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 .أؤذمصري ضالَدصران  و دؤكؤمصنتصك بؤ قولَكردنةوةي تاكخوازي
 ي كاروان كاكةسوور) أؤذمصري ضالَدصران(خوصندنةوةيةك بؤ ضريؤكي 

 
 ئيسماعيل حةمةئةمني

 
مصـذووي ضال َ دصـران ئـةو ضـريؤكة نـية كةسةرةتايةكي كالسيكي هةبصت بؤ ئةوةي بةدواي ووردةكاريةكاين       

ــذوو و يةكاليكــردنةوةي  ــرةبووين    مص ــؤ لص ــنةوة ب ــةك بدؤزص ــن و بةهانةي ــذوويةكاندا بطةأص ــة مص  بةلَطةنام
خـؤمان، لةنصوةندصـكدا بؤ ئةوةي كةوانةيةك بةخؤمان ببةخشني لةنصو تؤماركردندا، نةخصر بةثصضةوانةي      

مصـذوويةك دةخاتة نصو تالَة نةشيمةلةكاين طصأانةةويةك،   ) كـاروان كاكـة سـوور     (ئةمانـةوة، ضـريؤكنوس     
 كةخوصـنةر هةســتدةكات  شـةأي ضالَدصــران أووداوصـكي ناسـك بــووة و سروشـي بــوذاندنةوةي       بةجؤرصـك 

لةأووداوصكي .  ضـةندةها تـؤن وأةنـط وهةسـيت سصكسـوالَني،وةك ئـةوةي كارةساتصـكي مصـذووي بووبصت         
خوصـنايةوة ثةلكصشـي دةكـات بـؤ نصـو مامةخـولةكاين خـةون ودنـياي ووردي شتةكان و أةنطةكان، بؤ نصو           

 .كي ديكة بةضةندةها سةدةي غةمبار لة مصذووي شةأي ضالَدصران دوور دةكةوصتةوةدنياية
ئـةم أؤحةسـةيرانةي ضـريؤكةكة لةنصو جومطةيةكي مصذووي ، أوداوصكي مصذوويي ئاوةهادا  خؤيان درصذ               
دةكةنـةوة و بيـنايةكاريةك ثصكدةهصـنن لةسـةر بيـناي أوداوصكي وةك ضالَدصران، كةنازانني ئايا بةهةقةت            

ةم ضـريؤكة أويداوة  ياخود لةنصو فانتازايةكةوة سةرضاوةي هةلَطرتووة كة أؤحصكي برينداري كوردية          ئـ 
دةيةوصـت طصـأانةوةي ضـريؤكةكان لةشصوازصـكي ديكةدا خباتة أوو، بةجؤرصك هيض ثةيوةنديةكي ئؤرطاين              

يندةخةونانةنةبصت وة نـية ، جطة لةو أاأةوة هصمن وثأ هيواو زايةندةخؤشنودية ز          ) ضالَدصـران (نةبصـت بـة   
ــي مصــذووية           ــردنةوة طرص ــةوةي لةيةكالك ــؤ ئ ــةا ب ــيض نــا، ت ــؤ ه ــاوة، ب ــمةي أاكصش ــريؤكنوس بؤئص كةض
ناسـيوناليةكامنان دووركةويـنةوة و بةشصـوةكي ديكـة لةكةنار مصذوو أابوةستني بةبصئةوةي شةثؤلةكاين           

 .أاثصضي خؤميان بكات
ضـريؤكانةي لةثشتيةوة أؤحصكي برينداري مصذوويي     لـةو بأوايـةدام ئـةم ضـريؤكةي كـاروان يةكصـكة لـةو               

كــوردةواري وةســتاوة كةنايةوصــت مصــذوو يةكالكاتــةوة بــؤ ئــةوةي ثصناســةي خــؤي بكــات، بةلَكــو مصــذوو   
/ بابةتصكة بؤ قولَكردنةوةي سوبصكت/ هؤكارصـكة بـؤ طةأانـةوة بـؤ خـود ، بـؤ سوبصـكت، مصـذوو ئؤبصكتصـكة                  

ازي ، مصطةخلوازيةكي دصكؤمصنتكراوي مصذووية نةك بؤ بؤئةوةي   خـود، بابةتصكة بؤ قولَكردنةوةي خودخو     
بـووين خـود بسةملصـنص ، بةلَكـو بؤ ئةوةي خود زياتر تةاتر و ئينديظدوالتر و تاكأةوخوازتر بكات، ئةو              
ئينديظيدوالـيةت و تاكأةوخـوازيةي لةطولَبةهارةوة بيطرة تاوةكو ثالَةواين ضريؤك و طصأةوةي سةرةكي          

كــي مصــذوو نــووس و دايكصــكي نيمضــة عــةيار و ئاشــق ، هةمــوويان ضــةندة لةنصــو مصــذوودا     و تاوةكــو باو
ــةوة،        ــري دةدؤزن ــن ودةضــن، هاوبةشــي يةكت ــراندا دص ــذووي ضالَدص ــةكاين مص ــو فةلةك ــنةوة، بةنص دةسوأص

 .ئةوةندةش لةيةكتري دووردةكةونةوة و تاكأةوي خؤيان قولَتر و سامناكتر دةبصت
وة  دةكاتــة ) جةماعـي (نديةكــي مصـطةليةوة، لــة هؤمشةنديةكـي كؤلصــكتيظيةوة   تصكسـتةكة مصـذوو لةهؤمشة  

هؤمشةنديةكــي تاكأةوخــواز و ئيــنديظوال، ئةمــةش كصشــةبةندي و ئيشــكاليةيت ئيســتاكيكي و جــوانكاري   
ضـريؤكةكةية، بةكردين مصذوو لةشانازيةكي ناسيوناليستيةوة كةئةقلَي جةماعي ، هؤمشةنديةكي مصذووي      
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. وتوربةدةكرصـت  بـة هؤمشةنديةكـي بصـطانة و دةرةكـي لةخـودي أصـأةوي مصذوو خؤيةوة          كؤليكتيظـي ثصـم  
ديـارة ئةمـةش سـيحري ئـةدةب و ئيسـتاتيكياي بـاإلي طصـأانةوةية، بةكـردين مصـذوو بةجةسـتيةكي ديكةي                    

) أؤحي ميللةتاين(جـياواز لـةوةي هةيـة و أووتيـبكاتةوة لةهةمـوو ئـةو ووردةكاريانـةي كةمصذوونوسان            
ــة ضــةندةها    ثصدةثار ــبكاتةوةو أووداوةكــان ل صــزن، بــة مصــذوويةك تاكأةويــةت و  خــةوين تاكةكــةس قولَ

أةهةنـــدي ديكـــةدا خـــؤيان أةنطالَـــة بكـــةن، بةشصـــوةيةك كةهـــيض نةمصنصـــتةوة جطـــة لةمصـــذوويةك          
كةلةتصكسـتةكةي كاروانـدا هؤكارصـكة بـؤ ضوونة نصو تايبةتةوة، لةجيايت ئةوةي وةك ئةوةي باوة مصذوو                

بةثصضةوانةي !. ي كؤمةكطريي بدات بةتايبةت و تايبةت وتاك خباتةوة نصو مصطةيل كؤمةإليةتيةوة           أةهةندصك
ئةمــةوة كــاروان لةضــريؤكةكةيدا ضالَدصــران لةكتصــبةكاين مصــذوو و ثرســياري طــةورةي ناسيوناليســتةوة    

ينةي دةطؤأصـت بــؤ ضـةندةها طــةردووين ثأطصـذةن  كةتــةا تــاك و خـةوين تــاك، خـةوين طولَــبةهارو مصــ     
طصــأةوةي  نصــو باأةكــان و بــراي طــةأاوة لةشــاخةكاين ثأطــوناهة وتــاوان طــةأاوة و باوكــي طؤشــةطريي    
مصذوونووسـي ثـأ أقـي شاراوة ، كةدةوصت هةموو ووردةكاريةكاين ذيان ببيستصت ، بةبصئةوةي لةطةلَياندا     

يان لةضةند أووداوصكدا بذي ، هةموو ئةمانة طةردوونةكاين تةايي ئةو تاكأةويةن كةخةونة جياوازةكان     
يةكدةطـرنةوة و بةريةكدةكـةون ، بةشصـوةيةك كـة بةريةكةوتنصـكن تصـكةلَي يةكتـر نـابن بةلَكـو تةايي و                 

 .طؤشةطرييي و لةدواجاريشدا تاكأةوخوازي يةكتري قولَدةكةنةوة
ةكي  مصـذوو لـةم تصكسـتةدا ضـيدي كارةساتصـك نابصـت لـةدةروة خـؤي ثالَخستبصـت، خؤي لةنصو أابوردووي                 

تؤماركـراودا بـووين هةبصت، ضيدي مصذوو كؤمةإليةتيش نية، بؤ كؤمةلَ و ميللةتيش نية، بؤ ئةوة نية ئصمة    
، نةخصر بةثصضةوانةي ئةمانةوة مصذوو دةبصتة كردةيةكي ناوةكي ،  !ئاهـا ئصـمة لصرة بووين     : بـتوانني بلَصـن     

ئةوةية ، كةتؤمارصك هةية ، ) نا(وشـةي  ناتـؤمار و نابةلَطـة و ناديكؤمصـنت، مةبةستيشـمان لةبةكارهصـناين       
دؤكؤمصنتصــك هةيــة، أســتةيةكي مصــذووي زةق هةيــة لــةبريةوةري كؤمةإليةتــيدا، بــةإلم فــيطورةكاين نصــو   

و نصطةتيفكردن و أةتكردنةوةيةدان لةسةر شصوةي خؤيان، ) نا(ضريؤكةكة هةموويان لةهةولَي داناين ئةو     
وة بةأابـوردووي خـؤيان، بةشصوةيةكي ديكة قسان بكةم ،     هـةر وةك ئـةوةي بيانةوصـت مصـذوو و ببةسـتنة           

 .شصوةبازي بكةنةوة) نا مصذوويةتيدا(بةدةسيت ئةنقةست بيشصوصنن، بةماناي لة 
ضاوةأصــي دوو وصـــنةية، يةكةمـــيان  ) شــةأي ضالَدصـــران ( ئــةوةي ناونيشـــاين ضــريؤكةكة دةخوصنصـــتةوة   

فيطورصــكي سـةرةكي نصــرينة كةلــةو أووداوةدا  أووداوصـكي ثةيوةســتدار بــة ضالَدصـرانةوة، دووهةميشــيان   
تصكسـتةكة ئـةو هةمـوو نصرخوازيةي ئصمة تصرناكات بةثصضةوانةوة هةموو ضالَدصران      . يـاري خـؤي كردبصـت     

لةنصــو طصــأانةوةيةكي  مصــينةدا ضــاوةأوانيةكاين ئصــمة نشوســت ثصدصنصــت،بةوةي ضالَدصــران لةأووداوصــكي  
 بـووين  هةيـة ، بـةإلم أووبـةري تـةواوي ضريؤكةكة داطري      بضـوك و ضـةند أسـتةيةكي ثضـأ ثضـأ و وصـنةدا           

ناكـةن، طـةر هاتوو الوةكيش نةبصش ، بةبةراوردكردن بة طصأانةوةي هةموو ثالَةواناين ضريؤكةكة، ضيدي         
ئـةو مصـذووة ئـةو لوتبةرزي وشكؤمةنديةي نامصنصت كةلةخوصندنةوةي مصذوويدا ثياوةبؤزةكاين سياسةت             

ــة ل  ــذوو، وةك بةشصـــك لـ ــياوةيت و مصـ ــبةرزي ثـ ــرايةيت(وتـ ــت   ) نصـ ــو دةبصـ ــردووة، بةلَكـ ــوة كـ ــيان لصـ باسـ
ــي     ــينةكاين ديكــةدا وةك ثصشبأكص ــبةهار و مص ــينةكاين ديكــةدا، طولَ ــأانةوةي مص ــأانةوةيةك لةنصــو طص بةطص

 لةشةأي 1514 ئايب 23لةئةطةرمن، [ ، بؤ بالَةفأةكردن باسي لصوة دةكرصت،      !ضريؤكنوسـني بؤ ئازاد بوون    
دا بةديل طرياوم،ئةوا ثياواين ئاسايشي سةفةوي بةزؤر     )ظان(ةباكووري أؤذهةإليت دةرياضةي    ضالَدصـران ،ل  

بةكاردةهصنص، وةك ) ئةطةر(، لصرةدا ضريؤكنووس  ...]لةطـةلَ دةيـان ذين ديكـةدا أاثصضـي ئةوصـيانكردبووم          
نايةكــي طــرميانيةك، بــةإلم طــرميانةيةكة بــؤ طومانكــردن لةســةرجةم أووداوي ســةرةكي ضــريؤكةكة، بةما

ديكـة، طومانكـردنة لةهةموو، لةهةموو شتصك لةمصذوودا بووين هةبصت، لةهةموو أووداوةكان، مادامةكي              
هةمـوو شتصـك طـرميانةية، جصـطةي قامضـيةكاين ئةوزةمةنـةش دواي تصـثةأبووين سـالَةكان و ضرضبووين               

ندخيانةكة، ئةوانةي ثصسـت و ئيشـكبوونةوةي جةسـتةي مصينةيةي كةئالَؤشي تةماشاكاران و ضاودصراين بة          
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وةك مصذوونوســـان شـــارةزان لـــة ثشـــكنني و أاســـتكردنةوةي بةلَطـــة ودؤكؤمصـــنت و حـــوكمدان بةســـةر  
 .ضريؤكةكاندا بةثصي ثصوةرصكي تايبةت كةخؤيان هصلَةسةركيةكانينان بؤ كصشاوة

ةموو تصكسـتةكة طـومانة لةمصذوونوسـان كةخـؤيان بـة ثارصـزةري ضريؤكة مةزنةكان دةزانن، طومانة لة ه          
ضريؤكصـك نصـزيك بصـت لـة نصـرايةتيةوة، هةروةك ضؤن مصذووي كوردي طوتارصكي نصرينةية و ثابةستة بة            
طـوتاري مصـذوويي شـكؤمةندي مصـذوييةوة، هـةروةك هةمـوو نصرصـك ضـريؤكي زالَي خؤي هةيةو خؤيشي               

ــة كصشــةبةن         ــردنةوة ئيســتاتيكةمان ل ــةش ئــةم قلَثك ــريؤكةكاين خــؤيةيت، ئةم ــأةوةي ســةرةكي ض دي طص
ــكؤي        ــات بةثاش ــتةوة، دةيك ــتةوة، دةيتوصنص ــذوو دةستصنص ــرايةيت لةمص ــة نص ــؤ دةردةخــات، ك ضــريؤكةكة ب
طصــأانةوةي ئــةو مصــيانةي كةدةيانةوصــت ضــريؤكي خــؤيان بنوســن، نــةك لةبــةر ئــةوةي خةمصــكي ديكــةي    

نةوة، مصـذووييان هةيـة، بةلَكـو دةيانةوصت ضريؤكي مصذوو خبةنة نصو مامةخولةي ووردةكاريةكاين خؤيا              
 .مصذوو أووتبكةنةوة لةضريؤكي نصرينةي خؤي

اليةنصـكي ديكـةي جـواين ئــةم تصكسـتة ئةوةيـة كـة أةهةندصــكي ديكـةي مصـذوومان ثصدةبةخشصـت ، ئــةويش          
، نيتضة لة  )unhistorischنامصذووطةرايي     (أةهةنـدي لةبريضـوونةوةية، بةضةمكي نيتضةويانة قسة بكةم         

، هةســيت مصــذوويي بــة هةستصــكي بــاإلي مــرؤظ ) اين مصــذوو لةذيانــدالــةبارةي ســوود و زةرةدةكــ(كتصــيب 
تصـدةطات، بةسـادةيي بدوصـني بةجياكاريةكـي طـةورةي تصـدةطات لةنصوان مرؤظ و ئاذةلَ، هةر لةسةرةتاي           

 كتصبةكةيدا نيتضة نوسيويةيت 
   7ل..]سةرجني ئةو مصطةلة بدةن ضؤن دةلةوأصت، بصئاطا لة دوصين و بصئاطا لةئةمأؤش[ 

دةزطاي ضاثي أيكالمي ئةلَماين. لةبارةي سوود و زةرةدةكاين مصذوو لةذياندا: فرديريك نيضة  
Nietzsche, Friedrich. Von Nutzen und Nachteil der Historie fuer das Leben. Reclam 1999.  

بوردوودا بـريةوةري و طةأانـةوة بـؤ أابـوردوو سـاتةوةخيت طرنطـي مـرؤظة لةطـةلَ ذياندا، بوون لةنصو أا             
لةبرينةكـردين أابـوردوو ، طةأانةوةيـة بـؤ ئريادةيـةك دةيةوصـت شوصناي خؤي لةم دنيايةدا دياري بكات،               

ــة       ــةوة ل ــان دةكات ــطةلةوة ئاطادارم ــةو مص ــة لةمنــونةي ئ ــةر نيتض ــةإلم ه ــوردوو (ب ــذكردنةوةي أاب و ) كاوص
، وةك ئةواية زؤر لةخؤي مرؤظصـك بـةردةوام مصـذووطةر بصـت ، تـةا لةنصـو مصـذوودا بـذي           ( نوسـيويةيت   

ئـةم بصداري و  ( ،ياخـود  ..)بكـات كةنةخةوصـت، وةك ئاذةلَ صـكة بـةردةوام تـةا خةريكـي كاوصـذكردنةوةية             
نةخةوتــــنة لةثلةيةكدايــــة، كةكاوصــــذكردنةوةي هةســــيت مصــــذووي هةمــــوو زيندةطــــي وذيانةوةيــــةك  

 مرؤظصك ياخود ميللةتصك ، ياخود تصكوثصكدةشكصنصـت و وصراين دةكات، لةوانةية ئةوةي كةوصراين دةكات   
ئـةي نيضـة ضـي لصـمان دةوصـت، دةوصـت ئصـمة لةنصـوان أابوردوو و ئصستادا ضي بكةين                ...)  كولتورصـك بصـت   

ئاوةها دةكرصت ( بةمةرجصـك ذيان لةنصو هةردووكياندا جؤرصكة لةسةندنةوةي ئريادةلصمان، نيتضة دةلَصت   
دةذين وةك ئةوةي لةمصطةلدا بينيمان، موستةحيلة ئصمة بةبص ئصـمة بةبص يادةوةري بذين، بةلَ ص بةختةوةر      

، ئـةم دووهصـزة هصـزي لةبريكـردن و هصـزي يـادةوةري ، هصزصك دةدا بةكولتوري               ..) لةبريضـوونةوة بـذين   
مرؤظ ياخود ميللةتصك ياخود كولتورصكة كةتواناي (كة ) هصزصكي ثالستيكي (مـيللةتان كةنيضة لةذصر ناوي    

ــك لةخوصــ  ــةوةي هصزص ــو     ئ ــاين نص ــؤ و ناوازةك ــوردوو و نام ــات كةأاب ــةروةروةردةي بك ــؤبكاتةوة و ث دا ك
ــوو      ــةوة و دؤأانــةكان قةرةب ــةوة، بــرينةكان ساأصــذ بكات ــناي بكات خؤي،أيفــرؤم بكاتــةوة، بيطؤأصــت و بي

، بةمانايةكي ديكة نيضة دةيةوصت بلَصت ..) بكاتـةوة و فؤرمة تصكشكاوةكان جارصكي ديكة فؤرمولة بكاتةوة        
بةهةستصكي /لةكايت خؤيدا أابوردوو لةبريبكةن و لةكايت خؤيشيدا برييان بصتةوة       (ولـتور ومـيللةتان     كـة ك  

 unhistorisch   دةبـن و كـةيش نامصذووطةرا    historischغةريزةيـي ثصويسـتةوة، بـزانن كـةي مصـذووطةرا       
 .هةمان سةرضاوة..) دةبن 

ــؤ لةبري     ــكة بـ ــةين طوتارصـ ــوةي دةكـ ــي لصـ ــمة باسـ ــةي ئصـ ــةم دةقـ ــنةوة،  ئـ ــطةي وةبريهاتـ ــوونةوة لةأصـ ضـ
مصـذووطةرايةكة بـؤ نامصـذووبووين دنـياي كـوردي، ئـةم دةقـة دةيةوصـت هةمـوو شتصـك لةبريبكةين، نةك                 
لةبـةر ئـةوةي لةبريكـردن لةخـودي خـؤيدا ئاماجنصـكي ئـةم دةقة بصت، بةلَكو لةبريكردن طةأانةوةيةكة بؤ                   

رةكاندا وين دةكةين، كاتصكيش دةبصتة أابوردوو خـودي مرؤظيمان، ئةو خودةي  هةمووان لةأووداوة طةو     
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، ئةوسا لةكاوصذكردنةوةيدا ئةوةمشان لصدةستصنصتةوة كة ماوةتةوة لةخودي مرؤظيمان، ئادؤرنؤ طوتةين       
...) ئينديظيدواليــزمدا ماوةتــةوة /ئـةو تاكخــوازية درةنطــة ، ئــةوةش ذةهــراوي دةكــات كةلــة تاكخــوازيدا  (

  .Theodor w. Adorno. Minima Moralia. SV 1998ضاثي سوركامث .مؤرالَةطضكؤكةكان/ ئادؤرنؤ 
  ئـةو كـؤدانةي لةثشــت جـوانكاريةكاين ئـةم دةقــةوة وةسـتاون، هةولَدانصـكة بــؤ لةبريكـردن ، بـؤ ئــةوةي         
خــودي مــرؤميان بدؤزيــنةوة، بــؤ ئــةوةي لةنصــو كةلصــن وثصضــةكاين مصــذوودا وننةبــيرت ئــةوةي كةمصــذوو    

 .صطةي ضريؤكةكاين خؤمانةوة بيسةنينةوةلصماندةستصنصتةوة ، لةأ
لةبريكــــردين أابــــوردوو مانــــاي ذيانــــة بةكةرانةتــــرين شصــــواز، لةهةمانكاتيشــــدا كاوصذكردنةوةشــــي  
دةمانطةيةنصـتة ئاسـيت تصكوثصكشـكاندين كولـتوري مـرؤميان، لةنصـوان ئةم دوو هصزةدا ضريؤكي خؤمان و          

 و خةون ئةو هاوسةنطية أادةطرصت كةلةنصوان      طصـأانةوةي ضـريؤكةكامنان وةك بوونصـكي خـاوةن ئريادة         
لةبريضــوونةوةو كاوصــذكردنةوةدا يــاري شــةيتاين خــؤي دةكــات، بةمانايةكــي ديكــة دؤزيــنةوةي تــاك و     

ــيةكان    ــة قةرةبالَغـ ــةقإلين لـ ــةنطاوي ئـ ــةندةها هـ ــنةوةي بةضـ ــذوو(  دووركةوتـ ــيوناليةت/مصـ ــلَ/ ناسـ / خصـ
ــوازي ــيةكان / جةماوةخـ ــزبو ثارتةسياسـ ــةق / حـ ــؤمةلَة نـ ــرةكانكـ ئاهةنطةثأمـــوجامةلةكان /ايب و كؤنطـ

،دؤزيـنةوةي خـودي نوسينة كةتةا لة تاكأةوخوازي خؤيدا دةتوانصت بنوسصت و خةون ببينصت و           )هـتد ...
 .أابوردوو شيتةلَبكاتةوة بؤ سةر ئةو ووردةكاريانةي لةقةرةبالَغيةكاندا لةبريدةكرصن

خؤي وةدةر دةخات ، بةوةي هةموو      ) الَدصران  ض(طـوتاري تاكخـوازي لةسةرصـكةوة لةأصطةي مصذوويةكةوة       
ئـةو مصـذووة و أوداووي بةديلطـرتنةكان ، هؤكارصكن، فصلَصكن بؤ هاروذاندين ضريؤكي تاكةكان، بؤئةوةي               

 .تاكخوازي وخةوين خؤيان بدؤزنةوة
ئـةوةي ئـةم خوصــندنةوةي بـؤ ئاســانكردين ئةوةبـوو، كةئصـمةلةبةردةم ضريؤكنوسصــكي بةتـواناي خــاوةن       

لَصـكي ئيجطار دةولَةمةندين بةخوصندنةوةكاين، لةهةمان كاتيشدا أةطداكوتاين ضريؤكنوسة بةكوردي     خةيا
نوســينةوة، كــوردي نوسينصــك بةزمانصــكي تــةواو جــياواز و تايــبةت، لةهةمانكاتيشــدا كةئةمــةش خالَصــكي   

يت هــونةري سةرجنأاكصشــة لةنوســينةكاين كاروانــدا،  ئةوةيــة، كةئــةم لةناواخــندا تراديسصــؤن وكالســكية  
ــةو       ــطةي ئ ــت ،لةأص ــكدانةوةي خــؤي هةبص ــنةر دةدات  لص ــطة بةخوص ــأانةوةي ثاراســتووة، كةأص ضــريؤك طص
ثةيوةسـتطرييةي ضـريؤكنووس بـة هـونةرةكاين طصـأانةوةي كالسـي ـ بـةناوةأؤك و بابـةت و كصشةبةندي          

 ياري تةكنيك سـةرةكي ضـريؤك ،  طصـأانةوةي ئةمانـة  بةزمانصـكي تايـبةيت ثـأ ئيسـتاتيكاو وشـةي تـازةو                  
بةبصئةوةي سةرمان لصبشصوصت، ئةمانة هةمووي هؤكاري تصطةيشتنصكن كةلةدواجاردا خوصنةر ئازاد دةكات         
بـؤ ضصذلصـبينني و تاوتوصـكردين ناوةأؤكـةكان و كةسـةكان، أصـطةدةدات تصكست ئاشكرا بصت بؤ بةخشيين                  

 .زيةكي ثؤزةتيف  لةخوصنةرداسةربةسيت خوصنةر، ضاكتر واية بلَصم بؤ زياتر قولَكردنةوةي تاكخوا
ــةوانةي      ــةن، بةثصضـ ــكراي دةكـ ــةنط  ئاشـ ــةوةي جـ ــةكاين نـ ــكة ضريؤكنوسـ ــوازي ، طوتارصـ ــوتاري تاكخـ طـ
ــي      ــةا ئةركـ ــراثةوة، كةتـ ــكي خـ ــطةي ئةدةبصـ ــورد لةأصـ ــي كـ ــطةلكردين مرؤظـ ــةدةيةك لةبةمصـ ضارةكةسـ

يت لةبريكرين خود بوو  لةسةر ليس . بةجؤشدانصـكي هةرزان بوو لةسةر حسايب ووردةكارية مرؤييةكامنان       
لةسةر ليسيت  ونكردين هةموو . لةأصطةي كاوصذكردنةوةي شكؤي مصذوويةكي تةمو و مذاوي و بةسةرضوو     

خةونصـك لةذصـر بةهانـةي خةونـة مةزنـةكان، لةسـةر ليسـيت بريكـردين خودصـكـ  بةمـةش نةك بةتةعبريي             
رايش بـةرةو تصك و ثصكشكاندن   ئادؤرنـؤ تاكخـوازي ذةهـراوي دةكـات ، بةلَكـو خـودي مصـذوو و مصـذووطة                 

 ....ثةلكصش دةكات 
 

 ئيسماعيل حةمةئةمني 
  ئةلَمانيا ـ نوربصرط 

Montag, 3. Januar 2005                 
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