طؤظـاريَكى فيكرييء ئةدةبيي وةرزيية لة هةولـيَر دةردةضيَت

خاوةنى ئيمتياز  .....ئيسماعيل كوردة
سةرنووسةر  ....ريَبني رةسولَ ئيسماعيل
دةستةى نوسةران
مةسعود بابايي
جةمال ثرية
َتان
ئاوات ئةمحةد سول
بةرثرسى كارطيَرىء دابةشكردن ...ئوميَد شيَركؤ مةجروم

ناونيشانى طؤظار :كوردستان-هةوليَر
Tel: 0750 4481577. 07504786489

1

لةم ذمارةيةدا
*كآلورؤذنة ....................دؤخى وآلتةكةمان 3............................
مناى فيكرو فةلسةفة
* ئةنديَشةي سياسي ئةمني زةكي بةط................ن :د.ئيسماعيل مةمحودى6.........
َتان26........
* جيهانى كافكايي!.................................ن :ئاوات ئةمحةد سول
* كورتة ميَذوويَكي نيوليرباليزم...................ن :سؤزان جؤرج....و :جةمال ثرية44...
* شوثنهاوةرو دايكى...............................ن :ريَبني رةسو َل ئيسماعيل59........
* شاليرماخيَرو رِاظةى ئايني......بةشى كؤتايي........ن.و :مةسعود بابايي72............
َآل سليَمان "مةشخةلَ"105....
* سةبارةت بة طرفتةكاني رِةخنةي ماركسيسيت...و :عةبدول
*ترس لة شكست.........ن :د .زةكةريا ئيرباهيم....و :سةرتيث ئاغا واحد بةط122......
مناى ئةدةبى -نسيَى منا
* هةورةكانى دانيالَ.......................................هاشم سةراج142...........
* خامنة شاعريى رؤمانى رؤكساندرا ضيَسيَريانو...............ئا :جةمال ثرية159........
* جيهان ئاراخامني ثاوةييء طوتاري ذنانةي................ن :بةهار عةليثوور163.......
* فةرةجنى ثؤش!....................................ن :ئةنوةر حوسيَن "بازطر"179....
َآل
َشاد عةبدول
*دءسيَى تايبةت بة ديوانة شيعرييةكانى "دل
َا.........................ن :ريَبوار سيوةيلى188 .....
َل
َشاد عةبدول
*"كتيَيب رِةش"ى دل
*نيشتيمان هةسيت خؤبوونة ........،ن :جؤن سويَدمنارك.....و :رِزطار شيَخاني192.......
َآل........ن :ئارام سديق195..........
َشاد عةبدول
*رؤشناييةكاني نيَو "كتييب رِةش"ي دل
* نووسةريَك رِووبةري خؤي هةبيَت..........................ن :سريوان رةحيم198.......
َةجبةيي.......و :مسعود بابايي200......
*كتيَبى باخضةى ئيشراق........ن:مةريوان هةل
*هةرضةندة شةو دريَذتر بيَت .............ن :نزار ئاطرى.....و :جةمال ثرية203.........
َ لة ديوانى (حةج) دا....ن :قزحيا ساسني....و :ريَبني رةسولَ207........
َشاد عةبدوَلال
*دل
َشاد...ئةو رِيَطايةى لة تؤوةيةو......ن :خةزعةل ئةملاجدى...و :ريَبني رةسولَ212......
*دل
جطة لةكآلورِؤذنة ،نووسينةكانى ديكة رِاو بؤضوونى نووسةرةكانيان دةردةبرِن
هةر بابةتيَك لةسةر داواى طؤظارى منا نةبيَت ،بآلوناكريَتةوة

2

دؤخى وآلتةكةمان
َؤزى سياسي ئةم دواييةى هةريَمى كوردستان ،ج طةة لةةوةى بؤ تةة هةؤى
دؤخى ئال
َنطارىء مؤتةكةى سةةر دلَء نةا ء بريكرد نةةوةى هاووآلت يةانء
َؤزىء تةنطةذةو ئال
ئال
رؤشنبريانى وآلتةكةمان ،نيطةرانيةكى زؤريشي لةسةر ئاستى كؤمةآليةتىء ئةابوورىء
َؤزي يةة
َك دروست كردووة .لة دواى راثةرِينيشةوة ،هةميشة ئةو ئال
ذيانء طوزةرانى خةل
لةنيَوان دوو اليةنة سةرةكيةكةى كوردستان بووة ،كيَ شةةكاني ئةوة نةدة طةةورة نةني
َك بؤتة بةرنا مةةو
نةتوانريَ ضارةسةر نةكريَن ،بةآلم بيَ باكىء بيَ ثةروايي لة ذيانى خةل
كارى قيَزةونى سياسيانةء خةريكة هةموو شتيَك دةكةنة قوربانى مةرامةكانيان.
َى ئازادى ،هيَشتا نة سيستةمى نيمضة دميوكراتى وآلتء نةة
دواى زياتر لة سي سال
َبذاردنانة شةى
َبذاردنانةى بؤ ثةرلةمانى كوردستانء ثاريَزطاكانء ئةو هةل
ئةو هةموو هةل
َطةى مةدةنى دةكريَن ،نةبوونةتة وانةيةك بؤ
بؤ ريَكخراوو سةنديكاو ناوةندةكانى كؤمةل
َكردن ببيَ تةة بنةما يةةك بةؤ حةوكمرِانى .هةةموو
ئةوةى لةريَطة يةةوة يةةكق ق بةول
َبذاردنةكان دواجار لةجياتى هيَنانةكايةى كةمينةو زؤرينةى سياسي ،بةرةو سةازانء
هةل
بةيةكةوة حوكمرِانى كردن دةرِؤن ،راستة سازانء ريَككةوتن كارى طةرنطن ،بةةآلم لةة
َبذاردنن ،ضونكة ئةطةر هةةموو جار يةَك
بنةرِةتيشدا دذ بة سيستةمى دميوكراسيء هةل
َبذاردن بكريَتء دواجار ريَطة بؤ سازان برِةخسيَنريَت ،ئةوا نة سيستةمى دميوكرا سةى
هةل
َبذاردني دةبيَتة هؤى ئةةوةى بة ةشيَك لةة
بة مانا راستةقينةكةى دةرِسكيَتء نة هةل
اليةنةكان دةسةآلتدارو بةشةكةى تر ئؤثؤزسيؤن بن .بةمةش دؤخى سيا سةي بة ةشيَوةك
دةبيَت كةس نازانيَت ،كامة اليةنى سياسي بةرنامةو كارنامةى باشقى بؤ خزمةتكردنى
َبذاردنى دواتردا ميللةت دةنط بة اليةنيَكيان بداتء ئةوةى تريان
َك هةية ،تا لة هةل
خةل
سزا بدات.
دنياى سياسي ئةمرِؤ ،لة سةةر ب نةةماى خز مةةتطوزارىء ئةارامىء ثيَشخ سةتنى
َطاكان بةندة ،بؤ ئةوةى بتوانريَت لةطةلَ ثيَشكةوتنة زؤرو زةوة نةدةكانى جي هةان
كؤمةل
َت بةئاستى ئةو كيَربِكيَية بطةينيَت ،كة مرؤظايةتى خةريكيةتى.
ريَبكاتء بةرة بةرة وال
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ثيَشكةوتنى تةكنةلؤذي لةسةر هةموو ئاستةكاندا بة ئاقاريَكدا دةرِوات ،هةةر طةةلء
َدا نةطوجنيَنيَت بيَطومان بةجيَ دةميَنيَت.
نةتةوةيةك خؤى لةطةل
بةآلم ،ئيَمة لة هةريَمى كوردستان هيَشتا ضاوةرِى موضةى مانطا نةةو نةتةقي نةةوةى
دؤخى ئاسايشني .جطة لةوةى ضةندين كيَشةى طةورةى نيشتيمانىء نةتةوةيشمان لةطةلَ
َدا هةن ،كةضى خةريكى قةؤلَ بةادانى يةةكقينء شةةرة ثؤ سةتء
عيَراقى بةناو فيدرِال
دووبةرةكى يةخةى طرتووين .ئةطةر هةر ثؤستيَكى طةورةو بضووكي شةمان لةة بة غةداد
هةبيَت ،بيَطومان هيض لة دؤزى رِةواى طةلةكةمان ناطؤرِيَت .بؤ يةة وابا شةقة بةةهؤش
خؤمان بيَينةوةو واز لة دوو بةرةكىء ضوونة ثالَ دوذمنامنان بيَنني.
َةدا طةىل كوردستان لةو هيَزانةى قبولَ كةردووة ،بةةماناى
ئةوةى لةو سيء دوو سال
رازيبوون بةو دؤخة نيية ،هةروةها لةبةر ضاوى رةشى بةرثرسء اليةنة سياسيةكان نيية،
َكو لةبةر ئةوةية ميللةتةكةمان نايةويَت جاريَكى تر ذيَر دةستةى دوذمنةكانى بيَت.
بةل
ئةبيَ هةموو اليةنةكان بيَ جياوازى ئةو راستية بزانن ،ئةوةى لة كوردستاندا دةطوزةرى
َك لةو بيَدةنطيةدا ناميَننةوة .مرؤ ظةى كةورد
نادادىء بيَباكيةكى زؤرةو تاسةري خةل
َتدارى ناوخؤى كوردستان ب ةيَت ،هةةر وةك
ئةطةر ديلى دوذمن ،يان ذيَردةستةى دةسةال
َكء ثيَشخستنى وآلتة كةةمان
يةكة ،بؤية دةبيَ بري لة خؤشطوزةرانىء ذيانء بذيَوى خةل
بكةينةوة ،ضونكة ثيَويستية سةردةميةكانى نةوةى ئيَستامان زؤرنء دةرفةتى ذ يةاني
كةم.
ساآلنة دةيان هةزار خويَندكارو قوتابي زانكؤ خويَندن تةواو دةكةنء دةرفةتى كةارو
دامةزراندني لةو ئاستةدا نيية كة بتوانن ،خاوو خيَزان دروست ب كةةن ،ئة مةةش لةة
َكو
ئايندةدا دةبيَتة كيَشةكى نةك هةر تةنها كؤمةآليةتىء ئةابوورىء طةوزةرانى ،بةةل
دةبيَتة كارةساتيَكى سيا سةي وا تةةرِو و شةك بةية كةةوة دة سةوتيَنيَت .بؤ يةة دة ةبيَ
سةركردايةتى سياسي كوردستان واز لة بيَباكى خةؤى بيَن ةيَتء دةر فةةت بةؤ نةةوةى
َطا بةرء رؤلَء توا نةاى
ئيَستامان برِةخسيَنيَت ،تا بةشدارى هةموو كا يةةكانى كؤ مةةل
طةجنيَتيان خبةنة خزمةت وآلتةكةيان.
منا
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ئةنديَشةي سياسي ئةمني زةكي بةط

ثيَطةي دةولَةت لة ئةنديَشةي سياسي ئةمني زةكي بةطدا

د.ئيسماعيل مةمحودي
َسؤزيء نيشتمانثةروةري
بؤ كاك خدر حةسةن كة ليَوانليَوة لة دل
ثوختةي تويَذيَنةوة:
َبووني "لةفزي توركء توراني" لة"جيَطةي تةعبريي عمووميي عومساني"و
ثاش زال
َي كؤتاييةكاني سةدةي
َةت-نةتةوة لة ئةستةمبول
َبووني طوتاري دةول
بة واتايةك زال
نؤزدةو سةرةتاي سةدةي بيستةم ،زةكي بةطي  ،هةست بة «غريةت»و «غرووري
قةومي» دةكاتء بري لة ذياندنةوةي شوناسي كورديي لةريَطةي خويَندنةوةو نووسينةوةي
ميَذوو دةكاتةوة .زةكي بةط سةرةرِاي هةستكردني بة «غروري قةومي» ،اليةنطري لة
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َةتي كوردي نة لةكاتي نيشتةجيَبووني لة ئةستةمبولَء نة لة
ثرسي دامةزراندني دةول
بةغدادي ناكاتء لةم رِووةوة ،ئةم تويَذيَنةوةية دةيةويَت رِووبةرووي ئةم ثرسيارة
َةتي
ببيَتةوة كة لة بةرضي ئةمني زةكي لةو سةردةمةدا ،اليةنطريي دامةزراندني دةول
كوردي نةبووة؟
َةت-
ئةم تويَذينةوةية ،ثيَيواية طةرضي ئةمني زةكي بةط ،ويسيت دامةزراندني دةول
َام جيا لة كاريطةري
نةتةوة وةك مافيَكي بنةماييء سروشيت ثيَناسة دةكات ،بةل
َاتدا ،ئاماذة بة «ثيَنطةيشتين»
طوتاري عومسانيخوايء بةشداربووني لةسيستةمي دةسةل
َطاي كوردي لةرِووي وشياريي قةوميء طةشةي فةرهةنطيء هةروةها ريَبةراني
كؤمةل
شارةزاي سياسةت دةكاتء بةم بؤنةوة ،لةو سةردةمةدا اليةنطري لة دامةزراندني
َطاي كورديء بةرزكردنةوةي
َةتي كوردي ناكاتء لة بةرامبةردا ،ثيَطةياندني كؤمةل
دةول
ئاسيت وشياريي قةومي ،وةك ئةركء ئةولةويةتي سةرةكي خؤي ثيَناسة دةكات.
وشة سةرةكيةكان:
َةتي كوردي ،ثيَنطةيشنت ،وشياريي نةتةوةيي.
ئةمني زةكي ،ئةنديَشةي سياسي ،دةول
ثيَشةكي:
لة كؤتاييةكاني سةدةي ()١٩و سةرةتاي سةدةي بيستةمي ئةستةمبولَ ،بة تايبةت
َةكاني ( ،)١٩٢٤-١٨٩٩ئةو
َي سال
سةردةمي نيشتةجيَ بووني ئةمني زةكي لة ئةستةمبول
شارة ثيَطةو بايةخيَكي تايبةتي هةبوو .لةو سةردةمةدا ،جيا لةوةي ئةستةمبولَ شويَين
َاتي عومساني بوو ،ناوةندي
َاتاني ذيَر دةسةل
كؤبوونةوةي سياسةتوانانء مونةوةراني ول
تازةطةريء ضاكسازي مونةوةراني عومساني لة اليةكةوةو هةروةها مونةوةراني
َةت-نةتةوة بة كاريطةري لة
َاتي عومساني بؤ دامةزراندني دةول
نةتةوةكاني ذيَر دةسةل
ناسيؤناليزمي رؤذئاوايي لة اليةكي ديكةوة بوو.
هةر لةم ئاراستةيةدا ،لة بةر ئةوةي بةشيَكي زؤري نيشتماني كورد سةر بة
َاتي
َاتي عومساني بوو ،ذمارةيةكي بةرضاو لة كاربةدةستاني كوردي سةر بة دةسةل
دةسةل
عومساني لةم شارةدا نيشتةجيَ بوونء لةوةش طرنطق بة هؤي بانطهيَشيت مرياني
َتان
كوردو نيشتةجيَكردنء كردنةوةي يةكةم مةكتةبي عةشايةري لة سةر دةسيت سول
َي ( ،)١٨٩٢ئيق ئةستةمبولَ بووة ناوةندي
عةبدوحلةميد دووةم ( )١٨٧٦-١٩٠٩لة سال
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سةرةكي تازةطةريء مافخوازيي خويَندةوارانء سياسةمتةدارانء كاربةدةستاني كوردو
هةر لةم شارةدا يةكةم ضيين مونةوةرو رؤذنامةنووسء سياسةمتةداري كورد ،سةريان
َا كؤم.) ٥٧ :٢٠٠٥ ،
َدا( .ئةل
هةل
ئةمني زةكي بةط وةك عةسكةريَكي كوردي ئةو سةردةمةي ئةستةمبولَ بة هؤي
َبووني «لةفزي توركء توراني» لة «جيَطةي تةعبريي عموومي عومساني»و بة
زال
واتاييةك بةرجةستةبووني طوتاري رِةطةزثةرةستانةي توركيء توراني ،رِةطي «غريةت»و
َام سةرةرِاي بريكردنةوة لة
َيَت ،بةل
«غرووري قةومي» ( ئةمني زةكي بةط )١ :٢٠٠٦،دةجوول
شوناسي كورديء هةولَ بؤ ذياندنةوةي لة ريَطةي خويَندنةوةو نووسيين ميَذوودا ،نة
َي ١٩٢٢و لة
َةتي كوردي لةو سةردةمةدا ناكات ،تةنانةت لة سال
تةنيا اليةنطري لة دةول
َةتي عومساني
كاتي رِووخاني ئيمثراتؤريةتي  ،رِاشكاوانة سؤزي خؤي لة ئاست دةول
َةتي تازة دامةزراوي عيَراقي دةبيَت.
َاتي دةول
ثيشان ئةداتء هةروةها بةشداري دةسةل
ئةم تويذيَنةوة ثاش ئاماذةدان بة ثيَشينةي تويَذيَنةوةي بابةتي ئةنديَشةو
َةت لة
بةرهةمةكاني ئةمني زةكيء هةروةها ذيانء سةردةمي ،دةيةويَت بابةتي دةول
ئةنديَشةي سياسي ئةمني زةكي بةطدا ،خباتة بةرباسء تويَذينةوةو لةم ئاراستةيةشدا ،جيا
َةتي
لة باسكردن لة رةوتي ئةنديَشةي ئةمني زةكي ،دةيةويَت رِوانطةي سةبارةت بة دةول
كوردي لةو سةردةمةدا رِوون بكاتةوة.
ميتؤدي تويَذينةوة:
َك وةرطرياوةو
بؤ نووسيين ئةم تويَذيَنةوةية لة ميتؤدي شيكاري-رِةخنةيي كةل
مةبةست لةم ميتؤدة ئةوةية بؤ طةيشنت بة مةبةسيت سةرةكي بابةتةكة ،جيا لة
رِةضاوكردني سةرجةم رِةهةندة ميَذووييةكاني ئةو سةردةمة ،بة ضاويَكي رةخنةطرانةوة،
خويَندنةوة بؤ بابةتةكة ،واتة بابةتي ئةنديَشةي سياسي دةكريَت.

ثيَشينةي تويَذينةوة:

سةبارةت بة بةرهةمء ئةنديَشةو ضاالكيية عةسكةريء ثةرلةمانتارييةكاني ئةمني
زةكي بةط ،دوو كتيَب ،ضةندين وتار ،ياداشتء تويَذيَنةوة بة دوو زماني كورديء
َاوكراوةتةوة كة ليَرةدا ئاماذةيان ثيَ دةكريَت.
عةرةبي ،بل
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بة زماني عةرةبي:
كتيَب :سةبارةت بة ئةمني زةكي بةط ،دوو كتيَب بة زماني عةرةبي نووسراوة كة
ليَرةدا ئاماذةيان ثيَ دةكريَت:
َي دوو نويَنةري كورد لة سةردةمي مةليك
يةكةم :عيسام كازم ( )٢٠٠٢رِؤل
َي يةكةم ،ئةم كتيَبة لة بنةرِةتدا نامةي ماجستيَري نووسةرة كة تةرخان كراوة
فةيسةل
َايةتي دوو نويَنةري كوردي سةردةمي مةليك
َي سياسيء كؤمةل
بؤ باسكردن لة رِؤل
َي ئةمني زةكي.
فةيسةلَ ،بة تايبةت رِؤل
َي سياسيء ئيداري لة عيَراق
دووةم :دارا جةمال غفور ،حممةد ئةمني زةكيء رؤل
( ،)١٩٢٨-١٩٢٤ئةم كتيَبةش هةر نامةي ماجستيَري نووسةرة كة لة سيَ بةشدا ،باس
َي سياسيء ئيداري ئةو لة عيَراقي ثيَ
لة ذياننامةي ئةمني زةكي بةطء رِؤل
َةكاني بؤ سةقامطريي عيَراقء هةروةها بة
سةربةخؤييء ثاش سةربةخؤيي دةكاتء هةول
َي ئيجابي ئةمني زةكي ثيَناسة دةكات.
دامةزراوةيي كردني عيَراق ،وةك خال
وتار :تا ئةو جيَطةي نووسةر ئاطادار بيَت ،بة زماني عةرةبي نزيكي ضواردة
وتارو ياداشت سةبارةت بة ئةمني زةكي بةط نووسراوة كة هةموويان ،وةسفي
كةسايةتيء ميَذووي ئةمني زةكي بةطة (رِةفيق سالَح ،)٢٧٩-٣٨٦ :٢٠١٠،تةنيا
تويَذيَنةوةيةك كة بة زماني عةرةبي سةبارةت بة ئةمني زةكي بةط نووسراوة .ئةوةي
كةمال مةزهةرة.
كةمال مةزهةر( )٢٠١٠مقدمة الطبعة الَثانية من كتاب (خالصة تاريخ الكردو كردستان)،
نووسةر ،ثاش نووسينةوةي ذيانء هةروةها ئاماذةدان بة سةردةمء شيَوازي ميَذوونووسي
ئةمني زةكي بةط ،بؤ يةكةم جار ئاماذة بة دوو تايبةمتةندي ئةنديَشةي سياسي ئةمني
زةكي دةكاتء لةمبارةوة دةنووسيَت":ئةو برِواي بة يةكيَيت عيَراق هةبووةو
رِاشكاوانةش بة هةردوو زماني كورديء عةرةبي لة نووسنيء ليَدوانء طفتوطؤو دانيشتنة
طشيتء تايبةتييةكاني خؤيدا ،رِاي خؤي دةرِبريوة ،لةاليةكي ديكةوة ئةو برِواي بة
خةباتي ضةكدارانة نةبوو لةمةشدا لةطةلَ زؤربةي سةركردة ناسراوةكاني كورد ،لةوانة
َكو ئةو تةنانةت
شيَخ مةمحوودء سةركردةكاني بارزان ثةيوةندي نةبووةو دابرِابوو .بةل
كوشتاري رؤذي شةشي ئةيلوولي  ،١٩٣٠رِيسوا نةكردووة»(.كةمالَ مةزهةر :٢٠٠٦ ،ح).
جيا لة هةنديَ كيَشةي سةرةكي ئةم تويذينةوةية ،ئةم ثرسيارة سةرةكيةش ،بيَ وةآلم
َةتي كوردي نةبووة؟
ماوةتةوة ،بؤ ضي ئةمني زةكي اليةنطري دةول
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بة زماني كوردي :تا ئيستا سةبارةت بة بةرهةمء ئةنديَشةي ئةمني زةكي ،هيض
َاوبووتةوة لة قةوارةي وتارو ياداشت بووة.
َاونةكراوةتةوةو ئةوةي بل
كتيَبيَكى بل
وتار :لة قةوارةي وتارو ياداشتء تويَذيَنةوة ،جطة لة نووسراوةكاني ثريةميَرد،
نزيكي سيء دوو نووسني( .رِةفيق سالَح )١٣٢-٤٠ :٢٠١٠ ،سةبارةت بةذيانء كةسايةتيء
بةرهةمةكاني ئةمني زةكي بةط نووسراوة كة دةكريَت لةضةند بةشدا ئاماذةيان ثيَ
بكريَت:
يةكةم :وةسفء سؤز ،زؤربةي ئةم ياداشتء نووسينانة لة اليةن نووسةرانء
مونةوةراني سةردةمي ئةمني زةكي بةطء بة تايبةت ثاش مةرطي ئةو نووسراونء لة
ريزي ئةم كةسانة دةكريَت ،ئاماذة بة كةساني وةك ثريةميَرد ،عةلي كةمال باثري ،رِةفيق
َبةت لةم نيَوةندةدا نووسراوةكةي
حيلمي ،بة تايبةت عةالئةئايني سةجادي بكريَتء هةل
سةجادي ،ضونكة بة وردي باسي لة ذياني ئةمني زةكي كردوةو دواتر بووتة
سةرضاوةيةكي زانسيت بؤ تويَذةراني ذياني ئةمني زةكي ،تا رِادةيةك تايبةتة(.سةجادي،
.) ٦٤-٥٤ :١٩٤٨

دووةم :ئاماذةيةكي خيَرا بة بةرهةم يان رِةهةنديَكي فيكري ئةمني زةكي ،لةم
بارةشدا دةكريَت ئاماذة بة نووسينةكاني سةباح غالب ،حمةمةد حةمة بؤر ،مستةفا
َح)١٥٤-١٤٤-١٠٦-٩٦ :٢٠١٠،
نةرميانء عيزةدئايني مةستةفا رِةسولَ بكريَت(.رِةفيق سال
َة ميَذووييةكاني ئةمني زةكي بةط ،دوو نوسني لةاليةن
سيَهةم :ئاماذة بة هةل
جةميل رِؤذبةيانيء حيسامةدئايني نةقشبةندي لةم بوارةدا نووسراون (.هةمان:الثةرةكاني

 ١٨٢-١٦٧تا )٢٥٩-٢٢٣

ضوارةم ،تويَذيَنةوة :دةكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت كة لةم بابةتةدا تةنيا يةك
تويَذينةوةو ئةوي لة اليةن خاليد تةوةكولييةوة كراوة.
تةوةكوولي ،خاليد ( )٢٠١٠مؤديَلي ناسيؤناليزمي حمةمةد ئةمني زةكي بةطء
َايةتي لة كوردستان ،ضي لة بارةي ئةمني زةكي بةطةوة نووسراوة(.سليَماني،
ثرؤذةي كؤمةل

بنكةي ذين ،ال )٢٧٤ -٢٥٩

َايةتي ضي بوو؟
ثرسي سةرةكي ئةمني زةكي بةط لة ذياني سياسيء كؤمةل
َسوكةوتي سةبارةت بةم ثرسة ضؤن بووة؟ تويَذيَنةوةكةي تةوةكولي لة
بؤضوونء هةل
وةآلمي ئةم دوو ثرسيارةدا نووسراوة ،تويَذةر ثاش ثيَناسةكردني ئةمني زةكي بةط وةك
ضاالكوانيَكي سياسيء كةسايةتيةكي ثايةبةرزي كارطيَري (تةوةكولي )٢٥٩ :٢٠١٠ ،بة
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باسكردن لة ناسيؤناليزمي مةدةنيء ضاكسازيانة لة بةرامبةر ناسيؤناليسمي نةتةوةييء
جوداييخوازانة (هةمان)٢٦٤ -٢٦١ :و هةروةها ئاماذةكردن بة هةنطاوةكاني ئةمني زةكي
بةط لةم ثيَناوةدا واتة شوناسسازي لة ريَطةي بةرزكردنةوةي طوتاري ئيمةو ئةوان،
ئةمني زةكي بةط وةك ئةندازياري ناسيؤناليزمي كوردي (هةمان)٢٧١ :و ئةندازياري
َايةتي ثيَناسة دةكات (.هةمان)٢٧٤ :
كؤمةل
ئةم تويَذيَنةوةية سةرةرِاي هةوَليَكي بةرضاو بؤ رِوون كردنةوةي هةنديَ اليةني
فيكري ئةمني زةكي ،ئةو ثرسيارةي كة لةم تويَذيَنةوةيةشدا وةك تويَذيَنةوةكةي كةمال
مةزهةر ،بيَ وةآلم ماوةتةوة ئةوةية ،بؤ ضي ئةمني زةكي اليةنطري دامةزراندني
َةتي كوردي لةو سةردةمةدا نةبووة؟ كةواتة ئةم تويَذيَنةوةية دةيةويَت بؤشايي ئةم
دةول
َةتي كوردي لة ئةنديَشةي ئةمني زةكي بةطدا ثرِ بكاتةوة.
ثرسيارة ،واتة ثرسياري دةول
-١ئةمني زةكي بةط :ذيانء سةردةمي
 ١-١لة سليَمانيةوة بؤ ئةستةمولَ:
ئةمني زةكي بةط ( )١٨٨٠-١٩٤٨لة سليَماني لةدايك دةبيَت ،خويَندني
َي
سةرةتايي لة حوجرة دةست ثيَدةكاتء هاوكات بة ثيَى نةرييت ئةو سةردةمة ،سةرقال
َييةوة دةضيَتة
فيَربووني دوو زماني عةرةبيء فارسي دةبيَتء دواتر لة تةمةني دوانزة سال
مةكتةبء ثاش ساَليَك لة مةكتةبي عةسكةري رِووشدية وةردةطرييَت ،ثاش كؤتايي
َي  ١٨٩٦دةضيَتة ئامادةيي سةربازي لة بةغداو
هيَناني مةكتةبي رِووشدية ،لة سال
َي ( )١٨٩٩رِوو دةكاتة
سةركةوتووانة تيَثةرِي دةكات( ،سةجادي)٥٤-٦٤ :١٩٤٨،و لة سال
ئةستةمبولَ(.دارا غفور)١ :٢٠٠،
لة ئةستةمبولَ لة سةرةتادا لة مةكتةبي عةسكةري كولية ،خةريكي خويَندني
َي  ،١٩٠٢ثلةي موالزمي دووةم وةردةطريَتء بةم
وانةي عةسكةري دةبيَت ،لة سال
بؤنةوة لة كوليَذي ئةركان وةردةطرييَتء دوو سالَ دواتر بة ثلةي سةرؤك ئةركان كؤتايي
بةم بةشةش دةهيَنيتء بة هؤي شارةزايي لة بةشي عةسكةري ،بةشداري لة ليَذنةي
دياريكردني سنووري نيَوان توركياو بولغاريا دةكاتء بة هؤي كارةكةيةوة واتة تؤثؤطرايف
َي  ١٩٢٤واتة هةشت سالَ
َاتاني ئةوروثاو لةوانةش فةرةنسا دةكاتء تا سال
سةرداني ول
َداني توركياي
ثاش جةنطي جيهاني يةكةمء رِووخاني ئيمثراتؤريةتي عومسانيء سةرهةل
نويَ لةم شارةدا دةميَنيَتةوة(.سةجادي)٥٤-٦٤ :١٩٤٨ ،
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َةكاني (  )١٩٢٤ -١٨٩٩لة ئةستةمبولَ نيشتةج َي
كاتيَ ئةمني زةكي لة نيَوان سال
دةبيَت ،جيا لةوةي نزيكةي ( )١٨٠سالَ لة ميَذووي ضاكسازيء تازةطةري لةو شارةدا
تيَثةريبوو ،نزيكةي ( )64سالَ لة دةستثيَكردني سةردةمي تةنزميات ،نزيكي ()٣٤
َداني يةكةم بةرةي مونةوةرولفيكراني عومسانيء هةروةها سةركةوتين
َي لة سةرهةل
سال
َداني
طوتاري سةربةخؤييخوازي مونةوةراني نةتةوةكاني وةك يؤنانيء بولطاريء سةرهةل
طوتاري شوناسخوازيي عومسانيية نويَيةكانء توركة طةجنةكان تيَثةريبوو .هةر لةم
َي طرنطق ئةوة بوو ،ئامادةبووني ئةمني زةكي لة ئةستةمبولَ هاوكات بوو
ئاراستةيدا خال
لةطةلَ طةشةكردني وشياريي نةتةوةييء هةروةها هةولَ بؤ نةتةوةسازي لةاليةن يةكةم
َاوكردنةوة ضةندين
نةوةى مونةوةراني كوردي نيشتةجيَى ئةستةمبولَء هةروةها بل
رؤذنامةي وةك كوردستان ( ،)١٩١٢رِؤذي كورد ( )١٩١٣هةتاوي كورد ( )١٩١٣ذين
()١٩١٨و هةروةها دامةزراني ضةندين ريَكخراوو ناوةندي وةك «جةمعيةتي تةعاوةنء
َةي هيَظي قوتابياني كورد»
تةرةقي» (« ،)١٩٠٨تةعالي كوردستان» (« ،)١٩١٨كؤمةل
()١٩١٢و بة تايبةت «جةمعيةتي تةعالي كوردستان» ()١٩١٨-١٩٢٢و هةروةها
ضةندين رِووداوي ضارةنووسازي ديكة بوو .لة ريزي ئةم رِووداوة ضارةنووسسازانةي
سةردةمي ئةمني زةكي لة ئةستةمبولَ ،دةكريَت ئاماذة بة جةنطي يةكةمي جيهاني،
َي ،١٩٢١
رِووخاني ئيمثراتؤريةتي عومساني ،سةركةوتين كةماليستةكان لة سال
َداني ضةندين شؤرِشي كوردي
َي ١٩٢٣و سةرهةل
راطةياندني كؤماري توركياي نويَ لة سال
وةك شؤرِشي كؤضطريي ( ،)١٩٢١راثةريين شيَخ سةعيد ()١٩٢٣و هةروةها برِياري
كؤبوونةوةي قاهرة ()١٩٢١و برياري ( )٢٣ئةثريلي ١٩٢٣ي ئينطليز بكريَت .ئةمني
زةكي لةم ماوةيةدا واتة لة كاتي نيشتةجيَ بووني لة ئةستةمولَ ،هةشت كتيَبى
بةزماني توركي عومساني سةبارةت بة سوثاي عومسانيء بةواتايةك لة ثيَناو مانةوةو
َكردني رِووخاني
ذيانةوةي طوتاري عومساني نووسيون (كةمالَ مةزهةر :٢٠٠٦،رِ)و ثاش قبوول
َةتي
َي بةرةو بةغدا ،واتة ثايتةخيت دةول
عومسانيء كؤتايي ئيمثراتؤريةتي  ،ئةستةمبول
تازة دامةزراوي عيَراق بةجيَهيَشت.
-٢-١لة ئةستةمولَةوة بؤ بةغداد
َي  ،١٩٢٤واتة يةك سالَ ثاش رِووخاني
ئةمني زةكي لة مانطي تةممووزي سال
َةتي عيَراق ،رِوو لة بةغدا دةكات .سةرةتا لة
ئيمثراتؤريةتي عومسانيء دامةزراندني دةول
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سوثا بة ثلةي مةقةدةمء دواتر لة خانةي مةشق وةك مامؤستا ،دةست بةكار دةبيَت .لة
َي  ١٩٢٥لة بةر شارةزايي لة بةشي تيؤري سةربازي دةبيَتة فةرماندةي
سةرةتاي سال
مةكتةبي سةربازي مةلةكي كة دواتر دةبيَتة كوليَذي سةربازيء ثاش ضةندين مانط
مانةوة لةم ثؤستة سةربازيية ،ديَتة مةيداني سياسةتةوةو وةك نويَنةري ثاريَزطاي
َدةبذيَريَتء لة
َي  ١٩٢٥هةل
سليَماني بؤ يةكةمني خولي ثةرلةماني عيَراق لةسال
ثةرلةماني وةك جيَطري سةرؤكي ئةجنومةنء سةرؤكي ليَذنةي سةربازي دياري دةكريَت.

( دارا غفور.)٤٧-٤٢ :٢٠٠٨ ،
َي ١٩٢٥و لة برِياريَكي شاهانةدا ،ثؤسيت وةزارةتي ئةشغالء طةياندني ثيَ
لة سال
َي  ،١٩٤٢نؤ جار ثؤسيت وزاري وةردةطريَتء لة رؤذي سيَى مانطي
ئةدريَتء تا سال
َي  ،١٩٤٢لة وةزرات دةكيَشيتةوةو وةك ئةندامي مةجليسي شيوخي تا
شوباتي سال
َاندا ،لة شاري
َي ١٩٤٨و لة تةمةني  ٦٨سال
كاتي مةرطي دةميَنيَتةوةو دةرئةجنام لة سال
سليَماني كؤضي دوايي دةكات( .سةجادي)٥٤-٦٤ :١٩٤٨ ،

ئةمني زةكي لة بةغداد ،جطة لةكاري سياسيء بةريَوةبردني ئةركي ثةرلةمانتاريء
َي نووسيين وتار ياداشت نوسني لة رِؤذنامة عةرةبيةكاني ئةو سةردةمة
ئيداري ،سةرقال
دةبيَتء لةبواري عةسكةريشدا ناميلكةيةك بة زماني عةرةبي سةبارةت بة سوثاي
َاو دةكاتةوة ،جطة لةم بةرهةمة ،ضوار كتيَب بة زماني كوردي
َي  ١٩٢٩بل
عيَراق لةسال
َةكاني ()١٩٤٠-١٩٣١و
سةبارةت بة ميَذووي كوردو ناوداراني كورد لة نيَوان سال
َاو دةكاتةوة.
هةروةها دوو ناميلكةش سةبارةت بة كارووباري ثةرلةماني بل
-٢ئةنديَشةي سياسي ئةمني زةكي بةط:
-١-٢رِةوتي فيكري ئةمني زةكي بةط
َدا ،خؤي وةك بةشيَك لة
ئةمني زةكي بةط لة ماوةي نيشتةجيَبووني لة ئةستةمبول
طوتاري عومسانيخوازي ثيَناسة دةكاتء لةم ثيَناوةشداو بؤ بةهيَزكردني سوثاي عومساني
َةتي عومساني ،هةشت كتيَب بة زماني توركي دةنووسيَتء
وةك ثاريَزةري سةرةكي دةول
َي ()١٩٢٢دا،
تةنانةت بة نووسيين كتيَيب «بةغداو كارةساتي لة دةستضووني» لة سال
َةتى عومساني ناشاريَتةوةو باس لة «دلَء
سؤزي خؤي بؤ جيابوونةوةى بةغدا لة دةول
َي تةوساوةتةوة (.مستةفا
دةروونيَكي عومسانيخوازة» دةكات كة لة ئاست ئةو كارةساتة دل

نةرميان)٦٠-٦٥ :٢٠٠٦ ،
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َبووني
هةر لةم ماوةيةداو بة واتايةك لة سةرةتاكاني سةدةي بيستةمء بة هؤي زال
طوتاري توراخنوازيء توركخوازيء بة وتةي ئةمني زةكي ثاش ئةوةي لة «جيَطةي
تةعبريي عمووميي «عومساني» ،لةفزي «تورك»ء «توراني» لة توركيادا» زالَ
دةبيَت(.ئةمني زةكي بةط )٢٠٠٦ :١ ،ئةوي تووشي طومان لة شوناسي عومساني خؤي
َةدا» ئيق «غريةتي»
دةبيَتء وةك «ئةفرادي ميللةتةكاني تر» ،لة «ناو ئةو كؤمةل
هةست ثيَ دةكاتء «غرووري قةومي ،مةجبووري دةكات كة لة هةموو فرسةتيَكدا ئةم
َام «دةرحةق بة ئةسلَء تةئرخيي قةومةكة»ي
حيسسةي خؤي ئيزهار» بكات ،بةل
كةمقين شارةزايي نةبوو لة بةر ئةوةي «كةليمةي جاميعةي عومسانلي ،ئةعسابي
قةومييةي» هةمووياني «خاو كردبووةوة»و ليَرةوة ،ثرسياري" :قةومي كورد لة ض
نةتةوةيةكة؟ ضي بة سةر هاتووة»؟ (ئةمني زةكي بةط )٢٠٠٦ :١ ،دةبيَتة ثرسي سةرةكي
ئةنديَشةي ئةمني زةكى.
َي
َامي ئةم ثرسيارانة ،رِوو لة خويَندنةوةي ميَذوو دةكاتء لة سال
بؤ طةيشنت بة وةل
َطرتن لة ميَذووي كورد دةبيَتء لةم
َي  ١٩١٧خةريكي نؤت هةل
١٩٠٨ةوة تا سال
َةشدا بةهؤي «موسيبةتيَكي طةورة»وة واتة ئاطرطرتين طةرِةكةكةيان« ،خانووةكةي»
سال
َطرتين لة شوناسء ميَذووي
َةي» نؤت هةل
ئةوي دةسووتيَء رِةجني «ثيَنج شةش سال
كوردي لة كيس ئةضيَت(.ئةمني زةكي بةط)٢٠٠٦ : ٢،
ثاش ئةم رِووداوة ،رِووداوي ضارةنووسازي وةك كؤتايي شةرِي جيهاني يةكةمء
َداني ئةتاتورك ،دةرفةت بؤ بةردةوامبوون لة طةرِان بة
رِووخاني ئيمثراتؤريةتء سةرهةل
َةتي
دواي خويَندنةوةي ميَذووء ميَذوونووسي ناهيََليَتةوةو ثاش دامةرزاني دةول
َي  ١٩٢٤رِوودةكاتة بةغداد.
َتء لة سال
عيَراقي  ،توركياي ئةتاتورك بةجيَ دةهيَل
َي كاروباري عةسكةريء دواتر نويَنةرايةتي ثةرلةمانء وةزارةت
لة بةغداد سةرقال
َي بةردةوامي بؤ
دةبيَتء ( )٥سالَ ثاش طةرِانةوةي لة ئةستةمبولَ ،لة ثالَ هةول
َي
َايةتيء ئابووري كوردستان ،لة سال
طةشةثيَداني بواري فةرهةنطي ،سياسي ،كؤمةل
( )1929بةهؤي دةستخستين «ئةنسكلؤثيدياي ئيسالم»و خويَندنةوةي «بةحسيَكي
مةخسووسي كورد» لة نووسيين «مينؤرسكي» ،ئةمني زةكي هان ئةدات «سةرلةنويَ،
قةرار» لة نووسيين ميَذووي كوردستان بداتء دةرجنام كتيَيب «خوالسةيةكي تةئرخيي
َاتي
َاودةكاتةوةو دواتري دوو كتيَيب «تةئرخيي ول
َي  ١٩٣١بل
كوردو كوردستان» لة سال
َاو دةكاتةوة.
سليَماني»و «ثياوة طةورةكاني كورد» هةر لةم ئاراستةيةدا بل
14

دةكريَت باس لةوة بكريَت ئةمني زةكي لة بةغدا لة اليةكةوة لة رِيطةي نووسيين
ميَذووي كوردو كوردستانء هةروةها ناوداراني كورد ،هةولَ بؤ طةشانةوةي هوشياريي
َدانةوة لة رِابردووي كورد دةداتء لة اليةكي
قةوميء ذيانةوةي شوناسء ثةردةهةل
ديكة وة لة ريَطةي ثةرلةمانةوة هةولَ بؤ طةشةثيَداني بواري فةرهةنطي ،سياسيء
ئابووري لة ريَطةي كردنةوةي مةكتةخبانة ،ناردني خويَندكاري كورد بؤ دةرةوة،
ثةروةردةكردني مامؤستاي كورد ،داناني بةرثرسي كورد ،بة فةرمي كردني زماني
كورديء سةملاندني جوطرافياي كوردستان وةك بةشيَكي خاوةن مايف تايبةت لة عيَراق
دةدات (.ئةمني زةكي بةط.)٦٨-٣١ :٢٠٠٥ ،
شيَوازي ئةمني زةكي بؤ طةيشنت بةم ئاماجنانة بةجمؤرة بوو كة «دائيما موالحةزةي
حالَء ئةحوالَ بكاو لة ئيفراتء تةفريت خؤي بثاريَزيَ دائيما دوورئةنديَ ء موعةتةديل
بيَ ،لة فيكرو قةناعةتدا سابيت بيَ فرِبرِي نةبيَء لة ثيَ تةلةبكردني هةرشتيَكدا
موالحةزةي ئيمكاني بكا»و ثيَوابوو طةر ئةم شيَوازة رِةضاو نةكريَتء «بة سةوقي
غةرةزي شةخسيء بة قصةي ئةمء ئةو خؤي» بةهاويَتة ناوةوةو « هةراو زةناي بيَسوودو
بيَ مةعنا» بكات ،بيَ طؤمان ئيق «مووةفةق بة خدمتكردن نابيَء جطة لةمةش لة
اليةكةوة خؤي ثياو خراث دةكا ،لة اليةكيقيشةوة ئابرِووي مووةكيلةكانيء
وةتةنةكةيشي دةبا»( .ئةمني زةكي) ١-٣١ :٢٠٠٥،
َانةي كة ئةمني زةكي بةط بؤ
ليَرةدا ثرسيار ئةوةية سةرةرِاي ئةو هةموو هةول
ذيانةوةي شوناسي كوردي لة اليةكةوةو طةشةثيَداني بواري وشياريي نةتةوةى كورد لة
َةت لة ئةنديَشةي ئةودا خاوةن ض ثيَطةيةك بوو؟
اليةكي ديكةوة داويةتي ،دةول

-٢-٢ثيَطةي دةولَةت لة ئةنديَشةي سياسي ئةمني زةكي بةطدا:

كةس ناتوانيَ ئينكاري بكا كة لة هةموو ميللةتيَكدا كةميَ زؤر ،مةيلي سةربةخؤيي
هةيةو ئةمةش لة حقووقي ئةساسييةو تةبيعييةي ئةفرادو ئةقوامة لةم خسووسةوة
تةعقييب هيض كةسيَء هيض قةوميَ نابيَ بكريَ(.ئةمني زةكي بةط)١٩٥ :٢٠٠٦ ،
َةت لة نيَوان
زةكي بةط نايشاريَتةوة كة ويسيت سةربةخؤييء دامةزراندني دةول
نةتةوةكانداو لةوانةش نةتةوةي كورد ،بووني هةيةو لةمبارةوة رِاشكاوانة دةَليَت ئةم
مافة« :كةس ناتوانيَ ئينكاري بكا» (.ئةمني زةكي بةط) ١٩٥ :٢٠٠٦ ،و طرنطق ئةوةي
وةك «حقووقي ئةساسييةو تةبيعييةي ئةفراء ئةقوامة» ثيَناسةي دةكات كة «لةم
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بكريَ» (.ئةمني زةكي بةط:٢٠٠٦ ،

خسووسةوة تةعقييب هيض كةسيَء هيض قةوميَ نابيَ
 .)١٩٥زةكي جيا لةوةي بة رِاشكاوانة سةربةخؤيي ،وةك ماف ثيَناسةدةكات ،هةنديَ
ئاماذةي ديكةي هةية كة طوزارشت لة ويستء حةزي ئةمني زةكي بؤ سةربةخؤييء
َةت-نةتةوةي كوردي دةكاتةوةو لةم ئاراستةيةدا دةكريَت ،ئاماذة بة
دامةزراندني دةول
َاي دمدم(.ئةمني زةكي-٢٠٠٥:١٠٥ ،
منوونةي وةك ،طيَرانةوةي حةماسيانةي ميَذووي قةل
 .)٩٣شانازي كردن بة ثرسي سةربةخؤيي خوازي مري بةدرخان(.هةمان،)١٧٢-١٦٩،
بايةخدان بة ميَذووي كوردستانء طةرِاندنةوةي رةضةلةكي كورد بؤ زجنرية قةومةكاني
زاطرؤس(.هةمان ،)٦٦ :٢٠٠٦،جةخت كردنةوة لةسةر جياوازي كوردو سةربةخؤيي زماني
َي بةردةوامي بؤ بةفةرمي كردني
كوردي لة زمانء نةتةوةكاني ديكة (،هةمان )٤٩ :هةول
َاني كوردو
زماني كورديء هةروةها بؤ ئاوةدانكردني كوردستانء ثيَطةياندني مندال
َةي وةك نويَنةري سةرجةم كوردستاني عيَراق بكريَت ،كة
طرنطق لة هةمووي جوول
َةت خوازي ئةمني زةكي بةط ئاماذةيان ثيَ بدريَت.
دةكريَت وةك منوونةي دةول
-٢-٢ئةمني زةكي بةطء دةولَةتي كوردي:
هةروةها كة ثيَشق ئاماذةي ثيَكرا ،ئةمني زةكي لة ذياني سياسي خؤيدا قةت بة
َةتي كوردي نةكردووةو تةنانةت «برِواي
ئاشكرا ،اليةنطري لة ثرسي دامةزراندني دةول
بة خةباتي ضةكداري نةبوو ،لةمةشدا لةطةلَ زؤربةي سةركردة ناسراوةكاني كورد لةوانة
َكو ئةو تةنانةت كوشتاري
شيَخ مةمحوودو سةركردةكاني بارزان ،ثةيوةندي نةبوو ...بةل
رؤذي شةشي ئةيلوولي  ١٩٣٠ريسوا نةكردووة كة لة سةر دةسيت هيَزةكاني حكومةت
لة سليَماني شارةكةي خؤي رِوويداو بة ناوي رِؤذي رِةشي شةشي ئةيلوول لة ميذووي
هاوضةرخي كوردا تؤمار كراوة» (.كةمال مةزهةر  :٢٠٠٦ ،ح)
َةتي كوردي نةكردووة،
بةكورتي لةو سةردةمةدا ،جيا لةوةي اليةنطري دةول
َةتي كوردي نيشان نةداوة كة ليَرةدا
تةنانةت سؤزي بؤ خةباتي ضةكداري لة ثيَناو دةول
هةولَ ئةدريَت هؤيةكاني اليةنطري نةكردني لة ريَطةي بةرهةمةكانيةوةو بة تايبةت،
كتيَيب خوالسةيةكي تارخيي كوردو كوردستان وةك شويَين دةربرِيين ئةنديَشةي سياسي
ئةمني زةكي بةط ،رِوونء شيبكريَتةوة.
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:٣-٢هؤكارةكاني اليةنطري نةكردني ئةمني زةكي لةدامةزراندني دةولَةتي كوردي
سؤزي عومسانيخوازي ،ثؤسيت حكوميء بة تايبةت ثرسي ثيَنةطةيشتين
َطةي كوردي (لة بواري وشياريي قةومي ،خيانةتء رِةكابةريةتي مرياني كوردو
كؤمةل
َويَرانيء نةبووني برِوا بة
هةروةها نةبووني ريَبةراني شارةزاي سياسةت) ،مةترسي مال
يارمةتي زهليَزةكان لة ريزي ئةو بةربةستء هؤكارانةن كة لة رِوانطةي ئةمني زةكي
َةتي كوردي ثيَناسة
بةطةوة دةكريَت وةك هؤكاري سةرةكي اليةنطري نةكردني لة دةول
بكريَت كة ليَرةدا ئاماذة بة طرنطقيين ئةم هؤكارانة دةكريَت.
-١-٣-٢عومسانيخوازييء طوتاري عومسانيطةرايي:
ئةمة ثيَنض سالَء دوو مانطة بةغدادو عيَراق لة خاكي عومساني جيابوونةتةو
َم بةو
ضوونةتة عالةميَكي ديكةوة ،ئةمرؤ بة دلَء دةروونيَكي عومسانيخوازةوة دل
كارةساتة دةتةوزيَتةوة(.ئةمني زةكي بةط)١٥٨-١٦٦ :٢٠١٠ ،
هاوكات لةطةلَ ئامادةبووني ئةمني زةكي بةط لة ئةستةمولَ واتة لة نيَوان
َةكاني ( ،)١٩٢٤ -١٨٩٩نزيكي ( )٦٠سالَ لة طوتاري عومسانيخوازيء ( )٢٣سالَ لة
سال
َبووني طوتاري ئيسالخموازي تيَثةريبوو ،لةم دوو طوتارةدا ،كورد هةم وةك بةشيَك لة
زال
َماني سوننة ئايني ،لة دةستووري عومسانيدا
دانيشتوواني عومسانيء هةم وةك موسل
خاوةن مايف يةكسان لةطةلَ نةتةوةكاني ديكة بووةو لة سيَبةري ئةم طوتارةدا ،ئةمني
زةكي تواني لة ماوةيةكي كةمدا ،ثلة سةربازييةكان تيَثةركاتء كةمق هةست بة
َايةتي بكاتء خؤي وةك بةشيَك لةو طوتارة ثيَناسة بكات ،ئةو
ناعةدالةتي كؤمةل
طوتارةي كة بة قسةي خؤي «ئةعسابي قةومييةي تا دةرةجةيةك خاو كردبووةوة» كة
َبووني طوتاري توراخنوازيء بة وتةي خؤي
َام بة زال
بري لة شوناسي خؤي نةكاتةوة .بةل
ثاش ئةوةي لة جياتي «تةعبريي عمووميي عومساني ،لةفزي توركء توراني لة توركيادا
باوي سةند» هةسيت بؤ كوردبوونء كوردستان بةدةركةوت.
َبووني طوتاري
َداني ثرسياري شوناسخوازي لةالي ئةمني زةكيء زال
سةرةرِاي سةرهةل
رةطةزثةرةستانةي توراخنوازيء توركخوازيء بة ثةراويَزخستين كورد لة اليةن ئةم دوو
َام هةر شايةتي ئةوةين ،زةكي بةط ،هيَشتا سؤزي بؤ عومسانيء طوتاري
طوتارةوة ،بةل
َي ()١٩٢٢و سةبارةت بة هؤيةكاني
عومسانيخوازيء ئيسالخموازي هةية ،بؤ منوونة لة سال
شكسيت عومسانيء لةدةستداني بةغدا لة كتيَيب «كارةساتي لة دةستضووني بةغدا»،
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باس لة ئازارمةندي خؤي دةكاتء رِاشكاوانة دةنووسيَت« :ئةمة ثيَنض سالَء دوو مانطة
بةغدادو عيَراق لة خاكي عومساني جيابوونةتةوةو ضوونةتة عالةميَكي ديكةوة ،ئةمرؤ
َم بةو كارةساتة دةتةوزيَتةوة(.ئةمني زةكي بةط:٢٠١٠ ،
بة دلَء دةروونيَكي عومسانيخوازة دل
)١٥٨-١٦٦و سةيرتر ئةوةي هيَشتا هيواي بة ذيانةوةي ئةم طوتارةو تةناتةت ذيانةوةي
َاتي
ئيمثراتؤريةتي مردووي عومساني هةيةو لةمبارةوة دةنووسيَت «ضونكة دةبينم ول
َاودةبيَتةوة ،دانيشتوواني عومساني دةبيَ وريا
ئيسالمي ثريؤزمان وا خةريكة ثةرتء بل
َانةي كة لة عيَراقدا كردوومانة»(.ئةمني زةكي
ببنةوةو ثةند لة رِابوردو وةربطرن...ئةو هةل
بةط)١٥٨-١٦٦ :٢٠١٠ ،

هةق بة ئةو بوو ،طوتاري عومسانيخوازيء ئيسالخموازي« ،ئةعسابي قةومييةي»
ئةمني زةكي بةطء مونةوةراني ديكةي كوردي تا «دةرةجةيةك خاو كردبووةوة» كة
تةنانةت رؤذنامةي «كوردستان»ي بةردةوام رووي لة خةليفة بوو ،سةيرتر ئةوةي
مونةوةراني كوردى نةتةوةخوازي «زؤربةيان قاضيَكيان لة عومساني بوو ئةوي ديكةيان
لة نيَو كوردستان ،ئةوان بةس دةيانويست ببنة وةزيرو نةك شيت ديكة».
(بزارسالن .)٢١٧ :١٣٩٨،بةم وةسفةوة دةكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت ،سؤزي ئةمني
زةكي بؤ طوتاري عومسانيخوازيء ئيسالخموازي كة تةنانةت لة دوايني ساتةكاني
ئيمثراتؤريةتدا بة رِاشكاوانة رِايدةبرِيَت ،يةك لةو هؤكارة سةرةكيانة بوو كة ئةمني زةكي
َةتي كوردي
َدا ،اليةنطري دامةزراندني دةول
لةكاتي نيشتةجيَبووني لة ئةستةمبول
نةدةكرد.

-٢-٣-٢بةشداريكردني لة سيستةمي دةسةلَاتدا:
ئةو كاتةي كة ئةمني زةكي لة ئةستةمبولَ نيشتةجيَ دةبيَت ،ثلةي عةسكةري
َةتي عومساني وةردةطريَتء دةبيَتة بةشيَك لة سيستةمي عومسانيء تا دواساتةكاني
دةول
لةو سيستةمةدا دةميَنتةوةو هةروةها ثاش ئةوةي دةطةرِيَتةوة بةغدادي تا ساتي
َات دةميَنيَتةوةو تةنانةت نؤ جار ثؤسيت وزارةت،
مةرطي ،وةك بةشيَك لة دةسةل
يةكجار كورسي نويَنةرايةتي ثةرلةمانء هةروةها ضةندين ثؤسيت عةسكةري ديكةش
وةردةطريَت.
َاتةوة ،واي ليَ دةكات ،ض لة
ثيَوةستبووني ئةمني زةكي بة سيستةمي دةسةل
َةتي كوردي بكاتء
ئةستةمبولَء ض لة بةغداد ،ئيق نةويَريَت رِاشكاوانة ،باس لة دةول
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تةنانةت لة ثيَناو بةهيَزكردني سوثاي عومساني هةشت كتيب بة توركي بنووسيَتء لة
َطةي كوردي ،سةبارةت بة بةهيَزكردني سوثاي عيَراق،
بةغداش سةرةرِاي هةولَ بؤ كؤمةل
كتيَب بنووسيَتء طرنطق لةوةش لة ريَطةي نووسيين ناميلكةي «دوو تةقةالي بيَ
سوود» ،بؤ مانةوةي عيَراقء جيا نةبوونةوةي كورد هةولَ بداتء ئاوا رِوو لة مةليك
َطةي كورديء
فةيسةلَ ،سةرةرِاي دانثيَدانان بة ثيَشلكردني مافةكاني كؤمةل
مةغدوورييةتي كورد بكات« :خوالصة لة سوودةي عالييةي مةلةكي ئيستريحام ئةكةم
بة ضاويَكي عةتفء مةرِحةمةت تةماشاي ئةم مةسئةلة موهيممة بكريَء بؤ ضارةكردني
زوو ئةمر بدريَ تا ئةم ئيختيالفاتة لةناوا نةميَينَء وةحدةي موحتةرةمةي عيَراق
َصء حاريسيَكي
َي قةومي كورد بيَتةوةجيَء ببيَتة عونصوريَكي موخل
مةحفوووز بيَء دل
صاديق بؤ عةرشي جةاللةتتان ،ئيق ئيستريحام ئةكةم كة لة بابةت سةربةستيي فيكرو
مةعرووزامت عةفوو بفةرموون»(.ئةمني زةكي بةط)٤٩ :٢٠٠٦ ،
َات واي لة ئةمني زةكي بةط
كةواتة وةرطرتين ثؤستء بووني بة بةشيَك لة دةسةل
كردبوو كة سةرةرِاي ئيزعان كردني بة ثيَشلكردني مايف كورد لة سةردةمي دامةزراندني
َات ثيَناسة بكاتء اليةنطري لة
َةت-نةتةوةدا ،هةر خؤي بة بةشيَك لة دةسةل
دةول
َةتء شؤرِشي ضةكداري كوردي نةكات.
دةول
"-٣-٣-٢ثيَنةطةيشنت"ي كؤمةلَطةي كوردي:
سةبةبي هةرة ئةساسيي سةرنةطرتين حةرةكاتي كورد ،ثيَنةطةيشتنيةتي؛ دويَينَ
وا بوو ،ئةمرِؤش واية .بؤ ثيَكةوةناني ئيدارةيةكي سةربةخؤ ـ باخسووس لةم دةورةدا ـ
لة ثيَ هةموودا دوو شت زؤر ثيَويستة :عيلمء سةروةت؛ هةر قةوميَك كة لةم دوو
خةزيَنةية مةحرِووم بيَ ،سةربةخؤيي ضنط ناكةويَ ( .ئةمني زةكي بةط)١٧٧ :٢٠٠٦ ،
َي
ئةمني زةكي بةط لة كاتي باسكردن لة بايةخي ميَذوونووسي ،ئاماذة بة دوو خال
َي ثيَويست بؤ سةربةخؤيي دةكاتء لةمبارةوة
زانستء سةرماية وةك دوو خال
دةنووسيَت «:بةرِاسيت تاريخ ئاويَنةيةكي عيربةتةو ئينسانء ئةقوام ئةبيَ دائيمةن
ئيستيفادةي ليَ بكةنء لة سةبةبي سةرنةطرتين بةعزيَ ئي ء قيام باش ورد ببنةوةو
تووشي عةيين نةتيجةو فةالكةت نةبن .لة سةرةوة طومتان كة سةبةبي هةرة ئةساسيي
سةرنةطرتين حةرةكاتي كورد ،ثيَنةطةيشتنيةتي؛ دويَينَ وا بوو ،ئةمرِؤش واية .بؤ
ثيَكةوةناني ئيدارةيةكي سةربةخؤ ـ باخسووس لةم دةورةدا ـ لة ثيَ هةموودا دوو شت
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زؤر ثيَويستة :عيلمء سةروةت؛ هةر قةوميَك كة لةم دوو خةزيَنةية مةحرِووم بيَ،
َيء
سةربةخؤيي ضنط ناكةويَء هةر هةوَليَكي كة بؤي ئةدا ،بة با ئةضيَء زةرةري مال
رِؤحي بؤي ئةبيَ؛ شايةد سياسةتي عمووميية موساعةدةي بكاو بة مةقسةدي بطا،
َام] لة غايةكةي خيَر نابيينَء ناحةسيَتةوةو بة نةوعيَكي تر ئةسري ئةبيَ؛ بؤ
[بةل
ئيسباتي رِاستييةتي ئةم قاعيدةية ميسال زؤرة"( .ئةمني زةكي بةط)١٧٧ :٢٠٠٦ ،
َطةي كوردي لة بواري
كةواتة لة ريَطةي ئاماذةوة ،باس لةوة دةكات ،كؤمةل
زانستء سةرمايةدا هيَشتا ثيَنةطةيشتووةو تةنانةت طةر بيَتء بة هؤي رِووداويَكةوة
بةخت يارمةتي بداتء بةواتايةك "سياسةتي عمووميية موساعةدةي بكا»و
سةربةخؤش بيَت ،ضونكة ثيَنةطةيشتووة» غايةكةي خيَر نابيينَء ناحةسيَتةوةو بة
نةوعيَكي تر ئةسري ئةبيَ(.".ئةمني زةكي بةط)١٧٧ :٢٠٠٦ ،
َةتي كوردي
بةم وةسفةوة ،ئةمني زةكي دذايةتي خؤي بؤ ثرسي دامةزراندني دةول
َطةي كوردي رادةطةينيَتء هةر لةم
لةو سةردةمةدا بة هؤي ثيَنطةيشتين كؤمةل
ئاراستةيةدا دةنووسيَت« :ئةوةندة هةية ئةو قةومة ،باخسووس تيَطةيشتوواني ئةو
قةومة ،ئةبيَ لة ثيَ هةموو شتيَكدا بؤ ئةم سةربةخؤيية ضي ثيَويستة ،ئةوة بكةنة
هةدةفء غايةو رِيَطةيةكي ماقوولَء ئةمني بطرنة ثيَ  ،لة عيلمء مةنتيق قةت
َةشةو بة خؤرِايي سةرف نةكةن ،هيَمنء
َي خؤيان بةبيَ وةقتء بة هةل
النةدةنء رِؤحء مال
َسؤزي دةس بدةنة دةسي يةكء بةبيَ شةرِو هةرا سةعي بكةن
وريا بن ،بة برايةتيء دل
رِوشدي ئيجتيماعيء سياسيي خؤيان بة مةكارمي ئةخالقء عيلمء سةروةتيان ئيسبات
بكةن .ضونكة ثيَويسيت سةربةخؤيي ئةمانةيةو الزمة بزانريَ كة لةم عةسرةدا
سةربةخؤيي لةطةلَ جةهلء فةقردا ناذيء لة باتي رِةفاهء سةعادةت بؤ قةومةكة،
ئيستيبدادو فةالكةت ئةهيَينَء بة دةس غةريبةو موتةغةليبةوة طريؤدةو زةليلي ئةكا».
(ئةمني زةكي بةط)١٩٥-١٩٨ :٢٠٠٦ ،

كةواتة ئةمني زةكي ،جطة لةوةي دوو تايبةمتةندي زانستء سةرماية بؤ طةيشنت بة
َي
َةت بة ثيَويست دةزانيَت ،ئاماذة بة ضةندين خال
سةربةخؤييء دامةرزراندني دةول
َبذاردني ريَطةيةكي مةنتيقيء
َايةتيء سياسي ،يةكريزي ،هةل
ديكةي وةك طةشةي كؤمةل
َةتي كوردي دةكاتء رِاشكاوانة
بة واتاييةك وشياريي قةومي بؤ دامةزراندني دةول
َةتي كوردي دامبةرزيَت،
دووبارةي دةكاتةوة لة نةبووني وشياريي قةومي ،ئةطةر دةول
َطةي
جطة زةررو ناسةقامطرييء «ئيستيبدادو فةالكةت» كةمقين دةسكةوتي بؤ كؤمةل
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كوردي نية .ليَرةوة دةكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت لة ئةنديَشةي سياسي ئةمني زةكي
َطةي كوردي ضونكة لة باري وشياريي قةومييةوة ،ثيَنةطةيشتووة نابيَت
بةطدا ،كؤمةل
َةتي كوردي بكاتةوة.
باس لة دامةزراندني دةول
-٣-٣-٢نيشانةكاني ثيَنةطةيشتين كؤمةلَطةي كوردي
لة بواري هوشياريي نةتةوةييةوة:
َايةتي ،ثرسي خيانةت،
َطةي كوردي لةبواري سياسيء كؤمةل
طةشةنةكردني كؤمةل
نةبووني يةكيَيت ،رِةكابةريةتي مرياني كوردو نةبووني ريَبةراني شارةزا لة سياسةت ،لة
َطةي كورئايني كة لة رِوانطةي ئةمني زةكي بةطةوة،
ريزي ئةو تايبةمتةندييانةي كؤمةل
َةتي كوردي
َطةي كوردي بؤ ثرسي دامةزراندني دةول
طوزارشت لة ثيَنةطةيشتين كؤمةل
دةكةن ،كة ليَرةدا بة كورتي ئاماذةيان ثيَ دةكريَت.
يةكةم :كيَشةي ناوةكي ،رِكابةريةتيء نةبووني سياسةمتةدارو شارةزاي سياسةت:
ئةمني زةكي لة كاتي باسكردن لة هؤيةكاني شكسيت شؤرِشةكاني شيَخ سةعيدي
َادو ئةمري خاني برادؤسيتء حةرةكةتي تةميوورو هةروةها
ثريان ،ئةمري بةدرخان ،جان ثؤل
ضةندين شؤرِشي ديكة ،دةنووسيَت«:ئةسبابي موةفةقنةبوونيان لة خارجي زياتر ،لة
َي خؤياندا بووةو هيَشتا بؤ ئةم تةرحة ئيشانة ثيَنةطةيشتووينء لة وةزعييةتي
داخل
سياسييةي دةورو ثشتمان ئةوةندة ئاطادار نةبوون» (.ئةمني زةكي.)١٧٧-١٦٩ :٢٠٠٦،
هةروةها لة كاتي باسكردن لة عةبدورةمحان ثاشاي بةبةو هؤيةكاني شكاني
دةنووسيَت« :ئةسبابي سةرنةطرتين ئةم حةرةكةتة :تةعةسوبء زؤر ئيعتيمادكردن بة
عاملاني لة سياسةت بيَ خةبةر ،لة ئيتفاقء ئيتحادكردن لةطةلَ ئومةراي دراوسيَدا بيَ
موباالتيء رِقةبةريء حةسوودي ئومةراي بةبةو بائايينانء جةزيرة بوو»(.ئةمني

زةكي.)١٧٧-٢٠٠٦:١٧٢،

َطةي
ليَرةدا ئةمني زةكي ،بة سةراحةت ئاماذة بةسيَ نيشانةي ثينةطةيشتين كؤمةل
كورد ،واتة زؤريي كيَشةي ناوخؤيي ،نةبووني سياسةمتةداري شارةزا لةبوارى سياسةتي
دنياو رةكابةريةتي مرية كوردةكان دةكات.
دووةم :وانة وةرنةرطرتن لة ميَذوو ،شةرِي ناوخؤيي ،نةبووني يةكريزي:
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ئةمني زةكي لة باسي شةرِي سةفوويء عومساني ،دةنووسيَت« :ئةم شةرِة طةورة،
َام كورد لةم دةرسة
ئةهميةتي سياسييةي كوردي بة تةواوي بة كورد سةملاند ،بةل
باشانةي تاريخ نةيتوانيء نةيزاني عيربةت وةربطريَء لة مةوقيعة موستةسناكةي خؤي
ئيستيفادة بكاو كؤمةَليَكي يةك دلَ دامةزريَينَء بةرامبةر بة الفاواني ئيستيالي يةك
َايانةي كة كوردي لةم خؤ
َييةكي بةقووةت رِاوةسيتَ .ئةو بةل
لة دوا يةك بة كؤمةل
طردكردنةوةية مةنع كرد ،هةموو ئةيزانني كة جةهلء فةقرو نيفاق بوو ،كورد لة ذيَر ئةم
بارة طرانةدا ثشيت كؤما بووةو جةرياني سياسةتء تةفرةي كاربةدةستاني ،تووشي
َسؤزي هةولَ بؤ
موسيبةتي خؤخؤري كردبوو ،لةباتي ثشت بدةنة ثشيت يةكء بة دل
َاتةكانيان بدةن ،دائيمةن بة طذ يةكا ئةضوون شرييان لة يةك
رِزطاريي خؤيانء رِزطاريي ول
َدي دووةمي ئةم كتيَبةدا بةيان ئةكريَ ،طةليَ حكوومةتي
ئةسوو .واقيعةن وةكوو لة جل
َام ئةمانة هةموويان بة
بةقووةتيان دامةزراندووة ،طةليَ ئيمارةتيان ثيَكةوة ناوة ،بةل
سةبةبي دوذمنايةتيي بةيين خؤيانةوةو زؤريشيان بة دةسي خؤيان ،لة ناو براون»(.ئةمني

زةكي)١٤٩ :٢٠٠٦ ،

َطةي
لةم بةشةشداو لة دريَذةي ئاماذةدان بة نيشانةكاني ثيَنطةيشتين كؤمةل
كوردي ،ئاماذة بة ضةندين نيشانةي ديكةو لةوانة ،وانة وةنةرطرتن لة ميَذوو ،شةرِي
ناوخؤييء نةبووني يةكريزي وةك بةشيَكي ديكة لة نيشانةكاني ثيَنطةيشتين
َطةي
َطةي كوردي دةكات ،كة سةرجةميان نيشانةو تايبةمتةندييةكاني كؤمةل
كؤمةل
كورئايني كة لة رِوانطةي ئةمني زةكي بةطةوة ،طوزارشت لة نةبووني وشياريي قةومي
َطةي كوردي دةكةن.
كؤمةل
َطةي كورديء
زةكي بةط ،جيا لة ئاماذةدان بة نيشانةكاني ثيَنطةيشتين كؤمةل
َي
َطةي كوردي ،ئاماذة بة ضةندين خال
بة واتايةك نةبووني وشياريي قةومي لة كؤمةل
َةتي كوردي لة
ديكةش دةكات كة دةكريَت وةك بةربةسيت ديكةي دامةزراندني دةول
َويَراني ثاش شؤرِشةكان.
رِوانطةي زةكى بةطةوة تةماشا بكريَت ،لةوانةش مةترسي مال
(ئةمني زةكي)١٩٣-١٩٢ :٢٠٠٦،و ثشتبةسنت بة بةَليَنى زهليَزةكان لةريزي ئةو بةربةستانةن
َاتاني زهليَزي بةشداري
كة ئاماذةيان ثيَ دةكات .بؤ منوونة سةبارةت بة وةعدةكاني ول
َة
َةو طةوال
َحي  ١٩٢٠دةنووسيَت«:خوالسة مةسئةلةي كورد لة حةوال
كؤنفراسي سول
َح كة كةليمةي عةدالةتء ئينسافء قوتاركردني
زياتر شتيَكي تر نةبوو .قؤنفرانسي سول
َي
َوومةي لة زمان نةئةكةوتة خوارةوة ،ئةجمارةش بةرامبةر بة كؤمةل
ميللةتاني مةزل
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َغانيَكة بؤ
بةشةرييةت ئيسباتي كرد كة كةليمةي عةدلَء ئينساف بيَ مةعنايةو قةل
َووم ،حةقء حقووقي بيَكةسان تةئسري
تةفرةداني بةشةرييةت ،هاواري زةعيفء مةزل
َاتي طةورةيان
ناكاتة وجيداني سياسةت .بة دةرةجةيةكي وا كة ئةوانةي كة ضوار ول
َاتيَكيشيان بة رِاستة رِاست بة ضةند
ثيَشكةش يةك دوو مليؤني ئةرمةني كرد ،حةتا ول
مليؤن كورد رِانةبيين(.ئةمني زةلي)١٨٨-١٨٤ :٢٠٠٦ ،
َات ،نايشاريَتةوة كة لة رِوانطةي
كةواتة ئةمني زةكي جيا لةوةي بةشيَكة لة دةسةل
َةت ،هيَشتا ثيَنطةيشتووةو ليَرةوة ئيق
َطةي كوردي بؤ دامةزراندني دةول
ئةوةوة ،كؤمةل
َةتي كورديي بة طوجناو نازانيَتء لة باتي اليةنطري كردن لة
كاتةكة بؤ دامةزراندني دةول
َةتي كورديء خةباتي ضةكداري ،رِوو دةكاتة ميَذوونووسيء كاروباري ئيداري لة
دةول
َطاي كوردي.
ثيَناو طةشةثيَدانء بةرزكردنةوةي ئاسيت وشياريي قةومي كؤمةل
ئةجنام:
ئةنديَشةي سياسيء بة واتايةك رِوانطةي ئةمني زةكي بةط لة سةر ثرسة
َةت ،لة نيَو بةرهةمةكانيء بة تايبةت كتيَيب
سياسيةكانء لةوانةش ثرسي دةول
«خوالسةيةكي ميَذووي كوردو كوردستان» دةردةكةويَتء خؤي نيشان ئةدات ،ليَرةوة
تيَطةيشنت لة ئةنديَشةي سياسي ئةمني زةكي ،تةنيا لة ريَطةي خويَندنةوةي
َيبذاردووة.
بةرهةمةكانيةوة دةكريَت ،ئةو رِيَطةيةي كةوا ئةم تويَذيَنةوةية هةل
لة ئةنديَشةي سياسي ئةمني زةكي بةطدا ،سةربةخؤييخوازيء ويسيت دامةزراندني
َةتي ،
َبةت بؤ دامةزراندني دةول
َةت-نةتةوة ،مافيَكي بنةرِةتيء سروشتييةو هةل
دةول
َطاو وشياريي قةومي ،مةرجي سةرةكيء زةروريية.
ثيَطةيشتين كؤمةل
ئةمني زةكي لة سةردةمي خؤيدا كة هاوكاتة لةطةلَ رِووخاني ئيمثراتؤريةتي
َةختوازي لة اليةكةوةو دةسثيَكردني بزاظي
عومسانيء بةرجةستةبووني طوتاري دةول
مافخوازي كوردي لة اليةكي ديكةوة ،جيا لةوةي بةشداري هيض خةباتيَكي ضةكداري
َةتي كوردي وةك ئةولةويةت ثيَناسة ناكاتء تةنانةت
كوردي ناكات ،دامةزراندني دةول
كةمقين اليةنطريشي ليَ ناكات.
َاتدا،
جيا لة كاريطةري طوتاري عومسانيخوايء بةشداربووني لة سيستةمي دةسةل
َطةي كوردي لة بواري هوشياريي قةوميء بووني
ئةمني زةكي لةو باوةرِة داية كة كؤمةل
َةتي كوردي ،هيَشتا ثيَنطةيشتووةو
رِيَبةراني شارةزاي سياسةت بؤ دامةزراندني دةول
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َةتي كوردي دامبةزريَت،
تةنانةت ئةطةر «سياسةتي عمووميية موساعةدةي بكا»و دةول
َطا ثيَنةطةيشتووة ،لة دةرجنامدا ،كورد جيا لةوةي كةمقين «خيَر
ضوونكة كؤمةل
َةتي كوردي لة باتي
نابيينَء ناحةسيَتةوة» تةنانةت «بة نةوعيَكي تر ئةسري ئةبيَ»و دةول
َكي كوردستان« ،ئيستيبدادو فةالكةت» ئةهيَينَء ئينساني
هيَناني بةختةوةري بؤ خةل
كورد «بة دةس غةريبةو موتةغةليبةوة طريؤدةو زةليل ئةكات».
ئيق بةم بؤنةو ثاساوةوة ،ئةمني زةكي بةط جيا لةوةي اليةنطري لة دامةزراندني
َةتي كوردي ناكات ،بةشداري هيض خةباتيَكي ضةكداري نابيَتء لة بةرامبةردا،
دةول
بةرزكردنةوةى ئاسيت هوشياريي قةومي لة ريَطةي ميَذوونووسيء هةروةها ثيَطةياندني
َطاي كوردي لة ريَطةي كاروباري ئيداريء ثةرلةمانيةوة وةك ئةولةويةتي سةرةكي
كؤمةل
َطةي كوردي ثيَناسة دةكاتء ذيانء كاتي خؤي بؤ تةرخان
ئةو سةردةمةي كؤمةل
دةكات.
سةرضاوةكان:
كوردي

َي كؤن .وةرطيَراني ئةمحةد تاقانة ،هةوليَر ،موكرياني.
َاكؤم ،روهات ( )٢٠٠٥كوردةكاني ئةستةمبؤل
ئةلئةمني زةكي بةط )٢٠٠٦( ،سةرجةمي بةرهةمي حمةمةد ئةمني زةكي بةط ،ضوارةم بةرط خوالسةيةكيَح ،سليَماني ،بنكةي ذين.
تارخيي كورد وكوردستان ،ئامادةكردني رِةفيق سال
ئةمني زةكي بةط ( )٢٠٠٥سةرجةمي بةرهةمي حمةمةد ئةمني زةكي بةط ،يةكةم بةرط ،ئامادةكردنيَح ،سليمانيَ ،ذين.
سةديق سال
ئةمني زةكي بةط ( )٢٠٠٦سةرجةمي بةرهةمي حمةمةد ئةمني زةكي بةط ،بةرط ،2تةئرخيي سليماني،َح ،سليمانيَ ،ذين.
ئامادةكردني رِةفيق سال
َح ( )٢٠١٠ضي لة بارةي ئةمني زةكي بةطةوة نووسراوة ،سليَماني ،بنكةي ذين.
رِةفيق سالكةمالَ مةزهةر ) ٢٠٠٦ ( ،ثيَشةكي ،خوالسةيةكي تارخيي كوردو كوردستان ،سليَماني ،ذين.َح
مستةفا نةرميان ،حممد ئةمني زةكي لةكتيَيب بغداد وصوك حادثة ضياعي ( )١٥٨-١٦٦رِةفيق سال( )٢٠١٠ضي لة بارةي ئةمني زةكي بةطةوة نووسراوة ،سليَماني ،بنكةي ذين ،الثةرةكاني .٦٠-٦٥
رؤذنامةكان:
َي( )٩الثةرةكاني
سةجادي ،عةالئةئايني ( )١٩٤٨ئةمني زةكي كؤضي دوايي كرد ،طؤظاري طةالويَذ ،سال.٦٤-٥٤
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كةمالَ مةزهةر ( )٢٠٠٠لةنيَوان خواجا ئةفةنديء ئةمني زةكي بةطدا ،طؤظاري رِةنطني ،بةغداد ،ذ.١٣٨ :َا زةنطةنة ،ثيَشةكي ئيسماعيل شوكور،
َينةوة :عةبدول
رؤذي كورد( ،ئةستةمولَ  )١٩١٣ئامادةكردنء ليَكؤلسليَماني  ،بنكةي ذين.٢٠٠٥.
كوردستان )١٩٠٢-١٨٩٨( ،يةكةمني رؤذنامةي كوردي ،كؤكردنةوةو ثيَشةكي ،د.كةمالَ فوئاد ،هةوليَر.بنكةي ئةدةبيء روناكبرييي طةالويَذ٢٠٠.
فارسي:
انتخابي ،نادر (  ) ١٣٩٢ئاينيء دولتء جتدد در تركية،تهران ،هرمس. بزارسالن،محيد ( )١٣٩٨طفتارهاي در خاستطاة ناسيوناليسم كرد ،عباسولي ،بزارسالن و ..ترمجةي كرادروحي ،تهران،ضشمة.
رئيس نيا .رحيم ( )١٣٦٨ايرانء عثماني ،تربيز.ستودةمك داول،ديويد ( )١٣٨٣تاريخ معاصر كرد ،ترمجة ابراهيم يونسي ،تهران ،ثانيذ.عةرةبي:

امين زكي بك ( )١٩٢٩تقرير امين زكي نايب السليمانية ،بشان الجيش العراقي ،مطبعة العراقي.دارا جمال غفور( ،)٢٠٠٨محمد امين زكيء دورة السياسيء االداري في العراق ( ،)١٩٢٨-١٩٢٤السليمانية ،ذين.

ئينطليزي:
Mardin(2000) The Genesis of Yong ottoman Thougt. New York:
Syracuse University press.
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جيهاني كافكايي!

َتان
نووسينى :ئاوات ئةمحةد سول
ئيَستايةكي بةردةوام

()١
تؤ خويَندكاري زانكؤيت ،لة قؤناغي كؤتايي خويَندنةكةتدايت ،ئةنديَشةي خؤت
بكة ضةند مانطيَكي ديكة دةضيت لة رِيزي ئةوانةدا رِادةوةستيت كة ضاوةرِواني
دامةزراندنن ،بة ثيَي داتاكان ذمارةيان دة هةزار كةس زياترة .لة دواي هةموويانةوةو
لة ضاوةرِوانييدا دةوةستيت .لة ثيَشي ثيَشةوة كةسيَك لةسةر ميَزيَك دانيشتووة ،كاري
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ئةو ،دامةزراندني دةرضووةكانة .هةر ضةند مانطيَك جاريَك يةكيَك دادةمةزريَنيَت؛
مةرجي نية ئةوةي ثيَشي ثيَشةوة بيَت .يةكيَك دةرِواتء رِيزةكة هةنطاويَك دةضيَتة
ثيَشةوة ،دواي ماوةيةك ئاورِ دةدةيتةوة بؤ دواوة ،دةبينيت لة دواي تؤوة ذمارةيةكي
زؤر خويَندكاري ديكة رِيز بوون .ئيق ناوبةناو يةكيَك دادةمةزريَتء تؤ هةنطاويَك
َةي تيَدا ناميَنيَت.
دةضيتة ثيَشةوة .ناوبةناوي بؤ ماوةيةكي ديارينةكراو رِيزةكة جوول
ثرؤسةكة بيَدةنطء بيَ هيض مشتومرِو نارِةزاييةك ئةجنام دةدريَتء هيض طرنطييةك
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
برِيار دةدات كابراي سةر ميَزةكةية ،برِيارةكانيشي لةسةرووي خؤيةوةو لة
بةرِيَوةبةرةكانةوة بؤ ديَن ،ئةوانةي هةرطيز نازانريَت لة كويَنء ضؤن بريدةكةنةوة.
()٢
ئةمة ذياني تؤية ،هةر ئةمةشة جيهاني كافكايي .ئيَوة هةمووتان لة ئيَستايةكدا
دةذين ،واتة ئيَستاي رِيزةكة .هيض رِابردوويةك لة ثشتتانةوة نية ،ئايندةش زؤر ناديارةو
كةس نازانيَت كةي بانط دةكريَت بؤ ئةوةي ثةيوةنديي بكات بة دامةزراوةوة .ئةمة
سةرةكيقين خاسييةتي ئةم جيهانةية :جيهاني ئيَستا .ناشزانن لة دامةزراوةدا ضي
رِوودةدات هةتا نةضنة ناوي .لةناو دةزطايةكي زؤر طةورة طريتان خواردووة كة ثيَي
َدةسورِيَنيَت ،ئيَوةشء
دةوتريَت دامةزراوة .ئةم دامةزراوةية هةمووتان هةل
كارمةندةكاني ء ئةو جيَطا ناديارانةش كة ناو بةناو يةكيَكي بؤ رِةوانةدةكريَت.
ئةوانةي لة رِيزةكةدا وةستاون بري لة هيض ناكةنةوة ،هيض طةرةنتييةكي نية بؤ ئةوةي
دامبةزريَن ،هيض جؤرة نارِةزاييةكي دةرنابرِن .لة نيَوان ئةوانةدا كة لة رِيزةكةدا وةستاون
هيض جؤرة ثةيوةندييةك دروست نابيَت ئةطةر طفتوطؤش رِووبدات ،دةربارةي كؤمةَليَك
بابةتة كة بيَ ئةوةي بةخؤيان بزانن ،دامةزراوة ئةوانيشي دةستنيشان كردووة.
()٣
َةواني رِؤماني
ئيَستا لةوة تيَدةطةيت كة بؤضي بةيانييةكيان جؤزيف (ك)ي ثال
َتةم كرد ،دةستطريدةكريَت! هةروا دوو كةس ديَنء
دادطايي كافكا دادةمةزريَت! نا طال
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لةسةر جيَطاي خةوتنةكةي دةستطريي دةكةن بيَ ئةوةي بزانيَت بؤضيء بيَ ئةوةي
َكانيَكي ديكة
ئةواني هيضي بؤ رِوون بكةنةوة! تةنها ئاماذة دةكةن بؤ ئةوةي خةل
َكانة نابينيَتء
َام ئةو هةرطيز ئةو خةل
هةنء كاريان رِوونكردنةوةي شتةكانة .بةل
هةرطيزي هيضي بؤ رِوون ناكريَتةوة .هةروةها سةرجنيشت بؤ ئةوة رِادةكيَشم كة
َةواني رِؤماني ميتامؤرفؤرسيس خةبةري دةبيَتةوة،
بةيانييةكيان طريطؤر سامساي ثال
خؤي د ةبينيَت بووة بة قالؤنضةيةكي طةورة .طريطؤر بوون بة قالؤنضة وةك طرفتيَك
َكو ئةوةي بؤي طرنطة لة كاتي خؤيدا بطاتة سةر كارةكةي .هةروةك ضؤن
وةرناطريَت ،بةل
َانيَك رِاوةستان لة رِيزةكةدا يةكيَك لة ئيَوة دادةمةزريَت ،بةرةو كارةكةي
دواي سال
دةرِواتء هيض بةاليةوة طرنط نية كة ئةو تةمةنيَكة لةويَدا رِاوةستاوة.
ئةوانة دوو رِؤماني ناسراوي كافكانء دوو ثايةي طرنطيشن كة جيهاني كافكايي
لةسةريان دامةزراوة .وةك لة خوارةوة رِووني دةكةمةوة ،لةو جيهانةدا مرؤظةكان لةوة
دةكةون تاكي ئازاد بنء دةبن بة دانةو لةناو طروثيَكي بوونةوةرة بايؤلؤذيية
لةيةكضووةكاندا لةناو دامةزراوةيةكدا كؤدةبنةوة ،بؤ كاركردن! يان رِاسق بؤ ئةوةي
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
رِادةميَنن .كافكا خؤي ضارةكيَك زياتري تةمةنة كورتةكةي خؤي لةناو دامةزراوةيةكدا
كاري كردووة كة حةزي ليَي نةبووة .لةناو دامةزراوةدا كة كافكا دةَليَت "بةهيض جؤريَك
َكو زؤر سةمةرةية" تةنها يةك رِؤذ ،ئيَستايةكي بةردةوام هةية ،كة
طةمذة نية ،بةل
تيَيدا مرؤظةكان لةوة دةكةون كة مرؤظ بن ،ضونكة يةكيَك لة خاسييةتة هةرة
َكو بةردةوام ثيَيةكيان لةناو
سةرةكييةكاني مرؤظ ئةوةية لة ئيَستادا ناذي ،بةل
رِابردوودايةو ثيَيةكيشيان لةناو ئايندةداية .ئةطةر برِوانينة كارمةنداني ناو ئةو
جيَطايةي (ك)ي مةساح ليَي دادةبةزيَتء تيَيدا ضاوةرِواني وةرطرتين كارةكةي دةكات،
َكانيَك هةن كة تةنها لة ئيَستادا دةذين ،هيض شتيَك دةربارةي رِابردوويان نازانريَت،
خةل
بطرة طومان دةكريَت لةوةي رِابردوويان هةبيَت ،ئةوانة هةروا لةويَنء هةر ئةوةش دةكةن
كة لة ئيَستادا دةيكةن.
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زينداني ناو ئؤفيس
()١
َةوانةكاني كافكا كارمةندي ئؤفيسةكانن ،هةروا لةويَدا حةشاردراونء
زؤربةي ثال
َن ،هةموويان لةيةك دةضن ،هةمووشيان هةمان ئةو
دةربازبوونيان نية ،ئةوانة سةرقال
َةو
كارة دةكةن كة كةس نازانيَت ضية ،لةناو تؤرِيَكي سةيرو سةمةرةي جوول
َسوكةوتةكاندا ثةيوةندييةكي ثرِ لة نامؤيي ثيَكةوة دةطرن ،هةموو ثيَكةوة لةناو
هةل
ئؤفيسةكةدا هيض ئةجنام دةدةن ،قسة لةطةلَ يةكقيي دةكةنء ديَنء دةضن زياتر وةك
تارمايي ،يان وةك ئةوةي يةكقيي نةناسن .ئةمانة هيض جؤرة ئاماجنيَكيان نية تا ثيَي
َام لةناو دنيايةك قؤرتء تةطةرةدا طرييان خواردووة .هةروا لة خؤوة سزا
بطةن ،بةل
َات دةكريَن بيَ ئةوةي هيض شتيَكي باش يان خراثيان ئةجنام دابيَت.
دةدريَنء خةل
َة ،ثووضء بيَماناية .ئةوةي دةطوزةريَت ئةوةية
دميةنةكة هةمووي نالؤذيكيية ،ناماقوول
َدةلوشيَت بيَ ئةوةي خؤيان هةسيت ثيَ بكةن.
دامةزراوة تةمةنةكان هةل
()٢
لةويَدا هةموو كارمةندةكان ،لة هةموو ثلةكاندا لة ضوارضيَوةي ماشيَين زةبةالحي
دامةزراوةدا دةجووَليَنةوة ،هةريةكةيان .سةرؤكةكان ،بةرِيَوةبةرةكان ،سةركردةكان هةتا
ثلةيان بةرز ببيَتةوة زياتر دوورة دةستء نةناسراو دةبن ،ثةيوةندييان بة ماشيَنةكةوة
َيَي لة دوورةوة بة كؤنقؤلَ طةمةكة بةرِيَوة دةبةن .لةويَدا
َؤزترو نارِوونق دةبيَت ،وةك بل
ئال
كارةكان ئةجنام دةدريَن يان نا ئةوة كيَشةي جيهاني كافكايي نية ،ئةوةي طرنطة ئةوةية
دامةزراوةكة رِانةوةستيَتء بة شيَوةيةكي بةردةوام لةطةرِدا بيَتء ئةو تةمةنة لة
كارمةندةكان وةربطريَت كة بؤيان دةستنيشان كراوة .هيض كارمةنديَك طرنطيةكي
تايبةتي بؤ دامةزراوة نية ،هةمووشيان بةسةريةكةوة دامةزراوةكة ثيَكناهيَنن ،ضونكة
بة بةردةوام شتيَكي لةوان جياواز هةية ،شتيَك كة ئةمان ناتوانن دركي ثيَ بكةن.
()٣
لةم دامةزراوةيةدا ،ئةوةي ثيَي دةوتريَت سةركةوتن ،دؤزينةوة ،يان داهيَنان هيض
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
كارةكان ئةجنام دةدةن ،بيَئةوةي هيض بةرهةميَكي هةبيَت .ئةوانة دةيانء سةدان واذؤ
دةخةنة سةر ئةو نامانةي ديَن ،بيَ ئةوةي هيض مةبةستيَك يان خواستيَك بؤ كؤتاييهيَنان
بةو ثرؤسةية هةبيَت .تا سةرةجنام ئةوةي هةية ئؤفيسةو خؤي لةطةرِدا دةبيَتء ئةوانةي
لةناويدان دةبن بة بةشيك لة ثرؤسةكةو سةربةخؤييان ناميَنيَت ،بطرة تةنانةت ئةوةندة
ب ضووك دةبنةوة كة ضيق لة تؤمارةكاني جةردكردني كةلوثةلةكانيشدا ناميَنن .ئةوة
كؤميديايةكي طةورةية لةسةر ديواري ذوورةكان ثارضة كاغةزيَك رِاوةستاوةو ثيَمان
َام ئاماذةيةك بؤ
َابء شيت ديكة لةناو ذوورةكةدان ،بةل
دةَليَت ضةند ميَزو دؤل
كارمةندةكان لةطؤرِيَ نية.
()٤
دواي ئةوةي دةستنيشان كرايت بؤ دامةزراندنء لة رِيزةكة ضوويتة دةرةوةو رِةوانةي
شويَين كاركرايتء ماوةيةك تيَثةرِي؛ هةستت بة ضي كرد؟ تؤ لة ناو دامةزراوةدايت،
رِؤذةكان تيَدةثةرِنء هةموو رِؤذيَك هةمان شت دووبارة دةكةيتةوة :واذؤي هاتن لة
َةو كؤمةَليَك قسة
دةفتةريَكدا تؤمار دةكةيتء دةضيتة ثشيت ميَزةكةتةوة .هةنديَك جوول
دةكةيت كة هةموو رِؤذةكاني تري كردووتن .تا لة كؤتاييدا واذؤي رِؤيشنت لة هةمان
َبضيتةوة.
دةفتةردا تؤمار بكةيت ،تةنها بؤ ئةوةي سبةيينَ ديسان تيَهةل
()٥
ئةمة ضية ليَرةدا رِوودةدات؟ دامةزراوة برييت نية لة ئاثارمتانيَكء ذوورة
جياجياكانيء كةلوثةلةكانء كارمةندةكان .دامةزراوة شتيَكي ديكةية .كافكا هةموو
َيَت .لة ضريؤكي "لة بةردةمي دادطادا" هةوَليَك
َيدا ئةمةمان ثيَ بل
تةمةني خؤي هةول
دةدات ئةمةمان بؤ رِوون بكاتةوة :ثياويَك لة الديَوة ديَتء دةيةويَت بضيَتة بةردةمي
َام لةبةردةمي دةروازة كراوةكةدا ثاسةوانيَك هةيةو ثيَي دةَليَت كة لة ئيَستادا
ياسا ،بةل
َام ئةطةري ئةوة هةية لة ئايندةدا رِيَطاي ثيَبدريَت .ثياوةكة
بؤي نية تيَبثةرِيَت .بةل
َانيَكي زؤر لةويَدا دادةنيشيَتء ضاوةرِوان دةبيَت ،تا بواري ثيَبدريَت بضيَتة ذوورةوة.
سال
تةمةن دةرِواتء ثياوةكة بةتةواةوتي ثري دةبيَت ،لة دواجاردا ثاسةوانةكة ثيَي دةَليَت
"ئةم دةرطاية بؤ تؤ تةرخانكرابوو ،تؤش نةضوويتة ذوورةوة ،ئةوة مني دايدةخةم".
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()٦

دامةزراوة ئةمةية ،شتيَكي
نةبينراوة كة مرؤظةكان دةستيان ثيَ
رِاناطات ،كاريطةرييء قورسايي بةسةر
هةموويانةوة ديارة ،مرؤظةكان لةناويدا
ماددةي خاونء ئةو كاريان لةسةر
دةكات .ئةنديَشة بكة لةسةر ميَزي
كارةكةت شتيَكي وةك كانيوال بة
َتةوة بةسقاوة ،كانيؤاليةكي نةبينراو
قؤل
َكو كاتةكةت ليَ
كة خوينةكةت نا ،بةل
رِادةكيَشيَت ،سةعاتةكاني تةمةنت لةناو
كيسةي تايبةتيدا كؤدةكريَتةوةو دةبريَت
َدةطرييَت .ضي لة كاتةكانت دةكريَت؟ لة رِاستيدا هيض! ئةوة كاتي تؤ
بؤ عةمبارو هةل
بوو ،تؤش بةكاري ناهيَنيت ،دامةزراوة ليَت وةردةطريَتء ذمارةي ليَدةداتء
َيدةطريَت .زؤر بة قورسيي دووضاري ليَثرسينةوة دةبيت ،ئةطةر دةركةوت لة
هةل
تؤمارةكاني مةخزةندا رِؤذيَك برِي كاتي دياريكراوي لةتؤ وةرطرياو تؤمار نةكراوة.
لةبةردةمي ياسادا
دةمةويَت بةسةر ئةم ضريؤكةدا باز نةدةم ،ماوةيةك زياتر الي مبيَنمةوةو ثاشان
بةردةوام ببم لةسةر وردوبوونةوة لة جيهانة كافكاييةكة .ضونكة ئةم ضريؤكة بة تايبةتي
كة دواتر دةبيَت بة بةشيَك لة رِؤماني دادطايي ،طرنطييةكي زؤري هةيةو زؤري
هاوكارمانة لة تيَطةيشتين ئةو جيهانةدا كة بةناوي نوسةرةكةيةوة ناونراوة.
()١

كورتةي ضريؤكةكة:
دةروازةي ئاثارمتاني ياسا كراوةية ،ثاسةوانيَك لةبةردةميدا رِاوةستاوة ،ثياويَك لة
الديَوة ديَتء داوا دةكات رِيَطاي بدريَت تا بضيَتة ذوورةوة .ثاسةوانةكة ناهيََليَتء ثيَي
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دةَليَت ئةمة نابيَت .ثياوةكة دةثرسيَت ئايا ئةطةري ئةوة هةية دواتر رِيَطةي ثيَبدريَت،
ثاسةوانةكة دةَليَت "رِةنطة" كابرا لةويَدا دادةنيشيَتء ثاسةوانةكة بؤي رِوون دةكاتةوة
كة لة ثشيت ئةم دةروازةيةوة ثاسةواني ديكةي بةهيَزي ليَية .ثياوةكة برِياردةدات كة
َانيَكي زؤر لةويَدا دةميَنيَتةوةو تةمةني
باشقواية ضاوةرِيَ بكات تا رِيَطةي ثيَدةدةن .سال
َادا لة ثاسةوانةكة
َدةكشيَتء ثري دةبيَت .رِادةكشيَتء طيان دةدات ،لة كاتي طيانةل
هةل
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
يةكةمني شت كة سةرجنم رِادةكيَشيَت ئةوةية تاوانيَك لةطؤرِيَ نية تا ليَثرسينةوةي
ليَبكريَت! كةواتة بؤضي ئةم ثياوة لة رِيَطايةكي دوورةوة هاتووة تا بضيَتة ذوورةوة؟ ئةم
ثرسيارة خؤي سةرةداويَكي طرنطة بؤ تيَطةيشتين ضريؤكةكة :ئةمة دادطايية لة
ثرؤسيَسدا ،واتة دادطاييكردنة لةسةر تاواني ذيان ،تاواني مرؤظةكان ئةوةية كة دةذين،
بؤيةش دةبيَت ليَثرسينةوةيان ليَبكريَتء سزا بدريَن ،سزاكةشيان ئةوةية لة ضاوةرِوانييدا
َدريَنةوة .ليَرةدا قسة نيَودارةكةي ئةلبيَر كامؤم بريدةكةويَتةوة" :مرؤظ سزا دراوة
بهيَل
َامةكةي بؤ
بةوةي مرؤظ بيَت ".ياني! مرؤظبوون تاوانة يان سزا؟ ئةمة ثرسياريَكة وةل
ئيَوة ليَدةطةرِيَم.
َؤزو ثيَضاوثيَض كة
َام هةستناكةن ليَرةدا ئاماذةيةك هةية بؤ ثرؤسةيةكي ئال
بةل
هةموو تةمةني مرؤظ دةخايةنيَت! ض ثرؤسةيةك؟ رِيَكارة ياساييةكانء ثرؤسةي دوورو
دريَذي بانطكردنء تؤماركردنء ثيَداضوونةوةو ...هتد .كةس لةئيَوة تا ئيستا رِيَي
كةوتؤتة دادطا ،وةك شايةت يان تؤمةتبار؟
()٣

با ضريؤكيَكتان بؤ بطيَرِمةوة :
(أ) بانط دةكريَت بؤ بنكةي ثؤليسء ثيَي دةَليَن ذمارةي مؤبايلةكةت لة ليسيت
َام دةداتةوة
ناوةكاني الي (س)دا بووة كة ئيَستا تؤمةتبارة ،دةيناسيت؟ هةر كة وةل
َةتيَكي ليَ وةربطرن ،مةحزةريَك حازر دةكريَت وةك
بةَليَ ،يةكسةرو بيَ ئةوةي هيض مؤل
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شايةتء ئيمزاي ثيَ دةكةنء رِةوانةي دادطاي دةكةن .دواي دوو سةعات ضاوةرِواني الي
دادنووس قسةكاني ثيَ دووبارة دةكةنةوةو دةينوسنء ئيمزاي ثيَدةكةن ،ئينجا رِةوانةي
الي دادوةري دةكةنء دوو سةعاتيَكي لةويَ ضاوةرِوان دةبيَتء ثاشان دادوةر ليَي
دةثرسيَت "ئةمانة قسةي تؤن؟" دواي مانطيَك تةلةفوني بؤ دةكةنةوة تا ئامادة ببيَت
لة دادطا ،دةرِواتء ماوةي دوو سةعاتيَك ضاوةرِوان دةبيَت بؤ ئةوةي ثيَي بَليَن كةيسةكة
َدا نزيكةي بيست جار ئاواهي بانطي دةكةن بؤ دادطاو
دواخراوة .لة ماوةي ضوار سال
هةرجارةي ضةند سةعاتيَك ضاوةرِيَ دةكات ،تا لةكؤتاييدا ثيَي دةَليَن "كةيسةكة
داخرا"!
()٤
كةيسةكة دادةخريَت بيَ ئةوةي هيض بة (أ) بوتريَت ،بيَ ئةوةي كةس بةاليةوة
طرنط بيَت كة كاتيَكي زؤري ئةو بةهةدةر دراوة ،كة فرِيَدراوةتة ناو ثرؤسةيةكي
َة
َةيةك كة كؤمةل
نالؤذ يكييانةي بيَهوودةوة كة جطة لةوةي لةناويدا وةك بووكةل
َبسورِيَندريَت ،هيض رِؤَليَكي ديكةي نةبووة :تةنها لةو
دةزوويةكي ثيَوة بةسقاوة هةل
كاتانةدا بؤي هةبوو قسة بكات كة ثرسياري ئارِاستة دةكرا .كة داواي ليَدةكرا ئامادة
ببيَت ئامادة دةبوو ،ثيَي دةوترا برِؤ؛ دةرِؤيشت .بة دريَذايي ئةو ماوةية( ،أ) بؤ يةك
َدةسورِيَنيَت؟ يان :بةرِاست
جاري ثرسياري لة خؤي نةكرد :ئةوة ضية من ئاواهي هةل
ئةمة ذياني خؤمة دةيطوزةريَنم ،ياخود ذيانيَكي ديكةية كة بؤم دةستنيشانكراوة!
()٥
ئايا دةتوانني لةم ثرؤسة سةيرو سةمةرةية تيَبطةين؟ دةي سةردانيَكي دادطا بكة،
َك لةناو ئةم ثرؤسةيةدانء بة بار كاغةز لة دةروازةي دةرةوة
رِؤذانة ذمارةيةكي زؤري خةل
َدةسورِيَن بيَ ئةوةي بؤ يةك
دةضيَتة ذوورةوةو ديَتة دةرةوة ،مرؤظةكان هةروا لةناويدا هةل
جاري كةسيَكيان ثرسيار بكات :ئةمة ضية رِوودةدات؟ دةي سةيري دةوروثشيت خؤتء
َةتي هةريةكة لة جؤزيف (ك) لة
دامةزراوةكاني تري بكة .رِةوشي هاورِيَكةمء حال
َادا لة يةك دةضن ،ضونكة هةرسيَكيان
دادطاو (ك)ي مةساح لة بةرامبةري كؤشك/قةل
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؟
ضونكة لةناو دامةزراوةدا ،دةكةوينة ناو بزرطةيةكي سةخيت بيَكؤتاييةوة ،هةرطيز
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
دةرةوازةوة دةردةضيتة دةرةوة .ئةمة وةهميَكي طةورةية ،ضونكة ئةو دةروازةية يةكيَكة
لة دةيانء سةدان دةروازةي ديكة كة دةتبةنة ناو جيَطا جؤراوجؤرةكاني بزرطةكةوة.
َاتيَك كاردةكات كة هةرطيز ناتوانيت ليَي تيَبطةيت .جطة لةوةش هةر
لةويَشدا دةسةل
َةن طومان
َاتدارةكان كة هةر ئةسل
نارِةزاييةك دةربربِيت هةرطيز ناطاتةوة بة دةسةل
دةكريَت لةوةي هةبنء زياتر رِيَي تيَدةضيَت ئةوة دامةزراوةية كة بة شيَوةيةكي ئةبةديي
كاردةكات.
ثؤسايدؤنء تةلَةزطةي كاغةزةكان
()١
دامةزراوة ئةوةندة سةمةرةية ،ئةوةندة هةذمووني هةية كة تةنانةت خواوةندي
كة طريؤدةي بوو ليَي دةرباز نابيَت .كافكا لة كورتة ضريؤكي ثؤسايدؤندا ،خواوةندي
َةوان ،ئةم خوداية بةجؤريَك بةدةست كارو باري نامةو
دةرياو زريانةكان دةكاتة ثال
كاغةزةكانةوة طريي خواردووة ،بةهيض جؤريَك كاتي بةدةستةوة نةماوة دةرياكان بةسةر
بكاتةوةو رِةشةباكان جبوَليَنيَت.
ئةو هةروا لةثشيت ميَزةكةيةوة دانيشتووةو الثةرِةي زؤرء زةوةندة ديَنء دةرؤنء
َامدانةوةو نوسينة .كافكا ثيَمان دةَليَت تةنانةت
ئةو هةر خةريكي واذؤكردنء وةل
َاتي بةسةر
خواوةندي لة دامةزراوة دةرباز نابيَت .ئةطةر سةرنج بدةيت ثؤسايدؤن دةسةل
ئاوةكانء رِةشةباكاندا دةشكيَت ،لةكاتيَكدا ئةم دوانة دوذمين سةرةكي كاغةزةكانن،
َام لة جيهاني كافكاييدا ئاوةكان لةناو نامة هاتووةكانء رِؤيشتووةكاندا قةتيس
بةل
َبكةن ثيَويستييان بة رِةزامةنديء واذؤكردنيَكة كة
دةبن ،رِةشةباكان بؤ ئةوةي هةل
هةرطيز دةست ناكةويَت.
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()٢
كاري ناو ئؤفيسةكان بةجؤريَك مرؤظةكان داطري دةكات ،كة ضيق خواسيت ئةوةيان
ناميَنيَت بيَنة دةرةوة ،دةسبةرداري بر ،بري لة طؤرِيين شيَوازي ذيانيان بكةنةوة.
بةجؤريَك ئالودةي ئةو ذيانة دةبن ،كة تةنانةت ئةطةر سزاش بدريَن ،ثلةكانيان
دابةزيَنريَت ،سووكايةتييان ثيَبكريَت ،ئامادةن لةويَدا مبيَننةوة .بريكردنةوة لة ضوونة
َي مرؤظةكاني جيهاني كافكاييدا نايةت.
دةرةوة لة دةرطاي دامةزراوة هةرطيز بة خةيال
لةناو سيستمي بريؤكراسييدا ،مرؤظةكان ذيانيان ناميَنيَت ،بطرة خؤشيان ناميَنيَتء بة
تةنها سيستمةكة دةميَنيَتةوةو هةروا بيَهوودةو بيَ رِاوةستان لةطةرِدا دةبيَت بيَ ئةوةي
بة هيض جيَطايةك بطات.
()٣
َكو لةويَدا
بة تةنها بيَمانايي بريؤكراسيي نية كة كافكا بؤمان مناي دةكات ،بةل
َةي
كاراكتةرةكان بريكردنةوةيةكي بازنةييان هةية ،هةميشة دةطةرِيَنةوة سةر ئةو خال
ليَيةوة دةستيان ثيَكردووة ،بيَ ئةوةي تووشي سةرسورِمان بر ،بطرة هيض جؤرة
كاردانةوةيةكيان نابيَت .ئةمة بة شيَوةيةك لة شيَوةكان جؤرة ميتؤلؤذيايةكي مؤديَرنة،
ثيشةسازييةكةي سةردةمي كافكاء تةكنةلؤجياي زانياريي لةم سةردةمةدا مادةيةكي
َكو هةموو
بةثيَي ئةو ميتؤلؤذيايةن كة تيَيدا ملمالنيَكة لةنيَوان هيَزةكاندا نية ،بةل
َةكان بة ئارِاستةي نةهيَشتين ملمالنيَن .مرؤظةكان لة قؤناغة جياجياكاني
هةول
تةمةنياندا هةر ديَنء ديَن ،لةناو بازنةيةكدا دةخوليَنةوة ،هةرطيز طؤرِانكاريي
رِوونادات .ناوبةناو يةكيَك ،يان زياتريان لةويَ ناميَنيَتء جيَطةيان بة هيق دةطرييَتةوة،
بيَ ئةوةي هيض رِووبداتء بيَ ئةوةي هيض ثرسياريَك دروست ببيَت.
()٤
َطةنامةكان هيض بةهايةكيان نية جطة لةوةي لةويَدانء
كاغةزو نامةو نامةو بةل
بةشيَكن لة ويَنةكة .ئةمانة بةردةوام جيَطؤرِكيَيان ثيَدةكريَت ،طؤرِانكارييان بةسةردا
َطرةكانةوة تا لة جيَطايةكدا
ديَتء هةنديَجاري دةخريَنة ثشيت ئوتومبيلة بارهةل
بسوتيَندريَن ياخود فرِيَ بدريَن .تؤ سةرجنت داوة لةوةتةي هاتوويتةتة ناو ئةم دنيايةوة،
َطةنامة جؤراوجؤرةكانت بؤ دامةزراوةكان بردووة؟ ضةند كاتت
ضةند جار ويَنةي بةل
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بةمةوة سةرف كردووة ،ضةند لةم ثةجنةرةيةوة بؤ ئةو ثةجنةرةية كاغةزةكانت هيَناوةو
بردووة؟ ضؤنة ليَرةدا ضريؤكيَكي ديكةت بؤ بطيَرِمةوة:
()٥

لة ساتيَكي نويَكردنةوةي
َةتي شؤفيَرييدا بؤم
مؤل
دةركةوت ثيَناسي باري
نية،
ثيَ
شارستانيَتيم
ئةفسةرةكة ويسيت هاوكارييم
بكاتء رِةوانةي كردم بؤ
ذيَرزةمينيَك كة لةويَ لةناو
َطةنامةكان
تاقي تايبةتدا بةل
َدةطريانء دوو كارمةندي لةبةردةمي دوو تؤماري طةورةدا دانيشتبوون .يةكيَك لة
هةل
كارمةندةكان ضوو فايليَكي هيَناو كؤثي ثيَناسةكةي خؤمي داية دةستم تا بضم ديسان
كؤثي بكةمةوةو بةكاريبهيَنم .جاري ثيَشووتر من خؤم ئةو كؤثييةم بؤ بردبوون .ئةمة
ئاسانكارييةكي طةورة بوو بؤ من ،كاتيَكي زؤري بؤ دةطةرِاندمةوة .رِؤذانة مرؤظةكان
َام تا ئيَستا كةس ئةم ثرسيارةي كردووة:
َةتةوةو سوثاس طوزار دةبن .بةل
دةكةونة ئةم حال
َطةنامةيةكت ليَدةكات كة خؤي اليةتي! لةمبارةيةوة قسةي زياتر
دامةزاوة داواي بةل
َام سةرجنتان رِادةكيَشم بؤ ساتةوةختيَك
ناكةمء بريليَكردنةوةي بؤ خؤتان ليَدةطةرِيَم ،بةل
َطةنامة فةرمييةكاني خؤي ثيشاني ئةو دوو كةسة
لة رِؤماني دادطاييدا جؤزيف بةل
َام ئةوان هيض طرنطييةكي ثي نادةن!
دةدات كة هاتوون دةستطريي بكةن ،بةل
()٦
من فايليَكي تايبةمت الي دامةزراوة هةية ،كةضي بةردةوام داواي هةمان ئةو
َطةنامانةم ليَ دةكاتةوة كة ثيَشق ليَيان وةرطرتووم .وةك
زانيارييانةو هةمان ئةو بةل
َنيا ببيَت.
َةتيَك لةطةلَ دامةزراوةدا كة بة تةواويي ليَم دل
َيَي هةرطيز ناطةمة حال
بل
َي لة بوومن بكات وةك ضؤن لة نةسكي
رِةنطيشة رِؤذيَك لة رِؤذان دامةزراوة نكؤل
َا/كؤشكدا نامة طؤرِينةوةيةك دةربارةي (ك) ي مةساح دةكريَت :داوا
ثيَنجةمي قةل
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دةكريَت مةساحيَك بانط بكريَت ،ئةجنومةني طوندي ثيَداويستييةكاني بؤ دابني بكات.
َام
َام دواتر فةرمانيَك دةردةضيَت كة ثيَويستييةك بؤ مةساح لة طؤرِيَ نية ،بةل
بةل
فةرمانةكة لة ثرؤسةي نامة هاتووء رِؤيشتووةكاندا بزر دةبيَت.
َة لةويَية؟ ئةمة ضيتان
ئةمة ض مانايةكي هةية؟ ياني مةساحةكة بة هةل
َةيةكي بضووك لة ناويَكدا ،ضةندين مانطء
بريدةخاتةوة؟ قةت بيستووتانة بووني هةل
ئةمسةرو ئةوسةرو دامةزراوةي جؤراوجؤري ويستووة بؤ ئةوةي رِاستبكريَتةوة!
ئيطؤيةكي فشؤلَ

()١
مرؤظةكاني ناو جيهاني كافكايي هيض جؤرة خواستيَكي قةدةغةكراو ،يان
مةترسيداريان نية .ئةوانة لةويَن تةنها لةبةر ئةوةي لةويَن .ثيَكهاتةي دةرونييان يةك
َييةوة رِاياندةهيَنيَت لةسةر كوشتين
بةشة ئةوي ئيطؤية ،دامةزراوة هةر لة مندال
َا ثيَويست نية بؤ ئةوةي
(ئةو) ،بة جؤريَك دةستةمؤ دةبن كة ئيق هيض ياسايةكي بال
ناضاريان بكات طويَرِايةلَ بر .ئةوانة بة تةنها (من)ن ،بطرة منيَكي دةستةجةمعني،
هةموو ئاطاييان الي ئةوةية هيض جؤرة سةرثيَضييةكيان ليَ نةوةشيَتةوة ،كاريَك نةكةن
طومان بكةويَتة سةريان .بةجمؤرة لة جيهاني كافكاييدا من وةك رِاناوي تاك لةويَ نية،
َكو بةردةوام من يةكسانة بة كؤي منةكان ياخود (ئيَمة) ،ئيَمةيةكي ئؤرطانيء ضاالك
بةل
َكو ئيَمةيةكي ميَطةلييانة كة وةك شارة ميَروولة بةشيَوةيةكي ئةبةديي
نا ،بةل
هةريةكةي كاري خؤي دةكات بيَ ئةوةي بزانيَت بؤضي ئةو كارة دةكات ياخود هيض جؤرة
ضيَذ ياخود ئاسودةييةكي تيَدابيَت .هةموويان ئةركةكاني سةرشانيان رِادةثةرِيَنن ،بيَ
هيض طلةيي كردنيَك ياخود هةستكردنيَك بة ضةوسيَنرانةوة يان ستةمليَكران.
()٢
كاتيَكي كارةكة بةم جيَطاية دةطات ،ئيق ئيطؤ دةطؤرِيَت بؤ خود ،جا لةبةر
َكو دةستةجةميية ،خودةكةش ديسانةوة
ئةوةي ئيطؤ (من) تاكانة نية ،بةل
دةستةجةمعي دةبيَت .با ئةنديَشةي ويَنةكةي سةرةتا بكةينةوة :خويَندكارة دةرضووةكان
هةموويان بة رِؤبي رِةشي تةواوكردني زانكؤوة وةستاونء برِوانامةكانيان بةدةستةوةية.
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دةمووضاوةكان هةموويان لة يةك دةضن لة سيماكاندا هيض شتيكي دياريكراو
ناخويَندريَتةوة .ئةمانة بةتةنها لةويَ وةستاونء هيضي ديكة .كاتيَك رِيزةكة دةضيَتة
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
َةيةك ،يان ناتةواوييةك لة يةكيَكيانةوة
ضاوديَرييكردنء ليَثرسينةوة بيَت ،هةر هةل
َن .نة كةس طرنطيي ثيَدةداتء نة
رِووبدات ،خؤي لةويَدا دةكةويَتء رِيزةكة جيَي دةهيَل
َيَن ئةمة زيَدةرِؤيية .دةي باشة با منوونةيةكتان
خؤشي بةاليةوة طرنط دةبيَت .رِةنطة بل
َي دميةنيَكي لةجمؤرة بووة:
لة ذياني خؤتان ثيَ بَليَم ،ئايا كةس لة ئيَوة شايةحتال
َك رِاوةستاونء بة بةرضاويانةوة طروثيَكي ضةكدار (بة ثؤشاكةكانياندا
ئاثؤرايةكي خةل
َكةكة بيَباكانة هةروا
َاتيَك دةكةن) لة كةسيَك دةدةنء خةل
ديارة نويَنةرايةتي جؤرة دةسةل
سةير دةكةن! بةرِاست ،دميةني واتان بينيوة؟
()٤
ذياني تاك/دانة ،ذيانيَكي بيَ نهيَنية ،لةويَدا
مرؤظةكان ناخوازن (نةك نايانةويَت) هيض
نهيَنييةك لة دامةزراوة بشارنةوة (كة لة دواجاردا
َةتي
َةت ،يان لة حال
دامةزراوة نويَنةرايةتي دةول
ئيَمةدا حيزب دةكات) .كارمةندةكان دةبن بةو
َانةي هيض نهيَنييةك لة باوكيان حةشار
مندال
نادةن ،بةردةوام وشةطةلي "باوكي هةمووان" يان
"باوكي ميللةت" دووبارة دةكريَتةوةو
مرؤظةكان/فةرمانبةرةكان بة ئاسوودةييء بيَباكي
لة سايةي ئةو باوكةدا دةذينء هةرطيز نارِةزايي
دذي كردةوةكاني دةرنابرِن .ئيق درومشةكة دةبيَت بةمة :من لةناو بضم باشقة لةوةي
َةت/باوك نارِةحةت ببيَت.
دةول
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دةسةلَاتء تاك
َاتيَكدا
هيض كةسيَك لة ثةيوةندييةكة تيَناطات .تاكةكان لةذيَر سايةي دةسةل
َاتيَكي
َدةسورِيَن كة خؤشيان نازانن ضيةو كيَ نويَنةرايةتي دةكات .ئةوة دةسةل
هةل
هةرِةمةكيةو بة هةموو ئارِاستةيةكداو لةسةر هةموو كةسيَك كاردةكات ،كؤمةَليَك
َات هةرطيز بةوجؤرة
َام دةسةل
رِيَوشويَن هةن كة تاكةكان دووبارةيان دةكةنةوة ،بةل
َكو هةميشة لة جيَطايةكةوة دةردةكةويَتء جؤرة مومارةسةيةك دةكات
كارناكات .بةل
كة ثيَشبيين ناكريَت.
بؤ منوونة ضريؤكي ميتامؤرفؤسيس وةربطرة ،كاتيَك طريطؤر سامسا بةيانييةكيان
خةبةري دةبيَتةوة ،خؤي دةبينيَت بووة بة ميَروويةكي زةبةالح ،بووة بة قالؤنضةيةكي
َكو ئةوةي بةالي ئةوةوة طرنطة لة
زؤر طةورة .ئةوة نابيت بة مايةي نيطةراني بؤي ،بةل
َة ،لةطةلَ
كاتي خؤيدا بطاتة سةر كارةكةي .بيَطومان لةم بارةي ئيَستايدا ،ئةوة مةحال
ئةوةشدا هةم خؤيء هةم خيَزانةكةشي بة هيوان ئةوة ئةجنام بداتء خاوةن كارةكةشي
هةر ئةوةي ليَ ضاوةرِوان دةكات.
َات لة ناوةوةي مرؤظةكان خؤيانةوة ديَت .لة
َي بؤ دةسةل
َاتء طويَرِايةل
دةسةل
َا لة جيَطايةكي
كويَوة؟ خؤ من ثيَشق ومت ئةوانة بة تةنها منيان هةية ،مين بال
َام بةردةوام
ديكةداية .ئةمة ضؤن دةكريَت .رِاستة لةناو مندا ياساو رِيَساكان نني ،بةل
ترسيَك لة ياساشكيَينء لة سةرثيَضي كردن هةية ،لة جيهانة كافكاييةكةشدا دامةزراوة
زؤر بة وريايي ئةم ترسة لة تاكةكاندا ثةروةردة دةكات .ليَرةشةوة دةضينة سةر
َام با ليَرةدا الي ضريؤكيَكي
خاسييةتيَكي ديكةي جيهانةكة( :تؤقيين بيَسنور) ،بةل
ديكةي كافكا رِابوةستني ،مةبةستم لة هونةرمةندي برسيَتية.
َةوانةكة لةطةلَ تيميَكي سيَركدا كاردةكات ،ئيشي ئةو تةنها
لةم ضريؤكةدا ثال
َكي لةويَوة دةرِؤن سةيري دةكةن .ئةو خةمي
ئةوةية هةروا بة برسيَيت ثالَ بداتةوةو خةل
ضييةتي؟ لة ضي بيَزار بووة؟ خاوةنكارةكةي ماوةي كاركردني لةطةلَ سيَركةكةدا بة ضل
رِؤذ دياريي كردووة ،ئةمةش بةرِاي ئةو ماوةيةكي طوجناو نية تا توانا هونةرييةكاني
خؤي بةتةواوةتي خباتةرِوو.
َام دواي ماوةيةك جةماوةر ضيق هونةرةكةي ئةويان ال طرنط نابيَتء نايةن بؤ
بةل
سةيركردني ،ئيق خاوةنكارةكةي ئاطاداري دةكاتةوة كة ئةو ئازادة هةتا مردن بة
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َي ليَدةداتةوةو هيَواش هيَواش بةرةو مةرط
برسيَيت مبيَنيَتةوة .ئةوي هةروا ثال
دةرِوات ،لة كؤتا ساتدا بؤي دةردةكةويَت كة هونةرةكةي زؤر ثووض بووة ،ضونكة ئةو بة
َكو خؤراكي طوجناوي
ئريادةي خؤي خةريكي مومارةسةكردني هونةرةكةي نةبووة ،بةل
دةست نةدةكةوت بيخوات.
ئةمانة ياسا سةيرو سةمةرةكاني ناو جيهاني كافكان؛ ئةمة لة دادطاييشدا ديسان
َةوانةكة جطة لةوةي نازانيَت بؤضي دةستطريكراوة ،بة هةمان شيَوة لة
دةبينينةوة :ثال
ياساو رِيَكارةكاني تيَناطات ،تةواوي سيستمي ياسايي لةويَدا لة بةردةواميةكي
بيَثسانةوةدانء لةوةش ناضيَت كارةكان كؤتاييان بيَتء سةرةجنامي سزاكةي خؤي
ثةسةند دةكات بيَ ئةوةي بزانيَت تاوانةكةي ضي بووة .ئةم ثرؤسيَسة بةردةوامييةكي
سةمةرةي هةيةو هيض كةس تواناي راطرتين نية .ئةم سيستمة ياسايية خةريكي
َكو تةنها كاريَك كة دةيكات ئةوةية لةطةرِدا بيَت.
ثيادةكردني دادثةروةريي نية ،بةل
ئةوةي ليَرةدا طرنطة ئةوةية سيستمةكة كاردةكات ،ئيق بة هيض شيَوةيةك ئةوة قابيلي
طومان خستنة سةر نيية كة ضي دةكاتء ضؤن كاردةكاتء لة ثيَناوي ضيدا كاردةكات.
تؤقيين بيَسنور

()١
لة جيهاني كافكايدا جؤرة ستةمكارييةكي تؤقيَنةر ثيادة دةكريَت ،زؤري
َانيَك دواتر هانا ئاريَنت ناوي دةنيَت "ستةمكاريي
تايبةتيية ،ئةمة رِيَك ئةوةية كة سال
َام ستةمكاريَكي دياريكراو لةويَ نية ،ئةوةي
بيَ ستةمكار" واتة سيستمةكة هةية ،بةل
هةية مرؤظةكان بةردةوام لة تؤقيندا دةذين ،دةترسن لةوةي شتيَك بة رِيَكوثيَكي ئةجنام
َةيةك بكةن لةو كارةدا كة هةميشة
نةدةن ،لةكاتي خؤيدا نةطةنة سةر كارةكانيان .هةل
هةر بةرِيَوة دةضيَتء رِاوةستاني بؤ نية .لةكؤتاييدا دةبيَت واذؤكاني سةر كيتابةكان
بةثيَي سيستميَك بن ،تةنها بؤ ئةوةي لةويَدا بن.
ئةطةر واذؤيةك لة دةرةوةي سيستمةكة كرا ،ياخود بزر بوو ،ئةوة مةكينةي
سزادان دةكةويَتة طةرِو تةنها ئةو كةسةش دةتؤقيَنيَت كة دةيطريَتةوة ،ئةوانيق كة
تيَدةطةن بة ئارِاستةي ئةوان نية ،ئيق لةسةر كارةكاني خؤيان بةردةوام دةبن .رِيك وةك
ئةو كةسانةي دةبريَن بؤ طوللةباران كردن ،لةكاتيَكدا يةكيَكيان بة دارةكةوة
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دةبةستنةوةو ئامادةي دةكةن بؤ طوللةباران كردن ،ئةوانيق لة ئاراميدان ،ضونكة دةزانن
ئةوةي لةسةر دارةكةية ئةوان نني.
()٢
لة نامةيةكيدا دةنوسيَت" :من بةردةوام هةولَ دةدةم ثةيوةنديي بة شتيَكةوة بكةم
َكي ديكة بةشداريي تيَدا بكةن ،رِاظةي شتيَك بكةم كة
كة قابيلي ئةوة نةبيَت خةل
قابيلي رِاظةكردن نية ،باسي شتيَك بكةم كة تةنها خؤم هةسيت ثيَدةكةم.
َام ئةم تؤقينة كافكايية لةناو
" ئةمة ئةوثةرِي تؤقينة لة ئاشكرابوون ،بةل
دامةزراوةدا ثيَضةوانة دةبيَتةوة :ترسان لة ثةيوةنديي كردن بة شتيَكةوة كة هةموو
ئةوانيق تيَيدا بةشدار نةبن ،رِاظةو ليَكدانةوةي تايبةت بؤ شتةكانء هةستكردن بة
شتيَك كة ئةوانيق هةسيت ثيَناكةن .بؤضي؟ بؤ ئةوةي هةمووان وةكو يةك وابن ،تا لة
نيطةرانيء نارِةحةتي دةرباز برء ضيق رِووبةرِووي توندوتيذيي نةبنةوة .ضؤن؟ بةوةي
هةموو ئةو داخوازييانة جيَبةجيَ بكةن كة دامةزراوة داوايان دةكات.
()٣
كافكا لة دةفتةري يادةوةريية رِؤذانةييةكانيدا باس لة شيَوازةكاني ديارنةماني
خؤي دةكات ،جؤرةها ويَنةي تؤقينةر دةخاتةرِوو ،وةك ئةوةي جؤرة ثرؤسةيةكي ئاسايي
بيَت كة رِوودةدات ،هيض ئاماذةيةك بؤ ئازارو ذاني ناو ويَنةكان ناكات ،ضونكة ئةوةي
رِوودةدات ئةوةية كة رِوودةداتء هيضي ديكة .لة جيَطايةكدا ئةنديَشة دةكات كة ضةقؤ
طةورةكةي قةساب زؤر بة خيَرايي خةريكي وردكردني جةستةيةتي ،بةهؤي خيَراييةكةوة
َيزمي باريكي وةك طويَزاني رِيشتاشيين ليَ دةثةرِيَت.
تةل
َام لةكاتي كاركردني ضةقؤكةدا لةسةر جةستةي
" ويَنةكة زؤر تؤقيَنةرة ،بةل
كافكا ،قسةيةك لةبارةي بةرةنطاربوونةوة ،ئازاركيَشان ،هيض شتيَكي ديكة نية ،ئةوةي
َام بؤ كافكا
هةية شتيَكة كة رِوودةداتء هيضي دي .ئةمة تؤقينيَكي لةرِادة بةدةرة ،بةل
َكو بؤ خويَنةر .لة ويَنةيةكي ديكةدا لةناكاو طوريسيَك لة ملي دةئاَليَتء كيَ
نا ،بةل
دةكريَت بةناو بنميضي نهؤمي يةكةمي ماَليَكدا ،بة تونديي بةرةو سةرةوة دةبريَتء
جةستةي لةتوثةت دةبيَتء تيَكدةشكيَتء ثارضة ثارضة دةبيَت.
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ناسينةوةي جيهانةكة

()١
لة اليةكةوة ناسينةوةي جيهاني كافكايي زؤر ئاسانة ،ئةطةر ضاويَك بة دةوري
خؤماندا بطيَرِينء سةرجني مرؤظة قات لةبةرة جانتا بة دةستةكان بدةين ،زؤر شت
دةبينني .تؤ برِوانة مرؤظةكان ضةند لة يةكقيي دةضن ،لة ناو دامةزراوةدا ضؤن نيشتةجي
َدةسورِيَن كة تيَيدا دةذينء بؤيان دةستنيشاكراوة .لة
بوونء رِيَك لةو ضوارضيَوةيةدا هةل
كؤتاييدا هةموويان وةك ثولةكةكاني كراسي ذنانة لةبةر هةتاودا بةيةكجؤر
دةبريسكيَنةوة .ئيق هةموويان لة دانةي ناو طروثيَك دةضن ،بةجؤريَك يةكيَكيان
دةتوانيَت نويَنةرايةتي هةموويان بكاتء هةمووشيان نويَنةرايةتي يةك دانة دةكةن.
()٢
ئةمة دةبيَت بة خاسييةتي سةرةكي هةموو ذياني ئيَمة ،خؤمان لةناو بزرطةيةكدا
َي رِاهاتووينء نامشانةويَت ليَي دةربازببني .مةبةستم لةوةية كة
دةبينينةوة كة لةطةل
َام
رِاستة كاتيَك كار بةم جيَطاية دةطات ئيق ئةطةري دةربازبوون مةحالَ دةبيَت ،بةل
تةنانةت ئةطةر ئةو دةرفةتةش برِةخسيت رِةتي دةكةينةوة.
َيَم :تةنانةت ئامادة نني خةوني قةدةغةش ببينني.
بة شيَوةيةكي كؤميديق بيل
َكانيَك فةرمانرِةواييمان دةكةن كة نايانناسني ،بةثيَي ذمارةيةك ياساو رِيَسا
خةل
كاردةكةن كة نازانني ضني .ئةمة ئةو ساتةية كة ئيق هةموومان دةبني بة قالؤنضة
َطرةكان.
قاتلةبةرة جانتا هةل
()٣
ئيق ديزايين كؤتايي جيهانةكةمان تةواو دةبيَت ،هةموومان دةكةوينة ناو
ثرؤسةيةكي بةردةوامي سةرفكردني سةعاتةكاني تةمةمنان لة ئيَستايةكي نةبرِاوةدا ،كة
َكو تةنها بزربوونء جيَطريانةوة بة دانةي تر لةطؤرِيَ
هةرطيز بة هيض جيَطاية ناطات ،بةل
َقاندوومانة ،كة
دةبيَت .ئةمة ئةو جيهانةية كة لةكؤتاييدا وادةزانني خؤمان خول
بةتةواويي هةموو بريكردنةوةو ئارةزوويةكمان ليَ زةوت دةكاتء بريكردنةوةكاني خؤميان
ثيَدةداتء ئارةزوو لة نامخاندا بؤ ثيَداويستييةكاني ئةو دروست دةكات.
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()٤
ئةمة جيهانيَكي رِةشء سثية ،رِةنطاورِةنطيء هةمةجؤريي تيَدا نية ،لةم جيهانةدا
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
َام ثاسةواني بينايةكة لة تارانء
بواري فيزيادا ،ئينطليزييةكي زؤر باشي دةزانيَت .بةل
شةوانةش الي هاورِيَيةكي دةذي .ئةم كةسة مةرجةكاني ضوونة ناو دامةزراوةي تيَدا نية
َاو وةك (ك)ي مةساح كةس ثيَويستيي بة
كة هيضيان برييت نني لة برِونامةي بال
شارةزاييةكاني نية .مةرجةكان شيت ديكةنء ئةوي نةيسةملاندووة كة ئةو مةرجانةي
تيَداية .بؤية دامةزراوة ليَي طةرِاوة تا رِؤذيَك لة رِؤذان بةديار بيناكةوة طياني
َةتةكةشدا
دةبةخشيَت ،ياخود بيَزار دةبيَتء ذيان لةكؤلَ خؤي دةكاتةوة .لة هةردوو حال
دامةزراوة هيض باكي نية.

بة رِاست! ئيَمة لة جيهانيَكي كافكاييدا دةذين؟

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

سوزان جؤرج
وةرطيَرِانى :جةمال ثرية
سوزان ،خامنة سؤسيؤلؤذيستء خةباتطيَرِيَكي ئةمريكيية ،ضةند كتيَبيَكي
دةربارةي دواكةوتووييء برسيَتييء قةرزدارييء رةخنةي نيوليرباليزمء سياسةتةكاني
َةتي هةية .ديارترين بةرهةمةكاني بريتني
َةتيء بانكي نيَودةول
سندوقي نةختينةي نيَودةول
لة Another World is Possible, 2004و Shadow Sovereigns, 2015دةربارةي
َات لة جيهاندا لةاليةن كؤمثانيا بان نةتةوةييةكانةوة.
َي دةسةل
كؤنقِؤل
َي  ١٩٤٥يان ١٩٥٠دا ،هةر بريؤكةو سياسةتيَكت ثيَشنياركردباية كة
ئةطةر لة سال
ئةمرِؤكة ضةندين ئةركي ستانداردي نيوليربِاليزم ثيَكدةهيَنن ،ئةوا هةر بة ثيَكةنينيَكي
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َتةجارِييانة لة شانؤييةكةدا دةردةكرايت ،يان رةوانةي نةخؤشخانةي شيَتان دةكرايت.
طال
*
َاتاني رؤذئاواييدا ،يان سؤسياليستيَكي
لةوكاتةدا هةمووان كينزي بوونء النيكةم لة ول
دميوكرات ،ياخود مةسيحييةكي دميوكرات ،يان سةر بة جؤريَك لة جؤرو رةنطةكاني
َايةتيء سياسي
ماركسيزم بوون .بريؤكةي ريَطادان بة بازارِ تا برِياري طةورةي كؤمةل
َةت خؤبةخشانة دةستبةرداري
بدات ،هةروةها ئةو بريؤكةيةي كة دةَليَت ثيَويستة دةول
َة ئابوورييةكةي بيَتء دةبيَ طةورة كؤمثانياكان ئازادييةكي تةواويان هةبيَت ،دةبيَ
رؤل
َاتيان لةجياتي زيادكردنيان،
َايةتي هاوول
سةنديكاكان سةركوت بكريَنء ثاراستين كؤمةل
كةمبكريَنةوة-بريؤكةي لةو شيَوةية بةطياني سةردةم نامؤ بوون ،تةنانةت ئةطةر
يةكيَكيشيان رةزامةندي لةسةر ئةم بريؤكانة بداباية ،ئةوا دوودلَ دةبوو لةوةي بةئاشكرا
َويَسيت لةو شيَوةية رابطةيةنيَت ،ضونكة زؤر زةمحةت دةبوو هةوادارو جةماوةر ثةيدا
هةل
بكات.
هةرضةندة ئةمة لةم رؤذطارةماندا بةدوور دةزانريَت باوةرِي ثيَبكريَت ،بةتايبةت
َةتي"و "بانكي
الي الوان ،تيَرِوانيني لةبارةى "سندوقي نةختينةي نيَودةول
َةتي" وةك دوو دامةزراوةي ثيَشكةوتوو بووة .ثيَيان دةوترا "دوو مجكةكةي
نيَودةول
كينز" كة لة جؤن ماينارد كينزو هاري ديكستةر وايتةوة لةدايكبوون ،ئةمةي دووةميان
َت .كاتيَك ئةم دوو دامةزراوةية لة
يةكيَك بووة لة ديارترين راويَذكاراني فرِانكلني رؤزفل
َي  ١٩٤٤ثيَكهيَنران ،ئةركيان ئةوةبوو
دواي كؤنفرانسةكةي"بريتؤن وودز" لة سال
يارمةتيدةربن لةوةي لة داهاتوودا ملمالنيَء ناكؤكي روونةداتء بةثيَشكةشكردني قةرز
َانسي
بؤ نؤذةنكردنةوةو طةشةثيَدانء لةثيَناو ضارةسةركردني طرفتة كاتيةكان لة بال
َبسنت .ئةوان برِيارة ئابوورييةكاني حكومةتة تاكةكةسيةكانيان لةدةستدا
ثارةداندا هةل
نةبووة ،هةروةك ئةركيشيان ئةوة نةبووة ريَطابدةن دةست لة سياسةتي نيشتيماني
وةربدةن.
َةتي خؤشطوزةراني"و "ريَككةوتين نويَ" لة
لة سييةكاني سةدةي رابردوودا "دةول
َاوبوونةوةي ،يةكةمني بةندي
َام جةنط ريَطر بوو لة بل
نةتةوة رؤذئاواييةكان راطةيةنرا ،بةل
كارنامةكةش لةدواي جةنط بريتيبوو لة طةرِاندنةوةي ئةو ثيَطةية .بةندة سةرةكييةكاني
ديكةي كارنامةكة هانداني بازرطاني جيهاني بوو ..ئةمةش لة "ثرِؤذةي مارِشال"دا
بةديهات ،كة سةرلةنويَ ئةوروثاي كردة طةورةترين هاوبةشي بازرطاني وياليةتة
يةكطرتووةكاني ئةمريكاي خاوةن بةهيَزترين ئابووري جيهان .لةو كاتةدا رةشةباي
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َيكردبوو ،طةالن ئازادي خؤيان بةدةستهيَنا ،جا
َؤنياليزم هةل
خةباتء تيَكؤشان دذي كؤل
وةك ئةوةي هيندستان بووبيَت كة لة شيَوةي بةخشني بوو ،يان وةك ئةوةي كة لة كينياو
َتيَكي ديكة لة ريَطةي خةباتي ضةكدارييةوة هاتةئارا.
ظيَتنامء ضةند وال
بةشيَوةيةكي طشيت جيهان لةسةر جيَبةجيَكردني كارنامةيةكي زؤر ثيَشكةوتوو
رازي بوو ،تويَذةري طةورة كارِل ثؤالني ،شاكارة نايابةكةي خؤي "طؤرِانة طةورةكة"ي
َطاي
َاوكردةوة ،ئةو شاكارةشي رةخنةيةكي توند بوو لة كؤمةل
َي ١٩٤٤دا بل
لةسال
ثيشةسازي سةدةي نؤزدةهةم كة بةهؤي بازارِةوة بةرِيَوةدةبرا .ثةجنا سالَ لةمةوبةر
ثؤالني بةم وتة سةرجنرِاكيَ ء ثرِ لة حيكمةتة هؤشداري داوةو طوتويةتي ئةطةر"ريَطةدان
بة ميكانيزمي بازارِ تاكة بةرِيَوةبةري ضارةنووسي مرؤظء ذينطة سروشتييةكةي بيَت،
َطا"( .ل )٧٣
دةبيَتة هؤي ويَرانبووني كؤمةل
َاني لةوبرِوايةدا بوو ويَرانكردني لةم شيَوةية لة جيهاني دواي
ويَرِاي ئةوة ،ثؤل
جةنطدا رووناداتء دةَليَت "ئيَمة شايةتي ئةوةين لةناو نةتةوةكاندا ثيَشكةوتنيَك هةية،
َطا
َوةشاوةتةوةو ئةوة طةرةنتيكراوة كؤمةل
َطادا هةل
َي سيستمي ئابووري لة كؤمةل
كؤنقِؤل
لة ثيَ ئةم سيستمةوةية"( .ل )٢٥١
بةداخةوة ،ئةم طةشبينييةي ثؤالني لةجيَي خؤيدا نةبوو-هةر بريؤكةيةكي
نيوليرباليزم لةسةر بنةماي تواناسازي ميكانيزمي بازارِ لةوةي ضارةنووسي مرؤظ كؤنقِؤلَ
َطادا بسةثيَنيَت ،نةك
بكات .ثيَويستة لةسةر ئابووري ياساكاني خؤي بةسةر كؤمةل
َاني ثيَشبيين كردووة ،ئةم راستييةش راستةوخؤ بةئاراستةي
بةثيَضةوانةوة .هةروةك ثؤل
َطا"مان دةبات.
"ويَرانكردني كؤمةل
كةواتة ضي روويدا؟ ضؤن لةدواي تيَثةرِبووني زياتر لة نيو سةدة بةسةر كؤتاييهاتين
َةتة؟ يان هةروةك ريَكخةران ثرسيان بؤضي
جةنطي دووةمى جيهاني طةيشتينية ئةم حال
َامةكة بةم شيَوةية كورتة بوو كة "بةهؤي
لة ئيستادا ئةم كؤنفرِانسة دةبةستني؟ وةل
َام ئةمة
كؤمةَليَك قةيراني دارايي ئةم دواييةوة بووة بةتايبةتي لة ئاسيادا" .بةل
ثرسياريَك دةخاتةرِوو -ثرسياري "ضؤن نيوليربِاليزم لة دابرِطةيةكي زؤر كةمينةييةوة
دةركةوتء بوو بة ريَباوةرِيَكي زالَ لة جيهاني ئةمرِؤدا؟
َةتي هةر كاتيَك بؤيان
َةتيء بانكي نيَودةول
بؤضي سندوقي نةختينةي نيَودةول
َاتان ناضاربن بةمةرجي نةطوجناو لة ئابووري
بكريَت دةستيَوةردان دةكةن بؤ ئةوةي ول
َاتانةي تياياندا
َةتي خؤشطوزةراني لة هةموو ئةو ول
جيهانيدا بةشداري بكةن؟ بؤضي دةول
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جيَبةجيَكراوة لةذيَر هةرِةشةداية؟ بؤضي ذينطة لةسةر ليَواري دارِماندايةو بؤضي لة
َاتي هةذار بن؟ لةكاتيَكدا
َةمةنددا ئةم هةموو هةذارة هةية وةك ئةوةي ول
َاتاني دةول
ول
هةرطيز ئةو سامانة طةورةو زةبةالحة نةبووة وةك ئةوةي كة ئيَستا هةية؟ ئةم ثرسيارانة
َامبدريَنةوة.
ثيَويستة لة رووانطةيةكي ميَذووييةوة وةل
هةر وةك لة طؤظاري «ديسيَنت» ( Dissentدابرِان)ي ئةمريكيدا قسةمكردووةو
روومنكردؤتةوة يةكيَك لة راظةكردنةكاني سةركةوتين نيوليربِاليزمء ئةو كارةساتة
َايةتيء ذينطةييانةي بةدواي خؤيدا دةيانهيَنيَن ئةوةية نيوليربِالةكان لة
ئابووريء كؤمةل
"طؤرِانة طةورةكةياندا" بةدفةرِيء دواكةوتوويي خؤيان كرِيوة "باجةكةشيان داوة .ئةوان
دركيان بةو شتة كرد كة ثيَشكةوتوخوازةكان دركيان ثيَنةكردبوو ،ئةوي ئةوةية كة
َثشتيكاراني ماددييان
هزرو بريؤكةكان دةرةجناميان هةية ،نيوليربِاليستةكانء ثال
لةسةرةتاوة لة زانكؤي شيكاطؤوة لةطةلَ فةيلةسويف ئابووري فريدريك فؤن هايكء
خويَندكارةكاني وةك ميلتؤن فريدمان ،تؤرِيَكي طةورةي دامةزراوةو ثةميانطاو سةنتةري
َاوكراوةو تويَذةرء نووسةرو شارةزاياني ثةيوةنديية طشتيية
تويَذينةوةو بل
َاوكردنةوةي بريوباوةرِةكانيان
َةتيةكانيان ثيَكهيَنا ،بؤ بةرةو ثيَشةوةبردنء بل
نيَودةول
بةشيَوةيةكي بيَرِةمحانة.
ئةم ضوارضيَوة زؤر كارايةي ئايديؤلؤذيايان دامةزراند ،ضونكة لةوة تيَطةيشنت كة
َي ئةنتؤنيؤ طرامشي ضي دةويَت لةو كاتةي ضةمكي
بريمةندي ماركسيسييت ئيتال
هةذمووني كةلتوري ثةرةثيَدا.
َكدا بطريت ،دواتر دةتواني دةست بةسةر
ئةطةر بتوانيت دةست بةسةر ميَشكي خةل
دلَء دةستيشياندا بطريت .كاتي ثيَويستم لةبةردةستدا نيية وردةكارييةكان ليَرةدا
َام باوةرِم ثيَبكةن ئةو كارة ئايدؤلؤذيء برةو ثيَدانةي كة راسقِةوةكان ثيَي
خبةمةرِوو ،بةل
َساون بةتةواوةتي ناياب بوو .سةدان مليؤن دؤالريان خةرج كرد ،سةرةجنام هةر
هةل
فلسيَك دةهيَنيَت خةرجيان كردبيَت ،ضونكة وايانكرد نيوليربِاليزم وا دةركةويَت زؤر
سروشيتء نؤرِمال بيَت بؤ مرؤظايةتي.
َنياييةوة
ذمارةي ئةو كارةساتة جؤراوجؤرانةي سيستمي نيوليربِاليزمي نويَ بة دل
بةدواي خؤيدا هيَناوة هةرضةند بيَت ،ئةو قةيرانة داراييانةي ليَيكةوتوونةتةوة
هةرضةنديَك بيَت ،ذمارةي زيانبةركةوتووانء ئةو بيَزراوانةي كة دروسيت كردوون
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هةرضةنديَك بيَت ،هةموو ئةمانة هةردةبوو بر ،وةك يةكيَك لة كارةكاني خوا ،بةو
َايةتي ريَطةثيَدراوو بةردةستة بؤ ئيَمة.
ثيَيةي تاكة سيستمي ئابووريء كؤمةل
ريَطامبدةن جةخت بكةمة سةر طرنطي تيَطةيشنت لةوةي ئةم ئةزموونة بةرفراوانة
نيوليرباليزمةي ئيَمة ناضارين لةسايةيدا بذين ،مرؤظ بةئةنقةست دروستيكردووة ،هةر
َكو
كاتيَك لةوة تيَدةطةيت نيوليربِاليزم هيَزيَك نيية وةك هيَزي كيَشكردني زةوي بيَت ،بةل
بةتةواوةتي بنياتنراويَكي دةستكردة ،راستةوخؤ تيَدةطةين ئةوةي هةنديَك كةس بنياتيان
َام بةبيَ داننان بة طرنطي ئايدياكان ناتوانن
ناوة ،كةساني تر دةتوانن بيطؤرِن .بةل
َام
َكء جةماوةر دةكةم ،بةل
بيطؤرِن .من بة تةواوةتي ثشتطريي لة ثرِؤذةكاني خةل
لةهةمان كاتدا هؤشداري دةدةم لة رووخاني ،ئةطةر بيَتو كةشي طشيت ئايدؤلؤذي دذي
ئاماجنةكاني بيَت.
بةمةش نيوليربِاليزم لة دةستةو ريَبازيَكي بضووكي نةويسقاوي بةكردار بيَ
كاريطةرةوة ،بوو بة ئايينيَكي زؤرينةي جيهاني بة بريوباوةرِة دؤطماتيكيء كةهنوتء
دامةزراوةكاني داناني ياساكانييةوة ،رةنطة لةمانة هةموويان طرنطق بيَت ،دؤزةخةكةي
بؤ كافرو طوناهبارانة ،ئةوانةي كة دةويَرن طومان لة راستيية ئاشكراكراوةكان بكةن.
َمانياية ،رؤذنامةي نيويؤرك تاميز بة
ئؤسكار الفؤنتيين كة وةزيري ثيَشووتري دارايي ئةل
"كينزييةكي بونيات نةنراوو دوور لة ضاكسازيي" وةسفي دةكات ،رةوانةي دؤزة كراوة،
ضونكة ويَراوة ثيَشنيار بكات باجي زياتر لةسةر طةورة كؤمثانياكان دابنريَتء باجي
خيَزانة ئاساييء داهات سنووردارةكان كةمق بكريَتةوة.
دواي ئةوةي ستةجيي ئايديؤلؤذيء ضوارضيَوةو كؤنتيَكستم دانا ،ريَطامبدةن ئيَستا
َي  ١٩٧٩بطةرِيَمةوة كة تيايدا مارطريَت تاتضةر هاتة سةر كورسي
بةخيَرايي بؤ سال
فةرمانرِةوايةتيء شؤرِشي نويَي ليربِالي لة بةريتانيا راطةياند .ئةم ذنة ئاسنينة خؤي
َايةتي بوو ،بةبيَ شةرم
خويَندكاري فريدريك ظؤن هايك بوو ،داروينيستيَكي كؤمةل
طوزارشيت لةو شتة دةكرد كة باوةرِي ثيَي هةبوو ،بةوة ناسرابوو بةيةك وشة ثاساوي بؤ
ثرؤطرامةكةي دةهيَنايةوة ،ئةوي وشةي  TINAبوو بة واتاي "هيض ئالتةرناتيظيَك
نيية  ."There Is No Alternativeبةهاي ناوةنديي لة بريوباوةرِي تاتضةرو خودي
نيوليربِاليزمدا برييت بوو لة بريؤكةي كيَربِكيَي -كيَربِكيَ لةنيَوان نةتةوةو ناوضةكان،
لةنيَوان كؤمثانياو بيَطومان تاكةكةسةكانيشدا .كيَربِكيَكةش ناوةنديية لةبةرئةوةي مةرِ
لة بزن جيادةكاتةوة ،ثياو لة كورِةكانء بةهيَزةكان لة الوازةكان جيادةكاتةوة .دةبوو
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بةوثةرِي تواناوة هةموو سةرضاوةو دةرامةتةكان تةرخان بكريَن ،جا سةرضاوةكان ماددي
يان سروشيت ياخود مرؤيي يان دارايي بن.
لةبةرامبةردا ،فةيلةسويف طةورةي ضيين الو تزو كتيَبةكةي خؤي "تاو-تي
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
طةورة كؤمثانيا بان نةتةوةييةكان بن ،ضونكة ثرةنسيثي كيَربِكيَ بةدةطمةن بةسةر
ئةواندا جيَبةجيَ دةكريَت ،ئةوان بةاليانةوة باشقة ئةوة ثةيرِةو بكةن كة ثيَي دةوتريَت
"سةرمايةداريي هاوثةمياني" .ريَكةوتي نيية دوو لةسةر سيَ ،تا سيَ لةسةر ضواري
َةكان،
ئةو ثارةيةي كة ثيَي دةوتريَت "وةبةرهيَناني راستةوخؤي دةرةكي "بةطويَرةي سال
َكو بؤ "ليَكدانء
بؤ وةبةرهيَناني نويَ تةرخان نةكراون ،تا هةلي كار برِةخسيَنن ،بةل
دةستكةوتن"ن كة هةميشة بة دوورخستنةوةي كارمةندان لة كارةكانيان كؤتايي
ثيَهاتووة.
َةتيَكة ،ناكريَت دةرةجنامةكاني خراث
ضونكة كيَربِكيَ ،هةميشة ضاكةكارييء فةزيل
َةكان بازارِ زؤر باشء ذيرانةية ،وةك ضؤن خواي طةورة ئةو "دةستة
بن ،بؤ نيوليربِال
َةتي دةربهيَنيَت.
شاراوةيةية" دةتوانيَت ضاكة لة خراثةيةكي رووال
تاتضةر لة وتةيةكيدا بةم شيَوةية دوا "ئةركي ئيَمةية لة نايةكسانيدا شانازي
بكةينء ببينني بةهرةو تواناكان دةرضةو وزةي دةربرِينيان لة بةرذةوةندي هةمووان"دا
ثيَبدريَت ،بة دةربرِينيَكيق ،خةمي ئةوانةتان نةبيَت كة لةدواوةي ملمالنيَ
َام ئةمة
كيَربِكيَكارييةكةدا بةجيَدةميَنن ،مرؤظةكان بةسروشيت خؤيان يةكسان نني .بةل
باشة ضونكة بةشدارييةكاني كةساني خانةدان ،خويَندةواراني باشء بةهيَزترينةكان،
سوودي بؤ هةمووان دةبيَت ،الوازةكانء كةساني كةم خويَندةوار شاياني هيض شتيَك نني،
َطا .بة وتةي مارطريَت
ئةوةي كة بةسةرياندا ديَت خةتاي خؤيانة نةك خةتاي كؤمةل
َطا باشقة ،بةداخةوة
ئةطةر سيستمي كيَربِكيَ "دةريضةيةكي ثيَبدريَت" بؤ كؤمةل
َي رابردوو ثيَمان دةَليَت ئةوةي كة روودةدات بةثيَضةوانةوةية.
ميَذووي  ٢٠سال
َي
لة بةريتانيا بةر لة سةردةمي تاتضةر ،لة هةر دة كةسدا يةكيَكيان لة خوار هيَل
َام بةبةراورد
هةذارييدا دةذيان ،ئةمةش تؤمارو دةرةجناميَكي طةشاوةو باش نةبوو ،بةل
َاتاني ديكةدا شةرِةفمةندانة بوو ،لة قؤناغي ثيَ جةنطي باشق بوو .ئيَستا
لةطةلَ ول
َدا يةكيَكيان ،بة فةرمي راطةيةنراوة
لة هةر ضوار كةسدا يةكيَكيانء لة هةر سيَ مندال
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َي هةذارييدان .ئةمةش واتا مانةوة بؤ بةهيَزو طوجناوترينةكانة:
لة خوارةوةي هيَل
َةكانيان طةرم بكةنةوة ،ناضارن ثارضة ثارةيةكي ئاسن
َكانيَك ناتوانن لة زستاندا مال
خةل
َتؤيةكي
خبةنة ناو ثيَوةرةكانةوة بؤ ئةوةي ئاوو كارةبايان هةبيَت ،ضونكة خاوةني ثال
َي ١٩٩٦ي "طرووثي
طةرمي دذة ئاو نني ،هتد ..من ئةو منوونانةم لة راثؤرتي طشيت سال
َاني بةريتانيا" وةرطرتووة .بة يةك منوونة دةرةجنامي
كاركردن لةسةر هةذاريي مندال
"ضاكسازييةكاني باج"ي دووانةي تاتضةر-مةجيةر بةرجةستة دةكةم .لة هةشتاكاندا،
يةك لة سةدي باجدةران ريَذةي ٪٢٩ي سةرجةم سوودةكاني كةمكردنةوةكاني باجيان
َانةي مووضةي وةرطرتبيَت
بةدةستهيَناوة ،بةجؤريَك كةسيَك كة نيوةي تيَكرِاي سال
بةريَذةي  ٪٧باجةكاني بةرزبوونةتةوة ،لةكاتيَكدا كةسيَك كة دةجار زياتر تيَكرِاي
َانةي وةرطرتبيَت ريَذةي ٪٢١ي داشكاندني بةدةستهيَناوة.
مووضةي سال
َى نيوليربِاليزم ئةوةية ثيَويستة
ئاماذةيةكي ديكةي كيَربِكيَ وةك بةهاي سيَنقِال
بةشيَوةيةكي توندو درِندانة كةرتي طشيت بضووك بكريَتةوة ،ضونكة ملكةضء ثابةندي
ياساي بنةرِةتي كيَربِكيَء ثشكي بازارِ نييةو نابيَت .تايبةمتةندسازي لة ماوةي ئةم
َةي دواييدا يةكيَكة لة طؤرِانكاريية ئابووريية طةورةكان .ئةم رةوتة لة
بيست سال
َاوبووةتةوة.
بةريتانيا دةسيت ثيَكردو لةسةرتاسةري جيهاندا بل
َاتاني سةرمايةداريي ،بةتايبةت لة
با بةو ثرسيارة دةست ثيَبكةم :بؤضي ول
ئةورِوثا ،خزمةتطوزاريي طشتييان هةيةو بؤضي هيَشتا ئةم خزمةتطوزارييانةيان ماوة؟
لة واقيعدا بةنزيكةيي زؤربةي خزمةتطوزاريية طشتييةكان ئةوةي كة ئابووريناسان ناوي
دةنيَن "قؤرخكاريية سروشتييةكان" ،قؤرخكاريي سروشيت ئةو كاتة دةبيَت كة كةمقين
قةبارة بؤ طةرةنتيكردني ئةوثةرِي كارايي ئابووريي ،لةطةلَ قةبارةي راستةقينةي بازارِدا
يةكسان بيَت .بةدةربرِينيَكيق ،ثيَويستة كؤمثانيايةك قةبارةيةكي دياريكراوي هةبيَت بؤ
هيَنانةدي ئابووري ثيَوانة كراوو دواتري باشقين خزمةتطوزاريي بة كةمقين تيَضوون
ثيَشكةش بة بةكاربةران بكات.
خزمةتطوزاريية طشتيةكان لةسةرةتادا ثيَويستيان بة وةبةرهيَنانء
َةكاني شةمةندةفةر ،يان تؤرِةكاني طةياندني
سةرمايةطوزاريي طةورة هةية ،وةك هيَل
كارةبا -كة بؤ كيَربِكيَكاري ،هاندةر نني .ئةمةش لةبةرئةوةية قؤرخكاريية طشتيةكان
َام نيوليربِالةكان هةموو شتيَكي طشيت بة "نا
ضارةسةري منوونةيي ئاشكران .بةل
كارامة" دةناسيَنن.
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لة بة تايبةتكردني قؤرخكاريي سروشتيدا ضي روودةدات؟ بةشيَوةيةكي تةواو
ئاساييء سروشتي  ،خاوةندارة سةرمايةدارة نويَيةكان بةئاراستةي سةثاندني نرخي
قؤرخكارانة بةسةر جةماوةردا هةنطاودةنيَنء قازاجني زؤر بؤ خؤيان ثةيدا دةكةن.
ئابوريناسة كالسيكييةكان ئةمة بةدةرئةجنامي "شكستيَكي بونياديء ثةيكةريي بازارِ"
وةسفدةكةن ،ضونكة نرخةكان بةرزترن لةوةي كة دةبوو وابن ،ئةو خزمةتطوزارييانةشي
كة ثيَشكةش بة بةكاربةران دةكريَن وةك ثيَويست باش نني .لةثيَناو ريَطريكردن لة
َاتاني سةرمايةداريي لة ئةورِوثا ،بة
َةتةكاني شكسيت بونياديي بازارِييدا ،ول
حال
نزيكةيي هةموويان بوارةكاني ثؤستةو ثةيوةنديء طةياندني تةلةفؤنيء كارةباو طازو
َي شةمةندةفةرو ميقِؤو طواستنةوةي ئامسانيء خزمةتطوزارييةكاني ديكةي وةك
هيَل
َةت خاوةنداريَتيان دةكات.
َييان سوثارد بوو بةو قؤرخكارييانةي دةول
ئاوو فرِيَداني زبل
ئةم بارو دؤخةش تا هةشتاكاني سةدةي رابردوو بةردةوام بوو .وياليةتة يةكطرتووةكاني
ئةمريكا بةم ثيَوةرة ئاورتةيةو لةسةر ئةم بنةماية كار ناكات ،ئةمةش رةنطة لةبةر ئةوة
بيَت لة رووي جوطرافييةوة طةورترة لةوةي تيَيدا قؤرخكاريي سروشيت هةبيَت.
هةر ضؤنيَك بيَت ،مارطريَت تاتضةر دةستيكرد بة طؤرِيين كؤي ئةم بارودؤخة،
سوودو قازجني ديكةي ئةمةش بةكارهيَناني ئةم تايبةمتةندسازييةية بؤ شكاندني هيَزي
سةنديكا كريَكارييةكان ،لةريَطةي ويَرانكردني كةرتي طشتييةوة ،بةو ثيَيةي ثيَطةي
هةرة بةهيَزي سةنديكاكانة .بةمةش تواني بةتونديء يةكالكةرةوانة الوازييان بكات.
َاني ١٩٧٩و ١٩٩٤دا ذمارةي هةلي كار لة بةريتانيا بؤ ٦
بةم شيَوةية لة نيَوان سال
مليؤنء  ٧مليؤن دابةزي ،واتا بةريَذةي  .%٢٩هةموو ئةو هةلي كارانةي بةكردار
َوةشيَنرانةوة كاري ئةوانة بوو كة ببوون بة بةشيَك لة سةنديكاكان .كاتيَك
هةل
َةدا وةستا بوو ،ذمارةي تيَكرِاي
دامةزراندن لة كةرتي تايبةت لةماوةي ئةو ثانزة سال
كةمبوونةوةي هةلي كاري بةريتاني طةيشتة  ١.٧مليؤن ،واتا بةريَذةي لةسةدا حةوت
َي  .١٩٧٩لة نةرييت نيوليربِالةكاندا كةمي كريَكار باشقة لة
بةبةراورد لةطةلَ سال
زؤربوونيان ،ضونكة كريَكاران لةطةلَ داهاتي خاوةن ثشكةكاندا بةريةك دةكةون.
سةبارةت بة كاريطةرييةكاني ديكةي تايبةمتةندسازيي ،كة ثيَشبينكراو بوونء
شاياني ثيَشبيين كردنن .بةرِيَوبةراني ئةو دامةزراوانةي كة تازة دووضاري
تايبةمتةندسازيي بوونء زؤربةيان لة ثؤستةكانياندا مانةوة ،كريَكانيان كرد بة دوو
َةتي ثارةي باجدةراني بؤ سرِينةوةي قةرزي
بةرامبةرو سيَ بةرامبةر .دةول
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دامةزراوةكانء سةرمايةطوزاركردنيان بةر لةوةي بياخناتة بازارِةوة بةكارهيَنا .بؤ منوونة،
َاتداريَيت ئاو بةبرِي ثيَنج مليار ثاوةند قةرزةكاني وةرطرتةوة لةطةلَ
كؤمثانياو دةسةل
 ١.٦مليار كة ثيَيدةوتريَ "مارةيي سةوز" تاكو بووكةكة سةرجنرِاكيَشق بيَت بؤ
كرِيارةكاني داهاتوو.
لة نيَوةندةكاني ثةيوةنديية طشتييةكاندا هةرايةكي زؤر دروست بوو كة ضؤن
برِياردراوة خاوةندارة بضووكةكان ثشكيان لةو كؤمثانيايانةدا هةبيَت ،كة لة راستيدا ٩
َام نيوةيان بة كةمق لة هةزار ثاوةند
مليؤن كةسي بةريتاني تيايدا ثشكيان كرِي ،بةل
وةبةرهيَنانيان كردو زؤرينةيان لةوادةيةكي تارِاددةيةك خيَرادا بةثةلة ثشكةكانيان
فرؤشت ،هةر لةوكاتةشدا توانيان بة شيَوةيةكي كاش قازاجنةكانيان بةدةست بهيَنن.
َي سةرةكي
مرؤظ دةتوانيَت لةم ئةجنامانةوة واي ببينيَت بريؤكةو خال
تايبةمتةندسازيي ،ناكارايي ئابووريية ،نةك باشقكردني خزمةتطوزارييةكان بيَت بؤ
َكو طواستنةوةي سامانة لة خةزيَنةي طشيت -كة دةكريَ بؤ كةمكردنةوةي
بةكاربةر ،بةل
َايةتييةكان -بةرةو دةسيت تايبةت دابةش بكريَت .لة بةريتانياو
جياوازيية كؤمةل
شويَنةكاني ديكةدا ،زؤربةي هةرة زؤري ثشكي كؤمثانيا تايبةتكراوةكان ئيَستا لة
دةسيت دامةزراوة داراييةكانء طةورة وةبةرهيَنةرانداية .كارمةنداني "بريت تيليكؤم"
تةنها لةسةدا يةكي ثشكةكاني كؤمثانيايان كرِي ،كارمةنداني "بريت ئايرؤ سثةيس"
 ٪١،٣هتد..
بةر لة هيَرشي تاتضةر ،بةشي زؤري كةرتي تايبةت لة بةريتانيا قازاجنيان دةكرد،
َي  ،١٩٨٤كؤمثانيا طشتييةكان هاوكار بوون لةوةي زياتر لة  ٨مليار ثاوةند خبةنة
لةسال
َةتةوة .بةآلم هةموو ئةم ثارةية ئيَستا بؤ تاكةكةسة خاوةن ثشكة
ناو خةزيَنةي دةول
تايبةتةكان دةرِوات .خزمةتطوزاري لة ثيشةسازيية بةتايبةتكراوةكاندا هةنديَكجار
َكوتانةسةري مشك
كارةساتبارة .رؤذنامةي فاينانشيال تاميز دةربارةي ثةالماردانء هةل
َاويكردووةتةوة كة
بؤ ناو سيستمي "ئاوي يؤركشايةر" نووسيويةتي ،بةهةمان شيَوة بل
هةر كةسيَك لة بةريتانيا بةشةمةندةفةرةكاني كؤمثانياي ثاميز سةفةري كردبيَتء زيندوو
بيَت ،شاياني وةرطرتين ميَداليايةكة.
ريَك هةمان ئةو ميكانيزمانةش لةسةرتاسةري جيهاندا ثةيرِةوكراون ،لة بةريتانيا
"دامةزراوةي ئادةم مسيس" هاوبةشي هزريي بوو لة داهيَناني ئايديؤلؤذياي
تايبةمتةندسازييدا" .دامةزراوةي وياليةتة يةكطرتووةكان بؤ وةبةرهيَنانء طةشةثيَدان"
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َةتي  ،شارةزاياني دامةزراوةي "ئادةم مسيث"يان
«»USAIDو بانكي نيَودةول
َي
َاتاني باشوور .تا سال
بةكارهيَناوة بؤ برةودان بة بريوباوةرِي تايبةمتةندسازيي لة ول
 ،١٩٩١بانكي ناوبراو  ١١٤قةرزي بؤ خيَراتركردني ثرؤسةكة ثيَشكةش كرد ،هةموو
َيَكي دةستةي "طةشةثيَداني دارايي جيهانيي" سةر بة بانكةكة خشتةي سةدان
سال
َاوكردؤتةوة ،كة قةرزيان لة
َاتانةدا بل
كاري تايبةمتةندسازيي جيَبةجيَكراوى لةو ول
بانكةكة كردووة.
ثيَشنيار دةكةم لة قسةكردن دةربارةي تايبةمتةندسازيي بوةستنيء وشةطةليَك
َكداريَيت"
بةكاربهيَنني كة راستييةكان دةَليَن :ئيَمة دةربارةي "دةستبةسةرداطرتين مول
قسةدةكةين هةروةها دةربارةي رادةستكردني بةرهةمي طريَبةسيت كاريَك قسة دةكةين
كة هةزاران كةس كاريان تيَدا كردووة بؤ كةمينةيةكي زؤر بضووكي طةورة
سةرمايةطوزاران .ئةمةش طةورةترين ثرؤسةي دةستربِينة كة بة هيَز لة سةردةمى نةوةي
ئيَمةو هةر نةوةيةكي تردا ئةجنام دةدريَت.
يةكيَكي ديكة لة تايبةمتةندييةكاني نيوليربِاليزم خؤي لة ثاداشتكردني سةرمايةدا
َطاوة بؤ
دةبينيَتةوة لةسةر حسابي كار ،بةمةش سةروةتء سامان لة خوارةوةي كؤمةل
سةرةوة دةطوازريَتةوة .ئةطةر بيَتو لة خانةي ٪٢٠ي سةرةوةي ثيَوةرةكةي داهاتدا بيت،
رةنطة شتيَك لة ليربِاليزمي نويَت دةستكةويَتء هةر ضةند زياتر بةسةر ثةيذةكةدا
سةركةويت ،ئةوةندة قازاجنةكةت زياتر دةبيَت .بةثيَضةوانةوة ،هةموو ئةوانةي لة خانةي
٪٨٠ي خوارةوةدان هةر هةموويان زيانيان بةردةكةويَت ،هةرضةند ثيَطةكةشيان لةسةر
ثةيذةكةدا دابةزيَتء نزم بيَتةوة ،ئةوةندة زيانةكانيان بةهةمان ريَذة زياد دةبيَت.
َة روونبكةمةوة،
َد ريطامن بريضووة ،ريَطةم بدةن ئةم خال
ئةطةر ثيَتانواية من رؤنال
كة بة تيَبينيةكاني كيظن فليثس شرؤظةكاري كؤمارييء ياريدةدةري ثيَشووي سةرؤك
َي  ١٩٩٠كتيَبيَكي بةناونيشاني "سياسةتي
نيكسؤن دةست ثيَدةكات ،كة سال
َاوكردةوة .ئةمةش دواتر ريَطاي لةبةردةم بريوباوةرِي
َةمةندو هةذار" بل
دةول
َاني ١٩٧٧و ١٩٨٨دا
نيوليربِاليزمي نويَء سياسةتةكانيدا كردةوة ،كة لةنيَوان سال
دابةشكردني داهاتي لة ئةمريكادا طؤرِي .ئةم سياسةتانةش دواتر بةطشيت لة "هرييتاج
فاوندةيشن"دا وردتر كراونةتةوة كة لة سةردةمي ريطاندا ديارترين سةنتةري تويَذينةوة
بوو ،هيَشتاكةش لة سياسةتي ئةمريكيدا هيَزيَكي طرنطة .لةماوةي دةيةي هةشتاكاني
سةدةي رابردووةوة ،داهاتي مامناوةندي خيَزاني ٪١٠ي خيَزانة ئةمريكييةكان بةريَذةي
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َام خؤشبةختقينةكان
 ٪١٦زيادبوو ،هةروةها ٪٥ي سةرةوة بة ريَذةي  ٪٢٣زياد بوو .بةل
كة لةسةدا يةكي خيَزانةكاني ئةمريكان ،دةتوانن سوثاسي ريطان بكةن لةبةرئةوةي
َانة لة ٢٧٠
٪٥٠ي داهاتةكانيان زياد بووة .داهاتةكانيان كة هةر خؤي بةرزبوو ،سال
َام ئةمريكية هةرة
هةزار دؤالرةوة طةيشتة لوتكةو بوو بة  ٤٠٥هةزار دؤالر .بةل
هةذارةكان هةموويان زيانيان ثيَطةيشت ،هةرضةند لةثةيذةكةشدا زياتر لة دابةزيندا بوون
زيانةكانيان طةورةتر دةبوون .بةطويَرةي ئامارةكاني فيليثس خؤي٪١٠ ،ي ئةمريكيةكان
َانة
لة خوارةوةي ثةيذةكةدا ٪١٥ي داهاتةكانيان لةدةستدا كة هةر خؤي نزم بوو ،لة سال
َي ١٩٧٧دا ،داهاتي لةسةدا يةكي
 ٤،١١٣دؤالرةوة بةرةو  ٣،٥٠٤دؤالر دابةزى .لة سال
خيَزانة ئةمريكييةكان  ٦٥جار زياتر بوو لة داهاتي ٪١٠ي ئةوانةي خوارةوةي ثةيذةكة.
َةمةند بوون
دواي دة سالَ ،ئةوانةي جؤري سةدا يةك بة ريَذةي  ١١٥جار زياتر دةول
بةبةراورد لةطةلَ سةدا دةي ئةوانةي خوارةوة.
َام
َطاية لةسةر زةويدا .بةل
وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا نا يةكسانقين كؤمةل
َةي دواييدا بةهؤي سياسةتةكاني نيوليربِاليزمةوة بة كردةوة لة
لةماوةي ئةم بيست سال
َايةتييةكان زياديكردووة" .كؤنفرِانسي نةتةوة
َاتاندا نايةكسانية كؤمةل
هةموو ول
َطةي تؤمةتباركاري
يةكطرتووةكان بؤ بازرطانيء طةشةثيَدان"  UNCTADهةنديَك بةل
َاوكردةوة ،كة
َي  ١٩٩٧بل
لةمبارةيةوة لة "راثؤرتي بازرطانيء طةشةثيَدان" بؤ سال
لةسةر بنةماي  ٢٦٠٠ليَكؤلينةوةي جياجيا دةربارةي شيَوةكاني نايةكساني لة داهاتء
هةذارييء كةلةبةركردني ضيين مامناوةند .تيمي "كؤنفرِانسي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ
َطاي جياوازدا دؤكيوميَنت
بازرطانيء طةشةثيَدان" ئةم ئاراستانةي لة دةيان كؤمةل
َاتاني ديكةي ثيَشووي سةر بة بلؤكي سؤشياليسيت.
كردووة ،لةوانةش ضنيء رووسياو ول
هيض شتيَكي شاراوة لةم ئاراستةو رةوتةدا نيية بةرةو نايةكساني زياتر .سياسةتي
تايبةت دادةرِيَذيَ كة داهاتيَكي زؤر بؤ خاوةن سامانةكان دابني دةكات ،بةشيَوةيةكي
تايبةت لة ريَطةي دابةزاندني باجء كةمكردنةوةي كريَ .تيؤرييء ثاساوي ئايديؤلؤذي بؤ
َةمةندةكان دةبيَتة هؤي
ريَوشويَين لةو جؤرة ئةوةية داهاتء قازاجني بةرز بؤ دةول
هاتنةدي وةبةرهيَنانء سةرمايةطوزاريي زياتر ،هةروةها دةبيَتة هؤي دابةشكردني
باشقي سةرضاوةو دةرامةتةكان ،بةمةش هةلي كارو خؤشطوزةراني زياتر بؤ هةمووان
دةرِةخسيَت .لة واقيعداو هةروةك بةتةواوةتي ثيَشبينيكراو بووة ،طواستنةوةي ثارة لة
َتؤقني لة بؤرسةكانء كؤبوونةوةي
ريَطةي ثةيذةو ثليكانةي ئابوورييةوة دةبيَتة هؤي هةل
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َداني جؤريَك لة قةيراني
سامانيَكي كاغةزيي بيَ شومار لةدةست كةمينةيةكء سةرهةل
َطادان
دارايي .ئةطةر داهاتةكان بة قازاجني ٪٨٠ي ئةوانةي كة لةخوارةوةي كؤمةل
دابةشبكريَت ،ئةوا بةمةبةسيت بةكاربةريي بةكاردةهيَنريَت ،بةمةش بؤ دروستبووني
َام ئةطةر بةئاراستةي سةرةوة دابةش بكريَت ،بةوةي كة
هةلي كار سوودي دةبيَت ،بةل
َك هةموو ئةو شتانةيان هةية كة ثيَويستيان ثيَيةتي ،ئةوا ئةو ثارانة ناضنة
زؤربةي خةل
َةتيةوة.
َكو دةضيَتة بازارِةكاني بؤرسةي نيَودةول
ناو ئابووري ناوخؤيي يان نيشتيماني ،بةل
هةروةك هةموو اليةكمان دةزانني ،هةمان سياسةت لة سةرتاسةري باشورو
َاتدا ،بةثاساوي ريَكخستين ثةيكةربةندي ثةيرِةوكراوة ،كة تةنها ناويَكي ديكةية
رؤذهةل
بؤ نيوليربِاليزم .من تاتضةرو ريطامن بةكارهيَنا بؤ دةرخسنتء روونكردنةوةي سياسةتي
َي خؤيان
َةكان هةموو هةول
َةتيدا ،نيوليربِال
َام لةسةر ئاسيت نيَودةول
نيشتيماني .بةل
َي سةرةكيدا ضرِكردؤتةوة ،ئةواني بريتني لة :ئازادي بازرطاني كاآلو
لةسةر سيَ خال
خزمةتطوزارييةكانء ئازادي خووالنةوةو دةستاودةستكردني سةرمايةو ئازادي
وةبةرهيَنانء سةرمايةطوزاريي.
َةتي بةهؤي قةيراني قةرزو
َي رابردوودا ،سندوقي دراوي نيَودةول
لةماوةي بيست سال
ميكانيزمي مةرجدانانةوة بةهيَز بووةو تواناكاني خؤي بةرةو ئاراستةيةكي باش بردووة،
َثشتيكردنيَكي هاوسةنطي ثارةدانةوة هةنطاوي ناوة تا بووة بة نيمضة
لة ثال
ديكتاتؤريَكي طةردووني لةوةي كة ثيَي دةوتريَت سياسةتي ئابوري "ساغء تةندروست"
يان سياسةتي ئابوري نيوليربِالي.
َي ١٩٩٥دا دواي
دواجار "ريَكخراوي بازرطاني جيهاني" لة كانووني دووةمي سال
دانوستانيَكي دوورودريَذو تاقةتثروكيَن دامةزراو زؤرتر لةو ثةرلةمانانةدا تيَثةرِيَنرا كة
ئةندامةكانيان زانياري زؤريان دةربارةي ئةوة نيية كة برِياريان ليَيداوةو ثةسنديان
َي دارِشتين بنةما جيهانيء ثابةندةكاني نيوليربِاليزم لة
كردووة .خؤشبةختانة ،دوا هةول
شيَوةي "ريَككةوتين فرةاليةنة بؤ وةبةرهيَنان" النيكةم بةشيَوةيةكي كاتيي لةوةدا
شكسيت هيَنا ،كة هةموو مافيَكي بة طةورة كؤمثانياكان دةداو هةموو ئةركيَكي
َاتيانيشي لةهةموو مافيَك بيَ بةش دةكرد.
دةخستة ئةستؤي حكومةتةكانء هاوول
َي هاوبةشي ئةم دامةزراوانة نةبووني شةفافيةتء ليَثرسينةوةي
خال
دميوكراسيانةية ،ئةمةش كرِؤكي نيوليربِاليزمة :بانطةشةي ئةوة دةكات كة دةبيَ ئابووري
َطادا بسةثيَنيَت ،نةك بةثيَضةوانةوة .دميوكراسي بارطرانيية،
ياساكاني خؤي بةسةر كؤمةل
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ضونكة نيوليربِاليزم بؤ براوةكان دارِيَذراوة ،نةك بؤ دةنطدةران كة بةردةوام هةردوو
طرووثي دؤرِاوء براوةكان لةخؤدةطريَت.
دةمةويَ لة كؤتاييدا داواتان ليَبكةم ثيَناسةي نيوليربِاليزم بؤ دؤرِاو ،زؤر بةرِذدي
وةربطرن ،كة هيض شتيَكي تايبةت قةرزاري نيية .دةكريَ هةر كاتيَك هةر كةسيَك لة
سيستمةكةدا دةربكريَت ،بةهؤي نةخؤشي يان تةمةن يان دووطياني ،يان هةر
شكستيَكي هةستثيَكراو ياخود بةهؤي بارودؤخيَكي ئابووريء ثيَويسيت طواستنةوةي
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،
ئةم كرِينى ثشكانة ببنة هؤي ئةوةي دةركردني ذمارةيةكي زؤرو زةوةندي كارمةندو
َي هةزاران تايلةنديء كؤري
َةهاي سال
كريَكاران .بةمانايةكي دي ،ئةجنامي كاري سال
دةطوازريَتةوة بؤ دةسيت طةورة كؤمثانيا بيانييةكان .زؤربةي ئةوانةي بؤ بةرهةمهيَناني
ئةم سامانة كاريان كردووة ،ئيَستا لة شةقامةكاندان ،يان بةمزووانة ئةمة ضارةنووسيان
دةبيَت.
بةطويَرةي ثرةنسيثء بنةماكاني كيَربِكيَء بةرزكردنةوةي بةهاي خاوةن ثشكةكان،
َكو زؤر ئاساييةو تةنانةت كاريَكي ضاكيشة.
رةفتاري لةم شيَوةية ،ستةمكارانة نيية ،بةل
دان بةوةدا دةنيَم نيوليربِاليزم سروشيت سياسةتي لةرِةطء ريشةوة طؤرِي ،سياسةت
ثيَشق بةثلةي يةك ثةيوةست بوو بةوةي كيَ فةرمانرِةوايةتي دةكاتء كيَ ثشكيَك لة
َام
كيَكةكة بةدةست دةهيَنيَت .بيَطومان هيَشتا ضةند اليةنيَكي ئةمة ماونةتةوة ،بةل
ثرسيارة طةورةو ناوةنديء نويَيةكةي سياسةت بووة بةمةى "كيَ مايف ذياني هةيةو كيَ
ئةو مافةي نيية؟" .دوورخستنةوةي ريشةيي ئيَستا بووة بة دروشم ،مةبةستم ئةوةية
ئةمة بةراسيت كاريَكى كوشندةية.
َي
َي ناخؤشم بةئيَوة راطةياندبيَت ،ضونكة ميَذووي بيست سال
رةنطة ليَرةدا هةوال
َام نامةويَ قسةكامن بةم ئاوازة خةمناكء رةشبينة
َانة .بةل
رابردوو ثرِبووة لةم جؤرة هةوال
كؤتايي ثيَبيَنم .زؤر شت بؤ روبةرِوبوونةوةي ئةو رةوتء ئاراستانة دةكريَت كة هةرِةشة
لة ذيان دةكةن ،بواريَكي فراواني بؤ كردةوةي زياتر هةية.
كؤنفرانسي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ بازرطانيء طةشةثيَدان يارمةتيدةر دةبيَت لة
دةستنيشانكردني ذمارةيةكي زؤري ئةو كردارانةي كة من ثيَمواية ثيَويستة هيَرشيَكي
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ئايديؤلؤذي لةخؤبطريَت .ئيَستا كاتي ئةوة هاتووة برِيار بدةينء كارنامةيةك دابنيَني
َاتداراني جيهان لة داظؤس دايبنيَن .بةو هيوايةي
لةجياتي ئةوةي ريَطابدةين دةسةل
َكو ثيَويستة
بةخشةراني تيَبطةن كة نابيَت بةتةنها ثارة بؤ ثرِؤذةكان تةرخان بكةن ،بةل
لةسةريان ثارة بؤ ئايدياو بريؤكةكاني تةرخان بكةن .ناتوانريَت ثشت بة نيوليربِالةكان
َةتي بؤ
ببةستني تا ئةم كارة لةئةستؤ بطرن ،بؤية ثيَويستة سيستميَكي كاراي نيَودةول
َةكاني بازارِي دارايي وباجي
باج دابرِيَذين" ،باجي تؤبني " Tobin Taxي هةموو مامةل
ريَذةيي لةسةر فرؤشياريي "كؤمثانيا فرة رةطةزةكان" بطريَتةوة ...دةبيَ داهاتي
سيستمي باجي جيهاني بؤ ثرِكردنةوةي كةليَين نيَوان باكورو باشور تةرخان بكريَتء
َي رابردوودا
دووبارة بةسةر هةموو ئةو كةسانةدا دابةشبكريَتةوة كة لة ماوةي بيست سال
َانربدن هاتوون .ريَطام بدةن ئةوةي ثيَشق وتومة دووبارةي بكةمةوة:
تووشي دزينء بةتال
ليربِاليزمي نويَ مةرجء دؤخيَكي سروشيت مرؤيي نيية .هيَزيَكي سةرووي سروشتي
نيية ،دةكريَ ئالنطارييء دذايةتى بكريَتء جيَطةي بطرييَتةوة ،ضونكة شكستهيَنانةكةي
َطاو
َات بؤ كؤمةل
ئةوة دةخوازيَت .ثيَويستة بؤ سياسةتي جيَطرةوة ئامادة بني ،تا دةسةل
َاتاني دميوكراسي بطةرِيَنيَتةوة ،لةهةمان كاتدا كاربكةين بؤ بنيادناني دميوكراسيء
ول
َةتيدا .بازرطانيء
فةرمانرِةوايي ياساو دابةشكردني دادثةروةرانة لةسةر ئاسيت نيَودةول
َام ناكريَت ئةم ثيَطةية تةواوي كايةي بووني مرؤيي داطري
بازارِ ثيَطةي خؤيان هةية ،بةل
بكات .هةواَليَكي ديكةي خؤش ئةوةية برِة ثارةيةكي زؤر لةدةوروبةرماندا هةية ،كة
بةشيَكي بضووك ،بطرة ريَذةيةكي زؤر كةمي كة شاياني باس نةبيَت ،بةسة ،بؤ
فةراهةمكردني ذيانيَكي شايستة بؤ هةر مرؤظيَك لةسةر ئةم زةوييةدا ،بؤ
فةراهةمكردني تةندروسيتء فيَربوون بؤ هةمووانء ثاككردنةوةي ذينطةو ريَطريكردن لة
ويَرانكردني هةسارةكةمانء ثرِكردنةوةي كةليَين نيَوان باكورو باشور ،النيكةم
بةثشتبةسنت بةوةي "ئاذانسي نةتةوة يةطكرتووةكان بؤ طةشةثيَدان" ثيَشنياري كردووة،
كة ثيَويسيت بة  ٤٠مليار دؤالر هةية .كة لةراستيدا ئةمة برِة ثارةيةكي زؤر زؤر
كةمة.
لة كؤتاييدا ،تكا دةكةم ئةوةت لةبري بيَت كة رةنطة نيوليربِاليزم ضاوضنؤكء
َام بةتةواوةتي سةخت نيية .هةر دويَينَ بوو هاوثةميايَتييةكي
ضليَس بيَتء تيَر نةبيَت ،بةل
َةكاني ناضار كرد ئةطةر بةشيَوةيةكي كاتيي بيَت
َاكوانان ،نيوليربِال
َةتي ضال
نيَودةول
دةستبةرداري ثرِؤذةكةيان بن ،كة تايبةتة بة ئازادكردني هةموو وةبةرهيَنانةكان لة
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ريَطةي "ريَككةوتنيَكي هةمةاليةن دةربارةي وةبةرهيَنان"  ،*MAIسةركةوتين
لةناكاوي نةيارانيشي اليةنطرو بانطةشةكاراني حوكمدارى كؤمثانياكاني توورِة كردو
دووثاتيكردةوة كة بووني تؤرِيَكي باشى ريَكخراوي جةنطاوةران لةتواناياندا هةية
شةرِةكان ببةنةوة .ئيَستاي دةبيَ ريزةكامنان دووبارة ريَكبخةينةوةو ثاريَزطاريي لة
هيَزةكةمان بكةين بؤ ئةوةي ريَطا نةدةين "ريَككةوتين هةمةاليةنة لةثيَناو
َةتيية MAI Multilateral Agreement on
وةبةرهيَنان" (ناوي دامةزراوةيةكي نيَودةول
َةتي" .با بةم شيَوةية لة
 )Investmentبطؤرِن بؤ "ريَكخراوي بازرطاني نيَودةول
شتةكان برِوانني :ذمارةكان لة بةرذةوةندي ئيَمةدان .ضونكة ذمارةي دؤرِاوةكان لة ياري
نيوليربِاليزمدا زؤر زياترة لة براوةكان .ئيَمة بريؤكةو ئايديامان هةية ،لةكاتيَكدا بريؤكةو
ئايدياي ئةوان بةهؤي دووبارةبوونةوةي قةيرانةكانةوة دةكةونة ذيَر ثرسيارو طومانةوة.
ئةوةي تا ئيَستا كةموكوريي ئيَمةية ،ئةو ريَكخسنتء يةكيَتييةية كة وامان ليَدةكات لةم
سةردةمة تةكنةلؤذيية ثيَشكةوتووةدا سةركةوين.
َامةكةش دةبيَ
روونة ،هةرِةشةكة بان نةتةوةيية ،ئةمةش بةو مانايةية كة دةبيَ وةل
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 ذمارةييء هيَزي هزرو ئايدياكامنان سةردةكةون.
سةرضاوةو ثةراويَزةكان:

 -１تاريخ موجز للنيوليربالية  -جملة البدايات -العدد ٢٠٢١ - ٣٠

 -２لةهةمانكاتدا لةطةلَ دةقة ئينطليزييةكةشدا بةراوردم كردووة كة لةم لينكةدا وةرم طرتووة:
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-1007_en.html

* -３ئابوري كينزي" "Keynesian economicsتيؤريَكي مايكرِؤ ئابوريية لةسةر بنةماي
َةت دةكات لة
بريورِاكاني ئابوريناسي بةريتاني "جؤن ماينارد كينز "دارِيَذراوة ،ثشتطريي لة سياسةتي دةول
هةردوو بواري كةرتي طشيتء رِوبةرِوبونةوةي قةيرانةكاني سةرمايةداري" .وةرطيَرِ"
George, Susan. 1999. “A Short History of Neoliberalism.” -４
Presented at the Conference on Economic Sovereignty in a
.Globalising World, March 24-26, Bangkok, Thailand
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شؤثنهاوةرء دايكي

نووسيين :رِيَبني رِةسولَ ئيسماعيل
َي ( )1805باوكي شؤثنهاوةر بةهؤي خزينء كةوتنة خوارةوةي لة شويَنيَكي
لةسال
بةرز بؤ نيَو رِووباريَك ،كؤضي دوايي دةكات ،ئةوةش زؤر كاريطةري لةسةر شؤثنهاوةري
تازة الو دةبيَت ،ضونكة جطة لةوةي ثيَويست دةبيَت لةمةودوا كار بكاتء لةسةر كارة
َةكةشيان بطريَتة
بارزطانيةكاني باوكي بةردةوام بيَت ،دةبيَت بةرثرسياريَيت بنةمال
َي ( )1806دةسيت كضة بضووكةكةي
ئةستؤ .دواي ئةم رِووداوة دايكي شؤثنهاوةر لةسال
َام شؤثنهاوةر بة تةنيا لة هامبؤرط
َي خؤي دةطوازيَتةوة بؤ ظاميار ،بةل
دةطريَتء مال
دةميَنيَتةوة ،ئةو كات بؤ يةكةجمار لة ذيانيدا هةست دةكات لةبةردةم دوورِيانيَكداية ،يا
ئةوةتا رِيَطاي باوكي بطريَتةبةرو بضيَتة نيَو كاري بازرطاني ،يا رِووبضيَتةنيَو ذياني
َي دواتر شؤثنهاوةري برِيار دةدات بضيَتة
بريكردنةوةو ئايدياو نووسنيء خويَندنةوة .سال
ظاميارو لةطةلَ دايكء خوشكة بضووكةكةي بذيت.
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لةبارةي مردني باوكي شؤثنهاوةر كؤمةَليَك رِاوبؤضووني زؤرو جياواز هةن،
َنيابيت .بؤضوونيَك هةية
ئاساني نيية تويَذةر بتوانيَت لة هيض يةكيَك لةم بؤضوونانة دل
()١
طواية باوكي شؤثنهاوةر بةهؤي زيانيَكي زؤر لة كاري بازرطاني خؤي كوشتووة.
هةنديَك بؤضوون هةن ثيَداطريي لةسةر ئةوة دةكةن طواية باوكي شؤثنهاوةر بةرِيَكةوت
َكو بةهؤي ثيَوةندي خراثي لةطةلَ ذنةكةي ،خؤي كوشتووة.
نةخزيوةو بةرنةبؤتةوة ،بةل
وةكو ئةوةي تويَذينةوةكان لةبارةي ذياني شؤثنهاوةرو باوكء دايكي ثيشاني دةدةن،
باوكي شؤثنهاوةر هةرطيز لةم ثيَوةندييةي لةطةلَ دايكي شؤثنهاوةر بةختةوةر نةبووة،
َةكةي خؤيدا هةبووة.
ذيانيَكي ثرِ لة كيَشةو طرفيت لةنيَو مال
َي ثيَوةناوةو فرِيَيداوةتة نيَو
هةنديَك بؤضووني تري هةن ثيَيان واية ذنةكةي ثال
َي ببيَتةوة .رِةنطة ئةم بؤضوونانة لةسةر بنةماي رِةفتارو ثيَوةندي
رِووبار بؤ ئةوةي لة كؤل
شؤثنهاوةر لةطةلَ دايكي بونيادنرابيَت ،ضونكة رِقء كينةيةكي سةختء زؤري بةرانبةر
دايكي هةبووة ،بةجؤريَك بؤتة هؤي ئةوةي دواتر بةطشيت رِقي لة هةموو ذناني
َام ،ئيَمة دةبيَت
ببيَتةوةو لةالي ئةم ذن ببيَتة سيمبولي خيانةتء غةدرو ستةمكاري .بةل
ئةوة بزانني باوكي شؤثنهاوةر بة تةمةن زؤر لة دايكي طةورةتر بووة ،رِةنطة بةشيَكي
زؤري كيَشةكاني نيَوانيانيشيان ثةيوةندي بةم جياوازييةي تةمةنةوة هةبووبيَت .لةطةلَ
َطةيةكي يةكالكةرةوةو ئاشكرا لةبةردةست نيية دايكي شؤثنهاوةري
ئةوةشدا ،هيض بةل
َطةيةكي رِووني
ثيَ تاوانبار بكريَت ،ئةوةي هةية زياتر ليَكدانةوةو بؤضوونة ،نةك بةل
واقيعي.
دواي ئةوةي باوكي شؤثنهاوةر دةمريَت ،دايكي هةموو سةروةتء ساماني
َةكةيان دةفرؤشيَتء لةطةلَ كضةكةي دةضيَتة ظاميار ،ئةو ذنة وةكو شازادةيةك
بنةمال
رِةفتاري كردووةو ذيانيَكي خؤشي بةسةر بردووة .يؤهاناي دايكي شؤثنهاوةر دواي
ئةوةي سةروةتء سامانيَكي زؤري لة ميَردةكةي بؤ بةجيَما ،شاري هامبؤرط
( )٢
َاتي ئةملانيا.
جيَدةهيََليَتء دةضيَتة شاري ظاميار لة خؤرهةل
لة شاري ظاميار بة ثارةي باوكي شؤثنهاوةر سالؤنيَكي ئةدةبيء هونةري دةكاتةوةء
َكانيَكي زؤر لة دةوري خؤي كؤ دةكاتةوة ،كؤمةَليَك شاعريو ضريؤكنووسء
ئيَواران خةل
رِ ؤماننووس بةردةوام ئيَواران لةم سالؤنة شيعرو كورتة ضريؤكيان خويَندؤتةوة ،وتوويَذي
طةرمء طوورِييان لةبارةي ئةدةبء هونةر هةبووة ،بطرة بةم هؤيةوة دايكي شؤثنهاوةر
َاوكردؤتةوة
خؤيشي بؤتة نووسةرو رِؤماننووسيَكي ناسراوو ضةند بةرهةميَكي ئةدةبي بل
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َي
َي (( ،)1823سيدؤنيا) لةسال
َي (( ،)1819ثوور) لةسال
وةكو (طابرييل) لةسال
َي (.)١٨٣٧
(رِيضارد وود) لةسال
جطة لةم كتيَبانة ،دوو كتيَبيشي لةبارةي ذياننامةي رِةخنةطري هونةريء
َي ()1810و ذياننامةي شيَوةكاري
شويَنةوارناسي ئةملاني "كارل لودويط فرينؤ" لةسال
َاوكردؤتةوة .كارل لودويط
َي ( )1822نووسيوةو بل
فليمينطي "جان فان ئيك" لة سال
َاوكراوةكاني دايكي ثيَكةوة
فرينؤ يةكيَك بوو لة هاورِيَ نزيكةكاني يؤهاناء كؤي كارة بل
()٣
َاوكراوةتةوة.
لةنيَو ( )24بةرط ضاثء بل
َةكةي دةكردو لة
يةكيَك لةو ثياوة ناودارنةي ئةو كات ماوة ماوة سةرداني مال
سالؤنةكةي دادةنيشت ،طؤتة بوو ،هةروةها هةردوو برا شليطلي ئامادةي سالؤنةكةي
َةدا شؤثنهاوةر بؤ يةكةجمار طؤتة
بوونء بةشدارييان تيَدا كردووة )٤(.لةنيَو ئةم مال
دةبينيَتء دةيناسيَتء طويَي لة رِاوبؤضوونةكاني دةبيَتء ثةيوةندييةكي هاورِيَيانة
لةنيَوانيان دروست دةبيَت.
بةهؤي ئةم رِووداوانةو ثةيوةنديء ئةزمووني ذياني لةطةلَ دايكي ،هةر كةسيَك
ذياننامةي شؤثنهاوةر خبويَنيَتةوةو لة فةلسةفةكةي شارةزا بيَت ،بةرِووني بؤي
دةردةكةويَت ئةم ثياوة كيَشةيةكي طةورةي لةطةلَ ذن بةطشيت هةبووة ،رِةنطة يةكيَك لة
سيماكاني بةرجةستةكردني ذني لةالي ،برييت بوو بيَت لة بةطشتيكردني ويَنةي
َؤزو تووندوتيذي دايكي خؤي .رِةنطة لة رِوانطةي كةسايةتيء رِةفتاري
كةسايةتي ئال
دايكييةوة ،شؤثنهاوةر تةماشاي ويَنةي ذني كردبيَتء ئةم ويَنةيةي بةطشيت كردبيَت،
ضونكة لةبارةي ثرسي داراييء دةستكةوتء شيَوازي بةرِيَوةبردنء خةرجكردني ثارةي
َدا ،شؤثنهاوةر بة رِاشكاوي ئاماذة بؤ ئةوة دةكات
دةستكةوتي رِؤذانة يا مانطانةي مال
َةتي دةطةمةن نةبيَت ،حةزيان لة دةستبآلويء ثارة
كة تةواوي ذنان ،جطة لة هةنديَك حال
خةرجكردنة ،حةزدةكةن ثارة خةرج بكةن ،بؤية دةبيَت ئةو ثارةيةي دةخريَتة بةردةستيان
سنووردار بيَت.
ئةم بؤضوونء تيَطةيشتنة رِاستةوخؤ لة ويَنةي دايكي وةرطرياوة ،دايكيَك كة
لةناكاو بةهؤي مردني ميَردةكةي سامانيَكي يةك جار زؤري بؤ ماوةيةو بيَ هيض
حيسابيَك تةخشانء ثةخشاني كردووة .ضونكة دايكي شؤثنهاوةر بة ثةيداكردنء
َاو بوو ،ثارةيةكي
بةدةستهيَناني ئةم ثارةية ماندوو نةببوو ،بؤية بيَ حيساب دةست بل
َةكةي خؤي كردبووة رِيَستورِانتء هةفتانة
زؤري لة شيت ثرِوثووض سةرف دةكرد ،مال
(،)1827
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َي -بة حيسابي ئةو سةردةم -تةنيا لة ميَوانداريء شةرابء خواردنء
ثارةيةكي خةيال
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
بوون ،هةردووكيان خاوةني دوو كةسايةتي زؤر دذكارو ناكؤك بوون لةطةلَ يةكقي،
َبكةن .بةشيَكي زؤري ئةم جياوازييةش كاردانةوةي شؤثنهاوةر
نةياندةتواني ثيَكةوة هةل
َسوكةوتةكاني دايكي .كاتيَك دايكي شؤثنهاوةر لة ظاميار
بوو بةرامبةر بة رِةفتارو هةل
سالؤنةكةي خؤي كردةوة ،وةكو طومتان شاعريو نووسةرو بريياري زؤري لةخؤي كؤكردةوة،
يةكيَك لةو كةسة ناودارانة طؤتة بوو .ئةو كات بةطشيت لة ظاميار ثرِوثاطةندةيةكي وا
َاوببؤوة طواية ئةم دووانة ثةيوةندي سيَكسييان هةية ،بؤية شؤثنهاوةر بةهؤي ئةم
بل
قسةو قسةلؤكانة لة دايكي توورِة دةبيَتء نيَوانيان بة خراثي تيَكدةضيَت.
بةشيَكي زؤري تويَذينةوةكان لةبارةي ذياني دايكي شؤثنهاوةر ،جةخت لةوة
دةكةنةوة طواية ئةم قسةو ثرِوثاطةندانة رِاست نةبوون ،ضونكة ثةيوةندي نيَوان طؤتةو
دايكي شؤثنهاوةر ثيَوةندي نيَوان دوو هاورِيَي ئاسايي بووة ،نة سؤزداري بووةو نة
َؤني نيَو
َام طؤتة رِيَزي لة دايكي شؤثنهاوةر طرتووةو كردنةوةي سال
سيَكسي ،بةل
َةكةيشي بة كاريَكي رِؤشنبرييء كولتووري باش زانيوة ،بؤية هاتوضؤي ئةويَي
مال
كردووة.
َةمةند لةنيَو
ئينجا ثيَويستة ئاماذة بؤ ئةوةش بكةين كة ئةو كات كةساني دةول
َؤنانةيان كردؤتةوةو سةرجني كةساني رِؤشنبريو خويَندةوارو
َةكاني خؤيان ئةو جؤرة سال
مال
َؤنانة شويَنيَكي
نووسةرو برييارو هونةرمةندانيان بةالي خؤيان رِاكيَشاوة .ئةو جؤرة سال
طوجناو بوون بؤ كؤرِو كؤبوونةوةي نووسةرو برييارانء طؤرِينةوةي رِاو بؤضووني جياواز
لةبارةي بابةتة هزريء ئةدةبييةكان.
رِةنطة يةكيَك لة هؤيةكاني ديكة دابرِاني شؤثنهاوةرو دايكي ئةو ثيَوةندييةي
َةكةيان بوو،
دايكي بوو بيَت لةطةلَ فردري مولةر فؤن طرستنبيَرط كة هاورِيَي بنةمال
ثيَشق هاورِيَي باوكي شؤثنهاوةري بوو .ئةطةرضي زؤر كةم لةبارةيةوة ئةم ثةيوةنديية
َام ثيَوةندييةك بوو رِةخنةطران بةطشيت بة خاَليَكي رِةشي دةزانن لةنيَو
دةزانريَت ،بةل
َةي شؤثنهاوةر ،بة تايبةتي ميَذووي دايكي .شؤثنهاوةر ثيَي وابوو دواي
ميَذووي بنةمال
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َسؤز بيَت
مردني باوكي ،ئةم ثياوة ثيَوةندي لةطةلَ دايكي داناوة ،لة كاتيَكدا دةبوواية دل
َةيةي كة ميَذوويَكي كؤني هاورِيَيةتي ثيَكةوة كؤي كردبوونةوة.
بؤ ئةو بنةمال
بةآلم ،وةكو ئةوةي فرانكؤ ظؤلثي لة تويَذينةوةيةكي خؤيدا لةبارةي ذياني
شؤثنهاوةرو ثيَوةندي لةطةلَ دايكي جةخيت لةسةر دةكاتةوة ،ئةو ثيَوةنديية لةنيَوان
دايكي شؤثنهاوةرو فؤن طؤستنبيَرط ثيَوةندييةكي رِاشكاوو ئاشكرا بووةو دايكي
شؤثنهاوةري ئامادة نةبووة لةبةر خاتري كؤرِةكةي واز لةم ثياوة بيَنيَت .ظؤلثي لةم
بارةيةوة دةنووسيَت ":يؤهانا لة دووري دايكء باوكي ضيَذي لةو ثياوانة وةردةطرت كة
هاوسةريان هةبوو ،بؤية ئامادة نةبوو لةبةر خؤشةويسيت بؤ كورِةكةي واز لة
( )٥
خؤشةويستةكةي خؤي بهيَنيَت"
َةكةي خةريكي
ئارتةر شؤثنهاوةر تةمةني ( )19سالَ دةبيَتء دوور لة بنةمال
َام بةشيَك لةم دووركةوتنةوةيةي بةهؤي ئةوةية كة حةز دةكات دوورةثةريَز
خويَندنة ،بةل
َي ( )1807يؤهاناي دايكي
بيَتء بة تةنيا بيَت ،بؤية دةبينني لة مانطي ئاداري سال
نامةيةكي بؤ دةنيَريَت ،ئةم نامةية ئةو كاتةية كة شؤثنهاوةر دواي كؤضي دوايي باوكي
َي دايكي جيَدةهيََليَت.
َي ( )1805لة دايكي بيَزارو توورِة دةبيَتء مال
لة سال
يؤهاناي دايكي لةنيَو ئةم نامةيةدا دةنووسيَت ":ئةطةر باوةرِم بةوة نةبوواية كة
سروشت بؤ هةر كةسيَك كة لة تةمةني تؤدا بيَت رِووي خؤشي خؤي نيشان نادات،
َام تؤ تةنيا
َي خؤت نيية ،ئةو كات زؤر ثةريَشان دةبووم ،بةل
ئةوةي ئيَستا دنياي تؤ بةدل
لةكاتيَكدا لةطةلَ خؤت رِاستء يةك دلَ دةبيت كة بتوانيت لةطةلَ خؤت سازو تةبا بيت،
َام ئارتةري
َدةسوورِيَت .بةل
ئةو كات دنيا بة طويَرةي مةيلء ئارةزووي تؤ هةل
َت بذاردووة ،بةراورد بة
خؤشةويستء بيَضارةم ،ديارة ئةو بارودؤخة طؤشةطريييةي تؤ هةل
َكيق ،ذياني تؤي قورسق كردووة .لةوانةية من وةكو خؤم لة قسةكانت
ذياني خةل
َديَرةت نيشان بدةمء
تيَبطةمء بتوامن طويَت ليَ بطرم ،هةنديَك جاري ئةو رِيَطاو هةل
َنيابيت
َام تؤ ئيَستا هيض كةسيَكت نيية بتوانيت ليَي دل
ئؤقرةييت ثيَ ببةخشم ،بةل
َام بةهةرحالَ،
وثشيت ثيَ ببةستيت ،ئيَستا كةسيَك بؤ تؤ لة ناني شةو ثيَويستقة .بةل
ضونكة ناتوانريَت ئةم بارودؤخة بطؤرِدريَت ،داوات ليَدةكةم ثيَ بةجةرطي خؤتدا بنيَيت تا
رِؤذةكانت بة خؤشيء ئاسوودةيي بةسةر ببةيت .ئارتةري خؤشةويستم ،رِيَك لةو كاتةدا
َيء يةكةمني رِؤذاني بةهاري ذيانت
كة تؤ ئيَستا تيَيدا دةذي ،دنياي رِةنطاورِةنطي مندال
َام تؤ هيَشتا ئاطاداري ئةو دنياية تازةية نيت كة خةريكة
خةريكة دةثشكويَت ،بةل
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َةرِاوكيَ هاتوويت ،بة
َيت ،تووشي دل
دةرطاكاني بة رِووتدا دةكريَنةوة ،هيَشتا دوودل
ئةندازةيةك سةرت ليَ شيَواوةو نازانيت رِوو لةكويَ دةكةيت .بيَطومان ئةمةش
َةرِاوكيَيةت لةدلَ دةردةضيَت ،تؤش
دةطؤرِدريَتء هةروا ناميَنيَتةوة ،رِؤذيَك ئةو ترسء دل
()٦
وةكو كةسيَكي هاوسةنط بة خؤشيء كامي دلَ دةذيت".
َنةواييء ثشتطريي يؤهاناي دايك بؤ ئارتةري كورِ
لةنيَو ئةم نامةيةدا جؤريَك لة دل
دةبينني ،جؤريَك لة تيَطةيشنت هةية بؤ ئةو
بارودؤخة سةختةي كة شؤثنهاوةري كورِ
ثيَيدا تيَثةرِ دةبيَت ،زمانيَكي شرييين
دايكانة لةنامةكةدا هةية .لةثالَ ئةم زمانة
دايكانةيةش ،جؤرة زمانيَكي ورياي يؤهانا
هةية بؤ قسةكردن لةطةلَ كورِةكةي ،ئةو
زمانة بة رِاشكاوي زؤر شت ناَليَتء
َام لة هةمان كاتيشدا
ئاشكراى ناكات ،بةل
َؤزو
زؤر شت دةَليَت لةبارةي ثيَوةندي ئال
َةذاوة لةدواي رِووداوي كةوتنة
َةذواي نيَوان دايكء كورِةكةي .ئيق ئةم ثيَوةنديية شل
شل
َؤزو بيَ سةروبةرة ،تا لة كؤتاييدا لة
خوارةوةي باوك بةردةوام دةبيَت ،ثيَوةندييةكي ئال
َيَك دةثضرِيَتء كؤتايي ديَت ،ئةطةرضي نامةو نامةكاري لةنيَوانياندا هةبووة.
خال
َةو خيَزاني خؤيان لةطةلَ
َي ( )1814شؤثنهاوةر لةسةر كؤمةَليَك ثرسي بنةمال
سال
دايكي دووضاري كيَشة ديَت ،بةم هؤية دايكي ليَي توورِة دةبيَتء ثاَليَكي ثيَوةدةنيَتء
َةوةيان دةكةويَتة خوارةوةو ئازاري زؤري ثيَدةطات،
َدرمةكاني مال
شؤثنهاوةر لةسةر قال
بؤية شؤثنهاوةر بة توورِةييةوة ثيَي دةَليَت":نةوةكاني داهاتوو هيض شتيَك لةبارةي تؤوة
()٧
نازانن ،تةنيا ئةوة نةبيَت كة دايكي شؤثنهاوةر بوويت".
َيان بة هةنديَك تويَذةر ناوة برِوايان وابيَت
ئةم رِووداوة يةكيَكة لةو هؤكارانةي ثال
َي بة باوكي وةناوةو فرِيَيداوةتة خوارةوةو كوشتوويةتي ،ضونكة
دايكي شؤثنهاوةر ثال
ثيَيان واية نابيَت ئةمة يةكةم جاري بيَت ثالَ بة كةسيَكةوة بنيَتء فرِيَيبداتة خوارةوة.
َي تايبةتي
دواي ئةم رِووداوة بة تةواوي نيَوانى لةطةلَ دايكي تيَكدةضيَتء دةضيَتة مال
َي دايكي ناميَنيَتةوة .ثيَدةضيَت دواي ئةم شةرِةيان كة شؤثنهاوةر
خؤيء ضيق لة مال
َي دايكي جيَهيَشتووة ،ضيق دايكي خؤي نةبينيبيَتةوةو بة يةكجاري وازي
مال
64

َي يةكقييان
َوطؤرِ كردووةو هةوال
ليَهيَنابيَت ،ئةطةرضي دةزانني بةردةوام نامةشيان ئال
َام بةشيَك لة تويَذةران ثيَيانواية بةشي هةرة زؤري ئةو نامانةي نيَوان
زانيوة ،بةل
هةردووال ،زياتر ثيَوةندي بة مشتومرِ هةية لةبارةي شيَوازي دابةشكردني مرياتي باوكء
مايف هةراليةك لةم مرياتء سامانةي كة بؤيان بةجيَمابوو.
لة رِؤذي ( )1814/5/17دواي ئةوةي كيَشةي نيَوان شؤثنهاوةرو دايكي زؤر طةورة
َةكةي جيَدةهيََليَتء نامةيةك بؤ شؤثنهاوةر دةنووسيَت،
دةبيَت ،دايكي شؤثنهاوةر مال
لةم نامةيةدا يؤهانا بة لؤمةو سةرزةنشتةوة بؤي دةنووسيَت ":ئةو دةرطايانةي كة
دويَينَ بةوثةرِي بيَرِيَزييةوةو بة تووندي بةسةر دايكت داختسنت ،بؤ هةميشة لةنيَوان منء
تؤدا بة داخراوي دةميَننةوة .ئيق من زؤر لةوة ماندووترم بتوامن ضيق بةرطةي
َنيا دةمب تؤ ليَرة طؤرِبةطؤرِ بوويتء
رِةفتارةكانت بطرم .دةضمةوة طوند تا ئةو كاتةي دل
َة .من لة بواري تةندروسيت خؤم
ئيَرةت جيَهيَشتووة ،من ثيَ ناخةمةوة ناو ئةو مال
َم
كةمتةرخةمم ،ئةطةر رِةفتارةكةي دويَنيَت جاريَكيق دووبارة ببيَتةوة ،لةوانةية دل
َي دايك ضؤنة ،تا زياتر هؤطر بيَت ليَداني بة دةسيت كةسيَك
رِابووةستيَت .تؤ نازانيت دل
كة سةردةميَك زؤري خؤشوويستووة ،بؤي بة ئازارتر دةبيَت .نةخيَر ،مولةري ليَرةية -
مةبةست مولةري دؤسيت خؤيةتي  -ئامادةم بة خوا سويَند خبؤم طةر وا بري بكةمةوة،
تؤ خؤت بةرامبةر بة من طؤشةطري كردووة ،متمانةت ثيَم نيية ،تؤمةتبارم دةكةيتء
َم ،رِقي
لةسةر دؤستء هاورِيَكامن سةرزةنشتم دةكةيت ،رِةفتارت ناشريينة لةطةل
بةردةوامت لة رِةطةزي من وةك ذن ،دذايةتيكردنء وةستانةوةت بةرامبةر هةر هةستء
خؤشييةكي من ،هةسيت ثارةثةرستيتء خوو رةوشتت كة هةميشة بة ئاشكراو بةرانبةر
بة خؤم تؤمةتبارم دةكةيت ،ئةمانةو زؤر شيت تري تؤيان لةبةرضاوي من رِةشء
ناشريين كردووة ،ئةمانة ئيَمة لة يةكقي جيا دةكةنةوة .هةر ضةندة نامةويَت بؤ
َام بؤ ماوةيةكي دريَذو تا ئةو كاتةي ثةشيمان دةبيتةوةو بة
هةتاهةتايي بيَت ،بةل
هةستء بريكردنةوةيةكي رِاستكراوة دةطةرِيَيتةوة الم ،ئةو كات مني بة دلَء بة طيان
َام ئةطةر بة شيَوةي ئيَستات مبيَنيتةوة،
َت دةكةمةوةو لة باوةشت دةطرم ،بةل
قبوول
()٨
هةرطيز تؤ نابينمةوة".
ئةم نامة ثرِ لة توورِةييةي يؤهاناى دايكي شؤثنهاوةر بةشيَك لةو رِاستييةمان بؤ
ئاشكرا دةكات كة كيَشةي نيَوان دايكء كورِ ،طةيشتؤتة رِادةي ئةوةي شؤثنهاوةر
َةوة
َدرمةكاني مال
َي ثيَوةناوةو لةسةر قال
دةسيت لة دايكي بةرز كردؤتةوةو دايكيشي ثال
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َيَت ،ضاوةرِيَي ئةوةية
َةكة جيَدةهيَل
فرِيَيداوةتة خوارةوة ،بؤية دايكي توورِة دةبيَتء مال
َةكةي بضيَتة دةرةوة.
شؤثنهاوةر برِواتء لة مال
َاميَك بوو بيَت،
ئينجا دواي ئةو دابرِانة ،لة نامةيةكي تري كة رِةنطة وةكو وةل
شؤثنهاوةر بؤ دايكي دةنووسيَت":تؤ باريَكي طراني بةرطة ناطريييَت ،ذيان لةطةلَ تؤ زؤر
َةتة باشةكانيت داثؤشيوة.
سةختة ،مةغروريت طةيشتؤتة رِادةيةك هةموو سوختء خةسل
وات ليَهاتووة هيض سووديَكت نةبيَت ،ضونكة ناتوانيت رِيَطا بة خؤت نةدةيت نةبيتة
( )٩
َكي".
بةشيَك لة نةنطىء كةموكوورِييةكاني خةل
دايكيشي كة شانازي بة سالؤنة
ئةدةبييةكةي خؤي دةكردو وةكو نووسةرو
رِؤماننووسيَك خؤي دةناساند ،لةنامةيةك
َكةي لة
َة خةل
بؤي دةنووسيَت":ئةو كؤمةل
رِؤذاني يةك شةممةو ثيَنج شةممة لة دةوري
من كؤ دةبنةوة ،بةرِاسيت لة هةموو
()١٠
َانيادا بيَ ويَنةية".
ئةمل
ئةم بيَنةو بةردةية ئةطةر بةشيَكي
بضووكيشي ثيَوةندي بة دؤستء
هاورِيَكاني دايكي شؤثنهاوةرةوة هةبوو
َنيايي بةشيَكي زؤري ثيَوةندي بةو مشتوومرِةي نيَوانيان هةبوو لةبارةي
َام بةدل
بيَت ،بةل
ضؤنييةتي وةرطرتنةوةي بةشة مرياتي خؤي لة دايكيء رِزطاركردني سامانةكةي لة
دةسيت دايكي ،ضونكة ثيَي وابوو دايكي بيَ ئةوةي هةست بة بةرثرسياريَيت بكات
خةرجيان دةكات.
ضةند مانطي دواتر نامة لةنيَوان شؤثنهاوةرو دايكي بةردةوام دةبيَت ،ثيَدةضيَت
لةسةر هةنديَك بنةما جؤريَك لة ليَكتيَطةيشنتء رِيَككةوتن دروست بووبيَت لةسةر ئةو
كيَشةيةي كة هةموويان بؤيان دروست ببوو بةهؤي شكسيتء مايةثووض بوونى ئةو
بانكةي كاتي خؤي باوكي شؤثنهاوةر ثارةكاني ئةواني تيَدا دانابوو ،بؤ منوونة دايكي
شؤثنهاوةر لةنيَو يةكيَك لة نامةكان ئاماذة بؤ ئةوة دةكات ئةطةر شؤثنهاوةر ئامادة
َيَين ئةمةي
بيَت هيض قسةيةكي ناخؤشي لةطةلَ نةكات -ديارة ثيَشق شؤثنهاوةر بةل
ثيَداوة -ئةمي رِازي دةبيَت بةشة ثارةي شؤثنهاوةر جيابكاتةوةو بيداتيَ ،ئينجا
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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
َام شؤثنهاوةر كةميَك
سةرمايةكةيان خؤشرء تةنيا سةدا سي ثارةكة بؤ ئةوان بيَت ،بةل
زياتر ثيَداطريي كردووة بؤ ئةوةي بةشيَكي زياتري ثارةكةي خؤي لةو بانكة وةربطريَت.
َي ( )1833لة نامةيةكدا
لويز ئةدةاليد الظيتياي خوشكي شؤثنهاوةر ،دواتر لة سال
ئةم ثرسة بؤ شؤثنهاوةر رِوون دةكاتةوةو دةنووسيَت ":باوكء دايكم هةر لة تةمةني
َيدا بةشي تايبةتي منيان جياكردبؤوة ،بؤية دةبوواية تةواوي ئةو ثارةيةي
( )19سال
تايبةت بوو بة خؤم ،ثيَم بدريَت .من هيَشتا نةطةيشتبوومة تةمةني ياسايي ئةم ثرسة
َام كاتيَك بوومة ( )19سالَ ،بينيم لة سةدا سي
َييةوة كؤتايي هاتبوو ،بةل
لة مندال
()١١
ثشكةكاني من كةم كراوةتةوةو لة رِوانطةي مافةوة من بة بضووك داندرابووم" .ئةم
َدابوو ،نةوةكو هيض
كيَشةيةش هةر ديسان بةهؤي ئيفالسبووني بانكةكة سةري هةل
خةتايةكي شؤثنهاوةر يا دايكي تيَدا بوو بيَت.
ئيق ثيَدةضيَت دواي ئةم
سازانء رِيَككةوتنة شؤثنهاوةر
مافء ثشكي خؤي بة زيادةوة
وةرطرتبيَت ،ضونكة ديارة بةشيَك
لةو ثشكانةي ثيَشق بؤ لويزي
خوشكي دانرا بوون ،دواي ئةو
رِيَككةوتنة لةطةلَ دايكي دراوةتة
َام ئةم
شؤثنهاوةرو بؤ ئةم بووة .بةل
ثرسة نةبووة هؤي ئةوةي خوشكةكةي رِةفتاري بةرانبةر بة شؤثنهاوةر بطؤرِدريَتء ليَي
َكو بة ثيَضةوانةي دايكي ،هةميشة ميهرةبان بوو بؤ شؤثنهاوةر،
تو ورِة بيَت .بةل
تةنانةت دواي ئةوةي زاني بةهؤي نةخؤشييةوة كؤضي دوايي دةكات ،سةروةتء سامانء
ثشكة داراييةكاني خؤي بؤ شؤثنهاوةر بةجيَهيَشت .لةكاتيَكدا دايكي شؤثنهاوةر ثيَ
ئةوةي كؤضي دوايي بكات ،شؤثنهاوةري لة مرياتي خؤي بيَبةش كردبوو ،هةموو
مرياتةكةي بةخشيبووة كضةكةي .بؤية لة كؤتاييدا بة هؤي ئةوةي شؤثنهاوةر تةمةني
َةكاني
دريَذتر بوو ،هةموو مرياتي دايكء خوشكي كةوتةوة بةردةستء لة كؤتايي سال
تةمةنيدا سامانء ثشكةكاني زؤر زياتر بوون.
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َام خويَندةوار بوو .ذنيَكي تةواو
دايكي شؤثنهاوةر كةسيَكي زؤر رِؤشنبري نةبوو ،بةل
َايةتي
ئازاد بوو ،شانازي بة ئازادي خؤي دةكردو طويَي بة هيض كؤتء بةنديَكي كؤمةل
نةدةدا .طةشبني بوو ،حةزي لة كؤرِو كؤبوونةوة بوو ،حةزي دةكرد ثارةي مرياتي
َةكةي خؤي بةكاربيَنيَتء خؤي ثيَ
ميَردةكةي بؤ رِاكيَشاني كةساني رِؤشنبري بؤ نيَو مال
َكي بوو ،ذنيَكي
َكي هةبوو ،حةزي لة هاورِيَيةتي خةل
مناي بكات .زؤر متمانةي بة خةل
َايةتي بوو ،حةزي دةكرد وةكو نووسةر يا رِؤماننووس بناسريَتء ضةند
كؤمةل
َيَكيشي هةبووة بؤ نووسيين رِؤمان .حةزي دةكرد بةشيَك لة نووسينةكاني خؤي بؤ
هةول
ميوانةكاني خبويَنيَتةوةو ئةواني طويَي ليَ بطرنء ستايشي بكةن.
كةسايةتي شؤثنهاوةر تةواو جياواز بوو ،متمانةي بة مرؤظ نةبوو ،ثياويَكي
َكي نةبوو ،ثيَي خؤش نةبوو
َايةتي نةبوو ،حةزي لة كؤرِو كؤبوونةوةي خةل
كؤمةل
َكي زؤر وريا بوو ،هةسيت دةكرد هةر
َة لةطةلَ خةل
َكي بيَت .لة مامةل
َاوي خةل
تيَكةل
كةسيَك لةثيَناو بةرذةوةندي خؤي لة كةسانيق نزيك دةكةويَتةوة .ثياويَكي رِةشبنيء
خةمبار بوو ،هةميشة بة ضاويَكي رِةخنةطرانةو دوذمنكارانة تةماشاي دةورووبةري خؤي
دةكرد ،تةنانةت ئةو كاتةي بؤ ماوةيةكي زؤري بوو لة شاري فرانكفؤرت نيشتةجيَ
َي ( )1838نامةيةك بؤ يةكيَك لة ئامؤزاكاني خؤي دةنيَريَت بة ناوي
ببوو ،دةبينني لةسال
َبةت
َكةكةي دةنووسيَت":هةل
كارل ،لةنيَو ئةم نامةيةدا لةبارةي شاري فرانكفؤرتء خةل
بةالي فرانكفؤرتييةكانةوة فرانكفؤرت بة قةد هةموو جيهانةو هةر كةسيَكء شتيَك لة
دةرةوةي فرانكفؤرت بيَت ،وةكو ئةوةية لة دةرةوةي جيهاندا بيَت .ئةوان ميَشكيَكي
َكي
داخراوو نةفرةتي شارضيَيتء دواكةوتووانةيان هةية ،مني لةطةلَ كؤمةَليَك خةل
وةرزيَرو نةزاني خؤبةزلزان سةروكارم هةية كة هةرطيز حةز ناكةم ليَيان نزيك مب .لة
()١٢
كؤتاييدا من لة طؤشةطريي خؤمدامء خةريكي تويَذينةوةكاني خؤمم".
شؤثنهاوةر خاوةني كةسايةتييةكي رِارِاو درِدؤنط بوو ،لة هيض شويَنيَك هةسيت بة
ئارامى نةدةكرد ،بؤية هةميشة دةرطاو ثةجنةرةي ذوورةكةي داخراو بووة ،دواي ئةوةي
َنيا دةبوو دةمانضةكةي سوارة ،ئينجا سةري دةخستة سةر باليفء دةخةوت .حةزي لة
دل
َي
هةراو هؤسة نةبوو ،ثيَيوابوو هةموو هةراو هؤسةيةك بةشيَك لة نيشانةكاني بيَ عةقل
تيَداية.
بةهؤي ئةوةي زؤر حةزي لة هيَمينء بيَدةنطي بوو ،يةكيَك لة ذنة دراوسيَكاني كة
بةرطدروو بوو ،شةوانة خةريكي ئي ء كار بووةو بة دةنطي بةرز قسةي كردووة ،ئةوةش
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َي
بؤتة هؤي بيَزاري شؤثنهاوةر ،بؤية لة يةكيَك لة شةوةكان دةضيَتة سةر ذنةكةو لةطةل
َدرمةكان بةري دةداتةوة خوارةوة ،ئيق ذنةكة
بةشةرِ ديَتء ثاَليَكي ثيَوةدةنيَت لةسةر قال
تووشي ئازاريَكي زؤر ديَتء ضةند شويَنيَكي لةشي دةشكيَتء ضيق ناتوانيَت ئي
بكات .ئةم كةيسة دةضيَتة دادطاو دادطاش برِيار دةدات تا ئةم ذنة لة ذيانداية ،دةبيَت
شؤثنهاوةر بةشيَك لة خةرجييةكاني ذياني رِؤذانةي بؤ دابني بكات.
لةبارةي هةراوهؤسةو دةنطة دةنطي كة شؤثنهاوةر زؤر ثيَي توورِةو بيَزار دةبوو،
دةَليَت ":ثيَمواية تواناي مرؤظ لةسةر بةرطةطرتين هةراو هؤسةو دةنطة دةنط ،بيَ
َي
َي ،ثيَوةري تواناي عةقل
َطةية لةسةر تواناي عةقل
َبضيَت ،بةل
ئةوةي توورِة بيَتء هةل
َي
مرؤظة ...هةراو هؤسةو دةنطةدةنط جؤريَكة لة سزا بؤ ئةو رِؤشنبرية زيرةكانةى عةقل
خؤيان ئي ثيَدةكةن ...هةراو هؤسةو دةنطةدةنطي رِيَطاوبانء دراوسيَكان بةدريَذايي
()١٣
ذيامن ئازاريان داوم.
َي دايكي هاتة
يةكيَك لةو كيَشانةي هةر زؤر زوو دواي ئةوةي شؤثنهاوةر لة مال
دةريَ ،بووة كيَشةيةكي طةورة لةنيَوان خؤيء دايكي ،برييت بوو لةوةي دايكي مايف
ئةوةي بة خؤيدا بوو بيَ رِةزامةندي شؤثنهاوةر دةستكاري بةشيَك لةو برِة ثارة
مرياتييةي بكات .ماوةي ضةند ساَليَك دايكي شؤثنهاوةر دةسيت بةسةر كؤي طشيت
مرياتي ميَردةكةيدا طرتبوو ،بة ثاساوي ئةوةي شؤثنهاوةر طةجنةو نازانيَت ثارة لة شويَين
شياوي خؤيدا خةرج بكات ،ئامادة نةبوو بةشة ثارةي خؤي لةو مرياتة بدات بة
َكو ئاماذةي بؤ ئةوة دةكرد ،طواية كؤي طشيت ثارةي مرياتي خستؤتة
شؤثنهاوةر ،بةل
نيَو كارو سةرمايةطوزاري ثيَدةكات.
شؤثنهاوةري زؤر رِذد بةرطري لةو مافةي خؤي دةكرد ،ضونكة يؤهاناي دايكي لة
َي ( )1810بةشيَك لةو برِة ثارةيةي وةكو مريات بةر شؤثنهاوةر كةوتبوو ،بةبيَ
سال
ئةوةي شؤثنهاوةر رِةزامةندي لةسةر بداتء ئاطاي ليَ بيَت ،دابووي بة فرومان كة
َسيَتةوة سةر ثيَي
دؤستء هاورِيَي بوو تاوةكو لة ئيفالس رِزطاري بكاتء سةرلةنويَ هةل
()١٤
خؤي.
شؤثنهاوةر لة نامةيةك كة ميَذووي ()1822/4/20ي بةسةرةوةيةو بؤ هاورِيَيةكي
خؤي ناردووة ،لةبارةي وةرطرتنةوةي "مرياتء شايستة داراييةكاني خؤيء رِزطاكردني
مرياتء بةشةكةي خؤي لة دةسيت دايكي ،دةنووسيَت ":ثيَ هةر شتيَك ،ثالنء
َانكراوةكةم ،زياتر بؤ ئةوة
بةرنامة وردو بنةرِةتييةكامن بؤ وةرطرتنةوةي سامنانة تال
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دةطةرِيَتةوة كة ضةندين كاذيَر لةطةلَ بةرِيَزيان رِاويَذي كردووةو ثالني بؤ داناوةو بة
شيَوةيةكي طشيت ئةجناميَكي باشي هةبووة .هةموو شتةكان بةثيَي ليَكدانةوةو ثالني
َمء بة بادا ضوو بوو ،دووبارة لة بةندي
خؤم ضووة ثيَشةوة .ئةو طةجنينةيةي ببوو بة هةل
تةليسم دةرم هيَنايةوةو تةواوي سةروةتء داهاتةكةم كة ماوةيةكي زؤر بوو لةذيَر ثةردة
()١٥
بوو ،دووبارة زيندووم كردنةوةو بةدةستم هيَنايةوة".
ليَرةوة لةميانةي وةسفةكاني شؤثنهاوةر لةنيَو ئةم نامةية ،تيَدةطةين لة ض جؤرة
ملمالنيَيةكدا بووة لةطةلَ دايكيء ضؤن بةشيَكي زؤري كيَشةكانيان ،ئةطةر بة رِوخسار
َام لة بنةرِةتدا ثيَوةندي بةوة هةبوو كة دايكي
لةميانةي شيت البةال رِةنطيدابيَتةوة ،بةل
ئامادة نةبوو بةشة مرياتي خؤي بة شؤثنهاوةر بداتء دةيويست بؤ ماوةيةكي زؤرتر بة
كةيفي خؤي ئةو ثارةو ثشكء سامانة خةرج بكات.
َي ( )1815لة
بة هؤي وةرطرتنةوةي مرياتء ثشكةكاني ،يؤهاناي دايكي لةسال
َثآلوترين مرؤظي سةر زةويية .لة
نامةيةك دةنووسيَت":كورِةكةم بةدطومانقينء خةيال
هةمان كاتيشدا ثيسكةو رِةزيلة" .بؤية ( )3جار بة ئاشكرا شؤثنهاوةر لة مرياتي خؤي
َي ( ،)1830ثاشان
َي ( ،)1823دواتر لة سال
وةكو دايكي بيَبةش دةكات ،جاريَك لةسال
()١٦
َي (.)١٨٣٧
كةميَك ثيَ مردني لةسال
ثةراويَزةكان:

( ) ١شوبنهاور وفلسفة التشاؤم ،وفيق غريزي ،بيروت ،دار الفارابي ،الطبعة االولي ،2008 ،ص .25
( ) ٢ارثر شوبنهاور ،موسوعة ستانفورد للفلسفة ،ترجمة :مايكل ماهر ،تحرير :عمار ايمان ،موقع الحكمة
.2021/10/18
( ) ٣ارثر شوبنهاور ،موسوعة ستانفورد للفلسفة ،ترجمة :مايكل ماهر ،تحرير :عمار ايمان ،موقع الحكمة
.2021/10/18
( )٤شوبنهاور وفلسفة التشاؤم ،وفيق غريزي ،بيروت ،دار الفارابي ،الطبعة االولي ،2008 ،ص .25

( )٥هونةري رِةفتار لةطةلَ ذنان ،ئارتةر شؤثنهاوةر ،وةرطيَرِاني :مةمحوود هؤمةر باوزي ،كتيَبخانةي
َي  ،2021لـ. 24
فيَربوون ،هةوليَر ،ضاثي يةكةم ،سال
( )٦هونةري هةرمان ،ئارسةر شؤثنهاوةر ،وةرطيَرِاني :مةمحوود هؤمةر باوزي ،كتيَبخانةي فيَربوون ،هةوليَر،
ضاثي يةكةم ،2021 ،لـ.10
( )٧شوبنهاور وفلسفة التشاؤم ،وفيق غريزي ،بيروت ،دار الفارابي ،الطبعة االولي ،2008 ،ص .27

( )٨هونةري هةرمان ،ئارسةر شؤثنهاوةر ،وةرطيَرِاني :مةمحوود هؤمةر باوزي ،كتيَبخانةي فيَربوون ،هةوليَر،
ضاثي يةكةم ،2021 ،لـ.33
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( )٩شوبنهاور بين الفلسفة واالدب ،الشيخ كامل محمد محمد عويصة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة
االولي ،1993 ،ص .62
( )١٠شوبنهاور ،عبدالرحمن بدوي ،دار القلم ،بيروت ،بدون سنة طبع ،ص. 16

( )١١هونةري هةرمان ،ئارسةر شؤثنهاوةر ،وةرطيَرِاني :مةمحوود هؤمةر باوزي ،كتيَبخانةي فيَربوون،
هةوليَر ،ضاثي يةكةم ،2021 ،لـ.34
( )١٢هونةري هةرمان ،ئارسةر شؤثنهاوةر ،وةرطيَرِاني :مةمحوود هؤمةر باوزي ،كتيَبخانةي فيَربوون،
هةوليَر ،ضاثي يةكةم ،2021 ،لـ.12

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

( )١٤هونةري هةرمان ،ئارسةر شؤثنهاوةر ،وةرطيَرِاني :مةمحوود هؤمةر باوزي ،كتيَبخانةي فيَربوون،
هةوليَر ،ضاثي يةكةم ،2021 ،لـ.32
( )١٥هونةري هةرمان ،ئارسةر شؤثنهاوةر ،وةرطيَرِاني :مةمحوود هؤمةر باوزي ،كتيَبخانةي فيَربوون،
هةوليَر ،ضاثي يةكةم ،2021 ،لـ.34
( )١٦هونةري هةرمان ،ئارسةر شؤثنهاوةر ،وةرطيَرِاني :مةمحوود هؤمةر باوزي ،كتيَبخانةي فيَربوون،
هةوليَر ،ضاثي يةكةم ،2021 ،لـ.34
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شاليرماخيَرو رِاظةى ئايني

نووسنيء وةرطيَرِانى :مةسعوود بابايى
بةشى كؤتايي
تا ئةو كاتةى كة رِاظةى ئايني ،لة ئارادايةو جيَي مةبةستة ،باندؤرى شاليرماخيَر
لة تيؤريية هيَرميَنؤتيكييةكةيدا كة لةتةك وةدةستهيَنانةوةى ئاماجنى دانةر بةرةورِووة،
كةمق لة باندؤرى ئةو لة رِوانطةكانى ديكةى هةستى ثيَدةكريَت؛ ئةو رِوانطانةى كة ئةم
باوةرِانةيان ىلَ وةدةر دةكةويَت:
َطرى ئةدطارى بنةرِةتىء بةرايي سروشتى مرؤيية؛
 .1ئايني هةل
 .2زمان ئامرازى طواستنةوةى سةرلةبةرى تيَطةيشتنة.
طرميانةى يةكةم ،بووة مايةى وةطةرِكةوتنى طةىلَ هةوأل لةثيَناو ثةرةدانى ئةو
شتةى كة ثؤل رِيكؤر بة "زانستى هيَرميَنؤتيكى ناوضةيى" ناوديَرى كردبوو .زانستى
هيَرميَنؤتيكى ناوضةيى ،واتة ياساطةىل زاأل بةسةر رِاظةى دةربرِينة ئايينيةكان وةك
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منوونةيةكى ناويَزةو سةربةخؤ .يةكيَك لة يةكةمنيء باندؤردانةرترينى ئةم هةوآلنة،
َف ئوتؤية-لة "ئامسانى (هةرامةى سثةنتايانة ـ امر قدسى
شرؤظةى رِؤدؤل
" )"numinousلة كتيَبة بةناوبانطةكةى بة ناونيشانى ""Das Heiligsـ وةرطيَرِانة
()46
ئينطليزييةكةى ئةم كتيَبة بةم شيَوةيةية .The Idea of the Holy, 1917
ئةو شتةى كة بةرِاشكاوى كةمق قةرزبارى شاليرماخيَرة ،بةآلم لةسةر بنةماى
هةمان طرميانةى طشتيَيت ئايينداريى مرؤيى بيضمى طرتووة ،كاري ئيَجطار كاريطةرو ثرِ
َطة دةهيَنيَتةوة كة ثيَكهاتةى
برِشتى مريضا ئيليادة ()Mircea Eliadeية .ئةو وةها بةل
بنةرِةتي ئاييندارى دةتوانى بة رِوونييةكى زياتر لة ئايينة كةوناراكان كة لةواندا ذيانى
مرؤيى ،بة ثاذيَك لة جيهانى بوون ويَنا دةكريَت ،ببينى .دةطوتريَت هةندآ ثيَوةنديى
قووأل لةنيَوان رِيتمةكانى ذيانى مرؤيىء ذيانى طةردوونيدا هةن .ئةفسانةو سيمبؤلة
َيَتيةكانى(-تطابق) هاوشيَوةيية بضووكى طةورة
ئايينيةكان ،شريازةطةىلَ لة ثةيكال
َةى داهيَنةري
طةردوونيةكانن .هةر بؤ منوونة ،داهيَنةري مرؤيى وةك رِةنطدةرةوةى طةآلل
يةزدانى ويَنا دةكريَت .كة واية ،تيَكرِاى كردةوة مرؤييةكان ،بة هةندآ ثريؤزى ئةذمار
دةكريَنء مانادار دةكريَن .ئةم طرميانةية ،ئيليادةى بةرةو دؤزينةوةى ضةشنة
هةمةضةشنةكانى سيمبؤلة تايبةتة ثةيتاثةيتاكانى وةك درةختى ثريؤز ،بةردة ثريؤزةكان،
مارةكانء ماسيةكانء ئاوى ثريؤز لة ئايينةكانى جيهاندا رِاناوة )47(.فؤرمى ئاييندارى
لة رِوانطةى مريضا ئيليادةوة بة دوو سيماى سةرةكي بوون -لة رِوانطةى كةسى
ئاييندارةوة-بةندة ،كة بريتني لة ئةدطارى ثريؤز (سثةنتا /مقدس)و نا ثريؤز .ئةم الباسة
لة بةشيَكى ديكةى ئةم ثةرتووكةدا دةخريَتة بةرباس.
يةكيَك لةو بابةتانةى كة بةردةوام لةمةرِ دةقى ئايينيةوة دةطوترآ ئةمةية كة
َدةطرآ؛ بؤية
دةقى ئايينى بةرِاستىء لة خؤيدا ليَألء تاريكةو ضةندين مانا لة خؤيدا هةل
لة ثرؤسةى خويََندنةوةدا لةتةك فرةضةشنىء فرةمانايى بةرةورِووين .ئةم فرةضةشنىء فرة
َةوةية كة تا بؤى دةلوآ ناتايةنء بةرةو ناتايةني
مانايية نيشانى ثيَكهاتةيةكى بة تةويَل
مانايي هةمةضةشنة رِيَنوينمان دةكات .ئيَمة لة جيهانى دةقدا ،خؤبةخؤ لةتةك وةها
ناتايةنييةك بةرةورِووين .لة ثةيوةندى لةتةك دةقى ئايينيةوة رِةخنةيةكى دووسةرة لة
شاليرماخيَرو طاداميَر دةطرييَت .رِاظةى دانةرتةوةر (شاليرماخيَر)و رِاظةى رِاظةكارتةوةر
َةم دةدريَت .ئةطةر دةقى
(طاداميَر) لةمةرِ رِاظةى دةقى ئايينيةوة بة كةم برِشت لةقةل
ئايينى لة رِوانطةى نيازى دانةرةوة شةنوكةو بكةينء "ثةيظ"و "مانا"ى دةقى ئايينى
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بةطويَرةى مانايةكى ليكسيكؤنىء مرؤيى بةو جؤرةى لة كن مرؤظ مانا دةكريَتةوة،
بزانني ،برِوادارانى دةق بةو شيَوةيةى لةسةرةوة طوترا ،لةوة دةدويَن كة دةقى ئايينى
َةو لة تيَطةيشتنى مرؤيى واوةتر دةضآ ،دةكةونة مةيدانى
َؤزو ليَل
فرةماناو ئال
"رِاظةكارتةوةرى"يةوة ،لة باريَكى ديكةوة ئةطةر لةمةرِ دةقى ئايينى بة ميتؤدى
تةنينةوةى ماناو بةشيَوةى رِاظةكارتةوةرى ،رِاظة بكةين بة "رِيَذةيي باوةرِيى مانا"و
نةبوونى دوايني تيَطةيشنت ـ تيَطةيشتنيَكى باو لةمةرِ طاداميَر-تؤمةتبار دةكريَني .لةم
دؤخةدا "سركيى مانا" لة دةقى ئايينى خؤى لةمثةرى تيَطةيشتنى كؤتايية لة اليةكء
ثشتبةسنت بة "نيازى دانةر"ي سةريَكى ديكةى رِةخنةكةية كة لة بةرانبةر ناونيشانى
َىء فرةمانايى"دا لةبار دةبريَت .واتة "ناتايةنيى مانا" لةمثةرى تيَطةيشنت لة
"ليَل
َةزطةى "دوايني مانا"و "دوايني
دةقى ئايينيية كة بةم شيَوةية دةقى ئايينى لة تةل
تيَطةيشنت" قوتار دةكةن.
بة هؤى بزووتنةوةى ضاكسازيى ئايينىء بةتايبةتى ئايينزاى ثرؤتسانت،
َيَسة هاتة ئاراوة )48(.بةجمؤرة اليةنطرانى
سؤنطةيةتى كتيَبى ثريؤز لةجيَى ذيَدةريَيت كل
ئايينزاى ثرؤتستانت هاتنة مةيدانةوة تا ليَكدانةوةيةكى دروستء برِواثيَكراو خبةنةرِوو.
ضونكة دةبوو كتيَبى ثريؤز وةك سةرضاوةيةكى ليَربِاوى رِةويَنةرى ناتةباييةكان خراباية
رِوو .بةم شيَوةية ئايينزاى ثرؤتستانت زجنريةى بزيَوى "هيَرميَنؤتيكى تايبةت بة كتيَبى
()49
ثريؤز" لة سةردةمى نويَدا بووة.
"رِةوتيَكى كاريطةرى ديكة دوكقينةكانى سةردةمى رِؤشنطةرى ()Aufklärungة،
كة بريورِا يةزدانناسيةكةى شاليرماخيَر ضةشنى يةزدانناسيَكى طةورةى ثرؤتستانت لة
َيدا بيضمى طرت .لة سةردةمى رِؤشنطةريدا مانايةكى
لة بةرةو رِووبوونةوةو باشار لةطةل
َةم درا كة تةنيا لة
ديكة لةمةرِ ئاوةز بوو بة باو .ئاوةز بة جؤرة تواناييةك لةقةل
كردةوةء ئةزمووندا ديَتةدى نةك لة طةجنينةيةكى ثرِ لة طةوهةرانى هةرمان كة
َى سروشتدا هيض
ثيَوةندييان بة دنياى بانى سةرمانةوة هةية .وةها ئاوةزيَك لة كةندوكؤل
ثيَويستييةكى بة طريَدرانةوةى بة يةزدانناسيةوة نةبوو .ئةم ئاوةزة نويَية هيض
ذيَدةريَتيةكى كتيَبى ثريؤزو نةريتى لةال ثةسند نةبوو .طةورةترين لةمثةرى ثيَشكةوتنى
زانست بة ثيَشداوةرى يان دياريكردنى ئاماجنى ثيَشوةختة ويَنا دةكرا )50(".طاداميَر
لةبارةى ثرِؤذةى هيَرميَنؤتيكى طشيت شاليرماخيَرةوة ،دةَلىَ":ميَذووى سةدةى نؤزدة
لةمةرِ هيَرميَنؤتيك ،زؤر جياواز دةردةكةويَت ،ئةطةر بيَتو لة دوو تويَى بؤضوونةكانى
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ثيَشووترى ديلتاى سةيرى نةكةين .ئةمة كةليَنيَكة كة دةكةويَتة نيَوان سثينؤزاو
كالئايينيوس لةاليةكء شاليرماخيَر لة اليةكى ديكةوة! بيَتوانايى لة تيَطةيشتندا،
بةالى سثينؤزاوة ،بة ئاقارى ميَذووييدا دةشكيَتةوةو بةالى كالئايينيوسةوة ،هونةرى
رِِِاظة بة ماناى سةرجندانى سةرلةبةرى بابةتةكةية ،من دةَليَم؛ ئةم بيَتوانايية لة
تيَطةيشتندا بة الى شاليرماخيَرةوة ئاماذةيةكى طشتطرةوةى جياوازيى هةمةكيية.
جياوازيى يةكةم-جيَى سةرجنة ،لة ديدى منةوة-ئةمة شاليرماخيَرة زؤر لةبارةى
َيبوون نادوآ .شالير ماخيَر ئةمةى لةبةرضاو نةطرتووة كة
تيَنةطةيشنت ،ضةشنى بةدحال
كاروكردةى رِاظةى فيَركارانة ،ئامرازيَكة بؤ تيَطةيشتنى ئةوانى ديكة (خويَندكار)؛ كة
وابوو رِاظةو تيَطةيشنت بةالى ئةوةوة ،ضنراوانيَكى هةماهةنطن كة هةر ضوار دةورى
نيَوةكىء دةرةكيى وشةكانى تةنيوةو رِاستييةكةش ئةوةية كة هةموو كيَشةيةكى رِاظة لة
كيَشةى تيَطةيشتنداية .ئةمة بة ماناى هيَزى تيَطةيشنت Subtilitas intelliggendiة،
()51
َكردن")application -ة.
َكو ثةيكال
نةك هيَزى رِاظة  Subtilitas explicandiبةل
ماناناسي شالير ماخيَرو بنةما هزرييةكانى
ثوختة
ثةرؤشي سةرةكى هيَرميَنؤتيكى ميتؤدناسانة كة ضةشنى هيَرميَنؤتيكى ميتؤديك
برِواى بة ماناداريى دةقء دياريكردنى ليَربِاوى دةق -بةدةر لة خويَنةر-ةو لة سةردةمى
شاليرماخيَر بةدواوة لةاليةن ئةوةوة ئةم تيَرِوانينةى ثةيدا كردووةو بةثيَضةوانةى
هيَرميَنؤتيكى ميتؤديك كة تةنيا شوناسيَكى تكنيكى هةبوو ،خودان شوناسيَكى
َهيَنجانى ماناية .بارستطةى سةرةكى
مةعريفيشة ،ثةيداكردنى سيستمى رِيَساكانى هةل
َهيَنجانةش تا ئاستيَكى زؤر لة
َهيَنجانى لة ضيةتي ماناية ،ئةم هةل
ئةم سيستمة ،هةل
بنةماطةىل جوانيناسانةو رِؤمانتيسيزم سةرضاوةى طرتوو .هؤيةكةش ئةوةية كة
هزرةكانى شالير ماخيَر لةنيَو هزرظانانى ئةم زانستةدا ماخؤى تةوةريَتيةكى تايبةتة.
ناسينى ماناناسي ئةو لة ناسينى وردى ئةم هيَرميَنؤتيكةدا ئيَجطار شويََندانةرة؛ لةم
رِووةوة ،لةم وتارةدا هةوأل دراوة بثرِذيَينة سةر مانا لة اليةن شالير ماخيَر كة لة
ئاماذةطةىل ثةسندكراوةوة ضاوديَرى ضةمكى تاكايةتى لة الي ئةوةو لة ئاماذةطةىل
ويَناييدا ضاوديَرى ثايةى بةكارهيَنانى وشةية .لة ديدى ئةوةوة ،دةق بةتةواوةتى
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دةركةوتى تاكايةتي نووسةرةو ماناكةيشى بؤ تاكايةتى ئةو دةطةرِيَتةوة .ماناى
وشةكاني هةرضةند لة رِيَرِةوى بةكارهيََنانيان لة بةستيَنيَكى تايبةتدا ديارى دةكريَت،
يةكبوونيَكى نيَوةكي لةنيَوان هةمووياندا لة بةكارهيَنانة جياوازةكاندا هةية كة دةتوانى
بة رِؤحى ماناى وشة ناوديَرى بكةيت.
كليلة وشةكان :هيَرميَنؤتيكى ميتؤديك ،هيَرميَنؤتيكى ميتؤدناسانة ،شالير
ماخيَر ،ماناناسى ،رِؤمانتيزم ،جوانيناسى.
بةرايى
هيَرميَنؤتيكى ميتؤديك "تةكنيك"ة؛ بةآلم
هيَرميَنؤتيكى ميتؤدناسانة "زانست"ةو هةر
لةبةر ئةمةش شاليرماخيَر بة دامةزريَنةرى
زانستى هيَرميَنؤتيك دةزانن ( (Delthey, 1996,
p. 141و ئةمة لة كاتيَكداية كة رِيَساطةىل
هيَرميَنؤتيكى بة خودان ميَذينةيةكى ضةند
بارتةقا زياتر لة هيَرميَنؤتيكى ئةوة؛ ضونكة لةم
هيَرميَنؤتيكةدا ،بةرئةجنامة وةدةستهاتووةكان
بة جؤريَكن كة شياوى تاوتويَى زانستني؛ بةآلم
تاثيَ ئةمة ،دوايني بةرئةجنامةكانى كردة
هيَرميَنؤتيكيةكان تةنيا ثيَكةوة بةراورد دةكران
( .)Ibidبةآلم هيَرميَنؤتيكى ميتؤدناسانة لةسةر
بنةماى رِوانينة فةلسةفيةكان ،بة تايبةتى رِوانينى فةلسةفى بؤ ميَذوو دارِيَذراوة ،بؤية
وةك زانستيَك خودان شوناسيَكى تايبةتء بنةماو ئاخيَزطةى دياريكراو ،بابةتى
دياريكراوو تايبةمتةندى خؤيةتى .لةم سؤنطةوة دةتواني هيَرميَنؤتيكى ئةو بة تةرزناسى
َةم
بة ماناى زاراوةيىء هيَرميَنؤتيكى ثيَ ئةو بة تةرزناسى بة ماناى وشةيى لة قةل
بدةيت.
ويَرِاى ئةو دوو جياوازييةى سةرةوة ،هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانة تةنيا طريَدراوى
ميكانيزمى "تيَطةيشتنة ،)Understanding-ديارة زيَدةبارى ئةوةش بة ميكانيزمى
خستنةرِووى تيَطةيشنت ( )Presentation of understandingبؤ ئةويدى طريَدراوةو
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َى دووةميشى لة خؤ طرتووة .شالير
ئةمة لةو كاتةداية كة هيَرميَنؤتيكى ميتؤديك خال
ماخيَر لةم ثيَناوةدا دةَلىَ :هيَرميَنؤتيك هيَشتا لة رِيَضكةيةكى زانستيدا بنةجآ
نةكراوة ،دةتوانىَ ناويَك بؤ سآ تةكنيك بيَت :يةكةم تةكنيكى وردو دروستى هزرةكانى
كابرايةك ،دووةم تةكنيكى طواستنةوةى ئاخيَوى كةسيَكى ديكة بة كةسى سيَيةمء
سيَيةم؛ تةكنيكى تيَطةيشتنى وردو دروستى قسةى كةسيَكى ديكة .ضةمكى زانسيت
هيَرميَنؤتيك هيَما بة سيَيةمني دةكات (.)Schleiermacher, 1998, p. 5
لةم دةربرِينة وةديار دةكةويَت كة "شةنوكةوء خستنةرِِِووى بابةتى فامكراو" بؤ
َةم دراوة .هؤى
ئةوانى ديكةش لةوةو ثيَ بة بةشيَك لة تةكنيكى هيَرميَنؤتيك لة قةل
طؤرِانى ناوى (ناوو ناوليَنراو) ئةم هيَرميَنؤتيكة لة ميتؤديكةوة بؤ ميتؤدناسانةش ئةمة
بوو كة شالير ماخيَر كة خؤى لة طرنطقين هزرمةندانى ثرؤتستانتة (مةك طراس،1392 ،
ال  )168لةسةر بنضينةى هةندآ لة بنةما فيكرييةكانى خؤى لةو باوةرِةداية لة
هةمانكاتدا كة دةق خاوةنى دياريكارء ماناى ليَربِاوةو ثيَوةرةكةيشى نووسةرة
()Delthey, 1996, p. 150؛ بةآلم لة تيَطةيشنت لة ماناكةى هةر لة سةرةتاوة ئيَمة
َيبوونني (  .)Schleiermacher, 1998, pp. 22 - 23دريَذ دادرِى ئةم
طريؤدةى بةدحال
بؤضوونةش دةبيَ لة جيَيةكى ديكة خبريَتة بةرباس؛ بةآلم جارآ دةكرآ بة دوو شيَوة لةم
بنةماية تيَبطةين :يةكةم ئةوةية كة بيَذين مةبةستى ئةو ئةوةية كة ئيَمة بةردةوام خراث
َيبوونى
َةكان بؤ تيَطةيشنت لة مانا بةدحال
لة دةقيَك تيَدةطةين؛ واتة هةموو هةول
َة بووة .دووةم،
ليَدةكةويَتةوة ،بةرئةجنامةكةشى ئةوةية كة سةرلةبةرى نةريتى رِاظة هةل
ئةوةية كة بيَذين مةبةستى ناوبراو ئةوةية كة ئةطةر بةرةجنامة رِاظةييةكانى ثيَشوو
كاتيَك دةبريَنة بةردةمى دادطاى ئاوةز ،دروست بن ،دةشىَ ثةسند بكريَن ،ئةطينا دةبآ
َهيَنجانى يةكةم
وةك مذارى ثووض وةال بنريَن ( .)Seebohm, 2004, p. 53هةرضةند هةل
َهيَنجانةكة ئةمةية كة
جيَى مةبةستى شالير ماخيَر نيية ،بةرئةجنامى هةردووك هةل
َيبوون بطريَت .بةرئةجنامةكةش
َفء بؤيك "ميتؤد" دةتوانىَ ثيَ بة بةدحال
بةطوتةى وؤل
َيبوونء ئاوةزو ميتؤد .هةر
ئةوةية كة رِيَطةى دروست تيَطةيشنتء ثيَشطرتنة لة بةدحال
لةبةر ئةم هؤيةش ضةقى سةرجنى شاليرماخيَر لةسةر ناسينى ئاوةزةكيةو هةر بؤية
هيَرميَنؤتيكى ئةو لةجيَى هيَرميَنؤتيكى ميتؤديكة كة تةنيا لة كؤكردنةوة ،دةربرِينء
ضلؤنايةتيى بةكارهيَنانى ميتؤدة رِاظةييةكاندا قةتيس دةكرايةوة ،ناسينى ميتؤدة
ئاوةزةكييةكانء تويَذينةوةى زانستيانة لةو ميتؤدانةى ليَكةوتةوةو هةر بؤية ناوى
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َى طرنط ليَرةدا ئةمةية كة ئةم
هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانةى ليَنرا ( .)Ibid, p. 54خال
تيَرِوانينة بووةتة هؤى ئةوةى دةراوى هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانة دةسقِاطةيشنت بة تيَؤريى
رِاظةى رِؤنراو لةسةر بنةماطةىل ئاوةزةكىء ئاوةزطةرانة بيَت .لةم تيؤرييةدا تيَكرِاى
َهيَنجانى مانا ،جيَدؤزيى وردو ثاشان كارايي
َقورتاو لة ثرؤسةى هةل
تومخطةىل هةل
ضاوةرِوانكراو ليَيان وةديار خبريَت ،تا لةبةرئةجنامدا سيستمى رِاظة بةباشى رِؤشن
ببيَتةوة .ئةم سوودة دةتوانىَ لة زانستطةىل رِاظةيي وةك رِاظةى قورئانء بنةواشةكانى
َكشانى ئةم زانستانةى
فيقه بةكار بيَنء ويَدةضىَ ئةطةر كارامةييان بسةمليَنرآ ،هةل
ليَبكةويَتةوة.
َبةت هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر طشتيية؛ بةم ماناية كة بانطةشةى
هةل
َبةت هةرضةند ئاخيَزطةى هيَرميَنؤتيكى
بةكارهيَنان لة هةموو دةقيَكدا دةكات .هةل
طشتيى شالير ماخيَر لة هيَرميَنؤتيكزانانى ثيَ خؤى جياوازة ،ثةرؤشى دةسقِاطةيشنت
بة هيَرميَنؤتيكى طشتى يةكةمني جار لة اليةن
كالدنيوس ( 1710( ) Johan Martin Chladeniusـ
 )1759دانةدوو كرا؛ ضونكة تا ئةودةم هيَرميََنؤتيك
اليةنيَكى طشتيى نةبوو كة بتوانى لة هةموو
رِةهةندو مةيدانيَكى هزرييانةدا سوودى ىلَ وةربطرى،
َكو زياتر لة دةقةكانى ثيَوةنديدار بة كتيَبى ثريؤزو
بةل
دةقة ياسايىء ميَذووييةكان بةكار دةهات (ساجدى،
َى داوة
 ،1391ال )31و يةكةمني كةسيَك كة هةول
هيَرميَنؤتيك لة دؤخى نةريتى دةرهاويَذيَتء دؤخى
طشتيَيت ثيَبةخشآ تا لة هةموو دةقيَكدا بشآ بةكار
بيَت ،كالدنيوسة ( .) szondi, p. 195, p. 16ئةو لة
َى تيؤرييةكى طشتطرة كة لة تيَكرِاى
َآ :عةودال
بةرايي كتيَبةكةى خؤيدا دةل
نووسينةكانء هزرة ئاوةزثةسندةكاندا مايةى ثشقِاست كردنةوة بيَت (.)Ibid
شاليرماخيَري بة شويَنكةوتةى كالدنيوس ثةرؤشى دةسقِاطةيشنت بة هيَرميَنؤتيكى
طشيت هةبوو ،لةم بارةيةشةوة دةَلىَ" :هيَرميَنؤتيك ضةشنى هونةرى تيَطةيشنت
( )Understandingهةتا ئيَستة شيَوةيةكى طشتى نييةو تةنيا هةندآ كةستةكى
هةمةضةشنة لة هيَرميَنؤتيك تايبةتن (.)Schleiermacher, 1998, p. 5
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هةروةك طوترا ،هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانة دةتوانىَ باندؤريى جيَى سةرجنى لة زانستة
ئيسالمييةكاندا هةبيَت؛ بةآلم بارستطةى سةرةكى ئةم هيَرميَنؤتيكة ،تيَطةيشنت لة
َهيَنجانى تايبةتيةتى لة ماناى دةق؛ ضونكة ئةو بطؤرِانةى كة لةم رِيَرِةوةدا ديارى
هةل
دةكريَن ،يةكالكةرةوةى ثيَكهاتةى تيؤريى ميَذوون .هزرةكانى شاليرماخيَر لةبةرئةوةى
كة رِؤحى زاأل لة هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانةنء هيَرميَنؤتيكزانانى دواترى ئةم رِيَبازةش
بةكردةوةى ئيَجطار كاريطةريى ئةويان لةسةرة ،لةم ئاماجنةدا طةىلَ يةكالكةرةوةية؛ لةم
َمان داوة وةآلمى ئةم ثرسيارة بدةنيةوة كة مانا لة ديدى هيَرميَنؤتيكى
وتارةدا هةول
ميتؤدناسانةى شاليرماخيَرةوة وةك كليلى تيَطةيشنت لة هيَرميَنؤتيكى ميتؤدناسانة
بةشيَوةيةكى طشتى ضيية؟
لةم رِاستةرِيَيةدا لةبةر ئةوةى ئاماذةثيَكةرى نيَوةنديى هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر
رِؤنراو ونبينيى "تاكايةتى" ()Individualityى نووسةرة ( )Delthey, 1996, p. 115
دةبآ ئةم ضةمكة لة ديدى ئةوةوة بة دروستى بناسني ،تا بتوانني درك بة مةبةستى ئةو
بكةين .سروشتية ثةيربدن بةم ضةمكةش لة طرةوى بنةماطةىل هزرييانةى شاليرماخيَرة
كة لة ئاستيَكى ئيَجطار زؤردا كاريطةريى بزووتنةوةى زانستىء هونةرى جوانينناسى
بةسةرةوة ديارة ()Ibid, p. 118و لة ئاستيَكى ئيَجطار بةرينقدا باندؤرى بزووتنةوةى
َبةت هزرةكانى كانتء تا
رِؤمانتيزم (طرؤندان ،1392 ،ال )107ى بةسةرةوة بووة .هةل
رِادةيةكى زؤر فيشتةش بةشيَوةيةكى بةرضاو كاريطةرييان لةسةر ئةو داناوة ( )Ibidكة
دةبىَ بةكورتى بثرِذيَينة سةريان .هةر بؤية دةبىَ سةرةتا بةشيَوةيةكى زؤر كورت باسى
ئةم بنةمايانة بكةين تا لة مةسةلةى ناسينى مانا لة ديدى شاليرماخيَرةوة بة ئامانج
بطةين.
لةم رِووةوة لة دريَذةى بنةماطةىل هزريى جوانيناسان -لة ئاستيَكدا كة
كاريطةريان بةسةر هزرى شاليرماخيَر داناوة -ثاشان رِؤمانتيستةكان دةخةينة بةرباسء
دواتر ماناناسى شاليرماخيَر شةنوكةو دةكةين .لة ثةناى باسوخواسى باسكراويشدا
ئاناذة بة هةنديَك لة رِةوتة شويَندانةرةكانى وةك رِةوتى فيكريى زاأل لة ضاخى
رِؤشنطةرىء ثاشان بزووتنةوةى دنياثةريَزى دةكةين ،بة شيَوةيةك كة لةطةلَ ثيَويستىء
َةش دةكةين كة
تيَطوجنانى ئةم وتارةدا بطوجنيَت .لةكؤتايى ثيَشةكيةكةدا ئاماذة بةم خال
َكوةرطرتن لة باسوخواسةكانى هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانة -وةك تةوةرةكانى ماناناسى
كةل
لةم وتارةدا ثةرِذاوينةتة سةرى -لة زانستة رِاظةيية ئيسالمييةكانى وةك زانستةكانى
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رِاظةى قورئانء زانستى (اصول فقة) ،ديارة مةرجيَك ليَرةدا هةيةو ئةوةش
رِووبةرِوونةوةى رِةخنةطرانة لةتةك ئةم تةوةرانةدا؛ ضونكة تةنيا لةرِيَرِةوى ئةجمؤرة
َك
رِووبةرِوونةوةيةدا ئةو رِيَساو فيَركارييانة بةدةر دةكةون كة لةم زانستانةدا مايةى كةل
وةرطرتنن ،هةرضةند زؤريَك لةم هرياو فيَركارييانة لةسةر بنةماى رِةضة ئاوةزمةندانةكانن
َة كراونء هةر بؤية بانطةشةى طشتيَتى دةكةنء
كة لة هةنتةشى هةموواندا هةن ،طةآلل
خؤيان لة بةرةورِووبوونةوة لةتةك هةموو دةقيَكدا بة كارثيَكراو دةزانن؛ بةآلم
َةكراوةكان لةم هرياو فيَركارييانةدا نيشان دةدات كة
تويَذينةوةى وردى باسوخواسة طةآلل
كاريطةرييةكانى بنةماطةىل يةزدانناسى كريستانيانة بةتةواوةتى نةرِةويونةتةوة؛
زيَدةبارى ئةوةى كة بنةماطةىل مرؤظناسانة ،ذيَدةرناسانةو جيهانناسانةى ئةم
فيَركارييانة لةتةك بنةما ناوبراوةكان لة زانستة ئيسالمييةكاندا جياوازن .هةر لةبةر ئةم
َةكىء رِةخنةطرانةو ليَكهةآلويَرى دةزطا هزرييةكةيةتى كة
هؤية ،تةنيا بة تاوتويَى ثةيكال
َبةت هةر لةم ثيَناوةداية
َبذاردنيَكى هؤمشةندانة لة تةوةرةكان رِايى بكةى .هةل
دةكرآ هةل
َةكى بنةماطةىل يةزدانناسانةى
كة نووسةر وتاريَكى نووسيوةو تاوتويَى ثةيكال
هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانةء بنةماكانى فيقة دةكاتء تا رِادةيةك كاريطةري يةزدانناسي
كريستانيانةى لةسةر ئةم هيَرميَنؤتيكة نيشان داوة.
بنةماطةىل تيؤريى هزرةكانى شاليرماخيَر
 1ـ .1تاوتويَى بنةماطةىل تيؤريى جوانيناسانةى هزرةكانى شاليرماخيَر
دةتوانني شويَنثيَى هزرةكانى بزووتنةوةى زانستىء هونةرى جوانيناسى لة
هزرةكانى ئةرستؤدا ثةجيؤر بكةين .كاتيَك كة ئةو -لةبةرانبةر تيؤرييةكانى ئةفالتوون
كة رِؤنراوى ئةوةن هونةر ثشكى لة كةتوارنويَنىء كاروبارى ئيثستمؤلؤذيكدا نيية-
رِايطةياند كة هونةر ،بة تايبةتى شيعر ،بةثيَضةوانةى ميَذوو ،كاتيَك خؤى بة كاروبارى
ثاذةكيةوة خةريك دةكات ،توانايى ئةوةى هةية ،رِاستية هةمةكيةكان بةئاسانىء بة
جؤريَك كة مايةى تيَطةيشنت بن ،دةربربِيَت ()Aristotle, 2006, p. 32و لة ثةرِانثةرِى
رِةوشتيشدا بة دةربرِينى رِاستية رِةوشتييةكان ،ثةروةراندنى رِةوشتى ليَبكةويَتةوة؛ بةآلم
لةطةأل هةموو ئةمانةشدا ئةم تيَرِوانينة فةلسةفية يةكةمني جار لة اليةن ئةلكسانديَر
َى 1735ى زايينى بةم
طؤتليب باومطارتن ( )Alexander Gottlieb Baumgartenلة سال
َبةت لةنيَو هزرمةندانى ئةم رِيَبازة فيكرييةشدا،
ناوةوة ،ناونرا (طايةر ،1394 ،ال  ،)11هةل
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َف (  1679ـ  1754ز)ة كة بة
ثيَطةى سةرةكىء يةكةمني طريَدراوى كريستيان وؤل
شةنوكةوى جيهانبينى لةسةر بنةماى تيَرِوانينة جوانيناسانةكان ،باندؤريَكى زؤرى
لةسةر هزرظانانى سةدةى هةذدةيةم دانا .مايةر (،)Georg Friedrich Maier
ميَندلسؤن ( ،)Mendelssohn Mosesوينكلمان (،)Johann Joachim Winckelmann
لسينط ( ،)Ephraim Lessing Gottholdهيَرديَر (،Johann Gottfried (Herder
كانت ()Kant Immanuelو شيليَر ( (Friedrich Schillerلة هزرظانة طرنطةكانى
ديكةى ئةم بزووتنةوةيةن.
دوو تيَرِوانينى سةرةكى لة رِيَبازى جوانيناسيدا
رِيَبازى جوانيناسى لة سةرةتاوة تيَرِوانينى ماريفةتناسانةى كةتوارنويَنى هةبوو.
هةر لةبةر ئةم هؤيةش ،ثيَوةرى هونةريبوونى دياردةيةكء ساخى ضةشةى هونةرمةند ،لة
َبةت
رِادةى نيشاندانى كةتوارةكانء تاودانةوةى رِاستية دةرةكيةكانيدا بوو كة هةل
ضلؤنايةتي ئةم هةمديسنويَنية لة هةر هونةريَكدا لةتةك هونةريَكى ديكةدا جياواز بوو
(هةمان سةرضاوة ،ال  .)42ئةم هريايةيان بة "الساييكردنةوةى سروشت" ناوديَر دةكرد كة
َبةت مةبةستيان لةم الساييكردنةوةية ،تةنيا هةمديسنويَين دياردة دةرةكيةكان
هةل
َكو مةبةستيان نيشاندانى هةر هةرامةيةكى رِاستةقينة ،تةنانةت
نةبوو ،بةل
مةسةلةكانى بياظى رِةوشت بوو .هةر ئةم تيَرِوانينة بوو كة ثيَوةرى جواني لة
هةمديسنويَين بةينةتدارانة (وةفادارانة)ى رِةسيويية بةرهةستةكيء رِاستةقينةكانى
لةشء هؤش دةزانى ،نةك لة وروذاندنى طةمةى هيَزة دةرهةستةكيةكانى ضاوديَر بةسةر
جوانى لة الى بةربيَذ ( هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  .)104ئةم تيَرِوانينة جيَى ثذرِاسى
شاليرماخيَر بووةو بةشيَكى طرنط لة جيهانبينى ئةوي كاريطةريى ئةم تيَرِوانينةى
ثيَوة ديار بوو .لة ديدى شاليرماخيَرةوة ،وةك زؤريَك لة جوانيناسانى ديكة" ،دةق"
َكةوتيَكى
جؤرة بةرهةميَكى هونةرى بووةو ضةشنى بةرهةمة هونةرييةكانى ديكة لة هةل
كاتةكىء شويَنةكي تايبةتدا ئافراوةو بةشيَوةيةكى بةينةتدارانة تاكايةتى نووسةر نيشان
دةداتء هةر لةبةر ئةم هؤيةش (شاليرماخيَر) هيَرميَنؤتيكى بة زانستيَك بؤ دؤزينةوةى
ئةم تاكايةتية لة رِيَطةى دةقةوة ثيَناسة كرد .شاليرماخيَر بة ثةيرِةوى لة شيَلطيَل
( )Friedrich Schlegelلةو باوةرِةدا بوو ئةدةبيات بةشيَوةيةكى طشتى بةرهةميَكى
هونةريي طرنطة كة تؤكمةييةكى ئاستبةرزى هةيةو خودان ثيَكهاتةيةكى ئؤرطانيكى،
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هونةرييةDelthey, 1996, (.

وردةوردة ئةم تيَرِوانينة بنةرِةتية طؤرِدراو ضاوطى هونةر لةجيَى رِاستية
بةرهةستةكية دةرةكيةكان ،بة داهيَنانء كايةى ئازادى زةين ناسيَنرا .لةم تيَرِوانينة
َهيَنجانةدا،
نويَيةدا "هونةر بؤ هونةر"ة ،نةك تةنياو تةنيا بؤ كةتوارنويَنى بيَت .لةم هةل
َكو
بةرهةمى هونةريى دانسقة بةرهةميَك نيية كة كةتوار باشق نيشان بدات ،بةل
َطةريى بةربيَذ ضاالكق بكات ،تا بتوانىَ بةشيَوةيةكى ئازاد
بةرهةميَكة كة هيَزى خةيال
َهيَنجانى زياتر ليَى بنويَنآ (طايةر ،1394 ،ال  .)117لةم تيَرِوانينةدا سةرةتا ئةم
هةندآ هةل
ئةطةرة لة طؤرِيَدا نةبوو؛ ضونكة كةتوار هةرامةيةكى يةكتايانةيةو هةر بؤية دةستى
َطةريى بةربيَذ بةسقاوةو ناتوانىَ هةر مانايةك كة دةيةويَت وةثاأل بةرهةمى
هيَزى خةيال
َى خؤى بؤ ناسينى كةتواريَك خةرج بكات كة ئةم
َكو دةبآ هةموو هةول
بدات ،بةل
َوةداى طيَرِانةوةيةتى.
بةرهةمة هونةريية هةل
تيَرِوانينى دووةم لة "كانت"دا بة رِةسيويى خؤى دةطاتء بةشيَوةيةكى
شريازةدارتر شةنوكةو دةكريَت .كانت لةو باوةرِةداية ضيَذى ئيَمة لة بةرهةمى هونةرى،
َطةرىء
هةر لة بنةرِةتةوة دةركةوتيََك لة كايةى ئازادانة هيَزة ئيثستميكيةكانى خةيال
تيَطةيشتنمانة (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  ،)190نةك دؤزينةوةيةك بيَت كة لة رِِِيَطةى ئةم
بةرهةمة هونةريية لةهةمبةر كةتوارةوة رِوو دةدات.
شاليرماخيَرو هيَرميَنؤتيكزانانى ميتؤديك ،سةر بة تيَرِوانينى يةكةمينى
جوانيناسني .لة بةرانبةردا دةتوانى شويَنثيَى هزرطةىل هيَرميَنؤتيكزانانى فةلسةفى
سةدةى بيستةم كة رِاظةكارتةوةرن نةك دانةرتةوةر ،لة تيَرِوانينى دووةمدا بةباشى
ببينى.
َف وةك يةكةمني بريؤدؤزةثةرِذيَنى جيهانبيين رِيَبازى جوانيناسى ،تيَرِوانينى
وؤل
يةكةمني تيؤريزة دةكاتء خاترانةكةى بةباشى دةخاتة رِوو .ئةو ثاش ئةوةى لة ثةسندى
َطةنةويستةكانى وةك بنةواشةى نةبوونى ناكؤكى ،هيَما بة ضةمكى
بنةواشة بةرايىء بةل
"رِةسيوى(-كمال)" وةك بنةماييقين ضةمكى تيؤرييةكةى دةكات" .رِةسيوى" لة ديدى
َةكةيةك لة مشةكان يان ثاذةكانيانة ( Wolf,
ئةوةوة "هةماهةنطى"ى فرةيى يان كةل
 .)1992, p. 390بة الى ئةوةوة ثوختةيى (رِةسيوى) دوو سيماى "بيضمةكى"و
"نيَوةرؤكى"ى هةن .ثوختةيى لة بارى بيضمةكيةوة تةنياو تةنيا شريازة يان هةماهةنطي
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ثاذةكان لة يةك "هةمةك"دان؛ بةآلم لةبارةى نيَوةرؤكيةوة هةظبةرايةتي ئةم شريازة يان
هةماهةنطي ثاذةكان بؤ وةديهاتنى ئاماجنيَكة كة لة هةمةك ضاوةرِوان دةكريَت (طايةر،
 ،1394ال  .)21لة ديدى ئةوةوة "رِاستى" هةمان تايبةمتةنديى بةرهةستةكىء دةرةكى
مشةكة كة بريتيية لة تؤكمةيي نيَوةوةىء كتومت هةر ئةو شتةية كة ثوختةيى
(رِةسيوى ،كمال) دةرِةخسيَنآ (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  .)22ئةو "توانايي هةبوونى
ثةيربدنةكان" بة "هةستةكان" ليَك دةداتةوة (هةمان ،ال )23و دةَلىَ كة ثةيربدنة
هةستةكيةكان لة رِادةى رِوونيدا ثيَكةوة جياوازنء هةموو ثةيربدنة هةستةكيةكان بة
بةراورد بة ثةيربدنة ناهةستةكييةكان ،تارِادةيةك ليَألء نارِوونن .ماناى ئةم دةربرِِِينة
ئةوةية كة لة ديدى ئةوةوة هةمديس دةركةوتة ئاوةزيية دةرةكيةكان بة بةراورد بة
هةمديسدةركةوتة هةستةكيةكانيان بةردةوام بؤ ناسني سةرضاوةيةكى باشقنء ئةمة
طيَرِةرةوةى ئةوةية كة ثةيربدنى جوانيناسانةى ثوختةييةك هةرطيز بة بنةتاى ناسينة
َفةوة "جوانى"ى ثوختةيى دياردةى
خوازراوةكةى ناطات (هةمان سةرضاوة) .لة ديدى وؤل
دةرةكى ،لةو سؤنطةوةية كة بؤ رِةخساندنى ضيَذ لة ئيَمةدا طوجناوة؛ لةم رِووةوة بة
سةرجندان لة ثيَناسةى ئةو لة ثوختةييء جوانى دةتوانني ثوختةيي دياردةيةكى دةرةكى
بة هةمان جوانييةكةى بزانني ،لةو سؤنطةوة كة لةبةر هةماهةنطىء تؤكمةيي ثاذةكانى،
بة هةستكردنى ضيَذ لة مرؤظدا درك دةكريَن.
َف جوانيناسى خؤى لةسةر بنةماى هةقيقةت ،نةك تةنياو تةنيا
لةم رِووةوة وؤل
َطةريية ئازادة زةينييةكان دادةنآء طشتيقين بنةواشةى زاأل لة تيؤرييةكانى خؤى
خةيال
لةمةدا دةزانىَ كة ئةزموونى جوانيناسانة ،ئةزموونيَكى هةستةكى لةمةرِ هةقيقةتة
(هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  .)33لة ئاكامى ئةم تيَرِوانينةشدا ئةو بةجمؤرة بةرئةجنامطريى
دةكات كة جيهان لةبةر ئةوةى تاودةرةوةى رِةسيويى خوداية ،تؤكمةترينء تةكووزترين
هةمةكةو هةر بؤية دواجار خؤيشى جوانى بووةو جوانى رِةها طريَدراوى هةمةكة.
فةلسةفةى بوونى بوونةوةرانيَكى ثةيبةرى وةك مرؤظةكاني لةو سؤنطةوةية كة لة
رِةسيويى خوداوة ضاوطة دةطريَت (هةمان سةرضاوة) .لةم سؤنطةوةية كة باسء بابةتةكانى
َفء شويَنكةوتووانى ضيةتيةكى ماريفةتناسانة بةخؤوة دةطريَت.
جوانيناسي وؤل
لةم تيَرِوانينةدا ،جيهانء ثوختةييةكانى ضةشنى بةرهةميَكى هونةرين كة (ناسكار
َبةت لة
 )Subjectدةبآ جوانىء لة بةرةجنامدا ثوختةييةكانى درك بكات .هةلهةردووك تيَرِوانينةكةدا هزرمةندانيَكى هةمةضةشنة هةن كة سةرنج لة بريدؤزةكانيان لة
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باسوخواسةكانى جوانيناسيدا طرنطيةكى زؤرى هةية -ثيَشق ناوةكانيان هيَنرا -بةآلم
لةبةر ئةوةى ثةيامنامةى ئةم نووسينة تةنيا باسء بابةتةكانى جوانيناسى نيية ،لة
باسكردنى بؤضوونء هزرةكانيان خؤ دةبويَرين.
 2ـ  .1تاوتويَى بنةما رِؤمانتيسيزميةكانى شاليرماخيَر
َداو بةثيَضةوانةى
رِؤمانتيسيزم لةنيوةى دووةمى سةدةى هةذدةيةم سةرى هةل
َى
بزووتنةوةى زانستىء هونةريى جوانيناسى ،لة هةمانكاتدا لةبةرانبةر تيَرِوانينى زال
ضاخى رِؤشنطةري لةسةدةكانى حةظدةو هةذدةدا بزووتنةوةيةكى ياخى بوو .رِؤمانتيسيزم
ثيَناسةيةكى بةرطرو الطر (جامعء مانع)ى نيية؛ ضونكة لة قؤناخيَكى ميَذووييدا قةتيس
نةمايةوةو بؤ بارودؤخيََكى هةميشةيي زةين طؤرِدراو توانستى ئةمةى ثةيدا كرد كة لة
َخوازةكانى
هةموو شويَنيَكدا بشآ دةست بكةوآ( ،بةرلني ،1378 ،ال )26و بةرئةجنامة دل
خؤى وةربطريَتةوة .ئةوان لةو باوةرِةدا بوون كة ئةم رِيَسايانة ،هؤيةكىء بةرهؤيةكنيء
تةنيا بة ئاوةز -نةك بة هيض ئامرازيَكى ديكة ،تةنانةت نةريت ،ئيلهام ،سروشء -...
دةدؤزريَنةوةو وةدةستهيَنانى بةرئةجنامي لة بةكارهيَنانياندا ليَربِِِاوء لة سةرثيَضي
بةدةرة" .سؤنطة" لة بريكارىء "تيَخويَندنةوة" لة زانستة سروشتييةكاندا كارى
سةرةكى ئاوةز لة دؤزينةوةى ئةم ثةيوةنديانةدا بوو .بةكارهيَنانى ئةم بنةمايانة لة
بريكارىء زانستة سروشتيةكاندا طةىلَ دةستكةوتى زانسيت بةرضاوى وةدةست هيَناو هةر
ئةم دةسكةوتانة ،تةرازيَك لةسةر دروسيت ئةم تيَهزريَنة لة هةموو بوارةكان بةتايبةت
مرؤظ ،ثيَوةنديية هةمةضةشنة مرؤييةكان ،ثرسيارة سةرةكيةكانى مرؤظ كة ماناداريى
ليَدةكةويََتةوة ،شيَوةى شريازة ثةيداكردنى جظاتةكةى وةديار دةخات ،بايةخة
تاكةكةسىء كؤمةآليةتيةكانى ديارى دةكاتء ..بةشيَوةيةك كة لةو سةردةمةدا ،طةىلَ
كةسان لةسةر ئةوة هاورِا بوون كة بةبىَ درِدؤنطى ،دةكرآ دةسكةوتةكانى نيوتن لة
فيزيك لة بوارى رِةوشتء سياسةتيشدا بةكار بهيَنيت (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  51ـ .)52
رِؤمانتيسيزم لةتةك ئةم تيَهزرينةو تيَكرِاى بنةماكانى ،هةرطيز نةدةسازاو
لةبةرانبةر ئةم تيَهزرينة وشك ،ميكانيكىء بريكاري ئاسايةو لة هةموو رِةهةندةكانى
َبةت يةكةمني
بوون-بةتايبةتى مرؤظء ثيَوةنديية مرؤييةكان-ياخى بوو .هةل
بزووتنةوةيةك كة بة دذى رِةوتى رِؤشنطةرى وةرِآ كةوت ،بزاظى "دنياثةريَزى"
َمانيا بوو ،هةر ئةم تيَهزرينةش بوو كة لة رِيشة سةرةكيةكانيةوة
( )pietismلة ئال
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رِؤمانتيسيزم ضةكةرةى كرد .دنياثةريَزى ،لقيَك لة رِآء رِةضةى لؤتةرى بوو كة
هةويَنةكةى خويَندنةوةى وردى كتيَبى ثريؤزى كريستانيةتىء رِيَزدانان بؤ ثةيوةنديية
كةسيةكانى مرؤظ لةتةك خودا بوو؛ كة واية جةختيَكى زؤرى لةسةر ذيانى مينةوى
دةكردو طرنطيةكى زؤرى بة ثيَوةنديى رِؤحى مرؤظ لةتةك ئافريَنةرةكةى دةدا .لة رِاستيدا
دنياثةريَزى جؤريَك بوو لة رِؤضوونة نيَو قووآليي نا (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  .)71ثاش
دنياثةريَزى بوو كة رِؤمانتيسيزم بيضمى طرتء بةرزاخةكةى طةىلَ لة دنياثةريَزى بةرينق
بووةوة .ئةطةر مبانةوآ كورتةباسيَك لة بؤضوونةكانى ئةم رِةوتة بةهيَزة بةيان بكةين كة
باندؤريَكى رِاستةوخؤى لةسةر بريوبؤضوونى هيَرميَنؤتيكزانانى ميتؤديكى وةك
شاليرماخيَر داناو ثيَكهاتةى هيَرميَنؤتيكى ئةوانى ديارى دةكرد ،دةبىَ لة تيَهزرينةكانى
سآ رِيَبةرى سةرةكيى فيكريى ئةم رِةوتة بدويَني .دوو كةس لةم هزرظانانة لةهؤطرانى
دنياثةريَزىء ثاشان رِؤمانتيزمن؛ بةآلم يةكيَك لةوان لة نةيارانى رِذدى رِؤمانتيزمةو
تومةز هةندآ لةبؤضوونةكانى لةنيَؤ رِؤمانتيكخوازاندا ئيَجطار كاريطةريى داناو
بةشيَوةيةكى نةخوازراو بووة مايةى رِؤمانتيسيزم .يوهان طيؤرط هامانء هيَردةر سةر
بة دةستةى يةكةمنء كانتي نةيارةكةية (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال .)104
 .1-2-1هزرة شويَندانةرةكانى يوهان طيؤرط هامان
لةسةر هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر
َكو
هامان لةو باوةرِةدا بوو كة ناتوانى تةنيا بة ئاوةز جيهان بناسيت ،بةل
ئامرازانى ديكةى وةك ئيمانء ونبينى (شهود) هةنء ئامرازى دروستى ناسينى جيهانن.
ئةو لةو باوةرِةدا بوو ثيَوةنديى دوو مرؤظي هةر لةجمؤرةية؛ ضونكة ئةم ثيَوةنديية
َكردنى ثيَوةنديى
ثرؤسةيةكى ميكانيكى نييةو تاكة رِيَطةى ثةيربدن بة كةسةكان ،رِايةل
َيانة (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  )79كة لةبةر ئةم ثيَوةنديية دةبىَ ناخى
رِاستةوخؤ لةطةل
َدان بؤ شرؤظةى ئةم ثيَوةنديية
مرؤظ ببينى تا بتوانى ليَى تيَبطةيت .ئةو دةيطوت هةول
لة ضوارضيَوةى طوزارة هةمةكيية زانستييةكاندا بيَسوودو زياندةرة؛ ضونكة طوزارةكانء
ضةمكطةىل زانستى طوتةزايانيَكن ،كةوا مذارى تاقانةو ساكارى هاوبةشى نيَوان هةموو
مرؤظان-كة مذاريَكى ناخةكيشة-لةم يةكبوونة دةردةهاويَذآء بةشيَوةيةكى ضةوت
َطةىل جياوازدا دابةشيان دةكات .ئةوة لةكاتيَكداية كة ئةو بابةتة هاوبةشةى
بةسةر خال
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
لةنيَوان مرؤظانء تةنانةت سةرلةبةرى بووندا هةية كة لةت لةتكردنى بة ماناى
َبةت ئةو لةو باوةرِةشداية زانستةكان بؤ مةبةستةكانيان باشن؛ بةآلم
كوشتنيةتى .هةل
ئةمة ،سةرةجنامى ثةجيؤرى مرؤيى نيية .لةديدى ئةوةوة ئافراندنى بةرهةمى هونةرى،
يان هةر شتيَكى ديكةى وةك دةق لة اليةن مرؤظةوة ،لة ثةسندةرترين كردةى كةسيية
كة لةرِيَطةيةوة ،مرؤظ ئةو شتةى لة ناخيدايةو لة هيض لةمثةريَك ناثرينطيَتةوة ،بة زمان
دةرى دةربرِآ( .هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال )81؛ بؤية لة ديدى ئةوةوة تيَكرِاى فيَركارييةكانى
ضاخى رِؤشنطةرى شتيَكن بة لةنيَوبردنى شتيَك كة لة ناخى مرؤظةكاندا زيندووةو
لةديدى ئةوةوة هةويَنء "هةمةك"ى تؤكمةى ناخةكي مرؤظ كة مذاريَكى تاقانةو
َدةقورتيََنآء تيََطةيشنت لة بةرهةمةكانى ئةو
ساكارة ،خؤى لة ئافراندنةكانى ئةو هةل
(هامان) لة طرةوى ثةيربدن بةم هةويَنةية؛ هةر بؤ منوونة هامان لةو باوةرِةدابوو ،زمان
شتيَكة كة خؤمان بةوةوة دةردةبرِين نةك ئةوةى لة اليةكةوة زمامنان هةبيَتء لة اليةكى
ديكةوة هزر( ،هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  .)83هةرضييةك كة بةدةر لةمة بيَت ،رِيَطةيةكة بؤ
َةكان بةسةر ميناكى ناويَزة هةموو كةسيَكدا كة
سةثاندنى ضةمكةكانء طوزارة كرؤمؤل
لة هيض رِيزبةنديةكدا سةقام ناطريَت.
 .1-2-2هزرة شويَندانةرةكانى هيَردةر لةسةر هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر
مرؤظناسي هيَردةر كة يةكيَك لة
ثيَشةنطة سةرةكيةكانى رِؤمانتيسيزمة ،لة
ضيةتيى هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانةدا
ئةو
هةية.
زؤرى
باندؤريَكى
لةسةر"مرؤظايةتى"ى وةشيَراو لة ناخى
مرؤظ دةطريسيَتةوة( كاثلستؤن ،1373 ،ال )193و
لةو باوةرِةداية بزاظى هةمةكي ميَذوو بةرةو
وةطةرِكةوتنى هيَز بةرةو بةكرداربوونى
بؤ
مرؤظ
ميناكى
بةهرةى
مرؤظايةتيية(.هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال .)197
ئةو لةو باوةرِةداية تةشكى مرؤيى ماخؤى يةكبوونة(.هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  .)194ئةو
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تيَطةيشتنةى ئةو لة مرؤظايةتى لة ئاراستةكرانى هيَرميََنؤتيكزانانى ميتؤديك،
بةتايبةتى شاليرماخيَر بةرةو ضةمكى تاكايةتى باندؤريَكى زؤرى هةبووة.
لة تيَهزرينى ئةودا سآ ضةمكى كليلى هةن كة باندؤرى دوانيان لة هيَرميَنؤتيكدا
زؤرو زةوةندة .ئةو لة ضةمكى يةكةمدا كة بة "ئيكسثرسيؤنيزم" ليَى دةدوآ ،دةَلىَ كة
مرؤظ هةرضييةك دةكات دةربرِى ضيةتي خؤيةتى .يةكيَك لة كردارةكانى ئةوي (مرؤظ)
دةربرِينء ئاخاوتنيةتى (بةرلني ،1387 ،ال  .)105لة ديدى (هيَردةر)ةوة بةرهةمى هونةرى
((ضةشنى دةق)) دةنطى مرؤيية كة خؤى بةوانى ديكة دةنويَنآ؛ بؤية هةر بةرهةميَكى
هونةرى بة شيَوةيةك لة شيَوةكان دةربرِى تيَرِوانينى بنياتنةرى هونةرمةند بؤ ذيانة ،جا
ض خودئاطا بيَت يان ناخودئاطا .ئيَمةش كاتيَك بةرهةمى هونةرى دةنرخيَنني بة شيَوةيةك
لة شيَوةكان لةتةك دروستكةرةكةيدا ثةيوةندى رِايةأل دةكةينء بة شيَوةيةك لة شيَوةكان
ئةو بةرهةمة لةتةك ئيَمة دةدوآ .لةم سؤنطةوة ،ئةم تيَهزرينة كة بتوانى كابرايةك بة
ضةند ثارضةيةك دابةش بكةيت كة بؤ منوونة باوةرِةكانى ببنة بةشيَكء رِةوشتء
حةزةكانى بةشيَكء مؤديَلة رِةفتارييةكانيشى ببنة بةشيَكى ديكةو بةرهةمةكةش
َةية .ئةو دةَلىَ ،لة هةموو كردارةكانى مرؤظدا،
بةشيَكى ديكة بيَت ،ئةمة هةل
سةرلةبةرى مرؤظ لةطةرِداية ،هةرضةند ئةوي لةهةمبةريدا لة دؤخى خودئاطادا نةبيَت.
(هةمان سةرضاوة ،الثةرِة  106ـ )107

ضةمكى دووةمي كة ضةمكى"هاوثةيوةستى" (( )belongingهاوثةيوةستبوون
َكو
َةية كة هيض مرؤظيَك تاقء تةنيا نيية ،بةل
َطرى ئةم خال
بة طرؤيةك) ناوى ليَنراوة ،هةل
هاوثةيوةست بة كؤمةألء طرؤيةكة كة زؤريَك لة باشقة-مؤديَلةكانى خؤى لةوان
وةرطرتووةو زؤريَك لةو توانستانةى كة تاكةكةس لةبةردةستيدان ،دروستكراوى خؤى نني؛
َكو دروستكراوى طرؤن .ئةم دروستكردنانةش هةندآ جار خودئاطانء هةندآ جار
بةل
َطةكان لةم ضةشنةن؛ هةر بؤ
ناخودئاطان .زؤريَك لة نؤرمةكانى نيَو بةندوباوةكانى كؤمةل
منوونة دروستكةرى بةشيَكى زؤر لة بةندوباوةكان ديار نيية؛ بةآلم هةر ضؤنيَك بيَت
ئاشكراو ديارة كة دروستكراوى خودى مرؤظانة؛ هةموو مرؤظيَك دةيةويَت هزرى خؤى
َكو طريَدراوى
َك لة وشانيَك وةردةطريَت كة دروستكراوى خؤى نني ،بةل
دةربربِيَت ،كةل
طرؤيةكى مرؤيني كة خؤيشى بةشيَك لةوانة (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  108ـ  .)109ئةو،
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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دةكةنء لةنيَو تيَكرِاى ئةندامانى طرؤدا بةشيَوةيةكى هةستثيَنةكراو هاوبةشة .ئةم
هةمةكيَتية كة شوناسى كؤمايي ئةم طشتكؤيةو كةسةكانى ثيَكةوة دةنآء لة هةموو
رِةفتارة بضووكةكانى كةسانى سةر بةم طرؤية ،لة شيَوةى طةل يان نةتةوةيةكيشدا
وةبةرضاو دةكةويَت ،دةبيَتة مايةى هةآلويَردنى ئةوان لة طرؤثةكان ،طةالن يان
نةتةوةكانى ديكة .هةر لةبةر ئةمة ،ناسينى وردى كةسانى ئةو طرؤية ،لة طرةوى
ناسينى ئةم هةمةكةداية كة لةشوناسى كؤمايي ئةواندا خؤى دةردةخات .ناسينيشى،
بةناسينى جوطرافياى ذيانى ئةوان ،دابء دةستووريان ،ثةرؤشيية ذينطةيىء
ثةرِانثةرِةكيةكانيانء تيَكرِاى ئةو مةسةالنةوة طريَدراوة كة شوناسى كؤماييان ثيَوةى
بةندة .طرؤ ئةوو لة بةرةجنامدا خؤيشى دةستنيشان دةكات (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال .)112
لةسةر ئةم بنةماية ئةو لةو باوةرِةداية ،هةر فةرهةنطيَك دةبىَ بةطويَرةى
ليَوةشاوةييةكانى بةشيَوةيةكى بةرهةستةكىء بةدةر لةمةبةستء تةمايةكء بةدةر
لةبةندبوون بةتيَوريية ثيَشق ويَناكراوةكان ،تاوتوآ بكةيت (كاثلستؤن،1373،ال .)197
بةرئةجنامى ئةم دوو ضةمكةش بةرِوونى وةسفكردنى هةر بةرهةميَكى هونةرة (وةك
دةقيَك) بةبىَ هيَماكردن بة دروستكةرةكةى لواو نييةو بايةخى بةرهةمى هونةرى (وةك
َنةرى كةسيَك كة
دةق) دةبىَ بةطويَرةى طرؤيةكى تايبةت كة نووسةر بةشيَكيةتى ،ثال
طوتوويةتى ،باندؤرى ئةم طوتةية لةسةر بةربيَذةكانىء ثيَوةندييةك كة ئةم بةرهةمة
َبسةنطيَنريَت .ئةم بةرهةمة
َى دةكات ،هةل
خؤبةخؤ لةنيَوان ئاخيَوةرو بةربيَذةكانى رِايةل
جؤرة ئامرازيَكى ثيَوةندييةو ئةطةر ئامرازى ثيَوةنديية ،ئيدى نابيَت بايةخيَكى
ناكةسةكى يان تاهةتايي هةبيَت( .بةرلني ،1387 ،ال .)110
َبةت ئةم دةربرِينة بةرئةجناميَكى ديكةشى هةيةو ئةمةش ئةوةية كة هةر
هةل
فةرهةنطيَك بارستطة (هةمةكيَكى دووةم) يةكى هةية كة لةوانى ديكةى جيا دةكاتةوةء
َكى سةر بة هةر نةتةوةيةك شويَنكةوتةى ئةم بارستطةية؛ لةم رِووةوة،
كردارةكانى خةل
َكانى هاوطرؤى نووسةر ضيان كردووة ،ض مةسةالنيَكيان
ويَرِاى ئةمة دةبآ تيَبطةين خةل
هةبووةو ...دةبآ درك بةم بارستطةية بكةين .ئةمانة باسوخواسانيَكن كة دواتر لة
ياساطةىل هيَرميَنؤتيكي هيَرميَنؤتيكزانانى ميتؤديك بةتايبةتى ماناناسيى ئةوانء
رِيَساى هةمةكء هةندةكيياندا رِؤَليَكى ئيَجطار يةكالييكةرةوةيان هةية .لة رِاستيدا
هيَردةر بةو باوةرِانةى كة طوتران ،يةكةمني كةس بوو كة رِةوتى رِاظةى بةرةو تةواوةتء
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سةرلةبةرى بةرهةمى ( ،)The totality of a workبؤ رِؤحى نيَوةكيء بؤ كةشيَك كة
بةرهةم ليَوةى سةرى دةرهيَناوة ،ئاراستة دةكرد (.)Delthey, 1996, p. 89
 3ـ  2ـ  .1هزرة شويَندانةرةكانى كانت لةسةر هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر
كانت لة ثةرِانثةرِى "دنياثةريَزى"دا طةشةى كردووة ،بؤية لة باندؤرى ئةم
تيَهزرينة بةدةر نةبوو .ئةو رِؤمانتيست نةبوو ،لةم تيَهزرينةش دةتارا ،يةكةمني
باسوخواسيَك كة لة فةلسةفةى رِِِةوشتى خؤيدا هيَناويةتة كايةوة ،باندؤريَكى زؤرى
َبةت بةشيَوةيةكى طشتى "رِِِةخنةكان"ى كانت
لةسةر هزرى رِؤمانتيستى داناوة .هةل
ئاراستةى بة تيَكرِاى هةوداكانء ئةو زانستانة بةخشى كة بة شيَوةيةك لة شيَوةكان بة
رِؤحء تةشكى مرؤيي لة سةدةى نؤزدةيةم طرآ دةدران)Ibid, p. 110( ،و لةم سؤنطةيةوة
رِؤمانتيزمء دوابةدواى ئةوة هيَرميَنؤتيكى تةرزناسانةش كاريطةريي خؤيان دانا.
ئةو لة فةلسةفةى رِةوشتدا تيَدةكؤشيَت هةمةكيَتية بنةرِةتيةكانى رِةوشت لة
ضةمكى خواس (جمرد)ى ئاوةزمةندى يان ئاوةزتيَطةرِاوبوون بةرةجنامهةجنيَنى بكات
(مةطى ،1390 ،ال  .)296ماناى ئةم ئاخاوتةيةش ئةوةية كة رِةوشت بةتةواوةتى رِةطى لة
ئاوةز داكوتاوةو بآ يةكء دوو ثيَشينية (كانت  ،1384ال  .)31بةرئةجنامى تاوتويَيةكانى
ئةوي برِواى قووألة بة ئازاديى مرؤظ (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو) .ئةو مرؤظايةتى مرؤظ بة
َبذاردنطةريى ئةو دةزانآء لةو باوةرِةداية سةرباقى بوونةوةران لةذيَر
تايبةمتةنديى هةل
َبذيَريَتء هةر ئةم هةرامةيةش
زةبرى هؤيةكىء بةرهؤيةكيدان؛ بةآلم مرؤظ دةتوانىَ هةل
رِووى هةآلويَردنى ئةوة لةتةك ئةواني ديكةش (بوونةوةران)ية (بةرلني ،1387 ،ال  .)121ئةو
رِيشةى بابةتة رِةوشتيةكان لة ئاوةزدا دةزانآء دةَلىَ هةر بوونةوةريَكى ئاوةزطةر ناضارة
بةشيَوةيةكى ثيَشينى ،واتة سةربةخؤ لة هةر ئةزموونيَك دةروةستانةبوونى رِةوشتةكان
وةرِاست بطةرِيَنيَت (مةطى ،1390 ،ال  .)297هةر ئةم هةرامةيةش دةبيَتة مايةى
خؤبةرثرسيارزانينى ئةو ،ئةطينا لة بازنةى مرؤظايةتى دةردةهاويَذريَت.
هةر ئةم تيَهزرينة لةنيَو رِؤمانتيستةكانيشدا بآلوبووةوة؛ هةر بؤ منوونة فيشتة
( )Johann Gottlieb Fichteئةطةر بتوانى ئةو بة رِؤمانتيست ناوديَر بكةى -كة
باندؤريَكى زؤرى لةسةر شاليرماخيَر هةبوو ( )Delthey, 1996, p. 181لة كانت
كاريطةريى وةرطرتووةو لةسةر ميتؤدى خؤى لةمةرِ ضةمكى ئازادى بةشيَوةى كانت،
جةختيَكى زؤر دةكات (كاثلستؤن ،1375 ،ال  .)72ئةو لةو باوةرِةداية ناسينى "من"ى نا
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لة تيَطةيني لة مشةكان بةرهةستيَتى بة خؤى دةداتء ئةم بابةتة لة ناسينى ئةو رِةنط
دةداتةوة .لة رِاستيدا ئةو ئةدطارة زةينييةكان بة بةرهةمى بةرهةستيَتى ثةيداكردنى
منى ناخى مرؤظ دةزانيَت (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال  .)53ئةم باوةرِة واتة ضةقبةند لةسةر
منى نا -كة دواتر بةشيَوةيةك لة شيَوةكان شاليرماخيَر بة "تاكايةتى" تاك ليَى
دةدوآء ماناى تؤماركراو لة بةرهةمى بةرهةمهيَنراودا لة طرةوى درككردنيدا دةزانآ-
ئةمةى ليَدةكةويَتةوة كة لةبةرئةوةى كابرايةك بةشيَوةيةكى تايبةت دةذى ،هةموو
َيدا بةرِوويدا دةردةكةون .لةم رِووةوة دةركةوتنى
َطةىل دةوروبةريشى طوجناو لةطةل
خال
رِاستييةكان بؤ مرؤظانى هةمةضةشنة لة هةلومةرجى كاتةكىء شويَنةكي هةمةجؤردا
بةندة بة هةلومةرجى خؤيانء بيَجطة لة درك كردنيان ناتوانى ئةو رِاستيية جآ
مةبةستانة درك بكةيت؛ بؤية ئةو دةَليَت جيهانى ئاوازدانةر لةتةك جيهانى قةساب
جياوازيى هةية .جيهانى مرؤظى سةدةى حةظدةيةم لةتةك جيهانى سةدةى دوانزدةيةم
جياوازيى هةية؛ ضونكة مرؤظةكان خؤيان جيهانى خؤيان دةسازيَنن (بةرلني ،1387 ،ال )151
لة ديدى ئةوةوة رِؤحى مرؤيى هةرامةيةكى هةمةكية كة لة هةموو تاكةكانى مرؤظدا
َآ ئةم رِؤحة هةمةكيية ئاطرى ضةقيَكة كة هةركام لة مرؤظةكان
هاوبةشة .ئةو دةل
لةنيَويدا ثشكؤيةكن (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال )152و ئةمة ،هةمان تيَهزرينة كة رِةطاذؤى
لة هيَردةردا كردبوو ،باندؤريَكى زؤرى لةسةر شاليرماخيَرو ئةوانى ديكة دانا .لةم
تيَهزرينةدا ،ئةطةرى تيَطةيشنت لة بةرهةمى ئةوي ديكة ئةطةر مةودايةكى ميَذوويي
بةرضاويشى هةبيَت ،لة ئاراداية؛ ضونكة لة هةموواندا ئةوة يةك مرؤظايةتية كة هؤكارى
ثةيربدنء ناسنيء ئامرازةكانى ديكةو توانستة مرؤييةكانة.
فيشتةش وةك هيَردةر بة ضةمكى طرؤ دةطات .ئةو تاكى ثةرت بة طشتكؤى
كةسانيَك دةزانيَت كة زؤريَك لة توانستةكانى ئةو تةرخاوو رِةخساوى ئةو كةسانةية
(كاثلستؤن ،1375 ،ال )78؛ بؤية ،لةو باوةرِةداية نةريتى من ،باوى من ،تيَرِوانينى منء
َياندا
هةموو شتيَكى من تا رِادةيةك ئافراوى مرؤظانى ديكةية كة من لةطةل
يةكبوونيَكى ئؤرطانيك رِايةأل دةكةم؛ لةم رِووةوة ئةو لة ضةمكى تاك بةرةو ضةمكى تاك
وةك شتيَكى طةورةترى نةتةوة ،يان ضني يان تاقم رِآ دةكات (بةرلني ،1387 ،ال .)152
َبةت باندؤريَكى ديكة كة كانت لةسةر هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر هةيبوو ،ئةمة
هةل
بوو كة شاليرماخيَر بة باندؤر وةرطرتن لة كانت ،هيَرميَنؤتيكى لة "تيَطةيشنت"
()Understandingدا قةتيس كردةوة (كةلَباسى ،1387 ،ال )64و لةو دةمةوة "تيَطةيشنت"
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بوو بة بنةواشةو بناخةى هرياى هيَرميَنؤتيكء ئيدى باسء تةوةرةكانى ثيَوةنديدار بة
خستنةرِوو ()Presentationى تيَطةيشنت هةر بةو ضةشنةى كة لة سةرةتاى ثيَشةكي ئةم
بةشةوة طوترا ،لة هيَرميَنؤتيك دةرهاويَذرا.
 4ـ 2ـ  .1جيهانبينىء مرؤظناسي شاليرماخيَر
رِيشةكانى هزرطةىل شاليرماخيَر بةئاسانى دةتوانى لة هزرةكانى زانايان-كة
ثيَشق باسكران-و كةسانيَكى ديكةى وةك برايانى شلطيَل ( (August Wilhelm von
 Schlegel and Friedrich von Schlegelشيَلينط (Friedrich Wilhelm Joseph
َم ليَرةدا دةرفةتيَك
)von Schellingو شيليَر( )Friedrich Schillerبةدى بكةيت -بةال
بؤ شةنوكةوى باوةرِةكانيان لةم كورتة بابةتةدا نيية.-
شاليرماخيَر كاريطةريى سيستمة فيكرييةكانى ثيَ خؤى بةسةروةية كة جيهانيان
لة رِيَطةى "منى نا "ةوة رِوون دةكردةوةو تيَدةكؤشان هةموو هةستةكان نؤرِينةكانء
زانيارييةكان لة بكةرى ثةيدؤزيى بةرهةمهيَنى خؤرِسك بةرةجنامهةجنيَنى بكةن
( .)Delthey, 1996, p. 100بة دوكقينى "تاكايةتى" ( )individualityكة ونبينيةكةى
بناخةى هيَرميَنؤتي ئةو ثيَك دةهيَنيَت (  )Ibid, p. 110وريا بووةوة .ئةو لة تةنيشت
"تاكايةتي"يةوة برِواشى بة دوو ضةمكى تاكايةتىء مةبةستى ئةو ليَى ،لة طرةوى
ناسينيانة .يةكيَك لةم دوو ضةمكة طريَدراوى ضةمكى "مرؤظايةتى" ()Humanityى
مرؤظةو ئةويدى بة تيَكرِِِاى جيهان.
ئةو برِواى بة مرؤظى هةمةكى هةية كة تيَكرِاى ثوختةيية مرؤييةكانى لةخؤ
طرتووةو بة مرؤظايةتى دةرى دةبرِآء دةَلىَ تاكايةتى هةموو كةسيَك ئةم مرؤظايةتية لة
بوونى خؤيدا دةنويَنآ ()Schleiermacher, 1998, p. 36؛ ضونكة ئةو مرؤظة هةمةكيية
لة هةموو مرؤظاندا هةية .لة تةنيشت ئةم ضةمكةوة ،نيطاى ئةو بؤ جيهان بريتية لةمة
كة ئةو جيهانى ضةشنى يةك "هةمةكى هونةرى" ،واتة تةواوةتيَكى تاقانةو
هةرةثيَويست كة رِؤنراوى رِيَساطةىل نيَوةكيى خؤيةتى،)Delthey, 1996, p. 132 (.
دةبينآ .بةرئةجنامةكةشى سةرجندان لة باندؤرى ئةم هةمةكء تةواوتيةية لةسةر هةموو
ثاذةكاني ( .)Ibidهةر بةم هؤيةوة ،هةر بةو ضةشنةى كة تاكايةتيى كةسةكان لة
مرؤظايةتى يان هةمةكيَيت مرؤظةوة كاريطةريى وةرطرتووة ،ئةم هةمةكيَتيةش وةبةر
كاريطةريى جيهان دةكةويَت.
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بةرةجنامى هيَرميَنؤتيكي ئةم باوةرِةش كة خؤى لة ماناناسيى هيَرميَنؤتيكى
تةرزناسانةدا دةردةخاتء تارِادةيةك بة كةميَك طؤرِان لةنيَو هيَرميَنؤتيكزانانى
تةرزناسانةدا هاوبةشة ،برِوا بة سآ"هةمةك"ة .هةمةكى يةكةم ،طريَدراوى ناخى
مرؤظةكانة كة شاليرماخيَر بة تاكايةتي مرؤظ ليَى دةدوآء هةموو بةرهةمةكانى مرؤظ
بة دةركةوتةى دةزانىَء لةو باوةرِةداية دركى ماناى هةموو بةرهةميَك لةطرةوى
درككردنيداية .لة رِاستيدا بة تيَبيين كردنى طشتكؤى تيؤرييةكانى شاليرماخيَر
دةتوانى تاكايةتييةك كة جيَى مةبةستى ئةوة ،وةثاأل بوونى ناويَزةى هةموو كةسيَك
َداوى تيَكرِاى باندؤرة دةرةكىء نيَوةكييةكانةو
بدةيت كة بةرنهيَميةكةى-فعليّت -سةرهةل
لةبةرطرةوةى هةموو تايبةمتةندييةكانى ئةو ،ض هزر ،بابةتطةىل جيَى ثةسند ،هؤطرىء
ضةشةكان ،باشقة رِةفتارىء طوتارىء طؤشة بوونةكيةكانى ديكةى ئةوة.
هةمةكى دووةم ،هةمةكيَكة كة ئةم تاكايةتيية دةركةوتيةتى؛ واتة مرؤظى
هةمةكى كة لة هةموواندا هةيةو تيَكرِاى مرؤظةكان لة هةموو كاتء شويَنةكاندا تيَيدا
هاوبةشنء شاليرماخيَري بة ناونيشانى مرؤظايةتى ليَى دةدوآ .هةمةكى سيَيةمي
رِؤحى زاأل بةسةر جيهانيَكداية كة مرؤظى هةمةكى ثيَوةى هاوثةيوةستة (the world
 .)which belongs to itشاليرماخيَر لةو باوةرِةداية ونبيين ئةم هةمةكةى دوايى دةبآ
لةاليةن ئايينةوة سةربطريَتء هةر لةبنةرِةتةوة ئايني بؤ ونبينى ئةم هةمةكانة هاتووة؛
ضونكة زةينى مرؤظ بةتةنيايى لةطةيشنت ثيَى دؤشداماوة )Ibid, p. 105(.تيَكرِاى
َةكانى هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر لة ونبيين تاكايةتيداية كة طريَدراوى هةمةكة
هةول
دوانةيةكانى ديكةية .بؤ ئةم ونبينيةش ثرؤسةى بةرهةمهيَنانةوة دةخريَتةبةر باس.
 .2ماناناسيى شاليرماخيَر
ثاش ئةوةى بنةما فيكرييةكانى شاليرماخيَر وةديار خران ،دةبىَ بثرِذيَينة سةر
َة طرساوةتةوة
تةوةرى طرنطى ماناناسى لة ديدى ئةوةوة .ليَرةدا باسةكة لةسةر ئةم خال
كة مةبةستى شاليرماخيَر لة ماناى ئاخاوتةى ئاخيَوةر ،يان ماناى دةقى نووسراو لة
اليةن نووسةريَكةوة ضية؟ بة رِيَكوةنديَكى ديكة ،ماناى ئاخاوتة بة ضى دةزانآ؟ ثيَ
ئةوةى بؤضوونى شاليرماخيَر لةمبارةوة بزانني ،دةبآ جياوازى لةنيَوان ماناطةىل
وةرِاستطةرِيََنةكى (تصديقى)و ويَنايةكى بكةين؛ هةمان هةآلويَردن لة ئاخاوتةى
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شاليرماخيَري دةبينريَت .ماناى وةرِاستطةرِيََنةكى ضاوديَر بةسةر رِِِستة ،ثةرةطرافء
دةقةو واتاى ويَنايةكى ،ضاوديَرى واذةو وشةكانء هةموو ئاخاوتةيةكى ناطشتية.
 1ـ .2باندؤرى تاكايةتيى نووسةر لةسةر ماناى وةرِاستطةرِاوةكى
لة وةآلمى ئةم ثرسيارةدا كة ئاخؤ ماناى دةق-يان هةمان ماناى وةرِاستطةرِاوةكى
كة وةرِاستطةرِاوى ئةتؤم يان هةمةكى دةقة-لة ديدى شاليرماخيَرةوة ض شتيَكة؟ سةرةتا
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،
يان دةقى نووسراو لةاليةن خؤيةوة دةردةكةوآ ،لةم ثيَناوةدا هزرةكانى ئةو
تايةنكارييةكانى تاكايةتي ئةون ( .)Schleiermacher, 1998, p. 7هةر لةم سؤنطةوةية
كة هةموو كردارةكان ،رِةفتارو رِةنيَوهيَنانةكانى كابرايةك دةتوانن طؤياى ناخى خؤى بن.
دةقى نووسراوي بةدةر لةم رِيَساية نييةو مانايةك كة ليَوةى ضؤرِاوة ،دةركةوتء
تايبةنبووى تاكايةتي نووسةرةكةيةتى .لةم سؤنطةوة يةكةم؛ ناسينى وردو تةسةىل
تاكايةتي نووسةر لة دياريكردنى مةبةستى ئةو لة ماناى دةق طةىلَ طرنطة ،دووةم؛
ماناى دةق سةرتر لةو مانايانةية كة جيَى سةرنجء تةماى نووسةر بووة؛ ضونكة تيَكرِاى
مانايةك كة لة دةقةوة دةضؤرِآ ،شويَنكةوتةى تاكايةتى خؤيةتى ،نةك تةنيا مةبةستى
ئةو بيَت؛ ضونكة زؤريَك لة ماناكان هةن كة لة اليةن نووسةر-يان باشق بيَذين تاكايةتى
َقني دةكريَنء هةرطيز ئةو سةرجنى
نووسةر -بةشيَوةيةكى تةواو ناخودئاطايانة لة دةقدا تةل
ليَنةداون؛ ضونكة تاكايةتي جآ مةبةستى ئةو باندؤرى خودئاطايي ئةوى لةسةر نيية،
َكو باندؤرى مرؤظايةتى ئةوة ،ئةوةش لة جيهانيَكةوة كارى تيَكراوة كة ئةو تيَيدا
بةل
دةذىء ثيَوةى ثةيوةستة؛ لةم رِووةوة دةلوآ لة رِةفتارو كردةوةكانى مرؤدا طةىلَ خالَ
َهيَنجراونء بةشيَك لة رِيَضكةطرتنةكانى ئةونء
هةبن كة بةالى ئةوةوة جيَى ثةسند هةل
بةشيَوةيةكى تةواو خؤمةش (خودكار ،ئؤتؤماتيك) لةاليةن ئةوةوة بةكار هيَنراونء
ئايينة مةيدانى دةركةوتنةوة؛ بةآلم ئةطةر كةسيَك ئةو لةو خاآلنة ئاطادار نةكاتةوة،
خؤيشى خؤبةخؤ ليَيان بةئاطا نيية (بةهرامى ،ال  .)281باندؤرة كاتةكىء شويَنيةكان
َطة ،وةكو بةندوباوو دابء نةريتء ئةو نيشانة
بةرثةسندة طشتيةكانى كؤمةل
َى هاوشيَوةى ديكة
َطةنةويستةكاندايةو طةىلَ خال
هةنووكةييانةى كة لة كؤمايةك لة بةل
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لةم جؤرةن .لةم سؤنطةوة طةىلَ جار دةبينريَت كة قسةيةك بؤ كؤمةَليَك بةتةواوةتى
مانادارو رِوونةو زراظية ماناييةكانى بةباشى درك دةكريَت؛ بةآلم بؤ كةسيَك كة لة
دةرةوةى ئةواندا دةذى ،بةتةواوةتى ليَألء ناطؤياية ،يان مانايةكى رِوونى هةية ،بةآلم
زراظية ماناييةكانى هةرطيز درك ناكريَن .ضريؤكةكانء طةثء تةنزةكان بةزؤرى بؤ
نيشاندانى ئةم رِاستية طةواهيَكى باشن.
لةم رِووةوة لة ديدى شاليرماخيَرةوة هةموو ئةم خاآلنة ض لة خودئاطاو (ماناى
جيَى سةرنجء مةبةستى نووسةر) لة ناخودئاطا لةنيَو دةقدان؛ بؤية ماناى دةق تاكة
َقوشكيَت،
َةتى ثةيظةكان بة طؤشةنيطايةكى سةرةتاييةوة ،هةل
مانايةك نيية كة لة رِوال
َكو بة سةرجندان لة مةبةستى ئةو لةتاكايةتى دةتوانى ماناى دةق بة شيَوةيةك لة
بةل
شيَوةكان بة طريَدراوى هةموو ذيانء زةينيةتى دانةر بزانيت (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو)و
ثيَودانطى دروستىء نادروسيت تيَطةيشتنى خؤ لة ماناى دةقي بة ثةيكاَليَتى لةتةك
َةم بدةيت
زةينيةتء هةموو ذيانى ئةو لةقةل
(هةمان سةرضاوةى ثيَشوو)؛ ضونكة زانينى ئةو خاآلنة
َدانيَك بة ثةيظةكانى دةق دةبةخشآ كة
سةرهةل
ئةطةر بيَتو سةرجنيان ىلَ نةدريَت ،ئاخاوتة
هةرطيز ئةو مانايانة ناطةيةنيَت .لةم سؤنطةوةية
كة شاليرماخيَر لةو باوةرِةداية ئيَمة دةبآ زياتر
لة نووسةرو باشق لةو ،خؤى بناسنيء هةر بةم
رِيَذةيةش دةبآ بتوانني زياتر لة خؤى لة ماناى
دةق تيَبطةين ( Schleiermacher, 1998, p.
َبةت ئةم قسةية هةرطيز بة ماناى
 .)33هةل
َكو بة
مةرطى دانةرو رِاظةكارتةوةرى نيية ،بةل
ماناى دؤزينةوةى ماناطةليَكة كة نووسةر تةواو
َقينى كردوونء هةر لة
ناخودئاطايانةو بةبىَ ئةوةى ئاطاى ليَيان بيَت ،لة دةقدا تةل
َياندا سةروساخت كردووة؛ بة جؤريَك كة ئةطةر كةسيَك سةرجنى
بنةرِةتةوة خؤى لةطةل
َىَ
َكو دةل
َى لة دةستوةردانيان ناكات ،بةل
ئةو بؤ ئةم مانايانة رِابكيَشيَت ،هةرطيز نكؤل
َةمى ئةودا هةبووبنء هةر
ئةم مانايانة سةر بةو خاآلنة بووبن كة لة ثاشخانى زةينء قةل
لة بنةرِةت رِا بةشيَكى طرنط لة دةزطاى ضةمكى زةينى ئةون.
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سروشتيية ئةم مانايانة بؤ هاوذيانةكانى دانةرو كةسانيَك كة لةطةأل ئةودا
هاموشؤو دةمودوويان هةبووةو لة فةزاى طشيتء لة بابةتطةىل ثسثؤرِانة لة فةزاى
ثسثؤرِانةى ئةودا هةنتةشيان هةبووة ،بةتةواوةتى رِوون بووبن يا خؤ ئةطةر لة سةرةتاوة
رِوونء ئاشكرا نةبوونة ،بة كةميَك كنةكردن توانراوة رِِِوون ببنةوة؛ بةآلم بةطويَرةى رِيَسا،
ئةم مانايانة بؤ بةربيَذانيَك كة مةودايةكى ميَذووييان لةتةك ئةودا هةية ،رِوونء ئاشكرا
َةتىء
نني؛ لةم رِووةوة بؤ وةها بةربيَذانيَك دركى تةسةىل مانا ،ويَرِاى ماناى رِوال
خودئاطاى دانةر ،لةبةرطرةوةى ماناطةىل هةبوو لة دةقيشداية .هةر لةبةر ئةم هؤيةشة
كة دركى تةسةىل ماناى دةق لة طرةوى تاكايةتي نووسةرداية ،تا ئةو جيَيةى كة بلويَت.
هةر لةبةر ئةوةشة كة بةدريَذايى كات دةلوآ ناسينى كةسانى هةمةضةشنة لةمةرِ
َينةوةى زياتر،
دةقيَك بطؤرِدريَتء تةسةلق ببيَت؛ ضونكة دةلوآ بة خويَندنةوةو ليَكؤل
رِةهةندو طؤشةى زياتر لة ذيانء زةينيةتى دانةر بدؤزريَتةوةو رِؤضنةيةك كة بؤ ئاخاوتةى
ئةو دةكريَتةوة ،طؤرِانى بةسةردا بيَت.
 2ـ  .2بةكارهيَنان؛ تايةنكةر بة ماناى ويَنايى
ثيَ شاليرماخيَر هيَرميَنؤتيكزانانى وةك يوهان ئوطؤست ئيَرِنستى لةو باوةرِةدا
بوو ،هةر لة سةروبةندى سةرجندان لة ماناى وشةكان لة رِووى رِيشةناسى ()Etymology
ثيَويستة ماناكانيان لة بةكارهيَنانةوة بفامني ( .)Delthey, p. 194لةم رِووةوة ئيَرنستى
دةَلىَ " :ماناى دروستى وشةكانء رِيَكةوةندةكان نابىَ لة رِيشةناسى يان وشانيَك
َكو ماناى دروستى وشةكانء
وةربطريت كة بةشيَوةى جيا جيا تيَبينى دةكريَن ،بةل
رِيَكةوةندةكان لة بةكارهيَنانء منوونةكانيان درك دةكريَن ( .)Ibidلةرِاستيدا ئةمة
ميتؤدى زمانناسانةى ميَذوويي رِيَبازى رِيَزمانى ( Philological method of the
)Grammatical Schoolية؛ رِيَبازيَك كة لة ئيَرِنستيةوة دةستى ثيَكرد .ئةم ميتؤدة
بريتيية لة "تيَطةيشنت لة ماناى جآ مةبةستى نووسةر لةسةر بنةماى بةكارهيَنانة
زمانييةكةى" ( .)Ibidئيَرِنيَستى لةو باوةرِةدا بوو مانايةك كة وشةكان هةيانة ،بة
َكرِيَنراوة ،بؤية دةكرآ ماناطةىل هةمةضةشنة ليَيانةوة
ويستيَكةوة بةندة كة ليَيان هةل
بدةَليَنن .ئةم ويستةش دةلوآ وةثاأل ويستى كؤمايي نةتةوة جؤربةجؤرةكان لة
هةلومةرجى هةمةجؤرى ئايينى ،سياسىء شتى لةو ضةشنة بدريَت؛ بةآلم لةودا قةتيس
َوبارى زةيين كابرايةكي بطةرِيَتةوةو لة
نيية؛ ضونكة ئةم فرةضةشنية دةكرآ بؤ حال
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رِاستيدا سنووردارترين بياظيَك كة بةكارهيَنانى وشة دةتوانآ مانايةكى نويَي هةبيَت،
هةر بةم جؤرة ،واتة بؤ بةكارهيَنانى وشة لة اليةن نووسةرةوة تةرخانكراوة؛ ضونكة
تاكايةتى هةموو نووسةريَك دةتوانآ شتيَك بةسةر بةكارهيَنانى طشتيى وشةدا بار
بكات .هةر ئةم بةكارهيَنانة زمانييانةى وشانء رِيَكةوةندةكانن كة ثايةى رِاظةن (.)Ibid
شاليرماخيَري لةتةك ئيَرِنستى هاورِاية؛ بةآلم لةو باوةرِةداية كة تاكايةتي نووسةر
ئةم هيَزةى ئافراندنى زمانء داهيَنانى مانا نويَيةكانى هةية ( .)Ibidئةو لة تةنيشت ئةم
ئةركة طرنطةوة جةخت لةسةر ماناى دةآلندوو لة رِيشةناسي دةكاتء طوتةى كةسانيَك
كة هيض بايةخيَك بة رِيشةناسى لة ماناى وشةدا نادةن ،بة ليَربِاويَتيةوة بة ضةوت
َةم دةدات ( .)Ibid, p. 195ئةو ثيَطةى ماناى وةبارهاتوو لة رِيشةناسى لة
لةقةل
يةكبوونى مانا ،يان رِؤحى مانا دةزانآ كة لة هةموو باريَكى بةكارهيَناندا لة ئارادايةء
ليَرة بةدواوة رِوون دةكريَتةوة .لة تةنيشت ئةم سازانةوة ،شاليرماخيَر لةتةك برِيَك
تيؤريطةىل ماناناسانةى هزرظانانى ثيَشى خؤيشى نةيارى دةنويَتآ؛ هةر بؤ منوونة برِيَك
لةم هزرمةندانة لةنيَوان سآ رِيَكةوةندى Sense ،Meaningو  Significanceجياكارييان
دةكرد .ئةطةر مبانةوآ وةرطيَرِانيَكى كتومتمان لةم سآ رِيَكةوةندة هةبيَت ،دةتوانني
يةكةمني بة "بةربابةت" يان هةمان "ئاماذةثيَكراو"ى وشة ناوديَر بكةين ،دووةميشيان
َةم بدةين؛ هةرضةند دةلوآ كةسانى
بة "مانا" ناو بنيَنيء سيَيةمي بة "نيَوةرؤك" لةقةل
ديكة جؤريَكى ديكة وةريان بطيَرِن.
ئةوان لةو باوةرِةدا بوون كة ئةم سآ وشةية ثيََكةوة جياوازن .ئةوان دةيانطوت؛
بةربابةت يان ئاماذةثيَكراوى وشةى ( )Meaningهةمان ماناية كة لة وشةكةوة خؤبةخؤ
دةزيَتة زةينةوةو ماناى ()Senseي هةمان ماناية كة لة بةستيَنء بوارةوة ديَتة
بةرهةم .بة رِيَكةوةنديَكى ديكة لةديدى ئةوانةوة مانا ( )Senseهةر ئةو واتايةية كة لة
رِيَرِةوى كاربرِشتء بةكارهيَناندا بؤ وشةكة ثةيدا دةبيَت ( (Schleiermacher, 1998,
 .p.30برِيَكى ديكة دةيانطوت وشة تةنيا دروستكةرى ئاماذةثيَكراو ،يان هةمان
بةربابةتة كة ئيَمة بة مانايةكى بةربابةتى ليَكى دةدةينةوة؛ بةآلم بةدةر لة مانا
()Senseية؛ ضونكة مانا تةنيا طريَدراوى طوزارةو رِيَكةوةندة نةك وشةيةكى تاقانة .لةم
َهيَنجانةدا ،مةبةست لة مانا خؤى بةباشى لةبةرانبةر "نيَوةرؤك" ()Significance
هةل
نيشان دةدات؛ ضونكة رِيَكةوةنديَكء طوزارةيةك هةر بة تةنآ بةدةر لة نيَوةرؤكة؛ بةآلم
خاوةنى مانايةو كاتيَك نيَوةرؤكى بؤ ثةيدا دةبآ ،كة ئاخاوتة ببيَتة هةمةكيَكى تةسةلء
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َبةت دةتوانى ئةم
َبسةنطيَنريَت ( .)Ibidهةل
رِيَكةوةندي ناوبراو لة هةمبةريدا هةل
رِيَضكةطرتنة دريَذة بدةيتء دةرى بربِيت كة ئةم نيَوةرؤكةش ئةطةر لة بةستيَنى دةفرى
دةربرِينء زةمينةى جيهانى هاوثةيوةست بةو تيَبينى بكريَت ،مانايةكى زياتر
دةطةيةنيَتء تةسةلق دةبيَت كة بة باوةرِى شاليرماخيَر ئةم تاوتويَية دةكةويَتة دةرةوةى
َةمرِةوى رِِِاظةوة (.)Ibid
قةل
بةآلم بؤضوونى شاليرماخيََر لةتةك ئةم هزرمةندانةدا يةكسان نيية .ئةو دةَلىَ:
ئةم جياكردنةوةية بةرِاستى بةطويَرةى خواستةكانى زمان نيية؛ ضونكة
مانا( )Senseبة بةراورد بة نيَوةرؤك ( )Significanceتةنيا ئاماذةثيَكراو ()Meaning
ليَرة مةبةست "مدلول"ة-شتيَكى ديكة نيية .رِاستييةكة ئةوةية كة بزاوت لة مذارىناتايةنق بةرةو مذارى تايةنء دياريكراو ،ئةركيَكى بيَكؤتايى لة هةموو ثرؤسةيةكى
شةنوكةوكةرانةية .هةندآ جار رِووى داوة كة تاك رِستةيةك ،بة تةنيايى هةمةكيَكى
داخراو بؤ خؤى ثيَك دةهيَنيَت ،لةم خاآلنةدا وا ديَتة بةرضاو كة جياوازيى نيَوان ماناو
نيَوةرؤك لةنيَو دةضيَت ،وةك طةثء ثةندةكان .تايةنكاريى مانايي ثةندةكان بة
دةساويَذى رِةنطدانةوةى ماناطةىل بةربيَذ ضآ دةبآء دياريكاريى مانايي طةث بة
دةساويَذى ثةيوةندي بة بابةتيَكةوة ديَتة دى (نةك لة هةظبةر لةتةك بةستيََنى مانايى كة
َكةنراوة ،بة تةنيايى
لةبةرطرةوةيةتى) .كةواية هةر رِستةيةك كة لة بةستيَنى خؤى هةل
َى وةك ثةندةكانء طةث هةن بة تةنيايىء بة
لةبارى ماناييةوة ناتايةنة؛ بةآلم هةندآ خال
َبةت ئةو
بىَ ئةوةى هيض بةستيَنيَكيان هةبيَت ،ديارى كراونء تةسةلن ( .)Ibid, p. 31هةل
برِواى بة مانايةك هةية كة لة رِيَرِةوى بةكارهيَناندا تةنانةت بؤ يةك تاكة وشةش -نةك
تةنيا بؤ رِيَكةوةند ثةيدا دةبيَت؛ بؤية دةَلىَ بؤ دركى مانى وشانيَك كة بة بةستيَنيَكى
دةستنيشان كراوةوة بةندن ،ناتوانى دةستت بة سةرجندان بة مانا دةوروبةرييةكةى
رِابطات ،ضونكة رِادةى ئةرخةيانكةرةوةى بةستيَنيَكة كة لةنيَو خودى دةقداية؛ بةآلم لة
رِيَكةوةندانيَكدا كة ضةشنى ثةندةكان ،يان تاك درينطةكان بة بةستيَنى دةقيَكى سةرتر
لة خؤيان بةند نني ،دةبآ ئاورِ لة زةمينةى دةرةكى بدةيتةوة ()Ibidو ئةم زةمينة
دةرةكييةش دةبآ بة جؤريَك بيَت كة لةتةك خويَنةردا هاوبةش بيَتء خويَنةر بتوانآ
دةستى ثيَرِابطات؛ ضونكة ئةطةر وانةبيَت ،هةرضةند ئةو رِستة يان رِيَكةوةندة خؤبةخؤ
تةسةلء تايةنة ،تيَطةيشتنيَكى دروست ليَى بؤ بةربيَذ نارِةخسآ .لةرِاستيدا ئةم دةتوانى
َيَى تايةنى رِستة بة هةرامةيةكى بةدةرلةخؤية كة لة بوارى ثةندةكان
َوبارةشدا بل
لةم حال
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َى) هاوبةشى نيَوان بةربيَذو
يان طةثء نوكتةكان هةمان زةمينةى مانايى( ،خال
ئاخيَوةرة.
لةم سؤنطةوة ،شاليرماخيَر برِواى بة مانابةخشى بة وشة لة رِيَرِةوى بةكارهيَنانة؛
بؤية لةو باوةرِةداية كة بؤ دركى ماناى وشةطةىل بةكارهاتوو لة اليةن نووسةرةوة -نةك
وشة بةبىَ ئةوةى لة بةستيَنيَكدا بةكار هاتبيَت -دةبآ بةتةواوةتى سةرنج لة
هةلومةرجى هةرضواردةورى وشة بدةين .ئةو لةمبارةوة دةَلىَ " :زمانيَكى زيندووةو
َهيَنجانةكانء ثةيربدنةكانةوة لقء ثؤى
بةشيَوةيةكى سروشتى بةرطةشة كة لة هةل
دةركردووة ،ئةوانة دةسةمليَنآء ئةمةش هةمان سةرضاوةى هةمةضةشنى لة
بةكارهيَنانداية؛ ضونكة وةرطرتنء درك كردنى بة بةردةوامى لةبةرطرةوةى مانادانةوة
هةمةجؤرةكانة ( .)Ibid, p. 188هةر لةبةر ئةمةش ئةو دةَلىَ وشانيَك كة لة اليةن
نووسةر يان ئاخيَوةرةوة بةكار ئايني ،بة هيض جؤريَك ناتوانن وةك كاروبارى جياجياو تةرا
َكو لةم ثيَطةو ثايةيةدا ،هةر وشةيةك هةر لة سةرةتاوة
وةبةر تيَبينى بكةين ،بةل
ثيَكهيَنةريَكة لة هةظبةرةكانء طواستنةوة هةمةجؤرةكانة (.)Ibid
ضةشنطةىل ماناكان
َبةت شاليرماخيَر لةو باوةرِةداية بؤ دركى باشقى ماناى وشةكان لةم
هةل
بةكارهيَنانانةشدا دةبآ دابةشكاريية دروستء ويَناكراوةكان لةنيَو ماناطةىل وشةكان
َى خؤيان هةندآ دوانيَتني كة لة هةردووك الوة ثيَكةوة
بةباشى بناسني -كة بةش بة حال
لة دذايةتيدان -ضونكة ئيدى لةو دةمةداية كة دةتوانني فرةيي ماناكانى وشةيةكء
لؤذيكى زاأل بة سةرياندا بثاذيَننيء شرؤظة بكةين (.)Ibid, p. 34
لةم رِِِاستةرِِِيَيةدا يةكةمني دابةشكاريى دووفليقانةي كة وةك يةكةمني
دابةشكارييةكان لة اليةن ئةوةوة ناوى دةهيَنريَت ،دابةشكاريى ماناكانة بةسةر
َبةت ليَرةدا
رِاستةقينةيي)literal(-و خوازةيى ( .)Ibid, p. 31( )metaphoricalهةل
وشةى  metaphoricalى بةكار هيَناوةو هةر لةبةر ئةم هؤية دةلوآ لة سةرةتاوة ئةم
ويَناية برِةخسيَت كة مةبةستى ئةو لةم رِيَكةوةندة ماناى خواستةنية ،نةك ماناى
خوازةيى .خؤ ئةطةر بؤ بةستيَنى ئاخاوتةى ئةو بطةرِيَينةوة ،دةبينني مةبةستى ئةو لةم
وشةية ،ماناى خوازةيى بةشيَوةيةكى طشتية كة لةبةرطرةوةى خواستنيشة .ئةو لةم
رِيَكةوةندةدا منوونةى "شيَر = شاى ئاذةآلن" دةهيَنيَتةوة .لةم رِيَكةوةندةدا وشةى "شا"
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لة ماناى رِاستةقينةى خؤى بةكار نةهاتووةو تةنيا هيَما بة بةشيَك لة ماناى
رِاستةقينةى دةكات؛ ضونكة ئةم وشةية لةمةرِ شاى مرؤيى بة كاروبارو رِيَساطةىل
تايبةتى خؤيةوة بةكارديَت كة زؤريَك لةوانة لةم بةركارهيَنانةدا جيَى مةبةست نني.
شاليرماخيَر رِاشكاوانة جةخت دةكات كة دركى ئةم ماناية لة وشةى "ثادشا" تةنيا لة
طشتكؤى رِيَكةوةندةكانةوة سةرةتاتكآ دةكات ،نةك لة خودى وشةكة بة تةنيايىء هؤى
ئةمةش ئةوةية كة رِيَساى طشتى بريتية لةوةى هةموو ئةو مانايانةى كة دةبوو
دارِنريَنء وشة خؤبةخؤ هةموو ئةو واتايانةى نةدةطةياند ،دةبوو لة ثةناى بةكارهيَنانء
لة هةمبةر سةرباقي ثاذةكان فام بكريَت ( .)Ibid, p. 34دابةشكاريى دووةم كة
شاليرماخيَر لةمةرِ ماناى وشان دةخياتةرِوو ،دابةشكاريي وشةكانة بةسةر ماناطةىل
يةكةمنيء دووةمني .ئةو ماناى بةرايىء ماناى طشتىء ماناى دووةمني بة ماناى تايبةت
دةذميَرآ ( .)Ibidماناى بةرايى ،يان هةمان ماناى طشتى ،مانايةكة كة لة زؤربةى
ثيَوةنديية جؤربةجؤرةكاندا بةكار دةهيَنريَت؛ بةآلم ماناى دووةمني ،يان هةمان ماناى
تايبةت وةبارهاتووى رِيَرِةوى بةكارهيَنانى وشةوة لة بةستيَنيَكى تايبةتداية.)Ibid(.
رِؤحى مانا
َدا بةكاربهيَنيت،
بةآلم شاليرماخيَر لةوةى كة دةتوانى وشة لة طةىلَ خال
بةرةجنامطريييةكى طرنطى ديكة وةدةست دةهيَنيَت ،كة بةروبووميَكى زؤرى لة
تيَطةيشتنى ماناى مةبةست لة مذارة جؤربةجؤرةكاندا هةية .ئةو دةَلىَ خؤ ئةطةر
دةتوانى لة بةستيَنة هةمةضةشنةكاندا بةكارى بهيَنيتء لة ثايةى بةكارهيَناندا،
ماناطةىل هةمةضةشنةى ىلَ وةربطرى ،كة وابوو بة مسؤطةرى دةبآ هةرامةيةكى يةكتا
لة ماناى وشةدا هةبيَت كة بةكارهيَنانى وشة لة بةكارهيَنانة جؤربةجؤرةكاندا لواو
بكات (  .)Ibid, p.35ئةو هةرامة يةكتايةش هةر بةسروشت دةبآ كةميَك نةرميكيَ
بيَتء بةرطةى هةلومةرجة فرةجؤرةكانى وشة بطريَت ،تابتوانىَ خؤى لةتةك ئةم
بةكارهيَنانةدا بطوجنيَنآ .هةر ئةم رِؤحة يةكتايةية كة هةل بة ئاخيَوةر ،يان نووسةر
َك لةم وشةية وةربطريَتء لة دةمى تؤكمةييدا ،ماناى جآ
َدا كةل
دةدات كة لة طةىلَ خال
مةبةستى خؤيشى ليَ وةربطريَت .زيَدةبارى ئةوةش ئةم رِؤحة يةكتاية دةبيَتة مايةى
ئةوةى بةكارهيَنانى وشة طةىلَ جار لةطةأل ئةوةى واتا وةرطرياوةكان ،بةتةواوةتى يةكسان
نني ،خوازةيى نةبيَتء رِاستةقينة بيَت ( .)Ibid, P. 196ئةو دةَلىَ ئةم مانا يةكتا
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هةمةكية كة خؤى رِءحى مانايةو بة "يةكبوونى وشة"
َةكانيشة
ليَكى دةداتةوة ،لة هةمان كاتدا كة كورتة ،رِوونكردنةوةى تةسةىل تيَكرِاى خال
(Ibid, P. 15؛ واتة لة هةموو ئةو بابةتانةى كة وشة تيَيدا بةكار هاتووة ،بة باشى
دةتوانىَ مةبةستى ئاخيَوةر لةو بةكارهيَنانةدا وةديار خبات.
ئةو لةو باوةرِةداية رِِِاظةكار دةبيَت لة هةموو بةكارهيَنانة جياجياكانى وشةدا
َى بكات .ئةو
َة جؤربةجؤرةكاندا ثةيكال
بتوانآ لةو هةرامة يةكتاية تيَبطاتء بةسةر خال
دةَلىَ لة رِاظةدا دةبآ بتوانى وشة لة يةكبوونى ضةشنى هةرامةيةك كة شيانى طؤرِِِان لة
ئاراستة فرةضةشنةكانة درك بكةيت .)Delthey, 1996, p. 188( .هةر لةبةر ئةم
هؤيةش ئةو لةو باوةرِةداية وشةنامةكان بةكارهيَنانةكانى وشة طةىلَ جار نيشان دةدةن؛
بةآلم ئةركى سةرةكي كةسيَك كة دةيةويَت شةنوكةويََكى دروست لة مانا وةدةست
بهيَنآ ،ئةمةية كة ثةجيؤر بكاتء ئةو هةرامة يةكتايةى كة لة هةموو مذارةكاندا
رِةوانء طويَزراوةية فام بكات.)Schleiermacher, 1996, p. 35( .
()The unity of the world

 5ـ  .2سيستمى ضةمكةكان
هةر بةو جؤرةى كة ثيَشق لة بنةماطةىل هزريى رِؤمانتيزمى شاليرماخيَر طوترا،
رِؤمانتيستةكانء دوابةدواى ئةوان شاليرماخيَر لةو برِوايةدا بوون رِةوتيََك لة ذيانى نيَوان
مرؤظةكانء تةنانةت سةرلةبةرى بووندا هةية كة شيانى لةتء كوتكردن نيية (بةرلني،
 ،1387ال )81؛ لةم رِووةوة هةويَنء "هةمةك"ى تؤكمةى نيََوةكى مرؤظي كة
هةرامةيةكى يةكتاو ساكارة ،لة ئافراندنةكانى ئةودا باندؤريَكى تيَروتةسةىل هةيةو
لةبةر ئةم هؤيةش بةرهةمةكانى ئةو لة طرةوى درككردن داية (هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ال
 .)83لة اليةكى ديكةوة شاليرماخيَر لةو باوةرِةداية تيَهزرينى مرؤظ لة كةستةكى زماندا
تايةن دةبيَت ()Schleiermacher, 1998, pp. 7–8؛ زمانيَك كة تيَيدا لةتةك
بةربيَذةكانى خؤيدا هاوبةشة ( .)Ibid, P. 30بةرةجنامى ئةم بابةتة ئةمةية كة زماني
ماخؤى يةكبوونيَكة كة بة سيستمى ضةمكةكان ( )The System of Conceptsناوى
هيَنراوة.)Delthey, 1992, p. 190 (.
شاليرماخيَر ،برِواى واية كة وشةكان كاركرديَكى نيشانةييان هةيةو هةرامةيةكى
بةرهةستةكى دةرةكى -بة شيَوةيةك كة بؤ زةين لة تيَطةيشنت بيَتء شيانى نويَبوونةوة
بيَت -وةردةطؤرِن ( .)Schleiermacher, 1998, p. 273لةم سؤنطةيةوة ئةو لة زمان ،يان
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رِيَكةوةندى "سيستمى طشتيى نيشانةدانان" ()a general system of designation
َيَيت ويَناطةىلَ كة لةبةر ثيََوةندي بة بابةتطةىل دةرةكى بؤ
دواوةو لةمةرِ شيَوةى ثةيكال
زةين رِةخساوة ،بة ضةمكطةىل زمانى هاوثيَوةندبوونى ناسينى بابةتطةىل دةرةكى بةم
َيَتية ،دةَلىَ" :ويَناطةىل طشتى كة خؤيان (لةبةر ثةيوةندى لةتةك دياردة
ثةيكال
دةرةكيةكان) لة ئيَمة بيضميان دةدةنء لةتةك سيستمى ضةمكطةىل ميناكى يةكسانن".
( .)Ibid, p. 271لةم رِووةوة ئةم رِوانطةية ئةمة دةثةروةريَنىَ كة زمان لةبةرطرةوةى
سيستميَكى ضةمكةكانة كة دةتوانآ تيَهزرينى ضاوديَر بةسةر يةكبوون ،بةتةواوةتى
وةضنط بهيَنآء لة خؤيدا بينويَنيَت( .ديلتاى  ،1391ال .)28
بةرةجنامطريى
بة سةرجندان لةو بابةتانةى كة طوتران ،دةتوانني وةها بيَذين كة ناسينى ضيةتى
مانا لة ديدى شاليرماخيَرةوة لة طرةوى ناسينى بنةماطةىل تيؤريكى ئةوة؛ ضونكة ثنتى
ضةقبةندى هيَرميَنؤتيكى ئةو ونبيين تاكايةتي نووسةرةو ونبيين تاكايةتي ئةوي لة
طرةوى دركى ذيانء زةينيةتى ئةوة كة باندؤرى مرؤظايةتي هةمةكييةو هةروةها باندؤرى
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
َيَكداية:
لة طرةوى ضةند خال
يةكةم ،بؤ دركى ماناى دةق دةبآ دابةشكاريية سةرةكيةكانى وةك دابةشكردنى بة
رِاستةقينةو خوازةيى ،يةكةمنيء دووةمنيء طشتىء تايبةت بزانني.
دووةم ،دةبىَ بزانني كة ماناى وشةكان طةىلَ جار لة طرةوى بةكارهيَنانيان لة رِستةو
بةستيَنى دةوروبةريةتى؛ ضونكة ئةمة بةكارهيَنانة كة تايةنيَتى بة مانا دةدات .ئةم
بةستيَنةش يان لة دةقداية ،يان لة هةرامةى دةرةكي ليَكتيَطةيشقاو لةنيََوان بةربيَذو
نووسةرة .هةر لةبةر ئةم هؤية درك نةكردنيان دركى ماناى ليَناكةويَتةوة.
َدا وا نيشان دةدات ،كة يةك
سيَيةم ،بةكارهيَنانى وشةى تاقانة لة طةىلَ خال
هةرامةى تاقانة لة ماناى وشةدا هةيةو بووةتة بةنى تةزبيَح لة هةموو ئةم
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بةكارهيَنانةداو دةبيَتة هؤى ئةوةى بةكارهيَنانى وشة ،لةم خاآلنةدا خوازةيى نةبيَت؛
بؤية لة رِاظةدا دةبآ بةشيَوةيةكى كارزانانة ليَى تيَبطةين.
َة؛ ضونكة يةكةم زمان
ضوارةم ،لةنيَو ضةمكء ماناكاندا يةك سيستمى تاقانة زال
تايةنبووى هزرطةىل مرؤظة ،مرؤظي باندؤروةرطرى هةمةكى دةرةوةى خؤى بة ناوى
جيهانى دةوروبةريةتىء لةبةر ئةوةى ئةو سيستمة دةرةكيةش يةكتاو تؤكمةية ،كة وابوو
هزرةكانى مرؤظ ء دوابةدواى ئةوةش سيستةمى ضةمكةكان بةرةجنامى ئةو سيستةمة
ئاساييةن.
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ضةند تيَزيَك سةبارةت بة

طرفتةكاني رِةخنةي ماركسيستيي

نووسيين :ئةناتؤلي ظاسيليظيض لؤناشارسكي
وةرطيَرِاني بؤ ئينطليزيي :ي .طانوسكني
َا سَليَمان(مةشخةلَ)
وةرطيَراني بؤ كورديي :عةبدول
يةك
ئةدةبي ئيَمة بة طرنطقين ساتةوةخيت طةشةكردني خؤيدا تيَدةثةرِيَ .ذيانيَكي نويَ
َاتةكةمان بنيادنراوةو ئةدةبي زياترو زياتر دةسازيَت كة ضؤن ئةم ذيانة لةشيَوة
لة ول
ناديارو ناجيَطريةكةي خؤيدا رِةنطرِيَذ بكات .بةوثةرِي رِوونيشةوة دةتوانيَت ئاستةنطةكان
لة بةرزترين ئاسيت سياسيدا بطوازيَتةوةو بة تايبةتي كاريطةري مؤرالَ لةسةر سةرجةم
ثرؤسةي بنيادنانةكةدا دةبيَت.
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َاتةكةمان كةمقين جياوازي لةنيَوان تاك (ئينديظيذوالَ)ي ضينةكاني
هةرضةندة لة ول
َة وا بريبكةينةوة كة
َام هيَشتا مةحال
َاتاني تر هةية ،بةل
بةبةراورد بة ضينةكاني ول
بةتةواوةتي ناضينايةتيية .بة لةبةر ضاوطرتين حةمتييةتي جياوازي مةيلةكاني نيَوان
َويَستة
َاتةدا؛ ضةند رِةطةزيَك هةن كة هةل
ئةدةبي جووتياريء ئةدةبي ثرؤليتاري لةم ول
كؤنةكاني خؤيان ثاراستووة ،رِةطةزطةليَك كة بةهيض شيَوةيةك لةطةلَ بةرذةوندييةكاني
ديكتاتؤرييةتي ثرؤليتاريا ناسازيَتء ناشتوانيَت لةطةلَ ئاراستة بنضينةييةكاني
َبكات .ملمالنيَي نيَوان كؤنء نويَ
بيناكردني سؤشياليزم لةاليةن ثرؤليتارياوة ،هةل
بةردةوامة .كاريطةري ئةوروثا ،رِابردووي ئةوروثا ،ثامشاوةي ضينة حوكمدارةكان،
بؤرذوازي نويَ كة طةشةي زياتر لةذيَر رِيَنمايية ئابووريية تازةكان دةكات ،هةموو
ئةمانة وا لة خؤيان دةكةن؛ هةستيان ثيَ بكةين .ئةمانة ثةردةيان لةرِووي نةك تةنها
َكو لة ئاويَتةبووني هةموو ئةم
َداوةتةوة ،بةل
َك هةل
تةنينةوةي ميزاجي تاكء طروثء خةل
جؤرانةوة هاتونةتة بوون .ثيَويستة بريمان نةضيَت بة لة بةرضاوطرتين رِةوتة
َستكارة بؤرذوازييةكان؛ رِاستةوخؤو بةدةسيت ئةنقةست ،تومخيَكيق هةية رِةنطة
بةرهةل
َويَسيت بؤرذوازي بضووكة
زؤر مةترسيدارتر بيَت؛ بةزاندنيشي ئاسان نيية؛ ئةوي هةل
َويَستة رِؤذانةييةكاني
َي شويَنثيَي خؤي لة هةل
لةهةمبةر ذياني رِؤذانةوة .ئةمةش بةقوول
خودي ثرؤليتارياو تةنانةت الي زؤربةي كؤمؤنيستةكاني دةكاتةوة .ئةمةش دةرخةري
ئةوةية كة بؤضي خةباتي ضينايةتي هةر لةسةر شيَوةي خةبات لةثيَناو بنيادناني شيَوازي
َطري جيَثةجنةي خواستة سؤشياليستةكاني ثرؤليتاريا بيَت،
ذيانيَكي نويَ كة تةنها هةل
َكو لةطةلَ دةستطرتن بة هيَزي رِابردووي خؤي كة لةهةركات زياتر
رِاناوةستيَت ،بةل
َق دةسةثيَنيَت .ئةمة ئةو دؤخةية كة وا دةكات ضةكي
شكلَء شيَوةي وردترو قوول
هونةر؛ بةتايبةتي ئةدةب لةمرِؤدا زؤر طرنط بيَت .هةورةها دةبيَتة هؤي دةركةوتين
َةكيي.
بنيادناني ئةدةبيَكي دوذمنكارانة؛ شانبةشانى ئةدةبي ثرؤليتاريء ئةدةبي خيَل
َام لةوالشةوة دذة
مةبةستم لةم دذة تومخة تةنهاو تةنها دذة تومخة بة هؤشياري ،بةل
َيء بيَاليةنيء
تومخي ناهؤشياريشمان هةية كة لةطةلَ نيطةتيظيء رِةشبيينء ئينديظيذوال
شيَواندنةكاني خؤياندا دذة.
دوو
َة بةرضاوةي كة ئةدةب لةذيَر هةلومةرجي لةم جؤرةدا دةيطيَرِيَ،
لةطةلَ ئةو رِؤل
رِةخنةي ماركسيسيت بةرثرسياريَتيَكي طةورةي دةكةويَتة سةرشان .رِةخنةي
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ماركسيسيت شانبةشاني ئةدةب كة ئيَستا بيَطومان ئةركيةتي بةوثةرِي هيَزو تواناوة
َطريي ئينساني نويَء شيَوازي نويَي ذياندا بكات.
بةشداري ضرِو بةهيَز لة ثرؤسةي شكل
س َي
رِةخنةي ماركسيسيت بة ثلةي يةكةم بةوةدا لة هةموو جؤرةكاني تري رِةخنةي
ئةدةبي جيا دةكريَتةوة كة ناتوانيَت سروشيت سؤسيؤلؤذي نةبيَت ،بيَطومان بة رِؤحي
َناسي زانسيت ماركسء لينني .هةنديَكجار جياوازي لةنيَوان ئةركي رِةخنةطري
كؤمةل
ئةدةبييء ئةركي ميَذوونووسي ئةدةبي دةكريَت .ئةم جياوازيكردنة ثشت بة
شيكردنةوةكاني ئيَستا رِابردوو نابةستيَت ،ئةوةندةي كة ميَذوونووسي ئةدةبي
َةي
َدةستيَت بة شيكردنةوةي بابةتييانةي بنبةماكاني كاركردنء جيَوشويَين لة رِايةل
هةل
َايةتييةوة .لةكاتيَكدا بةنسبةت رِةخنةطري
َايةتيء كاريطةري بةسةر ذياني كؤمةل
كؤمةل
َة ،تا
َسةنطاندني كارةكة؛ لةرِوانطةي دةستكةوتء هةل
َدةستيَت بة هةل
ئةدةبييةوة هةل
َايةتيةكان.
َيء كؤمةل
دةطاتة سةر شكل
بؤ رِةخنةطري ماركسيسيت ئةم جياوازيكردنة دةبيَتة هؤي لة دةستداني نزيكةي
هةموو دةستةآلتةكاني .هةرضةندة رِةخنة بةماناي وردي وشةكة دةبيَت وةك
ثيَويستييةك بةشيَك بيَت لةكاري رِةخنةي ماركسيسيت ،هةروةها دةبيَت ليَكدانةوةي
َايةتي تومخيَكي بنضينةيي طرنطي ئةو رِةخنةية بيَت.
كؤمةل
ضوار
َناسييةكةي بة ئةجنام
ئةي رِةخنةطري ماركسيسيت ضؤن شيكردنةوة كؤمةل
َايةتي وةك هةر بةشيَكى جياوازى
دةطةيَنيَت؟ ماركسيزم ثيَيواية كة ذياني كؤمةل
َي يةكالكةرةوة
ئةنداميَكي ئؤرطانيكي ثشت بةيةكق دةبةسنت .ليَرةوة يارييةكان رِؤل
دةطيَرِن ،ئةمةش لةميانةى ثةيوةنديية ئابووريية زؤر سروشتىء ماددييةكانةوة لة ثيَ
هةمووشيانةوة شيَوازةكاني كاركردن .بؤ منوونة لةشيكردنةوةي طشيت سةردةميَكي
دياريكراودا ،ثيَويستة رِةخنةطري ماركسيسيت تيَبكؤشيَت تا ويَنةيةكي تةواوي طةشةي
َايةتي ئةو سةردةمة نيشان بدات .كاتيَك كة طفتوطؤي نووسةريَك يان كاريَكي
كؤمةل
ئةدةبي دةكريَت ،هيض ثيَويست ناكات هةلومةرجي بنةرةتي ئابووري شيبكريَتةوة .لةبةر
ئةوةي بؤضووني هةميشة سوودبةخ كة دةتوانني بة بؤضووني ثليخانؤف ناوزةدي بكةين
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بةهيَزيَكي تايبةتةوة ديَتة ثيَشةوة .كة دةَليَت كارة هونةرييةكان زؤر بةكةمي
َطةيةكي دياريكراودا
بةشيَوةيةكي رِاستةوخؤ ثشت بةشيَوازةكاني بةرهةمهيَنان لة كؤمةل
َة نيَوةندطريةكاني وةكو سةرخانة ضينايةتييةكانء
دةبةسنت .ئةوان لة ميانةي رِايةل
سايكؤلؤذياي ضينايةتي كة لةئةجنامي بةرذةوةنديية ضينايةتييةكان ثيَكئايني ،ثشتيان
ثيَدةبةسنت .هةر كاريَكي ئةدةبي هةميشة ،هؤشيارانة بيَت ،يان ناهؤشيارانة،
رِةنطدانةوةي ئةو سايكؤلؤذيا ضينايةتية كة نووسةرةكة نويَنةرايةتي دةكات ،ئةطةر نا
َيةكة لةو تومخانةدا روودةدات كة كاريطةري ضينة
وةك زؤربةجيار رِةنطدانةوةي تيَكةل
جياوازةكان لةسةر نووسةر نيشان دةدةن .ئةمةش دةبيَت خبريَتة ذيَر شيكردنةوةيةكي
ورد.
ثيَنج
هةر كاريَكى هونةريي ،بةشيَوةيةكي بنضينةيي ثةيوةندي بة سايكؤلؤذياي ئةم يان
َايةتي فراوان هةية كة لةرِيَطةي ناوةرِؤكةوة
َي كؤمةل
ئةو ضني ،ئةم يان ئةو كؤرِو كؤمةل
دياري دةكريَت .ئةدةب ،هونةري وشة ،هونةري نزيك لة فيكرو شيَوةكاني تري هونةر
زياتر بةوة جيادةكريَتةوة كة بة بةراورد بة شيَوة ،بايةخيَكي زؤر بة ناوةرِؤك دةكات .لة
ئةدةبدا بةشيَوةيةكي تايبةت ئةوة رِوونة ،ضونكة ئةوة ناوةرِؤكي هونةريية كة بريورِاو
هةستةكان لةشيَوةي ويَنة يان ثةيوةند بة ويَنةوة؛ وةك توخيَكي يةكالكةرةوةية لة
سةرجةم كارةكة ،فرِيَ دةداتة دةرةوة .ناوةرِؤك هةولَ دةدات لةخودي خؤيدا شيَوةيةكي
َيَني لة يةك شيَوةي منوونةيي زياتر بووني نيية كة
دياريكراو بةدي بهيَنيَت .دةتوانني بل
لةطةلَ ناوةرِؤكيَكي دياريكراودا بطوجنيَت .نووسةر دةتوانيَت برِيَك زياتر ،يان كةمق بؤ
بريوباوةرِو رِووداوو ئةو هةستانةي كة جيَي بايةخني ،شيَوازي طوزارشتكردن بدؤزيَتةوةو
زؤرترين برِ لة رِوونيء بةهيَزترين كاريطةري الي ئةو خويَنةرانة جيَبيََليَت ،كة
بةرهةمةكةيان لةثيَناودا نووسراوة.
بةم شيَوةية رِةخنةطري ماركسيسيت بابةتي شيكردنةوةي ناوةرِؤكي كارةكةو ئةو
َايةتيةي كة بةرجةستةي دةكاتةوة ،بةثلةي يةكةم وةردةطريَت .ثةيوةندي
كرؤكة كؤمةل
َايةتييةو ئةو كاريطةرييةي
َة كؤمةل
رِةخنةطري ماركسيسيت لةطةلَ ئةم يان ئةو كؤمةل
َايةتي هةيةتي ،دياريدةكات .دواي ئةوة بةشيَوةيةكي
كاري ئةدةبي لةسةر ذياني كؤمةل
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
َة ئةركي تايبةتي شيكردنةوةي شيَوازة ئةدةبييةكان،
َام لةطةلَ ئةوةشدا مةحال
بةل
فةرامؤش بكريَتء رِةخنةطري ماركسيستي نابيَت ضاوثؤشي لةم مةسةلةية بكات.
َكو
لةواقيعدا ،شيَوةي هةر كاريَكي ئةدةبي هةر بة ناوةرِؤكةكةي دياري ناكريَت ،بةل
َيان لةبةرضاو نةطرييَن .ثرؤسة ،يان كرداري
كؤمةَليَ تومخيق هةن كة ناكريَت رِؤل
بريكردنةوةء طفتوطؤي سايكؤلؤذي كة مرؤظ دةتوانيَت ناوي بنيَت شيَوازي ذياني
َي ضينايةتي كة كاريطةري بةسةر دةقةكةوة
ضينيَكي دياريكراو ( يان كؤرِو كؤمةل
َطةيةكي دياريكراوو كاريطةري دةوروبةرو
هةية) ،ئاسيت طشيت رِؤشنبريي كؤمةل
َدان بؤ نويَبوونةوة ،كة دةشيَت لةسةر سةرجةم اليةنةكاني
بيَتاقةتبوون بؤ رِابردوو ،هةول
ذيان دةربكةون ،تيَكرِاى ئةمانةش دةتوانن كاريطةري لةسةر شيَوة دابنيَنء دةكريَت
وةكو هؤكاري يارمةتيدةري دياريكردني شيَوة لةبةرضاو بطرييَن.
َكو بة قوتاخبانةيةكي
زؤربةجيار شيَوة بة تةنها كاريَكةوة ثةيوةست نيية ،بةل
تةواو ،يان سةردةميَكي تةواوةوة ثةيوةستة .لةوانةشة ببيَتة هيَزيَك زيان بة ناوةرِؤكء
ئةوةي دذي دةوةستيَتةوة ،بطةيَنيَت .هةنديَكجار دةكريَت لة ناوةرِؤك جيابكريتةوةو
ئةوكات سروشتيَكي طؤشةطريو بزيَو وةردةطريَت.
ئةمةش كاتيَك رِوو دةدات كة كارة ئةدةبييةكان طوزارشت بن لةو تيَرِوانينة
َني لة ناوةرِؤكء سلَ لة ذياني واقيعي دةكةنةوةو سروشتيَكي
ضينايةتيةي كة خال
خؤبةدةستةوةدةرو طؤشةطرييان هةية .بةثيَضةوانةي سروشيت ئاساخنوازيء بيَهودةيي،
هةموو ئةم تومخانة ثيَويستة بةشيَك بن لة ليَكدانةوةي ماركسيسيت .وةك خويَنةر
دةبينيَت ئةم تومخة شيَوةخوازانةى كة بةرةنطاري شيَوازي رِاستةوخؤيي لةهةر شاكاريَكي
هونةري دةكةن ،بة تةواوةتي "شيَوة" لةرِيَطةي ناوةرِؤكةوة دياري دةكةن.
هةورةها هةر كاريَكي ئةدةبي ئةطةر دةيةويَت ببيَتة شاكار ،بةهيض جؤريَك نابيَ
َايةتيانة شي
َي خؤيان دةبيَت كؤمةل
َايةتي دابرِاو بيَت .ئةمانةش بةرِؤل
لة ذياني كؤمةل
بكريَنةوة.
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حةوت
ئيَمة تا ئيَستا سةرجني خؤمان بةشيَوةيةكي
بنةرِييت لةبواري رِةخنةي ماركسيسيت وةك ئةركي
َينةوةي ئةدةبي ،قةتيس كردووة .رِةخنةطري
ليَكؤل
ماركسيسيت ليَرةدا وةكو زاناو ليَكؤلةرةوةيةكي
َناسي بةديار دةكةويَت ،كة زؤر بة وردي
كؤمةل
ميتؤدي شيكردنةوةي ماركسيسيت لةبواريَكي
دياريكراودا (واتة ئةدةب) ثيادة دةكات.
دامةزريَنةري رِةخنةي ماركسيسيت بليخانؤظ؛ بة
توندي ثيَداطري لةسةر ئةوة دةكاتء دةَليَت :ئةمة
ثليخانوظ
َة رِاستةقينةية كة رِةخنةطري ماركسيسيت
ئةو رِؤل
َبسيَت .بليخانؤظ جةخت دةكاتةوةو
دةبيَت ثيَي هةل
دةَليَت :ماركسيستيَك بةوةدا لة كةسى رِؤشنطةر جيادةكريَتةوة كة ئامانجء داواكاري
َام رِؤشنطةر لة طؤشة نيطاي ئايديايةكي تايبةتةوة
تايبةت بؤ ئةدةب دياري دةكات ،بةل
حوكمي بةسةردا دةدات ،رِةخنةطري ماركسيسيت هؤكارة سروشتييةكاني دةركةوتين
ئةم ،يان ئةو كاري ئةدةبي رِوون دةكاتةوة.
لة بةرةنطاربوونةوةي ميتؤدي بابةتييانةو زانستييانةي ماركسيسيت بؤ رِةخنةطرتن
َطيَرِدراوةي ئيستاتيكاو ضيَذ ،ثليخانؤف نةك هةر
لة خودطةرايي كؤنء ميتؤدي هةل
َكو طةليَ كاري لةثيناو دؤزينةوةي رِيَرِةوي رِاستةقينةي داهاتووي
لةسةر هةق بوو ،بةل
رِةخنةي ماركسيسيتء هةنطاوةكاني ئةو رِةخنةية ئةجنامدا.
لةطةلَ ئةوةشدا نابيَت بةهيض شيَوةيةك بري لة تايبةمتةندييةكاني ثرؤليتاريا
بكريَتةوةو تةنها وةك دياريكردنء ليَكدانةوةي كؤمةَليَ زانياري دةرةكيي ضاوي
َكو
َايةتي نيية ،بةل
ليَبكةين .ماركسيزم هةر بة تةنها تيَزيَكي سادةي كؤمةل
َسةنطاندنيَكي
بةرنامةيةكي ضاالكة بؤ بنيادنان ،بنيادنانيَكي لةو جؤرةش بةبيَ هةل
بابةتييانةي رِاستييةكان بريي ليَناكريَتةوة .ئةطةر ماركسيستيَك نةتوانيَت بةشيَوةيةكي
بابةتيانة هةست بة ثةيوةندييةكاني نيَوان ئةو دياردانة بكات كة دةوري دةدةن ،ئةوا
َام ئيَمة داواي زياتري لة ماركسيستيَكي
وةك ماركسيستيَك تةواو بووة .بةل
رِاستةقينةو طشتطري دةكةين ،ئةوي كاريطةري دانانة لةسةر ئةم ذينطةية .رِةخنةطري
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َانةوةي حةمتي تةني
ماركسيسيت زاناي فةلةكناسي ئةدةبي نيية تا ياساكاني جوول
ئةدةبي لة طةورةوة تا زؤر بضووك شيبكاتةوة ،ئةو زؤر لةوة زياترة .ئةو جةنطاوةرو
َسةنطاندن لة رِةخنةي
بنيادنةرة .ئةمةش بةو مانايةية كة ثيَويستة هؤكاري هةل
ماركسيسيت هاوضةر بة طرنطء ثرِباية بزانني.
هةشت
َسةنطاندني كاري ئةدةبي لةسةر بنيادبنريَت؟
ئةي ئةو ثيَوةرانة ضني كة دةبيَت هةل
با ثيَ هةموو شتيَك لة رِوانطةي ناوةرِؤكةوة لةم بابةتة نزيك ببينةوة .ليَرةدا بةطشيت
هةموو شتيَك رِوونة .ثيَوةرة بنةرِةتييةكة ليَرة هةمان ثيَوةري ئةخالقي ثرؤليتارياي
َى سةركةوتين ثرؤليتاريا
لةدايكبووة .هةموو شتيَك كة يارمةتيدةر بيَت بؤ طةشةو هةول
بدات باشةء ئةوةشي زياني ثيَبطةيَنيَت ،خراثة .رِةخنةطري ماركسيست دةبيَت هةولَ
َايةتي بنةرِةتي لة بةرهةميَكي دياريكراودا بدؤزيَتةوة؛ دةبيَت بزانيَت
بدات رِةوتي كؤمةل
بةرةو كويَ دةرِوات ،ئايا ئةم ثرؤسةية ئارةزوومةندانةية يان نا .هةروةك دةبيَت
َايةتيء ئاييناميكية بنيات
َسةنطاندني خؤي لةسةر ئةم بريؤكة بنةرِةتيء كؤمةل
هةل
َايةتي هةر كاريَكي ئةدةبي ،
َسةنطاندني ناوةرِؤكي كؤمةل
بنيَت .تةنانةت لةبواري هةل
هةموو شتيَك لة سادةخوازييةوة دوورة .رِةخنةطري ماركسيسيت دةبيَت زؤر زيرةكء
َكو
هةستيار بيَت ،ئةمةش بة تةنها بةماناي مةشق يان رِاهيَناني ماركسيسيت نيية ،بةل
دةبيَت كؤمةَليَ بةهرةي تيا بيَت ،كة بةبيَ ئةم بةهرانةش ناكريَت هيض رِةخنةيةك بووني
َةتي كاريَكي ئةدةبي بة رِاسيت مةزندا طةليَ اليةني جياجيا هةن كة
هةبيَت .لةحال
َةتةدا زؤر زةمحةتة هيض ثيَوانةو ثيَوةريَك بةكاربهيَنريَت.
َبسةنطيَنريَن .لةم حال
دةبيَت هةل
َة
َايةتي ،ئةطةرنا بيَطومان هةل
ئةوةي ليَرة بةدواوةين ثيَي دةوتريَت هةستياري كؤمةل
َي بةو كارانة خؤش بيَت كة باس لة
رِوودةدات .نابيَ رِةخنةطري ماركسيسيت تةنها دل
َى لة طرنطي كيَشةكاني ئيَستا
طرفتة هةنوكةييةكان دةكةن ،ضونكة بةبيَ ئةوةي نكؤل
َة طرنطييةكي طةورةي ئةو ثرسانة ثشتطويَ خبةين كة لة يةكةم
بكةين ،بة تةواوي مةحال
َام لةكاتى وردبوونةوة ليَيان كاريطةرييان
بينيندا زؤر طشيتء دوور دةردةكةون ،بةل
َايةتي هةية.
لةسةر ذياني كؤمةل
ليَرةدا هةمان دياردةمان لةبةردةستداية كة لةزانستدا هةية .خواسيت ئةوةي كة
َةيةكي طةورةية.
زانست بة تةواوةتي دةستبةرداري ئةركة ثراكتيكييةكان بيَت ،ئةوة هةل
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َنةطرة كة ئةبسقاكقين كيَشة زانستييةكان لةكاتي
ئةوة راستييةكي حاشاهةل
شيكاركردنياندا رِةنطة هةنديَكجار ببنة هؤي زؤرترين طرفتء ئاريشة .ئينجا لةطةلَ
ئةوةشدا ،كاتيَك نووسةريَك يان شاعرييَك ثةنا دةباتة بةر شيكاري ئةركة طشتييةكان،
َسةنطاندنةوةي
ئةطةر نووسةريَكى ثرؤليتاريي بيَت هةولَ دةدات بؤ دووبارة هةل
ثرؤليتارييانة ،ثةنا بؤ بنةما رِؤشنبريييةكان ببات ،كة رِةنطة زؤر بة ئاساني رِةخنةطر
َةتانةدا هيض ثيَوةريَكي رِاستةقينةمان
تووشي سةرليَشيَوان بكات .يةكةم :ضونكة لةم حال
نيية .دووةم :رِةنطة طرميانةكان ليَرةدا بةهايةكيان هةبيَت؛ لةبةرئةوةي بويَرترين
َكو كيَشةكان دةخاتة
طرميانةكاني باية بة شيكاري كؤتايي كيَشةكان نادةن ،بةل
بةرضاوو شيان دكاتةوة .لةطةلَ ئةمةشدا هةموو ئةمانة تا ئاستيَك ئاماذة بةو كارة
ئةدةبييانة دةدةن كة بايةخي تةواو بابةتييانةيان هةية .ئةو نووسةرةي كة لة كارةكانيدا
َةكاني بةرنامةي ئيَمة رِوون دةكاتةوةو طةشةي ثيَدةدات ،ئةوة بةكردةوة
خال
هونةرمةنديَكي خراثة .نووسةر كاتيَك بةهادارة كة زةوييةكي دةستليَنةدراو بكيََليَتء
بةشيَوةيةكي هةستيارانة بواريَك بدؤزيَتةوة كة زةمحةت بيَت بؤ لؤذيكء ئامار بتوانن
بضنة ناوييةوة .برِياردان لةسةر نووسةر لةسةر هةقة يان نا ،يان بة رِيَطةيةكي دروست؛
رِاسيتء خواستة بنضينةييةكاني كؤمؤنيزم ثيَكةوة كؤدةكاتةوة ،كاريَكي هةروا ئاسان
َةتي بةريةككةوتين
نييةء لةوانةية نةتطةيَنيَتة برِياريَكي دروست ،تةنها لةحال
َام هةموو ئةمانة كاري رِةخنةطر بيَباية ء
بريوباوةرِي خويَنةرو رِةخنةطر نةبيَت .بةل
ناثيَويست ناكةن.
َايةتي كارة ئةدةبيةكاندا
َسةنطاندني ناوةرِؤكي كؤمةل
فاكتةريَكي زؤر طرنط لة هةل
ئةوةية كة بةثيَي حوكمي دووةم لةسةر كارةكة؛ دةبيَت قةزاوةت بكريَت .ئةوي لة
َيَ دياردةي نامؤ بيَتء هةنديَكجاري دذ
هةنطاوي يةكةمدا ثيَدةضوو كة سةر بة كؤمةل
َويَسيت دووذمناني بناسنيء سوود لة
بة خؤمان بيَت .لةرِاستيدا زؤري طرنطة هةل
قسةي ئةو طةواهيدةرانة وةربطرين كة ثاشخاني بريكردنةوةيان لة ثاشخاني ئيَمة
جياوازة .رِةنطة ئةمانةش زؤربةي كات مبانطةيَننة ئةجنامطةليَكي قوولَ .لةهةر
َكةكراومان دةربارةي
َةمةندبووني زياتري مةعريفةي كةل
َةتيَكدا دةبيَتة هؤي دةول
حال
دياردةكاني ذيان .رِةخنةطري ماركسيسيت كة دةَليَت ئةو نووسةرة ،يان ئةو بةرهةمة
ئاواو ئاواية ،بؤ منوونة بَليَت ئةوة دياردةي وردةبؤرذوازييةو رِةخنةطر نابيَت هةرطيز ئةو
َةيةكي دةسيت رِةتبكاتةوة .دةشيَت لةزؤربةي كاتدا
كارة يان ئةو نووسةرة بةجوول
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َسةنطاندني دووةم
سووديَكي زؤري ليَ ببينريَت .لةبةر ئةم هؤية ،ثيَويستة هةل
َكو لة
لةديدطايةكةوة بيَت ،نةك لة ديدطاي ئةسلَء ستايشي كاريَكي تايبةتةوة ،بةل
َة بنيادنةرةكامنانةوة بيَت كة رِةنطة ئةمة ئةركيَكي
ئةطةري بةكارهيَناني هةول
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
دةتوانن لةرِادةبةدةر زيانبةخ ء ذةهراوي بنء دةركةوتين مةترسيدارانةي ثرِوثاطةندةي
دذة شؤرِش بن .ئةمةش بيَ هيض وتنيَك سةردةكيَشيَت بؤ دةركةوتين نةك تةنها رِةخنةي
َكو دةبيَتة دةركةوتين سانسؤري ماركسيسيت.
ماركسيسيت؛ بةل
نؤ
َسةنطاندني
َؤزتر بيَت ،كاتيَ لة هةل
ئةركي رِةخنةطري ماركسيسيت لةوانةية زؤر ئال
َسةنطاندني "شيَوة" وةردةضةرخيَ .ئةم ئةركة زؤر طرنطةو
ناوةرِؤكةوة بةرةو هةل
ثليخانؤفي جةخيت لةسةر طرنطييةكةي كردؤتةوة .كةوابوو ليَرةدا ثيَوةري طشيت بؤ
َسةنطاندن ضيية؟ ثيَويستة شيَوة تا دةكريَت لةطةلَ ناوةرِؤدا بطوجنيَت .ئةمةش
هةل
َنيايي بةو خويَنةرانةي
زؤرترين تواناي طوزارشتكردني ثيَدةبةخشيَتء زؤرترين دل
دةدات كة دةقةكةيان لةثيَناودا نووسراوة .لةسةرووي هةموو شتيَكيشةوة ،ثيَويستة
ئاماذة بةو ثيَوةرة فةرميء زؤر طرنطة بدريَت كة ثليخانؤفي ليَرةدا بانطةشةي بؤ
دةكا .ئةدةب هونةري ويَنةكانةو هةر دةستدريَذييةك دذ بة ئايديا ثةتييةكانء
ثروثاطةندة بيَت ،هةميشة زيان بة بةرهةمةكة دةطةيَنيَت .ئاشكراية كة ئةم ثيَوةرةي
ثليَخانؤظ رِةها نيية .بؤ منوونة بةرهةمي نايابي سالتيكؤظ-شضيَدرين ،ئوسثيَنسكيء
َة دةكةنء ئةمةش بةو مانايةية
فورمانؤظ هةن ،كة بةرِووني لةبةرامبةر ئةم ثيَوةرةدا هةل
َشيَلدراوةكان كاتيَك وتارة رِةخنةييةكان لةطةلَ بريي جارِدان
كة كارة ئةدةبيية تيَك هةل
تيَكةلَ دةكةنء ئةدةبء رِاي طشيت ثيَكةوة كؤ دةكةنةوة ،دةكريَت لة مايف طشيت
َام بةطشيت مرؤظ دةبيَ خؤي لةم شتانة بةدوور بطريَت.
خؤياندا بوونيان هةبيَت .بةل
بيَطومان ئةدةبي كاروباري طشيت يان (جارِدان) كة لة فؤرمدا درةوشاوةية ،جؤريَكي
َام بة ثيَضةوانةوة ،وتارة
نايابي ثرِوثاطةندةي ئةدةبيية بة فراوانقين ماناى وشةكة ،بةل
رِةخنةيية هونةرييةكان كة بارطاوي بوون بة تومخة جاردانةكانةوة ،هةر ضةندة
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َنةوة .ئةمةش بةم
ئارطيوميَنتةكانيشيان درةوشاوة بن ،خويَنةر بة سارديي دةهيَل
مانايةية كة رِةخنةطر هةموو مافيَكي هةية باس لة ناتةواوي هةرسكردني ناوةرِؤكةكة
لةاليةن نووسةرةوة بكات ،ئةطةر ئةم ناوةرِؤكة لةبري ئةوةي بة ئازادي لة بةرهةمي
هونةريدا لة ويَنةي كانزاي تواوةي درةوشاوةدا برِذيَت ،لة دةرةوةي ئةم رِيَرِةوةدا
ثرشنطدارء طةشاوة دةميَنيَتةوة.
ثيَوةرة تايبةتةكةي دووةم كة لة ثيَوةرة طشتييةكةوة سةرضاوة دةطريَت ،وةك
ئةوةى لة سةرةوة ثيَناسة كراوة ،ثةيوةندي بة رِةسةنايةتي فؤرمةكةوة هةية .ئةم
رِةسةنايةتيية دةبيَ لة ضي ثيَك بيَت؟ ريَك لةم بابةتةدا :جةستةي فةرمي بةرهةميَكي
دياريكراو دةبيَ لةطةلَ بريؤكةكةيدا ،لةطةلَ ناوةرِؤكةكةيدا تيَكةلَ بة يةك "كؤي"
دابةشنةكراو بيَت .بيَطومان كاريَكي هونةري رِاستةقينة دةبيَ لة ناوةرِؤكدا نويَ بيَت.
ئةطةر ناوةرِؤكةكة تازة نةبيَت ،بةرهةمةكة بةهايةكي كةمي هةية .ئةمةش ئاشكراية.
هونةرمةند ثيَويستة شتيَك دةربربِيَت كة ثيَشق دةرنةبرِدراوة .دووبارة بةرهةمهيَنانةوة،
َكو تةنها ثيشةيةكي دةستيية ،هةرضةندة هةنديَك جار زؤر وردة.
هونةر نيية ،بةل
(هةنديَك لة نيطاركيَشان بةزةمحةت دةتوانن لةم بابةتة تيَبطةن) .لةم رِوانطةيةوة
ناوةرِؤكي نويَ لة هةموو بةرهةميَكي نويَدا داواي فؤرِمي نويَ دةكات.
دةتوانني ئةم رِةسةنايةتيية رِاستةقينةيةي فؤرم لةطةلَ ضيدا بةراورد بكةين؟ لة
ثلةي يةكةمدا فؤرِمي كؤنةثةرستانة هةية كة رِيَطري دةكات لة بةرِاسيت جيَطريكردني
بريؤكةيةكي نويَ لة كارةكةدا .نووسةر دةتوانيَت بة فؤرمةكاني ثيَشق بةكارهيَنراو
َام دةرِذيَتة ناو كووندةي
سةرسام بيَت ،لةو كاتةدا هةرضةندة ناوةرِؤكةكةي نويَية ،بةل
شةرابي كؤنةوة .ناتةواوييةكاني ئةم جؤرةش ناكريَ جيَى سةرنج نةبن .لة ثلةي
دووةمدا ،رِةنطة فؤرمةكة بةوثةرِي سادةييةوة الواز بيَت ،بؤ منوونة رِةنطة نووسةر بة
نيةتيَكي نويَء سةرجنرِاكيَشةوة ،خاوةني وشةسازي ،بنياتناني دةستةواذةكة ،تةواوي
ضريؤك ،بابةت ،رِؤمان ،شانؤنامةو...هتد بة ماناي رِيتمء جؤرةكاني تري شيعر نةبيَت.
هةموو ئةمانة دةبيَت لةاليةن رِةخنةطري ماركسيستةوة ئاماذةيان ثيَبدريَت .رِةخنةطري
َيَني رِةخنةطريَكي لةو جؤرة
ماركسيسيت رِاستةقينة جؤريَكي يةكثارضةية ،دةتوانني بل
دةبيَ مامؤستا بيَت ،بة تايبةت مامؤستاي نووسةراني طةنج ،يان تازة دةستثيَكردووان
بيَت.
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لة كؤتاييدا ،سيَيةم طوناهي سةرةكي دذي ياسا تايبةتةكةي سةرةوة بؤ
َي ناوةرِؤكةكة بة داهيَنانء
رِةسةنايةتي فؤرم" ،زؤر رِةسةنايةتي" فؤرِمة ،كة تيَيدا بةتال
رِازاندنةوةي فةرمي دةشاريَتةوة .ئةو نووسةرانةي كة لةاليةن فؤرِماليستةكانةوة تووشي
َدةدةن
بوون ،ئةو نويَنةرة تايبةتانةي دارِماني بؤرذوازي ،بةو شيَوةية ناسراون كة هةول
َي جؤراوجؤر برِازيَننةوة ،بةمةش كارةكانيان
ناوةرِؤكي رِاستطؤو قورسيان بة فيَل
َي
تيَكدةدةن .هةروةها مرؤظ دةبيَ بة ورياييةوة لة ثيَوةري سيَيةمي سروشتيَكي فؤرمال
َطريييةوة قسةي لةسةر ئةمة دةكرد.
طشتطريبووني كارةكة نزيك بيَتةوة .تؤلستؤي بةشيَل
ئيَمة كة لةرِادةبةدةر ئارةزووي دروستكردني ئةدةبيَكني كة ئاراستةي جةماوةر بكريَتء
سةبارةت بة خولقيَنةراني سةرةكي ذيان بانطةوازيان بؤ بكةين .هةموو شيَوةكاني
خؤبةدوورطرتن لة طؤشةطريي ،مةبةست ليَي بازنةيةكي بضووكي جوانيناسة
تايبةمتةندةكانة ،هةموو رِيَكةوتنء وردبينيةكي هونةري دةبيَ لةاليةن رِةخنةي
َكو دةبيَت لة
ماركسيستةوة رِةتبكريَنةوة .رِةخنةي ماركسيسيت نةك هةر دةتوانيَت ،بةل
رِابردوو ،ئيَستادا ئاماذة بة شايستةييةكاني ناوةوةي ئةم جؤرة بةرهةمانة بكات ،لة
َدةدات بةو
َي ئةو هونةرمةندةش شةرمةزار بكات كة هةول
هةمان كاتدا ضوارضيَوةي عةقل
َييانة خؤي لة واقيع دابربِيَت.
جؤرة ميتؤدة فؤرمال
َة لةطةلَ
َام وةك لة سةرةوة ئاماذةمان ثيَدا ،دةبيَت بة ورياييةوة مامةل
بةل
ثيَوةرةكاني طشتطرييدا بكريَت .لة ضاثةمةنييةكاني ئيَمةدا ،لة ئةدةبياتي
َؤزةكانةوة داواي
ثرِوثاطةندةخوازي خؤماندا ،لة كتيَبء طؤظارو تويَذينةوة زؤر ئال
زيرةكيةكي بةرضاو لة سةرةتاييقين ئاسيت جةماوةري خويَنةر دةكةن .بة هةمان شيَوة
ناتوانن هةموو ئةدةبياتةكامنان بطةيةنينة ئاسيت جةماوةري جووتياري كةم فةرهةنط،
َةيةكي زؤر كوشندةية.
يان تةنانةت كريَكاران .ئةمةش هةل
نووسةري شكؤدار دةتوانيَت بة سادةيييةكي هونةريي؛ هيَندة بةهيَز طوزارشت لة
َي مليؤنان كةس .هةروةها
َؤزو بةنر بكات كة بطاتة دل
َايةتي ئال
بريؤكةيةكي كؤمةل
َي
نووسةري شكؤدار دةتوانيَت بة ناوةرِؤكيَكي بةراوردكاري سادةو سةرةتايي بطاتة دل
ئةم مليؤنان كةسة؛ رِةخنةطري ماركسيست دةبيَ بةهايةكي زؤر بة نووسةرطةلي لةو
شيَوةية بدات .ليَرةدا سةرجني تايبةتي رِةخنةطري ماركسيستء يارمةتي ذيرانةش
َى لة بةهاي ئةو بةرهةمانة بكات كة بؤ هةموو
َام بيَطومان نابيَت نكؤل
ثيَويستة .بةل
كةسيَكي خويَندةوار بةرِادةيةكي ثيَويست؛ تيَطةيشتنيان ئاسان نييةو بابةتةكة ئاراستةي
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َؤزةكاني حيزب ،ئةو خويَنةرةي كة طةيشتووةتة
ضيين سةرةوةي ثرؤليتاريا ،ئةندامة ئال
ئاستيَكي بةرضاو لةفةرهةنط؛ دةكريَت .ذيان ضةندين كيَشةي طةرموطورِ دةخاتة بةردةم
َكةي كة رِؤَليَكي بيَئةندازة طرنط لة بنياتناني سؤسياليزمدا
ئةم حيزبي ئةو خةل
َاميَكي هونةري مبيَننةوة ،تةنها لةبةر
دةطيَرِيَت ،بيَطومان نابيَت ئةم كيَشانة بةبيَ وةل
ئةوةي هيَشتا رِووبةرِووي جةماوةري بةرفراوان نةبوونةتةوة ،يان لةبةر ئةوةي هيَشتا
َام ثيَويستة ئاماذة بةوة بكريَت
ناتوانريَت بة فؤرِمي طشتطري كاريان لةسةر بكريَت .بةل
كة ئيَمة زؤر بة ثيَضةوانةوة رِؤيشتني ،نووسةرامنان سةرجنيان لةسةر ئةركيَكي ئاسانق
ضرِكردووةتةوة ،نووسني بؤ بازنةيةكي فةرهةنطية لة خويَنةران ،لةكاتيَكدا دووبارةي
دةكةمةوة ،ئةدةب بؤ باشبووني ذياني كريَكارانء جووتيارانة بة مةرجيَك ئةدةبيَكي
بةتواناو سةركةوتوو بيَت ،ئةوكاتة دةبيَ بة تايبةتي بةهايان ثيَ بدريَت.
دة
وةك ثيَشق وترا رِةخنةطري ماركسيستي تارِادةيةكي بةرضاو مامؤستاية.
رِةخنةطرتن بيَماناية مةطةر رِةخنةكة هةنديَك ضاكة ،جؤريَك لة ثيَشكةوتن بةرهةم
بهيَنيَت .هةروةك دةبيَت ئةم ثيَشكةوتنة ضي بيَت؟ يةكةم :رِةخنةطري ماركسيسيت
دةبيَ لة ثيَوةندي لةطةلَ نووسةردا مامؤستا بيَت .تةواو ئةطةري ئةوة هةية كة دةنطي
توورِة لةم بارةيةوة بةرز بكريَتةوةو بَليَت كةس مايف بة رِةخنةطر نةداوة كة خؤي لة
َاتر بزانيَتء...هتد .كاتيَك ثرسيارةكة بة دروسيت دادةرِيَذريَت ،ئةم جؤرة
نووسةر بة بال
نارِةزايةتيانة بة تةواوي بيَبةها دةبن .يةكةم :بة سةرجندان بةوةي كة رِةخنةطري
ماركسيست دةبيَ مامؤستاي نووسةران بيَت ،ئةوة بةدواي خؤيدا ئايينيَت كة دةبيَ
ماركسيستيَكي لةرِادةبةدةر خاوةن ئريادة بيَت ،كةسيَكي زاناو سةليقةي بيَ ئيدانة
بيَت .دةوتريَت ئيَمة رِةخنةطريَكي لةو جؤرةمان نيية يان تةنيا ذمارةيةكي زؤر كةم
َةن؛ لة دووةمدا لة رِاستييةكان نزيكق
َةتي يةكةمدا نةيارةكامنان هةل
نةبيَت .لةحال
َام تةنها يةك دةرةجنام هةية كة لةمةوة دةربهيَنريَت؛ ئةوي ئةوةية:
دةبنةوة .بةل
َام
ثيَويستة فيَر بني .لة نيشتمانة طةورةكةماندا نيازثاكيء بةهرة كةم نابيَتةوة ،بةل
فيَربوونيَكي زؤر سةخت هةية كة دةبيَ ئةجنام بدريَت .دووةم :بيَطومان رِةخنةطر نةك
َكو زؤر
َاتر بزانيَت ،بةل
هةر نووسةر فيَر دةكات بةبيَ ئةوةي بة هيض شيَوةيةك خؤي بة بال
شتي لة نووسةرةوة فيَردةبيَت .باشقين رِةخنةطر ئةو كةسةية كة بتوانيَت بة
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سةرساميء جؤشء خرؤشةوة لة نووسةر برِوانيَتء لةهةر ئاستيَكدا نيازي باشي هةبيَت
بةرامبةري .رِةخنةطري ماركسيسيت دةتوانيَتء دةبيَ لة دوو رِووةوة مامؤستا بيَت بؤ
نووسةر :يةكةم :دةبيَت ئاماذة بة نووسةرة طةجنةكان بكات ،بة طشيت ئاماذة بؤ ئةو
َةي فةرميان هةية ،مةبةست
نووسةرانة بكات كة تواناي ئةجنامداني ذمارةيةكي زؤر هةل
َةكاني ناو بةرهةمةكانيانة .جاران بة شيَوةيةكي بةرفراوان دةطوترا كة ئيَمة
لة هةل
ثيَويستمان بة هيض (بيَلينسكي)يةك نيية ،ضونكة نووسةرامنان ضيق ثيَويستيان
َام دواي شؤرِش بة سادةيي
بةرِيَنمايي نيية .رِةنطة ئةمة ثيَ شؤرِش رِاست بووبيَت ،بةل
ئةمة دةبيَتة شتيَكي ثيَكةنيناوي ،كاتيَك جةماوةر سةدانء هةزاران نووسةري نويَ
ئايينيَتة دةرةوة .رِةخنةيةكي ثتةوي رِيَنماييكةر ،بيَلينسكي هةموو عةيارةكان ،ئةو
كةسة بة ويذدانةية كة زانيارييةكي باشي لةسةر ثيشة ئةدةبييةكةي هةية .هةموو
ئةمانةش بة تةواوي جةوهةرين.
لة بةرامبةردا رِةخنةي ماركسيست دةبيَ بة
َايةتييةكةي مامؤستا بيَت بؤ نووسةر.
مانا كؤمةل
نةك هةر نووسةري غةيرة ثرؤليتاريا كة زؤرجار
َايةتييةكانيدا،
َويَستة كؤمةل
تةنيا منداَليَكة لة هةل
كة لة ئةجنامي بريؤكة سةرةتاييةكاني سةبارةت بة
َايةتيء تيَنةطةيشتين لة
ياساكاني ذياني كؤمةل
َة
َوكرضقين هةل
بنةماكاني سةردةمء..تاد ،كال
َام ئةمةش زؤرجار لةطةلَ
ئةجنام دةدات ،بةل
ثرؤليتارياشدا
ماركسيستء
نووسةريَكي
رِوودةدات .ئةمةش وةك سووكايةتيةك بة كةسى
َكو بةشيَكي نزيكة لة
نووسةر ناطوتريَ ،بةل
ستايشكردني .نووسةران بوونةوةريَكي هةستيارن ،يةكسةر كاريطةرييةكاني واقيع لة
َةتةكاندا نووسةران نة بةهرةيةكي تايبةتيان هةية
سةريان رِةنط دةداتةوة .لة زؤربةي حال
بؤ بريكردنةوةي ئةبسقاكتء زانستىء نة طرنطييةكي تايبةتي بة بريكردنةوةي
ئةبسقاكتء زانسيت دةدةن :بيَطومان هةر لةبةر ئةم هؤكارةش هةنديَكجار بةبيَ
تاقةتييةوة هةر ثيَشنياريَكي يارمةتي لةاليةن رِةخنةطرةوة رِةتدةكةنةوة .زؤرجاري
دةتوانريَت ئةم جؤرة يارمةتييةي ثيَشكةش دةكريَت بةو شيَوازة كةللةثووتية رِوون
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َام لةرِاستيدا ئةوة ريَك لة ئةجنامي هاوكاري نيَوان نووسةراني ناودارو
بكريَتةوة .بةل
رِةخنةطراني ئةدةبي بةهرةمةندة روودةدات ،بةو شيَويةش هةميشة شاكارى ئةدةبي
َدةدةن.
َداوةء بةردةوامي سةرهةل
طةورة سةريان هةل
يانزة
َي فيَركردني سةركةوتووانةي نووسةردا ،رِةخنةطري ماركسيسيت
لة هةول
لةسةريةتي خويَنةراني فيَر بكات .بةَليَ دةبيَت خويَنةر فيَري خويَندنةوة بكريَت.
رِةخنةطر وةك شرؤظةكاريَك ،وةك ئةو كةسةي هؤشداري لةبارةى ذةهر دةدات ،كة رِةنطة
تامي شريين بيَت ،وةك ئةو كةسةي كة تويَكَليَكي رِةق دةشكيَنيَت بؤ ئةوةي
مروارييةكةي ناوةوة دةرخبات ،وةك ئةو كةسةي طةجنينةي لة سيَبةر نيَذراودا
دةدؤزيَتةوة ،وةك ئةو كةسةي طشتاندن لةسةر بنةماي ماددةي هونةري دةكاتء هةموو
خاَليَك دةكات بة خاوةنداريَيت .ئةمة ئةو رِيَنمايةية كة لة ئيَستادا جةوهةريية ،لة
َام هيَشتا بيَ ئةزموون دةركةوتوون .ئةمةش
كاتيَكدا كة زؤر خويَنةري بةنر  ،بةل
ثةيوةندي رِةخنةطرة بة رِابردووي ئةدةبياتي رِووسيء جيهانييةوةو دةبيَ بةو شيَوةية
ثةيوةندي بة ئةدةبي هاوضةرخةوة هةبيَت .بؤية ئيَمة جاريَكي ديكة جةخت لةسةر ئةو
داواكاريية ناوازانة دةكةينةوة كة سةردةمةكة لة رِةخنةطري ماركسيسيت دةخوازيَت.
ئيَمة هيض ئارةزوويةكمان نيية تا بة تيَزةكامنان كةس بقسيَنني .رِةخنةطري ماركسيست
َام لةبرييةتي ثيَ
َة دةستثيَبكات ،بةل
دةتوانيَت خاكييانة ،يان تةنانةت دةتوانيَت بة هةل
ئةوةي بطاتة يةكةم نيشتنةوة دةبيَت بة ثليكانةيةكي دريَذو بةرزدا سةركةويَتء تةنانةت
َة حساب بؤ
َام مةحال
ئةو كاتةش دةبيَت تةنها وةك شاطرديَك سةيري خؤي بكات .بةل
ئةو شةثؤلة زةبةالحةي بةرزبوونةوةي كلتووري فراوامنان نةكةين ،لةسةر كانياوي ئةدةبي
َة باوةرِ نةكةين كة دؤخي
َدةدات؛ مةحال
بة توانادا كة لة هةموو شويَنيَكدا سةرهةل
ئيَستا ،بة تةواوي جيَطةي رِةزامةندي نيية .رِةخنةي ماركسيزم بةم زووانة زؤر باشق
بةرةوثيَ دةضيَت.
دوانزة
حةز ئةكةم وةك دةرئةجناميَك دوو ثرسياري تر بوروذيَنم .يةكةميان؛ زؤربةي كات
رِةخنةطراني ماركسيست بةوة تاوانبار دةكريَن كة دادةبةزنة ئاسيت رِاطةياندنةكان.
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َيَني كة ضيَذ لة باوةرِة نا هؤشيارةكانء
ئيَستا بةرِاسيت جيَي مةترسيية بة نووسةريَك بل
نيمضة هؤشيارة دذة بة شؤرِشةكان دةبينيَت .لةم دؤخانةدا كاتيَك نووسةر بة رِةطةزيَكي
نامؤ دةستنيشان دةكريَت ،يان بةرةو رِاست وةرضةرخاوة ،يان كاتيَك يةكيَك لة
نووسةرةكامنان بة هةنديَك الدان يان شيت تر تاوانبار دةكريَت ،ئةوكات سةرجةم ئيشةكة
َكي دةثرسن ئةي مايف رِةخنةطر نيية بَليَت :ئةم
تا ئاستيَك جيَي طومان دةبيَت ،خةل
يان ئةو نووسةرة لةرِووي سياسيةوة جيَي طومانةو يان لةرِووي سياسيةوة دروست
هةنطاو نانيَت يان دووضاري شكسيت سياسي بووة .ئيَمة دةبيَت بة تووندي ئةجمؤرة
نارِةزايةتيانة رِةتبكةينةوة .ئةو رِةخنةطرةي ميتؤدي لةمشيَوةية بؤ يةكالكردنةوةي
كيَشة كةسيةكاني دةطريَتةبةر ،يان بة ئةنقةست بوختان بة كةسيَك دةكا ،ئةوا ئةو
رِةخنةطرة شةرِانطيَزةو ئةوجؤرة شةرِانطيَزييانةش درةنط يان زوو دةردةكةون .ئةوة
رِةخنةطري بيَباكة كة ئةجمؤرة بوختانانة بيَ بريكردنةوةو بيَ هيض ثيَوةريَك دةبةخشنةوة.
َام ئةو كةسةي جةوهةري رِةخنةي ماركسيسيت دةشيَويَنيَت ،لةبةرئةوةي دةترسيَت بة
بةل
َايةتيء بابةتييةكاني رابطةيَنيَت ،ثيَويستة
دةنطي بةرز ئةجنامي ليَكدانةوة كؤمةل
لةرِووي سياسيةوة بة خةمساردو نيَطةتيظ وةسف بكريَت.
ئةمةش بةو ماناية نيية كة رِةخنةطري ماركسيسيت بةدةنطي بةرز هاوار بكاتء
َكو
َةت نيية ،بةل
بَليَت :ئاطادار بن! خؤ ئةمة بانطةوازيَكي دةزطا فةرمييةكاني دةول
َسةنطاندنيَكي بابةتييانةية بؤ بةهاو بنيادناني هةنديَك كارو شيت لةوجؤرة.
ئةمة هةل
َةكاني رِاست بكاتةوة .ضونكة
نووسةر دةبيَت خؤي لة دةرئةجنامةكان قورتار بكاتء هةل
ئيَمة لة بواري ملمالنيَي بريورِاكانداين .ناكريَت كةسيَكي خاوةن ويذداني كؤمؤنيسيتء
َسةنطاندني بكات.
َى سروشيت خةبات لة ثرسي ئةدةبي ئيَستاو هةل
رِاستطؤ ،نكؤل
سيانزة
دواجاري ئةم ثرسيارة :ئايا مشتومرِ ،يان (طفتوطؤ)ي تالَء زبر رِيَطةثيَدراوة؟
بةشيَوةيةكي طشيت ،طفتوطؤي تووندوتيذ سوودبةخشة لةبةر ئةوةي خويَنةر لةبارى
َةنء
سةرجنةدا دةهيََليَتةوة .بابةتي مشتومرِ بة تايبةت لةو شويَنانةي كة هةردوو ال هةل
هةموو شتةكانيق يةكسانن ،كاريطةرييةكي زياتري لةسةر جةماوةر هةيةو باشقي
تيَي دةطةن .بيَجطة لةمةش بووني روحي جةنطيان لةالي رِةخنةطري ماركسيسيت وةك
َام
َي ثيَوة دةنيَت بؤ طوزارشتكردنى تووند لة بريوباوةرِةكةي ،بةل
شؤرِشطيَرِيَك ثال
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لةهةمان كاتيشدا دةبيَت ئةوةمان بري نةضيَت شاردنةوةي الوازييةكان بةبيانووي
َة طوناهةكاني رِةخنةطر .بةطشيت ،كاتيَك كة
درةوشاوةيي دياليكتيكى ،يةكيَكة لة هةل
ئارطيوميَنتطةليَكي زؤر لةئارادا نني ،كؤمةَليَك تيَبيين توندرِةوي جؤراوجؤرى وةك
َبازانة ،رِةنطة كاريطةرييةكةى
َتةجارِانةو ثرسياري فيَل
بةراوردكردن ،هاواركردني طال
َام بةهيض شيَوةيةك جددي نةبيَت .رِةخنة دةبيَ بؤ خودي رِةخنة
دوواليةنة بيَت ،بةل
كارثيَكراو بيَت ،ضونكة رِةخنةي ماركسيسيت لة هةمان كاتدا زانستيةو بة جؤريَك لة
جؤرةكاني كاريَكي هونةريية .دواجار تورِةيي باشقين رِيَنويَنيكةر نيية لة رِةخنةداو
َةية.
زؤر جار ماناي ئةوةية رِةخنةطرةكة هةل
َتةئاميَزانةو قسةي
دةبيَت دان بةوةدا بنيَني كة هةنديَك جار نوقورضة طرتين طال
َي رِةخنةطرةكةوة دةدرِيَت .طويَطرى كةم تا زؤر تيَطةيشتوو لة
ناشريين لة دةرةوةي دل
رِةخنةطريَك يان خويَنةريَك ،يان بة تايبةتي لة نووسةريَكي ديكة؛ هةميشة دةتوانيَت
َة
جياوازي لةنيَوان توورِةيي سروشيتء سنووري بةدخوازي بكات .لة هةول
بنياتنةرةكامناندا دةبيَت تا دةتوانني خراثةكاري كةم بيَتء نابيَت تيَكةلَ بة رِقء كينةي
َام وةك هةوريَكة بةسةر
ضينايةتي بكريَت .رِقي ضينايةتي بة مةبةستةوة ليَدةدريَت ،بةل
زةويداو لة سةرووي خراثةكاري كةسيةوةية .بةطشيت رِةخنةطري ماركسيست ،بةبيَ
َةية ،دةبيَت بة
َخؤشةوة ،كة لةاليةن خؤشيةوة زؤر هةل
ئةوةي بكةويَتة ناو ئاسانكاري دل
َاي ئةو ،دةبيَت لة دؤزينةوةي ئةريَينء
شيَوةيةكي ثيَشوةختة ئاسانكار بيَت .ضيَذي بال
ئاشكراكردني بؤ خويَنةر بة هةموو شكؤمةنديةكةيةوة بيَت .دةبيَ يارمةتي يةكيَكي
َي
َكردنء ئاطاداركردنةوةو ثيَويستة بة دةطمةن هةول
ديكة لة ئاماجنةكاني بيَت ،لة كةنال
َوةشاندنةوةي خراثةكارةكة بة تريي كونكةري ثيَكةنني يان سووكايةتي يان بة رِةخنةي
هةل
سةرسةخت بدات ،لةو ريَطةيةشةوة دةتوانيَت بة ئاساني هةر نامؤبوونيَكي ثفكراو لةناو
ببات.
١٩٢٨
ئةناتؤلي ظاسيليظيض لؤناشارسكي رِةخنةطري رِووسي شؤرِشطيَرِو يةكةمني وةزيري
َي  ١٨٧٥لة شاري
َك لة يانزةي تشريين دووةمي سال
رِؤشنبريي حكومةتي شوراكاني خةل
َي
ثؤلتاظا لة ئؤكرانيا لة ئيمثرِاتؤريةتي رِووسيا لة دايك بووة .لةتةمةني ثانزة سال
َطري ئةو بريوباوةرِة .بؤ ماوةي
ئاشنايةتي لةطةلَ ماركيسيزم ثةيدا دةكاتء دةبيَتة هةل
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دوو سالَ لة زانكؤي زيور دةخويَينَ بيَ ئةوةي برِوانامة بةدةست بهيَنيَت .ئةو كاتةي لة
زانكؤ دةبيَت هةريةك لة رِؤزا لؤكسةمبؤرطء ليؤ جؤطي دةناسيَتء ثةيوةندي بة
َي ١٩٠٢
حيزبي كريَكاراني سؤشيال دميوكراتي رِووسياوة دةكات .لة مانطي شوباتي سال
لةطةلَ ئةلكسةندةر بوطدانؤظ دةذيَتء دواتر لةطةلَ خوشكي بؤطدانؤظ هاوسةرطريي
َي  ١٩٠٣كاتيَك حيزب دةبيَتة دوو بةش؛ بةلشةفيكةكانء مةنشةفيكةكان،
دةكات .سال
َي ١٩٠٧
لؤناشارسكي اليةنطريي بةلشةفيكةكان بة رِابةرايةتي لينني دةكات .سال
َي  ١٩٠٩لةطةلَ بؤطدانؤظء
بةشداري كؤنطرةي سؤشياليسيت نيَونةتةوةيي دةكات .سال
مةكسيم طؤركي دةستيان كرد بة وانة وتنةوة لة قوتاخبانةي كريَكاراني سؤسياليسيت
َي  ١٩١٣دةضيَتة ثاريسء بازنةى
َي  ١٩١١بةردةوام بوون .سال
رِووسيء تا سال
َطريساني جةنطي جيهاني يةكةم
فةرهةنطي ثرؤليتاريا دادةمةزريَنيَت .دواي هةل
َويَسيت دذةجةنطي وةردةطريَت.
لؤناشارسكي شانبةشانى ليننيء ليؤن ترؤتسكي هةل
َي  ١٩١٥لةطةلَ ثاظيَلَ ثؤليانسكي رِؤذنامةي "بؤ ثيَشةوة"ي سوشيال دميوكرات
سال
دةردةكةنةوةء ثيَ لةسةر فةرهةنطي ثرؤليتاريا دادةطرن .دواي سةركةوتين شؤرِشي
َي
ئؤكتؤبةر دةطةرِيَتةوة رِووسياو دةبيَتة وةزيري رِؤشنبريي حكومةتي سؤظيةتء تا سال
َي  ١٩١٩شانؤي دراماي بةلشةيف لةطةلَ مةكسيم طؤرِكيء
 ١٩٢٩بةردةوام دةبيَت .سال
ئةلكسةندةر بلؤكء ماريا ئةندةرياظ دادةمةزريَنيَت .دواجار ئةم رِةخنةطرة ماركسيستة
َئاوايي لة
َي  ١٩٣٣بؤ يةكجاري مال
شؤرِشطيَرِة لة بيستء شةشي كانووني يةكةمي سال
ماركسيزمء شؤرِشء ثرؤليتاريا دةكات.
َي ١٩٢٨دا نووسيوةو دواتر لة كتيَيب
تيَبيين :ئةناتؤلي ظاسيليظيض لؤناشارسكي ئةم نووسينةي لةسال
َاوبؤتةوة.
َي  ١٩٧٣بل
دةربارةي ئةدةبء هونةري ثيَشكةتووخواز لةسال
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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ترس لة شكست

نووسيين :د .زةكةريا ئيرباهيم
وةرطيَرِاني لة عةرةبييةوة :سةرتيث ئاغا واحد بةط
َكو زجنريةيةك لة
ذياني مرؤظ هةر تةنيا برييت نيية لة زجنريةيةك خؤشيء شادي ،بةل
َيَني ترسي مرؤظةكان
ترسء مةترسييةكاني لةخؤ دةطريَت .وتةيةكي دووبارةية ئةطةر بل
َضوونة
دياردةيةكي سروشتية :دةزانني زاناياني دةروونناسي (ترس) لةسةرووي ليسيت هةل
بنةرِةتييةكان دادةنيَنء مرؤظ هيَشتا كؤرثةيةكي بضووكةو هةسيت ثيَدةكات .ئةطةر
مرؤظ ئةو بوونةوةرة بيَت كة بةزةمحةت واز لة سؤراغ بةدواي (ئاساي ) دةهيَنيَت ،ئةوا
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ئةمة تةنيا لةبةر ئةوةية لة هةموو ساتيَكدا بةهؤي ضةندين (مةترس)يةوة ذياني لةذيَر
هةرِةشةداية :مةترسييةكان لة(دةرةوة) لةاليةن كةساني ديكةوة هةرِةشةي ليَدةكةن،
مةترسييةكان لة(ناوةوة) لةاليةن خودي خؤيشييةوة هةرِةشةي ليَدةكةن! ئةمةش واتاي
واية ئةوةي خةو لة مرؤظ دةتؤريَنيَت ئةو ئةطةرانةن كةواي ليَدةكات -لة هةموو
َي ،مردن...تاد .هيض
َؤل
كاتيَكدا -ببيَتة نيشانة بؤ نةخؤشي ،شكسيت ،كل
َنياكةرةوة نيية بتوانيَت ئةوة مسؤطةر بكات كة مرؤظ دووضاري هيض
ميكانيزميَكي دل
مةترسييةك نةبيَتةوة :هيض ثةناطةيةكي ئارامي نيية مرؤظ بؤ ثاراستين خؤي لة
طورزةكاني ضارةنووس ثةناي بؤ ببات.
رِةنطة ئةم ثيَويستيية بؤ ثاراسنت لةبنةرِةتةوة ثةيوةستيي مندالَ بيَت بة دايكيةوة:
َنياكةرةوةية دةنويَنيَت ،كة
َةكةيدا خؤي لةو ثةناطةية دل
ضونكة دايك لة ديدي مندال
َنيايي لةاليدا دةبينيَتةوة .ديارة مرؤظ بةدريَذايي
ثيَداويستية بةثةلةكاني لة ئاساي ء دل
َطةيةي لةاليةن
ذياني بة تامةزرؤي هةستيَكي لةم جؤرة ئاسايشة دةميَنيَتةوة ،بةو بةل
ثياوي ثيَطةيشتووشةوة ئارةزوويةكي طةورة لة هةستكردن بة ئاشيت ،ياخود بة
َنيايي دةبينني ،كة بةرِووني دةردةكةويتء خؤي لةثةناي ئةو ئافرةتة
ئاساي ء دل
دةثاريَزيَت كة خؤشيدةويَت ،داواي هاوكاريء خؤشةويسيت ليَ دةكات ،ئةوةش
لةبةرانبةر خؤشةويسيتء ثةيوةست بووني بة ئةوةوة! ئةم ثيَويستيية بؤ ئاساي  ،رِةنطة
َداني زؤربةي ترسةكاني مرؤظ ،تةنانةت سةرقالَ بوون بة ذيار،
بةرثرس بيَت لة سةرهةل
يان كولتووري مرؤظايةتي بوونةتة كاركردن بؤ زؤرتركردني طةرةنتيةكي ثيَويست بؤ
تيَركردني مرؤظ لة هةستكردن بة ئاساي .
ئةمة واي لة هةنديَكي تويَذةران كردووة بَليَن :ئايني ،رِةوشت ،ياسا،
ثزيشكي...تاد؛ لة كرؤكياندا جطة لة كؤمةَليَك ميكانيزم كة هةستكردن بة ئاساي بؤ
َةدا نةضني ئةطةر بَليَن اليةنيَكي
مرؤظ دةستةبةر دةكةن ،هيضيق نني .رِةنطة بة هةل
َي خودي مرؤظي سةردةم ئاماجني بووةتة ثيَكاندنء لةناوبردني
طةورةي هةول
سةرضاوةطةليَكي ترس لة ذياني مرؤييدا .لة كاتيَكدا هةنديَك لة كؤنقين
دةروونناسةكان لةبارةي(خولياي ترس)دواون ،ليَرةدا سةيردةكةين دةروونناسيي سةردةم
َكو (ئارةزووة خؤرِسكيةكان) ،يان
سةملاندويةتي (خولياكان) بوونيان نيية ،بةل
َوطؤرِكردن،
(ثيَداويستيية بنةرِةتييةكان) بوونيان هةية ،كة هةمواركردن ،طواستنةوة ،ئال
بةرزكردنةوة...تاد قبولَ دةكات.
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َكو ليَرةدا
خوليايةكي دياريكراو نيية ،كة بتوانني ناوي بنيَني (خولياي ترس) ،بةل
(ئةركيَكي دةرووني) هةية كة (ترس) لة ذياني مرؤييدا دةخاتة ئةستؤي خؤي ،ئةوي
بريتيية لة ثاراستين خودي تاك لة دذي هةردوو مةترسييةكاني جيهاني دةرةوةو ناوةوة،
دذي هةموو ئةو شتانةي رِةنطة هةرِةشة لة ساغي مرؤظ بكةن .واتاي ئةمةش ئةوةية كة
َضوونيَكي سروشتية)ء رِؤَليَكي زيندووي طرنط دةطيَرِيَت لة كرؤكي ذياني
ترس (هةل
دةروونيي مرؤظدا .خؤ ئةطةر كةسيَكي ثيَمان بَليَت لة هيض شتيَك ناترسيَتء لة
َةميَتةوة ،ئةوا ئةو كةسة بووةتة قورباني مةترسيقين جؤر لة جؤرةكاني
كةسي ناسل
ترس ،ئةوي بريتيية لة ترسي سةنطةرطرتن لة واقيعء رِووبةرِووبوونةوةي رِاسيت!
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
تةواو ثيَطةيشتوو ناترسيَت ،وةك ئةوة وابيَت كاري ثيَطةيشتين ئاوةزيي برييت بيَت لة
َام واقيع -
لةناوبردني تةواوي هةموو هؤكارةكاني ترس لة دةرووني مرؤظدا ،بةل
بةثيَضةوانةي ئةمةوة -طةواهي دةدات ئيَمة هةموومان دةترسيَني؛ لة مردن دةترسيَني،
َةمينةوة ،لة بريؤكةي
لة نةزانراوي تؤقيوين ،لة شكست ثةشؤكاوين ،لة ثريي دةسل
نةمان درِدؤنطني...تاد.
َكي ضةندين جؤري ياري يا شيَوازي كات
لةم رِووةوة (باسكال) طوتويةتي :خةل
بةسةربردنيان داهيَناوة ،تاكو لة ترسي تةنيايي ،يان طؤشةطرييي دووربكةونةوة؛ وةك
ئةوةي مرؤظ ئةو بوونةوةرة بيَت كة لة سيَبةري دةترسيَت .هيض بذاردةيةكي نةبيَت
جطة لة رِاكردن لة خؤيي ،يان خؤي لةدةست خؤي رِزطار بكات! رِاستييةكة ئةوةية
ذياني مرؤيي خةريكة خؤي لة زجنريةيةكي ثيَكةوة بةسقاوي ئةلقةي ترسة بةردةوامةكان
دةنويَنيَت ،تارِادةيةك هةنديَك ثيَيانواية زؤرجار مرؤظ دةترسيَت ،تةنيا لةبةرئةوةي بري لة
َت ثيَيواية -رِةنطة خراثقين
ترس دةكاتةوة! ئةم (ترسة لة ترس) -وةك رِؤزفل
ئامؤذطاريكةر بيَت كة مرؤظ بتوانيَت رِاويَذي ثيَبكات بةرلةوةي كاريَك ئةجنام بدات! جا
لةهةرشتيَكدا بيَت ،ئةوا ترس جةمسةريَكي طرنطة لة جةمسةرةكاني ذياني مرؤظايةتي،
َام ئيَمة ليَرةدا لةبةردةم (جةمسةريَكي نةريَي) داين كة هةردةبيَت لة بةرانبةريدا
بةل
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(جةمسةريَكي ئةريَي)ش هةبيَت كة دةروونناسان وارِاهاتوون ناوي بنيَن (هةستكردن بة
ئاساي ) ،ئةطةر قةدةري هةر هةبوويَكي مرؤيي وةهابيَت كة بةتةواوي هةموو
َنيايي نةبيَت ،ئةوا ذياني بؤتة ترس ،ياخود
هةستكردنيَكي بة ئاساي  ،يان دل
مةترسييةكان ،منوونةي ئةم ذيانةش تةنها مردنيَكة بةر لة مردن!
َةكاني
َةكةي لة سةرةتاي سال
دةروونناسةكان نةيانوتووة مانةوةي دايك لةثالَ مندال
َي وا تيَبطةن كة ثيَويستية ،تةنيا سةرجنييانداوة دووركةوتنةوةي دايك لة
مندال
َةكةي هةرِةشةيةكي مةترسيدارة لةسةر هةستكردني بة ئاساي  .ثيَشق تبينيمان
مندال
كردوو ومتان مندالَ ثيَويستييةكي زؤري بةم (هةست بة ئاسايشكردن)ة هةية ،ضونكة
َنيايي ثةرذينيَكي طرنطةء ثيَويستة دةوري ذياني دةرووني مندالَ بدات،
هةستكردن بة دل
َي يةكةمي تةمةنيدا .بةهةمان شيَوة ،دةتوانني بَليَني ،هةروةها
بةتايبةت لة ثيَنض سال
مرؤظي ثيَطةيشتوو خؤيشي ثيَويسيت بةم شيَوةيةي هةست بةئاسايشكردنة هةية،
ئةطةرنا ذياني بووةتة نيَضريي مةترسيية بةردةوامةكانء ترسة ثةيوةنديدارةكان.
طوماني تيَدا نيية ئةو مرؤظةي مةترسييةكاني شكست ،يان ترس لة نةزانراوةكان،
ياخود ترس لة ئايندة ،يان (ترسة ثةيوةنديدارةكاني ديكة) بةسةريدا زالَ دةبيَت،
ئةستةمة ببيَتة (كةسيَكي تةواو) كة بتواندريَت بةاليدا بضني ،يان ببيَتة كةسيَكي
هاوسةنط كة بتوانريَت ثشيت ثيَ ببةسقيَت...
َام هةر دةبيَت -لةسةرةتادا -جياوازي لة نيوان دوو جؤري ترس بكةين( :ترسة
بةل
ثيَكةوةييةكان) كة لةاليةن مرؤظة ئاساييةكاندا سةرجني دةدةين :وةك ترس لة
مةترسي ،ترس لة ئايندة ،ترس لةمردن ،ترس لة نةخؤشي...تاد( ،ترسي
نةخؤشييةكان)كة بةديانناكةين تةنيا لة اليةن كةساني ئاورتة ،يان ئةو كةسانةي
نةخؤشي ديَوانةيي هةية ،يان كةساني الدةرةوة نةبيَت ،بونيان نيية :وةك ترس لة
َطا ،ترس لة كاركردن ،ترس لة
كةساني نامؤ ،ترس لة ذن ،ترس لة كؤمةل
بةرثرسياريةتيء...تاد.
لةوانةية سروشيت بيَت ئةطةر رِةطةزيَك دوودلَ بيَت ثيَ ئةوةي تيَكةلَ بة رِةطةزي
َية بطؤرِدريَت بؤ ترسء نةخؤشيي بؤ منوونة:
َام رِةنطة ئةم دوودل
بةرانبةر بيَت ،بةل
كاتيَك طةجنيَك بةتةواوي بيَ توانا دةبيَت لة بةديهيَناني هةر جؤريَكي ثةيوةندي بة
تاكيَك لة تاكةكاني رِةطةزي بةرانبةريدا .جا ليَرةدا ئاسايية كة مرؤظ لة نةخؤشي
َام سةير لةمةداية
بقسيَت ،هةولَ بدات خؤي لة نيشتمانةكاني نةخؤشي دوورخباتةوة ،بةل
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لةدواي هةر ديداريَكدا كة تيَيدا تةوقةي لةطةلَ كةسيَكي ديكةدا كردبيَت دةسيت
َةتةدا (ترس لة نةخؤشي) دةطؤرِدريَت بؤ (نةخؤشيي ترس)
بشوات .لة منوونةي ئةم حال
كة نةخؤشيةكي دةروونيةء رِاستقة -لةم بوارةدا -ناوي بنيَني (نةخؤشيي ثاكوخاويَين)!
سةير نيية مرؤظ ثيَ ئةجنامداني هةركاريَكي طةورة ،يان ثرِؤذةيةكي مةترسيدار
َيةكة بةردةوام بيَتء ويسيت بةتةواوي
َام سةيرةكة ئةوةية كة دوودل
دوودلَ بيَت ،بةل
ئيفليج بكات ،لةم كاتةدا ثيَناضيَت وريايي زؤري لةال بطؤرِدريَت بؤ ترسيَكي بةردةوام لة
َات بوون لة كاركردن! بةم جؤرة دةبينني (ترسةكاني
بةرثرسياريةتي ،بةتةواوي بيَدةسةل
َةتةكاندا بريتني لة نيشانةطةليَك كة ضةندين نةخؤشيي دةرووني
نةخؤشيي)لة زؤبةي حال
َييةكان ،يان لة ئاطاداركةرةوة
ياوةري دةكةن :نيشانةطةليَكي نامؤن لة كاريطةريية خةيال
ناواقيعيةكان لة دايك دةبن.
َةي هةر لة كؤرثةلةييةوة وارِاهاتبيَت كة لة سيَبةر بقسيَت ،يان لة
ئةو مندال
َيَني لةوانةية
سايةي سيستةميَكي ثةروةردةيي تووندا كةسايةتييةكةي ثيَكهاتبيَت؛ دةل
منداَليَكي لةو جؤرة -زياتر لة كةساني ديكة -دووضاربيَتء بكةويَتة ذيَرباري
(نةخؤشيية دةمارييةكان) ،ياخود (نةخؤشيية دةروونييةكان)ةوة .زؤرجاري ترس
َةي بةترس طةشةيكردووة ناتوانيَت
َةرِاوكيَييةوة ثةيوةست دةبيَت :ضونكة ئةو مندال
بةدل
منداَليَكي ثرِ لة ئاساي بيَت ،بؤية يةكسةر دةبيَتة نيَضريي وةسوةسةء جؤرةكاني
َةرِاوكيَ.
ديكةي دل
كاتيَك مندالَ دةزانيَت كة رِاشكاويي باجيَكي زؤري دةويَت ،ئةوا ترسي لة
طةورةكانء سووربووني لة سةر دووركةوتنةوةي لة سزادان ،دةبنة هؤي ئةوةي كةوا
درؤبكات .هةروةها وةك زانراويشة ترس هاوثةمياني درؤء فيَلَء بةالرِيَدابردنة ،بؤية
َكردن،
َي ترسا -وةك دةزانني -بةناضاريي خؤي دةبينيَتةوة كةوا شيَوازةكاني فيَل
مندال
ثيَضء ثةنايي ،فريودةريي...تاد ،دروست بكات.
لةوانةية مةترسيدارترين سيستةمي ثةروةردةيي كة نةوةيةك لة نةوةكان لة
سايةيدا طةشة بكةن ،ئةو سيستةمة تووندرِةوةبيَت كة به شيَوازةكاني تووندوتيذيي
َةتة جؤراوجؤرةكاني ترسي بؤ
َاميَكي بةرِوال
َي تيَدا رِادةهيَندريَت ،هةرطيز هيض وةل
مندال
َي
نادؤزنةوة؛ لةم كاتةشدا متمانة لة نيَوان بضووكةكانء طةورةكاندا ناميَنيَت ،مندال
َايةتيشي دةطؤرِدريَت بؤ
هةموو هةستكردنيَكي بة ئاساي ون دةكات ،ذياني كؤمةل
َةرِاوكيَء ترسان ...تاد.
كةشيَكي تووندرِةويي لة تؤقنيء طومانء دل
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ئيَمة لة شكست دةترسيَني ،بةلَام هيَشتا خؤمان دةخةينة مةترسيةوة!
َام ئةطةر ئيَستا بةردةوام بني بؤ ئةوةي ئةم ئاستة دةروونيية بطوازينةوة بؤ
بةل
ئاستيَكي ميتافيزيكي ،ئةوا دةبينني مرؤظ ،ض مندالَ ،يان مرؤظيَكي سةرةتايي ،يان
مرؤظيَكي ذياريي بيَت ،جياوازي نيية لةطةلَ ئاذةَليَك كة بةدواي ئاسايشدا دةطةرِيَت.
َنيابووندا.
َا دةكات لة ثيَناو سةركةوتين بة سةر ئاراميء جيَطريبوونء دل
هةولَء تةقةل
َةنطوتنةكان دةكةويَت ،زؤرناخايةنيَت ثةي
كاتيَكي ئةو بةر ئاستةنطء كؤسثء هةل
بةوةدةبات ناشيَت ذياني زجنريةيةك بيَت لة دةستكةوتء بةرهةمء سةركةوتنةكان.
ئاليَرةدا ترس لة شكست دةردةكةويَت ،ئةمةش وةك ئةوة واية طوزارشتيَك بيَت لة
َةمينةوةي بيَت لة
ترسي مرؤظ دةربارةي كات ،نيطةرانبووني بيَت لةسةر ئايندة ،سل
نةزانراويي ،سووربووني بيَت لةدةستطرتين بة برذانطةكاني ذيانةوة! مرؤظ دةترسيَت لة
َايةتيةكانيء كاركردنيدا شكست بهيَنيَت .ئةم
خؤشةويسيتء لة ثةيوةنديية كؤمةل
َايةتيةكانء
ترسةي لة شكست -لةسةر ئاسيت خؤشةويسيتء ثةيوةندي كؤمةل
كاركردندا -دةبيَتة مؤركي تايبةمتةنديةتي زؤربةي رِةفتارةكاني مرؤظ .جا كاري ئةو
تةواوبوونء طوجناندنء هاوسةنطيية هةرضييةك بيَت كة رِةنطة خودي مرؤظ لةم قؤناغةدا
َنياييةوة ئةم
يان ئةو -قؤناغانةي بةرزبوونةوةي دةروونني بةدةسيت بهيَنيَت .ئةوا بةدلهاوسةنطيية ئامادةية لة هةموو ساتيَكدا دووضاري ناهاوسةنطي بيَت ،ئةو تةواوبوونء
طوجناندنةش لة هةموو كاتيَكدا هةرِةشةي دارِماني لةسةرة! هؤكاري ئةمةي ئةوةية
َويَستة
َي نابيَت لة مةترسيء سةخيتء هةل
كة ذيامنان لة هةموو ساتيَكدا خةريكة خال
لةناكاوةكاندا! خؤ ئةطةر جيهانةكةمشان بةتةواوي بةتالَ بيَت لة هةموو مةترسييةك،
ئةوا بووةتة جيهانيَكي مردوو كة هيض ذيانيَكي تيَدا نيية ،هيض واتايةكيشي نيية!
َام ئيَمة -لة خؤشبةخيت ،يان لة بةدبةخيت بيَت -بةردةوام لة ليَواري مةترسيدا
بةل
دةذين؛ خةريكة خودي بوونيشمان لة ثرِؤسةي طةرِان بةدواي ئاساي و ،كاركردن بؤ
دوورخستنةوةي هؤكارةكاني مةترسي لةناوبضيَت.
لة تواناي مرؤظدا نيية ،بةبيَ ئةوةي خؤي سةركةشيي نةكات ،ئازادي خؤي
َيي بة ذياني خؤي نةكات! ئةطةرنا ،ئازاديي واتاي ضي
بةكاربيَنيَت ،يان سةرضل
دةطةيةنيت ،ئةطةر واتاي رِووبةرِووبوونةوةي نةزانراوي نةبيَت ،يان كاركردن نةبيَت بؤ
بةدةستهيَناني شتيَكي ضاوةرِواننةكراو؟ رِاستة ئيَمة -هةموومان -دةمانةويَت مةترسي
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َنياييةوة
َام بةدل
دوورخبةينةوة ،هةولَ دةدةين خؤمان لة هةموو سةختييةكان بثاريَزين ،بةل
َطة
لةطةلَ ئةمةشدا -هةردةبيَت خؤمان ببينينةوة كه ناضارين بةسةر ثارضة بةلرِةتكراوةء ضارةسةرة ثيَشنياركراوء ئاسوودةيية دةروونيية رِةتكراوةكاندا ثيَشبكةوين!
سةير نيية ،مةيلةكامنان بةرةو (رِةهايي) دةبيَت بةر سنووري (كؤتاييهاتن) بكةويَت؛
َدا تةنها لةبةرئةوةي مرؤظ (بوونةوةريَكي كؤتاييدارة)
(كيَشةي خراثة) بؤية سةريهةل
رِةتيدةكاتةوة كة (كؤتاييهاتن) دوا وشة بيَت لة دراماي ذياني ناتةواوي خؤيدا! ...
َطة ثتةوانةين كة لةناو
ئيَمة هةموان لةسةرووي ئةو رِاستيية جيَطريانةء بةل
َي جؤرة جياوازةكاني درِدؤنطي دريَذ
دةستدةكامنانداية ،تاكو خؤمان بةرةو طومانء دوودل
بكةينةوة! سةيرة ئيَمة لة (نةزانراو) دةترسيَنيء خؤشيشمان دةويَت ،بؤية خؤمان
فرِيَدةدةينة ناو مةترسييةكانةوة ،بةبيَ ئةوةي بزانني ئيَمة بةم كارةوة خؤمان خستووةتة
جيهاني ترسةكانةوة!
لة رِاستيدا نةبووني كيَشة -بؤ ئيَمة -جطة لة مردنيَكي بةديهاتوو ناشيَت هيض
واتايةك ديكة بدات! بةسة بؤ ئةوةي ئيَمة سةيري هةر يةكيَك لة زاناء فةيلةسوفء
ئةخالقناسء ثياواني ئاييين بكةين ،بؤ ئةوةي ساغي بكةينةوة كة هةموو ئةمانة
َة دةبنةوة ،سةنطةر لة طومان دةطرن ،سةركةشيي بةخؤيان دةكةن لة
رِووبةرِووي هةل
ثيَناو بةدةستهيَناني هةنديَك بةهادا ،يان بةدةستهيَناني شتيَكي سةرجنرِاكيَ ! طوماني
تيَدا نيية ،كة باش دةزانن ذياني مرؤظايةتي بةطشيت ،بةتايبةت ذياني رِةوشيت ،ناشيَت
َبذاردني
َي بيَت لة (سةركةشي) ،لةبةر ئةوةي لةسةرةتادا لةسةر خودي هةل
بة تةواوي خال
َطةية دةسازيَنيَت
ئازاددا دامةزراوة ،ضونكة ئةو مرؤظةي (سةركةشى) دةكات ئةو بةل
كةوا بووني مرؤيي خاوةني (ئازاديي ئةفراندن)ة ،دةتوانيَت لة جيهانيَكي مرؤظانةيي
ليَوانليَو بة واتاء بةهاكاندا لةبةردةم خؤيء كةساني ديكةدا (ثابةند) بيَت .جا كاري ئةو
ترسة سروشتية لة شكستء ئةو تؤقينة رِمةكية لة نةزانراودا هةرضييةك بيَت ،ئةوا
مرؤظ جطة لة ثةلةكردن بةرةو داهاتوو هيضيقي لةدةست نايةت ،بةو متمانةيةي ئةوةي
دةتوانيَت بةبيَ مةترسي ثيَيبطات جطة لة شتيَكي ثروثووضء بيَ بةها هيضيق نيية!
بؤية يةكيَك لة تويَذةرة هاوضةرخةكان ثيَيواية كاتيَك نووسيويةتيء دةَليَت":ئةوةي
سةركةشي بة شتيَكةوة نةكات ،بة خؤيشي نابيَتة هيض شتيَك"!
رِاستة رِةنطة خود بيةويَت هةموو شتيَك لةبةرضاو بطريَت ،رِيَ لةخؤي بطريَت لة
َنيايةكاندا ،لة سةركةشي بة ذياني خؤي لة جيهانيَكي
ئةجنامداني سةركةشية نادل
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َنياييةوة يةكسةر ئةزموون بؤ ئةو خودة دةيسةمليَنيَت
َام بة دل
نةزانراودا واز بهيَنيَت ،بةل
كة لة تواناي هيض تاكيَكدا نيية هةموو شتيَك ببينيَت ،يا ثيَشق ثيَشبيين هةموو
شتيَكي كردبيَت ،بةتةواوي هةموو مةترسييةك لة ناو ببات! جا هةرضةندة ذياري
زانسيت نويَ لة كةمكردنةوةي ذمارةي ئةو ترسانةي كة هةرِةشة لة ذياني مرؤظ دةكةن
سةركةوتوو بوو بيَت ،بطرة هةرضةندة ضاوةكاني لةبةردةم نةهيَشتين تةواوةتي
هؤكارةكاني ترس لة ذياني مرؤظ دانابيَت ،ئةوا زؤر ناخايةنيَت خودي ثيَشكةوتين
زانسيت كاريطةري رِةهةندي ضاويَكي دةبيَت ئةطةر بةكردةوة بتوانيَت تومخي ئةو
سةركةشيية بةتةواوي لةناو ببات كة ضارةنووسي مرؤيي دةطريَتة خؤي.
لة رِاستيدا ذياني هةر تاكيَك لة ئيَمة كةوتؤتةبةر رِيَكةوتء رِيَككةوتن ،دووضاري
مةترسيء شكست بووةتةوة ،بةبيَ ئةوةي لة تواناي كةسدا بيَت ثيَشوةختة ثيَشبيين
َي
ئةوة بكات ضارةنووسي دةبيَتة ضارةنووسيَكي مسؤطةر ،كة طومانء دوودل
َة ،يان شكست دةور نةدراوة!
نايطريَتةوة ،ئةمةش بة هؤكارةكاني هةل
رِةنطة هةر لة سةرةتاوة لةبةرذةوةندي ئيَمةدا بيَت بؤ رِيَطاكامنان لة ذيامنان ملكةض
َي دةور دراون ،سيخناخن بة
بني ،ضونكة شيَوازةكامنان لة رِةفتار بة طومانء دوودل
ضةندين شيَوةي ترسء مةترسيةكانةوة ،بؤية هةردةبيَت بة بويَريء زيرةكيء
خؤشةويسيتء سةركةشيةكي زؤر رِووبةرِووي ضارةنوومسان ببينةوة .لة رِاستيدا (بويَري)
جطة لةو ويستة ئازادةي كة ئةركي رِووبةرِووبوونةوةي (ئيَستا) دةطريتة ئةستؤ ،بةو
متمانةيةي كة (ئايندة) -لة اليةنيَكييدا -بة تةنها دةبيَتة دريَذبوونةوةي ئةو
ئيَستايةدا.
َي لةوة ناكةين تيَكرِاي مرؤظةكان هةميشة تامةزرؤي ئةو جيهانة ئارامء
ئيَمة نكول
َام
بةختةوةرةن كة مةترسيء سةخيت تيَدانةبيَت ،ترسء وةسوةسةي تيَدانةبيَت؛ بةل
منوونةي ئةم جيهانة وةهميء ئةفسانةيية نابيَتة جيهانيَكي مرؤيي وةها كة بؤ
نيشتةجيَبووني مرؤظ بطوجنيَت! مبانةويتء نةمانةويَت ،ئةزموون طةواهي دةدات كة -
بةداخةوة -لة ذيامناندا هيض جؤرة (رِةهاييةك) نيية بتوانيَت بةتةواوي هةموو ترسةكامنان
لة ناوببات ،وةك ضؤن لةسةر رِووي زةوي هيض ئاشتيةكي وةها نيية هةموو
هؤكارةكاني جةنط لةناوبباتء كؤتاييان ثيَبهيَنيَت!
مةبةستيشمان لةمةدا ئةوة نيية كة هيض هيوايةك نيية لة ضاكسازيكردني
مرؤظدا ،ياخود بانطةشةي ئةوة ناكةين هيض طةشبينيةك بؤ ئايندةي مرؤظايةتي لة
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َام ئةوةي دةمانةويَت ئةوةية كةوا دان بةوةدا بنيَني ذياني مرؤظايةتي هةر
ئارادا نيية ،بةل
بة (سةركةشي ميتافيزيكي) دةميَنيَتةوة ،هيض كةسيَكي ناتوانيَت دوايني وشةي بؤ
دابنيَت .منوونةي ئةمةش ئةوةية ئيَمة لة جيهانيَكي سيخنا بة كيَشةدا دةذين ،زؤر بة
زةمحةت سةركةوتوو دةبني لة ضارةسةركردني كيَشةيةك لةو كيَشة زؤرانة ،تا ئةو كاتةي
َدةقوَليَت كة رِةضاومان نةكردووة! لةوانةية نيشانةي مردن لة
كيَشةيةكي ديكةي نويَ هةل
جيهاني مرؤظانةمشان برييت بيَت لة نةبووني كيَشة! طةشبيين بةرانبةر بة هيض شتيَك
نيية تاوةكو مرؤظ ئةم هةموو كيَشانة نةبينيَت ،يان ثيَيوابيَت زانست لة ئايندةيةكي
َام بؤ مرؤظ ئةوةندة بةسة دان بةوةدا بنيَت لة جيهانيَكي
نزيكدا ضارةسةريان دةكات؛ بةل
َة ،ناتةواوي ،ملمالنيَ ،شكست ،مردندا دةذيت،
ليَوانليَو لة هؤكارةكاني خراثة ،هةل
لةهةمان كاتي ثابةندة بة زانستء زيرةكيء بويَريء ئازادييةكةي رِووبةرِووي هةموو
ئةو كيَشانة دةبيَتةوة!
ترس لة شكست ترسة لة نةزاني
ئةطةر ئيَمة لة ئيَستادا ئيَستكيَك لةسةر دياردةي ( ترس لة شكست) بكةين -بةو
واتايةي ويَنةيةكي ئاسايية لة ويَنةكاني ترسي مرؤظ -ئةوا دةبينني ئةم دياردةية
هاوشاني خواسيت (سةركةوتن)ة ،لة هةمان كاتيشدا هةستكردنة بة نةبووني طرينتيةكي
تةواو بؤ مسؤطةركردني ئةو سةركةوتنةي كة مرؤظ تامةزرؤيةتي .ضونكة مرؤظ لة
جيهانيَكي ثرِ لة هةرِةشةدا دةذيت؛ وا هةست دةكات هةرضةند هيَزي هةبيَت ،كةضي
طورزةكاني قةدةر ،يان هؤكارةكاني رِيَكةوت ،يان مةترسييةكاني جيهاني دةرةوة،
رِةنطة بيَنء ثرِؤذةكاني ثووضةلَ بكةنةوة ،ببنة هؤكاري تيَكداني نةخشةكاني ،يان ببنة
هؤي نةثيَكاندني ئاماجنةكاني ..تاد .خؤ ئةطةر بيَتء مرؤظ نةتوانيَت رِيَككةوتنيَكي
رِةها لة نيَوان (ناوةوة)و (دةرةوة)دا بهيَنيَتةدي ،ئةوا دةبيَت بة ناضاري خؤي ببينيَتةوة
ملكةضي هيَزة ستةمكارء تاريكةكاني جيهان بووةو ناتوانيَت بةتةواوي لة ذيَر
فةرمانةكاني بيَتةدةرةوة ،كةواتة ناكريَت سةركةوتن كاريَكي حةمتي بيَت كة بة ويسيت
َاتي بةسةرييةوة هةبيَت ،بة ئازادييةوة برِيار لةسةر ئامادةكردني هؤكارء
خؤي دةسةل
َاتيَكي بةسةر
َنةرةكاني بدات .ئةمةش ئةم واتاية دةطةيةنيَت كة مرؤظ هيض دةسةل
ثال
نةزانراودا ناشكيَت ،ئةم رِاستييةش بريتيية لة بنضينةي ترسي مرؤظ لة شكست.
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َام ئةطةر بثرسني ئةم نةزانراوة دةبيَت ضي بيَت ئيَمة ليَي دةترسيَنيء تؤقيوين،
بةل
ئةوا دةبينني (نةزانراو) -لة ديدماندا -بة واتاي (ناديار)ي ،يان (ئايندة) ،ياخود
(قةدةر) ،ياخود (ضارةنووس) ،يان (رِيَككةوتن)..تاد ديَت .جا ئةم وشةية هةر واتايةك
َنياييةوة اليةنيَكي طةورةي ترمسان لة (شكست) بؤ ترمسان لة
بطةيةنيَت ،بةدل
(نةزانراو)ي دةطةرِيَتةوة! منوونةي ئةمةش ئةوةية ئيَمة ئايندة بة بةرطيَكي جادووييء
ئةفسانةيي دةور دةدةين ،لةم كاتةشدا زؤرناخايةنيَت دةبينة نيَضريي ئةفسانةناسي
(نةزانراو)ي :وةك ئةوة واية هيَزيكي نةبينراو هةبيَت رِيَطري بكاتء بةرةنطاري
َكردنةوةي
ئارةزووةكامنان بيَتةوة ،دذايةتي ثرِؤذةكامنان بكاتء كار بكات بؤ ثووضةل
ئاماجنةكامنان! كاتيَكي مرؤظ وا ئةنديَشة دةكات هةموو طةردوون تةنها خؤي لة
كؤمةَليَك لة (مةترسييةكان) ،ياخود (هةرِةشةكان) دةنويَنيَت ،لةويَدا رِةنطة (ترس لة
نةزانراو)ي مؤركي ترسيَكي سروشيت لة دوذمنيَكي درِندة وةربطريَت كة مرؤظ جطة لة
توورِةييء دوذمنايةتيكردن هيضيقي بؤ ناكريَت!
مرؤظ لةبري دةكات -يان لةبريةخؤي دةباتةوة -كة (دةرةوة) ناشيَت ببيَتة
سةرضاوةي ترسء تؤقني ،مةطةر تةنها (لة ناوةوة) بةتةواوي ملكةض بيَت بؤيء بكةويَتة
َاتييةوة ،بةبيَ ئةوةي هةولَ بدات ليَكدانةوةء رِاظة ،يان بيطؤرِيَت ،ياخود
ذيَر دةسةل
تةنانةت كاربكات (خويَندنةوةيةكي نويَ ثيَشكةش بكات) -وةك فةرِةنسييةكان
ثيَيانواية!-
َةنطوتنةكاني بةخت ،هةرضؤنيَك بيَت ،مرؤظ
لة رِاستيدا طورزةكاني قةدةر ،يان هةل
ناتوانيَت تةنها يارييةك بيَت لة دةسيت ئةو(نةزانراو)ةي كة ليَي دةترسيَت وتؤقيوة ليَي!
َام لة هةمان كاتي دةزانني
ئيَمة لة شكست دةترسيَني -لةهةموو ساتيَكدا -بةل
سةركةوتنمان طرةويَكة بةمةوداي توانامان لةسةر طؤرِيين (بةربةست) بؤ (ئامراز)
بةندة .جا ئةو رِووداوانة هةرضييةك بن كة ئاييندة ،يان نةزانراوي ،ياخود نادياري
َنياييةوة مرؤظ دةبيَت هةميشة وةك طةورةي واتاداري
ليَماني دةشاريَتةوة ،بةدل
مبيَنيَتةوة ،بة جؤريَك كة ئةو برِيار بةدةسيت واتاسازيي رِووداوةكان بيَت! تاوةكو خودي
مرؤظايةتي بتوانيَت لةبةرةنطاريدا مبيَنيَتةوة ،ئينجا ملكةضبوون رِةتبكاتةوة (جا ض
لةبةردةم سزا ،يان لةبةردةم شكان ،ياخود لةبةردةم مردن...تاد) بيَت ئةوا دةبيَت بة
َاتدار لة سةر (واتاسازييةكان)دا مبيَنيَتةوة .هيض
برِيار بةدةست لةسةر (واتاكان)و بةدةسةل
َةيةك لةوة خراثق نيية مرؤظ وابزانيَت شكست يان سةركةوتن ،يان بيَزاري ،يان
هةل
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بةختةوةري ،يان بيَئوميَدي ،ياخود هيوا (رِووداوطةليَك)ن لة (دةرةوة) يةخةي دةطرن،
وةك ئةوة واية كة تةنها (ئةجنامطةليَك)ي هةنديَك رِووداو بن ،لة كاتيَكدا ناشيَت هيض
َة خودييةكامنانء رِةزامةندبووني
شتيَك رِووبدات ،مةطةر تةنها بة داخوازي جوول
كةسيمان نةبيَت! ليَرةدا (ترس لة شكست) رِةنطة -لة هةنديَ كاتدا -رِيَطا بؤ شكست
خؤشبكات ،ملكةضبوونيَكي شاراوة بيَت لةسةر واتاكاني شكست ،يان داننان بيَت بة
شكستهيَنان! ئةطةرنا ترس لة شكست ض مانايةكي هةية لة كاتيَكدا ئيَمة دةزانني
َايةي دةكريَت
سةختقين ئةو رِووداوانةي لة ئايندة يةخةمان دةطرن دذوارترين ئةو بةل
قةدةر تاقيمان بكاتةوة ثيَي ،جطة لة (ئاطاداركردنةوةكان) نةبيَت ،ناشيَت هيضيق بيَت،
كة بانطمان دةكةن بؤ دووبارة ضاوثيَداخشاندنةوة بة نةخشةء ثرِؤذةكامنان ،ثيَويسيت
ثيَداضوونةوة بة ئامانجء مةبةستةكامنان بريدةخاتةوة؟ بطرة -زؤرجار -وا رِوودةدات
َةكان بيَت،
َوطؤرِكردني ئةنديَشةكان بيَت ،ياخود رِاستكردنةوةي هةل
(شكست) تةنها ئال
َكردن)ي يان (شكستهيَنان)ي هةبيَت؟!
بةبيَ ئةوةي مؤركي (ثووضةل
ئايا ثةيوةندييةك هةية لةنيَوان (ترس لة شكست)و
(هةستكردن بةبيَ توانايي)؟
َام ترس لة شكست رِةنطة -هةنديَك جار -تةنها نيشانةيةك بيَت لة نيشانةكاني
بةل
َاتي ،يا هةستكردن بيَت بة ناتةواوي .بؤ منوونة :كاتيَك تاك
هةستكردن بةبيَ دةسةل
َةتي مةترسييةكى زؤر دةكات ،يا كاتيَك ئةو ئةنديَشةيةي هةية كة
هةست بة حال
(دةرةوة) ثيَويستةء هةردةبيَت بةهيَزتربيَت لة (ناوةوة) ،لةويَدا هةردةبيَت ترس لة
شكست دةبيَتة بةرهةمي ئةم هةستكردن بة ناتةواويية -جا بايؤلؤذييانة بيَت ،يا
هزرييانة...تاد .-فرؤيد واتاي مةترسيء ثةيوةندي بةم هةستكردنةي بؤ رِاظةكردووينء
َاندني هيَزي كةسيَك ثيَك ديَت سةبارةت
َةتي مةترسي لة خةمل
نوبيويةتي دةَليَت ":حال
بة ئةندازةي مةترسييةكة ،لة دانثيَدانانةكاني لةبةردةم بيَتواناييةكةيدا بةوةي
بيَتواناييةكي جةستةيي هةية ،ئةطةر مةترسييةكة بابةتي بيَت ،بيَتواناييةكي دةرووني
هةية ،ئةطةر مةترسييةكة رِمةكي بيَت" .فرؤيد ئةم واتايةمان لةميانةي هةنديَك لة
َةي هةست بة ترس
َان رِوون دةكاتةوةو دةَليَت ":ئةو مندال
شيكردنةوةي ترسةكاني مندال
َيَت ،لة رِاستيدا لة بيَتوانايي تيَركردني ئةو خواستء
دةكات كاتيَك دايكي بةجيَيبهل
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َدةستيَت .واتاي ئةمةش ئةوةية
ثيَداويستيانة دةترسيَت كة دايكي بة ثرِكردنةوةيان هةل
َةتةدا -ويَرِاي هؤطربووني بؤ دايكي لة هةمان
هةستكردني مندالَ بة بيَتوانايي -لةم حال
َة .بؤية فرؤيد لةم بارةيةوة
كاتدا ،ئةمة هؤكاري سةرةكي دروستبووني ترسي مندال
َويَستةي مندالَ بة مةترسي دايدةنيَت ،دةيةويَت خؤي بثاريَزيَت ليَي،
دةَليَت ":ئةو هةل
َةتةية
َةتي تيَرنةبوونة ،زؤربووني درِدؤنطيةكي طةشةسةندني ثيَداويستية؛ ئةو حال
حال
مندالَ تيَيدا بيَتواناية ".
طوماني تيَدا نيية ئةم هةستة بة بيَتوانايي جياواز دةبيَت بة جياوازي قؤناغةكاني
َةتي مةترسييةكةش دةطؤرِيَت (وةك -بةتيَروتةسةلي -فرؤيد
ذياندا ،ناوةرِؤكي خودي حال
َام ئةوةي
لة ثةرتووكة ناسراوةكةيدا بةناوي (نيطةراني) بؤماني رِوونكردووةتةوة) ،بةل
َي دةميَننةوة،
َسوكةوتةكانيان بة مةترسي مندال
َك لة هةل
طرنطة ئةوةية زؤربةي خةل
َامي دؤخة مةترسيدارة كؤنةكان دةدةنةوة وةك ئةوةي بةكردةوة بوونيان هةبووبيَت،
وةل
َبوون بةسةر هؤكارة كؤنةكاني ترسء نيطةرانيدا سةربكةون...
بةبيَ ئةوةي هةرطيز لة زال
ئةطةر فرؤيد ناوي ئةم جؤرة كةسانة بةناوي (دةمارطريييةكان) بردبيَت ،لةبةرئةوةية
وايبينيوة كة ترسيان لة شكست طؤرِاوة بؤ (ترسي نةخؤشيي) .مةبةستيشمان نيية لة
سةر تيؤري فرؤيد بوةستني كة ترسء نيطةراني دةطةرِيَنيَتةوة بؤ ثةككةوتنء بيَبةشبوون
َيَني زؤربةي ترسي نةخؤشييةكان لةسةر ترسي
َكو ئةوة بةسة بل
لة زايةندي ،بةل
َيةكان ،نةخؤشةكان
َكو هةروةها دريَذ دةبيَتةوة بؤ ترسة خةيال
شكستهيَنان ناوةسنت ،بةل
َدةدةن خؤيان بة قسةكانيان شرِؤظةي بكةن كة ئةوان لة شيَيت ،يان لة مردن
هةول
دةترسيَن ...تاد .جا هةرضؤنيَك بيَت ،ئةوا ( ترس لة شكست)( ،جا ض بابةتييانة
ثاساوي بؤ بهيَننةوة ،ياخود تةنها خةياَليَكي دةمارييةء بؤ هؤكارة ئةبسقاكتة
دةروونييةكان دةطةرِيَتةوة) دةبيَت ثةيوةست بيَت بة دؤخيكي مةترسييةوة كة تاك
َاتيةكةي ،يان ناتةواوييةكةي بكات.
َيدا هةست بة بيَ دةسةل
لةطةل
زؤربةي جار تاك هةولَ دةدات بة شيَوازةكاني بةرطريي ثيَضاوثيَض بةسةر ئةم
هةستكردنةدا زالَ بيَت ،بؤية دةيبينني بؤـ منوونة ـ ثةنا بؤ (قةزاوقةدةر) دةبات ،تاوةكو
َي
خؤي بثاريَزيَت لةدذي مةترسي رِووداو (يان رِووداوةكان)دا ،بة ثةنا بردنة بةر تويَكل
جةبريي سةالمةتي ،يان سةيري دةكةين لة ملكةضبوونء رِةشبينيدا داواي دةربرِيين
تواناي دووربيينء ثيَشبيين كردني رِووداوةكان دةكات! بةو متمانةييةي كة -ثيَشق-
زانيويةتي كةوا دةبيَت كاروبارةكان تا بكريَت بةرةو خراثق بضن! ئةطةر كاروبارةكان
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وةها ئةندازةكيَشرابن كة باشق دةبن ،ئةوا ئةمة دةستكةوتيَكي ضاوةرِواننةكراوة ،خؤ
َنةواييةكةي ئةوةية كة ثيَشق
ئةطةر وةهاش ئةندازه كيَشرابن كة خراث دةبن ،ئةوا دل
توانيويةتي ثيَشبيين هةموو شتيَك بكات!
لة هةموو ئةم بارودؤخانةشدا ،دةبينني تاك رِةفتاري وشقةمل دةطريَتةبةر كة
َدا دةشاريَتةوه ،تاكو ئةو دوذمنة ،يان ئةو مةترسيية نةبينيَت كة
سةري خؤي لةناو خؤل
هةرِةشةي ليَدةكات ،يان دةوريداوة! رِاستة (ترس لة شكست) لة بنضينةدا
َانةي كة مرؤظ هةميشة لةثيَناو
َام ئةو هةول
هةستكردنيَكي زيادة بة دؤخي مةترسي ،بةل
رِزطاربوون لةم زيادبووني هةستكردنة بة مةترسييةوة دةيدات ،رِةنطة هةنديَك جار
َي لة رِووداوي مةترسي دةكات ،وةك ئةوةي
َي شكستخواردوو ،كة نكول
بطؤرِيَت بؤ هةول
خاوةنةكاني نةيانةويَت رِووداوةكة وةك خؤي ببينن ،ضونكة ئةوان لة (ئةنديَشة)دا داواي
ثةناطةيةك دةكةن بؤ تيَركردني ثيَداويستييةكانيان لة هةستكردن بة ئاساي  .بةم جؤرة
َي رِةفتاري تاك دةكات ،بةتايبةت كاتيَك
دةبينني (ترس لة شكست) زؤرجار كؤنقِؤل
هةست بة كةموكورِييةكاني دةكات ،لةبةردةم دؤخي ئةو مةترسيةي كة بةردةوام
هةرِةشةي ليَدةكات.
ترس لة شكست :ترسة لة ذيان ،ترسة لة تاكانةيي بوون:
لةوانةية لةم بوارةوة ثيَويست بيَت ئاماذة بة هةنديَك تيؤري دةروونناسي ديكة
بدةين كة خاوةنةكانيان (ترس لة شكست) ثةيوةست دةكةن بة ضةشنةكاني ديكةي
(ترس) وةك ترس لة (ذيان لةالي رانك)ة ،ترس لة (تاكانةبوون) لةاليةن ئةريك فرؤم.
ترس لة ذيان -لةاليةن رانكة -بريتية لة نيطةراني لة ثيَشكةوتنء سةربةخؤبووني تاك؛
كة لة كاتي ئةطةري رِووداني هةرخود ضاالكييةكي تاك بةدةردةكةويَت ،يان كاتيَك
تواناكاني دةيانةويَت ئةفراندنة نويَيةكان بهيَننةكايةوة ،يان كاربكةن بؤ هيَنانةبووني
طؤرِانكاريي نويَ لة كةسايةتيةكةيدا ،يان كاتيَك تاك دةيةويَت ثةيوةندي نويَ لةطةلَ
َكي ثيَكبهيَنيَت .بؤية لةم دؤخانةدا نيطةراني بةدةردةكةويَت :ضونكة هيَنانةدي ئةم
خةل
ئةطةرانة بة جيابوونةوةي لة ثةيوةنديء بارودؤخةكاني ثيَشووتري هةرِةشة لة تاك
دةكات.
بةم واتاية بيَت ترس لة ذيان تةنها(ترسة لة جيابوونةوة) ،ياخود (ترسة لة
تةنيايي) :لة كاتيَكدا تاك -لة بنةرِةتدا -حةزي بؤ طةرِاندنةوةي يةكبوونةوة هةية لة
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نيَوان خؤيء ذينطةكةيدا ،تةماشا دةكةين شارةزايي لة ثيَشكةوتنء وشياري ديَتء
هةرِةشةي ليَدةكات بة جياكردنةوةي لةو ذينطةيةدا ،بةمةش (ترس لة ذيان) تةنها
َةمينةوةيةك لة سةربةخؤييء ثشت بةسنت بة خود ...
دةبيَتة سل
َةمينةوةي
َام ترس لة (تةنيابوون) لةاليةن -ئةريك فرِؤم -طوزارشتيَكة لة سل
بةل
ئازاديي ،ترسة لة مةترسييةكاني ذياني تاكانةيي .لة رِاستيدا مندالَ ماوةيةكي زؤري
ذياني بة ثشتبةسنت بةدايكييةوة دةطوزةريَنيَت؛ ئةو ماوةية كؤتي دةكات كة ثةيوةست
دةبيَت بة هةستكردني مندالَ بة ئاساي ء بة هةنديَك كؤتة سةرةتاييةكان بةندي
دةكات ،وايليَدةكات بةردةوام تامةزرؤبيَت -تةنانةت دواي طةشةكردنء طةورةبوونيشي-
بؤ خؤطةرمكردنةوةي بة ئاسايشي ذيانيَكي طةرم لة ئاميَزي دايكايةتيدا!
َة
تةنيابوون -لة ديدي فرِؤيد -جطة لةو طوزارشتةي كة زيادبووني طةشةي مندال
هيضي ديكة نيية ،بة جؤريَك ئازادبوونةكةي زياد دةبيَت لة ثشتبةستين بة دايكء
باوكيةوة ،هةروةها جؤريَك لة رِزطاربوونء دةربازبووني بؤ ديَتةدي لةو كؤتانةي كة بة
َام ئةطةر مندالَ ثشت بة دايكء باوكيةوة ببةستيَت،
دايكء باوكييةوة دةيبةستنةوة .بةل
َةت لة
لة رِيَطاي ئةو كؤتة سةرةتاييانةدا خؤي ثيَيانةوة ثةيوةست بكات ،دةبنة دوو رِوال
َةتةكاني هةستكردني بة ئاساي ء هةستكردني كةسةر بة طروثيَكة ،سةيرنابيَت كة
رِوال
طةشةكردني كةسايةتي بيَتء بةرةو سةربةخؤبووني خوديي ئاراستةبطريَت ،هةرِةشة لةم
هةستكردن بةئاسايشة بكةن ،جؤريَكي لة هةستكردن بة بيَتواناييء نيطةراني لة دايك
بر( .جا هةر ضةندة مرؤظ بةشيَك بيَت لة جيهان ،ثةي بة تواناء بةرثرسيارييةتةكاني
َام كاتيَك تاك سةربةخؤ دةبيَت ،لةم
خؤي نةبردبيَت ،ئةوا ثيَويسيت بة ترس نيية .بةل
كاتةدا بةتةنيا دةوةستيَتء رِووبةرِووي جيهانيَكي سيخنا لة مةترسيء هيَزة
نائاساييةكان دةبيَتةوة ،زؤري نابات لةو كاتةدا هةست بة بيَتواناييء نيطةراني
دةكات).
رِاستييةكة ئةوةية ترس لة شكست زؤرجار دةربرِيين ترسة لة ذيان ،بةوةي كةوا
لةطةلَ خؤيدا واتاكاني تةنيايي ،ئازاديي ،سةربةخؤبوون...تاد ئايينيَت .ئيَمةش
طرنطيةكي طةورة بة (سةركةوتن) لة ذيان دةدةين :ضونكة ئيَمة وا خةيالَ دةكةين (ذيان)
هيض واتايةك نادات بةبيَ ئةو (سةركةوتن)ة كة دةستةبةري (هةستكردن بةرِةزامةندي)،
َام ئيَمة -لة هةمان كاتدا -هةست
يان هةستكردن بة بةهاي خودييمان بؤ دةكات .بةل
دةكةين ثرِؤسةي ملمالنيَ لة ثيَناو سةركةوتندا هةردةبيَت رِووبةرِووي بةردةم هيَزة
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َايةتييةكانء لة اليةكي ديكةوة دامانبنيَت،
سروشتييةكان لةاليةك بارودؤخة كؤمةل
ئينجا ئيَمة هةست دةكةين دووضاري شكست -لة هةموو ساتيَكدا -دةبينةوة ،بةو
ثيَيةي كةوا تةنيا -ئيَمة نني -كة ضارةنوومسان بة خؤمانء بؤ خؤمان جيادةكةينةوة!
ويَرِاي ئةمةش ،ئيَمة هةرطيز نابينني بةو شيَوةية ملكةض بني كة ذيان ناضارمان
بكات بؤ تةنيابوون ،ئازادي ،ثشتبةسنت بة خود؛ هةموو ئةمانةش رِاددةي هةستكردمنان
بة بيَتوانايي ،يان ناتةواوي ،يان كةمتةرخةمي زياتر دةكات ،بؤية ئيَمة هةردةبيَت لة
ئايندة بقسيَني ،لة نةزانراويي بتؤقيَني ،لة شكستي بقسيَني!
رِةنطة وشةي (شكست) -لة فةرهةنطي بةهاي مرؤظايةتيدا -تةنيا طوزارشيت بيَ
متمانةيي مرؤظ بيَت بةخؤي ،يان هةذاربووني بيَت بة هةستكردني بة توانا خودييةكاني،
يان ترسي هةبيَت لة رِووبةرِووبوونةوةي ذياني لةسةر حسابي خؤي! بةم ثيَية (ترس لة
َةتي هةستكردني تاك بة فشاري تةنيابوون ،طةورةيي ئازادي،
شكست) رِةنطة تةنيا رِوال
َويَسيت مرؤيي) بيَت!
قورسايي بةرثرسياريةتي ،مةترسي (هةل
ئايا ترس لة شكست نيشانةيةكة لة نيشانةكاني هةولَي دواي سةركةوتن؟
َطا نويَية سةرمايةدارةكاندا -زياتر سوور بووة لةسةر
تاك -لة زؤربةي كؤمةل
(سةركةوتن) ،سووربوونة زؤرةكةشي بؤ (سةركةوتن) بووةتة هؤكاري ترسة
بةردةوامةكةي لة (شكست) .واتاي ئةمةش ئةوةية (ترس لة شكست) تةنها نيشانةيةكة
َة
بة ياوةري ئةو دؤخة دةروونية ئازاربةخشةي كة مرؤظي هاوضةر لة هةول
هةناسةبرِكيَيةكةيدا بةرةو بةدةستهيَناني ناوبانطء سةركةوتنء رِيَزطرتين كةساني ديكة
َيَنيَت! لة رِاستيشدا سةركةوتين تاك ضيق طرةويَك نيية بة بةهاي
بة دةستييةوة دةنال
َكو بووةتة طرةويَك بة
خوديي -كة لة شيَوةي زاننيء تواناكةيدا خؤي دةنويَنيَت -بةل
َايةتييةكاندا!
َة كؤمةل
مةوداي سةركةوتين لة فرؤشتين كةسايةتي خؤي لة بازارِي مامةل
َطةي مؤديَرنةدا -لة اليةكةوة بووةتة
هةر وةك (ئةريك فرِؤم) دةَليَت :تاك -لة كؤمةل
َا ،ضونكة سةركةوتن لة ديديدا بووةتة طرةويَكء
فرؤشيار ،لة اليةكي ديكةوة بووةتة كال
بةندة بة تواناي بردنةوة بة بةرزترين نر  ،نرخيَك بؤ كةسايةتيةكةي خؤي بة كةساني
َطا مؤديَرنةكاندا -ضيق بة
ديكة دةفرؤشيَتةوة) .ليَرةدا (سةركةوتن) -لةزؤربةي كؤمةل
واتاي طرنطيداني تاك بة ذيانيء خؤشبةختييةكةيء سوربووني لةسةر ثةرةثيَداني
َكو واتاي طرنطيداني تاك بة
خوديء هيَنانةدي كةسايةتييةكةي ناطةيةنيَت ،بةل
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سةرجنرِاكيَشانء رِةزامةنديء سوربووني بؤ بةدةستهيَناني رِيَزطرتنء سةرسامي كةساني
ديكة دةطةيةنيَت.
طوماني تيَدا نيية كة ئةم زيادةرِؤيية لة طرنطيثيَدان بة كةساني ديكة خؤي لة
َايةتي تةندروست بةرةو هاوكاريكردن ،يان بةشداريكردن لةطةلَ
ئارةزوويَكي كؤمةل
َكو ئةوة تةنها بةرهةميَكة (لة ئاوةزي بازارِ)دا كة بةسةر
كةساني ديكةدا نانويَنيَت ،بةل
بريكردنةوةي هةموو مرؤظيَكي هاوضةرخي سةمايةداردا زالَ دةبيَت .ئةم ئاوةزةش لةسةر
بنةماي كيَربِكيَ دامةزراوة كةوا لة (سةركةوتن) دةكات ببيَتة ثرِؤسةيةكي بازرطاني كة
َبستيَت ،لة ثيَناو
َة ئابوورييةكاندا ثيَي هةل
َايةتيء مامةل
َوطؤرِي كؤمةل
تاك لة بازارِي ئال
َسةنطاندني كةساني
طةيشنت بة هةستكردني بة بةهاي خودييةكةي لة ميانةي هةل
َام شايستةيي ليَرةدا
ديكةء رِيَزطرتنيان لةمةوداي شايستةبوونيء تواناكاني ئةودا! بةل
َكو وةستاوةتة سةر مةرجة دةرةكييةكان
طرةويَك نيية بة كاركردن ،يان تواناي تاك ،بةل
َاتي بةسةرةوة نيية!
كة دةسةل
كاتيَك تاك وا هةست دةكات سةركةوتين ثةيوةست بووة بةم جؤرة رِةضاوكردنة
َاتي بةسةرةوة هةبيَت)،
َي بكات ،يان دةسةل
دةرةكييانة(كة ئةو خؤي ناتوانيَت كؤنقِؤل
َنيايي...تاد
بؤية لةويَدا رِةنطة لة دةروونيدا هةستةكاني ترسء نيطةرانيء نةبووني دل
لةدايك بر .سةير نيية ،ئةو تاكة وا هةست بكات كة بةها تايبةتيةكةي -بؤ يةكةم
جارء بة تايبةت -ناوةستيَتة سةر ئةو سوودة كةسييانةي كة خاوةنيةتي ،يان ئةو
َكو دةوةستيَتة سةر سةركةوتين ئةو لةو بازارِةي
سيفةتة مرؤظايةتيانةي كة هةيةتي ،بةل
كة لة سةر كيَربِكيَ دامةزراوة ،دووضاري طؤرِانكاري بةردةوام دةبيَت لة ذيَر كاريطةري
َاني
َيَني منوونةي ئةم جؤرة تاكانة هةردةبيَت خؤي بة تال
بارطؤرِاني هةلومةرجدا؛ دةل
َسةنطاندني خؤي بؤ
َسةنطاندني كةساني ديكة ببينيَتةوة ،وةك ئةوةي هةل
برِيارء هةل
َسةنطاندني كةساني ديكة بؤ خؤي!
خودي خؤي تةنها برييت بيَت لة رِةنطدانةوةي هةل
واتاي ئةمةش ئةوةية كة ئارةزووة طةورةكةي تاك لة سةركةوتندا هةردةبيَت بلكيَت بة
جؤريَكي ترسي زؤرةوة لة شكستهيَناندا ،بةتايبةت كاتيَك (بارطؤرِانةكاني بازارِ) ئاينيء
دةبنة تاكة ثيَوةري برِياردان لةسةر بةهاي تاكدا! هةستكردن بة ناتةواويء نةبووني
َة
َنيايي ،ترسيَكي بةردةوام لة شكست جطة لة نيشانةطةليَكي ياوةر بةم هةول
دل
َطا مؤديَرنة سةرمايةدارةكاندا بة شيَوةيةكي
هةناسةبرِكيَيةي دواي سةركةوتن (لة كؤمةل
تايبةت) هيضيق نيية.
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هةنديَك لة دةروونناسة مؤديَرنةكان سةرجنيانداوة كاتيَك تاكيَك دةبيَتة زماحنالَ:
َي ئةو بيَت:
(من بةو جؤرة دةمب كة ئيَوة بؤ من واتان دةويَت) :لةجياتي ئةوةي زماحنال
(من ئةوةم كة دةيكةم) :جا لةويَدا تاك هةردةبيَت هةست بة نامؤبووني خؤي بكات لة
خودي خؤيدا ،بةجؤريَك كة طرنط لةالي ئةودا ئةوة نيية كة خؤي بهيَنيَتةديء
َكو ئةوةية ،يان خؤي بفرؤشيَت ،يان خؤي بيطؤرِيَت بؤ
تواناكاني خؤي بةكاربهيَنيت ،بةل
َايةك! ئةمةش ئةو واتاية دةطةيةنيَت كة ضةمكي سةرمايةداريي سةركةوتن
تةنها كال
زؤربةي كات هةستكردني تاك بة ناسنامةكةي ،يان خودييةكةي دةلةرزيَنيَت:
بةجؤريَكي وةها كة ئةم هةستكردنة بة ثةيوةستبوويةوة هةستكردني تاك بة تواناكاني
َكو دةبيَتة ثةيوةندييةكي ثتةوي برِياري كةساني ديكة لةسةر ئةو
خؤي ناطةرِيَتةوة ،بةل
(يان ديدي كةساني ديكة تيَيدا)! بةم جؤرة هةستكردنةكاني مرؤظ بة ناوبانطي،
َايةتيي...تاد ئاينيء جيَطاي هةستكردن بة خودي
َات ،ثيَطةي كؤمةل
سةركةوتن ،دةسةل
خؤي  ،يان هةستكردني بة ناسنامةكةي خؤي دةطرنةوة.
َويَستةش رِةنطة ناضاري بكات بؤ سوربووني -كة بة
منوونةي ئةم جؤرة هةل
هةرنرخيَك -بيَت لةسةر هيَشتنةوةي ئةو (رِؤلَ)ةي كة لكاوة بة ناوبانطةكةيةوة لة ضاوي
َكيدا ،لةم كاتةدا بوونيشي بة تةواوي وةستاوةتة سةر ئةو رِيَطايةي كة كةساني
خةل
ديكة برِياري لةسةر دةدةن! كورتةي قسة ئةوةية كة ترسي نويَي مرؤظ لة شكستدا
زؤربةي كات بة ثرؤسةي نامؤبووني خؤي بةخودي خؤي دةلكيَت ،شؤرِبوونةوةشي بؤ
َدانة
َايةتيةكاندا دةفرؤشريَت ،هةول
َة كؤمةل
َايةي كة لة بازارِي مامةل
ئاسيت ئةو كال
هةناسةبرِكيَيةكةشي بؤ بةدواي بةدةستهيَناني ناوبانطء سةركةوتنة ...تاد.
ئايا رِيَطايةك هةية بؤ بةزاندني ثيَوةري (سةركةوتنء شكست)؟
ليَرةدا مايف خؤمانة بثرسني :ئايا لة تواناي مرؤظدا نيية لة سةرووي هةريةكيَك لة
(سةركةوتن)و (شكست)ةوة بيَت ،تاكو ذياني خؤي رِيَك خبات بةبيَ ترس لة
(شكستهيَنان)و بةبيَ هةناسةبرِكيَي (سةركةوتن)ةوة؟ بة واتايةكي ديكة ،ئايا لة تواناي
َي ذياني خؤيء (ذياني كةساني ديكة) بكات بة ثيَوةريَكي
مرؤظدا نيية كة كؤنقِؤل
ديكةي جطة لة ثيَوةري سةركةوتنء شكستةوة نةيَت؟ بطرة ،ئايا ئةزموون -
هةنديَكجار -ثيَمان ناَليَت كة رِةنطة تاكة (سةركةوتن)يَك شةرِةفمةندتر بيَت لة
شكستهيَناندا ،وةك ضؤن رِةنطة تاكة (شكست)يَك خراثقبيَت لة سةركةوتن؟ لة واقيعدا
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َطاكاندا -كة ضةمكي (سةركةوتن) لة هزري
ئيَمة سةرنج دةدةين -لة هةنديَك كؤمةل
كةسانيَكي زؤردا بة واتاكاني بةدةستهيَناني سامان ،ضيَذوةرطرتن بة هةبووني
َي ذنان دةلكيَت! ئةمة ئةو
تةندروسيت ،بةدةستهيَناني ناوبانطء شكؤ ،دةستكةوتين دل
َطايانة)دا ئيَرةيي بة ئةستيَرةي
َكي (لة منوونةي ئةو كؤمةل
هؤكارةية كة زؤربةي خةل
درةشاوةي سينةماييء ثياواني بازرطاني سةركةوتووء ثياواني رِامياريي ثيَطة بةرز
دةبةن ،وةك ئةوةي (سةركةوتن) بةند بيَت بةو بةها مادديية قيَزةونانةوة كة بة زةمحةت
دةطةنة سامان ،تةندروسيت ،ناوبانط ،دةسكةوتين سؤزي ذنان!
ذيان رِيَطري دةكات تةنها لةوةدا نةبيَت كة بةهاي منوونةي ئةم (باشييان)ة
هةرضييةك بيَت ،ئةوا ثةيذةي رِاستةقينةي بةها هةردةبيَت لة سةرووي (ثيَوةري
َيء خةوني تازة
سةركةوتنء شكست)ةوة بيَت ،بةو جؤرةي كة ئةنديَشةكاني مندال
ثيَطةيشتووةكان تيَرِوانيين بؤ دةكةن! بؤ منوونة :بليمةتةكاني وةك :ماالرميَ ،ثوشكني،
سيزان ،كافكا ،ثروست ،نيتشة ،فان كو ...،تاد .نةيانتوانيوة -لة سةردةمي خؤياندا-
منوونةي ئةم جؤري (سةركةوتن)ة بة دةستبهيَنن ،لة كاتيَكدا كةساني ديكةي-نا
بةهرةمةندةكان -ناوبانطي طةورةو سةركةتين بةرضاوييان بة دةستهيَناوة! سةير نيية -
َاي (شكستهيَنان) :بةو
َطري ئال
لةدواي ئةوةدا -هةنديَكجار (سةركةوتن) ببيَتة هةل
َطةيةي زؤر كةسي ناياب بة شيَوةيةكي نةناسراوي ذياون ،لة كاتيَكدا كةساني ديكة
بةل
لة شكستخواردووةكان ،يان خاوةناني بةهرة بضووكةكان ناوبانطييان بةدةستهيَناوة!
رِاستة كاريَكي سةخت دةبيَت -جا بؤ هةر مرؤظيَك بيَت -كة بةرةنطاري ئارةزووي
(طةيشنت)و سووربووني لة بةدةستهيَناني (ناوبانط) ،خوولياي طةيشنت بة ثيَطةي
َنياييةوة مةرجي يةكةمي ذيانيَكي رِاسيت
َام بةدل
َايةتي ببيَتةوة ،بةل
بةرضاوي كؤمةل
رِةوشيت بريتيية لة :رِةتكردنةوةي (دةسقِاطةيشنت) بة هةموو شيَوةكانيةوةو ،وشةي
َايةتيةي تةنيا
(ناوبانط)بة هةموو ثاثةندبوونةكانيةوةو دوورخستنةوةي ئةو ثيَطة كؤمةل
بة ثيَوةري سةركةوتين ماددي ئةبسقاكت دامةزراوة.
مةبةستمان لةوةدا ئةوة نيية كة برِياري كةساني ديكة لةسةر ئيَمة طرنط نيية،
َايةتي بؤ كةسبوومنان هيض بةهايةكي
يان بة بربِاي بربِ رِةنطدانةوةي ويَنةي ناوةندي كؤمةل
َكو هةموو مةبةستيَكمان ئةوةية كة سةركةوتين رِاستةقينة ناشيَت بة منوونةي
نيية ،بةل
َي نةبن لة كةودةني ،يان رِووكةشي ،يان
َييانة كة رِةنطة خال
ئةم جؤري برِياري كؤمةل
بة رِووخاندن بثيَوريَت!
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َطايةي كة تيَيدا
َي هةنديَك (واتاي ئامادةكراو) دةكات لةو كؤمةل
كاتيَك مرؤظ قبول
لة سايةي دةذيت ،ياخود ئةو ذينطةيةي كة تيَيدا دةذيت ،ئةوا دةستبةجيَ بةضاوي
كةساني ديكةوة لة خؤي دةرِوانيَت ،بةبيَ ئةوةي بزانيَت ئةو دةنطانةي كة رِؤذيَك
َةي بؤ ليَدةدةن ،رِةنطة سبةيينَ بطةرِيَنةوةء فيكةي بؤ ليَبدةن!
ضةثل
َسؤزبووني بؤ خؤي بةو واتايةي خاوةن
لة رِاستيدا وةفاي مرؤظ بؤ بةهاو ،دل
ثةيامة ،ئةوا ئةمانة دوو تاكة ثيَوةرن بؤ ئةو سةركةوتنة رِاستةقينةيةي كة (مةزناني
مرؤظايةت)ي جا لة كاتي ذيانيشياندا نةبوو بن ،ئةوا لة دواي مردنياندا بةدةستييان
هيَناوة! طومانيشي تيَدا نيية كة(رِةسةنايةت) رِاستةقينة ناكريَت بة ثيَوةري سةركةوتنء
َك كة لة سةر سيستةمي
شكست بثيَوريَت ،ويَرِاي ئةوةي ناشكريَت بةو برِيارانةي خةل
شتةكان (بيَ سيستةمي بةهايي) دامةزراوة برِواي ثيَبهيَندريَت ،شتيَكي سةير نيية ـ
هةنديَكجار ـ ببينني رِةهةندي ئةو مةوداية زياد دةكات كة لة واقيعي ئيَستاي
َايةتيةكةي جيايدةكاتةوة.
كؤمةل
َةوانانء مةزنانء بليمةتةكاني ئةمة بيَت كة
َةتي ثال
لةوانةية هةنديَك لة خةسل
َسؤزيي دةميَننةوة ،بؤ ئةو ياساية رِةوشتيةي كة لة (طةيشنت) بيَبةشيان
هةميشة بة دل
دةكات ،وةك ئةوةي برِوايان وابيَت هةركةسيَك لةسةر خؤي برِياري دابيَت كة بووةتة
(طةيشتوو) ،وةك ئةوة واية لةسةر دةرووني خؤي(شكست)ي تؤماركردووة! بؤية
رِةسةنايةتيي رِاستةقينة رِيَطري دةكات لة ملكةضبوون بة بووني وشةي كؤتاييهاتن.
َي (طةيشنت) ،يان (هيَنانةدي) ،ياخود (تةواوبوون) رِةتدةكاتةوة ،بةو متمانةيةي
خةيال
كة رِةنطة هيض جةنطيَك بة تةواوي سةركةوتوو نةبوو بيَت ،وةك ضؤن هيض جةنطيَكي
بة تةواوةتي نةدؤرِاوة! تا ئةو كاتةي ضاالكييةكي داهيَنةرانة هةبيَت كة لة رِيَطةيةوة
دريَذكردنةوةي ذيانء فراوانبووني ئاماجني بةهاي مرؤظايةتي بةديدةهيَنيَت ،ئةوا دوايني
وشةيةك نابيَت بؤ ثيَوةرةكاني سةركةوتنء شكست (لةسةر ئاسيت كةسي ،يان
َكو دوايني وشة ئةوة دةبيَت (ئةطةر وشةيةكي لةم جؤرة هةبيَت) بؤ
َايةتي) ،بةل
كؤمةل
َطري
باوةرِبووني مرؤظ بة بةهاكانء متمانةبووني بةخودي خؤي بةو واتايةي كة هةل
بةهايةو ،بة وةفابوونيشي بؤ ذيانء هؤكارةكاني ذيانن.
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هةورةكاني دانيال
دةرووخنانةو سوثاي مةمةد حةسارو
ليَكضووني خةونةكانء دوو ثرِؤفيسؤرةكة

نوسينى :هاشم سةراج
بةشى يةكةم
()١

(هةورةكاني دانيال) رِؤمانيَكي قةبارة طةورةي (بةختيار عةلي)ية ،لةدووتويَي
 ٧٤٠الثةرِةو بةشيَوةي بةشبةشء بةكؤي  ٥١بةشي كورتء مامناوجني ودريَذ نووسراوة،
دةتوامن بَليَم هةورةكاني دانيال شاكاريَكي ناوازةي سايكؤلؤذييء مةعريفيية ،رِةنطة
دانةر بةر لةنووسيين تيَكستةكة سووديَكي زؤري لةسةرضاوة طةليَكي جوراوجؤر
وةرطرتبيَت ،بةتايبةتي لةبواري دةروونشيكاريء ليَكدانةوةي خةونةكانء داتاو
زانياريطةليَك دةربارةي بونيادناني ئؤردوو سةربازطةو جؤرةكاني ضةكء تةقةمةنيء
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جبةخانةو مةشقء رِاهيَنانء هونةري قةناسكاريء ثلةو ثايةي عةسكةريء رِةفتاري
َةكانء ضؤنيةتي سةنطةرليَدانء هولَ دروستكردن ،هةروةها تةكنيكي هونةري
ذةنةرال
َبةتة خويَنةر لةرِيَطةي زمانء ديالؤطء رِةفتارو
كورتةضريؤكي ثؤليسي...هتد ،هةل
َسء كةوتي كاراكتةرةكانةوة ثةي بة كةسايةتيء بريكردنةوةيان دةباو ئاشناي
هةل
جؤنيةتي رِوانينيان دةبيَت ،دةقةكة لةدةستثيَكي نووسينةوة بةرِيتميَكي هيَمين شيعريي
رِيَدةكاو بةثيَي رِووداوةكان طؤرِانكاري جؤراوجؤري بةسةرداديَت ،دةقي هةورةكاني دانيال
َاتي
ويَرِاي اليةني سايكؤلؤذيء دةرووني لةضؤنيةتي دامةزراندني شيَوةي دةسةل
حوكمرِانيةكي ستةمكار لة ديَالوارو ضؤنيةتي ثةرةسةندني دةدويَتء بةتايبةتي بةهةولَء
َان)ي مامؤستاي ميذووء سةرؤكي سوثاي باغةوانةكاني ديَالوار،
كؤشي (سةي ئةسل
َان بةنووسينة ئينشايةكانيء هوتافة هيسترييء دروشمء رِستة ئاطرينةكاني
سةي ئةسل
َان دوذمين باوةكوشتةي ثرؤفيسؤر بةهنامةو رِقي
طةجنان جؤشدةدا بؤ جةنط ،سةي ئةسل
دنياي لة مؤزةخانةي ميَذوو دةبيَتةوة كة ثرؤفيسؤر دامةزريَنةريةتي ،كاراكتةرةكان لة
َي نووسني
ئةمتؤسفيَري رِؤمانةكةدا بةشيَوةيةكي ئاسؤيي دابةشكراونء كةرنةظال
بةرِةوتيَكي ثؤليفؤنيء فرةدةنطي بةرِيوةدةبردريَت ،خويَنةر لةزؤر شويَندا دةتوانيَت
تيَكةلَ بةرِووداوةكان بيَتء ثيَشهاتء رِاظةو ليَكدانةوةي خؤي هةبيَت ،دةق لة سةرةتاوة
سيَنقاليزمي كاراكتةرطةرايي تيَكدةشكيَينَء خويَنةر ناتوانيَت لةنيَوان كةسايةتي
ريَنواري زةرياواريء دكتؤر سيامةندي ماميدا دةسنيشاني كاراكتةري سةرةكي بكات .
لةطةلَ ئةوةي رِيَنوار طيَرِةرةوةو حيكايةختواني سةرةكي رِؤمانةكةيةو برِيَجار (ئالَ
موراد كةنعان) كة ضؤتة رِيزي باغةوانةكاني ديَالوار رِووداوةكان بؤ ريَنوار دةطيَرِيَتةوة
َي
لةدوا بةشةكانيشدا ،ثرؤفيسؤر (قاسم شابةندةر) ضةشين ئالَ موراد ،هةمان رِؤل
طيَرِةرةوة دةطيَرِيَت .لةزؤر شويَين رِؤمانةكةدا وةرطر هةست بة كةشيَكي ترسناكي
كافكايي دةكاتء جؤريك لة رِةوشي تؤقني دةرووني دادةطريَت ،بةتايبةتي كاتيَ لةنيوة
شةودا دووجار زةنطي تةلةفؤنةكة ليَدةدا رِيَنوار لة جاري يةكةمدا لةدةرووخنانةكة
ياخودلة نؤرينطةكةى دكتؤر سياية جاري دووهةم لة بنكةي دةرووني يا لة
شيَتخانةكةية ،زةنطي تةلةفؤن لةكاذيَر سيَي شةودا ترسناكة ،كةسي ئاخيَوةري
كةسيَكي نةناسةو داواي ليَ دةكريَت بيَتة دةرةوةو سواري ماشيَنة سثيةكة بيَت،
هةروةها خويَنةر لة (مؤزةخانةي ثرِؤفيسؤر بةهنام)دا رِووبةرِووي كةشطةليَكي كافكايي
دةبيَتةوة ،بةتايبةتي لة ذوورة تةسكء تروسكء ذيَرزةمينة شيَداراكان كة ثرِاوثرِن لة
كتيَيب دةطمةنء دانسقة ،لةرِوويةكي ترةوة دةتوامن بَليَم تيَكسيت هةورةكاني دانيال
َةي ماروويفء
َبةندي كيَشةو ملمالنيَي نيَوان بنةمال
َيداوة لةشاري ديَالواردا كة مةل
هةول
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قةرةقازانيية ،ثراكتيزةي ميَذووي شيَيت ميشيَل فوكؤ بكات ،كة ضؤن شيَتةكان لة ضاخة
َةي جؤراوجؤريان لةطةلَ كراوة ،سةرةتا لةشةقامء بازارِةكان بةرةآلو
جياجياكاندا مامةل
ئازاد سوورِاونةتةوة ،ثاشان لةطةلَ هاتين مؤديَرنة لة قاوشةكان بةند دةكريَنء ئازار
دةدريَنء هةروةها دةقي دانيال لةبنةرِةتدا تيَكستيَكي داخراوةء تاكرِةهةندي دةالليء
َؤزو جواني فرة دةالليةو بةردةوام
َكو بةثيَضةوانةوة دةقيَكي كراوةي ئال
ئاسايي نيية ،بةل
لةرِيَطةي ثرِشنطي هزرييء ئيستاتيكي لةطةلَ دةقطةليَكي جيهانيدا لةديالؤطء
َنجدانء
دةقئاويَزانداية ،لةدميةنطةليَكدا نارِاستةوخؤو بةشيَوةي ئاماذةيي دةقي هيَل
ضريؤكي بكوذي سارتةرء ضةند رِؤمانيَكي دؤستؤيظسكيمان بريدةخاتةوة ،بةتايبةتي
لةرِووي بينيين سةرو سةكوتي مرؤظي نةطريسء ناشريينء قيزةوني وةك بؤقبؤقيلة،
َةوةرِ كة دووضاري
ياخود دةنطي طرِو ناخؤشء نا هارمؤني هةنيَ مرؤظي نةطريسء هةل
َنجدانء رِشانةوةت دةكةن ،من بؤخؤم لةذياني رِؤذانةمدا بةردةوام خؤم لةو جؤرة
ه يل
سةروسةكوتة نةطريسء قيَزةونانة بةدوور دةطرم
لة شيعري (شةيتاني رِةش)دا طوزارشتم لةم
َةتة كردووة ،هةورةكاني دانيال دةقيَكي
حال
كراوةي فرة دةاللية خويَنةر دةتوانيَت جؤرةها
َي خؤم ئةم رِؤمانة تا
رِاظةي بؤبكات بةش بةحال
ئيَستا ئيحاي سيَ تا ضوار تيَكسيت شيعري ثيَ
بةخشيومء لة فةيس بالَِِوم كردوونةتةوة،
لةبواري نووسيندا برِواي تةواوم بةدةقئاويَزان
َةي
هةيةء لة ئةزموونةكاني ثيَشوومدا مامةل
شيعريم لةطةلَ ضةندان رِؤماني جؤراوجؤري
جيهانيدا كردووة يةكيَ لةوانة مؤزةخانةي ثاكيزةيي ئؤرهان ثامووكة ،عيشقء جوانيء
َطريةكان ،زؤرترين ئيحاي شيعريان ثيَ
رِةفتارةكاني (فوسون)ي كضة كاراكتةرو شويَنة دل
َاوتةو ثةتي بووني هةبيَت جا ض لة
بةخشيووم ،برِواناكةم لة جيهاندا دةقي بيَطةردو ثال
بواري ئةدةبي بيَت ياخود فةلسةيفء تيؤلؤذي ...هتد
()٢

َة ضةشين "راسكؤلينكؤف"ي كاراكتةري (تاوانء
رِيَنوار طةجنيَكي تةمةن  ٢٦سال
َي جيَهيَشتووةو نةثةرِذاوةتة
سزا) كؤليَذةكاني حقوقء ئةندازياريء فةلسةفةي بةنيوةناضل
سةرخويَندنء نةيتوانيووة لة هيض كاميَكيان ئؤقرةبطريَت ،رِيَنوار كورِي سةعيدي
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بازرطانةو حةزي لة كتيَب خؤندنةوةيةو عاشقيَكي نهيَين شيعرةو لةقاتي سةرةوةي
َةكةيان ذووريَكي هةيةو حةزي لة هيَمينء تةنيايية ،لةزؤر اليةنةوة كةسايةتي
مال
(سةروةر)ي ضريؤكنووسم بريدةخاتةوة ،كة لةطةلَ خاتوو (بةيان) يةكقيان خؤشدةويستء
َاتي
ئيَستاش كةسنةيزاني بؤكويَ ضوونء ضيان بةسةرهات ،ريَنوار رِقي زؤري لة دةسةل
َسوكةتي خوشكء براكانيشي دةبيَتةوة كة بة
توندوتيذي باوكيء تةنانةت لة هةل
َي لةطةلَ دةدات كة (سابات)
َدا دةكةن ،باوكي زؤر هةول
شيَوةيةكي نالةبار رِةفتاري لةطةل
َام دواجار ريَنوار بؤي دةردةكةويَت ساباتي كضة
خبوازيَتء بيكات بة هاوسةري ،بةل
َي بة كةسيَكي ترةوةية ،بؤية بيَ كيَشةو بةئاساني ليَي جيادةبيَتةوة،
َة دل
سةالرو ذيكةل
َام كاتيَ دةطاتة مةمةد حةسارو لة ضاثخانةكةي ثرؤفيسؤر قاسم بةندةردا لةطةلَ
بةل
زةهاو بةيةكةوة دةسبةكار دةبن جار جارة لةطةلَ يادةوةرييةكاني ساباتدا دةذيء بري لة
ضركة خؤشةكان دةكاتةوةو ضيَذيان ليَ دةبيَينَ ،رِيَنوار كةسيَكي بةسؤزي ذياندؤستةو
برِواي تةواوي بة هزرو بريكردنةوةي جياوازو ثيَكةوةذيان هةيةو حةزدةكات يارمةتي
َك بداتء برازاي دكتؤر سيامةندي دةروونناسة ،سةرةتا لة نؤرينطةكة وةك
خةل
بةردةستيَك كاردةكاتء دةنطي نةخؤشةكان لةسةركاسيَت تؤماردةكاتء دواتر دكتؤر
سيا لةبةر زيرةكيء ليَهاتوويي دةيكاتة ياوةرو ياريدةري خؤي ،نؤرينطةكة تاديَ
جةجنالَء قةرةبالغ دةبيَتء نةخؤشيَكي زؤر رِووي تيَدةكةن .
زؤربةي دانيشتواني ديَالوار خةون بة مردني خؤيانةوة دةبينن ،لةخةودا يةكيَ
َدةدا سةري خةونبينةكة بربِيَت ،دكتؤر سيامةند سةر بة
بةضةقؤوة دةردةكةويَتء هةول
عةشرةتي زةرياوارة لةبةر دابةشكردني مريات لة هةندةران طةرِاوةتةوة لة ديَالوار
َام باية بة كةلء ثةلي نؤرينطةكة نادات
نؤرينطةيةكي دةرووني دامةزراندووة ،بةل
ثانكةيةكي كؤن بةردةوام لة سةقفةكة دةسوورِيَتةوة ،مريئةودال يةكيَكة لة نةخؤشةكانء
خةونة ترسناكةكة ئازاري دةداو بةردةوام خةون بةسةربرِيين خؤيةوة دةبيينَ خاتوو
مرواري هاوسةري دةَليَ :مريئةودال كاتيَ شيَت دةبيَت دةقريشكيَنيَتء جلي بةري خؤي
دادةدرِيتء قاثء قاضاخةكاني نيَو موبةقةكة دةشكيَنيَت ،مري رِؤذيَ رِوو لة نؤرينطةكة
دةكاو ضاودةبرِيَتة رِووخساري نةخوشيَك كة ثرية ثياويَكي لةرِو الوازة لةناكاو ثةالماري
َدةطريَء دةيكوتيَ بة ئةرزةوةو وردو خاشي دةكا .مري
دةداو ثاشان ميَزة شووشةكة هةل
َطريساني جةنطي نيَوان ديَالوارو مةمةد حةسار بةديل دةطرييَت لة مةيداني
دواي هةل
دةروازةي فريدةوس لة ئاهةنطي سةربرِيين ديلةكاندا لةاليةن (سكينان)ي جةالدةوة
سةري دةبرِدريَت.
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ديَالوارو مةمةدحةسار ،دوو شاري سةيرن دةشيَ بةرهةمي خةيالَء تيَفكريين
َةكان ليَكدةداتةوة وا هةست دةكا
َام كاتيَ خويَنةر بةشيَك لة هيَماو سةمبول
دانةربن ،بةل
ديَالوار بؤني سةرزةميين ئيَراني ليَديَتء مةمةدحةسار بؤني ئةفغانستان ،هةستدةكةم
ئةم شويَنةش تارِادةيةك بؤني شةقامةكاني سليَماني ليَ ديَت:
من ئالَ موراد كةنعامن
خوزيا لةبازارِي شووشةو لة شؤستةو /ضاخيانةكان وةك دةسطيَرِيَكي داماو
َق) فةخفووريم  /بفرؤشتبايةء بؤ شةواني ساردي زستان
ضةشين (ئةنوةر نةبال
بةستة كاغةزو مقةبام لةثيَ  /دوكاني بازرطانةكان كؤبكردباية
لةوةباشق بوو نةوةك تووشي /قةناسكاريء مةرطةساتي قوتاخبانةي سوورةياي كضانء
ئةوةي ثيَشقو ئةم كارةساتي دةروونية بهاتباماية
َي (جيهادي دةالك)و
ئيَستا لةبةردةم فرؤشطاي سةفاو /بةرامبةر مال
َي كضة جوانةكاني (لوتفي خان) بةنيطةراني وةستاومء
نزيك مال
ضاوةرِواني (ئةرسةالني موفيت) دةكةمء دةبيَ بةزووترين كات
رِووةو (مةمةد حةسار) تيَيَ بتةقيَنمء كتيَيب (هةورةكاني دانيال)و
نامة داخراوةكةي بةهنام بطةيةمنة دةسيت ثرِؤفيسؤر (قاسم شابةندةر)
ئةطةنا تيادةضمء بةهةزارن باغةواني ديَالوار بةدوامةوةن
مين طةمذة ضيم دابوو لة دةنطء سةروسةكوتي نةطريسي
َي سةلة ئةفغانيء كيَشةي نيَوان
هةريةك لة بؤقبؤقيلةو بةرازة رِةشء فازيل
َةي ماروويفء قةرةقازانييةكان!( .............هـ،س)
بنةمال
تاديَ نةخؤشيية دةروونييةكة تةشةنة دةكاتء هيَزي باغةوانةكاني ديَالوار بة
َانة بةدواي بكوذةكةدا دةطةرِيَن.
قيادةي بؤقبؤقيلة كة ثياوي رِاستةقينةي سةي ئةسل
()٣

ويَنةكة بةثيَي ويَنةي ناو خةونةكاني نةخؤشة زيندانييةكان كيَشراوة ،كة س َي
شيَوةكاري طةجني بةتوانا (قاسم وةليدو ئاسةف بورهانء مستةفا لةيالن)ن ،دواي
ثيَوةندي كردني ريَنوار لة قاوةخانةي (عيشقء كتيَب)دا ثيَيانةوة ،ويَنةي بكوذة
َةت دةكيَشن ،بؤقبؤقيلة ويَنةكةي ثيَيةو لةطةلَ
َاتداراني دةول
وةهميةكة بؤ دةسةل
ضةكدارةكاني رِوو لة (ديَالواري رِةش) دةكا ،ديَالواري رِةش طةرِكيَكي هةذارنشينةو
زؤربةي خانووةكان بةخشتء تةنةكة دروستكراون ،دانيشتواني زياتر بيَطانةو غةوارةن،
بةزمانيَكي جيا دةدويَن ،لةويَ طةجنيَك دةكوذنء تةرمةكةي دةخةنة نيَو ثيكابةكةوةو
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َكي ضاوترسيَن دةكةن ،ئةوةي رِاسيت بيَت من حةزناكةم رِووداوةكان
ثاشان بةدةسقِيَذ خةل
َام لةبةر ئةوةي رِؤمانةكة هيَندة دميةنء بابةتي طرنط طرنطي لةخؤطرتووة
بطيَرِمةوة ،بةل
ناتواني دةسبةرداريان بيَت وناشتواني لةنووسينيَكدا لةسةرجةم بابةت ورِووداو دميةنةكان
بدويَيت ،بةشيَك لةدميةنةكان بةشيَوةي طرتةي سينةمايي خراونةتةرِوو ،زؤربةي
رِووداوةكاني لةديَالوارو لة طةرِةكي غةفاريي رِوودةدةن ،ئالَ مورادي ضةكداري
َندةكاني طةرِةكي غةفاريي
َان بةشيَكي زؤر لة بال
باغةوانةكان بة فةرماني سةي ئةسل
َندةيةك لة ثةرِي
َندةكان بؤ (مسكؤ سةهةيب) دةباو مسكؤ ثةيكةري بال
دةكوذيَتء ثةرِي بال
َيم بريكردنةوةي ريَنواري زةرياواري زؤر
َندةي دنياية دروستدةكات ،دةتوامن بل
هةرضي بال
لةبري كردنةوةي مسكؤ سوهةيبةوة نزيكة ،ئةو هونةرمةندةي خةريكي دروستكردني
َندةيةكة لةرِووي جوانيةوة ثةيكةريَكي طةردوونيية ،ياخود ضةشين كردةي
ثةيكةري بال
َندةكاني طةردوونة ،ئةمة رِوانينيين مسكؤ
َطري جوانييةكاني سةرجةم بال
دةقئاويَزان هةل
َاي هةموو
سوهةيبة بؤ هونةرو ذيان كاتيَ دةَليَ":خةون بة درةختيَكةوة دةبينم لةطةل
درةختةكان ،خةون بة ويَنةيةكةوة دةبينم لة هةموو رِةنطةكاني دنيا كيَشرابيَت ،خةون
بةزمانيَكةوة دةبينم لة وشةي هةموو زمانةكاني دنيا درووستبوبيَت ،ئا طيان ...ئا من
خةون بة ئاميَريَكي مؤسيقاوة دةبينم دةنطي هةموو ئاميَرةكاني كؤكردبيَتةوة ،بة
َطرتبيَت".
ئينسانيَكةوة جواني هةموو مرؤظةكاني سةر زةوي هةل
َندةكانةوة دةبينم
(مسكؤ نا نا من خةوني وا نابينم طةرخةون ببينم بةثةرِي بال
بةرِةنطةكانةوة بةشةوةوة ثرِبيَت لة مؤسيقا ئةو خةونة هةمووي درؤية هةمووي درؤ)
سوهةيب هونةرمةنديَكي يا ثةيكةرتاشيَكي ذياندؤستء مرؤظدؤستة دذي زةبروزةطء
َةم دةدةن،
َكي بةشيَيت لةقةل
َك بكات ،كةضي خةل
توندو تيذييةو حةزدةكان كؤمةكي خةل
ريَنوار لةرِووي بريكردنةوة زؤرتر لة سوهةيبء ثرِؤفيسؤر بةهنامء ثرِؤفيسؤرقاسم
شابةندةرةوة نزيكة يةكيان لة ديَالوارو ئةويقيان لة مةمةد حةسارة ،ريَنوار كةسيَكي
َيان دةداتةوة ،نةخؤشةكان بة مستةر
َي نةخؤشةكان دةطريء دل
بةسؤزة بةردةوام بؤ حال
طرينؤك ناوي دةبةن ،بةتايبةتي كاتيَ لة بنكةي دةرووني ياخود لة شيَتخانةكة ،كة
شويَنةكةي زيندانة كؤنةكةي (شوكور ئاغا)ية وةك فةرمانبةريَك دةسبةكاردةبيَت،
بنكةكة خؤي جيهانيَكي جةجنالَء تايبةتةو ثيَويسيت بة تويَذينةوةيةكي دوورو دريَذة،
لةويَ وةستا سةالحةئايني كة ثيَشق وةستاي خانوو بةرة بووة ،ئيَستا بةرثرسي ثةروةردةو
تةميَكردنة ،بةردةستةكاني بةنيَوي فاعل يا فوعلة بانطة دةكات نةخؤشء خاوةن
ثيَداويستة تايبةتيةكان بةدرِندةترين شيَوة ئةشكةجنة دةدريَن ،دكتؤر سيامةند حةزي لة
َاتداراني ديَالوار شةوان
ثلةو ثايةو خؤنزيك كردنةوةية لة بةرثرسء كاربةدةستء دةسةل
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َيان دادةنيشيَتء دةخؤنةوةو طويَ بؤ طؤرانية كؤنء ديَرينةكان
لةسةرميَزيك لةطةل
رِادةديَرنء دكتؤر سياو دكتؤر سةبري جاهدار برِواي تةواويان بةئازارو ئةشكةجنةداني
نةخؤشةكان هةية ،دةَليَن وا ثيَويستة نةخؤشة دةروونيةكان بةشؤكي جةنطء دوذمن
ضارةسةربكرين نةك بةشؤكي كارةبايي ،بؤية ضاوديَرةكان لة سةنتةرةكة بةشيَوازيَكي
َة لةطةلَ نةخؤشةكان دةكةنء برِيَجار جطةرة لةسةر لةثي نةخؤشةكان
درِندة مامةل
َنةطريساوة.
دةكوذيَننةوة ،جاريَ جةنطي نيَوان ديَالوارو مةمةد حةسار هةل
()٤

َؤزي دةكا ،جاريَ بيمارةكان بةثاس نةبراون بؤ سةرسنوور،
تاديَ دؤخةكة رِوو لة ئال
َبدريَن وبيمارةكان بثةرِذيَنة
تاكو بةتاليؤنةكاني كار بكةونة مجوجوولَ وخيَوةتةكان هةل
سةركاري سةختء دذوار ،دروستكردني هؤلَء ثرِكردني طوشة خؤلَء سةنطةرليَدان،
ديَالوار لة بنةرِةتدا شاري زيندانةكانة ،شاريَكة بةدةوري سةنتةري زيندانيَكةوة
دروستكراوة ،زيندانيَكي طةورةي بةنيَوبانط كة لةكؤنةوة لةنيَوةندي شارةكة
َكانيَكي زؤر لة ديَرزةمانةوة لةشارة دوور دوورةكان تاريَنراونء
بونيادنراوة ،خةل
دوورخراونةتةوة بؤ ديَالوارو ليَي نيشتةجيَ بووينةو كةس نازانيَت بة ئةسلَء بنةضة
َةية بةتايبةتي شةقامء
َكي كويَنء لةكويَوة هاتوون ،ديَالوار شاريَكي جوانء ثرِ جوول
خةل
بازارِي طةورةي غةفاريي ،مارووفييةكان لةميَذة ئةم شارة بةرِيَوةدةبةن ،زؤربةي ثؤستة
َي ئةوةدان
َةت بةدةسيت ئةوانةوةية ،ئيَستا قةرةقازانييةكان لة هةول
طةورةكاني دةول
َاتي مةمةدحةسار،
َتاني دةسةل
ثؤستةكان لة مارووفييةكان بسةننةوة ،هاوكات سول
ديَالوار بة بةشيَك لة خاكي مةمةد حةسار دةزانيَء زؤرتر لةطةلَ مارووفييةكان هاوسؤزو
َة هاوينيةكةي لة طةرِةكي غةفاريي بوو،
َان كة ثيَشق مال
تةباية ،لةوالوةش سةي ئةسل
َي طرانبةهاء ذووريكي ثرِاوثرِ لة توحفةي بةنر ء تةوري جؤراو
ماَليَكي ثرِلة رِاية ء قال
َةكةي طواستؤتةوة بؤ طردي جيلوةدار ،سةي لةنيَوان
َواسراو ئيستا مال
جؤري هةل
ماروويفء قةرةقازانييةكان طينطلَ دةداو بةردةوام لةكؤرِو كؤبونةوةكاندا هوتافدةكيَشيَء
دةقيذيَينَء جةنطاوةرة طةجنةكان جؤشدةدا بةدرومشي (ديَالوار ئةي سةرزةميين شيَران )
َاترين ثؤست وةربطريَت،
َاتء حوكمرِانيدا بال
وتاري ئاطرين دةنوسيَء دةيةويَ لة دةسةل
لةدواي كوذراني فةرماندار عةبدولسةالمي ماروويف كة لة طةرِةكي غةفاريي سةرداني
قوتاخبانةي سوورةياي كضان دةكاو ئال موراد كةنعان كة دةميَكة لةطةلَ ئةمحةد
سورةتء ئةمحةد كوفيانء حمةمةد ثاشاو نياز طيَضةل خةريكي رِاهيَناني قةناسء
َات هةمووشتيَكي بؤدابن كردوونء بةتايبةتي بؤ ئالَ
قةناسكارين ،لةم ماوةية دةسةل
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موراد كة باشقين قةناسةو لةثيَكاندا دةسيت زؤررِاستة لةبازارِي غةفارييء لةقاتي
ضواري ئوتيَل ئوميَد لة ذووري  ٤٠٦بةرامبةر بة قوتاخبانةي سوورةيا ئالَ موراد
َاتدارةكةشي
َام زؤر نيطةرانء ثةشؤكاوة ،هاوكارة دةستةل
قةناسةكةي دادةمةزريَينَ ،بةل
بةدةمانضةوة بةسةرسةرييةوة وةستاوةو داواي ليَدةكا نيَضريةكة بثيَكيَت ئةطةرنا
َةذاوي ثلي ثيَوة
َيء بةشل
فيشةكيَك بةنيَو سةرييا دةتةقيَنريَت ،ئيق ئالَ موراد بة نابةدل
دةنيَ كارةكة ئةجنامدةداو كارةساتةكة رِوودةداو بةنيَو بازارِي غةفاريي رِادةكا ،رِؤماني
هةورةكاني دانيال تيَكستيَكي فرةرِةهةندي هزريية بة تةكنيكيَكي رِيَكء رِةوانء بيَ
طريَء طؤلَ كؤمةَليَك بابةتء تيَماي جؤراوجؤري ورووذاندووةو طشتيان وابةستةي بوونء
دةرووني مرؤظن ،طيَرِانةوةكان ثةيتا ثةيتا لةنيَوان كاراكتةرةكاندا ديالؤطء دانوستان
دروستدةكةنء هةركاراكتةريَك بةثيَي ئاسيت بريكردنةوةي خؤي رِستةكان دةردةبرِيَتء
َةكاني
كيَشةو مةينةتةكان دةخاتةرِوو ،كتيَيب دانيال كؤنقين كتيَبةو لةيةكيَ لةمال
مةمةد حةسار دؤزراوةتةوةو ثرِؤفيسؤر قاسم شابةندةر كة دايكي حةسارييةو باوكي
ديَالواريية ،دواي خويَندنةوةي ،كتيَبةكةي بؤ هاورِيَي ثرؤفيسؤر بةهنام ناردووة ،دانيال
لةم كتيَبةدا ثيَشبيين شةرِي ئايينةكانء مةزهةبةكانء نةتةوةكاني كردووة ،كتيَيب
دانيال برِواي واية كارةسات لةناخي مرؤظ خوي دايةوةو مرؤظ دةتوانيَت بةسةر كينةي
َبيَت ،ثيَشيواية ديَالوار لة بنةرِةتةوة لةسةر ستةم دروستبووة ،زيندانة
خؤيدا زال
كؤنةكاني وةك (شوكور ئاغا)و (حةمةثاشاي جافةري) طةواهي ئةوة دةدةن.
()٥

َام بابزانني ثرِؤفيسؤر بةهنام ضؤن لة ميَذووي ديَالوارو كتيَبء وتةكاني دانيال
بةل
دةدويَت ،ريَنواري زةرياواري لةسةر داواي دكتؤر سيامةندي مامي سةرداني
مؤزةخانةكة دةكات بؤ ئةوةي زانيارييةكي زؤرو زةوةند لةسةر ميَذووي ديَالوار
كؤبكاتةوة .ثرؤفيسؤر بةهنامء دكتؤر سيا لةكؤنةوة دؤسيت يةكن ،بةهنام ئاشنايةتي
َة كؤنةكةي باثريي
لةطةلَ خانةوادةي زةرياواري هةية ،باسي سةعيدي باوكي ريَنوارو مال
دةكات ،بةهنام بةوردي لة ميَذووي ديَالوار دةدويَتء وةك لة ئةفسانةكاندا هاتووة
(ديَالوار سيفةتيَكي تيَدابووة لة هيض زةمينيَكي ديكةدا نةبووة ،خاكيَك بووة مرؤظ
تيَيدا خةوني نةبينيوة) بؤية لةسةرةتاوة خيَلة كؤضةرييةكان دركيان بةم نهيَنية كردووة،
ئةوانةي خةونيان ثرِبووة لة مؤتةكةو جرِوجانةوةرو ديَوةزمة رِوويان لةم شويَنة كردووةو
َداوة ،طواية رِؤحي ثريؤز لةم دةيارضةية دةذينء
لةنزيك دةرياضةي ديَالوار خيَوةتيان هةل
َة كؤضةرييةكان رِوويان ليَرة كردووة
شةيتاني نيَو خةونة خراثةكان دةردةكةن ،كةواتة خيَل
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َام ريَنوار طةجنيَكي هؤمشةندي
تاكو لةترسء تؤقيين خةونةكان رِزطاريان بيت ،بةل
تةئويلكارةو كاتيَ طويَ بؤ طيَرِانةوةكاني ثرِؤفيسؤر رِادةديَريَت لةهةمان كاتدا رِستة
دةطمةنةكان لةنيَو زةينيدا شيدةكاتةوةو ثرسياري جؤراو جؤري لةال دروست دةبيت،
َي ئةم خاكةي بيستووة
َاوار كةي دروستبووة؟ دةَليَن شاهةنشايةك كة هةوال
دةثرسيَ ديَل
بة لةشكريَكي زؤرةوة رِووي تيَكردووة ،وتوويةتي ضي لةوة خؤشقة زةمينيَك بدؤزيتةوة
خةوني تيا نةبينيت ،ئيق ثاشا برِيار دةدات زيندانيَكي طةورةي تيا درووستبكريَت،
َبةتة ثادشاكان حةزدةكةن شويَنيك هةبيَت مرؤظ تيَيدا خةون نةبينيَتء بري لة ئازادي
هةل
نةكاتةوة لةديَالوار يةكةم بةرِيَوةبةري زيندان ناوي موسةيلةم بةط بووة ،موسةيلةم لة
هةموو جيَطايةكي دنياوة ديلي هيَناوةو شةورِؤذ ئيشي ثيَكردوون ،بؤية ديَالوار بةشاري
هةزار زيندان ناوزةد دةكريَت ،ئةوانةي لة ديَالوار ذياون عيشقء خةونيان نةناسيوة ،تؤ
كورِي سةعيدي زةرياواري بازرطانيت باثرية طةورةتان (عاتيفي زةرياواري) لةبازرطانء
كاروانضيية هةرة ناودارةكاني دنيابووة ،سواري كةشيت بووةو دةرياي دوور دووري تةي
َام كاتيَ ثرِؤفيسؤر لة دوو قؤناخةكةي دانيال دةدويَت ،قؤناغي ثيَ دانيالء
كردووة ،بةل
دواي دانيال ،ريَنوار بةسةرسوورِمانةوة طويَي بؤ رِادةديَريَت بابةتةكة زؤر سةرجني
رِادةكيَشيَت ،رِيَنوار يةكةم جارة ناوي دانيالَ ببيسيَ ،بةهنام بةردةوام دةبيت (ديَالوار
سةدان سالَ لة بيَ خةونيدا نوقمدةبيَت)( ،دانيال ديَت ،هاتين دانيال هةمووشتيَك
دةطؤرِيَت) ثرؤفيسؤر طوتي ئةمة كتيَيب دانيالة كؤنقين تيَكستيَكة لةميَذووي ديَالوار
مابيَتةوة ،دةستنووسي يةكةمي كةسيَكي نةناسراوةو نووسةرةكةي ديار نيية كيَيةو
وتةكاني دانيالء ضريؤكةكةي طواستؤتةوة ،دانيال تائةمرِؤ دوذمين زؤرة وةك ئةوةي
دانيشتواني ديَالوار بةوة تؤمةتبار بكات كة كارةسات لةناخي مرؤظ خؤيداية ،دوذمن
َي من ناتوامن
سةرةتا لةخةونةكاني ئينسان خؤيدا لةدايك دةبيَت ،ثرِؤفيسؤر بةهنام دةل
َني دانيال
كتيَبةكة ضاثبكةم لةوانةية دواي ضاثكردني موزةخانةكةم بسووتينن ،وةك دةل
ديل بووةو ضةندين سالَ لة زينداندا ذياوة ،بازرطانةكاني ديَالوار بةرامبةر ثارةيةك لة
حاكمةكانيان وةرطرتؤتةوةو هيَناويانة بؤ ئيَرة .دانيال طةجنيَكي قؤزو زمانزانء
ثرِماريفةت بووة ،طواية كاتي خؤي بةجادووباز تؤمةتبار كراوة ،كاتيَ حاكمي ديَالوار
تووشي طةرِيء طولي دةبيَت دانيال وةك حةكيميَكي طةنج بةطياو طؤل ضارةسةري
دةكات ،كةسايةتي دانيال لةم رِؤمانةدا لة هةنديَ رِووةوة (يوسفي كورِي يةعقوب)مان
بريدةخاتةوة ،لةرِووي قؤزييء داناييء ليَكدانةوةي خةونةكانةوة ،حاكم لةثاداشيت ئةمة
َي ئةمشةو خةومن
َام كاتيَ دةطةرِيَتةوة الي حاكمء دةل
دانيال لةزيندان ئازاد دةكات ،بةل
َةذيَ ،لة شاريَك كة كةس خةون نابيينَ ،دانيال
بينيوة ،حاكم ثيَي سةيرةو دةشل
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َة هةوري سوورن ،كة بارانيَك دةباريت
خةونةكةي بؤ دةطيَرِيَتةوة ،خةونةكة كؤمةَليَك ثةل
وةك خويَن ،ثيَ دانيال هيض كةس لة ديَالوار خةوني نةبينيوة ،هةورةكاني دانيالَ
يةكةمني خةوني ديَالوارن ،حاكم برِيار دةدات دانيال بطرنء لة زيندانيَكي ضةثةكء دوورة
دةستدا ديلي بكةن ،ئاخر رِؤماني هةورةكاني دانيال لةدةسثيَكي نووسينةوة كاري
َةوة بطرة ،تادةطاتة خةوني هةورة
لةسةر ضةمكي خةون كردووةو لة خةوني مري ئةودال
سوورةكاني دانيال ،دانيال دةميَكة سووسةي ئةوةي كردووة لة ديَالوار هةوري سوور
ديَتء كارةسات بةرِيَوةية ،طوناهي دانيال تةنها ئةوةية مرؤظ هاندةدا رِووةو خودي خؤي
َي خودطةراييةوة
بطةرِيَتةوةو خؤي بناسيَتء ثيَيواية هةموو شتيَك لة خةونء خةيال
دةسثيَدةكات ،تؤ سةيري خةونء خةيالَء بريكردنةوةي فيَندةميَنتاليستء ناسيؤناليستة
َةكان بكة ،بؤت دةردةكةويَت ضؤن خةونة
توندرِؤكانء ئايديؤلؤذيستةكانء ذةنةرِال
خودطةراييء تاكطةراييةكانيان بة كوشتء برِو خويَنبارانء كاولكارييةوة لكاوة،
َكةكاني
َك طةياندووة ئةوة دانيالة خةوني خةل
َاتداراني ديَالوار وايان لة خةل
دةسةل
ثرِكردووة لة مؤتةكةو ديَوةزمةو دةعباو جرِوجانةوةرو رموزن ،وةك ئةوةي دانيال
سندوقي (باندؤرا)ي ثرِئافاتي ثيَبيَت كةلة ميتيؤلؤذياي طريكيدا هاتووة ،سةري
َكي ديَالواري دووضاري شةرِانطيَزيء خةوني ترسناك
َداوةتةوة خةل
سنوقةكةي هةل
ترسناكء درؤو دةلةسةو ضاوضنؤكيء ئريةيي بردن كردووةو ريَنوار ئةوكاتةي سةرداني
مؤزةخانةكة دةكاتء ضاوي بة ثرِؤفيسؤر بةهنام دةكةويَت ،واقي ورِدةميَنيَتء دةكةويَتة
َاضووة توانيويةتي ئةم مؤزةخانةية
بريكردنةوة ثيَي سةيرة كة ضؤن ئةم ثرؤفيسؤرة بةسال
َةخانةيةكى طةورةي ضةندقاتةو
دامبةزيَنيَتء بةم شيَوةية بيثاريَزيت ،مؤزةخانةكة بال
َةكانيشي تذيية لة كتيَب ،كتيَيب ديَرينء
تةنانةت ذيَرزةمنيء سةردابة ثيَضةلَ ثيَضةل
دةطمةنء ناوازة ،رِيَنوار لةويَ لةسةر قسةي ثرِؤفيسؤر كتيَبةكةي دانيال بةدةستةوة
دةطريَتء دةستدةكات بةخويَندنةوةي ،ثرِؤفيسؤر مرؤظيَكي هيَمنء لةسةرخؤية هاني
دةدا لة كرؤكي كتيَبةكة بطاتء بري لة ثيَشبيينء ثيَشهاتةكاني دانيال بكاتةوة ،ئةو
دةميَكة سووسةي ئةوةي كردووة كة تراذيديايةكي رِةش بةرِيَوةيةو وابةستةي
َطريساني هةورة سوورةكاني جةنطة.
هةل
()٦

ئةطةر رِؤماني (هةورةكاني دانيال) وةربطيَردريَتة سةر زمانةكاني تر لةوانةية
َبطريَتء تيَكةلَ بة كؤماري داهيَنانء جيهاني دةقئاويَزان
َةوة رِووةو يؤنيظريسال بال
لةلؤكال
ببيَت ،لةبةر ئةوةي تيَكستيَكي كراوةي فرةئاستء فرةماناو فرةدةاللةتة ،بة
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َطري
تةكنيكيَكي مؤديَرنء هاوسةنطيةكي رِيَكء ثيَكي هونةري نووسراوةو هةل
جيهانبينيةكي مرؤظدؤستانةية ،لة هةمانكاتدا لة ديَالوارو لة دنيادا بةدواي ئازاديء
َكي هيض
دميوكراسيء يةكسانيء دادثةروةرييدا دةطةرِيَتء ئةم ضةمكة زيندووانة بة مول
َيان بكاتء مانةندي دروشمء درومشبازي بؤ
هيَزيَك نازانيَت ،ماف بةخؤي بدات مؤنؤثؤل
بةرذةوةندي تايبةتي خؤي بةكاريان بةريَت ،تيَكست لةرِيَطةي هةورةكاني دانيالةوة بة
شيَوازيَكي دةروونشيكاري شؤرِدةبيَتةوة نيَو خودو تاريكي دةرووني كاراكتةرةكانةوة،
حاكمي ديَالوار هةمان خةوني هةورة سوورةكاني دانيال دةبينيَتةوةو فةرماندةدا
لةشارةكاني ترةوة موفةسريو خةوخنويَن بؤ ليَكدانةوةي خةونةكة بيَنن ،هةوري خويَن
َةرِاوكيَ دايطرتوون ،دانيال لة كتيَبةكةيدا
َكي ديَالوار ترسء دل
دةاللةتي جةنطة ،خةل
ثيَشبيين هاتين مةرطةساتيَكي طةورةي كردووة ،تيَكست لةديدطاي دانيالةوة سةيري
ناخي مرؤظ دةكات ،دانيال ثيَيواية (مرؤظ ناخي ثرِة لة تاريكيء كوشتةي وةهمء ترسء
َي من ترسم دروست نةكردووة تةنها دؤزيومةتةوة ،ئيَرة
َةرِاوكيَي خؤيةتي) دانيال دةل
دل
َاكانة) دةقي دانيال تاديَ شؤرِدةبيَتةوة
شاري ديلة بيَ خةونةكانةو (رِق دايكي هةموو بةل
َايي تاريكي نا ء بةدواي رِقء كينةو نةفرةتدا دةطةرِيَت ،دانيال بة ثيَضةوانةي
نيَو قوول
َويَسيت (سوكرات) لة زيندانةكة رِادةكاو كةس نازانيَ بةرةوكويَ
َسوكةتء هةل
هةل
َطرتووة ،ثرِؤفيسؤر بةهنام لةدوا رِستةي طيَرِانةوةكانيدا سةبارةت بة تاريكي نا
سةريهةل
َي من هيَشتا ثرِم لةكينةي طةمذانة ،مرؤظ هةنديَ جار لةوطؤرِةي رِقي لة
بة رِيَنوار دةل
يةكيَ دةبيتةوة بيَئةوةي بيناسيَ ،واتة مرؤظ بوونةوةريَكي كينةداري نيطةرانةو ئؤقرة
ناطريَت ،بؤ منوونة رِيَنوار طةجنيَكي بةسؤزو ثرِبةزةيية ،كةضي لةطةلَ باوكيء خوشكء
َنةوايي زامدارو بيمارو ئةشكةجنةدراوةكان
َناكا ،لة سةنتةرة تازةكةش دل
براكانيدا هةل
َطري
دةداتةوةو فرميَسك دةباريَينَء دةكةويَت بةسةرقاضيانةوة ،دوور نيية رِيَنوار هةل
شيَتيةكي شاراوةبيَت ،ضونكة بةردةوام خةونةكان دةنووسيَتةوةو دةفتةريَكي تايبةتي
َةتة
هةية بؤ نووسنينةوةي خةونةكان ،بةنيَوي (دةفتةري خةونةكان) دواتر ئةم حال
فةنتازييةي ريَنوار سةبارت بة خةونء ضوونة نيَو دنياي خةوني ئةويق لة ئوردوطاو
بةتاليؤنةكةدا زياتر تةشةنة دةكات ،دميةنةكةي رِيَنوار دميةنيَكي (دؤستؤيظسكي)م
َاتة
بريدةخاتةوة كاتيَ لةطةلَ ئاناي هاوسةري بؤ طةشتء طوزار رِوو لة يةكيَ لة ول
َةكاني (ئانا) لةقومار دةدؤرِيَت
ئةوروثيةكان دةكةن ،دؤستؤيظسكي لةويَ سةرجةم خشل
ثاشان دةطةرِيَتةوة بؤ ئوتيَلةكةو دةكةويَت بةسةرقاضةكاني ئاناوةو يةك يةك ماضياندةكا!
َةتء
كاراكتةرةكاني رِؤماني هةورةكاني دانيال وةك مرؤظ ،هةريةكيَ خاوةن خةسل
َان كةسيَكي بيَطانة فؤبيكة ،رِقي لة
سروشتيَكي تايبةتني ،بؤن منوونة سةي ئةسل
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بيَطانةكان دةبيَتةوةو هيَزي باغةوانةكاني ديَالوار تةفرة دةدات ثةالماري ناوضةي
َكانيَكي بيَطانةو غةوارةن ،سةي
(ديَالواري رِةش) بدةن كة دانيشتوانةكةي زياتر خةل
زؤرتر كةسيَكي رِةسةنطةرايةو وابةستةي تيشكة جوانةكاني رِابردووء سةرةتا
َي دنيابينية كؤنةكان دووبارة دةكاتةوةو طرنطي بة
ثريؤزةكانة ،بةبيَ دوودل
طؤرِانكارييةكاني ئيَستا نادات ،درك ناكا سةرةتا ثريؤزةكان جطة لةوةهميَك زياتر،
َطري رِستيَك رِستةو دةستةواذةي شيعرية ئةطةر
شتيَكي تر نني .دةقي دانيال هاوكات هةل
لةرِوانطةي هايديطةرةوة لة ضةمكي شيعرو جوانيء ثةيوةنديطرتنء مرؤظء جيهان
َدةرلني)ةوة بابةتةكة زياتر
برِوانني دةكريَ لة دنيابيين ئةم كؤثلة شيعرةي (هؤل
رِوونبكةينةوة ،كة هايديطةر وةك منوونة دةخياتةرِوو:
َةكةي سةرةكي  ،ثةيوةندي مرؤظة بة دنياوة
شيعر كرؤكي بوونة ،شيعر كؤل
َدةرلني"
"هؤل
ئةطةر لةهةمان ديدطاي شيعرو بريكردنةوة بؤ مةيداني ماسي فرؤشان بطةرِينةوة،
كة رِيَنوار لةشةويَكي درةنطدا ضاوةرِواني ثرِؤفيسؤر بةهنام دةكات ،تاوةكو هاوكارةكةي
ثيَ بناسيَنيَت ،هاوكارةكةي زةهاو سؤيف عةبديية ،مةيدانةكة شويَنيَكي ثيس وقيَزةونة،
بؤني ماسي رِزيوي ليَ ديَت بةرميلة طةورةكاني زبلَ ثرِن لة ئيَسكء ناوزطء ثيَسيت
َطري
َةكةو بؤني ماسي رِزيوو ضةند رِستةيةكي شيعري كة هةل
ماسي ،دميةني بةرميلي زبل
جؤريَك لة هزرن ،لةو رِؤمانةدا طوزارشت لة بيَهودةييةكي شاراوة دةكةن كة بة كرؤكي
َم كرد ،بؤني طوَليَكي درِ ضؤن ثةالماري مرؤظ
بوونةوة لكاوة( ،بؤني غةمطينيةكي قوول
َايي تاريكيدا لة
دةدات ئاوا ثةالماري دام)" .سيَ ثشيلةي رِةش دةبينم كة لةقوول
تةنيشتمانةوة دةرِؤن"
()٧

َان وةك رِةسةنطةرايةك هةميشة لةطةلَ رابردووي ديَالوارو نؤستالذيا
سةي ئةسل
َي دروستكردني مؤزةخانةيةكة بةنيَوي مؤزةخانةي (مريان) سةي
دةذيء سةرقال
َةكةيدا كؤمةَليَك توحفةي ديَرينء طرانبةهاي ثاراستووة وةك (خةجنةري بةركةمةري
لةمال
هةنديَ لة سةرعةشرةتء ئاغاكاني ديَالوار ،تةزبيحي هةنديَ لة ثياوة ناودارةكان،
َيان ...هتد) .سةي لةنووسينةكانيدا هيَرش دةكاتةسةر ثرِؤفيسؤر
سةعاتي بن باخةل
بةهنام طواية ميَذووي ديَالواري شيَواندووة( ،ئةوةي رِةتدةكردةوة كة ديَالوار نةتةوةيةك
َبووني ضةندةها نةذادء ئةتنيكى تر دروستبووبيَت) ياخود ديَالوار
تيَيدا بذي لة تيَكةل
َك
بةدةوري زيندانيَكدا دامةزراوة ،سةي ثيَيواية ديَالوار سةرزةمينيَكي ثريؤزبووةو خةل
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لة زؤر شويَين دنياوة رِوويان تيَكردوة ،تاوةكو ئارامي دةرووني بةدةستبهَنن .تةنانةت
َان دانيال
ديلةكان ثارةيان بةحاكمةكان داوة هةتا رِةوانةي ديَالواريان بكةن ،سةي ئةسل
َةم دةدات كة توانيويةتي
وةك نةخؤشيَكء جادووطةريَكء سيحربازيَطي شةرِاني لةقةل
بةضاندني ترس لة زةيين مرؤظةكان ئاسوودةطي ديَالوار بشيَويَينَ ،ترس لة دوذمن ،ترس
َك
لة داهاتوو ،هةسيت ديلبوون .سةي بةردةوام دذايةتي ثرِؤفيسؤر بةهنام دةكاو خةل
هاندةدا سةرداني مؤزةكةي نةكةن ،سةي زؤرتر خؤي لة قةرةقازانييةكان نزيك دةكاتةوة
َي بؤ خويَنةر
َيَك لؤضيء ئاماذةي خال
تا مارووفييةكان ،دةقي هةورةكاني دانيال كؤمةل
جيَهيَشتووة ،تاوةكو لؤضةكان بكاتةوةو ئاماذةكان بةهيَزي رِاظةكاريي ثرِبكاتةوة ،سةي
زياتر لةطةلَ درومشةكاندا دةذيء دةستةواذةكان بؤ سوثاي باغةوانةكان دووبارة دةكاتةوة
وةك رِستةي (ديَالواري مةزن) (سةرزةميين ئةفسانةكان)و (النكةي ميَذوو) .سةي
َام ضاري نيية ،ثرؤفيسؤر بةهنام
َةكاني ديَالوارة ،بةل
لةناخرِا رِقي لة حوكمرِاني بنةمال
َبينةو لةطةلَ ئةوةي ثرِؤفيسؤري
َان كةسيَكي تةئويلكارو قوول
بةثيَضةوانةي سةي ئةسل
َام زؤرتر لةطةلَ كيَشةو مةينةتيةكاني ئيَستاي ديَالواردا دةذي زؤرجار
ميَذووة ،بةل
كؤمةكي كةسة ليَقةوماوةكان دةكاو يارمةتيان دةداو لة مؤزةخانةكة حةشاريان دةدا،
َدةدا مؤزةخانةكةي ليَ داطريبكاتء ناوةكةي بطؤرِيَت بؤ
َان هةول
كةضي سةي ئةسل
(مؤزةخانةي مريان) .ئةوة ثؤرفيسؤر بةهنامة كة لة شةويَكي مةيداني ماسيفرؤشان
زةهاو سؤيف عةبدي بة رِيَنوار دةناسيَين تاكو لةسةنتةرة دةروونيةكة وةك هاوكاريَك
دايبمةزريَنيَتء بةيةكةوة يارمةتي نةخؤشةكان بدةن ،زةهاو طةجنيَكة لة ناوضة
َبةريَك بةنهيَين ضؤتة مةمةدحةسار،
ضياييةكان لةدايك بووةو ضةندين جار وةك كؤل
رِيَنوار لة مةمةد حةسارو تاكؤتايي جةنطء دواي طةرِانةوةشيان بؤ ديَالوار لةطةلَ
زةهاودا وةك هاوريَيةك تةباو بةختةوةرة ،لةبةرئةوةي زةهاو طةجنيَكي ضوستء ضاثووكة،
لة سةنتةرةكة كارةكاني بةرِيكء ثيَكي ئةجنام دةدا ،ريَنوار لةويَ زؤرتر خةريكي
َام كردةي ضوونة نيَو
خويَندنةوةي كتيَبةو (دةفتةري خةونةكان)ي ليَ جيانابيَتةوة ،بةل
خةوني كةساني تر لة بةتاليؤني كاردا زياتر ثةرةدةسيَينَ ،دةقي دانيال طرنطيء
بايةخيَكي زؤري بة ضةمكي خةونء فةنتازيا داوة ،فةنتازيا ئاسؤكاني بريكردنةوة فراوان
دةكاتء ضركةكاني ذيان تيَكةلَ بةجؤريَك لة شيعرطةراييء ضيَذو ئيستاتيكاو شادي
دةكريَن ئاخر ذيان لة خةونء فةنتازيا بةدةرنيية ،زؤر جار خةيالَء فةنتازيا لة واقيع
َي ئريؤتيكي بيَت كة
ضيَذبةخشقن ،مرؤظ تةنانةت ناتوانيَت دةسبتةرداري خةونء خةيال
َقيَنيَت،
لةرِيَطاي زمانةوة جؤريَك لة جؤشء خرؤشء وروذانء كةشي سيَكسي دةخول
رِيَنوار دةَليَ :شةوانة خةونطةليَكم دةبيين كة خةوني خؤم نةبوون دةمزاني خةوني كيَ
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َم درابوو لةمالَ زينداني
َكاربوو ،بةشيَت لةقةل
دةبينم ،لةوانة كيسرا طةجنيَكي منال
كرابوو ،كيسرا مةراقي بوو كاتذميَر بشكيَينَء رِقيَكي زؤري ليَ دةبووةوة ،هةرجؤرة
كاذيَريَكي بديباية دةيدزيء دةيشاكاندو فرِيَيدةدا ،ياخةوني داودي داودئاغا كة بة
َي
ناوبانطقين بةرطدرووي جلي ثياوان بوو لة ديَالوار ،ياخود خةوني ئيسماعيلي خةل
َيَ
دسكارا ئةو ثياوةي لةخةونةكانيدا بةردةوام هةزاران بولبول دةياخنويَند ،رِيَنوار دةل
ئةوشةوة من يةك خةومن لة ئيسماعيل طيَرِايةوة ،خةوني ذنيَك بةرِووتي لة دوكانيَكي
قةسابيدا وةستاوةو بةضةقؤيةكي طةورة ،ثارضةيةك طؤشيت طةورة لةت لةتدةكات
.....هتد .ئيسماعيل هةرةشةي كوشتين ليَدةكاو دةَليَ ئةمة دواجاربيَت باسي خةونء
ذنةكةي من بكةي ،دةقي دانيال لةرِيطةي خةونةوة كؤمةَليَك دميةني فةنتازي
دةخاتةرِوو ،دميةنةكان ثرِن لة ضيَذو ضيَذبردن ،يا لة هةنديَ دميةني واقعيدا ضةند
َيت بؤ منوونة كاتي لةبارةى (نةواس)ي هاوكاري
َي بؤ خويَنةر جيَدةهيَل
ئاماذةيةكي خال
نةقيب نةجات يوكسةل دةدويَت كة لة ضادريَكي بضووكدا بة يةكةوة دةذين
دةَليَ":نةواس طةجنيَكي ضاوشينةو كةمسان تائيَستا طةجنيَكي لة نةواس جوانقمان
نةديوة" ،زةهاو جارجارة لةطةلَ نةواس دةدويَتء بةيةكةوة لة بةتاليؤنةكة ثياسةدةكةن،
رِؤماني دانيال دةقيَكي كراوةي قوولَء جوانة بةئاساني خؤي رِادةسيت رِاظةو رِاظةكاري
ناكات.
()٨

رِووداوةكاني رِؤماني هةورةكاني دانيال بةشيَوازيَكي جوانء ضنينيَكي وردو رِيَكء
َوةداي بةدواداضووني
ثيَك يةك بةدواي يةكا ئاينيء دةق بةش لةدواي بةش خويَنةر هةل
َاوء
َسوكةوتي فةرماندارةكانء شال
َاتي شاري ديَالوارو هةل
كيَشةو ملمالنيَكاني دةسةل
َكي ديَالوار درك دةكةن كةشي شار رِووي
توندوتيذيةكاني هيَزي باغةوانةكان دةكاو خةل
لة نةهامةتيء ناهةموارييةو جةنطيَكي طةورة بةرِيَوةيةو ديَالوار بةرةو كاولكاري دةبا،
رِيَنوار كة وابةستةي ثيَشبينيةكاني دانيالء دةفتةري خةونةكانة ،شةو لة بةتاليؤنةكةو
َة هةوريَكي زؤر توورِة دةبيينَ هةم لة ئامسان هةم لة خةودا،
لةسةرجيَ خةوةكةي كؤمةل
هةورةكان شيَتء رِقاوين ديارة هيَرشبةرو ثةالماردةرنء تاديَ رِةنطيان دةطؤرِيَء سوور
دادةطةرِيَن هةست دةكا هةورة سوورةكاني دانيالن دةطرميَننء دادةباريَن ،دةزانيَ
رِووداويَكي ناخؤش بةرِيَوةية ،جةنط لةطةلَ سةرةتاي زستاندا دةستثيَدةكا ،ديارة سوثاي
َةو ضاالكييةكاني بةتاليؤنةكاني ديَالوار دةكةن.
مةمةد حةسار دةميَكة ضاوديَري جوول
ثرؤسةي نووسني لةطيَرانةوةي رِووداوةكاني جةنط وةسفطةراييدا دريَذدادرِي بةالوة دةنيَء
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بةشيَوةو شيَوازيَكي ضرِو ثوختء كورتربِ ،طوزارشت لة كرؤكي نةهامةتيء توندوتيذي
َسوكةوتء رِةفتاري هةريةك لة رينوارو زةهاو
سروشتء سةرماو سؤلةو ضؤنيةتي هةل
دةكات ،باران بةليَزمة دةباريَء زرمةي طوللةتؤثي سوثاي حةسارييةكان زةوي
دةلةرزيَينَ ،سةربازةكاني مةمةدحةسار طةيشتؤنةتة ترؤثكي ضياو لةوالوةش
ثةرِيونةتةوةو جادةي سةرةكي ديَالواريان طةمارؤداوة ،لةم شةوة تاريكء نوتةكة
َي يةكةمني جارة هةورةكاني دانيال
بةتاليؤني كار بةتةواوي ثةرتةوازة بووةو رِيَنوار دةل
دةبينم طرمةي هةورو تؤثةكان لةهةمان باراني نيَو خةونةكان دةكا ،حةسارييةكان بةضرِي
َةذاوةو نازاني ض برِياريَك بدات
تةقةدةكةن ،نةقيب نةجات يوكسةل بةتةواوي شل
َاميَكيان نيية ،دةق زؤر بةوردي لة هةولَء كؤششي كاراكتةرةكان
،بيَتةلةكان هيض وةل
دةدويَت بةتايبةتي ريَنوارو زةهاو ضؤن دةتوانن لةتاريكيء لةذيَر ليَزمةي بارانء سةرماو
طرمةي طوللةتؤثء دةسرِيَذي بةردةوامي حةسارييةكان دةربازيانبيَت ،بةثيَي شارةزايي
َام هيَندة شةكةتن برِستيان لةبةر
زةهاو تولة رِيَطايةك بدؤزنةوة بةرةو مةمةدحةسار ،بةل
برِاوة ،رِووةو ضالَء كةندرِيَكي ثرِبةرد تلدةبنةوةو بةسنطةخشيَ دةرِؤنء بةهةورازةكان
سةردةكةون ،تاوةكو بطةنة بناري ضياي (بؤخرسان) طويَيان لة دةنطي طرؤثيَكة سروودو
ئاوازي ئاييين دةخويَنن ،دةترسن تيابضن ،وةك بيستوويانة (هيَزةكاني مةمةد حةسار
َكو ضاواني دةردةهيَننء زطى دةدرِنء زةكةري دةبرِن ،زؤرجار سةري
مرؤظ ناكوذن ،بةل
ليَدةكةنةوة) (بؤخرسان ضيايةكي سةيرة ثرِنوكء ضوكلَ ودنداني بةرئايينة) ِِرِووداوةكان
بةشيَوازيَكي هارمؤنيء طريَضنيَكي وردو دوور لةثضرِان بةيةكةوة ثةيوةست دةكريَن ،ئالَ
موراد كةنعان دواي تةقاندني فيشةكةكة تفةنطةكةي فريَدةداو رِادةكاو ثاشان بةرةو
َي
قةيسةرييةكاني غةفارييء طوزةري قةسابء سةروثيَ فرؤشةكان شؤرِدةبيَتةوة ،لةمال
(مامةي داية) ضةندرِؤذيَ دةحةسيَتةوة لة ئيَزطةوة دةبيسيَ فةرماندار (عةبدلسةالمي
مارويف) ثيَكراوةو مردووة ،ئاخر ئالَ موراد لةالي تيثيَكي تايبةتي سةر بة رِةزمئاراي
قةرةقازاني مةشقء رِاهيَناني قةناسء قةناسكاري ئةجنامداوة ،دواي ضةند رِؤذيَك خؤي
َان
دةطةيةنيَتة (ئةرسةالن موفيت) ،ئال موراد دةزانيَ ئةرسةالن رِقي لة سةي ئةسل
دةبيَتةوة ،ئيق لةم كةشة دذوارة كة هةزاران باغةوان بةدواي ئال مورادةوةن
َي ئالَ موراد تؤ ثرِؤفيسؤر بةهنام دةناسي دةَليَ من
دةسطرييبكةن ،ئةرسةالن ثيَي دةل
َي سةلة ئةفغاني دةناسم ،بةهنام كيَية؟ ئةرسةالن
تةنها بؤقبؤقيلةو بةرازةرِةشء فازيل
دةتوانيَ لةرِيَطةي دكتؤر سوعادةوة ئةو دكتؤرةي كاتي خؤي دووجار لةنيوةشةودا
تةلةفؤني بؤ ريَنواركرد ،لةسةر رِاسوثاردةي ثرِؤفيسؤر بةهنام ،ئال موراد رِادةسيت
قاضاغضيةكي بستةباآل دةكريَت ،تاوةكو بيطةيةنيَتة مةمةد حةسار بة مةرجيَ كتيَيب
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دانيالء نامةيةكي داخراوي بةهنام بطةيةنيَتة (ضاثخانةي ئيعتيماد)و بطات بة دةسيت
ثرِؤفيسؤر (قاسم شابةندةر) لةويَ لةنزيك ضياي بؤخرسانء لةدةمي ئةشكةوتيَكةوة
دةنطي يةكيَك دةبيسن بةزماني ديَالواري دةدويَت ،تومةز ئالَ موراد كةنعانةو لةطةلَ
(ياقووبي قةموور)ي قاضاغضي كة لة رِيَطادا ثيَكراوةو ئالَ موراد بؤ نيَو ئةشكةوتةكة
َادايةو دواي يةكق ناسيين لةطةلَ رِيَنوارو زةهاو ،ياقووب
هيَناويةتي ،ياقووب لة طيانةل
َي
سةردةنيَتةوة ،لةطةلَ ئالَ موراد بةيةكةوة تةرمةكةي لةويَ دةنيَذن ،ئالَ موراد دةل
َانء قةرةقازانييةكان ،رِيَنوار
ئيَستا لة ديَالوار هةموو شتيَك كةوتؤتة دةسيت سةي ئةسل
َي (من خؤم وةك مستةر طرينؤك بة ئالَ موراد نةناساند .لةبري ناوي خؤم طوومت من
دةل
(زةريا وارييةكي خةونبني)م كةسيَكم توانايةكي شةيتانيم تيَداية ،خةوني ئةوانيق
ببينم.....،هتد هةستمكرد نةدةزانيَت باسي ضي دةكةم ،نة تيَدةطات مةبةستم لة
َدةطرن بة سيَيان بةرةو
َةثشتةكةي ياقووب هةل
بينيين خةوني ئةوانيق ضيية) ئيق كؤل
مةمةد حةسار بةرِيَ دةكةون.
()٩

دةكريَ ئةم بةشةي رِؤماني هةورةكاني دانيالء بةشةكاني دواي ئةمةش بة ئيقاعء
َةي لةطةلَ بكريَت ،لةبةرئةوةي
ستايلي دةقي (ويَرانة خاك)ي ت،س ،ئيليةت مامةل
َة هةم ئاسةوارةكاني تراذيدياي جةنط ،هاوكات مانةندي بةشةكاني
تيايدا هةم شويَن زال
ثيَشوو ليَوانليَوة لةرِستةطةليَكي شيعريي ،رِيَنوارو زةهاوء ئالَ موراد كةنعان كة لة
َيَي
ترؤثكي (يائيمام)ةوة دةرِواننة شاري طةورةي مةمةدحةسار لةبةر ضاويان دةل
َؤث ثيَكةوة دةسووتيَن ئالَ موراد وتي (رِةنطة ئةمة طةورةترين
ضراخانةء مليؤنةها طل
شاري دنيابيت) (لةشويَين خؤمانةوة لةترؤثكي يائيمام نةماندةتواني ئةوسةري ئةم
زةرياي تيشكة ببينني).
َانة تاريكةكاني مةمةد حةسار،
شةو رِووي لة درةنطي بوو طةيشتينة كووضةوكؤل
رِيَنوار وتي لة يةكةم شةقامي شاردا ئاسةوارةكاني شةرِم بيين الفيتةي جةنطء درومشي
َكن
طةورةو ويَنةي سةرانيَك كة نةمدةناسني ،ئيَمة سيَ كةسي شةكةتء بيَربستء ضل
َاني قاضاغضيَتيدا سةروكاري لةطةلَ
بووين ،شيَوةو رِووخسارو زمامنان جيا ،زةهاو لة سال
قاضاغضييةكاني مةمةد حةساردا هةبووةو تؤزيَ زماني ئةواني دةزانيء برِيَ ثارةي
ئةوانيشي ثيَبوو ،شار بؤني شةرِانطيَزي ليَدةهات ،سةيرة ئةم شارة طةورةية دةيةويَ
َةخانةو تةالري شار بنوارين تاكسييةكمان
َلووشيَ ،كامتان نةبوو لة بال
شارؤضكةي تر هةل
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رِاطرت ،ناونيشاني ضاثخانةي ئيعتيمادي ثرِؤفيسؤر قاسم شابةندةرماندا بة شؤفيَرةكةو
َاي داغستاني )..
دواي سةعاتيَ طةيشتينة شةقامي (حةبيبول
َيان ليَ درابوو،
دوكانةكان داخرابوون ،دةرِابةكان قفل
ضاثخانةكة بةرامبةر (دةروازةي فريدةوس ) بوو
هةردووكمان لة ئؤفيسةكةوة بةذوور كةوتني
زةهاو لة دةرةوةي ئةثارمتانةكة مايةوة،ئؤفيسةكة بؤني كتيَيب ضاثكراوي ليَدةهات
َةتيَك ،خؤم بدةم بةسةر قةنةفةكانداو دانيشم
(دةمويست بيَ هيض مؤل
بؤني تازةي كتيَب ،بؤني الثةرِةي نويَ ،كة تازة لةذيَر ميلي ضاث ديَتةدةريَ)
ثياوة سةر رِووتاوةكة وتي كيَ ئيَوةي ناردووة
ئيَمة هاورِيي ثرؤفيسؤر بةهنامني ئةمانةتيَكمان هيَناوة
بؤ دكتؤر قاسم شابةندةر ،هةورةكاني دانيال ،ئةها ثرؤفيسؤر بةهنام بريكان
تيَكست لةم بةشةدا بةوردي لة كاريطةري ضةمكي بؤنء بةرامة دةدويَت بؤني
كاغةز ،بؤني حةرف ،بؤني تيذي ضاثخانةكة ،بؤني ئاميَرةكان ،بؤني مةرةكةبي ضاث،
لةم ماندوويَيتء ترسةدا بؤنةكاني ضاثخانةكة بةشيَوةيةك رِيَنوار ئارامدةكاتةوة هةست
َكو واهةستدةكا لة سةرزةمينيَكي جاويدانية ،ليَرةدا
ناكا لة مةمةد حةساراية ،بةل
عيشقي كاغةزو كتيَبء ضاثةمةني كةلةرِيَطةي كاريطةري بؤنةوة خؤي دةردةخا لة
بنةرِةتدا ئاماذةية بؤ كردةي خويَندنةوةو نووسني.
رِيَنوار لةسةرةتاوة طريؤدةي خويَندنةوةو نوويسنة ،لةم كةشي ئاذاوةو ذاوةذاوو
َيء دذايةتيية ،بؤ ضركةيةك دةسبةرداري خويَندنةوةو نووسين خةونةكان نةبووة،
جةجنال
خةوني خؤيء خةوني ئةوانةي كة دةضيَتة نيَو زةين ودةروونيانةوة ،لة ذوورةكةي قاتي
َةكةيانةوةو تادةطاتة عيادةكةو سةنتةري دةروونيء بةتاليؤنةكةي كار،
دووهةمي مال
ئيَستاش ليَرة لة مةمةد حةسار لةطةلَ هيَزة نائارامء ناوةكييةكةي خؤيا دةذي وبةردةوام
َي دةباو لةرِيَطةي
َابووني زرييء بريكردنةوةي قوول
َةرِاوكيَ شاراوةية بةرةو بال
ئةم دل
خةونةوة رِستيَك دنيابيين ناوازةو جوان دةخاتةسةر كاغةزو تاديَ دةفتةري خةونةكان
بابةتطةلي زياتر لةخؤدةطريء دوورنيية وةرطر بةويَنةي دةسنووسء رِةشنووسء كرؤكي
يةكةمي رِؤمانيَك لةدةفتةري خةونةكان برِوانيَت واتة رؤمان لةناو رؤمان ،ئيق ضةمكء
َدةكشيَء ثةلدةهاويَتء برِيَجار بؤني شاري مةدمةد حةسار بة
واتاي بؤن تاديَ زياتر هةل
بؤني تووني ضةند جؤرة بةهاراتيَك دةضويَنريَت زؤر جاري بة بؤني مةرطء خويَن.
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خامنة شاعريى رؤمانى
روكساندرا ضيَسيَريانو

ئا :جةمال ثرية
َي
روكساندرا ميهايال ضيَسرييانو خامنة شاعرييَكي رؤمانية لة ١٧ي ئابي سال
 ١٩٦٣لةدايكبووة ،رؤذنامةنووسء ئةكادمييستء ميَذوونووسي ئةدةبيء رةخنةطري
سينةمايية ،هاوكات رؤمانء كورتةضريؤكي دةنووسيَت ،لة زانكؤي Babeş-Bolyai
) (UBBمامؤستايةو لة شاري كلؤج نابؤكا لة طؤظاري  Steauaنووسةرة.
ضةندين كتيَيب شيعري نووسيوةو بة ويَناكردني لرييكيانة بؤ ذنايةتيء ئريؤتيكي
َاتةكةيدا ستايشي رةخنةطراني بةدةستهيَناوة .زؤر لة كؤميَنتاران
ناوي دةركردووةو لة ول
ثيَيانواية لةذيَر كاريطةري سورياليزمداية ،وةك منوونةيةكي ثؤستمؤديَرنيَيت سةير
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دةكريَت .هةروةها لة دوو قةسيدةدا لةطةلَ شاعريي ئةمريكي لةدايكبووي رؤمانيا
َةوة تةواو كراون.
"ئةندريية كؤدريسكؤ" هاوكار بووة ،كة لة ريَطةي ئالوطؤرِي ئيمةيل
زؤربةي تويَذينةوةكاني باس لة كاريطةري رذيَمي كؤمؤنيستى دةكةن بةسةر
َطاي رؤمانيدا ،بةتايبةت ميَذووي سةركوتكارييء تاوانكاريي .هةروةها بة
كؤمةل
َاتي
نووسنيء تويَذينةوة دةربارةي اليةنة جياوازةكاني ميَذووي رؤمانياي دواي دةسةل
َاتةكةيدا
كؤمؤنيستى بةشداري كردووة ،بةهةمان شيَوة دةربارةي رؤذنامةطةريي لة ول
نووسيووة.
ذياننامة
روكساندرا ضيَسرييانو لة شاري كلؤج نابوكا لةدايك بووة ،كضي نووسةر
"دؤميشيان تيؤدؤزيؤ ضيَسرييانو"و هاوسةرةكةي ئؤرؤراية كة ثيشةي مامؤستا بووة.
ضيَسرييانو زانسيت زماني لة بةشي رؤمانيء ئيسثاني خويَندووة لة زانكؤي ،UBB
َي  ١٩٨٥زانكؤي تةواو كردووة ،ديثلؤمي بةدةستهيَناوةو تيَزةكةي دةربارةي
سال
كارةكاني شاعري ميهاي ئيمينسكؤ بةناونيشاني "مةرطء خةونء خةو لة كارةكاني
ميهاي ئيمينسكؤ".
َي  ١٩٨٨وةك مامؤستا دامةزراوةء وانةي زماني رؤمانيء ئةدةبياتةكةي لة
سال
دامةزراوة فيَركارييةكان لة Năsăudو Bistriţaو  .Avrigثيَشكةش كردووة.
َةي شؤرِشي رؤماني كؤتايي بة رذيَمي كؤمؤنستى هيَنان،
َي  ١٩٨٩ئةو سال
سال
َي
ضيَسرييانو لة كؤج نابوكا لة بةشي دابةشكردني فيلم لة ترانسلظانيا كاري دةكرد .سال
َي دواتردا بوو بة بةشيك لة تيمي
 ١٩٩٠لة طؤظاري فيلمي Ecranنووسةر بووة ،لة سال
َي  ١٩٩٨وةك رؤذنامةنووسيَك لة  Ziarul de Clujكاري
كاري  Steauaلةسال
كردووة.
َي  ١٩٩٤لة كؤليذي ئةدةبياتي زانكؤي UBB
 Ruxandra Cesereanuسال
َي  ٢٠٠٠ضووة بؤ بةشي رؤذنامةطةريي لة كؤليذي زانستة
دةستبةكار بووة ،دواتر لة سال
َي  ١٩٩٢زانكؤي ئةوروثاي
سياسيةكان ،ضةندين كورسي خويَندني بؤ هاتووة ،لةوانة سال
َي ١٩٩٥
َي كؤرسيَكي خويَندني لة ثراط وةرطرتووة ،سال
ناوةرِاست بؤ ماوةي يةك سال
بةهةمان شيَوة لة دامةزراوةي سوروس كؤرسي وةرطرتووة.
160

َي  ١٩٩٧بةهؤي تيَزةكةي دةربارةي
دواي بةدةستهيَناني برِوانامةي دكتؤرا لة سال
كاريطةري ضةوساندنةوةي كؤمؤنيزم بةسةر كةلتورو رؤشنبرييي رؤماني (Infernul
"The Inferno of ،Concentraţionar reflectat in conştiinţa româneasceas
،)"the Prison System as Reflected in the Roman Consciousness

ضيَسرييانو زةمالةيةكي خويَندني لة وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا وةرطرت لةنيَوان
َاني  ٢٠٠٠-١٩٩٩لة زانكؤي كؤلؤمبيا ثةميانطاي هارميان لة شاري نيويؤرك.
سال
َي  ٢٠٠١بووة
َي ١٩٩٤ةوة ئةندامي يةكيَتيي نووسةراني رؤمانيايةء لة سال
لة سال
بة ئةندامي يانةي  PENي رؤماني ،هاوكات ئةندامة لة سةنتةري تويَذينةوةي خةيال
كة سةر بة زانكؤي UBBو دامةزراوةي  Echinox Cultural Foundationضيَسرييانو
َي  ١٩٩٨سةرةرِاي كارةكةي وةك نووسةرو كؤميَنتار كورتة فيلميَكي
سال
َي نيشتيماني
دؤكيوميَنتاريشي بةرهةمهيَناوة بؤ لقي كلؤج نابوكاي كةنال
َي
(  ،)1998 ،"Thirteen Churches" ،Treisprezece bisericiهةروةها لة سال
َدا ثيَشكةش
 ٢٠٠٠زجنرية ثرؤطراميَكي تايبةت بة ديالؤطي رؤشنبريي لةهةمان كةنال
كردووة .لة شارةكةي خؤيدا دوو ئيظيَنيت ريَكخستووة يةكيَكيان كؤرِيَكي شيعري لة
َي  1999 .١٩٩٩كتيَيب كلؤج نابؤكا لة
َي ١٩٩٨و ثيشانطايةكي هونةري لة سال
سال
َاتي شيعري بةدةستهيَناوة هةروةها لة
دوو بؤنةي جياوازدا لة ( )٢٠٠٥ ،١٩٩٤خةل
َاتي  Essayوةرطرتووة ،لة بةشي وتراةكاني طؤظاري
َاني ١٩٩٨و ٢٠٠١دا خةل
سال
َاتي Club Prose
َاتي رةشء خةل
َي  ٢٠٠٥خةل
 ،Apostrofبةهةمان شيَوة سال
بةدةستهيَناوة.
َي ٢٠٠٨ةوة لةطةلَ كؤرين ثراطاي راطري كؤليذي ئةدةبيات لة
ضيَسرييانو لة سال
زانكؤي كؤلؤمبياي بةريتانيدا هاوسةرطرييي كردووة .ئةو يةكيَكة لة داهيَنةرترين ذناني
رؤمانياي دواي شؤرِش.
ئةشكةوتةكة
َشاخام
رؤذيَكيان بةناو ئةشكةوتي جةستةمدا هةل
بيَ مالَ ،قذةكةم بة تريؤر بارطاويكرابوو
بةناو ئةو بيابانةدا رؤيشتم
َيانداوةتةوة
تيَيدا شيَرة نووستووةكان وةك كليَسا كاتدراييةكان بةرامبةر بةيةكق ثال
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برِبرِةي ثشتيان طزنطي جةمسةريية
دةمء ضاويان وةستابوو
لةطةلَ الفاويَك لة مل،
تيَيدا تةنها كؤضةرةكاني بيابان دةزانن بةفري نةرم بسوتيَنن
لة ئةشكةوتي جةستةمدا طؤشةطرييَكم دؤزييةوة
مردوو ،نةثوكاو ،لةطةلَ ئةو دةستانةي كة لة نويَذكردندا
لةسةر سنطي دةبن بة ئاويَنة
دةستم ليَيداء لةناو تؤزء غوبارء باروتدا هةناسةمدا
شيَرةكان نةياخنواردبوو
َؤكان ئيَسقانةكاني ئةويان ثاك نةكردبووةوة
هةل
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
ئةوةي كة لة نيَو ئةو شيَرانةدا لةدايكبووة ،خودا لة بريي كردوون
ئةوةي كة بتوانيَ طويَي ليَت بيَت ،لة بؤشاييدا دةرِووخيَت
ئةوةي كة بتوانيَ هةست بكات ،تؤ وةك ئةو ذيلةمؤيةي لةناوةوةدا دةكوذيَتةوة
َماسي زبر
ئةي رةبةني ئةل
َت ئيَستاي زياتر طةشة دةكات ،تا دةطات بةبين ثيَيةكانت
مسيَل
َي تؤ ثيَخةيف منة تا ئةو كاتةي ليَرة طريم خواردبيَت،
مسيَل
يان ئةطةر هةرطيز نةرِؤم،
َةي كة دةبيَتة جلي بوكيَين من ،مردني ثاكيزةييم
ئةو مسيَل
سةرضاوة :دةقي شيعرةكة لةاليةن  Gabi Reighوةرطيَردراوةتة سةر زماني ئينطليزيء لة ساييت
َاوبووةتةوة ،ثوختةي ذياننامةيةكةش لة ضةند
 /https://modernpoetryintranslation.comبل
سايتيَك كؤكراوةتةوة.
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جيهانئارا خامني ثاوةييء طوتاري ذنانةي كوردي

نووسينى :بةهار عةليمورادي
ثوختةي تويَذيَنةوة:
ئةدةبياتي كوردي لة بواري شيعري ذناندا ،خاوةن ثيَطةو ميَذووييةكي تايبةتةو
ميَذووي دةسثيَكردني شيعري ذناني كورد دةطةريَتةوة بؤ سةدةكاني سةرةتايي ثاش
ئيسالمء شيعري ذناني يارسان ،بة واتايةك لة اليةن ذناني يارسانةوة ،ميَذووي شيعري
َبةت لةم رِووةوة شيعري ئةو ذنانةش ،دريَذةي طوتاري
ذناني كورد دةست ثيَدةكات ،هةل
ثياوانةو بة واتاييةك نزيك بة زماني ثياوانةو دةكريَت وةك بةشيَك لة ئةدةبياتي
َامي ئةم
ثياوساالرانةو ميَذوويي نيَرساالرانة ثيَناسة بكريَت .ئةم تويَذينةوة بؤ وةل
ثرسيارة دةطةريَت كة سةرةتاي طوتاري ذنانةيي كوردي لة ض سةردةميَكء ض كةسيَكةوة
دةست ثيَدةكاتء لةبنةرِةتدا مةبةست لة طوتاري ذنانة ضيية؟
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لة رِوانطةي ئةم ليَكؤَليَنةوةية ،نيوةي دووةمي سةرةتاي سةدةي نؤزدة ،سةرةتاي
دةسثيَكردني طوتاري ذنانةيي كوردي لة اليةن جيهانئارا خامني ثاوةيية ،بويَري لة
دةربرِيين خؤشةويسيت ،جيهاني ذنانة ،لؤمةكردني خؤشةويست ،تاوانباركردني ثياو بة
تينطةيشنت لة جيهاني ذنانةو ئاماذة كردن بة ئةندامء سؤزي قةدةغةكراوي ذنانة ،لة
طرنطقين تايبةمتةندييةكاني ئةم طوتارةن ،كة دةكريَت وةك يةكةم طوتاري ذنانةي كوردي
ثيَناسة بكريَت.
وشة سةرةكييةكان :
جيهانئارا خامني ثاوةيي ،سةدةي نؤزدة ،طوتاري ذنانة ،شةرةفةملولك.
ثيَشةكي:
ميَذووي ئةدةبياتء بة تايبةت ميَذووي شيعري ذناني كوردي ،دةطةريَتةوة بؤ
سةدةي ضوارو ثيَنضي كؤضيء شاعرياني ذني يارساني وةك داية تةوريَزي هةورامي،
جةاللي خامني لؤرستاني ،رحيان خامني لؤرستاني ،فامتة لؤرِي طؤرانء لزا خامني جاف
(بؤرةكةيي )٧٧-٢٢٢ :١٣٧٠،كة لة سةدةكاني ضوارو ثيَنضء شةشي كؤضي ،شان بة شاني
شاعرياني ثياوي يارسان لة ثيَناو بانطةشةكردني ئاييين يارسان ،خةريكي ضاالكي
َكداو بة
ئاييين بوون لة رِيَطةي شيعرةوة وةك تةنيا ريَطةي ثيَوةندي لة طةلَ خةل
واتايةكي ديكة ،خةريكى بانطةشةي ئاييين بوونء ليَرةوة زماني شيعري ئةم ذنانة نزيك
لة زماني ثياوانةو بة دةطمةن هةست بة هةسيت ذنانة لة شيعري ئةم شاعرانة دةكريَت.
بؤ منوونةي ئةم شيعرةي جةاللة خامني لؤرِستاني ()٣٨٧ي كؤضي.
وةسةن يةك جاميَ مةي جة دةست تؤ
مةستم جة بادةي رؤي ئةلةست تؤ
ضةوبون بيةمن مةي ثةرةست تؤ.......
ئايينةي زيَلم رؤشنةن ضون مةي
( بؤرةكةيي)٩٧-٢٢٢ :١٣٧٠،

ديارة طةر نيَوي جةاللة خامنء زؤربةي شاعرياني ذني ئةو سةردةمة لة ذيَر ئةم
شيعرانة البةيتء نيَوي شاعرييَكي ثياوي سةدةي ضوار تا شةشي لة سةر بنووسي
كةمقين طؤمان لةوة دروست نابيَت كة ئةم شيعرة ثياويَكي كوردي سةر بة ئايني يارسان
هؤنيويةتيةوةء بة واتايةك شيعري ذناني ئةو سةردةمة لة شيعري ثياوان جيا ناكريَتةوةو
بة واتايةك ذناني لةذيَر كاريطةري ثياوانء طوتاري ثياوانة شيعريان نووسيوةو تةنانةت
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َاني
دواترو لة سةدةي سيانزةي كؤضي ،شاعريي ناودارى كورد واتة مةستوورةي ئةردةل
َام هةر
( )١٢٦٣-١٢١٩سةرةرِاي هةولَء دياربووني هةنديَ تايبةمتةندي ذنانةش ،بةل
َي ئةو سةردةمةدا شيعريان نووسيووة(.ئةردةالن،
لةذيَر كاريطةري طوتاري زال
مةستوورة .)٨٠-٢٠ :١٣٢٤،بةم وةسفةوة رِةنطة بكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت طوتاري
ذنانةي شيعري كوردي لة سةدةي ضواردةي كؤضيء بة دةسيت جيهانئارا خامني ثاوةييةوة
دةست ثيَدةكات كة دة سةدة ثاش دةسثيَكردني شيعر لة اليةن ذناني كوردةوةيةو بؤ
يةكةجمار لةريَطةي شيعرةكاني جيهان ئاراي خامني ثاوةييةوة ئيَمة شايةتي دابرِان لة
نةرييت شيعري ذني كورديء سةرةتاي طوتاريَكي نويَن ،كة دةكريَت وةك طوتاري شيعري
ذنانةي كوردي ثيَناسة بكريَت.
مةبةست لة طوتاري ذنانةي كوردي
ئةوةية كة ذني كوردي لة بازنةو دةقيَكي
تةواو ذنانة ،باس لة هةسيت ذنانةي خؤي
دةكاتء بة زماني ذنانة وةك ذن قسة
دةكاتء حطة لةوةي هةسيت ذنانةي خؤي
ناشاريَتةوة ،باس لة ئةندامي ذنانةو
هةستةكاني دةكاتء ديارة باسكردني ذن لة
هةسيت ذنانةو ئةندامي ذنانةو بة زماني
ذنانة سةرةتاي دابرِان لة نةريَتء طوتاريَكي
سونةتي بووة كة تةنيا ثياو مايف باسكردنء
ئامادةبووني لةو طوتاردا هةبووةو ليَرةوة
دةكريَت باسكردني جيهانئارا خامن لة ذن
بوونء هةسيت ذنانة بة زمانيَكي تةواو ذنانة
وةك سةرةتاي طوتاري ذنانةي كوردي ثيَناسة بكريَت كة لة كاتي خؤيء بةثيَى بةراورد
َي ثياوساالرانةي ئةو سةردةمة ،دابرِانيَكي ميَذوويي بووبآ لة طوتاري
بة طوتاري زال
نةرييتء ثياوساالرانةء بةواتايةكي طشتيق دابرِان بووبآ لة ميَذووي نيَرساالرانةي
كوردي .ئةم ليَكؤَليَنةوةية دةيةويَت ثاش ئاماذةدان بة ثيَشينةي باسكردن لة جيهان ئارا
خامنء هةروةها ميتؤدي باسةكة ،ئاماذة بة ضؤنيةتي ئامادةبووني لة دةقء هةروةها
طرنطقينء ديارترين تايبةمتةندييةكاني طوتاري ذنانةي جيهانئارا خامن بداتء طرميانةي
165

سةرةكي ئةم بابةتةش ئةوةية كة سةرةتاي طوتاري ذنانةي كورديء دابرِان لة طوتاري
َي
داخراوي ثياوانة بة جيهانئارا خامنةوة دةست ثيَدةكات .لة رِاستييدا ئةم طوتارة ،هةول
َطةيةكي تارمايي ليَداو بة واتايةك سةرةتاي دابرِانة لة
بنةرِةتية بؤ دةربازبوون لة كؤمةل
َطةي
طوتاري باوو ثياوساالرانةو هةروةها ميَذووي نيَرساالرانةي ئةو سةردةمةي كؤمةل
كوردو تةنانةت بة بةراورد لةطةلَ نةتةوةكاني دراوسيَ  ،لةم بابةتةدا ذني كوردو بة
تايبةت جيهانئارا خامن لة هةولَ بؤ دابرِانء هةروةها دةربازبوون لة ثةراويَزء ئامادةبوون
لة دةقدا ثيَشةنط بووة.
ثيَشينةي ليَكؤلَيَنةوة:
سةبارةت بة شيعرو بةتايبةت ئةنديَشةو طوتاري ذنانةي جيهانئارا خامن تا ئيستا
ليَكؤَليَنةوةيةكي سةربةخؤ بة زماني كوردي نةكراوةو نةنووسراوةو ئةو نووسراوانةي كة
سةبارةت بة جيهانئارا خامن نووسراوة جيا لةهةنديَ ئاماذةو دؤزيَنةوةي شيعري لة اليةن
َتانيء سةديق بؤرةكةيي ،دوو
كةساني وةك حمةمةد رِةشيد ئةميينء حمةمةد عةلي سول
َيان داوة ثيَناسةيةكي طشيت لة جيهانئارا خامن
كتيَب نووسراون ،ئةواني زؤرتر هةول
ثيَشكةش بكةن كة ليَردةدا ،ئاماذةيان ثيَ دةكريَت.
(صفريان،كاملء سجادي ،زهرا( )١٣٦٢جيهان ئارا،سنندج ،ئاراس)
ئةم كتيَبة بة زمان فارسي نووسراوةو لة ضةندين بةشدا ئاماذة بة هةنديَ
تايبةمتةندي جيهانئارا خامن وةك هةسيت تايبةتي ذنانةى جيهان ئارا ،خةيالَء شيَوازي
دةربرِينء سويَندنامةكاني دةكاتء ثيَواية يةكةم دةركةوتين زمانء دةنطي تايبةتي
ذنانة لة ئةدةبياتي كورديدا لة اليةن جيهانئارا خامنةوة دةست ثيَدةكات( .صفريان،كاملء
سجادي ،زهرا)٣٥ :١٣٦٢،ء لةم رِووةوة لةم كتيبةدا ئةم كارةي جيهانئارا خامن ،بةراورد
دةكريت بة ذناني فارسةوةو نووسةراني ئةم كتيَبة ثيَيانواية لةم بوارةدا جيهانئارا
َي زؤريان داوة هةنديَ اليةني شاراوةي ذيانء
ثيَشةنط بووة .نووسةراني ئةم كتيَبة هةول
َام كيَشةي
ئةنديَشةي جيهانئارا خامن رِوون بكةنةوة تا رِادةيةكي سةركةوتووبوونة بةل
سةرةكي ئةم كتيَبة ئةوةية كة لة سةر ميتؤديَكي دياريكراو نةنووسراوةو بيَ ميتؤدي تا
رِادةيةك ئاسيت ئةم كتيَبةي تووشي ثرسيار كردوة ،بةس ئةوةي كة بؤ يةكمجارو بة
زماني فارسي لة سةر زماني ذنانةي جيهانئارا خامن نووسراوة شياوي ريَزو ثيَزانينة ،بة
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طشيت لةم كتيَبةدا ضةندين بؤشايي هةست ثيَدةكريَت كة لة ريزي ئةمانة،
بةرجةستةنةكردني طوتاري ذنانةو هةروةها تايبةمتةندييةكاني ئةم طوتارةن.
مورادي ،عةدنان( )١٣٩٧ديوانوو جيهانئارا خامنيَ ثاوةيي ،ثاوة ،ئارؤ
ئةم كتيَبة بة زماني كوردي هةورامي نووسراوةو لة بنةرِةتدا مةبةسيت سةرةكي
َي داوة سةرجةمي
نووسةر كؤكردنةوةي شيعرةكاني جيهانئارا خامن بووةو هةول
َبةت جيا لة كؤكردنةوة ،نووسةر لة
شيعرةكاني بة يةكجار لةم ديوانةدا كؤ بكاتةوةو هةل
َة سةبارةت بة ذياني جيهانئارا خامنء
َي داوة هةنديَ هةل
ثيَشةكي كتيَبةكةدا هةول
َدا سةركةوتوو بووةو دةكريَت
هةروةها سةردةمي جيهانئارا خامن رِوون بكاتةوةو لةم هةول
لة ثالَ نووسراوةكةي كاميل سةفري وةك يةكةم هةنطاو بؤ ناسيينء ناساندني ئةنديَشةو
شيعرةكاني جيهانئارا خامن ثيَناسة بكريَنء ئةم ليَكؤَليَنةوةي بةردةستان هةوَليَكة بؤ ثرِ
كردنةوةي بؤشايي بةشيَكي زؤر طرنطء شياوي تيَرِامان لة شيعري ئةم شاعرية
ثيَشةنطةو بة واتايةك سةبارةت بة طوتاري ذنانةي جيهانئارا خامني ثاوةيية كة تا ئيستا
هةوَليَكي بؤ نةدراوة.
ميتؤدي ليَكؤلَيَنةوة:
لةم ليَكؤَليَنةوةدا ،هةولَ دراوة لة تيؤري طوتارو هةروةها دةستةواذةي تارمايي
َك وةربطرييَت ،ميتؤدو شيَوازي طوتار لةبةر ئةوةي خاوةن
ليَداني "دريدا" ،كةل
تايبةمتةندي وةك بةئةويقكردنء هةذمونيء هةروةها بةرجةستةكردنةوةو
َداني طوتاريَكي نويَء هةولَ بؤ
بةثةراويَزخستنة ،بؤ تيَطةيشنت لة ضؤنيةتي سةرهةل
ثةراويَزخستين طوتاريكي ديكة ،شياوي سةرنجء بة واتايةك بؤ تويَذيَنةوةيةك كة
َكي ليَ
ثيَويسيت بة دياريكردني طوتارة ،ثيَويستة بؤ باشق تيطةيشنت لةوة طوتارة ،كةل
وةربطرييَت.
شيكاري طوتار خاوةن ضةندين شيَوازة كة تيؤري "الكالئؤء مووفة" لةريزي
بةناوبانطقيين ئةم شيَوازةيةو بة ثيَ ئةم تيؤرة ،لة طوتاردا مانا دةخولقيَت ،بةم ماناية
كة طوتارةكان مانا بةبوون دةبةخشنء هيض شتيَكي مانادار لة دةرةوةي طوتار بووني
َدانى دةنطي
نية(.سلطاني) 112 ::1384،و لةم رِيَطةيةوة هةولَ ئةدريَت ضؤنيةتي سةرهةل
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ذنانةو بةثةروايَزخستين دةنطي ثياوانة لة طوتاري ذنانةي جيهانئارا خامني ثاوةيي ،رِوون
بكريَتةوة.
ذيانء سةردةمي جيهانئارا خامني ثاوةيي:
َةيةكي
جيهانئارا خامن لة كؤتاييةكاني سةدةي سيانزة لة شاري ثاوةو لة بنةمال
َاتء خاوةن فةرهةنط لة دايك دةبيَت ،بابي مةال نةشئةتي ثاوةيي كورِي
خاوةن دةسةل
موفيت فاوجي بوو ،كة جيا لةوة كةسيَكي ناودار بوو ،شاعرييَكي بةناوبانطي ئةو
َباتي مستؤفياني ثاوة
َةي ناسراو واتة مال
ناوضةية بووةو لة دايكيشةوة سةر بة بنةمال
بوو( .مورادي)٣٠-١ :١٣٩٧ ،
َةوة كؤض دةكةنة جوانرؤو بابي لة الي
َي  ،١٢٨٥بة مال
جيهانئارا خامن لة سال
َي كاري
عةلي ئةكبةر خاني شةرةفةملولك ،حاكمي بةناوبانطي ئةو كاتةى جوانرؤ ،سةرقال
َبةت دايكي خؤشكي مةال
َانةو هةل
َةي ئةردةل
َمولك لة بنةمال
ديواني دةبيَت ،شةرةفةل
نةشئةتةو لة بنةضةدا هاتين بؤ جوانرؤو ئامادةبووني لة ديواخاني شةرةفةملولك ،جيا لة
خويَندةواري بة هؤي خزمايةتييةوة بووة كة تواني الي شةرةفةملولك جيَطةي خؤى
بكاتةوة( .مورادي.)٣٠-١ :١٣٩٧ ،
جيهانئارا خامن لة الي بابي خةريكي خويَندن دةبيَء فيَري فارسيء شيعر دةبيَتء
ثاش مةرطي بابي شوو بة عةلي ئةكبةرخاني شةرةفوملوك دةكاتء ذيانيَكي طةرمء ثرِ لة
َبةت ئةم ذيانة ثر لة حةزو خؤشةويستيةي جيهانئارا
خؤشةويسيت دةست ثيَدةكاتء هةل
َي  ١٢٩٨بة فةرماني ناسرةئايني شاي قاجار ،شةرةفوملولك
خامن دريَذة ناكيَشيَتء لة سال
دةضيَتة تارانء ماوةيةك دةميَنيَتةوةو دواتر لة رِيطةي عةالئةودةولةوة ،دةبيَتة حاكمي
َاقنامة دةنيَريَتةوة بؤ جيهانئارا خامنء دووبارة رِوو
ئةردةبيلء ثاش يةك سالَ ،تل
َان،
َاتء طةيشنت بة حكوومةتي ئةردةل
دةكاتةوة تارانء نؤ نزيك بوونةوة لة دةسةل
َام لة حكوومةتي سنة بيَ ئوميدي دةكةنةوةو بة
َةي قاجار دةخوازيَت ،بةل
كضيَكي بنةمال
ئازارةوة دةطةريَتةوة بؤ سنة(.صفريان،كاملء سجادي ،زهرا)١٣-١ :١٣٦٢ ،
َآل خاني باوةجاني دةكات ،كة
جيهان ئارا ،ثاش شةرةفةملولك ،شوو بة حةبيبةل
حاكمي ئةو كاتة ،ناوضةي باوةجانيء خزمي خودي جيهانئارا خامن بووة .سةرِةراي ئةوةي
ئيق شةرةفةملولك بةجيَ دةهيََليَتء نامةي جيابوونةوةي بؤ دةنيَريَتء تةنانةت دةبيَتة
َي الي شةرةفةوملولكةو هةر ضاوةرِي هاتنةوةي
َام هةر خةيال
َا خان ،بةل
َل
خيَزاني حةبيبةل
دةبيَتء ئةم حةزةى قةت ناشاريتةوةو عةشقي شةرةفةملولك لة كاتي جيابوونةوة دةبيَتة
168

َداني يةكةم طوتاري ذنانة لة اليةن جيهانئارا خامنةوة كة سةرةرِاي دؤخي
هؤي سةرهةل
سونةتي ئةو كاتةي ناوضةكةو قةدةغةبووني دةربريَين هةسيت ذنانة بؤ ثياويَك ،ئةوي
َاتداري ديكةية ،هةستة ذنانةكاني ناشاريتةوةو
لة كاتيَكدا خيَزاني ثياويَكي دةسةل
رِاشكاوانة دةريان دةبرِيَت.
بةم وةسفةوة جيهانئارا خامن لة
َطةيةكي تةواو نةرييت ئةو سةردةمةي
كؤمةل
ناوضةي هةورامان ،رِاشكاوانةو بويَرانة ،دةنطي
بةرز ئةكاتةوةو هةولَ ئةدات لة طوتاري
َطةية
ثياوساالرانةو ميَذووي نيَرانةي ئةو كؤمةل
دةرباز بيَت بؤ ئةوةي هةستء سؤزي
رِاستةقينةو ذنانةي خؤي باس بكاتء لةم
رِووةوة ،وةك ذنيَكي ثرِ لة هةستء سؤزي
خؤشةويسيت ،سؤزو عةشقي بؤ شةرةفةملولك
دةردةبريَتء هيض شتيَك ناشاريَتةوةو بري لة
َي ئةو سةردةمة ناكاتةوةو بؤ
طوتاري زال
يةكةجمار بة دةنطء زماني ذنانة ،باس لة
هةسيت ذنانة دةكاتء هةولَ ئةدات لة
ثةراويَزبوون خؤي رزطار بكاتء لة دةقدا ئامادة بيَيَتء لةم رِووةوة يةكةم هةنطاو بؤ
َدةطريَتء ئةجمار
َي ئةو سةردةمة هةل
دةربازبوون لة طوتاري ثياوانة ،واتة طوتاري زال
لةزماني ذنيَكةوةو لة طوتاريَكي ذنانةدا قسة لةسةر عةشقء خؤشةويسيتء ئةندامي
ذنانة بؤ ثياو دةكاتء بةم بؤنةيةوة دةكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت يةكةم هةنطاو بؤ
َطةي كوردي لة اليةن جيهانئارا خامنةوة
دةربازبوون لة طوتاري ثياوساالرانةي كؤمةل
َدةطريَت.
هةل
-١لة ثةرِاويَزة بؤ دةق:
تا خاس ويَم نةكةم رِسواي زةمانة
تا شكست نةدةم وة شاي جةوانيم

نةبؤن وة سةر ذان خويَ ء بيَطانة
دنيا ثرِ نةبؤ طشت جة بةدناميم
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شةرت بؤ مةيل تؤ بةرنةشؤ جة دلَ ....

تا ميناي خاتر نةرِيَزؤ وة طلَ

بؤرةكةيي٢٢٧ :١٣٧٠ ،

فةيلةسوويف فةرةنسي «دريدا» لة كتيَيب تارماييةكاني ماركس ،لة ثيَكهاتةي دوو
ضةمكي بوونناسيء تارمايي ليَدان ،دةستةواذةي بوون -تارمايي ناسي دةخولقيَنيَت،
دةستةواذةيةك كة بة بانطهيَشت كردنء كؤكردنةوةي رؤحء تارمايية بةثةراويَزخراوكان
َطاو ميَذوودا دةكات،
ئاماذة بة جيهانء دةقي زمان ،ذيان ،سياسةت ،كؤمةل
هانتؤلؤذياي دريدا ،باس لة طةرِانةوةي هةستء بوونء شتة سةركؤنةكراوةكان دةكات.
(دريدا )٤٠-١ :١٣٩٩ ،ئةو باسةي كةوا ليَكضوونيَكي سةيري لة طةلَ ثرسي ذن لة
َطةي كورديدا هةية ،ليَرةدا ثرسياريَك ديَتة ئاراوة ئةوةية كة لة ض دةقء جيهانء
كؤمةل
َطةيةكدا ،تارمايي بووني هةيةو بوونء كام ضةمكء ئينسانء رةطةزيي تارمايي
كؤمةل
ليَداونء بة واتايةك تووشي تارمايي بوونة؟
َطةي كورديء بطرة ئيستاش كة
ديارة بؤ ماوةيةكى دريَذ لة ميَذووي كؤمةل
َطا ،طوتاري نيَرانة بووةو هةموو شتيَكء لة ريزي ئةم شتانة،
َي كؤمةل
طوتاري زال
َاقء بازرطاني تايبةت بة ثياوان بووةو ديارة لةم ضةشنة
عةشق ،شةرِ ،خاوةنداريةتيء تل
َطةيةدا جيا لةوةي ئةدةبيات نيَرانة بوو ،بة وتةي رةزا براهين ،تةنانةت ميَذووش
كؤمةل
نيَرانة بووةو دةكريَت ميَذووي ئيَمةي ثيَ تازةطةري  ،وةك ميَذووي نيَرانة ثيَناسة
بكريَت( .براهين)٩٠-٢٠ :١٣٨٣ ،
َطةي ثياوساالرانةدا ،وةك
ديارة لة ميَذووي نيَرانةو ئةدةبيات نيَرانةو كؤمةل
ئاماذةي ثيَكرا ،ذن لة ريزي ثةروايَزخراوةكانء تارمايي ليَداووةكان بووةو بةم بؤنةوة ئيق
حةزو ئاواتةكاني شاراوةبوونء مايف دةربرِينء باسكردنيان نةبوو .بةم وةسفةوة دةكريَت
بانطةشةي ئةوة بكريَت تا سةردةمي جيهانئارا ،واتة تا سةدةي سيانزةي كؤضي،
دةرِبريَين عةشقء حةزو خؤشةويسيت تايبةت بة ثياوانء مايف ثياوان بووةو ذنان لة
تارمايي دابوونء بةثةراويَز خرابوونء بؤ يةكةجمار ،جيهانئارا خامني ثاوةيي ،لة دنياو
َطةي كوردي ،هةولَ بؤ دةربازبوون ئةداتء حةزو ئاواتء
نةرييت تارمايي ليَداوي كؤمةل
َطةيةكي تارمايي ليَداو ،بة دةنطيَكي بةرز دةردةبرِيَتء ئيق
خؤشةويسيت لة كؤمةل
ناتوانيَ بيشاريَتةوةو بة واتايةك بة ثيَويسيت دةزانيَت ئيق نةشاريَتةوةو دةنطي ثةنط
خواردووى بةرزبكاتةوة بَليَ دةردو ئازاري عةشق ئةوندة كاريية شياوي شاردنةوة نية:
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ئاغةم كارييةن ،ئاغةم كارييةن
هةر شةو تا بة رِؤ بيَقةرارييةن
ئةوةندة بيَحةد تاسةي تؤم كةردةن

بيال جة دووريت دةردم كارييةن
َاي بةرِاست شنيء زارييةن
كول بةل
دوودي هةناسةم جة فةرقء يةردةن.....

(جهان ئارا)١١٣ :١٣٦٢ ،

بة واتاييةك ئةم شاردنةوةو هيجرانة ،ئيق ناكريَت دريَذة بكيَشيتء دةبيَت بري لة
دابرِانء باسكردنء بة طوتاركردنء دةربازبوون لة ثةروايَز بكريَتةوةو رِاشكاوانة باس لة
نا ء دةروون بكريَت:
ية ضةنديَ وةختةن هيجران بار تؤم
هيجران بار تؤم .هيجران بار تؤم
تةن خةستةي زةليل هةم زامدار تؤم
دةروون ثرِ حةسرةت ،طرفتار تؤم
لةب وشكء رِةجنوور ،دةردةدار تؤم
رِةنط زةردء زايف ،ثةي ديدار تؤم
َاي تؤم
َاي ئال
شيَتء شةيداي عةشق ،كال
َاي تؤم
ويَلَء هةراسان بةذنء بال
لةيليَ هةي مةجنوون من مةجنووني تؤم زَليَخاي يؤسف ،هةر مةمنووني تؤم
َئةندام ،شةيداي مةدهؤشم
ثةي تؤ طول
جة شريين بةدتةر تةشنةي ئايني تؤم
سيواي تؤ ،ديدةم شاد نةبؤن وة كةس....
نةفةس مةنةن ،نة يانةي قةفةس

( جهان ئارا)٨١ :١٣٦٢ ،

شياوي ئاماذةية جيهانئارا خامن جيا لةوةي خؤي لة دنياي تارمايي ليَداوي ئةو
َطةي كوردي رزطار دةكاتء دةنط بةرزدةكاتةوة ،بة زمانيَكي تةواو
سةردةمةي كؤمةل
ذنانة بة طذي طوتاري ثياوساالرانةي ئةدةبياتي كوردي دةضيَتء رِاشكاوانة باس لة ماضء
َطةي كوردي دةكاتء سةير
غةمزةو الرو لةجنةي وةك بةشيَك لة قةدةغةكراوةكاني كؤمةل
ئةوةي بانط بةرز دةكاتةوة تا ثياوي كورد ،هةست بة نازو لةجنةو غةمزةي ذني كورد
وةك بةشيَك لة ثيَناسةو واقعي ذني كورد بكاتء وةك خؤشةويسيت نةك شةرِ ثيَناسةي
بكات:
دةستوورةن ئانة ثيَ ماضان لةجنة
ئةطةر من جاري تؤم كةردةن رِةجنة
مةبؤ بكيَشؤ ،عاشق بة سةد بار
غةمزةو كريشمةو لةجنةو الرةي يار
جةنط نييةن مريزام ،ئانة طشت رِةنطةن..
من نازم كةردةن تؤ ماضي جةنطةن
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(جهان ئارا)١١١-١١٢ :١٣٦٢ ،

َطةي
جيهانئارا خامن ،ئاطاداري دؤخي سونةتيء تارمايي ليَداوي ئةو كاتةي كؤمةل
كوردييةو وةك «بةدانء بةدكاران» ثيَناسةي دةكاتء ثيَواية نابيَت باية بة
«بةدكاران»ء «طوتاري بةدكاران» بدريَت ،ضونكة ئةو طوتارة تةنيا جياوازيء
جياكردنةوة ساز دةكاتء جطة لة تارمايي هيض دةسكةوتيَكي نية ،بؤية ثيَشنيار
دةكات قةت باية بة بةدو بةدكاران نةدريَت :
مةطيَرة نة طؤش واتةي بةدكارانبةدان ،بةد ماضان نةبةين ياران
جيايي مةوزان ،بةيين منء تؤ...
َشان بةدةن ،بةدان بةدطؤ
خةيال

(جهان ئارا)١١٢ :١٣٦٢ ،

بةم وةسفةوة لة ئةدةبياتي ثياوساالرانةو ميَذووي نيَرانةي كوردي ،جيهانئارا خامن
يةكةم هةولَ بؤ دةبازبوونء بة واتايةك دابرِان لةو طوتارة نيَرانة ئةداتء تارمايي ال
ئةداتء لة ثةراويَزةوة ديَتة نيَو دةقء رِاشكاوانة ماف بة ذن ئةدات كة ئاواتء حةزي
ئةوي لة ئاست حةزو هةسيت ثياوانة بةرجةستة بكريَتةوةو طةرضي تا ئيستا تةنيا ثياو
مايف هةبووة ئةو حةزة باس بكات ،ئةوة مايف ذنيشة كة باس لةو حةزة بكاتء تةناتة
رِاشكاوانةتر باسي بكاتء بَليَت سةرجةمي ئةندامة ذنانةكةي من تايبةتي خؤشةويستةو
َنياييةوة ئاوةها بة رِاشكاوانة باسكردني ذني كورد لة ئةندامي ذنانةو حةزو
بة دل
ئاواتةكاني ،دابرانيَكي تةواو ئينسانيء بويَرانةية لةو طوتارة نيَرساالرانةيةى كة
ثيَويسيت بة بةرزكردنةوةو بةرجةستةكردنةوةي هةبوو.
َةن
قةسةم هةر بةو فةرد ئاطاي كول حال
َةن
َ بةتال
نةك واضي دةمباز قةول
بةخشةش ،بنؤشةش ،بنيَش ثيَوة
نة ساحيَب باخم ،نة ساحيَب ميوة
َ هةر بة تؤن داراي كةمةر اللَ
َك ئةر طةجنةن ئةر مالَ دةخل
ئةر باخةن ئةر مول
ثةي تؤ رِازيان ئي باغضةي ثرِ طولَ
خاترت جةم بؤ ،دلَ مةدةر وة دلَ
بة وةسلَ شريين ،مةياوي بة كام....
بيَ تاقةت مةبة ،شاي خوسرةو مةقام
(جهان ئارا)٤٥ :١٣٦٢ ،
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-٢طوتاري ذنانةي جيهانئارا خامن:
بويَرانة باسكردن لة خؤشةويستء خؤشةويسيت ،لؤمةكردني خؤشةويست،
ئاماذةدان بة ئةندامي ذنانة ،زماني سؤزدارو ذنانة ،قسةكردن لة زمانيَكي تةواو ذنانة،
بةرجةستةبووني هةسيت ذنانةو ئاماذةكردني رِاستةوخؤ بة ناوي خؤشةويست لة ريزي
طرنطقينء ديارترين تايبةمتةندييةكاني طوتاري ذنانةي جيهانئاراي خامني ثاوةيني كة لة
َداني طوتاريَكي نويَ لة ئةدةبياتي كوردي
بنةرِةتدا دةكريَت وةك سةرةتاي سةرهةل
تةماشا بكريت كة ليَرةدا ئاماذةيةكي خيَرا بة هةنديَ لة بةرجةستةتريين ئةو
تايبةمتةندييانةي طوتاري ذنانةي جيهانئارا خامن دةكريَت.
-١-٢بويَري لة خؤشةويستيدا:
قةسةم هةر بةو شاي فرد فريادرِةس
قةسةم هةر بةو شةرت ئيقرار جاران
تا نةفةس مةنةن ،نة يانةي قةفةس

سةواي تؤ كةسم نةزانان وةكةس
بة وةفاي قةديم طشت بةينةت داران
سيواي تؤ ،ديةم شاد نةبؤن وةكةس.....

(جهان ئارا)٨١ :١٣٦٢ ،

رةنطة بكريَت ،بانطةشةي ئةوة بكريَت لة دةربرِيين سؤزو هةستء عةشقء
خؤشةويسيت لة ئةدةبياتي كورديء بة تايبةت لة ئةدةبياتي ذناني كورد ،كةس بة قةت
جيهانئارا خامني ثاوةيي بويَرو نةترس نةبووةو ئاوةها نةترسانة ئاماذةي بة
خؤشةويستةكةي نةكردوة ،ئةوي لةكاتيَكدا لة خؤشةويستةكةي جيابووةتةوةو لة الي
َاتدارة:
كةسيَكي ديكةي دةسةل
ئةوندة بيَ حةد تاسةي تؤم كةردةن دوودي هةناسةم جة فةرق ويةردةن....
(جهان ئارا)٣٤ :١٣٦٢ ،

َام ئةو
جيا لة ئةوةي لة سةرجةمي شيعرةكاني ئةو بويَرية بةدي دةكريَت بةل
نامانةي كةوا لة كاتي جيابوونةوةي لة خؤشةويستةكةي واتة شةرةفةوملولك،
نووسيويةتي دةتوانيَت ثيشاندةري ئةوثةري بويَريء نةترسي لة ئةدةبياتي ذناني كورددا
ثيَناسة بكريَن( .جهان ئارا)١٢٣-١٢١ :١٣٦٢ ،
نةمةنةن ،نيةن بةرزي دةماخم
قيبلةم دةماخم ،قيبلةم دةماخم
زةجنري تةقدير كةردةن ياساخم
دوور جة تؤ ثةردةي دةروون دا داخم
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هؤشم هةراسان ،باسةي ساف تؤن
حةواسم جة سةر تةفرقةي رِاي تؤن

َم دايم ،تةلطراف تؤن
خةيال
زيندةطيء مةرطم ئاماء لواي تؤن...

(جهان ئارا)١٢٦ :١٣٦٢ ،

كةواتة بة خويَندنةوةي شيعرةكاني جيهانئارا خامن وةك طوتارو ديسكؤرسي
جيهانئارا بؤمان دةردةكةويَت كة بويَري لة دةبرِيَين عةشقء هةستء ئازارةكاني ،يةك
لة تايبةمتةنديية ديارةكاني طوتارت جيهانئارا خامني ثاوةيية.
-٢-٢ئاماذة كردن بة ئةندامء سؤزي قةدةغةكراوي ذنانة:
ئريادةم كةردةن قيبلةم ئةر تؤ بةي كةرووت ثايةنداز نةيء مةيء حةي.....

(صفريان،كاملء سجادي ،زهرا)٤٥ :١٣٦٢ ،

رِةنطة بكريَت بانطةشةي ئةوة بكريَت جيا لةوةي ئةم شيعرةو بة تايبةت ئةم
بةيتةي سةرةوةي جيهانئارا خامن لةريزي بويَرترين بةيتةكاني ئةدةبياتي كورديية لة
ثرسي عةشقء سؤزو خؤشةويسيت ،لةبواري ئاماذةدان بة ئةندامي ذنانةو بة واتايةك
ئةندامة قةدةغةكراوةكاني ذن ،ئةوثةري تازةطةريء بويَرينء دةتوانيَت طوزارشت لة
َداني طوتاريَكي نويَ لة ئةدةبياتي كورديدا بكات ،ئةو طوتارةى كة دةيةويَت ذن
سةرهةل
باس لة ذنايةتيء ئةندامي ذنانةي خؤي بكات .جيهانئارا خامن لة سةردةميَكي
َطايةكي تةواو نةرييتء لة الي كةسيكي ديكة ئاوا باس لة ئةندامي
سونةتيء كؤمةل
ذنانةي خؤي بؤ خؤشةويستةكةي دةكاتء رِاشكاوانة بانط بةرز دةكاتةوة كة ئريادةي
ئةوةى هةية ئةطةر خؤشةويستةكةي بيَت «نةيء مةيء حةي» واتة سةرجةمي ئةندامي
ذنانةي ثيَشكةشي دةكاتء لة شويَنيَكي ديكةشدا دةَليَت ضي شيت ذنانةو ثرِ لة هةستء
َنياييةوة بة سوودمةندبوون
جوانيم هةية هةمووي ثيَشكةشي خؤشةويسيت دةكةمء بة دل
لة ئةندامةكامن ،خؤشةويستةكةم تةواو ئةحسيَتةوةو ضي ماندوويةتي هةية ثاش باوةشء
بةهرةبردن لة باخي رِازاوةم دةطاتة «كام»و بةختةوةريي.
بةخشةش ،بنؤشةش ،بنيَش ثيَوة
نة ساحيَب باخم ،نة ساحيَب ميوة
َك ئةر طةجنةن ئةر مالَ دةخَل هةر بة تؤن داراي كةمةر اللَ
ئةر باخةن ئةر مول
ثةي تؤ رِازيان ئي باغضةي ثرِ طولَ
خاترت جةم بؤ ،دلَ مةدةر وة دلَ
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بة وةسلَ شريين ،مةياوي بة كام...

بيَ تاقةت مةبة ،شاي خوسرةو مةقام

(جهان ئارا)٤٥ :١٣٦٢ ،

ليَرةوة دةكريَت باس لةوة بكريَت كة ئاماذةداني رِاشكاوانة بة ئةندامي ذنانةو
باس لة باخي رِازاوةي ذنانةو طةيشنت بة كامي ذنانة ،لةريزي ديارترين تايبةمتةندييةكاني
طوتاري ذنانةي جيهانئارا خامني ثاوةيية.
 -٢-٣لؤمةكردني خؤشةويستء تاوانباركردني بة تينطةيشنت لة جيهاني ذنانة:
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 بيَ ئينساف بيَ ئةنديَ جة كةس ئةريَ ساحب زؤر ،جة خودا نةتةرس...

(جهان ئارا)٥٠ :١٣٦٢ ،

طازندةكردن لة كةم وةفايي ،بيَوةفايي ،بيَ ثةميانى ،كةم شةرتيء كةم ثةميانى
مةعشووقء خؤشةويست لة ئةدةبياتي كوردييدا بةردةوام لةاليةن رِةطةزي ثياوةوة
ئاراستةي رِةطةزي ذن كراوةو تاوانبار بة كةم شةرتيء بيَ وةفايي كراوةو بؤ يةكةجمار لة
اليةن جيهانئارا خامني ثاوةييةوة ،جيا لةوةي طازندة لة بيَ وةفايي ،بيَ ثةميانى ،كةم
شةرتيء كةم ثةميانى خؤشةويسيت ثياو دةكات ،وةك «بيَخةبةر ،بيَباك جة ئةحوالَ،
َات
تريئةنداز ،بيَ ئينساف ،بيَ ئةنديَ  ،ساحب زؤر ،جة خودا نةتةرس ،بيَرِةحم ،ول
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
َات ضةثاو كةر
ئةريَ بيَرِةحم ،ول
ئةريَ ئةقليم طري ثةي ضةمشةي حةيات
َمات
ئةريَ شةو بيَدار شةوان جة زول
ئةريَ شةرِفرؤش هووني قةتلَ لةيل....
ئةريَ حالَ نةزان دوور جة سةفاو مةيل

(جهان ئارا)٥٠ :١٣٦٢ ،

كةواتة بؤ يةكمجار ئاوةها كة ذني كورد لة ثةراويَزةوة ديَتة نيَو دةق ،بةو زمانة
خؤشةويسيت ثياو لؤمةو تاوانباري دةكاتء تةنانةت ثيَ دةَليَت جيا لةوةى بيَ ثةميانيء
175

َات ضةثاو كةر"ي ،ماناي خؤشةويسيتء عةشق نازانيء ئةوةي تؤ
"بيَباكء بيَرِةحم ،ول
َكو غةمزةو كريشمةو ئةوثةرِي
وةك شةرِ ثيَناسةي دةكات ئةوة شةرِ نية ،بةل
خؤشةويستية:
مةبؤ بكيَشؤ ،عاشق بة سةد بار
غةمزةء كريشمةء لةجنةء الرةي يار
جةنط نييةن مريزام ،ئانة طشت رِةنطةن
من نازم كةردةن تؤ ماضي جةنطةن
(جهان ئارا)١١١-١١٢ :١٣٦٢ ،

ليَرةدا جيا لةوةي طوتارةكةي دةقؤزيَتةوة بؤ طوتاريَكي ذنانةوةو باس لة ب َي
وةفاييء كةم وةفايي ثياواني كورد دةكاتء لؤمةيان دةكات كة بيَباكء بيَرةحمء ضةثاو
َاتي ذنانن تةناتةت بةوة تاوانباريان دةكات كة ماناي خؤشةويسيتء غةمزةو
كةري ول
نازي ذنانة نازاننء وةك جةنط ثيَناسةي دةكةنء بةم وةسفةوة لؤمةكردني خؤشةويستء
تاوانباركردني بة تينطةيشنت لة جيهاني ذنانة ،تايبةمتةندييةكي ديكةي طوتاري ذنانةي
جيهانئارا خامني ثاوةيية.
-٢-٤زمانء جيهاني ذنانة:
نة ساحيَب باغم نة ساحيَب ميوة
َك ئةر طةجنةن ئةر ما َل
ئةر باخةن ئةر مؤل
خاترت جةم بؤ ،دلَ مةدةر وة دةلَ

بةخشةش ،بنووشةش ،بنيَةش ثيَوة
َالَ
َ هةر بة تؤن داراي كةمةر ل
دةخل
ثيَ تؤ رازيان ئي باغضةي ثرِ طؤلَ....

(جهان ئارا)٤٥ :١٣٦٢ ،

لة يةكةم هةنطاوي خويَندنةوةو وردبوونة لة زامنء دنيابيين جيهانئارا خامن،
تيَدةطةيت زمانء جيهانيَكء دنيابيين تةواو ذنانةيةو بة واتايةك لة زماني ذنانةوة قسة
دةكاتء باس لة دونياي ذنانة دةكاتء بة هةستء سؤزو عةشقء ئازارةكاني بة
زمانيَكي تةواو ذنانة دةردةبريَت:
ثةي تؤ رازيان ئي باغضةي ثرِ طؤلَ
خاترت جةم بؤ ،دلَ مةدةرو دةلَ
بة وةسلَ شريين مياوي بة كام
بيَ تاقةت مةبة شاي خوسرةو مةقام
منء تؤ جة بيَن منء تؤ نازين
غةرةز وة هةر نةوع كاري بسازين
ئةوسا وةشةن عةي هةر شةو تا سةحةر خودا خوشنود بؤ ،بةندة بيَ خةتةر...

(جهان ئارا)٥٨ :١٣٦٢ ،
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رِةنطة بكريَت ئةطةر باس لةوة بكريَت كةس ثيَ جيهانئارا خامن ئاوةها بة زماني
َة نةبيَت:
ذنانة ،باسي لة هةستء دنياي خؤشةويسيت ذنانة نةكردوة هةل
مةيلم ئاميَتةي مةيل كةس نييةن
َادةس نييةن
ديدةم غةير جة تؤ بال
سةوطةند هةر ئةوةن ثةري تؤم وةردةن
سةريَوةن نة رِات توفةيلم كةردةن
بةو وةفاي قةديم طشت بةينةتداران
قةسةم هةر بةو شةرت ئيقرار جاران
سيواي تؤ ،ديدةم شاد نةبؤن وة كةس
تا نةفةس مةنةن ،نة يانةي قةفةس
نةبؤن وة سةر ذان خويَ ء بيَطانة
تا خاس ويَم نةكةم رِسواي زةمانة
دنيا ثرِ نةبؤ طشت جة بةدناميم....
تا شكست نةدةم وة شاي جةوانيم

(جهان ئارا)٨١ :١٣٦٢ ،

لةم رِووةوة واتة باسكردن لة دونياي ذنء بة زمانيَكي تةواو ذنانةو لة دةالقةي
ذنيَكةوة كة بؤ ماوةيةكى دريَذ لة ثةراويَزدابووةو مايف باسكردن لة هةستء سؤزي
ذنانةى نةبووةو بؤ يةكةجمار لةم طوتارة دادةبريَتء وةك ذنء بة زماني ذنانة ،باس لة
َطةي ذنانةي كوردي دةكات ،ئةمةش تايبةمتةندييةكي
دونياي ذنانةي بةشيَك لة كؤمةل
ديكةي طوتاري ذنانةي جيهانئاراي خامني ثاوةيية كة طوزارشت لة طوتاريَكي نويَ لة
ئةدةبياتي ذنانةي كوردي دةكات.
ئةجنام:
تا سةدةي سيانزةي كؤضي واتة سةردةمي جيهانئاراو بطرة دواتري  ،دةرِبريَين
عةشقء حةزو خؤشةويسيت ،تةنيا تايبةتي ثياوانء مايف ئةوان بووةو بةم بؤنةيةوة بؤ
َطا ،طوتاري ثياوساالرانة بووةو لةم طوتارةدا،
َي كؤمةل
ماوةيةكي دريَذ ،طوتاري زال
عةشق ،خؤشةويسيت ،شةرِ ،بازرطانيء سةرجةمي ئةو شتانةي كة طوزارشت لة
َاتء بة سوذةبوون دةكات ،هةموويان تايبةتي دنياي ثياوانء شياوي ئةوان بووةو
دةسةل
َطةيةدا جيا لةوةي ئةدةبيات ثياوانة بووة ،تةنانةت ميَذووش
ديارة لةم ضةشنة كؤمةل
نيَرانة بووةو لةبةرامبةردا ،ذنان لة دنيايةكي ثرِ لة تارماييدا دةذيانء تةواو بةثةراويَز
خرابوون.
َطةي ثياوساالرانةو خاوةن ميَذووي نيَرانةي كوردي ،بؤ يةكةجمار،
لة كؤمةل
َي بؤ دةربازبوون خستة طرِو حةزو ئاواتء
جيهانئارا خامني ثاوةيي ،يةكةم هةول
خؤشةويسيت ذنانةي خؤي ،بةرزكردوةو بة ثيَويسيت زاني ضيق نةيشاريَتةوةو دةنطي
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َطاكةي ،بةرزبكاتةوة ،كةواتة سةرةتاي سةدةي
ثةنط خواردووي خؤيء ذناني كؤمةل
َداني يةكةم طوتاري ذنانةي كورديية كة طوزارشت لة
سيانزةي كؤضي ،سةرةتاي سةرهةل
َطةء
َيَكة بؤ دةربازبوون لة كؤمةل
دابرِان لةطوتاري نةرييت ثيَشووة ،هةروةها هةول
ميَذوويةكي نيَرانة .لةم رِووةوة ئيق يةكةم طوتاري ذنانةي كوردي لةسةر دةسيت
َدا كة طوزارشت لة حةزو ئاواتةكاني دنياي
جيهانئارا خامني ثاوةيي سةريهةل
خؤشةويسيت ذناني كورد دةكاتء بة تةواوةتي ثيَضةوانةي طوتاري خؤشةويسيت ثيَشوو،
واتة طوتاري ثياوساالرانةي كورديية.
بويَري لة خؤشةويستيدا ،زمان ،ذنانة ،جيهاني ذنانة ،لؤمةكردني خؤشةويستء
تاوانباركردني ثياو بة تينطةيشنت لة جيهاني ذنانةو ئاماذة كردن بة ئةندامء سؤزي
قةدةغةكراوي ذنان ،طرنطقين تايبةمتةندييةكاني ئةم طوتارةن ،واتة طوتاري ذنانةي
َداني طوتاري ذنانةي كوردي
جيهان ئارا خامني ثاوةيية كة دةكريَت وةك سةرةتاي سةرهةل
ثيَناسة بكريَت.
سةرضاوةكان:
كوردي:
بؤرةكةيي ،سةديق( )١٣٧٠ميَذووي ويذةي كوردي ،تةوريَز ،ضهرَان ،مةستوورة( )١٣٢٤ديوان ماة شرف خامن كردستاني ،بة اهتمام معرفت ،سنندج.
ئةردةلَبةندي رِؤشنبريي هةوارمان.
َي هةورامان ،مةل
ئةميين ،حمةمةد رِةشيد ( )٢٠١٢كةشكؤل-مورادي ،عةدنان( )١٣٩٧ديوانوو جيهانئارا خامنيَ ثاوةيي ،ثاوة ،ئارؤ

فارسي:

براهين ،رضا( )١٣٩٣تاريخ مذكر،تهران ،نطاة.جهان آرا خامن(  )١٣٦٢صفريان،كاملء سجادي ،زهرا( )١٣٦٢جهان آرا ،سنندج ،ئاراس.دريدا( )١٣٩٩اشباح ماركس ،ترمجة نداي آزادي،؟ضمريان ،حممد( )١٣٨٦دريدا ،ذاكء متافيزيك حضور،هرمس.سلطاني ،حممد علي( )١٣٦٤حديقة سلطاني ،ج اول ،تهران ،بي نام.سلطاني ،حممد علي ( )1384قدرت ،طفتمانء زبان ،تهران ،ني.كالنقي ،عبداحلسني ( )١٣٩١طفتمان از سه منظر زبان شناخيت ،فلسفيء جامعةشناخيت ،تهران،انتشارات جامعةشناسان.
-صفريان،كاملء سجادي ،زهرا( )١٣٦٢جهان آرا،سنندج ،ئاراس.
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فةرةجني ثؤش

سؤراغي شةهيدبوونء كؤدةكاني جاويداني
الي حؤري غةميان

َينةوة :ئةنوةر حسيَن (بازطر)
ليَكؤل
َاني ناوةرِاسيت هةشتاكاني سةدةي رِابردوو ،ئةسعةدي غةميان ناسراو بة
سال
َة بوو ،ئةو لة ذياني ثيَ
(ئارام) ثيَشمةرطةيةكي ئازاو فيداكاري كؤمةل
ثيَشمةرطايةتيدا ،منوونةي مرؤظيَكي ميهرةبانء يةكسانيخواز بوو ،حؤري خوشكة
بضكؤلةكةي زؤر لة ذيَر كاريطةريي كةسايةتي طةورةي ئةسعةددا بوو .حؤري دواي
ماوةيةكي دريَذى دابرِان لة ئةسعةد ،برِياري دا ،بيَت بؤ اليء سةردانيَكي بكات ،بة
هةر دةرديسةريةك بوو طةيشتة ناوضة ئازادكراوةكان ،مةخابن تا حؤرية طةيشت،
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ئةسعةد لة رِووبةرِووبونةوةيةكي سةختء نابةرابةردا ،دواي تؤماركردني داستانيَكي
قارةمانانة طياني لة دةستداو دريَذةي رِيَطاكةي بة ئيَمةومانان سوثارد!
ئةسعةدي غةميان (ئارام) يةكيَك بوو لة فةرماندةي واحديَك لة ثيَشمةرطةكاني
َة ،شةوي ( )1363/4/27هةتاوي بةرامبةر ( )1984/7/18زايين لة كاتي
كؤمةل
شكاندني كةمينيَك لة ثايةطاي ئارمردةي بانة طياني بةخت كرد.
َام ئةو تةرمة بيَطيانةكةي لة ئاميَز طرت! ئازاري
حؤرية بؤ سةرداني هاتبوو ،بةل
لةدةستداني بؤ يةكةم جارو دوا جار ئةو تيَكستة جوانةي بةرهةم هيَنا كة ميَذووي
ئةدةبياتي شؤرِشطيَرانةي ئيَمة شانازي ثيَوة دةكاتء وةك دةقيَكي ئةدةبي بةرز تؤماري
كردوة.
فةرةجني ثؤش
َثؤس لة كــــــؤلَ
فةرجني ثؤش كةل
بـؤ تـــؤ طـةرِاوم دؤلَ بـــــــــة دؤلَ
هةرداو هةردم كرد دةشتء كــــؤ
نامـــة ذيَـــر ثـــيَ طـةرِام بؤ تـــــؤ
لة دارســتان لـــة كــانــــيء ئـــاو
لة طشــت ال تــؤم هاتة بــةرضـــاو
طرمت شــويَين هــةنـــطــــاوةكـــةت
ثرســيــم ســـؤراغي ضـــــاوةكـــــةت
ثرسيــم لة طــولَ لة خونضـة طــولَ
طــــــذء طـــيا ميَــــخةكء سـمــلَ
شـةوبـؤء سؤســةنء ضــــنـــــوور
َة شيــالني زةردو ســـــــوور
لة طول
طرمت ســــــــؤراغـــي بــؤني تــــــؤ
شةيدا بووم كةومتة شويَين تــــــؤ
طةرضي نةمئايني ،دلَ هةر كويَ ضوو
دميةني تـؤي لة بةرضـــاو بــــــــوو
دةشتــــي ســـارِالَء خــــؤرِ خـــؤرِة
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لة نــــــــاوي ثــــــيـــرؤزت ثــــــرِة
ضــــــةم شــــار ســـنة تـــا ذاوةرؤ
طشـــــت بة داخــن بؤ كؤضـي تــؤ
بيَ ئــــــــؤقرةم لــــيَم برِا ئــارام
َام
بيســــــــتم تـــــؤ نةماوي بـــةل
ضونكة رِيَــطات رِيَــي خةبات بـــوو
سةربــةرزي بوو بؤ نـةجات بـــــوو
دةبــيَ بـــزةم بــــــيَ لـــة ليَــوان
بةرز بـــــم وةكوو لوتـكةي كــيَوان
كيَوانــــــــي كوردســــتـانةكــــةم
جيَــــطاي تؤ كــــاكة جوانــةكـــةم
َـمــــي
تؤ نــــــةمردوي لة نــاو دل
َمـــــي
خويَــــين هةنـــــاوي بة كول
لة دةمــارما ديَــــيـــــــتء دةرِؤي
هـــــــيَــزي دلَء طــيامن ئةتؤيـي
هةتـــــاكوو وام بــــــــةم دنــيــاوة
يـادةكـــــــــةت رِوونــــاكي ضــــاوة
ئاماجنـــــــت ئامانـــــجمــة ئــارام
َنــــــيــــام
رِيَطات رِيَــــــــــطامة دل
رِةنطدانةوةي ئارمان ،ئاماجني ئينساني لةشيعري فةرةجني ثؤشي حؤري غةمياندا:

َاتي
َةيةكي شؤرِشطيَرِي رِؤذهةل
حؤري غةميان وةكوو ذنيَكي تيَكؤشةر لة بنةمال
َام لة هةمان كاتدا رِاستييةك هةية كة (فةرةجني ثؤش) شيعري
كوردستان ناسراوة ،بةل
حؤري غةميانة ،لة ديداريَكدا كة من سازم كردوةو يةكةم جارة لة ميدياي كوردي ئةم
ضاوثيَكةوتنة كرا بيَت ،باسي شيعري (فةرةجني ثؤش) دةكات .بة رِاي من:
يةكةم :ئةم شيعرة يةكيَكة لة شيعرة جوانةكاني ئةدةبياتي كوردي.
َي ( )1985لة كاسيَيت نةورؤزانةي نةمجةئاييين
دووةم :طؤراني ئةم شيعرة كة سال
َك ثيَيان وا بوو ،كة ئةم طؤرانيية بؤ شةهيد ئارام
َاو بوةتةوة ،زؤربةي خةل
َامي بل
غول
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َةي رِةجندةراني باشووري
(شاسوار جةالل) ،لة رِيَبةراني طيانبةختكردووي كؤمةل
كوردستان طوتراوة .لة رِاستيدا ئةم بةرهةمة ،شيعرةكةو طؤرانييةكةشي بؤ شةهيد ئارام
نةطوتراوة ،ئةم شيعرة ،حؤري غةميان بؤ ئةسعةدي غةميان (ئارام)ي براي
نووسيويةتي.
حؤري غةميان سةبارةت بةم شيعرة دةَليَت :فةرةجني ثؤش بةرهةمي بارودؤخي
َاتي كوردستان بوو ،باسي خوشكيَك دةكات كة مةدالياي
سياسي ئةو كاتةي رِؤذهةل
َيء
شةهيدبووني برا ثيَشمةرطةكةي ثيَ طةيشتوة ،دةَليَت :دواي ماوةيةك لة بيَهةوال
نةبووني دةنطوباسي ،ئةسعةدي برام ثةياميَكي نارد بؤ ئةوةي برِؤم بيبينم .دةمويست
اليتيَك ،ئةو شريينييانةي كة ئارام حةزي ليَي بوو ،لةطةلَ فةرةجنييةكي نويَء كةواو
َام
ثانتؤَليَكي دووراوي تازةو ئةو ثووزةوانانةي كة دايكم بؤي ضنيبوو بؤي ببةم ،بةل
َي شةهيدبووني (ئارام)م بيست .ثاش طةرِانةوةم لة سةر طؤرِي
كاتيَك كة طةيشتم هةوال
بيَناونيشاني شةهيد ئارام( ،فةرةجني ثؤش) لة دايك بوو .بة هؤي ئةوةي كوردييةكم
باش نةبوو ،هاورِيَيةكم ثيَداضوونةوةي بةو شيعرةدا كردبوو كة ئيَستا لة سةر زاري
هةموانة .حؤري غةميان دةَليَت :ئةو كاتةي كة لة زيندان بوومء طويَم لة طؤرانييةكة
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
دةنطدانةوةي زؤري هةبوو .بة رِاي من هؤكارةكةي ثيَوةنديي بة ئةدةبياتء بةرهةمي
زيندوةوة هةية .رِاستييةكةي ئةوةية كة لة ثشت هةر دةق ،ضريؤك ،شيعرو فةنتازياو
ئةدةبيَكةوة ،دةبيَت واقعييةتيَك هةبيَت كة بتوانيَت ئةفراندن بيَنيَتة ئاراوة .هةر بةم
هؤية ئةم شيعرة بوو بة ئةدةبياتيَكي طةورةو شيعريَكي ناسراو .خودي نةمجةئاييين
َي ضوةتة ناو فيكرو
َامي هؤكاريَكي طرينطة بؤ ناساندني ئةم شيعرة ،كة بة قوول
غول
َكةوة .لة ئةدةبياتي جيهانيشدا بةم شيَوةيةية ،بؤ منوونة بةشيَكي زؤر لة
ميَشكي خةل
شيعرةكاني نزار قةباني كة كازم زاهري كردويةتي بة طؤراني ،دةنطدانةوةي زياتري
َام بة طشيت خاَليَكي طرينط هةية كة رِةنطة زؤر
هةبوة .ئةمة بؤ كوردي رِاستة .بةل
َينةوة بيَت ،ئةوةية كة ئةسعةدي غةميان (شةهيد
باس نةكرابيَتء ثيَويسيت بة ليَكؤل
َانةوةيةكي ئينساني،
َة ،كة حيزبيَكي خاوةن جوول
ئارام) لة ناو رِيزةكاني كؤمةل
َطا هةبوو ،بةشداري
كريَكاريء زةمحةتكيَ بووةو كاريطةرييةكي زؤري لة سةر كؤمةل
َةو شةهيدبوونيشي لةو رِيَطاية،
ئةسعةدي غةميان وةكوو ثيَشمةرطةيةكي كؤمةل
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َي ( )1985كة ئةم
َةي لة سةر بووة .ثيَ سال
كاريطةريي كةلتوورو ئةدةبياتي كؤمةل
َاتي
َة لة بواري شيعري نويَ لة رِؤذهةل
شيعرة نووسراوةو كراوة بة طؤراني ،كؤمةل
كوردستان خاوةني ئةدةبياتيَكي تايبةت بووة .بؤ منوونة سوارة ئيلخانيزادة نزيكايةتي
َة بةهؤي ئةوةي ئامؤزاي عومةري ئيلخانيزادةية ،فاتيح
هةبووة لةطةلَ كؤمةل
شيَخولئيسالمي (ضاوة) ،موسليح شيَخولئيسالمي (رِيَبوار) ،ئةمحةد بازطر ،حسيَن
شةبةق ،حسيَن ميسري ،وريا نازريء سةالحةئايني موهتةدي كة خاوةني ضريؤكي (كيَ
َاتي
رِضةي شكاند؟)ة ،دةنطدانةوةيةكي طةورةي هةبووة ،منوونةي شاعرياني رِؤذهةل
كوردستانن كة فؤرِمي ئةدةبييةكةيان كاريطةري لة سةر كةسانيَك وةكوو حؤري غةميان
َيَت ،واتا:
داناوةو توانيويةتي ئةم شيعرة بل
يةكةم :جطة لةوةي كة ئةسعةد غةميان وةكوو ثيَشمةرطةيةك شةهيد بووة ،لة
هةمان كاتدا وةكوو كةسايةتييةكي زةمحةتكيَ ء كريَكار شةهيد بووة.
دووةم :ئةم شيعرة لة ذيَر كاريطةريي كةلتوورو ئةدةبياتي بزووتنةوةيةكي
َة لةو سةردةمةدا نووسراوة.
كريَكاري ،ضةثء كؤمؤنيسيت وةكوو كؤمةل
َةكةي حؤري ،بارطاوي بوون بة ئةدةبياتي ضةث،
سيَيةم :خودي فةزاي بنةمال
َة .ئةسعةد غةمياني لةم رِيَطايةدا شةهيد بووة ،ئةمةي كاريطةري
كريَكاريء كؤمةل
َقيَت .لة بةشيَكي شيعرةكةدا دةَليَت( :دةشيت
هةبووة لة سةر ئةوةي وةها شيعريَك خبول
سارِالَء خورخؤرِة لة ناوي ثريؤزت ثرِة) (ضةم شار سنة تا ذاوةرؤ ،طشت بةداخن بؤ كؤضي
َة
تؤ) ،ئةم شويَنء فةزاية كة حؤري غةميان باسي دةكات ،لة ناو ئةدةبياتي كؤمةل
َاتي كوردستان) ،بة ثيَضةوانةي
َة (باشووري خؤرهةل
ناسراون بة ثيَطةو شويَين كؤمةل
َي حيزبي دميوكرات بووة،
َاتي كوردستان كة زياتر لة ذيَر كؤنقِؤل
بةشي باكووري خؤرهةل
لةم شيعرةدا حؤري غةميان لة رِووي فةزاي جوطرايف باس لة شويَنطةليَك دةكات كة هةم
َة تيَيدا بةهيَز بووة ،هةم ئةسعةد غةميان تيَيدا ذياوة .سةرةرِاي
كاريطةريي كؤمةل
َبووني فةزاي ضةث بة سةر شيعرةكةدا ،هةسيت نةتةوايةتيء نيشتماني تيَيدا رِةنطي
زال
داوةتةوة ،بؤ منوونة لة بةشيَكي شيعرةكة دةَليَت( :كيَواني كوردستانةكةم جيَطاي تؤ
كاكة جوانةكةم) .حؤري غةميان لة كؤتايي شيعرةكة باس لة ئامانج دةكات ،ئاماجنيَك
كة براكةي لةثيَناويدا شةهيد بووةو ئةم دةيةويَت دريَذةي ثيَ بدا .حؤري دةَليَت :من
َام باوةرِم بةو ئارمانء ئاماجنة هةية.
هةرطيز ثيَشمةرطايةتيم نةكردوة ،بةل
تايبةمتةندييةكي تري ئةم شيعرة ئةوةية كة لة ديَرِي يةكةم دةَليَت( :فةرةجني ثؤش،
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َثؤس لة كؤلَ ،بؤ تؤ طةرِاوم دؤلَ بة دؤلَ) لةم شيعرةدا زمانء وشة كاريطةرييةكي
كةل
َثؤس دوو جؤري
َقاندوة ،فةرةجنيء كةل
بةهيَزي هةية ،فةزايةكي مةجازي طةورةي خول
َثؤس لة فةرةجني
َاتي كوردستان ،كةل
َام لة هةوراماني بةشي رِؤذهةل
فةرةجنني ،بةل
جياوازترة .ثيَويستة ئةم وشانة خويَندنةوةي بؤ بكريَت ،ئةم دوو وشة زياتر لة ئةدةبياتي
هة ورامان بةكار دةهيَنريَن ،حؤري غةميان لةرِووي زمانةوة توانيويةتي ياري بة وشةكان
بكات .نووسيين ئةم شيعرة وةكوو ذن تايبةمتةندي خؤي هةية ،ذن دةتوانيَت شاعري
بيَت ،كاريطةري هةبيَتء وةكوو حؤري بةشيَك بيَت لة خةباتء تيَكؤشاني براكةي .بة
رِاي من لةو سةردةمة كة ئةم شيعرةي نووسيوة تووشي ئازارو ئةشكةجنةي بووة كة تا
ئيَستاي كاريطةريي نةريَين لة سةر تةندروسيت داناوة.
َام رِةنطة هيض شيعريَكي نةطاتة
حؤري غةميان ئيَستاي شيعر دةنووسيَت ،بةل
ئاسيت (فةرةجني ثؤش) ،كة توانيويةتي بةم شيعرة وةكوو ذنء ئةدةبيات داهيَنان بكاتء
الثةرِةيةكي ثرِشنطداري لة ميَذوو تؤمار بكات .من ثيَم واية حؤري غةميان دةكرا
َام هؤكاري تايبةت بة خؤي هةبووة( .فةرةجني
شاعرييَكي ناسراوترو طةورةتر بيَت ،بةل
ثؤش) بة تةنها بةسة بؤ ئةوةي حؤري غةميان ض وةكوو ذن ،ض وةكوو شاعريو ض وةكوو
َات بة هةمووان بناسيَنيَت.
كوردي رِؤذهةل
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دؤسيةى تايبةت
بة ديوانة شيعرييةكانى
"دلَشاد عةبدولَآل"
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َي  ١٩٥٦لةهةوليَر لةدايك بووةو زانستطاى لةبةغداد تةواو كردووة.
سال
ضاثكراوةكانى شاعري:
شيعر:
َةكان ١٩٩٢
جوانييةكان و ضةندالثةرِةيةك لةذياني بةفرنووس يا باوبالثياسةي ثةثوولةكان ١٩٩٣بةفرنووس ١٩٩٩شةوي دووةم ٢٠٠٠بزربووني ناويَك ٢٠٠١هةوَليَك بؤ كوشتين كات ٢٠٠٢مانطي نيوةمؤر ٢٠٠٣طؤمي ثوونط ٢٠٠٤حةج ٢٠٠٥بازارِي بؤنفرؤشان ٢٠٠٦شةوةكاني ئاميتا بةدريَذايي بابل ٢٠٠٧طةيشنت بةئاطر ٢٠٠٨َم لةوجؤرة شويَنانةية ٢٠٠٩
دلكةبري لةورِؤذانة دةكةمةوة ٢٠١٠سبةينيَم ديَتةوة ياد ٢٠١١دوا قومي خؤرةتاو ٢٠١٢ثةلكةزيَرِينة لةنزيكةوة ٢٠١٤شويَنيَكي تري جةنط ٢٠١٥تووتين ضرووت ٢٠١٧رِاثؤرت لةبارةي خؤمةوة ٢٠١٨وزةي سثي ٢٠١٩َام ضي لةكات بكةم؟ ٢٠٢٠
كات نيية بةل186

كؤمةلَة وتارو ئةزموون:
زا  (١٩٩٧نووسيين رِؤذنامةنووسيي)ئريؤسكيَ  ( ٢٠٠٥وتاري ئةدةبي)بةفرةلؤك  (٢٠٠٦ئةزموون)نوخيب خواوةنديَك (وتاري ئةدةبي)٢٠١٠َطةي طةمن ( ٢٠١٨وتاري ئةدةبي)
كيَلكتيَيب رِةش ( 2021وتاري ئةدةبي)دنيا كةميَك السارة( شيعر) لةذيَرضاثداية.َة شيعرى كراون بةعةرةبيء
ضوار كؤمةلَة شيعرى كراوة بةفارسيء يةكيَك بةسويدي.
دوو كؤمةليةكيَك بووة لةو ضوار كةسةي دةزطاي سةردةميان دامةزراندَي ١٩٩٨
لةسليَماني سال
سةرنووسةري طؤظاري ئايندة -ي ئةدةبي بووة لة  ١٩٩٩تا ٢٠١٠َاوكراوةي شيعرستان بووة.
سةرنووسةري بلَاوكراوةي رِؤظار بووة
 سةرثةرشيت بلَاتي دةزطاي ئاراسى وةرطرتووة بؤ كتيَب.
َي  ٢٠٠٧خةل
-سال
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"كتيَيب رِةش"ى دلَشاد عةبدولَلَا
(هةرضةندة ئةم نوسينة كةمرتة لةوةي شاعريةكة دةيهيَنيَت)

نوسينى :ريَبوار سيوةيلى
)(1
َام كاتيَك كتيَبةكةم خويَندنةوةو جاريَكي
َمةوة ،بةل
لةسةرةتاوة بةرطةكةي نةضووة دل
ديكة لة بةرطةكةي رِامام ،بينيم ثرِ بةثيَسيت كتيَبةكةية .لةناوي كتيَبةكة نةترسني:
َكو وةك رِووثؤشيَك كة رِةنطةكاني
رِةش بةمانا تاريكيية دزيَوة ترسناكةكةي نيية ،بةل
ديكةي لةذيَر تويَي خؤيةوة ثاراستوون .رِةشيَكي قةتراني ،كة تةواو ليَي ورد دةبيتةوة،
َاي شاعري دةناسم .هةرطيز لة
َشاد عةبدول
بريسكةو رِووناكاييةكي تيَداية ..لةميَذة دل
برادةرايةتيء دؤستايةتيدا ناطؤرِيَت .ئةو بؤمن وةك شاعريو نووسةر ،ئةزموونيَكي
َةمةندو زؤري هةية .شاعرياني ئيَمة زؤر بيَنازن ،ضونكة لةضةند شاريَكي بضووكدانء
دةول
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هةموو يةكق دةناسن ،وادةزانني دنياي شاعريةكاني وةك دنياي ئيَمةية .هيض وا نيية.
َطةيةي ئيَمةدا كة نةخويَندةواريء ماددةثةرسيت باويَيتء واعيزيَكي
ئةوان لةم كؤمةل
سةر تةلةفزيؤنء مؤديَليَك زؤر لة باشقين شاعريةكان ،طرنطيان ثيَدةدريَتء جةماوةريان
َام كاتيَك
ليَ كؤدةبيَتةوةو سياسةتي فةرمي ئةوةي دةويَ ،زؤر تةنيان .بةل
بةرهةمةكانيان دةخويَنيتةوةو ئةطةر كةميَكي شارةزاي بةرهةمي نووسةراني جيهان
بيت ،بة ئاساني بؤت ئاشكرا دةبيَت ،كة ئةم داهيَنةرانةي خؤمشان هيضيان لة نووسةرو
َاتاني ديكة كةمق نيية.
شاعرياني ول
()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
َثةي ئةوةي نيية ثيَت بَليَت
َاش يةكيَكة لةوانة ،كة هةرطيز هةل
َل
َشاد عةبدول
دةكةن .دل
ضي خويَندؤتةوة .ئةوة سيفةتيَكي جواني شاعريانة ،كة دواجار ثيَشئةوةي قسة لةسةر
ئةزمووني خؤيان بكةن ،ئةو ئةزموونة دةذين .كتيَيب رِةش باسي ئةو ئةزموونانةي ئةم
شاعرية دةكات .جؤريَ لة خؤبينينةوة لة ئاويَنةي رِؤذطارو ويَستطةكاني تةمةندا.
()3
كتيَبةكة بة زمانيكي سةرجنرِاكيَ نووسراوة ،كة زؤر بة ئاساني (زماني رِةسوولَ
هةمزةتؤظ)ت لة (داغستاني من)دا بري دةخاتةوة .ئةطةر ئةو كتيَبةت خويَندبيَتةوةو
َشاد خبويَنيتةوة ،يان دواي ئةم كتيَبة بضيت ئةويق خبويَنيتةوة ،تيَدةطةيت
ئةمةي دل
بؤضي من ئةم قسةية دةكةم .نووسني لةم دوو كتيَبةدا هةر تةنيا رِستة رِيَكخسنتء
دارِشتنيَكي جوان نيية ،ئةطةر هةر وشةو طوزارةيةك لةكاتي خويَندنةوةدا خةيالَء
َام بريت بؤ
ليَكدانةوةشت نةخاتة كار .ئةوة تؤ ضاوت لةسةر وشةو رِستةكانة ،بةل
َقء دانايانةترء شاعريانةتر.
شويَنيَك دةبةن كة زؤرجار لة رِستةكاندا نيية ،قوول
()4
نووسةري ئةم كتيَبة بةو ثةرِي بويَريء رِاستطؤييةوة ئةم كتيَبةت بؤ دةطيَرِيَتةوة.
باز بةسةر هيض شتيَكدا ناداتء خؤي لة هيضي نادزيَتةوة .ناوي كةسةكان دةهيَنيتء
َياندةسةنطيَنيت .كتيَبةكة لة
زؤري رِاشكاوانة بريورِاي خؤيان لةبارةوة دةَليَتء هةل
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سةرةتاوة وةك ئةوةية باسي ئةزموونء ويَستطةكاني ذياني شاعريو مرؤظيَكت بؤ بكات،
َي زؤر شاعريو
َايانة لة طةليَك دةرطاي ديكة دةداتء مال
َام دوايي تيَكستةكة ئاوةل
بةل
نووسةري ديكة بةسةر دةكاتةوة ،ضونكة لة ثةيوةنديي بة خؤيةوة باسي ئةوان دةكات.
َا لةو كاتةدا باسي خؤي دةكاتء ئةوةي ضؤن دةبيَتة شاعري ،ئاواش باسي
َل
َشاد عةبدول
دل
كةسانيقو شاعرياني ديكة دةكات .وةكئةوةي بيةويَ شوناسي شاعري لة دةريضةي
َةمةندي بكات.
شوناسي يةك كةسييةوة بهيَنتة دةريَء بة شوناسي شاعرياني ديكة دةول
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
دةستنيشان كردنةي شوناسي شاعري ،ئةم كرانةوةية ،ئةم ستايشكردنةي ئةويق،
شاعريةكةي ئيَمةت لةال خؤشةويسق دةكات .بطرة ناضارت دةكات ،لة قووذبنةكاني
بريكردنةوةتدا بؤ ئةو كينةي رِةتكردنةوةي ئةوانيقة بطةرِيَي ،كة بةخؤت نازانيتء
داطرييان كردوويت.
()5
َكو
كتيَبةكة هةر طةرِان نيية بؤ كةسايةتي خؤي ،لةميانةي بووني بة شاعري ،بةل
بيناكردنةوةي ئةو جيهانبينية شيعرييةشة كة لةثشت كتيَبةكةوة ئامادةية .لةوةش ثق،
َشاد ليَي ونبوون:
َةهاية دل
ئةم كتيَبة زؤر لةوة دةضيَت بؤ ضةند كةسيَك بطةرِيَت ،كة سال
ئةو هةنديَكيان دةدؤزيَتةوةو قسةيان لةبارةوة دةكات ،وةك :جةمال شارباذيَرِيء جةاللي
َكؤت .لةناو ئةوانةشدا باسي جةمال جومعة دةكات ،كة شةويَك
مريزا كةريمء ديَرك وال
َةكةياندا لة بةغدا ،بةشداريي ئاهةنطيَكي خيزانييان دةكات .ئيق لةدواي جةنط
لة مال
َيَم :جةمال جومعة
َام من ئيَستة ثيَي دةل
ئةو هاورِيَيةي ليَ بزر دةبيَتء نايدؤزيَتةوة :بةل
َةهاي سالَ لةويَ ذياو شيعري بة عةرةبيء دامناركي دةنووسي.
رِيَي كةوتة كؤثنهاطنء سال
َام هةرطيز ئةو كةسة
ئيَستة مين نازامن كةوتةكويَ ،يان لة ذيانداية يان نا؟ .بةل
َشاد باسي دةكات..
نةمابوو كة دل
()6
َييةك لةم كتيَبةدا
كاتيَك لة هةموو كتيَبةكة دةبيتةوة ،بري دةكةيتةوة ض مندال
َطة شةرمي طوتنء طيَرِانةوةي تيَدا
َييةك كة هيَشتا كؤمةل
قسان دةكات ،مندال
دروستنةكردووة .هةموو شتيَك دةَليَتء دانثيانانء بريوةريء ياداشت ،لة طيَرِانةوةيةكي
شيعريدا ثيَكدةطةن .كاتيَكي قسة ديَتة سةر بريوبؤضوون لةبارةي هةر شتيَكةوة ،وةك
خؤي رِوونء بويَرانة دةينووسيَت .هةستئةكةم ئةو هةموو شيعرييةتي نووسينة هيَشتا
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َشادي نةشاردؤتةوة ،ئةوي توورِةييةكي ماتء بيَدةنطانةي ئةوة لة دنياي
شتيَكي دل
خؤمان ،لة جيهانيَك كة ئيق تيايدا شيعر ئاوارة دةبيَتء زماني رِؤح ناميَنيَت .لة ثشت
َاوة ئةو توورِةيية بيَدةنطة دةبينمةوة كة شاعرييَكي
َل
َشادي عةبدول
زؤربةي ديَرِةكاني دل
كورد دواي ثةجنا سالَ ئةزموون بةو زمانة بة ويقارة دةريدةبرِيَت .من لةمة باش
تيَدةطةم ،دنياي ئيَمة دنياي بةرزكردنةوةي هةنديَكء فةرامؤشكردني ئةوانيقة .جيهاني
ئةدةبييء رِؤشنبرييي ئيَمة جيهانيَكي زؤر ناعاديالنةية ،زؤر ستةمكارانة .هيضكةس
وةك خؤي مايف نادريَيتَء رِؤذطار طرنطي بة كةسانيَك دةدات ،كة بؤ هةميشة دةبيَت لة
َطةيةكي ئاثؤرايي .بةو
َام دةبنة رِابةري كؤمةل
قوالثةثيَي شاعرية طةورةكاندا بن ،بةل
ديو ةي ديكةشدا ئةوةش ئازاريَكة شاعري بؤخؤي خؤي رِوونبكاتةوة ،بؤخؤي باسي
َام
ئةزمووني خؤي بكات ،لة دنيايةكدا كة باسي هةموو شتيَكي تيَدا دةكريَت ،بةل
كةمقين باسي لةبارةي شيعرةوة تيَدا دةكريَت .شيعر لةسةردةمي ئيَمةدا ثيَويسيت بة
بةرطري ليَكردن هةية .ئةوةي ناشيعريية زؤر زياترة ،بطرة ئةوةندةش ناشيعر زؤر بووة،
بؤتة هةرِةشة بةسةر شيعرةوة .لةدنيايةكدا كة ئةم هةموو ناشيعرييةتة هةية ،دةبيَت
ئةم كتيَبة خبويَندريَتةوة..
()7
خؤزطة مرؤظ ئةوةندةي تةمةن دةبوو ،فرياكةوتبا لةبارةي هةموو شاعرية باشةكاني
نةتةوةكةيةوة قسة بكات .شاعريان بؤ ئيَمة طرنطييةكي تايبةتيان هةية ،ضونكة شيعر
بةو فرةدةنطيء ثيَكهاتةييةي ،زماني يةكةمء زماني نةتةوةيي ئيَمةية .تيَطةيشنت لة
شاعريةكان رِؤحي مرؤيي ئيَمة زيندوو دةكاتةوة .كيَشةكة ئةوةية مرؤظةكان رِؤحيان
ناويَت ئاويَنةيان دةويَت .جاران هةر شاعرييَك لة هةر كويَيةك دةركةوتاية بةسةدان كةس
َك لة دةوري زؤربَليَ هيض نةويَذةكان كؤدةبنةوةو بة
ليَي كؤدةبوونةوة ،ئيَستة خةل
َايةتي
خيَزانةوة دةضن طويَ دةطرن .ئةمة دارِمانيكي طةورةية كة دنياي تؤرِي كؤمةل
واعيزي ساختةو قسةكةري ئةوتؤمان بؤ دروستدةكات ،كة جطة لة لةوضةلةوض هيضق
ناَليَن .فةيلةسوويف دامناركي دةيطوت :طرنط ئةوةية مرؤظ بئاخظيَت نةك دةمي ثرِ بيَت
لة قسة .لة كوردستاندا تارماييةك بةرِيَوةية بةناوي نةزاني ،نةك هةر قورِي بةسةر
ئيَستادا كردووة ،بطرة ئايندةش قووت دةدات .ويَنةكان :بةرطي كتيَيب رِةش ،لة دةزطاي
سةردةم كراوة ،بةس ناوي هونةرمةندةكةم نةزاني تا ثريؤزبايي ليَبكةم.
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نيشتيمان هةسيت خؤبوونة،
ئةطةر بؤ ساتيَكي كورتيش بيَت

نووسيين :جؤن سويَدمنارك
وةرطيَرِاني لة سويَدييةوة :رِزطار شيَخاني
َالية بؤ
َشاد عةبدول
ئةم تيَكستة ،ثيَشةكي وةرطيَرِانى بذاردةيةك لة شيعرةكاني دل
َاو دةكريَتةوة .كاتيَك رِزطار
سويَدي .رِزطار شيَخاني وةريطيَرِاونء لة داهاتوودا بل
َي  ١٩٥٦لة هةوليَر لة دايك بووة)ي ثيشان
َا (سال
َل
َشاد عةبدول
شيَخاني شيعرةكاني دل
َاتيانةية! ئةمة بريو هةستيَكي
دام ،يةكسةر طومت:خؤ ئةمة ميزاجيَكي ئةرووثاي رِؤذهةل
َام هةستةكة مايةوة .ئةمة ثةيوةندي بة شيَوازي
لةيةكضووني زؤر كتوثرِي من بوو .بةل
َاتيَكي
ئاكارةوة هةية كة ضي دةطوتريَء ضي بة خويَنةر دةطوتريَ .ئةو كةسةي لة ول
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ديكتاتؤردا بذي دةبيَ بة وةسفكرنةوةي تازةو تانةو تةوسةوة رِوانطةي خؤي دةربربِيَء
باوةرِي هةبيَ كة خويَنةري هاودةم لة ثةيامء دؤخةكان تيَدةطةن  -هيواداري بيَ كة
َات هةر وا تيَبطا كة ليَرة واتايةك هةيةو ئةو تيَي ناطات .ئةمة هةميشة هةر وا
دةستةل
َي  ٦٥ث .ز) وا بوون ،كة بؤ
بووة .هةلومةرجةكاني ساتريةكاني هوراتيؤس (سال
َام لةرِاستيدا ض
نةوةكاني ئايندة ثرِن لة رِاز .ميَتافؤرةكان نايابنء فرةواتان؛ بةل
ثةياميَكيان هةبوو؟ ميزاجء وزةي رِؤشين داهيَنةريي وةك سقاتيذيي مانةوة ،كاتيَك
ذياني خؤت لة مةترسيداية .تانةو تةوس بةخؤكردن وةك ئاشتبوونةوةيةكي
شؤرِشطيَرِانةية كة ذياني ئاسايي خؤت زؤر سنووردارو ديار كراوة .رِووكردنة لة شتة
بضووكء نزيكةكان ،ضونكة ئةوةي كة وشة مةزنةكان ئازادييء  ...ثةسين دةكةن،
دوورةدةستة.
َاتي ناوينء باكووري ئةفريقايشدا ثيَوةستييةكي
ثاشان باوةرِم واية كة لة رِؤذهةل
َاتيَكةوة بؤ يةكيَكي تر جوداية.
َةتي كؤمؤنيستيةوة هةية ،ئةطةرضي لة ول
ديار بة دةول
َاتي سةربازييء حيزبء رِيَكخراوةكانيء
َؤزةي نيَوان دةستةل
َاويية ضرِو ئال
ياني ئةو تيَكةل
َاتي ئابووريي لة دةسيت نوخبةيةك ،نوخبةيةك كة خؤيان يةكق
خرِبوونةوةي دةستةل
َدةبذيَرنء يةكيَيت سوظييَتيان وةكوو مؤديَل هةية ،كةضي وةكوو مرياتي ئيمثراتؤري
هةل
عومسانيء هةتا دةطاتة دواوة بؤ ميسوثؤتاميا واية .بة واقيعي شيَويَنراوييةوة ،وةكوو
َشاد زؤر لةمة زياترن .تةنيا
َام شيعرةكاني دل
سةرضاوةي هةرطيز وشكنةبووي ميزاج .بةل
َكو
هةر بةزخمؤش نني .ئةمةش تةنيا كؤضي شيعريي نيية لة واقيعيَكي سةختدا .بةل
َستكاريان دةبيَت ،كة بةهيَزتر دةبن بةوةي ئةو لة مةنفاي خؤيةوة
كرداري بةرهةل
َي هةبيَء هةر بةرِاستي هيوا بؤ
َويَسيت ضاالكي دذي شةرِو طةندةل
دةتوانيَت هةل
َطةيةكي باشق خبوازيَ ،كة رِةنطة بيَتة دي .يان بة هةر حالَ دةكريَ دروست
كؤمةل
َيَم :دةنط بدة بةوةي خةوني
بكريَت .شةوان ...بةرلةوةي خبةوم بة باليفةكةشم دةل
جوانقي هةية .دةمةويَ تيَرِوانيين دلشاد -نيطاو هةسيت ئةو لة داهيَناندا ،كة وةك
داهيَناني فوتوطرافيَكي ليَزان ،وردء رِوونة -بة مةشقي طةشبيين ناوببةم ،لةوةي بة
َي دةبينيَت:
ضاكة رِووبةرِووي خراثة دةبيَتةوة .بيَطومان ليَرةدا نةرييت سوفيزمي رِؤل
َي
ثة يوةنديي كةسيَيت بةو خودايةي لةبارةيةوة نازانريَت ،كة دةيةويَ ئينسان طويَرِايةل
َايي تري ذيان.
َكو بيدؤزيَتةوة -بيدؤزيَتةوةو بةردةوام بيَت بةرةو قوول
نةبيَت ،بةل
شيعرةكان سةركةوتنن ،داطريكردنةوةن ،هةواي ثاكن ،ئةو هةستةن كة دةتوانيت ثشتت
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قيت بكةيتةوة .بةمةش ئازارة ضيَذتراوو خةفةكراوةكة رِوون دةبيَء تيَي دةطةيشقيَ.
َاييدا" كة باسي هةستيَكي نزيك لة مردن دةكات ،بةم وشانة
شيعري "ويَنةيةك لة قوول
َة بدا ضؤن نغرؤ نةبووة بةو بارة قورسةوة! ساتةوةخيت
كؤتا يي ديَت :خوا دةرفةتي ئةو دل
َا دةكاتةوة-بيَويستة،
شيعرةكة ،ئةو ميكرؤضركةيةي كاتيَك كةسة داخراوةكة خؤي وال
يان دواي ئامادةكارييةكي ورد -ماناداهيَنةرو ورةبةخشة .بؤية دةبيَ هةردةم بةردةوام
بيَت ،هةميشة لةفؤرِمي نويَدا ،لةئةفوريزمء هايكؤوة بؤ ضريؤكةشيعري دريَذ ،كة هيَشتا
هةر رِوانطةي ذياني سادة لة خؤ دةطرن ،بؤ منوونة ئيَليَطييةكةي لةبارةي رِؤكساناي
دؤسيت ئةسكةندةري طةورةوة .زؤر لة شيعرةكان باسي خؤي دةكةن ،نووسني وةك
شيَوازيَكي ذيان .لة شيعري "لة خواحافيزييدا" ،بؤ سةالح مةحةمةد ،ثرسيار لة خؤي
دةكات" :ذيان بيَ شاعري /ضؤن دةطوزةريَ؟" .بةرسظةكة نارِاسةوخؤ درواوةتةوة:
شانازيكردني شاعري تةواو رِةواية .ئةطةرضي شاعري خؤي دوور دةطريَ لة شيت قةبةو
درؤزنانةو رِوو لة سادةترين شت دةكات .ميزاجي تاكة ضةكي كاريطةري
َاختوازيء ئيديعا
بةردةستيةتي .لةناو هةموو شيعرةكاندا كة رِةخنةي توند لة دةستةل
َشاد
دةطريَ ،رِةنطة زياتر حةزم لة شيعري "ئامسان لةثشت خودةكانيشةوة شينة"بيَت .دل
َدةوةشيَنيَتةوة كاتيَك جةخت لةوة دةكاتةوة كة لة ئاسيت ئةوانةدا
ناسيوناليزم بةوة هةل
نيية ،كة كةرِةناي شةرِ ليَدةدةن .نيشتيمان "شتة بضووكةكانة" .نيشتيمان هةسيت
َات ثارضة ثةرِؤيةك نيية لة قةدي خؤتي
خؤبوونة ،ئةطةر بؤ ساتيَكي كورتي بيَت .ول
َي حةمام نيية ،حةمامة خؤتي تيَدا رِووت
لوول بدةي بة زماني رِووت ،ثةشتةمال
دةكةيتةوة بيَ ئةوةي سلَ لة هيض بكةيتةوة.
َاتي ئةدةبيء وةرطيَرِاني ثيَ بةخشراوة.
* جؤن سويَدمنارك :نووسةر ،رِةخنةطرء وةرطيَرِة .زؤر خةل
َاو دةكريَتةوة.
َاى بؤ سويَدي وةرطيَرِاونء لة داهاتوودا بل
َل
َشاد عةبدول
*بذاردةيةك لة شيعرةكاني دل
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رؤشناييةكاني نيَو "كتييب رِةش"ـي دلَشاد عةبدولَلَا

نوسينى :ئارام سديق
خويَندنةوةي ئةزمووني شاعريانء نووسةران ضةندة طرنطة ،خويَندنةوةى وتارو
ضاوثيَكةوتنء ئةزموونةكانيشيان بؤ من طرنطي خؤي هةية .زؤرجار لة رِيَي ئةو طوتارو
ضاوثيَكةوتنء بريةوةرييانةي نووسةرانء شاعريانةوة ،زياتر لة ئةزموونة شيعرييء
نووسينةكانيان ئاشنابووم .بؤية لةوةتةي دةخويَنمةوة هاوشان لةطةلَ خويَندنةوةي دةقي
َي خويَندنةوةي طوتارو ضاوثيَكةوتنةكانيشيامن داوةو زؤريَكيان
شاعريانء نووسةراندا هةول
َكء سوودمةندبوون ،كة طوتاري هةنديَك نووسةرو شاعري هةية ضةندجاريَكم
بة كةل
خويَندووةتةوةء ضةند سالَ جاريَك خةمتي دةكةمةوة ،ضونكة زؤرجار هةستم بةوة كردووة
ئةوةي لة دةقةكاندا (ض شيعر ،ضريؤكء رؤمان)دا بؤيان جيَ نةكراوةتةوة لةو جيَطايانةي
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َشاد
َة خويَنةري نووسةرو شاعري "دل
ديكة طوزارشتيان ليَ كردووة .زياتر لة  20سال
َا"م هةرضي نووسي بيَت خويَندوومةتةوة ،ض دةقة شيعرةكاني ض ئةو وتارو
َل
عةبدول
تيَرِامانة شيعرييء فيكرييانةي نووسيوني ،ئةوكاتةي طؤشةي "ئريؤسكي"ي هةبوو
خويَنةريَكي بةردةوامي طؤشةكةي بوومء دواتري كة كرديية كتيَب بة هةمان
ناونيشانةوة جاريَكي ديكةم خويَندةوةو بؤ من تيَكستطةلي ضيَذبةخ ء رِامانطةلي ثرِ
َشاد لة ضةشين ئةو شاعريانةية كة هةست بة وشةي خؤرِسك دةكةم
بريكردنةوة بوون .دل
لة رؤحيدا ،يان رِوونق بَليَم ئةو خؤرسكانة نووسةرة بةبيَ زؤر لةخؤكردنء نووسينةكاني
َبوونةوةن ،نةك شيت ديكة .بيَطومان سوود لة ئيلهام
بةرهةمي بريكردنةوةو رِامانء قوول
َام بةبيَ نووسينةوةي ئةو رِؤشناييء تاريكييانةي لةنيَو رِؤحيداية
وةردةطريَت ،بةل
َاييدا .لةم ضةند
َام خؤنووسينةوةيةك لة قوول
ناتوانيَت بنووسيَت ،خؤي دةنووسيَتةوة ،بةل
َاوكرايةوةو هةر زوو دةستم بة
رؤذةي رِابردوودا نويَقين كتيَيب ئةم شاعريو نووسةرة بل
خويَندنةوةي كرد .هةنديَك كتيب بةخيت ئةوةيان هةية سةرة وةرناطرنء نؤرةبرِي خؤيان
دةكةنء بةر لةوةي بطةنة نيَو رِةفةي كتيَبخانةكةمء ئةو ميَزة بضووكانةي كتيَبيان
َاش
َل
َشاد عةبدول
َةكة كراوة بؤ خويَندنةوة ،دةخويَنريَنةوة" .كتيَيب رِةش"ي دل
لةسةر كةل
لة ضةشين ئةو كتيَبانة بوو ،كة بةر لةوةي ذووي كتيَبخانةكةم ببينَ خويَنرايةوة .هةر
كتيَبةكةم بيين كةوتنة بريي رؤمانة بةنيَوبانطةكةي ئؤرهان ثاموك؛ كة ئةوي
رِؤمانيَكي بةهةمان ناونيشانةوة هةيةو مانطي ثيَشوو خويَندمةوة ،ثيَم سةير بوو ئةم
َام ئةم شاعرية كاتيَك كتييب
َشادي هةمان ناونيشاني وةرطرتووة .بةل
كتيَبةي دل
َاوكردةوة باسي ئةوةي كردبوو ،كة ئةو ناويَكي بؤ ئةو كتيَبة
"بزربووني ناويَك"ي بل
شيعرييةي بؤ نةدةدؤزرايةوة بؤية ناوي "بزربووني ناويَك"ي بؤ داناوة .ثيَدةضيَت بؤ
َام ئيَمة دواي ئةم ضريؤكة ناكةوين.
َبذاردني ئةم ناونيشانةش ضريؤكيَك هةبيَت ،بةل
هةل
َام دواي ئةو رؤشنايية دةكةوين كة لة كتيَبةكةدا هةية .وةك خؤي لة ثيَشةكيةكةدا
بةل
دةَليَت لة ثشت رِةنطي رِةشةوة ضةندين تؤني ديكة هةية وةكو هةموو رِةنطةكاني ديكة.
كتيَيب رةش؛ لة ضةند طوتاري ئةدةبيء ضةند ثارضةيةك لة بريةوةريي شاعريء دوو
ضاوثيَكةوتين ئةدةبي ثيَكهاتووة .سةرجةم طوتارو بةشةكاني ديكةي ئةم كتيَبة
َةي ئةم شاعريةدا .ئةو هةر لةسةرةتاوة
طةشتيَكن بة ئةزمووني زياتر لة ضل سال
َامي ئةوة بداتةوة بؤ دةنووسيَت؟ ئةو ثرسيارةي هةموو نووسةرانء شاعريان
دةيةويَت وةل
َشادي هةستم
َامةكة كورت دةهيَنيَت .الي دل
َامي بدةنةوةء هةميشة وةل
دةيانةويَت وةل
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بةو كورتهيَنانة كردووة .ئةو دةنووسيَت" :دةنووسم ،ضونكة ناتوامن نةنووسم .ذيان لة
َامة ضةند رِازيكةر ديارة،
دةرةوةي نووسني ماناو مةغزاي تيَدا نابينم بؤ خؤم" .ئةم وةل
َاميَكي مةتاتييةو خؤي دةَليَت كة لةو ثرسيارة دةربازم دةبيَت رِووبةرِووي
َام وةل
بةل
ثرسيارة قورسةكة دةمبةوة "ضي دةنووسم؟ ضؤن دةنووسم؟" بيَطومان ثرسياري بؤ
دةنووسني؟ هةميشة طريَدراوي كؤمةَليَك ثرسياري ديكةية ،بؤية هةميشة لة ئاست
َامي زؤر نووسةرم خويَندووةتةوة
َامةكان كورت دةهيَنن .وةل
يةكيَك لةو ثرسيارانةدا وةل
َام هةميشة هةستم بة
سةبارةت بة ثرسيارة بنةرِةتييةكةي "بؤ دةنووسي؟" بةل
َام بؤ ئةم ثرسيارة دةنووسمء بؤ
كورتهيَنان كردووة ،خؤم ضوار سالَ زياترة ناوة ناوة وةل
َام تا ئيَستا ئةوةي خؤشم هةر كورتي هيَناوة .بيَطومان
َامةي زياد دةكةم ،بةل
ئةم وةل
َدةطريَت ،لةبةر ئةوةي نووسةرانء شاعريان
َامي ئةم ثرسيارة زؤر هةل
كورتهيَناني وةل
لةبةر سةدان هؤكار دةنووسن كة زؤربةيان بؤ خؤشيان رِوون نيية .نووسني الي شاعريو
نووسةري رِاستةقينة هيَزيَكي ناوةكيية ،كة ناتوانيَت نةنوسيَت ،ضةندة خؤي لة
نووسيني بدزيَتةوة ،ناتوانيَت نةنووسيَت .نووسني بؤي دةبيَتة جؤريَك لة سرووتي
رِؤحي ،يان بةشيَك لة بووني ،كة ليَي دابرِاو نييةو وةكو ئةنداميَكي جةستةي ليَ ديَت.
َي خويَنء رؤح دةبيَتء نووسةر ناتوانيَت نةنووسيَت وةكو ضؤن
نووسني تيَكةل
ناتوانيَت هةناسة نةدات ،بؤ نووسيني هةمان شيَوةية .خويَنةر لةطةلَ "كتيَيب
رِةش"دا طةشتيَكي زؤر بة ضيَذو ثرِ لة مةعريفة دةكات لةطةلَ ئةزمووني ئةم شاعريةدا
َامي ضةندين ثرسياري ديكةش دةكةويَت،
َة هاونشيين دنياي شيعرةو بةر وةل
كة ضل سال
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.
ليَرةدا نامةويَت زياتر سةبارةت بة كتيَبةكة بدويَم ،خويَندنةوةي بؤ خويَنةر بةجيَ
َم ،لةم نووسينةدا ناثرذيَمة سةر ليَكدانةوةو رِاظةكردني بؤضوونةكان ،ئةوانة بؤ
دةهيَل
َام تةنها ويستم ئةم كتيَبة بةبيَ دةنطي نةسثيَردريَت وةكو
َدةطرم ،بةل
دةرفةتي ديكة هةل
َاو دةبنةوةو بةبيَ ئةوةي وشةيةك لةبارةيانةوة
ئةو سةدان كتيَبةي ديكة كة مانطانة بل
بنووسريَتء بيَدةنطي دةيانكوذيَت.
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نووسةريَك رِووبةري خؤي هةبيَت،
وةكو نووسةر دةميَنيَتةوة.

نوسينى :سريوان رةحيم
َات دةكةم ،رووبةرِووي دةيان كتيَيب نويَ دةمبةوة ،جا ئيق
هةر جاريَك سةرداني ول
كتيَبةكان ض دياري بن يان خؤم بيانكرِم توومشان دةبيَت بة تووشي يةكةوة .لة سةرداني
ئةم هاوينةمدا ذمارةيةكي زؤرتر كتيَبم دةستكةوت .ضونكة كاتيَكي دريَذتر مامةوة.
من بة سرووشيت خؤم حةز بة خويَندنةوةي ئةدةبيات دةكةم ،رؤمان ،شيعرو نووسيين
ئةدةبيء هونةري .ئةو كتيَبانةي هيَناومن لةبةرةوة دةياخنويَنمةوة ،يةكيَك لةو كتيَبانة
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َا لة بواري شيعردا جياواز
َشاد عةبدول
َاية .من دةزامن دل
َشاد عةبدول
كتيَيب رِةش-ي دل
َام كاتيَك جياواز بنووسيت،
دةنووسيَت ،نووسيين ئيَمة بة طشيت خويَنةري كةمة ،بةل
َام نووسةريَك جياواز نةنووسيَت رةجني
ذمارةي خويَنةرة كةمةكة كةمقي دةبيَتةوة .بةل
َام ئةو خؤيةتيء دةتوانيَت بةردةوام
بة با دةضيَت ،با ذمارةي خويَنةريشي كةم بن ،بةل
َام
َكء خويَنةردا دةستةبةر بكات ،بةل
بيَت ،مةرج نيية رووبةري طةورة لة نيَو خةل
نووسةريَك رووبةري خؤي هةبيَت ،وةكو نووسةر دةميَنيَتةوة .بةراسيت لة خويَندنةوةي
كتيَيب رِةش ضيَذم بيين ،بةتايبةتي لةو دوو بةشةدا كة نووسةر باس لة ئةزمووني خؤي
َكو ئةزمووني خويَندنةوةي ،
دةكات ،نةك هةر باسكردن لة ئةزمووني نووسني ،بةل
َا كاريَكي يةكجار
َشاد عةبدول
طرنطة خويَنةر بزانيَت نووسةر ضؤنء ضي خويَندؤتةوة .دل
َبةتة وةكو خويَنةريَك كاتيَك ئةو دوو بةشةم دةخويَندنةوة ،نووسةر
طرنطي كردووة ،هةل
مين بة الي دوو خؤزطةدا دةبرد؛ -خؤزطة ئةو دوو بةشةي فراوانق دةكردو وةكو
بريةوةري شاعرييَك يان وةكو ئاورِدانةوة لة ئةزمووني شاعرييَك دةيكرد بة ثرؤذةي
كتيَبيَكء لة كتيَبيَكي سةربةخؤدا سةبارةت بةو بابةتة ضاثي دةكرد.
َا دةبوو بة منونةيةك بؤ شاعرياني ديكةيشمان
َشاد عةبدول
خؤزطة ئةم نووسينةي دل
تاكو لةو بوارةدا باسيان لة ئةزمووني شيعريء بريةوةري خؤيان كردبا لةطةلَ شيعرو
خويَندنةوة .ضما ض لة بريةوةريء ئةزمووني شاعري طرنطقة؟ ئةوةيان كة من طومامن ليَي
نيية ،ضونكة جيهانء زمان بةبيَ شيعر ،ئةم شتةي ئيَستا نةدةبوونء بؤشايي طةورةيان
تيَدا دةبوو .هةروةها بؤ ئيَمةي كة زمانء بوومنان بةردةوام رووبةرِووي هةرِةشة،
تواندنةوةو تؤقاندنة ،طرنطة باس لة شيعرو نووسيين خؤمان بكةين ،ئةوي باسيَك
َا
َشاد عةبدول
َنيايي .دل
سةبارةت بة ئةزمووني شيعر بيَت نر ء طرنطي خؤي هةس بة دل
َةوةو بةزمانيَكي وةها خويَنةر لةطةلَ خؤي
بة شيَوةيةكي سرووشيت ،بيَ زؤركردن ،لة دل
دةبات ،بابةتةكاني نووسيوة .هةر كاتيَك كتيَبيَك خبويَنمةوةو ضيَذم ثيَببةخشيَت ،لةطةلَ
تةواوكردنيدا سوثاسي نووسةرةكةي دةكةم ،جا كيَ بيَت طرنط نيية ،ديارة لة دلَء لة
َا"و ئةو ضيَذةي ثيَي
َشاد عةبدول
دةرووني خؤمةوة سوثاسي دةكةم .سوثاس بؤ "دل
بةخشيم.
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كتيَيب باخضةي ئيشراق،

بةرهةمي دلَشاد عةبدولَلَا

وةرطيَرِانى :مةسعود بابايي
شيعرانيَكي تالَء شريينء ثوخت ،ثرِ لة شاديء ضةرمةسةريء هيواو ئاواتء
َبذاردةي شيعرةكاني
بيَهيواييةكان .كتيَيب "باخضةي ئيشراق" وةرطيَرِانيَكة لة هةل
َا ،شاعريي هاوضةرخي كوردستاني عيَراق .شيعرةكاني كتيَيب "باخضةي
َل
َشاد عةبدول
دل
َوباري هةمةضةشنةي نا ء رِوانني لة جيهاني
َاويَكة لة تيَرِامان لة حال
ئيشراق" تيَكةل
دةوروبةرو تيَهزرين لة بارودؤخي جيهانء تةذي لة ويَنةطةليَكة كة هةستةكانء
تيَرِامانةكان بؤ ميتافؤرة شاعريانةيةكان وةردةطؤرِيَت.
َا وةك شاعرييَك دةبينني كة هةم
َل
َشاد عةبدول
لةكتيَيب "باخضةي ئيشراق"دا دل
َطةيةكة كة
خةريكي فةلسةفاندنةء هةم سؤيف رِةضةيةكة ،هةم نيطةراني بارودؤخي كؤمةل
َبةت
َيةكاني بة ضاو دةبيينَء دركيان دةكات .هةل
خؤي تيَيدا دةذيء ضةرمةسةريء تال
ئةو ثيَ هةموو شتيَك شاعرية.
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ضاوخشاندنةوةيةك بةسةر كتيَيب "باخضةي ئيشراق"دا
َة شيعريَك ثيَك هاتووة كة كورتربِيي شاعريانة يةكيَك لة
ئةم كتيَبة لة كؤمةل
َشاد لةم كتيَبةدا طرياوةي جيهانء
َيَي دل
سةرةكيقين تايبةمتةندييةكانيةتي .وةك بل
هةستة هةمةجؤرةكاني ئادةميزادو هةروةها ثوختةي تيَرِواننيء تيَطةيشتين خؤي لة
بوون وةرطرتووةو خزاندوويةتة نيَو شيعرةوة.
َا ،لة كتيَيب "باخضةي ئيشراق"دا شيعرانيَكي تةذي لة
َل
َشاد عةبدول
شيعرةكاني دل
َكةوتيَك
ويَنةكانن .ئةو بة بةكارهيَناني ويَنايةك بؤ دةربرِيين هةستيَك يان ثيَطةو هةل
كارامةيةو ضةمكطةلي فةلسةيفء جظاكي ،وةك ئةظنيء مةرطء تيَثةرِيين كاتء ثةذارةو
َاتي نيَوةرِاست بة كارزانيةوة
رِةنجء هةذاريء شويَنطةي بيَ تةناهيء ثرِئازاري خؤرهةل
لةوثةرِي كورتربِيي شاعريانةدا دةردةبرِيَت .الويَيتء ثريي ،جواني ،ئةظني ،مةرط،
هةذاري ،ئاييناو (مكاشفة)و هةروةها خودي شيعر لة بابةتة سةرةكيةكاني ئةم
َشاد ،هةنديَ جار هةر
َادا .دل
َل
َشاد عةبدول
َة شيعري ئةم كتيَبةي دل
شيعرانةن لة كؤمةل
بةو كورتربِيية شاعريانةيةوة سةريَك لة ميَذوو دةداتء ئةمةش يةكيَك لة
تايبةمتةندييةكاني ئةم كتيَبةية .ضةرمةسةريي مرؤظ لة ميَذوودا دةبينيَتء دةخياتة نيَو
شيعرةوةو ئازاري مرؤظي هاوضةر لة بةرجةوةنيَكي ميَذووييدا وةديار دةخات.
لة شيعرةكاني كتيَيب "باخضةي ئيشراق"دا ويَنةكان ،ئةدطارو كاركرديَكي
دراماتيك بة خؤوة دةطرن ،وةك شيعريَك بة ناوي"دؤستايةتي-برادةرايةتى" ،دةَليَت:
مانط دةضيَتة ناو ثيَخةفى منداَليَك
َةكةش،
مندال
فيَر بووة هةموو شةويَك
سةرى مانط دةخوريَنآ
تا دةنوآ.
هةروةها لة شيعريَكدا بة ناوى"مانط" بؤ دةربرِيين هةذاري كة ديسان مانطء
َةي
مندالَ كةسايةتية سةرةكيةكاني ثيَك دةهيَنن ،ديارة مانط ئةم جارةيان نةك بووكةل
َكو نوردية نانيَكة بؤ تيَركردني ئةوو تيَيدا دةَليَت:
مندالَ ،بةل
ضيم دةست نةكةوت
لةتيَك مانطم ليَكردةوة
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َة برسيةكة.
دامة مندال
لةو سةحراية،
جطة لة ئامسان ضيق شك ئةبةين
َى خؤمانى ثيَ بدةينةوة،
دل
يان كة برسى بووين بيخؤين
كة تينوو بووين بيخؤينةوة.
هةروةها شيعريَك بة ناوي "دوا شيعر" كة لةويَشدا وشةكان ،لةوثةرِي كورتربِيدان،
َكةوتيَكي دراماتيك بة ويَنة دةكيَشنةوةو دةَليَت:
هةل
ثةجنة نانوسيَ بة خامةوة
خامة نانوسآ بة كاغةزةوة.
َدةثةرِآ
َندةى سةربرِاو هةل
دلَ وةكو بال
تك تك خويَن دةرِذيَتة سةر كاغةز
ئةوة رِةنطة دوا شيعر بآ دةينووسم.
َا ،لةدايكبووي  1956لة هةوليَر .شاعريو رِؤذنامةنووسي
َل
َشاد عةبدول
دل
كوردستاني عيَراقء يةكيَك لة ثيَشةنطةكانء دامةزريَنةراني شيعري موديَرِني كورديية.
ئةو ماوةيةك لة سةردةمي خويَندكاريي زانكؤدا ضاالكيء خةباتي سياسي بة دذي
َام شيعري لة سياسةت جيا كردووةتةوةو هيض كات
حكومةتي بةعسيةكان كردووة .بةل
شيعر ئامرازي دةربرِيين ئاواتء باوةرِة سياسيةكاني نةبووةو ئةو هةرطيز شيعرى بؤ
رِاطةياندراوة سياسيةكان دانةلةنطاندووة.
َا يةكيَك لة دامةزريَنةراني طرثي شيعري ثيَشرِةوي هةوليَرةو لةو
َل
َشاد عةبدول
دل
شاعريانةية كة شيعرةكاني بة ضةندين زمان بؤ منوونة فةرةنسيء عةرةبيء ئينطليزي
َانيَك بةكاري رِؤذنامةطةرييةوة سةرقالَ بووةو
وةرطيَرِدراون .ئةو هةروةها سال
سةرنووسةري رِؤذنامةي "كوردستاني نويَ"و طؤظاري ئةدةبي "ئايندة"و طؤظاري
"شيعرستان" بووة.
َاوكردنةوةي "مانيا
َةجبةيي لةدةزطاي بل
*كتيَيب" باخضةي ئيشراق" بة وةرطيَرِانء ثيَشةكي مةريوان هةل
َاوكراوةتةوة.
هونةر" ،بةزمانى فارسى بل
َى بنوبوكى فارسى.
*سةرضاوة :وال
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شيعرةكاني دلَشاد عةبدولَال ...
هةرضةندة شةو دريَذتر بيَت بةيانييةكةي جوانرت دةبيَت

نزار ئاطري
وةرطيَرانى :جةمال ثرية
َال لةو شاعريانةي كوردة كة بيَدةنطيء ئارامي لة هاواركردنء
َشاد عةبدول
دل
لةخؤباييبوون ال باشقة ،لةجياتي بةرةنطاربوونةوةو جةنطي دةستةويةخة لةطةلَ وةهم لة
َوةتطةي
طؤرِةثاني ملمالنيَء شةرِةكاندا ،ثاشةكشةي كردووة بؤ طؤشةطرييي بةرةو خةل
شيعر.
ئةو ،هاوشيَوةي شيعرةكاني ،خولياو رارِاييةكاني دادةثؤشيَتء لةطةلَ
ئةنديَشةكانيدا ريَدةكات ،بةدطؤييء ذاوةذاوي بؤ كةساني تر جيَ هيَشتووة .ئةمةش
َكو
لةدةرئةجنامي ئةوة نيية حةزي لة تةنيايي بيَت ،يان مةيلي طؤشةطرييي هةبيَت ،بةل
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هةوَليَكة بؤ ئةوةي قسةو واوتنة طةورةكان دووري نةخةنةوة لة هؤطربوون بة نووسيين
شيعرو شتة ناسكء هةستةوةرةكاني شيعريي .هةروةها شيعريشي وةك خؤي ،هيَمنء
َاتيَك
خةوبنيء داناو راستطؤية ،طوتارو قسةي طشيت نايلةرزيَنيَتء هيض هيَزو دةسةل
زبري ناكاتء بة لةخؤبايبوونء خؤ بةزلزانني فريو نادريَت .شيعريَك لة شةومني
نةرمونياني بةيانيانةوة كةوتبيَتة خوارةوة لة طؤرِةثانيَكي درِندةي زةوي كة تيايدا
بةرائةتء درِندةيي لةتةك يةكقييةوة هةن ،شاعري لةمبارةيةوة دةَليَت" :شيعر
َشاد
بةرةبةياني بوونة ،هةرضةند شةو دريَذ بيَت ،بةيانييةكةي جوانق دةبيَت" .دل
َة سروودة رؤحيةكةي دةنووسيَتةوةو هيَشتا كؤتاييء
َال ماوةي زياتر لة بيست سال
عةبدول
ئةجنامةكةي نةدؤزيوةتةوة .بة حةزيَكي طياني بةطيانيةوة دةنووسيَت وةك ئةوةي تازة
ثيَنووسي بةدةستةوة طرتبيَت .زياتر لة ثانزة ديواني ضاث كردووة ،هيَشتا لةبةرامبةر
سيحري شيعرو نامؤيي ذياندا سةرسامة.
ئةو دةنووسيَت بؤ ئةوةي خؤي لة جيهاندا بدؤزيَتةوةو جيهاني لة خؤيدا
بدؤزيَتةوة .دةنووسيَت بؤ ئةوةي شتيَك لةو نهيَنييانة بزانيَت ،كة بة رِؤحيَك دةورةدراون
َةذاوو سةرليَشيَواوانةية .بؤ ئةو ،هةر
شةيداي ئةزةلء هةستء وةسوةسةي ثرسياري شل
دةقيَكي شيعري وةك تاقيكردنةوةيةكي نووسراو واية بةرامبةر بة خووديَك كة لة
قوتاخبانةي دؤزينةوةدا دةخويَنيَت ،ئةو دةنووسيَت ،بؤ ئةوة نانووسيَت ئةوةي زانراوة
َنةدات
َكو بؤ ئةوةية نةزانراو تيَثةريَنيَت ،وةك ئةوةي كة دةنووسيَت ،هةول
بنووسيَت ،بةل
َدةدات بري لةوة بكاتةوة كة ناوتريَت .كة قةسيدةي"حةج"ي
َكو هةول
شتيَك بَليَت ،بةل
نوسي ،هيض بريؤكةيةكي رووني نةبوو ئاخؤ دةقةكة ضي دةبيَت .بة تةنها وشةي "حةج"
سةرسامي كردو سةرجني بؤ الي خؤي راكيَشا .تيَيثةرِاندء دواتر خؤي وا بينيةوة
َطرتبوو ،دواتر بوون بة رستةو
بةدوايدا دةضيَت .وشةكة وشةي ديكةي لةطةلَ خؤيدا هةل
ثاشان رستةكان بةخيَراييةكي هيَمنانة بةدوايدا دةضوون ،تا دواجار خؤي لةبةردةم
َال لةطةلَ جةالل بةرزجنيء
َشاد عةبدول
كتيَبيَكي تةواودا بينييةوة .زؤر كةس ثيَيواية دل
َن لة كوردستاندا .ثارتة سياسييةكان
َال يوسف ثيَشةنطي نويَطةريي قوول
عةباس عةبدول
طرنطيان ثيَنةداون لةبةر ئةوةي رةتيان كردووةتةوة ئةدةب سةر بة سياسةت بيَت ،يان
َويَستة ،دذايةتيكردني سياسةت نةبووة،
دريَذكراوةي ضةك بيَت .مةبةستيان لةم هةل
َكو راستةرِيَكردني ئاراستةي دةقي داهيَنةرانة بووة .ئةوان دذي ئةوة بوون فيكر
بةل
َك.
بطؤرِيَت بؤ نةفري عام ،يان هاواريَك بيَت بؤ كؤكردنةوةي خةل
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ئةوان دةيانويست ئةدةب بة تةنها طوتاريَكي سياسي نةبيَت بؤ تيَركردني هةوةسي
سياسةتكاريَكي بضووك كة هةموو شتيَك دةكات بؤ ئةوةي طةورة بيَت ،ئةمةشيان
َك بيَت.
َكردنء دةستنيشانكردني ضارةنووسي خةل
يةكةمني هةنطاوي طةشيت كؤنقِؤل
َال يةكال ببووةوة :واز لة هةموو بةرزي
َشاد عةبدول
هاوكيَشةكة سةبارةت بة دل
خوازييةكي ديكةي دةرةوةي شيعر بيَنيَتء خؤي بؤ هزرو وشةو دةستةواذة تةرخان
بكات ،بةبيَ هيض ئاماجنيَكي هةلومةرجي .شيعر تاكة ئاماجنة شاياني ذيانء
بةدواداطةرِان بيَت .ئةوي طرووثةكان دروسيت ناكةن ،شيعر دروستكراوو رةزامةندي
َي خوودي شاعرية.
َكو خةيال
طرووث نيية ،بةل
ئةمةش ئةو بنةماية بوو كة خؤيء هاورِيَكاني ثشتيان ثيَبةستووة ،لة جيابوونةوة
لة بزوتنةوةي روانطة ،كة نووسةران بيَئةوةي ديديَكي رووني داهيَنةرانةيان هةبيَت
َكو ديدو تيَرِامانيَكي
بةدةوريدا دةسورِانةوة .ئةم بزاظة ديديَكي ئةدةبي نةبوو ،بةل
ئايدؤلؤذيء نةتةوةييء سياسي هةبوو .ئةو بةياننامةيةشي كة ريَكخةراني بزووتنةوةكة
رايانطةياند ،لةنيَوياندا شيَركؤ بيَكةس ،لة رووي ئةدةبييةوة الواز بوو ،لةرووي
َشاد خؤي وا دةبينيَت لة تاكيَكي ثةشؤكاوء
سياسيشةوة خؤمنايشكردنيَك بوو .دل
سةرسام زياتر نيية ،ثرسيارباران دةكريَتء ئةو نيطةرانييةي لة دةوروبةريدا بووني هةيةء
نيية طياني ويَران دةكات .شاعري تاكيَكي سادةيةو هيَزة شاراوةكةي لة ناخي خؤيداية،
بة خةونء طؤرانييةوة ريَطاي ذياني خؤي دةبرِيَت ،نةك بة مششيَرو قامضي:
َةوان نيم
من ثال
هاوار ناكةم ،دةضريكيَنم
تةمةمن بةو بةيانيانة دةثيَوم كة ئارامن.
َشاد كةمتةرخةم نةبووة لةوةي سوود لة وزةي شاراوةي ذانرةكاني ديكةي
دل
داهيَنان وةرطريَت ،وةك نيطاركيَشيء موزيكء ثةيكةرتاشيء شانؤ ،وةكو سوود
وةرطرتنةكةي لة دراما لةكاتي دارِشتين ديالؤطة فرة دةنطييةكان (ثؤليفؤنيك)و ضوونة
َنان بةئاراستةي ئاشكراكردن لة ريَطةي مؤنؤلؤطيَكي طرذء
َايي كةسييء ثال
ناو قوول
َةتة شيعرييانةي كة لة نيَوان كاتء
طياني بةطيانيدا .هةروةها لة ويَناكردني ئةو حال
شويَندا دةجووَليَن ،سوودي لة سينةما وةرطرتووة ،طرنطيداني بة هونةري شيَوةكارييء
بة جيهانةكاني شاطالء كاندينيسكيء طؤطانء وابةستةبووني بة تابلؤكاني جياكؤمنيَيت
َضوونةكاني ئةو كةسانةي بةنيَو دةقةكانيدا
لة طرنطيدان بة ورديي ويَناكردني هةل
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َام زياتر طرنطي بة
تيَدةثةرِن .دةربارةي مرؤظء شارو ميَذووء نةوةكان نووسيويةتي ،بةل
َاتة دوورةكان دةدات ،لة ضةندين دةقدا دةمانباتة
َندةء ول
َاوء سروشتء بال
بؤنء طول
تايوانء ضنيء روسياو لوبنانء وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا ،ويَرِاي دووري
َك بةسةرماندا زالَ
شويَنةكان هةسيت خؤجيَي شويَنةكانء طةرمي نزيكبوون لة خةل
دةكات .وةك خؤي دةَليَت سةرضاوةي داهيَنانةكاني زؤرو فرة ضةشنن ،سنووري جوطرايفء
ئينتيماي نةتةوةيي نييةو سنووري طةلء نةوةكاني نيية .ئةمةش بةو ماناية نيية
َيَني يةكيَكة لة ثابةندترين
َكو دةتوانني بل
كةسيَكي نيهليسيتء خؤبةزلزان بزانيَت ،بةل
َام ثابةندبوون الي ئةو واتا تيَثةرِاندني ئايديؤلؤذياي ستةمكارو
شاعرياني كورد ،بةل
َدان بؤ
شكاندني قةفةزة سياسيةكانء تيَثةرِاندني بةربةستة نةتةوةييةكانء هةميشة هةول
رووانني لة جيهانة ،بة ئاسؤي فراوانء سوثرِايزة بيَ كؤتاكانييةوة .لةسةرةتاي
َام هةر
دةستثيَكردني طةشيت نووسيندا مةيلي بةئاراستةي ضةثرِةويدا بووة ،بةل
لةسةرةتاوة دذي ئةوة بووة ئةدةب ببيَت بة قورباني سياسيء طةل .لة رابردووداء
َام ئةمة رِيَطر نيية لةوةي كة ئةدةبي كالسيكي كوردي
ئيَستاي لةطةلَ نويَ دا بووة ،بةل
خبويَنيَتةوةو بةدواداضوون بؤ بةرهةمي شاعريو نووسةراني ثيَ خؤي بكات ،بةبيَ
َي ئةزمووني ئةو شيَوازةي كة
طويَدانة ناوةرِؤكء فؤرِمي نووسراويان .ئةو بةبيَ دوو دل
َيدا ديَت دةنووسيَتء لةليَداني دةرطاي ناباو ناترسيَت ،ئةطةر بزانيَت لة
بةخةيال
كارةكانيدا ئاماذةيةكي ناوازةو بريسكانةوةيةكي نويَ هةية .لة هةمةجؤريي رووبةري
طيَرِانةوةدا سةركةوتووة ،بيَئةوةي خؤي وابةستةي كليَشةيةكي يةك ضةشين بكات.
قةسيدةي هةية يةك ديواني تةواوةو هي واشي هةية يةك ديَر يان دوو ديَرة .بةييت
دريَذي شيعري هةية لةوةي كة شيَركؤ بيَكةس ثيَي سةرسام بووة ،هاوكات طرتةي
َال لةطةلَ ذمارةيةك شاعريي
َشاد عةبدول
َي هايكؤ دةفرِيَت .دل
شيعري واي هةية بةبال
َال
كوردي نةوةي دووةمي دميةني ئةدةبي هاوضةرخي وةك كةريم دةشيتء سةعدول
ثةرؤشء هي ديكةش ،دةستةبذيَريَكي داهيَنةرانةي ناياب ثيَكدةهيَنن كة بةهؤي
َنةري داهيَنانيان ثشتطويَخراون ،دواي ئةوةي
وةفادارييان بةرامبةر بة مةيلي نووسنيء ثال
لةبةرامبةر هةموو جؤرةكاني توندوتيذييء لةخشتةبردنيَكدا خؤيان ثاراست.
سةرضاوة :رؤذنامةي احلياة رؤذي
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دلَشاد عةبدولَالَ لة ديوانى (حةج) دا ...
منوونةيةك بؤ مؤديَرنة

نووسينى :قزحيا ساسني
وةرطيَِِرِانى :ريَبني رةسولَ ئيسماعيل
َ كة لةاليةن
َال
َشاد عةبدول
لة سةرةتاى كتيَبى (ديوانى حةج)ى شاعريى كورد دل
بةكر دةرويَ وةرطيَرِدراوةتة سةر زمانى عةرةبى ،شاعري ديَت ثرسى بابةتة شيعرييةكان
دةخاتةرِوو ،ثيَيواية "دةشيَت كؤى بابةتةكان خاكيَكى بةثيت يا شيَوازيَكى طوزارشتى
زؤر طرنط بن بؤ رِةسةنايةتى شيعرى ،بؤ منوونة لة كاغةزيَكى فرِيَدراوى سةر شةقامةوة
تا دةطات بة خويَنى شةهيدان  ...هةموو ئةو شتانةى وةكو شيعر باو بوون ئةستةمة
دووبارة بةكاربهيَنريَنةوة ،مةطةر لةسةر دةستى شاعريانى داهيَنةر نةبيَت" .ليَرةوة
َيَني؟
َيَني؟ يا ضؤن دةل
ثرسيارى ئةوة ديَتة ثيَشةوة :ئايا شيعر بريتيية لةوةى ئيَمة ضى دةل
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زؤر لة شاعريانى مؤديَرنة زيَدةرِؤيى دةكةنء ثيَيان واية مؤديَرنةى شيعرى
ثرِؤذةيةكى كاملَء طشتيية بؤ طؤرِينى جيهانء طواستنةوةى بؤ شويَنيَكى باآل ،ئةو
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
خةمى ئيستاتيكا نةخاتة ثيَ  ،بة مردوويى لة دايك دةبيَت .لةاليةنى ئايديايشةوة
َطرى ئايدياى بةندايةتىء ئايدياى ئازادى نيية .شيعر بةرثرسيار نيية لة
ديارة شيعر هةل
َكو وامان ىلَ دةكات دةرطا سةختةكانى ذيان بة خؤشىء
دؤزينةوةى ضارةسةرى ،بةل
شادىء ضيَذةوة بكةينةوة ،تةنيا يةك كليلمان ثيَدةدات ،ئةو كليلةش ناوى:
ئيستاتيكاية.
بيَطومان "ضى" لةبةردةستى هةمووانداية ،وةكو ئةوةى جاحةزي دةَليَت :مانا
لةسةر رِيَطاكان كةتووة .بةآلم "ضؤن" تةنيا لةبةردةستى داهيَنةراندايةو ئةوان دةتوانن
َ لة سةرةتاى (ديوانى حةج) وشيارة بةو
َال
َشاد عةبدول
دةستطريى بكةن .شاعريى كورد دل
مةترسيةى شيعرى ثيَدا تيَدةثةرِيَت ،كاتيَك شيعر ديَت خؤى لة قةرةى بابةتى فيكرى
َؤز دةخشيَنيَت ،ضونكة ئةو كات دةستبةردارى ئيستاتيكا دةبيَتء دةبيَتة
زةمحةت يا ئال
َىء ضييةتىء بوونى خؤى لة دةست دةدات ":هةميشة ترسيَكم هةية
ضاالكيةكى عةقل
لةوةى رِةنطة من لةو شيعرييةتة دوور بكةومةوة كة كةوتؤتة نيَو ضوارضيَوةى
بريكردنةوة".
َك لة دووبارةكردنةوةى بابةتةكان بيَزار
بؤية شاعري زيرةكانة رِايدةطةيةنيَت كة خةل
َدةدات":هةموو بونيادة كؤنةكان بةالوة بنيَت،
بوون ،بؤية ثرِؤذة مؤديَرنةكةى هةول
َدةدات خؤى لة دووبارةكردنةوةى بابةتة طشتييةكان رِزطار بكات كة
هةروةها هةول
لةميانةى سةردةمة كؤنةكانةوة هةميشة دووبارة دةكريَنةوة .بة كورتى :ثرِؤذةكةى
َني بؤ دؤزينةوة لةو ناوضانةى هيَشتا بريكردنةوة ثيَى نةطةيشتووة".
َكؤل
دةبيَتة هةل
ئةم قسةية بيَنةو بةردةى زؤرى طةرةكة ،ضونكة بةهؤى ئةو بارودؤخةى بةرهةميان
َكى ئةوة نايةت لة خؤيان
دةهيَنيَت زؤر بابةت مردار دةبنةوة ،ضيق زةماني بةكةل
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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بةآلم ،تيؤرى رِةتكردنةوةى رِةهاو طشتي شايانى وتوويَذن ،ضونكة ئةطةر
رِةتكردنةوة لة شويَنيَك ثيَويست بيَت ،بيَطومان لة شويَنيَكيق تاوانة ،شتانيَك هةن
لةنيَو رِابردوو بؤ ئيَستاشء بؤ سبةي دةست دةدةن ،بةآلم بةثيَى ئةو طؤرِانكارييةى كة
ذيان دةخيوازيَت .بةداخةوة ،شاعريانى مؤديَرنة دان بةوةدا نانيَن كة مؤديَرنةى شيعرى
لةو كاتةوة هةية كة شيعر هةبووةء شاعرياني لةوةتةى شيعر هةية خاوةنى ضاويَكى
نةورةسييانةن لةنيَو بةرزايى دةفرِنء دوور دةرِواننء دةبينن  ..رِاستة رِزطاركردنى شيعر
َيَت ،شتيَكة داهيَنانى
َ دةل
َال
َشاد عةبدول
لة ثاشكؤيةتى سياسى ،بؤ منوونة وةكو ئةوةى دل
شيعرى رِازى دةكاتء رِستةى شيعري لة ديلى رِزطار دةكات ،بةآلم نويَخوازى لةسةر
َكو داهيَنان لةنيَو ضييةتى طوتن داية ،تةنيا
ئاستى بابةتء مانا داهيَنان نيية ،بةل
ضييةتى طوتن دةتوانيَت ئاخافتنى رِاست بؤ شيعر بطؤرِيَت.
قاثى خؤشةويستى
َ بة عةشق "حةج ،تةوافى طةورةى عاشقان" دةست ثيَدةكاتء
َال
َشاد عةبدول
دل
سروشت دةكات بة قاثيَك بؤ خؤشةويستى ،شاعريان بةرديَكيان هةية تارمايى شةوى
بيابان بةدة وريدا دةخووليَتةوة تاوةكو ثياويَكى باآلبةرز بؤ فرِة ئاويَك دابيَتةوةو بؤنى
َى
َندةكان هيَالنةى رِةمحةت لةنيَو دل
نةعناع دةطاتة سينطى ئةستيَرةكان ،ئةو كاتي بال
رِاوضيان دروست دةكةن ،ئةوها لة لوولةى تفةنطةكانيان رِزطار دةبن:
" سالو لة بةرديَك،
بةرديَك كة رةنطى شةويَكى دريَذى بيابانى خرِكردؤتةوة لة خؤيدا
َةطةتة.
عةباى حةريرى سةرشانى ثياويَكى كةل
دةضةميَتةوة بؤ قومة ئاويَك ،لضكى لة زةوى دةخشيَ،
لةو شويَنة ثونطء نةعنا شني دةبن،
بؤنيان دةطاتة ئةستيَرة.
َندة دةيانناسنةوة،
بةو بؤنة بال
بةبةر ضاوى راوضيةوة هيَالنة ضيَ دةكةن.
َ بةرةو ميَيةكةى دةرِواتء ثرسيارى ئةو عةترةى ىلَ دةكات كة
َال
َشاد عةبدول
دل
لةباوةشى كردووةء بةنيَو طؤرِةثانى عاشقاندا بآلوى كردؤتةوة ،كاتيَك تةواف ئةهلى
عةشق بةرةو بةهةشتةكانيان دةبات":شووشةى كام عةترت لةناو شاردؤتةوةو ليَرة بآلوت
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كردؤتةوة؟" ،ئينجا تراذيدياى ئينتيماكةى ئاشكرا دةكات ،شوانيَكى سادةى ضةند
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!
لةنيَو ئةم قسانةدا ئازارى ئينتيمايةكى وجودييانة هةية ،سؤزيَك هةية بؤ ئةو
َ كردووة ،دوور لةو ديليةى نيشتيمان
َال
ئازادييةى مرؤظى لةنيَو سروشت بةرِةل
بةرجةستةى دةكات لةميانةى ئينتيمايةكى رِيَكخراوو ماددييانةدا  ...بةدريَذايى
َ ثةنا دةباتة بةر سروشت ،شتةكانى ناو سروشت لةباوةش
َال
َشاد عةبدول
شيعرةكانى ،دل
َدةدات لة رِيَطاى تؤرِيَكى سيمبوليةوة دةستطرييان بكات ،تاوةكو
دةطريَتء هةول
هيَزيَكء سروشيَكى طةورةتريان ثيَبدات.
َ ناوى زؤر دةخاتة نيَو دةقة شيعرييةكانى ،ناوى مرؤظء شويَن،
َال
َشاد عةبدول
دل
بيَطومان ئةم ثةيوةندييةكى ويذدانى بةهيَزى بةم ناوانةى خؤيةوة هةية ،لةكاتيَكدا بؤ
َضوونى شيعرى دايبطريَت ئةطةر ثةيوةندى بةم ناوانة نةبيَتء
خويَنةر زةمحةتة هةل
َ شارةزاييةكى زؤرى لةبارةى سيمبول هةيةو
َال
َشاد عةبدول
نةيانناسيَت .جطة لةوةش ،دل
زؤرجاري ء لة زؤر شويَني دةبن بة سيمبوىل داخراو:
قافيةى طري بووة ،لة خةندةكةى بايي/
ماَليَكى بؤ بنةخشيَنن لة داروثةرودووى توتنةوان /منء كؤماسي...
َ بةو ميتافؤرِة سةختةى خؤى ديَت دةيةويَت شتةكان كورت
َال
َشاد عةبدول
كاتيَك دل
بكاتةوة ،ئةو شتانةى خؤيان بة ئيمتياز ئةطةرى رِاظةكارى لة خؤ دةطرن ،طوزارشت وةكو
بؤنيَكى ثرِ لة سؤزى طةرم دةردةكةون ،بةرةو خةياَليَكى تةمء مذى كةم بةرز دةبنةوة.
وةكو ئةوةى لةنيَو شيعرى (تاحونة) دا هةية ،دةنكة طةمن بريتيية لة فرميَسكى ذنيَك
كة لة سةرةتاداية ،ئةو كاتةى خاك ثيَ مرؤظ ثرِ بوو لة خةمء بةسةر تةالرةكانى
خةمؤكى سةركةوتووة:
لةناو دار ضنارةكاندا ئاسياويَك دةطةرِيَ،
شارةزاييةكى ئةوتؤم لة باراشء جؤرى طةمنء ليَكدانةوةى شةوانى ئاشةوان نيية
هةر هيَندة دةزامن طةمن يةكةجمار فرميَسك بووة،
َى ذنيَكدا،
ثياويَك ضاندويَتى لةدل
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ئةوي هةتا هاتووة كردوويةتى بةنان
شةوى برسيَتى بةو نانة تيَر بووة.
خودى ذيان
َ لةنيَوان خودى خؤىء خودى ذيان داماوة،
َال
َشاد عةبدول
لة دةقى (ئةكسري)ي دل
دلَ بةرةو ذيان دةرِوات ،بةسةر ترثةكانى دلَ سةردةكةويَت ،رِةنطة بطات بة ئةكسريى
ذيان ،بةآلم ئةو كات ئةستةمة بطةرِيَتةوة نيَو خودى خؤى ،دواى ئةوةش دةبيَتة
َى خؤشبةختيةكى تةمةن كورتى زيندانيكراو دةبيَت ،ئايا
طةرِؤكيَكء شةهيدى طول
خؤشبةختى ماناو نرخيَكى هةية ئةطةر تةمنى كورت نةبيَت؟!
لةشةرابى عفريت دروست دةكريَت
َى شاديية
َى وةنةوشةى كيَوى ،كة طول
يان طول
َة،
تةمةنى كورتة ئةو طول
َة
قةدةرى سةختة ئةم دل
ئيكسريى ذيان دةدؤزيَتةوةو خؤى بزر دةكا.
َ وةكو ناسنامةيةكى وجودييانةى شاعري واية ،تيَيدا ستايشى
َال
َشاد عةبدول
دةقى دل
دابرِان دةكات ،كةشتييةكة دةستى دةطات بة دةرطاكةى ،بة مانايةكى تر كةشتييةكى
بىَ دةرطايةء بارةكةى تةنيا بريتيية لة رِووناكى:
ذوورةكةم كةشتيةكة بةسةر ثشتى تةنياييةوة
لة بةندةرى رووناكيةوة تةكان دةدا بؤ كويَ تاريكة.
لةهةر كويَوة دةيكةيتةوة ،ئةويَ دةرطايةكة
كليل طومان دةكا لة كردنةوةى
َى داروثةردوو بووة.
بؤنى واهيمة رِذاوةو تيَكةل
َ منوونةيةك لةبارةى شيعرى نويَى
َال
َشاد عةبدول
(ديوانى حةج) ى شاعريى كورد دل
كورد ى دةخاتةرِوو كة بةطشتى بةر نويَطةرى شيعرى دةكةويَت بة هةموو رِووناكىء
سيَبةرةكانى ناوى ،رِةنطة بتوانيَت جاريَك ئةو دميةنة بونياد بنيَتةوةو جاريَكي شكست
بيَنيَت.
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دلَشاد ...

ئةو رِيَطايةى لة تؤوةيةو ...بةرةو تؤية!

نووسينى :خةزعةل ئةملاجدى
وةرطيَرانى :ريَبني رةسولَ ئيسماعيل
كاتيَك هةنديَك بؤنى خؤش لةنيَو وشةكانيداية ،هةنديَك نيطاو حةسرةتى سارد،
بيَطومان ورياية بةو بونيادةى واى لة هةموو ئةمانة كردووة ببيَتة طةردوونيَكى بضووكء
َى بذى .ليَرةدا شيعر ئامرازيَكة بؤ هاوسةنطى.
لةميانةى شيعرةوة لةطةل
َ شاعرييَكة ضؤن حةزى لة دةرياية ئةوهاش حةزى لة شاخة ،بةآلم
َال
َشاد عةبدول
دل
َى وشك رِادةكات ،ئةو دؤآلنةى سةختء دذوارن.
لة دةست دؤل
خؤى وا دةبينيَت ثةيوةستة بة شتةكان ،لة دوورةوة حةقيقةتى شتةكان دةبينيَت!
باشة ضؤن شاعرييَك دةتوانيَت ئةوها مبانطةيةنيَتة ئةم بارودؤخة؟ ئايا ثشت بة
فةلسةفةيةك دةبةستيَت؟ ثيَم وانيية! ئايا هةولَ بؤ بزاظيَكى دياليكتيكى دةدات؟ ئيَمة
نازانني! كةواتة ،ئةدى ضى رِوودةدات؟
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َكى
لةسةر كورسيةكى دار لةنيَو يةكيَك لة باخضةكان دادةنيشيَتء بري لة خةل
دةكاتةوة كة لة ثشت ذيانى ئةم دةجووَليَنةوة ،وا خؤشى دةويَن وةكو ئةوةى ثةرى بنء
َطرتووة ،ئةوة ثةيوةنديية
نةيةويَت بيانناسيَت ،ثؤستةضيةكة نامةكانى بةهارى هةل
شاراوةكانني لة دةست تاريكى ذيان دةيثاريَزن.
ليَرةدا ئيَمة لوضى شاعريى ضينيمان بريدةكةويَتةوة كة جؤريَك لة "فو"ى لةنيَو
شيعر نووسيوة" .فو" ثارضة شيعريَكى دريَذة باسى شيعر دةكات كاتيَك دةَليَت شاعري
َى خؤى
لةناو سيَنتةرى شتةكان دادةنيشيَتء لة نهيَنى طةردوون رِادةميَنيَتء سؤزو عةقل
بة ضريؤكةكانى رِابردووى مةزن ئاو دةدات ،بؤ تيَثةرِين ،كات هةناسة دةدات .كاتيَك
َؤزى ئةم جيهانة دةكاتةوة.
تةماشاى مليؤنةها شت دةكات ،بري لة ئال
لة كؤتاييدا ،لوضى كاتيَك ستايشى هةماهةنطى مةزنى هونةر دةكات،
َدةضيَتء شيعرةكةى خؤى دةنووسيَت.
هةل
باشة شاعري ضؤن دةتوانيَت لة ميَزيَكى دار رِامبيَنيَتء لةميانةيدا هةستةكانى خؤى
بة قسة دةهيَنيَت؟ بؤ ئةوةى بري لةو ذنة بكاتةوة كة ثةجنةى لة ميَزةكة دةداتء
َيَت ...
جيَكةوتى خؤى لةسةر جيَدةهيَل
ضؤن لةميانةى تيَبينية تيَثةرِةكانى رِؤذانةى خؤيةوة ئيَمة دةخاتة نيَو ثانتايى
طةورةو فراوانى شيعرةوة :ئامادةكردنى نان ،ثيَالوة سوورةكةى ئةحالم مةنسور ،ئةوانةى
َةكانى خؤيان ،كاذميَرة طةورةكةى ثراط.
نيوة شةو دةطةرِيَنةوة مال
َ رِيَطاى خؤى دةدؤزيَتةوة ،بةآلم يةكسةر هاوسةنط
َال
َشاد عةبدول
بةم شيَوةية دل
َى داطري دةكاتء لةسةر هةموو جيهان رِادةكشيَت .ئةء
َكو بىَ ئوميَدى دل
نابيَت ،بةل
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
خؤى بكات ...ئةو خةونانةى ئيشى رِؤذانةى شاعريانة ،بىَ دابرِان ضاوديَريكردنى
تارماييةكانى شةو.
ئةو شاعريةى ئامؤذطارى كاوةى ئاسنطةر دةكات نةطةرِيَتةوةو ضةكووشةكةى بةرةو
رِووى با بووةشيَنيَتء بزانيَت ضيق زةمان طوىَ بة شؤرِشةكةى ناداتء ثيَويستة بةو
رِيَطايانةدا بطةرِيَتةوة كة ثيَيدا هاتووة.
شاعري لةناو ئةو ضاوة ديَتة دةرةوة كة لة ناوةوةى خؤيةتىء شيَتانة لةويَدا نيطا
َى شاردنةوةى مانا دةدات
دةكاتء جيهان وةكو خؤى دةبينيَت ،جيهانيَكى فريودةر هةول
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لةنيَو طؤشة تاريكء دوورةكانء بةرةو وةهمى خؤى ثةلكيَشمان دةكات .بةآلم شاعري
طةمةكانى جيهان ئاشكرا دةكات ،ساختةيية بريسكةدارةكةى ئاشكرا دةكات.
َشاد دةيةويَت بة كةمقين فؤرِم زؤرترين شت خباتة نيَو تؤرِةكةى خؤى،
دل
بةثيَضةوانةى ثيَشبينيمان ،دةبينني مانا دةستطري دةكات لةبرى ئةوةى جةخت لةسةر ئةو
فؤرِمانة بكاتةوة .ئةم فؤرِمانة ئامرازيَكن بؤ ئةم دةستكةوتة بةنرخةى.
ئاى ،ئةم جؤرة ثةيوةندييانة-ومت -ضةند ثيَويستة بؤ كةسيَك
َى ثاراستنى هيَمنية.
سةرقال
ئيَستا تيَطةيشتى ئةى خويَنةرى زيرةك
ض باريَكى طرامن كةوتؤتة ئةستؤ ..........دةرياضةى مراوى شني ،الثةرِة .8
َك لةذيَر حةماسةتى رِابردووةوة
َشاد ديَت ئابرِووى ئةو شتانة دةبات كة خةل
دل
هةستيان ثيَدةكةن ،وريامان دةكاتةوة لةوةى رِابردوو سيَنتةرى جيهانء شتةكان نيية":
شةرِتان لةسةر ضيية؟
َكى ضيان هةية،
تةختى ماد! ئةو ثامشاوانة كةل
وةكو ئةوةى بَليَ ضما "ئاستياط"ء "كؤرش"ن .........دةرياضةى مراوى شني :نيوة
مرؤظ ،الثةرِة 46ــ.47

وريامان دةكاتةوة لةوةى شار قةرةبووى شا ناكاتةوةو ضوونة شار بىَ شا ،
َةيةكى طةورةية .ئةطةرضى رِووناكيةكانى شارو شةرابء ذنةكانى سةرجنيان
هةل
رِاكيَشاوةو شتيَك لة شادييان ثيَداوة ،بةآلم هةموو ئةو شتانةى ىلَ سةندؤتةوة كة شا
ثيَيدةدا :تؤقنيء هةيبةت!
رِوونة وشةو بريكردنةوة ثيَكةوة شيعر دروست دةكةن ،شيعر لة وشةو ئايديا
ضنراوةوةو دوواليةنةية ،يةكيَكيان بةرز دةبيَتةوةو ئةويقيان دادةبةزيَت .رِةنطة بتوانني
َيَني هةردوواليةن ثيَكةوة لةدذى باو ئي دةكةن ،بة شيَوازيَكى
سةركيَشى بكةينء بل
تازةى نا باو لة جيهان تيَدةطةن.
َة شيعرى (دةرياضةى مراوى شني) وزةيةكة شتةكان سفر دةكاتةوةو بةرةو
كؤمةل
مانايةكى تازةيان دةبات:
َؤزى زةوى داثؤشيَ
ضاوةرِيَى بةفرم بيَء ئال
َة طةورةية بةو نةبيَ ثرِنابيَتةوة
ئةو هةموو ضال
َبكا
ضاوةرِيَى رِةشةبام هةل
ئةو هةموو ثامشاوةية ،بةو نةبيَ خرِ نابيَتةوة
ضاوةرِى زريامن لوورةى بيَء ض كؤآلن هةية بيبةسيتَ
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ئةو جيهانةى ئينسان تيَكء ثيَكى داوة ،بة زةمحةت ضاك دةبيَتةوة......

دةرياضةى مراوى شني ،الثةرِة .50

َشاد لة رِيَطايةك دةضيَت ،رِيَطايةك شتى زؤر
هةميشة هةستم كردووة دل
َةتة
َةتيَك ،رِةنطة ئةم حال
دةذميَريَتء وةسف دةكات ،بةآلم لة كؤتاييدا دةطات بة حال
وةهم بيَت! رِةنطة ثانتايى بيَت! رِةنطة ئاشكراكردنى شتيَك بيَت! رِةنطة نا يةقني بيَت!
كةس نازانيَت!
ليَرةدا رِيَطاى "تاو"ى فةلسةفةكارى ضينى"الوتسى"م بري دةكةويَتةوة ،ئةو
رِيَطايةى بةرةو شتيَك دةرِوات كة يةقني نيية ،حةقيقةتة.
َؤزو نا رِؤشنانةى ثاشطرى زمانةوانني " "Odeهةميشة ئةوةم
ئةم وشة ئال
بريدةكةويَتة كة شيعر لة زمانى ئينطليزى بة ماناى "رِيَطا يا رِيَرِةو"ي ديَت.
بةم شيَوةية شيعرةكان رِيَطان بؤ شتيَك ،رِةنطة لة كؤتاييدا حةقيقةت بنء هةوي
نةبن  ...طرنط ئةوةية لةويَدا نيشانةيةكء ئاماذةيةك هةية ضاوةرِيَمان دةكات .با
كؤتايى شيعرى (رِيَطاى طشتى) خبويَنينةوةو تا ئاطامان لة كؤتايى رِيَطاكة بيَت:
بةاليةوة طرنط نيية كيَ ئاو دةخواتةوة
بةاليةوة طرنط نيية كيَ خاشاك فرِيَ دةدا
بةاليةوة طرنط نيية كيَ كارةبا بةكار ناهيَينَ
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
هةنديَك جار نةزانني باشقين ريَطاية بؤ خؤشةويستى.
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