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 هؤمشةندي ساتةكاني ضركة

 كاكةيي فةلةكةدين

 

 

 ثيَشةكي دةكةمة ثةيظة ئةو

 و سياسةت و رةنط و دةنط كة رؤذنامةية، ئةو الثةرِةكاني دوا كورتانةكاني وتارة  و بةغدا ي(ئةلتةئاخي) رؤذنامةي سةردةمي لة هةر
 ناحةزاني ميآلوة ئازايانة كة ويست، خؤمشان و ناسي ثياوةمان ئةو ئيَمة دةردةضوو، بةغدا لةناو ئازايانةش بوو، كوردستان شانازي
 .دةدايةوة كوردي

( يانسيب بيتاقةي) ناوي بة عةرةبي زماني بة رؤمانيَكم كتيَبفرؤشان، سةراي بازارِي كتيَبةكاني كؤنة لةناو بةغدا لة هةر سالَ، ضةند دواي
 زؤرتر ثياوةم ئةو بةوةش هةلَمطرتبوو، شانازي وةك زؤريش نيَكيآلسا هةتا و كرِي رؤمانةكةم بوو، ئةو نووسيين لة ةك بيين،

 .خؤشويست

 ثايةدارتر هزرةكةي و قةلَةم زؤرتر دةردةكةويَت، هةلَويَست بة و خاكي و راستطؤ دةنطيَكي و ناو حزبةكةي، و شؤرش ناو لة ئةو كة
  .دةبيَت ناودار بةرهةم بة و ئاشتيويست و رووناكبري كةسيَكي وةك ئةو ناحكومييةكاني، و حكومي و حزبي و يسياس ثؤستة لة دةكات،

 ئةو ليَكرا، داوام( كاكةيي فةلةكةدين ناز) خاتوو رةزامةندي و كاكةيي فةلةكةدين هاورِيَيةكي وةك يةوة،(كاكةيي زريان) كاك لةاليةن
 بة وةربطرن، ليَ سوودي دةكةن، كار ئةو نووسينةكاني و هزر لةسةر خويَندكاراني و خويَنةر ئةو تا دي،كور زماني سةر وةربطيَرِمة كتيَبة

 هزرةكةي و خويَندنةوة لة زؤر ضيَذم وةرطيَرِانةكةي، لة بيَجطة بابةتةكان، ناو ضوومة خؤشييةوة بة وةرطرت، ثيَشنيارةكةم شانازييةوة
  .دةكةم دةولَةمةندة ثيَ كتيَبخانةكةماني و كوردي دةكةمة ئةو رووناكبريي بةرهةميَكي من دةكرد شانازيشم دةبيين،

 يارمةتي و خؤم كؤششي بة دةبووم، ثةريشان سؤفيطةراييةكان بةتايبةتي فةلسةفييةكان، زاراوة وةرطيَرِاني و تيَطةيشنت لة م،آلبة
 ليَبووردن داواي بؤية كردووة، هةلَةشم هةنديَكيان لة رةنطة نيَم،داب بؤ طوجناويان دةستةواذةي و بكةم شرؤظة زؤريان توانيم هاورِيَيان،

  .دانابيَتةوة عةرةبييةكامن وشة هةر يان نةثيَكابيَت، باش ناوةكامن و مانا ئةطةر دةكةم،

 هةموو ةرطيَرِانيو لة كار هةموواليةك واية هيوام زؤرن، كاكةيي فةلةكةدين طةورة مامؤستاي فةلسةفييةكاني وتارة عةرةبييةكان، كتيَبة
 بيَ طةوهةرانة لةو خويَنةرةكامنان ثريؤزة و ثيَويست ثايةدارن، زؤر فةلسةفةكاني و بؤضوون و هزر راسيت بة ضونكة بكةن، بابةتةكاني

 .كاكةيي فةلةكةدين جورئةتةكاني بة و رووناك هزرة و بةرهةم بؤ شانازييش و ثاكي طياني بؤ دروود. نةبن بةش

 هةيين شيَرزاد

 ١١٢٢ سالَي فربايةري انطيم
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 ستؤكهؤمل

 كاكةيي فةلةكةدين

 ئازاد ئينسايكلَؤثيدياي ويكيثيدياوة، لة

 ئةندام و كوردة و كاكةييةكان ناسراوي كةسايةتي ، كةركوك شاري لة ٣٤٩١ سالَي لةدايكبووي كاكةيي حةمود سابري فةلةكةدين
 ةريَمه حكومةتي وةزيراني ئةجنوومةني لة ثيَنجةم و سيَيةم كابينةكاني لة اهةروةه بووة، كوردستان ثةرلةماني خولي يةكةم ثةرلةماني

 اهةروةه بووة، كوردستان دميوكراتي ثارتي سةركردايةتي ئةندامي ثيَشرت لةوةش جطة بووة، كوردستان ةريَميه رِؤشنبريي وةزيري
 وةك كاكةيي فةلةكةدين نووسينةكاني دةستثيَكي سةدام رذيَمي رووخاندني لةدواي بووة، بارزاني مةسعوود ةريَمه سةرؤكي راويَذكاري
 سةرنووسةري بووةتة عيَراقيدا عةرةبي سياسيي ضاالكظاناني لةطةلَ كردووة سياسي كاري و نووسني بة دةسيت كورد ضةثي كةسيَكي
 بة دا ٣١٣١ تةمموزي ي١٣ رِيَكةوتي لة. انعيَراقييةك رِؤذنامة وترينآلبةرب لة بوو يةكيَك ئةوكات كة بةغدا، لة( التاخي) رِؤذنامةي

 .كردووة دوايي كؤضي كتوثرِ نةخؤشيةكي

 

 

 :ضاثكراوةكاني ةمةهبةر لة ةنديَكة

 

 .عةرِةبي زماني ةب بةغدا ،٣٤٩١ سالَي يانسيب بيتاقةي رِؤماني •

 .عةرِةبي ةب ٣٤٩٩ سالَي ةل كوردستان ةل جةبةلي موقةرات كوردي، شانؤي ةل كورتةيةك •

 ٣٤٩١ شاخ ةل و كوردستان ةل خويَندن بارةي ةل •

 ٣٤٩١ بةرةيي كاري كارواني •

 ٣٤٩٩ ،ةرِؤذان رؤذنامةي بيَ طةليَك •

 ٣٤٩٤ يةكةم، بةشي كورد، كيَشةي و قةزايف •

 .ةبؤتةو وآلب ٣٤٩١ ةل و كوردي ةب ةكردوو فارسي ةل ضؤلؤخؤف سؤظيةتي نووسةري( احلقد علمونا كيف) رِؤماني •

 عةرةب و كوردي زماني ةب شاخ، ةل ،ةنووسيو الوان بؤ كيكورتةية •

 ٣١١١ يةكةم بةشي ةئةحلوري و ئةلزةمري •

 ٣١١٩ دووةم بةشي ةئةحلوري و ئةلزةمري •

 كوردي ةب زةردةشت، يةرؤنا •
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 ٣١١٤ ةوليَرة كوردي، ةب زةردةشت، يةرؤنا •

 نور موتن •

 ةوليَرة كاف، دفاتر •

 كوردي ةب razhan يان راذان، ايام •

 الوجود احتفاال •

 اوسةت للشرق الزجاجي البيت •

 ورةالز تتفتح ملن •

 عةلةوييةكان •

 جؤرنالَيزم •

 رؤحي شؤرشي •

 بيَداري •

 

 

 هؤمشةندي ساتةكاني ضركة

 (حيكمةت) هؤمشةندي لةسةر سةرةتايةك

 

٢ 

 و عريفان لةسةر قسةمان نيشانةش، و ئاماذة بة ئاكاريَكيش، ضةند ناسيين و ناوهيَنان لةطةلَ زةجنريةيةكة، شةشةمة، كتيَيب ئةوة
 .كردووة فةلسةفة لةسةر رةنطدانةوةيان و تةسةوف

 ئةطةري بة ئاماذةم ثيَنجةمم، كتيَيب لة زايين، ي٢٦٩١ سالَي سثتةمبةري مانطي بؤ دةطةرِيَتةوة سةرةتاكاني وتارة، زةجنرية ئةو
 ئازادييةكاني هةستة بطيَريَتةوة، رةووشتيان و خةلَك هزري و مةزاج رةنطة جيهاني، تايةكيكودة دابوو،  رؤح كودةتاي رووداني

 و ذينطة ثيسكردني و دةستدريَذييةكان و رةطةزثةرسيت و تاوان و جياخوازي و برسيةتي رؤذةكاني تاريكي لة تا بورووذيَنيَت،
 .بكةن دةرباز خؤيان يةتي،آلكؤمة بؤطةنيبووني

 .ثيَدراوة ئاماذةي ثيَنجةم كتيَيب لة ضؤن وةك زايين، ي١١٢١ سالَي ثايزي بؤ دةطةرِيَتةوة،( رؤح كودةتاي) ةرلةس وتارم يةكةم
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 ناوي كتيَبةكة، ئةطةرضي دةكةم، هؤمشةندي و حيكمةت لةسةر قسة كورتي، بة نووسني، ئةتةكيَيت لة يةكيَكة كة ثيَشةكييةدا، لةو
 !ضركةساتة؟ ئةو ومةتةطةيشت من ئايا... هؤمشةنديية ضركةساتي

 .دةدةمةوة حيكمةت لةتةكانيآلدة و ئاماذة و مانا ضةند لة ئاورِ كورتي، بة دواييش،

 حيكمةتي حيكمةتيش بوون، لَةآلطة لةالم رابردوو سةدةكاني بةدريَذايي ئةوةي دةكةم، هؤمشةنديية ئةو هاواري من طةجنيمةوة، لة
 دةبريسكيَتةوة حيكمةت ساتيَك، هةموو. ذيان كاروانةكةي و سرووشت لة و خؤي لة تةوة،دةدؤزيَ خؤي خودي لةناو ئادةميزاد، مرؤيية،

 .دةكةن ثيَ دةركي فةيلةسوفةكان و حةكيم و زانا كةسي ضةند تةنها ناكات، ثيَ هةسيت مرؤظيش و

 

١ 

 تيآلدةسة دةكةن داوا خةلَكةكة، دةنط، يةك كردووة، سةرسام خةلَكي هةموو و ئيَمة جيهانييةكة، مرؤظايةتيية ريَثيَوانة و خؤثيشاندان
 لة ئاسان ثةرِينةوةي) قؤرخكردني و سةرمايةداري دةكةن، داوا هةلَطريَت، دةولَي سيستةمي هةذمووني و ضةوسانةوة و قؤرخكردن

 و مرؤظ كةرامةتي ئةتكردني و ئةشكةجنةدان و زؤرداري سيستةمي ثامشاوةكاني بكريَن، سنووردار طةورةكان، كؤمثانياية( سنوورةكان
 تيآلدةسة بيَ رووتدةكةنةوة، هوشياري و هةذموون و وزة هةموو لة خةلَك حيكمةت، ئاراستةي دةستداني لة بة راطرييَت، بازرطانيكردن

 .بةكاريانبهيَنن ناضاري بة و ئاساني بة تا دةكةن،

 جيهان تانيآلو شاري ٦١١ لة زؤرتر لة ١١٢٢ ئوكتؤبةري ي٢١ رؤذي لة ئةوةي) كردووة، خؤثيشاندانانة لةو بةشدارييان لةوانةي هةنديَك
 دةستة و بانكةكان خؤثةرسيت و تةماعكاري و ضاوضنؤكي لة دةربازبوون جيهاني، طؤرِاني درومشي و دةكةن داوا( كراوة

 .كردؤتةوة بةرز دةولَةمةنةكانيان

 و وزة دةيةويَ ثايزيية، بارانيَكي وردة يان ضاوةرِوان؟ رؤحي ةكيكودةتاي بؤ سةرةتايةكة، يان جيهانيية؟ ويذداني رابوونيَكي ئةوة، ئايا
 ويَستطةيةكدا لة و كاتي هةلَضووني لة بزاظيَكة، يان بدات؟ نيشان بايةخدار و ديار ضارةنووسي ببوذيَنيَتةوة، ئادةميزاد ويسيت

 دةوةستيَت؟

 و اليةن دوو ئةو هةلَبذاردني لة ئازادة ئادةميزاد، واتة ووة،كرد سةرثشك خراثة و ضاكة لةنيَوان مرؤظي ئازادي زةردةشيت، فةلسةفةي
 جيهانيية، نارِةزايية شةثؤلة ئةو بةرنامةي و ويست واتة. نةزانني تاريكي لةناو مانةوة و ثاشكةوتن يان سةربةسيت، و ثيَشكةوتن: رامانة

 و تآلو زؤرترين لة دةنط، بةيةك و جيهانييةكة وةرييةجةما داواكارة و هةلَضوون. بشلةقيَنيَت وةستاوةكة طؤمة هةية، ئةوة ئةطةري
 بؤ كودةتايةك جيهان لة بكريَت، مةزندةش رةنطة هوشياري، سةرهةلَدانيَكي بؤ ئاماذةيةكة، كيشوةرةكان، و نةتةوة ضةندين لةناو

 .بكريَت تر رةوشيَكي و باشبوون

 

٣ 

 دةطوازيَتةوة، بؤ رزطارييةكامنان ئةزموونة نزيكرتين ميَذووةوة، سةرةتاي ةل كة بنياتنةرةكةية، مرؤيية كؤششة دريَذةي كاروانةش ئةو
 و كتيَب نةبووة، شؤرشي و سةرهةلَدان يةكةم ميَذوو، لة ئةوةش وادةزامن،(... يونان) طريك لة بوو( سثارتاكؤس) سةرهةلَدانةكةي

 وزةكاني و كؤشش لة باس هةمووش دةطيَرِنةوة، بؤ لةتامنانميل زؤري ئةزمووني جيهانة، ئةو دةولَةمةندةكاني شويَنةوارة و كةلةثوور
 .دةكةن سثارتاكؤسيش لة بةر دادثةروةري ئةجنامداني و سةربةسيت بؤ مرؤظايةتي،
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 رزطاربووني بؤ بووة، يةتييةكانآلكؤمة بزاظة دةستثيَكي و سةرةتا كؤنةكان، فةلسةفة و دانراوةكان ياساية و ئاينييةكان كتيَبة
 .زاينيش لة سةدة ضةند ةب مرؤظايةتي

 و عةدةم لة ثيَدراوة، ئاماذةيان كؤنةكانيش ئاينيية كتيَبة لة ضؤن وةك نةزانينةكان، و زؤرداري بة دذ ميللةتان، خةباتي ضريؤكي
 .ميَذووة مةزنةكاني رزطاريية رووداوة رةنطدانةوةي بةلَكو نةهاتووة، خؤرِاييةوة

 داوة، هزري ويذداني رؤحي طؤرِانيَكي بوذانةوةي كاتي نزيكبوونةوةي بة ئاماذةم قةناعةتةوة، بة بة،كتيَ لةو بةر واتة ثيَنجةمم، كتيَيب لة
 ئةو رووي سةر خةلَكي زؤربةي سةرشؤرييةكاني و نامةرادي و نةهامةتي لة مرؤظ، رةوشي دةكات، بؤ كؤششي مرؤيي كؤمةلَطاي كة

 .بطؤرِن( سةدةية ضةندين) دةنالَيَنن تيَيدا زةمينة

 ئازادي طشيت، كؤمةلَةي رزطاري بؤ مرؤييةكان، كؤششة يةكبووني بؤ طةرمة و ضرِ مرؤييةكان، كؤششة رابردوو، سةدةي سيَ ةول
 نؤزدةهةم سةدةي كؤتاييةكاني لة هةتا دةكات، ثيَ دةست ثاريسةوة كؤمؤنةي سةرهةلَدانةكةي لة بزاظةكة،. بيَت مسؤطةر تيَدا تاكيشي

 لة ئيَستا، رابوونةي و هةلَضوون بةو رةنطة ئاستةكان، هةموو لةسةر جيهاني، هاوكاري بزاظي و ؤسياليسيتس بزاظي دةطاتة توندي بة
  .دةرئةجنام بطاتة يةتي،آلكؤمة دادثةروةري بة طةيشنت و سةركةوتن بؤ كؤششةكان، و يةكبوون

 خويَين و وزة تيذيان، كةلَثةي و ددان بة ةرةكان،كيشو سنووري لة ئاوديوبوون و جيهان سةرانسةري لة ضاوضنؤكةكان، و زؤردار دةستة
 لةو دةكات، بوارساز ئةوانةش دةطرن، ذيان هةناسةي و دةمذن ذيانة، ئةو خؤشييةكاني هةموو لة بيَبةش و هةذار و بيَكار و داماو خةلَكة

 .يَتهةب خةلَكة ئةو بؤ ئةجنامي دةكةن، هاوار بةطةرمييةوة، شارةي سةدان ئةو رابووني دواييةدا

 لة وا بداتةوة، روو هةلَتةكاند، و هةذاند قؤرخكةراني و زؤردار تيآلقة و هةوار ئيَستا، لة بةر سةدة ضةند ئةوةي جاران، تارماييةكةي وةك
 و انويذد ناو خةمليووي ويسيت بةلَكو نيية، رةوةيةك هةلَفرِيين نيية، تارمايي لةراستييدا كة م،آلبة دةجوليَتةوة، بزاظةكة شويَن ضةند

 .دادثةروةري و ئازادي بؤ خةلَكةكةية، ئارةزووي

... ئةوةش. ناشاردريَتةوة نويَ سةردةمي هاتين بة يان نويَ، دةمامكي و ثةردة هيض بة هةلَدةضيَت، ثةردةوة ثشيت لة تارمايية، هةمان
 .طةرمة و بةردةوام خؤثةرسيت و ةزاننين و ضاوضنؤكي داوي ناو كةوتووتة مرؤظ، لةوةتي و هةلَضووة ئيَستا، ثيَش سالَ هةزار ضةند

 

٢ 

 سةيري زيندووةوة، ويذداني و كراوة ضاوي بة رؤذانة، ئةو جيهانييةكةي مرؤيية يةتييةآلكؤمة بزاظة لةوةداية، زةمانة ئةو هؤمشةندي
 تيشكي وةك كة ةربطرين،و ليَ سوودي دةجريويَنيَت، ضاومان لةبةردةم ،(هؤمشةندي ضركةساتي) خؤمانةوة لةاليةن ئيَمةش بكةين،
 .دةردةكةويَت ئاسؤمان لةبةر بةيانييان خؤري

 بؤ كاروانةكةي طةيشتين بةردةوامي جةخيت ئيمانةوة، و طةشبيين و برِوا بة ئةوةي مرؤظ، هيواكاني واية، هيوامان دلَةوة لةناخي
 خةريكة وا كردووة، بةوة ئاماذةم سينةكانيشمنوو لة ذياوين، طةشبني كةميَك ئيَمة، نةوةكةي. بيَت جيَبةجيَ و فةراهم دةكات،

 ئيَستا، دادةنيَم، بةوة دانيش هةروةها بووم، هةلَة و كةمبني من ديارة! مآلبة دةبيَتةوة، بةرتةسك كةميَك طةشبينييةكامنان
 هةبووة، برِوا و هيوا بة تيَر طةشبيين. دةضيَت الوازي بةرةو مرؤظ، ئيَمةي ئيَمة، ئريادةي و ويست لة مآلبة ماوة، بةهيَز طةشبينييةكة

 .بةرضاوة و ديار يان نيية، ديار و ناوةوةية لة ض ئةوة ئينجا ماوة، هةر ئيَستاش
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 كتيَبةكة نيية، ئةكادميي تويَذينةوةيةكي يان حيكمةت، و هؤمشةند لةسةر نيية، فةرهةنطيَك ،(دةستانة لةبةر ئيَستا) كتيَبةي ئةو
 .هيواكان هاتنةدي بةرةو طةشبيين نويَكاري بزاظيَكي ئيلهامبةخشي بؤ ة،كؤنةك رةوتة لةسةر بةردةوامييةكة

  قؤناخة ئةو حيكمةت،. ئاسانة و سادة كؤتاييةكةي و سةرةتاكةي مآلبة دةويَت، نووسيين طةورةي بةرطي ضةندين حيكمةت، لة نووسني
 ئاو لةسةر ض ئينجا ئازادة، بزاظيَكي. دةرِوات بؤي نييةكاني،حةلةزو يان لوولةيي بازنةيي دياليتكي ضاالكيية و جوولة بة كة مرؤظايةتيية،

 .دةرِوات نةرم و شل بيَت، ئامسانيش و زةوي لةسةر يان كاغةز، لةسةر يان

 بوون، يان كةون، ئةوةي لةسةر كؤكن بةئاطاهاتوون، تازة سةردةمة لةو عارفانةي، ئةو كؤنةكان، فةيلةسوفة و حةكيم كة ديارة
 ئامرازي. فةزا و خؤلَ ئاطر، ئاو، هةوا،: وةك ثيَكهاتووة، سةرةكي ئامرازي ثيَنج سنووري، بيَ هةميشةيي تيَكةلَبووني ئاكامي لة هةمووي
 .داون طريَي بةيةكةوة و كردوون ضةسثي بةيةكةوة كؤكردتةوة، خؤ لة ئامرازةكاني هةموو كة فةزاكة، ثيَنجةم،

. بيَت قبوولَي ئيَمةشي ماني و ذيان بؤ ئينجا بكات، قبوولَ بوون و كةون ئامرازيَكي بة فةزا، بريؤكةي مرؤظ دةبيَ طرينطة، زؤر ئةوةي
 .خؤلَ و ئاطر و ئاو و هةوا لة بةشيَكني، ئيَمة هةروةها فةزا، لة بةشيَكني ئيَمة دةكةم، تر دةستةواذةيةكي بة ثةيظةكة

 و خؤرييةكان كؤمةلَة و كؤمةلَةكةي و خؤر لةوانة دةبةخشيَت، ثيَ نزةما و ثيَكهاتةكاني بة ئامرازيَكة، بةلَكو نيية، ضؤل و آلظا فةزا،
 .نني زانراويش و ديار ئةوانةي هةسارةكان،

 بؤضوونةكانيان رةنطة) فيزيا زاناكاني لة هةنديَ بؤيةش طةردوونة، طرينطي بةشيَكي كة فةزايةين، ئةو تةواوكةري ئيَمةش كةواتة،
 هةسارةيةكي لة طةردةكان، و غوبار وةك يان هاتبيَت، فةزاوة لة رةنطة زةوي، هةسارةي سةر انيئؤرط ذياني دةلَيَن، ،(بيَت مةزندةش

 .دابةزيبيَت ترةوة

 كةون ثيَنجةمي ئامرازي دةلَيَن( ٢) ئيشراق فةيلةسوفةكاني بةتايبةتي) فةيلةسوفةكان و حةكيم و زانا لة تيميَك رامانة، مايةي ئةوةي
 .ثيَكهاتووة عيشق...  و خؤلَ و ئاطر و ئاو و واهة لة بوومنان واتة ة،(عيشق)

 سنووردارةكة، مةزنةكة طةورة رؤحة يان كةون، وزةيةكي بة مرؤظ، دلَي و ويذدان نهيَنيية، بةنديَكي عيشق ضيية؟ عيشق كةواتة
 مةستوور، شاراوةي وةيةكيشيَ بة مرؤظ، رؤحي مآلبة. مانةوةيةتي و بوون نهيَين دةمريَت، هةتا. رؤحدارة ئادةميزاد. دةبةستيَتةوة

 و فوو لة طيانةوةريَكيش، هةموو رؤحي مرؤظ، رؤحي ئةوةية ماناي ئةوةش. هةميشةيي بة مةزنرت، و طةورةتر رؤحيَكي بة بةندة
 .بزانني مةزنةكةي خاليقة مةزنييةكاني و شكؤداري لة يةكيَك بة دةكريَ هةميشةيية، رؤحة ئةو باتيكردني

 .دةبةن دوورمان زؤر كةلةبةني و كون بةرةو ليَكدانةوةكان و مانا شيَوةية، بةو ئيرت

 .بووبيَت ثةيدا عيشقةوة لة رةنطة حيكمةتيش(. ١) حيكمةت ماناكاني لة بيَت مانايةك عيشق، دةكريَ عيشق، رةنطة

 ئةظينيَكي عيشق بةلَكو. لَيبيَتداميا خؤي لة تر رةطةزيَكي بةرامبةر مرؤظيَك، هةر ئةوةي وةك نيية، لةناكاو سةرثيَي ئارةزوويةكي عيشق
 لةناو تاوانةوةية، عيشق كةونة، ئةو شتةكاني هةموو بةرامبةر سنوورة، بيَ سؤزداري عيشق ثيَكهاتةكانيةتي، هةموو و بوون طشيت،

 .بوون ثيَكهاتةكاني و شتةكان لةطةلَ دلَخؤشكةر، و طةشاوة هةستيَكي

 ئامرازي بة و عيشق لة طوزارشتة عاشق، ئيشراقي فةيلةسويف و عارف ادةميزاديئ دلَي و هزر و ويذدان ناو طشتطريي خؤشةويسيت
 .دةكريَت ئةذمارد ثيَنجةميش
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. بكات طةشة و ببيَت لةدايك دةكيَشني، نازي و دةطرين ريَزي كةم ئةوةي سنوورةكة، بيَ بةرينة فةزاية لة عيشق، بلَيَن دةكريَ كةواتة،
 .بدؤزريَتةوة نامخان لة بوون طشيت، خؤشةويستيي و عيشق هةتا ئيَمةية، بووني بةشيَكي فةزاش بلَيَن، ئةطةر راستة

 .وةربطريَت دةهاتن، فةزا الضةثةكاني طؤشة و كةون لة و دوور لة ئيلهامةي تريؤذة مرؤظ، دةكريَ كةونييةوة، رووانطة لةو ئيرت

 قوولَةكةي فةلسةفيية و زانياري ماناية مةبةستم) ةرةهون يةكةميان دةهيَنيَت، بةرهةم مةزن هزري رؤحي دةرئةجنامي سيَ مرؤظ،
 هةموو دةكات، تةواو هؤمشةندييةكة زانست،. ةوة(تاكتيكييةكان شكؤية لةطةلَ) زانستة سيَيةميان حيكمةتة، دووةميان ،(هونةرة

 ويَنةيةكي هونةريش. دةكات لَرتقوو هةستةكاني و زانني و دةكات ئاوا فةلسةفة ماناي زانست، ضؤن وةك دةكات، دابني بؤ كةرةستةكاني
 .ببيَت بةرجةستة هؤمشةندي تا هةبيَت هونةريش دةبيَ. دةكةن طوزارشت ثيَ خؤيان، جوانييةكان، و زانست و هؤمشةندي جوانة،

 ستييانزان زيرةكي شيَوةكاني و شيَواز هونةريش، هةية، بوونيان ثيشةسازي و كشتوكالَ شيَوازةكاني و هونةري شاكاري حيكمةتيش، لة
 .دةكات ثيَوة شانازييان شارستانيةت ئةوانةي يان ثيَوةية،

 دواييانةدا، لةو من دةكةم، ليَبووردن داواي... كالَن و كرض و شثرزة و تةماويي بوارةدا لةو طوزارشتةكامن، و دةربرِين ديارة،
 خودي ئاطاداري مرؤظ لةوةداية، حيكمةت. بووم كردنةوةدالةبري غافلَبووني و نةزانني و تاريكي لةناو منيش. زانيارييانة ئةو طةيشتوومةتة

 .ئادةميزاد ئةي باشة بةشيَكي، تيَدا تؤش كةونةي لةو دوور زؤر نةك بدؤزيَتةوة، خؤييدا لةناو كةون تا بيَت، خؤي

 لة هةنديَك ضؤن وةك دا،طةورة مةزني جيهانيَكي لةناو طضكةية، جيهانيَكي مرؤظ: دةلَيَن عارفةكان، و فةيلةسوف و حةكيم لة هةنديَ
 لةناو ئةوةي. راستة بةثيَضةوانةش. هةية خؤي خؤري سيستةمي يش(قوميَك طةردة: )دةلَيَن فيزيا زاناكاني لة هةنديَك يان شاعريةكان،

 .هةية طضكةكةشدا جيهانة لةناو هةية، بووني طةورةدا، جيهاني

 

 

 ةوة(االشراق) لة وشةكة فةلسةفيية، مةزهةبيَكي ئيشراق: راوةك ئيشراق ثيَناسةي جؤرة بةو ويكيبيديادا لة: ئيشراق .1
 لةناو خودايية رووناكييةكاني ثةخشاني و دةركةوتن) ماناي هةنديَك بؤضووني بة زاراوةية ئةو. رووناكيية ماناي بة زمانةدا لة كة هاتووة،

 لة رووناكييةكة دةركةوتين دةرئةجنامي يان دؤزينةوة، ريبوا بة خوداية ناسيين: دةلَيَن تر هةنديَكي مآلبة(. عارف) سؤيف مرؤظي دلَي
 .(وةرطيَر. )بري و زةيةن بؤ ثيَنةكراو هةست جيهانيَكي

 و راسيت بةرنامةي لةسةر كاركردنة كردةوة، زانست و ئاوةز بة زمانةوانييةكةي، ماناية هؤمشةندي حيكمةت، .2
 .(وةرطيَر) رةواييةكان و حةق بة طةيشنت و حةقيقةت

 

 

 

 

١ 
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 نيويؤرك لة زايين ي١١٢٢ سالَي سثتةمبةري ي٢١ رؤذي لة ئةوةي كيَندةريَ، دةطاتة ئيمرِؤ، جيهاني نارةزاييةكاني بزاظة نازانيَت، كةس
 ةل دةربازبوونيان بؤ ترة، نيَونةتةوةيي بزاظيَكي هانداني سةرةتاي مرؤظ ئازادييةكاني بواري لة ئةوةيان دةزاندريَت! مآلبة سةريهةلَداوة،

 .بضةسثيَت دادثةروةري دةكةن كؤشش كوشندةكان، زةبرة و توندكاريي و كؤلَةواري

 بة طشيت بةشداري ضارةسةركردنيان بؤ زؤرة، سةردةمة، ئةو ئابوورييةكةي و ذينطةيي و يةتيآلكؤمة بزاظة فراوانبووني و طةشة بواري
 .دةويَت كيشوةرةكاني هةموو كؤمةلَي

 هةموو بةرهةمهيَناني راطرتين ثريؤزييةكاني، و ئةرك دةستثيَكي لةوانة لةبةردةمة، قوورسي ئةركي و ينةبةرد مرؤظايةتي، كؤمةلَطاي
 كوشندةكانة، دذوارة ناوةكيية شةرِة تارمايي دوورخستنةوةي و ناوةكييةكان ضةكة تاقيكردنةوةي يان حةرامكراوةكان، ضةكة جؤرة

 بكةن، كؤشش رابطرن، زةوي رووي لةسةر ذينطة، شيَواندني و ذينطة سبوونيثي بكةن كؤشش يةكدةست، مرؤظايةتي، دةبيَ هةروةها
 .رابطرييَت هةبيَت، شويَنيَك هةر لة دةمارطريي، و توندرِةوي و هةذاري و برسيةتي

 بةلَكو بيَت،نا جيَبةجيَ تيش،آلو يةك بة و كؤمةلَطا يةك بة يان كةس، يةك بة طشتطرية، ئةركيَكي و ثرؤطرام هيوايانة، و بةرنامة ئةو
 سةرةتاوة لة ئةطةر دةويَت، هاوبةشي جيهاني ضارةسةري و جيهان سةرانسةري لة بزاظيَكي ئازادي كردنةوةي و ييآلوا ئةوةيان

 .بيَت ويشآلثةرتوب و بضووك بةرنامةكة

 شاناز خؤي خودي دةبيَ، ادةميزادئ. بطؤرِيَت ئادةميزاد دةبيَ ثيَشهاتانة، و طؤرِان هةموو ئةو لةناو بايةخدارة، و باس شاياني ئةوةي
 لةوانة، نزيك و سةردةمة ئةو هاوضةرخي كةسي و عارفةكان و حةكيم ضؤن وةك مرؤيي، يةكبووني بة هةستكردن ئاسيت بطاتة و بكات
 و حيكمةت بة بودييةكة، ثيَشةواية كردووة، ثيَناسةيان بودييةكان، جيهاني ئيَستا ثيَشةواي( طياتسو تينزن) ضواردةم الماي داالي

 .وبكاتةوةآلب هزرةش ئةو دةكات، كؤشش و ناسراوة ئاشتييانة فةلسةفةي

 :(٣) دةلَيَت الما داالي

 هةموومشان دابةشكردووة، خؤماندا لةنيَو سةرةكييةكامنان ثيَداويستيية بةيةكةوة هةموومان ئادةميزاد، بووينةتة ثيَناسةيةي بةو)
 لة ضيَذوةرطرتنة، ئيَمة، بووني لة مةبةست وتوويةتي، تردا بواريَكي لة ئةو(. ناويَت شماندةردةسةريي و ذان دةكةين، شادومان بانطي

 .بوونة مةبةسيت شادي كة وتووة، طوتاري هةمان زةردةشتييةكةش، حةكيمة. سةرفرازييةكان و شادوماني

 :وتوويةتي الما داالي هةروةها

 و باش هاورِيَ و جلوبةرط و خانوو دةستكةوتين بة ئةوةش دةرةكيية، كةميانية هةية، شادوماني بة طةيشنت بؤ هةنطاو، و بوار دوو) 
 ثيَطةيشتين بة دووةميش، هةنطاوي. بدؤزينةوة رازيبوون و شادوماني سنوورداري ثيَوانةي دةتوانني بةوةش. دةبيَت دةستةبةر طوجناو

 .(دةبةخشيَت ثيَ شادومانييةكت ناوةوة لة ئةوةش دةبيَت، عةقلَةوة

 ناخؤشرتين لة شادومانييةكة دةكريَ هةبوو، سةليمت ئاوةزيَكي ئةطةر مآلبة... بيَت بةردةوام زؤر ناكريَ دةرةكييةكة، مانييةشادو)
 .(هةبيَت حالةتةدا و رةوش

 :وتوويةتي هةروةها
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 واش كةساني بةرامبةردا، لة! مآلبة... دةكات ثةيدا بؤ ترت كيَشةي مآلبة دةكات، ضارةسةر كيَشةكان هةنديَجار، مادي ثيَشكةوتين) 
 .(...دةكةويَت ليَ خؤشيان خةوي شةوانة و دةذين ئارام ئينجا ناكةن، سةخلَةتيش بؤ خؤيان هةية، كةميان ثارةيةكي برِة هةية،

 و ضاكة وتوويةتي، ئةو تر، كةساني بةرامبةر ضاكة، و بةزةيي يآلبا ئاسيت بة ئادةميزاد، طةيشتين بايةخي طةيشتووتة الما، داالي
 و ئاسان مرؤظ، يةكبووني دةتوانن بةيةكةوة، ئةوانة. بةهادارن طةوهةري هةردووكيان مرؤيية، برايةتي راستةقينةيي ماناي خؤشةويسيت

 .بيت تةريك و دوورةثةريَز ليَيان ناكريَ كؤمةلَطايةك، هيض لة بؤيةش بكةن، بةرقرار

 لةسةر زؤرة ضرِبوونةوةيةكي مآلبة من، بة نيية رووت هةستكردنيَكي نهاتة ئةوةي) دةدات خؤثةرسيت و توورِةيي لةسةر هوشياري ئةو
 .ناوةوةيان شادوماني ناطةنة خؤثةرسيت، و توورِةيي لةناو نقوومبوو، كةساني وتوويةتي بؤية ،(خود

 بة يةك، و بيست سةدةي دةلَيَت دةكاتةوة، ئيحسان و بةزةيي  و هاوكاري و خةلَك نيَوان هاوبةشي، هاوسؤزي لةسةر جةخت زؤريش
 هةموو لة خةلَك بؤيةش، كردووة، طشتطري جيهاني ئابووري زانيارييةكان، خيَراكةي طةياندنة و ئةلكرتؤنييةكة ثةيوةنديية تؤرِة بووني

 يمةسةلةيةك بوويتة تةنهايي، و تاكةكةسي ذياني و مانةوة ئيمرِؤ دةويَت، ثشتيوانيان زؤر ثيَويستة، يةكرتيان هاوكاري شويَنيَك
 لةنيَوان دةولَةمةندةكان، و هةذار تانيآلو لةنيَوان مةزن، كيَشةي و ئاريشة بووني لة كاريطةر و ترسناك ئاماذةي. موستةحيل و نةطوجناو

 بة بةندة، زؤرة، درزة ئةو ئابووريية، رةوشة ئةو ضاكبووني. ديارة بةرِووني دةولَةمةندةكان كؤمةلَة نةدارةكان، و هةذار دةستة
 بزانن، برا و خوشك بة تان،آلو تري تيانيآلهاو دةبيَ ميللةتان، تيانيآلهاو. دةكريَت بةرثرسياريةتي و هاوبةش مةزني يهةستكردن

 .بزانن شايستة و دروست بة ثيَشكةوتنةكانيان و طةشةسةندن

 كردووة، كؤمةلَطاكاني و تاك ةكانيدةولَةمةند و هةذار ضينة نيَوان طةورةي درزي و شةرِ بةردةوامي مةترسييةكاني باسي ماي، داالي كة
 :ضرِكرديتةوة لةوة ثرسةدا لةو ئاخاوتنةكة

 لةنيَوان هاوسؤزي و ئيحسان و ريَزطرتن و خؤشةويسيت و برِوابوون و متمانة هةميشةيي، ئاشتييةكي بةرقراربووني بؤ بوار، تاكة)
 بؤ ملمالنيَيكردنيان، و جيهاني تدارةكانيآلدةسة زهليَزة نيثال و كؤشش مآلبة. ضارةسةرة و بوار تاكة ئةوةش بيَت، دروست خةلَكةكة

 .رووخيَنةرن و بةربةست كؤششي بن، ئاساييش يان بايؤلؤذي يان كيمياوي يان ناوةكي ضةكةكان ئينجا بوون، ضةكدار زؤرتر

 هاوبةشةكة، مرؤيية تةئاس لةسةر هةموومان. ثيَويستة بزاظيَكي و جوولة هاناي كةوتووة، تيَي جيهان نالَةبارةكةي رةوشة
 .(رةوشةكة ضارةسةري قوولَرتي يارمةتداني بؤ لةسةرشانة، بةرثرسيةتييمان

 جيهان، زماني ضةندين سةر وةرطيَرِدراوةتة ثةيامةكةش بةردةوامة، سةدةية، نيوة نزيكةي الما، داالي ئازاكاني و رةوشن كؤششة و هزر
 قؤرخكردني بة دذ نارِةزاييةكاني، بزاظة بؤ فةلسةفةيي، و بريدؤزي بناغةيةكي ةب بووة سالَة ضةندين دةضيَت، لةوة ديارة، ئةوةي

 .زؤردارييةكان و ضةكسازي بة دذ و دةولَةمةندةكان و هةذار نيَوان زؤرةكةي، جياوازيية و سةرمايةدارةكان

 بزاظة ئةو ئاسيت لةسةر قوتاخبانةكاني، و الما داالي قوولَةكاني رؤحيية فةلسةفيية هزرة كة دةكةم، ئةوة ثةسةندي بةدلَنياييةوة، من
 لة يةكيَك لة واتة دةجوليَنيَت، هيند لة طؤرِان بؤ ئاشتييانةي نارِةزايي بزاظيَكي طاندي وةك كةسيَكي هينديش لة دةكات، طةشة جيهانيية

 ئيَستا، الماي داالي و كؤضكردوو( طاندي مهامتا) هزري ريشةي و رةط لة نزيكة طاندي، ئيمرؤي هزري. جيهان طةورةكاني و مةزن تةآلو
 لة رؤشنبريييةكةي و رؤحيية ثيَشةوايةكي الما، داالي. خولَقاوة تيَدا بودييةتي كة طرتووة، سةرضاوةيان هيندييةوة حيكمةتي لة ئةوانة

 .وةآلهةلَقو تبتةوة بودييةكاني
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٩ 

 

 يان داوة، مرؤظ( رؤشنايي) بة و رؤحي رزطاري بة زؤري بايةخي ييدا،نامةكان و تر كتيَبةكاني لة ناوبراوةكةيدا، كتيَبة لة الما داالما
 ناوةوة لة ئادةميزاد) ماناي هةروةها(. دةطةيَنيَت ناخةوة لة رووناكيويست ئادةميزادي) ماناي( بودا) وشةي. رووناكبونةوة

 .دةطةيَنيَت يش(ثرشنطدار

 بة بايةخم زاينييةوة ي٢٦٩١ سالَي لة من كة رؤحي، هةلَسانةوةي تةوا دةكات، ثرشنطداري بةرزي ئاسيت راظةي كتيَبةكةي، لة ئةو
 .داوة بابةتة ئةو باسي

 ناويان ئيشراق بة عارفةكان و هؤمشةند لة زؤر و سةهروردي و ئةفالتؤن) رؤح هةلَسانةوةي و رووناكردنةوة و ثرشنطداري لة مةبةست
 .كةون و سرووشت و خود وتينريَكة لة بريتيية كة حيكمةت، بة مرؤظة طةيشتين ،(بردووة

 ضيية؟ الما داالي ريَنماييةكاني لة مةبةست

 و حيكمةت بطاتة دةدات تةركيز بة بوار تيَطةيشتنة، ئةو حةقيقةت، تيَطةيشتين و ئةخالقي رووكردني بة طةيشتنة مةبةست
 .رووناكبوونةوة

 ئاراستةكردني بؤ باشة، ئاوةزي و باش دلَي وةرطرتين لةسةر سةرةكييمان فؤكسي كؤتاييةكةي، هةتا سةرةتاوة لة: وتوويةتي ئةو
 و هيَمن تةركيزي و هاوسؤزي و ئاشيت بؤ تايبةتة، ئاراستةكردني مةشقةكامنان سةرةكي مةبةسيت... حةقيقةت تيَطةيشتين و ئةخالقي

 ...(١) حيكمةت و مةند

 :كراوة راظة بةش سيَ بة بودا ريَنماييةكاني تردا، شويَنيَكي لة

 .فةزيلة و رةووشت بة ندبوونثابة _

 .ئاوةز كؤنرتؤلَكردني و تةئمل لةسةر ئاخاوتن _

 .هؤمشةندي لةسةر مةشقكردن راظةي دروسيت زانياري _

 .دةطةرِيَت حةقيقةت لة ئةوةي ئيماندارة، نيازي هؤمشةندي، و حيكمةت كةواتة

 .حةقيقةت تيَطةيشتين بةردةم بةربةستةكاني ينةمان و هةلَطرتن ثاش ة،(تايبةت بينيين حيكمةتي) حيكمةتيش لة مةبةست
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١ 

 

 زانيارييةكة، بة طةيشتنة و زانني كة كردووة، راظة( حةزووري ئامادةبووني، زانسيت) بة مةشرقي يان ئيشراقي حيكمةتي سةهروردي
 يان تةسويري زانستيَكي كة) كردووة ةثيَناس بةو فةلسةفةي مآلبة ئامادةيية، واتة بكات، ثيَ هةستيان بريكردنةوة و ميَشك ئةوةي بةبيَ

 فةيلةسويف يةكةم( زايين ي٦١١_٨١٨) فارابي دةطيَرِيَتةوة بؤمان ميَذوو. سةرهةلَدةدات كةسةكة ميَشكي و هزر لةناو( بريدؤزيية
 كةس يةكةم ئةو وتراوة، ئةوةش لةسةر ئيسالمي، و عةرةبي فةلسةفةي ناو بردوتة ئيشراقي حيكمةتي سةرةتاكاني بووة، موسلمان

 .فةلسةفةية ئةو ناو هيَناوةتة ي(الصدور يان االنبثاق يان الفيض) مةزهةبي بووة،

 فارابيش ،(دةخوازن بةوانة هيوا بودييةكانيش هةروةها) بووة، رؤح و ئاوةز تةئملي و دونيا خؤشييةكاني سةرقالَي فارابي، دةلَيَن
 داناوة، ئيسالمي هزري لة ئيشراقي حيكمةتي تؤي و ناوك وةرياندةطريَت، يَتدةب بةرجةستة ئاراستةيةدا و رةوت ئةو لةطةلَ ئةوانةي

 و سينا ئيبين دوايي ،(٣) هةبووة ئيشراقييةكةي اليةنة و ئيسالمي فةلسةفةي ئاراستةكردني و دانان لةسةر مةزنيشي كاريطةري
 .دةكةن تةواو ئاراستة لةو بةرنامةكةي دةبن، ثةيدا تريش كةساني و سةفا براياني و سةهروردي

. ئيشراق دةطاتة( ٢( )القدسي العقل) قودسي ئاوةزي: وتوويةتي و دةبيَتةوة ورد زؤرتر ئيشراق، بريدؤزي بنضينةي راظةي لة سينا، ئيبين
 رامان بة ئةوةي قودسي، ئاوةزي و ئيالهي ثاكي زانياري دةطةنة ئةوانة، تايبةت راستةقينةكان، فةيلةسوفة و عارفةكان و ثيَغمبةر
 ثيَ هةستيان ناوةرِاست سنوورةكاني لة كة ،(املستفاد العقل) سوودمةند و وةرطر ئاوةزي لة ترةآلبا ئةوةش) زانستةكان دةطاتة
 ...(الفعال العقل) ئةكتيظ ئاوةزيَكي بة ثةيوةنديكردن و طةيشنت بؤ تايبةتة، ثلةيةكي رامان ضونكة ،(دةكات

 لةسةر وةرطرتن سوود و وردبونةوة و تةئمل و بريكردنةوة ثلةي ترينآلبا بة طةيشنت بؤ ةتحيكم لةسةر تويَذينةوةمان جؤرة، بةو ئيرت
 ....ديَت كؤتايي بينني،

 تيبيت كةلةثووري لة ئيلهامبةخش و خؤي بة تايبةت، دةربرِيين و زاراوة بة ئةو نيية، تري مةبةسيت هيض لةوانة بيَجطة الما، داالما
 .كردووة مةبةست هةمان بة ئاماذةي طشيت، يَوةيةكيش بة بودي كةلةثووري و تايبةتي

 و حيكمةت لةنيَوان روون جياوازييةكي تويَذةرةكان،. حيكمةت و زانياري زؤرتر بؤ ثةريشانة، كؤششةكةي و جارانة وةك مرؤظ، زانسيت
 مآلبة. رامان و راستةوخؤ ديتين بة نيطاكردنة واتة ئامادةيية، مةزندةيةكي عارفةكان، و حةكيم لةكن حيكمةت،. دادةنيَن فةلسةفة
 .دةخولَقيَت بةرجةستة دةرئةجنامي بة فاكتةرةكان بةستنةوةي و ثيَوان و طةرِان و شرؤظة بة بريدؤزيية، نيطاكردنيَكي فةلسةفة

 بوون نيعمةتي لة بريكردنةوة و تةئمل بةرةو كة عارفةكانة، و حةكيم مةبةسيت نووسراوة، حيكمةت لةسةر فةرهةنطةكانيش، لةناو
 .كاميل زانياري واتة كاميل، عريفاني دةطاتة مرؤظ، تا بةرجةستةكانة، و ئامادة شتة هةموو لةسةر خودا، نيعمةتي واتة، دةرِوانيَت،

 .خاليقة و كردطار ،آلبا و يةكةم حةكيمي مآلبة

 :حةكيمة دووسةرة سينا ئيبين دةناسريَن، حةكيم بة عارفةكان، و فةيلةسوف لة هةنديَ

 نازناوي. حةكيم وتووة دكتؤرةكانيان بة كؤنةكان، سةردةمة لة و زووتر. حيكمةت و فةلسةفة بة سةرقالَبووني و ثزيشكي لة نيكاركرد
 بة خةيام، عومةري عارف، شاعريي. بوون فةيلةسوفيش و حةكيم ثيَغمبةرةكان، لةرِاستييدا. بووة حةكيم ثيَغمبةريش زةردةشت
 شاعريش و عارف و فةيلةسوف بوو، شارةزا مامتاتيك لة خةيام(. شارةكةيةتي ناوي ئةوةش ثوور،بيشا حةكيم) بوو ناسراو حةكيميش

 بايةخ ئةوة! مآلبة بووة، ثيَوة ئيلحاديان لة جؤريَك و( بيَثةردةيي و طةمذةيي مةجون،) شيعرييةكاني ضوارينة لة هةنديَ ئةطةرضي بوو،
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 وةك ناسراوي، طةورةكاني شاعرية لة زؤر فةيلةسوفةكان، و شاعري هةلَبزركاني لة جؤريَكة ئةوةش ضونكة، ناكاتةوة، كةم مةزني و
 .هةلَدةبةستان بؤ زؤريان و كراون تاوانبار بةوة تريش، زؤري و رومي جةاللةديين و ئةملةعري ئةلعةالي ئةبو و حةالج

 خؤي، شويَين لة شتيَك هةموو داناني و ردارك و ئاخاوتن لة ليَكضوون، و هاوسةنط و يةكساني: لة بريتيية حيكمةت، تري ثيَناسةي
 .ليَبووردةيي و خؤشةويسيت و بةزةيي و ئيحسان بة ثابةندبوون خؤييةوة، شويَين لة شتيَك، هةموو ناسيين

 دروست و روون رةووشتةكاني و بريكردنةوة مرؤظ، دلَي و هزر دةداتة ثرشنط و رووناكيية: دةكةن حيكمةت ثيَناسةي بةوة هةنديَكيش
 .دةكات كاريش وا ضؤنة حةق و دةبيَذيَت راستييةكان ةكات،د

 

 

 

٨ 

 

 و هاتوون كةمالَ بة طةيشنت و حيكمةت بةدواي ثةرؤشبوون، بؤ هاندانيان و  مرؤظ ثيَطةياندني  و ثةروةردةكردن بؤ ئاينةكان، هةموو
 .كردووة طةشةيان

 ئاينةكان، لة هةنديَ. هةية حيكمةت بة ثيَويسيت طرفتةكان و قةيران لة ندةربازبوو بؤ تر، كاتيَكي هةموو لة زيادتر ئيمرِؤ، مرؤظايةتي،
 سةدةوة ضةندين كؤني و ديَرين هيندي كولتووري سةرضاوةي لةيةك هةموويان هندؤسي، يان برهماني و( فيدائيي) ويديي و بودايي

 هاني بةلَكو دانةخستووة، حيكمةتيان بةدواي ونشةيدابو دةرطاي كراوةتة، ئاسؤكانيان زةردةشتييش، لةوانة ئاينانة، ئةو هاتوون،
 ئيشراق بنضينةي لةسةر ،(ئاريانة) هندوئاري ئاينانة، ئةو. داناوة طةيشتنيان بؤ مةشقي و سرووت ضةندين بيطاتيَ، دةدات ئادةميزاد

 دةطؤرِيَت، تايبةتي سةردةمي و كات يبةثيَ و دةطؤرِيَت ئةو بؤية بدؤزيَتةوة، خؤي دةدات، هاني وةدةنيَن، مرؤظةوة بة ثالَ دامةزراون،
. بووة طرمؤلَة بؤية درابيَت، طةمارؤش و بيَت راونراو زؤر رةنطة ثيَضاوةتةوة، خؤي سالَة هةزار ئةوة زةردةشت، ئايين تةنها لةوانة،

 تيَدا دوايي كة بووة، نزيك ةبرهمانييةو يان هيندؤسي ثةيدابووني لة ثةيدابووة، سةردةميَك لة بووة، ثةيدا كريسميس لة بةر زةردةشيت،
 .دةردةكةويَت و وةردةطريَت سةربةخؤيي بودايي لةوانة دةبيَتةوة، جيا ليَ رةوتي و مةزهةب ضةندين

 .وةرطرتووة زةردةشتييةوة كةلةثووري سةرضاوةي لة ئيشراق لةسةر فةلسةفةكةي، كة داوة، بةوة ئاماذةي سةهروردي

 طةيشنت و قوولَةكان رؤحيية طؤرِانة بنضينةي لةسةر مرؤظ، ثةروةردةكردني لة فةلسةفةكان، و ئاين مةبةسيت سةرةتاكاني، و ثيَشةكي
 .(وتووة ثيَ ناوةشيان ئةو زانياري، يان) ثةيدابوون حيكمةت بة

 و ئاين هةبووة، طضكةكانيش يان طةورة ئاينة هةموو ئاسيت لةسةر ئايين رابوونيَكي ئيمرِؤش، هةتا جيهان، رابردوو، سةدةي لة
: لةوانة بونةتةوة، سست ضاالكةكان يان دةبيَتةوة، نؤذةن نويَ، رابووني بة دووبارة مآلبة لةبريكراوة، و بووة ثةراويَز هةبووة مةزهةبيش

 .سةريهةلَداوة برهمانييةوة لة سةرةتا ئةويش ،(ظيدا) ويدايي و بودايي دواييش جوولةكة، كريستيان، ئيسالم،

 و جياببيَتةوة ليَ ي(توندرِةو زؤر هةنديَجار) توندرِةو ئوسولي و سةلةيف دةستةي بووة بوارساز ئاينةكان، ةمووه لة ئاينيية، رابوونة ئةو
 .هةبووة ئةوة بضووكانيش، ئاينزانة لةناو هةتا سةرهةلَبدات،
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 و سياسييةكان سنوورة كة بةتايبةتي ودةبيَتةوة،آلب ضاالك ملمالنيَيةكي وةك تةبشريي، كةسايةتي و دةستة ئاينةكان، هةموو لةناو
 .بووة نةرمرت و خاو لزطينةكان، ثةيوةنديية و تةكنةلؤذيا هؤكارةكاني بة ميللةتان، و دةولَةت نيَوان بةربةستةكاني

 بودائيية، مةزهةبي هةبووة، تايبةتي رةواجي تر، ثيَشكةوتووةكاني ثيشةسازي تانيآلو و ئةوروثا و ئةمريكا لة ئاينزايةي و ئاين ئةو
 رؤحييةكان، مةشقة و سرووتةكان ئازاديي ئاينةكان، يةكيَيت ضةمكي و ئاينةكان ريَزطرتين و طوجنان و ئاسؤكةي فراواني و رمينة

 هةروةها داوة، الما داالي فةلسةفةكةي بة زؤريان بايةخي ئةمريكييةكان، و ئةوروثي. بووة مةزهةبة ئةو وبونةوةيآلب سةرةكي فاكتةري
 ئاينزاي لة ئةوانةي بةتايبةتي داوة، تريش زؤري و مورتي كريشنا و كريشنا راما و( ئوشو) هيندييةكة فةفةيلةسو بة بايةخيان

 فةلسةفة و ئاين سةر طةرِاونةتةوة خةلَكةكة هيندي، _ ذاثؤني ي(ذن) لةوانة بوون، فيَر زؤرةكاني قوتاخبانة لة و دةرضوون بودائييةوة
 سةرةتاييةكاني بنضينة و كؤنة ثزيشكيية ئةو بةديل، سرووشيت ثزيشكي: واتة( ويدو ئايريو) ةلةوان هيندي كولتووري. ضينييةكان كؤني

 .ئةمريكييةكان و ئةوروثي راماني و سةرةنج مايةي دةبيَتة ئةويش بدائي، رةطةكاني سةر دةطةرِيَتةوة،

 مين ئةوروثي، مرؤظي رؤحييةكاني طؤرِانة و ةوةناو ثةروةردةي لةرِووي شيَوازةكانيان ئاينزايانة، و ئاين ئةو زؤرةكةي وبونةوةآلب
 دذايةتي ئةوانةي تةنيوةتةوة، جيهاني خؤثيشاندانةكاني و ياخيبوون بزاظي لةناو ئاينزايانة، ئةو هزري راستييةي، و رامان ئةو طةياندوتة

 و بؤرسة جوولةي و بازار لةسةر جيهانييةكان كؤمثانيا و بانك و حكومةت قؤرخكردني و دارايي و ئابووري سيستةمي و جيهانطريي
 تةنيوةتةوة، جيهاني كة ئاينزايانةية، ئةو نويَي هزري وبونةوةيآلب دةرئةجنامي هةمووش دةلَيَم، من دةكةن، سرووشتييةكان سةرضاوة
 .ئةمريكا و ئةوروثا لة بةتايبةتي

 ئايدلؤذيايةكي هيض هةلَطري ئامادةن، و بةجؤش دوايي، سالَةي دة لةو ئةوانةي جيهانيية، نارِةزايية ئةو ضونكة دةلَيَم، ئةوة بؤيةش
 و بةرنامة لةطةلَ هزرةش ئةو. دادثةروةريية و عريفان و تةسةوف بة ئاويَتةية ليربالي ئازادي هزريَكي بةرنامةكةيان، نني، ديار رووني

 و هاوكيَشةيي و يةكساني هةذاري، و برسيةتي نةهيَشتين بؤ جيهاني طؤرِانيَكي داواكارة، طشتطريييةكةي جيهانيية مةبةستة
 ئةوة ،(يونسكؤ) ريَكخراوةي كة نويَي، جيهاني ئةخالقياتي لة نزيكة: هاوسؤزة و ببيَت ميللةتان و دةولَي ثةيوةنديية نيَوان دادثةروةريي

 و لةناوضوون بةرةو للةتانيمي ئةو بةتايبةتي دةكات، بؤ بانطةشةي ميللةتان دةربازكردني و ماوةدريَذ بوذانةوةيةكي بؤ سالَة، ثازدة
 رةضاو سةرذميَري تةقينةوةي و زؤربوون ثاش ئيستهالكي و بةرهةمهيَنان شيَوازةكاني طؤرِيين دةكةن داواش دةضن، رةشبوونةوة

 دةطاتة سةرذميَرةكة، زايين ي١١٢٢ ئوكتؤبةري ناوةرِاسيت لة دوايي يةكطرتووةكاني، نةتةوة سةرضاوةكاني بةثيَي ضونكة بكريَت،
 نرخي بةرزبووني لةطةلَ بةرزة، زؤر برسيةكان و هةذار ريَذةي تيَدا طةورةية، ذمارةيةكي ئةوةش كةس، مليار حةوت نزيكةي

 .كةس مليؤن حةفتا دةطاتة جيهان برسييةكاني ذمارةي خواردةمةنييةكان،

 دةبيَت، لزطني جيهاني ضارةسةر بة ثيَويسيت ت،دةردةضيَ تةسكةكة خؤجيَية سنوورة لة جيهانيية، يةتييةآلكؤمة ئالَؤزيية و كيَشة ئةو
 .ثيَدراوة ئاماذةي زايين ي٢٦٦١ سالَي كولتووري و بوذانةوة بةلَطةنامةيةكي لة ئةوةش

 خؤت بؤ ضؤن وةك خةلَكي بؤ خؤشةويسيت و يةكرتي ريَزطرتين و دادثةروةري و يةكساني ئةخالقي نويَيةكة، جيهانيية ئةخالقة
 تةنها نةطةيووة، ثيَ جيهان زاناكاني و حةكيم و ثسثؤران لة هةلَبذرادراوة دةستة بريدؤزةكاني هزري ثيَزانيين و هزر هيَشتا دةتةويَ،

 نةتةوة دةزطاكاني طؤرِيين بؤ كؤششة هيواشيان تاكة نيية، وزةيةكيان و هيَز و تنآلبيَدةسة ئةوانيش نةخشةسازيية، و بريدؤز
 باش داواكاري و هيوا ئةوانةش بطريَتةوة، جياوازييةكان بيَ نةتةوةكان و تآلو هةموو بتوانيَت ر،كاركة دةولَي دةزطاي بؤ يةكطرتووةكان،

 !ضؤن؟ و جيَبةجيَكردن واري دةكةونة ئةوانة كةي بزاندريَت، نيية، ئاسان مآلبة دلَخوازن، و
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٦ 

 

 مةترسييةكان لة ئامادةيي تيَطةيشتين و وريابوون وبةرة مرؤظايةتي راماني و هزر دةكةنةوة، لةوة جةخت جيهاني، شارةزاكاني و زانا
 و ورد طرفتة و كيَشة ئينجا بكةن، ضارةسةر قةيرانةكان و كيَشة حيكمةت و ئاوةز بة مرؤظ، طرينطة دةكةن، لةوة باس ببيَتةوة، هوشيار

 .ئالَؤزكانيش و مةزن قةيرانة هةتا سادةكان

 لةسةر جةخت بةضرِي كورتةكاني، وتارة لة كتيَبة، ئةو بةشةكاني لة دةكةمةوة، هؤمشةندي لةسةر جةخت كتيَبةدا، لةو من بؤيةش،
 كؤمةلَطاكانيش كؤمةلَطايةك، ناو ثةيوةندييةكاني ويَناكردني دةويَت، ضارةسةري كيَشةية ئةو ضؤن وةك دةكةمةوة، ذينطة كيَشةكاني
... فرةرةهةندن كيَشةكان رووبةرِووبونةوةكان، و بةردةوامةكان ةملمالنيَي و ناكؤكييةكان طةردي و هؤكار لة دةربازبوون، بؤ ثيَويستة

 .هتد... هةريَمني و ناوضةيي و كولتووري و نةذادي

 بة هؤمشةندي، بة بةستنانةوةيان بةيةكةوة ذيان، بوارةكاني جؤرةها لةسةر لزطني، رووناكي و تريؤذ لة بريتيية، كتيَبة، ئةو بابةتةكاني
 .هةية ثابةندي مةسةلةية بةو بيَت، فةلسةفةيي و يةتيآلكؤمة يان سياسي ئينجا تيَك،بابة هةموو تر، راظةيةكي

 و طوجناو لةكاتي هةروةها فةلسةفةدا، بواري لة منونة، بؤ بريكردنةوة، ئاستةكاني ترينآلبا هةتا شايستةييان، و ذنان مافةكاني لة باس
 .كراوة ذينطة مةسةلةي لة باس دروستدا،

 و هوشياريي لةسةر ثشتيواني ودةبنةوة،آلب داهاتووش لة ئةوانةي زةجنريةية، ئةو تري كتيَبةكاني وةك بة،كتيَ ئةو ريَبازي
 .بورووذيَنم خويَنةران لةالي ئةوة دةمةويَ دةكات، طوجناودا لةكاتي بريكردنةوة و تةئمل خاوةنداريكردني

 و هزري تةمبةلَي و لةبريدةكات ئةوانة زوو ضونكة، ةبريبهيَندريَتةوة،ب بريدؤزةكاني و راسيت بةردةوام هةية، بةوة ثيَويسيت ئادةميزاد،
 ي٢٦٩١ سالَي لة من دةيطريَت، زانستةكان و تةكنةلؤذيا طةشةسةندني و طؤرِان و بةيةككةوتنةكان و ملمالنيَي لةناو بوونبوون،
 .ناوةوةي خودي بةرِيَوةبردني طيَرِانةوةي و ةهةلَسانةو بؤ بكةم، برِواداري و هيوادار بيبوذيَنمةوة، دةكةم كؤشش زاينييةوة،

 لةو بةرثرسة بيَت، سنوورداريش و بةرتةسك زؤر رؤلي ئةطةر ئينجا جيهانة، لةو خؤي ثيَطةي بةثيَي كةسيَك، هةموو وادةزامن، من
 هةموومان، يان بكةين، ةكانتةطةر و بةربةست بة دذ بةردةوامةكاني طةورة شةرِة بةشداري هةموومان، نيية ثيَويست و ناكريَ. جيهانة
 بؤ شتيَك، جيَبةجيَكردني بؤ لةبةرة، بوارمان هةموومان سةربكةويَت، دةتوانيَت ئةوةي با سةركةوين، ئةظريست لووتكةي بةرةو

 .شايستةتر و باشرت رةوشي بؤ طواستنةوة ئاسانكردني

 ساز خؤمان زووتر ئةطةر. راوةسنت دةستةوةستان و بن يَدنائوم ناكريَ دةذين، ئايندةش لة و سبةي ئةوانةي دةذين، ئيَستا ئةوانةي
 هةية هيوا تروسكاييةكي بةردةوام. دةبيَت ناخؤشرت و كوشندة زةوي رووي لةسةر ذيان، ئايندةي نةخؤيَن، رةوشة لةو خةميَ و نةكةين

 بؤ بوارةكاني ئازادانة وةجوود، فةزاي ةناول بدةين بواري بكةين، ساز و ئازاد خؤمان ناخي حةكيمانةي ئيدارةي ئةطةر دةبريسكيَتةوة، و
 .بكةين ساز

 بشيَويَنيَت، ثؤزةتيظةكةي اليةنة دةيةويَ هةية، نةطةتيظيشي دةركةوتةي ئةطةرضي زؤرة، زانست ثيَشكةوتين بة ثةرؤشييمان و هيوا
 دةربازكردني و يةتييةكانآلكؤمة ذيانة باشكردني و نيستةجيَبوون و فيَربوون و تةندروسيت و خواردةمةني ضارةسةرييةكاني، لة ريَطرة
 .تريش زؤري و ذينطة
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 و داخران لةجياتي قبوولَكرد، بةرِاسيت يةكرتيان ئةطةر جظاتةكان، و تاك خؤيةتي، ئادةميزاد لةسةر سةرةكييش، بةرثرسياريةتي
 هيَشتا ئيَمة دةبيَت، ئامادة و ساز وواليةكهةم لةبةردةم طوجناو بوارةكاني بكةن، هاوكاري و بكريَنةوة يةكرتي بةرِووي ثةراويَزبوون،

 هةموومان مبينيَنةوة رةوشة لةو ئةطةر نةداوة، بةر يةتييةكامنانآلكؤمة ثةيوةنديية و بريكردنةوة كؤنةكاني شيَوازة و دابونةريت و كؤت
 .ضالَةكة بين دةكةوينة

 هاوسؤز و هاوكار برايانة و خوشك بكةينةوة، هزرمان و ينبطؤرِ رؤمحان هةية، بةوة زؤر ثيَويستمان هةلَدةضنيَت، ثيَ تةنطمان كات
 لة بنضينةييةكان، ثيَداويستيية و خولَق لة ئةوة نةبني، برا زمانيش و ئاينزا و ئاين لة ئةطةر بذين، بةيةكةوة زةوي هةسارةي لةسةر

 .هاورِيَني و برا ئامساندا يةك لةبن هةوا و ئاو لة هةسارة، يةك لةسةر ئاكنجيبوون

 و طويَ ماوة ئةوةمان دةرِوات، هةموومان، بة بايةخدان بيَ و خؤي ئارةزوو بة و دةرِوات تيذرِةو فةزاية، كةشتييةكي وةك هةسارةية، ةوئ
 ئيَمة بذين، هاوبةش سةرنيشينةكاني هةموو لةطةلَ تواناكاني، و خيَر و دةسكةوت و هةسارةية ئةو رؤحي لةطةلَ بكةينةوة، ضاوةكامنان
 .دةكةين ريَ بةيةكةوة و ريَبوارين بةيةكةوة هةموومان بيَت، ناخؤش ثيَمان يان بيَت، خؤش ثيَمان هةموومان،

 يان دةياخننكيَنن، ناكؤكةكانيان جيهانيية هةذموونة و هيَز دةرِوات، كيَندةريَ بةرةو جيهانييةكان، خؤثيشاندانة و نارِةزايي بزاظة نازامن،
 و ناياب ثيَشهاتيَكي و كار نزيكة، لةيةك بةرنامةيان و هزر كة ضاالكيية، و بزاظ جؤرة ئةو كةوتيندةر و دةرضوون دةكةن؟ ثةراويَزيان
 سةرانسةري لة جيهاني، ئاسيت و بةرنامة بزاظةكة كة ديارة ضونكة ببات، داواكارمان رؤحي طؤرِاني بةرة واية، هيوامان شايستةية،
 .هةلَطرتووة هةسارةكة

 يان بكريَتةوة، بيَدةنط و كث ئيمرِؤ ضاالكييةكةي و بزاظة ئةطةر. سةرهةلَدةدات رزطارخيواز بزاظيَكي ئايندة، ةل يان ئيَستا دلَنيام، من
 مرؤظ رابووني شيَوةي لة تري بزاظيَكي رؤذيَكيان جيهاني، مرؤيي طةشةي لؤذيكي بة ثشتيوان نيية دوور ببيَت، ثةرتةوازةش و الواز

 لة بةر رةتدةكاتةوة، خؤي ناوةوةي بطؤرِيَت، خؤي مرؤظ ئةوةية، ماناي ئةوةش... تةقيَتةوةدة و بةرثادةبيَت خؤي خودي لةسةر
 .دةرةوةي جيهاني

 و قسة و هزر رةنطدانةوةي تةنها دةرةوةش، جيهاني دةبينيم، مرؤظايةتي كؤمةلَطاي لةناو و مرؤظةكة خودي لةناو كيَشةكة، من
 لةطةلَ هةلَسوكةومتانة و رةووشت و بريكردنةوة شيَوةي ميوةي و بةرهةم ورةكان،ضواردة دةرةكييةي جيهانة ئةو كردارةكانيةتي،

 .ضواردةورمان يةتييةكةيآلكؤمة و سرووشيت ذينطةي لةطةلَ واتة ضواردةورةكةمان،

 ينةوة،دووربكةو خؤمان لةناخي نابيَت، سوودمةند و ناكريَ ئاريشةكامنان، دؤزينةوةي و ضارةسةركردن بؤ ئةوةية، ماناي ئةوةش
 خؤي ضارةسةري و بيَت خؤي هةتواني دةتوانيَت، سرووشتيش. خؤمانداية لةناو ضارةسةرييةكانيش. خؤمانة ناوةوةي لة كيَشةكامنان

 .بةخؤيةتي هؤمشةندي هؤمشةندي، رؤشنايي لةبةر تيَطةيشنت. ضارةسةريشة و كيَشة مرؤظ. دةرمانيشة و دةرد سرووشت. بكاتةوة

 و ناونيشان لة ئاكار بة ئةطةرضي بةيةكةوة، طريَدراون ريَنمايي و بايةخدان لةرووي ناوةوة، لة كتيَبة، ئةو نيبابةتةكا... دةرئةجنام
 .سوثاس و خبويَنةوة كتيَبة ئةو هةبوو، بوارتان ضةند هةر. دوورن لةيةك ديارة، سةرةتاييةكان زانياريية
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 لة و ئينطليزي بة كراوة هوبكنز جيظري لةاليةن زايين ي١١٢٢ سالَي لة دةذيت، بةسوود ذيانيَكي ضؤن الما، داالي .1
 .وكراوةتةوةآلب وةرطيَرِان، و ثةخش هاظين دةزطاي قاهرية لة عةرةبي بة كراوة عةبدولنةبي حمةمةد لةاليةن زاينييةوة ي١١١٦ سالَي

 .سةرضاوة هةمان: الما داالي .2

 زايين، ي١١١٦ قاهرية ئايين رؤشنبريي كتيَبخانةي سةهروردي، رووناكي هةيكةلةكاني ئةلسايح، ئيرباهيم ئةمحةد. د .3
 .عةرةبي زماني بة

 .سةرضاوة هةمان .4

 

 

 

  

 

 

 

 

 يةكةم بةشي

 هؤمشةندي ضركةساتي

 

 ؟!دةخويَنةوة ئيَمة دوايي ئايا... كةشوهةوا طؤرِانةكةي و كودةتا ثاش •

 مرؤظة رؤحي كودةتاكةي ثيَش كةشوهةوا كودةتاكةي •

 دالَدةداوة يشقيع سرووشت •

 هؤمشةندي ساتةكاني ضركة •

 ئةستووني زةمةني لةسةر ثةيظيَك... دووبارة •

 نامريت هةرطيز و نةمريت وابزانة •

 ييةآلبةرِة نة و عةدةم نة ضركةساتةكة، لة ئاويَتةبوون •
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 طؤرِينةكان و طوزةكاري هونةري لة •

 بيستةم سةدةي شيَتييةكاني •

 وو؟ب نيتشة سرووتبةخشي كيَ •

 تر؟ سالَي هةزار ثةجنا ثاش نةوةكاني بؤ ثةياميَك •

 داهاتوومان نةوةكاني بؤ خةيالَي نامةيةكي •

 سرووشتييةكان دياردة جيهانطريي •

 زةردةشيت مةشخةلَي منونةي •

 دةبرِيَت برذانطةكاني نةخةوتن، و بيَداربوون بؤ ضيين حةكيميَكي •

 بكةين؟ ض ذيامنان خولةكةكاني لة •

 دةكات؟ ساريَذ كؤنةكان برينة درةنطةكان ووردنةليَب •

 !دانوستان سةردةمي لة اللبوون و كةرِ •

 نيية ئامادةيي ضاكة وشةي ئيَستاش هةتا •

 سرووشيت ثاريَزراوي زووني •
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 هؤمشةندي ضركةساتي

 

 

 ؟!دةخويَنةوة ئيَمة دوايي ئايا... كةشوهةوا طؤرِانةكةي و كودةتا ثاش

 

 راستييةكي بوويتة كةشوهةواكة، لة طؤرِانة ئةو: دةلَيَن زاناكان بةلَيَ طةردوونة، لةو طةرمايي ثلةي بةرزبوونةوةي زانايان، راماني بة
 .رابهيَنني طةرمبوونةكة و طؤرِانةكة لةطةلَ خؤمان ناضارين بةرجةستة،

 و فيَنكي دانابةزيَتةوة، طةرما ثلةي نابيَتةوة، فيَنك ونطةردو دةبيَتةوة، بةرزتر طةرما ثلةي ئيرت ثيَشبيين، و مةزندة ضةندين بةثيَي
 .ناطةرِيَتةوة سازطارةكة كليماتة طؤرِاني و دووبارةبوونةوة

 و داطري زةوي طويَي سةهؤلَبةندييةكة، و بةفريين ثةالمارةكاني و كةش كة كؤنةكان، ضاخة لة وةك ناطةرِيَتةوة، جاران كةشةكةي
 و دةكوذيَت نةبيَت بةكرتيايةك ضةند لة بيَجطة طيانةوةرةكان، و زيندةوةر هةموو ساردةش، وشينةرووثو بةو كردبوو، شةختةبةند

 و ئاكار هةموو بووة، ثةيدا طةرمي رؤذطاري و سةردةم طةرمة، سرووشتيية طؤرِانة ئةو سيماية، بةو بةرطة، بةو... دةيانفةوتيَنيَت
 و ميَروولةكان و بةكرتيايةك ضةند ديسان دذوارةدا، هةلَمةتة ئةو لةناو طؤرِانة بةو . دةكات ويَران ئاساييةمان ذيانة ئةو رووكارةكاني

 .طةرما ثلةي بةرزبوونةوةي بة ئةجمارة مآلبة دةكوذيَت، بونةوةرةكانيش هةموو دةبيَت، رزطاريان نةمان و مردن لة جالَجالَؤكةش هةنديَ

 ثروسكي و ئيَسك و كةظرؤكة ضةندين ماون، بةستةلَةكةكان و بةفر ونا شويَنةوارةكاني شةختةبةندييةكان، سةردةمة ثامشاوةي
 ليَ زانيارييةكيان و ثيَناسة هيض نةبيَت شانةكانيان تويَذينةوةكاني، و نرتيك ترشي تيَسيت و ئةزموون بة كة ديارن، طيانةوةرةكان

 .هةلَناكرِيَت

 بؤ نرتيكة ترشي ئةوانةش كليلةكاني: ديَرينةكانة زةمانة ئاماذةكاني نةئةوا كؤنةكانن، سةردةمة بةلَطةي ئةوانة ئةرشيفةكامنان، ئةوةية
 !ناسينةوةيان و دؤزينةوة

 جيَبهيَلنَي؟ داهاتوو سةدةكاني و ئايندة بؤ ض ئيَمة بلَينَي، و بكةيت ثرسياريَك دةبيَ سةردةمة لةو ئيَمةش دةثرسني،

 ثامشاوةكاني لة ض خاكة، ئةو زةويية، ئةو ئايا دةخويَنةوة؟ رامانةكامنان و نووسني ئايا دةنووسني؟ داهاتوومان نةوةكاني بؤ ض ئيَمة
 هةلَدةطرييَت؟ ثيَ ضي دةثاريَزيَت، كولتوورةكةمان لة ذيامنان، ثاشةرِؤي لة ئيَمة،

  دةبن ثةيدا دوور زؤر سةدةكاني لة ئةوانةي بؤ خؤمان، ثاش نةوةكاني بؤ تايبةتي زانياري تا بكةين ض بكةين، تؤمار ض ئيَمة باشة
 جيَبهيَلَيَن؟

 :دةلَيَت ثيَم ئةويش... بةس و ضركةساتةكةية سؤزي و(  سرووش) ئيلهام شكؤمةنديش، و ئامادة بذاري و بوار تاكة ضركةساتةدا، لةو
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 لة بةر سةردةمي :بكة بؤ نيَوانةدا دوو ئةو لةسةر قسةيةكيان بدركيَنة، زةمةنةكة دوو نيَواني و ديار كاتي لةسةر ثةيظيَك ساتةدا، لةو
 وةرطةرِاني و رابوون و كودةتا كاتي ضركةساتةش ئةو. بورووذيَنة بؤ طؤرِانةكةيان و كودةتا ثاش ثيَشهاتي و كات كةشوهةواكة، كودةتاي

 رؤذة يباس دةكةم، بؤ سامالَةكةيان ئامسانة باسي... دةكةم بؤ قسةيان و دةدةم بؤ ليَدوانيان باشة... كوشندةية و بةزةبر كةشوهةواي
 نادؤزينةوة، جوانييةكاني نةبينيتةوة، شينة خاويَنة بيَطةردة ئامسانة ئةو دووبارة رةنطة. دةكةم بؤ رؤذطارةكانيان سازطارةكاني فيَنكة

 ولةنا جوانةكان، خاويَنة كةشة نةما، جاران زيَرِينةكاني ضركةساتة. ناطةرِيَنةوة و بةسةرضوون خؤشةكاني و ساز شةوة نةما، سروةكاني
 بةلةزةكان و خيَرا الفاوة و لةناكاو طؤرِانة لةطةلَ خؤشييةكان ناطةرِيَنةوة، و نةما لةهييةكان و باران و طةردةلوول و باهؤز و تؤزوخؤلَ
 و ةبالَند لةناوضوون، ثاكي رةونةقي نةما، خاويَين و جواني رووبارةكان و دةريا ئاوي رادةمالَن، دةشتاييةكان و ئاخ كةشانة ئةو فةوتان،

 .نةما هةستيان و جريوة بيَطةردةكة ئارامة سرووشتة لةناو ئاذةلَةكان، و

 كردبوو؟ طوناحيَكمان ض و كرد ضيمان ئيَمة باشة: دةلَيَم من

 نةبووين، هاودلَ و هاوسؤز دةوروبةرمان و سرووشت لةطةلَ. نةطرت ذينطةمان و سرووشت ريَزي ئيَمة: دةلَيَن ثيَم نةستم و سرووش
 .بوو زيز ليَمان و وةرطيَرِا ليَمان رووي سرووشت، بؤيةش نةدةهاتةوة، ثيَ بةزةييمان

 

 

 

 

 

 مرؤظة رؤحي كودةتاكةي ثيَش كةشوهةوا كودةتاكةي

 

 نارِةزاييةكاني و ياخيبوون و عيشق لة طؤرِانةكاني و هةرِةشة سةرضاوةي بيَت،آلهةلَقو سرووشتةوة رؤحي لة سرووشت كودةتاكةي ئةطةر
 ئةو داخي لة مرؤظ بؤيةش دةطريَت، سةرضاوةي مرؤظةوة لة هةر رؤحيش كودةتاكةي بيَطومان بيَت، مرؤظةوة ييةكانيضاالك و كردة

 ئةو فاكتةرةكاني و هؤكار دةيةويَ قوولَ، بريكردنةوةيةكي... قوولَ رامانيَكي ناو دةكةويَتة كردةوةكاني، لةبةر هةلَضوونة، و رابوون
 مرؤظايةتيش، كؤمةلَطاي لةودةمانة دةطرميَنيَت، بؤضي كةشةكة بزانيَت بدؤزيَتةوة، سرووشتيية، ودةتايةك ئةو نهيَنييةكاني و طؤرِانة

 .بيَت دةربازي كؤنةكة جيهانة لة دةكات كؤشش

 .دنةدةكر سرووشت و خؤي خودي لةطةلَ ناكؤكي و دذايةتي بة دةركي مرؤظيش بواية، طؤرِانانة لةو بةر و زووتر رؤح، كودةتاكةي ئةطةر

 رؤذانةي ئةو خبؤين، ئارامةكان و خاويَن رؤذة بؤ ئةفسووس و ئاخ ماوة، دةست لة ئةوةندةمان سرووشت، كودةتاكةي دةرئةجنامي لة
 .بوون جوان خةوني و هيوا تذي هةناومان

 .رةطةكان طةيشتووتة وشكايي وا. ناكةين ئارامييةكان و حةوانة بة هةست سرووشت، نيآلبيَشة لةناو ضيرت

 خشؤك و مار هةزارةها دةبن، سنووردار و تةسك بةرينةكان، رووبارة وا داوين، طةمارؤ ئاوةدانييةكاني و شار ضؤلَةواني، و انبياب
 .نامينيَن و دةبرِيَنةوة
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 ؤشيثةر و شةيدا. دةويست جوامنان سرووشيت كةشيَكي ئيَمة،. نةدةكرد رؤذةمان ئةو ضاوةرِواني نةدةخواست، ئةوانة بؤ هيوامان ئيَمة
 .بووين بيَطةردةكان و خاويَن بةيانيية و كازيوة

 .وبونةتةوةآلب ئاخ لةبن و زةوي لةسةر تر، ميتالَي و مس و ئاسن وردة مليؤنةها

 .ذيَرزةوييش ئاوي ناو طةيشتوونةتة كيمياوييةكان، كةرةستة و ثالستيك لة تؤن، مليؤنةها

 .دةكات بةذان دلَ و ثةساوحة ئيَمة سةوزاييةكان، و دار ثووضبوونةوةي و سيسبوون

 كةم نةهامةتييةكان لة ض بكات، دةرباز رةوشة لةو ض دةيتواني دةطةيشت، و بةرِيَدةكةوت درةنطيش رؤمحان، كودةتاكةي ئةطةر
 !بكاتةوة؟

 .دةبات كةساسييمان و رةشبني نةست و هةست ضةندين بةرةو نائوميَدييةكان

 كودةتاكةي. بوو باشي و جواني هةرضي هيواكامنان، و داخوازي!   نةدةكرد اتانةمانثيَشه هةموو ئةو ضاوةرِواني هةرطيز! نةخيَر
 و كوشندةية وةرطةرِانةكة و طؤرِان نةبيَتةوة، نزم نةبيَت، طةرماكةش ثلةي دابةزينةوةي هيواي رةنطة و داوين طةمارؤي كةشوهةوا،

 و بةرد بكةين، ضارةيةك دةبيَ... بطؤرِين هؤشيارميان ئاسيت بطؤرِين، تيَرِوانينةكامنان و رامان دةبيَ بؤية ئةستةمة، دةربازبوومنان
 و ثيَست دةبيَتةوة، كةم و هةلَم دةبيَتة ئاو بةسةرهات، ضي و دةطؤرِيَت ضؤن سرووشت، دةبينني، و ديارة دةبن، طةرمرت كةظرةكان

 ئةوةم ثيَشبيين رؤذان لة رؤذيَك. مب رةشبني رؤيةكيم نامةويَ هةرطيز من. دةبنةوة ثووض و هةلَدةطةرِيَن زةرد ثةلَكةكان، و ضةرم
 و ديارة. بووم زؤرتر جواني بةنيازي دةخواست، باشرتم دةبرِي، نازدارتر و طةشرت و جوانرت ئاسؤي و نيطا لة ضاوم بةردةوام... نةدةكرد

 ...هةلَضنيوين ثيَ تةنطي دةدات، ثةالمارمان كةشوهةوا كودةتايةي ئةو ضؤن دةكةين، هةست

 

 

 

 

 دالَدةداوة عيشقي سرووشت

 

 فيستيظالَي لة بيست، ئوردني داهيَنةري ذنةنووسةريَكي لة يةكةجمار بؤ رستةيةم، و دةستةواذة ئةو ،(ثايةدارة عيشق بة نةفس)
 .بةكارهيَنا رستةكةي ذنةكة ،(١١٢١/  ١/  ١١_١١) دهؤك كولتووري رؤشنبريي

 .(ثايةدارة عيشق بة سرووشت) ناوي بة بابةتيَك دةستثيَكي سؤزي دةكةمة دةستةواذةية، ئةو من

 و نهيَين بابةتي و اليةن زؤر ئةو، كرد، سامناكةكاني كودةتاية و طؤرِانةكان و ئةظني رةوشةكاني باسي ئوردنييةكة، نووسةرة ذنة
 تامي ،(نةبووم عاشق رطيزهة من) وتي ضريؤكةكةي كؤتايي لة ورووذاند، عيشق لةسةر ثةيظةكةي لة و( ديَرةكان لةنيَوان) ئاشكراي

 كةوتوومةتة من بزانن نةمنووسي، ضيرت و وةستام نووسني لة ئةطةر عيشق، ئاميَزي ناو نةكةوتووتة من: وتي هةروةها نةكردووة، عيشقم
 !نانووسم ضيرت و عاشقم و عيشق ناو
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 مآلبة. تيَطةيشتم ثةيظةكةي نيازي لة من نيية، ةستممةب من ديارة تيَنةطةيشنت، ذنةكة قسةكاني لة فيستيظالَةكة، ئامادةبوواني لة زؤر _
 بضيَتة بةقوولَييةوة زؤر دةيةويَ ذنة ئةو: ومت لةبةرخؤمةوة ،(بوونة عاشقي و شةيدا) ذنة ئةو: ومت و كرد بةرجةستة لةوة رامانةكةم،

 .ةذيتد سةرمةد و هةميشةزيندوو عيشقي ناوازة و ريزثةر رةوشيَكي لة ئةو... بوون و وةجوود ناخي

 بيَت، ضريؤكيَك هةر ضريؤك، بنيَن ليَ ناوي دةنيَن، ليَ ضي ناوي: وتي ئةو. تيَنةطةيشتم ذنةكة ثةيظي لة دةلَيَمةوة، من دووبارة،
 لةوة تيَطةيشنت و ناسني. بنيَن ليَ ناوي دةنيَن، ليَ ناويَكي هةر يان كةسايةتي، نووسينةوةي و سةربردةكان طيَرِانةوةي و يادةوةري

 .سؤزدار و طرِطرتوو ئةظيين سةرةتاكاني ئةوةية. نيية نئاسا

 لة ئةو ضونكة... ثايةدارة عيشق بة ئةو بؤية. عيشقة ئاميَزةكةي و ثايةداري لةناو بةرِاسيت ذنة، ئةو نا، نةطتيَظ مةبةسيت و بةنياز
 .ببيَت هةميشةيي و ييئةبةد عيشقي ناو نغرؤي قةوارةكةي و بوون و جةستة زانينةوة، و نةست و هةست بة ناخةوة

 ئيَمةي... عيشق ثريؤزي ناو بكةومة مرؤ، مين بيَت، عيشق ثةرؤشي و ثايةدار مرؤظ ئةوةم، شةيداي و دةمويست من واية، سرووشت _
 ئينجا هةلَدةوةريَت، ليَ عيشقي و دةتكيَت ليَ عيشقي دةبيَت، هاريش و سةرطةردان و ياخي خؤشي خودي لةسةر و من لةسةر كة مرؤظ،

 .جيَماندةهيَلَيَت شةيدابوون و خؤشةويسيت و عيشق بيَ

 ئارام و ثاك هزرمان دةخةوتني، نةبيَت دةستبةردارمان بكيَشيَت، نازمان سرووشت ئةوةي بةنيازي سرووشت، سةريين لةسةر ئارام ئيَمة،
 خؤمان راستةقينةي جةوهةري لة خؤمان ئيَمة ئايا دووركةوتةوة؟ ليَمان بوو، زوير ئةويش كرد، دةستخةرؤ سرووشتمان ئيَستا ئايا. بوو

 جيَهيَشت؟ ئيَمةي جاران، خةوني شريينة و ناز وردة لةناو ئيَمةي ئةويش ساختةكان، و فيَلَباز كةشة و دياردة ناو كةوتينة داتةكاندووة،
 بوو؟ طةرمةكة ثريؤزة ئةظينة دةستبةرداري بوو، ئةظني تةذي ئاميَزي سرووشتةي ئةو ضؤن

 

 

 

 هؤمشةندي اتةكانيس ضركة

 

 و خؤي خودي لةطةلَ مرؤظ. نيية تةواوبووني و برِانةوة كة نةفسة، ئاخاوتين نيية، ثيَناسةيةكي و ناونيشان هيض ئاخاوتنةي ئةو
 رةوشي لة تةنها نيية، وةستاني ساتيَكيش ضركة يةك بؤ ئاخاوتنةكة،. طةرمة مةنةلؤذي و دةكات ديالؤط بةردةوام ضواردةورةكةي،

 .ثايةدارة و شكؤدار رةوشيَكي كة نةبيَت، تايبةتي ةيناواز

. دةذيت حيكمةتدا رةوشي لة لةودةمانة، و كةسة ئةو ديارة بربِيَت، خؤي ئاخاوتين خؤييةوة، ئارةزووي بة و لةناكاو مرؤيةك، هةر ئةطةر
 .رةوشة ئةو بطاتة كةسيَك هةموو نيية، ئاسانيش و روودةدةن دةطمةن زؤر ساتانةش، ئةو

 بةرةو دةربازبوونة، و طواستنةوة ساتةش ئةو كردووة، طوزةري راستةقينةيي ساتي و رةوش بة كةسة، ئةو حيكمةتدا، ضركةساتي لة
 .ئاسؤيي زةمةني

 كاتي ئةوةيان تيَبطات، ئاسؤيي زةمةني و ئةستووني زةمةني ضةمكي هةردوو لة بتوانيَت مرؤظ، تا دةويَت، زؤري بةسةرضوونيَكي و كات
 .دةويَت
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 و رؤذ و كاتذميَر بة بةستانةوةية، و ثابةندبوون ئةويش... بذين آلظا دريَذي مةودا بةريين ئاسؤيي زةمةنيَكي لةناو هةموومان كة ئاسايية،
 زةمةنيية كاروانة لةو ضاو ئاطايي، بةبيَ و زؤرجار. دةكةن ثيَوانة بةسةرضوو كاتي تري، نيَوانةكاني و مةودا و سالَةكاني و هةفتة
 وادةزانيَت، مرؤظ. هةية دريَذةي مردمنان، ساتي هةتا بوومنان ساتي لة كاروانةي ئةو ناكةين، ثيَ هةسيت و دةرِوا و دةثؤشني يةئاسؤي

 لةو بؤيةش،. دةكات ضاوةرواني و دةكات ساز مردن بؤ خؤي طةمذانة، و نةفامانة هيَدي هيَدي و لةسةرخؤ ئاسؤييةدا، زةمةنة لةو
 .ناطيَرِين بوومنان ئاهةنطي و سازيي و ناكةين خؤشي و شادوماني زةمةنةكاني و سات بة هةست هةرطيز رةوشةدا،

 دةرِؤين، و باركراوين فارطؤنةكانيدا لةناو ئيَمةش دةرِوات، دياريكراودا ئاسين هيَلَيَكي لةسةر شةمةندةفةريَكة، وةك ئاسؤيي، زةمةني
 بةردةوام رؤيشتنةكةي لةسةر و دةجولَيَت بةرز، فيتةيةكي ليَداني بة بارةدوو دةوةستيَت، و دةكات هةلَوةستةيةك لةويَ، و ليَرة

 .نابيَت تةواو مةسةلةكة مآلبة... دةبيَت

 و بةزؤر تؤش، شةمةندةفةرةكة، لةناو. ناكريَت بوونيش بة هةست و ناكةيت ثيَ هةست شادومانييةك، جؤرة هيض شةمةندةفةرانةدا، لةو
 .دةكةيت سرووشت بوونةوةرةكاني و خانووبةرة و خةلَك سةيري ثةجنةرةكةوة، لة دابيت، دارةمةتيَك لةناو ئةوةي وةك بةنادلَييةوة،

 نيية، بوونت كاروانةدا لةو نازدارةدا، كةشة ئةو لةناو تؤ... نيت راستةقينةييةدا بووني لةناو شةمةندةفةرةكة، فارطؤنيَكي لةناو تؤ
 .تناكةي شؤخة دميةنة بةو هةست نيية، ئامادةييت

 بة هةستكردن لة بيَجطة شتةكان، هةموو تؤ. دةذيت تيَدا و دةبينيت سةرفرازي و خؤشي ساتةكاني ئةستوونييدا، زةمةني لة تؤ م،آلبة
 لة تؤ... دةبيت خؤش و بةلةزةت و ئارام رامانيَكي و نيطاكردن رةوشي لة كاتةدا، لةو تؤ. دةكةيت لةبري خؤت، خودي لة قوولَي

 .دةكةن طوزةر لةبةردةمت ئاسؤييةكة، زةمةنة لة كة نادةيت، ثيَشهاتانة بةو بايةخ دابرِاويت، تيَدا هاوكاتيش ت،دةذي دةوروبةرةكةت

 .نابينيت ضواردةورةكةت تري هيضي و خؤت دةدؤزيتةوة، خؤت كامةرانييةوة بة ساتةية ئةو حيكمةت، ضركةساتي

 

 

 

 

 

 ئةستووني زةمةني لةسةر ثةيظيَك... دووبارة

 

 

 كويَي؟ لة ئيَستا تؤ: ثرسي مين لة ئةو

 !ضةندة بوونت ئاسيت دةزامن من دةديتةوة، ثرسيارةكةم ميآلوة كة كيَيت؟ تؤ كويَي؟ لة ئيَستا تؤ
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 لةودةمانة تؤ، يان داماويت؟ و بوويت نقووم دةرةكي ثةيوةندييةكي هيض بيَ ئازادا، قوولَي رامانيَكي لةناو تؤ ئايا كويَيت؟ لة تؤ _
 زؤرة؟ زؤر ذمارةيان كة رؤذةكانت، خةمي طيَذاوي اون كةوتوويتة

 وةهمييةكاندا، قورِاويية شةثؤلَة لةناو تؤ، يان دةخشيَنيت؟ طولَةكان و طيا لة ثيَيةكانت هةردوو وةستاويت، كةناريَك لةسةر تؤ، ئايا
 .دةبةن هةلَديَرت بةرةو و بوويت نقووم

 و دوور سةيري تؤ يان بوونة؟ مةسيت كة خؤشيدايت، مةسيت لةناو تؤ بكةيت، سةخلَةت و بيَزار شتةكان، و كاية هيض ئةوةي بةبيَ ئايا
 و خواردةمةني ئةو ثؤشاكانة، ئةو يان ئوتومبيَلة، ئةو بنةدارة، ئةو خاوةني تؤ دةخوازيت، هيوا دةكةيت، خؤت ضواردةورةي دةرةوةي

 بيت؟ كؤشكةكان

 .دةذيت طةمذة و توندكار ئاسؤييةكةت زةمةنة لةناو و بوون لة ئاطاي بيَ كةسيَكي ديارة بكةيتةوة، حالَةت دووةم لة بري تؤ، ئةطةر

 نةداوة، تر رووداوةكاني و ئاماذة بة بايةخت نةبيت، تر هيضي ئاطاداري ناخت، قوولَي حيكمةتي دةنطي لة بيَجطة تؤ ئةطةر م،آلبة
 تةمةني ئةوةش. هةميشةيية و ئةبةدي ساتةكاني ئةوةش. دةذيت ئةستووني زةمةني شادوماني ساتةكاني ضركة لة تؤ، بةدروسيت

 .بيَت كورتيش ضةند هةر تؤية راستةقينةيي

 راماني دةنطي حيكمةت. ئةبةديية دةنطي ئةوةش دةزرنطيَتةوة، طةردوونة ئةو كايةكاني هةموو لة بةردةوام حيكمةت، قوولَةكةي دةنطة
 .هةميشةيي و ئةبةديي ساتي ضركة دةبيَتة ساتانةدا، ةضرك لةو حيكمةت، بةلَكو. بةس و نيية خوولةكيَك ضةند

 تةمةني مآلبة. عةدةمة تةنها جيَدةمينيَت ئةوةي دةبن، تةواو و دةرِؤن ئاطايي بةبيَ بذيت، تةمةنت رؤذةكاني و مانط و سالَ ضةند هةر
 .ئاطاييةداية لة.... هؤشيارييةكانداية تروسكةضاوي بةلةزةكاني ساتة لة جةوهةري و شكؤدار

 .هوشياري و زانني لة بكة، تذي بوونت و ذيان. بذي ثرشنطدار هةلَسانةوةيةكي و ئاطايي لةناو خؤت بؤ كةواتة،

 .بكةيت شثرزة و سةخلَةت ضواردةورةكةت ئةوةي بةبيَ بكة، تةئمل و رامان تر، مانايةكي بة

 لة هزرت بكةيتةوة، دارة لةو بري تةنها لةودةمانة توانيت ئةطةر بوةستيت، شنطةبي داريَكي لةديار ئةطةر... بكةرةوة تاقي حالَةتة ئةو
 ضةند بكةيتةوة، ضرِ نيطاية ئةو و دميةنة ئةو لةسةر رامانةكةت، ضركةساتيَك بتوانيت ئةطةر بيَت، دارة ئةو لةكن تةنها سرووشت،
 خؤتدا خودي لةناو تؤ ودةمانةش،لة دةكةيت، ناخت ئاسؤكاني طةشانةوةي و كرانةوة بة هةست بيت، مةند هوشيارانة خوولةكيَك

 .ئاسؤيي زةمةني لة نةك ئةستووني، زةمةني لة تؤ لةودةمانة،. دةرةوة لة نةك دةذيت،

 نزيكةكاني بةرجةستة و دياردة كردووة، ضواردةورةكةمان لةسةر جةخت زؤرتر ذياوين، خؤمان دةرةوة لة تةمةمنان، سالَةكاني زؤربةي
 ئةوةي ناوةوةمان، بةرةو شؤربوونةوةية، و طةرِانةوة هوشيارانة، هةلَسانةوةي. خؤمانة خينا ئةويش فةرامؤشكردووة، خؤمان

 .حيكمةتة بةرضاويشة
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 نامريت هةرطيز و نةمريت وابزانة

 

 

 :وتوويةتي ناسراو ثرشنطداري و رةوشن ثةنديَكي

  .دةكريَت ئةذمارد مردوويَك وةك بةردةوام بذيت، مردن و دوارؤذ بؤ كة بذيت، دونيا بؤ كة دةكةيت، بةردةوام ذياني و نةمريي بة هةست _

 دةكريَ هاوشانن، و تةريب رةوشة، دوو ئةو مردن، ساتي و ئةبةدي ذياني ساتةكاني: هةية بوونيان هةميشة و بةردةوام رةوشة، دوو ئةو
 .دةبن كةلَتيَ و يةك ناو دةطوازنةوة، سيَبةرةكانيان و طوزارشت ساتدا يةك لة هةردووكيان، بلَيَن

 و هزر و برِؤ راست. تيَبطات و وةربطريَت ثةندةكة بيةويَ ئةوةي بؤ روونة، و ديار ماناكةي ثةندةكة، ماناي كرؤكي و جةوهةر ئةوةية
. نابيَت بووني كات و زةمان بيَ شويَنيش هةروةها نيية، بووني شويَن بيَ زةماني. بذي دروست كاتي و شويَن لة هاوكات بكة، ئازاد نةفس

 .ئةستووني زةمةنةكاني بةيةكطةيشتنةوةي خالَي ئةوةية

 هؤشياري راماني لة ثرشنطدار، ساتيَكي تيَدا رةوشةي ئةو دةطةيتة ضؤن باشة بذيت؟ هةتاهةتايَي و بيت نةمر دةتواني ضؤن _
 دةكةيت؟ دةستةبةر

 تؤ لةبةرئةوةي. مردن ساتي هةتا لةدايكبوونةوة، ساتةوةخيت لة دةذيت، فيزياييدا حالَةتيَكي لةناو ذيانت، بةدريَذايي تؤ كةواتة،
 راستةقينةييةكانت ساتة بةرنامةكان، و مةبةست و هيوا ساتةكاني دةذيت، قةرز بة بؤية نيت، هةميشةيي و كاتي بونةوةريَكي
 .دووردةكةويتةوة هةميشةيي و سةرمةدي لة دةبةيت، بةسةر لةناكاو، كاتي دواخراوي ذيانيَكي تؤ. دوادةخةيت

 كؤتةكاني لة _ ضركةيةك ضةند _ دةبيَت، ئةبةدي ذيانت سات يةك ئينجا رامان، ئاطاداري هوشياربوونةوةي ناخي بكةويتة ئةطةر، مآلبة
 دةربازت ئاسؤييةكة زةمةنة طراني باري لة كات، زووترين بة دةبيت، هيواداريش و هيض كةشيَكي كة دةبيَت، دةربازت ئاسؤييةكة زةمةنة
 .هيضة و آلظا زةمةنة ئةو ةضونك دةبيَت،

 .بذي نةمريَك وةك بذي، كةواتة

 سةردةكةويت، ئةبةدييةكة كؤتايية بةسةر بةوةش بوويت، ليَرة ئةزلةوة سةرةتاي لة تؤ. نابيت ون و نةمريت تؤ تيَدةطةيت لةودةمةدا،
 .بيت سةرمةست و مةند ثووضةكان و هيض كاية و بةربةست هةموو لة دوور بالَكراوانة، و ئازادانة ئةطةر

 بةو طةيشنت بؤ. بطات مردن تر ضركةساتيَكي ثاش رةنطة، يان ديَت، مردن بةياني بةلَيَ ،(دةمرم بةياني) دةستةواذةي بة سةبارةت
 دةبيَت، ون مردنةكة ئةوة ذيايت، بةئةبةدييةت ئةطةر م،آلبة ديَت، هةر مردنةكة ناويَت، لزطيين و ثةلةكردن مردنةكة، هاتين بؤ و ساتة
 بة دةست مردن هوشيارييةكة، هةلَسانةوة و طةشانةوة ساتةكاني لة. بيَت با بؤية نابيَت، بةئازاريش و طران طةيشت، مردن و هات ئةطةر

 .دةكات ليَ ثيَشوازيت شةيدا و ضاوةرِوان ئةظينداريَكي وةك ديَت، جوانةوة شيَوازيَكي بة ضةثكةطولَةوة،
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 و سووكرت ثووضةكان و هيض كايةي بة باركراو، يةتييةكانيآلكؤمة ئاريشة هةموو لة ناكات، لَؤزيئا بة ثيَويست ئاسانة، زؤر مةسةلةكة
 طرتووخانةيةك لةناو بةنادلَييةوة، و بةزؤري ئةوةي وةك بةرِيَدةكةن، سةركةشييةوة و نارِةزايي بة مةسةلةكان لة زؤر ئيَوة،. سادةترة

 .بيَت خؤتانيش بةدلَي ويسيت و ئارةزوومةند كارةكان ئةطةر هةتا ،نني كامةران و دلَشاد. بدةن ئةجنام قوورس كاري

 و طةمة بكةنة ضاالكييةكانتان، و ثيشة و كار هةموو ئةويش،... هةميشةيي ساتةكاني كليلةكاني لة كليليَك دةطةيينة، جؤرة بةو ئيرت
 ئارامكردنةوةي و سةفا و سةيران بة ضاالكييةكان، هةموو ،بكات بيَزارت و شانطران فةرمانيَك و كار هيض مةدة، بوار. شادوماني و سةيران
 .بدة ئةجنام نةفس

 

 

 

 

 ييةآلبةرِة نة و عةدةم نة ضركةساتةكة، لة ئاويَتةبوون

 

 و هؤش و نةفس يي،آلبةرِة و هيَلَنجدان راستة. نووسيوة هيَلَنجدان ناوي بة كتيَبيَكي سارتةر، ثؤل جان فةرةنسي وةجودي رووناكبريي
 .دةبيَتةوة ليَي بيَزييان ضةشةش

 شاركاريَكي بؤيةش، رشانةوةكان، و ييآلبةرِة و هيَلَنجدان ناو ضوونةتة زؤري، بة و قوولَي بة زؤر وةجودييةكاني، هاورِيَية و سارتةر
 .ببوون نغرؤ عةبةسيةتدا و عةدةميةت لةناو ضونكة،! جيَنةهيَشتووة خؤياندا لةدواي نةمريان

 و هيَلَنجدان بؤ( ضركةساتةكةيان) بريؤكةي مآلبة بذين،( وةجوودييةكة ماناية بة... ضركةساتةكة) نويست،دةيا ئةوانيش بةلَيَ،
 .طؤرِي عةبةسيةت

 ضركةساتةكان ذياني هةستةكاني و هزر لةاليةك، عةبةسيةت، و عةدةميةت وةهمةكاني نيَوان جياوازييةكةي مةزنة، جياوازييةكة
 و دويَينَ و كؤن باندؤري لة دوور و سةربةستانة خؤي ضركةساتةكةي مرؤظ ئةوةية، ماناي شئةوة... ريشةيية ترةوة لةاليةكي

 بةر سالَ، هةزار لة زؤرتر ئةوةي فةيلسوف، و شاعري خةيامي عومةري مةزندةي بة رابردووة، و رؤيشت دويَينَ. بذيَت ئايندة نةستةكاني
 .ماوةتةوة نةديارييةوة و غةيب لةناو داهاتووش سبةي هيَشتا ذياوة، ئيَستا لة

 دةهيَنيَتةوة، سرياميكييةكان دةفرة بووني و مرؤظ بووني لةنيَوان هاوشيَوةي و منونة زؤرترين دةكات،( بوون و طلَكاري) لة باس خةيام،
 ئةنداماني زوخؤلَيتؤ دةكريَت، دروست ليَ سرياميكييةكاني و طؤزة ثارضة قوورِةي ئةو دةبينيَت، مرؤظةكاني دلَي و طونا و روومةت تيَدا

 بةردةستييةكاني و كةرةستة خامي دةكريَتة، طؤشيت و ثروسك و ئيَسك و دةمريَت مرؤيةي ئةو ثيَوةية، هةر مرؤظيَكيان جةستةي
 .نآلناوما

 لة تام ،لةويَيةوة وةربطريَت، ئامادةكة ضركةساتة لة سوود بوو، داواكاريش بوو، ثةرؤش و ثابةند ضركةساتةكة بة زؤر خةيام، ئةطةرضي
 بووة، زانا و دانةر دةمريَت، هةتا بةرِيَدةكات، ذيان بةتوانا، نووسةريَكي و ناسك شاعرييَكي و داهيَنةر وةك ئةو، ئينجا وةربطريَت، ذيان
 ...مايةثووضةكان و سوود بيَ كارة دواي نةكةوتووتة سارتةر وةك
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 و سارتةر! مآلبة ذياوة، جوان و ئارام و ويستووة ذياني ئاوي دلَؤث دلَؤث و دةبيَت ضركةساتةكان ويَلَي بةثةرؤشةوة، خةيام، عومةر
 ثةرؤشيان و شيَتانةكانيان كارة لةناو بةرِيَكردووة، سةرماية بيَ و ثووض كاري بة تةمةنيان ذياون، ئةو ثاش هاوبريةكاني، و هاورِيَيةكاني

 .هةلَبذاردووة كةساسييان و داوة خؤيان رؤحي ئازاري ذياون، رؤذانة رابوردنةكانيان، و خؤشييةكان بة

 سريامكييةكان و طؤزةكاري باسي زؤر خةيام بؤضي هةبيَت؟ وةجوديةت ساتي لة تيمة دوو ئةو لةنيَوان، مةزنة كةلةنة ئةو بؤضي باشة،
 كردووة؟

 

 

 

 طؤرِينةكان و طوزةكاري هونةري لة

 

 سالَي لة تا داوة، طوزةكارييةكان كارة و منونة بة ئاماذةي زؤر بؤ ةوئ دةمزاني، تيَنةطةيشتم، خةيام عومةر شيَوازةكاني نهيَين لة من
 نزيك ي(نيشاثور) شاري لة جواني كوتةلَيَكي كة طؤرِةكةي، سةر نةضوومة تا نةكرد، خةيامم عومةر زيَدي سةرداني زايين، ي٢٦١٩
 .لةسةرة ئةفغانستان ئريان سنووري سةر خوراساني ثاريَزطاي ثايتةخيت مةشهدي شاري

 خؤلَي. بوون ناسك و جوان طؤزةكاري خةريكي لةويَ خةلَكةكة، هيَشتا كرد، نيشاثورم سةرداني خةيام، عومةر زيَدي ضوومة رؤذةي ئةو
 زؤر ناومالَي كةرةستةي و باش طؤزةي دةكريَ جواني، بة و باشي بة ئاسانة، تيَدا هةويركاري و نآلشيَ و سوورة نيمضة دةظةرة، ئةو

 خةيام. دةكةن ثيشةية ئةو سةدةية، ضةند كردووة، طؤزةكارييان ثشتاوثشت شارة، ئةو تيانيآلهاو زانيم لةويَ. بكةن دروست ليَ باشي
 .ذياوة دووكانةكانياندا لةناو و كورة و طؤزةكارةكان لةناو

 ئةو. كردووة بةرجةستة نيطايةوة لةو وةجوديةت لةسةر بريدؤزةكاني، دةربرِيوة، هونةرة ئةو رؤشنايي لةبةر هةلَويَستةكاني و رامان ئةو
 و ئاويَتةبووني و شكانةوة دميةنةكاني سةيركردني لة و لةناوضوون و فةنا بريؤكةي لة رةنطينةكاني، ضوارينة. بووة واقيعي شاعرييَكي

 و سؤز: تيوتووية كردوة مرؤظ رووبةرِووي قسةي كة وةرطرتووة، سرووشت بةرةو ثارضةكان، طةرِانةوةي سرياميكييةكان، دةفرة
 بيَت، خزميَكتان و ناسيار و خؤشةويست و دلَسؤز ئةندامي و جةستة لة قوورِةكاني و خؤلَ نيية، دوور بيَت، طؤزانانةوة بةو بةزةييتان،

 !بووبيَت.. هتد...  ناسكيَك و نةدار و هةذار كةسيَكي يان ثاشايةك، و شازادة جةستةي ثارضةي و كةرتة يان

  و ضاكة و خيَر و جواني ثةرؤش و داواكار مرؤظ لةميَذة، طؤزةكان، وةك دةكاتةوة، مردن و فةنابوون لة ريب بةردةوام، ئادةميزاد،
 بة كردويانة كردووة، ئالَؤز و طران ذيانيان ئةوانةي رووناكبريةكانة، و سارتةر راماني و هزر ثيَضةوانةي ئةوةش، خةلَك، لةطةلَ هاوسؤزيية

 !دةرِؤن لزطني ضركةساتانةي ئةو بوون، رابواردن و خؤشييةكان ةرؤشيث و سةرقالَ خؤشيان و( دؤزةخ)
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 بيستةم سةدةي شيَتييةكاني

 

 بة هةر يان يَك،(ضةكوض) دةداتة دةست ذيابوو، زايين نؤزدةهةمي سةدةي كؤتاييةكاني لة ئةوةي نيتشة، فريدريك ئةلَماني فةيلةسويف
 هةموو دةكات، كؤتبةند هزرةكةي و مرؤظ ئازادي ئامرازانةي ئةو دةكات، وردوخاش ةكان،كؤن نيشانة و ئاماذة و كةلوثةل هةموو خةيالَ،
 .دةشكيَنيَت كؤنةكان دةستةواذة و ثةند و ضةمك

 و دةكات هاوار ند،آلدةينا سيَكسييةكاني نةخؤشيية ذاني و ئازار دةست بة كة بوينةتةوة، ثياويَك رووبةرِووي ئيَمة بةبريبيَتةوة، ئةوةمان
 حةقيقةت لة نووسيندا، لة ضركةساتيش يةك دةكات، ثةيرِةو و ثريؤز رةفتارة ئةو سارتةر، لة بةر دةكات، شثرزةيي و ييآلبةرِة لة روو

: كردووة زةردةشيت باسي شيَوةية بةو تردا، كتيَبيَكي لة دوايي نةبيَت،( زةردةشت) كتيَبةكةي لة بةشيَك ضةند تةنها ناكةويَتةوة، نزيك
 .دةبيَت ثةيدا ال كتيَبةكةي نووسيين بريؤكةي دةستةواذةوة لةو. دابةزي بؤ ئامسانةوة لة زةردةشتمان، بةيانييةكيان

: وتويةتي و دةربرِيوة شيَتانة رامانةكاني و هزر ،(كردووة قسةي زةردةشت شيَوةية بةو) كتيَبةكةي يةكةمي بةشي لة نيتشة،
 و شيَتانة جؤريَكي ئةو مآلبة. دةدات خؤي لةسةري تر، خةلَكي لة بةر ضةكوضةكة دوايي ،(كؤنةكة جيهانة سةر ضةكوضةكاني)

 فريدرك بلَيَن، دةكريَ. دةكات دةردةدار دةردة بةو ثشتيَك، و نةوة ضةند ئاشناية، و باو ئيمرِؤش تا كة ودةكاتةوة،آلب عةبةسييانة
 لةناو شيَتيية، لةو جؤريَك ئةو. دةضيَنيَت مرؤظايةتي جظاتي منالَداني لةناو شيَيت لة جؤريَك تاريكدا، ناوةرِاسيت سةدةكاني لة نيتشة،
 .ودةكاتةوةآلب( بةربةستةكانيش و ثريؤزييةكان شكاندني) بيانووي بة كؤمةلَطا لةناو دةردةهيَنيَت، خؤي ميَشكي

 و قوتابي بؤ ي(بةديلةكان ثريؤزي) بانطةوازي يان دةزاني،( ثريؤزي) بة خؤي بؤ نيتشتة، ئامرازانةي و كاية ئةو هةموو ئيمرِؤش و ئيَستا
 .بكات وردوخاش هةموويان ضةكوض بة دةست و هةلَبستيَتةوة مرؤ هاتووة، كاتيان دةكرد، شيَتةكاني هاورِيَية

 خوداي مردني نيتشة) راطةياندبوو نيتشة لةسةر ثةيظيَكي شيَوةية بةو هيندي فةيلةسوفيَكي بيستةم، سةدةي كؤتاييةكاني لة
 خوداش ئةطةر. يةزدان ضوارضيوةي دةرةوةي دةكةويَتة نيتشتة. دةبيَت شيَت و دةدات دةست لة ئاوةز رؤذةوة، لةو ئيرت(. راطةياندبوو

 مرؤظيش و( مردووة خودا) هةبوو بةوة برِواشي. هةبوو خؤي بة برِواي نيتشة. نامينيَت بايةخي و سوود مرؤظيش مانةوةي نةما، بووني
 دةكةن نيتشة هاوبريي و هاورِيَيةتي ئةمانةتةوة بة بيستةميش، سةدةي مرؤظي. بووة شيَت ضونكة ةبيَتد ئازاد( نيتشة) مآلبة. ئازادة

 .دةبن شيَت ئةو وةك

 

 

 

 

 

 

 بوو؟ نيتشة سرووتبةخشي كيَ
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 ةزيينداب) رؤذيَكيان ضؤن كردبوو، ئةوةي شرؤظةي كردووة،( وةحي) يان( ئيلهام) بة ئاماذةي بوو، ناكؤك خؤي خودي لةطةلَ نيتشة
 خؤي ئاراستةي بةردةوام ثرسياريَك، بؤ باوةرِثيَكراوي ميَكيآلوة و دةرئةجنام بطاتة نةيتواني ئةو. بةخشيوة بةو سرووتي( زةردةشت

 ناوي بة شتيَك بة برِوا دةتوانيَت ضؤن ،(ثريؤزةكان و كؤن سرووتة و نةريت) رووخيَنةر مين من، وةك كةسيَكي باشة: ئةويش كردووة،
 بهيَنيَت؟ (ئيلهام)

 بة) نيتشة ئةوةي كيَية، ئةدي نةبيَت، خودا ئيلهام سةرضاوةي ئةطةر باشة هةبيَت، هةر ذيَدةريَكيشي و سةرضاوة ئيلهاميش، دةبيَ
 ؟(بردووة ناوي مردوو

 و زيكن كةسة و نيتشة بؤضووني بة ئةوةي ،(نةبووة لةو كةسيش و  نةبووة لةدايك لةكةس. )نامريَت و نةمردووة هةرطيز خودا
 دروستكةري و خاليق بة كردووة، دروستيان خؤيان كة مردووةي بونةوةرة ئةو. ترة شتيَكي ئةوة نيية، خودا مردووة، دةلَيَن كؤمةلَطاكة
 .ناسيويانة دروستكةر بة نادروستةكان شرؤظة و كلَيَسا ناو ثشكيَنةرةكاني و ئايين ثياواني ئةوةي نيية خودا ناسيويانة،

 دوو باشة شيَتة، ئةو ساتةوة لةو بووة، شيَت دةكات ثيَ برِواي و هةلَدةطريَت( خودا مردني) دةستةواذةي ةودةمانةيل نيتشة، سةيركة
 بووة، زانينة ئةو ثةرؤشي و دةطةرِا بوون راستييةكاني لة فيعلييةوة، و دروسيت بة نيتشة! نيية ريَكةوت ئةوةيان يان! بؤ؟ ريَكةوتة

 لة زؤر هةلَوةستةية، و رامان جيَطاي و سةير ئةوةي. شيَتييةكاني هزرة ناو دةكةويَتة و هةلَدةخلَيسكيَت و روودةضيَت هزرةكةي مآلبة
 نيتشةيان شيَتييةكةي دةردة بيستةم، سةدةي نيآلسا بةدريَذايي( تيَطةيشتووةكان و هوشيار كةسة طشيت بة) خويَنةرةكان و نووسةر
 .طرتبوو

! هةلَدةطريَت؟ تر ثيَناسةيةكي و ترة شتيَكي يان يية؟آلبةرِة و شيَيت ئةو ثةيظةكاني و قسة ئايا وو،نةكردب خؤيان لة ثرسياريان ئةوانة
 ئةو. ناوبردووة( كؤنةكة جيهانة رووخيَنةري) بة خؤي و كردووة خؤي ثيَناسةي جؤرة بةو ،(ئادةميزاد ئةوةية ئا) كتيَبةكةي لة نيتشة
 خؤراطري بة و جواني بة بيانروخيَنيَت، كردبوو كؤششي لةوانةي زؤر مآلبة. وةروخاندو زؤري ئةو بةراسيت. ويستووة ئةوةي

 .دةطةرِيَتةوة بؤ هزرييةكةي رابوونة خةلَكةكة ئينجا. دةمينيَنةوة

 و دروست رامانيَكي و هزر جةوهةردا لة كؤنةكة، جيهانة تيَكداني و رووخاندن بؤ ضةكوضيَك، و كوتك هةلَطرتين بريؤكةي بلَيَن با
 ئةو بريوخيَنني، دةمانةويَ ئيَستا ئةوةي مآلبة. دواكةوتن و كؤن رةوشيَكي و بازنة ناو دةطةرِيَتةوة ماوةماوة جيهان ضونكة. يستةتةشا

 وةك ذيانة، كةساسييةكاني و توند شيَوازة هةلَطرتين و خاثووركردن هةروةها ضركةساتةكةية، بريؤكةي سةر باوةي نةطةتيظة رةوتة
 برييش با. بةبيابانبوون و نةخؤشييةكان و نةزانني و ديكتاتؤريةت و نةذادثةرسيت و جينوسايد و تريؤر و برسيةتي و يبيَكار و هةذاري

 .طؤرِانةكاني و كةشوهةوا و سرووشت طةيشتووتة مرؤظةكان، شيَتبووني كة بكةينةوة، لةوة

 

 

 

 

 

 تر؟ سالَي هةزار ثةجنا ثاش نةوةكاني بؤ ثةياميَك
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 خةيالَي ضؤن وةك _ دةتوامن بنووسم؟ بؤ ضييان نامةكةم لة دةبن، لةدايك سالَ هةزار ثةجنا ثاش ئةوانةي بنووسم، نةوةكامن بؤ ض
 تري نامةي مليار ضةندين لةطةلَ نامةكةم بنووسم، بؤ وشةيان سةد نؤ نامةيةكي دةتوامن بةجيَبهيَلَيَم، بؤ نامةيةكيان _دةبيَذيَت زانسيت

 .ئيَمة ثاش نةوةكاني دةطاتة و هةلَدةطرييَت كيو دةستكردي مانطي لةاليةن تيان،آلهاو

 ذياني و كولتووريي مسبولَي و ئاماذة بة دةولَةمةندكراو و ضرِ شيَوازيَكي بة دةكريَ ثيَكهاتبيَت، وشة سةد نؤ لة ئةطةر نامةكة،
 ضةند وشةية، سيَ ئةو لةجياتي جيَبهيَلَيَم، بؤشايي سيَ وشةيةكةمدا، سةد نؤ نامة لة بةنيازم، من. بنووسريَت زةوي سةر خةلَكةكةي

 ئةوان جيَبهيَلَم، سالَ هةزار ثةجنا ثاش نةوةكامن بؤ كةوانةكان نيَوان بكةمةوة، ثرِيان)...(  و)...(  و)...(  ئاماذةي بة دابنيَم، خالَيَك
 وةك ئةوانيش رةنطة ثرِبكةنةوة، بؤشاييةكان و بدؤزنةوة ماناكاني ئةوان كةوانةكة، سيَ ناو بؤشاييةكاني ثرِكردنةوةي لة بن، سةرثشك

  !هتد... ئاماذةكان سيَ هةر و دروشم سيَ هةر و سيَطؤشةكان و سيَينة لة بن ليَزان و شارةزا ئيَمة،

 مانا زمانيَك هيض بة نيية، مانايةكي هيض  ٢( KEO كيو) ناوي بكةن، دروسيت زاناكان دةكريَ، مةزندة و برِيارة دةستكردةي مانطة ئةو
 مليار شةش لة زؤرتر دةطاتة نامةكان ذمارةي. هةبيَت ليَكدانةوةي و طوزارةشت هةنديَ زمانيش، ضةندين بة رةنطة مآلبة نابةخشيَت،

 ضةند بكةين، ناوةكة شرؤظةي زمانةكةمان رؤشنايي لةبةر و كوردي ديدي بة ئةطةر. دةبيَت زةمني رووي سةر زمانةكاني هةموو بة نامة،
 كوردي ناوي ضةندين. دةطةيَنيَت ضيا ماناي يش(كيو) وشةي ديَت؟ كيَ ماناي بة( كي) وشةكة بةشيَكي. هةلَدةطريَت كدانةوةليَ و مانا

 يان ناسراو، ناويَكي دةبيَتة ئةوة وتةوة، فارسي دةربرِيين وةك ةكةمان(كاف) ئةطةر نزيكة، وشةية ئةو دةربرِيين و فؤنةتيك لة هةية
 !جؤرة بةو ئيرت... نزيكة رؤحيش لة ة،ميللي ويَكيآلثيَ ناوي

 وشانة و ئاماذة ئةو بتوانن، دةبن ثةيدا سالَ، هةزار ثةجنا ثاش لة مرؤظانةي، و نةوة ئةو رةنطة دةكةن، طومان و دةلَيَن هةنديَك مآلبة
 بةرد و دار سةر نووسيين سةردةمةدا لةو و ئيَستا ئيَمة ئةدي! ناكريَ؟ بؤ ناتوانن، بؤ: بلَيَم دةتوامن من ؟!بن حالَي ليَيان و بكةنةوة شي

 من ناخويَنينةوة؟ و نادؤزينةوة سالَ مليؤنةها كؤنةكاني شويَنةوارة ناذميَرين، دارةكان قةدي ذمارة ناخويَنينةوة، ثرووسك و ئيَسك و
 و ميتالَ زؤربةي ي(سالَ مليؤنةها) جيولوجييةكاني تةمةنة ناتوانني خؤمان، سةرةتاييةي سادة زانستة بةو ئةدي! نا بؤ دةثرسم

 مليؤنةها ثاش ضؤن) زاني، ئةوانةمان ضؤن ئيَمة نازانني؟ ئةستيَرةكان و هةسارة تةمةني ئةدي نازانني؟ ذيَرزةوي كاالكاني و كةرةستة
 ؟!نةكرد زانست بة ئةوانةمان! ؟(كردن شرؤظةمان و هةلَطرتةوة رةوشةكامنان و بةردةستة و كةرةستة لةسةر زانيارييمان سالَ

 كؤنةكان سةردةمة و شويَنةوارةكان باشرت ئةوانة رةنطة نيية، بةتواناتر و زيرةكرت خؤمان لة بونةوةري طةردوونة لةو نةلَيَن، بؤ كةواتة
 .نيية هيض هةر طةردوون، ثريي سالَي مليؤنةها تةمةني ضاو لة سالَ هةزار ثةجنا روويداوة؟ ض رابردوو لة بزانن، و خبويَنةوة

 

 سالَي ئؤطسيت مانطي ي٦ رؤذي لة هةفتانة، ي(بةرِوو) طؤظاري لة و كوردي زماني سةر وةرطيَرِدراوةتة كةبابةتيَ .1
 .وكراوةتةوةآلب هةوليَر لة زايين ي١١٢١
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 داهاتوومان نةوةكاني بؤ خةيالَي نامةيةكي

  

 :خؤشةويستةكامن

 دةكات، بوارساز كة رووناكي، هةبووني بؤنةي بة دةستثيَكدا، لة دةنووسم، بؤ( كيو) دةستكردي مانطي ريَبةري بة نامةيةكتان من
 بوونتان جوانييةكاني ساتي يةك مةدةن، بوار. بذين كراوةيي و هوشياريي بة. دةكةم ليَ ثريؤزباييتان خبويَنةوة، نامةيةم ئةو وشةكاني

 و شةرِ و ملمالنيَي لةناو سالَ هةزارةها ئيَمة بن، وريا تكاية مةكةنةوة، دووبارة مرؤظايةتي، كوشندةكاني و مةزن هةلَة. بضيَت دةست لة
 دميةنة و بوون و ذيان خؤشييةكاني هةلَكةوتةي و جوان بواري زؤر ذيان، ناشريينةكان و رق و شاراوةكان تاريكة ثةيوةنديية

 .دةستدا لة جوانةكامنان

 بوو، بوارساز بوو، مةسةلةكان و شتةكان شكؤدارترين و ينترآلبا كة وةجوود، و بوون خؤشةويستةكامن، تيَبطةن، خؤشةويستةكامن، _
 بة دةمانتواني... بةرِيَبكةين سةرفرازييةوة بة ضاالكييةكامنان، و جوولة هةموو بةكاربهيَنني، كامةراني و خؤشييةكان بؤ هةموو ئةوانة

 بة دةكرا يان بةرِيَبكةين، ذيانة ئةو شريين، ينئاخاوت و خواردنةوة و خواردن بة سةيرانةكان، و وةرزش و دةسيت ضاالكييةكاني و كار
 ذةنيين و نيطاركيَشان و سرياميكي دةفري و طؤزة سووركردنةوةي و دروستكردن و نووسني بة يان خةيالَ، بالَكردنةوةي و نووسنت
 .بةرِيَبكةين تر كردةوةيةكي و ضاالكي هةر... ئوتومبيَل ليَخورِيين و ضاندن و ئاوةداني و موزيك

 نيطةراني و توورِةيي بة بةرِيَكرد، ضؤمنان بوو، ضؤن رةفتارمان سالَة هةزارةها. بنضينةية دلَخؤشكةر بةستةزمانانةي سادةي ةكردنيطةم
 خةلَكيش بؤ دةزانني، بةرةوا خؤمان بؤ ض... بوون جوانييةكةي مانا بة نةزانينة... نةزانينة هةمووي ئةوانة ونبوون، و ئؤف و ئاخ و

 بؤ داخوازييةمان و داوا ئةو بونةوةرةكانيش، هةموو بؤ دةخوازين خؤمان بؤ خؤشييةكان، و ضاكة و خيَر ض بزانني، سيتدرو و بةرةوا
 خؤت بؤ ضيت. )دةبيَتةوة ئةوان رووبةرِووي دةثاريَزين، ليَي خؤمان دةردةسةرييةكاني و نةهامةتي ئةطةرنا،... هةبيَت ئةوانيش

 ض لة حةز قةوارةكةت، و ريَخؤلَةكان و طةدة و خؤت هةناسةداني ئةنداماني ثيَكهاتةي و دلَ بؤ(... ةخبواز براكةت بؤ ئةوةش دةخوازيت،
 .خبوازة سرووشت بؤ ئةوةش دةكةيت،

 كةوتةوة، ليَ سوتيَنةري مالَويَرانكةري كوشندةي شةرِيَكي دةرئةجنام. كردبوو ياساكاني و سرووشت دياردةكاني لة ثشتمان ئيَمة
 .زةوي هةذيين و باهؤز و ترسناكةكان نةخؤشيية و طراني و بةبيابانبوون و الفاو و ووتانس ناو كةوتينة

 دلَؤظان تؤ دةزانيَت، بكةيت ليَ ض هةية، نةسيت و هةست ئةويش بوو، زيندوو بونةوةريَكي ئيَمة وةك ئةويش سرووشت، خؤشةويستةكامن،
 هةست بيَ ساردوسرِي مردووي زيندةوةري وةك بونةوةرةكان،. دةطريَت يَزتر ئةويش بطرة، ريَزي دةبيَت، دلَؤظان و ناسك ئةويش بيت،

 .يةكبطرن و ناويان برؤنة بة، هاوشاني بةطةرمييةوة و بة ئاويَتة لةطةلَيان مةكة، ئةذمارد

 .دةبن كامةران و ئارام بوون بة دةبيَت، ثرشنطدار و طةش ناختان لة رووناكي، ئينجا

 وةربطرن، ضركةساتة لةو تام دةكةم، ئاراستة طةردوونةتان ئةو موزيكي ضرثةي سازطارترين و ناسكرتين من ساتيَك، هةموو ئةزيزةكامن،
 .مةيفةوتيَنن و مةدةن خؤتان دةست لة ضركةساتانة ئةو
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 سرووشتييةكان دياردة جيهانطريي

 

 ثةيوةندييانة ئةو بوو، سارد و سست مرؤظايةتي كانيكؤمةلَطا نيَوان كؤنتاكيت و ثةيوةندي جاران، مآلبة بوون، وا رةوشةكان كؤنةوة لة
 كاردانةوة و ثةيدابوون لة سرووشتييةكان، دياردة هةموو كة دةزاندريَت دةردةكةون، راستييةكان. تيَنةكةوتبوو جوولة دواييانة ئةو هةتا

 .طلوباليزمة تري روويَكي ئةوةش... دةبيَت ثتةو و طةرم جظاتةكان نيَوان هاوسؤزي و نزيكبوونةوة ليَرةوة ئيرت. جيهانيية سةرهةلَدان، و

 و زيامنةند كةس مليؤنةها تيَدا كة نيية، ثاكستان لةناو تةنها، رووداني و كاردانةوة بةنداوةكان، شكاني و رووخان و الفاو و لةهي _
 و دانةويَلَة بة زؤري ثيَويسيت كةميللةتة كارةساتانةش، ئةو لةطةلَ دةقةوميَن، لةناكاو الفاوانةي ئةو قورباني دةبنة هةزارةها

 ...هةية نيتشتةجيَبوون هةواري و خواردةمةني

 هةموو زيانةكة ناكةويَت، رووسيا بةر تةنها زيانةكةي و كاردانةوة رووسيا، لة سيبرييا دارستانةكاني ناو ئاطركةوتنةوةكاني هةروةها _
 .جيهانة ةوئ تيَكيآلو هةموو لة دةطريَتةوة، زةوي رووي سةر خيَزانيَكي

 بةسةر خراثي كاردانةوةي ئةوةش دةكةويَتةوة، ليَ رووةكي و زيندةوةر لة زؤر ذمارةيةكي فةوتاندني و مردن دارستانةكان، سووتاني
 بةردةوام ضةند دارستانةكان، سووتاني و ئاطركةوتنةوة ئةو نازامن لةناوضوون، بةيةكجاري بوونةوةرانة، لةو زؤريان دةبيَت، سرووشتةوة

 .بكوذيَتةوة بةلةز ئاطرة ئةو هيَظيدارم دةخويَنةوة،( نووسراوة ١١٢١ ئؤطسيت ي٢١ رؤذي لة) نووسينةم ئةو ئةودةمانةي هةتا بيَت،دة

 بةسةر كوردستانيان تةكةيآلو ضوار هةر و طةورة كوردستاني نووسيبوم هةفتة دوو لة بةر ،(خةبات) كوردي رؤذانةي رؤذنامةيةكي لة _
 سودانيش و لوبنان و توركيا و ئريان هةتا و ئةفغانستان و ثاكستان(... تؤفانيَك و ئاطر بازنةي) دلَي ناو وونةتةكةوت دابةشكراوة،
 ناوضة ئةو كةواتة باهؤزة، و الفاو و تؤفان و خويَناوييةكان ملمالنيَية و شةرِ هةلَطريساني ئةطةري ئاطرةكة، لة مةبةستم دةطريَتةوة،
 .دةكريَت ليَ نرخي بةرزبونةوةي و برسيةتي و طراني و بؤمةلةرزة مةترسي ةية،بازن ئةو ناو بةرفراوانةي

 هةلَطرتووة؟ ضةنديان هةية، داكراوي طةمني و دانةويَلَة ضةند عرياق لة _

 رووسي حكومةتي بؤيةش جيهان، لةسةر دةبيَت رووسي طةمني هةناردةكردني لةسةر راستةوخؤي كاردانةوةي رووسيا، ئاطرةكةي
 .راطرتووة سالَ كؤتايي هةتا ئؤطسيت مانطي ناوةرِاسيت لة طةمن ةكردنيهةنارد

 لةسةر نويَي ئاريشةيةكي نةآلسا جيهان، لة طةمنة داواكاري طةورةترين ميسر هةبووة، ميسر لةسةر راستةوخؤي كاردانةوةي ئةوةش
 ميللةتة ئةو مآلبة هةية، تؤني مليؤن هةشت بةرهةمي ةنآلسا ،(ميسر تيآلو بةلَيَ) سةرهةلَدةدات، بؤ خواردةمةني و ئازوخة ثةيداكردني

 رةوشةدا لةو ميسر ثيَويستيان، زادي دابينكردني بؤ دةبةسنت رووسي طةمني بة ثشت بؤية دةويَت، طةمنيان تؤن مليؤن ضواردة نةآلسا
 حكومةتي دةرئةجنام زيَتةوة،بدؤ رووسي طةمني لةجياتي دةرةوة لة طةمن، ثةيداكردني تري سةرضاوةيةكي بريدةكاتةوة، يةكسةر

 سعوديةش عةرةبي مةملةكةتي ثيَشهاتةدا، لةو هةر بكات، ميسر بؤ طةمن ناردني بؤ كؤنرتاكيَتيَك دةردةبرِيَت رةزامةندي كازاخستاني
 .دةكات يان١١٢٢ سالَي نيساني مانطي هةتا بةشي زؤرة، هةلَطرياويان طةمني كة دةكات، ئاشكرا

 قةيراني و كيَشة بةرزببيَتةوة، رةوشةدا لةو ئارد، و طةمن نرخي رةنطة نةطيَرِاوة، حيساباتةكانيان بة ضاويان تر، تةكانيآلو هيَشتا مآلبة
 .بكةويَتةوة ليَ تآلو ضةندين لة سياسي و يةتيآلكؤمة
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 زةردةشيت مةشخةلَي منونةي

 

 :وتي ئةزيزةكةم خاتوونة

 ...ئارام ئاطريَكي لةسةر دةنووسيت، ئارامي ةب هةوليَر، ئارامةكةي رةوشة لةبةر ليَرة، تؤ _

 لةديار يان طرِدار، طةشي ئاطريَكي لةناو بيت، شويَنك هةر لة بة، خؤت و هةبيَت بوونت بكة، كؤشش! خؤشةويستةكةم: دةلَيَم ثيَي من
 ...بيت شاخةكاندا كؤتةرةي و دار سووتاني جؤشي بة بلَيَسةداري بضووكي ئاطردانيَكي

 و دار بة ئاطرةكة بةردةوام داناوة، ئاطرةكة لةسةر ورياي ثاسةواني ضةند داطريساندووة، هةميشةيي مةشخةلَيَكي كيم،حة زةردةشيت _
( بان) ئاطرة، _ ئازار _ ئاتر: )ثيَكهاتووة برِطة دوو لة ناوة ئةو بوو،( بان ئاتر) ناوي ثاسةوانةكة دةكةنةوة، خؤش و طةش روون

 يان. ثةزان بةر شواني واتة شظان، _ شوان  _ شبان يان. حوشرتةوان واتة بان، وشرت: وةك دةلَكيَت ةوةكاركردن و ثيشة بة ئاوةلَناوة
 .دةطةيَنيَت دةرطة ماناي دةر ضونكة دةرطاوان، واتة دروان، _ دربان. طاوطؤلَكان بةر طاواني واتة _ طاوان _ طادان

 .ديَت زيوين يدةرطا ماناي بة جوانة، كوردي شاريَكي ناوي دةرسيم، وشةي

 فةرةنسا،: وةك تيآلو ضةندين وني سةربازي نيشانةي و هيَما دةبيَتة رابردوو، سةدةي دوو لةو زةردةشت، مسبولَي و مةشخةلَ _
 و وةدةكةنة تيَدا هةميشةيي ئاطريَكي دةكةنةوة، زةردةشيت ئاطردانيَكي يان ضالَيَك يا تةندوور تيَدا تر، تيآلو ضةندين و رووسيا ئةلَمانيا،

 شكؤداري بةريَزةوة و دةنووشتيَنةوة ئاطردانةكة و هيَما بؤ خةلَكةكةش... دةكات ذيان بةردةوامي لة طوزارشت ئةوةش دةبريسكيَتةوة،
 .دةكةن

 و ساضمة نازانيَت كةسيش دةسوتيَنيَت، ثيَتان و طةرم كانزايةكي بوويتة ،(٢)طرتووة طرِي زةوييةكة دةلَيَن وةك واية، دةزامن
 .دةبنةوة رووبةرِووتان كويَيةوة لة مةرط ةوةكانيتةقين

 لة لةويَش يةكن، ئاطرةكان ئاشتيية، و ساردي مايةي ئيَمة، لةكن ئاطرةش ئةو ترسناكة، ئيَوة نزيك شيَتةكاني طرِة ئاطرة، هةر ئاطر
 دؤزينةوةي دةمانووت ئيَمة زستانة، ميوةي و ثيَويستة زستان وةرزي لة ةكة(ئاطر) ديارة كوردستان، ضياكاني و كاليفؤرنيا و رووسيا

 ئاطرةوة لةدواي لةطرنطييةوة هةلَميش، هةذمووني و تةوذم دؤزينةوةي سرووشت، لة مرؤييةكاني دؤزينةوة مةزنرتين لة يةكيَكة ئاطر
 ضاكسازي كايةكي ووداهات لة نيية دووريش و ئاسايية... بووة جؤرة بةو ئيرت بووة، كارةبا زانني و دؤزينةوة مةزنرتين مآلبة ديَت،

 .كاولَكار و رووخيَنةر هةذموونيَكي و مةترسي ببيَتة رؤذيَك دويَينَ،

 .دةسوتيَت لةسةرخؤ و نةرمي بة مآلبة دةجوليَنيَت، من لةناخةوة دةكةين، ثيَ هةسيت ئةوةي ئةويَندةريَية، ئاطرةي ئةو هةر ئاطر
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 .ةذياد ئاطردا و طرِطرتوو بةغداي لةناو لةودةمانة، ذنةكة .1

 

 

 

 

 

 دةبرِيَت برذانطةكاني نةخةوتن، و بيَداربوون بؤ ضيين حةكيميَكي

 

 ...بدؤزيتةوة!( بؤضي؟) هةزارةها بؤ ميَكآلوة زةمحةتة ضةند

 بؤضي: وتي ئةو: داطريكردووة مين نووسني نازانيَت! مآلبة دةبيَت، سةرسام نووسني، لة سووربوومن و بةردةوامي لةسةر خاتوونةكة،
 !دةنووسيت؟ كةي هةتا! ؟دةنووسيت

 بدةين هةناسة هةتا ليَدةدات، لةنامخدا ذيانة رازةكاني مآلبة نانووسم من دةنووسم، كة نيم من نيم، نووسةرةكة من: ومت منيش
 و هزر ثةرؤشي و شةيدا من مآلبة بريدةكةينةوة، ئةوةية ماناي دةنووسني، كة... منة هةناسةداني لةطةلَ نووسني، دةنووسني،

 .دابربِيَم هوشيارانة بيَدةنطي و كثبوون و بريكردنةوة لة دةمةويَ، من دةنووسم، كة ناطةرِيَم، لةوانة من نيم، ردنةوةبريك

 دةمب، ئازاديش كة دةكات، ثيَ دةست نووسينم راستةقينةيي و دروست قؤناخي بةوازهيَنامن، دةمب، بريكردنةوة دةستبةرداري كة
 دةكةن، شتةكان هةموو لة نكؤلَي كة يان دةكةن، شتةكان هةموو لةطةلَ كفر كة دةبن، ئازاد دةكةن، رهز ئةوان دةبيَت، ثيَي ثيَويستم

 طيانلةبةرةكاني هةموو خؤشدةويَت، خؤي بونةوةرةكاني هةموو خودا ضونكة... طةمذةيية و سستبوون كفركردن، راستييةكةي، مآلبة
 ئةطةر نابيت، ئازاد هةرطيز خؤشةويستةكةم، تؤش، خودا، خؤشةويسيت ةلَلةط نيية، ناكؤك ئازادي لة ضةشةوةرطرتن، خؤشدةويَت،

 و بوون بة برِواهيَنان دةبات، سامت و طةمذةيي تري ديوي بةرةو دةكات، كؤيلةت نةزانني بةوةش بكةيت، فةرامؤش خاليق بووني
 حةكيميَكي... دروستكراويت كيَ لةاليةن نةبيت دلَنيا و نةزانيت ئةطةر دةبن، آلظا شتةكان هةموو دةبيت، ئازاد زؤرتر كردطارةكةي،

 بةردةوام نةخةويَت، تا دةبرِيَت، برذانطةكاني هةردوو هةميشةيي، بيَداري و ئاطايي رةوشي دةيطةيَنيَتة ثةريشانييةكاني و شةوق ضيين
 لة قةيتانةكاني بة دةكاتةوة، ثيَ ةل وةكانيآلثيَ هةردوو دةكات،( رؤح ئيلهامي) هاتين و طةيشنت ضاوةرِواني نةستةوة، و ئيلهام بة

 و ئاطايي فةلسةفةي دةرِوات، بةرِيَوة بةثيَخواسي دادةنيَت، لةسةرشاني طؤثالَةكةي دةبةستيَت، طؤضانةكةي هةردووسةري
 .دةرِوات و جيَدةهيَلَيَت خؤي لةدواي( دارما بودا)  هةلَسانةوةكةي

 ئارام و كامةران ئاو، جؤطةلَةيةك لةسةر داريَك، لةبن دةبيَت، بوون شةيداي و خؤشدةويست وةجوودي نةكرد، كفرييةكي جؤرة هيض ئةو
 حةكيمةكة، دةويَت، خؤشي يةزدان بؤيةش دادةبرِيَت، رامانةكةي و لةبريكردنةوة دةكات، ئارامي بة هةست لةناخةوة دادةنيشيَت،

 .هةلَدةكشيَت جازبيية و كشانرا دةرةوةي بةرةو مردن، و لةدايكبوون دووبارةبووةكةي بازنة ناو دةضيَتة

 !دةنووسيت؟ بؤ بكةيت من لة ثرسيار دووبارة ئةطةر
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 خةو لة خةوتوو كةسيَكي بتوامن بةسة، ئةوةندةم... دةنووسم كة دةزامن ئةوةندة هةر دةنووسم، بؤ نازامن، دروسيت بة نازامن، دةلَيَم من
 مانايةكيش هيض زؤريشيان و دةكةمةوة دووبارةيان كة وشةكامنان، لة يَكمست بة بزةيةكيش مرؤظيَك، كة بكةمةوة، ورياي و هةلَبسيَنم
 خودي لةطةلَ ناكةم هةست دةدؤزمةوة، بوون و خودا فرةاليةني خؤشةويستييةكي لة ئازادييةك، ساتةكاني بزةية، بةو من نابةخشن،

 تا دةنووسم دةنووسم، بؤية. دةكرد ضاوةرِيَم بوو ؤرز ماوةيةكي كة دةمب، كث و مةند وريايانة، لةودةمانة بةثيَضةوانة، ناكؤكم، خؤم
 وريا بةردةوام تا دةنووسم نةزانني، تاريكي ناو نةكةومة دةثاريَزم، خؤم برِةويَنمةوة، رةمةكييةكان، قرِةقرِة و ذاوةذاو لة مةترسييةكامن،

 .مب ئاطادار و

 

 

 

 

 

 بكةين؟ ض ذيامنان خولةكةكاني لة

 

 ئةدةبي يان هزريي قوتاخبانةيةكي لة تا بكريَت، ثيَناسة نةبوو، ئاسان بوو، فةيلةسوفيَك و شاعري زايين، ي(٢٢٣١_٢١١٢) خةيام عومةر
 لة هةنديَ لة بووة؟ ئيماندار سؤفييةكي ئةو ئايا يان بووة، نازدار وجوودييةكي ئةو ئايا! بووة؟ وجوودي كةسيَكي ئةو ئايا دابنريَت،

 لة بوو تاموةرطرتن مةزهةبي بة سةر يان سةرةرِؤ، كةسيَكي ئةو ئايا دةخويَندريَتةوة؟ و ةديار موحليد كةسيَكي وةك شيعرةكاني،
 وةك ئةويش نةبوو، ضةسثيوو و جيَطري هزريَك و رامان لةسةر دةوةشايةوة، ليَ نازناوانةي و ناو لةو يةكيَك ئةو رووكار، بة! فةلسةفة؟
 ئيلحدا و ئيمان لةنيَوان وابوو، ئةملعةرييش ئةلعةال ئةبو وةك تري ةيلةسوفيَكيف و شاعري بووة، بةتواناكان و هةلَكةوتوو شاعرياني

 جؤرة بةو( موتةنةبي) دةلةرييةوة، ثةرِةمووضيَك وةك ئةملعةري دةضوون، لةيةك دوولَييةوة لةو لةوةيان هةردووكيان،... دةلةنطييةوة
 :كردووة ثيَناسةي

 .(نةبوو ئارام دلَةرِاوكيَيةكاني و نيطةراني ةبةرل هةلَفرِيوة، بابردووي ثةرِةمووضةيةكي وةك)

 :وتوويةتي ئةو بوو، طةشدار ئامادةييةكي كورِي بوو، ضركةساتةكة كورِي خةيام

 ئةبو نزيكي و هاوشيَوة ناكؤكييةكاني و طومان لة ئةو ،(مةكة ثةلة خؤي ساتي لة بةر ذياني بؤ مةكة، سةرقالَ كؤن زةماني بة بريت) 
 بوون، ناكؤكييةكاني وةك ئيَواران، و بةياني رؤذانة، ذياني دذايةتي وةك ذياوة، دذكار و ناكؤك ئةو وةك خةياميش، بوو، يئةملعةر ئةلعال

 :تؤماركردووة شيعرةكاني لة خؤشي ذياني مرؤظ، بة كات طةمةكردني لةسةر هةبوو، راماني... فةنابوون و ذيان لة

 .(دةكات ئيَمة بة خؤي طةمةي زةمانةكةش ،دةرِوات دةكرد تيَدا يارييمان زةمانةي ئةو)

 شةرمي بيَ: طووت خراثي ذني بة شيَخيَ

 نةرمي و ساز بةريَ بؤ دةست ضي هةر بؤ
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 وام ديارم وةكوو هةر من بةلَي: طووت ثيَي

 دلَطةرمي؟ دةدةي نيشان وةكوو داخؤ تؤش

 :وتوويةتي خةيام يان

 نةبينم، منبرادةرةكا ئامادةيي مبرم، و نةذيم ضيرت من دةترسم)

 .(نةبينينةوة ذين جوانةكاني ساتة و بضيَت بةسةر ذيانيش و تةمةن 

 

 و دةقة لة بةسةربرد؟ ضؤن رؤذةكامنان: نةبيَت تةواوبوونيان كة بكات، ئاراستة ثرسياريَكمان ضةند دةيةويَ خةيام ديارة، شيعرانةدا لةو
 بةرِيَكرد؟ وةجوود ئاويَزاني و شادوماني بة ساتيَكمان ضةند كرد؟ ضيمان برد، بةسةرمان تةمةنةي لةو كرد؟ ضيمان ذيامنان سةعاتةكاني

 يةكبووين؟ خؤمان حةقيقةتي و دروسيت لةطةلَ ضركةساتيَك ضةند

 

 

 مآلبة... داناوة هةذار وةرطيَرِاني لة شيعرةكةم منيش وةرطرتبوو، نةجةيف سايف ئةمحةد وةرطيَرِاني لة عةرةبييةكةي شيعرة نووسةر)
 .(وةرطيَر... عةرةبي بة نةكردووة شيعر بة ئةويش نةدؤزيةوة، هةذار مامؤستا وةرطيَرِانةكةي لةناو دووةمم ثارضةي

 

 

 

 

 

 

 دةكات؟ ساريَذ كؤنةكان برينة درةنطةكان ليَبووردنة

 

 تا بكريَت، ليَبووردن داواي.. .رابردوو تالَي رؤذاني لةبريكردني و ئاشتبوونةوة بؤ ليَبووردنة ميللةتةكان، و دةولَةت بؤ كؤششيَكة، ئةوةش
 .نةمينيَت هةتاييَ هةتا خةلَكةكة نيَوان رقي و كينة

 و بشواتةوة بريةوةرييةكان و نةفس ضةسثيووةكاني لةكة و تانة هةموو ناتوانيَت مآلبة دةبيَت، سوودبةخش ليَبووردنةكان رةوشانة، لةو
 .نةهيَلَيَت
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 و زيان ديَت، دوماهي زايين ي٢٦٢١ سالَي لة شةرِي ئةو جيهان، دووةمي رِةكانيشة لة ذاثؤن بيستةم، سةدةي يةكةمي نيوةي لة
 شيَوةيةكي بة ذاثؤن، تةسليمبوونيان، و شكان سالَةي ثيَنج و شيَست يادي لة بؤية دةهيَنيَت، باشوور كؤرياي بةسةر زؤر مالَويَرانييةكي

 .دةكات باشوور كؤرياي لة بووردنليَ داواي داطريكردنةكةيان، و قورباني و تاوان لةسةر فةرمي،

 و ئازار بة ضةند كؤريي، طشيت راي دةزانن هةبيَت، جيهانييدا دووةمي جةنطي شةرِةكاني رؤذانةي لةسةر زانينيان و شارةزايي ئةوانةي
 شيَوةيةك هةموو بة ذاثؤن لة دةرفيَنن، كؤري ذني هةزار دة نزيكةي ذاثؤنييةكان كة خةمبارن، و بةذان دلَ داطريكردنةكة، قوربانييةكاني

 لةسةريةك تةرمةكانيان و دةكوذن كؤري هةزارةها ذاثؤنييةكان، ضؤن دةكةن، لةطةلَدا رةفتاريان رةقكارانة و نارةوا و دةيانضةوسيَنةوة
 مرؤيانةي ردةط ئةو تالَةكاني بريةوةريية ئيَستاش كؤرييةكان، دةكةنةوة، بةرز طرد ضةندين قوربانييةكان جةستةي لة دةكةن، كةلةكة
... بووة زؤر داطريكردنةكة كوشندةي و ترسناك دميةني و ئةوانة... نابيَت ون دميةنةكةيان و دةخؤن بؤ حةسرةتي و ضاوة لةبةر خؤيان،

 راي ملةبةردة داواكة، كردبيَتةوة، كةم كارةساتةكانيان خةمي و ذان كةميَك رةنطة دةكةن، ميللةتةكة لة ليَبووردن داواي ذاثؤنييةكان كة
 .داطريكردنةكة رؤذانةي لة كؤرييةكانة بةرطرييةكةي رةوايي ناساندني و راطةياندن داواكة، تاوانةكة، بة دانثيَدانانة جيهاني، طشيت

 داواي ئيتالَييةكان، لةوةثيَش سالَ، سيَ. دةكات ثؤلؤني ميللةتي لة ليَبووردن داواي رةمسي بة رووسةكان، كة دةبيَت، سالَيَك ضةند
 زيان دةرئةجنامي رةمسي بة فةرةنساش،. دةذميَرن لييب ميللةتي بؤ ئيتالَي داطريكردني قةرةبووي و دةكةن لييب ميللةتي لة ووردنليَب
 .دةكةن ليَ ليَبووردنيان داواي جةزائري، داطريكردني شةرِةكاني نيآلسا قوربانييةكاني و

 شةرِانةي ئةو ذاني دةكةن، سووك يةكرتي لةسةر داطريكردنةكانيان و الَويَرانيم و شةرِ بارطرانييةكاني ئةوروثييةكان، حكومةتة و ميللةت
 تالَةكان سالَة و رابردوو دةكةن، لةيةكرتي سازش و ليَبووردن داواي و دةكةن ساريَذ بووة بةردةوام ئةوروثا لة سةدة، سيَ ماوةي

 ريَزطرتين و يارمةتي و طشيت ئاشيت بنضينةي و بنةما لةسةر ضةسثيوو و يةكطرتوو ئةوروثايةكي دةتوانن بؤيةش، لةبريدةكةن،
 .دةكةن ساز و بنياتدةنيَن يةكرتي، تايبةمتةندي

 ناوةرِاست تيآلخؤرهة حكومةتةكاني كةي... نةكراوة ضارةسةر و يةكالنةبوويتةوة تآلخؤرهة لة هيَشتا مةسةلةية، ئةو م،آلبة
 دةكةن؟ ئةوة كةي دةولَةت، بة دةولَةت يان بةيةكةوة، دةولَةتةكان هةموو دةكات، كورد ميللةتي بة ثيَشكةش ميَذوويي، ليَبووردنيَكي

 و هيند كةي دةكات؟ تبت ميللةتي لة ليَبووردن داواي ضني كةي دةكات؟ فةلةستيين ميللةتي لة ليَبووردن، داواي ئيسرائيل كةي
 و دابةشكردن دةرئةجنام لة ليَبووردن داواي زةكان،زلَهيَ دةولَةتة كةي دةكات؟ كشمري ميللةتي لة ليَبووردن داواي ثاكستان

 لةسةر رووسيا، كةي دةكةن؟ كورد و عةرةب ميللةتاني لة زايين ي٢٦٢٨ سالَي ثيكوي سايكس ريَكةوتين بةثيَي ناوضةكة هةلَوةشاندني
 بةشيَكيان، جينوسايدي و كةس هةزاةها سةدان كؤضباركرني و بيستةم سةدةي سةرةتاي لة سوور، كوردستاني كؤماري رووخاندني

 دةكات؟  ليَبووردن داواي

 داواي رووسيا، كةي دةكات؟ ليَبووردن داواي زايين ي٢٦٢١ سالَي دميوكراسي كورستاني كؤماري رووخاني هؤكاري لةسةر رووسيا، كةي
 كوردستاني كؤماري ووخاندنير لة ثاشايةتي رذيَمي لة ثشتيوانيكردن، لةسةر ئةمريكييةكان كةي دةكات؟ ئةفغانستان لة ليَبووردن

 كات هةموو قوربانييةكاني لة ليَبووردن داواي ضةوسيَنةرةكان و زؤردار و داطريكةر... كةي دةكات؟ ليَبووردن داواي زايين ي٢٦٢١ سالَي
 دةكةن؟ زةمانةكان و

 

 

 

 



39 
 

www.dengekan.com Page 39 
 

 !دانوستان سةردةمي لة اللبوون و كةرِ

 

 دووبارة ثةيامةش و ثةيظ ئةو رؤذانةش، دةذين، ئازادا ديالؤطي و سنوور بيَ كرانةوةيةكي سةردةمي لة ئيَمة ئيَستا، ئةطةرضي
 داوايةك ناكةن، قسةيةك... اللن و بيَدةنط بذارةكان و ثيَشهات لةسةر دةزطاكان، و دةولَةت و خةلَك زؤربةي هيَشتا م،آلبة دةكةينةوة،

 .نةبيَت بةوانةوة ثةيوةندييةكي هيض ئةوةي وةك دةدةن، ننيشا ئاطا بيَ هةستيارةكان، مةسةلة لةسةر خؤيان و ناكةن ئاراستة

 .كةرِةكان ديالؤطي: دةلَيَت كة واية، ثةندة ئةو وةك

 !دوورنةكةوتبنةوة زؤرتريش جاران لة ئةطةر دوورن، لةيةكرتي خةلَكةكة ئينجا بووة، زؤر ثةيوةندييةكان و كؤنتاكت بوارةكاني ئةطةرضي

 رةوشة، ئةو تر ئاراستةيةكي بة م،آلبة حةقيانة، خةلَكةكة ئةطةرضي، خؤيانن، رؤذانةي و كيَشة قالَيسةر بةطشيت خةلَكةكة، ميللةتان،
 .دةكةويَتةوة ليَ نةطةتيظي كاردانةوةي يةكرتي بةرامبةر

 .تدةبيَ ثةيدا ئاراستةيةش بةو دذ و ناكؤكي ئةوةش هاوشاني دروست، سةرهةلَدةدات، تازة دياردةيةكي و نويَ ئاماذةيةكي هةر

 و كيَشة ئاطاداري و ناكةن ناس يةكرتي ديَت، ليَ وايان يةكرتي، هاوسيَيةكاني ت،آلو يةك خةلَكي جوطرايف، بازنةي يةك ناو تيانيآلهاو
 ...نابن يةكرتي كةماسييةكاني

 مرؤيي هاوكاري بزاظيَكي يان ريَكخراويَك، سازبووني و دامةزراندن ثيَشنياري رةوشةكةية، نالَةباري لةبةر كوشندةية، دياردة ئةو لةبةر
 تر ميللةتاني لةطةلَ هاوشاني و هاوكاري نةبيَت وا ضونكة، كؤمةلَطا، يةك ناسيارةكاني و ئةندامان لةنيَوان سةرةتا كايةوة، بيَتة دةكةين

 و سوود بيت، سةردةميَك هةر لة و اليةنيَك هةر لةطةلَ مةبةستيَك، هةر بؤ و جؤريَك هةر ئينجا هاوكاريكردن نابيَت، بةرهةمي و سوود
 ي(توتو ديسموند) نامةكةي دةذين؟ هاوشانت ئةوانةي نةبيَت، خؤت لة نزيكةكان زؤر كةسة لةطةلَ هاوكاريت ئةطةر نابيَت، بةرهةمي

 بؤ انامةكةيد لة كردبوو، مةبةستة بةو و رةوش بةو ئاماذةي( ئةردوغان تةيب) توركيا وةزيراني سةرؤك بؤ ئةفريقي، ئاشيت هاورِيَي
  :دةنووسيَت ئةردوغان

 رووبةرِووي دةذين توركيا لة ئةوانةي كورد، ميللةتي كاتيَكدا لة دةكةيت، ئيسرائيل و فةلةستني ئاشيت داواكاري تؤ ضيية، سوودي
 اولةن كوردةكان كيَشةي بكةيت، تةكةتآلو دةرةوةي ئاشيت بؤ كار و داوا لةوةي بةر! دةبنةوة؟ داثلؤسني و ضةوسانةوة جؤرةها
 .بكة جيهان تري ئالَؤزةكاني قةيرانة و كيَشة بة ئاماذة ئينجا، بكةن، ضارةسةر توركيا
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 نيية ئامادةيي ضاكة وشةي ئيَستاش هةتا

 

 سةرؤك بؤ نامةيةك ،(ئاشيت بؤ جيهاني ديسموني) تيآلخة هةلَطري و مرؤيي مافثةروةري و ئاشيت لة بةرطريكار توتوي ديسموند
 كيَشةكاني ضارةسةركردني بة بكات دةست بةثةرؤشةوة، دةكات ليَ داواي تيَدا دةنووسيَت، ئؤردوغان تةيب رةجب اتوركي وةزيراني
 .نةكةن بةشخوراوة طةلة ئةو دةرحةق ناحةقييةكان ضيرت توركيا، لة كورد ميللةتي

 لة هاورِيَيةكاني توركيا، وةزيراني سةرؤك يَتةبطةيَن دبلؤماسي كةنالَيَكي بة نامةكة هاورِيَيةكاني ريَطاي بة دةكات، كؤشش ديسموند
 ديارة دةنيَريَتةوة، بؤي و ناكات وةزيران سةرؤك رادةسيت نامةكة بالويَزةكة مآلبة دةدةنيَ، نامةكةي دةبينن، توركيا بالويَزي لةندةن
 ناطاتة و دةطةريَتةوة نامةكة بؤية ةرنةطريَت،و يان وةربطريَت نامة هةية، ئةوةي مايف دةولَةتيَك هةموو دبلؤماسييةكان، ئةتكيَتة بةثيَي

 .ئؤردوغان دةسيت

 .دةويَت نيطايةكةوة و اليةن ضةندين لة ليَكدانةوةي و شرؤظة و رامان ثيَشهاتةكة، مآلبة

 ةم،دةك ئاراستة كورتي ثةياميَكي من ديسمون، ئاشتييانةي و مةردانة هةسيت و هةلَويَست بؤ زؤرمان، ثيَزانيين و سوثاس لةطةلَ
 :بلَيَم وةزيران سةرؤك بة نةطةيشتين و توركةكة دبلؤماسة لةاليةن نامةكةي وةرنةطرتين شرؤظةي دةمةويَ

 و ضاكة وشةي ئةودةمانةش هةتا مآلبة نووسي، تورك و كورد نيَوان ئاشيت بؤ ثةياميَكت تؤ! مةبة نيطةران و زويَر ديسموند،: ئةزيزةكةم
 !بازارة بيَ و رةواج بيَ كااليةكي ت،آلخؤرهة رِاوةيد بةشة لةو ئاشيت، مةردانةي كؤششي

 و وشة بؤ ثةجنةرةكانيان، دةروازةكانيان، هةموو دةزطاكانيان، و سةركردة لةطةلَ حكومةتةكان، زؤربةي لةطةلَ ئيَمةية كيَشةي ئةوة
 .داخراوة خيَرخوازييةكان و ضاكة طفيت

 ...بذيت هةر كرد، خؤت يكؤشش تؤ دةستخؤش، و بذيت هةر نووسي، خؤت نامةكةي تؤ

 بةثةلة  توركةكان دبلؤماسيية! بواية ياخييةكان و تريؤريست كوردة لةناوبردني و كوشنت داواي نامةكةت ئةطةر دةتنووسي، تؤ ئةطةر
 سةكؤكان لةسةر رؤذنامةكانيش، الثةرِةي سةر دةطةيشتة و دةخويَندرايةوة بلةز و ئةنقةرة دةطةيشتة وةردةطرت، نامةكةيان

 .ثيَدةدا بايةخيان راطةياندن دةزطاكاني و خويَندرايةوةدة

 بةثةلة... بيانربِنةوة بؤية زؤرن، بةزمي و بةطيَضةلَ سةر ئةوانة نني، ذيان شايستةي ئةوانة جنؤكةن، نةوةي كورد: دةتنووسي ئةطةر
 .دةكرد ئاستنبؤليش و ئةنقةرة داوةتي تؤيان وةردةطرت، تؤيان نامةكةي

 ئةوةية، ماناي ئةوةش... كردبوو توركت و كورد نيَوان دانوستاني داواي كردبوو، ديالؤطت و ئاشيت داواي تؤ شريينم، هاورِيَي م،آلبة
 يةكساني ماناي نامةكةت، رةواكةيان، كيَشة و كورد بووني بة دانثيَدانانيشة بكريَت، دابني توركيا لة كورد ميللةتي رةواكاني مافة هةموو

 و مةدةن ثيَ دريَذة كوردان سةر ميَذووييةكةي زؤردارة ضيرت و بةسة ئةوةية ماناي دةطةيَنيَت، تورك و وردك نيَوان دادثةروةري و
 ئيَمة، سياسةمتدارةكاني مآلبة بكريَت، ضارةسةر كيَشةكةيان ئاشتييانة دةبيَ تة،آلخؤرهة طةورةي ميللةتيَكي كورد ضونكة وازبهيَنن،
 و هةتيم تآلخؤرهة لة هيَشتا ضاكة وشةي وةرنةطرت، تؤيان نامةكةي بؤيةش.... ببيسنت نايةما بةو و جؤرة لةو وشةي يةك ناخوازن

 !نةفرةتليَكراوة
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 سرووشيت ثاريَزراوي زووني

 

 و كةسكايةتي و دارستان رووبةري دةكات، دانيشتواناني و سةرزةمني لة هةرِةشة ترسناكة، سرووشيت كارةساتيَكي بيابانبوون،
 رووبةرووي نةهاتي و برسيةتي طةورةكان، شارة نزيك دةطاتة دادةثؤشيَت، زؤرتر رووبةري وشكايةتي و مل دةبنةوة، ةرتةسكب كيَلَطةكان

 .دةطريَتةوة طةورةتر و زؤرتر

 ودةكاتةوة،آلب زةمني رووي سةر ميللةتاني و حكومةت بؤ بانطةواز يةكطرتووةكان نةتةوة هةرِةشةيةش، ئةو ترسي لة ثيَشهاتة، لةو
 .دةكات بيابانبوون و وشكبوون ضؤكردنيآلقة داواي

 بةرتةسكي و دةبرِنةوة دارستانةكان ئةوانةي مرؤظة، كردةكاني دةرخستةي طةرماية، ثلةي بةرزبونةوةي دةرئةجنامي بيابانبوونيش،
 كةم دارستانةكان وستكردندر و نيشتةجيَي و كشتوكالَي و ضاندن ضاكسازييةكاني و دار ساماني دابينكردني بؤ ئةوانةي دةكةنةوة،
 .بكةن سرووشت يةكساني لة ضاو يان بدةن، نةطةتيظةكةي اليةنة بة بايةخ ئةوةي بيَ دةكةن، ئةوانة دةكةنةوة،

 زووني ٨٦١ نزيكةي) طةيشتووتة رووبةريان زوونةكان بثاريَزن، زةمني رووي سةر ثاريَزراوةكاني زوونة دةبيَ كردةيةك، هةموو ثيَش لة
 نةتةوة لة داوا طشيت، بة عرياقيش و عرياق باشووري دانيشتوواني هاتووة، ئةوة كاتي ئيَستاش ،(جيهان لةسةرتاسةري ثاريَزراو

 هةموو بؤ ئاو، ريَذةي مةرجي ريَكخراوةكة بةوةش نيَونةتةوةيي، ثاريَزراوي زووني ناو خبةنة زةلَكاوةكان و ئةهوار بكةن، يةكطرتووةكان
 .دةكات ديار ئةهوارةكان

 ذياون، لةويَ سالَ هةزارةها لة بةر ئةوان بووة، سومةرييةكان تيآلو و زيَد عرياق باشووري ئةهوارةكاني باسة، شاياني ةوةيئ
 هةواري و زيَد طةورةترين و كؤنرتين ئةهوارةكان هةبووة، سالَ هةزار بيست لة بةر بةستةلَةكي، سةردةمي كؤتاييةكاني لة ئةهوارةكان،

 هةبووة، مالَييةكان رةسةنة و كؤضبةر بالَندة مانةوةي و مالَيكردن لةسةر طرينطيان زؤر رؤلي ئةهوارةكان، هان،جي لة بووة سرووشيت
 .ثاراستوون زؤري جؤري و رةطةز ناوضةيةش ئةو هةر

 لةناو هوارةكانئة داناني بؤ و مةسةلةية بةو ثةيوةند، جيهاني تري ريَكخراوةكاني و يونسكؤ لةطةلَ طردبوونةوة و دانوستان ئيَستا
 .طةرمة جيهان لة ثاريَزراو زوونةكاني ليسيت

 كورِة و بارزان شيَخةكاني ثاريَزراو، زووني بة بوون ناوضةية لةو نزيكةكان دةظةرة و بارزان ناوضةي كوردستان، هةريَمي لة
 .دةكةن ئةو بؤ كؤشش سالَ دةيةها ناسراوةكانيان
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 هةر دووردةكةويَتةوة، بيابانبوون مةترسييةكاني و هةرِةشة لة تآلو بيَت، فراوانرت و زؤرتر سرووشيت، ثاريَزراوي زوونةكاني ضةند هةر
 ئةو ناوضةكاني هةموو كةشوهةواي و ذينطة لةسةر باشي كاردانةوةي هةبيَت، جيهانة ئةو طؤشةيةكي هةر لة وا، ثاريَزراوي زووني ضةند

 تةآلو ئةو ضونكة دةبيَت، عرياق ذينطةي لةسةر خراثي كاردانةوةي ئؤزؤن، ضيين نيدرزةكا دةلَيَن، ثسثؤرةكان و زانا... دةبيَت جيهانة
 زةوي لةسةر هاوين وةرزي لة بةتايبةتي، ئةستووني و راستةوخؤ شيَوةيةكي بة خؤر، تريؤذي تيَدا كة ئيستوائي، ناوضةكاني دةكةويَتة

 داناني و ثاراسنت باشرتي و زؤرتر ئةركي بؤيةش دةبيَت، عرياق رلةسة كاردانةوةي راستةوخؤ طةرمايي، ضرِبوونةوةي دياردةي دةدات،
 .دةبيَت ثيَويست سرووشيت ثاريَزراوي زووني
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 سرووشت شريينةكةي زمانة

 

 ئةو لةسةر ئادةميزاد سالَ، مليؤنةها بةدريَذايي. بكريَت ثيَناسةي( سرووشت زماني) بة دةكريَ دةربرِين، لة ذاوةذاويَكة زمانةكةت،
 زمانة لة طويَ مةندي، بة نةبووة، فيَر و رانةهاتووة لةوة ئادةميزادة ئةو م،آلبة بووة، فيَر زؤر رستةي و فؤنت و دةنط و وشة زةويية
 .ثةخشانة ضواردةورةمان لة كة بطريَت، سرووشت جوانةكةي نهيَنيية

 كؤنةوة سةدةكاني لة زمانةي ئةو _ دواكةوتووين هةر ئيَستاش _ و دواكةوتني زمانة، ئةو تيَطةيشتين لة نةزانينمان  و نةفامي لةبةر
 و كات لة ئاوهةلَسانةكان، و الفاو....  و ضيية؟ انايم طةرما ثلةي بةرزبونةوةي و كةشوهةوا طؤرِيين باشة طرتووة، ثيَوة خوي سرووشت

 زرياني و باهؤز هةلَكردني و بيابانبوون ضيية؟ سةرضاوةكةي ئةمريكا وياليةتيَكي لة زةرد، بةفري كةوتين ضيية؟ ماناي نائاسايي وةرزي
 ضيية؟ ماناي ئامسان ثيسبووني و طةردةلوول و ملباران و لةناكاو و ناوةخت

 ئةو م،آلبة دةكرد، جوامنان راماني ئارام زةالل، جواني بيَطةردي و شني ئامساني بةديار ثايز، وةرزي لة رابردوو، سالَةي ثةجنا ضل لةو
 !دةباريَت ليَوة غوباري و وردةتؤز تةماويية، و بؤر ئيَستا، ئامسانة

 و هوشيار مآلبة دةكةن، رةشةكةي ذةدوارؤ باسي دةدةن، سرووشت رةوشةي ئةو ترسناكي بة ئاماذة زاناكان، لة زؤر ئةطةرضي
 ثةياميَكي يان سكاالنامةيةك، ئةوةن سةرطةرمي ئيَستا ئةوانة، بؤيةش دةكريَت، ثيَ هةسيت درةنط مةترسيية، لةو ئاطاداربوونةوةكة

 بة ئاماذةيان سازكردووة، رةوشةدا، لةو سياسةمتةداران فةرامؤشكردني و نةزانني لة توورِةييان و طلةيي لة تذي، دوورودريَذي
 .داوة سرووشت طؤرِانةكاني مةترسييةكاني زؤربووني وبونةوة،آلب لة ريَطاطرتن و ثاراسنت كةمتةرخةمييةكاني

 لة سةهؤل، طةورةي طةورة جةستةي نيية، ئاسان كؤنرتؤلكردني و ضارةسةركردن دةرضووة، دةست لة تازة رةوشةكة م،آلبة
 و هةور ضرِي ئوقيانووسةكان، و دةريا لة زؤر هةوري لزطيين دةرئةجنامي دةبيَتةوة، ليَي و دادةبرِيَت باكوور جةمسةري بةستةلَةكي

 و بةنداو رووخاندني رووبارةكان، ئاوي ئاسيت بةرزبوونةوةي و هةلَسان نائاسايي، لةناكاوي بةرةهيَلَةي باراني باريين و تةمةكان
 .كردووة ترسناك رةوشةكةي بةربةستةكان،

 ئةو بةستيَكي هةموو لة دةكريَت، ئةو رةضاوي وةربطرين، زايين ي١١٢١ سالَي ثاكستاني الفاوةكةي كارةساتي لة موون،ئةز و ثةند دةبيَ
 .نيية وةستاندني بؤ بذاريَك هيض ضونكة بيقةوميَنيَت، و ببيَتةوة دووبارة كارةساتة ئةو زةمينة،

 ليَ خةويان كؤنةكان خةيالَة لةناو جظاتةكان، و حكومةت ئةوةية ماناي تريش، شويَين لة و لةويَ سند، بةنداوةكاني رووخاني و رووضوون
 و بةشكردن لةسةر دةكات، بةش جيهانة لةو ئازوخةكةش، و خواردةمةني نة دةكات، ئاوةكان بةشي بةنداوةكان، نة كةوتووة،

 .دةكةن شةرِيش و ملمالنيَي سامانةكان و تآلدةسة قؤرخكردني

 و بيابانبوون و نةخؤشييةكان و باهؤز و بؤمةلةرزة رووداني ئةطةري دةبيَتةوة، مةترسييةكان ووبةرِووير نيية، ثاكستان تيآلو هةر
 لة ئيرت دةبيَ دةلَيَم من. مبانثاريَزيَت كارةساتانة لةو خودا زؤرة، جؤرة لةو ئةطةري جيهانة ئةو طؤشةيةكي هةموو لة ئاطركةوتنةوة،

 لة هةست بةردةوام سرووشتني، بةشيَكي و ئةندام ئيَمةش ضونكة، هةبيَت، بامشان ئاشنايةتي و بني شارةزا سرووشت زماني
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 لة ئةوة... ثشتةوةمان نةكةوتونةتة و نزيكن ليَمانةوة و راستيية ئةوانة ضونكة، بني، سرووشت هوشيارييةكاني و ئاطاداركردنةوة
 .نيية شاراوة ونبووي و غةييب كايةكي و بةرجةستةية و بةرضاوانة

 

 

 

 

 

 

 (وراء الطبيعة و امام الطبيعة) فانتازيا و ميتافيزيك

 

 ثيَش لة و لةبةردةم ضركةساتةدا لةو سرووشتة، ثشتةوةي لة ئيَستا ئةوةي... نيية شاراوة شيت و بابةت سرووشت ثشتةوةي لة
 يان ئاكار، و روو دوو اللة،زة نةينؤكيَكي طةردوون. روونة رووكارةكةي و ثيَشةوة رووي وةك ئاويَنةيةك، ثشتةوةي... سرووشتيشة

( ثيَشةوة لة) سرووشت هةية، جواني و جةبةروت بة ئامادةي زيندووي سرووشتيَكي. ثيَوةية طوزارشيت و نيطا و ئاماذة بة رووي ضةندين
 .نيية ي(ثشتةوة لة) و

 ثيَ هةسيت و وةردةطريت ووشتسر ثرشنطداري ضركةساتة كة تيَبطةيت، دةذيت تيَدا راستييةي لةو ئةطةر: هاورِيَيةكةم خاتوونة
 .تيَدةطةيت خؤتيش بووني نهيَين لة دةبيت، كاميل و ثيَدةطةيت بةوةيان دةكةيت،

 خؤتدا خودي لةطةلَ كةم زؤر تؤ، م،آلبة هةية، بوونيان هةميشةيي شويَنكاتي لة(... هةية ليَرة ئيَستا) هةية ليَرة شتيَك هةموو
 .هةبيَت دةذيت، تيَدا كاتةي لةو و خؤت شويَنةكةي لة بوونت، و ئامادةيي ،كردووة كؤششت دةطمةنيش، بة دةطوجنيَت،

 .بةثيَضةوانة نةك دةرِؤيت، زةمانا بةسةر تؤ

 و ذان ناو دةطةيتة و( ئاولَةمة) طؤشيت ثارضةيةك هيَشتا كاتةي لةو هةر دةكةيت، طوزةر زةماندا بةسةر تؤ دةطيَرِيتةوة، ضريؤكةكان كة
 بوونت ئامادةيي ضركةساتي سةيري لةودةمانةي كة كردووة، ئةظينت منالَدانةوة لة بةوةدانانيَت دان تؤ يت،دةكة عيشقيش ختووكةي
 .نةزانني و نةفامي ماناي ئةوةية. نةكرديتةوة ليَي بريت و كردووة فةرامؤش ئةوةت كردووة،

 .كةللةرةقي  و الملي ئةوةية نةماون، لةبري خؤت، نةفسي لةطةلَ بةلَيَنةكانت

 و آلظا تؤش و فرِيون بةخؤرِايي خةونةكان، بؤيةش سةرثشت، خستوونةتة ثةجنةرةكانت كردوتةوة، دةرطاكةت لةبريكردون، ونةكانتخة
 .نةماوة ئيلهامت ليَدانيَكي تؤ نةماوة، خةونت دلَؤثة يةك تؤ ئةزيزةكةم، ماويتةوة، نائوميَد

 لة هزر. دةطات ثيَي هزر تةنها. المان دةطاتة رووناكي لة خيَراتر المان، دةطاتة لزطني زؤر هاورِيَتة، شويَنيَك هةموو لة( سرووش) ئيلهام
 و تايالند ثةرستطاكاني و ميسر ئةهرامةكاني لةديار يان ضني، شوورةكةي لةديار ض دابنيشت، شويَنيَك لةسةر تؤ. خيَراترة رووناكي



46 
 

www.dengekan.com Page 46 
 

 رةو رووناكي لة خيَراتر تؤ. بريدةكةويتةوة و دةكةيت هزر بيت، شويَنةش هةموو لةو ئةطةر. الت دةطاتة بيت، قووش دةرياضةي
 !بوونيت ثشتةوةي لة تؤ كةواتة نةبيت، وريا مةزنة تةوذمة لةو بيت، نةفاميش ذنيَكي تؤ ئةطةر. دةكةيت

 نةنيَوا هةردووكيان، مادة، و وزة لة ئاويَتةية جةستةيةكةي سرووشت. نيية ي(ثيَشةوة لة) و( ثشتةوة لة) سرووشتدا لة
 رةوشةكة. تؤية راماني و ليَكدانةوة بةثيَضةوانةي ئةوةش زةمانة، مادةش و شويَنة وزة. دةكةن بةرجةستة سةرةكييةكانيان

 !هةية طفتوطؤيةدا و مشتومرِة ئةو لةثشتةوةي ض دةردةكةويَت بؤت هةلَطيَرِةوة،

 

 

 

 

 

 هةية دةوراني رؤحيش كودةتاكةي

 

 لةو وةحي، و ئيلهام ثةيامي بووة، ثةيدا سالَ( ٣١١١_٢١١١) لة بةر سةرهةلَدةداتةوة، جاريَك ةدةس ضةند طشتطريييةكة، رؤحيية كودةتا
 فراوانرت و قوولَ ئةوةش ثيَدةكات، دةست رؤحي كودةتاي ذمارةيةك سالَ، هةزار بةدريَذايي طرتووتةوة، مرؤظي طياني ماوةيةدا
 و دةشت لة بةهيَزن، و  قايم و توند شةثؤلةكان وا ورياييةوة، و هةلَسانةوة لة باكن بيَ خةوتووة، و ئاطا بيَ ئادةميزاد، بؤضي. دةبيَتةوة

 .بيَت هوشيار و هةلَبستيَتةوة مرؤظ تا ئةوةية، بؤ هةمووش دةدات، زةوييش بنةوةي ناخي لة و ضياكان

 لة راسيت رووناكييةكاني جواني بة ظمرؤ بؤ تيشكةكان، رووناك، هةلَسانةوةي تريؤذي لة بريتيية خؤرسكة، مرؤظ، ناوةوةي كودةتاي
 .بكات وةجوود جوانييةكاني بة هةست ببينيَت، خؤي ضواردةورةي

 و وريا تر كةساني لة بةر ئةوانة، هيَناوة، باوةرِيان ريايي و بةرذةوةندي لة دوور خؤرسكانة، و ناخةوة لة ئةوانةي باوةرِدارةكان،
 كؤتايي هةواري بةرةو مرؤظ رةسةن، فةلسةفةي و حيكمةت قوتاخبانةكاني امساني،ئ بنضينةكاني و ريَسا هةموو. دةبنةوة هؤشةنط
 .بةرجةستةية تيَدا هؤشي و بوذانةوة و هةلَسانةوة تيَدا كة دةبات،

 .نةفس ناسيين و خؤت خودي بة هةستكردنة تةنها مةبةستيش

 طوزةر لةبةردةميان ساتانة ئةو طةمذة، كةساني و نةزان م،آلبة شريينة، ناسكة سرووة ئةو ضركةساتةكاني دةطاتة مرؤظيَك، هةموو مرؤظ،
 .دةيبينيَت سرِ و آلظا ثيَكهاتةيةكي وةك ناكات، ثيَ هةسيت دةكات،

 ضاالك و وريا نامخان، جةرةسةكاني  زةنطي بة كةم، بةسةردةبةين، آلظا و مايةثووض بؤشاييةكي لةناو كاتةكامنان، زؤربةي ئيَمة،
 .دةكاتةوة بةسةرمان ضركةساتيَك هةموو كة دةكةين، وةجوود بة هةست كةم زؤر سةرةرِؤين، و نةزان نيكةسا ئيَمة،. دةبينةوة

 قةفةسةكامنان لة بفرِين، دوور تا دةدةين، طيامنان و نةفس بة ئازادي دةطمةن بة كردووة، زينداني و كؤتبةند خؤمان دةسيت بة ئيَمة،
 .بني دةستبةسةر و اوطري و كؤيلة دةمانةويَ ئيَمة. دووربكةوينةوة
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 و لةرزين شةثؤلة ناكةين، جوولةكاني و هةذان بة هةست و دةكات طوزةر ناوماندا لة رؤمحان، كودةتاكةي هةذينةكاني و مةزنة شةثؤلة
 سرِ امناننةستةك و هةست هةموو خاويَن، و تةمبةلَ ئيَمةي ئينجا. بةهيَزترة بؤمةلةرزةكان لةرزيين لة رؤح، لةرزينةكاني. لةرينةوةكان

 .ساردين و رةق كةرِ كةظري و بةرد وةك نةماوة، هزرمان جوولةي كردووة،

 !هةلَبستينةوة؟ طةمذةيية و سرِبوون لةو بانطةوازيَك ض بة دةبيَ

 .بكريَتةوة ليَمان نةماوة تر دةرطايةكي

 .دروستبووم ئةو شيَوازةكةي لةسةر منيش. اوةداخر ليَرة وةجوودة و طةردوون ئةو نهيَنييةكاني. خؤمانة ناخي بوارمان و دةروازة تاكة

 خؤي هةلَوةشانةوة بة ئةوةي مةزنةين، طةجنينة ئةو ثارضةكاني و ساضمة هةموومان... شاراوة طةجنينةيةكي لة بووم، طةرديلةيةك من
 !كينَي؟ ئيَمة: نيشانيدا و ناساند ثيَمان

 ئةطةر... دةكةم بؤ قسةتان خؤم وةك من نيية، بووني شيَواندنيَك و انةوةباد و نهيَين يان لوغزيَك، هيض ليَدوانةكامن و ثةيظ لةناو
 .هةية بوار بيكةيت توانيت ئةطةر بكة، وا دةويَ ضؤنت تر، بونةوةريَكي ببيتة تؤش دةتةويَ

 

 

 

 

 

 

 دةكات هةموومان بةشي دونيا

 

 و نائوميَد كردبيَت، ثيَشكةوتنةش ئةو بؤ راهيَنانت، و مةشق ئةطةر ثيَطةيشنت، بواريَكدا لة تؤ لة بةر تر، كةساني ئةطةر مةبة، نيطةران
 ثؤست و هةوار دةكات، هةموومان بةشي دونيا... طرتبيَت شويَنةكةي نةبوو شايستةتر تؤش لة تر، يةكيَكي ئةطةر مةبة، نارةحةت

 .دةكةويَت بةرت ديَ رؤذيَك زؤرن،

. ماوة زؤريش و نةهاتوون ئةوانةي بؤ بكة، ئةزموون و كؤشش زؤرتر ان،ناكامييةك و دةرئةجنام بؤ ئةفسوس، و خةخمواردن لةجياتي
 .بةرينة و طةورة بةردةمت بوارةكاني

 .هةية جوانيان ثةندي و فةرموودة هونةرمةندان و رووناكبري مةزنةكان، كةسايةتيية

 :وتوويةتي شاثلن شارلي ناسراو ئةمريكي كؤميدي هونةرمةندي
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 تايبةتي شويَين هةموويان، بؤ... بدؤزنةوة تيَدا هةواريَكي دةتوانن دةكات، بونةوةرةكان هةموو بةشي و ةسنوور بيَ و فراوانة دونيا _
 زةفت تر كةساني شويَين لةوةي باشرتة خؤمان، راستةقينةكةي شويَنة بطةرِيَن، خؤمان تايبةتي شويَين لة واباشة، بؤية... سازكراوة

 .بكةين

 :وتوويةتي ثلنشا شارلي بةختيارييدا ميآلوة لة

 .كؤششة و ئةرك دوو نيَوان بةختياري _

 :دةكات داوا شاثلن

 نةوةك بطريَ، بةنهيَين بوويت، خةمباريش كة. بيَت بيَزار و دلَطري خةم، نةوةك ثيَبكةنة، لةسةرخؤ و نةرمي بة هات، ثيَكةنينت ئةطةر
 ...بن سةخلَةت خؤشييةكان و شادي

 لة ئةظينيش و بةزةيي دادةنيَت، ثايةدارتر تةكنةلؤذيا لة مرؤظايةتي ثلةي دةتويَتةوة، امانةكانييدار لةناو كؤميدياية، هونةرمةندة ئةو
 :دةلَيَت بؤية دادةنيَت، بةرزتر زانست و زيرةكي

 .دةكريَت بار ئازارةكان و شثرزةيي و توندرِةويي بة مرؤيي، سؤزي و ئةظني بةبيَ مرؤظ، ذياني

 لة بةردةوام بؤيةش... هةية خؤي راستةقينةيي شويَين هةية، ئةويش شويَين و بوار دونياية، لةو نيَت،دةسةمليَ دونيا بة شاثلن شارلي
 هةذاري بة ئةو دةكات، ريسوا كارةكان و سامان خاوةن دةكات، خراثةكارييةكاني و كؤمةلَطاكة بة طالَتة و تةنز بةرهةمةكانييدا،

 هةموو لة ثيَكةنني، دةخاتة كةس مليؤنةها ئةو... سثي و رةش بيَدةنطي ينةمايس لة بالَدار زؤر ثيَطةيةكي دةطاتة و ثيَدةكات
 .دةكات كامةران و دلَخؤش ضةوساوةكان و خةمبار و بةذان دلَ كةساني كيشوةرةكان

 .مرؤظة ناخي ئةوة دةبات، ناوي( دونيا) بة شاثلن شارلي ئةوةي

 !بكات ثرِ دونيا تدةتوانيَ سنوورةكةي بيَ باركراوة وزة و داهيَنان بة ئةو

 

 

 

 

 

 جاف تارا هارثةكةي

 ميللي طؤراني و ئاواز شةيداي جوان شيَوازيَكي بة كوردستان، هةورةماني ضياكاني لةدايكبووي جايف تارا ناسراو ضةنطي ئاميَري ذةنياري
 .بووة هونةرة ئةو وازيئا لة طويَي خزمةكاني، و خيَزانة و مالَ لةناو زؤر وتوويةتي، خؤي وةك منالَييةوة، لة دةبيَت،

 .هةية ناوي و ريَز كوردستانيش طوندةكاني و شار لة هةروةها ناسراوة، ئةوروثا ثايتةختةكاني و ئاستنبؤل و لةندةن لة جاف، تارا
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 وة،ضرِي طؤراني هارث ئاميَري لةبةر بووة كةس يةكةم هونةرمةندة، ئةو. هةية خؤي تايبةمتةندي طؤراني ضريين و ذةنني لة ذنة ئةو
 خودي بؤ ئةو، ضونكة بووة، ثيَ طرانةكةي بارة كاروانةكانييدا، هةموو لة كؤلَة، لة قوورسةي ئاميَرة ئةو بةردةوام ناسراوة، بةوةش

 جؤرة بةو ئةو(. دةكاتةوة ثرِ بؤشاييةكامن هارث دةنطةكاني، و بةرهةم بة مةزنة، و ثريؤز ئاميَريَكي ضةنط. )دةذنيَت ئاوازةكان خؤي
 .كردووة ئاميَرةكةي يثيَناسة

 ذنة لةو يةكيَكة ئةويش. دةبيَذيَت سرتان نةرم دةنطيَكي بة ئةو هارثةكة، ذيَيةكاني لةرينةوةي لةطةلَ هاوسؤز، و ناسك و طةرم
 .هاوسؤزة هونةرييةكةي رةوتة لةطةلَ دةنطي، سةداكاني هونةرمةندانةي

 ذنة لةو زؤرتريش... ذياوة تيَدا دةظةرةي ئةو دةكات، شاخاوييةكان سرووشتة يجوانييةكان باسي زؤر كة تيَدةطةين، ذنة لةو زؤرتر ئيَمة
 .دةكات نآلئاذة بة هؤطريي لة باس كة تيَدةطةين، هونةرمةندة

 :وتي مالَييةكاني ثشيلة دميةني بة سةبارةت تةلةفزيؤنييدا، دميانةيةكي لة رؤذيَكيان

 نزيك لةو ئةوانةي و خؤي نةفسي لةطةلَ ئاذةلَ، ضونكة. خؤمشويستوون هةبووة، ةكانةوةمالَيي ئاذةلَة بة هاوسؤزييم منالَييةوة لة من) _
 بةو مرؤظيش هيوادارم. خؤمشدةويَن من. دةذين ضركةساتةكاندا لة... دةردةكةون وا بن، ضؤن لةناخةوة ئةوان،. راستطؤية هاوسيَن، و

 هؤطريي. ماريش دةطاتة هةتا ثةثوولةيةكةوة، لة هةر ئينجا هةية، خؤي تايبةتي جوانييةكي بونةوةريَك هةموو. بذين وا مرؤظ بن، جؤرة
 .(مرؤظة ريَزطرتين و سرووشت ثريؤزكردني واتة ريَزطرتنيان، و ئاذةلَ رةطةزي بة هاورِيَيةتي و

 مرؤظيش ئازاري ئاسايية دات،ب ئاذةلَيَك ئازاري بتوانيَت ئادةميزاديَك، هةر. ئاذةلَة ئازارداني مرؤظ، ناشريينةكاني خةسلَةتة لة يةكيَك
 .دةدات

 دةكات، بةرجةستة خؤي بؤ تايبةتي، طؤشةيةكي وةجووديش، لة دةبيَذيَت، ض دةزانيَت. رؤشنبرية هونةرمةنديَكي. جاف تارا كةواتة
 لةناو ت،دةذنيَ بؤيان و خؤشدةويَت بونةوةرةكاني خؤشدةويَت، ذيانيشي ئةو بكات، ديار خؤي كةسايةتي و بوون دةيةويَ بةوةش

 هيَمنيية لةو و ذيَيةكان جوولةي بة و ذةنني بةو دةردةبرِيَت، طةردوون بؤ ئةظيين ئاميَرةكةي،  ذيَيةكاني لةناو ئارامةوة، مةندييةكي
 .دةرياندةبرِيَت ئارام و مةند ذيَيانة بةو بياندركيَنيَت، ناتوانيَت ثةيظ بة ئةوانةي دةردةبرِيَت، نهيَنييةكان مةييوة،

 

 

 

 

 

 بكةن؟ جيهان حوكمي ذنان ديَ، زةمانيَك ايائ

 

 ضني تيآلو دةست، دةطرنة جيهان تيآلدةسة ذنان دةردةكةويَت، تيَدا كراوة، نويَ، ضيين تيآلو لةسةر يةتيآلكؤمة تويَذينةوةيةكي
 ثيَشةواي تيآلدةسة سةرةتاي لة بكة، سةير. جيهان تانيآلو هةموو دةثةرِيَتةوة دياردةية، ئةو تةوة،آلو لةو هةر ئيرت دةبةن، بةرِيَوة

 و بةرطري و سياسةت بوارةكاني لة هةبووة، دةستيانآلبا و ثيَشرِةو تاآلدةسة لة ذنان كة ديارة،( تونط تسي ماو) ضيين شيوعيي
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 بوارةكاني ةل بيستةم، سةدةي ضلةكاني كؤتايي لة ذاثؤنييةكان، داطريكةراني لة رزطاربوون ثاش لة ئينجا دةبيَت، رؤليان كولتوورييدا
 .هةبووة مةزنيان كاريطةري بوذانةوة و ئاوةدانكردنةوة و فيَركردن

 سةربكةون و وةربطرن فةرمانيَك و ثؤست هةموو دةتوانن ذنان كة وابووة، برِواي شيوعيةت فةلسةفةي) دةردةكةويَت، تويَذينةوةكةدا لة
 جيهان، هةموو لة بووة حزب طةورةترين سةرؤكي تونط، تسي ماو ةوةيلةبةرئ ،(بةرِيَوةبةرن دروسيت بة كارةكانيان ثياوان، هاوشاني و

 ثيَشدةكةون، بواردا ضةندين لة ضني، لة ذنان، بؤيةش كردووة، ريَنمايي و ثةروةردة فةلسةفةية ئةو رؤشنايي لةبةر كؤمةلَطاكةي
 .بكةن دةرباز نيَرينةيي كؤمةلَطاي و ثياوان زؤردارييةكاني و ضةوساندنةوة دةتوانن

 كاروانةكاني لة جيهان، تري تانيآلو لةضاو زؤر ريَذةيةكي ذنان، ئاسايية بؤية زؤرة، و مةزن طةورةية، تةآلو ئةو سةرذميَري ئةوةي لةبةر
 .بن هاوكار ذيان

 تةنها ئةوروثا لة زانني بؤ دةضيَت، بةرِيَوة ذنانةوة لةاليةن ضني، كؤمثانياكاني بةرِيَوةبردني ي٪٨١ ريَذةي كة ديارة، تويَذينةوةيةدا لةو
 زؤرة، ضيين كؤمةلَطاي لةناو دةولَةمةندةكان، ذنة ريَذةي دةضيَت، بةرِيَوة ذنانةوة لةاليةن اليةنة، و كار ئةو ٪١١ ئةمريكا لة و  ٪١١

 .بةشدارن ئابووري ذياني بوارةكاني لة زؤر ذنان، كة ئاماذةية ئةوةش

 ذنان، بةشي سيَ لة دوو جظاتةكةية، و دةولَةت يآلبا ثؤسيت لة ضاويان زؤر ضيين، ذناني كة دةردةكةويَت، ئةوةش تويَذينةوةكةدا لة
 ئةو بؤ بةش، سيَ لة يةك تةنها ئةمريكا، ذناني مآلبة دةكةن، خةونةش ئةو بؤ كؤشش بكةويَت، دةست يانآلبا ثؤسيت لةوةية، ضاويان
 .دةكةن كار و خةبات خةونة

 خةلَكةكةي ئينجا دةرناضن، ناوةوة لة نهيَنييةكاني و داخراوة تيَكيآلو روودةدات، ليَ زؤري ؤينسك و كارةساتي بةردةوام تيَكةآلو ضني،
 مآلبة... نةوةستيَت كاروانةكةيان و بوةسنت بةربةستةكان و ئاستةنط لةرِووي دةتوانن ثيَشةنطن، بةرهةمدا و ثيَشكةوتن لة كؤششكارن،

 و ديار هةواريَكي و ثيَطة جيهان، تري تانيآلو ضاو لة بةرنامةكانييدا، لة مةبةستيةتي و دةيةويَ كراوةية، تةآلو ئةو ترةوة، ئاراستةي بة
 بووني و خةلَكةكة زؤري دةنيَن، هةنطاو كؤمةلَةوة، ئاويَتةيي طيانيَكي بة و ئازايانة دةكةن، كار هيَمنانة ضينييةكان،. هةبيَت يانآلبا

 .ناكات سست هةنطاوةكانيان كوشندةكان، يةتييةآلكؤمة كيَشة

 لة يةكيَكة هيَشتا راطةياندن، واتة ماوة، دةولَةت تةلةفزيؤني بةرنامةي و ئيَستطة هةزارةها تةآلو لةو هيَشتا رامانة، جيَطاي ئةوةي
 .طشيت كةرتي كارةكاني و بةرنامة

 

 

 

 

 ذاوةذاو
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 مباخنواتةوة، ذاوةذاوةكان و ناسك نةسيت و شةرمني وشةي و دابنيشني بيَدةنط و مةند ئةوةي لةنيَوان ضيية، جياوازي ئةزيزةكةم
 لةسةر يان تةلةفؤن، بة يان رووبةرِوو، دميانةي بة قسةكان ئينجا بكةين، ئاخاوتن كاتةكة، دريَذايي بة و دابنيشني ئةوةي لةطةلَ

 بيَت؟ رؤذنامةكانةوة رووثةرِي

 ...نةكةيت من كةمتةرخةمييةكاني و فةرامؤشكردن لةسةر قسة و نةكةيت طلةيي! ضيية؟ سووديان ئةوانة باشة

 .بيَت بةس هوشياركردنةوةت ئةو رةنطة

 .ترة ئةزيزيَكي هةر لةدةستداني و نةمان ثيَش كات، بةفريِؤداني لةسةر دلَنةوايي و خةمطيين

 دةستة؟ لة ترم ضي كات لة بيَجطة من. كات ماوة، زةمينةدا ئةو رووي لةسةر كة سةرماية، تاكة و سؤز و و ئةظني من، بؤ كات،

 ثةراسووةكامنان لةنيَوان ئةوانة هةفتةكان، و سةعات و رؤذ و شةو تةنها زةمةن؟ بةس بةدةستةوةية، ضيت زةمةن لة بيَجطة تؤش،
 نوح، كةشتييةكةي كوا ثاكستان؟ الفاوةكاني يان ذيَرزةوي، دةرياضةكاني و مردوو و سوور دةرياي يان سثي، دةرياي لةناو و دةردةضن

 دةشتاييةكاني بةثيرتين لة يةكيَكة، دةشتةي ئةو داثؤشيووة، سندي دةشيت الفاوةي لةو بالَندةكان، و ئاذةلَ و خةلَك ردنيدةربازك بؤ
 ناوضةيةي ئةو داوة، طةمارؤي و دةضيَت رووي بةرةو بيابانبوون ئةويش بيَت، شارةزوور دةسيت دةشتة، ئةو ثاش... رةنطة جيهان،

 بةديل ذنانيان كوشتووة، منالَيان و ثياو كؤمةلَ، بة داطريكةرةكان تيَدا و كراوة لةسةر هؤظيانةي هيَرشي سالَ، هةزار سيَ بةدريَذايي
 مآلبة تؤمارن، رووداوةكاندا و ميَذوو الثةرِةكاني لة ئةوانة ئةطةرضي كردووة؟ سومتاك خاكةكةيان و كردووة نيانآلتا داطريكةران بردووة،

 كيَ؟ دةكات، برِوا كيَ

 .بووة ئيَمة ذياني سةرةكي ياساي شيَتبوون، مآلبة كردووة، ريَزطرتنمان و  حيكمةت و بريكردنةوة و ئاوةز بانطةشةي ،ئةطةرضي

 هاري كةسيَكي يان السار، يان الدةرة مرؤظيَكي مآلبة بيَت، مرؤظ شيَتيش كةسي ئةطةر. ئاساييةكان كردة هةموو لة دةرضوونة شيَيت
 !زؤرتريش و ريَذخويَن كةساني وةك ية،آلبةرِة

 و شيَتبوون لةوانة. طةورةن كردةوةكان زؤرن، شيَتيش كردةكاني بيَت، شيَيت باو ئاسايي كردةي لة الدانيَك، و دةرضوون هةموو ئةطةر
 لة ،نةوةية ئةو و مرؤظايةتي بدؤزينةوة، تر نوحيَكي كيَ لة. دةردةكةون بةترسناكييةوة و لةناكاو ئةوانةي سرووشتيش، هةلَضوونةكاني

 و ضةكسازي كارطةي و هايدرؤجيين و ناوةكي ضةكي لة ثرِبووة، جيهان كة دةثرسني بكات؟ رزطار دةستدريَذييةكان و تاوان و نغرؤبوون
 ثيس وا زةرياكان و دةريا نيية، شيَتبوون ئايا شيَتبوون؟ جؤرةكاني طةورةترين و مةزنرتين لة نيية جؤريَك ئةوةش كيمياويي، طازي

 ئادةميزادةكان؟ دةستكردي ثيرتؤلي ثيشةسازييةكاني و كارطة ثامشاوةي و ثيسايي لة دةكةن، ثرِ يَرزةويذ و دةكريَن

... دةكةن ثيس سرووشتة ئةو نةوة، لةدواي نةوة مرؤظن، ثامشاوةكاني و دةرخستة هةموويان سرووشتة، ئةو زيانبةخشةكاني ثامشاوة
 ئةوان مآلبة ناكةن، ثةخشان زيانبةخش دةرخستةي و كةرةستة ناكةن، ثيس سرووشت كشيَوةية هيض بة بالَندةكان، و بونةوةر و ئاذةلَ

 ضيية؟ سوودي بزانني هةر با مآلبة دةكةن، نارِةحةت و سةخلَةت كارطةكان، ثاشةرِؤي و خةلَكةكة ثامشاوةكاني بة
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 تر طةردووني رووداويَكي

 

 نيطةراني زؤر ترسناكن، هةوالَةكان. روودةدات ض كورتيش ماوةيةكي ثاش يان ستائيَ روودةدات، ض ودةكةمةوة،آلب طوتارة ئةو كة نازامن
 بيَت، ض ناوي شةرِةكة ئينجا جيهاني، شةرِيَكي هةلَطريساني بة دةكةن، طةردووني رووداويَكي قةوماني بة ئاماذة خةلَكةكة. دةطةيَنيَت

 ئةطةر. بيَت ضؤن شةرِةكان ثؤليين نيية سووديَكي هيض بذيت، ةجةنطان ئةو ثاش ئةوةي. دةيةم يان ضوارةم، يان سيَيةم، شةرِي
 كةسانةش بةو شةرِةكة. ضةندة وةكةيآلها و زيان و سنوور نيية طرينط بيَت، ض هةر شويَنةوارةكةي و كاردانةوة قةوما، شةرِةكة
 .راناوةستيَت بةوانيش هةلَيانطريساندووة، ئةوانةي نابيَت، خاموش

 و كارةسات رووداني لة بوار دةمارطريييةكان، و خراثةكاري هةلَطريساني و بةرِيَوةبردن بةسةر زالَة مرؤظايةتي يتويس ئةودةمانةش، هةتا
 و طيَرِانةوة بؤ كةسيش كارةسات، طةورةترين دةبيَتة قةوما، ئةطةر نةخواستة خوا هةلَطريسا، شةرِةكة ئةطةر. دةطرن جيهان رووداويَكي
 .نامينيَتةوة انهةلَسةندنطانةك و تؤماركردن

. ذياري تابووتي سةر بزماري و ميخ دةبيَتة بكةينةوة، ليَ برييشي دةترسيَن، بقةوميَت، نامانةويَت و ناخوازين بؤ هيواي كة شةرِةي ئةو
 نتةرخا زةمني رووي لةسةر شارستانيةتييةك بنياتناني و سازبوون بؤ طةورةية، وزة و زؤر سامانة جوانة، كاتة هةموو ئةو سةيرة

 ؟!ئةتؤمي بؤميب مةترسييةكاني ويآلشا بةر دةكةويَتة بةرهةمةكة، ئينجا دةكريَت،

 نةوةك هةية، لةيةكرتي ترسيان اليةنةش، هةر سةر، دةخةنة فشاري جةمسةر، دوو يان اليةنة، دوو هةرِةشةي دةرئةجنامي شةرِ،
 ئيسرائيل و ئريان يان ئريان، و ئيسرائيل نيَوان لةوانة، تةوة،دةكريَ ئاطرةكة و دةيقةوميَنيَت بكات، شةرِةكة دةستثيَشخةري يةكيَكيان
 بنكة سةر بكاتة هيَرش ئيسرائيل، ئةطةر: دةلَيَت ئريان. مرؤظايةتي ئيَسكي هارِيين بةرداشي بوونةتة تةكان،آلو رووبدات،

 دةكات، كؤمةلَكوذي ضةكي و بؤمب و مووشةك سازكردني لة باس بةئاشكرا ئريانيش،. دةيسرِينةوة نةخشة لةسةر ئةتومييةكةمان،
 .وكردوتةوةآلب ناوةرِاست تيآلخؤرهة تانيآلو و تةكةآلو لةناو ئةوةي

 ليَ مةزني زياني دةبةين، لةناو تةكةيانآلو سةر، بكاتة هيَرمشان ئريان ئةطةر: دةلَيَت و دةكات هةرِةشة خؤيةوة، لةاليةن ئيسرائيليش،
 دةوةشيَنن، دةست و دروستة هةرِةشةكةيان كاميان نيية طرينط!...  دةكةن؟ راست كاميان !نةبيَت كةسدا مةزةندةي لة كة دةدين،
 لةو بةشيَك دةبيَت، ثيَشةنط لةوةياندا كاميان دةبيَت، كؤمةلَكوذييةكةي ضةكة دةستبةرداري اليةنة، دوو ئةو كةي طرينطة ئةوةي
 مووشةكة ئةطةر ئةي كراوين، بؤردومان كؤمةلَكوذييةكة سادة كةضة بة ئيَمة تاقيكراوةتةوة، كورد ئيَمة ثيَسيت لةسةر ضةكانة

 داثؤشي؟ طازانة بةو هةوريان و ئامسان و رةشاند خةلَكدا بةسةر كوشندةكانيان، ميكرؤبة و ناوكييةكان

 ...مبانثاريَزيَت شةرِانة لةو خودا روودةدات، كويَ لة ئينجا دوارؤذ، شةرِةكةي ناشريينةكةي دميةنة ئةوةية

 نيية، ضارةمان ئةوانة شيَتبووني بةرامبةر لة نيية، متانآلدةسة مةزنةكان بؤمبة كوشندةكان، ضةكة سةر ثةجنةي و دةست بةرامبةر لة
 سارد طةرمةكان و هةلَضوو كةشة بثاريَزيَت، ئاشيت رةمحةتي و هيوا بة زةمني رووي سةر بثارِيَينةوة، مةزن خوداي لة نةبيَت ئةوة

 .بكاتةوة
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 خةلَكةكة نيية، شةرانةدا و ملمالنيَ لةو بةرذةوةندي كةس دةكةن، نةفرةت شةرِانة ئةو زةمينة، ئةو رووي لةسةر كةس، مليؤن هةزارةها
 هةذموونة دةثارِيَنةوة راطرن، ضةكسازييةكان و ثرِضةكبوون بؤ ثيَشربِكيَيةكان داواكارن و هةلَساوة ليَ هاواريان دةردةبرِن، نارةزايي

 سةركردةي ذمارةيةك سةركةشي و هةلَضوون نيية، تيانآلدةسة و ناتوانن جيهانة، ئةو كةسةي مليؤنةها ئةو مآلبة بطرن،را تةماعكارةكان
 .رابطرن شيَت

 

 

 

 

 نووسينةوة هونةري لة

 

 :خويَنديتةوة تونسي نووسةريَكي نووسينةكاني لة ئةوةم

 .(نةمرترة و شةريفرت ذيان كردةكاني هةموو لة ثيشةية، شةريفرتين نووسني)_

 :وتوويةتي تونسي تري شاعرييَكي

 .(دةكات نووسةرةكة نةستةكاني و وردةشةرم لة طوزارشت نووسينة، ضونكة... خؤيةتي ذيان نووسني) _

 

١ 

 

 ةرلةس ئؤرطانيية، ذياني طوزارشيت شيَوةي شكؤدارترين ئةوةيان. ئالَؤزترة و طرينطرت لةوانة نووسني، مةبةسيت و مانا وادةزامن، مآلبة
 .زةمني رووي لةسةر خود،

 ناتوانيَت بيَت، ثةريشان و كؤشش ضةند هةر نووسةر. دةكات خود و بوون لة طوزارشت دةكات كؤشش شاراوةية، لوغزيَكي ذيان ضونكة
 .بكات وةجوود ماناكاني هةموو لةسةر طوزارشت

 .بكةيت خؤتدا لةطةلَ ديالؤط ذيانة لةو دةتوانيت نووسني بة

 

 

٣ 
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 .كردووة فةراهم ئازادي زؤرترين و رادةبرِين زؤرتر لكرتؤنيئة نووسيين

 ئةوةش دةخواتةوة، قةتيس ضاثكراوة دانةيةكي ضةند قةوارةي لةناو( كردةوةيةدا لةو و كاغةز لةسةر نووسني: واتة) كاغةزيي نووسيين
 .كتيَب هاموشؤكردني و دابةشكردن و ضاثخانةكان تاقةتي و زؤري بة بةندة

 خؤت هةتا لةويَ بكةيت، ئامسان بؤشايي رةوانةي دةستكرد، مانطي واية ئةوة وةك( ئةنتةرنيَت هؤكاري بة) ئةلكرتؤني نووسيين م،آلبة
 .دةكات طوزارشت ئازادانة و تآلدةسة فرة نووسينة، جؤرة ئةو خوارةوة، بيَتة دةكةيت ثيَ فةرماني ويستت كةي رايبطريت، دةتةويَ

 و شةيدا هةر كؤنةكة، سةردةمة نةوةكاني ئيَمة دةبيَت، داواكارتر و خؤشةويست هةر كاغةزيي، يننووسي زؤريش، ماوةيةكي تا مآلبة
 ...كاغةزين سةر خويَندنةوةي و نووسني تامةزرؤي

 رووبةري لة نووسينةكة،. دةكات فراوان هزر سنوورةكاني دةكاتةوة، خةيالَ جوانرتة، و سةرةجنراكيَش زؤر ئةلكرتؤني نووسيين مآلبة
 دةرباز بازارِةكان فرؤشتين و ثةخشكردن بوارةكاني ضةشةي و ئارةزوو ضاثخانةكان، كةرةستةكاني و حوبر ضةندي و كاغةز سةر

... دةطريَتةوة جيَطايان شاراوةكان قوولَة ئةلكرتؤنيية نووسينة نامينيَت، كتيَبخانةكان ثانةكاني فراوانة رووبةرة هيَدي هيَدي.  دةبيَت
 كة ةكةية،(نووسني هونةري) رةسةنةكة سةرةكيية مةسةلة مآلبة. نامينيَت تر ضاثكراوةكاني و كتيَب لَطرتينهة و قؤرخكردن ضيرت

 .بطؤرِيَت هةر نووسني شيَوةكاني با دةمينيَت بكريَت، هةر نووسني دةبيَ... سةروةرة ئةلكرتؤنييةكةي و كاغةز لةسةر

 

 

 

 

 

 

 

 ذيان ياساكاني

 

 .ببيَت دةربازي تؤرِةكة بةندي لة دةكات، كؤشش و جالَجالَؤكةيةك تؤرِيَ ناو دةكةويَتة سيسركة، ةمالَةيبن لة بضووك، زيندةوةريَكي

 جالَجالَؤكةكة مآلبة بوو، ثةلةقاذيَي بةتوندييةوة بكةم، دةربازي تؤرِةكة لة تا دةكرد، مين سةيري بضووكةكة، زيندةوةرة بكة، برِوا
 .نةدةدا دةربازي بواري طرتبوو، توندي

 بنميضي دةطةيَنيَتة خؤي تؤرِةكة باريكي داوي بة جالَجالَؤكةكة، بكةم، رزطار زيندةوةرةكة تا كرد، كؤششم من دوودلَييةك، ثاش
 .ذوورةكة
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 لة بريم من ئينجا. ثووشةكة و طيا ناو بطاتة دا، بوارم. بووة ئازادي نةكات برِوا ئةوةي وةك دةجواليةوة، راستوضؤث زيندةوةرةكة،
 لةناكاو، كرد، دةرباز نيَضريةكةم ضؤن كة بكاتةوة، من لة بري بةتوورِةييةوة دةبيَ بكاتةوة؟ ض لة بري ئةو دةبيَ. دةكردةوة لؤكةكةجالَجا

 :ومت خؤمةوة لةبةر دةكاتةوة؟ لةوة بري ثةيدابووم، ئةو بؤ كويَ لة من،

 من رةواية جيَطاي باشة نةبوو؟ تيَهةلَضوون ئةو بكةم، رزطار زيندةوةرةكة و بكةم دريَذ كردةوةية ئةو بؤ دةست بوو، من ئيشي باشة _
 و لةسةرخؤ جالَجالَؤكةكة، نةبواية من لةبةر!... نةكردبواية؟ دةستوةردانةم ئةو من ئةطةر باشة كرد؟ دةرباز جالَجالَؤكةكةم نيَضريةكةي

 .دةخواردةوة و دةمذي زيندةوةرةكةي خويَين خؤييةوة، ئارةزووي بة

 يةكيَكي نامينيَتةوة، خواردن بيَ خبوات، زيندةوةرة ئةو نةيتواني من لةبةر جالَجالَؤكةية، ئةو شيدةكردةوة، رةوشةكةم لةبةرخؤمةوة
 يان رابطرم، ذيان ريَرةوةي ناتوامن من بوو، بةخؤرِايي و سوود بيَ من، دةستوةردانةكةي رةنطة.... كةواتة. دةبيَت ثةيدا بؤ تري

 .(خبؤر و واردنخ) لة... بطؤرِم ياساكاني

 .خبؤرةكان و خواردن: جؤرن دوو بونةوةرةكان وادةزانيَت، ئةلبةخلي، ئةلرومي جةاللةدين فةيلةسوف

 ثةيوةنديية ئةو. دةخيوات تر يةكيَكي و ذةميَك و خواردن دةبيَتة خواردنيَك هةموو ة،(خبؤر) دةخوات تر يةكيَكي و خواردنة مةخلوقةكة
 يان بةرخيَك وةك. دةخوات ئةويش تر يةكيَكي دواييش و خبؤر دةبيَتة دةخؤات، رووةك ئاذةلَةي ئةو. ةيةه ئاذةلَيش و رووةك لةنيَوان
 ...تر بالَندةي و مريشك يان طايةك،

 .راطرييَت ناكريَ نيية، راوةستاني ياساية ئةو كارواني

. بكةم رزطار جالَجالَؤكة تؤرِي لةناو زيندةوةرةكة، مبكة كؤشش دةدات، هامن هةروةها دادةوةشيَنيَت، من زؤر رادةيةكي هةتا ياساية ئةو
 يارمةتي بتوامن، ساتةوةختيَكدا لة من بةسة، ئةوةندةم رابطرم، خبؤرةكة و خؤراك نيَوان خواردنةكةي كردةي نةمتواني من ئةطةر

 ئةو رؤشنايي لةبةر. هةفتةيةك ضةند نيا رؤذيَك، ضةند... بدةم ذياني بة بةردةوام ماوةيةك بؤ بدةم، بةستةزمان داماوي زيندةوةريَكي
 ... و دةكات حةرام خؤي لة طؤشتخواردن ئةملعةري ئةلعال ئةبو فةيلةسوف تر، زيندةوةراني ذياني بة هةستكردن شاراوةي كردة

 نةديار بينقوذ و نهيَين و شاراوة كردةي ضةندين بؤيةش بكات، كردةوةكاني و ثةيظ و هزر هةموو شرؤظةي بتوانيَت، مرؤظ موستةحيلة
 :دةمينيَت ثرسيارةم ئةو. دةمينيَت ذيانةدا لةو

 تةمةنةكةمان ضونكة هةية، موستةحيل شيت بزانني ئةطةر بكةين، قةبةتر خؤمان خودي كؤششي بكةين، ماندوو خؤمان زؤرتر بؤضي _
 !ناكات؟ نهيَنييةكان و شاراوة دؤزينةوةي و زانني بضووكي بةشيَكي بةشي
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 سيَيةم بةشي

 هةلَسانةوةكة دوا ركةساتيض

 

  رؤح مجكي •

 مةدار دوا •

 ثريؤزةكة مانطاية •

 بةبريديَتةوة ثيَيةكاني هةردوو •

 ئاو لةسةر نووسني •

 هةلَسانةوة ضركةساتي دوا •

 طرينطرتن... طضكةكان شتة •

 !هاتووة؟ كويَيةوة لة( ثووضطةرايي) عةدةم •

 جيَبةجيَكردووة؟ كةون بةرامبةر سةرشامنان ئةركي ئيَمة ئايا •

 هةلَدةوسيَنريَت ئيَستامان رابردوو •

 بةرثرسة ذينطةكةش لة و سةرخاكةكةية طةورةي مرؤظ •

 دةكاتةوة نؤذةن خؤي سرووشت •

 هيندي بيهاري هةريَمي هةنطاوي •

 هةية دةستةخوشكي زةوييش •

 دؤزينةوةكان ضيَذي •

 ذينطة... ذينطة •

 ويلكيس سةرةتاكاني •

 بوون ئاشكراش و كراوة بةلَطةنامانةش لةو بةر ئةشكةجنةدان •

 هاتووة؟ شاراوةكان مةسةلة هةموو ئاشكرابووني كاتي ئايا •
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 طالسنويت تري بوذانةوةيةكي •

 هؤمشةندي بةدواي شةيدابوون •

 نةفس لة رازينةبوون: حيكمةتةوة لة •

 طيظارا تريش جاريَكي •

 تيَبطةن ثةثوولةيةك لة ئةوةيان •

 

 

 

 

 

 

 

 هةلَسانةوةكة دوا تيضركةسا

 

 

 

  رؤح مجكي

 

 هاتووتة ناوةوةي منالَدانةكةي لةناو ئةو، لةطةلَ هةبوو، بةوة برِواي بكةمةوة، ثةشيماني هزرة لةو نةمدةتواني كردبوو، برِواي ئةو
 بةوة برِوا منيش نةمابوو، زؤري بوو، قوولَ و ثتةو ئةوةندة هزرة بةو برِواكةي. لةدايكبووة مجكي و دووانة بة لةدايكبووة، و دةرةوة

 بةيةكةوة دةبيَت، لةدايك ئةودا لةطةلَ نابينيَت، دووةم كةسي مآلبة دةبن، لةدايك دووانة و مجك رؤحةوة لة مرؤظيَك هةموو بكةم،
  .دةكات ليَ ثاريَزطاريشي ثةردةوة ثشيت لة هاوذينن،

 بري كرد، ناضار مين دةكرد، خؤي هزرةكةي لة بةرطري شيَلطيَرانة ؤرز ئةوةي لةبةر م،آلبة بسلميَنيَت، بؤ ئةوةم نةيدةتواني ئةو ضؤن؟
 بةيةكةوة و بن ساز بةيةكةوة مجك، رؤحي دوو هةبيَت، دووانةيةكي كةسيَك هةموو جوانة، زؤريش و جوانة... بكةمةوة رةوشة لةوة

 زؤرتريشي رؤحي رةنطة دووانةية، و مجك نةك مرؤظ، نةك دةلَيَم بؤيةش دةكات، طةشةش و ناوةستيَت بةوةندة رامانةكة بن؟ هاوذين
 .رؤح دوو لة و كةس دوو لة زؤرتر هةبيَت،
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 هةرطيز نيية، دووريش... بدؤزيَتةوة مجكةكةي خؤييدا رؤذانةي لة ذياني، دةستثيَكردني سةرةتاي لة مرؤظ، رةنطة: دةيووت ئةو
 و بوون لة... دةربكةويَت ذيان دواي قؤناخي لة كةسيَك هةر نةيدووا ئاسايية،. نةكات هةر بةوة هةستيش نةيناسيَت، و نةيدؤزيَتةوة

 ...بكات ئاشكرا خؤي هةبوونةكةيدا

 .نةبوون شياويش و شايستة تر كةساني لةالي كة بوو، خؤش بةوة دلَي دةهات، ثيَكةنيين وا دياردةي بة ئةو 

 .بوو ةرفرازس و دلَخؤش زؤر بيين، رابردوو بةهاري كؤتايي لة ئةوم بينيم، رؤذيَكيان

 خؤشة؟ دلَت وا ض بة: ثرسي ليَم من

 :وتي و لةيةكخشاند دةستةكاني

 لة بالَكراوانة و ئازادانة ئيستا ئةو. جيَهيَشت نةكةيانآلهيَ و فرِين سةالمةتي بة بيَضووةكان... تيَناطةيت زؤرةكةم كامةرانيية لة تؤ _
 .نةكةآلهيَ ناو و بةهارة ئةو ثةرِةسيَلكةي بيَضووةكاني نويَي ةينةو ئةوةية(... دةكات تةواو ثةيظةكةي. )دةفرِيَت ئامسان

 لة تا دةكةيت كؤض كةي ثةرِةسيَلكةكانت، بيَضووة ثريؤزة! باشة: ومت من. كرد بةردةوام ئاخاوتنةكةمان هةستةوة، و سؤز هةمان بة
 بطةرِيَيتةوة؟ داهاتوو بةهاري

 بة. دةبيَت بيَدةنط دةكاتةوة، بزةيةك دووبارة بوو، شادومان ئازادة و كراوة ئامساني لة ثةرِةسيَلكةكان بيَضووة فرِيين بة هاورِيَيةكةم
... تؤ: دةلَيَت دةدات، لةسةرشامن دةستيَك ئينجا. بووم سةرسام بةوةيان. دةكات سةيرم دلَؤظان دايكيَكي وةك دةهةذيَنيَت، من نةرمي

 لة يةكيَكة يان رؤحيةتي، دووانةي ئةو كة نيشاندام، ئاماذةيةكي هةذاند، يضةثيش قؤلَي هةذاندم، بؤ سةري ضي؟: ومت منيش كةواتة؟
 !وابواية بريا!... بريا: كرد بؤ ئاماذةيةكم ئاكارمةوة بة و ضاو بة. ئةو رؤحي مجكةكاني

 هةية؟ مجكي دضةن مرؤظ ثرسي ليَم جاريَكيان. بيَت وا با باشة. بوو وا رامانةكةي ئةو.. منة ي(مجك) هاورِيَيةكةم... كةواتة

 .طةورةيانة خوشكي يان برا ئةو سةرةكييةكةية، و رةسةن كةسة يةكيَكيان مآلبة كةس، حةوت بطاتة ذمارةيان رةنطة نازامن،: وتي ئةو

 هاورِيَية دؤزيوةتةوة، خؤي رؤحييةكةي دووانة ئةو... دركاندبوو بؤم سةرةجنراكيَشي هةوالَيَكي و الم هاتبووة زووتر ئةو لةوةش، بةر
 من وتبوو، ذنةكةي بة ئةو. بيشاريَتةوة ناتوانيَت و ناكات ئاشكرا قسةكة. دؤزيوةتةوة يةكيَكي تر تيَكيآلو لة. ئةزيزةكةي ميَينةي
 .بكات ميَينةكةي دووانة لةطةلَ قسةيةك ئةوةي بةبيَ هةبيَت، ئامادةيي و بيَت هاوذيين بةردةوام رؤحةكة دةدات بوار. تؤم دووانةي

 بؤ؟ ناكةم، بؤ تةلةفؤنيَكيشي ناكةم، ثيَوة ثةيوةندي من بؤ دةكات، ليَ طلةييم. توورِةية بيَزارة، ليَم ميَينةكة انةدوو: وتي ئةو

 داوة؟ ثيَ سؤزت ناكةيت، ثيَوة ثةيوةندي بؤ ثيَداوة، بةلَيَنت جار زؤر خؤ باشة،: ومت من

. ناويَ ئةوةم نيية، مةبةست ئةوةم منيش دابربِيَم، لةو من يان بضيَت، مدةست لة و بطؤرِيَت هزر لةناو ويَنةكةي و رامان دةترسم: وتي ئةو
 .دةكات بةشم ئةوةندة بةسة، نيَوامنان رؤحييةكةي ثةيوةنديية وادةزامن

 ليَ مةعنةوييةكاني جوانيية و بذيت شادومان دةتةويَ خةلَكةكةوة، حيسابي لةسةر تؤ. خؤثةرستيت كةميَك تؤ! هاورِيَيةكةم: ومت من
 .ينيتبب

 :دةثرسيَت ليَم و دةكات بزةيةك. بيَت وا رةنطة: وتي ئةو
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 بوويت؟ شيَت ديارة

 .بةلَيَ طووتبيَت، ثيَم سةرلةقاندنة بةو ئةوةي وةك لةقاند، بؤي سةرم من

 منيت؟ رؤحييةكةي دووانة تؤ نالَيَم. بةسة ئةوةندةم: وتي ئةو

 .بةلَيَ: ومت من

 .ةوتوونهةلَك من شيَوةي لةسةر هاورِيَيةكامن

 

 مةدار دوا

 

 هةست و هؤش فرةزانياري و زانني. باشرتة من بؤ ئةوةشيان. دةردةضيَت سةرم مةسةلةكان لة كةم، زؤر هاتووة ليَ وام ماوةيةدا، لةو
 ثيَويستمان زانيواماندة بوو، طران كاروانةكةمان زادي بؤ بارةكةمان باركردووة، دريَذةكةمان كاروانة و هةوار بؤ زؤرمان. دةكات بارطران

 فرِيَيان يةك لةدواي يةك دةكةين، سووك بارةكةمان هيَدي هيَدي وا قوورسة، بارةكة دةكةين هةست دةبيَت، زانيارييانة هةموو بةو
... بكاتةوة كةم طةشتيارةكان يةك يةك بكات، سووك بارةكةي بيةويَ بيَت، لةسةر كةوتين و شكان هةرِةشةي فرِؤكةيةك وةك دةدةين،

 .دةكةن سووك بارةكةيان ئةوانيش بيَت، لةسةر شكاني و نقوومبوون هةرِةشةي كةشتييةك وةك

 !دةبينةوة نزيك نغرؤبوون لة وا

 !بكةين ريَ بتوانني تا بكةينةوة سووك بارةكةمان باشرتة، وا

 .كةويَتدة ليَ خةوم باش دةكةم هةست كردووة، سووك تيَطةيشتنةكامن مةيدانةكاني و زانيارييةكان لةوةتي _

 وةك تؤش دةكةن، راكة راكة مةبةست و ليَكدانةوة بيَ و  سةر بةبيَ تيَدةكةويَت، ييآلبةرِة ضواردةورةت، خةلَكةكةي شيَتبووني كة
 .غةيبوبةت و بيَئاطايي ساتةكاني شريينة ضةند دةذيت، ئةوان لةنزيك نامؤ كةسيَكي

 .باشة ونبوون و ئاوابوون و بيَئاطايي تةنها تؤ بؤ لةودةمانة،

 .بة نقووم غةيبوبةدا لةناو و دووربكةوةوة بة، ئاوا تؤ نةبيَت، ئاوا و نةبيَت ون جيهان ئةطةر

   .دةطرييَت هةناسةت خةلَكةكة، شيَتانةي حةشاماتي لةناو و دةذاكيَت هةستت ئةطةرنا مةبة، زيرةك و زؤرزان

 ئارامي رةوشيَكي لةناو مانةوةتة بواريش باشرتين دةربضيت، دريَذيش ةريشةمةندةف بة دريَذ، تونيَليَكي لةناو سةالمةتي بة بتةويَ ئةطةر
 بة بيستةم، سةدةي ناوةرِاسيت لة بوو، زيندوو طيانةوةري يةكةمني ئةوةي ،(اليكا) رووسييةكة سةطة وةك ئةطةر ئةدي. غةيبوبةدا

 زاناكان لة يةكيَك دةكةيتةوة؟ ض لة بري بيت، ئةو شويَين لة تؤ كرابوو، زةوي طويَي مةداي دةرةوةي رةوانةي فةزايي كةثسولةيةكي
 دةبةن؟ كيَوةي دةيدةزاني دةكات؟ وا بؤ نةدةزانرا و دةحةثيَت هةر بةرزدةبيَتةوة، ئامسان لة كة بةستةزمانةكة، سةطة وتبووي

 .ماوةتةوة بةرينةكةدا فةزاية مةوداي لةناو حةثةساويي بة ئيَستا هةتا حةثينةكةي

 وةيآلكة و شويَنةوار ثةجنةرةكانييدا لة بفرِيت، هيَمندا زةرياي ئامساني لةسةر بيت، تيذرِةودا فرؤكةيةك لةناو تؤ وة،دةكةيتة ض لة بري
 ناو دةطاتة تيذرِةو فرؤكةيةكي كة بريدةكةنةوة، ضؤن خةلَكةكة  دةبينيت؟ دةرياكة لةسةر سثي هيَلي و طةورة طةورة كةشيت و دوورطة

 ؟زؤرةوة بالَندةيةكي رةوة
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 و مةستبوون تامي بة ساتيَكي ناو بضيتة يان... باشرتة ضركةساتةكاندا هةموو لة نةبيَت، زانياريت و نةبيت ئاطادار رةوشانةدا لةو
 .بكةيتةوة سةرنشينةكان و فرؤكةكة لة و خؤت لة بري باشرتة، رامان، و بيَئاطايي

 كامةران زؤر ساتةدا لةو بكاتةوة، بيَدارت زةمينة سةر ئةو تري ةلَكيخ هةزارةها وةك تةنيشتةوة، لة يةكيَك سةرنشينةكان، لة يةكيَك
 كةونة لةو ذمارةيةكي تؤش... ماويت ليَرة و دةذيت هيَشتا دةكةيت هةست دةكةيت، ذيان بة هةست دروسيت بة ضونكة دةبيت،
 .مةكةوة تر شيت هيض لة برييش بكة، خؤش رِةكةكو يان سيَرفيسةكةي، كيذة بةرامبةر رووت و ثيَبكةنة دلَشاديت، كة. بةرينةدا ئاوةدانة

 بةرةو بةرزبونةوةم ضركةساتي لة برينةكةمةوة، دةتوامن ضةند هةر بوومةتةوة نزيك لةوة ضونكة ئاسوودةم، و شادومان زؤر ئيَستا من
 .كؤتاييم مةداري لة ئيستا من... خؤي ئاسؤكةي و مةدار لة دةرضوو شيَيت كةثسولةيةكي وةك طةردوون، ونبووةكاني و شاراوة شويَنة

 

 ثريؤزةكة مانطاية

 :وتي و ليَكدةخشاند دةستةكاني و هاتةالم دةزاني، خؤي رؤحييةكةي دووانة بة مين برادةرةي ئةو

 !دؤزميةوة _

 ديَتة طةرماوةكة ةل كة دةبيَت،( ئةرمخيدس) فةيلةسوف و مامتاتيك زاناي دةنطةكةي و هاوار لة طويَم وامزاني بوو، قسةية لةو طويَم كة
 :دةكات هاوار و دةرةوة

 !دؤزميةوة! دؤزميةوة _

 ئاوة كيَشي قةد بة كيَشةكةش دةسةمليَنيَت، ئاو لةناو شتيَك هةر كيَشي نةماني كة دةدؤزيَتةوة، فيزيايي ياسايةكي دةدؤزيَتةوة؟ ض ئةو
 .دةبيَت رذاوةكة

 دؤزيةوة؟ ضيت تؤ: وت برادةرةكةم بة منيش

 دةبنةوة، نزيك ليَم بةثريؤزييةوة هةموويان ثياوةكان، و منالَ و ذن و ثريؤز مانطايةكي بومةتة هيند لة من ديبوو، بةوة خةومن: وتي ئةو
 .دةكةن شكؤدارم و دةطرن ريَزم

 دوايي؟ ئةدي: ومت من

 بووم، بةتةنها من.. .دةرينةكردم كةسيش نةدةدام، ليَ نةقيزةي كةس نةطرمت، ثيَ ريَطاي كةس دةرِؤيشتم، لةسةرخؤ: وتي ئةو
 و خؤشي بة هةستم ساتةدا لةو. بوو ئةوةندة هةر بوو، باس شياوي ئةوةي. دةرِؤيشتم لةسةرخؤ و دةخمواردةوة و دةلةوةرِام

 .بوو طةشاوة و روون ئاسؤيةكي بةرضاوةكامن دةسورِامةوة، ئازادانة دةكرد، زؤر سةرفرازييةكي

 !مانطايةك بةرضاوي بيَطومان: ومت من

 قةرِةبالَغةكة طةورة شارة مانطا، ببوومة كة. بووين ئاويَتة بونةوةردا يةك لةناو هةردووكمان... مانطاكة يان من! نيية جياوازي: وتي ئةو
 باخضةي سرووشت، ثشتةوةي نيطاكاني و رامان ناو سةرطةردانةكاني و شةيدا و دةرؤزةكةر و رةشورووت خةلَكي و ذاوةذاو لة بوو ثرِ
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 ئةوانةم كردووة، بةياني سروةي و ثةثوولة و طولَ ثيَناسةي تاغوور رابندرات شيعرانةي ديَرة ئةو وةك دةبيين، طولَزارم بة تةرِي و جوان
 .دةيبينيت نةتديوة ئةوةي بكة، سةير مانطايةك ضاوي بة ناسكرت، و جوانرت دميةني ديتين بؤ باشرتة وا. دةبيين

 !بكة تةكانش سةيري دةتةويَ ضاوةي بةو كةواتة: ومت من

 شاهيديَكي ببينة تا لةدايكبووين ئةوة بؤ ئيَمة. بني شاهيد دةبيَ، ئازيزةكةم،. وةجوودة ئةو شاهيدي دةمبة لةودةمانةوة من: وتي ئةو
 و طةبةلَ ئةو زؤر، راماني ضونكة. دةخنكيَم داماندا و طومان لة شةثؤليَك لةناو من زةمةن، لة مةودايةك تيَثةرِبووني ثاش. بوون دروسيت

 ناخت لة. دةيانبينيَت ضاوةكاني بة ئادةميزاد، دياردانةي لةو تةنها نيية برييت جيهانيش. رادةمالَيَت ثةيدابووة لةطةلَمان تارماييةي
 بايةخداني و كؤت و بةربةست ضةند بتوانيت ئةطةر. سةرساميية و دامان ئةويش دةكةيت، شاراوة بوركانيَكي تةوذمي و هةذان بة هةست
 دةرِوانيتة و هةلَدةزريَنيت ثةردةكان و ثةضة ئارامةكةت، جيهانة لةسةر راستةقينةيي شاهيديَكي ئيَستا تؤ. بكةيتةوة خاو انترؤذةك

 تةقينةوة ثاش كة هةورةية، و ضرِةدووكةلَ و( سديم) ئةو ثامشاوةي ئةوةش... شاراوةدا و نةديار ثشتةوي و ثيَش نةدياري ئاسؤيةكي
 .دةمينيَتةوة مةزنةكة

 

 

 

 

 

 

 بةبريديَتةوة ثيَيةكاني هةردوو

 

 :خةلَكةكة دةكاتة هاوار و نزيك ديواريَكي سةر دةضيَتة ئةو راناطرن، ليَ طويَي و دةكةن فةرامؤشي هةموواليةك كة

 !هةية هةمووتان بؤ دلَؤظانييم و ريَز خةلَكيَنة... خؤشدةويَت هةمووتامن من خةلَكينة _

 .بكةن ليَ ضاويَكي ناكةنةوة بةرز سةريش كةسيان... نادةنةوة ليَ ئاورِي كةسيان غةكة،قةرِةبالَ طؤرِةثانة ناو خةلَكي

 :دةكاتةوة هاوار توورِةييةوة بة ئينجا دةبيَت، بيَدةنط ضركةساتيَك ثياوةكة،

 سةيري كةس. ليَتانة رقمان لَيَمدة هةمووتان بة يةكةيةكة دةبيَتةوة، ليَتان بيَزم زؤر بيَزارم، ليَتان... هةمووتانة لة رقم من خةلَكينة _
 ...قسةكاني نادةنة طويَ كةسيان ناكات،

. دةبيسنت باشيش و ثيَوةية طويَيان خةلَكةكة.... بةلَيَ نيية؟ ليَ طويَيان خةلَكةكة! بووة؟ ض... دةوةستيَت حةثةساو و سةرسام
 قةوماوة؟ ليَ ضييان



62 
 

www.dengekan.com Page 62 
 

 :دةلَيَت ثيَي و بةرزدةكاتةوة ثياوةكة لة يسةر دةرِوات، بةتةنيشتيدا سةرطةردان شيَيت كةسيَكي _

 ناو برِؤ... دابةزة ديوارة ئةو لةسةر خوارةوة، وةرة! دةي. رانةطرتيت ليَ طويَي كةسيش و دةكةيت هاوار ديوارةوة ئةو لةسةر _
 ياري دووبارة...  طؤلَةكة ناو ببة تؤثةكة. هةلَدة تؤثةكة لة شةق خؤت ئارةزووي بة. بكة ياري ضووست و جوولة بة فوتبؤل، تيمةكةي

 .دةكةن سةيرت و ليَدةدةن بؤ ضةثلَةت هةموو بكة، خةلَكةكة سةيري ئينجا. بكة زؤرتر ياري. بكةوة

 خؤيدا ضواردةورةي هةر بة... دةكات يارييةكة جؤشةوة بة هةلَدةبذيَريَت، طوجناو تيميَكي خوارةوة، ديَتة بةرزاييةكة لةسةر ثياوةكة
 لةناو طؤرِةثانةكة دةرةوةي لة. دةدةن هاني و ليَدةدةن بؤ ضةثلَةي بةيةكةوة هةموو. طؤلَةكة ناو دةكةويَتة ؤثةكةت لةناكاو. رادةكات

 و كرد سةيريان خةلَكةكة و خؤشة دلَي هةلَدةكيَشيَت، قولَ هةناسةيةكي دلَخؤش و شادومان سةرثشت، دةهاويَتة خؤي ضيمةنةكة
 .سةيريانكرد شكؤدار

 دةكات، خةلَكةكة بؤ قسة و سةرديوارةكة دةضيَتة ضؤن دةكاتةوة لةوة بري. دةشوات خؤي ثاك طةرماوةكة، ضيَتةدة و هةلَدةستيَت
 ئينجا... دةهات بريكردنةوةكاني شيَوازي بة ثيَكةنيين ثيَدةكةنيَت، كةللةوة و سةر بةو. دةكات خةلَكةكة لة نةفرةت و رادةطريَت هةست
 بزةيةك. ثيَكرد جواني طولَيَكي و طؤلَةكة نزيك طةيشتة تؤثةكةوة بة و ثيَكردن ياري ثيَيةي جووتة ةوئ دةكرد، ثيَيةكاني هةردوو سةيري

 سةعاتةكاني هةتا ئةو نةكردبوو، ثيَيان هةسيت زووتر بؤضي باشة جةستةكةي، ئةنداماني لة بةشيَكن ثيَيةكانيش. دةكات ثيَيةكاني بؤ
 نةكردبوو؟ ثيَيان يتهةس بؤضي خؤيةتي لةالي ثيَيةكاني نووستنيش

 هةية، زيَرِينت ثيَي دوو تؤ ثيَي كرد، ئامؤذطاري و كردةوة هوشياري شيَتةي ثياوة ئةو دؤزينةوةي بؤ رادةكات دةرةوة، دةضيَتة بةثةلة
 ض بةدواي يت،دةطةرِيَ ض لة تؤ كورِة: دةلَيَن ثيَي بةتوورِةييةوة هةنديَكيش. نادؤزيَتةوة بؤي كةس دةثرسيَت، شيَتةكة لة ضةند هةر

 بة تؤي دوور ئيلهاميَكي...! خؤتي هةر تؤ... زةوييت لةسةر ئيَستاش بوويت، بةرزاييةكان لةسةر تؤ! دؤزيةوة؟ خؤت وا تؤ ويَلَيت،
 .ناساند ئامادةبووان

 كة دلَشادة... بةرز يَكيديوار لةسةر نةك وةستاوة، ثيَيةكاني هةردوو لةسةر دةكات برِوا دةطةرِيَتةوة، بؤ بريكردنةوةي ثرؤسةي دووبارة
 !دار قاضي دوو لةسةر نةك دةرِوات خؤي رةسةني قاضي دوو لةسةر
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 ئاو لةسةر نووسني

 

 .زيَيةكة ئاوي ناو دةداية فرِيَ كاغةزةكاني ثارضة و دةينووسي

 .دةنووسيَت ئاوةكة لةسةر ئةو دةبيَت، تةواو بةردةمي كاغةزةكاني ثارضة كة

 دةنووسيت؟ كيَ بؤ تؤ باشة: دةثرسيَت يليَ برادةرةكةي

 كة ناكةن، هةست نيية، ديار! دةكةن ثيَ هةستم ئينجا... دةنووسم بؤ من تيَطةيشنت خبويَندريَتةوة، تا دةنووسم من دةلَيَت، ثيَي ئةو
 دةنووسم؟ فرياكةوتن بانطةوازي من

 بكةويَت؟ فريات كيَ: دةلَيَت ثيَي براردةرةكةي

 ...ضواردةورم ييةكةيآلظا لة دةستبةتالَةكامن، باكيية بيَ سةعاتة دةكةم، شةوةكامن رؤذةكان، هاواري: يَتدةلَ بةتوورِةييةوة

 بواري و سةرثيَيان هةلَسةوة. دةخشيَت تؤوة بةرةو دريَذ خالَداري ماريَكي! وريابة: دةلَيَت ثيَي و سةري دةكاتة هاوار برادةرةكة لةناكاو
 ون ئاوةكة لةناو دةخشيَت، زيَيةكة ئاوي بةرةو ثيَيةكانييةوة لةبن و بةثةلة مارةكة. ببيَت دةربازي تيسةالمة بة و بكات طوزةر بدة

 .ناكات ثةيدا نارةحةتييةكيش و دةبيَت

 دةكةيت؟ ض ئيَستا باشة: دةثرسيَت ليَي برادةرةكةي

 و من زةماني ناو هاتوويتة تؤ. من ناخي ناضيَتة ئةو هةبوو، جياوازييةكي مآلبة... بوو برادةر تؤ وةك مارةش ئةو. ناكةم هيض: وتي ئةو
 .(ئةويش لةطةلَ... )كردم ئالَؤز ليَ كةشةكةت دةكرد، كاغةزةكان و ئاو لةطةلَ ياريم خؤش و جوان من نةطوجناويش، لةكاتي

 ثيَية هةردوو بة و كاتةوةثيَدة لة وةكانيآلثيَ. رادةخات ثووش و طيا هةنديَك ئةو لةنزيك. ناداتةوة ميَكيآلوة هيض برادةرةكةي
 ...دةطريَت ضةثي ثيَي ثاذنةي ئاوةكة لةبن مارةكة. دةكات ئاوةكة بة طةمة ثيَخواسةكاني

 ذان و ئازار كيَندةريَيةوة لة نازانيَت ئادةميزاد بزانة واية،: دةلَيَت. ثيَدةكةنيَت ثيَي زؤر ئةويش. هةلَدةستيَتةوة ترسانا لة...!( ئاخ) _
 رووبارةكة رؤخي لة شةلةشةل بة ند،آلدةينا ثيَدراوةكة مار ثياوة. نةخؤشخانة نزيكرتين بتطةيَنمة با هةلَسة .دةردةضيَت بؤي

 .دةرِؤن طشتييةكة شةقامة بةرةو. دووردةكةوتةوة

 .ضيية كيَشةتان دةثرسيَت ليَيان شوفيَرةكة رادةوةستيَت، بؤيان فؤرد ئوتومبيَليَكي

 ترسناكي ذةهري... واية ئةطةر بوو؟ ئاوي وةداوة تؤي بة مارةكةي: دةثرسيَت ليَيان شوفيَرةكة ،نةخؤشخانة بؤ ضوونيان ريَطاي لة
 .نامينيَت ذانةكةت بلةز زؤر. تيَنةكردويت كوشتين
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 لةسةر ئةوان دةبواية. نةبوو سودفة و ريَكةوت مآلبة. دةكات ناخؤشة ريَكةوتة لةو طلةيي ئةو: دةكةن يةكرتي سةيري هةردووكيان
 دةكاتةوة، ئوتومبيَلةكة راديؤي شوفيَرةكة. ندآلدةينا ئةو بوو، زؤر ذانةكةي... بكةن ناديارةكة ميوانة ضاوةرِواني و دابنيشني يةكةطيا

 .نةبوو ديار سةروبين طؤرانييةكة تيَكسيت مآلبة دةووت، طؤراني طةنج بةهرةداريَكي كيذة

 لةناكاوةكان ثيَوةدانة ذاني لة ئةوانةي! بلَيَن ض نازانن بضرِن، طؤراني دةتوانن نةيئةوا. ذيان ئةوةية واية، ذيان: وت برادةرةكةي بة ئةو
 .تيَداية هيوايشي و هةتوان هةنديَك تيَدا... دةهيَنيَت بؤ ضييان زيَيةكة ئاوي مةندي شةثؤلي بزانن ناتوانن دةنالَيَن،

 

 

 

 

 هةلَسانةوة ضركةساتي دوا

 

 .دةبرِيَت وةجوود جةرطي... رةكانةثرشنطدا نيطاية ذيان، دةقةكاني دوا

 بة لةناكاو، و بةثةلة كاثتنةكة. دةفري بلةز فرؤكةكة دةفرين، خؤرئاوا بةرةو فرؤكةيةك لةناو بوون، ميَ و نيَر نةفةري دوو و حةفتا ئةوان
. تيَداية كةماسييةكي كةمانفرؤكة بكات، بؤ نزامان و دوعا خؤييةوة برِواي و مةزهةب و زمان بة و كةسة هةر دةلَيَت، سةرنشينةكان

 :دةلَيَتةوة بانطةوازةكة دووبارة لةرزؤكةكةيةوة دةنطة بة كاثتنةكة

 رؤشنايي لةبةر. ببةسنت ثشديَنةكانتان توند. بنيشينةوة تةخت رووبةريَكي لةسةر دةبيَ ماوة، ثيَش لة دةقةمان دة تةنها _
 .بيَت ياوةرمان خودا. بطرن خؤتان و بيَت بةرز رةتانو. بكةن هةلَسوكةوت نووسراوة لةبةردةمتان ريَنماييةكاني

 دةيانةويَ بةثةرؤشةوة... دةكةن ثريةكان و منالَ بةستانةوةي رةوشي سةيري نةفةرةكان، سةر دةطةنة بةثةلة سيَرفيَسةكان، ذنة
 .بثاريَزن هيَمين و بكةنةوة ئارام خةلَكةكة

 خانووةكان.... بوو دوور ليَيان سةرزةوي هيَشتا مآلبة دةكرد، خوارةوةيان ةيريس ثةرؤشةوة بة نزيكبوون، ثةجنةرةكانةوة لة ئةوانةي
 فرؤكةكةي دةيانزاني زةوي سةر خةلَكةكةي... بضووك ئوتومبيَلةكان بوون، باريك ريَطاكان و ئاو و جؤطة بوون، ديار جطةرة ثاكيَيت وةك
: نازانيَت كةس. بكةويَت لووتكةيةك بةسةر بةرزاييةك، بةسةر... ارةوةخو بكةويَتة نةماوة زؤري هةية، تةكنيكي كيَشةيةكي سةريان سةر
 .دةزانن ئةوان كاثتنةكان، لة دةستةيةك تةنها! ضيية؟ تةكنيكييةكة هةلَة

 انةئامس و خاك لةو مالَئاوايي ئةوان خوارةوة، بكةويَتة فرؤكةية ئةو ئةطةر دةكردةوة، برييان ذانةوة و ئاخ بة سةرنشينةكان لة هةنديَك
 بكةويَتةوة؟ هاورِيَيةكانيان و خيَزان بة ضاويان تر جاريَكي دةتوانن ئايا! دةرِؤن؟ بةيةكجاري دةكةن،

 دميةني هةتا بوون، جوان هةموويان... بووة خؤش و جوان زةوييان رووي سةر ذياني تيَدةطةن لةودةمانة ئيَستا، زؤربةيان،
 ئةوانةي دارستان، و رةز طضكةكانيش، دةرياضة و جؤبار و جؤطة و سةربان كيَشيدووكةلَ و قوتاخبانةكان ديواري طؤرِستانةكانيش،

 ...بوون جوان و نازدار هةموويان... كردبوو طوزةري لةبةردةميان بةثةلةش
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 وةدةضيَتة لةبريي و دةيباتةوة خةيالَ يةكيَك.... خؤرةكةش ئامسان، سينطي ناو ثةخشانةكةي سثيية هةورة هةتا بوون، جوان هةموو
 و دةبرِيَت سةرنشينةكان لة ضاويَك... ضاوةكاني بةر بهيَنيَتة ئامسانة و زةمني ئةو كايةي زؤرترين دةيةويَ دةقةوميَت، ض و كيَندةريَية لة

 .هةبوو هةموويان نزاي و هاودةرد بة ثيَويسيت دةيزاني ئةو. تيَدةطةن لةو ئةوان بزانيَت دةيةويَ

 بوو، ثةريشان نيشتنةوة بؤ باش هةواريَكي دؤزينةوةي بؤ فرؤكةكة، ضةند هةر دةبيَت، سةرقالَ كانريَطاوبانة و دميةن سةيركردني بة
 .ضاوان بةر دةهاتة ذياني جوانةكاني دميةنة ساتةدا، لةو دةبوون، طةورةتر و تر بةرين دميةنةكان

 هةموو ئامادةيي بة و وةجوود ثرِيي بة نةمرد، و ذيايةوة دووبارة ئةطةر! بطيَرِيَتةوة؟ هةستة ئةو ضؤن بوو، رزطاري ئةطةر ضؤن،
! دادةبةزين ئيَستا هةر بن، ئاطادار: دةكاتةوة دووبارة بانطةوازةكة سستةكةي، كزة دةنطة بة كاثتنةكة، ديسان. دةذيَت بونةرةوةكان

 !بن وريا و ئاطادار

 كةم كةوتبوو، ثةكي جةستة نيوةي مآلبة بطيَرِيَتةوة، ةكةياد دةتوانيَت و نامريَت دةبيَت، رزطاري لةسةرنشينةكان ذمارةيةك لةطةلَ ئةو
 و جةستة نيوةي ئةويش دةبةخشيَت، ثةندة بةو طةورة نرخيَكي مآلبة. وةردةطريَت ذيان لةسةر هؤمشةندي لةورؤذةوة ئيرت! بوو ئةندام
 .بوو خؤي بووني

 

 

 

 

 طرينطرتن... طضكةكان شتة

 

 لة شاخيَكيش، لووتكةي بةرزترين. بةهادارن و بايةخدار شيت بضووكةكان شتة وةداية،لة بضووكةكان شتة زؤري سةنطي و قوورسايي
 .ثيَكهاتووة وشك و رةق جةستةي كةرتة و غوبار طةرديلة و بةرد وردة

 .ثيَكدةهيَنيَت طةورةكان بةرينة زةريا و رووبار و دةريا ئاوة، وردةكاني دلَؤثة

 .نازانيَت ديناريش مليؤنةها بايةخي ت،نةزانيَ فلوسيَك تاكة بةهاي و قيمةت ئةوةي

 زؤر طةورةي و كوشندة هةلَةي رووبةرِووي بةياني نةدؤزيَتةوة، بؤ ضارةي سةرةتاوة لة نةكات، ضارةسةر هةلَةكان طضكةييةوة بة ئةوةي
 .دةبيَت

 لة يةكيَكة تواليَت،. دةبيَت ةرِةتييانبن بايةخي دوورةوة، ثيَشهاتي لة و دوارؤذا لة بن، الوةكييش و التةريك و طضكة شتةكان ضةند هةر
 و الضةث شويَنيَكي و كةم ضاوي بة زؤر، خةلَكانيَكي بةداخةوة م،آلبة دةكريَت، ئةذمارد مالَ يةكةي ناو طرينطةكاني سةرةكيية بةشة

 .نةوةناكة تيَدا ئيسراحةتكردني لة بري نادةن، ثاكوخاويَنييةكةي و رووبةر بة بايةخ دةكةن، سةيري لةبريكراو

 ض نيشتةجيَي، كؤمةلَطايةكي و طوند يان شاريَك، ئاوةدانكردنةوةي بؤ بطرن دةستت بكريَت، ثشتيواني ئةطةر ثرسيم، ليَيان جاريَكيان
 :ومت منيش... دةبيَت ض بةرنامةت دةكةيت،
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 مةرج ثيَدةدةم، بايةخيان دةكةم، ساز خاويَن و تةندروست يةكةي يةكةي سيَ نيشتةجيَبوون، يةكةيةكي هةر لةناو دةكةم، ئةوة بؤ كار
 :وتيان ئةوان. هةبيَت ئةوانةيان خانوويَكدا هةموو لةناو دادةنيَم،

 :ومت منيش ضيية؟ يةكة سيَ ئةو

 .بيَت تيَدا سازكراوي باشي طةرماويَكي و طوجناو ناندينيَكي و خاويَن تواليَتيَكي خانوويَك، هةموو لةناو دةكةم، كار

 طشتييةكان ريَطاية و سةرةكييةكان شةقامة لة كردووة، ثيَشنيارم جاريش ضةندين و جاريَك كردووة، ثيَشنيارم خؤم هاورِيَي ضةند لةطةلَ
 ثيَشنيار ئةودةمانةش هةتا. ثياوان ثيَش ذنان بؤ بكةن، دروست ذنان بؤ تواليَت بةتايبةتي بكةن، دروست تواليَت ثايتةختا بازارةكاني و
 .سنتثيَوي و طوجناو داواكامن و

 تواليَتةكاني سةيري ثيَشة، لة ضةند شارستاني ئاسيت لةسةر ناوة، هةنطاوي ضةند كؤمةلَطاية، ئةو شارة، ئةو تيَبطةيت و بزانيت تا
 و خاويَن ضةند خيَزانة، ئةو دةزانيت، تواليَتةكانيان ثاكوخاويَين بة مالَيَك، هةر دةضيتة كة هةروةها. بكة طشتييةكانيان شويَنة

 .دةذين شارستان و تةندروست

 لةجياتي هةية زؤريش خةلَكي بةداخةوة،... ناومالَة بايةخداري سةرةكي بةشي ناندين و تواليَت. هةلَناطريَت هةلَة و دروستة ثيَوانةية ئةو
 يةكانيسةرةكي مةرجة ئةوةش، بةرامبةر لة دةدةن، خانووةكانيان دةرةوةي جوانكارييةكاني و ثيَشةوة و ديكؤر بة بايةخ ئةوانة،

 .دةخةن ثشتطويَ ذوورةوة

 

 

 

 

 

 

 !هاتووة؟ كويَيةوة لة( ثووضطةرايي) عةدةم

 

 ييآلظا دةطةيَنيَت؟ شتيَك و كاية يان يي،آلظا عةدةم ئايا باشة. وةجوودة وشةي بةرامبةر عةرةبي زماني لة عةدةم .1
 .ناشتةكانة ماناي

 و زاني ئةوةمان ئةطةر هاتووة؟ كويَيةوة لة عةدةم اشةب. وةجوودة و هةبوون ماناي وةجوود، لة بةر عةدةمي يان .2
 و نةماوة دوايي هةبووة، شتيَك رابردوو لة واتة فةنا،. نيية عةدةم ماناي ريَك فةنا،. ضيية وةجووديش نهيَين دةزانني تيَطةيشتني،

 .نةبووة هةر ئةسلةن ئةوةي ناوةجوود، ماناي عةدةم مآلبة. بووة ون و هةلَوةشاوةتةوة
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 ئادةميزاد ئةوةية مةسةلةكة! نازامن! دةبات هزرمان كاتي طةمةيةي ئةو ديَ، كؤتايي وشةكان بة طةمةكردن ةتاه .3
 ثيَنج هةر ئةوةية، ئيَمة بةرنامةي و كار. هةستيارين خؤرسك ئيَمة... هةية ناخدا لة بةردةوامي دانوستاني هزردارة، بوونةوةري

 .فةزان لةطةلَ سرةوتن و وةستان بيَ دةكةن، هةلَسوكةوت فةزادا لةطةلَ هتد... هةستمان حةوت شةش، هةستةكامنان،

 وةجوود ضونكة... بووين طضكة زؤر ثارضةي وردة ئيَمة كةون، دواييةكةي هةلَثروكانة و تةقينةوة دةرئةجنامي .4
 باشة... نيية رووداوةكة ثيَش و ثاش ويَنةي هةلَطرتين بؤ ئةرشيَفيَك و مؤزة هيض. بووة تر مةزني كةوني تةقينةوةي ضةند شاهيدي
 كرد طوزةريان ةوة(سديم) بة ضركةساتانةي ئةو لةسةر مةزنيشي و دةولَةمةند ئةرشيَفيَكي ،(هةبيَت بوونيشي ئةطةر) وةجوود

 !هةلَيانبطريَت؟ كويَ لة هةبووبيَت،

 بني، نةمر و مبينيَن ةوةكةتةقين ثاش ئيَمة ئةوةي وةك... دةدةين تر تةقينةوةي بة بايةخ لةوةي سةرسامم، من .5
 .كةم يان ماوة زؤري سةردةمةكة و كات ئينجا دةبيَت، هةر كاتيَكدا لة تةقينةوةكة دةلَيَن، فيزيا ياساكاني

 ئةطةر ثيَكهاتووة، بضووك بضووك يةكةي و طةرديلة و شت و كةرةستة وردة لة دونياية، ئةو طةردوون، ئةطةر جا .6
 و كةون لة روومان ئيَمة باشرتة وا بيَت، بيَدةنط و نةكات لةطةلَدا ثرمسان و مآلوة بيَت، ئالَؤزيش و يتةماوي و شاراوة كايةكي كةون

 ئةو دةظ بضينة نةديارةكة، بةشة بةرةو ،(بيَت راست طوزارةشتةكة ئةطةر) ئاراستةية بةو دذ رووي بكةينةوة، ئةوديو تري بوونيَكي
 بوومنان و مان هؤكاري بةرينةدا، سنوورة بيَ ييةآلظا ئةو لةناو رةنطة... كة... ببينةوة زيكن ناوةوةي وزةكةي لة دةجيوليَنيَت، رؤحةي

 جوولةداية؟ لة ييشآلظا ئايا. نةدؤزيوةتةوة ضاالكييةكةيان و جوولة ياساكاني طةرِانيش و شرؤظة ثاش زاناكان هيَشتا ئةوةي بدؤزينةوة،
 تاريكييدا لةناو رووناكي ئايا دةبن؟ ثةيدا و دةطرن سةرضاوة ناشتةكانةوة لة نشتةكا ئايا طؤرِانداية؟ رةوشي لة عةدةميش ئايا

 و فةلةكي زاناياني بذين؟ دةكات وني تاريكي ئةوةي هةميشةيي، زةاللي رووناكي تريؤذيكي لةناو بتوانني ئةطةر دةبيَت ض دةردةكةويَت؟
 كيَية؟ و ضي جوولةية ئةو بةردةوامي باشة... كةونةكان و رةئةستيَ و هةسارة جوولةي بة بةندن ئةوانة هةموو دةلَيَن، فةزاش

 

 

 

 

 

 

 جيَبةجيَكردووة؟ طةردوون بةرامبةر سةرشامنان ئةركي ئيَمة ئايا

 

A.  و خويَن و طؤشت لة بونةوةريَكة، مرؤظيش،. مرؤظ طويَضكةي بةر دةكةويَتة ترثةوة، بة ماندووةكان، ثرسيارة 
 .دريَذ اوةينةبرِ ثرسياري ضةندين و هةستةكان

B.  ،و وزة بكةين، ئازاد عةدةم و وةجوود ئالَؤزةكاني مةسةلة دانوستاني بةرثرسياريةتي لة بريمان، و هؤش ئةطةر 
 و نةرجسيةت و خؤثةرسيت لة بيَت، جؤريَك ئةوةش رةنطة. وةجوود لةكةيآلزة و جوان مانا لة تيَرِامان، سةر دةكةويَتة تةوذمةكةي
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 شادومان دةكةين، كار رادةبني، خةو لة بةيانييان ضؤن رؤذانةمان، سادةكاني بابةتة سةر دةطةرِيَتةوة، سيارةكانثر ئينجا هةلَثةرسيت،
 ...دةضيَذن ئازار و دةذين

C.  ،برينةكامنان تيماركردني سةرقالَي و زةوي راستةقينةيي رووي سةر دةكةوينةوة، ئاشتييةوة، و ئارامي بة كةواتة 
 دةكرد، ريَمان بةثيَخواسي ئةودةمانةي ثيَيةكامنان، بن درِكةكاني... دةبيَت دذواريش و طةرم ةتييمانيآلكؤمة ذياني دةبني،

 برينةكانيش و بني ثؤشتة ئيرت دةبيَ، بؤية رؤيشتني، دارستانةكانا ناو بة رووتي، بة ثانوبةرينةكان، دةشتة بة طةيشنت بؤ. دةردةهيَنني
  .بشارينةوة

  .يةتييمانآلكؤمة رؤذانةي ثيَداويستييةكاني دابينكردني بؤ رؤذانةكةمان، تؤماري و ملمالنيَيةكان و شةرِ ناو دةكةوينة ئينجا

 .بوون جوانييةكاني ثرشنطي لةبريكردني و كةون جوانييةكاني لة بيَئاطايي، واتة طةورةكةمان، نقومبوونة و تاوانةوة مآلبة

D.  كةي دةمينيَنةوة، ضةند روودةدةن، كةي بزانن، دةيانةويَ دةبن، جوانةكان ثرشنطة ضاوديَري سةرقالَي هةنديَكيش 
 ئةو بازنةكاني ساتيَك ثاش حةوزةكان، و طؤم رووي سةر دةكةويَتة كة دةكةن، باران دلَؤثةي سةيري ن،آلمنا ضؤن وةك دةبن؟ ون

 دةردةكةويَت، ئاسؤكة لة كة دةكةن، زيَرينةكؤلَكة دميةني سةيري نةيآلمنا ئةو يان دةبن، ون و دةسرِيَنةوة ئاوةكة لةسةر دلَؤثانة،
 ئةو سةيري خةلَكةكةش شيَوةية، بةو. دووردةكةويَتةوة راوةستيَت ئةوةي بةبيَ خانووةكان، و جؤبار و نآلكؤ و كيَلطة سةر دةطاتة

 .دةكةن ثرشنطانة

E.  بيَ ئاسيت بةرةو رهز ببني، ثرشنطةكاني و دياردةكان و وةجوود جواني ئيغراكاني رادةسيت خؤمان ئةطةر 
 ئةوانة هةموو بةشي بوون. دةضيَت ثيَكةنني و رابواردن و بةسةربردن كات ياري شاري طؤرِةثانةكاني بة ئةوةش دةبات، سنوورمان

 دةكةين، مةزندة و دةبيستني و دةبينني ئةوانة تةنها لةويَ، دةثةستني، تةنطةبةر تةسكي طؤشةيةكي لةناو خؤمان ئيَمة م،آلبة دةكات،
 .بةس و ئيمةن بايةخي شياوي كة

F.  ،لةو هةموومانة بةرثرسياريةتي زانيين ئةويش، دةبينةوة، مةزن بةرثرسياريةتييةكي رووبةرِووي، ئيَمة كةواتة 
 هةية، خؤيان جووالنةوةي بةرنامةي و كار تريش، دياردةكاني هةموو و رووةكيش و ئاذةلَ زيندةوةرةكانيش، هةموو ضونكة. وةجوودة

 ذيانة رؤذانةي كاري دةبيَ، دةذيت، زؤرةوة سةرفرازييةكي و شادوماني و كامةراني بة كة ئةويش، وةجوود، هاتوونةتة وانةشئة بؤ
 .راثةرِيَنن بوون و كةون بة بةرامبةر دروسيت بة ئاساييةكة،

 

 

 

 

 

 هةلَدةسوريَنيَت ئيَستامان رابردوو

 



69 
 

www.dengekan.com Page 69 
 

 و نيية تةداآلو لة هيَشتا باوةكة، شارستانيية مانا بة ثيَشكةوتن، بيَت، شانازي و باس شياوي نةكردووة، بةدي ثيَشكةوتنمان ئةوةندة
 .نةبووة

 دةبيَت، ثرشنطدارمان هيوايةكي و دةبيَت طةمشان بةيانييةكي كة دةكةينةوة، ئارام بةوة خؤمان و دةخوازين هيوا سالَة دةيان _
 .دةدةين قورباني هاورِيَيةكامنان و تييةآلكؤمة ثةيوةنديية و تةندروسيت و طةجنةكامنان بة بؤيةش

 دلَمان ئينجا دةكريَت، رووناكبريان تريؤري و دةكوذريَن نووسةران و رؤذنامةنووسان دةرذيَت، خويَنمان سالَة، ثةجنا لة زؤرتر ئةوة _
 دةخاتةوة، دووريان رووةشس و با ثةيدابوون، سةرةرِؤي بة رةشن، ثةلةهةوريَكي ئةوانة، كة رادةطرين، نةفسمان و دةدةينةوة بةوة

 رذاني زؤركردني لة دةكات، ثيَشربِكيَ عرياق،. بوو تاريكرت نةبوو، بيَطةرد ئامسانةكة نةك دةبنةوة، ضرِتر دوورنةكةوتنةوة، نةك مآلبة
 .رؤذنامةنووسان خويَين

 بووني هةلَوةشانةوةي دووةم، يكةس رةشكردنةوةي و خؤثةرسيت و دةمارطريي راماني و رةوت هةمان... خؤيةتي... خؤيةتي وةك _
! كةي؟ هةتا مآلبة... طرتووة رةوشةكةدا بةسةر دةسيت كة ئةوانةية لةورؤذانة... بؤضوونةكان و هزر لةناوبردني بؤ تر، ئةواني مادي

 ديَت؟ كؤتايي و دةوةسنت ئةوانة كةي.. دةكات حةثةسان و نائوميَدي و سةرسامي لة طوزارشت ثرسيارة ئةو

 و مردن و تةقينةوة دةبيَت، ليَي طويَ روومنان و رةق ميآلوة. بكةين كيَ لة مآلوة ضاوةرِواني بكةين، كيَ لة ثرسيارمان ويرو نازامن _
 .دةبينني خويَن طؤمي و مرؤظةكان جةستةي ثارضةثارضةبووني

 .دةكةن تيَدا تةرِاتيَنيَي و كراوةتةوة ثارة، و مرؤظ بازرطاناني و سياسةت ساختةضييةكاني و شيَت و تاوانبار و زؤردار بةرِووي عرياق

 نهيَنييةكان زيندانة لة ئةشكةجنةداناني و طرتن ئةو روودةدةن، تةآلو لةو كوشتنانةي و خراثةكاري و تاوان لةو كةميَك ئيَمة وابزامن، _
 زؤر قورباني، دةبنة نيآلمنا ؤرترن،ز خيَزان نةبووني و ذان و نةهامةتي زؤرترن، ئةشكةجنةكان و ثيَشيَلكارييةكان دةزانني، دةكريَن،
 .زؤرترن

 قوربانييةكان ناكةن، كةسوكاريان و قوربانييةكان بريين و دةرد و ذان ساريَذي حكومي اليةنيَكي و دامةزراويَك و دةزطايةك و كةسيَك نة
 بوون، وشك بةرد بة بوون ةكاندلَ سرِبوون، هةستةكامنان! دةكريَت سةيريان وا بن، تر هةسارةيةكي لة يان تر، تيَكيآلو لة وةك

. ناثرسيَتةوة طوندةكان و هاوسيَ و شار و طةرِةك دانيشتواني لة كةس ناكاتةوة، خةلَكةكة مةرطةساتي و ضارةنووس لة بري ئاوةزمان
 .نامةرديية و ييآلبةرِة و رق كؤتاييةكاني ئةوةش! يَت نا بةبريدا بةسةركردنةوةمان و ضاكة هيض

 تةداآلو لةو رؤذانة دةستدريَذييةكاني و خةلَكةكة دةردةسةري و ذان ودةبنةوة،آلب لةوةي زؤرترن، وربانييةكانق و زيان قةبارةي _
 .دةزاندريَن لةوانةي زؤرترن زؤر روودةدةن،

 بةس ةربرِينراد و قسةكردن تةنها. بكةينةوة تةآلو لةو و سةردةمة لةو ذين و رووداوانة لةو شةرم نيية، بةس ئةوةندة هةر رةوشةدا، لةو
 رابردوو نيآلسا لة. بن زؤرتر و قةبةتر كارةساتةكان و مةترسي هةية، ئةوة ئةطةري داهاتووش. تييةآلبيَدةسة و نائوميَدي ماناي نيية،
 ماف نكردنيآلتا و هيَرش و كؤمةلَكوذي و خويَناوي ملمالنيَية و مالَويَراني و شةرِ نائارامييةكان، و ئاسايش دةستداني لة بووين، فيَر ئةوة

 .ترةوة جياوازي دميةني و ويَنة و شيَوة بة مآلبة كوردستان، باشووري شةرِةكاني وةك دةكةويَتةوة، ليَ تري كةساني مولَكي و
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 بةرثرسة ذينطةكةش لة و خاكة سةر طةورةي مرؤظ

 

 عرياق باشووري ملييةكاني طةردةلوولة و باهؤز مةترسييةكاني و بيابانبوون سةوزايي، رووبةرووي زؤركردني و ضاندن دةزانني كةواتة،
 .دةكاتةوة كةم

 ضواردةورةي، تانيآلو ذينطةي ثسثؤراني بة ثةيوةندييةكاني و تايبةتييةكاني دانيشتنة و ديالؤط لة عرياقي، ذينطةي وةزارةتي بؤية
 دةرئةجنامي دةبيَتةوة، رووت خاكةكة بضيَنن، عرياق خاكي لةسةر داهاتوو سالَي ثيَنج ماوةي لة هكتار، ميلؤن نزيكةي دةدات برِيار

 .بيابانة فراوانبووني و وشكبوون فاكتةري طةورةكان، نيشتةجيَية كؤمةلَطا زؤربووني و جووتياران كؤضي و ثشتطويَخسنت و شةرِةكان

 .بدةن طةورة بةرين رووبةرووي بة ئةهوارةكان، ذينطةي دةكةن كار و دراوة ئةهوارةكان بة زؤرتر بايةخ دوايي، نةيآلسا لةو

 لة ثاريَزطاري و دةضيَنن دار بةردةوام دارستانةكان، بةرينكردني و زؤركردن بة دةدةن بايةخ كوردستان، هةريَمي دانيشتواني و حكومةت
 ئاطر ولةويَليَرة ئةطةرضي ناشتووة، داريان مليؤنةها مةدةني كؤمةلَطاي ريَكخراوةكاني رابردوو، سالَةي ضةند لةو. دةكةن دارستانةكان
 .ناوضةكة دةظةري ضةندين بؤ دةطةرِيَتةوة سةوزايي طةشةي و طةشي مآلبة دةسوتيَنيَت، فراوان ناوضةي دةكةويَتةوة،

 و يةتيآلكؤمة و دةرووني ذياني نيَوان ئؤرطانيكي، ثةيوةندي بة هةستكردن لة راطرتين، سةالمةت و ثاكوخاويَين و ذينطة بة بايةخدان
 ضاوةرِواني سرووشت. دةبيَت مرؤظةوة خؤرسكي ثيَداويستييةكاني بؤ سرووشت كاردانةوةي و لةاليةك مرؤظ ارةكانك و ضاالكي ئاسيت

 .هةية ئارةزوومان هةمان ئيَمةش هاوشيَوةش دةكات، مرؤظ لة ضاوديَري و ناز و خؤشةويسيت

 ي١١٢١ و ١١١٦ نيآلسا لة ثاكستان الفاوةكاني وةك سرووشيت، كارةساتي ضةندين زةمني، رووي لةسةر مرؤظ، ضاالكييةكاني دةرئةجنامي
 طةياندن زيان بةرثرسيايةتييةكاني هةموو. طةياندووة سرووشت بة زؤري زياني تر، شويَين زؤر و رووسيا لة سيبرييا سووتانةكاني زايين،

 زيندةوةرةكانة، هةموو ةلَسورِيَنةريه هؤشي و كاركةر و بةرثرس زةوي، رووي لةسةر مرؤظ ضونكة مرؤظ، سةر دةطةرِيَتةوة سرووشت، بة
  .دارستانيش برِينةوةي و سووتان و ضاندن لة بةرثرسة، و دةست

 كارطةكان ثامشاوةي ضونكة. خنكاندووة سرووشيت مرؤظة، ذياني و كار ثامشاوةكاني ديارة بثشكنني، زةمينة ئةو ضةثي و راست ئةطةر
 ثامشاوةي و جؤراوجؤرةكان ميتالَة و ثاكيَت و قوودي و نايلؤن كيسةي كؤكراوةكاني هةموو و ئةوانة مرؤظة، دةستكردي دامةزراوةكان و

 .بالَندةكان و ئاذةل نةك مرؤظة، ثامشاوةي و دةركردة ئةوانة هةموو تريش، زؤري و ئةوانة... ماكينةكان و سوتةمةني

. سرووشت ثيَكهاتةكاني و جواني دزيين و ذينطة سكردنيثي بؤ هؤكارة  تر كةسي مرؤظ لة بيَجطة بيسلميَنيَت، و بلَيَت ناتوانيَت كةس
 سةر نادةنة فريَ ثامشاوة خيَزانيَك، رؤذانةي رؤذي يةك بةقةد ذيانيان، بةدريَذايي ئاوييةكان، زيندةوةرة و بالَندةكان و زيندةوةر هةموو

 .سرووشت
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 دةكاتةوة نؤذةن خؤي سرووشت

 

 ثرؤسةيةكي بة سرووشت دةيشيَويَنيَت، سةركةشانة و دةطةيَنيَت سرووشت بة زؤر، زياني ضاالكييةكاني هةموو بة مرؤظ، لةودةمانةي
 بارانة و باهؤز و بؤمةلةرزة بة ئةوةش بكاتةوة، يةكسان هاوكيَشةكان دووبارة بكاتةوة، ضاك خؤي دةيةويَ زةمحةت، و نالَةبار

 .دةكات الفاوةكان و لةهي و ناوةرزييةكان

 و سرووشت بة دةرحةق فةرمانةكاني و ئةرك بكات، التةريك و ون خؤي سرووشت لةناو بيَت، بةردةوام انةداكردةو لةو مرؤظ، ئةطةر
 سةرطةردان سرووشت، دروستةكةي ثيَطة لة خؤي بيَت، بةردةوام دةستدريَذييةكاني و الساري لةسةر نةكات، جيَبةجيَ بونةوةرةكان

 ئادةميزاد يةتييةكانيآلكؤمة سيستةمة هةموو دةتوانيَت، كة سرووشت، شؤرشةكاني و هةلَضوون و توورِةيي قورباني دةبيَتة و دةكات
 .وةرطيَرِيَت

 رةوشي ئةوةش بكات، ذيَرئاو زؤر ناوضةيةكي بروخيَنيَت، ثردةكان لة زؤر رووبدات، وا لةناكاوي بؤمةلةرزةي تدا،آلو هةنديَ لة رةنطة
 ئةوة هةوالَي بوو، رؤذانة لةو. نيية دوور ئيَمة تيآلو لة ئةطةرةش، ئةو رووداني. دةطؤرِيَت هاوكيَشةكانيان و سياسي و دميوطرايف

 رووداويَكي هةر و تةقينةوة دةرئةجنامي بؤمةلةرزةكان، هيَلَي فشاري بن كةوتووتة ئرياني بوشهري ناوةكي دامةزراوي كة ودةبيتةوةآلب
 و كةنداو تري تانيآلو و كويَت وةك هاوسيَي تانيآلو دةطاتة و ةبيَتةوةودآلب ناوضةكة لة دةزطاكة، ئةتومي و ناوةكي تيشكي جؤرة، لةو

 .بكريَت كؤنرتؤلَ ناوضةكة تري تانيآلو و عرياق و ئريان لةناو خؤرئاوا، و تآلخؤرهة لة مةترسييةكان ناكريَ عرياقيش، باشووري

 و بؤمةلةرزة ئةطةرةكاني ضونكة بكةين، باسي بةرزيش كيدةنطيَ بة و ئازايانة دةبيَ دةذين، ترسناك بوركانيَكي مةترسي لةسةر ئيَمة،
 .زؤرن و ئامادة مةترسييةكاني

 رووبةرِووي ترس، لةدواي ترس مآلبة دةبيَت، رزطاري هةرِةشةيةك و مةترسي ضةند لة ئةطةرضي ونكردووة، خؤي مرؤظ، كة ديارة
 .دةبن زؤر و ةدةتةقنةو يةك لةدواي يةك ضالَةكان، و درز ئةوجارة مآلبة دةبيَتةوة،

 دةكةنةوة، دلَنيا مرؤظايةتي يةكطرتووةكان، نةتةوة دةدةنة راثؤرتيَك و دةكةن دانوستان ثسثؤر، و زانا سةد سيَ نزيكةي ئةوةي ثاش
 سالَةي ضةند لةو درزةكةي بووة، كةمرت مةترسييةكاني و بووة باشرت دةثاريَزيَت، خؤر تيشكي لة زةوي، طويَي ئؤزؤنةكةي ضيين كة
 كة دةطةيَنيَت، ئةوة زانيارييةكان بووة، كةم كاريطةي بكةويَت، زةوي بةر زؤرتري تريؤذةي ضةند دةدات، بوار و دةكةويَت تيَي ردووراب

 .دةويَت زؤري كاتي جاران، دؤخي بؤ طةرِانةوةيان و باكوور و باشوور جةمسةري ضاكبووني دةكةن، هةست زاناكان

. دةبيَتةوة نويَ ذين دوارؤذي بة هيوايان دةكات، كامةران و خؤش سرووشت لة ئاطادار و شارةزا نيكةسا دلَي خؤشة، هةوالَة ئةو: باشة
 نةكان،آلكةندة و خؤلَ رووضووني و الفاو و بةرةهيَلَة باراني و بيابانبوون دياردةكاني ماوة، بوونيان مةترسييةكان هيَشتا مآلبة

 نةبوون، سةعاتيَك و رؤذ كردةي دةرئةجنامي سرووشت دياردةكاني هةموو. ماوة هةر ياننيَوان ملمالنيَيةكاني و مرؤظ دةستدريَذييةكاني
 .بووة مرؤظ بريكردنةوةي و ئاوةز لة دوور ديَرينةكاني و كؤن دةستدريَذيية و كؤبونةوة دةرئةجنامي بةلَكو
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 هيندي بيهاري هةريَمي هةنطاوي

 

 تا ضونكة دةكات، جيهان ئاشيت دؤزي خزمةتي جيهانة، ئةو ناوضةيةكي و ةريَمه هةر ئازادييةكاني و ئارامي و كرانةوة بةرةو
 و ضةوسانةوة و قةيران و كيَشة لة تذي، رةوشيَكي لةناو ذيان. ثةريشانكردووة و سةرقالَ مرؤظيَكي هةموو مةسةلةية، ئةو ئةودةمانةش
 ئاسيا تانيآلو لة نةذادثةرسيت، و جياكردنةوة دياردةكاني. بكريَن فاكتةريَكيش و هؤكار هةر لةبةر ئينجا هةية، مانايةكي ض جياكردنةوة

 .دةكريَن ثةيرِةو و ماون جيهانة، ئةو تري ناوضةكاني هةموو لة و ئةفريقيا و

 ئةستةنطي سةرخؤية، لة و سارد زؤر( نةهامةتييةكان و نةداري و نةذادثةرسيت لة دةربازبوون ماناي بة) طةشةسةندن هةنطاوي مآلبة
 ناكريَ. تدارةكةآلدةسة ضينة يةتيآلكؤمة و سياسي هزري دواكةوتين هةموويان ثيَش لة ثيَشة، لة زؤري كؤسثي و كيَشة ردةمة،لةبة

 و دادثةروةر سةرؤكيَكي سةملاندووة، ئةوةيان رؤذطارةكان. تر اليةني ئةستؤي خبريَتة ئالَؤزييةكان و دواكةوتن بةرثرسياريةتي
 كةمبيين دةستةي و كةسايةتي مآلبة بنويَنن، ئارامييةكان و ئاشيت باشي رةوشي دةتوانن ادثةروةر،د دةستةيةكي يان بةرةووشت،

 .دةبةن زؤرتر ذان و نارِةحةتي بةرةو ذيان هزري،

 دةرباز دةستثاك و بيَتاوان تر، خةلَكي بةرامبةر جياخوازييةكان و بةفيز رامانة و نيطا لة عرياق تداريآلدةسة كةساني لة هةنديَك ناكريَ
 لةو نابيَت دةربازيان ئةوانة. بةستةزمانةكةن خةلَكة راستةوخؤي فاكتةري و تيانآلهاو كيَشةكاني و ئالَؤزي لة بةرثرسن ئةوانة بكةين،

 لةبريكراوةكة داماوة خةلَكة و كوردستان ميللةتي بة دةرحةق سياسييةوة، هزريي كةمبيين دةرئةجنامي لة كوشتارييةي، و دةردةسةري
 .ناوضةكان و نةذاد و ترية هةموو بة ئاينزاكان، برِواداراني و كولتوور و زمان كةمينةكاني و ئةوان كردويانة، بةشةكةبيَ و

 ئةو ثرِكيَشةكاني و هةذار زؤر هةريَمة لة بووة يةكيَك كة كةس، مليؤن هةشتا دةطاتة سةرذميَرييةكةي ئةوةي هيندي، بهياري هةريَمي
 هةريَميَكي دةبيَتة ئيَستايان، سةرؤكةكةي تيآلدةسة و بةرنامة و هزر بة ضونكة ئيجابي، هةنطاوي و ةشةكردنط منونةي دةكةينة تة،آلو

 .بوذانةوة و ئاوةداني و طةشةسةندن ئاسيت لةسةر منونةيي

 دروست مةرجيَك بة) ،ئاذةلَداري ساماني زؤري و بةثيتةكةي خاكة و ثرتؤل و ئاويي سةرضاوة بة دةولَةمةندا، عرياقيَكي لة تة،آلو لةو
 نزيكةي دةطاتة عرياق، سةرذميَري ومتان ئةطةر. بيَبةشن خاويَن خوارنةوةي ئاوي لة كةس نيو و مليؤن حةوت نزيكةي( بةكاريانبهيَنن

 زؤربووني و كوشنت و بةذان دياردة هةموو. دةخؤنةوة ناتةندروست ثيسي ئاوي خةلَكةكةي ي٪١١ ريَذةي كةواتة كةس، مليؤن سي
 بةرثرسي ترسناكةدا خةمبارة رةوشة لةو ئةوان تدارةكان،آلدةسة ئةستؤي دةخةمة شةرِةكان، كةمئةنداماني و سةرثةرشتيار بيَ لَيمنا

 كيَسةكاني ئةوانةي بيَت، مانطيَكيش ضةند يان سالَيَك، ضةند ئينجا دةست، طرتووتة تةيانآلو ئةو تيآلدةسة ئةوانةي.... يةكةمن
 لةسةر بةتةواوي و بةدروسيت ئازارةكانيان، و نةهامةتي و ذان هةموو بووة، دةست لةبن داراييان و ئيداري و سياسي و يةتيآلكؤمة

 .نيية خواردنةوةيان ثاكي ئاوي ميللةتةكة كة داية، ئةوانة ئةستؤي

 سةرؤكةكان و تدارآلدةسة هيوايةي بةو بكةينةوة، لةسةر جةختيان و بكةين باس دروستانة راستيية ئةو سادانة، زانياريية ئةو دةبيَ
 .راستةكان بةرنامة و ريَطا سةر بطةرِيَنةوة
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 .كارةساتة و مردن ماناي قسةنةكردن ضونكة بن، كرِ و بيَدةنط نابيَ

 

 

 

 

 

 

 هةية دةستةخوشكي زةوييش

 

 زةويية، دةستةخوشكي يدؤزينةوة ئةويش... بنووسم لةسةر بابةتيَكي كردم ناضاري زانيوة، ئامساني طةشيت لةسةر نويَم زانيارييةكي
 وتبووي ئةو دابوو، ثيَ ئاماذةم تر بةشةكاني لة كة هاورِيَيةكةم، بانطةشةي و قسة وةك بووة، ثةيدا زةوي هةسارةي دووانةي بلَيَن يان

 باشة او بؤية... هةية دووانةي زةوييش ديارة. دةذيت لةطةلَي لةدايكبوونةوة لةكاتي رؤح بة هةية، دووانةيةكي مرؤظيَكي هةموو
 هاورِيَ و دووانة نيية، تةنيا و تاقانة طةردوونة و (  Cosmos كؤمسؤس) كةون لةو ضيرت كة بكةين، ئةزيزةكةمان هةسارة لة ثريؤزبايي

 .بووة ثةيدا بؤ برادةريَكي و

 ئاستيون) فةزايي زاناي ةوة،دةدؤزن نويَية هةسارةية ئةو فةلةكناسان، و طةردوون زاناياني رابردوو، ئةيلولي مانطي لة مانطيَك لة بةر
 طليسة ناوي نويَيةكة هةسارة ئةستيَرةكان، ناوناني ياساكاني بةثيَي دةدات بةوة ئاماذة سانتاكروز، لة كاليفؤرنيا زانكؤي لة( فؤت

 سةيري ئةطةر ية،ئةستيَرة ئةو لةسةر ئةطةر مآلبة) نابينريَت زةوييةوة رووي لةسةر خةلَك ضاوي بة ئةستيَرةكةش، بةردةكةويَت،  ١٨٢٦
 .(دةبينني زةوي ئاسايي ضاواني بة بكةين، زةوي رووي سةر

 بؤشاييةكي كةوتوتة هةسارةكة دةلَيَن، و دةدؤزنةوة نويَيةكة هةسارة تر، زاناي ضةند و زاناية دوو ئةو ثاتلري، ثؤل و فؤت ئاستيون
 :دةلَيَن هةروةها ذيان، بةردةوامي و بوون بؤ طوجناو

 نيية، طةرم زؤريش و سارد زؤر كةشوهةواكةي هةية، زةوي هةسارةي هاوشيَوةي و نزيك خةسلَةتي طليسة، واتة هةسارةية، ئةو _
 سازطاري هةواي و خاويَن ئاوي مانةوة، و ذيان بؤ طوجناوة شويَنةكةي زةوي، لة نزيكة زؤريش نة و دوور زؤر نة طوجناوة، كةشةكاني

 .نيية زؤرباشي جازبيةي و يةطةورة نة و طضكةية نة هةسارةكة. تيَداية

 .بذين تيَدا و بنب ئاكنجي تيَدا تا دةطةرِيَن لةدواي زةوي، رووي سةر ئادةميزادي شويَنةي ئةو هةسارةية، ئةو تر، مانايةكي بة _

 زةوييش كة ديارة بلَيَن، دةكريَ بةوةش هةية، ذيان هةسارةية، ئةو لةسةر هةية، مان ٪٢١١ ئةطةري دةلَيَت، زانا فؤتي
 .هةية دةستةخوشكيَكي

 :دةلَيَن زاناكان لة هةنديَ
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 طةردوون هةسارةكاني لة زؤر ذمارةيةكي كةواتة بيَت، تيَدا ذياني يةكيَكيان هةسارة، شةش هةتا ثيَنج نيَوان لة هةية، ئةوة ئةطةري
 .(٢) تيَداية ذيانيان

 طةردووندا لة خؤمان، خؤري كؤمةلَةي وةك تري خؤري لَةيكؤمة زاناكان و فةلةكناس كة نووسيويةتي بريتاني تيلطرايف رؤذنامةي _
. ليَكدادةبرِيَت خؤرةكة، سيستةمة و خؤر هةسارانةي لةو نزيكة ناوةندييةكة ئةستيَرة و كؤمةلَةكة هةسارةكاني نيَوان ماوةي هةية،

 هةسارةيي سيستةمي لة طةرِانة قؤناخي ةويشئ نويَ، قؤناخيَكي دةطاتة فةزا دؤزينةوةكاني بة مرؤظايةتي كة دةسةمليَنن، ئةوة زاناكان
 .(١) ئةستيَرةيةك دؤزينةوةي نةك

 

 

 

 .زايين ي١١٢١ سالَي ئوكتؤبةري ي٢ هةوليَر كوردي، زماني بة زانسيت ي(بةرِوو) طؤظاري .1

 .بةغدا زايين، ي١١٢١ سالَي ئوكتؤبةري ي٢ رؤذي ي(ئةلسةباح) رؤذنامةي زانسيت ثاشكؤي .2

 

 

 

 كاندؤزينةوة ضيَذي

 

 ئيَمة فةزايةي ئةو دةكريَت، (Universe) فةزا بواري لة نويَ دؤزينةوةي دةزانني كة دةكةينةوة، قوراخ طويَمان و دةبني هةناسةسوار
 دوورةكان، طةردوونة نهيَنييةكاني لة ثيَشبينةكامنان و مةزندة بة بوار بؤيةش بةشني، بيَ دؤزينةوانة ئةو بةجيَطةياندني خؤشييةكاني لة
 .بدةين تةواوكةرين بةشيَكي ئيَمة كة

. نابيَت دووريش و نامؤ ئيَمة بؤ نةزانني، يان بزانني ثيَي نةبني، ثةيوةنديش ثيَوةي زؤريش ئةطةر دةزاندريَت، و دةدؤزريَتةوة ئةوةي
 لة ذيان بووني ةرلةس جوانيان هزري دؤزينةوانةدا، لةو دةكةن ئارةزوو بزانيَت، بوارةدا لةو زؤرتر ثةرؤشة هةية كةس هةنديَ

 ئةوان ئايا هةبيَت، ئةويَ زيندووةكاني بونةوةرة ئاكاري و شيَوة لةسةر زانيارييةكامنان هيض ئةوةي بةبيَ هةبيَت، تر هةسارةكاني
 نضؤ ببينةوة يةكرتي رووبةرِووي رؤذيَك ئةطةر. زيرةكرتين لةوان ئيمة يان زيرةكرتن، ئيَمة لة ئايا هةستيارن؟ و زيرةك بونةوةري
 دةبني؟ ئاشنا بةيةكةوة

 زؤريشيان و زؤرن كة دووردةخاتةوة، زةوييمان سةر كيَشةكاني لة كةميَك فةزاييةكان، دؤزينةوة لةسةر تويَذينةوة و سةرقالَبوون
 .مرؤظن دةستكردي كيَشةكان ضونكة ن،آلظا و وةرسكةر
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 ثيَويستييةكي بةلَكو، نيية، زةوي هةسارةي لةسةر سيمانبةرثر دووركةوتنةوةي و تنآلهة دؤزينةوةكان، لةسةر ثةرؤشي و شةيدابوون
 ض روودةدات؟ ض دوايي كةي؟ هةتا لةويَية؟ ئةو بؤ كيَية؟ ئةو: داطريكردووة ئاوةزي مرؤظةوة، ناوةوةي هؤشي لةثةيدابووني و خؤرسكة

 !هةية؟ تر ضي سرووشتةوة ثشيت لة... ثشتةوة لة هةية؟ كؤتاييةكاندا بي سنوورة دواي لة ض هةية؟ بوونةدا ئةو لةثاش

 نةكةوتووة، دةست ميَكيآلوة ئيَستاش هةتا طرتووة، لةنطةري مرؤظ بةردةوامةكةي رامانة بنةوةي بين لة ئةبةدييانة، ثرسيارة ئةو
 .بدريَتةوة ثرسيارة ئةو ميآلوة بيَت رؤذيَك رةنطة بلَيَت نيية، تيَدا ئةوةي ئازايةتي كةسيش

 دوورةوة، لة دووانةيةكي يان دةستةخوشك، هةسارةيةكي زةوي بزانيَت زةويية، ئةو سةر ئاكنجي ةبيَت،ن هيض هةر سةرساميية، مايةي
 ئةستيَرةيان مليار ضل نزيكةي لةوانة تيَداية، هةسارة مليار سةد دوو نزيكةي طةردوونة ئةو... هةية رووناكي سالَي ٢١١ دووري لة

 .تبيَ طوجناو ئؤرطاني ذياني بؤ هةية ئةوةي ئةطةري

 مليؤنةها نيية، طةردوونة ئةو تاكي خاوةني و ذيان ثاشاي مرؤظ نيية، بوون تاجي مرؤظ نيية، تيَدا ئادةميزادي تةنها طةردوونةدا، لةو
 .تر زيندةوةري ئالَؤزترين و وردترين هةتا بةكرتياوة، و شانة سادةترين لة هةر دةكةن، ئادةميزاد بةشداري زيندوو بونةوةري

 و بوون و مان لة دةذين، زاووزيَ و زؤربوون و بوون و نويَبوونةوة و ذيان لة تذي مةزني كةونيَكي لةناو ئيَمة... رةوةت مانايةكي بة
 .بةس و هةية كةوندا رووداوةكاني لةسةر بضووكمان زؤر بضووك، ويَنةيةكي تةنها طؤرِانكارييةكاندا،

 دميةنة بةو ديَ، ثيَكةنينمان بكةين، زؤرةكاني يةتييةآلكؤمة كيَشة و زةوي هةسارةي سةيري طةورةوة، مةزني زةرةبينيَكي بة ضةند هةر
 و مايةثووض زؤربةيان كة ئاريشةكان، و كيَشة زؤري لةناو ضةقيوو مرؤظي مرؤظ،: واتة ديَتةوة، طضكةية ئاذةلَة بةو دلَنةواييمان و بةزةيي
 تةوني ناو طرياوي بضووكي زيندةوةريَكي بونةوةرة، ئةو كةويَتدةردة دةكةين، طةردوون سةيري كة... نني هةلَوةستةيةكيش شياوي

 الوةكيية ملمالنيَية و كيَشة لة تةمةني، و وزة و كات هةموو مرؤظ،! دةكات ثيَ طةمةي و هةلَيدةثةرِيَنيَت بةطالَتةوة و جالَجالؤكةيةكة
 ثيَيةكاني بين نيَوان بةريين جوانة طةردوونة ئةو بووني لة بؤيةش دةبات، هةدةر بة زالن، بةسةريدا ضواردةورةي لة كة مايةثووضةكان،

 !مرؤظة ئةو داماوة، و نائوميَد ضةند بونةوةريَكي ئاي. ئاطاية بيَ ناديارةكان سنوورة و ئاسؤ دوورترين هةتا ديوارةكة، لةسةر سيَبةري و

 

 

 

 

 

 ذينطة... ذينطة

 

 سةوزايي طةرِانةوةي بؤ كار دةبيستم كة شادومامن، خؤشة، دلَم ضاكسازييةكان، بوارةكاني ضاكردني و ذينطة بة بايةخدان هةوالَةكاني بة
 سةرطةرمي من دةبيَت، سالَ ضل خةريكة راناكيَشن، سةرةجنم سياسييةكان، نووضة و هةوالَ زؤربةي... دةكريَت زةمني رووي سةر بؤ

 .نووسيوة بابةمت مةيدانانة لةو بووبيَت، ساز بؤ بوارم ضةندي هةر بوذانةوةم، و هةلَسانةوة ثةرؤشي و سياسييةكان طؤرِانة
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 بة و دةرةوة هاتوونةتة ثةردةكانةوة ثشيت لة سياسييةكان ضاالكيية و كار ئةوةي ثاش. بووم ماندوو و بيَزار كؤنة رةوتة لةو
 و رامان جيَطاي ؤرِانةكانط نني، بةهادار جاران وةك خؤم، نةوةكةي كةساني و من لةسةر رووداوةكان. دةكريَت بؤ ئيشي زةاللييةوة
 و طؤرِان بة هةست زووتر سياسةت، بواري لة رابردوومان نيآلسا ئيشكردني و خؤمان ئةزموونةي ئةو بةثيَي. نني هةلَوةستة

 ةكانيبوار مآلبة دةكريَت، تيَدا كاري بةرِووني و بةئاشكرا نةماوة، جاران وةك ئيمرؤ ئةطةرضي سياسي طؤرِةثاني. دةكةين ثيَشبينييةكان
  .سنووردارة و تةسك

. نةطؤرِيوة ثيَشهاتةكان لةطةلَ مامةلةكردنيان نةهاتووة، هزرياندا بةسةر طؤرِانيَكي هيض ثيَشوون، ياريكةرةكاني هةمان... ياريكةرةكان
 بوويتة ةوةيانئ بوومنانة، ئةكتيظي و زيندوو بةشيَكي سياسةت. بووم سياسةت دةستبةرداري بةيةكجاري من نيية، ئةوة ماناي ئةوةش

 .هةية كاردانةوةي ذيامنان رؤذانةي كردةي هةموو لةسةر سياسةت بني، دلَطرانيش يان بيَت، خؤش ثيَمان راستييةك

 لة دوور و ثرنسيثةكاني و بنضينة لةسةر ببنةوة، قوول تيَدا و بدةن سياسييةوة هوشياري بة بايةخي دةدةم، طةجنان هاني من بؤيةش
 رووكارة و قاضاخضييةكان السايي بكةن، كار رةونةقدارةكان رستة و دروشم بة ياريكردن و راطةياندن ثةهلةواني و طةمةكردن

 .نةكةنةوة كارتونييةكان

 سياسةت خةلَك، ريَزطرتين و خؤشةويسيت ثةيداكردني بؤ تواناية شتيَك، هةموو لة بةر سياسةت. ذيانة و هونةر و زانست سياسةت،
 خيَزانيَك، هةموو بؤ طوجناو نيشتةجيَبووني كيَشةكاني ضارةسةركردني بؤ خةلَكةكةية، مةبةسيت و هيوا و ويست رةنطدانةوةي
 منالَة و بيَوةذنةكان دةردةسةري و ئاريشة ضارةسةركردني دانيشتوانان، هةموو بؤ خواردنةوةية، ثاكي ئاوي دابينكردني سياسةتكردن

 و سازكار كةشيَكي بؤ قوتاخبانةكانة رةوشي طوجناندني سياسةت زارؤكانة، ندنيخويَ رةوشي ضاكردني بيَكاران، و سةرثةرستارةكان بيَ
 ...نازدار

 و سازطار ثاكي خاويَين ذينطةيةكي سازكردني بة بايةخدانة، سياسةت هةموويان ثيَش لة و ثيَشةكي من، بؤضووني بة ئةوانة، ثاش
 لة جؤرة بةو من. ستاديؤم و باخضة دروستكردني و ضاندن و زةوي كانيضاكسازيية بؤ كاركردنة، سياسةت كامةران، ذيانيَكي بؤ طوجناو

 ضرِة  ئةوةي ثاش مآلبة. نةكردبيَتةوة بةرز راطةياندمن الفيتةي و دروشم ضةند كةس، هةنديَ وةك منيش ئةطةر. دةطةم سياسةت
 بؤ و خؤشي لة خؤرةي ئةو دةردةكةويَت، كةراستيية خؤرة ئينجا بوون، ثةخشان رابردوو، سةدةي ييةكانيآلبةرِة الوةكيية دووكةلَة

 .هةلَديَت ليَبووردة و ئارام خةلَكي و خاويَن زةوييةكي

 ضاوم رؤذنامةكان لة بةثةلة نةيآلهةوا و زانياري ئةو. دةبيَت ذينطة ضاكسازييةكاني كؤششي لة طويَم شادومامن من كةواتة شادومامن،
 :بن راست واية هيوام دةكةويَت، ثيَيان

 .ثريؤزة و بةرةكةت بة و سةوز هةميشة داريَكي زةيتون. ضاندراوة زةيتون بة بابل شاري ضواردةورةي ووسندةن _

 بوو، عرياق طةورةي سةرمايةكي جاران خورما،. دارخورما مليؤن يةك ضاندني بؤ كردووة بةرنامةريَذي بةسرة زانكؤي دةنووسن _
 بؤ خزمةتكردنيان، كةمتةرخةمي و شةرِةكان دةرئةجنامي ذمارةية، ئةو مآلبة ار،د ميلؤن ٣١ نزيكةي دةطةيشتة دارخورماكاني ذمارةي
 .مليؤنة شازدة تةنها ذمارةيان ئيَستا كةواتة دةبيَتةوة، كةم ذمارةية ئةو نيوةي

 طؤشةيةكي هةموو لة و باشوور يان كوردستان لة دار بكةن، خزمةت دارةكان بكةن، ضاوديَرييان بدةن، ئاويان بضةقيَنن، بضيَنن، دار _
 .بضيَنن زةمني رووي سةر
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 ويلكيس سةرةتاكاني

 

 نووسيين سةر طةرِامةوة دووبارة وا طرينط، بابةتيَكي و دؤسية لةسةر خيَرا، رامانيَكي و هةلَوةستة بة... كورت دابرِانيَكي ثاش
 ئةوةش ودةكريَنةوة،آلب ويكليس ثيَطةي لة كة ،عرياقة شةرِي لةسةر ئةمريكي نهيَين بةلَطةنامةي هةزار سةد ضوار ئةويش طؤشةكةم،
 .هةية بةلَطةنامانةوة بةو ثةيوةستيان كةسيَك هةموو ثيَش عرياقييةكان ضونكة دةورووذيَنن، طةورة زؤر ثرسياري

 ضؤن نةدةكردنةوة؟ويآلب واشنتؤن بؤضي ودةبنةوة؟آلب بريتانيا لة نهيَنييانة ئةمريكيية بةلَطةنامة ئةو بؤ: ورووذيَنةر يةكةمي ثرسياري
 شةممةي رؤذي لة ميديايي دميانةيةكي لة ويكليس ثيَطةي دانةري ضيية، وكردنةوةيانآلب لة مةبةست بةردةست؟ كةوتنة بةلَطةنامانة ئةو
 و يئةمريك سوثاي مةبةسيت ئايا كيَية؟ كارة لةو مةبةست ؟!دةكةم ئاشكرا نهيَنييةكان من وتوويةتي، زايين ي١١٢١ سالَي ينايري ي١٣

 لة هةموو، ئةوانة ناوي ضونكة... سورياية؟ و ئريان مةبةسيت يان دةزطاكانيةتي، و بةغدا حكومةتي مةبةسيت يان واشنتؤنة؟ حكومةتي
 .هاتووة بةلَطةنامةكاندا

 و تاوان لة يَدةب وتبوويان، ميديادا كؤنفراسيَكي لة ثيَطةكة، سازكةرةكاني و دانةر ضيية، قةزايةكة اليةنة باسكردني لة مةبةست _
 كةساني هةزارها لةناوبردني و كوشنت و طرتووخانة و ئةشكةجنةدان لة ناكريَ دادطا، بدريَنة بكةرةكان نةبني، بيَدةنط دةستدريَذييةكان

 ثيَشيَلي هةزارةها و ئةوانة بني، بيَدةنط خيَزان هةزارةها ئاوارةبووني و دةركردن ئةمريكي، سوثاي ثشكنيين خالَةكاني لةبةردةم سظيل،
 .بدريَن توند سزاي ياساكان بةثيَي تاوانباران و دادطا بدرينة كراون، عرياق لة كة مرؤظ مافةكاني تري

 نزيكانة ئةو هةتا زاينةوة، ي١١١٢ سالَي لة ثيَشيَلكارييةكان و تاوان ضونكة ونةدةكرانةوة،آلب بةلَطةنامانة ئةو زووتر ئيَستا، بؤ باشة _
 ثاش لة كة هةية، عرياقييةوة حكومةتي دامةزراندني ثرؤسةي و عرياقي دةولَةتي ثيَكهيَنانةوةي بة ثةيوةنديان ئةوانة بووة؟ بةردةوام

 لة ضةند ماليكي ئايا ضيية؟ رةوشانة بةو ثةيوةندييان بةلَطةنامانة ئةو وبونةوةيآلب نيية، ديار رابردووة ئازاري مانطي هةلَبذاردني
 بةلَطةنامانة ئةو وكردنةوةيآلب ئايا بدةن؟ ئةجنام ثرؤسةية ئةو دةتوانن ضةند تر ئةواني دةبيَت؟ وسةركةوتو حكومةتةكة ثيَكهيَناني
 دةكات؟ لزطيين يان دوادةخات حكومةتةكة ثيَكهيَناني

 .رنزؤ رابردووش سةدةي بيستةكاني نيآلسا حكومةتي و ئيَستا عرياقي حكومةتي ثيَكهيَناني شيَوةي لةسةر رامان زؤرن، ثرسيارةكان

 

 

 

 

 

 بوون ئاشكراش و كراوة بةلَطةنامانةش لةو بةر ئةشكةجنةدان
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 بريتاني كؤلؤنيالي هؤظيانةي

 بةلَطةنامةكاني وكردنةوةيآلب و دةرضوون وتوويانة، بةيانيَكدا لة يةكةم، تشريين ي١٣ رؤذي لة عرياقي مرؤظي مافةكاني وةزارةتي
  .ةكردووةن ئاشكرا شونبزري و شاراوة كردةيةكي هيض ويكليس

 و هةلَويَست و رؤلَ كةواتة: دةورووذيَنيَت تر ثرسياريَكي ئةوةش.... ترة كارةساتيَكي ئةوةش بيَت، ئيجابي مةكةشآلوة ئةطةر
 يان عرياقي حكومةتي اليةنيَكي هيض ئاطاداري وةزارةتةكة ئايا بووة؟ ضي ثيَشيَلكاريةكان رووداني لةكاتي وةزارةتةكة كاردانةوةي

 بةلَطةنامانة ئةو لةسةر زؤري دةنطدانةوةي عرياقييةكان سياسيية قةوارة و اليةن ديارة كردوتةوة؟ ثيَشيَلكارييانة ئةو ةرلةس دةولَي
 .بةكاربهيَندريَن كارتيَك وةك ميدياييةكان و سياسي هةلَويَستة و بوار لة ئةوةش دةكريَ دةبيَت،

 هؤظيانةي لة باسيان لةندةن، لة كؤنفراسيَكدا ثريَس لة ويكليس، ثيَطةي ظدارانيثةي لة يةكيَك دةردةكةويَت، سةرةجنراكيَش تيَبينييةكي
 .بووة ئةوان كؤلؤني تانةيآلو لةو يةكيَكة عرياقيش كردووة، بريتانيا هةذمووني بن كؤلؤنييةكاني تةآلو لة بريتاني، كؤلؤني

 بة، زال و بكة ثةرت)  شيَوازي بووة، بريتاني كؤلؤني ييةكةينةطةتيظ ثامشاوة لةناو ئيَستاش، تا عرياق، كة دةطةيَنيَت، ئةوة ئةوةش
 قوتابي ئيمرِؤش هةتا عرياق، تدارانيآلدةسة كة دةطةيَنيَت، ئةوة بريتانةكةش، ثةيظدارة واتةي كراوة؟ ثةيرِةو لةناو ي(تسد فرق

 بريتانني؟ كؤلؤني قوتاخبانةي

 سةردةمي لة ئةمريكي داطريكةري ئيدارةي و ئةمريكي سوثاي كييةكانيضاال بة ئاماذةيان دروسيت بة وكراوةكان،آلب بةلَطةنامة
 باس بةردةوام ثةيظدارةكان، لة يةكيَك. دةكات عرياقييةكان سةر ثيَشيَلكاري لة جةخت زؤرتر ثةيظدارةكان، ضونكة هةية، ةوة(بريَمةر)

 بريتانيا؟ لة كويَ؟ لة دادطا؟ كام مآلبة بكريَت، لةطةلَدا ةيانليَثرسينةو و ياسايي ليَكؤلَينةوةي و دادطا بدريَنة بةرثرسةكان دةكات لةوة
 ئةوانة ضؤن بكةن؟ كيَ داواي دادطاكان بكريَت؟ ساز عرياق لة شةرِ تاوانةكاني بة تايبةت نيَونةتةوةيي دادطايةكي بكريَت داوا يان

 .نابيَت كؤتاييان و دةبن بةردةوام ثرسيارةكان دةكريَن؟ دةستنيشان

 

 

 

 

 هاتووة؟ شاراوةكان مةسةلة هةموو ئاشكرابووني اتيك ئايا

 

. وكراونةتةوةآلب ئةفغانستان ثيَشيَلكارييةكاني و شةرِ لةسةر بةلَطةنامة هةزار سةدان وبكاتةوة،آلب بةلَطةنامةكاني ويكيلس ئةوةي ثيَش
... بؤ. بكةن ئاشكرا نهيَنييةكان ئةمريكي و يئةوروث خؤرئاواي بني ضاوةرِوان هةر ئيَمة بؤ. بووة ئةمريكا و خؤرئاوا ئةوةش سةرضاوةي

 ئةوان بؤ وبكةنةوة،آلب تةكامنانآلو ناو رووداوةكاني ئةوروثاييةكان، و ئةمريكي رؤذنامةطةري و ثيَطة و دةزطا بكريَت، ضاوةرِوان دةبيَ
 دةكةن بةوة هةست ئيَمة، ثيَش و ثيَشةنط رووداوةكان لةسةر بةردةوام ئةوان بؤ وبكةنةوة؟آلب مالَةكامنان ثشت و ناومالَ رووداوةكاني

 دةكةن؟ ئيَمة باسي و
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 ودةكةنةوة؟آلب عرياق لة غريب ئةبو طرتووخانةي ناو عرياقييةكاني طرياوة و ديل ئةشكةجنةداني شيَوازةكاني ئةمريكييةكان بؤ
 ثةيوةنديية ئةوروثييةكان هةر بؤ. دةكةنةوةوآلب بريتانييةكان دةسيت بة عرياقييةكان طرياوة ئازارداني نهيَنييةكاني بريتانييةكانيش

 بووني ئةوانيش دةكةن؟ ئاشكرا فرؤشتبوو، عرياقي رذيَمي بة كيمياوييان ضةكي و ضةك دةزطايانةي بةو حكومةتةكانيان، نهيَنييةكاني
 بةرثرسة دادطاييكردني بؤ ن،دةكة ساز نيَونةتةوةيي دادطايةكي ئةوانيش دةكةن؟ ئاشكرا سودان دارفؤري هةريَمي قرِكردني و جينوسايد

 .دةردةكةن سودانيش سةرؤكي طرتين فةرماني بةرثرسن، كؤمةلَكوذييةدا لةو ئةوانةي سودانييةكان،

 حةريري، رةفيق لوبنان ثيَشووي وةزيراني سةرؤك تريؤركردني دةولَييةكةي دادطاية وةك دةولَي، جنائي دادطاي تر ضي ئايا
  ثيَكدةهيَنريَت؟

 سازكردني لة جؤريَكة خؤييدا لة خؤي وكردنةوةكة،آلب ئايا يان ضيية؟ بةلَطةنامانة ئةو وكردنةوةيآلب بايةخي اكريَت،ن ئةطةر باشة،
 جيهاني؟ طشيت راي لةبةردةم راطةياندن، و مةعنةوي دادطاي

 لةسةر نيَونةتةوةيي، دادطاي لةبةردةم راثيَضكردنيان ئةطةري لة باش تريش، تانيآلو و ناوةرِاست تيآلخؤرهة تانيآلو سياسييةكاني
 بةو ئاماذة و ودةكةنةوةآلب جؤرة لةو بابةتي راطةياندن دةزطاكاني كة. دةطةيَنيَت ض دةزانن مرؤظ، مافةكاني ترسناكةكاني ثيَشيَلكاريية

 .سياسييانة ذياني كؤتايي ماناي ئةوة دةزانن، باش ضونكة دةيانطريَت، لةرز ئةوان دةدةن، دادطايانة

 كة مةيدانييةكاني ليَكؤلَينةوةي لة بايةخدارترة، كردونةتةوة، ويآلب ويكليس ثيَطةي كة بةلَطةنامانةي جؤرة ئةو خويَندنةوةي وادةزامن
 ناتوانيَ كةس روويانداوة، عرياق لة نةطريس و نارِةوا زؤر كردةي زايين ي١١١٦ و ١١١٢ نيآلسا لة. دةكريَت شاراوة و ون تيَدا بةرثرسي

 بةيةك دذ عرياقييةكان ئةوةي مآلبة ناراستةوخؤش، و راستةوخؤ دادةنيَن، بةوة دان بريتانييةكان، و ئةمريكي هيَزة. بكات لةوانة نكؤلَي
 !دةبيَذن؟ ض خؤيان بةرامبةر دةلَيَن، ض كيَسةدا لةو عرياقييةكان باشة نيية، بؤ سازشيَكي و بيانوو هيض ئةجناميانداوة،

 

 

 

 

 

 طالسنوسيت تري بوذانةوةيةكي

 

 ويكليس ئاشكرايي، طالسنوسيت،

 دياردةيةكي بزاظة ئةو هاوشاني ودةبيَتةوة،آلب سؤظيةت يةكيَيت لة طورباتشؤف سةرؤكايةتي سةردةمي لة( طؤرِان) بروسرتويكا بزاظي
 .شةفافيةت و ليآلزة و ئاشكرايي واتة ،(طالسنوسيت) ناوي بة نويَ تري

 لة طشيت راي و تيانآلهاو لةبةردةم نهيَنييةكان، دؤسية و ئةرشيَف كردنةوةي و ردنئاشكراك لة بوو، برييت دياردةية ئةو سةرةتا
 و ئيشرتاكي بلؤكي تانيآلو و سؤظيةت يةكيَتيي لة شاراوانة، راستيية ئةو لزطيين دةركةوتين و ئاشكرابوون. تآلو ناوةوةي و دةرةوة

 تةآلقة و مؤلَطة رووخاني بة رابوون، و شةرِ بة يان ئاشتيانة ةرةتا،س طؤرِانةكان. دةكات ثةيدا زؤر طؤرِاني هاوثةميانةكاني تةآلو
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 دةطات، مةرط بة هاوسةرةكةي و شاوشيشكؤ سةرؤكةكةيان ضارةنووسي رؤمانيا لة وةك دةكات، ثيَ دةست ديكتاتؤريةت سةختةكاني
 ثرؤسةيةش ئةو. دةكةويَتةوة ليَ طةورةيةي ةولَةتةد ئةو يوطوسالفيا، هةلَوةشاندنةوةي بةلقان، تانيآلو ملمالنيَيةكاني و شةرِ هةروةها

 لة سةنعا حكومةتةكةي لةطةلَ دواتر كة ثيَشوو، ي(عةدةن) ميللي دميوكراسي يةمةني كؤماري مؤزمبيق، لة بةردةوامة، ئيمرؤش هةتا
 .نزيكة تريش تيآلو زؤر و سومالَ و ئةفغانستان و ثاكستان و فيليثني و عرياق و سودان لة ئيَستاش يةكدةطرنةوة، زايين ي٢٦٦٢ سالَي

 بةلَطةنامةي هةزار سةدان دةكاتةوة، ليآلزة و شةفافيةت و ئاشكرايي لة نويَ، ثةيوةندييةكي و دةروازة( ويلكيس) ئةلكرتؤني ثيَطة _
 بةلَطةنامةكان طةورةي و لزطني ثرؤسةي ودةكاتةوة،آلب زايين ي١١١٦ هةتا ١١١٣ نيآلسا نيَوان دوايي شةرِانةي بةو تايبةت ئةمريكي نويَي

 ماوةيةكي جاران وةك نةك بكريَت، بةخيَراييش دةكريَ بةلَطةنامةكان ئاشكراكردني و وكردنةوةآلب دةدات، بةوة ئاماذة ويلكيس لةاليةن
 .وبكريَتةوةآلب ئينجا خبايَنيَت سالَ ضةندين و زؤر

 نهيَنييةكان ضيرت واتة دةبيَت، سوار و تةنط رووداوةكان، و نهيَنيي ئاشكراكردني و وبونةوةيآلب بة( جيهان هةناسةي و سينط) كة ديارة
 بيانبينيَت، دةتوانيَت كةسيَك و نيطا هةموو روون، تةنكي شووشةيةكي مالَة ناو كةوتووتة جيهان نامينيَنةوة، شاراوةيي و دزي بة

 طوناحن بيَ ئةوانةي كردبيَت، تاوانيَكيان ئةوةي بةبيَ ئةوانةي دةكاتةوة، كةم بةلةنطاز و ضةوساوة و دلَ لة داخ كةسةري و ذان ئةوةش
 .دادةنريَت تاوانباران زولَمي بةردةم لة سنوور بةوةش دةدريَن، ئةشكةجنة و

 سةر بكاتة دةستدريَذي و تاوان دزي بة ناتوانيَت كةسيش ناشارديَنةوة، نهيَنييةكان ضيرت دةبينةوة، نزيك زةمانيَك لة ئيَمة كةواتة
 .خةلَك

 ؟!نيية نةمرييش و سةرسامي و سةرسورِمان جيَطاي ئةوةش يائا

 

 

 

 

 

 

 هؤمشةندي بةدواي شةيدابوون

 

 خويَنةريَكي ئةو ثيَناسةية، ئةو ثيَش ودةكاتةوة،آلب كةم مآلبة زؤرة، نووسيين هةوليَرة، طةورةي رؤشنبرييَكي و نووسةر خةتاب، زيوةر
 .ثيَشكةشكردم خؤي يبكتيَ دوو لةورؤذانة زؤرم، ريَزي لةطةلَ. باشيشة

 .١١٢١ هةوليَر هزري، بريةوةرييةكي .1

 .١١١٨ هةوليَر خويَندنةوةكامن، لة هةلَبذاردةيةك .2
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 رووداوةكان و كتيَبةكان خويَندنةوةي لةسةر تيَبينييةكاني نووسةر نووسراون، هزري شةفافيةتي بة و ثوخيت بة ئةو، كتيَبةكةي هةردوو
 خبويَنيَتةوة، بةرهةمةكاني ئةوةي. بيَت جيهانيش فوتبؤلي و ئؤلؤمثي يارييةكاني لة باس يان بن، اسيسي بابةتةكاني نووسيوةتةوة،

 بة ئةو... دةردةبرِيَت بةئاشكرا و بةرِووني رامانةكاني و راستطؤية كةسيَكي ئةو دةردةكةويَت، بكات، لةطةلَدا ئاخاوتين و دميانة يان
 .دةدات شتةكان هةموو بة خباية و دةكات ذيان بةشداري ئيجابييةوة

 و سياسةت شانؤ، موزيك، زانست، فةلسةفة، هونةر، ئةدةب، بواري طةورةكاني نووسةرة و زانا طةورة ثةندي و ثةيظ دلَسؤزييةوة بة
 :دةلَيَت منونة بؤ. دةنووسيَتةوة بؤضوونةكاني و ثةيظ ديَرةكانيش لةنيَوان دةلَيَتةوة، تر بوارةكاني

 كؤتريَكم ثةجنةرةكةمةوة لة دةطرت، كلسوم ئوم ي(دلَةكةم بة دلَخؤش قليب، يا آفرح) طؤراني لة طويَم و نيشتبوومدا مالَةوة لة من _
 .من جيهاني ئةوةية منن، هاورِيَيةكاني ئةوانة: ومت بوو، كتيَب هةموو ضواردةورةم بوو، ديار ليَوة

 و باوكي زووتريش كوذرا، ذنة ئةو ئيمرِؤ نووسيويةتي، خةتاب زيوةر ت،دةكريَ تريؤر( بوتو بينزير) ثاكستانييةكة خاتوونة رؤذةي ئةو _
 بةو باوكي، بوتوي عةلي ذولفةقار كردووة،( قةدةر كيذةكةي) ناوي بة ذنةي ئةو كتيَبيَكي باسي ئةو... ئةوةية... دةكوذريَت براكةشي
 .نةبوو منونةي دةيسلميَنيَت ذنةكة دنةكةيمر بة(. نيية منونةي و ويَنة ذنيَكة ئةو: )كردووة كيذةكةي باسي شيَوةية

 .بووة كرماشان كوردي بنةمالَةيةكي لة بةرِةضةلَةك بينزير، دايكي _

 كؤتايي سةرمايةداري، دةلَيَت هةروةها. كردووة ثياوةكةي دوا و ميَذوو كؤتايي: فوكوياما كتيَبةكةي باسي شيَوةية بةو خةتاب، زيور _
 .ئادةميزادة ميَذووي ميَذوو ناوةستيَت، سنووريَك هيض لة ميَذوو يَت،ماب مرؤظ هةتا... نيية ميَذوو

 ثةيظةكانيان هةبووة، تريش زؤري و كازانتزاكي، تؤلستؤي، جةواهريي، حوسيَن، تةها لةسةر راماني و هةلَوةستة زؤر نووسةر _
 جيهاني جامي ياري ئيمرِؤ: نووسيويةتي زايين ي١١٢١ سالَي يونيؤي مانطي ي٢٢ رؤذي لة. دةزانيَت مةزنيان مامؤستاي بة و دةطيَرِيَتةوة

 ثةيظيَكي بةرسظي دويَينَ. دةكةم خؤم خودي لةطةلَ ملمالنيَ و دانوستان بةردةوام منيش ثيَدةكات، دةست ئةفريقيا باشووري لة فوتبؤل
. بكات تةواو كارةكان هةموو كاريَك، بة رؤظم لةوةداية، مةزنبوون قةيسةريَك، ببيَتة مرؤظ، ئةطةر مايةثووضة، و هيض: دايةوة شةكسثريم

 دوا هةتا مرؤظ دةكريَ: ومت دةرئةجنام و كردةوة طرينطة كارة لةو بريم زؤريش بكات؟ تةواو كارةكان هةموو ضيية كارة ئةو ومت، منيش
 ئةو هاوشيَوةي ئةوةش. بكات دةرباز تيَدا خؤي دةربكريَت دونيا لة لةوةي بةر مرؤظ دةكريَ هةروةها بةكاربهيَنيَت، ئاوةزي وزة،

 ئةوةي. دةكات هيالكي بسازيَنيَت خؤي نةفسي دةيةويَ ئةوةي: دةلَيَت هةية تر ثةيظيَكي يان... مبرن لةوةي بةر مبرن: ثةيظةية
 .دةيدؤزيَتةوة دةكات، هيالكيشي

 

 

 

 

 

 نةفس لة رازينةبوون: حيكمةتةوة لة
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 وتوومة، كردين، ليَ مالَئاوايي لةورؤذانة ئةوةي زايين، ي(١١٢١_٢٦٣١) خةزنةدار ارفم ثرؤفيسؤر و طةورة رووناكبريي لةسةر من ئةوةي
 شاكارة بة كولتوورةكةمان و ئةدةب ئةو ضونكة بكةينةوة، يادي رؤذانة ئةوةية شايستةي ئةو، وةك كةسيَكي ثيَداهةلَدانة، نة و ثرسة نة

 بالَكيَش و بةرضاو سالَةكاني دوا هةتا ثايتةختا، هونةرييةكاني و رؤشنبريي ةبوار لة راستةوخؤييةكان بةشداريية و وةرطيَرِان و طةورة
 .كردبوو

 سةدة لة هةر شرؤظةكراوي، وردي تؤماريَكي تيَدا بوو، بةرطيَكدا ضةند لة كوردي ئةدةبي ميَذووي ديارييةكاني و مةزن هةرة بةرهةمة
 رؤحيَكي و سةنطني ئةكادميييةكي وةك ئةو مامؤستايان، و قوتابيان سيتدة بةر خستووتة نزيكيش، زؤر سةردةميَكي هةتا كؤنةكانةوة،

 .دةناسرا ئةدةبي

 

 ناتةواوي بة بةرنامةكاني لة هةنديَك هيَشتا بكات، كؤشش ضةند هةر بكات، جيَبةجيَ بةرنامةكاني و هيوا هةموو بتوانيَت هةية، كةس كةم
 .دةمينيَنةوة هيواكان و خةون و

 سالَ دوو. ودةكردةوةآلب ئةدةبييةكان طؤظارة لة زؤريشي بةرهةمي تويَذينةوةكاني، و زؤرةكان ئةكادمييية كارة سةرةرِاي كؤضكردوو،
 لة هةتا وابوو، هيواي ئةو... نةكردووة تةواو خةونةكاني و بةرهةم لة هةنديَك كة هةبوو، خؤي لةسةر رةخنةي و طلةيي ئيَستا، لة بةر

 .بكات تةواو ثرؤذة ضةندين ماوة ذياندا

 زؤري بةرهةمي و كار ئةو بكات، تةواويان مابوو ضي جوانانة، كارة و بةرهةم هةموو لةو باشة بووم، سةرسام ئةو، رامانةي بةو من
 بكات؟ تةواويان بووة هيوادار و ماوة ضي هيَشتا: دةمووت لةبةرخؤمةوة هةبووة،

 ئةدةبي دميانةيةكي لة. دادةبرِيَت نووسني و طشيت ذيين لة بؤية، ي،بةرنامةكان و هيوا هةموو نةطةيشتووتة ئةوةي لةبةر: دةيووت ئةو
 ناتوانيت ئارةزوومةندانة تؤ دةزامن وا من. سنووردارة مرؤظيش تيآلدةسة و وزة. زؤرة بةرهةمت تؤ: ثرسي ليَم قسةية ئةو لةسةر بينيم،

 .بكشيَيتةوة نووسني لة

 ثةرؤشي من مآلبة كردةوة، لةوة بريم خؤم، خودي لةطةلَ ثيَداضوونةوةيةك ئةجنامي لة .وازبهيَنم ناتوامن بةرِاسيت: وتي بةثيَكةنينةوة
 .دةكةن سةرقالَم و دةطرن كامت زؤرتر ئةكادميييةكان تويَذينةوة مآلبة دوورنةكةومةوة، هيَنان دا مةيدانةكاني و بوار لة بووم، ئةوةش

 .تيَداية زؤري شاكاري و هيَنان دا تويَذينةوانةش ئةو: ومت منيش

 اليةنة بةتايبةتي ذيان، طشتييةكاني بوارة لة دةكرد بةشداريشي و دةنووسي رؤذنامةكان بؤ وتاري بةردةوام خةزنةدار، مارف
 خؤي لة ئةوةي رادةي تا هةبوو، بةرهةمةكاني و كار لةسةر طلةيي و رةخنة هةر ئينجا. بوو بةرهةميش بة و طةشبني ئةو. رؤشنبريييةكة

 .نةبوو رازي

 و بةرهةمةكاني و نووسني خةزنةدار، مارف وةك رووناكبرييَكي مآلبة دابربِيَت، ئيشكردن و داهيَنان لة كةسيَك هةموو دةتوانيَت ردن،م
 .دةمينيَتةوة طةشاوة فيَردةبوون لةو ئةوانةي طةجنةكان نووسةرة دةكردن، ثةروةردةي ئةوانةي خويَندكارةكاني
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 طيظارا تريش جاريَكي

 

 دةبيَت؟ طةشةدارتر زؤرتر زةمانيش تيَثةرِبووني بة دةمينيَتةوة، ناوهيَناني و ياد بؤ ضيية، مرؤظيَك هةر مةعنةوي بةردةوامي نهيَين

 يا دةبيَت؟ دروست ئةفسانة خةلَك بايةخداني بة يان وشةيةكة؟ تةنها! سومبلَ؟ دةكاتة ناوة ئةو ضي ،(ئةفسانة) دةبيتة ناويَك ض بة
 هةية؟ تر فاكتةري يان مرؤظةكةية؟ دةوةيكر مةزني و شاكار

 بيستةم سةدةي ثةجناكاني كؤتايي لة كوبا شؤرشةكةي سةركةوتين هةتا ئةرجتينييةكةي شؤرشطيَرة ،(طيظارا ئةرنستو) طيظارا
 ي٨ رؤذي لة سةربازي تيميَكي لةاليةن و دةطرييَت لةويَش دةكات، ثؤليظيا شؤرشي بةشداري زايين، ي٢٦٩١ سالَي لة دةكات، بةشداري

 ناوةكةي نايَت، كؤتايي نيَونةتةوةييةكة شؤرشة ئةو، نةماني و كوشنت بة دةكريَت، طوللةباران زايين ي٢٦٩١ سالَي ئؤكتؤبةري مانطي
 دةبيَتة ثياوة ئةو هةر... ئةوروثاش و ئةمريكا كيشوةرةكاني هةموو سةركةشةكاني طةجنة ياخي، طةجناني هيَماي و رةمز دةبيَتة ئةو
 تيآلخة زايين ي١١٢١ سالَي تورنتؤي فيستيظالَي لة و( ٢( )نويَيةكة ثياوة... تشي) ناوي بة بةلَطةنامةيي سينةمايي فيلميَكي ةستةيكةر

 لةوانة دةكريَت، منايش جيهان لة سينةمايي منايشي هؤلي ي٣٣٣ و كوبا لة هاوكات فيلمةكة وةردةطريَت، بةلَطةنامةيي فيلمي باشرتين
 .ئةرجنتينيش نيسينةماكا هؤلي

 بؤ دايكي، لة مالَئاواييكردن ثةياميَكي وةك ظاييخو، سيزار ثريويي شاعريي شيعريَكي خؤي دةنطي بة طيظارا، تيَداية، دميةنيَكي فيلمةكة
 .دةخويَنيَتةوة كؤنطؤ، خةلَكي ذياني و شؤرش لة بةشداريكردني و رؤيشنت

: نووسيويةتي ساردا، شةرِي طةرمةي لة زايين، ي٢٦٩١ سالَي لة طيظارا كة ديارة يَن،دةبينر و دةردةكةون نةآلسا لةو بةلَطةنامانةي لةو
 بؤ نامةيةك دةرِوات، كوبا لة طيظارا كة(. دةضيَت سةرمايةداري قؤناخي بةرةو برِوات بةرنامةيةدا و هةنطاو بةو ئةطةر سؤظيةت يةكيَتيي)

  :نووسيويةتي كاسرتؤ بؤ طيظارا نامةكة ديَريَكي لة ماوة، خؤيةتي بةدةستخةتي كة نامةكة بةلَطةنامةكان، لةناو دةنيَريَت، كاسرتؤ ظيدل

 سةرؤكايةتي بارةطاي بةردةم لة درومشيَكة، ئيَستاش رستةية ئةو ،(سةركةوتن بؤ هةتايَي هةتا: واتة: سييمربي الظيكتوريا ئاسنا)
  :وتويةتي فيلمةكة لةسةر طيظارا، نةوةي كاميلوي بالَكيَشة، و سةرةجنراكيَش فيلمةكة ديارة. هةلَواسراوة ئةرجةنتيين و ثؤليظي

 بؤ كةسانةي ئةو لةسةر دةبيَت، زؤرتريش كاردانةوةكةي هةية، لةسةرمان مةزني كاردانةوةي بةلَطةنامةكان لة زؤر دةزانني ئيَمة)
 .(دةيانبينيَت يةكةجمار

 شؤرشةكةي سةركةوتين ثاش بؤيةش... هةبوو كؤلؤنيزم و ضةوسانةوة و زؤرداري بة دذ رابوون و شؤرش بةردةوامي بة برِواي طيظارا
 برِواي بةرنامةيةي ئةو بؤ كاري بوو، راستطؤ كةسيَكي ئةو. دةكات التيين ئةمريكاي و ئةفريقيا شؤرشةكاني بةشداري نادات، وضان كوبا،

  .بوون يةك وةك كردارةكاني و قسة دةكرد، بوو ثيَ
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 و هزر و ذيان كاروبارةكاني هةموو لة ئةو راستطؤيية، دروستبووني و ئةفسانة بووني رةكييةكانيسة جومكة و ستوون لة يةكيَك
 بةو بوو، ضؤن برِواي ئةو. داوة خؤي ضواردةورةي وردةكارييةكاني هةموو بة بايةخي هةروةها بووة، تيَدا مةسداقيةتي خةونةكانيدا
 .دةهيَلَيَتةوة نةمري بة ميللةتان بريةوةري لة ئةو بةلَطةنامةكان، مآلبة سةرناكةون، شؤرشةكانيش ئةطةر دةذيا، شيَوةيةش

 

 .زايين ي١١٢١ سالَي ئوكتؤبةري مانطي ي١٢ رؤذي ي(ئةلسةباح) رؤذنامةي ي(هونةرةكان) ثاشكؤي .1

 

 

 

 

 

 تيَبطةن ثةثوولةيةك لة ئةوةيان،

 

 ئةو باسي شيَوة بةو تويَذينةوة دوا بكةن، ثةثوولة خؤرسكي بةهرةي سةيري تيَنةطةيشتوون، ذيان نهيَنييةكاني لة هةنديَ لة ئةطةر
: ضيية ماناي ئةوة(.. جيادةكاتةوة تري لةواني و هةية تةندروستيان و ثزيشكي تايبةتي خةسلَةتي درةخت، و طولَ: )كردووة بالَدارةي
 نيية، ئةوة ماناي ئةوةش ئايا.... شرتةبا ثزيشكييةوة لةرووي طولَ كام دةزانيَت تيَداية، رةسةني خؤرسكي بةهرةيةكي ثةثوولة،
 كاميان دةزانيَت بةوةش هةلَدةمذيَت، شيلةكةي و دةنيشيَت تر رووةكي و طولَ كام لةسةر بزانيَت بكات، ثةثوولة لة ضاو ئادةميزاد

 !سوودبةخشرتة؟ تةندروستييةوة لةرِووي

 بؤ تيَداية، تايبةتي بةهرةيةكي ثةثوولة ئايا بكةين، ثرسيارة وئة باشرتة. بكةن شرؤظةي نيطاوة و ئاراستة ضةندين بة ئةوةش دةتوانن
 كردةوةيةكي بة ئةوةش. بكةين ثةثوولة زانيارييةكاني و زانست لة هةلَوةستةيةك بكةين، ليَ قسةيةكي دةكريَ! رووةك؟ ناسينةوةي

 ضاكة كاميان دةزانيَت، خؤرسكييةوة بة دةكات، نطةذي لةطةلَ مامةلة ئاراستةيةك و ثلة بة زيندوو، بونةوةريَكي هةموو. دةكريَت ريَذةيي
 زياندارن؟ كاميان و سوودن بة كاميان نيية؟ ثةسةند كاميان و

 و زيندةوةر بووني بة هةست كةمرتيش سرووشت، ضواردةورةي لةطةلَ هاوبةشن، هةستكردن ثلةي دواي لة هيَشتا مرؤظ، وادةزامن،
 ناثةسةندانةي كردة ئةو دةرئةجنام دةكات، خاثووري دةكات، كاول سرووشت يَرانةكو و بةرِةمةكي بؤيةش. دةكةن تر طيانداري
 .دةداتةوة ليَ زياني و دةطةرِيَتةوة بةسةردا

 ريَزي و تيَبطةيت هاوكيَشةيةش لةو دةبيَ نزيكرتن، سرووشت وردةكاني هاوكيَشة زانستييةكاني ناوةرِؤكة لة مةتةسةوفةكان، عارفة
 زةردةشت، وةك ثيَغمبةرةكاني و سةهروري شةهابةديين و طاندي وةك مةتةسةوفةكاني عارفة فةرموودةي و ماييريَن لة هةنديَ. بطريت
 ثيَناسةي خاليق، رووناكييةكاني و كاريطةريي و شانازي وةك قوولَي، بة سرووشت، دياردةكاني ثيَزانيين و طيانداران ريَزطرتين بة مرؤظ،

  .دةكةن
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 دياردةكاني بكات، كردةوة هةمان ئةويش دةبيَ بكات، زانيارييةكان و زانست ئاماجنةكاني و ةرخستةد لة روو ئادةميزاد، ئةطةر
 زةوي، سةر و ذيَرزةوي زانيارييةكاني و تويَذينةوة بةبيَ خؤي مةزاجي لةسةر و ئارةزوومةندانة نةكات، سةخلَةت و هةراسان سرووشت

 كانزايةكي بريي هةروةها بتةقيَتةوة، ثرتؤل برييَكي بتةقيَتةوة، برييَك ئةطةر دةبن، ض دةرئةجنامةكان و روودةدات ض نةدات، ليَ برييَك
 ضيية، زةوييةوة بنةوةي ضينةكاني بة ثةيوةندييان ئةوانة. ثةيدابوو زةوي لةناو طةورة كوونيَكي و كةلةن ئةطةر دةدات، روو ض تريش،
 مةكانآلوة... نيية ئاسان مدانةوةيانآلوة و زؤرن ثرسيارةكان دةتةقنةوة؟ كانبوركانة ئةوةية لةبةر ؟...بؤمةلةرزةكانن فاكتةري ئةوانة
... هةية باهؤزةكان و با هةلَكردني لةسةر كاردانةوةيان ثةثوولةكان بالَةفرِةي ضةند ،(ثةثوولةكةية فيزياييةكةي بريدؤزة) لةالي تةنها
 ؟!هتد
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 ضوارةم بةشي

 

 ذنانة يَيث بن لة فةلسةفة

 

 سةرمةدي طةرِانةوةي •

 حيكمةتة دةروازةي رامان •

 ثؤتر هاري •

 تةئمل بؤ ئاميَريَكة كةون •

 دةركرام بةهةشت لة بوو من تاواني •

 رؤشنبريييةوة ئازادي لة •

 ضارةسةرييشة و خؤشيي موزيك •

 موزيك ثارضةيةك لةطةلَ هاوسؤزي •

 موزيك دةبةخشيَتة ئيلهام هؤمشةندي •

 كتيَب تؤي •

 دةرمانيشة و دةرد سرووشت •

 ثاكيزة مريةمي •

 مةدة كةس ئازاري •

 بايةخدارترة هةموويان لة رؤشنبريييةكة ئازاديية •

 بواردا ضةندين لة ذنان داهيَناني •

 ذنانة ثيَي لةبن فةلسةفة •
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 ذن حيكمةتي •

 بووة فةيلسوفيش و مامتاتيك زانايةكي هيباشا •

 

 

 

 

 نةذنا ثيَي لةبن فةلسةفة

 

 سةرمةدي طةرِانةوةي

 

 طةرِانةوةي) طيَذاوةكةي لة دةربازبوونيَكي هيض... ئاوةكةي و هةوا و ضوارضيوة و زةوييةكة سةر ثيَشوو، بازنةي هةمان طةرِاينةوة
 .وةرطرياوة حةكيمةوة زةردةشيت لة فةلسةفييةش بريدؤزة ئةو نيية، نيتشةدا فريدريك بريدؤزةكةي لة( ئةبةدي

 تيَدا هةسارةكانيش بةردةوامة، سوورِانةوةكةي لةسةر خؤريش ثيَكهاتةي دةسورِيَتةوة، خؤي ضواردةورةي لة زةوي ؤيط لةبةرئةوةي
 .خؤيان بازنةكةي و خؤيان خالَي سةر دةطةرِيَنةوة، شيَوةكان لة شيَوةيةك بة شتةكان، هةموو كةواتة... دةكةن خؤيان مةلةي

 و فيز ساتةكاني دةزانيَت و دةبيَت خاكي زؤرتر بكاتةوة، بري سادةكةي رةوشة لة بكاتةوة، خؤي ثيَطةي و بوون لة بري ئادةميزاد، ئةطةر
 .نيية لووتبةرزييش بؤ بيانووش ماناية، بيَ و مايةثووض ضةند زلبوونةكان،

 بةخشندة طةردوونة ئةو بؤ نيتدةتوا ئايا جياوازة؟ تر بونةوةرةكاني لة ضيت تؤ بيت، لووتبةرز فراوانةدا طةردوونة ئةو بةردةم لة ناكريَ
 .ذيان بةهةدةرداني طةورةترين لة بريتيية غروريي يان... بكةيت زياد بؤ شتيَكي بوارةدا لةو بيت،

 ئاوي و قوماش و ئاذةلَ و ميوة و دارةكان و ئاو و طةمن تؤ... خةلَكةكةي و سرووشت سادةي بةكارهيَنةريَكي تؤ ئادةميزاد، ئةي تؤ،
 بة زؤر سرووشت، و مرؤظ داهاتي و بةرهةم تؤ. بةكاردةهيَنيت تريش كانزاي و ئةوانة ذيَرزةوي، بةرهةمهاتووي ثرتؤلي و هةنطوين و باران

 .بةكاردةهيَنيت زيادةرِؤييةوة

 ؤرز ئامادةكراوة دةستت لةبةر بةخؤرايي سامانةي ئةو بةرامبةر لة و كةمة بةرهةمةكةت ئةوة بيت، بةرهةمهيَنةريش كةسيَكي تؤ ئةطةر
 لةثاي و ضي لةسةر دةبيت؟ لووتبةرز و مةغرور بؤ و ضي لةسةر كةواتة مشةخؤريت، بلَيَن يان شيَيت، و داماو بةكارهيَنةريَكي تؤ... كةمة
 لةسةر ناشريينة، طةزافة و الف ئةو ضييةوة لة. دةزانيت زلرت بة بونةوةرةكان و خةلَك لةسةر خؤت دةديت، ليَ الف خةلَكةكة لةسةر ضي
 و هونةرمةندان لةسةر ضيا، و دةشت دةوةني و دار و كيَوي بالَندةي و درةخت و دار و ئادةميزاد لةسةر... دةديت ليَ تر كيخةلَ

 طولَزارةكان؟ و شوان و كريَكار و عارفةكان



88 
 

www.dengekan.com Page 88 
 

 لووتبةرزي و فيز ض ةرلةب دواكةوتوويت، زؤر بوون ثةيذةي لةسةر تؤ... تةماحرتي بة و ترسنؤكرت و الوازتر تؤ بضووكرتي، و سووكرت تؤ
 ؟!هاتووة رةشةوة نةزانينيَكي لة ئةوانة، هةموو دةكةيت، ترةوة كةساني لةسةر

 و نةزانني بةو با. دةردةضوو نةزانراو و نةديار راستةقينةكة، دروستة سةرةتاية ئةطةرنا. بازنة و خةت هةمان طةرِاينةوة هاتوون، كيَوة لة
 .بناسني ضواردةورةمان ثيَشهاتةكاني و كاية هةموو نةفاميية

 شةو كؤتايي ضؤن وةك ديَرةكة، سةرة دةطةرِيَينةوة هةر بنووسني ضةند هةر. بزانني بابةتيَك سةرةتاي بة ئةوة، سةرةديَري دةكريَ
 ةب خؤرة، تيشكي رووناكييةكان و رةنط نابينني، سرووشت رةنطةكاني و رووناكي هةرطيز نةبيَت، كؤتايي شةو ئةطةر. رؤذة سةرةتاي
 رؤذمان سةرةتاي بةرةو ئيَمة كؤتاييةكاني، دةطاتة هةتا شةوةكان سةرةتاي. دةبن ثةيدا رؤذةوة دةستثيَكي و سةرةتا هاتنةوةي

 .دةبات ترمان شةويَكي بؤ ئةويش و دةبات

 

 

 

 

 حيكمةتة دةروازةي رامان

 

 خويَندنةوةكة سةرةتاي خالَي لة كم ٢١١١١ ماوةي( طةردوونةوة بة) ويستبيَت، خولةكي سيَ تةنها بابةتة، ئةو خويَندنةوةي ئةطةر
 .دةخاتةوة دوورت

 ضركةيةك هةموو و بةردةوام طةردوون كة وةريانطرتووة، ماوةبةسةرضوو، ي(هابل) فةلةكي فةزايي رووانطةي لة زانايان، زانيارييةي ئةو
 هةتا و ضةند دياردةية ئةو نازانيَت، كةسيش بةردةوامة، سالَة مليؤن هةزار سيَزدة ليَكشانةوةيةش ئةو ليَكدةكشيَتةوة، كيلومةتر حةفتا
 .بيَت طرذبوونةوة داهاتووشي جوولةي رةنطة نيية، وةستاني ئةوةية ماناي ليَكشانةوةيةش ئةو. دةبيَت بةردةوام كةي

 بؤ ضؤنة؟ ئةو: وونب و كةون لةسةر دروسيت بة بكات، هزر و رامان طةردوون لةسةر دةكات، ئادةميزاد لة وا زانيارييانةش، ئةو
 :بؤضوونني دوو بةرامبةر خؤمان بؤ ئيَمة دةمينيَتةوة؟ كةي هةتا ثةيدابووة،

 .سادةية و الواز بووندا لة مرؤظ ثيَطةي و بوون: يةكةم

 يةويَدة هةية، راماني و بريدةكاتةوة ضونكة. دةردةكةويَت شكؤداريش و مةزن مآلبة كةمدةرفةتة، و الواز ئادةميزاد ئةطةرضي: دووةم
 .بزانيَت طةردوونة و بوون ئةو راسيت

 و بةردةستةكان دةتوانني زانست، بة ضونكة. ثرؤسةية يةكةم فيَربوون. نابني فيَريش... هةبيَت رامامنان ناتوانني نةبني، زانيار ئةطةر
 .بكةين فةراهم رامامنان ئاسؤكاني

 .دةكات طةشة ادئادةميز ئاوةزي رامانة بة هةر طرينطرتة، تةئمل و رامان مآلبة
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(... هةية تةئمل بة ثيَويسيت) رؤشنبريي مآلبة ،(دةكريَت فيَر شارستانيةتي: )وتوويةتي بيطوظيتش عيزةت عةلي بؤسين رووناكبريي
 و فيَربوون لة جياوازة كردةيةكي و ضاالكي تةئمل ،(جيهانةدا لةو مرؤظ شويَين و خود ناسيين بؤ ناوةوةية، هةذموونيَكي تةئمليش)

 .ركردنفيَ

 تةئمل: )دةبيَذيَت ئةو هةروةها(. جواني) ناوةوة ثاكبوونةوةي بؤ بواريَكة و دلَنيايي و خاويَين و حيكمةت بةرةو ريَطايةكة، تةئمل
 ...(بوومنان حةقيقةتي و ناسنامة دؤزينةوةي و طةيشنت بؤ كؤششة خودة، ناو شؤربونةوةي و تاوانةوة

 

 

 

 

 

 

 

 ثؤتر هاري

 

 وئيام) راثؤرتةكةي نووسرابيَت،( رولنط. كي. جي) ئينطليزي نووسةري ثؤتري هاري رؤماني لةسةر نووسينانةي و راثؤرت لةو يةكيَك
 رؤمانةكةي ناو مرداركردنةكاني ثريؤزيية باسي كة بوو،( زايين ي١١٢١ سالَي نؤظمبةري ي١٣ رؤذي تاخي رؤذنامةي رةشيد، عةلي

 لةبن و راوبنريَت مردن) بكريَن دةستبةر دةكريَ و نهيَنني ئةوانة ذيانةوة، كةظري يةكة،سيحراوي طؤثالَة شاردنةوة، عةباكةي: كردبوو
 .(دووربكةويتةوة دةستةكاني

 خةلَكةكة تا ئةويش شاردوتةوة، تيَدا رؤحي بةشيَكي بةدكارةكة، جادووطةرة شويَنيَكة، ثؤتريش هاري ئةوةية، خؤشرت هةموويان لة
  .قورباني بكاتة خؤي طياني دةبيَ بكات، دةرباز

 ئيرباهيم ئامادةيي وةك دةضيَت، مرؤظايةتي مةعنةوي ميَذووي ناو سةخييةكاني قوربانيية بة رؤمانةكة، ناو ئاويَتةكةي هزرة و فةلسةفة
 .ضخا لةسةر هةلَواسيين بة( بيَت ليَ خوداي ميآلسة) مةسيح قورباني كورِي، ئيسحاقي بة قوربانيدان بؤ( بيَت ليَ خوداي ميآلسة)

 رؤمانةكةي هةروةها مردن، لة دةربازبووني و نةمري بؤ مرؤظة ديَرينةكةي خةونة ئةويش بةرجةستةية، رؤمانةدا لةو تر ئاراستةيةكي
 شةوةدا يةك و هةزار رؤماني لة تيَكهةلَكيَشةكان، درامايية رووداوة ريزبةندي بة سةبارةت. تيَداية طوتةي ئةلَماني شاعريي فاوسيت

 ديَريين ثريؤزي مةبةسيت و مةزن هيواي و سةرثيَيةكان سادة ئارةزووة و هاوضةرخة مرؤظايةتي داستانيَكي ثؤتر، هاري انيرؤم... نزيكة
 .تيَداية
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 و تيآلخؤرهة حيكايةتة و ئةفسانة و ميسولوذيا ي(١) ذمارة بة بيَت ئاماذةيةك رةنطة حةوتةمي، بةشي لة رؤمانةكة وةستاني
 نزاكان و جةستة جؤرةها ناو لة بةردةوام كة ،(ئاظاتارا) سينطةكةي حةوت لة هةميشةييةكةي مانةوةي ونيشكة و بوون خؤرئاواييةكان،
 .دةبيَتةوة نويَ و سةرهةلَدةدات

 

 

 

 

 

 

 تةئمل بؤ ئاميَريَكة كةون

 

 ذينطة لةو بوون بة دنيهةستكر كؤششي بكات، تةئمل دةتوانيَت كة لةوةداية، كةون، لة ثيَطةكةي و بضووكة قةوارة بةو مرؤظ، مةزني
 .ناكات دياري بةرجةستة سنووريَكي هةوارةي ئةو هةية، طةورةيةدا بةرينة

 .بكات داطري و بروخيَنيَت بووني بكات، بةرجةستة هةية بووني هزرييدا لةناو ضؤن وةك كؤتايية، بيَ جيهانة ئةو دةيةويَ مرؤظ، كةواتة

 حةقيقةتةكاني ناسيين ئيدراكي و ناوةوة تةئملي تواناي ئادةميزاد، تةنها تر، ارةيهةس مليؤنةها لةسةر زةوي، هةسارةي لةسةر ئايا
 زةهنيية طةمة ئةو دةتوانني ئيَمة، تةنها بكةين، برِوا و بلَيَن و هةلَخةلَةتيَنني خؤمان دةدةين، خؤمان بة حةق ئايا! مرؤظ؟ تةنها هةية،

 !بكةين؟ ثيادة ئالَؤزة زؤر

 ئةوةيان تواناي هةموويان بونةوةرةكان، تريش، ئةواني و بالَندةكان و رووبار و بةرد و دار هةتا طياندارةكان، و بونةوةرةكان لةناو يان
 بكةن؟ بوون بة هةست هةية

 شةثؤلةكاني بةس ترسناك، وشكي بيابانيَكي بكاتة كةونة ئةو بيَت، موعجيزةية ئةو خاوةني مرؤظ بةتةنها بكةين، ئةوة مةزندةي ئةطةر
 .جبوليَتةوة تيَدا ئةوي ةستةكانيه و هزر

 تواناي نةديارةكان، و ديار تريش، ئةواني و طيانةكان بيَ و زيندووةكان بونةوةرة هةموو بكةين، ئةوة مةزندةي ئيَمة، بينيين بة ئةطةر
 مةزنة، دةزطايةكي تةئمل، و بريكردنةوة بؤ وردة ئاميَريَكي كةون، ئةوةي دةطةينة هةبيَت، شيَوةكان لة شيَوةيةك بة ئيدراكيان و تةئمل

 ...ودةبنةوةآلب دواييش ئةوانةي و وكراوةكانآلب كتيَبة هةموو لة طةورةتر، كراوةية، كتيَبيَكي هونةر، و زانست بةرهةمهيَنان بؤ

 هةية، ئةوة ةطةريئ بةوةش... سوثرايز طؤرِاني و دؤزينةوة و داهيَنةر و جوان تابلؤي ضةندين دةبيَتة، ئيَمةدا هزري لةناو كةون، ئينجا
 يان شيَوةيةك، هةموو ضونكة ناجيَطري، شيَوةي بؤ بطؤرِ، وزةي دةركةوتين و خشة و جوولة لة دةبيَت، تذي شيَوازة ئةو لةسةر كةون،

 ...جؤرة بةو ئيرت دةطؤرِيَن، تر مادةي بؤ يان تر، وزةي بؤ وزةش حالَةتي
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 .دةرِةويَنيَتةوة بوومنان كاتي ترسناكييةكاني، و كةون وةحشيةتي و دةداتةوة دلَمان بةوةش هةستكردن نني، بةتةنها ئيَمة كةواتة،

 

 

 

 

 

 دةركرام بةهةشت لة بوو من تاواني

 

 بةهةشت لة راكردن

 .دوورنةخراومةتةوة بةهةشت لة من حةوا، و ئادم باثريمةوة، و داثريم ثالَ دراونةتة، السارييةكاني و هةلَة لةبةر

 .نيية تاوانيان ئةزيزةكةم داثرية و باثري دةركراوم، شتبةهة لة بوو، خؤم هةلَةي

 ليَ خوداي ويآلس) مةسيح حةزرةتي بوارماندا ئيَمة هاتوون؟ ئيَمةوة ثيَش لة ئةوانةي ثالَ دةخةينة خؤمان، طوناحةكاني و تاوان بؤضي
 بكات؟ ثشت لة خاضةكة بةتةنها( بيَت

 كرد؟ بيَبةش رةوايةيان مافة لةو خةلَكمان بؤ هةشت،بة بضيَتة ثةرؤشة و ئارةزوويةتي ئادةميزاد ئةطةر

 دا، بةو بوارمان بؤ بدةين، قوربانييةكة بدات، ئيسحاقي بة قورباني( بيَت ليَ خوداي ويآلس) ئيرباهيم لةوةي بةر دةبواية ئيَمة
 بدات؟ بؤ قوربانييةكةمان

 .بكات بؤ قوربانيمان تر خةلَكي دةدةين بوار وزو هةر بوومنان، و مان بة دةرحةق الوازين و تآلبيَدةسة خؤمان ئيَمة

 دؤزينةوة بؤ و ئيَمة لةجياتي ترسناكانةدا، شويَنة لةو دةدةن، رةنج نةآلسا ذيَرزةوي تاريكةكاني نةآلكؤ لةناو كانةكان، ناو كريَكارةكاني
 .دةكةن كار ئيَمة خؤشييةكاني فةراهمكردني و

 تؤفانةكةي قورباني دةبووينة ئةوان، ثيَش ئيَمة، ئةطةرنا داوة، قوربانيان ئيَمة بؤ ةمالَيَت،راد مالَةكانيان ثاكستان لة الفاو ئةوانةي
 .دوايي

 و مونا ثيَكي و دةمرن بةنهيَنييةوة تاقيطةكانيان كوجني لة دريَذخايةنةكامنان، نةخؤشيية ضارةسةري و هةتوان دؤزينةوةي بؤ زاناكان،
 .هةلَدةدةن اندؤزينةوةكاني شادوماني طةرمةي لة هيوا

 كةون، كؤتايي هةتا بكات، ثةخشان ثرشنطةكاني حةقيقةت ساتةكاني ضاوةرِوانن بيَدارن، وةجوود تةئملي ديار لة ئةوانةي ئةدي
 ...خبؤنةوة ئةزةلي شيلةي قومي دةيانةويَ
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 بةهةشت، بؤ طةرِانةوةمان اريبو دؤزينةوةي بؤ زؤر، دةربةدةرييةكي و سةرطةردان ثاش بةخؤرِايي، كةسانةي، لةو زؤريش و ئةوانة
 .بةهةشت بطةرِيَينةوة نامانةويَ و ياخيني ئيَمةش دةكةن، كؤشش

 ضونكة بكةين، ثيَ هةسيت ناتوانني ئيَمة مآلبة دةرِوات، ثيَشةوةمان لة داية، ئيَمة دلَي ليَداني لةطةلَ ليَدانةكةي ضاومانة، لةبةر بةهةشت
 .ببيستني وةجوود موزيكي نادات بوار و داخستووين طويَي نةزانني، بردوين، بينيين و ديدة كويَري، تارمايي

 

 

 

 

 

 

 رؤشنبريييةوة ئازادي لة

 

 بوارم هةر دةكريَت، لةبارةوة ئاخاوتين( زايين ي١١٢١ سالَي ثايزي) بةغدا لة هيَشتا بيَت، شريين يان بيَت قةدةغة ئينجا موزيك،
 لة هونةريَكة موزيك، ضونكة موزيكم، اليةنطريي زؤريش و تةواوي بة من ناشارمةوة ئةوةش. كردووة لةسةر هةلَوةستةم من هةبووبيَت،

 .نزيكة سرووشتةوة و رؤح لة هونةر، تري بوارةكاني هةموو

 .نةبواية شادييةكان و ئاواز و موزيك ئةطةر دةبوو، شريين ضؤن ذينمان نازامن

 موزيكييةكان، ئاهةنطة دةكةن داوا ئةوانةي دةكةم، عرياق هةموو و بةغدا انيئةديب و هونةرمةندان هاورِيَيةتي و ثشتيواني ناخةوة لة من
 و ئةكد و ئاشوور و كلدان و سومةر سةردةمي ثةيكةرةكاني و جوانةكان هونةرة كؤليذي ثةيكةرةكاني بكريَن، ئازاد شانؤطةرييةكان

 .بدةين ميزوثؤتاميا شارستانيةتي لةسةر ثةيظ ناكريَ، و ناتوانني نةناسني، كةلةثوورةكةمان ئةطةر بكريَنةوة، نؤذةن تريش، ئةواني

 تاك، ئازادي. بيَت بيَدةنط و مات تايبةتييةكان، ئازاديية سةركوتكردني و يةتييةكانآلكؤمة يانة داخستين لةسةر ناتوانيَت ئاوةز،
 .هةموومانة ثيَشةنطي يةتييةكانيشآلكؤمة ئازادية ئازادييةكانة، بنضينةي

 زايين ي٨١٣ سالَي كؤضكردووي كةندي ئيسحاقي بن يوسف نووسيوة، لةسةريان و طرتووة موزيكيان هونةري ريَزي م،ئيسال زاناياني
 موزيك لةسةر نامةيةكي نووسيوة، موزيكي بة تايبةتي كتيَيب حةوت لةوانة نووسيوة، كتيَيب ١٣٢ ئةوةي كؤضي، ي١١٨ بةرامبةر

 و ئةندازة و ذميَرياري و دةروونناسي و فةلةك و فةلسةفة لةسةر كةندي باسة، يانيشا ئةوةي هةلَطرياوة، ئيَستاش هةتا نووسيوة،
 .نووسيوة تري زانسيت لة زؤر و سرووشت زانسيت و سياسةت

 دةسرتةنطيين و هونةر وةك زانيوة، باش موزيكي هونةري كؤضي، ي٣٣٦ بةرامبةر زايين ي٦١١ سالَي لة كؤضكردوو فارابي نةسري ئةبو
 خةلَكي جار هةنديَك ذةنيوة، موزيكي ئاميَريش ضةند لةسةر و داناوة ئاوازي داهيَناوة، موزيكي ئاميَري ضةندين كردووة، تيَدا ئيشي

 ...تةئمليش هةروةها و خولَقاندووة ثيَكةنيين طرياندووة،
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 دةكريَت؟ خويَندني و ئاهةنط و موزيك قةدةغةكردني لةسةر قسة سةدة، يةك و بيست ثاش بةغدا لة ضؤن

 .طرينطرتيشة تاكة، ئازادييةكاني ثيَش رؤشنبريييةكان ئازاديية: دةلَيَن ثسثؤرةكان و حةكيم

 

 

 

 

 

 ضارةسةرييشة و خؤشيي موزيك

 

 كردووة؟ شريينرتي و هةبووة مؤز ميوةي لةسةر كاريطةري مؤزارت، موزيكي كة بووة، ثةيظة لةو طويَتان

 .بووة شريين داناوة، مةزنة موزيكسازة ئةو ئاوازي ةبةرل مؤزيان كراوةتةوة، تاقي ذاثؤن تيآلو لة ئةوةش

 موزيك كراوة، مرؤظ ضارةسةري لةسةر موزيك كاريطةري لةسةر ئاخاوتن و قسة سالَة، ضةند ماوةي. نيية سةيروسةمةر ئةوةشيان
 تريش نةخؤشي و دلَ ةكاننةخؤشيي لةسةر باشي كاريطةي مؤزارت موزيكي دةلَيَن بووة، مرؤظ هةتواني جةستةيي و دةرووني لةرووي
 .هةبووة

 ماوةي ضارةسةرييةكةم بوو، هاوكاري توركياش كوردستاني كوردي دكتؤريَكي كرد، ئةلَمامن دكتؤريَكي سةرداني بةرلني لة نة،آلسا لةو
 موزيَكي رضةثا ئةوانيش ليَبدةن، بؤ موزيكي وتي دكتؤرةكة نةضووبووم، خؤم هؤش لة من هيَشتا دةويست، سرِبووني كاتذميَر يةك

 دكتؤرة. بوو خؤش دلَي دةناسم، موزيكةكة ثارضة وةردةطرم، ئاوازة لةو ضيَذ من زاني ئةلَمانةكة، دكتؤرة كة ليَدام، بؤ مؤزارتيان
 وريابوونةوةم، و ضارةسةرييةكةم ثاش وةردةطرن، موزيك ثارضة هةمان لة تام نةخؤشةكةمان و دكتؤرةكة باشة زؤر: وتي كوردةكة

 .دةدايةوة دةنطي كلينكةكة قاوشةكاني لةناو هيَمنييةوة، بة مؤزارت، موزيكةكةي هيَشتا بوو، ليَ طويَم

 موزيكة ثارضة ناسراوتر، و ناودارتر هةموويان لة دادةنيَت، سوناتاكاني بؤ نازدار و ناسك ئاوازي مآلبة دةبيَت، كةرِ بيتهؤظن ئةطةرضي
 .ذيان ئةوةية: دةلَيَت و دةكات نةمرةكةي اودارةن قسة سادةية، ئاوازة بةو دةقةييةكةية، ثيَنج

 و كردةوة نازانيَت، راستيية ئةو مرؤظ مآلبة موزيك، سؤزي لة بةردةوامة و نةثساوة كاروانيَكي ذيان، بلَيَت بووة مةبةسيت ئةو
 .دايدةبرِيَت مةزنة هونةر لةو رؤذانةي  ضاالكييةكاني

 هونةري موزيك. دووردةكةوينةوة و دادةبرِيَن هونةرة لةو ئادةميزاد، ئيَمةي مآلبة هةية، وونيب بةردةوام و جيَطرية و نةمر موزيك، كةواتة
 .خؤكردة و خؤرسك هونةري موزيك. هةلَدةرذيَت ئازادانة و لةسةرخؤ و ئاسايي وة،آلهةلَقو كةونةوة لة موزيك يةكة، ثلة

 و تام و طويَطرتن و موزيكذةنني ئازادييةكاني. دةكات بؤ سازييشي دةكات، بوون لة طوزارشت طوزارشتيشة، موزيك هةروةها
 .رادةربرِين مافةكاني لة مافة يةكةم موزيك، ضيَذوةرطرتين
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 .دةكات مردار و ناشريين ئينسان بووني جوانرتين بكات، ثيَشيَل مافة ئةو دةدات بةخؤي ماف ئةوةي

 

 

 

 

 

 

 موزيك ثارضةيةك لةطةلَ هاوسؤزي

 

 ضارةسةري بؤ طرينطة هونةريَكي موزيك دةيزاني فةيلةسوف، و دكتؤر سيناي ئيبين. ثزيشكي و زيكمو لةسةر تر حيكايةتيَكي
 .نةخؤشييةكان

 لةويَ، نةرويذ، تيآلو ثايتةخيت ئؤسلؤي لة بووم هاورِيَيةك ضةند ميواني من دةكةم، سةردةمة ئةو نوذداريَكي لة باس ئيَستا، من مآلبة
 .كردبووم بؤ ئةوةيان ئامؤذطاري دكتؤرةكان بكةم، جةستةم ئةنداماني لةسةر ورد ثشكنيين كهةنديَ دكتؤريَك، كن بضمة دةبواية

 لةسةرخؤ و بةناز ثشكنينةكاني دكتؤرةكة كة. دةكرد هاوكاري كيذيَكيش دكتؤريَكي هةبوو، طضكةي كلينكيَكي نةرويذةكة، نوذدارة 
 و دةرهيَنا سيدييةكي برد، جاخمانةكة ناو بؤ دةسيت راوةستة، وتي كتؤرةكةد بكةم، ليَ مالَئاوايي هةلَسام بةنازةوة منيش كرد، تةواو

  :وتي و كردم ثيَشكةشي

 .بطرة موزيكة لةو طويَ فةرموو

  :وتي وةرطيَرةكةم هاوريَية. دةدةميَ موزيكت ضةثكة ئةو وتي دةرمان لةجياتي

  .كردووة سازيان كيذة ئةو هاوكاري بة و خؤي دةسيت بة خؤيةتي، ذةنينةكاني و ئاواز سيديية ئةو

 .نيية دةرمان بة ثيَويستم هيَشتا دةيزاني ئةو لةودةمانة ثيَشكةشكردم، ئاوازيَكي دةرمان، لةجياتي ئةو

... دةضرِن طؤراني جوان دارستانيَكي لةناو دةذنن، موزيك هاوكارةكةي كيذة خؤي تيَدا راطرت، دكتؤرةكة ئاوازةكاني لة طويَم مالَةوة، لة
 .هيَنامةوة خؤم لةطةلَ بوو، جوان ثيَ كةمدياريية

 !زؤرة مرؤيي سؤزي و بةهرة ضةند جيهانة لةو ئاي نابةين، ثيَ دةركيان ئيَمة كة دةكرد، نهيَنينانة هةموو ئةو لةسةر زؤرم راماني

 دكتؤرةكانيش كة خةمليوة، تيَدا رؤحي هةذموونيَكي و وزة ض موزيك هونةري! هةذيية ضةند هةمةرِةنطي ئاويَتةيةكي جيهانة، ئةو ئاي
 !دةكةن ثةخشان جوانييةكاني و داهيَنان هونةرمةندان وةك
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 دةبيَتة موزيكيية، دياريية و ئاورِدان بةو ببيَتةوة، ترمان دميانةي ناكةم برِواش بيين، يةكجار نةرويذييةم دكتؤرة ئةو من ئةطةرضي
 و كولتوور و جوطرافيا و زمان جياوازييةكاني هةموو لةطةلَ ئةوةية، ايمان ديارييةكة و دميانةكة خؤشةويستم، و شريين هاورِيَيةكي

 كةمةري دةبيَتة ئةوةش هةية، ئادةميزادا لةناو طيان بة و دلَ بة هاوسؤزي بةطةرمييةوة ضةند كرد، هةستم نيَوامنان، شارستانيةتي
 .بزانني ثيَي و بيَت خؤمان لة هؤمشان ئةوةي بةبيَ برينةكان، هةتوانكردني بؤ بةستانةوة، نادياري رؤحي

 ثيَ ئةوةندةيان هةر دةكةن، ثةردةثؤشي و رادةطرن بؤنةكانيان هةلَدةضنن، ثيَ تةنطي و دةكةن قةدةغة موزيك بةغدا، لة ئةوانةي
 فاكتةري دةبيَتة ئاينة، ئةو نةدياري بةهيَزي فاكتةري دةبيَتة ،(دةبيَت ثةيدا ئيسالم جيهاني لةناو ئةوةي ثاش) تةسةوف دةلَيَم،

 .نازانن ئيسالمي ئايين طةشةي فاكتةري بة و دانانيَن راستيية بةو دان كةسيش، زؤر لةاليةن مآلبة ئاينة، ئةو جيَطريبووني و وبونةوةيآلب

 و سنةف بةريشةبووني و داكوتان تةسةوف، نيية، رؤح بوونيآلبا و تيَطةيشنت و فةلسةفة تةنها هونةريشة، تةسةوف بلَينَي، ئةطةر راستة
 .خاليقة

 و مششالَ مةولةوي، تةريقةتي تيمةكاني لةناو تةسةوفة، تايةفةكاني و تيم هةموو حالَةتةكاني سرووتةكانة، هاوسؤزي موزيك هونةري
 دةطاتة و مةزنة هونةريَكي ئةويش) هةبووة كؤرِالَ تيمي سؤفييةكان، لةناو و ئةوانة هةبووة، عوديان و تةنبوور بةكارهاتووة، زؤر دةف

 .ثارِانةوة و رةجا و تةرتيل و طوزارشت شيَوةكاني لة جؤريَكة ئةوةش ،(موزيك اسيتئ

 

 

 

 

 

 

 موزيك دةبةخشيَتة ئيلهام هؤمشةندي

 

 .ناكات طةشة موزيك بةبيَ مرؤظ، و كةسايةتي و ئازادييةكان

 ئةطةر دميوكراسي سيستةمي نيَتدةطةيَ ض ماناي نازامن دةضةسثيَت، و دةبيَت بووني دميوكراسيةت موزيك بيَ ضؤن نازامن، من
 ؟!خبنكيَنيَت شانؤ و ثةيكةرتاشي و موزيك هونةرةكاني

 و موزيك و جوولة و وشة بة طوزارشتة، شتيَك هةموو لة بةر شانؤش،. ذيانة بةشيَكي شانؤش شانؤية، منايشي طةورةي سةكؤيةكي ذيان،
 .كؤدةبيَتةوة داتيَ هونةري جؤرةكاني هةموو شانؤ،. ديكؤر رووكارةكاني و شيَوة

 .كرد ذيان ئةمانةتي لة خيانةتتان خنكاند، ذيانتان طرانبةهاي بةشيَكي ئةوة برِي، شانؤكارانتان و شانؤ ضاوةكاني و هةناسة ئةطةر
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 دةلَيَن. كردووة دةولَةمةند و طران موزيك، بة هؤمشةندي، بؤ خؤشةويسيت و ثةرؤشي مةزنةكة، فارابيية سةر دةطةرِيَمةوة دووبارة،
 .(٢) دارِشتووة هونةري ئةو بنضينةكاني و دروستكردووة زؤري موزيكي ئاميَري

 .(١) دروستكرابيَت ئةوةوة لةاليةن ئيَستا قانوونةي ئةو دةبيَ دروستكردووة، قانوني ئاميَري وةك ئاميَريَكي فارابي وتوويانة، هةنديك

 زانا و تناسآلخؤرهة كردووة، ئاوازةكان زانسيت بريدؤزةكاني لةسةر ؤريز شرؤظةيةكي يةكيَكيان هةية، موزيك لةسةر كتيَيب دوو فارابي،
 .كردوون شرؤظةي و ثشكنني كورسجارتن،

  :وتوويةتي فارابي بة سةبارةت ئةو

 ضينةكاني و هاوسةنطي و دةنط شيَوةكاني ئةو. نةكردوتةوة كةسي السايي هةبووة، خؤي تايبةتي بةرنامةيةكي و ئةزموون ئةو
  .رووندةكاتةوة بةزمةكاني و كيَش و ئاواز ةكانيجؤر وةستان،

 كةماسييةكانيان بة ئاماذةي راستكردونةتةوة، هةلَةكاني تيَدا نووسيوة، موزيك زاناكاني طؤرِاني و شيَوازي لةسةر كتيَبيَكي ئةو، دةلَيَن
 .(٣) داوة بوارة لةو

 بة ئاماذةي كردون، شرؤظةي ئةو نةكردووة، باسيان ةكانيقوتابيي و ظيثاغؤرس يؤناني زاناي سرووشتييةكان، زانستة لة ئةوةي
 .راستكردونةتةوة بؤي و داوة موزيكييةكان ئاوازة ئولفةتي و هةسارةكان دةنطي بواري لة ئةوان، هةلَةكاني

 و اريدةستك بة ثيَويسيت مةرجيَك بة كردووة، سازي بةدروسيت و مةبةست طةيشتووتة كاركردن، و موزيك ثيشةسازي لة فارابي،
 .(٢) نةبيَتةوة وردبونةوةي

 و سازييةكان و موزيك بة بايةخي زايين، دةيةمي سةدةي ناوةندي لة كؤضكردوو فارابي نةسري ئةبو وةك فةيلةسوفيَكي و زانا ئةطةر
 و فارابي كةواتة! دروستة؟ لؤذيكيَكي ئةوة كةي خبريَتةسةر، طةمارؤي يةكدا و بيست سةدةي لة! رةواية كةي دابيَت، ئاوازةكان

 .بوون ئيمةوة ثيَش لة سةدة يازدة بة قوتابييةكاني

 

 للجميع العلم دةزطاي جومعة، و لوتفي حمةمةد نووسيين لة عةرةبي زماني بة ئيسالم فةيلةسوفةكاني ميَذووي كتيَيب سةيري(٢.١.٣.٢)
 .بكة

 

 

 

 

 كتيَب تؤي
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 !...نيية كتيَبيَكي هيض حةقيقةت

 ونة، و شاراوة وةجوود وةك طةيشتنة، دوورترين و ترينآلبا. مةبةستة و لووتكة تةسةوف، و عريفان ارانيريَبو رووانطةي لة حةقيقةت،
 .بكريَت ئاشكرا( ناكريَ) و نابيَ بؤيةش دةبةن، ناوي نهيَين بة بكات، لةسةر ئاخاوتين ناتوانيَت طةيشتوو، كةسي بؤيةش

 .بةردةوامةكانيانة ثشكنينة و تةئمل و كار دةرئةجنامي و ةدؤزينةو هةموو زاناكان، بريدؤزي و زانست لة حةقيقةت،

 و زانستيية تاقيكردنةوة و ئةزموون بة يان بيَت، عريفان بة يان رامان بة ئينجا حةقيقةت، بة طةيشتنة بنةرِةتي بنضينةيةكي تةئمل،
 .بيَت قوولَةكانيشةوة و ورد ليَكؤلَينةوة

 ضؤن. حةقيقةتة بلَيَت ضي هةر كتيَبة، طةيشتوو، و عارف عارفةكانة، لة هةنديَك ونيبؤضو ئةوة ،(نيية كتيَبيَكي هيض حةقيقةت)
 رؤحييةكةي برِوابوون كيَ ضيية، ذيَدةرةكةي و سةرضاوة حةقيقةت؟ لة طوزارشتكردن بؤ هيَناوة كويَ لة بريكردنةوة، وزةي و دةتوانيَت

 دةكات؟ حةقيقةت لةسةر طوزارشت طازاندةيةك هةموو لة باك، بيَ و ئازايانة وا بةخشيوة، ثيَ

 شتيَك هةموو لةطةلَ ضاكة، و دةستكراوةية ثةخشندةية، بونةوةريَك هةموو بؤ كانييةكةي خؤيةتي، ئةو خؤيةتي، هةر سةرضاوةكة
 هامئيل سرووةكاني بةرةو ثةجنةرةكامنان رووي هةتا سازة، و ئامادة ئةو... دةبةخشيَتةوة دلَؤظانييةكةي و خؤشةويسيت و دةكات

 .كرابيَتةوة

 طويَي بةسؤزةوة هةنديَك موزيكة، ئاوازيَكي وةك ئةو، بيَت، ئيلهامثةخش ئامادةية ساتيَك هةموو دةكات، كةونةدا ئةو لةناو رؤح، ئةوةي
 ةيةئةو. ئازاديت و خؤتة لةكن ئارةزووةكة،. نةيبيسنت تا دةطرن، طويَضكةكانيان كوني دةستيان هةردوو بة هةنديَكيش رادةطرن، بؤ

 يان بطريت، ئاواز سرووةي لة طويَ دةتوانيت بكةيت، ريَ راست يان ضةث دةتوانيت. ويسنت و هةلَبذاردن ئازادي نهيَنييةكاني
 .دابةخةيت جيهانة ئةو ذاوةذاوةكةي بةرِووي طويَضكةكانت

 طيتار و مششالَ تؤ... ئاميَري تؤ. نابيَت ثةخش نةيذةنيَت ئاميَريك هةتا موزيكيش كتيَيب، خؤت تؤ ضونكة نيية، كتيَبيَكي هيض حةقيقةت
 .رايبهيَنيت موزيكييةكان وشة ذةنيين لةسةر دةيتوانيت و ثةجنةي وردة تؤش... كةمانضةي و دةف تؤ دووزةلَةي، و

 .كيئاوازيَ سةرضاوةي سةرطةرداني ويَلَي كةسيَكي تؤ يان دةذيت، بيَزار و خةمطني ئينجا ئاوازيشي، تؤ. ثيَنووسي و كتيَب تؤ

 بة بةندة، بةردةواميش، ورياي ثرشنطداري وشةيةكي و كتيَب لةطةلَ لةاليةك، ئةوة دةربرِينداية، لةكاتي وشة و كتيَب نيَوان جياوازي
 يان تر، كتيَبيَكي لةطةلَ كتيَبيَكة، ماونةوةي نهيَين ئةوةش. راستيية دةربضيَت، ليَوةي ئةوةي ئيلهامةكة، سةرضاوةي نزيكي و دووري
 بة ثةيوةندي ئةوةش وةرطريَك، هةموو بطةيينة راستييةكة دةركاندني دةتوانن ئةوانةش. تر رستةيةكي بةرامبةر رستةية ئةو وامبةردة
 بليمةتي و كةسايةتي لة ئاويَتةيةكة، ئينشتاين، ئالربت فيزيايي زاناي وتوويةتي، رسل برتراند ئينطليزي فةيلةسويف. نيية شويَن و زةمان

 ريَضكةيةكي يان مةزهةب، كلَيَساية، ئةو. كريستياني زانسيت كلَيَساي دةزطاي ئايدي، ئةلليدي و ظيثاغؤرس نييونا فةيلةسويف
 ليَ داواشيان بكةن، ضارةسةر رةب لة ثارِانةوة و نزا و دوعا بة تةنها نةخؤشييةكانيان دةكات، فيَر خؤي باوةرِدارةكاني و كريستيانيية

 .بكةن ثةيرِةو رةوتة ئةو دةكات

 سةرضاوةي لة دووري و نزيكي بة بةندة ،(ضاكبوونةوةية ئةوةش) ئيلهامة وةرطرتين كة نزيكة، ثةيظةيةوة لةو بريؤكةية، ئةو هزري
 .ئيلهامةكة
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 دةرمانيشة و دةرد سرووشت

 

 لة ئةلزاس هةريَمي لة زايين، ي٢٦٢١ سالَي لة دةكات، تيآلخؤرهة موزيكي لةسةر تويَذينةوة طةورةية، مامؤستايةكي دورينط، جان
 بلوذستان و ئةزبكستان و تاجيكستان و ئازةربيجان و ئريان و كوردستان ناوضةكاني كالسيكي موزيكي لةسةر كار لةدايكبووة، فةرةنسا

 كالسيكي موزيكي لةسةر تايبةتة كتيَبةكةي نووسيوة، بابةتة ئةو لةسةر( عريفان و موزيك) ناوي بة كتيَبيَكي دةكات، ثاكستان و
 ناسراوة، ئاميَرة بةو ناوضةكة ضونكة كردووة، تةنبووري ئاميَري باسي بةدريَذي ،(٢) ئريان كوردستاني لة كرمنشان ناوضةكاني عريفاني

 .هةلَكةوتووة تيَدا ليَهاتووي و شارةزا هونةرمةندي دةطةرِيَتةوة، سالَ هةزار شةش ثيَنج لة زؤرتر بؤ ميَذووةكةي

 ثةيوةندي بووني لةسةر باس قوولَي، بة نووسةرةكة، ،(خوداية زماني موزيك كة) دةطيَرِيَتةوة، عارفةكان لة يةكيَك زاري لةسةر دورينط،
 ناخ دةضيَتة موزيك كة دةكات، بةوة ئاماذة كردووة، حةقيقةتي بةدواي شةيدا ئيمانداري رؤذانةي و رةووشت و ئيمانداري و موزيك نيَوان

 .ئادةميزاد بووني ناوةوةي و

 و ثارِانةوة و رؤحي تةئملي بة ئاماذةش هةروةها موزيك، بة نةخؤشييةكان ضاكبوونةوةي و هةتوان سةر دةطةرِيَمةوة رةدووبا
 .دةكةم دوعاكردنيش

 سرووشت لةناو نهيَنييةكان دةرمانيشة، و دةرد سرووشت ئةوةية ئةويش دةطريَت، سةرضاوة راستييةوة لةيةك مةسةلةكة، هةردوو
 بيَطةرد ثاكي ويذدانيَكي لةناو رؤحييةكان، شةثؤلة و موزيكييةكان ئاوازة سرووشتةية، ئةو طةرديلةيةكي ةميزاديش،ئاد دةشارديَنةوة،

 :وتي برادةريَكم جاريَكيان. هةلَدةقولَيَن

  :وتي ئةو بوو، خزمم ذنيَكي ناسياري كردم، سةرداني وريا و هؤشيار زراظي ذنيَكي لةويَ بووم، ئةلَمانيا لة ضارةسةركردن بؤ

 ئةطةر بلَيَم، ثيَت هاتووم بووم، نيطةران بؤت بينيوة، شةقام لةسةر تؤم جارةي دوو ئةو قوورسة، ذانةكةت ئاطادارم و دةزامن من
 .دادةطريسيَنم بؤ مؤميَكت كلَيَسا لة بةيانييةك هةموو و هةفتةيةك من دةخوازيت

 :ومت مداآلوة لة منيش اندمةوة،طةش دلَي ناسكةكةي ثةيظة بة. ببينم ذنة ئةو بوو، يةكةجمار

 .شتةكان هةموو بؤ سوثاس. ببمةوة ضاك دةكةيت داوا و دةكةيت بؤ نويَذم تؤ سوثاس! بةلَيَ

 بؤ خؤي نةخؤشييةكي باسي ذنةكة. بوو تيَدا بضووكي كلَيَسايةكي دةناسي، يةكرتيان شارةكة دانيشتواني هةموو بوو، طضكة شارةكة
 شاهيدي ئةوة لةسةر شارةكة خةلَكي وتي، خزمةكةم ذنة: )وتي ئةو. هةلَدةستيَتةوة دوايي دةكةويَت، خؤشنة سالَ ثازدة لة بةر كردم،

 ثاش من، مآلبة كردبووم، دةردةكةيان دةستنيشاني نؤذدارةكان بوو، كوشندة نةخؤشييةكةم بوو، كانسةرام دةمردم، من( دةدةن بؤ
 كرد، خودا لة رووم ضاكبوونةوة بؤ بووم، دووريش برِواوة و ئاين لة و نةبووم ئيماندار ذنيَكي من دةمريت، نزيكانة لةو ومت ثيَيان ئةوةي
 ...ثارِامةوة زؤريش و نزيكبوومةوة خودا لة كرد، دوعاكردن بة دةستم
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 بةو و دةرمانة ةوب ضاكبوونةوةي ضريؤكي دةضرثاند، طويَيةكامن بة ئةوةي بةردةوام مب، هيوادار و ئيماندار و خؤراطر دةكرد، داواي ذنةكة
 .دةكردم بؤ هيواداريانة

 ئاماذةي قسةكانييدا لة. بوون زانكؤ مامؤستاي ميَردةكةشي و ئةو دةكردم، زؤري سةرداني دةكردم، بؤ قسةي بةتوانا و ورةبةرز ئةو
 ئةوم ثيَشرت من وةيئة بةبيَ ثشتيوانيكردمن، بؤ خؤبةختييةكةي و ذنة ئةو قسةكاني. رؤحيية ضارةسةرييةكي موزيك، دةكرد، بةوة

 .سةرفراز كرانةوةيةكي و كامةراني سةرضاوةي ببوونة من بؤ ئةوانة ناسيبيَت،

 

 .فارسي بة كراوة و نووسراوة هةتاوي كؤضي ي٢٣١٨ سالَي لة فةرةنسي زماني بة كتيَبةكة .1

 

 

 

 

 ثاكيزة مريةمي

 

 .هاتووة ناوي ئةجنيليش لة ةك مريةمةية ئةو هةمان هاتووة، ناوي قورئان لة ثاكيزة مريةمي خاتوو

 .مرؤيي يةكيَيت و ئاين يةكيَيت راظةي ئةوةية. دةكةيت شكؤداري ئةجنيليش لةناو كة تؤش دةطريت، ريَزي قورئان لةناو كة تؤ

 كةسيَكي. كراوة ماضكردنة ئةو جياواز ثرؤسةي بة زةمينةكان و ئامسانييةكان ئاينة لة مآلبة هةبووة، ماضكرد خاك و سوجدةبردن
 هةموومان يةكة، وةك ثرؤسةكةش و يةكة زةوييةكةش دةكات، ماض زةوييةكة و دةبات سوجدة تر باوةرِداراني وةك بودايي،

 و مان فاكتةري لةوةش بةسةردةبرد، ذينمان كويَ لة ئةطةرنا كردووة، ساز بؤمان زةوييةي ئةو كة خوداين، سوثاسطوزاري
 .دةكةين بةرجةستة بةردةواميمان

 تؤي ناكريَ. نةكةيت ئةوة تريش شويَنيَكي لة بكةيت، ماض زةوي و ببةيت سوجدة زةمينة، رووي سةر ئةو ناوضةيةكي لة ية،ني مةعقولَ
 برِوابوونة؟ لةبةر هةر ئةوةش ئايا. طةردوونة ئةو هةرمانةكةي بونةوةرة تؤي خؤشبويَت، ئاخةكةت بيت ناضار و بكةيت ئةوة ئادةميزاد،

 هةردووكيانة؟ ئاويَتةي يان زانياري؟ لة جؤريَكة يان

 ثيَوانةي يان بكيَشيت، رؤحي و ويذداني برِوابووني و ئيمان ناتوانيت. مرؤظة تاكيَكي هةموو ناوةوةي خودي ويذداني رةوشيَكي ئيمان،
 بؤنيَكي و رةنط يَت،بكيَشر نيية دياريكراو قةوارةكةي بدؤزيتةوة، قةبارةكةي تا نيية، روو و رةهةند سيَ تةنيَكي ئيمان، ضونكة. بكةيت

 .بكات ئيمانةكةي رةوشي ثيَناسةي ناكريَت بؤي و ناتوانيَت ئيمانداريش خةلَكي. بيبينيَت بينةر مرؤظيَكي  تا نيية دياريشي

 ئيمان كة. بكريَت ثيَ هةسيت ناكريَ يةقينة، ئةو. هةية مةسةلةيةك بة برِوات دلَنياييةوة و يةقني بة كةواتة... هةية بروات تؤ كة
. دووربكةويتةوة ليَي و جيَبهيَيَلَيت ئيماندار كةساني بؤ ئيماندارييةكة، دةبيَ بؤية ناكريَت، بؤن و نابيندريَت و ناثيوريَت و ناكيَشريَت

 .(الدين يف اكراة فال. )ئيمان طؤرِيين بؤ زؤرداريية و رقكاري مةزنةكان، طوناحة و تاوان لة يةكيَك
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 و( وجدان) ويذدان زةردةشيت كةلةثووري لة خؤي، دةربرِين وةك ئاين، وشةي فؤنةتيكي ماناي رامانة، و سةرةنج شاياني ئةوةي
 ويذداني ماناي ئةوةش هاتووة،( دنينا) وشةي بة( ئاظيَستا) زةردةشت كتيَبةكةي لةناو وشةية ئةو. دةطةيَنيَت راستطؤيي و رةووشت

 .ةويذدان ئةو بيَطةردي بطةيتة دةكات داوا هؤمشةندي. مرؤظة

 .رةووشتة و ويذدان و هؤمشةندي ئاين كةواتة

 يان ئيمانةكةي شيَوةي بة كةسةكة نيية، ئةوة ماناي ئةوةش. راستة و ثيَويست تر كةسي قبوولَكردني بريؤكةي دروسيت و مةزني ليَرةدا
 ثيَ برِواي و دةكات ثيَ هةسيت ةوئ ضؤن وةك بزانيت، رةوا بة ئيمانبوون مايف دةبيَ بةلَكو بكريَت، طوزارشت ئيمانةكة قبوولَكردني

 .دةكات ثةسةندي و دةكات

 .خؤي ئيمان بة نةك بابةتيَك، بة ئيمان لة مافة رةوايي قبوولَكردني لة بةرامبةرةكةت، ثةسةندكردني و قبوولَكردن

 ئةو و بطريت تر يةكيَكي ئيمانداري ةتيحالَ مايف لة نكؤلَي نابيَت و ناكريَ مآلبة نةبيَت، يةكيَك ئيماني جؤري و بابةت بة برِوات تؤ رةنطة
 .بكةيت زةوت ليَ مافةي

 

 

 

 

 مةدة كةس ئازاري

 

 بواري يان بكةيت، ثيَ طالَتةي نيية ئةوةت مايف مآلبة بدةيت، ثيَشهاتيَك لةسةر روونكردنةوةيةك بكةيتةوة، راست يةكيَك هةلَةي دةكريَ
 .بناسيَنيَت خؤي نةدةيت

 ئيَمة لة ئةويش تيَدةطريَت، طضكةي بةرديَكي هاورِيَيان لة يةكيَك بوو، بالَةفرِي بةخؤشييةوة طضكةكة ثاسارةيية دةرِؤيشتني، ئيَمة
 .دةضرِي  طؤراني و دةجيرواند ئيَمةوة دووري لة ليَبوو، طويَمان مآلبة دووركةوتةوة،

 .بكةيت قةدةغة رادةبرِين و طوزارشت لة بونةوةريَك هيض نيية، ئةوةت مايف

 .تايبةتة ئاماذةيةكي دةنطيَك هةموو... طوزارشتة طؤراني خويَندني. خؤدةرهيَنانة و خؤناساندن جريوة، و خويَندن

. دةكةيت خؤت لة طوزارشت دةضرِيت، طؤرانييش كة. دةكةيت ئاشكراي و دةناسيَنيَت خؤت خودي ئةوةية ماناي دةنووسيت، كة تؤ
 .دةثشكويَت كة دياربوونة و ناساندن بؤ طولَيش

. بيلَيَيتةوة و بكةيتةوة دووبارةي جار ضةند دةبيَ دةضةسثيَت، هزر لةناو بابةتةكة تا. ناساندنة و دةركةوتن ياساي رةبوونةوة،دووبا
 بة مآلبة دةكةينةوة، دووبارة شتةكان هةموو دووبارةكردنةوةية، تةمةمنان كاتةكاني زؤربةي كة لةبريبضيَت، ئةوةمان نةماوة زؤري

 .وردةكارييةكان لة جياوازي كةميَك
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 و رؤذيَك هةموو بووة، مزطةوتةكان بانطي لة طويَت جار سةدان تؤ. كولتوورةكان و ئاين( طةياندن سرووتي) لة ياسايةكة دووبارةكردنةوة،
 ناو الَيمشش فيتةي و دةف ترثةي و ليَدان... دةبيَتةوة كلَيَسايةك زةنطي لةرينةوةي لة طويَت هةفتانة دةبيَتةوة، ليَ طويَت مانطيَك
 لة طوزارشتة هةمووي ئةوانة. دةزرنطيَتةوة ميَشكت لة زةماوةندةكان و لةدايكبوون رؤذي ئاهةنطي.... سؤفييةكان كؤبونةوةي بازنةي

 .خؤدياركردن و رادةربرِين

 و دةكات ساز و ثةروةردة مرؤظ سةرةجنراكيَشة، و سازكار و طوجناو طوزارشتيَكي ئاميَرةكاني، و جياوازةكاني ئاوازة بة موزيك،
 .دةشكيَنيَت بوون راطةياندني و دياركردن لة هةميشةيي سووربووني لة شاراوةكاني تينوويةتيية

 .تينوويةتيية و تينيبوون تينوويةتي،( ... عارفةكان ثيَناسةي بة كاتي كؤضي) مردن هةتا بوونةوة، رؤذي لة هةر

 لة هةنديَ خؤشةكة، و خاويَن شيلة نةطةيشتووتة ضونكة تيَرناخواتةوة، يَت،ناب تيَر خبواتةوة ذيانة ئةو كاني ئاو ضةند هةر مرؤظ،
 .دةكةن ثيَناسةي ئيالهي شةرابي بة عارفةكان

 دةسثيَردريَت خاك بة هةتا. وةجوود جوانييةكاني لة بيَئاطاية ئادةميزادةي ئةو بةرنادات، مرؤظ هاورِيَيةتي سوتيَنةرةكة، تينوويةتيية
 و نامينيَت و دةفةوتيَت فيزياييةكةش، جةستة دةمينيَتةوة، نةمريي بة رؤح باوةرِةكان، و رامان لة هةنديَ بؤضووني بة.... تينووة هةر
 سةرةكيية سةرضاوة ناو دةطةرِيَتةوة، و دةمينيَتةوة تيَربوون هةتا رؤحةكة مآلبة دةطؤرِيَت، سةرةتايي يةكةيةكي و ئامراز ضةند بة

 .جاراني يةكةمةكةي

 و ثرسة كارةساتيَك هةموو داناوة، بؤ زانيارييةكي خؤي بؤضوونةكاني بة شاراوة، و ناديار كايةكي هةموو بؤ لةوةداية، ظمرؤ مةزني
 ...دةخولَقيَنيَت بؤ طؤشةيةكةوة لة دةربازبوونيَكي و رابورادن

 

 بايةخدارترة هةموويان لة رؤشنبريييةكة ئازاديية

 ...داناوة ثيَوةريَكم حكومةتيَك هةر نينوضدا و سةركةوتن بؤ خؤمدا، لةطةلَ

 فةراهم يةتييةكانآلكؤمة و كؤمةلَطا ذياني لة هونةر، تري جومطةكاني هةموو و ثةيكةرتاشي و شانؤ و موزيك ئازادييةكاني دةتوانيَت ئايا
 هونةرةكاني خويَندني كاوانةراش و بةرِووني ئايا بووة؟ باشرت رةوشيان و كردووة زؤرتر حكومةت، لةناو ذناني ريَذةي ئايا بكات؟

 سةربكةويَت، بوارانة و مةرج لةو حكومةت ئةطةر سازكردووة؟ هونةرةكاني دةربازبووني و طةشةسةندن بوارةكاني ئايا دابينكردووة؟
 رةكانيهونة بكات، سازيان نةيتواني و نووضيدا لةوةياندا ئةطةر مآلبة. بكات ضارةسةر تريش طرفتةكاني و كيَشة هةموو دةتوانيَت
 ثةرلةماني هةلَبذاردني دووبارة و هةلَدةوةشيَتةوة حكومةتةكة نيية، جيَطري و هةلَوةشاوةية حكومةتةكة ئةوة خنكاندي، و طةمارؤدا

 .دةكريَتةوة

 .سياسييةكانيشة ئازاديية بنضينةي و مةرج و بناغة يةتييةكانة،آلكؤمة ئازاديية دةستثيَكي رؤشنبريييةكان، ئازاديية

 .(٢) دةكةم حكومةت لة روون برِياريَكي ضاوةرِواني من ثيَوةرة ةوئ بةثيَي

 رؤحيةتي ثيَطةيشتين و شكؤدار و هةويَن ئيَستاش تا هونةر ضيية، ماناي جوانةكان هونةرة ئازادي كؤتكردن و بةربةستكردن نازامن من
 .مرؤظة رؤشنبريي و خاك
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 هارث،... بووة مرؤظ ثةرستين و باوةرِداري ستووني واتةكان،آلسة و سروود و ئاوازةكان و موزيك هونةري ميَذووةوة، سةرةتاكاني لة
 تارا داهيَنةرةكةمان هونةرمةندة ثةجنةي ئةوةي هةبووبيَت، هارث ئةوانة ثيَش رةنطة دايانهيَناوة، سؤمةرييةكان شارستانيةتي ئةوةي
 بة ذنة ئةو نةبيَت، ثيَ هارثةكةم ئةطةر ناذيم بكةم، طةشت رثةكةمها بيَ ناتوامن من دةلَيَت ئةوةي هةلَةجبةييةكة، ذنة دةيذةنيَت، جاف

 .دةكات خؤي بووني لة طوزارشت ذيَيةكاني

 ئةو... دةكةن رؤحي لة ض هارثةكة ذيَي دةزانيَت بكات، ذيَيةكان لة ض و جبوليَنيَت ذيَيةكاني ضؤن دةزانيَت رؤشنبرية، هونةرمةنديَكي تارا
 هونةرةكاني و موزيك ئازادي بة ثابةندة ذنان، ئازادي تيَطةيشتم ذنة لةو من. دةكات هيَمنانة و مةند طةشيت هارثةكة ئاوازي لةطةلَ
 .تريش

 لةناو دةكات قسة كة دةكات، قسة بةنيانييةوة و بةريَز ئةو دةبووم، كامةران ئاخاوتنةكان بة بووة، ذنة ئةو لةطةلَ زؤرمان دميانةي
 .فيَربووة طةورةييان و هونةرمةندان ريَزداري نةريهو ديَت، ضرثةي دوورةوة جيهانيَكي

 

 

 .زايين ي١١٢١ سالَي لة عرياقة حكومةتي مةبةستم .1

 

 

 بواردا ضةندين لة ذنان داهيَناني

 .ثيَشوازييةكة و ريَز هةموو شايستةي بؤية دةكات، فةلسةفة بة ذيان، و كةون مةسةلةكاني هةموو هونةرمةندة، ذنة ئةو

 قوولَة، طوزارشتكردنيَكي لةناخةوة دةردةبرِن، نارِةزايي كؤمةلَطاكةيان، و دةولَةت جياجياكاني بوارة لة ثةراويَزكردنيان رلةسة ذنان كة
 .دةكريَن هةلَسوكةوت و سةير سووكةوة و كةم بة ذيان بوارةكاني هةموو لة لةوةي

 ذن دةلَيَن كة دةكاتةوة، دووبارة( دةكريَن مةبةست بة ئةوةي) ةكةهةلَ ثةيامة( هةنديَك ثيَناسةي بة نيَرينة يان) ثياوساالري كؤمةلَطاي
 كؤمةلَطا بةرِيَوةبردني سةركردايةتي ناتوانيَت بؤيةش نيية، طوجناو و شايستة يةتييةوةآلكؤمة لةرِووي كةمة، ئاوةزي و تآلبيَدةسة

 .بكات

 :دةثرسيَت من لة يةكيَك ة،ئاماذ دةكةنة فةلسةفةدا بواري لة ذنان نةزانيين و كالفامي نيَرةكان،

 عةقلَةوة لةبارةي ذنان ديارة يان هةلَنةكةوتووة؟ فةيلةسوف ذنيَكي بؤ هةبيَت، ثياويان تاقةتي و هزر و وزة ثياوان وةك ذنان، ئةطةر
 نني؟ كاميل

 سةربةخؤيي و تويَذينةوة يةكانيئازادي و فيَربوون و خويَندن ئاسيت لةسةر بواريان ئةطةر ئةوةية، بةلَطةوة بة و سادةيي بة مةكةمآلوة
 .شكؤدارن و ديار هونةرةكانيان بوارة لة ضؤن وةك هةلَدةكةوت، ليَ مةنةزنيان فةيلةسويف ذنة هةبووبيَت، كةسايةتييان
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 و سرتان و نؤشا و سينةما لة كردووة، داهيَنانيان بؤية هةبووة، بواريان رؤشنبريي و هونةر بوارةكاني لة ذنان نيَرينةدا، كؤمةلَطاي لةناو
 ئازادييةكانيشيان، ريَذةيي هةتا دةكةن، خؤيانةوة نيَرينةي بة شانازي ئةوةندة خؤثةرسنت، ئةوةندة ثياوان. بوون ثيَشةنط سةمادا

 اندؤزينةوةي و داهيَنان بواري و وزة ذنان كةواتة،. بةكاربهيَنن ذيان، جوانييةكاني و خؤيان خؤشييةكان و رابواردن بؤ ذنان دةيانةويَ
 .ثياوانة دةسيت لةبن هةموويان كة بكةن، ساز بؤ بوارةكانيان بكريَتةوة، دةستيان ثيَش ئةطةر دةتوانن، و لةبارة

 بكة سةير ئةدةب، و هونةر بوارةكاني لة مةزنن هونةرمةندي و بةرطري وةزيري وةزيرانن، سةرؤك فةزا، كةثسولةكاني ناو دةضنة ذنان،
 تارا كلسوم، ئوم كةسايةتي لةناو ذن. بكات سيحراوي و سةرسام جيهان نووسينةكاني بة دةتوانيَت ،ثؤتر هاري رؤماني نووسةري ضؤن

 ...بوتو بينزير و طاندي ئةنديَرا بوو، ذن كؤرييش مةدام سينةما، و ئؤثرا ئةكتةري و بالية سةماكةري دةبيَتة ذنة جافة،

 بؤضوونانة ئةو هتد،(... تيَداية كةماسييان) دةيانووت يان( كةمة ذنان زيئاوة) دةطووترا كة بهيَنن، كؤنةكان بيانووة لة واز بؤية،
 .دةشكيَنيَت مرؤظايةتي و ذن شكؤي و شان و زالَمانةية

 ...دةبيَتةوة روون بؤتان وةك كردووة، داهيَنانيان ذنان فةلسةفةش بوارةكاني لة

 

 ذنانة ثيَي لةبن فةلسةفة

 يان دةستةيةك لةالي ئاوةز،. يةكة وةك ميللةتيَك و رةسةن هةموو لةكن مرؤظ ئاوةزي كة ادةنيَن،د بةوة دان فةيلةسوفةكان، و زانا
 كة ئاينييةكان، و سياسي و يةتيآلكؤمة رةوشة و بوار. تر نةتةوةي و دةستة لةطةلَ نيية جياوازتر تر، رةضةلَةكيَكي و نةوة و كؤمةلَة
 بؤضووني بة فةلسةفةكردن، و فةلسةفة بوارةكاني لة دواكةوتنيان لة يةكالكةرةوةية رفاكتة دةرِوات، تداآلخؤرهة دانيشتوواني بةسةر

 ئاينيية ثياواني تيآلدةسة و زؤرداري دواكةوتنةكةش، هؤكاري ديارترين( ئةلعقاد مةمحود عةباس) كورد، نةذاد بة ميسري رووناكبريي
(٢). 

 دةبيَتة ذنيش كة دةسةمليَنيَت، زايين، ي١٣١ سالَي لةدايكبوو يرسظيساغو يوناني فةيلةسويف نايابةكةي فةلةسةفيية ئةزمووني
 قوتاخبانةيةكي ميَذوودا، لة يةكةجمار بؤ ئةو. بكريَت فةراهم بؤ ثياوان، وةك فيَربووني و ذيان بوارةكاني ئةطةر رووناكبري، و فةيلةسوف
 دةستةي) ناوي بة دةستةكةي لةناو بكات، كاركةر عةقلييةكاني وزة ذنان، دةداتة بوار تيَدا ثيَكدةهيَنيَت، ثياوان و ذنان لة فةلسةفةيي
 ميَذووي و يوناني ميَذووي لة فةيلةسوف ذنة ضةندين ئةزموونة، ئةو دةرئةجنامي. بدةن ئةجنام كؤششةكانيان و كار( ١( )ظيساغورس
 مينا، ئارجينوت،: ناوي بة كيذةكةي سيَ رهة و ظيساغورس هاوسةر ثيانوي ناسراوتر، هةموويان لة دةردةكةون، جيهانيش سةرانسةري

 .دامو

. ثيَدةطةيَنن ثياو و ذن فةيلةسويف ضةندين دةبن، بةرِيَوة قوتاخبانةكة فةيلةسوفةكاني كيذة سيَ هةر و ذنةكةي دةمريَت، ظيساغورس كة
 لة بيَجطة. هةبووة ناويان زوو، زؤر و كؤن سةردةمانيَكي لة كة بكةين، ظيساغورس فةيلةسوفةكاني ذنة لةسةر قسة ليَرة بووة بوارساز

 وتاربيَذي، مامؤستاي ئةسثازياي و يةكةم بركتيوني ئةسبارتي، ظينتست لوكاني، ئايزارا: وةك هةية ترمان زؤري ناوي كيذةكاني، و ثيانو
 بريكردنةوةي تواناي سنةف جةوهةري: ثةيظي خاوةن ماكرينا دونا، جوليا دةكات، ئةظني بريدؤزةكاني و حيكمةت فيَري سوقرات ئةوةي
 لة ذنانة ئةو. تريش ناوي زؤر و( ٣) هيباشا ئةسكةندرية فةيلةسوفةكةي ذنة هةروةها. نيية جياوازيان لةوةدا ثياويش و ذن عةقلة،

 .ذياون زاين ثيَش سيَيةمي و ثيَنجةم و شةشةم سةدةكاني

 دةبيَت، فيَر( زةردةشتييةكان و ميثرانييةكان) ةكانمةجوس و ميسر كاهينةكاني دةسيت لةسةر فةيلةسوف،  و حةكيم يظيساغورس
 بوو، ثيَوة نهيَين ئايين رةطيَكي ئةو، فةلسةفةكةي دادةنيَت، ناكؤكةكان هاوسؤزي و ذمارةكان و مامتاتيك بنضينةي لةسةر فةلسةفةش

 .بوو ثيَوة شؤرشطرييشيان مؤركيَكي بريدؤزةكاني لة زؤريش
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 هةلَة بة طريكةكان لةاليةن قسةيةش ئةو ئاوازةكان، و ذمارة لة بريتيية جيهان: وتوويةتي ئةو وة،دا موزيك بة زؤري بايةخي ظيساغورس
 .بكات ظيساغورس دةستةواذةي ئةو راظةي ويستويةتي ظيساغورس هاوسةرةكةي ثيانو، فةيلةسوف ذنة. كراوة شرؤظة

 .(٢) وويتةوةب فةلسةفييةكان هزريية كاروبارة قوولَرتين رووبةرِووي ذنة ئةو كةواتة

 

 بة ،١١١٦ بةيروت ثةخش، و وكردنةوةآلب و ضاث بؤ تةنوير خانةي فةيلةسوفةكان، و ذن ئيمام، عةبدولفتاح ئيمام دكتؤر( ٢.١.٣.٢)
 .عةرةبي زماني

 

 ذن حيكمةتي

 ذنة دوو طيَرِيَتةوة،دة ميَذوو نةبووة، ثياوي مامؤستاي هيض ذياوة،( ز.ب ٢١١_٣٦٦ نزيكةي) نيآلسا لةنيَوان ئةوةي سوقرات،
 ذنة لةو ديالؤط و وتاربيَذي هونةري داناوة، بةوة داني سوقرات ئةسثازياية،: ئةوانيش كردووة، حيكمةتيان و وتاربيَذي فيَري فةيلةسوف
 ئةو و كانسياسيية كاية لة طةشةداري ئاوةزيَكي بووة، ئةسينا ذياني ناو رووناكبرييَكي و رؤشنبري ذنة ئةو بووة، فيَر فةيلةسوفة
 سةدةي لة ذنة ئةو(  )٢. )بووة كارامة و هونةرمةند وتاربيَذييش هونةري لة هةروةها بوون، ثةيوةست ميللةتةوة لةاليةن بابةتانةي
 .(ذياوة زاين لة بةر ضوارةمي

 ذنيَكي وةك ةسينينونييةكانئ ذياوة، مانتينا شار لة كاهينة ذنة ئةو دميوتياية، فةيلةسوف ذنة ثيَطةياندووة، سوقراتي كة ذنيش دووةم
 فيَري ذنة لةو سوقرات ضؤن كة كردووة، باسي دا(دانوستانةكان) لة ئةفالتؤن. ناسيويانة كيَشةكان ضارةسةري و ثيَشبينزان

 .بووة ئةظني و هؤمشةندي بريدؤزةكاني

 لةطةلَ دةطوجنيَت، جوانييةكان لةطةلَ ئةوةي. جوانييةكانة خؤشةويسيت خؤشةويسيت،: )وتوويةتي سوقرات دووةمي مامؤستاي ذنة
 داية، خيَر خاوةنيداري و بوون لةطةلَ شادوماني. خودة شادوماني دابينكردني ئةويش: يةكة حالَةتةدا دوو لةو ميشآلوة واية، خيَريش
 سةيري يةكدا و بيستةم سةدةي لة ئيَستاش،(. ١( )مةبةستة رةوشدا هةردوو لة شادومانييش هةبووة، بؤضووني هةمان جوانييش لةسةر

 زانا و بليمةت ضةند ذنة ئةو دةزانيت بةوةش كردووة، ثيَ ئاماذةم كتيَبة ئةو ثيَشةكي لة كة بكةيت، الما داالي بودي ثيَشةواي ثةيظيَكي
 .بووة حةكيم و

 ثةيظيَكي نيشادوما مةبةسيت لةسةر ليَدوانةدا، و ثةيظ لةو بوارسازة سوقرات، و فةيلةسوفةكان ذنة لةسةر قسةكردن لة دوور
 و مةبةست ثرسياري لةسةر( خاليق) مزدا ئاهورا لة نامةيةك ئةو ،(زاين لة بةر سالَ سةد شةش نزيكي) بكةم قسةيةك حةكيم زةردةشيت

. كامةرانيية و شادوماني ذيان غايةتي و مةبةست: دةلَيَت ثيَي وةحييةكة وةردةطريَتةوة، ضيية طةردوونة لةو ئادةميزاد بووني لة غاية
 بوون، لة مرؤظ مةبةسيت كة هةبووة، بةوة برِواي ئةو بووة، بودايي باوةرِداري كةسيَكي تبت، دونيايي و رؤحي ثيَشةواي الماي االيد

 .شادومانيية

 خاوةني و قةديس ذنيَكي وةك ئةو هاتووة، يةتظيساغورس دووةمي قؤناخي ثاش( ز.ث ي٣١١_٣٣١) ماكرينا يوناني فةيلسويف ذنة
 هزرة و كةسايةتي سةربةخؤيي و هزرييةكان ئازاديية كردووة، ئازادي لة بةرطري زؤر ناسراوة، ناسكييةكان و زوهد ةميسيست كؤنرتين

 و ذن رؤحي ئاسيت يةكيَيت و يةكساني لة بةرطري جيَهيَشتووة، قوولَي كةلةثووريَكي و وكردوتةوةآلب يةتيظيساغورس فةلسةفييةكاني
 هةردووكياني شيَواز هةمان بة خودا ،(٣) لةبةركراوة خاليق خةسلَةتةكاني هةموو ثياو وةك نيشذ: وتوويةتي ئةو. كردووة ثياوان

 .يةكسانن و يةكة سرووشتةكانيان دروستكردووة،
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 و رةوش سازبووني بة وزةكاني و بكةن داهيَنان دةتوانن، هةردووال ذنة، و ثياو تواناسازي سةملاندني منايشكردنةدا، لةو مةبةستم
 .يةكسانة كانمةيدانة

 

 .كورتكراوةتةوة و ضرِ بكة، ثيَشوو سةرضاوةي سةيري فةيلةسوفةكان، ذنة ئيمام، عةبدولفتاح ئيمام دكتؤر( ٢.١.٣)

 

 بووة فةيلسوفيش و مامتاتيك زانايةكي هيباشا

 لة ئةو بووة، رؤشنبريي و هزر انيجيه مةلَبةنديَكي ئةسكةندرية لةودةمانةي ،(زايين ٢٢١_٣١١) ئةسكةندرييةكة فةيلسوفة ذنة هيباشا
. نووسراوة ناوي زاناكاني ناو مةزني زانايةكي وةك مؤزةكة، تؤماري لةناو ئةويش ناوي بووة، مامتاتيك مامؤستاي ئةسكةندرية مؤزةي

 يان ،(خوداكة ذنة) ذةيدةستةوا بة نامةكانيان لة خةلَك كردووة، راظة ئةفالتوني و ئةرستؤ مةزهةبةكاني و بووة وانةبيَذ مؤزةكة لة ئةو
 لةناو شووكردن هةبووة، ئةفسانةيي سرووشيت ئاكاريَكي بووة، جوان زؤريش ذنة ئةو دةلَيَن. بردووة ناويان( فةيلسوفةكة ذنة) بة

 دكارانيخويَن لةاليةن هةتا هاتووة، شكانةوةش و هةرِةشة رووبةرِوو ئةو. هزر دةداتة تةنها خولياييةكاني و خو دةردةهيَنيَت، ميَشكي
 .خؤشي

 ئةفالتؤني راسيت هزري بووة، فةلسةفة و هزر مةبةسيت و روو تةنها و دةمينيَتةوة ثاكيزةيي بة دةدات، خؤشييةكان بة قورباني ئةو
 طةنج ضؤن، كة نووسيوةتةوة، لةسةر سةرةجنراكيَشي ضريؤكي( ديورانت ديل) ميَذوونووس. دةكات ثةيرِةوي و دةخويَنيَت ئةظني لةسةر

 دلَؤظان دةدا ئازاريشيان ئةوانةي لةطةلَ بووة، بةرةووشت و بةريَز ذنيَكي ئةو. داوة ئازاريان و هةلَضنيوة ذنة بةو تةنطيان ورةكانيشطة و
 ثاكيزةيي بة ئةو دةبيَذن، ميَذوونووسان هةموو. ثاراستووة بةرزةوة رةووشتة بةو كةسايةتي و طرتووة ريَزيان خةلَكةكة بؤيةش بووة،

 النةوازان لة بةرطري دةبيَت، بةشدار طشتييةكان خةمة لة. ثاراستووة سادةييةكةي و رووني و ساز حيكمةت و جوانييةكاني ،ماوةتةوة
 .وةستاوة دادطاوة بةرِووي ئازايانة كردووة،

 بة دةكرد، سةيريان ةوةناشريين و نارِةزايي و رق بة ئةسكةندرية كريستيانةكاني ناكؤكيية، لةو ئاي بةرزة، رةووشتة هةموو ئةو لةطةلَ
 و فةلسةفة و زانست كاية لة روانينةكاني و هزر ئةوان، بؤضوونةكاني بة ماوةتةوة، وةسةني يوناني ئايين لةسةر ئةو ئةوان، بؤضووني

 بووة، ذنة لةو رقيان كريستيانةكة، خةلَكة هةروةها. يةكة و هاوشيَوة ناسنامةيان كردووة، وةسةنيةتي بةرجةستةي رؤشنبريييةكاني
 حاكمةكةش بووة، طةرم و ثتةو ثةيوةندييان ثيَكردووة، فةلسةفةيي راي و ثرس كة ئةسكةندرية، وةسةنييةكةي حاكمة لةطةلَ ضونكة،
 .(٢) هةبووة تونديان ناكؤكييةكي شارةكة، كريستيانةكاني ئةسقفة طةورة لةطةلَ

 بة نامةردانةي زؤر و قيَزةون تاوانيَكي دةرئةجنام تا دةبيَت، رةطةو و ئةستوور ثاكيزةيية، ذنة ئةو بةرامبةر رقةكةيان كاهينةكان
 ملمالنيَيان بةيةكةوة لةويَ بوو، سالَ ضةند ،(نةتروون) بياباني لة راهيب لة زؤر كؤمةلَةيةكي دةكةن، بةو دةرحةق راهيبيَك ضةند دةسيت
 ئةوانة دةكرد، جةستة شةهوةتي لةسةر ملمالنيَيان و وسيةوةدةنو تايبةتييةكانيان ئارةزووة و شةهوةت دةكرد، شةرِ هيَزةكاني لةطةلَ
 هيباشا، طاليسكةكةي بة ريَطة زايين، ي٢٢١ سالَي مارسي مانطي شةويَكي لة بةدروسيت كريلس، طةورةكةيان راسثاردةي لةسةر

 دةبرِن، سةري دةكةنةوة، ووتير و قةيسةروون كلَيَساكةي ناو دةيبةنة و دايدةطرن بةتوندي دةطرن، جوانةكة ثاكيزةية فةيلةسوفة
 ئةندامةكاني تا ئاطرةكة، ناو دةهاويَنة يةك يةك جةستةكةي ئةنداماني دةكةنةوة، طةورةش ئاطريَكي دةكةن، ثارضةي ثارضة

 .خؤلَةميَش دةبيَتة جةستةكةي

 سياسي ملمالنيَي بووني سةر يَتةوة،دةطةرِ ذنة، ئةو هؤظيانةكةي كوشتنة هؤكاري وتوويانة، شرؤظةكاران و ديورانت ناسراو ميَذوونووسي
 و رةوت ثةيرِةوي كريستيانةكان زؤربةي و ئةوان. بوون ئايين ناكؤكي و كيَشة زؤربةيان كة نةتةوةكان، نيَوان زؤري يةتيآلكؤمة و



106 
 

www.dengekan.com Page 106 
 

 خراثةكاري دةكات اواد ضيادا، وتارةكةي لة ببوون، بةرجةستة ليَبووردنةوة و ئاشتةوايي لة( بيَت ليَ خوداي ويآلس) مةسيح بةرنامةي
 ئايين بة ثةيوةندي كراوة، ذنة بةو دةرحةق تاوانةي ئةو بؤيةش بووة، تؤلَةسةندنةوة دذي ئةو كةواتة مةدةنةوة، مآلوة خراثةكاري بة

 تايبةتي و سياسي بةرذةوةندي رؤشنايي لةبةر و خؤيان ئارةزووي بة راهيب، دةستةيةك بةلَكو نةبووة، فةلسةفةكةي و كريستياني
 .ئةجنامداوة تاوانةكةيان

 بةكارهيَناني و بريكردنةوة و داهيَنان تاقةتي و وزة ثياوة، وةك ذنيش كة بوو، ئةوة فةيلةسوف هيباشاي تراذيدياي و ذيان لة مةبةست
 .فةلسةفةية ئةويش عةقل، بريكردنةوةي بةرزي ئاسيت طةيشتونةتة هةبووة، ئاوةزيان

 

 .بةكورتكراوةييةوة و كردنةوةضرِ بة ثيَشوو، سةرضاوةي هةمان .1

 

 هةيين شيَرزاد

 لة هةتا و تةواوكردووة بةغدا تةكنةلؤذياي ئامؤذطةي لة رووثيَويم بةشي دايكبووم، لة هةوليَر لة ٥٥١١ سالَي لة
 .دةذيم ستؤكهؤمل و هةوليَر لةنيَوان هةوليَربووم، شارةواني لة دةرضووم وآلت

 

  ... ضاثكراوةكامن

 

 .ضاثكرد ئامادةو م(هةوليَر) كتييَب 1891 شارةوانيدا، سالَةي سةد يادي لة .1

 .دةركرد م( هةوليَر) رؤذنامةي ذمارةي 12 دا، 1881 سالَي لة شارةوانيدا لة هةر .2

 .هةوليَر دةظةري ئؤردوطاكاني بؤ ريثؤرتاذ، 1881... كةالوة .3

 .وكرايةوةبآل ي( ئازادي ئاآلي) رؤذنامةي لة 1888 لة رؤذانةية،... فليَن ديوةخاني .1

 .بةرلني ئازادي زانكؤي ريثؤرتاذ، 2222...... دبلن تا... هةوليَر .1

 .سليَماني سويدو ريثؤرتاذ، 2222!..... هةوليَر بؤ.... بةغدا .6

 .سليَماني ريثؤرتاذ، 2221.....فارطؤنةكان مةملةكةتي .7

 .سليَماني ، 2221... ئيسماعيل ئةبو  كاكة، .9

 .ماركيز طابريل رؤماني 2221 خنكاو دةرياوانيَكي بةسةرهاتي .8

 .موكرياني دةزطاي. وةرطيَرِان مانديال، نيلسؤن ئازادي، بؤ دوورم ريَطاي .12

 . سليَماني ي(هةوالَ) رؤذنامةي لة ريثؤرتاذبوو،( 12) طةرم يان سارد، .11

 .بآلوكرايةوة 2221لةهةوليَر بةدرخان دةزطاي لة فارطؤنةكان، .12

 .بآلوكرايةوة لةهةوليَر ؤشنبريير لةوةزارةتي ناميلكة وةك كةالوة، مةملةكةتي .13
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 .2227 هةوليَر لة وةرطيَرِان خانةي لة باشوور، كؤرياي ميَذووي و ثيَناسة كؤريا .11

 .2227 هةوليَر منا سةنتةري...  وةرطيَرِان... هولؤكؤست .11

 .2229 ئاراس دةزطاي هةوليَر... ماساكؤ دياناو بيَناز، نازداري ثريَنسيسي دوو .16

  . 2229 هةوليَر مةسةلة سةنتةري 1 ناتوندوتيذي كتييَب ةل بةشيَكة لؤسةر، مارتن .17

  .2229 وةرطيَرِان خانةي: و...  ساركؤزي روايال، شرياك، ، ئاليزي كؤشكي بةرةو .19

 2229 سةردةم: و...نويَ فةرةنساي دبلؤماتي لةذياني ديويَكة ثؤليتيك، و  سيَكس .18

 2229 منا طؤظاري لة دؤسيةيةك.. ئامادةكردن بينا، نابينايةكي حوسني، تةها .22

 2229 منا دةزطاي...  دميانة بيَكةس شيَركؤ لةطةلَ دةقة 955 .21

 2229 ئاراس دةزطاي: و....ئابووريية بابةتي دوو ئةمريكا، لة دؤالر .22

 2229 سليَماني... ريثؤرتاذة سةربردةو مةجبوور، .23

 2228 سليَماني وةرطيَرِان خانةي وةرطيَرِان... نيم جاسووس رؤذنامةنووسم، من .21

 2212 ،2228 هةوليَر  2 و1ض ئاويَر بآلوكراوةكاني لة.. وةرطيَرِان.. ؤسادم .21

 2228 هةوليَر ئاويَر بآلوكراوةكاني لة..  ثاولؤ حاجي دانثيَدانةكاني .26

 2228 موكرياني دةزطاي وةرطيَرِان...  خؤرهةآلت خيَرايةكي تريَنة .27

 2228 يرؤشنبري وةزارةتي وةرطيَرِان...  رةشةكة سندووقة كانينييةنهيَ .29

 2228 سليَماني ضاوديَر رةخنةي...  بةسةرهات...  خةليل ئةبو كاكة .28

 2228 وةرطيَرِان  ئاراس دةزطاي...  داتي رةشيدة... جوانةكة برادةرة .32

 2212 ئاراس دةزطاي وةرطيَرِان..  نةريتةكان لة دةرضوو ذنيَكة...  ثالني سارا .31

 2212 سليَماني نوةرطيَرِا خانةي وةرطيَرِان...  نةخؤشي و دةسةآلت .32

  2212 ئاراس دةزطاي وةرطيَرِان...  دلَ سياسةتي .33

 2212 منا دةزطاي وةرطيَرِان...  كؤشنيَر ديدي لة جيهان .31

 2228 _ 2222 ديداريَكة ةكؤمةلَ رؤشنبريي، وةزارةتي... 1 سيظييةكان .31

  2212 وةرطيَرِان ئاراس، دةزطاي...  نويَ ئةوروثاي بةرةو طةشتيَك .36

  2212 سليَماني وةرطيَرِان خانةي وةرطيَرِان،...  خويَن و ةدرغ حيكايةتةكاني .37

 هةوليَر ١١٥٥ ئاويَر وةرطيَرِان تاريكي، و خؤشةويسيت لة ضريؤكيَك .39

 هةوليَر ١١٥٥ ئاويَر وةرطيَرِان، رؤمان،... تووتنةوانةكة .38

 هةوليَر ١١٥٥ ئاويَر وةرطيَرِان، رؤمان...  سةرطةردانةكة ئةستيَرة .12

 ١١٥٥ ئاراس دةزطاي وةرطيَران... دةربازبوون .11

 ١١٥٥ ئاراس دةزطاي خويَن و سامان دةولَةتي مافيا .12

 ١١٥٥ رؤشنبريي وةزارةتي وةرطيَرِان دميانة و راز يَككؤمةلَ  ١ سيظييةكان .13

 ١١٥٥ منا دةزطاي نؤظلَيَت فةيسبوك، ناو ذنةكةي كازيوة، .11

 ١١٥٥ ويَرئا وةرطيَرِان، حةقيقةتدا لةطةلَ ئةزموونةكامن ضريؤكي غاندي، .11

 ١١٥٥ ئاويَر  وةرطيَرِان...   رؤمان ريطا، لة سةطةكان .16
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 ١١٥١ ئاويَر وةرطيَرِان، رؤمان، طورطةكاندا، بةدواي غاردان .17

 ١١٥١ رؤشنبريي وةزارةتي دميانةية و راز ةكؤمةلَ ٣ سيظييةكان .19

 ١١٥١ بةدرخان مريكل، ئةجنيال و دووةم ئيليزابييت... ذن دوو دةسةآلتي .18

 ١١٥١ ئاويَر رؤمان، وةرطيَرِان ليم،ئؤرشة ضراكاني .12

 ١١٥٣ ئاويَر ئامادةكردن، جيهان شؤرشةكاني .11

 ١١٥٣ نووسةران طشيت مةلَبةندي رؤمان مةستةويف، ئيبين هةوليَر، .12

 ١١٥٣ ئةربيل خانةي رؤمان سيَتاقان، هةوليَر، .13

 ١١٥٣ ئاويَر رؤمان وةرطيَرِان دؤستويظسكي، طيَلة، .11

 ١١٥٣ سليَماني وةرطيَرِان خانةي ؤمانر وةرطيَرِان خيَزانةكة، زستاني .11

 .منا دةزطاي جيهان، مةزنةكاني كةسايةتة .16

 ١١٥٣ رؤشنبريي وةزارةتي دميانةية و راز ةكؤمةلَ ٤ سيظييةكان .17

 ١١٥٣ ئاويَر رؤمان وةرطيَرِان ئةوروثا ريَنسانسي بنضينةكاني .19

 

 : ضاثة ئامادةي
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