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  *نوسيين ناسر وةحيدي» كليل.. قةآلي «خويندنةوةي ضريؤكي 
 

رةنطة هةموو هةولَي مرؤظ لة دريذايي ميذووي ثر لة شةِر و نةطبةت و قات و قِرو حةسانةوة و 
، طةِرانيك بوويب بؤ ديتنةوةي كليليك كة بتواينَ هةموو دةركة ي سةر لة نويْ تيكهةلَضوونيك

داخراوةكاين يلَ ئاوةآل بكا و ثابنيتة جيهاين ثِر لة خؤشي و ضيذي ئارمانج شارةكةيةوة و هةموو 
كة واية ئةو جيهانة ثِر لة .. ئةو هةوآلنةش هيض كةسي نةطةيناندبيتة ئةو يؤتؤثيا كة مةبةستييت

  شة ضية كة مرؤظ لة بايت سيوةكةي بةهةشت دةست بؤ ئةستيران دةبا و مانططةشة و نة
دائةبةزيين؟ راسيت تؤ بلَيي ئةو تةمةنة كورتةي مرؤظ بة ريذةي ئةو هةموو ملوين سالَةي ذيان 

ية بينويين و لة هيض  ضةند طرينطة كة ئةو هةموو ثرسيارةي يلَ قوت كةيتةوة و بةو هةموو شيوة
  ...ي رازي نةيبكاميش

ئةدا  رةنطة ئةمة زرينطي و ضاالكي ئةدةب يب كة هةزاران سيمايي يةك واقيع يان ناواقيعت نيشان
دا ئةيداتةوة بةدةم باوة و هةولَي نواندنيكي ديكة ئةدا بة زمان و نيشانة و فؤرميكي  و لة هةماحنال

ار ديتة باوةشي خةون و خةون ئةو رةوتة بةردةوام و بةردةوام ضةند ثات بيتةو  ش.. ديكة
لةوة بة دوا ئيتر هيض ... ئةضيتةوة جيهاين يب سنووري حةز و حةز ديتةوة بةندي ترس و مةرط و 

هيض وشةيةكي نةحس و نةطبةتة و هةر بة خؤي كوتايي نايي؛ سةرةتا فةلسةفة سةري خوي ثيوة ... 
 و ئةويش هةزار تويي سةير و سةمةري يلَ ئيشاند و زةفةري ثي نةبرد ئينجا دراية دةست ئةدةب

  ؟»ضية«ديتةوة و كردي بة ثيضةوانةوة كة دةبيتة 
  ...يةكي كردي بة ئةشق  و ئةوةي دي بة شةِر و ئةميش بة شورة

  »سةر ئاسو سةوداي دابوو، شورةيةكي بةرز بة ئامساندا هةلَزنابوو لة.. لة دوورِرا هيليكي سثي «
  13خةونةكاين ئيقليمي چ

جيهاين واقيع و درو  سرينةوة لة خةلقي ناشوين و شويين ديكة رةنطة يةكةم هةولَة بؤ ناس
  ».حقيقت«ناوي  طةورةكاين بة

تا كة دةركيك نةبوو لييةوة ئاوة ديوي  سةير ئةوة بوو ديوارةكة يةك تيكة و يةك دةست بوو،« 
لةو بةري هةر . ؤ، هةموو كون كون يبضةشين ثيسيت مر هةست دةكرا ديوارة كة... ئةو بةري بني 

كونيكةوة ضاوي زةق بؤتةوة، دةمانِرواينَ يان شورةكة لة شيوةي ضاويكي زلة، ساز كرايب كة نيو 
  14چ » ،..دةرووين مرؤشي دةبيين

دا  بؤ خوينةر دينيتة طؤر و لةهةماحنال/ تعليق/ئةم خةلقي ناشوينة، يةكةم حالَةيت داطةِران
  ض كةردةن؟... دريذةي ضريؤكةكة  ةيةكي ثتةو ساز دةكا بوثيكهات



ئةطةر حةز ئةكةي «شةو هةمو ثيكةوة لة يةك خةومان بيين، كةسيك لةو بةر شورةكة دةيطوت «
  »..ناو بةري هؤزي خؤت لة بيتة ئةم بةري شورةكة دةيب كةسيكي بةلةسةو ياخي لة

تيدةطا بؤ ثةِرينةوة لةو قةآلية، بة دواي واقيع و خوينةريش ... ليرةدا ئةطةر شورةكة ناشوينة
) ئةطةر بة ريطةضارةي بزانني(واتة ضارة . خةون و خةيالَ بكاتةوة دا نةضي و بري لة عةقل و ئازايةيت

دا ديتة دةنط، يان بة تةعبريي واقع؛ ئةو ريضارة لة زات و جةوةةري  لة ناو خةونةكاين كةسةكان
مةرط، ئةو بابةتةي كة فةلسةفة و زانست و ئةدةب هيشتا  هةية و ترس لةكةسةكاندا خؤي هةبووين 

هةمان ريطةضارةي ... دينيتة ناو خةونةكانيانةوة زةفةري ثينةبردوة لة هةمووياندا يةك ريطةضارة 
يان بة طوتةي فرؤيد يةكةم كوِر هان ئةدا بؤ .. ئوستوورةيية؛ هةر ئةو وزةيةي كة قابيل هاندةدا

  ....دا ثيي دةطوتري سةركردة كة لةم ضريؤكة..  يةكةم باوككوشتين
»يتين تةري ئةو كةسةي برذيك هةلَكةين تا خويك بة قةرايي بةردةستيثاش مةييين .. ضالَي

 خاك لة جي شةقلَي ضةقؤكة بثرذي، خاكةكة َ’مشيت.. خوينةكة، ضةقويةك، خبريتة ناو خوينةكة
  » ..ثؤآل، دةبيتة كليل  سفت تر لة .. نةكة دةطروي، سفت دةيبتةِريي خوي وردة وردة بة

  * ضةقؤ، خوين ،  كليل و رامانة؛  يةدا جيي سةرةنج سي وشة لةم ضارة خةوناوي
ئةم سي وشة رةنطة بة طشيت كورتكردنةوةي هةموو ميذووي مرؤظايةيت يب بؤ طةيشنت بة 

  هةموو جؤرة يؤتؤثيايةك؛ 
ةوة  لة هابيل( بؤ سينطي برا ) تا بوميب ئيدرؤذين و ئةتؤمي... ضةناكةي كةرةوةلة ثيشةي (ضةقؤ؛

  ...)تا هريؤشيما و ناكازاكي و.. ،
تر طةِرانةوة بؤ الي دايك و  ؛ بؤ ئاوديري زةوي، سةرهةلَدانةوةي رق و تؤلَة يان بة زماينَخوين

  ..لةدايكبوونةنةوة
 (!!)ئامانج كؤسثي سةرري و طةيشنت بةيان / ؛ بؤ كردنةوةي درطاي شورة كان كليل

  

ضةند كةسيك برييان لةوة كردبووة شورةكة بن كؤلَ كةن، با برووخي « ضارةيةكي ديكة نية 
تر برييان لةوة كردبؤوة رةهةند ليدةن ، خؤيان بطةيةننة ناو قةآل،بةرلةوةي كاريك بكةين  بريكي

  16ل » ...قةآلكةوتنة بةرتريي ذاراوي ياساولَي ... دةيانزاين
وةك ( سيحر ية بؤ ئةزمووين ميذووي مرؤظايةيت و ثشت ئةستوورة بة ئةمة ياسايةكي ئةبةدي ئةزةيل

ناو بازنةيةكي  و ئريادةي زايت خؤدي مرؤظ كة بةردةوام لة) هيزي دةرةكي و حوكمي خواكان
  دووثات ئةبيتةوة؛ة توي لة ناو توي و قةالَ لةناوقةالَكاندا »البريينت« يان »ماندااليي«

( من ثيشتريش دةنطي ئةو كابرايةم دةيان جار بيستبوو، ئةو دةنطْةي لة سةرةمةرطدا قسةي دةكرد«
.. دةنطي كةسي ناو خةون و واقيع بوو كة ثةيتا ثةيتا هاين ئةداين بؤ ساز كردين كليل) دةنطي براكوذي

ةآلش وةك يةكةم تويي البريينتة  بةالَم دواي كردنةوةي دةركةي ق..بؤ كردنةوةي دةركةي قةآل
ئةوةي راست يب هةستم بة بووين ديواريكي تازة لة ثشتمةوة كردـ زانيم «بؤرخسي  يةكة ـ ديسان 

ديسان سووِرانةوةيةكي ديكة و » ...تةنيا كةسانيكي تايبةت دةتوانن بضنة ئةو بةرةي ئةم ديوارة و 
ية لة كورت  ئةمةية ئةو بازنة بؤرخسي... ي ديكة ضةقو وخوين و خاك ثيشكةش كردن بؤ كلكيليك

ضاويك لة تةرمي سةر كردة دةكةم ـ مضوركيك دي «كردنةوةي ميذوو بؤ بازنة و البريينتةكان؛ 
ئةطةركو لة ثشت .. ؤحم دةخواطيامن خةريكة ر دوو دلَي دةكةويتة... دا بؤ ئيستيك قيزم دي لة خؤم بةلةشم



هيض شتيكيش ناطؤِردري بؤ وةي هةر قةآليةك » ...ئةطةركو هيض شيت نةطوردريئةم دةركة هيض نةيب؟ 
  »!ئةوة دةسةمليين) ئةم كتيبة سةير و سةمةرةية ( هةموو الثةرةيةكي ئةم كتيبة«قةآليةكي ديكةي تيداية 

هونةريي ئةطةر ئةمة ضةمكيكي هةزار جار ضةند ثات بووة و سةملاوي ميذوو و ئةستوورة و تةنانةت 
  مرؤظة؟ هؤي ضةندثات بوونةوةي لة ضريؤكيكي سةردةم يا ضية؟

لة ميذة رةخنةطراين سةردةم طوتوويانة كة ماناكان ضةند ثات ئةبنةوة طرينط ضؤنيةيت دةربِريين 
كي نويوازين ، كليل  ضةمكةكانة لة شيبؤ دةربِريين ضةمكي بازنةيي ضةقؤ، خوي كي نويوازيتردا، ض شي

  رهيرتاوة، بةكا
  ) شتيك لة مابةيين كاغةز و ضةرم ) كتيب ( كةسي قسةي كةسيكي تر دةطيريتةوة  ( طؤشة نيطا -1

ئةمة نووسراوةي سةرةتاي يةكةم الثةِرةي »« داخراوةكان دةكاتةوة طفتطؤ كليليكة هةموو دةركة«
  ...»بةو ضةشنةي سيحري كتيبةكة نووسيبوي«... كة بوو كتيبة

 خائني ، قارةمان و نةبووين سنووري نيوان ئةو دوانة واتة هةر كةسة دةيب كةسايةيت -2
كةسيكي بةلةسةو قارةمان لة هؤزةكةي خوي بكوذي و خوينةكةي بكاتة كليل بؤ كردنةوةي دةركةي 

ئةمة نةريتيكة دةطةريتةوة سةرةتايةكي زؤر دوورـ ثشت بة ثشت و سينط وبة سينط لٍةطةلَ «...قةآلكان
  12ل  ...كليلة سوورانة هاتوونئةم 

البريينت ـ قةآل لة ناو ( شويين ديكة و سووريئال ـ كة لة سةرةوة ئاماذةي ثيكرا  / ناشوين -3
  )دا...قةآل

لة . لةمنةوة تا دةكاتة تؤ« هةر كاتيك خوينةر مةبةسيت يب ... دريذايي ميذوو / ناكات -4
شةِريك كة كةس نةيزاين « ي دةيب نابسيتةوة تؤشةوة تا كي نازامن ـ ئةمة ميذووةـ دريذة

  13 و 12ل  » ...ضةندي خاياند 
 و كةش وهةواي سيحراوي ـ كة دؤخي نابطؤر ئةخولقيين و دةبيتة ئةزةيل ئةبةدي ـ سيحر -5

  جةبري ئةوسيحرة كة كوشنت و كوذرانةــ واتة مرؤظ ناضار و مةحكوومة بة
  »..ري يةكةم الثةِرةي ئةم كتيبة ئاوةهاي نووسيبوونووسة وةك كةسايةيت نةمرـ بريةوةري -6

  ...تر واتة هةر ثةرةيةك دةبيتة بريةوةري كةسايةتييةكي نوي بؤ وةدةستهيناين كليليكي
ئاخر شةِر دوذمنيكي بة زةبر و هيز هيرشي كردينة «،  دياري نةكردين سنووري ضاكة و خراثةـ 7

 زؤر ئةوةي كؤذرا كؤذرا، ئةوانةي مانةوة هةركةس لة حاند سةر ثاش ثيكدادان و كوشت و بِريكي
روون نةبؤوة كام ال سةركةوت .. هةر دوو بةرة ئاشبةتالَي كرد.. خؤيةوة ثاشةو ثاش طةِراوة دواوة

  13چ» و كام ال تيكشكا
ئةم » «...رؤذيك بكؤذ و رؤذيكيش كوذراوة و بؤتة كليل ) لةم كتيبة( نووسةري هةر بةشيك «
  »...ايب سةركردةش ريي تيدةضي ضةند كةسي كوشتيبجةن

ئةو سةنتةرانةي «: ئةنووسي كة» هةويةي بؤرخس«لةو تاريكدا بة ناوي « ئانتونيو تابوكي
  زووش دةناسرينةوة ئةمانةن؛... هةموو مووتيقة طةورةكاين بةرهةمةكاين بؤرخس لةخؤ دةطرن و 

  دا»ضريؤكي ئةلف« بؤ وينة لة( كايت بازنةيي  -1
  )فونس(كةسايةيت ئةبةدي بريةوةري  -2
  بةردةوام) البريينت ( هةزار تويي  -3
  )وةك كتيبخانةي بابول( ئاوينة  -4
  )سي طيِرانةوة لة يووحيننا(دياري نةكردين سنووري ضاكة لة خراثة  -5



تيمي خائني و قارةمان و زؤربةي ئةو خوازةطةلةي ئةو بؤ حةقيقةيت خولقاندوة بؤ وةي  -6
وةكوو ئريادة يا وامنوود باسي » خود«ي لة دنيا رةسم بكا يان وةك شوثنهاوير وامنوودي خؤ

  .دنيا بكات
ة »ذان وينسان مؤن«يكي خؤيةوة كة )ثرسؤناذ( بؤرحيس بة هؤي كةسايةيت » شري بيضمي«لة ضريؤكي 

  »...بةو دلَنيايية دةطا كة ئةو كارةي كةسيك دةيكا وةك ئةوة واية هةموو ئينسانةكان بيكةن
  بة ضريؤكيكي بؤرخسي لةقةلَةم بدةين؟ » كليل ... قةآلي «؛ ئةتوانني ضريؤكي ثرسيار
بةكةلَك وةرطرتن لة خوازة  بؤ ئةوةي هةموو هةؤلَي بؤرخس بؤ ئةوة بوو كة... نا : وةآلم
 يةك نية،»دلَنيايي«ثشتيواين هيض  يةكاين بة شيوةيةكي ئاشكرا هةموو كةس تيبطةيةينَ كة ئةدةبيي

كةلَك وةرطرتن لةو تكنيكطةلةي لة » مةطةرئةوةي كة هةر لة سةرةتاوة لةسةر طومان رؤنرايب
 رةفزكردنةوةي ئةو دلَنيايي و موتلَةقييةتةية كة زؤرجار  سةرةوة ئاماذةي ثيكرا هةمووي بؤ
 بؤ هةر بنج و بنةوان و قوذبنيكي البريينتةكاين بورخيس.. دةسةثي بةسةر هةموو طؤتارةكاندا

بةآلم قةآل لة ناو قةآليان  .. يةكانةية لةسةر هةر بابةتيك  نواندين ئةو طوشةنيطا جياواز و رةنطة دذبة
كليليك كة ... البريينتة بازنةييةكاين ئةم ضريؤكة هةموويان بة يةك ضةشنة كليل دةكرينةوة

 بة ضريؤكةكاين بؤرخس يان ئةجنامي براكوذي سازدةيب و رةنطة ئةوة وةآلميكي طالَتةجاِرانة يب لة
ناشوين و البريينت و ناكاتةكامنان ـ يةك كليل دةوري  بؤ روانطةي بؤرخسي كة الي ئيمة و لة

  .ي و بةس’سةرةكي ئةطيِر
ريطةيةكي  تةنانةت ئةو كاتةيش كة دوايني بطيرةوة ريطةضارةيةكي ديكة هةلَدةبذيري و لة

 و خةجنةر نة بؤ كوشنت بةلَكوو بؤ تيكشكاندن و رووخاين ديكةوة ئةيهةوي قةآلكة برووخيين
يان الثةرةيةكي ( دلَي  سيحري ضةرمةكتيبةكة هةر وشةكاين ثيشوو لة.. قةآل بةكاريين(!!)  دوايني

يةي كة ئةجمار رةنطة كتيبةكة ببيتة تةمبوور و وشةكان  دا دةنووسيتةوة بة جياوازي )ديكةي كتيبةكة
  »..سةربةهؤردةي من دةخوينيتةوة... دلَنيام هةركةس ئةو تةمبوورة بزةينَ«... بلَيتةوة

  خويندنةوةيةكي ديكة) 2 (
ئةركي خوينةري ضاالك نة تاوتوي و شيكاري ئةو بابةتةيةكة (!!) بة راي زؤري لة رةخنةطران

رؤالَةت لة دةقةكةدا  ة بةك دةقيك دا هاتووة، بةلَكوو دؤزينةوة و شيكاري ئةو بابةت و بابةتانةية لة
  ...يةكاين دةق نةك نووسراوةكاين دةق نةهاتوونة  واتة خويندةنةوة بةشة سثي

بدةينةوة؛ ئةتوانني ضي خبوينيتةوة يان ضي يلَ » كليل... قةالي «بةو ثيية ئةطةر ئاوريك لة 
  هةلَكرينني؟

كتيبة ( ضةرمةدلَةكاندا  ئةو ميذووةي لة دةبينني كة... كليل خبوينينةوة ... ئةطةر بة وردي قةالي 
ناو  و ض لة) دوايني شةِري طةورة( دا، ض لةشةِرةكان  هيض شوينيك نووسراوة ـ لة)يةكة سيحراوي

و تةنيا ثياوانن  هيض كةسايةتييةكي ميوينة يان ذن و كضي تيدا نية... قةآلكاندا و ض لة ذير شورةكةدا
ترين اليةين  بة راي من ئةمة طرينط... كتيبةكاندا هاتووة لة... ركردةكة بريةوةري يةكانيان وةك سة

ئةويش ... بطيِرةوةكان  تةنيايةك ذن ديتة طؤماين يةكي لة... خويندنةوةي مانايي ضريؤكةكةية 
  ذنيكة كة  رةنطة ويستوويةيت بزاينَ رةقي سةردلَي ئةو كابراية ضية؟

ييةي سةر سينطي كرديب ئافرةتيك بوويب ئةطةر ضي رةنطة يةكةم كةس كة هةسيت بةو رةقا«
ثيكهايت  مةبةست كتيبةكةية كة بة راي من لة( ئةو جطة لة خؤي و ئةم خةزينةية  بِرواش ناكةم،



ِريذووي نووسراو دةطيكةس و ضي) ضريؤكةدا دةوري مي ستيببةآلم ئةوةش لةو »...تري خوش وي
دريغ ) كة هةر ئةم جؤرة ناو بردنةش جيي تيرامانة... ض  وةسفيك يب ناونيشان و يب هي( ئافرةتة 

خوين «طومانيشن لةوةي كة كاري واي كرديب؛ وةها ئةنطوسيت دةطووشري كة  دةكري و تةنانةت بة
لةسةر هةر ثينج قامكي ثةجنةيةوة فيضقةي كرديب يان رةنطة بة ثيي ئةو بةلَطانةي قةت ناخرينة روو، 

ئةم » ...ضةقؤيةكي تيذ و جةرطِرب) ثياوانة( !! ة قورباين، كتووثِري هةلَمةيت دةستيكي بة هيزيبووبيت
يةكاين ضريؤكةكةش خبوينينةوة و تةنانةت بيهينينة  ئاماذة بضووكة بةسة بؤوةي بةشة سثي

ة بةرن ..ين و و ذنان ئةطةر ويستبيتيان تةنانةت ثةي بةو يميذوو بةس ميذووي ثياوانةيةنظيسان؛ 
  ...كةوتوونة تة بةر ثةالمار» 

راست و ناراست ئةم مةقوولةش با مبيين بؤ ئةو كةسانةي بِروايان واية طرينط هةلَكِراندين 
يةكاين دةق يةكي ديكةية لة بةشة سثي توي.  

   :ديالؤط 3
  كةوة ئةمة؛ية يا با بلَيني، دةستثيكي ضريؤكةكة لة زماين كتيَبة سيحراوي. يةكةم ديري

واتة يةكةم وشةي ئةم ضريؤكة كة طفتطو يب لة » طفتوطؤ كليليكة هةموو دةركةداخراوةكان ئةكاتةوة«
  كةواية ضريؤكةكة بؤ بةو وشة و بةو ديِرةوة دةست ثيدةكا؟ دا منوودي نية هيض كويي ئةم ضريؤكة

  كام طفتوطؤ؟
شكنم، لة شوينيكي ديكةدا وشةي ديسان ضريؤكةكة دةث) بسامد(وةك دووثات بوونةوةي وشة

ذير شورةكةدان و هةموو  طفتوطؤ دووثات بؤتةوة؛ ئةويش دواي ئةوةي هةموو شةكةت و ماندوو لة
خةونيان ديتوة كة دةيب كةسيكي بةلةسة لة هؤزي خؤيان بكوذن تا بتوانن بضنة ئةو بةرة شورةكة 

بةو مانا .ية لةطةلَ يةكدي  ة و مشوورخوازيكة واية طفتوطؤ ليرةدا نة ئاخاوتن و راطؤِرينةو... 
دا باسي ئةو  دريذةي ضريؤكةكةش هةر وةها كة لة.. زيهين خوينةري ئاسايي داية  طشيت يةي كة لة

» خودي«بةلَكوو مةبةست طفتوطؤيةكي دةرووين كةسةكانة لةطةلَ . جؤرة طفتوطوية نةهاتووة
ية كة وةك لة سةرةوة ئاماذةي ثيكرا وةك  اويمل دان يان مل نةدان بةو خةونة سيحر خؤيان بؤ

ضةقؤ بازنةي  طفتوطؤيةك بؤ خستنة ذير ثرسياري خؤمان لة.. تر لة خؤ هاتؤتة دةنط دةنطي بةشيكي
  ...ـ خؤين ـ كليل دا

نيا   تة  طواية  بوويب کة وة لَاتدارة سة  لةزماين براي دة  طفتوطؤ ،  لة کة سيت ضريؤکة بة  مة نطة رة
  ...س داواکردين خوين و خاک بووة  و بة)  دريذةي ميذوودا لة(  وطؤي ئةوان لةطةلَ مةطفت
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