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  ..ماين يةك نةطةن ئيستة نازلَ بني و زمانيان  بئالَؤزينني، بؤ وةي لة ز«
  كةواية خوا ئةواين بة سةر ئةرزدا بالَوكردةوة و شارةكةيان بؤ ساز نةكرا 

@@/ئالَؤزاند/بؤ وةي لةوي خودا زماين خةلَكي هةموو جيهاين طؤِرا..»بابيل«هةر بؤية ناويان نا 
       mãóèò†Œbî@ð’ói@Lça‡ÜóèŠó@ðšüØ@LÖïmóÈ@ðÝèó÷@@LpaŠìó @

@@

مان بزانني كة هةولَي روون كردنةوةي بنج و بناوانةكاين ئةطةر رةخنةش بة بةشي لة ز
فةلسةفة و زانست و هونةر ئةدا و دةبيتة زمانيكي تر و بالَو بوونةوةي زمانةكان، فرةمانايي و ضةند 

هةينَ ... دةنطي دةيب بليَني ميذوويةكي دريذ خايةين هةية، بةدريذايي تةمةين مرؤظي خاوةن زمان 
دا  انيوة و زؤر كةسيش وةك هؤكاريكي طرينط لة رةويت ئالَ و طؤرطةيل جيهاينكةس بة هيضي ز

  .. حيسايب لة سةر كردؤتةوة
ئةوةي لة مةيداين رةخنةوة هاتوتة دةربِرين حةمت لة سةر اليةنيكي روخسار يان ناوةِروك 

كبريان هةر لة سةرتاي كيشةي نيوان فؤرم و ناوةِروك لة رةخنةدا كيشةيةكي ميذوويية و رونا. دواوة
سةر هةلَداين فلسةفة، وةك ئةنديشةي مرؤظايةيت، لة سةري رؤشتوون و مشت و مِريان لة سةر 

باوةكو /كردووة راستيةكةي ئةوةية هةنووكة هةينَ مشت و مِري بزايف رةخنةيي لة كوردستانيش 
  .و ناوةرؤك/ فؤرم/هةر دةطةِريتةوة بؤ نيوان كيشةي روخسار/راستةو خؤ ناييتة دةربرين

  روخسار ضية؟
   ثيوةندي روخسار و مانا لة ضيداية؟

يا نا؟  يب مانايي دةتواينَ بووين هةيب  
ئةوةي كة روناكبريان هةولَياندا لة كايت هةلَسةنطاندن و شيكاري ئةدةيب و هونةري، خؤيان لة 

. ة و حةفدةي زاييين يبثةريز بطرن دةيب مريايت سةدةكاين شازد داوةري كردين بريورايي دورة
لة كؤمةلَطاي ئووروثايي سةردةمي رووناكبريان بؤ «دا سةري هةلَدا  كة زانسيت فيزيكي نوي

دا وايان بة باش زاين كة طرينطي بدةنة  بةربةرةكاينَ كردين دةست تيوةردانةكاين كليسا لة كارةكانيان
آلتة زمانييةي كليسا بن كة بة ثيي قازانج و بووين بةرهةم و دةست بةرداري ئةو دةسة/ عةيين/بابةيت 
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دا بةو كارة روناكبريان  بارودؤخي خؤيان فةلسةفةيان دةسةثاند بة سةر بةرهةم و ليكؤلَينةكان
 غةرةزةكاين كليسا  بةرهةميان وةك زانست دةست نيشان دةكرد و هةولَي ئةوةيان ئةدا خؤيان لة

  /. 29م ئينساين ص لووسني طولَدمةن فةلسةفةي علوو/»بثاريزن
 تايبةت فيزيك لة ثلةيةكي سةردا بوو ئةوةش رةنطة هؤكاري بوو كة زانستة  ئةو كاتة زانست بة

لةوة بةدوا . زانست بكةنة ثيوةري بةرهةمةكانيان/ هةروةها  مرؤظخوازةكانيش/يةكان  كؤمةآليةيت
ةو كاتةدا طةشةي سةر بة راسيت ل. بابةيت بوون و زانسيت بوون ببوونة دوو وشةي هاو مانا

سووِرهينةري زانست لة بةراوةرد لةطةلَ زانسيت كؤمةلَ و مروظدا بابةيت بووين زانستة سةرةتاييةكان 
 ينطةية خؤشتر بوو/دةنويهنيةكان ئةو ريوةردانة زيزي لة دةست تيهةر ضةند / كة بة هؤي دوورة ثةري

ئةو دوورة ثةريزية ئةستةم بوو، بؤ / بقاي اصلح/ ضاكة و ئانترؤثي و ماين / علييةت/لة بوواري هؤيةيت 
ئةوةي هةلَويستة فةلسةفيةكان خؤيان دةهاويشتة ناو باسةكان و خؤيان تيكةالَو جيهانبيين و 

تيكةلَ بووين زانسيت مرؤظــ لةطةلَ جهانبيين بة طشيت، لة رووي ناضاريةوة / زانسيت مرؤظـ دةكرد 
خاوةن راياين بواري رةخنةي ئةدةب و  بةو هؤيةش هيندي لة/ كاتةوةكةي كةم دة زانستية بارة 

بوون، هةر ضةندة طوماين تيدا نية كة / ناب/جوانناسي خوازياري بابةيت بوون يا زانسيت تةواو
بةآلم نايب لةطةلَ واقيعة / عينني/ رووداوة كؤمةآليةتيةكان، تةنانةت هونةريش، بة لةوينَ بابةتني

بريؤكةي سةربةخؤ بووين بةرهةمي ئةدةيب هونةري ئوستوورةيةكة ... كةآلويان بكةينسروشتيةكان تي
بةشيكي ئةم بري و را غةيرة سيستمية . لة تيكةلَ بووين تومخة جياوازةكاين زيهنييةيت مرؤظي رؤذئاوا

ست لة دةكري بة ئاكامي بة شكردين جيهان بةو ثاذة بضووك و بة روالَةت سةربةخؤيانة بزانني كة زان
بةشكردندا كردوويةيت، هةر وةها سةرنةكةوتين هةندي سيستةمي فيكري لة سةدةي رابردوودا ـ كة 

ئةمانة و !! ضاوي بِريبوة ضوار ضيوةيةكي طةورة و هةولَي ثيشبيين كردين ميذووي ئةدا بؤ داهاتوو
 جيابوونةوةي دا ببوة هؤي ساز بووين ضةند سيستةميكي ميليتاري زؤربيذ لة سةدةي بيستةم

زانسيت بة «بةو جؤرةي كة كارل ثوثير). ئسثينسير و كينت(كؤمةلَناسي كةآلين  كؤمةلناسي ورد لة
بة فةقري و الواز و / كردين داهاتووي دةكرد  ميذووييةيتَ كة ديعايةي ثيشبيين/» ياساكردين ميذوو

وةي زانسيت هؤك«مانا زاين و رايطةياند كة يباري طةشة و رةويت داهاتووي مةعريفة ناتوانني بة شي
  »ثيش بيين بكةين

  /37ـ 11 ل چهارمجامعة باز و دمشنان آن جلد /

بؤوةي هةر رووداويكي كؤمةآليةيت نةك هةر كاريطةرييت هةية لة سةر رووداويكي تر، نةك  «
»            وداوةكان دةطؤريتر ساز دةكا، بةلَكوو هةر ئةو رووداوة بايةخي طرووثيكي تر لة رو هةر رووداويكي

  / 81ثوثر فقر تارخييطري ـ امحد ارام ل /

بةم جؤرة بؤ ئةوةي طةآللةو نةخشةيةكي نوي بتواينَ لة كؤمةلَطايةكي دياري كراودا بيتة دي 
/ كة خوي ئةندازياري خةيالَيين ثيدةطوت/ئةندازةي طةورةدا ثووثير بة رةفز كردنةوةي بريؤكةسازي لة

ئةسلَي ئةندازياري بضر بضر يان ئةندازياري كؤمةآليةيت، بة مةبةسيت تةنطةبةركردين «ة سةر دةضيت
   / 53ل . جلداول / كؤمةلَطاي كراوة./جامعة باز»                          ئةندازياري خةيالَي و ثيشبينيكةرانة 

كة زانسيت بووين »  ميلجان ئيستوارت«ئةم طوتانةي ثوثير بة لةوينَ دةضيتةوة سةر بِرواي 
ميل ثي وابوو هيض ياسا و هةمةكييةكي جي باوةِر و . خستبوة ذير طومانةوة» زانسيت كؤمةآليةيت«
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ثيش بيين كردن لة سةر ئةو حوكم و بِروايانة هةرطيز « هةر بةو هؤيةش. متمانة لةو بِريارانةدا نية
   دي  ةنايةت

  /326 ل آيزايا برلين ـ چهار مقاله دربارة آزادي/

/ وجووديةت/لة ثالَ ئةم روانطةدا ـ بؤ زانسيت مرؤظـ ـ روانطةيةكي سةرةكي، بوون خوازانةش 
كة ئةوةش بوو بة ثالَثشيت . هةبوو كة تاقةكةسي  وةك جةزيرةييكي جيا لة كةساين دي دةبيين

  ةفةلسةفةي روخسارخوازي و سةرهةلَداين هونةر بؤ هؤنةر شويين ئةوروانطةيةشي لة سةر
  

ο  
  

لة فةلسةفةي :  طرينطي فؤرم و روخسار ثيشينةيةكي ميذوويي ئيجطار دوور و دريذي هةية
دونيايةكي ديكةدا ئالَ و طؤري ئةم جيهانة ناتواينَ شويين لة  ئةفـالتوون دا  ـ صور يا مثُل ـ وان لة

 نيية و هةرطيز نارزي ين بوكات و شوي ،رةسةنة و م.سةر دابين ةبةست و مةنزووري شوناسة تومخي
/  يا روخساري سةرةكيية صوربةرهةمي جيهاين / بة زماين ئةفالتوون ئثيس متة/زانست و مةعريفة ...

بة بِرواي ئةفالتوون . جطة شك و طومان ناطاتة هيض كوي/  عامل شهادة/و جيهاين هةست/ صوراعال
طومانةوة بةرةو زانست، لة ريسالةي  بووين ئةنديشة لة وةمهةوة بؤ رؤخسار هةمان تيثةِرينة لة

  :دا دةلَي»ثرؤتارخووس«لة وآلمي »سوقرات «فيلبووس 
. جواين ئةو شتانةي ئيستا دةمهةوي ثيشاين بدةم ئةو جوانيية نية كة مةبةسيت خةلَكة « 

مةبةسيت من جواين بوونةوةر و شةمايةل نية، مةبةسيت من لة جواين، ضشتيكة راست يان طرد يان 
هيلَي راست يان /  ثانتا و حةجم رةهةندةية كة بة يارمةيت كةرةسةيةكي وةك طوونيا و هيلَ كيشئةو

جواين ئةو جؤرة شتانة ريذةيي نني، ئةمانة بابةيت موتلةق و هةتا هةتايني كة لة . دةكيشري/كةواين
  ».دا جوانن و هةمووكايتَ ئةو ضيزةمان ثيدةدةن كة تايبةيت خؤيانة زايت خؤيان

  
 ο  

  :سةبارةت بة ئةفالتوون دةلَي» ئالفيردنورسي وايت هيد«
هةموو سيستةمة فيكرييةكاين دواي ئةفالتوون ض شيت نينة جطة ثةراويز نووسني لة سةر « 

ئةم طوتةي وايت هيد بة هةر هؤيةكةوة نووسرايب، لة سةر ئةم باسة، واتة » .بةرهةمةكاين ئةو
تةنانةت ئةطةر مباةوي رةويت ثيشانداين ئةو . وازي ديتة ديثيشينةي فةلسةفةي رؤخسار خ

لة بةرضاو نةطرين طوتةكةي وايت هيد لة سةر فةلسةفةي /لة سةر بري و راي بريمةندان/ كاريطةريتية
دا بري و راي ئةفالتوون، »فري كردن بة شيوةي هونةر« جوانناسي هيربيرت ريد بةرضاوة ريد لة

رةوانناسي ناسراوي قوتاخبانةي / ئةو طوتةيةكي كوهلير. استةوخؤ دةهينيتةوة، ر»فيلبووس دا«لة
جواين و بةرجةستة بووين بةرهةمي هونةري بؤ ئيمة بة : لة سةرةتاي كتيبةكةي دا دةنووسي/ طشتالَت

اي  ريط هةموو ئةو شتانةي كة جوان و سةرنج راكيشن و سةرةتا لة: ريد دةلَي. ثيي ثيكهاتةكةيةيت
ئةطةر لةوانة وردبينةوة، دةبينني كة اليةين . هةستةوة ضيذمان دةدةينَ، شةقلَي هونةرييان ثيوة ديارة
ئةطةر كةسي باش كار بكا يا جوان بة ريدا بِروا . هاوبةشي هةموويان، لة بووين فؤرم يان رؤخسارداية

  /خؤش فؤرمة./ة سةر فؤرميكي باشةبة جؤري كة ضيذيك بداتة ئيمة دةتوانني بلَيني كة ئةو كةسة ل
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» هونةر ضية؟«بة ثيي ئةم طوتةية واديارة ريد هةولَي داوة كة بؤ ثرسياري بوونناسانةي 
هونةر لة هةموو ئةو شتانةداية كة ضيذيكمان دةدايتَ و : بؤية دةلَي.. وةآلميكي بنةما خوازانة بداتةوة

  .» باشةيةروخساري« هؤي ئةو ضيذة وةرطرتنةش بة راي ئةو
 ديارة ئةطةر ثيوةرمان بؤ ناساندين فؤرمي باش كردةوة و بذاظي مرؤظـ يب و بؤ هةلَسةنطاندين 

ترمان  هونةر هةر ئةوةش بكةينة ثيوةر، ئةوة لة جةغزيكي هةلَةدا دةسوورينةوة كةواية ثيوةريكي 
 - ورةييكي سةر بة خو لة مرؤظـ  تي-خؤيي خؤي لة مرؤظـ ثيشان دايب  ثيوةريك كة سةربة... ثيويستة

بؤ وةي رةنطة كاريطةرييت ديتين بزاظي ريك و ثيك و خاوةن ئيقاع يا بةرهةميكي جوان، لة سةر 
 وةرة سةر بةخؤيةش بة راي ريد/ كة وايشة/جةماوةر ضون يةك نةيبي »سروشت«ئةو ثية كة ئةطةر لي

يا طويضكة ماسي بلوور ئيسك ، ض ساف و ض زبر، ناو ورد ببينةوة زؤر شيت تيدا دةبينني، وةك طذ و ط
ضالَ يب يان كةواين، هةروةها ئةوشتانةي كة طرد يان ثيضةآلو ثلَووضن و بنةما و ضوار ضيوةيةكي ريك 

لة جيهاين بريكاري ... و ثيك و ورد و هةندسةييان هةية و ثيوةنديةكي ئةندازايارانة زالَة بة سةرياندا
دا  وةي هةيب نةزم و ريك و ثيكيية ثرؤسةي رؤخسار لة فةلسةفةي ئةرةستوويشهةندةسةدا ئة

زةمانةيت ماهييةيت شتةكانة، واتا روخساري هةر شيت هؤي بووين ئةو شتةشة، بؤ وةي هةوية و 
 يت هةر شيتمة شتةكان لة رووي / اشيا/بابةتيبؤ ئةوةي ئي ،لة رووي روخسارةوة دةردةكةوي

كاري ئةوةيةكة هةلَطري جؤري / مادة/ئةو شتةوة دةناسينةوة كةواية ماتريال / يفؤرم/روخساري 
بةجمؤرة ... مادة هةلَطر و كةم كارة بةآلم رؤخسار ئالَ و طؤر خواز و ثر جم و جوولَة. رؤخسار يب

بووين هةر شيت منةتباري «واتة .بداتة مادة،/ هةسيت/تايبةمتةندي رؤخسار ئةوةية كة بوون 
  /. بوتيووس/»يةيتفؤرمةكة

وةك كةرةسةي يب رؤخسار و دةرنةكةوتوو وان كة لة ذير تيشكي قالَب و / مفاهيم/ضةمكةكان 
يش لة ريسالةي  ئةطوستيين قةديس. ضوار ضيوةدا روخسار وةردةطرن و سيمايةكي هونةري دةطرنة خؤ

رشيت بة لةوينَ لة سيما و لة بةر ئةوةي هة:دا جواين شتةكان دةخاتة ثاي روخسارةوة و دةلَي»نةزم«
لة /. ي نةيب مةحالَة و ناكري/شكل/شتيك كة فؤرم  دا دةردةكةوي بريكردنةوة لة رؤخساريكي تايبةت

ئةنديشةي خودا كة  تةسةووريكي فؤرمية لة / بوون/اليةكي ديكةوة، بة راي ئةو هةموو شتيكي ئةم ذيانة
اتة، شتةكان رةنطة لة جوانييةكي جياواز كةلَك وةربطرن طوتاري نةبوونة و/ ناجواين/واية ناشرييين 

 لةو شتانة رؤخساري تةباي خؤيان وةرنةطرتيب نديمة ناشريينية /و رةنطة هيكة ئةو شتانة الي ئي./  
جواين بةوةي / طةورةترين فةلةسوويف مةسيحي لة سةدي ناوةِراست/ توماس ئاكويناس 

ةوةش هةر راستةوخؤ طوتةيةكي ئةفالتوونة و لة ريسالةي ئ. دةزاين كة ضيذ بداتة هةسيت دينت
فدرووس، دال، / دا كة دةركي جواين دةخاتة ثالَ هةسيت ديتنةوة لةو بةشةي/ي وةرطرتووة»فدرووس«

ئةوةش خبةنة ثالََ طوتةكةي ماتيس لة سةر ريذة و ثيكهاتة و هاو ئاهةنطي طشيت بةرهةم لة / 25
  / .219 ل 1354 وةرطِرياين دةريا بةندةري ران ـ جييب »ماناين هونةر« هيربرت ريد ـ

ثيوةرةكاين جواين بة بِرواي . بة بؤضووين ئاكويناس، جواين دياردةيةكي رؤخساريية
  :ئاكويناس بريتني لة

ئةم خالَة دةبيتة هؤي ئةوةي كة شيت ناتةواو و شكاو جوان / Integritasيان كةمالَ / طشتييت •
 ... نةبن
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شيت جواين ال مةبةستة و / اجزا/كة هةم ريذةي نيوان ثاذةكاين / Poroportio/ندازةريذة و ئة •
 .هةم ثيوةندي نيوان،شتةكة و بينةرةكةي، لة بةر ضاوة

هيمايةك / رةنطة مةبةسيت ئاكويناس لة نوور يان تيشك / claritas/تيشك و درةوشانةوة  •
هيندي لة / بِرواي نوي ئةفالتوونيةكانيش كة بةشيك بوو لة/ بآ لة سيما و حةقيقةيت خودايي

تويذةران و راظةكاراين بةرهةمةكاين ئاكويناس ثييان واية مةبةست درةوشانةوةي تيشكي روخسارة 
بة كوريت، واديارة ضةمكي ئةرةستوويي روخسار لةم طوتةي هيربيرت ريددا  . دا/مادة/بة سر ماتريال

ئاكويناس و دريذةي باسةكاين ئةفالتوون ـ ئةرةستوويي يب كورتكراوةي بووضوونةكاين ئطؤستني و 
. لة هونةر ناسيدا، ريد لة ماناي هونةردا هونةر بة هةولَدانيك دةزاين بؤ ئافراندين روخساري ضيذدةر

ضيذوةرطرتن لة هةسيت جوانيش دةخاتة ئةستؤي سازبووين يةكيةيت و تةبايي نيوان روخسار و 
 /4ـ1ل . /دةركي هةستةكان

  
ο  

 
راكيش، لة  روخسار هةر لة سةرةتاوة هةسيت بريمةنداين بزواندوة و وةك بابةتيكي سةرنج

جوانةكان  لة اليةكي ديكةوة روخسار يان فؤرم و قالَيب شتة. دا ئالَؤز، لة سةري رؤشتوونة هةمان كات
تر دةبنةوة ،  بة هؤي هةست بزوين بوونيانةوة ، بةرجةستة/كة بةرهةمي هونةريش دةطريتةوة /

ئةوةندةي كة بتوانني بلَيني شيواز يا شيوةي دةربرين كة بة طشيت بنةما يا روخساري بةرهةميكي 
بة .هةلَسةنطاندين هونةر،/هةر وةها /هؤكاريكي سةرةكية بؤ مانةوةي بةرهةم و / هونةري ثيكدينآ

ي روخسارةكانيان ئيجطار كةمن تايبةت ئةطةر ئةوةمشان لة بةرضاو بآ كة ناوةرؤكي هونةرةكان لةثا
جةخت كردنة سةر فؤرم /بؤية/و بة نواندنيكي نوآ نةبآ كاريطةرييت ئةوتؤيان نابآ و ناضنة زيهنةوة 

بووة بة ئيعتباري فةلسةفةي / ثيزانني/ ئةرةستووةوة بةهادان -لةاليةن ئةفالتوون / روخسار/
  .  كردووةيش ثةسةنديان »ئةطؤستني«و » ئاكويناس«. جوانناسي

ο  
  

ـَكي «ئةو بؤضوونانة لة قوناخيكي تردا بوون بةوة كة ،  ـَكي هونـةري زاتيــ بةرهةميـــ
  »ســةربةخــؤي هـةيــة

دا ثيوةري سةرةكي بؤ جوانناسي واتة واقعيبووين روخساري سروشيت   لة سةدةي رةوشةنطةري
هونةرمةند السايي سروشت ناكاتةوة، كةوتة ذيز طومانةوة و كةسانيك هاتنة سةر ئةو بِرواية كة 

فيليث . خولَقينةري بةرهةمةكةي خؤيةيت/ هيض خولقاند  بووين لة  كة/ بةلَكو خؤي وةك خوداوةند
دا شيعر لة سروشت جيا دةكاتةوة و دةلَآ، شاعري لة ذير طزينطي »بةرةنطاري لة شيعر«سيدين لة

 بوونةوةرةكاين، يان لة سروشتيان تيثةراندوة يان هيزي ئافرينةري خويدا سروشيت دةخولَقينآ كة
  »لةوان جياوازن و نوين

بة ئاشكرا دذايةتيكردن بوو لةطةلَ ... خاوةن شكؤكردين هونةر و هونةرمةندان تا ئةو لووتكةية
  دا فةلسةفةي ئةفالتوون و يؤتؤثياكةي شاردنةوة و دةركردين هونةرمةندان لة 

  /›465 ـ 463 ـ طورطياس 19‹  تيمائووس 511 ـ 509ـ بِرواننة كؤماري ئةفالتوون /
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اليةن رةخنةطرانةوة لة   تيورةي نة زؤر بةربآلو لةێدا باوةكو ناو بة ناو هيند  لةم سةدةيةش
سةر سةربةخؤيي هونةر بآلو كرايةوة بةآلم سيستةماتيكترين تيورة لة اليةن كانت ةوة لة كتييب 

غايةت /لةو كتيبةدا كانت طرينطي زؤري داية ئامانج . دا بآلو كرايةوة/نقد قوة حكم/» رةخنة لة داوةري«
zweck masig keit / كي سةر بة خؤي هةية لة خواست يا مةيلي مرؤظـ كانت ثييكة بة ِراي ئةو بووني

  (!!) َيب ئاماجني تيا نةَيندةتوا/ غائيت/واية ئاماجنييت
ئيمة زؤر جار « ةبارةت بةو طوتةية دةلَيكورنير راظةكاري طةورةي بةرهةمةكاين كانت س

كة ئةوةندة ئةجزايةكي خاوةن ريذة و / شيت تر چ ئةوانةي دةستكردي مرؤظن، چ/ شتطةليك دةبينني 
نة بةر ضاو ـ يبكي طةآللةدار ديكيان هةية كة بة طشيت وةك شتيك و ثيئةوةي بري لةو ئاماجنة  ري

 چكي و بؤ  اوة ـ تةنانةت هةرطيز برييشي ليناكةينةوة كة بكةينةوة كة خاوةنةكةي بؤي داريذ
كة بيئةوةي ئاماجنةكةي لة /غايت/مةبةستآ سازي كردووة ـ كانت ثييواية جواين جؤري ئاماجنيتيية

ئةو رؤخسار و ئاماجنييت لة يةك جوي دةكاتةوةو دةلَي /. دةرك دةكري/بةر ضاو بطرين دةناسريتةوة
وخسار يا سيماي شتةكان دةطا بةآلم ناوةرؤكي بةرهةمي هونةري ئيعتبارييةو هةر هةموو كةس لة ر

لة دوو اليةنةوة /كل هدفمند/بة راي ئةو ئاماجنيكي طشيت . كةسةو بة بؤضووين خؤي بؤي دةضآ
ئةو شتة لة رةهةندي ئامانج خوازيةوة ببينني دووهةم هةر : دةبينري ةوييةكةم ئةوةي كة مبا

ئةطةر وةك طةيشنت بة قازانج و كاركردي . ثيي زةوق و سةليقةي جوانناسانة هةلَسةنطةيننئةوشتة بة
شتةكة متاشا و ثةسةندي بكةين ئةوة ئامانج خوازين و ئةطةر ريذة و تةبايي نيوان ثاذةكاين ئةوشتة، 

كي ثينني، بآ ئةوةي ناوةرؤك يا ضةمكيوة ببةستني بة ثآي زةوق و سةليقةي جوانناسانة هةلَسةنطي
« :سةرضاوة /S.korner Kant 1967 pp181- 2 184- 185»ئةوة داوةرييةكي جوانناسانةمان كردوة

  ./حشمت عاليي» فؤرم ضية 
 das» دا بةم جؤرة شيكاري شيت جوان»رةخنة لة داوةري«كانت لة بةشي دووهةمي 

schoneذة كة بووين واقعي شتةكامنان وةبري دةخاتةوة قازا: دةكايت ة و ئةو ئةو ضينج يان قازاجني
كايتَ ثرسياري سةبارةت بة جواين بيتة ئاراوة مةبةست ئةوة نية كة . هةستةش لةطةلَ مةيلي مرؤظداية

دا رووبةروو ببينةوة يا نا؟ بةلكو مةبةست ئةوةية كة رووين  بزانني لةطةلَ بووين راستةقينةي شتيك
تأمل / رامانبكةينةوة دواي ديتين ئةو شتة جوانة و دواي تيbetrachtong / داوةري/ ضؤن قةزاوةت /

  .دةكةين
 شتةكة ئةو شتةم الثةسةند دةيب يا blosse vorstellungطرينطئةوةية كة، دواي خؤنواندين 

 و ثيشاين بدةين كة خاوةن زةوق و سةليقةين دةيب  ديارة بؤ ئةوةي شتيكمان الجوان يب... نا
ر ضاو بطرين نة ئةو هؤكارانةي كة بووين راستةقينةي شتةكان ضؤنيةيت خؤنواندين شتةكة لة بة

ئةنوينن ـ هةموومان دةيب ئةوة بزانني كة داوةري كردن سةبارةت بة جواين ئةطةر تؤزالَة 
نايب كةمترين . نية/ رووي دلَثاكيةوة و لة/قازاجنيكمان لة بةرضاو يب داوةريةكي يب غةرةز و يب اليةن 

كيس بضي، بةلَكوو دةيب بة راسيت يب اليةين خؤمان بثاريزين بؤ وةي  ةكان لة اليةين جواين شت
دريذةي  كانت لة / 130داوةري ل  رةخنة لة/دا زالَ يب  داوةريةكامان زةوق و سةليقة بة سةري

دةناسيين و شيت جوان يا جواين /.beurtheilungs vermogen/» هيزي داوةري«دا زةوق بة  باسةكةي
بة راي ئةو، ضيذ . وة دةزاينَ كة هيض ضةمكي نةتواين داطريي بكا و زؤربةي خةلَك ضيذي ليوةر بطرنبة
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وةطرتين تةواو لة جواين ئةوة دةسةمليين كة جواين بة يب خير و قازانج ناهيتة هةلَسةنطاندن و 
  ...كةلَك وةردةطرنئةطةر سوودي تاقةكةسيي لة ئارادا نةيب جةماوةر بة طشيت لة بةرةي ضيذ 

فةلسةفةي جوانناسي كانت،كة بة راي هيطل يةكةم طوتاري عاقالَنةية لة ثانتاي مةعريفةي 
هةر . .جواين ـ راسيت و/ية لة سةر بابةتطةيل/ انتزاعي/دا، بةرهةمي تويذينةوةي دةرهةستانة مرؤظ

 دةتوانني دةسةآلت و دةلَي/ بةرهةمة ناو براوةكةيدا/بةو جؤرةي كة كانت  خؤي لة سةرةتاي  
  :ليهاتوويي روحي مرؤظــ بكةينة سي بةشةوة

  
  واتة.                  ئـــــــــــريادة             هــةســـت            ئةنديشة 

   
    هيزي مةعريفي،          هةسيت ضيذ و رةنج،          هيزي مةيل  كة لةطةلَ  

  /هاوريذةن/        داوةري    و          عةقلدا تةبان دةرك                  و  
  

الف ـ دةسةآليت مةعريفي يا شوناسي مرؤظــ كة لة فكردا خؤي دةنويين، ئامرازيكة بؤ 
كة واية طةِران بة دواي راستيدا دةضيتة ئةو . ناسيتين نةزةري جيهان و طةيشنت بة راسيت و حةقيقةت

بةشة لة رؤحي مرؤظــ كة لةكيينشة نةزةريةكان رادةمي  
ـ دا خؤي  ب ـ عةقلَ كة ضاو ديري ضاكة دةكا و لة ثانتاي كاركردي مةيل و ئريادةي  مرؤظ

  .. دةنويين و
ج ـ جواين كة دةضيتة ئةو بةشةي، لة عةقلي كاركردي و راماين نةزةري بة دوورة، ئةويش 

  ..ر و  وةآلمةوةية و نة بةدواي كاركرددا دةضيسنووريكة لة نيوان ئةو دوانةدا كة نة بة شوين ثرسيا
فةلسةفةي جوانناسي كانت مريايت تويذينةوةي نةزةري و دةرهةستانةي فةيةلسووفةكانة و 

 جوانناسي خباتة خانةي «بةرةكةشي ئةوة بوو كة / اصول رةخنةي ئةدةيب/وةك ريضاردز دةلَي
  »ئيدةئاليسمةوة

 I.A.Richards,the principles of Literary criticism 1967 1,2,6  
  

يةكاين سيستةمي جوانناسي  ئاماجنييت بيئامانج و ضيذي دوور لة قازانج، واتة بنةما سةرةكي
بة . رؤنراون/ دوئاليسم/سةر دوانةيي  كانيت هةر دووكيان لة فةلسةفةكةي خؤيةوة وةرطرياون كة لة

ورد و درشت ـ عةقلَ و خةيال : ة ليكدذةكاين وةكثيي ئةو بؤضوونة هونةر يةكيةيت دةخاتة نيوان دوان
  ...ـ ياسا و زؤرة ملي و

 جيهاين نواندن و ئازادي كردةوةي مرؤظــ باوةكوو لةطةلَ هونةردا دذايةتييان هةية، هةر 
ضةمكي ئةزمووين جوانناسي، كة دةكةويتة نيوان دوو ثانتاي رووداوي . ثيكةون و رةنطة يةكيش بطرن

جواين لة ثيشكةش كردين ضيذيك بة هةست . و ئةخالقييةوة، ضةمكيكي زيهنيية/ عةيين/بابةيت 
دا جطة بة جؤريكي طشيت ثيناسة ناكري، بؤ وةي ناضيتة ناو هيض  يةكجار سةرترة بةآلم بة سةر ئةوةش

ئةو . رةوةضةمكيكي تايبةتةوة بة يب هيض زانسيت دةرك دةكري، بةآلم خؤي ثلةي زانستةكان دةباتة سة
رازي بوونةي بة هؤي ئامادة بوون و دةرةكي جواين بة مرؤظــ دةطا، ئاكامي تةعامويل هةست و 

ضةمكي جواين الي كانت بة سةر اليةين رؤخسار و رازاندنةوة و جوان سازي و دةرهةست . عةقلَة
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ِرطة بِرطة و موسيقاي بووين شتةكانةوة بةندة بةو بؤضوونة هيلَكاري ثيضلَ ثيض و خةياآلوي و نةقشي ب
ئةوةي كة هيض ضةمكي نةدةن بة دةستةوة، دةبنة جوان و جوانني بة طوتةي هيربيرت ريد ... يب شيعر و

باس لة بابةت طةيل دةرهةسيت وةك خةيالَ، وةهم، «كانت بريتيية لة / علم اجلمال/زانسيت جواين 
هيض شيوازيكي . ييةكانةوة يةكجار كةمة ئةمانةش ثيوةنديان بة هونةرة بابةت... روخسار و طومان

وةندييةك ناطريذوويةكان هيض ثيهنر امروز / » رةخنةي لةم زانستة سةر هةلَنادا و لةطةلَ راستيية مي
  / 15 ـ ل 1354سروش جييب امريكبري 
دا الين كةم لة يةك شوين دا بؤ ضوونةكاين كانت و ريد يةك دةطرنةوة، كانت  بة سةر ئةوةش

و ئيعتباري بابةيت / Gemein gultig keit/ازيةك دةخاتة نيوان طةشةي جوان ناسي جياو
/allgemein… بؤ ئةو داوةريانة دادةينَ كة زانسيت و / ئيعتباري بابةيت/ كانت ضةمكي دووهةم

 مةنتقني و بِرواي واية كة ئيمة لة داوةري جوان ناسانةدا ئةسلَةن كارمان بة سةر شتةكةوة نية بةلَكوو
دا ئةوةيةكة  مةبةسيت كانت لة ضةمكي يةكةم. كاري مة قوولَبوونةوة و تيرامانة لة سةر جوانييةكة

دا نية، بةلَكوو  دا نابةستريتةوة و لة ئيختيار كةسيكي تايبةت وةرطرتين جواين لة ناوةنديكي تايبةت
  .هةموو كةسي دةطريتةوة 

و روخسار يا بنةماي شتيكي جوان نابةسريتةوة بة ئةمة هةر بوضوونة كةي ريدة كة بِرواي وا بو
/ ئاملاين سةردةم/ئيرنيست كاسريير فةيلةسوويف بةرجةستةي نوي كانيت . كات و شويين تايبةتةوة

ئةطةر بةرهةميكي : مةبةست ئةوةيةكة«: كردنةوةي ضةمكي طةشةي جواين ناسي كانت دةلَي بؤ شي
ييةكاين سةليكردن و بآلو كردنةوةي هونةري بةرةي ناموتواناي نيشتةجي ،يب قةي تاقة هونةرمةندي

ثةيامةكاين بةرين نايب«  

Ernest cassirer Anassay on  man _ 1970  _ 371,372 vol3/  
 ئةطةر ئةم طوتةي كاسريير ئاوا ليكبدةينةوة كة بابةت و ناوةِرؤكي تاقةكةسي دةبنة كوسثي لة 

ميكي هونةري و بة لةوينَ دةيكيشنة طوشةطريي ناوضةييةوة، ناتوانني بووين بةرهة ريطاي جيهاين
واتة لة باري فؤرم و ئافرينةري / ناوةِروك / بلَيني وانية بةآلم لة دةرةوةي بازنةي ضةمكةكان

هونةرييةوة تةنانةت لةو شوينانةدا كة هونةرمةند باس لة نامويي دةرووين كةسييت خؤي دةكا لة 
  ي هةست و رةوان ناسييةوة وةآلميكي بةجي و جيهاين ئةداتةوة    باري ناسك

  
ο  

  
ئةم باسانة هةمووي رةنطة زيادي بن و فةالسةفة هةموويان سةري خؤيان ئيشاندبآ جواين 

و نةيب كي هونةري لة هيض ئةريكي  بةرهةميتةوة و سةير ئةوةية ئةوةندة بةرهةمييةكدا نابةسري 
لة ئةفالتوونةوة كة هونةر و / ةلسةفةو فةيلةسووفان كردووة، ئةوانهونةري خزمةيت بة ف

/ هونةرمةنداين لة يوتؤثياكةي فري دا دةرةوة تا دريدا كة فةلسةفةو هونةري رؤذئاواي تيكشكاند 
دةيان كتييب قةبة قةبةي فةلسةيف لة سةر تاقة ديِريكي شكسثير . خزمةتيان بة هونةر نةكردوة

 نت كة هونةرمةندان ئاطاداري رةويت فةلسةفةي جوان ناسي .. دةنووسريبةآلم ئةمانة ئةوة ناطةي
روخساردا يب يان ناوةِرؤك طرينط نية طرينط ئةوةية ئةم دووانة ثيكةوة نةبن هيض نني  نةبن جواين لة

مة بة تايبةت ئةطةر مرؤظــ و هةسيت مرؤظــ نةيان بينيآ كة واية هونةر و جواين روخسار بؤ ئي
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نيضة طوتةين هونةر ذيامنان / مرؤظيش خوا عافووكا ثياوي ضاك بوو.../ ديتةوة سةر مرؤظـ  و بةس 
  / كند ي زيسنت مي هنرزندگي را ممكن و شايسته/بتواينَ تييدا بذي مرؤظـ بؤ واليدةكا كة 

  
ο  

  
 و ثؤ ئةوةي طرينطي روخسار لة سةردةمي مةدا دةسةملينآ هاتنة ئاراي ئةو هونةر و لق

دا نةهاتوة، سينةما ،  هونةريانةية كة لة ميذوو دا هةر نةبوونة و بة فكري ئةو فةيلةسووفانةش
وينةطري ويديوو دةزطاكاين ثيوةندي جةماوةري و شورشي ئانفؤرماتيك جهاين رازاندنةوة و مودي 

 كؤلَةكةي طرينطي و كاال كة هةموويان بة سةر جل و بةرط و شانوي نوي و ثروثاطةندة بؤ كةرةسة 
روخسار و فؤرمةوة راوةستاون هةر بؤية ئمبيرتواكو سةردةمي مة بة  سةردةمي وينة ناو دةبا و 

  .وينةش دةكري بلَيني هةر روخسارة 
شيعر «بة ثيضةوانةي بوضووين يةكي لة روشنبرياين كوردستاين ئةو ديو كة طوتووية 

جهانبيين و  ئيديولوذي ريطاي » كة بةرامبةر دياردةكانية، قؤناخي بةرجةستة بووين جيهانبيين
ميذووي ئةدةيب كوردواري دا بة هؤي نةبووين مةودا بؤ لقة  دةربِرينيان زؤرة و بة داخةوة لة

كة / دةسةآليت زماين ئيديولوذي /جياوازةكاين نووسني و ويسيت سيستةمةكاين دةسةآليت رامياري و 
هةموو شتآ سةثاوة بة سةر شيعردا / تير و تةسةيل ليي بكولَيتةوة باسيكي جياية و ثيويستة بة

دا شيعر و شاعريي كةلَ كةلَيشمان هةبووة و زؤربةي شاعرياين  نكووليشي يلَ ناكري كة لةو بوارة
ميذوويي و سةردةميشمان لةو بوارةدا قةلَةميان خستؤتة طةِر بةآلم ئةطةر هونةر و  رؤشنبريي 

كة ثيم وا يب باشترين ثيناسة /دةرباز بوون لة بازنةي دةسةالَتة زمانييةكاين ئيستا هةولَدان يب بؤ 
ئةوا بؤضووين ئةو بةريزة دةضيتة بازنةي ئةو سةلةفيةتةوة كة خؤي / يب لة شيعر و هونةر بة طشيت

نةمري « :ةلَيئةو بةريزة د. هةولَي دةرباز بووين ليداوة و بة وتار شيعر و رومان بةرةنطاري بووة
شيعر بة هؤي فؤرمةكةيةوة نية بةلكوو نةمري شيعر لةوةداية كة بة ثيي كاتة جياوازةكان ماناي 

ثايةكاين شيعري «/هةروةها./».ئةدةب دةرخةري رووة شاراوةكاين ميذووة....جياواز بدا بة دةستةوة
ئةطةر نةمري شيعر » نةطوِرة «نايل ئةمِرؤ لة ناو شيعري كورديدا نةماون بةآلم كاريطةي شيعري نايل

ثايبةند بواية بة هيزي فؤرمةكةيةوة لة مانةوةدا ـ شكسثير ـ حافز ـ تاطؤر ـ طويتَ ـ ثوشكني ـ نةمر 
دةبةستنةوة بة نةمري فؤرمي طؤرانةوة » طؤران«نةدةبوون سةير لةوةداية ئةمرؤ هيندي كةس نةمري 

ثيم واية نةمري هةرشيعريك ... جياوازة لة جؤطةي فؤرمنةمري طؤران بة جؤطةيةكي ديكةدا دةِروات كة 
لةوة داية كة بة ثيي كاتة جياوازةكان ماناي جياواز بدا بة دةستةوة، / يان تيكستيكي ئةدةبيي/ 

ئةطةر مةحوي شاعرييك بواية شيعرةكاين نةيانتوانيبا لةو ..جياوازي بة ماناي فراوان بوون لة مانادا
زمانايانة دةرضن كة ليمة بكات كة  كؤلةرةكانيان لة ثةراويئةو  دا دةينووسن نةيدةتواين كار لة ئي

دةلَي: »ت » دنيا تياترؤية مةوةستة تيا بِرورووكةينة سارا ـ حةقي « يان دةلَي نايةت دةيب بة جي
ة روحي مةبةسيت طةِرانةوةي هةبووة بؤ الي ئةو هيزة طةردوونية ثاكةي ك» ئادايب مةجنووين لة شارا

عةودايل بووة بةآلم ئيمة ئةمرؤ لة ئةزمووين خؤمانةوة لة طةلَ ذيان و شارستانيةت دا لةو شيعرانة 
خوا بةآلم بة مانا  دةطةين ئةو شيعرانة لة كايت خؤي دا رؤشنبرياين نزيك خستوتةوة لة

ؤبوون و خوين هاوضةرخةكةي روشنبرياين ئةمِرؤ دوور دةخاتةوة لة شارستانيةتيك كة لةسةر نام
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راطيِراوة نةمري مةحوي لةوةداية كة شيعرةكاين دةتوانن بة ئاساين لةو مانايةوة بارطة بطؤزنةوة بؤ 
وتوويةيت مانا لة » الديين مولوي رومي جالل«لةميذة سويف ثايةبةرز ... ئةم مانايةي ديكةمان 

  / 38 ص 51رامان /ريي شيعردا ريطايةكي دياري نية وةك بةردي قؤضةقانية بة كةس راناط
  

ο  
  

 ناسة نةكردوة نازامن مةبةسيت لة فؤرم ضية كة دةلَيزة فؤرمي ثيثايةكاين «بة داخةوة ئةو بةري
با » ..شيعري نايل ئيستا لة ناو شيعري كوردي نةماون،بةآلم كارطةري ماناي شيعري نايل نةطؤِرة 

انايةك دةبةخشي؟ مةطةر فؤرمة جوراو بثرسني مةطةر زمان تةنيا لة ريطةي فؤرمةوة نية كة م
/ جؤرةكاين زمانيي نية كة تواناي راظة و فرة مانايي دةبةخشن بة مرؤظــ مةطةر زمان و فؤرمةكاين 

تةنيا ريطةي / دا بةتايبةت بةديع و عةروز و قافية و يارية زمانيةكان لة شيعرةكاين نايل و مةحوي
تةنيا لة ريطةي » جياوازي بةماناي فراوان بووين لة مانادا « دةربِريين مانا و ناوةِروك نيية؟ مةطةر

دنيا تياترؤية مةوستة «جيناسة فؤرميةكاين نالييةوة نية؟ هةر منوونةكةي ئةو بةريزة دينمةوة 
ي ئةم ناوةرؤكة نية كة » تيابِروية «نةمري ئةم شيعرة بة ثيِرة هي /» جهان سةحنةي شانوكة ئةم دي

/ ... تر هةبووة بؤية شانو بووين هةية  مةحوي و بةرلة شكسثرييش دلَنيام بة لةوينَشكسثيرة نة هي
جؤري كة ماناي تيدا ترؤ  طرينطي ئةم شيعرة لةوةداية كة مةحوي شانوي بة فؤرمآ نوي نووسيوة بة

خؤي كاميان .. ثيي زانست و زانياري و هةسيت جوان ناسي و بوونيش دةدا ئةوة خوينةرة كة بة
هةلَةي ئةو بةِريزة لةوةدا نية كة طرينطي ئةداتة مانا و مةعريفة، . لَدةبذيري و يان تيكةلَيان دةكاهة

هةلَةكة لةوةداية كة ئةو بةريزة ياريةزمانيةكان، كة دةبنة هؤي فرة مانايي بةرهةميكي شيعري و 
ان كة بةشيكةن لة فؤرمة هونةري، وةك فؤرم لة بةرضاو نةطرتووة بؤ وينة خوازة و مةجازة شيعريةك

و دةبنة هؤي ئةوةي زةجنريةي بآكوتايي / كة شيعريش دةطريتةوة /جياوازةكاين ثيكهاتةي زمان 
مةدلوول سةر لة نوآ بينةوة سةر دالةكان و بةو ثيية مانا بةردةوام بكةويتة دواوة و دريذ بيتةوة و 

ي ئةو بةريزة بؤ تةوةرةي هاونشيين و جينشيين ليرةدا ثيويستة سةرجن/ فرة مانايي ثيك بينن 
، من دلَنيام ئةو بةريزة ئاطاداري بؤضوونةكاين ياكوبسنة لة .دالةكان لة اليةن ياكوبسنةوة رابكيشم

وةك طوترا ئةوةش لة بةشي فؤرمي زمان داية نة لة بةشي ناوةرؤك دا كة / سةر ئةو دوو تةوةرةية
بةو ثيية مانةوةي / دريافت/ظة و بؤضون و ضؤنيةيت وةرطرتن دةكةويتة ئةستوي خوينةر و را

يش دةطةِريتةوة بؤ كار كردن لة سةر فؤرمي نؤي لة شيعري كورديدا، نة بةو درومشانةي »طؤران«
سةبارةت بة كومةلَ و ضني و مةدةنييةت داويةيت طؤران ئةو شاعرية بوو كة بازنةي دةسةآليت زماين 

طرينطي ئةو لةوةداية نة لةو مانايانةي بؤ وينة لة .ؤرمطةيل جياواز تيكشكاندباوي بة هينانةكايةي ف
ئةوة فورمة / كة هةموومان دةزانني ئيجطار ثيش لة طؤرانيش هةبووة/ دا هيناويةيت »طولَي خويناوي«

   كة بةردةوام لة ثساندين ئةو زجنريانةداية كة خؤي سازي دةكا و خؤشي لييان دةرباز دةيب ـ 
راستيةكةي ئةوةية كة فؤرمي شيعري نويي كوردي بة هؤي دةرباز بوون لة كليشة فؤرميةكاين 

ئةو دةرفةتةشي داية شاعريان كة ثانتاي مانا و فرة مانايي ... شيعري كالسيكي ـ عةرووز و قافية و
 دياردةكان كة امياذ و ثيوةندي نيوان سروشت و مروظـ و/دةقةكانيان ثتر يب و وينة شيعريةكانيش 
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جةوهةري هونةري دةق بةوة طِر و تني دةطريتةوة كة .ثةرة بطري /ديسان وةرطرتين فؤرمي نوي بوو
  :فؤرمةكةي ئالَ و طؤِري بةسةر بآ ئةطينا حافز طوتةين

  »از هر زبان كة مي شنوم نامكرر است..   يك قچة بيش نيست غم عشق و وين عجب «
» شاة لري«ئةتوانني تووِرة بووين «بريشت دةلَي : ينينةوةسةرةتا منوونةيةك لة بريشت ب

كضةكاين خؤي جؤري ثيشان بدةين كة ئةو تووِرة بوونة الي بينةر ئاسايي يب و  هةر ئاطاشي لةو  لة
ترةوة ئةتوانني وا ثيشاين بدةين كة بينةر لة ثاشا لري تووِرة بيب و زؤر  تووِرة بوونة نةيب  لة اليةكي

لة /» ئيوارةي ثةروانة«دةقةكاين بةريز بةختيار عةليش بينينةوة  با منوومة لة ..  دةكريجؤريتريش
دةكا لة / كورد/ كة وةك ناوةرؤك باسي كيشةي مرؤظي تاكي/ رؤمانة باشةكاين ئةدةيب كورديية

ديين ـ سياسي ـ / بة هةموو لقةكانيةوة/ بةرامبةر سيستةمةكاين دةسةآليت ناو كؤمةلَطادا 
بةختيار عةيل وةك ناوةرؤك جطة درومشةكاين اطزيستانسياليزم ـ ئازادي تاقةكةس ./ ةماوةريج

مةبةست / تري هةية؟  ضي... تر ترس و دلَةِراوكي و دلَةخؤرثي و   ئةجنام مةرط و  ئازادي ئةوي
  !؟.كة بؤ وينة سارتر و مالَرؤ و كامؤ نةيانطوتيب!/ ناوةروكة

ري سيستةمي طيرانةوة ـ فانتازيا و وينة سازي ـ ناونان ـ بةآلم ئةو رؤمانة لة با
كة هةموويان دينة خانةيي فؤرمي ئيوارةي ثةروانةوة، رؤمانيكي بة قةوةتة و ... ئوستوورةسازي و

 يننيتة ـ/ سةثاندووشيةيت/ دلَنيام بووين خؤي دةسةثيئةو تكنيكة فؤرميانةن كة دةرفةيت ....و دةمي
ئةطينا بةش بة . ةوةي زياتري داوةتة خوينةر و رؤماينَ نويي سةردةمي يلَ ساز كردووةراظة و ليكدان

: ئالبيركامو»مرؤظي ياخي«حالَي خؤم وةك ناوةِرؤكي نوي هيضم تيا نةدي كة مالرؤ نةيطوتيب  بِروانة 
 خةلَكاين دي ئةوا لةطةلَ... مرؤظيك كة لةمةو ثيش بة تةنيايي دذي ثووضي و بيهوودةيي جةنطيوة 

 ينهيز نامي و بةو بؤنةوة تةنيا و يب دةسيت داوةتة دةست و لةطةلَ ئةوان دذي زولَم زؤر رادةثةري
بةآلم ئةم راثةِرينة دةبيتة هوي سازبووين دةسةآلتيكي تر مرؤظي تةنيا كة خةبايت جةماور دالَدةي 

كة ميذوو وةكوو جةغزيك بنويين كة هاوري مةبةسيت كامو ئةمةية ... دابوو ديسان تةنيا دةبيتةوة 
لةطةلَ خوين رشنت و ثياو كوذي فيلَ و تةلَةكةدا بة شورشي ئازاد ثةروةري دةست ثيدةكاو ئةجنام 

داية ضونكة كةساين ديش هةن كة دنياي  مةترسي بووين من لة«:دةطاتة كويلةيت و وةحشي طةري
ةستكردي خؤيان دةزانن كيشةكة ليرةداية كة ئةو دنيايةي تايبةت و دةستكردي من بة دنياي تايبةت و د

 ئامريي كاري خؤم دةزامن ئةوانيش  ئةوان دنياي منة سةر باري خؤيشم كة واتة وةك ضون من ئةوان بة
من بة ئامريي خؤيان دةذميرن لة بةر ئةوةي فرة ذمارةيي ويذدانةكان ذيان شووم و ناخؤش دكا و 

دا مب ئةوين و هاوكاري و دؤستايةيت هةويين رةش بيين و  لَةذان و دلَتةنطيدةبيتة هؤي ئةوةي لة شة
كةساين دي / ذياين /ناهوميدين بؤ وةي ئةو ثيوةنديانة بة ثيي سروشيت خويان داطري كردين ئازادي  

دةخوازي ئةمةش ض ضارةيةكي نية، جا لةبةر ئةوة خؤ بوون و هةموان بوون كاريكة ناشيت، ئازادي 
  »رؤظــ سووضيكي داثؤشراوةم

   14نووسةري كوردستان، ذمارة )/ سووزةين(وةرطيِراين چ ـ سوارؤ/سريووس ثةرهام/دلَة تةثيي وجوودييةت/
ثالةواين ئةم كتيبة كةسيكة كة ويراي هةموو زةبر و / سةردةمي مةنتيق/ يان بِرواننة كتييب

زةنطي دنياي متريايل ئازادي درووين خؤي دةثاري كاري شورش ئةوةية كة مةسةلة تايبةتيةكاين «زي
خؤي حةلَ و فةسل بكات نةك مةسةلةكاين ذياين ئيمة ضارةسةر بكات نةهيشتين طري طرفتةكاين 

  / .مالرؤ/ذياين مة تةنيا كاري خؤمانةو بةس وةدةست هيناين ئازادي مةحالة 
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ةهادان بة ئيثستمولؤذياو ئةلَبةت ئةوة ئاسايية كة ئةو بةريزة بة هؤي حةزي خؤي و ب
مةعريفةو دةسةآلت هةر ئةوانةشي لة هونةردا ثي طرينط تر يب بةآلم ئةو بةريزة دةيب ئةوةش بزاين 

  !.كة حةقيقةتةكان زؤرن
دا فؤرم ئةوةندة جوان خؤي بالَو دةكاتةوة كة ناوةرؤكي يلَ جوي  لة بةرهةميكي هونةري ثوخت

تةوة، بةالَم ئةطةر مبالةو بةرهةمة ثوختةشنابي كي ئةو دوانة ،ئاسايية  ةويدا طرينطي بدةينة اليةني
  !طرينط فؤرمةكةيةيت

  ماويةيت
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   تيبيين 

و . دا بالَو كرايةوة1 ـ بةشي يةكةمي ئةم يادداشتانة دواي دووسال لة دةق ي ذمارة 1
  .دا بالَو بؤتةوة/ةسرو/هينديكيشي لة رضة

هةر كامة و لة وتار يان كتيبيك وةرطرياون و لة كايت خؤيدا /طوية طزين/  ـ بذاردة بيذيةكان2
  !هيند بةدواياندا مةطةِرن... يادداشتم كردوون و

 


