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  دمۆند یابس  ئه تی   شیعریه  له که وناندنی کۆکوژی جووله 
 و 

 ی ژاک دریدا و ئیمانول لڤیناس دوو راڤه
  

 
:دمۆن یابس قی ئه دوو ده  

 
ریا رووناکی زه  

 
ریا ترۆتزیک مه:  بۆ سودی وه نسییه ره  فه له. و  

ندرن هه : وه  سودییه له. و  
 

   بووندا خۆی ئاوه  رووی نائاماده  به وه کانه سه ب ر تۆ کتب بسووتنی، له گه ئه
ر تۆ کتب  گه دا؛ ئه پۆڵ خۆی لوولده  شه و به ر تۆ کتب بخنکنی ئه گه ؛ ئه وه کاته ده
  یڤک ئاوکی پاکی له موو په  هه بۆیه کا؛ له ی سارا خامۆش ده و پرسه  گۆڕ بنی ئه له

. یه وه گوناح پاکژ بوونه  
 

.  میوه  له کی ئاسمانه یه وی هاوونه کی دایساودا زهخت  دره له  
 

ر  سه  تاکوو به یه  هه ی که وه  له وه  ده بی، له  چیتر نه  که هی وه  به ندی یوه  په وه ئه
.کش  هه وه ته قیقه ی هه کۆسپه  

 
. وه گۆڕنه ر و ژیان ده مرۆڤ و سرووشت سبه  

 
.  ردوونه وی گه مکی تیژڕه وی راکشراوی چهردوونی چا له گهکان  ره ردوونی سبه گه

  
. وه کی مردوو ئاگایی شه یه ستره ئه  

 
.کا کان فامده ره وه  بکۆتایی بوونه وکاته بوون، ئه نائاماده  

 
. الحه به مککی زه ردا، مه ی خوقنه  پوانه چاو، له  

.دات مکی ده  شیری مه جیھان بۆ نیگا منداکه که  
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.بوو ر نه مپه تکدا خانوو له  هیچ فرسه له  
؛ ڤر کۆڤانه که  

. ز اوه ئ کی له قاپییه  
 

.کان  سیمایهوکردنی رووخسار و  تکه  له خۆت الده  
. ره ده  قه، سیمایه؛  همایهرووخسار   

 
. یه هاری خۆی هه ریا، ئۆقیانووس به  زهسی وره  نه، ریا ی ده بانده  

 
  نامه گه ی به وه  کۆکردنه انی پدا بن، زیاتر له د وه  خۆشییه با مرۆ به کتب، ده
.ی داستانی  چامه  تا له نزیکتره  

 
  

ڤر وتوژی لم و که  
 

1. 
  ش به ؛ جیھانکی ره کانه ردی تاشراوی جیھانی دیواره کان به ڤره جیھانی که
.ر بوو  رووناکییدا وه  ناو وه به بورییه  

.کانن هکان لۆچ ودا سکه ل له جیھانی تونلگه  
. وه ینه که وه خلۆر ده کانمانه قه  ده دییه ر به سه کانمان، به ته  دوو قا ش ، ژانه ئمه  

 
کا  کانمان ده ی پچکه نده زه ل ک مه وه"، رب زول وتی، " وه بینه  خلۆر ده ئمه("

ڕۆین؟ بینن ده  ده وان ئمه کات ئه  
ر  کسه  تاکوو یه وه ستته ده ی پی هه نجه هر پ سه یدا له که  نوژه  له که کات جووله

  ک که ست رگایه  ده و خۆی دایه  ئه ش چونکه مه ، ئه وه مته  بچه وه و خواره ره به
.") یدا گه ک له تییه کایه  یه بته و ده ی بواداری ئه پچکه  

 
.گا ڤر پده ین رۆژی که سبه  

 
.م که ستپده م ده که ره فه من سه  

 
2. 
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.خشی  من به کات الجانگی سپی به. دحای کاتی من  شایه- -  

. تی منه نجایه  گه-ڕێ  با گه ده  شین هه یه  شاراوه ئاتوون که. تی ئاتوونم من سپییه  
 

تی زوودا  یه  زاڕۆکاته من له. کام ده  روویدا هه کا ، ل من به ده  مندا هه لهتی  نجایه گه-
 پیرم

 
تۆ .  ی تداره  دیقه ره یکه و په کان و ئه یه ڤری قه تۆ که. کانی من کارییهدحای فر  شایه-
. کانی سته ربه ڤری پرد و به که  

 
. ئاسمان چاندی تاوم که ز تۆوی هه  ئه-  

 
  شم له ل قرچۆکی له.  مینییه یڤی من بن زه په. کانم ژیام سته  ، ده وه کانمه  لوه ز دوور له  ئه-
.ئافرن نگدا ئاگر ده  جه ڤیندا یان له ئه  

 
.  توانایه زنه یڤی من مه په. یڤم په کانی باران ده رچاوه یی، سه ز بۆ نائاماده  ئه-  
 

ودام بزواوم، دیلکی مه ز گردانکی نه  ئه-   
.  م  ماندووه و ئاوه یای ئه ونی مه ز خه ئه. رامۆشکراوم کی فه ریایه ز بنی زه ئه  

.تی هناو قژی ئاسمان لمی له  
 

.  ی سنوورداره که  ب بن یان ئاسمان، بۆ ناوه کی به ریایه ناو زه ز چاوم له  ئه-  
-------- . پۆڵ پچاوه  شه پۆڵ له ریام، شه ریا دوای زه ز زه ئه -  

.ییم وری ونه  هه نکه ز ته ئه --  
 

.  م ه زوو ته و خه ز ئه ڤر و لمیش بۆ لم ئه  دوای که داته ڤر خۆی ده ودا که له  - 
 

 رگای   لمدا به نکه  نزیک ده ڤرم ل له م گیادا که رده به فردا، له م به رده  به ز له ئه ----------
.   وه- رگای با تاو و خوێ و به هه   

 
- .کا ش ده  دابه رچاوانه و سه  ئه گاته تا ده  هه ش ئمه که گه ڤری و به  که ی ئمه گه  تۆ بۆ به-  

 
Yael )گیراوهر ، وه1964، "  ( ( " کۆشیعری  ، له ردوو شیعره هه

****************** 
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دمۆن یابس  ئه  

 
-Jacques Derrida /ژاک دریدا :نووسینی   
Aris Fioretos /ئاریس فیۆرتۆس:  بۆ سودی وه نسییه ره  فه له. و  

ندرن هه:  بۆ کوردی وه  سودییه له. و  
 

 

 
 

  
   چکۆهکیک سندووق م وه"کان تبی پرسیارهک) "م که ۆمار ده  ت که  مژووهز ئه( دا 1963  له

کی  یه  جووه یه  چکۆه و سندووقه ئه.  _ کی بچووکدا چاپکراوه یه  چاپخانه له_ وه  کرده
  .ناسراو بوو  بۆ من نه که ری کتبه نووسه_ دژی گالیمارد یاوی بوو به  یان خه بورانه

  
  

،  ، زیاترین ئاشنایه پنراوانه و زیاترین چه واتا ئه _  وتراوهگ و نه ودا ئه ی له وه بۆ ئه
ر   پشا به ی له وه بۆ ئه _  وه  بدۆزییه ڕوانییه ، زیاترین چاوه کجار نزیک و ناسراوه یه
  شکراوه  پشکه یه  چکۆه و سندووقه گر بئافرن ئه الرکی هماهه ی کات ته وه له

  . وه بدینینه
  
  
نگین  داخراو، ب بن زه/ ک، کراوه یه سه ره  که شنه  چه ، له وقکی چکۆه سندو واته که

 ژانی  گرانه کی هماههوت شکه تکردنی ئه ختکی گران گۆڕکی داخراو داوه ئاتوون دره
ردابکی داخراو قوویی ئاسمان  می سه دهو کی پیرۆز نا نھانییه کی راخراو په یه هند زایه
ی  وه کی روحانی رووشاو قاکردنه یه ناسه  نووسینکی پیرۆز ههقکی نھنی درزک ده

  . هکی زیندوو دان سارایه ناسه وی هه  زه رد رۆچوو له کی زه یه ی مادده شوه
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بوو،  کانی نه  هشتا ناونیشانه بوو، که  هشتا باو نه که_ ڕ نووسین  مه پرسیار له
  مه ی ده گۆڕا بوو، جووه ی نه نرخی پارهبوو،  کانی نه ندییه بوو، ریزبه کانی نه گۆڤاره

یشتم،   گه و کتبه  دیداری ئه ودا من به بوو؛ له ی نه که کییه  زۆره  به فتاره یی و ره که نائومده
کی  یه ردیله ر گه  هه له پشا  ، بور، له لکراوه  بیر هکیان مه ، ره پشتر کۆکرابۆوه

ی  ه چکراو و کۆپله موو جارکش له تی و هه  گشتایه له. و بو دا پش ترسی له  مه دا هک کتبه
 زیاتر  داره  بریقه  چه و کۆپله ل ئه. مام  راده نه مه  ب ته  کۆنینه و کتبه ئاقیق و دوعای ئه

  و پاشماوه  و تاکوو ئه وه شایه گه  ده وه  رگای تریفه نیا به دا، ته شار ده خۆی حه
ی  داره  شفره و چنیراوه ق، ئه خت، ئازاد و ره ، سه  هشکراو  دابه زده  و نۆته ، ئه بچووککراوه

ق   شه دره و هه ، ئه  چنراوه ه مردوو ییه وازه رته و په ئه، واتا  وه لوولدرایه،  وه رزییه  له که
  .، بدزم بووه

 مرۆ   که وه تهڕن  بگه وه ستپکی رۆژگاره  ده  له  که وه هب دا تیان رفه ده  ، که مانه گشت ئه
، گشت _ ساڵ  ی ده ، ئستا ماوه به_  ببات  وه شکی له  سادا به ی ده  ماوه توانی له

  نده  ناوه  گگرتووه بییه ده  ئه شه و به راوزی ئه  په ، جارکی تر پارزتنی، له وه  مانه مانه ئه
   و کۆششه ترسیداره  مه شه ڕه هو ه  رووی ئه  خۆیان به ی که و شتانه  گشت ئه که: ی بینراوه نه

  . وه نه که  ده  ئاوه وه ب سنووره
  
  

توان ب،   مرۆ ده ، که یهی ناد" رخه  هاوچه به ده و ئه ی ئهم رهه  به له" هیچی  وانه پاشان ئه
 هیچ شونکدا  دمۆن یابس دا له قی ئه  ده  پشتر له  که میووه ی خه  جۆرک شوه به

   له  و که وه م ناسییه  چکۆه و سندووقه ، ئهمک کجار که ندک، یه هه.   هی نیی هاونه
  .  خۆی تانکردووه وه نیشته ته
  
  

  .  نییه که جوولهزان،  س ده موو که  هه  خۆی، کهیابس
 
  

ق  چی ده  ملکه وه  تاکوو بۆ لپرسینه  که یه  خۆی هه واو بوای به ته _  که جوولهی  ناسنامه
 و خودی  وه مبداته دا وه یه و ناسنامه ر ئه رانبه  به  له و ئامۆژگاری بکا که کوو ئهب، تا
   له یه  ناسنامه و جۆره ئه_ دا بناسن " که جوولهرجی  مه"ڵ  گه دنی له یوه  په خۆی له
  .دیناکا  شونک به دا یابیسنووسینی
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  یه و ناسنامه متوانی ئه  من ده کرد که م ده نده زه ی من مه و شتانه  ئه وه مییه  الی که به
  وه  لبووردنه   به وتنه  دیار که و به کا و ئه ستپده قبووندا ده  شه  له  که وه بیخونمه

واوی هی   ته  به  رازی ب، راگوازینکی پشتر که وه و گواستنه ی به وه ، بۆ ئه وه کاته تده ره
  وه  کۆکردنه  چیتر له نگ که بر و زه  زه ند له تمه قکی تایبه  ده مجۆره به. بوو و نه ئه

  . وه ستته ڵ خۆیدا ببه گه یتوانی خۆی له کاندا نه باوه
  
و رووی  ره دا به کان ده شه قه/ رابین ی یابس رگا به یه و ژینگه  له ، کهدا یاندنه خهو  له
ان کانی  زۆریش ناوه بهکا و  کانیان ده مانایه/ ری رسته ودا ربه و له شاخن، ئه هه
  یان که  دیاسپۆره یی که وازه رته شک یان په ، بهلکی ناسراو  گهب روا مرۆ ده پن، هه سه ده

تی  وایه ته ی نه وه کوکردنه_ ریبگم   وه و جۆره ن به م بده ر رگه گه ئه_ ش  ده ( وه بخونته
م و ئاسانترین  که ش یه مه  ئه نگه هر)  کانه ته ، دونیایی و رادیکالیه که ئاینی جووله

  .یان ب که برینه
  .کرن  ده نه ته پۆشرن و خه ده ، ده وه پچرنه رن، ده  لکگرده که ودا جووله له
  
  

  .تر بوا به ڕێ خونی له گه  و لده وه یکاته یابس جارکی تر ده
  

  . یه ر نینۆکه سه له  که ئاقیقه
  

1973/1972 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

  
 

  سدمۆن یاب  ئه
 

  (*)ئمانول لڤیناسEmmanuel Levinas-/-:نووسینی
  Aris Fioretos /ئاریس فیورتۆس:  وه نسییه ره  فه له .و

  ندرن هه:  بۆ کوردی وه  سودییه له. و
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    که  نییه سه و که ئه) شاعیر(و  ؟ داخۆ ئه وه نته ته  شاعیرک شونک ده  که داخۆ راسته -1
 کۆتایی  وه تییش ئه  تایبه ، بهچ ست ده  ده ی له که شونه -  تی واتاکه مانای زۆر تایبه  به

ودا   له ی که و شونه  له که ییه ر خۆی ئاوه  هه ن ب و بۆیه دا نیشمه و شونه  له پدێ که
نگی  ی ده و یان راده ک شه وهر  هه–یان بۆشایی ) دوو دیو(نکی چ هشتا ته وده
  وێ ب، ش له  ده رز، ئاسمانک که کی به ،  یان پایه بنییه- ب–کان  ره وه بوونه

ر مرۆ  گه ئه(ک ب "ی ئاسمان ی شوه وه لکۆینه/سلستیتت"ک  یان  "یلومنیتت سه"
 واتای   به رزایی، که بنی یان به-؟ ب)کار بھن  به  نویانه  بنیاتنانه شنه و چه بتوان ئه

 تاڵ   خۆیان به واوه رتکردنی هه  هۆی دوو که کان به کییه موو ناوه ودا هه  له  –یابس 
  ک؛ که یه که  نزیک کاکه ی، له که کییه ره تی تا ده یه که ییه وه ره  ده  زیاتر رووه ، که وه نه که ده
و  ک ئه هرو ب، هه  هانک زیاتر نه نکه ها  ب له دانکی مرۆڤانه ناسه  هه وه ک ئه روه هه

ی  که  سوارییه ناسه دا هه  کۆتاییه  قووه دانه ناسه و هه  نزیک ئه  له  شیعرییه وه گانه
،  وه  زیندانه  له کانه موو شته ی هه وه  نووشتانه ی که و ئیلھامه ک ئه  ته ڕاندب، له تپه
 هاودۆستی   له  که–ی  ترانسندنسانه/ی  و بان بوونه  یان ئه–تی  بوونایه ی هه کاکه

 ئاخاوتن زیاتر هیچی تر  من له"،  یابس ده.  کی تری نییه  زیاتر پویستییه مرۆڤانه
   رسته ی که وه  رگای ئه  به یه وه کردنه و ئاوه ئه" یه  رووخسارک هه  پویستیم بهمن"، "نیم

کانی   نوان تزه وه کاته  ده کانیش ئاوه یڤه ک په روه  و هه وه مننه کانی ده  رازییبووه سازییه
کوو  ن، به که ڕاج ده کی نھنی هه  واتایه وانه ک تاکوو ئه ش نه مه هن، ئه مده رهه یابس به
  کانیان ورد و خاش بن و له  و پیته  بنانن و رسته وه ییه وازه رته  په  به وانه تاکوو ئه

کدا بنی ئا-ئاسمانچاوهواو   ته و ئاسمانه  ئه ن که هزاد بکشو رییه بشنه ، چه د  
گرتنکی   ئامز بۆ سره ندشه  و ب ئه یاڵ، ب پوانه ، ب خه تۆمی ب ونه ئاقارکی ئه

کا  ی واملده وه  ئه  بکه وه یری ئه  سه–، ب ئاقارکی ژر رکفی خوا  وه کاته رین کۆده به
 من خۆم  وه  خۆشمه ت به باره سه.  می یابس جنیشین نییه رهه  به  هیچ شونک له بژم که

ک  و خۆی نووسینکی وه ئه  م که که  یاد ده  له وه  و ئه وه بینمه  ده وه کانییه قه ر ده رانبه  به له
 هشتا  ت ب که  جارک بۆ بابه  دنیایه و شونه ک ئه روه هه ( یه  بۆ نووسین ههت بابه

  له  وه ئه؛ من )ی ری بکه به سته دا ده  نووسینانه و جۆره وام له رده کرێ به  ده  بکا که هو زامنی ئه
  .ب کاندا هه  جیھانییه  کولتوورییه وژمه  ته  جیھان و له شی خۆی له  یابس به م که که یاد ده

  
  
   که-   شکۆداره یڤینه  په ک له یه وه کردنه  ئاوه–ک  زایه  فه  له وه کردنه و ئاوه  ئه-2
ی ئیلھام  یه و راده تا ئه(خشی خۆی نمایشکرد  ی به راییانه  ئیلھامکی خودگه مامکدارانه ده
  یان له: بێ رده کراو ده نه سکه کی ده یه ک رسته یڤی خۆی وه ی په وه  ئه خش بوو که به
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Dieuوان رستهشتر وتراو یان وته وانه رگیراوی ناو که  وهی ناوی له ک یه  یان پو  ئه"ی پچ
ک  یان نووسی وه" چاو"ی  ک وشه ب، وه ی  با ده و وشه" ) و وتی ئه"یان " وتی

و   ئه ، که  دوا خای کتب چاوکه که"،  و ده ، ئه"زانی تۆ ده. "ب ستگیر ده ده") چاوک("
نا   په کی راستدا باس له یه وه  بیرکردنه  له وه دا ئه یه وه کردنه و ئاوه له" ؟  ب پوه  به چاوه

 –کا  ربینک ده  ده کوو باس له ر ناکا، به ی ئابوو به کی کۆنی شۆخیانه یه بردن بۆ وشه
   لهلوولدان. بیسرێ ودا خوا ده  له-  وه  یاد بته کرێ به  ده ک که تایه ره ر سه  هه ر له به

ودا  له" بینرێ  ده یلک که مه " کی ب پو، ل لهچاو بۆ  خشینکه  به زیندانک که
 ب  ماین، به ر هه سه  له رده په:  وه  پشه وه دنته" قانوون"ی   یابس  وشه نده رچه هه

 الی  مه لۆ ئه گه.  ی ناچار کردنه که ڕۆیه  زده ربینه  ده ک که  رووی خولیایه داکۆکیکردن، به
می  رهه  به دا له  حاڵ لره مه هه ؟ به ییهن" و  ب خه به"کی  خولیایه" وانی ئیسرائیل پاسه"

کانی  ییه خوازم بژم قۆناخی هما مرۆڤانه ز ده یه؛ ئه یی هه که یابس دا قۆناخکی جووله
) تالمود ( که  کتبی پیرۆزی جووله  له ، که وه  بھنینینه139لمی  پاسه/ت  ئایه پویسته. و ئه

 –رک   دوو رووخساردا؛ سه له) م ئاده(ودا  ، له هو ته یر پوخت کراوه کی سه یه  شوه دا به
لدان یان رگای   تانه ر که  ب سبه رک، به ی سبه  ب کگه  به-واو رووخسارکی ته

بژاردنی   رگای هه ت به نانه دا، ته و خوایه ڵ ئه گه  ب شیانی دابانک له ، به رچوونکه ده
  ؟ دا، دروستکراوه یه و خراپه ئه
  
   له و خاه  یان ئه وه ردانی الی یابس؟ تاوتۆکردنک له رگه  و سه که ی ئاینی جووله اراوگهت
وتنی  رکه متر سه  که وانه ئه. کان ته  بابه یه وه ئه. ش ویشی پکا؟ ده  ئه دا که که ریتی جووله نه

و  ن له ده  هشتا خۆیان لوولده ی که وانه  کن یابس دا ئه له. هنن کان پکده شاعیره
 .کا ناودریان ده" ی شون گژه ره کتبی سه" و به   ئه گرن که ده  هه رچاوه  سه وه وڕنانه

 
1972/1973 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  
  
 
  1989، 38  ژماره، Kris .، گۆڤاری:  رچاوه سه
 
 
  :رنجکی کورت سه
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ی  که ز جووله گه  ره به سووفی یله نی فهجیھا وه خوندنهی خۆی بۆ  م ژماره  گۆڤاری ناوبراو ئه نی باسه ایهش
ز  گه  ره به نسی ره رنجکشی فه ر شاعیری سه سه  له وه ق و لکۆینه  لڤیناس و دهل ئمانونسی ره فه

  کان، له وه نه  و خونده و شاعیره های ئه  هۆی به ش به ئمه.  رخانکردووه دمۆند یابس ته  ئه که جووله
 شیعری یابسمان  ی ماوریس بالنشۆ دا دوو کۆپله که وه ڵ خوندنه گه دا له"مانرا"ی رابردووی  ژماره
ردوو  زیز، هه ری ئه  خونه خشین به ش جارکی تر، بۆ زیاتر زانیاری به مجاره ئه. ش کردن پشکه
و   ئهی  شیعری دیکه ند کۆپله زموونی شیعری یابس، وای چه ر ئه سه ی دریدا و لڤیناس له وه خوندنه
ی   قه و ده  ئه   نگه  ره نم، که یه ش رابگه وه وێ ئه مه دا ده لره. ین که رانی کورد ده شی خونه  پشکه شاعیره
   هۆی زمانه ی، به که  سودییه قه ل ده  زمانی کوردی ئاسان بنونن، وه ی دریدا و لڤیناس  به کورته

ی  ورات ئامزانه فی و هما مژوویی و ته لسه  فه له مکگه و چه ه و ئ سووفه یله و دوو فه کانی ئه تووناوتوونه
  ر بۆیه هه. خت بوون  کوردی کردنیان زۆر سه ، به وه چننه کانیان پده قه ی ده  جومگه  سووفانه یله و فه  ئه که
ندێ  ه ه ق، له ردوو ده کانی هه  داڕشتنه ت بۆ زمانی سودیش، شوازی رستنه نانه بینن، ته ک ده وه

ک الوالوکی لکئاو   وه قه و دوو ده کانی ئه  وشه ی که وه  هۆی ئه  به بۆیه له. دا، ئاسایی نیین کۆپله
هاوکاتیش . رگرێ  چژ وه  زمانه و شوه ر بتوان له هیوادارم خونه. بوون رگانیان ئاسان نه تکچژاون، وه

   به سووفه یله و دوو فه ی ئه وه کانی یابس و خوندنه  شیعرییه مه ردوون و خه  گه  بژین، که پویسته
ی   دانسقانه قه و ده ی ئه  میانه توان له  مرۆ ده چونکه.  ی تھزرینه  بۆ مرۆی کورد مایه که ز جووله گه ره

  وه  لره. وه  یاد بته کانی کوردی به نفال و برینه  کۆستی ئه وه سووفانه یله و فه کانی ئه کارییه یابس و راڤه
ن شاعیر و رۆناکبیری   الیه کان له که  وناکردنی کوکوژیی جووله  له زموونه و ئه  کوردیکردنی ئه کرێ به ده

  . ورووژاندنی ئاگایی شاعیر و رۆناکبیری کورد  ببنه وه که جووله
   شیعره کی تریش له یه ند کۆپله  پویستم زانی چه  به ته و بابه کردنی ئه ر تۆکمه به  بژم، من له وه ته ماوه
 مرۆ پ  ند که رچه هه. م ری کورد بکه شکی خونه کاندا پشکه ڵ راڤه گه دمۆند یابس له کانی ئه ناسکه
  ردوونه و گه رچوون له  ده ب، که ست ده  جۆرک مه ، به وه و شاعیره کانی ئه ردوونی شیعره  ناو گه نته ده
  .کا رامۆش ده فه
  
 
دا "کان نگه ده " ک له یه فته  هه ر له  به قی یابس دا، که و دوو ده" پچاند"راوزی وتاری   په  له، ته به هه

   شاعیره کک له  یه  و به نسی زمانه ره ی فه که ، گوتمان ئدمۆن یابیس شاعیرکی جووله وه بومانکرده
   دایکبووه  له  له قاهیره1912پریلی   ئه17  یابس له.  نگی جیھانی ناسراوه کانی دوای جه ناسراو و دانسقه

  ڕی شوسدا له  کاتی شه  دا له1956 سای  له.   پارییس کۆچی دوایی کردووه ریی، له نیوه ی ژه2  و له
ندامی  بوو ئه م نه کانی پاریس، به ری سووریالیسته  براده ر زوو بووه هه. نسا بوو ره ی فه ره  ئاوه وه قاهیره

رایی  سۆفیگه/ موستیک رنجکیش بیرۆکه کی سه یه  شوه کانیدا به  شیعره  یابس له باسهنی  شایه. وان ئه
   شیعره زموونه  ئه  له ککه ، یه"کان کتبی پرسیاره"ی  کۆشیعری ئاوه. کا  مشتوماڵ ده که ئایینی جووله

 )کوردی. و(. کانی شاعیر وازه نه
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کانی  رنجکشه  سه سووفه یله ی فه  نموونه  له ککه ه، ی1995-1906 سای   ئمانول لڤیناس له)*(
.  ر بووه به ڕوه دا به و زانستگایه  دا له1944 و 1943  ر له نسی و هه ره فه ی"ئکۆال نۆرماال"زانستگای 
 ناساندنی  له.  کاندا وانه بژ بووه فته ست و حه  کۆتای شه  زانستگای سۆربۆن و نانترێ له پاشانیش له

نۆمکی دیاری هه نۆلۆگی هورسل و هایدگهفر به ی تیۆری خۆی گرتۆته بوو و پاشان ئاراسته ردا رۆ .
   بلین، که سووفه یله و فه ر ئه سه  له نده وه نیا ئه دا ته لره.  هاداره فی به لسه لکی فه ن کتبگه لڤیناس خاوه

رپرسیاری ئتیكی  به"، "شونپ"، "ویتر ی ئهر رووخسار رانبه رووخسار به"، "ویتر ئه"ک  لکی وه مکگه چه
. و(.  هنن ی لڤیناس پکده فه لسه ردوونی فه ی گه که تاد، کۆه...و" ئازادی میوانداریی" ، ویتر ر ئه رانه به له

  )کوردی
 

اندن"م وتاری   هه ته به هه*  وبوونه" رامان" گۆڤاری  م دوو وتاره له ميش ئه و هه" پچ . وه ته ب  


