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فةلسةفةوة خانةقاى دةرطاى بةر دةروَيشيَكى لة
هونةر  شيَخيَكى بؤ

سةروةت هاورَيم
ئاطرى بةجؤرَيك طرتوومة ريَطةيةى وا ديارة عةشقى ئةو بةآلم نووسينم، نامة نيازى دةميَكة

فكرم: بيَتةوة رؤذى قيامةت مةطةر هةر قيامةت طوتةنى: مةحوى ئؤقرة نةطرم طيانم بةرداوةتة
كاروانةكةى دةخات؟ تفاقى بارو دةطاتء مزلَطة بة هةلَطرتووةكةم سةرة نازانم كةى

زؤر نيوةرؤى قرضةى زبرو طةرمى لمى بةسةر خاوس ثآ بة بيابانى وجوددا لة ئازيز، هاورآى
دةطةيشتمة هةموو جاريَكيش طرتء بةرزم ضياى زؤر يةخةى ديَوانة تيَثةريووم، وةكو هاويندا

سةدةيةى ذيانمدا لةم ضارةكة دةبووةوة، قووت دةممدا لةبةر ضيايةكى بةرزتر كةثةزَيك لوتكةى
لة كردووين، لةتى (زةمةن) ضةقؤى سيَويَكينء دةلََيى تةنيايى منء بووم، تةنيا سةفةرةكةمدا لة
منى كةسيش ديدةو دنيا بووم دةبوو، نيطايةك خؤم لة خؤم طوَيم تةنيا بووم دةنطَيك سةفةرةكةمدا
دةزانن وا خةلَكى يةكديمان طرتووة، بؤى رةنطء ئةوةندة تةنيايى هاورَيم، منء نةدةبينى، بةَآلم
دنيايى بآء هةموو طةورة هيَندة دلَةكةت زةحمةتة ضةند نازانيت تؤ بووين، بة سكَيك براينء دوو

زةحمةتة ضةند نازانيت تؤ بةخؤيةوة رابطرآ، تؤ نةبآ بستآ زةوى كةضى هةلَطرتبآ، ئاميَزدا لة
بمريت. تينويَتيدا رووبارَيك بآء تؤش لة دنيا هةموو

ئةو بةنيوةرؤش، شومةكاندا، غوربةتة شةوانى لة تةنياييمداو سةفةرى لة هاورَيم،
هةلَمدةطرت قةرةبالَغةكاندا ثايتةختة شةقامى لةسةر ديَوجنيس، وةكو ضرايةى،
ضايخانةى خؤم بة ضرايةوة بةو دؤزينةوةتان ئوميَدى بة من (هاوريَيةتى) بوو،

بة يادى ضاكانةوة، ثيالَةى بة نا قومم كردو دةربةدةرييدا كؤآلنيَكى هةموو
كوآلوم ضايةكى قؤريية هةلَمى هةموو ةوة بؤنى مةجيد) (كاك ضايخانةكةى

تؤزقالََيك بةآلم طيانم، مؤسيقاى بة بوون ضاكان ثيالَة زةنطى تيَكدانى كرد،
خؤى ستةمةو (دوورى) دةمزانى من نةدايةوة، طرياوةكةميان دلَة سةبوورى
لةطةأل يادةكانتانا نةبوو ساتَيك كةضى قةرةقوش، حوكمى بة كردووة من لة
رؤذيَكدا التان، لة نةطةيةنمة نةبمء خؤم خةياأل سيمرخى سوارى نةذيمء
شارةكةما كؤآلنةكانى بةسةر خةيالَةوة سيمرخى بالَةكانى بةسةر جارَيك ضةند

دةطةرَيم. ضايخانةكانت بؤ جطةرةى دووكةَلى ثر دةسوريَمةوةو ذوورى
نووسين نةبواية خويَندنةوةو ئةطةر تةنيايدا دؤزةخى هاورَيم، لةناو

دةكةوت، كةت كوتو لة دلَةكةشم دةبوةوةو سوَيم بوو دةمَيك
بةآلم دةمرآ، زيندوو، مرؤظ مردوويةكى دةكات بة من (نووسين)

ذيانى هونةر بآ ذيانى دةذى، هةميشة بؤ هونةر نووسينء بة
كؤتاييدا لة كة دةكةمةوة، بضووك مرؤظى ذيانى لة قيَز من بضووكة، مرؤظى

رةتناكات. سةرةتا
رزطاريكةرة). (هيَزى هونةر مرؤظى طةورة، ئةى ئازيزم، هاورآى بةَآلم،

بينينةوة  بةئوميَدى  
هةميشةييةوة  مةنفايةكى لة  

محةمةد كةمال    
 ٢٠٠٣/١٢/٢١        

: ئازيز تيوى
بةهةرشَيوةيةك باوكم و دايكم ئةطةر
دةبم، خؤشحاَل زؤر  بكةيتةوة  بةسةر
هةَلة بة من بؤضوونةكانى لة ئةوان ضونكة
لةم كة من كارانةى ئةو هةموو تَيدةطةن،
كارى بة ئةوان  داون ئةنجامم زستانةدا 

دةكةن. تةماشاى نةطونجاو بَيسوودء
بة شَيوةيةكى ئةوان وةَالمى ئةوى ثَيش
داوايان كة لَيدةكةم تكات بدةمةوة راشكاوانة
ئاِراستة ناخؤشانةم وشة  ئةو كة لَيبكةيت
بةرامبةر و تَيبطةن كة هةوَلبدةن و نةكةن
و دةمارطير هَيندة من رةفتارةكانى و كار
ميهرةبانييةوة و خؤشةويستى بة و نةبن رةق
ئةوانةيان تؤ ئةطةر بكةن. لةطةَل رةفتارم
زؤرتــرى كاريطةرى باسبكةيت لةطةَل

دةبَيت.
راستةقينةم عةشقى كة كاتةوة لةو
وَينةكَيشاندا لة زؤرترم حةقيقةتى ناسيوة

دةستكةوتووة.
هةذارانةكةمدا ذوورة لة كة ئَيستا
مناَل و ثياو و ذن كؤمةَلَيك دانيشتووم
بؤ نامةيةت ئةم و كؤبوونةتةوة دةورم لة

دةنوسم
                                     

فان كوخ ظنسنت  


