى  ،شيعرةكانى
تاوةكو  ،هةوَلدةدات لة رِيَطاى تؤرِيَكى سيمبوليةوة دةستطرييان بكات ءدةطريَت
 سروشيَكى طةورةتريان ثيَبدات. ءهيَزيَك

شويَن، ء دَلشاد عةبدوَلاَل ناوى زؤر دةخاتة نيَو دةقة شيعرييةكانى، ناوى مرؤظ
نةى خؤيةوة هةية، لةكاتيَكدا بؤ يوةندييةكى ويذدانى بةهيَزى بةم ناواةبيَطومان ئةم ث

 ءبةم ناوانة نةبيَت ثةيوةندىخويَنةر زةمحةتة هةَلضوونى شيعرى دايبطريَت ئةطةر 
نةيانناسيَت. جطة لةوةش، دَلشاد عةبدوَلاَل شارةزاييةكى زؤرى لةبارةى سيمبول هةيةو 

 :لة زؤر شويَني  دةبن بة سيمبوىل داخراو ءزؤرجاري 
 قافيةى طري بووة، لة خةندةكةى بايي/ 

 ماَليَكى بؤ بنةخشيَنن لة داروثةرودووى توتنةوان/ منء كؤماسي...
كاتيَك دَلشاد عةبدوَلاَل بةو ميتافؤرِة سةختةى خؤى ديَت دةيةويَت شتةكان كورت 

تياز ئةطةرى رِاظةكارى لة خؤ دةطرن، طوزارشت وةكو مبكاتةوة، ئةو شتانةى خؤيان بة ئي
بةرز دةبنةوة.  ى كةممذ ءنيَكى ثرِ لة سؤزى طةرم دةردةكةون، بةرةو خةياَليَكى تةمبؤ

وةكو ئةوةى لةنيَو شيعرى )تاحونة( دا هةية، دةنكة طةمن بريتيية لة فرميَسكى ذنيَك 
بةسةر تةالرةكانى  ءكة لة سةرةتاداية، ئةو كاتةى خاك ثيَ  مرؤظ ثرِ بوو لة خةم

 :خةمؤكى سةركةوتووة
 
 و دار ضنارةكاندا ئاسياويَك دةطةرِيَ،لةنا

 شارةزاييةكى ئةوتؤم لة باراشء جؤرى طةمنء ليَكدانةوةى شةوانى ئاشةوان نيية
 ك بووة،سهةر هيَندة دةزامن طةمن يةكةجمار فرميَ
 ثياويَك ضاندويَتى لةدَلى ذنيَكدا،
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 ئةوي  هةتا هاتووة كردوويةتى بةنان
 بووة.شةوى برسيَتى بةو نانة تيَر 

 
 خودى ذيان

خودى ذيان داماوة، ء لة دةقى )ئةكسري(ي  دَلشاد عةبدوَلاَل لةنيَوان خودى خؤى
دلَ بةرةو ذيان دةرِوات، بةسةر ترثةكانى دلَ سةردةكةويَت، رِةنطة بطات بة ئةكسريى 
ذيان، بةآلم ئةو كات ئةستةمة بطةرِيَتةوة نيَو خودى خؤى، دواى ئةوةش دةبيَتة  

شةهيدى طوَلى خؤشبةختيةكى تةمةن كورتى زيندانيكراو دةبيَت، ئايا ء طةرِؤكيَك
 خؤشبةختى ماناو نرخيَكى هةية ئةطةر تةمنى كورت نةبيَت؟! 

 لةشةرابى عفريت دروست دةكريَت
 يان طوَلى وةنةوشةى كيَوى، كة طوَلى شاديية

 تةمةنى كورتة ئةو طوَلة،
 قةدةرى سةختة ئةم دَلة

 ن دةدؤزيَتةوةو خؤى بزر دةكا.ئيكسريى ذيا
دةقى دَلشاد عةبدوَلاَل وةكو ناسنامةيةكى وجودييانةى شاعري واية، تيَيدا ستايشى 
دابرِان دةكات، كةشتييةكة دةستى دةطات بة دةرطاكةى، بة مانايةكى تر كةشتييةكى 

 بارةكةى تةنيا بريتيية لة رِووناكى:ء بىَ دةرطاية
 ى تةنياييةوةذوورةكةم كةشتيةكة بةسةر ثشت

 لة بةندةرى رووناكيةوة تةكان دةدا بؤ كويَ تاريكة.
 لةهةر كويَوة دةيكةيتةوة، ئةويَ دةرطايةكة

 كليل طومان دةكا لة كردنةوةى
 تيَكةَلى داروثةردوو بووة. وبؤنى واهيمة رِذاوة

)ديوانى حةج( ى شاعريى كورد دَلشاد عةبدوَلاَل منوونةيةك لةبارةى شيعرى نويَى 
 ءى دةخاتةرِوو كة بةطشتى بةر نويَطةرى شيعرى دةكةويَت بة هةموو رِووناكىكورد

دميةنة بونياد بنيَتةوةو جاريَكي  شكست ئةو سيَبةرةكانى ناوى، رِةنطة بتوانيَت جاريَك 
 بيَنيَت.
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 دلَشاد ...
 تؤية! ةرةوئةو رِيَطايةى لة تؤوةيةو ...ب

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 خةزعةل ئةملاجدىنووسينى: 
 وةرطيَرانى: ريَبني رةسولَ ئيسماعيل

 
كاتيَك هةنديَك بؤنى خؤش لةنيَو وشةكانيداية، هةنديَك نيطاو حةسرةتى سارد، 
 ءبيَطومان ورياية بةو بونيادةى واى لة هةموو ئةمانة كردووة ببيَتة طةردوونيَكى بضووك

 بؤ هاوسةنطى. كةئامرازيَلةميانةى شيعرةوة لةطةَلى بذى. ليَرةدا شيعر 
دَلشاد عةبدوَلاَل شاعرييَكة ضؤن حةزى لة دةرياية ئةوهاش حةزى لة شاخة، بةآلم 

 دذوارن.ء َلى وشك رِادةكات، ئةو دؤآلنةى سةختؤلة دةست د
خؤى وا دةبينيَت ثةيوةستة بة شتةكان، لة دوورةوة حةقيقةتى شتةكان دةبينيَت! 

نطةيةنيَتة ئةم بارودؤخة؟ ئايا ثشت بة باشة ضؤن شاعرييَك دةتوانيَت ئةوها مبا
وانيية! ئايا هةولَ بؤ بزاظيَكى دياليكتيكى دةدات؟ ئيَمة  فةلسةفةيةك دةبةستيَت؟ ثيَم

 نازانني! كةواتة، ئةدى ضى رِوودةدات؟
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بري لة خةَلكى ء لةسةر كورسيةكى دار لةنيَو يةكيَك لة باخضةكان دادةنيشيَت
 ءةجووَليَنةوة، وا خؤشى دةويَن وةكو ئةوةى ثةرى بندةكاتةوة كة لة ثشت ذيانى ئةم د

يوةنديية ةنةيةويَت بيانناسيَت، ثؤستةضيةكة نامةكانى بةهارى هةَلطرتووة، ئةوة ث
 شاراوةكانني لة دةست تاريكى ذيان دةيثاريَزن.

ليَرةدا ئيَمة لوضى شاعريى ضينيمان بريدةكةويَتةوة كة جؤريَك لة "فو"ى لةنيَو 
. "فو" ثارضة شيعريَكى دريَذة باسى شيعر دةكات كاتيَك دةَليَت شاعري شيعر نووسيوة

سؤزو عةقَلى خؤى  ءلة نهيَنى طةردوون رِادةميَنيَت ءلةناو سيَنتةرى شتةكان دادةنيشيَت
كات هةناسة دةدات. كاتيَك  ،بة ضريؤكةكانى رِابردووى مةزن ئاو دةدات، بؤ تيَثةرِين

  لة ئاَلؤزى ئةم جيهانة دةكاتةوة.تةماشاى مليؤنةها شت دةكات، بري
لة كؤتاييدا، لوضى كاتيَك ستايشى هةماهةنطى مةزنى هونةر دةكات، 

 شيعرةكةى خؤى دةنووسيَت.ء هةَلدةضيَت
لةميانةيدا هةستةكانى خؤى  ءباشة شاعري ضؤن دةتوانيَت لة ميَزيَكى دار رِامبيَنيَت

 ءبة قسة دةهيَنيَت؟ بؤ ئةوةى بري لةو ذنة بكاتةوة كة ثةجنةى لة ميَزةكة دةدات
 جيَكةوتى خؤى لةسةر جيَدةهيََليَت ...

ضؤن لةميانةى تيَبينية تيَثةرِةكانى رِؤذانةى خؤيةوة ئيَمة دةخاتة نيَو ثانتايى 
ئامادةكردنى نان، ثيَالوة سوورةكةى ئةحالم مةنسور، ئةوانةى طةورةو فراوانى شيعرةوة: 

 نيوة شةو دةطةرِيَنةوة ماَلةكانى خؤيان، كاذميَرة طةورةكةى ثراط.
بةم شيَوةية دَلشاد عةبدوَلاَل رِيَطاى خؤى دةدؤزيَتةوة، بةآلم يةكسةر هاوسةنط 

 ءان رِادةكشيَت. ئةلةسةر هةموو جيهء نابيَت، بةَلكو بىَ ئوميَدى دَلى داطري دةكات
ناتوانيَت وةكو ئةوةى خؤى دةيةويَت سةفةر بكات، ناتوانيَت بة كةيفى خؤى 
خؤشةويستى بكات، ناتوانيَت ئةو كةسة بيَت كة خؤى دةيةويَت ... ئةم بىَ ئوميَديةى 
لةنيَو قووآليى رِوحى شاعريداية واى ىلَ دةكات ببيَتة شاعريَك شانازى بة بىَ ئوميَدى 

... ئةو خةونانةى ئيشى رِؤذانةى شاعريانة، بىَ دابرِان ضاوديَريكردنى خؤى بكات
 تارماييةكانى شةو.

ئةو شاعريةى ئامؤذطارى كاوةى ئاسنطةر دةكات نةطةرِيَتةوةو ضةكووشةكةى بةرةو 
ثيَويستة بةو  ءبزانيَت ضيق زةمان طوىَ بة شؤرِشةكةى نادات ءرِووى با بووةشيَنيَت
 تةوة كة ثيَيدا هاتووة.رِيَطايانةدا بطةرِيَ

شيَتانة لةويَدا نيطا ء شاعري لةناو ئةو ضاوة ديَتة دةرةوة كة لة ناوةوةى خؤيةتى
جيهان وةكو خؤى دةبينيَت، جيهانيَكى فريودةر هةوَلى شاردنةوةى مانا دةدات ء دةكات
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بةرةو وةهمى خؤى ثةلكيَشمان دةكات. بةآلم شاعري  ءدوورةكان ءلةنيَو طؤشة تاريك
 مةكانى جيهان ئاشكرا دةكات، ساختةيية بريسكةدارةكةى ئاشكرا دةكات.طة

دَلشاد دةيةويَت بة كةمقين فؤرِم زؤرترين شت خباتة نيَو تؤرِةكةى خؤى، 
بةثيَضةوانةى ثيَشبينيمان، دةبينني مانا دةستطري دةكات لةبرى ئةوةى جةخت لةسةر ئةو 

 ؤ ئةم دةستكةوتة بةنرخةى.ب ئامرازيَكنفؤرِمانة بكاتةوة. ئةم فؤرِمانة 
 ضةند ثيَويستة بؤ كةسيَك -ومت-ئاى، ئةم جؤرة ثةيوةندييانة
 سةرقاَلى ثاراستنى هيَمنية.

 ئيَستا تيَطةيشتى ئةى خويَنةرى زيرةك
 .8دةرياضةى مراوى شني، الثةرِة  ض باريَكى طرامن كةوتؤتة ئةستؤ..........

خةَلك لةذيَر حةماسةتى رِابردووةوة دَلشاد ديَت ئابرِووى ئةو شتانة دةبات كة 
 شتةكان نيية:"  ءتيان ثيَدةكةن، وريامان دةكاتةوة لةوةى رِابردوو سيَنتةرى جيهانسهة

 شةرِتان لةسةر ضيية؟ 
 تةختى ماد! ئةو ثامشاوانة كةَلكى ضيان هةية،

دةرياضةى مراوى شني: نيوة ........ وةكو ئةوةى بَليَ ضما "ئاستياط"ء "كؤرش"ن.
 .47ــ46ظ، الثةرِة مرؤ

وريامان دةكاتةوة لةوةى شار قةرةبووى شا  ناكاتةوةو ضوونة شار بىَ شا ، 
ذنةكانى سةرجنيان  ءهةَلةيةكى طةورةية. ئةطةرضى رِووناكيةكانى شارو شةراب

رِاكيَشاوةو شتيَك لة شادييان ثيَداوة، بةآلم هةموو ئةو شتانةى ىلَ سةندؤتةوة كة شا  
 هةيبةت! ءثيَيدةدا: تؤقني

رِوونة وشةو بريكردنةوة ثيَكةوة شيعر دروست دةكةن، شيعر لة وشةو ئايديا 
ضنراوةوةو دوواليةنةية، يةكيَكيان بةرز دةبيَتةوةو ئةويقيان دادةبةزيَت. رِةنطة بتوانني 

بَليَني هةردوواليةن ثيَكةوة لةدذى باو ئي  دةكةن، بة شيَوازيَكى ء سةركيَشى بكةين
 لة جيهان تيَدةطةن.تازةى نا باو 

كؤمةَلة شيعرى )دةرياضةى مراوى شني( وزةيةكة شتةكان سفر دةكاتةوةو بةرةو 
 :مانايةكى تازةيان دةبات

 شيَؤضاوةرِيَى بةفرم بيَء ئاَلؤزى زةوى داث
 ئةو هةموو ضاَلة طةورةية بةو نةبيَ ثرِنابيَتةوة

 ضاوةرِيَى رِةشةبام هةَلبكا
 ثامشاوةية، بةو نةبيَ خرِ نابيَتةوةئةو هةموو 

 ضاوةرِى زريامن لوورةى بيَء ض كؤآلن هةية بيبةسيتَ
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 ......ةمحةت ضاك دةبيَتةوةزئةو جيهانةى ئينسان تيَكء ثيَكى داوة، بة 
 .50دةرياضةى مراوى شني، الثةرِة 

هةميشة هةستم كردووة دَلشاد لة رِيَطايةك دةضيَت، رِيَطايةك شتى زؤر 
وةسف دةكات، بةآلم لة كؤتاييدا دةطات بة حاَلةتيَك، رِةنطة ئةم حاَلةتة ء يَتدةذميَر

وةهم بيَت! رِةنطة ثانتايى بيَت! رِةنطة ئاشكراكردنى شتيَك بيَت! رِةنطة نا يةقني بيَت! 
 كةس نازانيَت!

دةكةويَتةوة، ئةو  بري "مالوتسى"ضينى فةلسةفةكارى  ليَرةدا رِيَطاى "تاو"ى
 رةو شتيَك دةرِوات كة يةقني نيية، حةقيقةتة.رِيَطايةى بة

" هةميشة ئةوةم Odeئةم وشة ئاَلؤزو نا رِؤشنانةى ثاشطرى زمانةوانني "
 لة زمانى ئينطليزى بة ماناى "رِيَطا يا رِيَرِةو"ي  ديَت. ربريدةكةويَتة كة شيع

هةوي  ء حةقيقةت بنبةم شيَوةية شيعرةكان رِيَطان بؤ شتيَك، رِةنطة لة كؤتاييدا 
با  ئاماذةيةك هةية ضاوةرِيَمان دةكات.ء نةبن ... طرنط ئةوةية لةويَدا نيشانةيةك
   ئاطامان لة كؤتايى رِيَطاكة بيَت: تا كؤتايى شيعرى )رِيَطاى طشتى( خبويَنينةوةو 
 بةاليةوة طرنط نيية كيَ ئاو دةخواتةوة

 بةاليةوة طرنط نيية كيَ خاشاك فرِيَ دةدا
 ينَيَهانيةوة طرنط نيية كيَ كارةبا بةكار بةال

 كيَ لة سيَبةرى شؤستةكان ثشوو دةدا
 شارةوانى هةموو ئةوانةى بيَ منةت كردووة
 بةآلم من منتةبارم، ئةطةرضى نايان ناسم

 شتيَكى ئةوتؤش لةبارةيانةوة نازامن
 مةزةندة دةكةم لةشيَوةى فريشتةن

 خؤشةويستى.باشقين ريَطاية بؤ  نيهةنديَك جار نةزان
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