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ثيشةكىثيشةكى

ةنطي  ــت و رِ ــيوةي ضاو، لووت و دةم، الق و دةس ــان، ش ــتةكاني ئينس هيما بةرجةس
م  ثيست، ماناي تايبةت دةبةخشن، بؤ بةرانبةر هةنديك لة كؤدةكان ئاشكرا دةكةن، بةالَ
ةنطي نيية)، واتة:  ــة رِ ةك ب

يت:(كالَ ةت دةكاتةوة و دةلَ ــةو كؤدانة رِ مي ئ
ــورد زوو وةالَ ك

ــارداوة، دةبيت  ةنطانة، نهينييان لة ناخي خؤياندا حةش ةنطاورِ ــدار و رِ ةكة نةخش
ئةو كالَ

.ن، تا تةواو بيانناسنريبشكي
ةكةكة،  ــان وةك كالَ ــةش كة هي مرؤظ هةيةتي، ديس اي هةموو ئةو ئاماذان ــةرةرِ س

بابةتيكي داخراو و ثرِ لة نهينيية، دةبيت بكريتةوة، تا بناسريت.
ــايان دةكةيت؟(تام) لة ئينساندا، لة  ــانةكان دةكةيتةوة؟ لة كويوة تةماش ضؤن ئينس
ــتييانةش بزان، يةكةم: ئةوة  اس ــيني، يان مزري، يان لة تةثينةكةيداية؟ كة ئةو رِ ش
يكةوتي  ةك و هةموو شتةكاني ديكة دةدات، هة رطيز رِ

ئينسانة كة شةوقي كردنةوةي كالَ
ــانة دةتوانيت  ةكيكي ديكة تام بكات. دووةم: ئةوة تة نيا ئينس ةكيك كالَ نةكردووة، كالَ
يت؛ بة دةيان كردنةوة و تامكردن، هيشتا تام  ةنط و شيوةي خؤي بطؤرِ هةميشة تام و رِ

ةنطي ديكةي مابيت. و رِ
ــات و ثيكهاتةي هةموو بابةت و  ــانة كة جين ئةطةر ئةمةش بزان، ئةوة تةنيا ئينس
يوة، بة جؤري ثرتةقالَ و توخمي  سةط و سروشتي شيرةوة،  ــةر زةويي طؤرِ هةبوويةكي س
ؤسةيةدا  ةنطي مشكةوة، بيئةوةي هةست بكات لةو ثرِ تا دةطاتة طةشةكردني مريشك و رِ

خيراتر لة هةموو دةستكاريي جينات و سروشتي خؤيشي كردووة.
ــالَ و بكردنةوةيانة،  ــانة كان دةروونيانة، دنياي خةي ــةرةكيي ئينس ــي هةرة س بةش
 نيشيةتي، ئةويــة عةفةوييةي مرؤظ بةشي هةرة ثرِ لة نهي  و فةنتازياي ئةو بةش

عةقلَ
ــندوقي نهينيية. لةمةش نهيني، جيطة و شويني  ةشي مرؤظةكانة، ئةوي س سندوقي رِ
ــانةكان؟  ي؟ ناخي ئينس ــندوقةدا بطةرِ ــندوقةية: دةبيت لة كويدا بة دواي ئةو س ئةو س
است، سندوقي  ةي ثشت؟  ئةري بةرِ برِ دان و برِ

ميشك و دلَ و طورضيلةكان؟ طةدة و ميزةلَ
ــويني لة دايكبوون و  ــة دةرةوةي خؤيةتي؟ لة ش ــي مرؤظ لة كويداية؟ ل ــي نهيني ةش رِ
ي خؤشةويستةكةيدا  ي دايكي، يان لة دلَ ــارةكةيداية؟ لة دلَ طةورةبوونيةتي؟لة مالَ و ش

دةيشاريتةوة؟ خوداية، ئةو سندوقةي مرؤظ بؤ ئةوةندة ونة؟!
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نياية هةرطيز سندوقي  ــيك كة دلَ ؤذنامةنووس با زياتر لة  بابة تة كة  دوور نةكةومةوة، رِ
ؤشنب و زانا و حيكمةتمةنديش  ــت ناكةويت، ئةطة ر ئةو مرؤظانة رِ نهينيي مرؤظي دةس
يطةي  يطةي لةزةتي زمانةوة، لة رِ ــةوةوة، لة رِ يطةي تاقيكردن يداوة لة رِ

ــن، بؤية هةولَ ب
ــةوة، شتيك لة سندوقي ئةو نهينيية  يطةي فيكريش طوتوبيذ و ليدوانةوة، تةنانةت لة رِ

ئاشكرا بكات.
ؤذنامةنووسي  يم ليرةدا خؤي وةك رِ ابةر فاريق)ي هاورِ  ئةوةدام كة(رِ

سةرةتا زؤر لةطةلَ
ــتة زؤريك لة   ــاندووة. تا ئيس يطةي كارةكانيةوة، ناس ــة رِ ــي، كة هيض نةبيت ل ئةدةبي
ــةوة كاريكي زؤر  ــن، ئةمة بة الي من ؤذنامةنووس ــورد ئةديبـي رِ ــاني ك ؤذنامةنووس رِ
ؤذنامةنووس بؤ هةموو بوارةكان بة ثيويست دةزانم،  م دةركةوتني رِ

تةندروست نيية، بةالَ
كة ئيستة سةرةتايةك لةو  كارةدا دةبينم.

ينةوةية.  ــذ و ليكؤلَ كةوتن، طوتوبيــت لة ضاوثي ــن بؤ؟ بيطومان مةبةس ضاوثيكةوت
ــةي ضاوثيكةوتنةوة  يط ــؤز و تةمومذن، كة دةبيت لة رِ

ــينةكان ئةوةندة ئالَ ئةري نووس
ي)ية.  ــةرةوة(بةلَ ــيارةي س مي ئةو ثرس ــيك لة وةالَ ــةوة؟ بيطومان بةش ــان بكةين ووني رِ
ووي نهيني  ؤمان...)، لة ثيش هةموو شتيكدا خستنةرِ ــيعر- ضؤك- رِ نووسينةكان:(ش
ــةي  ؤس ــيكة لة ثرِ ــت ئةوةش بزان كة خودي ضاوثيكةوتن بةش ــن. دةبي ؤزييةكان

و ئالَ
ةتيكي تايبةت. وونكردنةوةي حالَ بةرهةمهيناني فيكر، نةك رِ

م  ينةوةكان خودي نووسةرةكان نةبن، بةالَ ئةوةي طرنطة، دةشيت دةقةكان، يان ليكؤلَ
يطةي  ؤذنامةنووسي وريا لة رِ استةوخؤ خودي نووسةرةكانن. رِ مي ضاوثيكةوتنةكان رِ

وةالَ
يت،  ــيارةكانيةوة، بة خؤي و بة ضرايةكةوة، لة تونيلةكاني ناخي نووسةرةكان دةطةرِ ثرس
ــش نيية هةموو ئةو تونيالنة جوان بن، مةرج نيية هةموو ئةو نهينييانة بة نرخ  مةرجي

م حةقيقةتن. بن، بةالَ

ــان ميذووي ئةدةبي و هونةريي ئيمة،  ــنبي، ي ؤش يةكيك لة كةلينةكاني ميذووي رِ
ي زؤر جددييان داوة و دةستثيشخةر بوون،  استة هةنديك كةس هةولَ كةمي ضاوثيكةوتنة، رِ
ــتدان، كة هةرطيز  نهينييةكانيان نةدركاند.  ــةر و داهينةرمان لة دةس م دةيان نووس بةالَ
يان زؤر كةمة، ئةو  ــت و حةفتاكان ضاوثيكةوتني تايبةت و ثرؤفيشنالَ نووسةراني شةس
ضةند طوتوبيذ و ضاوثيكةوتنة هونةرييانةش، كة لةطةلَ عةلي مةردان و حةسةن زيرةكدا 

ووي بايةخةوة هيضيان لة كارة هونةرييةكانيان كةم نيية. كراون، لة رِ
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، ئةزمووني  ةنط و هيلَ شيوةكارةكان لةو بوارةدا لة هةمووان كةمتةرخةمن. دنياي رِ
اظةكردنيان. تابلؤ و ثؤرتريت، تواناي طةورةتري زمانيان دةوي، بؤ زياتر كةشفكردن و رِ

ــةو هونةرمةندة طةورةية  ــةوة تامةزرؤم  ضةند طوتةيةكي ئ ــن هةر بؤ خؤم، لة ناخ م
ــيوة و  ــةرةفخان و مةولةوي بةخش ــاري بة نالي و كوردي و ش وخس ــةوة، كة رِ بخوينم
 ــةر خؤي بؤ جي ــع باباجان)، هيضي ديكةي لةس ــة ناويكي ثرِ لة نهيني(بةدي ــة ل بيجط
ؤ ضاوثيكةوتن زؤرة، يةكيك  ــت و حةفتاكانةوة، ئةمرِ نةهيشتووين. بة ثيضةوانةي شةس
ووداوي يةك لةدواي يةكن، كة نووس بةو خيرايية فريايان ناكةويت  لة هؤكارةكانيش رِ

ؤذنامةنووسان بيهوودة بة دوايانةوةن. ي رِ
و فزولَ

ــكرا دةكات،  وو دةدات، ئةوةي تام و ضيذي ضاوثيكةوتن ئاش ئةوةي بة ضاوثيكةوتن رِ
اي  اي تايبةتن، ئةوةي كورد ناوي ناوة قسةي خؤت. هةر طوتوبيذيك رِ طؤشةنيطا و بورِ
ستة و  ــة تي طويطرتن بة خوينةر نابةخشيت، رِ ــتةوخؤي تيدا نةبيت، فرس اس تايبةت و رِ
استةوخؤ و ئاراستة، ضاوثيكةوتن  ن. زماني رِ

وشةكاني هةرطيز سةر كاغةز بة جي ناهيلَ
وحي قسةكار، ئاشنايةتيي لة ضاوثيكةوتندا  دروست دةكات، بة بي زمانيكي بارطاوي بة رِ

دروست نابيت.

تيشة، ض ئةو زانيارييةي قسةكار لة ناخي  زانياري تاكة كارتيكاري ديارة، تاكة دةسةالَ
يطرتووة و لة بارةي بابةتةكانةوة هةيةتي، ض ئةو زانيارييةي كة دةيدات. خؤيدا هةلَ

ؤماني كورديي  ــةكار رِ ــن و قس ؤمانةوة دةكري ــارةي رِ ــة ي لة ب ــةو ضاوثيكةوتنان ئ
نةخويندووةتةوة، ئةوانةي لة بارةي ضؤكةوة دةكرين و نووسةركانيان ضؤكي كوردييان 
ــارةزاي شيعري  ــاعةكان ش ــيعرةوة دةكرين و ش نةخويندووةتةوة، ئةوانةي لة بارةي ش
ــةوة، بة بيئة وةي  ن ــةر تةنافدا بثةرِ ــتة ن، لةو نابينايانة دةضن كة دةيانةويت بةس ئيس
ييةم، ئةوةندة بة وردي كةسةكاني  ــيركيان خويندبيت. ئةو هاورِ زانستي تةنافبازي و س

بذاردووة، كة خؤي لة هةر طومانيكي وةها دةرباز كردووة. هةلَ
من بةشيكي زؤري ضاوثيكةوتنةكانم خويندةوة، لةطةلَ ضراكان بة ناخي نووسة رةكاندا 
يكي جدديي لةو  ؤلَ ــتيش رِ ةكةبووني زانس

ــتكةوت ، كةلَ يم و زانياريي تازةم دةس تيثةرِ
اوة. سةركةوتنةدا طيرِ

ووناكييةكدا دةمانبةن، كة لة ناخي  ح سووزةني بةدواي رِ
ــم ئةحمةدزادة و سالَ د. هاش

ــووة. نةمزاني محةمةد  ــةنيطاي تايبةت بة خؤيانةوة، وةريانطرت ــة و زانياريي طؤش وش
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ــي كوردي بيت،  ــاداري ئةدةبياتي نوي ــةتي ئةوةي هةبووة تا ئاط ــان ضةند فرس ةحيمي رِ
ــة طوتةيةكي ئةو  ةخنة، واي ليكردم ب ــتي رِ ــارةزايية وردةكةي لة بارةي زانس م ش

ــةالَ ب
طةيةكي ديمانةكة يدا، كة لةم كتيبةدا  كؤتايي بةم ثيشةكيية ناثيويستة بهينم، كة لة برِ
ــيويةتي:(كاتي ثيكهاتني دةق، كاتيكي ئوستوورةيية، لة سةرووي زمانة و  هةية، نووس

تايبةتة).
 ضراي ثرسيارةكان، ذوورة ثرِ مةعريفةكان ببينن.

يم، خوينةران لةطةلَ با ليطةرِ
 
 جةبار جةمال غةريب

 ٣٠/ ٥/ ٢٠٠٩                                                                    
                                                                     هةولير



ةخنةطريك دواجار ئةوة بيت كة ثيمان  ةخنةي رِ د. هاشم ئةحمةدزادةد. هاشم ئةحمةدزادة: : ئةطةر ئاكامي رِ
يت ئةم بةرهةمة دةبواية ئاوا نةنووسرابا و ئاوا نووسرابا، ئةوة هةر دةبيت لة  سةرةتاوة  بلَ

ةخنةيةكي وا ثيشكةشي خؤي بكةينةوة. رِ

هةظثةيظ لةطةلَ د. هاشم ئةحمةدزادةهةظثةيظ لةطةلَ د. هاشم ئةحمةدزادة
نووسةر و مامؤستاى زانكؤنووسةر و مامؤستاى زانكؤ
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ؤشنبيى كورديدا،  ــم ئةحمةدزادة، يةكيكة لةو نووسةرانةى كة لة نيوةندى رِ د. هاش
يتةوة كة هةم كةم دةنووسيت، هةميش وةكو مامؤستاى  ناسراوة، ئةمةش بؤ ئةوة دةطةرِ
ينةوانةى ئةم نووسةرة نووسيونى، جيطةى  ةخنة و ليكؤلَ زانكؤ، خؤى ثيشان دةدات. ئةو رِ
ةهةندةكانييةوة،  يكيش ثيش ئيستة، لة بارةى زمان و رِ

طةليكى زؤرن. ضةند سالَ مشتومرِ
وو، هاوكاتيش  ــتوونةتة رِ وانينطةُّـ ئارطيومينتى و تايبةت بةخؤى خس د. ئةحمةدزادة رِ
ــتة  ــيكى طرنطى وةك زمان، وةك يةكيك لة كةرةس بوون بة هؤكارى زةقكردنةوةى ثرس

طةورةكانى هةر ميللةتيك، بؤ بنياتنانى كلتوور.
ــةرةكيينيان ئةوةية ئةم  دا بكةم، س ــان دام طوتوبيذى لةطةلَ ــةو هؤكارانةى هاني  ئ
ؤذنامانةى بة كوردى  اى تايبةت و جياوازى هةية، بة تايبةت لة بةرانبةر ئةو رِ نووسةرة رِ
ــيت، هةنديكى تريشيان  ــراون و هةنديكيان كةس لة بارةيانةوة ناثةيظآ و نانووس نووس
ــة ئةوى تريش بةرز دةنرخينيت،  ةتدةكاتةوة، ن ــاكار، ئةو، نة ئةوةى يةكةم رِ كراونةتة ش

كو بايةخ و تايبةتمةندى و اليةنة جوان و ناشينةكانى هةردووكيان شيدةكاتةوة. بةلَ
ؤذهةآلتى كوردستان لة دايكبووة، قؤناغةكانى  ى ١٩٦١ لة رِ

 د. هاشم ئةحمةدزادة سالَ
ــى تا ثلةى بةكالؤريس لة زمان و ئةدةبياتى ئينطليزى، لة ئيران تةواوكردووة و  خويندن
ى ١٩٨٨ ةوة ضووةتة وآلتى سويد. دواى خويندنى دةورةى بةكالؤريس و ماستةر  ــالَ لة س
ــةدا دكتؤراكةشى  ــاالى سويد، هةر لةم بةش ــيى زانكؤى ئوثس ــى رؤذهةآلتناس لة بةش
ــةر طوتارى  ينةوةيةك لةس ؤمان: ليكؤلَ ــت. كتيبى د. ئةحمةدزادة (نةتةوة و رِ وةردةطري
ى ٢٠٠٣ دا و لة اليةن زانكؤى ئوثساالوة ضاث و  ــالَ ــى و كوردى)، لة س انةوةى فارس طيرِ
ى  ــى و توركى. لة سالَ ــةر زمانى فارس دراوةتة س بآلودةبيتةوة. ئةم كتيبة دواتر وةرطيرِ
ى  ــالَ ــتا وانةى طوتووةتةوة، دواتريش لة س ــاال وةك مامؤس ــة زانكؤى ئوثس ١٩٩٩ وة ل
ــتى  ــيتير، لة بةريتانيا، دواى ئةمةش وةك سةرثةرش ٢٠٠٥ دا دةضيت بؤ زانكؤى ئيكس
ــى و كؤمةآليةتييةكانى ئةم  ــتة مرؤظ ــى زانس ينةوةى كوردى، لة بةش نيوةندى ليكؤلَ
ينةوةى  ان و ليكؤلَ زانكؤيةدا، دةستبةكار دةبيت. د. ئةحمةدزادة ضةندين طوتار و وةرطيرِ
ــى، كوردى، توركى، بآلوكردووةتةوة و كتيبى  ــويدى، فارس بة زمانطةُّـ ئينطليزى، س
اوة. د.   نةزةندة بةطيخانى وةرطيرِ

(كوردةكان و ئةوانى تر)ى (د. عةبباس وةُّـ)شى لةطةلَ
ئةحمةد ثيواية نووسةر نيية، بةآلم وةختيك ئةم طوتوبيذةى خوارةوة دةخوينينةوة، ئةوجا 
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ــارةزاية و لة  ــد جواننووس، ضةنديش هيمن و ليهاتوو و ش ــةريكى ضةن تيدةطةين نووس
دةبذيريت  ة و لة كويشدا بيدةنطييةكى جوانيناسانة هةلَ ةمةكةى دةخاتة جوولَ كويدا قةلَ

و ض كاتيش وةك نووسةرة ئيدؤلةكانى نيو كوردان طةزاف َُّـ نادات، كة ثيويستيشة!
ةخنةى  ــة ثيوةندييان بة رِ يك ثرس، ك

ــوارةوةدا، لة بارةى كؤمةلَ ــةم طوتوبيذةى خ  ل
ــى، هاوكاتيش ئةركى  ؤمان و ضؤك بة تايبةتي ــتى و رِ ــى، خودى ئةدةب بة طش ئةدةب
، لة هةنديك شوينيشدا  ؤشنبيى هةية، بة شيوةيةكى قوولَ ــنب و ثرسيكى وةك رِ ؤش رِ

:وانينةكانى ئاشنا ب وو: با بة يةكةوة بة رِ وانينةكانى دةخاتة رِ بة نموونة هينانةوة، رِ

ــيار: كةسانيك هةن زؤر بة داخراوةيي و سانايى ثيكهاتة و اليةنةكانى مةجازيى  ــيار: كةسانيك هةن زؤر بة داخراوةيي و سانايى ثيكهاتة و اليةنةكانى مةجازيى ثرس ثرس
ين(ئةم دةقة جوانة)،(ئةم دةقة ناشينة)،  دةسةنطينن، بة واتةيةكى تر: تةنيا دةلَ ين(ئةم دةقة جوانة)،(ئةم دةقة ناشينة)، دةق هةلَ دةسةنطينن، بة واتةيةكى تر: تةنيا دةلَ دةق هةلَ
سةنطانانة بؤضي  سةنطانانة بؤضي بة بيئةوةى بثرسن: بؤضى جوانة؟ بؤضى ناشينة؟ هؤكاري ئةمجؤرة هةلَ بة بيئةوةى بثرسن: بؤضى جوانة؟ بؤضى ناشينة؟ هؤكاري ئةمجؤرة هةلَ

ينيتةوة؟ ينيتةوة؟دةطةرِ دةطةرِ

ةخنةي ئةدةبي  و تيؤريي ئةدةبيدا، وةك هةر بواريكي تري  ــم ئةحمةدزادة: لة رِ ــم ئةحمةدزادة: د. هاش د. هاش
يةتييةكان، ضةمكةكان دةبيت لةسةر بناغةيةكي تؤكمة و  ــاني و كؤمةالَ ــتة ئينس زانس
ــتيني خؤيانةوة دةكاربين. ئةطةر تايبةتمةندييةكي دونياي سةردةمي  ثيوةنديدار بة بةس
نويباو، لة هةالواردني خؤي لة سةردةماني ثيش، بريتي بيت لة مةوداطرتن و خؤثاراستن 
ــؤرةكان خؤ لة قةرةي  ــانيك كة بة جؤريك لة ج ــتييةكان، دةبيت كةس ينة طش لة دةربرِ
اظةي دةقي ئةدةبي دةدةن، خؤيان بة ثيناسةي وردي ضةمكة دةكارهاتووةكان  ئافراندن و رِ
ــواوةكان ماآلوايي  ــتي و س ينة طش ــة لة دةربرِ ــار بكةن و بة يةكجاري و بؤ هةميش تةي
طري ضةشنيك لة طشتطريية كة لة هةنطاوي يةكةمدا  بكةن. ئةم ثرسيارةي ئيوةش هةلَ
ــتطرانة دةخاتة زةيني مرؤظةوة. كاتيك دةطوتريت ”كةسانيك هةن“  ــيظيكي طش بةرس
 وةي ثرسياركار بثرسمة لة ئي مدةرةوة و هةم خوينةرةوةي ئةم وةالَ ةنطة هةم مني وةالَ رِ
ــةر بنةماي  ــكرايي و لةس ــانة كين. هةر كاتيك ئيوة بة ئاش تكاية بفةرموون ئةم كةس
ي دؤزينةوةي  ــانةت“ان دةستنيشانكرد، منيش هةولَ وردبوونةوةيةكي قوولَ ئةم ”كةس
ينةوةي من بيت سةبارةت بة هؤكارةكاني  ميك دةدةم كة ئاكامي خويندنةوة و ليكؤلَ وةالَ

ينانة لة اليةن  كةساني ئاماذةثيكراوةوة. ئةم ضةشنة دةربرِ
ي شكاندني ثيكهاتةكةي  ئيزنم بدة هينديكي تريش ئاورِ لة ثرسيارةكة بدةمةوة و هةولَ
 نــتايانة دةكار نةهي ــتييةكي وةس ــةكان بة دروس ــة ئةطةر ضةمك ــدةم. من ثيمواي ب
ؤزييةك ديت كة ثرسيار و بةرسيظ و خويندنةوة دةبن  ــةرجةمي باسةكةمان تووشي ئالَ س
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 ووتيني كة دواجار نةك هةر نابنة يارمةتيدةري دؤزينةوةي طري يك ضاالكي رِ
ــة كؤمةلَ ب

ــتنمان نزم و  اظة، بةثيضةوانة تةالري تيطةيش ــ و بةرهةم و رِ ثيضةكاني نووس
ثيضةلَ

 ،كهاتة و اليةنةكاني مةجازيي دةق“ ضبزانم ”ثي ــ نزم دةكةن. ئاخر نابيت من ثيش
ــياوي ئةم ثرسيارة بدةمةوة؟ ئايا ئةم ثرسيارة لة هةناوي خؤيدا  ميكي ش هةتا بتوانم وةالَ
ي بة دوو ”ثيكهاتة و اليةني“ دةق هةية و يةكييان بة ”مجازي“ ناو دةبات و ئةوي  باوةرِ
تريشيان لة من و خوينةرةوة دةشاريتةوة؟ ئةطةر مةجاز لة ئافراندني ئةدةبي و تةنانةت 
ــيك،  ــة يان ئاماذةيةك بؤ كةس ــدا بريتي بيت لة بةكارهيناني ثيناس ؤذانةش ئاخافتني رِ
شتيك يان تايبةتمةندييةك لةسةر بنةماي نزيكي ثيناسة و ئاماذةي دةكارهاتوو لةطةلَ 
ــت و تايبةتمةنديي ئاماذة بؤكراو و ثيناسةكراودا، ئةوكات دةكارهيناني ئةم  كةس و ش

ضةمكة بؤ ناساندني اليةنيكي دةق لة جيي خؤيدا نيية. 
ــي مةجازي و  ــراوة بيت، ئي اليةن ــي ليكجيانةك ؤكيك ــؤرم و ناوةرِ ــةر دةق ف ئةط
ــتنة  م ئةطةر لة ضوارضيوةي تيطةيش ــة. بةالَ ــتةقينةي“ نيي اس ”نامةجازي“ ياخود ”رِ
ــيارة بدةمةوة، دةتوانم هةست  طاي خؤماندا بمةويت ئاورِ لةم ثرس

ــتييةكاني كؤمةلَ طش
ــيارةكةدا  ــتي ئيوة ضيية. هةروةك بؤ خؤتان ”بة واتةيةكي تر“ لة ثرس بكةم كة مةبةس
ين، قسة لة دةقي ”جوان“ و ”ناشين“ دةكريت و ئيوةش دةتانةويت بزانن ”هؤكاري  دةلَ
ــةرنجة و منيش ثيمواية  ــتيكي جيطاي س ــةنطاندنانة“  ضيية . ئةوة ش س ئةمجؤرة هةلَ
ةنطة الي ئيمة  ــة و رِ ــتي لة زؤر جيطادا هةبووني هةي ــيوةيةكي طش ئةم دياردةية  بة ش
يني ئةوا طشتي  استيت بويت من لة دةربرِ ةنطة! ضونكي ئةطةر رِ يم رِ

بةرفراوان بيت. دةلَ
ةنطة اليةنيكي ئةم دياردةية  اديوي حوكميكي ئةوتؤ بدةم. رِ ــيم و ناويرم وا بة تيرِ دةترس
طاي كورد. من زؤر بة  ثاريزةوة  ــانةي كؤمةلَ ناس ــةر تايبةتمةنديي  كؤمةلَ يتةوة س بطةرِ
ــةي  ــانة نزيك دةبمةوة. ئةطةرضي ثيمواية بؤضوون و ثيناس ــيكردنةوةي دةروونناس لة ش
طاي جياواز  ــيؤتايثييانة قسة لةسةر كؤمةلَ ــانة زؤر باون و بة شيوةيةكي س دةروونناس
يةتي و  م دةبي بة هةستياريي لةم بارةوة قسة بكةين و هؤكارةكاني كؤمةالَ دةكريت، بةالَ
طاي  ــي و فةرهةنطي وةثيش ليكدانةوةيةكي لةم ضةشنة بخةين. ثيدةضيت كؤمةلَ سياس
طايةكي طةييوو نةبيت.  ــتا لة ئاستي ثؤلينكردني ثيكهاتةكاني خؤيدا كؤمةلَ ئيمة هيش
ــدن و خويندنةوةي  ــة تةنيا لة ضوارضيوةي ئافران مةك ــةم بارةوة بمانةويت وةالَ ئةطةر ل
ــ و خويندنةوة لة  يك لة نةريتي نووس ــك بكةينةوة دةبيت ئاورِ دةقي ئةدةبيدا بةرتةس
ــؤ ماوةيةكي دوورودريذ  طاي كوردي ب ــةوة. ئةوةي كة كؤمةلَ ــاي خؤمان بدةين ط كؤمةلَ
وويةكي سياسيي داوةتة  ــاليكراوي خؤي بووة، رِ ــنامةي حاش ي داكؤكي لة ناس

ــةرقالَ س
يةتيي مرؤظي كورد. لة كةشيكي بةمجؤرةدا سةرجةمي  هةموو اليةنيكي ذياني كؤمةالَ
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ــانةي  دانةوة لة اليةني جوانيناس ــةك بوونة كة ئاورِ ــز و وزةكان دةرطي كيبةركيي هي
ةي زةيني ئيمة. كةلَ بةرهةمي ئةدةبي نةبووةتة كةلَ

ــاي زارةكي جيا  ةتيي خؤي لة دوني ــيوةيةكي بنةرِ ــتينةية كة بة ش ــ ئةو بةس نووس
ــةرةكي بريتيية لة  طاي نويباو و نةريتيدا جياوازييةكي س دةكاتةوة. لة بةراوردي كؤمةلَ
ــتن بة ”دةبين“ ، بينينيك كة بةرهةمي  ين“ و لة جياتيان ثشتبةس ــتكردن لة ”دةلَ ثش
ــاردةكان و ”فاكتةكان“ بيت. ئةطةر  اظةكردني دي ــةنطاندن و رِ س

ليخوردبوونةوة و هةلَ
ي  ــةد سالَ ــينةيةكي ث لة ثينجس نةريتي ضاث و بةرهةمهيناني ئةدةبي لة ئوروثا ثيش
ــةي خؤيدا تةنيا  ي و كوردان ــيوةي خؤمالَ ــة تةمةني ئةم دياردةية لة ش ــة، الي ئيم هةي
ــيوازيكي  ــورت ناتوانيت ئافرينةري ش ــة ماوةيةكي ئاوا ك ــة ضةند دةية. خؤياي دةطات
يك بنةماي هزريي  ــت ئةستوور بيت بة كؤمةلَ ينيك ثش ئاوةزخوازانة بيت كة هةر دةربرِ
ــةر بنةماي بيستن دةبيتة ثةتايةك كة جيطا بة وردبيني  ياردان لةس ورد و بليكراوة. برِ

ي.  ليذ دةكات و هةراوهوريا دةبيتة جيطرةوةي ذيربيذي و ثسثؤرِ
ــت و  ــة ئةدةبي طةالني ناوضةي خؤمان بدةينةوة و بزان ئاس يك ل ــا بةخيرايي ئاورِ ب
ابردوودا تةنيا نووسةريكي  ي رِ

ــالَ ــةدودة  س ثيطةيان لة ئةدةبي جيهانيدا ضةندةية. لة س
 ــ تي نؤبيليان وةرطرتووة. كةضي ليرة ولةوي دةبيس ــةريكي تورك خةالَ عةرةب و نووس
ــوردةوة دةكريت بة  ــةن هينديك خوينةرةوةي ك ــةريكي كورد لةالي و دةبين كة نووس
ــان ثي كةم بيت،  ــةلَ ئةوةدا نيم كة خؤم ــي نؤبيلي ئةدةبي. من لةط ت ــداي خةالَ كاندي
ــياريية وة لةطةلَ داواكاريي لةم ضةشنةدا  م لة هةمانكاتدا ثيمواية دةبيت بة بةرثرس بةالَ
ــوكةوت بكةين. ئةطةر دةبين كة كتيبـي نووسةريكي ئيمة لة دة هةزار ذمارةدا  س هةلَ
ــنة  ــ هؤكارةكاني دياردةيةكي لةم ضةش ــةوة، دةبيت خيرا لة خؤمان بثرس ــآلو دةبيت ب
اندووة،  ــارس و توركةكانمان تيثةرِ ــي عةرةب و ف كامانةن. ئاخر مةطةر ئيمة لة دراوس
ــةوةرةي ئةم نةتةوانة زؤر لة  ــةراني ط كاتيك دةبين كة ذمارةي ضاثي بةرهةمي نووس
خوارةوةي دة هةزارة؟   ئةطةر ئيمة بةشيوةيةك بةراو ردي ذمارةي دانيشتواني وآلتةكةمان 
خؤش ب بة دياردةيةكي  ــن، دةبيت زؤر دلَ ــةو ذمارة مةزنةي  ضاثي بةرهةميك بكةي و ئ
يت ئيمة خوينةرةوةمان  ــة دةلَ م ضؤن  دةتوان ئةم داواية لةطةلَ داوايةكي تر ك ــةالَ وا. ب
ــان نيية، لة كاتيكدا  ةخنةطرم ــة لةوة بكةين كة رِ ــة بطونجين؟ ضؤن دةتوان قس نيي
ــيت و هةر بة هؤي  ةخنة دةنووس ــةدةيةكة رِ يت كة ضارةكة س

ةخنةطريكي كورد دةلَ كة رِ
ــييةوة بذيوي ذياني مسؤطةر دةكات؟ دةبيت اليةنةيكي ئةم هاوكيشةية  نووسينةكانيش
 ــةر لةم طري ــتانة س ــتةمة مرؤظ بة ثيوةريكي ضاوي و بةرهةس ة بيت، ئةطينا ئةس هةلَ
ــووت هةبيت و ذمارةي ضاثي  ةخنةطريكي ئاوا ليهات ــؤ ناتوانيت رِ ــة دةركات. ت كويرةي
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ن دةق  يي فالَ ــانيش بيي و هةروا لة طؤترة بلَ ــتة بةرزة و ديس كتيبيكت بطاتة ئةم ئاس
نةطري هةر كةسيكة  ــنة“. ئةطةرضي ئةوة ماَّـ حاشاهةلَ ن دةقيش ”ناش ”جوانة“ و فالَ
م تةنيا بؤضوونيك دةبيت بة هةند وةرطيت  ــةر بةرهةميك دةربِيت، بةالَ اي خؤي لةس رِ
طايةكدا كة خوينةرةوةكاني  ــة كؤمةلَ انة بيت. ل ــثؤرِ كة ئاكامي ليوردبوونةوةيةكي ثس
كو ئةوة هؤطراني  ا نيية. بةلَ ثؤلين كرابن، هةموو كةس لةسةر هةموو بةرهةميك خاوةنرِ
ــتي خويندةواري و شويني  ــتن و ئاس جؤرةيةكي دياريكراوي ئةدةبن كة بة ثيي تيطةيش
اظةيي“.  يكي رِ

يةتييان بةيةكةوة تويذيكي تايبةت ثيكدةهينن و دةبنة ”كؤمةلَ كؤمةالَ
وكردنةوة، هيشتا  اي طةشةيةكي بةرضاوي ضاث و بالَ ــةرةرِ تدا س

ئيمة لة باشووري والَ
ــاوادا و بطرة لة ئيران و  ؤذئ ــان نيية. لة رِ ــي ثيداضوونةوةي كتيبم ــي تايبةتي طؤظاريك
ــةت حةوتووانة تايبةتن بة  ــي عةرةبيدا طؤظارطةليكي مانطانة و تةنان تان توركيا و والَ
استيدا ئةوة سةركةوتوويي بةرهةمةكان لة  ثيداضوونةوةي كتيبة تازة ضاثكراوةكان. لة رِ
ي  سةنطاندني ئةم طؤظارانداية كة سةركةوتوويي بةرهةمةكان لة بازارِ

ثيداضوونةوة و هةلَ
 ، ؤفيشينالَ ــدا دياري دةكات. ئةطةر ئةم دياردةية الي ئيمةش ببيت بة بواريكي ثرِ فرؤش
ــةر بةرهةمة ئةدةبييةكان  يني طؤترةيي لةس ادةربرِ يطا لةبةر رِ ادةيةكي زؤر رِ ئةودةم تا رِ
ــتايةتيي تةنيا  ــم و دياردةي خزمطةرايي و دؤس ــان بيت كة نيثؤتيس ــت. لةبم يدةط
يةتيي نيية و لة نيو ضاالكاني بواري نووسينيشدا بوونيكي  طرفتيكي سياسي و كؤمةالَ

تيكدةرانةي هةية. 

ي ئةم ئةدةبة(زارةكيية)و ئةوي ديكة بة(نووسراوكراو)ة؟  ــيار: كةنطى دةتوان بلَ ي ئةم ئةدةبة(زارةكيية)و ئةوي ديكة بة(نووسراوكراو)ة؟  ثرس ــيار: كةنطى دةتوان بلَ  ثرس
سةنطاندنانة  وخينةر)ة؟ ئةم دابةشكردن و هةلَ ةخنةية(بنياتنةر)ة و ئةويديكة(رِ سةنطاندنانة هاوكات ئةو رِ وخينةر)ة؟ ئةم دابةشكردن و هةلَ ةخنةية(بنياتنةر)ة و ئةويديكة(رِ هاوكات ئةو رِ
ــيار و ثيودانطانة  ــةرضاوةيان طرتووة و كةنطى و بؤضى دةتواني ئةم ثرس ــيار و ثيودانطانة لة ضييةوة س ــةرضاوةيان طرتووة و كةنطى و بؤضى دةتواني ئةم ثرس لة ضييةوة س

دةربِين؟ ئةطةر ثيويستيش نيية باسيان ليوة بكةين، هؤكارةكان كامانةن؟ دةربِين؟ ئةطةر ثيويستيش نيية باسيان ليوة بكةين، هؤكارةكان كامانةن؟ 

ــةر جؤرة ئةدةبيية جياوازةكاندا  ــكردني ئةدةب بةس ــم ئةحمةدزادة: لة دابةش ــم ئةحمةدزادة: د. هاش د. هاش
ةضاو دةكرين. يةك لة شيوةكاني دابةشكردني ئةدةب بةثيي ئةوةي كة  بنةماي جؤراوجؤر رِ
ــرابيتةوة، يان هةر بة شيوةي زارةكي بةرهةم هاتبيت، ئةدةبي زارةكي لة بةرامبةر  نووس
طايانة  ةوتيكي ميذووييدا و لةو كؤمةلَ ــراو دادةنيت. ئةمجؤرة ئةدةبة لة رِ ئةدةبي نووس
ــة هينديك ثؤلينكردندا  ــدةوار بوونة برةوي هةبووة. ل ــة نةخويندةوار يان نيوة خوين ك
ةوتيكي  ــردوودا رِ اب ــد دةيةي رِ ــةي فؤلكلؤرةوة. لة ضةن ــة دةخةنة خان ــؤرة ئةدةب ئةمج
ــةرنجي زؤريانداوة بة نةريتي  طا نةريتييةكان س ــي بؤ داكؤكي كردن لة كؤمةلَ ؤذئاواي رِ
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ــتووةتة  ــيوة ثؤلينكردنة تةنانةت لق و ثؤثي هاويش طايانة. ئةمش زارةكيي ئةم كؤمةلَ
انةوةي زارةكي ميذوو وةك كةرةسةيةكي طرنطي  ــتا طيرِ ــييش و ئيس بواري ميذوونووس
طايانةية كة نةريتي  ــةو كؤمةلَ ــورد يةك ل طاي ك ــةير دةكريت. كؤمةلَ ــةوة س ين ليكؤلَ
تدا هةر ئةم نةريتة  ــتاش تييدا هةية. لة زؤر والَ ةمةندي زارةكي تيدا هةبووة و ئيس دةولَ
ةكاني  ــنامةيةكي نةتةوةيي. هةولَ زارةكيية بووةتة هةويني دؤزينةوة و بوونيادناني ناس
ئيلياس لوينرووتي فينالندي بؤ كؤكردنةوةي كاليظاال وةك حةماسةي نةتةوةيي فينالند، 
ةكاني باوكي ناسيؤناليزمي تورك، زيا طويطالث، بؤ كؤكردنةوةي ساماني زارةكيي  هةولَ
ــرخ و بايةخي ئةمجؤرة لة ئةدةب  ــةِّـاندني ن ي جددي بوونة بؤ س ــةكان، دوو هةولَ تورك
ــنامةيةكي نةتةوةيي، بةهؤي ماتي هاوبةشي  ــةر ئافراندني ناس و كارتيكةرييان لةس
ادةيةك باو لة نيو خؤماندا  يك دةبي ئاماذة بة دياردةيةكي تا رِ

ــةوة. وةك خالَ فةرهةنطيي
ينيكي سووكة بؤ نةريتي زارةكي.  بكةم و ئةويش نيرِ

ــاوي ضاكبوون  ــتيدا هيض بنةمايةكي تيؤري لة ئارادا نيية كة بتوانيت ثاس اس لة رِ
ا بن كة لة  ــم هاورِ

ةنطة زؤر كةس لةطةلَ ــي ئةدةبي. رِ ــتي بدات بة جؤرةيةك و باآل دةس
ــتاش ئةدةبة  ــاردراوةتةوة كة هيش ــدا ئةوةندة جواني و مانا ش ــي زارةكيي كوردي ئةدةب
ــت دةكةم جيطاي  ــراوةكةي ئيمة نةيتوانيوة خؤي لة قةرةي بدات. هةر بؤية هةس نووس
ينةوةي كورديدا  ــي ورد و بةربآلوي ئةو هةمووة بةيتة كورديية لة ليكؤلَ ينةوةيةك ليكؤلَ
ــتي و دةرفةتي كاريكي وا بة زوويي بؤ  ــة ئاواتةخواز بوومة كة ثيداويس ة.  هةميش بةتالَ
ةسةنايةتي  ــةنطاندني ئةدةبيدا اليةني رِ س

ةخسيت. لة هةلَ ــارةزا و ثسثؤر برِ كاني ش
خةلَ

ينةوةيةكي بةثيز  ــة ليكؤلَ ةنط ــت. رِ ندريــةرز دةنرخي ــوو فةرهةنطيكدا زؤر ب لة هةم
ــةنين دةقي كوردةواري ئةو سامانة فةرهةنطييةية  كة لة  ةس دةريبخات كة هيشتاش رِ
يكي  ــي زارةكي بة خؤيةوة طرتووة و هةر بؤيةش ئاورِ ــي خيرادا ناوي ئةدةب ثؤلينكردنيك
ــةر ئةدةبي زارةكيي كوردي كراون،  ــؤي لي نةدراوةتةوة. ئةو ضةند كارةش كة لةس ئةوت
ةواندنةوةي  ضةند دانةيةكيان لي هةالويري، ئةواني تريان هؤكاريكي سةرةكي بوونة لة رِ

جيلي نويي كوردي، لةم ماتة طرانبةهاية. 
وانينيك لةمةرِ  ابردوودا تيرِ بةت لةبمان بيت لة تيؤريي ئةدةبيي ضةند دةيةي  رِ

هةلَ
تايبةتمةنديي ئةدةبيي دةقي نووسراودا هاتووةتة ئاراوة كة تييدا دووانةي دةقي نووسةرانة 
و دةقي خوينةرةوانة دةستنيشان دةكريت. ئةم دوو ضةمكة نابي لةطةلَ دووانةي زارةكي 
ــةرانة/خوينةرةوانةدا ئةوة تةنيا دةقي  ــةي نووس ــراودا تيكةلَ بكرين. لة دووان و نووس
يتةوة سةر بةرهةمي  ــينةي ئةم تيؤريية دةطةرِ ــةنطيندريت. ثيش دةس

ــراوة كة هةلَ نووس
ؤمانيكي  ؤالن بارت، س/ز كة بريتيية لة خويندنةوةيةكي وردي بارت لة رِ بةناوبانطي رِ
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اكيشة و بووةتة بنةماي خويندنةوة  بالزاك بةناوي سارازين. ناوي كتيبةكةي بارت سةرنجرِ
ــاردراوةكاني ناو ئةم دوو ثيتةدا. بة  طويرةي بارت  ــةر  ئاماذة ش و بؤضووني جياواز لةس
ــك كة مةجالي كارتيكارييةكي ئافرينةرانة بؤ خوينةرةوة لة خويندنةوةي دةقيكدا  دةقي
يتةوة، دةقيكي خوينةرةو انةية . مانا لةمجؤرة دةقةدا  ثانتاييةكي ئةوتؤي نيية كة  نةهيلَ
خوينةرةوة لة كاتي خويندنةوةدا هيزي هزريي خؤي دةكاربهينيت و لة ثانتاييي زةين و 
ــبينينةكراو بؤ دةق بدؤزيتةوة. بةثيضةوانةوة،  ي خؤيدا بةردةوام ماناي تازة و ثيش خةيالَ
يارةكاني نووسةري دةقةكةوة  ــ بة برِ ــؤكاني زةيني خوينةرةوة ثيش لةمجؤرة دةقةدا ئاس
ــوذراون. ئةطةر لة دةقي خوينةرةوانةدا كردةي ماناكردنةوةي دةق بةو جؤرةي لةاليةن  ك
يذراوة ثيش بة طةشةي زةينيي خوينةرةوة دةطريت، لة دةقي نووسراوةييدا  نووسةرةوة دارِ
ــيت و  ــي ئةزمووني خؤي مانا بة دةق دةبةخش ــةر بنة ماكان ــةوة خوينةرةوةية كة لةس ئ
ــاي تيؤرييانةي ئةم  ــةرنج بدةينة بنةم ــيتةوة. ئةطةر س وةك بارت طوتةني دةق دةنووس
ــتني ثيكهاتةخوازانةي ئةو لة زمانةكة، دةبيتة  خويندنةوةيةي بارت دةبين كة تيطةيش
ــي دالةكان دواجار  ــتنيك كة ثيوةندي ــكردنةي دةق. تيطةيش ــؤكاري ئةمجؤرة دابةش ه
ــتمة لة كؤتاييدا مةدلوليك  طريدراوي مةدلولة لة كؤتايي نةهاتووةكان دةبينيت و ئةس
ينة  ــة دةربرِ ــتنةية ك ــةم زنجةية. هةر ئةم ثيطةي تيطةيش قةي كؤتاييي ئ

ــة ئالَ ببيت
ــة كاتيكدا لة  ــةر“! هةر بؤية ل ــي ليدةكةويتةوة: ”مةرطي نووس ــةي بارت بةناوبانطةك
ابردوودا قسة لةسةر ”خوينةري كوشةندة“ دةكريت، باشة  ي رِ

ــتان لة ضةند سالَ كوردس
يطا بة خوينةرةوة  ــةندة“، واتا نووسةريك كة رِ ين بة ”نووسةري كوش ــةكة بطؤرِ هاوكيش
ــتيدا دةقيكي نوي بيت.  اس ــةوةدا بةرهةمهينةري مانا و لة رِ ةوتي خويندن ــادات لة رِ ن
ــةرانة دا  ــةر قينيك كة لة دةقي خوينةرةوانة هةيبوو طرنطيي بة دةقي نووس ــارت لةب ب
ــةر دةقدا، بويرانة مةرطي  ــةر بةس ي نووس تي زالَ ــةالَ ةهابووني خوينةرةوة لة دةس و بؤ رِ
اطةياند. ئةم بؤضوونةي بارت دواتر لة بواري تيؤرييةوة دةستكةوتي تري بة  ــةري رِ نووس
ثيضي مانا و ثيوةنديي ئةو بة نيشانة و خويندنةوة  شوين خؤيدا هينا و مةسةلةي ثيضةلَ
يك باس  و دةق و نووسةرةوة، لة كارةكاني فوكؤ و ديريدا و ئيكؤدا بووة هةويني كؤمةلَ
ازي  ةمز و رِ يك ضةمكي تر، بؤ ليكدانةوةي رِ

ي تر و هاتنةكايةي كؤمةلَ وثرِ و خواستي ضرِ
دةق و سيحري ئافراندن. 

ةخنة! من لة ضةند شويني تريشدا باسي  ــةكةي تري ثرسيارةكة و كيشةي رِ م بةش
بةالَ

طري باري  ةم كة ئةم وشةية هةلَ ةخنة“م كردووة و لةسةر ئةو باوةرِ طرفتي ضةمكييانةي ”رِ
ؤذئاوايي، بؤ نموونة بةوجؤرةي لة زماني ئينطليزيدا  ــي ضةمكي(criticism)ي رِ ماناي
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ييانة  ــة هةلومةرجي نةبووني ضةمكيكي خؤمالَ كي ليوةردةطيت، نيية. دةبيت ل كةلَ
ةكي ضةمكييانةي بواري جيطاي  ةضةلَ ــت و رِ ــؤ كاركرديكي بة ئةمانةت وةرطاو بةس ب
 ، ؤذئاوا بةرهةميك ديتة بازارِ  بكريت. كاتيك لة رِ

ــوكةوتي لةطةلَ س باس بةثاريزةوة هةلَ
ؤذنامة بابةتييةكانةوة.  ــار و رِ ــووذةي خويندنةوةي طؤظ هةر زوو ئةم بةرهةمة دةبيتة س
استيدا ئاستي سةركةوتوويي بةرهةميك طريدراوي ئةوةية كة بة ض  شيوةيةك لةاليةن  لةرِ

سةنطيندراوة.  اني بوارةكةدا هةلَ ثسثؤرِ
ــةر“ و ”درزة“كاني  ــاي لةقاوداني ”كةلةب ــيوةيةك مان ةخنة“ بة هيض ش ــرةدا ”رِ لي
ــةوة و خويندنةوانة  ــةوةي خوينةرةوةي ئةم ثيداضوون ــة نيية. بةثيضةوانة، ئ بةرهةمةك
ــي ئةو ئامانجانةي  ــةركةوتوويي بةرهةمةكةية لة ثيكان ــتي س يت، ئاس بةدوايدا دةطةرِ
ــتبةرطةي كتيب و  ــةنطاندني ثش س ــراون. ضاويك لة هةلَ بةرهةمةكة لة  ثيناويدا نووس
ــاوي يةكةمدا اليةني  ــان دةردةكةويت كة لة هةنط ؤذئاواييةكان بكةين، بؤم ــة رِ فيلم
يني  ــيت و هةربؤية زؤر ئاسايية كة دةربرِ ادةكيش ةخنةطران رِ ــةرنجي رِ ئةريني بةرهةم س
ــتبةرطي فيلم و كتيب بن: ”تةقينةوةيةكي  ازينةرةوةي ثش ــنة بة بةرفراواني رِ لةم ضةش
سةنطاندني وا لةسةر  يكوثيك تا سنووري ئيمكان“. ئةطةر ئيمة دوو هةلَ ــي“، ”رِ سياس
دؤنطي  طوتن دةكةين و بة درِ

بةرهةميكي كوردي ببين، خيرا هةست بة جؤريك ثيداهةلَ
ــةنطاندني  س ــنة نزيك دةبينةوة. ئةطةريش بيتوو لة هةلَ ينطةليكي لةم ضةش ــة دةربرِ ل
ــةرةكةي ليمان بووةتة ثيغةمبةري هةمووشتزان و  ي نووس بةرهةميكدا، بؤ نموونة،  بلَ
ــةوة، ئةوة خيرا بةوة تاوانبار دةكري كة حةزمان لة  يت مةجالي بكردنةوةمان بؤ ناهيلَ
ــة“ي ئيمة ض وةك باري مانايي و ض وةك  ةخن ــي بةرهةمةكة نيية. وةك دةبين ”رِ خاوةن
سةنطاندني هةمةاليةنا نةي  ةخنة،  واتا هةلَ طري دوو تايبةتمةنديي سةرةكيي رِ

كردةوة،  هةلَ
دةق بة ضاك و خراثةوة، نيية. 

يذريت، ئةوكات دووانةي  ةخنة لةسةر بنةما تيؤري و هزرييةكاني ناسراو دابرِ ئةطةر رِ
استيية كة  ووخينةر ماناي خؤي لةدةست دةدات. بة لةبةرضاوطرتني ئةو رِ بوونياتنةر و رِ
ؤذطاري ئيستا لة  ا، هةتا رِ ةخنةيي هةر لة سةردةمي ئةرةستوو رِ ؤذاوادا نةريتيكي رِ لة رِ
كيشداكيشي ئةم دياردةية لة سةردةمي جياوازدا)  طةشةكردندا بووة(بة ضاوثؤش لة هةلَ
ابردوودا،  ــةدةي رِ ــتةكاني س اس كو ضةندين جؤرة. هةر لة ناوةرِ

ــؤر بةلَ ــة نة يةكج ةخن رِ
ةخنةي نةريتي، ميذوويي و دةرةكي، لةطةلَ  ــالوة، دواي ملمالنيية بةردةوامةكاني رِ بةم
ةخنةيي هاتوونةتة ئاراوة  ةخنةي هةنووكةيي، دةقي و ناوةكي، دةيان قوتابخانةي تازةي رِ رِ
ــتووةتة جيطايةك كة  ــك بواردا تةواو دذبةري يةكن. تةنانةت كار طةيش نديكة لة هي
اظةيي“ و ”ئاسؤي  طاي رِ

ــةر بنةماي ليكدانةوةكاني ستانلي فيش و ئيدةي  ”كؤمةلَ لةس
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 ر بتوانــي ؤحي“ي دةقي ئيس ةهةندي رِ وانييةكان“ي تيري ئيطلتؤن و جاوس و ”رِ ضاوةرِ
كو لة  ــةر، بةلَ ةخنةطر“ بدةين و خوينةرةوة نةك هةر لة داوي نووس ــي رِ ــي ”مةرط بانط
ةخنةي بوونياتنةر  زطار بكةين. لة هةلومةرجيكي ئاوادا ثرسياري رِ ةخنةطريش رِ ضنطي رِ
ميدا  ــةر لة بيوةالَ ــ واية مرؤظ ه ــةرةتايي ديتة بةرضاو، كة باش ووخينةر هيندة س و رِ

يتةوة.  بيهيلَ

ةخنةطر)يى، هاوكات(بةديل دؤزةرةوة)  ةخنةطرانمان بةدةر لةكارى خؤيان(رِ ــيار: رِ ةخنةطر)يى، هاوكات(بةديل دؤزةرةوة) ثرس ةخنةطرانمان بةدةر لةكارى خؤيان(رِ ــيار: رِ ثرس
ــى تايبةتمةند و ئةكاديميستى تايبةت بة  ــن، ثيتواية ئةم دووانة طةرةكيان بة كةس ــى تايبةتمةند و ئةكاديميستى تايبةت بة يش ــن، ثيتواية ئةم دووانة طةرةكيان بة كةس يش

تةرناتيظ) دةخوازيت؟ تةرناتيظ) دةخوازيت؟خؤيان هةبيت؟ كةنطى دةقى ئةدةبيى(ئةلَ خؤيان هةبيت؟ كةنطى دةقى ئةدةبيى(ئةلَ

ةخنةطريك دواجار ئةوة بيت كة ثيمان  ةخنةي رِ د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: ئةطةر ئاكامي رِ
يت ئةم بةرهةمة دةبواية ئاوا نةنووسرابا و ئاوا نووسرابا، ئةوة هةر دةبيت لة  سةرةتاوة  بلَ
ي خؤمان بكةينةوة كة هةبووني  ةخنةيةكي وا ثيشكةشي خؤي بكةينةوة و بيك لة حالَ رِ
ئةم دياردةية لة ناوماندا ضةندة دووري كردووينةتةوة لة تيطةيشتني هةموو دةستكةوتة 
تيؤري و هزرييةكاني ئةم سةردةمة. لة هيض زانكؤيةكي دونياشدا من ديسيثلينيك شك 
كي تر  تةرناتيظ بؤ كاري خةلَ ــةوةي ئالَ ــدكار ثةروةردة بكةن بؤ ئ ــةم كة تييدا خوين ناب
يت تؤ  ــيكي تر بلَ بدؤزيتةوة. بة  واتايةكي تر كةس ئةم ئيزنة بة خؤي نادات كة بة كةس

دةبا وات نووسيبا و وات نةنووسيبا. 
ةمان تيدا بيني  ةوثةلَ ةنطة بثرسي باشة ئيمة ئةطةر كتيبيك بخوينينةوة و سةدان هةلَ رِ
ةنطة هةر بةشمةينةتيي ئيمةي  ــتن؟ ئةمةيان شتيكي ترة و رِ ي ئةوانة نا دروس

نابيت بلَ
استنووسي  ة و لة كؤآلنةكاني رِ

ــتاش سةرمان بةمجؤرة طرفتانةوة قالَ كورد بيت كة هيش
ــي ضاث و بآلوكردنةوة  ؤذاوادا ئةرك ــةرطةردان ماوين. لة رِ يزمانيدا س ــي و رِ ينووس و رِ
ووي ضاث بة خؤيةوة  ئةوةندة سةقامط و نةهادينة بووة كة كتيبيكي لةم ضةشنة قةت رِ
ــةيةك لةطةلَ  ــتةيةك و وش س ــت. ئةدةبيش ئةوةندة بة جددي وةردةطيت ئةطةر رِ نابيني
ايان. بؤ  ينةوةي وردي خاوةنرِ

ــووذةي ليكؤلَ نؤرمي باو يةكي نةطرتةوة، ئةوة دةبيت بة س
ي كوردةواريدا لي ثةيدا  نموونة بيهينينة بةر ضاومان كة جةيمس جؤيسيكمان لة كؤمةلَ
 ت. كيــةير و سةمةرة“ داتاشي ــةي ”س ــةي باو تيكدا و هينديك وش بيت و هينديك وش
يت ئةمة داهينان و ئافراندني ئةدةبيية؟ هينديك ”زمانناس“(دياردةيةك كة بة  ــة بلَ هةي
ــان“ةي ئيمة لة كوي وانةكانييان  ــةريةك ئةوةية،  طةلؤ ئةم ”زمانناس كةس ناضيتةوة س
ــيت و  خويندووة و فيريان بوونة) هةر زوو تاوانباري دةكةن كة نازانيت بة كوردي بنووس
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خيانةت لة زمانةكةمان دةكات. 
تةرناتيظ  نيابوون لة تيطةيشتني ثرسيارةكةت ثيمخؤشة ئاماذةيةك بة ئةدةبي ئالَ بؤ دلَ
ةخنةطر بؤ نووسةري  تةرناتيظ نةك بة ماناي ثيشنياري رِ

وانطةيةكي ترةوة بكةم. ئالَ لة رِ
كو بة ماناي  ــتني ئةوةي كة شتيكي تر لة جيطاي بةرهةميك دانيت، بةلَ بةرهةم و ويس
ييةكان لةبةرامبةر  ــا خؤمالَ ــتيدا نؤرم و بةه ئةوةي كة لة هةلومةرجي دوا كلؤنياليس
نؤرم و بةها داسةثاندراوةوةكاندا زةق بكرينةوة. بؤ ئيمةي كورد بؤ نموونة ئافراندنيك لة 
دةرةوةي جووتنةوةي بةرهةمة عةرةبي و فارسييةكان دةتوانيت شيوةيةك بيت لة ئةدةبي 
اي ثيبةندبووني بة دةستكةوتة جيهانييةكاني ئةدةب،  ــةرةرِ تةرناتيظ. ئةدةبيك كة س

ئالَ
ي و  دواجار كوردبوون و كورديبووني خؤي زةق دةكاتةوة و لة دياليكتيكي نيوان خؤمالَ
ادةطريت كة ببيتة مؤركي ناسنامةيةكي جيا لةواني تر. ”ئةدةبي  ــيك رِ جيهانيدا باآلنس
ــةن، دةكريت وةك جؤريك لة  ــي“ بةو جؤرةي دلؤز و طوتاري ئاماذةي بؤ دةك كةمايةتي

تةرناتيظ ببيندريت. ئةدةبي ئالَ

ــةر-  ى نيوان (نووس يطايانة كامانةن كة دةبن بة ثردى ثيوةنديى قوولَ ــيار: ئةو رِ ــةر- ثرس ى نيوان (نووس يطايانة كامانةن كة دةبن بة ثردى ثيوةنديى قوولَ ــيار: ئةو رِ ثرس
بوون  ــثين لة فيكرى خوينةردا تا تيكةلَ ــيحريكى ئاطاييانة بضةس بوون وةرطر)؟ بؤ ئةوةى س ــثين لة فيكرى خوينةردا تا تيكةلَ ــيحريكى ئاطاييانة بضةس وةرطر)؟ بؤ ئةوةى س
ــةرةكييانة ض كة لةوةها كاتيكدا  ة س قيت ئةو خالَ ةطئاذؤيى بخولَ ــتييةكى رِ ــةرةكييانة ض كة لةوةها كاتيكدا و هاومةس ة س قيت ئةو خالَ ةطئاذؤيى بخولَ ــتييةكى رِ و هاومةس

كؤمةكمان دةكةن؟ كؤمةكمان دةكةن؟ 

ــة هةمانكاتدا طونجاويش  ــت و ل ةنطة لة وتوويذيكدا دروس ــم ئةحمةدزادة: رِ ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــيوازي طةيشتني ثةيامي  ثيضةكاني ش ــةرجةم اليةنة ثيضةلَ نةبيت كة مرؤظ باس لة س
ي خوينةرةوة بكات لة ضلؤنايةتي ثيوةندييان بة  ؤلَ ــيارييةتي دةق و رِ ــةر و بةرثرس نووس
يةكةوة. بؤ كةسانيك كة هؤطري زانيني ميكانيزمي ضلؤنايةتيي كاركردي طواستنةوةي 
ؤمةن جاكوبسؤن  مانايةكةي رِ م ثرِ

ثةيام لة نووسةرةوة بؤ خوينةرةوةن، خشتة ساكار، بةالَ
قةي ثيوةنديي نيوان نووسةر و خوينةرةوة بريتي بيت  ــة. ئةطةر ئالَ يارمةتيدةريكي باش
ةوتي كارتيكةري و كارليكةري  ويك لة رِ

لة كؤدةق و نووس و كؤدة جياوازةكان، تيكةالَ
ي  ؤلَ ــة كاركرد و رِ يم ك

ــةرةوة. ليرةدا هةر ئةوة دةلَ ــةر دةطةيةنيتة خوين ثةيامي نووس
ــةري  ــةردا هاتووة و نووس انكارييان بةس ةوتي ميذووييدا طؤرِ هةر يةك لةم اليةنانة لة رِ
ــت و ماناي تاقانة جيطاي خؤيانداوة بة  ويس خودايي و دةقي ثؤز و خوينةرةوةي بي هةلَ
سوكةوتي  ــةر بنةماي ئةزموونةكاني خؤي، لة شيوةي هةلَ ــةربةخؤيي خوينةرةوة لةس س

لةطةلَ دةقدا. 
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ئي نة نووسةر خوداية كة نهينييةكاني ذيانمان بؤ ئاشكرا بكات و نة دةق ئةو دياردة 
ثؤزةية كة خاوةني يةك مانا بيت و نة خوينةرةوةش ئةو كةسة ثاسيظةية كة داآلنةكاني 
ةخنةطريش ئةو  زةيني بداتة دةست شةثؤلةكاني دةرياي نووسةر و ئيشكارؤي دةق و نة رِ
زاتةية كة بتوانيت خويندنةوةي خؤي بةسةر كةسدا زالَ بكات و نة ماناش قةتيسكراوي 
ي هةموو خوينةرةوةيةك  ــتي نووسةرة. ئةوة بؤضوونيكي لياآلنة نيية ئةطةر بلَ مةبةس
ــةرة و لة كاتي خويندنةوةدا دةق دةنووسيتةوة و لة هةمانكاتيشدا بةثيي تواناييي  نووس
ــةردةمي  ي ضةندمانايي لة س ــاكاريكيش نيية كة بلَ ةخنةطرة. هةروةها هيض ش خؤي، رِ
ــ و بؤضوونةكانمان لة  ــي دي ؤذانةيةية كة هةموو دةمي تووش ــاردة رِ ــتادا ئةو دي ئيس
انييان بةسةردا ديت.  ليرةدا مةبةست كةمكردنةوةي ئاستي  ساتةوةختة جياوازةكاندا طؤرِ
ــةنطاندن  س ــ و خويندنةوة و هةلَ هيضكام لةو اليةنانة نيية كة بة يةكةوة جغزي نووس
ــةرةكي لة تايبةتمةندييةكاني مرؤظي ئةم  انيكي س ــت داننانة بة طؤرِ ثيكدينن. مةبةس
نةطرةكاني ئةو وةك بوونةوةريكي ئازاد و سةربةخؤ. ئةطةر لة  سةردةمة و بةها حاشا هةلَ
ــتةكان ئاوا ن كة ئيمة بانطةشةيان بؤ دةكةين، ياخود  جيهاني دةرةوةي زةيني ئيمةدا ش

دةخوازين وا بن، ئةوة طرفتيكي ترة و باسيكي تر دةخوازيت. 

يشةيييان بة خؤوة طرتووة،  ذانيكى رِ ؤدا شيعر و قسةى ئاسايى تيكضرِ يشةيييان بة خؤوة طرتووة، ثرسيار: لة ئةمرِ ذانيكى رِ ؤدا شيعر و قسةى ئاسايى تيكضرِ ثرسيار: لة ئةمرِ
م شاعانى ئيمةيش  ــ لة ئةوروثادا ئةزموونكراوة، بةالَ م شاعانى ئيمةيش ئةطةرضى ئةمجؤرةى دةقنووس ــ لة ئةوروثادا ئةزموونكراوة، بةالَ ئةطةرضى ئةمجؤرةى دةقنووس
وبوون و سوود وةرطرتنة تا ض ئاستيك لة خزمةتى  ــووديان ليى وةرطرتووة، ئةم تيكةالَ وبوون و سوود وةرطرتنة تا ض ئاستيك لة خزمةتى س ــووديان ليى وةرطرتووة، ئةم تيكةالَ س

ئةدةبى كوردا بووة؟ئةدةبى كوردا بووة؟

ــتييت بويت، من بةوردي ئاطاداري هةلومةرجي ئيستاي  اس ــم ئةحمةدزادة: رِ ــم ئةحمةدزادة: د. هاش د. هاش
كو  ــتان، بةلَ ــةر لة كوردس ــيعر نةك ه ــم. ئةطةرضي دةزانم كة ش ــيعري كوردي ني ش
استةكاني  سةردةمانيك لة هةموو جيهاندا تةنيا ثيوةر و دووانطةي ئةدةب بووة و تا ناوةرِ
م ئةمجؤرة  ــةدةي بيستةميش لة زؤر فةرهةنطدا شيعر ناويكي تر بووة بؤ ئةدةب، بةالَ س
انكاريية بةربآلوةكاني بواري ئيثستيمؤلؤذيا  ئةدةبييةش زؤر كةوتووةتة بةر شاآلوي طؤرِ
ــي هينديك نةتةوة  ــةر ميذووي ئةدةب طاوة. ئةط ــرؤظ و كؤمةلَ ــتيية كاني م و ثيداويس
ــيوازي و مانايي و  انكاريية ش ــة طؤرِ ــتن ل ــن بؤ تيطةيش ــط يارمةتيدةرمان و فةرهةن
ــيعري  ــييةكي بةرضاو لة تويذينةوةي ش ــيعرييانة، بةداخةوة كةمايةس دةاللييةكاني ش
كو هةر بة زمانةكةي  كورديدا خؤيا دةكات. ئيمة نةك هةر بة زمانيكي ئةوروثايي، بةلَ
ــيعري كورديمان نيية. تاك و تةرا ليرةولةو ي هينديك  خؤشمان ميذوويةكي تؤكمةي ش
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 ــتي، دةبي اس ــياو و نزيك لة رِ ايةكي ش يني رِ م بؤ دةربرِ
ــت دةكةويت، بةالَ زانياري دةس

ينةوةيةكي ورد و نووسراوةي ميذووي ئةدةبي كوردي بة طشتي و شيعر  خؤمان بة ليكؤلَ
بةتايبةتي، ثشت ئةستوور كةين. ئةمةش شتيكة من شكي نابةم. 

جيطاي خؤيةتيية ليرةدا ثيداطري بكةم لةسةر ثيداويستييةكي لةم ضةشنة و ئاواتةخواز 
ت بيك لة  ــتييةكاني والَ ــاني فةرهةنطيي كوردستان و دامودةزطا زانس بم كة بةرثرس
 ،نــي ــنة بكةنةوة. ئةطةر بمانةويت خؤمان بة دونياي دةرةوة بناس ؤذةطةلي لةم ضةش ثرِ
ــتةي  بذيريك لة ماتي فةرهةنطي و ئةدةبيمان ئاراس ــن لةوةي كة الني كةم طولَ ناضاري
انة دةنووسم بيئةوةي بمةويت بي ئةو قسانةم كةوتةوة  ــتا كة ئةم ديرِ دونيا بكةين. ئيس
ــة  ي ٢٠٠٩ لة كؤنفرانس ــالَ ــةممة نؤي مانطي دووي س ؤذي دووش كة باراك ئؤباما لة رِ
ــةر ئيران كردي و تييدا هيندة ثةسني فةرهةنطي كؤني ئيراني  ؤذنامةوانييةكةيدا لةس رِ
ي ذياري  ؤذى ثيشيش جؤ بايدني جيطري ئؤباما، لة ئاِّـان بة شان و بالَ دا. هةر ضةند رِ
طوت. ئةطةرضي هةردوو ئةم وتارانة مةبةستي سياسييان لة ثشتة،  فارس و ئيرانيدا هةلَ
م لة بمان نةضيت كة فارسةكان لة ثيشكةشكردن و ناساندني ئةدةبي خؤياندا زؤر  بةالَ
يزي  ؤمي لة رِ اني شيعرةكاني مةالي رِ  لةمةوبةر وةرطيرِ

ــالَ سةركةوتوو بوونة. ضةند س
يكي تريش كة دةمةويت بة خيرايي ئاماذةي  فرؤشين كتيبةكاني ئامريكادا بوو. خالَ ثرِ
ــاعاني كورد  وون نيية بؤ دةبيت ذمارةيةكي زؤر لة ش ثي بكةم ئةوةية، الي من زؤر رِ

هيندة هؤطري ئةدةبي دراوسيكانيان بن. 
ــيعري كوردي دةخوينمةوة زؤر بة ئاساني شوين ثيي الساييكردنةوةي  من هينديك ش
ــيعري عةرةبييش بام  ــارةزاي ش ةنطة ئةطةر ش ــم. رِ ــدا دةبين ــان تي ــاعاني ئيرانيي ش
ــاعاني  ــاعانة و بةرهةمي ش ــيعري ئةم ش ــنةم لةنيوان ش ويكضووييةكي لةم ضةش
ي من السايكردنةوةي دةقاودةق زؤر ئةستةمة لة دريذخايةندا  عةرةبدا دؤزيباوة. بة باوةرِ
ةنساويي دةيةكاني  ثةنجا و شيستي سةدةي ثيشوو  ــةركةوتوو بيت. ئةطةر شيعري فةرِ س
يةتي و سياسيي و زانينناسييةكاني سةردةمي خؤي بووة،  طري كارتيكةريية كؤمةالَ هةلَ
ــاعيكي كوردةوة ضةندة دةتوانيت مانا بة هةبووني  ــايكردنةوةي لةاليةن ش نازانم الس

ةمةندي كوردي بدات.  ئةدةبيكي دةولَ

ووى لة خةمة بضووكة خودييةكان،  ووى لة خةمة بضووكة خودييةكان، ثرسيار: شيعرى ئيستا، بة شيوةيةكى بةرفراوان رِ ثرسيار: شيعرى ئيستا، بة شيوةيةكى بةرفراوان رِ
ياخود شاع كردووة، بة ثيضةوانةى شيعرى ثيشوو كة طرنطيي بة خةمة كؤ-كان دةدا، ياخود شاع كردووة، بة ثيضةوانةى شيعرى ثيشوو كة طرنطيي بة خةمة كؤ-كان دةدا، 
ــتى ثيدةكريت، تا  ــتا لة بنياتى دةقة(هاوضةرخـ)ـةكانةوة هةس انكارييةي ئيس ــتى ثيدةكريت، تا ئةو طؤرِ ــتا لة بنياتى دةقة(هاوضةرخـ)ـةكانةوة هةس انكارييةي ئيس ئةو طؤرِ

ضةند خزمةت بة دةقى ئيبداعيى دةكات؟ضةند خزمةت بة دةقى ئيبداعيى دةكات؟
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ــياريكي وا دةتوانيت  يم ثرس ــةري ئازيز! ئيزنم بدة بلَ اب ــم ئةحمةدزادة: كاك رِ ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــتي لة  ــياريكي ئاوا طش ــي الني كةم وتاريكي بةثيز بيت. نازانم ورووذاندني ثرس بابةت
ؤذةيةكي  وتوويذيكدا ضةندة كاريكي شياوة. ئةطةر قةرار با ئةو وتوويذة بةشيك با لة ثرِ
ؤذةيةدا  ــتبام لةم ثرِ ــيك بام كة توانيبام و ويس ينةوة و منيش كةس

بليكراوةي ليكؤلَ
م  ــت قؤلَ ــياو و طونجاو و ثيويس ــدار بم، ئةودةم دةكرا بة تةرخانكردني كاتيكي ش بةش
ــي كردبا و ئاكامي  ينةوةيةكي بابةتييانة و مةيدان يكؤلَ ــة لَ ــتم ب يبا و دةس مالَ ــي هةلَ ل
ــتبا بةردةستي ئيوةي ئازيز. ئاخر خةمي بضووك ضيية و خةمي كؤ  ينةوةكةم خس ليكؤلَ
ــة دةبي شوينثيي ئةمجؤرة  ــة دةكرين؟ من بة طويرةي كامة ثيناس كامةية و ضؤن ثيناس
ــيوةيةكي  ــان بة ش ةنطة ديس طرم. رِ

ــيعريية كوردييةكاندا هةلَ ــة لة بةرهةمة ش خةمان
طا و مرؤظ دةبنة هؤكاري  انكاريية جياوازةكاني بواري كؤمةلَ يم كة طؤرِ

طشتي بتوانم بلَ
ــتيك  ةنطة ش م رِ

مةكانياندا. بةالَ ــؤرةي ئةدةبي و فؤرِ انكاريي لةو ج ــةرةكيي بؤ طؤرِ س
ــةر دةميكدا ئةدةبيكي تايبةت  ــة لة هةر س ي بمينيتةوة و ئةويش ئةوةية ك ــؤرِ ــة نةط ب
ــي  ــةر خةمآلندني ب و هؤش ــة ئاراوة و ئةم ئةدةبةش بة نؤرةي خؤي كار دةكاتة س ديت
مرؤظةكاني ئةو سةردةمة. ئةطةر بةرهةميكي ئةدةبي لة دةرةوةي زةمةن و شويني خؤي 
ــة كة بةردةوام جيطاي  ازة لةميذينةيةي ئةدةب ــي دةمينيت، ئةوة ئةو رِ ــةر كارتيكةري ه

ي تيؤريي ئةدةبي بووة.  مشتومرِ

ــادا، ئةدى  ــة خولقاندنى مان ــانى دةقنووس بيت ل ــةر خوينةر هاوش ــيار: ئةط ــادا، ئةدى ثرس ــة خولقاندنى مان ــانى دةقنووس بيت ل ــةر خوينةر هاوش ــيار: ئةط ثرس
(ثيكهاتةى دةق)دا فةراهةم دةكات، بةدةر لةسةر وةختى  (ثيكهاتةى دةق)دا فةراهةم دةكات، بةدةر لةسةر وةختى دةقنووس ضؤن هاوشانى لةطةلَ دةقنووس ضؤن هاوشانى لةطةلَ

لةدايكبوونى دةقيكى شيعريى؟ لةدايكبوونى دةقيكى شيعريى؟ 

ــم ئةحمةدزادة: دةقيك ضؤن بةرهةم ديت و نووسةريك ضؤن دةبيتة ئافرينةري  ــم ئةحمةدزادة: د. هاش د. هاش
ك دةكاتة خولياي خؤي؟ ئةطةرضي لة هةموو جؤرةكاني  انةوةيةك كة بة ميليؤنان خةلَ طيرِ
بووني بةرهةمهينةر بة تيكنيكة جياوازةكاني  ئةدةبدا شتيك هةية كة نيوي تيكنيكة و زالَ
م ئافراندني هونةري  جؤرةيةكي ئةدةبي دةبيتة هؤكاريكي طرنطي سةركةوتووبووني، بةالَ

طري تايبةتمةندييةكة كة تةنيا لة قؤناغي تيكنيكيدا نامينيتةوة.  دواجار هةلَ
ةهةنديكي  شارةزايي نووسةر بة تايبةتمةنديية تيكنيكييةكاني بةرهةمي ئةدةبي لة رِ
ــتايي و ديرؤكيدا بةس نيية بؤ ئافراندني هونةري. ئة دي ئةوة ضيية كة بةرهةميك  ئيس
دةكاتة شتيكي هونةريي سةركةوتوو و ئةوي تريان نا طةيةنيتة ئةم ئاستة؟ ئةمة ثرسياريكة 
ي نةريت، ماتي فةرهةنطي، طوتاري سةردةست و باو،  ؤلَ ــاناي نيية. رِ ميكي س

كة وةالَ
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ين بيكيت و داستايؤظسكي ضؤن بوون  نةطريان، ناتوانن ثيمان بلَ ويراي طرنطيي حاشاهةلَ
ــراوة، ئةو شتة ثرِ  ــتيعداد ناس بةو ئافرينةرانة كة بوون. ئةوةي بة توانايي و زةوق و ئيس
ــردووة و ئةوةندةي من بزانم  ــة كة زةيني مرؤظي هةموو كاتي داط ك ةمزةي از و رِ ــة رِ ل

ميكي يةكالكةرةوةي بؤ نةبيندراوةتةوة. وةالَ
ــان) باس لة ضةندين  ؤماننووس انةوةي رِ ــة طيرِ ؤمان ب ــام ئالؤت لة كتيبـي (رِ  مي
م سةيرةكةي ئةوةية هةر كامةيان  ؤمان دةكات. بةالَ ــةر رِ ؤماننووس و بؤضوونيان لةس رِ
وانيت و هةر كامةشيان شيوازي تايبةتيي خؤي  ــ دةرِ بة جؤري تايبةتيي خؤي لة نووس
ةنطة ئةطةر بةرهةمي ئةدةبي دواجار بة ثيوانةيةكي بةرهةست و ضاوييانة ئةندازة  هةية. رِ
است بواية كة دةقي ئةدةبي  ــتةكان رِ ماليس ةخنةطراني نوي و فؤرِ ــةي رِ طابا و ئةو قس
ــةنطيندرابا، ئيمة هةموو كاتي لةطةلَ  س دواجار بةثيي تيكنيكة دةكارهاتووةكاني هةلَ
ــةو يارمةتيية طةورةي  م ئ وو دةبووينةوة. بةالَ ووبةرِ ــتطةليكي ويكضوو رِ ــتيك يان ش ش
ــياوي ئةندازةطرتني بةرهةمي ئةدةبي قةت نةبووة  ئةوان بؤ  دؤزينةوةي جوانييةكاني ش
ــةر ئةدةب بكات و كارواني تيؤريي ئةدةبي  ــةيةي كة بتوانيت دوا قسة لةس ئةو كةرةس
ةنطة ضةمكي داهينراوي شكلؤظسكي و ئاخينباومي  ؤيشتن بةردةوام بووة. رِ هةردةم لة رِ
ةيةكي خؤشئاهةنطي  فؤرماليست لةمةرِ ”ئةدةبييةت“ هيشتاش دواي دةيان سالَ زايةلَ
ن كة  ميكدا ويلَ لة زةيني هةموو ئةو كةسانةدا هةبيت كة خولياي ئةدةبن و بة دواي وةالَ

دةبيت سيحري ئةم ئةدةبيياتة ضي بيت و ضؤن بةرهةم بيت. 
م  ــي بةهيزة، بةالَ يك ــة ئافراندندا باوةرِ ــاوةرِ بة توانايي تاك ل اي ئةوةي كة ب ــةرةرِ س
ــي نيواندةقييانةداية لةطةلَ  ــة طفتوطؤيةك ــوو دةقيك ل ــة دواجار هةم ــةوةي ك لةبةرئ
ابردوو و داهاتوودا، ئةستةمة هيض بةهرةيةك  دةقطةلي تر، هةم لة ئيستا و هةميش لة رِ
قينةري  ــارةزايي و زانياريي تيكنيكيي ئةدةبي، خولَ بتوانيت بة تةنيايي و لة دةرةوةي ش
ــة نةهاتووية دةبيتة  ــةر ئةو اليةنة لةثيناس ــةر كةوتوو بيت. لة بمان بيت ه ــي س دةق
ــة  ــة دياردةيةكي ضلؤنايةتي نةك ضةندايةتي. ئاشكراش ــؤكاري بووني دةقي ئةدةبي ب ه
ــيوةيةكي ئاندازيارانة بضيتة  جياوازيي ضلؤنايةتييةكان ئيزني ئةوة بة مرؤظ نادات بة ش
ــت. خؤ ئةطةر ئةمة بؤ  ــي بةرهةمة ئةدةبييةكان، بة ثيوةري بةرهةس ــاو دونياي ثيوان ن
ــياوترين بةرهةمي  مرؤظ لوابا، دةكرا كردةي ئافراندني ئةدةبي درابا بة كامثيؤتةر و ش
ؤطراميك بؤ بةرهةمهيناني ئةدةبي. جا بؤية ئةستةمة  شتني ثرِ ئةدةبي ببواية ئاكامي دارِ
ــوكةوت لةطةلَ  س ــيارة بدةيةنةوة كة دةقنووس و دةق ضؤن هةلَ مي ئةم ثرس بتوان وةالَ
ــيتةوة يان بةثيضةوانة، هيض طرييةك لةم  يةك دةكةن. ئةوةي كة دةق دةقنووس دةنووس
ي دةقي سةركةوتووي ئةدةبي ئةنجامي  وة ناكاتةوة. ئايا دةكريت بلَ ة سةروبنتيكةالَ ؤلَ طلَ
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مي  ــن ثيمواية وةالَ ــةريكي دياريكراودا؟ م ــةوةي زانايي و بةهرةية لةالي نووس كؤبوون
ثرسياريكي لةم ضةشنة دةبيت ئةريني بيت. 

يتةوة كة  يتةوة كة ثرسيار: ثيت واية هؤى داتةثينى بناغةى هةر دةقيك، بةشيكى بؤ ئةوة بطةرِ ثرسيار: ثيت واية هؤى داتةثينى بناغةى هةر دةقيك، بةشيكى بؤ ئةوة بطةرِ
بنياتى دةق لة مانا داخراوةكانةوة سةرضاوة بطريت؟ بة واتةيةكى تر: بؤ ئةوةى ثيكهاتةى بنياتى دةق لة مانا داخراوةكانةوة سةرضاوة بطريت؟ بة واتةيةكى تر: بؤ ئةوةى ثيكهاتةى 

طةرايى و بوونى كاتيى، ضي بكةين باشة؟ طةرايى و بوونى كاتيى، ضي بكةين باشة؟دةق بثاريزين لة كالَ دةق بثاريزين لة كالَ

ــم ئةحمةد زادة: ضاك لة مةبةستي ئةم ثرسيارة ناطةم. ئةطةر مةبةست ئةوةية  ــم ئةحمةد زادة:د. هاش د. هاش
 كهاتانة ضــةوةي كة ئةو ثي يك بوونياد يان ثيكهاتة، ئ ــة كؤمةلَ ــة دةقيك بريتيية ل ك
ــياريكي طرنطة كة جيطاكةي دةبيت  ــت يةكدا دةبيننةوة، ثرس و ضؤن خؤيان لة تةنيش
وانةيةكي دةرسيي زانكؤ بيت. دةقيك كة باس لة ثرسة هةميشةييةكاني مرؤظ دةكات، 
بووني زةمةندا مانةوةي خؤي بثاريزيت و ببيت بة ئاوينةيةكي  دةتوانيت لة بةرامبةر تيثةرِ
يك طرفتي  باآلنوين لة شيوةي تيطةيشتني مرؤظةكاني سةردةميكي دياريكراو لة كؤمةلَ

هةردةم ئامادة لة ذياندا. 
ــةوة  ــةردةم بةدةم ئةم ثرس ــتيية كة مرؤظ ه اس ــةرط و ئةو رِ ــي م ــؤ نموونة ثرس ب
ةوتي ميذوودا. لةبةرئةوةي كة  ــي، بووةتة هةويني زؤر بةرهةمي ئةدةب لة رِ ناآلندوويةت
ــةوة، خويندنةوةي ضلؤنايةتيي  وومان دةبيت ووبةرِ ــتاش مةرط ئةو دياردةيةية  كة رِ هيش
ــةركةوتووي ئةدةبيدا دةتوانيت الني كةم لة  ــةوةي دياردةيةكي وا لة دةقيكي س ةنطدان رِ
ــةردةميكدا ئاطادارمان كاتةوة و ببيتة هؤي  ةطةزةكانمان لة س ــةي زةيني هاورِ

كةلَ كةلَ
ــي و تيكنيكي ئةدةبي ئةو شتانةن كة  م ليرةشدا جوانيناس ــتامان. بةالَ ــوكنايي ئيس س
ةتدا دةبنة  دةبي لة دةقةكةدا ئامادةييان هةبيت، ئةطينا ضيذبةخش نابن و لة باشين حالَ
ــة كات و زةمةنيكي دياريكراو  وانيني مرؤظ، لة دياردةيةك ل ــة تيرِ ــةيةك كة ل كةرةس

دةدوين.
ــةرنج بووة.  ــدن و بةنامؤكردني دياردةكان لة ئةدةبدا هةموو كاتي جيطاي س ئافران
 “ــ ــاو و نةبيندراوي وةك ”ثةذارةيةك ثيش ــتةواذةي نةبيس كاتيك ديالن تؤماس دةس
دةكاردينيت، ئاماذة بؤ سةردةمانيك دةكات كة ثيوانةي ئةندازةطرتني كات لة كاتذمير 
ــي و لةهةمانكاتدا  ــتيكي جوانيناس و خولةك و ضركةوة دةبيتة ”ثةذارة“. بةم كارة ئاس
ــي دةتوانيت هةويني ماناكردنةوةي  ة“ش ــ. ”مانطي تورِ ــيت بة نووس مانا دةبةخش ثرِ
ةخنةطريكي  ــةوة. رِ ــةرةوة دوورتر و دوورتر بكات ــؤكاني زةيني خوين جياواز بيت و ئاس
فرؤش و سةركةوتووةكةي ئيةن  ؤمانة ثرِ سةنطاندني رِ

ئينطليزي، جؤناتان كةيث، لة هةلَ
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يت كاتيك مةكيوان لة بارةي ”ثةرداخيك بةدا ” دةنووسيت، ئيمة  مةكيوان، تؤبةدا، دةلَ
كو بة ئيشتيايةكي زؤرةوة حةز دةكةين بيخؤينةوة.  تةنيا ثةرداخة بةكة نابين، بةلَ

ــة دةقيك بتوانيت  ــ بيت ك ــي كامة تايبةتمةنديي نووس ــة ئةوة دةبيت ئاكام باش
كارتيكةرييةكي ئاوا لةسةر خوينةرةوة دابنيت؟ لةم ثيوةندييةدا دةتوان بثرس ئةوة ض 
اي دةيان الثةرة باسكردن لة  ــةرةرِ ؤمانيكي كورديدا دةيبين كة س ييةكة لة رِ كةموكورِ
مؤسيقا و ئيعجازةكاني، هيشتا دةنطيك ناطاتة طويي خوينةرةوة؟ لةهةمانكاتدا ثيوةنديي 
ة  ؤمانيكي دياريكراو بة ثيشينة و نةريتي نووس لة ئاستي ناوخؤ و جيهانيدا ئةو خالَ رِ
ؤمانة كوردييةكاندا نايبينم.  طر نطةية كة من وةك خوينةرةوةيةك لة زؤربةي هةرة زؤري رِ
ؤمانةكة ئةنجامي  ــةرتاثاي رِ ــةي مةكيوان بكةين، دةبين كة س ــي تؤب ئةطةر هةر باس
ؤمانة هيندة خؤشةويست و كارتيكةر  ــتيك ئةم رِ م ض ش

نةية. بةالَ ــاالَ درؤي كضيكي دةس
دةكات لة الي خوينةرةوة كة شتيكي ئاسايي، واتا درؤكردنيك ببيتة هةويني ئافراندني 
ؤمانة بؤ شارةزايةكي  وردترين سةفةر بة كؤآلنةكاني دةرووني مرؤظدا؟ خويندنةوةي ئةم رِ
انةوةي الورينس،  ــةرةكةي ثةرةثيدةري تيكنيكي طيرِ ؤمان دةريدةخات كة نووس بواري رِ
كو  زة، نةك هةر بة شيوةيةكي ميكانيكي، بةلَ وشدي و فاولَ وؤلف، ئاميس، فؤرستير، رِ
ــةر مةكيوان ئاطادراي ئةم  نيا بيت ئةط ــة. مرؤظ دةتواني دلَ ــيوةيةكي ئافرينةران بة ش
بةرهةمانة نةبواية و دةقةكةي شيوةيةك لة طفتوطؤي لةطةلَ دةقةكاني ثيشدا نةبواية ، 
ــي ئينطليزي. هةربؤية بة  ؤمان ــةك لة زنجةي بةردةواميي رِ قةي

ــي ببيتة ئالَ نةيدةتوان
ــانايي دةكريت بطوتريت كة بةرهةمي سةركةوتوو دواجار ئةنجامي زان و ئةو شتةية  س

كة لة كورديدا بة بةهرة ناوي دةبردريت. 

ــيوةيةك كة  ــةر نةكراوة، بة ش ــي كارى لةس ــةى بةراوردكاري ةخن ــيار: بؤضى رِ ــيوةيةك كة ثرس ــةر نةكراوة، بة ش ــي كارى لةس ــةى بةراوردكاري ةخن ــيار: بؤضى رِ ثرس
ــر لة جاران بايةخى  ــتة زيات ــةرضاوةمان لةمبارةيةوة هةبيت، لة كاتيكدا دةبوو ئيس ــر لة جاران بايةخى س ــتة زيات ــةرضاوةمان لةمبارةيةوة هةبيت، لة كاتيكدا دةبوو ئيس س
ؤدا هةم(بؤشايى) و هةم (قةيران)  ؤذطاريكى وةكوو ئةمرِ ؤدا هةم(بؤشايى) و هةم (قةيران) ثيدرابا، ضونكة نا ئامادةييى لة رِ ؤذطاريكى وةكوو ئةمرِ ثيدرابا، ضونكة نا ئامادةييى لة رِ

وودا دةكاتةوة؟ وودا دةكاتةوة؟و هةم دةرطةى(داخستنى سةردةميك)يشمان بة رِ و هةم دةرطةى(داخستنى سةردةميك)يشمان بة رِ

طاي كورد كاري لةسةر  ابةري ئازيز، كامة بواري كؤمةلَ ــم ئةحمةدزادة: كاك رِ ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــ لةبةر زؤر هؤكاري  ــةري نةكرا بيت؟ ئيمة دةزان ةخنةي بةراورديي لةس ــة رِ ــراوة ك ك
ــة بيبةري بووينة لة  ــي و تةنانةت فةرهةنطييش، ئيم يةت ــي، كؤمةالَ ميذوويي، سياس
اي  ــةرةرِ ــماندا، س ؤذطاري ئيستاش ينةوة. لة رِ

ــي دامودةزطاي تايبةت بة ليكؤلَ هةبوون
ــةقامطنةبوو، هيشتا دوورين لةو بةستينةي كة بواري  هينديك دةستكةوتي هيشتا س
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ي تيروثرِ لة ثرسةكانمان بدةينةوة.  ةخسينيت، تا ئاورِ وامان بؤ برِ
ــت دةبيت كة هانم دةدات  يكي بوونطةرايانةم ال دروس من ئةطةرضي هينديكجار باوةرِ
م دواجار ئةوة  ــةر توانايي مرؤظ بة دوور لة هةلومةرجي ذياني حيساب بكةم، بةالَ لةس
ي زانكؤكاني  ثةرِ

ؤ مالَ ينةوة دةدات. تؤ برِ
ــياو و لةبارة كة برةو بة ليكؤلَ هةلومةرجي ش

ينةوة و بآلوكردنةوة  تاني دراوسيماندا لة بواري ليكؤلَ ئيمة، لةطةلَ هةر زانكؤيةك لة والَ
اوةستاوين؟  بةراورد بكة، بزانة لة كويي ئةم جيهانةدا  رِ

ابردوودا لةاليةن كةساني وةك سثيواكةوة،  ني رِ
ــاالَ ةخنةي بةراوردي لة س ئةطةرضي رِ

ــةر هةموو بنةماكاني  م من ثيمواية ئةط ــردوو ناوزةدكراوة، بةالَ ــيثلينيكي م وةك ديس
ووني  ــةر زؤر اليةني نارِ ــك بخاتة س ةخنةية لةبةرضاو بطرين، دةتوانيت تيش ئةم جؤرة رِ
ؤمان لة زماني توركي و  داني رِ

ــةرهةلَ جيهاني ئةدةب. طرنطة لة دةالقةي بؤ نموونة س
طاي خؤمان بكةين.  يةتيي كؤمةلَ فارسي و عةرةبيدا ضاو لة ئاستي فةر هةنطي و كؤمةالَ
ــتاندني  ــة بزان ضةندة لةذير كارتيكةريي ئةوانداين و ضةندةش دةتوان لة دانوس طرنط
ــ بة ئةوان  ــياوي بةخش ــةرمايةيةكي ئةوتؤي ئةدةبي ب كة ش فةرهةنطيدا، خاوةني س

بيت. 

ووى ئاستي دةق لة  ــتنةرِ يكالم هاوئاستن لة خس ــتادا، داهينان و رِ ــيار: لة ئيس ووى ئاستي دةق لة ثرس ــتنةرِ يكالم هاوئاستن لة خس ــتادا، داهينان و رِ ــيار: لة ئيس ثرس
اطةياندن  يكالمةى ليرةدا مةبةستمة، دابةشبووة بةسةر خوينةر و رِ م ئةو رِ

اطةياندن كوردستاندا، بةالَ يكالمةى ليرةدا مةبةستمة، دابةشبووة بةسةر خوينةر و رِ م ئةو رِ
كوردستاندا، بةالَ

تى سياسيى حزبةكان. نووسةرى ئيبداعكار بؤ ئةوةى ثرديك دروست بكات بؤ  ــةالَ تى سياسيى حزبةكان. نووسةرى ئيبداعكار بؤ ئةوةى ثرديك دروست بكات بؤ و دةس ــةالَ و دةس
يكالم، ضي دةبيت بة كؤمةككاريكى تةندروست؟ يكالم، ضي دةبيت بة كؤمةككاريكى تةندروست؟بةيةك طةيشتنى داهينان- رِ بةيةك طةيشتنى داهينان- رِ

ــم ئةحمةدزادة: ئةطةرضي هةر بواريكي نووس دةستةواذة و ضةمكي تايبةتي  ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــانةي نووس هةموو  ــتادا كارتيكةريي جوانيناس ــةردةمي ئيس م لة س خؤي هةية، بةالَ
ي  ــي و ئةديبانة هةر لة مالَ يني ئةدةب ــي طرتووةتةوة. بة واتايةكي تر ئي دةربرِ بواريك
ــيوازة نووسينة  يكالميش ئةم ش كو  كؤمثانيا بةناوبانطةكاني رِ

ئةدةبدا ميوان نيية، بةلَ
ياراني شتومةكةكانيان. هانس  ــةر كرِ ةضاو دةكةن و خوازياري كارتيكةريي تةواون لةس رِ
يكالم بةنيوي هينز  ــةر تيؤريي ئةدةبيدا باسي شكةتيكي رِ بيرتينز لة كتيبةكةي لةس
يكالميكي بةم ناوةرؤكة ساز دةكات: ”فاسؤليا ياني  ــتني فاسؤليا رِ دةكات كة بؤ فرؤش
ــةي زماني و ماناييةكة لة زماني ئينطليزيدا دةردةكةويت كاتيك  بةت طةم هينز“(هةلَ
قاندني ئاهةنطيكي تايبةتدا  ينووس و خولَ يني رِ اكيش لة ئاكامي طؤرِ ــةرنجرِ شتيكي س
ــةركةوتووي جيهاني  ــييةكاني س ديتة كايةوة: ”Heinz Meanz Beanz“). سياس
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ــانيكي وةك ئوالف ثاِّـةي  ك لة دوا تيكنيكةكاني ئاخافتن وةردةطرن. كةس ؤ، كةلَ ئةمرِ
ــويدي، تؤني بلةيري ئينطليزي و ئيستاش ئؤباماي ئامريكايي بة هؤي توانايي بةرزي  س
ئاخافتنيان جيطاي سةرنجي كةسانيك بوونة كة كار لةسةر كاركرد و تايبةتمةندييةكاني 

ئاخافتن و هونةري وتاربيذي دةكةن. 
ــيني وتارةكاني خؤيان بةكار  ــةران بؤ نووس ــةتمةداراني دونيا تواناترين نووس سياس
ك لة ئيعجازي وشة و  دةهينن و بةمجؤرة دةيانةويت لة طواستنةوةي ثةيامةكانياندا طةلَ
استيية كة ذياننامةي ئؤباما تذيية لة جوانيناسيي  ةنطة ئةو رِ ين وةرطرن. رِ شيوةي دةربرِ
كي ئامريكا بؤ الي ئةو.  اكيشاني سةرنجي خةلَ ــ، بي كارتيكةري نةبووبيت لة رِ نووس
ــي كؤنةوة خولياي  ــة ثالن هةر لة يونان ــةي جوان و ئاخافتني ب ــيحري وش بةت س هةلَ
بمةندان بووة و كاريان لةسةر كردووة و دةورةي فيربوونيان بؤ داناوة. بةمجؤرة طرفت 
ةنطة زؤر ذيربيذانةش بيت.  يكالم طرفتيك نيية و رِ ــؤ رِ ــة دةكارهيناني دةقي ئةدةبي ب ل
ــةند بيت كة دةقي ئةدةبي دةتوانيت وةك  ايةي جؤناتان كاليرمان لةال ثةس ــةر ئةو رِ ئةط
 ت، ئييةتي بةكار بي ــي و كؤمةالَ ينةوةي سياس ــؤ ليكؤلَ ثيكراو ب ــةرضاوةيةكي باوةرِ س
ــيني جوان تةنيا لة ئافراندني ئةدةبيدا بةرتةسك نابيتةوة.  بؤمان دةردةكةويت كة نووس
ووسياي ترؤتسكي هةر اليةنة فاكتايي و ميذووييةكاني نيية كة كردوويانةتة  ميذووي رِ
ــي بووةتة  ــينة زةريف و جوانةكةش ــيوازي نووس كو ش ــي زؤر، بةلَ ــي ناوبانطيك خاوةن
ــي ئينطليزي، ئيريك  ــةر كارةكاني ميذوونووس هؤي بةرزنرخاندني. ئةم نرخاندنة  لةس

هابسباوميش كراوة و ئاستي جوانيي نووسينةكةي سةرنجراكيشة. 
استييانة، تا ئةو جيطايةي من ئاطاداري نووسينة جياوازةكاني كوردي  اي ئةم رِ سةرةرِ
بم، ويكضووييةكي زمانيي سةير بةدي دةكةم. ئةطةر لة نووسينةكاني نووسةريكي ناسراو 
ؤمانةكاني  و ناوبةدةرةوةي كورد ورد ببينةوة دةبين هةم شيعر و هةم وتار و هةميش رِ
يية.  ــن كةموكورِ ي م ــتة. ئةمة بة باوةرِ ــي هةر يةك ش ــيوةي ئاخافتنيش و تةنانةت ش
ــينانةدا هةبيت،  ــتني هونةري لة هةموو ئةمجؤرة نووس ش ــري زماني ئةدةبي و دارِ دةك
ؤمانيكي كوردي  ةي رِ ــيواز. من دةتوانم دة الثةرِ م نةك بة يةك ذارطؤن و بة يةك ش

بةالَ
ةنطة كةسيش هةستي ثي نةكات.  ــةر  بنيم و رِ بة جيا بآلوبكةمةوة و ناوي وتاريكي لةس
ــالن كؤنديرا وتار و  ــياو نيية. دةكري مرؤظ وةك مي ــة خؤي لة خؤيدا كاريكي ش ئةم
م هةر كة يةكييان تةواو دةبيت و ئةوي تريان  ــي يةك بكات، بةالَ كيش انةوة تيكهةلَ طيرِ
اني شيواز و تةنانةت وشةكانيش دةكات.  دةستثيدةكات، خوينةرةوة زوو هةست بة طؤرِ
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ــتيتيك و  ووى بةريةككةوتنيكى قوولَ و ئيس ووبةرِ ــيار: كةنطى زمان- طوتن رِ ــتيتيك و ثرس ووى بةريةككةوتنيكى قوولَ و ئيس ووبةرِ ــيار: كةنطى زمان- طوتن رِ ثرس
بابةتييانة دةبنةوة؟ بابةتييانة دةبنةوة؟ 

ــاذةم ثيكرد، جؤرةكاني  ــمدا ئام مي ثيش ــةدزادة: هةر وةك لة وةالَ ــم ئةحم ــةدزادة:د. هاش ــم ئةحم د. هاش
ــينيكي بابةتييانة  ــان هةية. نووس ــة و ضةمكي تايبةتيي خؤي ــ هةمبانةي وش نووس
ــانيش جياوازة لة  م ديس ةضاو بكريت، بةالَ ــيي ئةدةبيي تيدا رِ دةتوانيت اليةني جوانيناس
ا  ــك كة لة ثؤلينكردني جؤرةييدا دةخريتة خانةي بةرهةمي هونةرييةوة. لةخؤرِ بةرهةمي
ــي زانستة سرووشتي و  ــ لة بةش ــتا لة زانكؤكاني جيهاندا وانةي ضؤن نووس نيية ئيس

ثزشكييةكانيشدا دةطوتريتةوة. 

ــتين و سةرةكيين كةرةستةى خاو بيت  ــةر بةردةس ابةر فاريق: ئةطةر خودى نووس ــتين و سةرةكيين كةرةستةى خاو بيت رِ ــةر بةردةس ابةر فاريق: ئةطةر خودى نووس رِ
ــوةى تةالرة بةرزةكةدا  ــةر لة كوي ى نووس ــة، خةيالَ ــوةى تةالرة بةرزةكةدا بؤ بنياتنانى تةالريكى بةرز بة وش ــةر لة كوي ى نووس ــة، خةيالَ بؤ بنياتنانى تةالريكى بةرز بة وش

بةرجةستة دةبيت؟بةرجةستة دةبيت؟

ةكةيةكي  ــةر داهينةر بيت و خةيالَ كؤلَ ــم ي ئةحمةدزادة: ئايا دةكريت نووس ــم ي ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
وي  سةرةكيي داهينانةكةي نةبيت؟ خةيالَ ئةو دياردة  لة قيمةت نةهاتوويةية كة بة تيكةالَ

لةطةلَ زان و ئةزموون دةتوانيت ناوت بةريتة نيو ناوان.  

م  ــن ب دةكةمةوة، كةواتة هةم“، بةالَ وانينيكي وةهاية: ”م ــةر فاريق: ديكارت رِ اب م رِ ــن ب دةكةمةوة، كةواتة هةم“، بةالَ وانينيكي وةهاية: ”م ــةر فاريق: ديكارت رِ اب رِ
ة و  ــرِ جوولَ (بوون)يكى ث ــةوة) دةتواني ــة: كام(بكردن ــاراوة ماوةتةوة، ئةمةي ة و ئةوةى ش ــرِ جوولَ (بوون)يكى ث ــةوة) دةتواني ــة: كام(بكردن ــاراوة ماوةتةوة، ئةمةي ئةوةى ش
ــيار تا  ــةردةوام بةرهةم بهينيت، هاوكات بكردنةوة لة كن تاكى هؤش ــى ب ــيار تا ئيبداعكاري ــةردةوام بةرهةم بهينيت، هاوكات بكردنةوة لة كن تاكى هؤش ــى ب ئيبداعكاري

ضةند ثةيوةستة بة(ئاطايى) و(ئةواني ديكة)وة؟ضةند ثةيوةستة بة(ئاطايى) و(ئةواني ديكة)وة؟

ــيكردنةوةي وتة بة  ــت بكةم بة ش نيام لة منت ناويت دةس ــم ئةحمةدزادة: دلَ ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــةد و شيست سالَ بةسةر  بووني سيس ــتا دواي تيثةرِ ناوبانطةكةي ديكارت و ئةوةي ئيس
ــةر ناوةرؤكي ئةم  انكارييةك بةس ينة طوتراوة و ض طؤرِ ــةر ئةم دةربرِ مةرطي ئةودا ض لةس
ــتي و  ــة و ضلؤنايةتيي بكردنةوة و طرنطيي بكردنةوة و ثيوةنديي لةطةلَ هةس ضةمك
ــتييةكةي نة بواري منة و نة ثيشمواية بابةتيكي ئاوا لة ضوارضيوةي  اس بووندا هاتووة، رِ
ؤذنامةنووسي ئيمة  يياني رِ ــياري هاورِ وتوويذيكدا دةطونجيت. خؤزطة لة داهاتوودا ثرس
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ــة ثيوةندي لةطةلَ ئةم  ةنطة ل ــتة بكرين. رِ انةتر ئاراس ــؤثرِ بة تيبينييةكي وردتر و ثس
ةسةنايةتيي  قسةيةي ديكارتدا لة جيي خؤيدا بيت شتيك وةب خؤمان بينينةوة و ئةويش رِ
ا نيية  ئةنديشة و خاوةندارييةتي بيكي تايبةتة لةالي هينديك بياري طةورة. ئةوة لةخؤرِ
يني ”كؤطيتؤ ئيرطؤ سوم“(بدةكةمةوة واتا  هةم) ي ديكارت و سةطةكةي ثاولؤظ و  دةربرِ

يذةييي ئةنيشتاين لةخودي ديكارت و ثاولؤظ و ئةنيشتاين بةناوبانطن.   تيؤريي رِ

ن؟  و فةنتازيا ناتوانن بيطؤرِ
ة بكةين كة خةيالَ ن؟ثرسيار: ضى لةو واقيعة تالَ  و فةنتازيا ناتوانن بيطؤرِ
ة بكةين كة خةيالَ ثرسيار: ضى لةو واقيعة تالَ

وانيني ئيمةية بؤ شتةكان. ئةطةر  د. هاشم ئةحمةدزادة: د. هاشم ئةحمةدزادة: واقيع دواجار ئاكامي شيوةي رِ
ــيوة  انكاريي ثيك بهين هةموو ئةو واقيعانةي لةطةلَ ش وانيني خؤماندا طؤرِ ئيمة لة رِ
ــك نابةم. وةك  ــتي نةطؤرِ ش درين. من ش ي ئيمة نايةنةوة، دةبي بطؤرِ

وانيني بة كؤمةلَ رِ
ان تةيار  ان خؤيةتي. هةرضي هةية دةبيت كةرةسةكاني طؤرِ ، طؤرِ ين تةنيا شتي نةطؤرِ

دةلَ
انيان نةتةنيا  ــةكان، طؤرِ ــةر واقيعة كؤمةآليةتيي يتةوة س بكرين. تا ئةوجيطايةي  دةطةرِ
ــةرةكيي شيواز و  ــةرتي س يذيي ئاطايانةش ش هةلومةرجي لة باري خؤي دةويت، ثالندارِ

ان و ئةنجامة ئةرينييةكانييةتي.  ةوتي طؤرِ رِ

ــةى ئةوة  وانينى وةهاية: (هةنديك كةس بانطةش ــينط) رِ ــةر فاريق: (دوريس ليس اب ــةى ئةوة رِ وانينى وةهاية: (هةنديك كةس بانطةش ــينط) رِ ــةر فاريق: (دوريس ليس اب رِ
ةسةنايةتى و  م ئةطةر من رِ

دةكاتةوة، بةالَ ــةنايةتيى لة مرؤظدا كالَ ةس ةخنة رِ ةسةنايةتى و دةكةن كة رِ م ئةطةر من رِ
دةكاتةوة، بةالَ ــةنايةتيى لة مرؤظدا كالَ ةس ةخنة رِ دةكةن كة رِ

ستةيةى ليسينط لة  ــتم هيناون). ئةم رِ ةخنةوة بة دةس يطةى رِ ستةيةى ليسينط لة داهينانم هةبن، ئةوا لة رِ ــتم هيناون). ئةم رِ ةخنةوة بة دةس يطةى رِ داهينانم هةبن، ئةوا لة رِ
(داهينةر) و(داهينان)ى ئةدةبيى؟ (داهينةر) و(داهينان)ى ئةدةبيى؟كويوة ناكؤك و تةبا دةكةويتةوة لةطةلَ كويوة ناكؤك و تةبا دةكةويتةوة لةطةلَ

ؤماننووسي  ينةي رِ ــةرضاوة  ي ئةم دةربرِ ــم ئةحمةدزادة: زؤرم ثيخؤش دةبوو س ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــان كردبا. بؤية ئةم خؤزطةية  ــينطت دةستنيش تي نؤبيل خاتوو دوريس ليس خاوةن خةالَ
كاني تر  ــةر طرنطيي ضلؤنايةتيي ئاماذة بة قسةي خةلَ ــتيك لةس م، بؤ ئةوةي ش دةردةبرِ
ــةرةتاي  ــتةكاني س لة ئاخاوتن و وتارةكانماندا بكةم. من كة بؤخؤم لة جيلي ماركسيس
ةواني  ــيوة ئاماذةدانانة بة قسةكاني ثيشرِ م لةم ش

يك بةوةريي تالَ ــتاكانم، كؤمةلَ هةش
او لة  كؤدةق و هةلومةرجي  انةوةيةكي ثضرِ ماركسيسم هةية. ئيمة زؤرجاران تةنيا بة طيرِ
يني قسةي ثيشةنطيكي ماركسيستي بةرامبةري خؤمان بة ئةريني  ــ، يان دةربرِ نووس
ــي ”تيؤريك“ و هةموو جاري سةركةوتوو لةو  ــتة بةر شاآلوي هيرش يان نةريني دةخس
مةند بة ئاي و بةتايبةتي لة  كاني باوةرِ

ــو خةلَ كي وا لة نية دةهاتينة دةر . نةريتي ــةرِ ش
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ــةردةمي ئيستادا هؤطراني ئيسالمي سياسيدا هةية كة قسةكاني خؤيان بة هينانةوةي  س
ازيننةوة. زؤرجاران مةبةستيكي شاراوة يان ديار،  نموونة لة حةديس و ئاياتي قورئان دةرِ
ــي بةرامبةرت لة بةرامبةر ئةم  ــة يان ناخودئاطايانة لةم كارةدا ئةوةية كة اليةن ئاطايان
ك وةر طري بؤ  ــيوةيةك لة مةشروعييةتي بةرز و بان   كةلَ ــانةدا بيضةك بكةي و بة ش قس

بةزاندن و دةمكوتكردني كةساني تر. 
ــخاني دةق زؤر  ــوو دةقيكدا لةبةرضاوطرتني كؤدةق و زةمينة و ثيش اظةي هةم ــة رِ ل
ــةك و دوو قؤناغيك و دوو  ــة هةمانكاتدا لةبمان بيت كة هيض دوو دياردةي ــة. ل طرنط
ــي لة نيوانياندا، هةر  يك ويكضووي اي كؤمةلَ ــةرةرِ ــةك كؤثيي يةك ن و س طاي

كؤمةلَ
ــت نيية بة تةنيا ببيتة  ــتي دروس ينيكي طش يةكةو تايبةتمةنديي خؤي هةية. بؤية دةربرِ
ي ئيمة بة دروستي و نادروستيي شتيك. هةر بؤيةشة لة كاري ئاكاديميكدا  هؤكاري باوةرِ
ينةوة و  ــرازي ليكؤلَ ينةوة و ضةمك و ئام ــة نيوان ليكؤلَ ــت ثيوةندييةكي قوولَ ل دةبي
ــتيي  ــة نابيت ئيمة ثيداويس ــة لةبةرضاوطرتني ئةم خاآلن ــت. ب ــةنطاندندا هةبي س هةلَ
ــةيةي خاتوو ليسينط وةرطرين. ئةطةر نووس و خويندنةوة  ةخنةطرتن بةتةنيا لةم قس رِ
ــةي سيهةمي ئةم  ةخنةش وةك طؤش نةطرن، ئةوا رِ

ــاهةلَ ــت و حاش دوو دياردةي بةرهةس
ــةر ثيي وانةبيت لة شيوةي خوداكانة و وةك ئةوان  سيطؤ شةية دةبيندريت. ئةطةر نووس
ةخنة. ئةطةر نووسةر ثيي وانةبيت  دةنووسيت، بيطومان نووسينةكاني دةبنة ئامانجي رِ
ــةرووي تيطةيشتني خوينةرةوةكانييةتي، طوماني تيدا  كة هةموو شت دةزانيت و لة س
ينةكةي  ةخنة. ئةطةر لةم ضوارضيوةيةدا تةماشاي دةربرِ نيية كة دةبي ببيت بة سووذةي رِ
ــةر نووسةري ئازاد و  ةخنة لةس ــينط بكةين، بؤمان دةردةكةويت كة كارتيكةريي رِ ليس
ةخنة بةدوورة.  ــووي فيربوون، ضةندةية. داهيناني ئةدةبييش بةو ماناية نيية كة لة رِ تين
بةثيضةوانةوة، ضونكة داهينان دواجار شتيكي زةينيية و بة شيوةيةكي طشتي دةكةويتة 
ــةوة (كاطنيتيظ) جياوازييان هةية و هةر  بةر خويندنةوةي زةينطةليك كة لة باري شناس
طايةكي  ئةمةش دةبيتةهؤي سازبووني ديالؤطيكي هاندةر بؤ ناس و دؤزينةوة. لة كؤمةلَ
ئازاد و لة زةيني ئازاددا ئةستةمة داهينان نةبيتة هؤي ثرسيار و باس، لةسةر بةرهةمي 

داهينةريك. 
قين نةبيت و هاندةري بكردنةوة نةبيت و لةوةش  ــةر بةرهةمي ئةدةبي ثرس خولَ ئةط
طا  وانيتة دةق، ماناي ئةوةية كة كؤمةلَ ةخنةييةوة نةرِ طرنط، ئةطةر خوينةرةوة بة ضاوي رِ
مةدا وةك هةموو جيطايةكي  ة ئايدؤلؤذيك و دؤطماكانة. من لةم وةالَ هيشتا ئةسي باوةرِ
ــيزمي ئينطليزي دةكاردةهينم كة شتيك نيية  ةخنة“ بة ماناي كريتيس ئةم ئاخافتنة ”رِ
ــردن و ليكدانةوة، بة يارمةتيي تيؤريطةلي  اظةك ــةنطاندن، خويندنةوة، رِ س

جطة لة هةلَ



٣٣

هينان بة يةكمانايي و  ينجاني مانا و دوورةثةريزي لة باوةرِ
يك بؤ هةلَ ــي وةك هةولَ ئةدةب

تةنيامانايي و دواماناييي دةقيك. 

ــةدةب دةمى زاميك  ــؤت) وةهاية:(ئ ك وانينةكانى(ديرك والَ ــة رِ ــيار: يةكيك ل ــةدةب دةمى زاميك ثرس ــؤت) وةهاية:(ئ ك وانينةكانى(ديرك والَ ــة رِ ــيار: يةكيك ل ثرس
 :ي ــيوةية بلَ يدةداتةوة). ئيمة دةتوان بةمش  لةو زامةى ميذوو هةلَ دةداتةوة، قوولَ ي: هةلَ ــيوةية بلَ يدةداتةوة). ئيمة دةتوان بةمش  لةو زامةى ميذوو هةلَ دةداتةوة، قوولَ هةلَ

 دةضنة نيو ثيكهاتةى دةقةكان؟ ةخنةطرى كورديى، قوولَ ةر و رِ
 دةضنة نيو ثيكهاتةى دةقةكان؟ليكؤلَ ةخنةطرى كورديى، قوولَ ةر و رِ
ليكؤلَ

انةوةي ميذوويي و  ــةرةكي لةنيوان طيرِ ةنطة جياوازييةكي س د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: رِ
ــةفةرة دةروونيية بيت كة  ــةوةي ئةدةبيدا، جطة لة اليةني هونةريي ئةدةب، ئةو س ان طيرِ
ــةوةي ئةدةبي بةناو ناخي كاراكتيرةكانيدا دةيكات. ئةطةر ميذوونووس و تةنانةت  ان طيرِ
ووداوةكان و  يةتي و ئينسانييةكان ديوي دةرةوةي رِ

ــيثلينةكاني تري زانستة كؤمةالَ ديس
طا باس دةكةن، ئةديبةكان ديوي ناوةوةي مرؤظةكان  كارتيكةرييان لةسةر مرؤظ و كؤمةلَ
ةنسا  ــي فةرِ ش وو. ئةطةر ميذووي شؤرِ  دياردة جؤراجؤرةكاندا دةخةنة رِ

لة ثيوةندي لةطةلَ
ــةكة بيت، ئةوة ظيكتؤر هؤطؤية كة  ش ــيكارانةي هؤطران و دذبةراني شؤرِ انةوةي ش طيرِ
ــةوة و ديمةنةكانيان بؤ  ــؤرِ دةبيت ــياتييةكاني، بةناو دةروونياندا ش بة تيفتيفةداني كةس
ــةرضاوةي ميذوويي دةتوانيت ذاوير و  يتةوة. كامة س ــة لة زةيني ئيمـةدا دةهيلَ هةميش
ةنسا  ــيا و فةرِ ووس ي رِ ــةرِ كؤزيت و ذان والذانمان بؤ بةرهةم بهينيت؟ ئةطةر ميذووي ش
ةكة لةسةر  ة، بؤ تيطةيشتن لة كارتيكةريي شةرِ ــةرِ ووداوطةلي بةرةكاني ش انةوةي رِ طيرِ
ــةرِ ض  ــتؤي بةريت، تا بزاني ش ــةكان، تؤ دةبي ثةنا بؤ تؤلس ــي مرؤظ ــت و دةروون هةس

يت.  ئاسةواريك لةسةر هةبووني مرؤظدا بةجي دةهيلَ

طاي  ــةك لة ميذووي كؤمةلَ ي اليةنيكي بةرضاوي دةورةي ــةداري و قاتيوقورِ ئةطةر ن
ــوين  ــزادا)ية كة دةبيت بةش ــةكان بيت، ئةوة لة(براياني كارامازؤظ) و (تاوان و س ووس رِ
ــانةكاندا  ــةر دةرووني ئينس ــةوة و كارتيكةريي ئةم دياردانة لةس ةنطدان ــي رِ ضلؤنايةتي
ييت. ئةطةر ئادريسي دروستت بؤ ئاطاداربوون لة كارتيكةريي كؤلؤنياليزم بةسةر  بطةرِ
 بين)ى ئاضيدةوةشي طاي كؤلؤنيالكراودا دةويت، دةبيت ثةنا بؤ (شتةكان هةلَ مرؤظ و كؤمةلَ
ةهةنديبووني  ــةت بة تاكرِ وانينيكي وردةكاران ــراد بةري. ئةطةر رِ ي تاريكيي) كؤن

و(دلَ
ؤماني كازو ئيشيطارؤ،  ــ لةهةر دةقيكي دةروونشيكارانة رِ ةنطة باش مرؤظدا دةويت، رِ
ينةوةي كةسايةتيي ثيشخزمةتي  ؤذيك)، دةهاناتةوة بيت، كاتيك ليكؤلَ ــماوةكاني رِ (ثاش
ؤمانةكةي و  ــةرةكيي رِ دا دةبيتة هةويني س

ــالَ ــي س ةمةند لة ماوةي س كابرايةكي دةولَ
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ي وردةكاريدا وينا  ــي و نةريت، لةوثةرِ استطؤيي، ئةركناس ــت، ئةظ، رِ كيبةركيي هةس
دةكريت. 

ووداوة  ــاندني رِ ــةن كة لة نةخش ــماندا بةرهةمطةلي وامان ه ــة ئةدةبيياتي خؤش ل
سوكةوت لةطةلَ كةسايةتييةكانياندا  ــتايانة هةلَ ميذووييةكاني كورددا توانيوييانة وةس
اندنةوةيةكي هونةري زيندوو  طاي ئيمة بة طيرِ

ي كؤمةلَ ووداوي تالَ ــك رِ ي
بكةن و كؤمةلَ

ةنطة بة جوانين  ينةوةي بي مرؤظي كورد، رِ ــرِ ذيمي بةعس بؤ س ــرن. تاوانةكاني رِ اط رِ
ــيوة لة كةسايةتيي جةالدةتي كؤتردا خؤ بنوينيت، كاتيك ئةو دةبيت هةموو هونةري  ش
ــة تاريكيدا جةنازةكان لة بيابانان  ــيقا لةب خؤي بةريتةوة. ئةو دايكةي ل ذةنيني مؤس
ــكردن دةرباز  ــاتي ئةنفال لة فةرامؤش كؤ دةكاتةوة ئةو ئافراندنة هونةرييةية كة كارةس
ــةدا زةق بيتةوة، ئةطةر  ــتة لة بي ئيم ــووذي كةنطي دةتوانيت تا ئةو ئاس دةكات. ذنك
ــاي نةهايي بؤماني  ــةوة هونةرييانةي كة عةت ان ــةو طيرِ ة نةبيتة ئ

ــي هةاللَ ضارةنووس
 ندةكاني دةم با)دا جوان ــازانةي تاراوطة لة(بالَ دةستةبةر دةكات. كارتيكةريي نامؤييس
لة  هةر ديسيثلينيكي تر، خؤي دةردةخات و ئاكامي ناهوميدكةرانةي شكستي كؤماري 
ــي الس و يادطاردا خؤي  ــي ميذوويي لة ضارةنووس ــة هةر بةرهةميك ــتان ث ل كوردس
ــي كورد دةبيتة  تي كوردي و ئيديئالي، مرؤظ ــةالَ ووبوونةوةي دةس ــت. بةرةو رِ نيدةنوي
ــةرةكييةكاني غةزةلنووس و باغةكاني خةيالَ و  ــايةتيية س انةوةي كةس ــووذةي  طيرِ س
طاي نة  ةي زةينيي طةنجي كؤمةلَ كةلَ ــوردي. كةلَ انةوةي ك ــاماني طيرِ بةمجؤرة دةبنة س
ــووذة ناوةندييةية كة(لةسةر باران دةنووسم)ي جةبار  مؤديرن و نة نةريتيي كورد، ئةو س
يت. كارتيكةرييةكاني تاراوطة و ثةرؤشيي  دةمالَ جةمال غةريب بؤ ويناكردني قؤلَ هةلَ
بؤ جيهاني بةوةرييةكاني لةدةستضوو، هةويني (تةمي سةر خةرةند)ي شيرزاد حةسةن و 

 .ات جةوةري(ثاييزي درةنط)ي ف
ي بوار بؤ  ــةرِ ــة)ي ئوزوندا ئةوث ــوردان لة(هاواري ديجل ي ك

ــةرهاتي تالَ ةنطة بةس رِ
انةوةي  ــفدا طيرِ ــي تي دةبن)ي حةليم يووس ــتني خؤي بدؤزيتةوة و لة(طاوا ماس دةرخس
ــيزيفانةي مرؤظي كورد و باري كوردايةتييةكةي، خؤي بطةيةنيتة ئاستي  ضارةنووسي س

انةوةي ئةدةبي.  بةرزي طيرِ

ــا ديت كالَ و  ــى ئيمةدا، ت ــذ)، لة نيو ئةدةب ــوان(دةق) و(ضي ــى ني ــيار: ثيوةندي ــا ديت كالَ و ثرس ــى ئيمةدا، ت ــذ)، لة نيو ئةدةب ــوان(دةق) و(ضي ــى ني ــيار: ثيوةندي ثرس
ــراون لةاليةن                   ــةم دوو زاراوانة نةك ــتطةليك بؤ ئ ــتةيش ئيس ــ دةبيتةوة، تا ئيس ــراون لةاليةن                  كالَ ــةم دوو زاراوانة نةك ــتطةليك بؤ ئ ــتةيش ئيس ــ دةبيتةوة، تا ئيس كالَ
وبوونيكى  ــةوةى تيكةالَ ــان هةبيت-، بؤ ئ ةخنةطرم ــارة رِ ي ــان - ئةطةر برِ ةخنةطرانم وبوونيكى رِ ــةوةى تيكةالَ ــان هةبيت-، بؤ ئ ةخنةطرم ــارة رِ ي ــان - ئةطةر برِ ةخنةطرانم رِ

قين، ثيويستة لة كويوة دةست ثي بكةين؟  ةطئاذؤيى بخولَ قين، ثيويستة لة كويوة دةست ثي بكةين؟ رِ ةطئاذؤيى بخولَ رِ
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بةت دةبيت  د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: ناكريت دةقيكي سةركةوتوو، ضيذبةخش نةبيت. هةلَ
ي ضيذ لة كةسيكةوة بؤ كةسيكي تر و لة سةردةميكةوة بؤ سةردةميكي تر، تووشي  بلَ
ة  ةنطة ئةو خالَ ــي ئةدةبيدا رِ م، ضيذ وةرطرتن لة خويندنةوةي بةرهةم

ــت. بةالَ ان دي طؤرِ
طرنطة بيت كة هاندةري مرؤظةكان بيت كة ثةنا بؤ دةق بةرن. ئةوة ض تايبةتمةندييةكي 
ؤخي  ؤكةدا و لة كاتي حةسانةوة لة رِ دةقي ئةدةبيية كة لة نيو شةمةندةفةر و ثاس و فرِ
ــت حةزي مرؤظ بؤ  ــادا مرؤظةكان ثةنا بؤ خويندنةوةي دةبةن؟ ويدةضيت لة تةنيش دةري
ــةربردني  ــن ئةو نهينيية بيت كة هاندةري خوينةرةوةية  بؤ بةس ــدا، ضيذ وةرطرت فيربوون
ي و جيهاني، دةتوانيت دةرفةتي  ك وةرطرتن لة ماتي خؤمالَ كات، بة خويندنةوةوة. كةلَ

ئافراندني وا بؤ نووسةر دةستةبةر بكات كة ضيذ بكاتة بةشيكي جيانةبؤوة لة دةق. 
يني زةمةن لة  ــيرظانتيس و بؤلطاكؤظ، ئافرينةري ئةو دةقانةن كة تيثةرِ ستيرن و س
انةوةي  ضيذبةخشيني بةرهةمةكانيان كةم ناكاتةوة. ئايا دةكريت نووسةري كورد لة طيرِ
ــةوة بؤ خوينةرةوة  ــووذةي ضيذي خويندن ــةرهاتي تراذيدييانةي كورددا بتوانيت س بةس
ــةركةوتووةكاني  طري هةموو اليةنة س ــةر بةرهةمي ئةدةبي هةلَ ــتةبةر بكات؟ ئةط دةس
مي  ــةري كورد مةلةواني ضاكي دةرياي ئةدةب بيت، ئةوة وةالَ دةقيكي بةرز بيت و نووس

ئةم ثرسيارة بة بي هيض طومانيك، ئةرينيية. 

تةرناتيظ لة بةرانبةر نامؤيي و بيزاري، تا دةقنووس  ت ببيتة ئةلَ َزاري، تا دةقنووس ثرسيار: دةق دةتوانيتةرناتيظ لة بةرانبةر نامؤيي و بي ت ببيتة ئةلَ َثرسيار: دةق دةتواني
لة سةرةوةختي تةنطانةدا دةستى بؤ ببات؟لة سةرةوةختي تةنطانةدا دةستى بؤ ببات؟

د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: باش لة مةبةستي ثرسيارةكة ناطةم، ضونكة نازانم سةرةوةختي 
تةنطانة ض جؤرة سةرةوةختيكة. تةنيا ئةوةندة دةزانم كة بؤ هينديك كةس نووس جؤريكة 
ــةري و دةرمان. زؤر نووسةر هةبوونة و طوتوويانة و  ــيوةيةك لة ضارةس لة تراثي، واتا ش

ين ئةطةر نةياننووسيبا و نةنووسن ديقيان دةكرد و ديق دةكةن.  هةن كة دةلَ

ــتة مؤديرن و ضةمكة جيهانييةكان  ؤشنبانى كورد توانيويانة بة كةرةس ــيار: رِ ــتة مؤديرن و ضةمكة جيهانييةكان ثرس ؤشنبانى كورد توانيويانة بة كةرةس ــيار: رِ ثرس
ــتان بخويننةوة و قةيرانةكان بةرةو ضارةسةر ثةلكيش  ــتةى كوردس ــتان بخويننةوة و قةيرانةكان بةرةو ضارةسةر ثةلكيش دؤخى طشتيى ئيس ــتةى كوردس دؤخى طشتيى ئيس

بكةن؟بكةن؟

 ؤشنب د. هاشم ئةحمةدزادة: د. هاشم ئةحمةدزادة: زؤر حةز دةكةم لة باري مانايي و دةكارهيناني ضةمكي رِ
استييةكةت بويت، لة ناوي وةزارةتةكةوة  طاي كورديدا باش تيبطةم. رِ

لة ئيستاي كؤمةلَ
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طري ئةم ناوةن، هةموويان بؤ من  ــةرةطيذةهينةري ئةوانةي هةلَ ؤزيي ناخؤش و س تا ئالَ
ــم، قةت لة ئوروثا نايبيسم.  ــيارن. ئةوةندةي من ئةم ضةمكة لة كوردستان دةبيس ثرس
ت و زةمةن و زةميندا دةكات، ئةوةندة  ــةالَ ــةر دةس ــنبي كورد ناز بةس ؤش ئةوةندةي رِ
ــةردةمةي جيهاندا  ــي بةرهةم نيية. ئةطةر خيرا ضاو بة كاركردي بياراني ئةم س خاوةن
بخشين، هةموو بمةنداني طةورة، خاوةني كاريكي دياريكراو و بواريكي دياريكراوي 
ــت و زان بوونة. من قةت ناتوانم سارتر لة كارةكةي جيا كةمةوة و تةنيا نازناوي  زانس
ــكار و ديريداي بي كتيب، قةت نةياندةتواني  درووم. فوكؤي بي ــنبي بة بةردا هةلَ ؤش رِ
طايةكدا كة كار دابةش ناكريت، بةرثرسيايةتي  ببنة ئةو كةسانةي كة هةبوون. لة كؤمةلَ

دياري ناكريت، زؤر ساناية كة سنووري ثيناسةكان تيكةلَ بكريت. 

ؤشنبانى كورد دةزانن ب لةضي دةكةنةوة و لة ثشت بكردنةوةكانياندا ض  ؤشنبانى كورد دةزانن ب لةضي دةكةنةوة و لة ثشت بكردنةوةكانياندا ض ثرسيار: رِ ثرسيار: رِ
مةبةستيك خؤى نواندووة؟مةبةستيك خؤى نواندووة؟

ــة باش دةزان كة  يذراوة وةك ئةوةي ئيم ــيارة وا دارِ ــم ئةحمةدزادة: ئةم ثرس ــم ئةحمةدزادة: د. هاش د. هاش
ينةوةيةكي تيروتةسةِّـان كردووة و  ؤشنبةكان كامانةن و لةسةر هةر يةكيكيان ليكؤلَ رِ
مة الني كةم الي من نيية. بةس تةنيا يةك شت دةزانم  مةكانمان الية. ئةم وةالَ ئيستا وةالَ
طايةك بيار  ــي بكةم و ئةويش ئةمةية كة هةر سةردةمة و هةر كؤمةلَ ــة باس و ثيمخؤش
ــتنةوةي نازناوةكان بة دوور لة تيطةيشتنيكي  دان بؤ طواس اي خؤي هةية. هةولَ و خاوةنرِ
طايةكي  يةتيي كؤمةلَ ــةي سياسي و فةرهةنطي و كؤمةالَ ، لة قؤناخي طةش ورد و قوولَ

يداضوونمان دةكات.  دياريكراودا، تووشي بةالرِ

يك طرووث ئامادةييان هةية،  ؤشنب)انى ئيستةى كوردستاندا كؤمةلَ يك طرووث ئامادةييان هةية، ثرسيار: لة نيو(رِ ؤشنب)انى ئيستةى كوردستاندا كؤمةلَ ثرسيار: لة نيو(رِ
ــتيان هةية بؤ دريذة دان بة كارةكانيان؟  ي ئةمانة بنةمايةكى تةندروس ــتيان هةية بؤ دريذة دان بة كارةكانيان؟ ئيمة دةتوان بلَ ي ئةمانة بنةمايةكى تةندروس ئيمة دةتوان بلَ
ؤشنبى طةورةى كورد) دةناسينن؟ ؤشنبى طةورةى كورد) دةناسينن؟بؤضى ئةم طرووثانة هةر دةميك و كةسيك وةكو(رِ بؤضى ئةم طرووثانة هةر دةميك و كةسيك وةكو(رِ

يم من ئةم ثؤلينبةنديية  ــم ئةحمةدزادة: ديسانيش دووثاتكردنةوةية، ئةطةر بلَ ــم ئةحمةدزادة: د. هاش د. هاش
ةتدا  ــةوة و ئافراندني لة بنةرِ ين

ــن ئةنجامي ليكؤلَ ي م ــم. جياوازييةكان بة باوةرِ نابين
نيام  ــييةكانن. من دلَ ــي هؤطريية ئايدؤلؤذيك و سياس كو ث ئةنجام ــ، بةلَ جياواز ن
م بة  ةثاني هزري كورديدا هةبوونيان هةية. بةالَ سؤز و بةتوانا لة طؤرِ

يك مرؤظي دلَ كؤمةلَ
شيوةيةكي طشتي ئاسةواري كاري بة ثالن و ئامادةبوون لة ئاستي ناوضةيي و جيهانيدا، 
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ــةردةمانيكي  يطايةكي دووريان لةبةرة. ئيمة ئةطةر س ــتانةن هةتا وةديهاتنيان رِ ئةو ش
يومانة، ثيمخؤشة و ئاواتةخوازم لة ئاستي  ــت ثارضةثارضةبووني سياسيدا نالَ زؤر بة دةس
سوكةوتي خؤبةزلزانانة و خؤناوةند نةدةين.  دوطماي خؤ بة  ــةدا جي بة هةلَ فكر و ئةنديش

استزان و ئةواني تر بة نةزان دانان، ثةتايةكي كوشةندةية.   رِ
ــةرتي  يز و هاودةنطي ثيشش ــة تييدا رِ ــي بؤ فةزايةك لي بدات ك

ــرؤظ دةبيت دلَ م
كييةكي هزرييانة بيت. دواتريش هةر سةردةمة  سةرةكيي هةموو جؤرة ثيشِكي و كيبةرِ
ــيوازي  ــة و ش ــةنطيي فيكريي خؤي هةية، لة هةموو بارةكاندا. فكر و ئةنديش و ثيش
ــةقامط دةبن، زةمةن دةخايةنيت. ئيمة هةموو بةسةرهاتي  طادا س نوي هةتا لة كؤمةلَ
ةنطة تؤبةي  ــة دةزان و رِ ــي ئةم مرؤظ دؤزينةوة وةرضةرخينةرةكةي طاليلة و ضارةنووس
ــتا بانطةوازي شةرمةزاريي دةورةيةك لة  ــتي سةدةكانةوة هيش ئةو مرؤظة مةزنة لة ثش
ة هةستي بةوةي  تي كةنيسة بكات و ئةوةي كة ئيستا كةنيسة دواي ئةو هةموو سالَ دةسةالَ
ــةورة بيت بؤ هةر بؤضوونيكي  ــيكي ط كردووة، دةبي داواي ليبوردني لي بكات، دةرس
تةوة، جا ض ئاييني  ــوكةوت لةطةلَ بي نوي، لةاليةن دةسةالَ س دؤطمايي و شيوازي هةلَ

ض سيكيوالر. 
ــة لةبمان بيت  ــة كاتيك باس لة تيؤري و داهيناني نوي دةكةين، دةبي هةميش ئيم
ــي ميشيل   ــةقامطبوونيانة. ضارةنووس زةمةن يةك لة فاكتؤرةكاني دانثيداهينان و س
ــتياري تيزةكةي لة زانكؤي بةناوبانطي ئوثساال، تةنيا  ــوكةوتي سةرثةرش س فوكؤ و هةلَ
وويدا. ئةطةر ئةو كات مامؤستايةكي زانكؤ لة فوكؤ تينةطةيشت،  ضوار دةية لةمةوبةر رِ
ينةوةكاني ئةو بوون بة هةويني وانة سةرةكييةكاني زانستة  يك دواتر ليكؤلَ تةنيا ضةند سالَ
ي ١٩٨٠ زانكؤي كةميجي  ــتيكي جيهانيدا. لة سالَ مرؤظي و كؤمةآليةتييةكان، لة ئاس
ــةوةي بؤضوونة ثيكهاتةخوازةكاني  ــي كؤل مةككةيب دانامةزرينيت، لةبةرئ بريتانياي
ووداوة دةبيتة  مةككةيب لة هزري ضةقبةستووي دامةزرينةرانيدا جيطايان نةدةبؤوة. ئةم رِ
ينةوةكاني  ؤ مةككةيب و ليكؤلَ تةدا و ئةمرِ

تةقينةوةي ضةمكي ”ثيكهاتةخوازي“ لةم والَ
ــتي جيهانيدا هةية و كةميج لةو كاتةوة هةتا ئيستا سةدان  شوينيكي طرنطيان لة ئاس
ــةر ثيكهاتةخوازي ضاث و بآلو  ــةي ثيكهاتةخوازييةوة و لةس وانط ــار و كتيبـي لة رِ وت

كردووةتةوة. 
ؤن. بؤ  ــن و دةرِ ت و ديــةردا دي ينيان بةس ــان بيت تيؤرييةكان طؤرِ ــةت لةبم ب

هةلَ
ــيي سةرةتاي هةشتاكان، ضؤمسكي ناوةندي سةرةكيي باسةكان  خويندكاريكي زمانناس
ييانة و ذيرخان و بنخاني ئةو قوتاري  ــوو و كةس نةبوو لة خويندنةوةي طراميري تيثةرِ ب
ــتةكان تةواو بةثيضةوانةن و ناوةرؤكي وانةكاني  ــي سالَ ش ــتا دواي س م ئيس ببيت. بةالَ
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ي تريان بةخؤ وة بينيوة.  زمانناسي هاتنة كايةي  دةيان ضةمك و باوةرِ
كشان   جا بؤية ئةوة شتيكي ئاساييية كة ناو و ناوبانطي ثيشةنطة هزرييةكان لة هةلَ
ــاندابيت. ئةطةر تؤ لة هةموو سةردةمانيكدا هةر جةمسةريكي هزري و ناويكي  و داكش
طاكةت بكةيت. ئاشكراية لة  اني كؤمةلَ ــتي طؤرِ ــك لة ئاس ناوةندييت هةبيت، دةبي ش
ــ هةموو دةمي لة  ت و زان ــةالَ طادا دةس ــةي نيوان هيزة جياوازةكاني ناو كؤمةلَ طةم
ي طرنط  ــةم ديننةوة. خالَ ــيوةي جؤراجؤر يةك بةره ودان و بة ش ثيوةندييةكي تيكةالَ
ــة طويرةي ثيوةرة ئةخال قييةكان  ت و زانيندا، ناتوانيت بةس ب ــةالَ لةم ثيوةندييةي دةس
دان بؤ دامةزراندني  وات. هةولَ بيت و بة طويرةي ويستيكي ئيديئاليستانة بةرةو ثيش برِ
سوكةوتيان  باآلنسيكي شياو لة نيوان ئةم دوو دياردةيةدا و تيطةيشتن لة ميكانيزمي هةلَ
ــتني اليةنةكان بة ثيداويستيي  ــتي ثيطةيش يكي بةرضاوة لة ئاس بةرامبةر بة يةك، خالَ

.لة حاشا نةهاتووي يةك
استيية بكريت كة لة سةردةمي ئيستادا   هةروةها لة جيطاي خؤيداية ئاماذة بة ئةو رِ
ووناكبي جيهاني نيية و كةسيك ناتوانيت بةم داواية بيتة مةيدانةوة كة  ــوينيك بؤ رِ ش
ــةريي طرفتةكاني مرؤظايةتيي لة ئاستيكي جيهانيدا ثيية. تيبينيي فوكؤ  كليلي ضارةس
ــيكي مةزني بؤ ئيمة تيداية. ئةطةر  ووناكب، دةرس ــةر بةرثرسيارييةتي ناوضةيي رِ لةس
ت(بةماناي بةربآلوةكةي خؤي) ببينةوة،  ــويني كار و ذياندا بةرةنطاري دةسةالَ ئيمة لة ش
يةتي و فكريي خؤمان خؤش كردووة.  يطامان بؤ ضارةسةريي زؤر طرفتي كؤمةالَ ئةوا رِ

ــة بةردةوامةكاندا خؤيان  ان ــى توانيويانة لة طؤرِ طة و تاكى كوردي
ــيار: كؤمةلَ ــة بةردةوامةكاندا خؤيان ثرس ان ــى توانيويانة لة طؤرِ طة و تاكى كوردي
ــيار: كؤمةلَ ثرس

وان بةرهةم بهينن؟ ةهةنديى رِ وان بةرهةم بهينن؟بةرجةستة بكةن و جؤريك لة فرة رِ ةهةنديى رِ بةرجةستة بكةن و جؤريك لة فرة رِ

ــتيية. كامة كؤمةلَ و تاكي كورد و لة  ــيارة زؤر طش ــم ئةحمةدزادة: ئةم ثرس ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
وويدابيت لة كام بوار و لة ض ئاستيكدا دةبيت شوينثيي  ان رِ كوي و كةنطي؟ ئةطةر طؤرِ
طاي كوردي  ينةوةي ورد ناكات كة بؤمان دةركةويت كؤمةلَ طرين؟ ثيويست بة ليكؤلَ هةلَ
ــدا  ــتي ئةدةبيش اوة و من ثيمواية ئةوة لة ئاس ــةكانيدا لة زؤر بارةوة طؤرِ لة هةموو بةش
استييةكة و بةرهةمي ئةدةبيي ئيستامان لةضاو ثيش تايبةتمةنديي تري بةخؤوة طرتووة.  رِ
 ، وانيني زالَ ــيوة رِ ةهةندي ببيتة ش ــة تييدا فرة رِ طايةك ك

ــتن بة كؤمةلَ م تا طةيش بةالَ
يطايةكي  سوكةوتي ئيمةي كورددا، هةست دةكةم هيشتا رِ

ــةر هزر و بؤضوون و هةلَ بةس
طري ئةو شتةي كونديرا ثيي  ؤماني كوردي بوو بة هةلَ ؤذيك رِ دريذمان لةبةرة. ئةطةر رِ
ــتيك نيية جطة لة ذيربيذيي طفتوطؤ، ئةو كات مرؤظ  ؤمان و ئةويش ش ؤحي رِ يت رِ

دةلَ
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ان طةيشتووةتة ئاستيكي  خؤش بيت كة بؤ نموونة لة ئةدةبي كوردييشدا طؤرِ
دةتوانيت دلَ

ــتةبةر  ازة نةطوتراو و نةدؤزراوةكان دةس ةمزةية كة رِ ــةو رِ ــةرز. ئاخر دواجار طفتوطؤ ئ ب
دةكات و تةليسمي جادووكراوي ليكتينةطةيشتنةكان دةشكينيت. دةبي جاريكي تريش 
بضينةوة سةر هؤكارةكاني طرنطيداني كةسيكي وةك باخت بة طفتوطؤ و ضةنددةنطي و 

ؤماندا.   ةنطدانةوةي ئةم دياردانة، لةو  جؤرةي ئةدةبيي رِ رِ

ــاي ضؤك و  ــة كوردةكان وةكوو ثليكانة تةماش ــيار: بؤضي زؤربةي ضؤكنووس ــاي ضؤك و ثرس ــة كوردةكان وةكوو ثليكانة تةماش ــيار: بؤضي زؤربةي ضؤكنووس ثرس
ؤمان؟  ؤمان دةكةن، ياني لةمةوة بؤ ئةو، لةويةوة بؤ رِ ؤمان؟ نؤظليت و رِ ؤمان دةكةن، ياني لةمةوة بؤ ئةو، لةويةوة بؤ رِ نؤظليت و رِ

د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: باسي دابةشكردني جؤرةكاني ئةدةب و ثيوةري ئةم دابةشكردنة 
ــةردةمي يؤناني كؤن و كاتيك  يتةوة بؤ س ــتيدا دةطةرِ اس ميذوويةكي دريذي هةية و لة رِ
ــيوازةكاني دراما و ئيثؤس و شيعري غةزةلييان لة يةك جيا دةكردةوة.  يؤنانييةكان ش
يتةوة كة تييدا ئاماذة  ئةفالتون لة( كؤمار)دا ليدوانةكةي سؤقرات بؤ ئاديمانتوس دةطيرِ
انةوة دةكات.  ــيوازةكاني جؤراجؤري طيرِ ــيعر و ش بة كؤميدي، تراذيدي، ميتؤلؤذي، ش
ــةر بنةماي ويكضوويي و جياوازيي شيوازة ئةدةبييةكاني  (ثؤئيتيكس)ي ئةرةستوو لةس
يك  ــةردةمي خؤي باس لة تراذيدي، كؤميدي، شيعر، دراما و ئيثؤس دةكات و كؤمةلَ س
تايبةتمةندي و ثيناسة دةداتة هةر كام لةم جؤرانةي ئةدةب. لة سةدةي نؤزدةهةم بةمالوة 
ــانكردني جؤرة ئةدةبييةكان ث ثةرةيسةندووة و  نةريتي كؤني يؤنانييةكان لة دةستنيش
ــتبووني ثؤلينكردني دةقي ئةدةبي و هونةري،  اي هينديك دةنطي دذ بة ثيويس ــةرةرِ س
ــةوةي ئةدةبيداية و وةك  ين ــي جيكةوتوو لة ناوةندي ليكؤلَ ــةم نةريتة وةك دياردةيةك ئ
وانييةكاني  مدانةوي ضاوةرِ

ك بؤ دياريكردن و وةالَ يت بووةتة كردةيةكي بةكةلَ ــر دةلَ كالي
ؤذطاريك كارناساني ئةدةبي و  ــتادا ئةو ثيوةرانةي رِ م لة سةردةمي ئيس

خوينةرةوة. بةالَ
ؤزي هاتوون و ثةرةطرتني بةردةوامي  يككةون تووشي ئالَ هونةري دةيانتواني لةسةريان رِ
شيوازة ئةدةبييةكان دياردةي جؤرةي ئةدةبييان ث لة ثيش تووشي ب و بؤضووني جياواز 
ــانكراوي جؤرةكاني ئةدةبيي  ــنووري دةستنيش كردووة. يةك لةمجؤرة ئةدةبييانة كة س

ؤمانة.  تووشي طرفت و نابةردةوامي كردووة رِ
ــنوورة  ــان جؤرةكاني ئةدةبي بة س ؤم ــة رِ ــي دةكات بةر ل ــاذةي ث ــؤر ئام يك وةك رِ
ؤمان  م رِ

ــان زةق دةكردةوة، بةالَ ة جياوازةكاني نيوان خؤي طرتووةكاني خؤيان خالَ ــكلَ ش
يككةوتنةكاني ثيشوو تيكدةدات و بةمجؤرة ثيناسة طشتي و سةقامطرتووةكان  ديت و رِ
مي ئةم ثرسيارة بؤ ئةوةي ئاماذةيةكم  دةشيوينيت. ئةم ثيشةكييةم بؤية خستة ثيش وةالَ
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 نت باوةرِ بةوة بيناسةي جؤرة ئةدةبييةكان. سةرةتا دةبيةوتي ثي كردبيت بة ثيشينة و رِ
ــةي جؤرةكاني ئةدةب ئةديبان خؤيان ن. لةو ئاماذانةي  كة باشين سةرضاوة بؤ ثيناس
يذةراني تيؤريي ئةدةبي نةك ئةديبان،  كة بة سةرضاوةكاني يؤنانيمدا دةردةكةويت كة دارِ
ــتو و ئةفالتون و سيسيرؤ و سؤقرات ئةديب  كو تيؤريزاناني ئةدةبن. ئاخر خؤ ئةرةس بةلَ
ي من دةبيت لة  يكؤريش ئةديب ن. هةربؤية بة باوةرِ ــةروةك ضؤن كالير و رِ نةبوون، ه
ــاني تردا سؤراغي ثيناسةي جؤرةكاني ئةدةب بكةين.  ــوينيكي تر و لة هةطبةي كةس ش
ــتيية دةتوانيت هةموو جؤرةكاني  ــي ضةمكي ”ضؤك“ ئةوةية كة ئةوةندة طش طرفتيك
ــيوةي زارةكييةوة بؤ شيوة جؤراجؤرةكاني نووسراو.  ــاريتةوة، لة ش انةوة دةخؤيدا بش طيرِ
ةوتي  ــدا رِ ؤذئاواش ؤذئاواي و لة رِ ــةكانمان رِ ــةرضاوةي ثيناس ــة ئةوةية ئيمة س طرفتةك
 . تي ن ؤذهةالَ ــةي جؤرةكاني ئةدةبي تةواو وةك ئةزمووني ئيمةي رِ دان و طةش

ــةرهةلَ س
تي كة خاوةني  ؤذهةالَ ؤذئاوايي بؤ بةستيني رِ هةر بؤية طواستنةوةي ضةمك و واتةطةلي رِ

قينن.  ئةزموون و ميذوويةكي جياوازة لة ئاستي نووسيندا طرفت خولَ

انةوةيي   بةسةر ئةزمووني ئةدةبي نويي طيرِ
بووني نزيكةي سةد سالَ ئيستاش دواي تيثةرِ

ــةكان ضةندين ناويان بؤ دةستنيشانكردني شيوازةكاني  ــيدا ئيمة دةبين كة فارس فارس
يككةوتنيكي هةمةاليةنةيان لةم  ــوة رِ ــتاش نةيانتواني ئةمجؤرة ئةدةبيية هةية و هيش
ــي طرفتي لةم ضةشنة هةين و  ادةيةك تووش ــدا ثيمواية تا رِ بارةوة هةبيت. لة كوردييش
ــتا بؤ دةستنيشانكردني جؤرةكاني ئةدةبي  بة لةبةرضاوطرتني جياوازيي زاراوةييش هيش
ــتيمان بة كاري وردتري فةرهةنطنووسيانة و ضةمكيشكا رانة هةية.  انةوةيي ثيويس طيرِ
انةوة بة  ــة ماناي طيرِ بةت ئةطةر ليرةدا تةنيا ب

ــتي ضؤك، هةلَ ــةي دروس ئةطةر ثيناس
ــورت، نؤظيليت و  ــؤك ياخود ضؤكي ك ــتي دةكاري بين، كورتة ض ــيوةيةكي طش ش
ؤمان، بكةين زوو بؤمان دةردةكةويت كة طريمانةي ثرسياري ئيوة لة  جيي خؤيدا نيية  رِ
يزتان  استيدا ئةم سي جؤرة ئةدةبيية وةك ثليكانةكاني ثةيذةيةك بةو شيوةي ئيوة رِ و لة رِ
كردوون بة دواي يةكدا نايةن. هةست دةكةم ئةم تيبينيية ث لةسةر بنةماي قةوارةيي 
ؤمان لة  شتووة و ثييواية ضؤك زؤر كورتة، نؤظيليت دورودريذترة و دواجاريش رِ خؤي دارِ
ةكانيشي زياترة. لة هةمانكاتيشدا ئةم بؤضوونة  هةردووكيان دورودريذترة و ذمارةي الثةرِ
ــتنيكي طةشةيي هيطليانةشي تيداية و وةك ئةو بؤضوونة  قةوارةيي و ثةيذةييانة تيطةيش
ــةربةخؤيي وةك  ــيي كوردان بة خودموختاري و فيدرالي و س دةضيت كة داخوازيي سياس
ــي قؤناخي جودا و طةشةييانة دابةش دةكات. لةبةرئةوةي ئةم سي جؤرة ئةدةبيية يان  س
ؤذئاواي، دةبيت دواجار بضينةوة  ــتمي ثؤلينكردني رِ ين ذانرة ئاكامي سيس

وةك ئيوة دةلَ
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ميكي خيرا  ؤذئاوادا. ئةطةر وةالَ ــةي ميذووي ئةم ذانرانة لة رِ دان و طةش
ــةرهةلَ ــةر س س

ؤمانة  يم تةواو بة ثيضةوانةي طريمانةي ثرسيارةكةي ئيوة ئةوة رِ
مةبةست بيت، دةتوانم بلَ

دةدات.  كة بةر لة ضؤكي كورت و نؤظيليت سةر هةلَ
يتةوة سةر تايبةتمةنديي ئةدةيياتي كوردي  جا ئةطةر لةنيو ئيمةدا وا نةبووة ئةوة دةطةرِ
ي  ةوتة لة ئيراندا بةثيضةوانةية و بةر لة سالَ و هةلومةرجي طةشةكردني. بؤ نموونة ئةم رِ
ي لةدايكبووني كورتة ضؤكي فارسي ناوبانطي دةركردووة، النيكةم  ــالَ ١٩٢٠ كة وةك س
ــيمان هةية. ئةطةر دةستثيشخةريي كةسانيكي وةك  ؤماننووس ةي رِ

ميذوويةكي ٢٥ سالَ
 ،ؤكي نويداني كورتة ض ــةرهةلَ ــةرةتاي س ــان و طوطؤل بكةينة س ئالين ثو، دومؤثاس
داني  يتةوة ٢٥٠ سالَ ثيش لة سةرهةلَ ؤذئاوايي النيكةم دةطةرِ ؤماني رِ دةبين ميذووي رِ
يكي طرنط بكةم لةمةرِ 

بةت دةبيت ئاماذة بة خالَ ؤذئاوايي.  هةلَ كورتة ضؤكي نويي رِ
ينةوةيةكي مةيداني  ــي كاتيك دةمانةويت ليكؤلَ دةكارهيناني ضةمك و واتةكاني ئةدةب
ادةيةكي زؤر  سةنطين. ئةطةرضي ضةمكةكان تا رِ

لة ضوارضيوةي ضةمكطةلي باودا هةلَ
ــ بة زيندانيك بؤ بة  م قةت نابيت ب ــانكاريمان بؤ دةكةن، بةالَ ــكةرن و هاس يطاخؤش رِ
ؤزيناو  ينةوة. جةيمز رِ

بةندكيشاني ئةزموونة تايبةتييةكاني بواريكي دياريكراوي ليكؤلَ
لةم ثيوةندييةدا داهينةري ضةمكيكي تايبةتة بة ناوي ”زيندانة ضةمكييةكان“. بةثيي 
ينةوةي خؤي تووشي زينداني ضةمكةكان  ةرةوة نابيت بةستيني ليكؤلَ ئةم ضةمكة ليكؤلَ
كات و بةزؤري بيانخاتة ناو ضوار ديواريي ضةمكيكي دياريكراوةوة. هةر بؤية هةبووني 
ــتيية كة ئةم دياردةية  لةطةلَ  اس ؤماني كوردي و ئةو رِ ــة ضؤكي كوردي بةر لة رِ كورت
ــي ئةدةبي كورديدا.  ةوت يكي الواز لة رِ

ــة خالَ ــي نايةتةوة، نابيت ــي باوي ئوروثاي م نؤرِ
ــرؤظ لة هؤكارةكاني  ــة و دةكريت م اكيش ــة ئةمة تايبةتمةندييةكي سرنجرِ بةثيضةوان
ؤمان  يت رِ

ياريكي تيؤريك بدات و بلَ ــة برِ ــتن بةم دياردةي ئاطادار بيت، نةك بة ثشتبةس
دةدات.  جؤرةيةكي ئةدةبيية كة دواي ضؤكي كورت و نؤظيليت سةر هةلَ

 ؤكي كوردي، دةبينؤمان و ض يينةوة بؤ حةفتاكاني رِ ؤمان و ضؤكي كوردي، دةبين ثرسيار: كاتيك بمانةويت بطةرِ يينةوة بؤ حةفتاكاني رِ ثرسيار: كاتيك بمانةويت بطةرِ
ي  ــةرةكانيان هةردةم هةولَ ــوون، ضؤكمان هةية و ديدي بيبلؤطرافيانةي نووس ي وةك هةب ــةرةكانيان هةردةم هةولَ ــوون، ضؤكمان هةية و ديدي بيبلؤطرافيانةي نووس وةك هةب
ــةوةي ضؤكيش ببيت بة  ــيار، جا بؤ ئ ــي دةقةكان دةدةن، نةك ثرس ــةِّـاندنةوةي بوون ــةوةي ضؤكيش ببيت بة س ــيار، جا بؤ ئ ــي دةقةكان دةدةن، نةك ثرس ــةِّـاندنةوةي بوون س

ةوتةكة ضؤن وةربضةرخين؟ وانطةي ئيوةوة رِ ةوتةكة ضؤن وةربضةرخين؟ثرسيار لةبةردةم مرؤظدا، لة رِ وانطةي ئيوةوة رِ ثرسيار لةبةردةم مرؤظدا، لة رِ

وانيني  ــتت لة ”ديدي بيبلؤطرافيانة“ رِ ــم ئةحمةدزادة: ثيمواية دةبيت مةبةس ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
بيؤطرافييانة واتة ذياننامةييانة بيت. ئةطةر باش لة مةبةستي ثرسيارةكةت تيطةيشتبم 
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ــتا دةبيت  قين نةبوون و ئيس ؤماني حةفتاكان ثرس خولَ ــؤك و رِ يي كة ض
ــت بلَ دةتةوي

ةنطة بةر لة هةر شتيك  كاريكي وا بكةين ئةم تايبةتمةنديية بدةين بة ئةدةبي سةردةم. رِ
ــت بيت جياوازييةك لةنيوان فةلسةفة و ئةدةبييات دابني. لةسةر ئةدةبييات و  ثيويس
ــة  ــارتر و كاليرةوة ئةم باس ضيبووني زؤر كار كراوة.  لة يؤناني كؤنةوة هةتا طوركي  و س
ــةردةوام بووة و ويناضيت قةت كؤتايي بيت. قوتابخانة جياوازةكاني ئةدةبي هةركام بة  ب
ــي هةموو  ي هاوبةش ةنطة خالَ ــةر ئةدةبييات هةبووة. رِ نؤ رةي خؤيان ليكدانةوةيان لةس
 .ــت ن ــةفة يةك ش ــة و بؤضوونة جياوازةكان ئةوة بووبيت كة ئةدةبييات و فةلس ثيناس
م ئةركي  ــةَّـ و ثرسي فةلسةَّـ بورووذينرين، بةالَ لة ئةدةبيياتدا دةكريت ئامانجي فةلس
ك وةرطرتني بةردةوامي لة فةلسةفة جياوازة لة ئةركي فةلسةفة.  اي كةلَ ئةدةبييات سةرةرِ
ةنطة قةتيسكردنةوةي هةموو اليةنة جوانيناسانة و هزرييةكاني دةقي ئةدةبي بة ئةوةي  رِ

قين بيت، لة جيطاي خؤيدا نةبيت.  كة دةبيت ثرس خولَ
ــةنطاندني بةرهةمي ئةدةبيي دةورةيةكي تايبةت لة ميذووي ئةدةبيياتيكدا  س لة هةلَ
ــاد نةضيت. بة واتايةكي تر  ــةردةمي بةرهةمةكةمان لة ي ــت تايبةتمةندييةكاني س دةبي
ــي و فةرهةنطيي ئةو  يةتي و سياس ــي و هةلومةرجي كؤمةالَ ــةرمايةي ئةدةب دةبيت س
ــن بة ثةرؤش دةكات  ــتيك كة هينديك جار م ــة وردي لةبةرضاو بطرين. ش ــةردةمة ب س
ــةردةمةية بؤ بةرهةمة ئةدةبييةكاني ثيش لة  ــةري ئةو س وانيني نزمي هينديك نووس رِ
ؤمانةكاني ضةند  واننة رِ ؤي ئيمة بة قيزةوة دةرِ ــاني ئةورِ ؤماننووس خؤيان. هينديك لة رِ
ابردوو لةسةر  وانطةيةكي ميذوويي و كارتيكةريي رِ دةيةي ثيشي خؤيان. ئةم كارة لة رِ
ــتا دواجار ناتوانيت خؤي لة ماتي ئةدةبي و  ــت نيية. ئةدةبي ئيس ــتاماندا دروس ئيس
ــي ئةدةب بة تةنيا ئةوة  ابردووي بيبةري بكات. ئةطةر ئةرك ــي رِ ــةرمايةي فةرهةنطي س
ــةم تايبةتمةنديية لة  ــة بة نةبووني ئ ةوا نيية ك قينيت، ئةوة رِ

ــرس بخولَ ــت كة ث نةبي
ــةي ئةدةبي كورديدا زؤر بة سانايي حوكم بدةين كة ئةم ئةدةبة نزمبووة  دةورةيةكي طةش
ــة ضاثكراوةكاني كوردي تا دةيةي  حةفتا لة  ؤمان ــي خؤي نةثيكاوة. ذمارةي رِ و ئامانج
ن. ذمارةي ضؤكة ضاثكراوةكاني كوردي لة شيوةي  ــت تيناثةرِ ذمارةي ثةنجةكاني دةس
ناسيي ئةدةبييةوة بتوان ئةم  وانطةي كؤمةلَ ةنطة لة رِ ــدا هةر بةمجؤرة بووة. رِ كتيبيش
يةتيي كورد لةم  ة كة ساماني كؤمةالَ دياردةية باش شي بكةينةوة و بيينة سةر ئةم باوةرِ
 ــي هؤكارة دةرةكييةكان تةنيا دةتواني ــةدا هةر ئةوةندة بووة. ليرةدا تاوانباركردن دةورةي

ئارامييةكي كاتييمان ثي ببةخشيت، ئةطينا دواجار ئةوة بووين كة بووين. 
وبوونةتةوة و  نةي دواييدا بالَ ــاالَ ــةو بةوةرييانةي كة لةم س ــةوةي هينديك ل خويندن
ــتةكان و حةفتاكان دةكةن، بؤ نموونة( ئاوينة شكاو)  ــةرهاتي كورد لة شيس باس لة بةس
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ةكاني بووني  ــؤ ليلَ ــتي مجيور)، بؤمان دةردةخةن كة هةلومةرجي ذيان و ئاس و( ضيش
ةخنةطرانة  ــي ئةدةبيي رِ ــةوةي لة هةطبةدا هةبيت. ميذوويةك ــوردي نةيدةتواني ث ل ك
ــدا ئةو دياردة  ــةردةمة جياوازةكان يةتيي كورد لة س ــتيي كؤمةالَ ــةر بنةماي هةس لةس
ةنطة بة   دةبينم. رِ

ينةوةي كورديدا بةردةوام جيطاكةي بةتالَ ثيويستةية كة من لة ليكؤلَ
مدةرةوةي  ــةدةي هةذدةي ئينطليزي قةت نةتوانن وةالَ ؤمانةكاني س ؤيي، رِ ثيوةر ي ئةمرِ
م ئةمة نةبووةتة هؤكاري وازهينان لةم ماتة  ــي و هزري بن، بةالَ ئاستةكاني جوانيناس
ؤمان  ئةدةبيية و بؤية دةبين بةردةوام خويندنةوةي تازة لة بةرهةمة كؤنةكان دةكريت. رِ
ــي و توركييةكاني كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةهةم و سةرةتاكاني سةدةي  و ضؤكة فارس
ةرةواني ئةم  ةخنةطران و ليكؤلَ ينةوة بؤ رِ

ــةيةكي طرنطي ليكؤلَ ــتةم، ئيستا كةرةس بيس
دوو ئةدةبيياتة ثيكدينن. 

ــي ئيستانبول باسيكي  ــيكدا لة زانكؤي قادر خاس ابردوو لة كؤنفرانس مانطي ماي رِ
ووسي  شي، نؤرويذي، رِ

ــةر ماتي ئةدةبي لةسةر ضةند ئةدةبي جياوازي وةك ويلَ ضرِ لةس
ــي ئةدةبي ضةندة  ــانة دةردةكةوت كة دةق ــكةش كرا. لةم باس ــي و كوردي ثيش و تورك
ــذووي مرؤظةكاندا. هينديك جار  ــة كردنةوةي دةروازة داخراوةكاني مي طرنطيي هةية ل
 .كةوة كةمتةرخةمــوو باري ابردووي خؤمان لة هةم ــت دةكةم ئيمة دةرهةق بة رِ هةس
ــةر (هامليت)ي شيكسث لة هةزاران  لة ئةدةبي ئينطليزيدا ذمارةي تويذينةوةكان لةس
ــيوازي جؤراجؤر  يوة. (بةرزايية باطرةكان)ي برؤنتة بة ش ــةوةي بةرفراوان تيثةرِ ين

ليكؤلَ
ــةت نةتةوةيي بة  كيي تةنان ــت و جيطؤرِ ندريــةردةم دةطونجي  هةلومةرجي س

ــةلَ لةط
ؤمانة دةكردريت و كاراكتيرة ئينطليزييةكان جيطاي خؤيان دةدةن  كاراكتيرةكاني ئةم رِ
ــتان و  ــتانةوة دةضيت بؤ هيندوس ؤمانةكة لة ئينطلس ــويني رِ بة كاراكتيري هيندي و ش
ة طؤظاريكي  ؤمانةكةش دةبيتة سةردةمي ئيستا. لة بريتانيا زياتر لة دووسةد سالَ كاتي رِ
تايبةت لةسةر شيكسث دةردةضيت و بةرهةمة كالسيكةكاني ئةدةبي ئينطليزي بةردةوام 

لة شيوةي نويدا ضاث دةكرينةوة و خويندنةوةي نوييان بؤ دةكريت. 
ونةكةنةوة. توركةكانيش  فارسةكان سالَ نيية ضةند ضاثي تازة لة ديواني حافز ضاث و بالَ
ــة بةراييةكاني توركي و  ؤمان ــاع دةكةن. ضاثي رِ ــنة بؤ فزووليي ش كاريكي لةم ضةش
ــيي ئةم  ليكدانةوةيان تةنانةت بة زماني ئينطليزييش ث لةوةي لةبةر اليةني جوانيناس
بةرهةمانة بيت، لةبةر دريذكردنةوةي ماتي ئةدةبيي خؤيان  و طرنطيي ئةم بةرهةمانةية 
وبوونةوةيان. لة بمان نةضيت كة ئةدةبييات  ــةردةمي نووس و بالَ بؤ تيطةيشتن لة س
ندني  ــنامة و خةمالَ ــةر ئافراندني ناس ياردةرة لةس ــي طرنط و هينديكجار برِ فاكتؤريك

هةستي نةتةوةيي. 
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 دةبين ،وان ؤماننووسةكاني حةفتاكان برِ ابةر فاريق: ئةطةر ورد لة ضؤكنووس و رِ وان، دةبين رِ ؤماننووسةكاني حةفتاكان برِ ابةر فاريق: ئةطةر ورد لة ضؤكنووس و رِ رِ
ــة طوتارةكانياندا بةكارهينةري زؤرترين  ــةيان تةكنيك بووة، هاوكات ل ــة طوتارةكانياندا بةكارهينةري زؤرترين طةورةترين كيش ــةيان تةكنيك بووة، هاوكات ل طةورةترين كيش
ــةي(داهينان) و(نويخوازي)ين و خؤيان بة كؤكةرةوةي حةقيقةت هاتووةتة ثيش ضاو،  ــةي(داهينان) و(نويخوازي)ين و خؤيان بة كؤكةرةوةي حةقيقةت هاتووةتة ثيش ضاو، وش وش
ؤماننووس و ضؤكنووسةكان) ؤماننووس و ضؤكنووسةكان)ئةمة لة كاتيكداية كة وا ن، ئةو طوتارانةي لة ئيستاي(رِ ئةمة لة كاتيكداية كة وا ن، ئةو طوتارانةي لة ئيستاي(رِ

دا دةيانبيني، تا ضةند نزيكن  لة حةقيقةت؟دا دةيانبيني، تا ضةند نزيكن  لة حةقيقةت؟

انةوة جيهانيكة لة  ــي طيرِ ــم ئةحمةدزادة: جيهاني ئةدةبييات بةتايبةت ئةدةب ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــةر  ــي كارتيكةريي هةية لةس ووةوة طريدراوي جيهاني دةرةوةية و بة نؤرةي خؤش زؤر رِ
ــوين  ان بة ش ــي دةرةوةي خؤي كة ئيمة بة جيهاني واقيعي ناوزةدي دةكةين. طةرِ جيهان
ة بيوضانة بووة كة مرؤظ  ــتني دروستي ئيمة لة واقيع ئةو هةولَ حةقيقةتدا وةك تيطةيش
وةدا بووة. هونةر بة طشتي و ئةدةبي داستاني بةتايبةت لة تةنيشت  بةردةوام بةدوايدا هةلَ
ةمز و  ــي بة خوينةرةوةوة كةرةسةيةك بووة بؤ نزيكبوونةوة لة جيهاني ثرِ لة رِ ضيذبةخش
ازي بوون. لة هةر ئيثيستيمةيةكدا بوارة جياوازةكاني زانستي و هونةري لة ضوارضيوةي  رِ
 شــتن لة خود و دةوروبةر. هةروةك ثي توانايي خؤياندا ئامراز طةليك بوونة بؤ تيطةيش
ابردووش بةدةر ن لة  ــةدةي رِ ئاماذةم ثيكرد دةقة بةرهةمهاتووةكاني دةيةي حةفتاي س

يةتيي سةردةمي خؤيان.  ئاستي سةرماية و هةستونةستي كؤمةالَ
ــادار بيت ناتوانيت  ــاري هونةرييةوة وةف ــةي خؤي لة ب ــات ئةطةر بة ثيناس ئةدةبيي
ــة. من ثيمواية  ــةري حةقيقةتة و يان خودي حةقيقةت ــةوة بكات كة نوين ــةي ئ بانطةش
ؤمان و ضؤكي كورديية.  ــةرةكييةكاني رِ ــةي تيكنيك ئيستاش يةك لة كيشة س كيش
ييةكاني  اي هةموو كةموكورِ ــةدةي بيستةم سةرةرِ ؤماني كورديي بةر لة نةوةدةكاني س رِ
يك طرفتي  ــةم توانيي كؤمةلَ ــي و النيك انةوةيي بة زماني كوردي بةخش دةرةفةتي طيرِ
يةتي  يةتيي و ناسنامةييي مرؤظي كورد لة هةلومةرجي نالةباري سياسي و كؤمةالَ كؤمةالَ
ةي  ؤماني ئةم ضةند سالَ و فةرهةنطيي ئةو كاتدا بةرجةستة بكاتةوة. ئةطةر لة هينديك رِ
ؤماني كوردي نةيتوانيوة توانا شاراوةكاني زماني كوردي  ابردوو بطوزةري، ئيستاش رِ رِ
ــووذةي كوردي بيت و لة  ثيضييةكاني س ةوةي ثيضةلَ ةرِ بدؤزيتةوة، بؤئةوةي بتوانيت طيرِ

هةمانكاتدا ببيت بة تيشووي ب و هزري مرؤظي كورد لة ئاستي ناوخؤ و دةرةوةدا. 
ــم حةقيقةت ضيية،  ؤذيك زاني ــةر رِ ــيارةكةتدا، ئةط ــي كؤتايي ثرس مي بةش

لة وةالَ
ــةت. ئةوةندة دةتوانم  ــةش ضةندة نزيكن لة حةقيق ؤمانةكاني ئيم يم رِ

ــت بلَ دةتوانم ثي
ييةكي خؤناوةندانةوة  كو هةر دةقيكي تر كاتيك بة بةرزةفرِ

ــةك دةقي ئةدةبي، بةلَ يم ن بلَ
ــة لة حةقيقةت و نوينةرايةتيي حةقيقةت دةكات زؤر لة ئامانجي ئةدةبييات دوور  قس
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ــت  ةنطة ثيويس ــتؤيةكي ئايدؤلؤذيك. رِ ــة ياخود مانيفيس كةوتووةتةوة و بووةتة كةرةس
ــي ئةدةبيياتي  ــةركردنةوةي ئامانجةكاني ئةدةبدا بةردةوام ضارةنووس بيت لة كاتي بةس

ذيدانؤظي وةب خؤمان بهينينةوة. 

ؤمان) تةنيا ئاوينةي خؤيةتي، يان لةنيو  ؤحي مرؤظ(بة تايبةت نووسةري رِ ؤمان) تةنيا ئاوينةي خؤيةتي، يان لةنيو ثرسيار: رِ ؤحي مرؤظ(بة تايبةت نووسةري رِ ثرسيار: رِ
مرؤظدا هةموو ئةو بةشة بضووك بضووكانة هةن كة بةشي تايبةتي ئةو ن و هي هةموو مرؤظدا هةموو ئةو بةشة بضووك بضووكانة هةن كة بةشي تايبةتي ئةو ن و هي هةموو 
ــةزاران دياردة و دةنطي  ــتةجيي ه ــ؟ هاوكات ئايا مرؤظ جطة لة خؤي نيش ــةزاران دياردة و دةنطي مرؤظايةت ــتةجيي ه ــ؟ هاوكات ئايا مرؤظ جطة لة خؤي نيش مرؤظايةت

كثكراو و بيدةنطي تر نيية كة سةرضاوةكانيان دةكةونة دةرةوةي نيو خود- ةوة؟كثكراو و بيدةنطي تر نيية كة سةرضاوةكانيان دةكةونة دةرةوةي نيو خود- ةوة؟

يت مرؤظ بة  ــتا نةيتوانيوة ثيمان بلَ ــم ئةحمةدزادة: هيض زانستيك هةتا ئيس ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــة جياوازةكاندا كامانةن.  ــي بوونييةوة ضيية و تواناكاني لة زةمةن ةهةندةكان ــوو رِ هةم
ــانة كؤنةكان، ئاي و ئايدؤلؤذيا جياوازةكان تةنيا توانيبيتيان شيكةرةوةي  ةنطة ئةفس رِ
وةدا بوونة. لة هةموو  ــوينيدا هةلَ ــةو مرؤظة بن كة دواجار وةك ئايديالي خؤيان بة ش ئ
ــةيتاني خؤي  ةحماني و ش ي رِ ــدا جيثيي باوةرِ ــتي و دوئاليستييةكانيش بؤضوونة مونيس
ــ هةست ثينةكراوي  ــةير و ثيش ــدا بةردةوام اليةني س ةوتي ميذووييش دةردةخات. لة رِ
ــاني بةردةوام  ــتي و ئينس ــتة جياوازةكاني سروش مرؤظمان بؤ دةردةكةويت. ئةطةر زانس
ينةوة و هةردةم بة  ــةر ليكؤلَ ةواني مرؤظةكان دةخةنة ب ــك و رِ ــاراوةكاني فيزي اليةنة ش
ــة خؤي لة قةرةي  ــةر بنةماي ئةم دؤزينةوان ــي تازةتر دةطةن، ئةدةبيياتيش لةس ئاكام

كيشةكاني مرؤظ دةدات. 
ــي ئةدةبي و كارتيكةريي  ــي و دةروونييةكاني بةرهةم يةتي ــةدةر لة اليةنة كؤمةالَ ب
ــةر يةك، جوانيناسيي ئةدةبييش شتيكي قةتيسماوي  دوواليةنةي ئةم دوو بوارانة لةس
طرتوو نيية. ئةطةرضي ئيمة ئيستاش حةز لة مةالي جزيري  ــكلَ ــة ش يةكجار بؤ هةميش
ةوان، دةروون يان  م قةت وةك ئةو نانووس. رِ

دةكةين و ضيذ لة شيعرةكاني وةردةطرين، بةالَ
ــيش جياواز نيية لة هةناوي ئيثيستيمةي سةردةمي  ؤماننووس ؤحي رِ وةك ئيوة  طوتةني رِ
خؤي. ئةطةر ناس لة ثيناسةيةكي ساكاردا بريتي بيت لة كارتيكةريي دةوروبةر بة مانا 
ؤماننووسيش بةدةر نيية  ــةر ميشكي مرؤظ، ديارة كة زةيني رِ بةرفراوانةكةي خؤي لةس
لة شوينيك كة تييدا ذمارةيةكي ناديار فاكتؤر دةبنة ثيكهينةري سابجيكتيظيتييةكةي. 
ؤمان لةوةداية كة زؤر جاران و ثيش لة  ي من طرنطيي ئةدةبييات، بةتايبةتي رِ بة باوةرِ
ةهةندة جياوازةكاني  ــاندةري تواناييةكاني مرؤظ و رِ زؤر بوارةكاني تري زانستيي، نيش

زةيني ئةو بووة.  
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ــكؤلنيكؤظ، بلووم طيرمانت  اس ــا كارينينا، رِ ــؤن، بؤظاري، ئانن ؤبينس تام جؤنز، رِ
ــتانييانةن  ــايةتيية داس ــوانةكان، ئؤرالندؤ و دالؤواي، بينجي و هامبيرت ئةو كةس و س
ــرؤظ دةكةن و ث لةهةر  ــك نوينةرايةتيي تايبةتمةندييةكي م ــة هةركامة و بةجؤري ك
ئينسانيكي واقيعي ثةردة لةسةر اليةنة شاراوةكاني دةرووني مرؤظ و هؤكارة ناديارةكاني 
ن. بيطومان تيطةيشتن لة كةسايةتيي ئةم كاراكتيرانة يارمةتيدةري  كردةوةكانيان دادةمالَ
يك لة كيشة و طرفتةكاني دةرووني مرؤظة كة لة هةلومةرجي جياوازدا  ــيني كؤمةلَ ناس

بة شيوةي جؤراجؤر خؤيان دةردةخةن. 

ؤمان دةدويت، ضي دةدويت؟ ئايا خوديكي ناوازة و تايبةت دةدويت، يان  ؤمان دةدويت، ضي دةدويت؟ ئايا خوديكي ناوازة و تايبةت دةدويت، يان ثرسيار: كة رِ ثرسيار: كة رِ
ؤحيكي طشتي؟ ئةوة مني مرؤظةكانة كة قسة دةكات، يان منيكة دةاللةت لة دةنطيك  ؤحيكي طشتي؟ ئةوة مني مرؤظةكانة كة قسة دةكات، يان منيكة دةاللةت لة دةنطيك رِ رِ

ؤماننووسي كردووةتة ناخود؟  ؤماننووسدا نيشتةجيية و رِ ؤماننووسي كردووةتة ناخود؟ دةكات لة نيو خودي رِ ؤماننووسدا نيشتةجيية و رِ دةكات لة نيو خودي رِ

ــيارةية كة بارت لة خويندنةوةي س/زدا  ــم ئةحمةدزادة: ئةوة دروست ئةو ثرس ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــةر لة طوتنة بةناوبانطةكةي ئةو، واتا مةرطي  ــي دةزان س مةكةش لة خؤي دةكات. وةالَ
ثيضة كة زةيني  ــةرز ئةوةندة كردةيةكي ثيضةلَ ؤماني ب ــةر، دةردينيت. ئافراندني رِ نووس
ــةيةي ديريدا هةموو  ــةرةوةي مةزني بةخؤوة طرفتار كردووة. ئةطةر ئةم قس زؤر ليكؤلَ
ووي  ؤماننووس و ضونكة نةيتواني رِ ــت ببيتة رِ يت دةيويس

كاتي بينينةوة بمان كة دةلَ
ــامدا  ــة لةطةلَ ض ذانريك يان جؤرةيةكي ئةدةبيي بة س ــةفة كرد، تيدةطةين ك لة فةلس
ةيي)دا كة بةم زمانة  ــِة و تورِ ةي فؤكنير لة(ق

ــالَ ــي س ووين. ئايا بينجيي سيوس ووبةرِ رِ
استةقينةية يان ئةو فؤكنيرةية كة زمانةكةي بة زماني  ناتةواوة قسة دةكات مرؤظيكي رِ
ؤمانيك  ــوو كاراكتيرةكاني رِ ــك لةوةدا نيية كة دواجار هةم ــتةكان دةضوينن؟ ش فريش
ؤمانيكيش لةوةداية كة  ــةركةوتوويي رِ ؤمانةكةن و س ــةري رِ ئافريندراوي زةيني نووس
ــتةبةر  ةهةنديي كاراكتيرة ئافريندراوةكاني دةس ــي ضةند دةنطي و فرة رِ ضةندة توانيبيت

بكات. 

لَ و بابةتة  ــةالَ ــة دةرةوةي تابؤ و حةرام و ح ــي كوردي توانيويةتي ل ؤمان ــيار: رِ لَ و بابةتة ثرس ــةالَ ــة دةرةوةي تابؤ و حةرام و ح ــي كوردي توانيويةتي ل ؤمان ــيار: رِ ثرس
ــتة الوةكييانة، بة نيازة باس لة ضي  ــتة الوةكييانة، بة نيازة باس لة ضي الوةكييةكان ئيش بكات، هاوكاتيش بة دةر لةو ش الوةكييةكان ئيش بكات، هاوكاتيش بة دةر لةو ش

بكات؟ بكات؟ 

يتةوة و  ؤمانيك داستانيكمان بؤ دةطيرِ ــم ئةحمةدزادة: ئةطةرضي دواجار هةر رِ ــم ئةحمةدزادة: د. هاش د. هاش
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ــةكاني مرؤظ لة شيوازيكي هونةريدا  انةوةوة يادةوةري و ئةنديش ــؤنطةي ئةم طيرِ لة س
ــةر ثةيامي يةكجار بؤ هةميشة  ــة لةس ــان نيية كة قس ــتة دةكاتةوة، ئةوة ئاس بةرجةس
ــةركةوتووي ئةدةبي دواي  ــن. كاتيك بةرهةميكي س طرتووي دةقي ئةدةبي بكةي ــكلَ ش
ــتنمان هةر ئةو  ــي دةخوينينةوة، تيطةيش نيكي زؤر لة بةرهةمهاتن ــاالَ ــي س بوون تيثةرِ
ــخ  ــةر  لة ئيمة لةم بةرهةمةيان هةبووة. ئةطةر( مةس كاني ب ــتنة نيية كة خةلَ تيطةيش
ــبينانةي مرؤظي  ةش ــدا ناهوميديي رِ وبوونةوةيان

ــةردةمي بالَ ــكا لة س ــا)ي كاف و دادط
ي يةكةميان وينا دةكرد، ئيستا لة سايةي بؤضوونةكاني كةسيكي  قؤناغةكاني دواي شةرِ
اظةيةك بن كة خؤي ثشتئةستوور دةكات بة كايةي  يطاخؤشكةري رِ وةك فوكؤوة دةتوانن رِ

يوةبةرييةكان.  ديسيثل و سةزاي شاراوةي سيستمة سياسي و بةرِ
ي ال طرنط  ــالق و مؤرالَ ــي ئةخ ــةرةتاكاني خؤيدا ثرس ؤماني كوردي لة س ئةطةر رِ
ــةلةيةكي ناوةنديي لة ويناكردني مرؤظ و دةوروبةري، زؤري  بوو و ويذدان دةبووة مةس
طايةك كة مرؤظةكاني  ثيناضيت كة( كويرةوةري و ذاني طةل و شار )دةبنة تابلؤي كؤمةلَ
ين و ئيستاش دةبين كة مرؤظي كورد لة ”باغةكاني  لة ئازادي و ثيناسةي خؤيان دةطةرِ
ــةردةمة  ؤزييةكاني ئةو س يت كة ئالَ ــدا“ لة هيمنييةك دةطةرِ ــةر مانط “ و ”لةس

خةيالَ
ةوا نةبيت كة هةموو هةبوون و ثةيامي  ليي زةوت كردووة. ثيمواية ئةمة بؤضوونيكي رِ
ةنطة باش ئةوة بيت قسة  دا كورت كةينةوة. رِ

لَ ؤماني كوردي لة طوتني حةرام و حةالَ رِ
ؤمانة كوردييةكان و  ــةي  رِ ــي يةكةيةك ؤماني كوردي و تةنانةت باس ــة قؤناغةكاني رِ ل

تايبةتمةندييةكانيان بكةين. 

ثرسيار: طةليك لة نووسةراني ئيمة لةباتي ئةوةي بة ثيشكةشكردني دةقي ئيبداعيي ثرسيار: طةليك لة نووسةراني ئيمة لةباتي ئةوةي بة ثيشكةشكردني دةقي ئيبداعيي 
ــيني ساكار ستاييشي خؤيان دةكةن،  ــيني ساكار ستاييشي خؤيان دةكةن، وتوويذ لةطةلَ دةوروبةرو(ئةوانيدي) بكةن، بة نووس وتوويذ لةطةلَ دةوروبةرو(ئةوانيدي) بكةن، بة نووس
ــيان بكةن، هةست ناكةيت  ــي بة توانا باس يكانيان تا وةكوو كةس ــيان بكةن، هةست ناكةيت يان ثةنا دةبةن بؤ هاورِ ــي بة توانا باس يكانيان تا وةكوو كةس يان ثةنا دةبةن بؤ هاورِ
ــت و وةهميكي زةمةنييش  نيــان بة(ضييةتي دةق) بطةي ــةم تةرزة(خؤطةورة  كردنة) زي ــت و وةهميكي زةمةنييش ئ نيــان بة(ضييةتي دةق) بطةي ــةم تةرزة(خؤطةورة  كردنة) زي ئ

ةخسيني بؤئةوةي نووسةر وةديار بكةويت؟  ةخسيني بؤئةوةي نووسةر وةديار بكةويت؟ هةلَ هةلَ

ي ئةدةبيدا  د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: مةخابن هةست بة دياردةيةكي وا لةنيو كؤرِ و كؤمةلَ
دةكريت و ئةمةش دةبيتة هؤي دووركةوتنةوةي ئةدةب و هونةر لة ئامانجةكاني خؤيان. 
ؤز  دياردةيةكي لةم ضةشنة هةر تايبةت بة كوردستان نيية و تةنانةت بة شيوةي زؤر ئالَ
ةنطة هؤكارةكاني دياردةيةكي لةم ضةشنة  ــدا هةبووني هةية. رِ ؤذئاواي ديموكراتيش لة رِ
ــتيية كة  اس ــةر ئةو رِ يتةوة س ــة دةكريت ناوي بني دياردةيةكي ئةوثةرِ ئةدةبي بطةرِ ك
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ةو هةر ضؤن لة سياسةتدا  طايةكي ثاششةرِ
ــوور كؤمةلَ طاي ئيمة بةتايبةت لة باش كؤمةلَ

ــازي نةيانتوانيوة جيطا بة كارتيكةريي حزب و خؤتيوةرداني كةسايةتيي  دامةزراوة و س
ــةرانيش نةيانتوانيوة لة فةزايةكدا  تدا ليذ كةن، ئةديب و نووس يوةردني والَ حزبي لة بةرِ
هونةري خؤيان بنوينن كة دوور بيت لة نيثؤتيزم و خزمخزميني. ويدةضيت زةمةنيكي 
ةوتيكي  ــة رِ  بيت كة ل

ــثانةدا زالَ ــةر ئةو كؤس ــاي كوردي بةس ط ــت كؤمةلَ زؤري بوي
سوكةوت لةطةلَ يةك بة شيوةيةكي  ــةر فةرهةنطي هةلَ ميذووييدا كاريان كردووةتة س
تيكدةرانة. شك لةوةدا نيية كة نووس لة دةرةوةي بةرثرسيارييةتي زؤرتر لة سياسةتي 
طا و ئةنديشةي ئازاد  ــةر طةشةي كؤمةلَ ناديموكراتيك، كارتيكةريي نةريني دةبيت لةس

ةخنةيي.  و رِ

ؤمانى كورديى تا ض ئاستيك توانيويةتي سووديكى تةندروست لة ئةدةبياتى  ؤمانى كورديى تا ض ئاستيك توانيويةتي سووديكى تةندروست لة ئةدةبياتى ثرسيار: رِ ثرسيار: رِ
جيهانيى وةربطريت و لة بةرذةوةنديى ئةدةب و(داهينان)ى كولتوورى كوردييدا بةكارى جيهانيى وةربطريت و لة بةرذةوةنديى ئةدةب و(داهينان)ى كولتوورى كوردييدا بةكارى 

بهينيت؟بهينيت؟

 ــةر يةك ــةالن و كارتيكةرييان لةس ــي ئةدةبي ط ــةدزادة: ثيوةندي ــم ئةحم ــةدزادة:د. هاش ــم ئةحم د. هاش
ؤذ طاراني كؤندا ئةو ثيوةنديية لةبةر ئاستي سةرةتاييبووني  دياردةيةكي كؤنة. ئةطةر لة رِ
ــةردةمي نويدا، بةتايبةت لة  ــة ثلةيةكي ئةوتؤدا نةبووة، لة س ــي ثيوةندي ل ئامرازةكان
ــتيكي  ــتووةتة ئاس ويي فةرهةنطيي طةالني جيهان طةيش ابردوودا، تيكةالَ ضةند دةيةي رِ

واننةكراو.  ضاوةرِ
ةوتي مؤديرنيزاسيؤني دوو ئيمثراتؤرياي   رِ

استدا هاوتةريب لةطةلَ تي ناوةرِ
ؤذهةالَ لة رِ

اكيش بة خؤيةوة دةطريت.  ــةرنجرِ وتينيكي س ي ئةدةبي طورِ وطؤرِ
ــماني و قاجار ئالَ عوس

بووني ضوارسةد  ــةرةتاي سةدةي نؤزدةهةمةوة، دواي تيثةرِ ئامرازي ضاث لة دةيةكاني س
وبوونةوةي ئةنديشةي  ياردةرة لةسةر بالَ  بةسةر ميذووي ئةم كةرةسة كارتيكةر و برِ

ــالَ س
ــتانبول و تةوريز. لةبةر زؤر هؤكاري ديار ئيمةي كورد نةمانتواني  مرؤظ، دةطةنة ئيس
ــي ئافرينةري ئةدةبيياتيك  ــاي نةتةوةيي و بةم ثيية نةمانتوان ــة خاوةني دامودةزط ببين
ــنامةيةكي دياريكراوي لةسةر بيت.  ب كة مؤركي نةتةوةيي بة ماناي جؤغرافيا و ناس
ــةلَ دامةزراندني  ــي هاوتةريب لةط ــي عةرةبي، توركي و فارس ــة كاتيكدا ئةدةبييات ل
ــةي ضةندايةتي و ضلؤنايةتي و بة  ةت نةتةوةدا كةوتبوونة قؤناغي طةش ــي دةولَ بناغةكان
ي، ئيمة  ؤذاواييان دةكردة خؤمالَ اني بةردةوام و بةرفراوان ئةزموونةكاني ئةدةبي رِ وةرطيرِ
ؤذئاوا  ــناي ئةدةبيياتي رِ وةك نةتةوةيةكي ثةراويزكراو دواجار بة هؤي ئةو زمانانةوة ئاش
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يطاي زمانة سةردةستةكاني ئةو  ؤذئاواوة لة رِ دةبووين و بة واتايةكي تر ثيوةندييمان بة رِ
ــيكي حاشاليكراوي ئةوان. بة دريذايي  ةت- نةتةوانةوة بوو كة ئيمة ببووين بة بةش دةولَ
سةدةي بيستةم جطة لة باشووري كوردستان كة بة هؤي ئامادةبووني كؤلؤنياليستةكاني 
نةكةوت كة  ةتي عيراق ئيمة هةليكي وامان بؤ هةلَ بريتانيايي و تايةتمةندييةكاني دةولَ
ؤذئاوا بةطويرةي  ان و طواستنةوةي ئةدةبي رِ ــزةمينةكاني ماددي ثةرةثيداني وةرطيرِ ثيش
استةوخؤي  اني رِ ثيويست دةستةبةر بكةين. هةربؤية هةتا ئةو دواييانةش ئيمة لة وةرطيرِ

ؤذئاوايي بؤ سةر زماني كوردي بيبةش بووين .  ئةدةبي رِ
ــتا بة بةرةكةتي  اوة و ئيس ادةيةكي بةرضاو طؤرِ ابردوودا هةلومةرج تا رِ لة دوو دةيةي رِ
انكارييةكاني  يك دةستكةوتي سياسي و ئابووري لة باشوور و هةروةها طؤرِ

هةبووني كؤمةلَ
ئيران و توركيا و دةستكةوتي تاراوطةي كوردي  دةتوان قسة لة هةبووني ثيوةندييةكي 
ةوتي خيراي  ؤذئاوا، ئةطةرضي لة ئاستيكي كةمدا، بكةين. رِ  ئةدةبي رِ

ــتةوخؤ لةطةلَ اس رِ
يك ب و هزري  ــتنةوةي كؤمةلَ ــش كارتيكةريي ئةريني هةبووة لة طواس بةجيهانيبووني
ةتيي ئةدةبي بؤ ناو بازنةكاني ئةدةبي كوردي. ئةطةرضي هةتا ئيستا ئيمة بة  نوي و بنةرِ
 م دةبين شيوةيةكي طشتي لةذير كارتيكةريي ئةدةبي طةالني دراوسيماندا بووينة، بةالَ
يوةية و دةكريت مرؤظ هيوادار بيت  ؤذاوادا بةرِ  ئةدةبي رِ

استةوخؤ لةطةلَ ثيوةندييةكي رِ
بذيري كورداندراوي  ــتينيت و ئيمةش بتوان خاوةني النيكةم طولَ ــة بس ةوتة طةش ئةم رِ

 .بةرهةمة سةرةكييةكاني ئةدةبي جيهاني ب

ــةوةي كاريطةرترين و طةورةترين  ــةروةختي خويندن ــيار: خوينةراني ئيمة لة س ــةوةي كاريطةرترين و طةورةترين ثرس ــةروةختي خويندن ــيار: خوينةراني ئيمة لة س ثرس
ؤمان  يي رِ

ــرة دةكةن؟ تؤ بلَ ــوازيي لةم ذان ةمةكيي ثيش ؤماني دنيادا، بؤضي وةها هةرِ ؤمان رِ يي رِ
ــرة دةكةن؟ تؤ بلَ ــوازيي لةم ذان ةمةكيي ثيش ؤماني دنيادا، بؤضي وةها هةرِ رِ

تةرناتيظي هةموو بؤشاييةكاني ئةدةبي كوردان بيت؟ تةرناتيظي هةموو بؤشاييةكاني ئةدةبي كوردان بيت؟ئةلَ ئةلَ

ــي ضلؤنايةتييدا ن و ناكريت  بةركيــم ئةحمةدزادة: جؤرةكاني ئةدةبي لة كي ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــةر يةكي ترياندا بةرزتر بنرخين. هةركام لة ذانرة ئةدةبييةكان ئةطةر بة  يةكييان بةس
ــا هونةرييةكاني خؤيان وةفادار بن ئةوة دةبنة بةرهةمي هونةري و بة طويرةي ضيذ  بنةم
ــدا دةكةنةوة. تا ئةو جيطايةي  ــةرةوةوة جيطا لة كتيبخانةي خويندةواران و حةزي خوين
ــةري بورذوازيية و ئةوةش  ؤمان هون يت، رِ

ــل دةلَ طيؤمان، وةك هي ــةر رِ يتةوة س دةطةرِ
ــة ئةمة ذانريكي تازةية و ثيوةندييةكي هةرواي هةية لةطةلَ مؤديرنيتة  بةو مانايةية ك
ــدا  ؤمان لةنيو كوردانيش ــتا بةرةبةرة رِ ــي مرؤظ. من ثيمواية ئيس و دؤزراوة نوييةكان
ةنطدةرةوةي  دةبيت بة ذانريكي ناوةندي و بةهؤي تايبةتمةنديية ذانرييةكاني خؤيةوة ث رِ
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ــتة جياواز لة شيوة و قةوارةي  ذانرييانة  ؤذانةي مرؤظةكانة. ئةدةبي بةرجةس طرفتطةلي رِ
ةوتي دذة ئةدةب ليذ دةكات، نةك بة جؤرةكاني جيهاني ئةدةب.  تةنيا جيطا بة رِ

ــةرةوة نامينيتةوة.  ــةت بيخوين ــيعري بةرز ق ــيعريش نةخوينييةوة ش ــؤ ئةطةر ش ت
 انةوةيي ث ــي طيرِ ةنطة ئةدةب ــازيدا رِ ــة هةياهووي ثيشةس ــة لة جيهاني ثرِ ل ئةوةندةي
 س طوزارةي ليي بؤرخيــة وةك البرينتي هةزارتوي ثيضييانة بيت ك ــري ئةو ثيضةلَ ط هةلَ
دةكات، نة توانيت لة شيوةي شيعردا، بةوجؤرةي لة دابونةريتي فةرهةنطيي ئيمةدا خؤي 
يم هيض داهينانيكي هونةري و ئةدةبي  نياييةوة دةلَ م بة دلَ نواندووة  ، خؤي دةربخات. بةالَ
ــوين جةماوةري  ــاي داهينانيكي تر ناطريتةوة و هةر كامةيان بة طويرةي كات و ش جيط
ؤمان  خؤي هةية. سةردةمانيك دةيانطوت هونةري فيلم و هاتنة كايةي سينةما بوار بؤ رِ
نةوة، كة تةلةظيزيؤنيش هاتة كايةوة طوتيان ئي  باوي سينةما نامينيت. ئةوجؤرة  ناهيلَ
م دةبين كة ئةم شتانة هيضيان  ــبينيية بةثةالنة بؤ ظيديؤ و ديظيديش دةكران. بةالَ ثيش
ي ئةمجؤرة ئامرازانة بة شيوةيةكي بةرضاو بوار  اون و تةنانةت دةتوان بلَ است نةطةرِ وةرِ

بؤ يةك خؤش دةكةن. 
ؤمانييةكاندا خؤ دةردةخةن.  ؤماني دةبن بة فيلم و زؤر فيلميش لة دةقة رِ زؤر دةقي رِ
اني زؤري  دا. طةرِ

ؤمان سةريهةلَ ؤمان كرا و ذانري دذة رِ سةردةمانيك بانطةشةي مةرطي رِ
ؤماني ماوة  ؤمان هةر بة رِ ؤمان بيئاكام ماوة و رِ ف بةشوين ناويكي تر بؤ رِ

ظجينيا وؤلَ
ؤدا نيشاندةري ئامادةبووني لة  ؤذطاري ئةمرِ يذةي ضاث و خؤشةويستيي ئةم ذانرة لة رِ و رِ

ؤمانة لةناو هؤطراني خويندنةوة لة ئاستيكي جيهانيدا.  هةموو كاتيك ثي رِ

نةر تا خوينةراني ئةدةبي  ــتةي ض كة بوونةتة ثالَ ــيار: ئةو هؤكارانة دةرهاويش نةر تا خوينةراني ئةدةبي ثرس ــتةي ض كة بوونةتة ثالَ ــيار: ئةو هؤكارانة دةرهاويش ثرس
ؤماندا كؤببنةوة؟ ؤماندا كؤببنةوة؟كورديي تا ئةم ئاستة لة دةوري رِ كورديي تا ئةم ئاستة لة دةوري رِ

ثيكراوم هةبيت كة لة كوردستان  د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: من حةز دةكةم ئاماريكي باوةرِ
ــك ضةندة كتيب دةخويننةوة و لةوةش وردتر دةمةويت بزانم ئةوان ضي دةخويننةوة.  خةلَ
تاني دراوسيي وةك ئيران و عيراق و توركيا لةبةردةستدان زؤر  ئةو ئامارانةي  لةسةر والَ
ؤذانة نزيك بة ثينج  يذةيي هةركةسةي رِ ــيوةيةكي رِ ناهوميدكةرن و دةريدةخةن كة بة ش
ــ بيت.  ــةك كتيب دةخوينيتةوة. ثيموانيية ئةو ئامارة لةناو كوردةكاندا لةوة باش خول
تي بيت، نازانم قسةكردن لةسةر خولياي  ؤذهةالَ ئةطةر ئةوة ماوةي خويندنةوةي مرؤظي رِ
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ؤمانةوة ضةندة هيوابةخشة. ئةطةر لة جيهاني سياسةتدا  يك خوينةرةوة بة ذانري رِ
كؤمةلَ

ــيارييدا هةولَ بدةين  ــ، با لة جيهاني ئةدةب و وش قين ب ةوانخولَ ــة ثالَ ــة فيربووين ئيم
طادا بكةين، نةك لةسةر ئةوةي كة  ــاب لةسةر ئاستي خويندنةوة لة ثانتايي كؤمةلَ حيس

ادةنين.   ضةند كةسيك ضةندة دةخويننةوة و ضةندة خؤ رِ
ــةوة لةناو كورداندا ضةندةية  ــتي خويندن لة نةبووني ئاماريكي وردي ئةوةي كة ئاس
ــة دةبيتة ليكدانةوةيةكي  ــك و ضةندة دةخويندريتةوة، دواجار كاري ئيم و ض ضؤرة دةقي
ابردوودا طوزارة  ي رِ

ــالَ ــاردةي دونياي ئةدةبي كوردي لة ضةند س ــي. هينديك دي طؤترةي
ؤمان ث ضاث دةبيت و دةخويندريتةوة. ئةمة ئةطةر وابيت، شتيكة لة  لةوة دةكةن كة رِ
ناسيي  وويداوة و لةطةلَ كؤمةلَ ضةشني ئةوةي لة ئوروثا لة سةدةي هةذدةهةم بةمالوةوة رِ
ــةي جيهانيك بيت كة  يت حةماس ؤمان وةك لوكاض دةلَ ــدا يةكدةطريتةوة. ئةطةر رِ ئةدةبي
طاي كورديدا سةرنج بداتة  سةنطاندني كؤمةلَ خوا وازي ليهيناوة، دةكريت مرؤظ لة هةلَ
ؤمان واتا تاكِوايي ضةندة و لة كةنطيوة  ئةو تيبينيية و بزانيت ئايا ماكةي سةرةكيي رِ
اونينة  يةتي و هزري. ئةطةر بةم ثيوةرة برِ

ي كؤمةالَ ةوتيكي زالَ طايةدا بووةتة رِ
لةم كؤمةلَ

ــؤش كةين كة مرؤظي كورد بة  ي خؤمان خ ةنطة بتوان دلَ ؤمان، رِ ــةي رِ ــاردةي طةش دي
ؤمان دةتوانيت  كو رِ

ــة، بةلَ ــي عةقلَ ثيي ناوةتة جيهانيك كة ئي نة حةماس بنةماطرتن
ةهة ندةكاني هةبووني تاكييانةي ئةو بكات.   طوزارة لة اليةنة ثرِ رِ

 ؤماندا ث ةوتة فيكرييةكاني رِ  رِ
ؤماندا ث ثرسيار: خوينةراني ئيمة ئةو توانستةيان هةية لةطةلَ ةوتة فيكرييةكاني رِ  رِ
ثرسيار: خوينةراني ئيمة ئةو توانستةيان هةية لةطةلَ

يةكيي بطرنةوة، تا ئازار و نيطةرانييةكان؟يةكيي بطرنةوة، تا ئازار و نيطةرانييةكان؟

د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: هةر كةسة و بة طويرةي توانايي خؤي لة دةقيك كة دةيخوينيتةوة 
ــةرةوةي كورديش وا نةبيت. خويندنةوةي  ــت. هيض هؤكاريك نيية كة خوين نيي دةكرِ

هةلَ
يةتييةكاني ئةو كةسةية.  هةركةس ئاكامي ئةزموونة تاكي و كؤمةالَ

ــةكان دةبن بةو  ــةكان ياريدةدةر بيت، ئةوة دةق يةتيي مرؤظ ــاماني كؤمةالَ ئةطةر س
ــتينةي كة لةكاتي خويندنةوةدا دةرفةتي ئافراندني دةق و ماناي تازة بؤ خوينةرةوة  بةس
ةخسينن. ئيمة نابيت ثيمان وابيت ئينطليزييةكان هةموو خوينةرةوةي بيئةمالوئةوالي  برِ
جان دان و جان ميلتؤن و كريستؤفير مارلؤن و هةموو ئاماذةكاني ئةم دةقانة تيدةطةن. 
طايةك بذاردةيةكي تايبةتيي خؤي هةية كة سةرقالَ دةبيت بة تاوتويي  دواجار هةر كؤمةلَ
ــتةكاندا بيت  ةنطة جياوازييةكة لة ئاس ــة. رِ يزثةرِ نيي ــاية رِ ئةدةبي. كورديش لةم ياس
تانةي كة تيياندا  ــةو والَ ــة نةطاتةوة بذاردةي ئ ــواري ضةندايةتييةوة بذاردةي ئيم ــة ب و ل
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ي طرتووة و دوو بةستيني  ادةيةكي زؤر شكلَ ووناكبي تا رِ يةتيي و رِ
ثؤلينبةنديي كؤمةالَ

ي و ئاماتؤري تةواو ليك جيا بوونةتةوة. ثسثؤرِ

ــن لة نيو ئةو  ي ــة دواي ئازاردا دةطةرِ ــذةي زؤري خوينةرانمان ب ي ــيار: بؤضي رِ ــن لة نيو ئةو ثرس ي ــة دواي ئازاردا دةطةرِ ــذةي زؤري خوينةرانمان ب ي ــيار: بؤضي رِ  ثرس
تةكة تةوزيف  ؤمانيك ئةم اليةنةي بةشيوة سةلَ ؤمانانةي دةيانخويننةوة، ئةطةر هاتوو رِ تةكة تةوزيف رِ ؤمانيك ئةم اليةنةي بةشيوة سةلَ ؤمانانةي دةيانخويننةوة، ئةطةر هاتوو رِ رِ

نةكرد، خراثة؟ نةكرد، خراثة؟ 

ين. ئةطةر ئةو قسةيةي  د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: نازانم ئةو شتة ضةندة واية كة ئيوة دةيلَ
ــتيكي طرنطي لة  ينةوةيةكي مةيداني و بابةتييانة و ورد بيت، ش ــي ليكؤلَ ئيوة ئاكام
ةنطدانةوةي هةلومةرجي  هةناوي خؤيدا حةشارداوة و ئةويش ئةوةية كة خوينةرةوةي كورد رِ
ويراني و دةربةدةري. شةرت  دذواري ميذووي نويي خؤيةتي كة تذيية لة نةهامةتي و مالَ
ؤمان ئةو جؤرة  ــة رِ م لةبةرئةوةي ك

ــان بؤ بكات. بةالَ ــةي ئازارم ؤمان تةنيا قس نيية رِ
ــؤرِ دةبيتةوة،  ــرؤظ و ديوي ناوةوةي دةرووني ئةودا ش ــة كة بة ناو هةناوي م ئةدةبييةي
ــةركةوتوو ناتوانيت  ؤماني س خؤياية ئازار اليةنيكي بةردةوام ئامادةي ذياني مرؤظة و رِ
ــةي  ةنطة دةرخةري هاوكيش ؤماني باش رِ خؤ لةو تايبةتمةندييةي مرؤظ نةبان بكات. رِ
ــتكارييةكي ئةوا لة  ــياو بيت دةس ــيي بوون بيت ئةطةر  ش اليةني ئاثؤلؤيي و ديؤنيزؤس

قسةكةي نيضةدا بكةين. 

ؤمانيك دةاللةت لة دةروونمان نةكات، وةكوو نووسراويكي  ــيت هةر رِ ــيار: دةش ؤمانيك دةاللةت لة دةروونمان نةكات، وةكوو نووسراويكي ثرس ــيت هةر رِ ــيار: دةش ثرس
خراث تةماشاي بكةين؟خراث تةماشاي بكةين؟

وان لة مرؤظ  ؤمان بريتي بيت لة تيرِ ــةيةكي رِ ــم ئةحمةدزادة: ئةطةر ثيناس ــم ئةحمةدزادة: د. هاش د. هاش
ــة يادةوةرييةكان لة خؤيدا  ــتيك نةبيت جطة لة دةروونيك ك ــةر مرؤظ دواجار ش و ئةط
ؤمان ضؤن  ــةوة؟ رِ ــاورِ لةم اليةنةي مرؤظ نةدات ؤمان ضؤن دةتوانيت ئ ــت، رِ دةطري

هةلَ
ــةي مرؤظةكان بيت و نوينةرايةتيي دةروون  دةتوانيت طويزةرةوةي ئاخافتني دوواليةنان
ةضاو نةكات  ــي ضوونة ناو جيهاني دةرووني مرؤظ  رِ ؤمانيك كة ئةركي  طرنط نةكات؟ رِ

بةر لة هةر شتيك ثيناسةي خؤي بردووةتة ذير ثرسيار. 

ؤمانة كوردييةكان بدةين، بة سانايي هةست  ــةرنج لة رِ ــيار: ئةطةر بة ورديي س ؤمانة كوردييةكان بدةين، بة سانايي هةست ثرس ــةرنج لة رِ ــيار: ئةطةر بة ورديي س ثرس
ــة براوةن، هةميشة لة ئةفسانةدا دةذين، يان  ــة براوةن، هةميشة لة ئةفسانةدا دةذين، يان بةوة دةكةين كة كارئةكتةرةكانيان هةميش بةوة دةكةين كة كارئةكتةرةكانيان هةميش
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ي ئةوةيان نةداوة  ؤمانووسة كوردةكان هةولَ ــانةن. بؤضي لة رِ ي ئةوةيان نةداوة خةريكي خولقاندني ئةفس ؤمانووسة كوردةكان هةولَ ــانةن. بؤضي لة رِ خةريكي خولقاندني ئةفس
سروشت بة كيش بكةن بؤ قسة لةسةركردن؟ سروشت بة كيش بكةن بؤ قسة لةسةركردن؟ 

دانييةوة هةتا ئيستا  ؤمان لة كاتي سةرهةلَ ــم ئةحمةدزادة: دةبيت بزان كة رِ ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــةردا هاتووة و ئيستا النيكةم ث لة بيستوضوار جؤري جياوازي  انكاريي زؤري بةس طؤرِ
ــة  ؤمان لة ذير يةك ناودا ثيناس ــان هةبوونيان هةية. ئةطةرضي هةموو جؤرةكاني رِ ؤم رِ
ادةيةكن كة مرؤظ هةست دةكات  استيدا هينديكجار جياوازييةكان تا رِ م لةرِ

دةكرين، بةالَ
ــةي  ووة. بؤ نموونة ئةوة تةنيا ثيبةنديي بة ثيناس ــةرِ ووب ــري جياوازدا رِ  دوو ذان

ــةلَ لةط
ؤماني  ــتي و رِ ؤماني زانس ــزن دةدات جؤرةيةكي ئةدةبيي وةك رِ ؤمانة كة ئي ــتيي رِ طش

يةتيي و سياسي بخةينة خانةيةكةوة.  كؤمةالَ
ــتا بة شيوةيةكي طشتي نةيتوانيوة لة سياسةت دةرباز بيت  ؤماني كوردي هةتا ئيس رِ
ؤمانة  ادةيةك شوينثيي سروشت لة هينديك لة رِ ــي ئاشكراية. ئةطةرضي تا رِ و هؤيةكةش
ــتان ثيكهاتةي هينديك لة  ــفي جوطرافيا و طوندي كوردس ــدا ديارة و وةس كوردييةكان
ؤمانيكي تةواو ناتوراليستي و ثاستؤراِّـان نيية. طرفتةكة  ــتا رِ م هيش

ؤمانةكانة، بةالَ رِ
 ــدا واي كردووة كة نةتوان ؤمان لة ئةدةبي كوردي ــي رِ داني درةنط

ــةرهةلَ ئةوةية كة س
ؤذئاوادا بضينة  ؤمان لة رِ ــي رِ ــيوازي و ناوةرؤكييةكان انكاريية ش  طؤرِ

هاوتةريب لةطةلَ
ــتادا ث لةذير كارتيكةريي  ــاني كورد لة هةلومةرجي ئيس ؤماننووس ثيش. ئةوةي كة رِ
ــكاي التيندان زةحمةتة  ادةيةك ئامري ؤذئاوا و تا رِ ؤمان لة رِ ــيني رِ ي نووس

ــيوةي زالَ ش
ؤماني سةدةي هةذدة و نؤزدةي  ؤمانيك بدات كة لة شيوةي رِ مةجال بة بةرهةمهيناني رِ
ــت و زيندةوةر لة  ــن ئةوة طرنط نيية كة سروش ي م ــريت. بة باوةرِ ــدا بنووس ؤذئاوايي رِ
ؤماندا ئامادةن يان ن، ئةوةي طرنطة ئةوةية ئامادةبوون يان نةبوونيان ضةندة سروشتي  رِ

ي و سةكةوتوو دةكات.  ؤمانةكة خؤمالَ رِ
ــيرزاد حةسةن،  ؤمانةكةي كاك ش ليرةدا هاتةوة بم ئاماذةيةك بة ثيكهاتةي جواني رِ
ــفي سةركةوتووانةي بزنةكة وةك نموونةيةك ببينم كة  (تةمي سةرخةرةند)، بكةم و وةس
يشؤلةكانيش لة(ثيدةشتي كارمامزة  ــيارةكةي ئيوة دةداتةوة. هةبووني رِ بةرثةرضي ثرس
ؤ و تةوارةكاني (ئةذديها)(ثؤز“ و ”“م“ و ”ثةريزاد“)  كوذراوةكان)دا و هةروةها ” هةلَ
ويي( غةزةلنووس و باغةكاني خةيالَ )نموونةي ترن لة ئامادةبووني  ــتي خةياالَ و سروش

ؤماني كورديدا.   سروشت و زيندةوةر لة رِ
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ت، كلتوورىكة دةكريت ببيت بة كةرةستةي  ؤذهةالَ ي كلتوورى رِ
ت، كلتوورىكة دةكريت ببيت بة كةرةستةي ثرسيار: دةتوان بلَ ؤذهةالَ ي كلتوورى رِ
ثرسيار: دةتوان بلَ

ــان ليوةرنةطرتووة لة  ــوودي ئةوتؤي تييةكان س ؤذهةالَ م دةبين رِ
ــك داهينان. بةالَ وةرنةطرتووة لة طةليــان لي ــوودي ئةوتؤي تييةكان س ؤذهةالَ م دةبين رِ
ــك داهينان. بةالَ طةلي

ــةراني ئيمةن كة جيهانبينييان تةسكة و ناتوانن لة  ؤذئاواييةكان. ئةوة نووس ــةراني ئيمةن كة جيهانبينييان تةسكة و ناتوانن لة بةرانبةر رِ ؤذئاواييةكان. ئةوة نووس بةرانبةر رِ
 ــ ــور دةقي ئافرينةرانة بةرهةم بهينن، يان بينيني هةر كلتوورىك لة دوورةوة باش ــ كلت ــور دةقي ئافرينةرانة بةرهةم بهينن، يان بينيني هةر كلتوورىك لة دوورةوة باش كلت

ييةكاني ديار دةكةون؟ يان ضي؟ ييةكاني ديار دةكةون؟ يان ضي؟قووالَ قووالَ

ت تا  ؤذهةالَ ؤمانة فارسي و توركي و كوردييةكاني رِ ــم ئةحمةدزادة: من لة رِ ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
تي لةسةر  ؤذهةالَ ادةيةك ئاطادارم و ثيمواية لة هةرسيك لةو زمانانةدا طرفتي مرؤظي رِ رِ
ؤماني عةرةبييش  ــان رِ ةنطي داوةتةوة. بيطوم ــا زؤر رِ ــي نيواندةقيتي كةم ت بنةمايةك
ؤمانانة هةتا  ةنطة طرفتةكة لةوةدا بيت كة ئةم رِ ــت لةو تايبةتمةنديية بةدةر بيت. رِ نابي

ؤذئاوادا.  ئيستا نةيانتوانيبيت ببنة خاوةني جيطايةكي شياو و ديار لة رِ
ــينةوة  ــؤي ميذوويةكي دوور و دريذي نووس ت بة ه ؤذهةالَ ــتة كة رِ اس ــةوة تةواو رِ ئ
ؤماننووساني ئةم  انةوةيي بؤ رِ ــووذةي طيرِ ــةدان و بطرة هةزاران س دةتوانيت خؤراكي س
ؤماننووسي وةك ئيمبيرتؤ  ــتةبةر بكات. ئي ئةوة ماوةتةوة سةر هةبووني رِ ناوضةية دةس
ــوورةية ي) ئؤرهان ثامؤك  قينيت. (ناوم س ) بخولَ ــولَ ــوورة ط ئيكؤ كة بتوانيت(ناوي س

ضةيةكي لةم ضةشنةية.  نموونةيةكي سةركةوتووي رِ

ان ثرديكة بؤ بة يةك طةياندنى دوو كلتوورى جوداوازي  ان ثرديكة بؤ بة يةك طةياندنى دوو كلتوورى جوداوازي ثرسيار: وةك دةزان؛ وةرطيرِ ثرسيار: وةك دةزان؛ وةرطيرِ
ةى داوة كة كلتوورى  ى كورد ئةو هةولَ ــةت بة يةكيى، كةم تا زؤريش وةرطيرِ ةى داوة كة كلتوورى دوو ميلل ى كورد ئةو هةولَ ــةت بة يةكيى، كةم تا زؤريش وةرطيرِ دوو ميلل
 ييةكى بةرضاو دةبيندري ــدا كةموكورِ  ئةمةيش

م لةطةلَ ــر بكات، بةالَ ةمةندت ييةكى بةرضاو دةبيندري خؤي دةولَ ــدا كةموكورِ  ئةمةيش
م لةطةلَ ــر بكات، بةالَ ةمةندت خؤي دةولَ

ــةرضاوةيش سووديان ليوةربطرين.  انى دةقطةليكي زؤر كة دةتوان وةكو س ــةرضاوةيش سووديان ليوةربطرين. لة وةرنةطيرِ انى دةقطةليكي زؤر كة دةتوان وةكو س لة وةرنةطيرِ
ــيعري(ثؤل ئيلوار)  يك ش اني كؤمةلَ ــيدا جطة لة وةرطيرِ ةنس ــؤ نموونة، لة ئةدةبي فةرِ ــيعري(ثؤل ئيلوار) ب يك ش اني كؤمةلَ ــيدا جطة لة وةرطيرِ ةنس ــؤ نموونة، لة ئةدةبي فةرِ ب
و(ئؤكتاظيؤ ثاز) و ضةند نووسةريكي دي بازي، دةقطةليكي ديكة ني بؤ ئةو خوينةرانةي و(ئؤكتاظيؤ ثاز) و ضةند نووسةريكي دي بازي، دةقطةليكي ديكة ني بؤ ئةو خوينةرانةي 
ــويديي،  ــارةزان لة زماني س ــويديي، كة تةنيا زماني كورديي دةزانن. بة حوكمي ئةوةي ئيوة ش ــارةزان لة زماني س كة تةنيا زماني كورديي دةزانن. بة حوكمي ئةوةي ئيوة ش
ن؟  ن؟ ثيتان واية كين ئةوانةي لةو زمانةوة دةتوانن(تا ئاستيك) بة دةستثاكيي دةق وةربطيرِ ثيتان واية كين ئةوانةي لةو زمانةوة دةتوانن(تا ئاستيك) بة دةستثاكيي دةق وةربطيرِ
درينة سةر  درينة سةر هاوكات ئةو دةقطةلة طرنطانة كامانةن كة ثيويستة بة زووترين كات وةربطيرِ هاوكات ئةو دةقطةلة طرنطانة كامانةن كة ثيويستة بة زووترين كات وةربطيرِ
يطةيةوة بة شيوةيةكي قوولَ ئاطاداري ئةدةبي سويديي بب؟ يطةيةوة بة شيوةيةكي قوولَ ئاطاداري ئةدةبي سويديي بب؟زماني كورديي، تا لةم رِ زماني كورديي، تا لةم رِ

طاي  د. هاشم ئةحمةدزادة:د. هاشم ئةحمةدزادة: ثيمواية يةك لة ثيداويستيية هةرة طرنطةكاني ئيستاي كؤمةلَ
ــةك هةر يارمةتيدةرمانة لة  ان ن ان. وةرطيرِ ــتني ثالنيكي وردة بؤ وةرطيرِ ش كوردي دارِ



٥٥

كو ئةو  ؤ، بةلَ ــرِ ــتييةكاني جيهاني ئةم ــةرضاوة ئةدةبي و زانس  س
ــنابوونمان لةطةلَ ئاش

ــةيي  ــتي وش ــتينة بةرفراوانةية كة دةبيتة هؤي ثةرةثيداني زماني كوردي لة ئاس بةس
 ذووييةوة كةمــي و مي ــتيكي جيهان ان لة ئاس ي وةرطيرِ

ؤلَ ييةوة. رِ
ــي و قووالَ و ضةمك

ــتةم بوو  ان نةباية ئةس ــتي. ئةطةر وةرطيرِ نةبووة لة داهيناني ئةدةبي و دؤزينةوةي زانس
اطةييبا.  ــةي يةك رِ ــتيان بة ئةنديش ــيبا و مرؤظةكان دةس فةرهةنطةكان يةكيان ناس
ت ئةزموونيكي مةزني لةم بارةوة هةية. (كةليلة و دةمنة) و (هةزار و يةكشةو)  ؤذهةالَ رِ
تاني  كيي ساماني فةرهةنطيي طةالن و والَ دوو نموونةي بةرضاوي ميذوويةكن لة جيطؤرِ
يتةوة سةر ئةدةبي سويدي بيطومان زؤر بةرهةمي طةورةي  جياواز. تا ئةو جيطايةي دةطةرِ

انييان بة زماني كوردي ثيويستة.  ئةدةبي بةم زمانة نووسراون كة وةرطيرِ
ــيد ليندطرين لة  ــراوة و هينديك لة بةرهةمةكاني ئاس ــارةوة هينديك كار ك لةمب
ــاني وةك كاك ئةنوةر قادر محةممةد و كاك خةبات عارفةوة كراونة كوردي.  اليةن كةس
ةنطة ئيستا نةتوانم و لة ضاوثيكةوتنيكي ئاوادا طونجاو نةبيت بيبليؤطرافياي بةرهةمة  رِ
يم دةقي ئةدةبيي نووسةراني  م دةتوانم بلَ يز بكةم، بةالَ دراوةكاني سويدي بة كوردي رِ وةرطيرِ
ــيلما الطيرلويف، توماس ترانسويمر،  ــويدي وةك ئاطؤست سيندبيرط، س طةورةي س
الرس نؤرين، طوننار ئيكيلؤيف، ماريا طريثي و هتد سامانيكي طةورةن كة هةبوونيان 
ــانيكي زؤر  نيام كةس ةمةنديي زمان و فةرهةنطي ئيمة. دلَ ــة كوردي دةبنة هؤي دةولَ ب
ــن ئةم كارة بكةن و هيودارم ثيوةنديية البةال و الوةكييةكان نةبنة هؤي  هةن كة دةتوان

ئةوةي شياوترين كةساني ئةم بوارة ثةراويز بكرين. 

ــة بةرانبةر  ــتةي(يؤنان) ل ــةوة، دةبين: ئيس يين ــردوو بطةرِ اب ــيار: ئةطةر بؤ رِ ــة بةرانبةر ثرس ــتةي(يؤنان) ل ــةوة، دةبين: ئيس يين ــردوو بطةرِ اب ــيار: ئةطةر بؤ رِ ثرس
ووي لة  ــةفة نةك هةر رِ ــتؤ تاتليس) و ئةوانيديدا، فةلس ــةردةمي(ئةفالتوون) و(ئةرس ووي لة س ــةفة نةك هةر رِ ــتؤ تاتليس) و ئةوانيديدا، فةلس ــةردةمي(ئةفالتوون) و(ئةرس س
ــتةي يؤنان ناكريت،  ووةوة(بة دةطمةن نةبيت) باس لة ئيس كو لةم رِ

ــردووة، بةلَ ــتةي يؤنان ناكريت، كزيي ك ووةوة(بة دةطمةن نةبيت) باس لة ئيس كو لةم رِ
ــردووة، بةلَ كزيي ك

ووسيا)يش بة هةمان شيوة  ووسيا)يش بة هةمان شيوة بةو مانايةي بةردةوام بن لة فةلسةفة، هاوكات ئةم ديدة بؤ(رِ بةو مانايةي بةردةوام بن لة فةلسةفة، هاوكات ئةم ديدة بؤ(رِ
ــتؤي) و(فيؤدؤر  س ــتةيش جطة لة(تؤلَ ــة بةردةمماندا قووت دةبيتةوة، بؤ نموونة؛ ئيس ــتؤي) و(فيؤدؤر ل س ــتةيش جطة لة(تؤلَ ــة بةردةمماندا قووت دةبيتةوة، بؤ نموونة؛ ئيس ل
ةنطدانةوةي لةسةر  ــكي) بازيت باس لة ئةدةبيان ناكريت بة شيوةيةك كة رِ ةنطدانةوةي لةسةر دؤستؤييظس ــكي) بازيت باس لة ئةدةبيان ناكريت بة شيوةيةك كة رِ دؤستؤييظس
تانة، بة نيسبةت خؤيشمان:  ةوتي ئةدةب هةبيت، لة جيهاندا. ئةمة بة نيسبةت ئةو والَ تانة، بة نيسبةت خؤيشمان: رِ ةوتي ئةدةب هةبيت، لة جيهاندا. ئةمة بة نيسبةت ئةو والَ رِ
ــةرضاوة  ــاوازةي وةهامان هةبن تا بةردةوام وةكو س ــة ئيمة ئةزموونطةليكي ن ــةرضاوة ثيت واي ــاوازةي وةهامان هةبن تا بةردةوام وةكو س ــة ئيمة ئةزموونطةليكي ن ثيت واي
ــتي  دريت و لة ئاس ــتةدا(دةق)يكي وةهامان هةية وةربطيرِ ــةوة كنيان؟ لة ئيس يين ــتي بطةرِ دريت و لة ئاس ــتةدا(دةق)يكي وةهامان هةية وةربطيرِ ــةوة كنيان؟ لة ئيس يين بطةرِ
ةهةندييةوة)؟ ووي فرة رِ كيدا بيت(لة رِ ةهةندييةوة)؟بةرهةمة ئيستيتيكييةكاني جيهاندا لة كيبةرِ ووي فرة رِ كيدا بيت(لة رِ بةرهةمة ئيستيتيكييةكاني جيهاندا لة كيبةرِ
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ابم. ئةوة  ــيارةكةتدا هاورِ ــي يةكةمي ثرس  بةش
ــم ئةحمةدزادة: ناتوانم لةطةلَ ــم ئةحمةدزادة: د. هاش د. هاش

يكي دوور و دريذ ببين و ثيمان وابيت ئةو  تيك وةك هيلَ ــت نيية كة ميذووي والَ دروس
ووسياش هةست دةكةم شتةكة لة جيطاي خؤيدا  كشانداية. لةسةر رِ

ة بةردةوام لة هةلَ هيلَ
يني زةمةنيان بردووةتةوة،  ــتؤي طرةوي تيثةرِ ــكي و تؤلس نيية و ئةطةرضي داستايؤظيس
ــةدةي بيستةمدا هةبوون و ناوطةليكي  ووسياي  س ــةراني طةورةي تريش لة رِ م نووس

بةالَ
ةمةندي ئةدةبي  ــ نوينةرايةتيي ئةزمووني دةولَ وةك ثاسناك، ناباكؤظ و سؤلذينيتس
ــ بوونة قوربانيي  بةت وةك دةزان ناباكؤظ و سؤلذينيتس تةيان كردووة. هةلَ ــةم والَ ئ

ش و سياسةتي ستاليني.  زةبروزةنطي شؤرِ
ــةوة نيية كة تةنيا  ــةر زمانطةلي تر بؤ ئ ــي ئةدةبي وةربطيردريتة س ــةر دةقيك ئةط
ــاندني خؤمان  ي بؤ ناس ــت بيت بلَ ةنطة دروس كيي ئةدةبييةوة . رِ بضيتة مةيداني كيبةرِ
ــتيمان بةوة هةية كة الني كةم هينديك لة بةرهةمة ئةدةبييةكانمان بة هينديك  ثيويس
درين. بةداخةوة لةم بارةوة  ــزي وةرطيرِ ؤذئاوايي و بةتايبةتي ئينطلي ــةرةكيي رِ زماني س
ــةر خؤمان بة الي ئةرينيدا  ؤذئاواييان لةس وانطةي رِ ئيمة زؤر هةذارين و نةمانتوانيوة رِ
ي ئيمةش ميذوويةكي  ئةدةبي نووسراومان هةية . لة كاتيكدا ئيبني  ــكينينةوة و بلَ بش
ؤذئاواييةكاندا  ؤمي و هتد لةناو رِ ــي، سةنايي، عةتتار، حافز، مةالي رِ عةرةبي، فدةوس
اني جياواز و سةردةمييانة لة بةرهةمةكانيان بة زؤر زمان دةست  تةواو ناسراون و وةرطيرِ
دةكةويت، مرؤظ تةواو غةم دايدةطريت كة دةقطةلي كالسيكي كوردي وةرنةطيردراونةتة 

ؤذئاوايي و نةبوونةتة اليةنيكي ثيناساندني ئيمة بة جيهاني دةرةوة.  سةر زمانطةلي رِ
اني دةقطةلي نويي كوردي، الني كةم هينديك لةوان، بة زمانطةلي تر دةبيتة  وةرطيرِ
ــتينيكي لةبار بؤ ناساندني ئيستاي مرؤظي كورد و شيوةي طوزارةكردني كوردةكان  بةس
ــي و توركي بة ئينطليزي  دراوةكاني عةرةبي، فارس ؤمانة وةرطيرِ لة خؤيان. ئةزمووني رِ
دراوي كوردي نةكات.  وانيي دةقي وةرطيرِ يكي طةورة ضاوةرِ ةنطة بازارِ ــانيداوة كة رِ نيش
يطا طونجاوةكاني  اي ئةمةش هةست دةكةم ئةمة ئةركيكي ثيويستة و دةبي رِ م سةرةرِ

بةالَ
بةجيهيناني ئةم ئةركة تاقي بكرينةوة. 

اندا و لة جيهاني نووس بة زمانطةلي ئوروثايي لةاليةن كورداني  لة دةرةوةي وةرطيرِ
تاراوطةوة هينديك ئةزمووني سةركةوتوومان هةن كة توانيويانة لة ناساندني كوردان بة 
ــةركةوتوو بن. (تفةنطةكةي باوكم) لة نووسيني هونةر سةليم ئةو  جيهاني دةرةوة زؤر س
ؤذئاودا  ةمةندة بوو كة وةك تؤثيك لة رِ

م بة ناوةرؤك دةولَ ــة بة قةوارة تةنك، بةالَ بةرهةم
ــةر كورد  ــةي ذمارةي ئةو زمانانةي  بوونة خانةخويي دةقيك لةس وانط ــةوة و لة رِ تةقيي

تةنانةت كةوتة ثيش زؤربةي بةرهةمة توركي و فارسي و عةرةبييةكانيشةوة.
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مينن، ئةوانيش:(عةتا  ــتةدا نووسينةكانيان زؤر بة هةرِ مينن، ئةوانيش:(عةتا ثرسيار: دوو نووسةر لة ئيس ــتةدا نووسينةكانيان زؤر بة هةرِ  ثرسيار: دوو نووسةر لة ئيس
ؤمانةكانيانةوة  ينةوة لة بارةي رِ

ــةدان ليكؤلَ ؤمانةكانيانةوة نةهايي) و(بةختيار عةلي)ن، كة دةيان و س ينةوة لة بارةي رِ
ــةدان ليكؤلَ نةهايي) و(بةختيار عةلي)ن، كة دةيان و س

كردراون. ثرسياري ئيمة ئةوةية: لة طةليك نووسيندا بةم نووسةرانة طوتراوة؛ داهينةر... كردراون. ثرسياري ئيمة ئةوةية: لة طةليك نووسيندا بةم نووسةرانة طوتراوة؛ داهينةر... 
بؤضي بةشيك لة نووسةراني ئيمة هيندة بة ثةلة ثاشطري(داهينةر) دةخةنة ثالَ نووسةران، بؤضي بةشيك لة نووسةراني ئيمة هيندة بة ثةلة ثاشطري(داهينةر) دةخةنة ثالَ نووسةران، 
ؤماننووسة  وانطةي ئيوةوة ئةم دوو رِ ؤماننووسة يان(دز)، ياخود هةر تةرزة دةستةواذةيةكي دي؟ لة رِ وانطةي ئيوةوة ئةم دوو رِ يان(دز)، ياخود هةر تةرزة دةستةواذةيةكي دي؟ لة رِ

اظة دةكةن؟  اظة دةكةن؟ داهينةرن، هاوكات ضؤن(داهينان) رِ داهينةرن، هاوكات ضؤن(داهينان) رِ

ــةر ئةم  ينةوة لةس ــةدان ليكؤلَ ــةدزادة: من لةطةلَ ئةوةدا نيم كة س ــم ئةحم ــةدزادة:د. هاش ــم ئةحم د. هاش
ــةر  ــةرة توانايةي كورد كرابن. ئةطةرضي بةوردي هةموو ئةو كارانةم كة لةس دوو نووس
م هيشتاش ثيموانيية كاريكي  ــؤثاندووة، بةالَ ــةرة كراون ش بةرهةمةكاني ئةم دوو نووس

ئةوتؤ كرابيت كة هةموو اليةنة ئةدةبييةكاني ئةم بةرهةمانة ليكدرابنةوة. 
ي دوو ضةشنة نووس لةسةر كارةكاني كاك بةختيار و كاك عةتا  بةطشتي، دةكريت بلَ
طوتنانة  ــتةيةك كة زؤرينةن و بة شيوةيةكي ثيداهةلَ ــتا ثيشكةش كراون: دةس هةتا ئيس
نزيكي بةرهةمةكانيان دةبنةوة و بةتايبةتي كاك بةختيار دةطةيةننة ئاسمان. دةستةيةكيش 
ــانيش ث كاك بةختيار  ــةلَ بةرهةمةكانيان دةكةن و ديس ــا دةتوانن دذايةتي لةط كة ت
تي نؤبـيلي ئةدةبييةوة بؤ  ــنياركردني خةالَ ةخنةكانيان. لة ثيش ــة ئامانجي طؤيا رِ دةكةن
ــار بطرة هةتا تاوانباركردني بة دزيي ئةدةبي و بة ئةوةي كة كوردي نازانيت  كاك بةختي
ــة ليكدانةوةي ئةدةبي  ي من دوورن ل ــةر دوو بؤضوون بة باوةرِ ــي جاهيالنة“. ه و ”م
تي نؤبيل  يت كاك بةختيار دةبيت خةالَ لةسةر بنةماكاني تيؤريي ئةدةبيي. ئةوةي كة دةلَ
يت بةختيار دزيي ئةدةبي دةكات نايسةِّـينيت  يت بؤ و ئةوةي كة دةلَ وةرطريت ثيمان نالَ
ــي قارةمانثةروةري و دذة  ــراوة. دةبين كة ئةم بؤضوونانةش ذةنط ــة ضؤن ئةم كارة ك ك
ــوكةوتة ناديموكراتيكةكاني جيهاني  س ــارة و وةبهينةرةوةي هةلَ قارةمانييان ثيوة دي

سياسةتي كوردين.
ــيك كة بةرهةمةكاني ئةم دوو نووسةرةم خويندوونةتةوة و بةخؤشييةوة  من وةك كةس
ــووة و هةية، ثيمواية  ــتايةتيم لةطةلَ هةردووكيان هةب ــي ديدار و طفتوطؤ و دؤس شانس
ــيوةيةكي طشتي  دةبيت بة واقيعبينييةكي زؤرترةوة لة كارةكانيان نزيك ببينةوة. بة ش
ــتي داهيناني  ــةورةن و توانيويانة لة ئاس ــةري ط ــار و كاك عةتا دوو نووس كاك بةختي
ؤمانةكةي عةتا  ــي رِ ؤمانةكةي بةختيار و س يننةوة. ثينج رِ

ئةدةبيدا هةنطاوي مةزن هةلَ
قيت كة  ــوو فةزايةك بخولَ ــاماني ئةدةبيي ئيمةن. ئةطةر بيت طةنجينةيةكي طةورةي س
ةخنة ئةنجامي خويندنةوة و شيكردنةوةي دةقةكان بيت بة دوور لة هةموو  تييدا كاري رِ
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ــ لةاليةن  خؤش ب بة ئافراندني بةرهةمي باش ــاو، ئيمة دةتوان دلَ ــةرا و هورياي ب ه
ــي هةلومةرجيك بؤ  ــدةوار ب بة ثةرةثيدان ــاوة و لة هةمانكاتدا ئومي ــار و عةت بةختي
دةركةوتني نووسةري تواناتر. لة ليكدانةوةي بةرهةمة ئةدةبييةكاني ئةم دوو نووسةرةدا 
ةضاوكةين و دةقةكانيان بكةين بة  ةهةندي و فرةديسيثليني رِ ثيويستة بؤضوونيكي ضةند رِ
ينةكانمان لةسةر  ــةي وردكردنةوةي تيؤريية ئامادةكاني جيهاني ئةدةب. لة دةربرِ كةرةس
ــة بةرضاو بطرين.  ــتي ئةدةبي كوردي ل ــتي و ئاس يئاليس دةقةكانياندا دةبيت اليةني رِ
ــحالَ  يكي كاك بةختياردا ث لة هةزار نةفةر ئامادة دةبن خؤش ــة كؤرِ ــك دةبين ل كاتي
ــة هةمانكاتدا دةبيت ئةو  ــة ئةديبيكي كوردي دةطرن. ل يزيك كة جةماوةر ل ــة رِ ــ ب ب
ــانةي هؤطريية لة  ــي جةماوةريكي ئاوا بةرضاو نيش ــيارةش بكةين ئايا ئامادةبوون ثرس
ةنطة  زطاريية. رِ ــيحايي كة مذدةهينةري رِ ةوانيكي مةس

ــوين ثالَ انة بةش ئةدةب يان طةرِ
بووني كاك بةختيار بة ث لة بواريكي ئةدةبي و دةركةوتني وةك وتار نووسيكي  سةرقالَ
قاندني بوضوونيكي لةم شيوةية  هزري و فةلسةفيش بي كارتيكةري نةبووبن لةسةر خولَ
طوتن  طايةكي ثؤليننةكراوة كة تييدا ثيداهةلَ لةسةر خؤيان. ئةوةش تايبةتمةنديي كؤمةلَ

دةرةتاني ليكدانةوةي ورد دةكوذيت. 
ــتيدا بةرهةمي ئةدةبي ئةو بةستينةية كة بة هؤيةوة دةكريت هةنطاوي جددي  اس لة رِ
ينينةوة و بة خويندنةوةي جؤراجؤر هةبووني خؤمان و سووذةي  ــيني خؤمان هةلَ بؤ ناس
ــتكةوتة تيؤري و  ــوو ليكدانةوةيةك لة دةرةوةي دةس ــان بخةينة بةرباس. هةم كورديم
ــندان يان  ــيية كة خؤي لة ثةس ايةكي تاكةكةس يني رِ ــي ئةدةب دواجار دةربرِ فكرييةكان
ينةوةي  ــةركةوتووةكاني ليكؤلَ دذايةتيدا دةبينيتةوة و ئةمةش بة دوورة لة ئةزموونة س
ــتيي  ئةدةبي لة جيهانيكدا، بةتايبةتي جيهاني كورديدا، كة ث لة هةموو كاتي ثيويس

بة ديالؤط هةية . 
بة كورتي كاك بةختيار و كاك عةتا دوو نووسةري طةورةن و كارةكانيان جوانيكاريي 
ــة بةرهةمةكانيان اليةني  م ئةوة بةو ماناية نيية ك ــةالَ ــي بةرزيان ثيوة ديارة. ب ئةدةبي
ــةر  يزكردني خويندنةوةي خؤم لةس ــةر رِ الوازيان نيية. ليرةدا جيطاي ئةوة نيية بضمة س
ــر و مةجاليكي  ــن بؤ كاتيكي ت طري ــتة طرنطة هةلَ ــت ئةم ش ــان و دةبي بةرهةمةكاني
ووبوونةوة لةطةلَ  ووبةرِ يكي طرنط بكةم لة رِ

طؤنجاوي تر. تةنيا دةمةويت ئاماذة بة خالَ
بووني زةمةن طرنطيي  ــة بة تيثةرِ ــةدةب و هونةردا. بةرهةمي ئةدةبي ئةو طوتارةية ك ئ
ــتيمةيةكي دياريكراو بكات.  ــت نوينةرايةتيي ئيثيس ــت نادات و دةتواني خؤي لة دةس
 ثاياني مرؤظ بة زانك حةزي بيــتي ةنطة جوان لة هةر ش ــتوس)ي مارلؤ رِ (دكتؤر فاس
ينيسانس  است ئاوا دةبوون و ئاسؤي رِ ــةردةمانيكدا كة سةدةكاني ناوةرِ نيشانبدات لة س
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ؤحي سةردةمانيك وينا دةكريت  ــثدا رِ ديار دةكةوت. لة بةرهةمة تراذيكةكاني شيكس
ــةدةي سيزدةهةمدا بة ماطنا كارتاوة دةست ثيدةكات و بةردةوام خوازياري  كة بةدواي س
ــاكانة. ثرسيار ئةوةية ئايا ئةدةبي ئيمة دةتوانيت لة  تي ثادش بةرتةسككردنةوةي دةسةالَ
ــةو طوتارةي كة نوينةرايةتيي هةبووني  ــتاي جةماوةرةكةيدا ببيتة ئ دةرةوةي حةزي ئيس

سةردةمانيكي تايبةت بكات لة كارليكي مرؤظي كورد و دةوروبةريدا؟ 
ــةيةكي خيرادا، بةتايبةتي لة ذانري  ــة داهينان وةك كاريكي هونةري لة ثيناس ةنط رِ
ؤماندا، بريتي بيت لة ئافراندني جيهانيك كة ويراي ويكضوويي لةطةلَ جيهاني واقيع  رِ
ــتةبةر بكات. بة  ــتييةكاني جيهاني خؤي دةس ــؤي بة تةنيا بتوانيت هةموو ثيداويس خ
ويي خةيالَ و واقيع و بة دةكارهيناني تيكنيكي هونةريي  واتايةكي تر لة ئاكامي تيكةالَ
اي اليةني جوانيناسيي هونةري، بة  طرة و ويرِ

اظة هةلَ انةوة جيهانيك وينا دةكريت كة رِ طيرِ
وانطةيةوة   دةقطةلي تردا. لةم رِ

داية لةطةلَ دوور لة الساييكردنةوة، لة طفتوطؤيةكي ضرِ
سةنطاندن لة بوارةكاني  ؤمانةكاني كاك بةختيار و كاك عةتا كةرةسةيةكي بة نرخن بؤ هةلَ رِ
ــتةكردني  ــييةوة. دةكري بة ئاراس ــي، ناوةرؤكي، هونةري، جيهانبيني و جوانيناس زمان
ــو ئاماذة كؤدةقييةكانيش  ك ــطةلي جياواز نة تةنيا تايبةتمةنديية دةقييةكان، بةلَ ثرس
ــتني ئيمة لةسةر جيهاني  ؤمانانةدا ئافريندراون ليكبدرينةوة و تيطةيش بةوجؤرةي لةم رِ
 ــ ةمةندتر بكريت. دةكريت لة بواري زمانييةوة بثرس طاي كورد دةولَ ــرؤظ و كؤمةلَ م
ؤمانانة ضةندة توانيويانة تواناكاني زماني كوردي ثراكتيزة بكةن و ببنة هؤكاري  ــةم رِ ئ
ــةثيداني توانايي ئاخافتني ئيمة لة بواري هةمبانةي وشة و ثيكهاتةي بكردنةوة  طةش
ــيار لةمةرِ  ؤمانانة ببيتة ثرس يني ثاراودا. دةكريت ثيكهاتةي ئةو رِ ــدن و دةربرِ و دركان
ــةوة. دةكريت بؤ نموونة  ؤمان بة جيهاني واقيع ــي جيهاني رِ ــي دةق و ثيوةندي هارمؤني
بثرس هاوكيشةي جةالدةتي كؤتر و مؤزارت ضةندة لة جيطاي خؤيداية. دةكريت ئاستي 
ــة و جوانيي غةزةلةكاني غةزةلنووس و كةسايةتيي ئةو لةطةلَ تةون و ساماني  ئةنديش
ؤمانةكة بكةينة ثرسياريكي بوونناسانة.  يةتي و فةرهةنطيي ناوةوة و دةرةوةي رِ

كؤمةالَ
ــي جةالدةت و غةزةلنووس  ــيوةي ئاخافتن دةكريت لة بؤضوونيكي بةراو ردييانةدا لة ش
ــةوة و بزان ئةم ويكضوويية لة ئاخافتندا لة  ين ــةكان بكؤلَ و ثةروانة و داثة و سةرياس
يك  وانطةيةكي بةراوردييةوة ئاورِ ــةرضاوة دةطريت. دةكريت ديسانيش هةر لة رِ كويوة س
ــاي جادوويي) توماس مان و (كاري جوان)ي دةيظيد الج بدةيةنةوة  لة كاراكتيرةكاني(ضي
ــة ضةندة لةطةلَ جيهاني دةرةوة  ــتي ب و هؤش و ئاخافتني ئةم كاراكتيران و بزان ئاس
ــ ئايا  ــدا دةتوان بثرس ؤمانانة يةك دةطرنةوة. هةر لةم ثيوةندييةش ــاوةوةي ئةم رِ و ن
 ؤمانةكاني كاك بةختيار بة بي ــةي كاراكتيرطةلي رِ ــيوةي ئاخافتن و ئاستي ئةنديش ش
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ينة  ــاو بؤ ئةو هةموو دةربرِ ــي ئةزمووني خويندني ئاكاديميك ضؤن دةتوانن ثاس هةبوون
ــتي بةرزي ئاخافتني كاراكتيرةكاني الج و  ــةفييانة بهيننةوة؟ ئةطةر ثاساوي ئاس فةلس
ــتييةية كة زؤربةيان مامؤستاي زانكؤن، دةبي ثاساوي خوشكاني تؤبةكار  اس مان ئةو رِ
ــووة توانايية هزري و هونةرييانة؟ دةكريت  ين ضي بيت بؤ ئةو هةم ــحاقي ليوزيرِ و ئيس
”كا“ي بةفر و ور دةكاريية هونةري و تيكنيكييةكاني ئةم بةرهةمة لةطةلَ (غةزةلنووس)

ــتني ثيكهاتةكاندا ضةندة  ش ــتي دارِ ) بةراوردكةين و بزان لة ئاس
ــالَ ــي خةي و(باغةكان

ؤمان  ووداوةكاني رِ ــايةتي و رِ دراوة لة نيوان كةس
ــتايي بة خةرج دراوة و ضةندة هةولَ وةس

ــي دةرةوةدا هاوئاهةنطي و ويكضوويي هةبيت؟ وةك وةبهينانةوةيةك ئاماذة بة  و جيهان
ــويني ذياني ”كا“ دوو  ــارةزابوون لةطةلَ ش ي ئؤرهان ثاموك دةكةم كة تةنيا بؤ ش هةولَ
ــةر دةبات  مان تييدا دةذيا، بةس ييةكةي ئةو لة ئالَ ةوانة خةيالَ ــارةي كة ثالَ مانط لة و ش
نيابوون  ؤذانةي ئةو تيبطات. تةنانةت بؤ دلَ ــوكةوت و هاتوضؤي رِ س

بؤ ئةوةي كة لة هةلَ
نيكي زؤر زووتر ”كا“ هاتوضؤي ثيدةكرد ثةنا بؤ  ــاالَ ــةمةندةفةرةي س لة ذمارةي ئةو ش
ــواري ض  نيا دةكاتةوة كة ”كا“ س ــياركردن خؤي دلَ ــينطةي ميؤ دةبات و بة ثرس نووس
ؤكةخانةي سخيثؤلدا  شةمةندةفةريك دةبوو. ئايا ئةم وردةكاريية بؤ نموونة  لة وةسفي فرِ
ــةر بةرهةمةكاني كاك عةتاش مرؤظ دةتوانيت بة وردي قسة بكات و  ةضاوكراوة؟ لةس رِ
ندةكاني دةم با) و (طرةوي بةختي  ان)ةوة بؤ(بالَ ي شؤرِ

ةوتي طةشةي نووسيني ئةو لة (طولَ رِ
بةت  ؤكييةكان كامانةن. هةلَ انكاريية زماني و ناوةرِ ــوثهينيت و بزانيت طؤرِ ة) بش

هةاللَ
ــةرنج بدةينة اليةني  ــوينكاتي ذياني ئةو دةبيت ث س ــةر هةلومةرجي تايبةتيي ش لةب

طرين بؤ كاتيكي طونجاوتر.  يكي بةرهةمةكاني. ئةمةش با هةلَ ئاليطؤرِ

ــةفةردان لةطةلَ خؤيان و دنيادا، ئاخؤ تؤ لةو  ــة لة س ــةران هةميش ــيار: نووس ــةفةردان لةطةلَ خؤيان و دنيادا، ئاخؤ تؤ لةو ثرس ــة لة س ــةران هةميش ــيار: نووس ثرس
سةفةرةتدا بة كوي طةيشتووي؟ سةفةرةتدا بة كوي طةيشتووي؟ 

ــم ئةحمةدزادة: وةك دةزاني من نووسةر نيم. لة زانكؤ مامؤستام و خةريكي  ــم ئةحمةدزادة:د. هاش د. هاش
ــي بةردةواميش بؤ فيربوون  ــم و هةولَ ينةوةم. ئةطةرضي دةنووس ــة طوتنةوة و ليكؤلَ وان

م هةست دةكةم ئةو ثرسيارة من ناطريتةوة.  دةدةم، بةالَ
ــةفةردان، بة مانايةك هةموو كةسيك لة  ــةران ن كة بةردةوام لة س ئةوة هةر نووس
ــةفةرداية. لة لةدايكبوونةوة بؤ مردن. هةر كةسةش بة ثيي تواناي خؤي بة شوينيك  س
دةطات و دواجار هةموومان بة يةك شوين دةطةين. هؤكارطةلي جياواز، شيوة و ناوةرؤكي 
ستةدا ئةوةية كة بةر  جياواز بة سةفةري مرؤظةكان دةبةخشيت. ئةزمووني من لة يةك رِ
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ةمي بةر لة  خؤت بةسةركةوة، ئةطةر زانيت  ةم بةري، هةزاران قةلَ ــت بؤ قةلَ لةوةي دةس
ــةر ماتي مرؤظايةتي، ئةوا ثي بني ناو جيهاني ثرِ لة بةرثرسياريي  ــتيك دةخةيتة س ش

 .نووس
ابةري ئازيز، سوثاس بؤ ثيوةنديية بةردةوامةكانت، سوثاس بؤ وةبهينانةوةكانت.  كاك رِ
ــة دوو قؤناغدا ئةنجامدراوة  ــةرةوان ئاطادار دةكةيةوة كة ئةم طفتوطؤية ل نيام خوين دلَ
ــةر  ــيارةكانت نةمتواني بضمةوة س ــي دووهةمي ثرس مدانةوةي بةش و من لة كاتي وةالَ
وويدا بيت،  ــي يةكةم، بؤية ئةطةر دووثاتبوونةوةيةك رِ ــيارةكاني بةش مةكانم بة ثرس

وةالَ
يزي ئةم ديمانةية دةكةم.  داواي ليبوردن لة تؤ و خوينةرةواني بةرِ





ــي بةرديندا ديتة  ــة لة هةنديك كةلين ــيعر وةكو ئةو ئاوة واية ك ــتى: ش ــتى:كةريم دةش كةريم دةش
خوارةوة، سةرضاوةكةشي ديار نيية. 

هةظثةيظ لةطةلَ شاع و نووسةر (كةريم دةشتى)هةظثةيظ لةطةلَ شاع و نووسةر (كةريم دةشتى)
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ــيار: بة دريذايى ميذووى ئةدةبى كوردى، مةطةر تاك تاك، ئةطينا ئةوانةى وةكو  ــيار: بة دريذايى ميذووى ئةدةبى كوردى، مةطةر تاك تاك، ئةطينا ئةوانةى وةكو ثرس ثرس
ةخنةي و زانستييةكان  ةخنةطر ناسراون، بة هيض شيوةيةك داواى كؤمةكيان لة ميتؤدة رِ ةخنةي و زانستييةكان رِ ةخنةطر ناسراون، بة هيض شيوةيةك داواى كؤمةكيان لة ميتؤدة رِ رِ
يوة(بؤضوونى ساكار)، ئةمة بةدةر لةوةى تا ئيستة  كو تةنيا بؤضوونيان دةربرِ

يوة(بؤضوونى ساكار)، ئةمة بةدةر لةوةى تا ئيستة نةكردووة، بةلَ كو تةنيا بؤضوونيان دةربرِ
نةكردووة، بةلَ

وانينى تؤ،  اظةيان بؤ نةكراوة، بة تيرِ ــكار نةناسراون و رِ خؤش
يذةيةكى دلَ وانينى تؤ، ميتؤدةكان بة رِ اظةيان بؤ نةكراوة، بة تيرِ ــكار نةناسراون و رِ خؤش
يذةيةكى دلَ ميتؤدةكان بة رِ

ةخنانة؟  ةخنانة؟ ئةو هؤكارانة كامانةن كة بوونةتة هؤى بةرهةمهينانى ئةم جؤرة رِ ئةو هؤكارانة كامانةن كة بوونةتة هؤى بةرهةمهينانى ئةم جؤرة رِ

ةخنة لة نيو  ــي رِ ةخنة و ثرؤسيس ؤزةكاني رِ
ــتى: يةكيك لة طرفتة زؤر ئالَ ــتى: كةريم دةش كةريم دةش

ــتيي)، ئةمةية: هةميشة ئةو دةقانة دةكةن بة جيكاري خؤيان كة  ئةدةبي كورديدا(بةطش
يم:  ندني هزر و زةين، دةخوازم بلَ ةخنةطر ب بة مايةي جوالَ هيزي ئةوةيان تيدا نيية بؤ رِ
ــةر  دةبذيريت كة تواناي ئةوةي نيية ناضارى بكات تا بضيتةوة س ــر ئةو دةقة هةلَ ةخنةط رِ
طري ئةو خوينة  ةخنة، بةو مانايةى كة ئةو جؤرة دةقانة هةلَ ئاستي ميتؤدة بةهيزةكاني رِ
ةخنةطر لة  ةخنةطر بةرهةمبهينن، مةبةستم لة خودي مةعريفة بؤ رِ ن كة مةعريفة بؤ رِ
يك بابةتدا مةست  نيو طوتارة بةهيزةكاني نووسيني سةردةمة كة خوينةر لة نيو كؤمةلَ
ةخنةطر ثابةندي ميتؤديك  ــةكردن بن. مةرج نيية رِ دةكةن كة هةر هةموويان مايةي قس
ةخنةطري زيرةك ماَّـ ئةوةي هةية ميتؤدي  بيت و بةردةوام ئيشي لةسةر بكات، ضونكة رِ
تايبةتي هةبيت و بة ثرانسيثةكاني بؤضووني خؤي كار لة نيو دةقدا بكات. لة ئيستةي 
ةخنةيي هةية، ئةويش  ــتيمان بة بؤكةي بةهيز و هاوضةرخي رِ ئةدةبياتي خؤماندا ثيويس
ةخنةطرةكانمان واز بهينن لة هيزي دةرةوةي دةق و بضنة ناوةوةي  كاتيك ديتة كايةوة كة رِ
دةتةكينن و طوتاري بةهيز  ين كة شةختةي زةين هةلَ دةقةكان و بةدواي ئةو دةقانةدا بطةرِ
ــان ئاميز  ةيةكي ثةخش ــةو دةقانةي كة تةنيا و تةنيا ضةند الثةرِ ــت دةكةن، نةك ئ دروس
ــة ئةدةبي جيهانيدا زؤرة كة ئةطةرضي  ةخنة بةهيزانةمان ل ــن، نموونةي ئةو رِ قين

دةخولَ
 ،يؤشنب يوة، بةآلم تا ئيستة سةرضاوة و مةرجةعي رِ ماوةيةكي زؤريشيان بةسةردا تيثةرِ
ــنبييةكي  ؤش ــةفة و مةعريفة و رِ ليكدانةوةيان بؤ دةكريت و قةدةريكي زؤر لة فةلس
ــيعري  ــان بةرهةمهيناوة، بؤ نموونة: بؤضوونةكاني(ت. س. ئيليؤت) لة بارةي ش جدديي
ــةبارةت  ةخنانةي س ؤجي طارودي و ئةو رِ ميتافيزيكي و كتيبةكةي (واقعية بالظفاف)ي رِ
ــتانداأل) و دؤنكيشؤت- ى(سيرظانتيس) نووسراون،  ؤمانةكاني (دؤستؤيظسكي) و(س بة رِ
ة دةبيت، ياخود  ــازةي لةكن طةآللَ ــينانة دةخوينيتةوة بابةتي ت خوينةر كاتيك ئةو نووس
ؤمي) كراون، ئةوانة  ــيعرةكاني(جةاللةديني رِ ةخنةييانةي بؤ ش ــيكاريي و رِ ئةو كتيبة ش
ــةر دةقة زيندووةكاندا، دةقيكي  ةخنةطر دةتوانيت لةس ي ئةوانةن كة رِ ــان دةربرِ هةمووي
ــان  ةخنةي كوردي لةمةر ئةدةبيات ثةخش ــت بكات، ئافةتي رِ ةخنةيي دروس زيندووي رِ
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نووسينة، كة دةبن بة جؤريك لة سادةطؤيي بآ بنةما و مردوو، هاوكات هيض ئيزافةيةك 
ــان هةبيت، بؤية لةالي ئيمةدا  ــةر كولتووري نةتةوةيي كة كاريطةريتيي خؤي ناكةنة س
ــتة هةنديك جار و هةنديك  اس ةخنةييي كاريطةر ناكريت، رِ ــيكي رِ ــت بة ثرؤسيس هةس
ي بدةن و  ــرِ ــي جوان و هاوضةرخ ف ةخنةي ــة كة دةقيكي رِ ــةو هيزانةيان هةي ــةر ئ نووس
ــةروبةرةكاندا  ةخنة بيس ــدى لة نيو ذاوة ذاوي رِ ــيي بن، بةآلم كةمن، ئي خؤش

مايةي دلَ
ــت بكات و لة  ةخنة هيزيكي كاريطةر بؤ خؤي دروس ــت رِ ــتيدا، دةبي اس ــن. لة رِ ون دةب
ــف كردنيان، هةر لةبةر نةبووني  اوكيي كةش ةرِ

ــرةوة هةموو خاوةن دةقةكان بخاتة دلَ ذي
ــكاوة. ئةوةي تؤ دةتةويت من  ــة لةسةر دةق، شاني ئةدةبي كوردي ش ةخنةي بةهيزيش رِ
ةخنةييةكان تةئكيدي لةسةر دةكةنةوة،  ــةلةي زمانة كة زؤر لة دةقة رِ باسي بكةم مةس
ي ئةوة  ؤمانيكي طةورة، لةباتي ئةوةى هةولَ ــةر باسي رِ ةخنةطريك ديتة س واتة: كاتيك رِ
ة زمانييةكاني  دةدات هةلَ كو هةولَ ــينيت، بةلَ ــفةكاني خؤي بة خوينةر بناس بدات كةش
ةخنةية مةبةستي دةق  ؤمانةكة بة خوينةر بناسينيت، ئةمجؤرة رِ ؤمانةكة و نووسةري رِ رِ
ي  ــتي ديلكردني نووسةرةكةية، لة هةمانكاتيشدا هةولَ نيية، بة قةدةر ئةوةي كة مةبةس
ةيةكي زمانةواني و  ــةرانةن لة ديدي خوينةراندا. ناكريت ضةند هةلَ ــتني ئةو نووس كوش
استة  ــتة بكةين بة ثيوةري ئةوةي كة دةقةكة مردووة، رِ س ــيوازيك لة بونيادي رِ ضةند ش
ــتيت و زمان زؤر طرنطة لة دةقدا،  ــةر كةرةستةكاني بونيادي زمان دةوس داهينان لةس
ــفر  زماني بكةين و دةقةكة زةربي س َي ةي رِ

ــة باس لة هةلَ ــةآلم ئةوة ناطريتةوة كة ئيم ب
ــي زماني دةق، هةر لة  ــت بضيتة نيو بابةتة طرنطةكان ةخنةطر دةبي ــن. كةواتة: رِ بكةي
سينتاكس و شوفرة و دةاللةتةكانةوة بطرة تا دةطاتة نيو تةقينةوة طةورةكانى ئةو زمانة، 
ــتمةكاني زمان  ــتي زمان كار لة نيو ثيوةندييةكان دةكات و باس لة سيس ضونكة زانس
ةكانةوة ناوةستيت. نووسةر و داهينةري زؤر طةورة هةن كة  ــةر هةلَ دةكات، ئةوةندة بةس
ينووس، بةآلم لة  ةى رِ

ــش بيبةش نةبوون لة هةلَ ادةيةكي ــي باويان هةبووة و تا رِ زمانيك
ــتاي  ةخنةطر ئةوة نيية ببيتة مامؤس ــةي رِ هةمانكاتدا دةقةكانيان طةليك طةورةن. ثيش
ــاراوةكاني دةق و  ــةي ئةو كاركردنة لة نيو مانا ديار و ش كو ثيش يزماني دةقةكة، بةلَ رِ
ــفكردني جيهانبينيي خاوةن دةق كة بؤ خوينةر بة دةرى بخات ئةو دةقة تا ضةند لة  كةش
طري ض بنةما و فةلسةفة و  ــؤيةكي هيومانيزميي ماناداردا مةلة دةكات و هةلَ نيو ئاس
ةى زمانةواني ض لة(دؤنكيشؤت) ياخود(براياني  ــنبييةكة. ئايا هةبووني هةزار هةلَ ؤش رِ
كارامازؤف) و(جةنط و ئاشتي) و(كؤميدياي خواوةندي)ى دانتى كةم دةكاتةوة كة خودي 
ةخنةطر دةبيت ئةو حةقيقةتةي لةبةرضاو بيت  ي نووسيويةتى؟ رِ

دانتي بة زمانيكي لؤكالَ
ــتةكان  ضووني داهينةرة كة هةموو ش ةتيكي جنوني و منداآلنةية، هةلَ ــة داهينان حالَ ك
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ةي  كةلَ ي جواني دةكات و ثةيكةري نوور دروست دةكات، بؤية دةبيت كةلَ تيكةأل بة قورِ
اظة بكات كة دةخوازيت كاري لةسةر بكات. تؤ  ئةوةي لة زةيندا بيت كة ضؤن لةو دةقة رِ
ةخنةييي خؤت، دةبيت ئاطادار  كة دةقيكي وةكو(هامليت)ي شيكسث دةكةي بة بابةتي رِ
داني دانيماركي و بزاني هامليت لة نيو ض دةروونيكي خنكاوي  بي لة ميذووي سةرهةلَ
تراديسيؤني ئةوان سةردةماندا نووسراوة، تا بتوانى ثةي بةنهينيي دةقةكة ببةي. لة نيو 
تةرناتيظي ئارطيومينتيي  ــةثينريت كة ئةلَ ــةردا بس ةخنةطر نابيت ئةوةي بةس ةخنةدا، رِ رِ
ــتيدا حيسابي بؤ بكريت، ضونكة هةنديك جار  هةبيت، دةكريت ئةمة لة بابةتيكي زانس
ــفي ثووضيي ئةوان  ةخنةيي هةموو ئارطيومينتةكان وردوخاش دةكات و كةش ــاري رِ طوت
ةهاية تا دةطاتة قووآلييي ئاسمان، بابةتي هةية و  ةخنةطردا رِ ــنوور لةبةردةم رِ دةكات. س
دةتوانيت كاريان لةسةر بكات، هةموو ئةو لةمثةر و بةربةستانةيش بةشيكن لة بؤضوون 
ةخنةي  ــي دةكةن كة رِ ــةن و لة نيو جغزيكي بضووكدا زينداني ةخنةطر ثابةند دةك ــة رِ ك

ةت دةكاتةوة. هاوضةرخ ئةمة رِ

يشةيييان بة خؤوة طرتووة،  ذانيكى رِ ؤدا شيعر و قسةى ئاسايى تيكضرِ يشةيييان بة خؤوة طرتووة، ثرسيار: لة ئةمرِ ذانيكى رِ ؤدا شيعر و قسةى ئاسايى تيكضرِ ثرسيار: لة ئةمرِ
ــاعانى ئيمةش  م ش ــ لة ئةوروثادا ئةزموونكراوة، بةالَ ــاعانى ئيمةش ئةطةرضى ئةمجؤرةى دةقنووس م ش ــ لة ئةوروثادا ئةزموونكراوة، بةالَ ئةطةرضى ئةمجؤرةى دةقنووس
ــدا دةركةوتووة، ئةم  ــة لةم دةقطةالنةى دواييى تؤيش ــووديان ليى وةرطرتووة - ئةم ــدا دةركةوتووة، ئةم س ــة لةم دةقطةالنةى دواييى تؤيش ــووديان ليى وةرطرتووة - ئةم س

وبوون و سوود وةرطرتنة تا ض ئاستيك لة خزمةتى ئةدةبى كورديدا بووة؟ وبوون و سوود وةرطرتنة تا ض ئاستيك لة خزمةتى ئةدةبى كورديدا بووة؟تيكةالَ تيكةالَ

كةريم دةشتى:كةريم دةشتى: كة بضينة نيو شيعر، ئيدي زةمةني كثي تةواو دةبيت و ذاوة ذاو دةست 
ؤحيكي  ــوودة و رِ ــتبةرداري ذيانيكي ئاس ــيعر بيت دةس ثي دةكات، ئةوةي خةريكي ش
ي شيعردا جيطةيان نابيتةوة،  ؤحيكي حةساوة لة نيو مالَ حةساوة دةبيت، ئاسوودةيي و رِ
ــيارانةي كة هةرطيز وةآلميان نيية، بةآلم  ــيعر خوداي ثرسيارةكانة، ئةو ثرس ضونكة ش
ــي بريت لة  ــيعر بيهوودة وةآلمي وةهمي ئةوان دةداتةوة، كة هةتا وةآلمدانةوةكانيش ش
جؤرة ثرسيارطةليكي ديكة. شيعر كؤذيتؤي ثرسيارة يةك لة نيو يةكةكانة، قةبارةيةكي 
طةورةى هةية لة دنياى وةهمدا، بةآلم وةهميكي جوان، جوانييةك جياواز لة جوانييةكاني 
ةطيا) و(ئيليوت)  ــيا) و(وايتمان) لة(ضلَ ديكة، وةك ئةوةي(تؤماس مان) لة(مةرط لة ظينس
ان، نموونةمان زؤرن سةبارةت بةو وةهمة جوانانةي  لة(خنكان لة ئاودا)دا بة دوايدا دةطةرِ
ــدا زؤرن، بؤ  ــيان كردوون، لة ئةدةبي كورديش يدة باس يك طةرِ

ؤحي كؤمةلَ ــك رِ ي
كؤمةلَ

قاندووة،  ــيركؤ بيكةس) لة(دةربةندي ثةثوولة)دا طةورةترين وةهمي جواني خولَ نموونة(ش
ــةدا لةبارةي  ةك ــةبارةت بةو كضةي لة بارِ ــة خؤي دةكات، س ــيارة قووآلنةي ل لةو ثرس
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ــةبارةت  يذيتةوة، س اماني خؤيدا، خودي خؤي دادةرِ ــيركؤ لة رِ ــةوة كردبوونى، ش باوكيي
دةطريت، هةروةها  ــك هةلَ بيكة كتيــياري ــيار، لةبارةي كضي خؤي، ثرس بة هةمان ثرس
ةحمي  آل) لة ديواني(شةوي دووةم)دا، لة نيو رِ

ــاد عةبدولَ ش ــةبارةت بة ثرسيارةكاني(دلَ س
ةكان،  امانة قوولَ ــاد دةضنة نيو ثيستي رِ ش

ة بةخشدا ثرسيارةكاني دلَ ــتيكي جوولَ سروش
ــمان  وذة دةدوينن، طةليك نموونةي ديكةش ــة لةطةأل بةرد دةكةن و هةلَ ادةيةك قس بة رِ
يذايي ضةندين  ــة درِ ــان بضن. بةمجؤرة من ب ةخنةطرةكان بؤي ــاياني ئةوةن رِ ــةن كة ش ه
ة خةون بة وةهم و ثرسيار دةضنمةوة، جوانييةك نةماوة وةهميكي ليدروست نةكةم،  ــالَ س
ــت ثةي بة جوانيي ببات، بؤية  لة بةرانبةر قووآلييي كةوندا دةتواني ــاع بةآلم كةي ش
م كردووة، بؤية  ــيعر عومري دةويت و داواي فةنابووني خؤتت ليدةكات، منيش قبوولَ ش
ــقييايكي عةجيبة، ناتوانيت لة نيو  ــيعر لة دةرةوةي تايبةتمةندييةكان دةذييت، ئةش ش
استةقينة هةميشة  ــاعي رِ تاقة ميرطيكدا بذييت، ناتوانيت لة ئاويك بخواتةوة، بؤية ش
ــةزاران ديرى دذ بة  ــة يةككاتدا لة نيو ه ــةرش و بآلو دةكات و ل ــةكان ث تايبةتمةنديي
ــتانة. لة  ــةرا دةكات، هةرايةك تا ئةبةد مةس ــت و زةيني خؤي تذي ه ــى دةذيي يةكي
مةزامةكاني داوددا، مةغزايةك هةية، ئةنطيزةيةك هةية بؤ مردن، بةآلم بة وردي بؤي 
كردني ضنطي مةرطة، بةوةي: ئاو لةبةرانبةريدا  بض هةموو ئةنطيزةكاني مردن بؤ بةتالَ
يم: بؤضى شيعر دةنووسم؟، هاوكات  ــتيت. من وةكو خؤم، تا ئيستا نةمتوانيوة بلَ بووةس
ازيي  ــبووبيت رِ ــم، ئةطةر هةش ــيعر دةنووس ــيك طوتبيتي بؤ ش نةمخويندووةتةوة كةس
ــي بةرديندا ديتة خوارةوة،  ــو ئةو ئاوة واية كة لة هةنديك كةلين ــيعر وةك نةكردووم، ش
طري طةمة جوانةكاني  ــيعر هةلَ ادةي مةرط ش ــي ديار نيية. دةكريت تا رِ سةرضاوةكةش
انةوة بؤ نيو سةرةتايةك كة هيشتا  يك هةوأل بيت بؤ طةرِ

طري كؤمةلَ يي بيت، هةلَ مندالَ
ــيعر تةنيا ورد و خاشكردني  ــاري ديار نةبووبيت، نووسيني ش ووخس ــيما و رِ وجود و س
بةرانةتة. وةك طوتم: شيعر مةبةستيك نيية دايِيذين، كة كةوتة سةر كاغةز هوآلميةتيك 
ؤحي خؤت  ةكاني طةورةييدا رِ ــةآلم تؤ لة بازارِ يت دةباتةوة، ب

ــت، بةرةو مندالَ نيقي دةخولَ
بةسةر باخضةكانةوة دةبينيت، ضةشني سيو سوور دةضيتةوة، بؤشاييةكي طةورة دةكةويتة 
ؤح. شيعر لة نيو هةمان ئةو بؤشاييةدا جواني  ــتة و رِ يتيت، جةس

ــيعر و مندالَ مياني ش
ةخنة)دا شيعر نانووسيت،  ــوودي شيعر و سوودي رِ قينيت.(ئيليةت) لة كتيبـي(س

دةخولَ
ــتاش جيطةي طومانة وةآلم بيت.  ــامييةكاني دةداتةوة، هيش بةآلم تةواو وةآلمي سةرس
ــت و هةرطيز لييان جودا  دةطري ــي لةطةأل خؤي هةلَ اوكآ و نيطةراني ةرِ

ــاعبوون دلَ ش
ــيان ليناداتةوة، ئةمةش سةيرة، وةكو ئةوةية كة باس لة  يش نابيتةوة، بةآلم هةرطيز ئاورِ
 يةكاني خؤي دةكات، ضونكة شاعاوكي ةرِ

ؤكي دلَ اوكآ بكات، بةآلم تةماشاى نيوةرِ ةرِ
دلَ
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ــيتةوة، جوانيي شيعر لة  ــت بةوة ناكات بينووس اوكآ ضيية، ثيويس ةرِ
ئةطةر بزانيت دلَ

نادياريى سيماكانيةوةية، لة بآ سةرضاوةيييةوةية، لةمةدا كة هةموو ستايلةكاني ئةدةب 
ؤمانى(سةد سالَ تةنيايي)ى نووسي،  ــيا ماركيز) رِ يةكيكن، بؤ نموونة كة(طابريل طاريس
ةمة ض هةرايةكي  ــتي ثيكرد كة نةيزاني ئةم سةرة قةلَ ةميكي بضووك دةس ــةرة قةلَ بةس
ــارة ناديارةكاني)دا وةهمةطةليكي كةسيكى  ــليونة) لة(ش ؤمانةكةيدا(س نايةوة، لة نيو رِ
بووةتةوة، هي  ــان دةركةوت هةموو ئةو وةهمانةى لة نيوياندا قوولَ ــييةوة، ثاش دةنووس
ي بوون لة  ــيعرةكانى خالَ ــي، بةآلم ش ــيعري دةنووس خودي خؤي بوون.(ثاثلؤ نؤدا) ش
يية لة وةهم،  ــيت، بةآلم شيعرى خالَ ــةعدي يوسف) شيعر دةنووس اوكآ،(س ةرِ

وةهم و دلَ
يية  ــان شيعرى ئةويش خالَ م ديس ــيو)يش شيعر دةنووسيت، بةالَ آل ثةش هةروةها(عةبدولَ
ــيعر نزيكت دةكةنةوة، لةطةأل طوتاري  ــة وةهم. ئةمان بة جؤرة طوتاريكي ديكة لة ش ل
ي  ــي كؤتاييدا وةهم و بةرائةتي مندالَ ــةدا ديواريكي تةنكيان لة ميانة، لة بةرداش ةخن رِ
ــتة خوشكي خونضةى نةكراوةي شيعرن. كة طوتمان شيعر ياني  يةكيكن، واتة: دوو دةس
ــةي واقيع، ورد و  ــع، دةرباز بوون لة شووش ي واقي ــيتالَ وش  لة هةموو شرِ

ــؤ دامالَ خ
ةخساوة. الي ئيمة تةوذمي  قاندنى دةقيكى ئيبداعيى رِ

خاشكردني واقيع، واتة: هةُّـ خولَ
ةخنة لةوة داية لة ناواقيع بذي و الي ئةوان ثؤزة، هيض واقيعيكي  ــةلةفيي طوتاري رِ س
ــيعريي، زيندانيكي طةورةية، بؤ هةموو ئةو  ــيعر ثؤز نيية، هةموو واقعيةتيكي ش ش
قينن. دواكةوتني شاكاري طةورة لة شيعري كورديدا  موفرةداتانةي شيعري ناياب دةخولَ
ــيعري واقيعي نووسرايةوة و ثيمان وابوو بةو  ــةر ئةوة هات كة ضارةكة سةدةيةك ش لةس
زطار بكةين، بةآلم دةبواية ب لةوة بكةينةوة كة جوانين  ــمانة دةتوان نةوةيةك رِ دروش
وون بكاتةوة، ئاستي  زطاركارينةوة، ئةو شيعرةية كةوا لة نيو نةقاوةتي وشةدا ئاسؤكان رِ رِ
ــي داهيناندا لةمثةري واقيعةكان  ؤسيس داهينان بةدةربخات، هةر كاتيك توانيمان لة ثرِ
ــي دةكةيت  ــنووري داهينان بة ديار دةخةين و هةمان ئةو ئظانايةي تؤ باس ببةزين، س
كة من بة(الصفاء اِّـطلق) تيي دةطةم، دروست دةبيت. واقيع، ذاوة ذاويكى طةورةية، 
زطاري بيت، ضؤن دةبيت ئيمة لة نيو شيعردا  مرؤظايةتيي هةبات دةكات لةو ذاوة ذاوة رِ
ايان دةكرد  ــؤفيطةرانةية، بؤية لة واقيع رِ ةتي س

ــلَ مردن زيندوو بكةينةوة؟. ئظانا خةس
ؤحييان ثآ  ــتي طةيشتن بة خودا كة هيمنييةكي رِ وةتةوة، بة مةبةس

و دةضوونة نيو خةلَ
ببةخشيت.

ووى لة خةمة بضووكة خودييةكان-  ووى لة خةمة بضووكة خودييةكان- ثرسيار: شيعرى ئيستة، بة شيوةيةكى بةرفراوان رِ ثرسيار: شيعرى ئيستة، بة شيوةيةكى بةرفراوان رِ
ــتم ئةزموونى شاعانى ثيش  ــيعرى ثيشوو- مةبةس ــاع، كردووة، بة ثيضةوانةى ش ــتم ئةزموونى شاعانى ثيش ش ــيعرى ثيشوو- مةبةس ــاع، كردووة، بة ثيضةوانةى ش ش
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ــتة  انكارييةى كة ئيس ــة- كة طرنطييان دةدا بة خةمة جظاتى/ كؤ-كان، ئةم طؤرِ ــتة ئيوةي انكارييةى كة ئيس ــة- كة طرنطييان دةدا بة خةمة جظاتى/ كؤ-كان، ئةم طؤرِ ئيوةي
ــا ضةند خزمةت بة دةقى  ــتى ثيدةكردريت، ت ــة بوونيادى دةقة(هاوضةرخ)ةكانةوة هةس ــا ضةند خزمةت بة دةقى ل ــتى ثيدةكردريت، ت ــة بوونيادى دةقة(هاوضةرخ)ةكانةوة هةس ل

ئيبداعيى دةكات؟ئيبداعيى دةكات؟

كةريم دةشتى:كةريم دةشتى: هةر كةسيك بزانيت نهينيي دةقي زيندوو لة ضيداية، هةرطيز ناكةويتة 
ــيعر بةوة مرؤظ دةهةذينيت و تا دوا ساتةكاني ذيان  ــيعر نووس، وةك طوتم ش سةر ش
ــيعر تةليسميكة كة كردتةوة،  خةريكي دةكات كة ناتوانيت نهينييةكاني بدؤزيتةوة، ش
ــمان ضيية، ثيوةنديي نيوان هةور و  ضةمكةكاني بةتاأل دةبن،(نالي) دةزانيت هةوري ئاس
خةمناكيي ضيية، كة هاتووة كةشفي ئةمانة بكات، بةآلم جؤريك تةجةليات دةبةخشيت 

يت: و دةيانكاتة شتيكي ديكة، وةختيك كة دةلَ

 :ي ي: (ئاسمان هةورين دةبيت، ئيمةش بة غةمطيني دةلَ (ئاسمان هةورين دةبيت، ئيمةش بة غةمطيني دةلَ
ئةي خودا ض بكةين لة نيو ئةم كاولةي كةس تيا نةماو؟)ئةي خودا ض بكةين لة نيو ئةم كاولةي كةس تيا نةماو؟)

ئةم دوو ديرة ثرسياريكي ئةزةليى ئينسانيكة لة هةور و ئاسمان و غةمطينيي.

ةوشتي تاك تا دةطات  طري بابةتطةليكي زؤرة هةر لة خوورِ
كلتوورى نةتةوايةتي هةلَ

ــيؤلؤذيي و ميذووييي، هةموو ئةو شتانة ثييان  ــتيى و سؤس بة دوا بةرهةمةكاني زانس
دةطوتريت(كولتووري نةتةوة). شيعر بة ضاك و خراثيةوة دةبيت بة بةشيك لة كولتووري 
ي  ؤلَ نةتةوة، لة نيو كولتووردا هةموو بةرهةمةكان يةكسانن، ثيوةري ضاك و خراثييان، رِ
ةخنة، كة ئةوةش بةشيكي كلتوورى  كاريطةرييان، بةرزي و نزمييان، دةضنة نيو طوتاري رِ
نةتةوةية، ناتوان(ئةرستؤظانيس) لة نيو كلتوورى طريكدا جودا بكةينةوة لة(سؤفؤكليس)، 
هاوكات ناتوان لة نيو كلتوورى نةتةوةي كورديدا(حةريق) جودا بكةينةوة لة(جةزيري)، 
ــوين و ثايةي ئةمانة ئةركي  ــانكردني ش ئةمانة هةموويان كلتوورى نةتةوةن، دةستنيش
ــوينيك لة  ــتم ئةوةية لة نيو كةوانةي كلتوورى نةتةوةييدا ش ةخنةية، مةبةس طوتاري رِ
ــوينيكي دي بةرزتر نيية، هةموويان ثيكهاتةى كلتورن، بةآلم جودا بةندكردني ئةمة  ش
ئةركيكي ديكةي بةشيكي ديكةي كلتورة، بؤية، شيعر بة تةنيا كلتوورى نةتةوة دروست 
سةنطاندني  كو هةموو بابةتةكاني ديكة بة يةكةوة كلتور دروست دةكةن. هةلَ ناكات، بةلَ
ووبار  ــةك، وةك ئةوة واية باس لة دةريا بكةي، كة بة هةزاران هةزار رِ بةرهةمي نةتةوةي
ــان نيية،  ــةوة، بؤية تةقيم كردني بةرهةمي نةوةيةك كاريكي ئاس و جؤطةلةي ليبووةت
يك  طرتووة، بة كؤمةلَ ــؤكار و دةرةنجاميان هةلَ يك ه ــتي خؤيانةوة كؤمةلَ ضونكة لة ثش
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ي سياسيي تان و ثؤ بوون، ديرةكانيان  يك تةقةلَ داوي ميذوويي دووراونةتةوة، بة كؤمةلَ
ــتي،  مةكانيان لة دايكبووي ناضاري بوون، بة طش اوكآ بوون، فؤرِ ةرِ

طري ترس و دلَ هةلَ
ؤحيى طةورة بوو، كة هةموو بنةماكاني  ــيعري نةوةي من، شيعري دواي شكستيكي رِ ش
ذياني ورد و خاش كردبوو. ناكريت نةوةيةك هةبووبيت شتيكي بؤ ثيش خؤي نةكربيت، 
ــوو نةوةيةكي تازة داهينانيكي زيادةي هةبووة لة  ــة هةموو كاتيك من ثيمواية هةم بؤي
ــةوة، ضونكة ئيقاعي ذيان  م ووي فؤرِ امان و ض لة رِ ووي تيرِ ــة رِ ــةوةي ثيش خؤي ض ل ن
ــة  ــةبارةت بةم باس ــةوة. س وات و نةوةيةكي ديكة ديتة ثيش ــت كة نةوةيةك دةرِ ي دةطؤرِ
ةخنةدا، بةرهةمي شيعريي  ةوتي رِ ــيعر و رِ دةبيت جياوازيي بكةين لة مياني قؤناغي ش
ــةري و سوودي ليوةربطريت،  ييتةوة س ــةرضاوةيةك بؤ ئةوةي هةميشة بطةرِ نابيت بة س
ــةر تةنزيري  يتةوة س ــا بؤ خويندنةوة و ضيذ ليوةرطرتنة، بةآلم دةكريت مرؤظ بطةرِ تةني
ــت، بة داخةوة، ئيمةي كورد بةرهةميكي  كدانةوةكاني وةربطريــوود لة لي ةخنةيي و س رِ
ةخنةيةيي- شيعريمان دةست ناكةويت لة نيو كلتوورى خؤماندا تا وةك  ئةوتؤي طوتاري رِ
ــتةي طوتارةكاندا ليكي بدةينةوة و بةراورديان  يينةوة و لةطةلَ ئيس ــةرضاوة بؤى بطةرِ س
كو  بكةين و بايةخيان ثيبدةين، ئةمةيان دةطمةنة، بةآلم من خؤم، نةك طةليك جارا، بةلَ
ةنطة  ــيعريية كالسيكييةكان و دةيانخوينمةوة. رِ يمةوة سةر بةرهةمة ش هةميشة دةطةرِ
ــادة تيكةأل بة بةرهةمي  ــدا كاريطةرييان بمينيت و بيئ ــو داوة دوورةكاني زةين لة ني
ــيعري تازةى خؤميان بكةم، بةآلم سةرضاوة ن. شيعر نيشتمانيكي تايبةتي شاعة،  ش
ــيعري خؤياندا ذيان و مردن،  ــتمان لة نيو نيشتماني تايبةتي ش ــاعي بآ نيش زؤر ش
استةقينةي شاع خاكةكةيةتي كة بؤن و بةرامةي دةضيتةوة  ــة نيشتماني رِ بةآلم هةميش
ن، بةآلم بة  ــى طؤراني بؤ نيشتمان دةضرِ ــيعرةكانيةوة، هةموو شيعرةكانيش ةطي ش نيو رِ
امانيك بؤ جواني دةضنم،  يكةوة رِ ؤكي جؤراوجؤر، من كة بةسةر تةوني بةرِ شيواز و ناوةرِ
ــت لة  ؤحي مرؤظيك دةكةم، طوزارش اني رِ ــتماني خؤم دةدوينم، كة باس لة وةرطةرِ نيش
ــكردني شاكاريكي  ــتمان دةكةم، هةر خؤي ضنينةوةي داهينان و ثيشكةش باخيكي نيش
ؤحي نيشتمانيية. ــيةتيش بي هةر طةورةترين رِ ــةر ليواري نةرسؤس ــيعريية، جا بةس ش

ــيت، ثيوةنديي بة طؤراني طوتن نيية بة نيشتمان،  ــق) دةنووس (لؤرانس) كة(ذناني عاش
بةآلم طةورةترين نيشتمانثةروةريتيي مومارةسة كردووة، بةوةي، ئةو داهينانة طةورةيةي 
داوةتة وآلتي خؤي، هةروةها(دانتي) لة شاكارةكاني خؤيدا، كازانتزاكيس(زؤربا)ى نووسي، 
اطرت بةو بةرهةمة، نيشتمانثةروةري شاعان و ئةديبان  ــتماني خؤي زيندوو رِ بةآلم نيش
يم: داهينان  ــتم ئةوةية بلَ ن، مةبةس ــاكاري طةورة طةورة بؤ نةتةوةكان جيبهيلَ لةوةداية ش
كاريكة بؤ سةرجةم مرؤظايةتي، تايبةت نيية بة جوطرافيايكي دةستنيشانكراوة و، كةواتة: 
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ــيعر واتة زمان، زمان لة شيعر  ــيعردا ضيية، ضونكة ش ي ئةركي زمان لة ش ناكريت بلَ
دابِيت شتيك نامينيتةوة وةكو شيعر خؤى بنوينيت. ثيمواية، هةنديكجار بة زمانيكي 
سادة شاكاريكي طةورةي شيعري دروست دةبيت، هةنديك جاريش بة زمانيكي قورس و 
آل ثةرؤش) و(لةتيف  ق دةبيت، زماني(سةعدولَ تؤكمة جؤرة شاكاريكي ديكةي شيعر خةلَ
قاند، هةروةها  ــادةن، بةآلم شيعري نايابيان خولَ ــيو) زماني س آل ثةش مةت) و(عةبدولَ هةلَ
ــاب) و(ئةنوةر قادر محةمةد) زمانطةليكي قورسن،  ةفيق س زماني(شيركؤ بيكةس) و(رِ
قاندني كاريطةريي  قاندووة. زمان بؤ شيعر و خولَ ــيان خولَ بةآلم بةرهةمةطةلي نايابيش
ض سادة و ض قورس وةستايي و كارامةيي دةويت، زمان ثيويستي بة شيالنيكي عةجيب 
ةكان بة وشة،  ــيعردا، واتة: طةمةكردن بة زمان، دروستكردني مانا قوولَ هةية لة نيو ش
ؤشنبييةكى  يطةي موفرداتةوة، ثيويستيي بة ئةشق و رِ ئةتككردني كاريطةريتيى لة رِ

فرة اليةن هةية.
 

ــةر-  ى نيوان (نووس ــة كامانةن كة دةبنة ثردى ثيوةنديى قوولَ يطايان ــيار: ئةو رِ ــةر- ثرس ى نيوان (نووس ــة كامانةن كة دةبنة ثردى ثيوةنديى قوولَ يطايان ــيار: ئةو رِ ثرس
بوون  ــثين لة فيكرى خوينةردا تا تيكةلَ ــيحريكى ئاطاييانة بضةس بوون وةرطر)؟ بؤ ئةوةى س ــثين لة فيكرى خوينةردا تا تيكةلَ ــيحريكى ئاطاييانة بضةس وةرطر)؟ بؤ ئةوةى س
ة سةرةكييانة ض كة لةوةها كاتيكدا  قين، ئةو خالَ ةطئاذؤيى بخولَ ــتييةكى رِ ة سةرةكييانة ض كة لةوةها كاتيكدا و هاومةس قين، ئةو خالَ ةطئاذؤيى بخولَ ــتييةكى رِ و هاومةس

كؤمةكمان ثيدةبةخشن و لة ماهيةتى شيعر نزيكمان دةكةنةوة؟كؤمةكمان ثيدةبةخشن و لة ماهيةتى شيعر نزيكمان دةكةنةوة؟

ؤضوونة نيو مانا طرنطةكانة،  ؤدا زياتر رِ يم: شيعر لة ئةمرِ
كةريم دةشتى:كةريم دةشتى: ثيم باشة بلَ

ئةو مانايةنةي كة خؤيان لة شوينة قايمةكان حةشارداوة، ئةو مانايانةى هةموو كةسيك 
ــؤرِ ببيتةوة بؤ نيو ئةو كةلين و شةقارانةي كة  ــيعر دةبيت ش ثةييان ثآ نابات، واتة: ش
ي واتة نهينييةكان و واتة  ــيعر ئةطةر ويلَ ؤ ش كؤدي مانا بةرزةكانيان تيدا ونبووة، ئةمرِ
دامةزرينةرةكان نةبيت هةرطيز ناتوانيت لة نيو دنياى ثرِ لة ثيشكةوتني تةكنةلؤذيادا 
ؤدا جياوازة لةطةأل  ــرِ ؤذي ئةم ــيعر لة رِ  داهينانةكانيدا بذييت، بؤية ش

ــان لةطةلَ هاوش
يطة بة خؤيان نادةن هةموو شتيك كة هاتة ثيش  ؤ رِ ــاعاني ئةمرِ ابردوو، ش ــيعري رِ ش
ةم دةشكينن.  كو ئةو شتانة دةنووسنةوة كة هةنديك جار قةلَ ةميان بينووسنةوة، بةلَ قةلَ
كو زةمةني  زمةني ئةوة بةسةرضوو لة نيو ئايدياي شيعردا ياري بة قذ و ضاو بكةيت، بةلَ
ؤحي وةبةربيني،  ــي و رِ ــت بكةيت، ثةيكةري دابتاش ئةوة هاتووة تؤ قذيكي جوان دروس
ةنطة  ــيعر دةضيتة نيو هاوكيشة فةلسةفييةكان، بةآلم فةلسةفة نانووسيتةوة، رِ ؤ ش ئةمرِ
ــوود وةربطرن لةو جؤرة شيعرانةى  ــةفةي خؤيان س ــوفةكان بؤ نووسيني فةلس فةيلةس
ــةفة  ــيعر ناتوانيت فةلس ــتيان ليدةكةم و لة بارةيانةوة دةدويم، بةآلم ش كة من طوزارش
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ــةرضاوة بؤ خؤي، ضونكة شيعر لة دةرةوةي ديوارةكاني فةلسةفة و حةقيقةتة  بكات بة س
فةرزكراوةكاندا دةوةسـتيت و مانايةك بؤ ذيان و بوون دروست دةكات. هةموو ذانرةكاني 
فةلسةفة لة ثيناو ئيقناعكردني بةرانبةردا كار دةكةن، بةآلم شيعر لة ثيناو دروستكردني 
ديرةكاني  ــدات بة ذيان، هاوكاتيش مرؤظ لة هةلَ ــةك كار دةكات كة مانايةك ب واهيمةي
ؤ هؤييكي طرنطة بؤ ئةوةي مرؤظ لة  ــيعري ئةمرِ زطار بكات. ش ــناك رِ ــياري ترس ثرس
ــةر زةويية نةجات بدات و بتوانيت بة سوراي  ةوةكاني بيهوودةيي و نائوميدي لةم س ارِ رِ
ابردووي شيعري  او بكات. ئةطةر رِ سي و بيزاري رِ يةك طةورةترين حووتي وةرِ

ثشتي طةالَ
ــاية سةر  ايدةكيش ــاى مانطي دةكرد و رِ ــتةش لةبةر ثةنجةرةوة تةماش كوردي هةتا ئيس
ــةي مانطيكي جوان دروست دةكات،  يش ةط و رِ ــتة شيعر لةسةر زةوييةوة رِ زةوي، ئيس
مانطيك بة هةزاران ثارضةي مانا خؤي شووشتبيت، بة كورتي: شيعر دةبيت ثارسةنطي 
يت بخنكي. ئةوة دياردةي  ؤذانةمان دروست بكات و نةهيلَ ك بؤ رِ مانةوة بيت و جةدوايةَ
طةكاني ميذوودا كز دةبيت، ميذوو  ــة برِ طةيةك ل ــوو ضاخةكانة كة خويندنةوة لة برِ هةم
ة ثؤزةتيظةكان نيية، ضونكة تذي خؤكاري جودا جوداية. خويندنةوة  طري خالَ هةميشة هةلَ
ــن بخويننةوة، خوينةر دةبيت خويندنةوةيةكي قوولَ و  كاريكي دذوارة بؤ ئةوانةي دةزان
ــت ئاميزي هةبيت و ديقةتدار بيت بؤ سةرجةم بابةتةكاني داهينان و كةرةستةكاني  ش برِ
ــيكي  ؤسيس امان، خويندنةوة ثرِ ــن و تيرِ ــو هزر و زةي ــةكان بؤ ني ــتنةوةي ضةمك طواس
ــتووري دذواري خؤي هةية، من لة شويني تردا باسمكردووة.  مةعريفيي طةورةية و دةس
ــةوةي كتيب و بةس،  ــةم، بريتي نيية لة كردن ــي دةك ــةوة، وةك ئةوةي من باس خويندن
ــدن بة هةزمكردني ضةمكةكان و  ــو بريتيية لة وةرطرتن و طةمةي واتاكان، ثةي ك بةلَ
ةوتي نيو ثؤلةكان،  ــكراكردنى كؤدةكانيان، بيئةو هاوكيشةية خويندنةوة دةبيت بة رِ ئاش
ــيعري  ــاي خويندنةوةكاني(ئةدؤنيس) بكة بؤ كولتووري ئةدةبي و ش ووةوة تةماش لةم رِ
ــةعيد) بؤ كاري  ــا خويندنةوةكانى(ئيدوارد س ــت واِّـتحول)دا، هةروةه عةرةب لة(التاب
ؤذهةآلتناسي و خويندنةوةي(صادق جالل) بؤ كولتووري ئاييني و خويندنةوةي (ت. س.  رِ
ــيعر ثارسةنطي ذيانة، من بؤ ئةوانة قسة  يم: ش ةخنةي ميتافزيكي. كة دةلَ ئيليؤت) بؤ رِ
ــاع، لة ثشت نووسيني شيعرةكاني  ــةر دةبةن، ش دةكةم كةوا لةو نيوةندة دا ذيان بةس
ؤحي خؤي،  ــةلوا بؤ رِ ــةوة، هيض هيواييكي ديكةي نيية، جطة لةوةي كة ببـي بة س خؤي
دةدةن. شاع، هةميشة  ؤحيدا سةر هةلَ ــيارانةي كةوا لة نيو رِ ببـي بة وةآلم بؤ ئةو ثرس
ــت كردووة. خؤ  ــ بؤيان دروس ةم و نووس ــة طيذاويك دةذييت كة خودي كتيب و قةلَ ل
ــش وةكو ئةواني ديكة  ــو ئةمجؤرة ذيانةوة، ئةوا ئةوي خؤي نةضووباية ني ــاع ئةطةر ش
ةم و كتيب مرؤظ دةخةنة داوي  دةذيا، خوليايةكي نةدةبوو بؤ ثرسياركردن. هةميشة قةلَ
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تةرناتيظيكي  طؤدةيي و بكردنةوة، وا لة مرؤظي شاع دةكةن كة هةميشة بة دواي ئةلَ
ــؤ نيو قووآلييةكاني  ــؤرِ ببيتةوة ب يت، وةهاي ليدةكةن ش ــي ذياني فيكريدا بطةرِ باش
ــاع دةكات مرؤظيكي ديكة بيت،  ــةوة، بة كورتي: كتيب لة ئةنجامدا وا لة ش بكردن
ــاي دياردةكاني  طيانيكي جياواز بيت، بة ديديكي ديكةى جياواز لة دةوروبةري، تةماش
ــزي ذيانة. ئةطةر  كي بةهيــةنطي ــاع ثارس ــيعر بؤ ش ؤحي بكات. بةمجؤرة ش ذياني رِ
وون  ــؤفيطةريتيي بكةين، بؤمان رِ ــاعة طةورانةي بواري س ــاى ئةو ش بة وردي تةماش
ــةنطيكي ذياني ئةوان بووة، هةنديكجار بويةري شيعري  ــيعر ضؤن ثارس دةبيتةوة كة ش
ن و لة نيو دةقي شيعرةكانياندا  ــتماني خؤيان جي بهيلَ اثيضداوة كة خاك و نيش ئةواني رِ
ــيعر واي ليكردوون خاك و  ــت بكةن، ياخود، هةنديك جار ش خاك و زيدي خؤيان دروس
نيشتمانى خؤيان لة نيو شةهادةتدا، لة ثيناو دةقيكي شيعريي جاويداندا، دروست بكةن، 
كفاني خوين دةنووسريت،  ــتةقينة، شيعريك كة بة هةلَ اس يم: شيعري رِ

ليرةوةية من دةلَ
ووةو  يت و لة تةواوي مرؤظةكاني سةر زةويي جودا دةكاتةوة و رِ ضارةنووسي شاع دةطؤرِ
ــؤزدا  ــقيكي ئةبةديي دةبات، تا وةهاي ليدةكا لة ترؤثكي س ثاكييةكي جاويدان و عةش
ةتيكي هوالميي و بةرجةستة نابيت. لة  ــتةيي نامينيت و دةكةويتة نيو حالَ بووني جةس
كاتي خويندنةوةكاني خؤمدا، جياوازي ناكةم لة بةرهةمةكاندا، هةموو ئةو بةرهةمانةي 
يان دةبم، هةنديك بةرهةم  ــتي خؤم لة طةلَ س ــن تا دوا برِ امدةكيش كة لة يةكةم ديرةوة رِ
ــم، هةنديك بةرهةميش  ــامم دةكةن حةيفة ديقةتي خؤميان ثينةبةخش ادةيةك سةرس بة رِ
ــم ديت كةوا  ؤحي تؤ ني. لة ب ــي رِ ين: ئيمة خؤراك

ــم دةلَ رةوة ثيــة يةكةم دي ــةر ل ه
ــيعرى(بؤدلير)م خويندةوة، زؤر كارى لينةكردم، ئةو كاتةي كة خويندمةوة  يةكةمجار ش
امةوة سةر  ــاعة نيودارانةوة، بةآلم دواجار كة طةرِ هيندة نةضووبوومة نيو دنياي ئةو ش
شيعرةكاني(بؤدلير)، تيطةيشتم: طةورةترين شاعيكة كةوا لة نيو ئافةتيكي دةروونيي 
ادةيةك تيكةأل بة  ــيعرةكاني بة رِ ؤذانة و ش ــاعيك بوو ذياني رِ دذواردا كاري كردووة، ش
ــاعة نةفرةتليكراوةكة-  ــوو بوون، لةيةك جودا ناكرينةوة، بؤدلير كة بة ش يةكيى ب
ــاعيك هةموو ذياني بؤ  ةخنة لةكردار دةكات، ش ــراوة، طوناهيكة ميذووي رِ نيوزةد ك
ــتي و بينيني بةرانبةر تةرخان كردبيت و دةقةكاني بةو  ــؤز و خؤشةويس ميهرةباني و س
ئاراستةيةدا بردبن، حةيفة نةفرةتليكراويك بيت، بةآلم زؤرجار مرؤظـ دةبيت بة قوربانيي 
يت: «عةبقةريةت  ــاع تيطةيشت،(بؤدلير) دةلَ طة، كةم بووة لة ش بؤضوونةكانى كؤمةلَ
يدةدا  ــتي ئةنقةست زيندووي دةكةينةوة.) ئةو هةميشة هةولَ ييةية، كة بة دةس ئةو مندالَ

يي بكات بة ثيوانة بؤ ذيان. لة شيعرةكانيدا مندالَ بي و بةرائةتي مندالَ
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ثرسيار: ئيستيتيكا ضيية و لة كويى نووسيندا تيكةلَ بة جواننووسيى دةبيت؟ثرسيار: ئيستيتيكا ضيية و لة كويى نووسيندا تيكةلَ بة جواننووسيى دةبيت؟

ي  ــتى: ئةدةب ياني ئيستيتيكا، لةوة زياتر هيض ثيناسةيةك بؤ ئةدةب خالَ ــتى:كةريم دةش كةريم دةش
ــةدةب، هةموو دةقيكي ئةدةبيي زيندوو جواني ليدةتةكيتةوة،  نيية لة كةمكردنةوةي ئ
ــودا بكةينةوة، ئةطةر وةها نةبيت، ئيدى ئةدةب  ــة: ئيمة ناتوان جواني لة ئةدةب ج وات
ؤذانة، ئيستيتيكا هةر بة تةنيا لةوةدا نيية جواني وةبةر دةقدا بكةيت،  دةبيت بة قسةي رِ
سكينيت. الي زؤران وةها باوة كة  لة هةنديك كاتدا ناشين ثؤشيي جوانين دةقت بؤ دةرِ
يكي سيس كاريطةريي  ةنطة الي يةكيك طولَ ئيستيتيكا ياني جواني، بةآلم وةها نيية، رِ
يكي طةش، جؤباريكي وشك جوان بيت لة ديمةني جؤطةيةكي ثرِ 

زياتري هةبيت لة طولَ
ؤماني(الحارس َّـ حقل  ؤحة لة دةقدا، تؤ وةرة رِ ــتيتيكا هةندةسةي رِ لة خورةي ئاو. ئيس
ؤمانةدا نيية، بةو مانايةي كةوا  ــةو رِ ــالنجر) بخوينةوة، هيض جوانييةك ل الشوفان)ي(س
ــي جواني دةكات، بةآلم نووسةر  ــتيتيكا طةيشتووين، نة جواني تيداية، نة باس لة ئيس
ــدة جوان ثةيوةندييةكان  ــتووة، هين ش ؤمانةي دارِ ــك هيندة تؤكمة ئةو رِ وةك ئةندازياري
ــتمةكاني ئاماذةدار كردووة، ئيدى خوينةر هةست بةوة  يةكاآل دةكات، هيندة جوان سيس
ؤماني(مياة الربيع) ــي دةقيكدا خةريكة دةخنكيت، ياخود لة رِ دةكات كة لة نيو جواني

ؤماني(الغرانيق اِّـبكرة)ي ئيتماتؤف، ئةوسا  ى(تؤرطينؤف)دا، ئةي ئةطةر بضينةوة سةر رِ
ــت  ة جاويداني بةدةس ــتيتيكا ئةو هيزةية كة ئةدةب بةبآ بووني ئةو، مةحالَ دةزان ئيس

بهينيت.
يت:  هةرديهةردي- ى شاع دةلَ

(ذيان و ئةركي ناخؤشي ثةثوولةي ئارةزووي كوشتم)(ذيان و ئةركي ناخؤشي ثةثوولةي ئارةزووي كوشتم)

يت: ياخود هيمنهيمن دةلَ
(هةموو عومري ئةبةد تييدا نيية خؤشي.. دةميك مةستى)(هةموو عومري ئةبةد تييدا نيية خؤشي.. دةميك مةستى)

قينن، مةبةستم  ئةمانة باس لة جوانيي ناكةن، بةآلم هيزيكي طةورة بؤ جوانيي دةخولَ
ــتيتيكا ئةو جوانيية نيية كة ضةمكةكةي الي ئيمة ناسراوة,  لةو نموونانة ئةمةية: ئيس
يكخستنةوةي شتةكانة، ياخود  ؤحي رِ ــتيتيكا شتيكي ديكةية، مانايةكي ديكةية، رِ ئيس

ثةرش و بآلوكردنةوةي شيعرة بةنيو(با)دا.
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وانينةكانت جياوازن، هاوكات  ــة تيرِ ــيت و هةميش ة دةنووس
ــالَ ــيار: طةليك س وانينةكانت جياوازن، هاوكات ثرس ــة تيرِ ــيت و هةميش ة دةنووس
ــالَ ــيار: طةليك س ثرس

م دوا بةدواى ئةم كؤئةزموونة فرة و كراوةية،  ــةالَ ــت هةية، ب م دوا بةدواى ئةم كؤئةزموونة فرة و كراوةية، زمانيكى تايبةت بة خؤيش ــةالَ ــت هةية، ب زمانيكى تايبةت بة خؤيش
ــتنى(خودى باو- طشتى باو) و(بوونى خود) و ئةفراندن و لةحزةى  ــتنى(خودى باو- طشتى باو) و(بوونى خود) و ئةفراندن و لةحزةى ضؤن باس لة بةجيهيش ضؤن باس لة بةجيهيش

قاندنى دةقيكى جياواز دةكةيت؟ قاندنى دةقيكى جياواز دةكةيت؟خولَ خولَ

ــزةوة. بةردةوام بوون و  ــة تاك و طروثى(باو) دةكةونة ثةراوي ــتى: هةميش ــتى: كةريم دةش كةريم دةش
مةلةكردن لة نيو(باو)دا هيض ئيزافةيةك ناكاتة سةر بةرهةمي شاع، بؤية شاع دةبيت 
ــتن و ئاورِ  ؤيش ــت رِ اس نةداتةوة، بةآلم هةنديكجار ئةو رِ وات و ئاورِ ــت برِ اس ــة رِ هةميش
ــس دةدات، بؤية دةبيت زؤر بة  ــيعريي جوانمان لةكي ــة، هةنديك طةوهةري ش نةدانةوةي
ــةفةرة بدةين. خودي شاع دةبيت خوديكي كراوة و وةرطريكي  ورديى بةردةوامي بةو س
ــيحر و جاويداني بيت، بةبآ  طري طةورةترين س ــيعر هةلَ تازةش بيت. بؤ ئةوةي خودي ش
ــتيتيكاى  ةمةندكردني خود بة مةعريفةي تازة و ئيس ــاع و دةولَ ثةرةثيداني خودي ش
ــارة دةضنةوة نيو ئةو(باو) ــيعرييةكان دووب ، هةموو خودة ش جياواز و بكردنةوةي قوولَ
يت و  دةطرِ

ــةر(باو) هةلَ ــت. ئةدةبي كوردي زؤر درةنط ثيى لةس ــي دةكةي ةي كة تؤ باس
ــي ئةمةية: هةموو  زؤر درةنط فرياي هةنطاوي(تازة) و(نويبوونةوة) دةكةويت، هؤيةكةش
ؤماننووس  ؤقة دراون، بؤية ليرةدا شاع و رِ

ئةو(باو)انة بة ضةندين ديواري موقةددةس ئابلَ
ــة ورد و خاش بكةن و  ــة زات و جورئةتيكي زؤر هةية تا ئةو(باو)يتيي ــتييان ب ثيداويس
شمةكي(هاوضةرخ)ي لةبةربكةن، بؤ ئةوةي تاكة شاعى كورد لة نيو نةمرييدا بذييت و 
هةميشة تيشك بهاويذيت. كلتوورىكي زؤر و زةوةندي(باو)مان هةية، ئيدى ثيويستمان 
ةت بكاتةوة و شتي تازة بهينيتة كايةوة.  بة بووني خوديكي(خةلالق) هةية، تا(باو)ةكان رِ
ؤسيسى جياوازبوونة، دةقي جياواز، ئةو دةقةية  تةكاندني شةختةي باو، ثرِ

ؤسيسي هةلَ ثرِ
ــةرةو بةرزييةكاني داهينان و  ــةردا بكات و ب ــةأل ئةقلَ و زةيني خوين ــة ديالؤط لةط ك
طري قةدةريكي زؤر لة وةهم و  تةكاندنى ببات، هةلَ ووبوونةوة و هةلَ ووبةرِ بكردنةوة و رِ

سيحر و جواني و كاريطةريتيي بيت.
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ــانيك هةن زؤر بة داخراويى و سانايى ثيكهاتة و اليةنةكانى مةجازيى  ــانيك هةن زؤر بة داخراويى و سانايى ثيكهاتة و اليةنةكانى مةجازيى ثرسيار: كةس ثرسيار: كةس
ين:(ئةم دةقة جوانة) و(ئةم دةقة ناشينة)،  دةسةنطينن، بة واتةيةكى تر: تةنيا دةلَ ين:(ئةم دةقة جوانة) و(ئةم دةقة ناشينة)، دةق هةلَ دةسةنطينن، بة واتةيةكى تر: تةنيا دةلَ دةق هةلَ
دانى ئةمجؤرة  هةلَ دانى ئةمجؤرة بة بيئةوةى جاريك بثرسن: بؤضى جوانة؟ بؤضى ناشينة؟ هؤكارى توورِ هةلَ بة بيئةوةى جاريك بثرسن: بؤضى جوانة؟ بؤضى ناشينة؟ هؤكارى توورِ

ينيتةوة؟ ستة بيطيانانة بؤضى دةطةرِ ينيتةوة؟رِ ستة بيطيانانة بؤضى دةطةرِ رِ

ــانة بووةست، لة هةموو ضاخ و  ــةر ئةو قس ــتى: ئيمة نابيت ئةوةندة لةس ــتى: كةريم دةش كةريم دةش
يطة بؤ ئةم  استةقينة، دةبيت رِ ــاعي رِ زةمانيك ئةمجؤرة بآ موباالتية هةر هةبووة، ش
ةخنةطري زيرةك خؤي  جؤرة قسانة بكاتةوة و نةخريتة ذير باري بي بنةمايي و زؤرطؤيي. رِ
كردني دةقيك  ــتةي خؤي هةية بؤ بةتالَ ــانة بة دوور دةطريت، ضونكة ئةو كةرةس لةم قس
طري جوانيي بيت، هةموو ناهةقييةكان ديلي  ؤكةكةي. هةر دةقيك ئةطةر هةلَ ــة ناوةرِ ل
ــاييية، لةبةرئةوةي دةقى ئيبداعيى حوكمي  ةتة زؤر ئاس ــيحري خؤي دةكات، ئةم حالَ س
ةنطة  ــةم دةدةين، رِ

ــك دةق بة جواني لة قةلَ ك ناكات. هةندينةريــوو خوي ــي هةم زةوق
يذةييية، كة لة كةسيكةوة بؤ  ــةلةيةكي رِ ــين بشوبهين، مةس هةنديك دةقيش بة ناش
يت، زؤر دةقي طةورة  يت، لة خوينةريكةوة بؤ خوينةريكى دى دةطؤرِ كةسيكى دى دةطؤرِ
ؤكطةلي  وةرِ

هةبوون، لة دنيادا طةليكؤييي ئةوةيان لةسةركراوة كة الوازن، هاوكاتيش ناَ
ابردني زةمانة دةركةوتووة كة دةقيطةليكي جاويدان بوون.  ناشينيان هةبووة، بةآلم بة رِ
هةنديكجار تينةطةيشتن لة دةق وةها دةكات ضةمكةكان نةطةن بة زةيني خوينةر ياخود 
ويستي لة بةرانبةر وةردةطرن. زؤربةي دةقة زيندووةكانيش بة ئاساني  ةخنةطر، بؤية هةلَ رِ
ــادة بيت، ض  ــتةوة، دةقي زيندوو و ثرِ لة داهينان، جا ئةم دةقة ض س خؤيان نادةن بة دةس
ةخنةطرى هؤشيار  طرتووة، خوينةر و رِ

ؤز بيت، هيندة شتي لة ناخ و دواوةي خؤى هةلَ ئالَ
ةخنة،  ــ و خويندنةوة و رِ ــةوة. كاري ئةدةب و نووس ين تا بياندؤزن ــدا دةطةرِ ــة دوايان ب

كارطةليكي طرنط و قورسن، بؤ هةموو كةسيكيش دةستةبةر نابن.

ثرسيار: طةليك لةو كةسانةى وةكو شاع و هزرظانى(ثيشةنط) ناسراون لة نيوةندى ثرسيار: طةليك لةو كةسانةى وةكو شاع و هزرظانى(ثيشةنط) ناسراون لة نيوةندى 
ــتةبوونةيش  ــة ئةوانيديكة(ئةوروثييةكان)، ئةم وابةس ــتةن ب ــتةبوونةيش ئةدةبياتى كورديدا، وابةس ــة ئةوانيديكة(ئةوروثييةكان)، ئةم وابةس ــتةن ب ئةدةبياتى كورديدا، وابةس
بووةتة هؤى دةركةوتنى تارماييةك بةسةر دةقةكانيانةوة، هاوكات دةخوازن داهاتوويةكى بووةتة هؤى دةركةوتنى تارماييةك بةسةر دةقةكانيانةوة، هاوكات دةخوازن داهاتوويةكى 
ةوة تةماشاى  ةوة تةماشاى مسؤطةر لة ئيستةدا ئامادةييى هةبيت، كةضى تةنيا جاريك بة ضاويكى قوولَ مسؤطةر لة ئيستةدا ئامادةييى هةبيت، كةضى تةنيا جاريك بة ضاويكى قوولَ
ــتة... ئةم جؤرةى(ونبوونى خود)ة،  نادةن بيطوازنةوة بؤ نيو ئيس ــردوو ناكةن و هةولَ اب ــتة... ئةم جؤرةى(ونبوونى خود)ة، رِ نادةن بيطوازنةوة بؤ نيو ئيس ــردوو ناكةن و هةولَ اب رِ
يشئاذؤيية  كردنى ئةم نائاطاييية رِ

يشئاذؤيية هاوكاتيش نيشتةجيبوون لة(زمانى ئةوانيديكة) و باالَ كردنى ئةم نائاطاييية رِ
هاوكاتيش نيشتةجيبوون لة(زمانى ئةوانيديكة) و باالَ

لةضييةوة سةرضاوةيان طرتووة؟لةضييةوة سةرضاوةيان طرتووة؟
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ــآ ئةدةبي ئةواني ديكة تةكامول ناكات،  ــتى: ئةدةبي هيض ميللةتيك بةب ــتى:كةريم دةش كةريم دةش
هةموو ئةدةبةكان بة جياوازي ب و بؤضوونةكانيان ثيويستيان بة ئةدةبي ئةواني ديكةية، 
هةموو ئةو ئةدةبانة لةسةر يةكيى ئةزمووني ذياني دةقةكاني خؤيان بةريوة دةبةن. من 
لةطةأل ئةوةدا نيم كة ئةديبـي كورد كةوتبية ذير كاريطةريي ئةدةبي ئةوروثي، ثاساويشم 
ــمان هةبوواية و زؤر  ــتي باش ــتة دةبوو زؤر ش بؤ ئةمة ئةمةية: ئةطةر وةها بوواية ئيس
ــيعرمان هةبوواية، لة هةمانكاتدا زؤربةي ئةديباني كورد  ؤمان و ش ــاكاري طةورةي رِ ش
ــارةزاييان ثةيدا كردووة،  يطةي زماني عةرةبييةوة ش ــي ئةوروثي نازانن، تةنيا لة رِ زمان
ــا ناكات ئةدةبةكةيان  ــر كاريطةريتيي ئةدةبي ئةوروثي وةه ــة هةمانكاتدا كةوتنة ذي ل
ةنطاو  ــة هيزيك بؤ رِ ةنطة ئةو كاريطةريتيية ببـي ب ــةوة، رِ ــةدار بكات، بة ثيضةوان لةك
ــةوة بيت كة ئةديبان  ــتت لة(ونبووني خود)يش ئ ــي ئةدةبةكة، ئةطةر مةبةس ةنطكردن رِ
ــت، ئةوا من وةهاى نابينم،  ي ئةدةبي ئةوروثي و خؤيان ونكردبي ــر كؤنِؤلَ ــة ذي كةوتبن
ةتيك لة دةرةوة نووسيي  ــي حالَ ــتت لةوة بيت كة ئةديبـي كورد تووش ئةطةريش مةبةس
ادةيةك ديارة، يةكيك لة ئيشكاليةتي دةقي  بووة و ناخي خؤي نانووسيتةوة، ئةوةيان تا رِ
ووكةش و سادةكان  ــة كار لة نيو دةرةوةي دةقدا دةكات و شتة رِ ئةدةبي ئةمةية: هةميش
ــت لة ناخي خؤيان  ــت بةوة دةكةيت كة طوزارش بةرهةم دةهينيت، بةآلم بة دةطمةن هةس
ــتيدا ئةدةب كاريكي زاتيية و هيض  اس بكةن وةكو تاكيكي ثرِ لة موعانات، ضونكة لة رِ
هؤكاريكي دةرةكيي نابيت بة هؤي ئةوةي ئةدةبةكة بةهيز بكات لة كاتي طوزارشتكردندا, 
ــي جيهان، نةك هةر لة  كردن ــةنطيكي بةهيزي هةية لة كؤنِؤلَ ووةوة خؤرئاوا س ــةم رِ ل
دةدات لة  ــاوا هةولَ ــة هةموو مةوداكاني ذياندا. خؤرئ كو ل ــنبييدا، بةلَ ؤش ئةدةب و رِ
ــةقامط بكات  يك خؤي س ــينِالَ يطةي بةرهةمهيناني مةعريفة و تةكنيكيدا وةك س رِ
يطةي بةهيزكردني ئابووري خؤي  ــيان لة رِ ؤذهةآلت بخاتة ثةراويزي خؤيةوة، ئةمةش و رِ
ــةرضاوة ئابوورييةكانةوةية كة هةولَ دةدات هةموو  كردني س يطةي كؤنِؤلَ دةبيت و لة رِ
ي ئازادي خؤى. خؤرئاواييةكان لة ذير هةر  ــةر ئةم زةويية بكات بة بازارِ ــوينيكي س ش
 ،كي ثرةطماتيكيةتي ــة ليِالَ طري جؤريك ل يذن هةلَ ــةآلتي خؤيان دابرِ ضةتريكدا دةس
ــت بهينن،  اني جيهان بة دةس ــوارِ س

ــةم ئازاديي بازارِ و هةم ئازاديي هةلَ ــت ه دةيانةوي
ؤذهةآلت ثابةندي كلتوورى خؤيةتي، بةآلم  ــة كة جيهانطيي بةرهةم دةهينيت. رِ ئةمةي
ؤحانييدا  ــتةش لة نيو مةعريفةي رِ ــوة بةرهةمهينةري تةكنيكيي بيت، تا ئيس نةيتواني
ــتة بةهيزترة لة  ، نووش ــدا، دلَ كاريطةرترة لة ئةقلَ ت ؤذهةالَ ــاكة، لة رِ دةذييت. تةماش
ي سةر زةويى دةذييت،  نةشتةرطةريي، بؤية خؤرئاوا هةميشة باآلدةستة, ضونكة بة خةيالَ
ــة لة  ي يؤتؤثيييكى غةيبيي دةذييت، ئةوان هةميش ــة خةيالَ ؤذهةآلت ب ــة كاتيكدا رِ ل
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ةوان  ييان بة ثالَ ئيستةدا دةذين، لة نيو ئيستةدا كار دةكةن، ئاورِ بؤ دواوة نادةنةوة و باوةرِ
ــيمبؤلَ بذييت.  ــانة و بآ س ؤذئاوا دوور بكةويتةوة لة ئةفس نيية، ئةمةش واي كردووة رِ
ــتي الي ئةوان كؤتاييي هاتووة، ئيستةش ذين طرنطة لة الي ئةوان، بةآلم  سيمبؤلَ دؤس
ــمبؤلَ و ثؤزيية كةوا ئةم  ؤذهةآلت وةها نيية، لة يةككاتدا ثابةندي هةزاران هةزار س رِ
ثؤزكردنة وايكردووة ئةقلَ لة نيو سوباتيكي ئةفسانة ذينيي دريذخايةندا بذييت و بواري 
ــتي جوان، بةآلم بؤ ئةو نةتةوانةي  يةتي لة ش ــى َُّـ بِيت، جيهانطيي ثرِ بةرهةمهينان
ــيريكي دوو  ــوازي لي بكةن و نازانن ضؤن بةكارى بهينن دةبيت بة شمش كة نازانن ثيش
ــةت نةتةوة ثةراويزكراوةكان و  ــى، تيغيكيان ئةمةية: ئةطةر ئةو نةتةوانة، بة تايب تيغي
نةتةوة ثةرش و بآلوةكان كة نازانن بةكاري بهينن، بة زووترين كات جيهانطيي هيندةي 
ــدا لة نيويان دةبات، تيغةكةي ديكةش:  ــي كؤتايي ديكة ثةراويزيان دةكات و لة بةرداش
ــوازييةكي زانستيانةي ليدةكةن دةبيت بة بةرهةمهينةري بةختةوةريي.  بؤ ئةوانةي ثيش
ــن، بةآلم نةزانةكان ورد و  ذوو بةختةوةرييةكان ديذاييي ميــة دري ــة و ب دواجار، هةميش
ماني، لةم  ــةكاني ئةدةبي ئةلَ ــة، يةكيكة لة شاكار نووس ــي دةكةن. همان هيس خاش
ؤماني(لعبـــة الكريات الزجاجية)  ــي كردووة و رِ ــدارييةكي ئيجطار فراوان بارةيةوة بةش
ــدا بة دواي ئاوي  ؤمانةش ــةية كة لة هةمان ئةو رِ ؤماننووس ــاكاري ئةو رِ طةورةترين ش
طري جؤريكي تايبةتي سؤفيطةريتيية، بة تايبةت  ــة هةلَ . همان هيس ي حةياتدا دةطةرِ
ــة) لة نيو ستوونةكاني  ــةرضاوةي نووسينةكاني(همان هيس ؤماني(سيزارتا)دا، س لة رِ
ي بانديكة  ؤذهةآلت) هةولَ ؤماني(سةفةريك بؤ رِ ؤذهةآلتة، رِ ــيحييةت و رِ بودايي و مةس
ةوانةكانيش  ــةتةك داوة و ثالَ ــيك كة نيازي هةريةكةي بة ئامانجيكةوة ش لة ضةند كةس
ؤذهةآلتدا  ــةوقةي كة ئةوان ثييان واية لة رِ يطةى خؤيان دةطرنةبةر، بةرةو ئةو كاني ش رِ
ةوانةكاني خؤي  يذي كاري ثالَ ةنطرِ ــيحرئاميز رِ ــيوةيةكي س ؤمانةكة بة ش دةيدؤزنةوة، رِ
ــيوةي  ؤذهةآلتي لة ش ؤذهةآلت و فاتيمةي رِ ــة) بؤ ئةظيني رِ دةكات. حةزي(همان هيس
ــةرةداوةكاني تان و ثؤي  م لة نيو تةكنيكيكي ئةندازةييي بةهيزدا، س حةجكردنيكة، بةالَ
ــقي ئةمةوة ئةم  ــتيدا، من بة عةش اس ؤمانة زوو زوو ون دةبن و دةدؤزرينةوة، لة رِ ئةم رِ
ووةو سةضاوةكاني  ــةراني دنيا بة ئوميدي ئةوةن كة رِ اوة كة بزانن نووس ؤمانةم وةرطيرِ رِ
يكةون و بابةتي نووسينةكاني خؤيان بدؤزنةوة و بة شاكار دةريان بِن. لة  ؤذهةآلت بةرِ رِ
يت كة  ؤمانةكاني بة دواي ئةو(كاستالياية)دا دةطةرِ ــتيدا، همان هيسة لة زؤربةي رِ اس رِ
اوة  ؤمانةي كة من وةرمطيرِ ــةكان)دا باسي دةكات. ئةو رِ ؤماني(طةمةي كةال شووش لة رِ
ــراوة و زؤربةي خوينةران  ــة، بةداخةوة تاذيكى كةمي لي ضاثك ــي زؤر طرنط ؤمانيك رِ

نةيانديوة، بةآلم تةمام واية كةوا لة داهاتوويةكي نزيكدا ضاثي دووةمي بكةمةوة.
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انى  ــةر بؤ طؤرِ ــدا طوتوويةتى:(جةنطى نووس ــة ديمانةيةك ــيار: ئةلبير كامو ل انى ثرس ــةر بؤ طؤرِ ــدا طوتوويةتى:(جةنطى نووس ــة ديمانةيةك ــيار: ئةلبير كامو ل ثرس
ديت و ضؤن(ئازاديى)  ــان) بطؤرِ ــنة، ئةمةية: ضى(ذي ؤش م ئةوةى نارِ

ديت و ضؤن(ئازاديى) ذيان و ئازاديية)، بةالَ ــان) بطؤرِ ــنة، ئةمةية: ضى(ذي ؤش م ئةوةى نارِ
ذيان و ئازاديية)، بةالَ

قينريتةوة، هاوكات، ئيمة وةكو كورد ضووينةتة نيو ئةم جةنطةوة؟ قينريتةوة، هاوكات، ئيمة وةكو كورد ضووينةتة نيو ئةم جةنطةوة؟بخولَ بخولَ

ــتى: من ثيم وانيية نووسةر ئةو هيزة طريندازةرةى هةبيت تا بتوانيت لة  ــتى:كةريم دةش كةريم دةش
ةنطة لة هيزي دةقيكدا  ــةآلم رِ يت، ب ــةي دةقةكاني خؤيةوة ذياني مرؤظايةتى بطؤرِ يط رِ
ــةر ئةو هيزةي  ــةر اليةنةكاني ئةو ذيانة، ئيدى نووس ــةواو كاريطةر بيت بةس هةبيت ت
يذيت  ــةر ئةو تيزةوة دابرِ يت، دةقةكاني خؤي لةس

ــان طؤراني بلَ هةية كة بؤ ئازادي ئينس
ي خؤيةوة.  ي ثييةتي و ثيي واية دةتوانيت خوينةريش بخاتة ذير كؤنِؤلَ ــاوةرِ كة خؤي ب
ــتي  ــةيةى كردووة، بةآلم ثيم واية مةبةس ــة كويدا ئةم قس ــن نازانم(ئةلبير كامو) ل م
ــان كار دةكات و لة هةمانكاتدا،  يني ذيان و جيه ــاوي طؤرِ ــةر لة ثين لةوةية كة نووس
يذيت. هةموو نووسينةكاني(ئةلبير  دةرِ

ــدا هزرى خؤي هةلَ لة ثيناوي ئازاديي ئينسانيش
ــي ضةندين مرؤظ  يطةي دةقةكاني تواني ــة رِ ن، بةآلم ل ــان بطؤرِ ــو) نةيانتواني ذي كام
يطةي خويندنةوةي  ــك كةس هةر لة رِ كردنةوةي خؤيةوة و طةليي ب

ــة ذير كؤنِؤلَ بخات
ا  ــيوةي بكردنةوةيان طؤرِ ى مرؤظايةتيي و بةرثرسياريةتيي كامو-وة ش

ــتى قوولَ هةس
ــياليزم  يبازي ئةطزيستانس يم رِ

ــت بوو. دةتوانم بلَ و مرؤظطةليكي وجوديةتيان ليدروس
قةندةي  ــةوا لة خةلَ ــة، هاوكاتيش هةندانيكي ديكةية ك ــي بكردنةوةي كاموي بةرهةم
بووني ضةندين ساأل، هيشتا  ــيارةية: ئاخؤ جةدواي ذيان ضيية؟ بةآلم دواي تيثةرِ ئةو ثرس
مرؤظايةتي نةيتوانيوة وةآلمي ثرسيارةكاني كامو بداتةوة. نووسةر هةميشة لة جةنطداية، 
ــارتةر) بة وردي  جةنط لةطةأل ناخي خؤي، جةنط لةطةأل ئةواني ديكة، بؤية(ذان ثؤل س
ــتةية لة مةوة  س يت:(ئاخ لة دؤزةخي ئةواني ديكة)، ئيدى ئةم رِ

ئةوة دةوروذينيت كة دةلَ
كو لةو ثيودانطةوةية  ــؤي بزانيت، بةلَ ــت كة بةرانبةر بة دوذمنان و دؤزةخي خ ي دةرنابرِ
 ــي بةرانبةردا كة وةها دةكات ب ؤح ــتن و ثةي ثآ نةبردن هةية لة نيو رِ كة تينةطةيش
ووي ئةم  ووبةرِ يطةي ثيشكةوتني مرؤظايةتي، بةآلم ئاخؤ نووسةر ضؤن رِ ــث لة رِ بة كؤس
ــري ياخود مةعريفيي دادي  ــتةي زةيني و فيك هةموو جةنطانة دةبيتةوة؟ كامة كةرةس
ي  ابردوو- ئيستا لة هةولَ نووسةر دةدةن بؤ سةركةوتن لةم جةنطةدا؟ تةواوي نووسةراني رِ
ــتةش  زطار بكةن تا ئيس ــةوةدان ذيان جوان بكةن و مرؤظ لة كؤت و ثيوةندي زةوي رِ ئ
ــةآلم هةمديس هيزي ناحةزي  ووةش كاريطةريتيي زؤريان هةبووة، ب ــن، لةم رِ بةردةوام
ــةرةكيةكاني هةموو  ــان ئاواتةكاني مرؤظايةتي لة ذير ط� ناوة. يةكيك لة ئامانجة س ذي
ــتةقينةكاني دنيا ئةمةية: ئازادي بؤ مرؤظايةتي داب بكةن، دةقطةليك  اس ــةرة رِ نووس
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ــازداني مرؤظة بؤ ئةوةي ئةو ئازادييةي  ؤكةكانيان هةر هةمووي لة ثيناوي س هةن ناوةرِ
ووةش قورباني زؤريانداوة. خودي(ئةلبير  ــةم رِ يتةوة، ل ــةندراوةتةوة بؤي بطةرِ كة ليي س
كامو) لةو كاتةي كة فةرةنسا وةكو داطكاريك لة جةزائ حوكمي دةكرد، ئةو دةقةكاني 
ــتني ناعةدالةتي و  ــوو كتيبةكاني باس لة نةهيش ــت، هةم ش ــؤى لة دذي ئةوة دادةرِ خ
ــايةى ياسا.(ئةلبير كامو) لة  ةهاى ذير س هينانة كايةي فةزايةك دةكةن بؤ ئازادييةكى رِ
ؤ  جةنطيكي ثؤزدا بوو، ض لة دةقة فةلسةفييةكاني، ض لة دةقة ئةدةبييةكاني، بؤية ئةمرِ
ــةريكي زيندوو كار لة نيو دةقةكانيدا دةكريت، ئيمة ثيويستيمان بةو جؤرة  وةكو نووس
ــي مةعريفييان تيدا بيت،  ؤكي دةقةكانيان ثايةيةكي طرنط ــةرانة هةية كة نيوةرِ نووس
ــةركةوتوويي  ــةرة، بؤ ئةوةي بضيتة نيو جةنطةكان و بةس ضونكة ئةوة تةنيا ضةكي نووس
 ــن، مومك ــيري دارين ئةو جةنطانة ناكرين، ئةطةر كرايش يتةوة، ئةطينا بة شمش بطةرِ

دا بطونجين. نيية ئةنجامةكان لةطةلَ ويست و ئةقلَ

ووى طةورةترين  ووبةرِ ت و ئةوانى ديكة)وة رِ
ؤذهةالَ ــيار: لة دواى ديوانى(ثيانؤى رِ ووى طةورةترين ثرس ووبةرِ ت و ئةوانى ديكة)وة رِ
ؤذهةالَ ــيار: لة دواى ديوانى(ثيانؤى رِ ثرس

ؤيشدا خوينةرانمان  ــادةيى دةبينةوة لة شيعرى كةريم دةشتى- دا، لة ئةمرِ ؤيشدا خوينةرانمان ثانتايى لة س ــادةيى دةبينةوة لة شيعرى كةريم دةشتى- دا، لة ئةمرِ ثانتايى لة س
ئةوةندةى ئيستيتيكا و فةنتازياى شاعان لة ئةمجؤرة سادةييةدا دةدؤزنةوة، تا ئةو ئاستة ئةوةندةى ئيستيتيكا و فةنتازياى شاعان لة ئةمجؤرة سادةييةدا دةدؤزنةوة، تا ئةو ئاستة 
مى طران)، نادؤزنةوة، بة حوكمى ئةوةى(كةريم  مى طران)، نادؤزنةوة، بة حوكمى ئةوةى(كةريم لة نيو ئةو دةقانةى ثييان دةطوتريت(فؤرِ لة نيو ئةو دةقانةى ثييان دةطوتريت(فؤرِ
ــة ئةوانيديكة، هاوكات تا ماناى  ــتى) لةم نيوةندةدا نيوةنديكى جياوازترى هةية ل ــة ئةوانيديكة، هاوكات تا ماناى دةش ــتى) لةم نيوةندةدا نيوةنديكى جياوازترى هةية ل دةش
قوولَ دريذ بووةتةوة، ضؤن باس لةم ويستطةية دةكات كة لةويدا سادةيى و ماناى قوولَ قوولَ دريذ بووةتةوة، ضؤن باس لةم ويستطةية دةكات كة لةويدا سادةيى و ماناى قوولَ 

ذين؟  ذين؟ تيكدةضرِ تيكدةضرِ

ــي تاقانةي خؤم  ــةآلت و ئةوانى دى) بةكتيبـ ؤذه ــتى: ديواني(ثيانؤي رِ ــتى:كةريم دةش كةريم دةش
بذاردني بابةتي شيعرةكاني نيو  ووي هةلَ كو لة رِ

دانةوة، بةلَ ووي ثياهةلَ دةزانم، نةك لة رِ
 زن، شاعامان ئامي ــيعرةكاني ئةم ديوانة(تةئةممول) واتة: رِ ئةم ديوانةوة. زؤربةي ش
وانيت،  ــتةكانيدا كار دةكات و دوور دوور دةرِ ــةم ديوانةدا لة ذير كاريطةريتيي سروش ل
ــةوة، داخي بؤ  ــاغي بكات ــيعردا س ــةولَ دةدات ئةوةي كة خةوني ثيوة دةبينيت لة ش ه
 ؤذطار و غوربةتي شاع وخساري لة ذير تةثوتؤزي رِ بكيشيت. شيعر لةم ديوانة دا رِ

هةلَ
ةتةكاني طرياني ناخةوةي شاع دةشاريتةوة، هةموو شيعرةكاني نيو ئةم  ــي حالَ و نمايش
ؤح نووسراون، بةو مانايةي كة لةسةر زةويي دوور كةوتوونةتةوة  ــتةي رِ ديوانة بة كةرةس
دةكات كة  ــةر زةوييةك هةلَ ــة كة ئايا مرؤظ ضؤن لةس يندان، لةوةداي ةتي فرِ

ــة حالَ و ل
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ــيارة لة خؤى  ــيعر وةآلمي ئةم ثرس ة؟ ش ــي تيدا مةحالَ ؤحي ــانةوةيةكي رِ هةموو حةس
ــكيك لة وةآلمي  يت، بةآلم بةداخةوة هةرطيز تيش ــة دواي يؤتؤثياكاندا دةطةرِ دةكات، ب
يك بابةتي  انةوةداية. ئةمانة كؤمةلَ ــوورِ ةتي س

ــة لة حالَ ــآ نادؤزريتةوة، بؤية هةميش ث
يك بابةتي ثرِ لة مةترس بؤ شاع، وةكو ئةو ماسييةي 

انطيزين لة شيعردا، كؤمةلَ شةرِ
ثيمان واية نزيكة لة ثيستي سةرةوةي ئاو، بؤية دةستي بؤ دةبةين تا بيطرين، بةآلم بؤمان 
ييى ئاوةكة، ئيدى تةرِ دةب و هيضمان بؤ 

دةردةكةويت كة زؤر دوورة و دةخزيينة نيو قوالَ
دان نيية بؤ دؤزينةوةي ئةم بابةتة، بة قةد ئةوةي بةديهيناني  دةستط نابيت. شيعر هةولَ
ؤحي  ــ كة وةها رِ ــاعيش نازانيت ئةو غايةتانة ضي ــة ثةنهانةكانة كة خودي ش غايةت
ــاعةكة  ةكانةوة، هةمان ئةو غايةتة كة ش ــان دةكةن و دةيخةنة نيو طيذاوة قوولَ هةراس
ان دةكات بؤ كةشفكردني ماهيةتي ئةو غايةتةى كة  ان و سوورِ ةي طةرِ

طةلَ ــي كةلَ تووش
س دةبيت كة سةدةيةكة دةيانةويت شاع بخةنة  ــيارانة قةلَ س استةقينة بةو ثرِ شاعي رِ
ــةرضاوةكاني شيعر. شيعر خاوةني هيض سةرضاوةيةك نيية، ئاو  بةر مةحةكي دركاندني س
ةذاوي شاع نةبيت كة خؤشي نازانيت ئةم  ــلَ ؤحي ش ــةرضاوةيةك ناخواتةوة، رِ لة هيض س
كو هةميشة لة نيو ناديارييةكي كوشندةدا  ةذاويية ض قةدةريك دروستي كردووة، بةلَ ــلَ ش
ــةو نادياري و مةجهوليةتة  ــاعي طةورة ثيي واية ئةطةر لة نيو ئ يتةوة كة ش ــوورِ دةس
ي خؤي دةكات، ضونكة شيعر بةو ناديارييةوة جوانة و هةر  دةريكيشيت ئةوة زيندة بةضالَ
ــة لةطةأل دنيادا دةكات، ئةوانةش كة سةرضاوةخوازن  ــةوة ماوةتةوة و قس بةو ناديارييةش
ــيعرانةي  ــن بة دةقةكاني خؤيان، بؤية ئةو ش ــي ئةوةيان نابيت جاويداني ببةخش قودرةت
ــيكيان بؤ ماهيةتي  ــاعانةن كة هيض شوناس دةطرن هي ئةو ش قةدةريك لة مانةوة هةلَ
ــتي ليكدانةوةدا كار  كي غةرق بوو و لة تةميكي خةس َــيعر ثآ نيية، ئةوانة لة بناري ش
ــيعر ئةنجام دةدةن، هةر بة هةمان ئةو  ــةيةكي فيزيكي بؤ لة نيوبردني ش ؤس دةكةن، ثرِ
واني  ــة كةنارةكانةوة ضاوةرِ ــيعري زيندوو لةوةداية تؤ ل ــة كة ئةتراكتيفي ش ليكدانةوةي
ــيكي خوداييية،  طري شووناس ــيعر هةلَ ؤحةوة بازرقة بكةيت. ش بكةيت، لة درزةكاني رِ
يتةوة، كةم كةسن ئةوانةي ئةو  ــورِ ــةوقيكي ناديار دةس جاويدانيية، غةيبانيية، وةكو ش
ا كة  شةوقة لة شيعردا ديل دةكةن. طةلطاميش بةوة زيندووة كة بةدواي زيندةطيدا دةطةرِ
ــت، بؤ بونياتناني  دا، ئةو جواني لة مةحاأل بؤ ئيمة بةجي هيش ان بوو بةدواي مةحالَ طةرِ
ــيعر، بؤ بةغةيبانيكردني شيعر كة خودي ئيستيتيكاي شيعر  زةينييةتيكي طةورة بؤ ش
ــةفيي  ــة بةغيباني كردنيةتي، بةو ماناية نا كة بةرهةمهينةري ليكدانةوةيةكي فةلس ل
ــوينيك بطةين  . ئيمة لة هةر ش كو بةو ضةمكةي كة هاومانان لةطةأل مةحالَ ــت، بةلَ بي
ــوينيك دةستمان  ــيعر، لةويوة بة تةنيا دةمينينةوة، لة هةر ش بة ضةمكة جوانةكاني ش
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ــانةية  ــاع تةنياترينى ئةو كةس ــيعريي جوان ط بوو، لةويدا ش لة قذي بؤكةيةكي ش
وانة  ــتطكردني مةحاأل غايةتي شيعرة، برِ ــيعر، بةدواي مةحاأل. دةس ن بةدواي ش

كة ويلَ
امبؤ بؤ حةبةشة و هةندةران كة  طرتني رِ

ييةكي طةورة هةبوو بؤ شيعر دواي سةرهةلَ هاورِ
ةنسا،  امبؤ كة هةراو زةناييكي زؤر هةية لةبارةي شيعرةكانيةوة لة فةرِ ةيدا بة رِ

ئةو هةوالَ
ــةو كاتةى كة لة  ــةوة)، ئةميش لة وةآلمدا طوتي:(ئ ييت ــؤى طوت:(بؤضي ناطةرِ امب بة رِ
ــا شيعرم دةنووسي، مندالَ بووم، هيضم نةدةزاني، بةآلم ئيستة طةورةم و تواناي  ةنس فةرِ
يتيي هونةرى شيعرةوةية، هاوكات  ــتة لة مندالَ ــيني شيعرم نةماوة). ئةم طوزارش نووس
ــيعر  ي بةديهيناني مةحاأل. بؤية تا ئةبةد ش ةتي منداأل و عةودالَ ــتة لةو مةحالَ طوزارش
ــتني  طرتني و حيهيش ــةرهةلَ آ نادات كة بؤ دواجاريش بةر لة س يتيي فرِ

ةنطي مندالَ رِ
ــتت بخةرة سةر  ــا(فرل)ي لة باريكى خراثدا بيني و بآ ضةندوضوون طوتي:(دةس ةنس فةرِ
ــتيدا و خويني(فرل) بارزقةي كرد، لةويوة ئاسؤي  ــي لة دةس نافيس ميزيك)، ئينجا دةرِ
ان و  ةي طةرِ

كةلَ ــا و كةلَ ةنس ايةوة بؤ فةرِ امبؤ كوذايةوة، ئيدي بِاي بِ نةطةرِ ــيعري رِ ش
ييان  طيرِ

ــتني جيي مةحالَ يتيي شيعريان طرتةوة، ثاراس ــةفةر جيي مندالَ ان و س ــوورِ س
ــي  ــيعري خؤي بة سةركيش اوثرِ لة ش ؤحي ثرِ ي و رِ ــنووري وآلتاني برِ امبؤ س طرتةوة. رِ
ــيعريكي  ــةرضوو بتوان بة تةئةموول ش ــي ئةوة بةس ييةوة.(زةمةن ــي طؤرِ و بيهوودةي
ق بكةين) لة  ــ، زةمةني ئةوة هاتوووة بة شيعر تةئةمموليكي طةورة خةلَ طةورة بنووس
ــتطكردني وينةيةك، حةقيقةتيك، جةستةيةك دةكةين، كة  تةئةممولدا ئةنديشةي دةس
ةها بوون و  ــيعردا ئةنديشةي رِ ــيعر نامينيتةوة، بةآلم لة ش هاتة دي، ئيدى مةودا بؤ ش
ــيعر بة كراوةيي  ــاع نايةنة دي و مةودا بؤ ش مةحاأل و غةيب دةكةين كة هةرطيز بؤ ش
ؤحي مرؤظ؟ شيعر  ة يان رِ

ــتا نازان كة ئايا دةريا قوولَ نةوة. بة هةمةحاأل، هيش دةهيلَ
يذي و  ــة ضاوي خؤي دةرِ

ــيعر بةم مةحالَ ةدا دةذييت؟ ش ــا ضةندي تر لة نيو ئةم مةحالَ ت
ــةرِ لةطةلَ ئةوانةدا دةكات كة بة شمشيري سةرضاوة مةيدانةكةيان  ةش ش

هةر بةم مةحالَ
تةنيوة، دواجاريش تةنيا شاعاني مةحالَ دةميننةوة.

ابردوو بةرةو جاويدانبوون بضيت، ئةم جاويدانبوونةش بة كؤمةكى  ابردوو بةرةو جاويدانبوون بضيت، ئةم جاويدانبوونةش بة كؤمةكى ثرسيار: بؤئةوةى رِ ثرسيار: بؤئةوةى رِ
ابثيضريت بؤ نيو دةق، طةرةكة تاكةكةس- نووسةر ضى بكات؟ ابثيضريت بؤ نيو دةق، طةرةكة تاكةكةس- نووسةر ضى بكات؟وشة رِ وشة رِ

ابردوودا، ض لة  ــتةدا بيت، ض لة رِ ــتى: هيض بابةتيكي شيعريي، ض لة ئيس ــتى:كةريم دةش كةريم دةش
ــي ئةدةبيدا جاويدان  ــدان بيت، ئةطةر لة نيو دةقيك ــدةدا، هيزي ئةوةي نيية جاوي ئاين
ــة جاويداني بةو بابةت  ؤذنامةنووس ــة ياخود رِ ــاعة ياخود ضؤكنووس نةكريت، ئةو ش
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ــت و بؤ هةتا هةتا  ؤحيان وةبةردةكري ــو دةقةكانيدا رِ ت كة لة نيــي و ضةمكانة دةبةخش
ــتاوة،  ــةرضووي وةس ابردوودا كة زةمةنيكي بةس يتةوة، لة نيو رِ

ــان دةهيلَ ــة زيندوويي ب
ــاك بكرينةوة و بكرين  ابردوو ث ــةن، بةآلم دةبيت لة قورِ و ليتاوي رِ  ه

ــلَ طةوهةر و خش
اكيش، بؤ ئةوةي بتوان دةقيكي شيعريي جوانيان ليدروست  ــةرنجرِ بة بابةتيطةليكي س
ت هةبيت بؤ ئةوةي وشةكان  بكةين، واتة: تؤ دةبيت هيزيكي بكردنةوةي شيعريي قوولَ
طري ئةو  ابردووةدا بكةن، وشة كاتيك دةتوانيت هةلَ لة ذير ثةنجةتدا طةمة لةطةأل ئةو رِ
ــاعدا مةعريفةيةك ياريى ثي دةكات و ماناكان  جاويدانكردنة بيت كة لة نيو زةيني ش
دةدؤزيتةوة. ناتوان داوا لة نووسةر ياخود تاك بكةين كة ضي بكات، تاكي شاع دةبيت 
وو، بؤ دةستطيكردني  لة نيو هةموو ئةو ئةتمؤسفيرانةدا سةركيشييةكاني خؤي بخاتة رِ

ستةي داهينان. رِ

ؤكةكةيدا  ى بة جلى ثاييزةوة) بوو، كة لة نيوةرِ
ؤكةكةيدا ثرسيار: دواهةم بةرهةمت(بةرةو مندالَ ى بة جلى ثاييزةوة) بوو، كة لة نيوةرِ
ثرسيار: دواهةم بةرهةمت(بةرةو مندالَ

يطةى  ــ دةكةيت، لة رِ ــيعر نووس ى و ئةزموون و بوونيادى ش
ــاس لة زةمةنى مندالَ يطةى ب ــ دةكةيت، لة رِ ــيعر نووس ى و ئةزموون و بوونيادى ش
ــاس لة زةمةنى مندالَ ب

ــيوةيةك  انةوة بة ض ش ــةكة ليرةدا ئةمةية: طيرِ انةوةيةكى جياواز. ثرس ــةوةوة، طيرِ ان ــيوةيةك طيرِ انةوة بة ض ش ــةكة ليرةدا ئةمةية: طيرِ انةوةيةكى جياواز. ثرس ــةوةوة، طيرِ ان طيرِ
كردن و نويبوونةوة دةبات؟ ابردوو بةرةو باالَ كردن و نويبوونةوة دةبات؟رِ ابردوو بةرةو باالَ رِ

ــرووتدا كاري  ي بة جلي ثاييزةوة) لة نيو دوو س ــتى: كتيبى:(بةرةو مندالَ ــتى: كةريم دةش كةريم دةش
ــيك لة  ــرووتي ئةزموون. هةموو كةس يتيي، دووةم: س ــرووتي مندالَ كردووة، يةكةم: س
ــاع بةو كارة  ــيتةوة، بةآلم كاتيك ش يتيي هةية بينووس ــدة مندالَ ــدا بايي ئةوةن ذياني
ــي خؤي بنوينيت، دةبيت لة هيزي  يتي ــتيت هةوأل دةدات جياوازييةكاني مندالَ دةس هةلَ
انةوةي  يتةوة، نةك طيرِ ؤحيكي ئةدةبيي داهينان ئاميز بطيرِ يتيية بة رِ

دةقدا بيت ئةو مندالَ
يتيي خؤمدا دروست  انةوةي مندالَ ــيعرييةتيك لة طيرِ مداوة ش

حيكايةتئاميز. من هةولَ
ــيعريي نازانم، من لة  ــةم، ئةمةييش كة كردوومة لةم بارةيةوة بة كةم لة دةقي ش بك
يتيي،  ابردوو، بة مندالَ ــق بة رِ ــةكييةكةى ئةم كتيبةدا طوتوومة:(سةرضاوةي عةش ثيش
يتيي بة بةشيكي  ــةرة ناودارةكاني دنيا مندالَ ــكي نةكردووة. هةموو نووس ــتا وش هيش
ابردووة ئةم  ــيعريي يان ضؤكي خؤيان، من ثيمواية ئةو رِ طرنط دةزانن لة ئةزمووني ش
دا  ةي لةطةلَ ــاع وةكو دةقيكي شيعري مامةلَ ــيت كة ش دةكش كاتة بةرةو باآلبوون هةلَ

بكات.
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ــةرانى  ــا بكردريت، ئةوا نووس ابردوو وةكو ثيكهاتةى خود تةماش ــيار: ئةطةر رِ ــةرانى ثرس ــا بكردريت، ئةوا نووس ابردوو وةكو ثيكهاتةى خود تةماش ــيار: ئةطةر رِ ثرس
ؤسةى نووس، ليرةدا دةثرسم: بؤضى  ــيك لةو ثيكهاتةية دةطوازنةوة بؤ نيو ثرِ ؤسةى نووس، ليرةدا دةثرسم: بؤضى كورد بةش ــيك لةو ثيكهاتةية دةطوازنةوة بؤ نيو ثرِ كورد بةش
ابردووى طةليك نووسةر بةرجةستةية لة نووسينى ئيستةياندا، هاوكات كةنطى سؤز بؤ  ابردووى طةليك نووسةر بةرجةستةية لة نووسينى ئيستةياندا، هاوكات كةنطى سؤز بؤ رِ رِ

نؤستاليذيا مةعريفة بةرهةم دةهينيت؟ نؤستاليذيا مةعريفة بةرهةم دةهينيت؟ 

كةريم دةشتى: كةريم دةشتى: نؤستالذيا بةرهةمي دواي جةنطة طةورةكاني دنياية، بةرهةمي حيكايةتة 
ثرِ لة نةهامةتييةكاني مرؤظة، بةرهةمي ئةو دةروون بريندارانةية كةوا لة سةردةمةكاني 
ــةريك بؤ ئةبةد دةستبةرداري ئةو  ــوودا بوونةتة قوربانيي، بؤية زةحمةتة هيض نووس ثيش
ابردوو. نؤستالذيا غةريبكردني واقيعيكة كة مؤري خؤي  انةوة خةمطينانة بيت بؤ رِ طةرِ
لةسةر سينةي شاعدا بة جي هيشتووة. ئةدةب تواناي نيية مةعريفة بةرهةم بهينيت، 
ــت و نةست و ليكدانةوة، بةآلم مةعريفة دةتوانيت  ضونكة ئةدةب كاركردنة لة نيو هةس
تيي خؤي  ـَ ئةدةبيكي ضاك بةرهةم بهينيت. بة هةرحاأل، ئةدةبي نؤستاليذييش كاريطةري
ــتي لة نيو ئةدةبدا كار  اس ــة، دةقي طةورةي بةرهةمهيناوة، من ثيمواية، ئةوةي بةرِ هةي
ــؤزي داهينان بيت، دةبيت زةخةيةكي باشي هةبيت، بؤ ئةوةى بتوانيت لة  س بكات و دلَ

هةموو ئةو بوارانة دةقي ضاك بةرهةم بهينيت.

ثرسيار: ئةطةر نووسةر بةردةستين كةرةستةى خاو بيت بؤ بنيادنانى تةالريكى بةرز ثرسيار: ئةطةر نووسةر بةردةستين كةرةستةى خاو بيت بؤ بنيادنانى تةالريكى بةرز 
ى نووسةر لة كويوةى تةالرة بةرزةكةدا بةرجةستة دةبيت، وةكو  ى نووسةر لة كويوةى تةالرة بةرزةكةدا بةرجةستة دةبيت، وةكو بة وشة، لة دةقدا، خةيالَ بة وشة، لة دةقدا، خةيالَ

خؤى؟ خؤى؟ 

ــاعة، ئةطةر هةموو كةرةستةى  ــتةيةكي طرنطي ش ــتى: خةياأل، كةرةس ــتى: كةريم دةش كةريم دةش
شاع نةبيت. من ئةنديشةي هيض شيعر و هيض شاعيك ناكةم بةنى خةياأل، خةياأل بةم 
قكردني مانا لة شيعر، كة خودي  ؤسيسي خةلَ مانايةي كة من باسي دةكةم بريتيية لة ثرِ
ؤسيسة بةبآ خويندنةوةي بةردةوامي شاع و سةفةري شاع بةنيو كتيبدا تةواو  ئةو ثرِ
نابيت، ضونكة تةنيا لةم دوو ضةمكةدا مةعريفةيةك لة زةيني خوينةردا دروست دةبيت 
ي  ة، واتة: مةعريفةي ئةدةبي ئةو هيزةية كة بةرهةمهينةري خةيالَ كة ميكانيزمي خةيالَ
ة،  شاعانةية و هةر ئةميشة كة شيعرييةت دةطةيةنيتة ئاستي فةنتازيا كة ترؤثكي خةيالَ
بؤ نموونة:(دانتي) بة خةياأل و ئةنديشة(كؤميدياي خواوةندي)ى لة هةرسآ بةشى(دؤزةخ، 
ــتان)دا دؤزييةوة و داهينا، هةروةها(جؤن ميلتؤن) لة(فدةوسي ون بوو) فدةوس، ثاكس

، هيزيكي موقةددةسي شاعة. دا. كةواتة: هيزي خةيالَ
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ثرسيار: شيعر و نؤظليت و يادةوةرينامة- ت نووسيون، ئةمة بةدةرلةوةى كةوا ضةند ثرسيار: شيعر و نؤظليت و يادةوةرينامة- ت نووسيون، ئةمة بةدةرلةوةى كةوا ضةند 
م  ــةر زمانى كوردى، بةالَ اونةتة س ؤمانيك و طةليك طوتارى فيكرى و ئةدةبيت وةرطيرِ م رِ ــةر زمانى كوردى، بةالَ اونةتة س ؤمانيك و طةليك طوتارى فيكرى و ئةدةبيت وةرطيرِ رِ
تا ئيستة تةنيا وةكو شاع ناسراوي، ئةمة بةدةر لــةوةى نةمبينيوة لــة نووسينيكـدا تا ئيستة تةنيا وةكو شاع ناسراوي، ئةمة بةدةر لــةوةى نةمبينيوة لــة نووسينيكـدا 
ؤى نيوةندةكــة،  ــرِ طةراييةى ئةم ــةدةر لةو ثيرِ ان بكةي، ئيدى، ب ــتيك بؤ وةرطيرِ ؤى نيوةندةكــة، ئيس ــرِ طةراييةى ئةم ــةدةر لةو ثيرِ ان بكةي، ئيدى، ب ــتيك بؤ وةرطيرِ ئيس
ة ستايشكارةكان) ــراوةكـاني تــاك، لــةاليةن(ثيرِ ة ستايشكارةكان)بـةربةستةكانى نةخويندنةوةى نووس ــراوةكـاني تــاك، لــةاليةن(ثيرِ بـةربةستةكانى نةخويندنةوةى نووس

ينيتةوة؟ ينيتةوة؟ةوة بؤضى دةطةرِ ةوة بؤضى دةطةرِ

يم: من وةرطيرانم نةكردووة بة  كةريم دةشتى: كةريم دةشتى: من بؤ كاري وةرطيران هةر ئةوةندة دةلَ
ثيشةي خؤم، ئةطةر ضةند كاريكيشم كردبيت تةنيا بؤ زةوق و سةليقةي خؤم كردوومن، 
بة كؤمةكى ئةوان خزمةتي شيعرييةتي خؤم كردووة، شيعر خولياي سةرةكيي منة، هةر 
يم، مةبةستم  ؤمان و فيكر و مةعريفةوة دةطةرِ لة ثيناوي شيعرة كة من لة نيو باخضةي رِ
يم  ــةدواي ئةوةدا ناطةرِ ــيعرة. من، بة ثيضةوانةي زؤران، ب ــةوةي طةوهةرةكاني ش دؤزين
يطةي شيعرةكاني  كو دةمةويت لة رِ

نووس و ستايشي ئةواني ديكة بةرزم بكةنةوة، بةلَ
خؤمةوة هةنطاو بؤ ئاسمان بهاويذم. ئةوانةي بةناهةق بةرز دةكرينةوة، زؤر زوو دةكةونة 
خوارةوة، الي من ئةوة طرنطة كة باوةرِ بة هةموو اليةنةكان بهينن كة لة هيزي داهينان 

ستماندا هةية نةتةوةيةكي ثةرتةواز زيندوو بكةينةوة. داين و بةداهينانيش لة برِ

م بؤضى  ــيان لة(لةحزةى نووس) كردووة، بةالَ ــيار: طةليك شاع و نووسةر باس م بؤضى ثرس ــيان لة(لةحزةى نووس) كردووة، بةالَ ــيار: طةليك شاع و نووسةر باس ثرس
كةس نةهاتووة باس لة(سيحرى نووس) بكات؟ كةريم دةشتى ضؤن باس لةمانة دةكات، كةس نةهاتووة باس لة(سيحرى نووس) بكات؟ كةريم دةشتى ضؤن باس لةمانة دةكات، 

هةروةها كاريطةريشيان بةسةر يةكييةوة؟هةروةها كاريطةريشيان بةسةر يةكييةوة؟

ــيعر دةكةم، كة بؤ من و  ــاتةكاني نووسيني ش ــتى: من تةنيا باس لة س ــتى: كةريم دةش كةريم دةش
سكيت، ئةطةر هيزي بؤكةيةك  ــيعريك لةخؤوة نارِ ــيعريم طرنطن، هيض ش ئةزمووني ش
ة كردني ضةمكيكي شيعريي ثيويستي  ــووتينيت، بؤية فؤرمةلَ ــاع نةس ا ش لة ناخةوةرِ
ــينةوة هةية، بؤ شيعر طرنطة كة تؤ لة نيو مانايةكدا  ةذانيكي طةورةي زةين و س ــلَ بة ش
ــتة بكةيت. من زؤرجار  ميكى تيدا بةرجةس ــت ثيكةيت و فؤرِ هةنطاوةكاني خؤت دةس
ــوو ثيكهاتةكانيم لة  ــيعر هاتووم، دواي ئةوةي كة هةم ــيني ش ــي لةحزةي نووس تووش
ــت و مالَ كردوون، بةآلم كة هاتوومةتة سةر نووسيني دةستة ثاضة بوويمة  ا مش ناخةوةرِ
ــيني شيعر طران نيية،  ــم. هيض ذانريكي ئةدةبيي ئةوةندةي نووس و نةمتوانيوة بينووس
ــيعر لة نيو وةهم و ئةنديشة و  يزكردني وشة، ضونكة ش ــتم شيعري باشة، نةك رِ مةبةس
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ةحمي واقيع. هةنديك شيعر بة نيوي واقيعةوة  سيحر و دروددا ديتةكايةوة، نةك لة نيو رِ
ــيحري نووس مةبةستم لةوة نيية  يم س ــرين، بةآلم جاويدانييان بؤ نيية، كة دةلَ دةنووس
ــتم لة سيحري  كو مةبةس كةوا وةكو جاريكييش طوتوومة ضوكالت بكةم بة كؤتر، بةلَ
طري قةدةريكي زؤري  ــة هةلَ ــؤن دةقيك فرآ دةديتة نيؤةنديك ك ــ ئةدةبة. تؤ ض نووس
سةرسامي و فرة ديدي و جيهان و شووناس بيت، بتوانيت طةورةترين كاريطةريي بةسةر 
ةنط.  ةنطاو رِ ــةوةي رِ يك ليكدان

ــت، خوينةر بخاتة نيو كومةلَ ي ــةرةوة بةجي بهيلَ خوين
ــيحرة دةضيتة نيو يارييةكاني زمان و وردو خاشكردينةوة، بة  هةنديك جار هةمان ئةو س
شيوةيةك دةق خؤي دةنوينيت وةك ئةوةى تؤ لة بةرانبةر ساختومانيكي ضةندين اليةنةدا 

بيت، هةنديك جاريش دةضيتة نيو نهينييةكاني مانا و خوينةر بةرةو قوآليي دةبات.

ينيت لةطةلَ نؤستاليذياى؟ بةدةر  ؤحيةكانى بثضرِ ينيت لةطةلَ نؤستاليذياى؟ بةدةر ثرسيار: شاع دةتوانيت ثيوةنديية رِ ؤحيةكانى بثضرِ ثرسيار: شاع دةتوانيت ثيوةنديية رِ
ى  ى لة نؤستاليذيا، ضي تر دةتوانيت كؤمةكى شاع بكات و ثيوةندييةكى ثتةوتر و قوولَ لة نؤستاليذيا، ضي تر دةتوانيت كؤمةكى شاع بكات و ثيوةندييةكى ثتةوتر و قوولَ

دا بطريت؟ دا بطريت؟لةطةلَ لةطةلَ

ابردوو كاريكى سانا   زةمةنى رِ
ؤحييةكان لةطةلَ اندنى ثيوةنديية رِ كةريم دةشتى:كةريم دةشتى: ثضرِ

يك  نيية، هةروةها دروستكردنى ئةم ثيوةنديية بة ئاسانى ناكريت، ضونكة شاع كؤمةلَ
يم لة نيو ثةراويزةكانى  ــى بلَ ابردووي خؤيدا كة دةش ئاوينةى هةية لة نيو زةمةنةكانى رِ
ؤسيسى دوزينةوةى وردة  دةدات بياندؤزيتةوة، ثرِ

ييدا ونى كردوون، هةميشة هةولَ مندالَ
ــيكى دذوارة، بؤ  ؤسيس يتيى لة نيو ثانتاييية دوورةكاني زةمةن، ثرِ

ــى مندالَ ئاوينةكان
ــت بكةيتةوة بة زمانيكى هاوضةرخ  ــاوانة دووبارة دروس وةش ئةوةى هةموو ئةو كاية هةلَ
دا، كاتيك  ــتاليذيا لة دواى جةنطة طةورةكان سةريهةلَ و شيعريى دايِيذي. ئةدةبى نؤس
يةتيى دذواردا دةذيان، هيض  ــى و كؤمةالَ ةتيكى دةروونى و ئابووري ــى لة نيو حالَ ك خةلَ
ــك و تةنط بوو بوو، بؤية بة ناضارى  ــةك لة ثيش ضاوياندا نةمابوو، دنيا تاري ووناكيي رِ
ابردوو  ــى كردنى رِ ى خؤيان بة غةريب

ــةلواى دلَ ابردووةكانى خؤيان، س ــة دواى رِ كةوتن
شتنةوة، ئةمةش  ى بةرجةستةكردنى يادطارييةكانى خؤيان دةدا و داياندةرِ

دةدايةوة، هةولَ
بدات.(ئةلفريدى مؤس) طةورةترين  ــتاليذيي سةرهةلَ وايكرد كة كلتوورىكى زؤرى نوس
ابردوو  شاعى نؤستاليذيى دواى جةنطى يةكةمى جيهانيي شيعرةكانى طوزارشتيان لة رِ
كردبوو، نالي- يش لة ضامة دريذةكةيدا كةوا وةكو نامة بؤ(سالم) ى نووسيوة، ئةدةبيكى 
وكةيش  نؤستاليذيى نووسيوة، غةريبيى نيشتمانى خؤى دةكات، دواى نةفى بوونى، ئةمرِ
درين، طةورةترين  ؤمى) بؤ زمانةكانى دنيا وةردةطيرِ كة شيعرةكانى (مةوالنا جةاللةدينى رِ
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ادةكيشن، ئيدى ئةو هةستة ئينسانيية طةورةية كة باس  بةشى خوينةران بؤ الى خؤيان رِ
ــت لة غوربةتةكانى ناخى خؤى دةكات، دواجار، من  ــتاليذياية دةكات،طوزارش لةو نؤس

ا بن. ةتة دابرِ
كةم شاعانى طةورة دةبينم كة لةو حالَ

؟ وانيت لة ثيوةنديى نيوان شيعر و خةيالَ ؟ثرسيار: ضؤن دةرِ وانيت لة ثيوةنديى نيوان شيعر و خةيالَ ثرسيار: ضؤن دةرِ

كةريم دةشتى: كةريم دةشتى: خةيالَ بابةتى سةرةكيى هةموو داهينانيكة بة هةموو ذانةرةكانييةوة، 
بةبي خةيالَ ئةدةب لة مانا مرؤييةكةى خؤى دةضيتة دةرةوة و ثؤرتريتى مذاديكى وشك 
دةطريت، هةر ئةمةيشة كة ئةدةب و داهينان لة باقيى بوارةكانى ديكة جودا دةكاتةوة،  هةلَ
ة، خةيالَ بةو مانايةى كة بةرهةمهينةرى بوارةكانى فيكر و جوانيى بيت، بؤية من  خةيالَ
 ،(كى ديكة نيئةدةب بة طشتى، شيعر بة تايبةتى، جطة لة وةهم شتي):زؤرجار طوتوومة
ئيدى هةر كاتيك شاع لة خةيالَ و وةهم دابِيت، ئةوا دةقةكانى شيوةى واقيعى مردوو 
ةى كة من بة ستوونى هةرة  وةردةطرن، لة سنوورةكانى داهينان دةضنة دةرةوة، ئةو خةيالَ
ة،  ــى هةرة بةرزى خةيالَ ةم ــتى فةنتازيا كة هةرِ ــيعرى دادةنيم دةطات بة ئاس بةهيزى ش
ــاع دةضيتةوة نيو هةموو ياريية سيحراوييةكان، ئةو يارييانةى(همان هيسة)  لةوى ش
ــةكان) ى ثي نووسيوة و دانتى(كؤميديا) و ملتون(بةهةشتى  ؤمانى(طةمةى كةال شووش رِ
ــيعرة بةنيوبانطةكةى(ت. س. ئةليوت) كة  ــيوة. ئايا ئةطةر خةيالَ لة ش ون)ى ثى نووس
ــى تيدا دةمينيتةوة؟  ــتايى نةهاتى )يية دابِينى، هيض ــة خاك) ة ياخود(دةش ناوى(ويران
يم:  ــيعرى هاوضةرخ، بؤية من دةلَ ــيعرى كالسيكيى كوردى و ش هةروةها لة زؤربةى ش
 وةنديى شاعئةنجام دةدات. ثي ياريية جوانةكانى خؤى لةوى ــاع خةيالَ هةريميكة ش
ان لةو  ــؤى خوينةريكى بةهيزة، دابرِ ــاع خ كو ش

لةطةلَ خويندنةوةدا بوونى نيية، بةلَ
ــتيتيكا. كاتيك باس لة خةيالَ  ــتنى ئيس انة لة جوانكردنى خةيالَ و كوش ــيفةتة دابرِ س
قينةرى  ــةو طومانى خولَ ــالَ دةرطةكانى طومان دةكاتةوة، ئ ي خةي ــن، دةبيت بلَ دةكةي
ــتبوونى مرؤظ، ثرسيار  ــيار لة نهينييةكان وكةون و دروس ــيارةكانة، ثرس هةموو ثرس
ى هةمان ئةو  ؤمانى(مردن لة ظينيسيا) عةودالَ ــنباخ) لة رِ ــةرضاوةكانى جوانى(ئاش لة س
ة  ــتيدا دروست دةكات، ئةو هيزى خةيالَ ؤحيى لة ئاس جوانييةية كة جؤريك لة ويرانى رِ
ــيارةوة، كةواتة ئةمة  ــتةى ثرس ــت بة طومان و هيزى طومانيش دةضيتة نيو جةس دةدري
ــة جيهانبينيى بؤ شاع دروست دةكات. بؤ  ــى تةوليدى داهينانة، هةر ئةمةش ؤسيس ثرِ
ى باالَ هةية،  يكى شيعريى بةرز و باالَ ثيويستمان بة ئةنديشة و خةيالَ يتوالَ ويناكردنى رِ
ــةوة، هةر كاتيك بؤكةيةكى  ؤكيى دةمينين ــو ضوارضيوةى بى نيوةرِ ئةطينا هةر لة ني
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ك كةرةستةى طرنط  ــتى بة كؤمةلَ ــيعريى لة هزر و زةينى شاع دروستبوو، ثيويس ش
ــةبارةت  كردنة س ــى خةيالَ ؤسيس ــتنى ئةم بؤكةية كة طرينطينيان ثرِ ش ــة بؤ دارِ هةي
ــت و بضيتة نيو باخة ثرِ لة  طة بطريي ــة، ئةطينا بؤكة بة تةنيا ناتوانيت رِ ــةم بؤكةي ب
شتنى دةق، دةبيت بة جؤريك لة تةجريد و لة هةموو ئةتراكتيفيك  شةوقةكانى جوان دارِ

بةتالَ دةبيتةوة.

دا هيضى بؤ دةكريت؟ شاع، بؤ ئةوةى بةسةر  دا هيضى بؤ دةكريت؟ شاع، بؤ ئةوةى بةسةر ثرسيار: زمان لة بةرانبةر شاعى باالَ ثرسيار: زمان لة بةرانبةر شاعى باالَ
بيت طةرةكة ضي بكات؟ بيت طةرةكة ضي بكات؟زماندا زالَ زماندا زالَ

يم: ئايا هيض شاعيكى باالَ هةية  مى ئةم ثرسيارة، بلَ ــتي: دةكريت بؤ وةالَ ــتي: كةريم دةش كةريم دةش
، جطة لة زمانيكى تؤكمةى  ــاعى باالَ ــة بيئةوةى خاوةنى زمانيكى باالَ بيت؟ ئايا ش ب
باالَ ضى ترة؟ زمانى مردوو، زيندانى ماناى طةورةية، واتة: هةر شاعيك ئةطةر بيةويت 
ــيت بة شيعر بة زمانيكى مردوو، ئةوة بةو ضةمكة ديت زيندانيك  مانايةكى باالَ ببةخش
كفكفانى  ــةكان و هةلَ ؤحيي ــت دةكات و تيايدا بؤ هةتا هةتاية خورثة رِ ــيعر دروس بؤ ش
بيت،  ــدا زالَ ــةر زمان ــاع بةس ــيعرى تيدا بةندكراو دةبيت، جا بؤ ئةوةى ش ــى ش خوين
ة بيت كة زمان ثيويستى بة خؤ  طرى ئةو باوةرِ

سةرةتاييينةهةنطاو ئةمةية: دةبيت هةلَ
ــكارى  اكيش قكردنةوة هةية، زمان هيزى رِ

ــتى بة دووبارة خةلَ تازةكردنةوة هةية، ثيويس
ــةوة، بةمجؤرة وةكو  ــيعرى تييدا كؤ دةبيت ــةرة، ضونكة هةموو جوانييةكانى ش دةوروب
ــن شةرابى ذيان و جاويدانى  ــاعان لوولةيةكى مووقةددةس يلكة) ثيى واية كة ش ضؤن(رِ
ــيعرة كة بةردةوامى بة شيعر و بة  تيدا دةثايزريت، ئةوهاش زمان ئةو خوينة ثؤزةى ش
ــيعرى كورديدا بة تايبةتى ئةوانةى كة  ؤى ش ــيت. بةداخةوة، لة ئةمرِ ــاعان دةبةخش ش
ئةزموونةكةيان تازةية، هيندة بايةخ بة زمانى شيعريى خؤيان نادةن، بؤية شيعرةكانيان 
ن. زمان بةو مانايةى كة من باسى دةكةم كيمياى شيعرة، ثارسةنطةكانى  ناكةونة بةر دالَ
ــارةزايى لة زماندا هؤيةكة بؤ وردوخاشكردنى  ــيعر بؤ بابةتةكان دروست دةكات، نةش ش
ــيعرى زؤرن، دةبي ثيوةندييةكانى نيو  ــةنطى بابةتى شيعر. نهينيةكانى زمانى ش ثارس
ــف بكرين، بةبى ئةم كارة هةر زوو  ــيعردا كةش ــينى ش ــتمى زمان لة كاتى نووس سيس
ــةوارى نامينيت. لة اليةكى ديكةوة، هةموو  مات دةكريت و ئاس ــيعر فؤرِ ؤكى ش ناوةرِ
ــةوة و ديناميكيةتيان  ــن، هةر زوو دةثووكين ــيعر دةنوس ئةوانةى بة زمانيكى خراث ش
ــدا بةو واتةية نايةت كة بنةما ئةندازةييةكانى زمان  نامينيت، طةمةكردن لة نيو زمان
زطارى بكةيت لة دةست(باو)، واتة: لة ماناي  كو بةو ماناية ديت كة رِ

تةكينيت، بةلَ هةلَ
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ــةرةو زمانيكى هاوضةرخ بضيت كة بتوانيت  ــاييى خؤى دةريبهينيت. دةبيت زياتر ب ئاس
ؤ زمانى  ــؤى ئةنجام بدات، ئةمرِ ــةى فراوانبوونى ماناكان بطريت و تةقينةوةى خ بةرط
ــتيتيكيى بؤ  ــيعر بخوات و بةهايةكى ئيس ــيعر خةريكة كالَ دةبيتةوة و خةريكة ش ش
ــتةقينةى زمانى  اس ــة نهينى، ئيمة دةبيت طةوهةرى رِ يةتى ل ــت، بؤية زمان ثرِ ي

نةهيلَ
ؤمانيكى طةورة بة زمانيكى  نووس لة نيو ئةم نهينييانة دةربهين، ضونكة نووسينى رِ

تؤكمة و باالَ بةشدارى كردنيةتى لة بةهيزكردنى جةستةى نةتةوة و كلتور.

ت و ئةوانى دى)،  ؤذهةالَ ــيعرييةكةتدا، واتة(ثيانؤى رِ ــيار: لة ثيشةكى ديوانة ش ت و ئةوانى دى)، ثرس ؤذهةالَ ــيعرييةكةتدا، واتة(ثيانؤى رِ ــيار: لة ثيشةكى ديوانة ش ثرس
ــةبارةت بةم  ــيعر... هتد) س دةطرم و دةضمة نيو ئاوايى ش م هةلَ ــيوتة:(كاتيك قةلَ ــةبارةت بةم نووس ــيعر... هتد) س دةطرم و دةضمة نيو ئاوايى ش م هةلَ ــيوتة:(كاتيك قةلَ نووس
ــة كانيى ئاواييدا  ــيعرى تؤ ل ــيعر ئاوايى(طوند)يى هةبيت؟ ش ــتةية ثيتواية ش س ــة كانيى ئاواييدا نيوة رِ ــيعرى تؤ ل ــيعر ئاوايى(طوند)يى هةبيت؟ ش ــتةية ثيتواية ش س نيوة رِ

يت؟ شيعر لة طوندةوة دةبيت بة شار و نيشتمان؟  دةقولَ يت؟ شيعر لة طوندةوة دةبيت بة شار و نيشتمان؟ هةلَ دةقولَ هةلَ

ــتم نيية بابةتيكى وةها لةسةر مةسةلةى  ستةيةدا مةبةس ــتى: من لةم رِ ــتى: كةريم دةش كةريم دةش
ــيعرى ساغ و ثتةو هةية،  م بة ش ــم بةوة نيية، من تةنيا باوةرِ يش ــيعر بوروذينم، باوةرِ ش
ــةالنةوة، ئةوةى مةبةستمة لةم ديرة كة تؤ  م بة هيضى ديكة نيية لةبارةى ئةم مةس باوةرِ
ــت كردووة، ئةمةية: كاتيك من دةمةويت بضمة نيو دنياى  ــياريكى وةهات ليدروس ثرس
ــار نيية، ئةم ضةمكة لة نيو شيعرى  ــيعر، مةبةستم لة وشةى(ئاوايى) طوند ياخود ش ش
كو مةبةستم ئةوةية كاتيك دةضم بؤ نيو دنياى ثرِ لة خرؤشانى شيعر، 

باشدا دةتويتةوة، بةلَ
دةكشيت، ضونكة  ووم هةلَ ى داهينان، تةقينةوةيةك بةرةو رِ

دنياى ثرِ لة خةيالَ و كةفوكولَ
 (يةسةن)،ــت) و(شار) بيبةستينةوة ــيعر وةهميكى ئيجطار ئةفسوونة، ناتوان بة(دةش ش
ــتةيش  ــيعرةكانيدا هةية كة تا ئيس م هيزيك لة ش ــوو، بةالَ ــاعيكى طوندةواريى ب ش
ــيعردا جطة لة ضةمكى(جوانى)ى  ــار دروستكردووة، بؤية شوين لة ش ــاميى بؤ ش سةرس
ةنطة  ــار طةورةبوويمة، رِ ي شارم، بة ضةمكةكانى ش ــتيكى ديكة نيية. من خؤم كورِ ش
بتوان بؤ ئةم ثرسيارةى تؤ باس لة كاريطةريتيى شوين بكةين بةسةر شيعرةوة، بؤ ئةم 
ينةوة بي لةبارةى ئةو  ةنطة كتيبى(جوانيى شوين)ى(باشالر) باشين ليكؤلَ مةبةستةش رِ
كاريطةريتيية. ناُّـ بةو بةالغةتةوة لة دةشتى شارةزوور، شاريكى طةورةى بؤ شيعرةكانى 
ــتكرد كة توحفةيةكة لة طةمةكردن لة نيو زانستى جوانييدا، هةروةها(مةولةوى  دروس
تاوةطؤزى)ى شاع لة ثشت نووسينى شيعرةوة هيض هيوايةكى ديكةى نيية، جطة لةوةى 
م بؤ ئةو ثرسيارانةى كة  ؤحى خؤى و ئةوانى ديكة، ببيت بة وةالَ كة ببيت بة سةلوا بؤ رِ

دةدةن. ؤحيدا سةر هةلَ لة رِ
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بوونةوة دراوة، تا ئةم ئاستة  ــيار: لة شيعرى تؤدا ئةوةندةى طرنطى بة مانا و قولَ بوونةوة دراوة، تا ئةم ئاستة ثرس ــيار: لة شيعرى تؤدا ئةوةندةى طرنطى بة مانا و قولَ ثرس
بوونةوة، شيعر و مانا، شيعر  يتمى ديرةكان نةدراوة. شيعر و قوولَ بوونةوة، شيعر و مانا، شيعر طرنطيى بة موزيك و رِ يتمى ديرةكان نةدراوة. شيعر و قوولَ طرنطيى بة موزيك و رِ
و ئيستيتيكا، شيعر و فةنتازيا، كةنطي و لة كويوة يةكى دةطرنةوة؟ هاوكات دةشيت و ئيستيتيكا، شيعر و فةنتازيا، كةنطي و لة كويوة يةكى دةطرنةوة؟ هاوكات دةشيت 

تةرناتيظ بؤ ئةمانة دابنريت؟ تةرناتيظ بؤ ئةمانة دابنريت؟ئةلَ ئةلَ

ــاعانةى بؤ بةهيزكردنى ئةزموونى خؤيان  ــتى: شيعر، بؤ هةموو ئةو ش ــتى: كةريم دةش كةريم دةش
ــن، بؤ ئةوةية كة بضنة نيو مانا طةورةكان، مانا بةهادارةكان، هةمان ئةو  شيعر دةنووس
او ناكرين و خؤيان لة نيو ثانتاييية قةبةكان شاردووةتةوة، ئةو  مانايانةى كة بة ئاسانى رِ
مانايانةى كة دةست هةموو كةس ناكةون و هيالكيى زؤرى دةويت بؤ دةستط كردنيان، 
ــةوةى مانا بةرزةكان  يت بؤ ئ ــاردراوةكاندا دةطةرِ ــاع لة هةريمة ش ــة ش بؤية هةميش
ى مانا دامةزرينةرةكان نةبيت، ناتوانيت ثارسةنطيك لة نيوان  بدؤزيتةوة، شاع ئةطةر ويلَ
ووبوونةوة لةطةلَ شيعردا دروست بكات، هةر ئةمةيشة  ووبةرِ ثةرةسةندنى تةكنةلؤذيا و رِ
م  بهينيت، بةالَ كة وةها دةكات شاع جياواز بيت، لة ثيطةكانى جياوازييةوة هةنطاو هةلَ
يك  بايةخدان بةو مانا طرنطانة، نابي ئةوةمان لةببباتةوة كة شيعر ثيويستى بة كؤمةلَ
يتم و  موتيفةى ديكة هةية، ثيويستى بة جوانكاريى هةية، ئةو جوانكارييةش خؤى لة رِ
موزيك و زماندا دةبينيتةوة، بةتايبةتى زمان كة ستوونيكى ثتةوى مانةوةى شيعرة، بة 
ــيعر ببةخشيت، بةواتايةكى ديكة: شيعر  بى زمانى بةهيز و هاضةرخ ناتوانيت مانا بة ش
ــيت بة  بة بى زمانيكى وةها لة هةموو ماناكاندا بةتالَ دةبيتةوة. زمان جوانى دةبةخش
ــة ثيوةنديى نيوان زمانى بةهيز و ماناى بةهيز  طرى مانا بةهيزةكانة، بؤي ــيعر و هةلَ ش
ــى الواز ناتوانيت  يم: زمان ــةون، بةو ماناية دةلَ ــى بةهيز، ثيوةنديطةليكى ثت و جواني
ــو زمانى بةهيزدا جاويدانيى  ز لة نيت، هةروةها ماناى بةهيز بيــرى ماناى بةهي ط هةلَ
ــت دةكات، لةبةرئةوةية زمان طرنطة، وةك ضؤن ئةم ثيوةندييةى هةية  ــيعر دروس بؤ ش
يتم و موزيك و جوانيشدا ثيوةنديى تايبةتى خؤى هةية،   رِ

لةطةلَ مانادا، هةروةها لةطةلَ
ثيوةندييةك كة هةميشة دريذ دةبيتةوة.



ــةرووي        ــتوورةيية، لة س ــي ثيكهاتني دةق، كاتيكي ئوس ةحيميان: كات ــةد رِ ةحيميان:محةم ــةد رِ محةم
زمانة و تايبةتة.

ةخنةطردا ةحيم)ى رِ (محةمةد رِ
ةخنةطرداهةظثةيظ لةطةلَ ةحيم)ى رِ (محةمةد رِ
هةظثةيظ لةطةلَ
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ــةم هةظثةيظينةى خوارةوةدا، لة  ةخنةطر، ل ةحيميان)ى ضؤكنووس و رِ ــةد رِ  (محةم
وانينةكانى  ؤشنبيى، رِ ةهةندى ثيوةنديدار بة بوارةكانى ئةدةب و رِ بارةى طةليك ثرس و رِ
ــان كردووة و  ــةر هةر يةكيكي ــتطةليكى لةس ــة لةمةش ئيس وو، بيجط ــتوونةتة رِ خس
ؤضووةتة نيو ثرسةكانةوة... بةشيوةيةكى جياواز و ورد و ئاطادار، هاوكاتيش تايبةت، رِ

ؤذهةآلت، كة طوتوبيذم  ــتانى رِ ــةرى ترى كوردس ــةرةش وةك ضةندة نووس  ئةم نووس
ــووردا نةبوونةتة ناو،  ــتا لة نيوةندى ئةدةبى كورديى، لة باش ياندا كردووة، هيش لةطةلَ
ــى بؤ نادةن، بةآلم وةختيك لةطةلَ وةآلمةكانيان، لة بةرانبةر ثرسيارةكانماندا،  يش هةولَ
ــادارن لة تيؤر و ميتؤدة  ــتيك ئاط ــةر يةكيى دةكةوين، ئةوجا تيدةطةين كة تا ض ئاس ب
ــيزمى  ــان، لةوانيش طرنط، ئةوةية كة بة ورديى قؤناغى كالس ــؤن و تازةكانى جيه ك

فةرهةنطى خؤيان خويندووةتةوة...
ــة ناديار  ــوارةوةدا، وةك يةكيك لةو كةس ــةم طوتوبيذةى خ ةحيميان، ل ــةد رِ  محةم
ــنبيى كوردى و  ؤش ــى ئةدةبى و رِ يك ثرس

ــة، بة ورديى لة هةمبةر كؤمةلَ و ئاطاداران
وانينةكانى خؤيمان ئاشنا دةكات. با سةرنج لة وةآلمةكانى  جيهانى، ئيستى كردووة و بة رِ

بدةين:

ــيار: كةسانيك هةن زؤر بة داخراوةيي و سانايي ثيكهاتة و اليةنةكاني مةجازيي  ــيار: كةسانيك هةن زؤر بة داخراوةيي و سانايي ثيكهاتة و اليةنةكاني مةجازيي ثرس ثرس
ين(ئةم دةقة جوانة) و(ئةم دةقة ناشينة)،  دةسةنطينن، بة واتةيةكي تر: تةنيا دةلَ ين(ئةم دةقة جوانة) و(ئةم دةقة ناشينة)، دةق هةلَ دةسةنطينن، بة واتةيةكي تر: تةنيا دةلَ دةق هةلَ
سةنطانانة بؤضي  ــن: بؤضي جوانة؟ بؤضي ناشينة؟ هؤكاري ئةمجؤرة هةلَ سةنطانانة بؤضي بيئةوةي بيرس ــن: بؤضي جوانة؟ بؤضي ناشينة؟ هؤكاري ئةمجؤرة هةلَ بيئةوةي بيرس

ينيتةوة؟ ينيتةوة؟دةطةرِ دةطةرِ

ــاردةكان  ــي بؤضووني خؤي دي ــة ثي ــيك ب ــارة هةر كةس ــان: دي ةحيمي ــةد رِ ــان: محةم ةحيمي ــةد رِ محةم
وانيتة جيهاني دةوروبةري و  ــةنطينيت و لة ئاستي زانياري و زةوقي خؤيةوة دةرِ دةس

هةلَ
م ئةو بؤضوونةي كة لة ثيناو دةقيكدا بة بي ثشت ئةستووريي  هةروةها جيهاني دةق، بةالَ
ــينيي دةق دةكات، بؤضوونيكي تةسكة و لة هةر  فيكري، قةناعةت بة جواني يان ناش
ــة و ئي هيض. لةم  ــةنطاندنيكي زةوقيي س ــنة مةعريفةيةك بي وةريية. ئةمة هةلَ ضةش
سةنطاندنانةدا، كةسةكان قةناعةت بة هةستيكي كاتةكي و بةرتةسك دةكةن  ضةشنة هةلَ
ةتي دةقدا كورت  والَ و ثيوةريكي مةعريفييان ثي نيية و زةوق و تيطةيشتني خؤيان لة رِ

دةكةنةوة.
ــك،  ــتيكي بةرتةس نابيتةوة نيو دةقةكة و بيجطة لة هةس ــؤرِ ــا ش ــي وةه بؤضوونيك
تيطةيشتنثكي مةعريفي و ئةدةبيي لة بةرانبةر دةقةكةدا نيية، كةواتة؛ كاتي خويندنةوةي 
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ــيار و بي وةريية لة ثيوةرةكاني هزري و  دةق لة الي بؤضوونيكي وةهادا، كاتيكي ناوش
ناكاتة  مةعريفي و ئةدةبيي. بؤضووني وةها دةقةكة بة ثرسيارةوة ناخوينيتةوة، ثرسيار شؤرِ
نةبوويتة ناخي دةقةوة، ديارة دةقيش هيض ثرسياريكت  ــيار شؤرِ ناخي دةقةوة، كة بة ثرس
مي ثرسياريكي  لة بةرانبةردا قووت ناكاتةوة. ئي خؤشت بةرثرسيار بةوة نازاني كة وةالَ
ــينييةي  ــينة؟ بدةيتةوة، ضونكة ئةم جواني و ناش ــي جوانة؟ يان بؤضي ناش وةك: بؤض

وة. نةقوالَ يت، لة ناخي بؤضوونيكي مةعريفييةوة هةلَ دةريدةبرِ
ئةطةر بيتوو بة بي سيستميكي مةعريفي و بة بي كةرةسةي ثيويستي وةك وشياريي 
ييي دةرياي دةقةوة، مةلةت بؤ ناكريت و هيض  ئةدةبي و وشياريي ليكدانةوة، بضيتة قووالَ
ووت و قووت،  ــت ناكةويت. قةناعةت بة ثيوةريك، وةك هةستيكي رِ طةوهةريكت دةس
ــةيةك ثيكناهينيت. هةروا كة زةوقيكي  ــانا، ثيناس ــة لة داوةرييةكي داخراو و س بيجط
بةرتةسكت هةبيت سةبارةت بة دةق، ئةوا ئةو دةقة هيض ضةشنة مةعريفة و جوانييةكي 

ةسةنت بؤ دةرناخات. رِ

ــراوكراو)ة؟  ــةم ئةدةبة(زارةكيية) و ئةويديكة(نووس ي ئ ــيار: كةنطي دةتوان بلَ ــراوكراو)ة؟ ثرس ــةم ئةدةبة(زارةكيية) و ئةويديكة(نووس ي ئ ــيار: كةنطي دةتوان بلَ ثرس
سةنطاندنانة  ووخينةر)ة؟ ئةم دابةشكردن و هةلَ ةخنةية(بنياتنةر)ة و ئةويدي(رِ سةنطاندنانة هاوكات ئةو رِ ووخينةر)ة؟ ئةم دابةشكردن و هةلَ ةخنةية(بنياتنةر)ة و ئةويدي(رِ هاوكات ئةو رِ
ــيار و ثيودانطانة  ــووة و كةنطي و بؤضي دةتوان ئةم ثرس ــةرضاوةيان طرت ــيار و ثيودانطانة لة ضييةوة س ــووة و كةنطي و بؤضي دةتوان ئةم ثرس ــةرضاوةيان طرت لة ضييةوة س

دةربِين؟ ئةطةر ثيويستيش نيية باسيان ليوة بكةين، هؤكارةكان كامانةن؟ دةربِين؟ ئةطةر ثيويستيش نيية باسيان ليوة بكةين، هؤكارةكان كامانةن؟ 

ــيارةكةتان دوو اليةني جياواز دةطريتةوة. زارةكي بوون يان  ةحيميان: ثرس ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
ووخينةربووني  م بنياتنةر يان رِ

ينةوة، بةالَ نةبووني دةق دةضيتة خانةي ضةشنةكاني دةربرِ
ــي تايبةتمةندييةكاني خؤي  ةخنةوة. ئةدةبي زارةكي ــنةكاني رِ دةق، دةضيتة خانةي ضةش
ــةرضاوة و كات و ميذووي ثيكهاتني ناديارة، مؤركي طشتيي  هةية: نةنووسراوةتةوة، س
ــاناي هةية، كتوثرِ و بة بي مةبةست و بة بي وشيارييةكي ئةدةبيي  ثيوةية، زمانيكي س
ــاي ئةدةبيي  يس ــا و رِ ــاكاري خؤيان بة بي ياس ؤكي س ةهةندين و ناوةرِ قاون. تاك رِ

خولَ
ن.  دةردةبرِ

ةنطة ئةدةبي زارةكي بيت كة نووسراوةتةوة.  ــراوكراويش دوو جؤرة، رِ ئةدةبي بة نووس
لةم ئةدةبة زارةكييةدا كة نووسراوةتةوة، هةموو ئةو تايبةتمةندييانةي كة عةرزم كردن، 
ــةر ضةشني  اوةنةتةوة س طةرِ

ــني زارةكي بوون هةلَ دةميننةوة، بيجطة لةوةي كة لة ضةش
نووسراوة. شيوةي دووهةمي ئةدةبي نووسراوة، بة مانا عامةكةيةتي، واتة ئةدةبيك كة لة 
ــاتيكي تايبةتيدا، كةسيكي دياريكراو بة وشيارييةكي ئةدةبي و مةعريفييةوة  كات و س
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ــتايل و مؤركي كةسايةتييةكي تايبةتي  ــني جؤاروجؤري هةية و س ــيت و ضةش دةينووس
ــنووري دياريكراوي خؤيان هةية و  ــراوة، س ثيوةية. لةم بوارةدا ئةدةبي زارةكيي و نووس

ثيويست نيية لةطةلَ يةكييدا بةراورد بكرين. 
ةخنةيةك، بة  ــوو رِ واي من هةم ــيارةكةتان، بة برِ ــةبارةت بة اليةني دووةمي ثرس س
ــةر  كو لةس ووخيت، بةلَ ةخنة نارِ ةخنة بيت، بنياتنةرة و هيض دةقيك بة رِ ــك كة رِ مةرجي
ةخنةكة  ــارة رِ ووخيت، دي ةخنة برِ ــة رِ ــةر بيتوو دةقيك ب ــة: ئةط ــةوة. كةوات ا دةبووذيت رِ
نةطرتووةتة خؤوة.  كو ئةو دةقة خؤي تايبةتمةندييةكاني مانةوةي هةلَ ووخاندووة، بةلَ نةيرِ
كو ليي بيدةنط دةبيت،  ووخاندني هيض دةقيكةوة ناكات، بةلَ ةخنة حوكم بةسةر رِ واتة: رِ
ــنةكةيدا ئةمة خودي  ــةوة، كة لة هةردوو ضةش ووخاندنةكةي دةخوينيت ــي رِ يان حوكم

ةخنة قةتيسي كردبيت.  دةقةكةية قةتيس و نا تةواوة، نةك رِ

ةخنةطر)يي، هاوكات(بةديل دؤزةرةوة) ةخنةطرةكانمان بة دةر لة كاري خؤيان(رِ ةخنةطر)يي، هاوكات(بةديل دؤزةرةوة)ثرسيار: رِ ةخنةطرةكانمان بة دةر لة كاري خؤيان(رِ ثرسيار: رِ
يشن، ثيتواية ئةم دووانة طةرةكيانة كةسي تايبةتمةند و ئةكاديميستي تايبةت بة خؤيان يشن، ثيتواية ئةم دووانة طةرةكيانة كةسي تايبةتمةند و ئةكاديميستي تايبةت بة خؤيان 

تةرناتيظ) دةخوازيت؟  تةرناتيظ) دةخوازيت؟ هةبيت؟ كةنطي دةقي ئةدةبيي(ئةلَ هةبيت؟ كةنطي دةقي ئةدةبيي(ئةلَ

ةخنةطر بةديل  ةحيميان: ئةطةر مةبةستت لة بةديل دؤزينةوة ئةوة بيت كة رِ ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
ي دةق بة ض شيوةيةك بنووسريت، يان ض شيواز و  بؤ دةقة ئةدةبييةكان بدؤزيتةوة، واتة بلَ
قوتابخانةيةكي تايبةتي بؤ نووس ثيشنيار بكات، ديارة لة ئةركي خؤي دووركةوتووةتةوة 
ــي نايةت.  كو دةرةقةتيش ــووة نةك هةر كاري وي نيية، بةلَ ــتؤ طرت و ئةركيكي وة ئةس
ــي تايبةت بؤ خويندنةوةي دةق نيية  ــر خاوةن هيض ئةكاديمي يان قوتابخانةيةك ةخنةط رِ
ةخنةطر بؤ خويندنةوةي دةق ثيش زةنييةتيكي  ــتم ئةوةية كة رِ ــبى هةبيت. مةبةس و ناش
ــةك دةكاتة ئامياني خويندنةوةي دةق،  ــي نيية، ئةوةي كة قوتابخانة يان تيؤريي تايبةتي

لواوي و ثتانسيةلة كان(زة رفيية ت)يي خودي دةقةكةية. 
ــةو دةقةية كة  ةخنةطر، ئ ــار. ثاواني رِ ــة ر)ي دةقة و قوت اظةكار(تة ئويلط ــر رِ ةخنةط رِ
ــارةزاييي خؤي لة سةر قوتابخانة و تيؤريية ئةدةبييةكان، وةك  دةيخوينيتةوة. ئةو لة ش
نة  تةرناتيظيك بة ثيي فالَ ك وةردةطريت، نةك ئةلَ ــةيةك بؤ خويندنةوةي دةق، كةلَ كةرةس
 ك كة ئةركي وةها دةخاتة سةرشاني خؤي، دةشيةخنةطري تيؤري بؤ دةقةكان بدؤزيتةوة. رِ
يةتيي  يفؤرمخوازيكي كؤمةالَ ناس، سياسيكار و ئابووريناس، يان رِ

فةيلةسووف، كؤمةلَ
ةخنةطر اليةنة سلبـي  ةخنةطر بينينة نةك دؤزينةوة. رِ ةخنةطر نيية. كاري رِ م رِ

بيت، بةالَ
و ئيجابييةكاني دةق دةبينيت و بة ثيي شارةزاييي خؤي دةيانخوينيتةوة، كاري ئةو نيية 
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يت ئةم دةقة خراثة و بةديلةكةشي ئةمةية.  بلَ
تةرناتيظ ناخوازيت.  م ئةلَ ــةالَ ــةوة دةخوازيت، ب ــي خويندنةوة و ليكدان دةقي ئةدةب
ئةوةي بةديل دةخوازيت شيوازي خويندنةوةي دةقة بة ثيي سةردةم، نةك خودي دةقةكة. 
ــةي دةق، ديكتاتؤريةتيكة ثةيتا ثةيتا      خوازان ــةوة و بةئةكاديمي كردني دلَ بةديل دؤزين
يسايانةي  دةقةكان و شيوازة ئةدةبييةكان لة سيدارة دةدات، بة هؤي ترازان لةو ياسا و رِ

شتوون.  ةخنةطري ديكتاتؤر دايرِ كة رِ
ــارةزاي تيؤريية ئةدةبييةكانة و لة اليةكي  ةخنةطريك لة اليةكةوة ش ــارة هةموو رِ دي
يةتيي،  ــوو اليةنةكاني كؤمةالَ ــةوة لة دةالقةي دةقة ئةدةبييةكانةوة لةطةلَ هةم ديكةش
ــيار  طة، ثيوةنديي هةية. ثرس ةكاني كؤمةلَ وطؤرِ

امياريي و ئالَ كولتووريي، ميذوويي، رِ
دةدةن و ض هؤطةليكي مةعريفي و  ــةرهةلَ ــؤن س ــة قوتابخانة ئةدةبييةكان ض ئةوةية ك
امياريي و ميذوويي، دةبنة هؤكاري  يةتيي، كولتووريي، رِ

فةلسةفيي و زةوقيي، كؤمةالَ
ةخنةطران بة هؤي ئةو ثيوةندييةي كة لة دةالقةي  داني قوتابخانةيةكي ئةدةبيي؟ رِ

سةرهةلَ
دةقةوة لةطةلَ ئةو هؤكارانةي عةرزم كردن، هةيانة، ئةطةر بةديل دؤزةرةوة نةبن و ئةطةر 
ــي لة دايكبووني ئةو  ــكارن و مامان يطة خؤش ــي تايبةت ضي نةكةن، ديارة رِ ئةكاديمي

دة دة ن.  قوتابخانانةيةن كة سةر هةلَ
ــة بة دواي  ــة ثيي دةكريت و نة ماَّـ ئةوةي هةية، نة ثيويستيش ةخنةطريك ن ــض رِ هي
ــطةل و ئةكاديمياي تايبةتةوة بيت، ضون  ــظ دؤزينةوة، يان ثيكهيناني كةس تةرناتي ئةلَ
ــا قؤرخكراوةكان و  قوتابخانة ئةدةبييةكان وةك خودي دةقة ئةدةبييةكان، ملكةضي ياس
م لة بي نةكةين  ةقةكاني ئةكاديميا و ديكتاتؤرةكان نابن، بةالَ ــا رِ يس ثاوانة داخراو و رِ
يذيت و هةر بةو  ــازة دابرِ ــارةزاييي خؤيةوة تيؤرييةكي ت ةخنةطر بة ثيي ش ــة رِ كة رةنط
ــةوة دةقةكان بخوينيتةوة. ديارة تيؤرة تازةكان ثيداويستيي سةردةمن، ئةطةر  تيؤرييةش
يةتي و ئةدةبيي سةردةميان ثي بوو،  هاتوو تايبةتمةنديي مةعريفي و فةلسةفةي كؤمةالَ
ةخنةطرةكانمان  ئةوا دةبنة بناغة دانةري قوتابخانةيةك كة ثيداويستيي سةردةمة، بؤية با رِ
كو  ــين، بةلَ لة بةديل دؤزينةوة و خويندنةوةي دةقةكان بة قوتابخانةيةكي تازةوة نةترس
تةرناتيظي  دةبيت لة تينةطةيشتن لة ثيويستايةتيي سةردةم بس. ئةوةش بزان كة ئةلَ
ــك دةبيت. واتة هةر  ــةو دووانةيةكي خؤيةتي كة درةنط لة داي ــةر قوتابخانةيةك لف ه
داني قوتابخانةيةكي تازة  ــةرهةلَ ــتينيكي بؤ س قوتابخانةيةك لة ثيكهاتةي خؤيدا بةس

نةبيت، نةزؤكة. وةك ستايلي(هيندي) لة ئةدةبي فارسيدا. 
هةر دةقيكي ئةدةبيي هةروا كة بةري لة ميذووي تايبةتي خؤي وةرطرتووة، هةرواش 
طةيةك لة  ــك كؤمةلَ ؤذي ــةر هاتوو رِ قينيت. ئةط

ــازة بخولَ ــت ميذووي دةقيكي ت دةبي
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داني قوتابخانةيةكي تازة و بة ثيي ئةوةش  ــتي بة سةرهةلَ ميذووي ئةدةبيي خؤيدا ثيويس
اوةستاوة.  خويندنةوةيةكي تازة نةبوو، ديارة كاتذميري ميذوو لةويدا رِ

ــةر-  ي نيوان(نووس ــة دةبنة ثردي ثيوةنديي قوولَ يطايانة كامانةن ك ــيار: ئةو رِ ــةر- ثرس ي نيوان(نووس ــة دةبنة ثردي ثيوةنديي قوولَ يطايانة كامانةن ك ــيار: ئةو رِ ثرس
بوون و  ــيحريكي ئاطاييانة بضةسثين لة فيكري خوينةر، تا تيكةلَ بوون و وةرطر)؟ بؤ ئةوةي س ــيحريكي ئاطاييانة بضةسثين لة فيكري خوينةر، تا تيكةلَ وةرطر)؟ بؤ ئةوةي س
ــةرةكييانة ض كة لة وةها كاتيكدا  ة س قيت، ئةو خالَ ةطئاذؤيي بخولَ ــتييةكي رِ ــةرةكييانة ض كة لة وةها كاتيكدا هاومةس ة س قيت، ئةو خالَ ةطئاذؤيي بخولَ ــتييةكي رِ هاومةس

كؤمةكمان دةكةن؟كؤمةكمان دةكةن؟

قيت، ئي دةبيت لة ثيوةنديي نيوان دةق و وةرطر  ةحيميان: دةقيك كة دةخولَ ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
قسة بكريت. هةر دةقيك جيهاني تايبةتيي خؤي هةية و لة كاتيكدا كة دةخوييندريتةوة، 
ووي  ووبةرِ ــي خؤيةوة رِ ــةرةوة نيية. دةق بة نيزامي دةاللةتي تايبةت ــةر نووس ماَّـ بة س
ــةر نازانم كة بيةويت  ي نيوان خوينةر و نووس لَ ةخنةطر بة دةالَ ــةر دةبيتةوة. من رِ خوين
ي تيطةيشتني خوينةر لة نووسةر بيت. من ثيمواية  ثاساوي نووسةر بدات، يان لة هةولَ
ــا ئةوةي بيتوو دةقة  ــة ت ــيوازي خويندنةوةي دةق فيري خوينةر بكات باش ةخنةطر ش رِ

وةشينيتةوة و بيانخاتة بةردةستي خوينةر.  ئةدةبي و هونةرييةكان هةلَ
وةشاوة و لةتوثةت كراودا بووني نيية. سيحري  ــنة ضيذيك لة دةقيكي هةلَ هيض ضةش
ةخنة ضةشنيك لة ضةشنةكاني خويندنةوةية  هاومةستي، لة شيوةي خويندنةوةي دةقداية. رِ
يت. دةقي  ةمزاوي دةق، دةردةبرِ ةهةندةكان و اليةنةكاني رِ كة بة شيوازي تايبةتي خؤي، رِ
م  ــةركةوتوو خؤي لة خؤيدا ضيذيكي ئةدةبي و هاومةستييةكي سيحراويي تيداية، بةالَ س
ئةوة خوينةرة كة دةبيت بة شارةزاييي خؤي و بة ثيش ئاطايي و مةعريفةيةكي ئةدةبي و 

هونةرييةوة، بضيتة ثيشوازيي دةقةوة. 
يكي نهيني لة  ــةر خوينةريكي وةهادا دةقيكي كراوة و ضيذمةندة. تؤرِ دةق لة بةرانب
يك  ــي دةقت ليدةردةكةويت. تؤرِ ة جيهاني ضيذاوي ــفي ئةو تؤرِ ناخي دةقداية كة بة كةش
يةتي و  ــي و كؤمةالَ ةواني و سياس ــتيتيكدا، توخمة عاتفي و رِ ــتينيكي ئيس كة لة بةس
ةمزاويي لة يةكيي تةنراون. ئةطةر بيتوو  مرؤظناسانة و ميذووييةكان، بة شيوةيةكي رِ
ــانةوة بضيتة ناخي دةقةوة، بة ئاطاييةوة لة جياوازيي  خوينةر بة مةعريفةيةكي جوانيناس
ــي دةق، هةروةها لة جياوازيي نيزامي دةاللةتي ئةو دوو جيهانة  جيهاني واقيع و جيهان

ي ضيذةوة.  تيبطات، ديارة دةطاتة ئةوثةرِ
ثيوةنديي نيوان دةق و خوينةر لة ئاستيكداية كة بة بي خوينةر، دةق دياردةيةكي كالَ و 
يفة تير) طوتةني: «هةموو شيعريك لة كاتي خويندنةوةيدا ثيكديت».  لة خؤ نامؤية.(رِ



٩٧

قاندني مانادا، ئةدي دةقنووس  قاندني مانادا، ئةدي دةقنووس ثرسيار: ئةطةر خوينةر هاوشاني دةقنووس بيت لة خولَ ثرسيار: ئةطةر خوينةر هاوشاني دةقنووس بيت لة خولَ
ــةروةختي لة  ــي دةق) فةراهةم دةكات، بة دةر لة س (ثيكهاتةكان ــاني لةطةلَ ــةروةختي لة ضؤن هاوش ــي دةق) فةراهةم دةكات، بة دةر لة س (ثيكهاتةكان ــاني لةطةلَ ضؤن هاوش

دايكبووني دةقيكي شيعريي؟ دايكبووني دةقيكي شيعريي؟ 

وا بة «مةرطي نووسةر»  ؤالن بارت) ب و برِ اي(رِ ةحيميان: ئةطةر بيتوو هاورِ ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
ثاش لة دايكبووني دةقي شيعري، بين، ئي شاع مافيكي بةسةر دةقة شيعرييةكةوة 
ــاع و نووسةري  ــت دةقةكةي خؤيدا خوينةريكة. كاتيك ش ناميينيت و ئةويش لة ئاس
ويست دةطرن،  ةخنةدا هةلَ ئيمة سةبارةت بة دةقةكةي خؤيان وة دةنط دين و لة بةرانبةر رِ
وايةكي وةهايان نيية. جاري واش هةية  ــةر» برِ ــتا بة بؤكةي «مةرطي نووس ديارة هيش
وا جؤراوجؤرةكان، سةبارةت بة دةقة شيعرييةكةي وة جواب ديت و  ــاع لةسةر بو برِ ش
ــت دةكات بة ليكدانةوةي شيعرةكةي. ئةمشيوة  ــيكاري دةقةكةي خؤي دةكات و دةس ش
ادةطةيةنيت كة  ــةو حةقيقةتة رِ ــواري ئةدةبي ئيمةدا، خؤي بؤ خؤي ئ ــوكةوتة لة ب س

هةلَ
دةقةكان سةربةخؤييةكي وةهايان نيية و بةساونةتةوة بة نووسةرةكانيانةوة، واتة هيشتا 

دةقيكي ناتةواون. 
ــاني دةقنووس نيية،  قاندني مانا، خوينةر هاوش اي من بؤ خولَ يم كة بة رِ

با ئةوةش بلَ
ــةوةي دةق لة غيابي  ــةي خويندن ــاني ثيكهاتةكاني دةقةكةية. ضون ثرؤس كو هاوش بةلَ
 نةرة، بة بيوان دةق و خويــانيي ني ــدا، بةريوة دةضيت و ئةو هاوشانيية، هاوش دةقنووس

حزووري دةقنووس. 
لة ثرؤسةي ثيكهاتني دةقيكدا، دوو ضةشنة هاوشاني بةدي دةكرين. يةكةم هاوشانيي 
ــاع)، دووهةم هاوشانيي دةق و خوينةر. هةر  ــاني شيعر و ش دةق و نووسةرةكةي(هاوش
ــت، هةر وةك خودا كة ثاش  ي قاندني دةقةكةي، بةجيي دةهيلَ ــاش خولَ ــك ث هونةرمةندي
ة كرد. كاتي  ووي مرؤظدا ئاوالَ اظةي بة رِ ــت و دةرطةي رِ قاندني جيهان، بةجيي هيش

خولَ
ــة و كاتيكي تايبةتيية  ــةرةوةي زةمان ــتوورةيية كة لة س ثيكهاتني دةق، كاتيكي ئوس
ــةت نامةويت بةهؤي بة  ب قيت و بةس. هةلَ ــد دةخولَ ــةري هونةرمةن كة تةنيا بؤ نووس
م  ئوستوورةيي كردني ئةو كاتةوة، خؤم لة مةعريفةي ئةو كات و ساتة دةرباز بكةم، بةالَ
اوةستابيت و نووسةر لة دةرةوةي  يي زةمةن رِ

مةبةستم ئةوةية كة ئةو كاتة كاتيكة وةك بلَ
يي نووسةر بضيتة جيهانيكي بي زةمةنةوة. جيهانيك  زةمةندا لةطةلَ خؤي بدويت. وةك بلَ

و لة ئاطايي و نا ئاطايي، دةئةزمووندريت.  كة تةنيا يةكجار و بة شيوةيةكي تيكةالَ
ــيارة طرنطةوة  ــن بناغةي ثيكهاتني قوتابخانةي ثيكهاتةخوازي، لةم ثرس وةك دةزان
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دةستيي ثيكرد كة دةق بة ض شيوةيةك لة ثيكهاتةكاني خؤيدا مانا ثيكدةهينيت؟ واتة؛ 
ــيارة سةرةكي و مةعريفيية،  ماناي دةقةكان لةو ثيكهاتةيةدا ضؤن دةطونجين؟ ئةم ثرس
ي ليكةوتةوة: ئاخؤ نيزامي دةاللةتي دةقة ئةدةبييةكان بة ض شيوةيةك  ثرسياريكي قوولَ
ــة مانا دذوازةكان،  ــؤر، واتة ضةندمانايي و جاري واش هةي ــن كة ماناي جؤراوج كديثي
ثيكدةهينيت؟ ئاخؤ ئةم طونجايشتة ضؤن ثيكديت؟ ديارة لة بؤضوونيكي لةم ضةشنةدا، 
قاني دةق، نووسةريش وةك خوينةريك لة دةرةوةي جيهاني دةقداية و هاوشانيي  ثاش خولَ

اظة و شرؤظةي دةق، تيدةكؤشيت.  ئةو بؤ ثيكهيناني مانا و رِ

يشةيييان بة خؤوة طرتووة،  ذانيكي رِ يشةيييان بة خؤوة طرتووة، ثرسيار: لة ئيستةدا شيعر و قسةي ئاسايي تيكضرِ ذانيكي رِ ثرسيار: لة ئيستةدا شيعر و قسةي ئاسايي تيكضرِ
م شاعاني ئيمةيش  ــ لة ئةوروثادا ئةزموونكراوة، بةالَ م شاعاني ئيمةيش ئةطةرضي ئةمجؤرةي دةقنووس ــ لة ئةوروثادا ئةزموونكراوة، بةالَ ئةطةرضي ئةمجؤرةي دةقنووس
وبوون و سوود وةرطرتنة تا ض ئاستيك لة خزمةتي  ــووديان ليي وةرطرتووة، ئةم تيكةالَ وبوون و سوود وةرطرتنة تا ض ئاستيك لة خزمةتي س ــووديان ليي وةرطرتووة، ئةم تيكةالَ س

ئةدةبي كورديدا بووة؟ ئةدةبي كورديدا بووة؟ 

ــيعرة لة مةنتقي زمان نزيكة و هيزي زمان بؤ  ــنة ش ةحيميان: ئةم ضةش ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
ــيعر بة  ــدا، ث دةنوينيت. جاري وا هةية كة زماني ش ــن و طةمة لة بواري خؤي ي دةربرِ
ي شيعريي، دةضيتة ثةراويزةوة و لواوي  ةكاني مؤسيقا و سةروا و ثاشةلَ هؤي فرت و فيلَ
م لةم  ة هونةريانةدا، دةشاردريتةوة، بةالَ ــنة فيلَ ــيةلة كاني لة قوذبني ئةم ضةش و ثتانس
اشكاوي دةزانيت كة بيجطة لة وشة،  ــيعرةدا كة ئاماذةت ثي كرد، شاع بة رِ ضةشنة ش
ــدانطي هةولَ و هيز و هزري  ــتدا نيية، دةبيت شةش ــةيةكي تري لةبةر دةس هيض كةرةس
ــيعريك  ــي زماندا دةكاربينيت و بة هؤي تاقانةي زمانةوة ش ــي خؤي لة ثانتايي هونةري
ــةكان كةسايةتيي خؤيان دةدؤزنةوة و  قينيت. لة وةها دةرفةتيكداية كة يةكةي وش بخولَ

بةرفراون لة دةاللةتيكي مانايي، بيضميكي هونةريي دةطرنة خؤوة. 
ــيعرة ئاكامي ثيكهاتةخوازي بيت كة زمانيان وةك سةرةكيين  ةنطة ئةم ضةشنة ش رِ
ووداويكي زمانيي  ــ) كة شيعري بة رِ ةم دةدات. وةك(ياكؤبس

توخمي ثيكهاتةيي لة قةلَ
قينةري  ن بارت) كة دة يوت:(زمان خولَ ؤالَ ــيت و شةيدايةكي زماني وةك(رِ دةزاني، يان ش

جيهاني منة).
م  ــايي و شيعر لة ض ئاستيكداية، بةالَ ذانةي قسةي ئاس ــتة نازانم ئةم تيكضرِ من ئيس
ــة ئاساييةكانن كة لة تةوني  ــةركةوتووانةدا، ئةوة قس ئةوةندة دةزانم لة ئةزموونيكي س
ــنة شيعرة،  ــيعرةكةدا دةتوينةوة و بيضميكي ئةدةبيي دةطرنة خؤوة. هةروةها ئةم ضةش ش
دانةوةي شاعكانمان لة كةسايةتي و شووناس و دةوري سةرةكيي  ئةطةر ببيتة هؤي ئاورِ
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ــووذةكردني زمان، قازانجيكي باشي هةية. بؤ  ــان بةرةو بة س كش زمان لة ئةدةب و هةلَ
ــيعري شكؤ بيكةس ئةزموونيكي سةركةوتووة بؤ  وينة؛ لة بواري شيعري كورديدا، ش

ئةم مةبةستة. 

يتةوة  ــيكي بؤ ئةوة بطةرِ ــؤي داتةثيني بناغةي هةر دةقيك، بةش ــيار: ثيتواية ه يتةوة ثرس ــيكي بؤ ئةوة بطةرِ ــؤي داتةثيني بناغةي هةر دةقيك، بةش ــيار: ثيتواية ه ثرس
ــي تر: بؤ ئةوةي  ــةرضاوة بطريت؟ بة واتةيةك ــي دةق لة مانا داخراوةكانةوة س ــة بنيات ــي تر: بؤ ئةوةي ك ــةرضاوة بطريت؟ بة واتةيةك ــي دةق لة مانا داخراوةكانةوة س ــة بنيات ك

طةرايي و بووني كاتيي، ضي بكةين باشة؟  طةرايي و بووني كاتيي، ضي بكةين باشة؟ ثيكهاتةكاني دةق بثاريزين لة كالَ ثيكهاتةكاني دةق بثاريزين لة كالَ

ــيتالَ شيتالَ كراوةية كة ثةل  ةحيميان: الي من ماناي داخراو، ئةو مانا ش ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
ــ دةكات. ئةطةر ئيوة  ــون و قوذبنةكاني داط ــةري دةق و هةموو ك ــة سةرانس دة هاويت
يتةوة كة  ــيكي بؤ ئةوة بطةرِ ثيتان وابيت كة «هؤي داتةثيني بناغةي هةر دةقيك، بةش
يم ئةوة ثيكهاتةي  ــن دةلَ ــةرضاوة بطريت»، ئةوا م ــي دةق لة مانا داخراوةكانةوة س بنيات
ــة ثيكهاتة مانا  وايةم ك ــةر ئةو برِ ــا ثيكدةهينيت. ضون لةس ــة بنياتيكي وةه دةقة ك
ــراوة، مانايةكي داخراوة و بيوةري لة  ــت. ديارة ثيكهاتةيةكي قةتيس و داخ نيقي دةخولَ
ــرؤظة دةكات. هةروةك لة  ــة ثيكدةهينيت و بة زيت و زةقي هةراي مانايةكي بي ش اظ رِ
طة و نةريتة داخراو و بارطاويةكان،  وايةم كة كؤمةلَ ــييةوة لةسةر ئةو برِ ناس

باري كؤمةلَ
ديكتاتؤر ثيكدةهينن. 

ةهةندي  يكي دةاللةتي ضةند اليةن و ضةند رِ ديارة ثيكهاتةيةك كة لةسةر نيزام و تؤرِ
ك وةربطريت،  ــيةلة زمانييةكان كةلَ اوثرِ لة ثتانس يذريت، لواوي ئةوةي هةية كة ثرِ دابرِ
ــةر خؤي بشكيتةوة و  ــيوةيةكي ديناميكي و ثةيتا ثةيتا بةس هيزي ئةوةي هةبيت بة ش
ووخاوة و  ثيش بة ضةقبةستني مانايةكي سةرةكي و تةوةرةيي بطريت، مانايةكي سواو و رِ
ةهةنديي ثيك ناهينيت. بةم ثيية ئةوة ثيكهاتةي دةقةكة خؤيةتي كة دةبيت خؤي لة  تاكرِ
طةرايي و بووني كاتيي» بياريزيت. بؤ وينة: ثيكهاتةي زؤربةي شيعرةكاني(حافزي  «كالَ
ــييةكة كة خؤي بة دةستةوة  يذراون كة مانا لةويدا وةك ماس ــنيك دارِ ــازي) بة ضةش ش
ــة زةيني خوينةر  ــكيت. تا بيتوو مانايةك ل اوضيية كةي دةخليس ــتي رِ نادات و لة دةس
ــي ديكة جيط دةبيتةوة. هةر هونةرمةنديك لة هةر بواريكي  ثيك بيت، خيرا مانايةك
ابيت و بتوانيت لةو فةزا  هونةريدا بيت، ثيويستة بة زمان و كةرةسةي تايبةتيي خؤي رِ

ك و بةهرةي شياو وةربطريت.  بي زةمةنةدا كة عةرزم كردي، كةلَ
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ووي لة خةمة بضووكة خودييةكان،  ووي لة خةمة بضووكة خودييةكان، ثرسيار: شيعري ئيستة بة شيوةيةكي بةرفراوان رِ ثرسيار: شيعري ئيستة بة شيوةيةكي بةرفراوان رِ
ــي دةدات بة خةمة  ــوو كة طرنطي ــيعري ثيش ــاع كردووة، بة ثيضةوانةي ش ــود ش ــي دةدات بة خةمة ياخ ــوو كة طرنطي ــيعري ثيش ــاع كردووة، بة ثيضةوانةي ش ــود ش ياخ
 ستة لة بنياتي دةقة(هاوضةرخ)ةكانةوة هةستي ثيانكارييةي كة ئي انكارييةي كة ئيستة لة بنياتي دةقة(هاوضةرخ)ةكانةوة هةستي ثي طشتييةكان، ئةم طؤرِ طشتييةكان، ئةم طؤرِ

دةكريت، تا ضةند خزمةت بة دةقي ئيبداعيي دةكات؟ دةكريت، تا ضةند خزمةت بة دةقي ئيبداعيي دةكات؟ 

ــا هونةرييةكةي، لة  ــتةقينة بة مان اس ــيعري باش و دةقي رِ ةحيميان: ش ــةد رِ ةحيميان: محةم ــةد رِ محةم
ةثاني زماندا بؤ خؤي ئيبداعيكي تةواوة، بؤية ماهيةتي ئيبداعي بوون يان نةبووني  طؤرِ
واي من) ناضيتةوة سةر ئةوةي كة ئايا ورياي خةمة خودييةكانة يان دةربايستي  شيعر(بة برِ
ووي لة خةمة  يي «شيعري ئيستة بة شيوةيةكي بةرفراوان رِ خةمة كؤكانة. ئةوةي كة دةلَ
ــوو طرنطيي دةدات بة خةمة طشتييةكان»،  ــيعري ثيش بضووكة خودييةكان كردووة و ش
ــيعر نة ئةركيكي  ــيعر. ش ــةي ش ــةر ميذووي ثيناس ــتيكي ميذوويية و دةضيتةوة س ش
يني  ــة بة دةربرِ ــتي ئةوةية ك ــة حاند خةمي مرؤظدا هةية، نة دةربايس ــراوي ل بارطاويك
 ناو شيعردا، ئينياييةوة لة ثي ةوايي بدات بة خؤي. بة دلَ خةمةكانةوة مةشروعيةت و رِ
كيفي ديكتاتؤريةتي مانا و  ــر رِ ــيعر ناخةينة ذي ئيمة وةك(ئةفالتوون) بناكةينةوة و ش

طةوة. ضاوةرواني ئيمة لة شيعر ضيذيكي هونةريية.  كؤمةلَ
ــيحراوييةية كة خؤماني تيدا  ــامانداني ئةو ئاوينة س ــيعر، س ضاوةروانيي ئيمة لة ش
ــيعر ضيذيكي زمانيية  ةوايةت دةكري. ش ــيعر ئةو دةنطةية كة ئيمة تييدا رِ دةبين. ش
ووي لة خةمي  ــيعر كة رِ ــامانيكي زمانييةوة ئيمة لة خؤمان تيدةطةيةنيت. ش كة بة س
كي زماندا دةئةزمووندريت  ــاع بيت، ئةزموونيكي ئينسانيية كةلة مولَ تاكةكةسي ش
 جطة لة شاعةنطة بي ــاتيك كة رِ ــاني. ضركةس ــاتيكي ئينس ةوايةتييةكة لة ضركةس و رِ
 ــاع ــيوةيةكي تر نةئةزمووندريت. ش ــيعر، بةهيض ش ــة لة زماني تايبةتيي ش و بيجط
ؤزييةكاني  ــي ئالَ طة لة خةمةكاني تي بطةيةنيت و ثةرؤش ثيغةمبةريك نيية كة كؤمةلَ
كو  ي لي بردووييةوة ساتةكاني خؤي دةكاتة قورباني؛ بةلَ ــاع بة ئةوثةرِ مرؤظ بيت، ش
كورتةساتيك بضيتة ناخي جيهاني زمانةوة و جيهاني خؤي لةو جيهانةدا بئةزموونيت. 
ي خةمي(كؤ) و خةمي(تاك)، خةريك لة دةرةوةي شيعر و بة لؤذيكي جيهاني  كة دةلَ
نا شيعرةوة دةدوي. لة بي دةكةين كة شيعر لة بةستيني هونةر و بة لؤذيكي تايبةتي 
ــةر  ؤجيك ناضيتةوة س ــيعر بةهيض كلَ قينةرايةتيي ش ــةوة دةدويت، بؤية ئيبداع و خولَ وش
ــاع لةطةلَ ئةزموونة  ةي ش كو دةضيتةوة سةر مامةلَ ــاع، بةلَ ــني خةمةكاني ش ضةش
ست و هيزةي كة لة  قينيت. واتة ئةو برِ

زمانييةكةي و ئةو جيهانة زمانييةي كة دةيخولَ
ــاو زماندا هةيةتي. هةر خةميكي كؤ، خةميكي خوديية و هةر خةميكي خودييش،  ثين
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ــاع بة  ــنيكدا ئةمانة خةمي مرؤظن. ش ــي كؤية، طرنط ئةوةية لة هةر ضةش خةميك
طة و ئةو خةمانة لة ئاراستةي زماندا  ئةزموونيكي هونةرييةوة دةبيتة قوربانيي كؤمةلَ

يتةوة.  تاقي دةكاتةوة و بة شيوة و ستايليكي تايبةتييةوة دةيانطيرِ

ةخنةي بةراوردكاري كاري لةسةرنةكراوة، بة شيوةيةك كة سةرضاوةمان  ةخنةي بةراوردكاري كاري لةسةرنةكراوة، بة شيوةيةك كة سةرضاوةمان ثرسيار: بؤضي رِ ثرسيار: بؤضي رِ
ــتة زياتر لة جاران بايةخي ثي درابا، ضونكة  ــتة زياتر لة جاران بايةخي ثي درابا، ضونكة لةم بارةيةوة هةبيت، لة كاتيكدا دةبوو ئيس لةم بارةيةوة هةبيت، لة كاتيكدا دةبوو ئيس
ــةم (قةيران) و هةم  ــايي) و ه ــتةدا، هةم(بؤش ؤذطاريكي وةكو ئيس ــي لة رِ ــا ئامادةيي ــةم (قةيران) و هةم ن ــايي) و ه ــتةدا، هةم(بؤش ؤذطاريكي وةكو ئيس ــي لة رِ ــا ئامادةيي ن

وودا دةكاتةوة؟  وودا دةكاتةوة؟ دةرطةي(داخستني سةردةميك)يشمان بة رِ دةرطةي(داخستني سةردةميك)يشمان بة رِ

ــتةيةكي جواني هةية  س ــة ناوي(فردينان برونيتة)، رِ ــيك ب ةحيميان: كةس ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
ــ)، ناس و  ــ، ئةطةر بيتوو تةنيا خؤمان بناس يت:(ئيمة هةرطيز خؤمان ناناس كة دةلَ
تيطةيشتن لة ديان، ديان لة خؤ تيطةياندن، ثيويستييةكي سةردةميانةية. تيطةيشتني 
فيكري و فةرهةنطيي سةرةكيين طوتاري سةردةمن. لة ئيستةدا ثيويستمان بةوةية كة 
وان، بؤئةوةي  ووي خؤماندا بكةينةوة و لة ئاسؤيةكي بةرفراوانيش برِ دةرطةي جيهان بة رِ
، ئةطةر نا لة  ــةرِ  هةموو جيهان بخةينة ط

ــةلَ ــي و مةعريفيي لةط طوتاريكي شووناس
 .زي قةفةسي تةنياييـي خؤماندا دةرِ

واكان، تيطةيشتن لة اليةنة ويكضووةكان، سؤزي مرؤظـ سةبارةت  تيطةيشتن لة بو برِ
ــؤزيي لة حاند  ــذووي تالَ و خويناويي مرؤظ بة هؤي بي س ت. مينيــة يةكدي دةبزوي ب
يةكييدا، ثيكهاتووة. مرؤظةكان ضةندة زياتر لة يةك تي بطةن، هيندة هيمن دةبن. 

ــة ويكضووةكان، يان دؤزينةوةي  ــةنطاندني خالَ س ةخنةي بةراوردكاريي هةر لة هةلَ رِ
ــةي بةراوردكاريي  ةخن ــدا كورت نابيتةوة. رِ ــيوةكان لة دةقة ئةدةبييةكان توخمة هاوش
ةخنةي  واي من، رِ ــة برِ ــة ميذووييةكاني نيوان دةقةكان دةدؤزيتةوة. ب ــةرةتا ثيوةنديي س
ــيوةي كردنةوةي ئاسؤي دةقةكان  بةراوردكاريي تيرم و زاراوةيةكي ميتؤدؤلؤذيكة بؤ ش
ووي يةكيياندا، شيكاري ثيوةندي و دانوطرتني ئةدةبيي نةتةوةكانة. ئةطةر لةطةلَ  بة رِ
ــدا وتوويذ نةكةين،  ــةر لةطةلَ بةرهةمة ئةدةبيةكانيان ــي طةالني تر نةدوي، ئةط ئةدةب
 ــتن لة هةست و ب وو دةبينةوة، ئةوةش تينةطةيش ووبةرِ  قةيرانيكي هةرة طةورة رِ

لةطةلَ
و سؤزي ديانة. واتة تينةطةيشتن لة بةشيكي هةرة زؤري جيهان. واتة تينةطةيشتن لة 
خؤمان، واتة كورتكردنةوةي جيهان. واتة بيوةري بوون لة بةشيكي زؤر لة ئةزموونةكاني 
يني ئةزموونةكان لة ثيناو جيهاندا. جيهان. بيوةري بوون لة شيوةي جؤراوجؤري دةربرِ

ــي طوتاري نيوان دةق،  ةخنةي بةراوردكاريي، غياب ــي رِ ــارةزاييي لة طرنطايةتي نا ش
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ــتن لة  ــيني ئةدةبياتي جيهان و تينةطةيش ــة ذانرة ئةدةبييةكان، نة ناس ــارةزايي ل نا ش
ــةدةب، دةرنةكةوتني لواوي و  ــتن لة توخمة ويكضووةكاني ئ زمانةكاني تر، تينةطةيش
ــةوةي ئةدةبي كورديي  ــتي و تايبةتييةكاني ئةدةبي كورديي، نةخويندن ــيةلة طش ثتانس
ةخنةي  ــةخ نةدان بة رِ ــةرةكييةكاني باي ــة ثيوةري تيؤريية ئةدةبييةكان، لة هؤكارة س ب

بةراوردكاريية. 
ئامادةطيي طوتار لة هةموو بوارةكاندا، ثيداويستيي سةرةكيي سةردةمة. نا ئامادةطيي 
ةنطة سةرةكيين ثيوةري دواكةوتووييي نةتةوةكان بيت لة  ــؤ داخراوةكان، رِ طوتار و ئاس

ئيستةي جيهاندا. 

ووي ئاستي دةق لة  ــتن لة خستنة رِ يكالم هاوئاس ــيار: لة ئيستةدا، داهينان و رِ ووي ئاستي دةق لة ثرس ــتن لة خستنة رِ يكالم هاوئاس ــيار: لة ئيستةدا، داهينان و رِ ثرس
اطةياندن  يكالمةي ليرةدا مةبةستمة دابةشبووة بةسةر خوينةر و رِ م ئةو رِ

اطةياندن كوردستاندا، بةالَ يكالمةي ليرةدا مةبةستمة دابةشبووة بةسةر خوينةر و رِ م ئةو رِ
كوردستاندا، بةالَ

تي سياسيي حزبةكان. نووسةري ئيبداعكار بؤ ئةوةي ثرديك دروست بكات، بؤ  تي سياسيي حزبةكان. نووسةري ئيبداعكار بؤ ئةوةي ثرديك دروست بكات، بؤ و دةسةالَ و دةسةالَ
يكالم، ضي دةبيت بة كؤمةككاريكي تةندروست؟  يكالم، ضي دةبيت بة كؤمةككاريكي تةندروست؟ بةيةك طةيشتني داهينان- رِ بةيةك طةيشتني داهينان- رِ

يكالمي دةكةن، ديارة مةبةست  ةحيميان: بةو ثيناسةيةي كة جةنابتان بؤ رِ ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
يكالم ثيكةوة  اي من ئيبداعيك كة داهينان و رِ ــميية. بة رِ ةس ــةثينةر و رِ يكالمي داس رِ
يكالم  جؤش بدات، موعجيزةية، ئةطةرضي لة ئاستي موعجيزةشدا ئيماني ثي ناهينم. رِ
ةها و  م داهينان لة عةقالنييةتثكي رِ

ــةثين و ضةقبةستوو، بةالَ لة عةقالنييةتيكي خؤس
ةهةندي و تةوةرةطةرايية و  يكالم كؤي يةكدةنطي و تاكرِ فراوانةوة سةرضاوة دةطريت، رِ

دلَ
م داهينان كؤي ضــةند دةنطي و  ــة جؤراوجؤرةكانة، بةالَ ئارةزوومةندي يةكانطي زةوق

ةهةندي و ئارةزوومةنديي دةربازبوون لــة تةوةرةطةرايي و يةكانطيية.  ضــةند رِ
م بووني  ــةالَ ــتمةندةوة بةندة، ب ــة تةوةرةيةكي مةبةس ــي ئةدةبيي ب يكالم ــي رِ بوون
كي  يكالم دادةبةزيتة نيو خةلَ ــكاندني تةوةرة و لة بي مةبةستيداية. رِ داهينان لة تيكش
يتةوة،  ــتيكي تر دةطيرِ يكالم ش ــيت. رِ دةكش

م داهينان بةرةو نوخبة هةلَ ــؤكي، بةالَ ةش رِ
يتةوة،  ــتة نيية كة دةيطيرِ يكالم تةواو ئةو ش يتةوة. بةم ثيية رِ م داهينان خؤي دةطيرِ

بةالَ
يكالم بؤ ئاطاداريي نيية،  انةوةية. ديارة لةم ثيوةرةدا رِ ــان ثتةوييةكي بي برِ م داهين

بةالَ
تةوة دةنةخشيت  كو كورتكردنةوةي ئاطاداريية. مةبةستيكي تايبةتة لة اليةن دةسةالَ بةلَ
دةسةنطيندريت، ئينجا بؤ داخستني شوينيكي  يةتييةكاني هةلَ امياري و كؤمةالَ و بوارة رِ
ادةطةيةندريت، كة داهينان بة هيض  طة، بة قةوارةيةكي تايبةتييةوة رِ

ــي لة كؤمةلَ تايبةت
ؤجيك لةم كةشة تةنطانةدا ناطونجيت و دةست بة جي دةخنكيت.  كلَ
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تة و بوونيكي نيية.  تةوة، ئي بي دةسةالَ ــتي دةسةالَ داهينانيك كة خؤي بدات بة دةس
ابطةيةنيت  ــؤي، خؤي رِ ــةيةك بيت، بيجطة لة خ ــتي بة هةر كةرةس داهينانيك كة ويس
 هةنطاودا خؤي  ــروعيةت بدات بة خؤي، دانةهاتووة، يان لة هةوةلَ ةوايي و مةش يان رِ

دةكوذيت. 
ــكالم ثيك بطةيةنيت. ئةطةر  ي ــة بووني ثرديك كة داهينان و رِ ــن طومانم هةية ل م
كو دةبيت لة اليةن  ــي وةهاش هةبيت، ئةوة نةك لةاليةن داهينةر يان دةقةوة، بةلَ ثرديك
اوثرِ لة ثيويستيي داهينان، ضي بكري؟ من  طةيةكي ثرِ

تي نوخبةطةرا و لة كؤمةلَ دةسةالَ
لة شوينيكي تردا وتاريكم لةسةر ثيويستيي داهينان نووسيوة. 

ــتي  ــةرةوةي ئاس ــتي دةق لة س تيكي نوخبةطةرا دةتوانن ئاس ــةالَ ــة و دةس ط كؤمةلَ
ــؤ ئاطاداربوونةوةي  ــتي ئاطادارييةكي بياليةن ب ــكالم لة ئاس ي اطرن و رِ ــةوة رِ يكالم رِ
ــة ناخوينيتةوة و نابيتة  يكالم دةقةك ــنة، رِ ــك لة بووني دةق، وةرطريت. بةم ضةش

خةلَ
يكالم خوازياري وةرطرتن و قةناعةتي  ــؤ فراوانةكاني دةق. ليرةدا رِ ــتني ئاس هؤي داخس
يكالمي دةق-  ــتةمؤكردني دةق و خوينةرةكاني نادات. رِ ي دةس

ــةر نابيت و هةولَ خوين
ــينيت.  خوينةرتةوةر، ضيذةكاني خوينةر دينيتةوة بي و دةق و خوينةر بة يةكي دةناس
بةنديكي وةهادا، ضيذ و ثيداويستييةكاني خوينةر و لواوييةكاني دةق مةبةستن،  لة مةلَ

ت.  نةوةك ضيذ و مةبةستةكاني دةسةالَ

 دةبيتةوة،   دةبيتةوة، ثرسيار: ثيوةنديي نيوان(دةق) و(ضيذ) لة نيو ئةدةبي ئيمة تا ديت كالَ و كالَ ثرسيار: ثيوةنديي نيوان(دةق) و(ضيذ) لة نيو ئةدةبي ئيمة تا ديت كالَ و كالَ
ةخنةطرانمان(ئةطةر  ــتطةليك بؤ ئةم دوو زاراوانة نةكراون لة اليةن رِ ــتةيش ئيس ةخنةطرانمان(ئةطةر تا ئيس ــتطةليك بؤ ئةم دوو زاراوانة نةكراون لة اليةن رِ ــتةيش ئيس تا ئيس
قين، ثيويستة  ةطئاذؤيي بخولَ وبوونيكي رِ

ةخنةطرمان هةبيت)، بؤ ئةوةي تيكةالَ ة رِ يارِ قين، ثيويستة برِ ةطئاذؤيي بخولَ وبوونيكي رِ
ةخنةطرمان هةبيت)، بؤ ئةوةي تيكةالَ ة رِ يارِ برِ

لة كويوة دةست ثي بكةين؟ لة كويوة دةست ثي بكةين؟ 

واننة ثرؤسةي ئةدةبي كوردةواري، ئيوة  ــبينانة دةرِ ةش ةحيميان: ئيوة زؤر رِ ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
نةوة، ئينجا لة بوون و تايبةتمةندييةكاني ثرسيار دةكةن. ئةطةر  ــرِ ــ سوذةكة دةس ثيش
ووي  ووبةرِ ةخنةطرمان نةبوو، ئةم وتوويذةمان رِ ــة رِ ةخنةطرمان نيية، ك ــان نةبيت رِ دةقم

قةيراني بوون دةبيتةوة. 
ــاوة، طةليك كاري باش كراوة و طةليك  ةخس لة ضاو ئةو بارودؤخةي بؤ ئيمةي كورد رِ
ــيي ئيران بةو هةموو  ةخنة و ئةدةبي فارس ــوة ثيتان واية رِ ندراونةتةوة. ئيــؤري خوي تي
ؤذ كراون؟ ضةندة ئاكاديميةكاني  مةجال و دةرفةتةي كة هةيانبووة و هةيانة، ضةندة بة رِ
شارةزاي تيؤريية ئةدةبيةكانن؟ هيشتا زؤربةي هةرة زؤري ويذةوانةكاني ئةكاديميةكاني 
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ئيران لة شيعري(نيما يوشيج) و(فرووغي فةرووخزاد) و(ئةحمةدي شاملوو) ضيذ وةرناطرن. 
ــي ئةدةبيي  ةخنة و تيؤريي ئةدةبي و باس ــة ئةدةبييةكاني ئيراندا رِ ــتا لة ئةكاديمي هيش

جيهان و خويندنةوةي ئةدةب بة تيؤرية تازةكانةوة بظةية. 
ةخنةمان  ي رِ

م كة دةلَ ةخنةي كورديم، بةالَ ةزامةنديي بارودؤخي ئةدةب و رِ يم رِ
من نالَ

يك دةكةوينة  ــة و هتد، برِ ةخنةطرمان نيية، دةقمان نيية، ضيذي ئةدةبيمان نيي ــة، رِ نيي
يمان لة  ــمدان و كةش و هةوايةكي ذورناليستييةوة. طةليك كةم و كورِ ــتيني دروش بةس
ي مةعريفي و تةكوزمةندانةي بؤ بدةين.  يةتيدا هةس، دةبيت هةولَ بواري ئةدةبي و كؤمةالَ
ــي بوون دةكةين، سةد ئةوةندةيش باسي نةبوون دةكةين. ديارة دةبيت  ئيمة هيندةي باس
ييةكان بخةينة ذير  ثيش باوةرِ بة بووني بابةتيك بكةين، ئينجا خةسارةكان و كةموكورِ
ــيكي مةعريفي و فيكرييةوة، دةنا ئةطةر بيتوو ثيش طريمانةي باسةكةمان نةبووني  باس
ــي  ــتةكة بة باش ةهةندةكان و اليةنة واقيعييةكاني ش ــارة و رِ بابةتةكة بيت، ديارة خةس

 .ناناس
ةخنةطري ثرِ تةقةلال  بة بةختةوةرييةوة، ئيمة دةقمان هةية و دةقي باشيشمان هةية و رِ
م  ةخنةي بةثيزيشمان دةس دةكةويت و من بة ئانقةست فةكت ناهينمةوة، بةالَ و جددي و رِ
لة ضاو ئةوةي كة ضيذ دةضيتةوة ئاسؤي ثيوةنديي دةق و خوينةر، نايشارمةوة كة مةزاجي 
ين: «ثيوةنديي نيوان(دةق)  خويندنةوةمان هيشتا زؤر باش ثةروةردة نةكراوة. ئيوة كة دةلَ
ــتيكي  اي من ش  دةبيتةوة»، بة رِ

ــت كالَ و كالَ ــةدا تا دي ــة نيو ئةدةبي ئيم ــذ) ل و(ضي
ــةبارةت بة دةق، ضيذ بة مانا (بارت)ييةكةي وةردةطرم، هةروةك دةق  ناميذوويية. من س
بة مانا(بارت)ييةكةي ثيناسة دةكةم. باشة ئةم زاراوانة لة ئيثستميكي تازةوة هاتوونةتة 
 دةبنةوة؟ مةط ئةم  ي كالَ نيو مةعريفةي ئةدةبيي ئيمةوة، ئةي ئيستة ضؤن دةبيت بلَ
ــي  ــةردةميكةوة هاتوونةتة نيو طوتاري ئيمةوة، تا باس ثيوةندييةي دةق و ضيذة لة ض س
ــتا ميذوويةكي ئةزموونراويان الي ئيمة ثيك  بوونةوةيان بكةين؟ ئةم طوتارانة هيش كالَ
ةطئاذؤييي دةق  وبوونيكي رِ

قاندني تيكةالَ بوونةوةيان بدوي. بؤ خولَ نةهيناوة، تا لة كالَ
و ضيذ، ثيويستة ثةيتا ثةيتا دةقي بة ثيز و جوان بيتة بةردةم نووسةران و شاعةكانمان، 
ــة كاري بةرهةمهيناني خؤيان،  وانن اوة برِ ــرِ ــةيةكي جددي و نةب ــش وةك ثرؤس هاوكاتي
ــن، بؤ خؤيان زةوقي سةردةميانةيان هةبيت،  ــتايةتييةكان و زةوقي سةردةم بناس ثيويس
ةخنةطرةكان لةسةر بةرهةمةكان  ــةردةميانة و ئيبداعييان هةبيت، رِ بةرهةمي تازة و س
يةتي و فةرهةنطيدا، زةروورةتي  بينة قسة و بي ثسانةوة بيانخويننةوة، لة بواري كؤمةالَ
ك ثةروةردة بكريت،  ــذي ئةدةبيي خةلَ طة، ضي ــان ببيتة زةروورةتي هةناوي كؤمةلَ داهين
ةخنةطرةكانةوة دينة  ــةر و رِ ــي بنكة فةرهةنطي و ئةدةبي و نووس ــةش بة يارمةتي ئةمان
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ين.  ئةنجام. دةبيت هةموومان ليوان ليو ب لة ضيذى دةربرِ
ين، ئةوةي  ين هةية، نة هيز و خولياي دةربرِ يت: «نة شتيك بؤ دةربرِ (جؤرج دويت) دةلَ

ينة».  هةية ثيويستايةتيي دةربرِ

ــتيتيك و  ووي بةريةككةوتنيكي قوولَ و ئيس ووبةرِ ــيار: كةنطي زمان و طوتن رِ ــتيتيك و ثرس ووي بةريةككةوتنيكي قوولَ و ئيس ووبةرِ ــيار: كةنطي زمان و طوتن رِ ثرس
بابةتييانة دةبنةوة؟ بابةتييانة دةبنةوة؟ 

ي ئةركةكةي  ةحيميان: جاران زمانيان وةك كةرةستةية ك دةزاني كة ئةوثةرِ ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
ــواوي و تواناكاني  وانينة ل ــنة رِ ــتيك بوو. ئةم ضةش يني مانا و طةياندني مةبةس دةربرِ
ــةثاند. ليرةدا زمان  تي كوشندةي ماناي بةسةر زماندا دةس ــةالَ ــت و دةس زماني دةكوش
ةسةن و ئيستيتيكيي زمان  دةبووة قوربانيي مانا، ئةطةرضي لة بواري هونةردا اليةني رِ

دةرفةتي دةركةوتني ثةيدا كردووة. 
واننة شيعرةكاني(نالي) و(مةحوي) و(بيساراني) و(مةولةوي)، دةبينن كة شيعرةكانيان  برِ
يم كة بةستيني ئةدةب و هونةر، يان با  كةوتوون. مةبةستمة بلَ لة ذير جوانيي زماندا هةلَ
ةنطة لة ثيناو  ــتيني جوانيناسيية كة ئةو اليةنة شاردراوةي زمان دةردةخات. رِ ي بةس

بلَ
ــة كة دةبيت بة هؤكاري  يت: ئاخؤ ئةو نهينيية ضيي ــةي كة دةلَ ــيارة مةعريفيي ئةم ثرس
ــيقا و خةيالَ ئةو  ؤذطاريك مؤس ي كة رِ

ــايي؟ دةبيت بلَ ــةي ئاس ــيعر و قس جياوازيي ش
اوة. شيعر ئةو  ــدا ئيثستمةي شيعر طؤرِ ؤش ؤذطاري ئةمرِ جياوازييةيان دياري دةكرد، لة رِ

يني زمانة بة اليةنة شاردراوةكانييةوة.  قولَ بةستينة ضيذاويةية كة مةوداي هةلَ
ــووذةيةكة. زمان  كو بؤ خؤي س ووت نيية، بةلَ ــةيةكي ثيوةنديي رِ ئي زمان كةرةس
كو بؤ خؤي وةك سووذةيةكة  ــتةكان، بةلَ ــةي ش ليرةدا ئؤبذة يان ئامرازيك نيية بؤ ثيناس
ــان نةبوواية، ئةوا هيض  ةنطة ئةطةر زم ــة ئؤبذةي ئةو. رِ ــتةكان و بطرة مرؤظيش دةبن ش
م  شتيكي ديكةيش بووني نةبوواية. من ناضمة سةر بوارة فةلسةفييةكاني زمانةوة، بةالَ
ــؤي دةردةكةويت و  ــتينةن كة زمان وةك خ يم كة هونةر و ئةدةب ئةو بةس ــدة دةلَ ئةوةن

استةقينةي خؤي دةنوينيت.  كاركردي رِ
ــي ئةو بابةتة دةخوينيتةوة، واتة  زمان لة بواري هونةردا دةبيت بة بابةت و بؤ خؤيش
ةتي واقيعيي خؤي نزيك دةبيتةوة. هةموو شتي وةك(مارتن  ةسانةيةتيي و خةسلَ زمان لة رِ
ــةوة وةردةطريت و  ــن، واقيعييةتي خؤي لة زمان ــةر) و(فريدريك نيضة) بؤي دةض هايدط
يت: ئةدةبيات  سةرضاوةي حةقيقةتي شتةكان دةضيتةوة سةر زمان.(مارسيل ثرؤست) دةلَ

شادماني دؤزينةوةي واقيعيةتة. 
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وانيني وةهاية: «هةنديك كةس بانطةشةي ئةوة دةكةن  ــينط) رِ وانيني وةهاية: «هةنديك كةس بانطةشةي ئةوة دةكةن ثرسيار:(دوريس ليس ــينط) رِ ثرسيار:(دوريس ليس
ةسةنايةتي و داهينانم  م ئةطةر من رِ

ةسةنايةتيي لة مرؤظدا كالَ دةكاتةوة، بةالَ ةخنة رِ ةسةنايةتي و داهينانم كة رِ م ئةطةر من رِ
ةسةنايةتيي لة مرؤظدا كالَ دةكاتةوة، بةالَ ةخنة رِ كة رِ

ــتةيةي ليسينط لة كويدا  س ــتم هيناون». ئةم رِ ةخنةوة بة دةس يطةي رِ ــتةيةي ليسينط لة كويدا هةبن، ئةوا لة رِ س ــتم هيناون». ئةم رِ ةخنةوة بة دةس يطةي رِ هةبن، ئةوا لة رِ
(داهينةر) و(داهينان)ي ئةدةبيي؟  (داهينةر) و(داهينان)ي ئةدةبيي؟ ناكؤك يان تةبا دةكةويتةوة لةطةلَ ناكؤك يان تةبا دةكةويتةوة لةطةلَ

ي ٢٠٠٧، ثيي واية  تي نؤبلَ ــينط) وةك وةرطري خةالَ ةحيميان: (دوريس ليس ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
ةخنةوة بة دةست هيناوة و(طابريل طاريسيا ماكيز) ةسةنايةتي و داهيناني خؤي لة رِ كة رِ

ةخنةطران ثييان واية  يت؛ رِ
تةي وةرطرتووة، دةلَ ــيك كة ثيش ئةو خةالَ يش هةر وةك كةس

زم دةكات، يان(ئانتوان  ــةش ئيطجار وةرِ ــارةزاترن لة بةرهةمةكانم، ئةم لة خودي من ش
ــيفةكان(ئةو طايانةي  ةنطيزةيةك دةزانيت كة بةرثةرضي طاش ــر بة خةرِ ةخنةط ضيخةف) رِ
ني زةوي)يةكةيان بِن. من هيض  ــيفة(كيالَ ي ش ــن) دةدات و ناهيلَ ــة زةويي ثي دةكيلَ ك

ناكؤكييةك لة بؤضوونةكةي(ليسينط)دا نابينم. 
ــةي  وون دةكاتةوة، ثةرة و طةش ةهةندة ناديارةكاني رِ ةخنةطر كة دةق دةخوينيتةوة، رِ رِ
ــاتيكي ثؤز و دوور لة  ةمزةكاني داهيناني دةق دةردةخات. داهينان كات و س دةق و رِ
ــاتي خودئاطاييي داهينةرة.  ةخنة كات و س م رِ

ــانيية، بةالَ ــياريية، وةحييةكي ئينس وش
ةخنة هاتة قسة،  ةخنة(خويندنةوة) اليةنيكة كة لة نة بوونيدا بةرهةمةكة ناتةواوة. كة رِ رِ

نووسةر ئاكامي كارةكةي خؤي بة تةواوي دةبينيت. 
ةخنة ئةو ئةزموونة طرنطةية كة دوانة لة يةك دذةكان، واتة وشياري و نا وشياريي،  رِ
ةخنة بةرهةميكة كة بةرهةميكي داهينةرانة بةرهةمي دينيت.  لة خؤيدا كؤدةكاتةوة. رِ
ةخنة ثيكهاتةي  ةخنة ناديارة. رِ ــتيتيكيي داهينان بة بي رِ ــانايةتيي فيكري و ئيس ةس رِ
ــي خؤيدا ثةروةردة دةكات. با ليرةدا ئةوة  ــتيتيكة و داهينان لة باوةش ــتمة و ئيس ئيثس
ةخنةيةك  ةخنة لة ثاش داهينانةوةية، نةك ثيش داهينان. هيض رِ دةست نيشان بكةين كة رِ
ةخنة داهينانةكان دةخوينيتةوة و  ــتةوخؤ ببيتة هؤي ثيكهاتني داهينان. رِ اس ناتوانيت رِ

شييان دةكاتةوة. 
ي و كرضيي داهينان. واتة  ــةوة، دةبيتة هؤي كالَ ةخنة بكةويتة ثيش داهينان ــةر رِ ئةط
ــت و شيوازةكاني داهينان دياري  ةوش ةخنةيةك ئيديعاي ئةوة بكات كة هاتووة رِ ئةطةر رِ
ووبوونة لةطةلَ  ووبةرِ ــيوة رِ ــي داهينان. ئةم ش ــارة دةبيتة هؤي قةتيس بوون بكات، دي
ــا و  يكدا كة ياس ــدا دةيةويت داهينان ضوارضيوةدار و قةوارةمةند بكات، لة حالَ داهينان
 ةها و بي ةثانيكي رِ  بووني داهينان، تةباية. داهينان لة طؤرِ

يسا دانان بؤ داهينان لةطةلَ رِ
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ةكاندا ثةروةردة نابيت، بةو شيوةيةي كة زينداني  ثةرذيندا ثيكديت. لة زينداني فؤرمةلَ
ياساكان ئازادي ثيك ناهينيت. 

ــةرةكيين كةرةسةي خاو بيت، بؤ  ــةر بةردةستين و س ــيار: ئةطةر خودي نووس ــةرةكيين كةرةسةي خاو بيت، بؤ ثرس ــةر بةردةستين و س ــيار: ئةطةر خودي نووس ثرس
ي نووسةر لة كويوةي تةالرة بةرزةكةدا بةرجةستة  ي نووسةر لة كويوةي تةالرة بةرزةكةدا بةرجةستة بنياتناني تةالريكي بةرز بة وشة، خةيالَ بنياتناني تةالريكي بةرز بة وشة، خةيالَ

دةبيت؟ دةبيت؟ 

ــيكاري نووسراوةيةكي هونةري و ئةدةبيدا لة  ةحيميان: دةكريت ئيمة لة ش ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
انةوة نووسةر  ــةر بةردةوام و بي برِ م نووس

ــةكاني ئةو تةالرة بدوي، بةالَ هؤكار و كةرةس
ــةر لةو كاتانةدا  ــ، كات و ساتانيكي تايبةت و نووس ــاتةكاني نووس نيية. كات و س
ــيني لي دةكةويتةوة. ئةمن كةسايةتييةكي سةربةخؤ  ــةرة و دياردةيةك وةك نووس نووس
ــةر و خةيالَ و كةرةسةكاني دي ثيناسة ناكةم. لة ثيكهاتني ئةو تةالرةي باسي  بؤ نووس
يةتي و ميذوويي و فةلسةَّـ و  ــايةتيية كؤمةالَ دةكةي، خودئاطايي و نا خودئاطايي، كةس
يكي هةستمةنددا،  ضوو لة تؤرِ

ي نووسةر بة شيوةيةكي تيكهةلَ ئةدةبي و زةين و ب و خةيالَ
 .تيكي وشةييان دةدريتة بةريان و شووناسيك لة وشة دةكةويؤحي رِ

ــانة زةق نابنةوة و هةر  ــة زماني- هونةريةدا ئي هيض كاميك لةم كةرةس لةم ثرؤس
كاميك لةمانة، واتة خودي نووسةر يان خةيالَ يان كةرةسةكاني دي بةرجةستة بكرينةوة، 
ــوينيكي تايبةتي لةم  ــاماني دةقةكة دةشيويت. بؤية من نامةويت ش ــةنايةتي و س ةس رِ
ي نووسةر دابنيم. خةيالَ و هةموو كةرةسةكان دةبيت وةك يةكيي لةو  تةالرةدا بؤ خةيالَ

تةالرةدا بدرةوشينةوة و هيضيان بةسةر ئةوةي ديكةدا نةشكيتةوة. 

ن؟   و فةنتازيا ناتوانن بيطؤرِ
ة بكةين كة خةيالَ ن؟ ثرسيار: ضي لةو واقيعة تالَ  و فةنتازيا ناتوانن بيطؤرِ
ة بكةين كة خةيالَ ثرسيار: ضي لةو واقيعة تالَ

ةنطة طةورةترين ئازاري  ةحيميان: جيهان بة شيوةيةكي ترسناك واقيعيية. رِ ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
ــةرضاوة بطريت. لة بةرانبةر ئةم واقيعةدا ثيويستة  مرؤظ لة واقيعي بووني جيهانةوة س
ةتةكاني  ــتةقينةي بدؤزينةوة، خةسلَ اس ــة و شووناسي رِ هةر ضةندة ثيمان دةكريت ثيناس
ــةفة طةورةترين خزمةتي بة  ةنطة لةم بوارةدا فةلس ــ و خؤماني لي نةدزينةوة. رِ بناس
ةتةي  مةعريفةي مرؤظ كردبيت، هةروةها هونةر و ئةدةبيات بة باشين شيوة لةم خةسلَ

جيهان تييان طةياندووين. 
تني مرؤظن لة واقيع. ــي هةالَ ــيكي هةرة زؤري ئايديؤلؤذيا و ئايينةكان، ئاكام بةش
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 ييةكاندا ضي ة خالَ ــةر طؤرِ ــكي زؤربةي ضةمكةكان لةس يت:(كؤش
ــيلورلوترنذة) دةلَ (س

يي واقيع بووةتة هؤي ئةوةي مرؤظ دةستةو داويني فةنتازيا بيت. با  كراون). وا ديارة تالَ
لة عالةمي فةنتازيادا دابةزين و لة جيهان وةك خؤي تي بطةين. فةنتازيا هيض واقيعيك 

 . نيي كو مرؤظي لي دةخافلَ يت، بةلَ ناطؤرِ
يي  م تالَ ــكات، بةالَ ــت ب ييةوة دةميك سةرخؤش ــة ضيذيكي خةيالَ ــة فةنتازيا ب ةنط رِ
ــي واقيعيي لة  ــتة مةعريفةيةك يت. بؤية ثيويس ــي ناطؤرِ ــي واقيعمان ل ــع، بوون واقي
ــي خولياكانمان بدةين.  ــة لواوةكانييةوة هةولَ ــيوة و كةرةس جيهان ثيك بهين و بة ش
ــةم واقيعة دوور بكةوينةوة، هيندة بيطانةي  ــ. ضةندة ل ينةوة تا بيناس وةك خؤي بيطيرِ
ــةفيي وةك  ي فةلس ةتةكاني جيهان دةب. من نازانم بؤ زةينييةت و بيكي قوولَ ــلَ خةس
ةنطة  ــتي، رِ ؤمانةكاني هيندة فةنتازيي و دةرهةس زةينييةتي(بةختيار عةلي) جيهاني رِ
ةنطة ثيي وابيت كة  ــع، رِ انةوةي واقي ــي خؤيان هةبيت بؤ طيرِ ــيوازي تايبةت يزيان ش بةرِ
م  ــكي دةرةقةتي بابةتةكاني نةيةت، بةالَ ةوايةتيي داستايؤظس ــني رِ ةوايةتييةك لة ضةش رِ
نة لة كةش و هةوايةكي خةست و مةنددا لة  ــتييةكةي ئةوةية كة ئةم فةتنازيا قووالَ اس رِ
ــةكانمان، لة ذان و خولياكانمان، لة واقيعي  بووني خؤمان دوورمان دةخةنةوة. لة كيش

خؤمان تيمان ناطةيةنن. 
ــتن و دةستةبةر  ــيحريكة بؤ تيطةيش انةوة س لة ثيوةنديي نيوان واقيع و مرؤظدا، طيرِ
ةتةكاني. تيطةيشتن لة مرؤظ بة مانا واقيعيةكةي. دؤزينةوةي  ــلَ كردني جيهان و خةس
ــيحرة هاتووةتة ثاواني مةعريفةي  ؤمان بةم س ــتة رِ انةوةدا؛ ئيس خؤمان لة ئاوينةي طيرِ
ؤمانةكاني.  ي خؤم لة فةلسةفةي بةختيار ث ضيذ وةردةطرم، تا رِ

مرؤظةوة. من بةش بة حالَ
ةنط بداتةوة.  ؤمانةكانيدا رِ هةربةم طةمذييةش دةمينمةوة تا فةلسةفةي بةختيار لة رِ

ــةر نامؤيي و بيزاري، تا  تةرناتيظ لة بةرانب ــة ئةلَ ــيار: دةق دةتوانيت ببـيت ب ــةر نامؤيي و بيزاري، تا ثرس تةرناتيظ لة بةرانب ــة ئةلَ ــيار: دةق دةتوانيت ببـيت ب ثرس
دةقنووس لة سةروةختي تةنطانةدا دةستي بؤ ببات؟ دةقنووس لة سةروةختي تةنطانةدا دةستي بؤ ببات؟ 

ــتينةية كة خوليا و  ةحيميان: دةق واتة جيهاني هونةر، هونةريش ئةو بةس ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
ــانة و مةعريفيي بة  ةنج و ذان و بيزارييةكاني مرؤظ قةوارةيةكي جوانيناس ــاوات و رِ ئ
 ت. ئازارة بيك لة ئازارةكاني مرؤظ لة تارماييي ئازارةوة دةكةويــي خؤوة دةطريت. بةش
يي بميننةوة، ث دةبنة  ــة ليلَ ةمؤكةكان و خةمة نامؤكان، كة ب ةنجة رِ ــةكان، رِ شووناس
ؤييي مرؤظ، كة بوون بة فيكر، كة بوون بة مةعريفة، كة بوون بة  ةنجةرِ هؤي ئازار و رِ

دةرديكي شووناسمةند، ضارةسةر و تاوتووي كردنةوةيان طةليك ئاسانة. 
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ــد دةكات، ئةزموونيكي خؤيي لة  ةنجةكانمان قةوارةمةن ــا و نامؤيي و رِ دةق، خولي
تةرناتيظ لة بةرانبةر  ــة ئةلَ ــان بؤ ثيكدةهينيت. دةق نابيت ب ــت و كاتة نامؤكانم هةس
نامؤيي و بيزاريدا، دةق بؤ خؤي كؤييكي مةعريفيي و قةوارةمةندة لة شووناسي بيزاري 

و نامؤييةكان، تيطةيشتنيكة لة بيزارييةكان.
يدا دةدويي و  يتةوة، تؤ لةطةلَ ــت بؤ دةطيرِ ــةروةختي تةنطانةدا كة دةق ئازارةكان لة س
ةتي مرؤظة كة لة تارماييي شتةكان ث سلَ دةكاتةوة، تا  ــلَ سووك دةبيةوة. كةواتة خةس

 .يدا دةذيخودي شتةكان. جيهاني دةق ديوي ئاشناي ئةو جيهانة نامؤيةية كة تي
ــيركؤ  ــتاني ضراكان)ي(ش س ــةبارةت بة(طؤرِ امان)، لة وتاريكدا س ــة طؤظاري(رِ من ل
ي ذياني مرؤظي  بيكةس)، ئاماذةم بةوة كردووة كة «ميذووي ئازار، ئةزموونيكي بة باالَ
ي  ــةوة، ئةزموونيك كة تيكةلَ ــتيني ئةزموون انةوةي دةضيتة بةس ــتة، كة بة طيرِ لة ثش

هةست و عاتيفة و ئازارة». 

م ئةوةي  وانينكي وةهاية: «من ب دةكةمةوة، كةواتة هةم»، بةالَ ــيار: ديكارت رِ م ئةوةي ثرس وانينكي وةهاية: «من ب دةكةمةوة، كةواتة هةم»، بةالَ ــيار: ديكارت رِ ثرس
ة و ئيبداعكاريي  ة و ئيبداعكاريي شاراوة ماوةتةوة، ئةمةية: كام(بكردنةوة) دةتواني(بوون)يكي ثرِ جوولَ شاراوة ماوةتةوة، ئةمةية: كام(بكردنةوة) دةتواني(بوون)يكي ثرِ جوولَ
ــتة  ــيار تا ضةند ثةيوةس ــتة بةردةوام بةرهةم بهينيت، هاوكات بكردنةوة لة كن تاكي هؤش ــيار تا ضةند ثةيوةس بةردةوام بةرهةم بهينيت، هاوكات بكردنةوة لة كن تاكي هؤش

بة(ئاطايي) و(ئةواني ديكة)وة؟ بة(ئاطايي) و(ئةواني ديكة)وة؟ 

ــن بدةكةمةوة، كةواتة  يت: «م ــةم وتةيةدا كة دةلَ ةحيميان: ديكارت ل ــةد رِ ةحيميان:محةم ــةد رِ محةم
ــتيتةوة  ــةم»، بكردنةوة و تي فكرين دةخاتة ثيش بوونةوة. واتة بووني مرؤظ دةبةس ه
م  ــتيان ثيدةكرد، بةالَ ــووفاني ثيش ديكارت لة بوونةوة دةس بة بمةنديي ئةو. فةيلةس
ــكارت بمةندي و بكردنةوة  ــتي ثيكرد. ثيوةري بوون الي دي ــكارت لة بةوة دةس دي
ــة و ثيوةري بووني ئةويش  ــةوة مرؤظ ثيوةري بوون و جيهان وانطةي ديكارت ــوو. لة رِ ب

 .ي بكردنةوةية. لة بواري هونةرييةوة ضةمكيكي نوي هاتة طؤرِ
ــتن لة جيهان، لة  ــةوة(representation)، واتة لواوي تيطةيش ــي وةنواندن ضةمك
ضوارضيوةي وينةيةكدا. ئةم وينة ديكارتيية اليةنيكي مةعريفيي دةطريتة خؤوة. ئةطةر 
ــايي و  ــةلَ وينةي(ئةفالتوون) بةروارد بكةين، وينةكةي ئةقالتوون الس ئةم وينةية لةط
مةحاكاتة و هيض ضةشنة داهينان و ئيبداعيكي تيدا بةدي ناكريت. لة وينةي ئةقالتووندا 
ــنة تيفكرينة، بؤية دةبيت ئةوةي هةية  ــرؤظ لة بةرانبةر جيهاندا بيوةري لةهةر ضةش م

بيبينيت و دووثاتي  بكاتةوة. 
ــتي ثيكرد، طومان لة  ــةي وينةي ديكارت طومانة. ديكارت لة طومانةوة دةس بناغ
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ــي ديكارتي ليكةوتةوة.  نيايي يان يةقين ــوون، طومانيك كة دلَ ــؤي، لة جيهان، لة ب خ
ــوو. بكردنةوةي ديكارت لة طومانةوة  نياييةك بوو كة ديكارت هةيب ــان تةنيا دلَ طوم
ــةردةوام ثيكدةهينيت، كة طوماني لة  ــت ثيدةكات. بكردنةوةيةك ئيبداعكاري ب دةس
ــتوو و ئامادةكاني ئةقالتووني قةناعةت نةكات. الي  مة ضةقبةس ــوون هةبيت، بة وةالَ ب
ي هونةر جؤريك طومان لة  ــا بلَ ــكارت ئةوة طومانة كة بكردنةوة ثيكدةهينيت. ب دي
ــازة دةبيتةوة. نواندنةوةي ديكارت  ــي جيهانة. هونةر جيهانيك ثيكدةهينيت كة ت بوون
قاثيكة ليوانليو لة طومان، كة بؤكة طوماناوييةكةي هونةرمةند لةم قاثةدا بة شيوةي 

تةمسيل و خوازة و هيما خؤي دةنوينيت. 
كاتي طومانكردن، كاتي ئاطاييي مرؤظة لة خؤي و لة جيهان و لة هةموو دياردةكاني 
 ــان ببيتةوة، ئي ووي جيه ووبةرِ ــي ديكارتييةوة رِ ــةري. ئةطةر هاتوو بة طومان دةوروب
وو  ووبةرِ  جيهانيك رِ

كو لةطةلَ ــراوت نابيت، بةلَ ةهةند و ثاوانمةند و ناس جيهانيكي تاكرِ
انةوة و خويندنةوةيةكي  ــة طيرِ ــةوة كة هةر جاريك اليةنيكي خؤي دةردةخات. وات دةبيت

داهينانانة لة جيهان و دياردةكاني ثيكدةهينيت. 

ــةران ثييان واية ثلةبةندي بؤ ئةدةبي ضؤكنووس باشة،  ــيار: طةليك لة نووس ــةران ثييان واية ثلةبةندي بؤ ئةدةبي ضؤكنووس باشة، ثرس ــيار: طةليك لة نووس ثرس
ؤمان.  ــيت، ئةوجا نؤظليت، دواتريش رِ ــتة نووسةر يةكةمجار ضؤك بنووس ؤمان. ياني ثيويس ــيت، ئةوجا نؤظليت، دواتريش رِ ــتة نووسةر يةكةمجار ضؤك بنووس ياني ثيويس

وانطةية ضؤن ليكدةدةيتةوة؟  وانطةية ضؤن ليكدةدةيتةوة؟ ئةم رِ ئةم رِ

ــنة ثلة دابةستنةدا نيم. وةبي بينينةوة كة  ةحيميان: من لةطةلَ ئةم ضةش ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
ؤماننووسةكان ئةزمووني ضؤكيان(بةو مانايةي ئيوة مةبةستتانة) نةبووة. لةم   رِ

هةوةلَ
ابينيت، ئينجا  ثلة دابةستنةدا مةبةست ئةوةية كة نووسةر هيدي هيدي خؤي بة نووس رِ
ؤماننووس،  وتر بكاتةوة، واتة كورتة ضؤكنووس دوايي دةبيت بة رِ

ــي كارةكةي بالَ داوين
ــيني جياوازيان هةية.  ــني نووس ؤمان تةكنيك و ضةش يكدا كة كورتةضؤك و رِ

لة حالَ
ــيت كورتةضؤكي باشيش بنووسيت، يان كورتة  ؤماني باش دةنووس مةرج نيية ئةوةي رِ

ؤماني باشيش بيت.  قينةري رِ
ضؤكنووسي باش، خولَ

ــت، هاوكات  ــت هةبي ــتة ئةزمووني باش ــيني هةر كاميك لةمانة ثيويس ــؤ نووس ب
ــةر بيتوو جياوازيي  ةيةكي طةورةية ئةط ــان دبيت. هةلَ ــي زمان و تةكنيكةكةي دةرةقةت
ةوايةتة لة(بارست)ياندا ببينينةوة، واتة ثيمان وابيت كة بة زيادكردني  ــي ضةشنة رِ ئةم س
ؤمان  ــة دريذبوونةوةي نؤظليتيش رِ ــت دةبيت و ب ةكاني كورتةضؤك نؤظليت دروس الثةرِ
ةوايي و بابةت و زمان  ةوايية هةر يةكيكيان شيوةي رِ قيت. ديارة ئةم سي ضةشنة رِ

دةخولَ
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ةوايي يان بابةت يان  انةوةي تايبةتيي خؤيان هةية. تؤ ناتواني لة ضةشنة رِ و ضةشني طةرِ
ك وةربطريت. هةر نووسةريك دةبيت بؤ  ــدا كةلَ ؤمان لة كورتة ضؤكيش ــيوة زماني رِ ش
اهاتبيت، دواجاريش لة كاتي نووسينياندا  ةواييانة رِ ــيني هةر كاميك لةم ضةشنة رِ نووس

يان نةكات و سنوورة تةكنيكيةكانيان بثاريزيت.  تيكةلَ

ــ، دةبين طةورةترين  وان ــي حةفتاكان برِ ــيار: ئةطةر بة ورديي لة ضؤكنووس ــ، دةبين طةورةترين ثرس وان ــي حةفتاكان برِ ــيار: ئةطةر بة ورديي لة ضؤكنووس ثرس
كيشةيان تةكنيك بووة، هاوكات لة طوتارةكانياندا بةكارهينةري زؤرترين وشةي(داهينان) كيشةيان تةكنيك بووة، هاوكات لة طوتارةكانياندا بةكارهينةري زؤرترين وشةي(داهينان) 
و(نويخوازي)ين و خؤيان بة كؤكةرةوةي حةقيقةت هاتووةتة ثيش ضاو، ئةمة لة كاتيكداية و(نويخوازي)ين و خؤيان بة كؤكةرةوةي حةقيقةت هاتووةتة ثيش ضاو، ئةمة لة كاتيكداية 
كة وةها ن، ئةو طوتارانةي لة ئيستةي ضؤكنووساني هاونةوةي خؤتدا دةيانبينيت، تا كة وةها ن، ئةو طوتارانةي لة ئيستةي ضؤكنووساني هاونةوةي خؤتدا دةيانبينيت، تا 

ضةند نزيكن  لة حةقيقةت؟ ضةند نزيكن  لة حةقيقةت؟ 

ةحيميان: هةر سةردةميك طوتاري تايبةتي خؤي هةية. طوتاري نويخوازي  ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
طةي كورديي بووة. ئيستة ئةم  ــيك لة واقيعيةتي كؤمةلَ ضؤكنووساني حةفتاكان بةش
ــيكي ترة و من ناضمة  ــة نيو دةقي ضؤكةكان، باس ــارة ضةندة توانيويةتي دابةزيت طوت
اوكيي ضؤكنووسي ئيستةي ئيمةش داهينان و نويبوونةوةية. ئةوةي  ةرِ

م دلَ ــةري، بةالَ س
ــةرةوةي حةقيقةت زانيوة،  ــاني ئةودةم خؤيان بة كؤك ــوة حوكم دةدةن كة ضؤكنووس ئي
ــي تاقيكراوة نيية. ضؤكي  ــت يان حوكميك اس ياريكي تةواو ميذوويي و رِ ــن برِ الي م
ــي و دوو،  ــةردةمة طةليك تايبةتمةنديي ميذوويي و هونةريي هةية و ئاوا بي س ئةو س

حوكمدان لةسةري بة دروست نازانم. 
ــؤي فيكريي بةردةنطةكانيةوة بةساوةتةوة و  يت: «هةر دةقيك بة ئاس (طادامير) دةلَ
ئةم ئاسؤيةش ئاسؤيةكي ميذوويية». بة ثيي ئةم طوتةيةي(طادامير) بيت، بة سي توخمي 
ــؤي فيكري بةردةنط)و(ميذوو)، دةبيت دةقةكان بخوينينةوة. طوتار  طرنطي(دةق) و(ئاس
طةي ئيمةدا بة هؤي جؤراو جؤرةوة،  ــة كؤمةلَ ــةيةكي دوو اليةنةية كة(بة داخةوة) ل ثرؤس
طوتار بة مانا حةقيقيةكةي ناطونجيت، ضونكة بةردةنطي ضؤكةكانمان بي دةنطن، يان 

طة، ئةو ئاسؤ ثيويستةمان لي دةرناخات.  ي داخراوةييي كؤمةلَ با بلَ
انةوةي  ــة ميذووييةكان، طيرِ انةوةي برين ــاني هاونةوةي من، طيرِ طوتاري ضؤكنووس
ةخنة و  ةخنة و طومانة. رِ ــاري رِ ، طوت

ي طوتاري زالَ ــة، با بلَ ــة و ئازاديخوازيي ط كؤمةلَ
يكي  م هةولَ ــة، لة ئاي، بةالَ ط ــةت، لة ميذوو، لة كؤمةلَ طومان لة جيهان و لة سياس

ئاطاييانةش لة ئاراداية كة ئةم طوتارة لة ئاسؤيةكي مةعريفي و هونةريدا ثيك بيت. 
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ؤمان) تةنيا ئاوينةي خؤيةتي،  ؤحي مرؤظ(بة تايبةت نووسةري ضؤك و رِ ــيار: رِ ؤمان) تةنيا ئاوينةي خؤيةتي، ثرس ؤحي مرؤظ(بة تايبةت نووسةري ضؤك و رِ ــيار: رِ ثرس
يان لة نيو مرؤظدا هةموو ئةو بةشة بضووك بضووكانة هةن كة بةشي تايبةتي ئةو ن و يان لة نيو مرؤظدا هةموو ئةو بةشة بضووك بضووكانة هةن كة بةشي تايبةتي ئةو ن و 
هي هةموو مرؤظايةت؟ هاوكات ئايا مرؤظ جطة لة خؤي نيشتةجيي هةزاران دياردة و هي هةموو مرؤظايةت؟ هاوكات ئايا مرؤظ جطة لة خؤي نيشتةجيي هةزاران دياردة و 

دةنطي كثكراو و بيدةنطي تر نيية كة سةرضاوةكانيان دةكةونة دةرةوةي(خود)ةوة؟ دةنطي كثكراو و بيدةنطي تر نيية كة سةرضاوةكانيان دةكةونة دةرةوةي(خود)ةوة؟ 

يت.  ــيني ضؤكةكةي، دةق بة جي دةهيلَ ةحيميان: ضؤكنووس ثاش نووس ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
الي من بؤ خويندنةوةي نووسراوةكاني(شيرزاد حةسةن) يان(عةتا نةهايي)، ئي ب لة ئةوان 
نةوة،  يك جيهان دةطيرِ اوكيكانيان و كةسايةتيي ئةوان ناكةينةوة. ئةوان وةك بطيرِ ةرِ

و دلَ
نةوة؛ جيهانيكي  نةوة، ذان و خؤشييةكاني مرؤظ دةطيرِ طة دةطيرِ

نةوة، كؤمةلَ مرؤظ دةطيرِ
ــة و تايبةتمةندييةكاني خؤي هةية، جيهانيك كة  ةوايي قينن كة جيهانيكي رِ

ــازة دةخولَ ت
دةبيت بيخوينيتةوة، لةو جيهانةدا دةتوانيت وةك مرؤظيك خؤت بخوينيتةوة و ئةوةت لة 

ب بيت كة نووسةريش هةر وةك تؤ مرؤظيكة لة نيو ئةو جيهانةدا. 
ــاردة و دةنطي كثكراو و  ــتةجيي هةزاران دي ييت: «مرؤظ جطة لة خؤي نيش ــؤ دةلَ ت
ــتةجيي هةزاران دياردة و دةنطي ثيكراو و بيدةنطي  يم: دةق نيش بيدةنطي ترة»، من دةلَ
دريتةوة، تا ضةشنيكي هونةريي بة خؤيةوة  ترة، ضونكة مرؤظ تا نةنووسريتةوة، تا نةطيرِ
ــي دةكةي. دةق بة ذمارةي خوينةرةكاني  نةطريت، بة خاوةن ئةو كاردانةوة نابيت كة باس
ــاز بكات. دةق  ــي ئةوةي هةية لةطةلَ هةر مرؤظيكدا طوتار س ــي هةية، ئامادةطي دةنط
ــازداني  ــؤرةي بةردةنطة كة دةبيت ئامادةطيي س ادةطةيةنيت، ئي ن ــؤي رِ ــاتيذي خ س

طوتاري هةبيت. 

ــووي مرؤظايةتيي لةسةر  ــيار: ئايا مرؤظ ئةو كتيبة نيية كة كؤي ميذووي ثيش ــووي مرؤظايةتيي لةسةر ثرس ــيار: ئايا مرؤظ ئةو كتيبة نيية كة كؤي ميذووي ثيش ثرس
ــتةيةي ئيمة كة لة نيو ديوارةكانيدا بةندين، بؤ خؤي ئةو  ــراوة؟ ئايا هةر ئةو جةس ــتةيةي ئيمة كة لة نيو ديوارةكانيدا بةندين، بؤ خؤي ئةو نووس ــراوة؟ ئايا هةر ئةو جةس نووس

جةمسةري ليكضوونة نيية كة ئيمة بة هةموو ئةواني ترةوة طري دةدات؟ جةمسةري ليكضوونة نيية كة ئيمة بة هةموو ئةواني ترةوة طري دةدات؟ 

ــوو ن، ئيمة دةوامي  اي من ئيمة كؤي ميذووي ثيش ــة رِ ةحيميان: نا، ب ــةد رِ ةحيميان: محةم ــةد رِ محةم
اوةستاوة. ئيمة خةريكي  ــوو ب، ئةوا ميذوو رِ ميذووين. ئةطةر ئيمة كؤي ميذووي ثيش
ــةوة و ليكضوون داكؤكي  ــةر دووبارةبوون طوتارين لةطةلَ ميذوودا. ديكتاتؤرةكان لةس
ووداويك و هةر كةسيك بة دووثاتةي  ابردوو دةخويننةوة و هةر رِ دةكةن و دايمة ئيستة بة رِ
هاوتايةكي خؤيان دةزانن و هةولَ دةدةن بؤ هةر دياردةيةك وينةيةكي ميذوويي دابتاشن. 
م لة بةستيني  طةيةدا(بة داخةوة) لة غيابي طوتاردا دةذي، بةالَ ــتة ئيمة لةم كؤمةلَ اس رِ



١١٣

ابردوو.   رِ
هونةردا هةميشة طوتاريك لة ئاراداية لةطةلَ

) نيية، ضونكة  ان)ي(عةتا نةهايي)دا هةر السةكةي(الس و خة زالَ ي شؤرِ
(الس) لة(طولَ

ــي نويي وةك قةيراني  ــة. (الس)ي عةتا لةطةلَ قةيرانطةليك ــةردةميكي ديكةداي لة س
م قةيراني(الس)ي بةيتةكان خؤشةويستيية.  ووة، بةالَ ووبةرِ ــووناس و نةتةوة و ميذوو رِ ش
م  ي، بةالَ ــدا ثيك بيت. ئيمة لة ميذوو دانابرِ ةش دةكريت طوتاريك لة نيوانيان

ــةم حالَ ب
ديارة دووثاتةكراوةي ميذوويش ن. مرؤظي هةر سةردةميك دةبيت بة فاكتةرةكاني ئةو 

ا دةنووسريتةوة.  سةردةمة بخويندريتةوة. مرؤظ لة هةر سةردةميكدا لةسةر رِ

ؤمان دةدويت، ضي دةدويت؟ ئايا خوديكي ناوازة و تايبةت  ــيار: كة ضؤك يان رِ ؤمان دةدويت، ضي دةدويت؟ ئايا خوديكي ناوازة و تايبةت ثرس ــيار: كة ضؤك يان رِ ثرس
ــة دةكات، يان منيكة  ــي مرؤظةكانة كة قس ــتي؟ ئةوة من ؤحيكي طش ــت، يان رِ كة دةدويــة دةكات، يان مني ــي مرؤظةكانة كة قس ــتي؟ ئةوة من ؤحيكي طش ــت، يان رِ دةدوي
ــي  ــتةجيية و ضؤكنووس ــدا نيش ــي دةاللةت لة دةنطيك دةكات لة نيو خودي ضؤكنووس ــتةجيية و ضؤكنووس ــدا نيش دةاللةت لة دةنطيك دةكات لة نيو خودي ضؤكنووس

كردووةتة ناخود؟ كردووةتة ناخود؟ 

ؤمان وةك دةقيك دةدويت، كةواية وةك جيهانيكي  ــان: ضؤك يان رِ ةحيمي ــان: محةمةد رِ ةحيمي محةمةد رِ
ــتي خؤتة كة خؤت، ديان يان نووسةر  ــةربةخؤ دةدويت، كة تؤ لة خويندنةوةيدا ويس س
بخوينيتةوة. دةق ساتيذيةتيكي تايبةت بة خؤي هةية و جيهانيكي داهينراوة كة دةقاو 
ــان و ضؤك وةك دوو دةق، جيهاني  ؤم  جيهاني واقيع يةكيي ناطرنةوة. رِ

ــةلَ دةق لةط
ــةر  ــتةمؤ نابن، بؤية ناكريت بة خوديكي ناوازة وةك نووس تايبةت بة خؤيان هةية و دةس

يان هةر كةسيكي ديكةوة، دةست نيشانيان بكةين. 
ــةري خودئاطا  ــي تايبةت و لة جةمس ــي لة كاتيك ــي هونةري دةق، وةك بةرهةميك
ةوايي  ــة ثيكهاتةيةكي رِ ــةفة، ل طة و ميذوو و فةلس

ــةر و كؤمةلَ ــا خودئاطاي نووس و ن
ــاكات، بيجطة لة  ــتيك دةاللةت ن ــاوة. جيهاني دةق بة هيض ش ق ــةنةدا خولَ و جوانيناس
ــت زمان لة دةاللةتدا  كي زمانيية و نابيــي دةق جيهاني ــردن لة خؤي. جيهان دةاللةتك
ــةني خؤي كة نا  ةس ــة دةاللةتدا كورت ببيتةوة، كاركردي رِ ــةوة. كة زمان ل كورتكةين
كاركردي و نا بةيانطةريية، لة دةست دةدات، كةوابوو جيهاني دةق تا سنووري جيهانيكي 

اظة دادةبةزيت.  دةستةمؤ و بيَ رِ
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ةكان، دةيةويت  لَ ــتةي كوردي، بة دةر لة طوتني حةرام و حةالَ ؤماني ئيس ــيار: رِ ةكان، دةيةويت ثرس لَ ــتةي كوردي، بة دةر لة طوتني حةرام و حةالَ ؤماني ئيس ــيار: رِ ثرس
يت؟  يت؟ ضيمان ثي بلَ ضيمان ثي بلَ

ــني ثرسيارةكةتان تةواو ناتةبام. ديارة ثيناسةي  ةحيميان: من لةطةلَ ضةش ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
ؤماني   و حةرامةكان ئةركي رِ

لَ ؤمان زؤر جياوازن. طوتني حةالَ ــؤ لة هونةر و رِ من و ت
ؤمان  ــؤي هةية. رِ ــان ثيطةي هونةريي خ ؤم ؤمانيكي تر نيية. رِ ــض رِ ــوردي يان هي ك
ةكان وةك ئةركيك  لَ ــةرام و حةالَ يتةوة. ئيوة طوتني ح ــةكان دةطيرِ ــاردةكان و ضةمك دي

ن.  ؤماني كوردي و بةو ثيش طريمانةوة ثرسيارةكةتان دةردةبرِ دةخةنة سةرشاني رِ
ؤمانة، ئينجا دةتانةويت   و حةرامةكان ئةركيكي سروشتيي رِ

لَ اي ئيوة طوتني حةالَ بة رِ
ــةرع نيية،  ؤمان قازيي ش يت. رِ

ؤمان ضيي تري هةية ثيمان بلَ بزانن كة بيجطة لةمانة رِ
ــتيك  ؤماني كوردي ثيش هةموو ش انةوةية و ئي هيض. رِ ؤمان طيرِ ــ نيية. كاري رِ ئاي
ةهةندةكانيةوة،  ــة هةموو رِ ةوايةتيكم لة جيهاني مرؤظايةتي ب ــت منيش رِ ي

دةيةويت بلَ
ئيستة لةم بوارةدا ضةندة سةركةوتووة، لة شويني خؤيدا شياوي باسة.

 
مينن، ئةوانيش:(عةتا  ــينةكانيان زؤر بة هةرِ ــيار: دوو نووسةر لة ئيستةدا نووس مينن، ئةوانيش:(عةتا ثرس ــينةكانيان زؤر بة هةرِ ــيار: دوو نووسةر لة ئيستةدا نووس ثرس
ؤمانةكانيانةوة نووسراون.  ينةوة لة بارةي رِ

ؤمانةكانيانةوة نووسراون. نةهايي) و(بةختيار عةلي)ن، كة دةيان ليكؤلَ ينةوة لة بارةي رِ
نةهايي) و(بةختيار عةلي)ن، كة دةيان ليكؤلَ

ــراوة؛ داهينةر...  ــةرانة طوت ــيندا بةم نووس ــة ئةمةية: لة طةليك نووس ــياري ئيم ــراوة؛ داهينةر... ثرس ــةرانة طوت ــيندا بةم نووس ــة ئةمةية: لة طةليك نووس ــياري ئيم ثرس
ــطري(داهينةر) يان(دز) دةخةنة  ــةراني ئيمة هيندة بة ثةلة ثاش ــيك لة نووس ــطري(داهينةر) يان(دز) دةخةنة بؤضي بةش ــةراني ئيمة هيندة بة ثةلة ثاش ــيك لة نووس بؤضي بةش
وانطةي ئيوةوة ئةم دوو  ــتةواذةيةكي دي؟ لة رِ ــةرانةوة، ياخود هةر تةرزة دةس  نووس

وانطةي ئيوةوة ئةم دوو ثالَ ــتةواذةيةكي دي؟ لة رِ ــةرانةوة، ياخود هةر تةرزة دةس  نووس
ثالَ

اظة دةكةن؟  ؤماننووسة داهينةرن يان نا؟ ئةدي ضؤن(داهينان) رِ اظة دةكةن؟ رِ ؤماننووسة داهينةرن يان نا؟ ئةدي ضؤن(داهينان) رِ رِ

ــطري داهينةر بؤ(عةتا  وون بكةمةوة كة ثاش ــدا با ئةوة رِ ةحيميان: لة ثيش ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
نةهايي) يان(بةختيار عةلي) ثاشطريكي بة ثةلة نيية، ئةو خةسارةي كة باسيشي دةكةي، 
ةخنةطر لة ثانتاييي ئةدةبي  ــاو رِ ــةر يان بة ن م ديارة طةليك نووس

ئةوان ناطريتةوة، بةالَ
يارةكانيان سةبارةت بة دةقة ئةدةبييةكان ئاستيكي  ئيمةدا هةن كة شرؤظة و نووس و برِ
كو سة رضاوةيةكي سةرمةستيي نةتةوايةتي،  ةخنةيييان نيية، بةلَ ــتي و ئةدةبي و رِ زانس

يان دؤستايةتي و خؤشةويستي و ناخؤشةويستييان هةية. 
ووين،  ووبةرِ  دةق رِ

ةخنةدا لةطةلَ ــة ئيمة لة رِ يزانة لة بي دةكةن ك ــةرة بةرِ ئةم نووس
ياري هةست ئاميزدان لة سةر دةقيكدا،  ــةكاندا، لة اليةكي تريشةوة برِ  كةس

نةك لةطةلَ
ةخنةيي كة ئةدةب دةبوذينيتةوة، دووورمان  نيةتي رِ

ئةو دةقة قةتيس دةكات و لة عةقالَ
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دةخاتةوة. بؤ تاوتوويكردني دةقة ئةدةبييةكان ثيويستة بة بيئةوةي ب لةوة بكةينةوة كة 
 .مةدا هةية، بدويوةندييةكي لةطةلَ ئيية و ض ثينووسةر كي

وانطةي منةوة ئةم دوو نوسةرانة  ــيارةكةتان، لة رِ ــةبارةت بة بةشي دووهةمي ثرس س
ؤمان و كورتة  نياييةوة طةليك داهينةري تريشمان لة بواري رِ

داهينةرن، هاوكاتيش بة دلَ
شتنيكي تازةي لة بواري زماندا هةبيت و  ــيكة دارِ ضؤكدا هةية. الي من داهينةر كةس
ةوايةتي(عةتا  ةنطة شيوازي نووس يان رِ قينيت. رِ

ةوايي بخولَ بتوانيت جيهانيكي تازةي رِ
م طرنط ئةوةية  نةهايي) يان(بةختيار عةلي) لة ئةدةبي غةيرة كورد تاقي كرابيتةوة، بةالَ
ةواييدا  ــتينيكي رِ ــةرانة ضةندة لة لواوي و زرووفةكاني زماني كوردي لة بةس ئةم نووس

ةواييي ئةم زمانة دةر دةخةن.  ك وةردةطرن و ضةندة ثتانسيةيلةكاني رِ
كةلَ

انةوةي ميذوو و مرؤظ و هةست و ئازار و خؤشييةكاني  ين و طيرِ داهينان بريتية لة دةربرِ
ةوايي و تيطةياندني مرؤظ لة هةستة شاراوةكاني، بة زمان و شيوازيكي  بة زمانيكي رِ
ــةواري خؤياندا هةر يةك بةش  ــانةوة. كاك(بةختيار) و كاك(عةتا) لة ئاس تازة و جوانيناس
ــة كارة جؤراوجؤرةكانياندا جياوازن. ئةوان  بةت ل ي خؤيان داهينانيان بووة، هةلَ ــة حالَ ب
ــيك لة  ــتةكانم و بةش لة دةقةكانياندا طةليك تايبةتمةندييان هةية و بة طةليك لة هةس
ةكانميان شي كردووةتةوة  ميان داوةتةوة و بةشيك لة هةست و سؤزة ليلَ ثرسيارةكانم وةالَ

و ضيذي ئةدةبييان ثي  بةخشيوم. 

ــة بةرانبةر  ــتةي(يؤنان) ل ــةوة دةبين ئيس يين ــردوو بطةرِ اب ــؤ رِ ــيار: ئةطةر ب ــة بةرانبةر ثرس ــتةي(يؤنان) ل ــةوة دةبين ئيس يين ــردوو بطةرِ اب ــؤ رِ ــيار: ئةطةر ب ثرس
ووي لة كزيي  ــةفة نةك رِ ــتؤتاتليس) و ئةوانيديدا، فةلس ــةردةمي(ئةقالتوون) و(ئةرس ووي لة كزيي س ــةفة نةك رِ ــتؤتاتليس) و ئةوانيديدا، فةلس ــةردةمي(ئةقالتوون) و(ئةرس س
ــان ناكريت، بةو  ــتةي يؤن ووةوة(بة دةطمةن نةبيت) باس لة ئيس ــو لةم رِ ك

ــردووة، بةلَ ــان ناكريت، بةو ك ــتةي يؤن ووةوة(بة دةطمةن نةبيت) باس لة ئيس ــو لةم رِ ك
ــردووة، بةلَ ك

ــيوة  ــيا)يش بة هةمان ش ووس ــةفة، هاوكات ئةم ديدة بؤ(رِ ــيوة مانايةي بةردةوام بن لة فةلس ــيا)يش بة هةمان ش ووس ــةفة، هاوكات ئةم ديدة بؤ(رِ مانايةي بةردةوام بن لة فةلس
ــتؤي) و(فيؤدؤر  س ــتةيش جطة لة(تؤلَ ــة بةردةمماندا قووت دةبيتةوة، بؤ نموونة؛ ئيس ــتؤي) و(فيؤدؤر ل س ــتةيش جطة لة(تؤلَ ــة بةردةمماندا قووت دةبيتةوة، بؤ نموونة؛ ئيس ل
ةوتي  ةنطدانةوةي لة سةر رِ ــكي)، باس لة ئةدةبيان ناكريت بة شيوةيةك كة رِ ةوتي دؤستؤيظس ةنطدانةوةي لة سةر رِ ــكي)، باس لة ئةدةبيان ناكريت بة شيوةيةك كة رِ دؤستؤيظس
ــمانةوة  ــبةت خؤيش تانة، بة نيس ــبةت ئةو والَ ــمانةوة ئةدةب هةبيت، لة جيهاندا. ئةمة بة نيس ــبةت خؤيش تانة، بة نيس ــبةت ئةو والَ ئةدةب هةبيت، لة جيهاندا. ئةمة بة نيس
ــةرضاوة  ــان هةبن تا بةردةوام وةكو س ــة ئةزموونطةليكي ناوازةي وةهام ــة ئيم ــةرضاوة ثيتواي ــان هةبن تا بةردةوام وةكو س ــة ئةزموونطةليكي ناوازةي وةهام ــة ئيم ثيتواي
ــتي  درين و لة ئاس ــتةدا(دةق)يكي وةهامان هةية وةربطيرِ ــةوة كنيان؟ لة ئيس يين ــتي بطةرِ درين و لة ئاس ــتةدا(دةق)يكي وةهامان هةية وةربطيرِ ــةوة كنيان؟ لة ئيس يين بطةرِ

ةهةندييةوة)؟  ووي فرةرِ كيدا بن(لة رِ ةهةندييةوة)؟ بةرهةمة ئيستييتيكييةكاني جيهاندا لة كيبةرِ ووي فرةرِ كيدا بن(لة رِ بةرهةمة ئيستييتيكييةكاني جيهاندا لة كيبةرِ

ووسيا كة باستكرد، طةليك جياوازة  ةحيميان: هؤي ئةو بارودؤخةي يؤنان و رِ ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
و نابيت لةطةلَ ئيستةي ئيمةي كورددا بةراورد بكريت. ديارة بؤ بةردةواميدان لة بواري 
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يةتي و  امياري و كؤمةالَ ةهة ندطةليكي وةك بارودؤخي ميذوويي و رِ ــةدةب و هونةردا رِ ئ
ــةفيي و ئةدةبيي، هةروةها بارودؤخي جيهاني و بةرهةمهاتني دةقة جيهانييةكان  فةلس
يككةوتني  ــوردةواري و رِ ــوردي و زةوق و ضيذي مةزاجي ك ــةي ئةدةبي ك ط

ــة كؤمةلَ ل
استةقينةي ئةو  ــةردةم، شويني طرنطيان هةية. شيكاري و بةراوردي رِ  مةزاجي س

لةطةلَ
ستؤي)  ــةفة بةجيهيشت و(تؤلَ ــتي كانطايةكي ميذووي فةلس هؤيانة كة يؤنانيان لة ئاس
ــار  ةنطة طةليك لة خةس ــيا، رِ ووس ــكي)يان كرد بة دواي بةرةي ئةدةبيي رِ و(داستايؤظس
م نابيت لة بي كةين كة ميذووي  ــةالَ وونكاتةوة، ب وومان لي رِ ــييةكاني بةرةرِ و مةترس
استةقينةي ئةوةمان  ؤماندا الوة و هيشتا دةرفةتي رِ ئةدةبيي ئيمة، بة تايبةت لة بواري رِ

 .نةوايي و ئةدةبي، خؤمان بة جيهان بناسي ةخساوة كة بة زماني رِ بؤ نةرِ
ؤمان نةيكردووة،  ــتا رِ ئةو كارانةي(بةهمةني قوبادي) بة فيلمةكاني دةيانكات، هيش
ــينةما لة بةرضاو نةطرين.  ــةت نابيت لةم بةراوردكارييةدا هةل و دةرفةتةكاني س ب هةلَ
يم كة بؤ بةردةواميدان لة ثانتاييي  بيئةوةي ب لة يؤتؤثيا بكةمةوة، بة كورتي دةبيت بلَ
ــش وةك طةليك لة نةتةوةكاني  ي كوردةواري ــي جيهان، بؤ ئةوةي كؤمةلَ ميذووي ئةدةب
ــ لة  ــتة ثيش قينيت، ثيويس ةهةندي دةخولَ ــةردةمة كة بةرهةمي جيهاني و فرةرِ ئةم س
ــتةقينة ثةروةردة بكةين، لة ضيذي  اس ةخنةي رِ واقيع و لواويةكاني خؤمان تي بطةين، رِ
ينة سةر زماني  سةردةم و ثيويستييةكاني تي بطةين، بةرهةمة باشةكاني جيهان وةرطيرِ
كوردي، زةوقي جةماوةر بة بةرهةمي باش طؤش  بكةين، ثيش بة سياسي و حزبي بووني 
اي تاكةكةس بدةين، هةر بةرهة ميك كة  ــرؤظ و بورِ ــةدةب بطرين، ثةرة بة ئازاديي م ئ
 كي وةها دابنيت و بةستيــةري هةبي ةخنة و طوتارمان لة س وببيتةوة خويندنةوة و رِ

بالَ
قيت.  طةكةماندا بخولَ بكريت، تا ثةيتا ثةيتا بةرهةمي باش لة كؤمةلَ

ــيعر و هةم لة بواري  نياييةوة هةم لة بواري ش ــة دلَ وانطةي من، ب ــة رِ ــتةيش ل ئيس
درين و لة ئاستي بةرهةمةكاني ديكةدا بن،  ؤمانيشدا، دةقي وةهامان هةية كة وةربطيرِ رِ
م من بة ئانقةست بة طةليك هؤوة ئةو  هةر وةك لة بواري سينةمادا لةو ئاستة داين، بةالَ

ئاسةوارة ناوبةردة ناكةم. 

ان ثرديكة بؤ بة يةكطةياندنى دوو كلتوورى جوايةزي  ــيار: وةك دةزان؛ وةرطيرِ ان ثرديكة بؤ بة يةكطةياندنى دوو كلتوورى جوايةزي ثرس ــيار: وةك دةزان؛ وةرطيرِ ثرس
ــة كلتوورى خؤي  ةى داوة ك ــةو هةولَ ى كورد ئ ــا زؤريش وةرطيرِ ــةت، كةم ت ــة كلتوورى خؤي دوو ميلل ةى داوة ك ــةو هةولَ ى كورد ئ ــا زؤريش وةرطيرِ ــةت، كةم ت دوو ميلل
ــاو دةبيندريت لة  ييةكى بةرض ــدا كةموكورِِ  ئةمةيش

م لةطةلَ ــر بكات، بةالَ ةمةندت ــاو دةبيندريت لة دةولَ ييةكى بةرض ــدا كةموكورِِ  ئةمةيش
م لةطةلَ ــر بكات، بةالَ ةمةندت دةولَ

ــووديان ليوةربطرين.  ــةرضاوةيش س انى دةقطةليكي زؤر، كة دةتوان وةكو س ــووديان ليوةربطرين. وةرنةطيرِ ــةرضاوةيش س انى دةقطةليكي زؤر، كة دةتوان وةكو س وةرنةطيرِ
ــيعري(ثؤل ئيلوار)  يك ش اني كؤمةلَ ــيدا جطة لة وةرطيرِ ةنس ــؤ نموونة، لة ئةدةبي فةرِ ــيعري(ثؤل ئيلوار) ب يك ش اني كؤمةلَ ــيدا جطة لة وةرطيرِ ةنس ــؤ نموونة، لة ئةدةبي فةرِ ب
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ــةو خوينةرانةي  ــةريكي دي، دةقطةليكي دي ني بؤ ئ ــؤ ثاز) و ضةند نووس ــةو خوينةرانةي و(ئؤكتاظي ــةريكي دي، دةقطةليكي دي ني بؤ ئ ــؤ ثاز) و ضةند نووس و(ئؤكتاظي
ــيي؛ كين  ــارةزان لة زماني فارس ــيي؛ كين تةنيا زماني كورديي دةزانن. بة حوكمي ئةوةي ئيوة ش ــارةزان لة زماني فارس تةنيا زماني كورديي دةزانن. بة حوكمي ئةوةي ئيوة ش
ن؟ هاوكات ئةو  ــتثاكيي دةق وةربطيرِ ــتيك) بة دةس ن؟ هاوكات ئةو ئةوانةي لةو زمانةوة دةتوانن(تا ئاس ــتثاكيي دةق وةربطيرِ ــتيك) بة دةس ئةوانةي لةو زمانةوة دةتوانن(تا ئاس
درينة سةر زماني كورديي،  درينة سةر زماني كورديي، دةقة طرنطانة كامانةن كة ثيويستة بة زووترينكات وةربطيرِ دةقة طرنطانة كامانةن كة ثيويستة بة زووترينكات وةربطيرِ

يطةيةوة بة شيوةيةكي قوولَ ئاطاداري ئةدةبي فارسيي ب؟  يطةيةوة بة شيوةيةكي قوولَ ئاطاداري ئةدةبي فارسيي ب؟ تا لةم رِ تا لةم رِ

ــارةزا و بةتوانا هةن، وةك(ئةحمةدي  طةليكي ش ةحيميان: الي ئيمة وةرطيرِ ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
ــوور  ةزايي) و(ئةم  طةرديطالني) و(مةنس ــق يةعقووبي) و(يوونس رِ قازي)و(عةبدولخال
ــةجيعي)، كة بة ثيي ئةو  ةزا ش ةهبةر مةحموودزادة) و(عةتا نةهايي) و(رِ ــووري) و(رِ تةيف
ان و تةكنيكي ئةو هو نةرة  ــرِ يانم ديوة، بؤم دةركةوتووة لة وةرطيــة لي ــة ك دراوان وةرطيرِ
ــمان لييان  وانيي زؤرتريش ــاذةزان، ديارة ضاوةرِ ــة طرنطة زمانييةكةي طةليك ش و اليةن

هةية. 
ةمةند و شياو هةن، كة ثيويستة  ــدا طةليك دةقي دةولَ لة طةنجينةي ئةدة بي فارسيش
ةمةند  ــةر زماني كورديي، كة هةم كتيبخانةي كوردي بة هؤيانةوة دةولَ درينة س وةربطيرِ
ي كة لة باري  ــت، هةم زرووفةكاني زماني كورديي تاقي بكرينةوة. با ئةوةيش بلَ بكري
ــيدا، كورد  ــيكيي فارس ميذوويي و فةرهةنطي و زةوقيةوة، بة تايبةت لة ئةدةبي كالس
ــداريي  ــة لة ثيكهاتنيدا ئةدةبي كورديش بةش ــةم ئةدةبة بيطانة نيية، وات ــة و ب برابةش

كردووة. 
اي من  ــة رِ ؤماندا، ب ــواري رِ ــة ب ــيارةكةت ل ــي دووهةمي ثرس ــة بةش ــةبارةت ب س
ــين ساعيدي)  ــادقي هيدايةت) و(غوالمحوس ةت ئابادي) و(س ــةواري(مةحموود دةولَ ئاس
زادة) و(محةمةد محةمةد عةلي) و(بارام  شي) و(جةمالَ و(بيذةن نةجدي) و(هؤشةنط طولَ
ــادقي ضووبةك) و(بوزورط عة لة وى) و(ئةحمةد مةحموود) و(عةلي  محةمةد  سادقي) و(س
ةواني ثوور) و(رِ ةزا  ئةفغاني) و(عةباس مةعرووَّـ) و(شةهرنووش ثارسي ثوور) و(مونة رِ
درينة  ــتة وةربطيرِ ــزاد) و(فةريبا وةَّـ) ثيويس ــا) و(زؤيا ث بةراهةني) و(مةنسووركووش
ــةواري(بارام بةيزايي) و(محةمةد  ــانؤدا ئاس ــةر زماني كورديي. هةروةها لة بواري ش س
ــتا يةسربي) و(ثةري سابري) و(حةميد ئةمجةد)  ضةرمش) و(قوتبةبةدين سادقي) و(ضيس
ــة ئةم  ةمةندتر كردني ئةدةبي كورديي. هةروةها ثيمخؤش كي زؤريان دةبيت، بؤ دةولَ كةلَ
اني ئاسةواري(بابةك ئةحمةدي) و(موراد  ــةر وةرطيرِ هةلة بقؤزمةوة و داكؤكي بكةم لةس
ــين عةلي  ــوو) و(محةمةد جةعفةر ثوويةندة) و(حوس ام جةهانبةطل ــوور) و(رِ فةرهادث
ــةفةدا ثيويستي هةرة  نةوزةري) و(محةمةد زةيمةران)، ثيمواية لة بوارى هونةر و فةلس
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طةي كوردةوارين.  طرنطي كتيبخانةي كوردي و كؤمةلَ

ت كولتووريكة دةكريت ببيتة كةرةسةي  ؤذهةالَ ي كولتووري رِ
ــيار: دةتوان بلَ ت كولتووريكة دةكريت ببيتة كةرةسةي ثرس ؤذهةالَ ي كولتووري رِ
ــيار: دةتوان بلَ ثرس

ــوودي ئةوتؤيان ليي وةرنةطرتووة، لة  تييةكان س ؤذهةالَ م دةبين رِ
ــوودي ئةوتؤيان ليي وةرنةطرتووة، لة طةليك داهينان. بةالَ تييةكان س ؤذهةالَ م دةبين رِ
طةليك داهينان. بةالَ

ــةراني ئيمةن كة جيهانبينييان تةسكة و ناتوانن لة  ؤذئاواييةكاندا. ئةوة نووس ــةراني ئيمةن كة جيهانبينييان تةسكة و ناتوانن لة بةرانبةر رِ ؤذئاواييةكاندا. ئةوة نووس بةرانبةر رِ
 ــ ــ كلتوور دةقي ئافرينةرانة بةرهةم بهينن، يان بينيني هةر كلتووريك لة دوورةوة باش كلتوور دةقي ئافرينةرانة بةرهةم بهينن، يان بينيني هةر كلتووريك لة دوورةوة باش

ييةكاني ديار دةكةون؟ يان ضي؟  ييةكاني ديار دةكةون؟ يان ضي؟ قووالَ قووالَ

ــتيكي جوان  ــانداني ش يت: «هونةر ثيش ةحيميان: (ئيمانؤيل كانت) دةلَ ــةد رِ ةحيميان: محةم ــةد رِ محةم
ــتة ئافرينةرةكان لة  ــتيكة». جوانييةكان و كة رةس ــانداني جوانيي ش كو ثيش نيية، بةلَ
مان بةم  ــتيك دةبيت باوةرِ م ثيش هةر ش

ــووري ئيمةدا طةليك زؤر و بريقةدارن، بةالَ كلت
 لة كلتووري خؤمان ثيويستة، تا بةريني و اليةنة  واقيعة هةبيت. وردبوونةوة و ليكؤلَ

شاراوةكانمان ليدةركةويت. 
طةشة و نةشةي هةر كلتووريك لة سةردةمي خؤيدا ثشت قايمة بة كلتووري ثيش خؤي، 
ةسانايةتيي نابيت. مةرج بووذانةوةي  دةية هيض كولتووريك رِ

بة ضةشنيك كة بةبي ئةم دالَ
ت، لة ال يةن  ؤذهةالَ ك وةرنةطرتن لة كلتووري رِ

ابردوو، لة باسي كةلَ سةردةمة لة داوين رِ
ــارةزا نةبووني نووسةرانة  تييةكانةوة، طةليك هؤكردي طرنط هةن، لةوانةش ش ؤذهةالَ رِ
انةوة،  ينةوةيةكي ثسثؤرِ

لة كلتووري خؤيان، كة ثيويستة ئةو طةنجينة بة نرخة بة ليكؤلَ
كؤبكريتةوة. لة اليةكيشةوة ضةشني خويندنةوةي ئةو كلتوورة طرنطة. 

دةينةوة، طةليك  ــان هةلَ ــي تازةوة الثةرةي كلتوورةكةم وانطةيةك ــةر بيتوو لة رِ ئةط
ــازةش اليةنة  ــازة و خويندنةوةي ت ــةون. ديارة بؤضووني ت ــان ليدةردةك ــي تازةم نهيني
ك وةرطرتن لة كلتوور  تازةكانمان لي دةردةخةن؛ شيوازيكيش بؤ ضةشني ئافراندن و كةلَ
ثيويستة، بة ضةشنيك ئةطةر هاتوو كلتوورت كرد بة ئامياني ئافراندن، دةبيت شيواز و 
ساتذيةكيشت بؤ ئةو  كارة هةبيت. جاري وا هةية نووسةرةكانمان ئوستوورة يان بةيت، 
ووت و  ــتة كلتووريية بة رِ م ئةو ش

يان داب و نةريتيك دةكةنة هةويني كارةكانيان، بةالَ
نةوة و هيض اليةكي ئافرينةرانة يان هو نةرييان ثيوة ديار نيية. قووتيي دةطيرِ

ةنطدانةوةي  كلتوور لة ئاسةواري ئةدةبي سةردةمدا  بة كورتي، سي مةرجي طرنط بؤ رِ
ثيويستن: 

شارةزابوون لة بارةي ئةو كلتوورة.  ١ -
وان و خويندنةوةي تازة و سةردةميانة.  رِ ٢ -
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ك وةرطرتن لةو كلتوورة.  دؤزينةوةي شيوازي كةلَ ٣ -
ــوينةواريكي  ــت و جيهانبيني و هونةر و ئافراندن تيكةلَ دةبن و ش ليرةداية كة زانس
ــةريكــي جيهانيي، لــة(فيؤدؤر  قيت. هةمــوو نووس ــي- جيهانيي دةخــولَ ــ خؤمالَ
ــكي)يةوة تا(طابريل طارسيا ماركيز) و(خؤرخي لويس بؤرخيس)، بة كلتووري  داستايؤظس

خؤيان طؤش كراون و بةرهةمي كلتووري خؤ يانن. 
كلتووري ئيمةش توانست و لواوي ثةروةردةكردني نووسةري لةم ضةشنةي هةية، ئةوة 
ــةروةردة بكةن. هةروا كة كلتوور  ــةكانن دةبيت خؤيان لة داويني ئةم كلتوورةدا ث كةس
مرؤظي مةزن ثيكدينيت، مرؤظي مةزنيش كلتوور ثيكدينيت. لة نيو بةيت و حةيران و 
كاية و طةمة و ضؤك و حيكايةت و ميذووي كورديدا، طةليك ديمةن و دياردةي شاراوة 

ؤمان و شانؤ دا.  هةن، كة بةستينيكي ثتةون بؤ ئافراندني طةورة لة بواري رِ

ــي  ــة كوردييةكان بدةين، دةبين بةش ؤمان ــةرنج لة رِ ــيار: ئةطةر بة ورديي س ــي ثرس ــة كوردييةكان بدةين، دةبين بةش ؤمان ــةرنج لة رِ ــيار: ئةطةر بة ورديي س ثرس
ــي ئيمة ئةمةية:  ــوثةرماني. ثرس ــانةيي و س ةوانةكانيان ئةفس ــي ئيمة ئةمةية: زؤري كارئةكتةر و ثالَ ــوثةرماني. ثرس ــانةيي و س ةوانةكانيان ئةفس زؤري كارئةكتةر و ثالَ
ــتيكي باش تةوزيف نةكراون لة نيو ئةم ذانرة فرة  ــت تا ئاس ــتيكي باش تةوزيف نةكراون لة نيو ئةم ذانرة فرة بؤضي زيندةوةران و سروش ــت تا ئاس بؤضي زيندةوةران و سروش

ةهةندةدا؟ ةهةندةدا؟رِ رِ

ةوايةتي  ــؤك و رِ ــي ديرينةي ض ــانة مات ــوثةرمان و ئةفس ةحيميان: س ةحيميان: محةمةد رِ محةمةد رِ
انةوةي واقيع بة ضةشنيك كة هةم واقيع بيت  كوردةواري و نةتةوةكاني  تريشن. ديارة طيرِ
ــيوازي هو نةريي هةبيت، دذوارترة، بؤية زؤربةي نووسةران دةكةونة ئةم داوةوة  و هةم ش
ؤمانةكانيان، ضةشني داستاني  كة بة سوثةرمان يان ئةفسووناوي كردني كةش و هةواي رِ

و هونةري بدةن بة كارةكانيان. 
ؤماندا، ثيم وا نيية  كةش و هةواي خةستي ئوستوورة و ئةفسانة، يان سوثةرمان لة رِ
ــؤزيكي قوولَ بة خوينةر ببةخشيت و بتوانيت  ــانبدات، يان ضيذ و س ــيماي ئيمة ثيش س
ةنطة بة ضةشني حيكايةت  ــووناوي و فةنتازيي، رِ ؤماني ئةفس يتةوة. رِ جيهاني من بطيرِ
ــت و  يتةوة و هةس ــتةقينةكانت بطيرِ اس ــتة رِ م ناتوانيت هةس

ــةرطةرمت بكات، بةالَ س
ؤمانانة  ةوايةتيك بيت لة و جيهانةي كة تييدا دة ذييت. ئةم ضةشنة رِ ويستت بداتي و رِ

هةلَ
لة ئاستي حيكايةتيشيدا ن، ضونكة حيكايةت بة شيوازي تايبةتي خؤي طةليك نهينيي 
ــي دةطريتة خؤوة، كة ئي لة  ــي و كلتووري و تايبةتمةنديي هونةري زارةكي يةت كؤمةالَ
ي خؤم ضيذ لةم  ؤماندا ئةم نهيني و تايبةتمةنديية دةفةوتين. من بةش بة حالَ شيوازي رِ

ؤماني سةر زارةكي).  ؤمانانة وةرناطرم، بؤية ناويان دةنيم(رِ ضةشنة رِ
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ةوايي  ــة كة زماني رِ ــت ضاوي نةخةين، ئةويش ئةمةي ــتييةك هةية با ثش اس ليرةدا رِ
ــمان  ــانةيي و بطرة ئوستوورةييش ؤمانيكي ئةفس انةوة زؤر طرنطن. با رِ ــني طيرِ و ضةش
ؤمانةدا زمان  ــةم رِ م ئةطةر ل

ن، بةالَ ــةدا دةور بطيرِ ؤمان ــا دار و دةوةن لةم رِ ــت، ب هةبي
ــيوةي  ــةدا بطونجين و بابةتةكة لة نيو زمان و ش انةوة بة تةوني كارةك ــني طيرِ و ضةش
ياليسمة جادووييةكةي ماركيز، يان  ؤمانيكي سةركةوتوو دةبيت. رِ ةواييدا خؤشبـي، رِ رِ
ف)  لة شيوازي كاري(جيمز جؤيس)ةوة تا دةطةيتة(هيمينطواي) و(فاكنةر) و(ويرجينيا وؤلَ
ــيوازة جؤراوجؤرانة كة ضؤن لة بواري زمان و  وانة ئةو ش ــكي)، برِ و(فيؤدؤر داستايؤظس

ةواييدا سةركةوتوون.  ضةشني رِ
ــار عةلي) و  ــةن) و فةنتازياي(بةختي ــيرزاد حةس ؤماني كورديدا هيما كاني(ش ــة رِ ل
ــي، بة بةختةوةريةوة  ي ئةوان لة كلتووري كوردةواري ــاورِ ــمي(عةتا نةهايي) و ئ ياليس رِ

ئةزموونطةليكي سةركةوتوون. 

ؤمانيك دةاللةت لة دةروونمان نةكات، وةكو نووسراويكي خراث  ؤمانيك دةاللةت لة دةروونمان نةكات، وةكو نووسراويكي خراث ثرسيار: دةشي هةر رِ ثرسيار: دةشي هةر رِ
يذةي زؤري خوينةرانمان بة دواي ئازاردا دةطةرين  ــاي بكةين؟ هاوكاتيش، بؤضي رِ يذةي زؤري خوينةرانمان بة دواي ئازاردا دةطةرين تةماش ــاي بكةين؟ هاوكاتيش، بؤضي رِ تةماش
ــيوة  ؤمانيك ئةم اليةنةي بة ش ــةوة، ئةطةر هاتوو رِ ؤمانانةي دةيانخوينن ــو ئةو رِ وة لة نيــي ؤمانيك ئةم اليةنةي بة ش ــةوة، ئةطةر هاتوو رِ ؤمانانةي دةيانخوينن ــو ئةو رِ لة ني

تةكة تةوزيف نةكرد، خراثة؟  تةكة تةوزيف نةكرد، خراثة؟ سةلَ سةلَ

انةوةي جيهانة. بةم ثيية بيت، هةر  ةوايةتيي مرؤظ و طيرِ ؤمان رِ ةحيميان: رِ ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
ــيك لة دةروونماني تيداية و دةرووني ئيمة ي مرؤظ و هةروة ها جيهانيش  ؤمانيك بةش رِ
تةنيا ئازار نيية، ديارة طةليك خؤشي و ضيذيشيان تيداية. رِ ةنطة بارودؤخي كورد وةهاي 
انةوةي ئةو  ي و لة طيرِ كردبيت كة ئيمة لة هةر دةقيكدا بة شوين ئازارةكانمانةوة بطةرِ
م دةبيت زةوقي خؤمان وةها  ئازارانةوة بة شيوةيةكي ثارادؤكسيكالَ ضيذ وةربطرين، بةالَ

ابين كة لة خؤشييةكاني جيهانيش ضيذ وةربطريت.  رِ
ؤمان نابيت لة ضيذ و ئازارةكاني مرؤظدا كورت بكريتةوة.  وانطةي منةوة؛ ئةركي رِ لة رِ
ي خؤم  ــة جيهان، لة بوون. من بةش بة حالَ ةوايةتييةكي زمانيية لة مرؤظ، ل ــان رِ ؤم رِ
انةوة و اليةنة  ــني طيرِ ؤمان و ضةش ةوا يي رِ ــ زماني رِ ي

ةوايي و با بلَ ــيوازي رِ ــ لة ش ث
هونةرييةكاني ضيذ وةردةطرم، نةك لة ئازار يان خؤشي و ناخؤشييةكاني. 

 ؤماندا ث ةوتة فيكرييةكاني رِ  رِ
ؤماندا ث ثرسيار: خوينةراني ئيمة ئةو توانستةيان هةية لةطةلَ ةوتة فيكرييةكاني رِ  رِ
ثرسيار: خوينةراني ئيمة ئةو توانستةيان هةية لةطةلَ

يةكيي بطرنةوة، تا ئازار و نيطةرانييةكان؟ جطة لةمةيش، ئةو هؤكارانة دةرهاويشتةي يةكيي بطرنةوة، تا ئازار و نيطةرانييةكان؟ جطة لةمةيش، ئةو هؤكارانة دةرهاويشتةي 
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ؤماندا  ــتة لة دةوري رِ نةر، تا خوينةراني ئةدةبي كورديي تا ئةم ئاس
ؤماندا ض كة بوونةتة ثالَ ــتة لة دةوري رِ نةر، تا خوينةراني ئةدةبي كورديي تا ئةم ئاس
ض كة بوونةتة ثالَ

كؤببنةوة؟ كؤببنةوة؟ 

ةوتة   رِ
ــتيك لةطةلَ ــ واية خوينةراني ئيمة ثيش هةموو ش ةحيميان: باش ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ

ــةفةيةك، هةر ئازار  ؤمان يةكيي بطرنةوة. هةر فيكر و فةلس ةواييةكاني رِ هونةري و رِ
ةواييدا  ــتيك دةبيت لة قةوارةيةكي هونةري و رِ و نيطةرانييةك كة هةمانة، ثيش هةر ش

ؤمانةوة.  وانيتة رِ بتوينةوة و خوينةر لةم ثةنجةرةوة برِ
انةوة، مةيليكي  يم كة مةيل بة طيرِ

بؤ بةشي دووهةمي ثرسيارةكةشت، دةبيت ئةوة بلَ
ــي  يت: «ضؤك ذيانة و نةبوونيش ــؤدؤرؤف) دةلَ ــتيية لة مرؤظدا، وةك(ت ــي و سروش زات
ــةلةي كوردن. لة اليةكي ترةوة خؤ  ــةرةكيين مةس ــتة س مةرط»، بوون و مانةوة ئيس
ــة كؤبوونةوة لة دةوري  ةنط ــتيي ئيمةية. رِ ــن لةم بارودؤخةدا طةورةترين ثيويس ي دةربرِ
ؤمان ضارةنووسي  ةنطة رِ ؤماندا تةوافقيكي نا خودئاطاي طشتيي ئيمة بيت بؤ مانةوة. رِ رِ

هةموو كورديك بيت.
 

ــةوةي كاريطةرترين و طةورةترين  ــةروةختي خويندن ــيار: خوينةراني ئيمة لة س ــةوةي كاريطةرترين و طةورةترين ثرس ــةروةختي خويندن ــيار: خوينةراني ئيمة لة س ثرس
ؤمان  ييت رِ

ــرة دةكةن؟ تؤ بلَ ــوازيي لةم ذان ؤماني دنيادا، بؤضي وةها هةرةمةكي ثيش ؤمان رِ ييت رِ
ــرة دةكةن؟ تؤ بلَ ــوازيي لةم ذان ؤماني دنيادا، بؤضي وةها هةرةمةكي ثيش رِ

تةرناتيظي هةموو بؤشاييةكاني(ئةدةب)مان بيت؟  تةرناتيظي هةموو بؤشاييةكاني(ئةدةب)مان بيت؟ ئةلَ ئةلَ

 ني ةحيميان: ديارة نابيت ئيمة لة بوارة هونةرييةكاني ديكة خؤمان بخافلَ ةحيميان:محةمةد رِ محةمةد رِ
ابردوودا، نةك لة نيو كورد،  ةهةند ثةروةردة بكةين، وةك لة رِ و زةوقيكي تاكال يةن و تاكرِ
كو لة نيو نةتةوةي فارسيشدا شيعر طةورةترين و كاريطةرترين ذانري ئةدةبيي بووة،  بةلَ

بؤية دةبين ض قةيرانيكي ئةدةبي و زة وقيي ليكةوتووةتةوة. 
ةنطة بة ثيي سةردةم و زةوقي سةردةمةوة، ذانريك برةوي زياتري هةبيت لة ذانريكي  رِ
ــيوة هونةرييةكان ثيويستيي  م لة بي نةكةين كة هةموو ذانرةكان و هةموو ش تر، بةالَ
ــيوازيكي هونةريي بةشيك لة توانستةكاني طرتووةتة خؤ.  طةي مرؤظن و هةر ش كؤمةلَ
ــانؤ  ؤمان ناكريت، ياخود ئةوةي بة ش قيت، بة رِ

ــيعر دةخولَ ــاري وا هةية ئةوةي بة ش ج
دريت، بة هيض  ــيعر دةرناكةويت و ئةوةي بة ثةيكةر دةردةبرِ ؤمان و ش دةردةكةويت، بة رِ

يةكيك لةمانةي سةرةوة ناطوتريت. 
ؤمان، وةك ذانريكي ئةدةبيي دةكريت،  لة بارةي ئةوةي كة ئيستة ثيشوازييةكي باش لة رِ
ؤمان لة كوردةواريدا  لة اليةكةوة طرايشتيكي هةمةاليةنةي جيهانيية، لة ال يةكيشةوة رِ
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يني  ةنطة باشيش دةرةقةتي دةربرِ ةم دةدريت و رِ
وةك شيواز و ئةزموونيكي تازة لة قةلَ

ي ئةم ثيشوازيية زةوقيكي ثةروةردةي سةردةمة. جيهاني كوردةواري بيت. با بلَ

بيؤطرافيا:بيؤطرافيا:
 ـ دانيشتووى(تيكابى هةوشار)ة.

 ـ ماستةرى هةية لة زمان و ئةدةبى فارسيدا.
ــطاهى و زانكؤى ثةيامى  ــيية، لة ثؤُّـ ثيش دانش  ـ وانةبيذى زمان و ئةدةبى فارس

نوور و ئازادى شارى تيكاب.
ؤمانى كوردى و فارسيدا. ةخنةطرة لة بوارى ضؤك و رِ  ـ رِ

 ـ نووسةر و دةرهينةرى شانؤية، بة زمانى كوردى.



ةخنةييي ئيمةدا  يذةطةريتي لة فةزاي خويندنةوةي رِ ةزا عةلي ثوور: جؤريك لة رِ ةزا عةلي ثوور:رِ رِ
ةخنة و داهينانة. اي من ئةمة دذ بة خودي رِ هةية كة بة رِ

ةزا عةُّـ ثوور)  شاع(رِ
ةزا عةُّـ ثوور)هةظثةيظ لةطةلَ  شاع(رِ
هةظثةيظ لةطةلَ
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م و  ــدى و فؤرِ ــاعانةى خاوةن زمان و تايبةتمةن ــوور يةكيكة لةو ش ــةُّـ ث ةزا ع  رِ
وانينى خؤيةتى، ئةمانةيش لة سةروةختى خويندنةوةى دةقة شيعريى و طوتارة فيكريى  رِ
ــنبييةكانيدا، دةركةوتوون. لة سةروةختى خويندنةوةى شيعرةكانى ويدا، هةست  ؤش و رِ

ؤنانى بنياتةكاندا. ةمةند و فرةديدطا بةشدارة لة رِ
دةكةين ئةزموونيكى دةولَ

ــةردةكةويت. بة فيكر و مانا و وينة و ئيستيتيكادا  ــيعر لة كن وى لة زمانةوة س  ش
ــتةجآ دةبيت، لة دواى  ــيعرييةتدا نيش وات، دواجار لة ش ــةوة دةرِ ــت، لةويش ي تيدةثةرِ
ــوو ئةمانةيش دةطات بة ئافراندن. جوداوازبوون يةكيكة لةو هةنطاوانةى دةبيت بة  هةم
ةهةنديى  كؤمةككار تا لة نويبوونةوةيةكى بةردةوامدا ب، واتة: لة تاكئةزموونى و تاكرِ
ــت، دةشآ هةر ئةمةيش بووبيت بة يةكيك لةو  ــيندا ضةق نةبةس بكردنةوة و دةقنووس
ينةوة و وتارطةل لة بارةى شيعرةكانى  ــيوةيةكى ثؤزةتيظ طةليك ليكؤلَ هةوآلنةى بة ش

وييةوة بنووسرين. 
ــى  ــاعة بكةين، ئةوة دةبين دةقطةليكى باش ــاى ئةزموونى ئةم ش  ئةطةر تةماش
ؤ دؤخةكانى  غييانةى كة ئةمرِ

بآلوكردوونةتةوة و دوورة لة هةموو ساكارنووسى و قةرةبالَ
ــةريكيش بة  ؤذنامةظانيى كوردييان قؤرخكردووة، هةر نووس ــنبى و رِ ؤش ــى و رِ ئةدةب
يش لة ثشت نووسينةكانييةوة  بةت بكردنةوةيةكى قوولَ شيوةيةكى وةها بنووسيت، هةلَ

قكردنى جوانيى جوداواز بةرهةمدةهينيت. بيت، كورتِى و خةلَ
ــنبيى،  ؤش ــةت بة ئةدةب و رِ ــى تايب ــة بارةى طةليك ثرس ــةم هةظثةيظينةدا، ل ل
ــوور)ةوة، واتة: بة وردى لة  ةزا عةُّـ ث ــةن (رِ ــى كراون لة الي ــتةطةليكى جددي ويس

هةلَ
ــتاوة، هاوكاتيش لة بارةى طةليك ثرسى ديكةى  ــةر ئةدةبى كالسيك و هاوضةرخ وةس س
وانينةكانى  ةخنة و طةليك اليةنى ديكةش، رِ ــةفة و تيؤريية ئةدةبييةكان و رِ وةكو فةلس
ثذينراون  بةت هةموو ئةمانةيش لة نيو بؤتةى وةآلمةكانيدا ثيكهةلَ وو، هةلَ خستوونةتة رِ

و لة ئةنجاميشدا ديدطةليكى جوداواز، خؤيانمان ثيشاندةدةن.

ــادةيي(نةك  ــيعر بكةين لة جيهاندا، بةردةوام بةرةو س ــاي ش ــيار: ئةطةر تةماش ــادةيي(نةك ثرس ــيعر بكةين لة جيهاندا، بةردةوام بةرةو س ــاي ش ــيار: ئةطةر تةماش ثرس
مي طران دةنووسن، هؤكاري  يك كةسي دي بة فؤرِ

م ئيوة و كؤمةلَ مي طران دةنووسن، هؤكاري ساكاري) دةكشيت، بةالَ يك كةسي دي بة فؤرِ
م ئيوة و كؤمةلَ ساكاري) دةكشيت، بةالَ
يننةوة؟ مة بؤ ضي دةطةرِ يننةوة؟ئةم جؤرة فؤرِ مة بؤ ضي دةطةرِ ئةم جؤرة فؤرِ

م لة  يبوونيك سةبارةت بة فؤرِ
ــيوةيةكي طشتي بةدحالَ ةزا عةلي ثوور: ثيمواية بة ش ةزا عةلي ثوور:رِ رِ

وام ثييةتي  م، بةو مانايةي برِ  دةدةم سةرةتا سةبارةت بة فؤرِ
الي ئيمة هةية و ليرةدا هةولَ
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م هةية،  ة هةمةطةي سةبارةت بة فؤرِ ــةر ئةساسي ئةو باوةرِ باس بكةم، دواجار هةر لةس
مي ثرسيارةكة بدةمةوة. وةالَ

ــيكالَ و تاقانةي هةية و هةر  م لة دةق و بةرهةمي هونةريدا بوونيكي ثارادؤكس فؤرِ
ــي تايبةتة(يان دةبيت وابيت) و ناكريت لة  ميك ــي هونةري خاوةن فؤرِ دةق و بةرهةميك
م  مة تيبطةين و بة جيا ليكي بدةينةوة. تيطةيشتن لة فؤرِ دواجاردا بة تةواوةتي لةو فؤرِ
يان دةدات  ماليستةكان دةيانكرد، ياخؤ تةنانةت بنةماخوازةكان هةولَ ــيوةيةي فؤرِ بةو ش
ةوي  ــي «بازارؤف» ثيرِ ــةكاندا ثيي بطةن لة هةمان لؤذيك ــة ذير ناوي بنةما هاوبةش ل
ــةالي بكةين، لةم نموونةيةوة  ــؤ ثةيدن و دؤزينةوةي طياني بؤق، هةال ه ــة ب دةكات ك
ــتةية كة كاركرد دةدات  مي دةق، بريتيية لة طياني دةق، واتة ئةو ش ــم فؤرِ ي

ــم بلَ دةتوان
مة دةتوانيت  ــةوةي ئةم فؤرِ يك بؤ جياكردن

ــوو توخم و ئةندامةكان و هةر هةولَ بة هةم
يسكة بكةم و بمةويت  ــوينةوة بيت. كةواتة ئةطةر ئةم رِ ــيي ديكةي بة ش طةليك مةترس
م دةبيتة  ــتة بكةم، كة دةزانم ثيناسةيةكي ناقس دةبيت، فورِ م ئاراس ــةيةك لة فؤرِ ثيناس
ــي دةدات بة هةموو توخمةكاني  ــة نةبينراو و ئامادةيةي كة كاركردي تايبةت ئةو توخم
يك بة ثيضةوانةي ديدي  م رِ ــؤرِ ــةبارةت بة ف ديكة و ذيانيان ثيدةدات، ئةم ديدطايةش س
م ليرةدا لة خؤطر و  م. فؤرِ ــةبارةت بة فؤرِ ــتةكانة س ماليس ميكانيكي و هةذارانةي فؤرِ
ؤك(ميذوويي، فةلسةَّـ، ئةدةبي و...) و مانا و بابةت و شيواز و بنةماية  يكخةري ناوةرِ رِ
ــتوويي لةم  م ثيكدينن، ناكريت بة لؤذيكي ئةرةس و هةروةها هةموو ئةمانة ثيكةوة فؤرِ
 .ك نــتوو يةكي ــة دوو اليةنة تيبطةين، واتة(حدوس) و(حادس) لة الي ئةرةس ثيوةنديي
مي بةرهةمي هونةري و ئةدةبي، هاوكات كؤي هةموو  يم فؤرِ

ــت بلَ ئةمةوي ، بة هةرحالَ
توخمةكانة و هيضكاميشيان نيية. با بيمة سةر ئةو وينايةي الي ئيمة بة زؤري لة بارةي 
م بدويم، تةنيا  ــة فؤرِ ــةر ئةو ماناية ل ــةوة هةية، من بيئةوةي ليرةدا بمةويت لةس م فؤرِ
ؤك نيية،  م بريتيية لةو شتةي ناوةرِ يم لةم ثيناسةدا بة شيوةيةكي سلبـي فؤرِ

ئةوندة دةلَ
ةت  والَ ــتن و ضن و... هةنديك جار هةندي باسي بة رِ يكخس ــيوةي رِ واتة بريتيية لة ش
مي دةرةكي و  ــةر فؤرِ م دابةش دةكريت بة س ــكةوتووانةش دةكرين، وةك ئةوةي فؤرِ ثيش
 ؤك و لة هةندي م بيت، بريتيية لة ناوةرِ اي من ثيش ئةوةي فؤرِ م ئةمة بة رِ

ناوةكيدا، بةالَ
، با ئةو ثيناسة ناتةواو  م داناوة، بة هةرحالَ ــاكتؤرمان لة بري فؤرِ ةتدا بنةما يان س

حالَ
مي ثرسيارةكة بدةمةوة. ديارة ئةمة  ةتي باسةكة و لةويوة وةالَ و نادياردةية بكةم بة بنةرِ
ؤكدا  م و ناوةرِ يم بؤ من لة كاتي نووسيندا جياوازييةك لة نيوان فؤرِ

باسيكي سواوة كة بلَ
ــي  ةنطة ناوةرؤك بيت و ثيضةوانةكةش مةوة دةردةكةويت، رِ نيية و ئةوي كة بة ناوي فؤرِ
ــاكتؤر و... ثيكةوة و لة بزاوتدان. بؤ من ثيشوةخت  م و س ؤك و فؤرِ ــتة، واتة ناوةرِ اس رِ
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ــيندا بووني نيية و  ــة مةرجة ناوخؤييةكاني دةق لة كاتي نووس ــنووريك جطة ل هيض س
ةتةدا  ــتةي «كةشف» و «داهينان»دا، لةم حالَ دانة بة ئاراس ئةوي دةمينيتةوة تةنيا هةولَ
وام ثيي بووة، يان حةزم كردووة  مة دةرةكيية نيية كة ثيشوةخت برِ طرنط تةنيا ئةو فؤرِ
ؤك و  م و ناوةرِ كي ليوةربطرم، طرنط ئةو يةكانطييةية لة نيوان فؤرِ

ــك كةلَ بي وةك قالَ
ميك، دذوار،  يار بدات بة فؤرِ ــوةخت برِ ديكةي توخمةكاندا ببيت، داهينةر ناتوانيت ثيش
يارةي دابيت و تا دوا ئةنجامي دةقيش ثيبةندي بووبيت،  يان سانا بنووسيت. ئةوي ئةو برِ
ةي دةقيكي زيندوو ناكةويتةوة، ضونكة ثرؤسةي داهينان هةمووي ثالنيكي لة  لةو هةولَ
م ديارة جؤريك  ــدا دياريكراو نيية و ناكريت بة سةر هةموو اليةكيدا زالَ بب. بةالَ ثيش
ــيكي  ي طرنطي بكةين و ئةمةش باس ؤلَ ــا لة رِ ــد و نييةت هةية و ناكريت حاش لة قةس

جياوازة.
نسيك  ي من ئةوةية لة نيوان داهينان و كةشفدا باالَ م، وةك طوتم هةولَ سةبارةت بة فؤرِ
دروست بكةم و بة ثيي ميديؤميك ناوي ئةدةبة و ذانريك كة ناوي شيعرة، هةندي ئيمكان 
بذاردني ئةو ئيمكانانة، هةروةها شيوةي خؤ دورخستنةوة لة  و سنوور ديتة بةردةم و هةلَ
يك فاكتةري ديكة(وةك ديدي شاع بؤ شيعر و داواي  ــتةنطانة و كؤمةلَ هةندي لةو ئاس
ندن و بةهرة و...) تارادةيةك قةدةري شيعرةكة  ضيي لي دةكات و هةروةها توانايي خةياالَ

دياري دةكريت.
م  ــيوةي كونكريتي وةالَ ــةر ثرسيارةكة و بة ش يمةوة س ــةكييةوة ئةطةر بطةرِ بةم ثيش
داني جؤريكي شيعري ثؤست موديرني و دةربازبوون  استة ثاش سةرهةلَ يم؛ رِ

بدةمةوة، دةلَ
ــادةيي و تةنانةت(كييض) بةشيك بوو لة تايبةتمةندييةكاني  ــتي، س لة ئةدةبي موديرنيس
ــيعر هةرطيز و بة تايبةت ثاش (بودلير) بة تاقة  م هاوكات ش ــيعري، بةالَ ــنيكي ش ضةش
ــتووة، بؤ وينة سةيريكي خيراي خةريتةي شيعري سةدةي بيستةم  ؤيش استةيةكدا نةرِ ئارِ
ــي)يةوة كة  ةميش ــةممةي خؤلَ ــؤت) بة(ويرانة خاك) و(ضوارش ــة اليةكةوة(ئيلي بكةن، ل
ئاطايي ئاييني و ميذوويي دةوري سةرةكيي ال دةبينيت خةريكي داهينانة و لةمالشةوة 
ــت و شيتي و ئيماذيستةكان بة  ووكردن لة نةس قداني ئاطايي و رِ

ــوريالييةكان بة تةالَ س
ووكرديكي زةيني،  ــتن بةرةو وينة عةينييةكان و كةساني وةك ييتس و ثيسوا بة رِ ؤيش رِ
ــادةيي جياواز لة كييض ئامادةن.  ؤمانتيكة دواييةكان بة س ــتةكان و رِ هةروةها فوتوريس
ــيعر، جطة لةوةي ميذووةكةي  يم ثارادايمي سادةكردنةوةي ش ــتمة بلَ ــتي، مةبةس بة طش
ــتيك نيية تايبةتي ئةم سةردةمة بيت، وةك ضؤن  ــيعرة، ش بة دريذايي تةمةني خودي ش

مي طران) دةتوانيت وةها بيت. ين)(فؤرِ
ؤيشتن بةرةو(وةك ئيوة دةلَ رِ

ــتةكان بكةم  ــتةي ئةوةدا نيية ش بذاردانة بة ئاراس دانيكي هةلَ ئةطةرضي بؤ من هةولَ
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دةرانة لةسةر اليةنيك كار  بذيرم و بة شيوةي هةولَ ــادة و طران و ثاشان يةكيان هةلَ بة س
ةت دةطات و ديديكي  ــاعيك لة شوينيكدا بة هةندي خسلَ م ثيمواية هةر ش بكةم، بةالَ
ــيني شيعرةوة هةر شاعيك  ــيعر بؤ دروست دةبيت، واتة لة ثيش نووس ــةبارةت بة ش س
يش بيت) لةسةر شيعر هةية، ئةم ديد و ثيناسةية  وون و ليلَ ــةيةكي(هةر ضةند نا رِ ثيناس
استة و ئيتيجاهي ئةو شاعة دياري دةكات، لة نموونةيةكي سادةدا  ادةيةكي زؤر ئارِ تا رِ
ــةروادار، ناتوانيت يان نايةويت  ــيك كة شيعر بريتيية لة كةالميكي كيش و س بؤ كةس
م وةك ئةوةي باسمكرد  ــيعري بي كيش و سةروا بنووسيت، يان لةويدا كة كةسيك فؤرِ ش
وات و... ثاش هةموو ئةم  ؤكدا برِ ــتةي ناوةرِ ي بة ئاراس

دةبينيت ناتوانيت هةموو هةولَ
ــيكالَ دةذي و هةر ئةمةش لة  ــتةدا شيعر بوونيكي ثارادؤكس ــانة، ثيمواية لة ئيس باس
ــريت،  ــادة دةنووس ــيعري س ةنط دةداتةوة و هةر ئةو كاتانةي وا ش ــي دةقةكاندا رِ م فؤرِ
طومانتان نةبيت طرانين و دذوارترين دةقةكانيش دةنووسرين، ئةمة بةشيكي ثيوةنديي 
بة ذياني خودي شيعرةوة هةية و بةشيكيشي ثيوةنديي بة دؤخي ئيستةي جيهانةوة هةية، 
ةية. با  ــتيار و زيندووي ناو ئةم جيهانة ثارادؤكسيكالَ ــيعريش بوونةوةريكي هةس كة ش
ــي جيهاندا ئةوةندة ناوةند و ضاالكي بواري  ةنطة لة هيض كاتيك ــةك بهينمةوة، رِ نموونةي
ئاشتي، بووني نةبووبيت، وةك ضؤن هيض كاتيكيش لة جيهاندا هيندة ضةك و تةقةمةني 
اي  ؤزتر، بة رِ

بووني نةبووة، ئايا بة ئاطايي شيعر لة دةيان ثارادؤكس و دذوازيي لةمة ئالَ
ئيوة شيعر دةتوانيت بضيتة دةظةريكي بي ثارادؤكس و سادة و بي مةترسييةوة؟ من ثيم 

وانيية شيعر ئةم كيشة و ثارادؤكسانة ناوةكي نةكاتةوة.

وبوونةوةياندا زوو  وبوونةوةياندا زوو ثرسيار: هةموو شاعة ئافرينةرةكان، دةقةكانيان لة سةروةختي بالَ ثرسيار: هةموو شاعة ئافرينةرةكان، دةقةكانيان لة سةروةختي بالَ
ووي ئةم نةخويندنةوةية  ــيعري ئيوةيش بةرةو رِ ــت دةكةين دوا كؤش ووي ئةم نةخويندنةوةية هةزم نةكراوة، هةس ــيعري ئيوةيش بةرةو رِ ــت دةكةين دوا كؤش هةزم نةكراوة، هةس
ــي خويندنةوةيش لة كاتيدا دةردةكةويت كة خوينةران  ةهةندةكان ــي خويندنةوةيش لة كاتيدا دةردةكةويت كة خوينةران بووةتةوة. يةكيك لة رِ ةهةندةكان بووةتةوة. يةكيك لة رِ
ــتة دوو  ــيعرةكةتان تا ئيس م لة دواي ضاثكردني كؤ ش ــينن، بةالَ وانيني خؤيان بووةش ــتة دوو رِ ــيعرةكةتان تا ئيس م لة دواي ضاثكردني كؤ ش ــينن، بةالَ وانيني خؤيان بووةش رِ
ــة ئيوة تيكةلَ بة  يتةوة ك ــؤكار بؤ ئةوة بطةرِ يتواية ه ــة بارةيةوة. ثَ ــينم بينيوة ل ــة ئيوة تيكةلَ بة نووس يتةوة ك ــؤكار بؤ ئةوة بطةرِ يتواية ه ــة بارةيةوة. ثَ ــينم بينيوة ل نووس
ــةي نةخويندنةوةيةدا  ــت ئةم قةيران ــةراكان نةبووبن، يان هؤكارطةلي دي لة ثش ط ــةي نةخويندنةوةيةدا ثيرِ ــت ئةم قةيران ــةراكان نةبووبن، يان هؤكارطةلي دي لة ثش ط ثيرِ

هةن؟هةن؟

استي بيت تا ئيستة زياتر لة دة خويندنةوةي جياواز لةسةر  ةزا عةلي ثوور:  ئةوي رِ ةزا عةلي ثوور:رِ رِ
ــيكي بةرضاوي لة كوردستاني ئيراندا بووة و هةر  ــيعريية كراوة، ديارة بةش ئةو كتيبة ش
ةنطة بة ثيي ئةو دياردةيةي ناوي قةيراني رةخنة و خويندنةوةي  وبوونةتةوة، رِ

لةويش بالَ
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ةهةندةوة  م بة دةر لةوة حةز دةكةم لة سي رِ
ادةيةك بةختةوةريش بووبم! بةالَ ليدةنريت، تا رِ

سةيري ئةم باسة بكةين:

ــدا) وةك بودلير و دواجار  ــن موديرن بوون(لة هةموو بواريك وان ــدي يةكةم: برِ ةهةن ــدي يةكةم:رِ ةهةن رِ
يسكة  ةهةنديكي هةية كة رِ ــة رِ ــي ليدةكةن، هةميش ــاني ديكة باس ــتةش كةس تا ئيس
ي باو ناتوانيت  ــة عةقلَ ــوينيكدا ك ــي ناديارة، ئةمةش بة تايبةت لة ش و بةدواهاتةكان
ــةم بةرةنطارييةش  ــارة بةرةنطاريي دةكات، ئ ــازة خيرا وةربطريت، دي ــتي جياواز و ت ش
ــة بيدةنطبوون و  ــة يةكيكيان بريتي بيت ل ةنط ــاوازي هةية، رِ ــي جي ميكانيزمطةليك
ةسةن و  ــيان هيرشكردنة سةري و يةكيكيشيان بريتي بيت لةوةي بة ناوي نا رِ يةكيكيش
ــارة ئةم ميكانيزمةي دواييان لة دوو اليةني  ــان بكريت، دي يان نا- نوي و... دةستنيش
ــةرضاوة دةطريت،  ــةوة س ةتدا دذ بةيةك و لة ئةنجامدا لة يةك لؤذيكي هاوبةش والَ ــة رِ ل
ــاونةتةوة،  ــوينيكدا كة خؤيان تييدا طس ــان دةيانةويت تةجرةبةكردن لة ش هةردووكي
ةخنةي ئيمة تةنيا لةويدا ناوةستيت و لة وتاريكدا كة  بةت طرفتةكاني رِ

اوةستينن، هةلَ رِ
ومكردووةتةوة بة وردي لةسةر هةندي اليةني  ــالَ لةوةثيش لة طؤظاري(دةق)دا بالَ ضةند س
ةخنة، يان طرفت  ــارة دواوم و ديارة كةساني ديكةش باسي باشيان لة كيشةي رِ ئةم خةس
م طرنطين  ــارةكاني الي ئيمة كردووة، بؤية نامةويت ئةمانة ثاتة بكةمةوة، بةالَ و خةس
ــن، يةكيكيان نةبووني بويري  يك وانطةي منةوة) ضةند خالَ ــة رِ ــةران لةم بوارةدا(ل فاكت
بذاردن و جواني و  ــةر هةلَ ةخنةطر لة هةمب ــايةتيي رِ ةخنةطرانة و بةرثرس ــي رِ و ئةخالق
تازةييدا، يةكيكي ديكةش نةماني كايةي ئةدةب و رةخنةي جددية لة ناوةندى نووسيني 
يكي  ؤذنامةيي و... لة بري رةخنة. خالَ ــايي رِ ــيني ئينش كورديدا و جيطبووني نووس
ــتةش  وانن ئيس ةخنةي ئةدةبيية بة ثيي نويكارييةكاني دةق، برِ ديكة نوي نةبوونةوةي رِ
ــاملوو دةخوينرايةوة باس لة دةقي كةساني وةك  ــيعري بؤ وينة ش هةر بةو ثيوةرانةي ش
ــتن  ــيعرة جياوازن و بؤ تيطةيش منيش دةكريت، ديارة طومانيك لةوةدا نيية ئةم دوو ش
ــتمان بة ترازان لةو ثيوةرانة هةية. ليرةدا تةنيا مةبةستم ئةوةية  و درك كردنيان ثيويس
دريت و ئةمةش كــةمبووة،  ةخنة بة ثيي دةق و تةنانةت ثيش ئةويش دةبيت بطؤرِ يم رِ

بلَ
ــي  ةش ــةثقة رِ ؤماني(ئيوارةي ثةروانة)و (ثياويكي ش نموونةيةكي ديكـة: ئـايا دةكريت رِ

و ش)، بة ثيوةري(طةلةطورط) بخوينرينةوة؟  ةشي ثيالَ تؤ رِ
ثالَ

 ةخنةطراني ئةدةبيي كوردستان، خؤشيان شاع ــيك لة رِ وانن بةش ةهةندي دووةم: برِ ةهةندي دووةم: رِ رِ
ــكردن لة شيعر و بةرهةميكي  ةدا وا دةزانن باس ــةرن و لة ليكدانةوةيةكي هةلَ و نووس
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ــرةوة يان ليي بيدةنط دةبن، ياخؤ  ينةوةي كاري خؤيانة، لي ــرِ نوي و جياواز بة ماناي س
ــن و نويكارييةكاني بة ناوي ئةوةي كة  ي ئةدويوةي ئاماذةي نا دياردة ليــي ــن و بة ش دي
ــ كاري وامان نووسيوة و... ناوزةد دةكةن، هةموو  ــتيكي ئةوتؤ نيية، يان ئيمة ثيش ش
م ئةكريت  ئةمانةش لةدةرنجامدا واي ليديت كة دةقي سةركةوتوو لة ثةراويزدا بيت، بةالَ
يت:  وامان بةم وتةيةي نيما يووشيج هةبيت كة دةلَ خؤشي دانةوةي خؤشمان بيت برِ

بؤ دلَ
ةخنةطراني ئيمة هؤشيارترة. بيذنط بةدةست لة دواوة ديت» و زةمةن لة رِ

نةطرة، ئةدةب و كايةي ئةدةبي  استييةكي حاشا هةلَ وانن ئةمة رِ ــييةم: برِ ةهةندي س ــييةم: رِ ةهةندي س رِ
ــاوازي هةية و لة  ــوور ميذوويةكي جي تدا لة ضاو باش ؤذهةالَ ــتاني رِ ــوردي لة كوردس ك
م لة  كوردستاني باشووردا نووسةر و داهينةر ئيمكاناتيكي زياتري لةبةر دةستداية، بةالَ
ةي دوايي بكةين بة ثيوةر دةبين بة  تدا وا نةبووة و ئةطةر ئةم ٢٠ سالَ ؤذهةالَ كوردستاني رِ
ضاويكي الوةكي و هةنديجار بةزةييةكي ناسيؤناليستييةوة سةيري ئةدةب لة كوردستاني 
 نووس ت لة ناخودئاطاي هةنديراندا كراوة، ئةطةر ئةمة لة طوتة و طوتاريشدا نةوترابيئي
ــةيري ئةدةبي  و كاركردني طؤظارةكاندا بينراوة كة وةك ئةدةبيكي ثةراويزي، بةمجؤرة س
وو ئةدةن،  ووداوة جدييةكاني ئةدةب لة باشووردا رِ ــتاني ئيران كراوة كة هةموو رِ كوردس
ــةر  تيش بكةويتةوة و هةنديك نووس ؤذهةالَ ــة لة داهاتوودا دةقي باش لة ئةدةبي رِ ةنط رِ
ــة بةدةرن و ناكريت ئةمة بة طوتاريكي هةمةط بزان، بؤ  ةي ــاري جددي لةم هةلَ و طؤظ
ــت و ساِّـي  ــم دةكرد، ديدي تةندروس ت)دا ئيش خؤم ئةوكاتةي لة حةوتةنامةي (رؤذهةالَ
ماندا هاوكارييان دةكرد، بيني. ديارة  ت كة لةطةلَ ئةو نووسةرانةي باشوور و دةرةوةي والَ
تي نووسيني هةندي لة نووسةراني كوردستاني عيراق ناكريت  حاشا لة توانايي و دةسةالَ
نة  تيش زؤر نا ثرؤفيشناالَ ؤذهةالَ ــاعي رِ ــيكيش لةوةدا نيية هةندي نووسةر و ش و باس
ــتاني ئيراندا  ووداوي طرنطي ئةدةبي لة كوردس ــدي رِ م هاوكات هةن

ــش دةكةن، بةالَ ئي
ي لينةدرايةوة. وةك ضؤن ئاورِ لة بةشيكي  ووياندا كة بةو شيوةي ثيويستي دةكرد، ئاورِ رِ
ــةوة، ض بطات بة دةقي  ــووريش نادريت ــتاني باش دةق و داهيناني جدديي خودي كوردس
بةت  ــيعري منيش بطريتةوة. هةلَ ت. رةنطة ئةم ئاورِ لينةدانةوةية تارادةيةك ش

ؤذهةالَ رِ
يان لة بةرهةمةكانم  يك شاع و نووسةري جدديي باشوور ئاورِ

ي خؤم كؤمةلَ ــبةحالَ بةش
داوةتةوة و لةسةريان نووسيوة، بة هةر حالَ ئةم باسة كة جةخت لةسةر شةقكردن بكةين 
ــتدةكةم زياتر لة ثةراويزةكاني ئةدةبة و  ــة الي منةوة طرنط و جددي نيية و هةس زؤر ب
م ثيمواية ئةطةر  طرفتيكي ديكةش زياد دةكات هةرضةند وةك واقيعيش بووني هةية، بةالَ
ينةوةي جياوازييةكانيان لة بةرهةمهيناندا) ليك  ــرِ ليدانةوة(نةك س بؤ خويندنةوة و ئاورِ
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نزيك بكرينةوة باش بيت، ئةمةش ئةكريت زياتر بي ليبكةينةوة.

ــتكردووة، بؤ نموونة  ــتاندا شاعان طرووثيان دروس تي كوردس ؤذهةالَ ــيار: لة رِ ــتكردووة، بؤ نموونة ثرس ــتاندا شاعان طرووثيان دروس تي كوردس ؤذهةالَ ــيار: لة رِ ثرس
ــوة يةكيكن لة  ندةي بزانم ئيــوار) هي ــاعاني بةرةي ض ــانيك ثييان دةطوتريت(ش ــوة يةكيكن لة كةس ندةي بزانم ئيــوار) هي ــاعاني بةرةي ض ــانيك ثييان دةطوتريت(ش كةس
ةنطة هي  ــيت)يش هةن، رِ ــيعرة، هةروةها شاعاني(شيعري ش ةواني ئةم تةرزة ش ــرِ ةنطة هي ثيش ــيت)يش هةن، رِ ــيعرة، هةروةها شاعاني(شيعري ش ةواني ئةم تةرزة ش ــرِ ثيش
ــةكانمان  ــةوة نةبيت، يان ناوي بنووس ــارةزاييمان لة بارةيان ــن و ئيمة ش ــةش هةب ــةكانمان ديك ــةوة نةبيت، يان ناوي بنووس ــارةزاييمان لة بارةيان ــن و ئيمة ش ــةش هةب ديك

ايةكتان هةية بؤ ئةم طرووثبةندييانة؟  ايةكتان هةية بؤ ئةم طرووثبةندييانة؟ نةبيستبيت. ئايا ئيوة ض رِ نةبيستبيت. ئايا ئيوة ض رِ

ــوةختةي لة زةيني ئيمةدا هةية، لة  وانن، طرووث بةو مانا ثيش ــي ثوور: برِ ةزا عةل ــي ثوور: رِ ةزا عةل رِ
ــادار نيم و ئةو  ــة، ئةطةريش بووبيت من ليي ئاط ــدا بووني نيي ت ؤذهةالَ ــتاني رِ كوردس
استةي شيعري نراوة، ئةو  ةخنةطرانةوة لة هةندي ئارِ ناوانةش لة اليةن خودي شاعان و رِ
ةنطة بتوانيت يارمةتيدةر  ناولينانةش زؤرجار لؤذيكيكي موحكةمي لة ثشتةوة نيية، رِ
م هاوكاتيش لةطةلَ مةترسيي دابةزاندن  بيت بؤ دةرخستني هةندي اليةني شيعري، بةالَ
ــي تيؤريزة و ناوناني ئةو  وو دةبيت، من خؤم ماوةيةك هةولَ ــةرةورِ ــةوةدا ب و كورتكردن
ي  م دواجار بينيم تاوشت و تةحةمولَ ــينة تايبةتةي خؤمم بوو، بةالَ ــيعر نووس ضةشنة ش
ــتيدا و بي ثةردةثؤشي  ــتةكان لة دةظةري طش ت لةوة كةمة ش ؤذهةالَ فةزاي ئةدةبيي رِ
يةكال بكرينةوة و نووسةر و شاع تةوزيحي بةرهةمي خؤي بدات، لة اليةكي ديكةشةوة 
ــدا كؤكردنةوةية دةبيت بة  ــدا و لة ذير ناويك ــةو بة طرووثكردن و لة خانةيةك ــودي ئ خ
ي هاوبةشدا كؤ و كورت  ةهةندة ذياندةر و جياوازةكان لة ضةند خالَ هؤي ئةوةي هةموو رِ
ــي تي بئاخنريت، ئةمةش  ــةوة و ئةو خانةيةش هيندة هةراو ببيتةوة، كة زؤركةس بكرين
ــانةي  ةوة. من بؤ خؤم يةكيك بووم لةو كةس ــرِ ش لة ئةنجامدا لة زياني دةقي جددي و ثثَ
ةيةكي وةهام كرد و دواتر كة ثةيم بة خةسارةكاني برد، دةستم ليي كيشايةوة. تةنيا  هةلَ
استة هةندي فاكتةري هاوبةش لة نيوان(بؤ وينة) شيعري من و كةساني  يم؛ رِ

ئةوةندة دةلَ
اي من، ئةبيت كيشةكة بؤ ناوخؤي ئةو دةقانةش بيت و لةويدا  م بة رِ

ديكةدا هةية، بةالَ
ة هاوبةشةكاندا، من ئةم تيطةيشتنةم  ي، نةك خالَ ة دذ و جياوازةكاندا بطةرِ

بة دواي خالَ
ــت هينا كة لة دياليكتيكدا بة  ــة خويندنةوةي (ذيذةك) بؤ دياليكتيكي هيطيل بةدةس ل
ــادة واتة  ــة دذ و دذوازةكانن طرنطن. بة زمانيكي س ــذةك) ئةمة جياوازي و خالَ اي(ذي رِ
كو بريتيية لة  ــز، بةلَ ز و ئانتي تيــةكاني تي ة هاوبةش ــةنتيز بريتي نيية لة كؤي خالَ س
بةشة دذ و دذوازةكاني هةردووال، ئةو طرووثبةندي و ناونانة بة نيسبةتي شاعاني ثيش 
م  يت، بةالَ خؤي و كةساني دةرةوةي جةغزةكةوة بة دواي دذايةتي و جياوازييةكاندا دةطةرِ



١٣١

ة هاوبةشةكان دةكات. ئةمةش  ــةر خالَ ــانيكي كؤكردةوة، جةخت لةس ثاش ئةوة كة كةس
ؤييدا،  ةتيكي ئةمرِ

والَ ينةوةي كالسيكيية لة رِ
اي من حةزيكي شيوازناسانةي ليكؤلَ بة رِ

ثيمواية ئةبيت ئةو لؤذيكي دذايةتي و جياوازي بينينة بةرةو ناوةوةي خودي ئةو طرووث 
ــة كردبمان، زؤرجار  ةيةك نيية ئيم ــا هةلَ بةت ئةمة تةني ــت، هةلَ دريــتانةش ب و دةس
ــانة دةدؤزرينةوة  ة هاوبةش ــوريالييةكان بةيةك ضاو دةبينرين، لة هةمووياندا ئةو هيلَ س
ينة ماطريت  م بؤ من جياوازييةكي طةورة لة نيوان رِ

كة لة مانيفيستةكةياندا هةية، بةالَ
ــؤن ثووالك  ــةوداي نيوانيان بة قةد مةوداي نيوان جةكس ــالظادؤر داليدا هةية و م و س
ــدا دذايةتيم نيية، بةو  ــةلَ طرووثبةندي و ناونان ــتي، من لةط ــكيية. بة طش و كاندينس
ــتي  ــةي دذوازي و جياوازييةكاني ناو ئةو طرووثةش دياري بكريت و تةنيا لة ئاس مةرج
ــت. ضونكوو ثاش نيضة ئةمة فيربووين ناونان بةشيكة لة حةزي مرؤظ بؤ  ناودا نةوةس
يطةي ئةو  تيش تةنيا بة رِ

ؤذهةالَ ــيعري رِ ــتةمؤكردن و دابةزاندن. تيطةيشتن لة ش دةس
وات.  ناولينان و ناسيني طرووثانةدا نارِ

تي كوردستان (ئيران)  هةالَ يطةي طرووثةكانةوة شيعري رؤرِ تي كوردستان (ئيران) ثرسيار: باشة كة ئيمة لة رِ هةالَ يطةي طرووثةكانةوة شيعري رؤرِ ثرسيار: باشة كة ئيمة لة رِ
ــياري سةرةوةماندا ئاماذةتان بؤي كردووة، ئةدي  مةكةي ثرس ــ، وةك ئيوة لة وةالَ ــياري سةرةوةماندا ئاماذةتان بؤي كردووة، ئةدي نةناس مةكةي ثرس ــ، وةك ئيوة لة وةالَ نةناس

ضؤن بيناس؟ضؤن بيناس؟

ــيعر  يطةي ناوةوة لة حةقيقةتي ئةو ش ةزا عةلي ثوور: وةك طوتم؛ ناكريت ئيمة لة رِ ةزا عةلي ثوور: رِ رِ
ــةزي ناونةران، نةك  ــيك بيت لة ح ةنطة ناو ليرةدا بةش ــن، ضونكة رِ ــة تيبطةي و دةقان
ــض ثيوةندييةك لة نيوان ناويك و  ةوتةكة، وةك ضؤن دةكريت هي ــي طرووث و رِ حةقيقةت
ــتني ئةم كيشةيةش ثيمواية شيعر و ئةدةبي  م ثاش جيهيش ناو لينراوةكةيدا نةبيت، بةالَ
ــي نيية لة كؤي هةموو  ــوينيكي ديكةش، قةت بريت ت و هيض ش ؤذهةالَ ــتاني رِ كوردس
ةوت و كةس و اليةنانيك هةن كة لة ناو ئةو طرووثانةدا  ــة رِ طرووثةكان، ضونكة هةميش
ــتطانة  ــيب نايةن، دةكريت طرنطيش بن، ئةمةش دةرةنجامي لؤذيكي طش ن و بة حس
ــتكردن و كؤكردنةوةي هةموو دذايةتي و جوداوازييةك و ئيستسنايةكة لة ذير  و يةكدةس
ةتيشدا  ــة و ئايديؤلؤذيك، لة بنةرِ ــينيك ئةطةر هةبيت ناقس ضةتريكدا، ديارة ليرةدا ناس
ــتبينانةي  ــوينكاتيكي تايبةت، تةنيا خويندنةوةي طش ــ و خويندنةوةي ئةدةبي ش ناس
ــةكانة بة جودا، لة  ــيني دةقةكان و بةرهةمي كةس ــتي طرووثةكاني نيية، ناس مانيفيس
ــيش هةبيت. من ثيمواية بة  ةهةندي هاوبةش ــدا دةكريت دؤزينةوةي هةنديك رِ دواجاريش
ــتني شيعري - بؤ وينة من  ــتة لة كوردستاندا بؤ ناس و تيطةيش ــانة ئيس دةر لةم باس
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ــاعةكانيش يارمةتيدةر نيية،  ــ و موتاالي هيضكام لةو طرووثانة و تةنانةت ش - ناس
 شمةش ثين ئيي ــان بلَ ــاعانة حةزدةكةن بينة ئةو ريزةوة و ثاش هةرضةند هةندي لةو ش
هةندي كارمان كردووة، لة كاتيكدا ثاش ئةو دةقانةي من، هةندي كاريان كرد و بةشيكي 
ةتدا لة شيعري من دةضن، كةواتة كؤي  ــيان ناسةركةوتوو بوون و تةنيا لة روالَ بةرضاويش
ــيعري منةوة نيية و زؤر سادقانة خؤشم بة  ــانة هيض ثيوةندييةكي بة ناسيني ش ئةو باس
نابةختةوةر دةزانم كة جطة لة رةنديي «مامؤستا هيمن» هيضم لة دةسكةوتي شاعاني 
زيندوو و مردووي رؤذهةآلت وةرنةطرتووة، هةرضةند طومانم نيية لة كوردستاني باشوور 
كي  ــن وام زانيوة بة كةلَ م م ــكراوة و دةكريت، بةالَ ــي كاري باش ــدا كؤمةلَ ت و رؤذهةالَ
اوة  بةرهةمي شيعريي من(باش، يان خراث)نايةن، ئةيةر شتيكيشم وةرطرتبيت وةها طؤرِ
ــيعري  ــي ش ــةي ثيدراوة كة رةنطة بة وةرطرتن دانةنريت؛ وةك جيناس ــردي ديك و كارك
ــيك كة لة شيعري منيشدا هةية و بة ثيضةوانةي شيعري كالسيك ئيدي كاركردي  كالس
ــيعري دريذي شاعاني كوردستاني عيراق كة الي  ــاختاري ش رازاندنةوةيي نيية، يان س
من بة ليكدران لةطةلَ تةجرةبةي شيعري فارسي و سةكتؤري هةندي دةقي وةك طةميي 
ــةرخؤش، بةردي هةتاو، ئاناباز، لوورة و ويرانةخاك و... سةكتؤريكي تةواو جياوازي  س
ــم...) و شيعري دريذي(بمطرن  ييةك دةناس ــي لة كتيبـي(قالَ ليدةكةويتةوة. دةركةوتةش
ــيعري  يار بيت ش ئةطينا حةوت و حةوت دةكاتة ٧٧) و... دا دةبينريت. كةواتة ئةطةر برِ
ةهةنديكي  ــد رِ ةنطة ئةوكات ضةن ــةكان، رِ ــةوة بؤ دةق يين ــريت، دةبيت بطةرِ ــن بناس م
ــاني ديكةدا(بة حوكمي جوطرافيا و تةجرةبةي ذياو و  ــيعري كةس ــيش لةطةلَ ش هاوبةش
ــي خويندنةوة وةك ثيوةنديي دووري نيوان دةقي) بدؤزرينةوة، كة بة  سةرضاوةي هاوبةش
اي من ئةمة هيندة طرنط نيية ضونكة ئةطةر بشبيت بة نيسبةتي منةوة نزيكايةتي لة  رِ
كي  ةوةرةكان ديت، بة كةلَ كي ليكؤلَ ــةرةكييةكاندا نيية و ئةوةش زياتر بة كةلَ توخمة س
ــيان(هةرضي بيت) لةطةلَ شيعري جددي و  ةهةنديكي هاوبةش ئةوانة ديت وا حةز دةكةن رِ
ت زؤر دذوار نيية، زياتر  ؤذهةالَ بةت من ثيمواية ناسيني شيعري رِ

ةودا هةبيت. هةلَ ثيشرِ
ــةدي ئةو دةقانةي بة ناوي شيعرةوة رؤذانة لة ويبالطة سةير و سةمةرةكاندا،  لة(٩٥)لة س
ةخنةطرانةي ناوةنجيش، لة  ــي رِ ــيعرييةكاندا دةردةكةون بة ثيوةريك ــةوة ش لة كؤرِ و ش
خانةي ئةدةبي جددي و تازةطةرانة دةردةضن، كةواتة كةم لة(٥)لة سةدي دةمينيتةوة كة 
ووداوي  ئةمة طرنطة و حةق نيية بة سانايي فةرامؤش بكريت، من ثيمواية لةو بةشةدا رِ

شيعري خولقاوة و دةخولقيت.
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ــ و  ــيان كردي بؤ نيو فةزاكانى نووس ــيار: ئةو هؤكارانة كامانةن كة ثةلكيش ــ و ثرس ــيان كردي بؤ نيو فةزاكانى نووس ــيار: ئةو هؤكارانة كامانةن كة ثةلكيش ثرس
طةيةكى دوور لة كلتووري كورديدا ذياوي؟  طةيةكى دوور لة كلتووري كورديدا ذياوي؟ خويندنةوة، لة كاتيكدا لة نيو كؤمةلَ خويندنةوة، لة كاتيكدا لة نيو كؤمةلَ

ةنطة وةك تةجرةبةي زؤر كةسي ديكة و وةك فرؤيد باسي كردووة،  ةزا عةلي ثوور: رِ ةزا عةلي ثوور: رِ رِ
يطةي  م دواجار مرؤظ لة رِ

ــةري دةرووني بووبيتن، بةالَ ن ةكان بؤ منيش ثالَ يةكةم هةولَ
 ذةدان بة كايةي نووسك لة خودئاطايي دةطات بؤ دريكردنةوةوة بة جؤريندنةوة و بخوي
و داهينان. مرؤظ بةردةوام هةست بة(بؤشايي- dehiscence)ةك لة الي خؤي دةكات 
ي بكاتةوة، ئةم  ــرِ  ببيت و ث

ــاييةدا زالَ ــةر ئةو بؤش دةدا بةس ــت هةولَ ي و وةك الكان دةلَ
ــت، ئةويدي و جيهاندا درك  ــاييية دةكريت لة ثيوةنديي نيوان مرؤظ لةطةلَ سروش بؤش
ــازي لة خود، مرؤظ ثةلكيش دةكات تا بة شيوةي جياواز  بكريت، دواجار مةيلي وينةس
ي بةرانبةري بؤشايي ناوبراو، ثشكووتنة  ــايية ثرِ بكاتةوة، الي الكان خالَ ئةو درز و بؤش
ــا مةيليك دةتوانيت  ــتدا، كةواتة وةه ــةش واتة جيايي لة نيوان كلتوور و سروش و ئةم
ــل لة خؤيدا ئازاد نيية و  ــي كلتووريي جياوازي لي بكةويتةوة، ضونكة مةي دةرئةنجام
ــا و  ــل“desir“، مةيلي ئةويديية)، ئةم ئةويدييةش دةكريت ياس يت(مةي وةك الكان دةلَ
ــيوةي جياواز و لة  ــةكان بة ش طة بي، كةس ــتي) كؤمةلَ ثاذانيكي دؤخي نمادين و(بةطش
كردنةوةي ئةو درزة دةدةن،   بؤ ثرِ

ــةورة»دا هةولَ ضوارضيوةي مةيلي زؤرجار «ئةويديي ط
م هاوكات  ن، بةالَ كردنةوة بطيرِ ي ثرِ

ؤلَ ليرةدا دةرطايةك دةكريتةوة بؤ ئايديؤلؤذياكان تا رِ
بذاردنيكي ئازادانة  ةنطة هةلَ مةيلي نووس و داهينانيش جيطةي خؤي هةية. بةم ثيية رِ
ــي دةكةن لة مةيلي ئةويدييةوة و  ــبوونةي ئيوة باس لة نيواندا نةبووبيت و ئةو ثةلكيش
ــايية دةيهاويذي  ــايية بووبيت، ديارة لة دواجاردا مرؤظ ئةو بؤش كردنةوةي ئةو بؤش بؤ ثرِ
طاية  يي ئةداتة دنياي دةرةوة و وةها هةست دةكات ئةم جيهانة يان ئةو كؤمةلَ دةكات و فرِ
ــةت  ي بكاتةوة و ليرةوة سياس ــاييةكي تيداية و ئةم دةتوانيت ثرِ ــتيكي كةمة و بؤش ش
ــبةتي  دةبذيرن. بة نيس يم هةلَ ــ بلَ اني خؤيان وةردةطرن، يان باش ــان و كارطيرِ و داهين
كردنةوةي ئةو بؤشايية زاتيية و دواجار هةستكردن  دان بؤ ثرِ

ــةوة هةروا بووة؛ هةولَ منيش
ي بكةمةوة،  ةنطة بتوانم ثرِ ــاييةك لة جيهاني داهيناندا و ئةم وةهمة كة رِ بة بووني بؤش

ايكيشاوم. بةرةو كردةي نووس رِ

ــكةوتنى  تة ئةوروثييةكان بكةين دةبين لةطةلَ ثيش ــاى والَ ــيار: ئةطةر تةماش ــكةوتنى ثرس تة ئةوروثييةكان بكةين دةبين لةطةلَ ثيش ــاى والَ ــيار: ئةطةر تةماش ثرس
ــبةت كوردستان  م بة نيس ــة دةكةن، بةالَ ةوتى ذياندا، وةكو اليةني بكردنةوةش طةش ــبةت كوردستان رِ م بة نيس ــة دةكةن، بةالَ ةوتى ذياندا، وةكو اليةني بكردنةوةش طةش رِ
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ؤناضينة نيو   رِ
ــوولَ ــة بكردنةوةكانمان الوازن، ياخود ق ــةية وةها نيية. ئيم ؤس ــةم ثرِ ؤناضينة نيو ئ  رِ
ــوولَ ــة بكردنةوةكانمان الوازن، ياخود ق ــةية وةها نيية. ئيم ؤس ــةم ثرِ ئ

ةهةندةكانى كيشة طةورة ئينسانييةكانةوة؟ ةهةندةكانى كيشة طةورة ئينسانييةكانةوة؟رِ رِ

ؤذئاوا نةذياوم و تةجرةبةي ذيانكردم لةويدا  استي بيت من لة رِ ةزا عةلي ثوور: ئةوي رِ ةزا عةلي ثوور: رِ رِ
ةنطة نةكريت ئةو هاوتةريبييةي ئيوة ئاماذةتان ثيدا، دركي بكةم، ئةوي  ــووة، بؤية رِ نةب
ؤذئاوايية  ــيكي وةك من طةيشتووة، ئةدةب و فيكري رِ ؤذئاوادا بة كةس زياتر لة دنياي رِ
ؤذئاوادا بينيومة ئةو  ــي رِ ةوتي ذيان ــينةكانةوة، ئةوةش لة رِ ــة طوزةري كتيب و نووس ل
ــتووة، لةطةلَ  يي ميدياكان و تيظييةوة ثيم طةيش ــةية كة لة رِ وينة ئايديؤلؤذيك و ناقس
ــة تةجرةبةيةكي خويندنةوةييم بووة و نازانم ئةم  ــينةماوة. وات يطةي س هةندي وينة لة رِ
م طومانم لةوةدا نيية  تةجرةبة ضةندة شياويي ئةوةم ثيدةدات لةسةر ئةو ثرسة بدويم. بةالَ
ؤذئاوا بة ثيي ئةو ناسينة ناقسةي ليم هةية، اليةنيكي لةسةر ئةساسي فيكر  طةي رِ

كؤمةلَ
ي باو و شعوري  تداري و عةقلَ ؤذئاوا دامةزراوة و لة ثشت سيستمي دةسةالَ و فةلسةفةي رِ
ؤذئاوايي ئامادةييان هةية و ئةو كاتةي كليسايةك دةبينم، لووتير  كةوة، بمةنداني رِ

خةلَ
ــكةوتيكي تةكنةلؤذيك دةبين، ناتوان ديكارت  و كالوين ئامادةن و ئةو كاتانةي دةس
ــةت  ة، سياس ــن. بةجؤريك لة جؤرةكان منيش ئةوةم قةبوولَ ــن فةرامؤش بكةي و بيكي
ــةرةتاي لة  ؤذئاوايي تةرجةمةي بي بمةندانييةتي. موديرنيتة لة س ــةي رِ ط

و كؤمةلَ
ــنطةريدا مةيليكي جطة لة بةختةوةري  ؤش ــةردةمي رِ دايكبوونييةوة و بة تايبةت لة س
ةوتي ذيان و جيهاني كةسةكان نةبووة. بة نيسبةتي  هينان و كاريطةريتي دانان لة سةر رِ
ــد خالَ ئاماذة دةكةم؛  ــي طةورة هةية كة من تةنيا بة ضةن ــةوة ضةندين جياوازي الي ئيم
يكي ميذوويية لة  وطؤرِ

ــةوداي كاريطةريتي دانان لةسةر جيهان و ذيان، بةرهةمي ئالَ س
ان لة جيهان و ئوبذةدا مانايةكي  ؤذئاوادا و لةدايكبووني سوبذة الي ديكارت بة بي طؤرِ رِ
نيية، ئةطةرضي ماركس فةيلةسووفاني ثيش خؤي بةوة تاوانبار دةكرد كة تةنيا جيهانيان 
م دةزان هةر خودي ئةو تةفسكردنة،  ن، بةالَ تةفسكردووة و دةبيت لةمة بة دوا بيطؤرِ
م الي ئيمة  ــةالَ ــاز دةكات. ب وطؤرِ س

ةتيك بؤ ئالَ ــكارت بةو الوة بنةرِ ــة تايبةت لة دي ب
ان، وةها دةكات ئةو  ــ و بة دواي ئةوةشدا طؤرِ نةبووني وةها ميذوويةك و نةبووني تةفس
ــة ئةمةية كة ئيمة تا  يكي طرنطي ديك ــةن، ببينريت. خالَ ــي دةك جياوازييةي ئيوة باس
بـي حزب  ادةيةكيش لة قالَ ي باو و جيكةوتة(تا رِ

ئيستةشي ثيوة بيت بة سوننةت و عةقلَ
ــةران و بمةندانمان دةطرين،  ي نووس يينةوة و كةم طوي لة عةقلَ ــدا) دةجوولَ و عورف
ــنبي دةرةوةي حزب طويي لي نةطاوة، من نموونةيةكي وام نةديوة  واتة سوبذةي رؤش
ــي و ئايينيدا، طوي لةم  ــتاندا رؤذي لة رؤذان لة ثالَ نوخبةي حزبي و سياس لة كوردس
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ــةرضاوة، با بةرهةمي خؤي الوازيش بيت الني كةم  ــوبذةيةش طابيت و كرابيت بة س س
ــةير لةوةداية لة  اوة كة بؤ طوي ليطرتن دةبن. س خؤ ضةمك و بي بمةندانيكي وةرطيرِ
ــةآلت زياتر طويي ليطرتووة(با بة قسةشي نةكردبيت) و ويستوويةتي  ك، دةس باتيي خةلَ
ــتي بيت ئيمة سوننةتيكي ئةوتؤي  اس  ئةوةي رِ

ــيت. بة هةر حالَ بة الي خؤيدا رايبكيش
فيكريمان نةبووة و بة شيوةيةكي طشتي دنيامان لة تةرجةمةي جيهانبينيي ئايينييةوة 
ــتؤي  ــك و طومان لة ئةس ان و ش ــدا كة بةر ئيمة كةوتووة طؤرِ ائةتةش ــةو قةرِ ــوة و ل دي
ادةيةك كةم  ــةي ئةم خويندنةوةية، تا رِ ــةروةري و هةيمةن «عةبد»دا نةبووة، ئةطةرضي س
ؤذةي طرنطي  ــؤي دةدات و بةداخةوة ثرِ ــة هةمان لؤذيك دريذةي بة خ ــةوة، بةآلم ب بووةت
ــةم بوارةدا لة ناو  ــا و زيندووكردنةوة، يان حزب دامةزراندن) ل ــةك ئيحي نويكردنةوة(ن
ؤشنبيي ديني كردوويةتي، ثاش ئةمةش  ــيوةي الي فارسةكان رِ كورددا نابينريت بةو ش
ك بة موديلي ثرِ طرفتي لينيني  َــازبووني حزبطةلي داني ئايديؤلؤذياكان و س

ــةرهةلَ بةس
ــوننةتيية بة هةمان كاركردةوة دووثات بووةوة و حزب  ــتاندا، ئةو لؤذيكة س لة كوردس
ةهاي ثيدرا،(جطة لةو  ةويي رِ ــةرك»ي طويطرتن و ثيرِ رةدا «ئ َؤزكرا و «ئةندام»يش ليث
 هةية كة ئةو اليةن  ــي قوولَ ا نيية و نزيكايةتي ين لةخؤرِ

ــان دةلَ ــاوة ديارانةي خؤي ثاس
ــانايي ئيئتالف  ــدا دذ بة يةك بن خيرا و بة س ةت ــييانة كة دةبيت لة بنةرِ ــة سياس و حزب
ن و جيا دةبنةوة كة لة  ويةكطرتني – هةندي جاريش ساتيذي– دةكةن و ليكيش دادةبرِ
ةتدا زياتر لةبةر طرفتي خودي موديلةكةية لةم سةردةمةدا و ناوي جياوازي  هةردوو حالَ
ةتي و موديلي  ــدا تازةطةريي سةكتؤري و بنةرِ ليدةنريت) هةروةها لة بواري حزبايةتيش
ــان طويطري  ــةوة ديس ــوبذانة بةو هةمووة ثارادؤكس ــتي نةبوونداية. ئةو س نوي لة ئاس
ؤذئاواشدا هةموو كةسةكان  خؤيشيان هةية بةآلم سوبذةي نووسةر و رؤشنب نا. ديارة لة رِ
يطة و شيوةي جؤراوجؤر(لة  م بة رِ

ــن، بةالَ «كانت»يان نةخويندووةتةوة و(توكوييل) ناناس
ــةر ذياني هةموويان كاريطةريتييان  ــا نووس و ثةرلةمانتاريزم و...) لةس يطةي ياس رِ
كدا هيندة  ؤذئاوادا لة نيوان ئةنديشةي كةسيكي وةك ذيذةك و خةلَ داناوة، هةروةها لة رِ
قةي نيوةنجيي ديكة وةك شيكةرةوةكاني، طؤظار و تيظي و... هةية كة ئةو ئةنديشةية  حةلَ
يم؛ هةموومان  كةوة، ليرةدا نموونةيةكم ب دةكةويتةوة، حةز دةكةم بيلَ ــة ناو خةلَ دةضيت
كيش  ؤزة، بردني بؤ ناو ذياني خةلَ دةزان فيكري ذاك دريدا فيكريكي نا يةكطرتوو و ئالَ
م لة نيؤيؤرك ميعماريكي ناسراو بة ناوي بيرنارد شؤمي، لةسةر  ــتيكي دذوارتر، بةالَ ش
احي و دروستكردووة، بؤ وينة ئةم  ك تةرِ

ئةساسي ئةو ئةنديشية ثاركيكي طشتيي بؤ خةلَ
يت دالةكان بة دواي يةكدا دين و طةيشتن بة مةدلوولي كؤتايي  ئايديايةي دريدا كة دةلَ
بووني نيية، الي شومي بووة بة سازكردني هةندي ثليكاني بي مةبةست لة ثاركةكةدا، 
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ــة ثليكانةيةكةوة بؤ يةكيكي ديكة  ــوينيكت ناطةيةنيت و ئةوةي هةية ل كة بة هيض ش
ــة و فيكريكيان  ، الي ئيمة ئةطةر بمةندانيكمان ببيت كة ئةنديش ؤيت. بة هةرحالَ دةرِ
يوةبردني  ك بؤ بةرِ

ــةوةي خةلَ ــت و لةبةرئ قةي ثيويس ببيت، لةبةر نةبووني هةندي حةلَ
ذيانيان خؤيان بي نياز دةبينن لة فيكر، ئةو هاوتةريبييةي ئيوة مةبةستتانة سازنةبووة. 
ــةر ثرؤذةي نووسةران و بمةنداني  بةت نابيت ئةوةش لة ب بكةين كة ئةبيت لة س هةلَ
ــت و طرنطن  ــي ثيويس ابمين كة ئايا ثرس كورد و ئةو ثرس و بابةتانةي دةيورووذينن رِ
دراو، يان  امانة، بةرهةمي(وةرطاو و وةرطيرِ ، هةرضةند ويدةضيت ثاش ئةو رِ

يان ثووضةلَ
ــت و جي متمانةتر بيت لةو سةرضاوانةي  ــيكيان سةرضاوةيةكي ثيويس داهينراوي) بةش
يت لةم سةردةمةدا و لة ذياني  ن. ئةمة لة كاتيكدا وةك ذيذةك دةلَ ديكةمان وا ئيستة زالَ
ــي فةلسةَّـ ناتوانيت ريطةي خؤت بدؤزيتةوة  مدانةوة بة هةندي ثرس ؤذانةدا بة بي والَ رِ
ؤ زياتر  ــيوةي فةيلةسووف ب، ضونكة ئةمرِ ــتيكي هاوش و ليرةوة هةر كاممان دةبيت ش
ؤذانةماندا  ــنبي و فيكرييةكان دةتوانن لة ذياني رِ ــة رؤش ــةردةميك باس لة هةموو س
 ، بذاردن، شوناس، ئادة، بازارِ

ت، هةلَ دةربكةون، باساني وةك ئازادي، عةدالةت، دةسةالَ
سةرماية... 

يك طرووث ئامادةييان  ــتاندا كؤمةلَ ؤشنب)انى ئيستةى كوردس ــيار: لة دنياى(رِ يك طرووث ئامادةييان ثرس ــتاندا كؤمةلَ ؤشنب)انى ئيستةى كوردس ــيار: لة دنياى(رِ ثرس
ي ئةمانة بنةمايةكى تةندروستيان هةية بؤ دريذةدان بةكارةكانيان؟  ي ئةمانة بنةمايةكى تةندروستيان هةية بؤ دريذةدان بةكارةكانيان؟ هةية، ئيمة دةتوان بلَ هةية، ئيمة دةتوان بلَ

ؤشنبى طةورةى كورد) دةناسينن؟  ؤشنبى طةورةى كورد) دةناسينن؟ بؤضى ئةم طرووثانة هةر دةميك و كةسيك وةكو(رِ بؤضى ئةم طرووثانة هةر دةميك و كةسيك وةكو(رِ

م ئةوةي كة ئايا  ادةيةك باسم لة طرووث و طرفتةكاني كرد، بةالَ ةزا عةلي ثوور: تا رِ ةزا عةلي ثوور:رِ رِ
ــيكردنةوة لة اليةن ضةند كةسيكةوة دةبيت  ــكردن و رةخنة و ش ؤذةيةك بؤ باس بووني ثرِ
ــانيداوة ئةمة  ــمان ببيت؟ تةجرةبة نيش ووناكبيي باش ــة هؤي ئةوةي دةركةوتةيةكي رِ ب
ــةر  ــان دووثاتي دةكةمةوة نابيت جةختي زؤر لة س م ديس بابةتيكي نيطةتيظ نيية، بةالَ
بيكدا ب بكةينةوة، ئةطةر وابيت ئةكريت ئةم  ــيوةيي بكريت و هةموومان لة قالَ هاوش
ــةردا بسةثيت «ئةطةر هةموومان وةك يةك ب بكةينةوة، ديارة هيضمان  حوكمةمان بةس
ــووفيكي ضةثي(وةك سالظؤي ذيذةك  ــتة لة ئةوروثادا ضةند فةيلةس ب ناكةينةوة». ئيس
ــيان هةية و لة ذير  ةي هاوبةش كةلَ ــن بةديؤ و جورجؤ ئاطامبين) ئامادةن، كة كةلَ و ئالي
ةخنةطرتن لة  ــةك وةك رِ ــةتي حةقيقي و... دا ثرؤذةي  و سياس

اديكالَ ــةتي رِ ناوي سياس
ة  كةلَ اي كةلَ م سةرةرِ

ة هاوبةشةكانيانة، بةالَ كةلَ ــي و ماَّـ مرؤظ و... لة كةلَ ديموكراس
 ــي بةرهةمي كةميان لي ــي تايبةتي خؤيان هةية و ئةطةرض ــةكانييان، جياوازي هاوبةش
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ةخنةكان لة يةكيي، هةر  ــن رِ ــوينةي ئاطادار بم، جدديي م تا ئةو ش
دراوة، بةالَ وةرطيرِ

ــة ئاطامبين، يان  ــيير بكةن ل انس ةخنةي ذاك رِ ــةيري رِ خؤيان طرتوويانة. بؤ نموونة س
ــم هةندي لةو طرووثانة  ــوينةي من ئاطاداربووب ــةي ذيذةك لة بةديؤ و... تا ئةو ش ةخن رِ
ــة دوو طرووثي(رةهةند) بة تايبةتي  ــووة، بؤ نموونة ليرةدا ئاماذة ب ــان هةب كاريطةريتيي
ــةو طرووثانة  ادةيةك ئ ــاردريتةوة تا رِ ــة ناش ــةز) دةدةم، ئةم ــران) و(جواي و هةروةها(وي
ت هةبووة،  ؤذهةالَ ووناكبيي و ئةدةبيي كوردستاني رِ ــةر فةزاي رِ كاريطةريتييان لة س
 ــت هةر طرووثبةندييةكةوة وةك هةر دياردةيةكي ديكة، هةندي ــايية لة ثش ئةمةش ئاس
ــتةوة ببيت(وةك ناساندن و مةشهووركردني  انةطةيةندراوي لة ثش ــد و ئةنطيزةي رِ قةس
ةخنة  م ئةركي رِ

ــان لة نيوان خود و دياندا و...) بةالَ ــانيك و سنووركيش كةس و كةس
سةنطاندني كاريطةريتي و  ــتني دةركةوتةكان و بةدواهاتةكانييةتي، ئةركي هةلَ دةرخس
ــتي كار و بةرهةمةكانة، نةك نييةت و ئةنطيزةكاني ثشتةوة. ئةوةش كة  توانايي و نةس
ووناكبي طةورةي كورد دةناسينن، من ليي ئاطادار  ئةو طرووثانة هةردةم كةسيك وةك رِ
ةخنةيي  م هيندة دةزانم ئةطةر هةردةم لةسةر ئةساسي لؤذيكيكي دياريكراو و رِ

نيم، بةالَ
اية بة ماناي  يني بورِ ــةر ئةو طؤرِ ــان ببيت و بيطؤرن، ئةمة ثؤزةتيظة، واتة ئةط ايةكي رِ
ةضاوكردني بةرذةوةنديي و  ــة ماناي رِ ان بيت ثؤزةتيظة، خؤ ئةطةر ب ــتن و طؤرِ ضةقنةبةس
 ت، ئةوا ثاش ماوةيةك كاركردي خؤي لة دةست دةدات و كةس طويشتي لةو ضةشنة بي
ي ميديا  ؤلَ وايةشم كة ئيستة توانا و رِ بةت بة طشتي لةسةر ئةو برِ

لة قسةي ناطريت. هةلَ
ووناكبي طةورة و شاع و هونةرمةند  لة ضاو طرووثبةندي، لة بةرجةستةكردنةوة(وةك رِ
يي ئةوةش بيت  ــت ضاوةرِ ــة ناو ئةو كايةوة، ئةبي وات ــةي برِ م ئةو كةس

ــرة، بةالَ و...) زيات
ــةرعييةتي خؤي لة طرووث و ميديا، يان حزبيك وةرطرتووة، هةر لةويداش  وةك ضؤن ش
ــازيية و ئةم كارطةيةش  ــت، وةك دةزان لةم بوارةدا لؤذيكي ميديا ئةستيرةس نيي بيدؤرِ
ــتيت، ئةبيت يةكيكي ديكة لة جييدا دابنيت، ئةمة  ــةر ئةستيرةيةك ناوةس هةرطيز لةس

لؤذيكي ميدياية، با ئةخالقيش نةبيت. 

انة  ــي طؤرِ ةوت  رِ
ــد توانيويانة لةطةلَ ــا ضةن ــة و تاكى كورديى ت ط ــيار: كؤمةلَ انة ثرس ــي طؤرِ ةوت  رِ
ــد توانيويانة لةطةلَ ــا ضةن ــة و تاكى كورديى ت ط ــيار: كؤمةلَ ثرس

ي بكةن؟  ي بكةن؟ بةردةوامةكاني ئةدةبدا رِ بةردةوامةكاني ئةدةبدا رِ

ةتيكي دووفاقي و  ــة حالَ ط ايةم ئةدةب و كؤمةلَ ــةر ئةو رِ ــي ثوور: من لةس ةزا عةل ــي ثوور: رِ ةزا عةل رِ
ــة ئةطةرضي لة ناو يةكدان،  فكراويان هةية. وات ــت ليكخةالَ ي ــؤ دةلَ وةك موريس بالنش
ــةر يةكيي  م جيان و دوو ميذووي جياواز دةذين و هةنديجار ئةم دوو ميذووة بةس ــةالَ ب
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يشيان هةية. ميذووي ئةدةب بريتيية  م ذيانيكي هاوكات سةربةخؤ و تيكةلَ دةكةون، بةالَ
ــةوة  ــي. لةمالش طة و ميذووي ئةدةب خؤيش ــراوةي ميذووي كؤمةلَ ــة هةوين و كؤك ل
ــدا  ــ لةطةلَ ميذووي ئةدةبيش طة بريتيية لةو ميذووة باوةي وا دةيناس ميذووي كؤمةلَ
ابطةيةنم، ئةتوان ليرةوة بةم ئةنجامة  ــيكييةتي. ئةطةر توانيبم مةبةستةكةم رِ كة بةش
ــتةوخؤ  اس طةدا ثيوةندييةكي دياليكتيكيية و رِ

بطةين: ثيوةنديي ئةدةب لةطةلَ كؤمةلَ
يةتي دةطريت،  ــةي ميذووي سياسي و كؤمةالَ نيية، ضونكة ئةدةب ضةندة طوي لة ثرؤس
بةت ئةمة  يتةوة، هةلَ زؤر زياتر و ثيش ئةوةش لة دريذةي ميذووي خودي ئةدةبدا دةجوولَ
ي ئةدةب لة واقيع دوور دةكةويتةوة، ئةطةر دووريش بكةويتةوة و ئةم  بةو ماناية نيية بلَ
استةوخؤ وةردةطريت  دووركةوتنةوةية وةك ثةرضةكرداريك ببين، ديسان كاريطةريتيي نارِ
 ت هةنديــتووة، دةتواني دمةن دةريخس ــيين طؤلَ و وةك بنةماخوازيي ثيكهاتةيي و لووس
يةتيي شوينكاتيك،  ــي و كؤمةالَ يةتيي ذيان و ميذووي سياس ــي و كؤمةالَ اليةني سياس
م ئةمة بةو مانا  ين بةرهةمةكاني ئةو شوينكاتةشدا ببينينةوة، بةالَ مالَ تةنانةت لة فورِ
بدات، لة  ــة دةق هةرضةند هةولَ دمةن ثيي واي ــتي و جةبريية نيية كة طؤلَ ديتيرمينيس
ةوتي   رِ

ينيت، ضونكة ئةدةب ئةطةر لةطةلَ يطة ثيدراوي ئةو سةكتؤرة تيناثةرِ شعووري رِ
ــتة  اس ــةوة ميذوويةكي ناوخؤيييش دةذي، رِ وات، لةمالش يةتيدا دةرِ

ــذووي كؤمةالَ مي
م ميذووي  ــدا دةذيم، بةالَ ــتة تيي يةتيي من بريتيية لةو واقيعةي ئيس ــذووي كؤمةالَ مي
كو  شيعري من تةنيا بريتي نيية لة ميذووي ئةم واقيعة و ميذووي شيعري كوردي، بةلَ
ــي لة ثشتةوةية كة ميذووي ئةدةبي جيهانيية، كةواتة ئةدةب ثي بة  ميذوويةكي ديكةش
ــي ئةوانة و ثي بة ثيي ميذووي  بة ثي ت و ثيدري يةتييةكان ناطؤرِ

ــة كؤمةالَ ان ــي طؤرِ ثي
طة و تاكي  ــاس لةوة بكةين كة كؤمةلَ دريت، ليرةدا ئةتوان ب ــي جيهانيش دةطؤرِ ئةدةب
انةدا كة ميذووي ناوخؤيي خودي ئةدةب و داهينانة تووشي   بةشيكي ئةو طؤرِ

كورد لةطةلَ
كردنةوةي  يك بؤ ثرِ

ان نايةت و بمانةويت يان نا، مةودايةك دروستدةكري و هةر هةولَ طؤرِ
ــاتي ليدةكةويتةوة. با ضةند  ئةم مةوداية لة اليةن داهينان و ئةدةبةوة، بةراي من كارةس
ؤمان قةبوولَ  نموونةيةك بهينينةوة، ئةطةر ئةم ثيناسة طشتييةي لووكاض سةبارةت بة رِ
ــةردةمي مؤديرن و بورذوازيية، ئايا ئيمة دةبيت  ؤمان حةماسةي مرؤظي س بكةين كة رِ
ؤمان  دةدةن، ئينجا رِ

ــةرهةلَ ــة الي ئيمةش س ــورذوازي و تاكي مؤديرن ل ــت تا ب بوةس
ــادار ببينةوة كة  ــييةوة لةوة ئاط ــةر لة باري بووتيقايي و جوانيناس ــ؟ يان ئةط بنووس
ــان  ــةرضووة، دةبيت ديس ؤماني جووتياري و... بةس ــةروا، يان رِ ــةردةمي كيش و س س
ــاوا نةبووة و  ؤذئ يك وةك واقيعي رِ ــة رِ ــ: ضونكة واقيعي ئيم ي

ــر ب و بلَ ــة ثيداط ئيم
ــت لة كيش  ــ و دةس ؤماني جووتياري بنووس ــة لة دواترين، كةواتة جاري دةبيت رِ ئيم
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ــكةوت و  نةطرين؟ ديارة ئةوةي ئةدةبي ئيمة دةيةويت ئاطاداري دواي دةس ــةروا هةلَ و س
ةوي جيهاني بيت، لةبةرئةوةية ضةندة سةر بة ميذووي تايبةتي  ــرِ ةكاني ئةدةبي ثيش

هةولَ
ــدادا لةبةر طةليك هؤكار  ــةر بةو ئةدةبةية، با لةوي ــةي خؤيةتي، ئةوةندةش س ط كؤمةلَ
يم نةتوانيت بةشيك لةو ميذووة  تيي ثلة يةكي بؤ نةكريت، يان باش بلَ ــيبـي هاووالَ حس
ةكان ئاطادار نةبيت و سووديان ليوةرنةطريت. ثرسةكة  م ناكريت لة هةولَ بنووسيت، بةالَ
ــيوةي  ي ئيمة لةبةرئةوةي لةو ميذووة بة ش ــاك و كؤمةلَ ــةوة كة ت م دةدةين ــرةوة وةالَ لي
طةي كوردي  انة و كارامة ئاطادار نيية و تةنيا ميذووي ئةدةبي كوردي و كؤمةلَ ــثؤرِ ثس
ــتة كة لةطةلَ  انة ناوخؤييةكاني ئةدةب كةوتووةتة دواوة، ئيس ــةي طؤرِ دةذي و لة ثرؤس
يضارةش ئةوة نيية  وو دةبيت ئي هةست بة دووري و نامؤ بوون دةكات. رِ دةقيكدا بةرةورِ
يطة ئةوةية خوينةر لةطةلَ ئةو  ــةدةب دابةزين يان خيانةت لة ميذووي خؤي بكات، رِ ئ
ميذووةدا ئاشت بكريتةوة و ثيي بناسينريت. ديارة ئةمة ضارةسةريكي دةرةدةقيية و من 
ايةم طةر هةر مةرجيكي دةرةدةقي  يم، ضونكة لةسةر ئةو رِ

ناتوانم هيض شتيكي ديكة بلَ
ؤزي و طرفتة  ةنطة هةموومان لةم ئالَ ــةوة، رِ ــنووردارمان كردووةت بؤ داهينةر دابني س
ــي بخولقيني و لة ثيوةر و  ؤي ــؤ دةتةويت ئةدةبيكي ئةمرِ ــ كة لة اليةكةوة ت ئاطادارب
مييةكانةوة، نةكةويتة  ــؤ تةجرةبة فؤرِ ؤ لة تةكنيكةوة ب ــتكةوتة ئةدةبييةكاني ئةمرِ دةس
انكارييانةدا نامؤية. ديارة من   ئةو طؤرِ

دواوة، لة اليةكي ديكةشةوة خوينةري تؤ لةطةلَ
يم هيض ئاسؤيةكي هاوبةش لة نيوان دةق و خوينةري ئيمةدا نيية، مةبةستم  نامةويت بلَ
ــة  كو ئةمة خوينةريش ــك ببيت، تةنيا لة الي دةق نيية، بةلَ م ئةطةر طرفتيي ــة بلَ ئةوةي
ؤدا ئةوةي  ــي ئةورِ ــمان لة ب نةضيت لة تيؤرييةكان ــداريي ضاالكانةي نيية. ئةوةش بةش

طرنطة خوينةر و خوينةري ضاالكة، نةك وةرطري ثةسيظ و بةرخؤر. 

ن؟   و فةنتازيا ناتوانن بيطؤرِ
ة بكةين كة خةيالَ ن؟ ثرسيار: ضى لةو واقيعة تالَ  و فةنتازيا ناتوانن بيطؤرِ
ة بكةين كة خةيالَ ثرسيار: ضى لةو واقيعة تالَ

ــتي بيت من بم لةوة نةكردووةتةوة كة ئةطةر واقيع، لة  اس ةزا عةلي ثوور: ئةوي رِ ةزا عةلي ثوور: رِ رِ
ةنطة سامناك  ووي فانتازياوة بنيات بنريت بة كوي دةطات و ض دةركةوتةيةكي دةبيت، رِ رِ
ــتي  ــيدار بيت، هةروةها ثيم وانيية ئةدةب، خةيالَ و فانتازيا و داهينان بة طش و مةترس
ــي بيت بكريت بة كردة  ــي تةواوكاري بؤ واقيع ثي بيت، يان ئةطةر ثيش تةرناتيظيك ئةلَ
ــم  ــتيكي بةجي بيت، جطة لةوةش خةيالَ و فانتازيا يةكجؤر نيية و ثيش دةربيت، يان ش
ــة بيةويت ببيت بة جيطرةوة، هيندة دةزانم ئةو  ــة داهينان هيندة توتاليتةر بيت ك وانيي
ــة لة ثيطةي  ــبةتي واقيعةوة هةميش داهينان و ئةدةبةي بة الي منةوة طرنطن، بة نيس
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ي هةموو  م ئةمة هةولَ ئؤثؤزيسيؤنداية و نةيويستووة ببيت بة جيطرةوةي تؤتاليتةر، بةالَ
ــتيكي ثي زياد  ــتيك لة واقيع، كةم، يان ش ــة كة كاريطةريتي دابنيت و ش داهينانيك

بكات. 
ــةردةمةدا كة زانست و تةكنؤلؤذيا دةيانةوي خةيالَ (بة فةرامؤشكردني  ةنطة لةم س رِ
ــر لة ئةدةب و داهينان  ) مؤنؤثؤل بكةن و زيات ــي كولريج بؤ خةيالَ ــاوازي دانانةكان جي
ي و سةير و سةمةرة و فانتازيكةكان زياتر لة بازارِ 

ختوكةي خةيالَ دةدةن و دياردة خةيالَ
انةوة بيت  ةنطة ئيدي ئةركي ئةدةب و داهينان طةرِ و دةظةري تةكنؤلؤذيادا دةخولقيت، رِ
ةيةكي ثيضةوانةي  ــالَ و فانتازيا و جوولَ ةمةنديي خةي ــؤ واقيع و دووركةوتنةوة لةدةولَ ب
بةت بيكيت هيند دةضيتة ثيشةوة  ــتةي لة الي بيكيت دةيبين. هةلَ ببيت، وةك ئةو ش
يت:  ــي بيكيت دةلَ ينيت، طومانيك لةوةدا نيية كات ــةفةش تيدةثةرِ ــة تةنانةت فةلس ك
ــتي ئةو ئةدةبةية كة بة  ــيش دةمزاني ئةدةب شتيكي بورذوازيية»، مةبةس «هةر ثيش
ةوي  ةمةندكردن، لة لؤذيكي تةكنؤلؤذيا و سةرماية ثيرِ

ةو و دةولَ تةكنيكبازي و خؤ قةلَ
دةكات، ئةمةش بةشيكي زؤري ئةدةبي طرتووةتةوة، بؤية بة دياردةيةكي بورذوازي باسي 
ــي ضارةسةر  يك ثارادؤكس خودي ئةدةب دةكات، ليرةدا ئةدةب و داهينان لةطةلَ كؤمةلَ
وو دةبن؛ خةيالَ و فانتازيا و تةكنيك و شتي تازة و... هةموو كراونةتة  نةكراودا بةرةو رِ
، ئةي؛ ئايا ئةدةب دةبيت دةستبةرداري بيت، يان بةو  بةشيك لة لؤذيكي سةرماية و بازارِ
ــيؤني ببيت، ناتوانيت بة  ي ئؤثؤزيس ؤلَ ، ئةطةر ئةدةب رِ

يتةوة؟ بة هةرحالَ لؤذيكة بجوولَ
ة، ئةطةر واش بيت طومانم  وات و ببيت بة واقيعيك كة هةية و زالَ تدا برِ

ــةالَ يطةي دةس رِ
دةدات.  كردنيكي ديكة لة حاست ئةو ئةدةبة بة واقيع بووةدا سةرهةلَ نيية ئةدةبيك و خةيالَ
 ت طويي يكاني دةلَ شيكدا بة هاورِ يتةوة كة لة كاتي شؤرِ سالظؤي ذيذةك لة تالان دةطيرِ
يت سبةيني كام ال سةركةوت  ــن كام ال؟ دةلَ ــةردةكةويت، دةثرس بطرن! اليةني ئيمة س
ــة ذيذةك لة  ــلةكي «cynicism“ية ك ــة نموونةي كةلبـي مةس ــت، ئةم دةردةكةوي
يت  ــلةكييةكي بةراوةذوو، هةميشة دةلَ ؤ بة كةلبـي مةس يت ضةثي ئةمرِ

بةرانبةريدا دةلَ
يت كي سةركةوت(نةك  اي من ئةدةب دةلَ اليةني شكست خواردوو اليةني منة، بةآلم بة رِ
ــوين دادةنيم، كةواتة  ــيؤن و ليرةوة ش ةخنةطرم و ئوثوزيس ــكا و نةما) من هةر رِ تيك ش
دان بؤ ضارةسةركردني ئةم ثرس  اي من، هةولَ ــةآلت. بة رِ نايةويت ببيت بة واقيع و دةس
بةت مةبةستم  استةقينة(هةلَ يطةيةك بؤ ئؤثؤزيسيؤن مانةوةي رِ و طرفتانة و دؤزينةوةي رِ
دؤزينةوة بة شيوةي تيؤريك نيية) ئةتوانيت ئةدةبي سةركةوتووي لي بيتةدةر تا دواجاريش 
ــتي لةسةر واقيع كاريطةريتي دابنيت، ديارة ئةمة بةشيكي ئةدةبة و هةموو  ئةطةر ويس

ئةدةب نيية و هةروةها ئؤثؤزيسيؤن بوونيش بة شيوةي خودي ئةدةب مةبةستة.
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ةخنة  وانينى وةهاية:(هةنديك كةس بانطةشةى ئةوة دةكةن كة رِ ةخنة ثرسيار: (ليسينط) رِ وانينى وةهاية:(هةنديك كةس بانطةشةى ئةوة دةكةن كة رِ ثرسيار: (ليسينط) رِ
ةسةنايةتى و داهينانم هةبن، ئةوا  م ئةطةر من رِ

دةكاتةوة، بةالَ ةسةنايةتيى لة مرؤظدا كالَ ةسةنايةتى و داهينانم هةبن، ئةوا رِ م ئةطةر من رِ
دةكاتةوة، بةالَ ةسةنايةتيى لة مرؤظدا كالَ رِ

ستةيةى ليسينط لة كويوة ناكؤك و تةبا  ــتم هيناون). ئةم رِ ةخنةوة بة دةس يطةى رِ ستةيةى ليسينط لة كويوة ناكؤك و تةبا لة رِ ــتم هيناون). ئةم رِ ةخنةوة بة دةس يطةى رِ لة رِ
(داهينةر) و(داهينان)ى ئةدةبيـدا؟  (داهينةر) و(داهينان)ى ئةدةبيـدا؟ دةكةويتةوة لةطةلَ دةكةويتةوة لةطةلَ

ــةنايةتي لةم وتةيةدا بة ض مانايةك هاتووة و  ةس وانن، من نازانم رِ ةزا عةلي ثوور: برِ ةزا عةلي ثوور:رِ رِ
ــدن «creation»دا هةية، هيندة  ــارة نزيكايةتيي لةطةلَ ماناي داهينان و ئافران وا دي
ةخنة و  ــةر رِ ــؤ دوان لةس ــةية ب ــس و ثرِ كيش ــي ناق ــةنايةتيي ضةمكيك ةس ــم رِ دةزان
وونكردنةوة كورتةوة  ، بةم رِ

ــةي داهينان. بة هةرحالَ ــةر ثرؤس ةخنة لةس كاريطةريتيي رِ
ــاري ثؤزةتيظ و  ةخنة بة ب ــا رِ ــورت بكةينةوة؛ ئاي ــيوةية ك ــيارةكة بةمش ئةكريت ثرس
ــان و داهينةردا هةية؟ بؤ  ــتانيكي لةطةلَ داهين ــدا ض كاريطةري و ضؤن دانوس نيطةتيظ
ةخنة و  ــةر ضةمكي رِ ادةيةك لةس ــت بيت تا رِ ةنطة ثيويس ــيارة رِ ــةوة بةم ثرس مدان

وةالَ
ةتيكي مانايي دامةزرين. وةك  ــةيةكيان لي بكةين و بنةرِ ــت و ثيناس اوةس داهينان رِ
ــي  ؤذئاوا و خؤيش ــذووي مؤديرني رِ كي جيانةكراوةية لة ميــي ــة بةش ةخن ــت رِ دةزانري
ــارة دةكريت ميذووي  كردووة، دي ــة تيثةرِ  و مانا و ثيناس

ؤلَ ــةورةي لةرِ ــي ط ميذوويةك
ــوقرات لةطةلَ  ةخنةييةكاني س وايان ثييةتي ببةينةوة بؤ طفتوطؤ رِ ةخنة وةك هةندي برِ رِ
ــة بيئةوةي بمانةويت خؤمان  م ب يتةوة، بةالَ ــؤفتاييةكاندا كة ئةفالتوون بؤمان دةطيرِ س
 وردتر و بة هةندي ــ ةخنة، ئةتوان ــةراو و دوورودريذ لة رِ ــةيةكي ه ــة ناو ثيناس بخةين
ــنطةري، ئةمةش بة دوو دةليل:  ؤش ينينةوة بؤ رِ ةخنة» بطةرِ ــةرةتاي «رِ ــاموحةوة س تةس
وو دةب كة  ــةرةورِ ــانيكدا ب  كةس

ــةذدةدا ئيمة لةطةلَ ــةدةي ه ــان ئةوةي لة س يةكةمي
ــتي  ــة هونةري و ئةدةبييةكان و تةنيا لة ئاس ــةر بةرهةم ــي داوةري كردنن لةس خةريك
ــةوة، ليرةوة ئيمة  ــان و تيؤرييةكاندا نامينن ــةي داهين ــيي و ضؤنيتيي ثرؤس جوانيناس
ةتي  ــلَ ــ خةس ــ نةبووة، ئةوةش ثيش ةخنةطر دةبين كة ثيش ــك بة ناوي رِ كارئةكتةري
ــووة، ديارة كاتيك  ــةر ب ــووف و نووس ةخنةطرانةي بووبيت، زياتر كارئةكتةري فةيلةس رِ
ــردي بؤ بدؤزريتةوة، ئةمةش  ــي تازة لة دايك دةبيت، ئةبيت رؤلَ و كارك كارئةكتةريك
ــةراني  ة و مانا و كاركردي. بؤية دةبين نووس ؤلَ ــةي ئةو رِ هؤكاري دووةمة، واتة ثيناس
ــةر كريتيك دةكةنةوة و  ك يان وتاريك لةس َي ــلَ ؤشنطةري سةرفةس ــكلؤثيدياي رِ ئينيس
ةخنة بة ماناي «داوةري كردن و  ؤشنطةري رِ ــووفاني رِ ماناي دةكةنةوة، لةويدادا فةيلةس
يةتي» مانا  ــي كؤمةالَ ــةر دياردةيةك ــي هونةري، ه ــةر بةرهةميك ــةنطاندني ه س هةلَ
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ــمي  ةس ةخنةطر و بة رِ ــك بة ناوي رِ ــة دايكبووني كارئةكتةري ــتي، ل دةكةنةوة. بة طش
ــةدةي  ــنطةرييةوة تا كؤتايي س ؤش ــةردةمي رِ ــيني كردةيةك بة ناوي كريتيك لة س ناس
ؤشنطةري واتة  ــانيك ثييان وةهاية سةدةي رِ هةذدة، بة تةواويي جي دةكةويت. بؤية كةس
ةخنة  ــةدةي هةذدةدا(كانت) باسي رِ ، لة كؤتاييةكاني س

ةخنةطري. بة هةرحالَ ــةدةي رِ س
ةخنة» دادةمةزرينيت و هةموو شتيك دةكات  استدا «سةردةمي رِ دةكات و لة وتةيةكي رِ
ةخنة بة هةمان  ــنطةريدا رِ ؤش ؤذةي رِ ــرِ ــت) لة دريذةي ث ةخنة، ديارة(كان ةوي رِ ــرِ ي ــة رِ ب
ــتدا دادةنيت و سنوورداريشي  اس ــت و نا رِ اس ــةنطاندن و داوةري كردن لة نيوان رِ س

هةلَ
ــدا جياوازيش دةبينريت، لة  م لة دوو خالَ ــة دةظةري بؤ دياري دةكات، بةالَ ــةوة وات دةكات
ــتةش دريذةيان هةية و  ــانة تا ئيس ، ئةو ثيناس ميتؤد و لة زةيني كردنةوةدا، بة هةرحالَ
ــتي  ةخنة بريتي دةبيت لة خودئاطايي، هيطيل بة ثيي سروش ــل رِ طيــار لة الي هي دواج
ــةوة و هةروةها  ةفزكردن ــي رِ

ةخنة رؤلَ ــي، بة رِ ــة لة خودئاطاي ــةي، جط دياليكتيكةك
ــة نيوان ئةو  ــتةش ل ةخنة تا ئيس ــ رِ ي

ــ بلَ ــرةوة ئةتوان ــةوةش دةدات، لي بةرزكردن
ي  ، ديارة رؤلَ ــة هاتوضؤدا بووة. بة هةرحالَ ــةيةي(كانت و هيطيل)دا وةك ثاندؤلَ ل ثيناس
م من ثيمواية لة ضوارضيوةي  ــؤوة بينيوة، بةالَ ي بة خ وطؤرِ

ــةوة) هةندي ئالَ ةخنة(لةوكات رِ
ــش بة وتةيةك  ــرازاوة، ئةطةر ترازابيتي ــش ماركس نةت ــت و تارادةيةكي ــل و كان طيهي
ــةنطاندن و بة  س ةخنة بة هةلَ ، دةكريت رِ

«عةرةزي» بووة، نةك «جةوهةري». بة هةرحالَ
 .ةفز و تةئييد كردن بزان خودئاطايي طةيشتن و بة خودئاطايي طةياندن و هةروةها بة رِ
ــارة ئةطةر بمانةويت وردتر ببينةوة، ئةوا ئةتوان باس لةوة بكةين ئةطةر ضي كرؤكي  دي
 ةخنة ضةشناو ضةشن ــيوةكاني رِ م ش

ــةردا نةهاتووة، بةالَ انيكي وةهاي بة س ةخنة طؤرِ رِ
ةخنة، وةك  ــدات بة رِ ي الوةكيي ديكةش ب

ؤلَ ــدي رِ ــؤد توانيويةتي هةن ــةوة و ميت بووةت
 "Immanent" ــ ةخنةي ناونش دةبين ئادؤرنؤ و فرانكفؤرتييةكان كاتيك باس لة رِ
ووكرديكيان بةو  ــيوة و رِ ــس و هيطيل، ش اونةتةوة بؤ مارك ــةوةي طةرِ ــةن، جطة ل دةك
ــةثيدان و  ــل كة ضةمكي طةش طيلة هي ــ وون بةت رِ

ــردووة، هةلَ ــاد ك ــتانة زي مةبةس
ــة داوا دةكةن،  ةخن زطاريدةر بوون لة رِ ؤذةي رِ ــرِ ــة ئارا، ئةمان ث ــةوة ئةهينيت بةرزكردن
ينةوة بؤ هةناو و  ــةكان، دةطةرِ ةت و دةركةوت

والَ ــة الي رِ ووكردن ب ــا لة باتيي رِ هةروةه
انةوةش بؤ ناخودئاطا،  ــةكان، بؤ ئايديا و ئايديؤلؤذياكان، ئةم طةرِ ــة و ثارادؤكس بانطةش
ــتةش دريذةي  ــييةوة دةضيتة الي ئةوان و دواجار تا ئيس ــتة كة لة دةروونناس هةمان ش
ــاش كانت و هيطيل و  ومان هةبيت، ئةبين لة ث ــي بةربالَ ــة ديديك هةية، ئةطةر طؤش
ووي نةداوة و  ةتيي رِ ييةكي بنةرِ وطؤرِ

ةخنةدا ئالَ ــةرةكييةكاني رِ ــةوة، لة ئةركة س ماركس
يني  بةت ديارة طؤرِ

ــووة. هةلَ ــي رةخنةدا ب ــيوة و بابةتي بةرباس ان بووة لة ش ئةوي طؤرِ
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م بة طشتي  ــي ليدةكةويتةوة، بةالَ يني ئةرك و مةبةستيش ميتؤد و بابةت هةنديجار طؤرِ
سةنطاندن و مةبةستداريي فةرامؤش  ــتةش داوةريكردن و هةلَ ةخنة ئيس يم رِ

دةمةويت بلَ
ــة و ناتةواوي و  ــانداني هةلَ ــي كةم بؤ ثيش ــتني حةقيقةت، الن ــردووة بؤ دةرخس نةك
ــةرةتاي لة  ــدن. ئةمةش لة س ووخان ــردن و بؤ رِ ــي و رزطارك ــؤ تةعال ــا، ب ئايديؤلؤذي
ــيكي خودي داهينان  ، با باس يدا بووة. بة هةرحالَ ةخنةطرةوة لةطةلَ ةخنة و رِ دايكبووني رِ
ــةبارةت بة خودي  ــة و داهينان.  س ةخن ــةر ثيوةنديي رِ يينة وة س ــي بطةرِ ــن و دواي بكةي
ــيوة ي ضةمكي كة ضةمكي  ؤين، ية كةميان بة ش ــيوة بؤي برِ داهينان ئةتوان بة دوو ش
وانطة               ــة رِ ــةكان و ل ــن و دة ركةوتة كاني الي كةس ــةي بكة ي ــن و ثيناس ــان بطري داهين
ــة ش ئةوة ية كة بة  ــي ديك ةوتيك ــةوة، رِ ــدا بدؤزين ــة َّـ و ئة دةبييةكان ــري و فةلس فيك
ــةكردن  اي من، قس ــة وة بؤ دةركةوتةكاني داهينان. بة رِ يين ــيوة يةكي ميذوويي بطةرِ ش
ــةر داهينان، يةكةمجار قسة كردنة لةسةر ئةو شتانة ي وا داهينراون، دووةم جاريش  لةس
ــةر داهينان كراون. ئةطة ر ئاورِ بدةينةوة لة  ــانة ي وا لةس ــة ر ئةو قس ــة  كردنة لةس قس
ؤيش فةيلةسووفان  ــةرةكيانةي تا ئةمرِ ــةفة، بيطومان يةكيك لة ثرسة س ميذووي فةلس
ــةرضاوة دةطريت و  ــي داهينانة، واتة داهينان ضيية و لة كويوة س ثيوة ي خةر يكن، ثرس
يك ثرسياري ديكة كة بة دة وري ئةم ثرسةوة سازدةبن.  ــ واية ضؤن بيت و... كؤمةلَ باش
ــتان.  يينةوة بؤ  يؤناني باس وان، ناضارين بطةرِ ــة كة برِ وانطة وة لة باس ئةطةر ئيمة بة م رِ
م  ــانة هيندة زؤرة كة لة تواناي من و ئةم وتوويذةدا نيية، بةالَ ــتايي ئةم باس ديارة بارس
اي طرفتدار بوون هةولَ دةدةم خةريتةيةك لةو باسانة بةدةستةوة بدةم. لة يؤناني  ــةرةرِ س
ــةرةتاوة  ــتكردن. لة س ــتي بريتي بووة لة دروس ــيوة يةكي طش ــتاندا داهينان بة ش باس
ــت لييان  ــراوة، يؤنانييةكان وةك يةك ش ــتيكي تيدا ضي ك ــةو كارانة ي ش ــووي ئ هةم
اوة بؤ تةكنيك، دةبينيت. دواجار وردتر  ؤ طؤرِ واني و هةموويان بة «تةخنة» كة ئةمرِ دةرِ
ــا دةكة نةوة  و لة نيو ئةم دوو  ــابي لة يةك جي ــة وة... داهيناني تةوليدي و ئيكتس دةبن
جؤرة داهينانةشدا ديسان بةرهةمة كان دةبن بة دووكةرتة وة، كة رتيكي داهيناني خودايي 
ــوون نرخيكي وةها بؤ  ــي مرؤظانةية. ئةفالت ــي داهينان و ئيالهيية، كة رتيكي ديكة ش
ــت، لةبةر ئةوة ي  تةوة، دانانيــيعر و هونة ر دةطري ــة بةو ماناية كة ش ــي مرؤظان داهينان
ــادا هةية، هةموو  ــتانة ي لةم دني واية بوو كة هةموو ئةو ش ــةو برِ ــةر ئ  ئةفالتوون لةس
ــتانيكي تر كة لة دنياي ئايديال و مؤسؤل دا هةن و  ــاييكردنة وة يةكن لة ش تةقليد و الس
ة ي وا لةو دنياية ي  تردا هةية. ئةم ديدة لة الي ئةرة ستوو  هةموويان فةرعيكن لةو ئةسلَ
ــتيك كة دروستدةكريت)  وانطة وة(وةك ش بة جؤريكي ديكة دةدؤزينةوة، ئةويش هةر بةو رِ
ــووك ناكريت و ثيي  ــتووةوة خودي تةقليد س م بة الي ئةرةس وانيت، بةالَ لة داهينان دةرِ
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ــان نرخي خؤي هةية. لة  ــتي ديكة،  ديس واية بةرهةم ئةطةر تةقليدكردنيش بيت لة ش
استدا كةمين تةئة مول بة نيسبةتي داهينانة وة بووة، ئةوة ش لةبةر ئةو  سةدة كاني ناوةرِ
بووة. ضونكة كلتوور ببوو  ــةو كاتةدا زالَ ــة كلتووري و عةقيدةتيية بوو كة ل هة لومةرج
بة ثاشكؤيةكي ئايينيي باوكاني كليسا، هةموو كةسةكان ناضاربوون خؤيان لة ئاوينة ي 
ــان ناضار بوو خؤي لة نيو ئةو ئاوينةيةدا ببينيتة وة،  ئاييندا ببيننة وة و داهينة ريش ديس
ــدا تةئة موالتيك لةسةر داهينان كراوة،  اي هةموو ئةمانة، لةو سةدةيانةش ــةرةرِ م س

بةالَ
ــراوة كاني ئاطؤست كة باس لة تايبة تمةندييةكاني داهيناني خودايي و ثاشان  وةك نووس
م كة دواتر لة م  ــةالَ ــانيدا دةكات. ب طةي خودايي و ئينس ــي هونة ري لة كؤمةلَ داهينان
ــا دةكاتة وة،  ــذة لة يةكيي جي ــوبذة و ئوب ــكارت كة س ــ و دواي دي ــة ئةترازي قؤناغ
ــوينةي ئاطادار بم  ــت. ئةطةرضي تا ئةو ش دري ادةيةكي زؤر دةطؤرِ ــا رِ ــة ت هة لومةرجةك
م مانايةكي سوبذةي ديكارتي  ــةر داهيناني ئةدةبي و هونةري نةدواوة، بةالَ ديكارت لةس
ؤذئاوادا ثيكديت  انكارييانةي وا لة فةلسةفةي رِ ياني مرؤظي داهينةر. لة دواي ئةم طؤرِ
اماون  ــووفانيك كة بة شيوةيةك تيرِ ــازدةبيت، ئةطة ين بة فةيلةس و دنيايةكي مؤديرن س
ــةر داهينان داويانة بة نرخن و  ــتاش ئةو حوكمانة ي لةس لة ضةمكي داهينان، كة تا ئيس
ــة كتيبيكي بة نيوي  ــايةتيي خؤيان هةية.(كانت) لة «تريلؤذي»يةكة ي خؤيدا ك قورس
» دةكات. ئةطةرضي خؤي  ــري واالَ ــاس لة «جوانيي و ئةم ــةي وزةي داوةري»ة، ب ةخن «رِ
ــةكردن  م ثيمواية قس ــةيةكي رووني داهيناني ئةدةبي و هونةري، بةالَ دةبويري لة ثيناس
اي  ــةكردنة لةسةر داهينان، ياني سةرةرِ لة جواني و ئةمري واال بة الي «كانت»ةوة، قس
ــة ضةمكطةليكي وةك  ــتة ب ــةكردني «كانت»  لةم كتيبةدا ثةيوةس ــةوة ي زياترين قس ئ
ــةكاني باسكردنن لةسةر داهينان. بة  ــان قس م ديس )وة، بةالَ جواني و زةوق و(ئةمري واالَ
ــة هونة رمةند(ئازادانة) بة ئايديا و  ــةو ماناية ية ك ــة الي(كانت)ة وة داهينان ب كورتي، ب
. كانت وةك جواني لة نيوان داهيناني  ــي زة ينيية تي خؤي مادييةت(عةينييةت) ببةخش
ــتي هيض قازانجيكي  يت جوانيي سروش ــاوازي  دادةنيت و ئةلَ ــتي و مرؤظانة دا جي سروش
ــي بةرهةمي مرؤظانة كة  واي كانت، غايةت ــة برِ ــي بؤ نيية. ب ــدا نيية  و غايةتيكيش تي
ــةر ئةو  ــتيي، كانت لةس ــتي دةكات، لة نيو خؤيداية. بة طش ــة و مرؤظ دروس مرؤظيي
ووربوونة وة ي  واية بوو كة داهيناني هونة ري هةلومة رجيكي تايبة تة كة لة نيوان بةرةورِ برِ
ــي داهينةر لةطةلَ عةينيةت و سروشتدا دروست دةبيت، هةروةها كانت  زةينييةتي كةس
ــي الي رؤمانتيكةكان  ــةش دواي ــردةوة و ئةم ــووغ و بليمةتي دةك ــةر نب جةختي لةس
ــذ دةكاتةوة بؤ الي  ــا رادةيةك خؤي دري وانطة ي كانت ت ــوو. رِ ــةوةي تايبةتي ب رةنطدان
ــةوراتةوة،  ــة ئايديا  و تةس واية ب ــةو برِ ــةر ئ ــل لةس طيــتيش. هي ــي ئايدياليس هيطيل
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ــتة وة دة دريت كة بة نيوي داهينانةوة دةناسريت و  ــوبذيكتيظ بة دة س هة لومة رجيكي س
ــيقايةك بيت، هةروةها هيطيل ثييواية هونةر و ئةدةب  دةتوانيت دةقيك يان ثارضة مؤس
ةقة، كةواتة دةبيت داهينانيش وابيت،  ــراوي رؤحة و لةبةرئةوةش رؤح رةها و موتلَ داهين
بةت هيطيل جطة لةوةي طرنطي بة طشتييةت دةدات و ئادةي ئازادي لة داهيناندا  هةلَ
ــة ئةمةش طةليك  ــة ديدي كانت زياد دةكات ك ةهةنديكي ميذووييش ب ــة، رِ ــؤ طرنط ب
ــتيكي نةطؤرِ  ــي ئةدةبي و هونةري وةك ش ــرةوة دةركةوتةي داهينان ــة و هةر لي طرنط
ــةوة. هيطيل لة  ــدا ميذوومةندي دةكات ــي ميذوويةكي بةرةو ثيش ــت و لة رةوت نابيني
يي ميذوو دةكات،  ــة لة حةرةكة تي تةكامولَ ة ق، كة قس ؤحي موتلَ دةرئةنجامي ئايدياي رِ
ــي هونة ري  اندووة؛ دةوران ــتيي تيثةرِ ــي طش ــي دةوران يت هونة ر س

ــةوةي بلَ ــات ب دةط
ــتان بة نموونة دةهينيتةوة)، دةوراني هونة ري كالسيك(كة  نمادين(هونة ري ميسري باس
ــة هونة ري  ــؤي) قؤناغيكي  تر ب ــقي خ ؤمدا ئةطاتة تةش ــان و رِ ــة يؤن ــي ل ثةيكة رتاش
ــوين و ثيطة ي بزاوتي هونة ري دايدةنيت.  ؤمانتيك نيوي ئةبات، كة ئةمةش بة دوا ش رِ
يت  ــة ر و دةلَ ــة مةرطي هون ــيوةيةكي غةمطينانة دةطات ــة ش ــة هيطيل ب ــة ك ليرة داي
ــادات هونةر لةطةلَ  يطةي ئةوة ن ــ رِ ــةردةمي ئيمة ئيدي وةك ثيش ــي س مةعنةوييةت
ــتة  ةهادا يةكبطريت و حةقيقةت دةربخات لة باتيي هونةريش، بؤ ئةم مةبةس ــري رِ ئةم
ــادار بم ئةم  ــوينة ي ئاط ةوتر دادةنيت، هةرضةند تا ئةو ش ــرِ ــة ثيش ــةفة ب ئاي و فةلس
ــارة كة بطةينة مةرطي هونةر بة ناضاريي  ــي هونةر) بة كار نة بردووة، دي ضةمكة ي(مةرط
ــة زةينييةت و  ــتيي، عةينييةتدان ب ــة، بة طش ــت مةرطي داهينة ري هونةريش مةبةس
ــبةتي داهينةر و سروشت و  ــوبذيكتيظ، نيس ؤحي س ؤحي ئوبذيكتيظ و رِ بووني رِ

تيكةلَ
ة ضةمكيكن كة تا كؤتايية كاني سةدة ي  ــةورات و حةقيقةت، كؤمة لَ دنياي عةيني، تةس
ــة ديدي  ــةكان جياوازة ل ؤمانتيك ــدي رِ ــارة دي ــة وة، دي ــذ ئةكات ــؤي دري ــؤزدة ش خ ن
ؤمانتيكةكان  ــي داهينة ر دةدةن و رِ

ؤلَ ــتة كان و ئةوان طرنطي بة  داهينة ر و رِ ئايدياليس
طةليك باسي جياوازيان لةسةر داهينان هيناية ئارا كة بة زؤي جةختيان لةسةر سوبذةي 
ةترين باسةكانيان لةسةر  هةلَ ؤمانتيكةكان ثرِ ةتةكاني دةكرد، ئةطةرضي رِ

داهينةر و حالَ
ــيوة ديدةكان بؤ داهينان و  ــةر ش ــيان لةس م زياترين كاريطةريش داهينان كردووة، بةالَ
ــويندا رةهةندي  ــدا لة هةندي ش ادةيةك لة كؤمة لطةي ئيمة ش نييةتي داهينةر بووة، تا رِ
ــيكي  ترة و  ــان و نيية تي داهينة ر، ئةمةش باس ــت بة ضةمكي داهين ــك دةدري رؤمانتي
اي ئادؤرنؤ  وودةدات كة بة رِ ووداويك رِ ليرةدا قسة ي ليناكة ين. لة هةناوي مؤديرنيتة دا رِ
ــي مؤديرنيزمة(مؤديرنيزمي هونةري و  ــش هاتن ــة ي بزاوتي مؤديرنةية، ئةوي ثيضة وان
ــري مؤديرنيتةية و  ة خنة ط ــي ئادؤرنؤ، رِ ــة مانايةك لة ماناكان ــي). مؤديرنيزم ب ئةدةب
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ة ئةدةبي و هونةرييانةي بة تايبةتي لة سةدةي نؤزدة  و نيوةي يةكةمي  بريتيية لةو هةولَ
ينينةوة بؤ الي  ــةرةتاي مؤديرنيزم بطةرِ ــتةمدا هاتوونةتة ئاراوة.  ئةطة ر س ــةدةي بيس س
ــةر  انيكي قوولَ بةس ؤمانتيك و بة تايبةت بودلير، لةويداوة تيدةطةين طؤرِ ــري رِ واطني
ــة ثيضة وانة ي  ــدا ديت، بودلير ب ــة ر خودي داهينةريش ــا و ضةمكي داهينان و بةس مان
ؤمانتيكةكانةوة كة ئايدياليستةكان بارودؤخيكي عالي و ئيستعالييان  ئايدياليست و رِ
ؤمانتيكةكان) بارودؤخيكي عالي و بةرزةجييان بؤ(داهينةر) لة  ــان) و ئةويان(رِ بؤ(داهين
ــان و داهينة ر لة بةرضاو  ادةيةك دوواليةنة بؤ داهين ــي تا رِ ــاو دةطرت، بارودؤخيك بةرض
ــيكي نةجيبزادة و  ــيوةي كةس ــت، واتة هةم خؤي(ليرةدا بة ماناي داهينة ر) لة ش دة طري
ــيوة سةرةتاي  ــيكي ثيس و نةجيس. بودلير بةمش ــرافدا دةبينييت و هةم وةك كةس ئةش
ــزم، بةو مانايةي كة نة داهينةر  ــت دةكات كة بيضم دةدات بة مؤديرني وانينيك دروس رِ
ــزراو، نةماني  ؤزة و ثاريــي ث ــة داهينان بارودؤخيك ــؤز و ثاريزراوة، ن ــيكي ث كةس
ــةم ديدةوة نويطةري الي بودلير  ــراوة، ب «خةرمانةي ثؤز» لةم بوارةدا خوازةيةكي ناس
ــي هونةرمةند و ئافرينةر  ــش نيضة كاتيك ستايش ووي هةية، دواجاري ــة دوو رِ هةميش
ــي ئةشرافزادة  ةهةندة ثيكةوة دين، اليةنيكي داهينةر كة هةمان كةس دةكات، ئةم دوو رِ
ــي ئةم كةسة تاوانبار و نةجيسةية، بؤدلير بةردةوام خؤي  ة، الية نيكي ديكةش و ماقوولَ
ــةقدنةي داهينةر تا الي داستايؤظسكيش  اي من، ئةم ش لةو بارودؤخةدا دةبينيت. بة رِ
ــويندا بابةتي خودي داهينانيش دةبيت بة جةنطي  ــتةية و تةنانةت لة هةندي ش بةرجةس
ةهةندة و دةبيت بة ناوةرؤكي سيدقيي هةندي بةرهةم. دواتر كةسانيكي  نيوان ئةم دوو رِ
ــتي وةك  ــةي هةندي زانس ــتة ناو خان ــةر ضةمكي داهينان خس ــان لةس اي ــة بورِ ديك
ــي و دةروونناسي و فةلسةفةوة، كة دةروونناسي بة جةختكردني لة سةر تاك،  ناس كؤمةلَ
ــوون لة نةبوون و  ــاني ب ــكردن لة داهينان وةك دةركيش ــياليزم بة باس و ئيطزيستانس
ــةيركردني داهينان وةك بةرهةمهينان، طرنطيي زؤرتريان هةية، ديارة  ــيزم بة س ماركس
ــؤ نموونة؛ تةنيا لة  ــي جياواز و جؤراوجؤر هاتة ئاراوة، ب ــدا طةليك باس لةو دةظةرانةش
وانيني جياواز دةبين كة لة جةمسةريكةوة داهينةر  ــوننةتي ماركسيستيدا طةليك رِ س
ــةريكي  ــي وةك بةرهةمهينان(توليد) دةبينريت، لة جةمس وةك كريكار و بةرهةمةكةش
ــةيةكي  ــي دةبينيت و ثرؤس ــةوة ئادؤرنؤ بةرهةمي هونةري وةك مؤنادي اليبنيتس ديك
ــدا بة كؤمةلطة و  ــةربةخؤ و لة ثيوةنديش ؤزتر بؤ بةرهةم لة نيو ميذوودا(هاوكات س ئالَ
و و  وانينةكان طةليك بةربالَ ــتيي، لة سةدةي بيستةمدا رِ واقيعةوة) وينا دةكات. بة طش
يان  ــةوا ئاورِ ــت بوو، ئ ــةكةماندا ثيويس ــةوة و ئةطةر لة دريذةي باس ــؤر بوون جؤراوج
ــيوةيةكي كورت لةسةر ثيوةنديي  ــةكيية دريذةوة، دةمةويت بة ش ليدةدةينةوة. بةم ثيش
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ــمي و فةرمييةي  ةس ةخنة بةو مانا رِ ةخنةطر و رِ ةخنة بدويم. وةك دةزان رِ ــان و رِ داهين
بةت  ــ زادةي سةردةمي مؤديرنةية و ناكريت ميذووي ببةينةوة بؤ دواترةوة، هةلَ دةيناس
ــةردةمي مؤديرنة بيت. بة  ــا تايبةتي س ــتيك نيية تةني ةخنةيي ش ــرا ديدي رِ وةك طوت
ةخنة، داهينةر و داهينان ميذوويةكي دوور و دريذتريان هةية،  ، بة ثيضةوانةي رِ

هةرحالَ
ةخنةطر  ةخنةطر كةوتووة و بووة، لةو كاتةشدا كة رِ ي؛ داهينةر ثيش رِ

ليرةوة دةتوان بلَ
م رةخنة تةنيا لةويدادا نةوةستا  ؤيشتووة، بةالَ ــان بة دواي داهينةردا رِ لة دايكبووة، ديس
ــةي  ــة لة دواوة و دةرةوةي داهينةر و داهينانةوة بيت، بة وردبوونةوة لة مانا و ثيناس ك
ــة هةناوي  ةخنةطرة دةضيت ــةم رِ ــ ئ ــةوالوة دةبين ــة بؤدلير ب ــة تايبةت ل ــةر ب داهين
ةخنةطريكيشة و  ــةوة و هةموو داهينةريكي مؤديرن بة جؤريك لة جؤرةكان رِ داهينةريش
ــة دةقي خؤي و ديان  ــةبارةت ب ــة هةم لة بةرهةمةكانيدا و هةم لةو ئاطاييةي س ئةم

وةريدةطريت، دةردةكةويت. 
ــةربةخؤ و  ةخنة وةك بوونةوةريكي س ةخنةطر و رِ ــةوة وةك دةبين رِ لة اليةكي ديكةش
ــمي و خاوةن جيطة و ثيطةش ناسراوة، ليرةدا ثيمواية ئةتوان بة شيوةيةكي ساكار  ةس رِ

ةخنة و داهيناندا بدؤزينةوة:  ضوار جؤر ثيوةنديي لة نيوان رِ
وات.  ١- رةخنة لة ثشت داهينانةوة دةرِ

ةخنة لة هةناوي داهينانداية.  ٢- رِ
ةخنة لة داهينان دةدويت،  ؤن، ئةطةرضي رِ ــة و داهينان هاوتةريبي يةك دةرِ ةخن ٣- رِ

م بوونيكي سةربةخؤشي هةية.  بةالَ
وات.  ةخنةييةكاندا دةرِ ةخنة و ثيشنيارة تيؤريك و رِ ٤- داهينةر بة دواي رِ

ةتيش بة  ةتي ضوارةمة و باشين حالَ ــيدارة، حالَ من ثيمواية، ئةوي بؤ داهينان مةترس
ةتي سييةم باشين  ةخنةشةوة حالَ ةتي دووةمة، بة نيسبةتي رِ

ــبةتي داهينانةوة حالَ نيس
ةخنة بة  ةخنة دينة ئارا و دةبن بةهؤي ئةوةي رِ ي رِ

ؤلَ ةتة. ئةو جياوازييانةش لةسةر رِ
حالَ

ةخنة  ــي شوين و ثيطةي رِ زطاريدةر بزان، جياوازييةكة لة تةفس ــيدار يان بة رِ مةترس
ةخنة، ضونكة هةموو  ــي رِ ةخنة و نةفس ــةر خودي رِ و لة ثاش يان ثيش بووني، نةك لةس
ةخنةطرانةشي  دةقيكي داهينةرانة و بة تايبةت وةك طوتم لة بؤدلير بةمالوة، وزةيةكي رِ

تيداية. 

ثرسيار: بة دريذاييي ميذووي ئةدةبي كوردي، داهينان هةبووة و بةردةواميش دةبيت، ثرسيار: بة دريذاييي ميذووي ئةدةبي كوردي، داهينان هةبووة و بةردةواميش دةبيت، 
ــالم) و(كوردي)يةوة بطرة، تا طةييشتن بة سةردةمي  ــالم) و(كوردي)يةوة بطرة، تا طةييشتن بة سةردةمي ئةمةيش لة(نالي) و(مةولةويدا) و(س ئةمةيش لة(نالي) و(مةولةويدا) و(س
يم كة ئافراندن ثيوةنديي بة هةبووني مرؤظةوة هةية،  ــيت ئةوة بلَ ؤمان. ليرةدا دةش يم كة ئافراندن ثيوةنديي بة هةبووني مرؤظةوة هةية، ئةمرِ ــيت ئةوة بلَ ؤمان. ليرةدا دةش ئةمرِ
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ةهةندةيش دريذة دةكيشيت. ئايا  ــةر زةويي بةردةوام بيت، ئةم رِ ةهةندةيش دريذة دةكيشيت. ئايا واتة: تا ذيان كردن لةس ــةر زةويي بةردةوام بيت، ئةم رِ واتة: تا ذيان كردن لةس
كردني دةقة نةمرةكاندا؟  ــةر قبوولَ ــد كراوة بووة لة بةرانب ــةي كورديي تا ضةن ط كردني دةقة نةمرةكاندا؟ كؤمةلَ ــةر قبوولَ ــد كراوة بووة لة بةرانب ــةي كورديي تا ضةن ط كؤمةلَ
ــةردةم دذ دةكةويتةوة  ــةن، مةطةر ضؤن، ئةطينا ه ةس ــاوكات ئيمة دةزان كة دةقي رِ ــةردةم دذ دةكةويتةوة ه ــةن، مةطةر ضؤن، ئةطينا ه ةس ــاوكات ئيمة دةزان كة دةقي رِ ه
ــم: دةوري ميذوو ضيية لة  ــةرةوة، دةثرس ــانةي س ــم: دةوري ميذوو ضيية لة لةطةلَ ميذوودا، بؤية لة ثالَ ئةم ثرس ــةرةوة، دةثرس ــانةي س لةطةلَ ميذوودا، بؤية لة ثالَ ئةم ثرس

ناساندن و ثةردةثؤشكردني داهينان؟ناساندن و ثةردةثؤشكردني داهينان؟

طةي كوردي  طةي خؤمان كة بة كؤمة لَ يينةوة بؤ كؤمة لَ ةزا عةلي ثوور: ئةطة ر بطةرِ ةزا عةلي ثوور: رِ رِ
م ئيمة بة  ناضاريي  ــازة، بةالَ ــتي و طرفتس ــ و(خودي ئةم زاراوةيةش ليرةدا طش دة يناس
يوة  ــةيةكدا تيثةرِ وة ريدةطرين) تا بزان داهينان يان ئافراندن لةم زةمينة ية دا بة ض ثرؤس
وور دةبينةوة،  ــة  نةكردن بةرةورِ  ويرانةية ك لة قس

ــوينكات ضي ليكردووة و لةطةلَ و ش
اماني نةبووة، تا لةو كارانة ي  ــادةية، ضونكة  مرؤظي كورد مرؤظيكي تيرِ ئةمةش زؤر س
ــيوة يةكي  ــةرحيان بكات. بؤية بة ش ــت و بيان لي بكاتةوة و ش نيابمي ــكات رِ وا دةيان
يم، ئيمة لة سةرةتاوة تا ئةم دواييانة، داهيناني ئةدةبي و هونة ريمان  طشتيي، ئةتوانم بلَ
داهينانيكي خودئاطا نة بووة، ئةمة بةو مانايةي كة كةسي داهينة ر لةطةلَ ئةو بةرهةمة ي 
وو نةبووةتة وة و ئاطاييةكي ئةوتؤي لة ماهييةت و نيطا  دايدةهينا بة هوشياريية وة بةرةورِ
يتةوة بؤ  ةتة دةطةرِ

ــةم حالَ ــيكي زؤري ئ ــتةوةي بةرهةمةكة ي نة بووة، بةش و فيكري ثش
سةردةميك كة مرؤظي كورد تييدا بووة، واتة سة ردةميكي سوننةتي كة ثيوةنديي مرؤظ 
ــة ردةمة دا وةك هةمان ثيوةنديية كة ماسي بة ئاوةوة هةيةتي، ضؤن ماسي  لةو دنيا و س
ــةردةمي سوننةت) نازانيت  ــوننةتيي س نازانيت لة نيو ئاوداية، ئةميش(واتة مرؤظي س
ــةردةميك و قؤناغيكداية، بةم ثييةش ئةو كردارانةي لة خؤي دةينوينيت و ئةو  لة ض س
ــازيان دةكات، بة تةواوةتي نازانيت ض و لة كويدان و لة ض ساتيكدان،  بةرهةمانةي س
م مةبةست ئةوةية مرؤظي سوننةتيي  ــايية هةندي كةس لةطةلَ ئةم ديدةدا نةبن، بةالَ ئاس
سةردةمي سوننةت الي ئيمة كةمين ئاطايي و هوشياريي لةسةر خؤي و بةرهةمةكاني 
 اي ئةمة نةتوان ةنطة سةرةرِ طة سوننةتيةكانة، رِ

بووة. ئةمة تايبةتمةنديي زؤربةي كؤمةلَ
ــنة خودئاطاييةكي نةبووة  ــةر و داهينةر هيض ضةش ي تاكي ئافرين ــا بلَ ةه ــيوةي رِ بة ش
ي ئةو  م ئةتوان بلَ ــةالَ ــيوةيةكي ناخودئاطا كاري كردووة، ب ــة داهينانةكة يدا و بة  ش ل
خودئاطايية ي لة سةردة مي مؤديرندا داهينةر بة نيسبةتي دةق و بةرهةمة وة هةيةتي و تا 
ادة يةك هوشياريي سةبارةت بة كارةكة ي خؤي هة ية، لة الي ئيمة   نةبووة. مرؤظي ئيمة  رِ
ي داهينان بووة كة ئةم هؤشياريية ي لي زةوتكراوة  ية تيدا سةرقالَ لة زةمينة يةكي كؤمة الَ
ةنطة هةنديجار ستايشي كاري  ــبةتي دةقي خؤيةوة نةبووة، رِ ــتي بة نيس و ئاطايي ثيويس
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م نةيزانيوة لة كام بةستين  خؤي كرد بيت و طوتبيتي ئةم كارانة ئة م بايةخةيان هةية، بةالَ
ذيتة ض خانةيةكةوة  ي ئةمجؤرة كاركردنةية و دواجار بةرهةمةكةي دةرِ

ــةرقالَ و بافتدا س
يت . بؤية زؤرجار دةبين دةقاو دةق و بة  وات و ضي بطؤرِ ــتةيةكدا برِ يارة بة ض ئاراس و برِ
طةي خؤيان طواستووةتة وة، بؤ نموونة ئةمة  ــتيكيان بؤ الي كؤمةلَ ــيوةي تةقليدي ش ش
ــينيكدا  ــتييةكة كيش و وة زني عة رووزي عةرةبي كة وةك ئةدؤنيس لة نووس ض ثيويس
ــةِّـينيت ئةو كيشة ثيوةنديي بةسةر مرؤظي وش سواري سةحراوة بووة و لة الية ن  دةيس
شاعة كالسيكية كانمانةوة بؤ الي ئيمةش دة طوازريتةوة، ديارة دةكريت هةندي هؤكاري 
ــيارةكة  م ثرس ــالمي ناو ببةين، بةالَ بووني كلتووري عةرةبي و مةعريفةي ئيس وةك زالَ
مي شياوي نيية.  اي من) ئةوة وةالَ ثرسياريكي بووتيقايي و جوانيناسانةشة و ليرةدا(بة رِ
ةتي  ــاو بهينينةوة كة بؤضي ئةم «كيش»ة يان هةندي حالَ بيطومان  دةتوان هةندي ثاس
ــدا بةرة ورووي ئةم ثرس و  ــاوانة لة دة رةنجام م ئةم ثاس ــة هاتوونةتة الي ئيمة، بةالَ ديك
بذاردن و  ــتيكي ديكة ببواية؟ ئايا ئةمة باشين هةلَ واقيعة دةبيتة وة كة ئايا نة دة كرا ش
امان لة بةرانبةر ئةو كار انة دا ديتة ئاراوة و  بةربذار بووة؟ ليرةداية ثرسي هؤشياري و تيرِ
ــاعة كاني ئيمة ئةم شتة نةبووة(بؤية باس لة شيعريش دةكةين، ضونكة شيعر  لة الي ش
طةي ئيمة دا دةردة كةويت). لة  وةك يةكةم دةركة وتة يةكي داهينة رانة ي هونة ري لة كؤمة لَ
طةيةك بووة لة ذير كاريطة ريي ئايينيدا،  طةي ئيمة  ضونكة كؤمة لَ ثةناي ئةوةشدا كؤمة لَ
ــووة، ئةمة ضاك دةزان لةو  ــؤرة بةرةورووبوونة وةيةكي ديكة ي لةطةلَ داهيناندا هة ب ج
ــتن، الية نة كاني ديكة ناضار دةبن  دةس ــةدا كة ئاي ياخود طوتارة ديكة باالَ طايان كؤمة لَ
خؤيان لة طةلَ ئةو طوتارانةدا هاوئاهةنط بكةن، ئةو خؤ هاوئاهةنط كردنة  بةشيكيشي 
 ــةو ماناية بطرين كة ئاي بةت نابيت ئةمة ب ــةر ئافراندن و داهينان، هةلَ ــة س دةكةويت
م  ــان بؤ خؤي قؤرغي دةكات، بةالَ ــةر دةرطةكاني ئافراندن و داهينان دادةخات، ي يةكس
ــة و خويندنةوةيةكي ئاييني زالَ  ــةو كاتةي راظ ــةوةش ناكريت كة بة تايبةت ئ ــا ل حاش
ــت و لةمثةر دةكةونة بةردةم داهينان.  بيت كة طوي بة داهينان نةدات هةنديك بةربةس
ــايانة  بيت كة لة طوتارة  ــا و ياس يس ــ تؤ ناضار دةبيت ثيمل بة هةندي لةو رِ ــرةدا ئي لي

ةوييان لةم بارودؤخة كردووة. ادةيةك ثيرِ دةستة كةوة ديت، ئةدة ب و هونة ريش تا رِ باالَ
ادةي دةرفةتي ئازاد بؤ  ــت رِ ت، دةتوانيدةكري ائةتةي لة ئاي اظة و قةرِ ــي ئةو رِ بة ثي
بووة، بة زؤري  ــدا الي ئيمة زالَ ائةتة دينييةش ــان كةم و زؤر بيت. لة نيو ئةو قةرِ داهين
ــةركؤنةكراوة؛ ئةطة ر داهينان وةك تةرحيكي تازة بينينة ئارا كة لة  داهينان ئةمريكي س
ــاكات، لة الي ئيمة هة لومة رجيكي وةها ثيش  ةوي ن طة ثيرِ

ــي ديكة ي كؤمة لَ مة كان فؤرِ
ــووكةوة و وةك بيدعةتيك(كة مانايةكي  ــدن و داهينان بة ضاويكي س ــووة كة ئافران هات
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ي  ؤلَ ــت جطة لة رِ ــةيري كراوة، ئةمةوي ــة بي ئايينيي الي ئيمة بووة) س ــي ل نيطة تيظ
ي ئيمة  يةتيي زالَ ــاختي كؤمةالَ ائةتة تايبةتة لة ئاي، ئاماذة بةوةش بدةم كة س ئةو قةرِ
جؤريك بووة كة تازة بوون و داهيناني نةويستووة و تازة بووني وةك بة دواهاتي داهينان 
طةيةية وا  ــن تايبةتمةنديي ئةو كؤمةلَ اي م ــت داوا كردووة ئةمةش بة رِ تةنيا لة سروش
ــتة. زةختي ئةمةش دةكةويتة سةر ئةو  دةس ي و دةرةبةطايةتي تييدا باالَ ــتوكالَ ذياني كش
طةدا خولياي ئافراندن و داهينانيان هةية، ب لة دؤخي  كةسة سةربزيوانةي وا   لة كؤمة لَ
ــةير  ــت س ــوينيكدا بكة رةوة كة داهينان بة ضاوي قةدةغة و ناثيويس ــانة لة ش ئةو كةس
ــة ركؤنةكراو  ان وةك بيدعةت و بيدعةتيش وةك ئةمريكي س ــؤرِ ــت، داهينان و ط دةكري
اي من  وانن(كة بة رِ ــة ر دةرِ ــووك و ناطرنط لة داهين ــت و بة ضاويكي س ــةيري دةكري س
ــي ورد ببيتةوة)، ئي ديارة  ــة ناضارة زياتر لةو ضاوة و تايبةتمةندييةكان تازةطةريي ئيم
ــار بةرةورووي داهينان دةبيتةوة. ئةم نةريتة ش لة الي ئيمة  بووة و  ضةندة طرفت و خةس
ــاييكا ر و تةقليدي لة بةرضاو دةطريت  ةتدا داهينة ر وةك كةسيكي الس ــين حالَ لة خؤش
ــة دةتوانيت جيهاني وينة ،  ــة داهينة ري جيهانيك ك ــي بكات ناتوانيت ببيت ب و هة رض
كو ئافرينةر و خالق بوون تةنيا بة ناوي خوداوةية و تةنيا  شيعر، يان ضؤكيك بيت، بةلَ
اظة  اظةكردنة لة داهينان، رِ ــ و رِ ــتة تازة دةبيتةوة و... بيطومان ئةمجؤرة تةفس سروش
ــي خؤيدا دذ بة داهينان  ــي داهينان، ديارة دةوتريت ئاي لة حةقيقةت ــة بة زيان كردنيك
ةفز دةكاتةوة، طةرضي  ةوا لة ئاي ئافراندن و داهينان رِ ة و نارِ

ــطةلي هةلَ نيية و تةفس
ــدة دةزانم هةر لة ضوارضيوةي  م ئةوةن ــؤم لةم بوارةدا نيية، بةالَ ــن ئاطادارييةكي ئةوت م
ئاييندا طةليك داهيناني شيعري و ثةخشاني(لة زماني فارسيدا) كراوة، هةر ضؤنيك بيت 
بووة و بة تايبةت بةو سةكتؤرة عةشةييةوة كة  ــانةي الي ئيمة زالَ داهينان لةو تةفس
اي من، لةو شوينكاتانةدا داهينان تةنيا ئةو كات دةرووي بؤ  بووة زياني زؤري ديوة، بة رِ
يينة وة  بؤ كاريطة رية تييةكاني  دةكريتةوة كة خؤي سووك و بضووك بكاتةوة. ئةطة ر بطةرِ
تي ئافرينةر و داهينة ربوون لة  ــةالَ طةيةكي وةها دا، دةس ةتةش  دةبين لة كؤمةلَ ئةم حالَ
ــووك نيشانبدات و لة  ــةندريتة وة. مرؤظي داهينةر بةردةوام دةبيت خؤي س داهينة ر ئة س
يت، يان  ــايي بكاتةوة بؤ رابواردني دةسةآلت طؤراني بلَ ــمةري و الس ديوةخانةكاندا قةش
خؤي بضووك نيشانبدات وةك كةسيك كة ناتوانيت دةستكاريي شتةكان بكات، ناتوانيت 
ــايي سروشت و... دةكاتةوة و وةسف دةكات.  ــت و دنياي تازة بخولقينيت و تةنيا الس ش
ةية بؤ داهينان و داهينةر و هيض ثيويست ناكات ئافرينةر  لة كاتيكدا ئةمة ديديكي هةلَ
ةيةكة كة  ــةري جيهان دابنريت ئةمة هةلَ ــةري دةق و بةرهةم لة بةرانبةر داهين و داهين
استدا بة جؤريكي  م لة سةدةكاني ناوةرِ

يؤنانييةكان توانييان خؤياني لي دةرباز بكةن، بةالَ
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ؤذئاواشي طرتةوة.  ديكة بةرؤكي داهينةري رِ
ــي داهينة ر تووشي طرفت دةكات،  وةك وترا ئةم زة ينييةتانة مرؤظي ئافرينةر و كةس
ــتة ي خؤيدا  ــيوةيةكي دياليكتيكي لةطةلَ ميذوو و ئيس ضونكة داهينان بةردة وام بة  ش
م لةالي ئيمة كة سوننةتة كان و ئةو شتانة ي  وات، بةالَ ثيوةنديي هةية و بةرةو ئايندة دةرِ
ــتنيان  ــةر ثاراس ــاونةتة وة، ثؤز دةكرين و جةختيكي زؤر لةس ــذووةوة بةس ــة  مي وا  ب
ابردوو دةكريت .  ــة رِ ووي ل ــان كةم دةبيتةوة و تةنيا رِ ــان لة نرخي داهين دةكريت، ديس
يةتييانةي بؤ  ــةرة ميذوويي و كؤمةالَ ــةز دةكةم نموونةيةك بهينمةوة؛ لةثالَ ئةو فاكت ح
غيابي داهينان و نةبووني هيض دةقيكي كوردي لة ضةند سةدةدا باسي ليكراوة من ديدي 
ي ئيمة  ــةبارةت بة داهينانيش بة طرفت و لةمثةريك دةزانم و ناكريت تةنيا بلَ ة س هةلَ
م لة ميذوودا فةوتاوة(رةنطة بؤمان طرنط نةبووبيت وا نةثاريزراوة)،  ئةدةبمان بووة، بةالَ
ــراوة، جطة لةوةي بة دروستي دةوتريت عةرةبي زماني زالَ  يان بة زماني عةرةبي نووس
ــيوية و  ــ بؤضي كورد هيندة كةم بة عةرةبيش نووس ــان بثرس و ثؤز بووة، دةبيت ديس
نيام  ة دةرةكييانة، دلَ هيندة بي سةرنج بة داهينان بة زماني كوردي بووة؟ بةدةر لةم خالَ
ئةطةر ديديكي دروست سةبارةت بة داهينان لة ناوخؤي كؤمةلطةي كورديدا ببواية ئةو 
يم و  ــي، من ئةمة لة روانينيكي ناسيؤناليستييةوة نالَ ــانة بة كورديش دةياننووس كةس
يةتي و ئةو قةرائةتة ئايينييةي الي  يم يةكطرتني ئةو دةسةآلتة كؤمةالَ تةنيا دةمةويت بلَ
ــراوة يان بة عةرةبي  ــة بووة داهينان و ئةدةبي بي بةها كردووةتةوة بؤية يان نةنووس ئيم
ةيةية  اظة وخويندنةوة زالَ و هةلَ نووسراوة؛ ئةو عةرةبي نووسينةش خؤي مةعلوولي ئةو رِ
نةك عيللةتي غيابي داهينان لة ضةند سةدةدا، ئةطينا خؤ فدةوسي و حافز كافر نةبوونة 

كة بة فارسي نووسيويانة. 
يةتي و كولتووريدا بؤ  داهيناني كوردي  بة هةرحالَ ئةطةر لة وةها زةمينة يةكي كؤمةالَ
وان و يةكةم خؤ ثيشاندانة كاني لة شيعردا  و ئةو سةرةتايانة ي كة زؤريش دوور نيية، برِ
ادة يةك بة الدانيك خةريكي داهينانن، بةو ماناية كة يان ئةو  ــةكان تا رِ ببينينة وة، كةس
ت  ــةكتؤري دةسةالَ اظة و س يت) لة  بةرضاو ناطرن، يان رِ

ة(وةك فؤكؤ دةلَ ــتمة زالَ ئيثيس
ــتثيكردني  ــت دةضيت. بة هةر حالَ ثاش دةس اوة، كة ئةمةيان لة راس ادةيةك طؤرِ ــا رِ ت
ــةآلتي ناوةنديي تورك و فارس كة ثشتطيييان  ــيني(بة تةقليد لة دةس تةجرةبةي منش
ــدا دةروويان بؤ  يك كةس لة ناو ئةو منشينانةش ــاع دةكرد)، كؤمةلَ ــةر و ش لة نووس
وانة  ــتي ئةو دةقانةوة(برِ بةت لة نةس

دةكريتةوة بين و دةس بدة نة داهيناني ئةدةبي. هةلَ
مةالي جزيري و مةولةوي و مةحوي و...) دةردةكةويت هيشتا شتانيك لة ديد و تةفسي 
ــةبارةت بة داهينان، الي داهينةر ماوةتةوة و دةربازبووني تةواوةتي نةكراوة،  ــوو س ثيش
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بؤية زؤرجار دةبينريت شاع و نووسة ر ي كالسيكمان بةردة وام هة ست بة طوناة دةكات، 
 كي وةها نيية كة بؤ نموونة جوانييةكي جواننة ريــت داهي ــان زؤرجار دان بةوةدا دةني ي
ــةرتر لة سروشت بخولقينيت، ياخؤ لةطة لَ خودادا، وةك بوونةوةريكي ثيشِكيكةر  و س
دايبنين. هةموو ئةمانة و ئةو مةدح و ستايشةي كة هةم لة ئةدةبياتي كورديدا، هة م لة 
وايي و عفاني و سوونةتي ئةدةبي،  ئةدةبياتي فارسيدا نموونة يان زؤرة، جطة لة بواري برِ
ــاني دةدات خؤيشيان هةنديجار وةهايانزانيوة ضما تاوانيكيان كردووة و بةمة ثاكانة  ثيش
ــفي  ــة ن، كة تاواني داهينانة. يان بة باريكي ديكةدا وةس ــؤ طوناة و تاوانة كانيان دةك ب
ــت جطة لة بابةت و سوننةتيكي ئةدةبي، دةرخةري  بةردةوام و ثؤزةتيظي بةهار و سروش
ــةر ئةوة نيية سروشت جوانة  ــمان لةس ــة كة داهينةر خةريكي كةفارةدانة. باس ئةوةش
ةية و نابيت بةو  ــةية هةلَ ــيار و هاوكيش ــان دةقيك، باس لةوةداية كة خودي ئةم ثرس ي
م كة ئةو هاوكيشةية ساز  ــتةيةدا بثرسريت و ئةو دوو جوانيية بةراورد ناكرين، بةالَ ئاراس
وان. بة كورتي  دةبيت داهينان زياني طةورةي لي دةدريت. ئةطةر وةك الكان بؤ مةيل برِ
ــيكي زؤري ئةو ئةدةبةي ئيمة مةيلي ئةو طوتارة و مةيلي ض و تويذي  من ثيمواية بةش
بةت  ــةند نةبووة، هةلَ اني ثي طةورة و ثةس تدار بووة، ضينيك كة داهينان و طؤرِ

ــةالَ دةس
ــنايةك وةك بةشيكي ئةدةبي فؤلكلؤر و هةنديك لة بةيتةكان بة المةوة لةو  من ئيستس
دؤخة دةردةضن كة بةو ئيستسنايةوة خودي ئةو طشتييةتة(ئةدةبي كالسيكمان) شوناس بة 
، ئةم قؤناغة تا ديينة دنيايةكي لة مؤديرن ضوو و تا ئةو كاتةي  خؤي دةدات. بة هةرحالَ
وومان دةكرينةوة، كةم و زؤر بةردةوامة، واتة بارودؤخيك كة  ــاردة مؤديرنةكان بةرةورِ دي

داهينان و ئافراندني مرؤيي تييدا بةهاي واقيعيي نيية.

وانطةي ئيوةوة، ئةو بةربةستانة ض كة دينة بةردةم ئافراندن؟ هاوكات  ــيار: لة رِ وانطةي ئيوةوة، ئةو بةربةستانة ض كة دينة بةردةم ئافراندن؟ هاوكات ثرس ــيار: لة رِ ثرس
ــتم ئةوةية: ئايا تاكةكان، يان  ــتينريت، مةبةس ــتةكانةوة دةوةس ــتم ئةوةية: ئايا تاكةكان، يان ئافراندن بةهؤي بةربةس ــتينريت، مةبةس ــتةكانةوة دةوةس ئافراندن بةهؤي بةربةس

يطري لة خؤناساندني ئافراندن بكةن؟  طة، دةتوانن رِ
يطري لة خؤناساندني ئافراندن بكةن؟ طرووث يان كؤمةلَ طة، دةتوانن رِ
طرووث يان كؤمةلَ

ــتةكاني داهيناني ئيمة و  ــةر ئةوة ي ئيستة بةربةس ــةكردن لةس ةزا عةلي ثوور: قس ةزا عةلي ثوور: رِ رِ
 ي ــةكردنيكي زؤر طشتيي لي بكةويتةوة، يان با بلَ ةنطة قس بارودؤخي داهينان ضؤنة، رِ
ةنطة نةتوانن  ــتيي كة ئةم دةرئةنجامانة لةدواييدا، رِ بطة ين بة هةنديك دةرة نجامي طش
م ئةطة ر لة دريذةي ئةو  ــاز بكةن. بةالَ ــبة تي داهينانة وة بؤ س دؤخيكي كةيفيمان بة نيس
ــةردةميكدا هة ولَ دةدريت نرخ و بةها بؤ  وان، دةبين لة س ــمكرد برِ قؤناغة يدا كة باس
طة  ة بة جؤريك لة سةرةتاي نزيكبوونةوةي كؤمة لَ يتةوة،  دةتوان ئةم هةولَ داهينان بطةرِ
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ــيكؤالر دةكريتة وة،  لة مؤديرن  بوون بدؤزينةوة  و ئةو كات هونة ر و داهينان بةرةبةرة س
ــؤران» داويانة بؤ نوي كردنة وةي  ــانيك وةكو «ط يك كة كةس ــن بؤ خؤم ثيمواية هةولَ م
ةهةندي سوننةتي  اي ئةوةي دةكريت لة ناخودئاطادا هةنديك رِ ــةرةرِ ئةدةبي و هونة ري،(س
دانة بة  ــةوة) روويةكي هةولَ ي ئايينيدا بدؤزين ــر هةمان طوتاري زالَ ادةيةك لة ذي ــا رِ و ت
استةوخؤ  ــيكؤالركردن و زةويني كردنة وة ي ئافراندن و داهينان، ئةمةش نارِ ئاراستةي س
ــبة تي ئافراندن و كاري تازة  و بيدعةتةوة هة بوو،  ة ية ي بة  نيس ترازانة لةو زة ينييةتة هةلَ
بؤية من جياوازييةكي قوولَ دةبينم لة نيوان وةسفي عةيني و سيكوالرانةي سروشت الي 
ة هةر ضؤن ديدي طؤرانيش  طؤران و زؤرينةي شيعري كالسيك كة ترس لة طوناه تييدا زالَ
اي من طؤران زياتر نزيكة لة سروشت وةك خودي  م بة رِ

ةخنةية، بةالَ بؤ سروشت جيطةي رِ
 شنان كة ثيك لة بةها و نرخة كاني داهيدا، لةو سةردةمةدا  هةندي سروشت. لة هةرحالَ
استة وخؤ  تري  يتةوة و ئةمجار ئةمينيتةوة ثيوةندييةكي رِ ــةندرابووةوة، بؤي دةطةرِ ليي س
وو   دنيادا بةرةورِ

ــةلَ ــ كة داهينةري ئيمة لةط ــتي و دنيادا، ثيش داهينةر لةطةلَ هةس
وو ئةبووةوة كة ئةبواية  ــدا بةرةورِ ي بارودؤخيك

ــيتةية كدا يان بابلَ ئةبووةوة، لةطةلَ واس
ــةو فيركاريية ئايينييانة  ــان ئةبوا لة بةرانبةر هةنديك ل ةضاويان بكات ي ــة جؤريك رِ ب
ــتيي  ــةيري كارةكةي خؤي و هة س ضاوي بنوقانداية، يان بهاتاية لة  فيلتيري ئةوانة وة س
ــان، داهينةر ئيمكاني  ــيكؤالر بوونة وة  و زة ويني بوونة وة ي داهين م بة س ــة. بةالَ بكرداي
ــري لةطةلَ دنيادا دةبيت، يان الني كةم  ــةربة خؤتر و واقيعي ت وو بوونة وة يةكي س بةرةورِ
ووبوونة وةية  دريت. ئةمجؤرة بةرةورِ واسيتة - لة زؤر كاتدا ئايديؤلؤذيا - و ناكؤكة دةطؤرِ
اي ئةوة ي هةنديك ئيمكان دةدات بة داهينةر، تووشي هةنديك طرفتيشي دةكات.  سةرةرِ
ئةويش ثيويستيطةليكة دنياي موديرن دةيخاتة ئةستؤي، ثيوستيطةليك وةك ئةوةي تؤ 
ؤذانة. ئةم نويبوونة بةردةوامة  ــةر نويبوون بكةيت، نويبوونيكي رِ ناضاريت جةخت لةس
ة و  كةلَ ة نةبووة، بة الي كةسانيكي مؤديرنةوة دةبيت بة كةلَ كةلَ كة بة الي نالييةوة كةلَ
ــتةش خؤي دريذ ئةكاتةوة، لة اليةكي ديكةوة، بارودؤخطةليكي ديكةش  ثيوةر و تا ئيس
 ميان ثي يةتيي نوي كة ئةبيت داهينة ر وةالَ هة ية وةك هةندي دياردةي سياسي و كؤمةالَ
بداتةوة، بؤ  نموونة ئةو كاتانةي طوتاري سياسي داواي ئةوة دةكات كة تة عب و تةئويلي 
يم تةعة هود و دةرة وة ستيي  طةوة دة ربِيت يان با بلَ ــبةتي كؤمةلَ ــيي خؤت بة نيس سياس
ــت دةربِيت، ئي ئةمجار  ي ــتةي ئايديؤلؤذيا دةلَ ــيت هةبيت و واقيع وةك ئةو ش سياس
داهينان بة ناوكؤيية كي ديكةوة ناضار دة كريت. ئةمانة ئةو شتانةن زؤرجار وةكو بةرطرن 
ي ئةو واقيعةن كة لة بةردةم تؤدا دةوةستن،  ــةردةم، با بلَ ــتيي س و هةنديجاريش ثيويس
وون  ياندا رِ

يان لي بدة يتةوة و تةكليفي خؤت لةطةلَ ــؤش بؤ داهيناني خؤت ناضاري ئاورِ ت
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ةنطة ئاستي  ــتي ديكة هةن كة كاريطةرن و رِ ي، ضونكة زؤر ش بكةيتة وة. با لةمة بطةرِ
م بة كورتي بارودؤخي سياسيي و ئابووري(ئةوشتةي ماركس بة  باسة كة داببةزينيت. بةالَ
طة(ئةو شتةي فوكؤ بة طوتار ناوي  تة ئامادةكاني كؤمةلَ ــةالَ ذيرخان ناوي دةبات) و دةس
وات، داهينةريش  استةيةكدا برِ ــة ر ئةوة ي داهينان بة ض ئارِ دةبات) كاريطة ريي هة ية لةس
ــي تارادةيةك ثةرضةكردار بةو بارودؤخةية كة  ثةروة ردة ي ئةو بارودؤخةية و بةرهةمةكة ش
ــةد ثيوةندييةكي يةك بة يةك لة نيوان  ــةد لةس تييدا دةذي، ئةمة بةو ماناية نيية كة س
طة  ــ، ضونكة تؤ زادة ي ئةم كؤمةلَ ي ــة و دةقدا) هةية، ياني وانيية بلَ ط ئةمانة دا(كؤمةلَ
ــةد لة  ةنطدةرةوةي س ــت دةقاودةق ئاوينةيةتي و رِ و هةلومة رجةيت، ئيدي بةرهةمةكة ش
ــتن لة هةلومةرجي  م بؤ تيطة يش ــم، بةالَ واية ني ــة ر ئةم برِ ــةدي دؤخةكةية، من لةس س
ــي و  يةتي و سياس بدة ينةوة لةو زةمينة كؤمةالَ ــان، ئةبيت ثاش بةرهةمةكان ئاورِ داهين

ئابوورييانةي كة كةساني داهينةر تييدا داهينانيان بووة.

ــي زؤري ئةوانةي  ــان دةردةكةويت بةش ــك ورد ببينةوة بؤم ــةر كةمي ــيار: ئةط ــي زؤري ئةوانةي ثرس ــان دةردةكةويت بةش ــك ورد ببينةوة بؤم ــةر كةمي ــيار: ئةط ثرس
ن لة هي  ةخنةشيان نووسيوة، دةقة شيعرييةكانيان جوداوازتر و قوولَ ن لة هي هاوكات شيعر و رِ ةخنةشيان نووسيوة، دةقة شيعرييةكانيان جوداوازتر و قوولَ هاوكات شيعر و رِ

ي؟ ةزا عةلي ثوور)يش وةها بلَ ي؟ئةوانيديكة، دةكريت لة بارةي ئةزمووني(رِ ةزا عةلي ثوور)يش وةها بلَ ئةوانيديكة، دةكريت لة بارةي ئةزمووني(رِ

ةخنةطر  ةي لة رِ
يم من بةو مانا ناسراو و ثرؤفيشنالَ ةزا عةلي ثوور: با سةرةتا ئةوة بلَ ةزا عةلي ثوور:رِ رِ

ــةدةب، هؤطرييةكي  ــارمةوة، ثاش ئ م ئةمة ناش ةخنةييم نةكردووة، بةالَ ــة، كاري رِ هةي
ــراوة و حةزدةكةم  ــة، يان(طزينة طوية)ي لين ــة ذانريكةوة هةية كة ناوي قةتع ــةيرم ب س
ةخنةييم بؤ ضةمكةكان و خؤم و دةوروبةرم هةبيت، ثيشم واية مةرج  لةويداوة ديديكي رِ
ةخنةييدا ئيش بكات،  ــة بواريكي رِ ــاعيكي باش بيت، حةتمةن دةبيت ل نيية ئةوةي ش
م لةم سةردةمةدا كة ثيمواية شيعر و ئةدةب قاييمين سةنطةرة بؤ ملمالني لةطةلَ  بةالَ
ةخنةطرانة  ي و بؤش دةبةن، بووني ديدي رِ

هةموو ئةو هيزانةي مرؤظ بةرةو بوونيكي خالَ
ــيعري و شيعرييةت نزيكي  ــاعةوة ئةتوانيت زياتر لة حةقيقةتي ش ــيعر و ش بة الي ش
ي،  ــيعردا بة ميكانيزميكي جيادا تيدةثةرِ ةخنةيية لة ش م ديارة ئةم ديدة رِ

بكاتةوة، بةالَ
يسكيكة بؤ شيعريش، ليرةدا ئةمينيتةوة سةر توانايي و بةهرةي  هاوكات هةنديك جار رِ
ةخنةطرانة  وايةشم تةنيا ديدي رِ دا دةكات، لةسةر ئةو برِ

ةي لةطةلَ ــاع كة ضؤن مامةلَ ش
م  ــيعر، بةالَ بوون بدات بة ش ــيؤن كردني ئةدةب نيية كة جوداوازي و قوولَ و بة ئؤثؤزيس
ــتيارانة و بة  اماني(تاملي) بيت و هةم هةس ــاوكات هةم تيرِ ــيعر ه بؤ من طرنطة كة ش
ــةوكات دةكريت كة ديديكي  ــةي كلتوور، ئةمةش ئ يةكي ثيش ــانايي نةكريت بة كاالَ س
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ةخنةطرانةي هةبيت و بة سانايي قووت نةدريت. رِ

يي  ــيار: موزيك و واتاي شيعرةكاني ئيوة ناوةكي، نةك دةرةكيي، واتة لة قووالَ يي ثرس ــيار: موزيك و واتاي شيعرةكاني ئيوة ناوةكي، نةك دةرةكيي، واتة لة قووالَ ثرس
ةوكردني ئةم شيوازةيش زياتر لة الي ئيوة و  ــت دةكةن، ثيرِ ةوكردني ئةم شيوازةيش زياتر لة الي ئيوة و دةقةكانتان خؤيان مانيفيس ــت دةكةن، ثيرِ دةقةكانتان خؤيان مانيفيس
ييةك دةناسم لة هةرضي  ةتة لة(قالَ ــي بؤ كراوة. ئةم حالَ ييةك دةناسم لة هةرضي كوردة تاراوطةنشينةكانةوة ئيش ةتة لة(قالَ ــي بؤ كراوة. ئةم حالَ كوردة تاراوطةنشينةكانةوة ئيش
ووكةش(لة  ــةوة. جوداوازييةكاني دةقي رِ ةنطي داوةت ــي ماندووة)دا بة تةواويي رِ يةت

ووكةش(لة طولَ ــةوة. جوداوازييةكاني دةقي رِ ةنطي داوةت ــي ماندووة)دا بة تةواويي رِ يةت
طولَ

بووةوة لة ضيدا دةبينيت؟  بووةوة لة ضيدا دةبينيت؟ هةموو اليةنيكي ثيكهاتةكةيةوة) و دةقيكي قوولَ هةموو اليةنيكي ثيكهاتةكةيةوة) و دةقيكي قوولَ

ــيعر  وانيني من بؤ ش ــؤ ضؤنييةتيي رِ يتةوة ب ــة ئةمة بطةرِ ةنط ــوور: رِ ــي ث ةزا عةل ــوور: رِ ــي ث ةزا عةل رِ
ــيعردا بة تايبةتي. من  ــيقا بة تايبةتي و مؤسيقا لة ش ــتي و مؤس ــيوةيةكي طش بة ش
ينيكي  م لة دواجاردا دةربرِ

ــن، بةالَ ــة هونةرةكان ئةطةرضي بوونيكي جوايةز دةذب ثيمواي
هاوبةشيشيان هةية و دةتوانن لةسةر يةكييدا كاريطةريي دابنين، ليرةوة شيعر هةرطيز 
كو  ناتوانيت بي سةرنج بيت بؤ هونةرةكاني ديكة، ئةمةش تةنيا مؤسيقا ناطريتةوة، بةلَ
ديكةي هونةرةكان و سينةما و تةنانةت فةلسةفة و زانستيش دةطريتةوة، ديارة وةك ضؤن 
اني طةورة كراون، لة دةظةرةكاني ديكةشدا هةروابووة،  يك طؤرِ

لة دةظةري شيعردا كؤمةلَ
ــيعري لة هةموو شوينيكدا بةشيكي  ــي نويبوونةوي ش ش ي شؤرِ

ةتدا دةتوان بلَ لةبنةرِ
ــتن،  ش ــيعري و ضؤنييةتيي وينة دارِ ــيقا و كيش و وينةي ش ــكردن بووة لة مؤس ش شؤرِ
ان و تازةكردنةوة ئةدةبييانة  هةروةها مةعريفةيش، كةواتة ئةتوان بة شيكاريي ئةو طؤرِ
ــةبارةت بة هةستي و  انيك لة مةعريفةي تؤدا س ــانايي لةوة تيبطةين، دةبيت طؤرِ بة س
ــةبارةت بة كيش و مؤسيقاي ناوةكي  انيك لة ديدي تؤ س ــةفة)، طؤرِ ووبدا(فةلس جيهان رِ
ووبدات  ــازي و خودي وينة(وينةطري و سينةما) رِ ــيوةي وينةس ــيقا) و ش و دةرةكي(مؤس
يم هةموو نويكردنةوةيةك بة  ــرةدا نامةويت بلَ ــتي، لي بس تا بتوانيت بة نويكردنةوة هةلَ
ةضاو بكات، مةرج نيية هةميشة وابيت،  يةكجار و هاوكات دةبيت هةموو ئةو اليةنانة رِ
ــاعي نويخواز ثشتطوي بخرين. وةك ضؤن من  انانة نابيت الي ش م ثيمواية ئةو طؤرِ

بةالَ
ةنط و جوزئي بينييةكةي تةنيا لة ثاش  ثيمواية(طؤران) ئةو شاعةية كة شيوةكاري و رِ
دريت كة  ــيعري الي طؤران ئةوكات دةطؤرِ هاتني كاميراوةية ثيي دةطات، واتة وينةي ش
اوة، ئةمةش سةنعةتي كاميرا و شيوةكاري دةيكات،  ــةبارةت بة وينة طؤرِ ديدي جيهان س
م دةبين وينة الي طؤران  ــووة، بةالَ ةنطي نةب ــةردةمي (طؤران)دا وينةي رِ ئةطةرضي لةس
ــيعرييةكاني كورديي  ةنطيين وينة ش ــن- رِ اي م ــتةش - بة رِ ــي هةية و تا ئيس ةنط رِ
م  ــيعرييةكاندا نةبووة، بةالَ ةنط لة وينة ش ي ثيش طؤران رِ

ــيوة، ديارة ناكريت بلَ نووس
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 ، يت. بة هةرحالَ يكي طرنط و ضارةنووسساز دةطيرِ
ؤلَ ةنط رِ ئةمة تةنيا الي طؤرانة كة رِ

ووبةر ديتوو و زةيني  دةبين لة وينةسازيي شيعري كالسيكدا، ديديكي مينياتؤرانةي رِ
وانطة  ــي دةبيتةوة، لة بزووتنةوةي رِ ــيعري زياتر عةين ة، لة طؤران بةمالوة وينةي ش

زالَ
يت،  ــؤ دةبين كة هةنديك جاريش كاميرا دةجوولَ يك فوت ــري بةمالوة ئيمة كؤمةلَ و كف
ــكوتووة، بؤية  ــينةما ثش ــةردةميكم كة ضاوم بة تيظي و س ي س ــرةوة من مندالَ لةمالت
ةنطييةوة) سوودي  ةنطاو رِ ة و رِ

ــم و فؤتؤ، ئةمة وينةي سينةمايية(بة جوولَ ةس زياتر لة رِ
ــبةتي مؤسيقاشةوة هةرواية،  ــةرم دةبيت، ئةمة بة نيس ليوةردةطرم و كاريطةريي لة س
طويي كةسيكي وةك من بة هةنديك دةنط و مؤسيقا كراوةتةوة كة لة سةردةمي طؤراندا 
ــ ئةطةر الي نالي و شاعاني كالسيك دةنطي سروشت و  نةبووة، هةروةها دةبين ثيش
ــيعريش زؤر لةوة ناترازيت، الي طؤران بة ضةند دةنطي  ــيقاي سوننةتي هةبووة، ش مؤس
ــروود و  وانطة بةمالوة س ــروود و...، لة رِ ــيك و س ــيقاي كالس جوداوازتر دةطةين؛ مؤس
ــيعرةكاندا دةبيست، كة  ؤمانتيك و هةنديك جار موديرن لة مؤسيقاي ش ــيقاي رِ مؤس
وانطةييةكان بةمالوة،  ــة لة رِ ــتا ئارام و هيورةي طؤران، ضونك جوداوازن لةو دنيا هيش
كو دةنطي فيشةك  ئيدي شاخ و سروشت تةنيا دةنطي با و هاذةي ئاو و... تيدا نيية، بةلَ
و طوللةي دةبابة و بؤمباش لة ثالَ سرووددا هةية، هةرضةند من ثيمواية لة ناخودئاطادا 
ئةو شاعانة هارمؤنيي ئؤرطانيكيان طةليك بةالوة طرنط بووة، بؤية لة دواجاردا ئيمة 
م من بؤ خؤم ئةوةندة  يتميك و هاوئاهةنط لة شيعرةكانيان دةبيست، بةالَ مؤسيقايةكي رِ
يتميم بؤ طرنط نيية، ئةمة بةو ماناية نيية كة حةتمةن  هارمؤني و هاوئاهةنطي و هاورِ
ــيقايانة طرتبيت و ئاطاداريي تةخةسوسييان لةو  ــاعانة طوييان لةو مؤس دةبيت ئةو ش
ــاعي هةستيار  درين، بيطومان ش م دةنط و ئيقاع كة ئةطؤرِ

ــيقايانة بووبيت، بةالَ مؤس
يان لي ئةداتةوة،  ــيوةي تايبةتيي خؤي ئاورِ ــاس ئةو دةنطانة دةقؤزيتةوة و بة ش و حةس
وام بة جوانيي هاوسةنط و  ــانةش ثيوةنديي بةسةر جوانيناسييةوة هةية و من برِ ئةم باس
م هةست دةكةم بةشيكي بةرضاوي  هاوكيش(متقارن و متوازن) لةم سةردةمةدا نيية، بةالَ
بةت مةرج  ــةنطي و(ناوةند)ي لة جوانيدا بؤ طرنطة. هةلَ ــتةش هاوس ئةدةبي ئيمة تا ئيس
ان لة هونةرةكاني ديكةدا ديارة ئةم  ــة ثيبةند بيت بة طؤرِ ــيعري هةميش اني ش نيية طؤرِ
ةفز بكةنةوة  ةتدا ئةم ثرسة رِ ــتة، دةكريت لة بنةرِ ــانة طةليك ليدواني زياتري ثيويس باس
ــكارييانةي  ــيعر و هونةرةكان ثيوةندييان لةطةلَ يةكديدا هةبيت، ياخؤ ئةو دابةش كة ش
ا و  اي ئةوةي بروام بة دروستبوني ئةم رِ ةي بزانيت، سةرةرِ

ــيك بة هةلَ ليرةدا كردم، كةس
ــة دةقيق و وردبوونيان ناكةم، وةك  م ليرةدا ثيداطرييةكي زؤر ل ــةرنجانةم هةية، بةالَ س
ــم قسةكردني بي بةرثرسايةتي نةبووة، تةنيا ليكدانةوةي خيراي خؤم بؤ  ضؤن مةبةستيش
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يوة كة بم لي كردووةتةوة و حةزيش دةكةم كةساني ديكة زياتر لةو باسة  ئةو ثرسة دةربرِ
ــيعري كوردي، ئةتوانيت جطة لة  ــنة ليكدانةوةيةي ش بدوين، ضونكة ثيمواية ئةم ضةش
اكيشيشي  شيعر هةندي شتي نوي بة سينةما و مؤسيقامان بدات و خويندنةوةي سةرنجرِ
ــتني  ــةي خويندنةوة و ديتن و بيس يط ــم، من لة رِ ــةبارةت بة خؤش ــةوة. س ليدةكةويت
ــيةن و دةرهينةر و  يي موزيس  هةنديك هاورِ

ــا ثيوةنديم لةطةلَ ــة و هةروةه ن كونجكؤالَ
ــيعردا بيضمي طرتووة، كة بة داخةوة تا  ــيوةكارةوة، ديدم بؤ مؤسيقا و وينة لة نيو ش ش
ةنطة دةركةوتةي   و يةكانط و يةكيارضة نةبووة، بؤية رِ

ئيستةش هةرطيز ديديكي كاملَ
بةت ئةمةشمان لة ب نةضيت ئاهةنطي ذيان و ئيقاعي  جوداوازيشي لي بكةويتةوة. هةلَ
ــةردةمي نالي و طؤران جوداوازترة و  ؤ لة ئاهةنطي - بؤ نموونة - س ــةي ئةمرِ ط

كؤمةلَ
م ليرةدا ئةمينيتةوة سةر ئةوةي  ــةر مؤسيقا دادةنيت، بةالَ هةر ئةمةش كاريطةريتي لةس
ي خؤم لة  ان و زانياريانةدا دةكات. بةشبةحالَ  ئةو طؤرِ

ــوكةوت لةطةلَ س شاع ضؤن هةلَ
يكانم كةساني دةرهينةر و موزيسيةن و شيوةكارن، هةر ئةمةش  ــتةدا زياترين هاورِ ئيس
كهاتوو  ــت و بة كةلَ ةهةندي ثيويس ــووة تاكو بة دواي هةنديك رِ ــؤ من وةك بةختيك ب ب
يم و زانياريم ببةمة سةر و كاريطةريتييةك لةمبارةيةوة  ــيعريي خؤم بطةرِ اني ش بؤ طؤرِ
ةهةندي  ــت؛ ضةندة ئيمة رِ نةضي ــمان لة ب ــيعر و ضؤكمدا، با ئةوةش دياربكةويت لة ش
ــينةما لةطةلَ وينة و مؤسيقاي  ــيقا وةك هونةريك يان وينة و س هاوبةش لة نيوان مؤس
ــيوةي تايبةتيي خؤي ئةو توخمانة دةتوينيتةوة، بؤية  ــدا بدؤزينةوة، شيعر بة ش شيعريش
ــيعردا الي  ــيقا ئةيةويت بة تةواوةتي بةر طوي بكةويت، لة ش دةبين لةويدادا كة مؤس
م بشاردريتةوة، يان لةويدادا كة سينةما بةرةو  من دةيةويت مؤسيقا هاوكات ببيت، بةالَ
كادر و قاثطةليكي كاملَ و شةفافييةت(بة تايبةت لة فيلمة هؤليودييةكاندا) لة وينةدا 
ادةكات و وينةطةليكي زماني دةخولقين  ــيعر الي من لة عينييةت رِ وات، وينةي ش دةرِ
وات،  لة شكاندني ئةو وينانة و تةنانةت لةتوثةتكردنيانةوة تا سةر سنووري بريكؤالذ دةرِ
ؤدا يةكبطريت، نزيكايةتيي لةطةلَ   وينة سينةماييةكاني ئةمرِ

ئةمةش زياتر لةوةي لةطةلَ
ماني و شةثؤلي نويي فةرةنسةدا هةية، ئةم وتةية  وينةي سينةماي ئةمثيرسيؤنيزمي ئةلَ
بة ماناي دذوازي لةطةلَ وتة ثيشووةكانمدا نيية كة باسم لة جؤريك لة يةكانطيي كرد، 
ؤ لة سينةمادا  بذاردن و بة ئاطايي لةوةي كة ئةمرِ

ضونكة ليرةدا من دةست دةكةم بة هةلَ
ة، ثشتي ليدةكةم،(وةك ضؤن ئيمةي كورد لة سةردةمي كليث  ض جؤرة وينةطرتنانيك زالَ
ةنطة بؤ  ــةردةمي هاتني رادوي دةطرين و حةقة) رِ ــتا طوي لة مؤسيقاي س و تيظيدا هيش
بذاردنة ئاطايانة شتانيكي ديكة بيت. هةرضةند من ثيمواية  ــاعانيكي ديكة ئةم هةلَ ش
ــ و زانياريي بةشيكي زؤري ئةديباني ئيستةي ئيمة لةسةر خودي ئةدةب و ئةدةبي  ناس
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ــتي ئاطايي و  ــةوادن ض بطات بةوةي ئاس جيهان، طةليك هةذارانة و كةمة و نائاطا بي س
ــينةمايي و شيوةكارييان و... ببةنةسةر. ديارة لةم بارةوة  خويندةواريي مؤسيقايي و س
يي باساني تيؤريك و  دؤخي نووسةر و شاعمان لة هونةرمةندان زؤر باشة كة هةر دةلَ

جوانيناسي و موديرنيزمي هونةري و... هيض ثيوةندييةكي بةوانةوة نيية.
انة لة مؤسيقاي  ــةوة، ئةطةر ئةو طؤرِ ــاعاني دةرةوةي كوردستانيش ــبةتي ش بة نيس
ــوداواز بيت، الني كةم  ــتيية و هةر دةبيت ج ــيعريياندا هةبيت، بة الي منةوة سروش ش
ــيويةي بؤدلير  يني ئيقاعي ذيان بيت(بةو ش ــادةي ئةمةش دةتوانيت طؤرِ هؤكاريكي س
بذاردني ئاطايانة و هؤشيارانةي خؤيان  باسي دةكات) الي ئةو كةسانة، ئةمة جطة لة هةلَ

كة دةور دةبينيت.

ــم لة هةرضي  ييةك دةناس ــةواو وردببيتةوة لة كتيبـي(قالَ ــيار: خوينةر ئةطةر ت ــم لة هةرضي ثرس ييةك دةناس ــةواو وردببيتةوة لة كتيبـي(قالَ ــيار: خوينةر ئةطةر ت ثرس
ــة دةبات، لة ثالَ  وان و زمانيكي تؤكم  رِ

ــوولَ ــدووة)ي ئيوة، ثةي بة ق ــي مان يةت ــة دةبات، لة ثالَ طولَ وان و زمانيكي تؤكم  رِ
ــوولَ ــدووة)ي ئيوة، ثةي بة ق ــي مان يةت طولَ

ــدا، هيي لةمانة،  ــرِ لة ضةند ديريكي كورت ــدا كؤكردنةوةي وينةطةليكي ض ــدا، هيي لةمانة، ئةمانةيش ــرِ لة ضةند ديريكي كورت ــدا كؤكردنةوةي وينةطةليكي ض ئةمانةيش
وان) لة شتةكان و(زماني   رِ

يية لة(قوولَ . هةبووني ئةم باالَ يةتي لة سيمبؤلَ ميش ثرِ وان) لة شتةكان و(زماني فؤرِ  رِ
يية لة(قوولَ . هةبووني ئةم باالَ يةتي لة سيمبؤلَ ميش ثرِ فؤرِ

ــةرةتاي  يتةوة كة س ــدا)، بؤ ئةوة دةطةرِ ــي ضرِ لة ديري كورت ــةي دةق) و(وينةطةل ــةرةتاي تؤكم يتةوة كة س ــدا)، بؤ ئةوة دةطةرِ ــي ضرِ لة ديري كورت ــةي دةق) و(وينةطةل تؤكم
خويندنةوةتان بةرفراوان بووة، هاوكات وردبوونةوةتان لة ضةمكةكان و دةوروبةر بووةتة خويندنةوةتان بةرفراوان بووة، هاوكات وردبوونةوةتان لة ضةمكةكان و دةوروبةر بووةتة 

ييةك دةناسم...) هيندة كاريطةر بكةويتةوة، يان ضي؟  ييةك دةناسم...) هيندة كاريطةر بكةويتةوة، يان ضي؟ هؤكاري ئةوةي كة(قالَ هؤكاري ئةوةي كة(قالَ

ــةر ئةو كتيبة بة وردي بدويم،  يم حةز ناكةم لةس ــةرةتا ئةوة بلَ ةزا عةلي ثوور: با س ةزا عةلي ثوور: رِ رِ
م  ئةمةش بة ضةند دةليل؛ يةك؛ ئةو كتيبة تةجرةبةيةكي تايبةت بوو، ئةم ماوةيةش هةولَ
ــتةش طةليك ثيشنيازي شيعريي تيداية كة  بةت ثيمواية ئيس ينم، هةلَ ئةوة بووة تييثةرِ
م خؤم  ئةتوانن الني كةم ضةند هةنطاو(طةورة، يان بضووك) شيعر بةرةو ثيشةوة ببةن، بةالَ
دةمةويت لة شوينيكي ديكةوة دةست ثي بكةمةوة، هةرضةند دةزانم لة دواجاردا جؤريك 
بةردةواميتي دةبينريتةوة. دوو؛ لةبةرئةوةي كةسانيكي ديكة، كةم تا كورت باسيانكردووة 
ــت دابنيت،  اظةي من لة ضاو ئةو خويندنةوانة بة دروس حةزناكةم خوينةر خويندنةوة و رِ
ةنطة لة داهاتوودا  ــتة بدةم بةو خويندنةوانةي رِ هةروةها ثيم خؤش نيية جةهةت و ئاراس
مي  ــوننةتيك الي ئيمة بةري بة نووسةر طرتووة كةم لة فؤرِ ــةري بكرين، سي؛ س لةس
دةقي خؤي بدويت، يان بة شةرمةوة بدويت، ئةم سوونةتة زيانهينة و ناموديرن، زؤرجار 
ــح داوة ئةمةش دةبوا  مي بةرهةمي خؤي تةوزي ــرن فؤرِ نةري موديــد و داهي هونةرمةن
م نيما كردي و طؤران نا، نةبووني سوننةتي  لة(طؤران)ةوة دةستي ثيبكرداية وةك نيما، بةالَ
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ي يان كاتي ئةدوي زؤر نارسيستي  دووان لةسةر بةرهةمي خود وايكردووة يان هيض نةلَ
ــةر خؤمان بدوي ئةمةش وةك ثةرضةكرداريكي دةرووني، ضما  و ناتيؤريك و زياتر لةس
ــان بووتريت بةرهةمةكةمان بيبايةخة. رةنطة ئةمة بةر بة منيش  ئةطةر وا نةدوي ثيم
م با بة شيوةيةكي طشتي  ــيوةي كؤنكريت لةسةر ئةو كتيبة نةدويم، بةالَ بطريت تا بة ش
ييةكي دةرهينةرم(دةرهينةري سينةما) وتاريكي لةسةر ئةو  ليرةوة دةست ثي بكةم، هاورِ
ك وةرطرتني شيعرةكة دةكات لة هةنديك  كتيبة شيعرة نووسيوة و لةويدادا باس لة كةلَ
ةنطة  تةكنيكي سينةمايي بؤ وينةطرتن و... حةزدةكةم ليرةوة باس لة شتيك بكةم كة رِ
وانن، من ثيمواية هةر شيعريك لة يةكةم هةستي  نةتوانم زؤر بة وردي شي بكةمةوة. برِ
يك ئيمكان و  ــيعرةكة كؤمةلَ ــاعةوة كة بة هةستي يةكةم دةناسريت، تا كؤتاييي ش ش
يك سنوورداريتي و ئاستةنطيش دينة بةردةمي  دةرفةتي لةبةردةمدا دةخولقيت و كؤمةلَ
ــييةلي شيعرةكة دياري دةكةن، بة نيسبةتي ئةو كتيبةوة ثيمواية  كة زةرفييةت و ثتانس
يان بينيوة و توانيويانة  ؤلَ ــيوةيةكي بة جي رِ ــييةالنة تييدا بة ش ئةو زةرفييةت و ثتانس
ــينةمايي و ئيوة بةو  ــيك بة ديديكي س ــتة بكةنةوة، بؤية كةس دةقيكي زيندوو بةرجةس
ديدةوة باسي دةكةن، ئةطةر بة تةساموحةوة شيعر بة ليكدران و دياليكتيكي زةينييةت 
و ديدي شاع(وةك بوونةوةريكي زيندوو) لةطةلَ زمان(ديسان وةك بوونةوةريكي زيندوو) 
ــييةم كة دةبيت  ةهةندي س ــاز ببيت و بطةينة رِ ــةيةك ليرةدا س بزان، دةبيت هاوكيش
يت، وةك  ي جوداواز بطيرِ

ــدا ئةتوانيت رؤلَ ــةش زيندوو بيت. دواجار لة خويندنةوةش ئةم
ضؤن الي ئيوة ئةو دةقة ئةو تايبةتمةندييانةي هةية و الي كةسيكي ديكة بة شيوةيةكي 
ــاوي راظة و خويندنةوةي هةندي كةس  بةت ديارة دةكريت ئةمانة تةنيا بة ن ــة، هةلَ ديك
ــةكةية. ليرةدا حةز دةكةم  ــاختةييانةي ثرس ينةوةي س ــرِ م ئةمة س

دابنرين و بةس، بةالَ
يزدانان بؤ خويندنةوة  اي رِ ــةرةرِ وانن؛ س يك باس بكةم كة بي ثيوةند نيية، برِ

ــد خالَ ضةن
ــةركةوتوومان هةية، ئةم  ــةركةوتوو، يان نا س اي من دةقي س اظة جوداوازةكان، بة رِ و رِ
ةخنةى ئيستةشمان خؤي لة  ــي دةكةين و رِ م زؤرجار فةرامؤش

ــادةية، بةالَ وتةية ضةندة س
ةخنة كورت بكاتةوة بؤ  ةخنةطر رِ يم: دةبيت رِ

ــتم ئةوة نيية بلَ قةرةي ئةمة نادات، مةبةس
ةخنة بخةينةوة لةطةلَ  ــةلبـي و ئيجابي طوتن، بة ثيضةوانةوة؛ مةبةست ئةوةية بي رِ س
ــوينة نابيت  ــوينيكي تازةترمان بطةيةنيت، بيطومان ئةو ش دةقدا دةرط ببيت و بة ش
ةوتي خويندنةوة  خونسا و ثةسيظ بيت، ليرةدا ئةطةر حوكميكيش لةسةر دةق بدريت لة رِ
طةوةية، من ثيمواية لؤذيكي ئةو  ــل و بةلَ ةخنةيي و دةلي ــن و بة لؤذيكي رِ ةخنةطرت و رِ
ــي دةق دةكات، هةمان  طة بارطاوي ــةير و بي بةلَ ــتي س ــت ش ةخنةيةي كة بي مةبةس رِ
ــادة دةق  ةفز دةكاتةوة، ضونكة هةردووكيان زؤر س ا رِ ــيك دةقيك لةخؤرِ لؤذيكة كة كةس
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ــن و رةخنة نادياردة دةبيتةوة.  ــةرةوةي دةق ئةدوي فةرامؤش دةكةن و لة دةرةوة يان لةس
ةخنة دةضيتة نيو  ةخنةييانةي جددي، بمانةويت يان نا، رِ اي من ثاش خويندنةوةي رِ ــة رِ ب
ةخنة تةنيا لة دةظةري  خانةي بايةخدانانةوة، هةرضةندة ثيداطرييةكي زؤر هةية بؤ ئةوةي رِ
ةخنة ناتوانيت نةضيتة دةظةري بايةخي  م رِ

ةت دؤزينةوة و ويذةطيدا بمينيتةوة، بةالَ خةسلَ
م ئةو كاتةش خويندنةوةي  ةنطة ليرةدا ئايديؤلؤذيا ئامادة بيت، بةالَ و ئةرزشييةوة، ديارة رِ
ــيظمان هةية ئايديؤلؤذيايةكي مةترسيدارتر بة دةمامكةوة دةردةكةويت. ئةمة جطة  ثةس
ــةديدي  يم لةم ضؤكةدا طؤش لةوةي من هيض نةكةوتوومةتة ناو ئايديؤلؤذياوة، ئةطةر بلَ
ةوةري سنووردارةوة بة بي هيض ثاساويكي لؤذيكي  ةي تيداية و كتوثرِ لة طيرِ

ةوةر هةلَ طيرِ
ــة دةكةويتة دةظةري  ــتزان، ديارة ئةم نموونةي ةوةري هةموو ش ــتاني، دةبيت بة طيرِ داس
يذةطةريتي  ةخنةطر لةمةش نادويت. بة داخةوة جؤريك لة رِ م زؤرجار رِ

بووتيقاييةوة، بةالَ
ةخنة  اي من ئةمة دذ بة خودي رِ ةخنةييي ئيمةدا هةية كة بة رِ ــةوةي رِ ــة فةزاي خويندن ل
يذةطةريتي تيطةيشتووم؛(نابيت بة بي شك و طومان و  ــيوةية لة رِ و داهينانة، من بةمش
ةقةكانةوة بنووسي)، كةضي ئةوي لة ثشت خويندنةوةي  نياييةوة، بة دؤطما و موتلَ بة دلَ
ــتةكان لة  ــةوة ئامادةية، ئةمةية؛ «هيض حةقيقةتيك بووني نيية و هةموو ش ةخنةييمان رِ
ــ نيية و تةنيا جوداوازن، بة ثيي  ــتيكدان و هيض دةقيك لة هيض دةقيكي ديكة باش ئاس
ئةمةش هةموو دةق و هةموو خويندنةوةيةك جوداوازن، كةواتة ناكريت بةراورد بكرين»، 
يار» نادات واتة  ةخنة «برِ م ئةو كاتةي رِ

ؤتينيش نةبيت، بةالَ ئةم لؤذيكة ئةطةر ئةوةندة رِ
ةخنة  ــيزم، تةنيا لة ديمؤكراسي جوداوازة؟ ئةي ئةركي رِ واي ثييةتي، ئايا فاش هةية و برِ
ــيدارة و ديمؤكراسيش ئةم طرفتانةي  نة) مةترس ــيزم(لةبةر ئةم خاالَ يت فاش ئةوة نيية بلَ
ــت بويريي ئةوةمان  ت دةبيي ــالظؤي ذيذةك دةلَ اي من، لةو كاتانةدا وةك س ــة؟ بة رِ هةي
يينةوة و  نة بجوولَ اديكاالَ يذةطةرايةكةوة) دؤطمانة و رِ ادةيةك(رةنطة لة ديدي رِ هةبيت، تا رِ
بةرطري بكةين لة دةق و خويندةنةوةي سةركةوتووتر، هاوكات حةقيقةت و نا حةقيقةت 
ــة ثيي ئةمةش، من ثيمواية نابيت  ــان تةنيا وةك جياواز) نةبين، هةر ب وةك يةكيي(ي
ــةوةي كة ئيفليجبوون  ــت و لةدواجاردا نةطةين ب ــتي جوداوازبووندا بوةس تةنيا لة ئاس
ــيارةكة ئةطةر نةمةويت  ــةِّـين. ثاش ئةم الدانة لة ثرس ــةركةوتوويي دةقيك بس يان س
م ئةوة  يم: من هةولَ ــةبارةت بةو دةقة دةلَ ؤشنبانةية بطرم، س ةت رِ

والَ ــتة بة رِ ئةو ذيس
ــنياري شيعريش بدةم و لة  ــيني ديكةدا هةندي ثيش يك نووس بووة لةويدادا و لة كؤمةلَ
ــينم بؤ ئةو شتةي  ةخس ــيعري نزيك ببمةوة، ياخؤ بواريك برِ ــيعرييةت و حةقيقةتي ش ش
ــاوي رؤحي حةقيقةتي لي دةنيت. من  ووداوى حةقيقةتي و الكان ن ــن بةديؤ ناوي رِ ئالي
ي  م هةولَ يم الي من و ئةو دةقةية، بةالَ ــةداوة، نالَ ــت ن وام بة بووني حةقيقةت لة دةس برِ
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ــيعردا  اي من ئةو كات لة ش ووبدات. ئةمةش بة رِ ووداوي حةقيقةت رِ ــووة رِ ــن ئةوة ب م
بةت هاوسةنطي تةنيا ليرةدا) و دياليكتيكي  ــةنطييةك(هةلَ دةكريت كة وةك طوتم هاوس
ــيعر  ووبدات، بة ثيي ئةوةش ش ــاعدا رِ  زةينييةتي ش

بةردةوام لة نيوان زماندا و لةطةلَ
دةبيتة ئةو مةنزوومة بينيامينيية كة هةر كام لة توخمةكان و ثاذةكان لة ثيوةندييةكي 
ــة، زمان، فيكر و... جيطةي  ــي و زيندوودا دةبن لةطةلَ يةكدا، واتة: وين دياليكتيك

تايبةتي خؤيان دةطرن.

ــليماني، بة دةطمةن نةبيت ئاورِ نادةنةوة لة شيعري  ــيار: نووسةراني هةولير و س ــليماني، بة دةطمةن نةبيت ئاورِ نادةنةوة لة شيعري ثرس ــيار: نووسةراني هةولير و س ثرس
ــيعري ئةوان. هؤكاري  ــارييةكانتان، لة كاتيكدا ئيوة باش ئاطادارن لة ش ــوة و هاوش ــيعري ئةوان. هؤكاري ئي ــارييةكانتان، لة كاتيكدا ئيوة باش ئاطادارن لة ش ــوة و هاوش ئي
يتةوة، يان ئةوةية كة تا ئيستة  ــارضييةتيي) دةطةرِ طةرايي(ش ــكردنة بؤ ثيرِ يتةوة، يان ئةوةية كة تا ئيستة ئةم فةرامؤش ــارضييةتيي) دةطةرِ طةرايي(ش ــكردنة بؤ ثيرِ ئةم فةرامؤش

نةتوانراوة تةواو نزيك بكةونةوة لة شيعري ئيوة؟ نةتوانراوة تةواو نزيك بكةونةوة لة شيعري ئيوة؟ 

ــتة، دةبيت لة خؤيان  ــتيتان دةويت؛ نازانم ض هؤكاريكي لة ثش اس ةزا عةلي ثوور: رِ ةزا عةلي ثوور:رِ رِ
ــي و طوينةدان بة  ــم؛ جؤريك كةمتةرخةم ــدا طوت ميكي ديكةش ــن. وةك لة وةالَ بثرس
ةخنةطراني باشوور  ت، الي نووسةران و رِ

ؤذهةالَ ووداوي جي سةرنجي ئةدةبيي رِ هةنديك رِ
ةخنةطر  ةخنةيةكي وةها بطيت و بة رِ ــت رِ ناكري وان م ئةطةر وردتر برِ

ــت، بةالَ نريدةبي
ةية و ناكريت. ئةتواني و  ــت: حةتمةن دةبيت ئاورِ لةو دةقانة بدةيتةوة، ئةمة هةلَ بطوتري
ــن: بؤ  ي لي بداتةوة يان نا. هةرضةندة ئةم مافةش بؤ ئيوة هةية بثرس ماَّـ خؤيةتي ئاورِ
م وةك  ــ دةزانن، بةالَ مة نازانم و خؤيان باش ي لي ناداتةوة؟ وةك طوتم من ئةم وةالَ ئاورِ

مةزةندة كردن ئةكريت هةنديك خالَ باس بكةم؛ 

ــة ليرةدا وةك  ــةرنجبوونيك هةية ك ــةم كةمتةرخةمي و بي س ــت دةك يةكةم:يةكةم: هةس
عيللةت، نةك مةعلوول، دةردةكةويت. واتة بة نيسبةتي ناسيني ئةدةبي نزيك لة خؤي، 

كةمتةرخةمة و كونجكؤلَ نيية، نزيكبينة و دوورتر لة خؤي نابينيت. 
اي ئةو شتيكي جي سةرنجي تيدا  ت داوةتةوة و بة رِ

ؤذهةالَ ي لة ئةدةبي رِ دووةم: دووةم: ئاورِ
نةبووة كة لة سةري بوةستيت، ثيموابيت كةم وةهاية. 

وانيت و سووديكي بؤي نةبيت تا  ــوود بينانةوة برِ ةنطة بة ئايديؤلؤذياي س ــييةم: رِ ــييةم: س س
ــةرةكةي دةبينيت و نة دةيناسيت، هاوكات  خؤي بة دةقيكةوة خةريك بكات كة نة نووس
ــووديكي بؤي هةية... ئةكريت هةنديك لة باسةكة وردتر ببينةوة و بؤ هةركام لةو  نة س
ــياوي ئةوةم نةبيت  ــت دةكةم من ش م هةس طة بدؤزينةوة، بةالَ يك بةلَ ــة كؤمةلَ مةزةندان
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ةش تةنيا حةدس و مةزةندةن. لةسةر ئةو ثرسة بدويم، ئةو ضةند خالَ

ثرسيار: زماني نووسيني شيعري ئيوة بارطاوي كراوة بة(فيكر)، ئةمةيش بة شيوةيةك ثرسيار: زماني نووسيني شيعري ئيوة بارطاوي كراوة بة(فيكر)، ئةمةيش بة شيوةيةك 
لة شيوةكان، لة نيو نووسةرة كوردةكاندا، تا ئاستي نةبوون، نيية. نووسةر بؤ ئةوةي بة لة شيوةكان، لة نيو نووسةرة كوردةكاندا، تا ئاستي نةبوون، نيية. نووسةر بؤ ئةوةي بة 
ــيوةيةكي ئيستيتيكيي - لة دةقيكي شيعرييدا - فيكر تةوزيف بكات، ثيويستي بة  ــيوةيةكي ئيستيتيكيي - لة دةقيكي شيعرييدا - فيكر تةوزيف بكات، ثيويستي بة ش ش

ضيية بؤ ئةوةي شيعر زالَ بكات بةسةر فيكر، لة دةقة شيعرييةكانيدا؟ ضيية بؤ ئةوةي شيعر زالَ بكات بةسةر فيكر، لة دةقة شيعرييةكانيدا؟ 

ــة نيوان فيكر و  ــا جوداوازييةك دابني ل ــتيك ب ــي ثوور: ثيش هةموو ش ةزا عةل ــي ثوور:رِ ةزا عةل رِ
ةتدا  ناسانة و... لة بنةرِ

ــةَّـ يان كؤمةلَ ــيعري و فيكر و مةعريفةي فةلس مةعريفةي ش
ــة  ــةر ئةو باس اي من ئةو دوو مةعريفةية لة يةكيي جوداوازن، لةبةرئةوةي لةس ــة رِ ب
ــيعردا  يم فيكر لة ش ــات ناكةمةوة، تةنيا دةلَ ــانة دووث ــن ليرةدا ئةو باس زؤر دواون، م
م لة فةلسةفةدا داهيناني مةعريفة مةبةستة و ئةطةر حةقيقةتيش  ــت نيية، بةالَ مةبةس
مةبةست بيت، ئةوا حةقيقةت لةويدادا و لة طوزةري مةعريفةوة وةدةست ديت، هاوكات 
ــيعري  وون بكةينةوة مةعريفةي ش ــي مةعريفةية، با ئةوةش رِ ئةو حةقيقةتةش لة جنس
ــة نيو ئةو مةنزوومة  ــت و طرنطة كة بتوانيت ل ــيعردا ئةوكات ثيويس يان فيكر لة ش
ــوو ئةمانةش وةك  ، هةم ــت و نةبـيت بة توخمي زالَ ــة جيطةي خؤيدا بي ــةدا ل ميي فؤرِ
ــوينيكي ديكةدا طوتوومة؛  ــيش لة ش مدا بتوينةوة، وةك ثيش طوتم دةبيت لة ناو فؤرِ
ــتن بة  ــتةي طةيش ــر و مةعريفة تا ئةوي طرنطة كة لة ئاراس ــيعردا فيك ــؤ من لة ش ب
ــةوة) بيت، ضونكة  ــيي كردووةت ــيعريدا(نزيك لةو مانايةي ئالين بةديؤ ش حةقيقةتي ش
ــ ئةو رووداو- حةقيقةتة  وات، واتة ناتوان ــةرتر دةرِ ــيعري لة مةعريفة س حةقيقةتي ش
ــة ثاش ماوةيةك وةك  ــةر مةعريفةيةك، يان ضةند تةكنيكيك ك ــورت بكةينةوة بؤ س ك
ــدا ديارة هةستيناسي، جوانيناسي، شيعرناسي و توانايي  موليكيان لي ديت. ليرةش فؤرِ
ــدات، ئةمة بة ماناي ئةوة  ووب ن بؤ ئةوةي ئةو حةقيقةتة رِ ــاع دةوري تايبةت دةطيرِ ش
ان بؤ حةقيقةت، شيعر  ي شيعر هةمان سةوداي فةلسةفةي لةسةرداية؛ واتة طةرِ

نيية بلَ
ــؤزيش نيية،  ــت و س دياردةيةكي مةعريفيي رووت نيية وةك ضؤن تةنيا جواني و هةس
ــيعر تةنانةت ئةو كاتانةش حةقيقةتيكي بةدةستةوة نةبيت، لة  يم، ش كو دةمةويت بلَ بةلَ
ــف و شهود و داهينان و... ثاريزطاري دةكات و دةريدةخات  «رؤحي حةقيقةت» بة كةش
ــانةية، نة ماناية، نة تةكنيكة، نة  هةرطيز بة تةنيا نة مةعريفةية، نة ديديكي جوانيناس
مي شيعريدا كورت نابنةوة  ــة و هيضكاميان لة فؤرِ ؤكة، هاوكات هةموو ئةمانةش ناوةرِ
ــةوةي وةك تيز و  ــيعريش قةت نابيت ب ــتة نابنةوة و مةعريفةي ش ــة تةنيا بةرجةس و ب
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دؤكتةرينة دةربِدريت(بيهوودة نيية ئالتووسير هونةر لة ريزي ئايديؤلؤذيا دةردةكات). 
يت تةنيا ئيلقا دةبيت. بؤ من ئةم  جاري وا هةية ئةم حةقيقةتة شيعريية وةك ماالرمي دةلَ
ــيعريية هيض دذايةتييةكي لةطةلَ ئةو شتة ليلَ و دةستةمؤ نةكراوةدا نيية  حةقيقةتي ش
ــويندا تةنيا دوو ناوي جوداواز بن  ةنطة لة هةنديك ش ــيعرييةت ناوي دةبريت، رِ كة بة ش
ــت، بةم جوداوازييةوة كة ليرةدا حةقيقةتي شيعري و شيعرييةت بة مانايةكي  بؤ يةك ش
ــك ئةوكاتةي تةنيا و تةنيا ب لة  م لة الي هةندي ــانتيمانتالَ قةت بووني نابيت، بةالَ س
ــيعرييةت لة دةست دةدريت، هةم بكردنةوة و  ــيعرييةتي فؤرميك دةكةنةوة، هةم ش ش

حةقيقةت. 

ينةوةيان كردووة،  ييةك دةناسم...)ةوة ليكؤلَ يك نووسةر لة بارةي(قالَ ــيار: كؤمةلَ ينةوةيان كردووة، ثرس ييةك دةناسم...)ةوة ليكؤلَ يك نووسةر لة بارةي(قالَ ــيار: كؤمةلَ ثرس
ــةر مةحموود زادة)  ةهب ــؤ نموونة:(هةندرين) و(ئةحمةدي مةال) و(رِ ــيوة، ب ــةر مةحموود زادة) وتاريان نووس ةهب ــؤ نموونة:(هةندرين) و(ئةحمةدي مةال) و(رِ ــيوة، ب وتاريان نووس
ــيكي ديكةيش، ئةمانة هةر يةكيكيان  اج) و ضةند كةس ــةردار عةزيز) و(هاشم سةرِ ــيكي ديكةيش، ئةمانة هةر يةكيكيان و(س اج) و ضةند كةس ــةردار عةزيز) و(هاشم سةرِ و(س
ــيان  بذاردووة و ئيش وانطةي خؤيانةوة، هاوكاتيش هةر يةكيكيان اليةنيكيان هةلَ ــيان و لة رِ بذاردووة و ئيش وانطةي خؤيانةوة، هاوكاتيش هةر يةكيكيان اليةنيكيان هةلَ و لة رِ
ــةر كردووة. دواجاريش، هةر يةكيك لةو نووسةرانة، كةم تا زؤر دووركةوتوونةتةوة  ــةر كردووة. دواجاريش، هةر يةكيك لةو نووسةرانة، كةم تا زؤر دووركةوتوونةتةوة لةس لةس
ــةي ديريك ليرة، يةكيك  ةتكارةوةكان، بةو ماناي ــندكار و رِ ةخنة بي ئامانج و ثةس ــة رِ ــةي ديريك ليرة، يةكيك ل ةتكارةوةكان، بةو ماناي ــندكار و رِ ةخنة بي ئامانج و ثةس ــة رِ ل
كو باسيان لة خودي دةق كردووة.  ــةر كردن، بةلَ ــة لةس نةبذاردووة بؤ قس كو باسيان لة خودي دةق كردووة. لةوي-يان هةلَ ــةر كردن، بةلَ ــة لةس نةبذاردووة بؤ قس لةوي-يان هةلَ
ينةوة، لة  ةخنة، ليكؤلَ ــن رِ ينةوةي كوردي ض؟ جواني

ةخنة و ليكؤلَ ــتةكاني رِ ينةوة، لة مةبةس ةخنة، ليكؤلَ ــن رِ ينةوةي كوردي ض؟ جواني
ةخنة و ليكؤلَ ــتةكاني رِ مةبةس

بارةي ئةم ئةزموونةتانةوة نووسرابيت، كام نووسينة، هاوكاتيش بؤضي؟بارةي ئةم ئةزموونةتانةوة نووسرابيت، كام نووسينة، هاوكاتيش بؤضي؟

ةخنة ثيكةوة جياوازن و ناكريت هةموو  ينةوة و رِ
ةزا عةلي ثوور: وةك دةزان ليكؤلَ ةزا عةلي ثوور: رِ رِ

ةخنة بة شيوةيةكي  ةخنة، مةبةستي رِ ــةبارةت بة رِ م س
كات لة خانةيةكدا دايانبني، بةالَ

ةخنةيةك ئةوةندة  يذةي هةر رِ ةخنةطر بة شوينيةوةية، كةواتة بة رِ سادة ئةوةية وا سوبذةي رِ
ةخنةي سةركةوتوو دةبيت بة شوين ض مةبةستانيكةوة  م ئةوةي كة رِ

مةبةستمان هةية، بةالَ
وانطة و  ةخنة، ديارة بة ثيي جياوازيي رِ ةت و ئةركي رِ

ــالَ س ــةر رِ بيت، دةمانباتةوة بؤ س
ــيكي دوورودريذي لي بكةويتةوة.  ةنطة باس ةخنةييةكانيش ئةمة جياوازة و رِ مةنهةجة رِ
ــةركةوتووة كة  ةخنة ئةوكات س  باس دةكةم، بةراي من رِ

ليرةدا من تةنيا لة هةندي خالَ
ــكؤ نةبيت، واتة كاتيك  ةخنةيي دةقيكي ثاش ــودي دةقي رِ نة بطات؛ يةكةم خ

ــةم خاالَ ب
ةخنةكة  ــةربةخؤيي تيدا بيت كة ثيويست نةكات رِ ــنيك س ةخنةيةك دةخوينينةوة ضةش رِ
ــتييةوة ضؤنة،  ــاوي بة دةقةوة بطريت، ثيوةنديي دةق بة جيهان و هةس ةتي ثيوةبةس حالَ
استة دةق سةبارةتة بة هةستي و جيهان  ةخنةش بةدةقةوة وابيت، واتة رِ دةبيت ثيوةنديي رِ
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م مةرج نيية بؤ ئةوةي ثيوةندي لةطةلَ بةرهةميكي ئةمريكاي  ــك و... بةالَ تي و يان والَ
ــمان ئةويت ببين، ئةم مةرجة بة ماناي ئةوة نيية  ــاز بكةين حةتمةن خؤيش التيندا س
ــتة  ةخنة ثيويس ــت ئةوةية رِ كو مةبةس

ةخنة بخوينينةوة، بةلَ ي و رِ ــة لة دةق بطةرِ ئيم
ــةربةخؤ و ئوتونؤميكالَ بيت و دةقي كيشابيتة ناوخؤيةوة، هةروةها وةك  هةولَ بدات س
ةتيكي  والَ ــةي تازةي ثيبيت. مةرجي دووةم رِ ــفي تازة و قس دةق داهينةرانة بيت و كةش
ةخنة غةدري لة دةق نةكردبيت، واتة دةق وةك ئةو شتةي  ئةخالقيي هةية و ئةوةية كة رِ
ــاردوويةتيةوة، دةربخات، ئةنجامة  ــة و دةردةكةويت و وةك ئةوةي كة هةية و ش ــة نيي ك
اي دةق خؤ  كشاني لةخؤرِ

ــادة، واتة لة دابةزاندن و هةلَ ــي بة زمانيكي س ئةخالقييةكةش
ــتني نةستي  ــيهةم لة هةناوي مةرجي دووةمةوة ديت، واتة دةرخس بثاريزيت، مةرجي س
ــةركةوتوو  ةخنةية بة س ووبةر و خودئاطايي، من ئةو رِ دةق، ئةمةش واتة دةربازبوون لة رِ
كو لةوةش دةدويت دةق ض شتانيكي  دةزانم كة تةنيا لةوة نادويت دةق ضيي طوتووة، بةلَ

سةركوت كردووة...
ــانداني ئةوةي كة دةق ض شتيكي  م لة دةقدا و نيش ــتني ثيطةي فؤرِ  هةروةها دةرخس
ــ زيادكردووة، يان كةم كردووة، هةروةها ئاشكراكردني ثيطةي سوبذةي  بة دةقاني ثيش
يت: دةبيت بزان سوبذةي  ــالظؤي ذيذةك دةلَ ةخنةطر لة دةقي رةخنةدا بؤ من طرنطة، س رِ
 ة بيو تةفسذ نةخواردن لة نيت، ئةم زانينة واتة طيطةوة دةدويدا و لة كام ثيوةر لة كويئاخي
يذةطةريتي  ئةنجامةكاندا و هةروةها بة بةرثرسايةتييةوة قسةكردن. وةك ثيشيش طوتم؛ رِ
ةها  ةخنةي ئيمة دةيةويت بة ونكردني ثيطةي ئةو سوبذةية ئازادييةكي رِ وةك ئافةتيكي رِ
يت،  ــت(بديهي) و كؤن و ئاشكرا و ناثيوةند بلَ طةنةويس ــتي بةلَ وةربطريت لةوةي يان ش
واني ئةوة بيت  ــم داوة و ضاوةرِ ــي حوكم

ــؤي بدات، بة بيئةوةي بلَ ــان تةنيا حوكمي خ ي
ةفزكردنةوة، يان  ووي ديكةي تةفسكردني خونسا، رِ لةسةر ئةو حوكمةي قسة بكريت، رِ
م هةردوويان لة ذير ناوي خويندنةوة جؤراوجؤرةكاندا  ةقي دةقة، بةالَ تةئييد كردني موتلَ
ــك دادةنيت،  يس ــوو بويريكيش خؤي بؤ رِ ــن واتة بويري و هةم ةخنةطرت ــةون. رِ دةردةك
دانة، واتة  ةخنة) مؤرة هةلَ يت ئةنديشة(رِ

داندا دةلَ ماالرمي لة شيعري ناسراوي مؤرة هةلَ
ك وةربطريت  ةخنةي ئيمة دةيةويت تةنيا لة دةسكةوت و ئةمنييةت كةلَ م رِ

ريسكة، بةالَ
ةخنةطر بة  ةخنة و ئةنديشة. بة راي من ئةوةي كة رِ و ريسك نةكات، ئةمةش خيانةتة بة رِ
ــةر دةق دةربِيت و بكةويتة نيو اليةنطرييةوة، باشة لةوةي  اي خؤي لةس طاندنةوة رِ

بةلَ
ةخنةي ئايديؤلؤذيك نيية،  ةخنةي ئيستة رِ استة رِ ي بكات، رِ ــاودا رِ يذةطةريتيي خةس لة رِ
تةر  ةخنة دةبيت بةردةوام ئامادةييي ئةوةي هةبيت بكةويتة دةظةري داوةرييةوة. والَ م رِ

بةالَ
ويست  ةخنةطرةي ناتوانيت هةلَ يت ئةو رِ

ةخنة دةلَ ــةبارةت بة رِ بينيام لة ضةند تيزدا س
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ــر داوةريي كؤتايي خؤي دةكات،  ةخنةط يت رِ
ــة، هةروةها دةلَ بطريت، بيدةنط بي باش

نة(ئةمة)  يت لةبةر ئةم خاالَ ــة و ئةوةية، دةبيت بلَ ــة تةنيا لةوة نادويت كة دةق ئةمةي وات
ةخنة و وةفاداريش بة مةيل  ــة و(ئةوة) خراث، ئةوةش واتة وةفادار مانةوة بة مةيلي رِ باش
واتة نابةختةوةر بوون، ضونكة البردني سوود و بةرذةوةندييةكانة بؤ طةيشتن بة رووداو- 
يم ئيمة دةبيت  ــت بلَ ــي حةقيقةت. ديارة نامةوي ــةت، يان وةب هينانةوةي رؤح حةقيق
ةخنة الببةين و تةنيا داوةري بكةين، مةبةستمة  اظةييةكاني رِ هةموو باسة بووتيقايي و رِ
اظةكردني بياليةنانة نيية، ئةمة بةشيكة  ةخنة تةنيا خويندنةوةي بووتيقايي و يان رِ يم رِ

بلَ
م بؤ من ئةمة  ةنطة ئةمة دوطمانة بكةويتة بةرضاو، بةالَ م هةمووي نيية، رِ

ةخنة، بةالَ لة رِ
ةخنة تةنيا تةفسي(مانايي و جوانيناسانةي) بي داوةري بكات. بة   ناكريت كة رِ

قةبوولَ
م بؤ من ئةو مةرجانة كة  ، ديارة دةكريت ئةم ليستة هةروا دريذةي هةبيت، بةالَ هةرحالَ
ــفي تازة و داهينةرانةي كردبيت  طة و فاكت هينانةوة جيبةجي بن و رةخنة كةش ــة بةلَ ب
ــي ديكةش لةسةر ئةو كتيبة  ــانة و هةروةها هةندي كةس استة ئةو كةس ــن. رِ لة ثيش
ــةرةوة نزيك بن، بؤ من وةك خوينةر، نةك  ــيويانة، ئةو دةقانةي لةو مةرجانةي س نووس

شاعي ئةو كتيبة، سةركةوتووترن.

كةن،  ــا هةن:(باوةرِ ــري وةه ــم)دا دوو دي ــةك دةناس يي
كةن، )ي(قالَ ــا هةن:(باوةرِ ــري وةه ــم)دا دوو دي ــةك دةناس يي
ة(٣١٣١)ي(قالَ ــة الثةرِ ــيار: ل ة(ثرس ــة الثةرِ ــيار: ل ثرس

وانينةي ئيوة قسةيةكي(فيؤدؤر  وانينةي ئيوة قسةيةكي(فيؤدؤر تةرجومةي هيضتان نيم/ ئةطينا تا مردن، ئةمردم). ئةم رِ تةرجومةي هيضتان نيم/ ئةطينا تا مردن، ئةمردم). ئةم رِ
دةستيت  يك دانيشتووة، نووسةريك هةلَ دةستيت دؤستؤيظسكي)ي هينايةوة بم؛ وةختيك لة كؤرِ يك دانيشتووة، نووسةريك هةلَ دؤستؤيظسكي)ي هينايةوة بم؛ وةختيك لة كؤرِ
دةستيت  ــوماري بؤ ليدةدةن، هاوكات ئةويش هةلَ ةطةلي بيش دةستيت وتاريك دةخوينيتةوة، ضةثلَ ــوماري بؤ ليدةدةن، هاوكات ئةويش هةلَ ةطةلي بيش وتاريك دةخوينيتةوة، ضةثلَ
ــي  تةيش كو طالَ ةي بؤ لينادةن، بةلَ م نةك هةر ضةثلَ ــي خؤي دةخوينيتةوة، بةالَ ــي و وتاريك تةيش كو طالَ ةي بؤ لينادةن، بةلَ م نةك هةر ضةثلَ ــي خؤي دةخوينيتةوة، بةالَ و وتاريك
يت:(تا مردن ليم تيناطةن)،  نيتةوة و دةلَ ــكي لةويدا ثرضي خؤي دةرِ يت:(تا مردن ليم تيناطةن)، ثيدةكةن. دؤستؤيظس نيتةوة و دةلَ ــكي لةويدا ثرضي خؤي دةرِ ثيدةكةن. دؤستؤيظس
ةزا   بةسةر مردنيدا تيثةري، ليي تيطةيشتن. هةرضي(رِ

ــالَ بةت كة مرد و ضةندين س ةزا هةلَ  بةسةر مردنيدا تيثةري، ليي تيطةيشتن. هةرضي(رِ
ــالَ بةت كة مرد و ضةندين س هةلَ

ــا ئيوة «ليم  ــةوة دةكات كة «ئةطةر» هاتب ــرةدا باس ل ــة، لةم دوو دي ــي ثوور)يش ــا ئيوة «ليم عةل ــةوة دةكات كة «ئةطةر» هاتب ــرةدا باس ل ــة، لةم دوو دي ــي ثوور)يش عةل
ــتم ثيدةكرد. واتة:  ــتةوة «مردبووم» و لة دواي مردن دةس ــتبان»، ئةوا لة ئيس ــتم ثيدةكرد. واتة: تيطةيش ــتةوة «مردبووم» و لة دواي مردن دةس ــتبان»، ئةوا لة ئيس تيطةيش
وانينتان هةية، هةر يةكيكيشتان بة شيوةيةكي جوداواز. ئةوة بؤضي نووسةراني  وانينتان هةية، هةر يةكيكيشتان بة شيوةيةكي جوداواز. ئةوة بؤضي نووسةراني هةمان رِ هةمان رِ
ــةوة دةردةكةون، ئةم نهينيية  ــة لةدواي مردنيان ــةوة دةردةكةون، ئةم نهينيية ئافرينةر، مةطةر ضؤن، ئةطينا هةميش ــة لةدواي مردنيان ئافرينةر، مةطةر ضؤن، ئةطينا هةميش
ةخنةمان بة ثيي خؤي  ــتا رِ ــان نيية، يان ئةوةتا هيش ــةري داهينةرم ةخنةمان بة ثيي خؤي ضيية؟ ئيمة نووس ــتا رِ ــان نيية، يان ئةوةتا هيش ــةري داهينةرم ضيية؟ ئيمة نووس

وات؟ وات؟نارِ نارِ

بةت وةك ئاماذةتان ثيداوة، هةمووجار وانيية كة ثاش مردني  ــي ثوور: هةلَ ةزا عةل ــي ثوور:رِ ةزا عةل رِ
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ــت درزيك بخاتة ناو  نةر دةيةويــة واتايةك داهي ــةر لة بةرهةمةكاني تيبطةين، ب نووس
ــة ثيي دياليكتيكي مةيل، ضونكة دةيةويت لة  ــري واقيعيي الكانييةوة، هةروةها ب ئةم
وات، هةنديك جار مةودايةكي لةطةلَ عةقلَ و تيطةيشتني باوي  ئةمري ئامادة سةرتر برِ
اي من  ــة دةق و بةرهةم، واتة بة رِ ــت دةبيت، ئةم مةوداية دةبيت ب ــةردةمدا بؤ دروس س
بةرهةمي ئةدةبي و هونةري هةم دةاللةت دةكاتة سةر ئةو مةوداية و هةم لةو مةودايةدا 
م بةجياوازييةكةوة ليرةدا  ــةالَ ــؤي(Mediation)ي هيطيلي، ب ــتيت، وةك ناوك دةوةس
 نةر و وةرطر ئامادةيي ئةوةيان نيية، يان كةمــك جار اليةني بةرانبةر، واتة خوي هةندي
ــةر ئةو ناوكؤيية و لة دياليكتيكي خويندنةوةدا بةشدار  ــي خؤيان بخةنة س ئامادةن بةش
ي نووسةر و  ؤمانتيك باس لةوة بكةين كة عةقلَ ، دةكريت بة شيوةيةكي رِ

ب. بة هةرحالَ
اي من ناكريت(بة تايبةت  م بة رِ

طةكةي... بةالَ ي كؤمةلَ داهينةر سةرترة لة ئثيستمي زالَ
يم هةموو بةرهةميك لة كاتي  ــتينةوة، من نالَ ــتةدا) خؤمان بةو طريمانةوة ببةس لة ئيس
م ئةم درككردنة تةنيا لةبةرئةوة نيية نووسةر مةودايةكي  خؤيدا خيرا درك دةكريت، بةالَ
 ،ك بخاتة ثشتطويت بةرهةمييبوون بي ئيجطار زؤري هةية، دةكريت هةنديك جار بةدحالَ
تانبذاردووة،  ةشةوة وا لةو شيعرة هةلَ وانينيك و... بة نيسبةتي ئةو دوو ديرِ بووني رِ

ياخؤ زالَ
وو لة  حةزدةكةم لة كؤنتيكستي خؤيدا بخويندريتةوة و بزان كام ثيرسؤناي شيعري و رِ
ووي دةمي  ة ئةمةية كة ثيرسؤنايةكي طةنج رِ اظةي من بؤ ئةو ديرِ ض كةسانيك طوتووية. رِ
يت تةرجةمةي ئيوة نيم و دةمةويت خؤم بطوازمةوة،  لة بةرةو جيلي ثيش خؤيةتي و دةلَ
م ئةم  يت، بةالَ يت باوكم دةيويست ميذوو و جوغرافيا بطؤرِ

ــوينيكدا دةلَ وةك ضؤن لة ش
دان  يت سةدةي نؤزدة، سةدةي هةولَ يت و خؤي بطوازيتةوة. فؤكؤ دةلَ دةيةويت خؤي بطؤرِ
ــةون و ثالنة طةورةية  يذي و خ ــةيري ئةو هةمووة يؤتؤثيا دارِ يني ميذوو(س ــوو بؤ طؤرِ ب
بكةين لة سةدةي نؤزدةوة سةرضاوةي دةطرت و دواجار لة سةدةي نؤزدة و سةرةتاي سةدةي 
يني  شةكان طؤرِ ش، ئةمةشمان لة ب نةضيت ديويكي شؤرِ بيستةميشدا دةطةيشت بة شؤرِ
يني جوطرافيا(ثةرةسةندني كؤضبةري و ثةنابةري و تةنانةت  ميذووة)، سةدةي بيست؛ طؤرِ
دا بوو)، لة سةدةي  يني نةخشةي دنيايان لةطةلَ ي طةورةي جيهاني، ويستي طؤرِ ــةرِ دوو ش
اني  يني شوناسي تاكي و طواستنةوةي خود، لة باتيي طؤرِ ةنطة طؤرِ ــت و يةكةمدا رِ بيس
يني جوطرافيا  ميذوو و جوطرافيا جيط بووبيت، ديارة ئةم ئايدياية نزيكة لة خةوني طؤرِ
ــاي مةجازي و ئةنتةرنيت و ضات و syberspace و...  م دةزان دني ــةري، بةالَ و ثةناب
ــةير بة  خواز و س ــي دلَ ين و داني شوناس ــوو كات زياتر ئةم هةلةي بؤ خؤ طؤرِ ــة هةم ل
ةخساندووة و ئةمانة و بيؤذينيتيك و ئةندازياريي ذينيتيك و  ــيوةي مةجازي رِ خود بة ش

مدانةوة بةم نيازة.  colonism هاوكات نيشانةيةكيشن بؤ وةالَ
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ــؤنا ئةطةر ملمالنييةكي بيت نةك بة  ةدا ثيرس ، من ثيمواية، لةو دوو ديرِ
بة هةرحالَ

ــت دةكةم بة نيسبةتي خؤي و كةساني ثيش خؤيةتي  كو هةس ــبةتي خوينةرةوة، بةلَ نيس
ؤكي  ــاني اليةنيكي دةرةكي، ناوةرِ ي دةداتة سةرش ــةكان فرِ و تا ئةويش كة هةموو كيش
م ئةوكاتةي كيشةكاني ديهاويذي  ملمالنيكةي تيكراري و ئةنجامةكةشي كؤميكة، بةالَ
ــتي تازة  ــةلَ خودي خؤيدا دةكةويتة ملمالني، ش ــة خؤي دةكات و لةط ــاكات و روو ل ن

ةنطة) تراذيك روو دةدات و ئةمة طرنطة. و(رِ

ان ثرديكة بؤ بة يةك طةياندنى دوو كلتووري جوداوازي  ان ثرديكة بؤ بة يةك طةياندنى دوو كلتووري جوداوازي ثرسيار: وةك دةزان؛ وةرطيرِ ثرسيار: وةك دةزان؛ وةرطيرِ
ــة كلتووري خؤي  ةى داوة ك ــةو هةولَ ى كورد ئ ــا زؤريش وةرطيرِ ــةت، كةم ت ــة كلتووري خؤي دوو ميلل ةى داوة ك ــةو هةولَ ى كورد ئ ــا زؤريش وةرطيرِ ــةت، كةم ت دوو ميلل
ــاو دةبينريت لة  ييةكى بةرض ــدا كةموكورِ  ئةمةيش

ــكات، بةآلم لةطةلَ ــر ب ةمةندت ــاو دةبينريت لة دةولَ ييةكى بةرض ــدا كةموكورِ  ئةمةيش
ــكات، بةآلم لةطةلَ ــر ب ةمةندت دةولَ

ــووديان ليوةربطرين.  ــى دةقطةليكي زؤر، كة دةتوان وةكو مةرجةعيش س ان ــووديان ليوةربطرين. وةرنةطيرِ ــى دةقطةليكي زؤر، كة دةتوان وةكو مةرجةعيش س ان وةرنةطيرِ
ــيعري(ثؤل ئيلوار)  يك ش اني كؤمةلَ ــيدا جطة لة وةرطيرِ ةنس ــؤ نموونة، لة ئةدةبي فةرِ ــيعري(ثؤل ئيلوار) ب يك ش اني كؤمةلَ ــيدا جطة لة وةرطيرِ ةنس ــؤ نموونة، لة ئةدةبي فةرِ ب
و(ئؤكتاظيؤ ثاز) و ضةند نووسةريكي دي، بازيت، دةقطةليكي ديكة ن بؤ ئةو خوينةرانةي و(ئؤكتاظيؤ ثاز) و ضةند نووسةريكي دي، بازيت، دةقطةليكي ديكة ن بؤ ئةو خوينةرانةي 
ــادقي  ــةوة تةنيا نووسيني(س ــادقي كة تةنيا زماني كوردي دةزانن، لة بارةي زماني فارسييش ــةوة تةنيا نووسيني(س كة تةنيا زماني كوردي دةزانن، لة بارةي زماني فارسييش
ــةريكي ديكة  ــاملوو) و ضةند نووس ــي فةرووخزاد) و(ئةحمةدي ش ــةت) و(فرووغ ــةريكي ديكة هيداي ــاملوو) و ضةند نووس ــي فةرووخزاد) و(ئةحمةدي ش ــةت) و(فرووغ هيداي
ــيان وينةي نووسينةكانيان شيواندووة. بة حوكمي ئةوةي ئيوة  دراون، هةنديكيش ــيان وينةي نووسينةكانيان شيواندووة. بة حوكمي ئةوةي ئيوة وةرطيرِ دراون، هةنديكيش وةرطيرِ
اوة، ثيتان واية كين ئةوانةي  اوة، ثيتان واية كين ئةوانةي فارسيزانن، هاوكات دةقطةليك(ضؤكةكان)ي خؤتان وةرطيرِ فارسيزانن، هاوكات دةقطةليك(ضؤكةكان)ي خؤتان وةرطيرِ
ن؟ هاوكات ئةو دةقطةلة  ــتثاكيي دةق وةربطيرِ ــتيك) بة دةس ن؟ هاوكات ئةو دةقطةلة لةو زمانةوة دةتوانن(تا ئاس ــتثاكيي دةق وةربطيرِ ــتيك) بة دةس لةو زمانةوة دةتوانن(تا ئاس
ــةر زماني كوردي، تا  درينة س ــتة بة زووترين كات وةربطيرِ ــةر زماني كوردي، تا طرنطانة كامانةن كة ثيويس درينة س ــتة بة زووترين كات وةربطيرِ طرنطانة كامانةن كة ثيويس

يطةيةوة بة شيوةيةكي قوولَ ئاطاداري ئةدةبي ئيران بب؟  يطةيةوة بة شيوةيةكي قوولَ ئاطاداري ئةدةبي ئيران بب؟ لةم رِ لةم رِ

ان لة  ؤذةي وةرطيرِ ــةوة نيم ثرِ ــتة بة تةواوةتيي ئاطاداري ئ ةزا عةلي ثوور: من ئيس ةزا عةلي ثوور:رِ رِ
ي خؤشم جطة لة ضةند دةقي  وات و بةشبةحالَ كوردستاني عيراقدا بة ض ئاراستةيةكدا دةرِ
حييةت  ــةالَ ةنطة وةك وةرطيرِ س انم نةكردووة، كةواتة رِ ئيجطار كةم نةبيت، كاري وةرطيرِ
ــيك كة بةردةوام لةطةلَ  ــةكردنم لةم بارةوة نةبيت، هةرضةند وةك كةس ــياويي قس و ش
ــيدا لة  ــةروثيوةندم هةية و لة نيوان الني كةم، دوو زماني كوردي و فارس اندا س وةرطيرِ
ــاني  ــت دةكةم دةبيت كةس م هةس ــؤدام، دةكريت ئاماذة بة ضةند خالَ بدةم، بةالَ هاتووض
ؤذةكانيان بدوين. تا ئةو شوينةي  ان و ثرِ ي ئةو بوارة خؤيان لةسةر وةرطيرِ شارةزا و ثسثؤرِ
ان ئيش دةكةن  ــةر وةرطيرِ من ئاطادار بم؛ كةم ن ئةو ناوةند و دةزطايانةي وا تةنيا لةس
ــوبذةيةكي دانثيدانراو و ثيويست دةناسريت و شةئن و ثيطةي  و وةرطيرِ خةريكة وةك س
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ان  ــؤ وةرطيرِ و وةرطيرِ يز و طرنطي ب انةوةي رِ ــا طةرِ م تةني
ــت دينيت، بةالَ ــؤي بة دةس خ

يك طرفت  ــة، كؤمةلَ ؤذةوة نةبن بة ثرؤس نة لة ثرِ
ــاز نيية، تا ئةو كاتةي ئةو هةوالَ ضارةس

ــدا زياتر طرنطي بة  ان  وةرطيرِ
اني ئةو بوارة لة ثالَ ــثؤرِ ــةوة و هيوادارم ثس هةردةمينيت

ي  اني دةقي ئةدةبيي فارسيش، ديارة هةولَ ــةبارةت بة وةرطيرِ ــيش بدةن. س ان ناس وةرطيرِ
اي هةندي طرفتي وةشاندن،  ان لة زماني فارسيدا طةليك خيرا و ضاالكة و سةرةرِ وةرطيرِ
 ، تيك وةك نؤبيل دةبةن دةطاتة بازارِ

ديسان لة زووترين كاتدا دةقي ئةو نووسةرانةي خةالَ
هةروةها لة بواري فيكري و فةلسةفيشدا كةم تا زؤر جطة لة دةقة كالسيكة طرنطةكاني 
يك فةيلةسووَّـ ديكةش لةبةردةستي خوينةردا هةية، ديارة  ــةفة، بةرهةمي كؤمةلَ فةلس
ــش زياتر لةطةلَ ئةم اليةنةداية، واتة  ي كوردي ــةم و كورتييش هةية. ثيوةندي وةرطيرِ ك
ةكاني  يت، بةرهةمي وةرطيرِ ــةري فارس وةربطيرِ زياتر لةوةي بةرهةمي داهينةر و نووس
ــاعاني فارس  ــةر و ش ــةوةش بؤضي كةم دةقي خودي نووس ــةبارةت ب اوة، س وةرطيرِ
ــي نةكردووةتةوة و نازانم  ــتييةكةي من زؤر بم ل اس دراوة، رِ ــت و وةرطيرِ ي درِ وةردةطيرِ
ــتاني  ي بة توانا لة كوردس ــتة كؤمةليك وةرطيرِ ــي وةهاية، ئةطةرضي هةر ئيس لةبةرض
ــد نموونةيةك نةبيت، ئيمة زياتر  ةنطة جطة لة ضةن ــدا هةن و كاري باش دةكةن. رِ ئيران
ــي وةك ئةو  ــيمان كردووة؛ كتيبخانةي فارس ــاي كتيبخانةي فارس ــيوة تةماش بة دوو ش
ــن و وةك بةرهةمةكاني خؤي كة خؤي  ي ــي وةريبطيرِ دراوة و دةب ــةي وةريطيرِ بةرهةمان
ين  م ئةوةي بؤضي هةست بةوة ناكريت وةك ئيوة دةلَ دايهيناون و دةبي بيخوينينةوة، بةالَ
 ت هةندين، دةكري ــاعاني فارس وةربطيرِ ــةران و ش ةكان بةرهةمي خودي نوس وةرطيرِ
ةكان  ــيارةش لة خودي وةرطيرِ ــة ئةم ثرس م وةها باش

ــةرنج و مةزةندة دةربِين، بةالَ س
بكريت. 

ــة بةرانبةر  ــتةي(يؤنان) ل ــةوة، دةبين: ئيس يين ــردوو بطةرِ اب ــيار: ئةطةر بؤ رِ ــة بةرانبةر ثرس ــتةي(يؤنان) ل ــةوة، دةبين: ئيس يين ــردوو بطةرِ اب ــيار: ئةطةر بؤ رِ ثرس
ووي لة  ــةفة نةك هةر رِ ــتؤ تاتليس) و ئةوانيديدا، فةلس ــةردةمي(ئةفالتوون) و(ئةرس ووي لة س ــةفة نةك هةر رِ ــتؤ تاتليس) و ئةوانيديدا، فةلس ــةردةمي(ئةفالتوون) و(ئةرس س
ــتةي يؤنان ناكريت،  ووةوة(بة دةطمةن نةبيت) باس لة ئيس كو لةم رِ

ــردووة، بةلَ ــتةي يؤنان ناكريت، كزيي ك ووةوة(بة دةطمةن نةبيت) باس لة ئيس كو لةم رِ
ــردووة، بةلَ كزيي ك

ــيا)يش بة هةمان  وس ــةفة، هاوكات ئةم ديدة بؤ(رِ ــيا)يش بة هةمان بةو مانايةي كة بةردةوام بن لة فةلس وس ــةفة، هاوكات ئةم ديدة بؤ(رِ بةو مانايةي كة بةردةوام بن لة فةلس
ستؤي) و(فيؤدؤر  ستؤي) و(فيؤدؤر شيوة لة بةردةمماندا قووت دةبيتةوة. بؤ نموونة؛ ئيستةيش جطة لة(تؤلَ شيوة لة بةردةمماندا قووت دةبيتةوة. بؤ نموونة؛ ئيستةيش جطة لة(تؤلَ
ةنطدانةوةي لةسةر  ــكي) بازيت، باس لة ئةدةبيان ناكريت، بة شيوةيةك كة رِ ةنطدانةوةي لةسةر دؤستؤيظس ــكي) بازيت، باس لة ئةدةبيان ناكريت، بة شيوةيةك كة رِ دؤستؤيظس
تانة، بة نيسبةت خؤيشمان:  ةوتي ئةدةب هةبيت، لة جيهاندا. ئةمة بة نيسبةت ئةو والَ تانة، بة نيسبةت خؤيشمان: رِ ةوتي ئةدةب هةبيت، لة جيهاندا. ئةمة بة نيسبةت ئةو والَ رِ
ــةرضاوة  ــة ئةزموونطةليكي ناوازةي وةهامان هةبن تا بةردةوام وةكو س ــان واية ئيم ــةرضاوة ثيت ــة ئةزموونطةليكي ناوازةي وةهامان هةبن تا بةردةوام وةكو س ــان واية ئيم ثيت
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دريت و لة ئاستي  ــتةدا(دةق)يكي وةهامان هةية كة وةربطيرِ يينةوة كنيان؟ لة ئيس دريت و لة ئاستي بطةرِ ــتةدا(دةق)يكي وةهامان هةية كة وةربطيرِ يينةوة كنيان؟ لة ئيس بطةرِ
ةهةندييةوة)؟ ووي فرةرِ كيدا بيت (لة رِ ةهةندييةوة)؟بةرهةمة ئيستيتيكييةكاني جيهاندا لة كيبةرِ ووي فرةرِ كيدا بيت (لة رِ بةرهةمة ئيستيتيكييةكاني جيهاندا لة كيبةرِ

ووسيادا،  ــةفة لة يؤنان و ئةدةب لة رِ ــةبارةت بة كزبووني فةلس ةزا عةلي ثوور: س ةزا عةلي ثوور:رِ رِ
ــكراوة و لة تواناي  ــةم بارةيةوة طةليك باس ــؤكاري جياوازيان هةية و ل ــان ه هةركامي
يم؛ ضارةسةري ئةو  ــدا نيية بةو باسانة شتيك زياد بكةم، تةنيا ئةوةندة نةبيت، دةلَ منيش
ــةبارةت بة ئةدةبي  ابردوو، كةواتة س انةوةدا نيية بؤ رِ ــة لة هةركويدا بيت، لة طةرِ طرفت
ينمان  ايةم، واتة ئةطةر ئيمة ثيش سةردةميكي ئةدةبيي زيرِ ــةر ئةو رِ كورديش هةر لةس
ــةي دةربازبوون ئةوة نةبوو  يط ــتيدا بوويناية، ثيم وابيت رِ ــتة لة نوشوس ببوواية و ئيس
يينةوة بؤ ئةو سةردةم و دةقانة، وةك ضؤن دةكرا يةكيك لة هؤيةكاني ئةو نوشوستيية  بطةرِ
، دةكريت بة جؤريكي  ينة ببواية. بة هةرحالَ بةسةرضاوة كردني ئةدةبي ئةو سةردةمة زيرِ
ــتا لة ئيمكان  ــيارة بكةينةوة، ئايا ئيمة دةقانيكمان هةية كة هيش ديكةش ب لةم ثرس
وام بة دةقي  ــةوةي برِ كمان وةرنةطرتبيت؟ من بيئ

ــةواوي كةلَ ــييةلةكاني بة ت و ثوتانس
يك دةق كالسيك دةبن و جيطةي  وام بةوة هةية كؤمةلَ ــةرمةدي و جاويداني هةبيت، برِ س
ــايان دةكريت،  ــةردةميكدا بة جؤريك تةماش تايبةتي وةردةطرن، ئةو دةقانةش لة هةر س
ــةران و خوينةرانيان، ئةمة دةمينيتةوة سةر  ةنطة بتوانن هةندي ئيمكان بدةن بة نووس رِ
ــةردةميكدا ض شتانيك طرنط دةبن و ضةندة ئةو دةقانة تواناي ئةوةيان  ئةوةي لة هةر س
ؤدا ئامادةييان هةبيت. سةبارةت بة ئةدةبي ثيش  هةية لة دياليكتيكي خويندنةوةي ئةمرِ
ــتةش، من ثيمواية هةندي دةقي شاعاني كالسيكمان بة تايبةت نالي، مةحوي و  ئيس
ةزا، تواناي ئةوةيان هةية لةو دياليكتيكةدا بةشدار بن. هةروةها بةشيكي ئةدةبي  شيخ رِ
ــتةدا بؤ  ــتيكمان لة ئيس م ئةوةي كة ئةو دةقانة بتوانن ش ــش. بةالَ فؤلكلؤر(بةيتةكان)ي
ــة ئةدةبي جيهانيمان  ــةي ئةدةبمان جيهاني بكةنةوة، يان تيكةلَ ب ــةن و ب بةو خالَ بك
 ( ــالَ بوون بة ئةدةبي جيهاني(وةك بابةتي يونيظيرس ــةن... ثيموانيية، هةروةها تيكةلَ بك
ادةيةك لة لؤذيكي ثاذ  ــا رِ ي)، ت

ــة كيبةركيي ئةدةبي كوردي(وةك بابةتي لؤكالَ و ضوون
ــتيتيكييةوة نيية،  ــتي ئيس ةوي دةكات وتةنيا ثيوةنديي بة ئاس ــتي هيطيلي ثيرِ و طش
ــ لة بابةتيك بؤ  يك هؤكاري ديكةش وةك زماني كوردي كاريطةرن، ثيش كو كؤمةلَ بةلَ
ــة دواوم، بؤية نامةويت ئةو باسانة دووثات بكةمةوة،  ــةر ئةم ثرس طؤظاري(زريبار) لةس
م و ساخت و ناوةرؤك و... ةوة، بؤ  يم كة تواناي خودي دةق لة باري فؤرِ

م ئةوةندة دةلَ بةالَ
بوون بة كايةي ئةدةبي جيهاني، مةرجي ثيويستن نةك كاَّـ و تةواوكةر. هةروةها  تيكةلَ
ــة ئةمري جيهاني)  بوون ب ــي ئيمة لةمبارةوة(تيكةلَ ــين طرفتي ئةدةب ثيمواية لة ثيش
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ــةرةتايي، واتة ئةم ثرسة كة  يكي لة ثيش و س كو ماناية وةك خالَ ــتيتيك نيية، بةلَ ئيس
ــةيةكي تازةي ثي نةبيت  ــةيةكي تازةي ثيية ضونكوو طةر قس ئةدةبي ئيمة ض مانا و قس

ميكي تايبةت و تازةش نادؤزيتةوة. فؤرِ

بيؤطرافيا:بيؤطرافيا:
ى ١٩٧٨ لة شارى سةقز لة دايك بووة. ةزا عةُّـ ثوور لة سالَ  ـ رِ

 ـ ثيش لة سنة دةذيا، ئيستةش لة (تاران)ة. 
ــى كوردى هةفتةنامةى (سوان) و لة دةستةى نووسةرانى طؤظارى  ــى بةش ـ  بةرثرس

ؤذهةآلت)يش بةرثرسى بةشى كوردى بووة. (دةق) بووة، هةروةها لة هةفتةنامةى (رِ
ةخنةطران  ـ  ضةندين شيعرى لة طؤظار و هةفتةنامةكاندا بآلوكردوونةتةوة و سةرنجى رِ
اكيشاوة. ئةم شاعة جؤرة شيعر و نووسينيكى تايبةت  و شاعانى بة الى دةقةكانيدا رِ

وويان ليى كردووة و ثيشوازيى َُّـ دةكةن. بة خؤى هةية كة هةنديك لة طةنجةكان رِ
ــى ماندووة)ية،  يةت ــم لة هةرضى طولَ ييةك دةناس ــيعريى كة ناوى (قالَ ــى ش ـ  كتيب

بآلوكردووةتةوة، هاوكاتيش كتيبى (ئم) و طةليك كتيبى ديكةيشى، ئامادةى ضاثن.
ة  ــى بآلوكردوونةتةوة، ئيستةش كؤمةلَ  ـ ضةند ضؤكيكى بة زمانى كوردى و فارس

ضؤكيكى ئامادةى ضاثن. 
يك وتار و ياداشتى فيكرى و تيؤريى نووسيون، كة لة طؤظار و هةفتةنامةكاندا  ـ  كؤمةلَ

بآلوبوونةتةوة. 

 



كاروان عومةر كاكةسوور:كاروان عومةر كاكةسوور: ئةطةر هةر نووسةريك يؤتؤثيايةكي هةبيت، يؤتؤثياي من 
زؤر لة مامزيرةوة نزيكة. 

ؤماننووس  (كاروان عومةر كاكةسوور)ى رِ
ؤماننووس ديمانة لةطةلَ  (كاروان عومةر كاكةسوور)ى رِ
         ديمانة لةطةلَ
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ــوور يةكيكة لة نووسةرة هةرة جددييةكانى ئيمة، ئةو بةهؤى   كاروان عومةر كاكةس
ينةكاندا باز بازينى دةكرد)ةوة ناسراوة،  ــكيك بوو بةسةر ثةلكة زيرِ يم ئاس

كتيبى (مندالَ
ــةر تةماشاى بكةين. ضؤك و  ــتى نووس ؤمان، هةميش وةكو ياداش هةم دةتوان وةكو رِ
ييةكى زؤر سةيريان  ى واقيعن، لة ثالَ ئةمةيشدا تيكةلَ  بة قورِ

ؤمانةكانى كاروان تيكةلَ رِ
 ــةرةدا ناتوان ؤمانةكانى ئةم نووس  فةنتازيادا... ئيمة لة نيو ضؤك و رِ

ــةلَ هةية لةط
ة هونةرييةكانى  ــة فيلَ ــا بكةينةوة، ئةةميش يةكيكة ل ــع و خةيالَ لة يةكيى جي واقي
يطةى ئةم تيكنجاندنةوة، خوينةر بةرةو ناديارييةكانى  ــةرةكان، كة دةخوازن لة رِ نووس
ــريتةوة، ئةوا  يطةى زمانةوة بناس ــةرى ئافرينةر لة رِ ــانة ببةن... ئةطةر نووس جوانيناس
ــةرى  ــتووة. نووس كاروان طةليك لة ميذة (زمان)ى خؤى هةية و تايبةتمةنديتيى ثاراس
ــى خوينةر، ئةوة بؤية  اوكردن ــة هةبوونى زمانيكى ثاراو هةية، بؤ رِ ــتى ب ؤمان ثيويس رِ
 ،اوكردنى دةكري ــدا، رِ ؤمانيكى كاروان ــؤك ـ رِ ــةوةى هةر ض ــة لة دواى خويندن ئيم
ــةيرةكانى  يطةى خةياآلتةوة س ــيوةيةك كة خؤمان مةيلمان لييةتى، نةك لة رِ بةآلم بة ش

نووسراوةكانةوة...
ؤمانة  ــةم رِ ــى (مامزير)ة، هةزمكردنى ئ ؤمان ــةرة، رِ ــ كتيبى ئةم نووس  دواهةم
ــيحريى نةنووسراوة، وةك  ياليزمى س ــة، ئةمةيش بة حوكمى ئةوةى بة شيوازى رِ قورس
ــيوةيةك  كو بة ش ؤن و بةردةوامن، بةلَ ــكةية دةرِ ــةم س ــةر ئ ــةرطةليكى دى لةس نووس
طرتووة و بة تةنيا اليةنيكةوة خؤى  ةهةنديى لة خؤدا هةلَ نةنووسراوة، كة جؤريك لة فرةرِ
ؤمانةكة،  نةبةستووةتةوة و بة تةنيا اليةنيكيشى قاييلمان ناكات... دواى خويندنةوةى رِ
ينجراو لة نيويدا، ديمانةيةك لةطةلَ  ــيارى تايبةت و هةلَ ــتم لة بارةى طةليك ثرس ويس
ةهةندى ديكةش   هةنديك رِ

استةى كردن، هاوكات لةطةلَ نووسةردا بكةم، ثرسيارةكانم ئارِ
يطةى وةآلمةكانييةوة ثيشوازيى ليكردم... م كردبوون، ئةويش لة رِ

تيكةلَ
ةهةند) ــةم (تاكرِ ؤمانيكى دياريكراوةوة، بةآلم ئ ــة رِ ــتة ئةم ديمانةية تايبةتة ب اس  رِ

ــة نةدويت و لة بارةى  ــةردا؟، تا ئارةزوومةندان ــت لة بةردةم نووس يية نةبووةتة بةربةس
ؤمان و ضؤكى كوردييةوة، تا ئةندازةيةكى باشيش   بة رِ

ايةلَ طةليك ثرسى ديكةى هاورِ
ــراوةكانى (ئةوانيدى)كةوة،  ــةر و نووس ــةر طوتةطةليك و خودى نووس ــةكردن لةس قس
دةطرم، با ثيكةوة ثرسيار و  ــت لة ثيشةكيى هةلَ وو... ليرةدا دةس وانينةكانى نةخاتة رِ رِ

وةآلمةكان بخوينينةوة:
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ــتوومة و هةم خويندوومةتةوة كة نووسة ريك بؤضوونيكي وةهاي  ــيار: هةم بيس ــتوومة و هةم خويندوومةتةوة كة نووسة ريك بؤضوونيكي وةهاي ثرس ــيار: هةم بيس ثرس
ي قورسة)، دةشي بؤ هةر نووسينيكي  ؤمان، تا ئةوثةرِ ستةي رِ ــيني يةكةم رِ ي قورسة)، دةشي بؤ هةر نووسينيكي هةية:(نووس ؤمان، تا ئةوثةرِ ستةي رِ ــيني يةكةم رِ هةية:(نووس
ــةو وةختةي يةكةم  ــةردا قووت ببيتةوة. ئايا ئ ــةختيية لة  بةردةم نووس ــةو وةختةي يةكةم جيدديي ئةم س ــةردا قووت ببيتةوة. ئايا ئ ــةختيية لة  بةردةم نووس جيدديي ئةم س

ةتة بوويتةوة؟ ض كاتة بوو؟ ووي ئةم حالَ ؤمانةت نووسي بةرةورِ ستةي ئةم رِ ةتة بوويتةوة؟ ض كاتة بوو؟رِ ووي ئةم حالَ ؤمانةت نووسي بةرةورِ ستةي ئةم رِ رِ

ــان ديتة بةرضاو،  ةت ئاس والَ ــيارة ئةطةرضي بةرِ ــوور: ئةم ثرس ــوور:كاروان عومةر كاكةس كاروان عومةر كاكةس
ؤمانانةي بة  شيوازي  استييةكةي وةآلمدانةوةي قورسة. ئاسان نيية لةو ضؤك و رِ بةآلم رِ
ستاندارد نانووسرين، شوينيك بؤ سةرةتا و كؤتايي دياري بكةين. كيشةي يةكةم ليرةدا 
ــةوة(Narrative techniques) داية، ئةوةندة  ان  تةكنيكةكاني طيرِ

ئةوةندةي لةطةلَ
ةكاندا نيية. هةر لة سةرةتاوة دوو جؤر كات خؤيان دةسةثينن:  وشة و ديرِ

لةطةلَ

انةوة دةدةيت.  يةكةم:يةكةم: كاتي تيكست، واتة ئةو كاتةي تؤ دريذة بة ثرؤسيسي طيرِ
يطاي  ــؤ لة رِ ــةت. بة مانايةكي ديكة ت ــود كاتي حيكاي ووداو، ياخ ــي رِ دووةم:دووةم: كات
ووداو  ــتةمي كاتي رِ ــتةي سيس انةوة دادةهينيت، بةو مةبةس ــيوازةكاني طيرِ ةوة ش

خةيالَ
ؤماني  ؤمان دابمةزرينيت. لة ضؤك و رِ ــكينيت و كاتي سةربةخؤي ضؤك يان رِ تيكبش
استةيةكي هةية، كة ئةمةش دةستنيشانكردني شوين زةحمةت  ؤدا كات زياتر لة ئارِ ئةمرِ
وو دةدةن و تايبةتمةنديتيي  ــوددا رِ ــاو خ ــانة لةن ــة هةموو ئةو ثرؤسيس دةكات، ضونك
ةكان لةناو  ــة هةتا جوولَ ــةر ثيكدةهينن. ليرةوةية تةمومذ دةردةكةويت، ضونك كارةكت
يدا قةبارةي  ــةن و لةطةلَ ؤز دةك ــ ثيوةنديي نيوان خود و بابةت ئالَ ــوددا زياتر بن، ث خ
يك ميكانيزمي بةرطرييدا دةبينيتةوة  ــة كؤمةلَ تةمومذيش طةورةتر دةبيت، كة خؤي ل
ــةوةية غوربةت و نيطةرانييش دةردةكةون،  ــةآلتي كلتوور. هةر ليرةش بةرامبةر بة دةس
ــةثؤلي  ؤماني ش داني رِ

ــةرهةلَ ــة بوونةتة دوو تايبةتمةنديي كارةكتةر هةر لةطةلَ س ك
يني خود هةميشة لةطةلَ  كؤلَ ؤ. هةلَ ــةوة لة سةرةتاي سةدةي بيستةمةوة هةتا ئةمرِ هؤش
ؤمان خؤي ضةمكيكي ناعةقآلنيية،  داهيناني بؤكةي ميتؤلؤذيادا هاوشان بووة. هةر رِ
ــة بةهؤي جياوازييةكانييةوة  يطاي فةنتازياوة ئةو دنياية دادةمةزرينيت، ك ــة رِ بةوةي ل
ــتانة طرينط ني، كة ضاوي  ــا دةكاتةوة. ضي ديكة ئةو ش ــؤي لة دنياي فاكتوالَ جي خ
ؤذانةدا بؤ ثيداويستيية دياريكراوةكان بةكار دةهينرين،  ئاسايي دةيانبينيت و لة ذياني رِ
ــةلَ لؤذيكي ميتؤلؤذيادا  ــتي خؤيان دوور دةخرينةوة و لةط كو ئةوانة لة كؤنتيكس بةلَ
ــن، كة كارةكتةر خؤي دايهيناون. كةواتة تةعبكردن لةم دنيا تايبةتةي خود  كدةخريي رِ
انةوة جاريكي ديكة  ــة و ديرِ يطاي ئةو وش ــة ناكريت لة رِ يي دذوارة، بؤي

ــي تا بلَ كاريك
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ستة و  ــة و رِ ــت تةنها ئةو وش ــتم ئةوةية تيكس ــوو . مةبةس بطةيتةوة ئةو دنيايةي ثيش
ــوينةكانيان  يطاي ضاوةوة دةيانبين و دواجار دةتوان ش ثةرةطرافانة ني، كة ئيمة لة رِ
ــت  ةكاندا و لة ثش ــوي ديرِ ــةكاندا، لةودي ــو لةنيوان وش ك

ــن، بةلَ ــان بكةي دةستنيش
يطاي خويندنةوة جؤراوجؤرةكانةوة  ووبةريكي شاراوة هةن، كة لة رِ ثةرةطرافةكاندا ضةند رِ
ــكرا دةبن و ديناميكييةتي خؤيان وةردةطرن. تةنانةت(بؤرخيس) دةطاتة ئةوةي باوةرِ  ئاش
كو ئاماذةدانة و ئيمة  ــي تةعبكردن نيية، بةلَ ــةكة، ثرؤسيس بةوة بهينيت، كة ثرؤسيس
يطاي  ــتانة لة رِ ــن و وا لة خوينةريش بكةين ئةو ش ــت بدةي تةنها دةتوان ئاماذة بة ش
ــوودةيي)دا  ــوينيكي شيعري(ئاس ــكات. لة ش ــت ثي ب ــن(تصور)ةوة هةس ئيماجينييش
يت:(هيض ثيتيك لة كتيبةكاني كتيبخانةدا بةدي ناكريت، بةآلم كاتيك دةيانكةمةوة،  دةلَ
ــتةيةك دةكةيتة  س ــةختة، نةك هةر لةوةي ض رِ ــتثيكردن س ي دةس

ثيت دةردةكةون). خالَ
يطايةك  كو لةوةي بة ض شيوازيك كارةكتةرةكانت ثيشكةش دةكةيت بة ض رِ

ــةرةتا، بةلَ س
ةنسي(جيل ليرؤي) دةثرسن بؤضي لة  ؤماننووسي فةرِ بؤكةكانت دةطةيةنيت. كاتي لة رِ
ــروودي ئةالمبا)دا راناوي كةسي يةكةمي تاك(من)ي بةكارهيناوة، لة وةآلمدا  ؤماني(س رِ
يي تايبةت  ــةي دوور بكةويتةوة، كة ذيانيكي تا بلَ يت نةدةكرا لة ناخي كارةكتةرةك دةلَ
ــوو دنياي ئةو  ــة توانايدا نةب ــييةمي تاك ل ــي س اناوي كةس ــاوازي هةية، بؤية رِ و جي
ــيل بوتؤر)  ــي تاك(تؤ) الي(ميش ــي دووةم اناوي كةس ــة بةرانبةر ئةوةدا رِ ــات. ل دةربخ
ــاوة هةنديك تايبةتمةنديتي خؤي  ان ــي زؤر تايبةتي ثيدةدريت، ضونكة ئةو رِ طرنطييةك
ــفكردني  يطر لة بةردةم وةس ــي تاك نابيتة رِ ــي يةكةم اناوي كةس ــة، بةوةي وةكو رِ هةي
ــت لةو كاتانة فرياي  ؤماننووس دةتواني ــة اليةكي ديكة رِ ــاي دةرةوةي كارةكتةر. ل دني
يطا لة   ئةوةدا رِ

ــت. لة ثالَ نيــةكردني نامي كارةكتةر بكةويت، كة ئةو خؤي تواناي قس
كارةكتةر دةطريت نهينييةكاني خؤي بشاريتةوة. لة هينانةوةي ئةو نموونانةدا مةبةستم 
ستةوة هةبيت،  يت، كة ثيوةنديي تةنها بة يةكةم رِ ــةكة لةوةش تيدةثةرِ يم كيش

ئةوةية بلَ
ــةوة، كة ئةمة الي  ــتةكاني ديك ــةلةي تةكنيك دةكةويتة ثيش هةموو ش ــو مةس ك بةلَ
سكانة  هةندي نووسةر بة هؤشيارييةوة ضاوي ليدةكريت و الي هةنديكي ديكة تةنها خؤرِ
ــن، هيض بايةخيكي نيية.  ــتاندارديش دةنووس ــيوازي س دةردةكةويت . الي ئةوانةي بة ش
ــش ثيوةنديي نيوان زمان و  ــرة ئيمة دةكةوينة بةردةم ثيوةندييةكي ديكة، ئةوي هةر لي
ــ لة وةآلمي  بكردنةوة و وينةية، كة هةموو ئةمانة  يةك تةواو دةكةن . من خؤم ثيش
ــدا ئةم ثيوةندييةم نيشانداوة. كاتيك نووسةر لة  ــياريكي(دانا فايةق)ي ضؤكنووس ثرس
ــان و بكردنةوة و  ــةوا كارليكي نيوان زم ــتثيكدا دؤش دادةمينيت، ئ ــةر دةس بةرانب
ــة ئاكتيظ دةبيت،  ــر كاتيك ئةو ثرؤسيس ــك نةهاتووة، بةآلم دوات ــتا ثي وينةكان هيش
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ــم لةوة كردووة، كة جاريكيان لة  ــيش باس ــاييةي نامينيت. ثيش ــةكة ئةو قورس كيش
ــكمدا زرنطايةوة. لة ماوةي  ستةي(لة طةراج دابةزي) لة ميش ــةمةندةفةر دابةزيم و رِ ش
ــي، كة زياتر  ؤذدا ضؤكيكي دريذم بة ناوي(ثيداضوونةوةي ضؤكيكي كؤن) نووس دوو رِ
ــتا  ي مندا هةبوون، بةآلم هيش خي لة خةيالَ ــة تةلَ ةية. كةواتة وينةكان ب ــل الثةرِ لة ض
ــتيك نيية بيجطة لة ثيداضوونةوةي  ــينيش ش ــت نةبووبوون. نووس كارليكةكان دروس
ــا لة كاتي دابةزيندا  ــيوةيةكي ثيضةوانةيي(Reverse). ئايا ئةوةي ئةوس يادةوةري بةش
ي  ــتة بوو؟ بيطومان نةخير، ضونكة وةكو(بؤرخيس) باوةرِ س ــكمدا زرنطايةوة، رِ لة ميش
ــيمبؤلة. ئايا دةنط بوو؟ نةخير، دةنط دةبيسيت. بةآلم  ــانة و س ــة تةنها نيش واية وش
ووي ميذووييةوة لة وينة و  ــة لة رِ يم ئةوة وينة، ياخود ئاماذة بوو. كةواتة وش

دةتوانم بلَ
ــتةمي ئاماذةكانة و هةموو  ــير) ثيي واية زمان سيس ــاذة نوية.(فرديناند دي سؤس ئام
سيمبؤليكي زمانيش لة دال و مةدلول ثيكهاتووة، دةنط و نووسراو، كة بةثيي ياساي 
ــةوة كراوين، كة بووني  يوة دةبرين. لة جؤطرافيا فيري ئ ــةم بةرِ ــينتاطماتيك و سيتس س
ــو دةبيت فاكتةرةكاني ديكةي وةكو(با) و ثلةي  ك ــةور بةتةنيا بةس نيية بؤ بارين ، بةلَ ه
ــة كتيبخانة فةرمانبةر بووم، تةلةفؤنم بؤ  ــا ل يدا بن. ئةوس طةرميي طونجاويش لة طؤرِ
ــت ضؤكةكةم تةواو  ــم، نايةم بؤ دةوام، ضونكة دةمويس ــيفةكةم كرد و طوتم نةخؤش ش
ــتي ثيكرد، بةآلم راستييةكةي لة وينةيةك،  ــتةوة دةس س ةت  لة يةك رِ

والَ بكةم، كة بةرِ
ــةر لة كاتي نووسيندا لة  ــتييش نووس اس دا. جا هةر بةرِ

ــةريهةلَ يان لة ئاماذةيةكةوة س
ايةي(ميشيل   ئةو رِ

ــيي دايبني. ليرةدا من لةطةلَ ةتيك داية، كة دةكريت بة نةخؤش حالَ
ؤماننووس)، بةآلم  يذيت، نةوةك رِ ؤمان خؤيةتي خؤي دادةرِ يت:( ئةوة رِ

بوتؤر) دام، كة دةلَ
ــي تايبةتي بؤ دةرةوةي خؤي هةية و   وانينيك ــةر، ضونكو تيرِ يم، كة نووس

ئةوةندةش دةلَ
ــايكؤلؤذيا، بايؤلؤذيا و  يك فاكتةري ميذوو، جؤطرافيا، زمان، س ــة بة كؤمةلَ ثابةنديش
طري  ــةش وا دةكات هةلَ ــي بكةرةوةي جياوازة، كة ئةم ــاوة، ئةوا خاوةني خوديك فيزي
واري(عفوي) زياترين وينة و ئاماذة  بيت. كةواتة هةر كاريكي ئةدةبي و هونةري ضةند رِ

ــة بةرضاو، بةآلم دواجار هةر بةرهةمي كارليكردني ئةو وينانةية لةطةلَ زماندا  يانة بيت
ووي   و بكردنةوةدا، ضونكة وةكو طوتمان  هةموو ئةو وينانة لة رِ

ــاتةوةختي خةيالَ لة س
ــت و لة شيوةي يادةوةريي تاك و كؤدا  ميذووييةوة دةكةونة ثيش كاتي ئةفراندني تيكس
ــتي بين و ض  ــةر ئاس ي هةموو خويندنةوةكان ض لةس ــةون. دةطةينة ئةوةي بلَ دةردةك
دا طرينطن و ئةو ديناميكييةتة مسؤطةر دةكةن. من خؤم  ــتي فيكر و ئةقلَ ــةر ئاس لةس
ــينم، لة هةر كاتيكي ديكة زياتر دةخوينمةوة و ث سةرنج لة  ئةو كاتةي خةريكي نووس
ي مندا  ــة زؤر زووة لة خةيالَ ؤماني(مامزير) ل ــةي رِ ــتةكان دةدةم. بؤك وردةكاريي ش



١٧٦

كو لةطةلَ دةركةوتنياندا  ــةوة نةدةزاني، بةلَ هةبوو، بةآلم هيضم لةبارةي كارةكتةرةكانم
ــي و ئابوورييةكاني  ووداوة سياس ــنا دةبووم. ئةوةندة هةية هةموو رِ وردة وردة ثييان ئاش
ــةوةدا بيني، كة ئةو  يكي طةورةيان ل ؤلَ ــة دةرةوة رِ ــتان و ض ل ــةوةدةكان ض لة كوردس ن
ــة زانكؤ خةريكي  ــم ئةو كاتةي ل ي ــن. دةتوانم بلَ ين ــتةيةدا بجوولَ اس ــتة بةم ئارِ تيكس
ــتيك زياتر سيحري كات و شوين تةفرةيان  ينةوةي ئايينةكان بووم، لة هةموو ش ليكؤلَ
دةدام، هةر بؤية ثيش ئةوةي هيض كارةكتةريك بووني هةبيت، خؤم تةنيا لةناو ئةو فةزا 
ؤماننووس و كارةكتةر ثيضةوانةي  ــوان رِ وةنديي نيــةدا تاق و تةنيا بووم. ثي ميتؤلؤذيي
ةتةكاني خؤي دةكات و دكتؤر  ــة. نةخؤش وةسفي حالَ ــك و نةخؤش ثيوةنديي نيوان ثزيش
ــنايي قسةكاني ئةودا هةنطاو دةنيت، بةآلم ئةوة نووسةرة دةردةكاني خؤي بؤ  ؤش لةذير رِ
ةتيك  ــؤي دةدات. حالَ يطايانةوة دريذة بة ذياني خ ــة رِ ــف دةكات و ئةو ل كارةكتةر وةس
هةية لة كاتي نووسيندا، كة خؤشت وةكو نووسةريك هةستي ثيدةكةيت، ئةويش ئةوةية 
كو هةر  ــةرضاوةي بكردنةوة و زماني كارةكتةرةكةت تؤ نييت، بةلَ زؤرجار وا دةزاني س
وو دةدات، كة نةزاني ضؤن  ــار وا رِ ــةرضاوةيةكي ديكةية، بؤية هةندي ج خؤيةتي، يان س
ــيوةيةك لة  يم ئةمةش بةش ــت ثيت بلَ ــيوة. دةمةوي ــرِ و ئةو ثةرةطرافةت نووس ــةم دي ئ
ــيوةكان كاري ئيمة دذوار دةكات، لةوةي بزان كوي سةرةتاية و كوي كؤتايي. من لة  ش
انةوةدا بوو.  ــيوازي طيرِ  ش

ــيني(مامزير)دا كيشةكةم بة ثلةي يةكةم لةطةلَ كاتي نووس
ــةرةتا بيت و نة كؤتايي، هةتا كارةكتةرة  ة بدؤزمةوة، كة نة س زؤر طرينط بوو ئةو خالَ
ــتةكة لة  ــت، ئةوا دةبينيت تيكس ــةرنج بدةي ــةرةكييةكةمي لي دةربخةم. ئةطةر س س
ــدة ثيكةوة  ــتا و ئاين ابردوو و ئيس ــي كاتي رِ ــدةكات، كة هةر س ــت ثي ــوينيك دةس ش
ووتوقووت بةسةر ِّـة داخبووةكةدا  يشنةكان رِ يطا، كاتي جةنطاوةرة رِ ــتيتةوة:(لة رِ دةبةس
دةيانهيناين، لةناو سةرجةمي ديلةكاندا تةنها ضاوي منيان نةبةستبوو... ئيستايش، كة 
ــةي بةر هةتاوي ضلةي ئةم  ــةكةت و ماندوو خراوينةتة ناو ئةم قةفةزة طةوران ــا ش ئةوةت
ــوينةكةش، كة بيابانة،  ــيار لة من ناكةن). هةروةها ش ووكينةرةوة، تةنها ثرس هاوينة ثرِ
ــةويش ئيجطار سارد،  ؤذ زؤر طةرم و بة ش طرتووة بة رِ

ــيفةتي دذي لة خؤيدا هةلَ دوو س
ــتة  ةتةوة هةم ش يطاي ئةو دوو حالَ ــةش زةمينةي بؤ ئةوة خؤش كرد، هةتا  لة رِ ــة ئةم ك
ــةوة. كةواتة من نازانم  ــاوازةكان بي كارةكتةر بخرين ــتة جي لةيةكضووةكان و هةم ش
قاندني يةكةم  ــةرةتاي بكردنةوةي من لة نووسيني ئةو تيكستة و خولَ ماوةي نيوان س
ــتةدا ضةندة، بؤية وةكو(بؤرخيس)  ثي لةسةر ئةوة دادةطرم، كة وشة تةنها سيمبؤلة و  س رِ

هيضي ديكة.
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ــوودت لة ميذوو وةرطرتووة، ئيمة دةبين لة  ــيوةكان س ــيار: بةشيوةيةك لة ش ــوودت لة ميذوو وةرطرتووة، ئيمة دةبين لة ثرس ــيوةكان س ــيار: بةشيوةيةك لة ش ثرس
اونةتةوة بؤ ميذوو،  ــدا طةرِ ؤمان ــيني ضؤك و رِ ــةروةختي نووس ابردوودا ئةوانةي لةس اونةتةوة بؤ ميذوو، رِ ــدا طةرِ ؤمان ــيني ضؤك و رِ ــةروةختي نووس ابردوودا ئةوانةي لةس رِ
ــينن، خؤيان بؤ بةرةنطاريي و  ؤمان نووس ــ لةوةي ئاطادار بن كة خةريكي ضؤك و رِ ــينن، خؤيان بؤ بةرةنطاريي و ث ؤمان نووس ــ لةوةي ئاطادار بن كة خةريكي ضؤك و رِ ث
ــان بةبيئةوةي ئاطاداريش بن، وةهايان  ةنطة هةنديكي ــا تةرخان كردووة، خؤ رِ ــان بةبيئةوةي ئاطاداريش بن، وةهايان ئايديؤلؤذي ةنطة هةنديكي ــا تةرخان كردووة، خؤ رِ ئايديؤلؤذي
ــةر  ؤماندا، ضؤن توانيوتة بةس ــةر هاتبيت. بةآلم تؤ وةكو ئةزمووني دووهةمت لة رِ ــةر بةس ؤماندا، ضؤن توانيوتة بةس ــةر هاتبيت. بةآلم تؤ وةكو ئةزمووني دووهةمت لة رِ بةس

ئةم بةربةستة طةورةيةدا باز بدةي؟ ئةم بةربةستة طةورةيةدا باز بدةي؟ 

كاروان عومةر كاكةسوور:كاروان عومةر كاكةسوور: ئةوةي دةتوانيت لة ئاستي دةسةآلتي ميذوودا بوةستيتةوة، 
ــالَ و فانتازياية. هيض طوتاريك نيية  ،  خةي ــة بة ئايدؤلؤذياي زالَ ــة بارطاويي كة هةميش
ــةي كاتي فيزيكييةوة،  ــض كرداريك ناكةويتة دةرةوةي بازن ــي نةبيت، مادام هي ميذووي
ــاوازي خؤيةوة ميذووي  وانيني جي يطاي تيرِ ــة رِ ــةر لة وزةيدا نيية ل ــة كاتيك نووس بؤي
ــةودا ئامادةية.  ــةوا ميذووي فةرمي لةناو طوتاري ئ ــة خؤي دابمةزرينيت، ئ تايبةت ب
ؤمانةوة و نة  ــاي رِ يط ووداوي ميذوويية لة رِ ــةوةي رِ ان ــة طيرِ ــر) ن م(مامزيي

ــم بلَ دةتوان
ــؤ ثيكهيناني  يكة ب كو هةولَ ــذووةوة، بةلَ انةوةي مي يطاي طيرِ ــة رِ ؤمانة ل ــيني رِ نووس
ــدا  ؤماننووس ــةر رِ ؤمان ئةوة بةس ــيني رِ ــةربةخؤ. هونةري نووس ــي تةواو س طوتاريك
طا نيشان بدات، ئةمة هةر خؤي تيكشكاندني  دةسةثينيت، كة وينةيةكي ديكةي كؤمةلَ
يك مةرجي ئةكاديمي و زانستي  طوتاري ميذووة، كة ئةوةي دووةميان  ثابةندة بة كؤمةلَ
يكي  ــتيةتي وينةيةكي هاوشيوةي واقيع دةربخات. تؤ دةست دةخةيتة  سةر خالَ و مةبةس
ــةر بةبيئةوةي ئاطايان لي بيت، ئةدةبي خؤيان بؤ  ييت هةنديك نووس طرينط، كاتي دةلَ
وانيني  ــةوة لة نةبووني تيرِ ــي و ئايديؤلؤذيا تةرخان كردووة.  وةكو طوتمان ئ بةرةنطاري
وو دةدات.  ــووس  رِ ؤمانن ــاي كاريطةرةوة الي رِ  و فةنتازي

ــة نةبووني خةيالَ ــاواز و ل جي
كو تةنها  ؤماننووس دةبيتة  ميذوونووس، ئةوة لة هؤشيارييةوة نيية، بةلَ ي، كاتيك رِ

بةلَ
ــةوةي ثيوةنديي خود بة واقيع  ــود بثاريزيت، ب ــةربةخؤييي خ ئةوةية، كة نةيتوانيوة س
ؤمان  ــتةوخؤ دادةمةزرينيت، لة كاتيكدا يةكيك لة تايبةتمةندييةكاني رِ اس ووكةش و رِ رِ
ــيمبؤل ثيكدةهينيت. هةنديك لة  ــةر ئاستي س ئةوةية، كة ثيوةنديي خود و بابةت لةس
است _ كؤتايي  ــةرةتا _ ناوةرِ ةوي طريضني س ــتاش ثةيرِ ــاني ئيمة هةتا ئيس ؤماننووس رِ
ــتيان لة زماندا  ةتدا طريضني ميذووة، بةآلم كةميك ئارايش دةكةن، كة هةر  خؤي لة بنةرِ
ةطةزي شيعرييان خزاندؤتة ناويةوة، بؤية  ــيوةيةكي ميكانيكييانة رِ كردووة، بةوةي بةش
ــا دةكات.  ــانكردنةوةي ئايدؤلؤذي ــتنةوة و ئاس ــةر طواس ؤمانة كار لةس ــؤرة رِ ــةو ج ئ
ــتيش لة ئايدؤلؤذيا هةموو ئةو بوبؤضوونانةن، كة لة ماوةيةكي دياريكراودا لة  مةبةس
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ــةورةي لة خؤيدا بةدي  ــتا هيزيكي ئةوةندة ط ةخنةي ئيمة هةتا ئيس ــا باون.  رِ ط
كؤمةلَ

انةوةي ئاساييدا  ــتايلي طيرِ  س
ؤمانة لةطةلَ ــتايلي ئةو جؤرة رِ نةكردووة، هةتا بتوانيت س

استييةكةي  ةواجيشي ثيدةدات. رِ ثؤلين بكات، بطرة زؤرجار بةو زمانة وةسفييةي خؤي رِ
ــراوة، بةوةي تةنها يةكةم  ــاوازي لةنيوان بابةت و بؤكةدا نةك ؤمانةدا جي ــةو جؤرة رِ ل
ــةر ئاستي كؤ، لة  ــة خاوةية، كة لةس هةية و دووةم بووني نيية. بابةت خؤي ئةو كةرةس
يطاي زمان و بؤكةكاني  وانينةوة، واتة لة رِ يطاي تيرِ ــي هةمووماندا هةية و لة رِ

خةيالَ
ــتي خود. بة  ــةر ئاس ــتي كؤمةآليةتييةوة دةخةينة س ــةر ئاس خؤمانةوة ئةو بابةتة لةس
وان و  ــي كؤمةآليةتيية، ئةوة تيرِ ــةت، ياخود ناوةرؤك ئةزموونيك مانايةكي ديكة باب
وان نيية، ئةوا  ــة، تيرِ ــةآلم كاتيك بؤكة نيي ــن، ب تةكنيكن تايبةتمةنديي ثيدةبةخش
ــةرزارةكييةوة بؤ دؤخي  ووداو لة دؤخي س ــتنةوةي رِ ــا دةبيتة طواس ــي زمان تةنه ئةرك
ــيخ مةحموودي  ي(ش ــدي نايةتة كايةوة. بؤ نموونة كاتيك دةلَ ــردن و تايبةتمةن تؤمارك
ــت ، كة خؤي لة ميذوويكي  ــرا بابةتيكي ئامادةمان دةكةويتة بةردةس حةفيد)، ئةوا خي
ؤماننووس وا دةزانيت  تراذيدييدا دةبينيتةوة. كيشةكة ليرةوة دةست ثيدةكات، كاتيك رِ
ــة ماوةيةكي كورتدا  ؤمان ، بةوةي ل ــيني رِ ــة بؤ نووس ــةو بابةتة يارمةتيدةريكي باش ئ
ــتييةكةي ليرةوةية ئةو بابةتة زةحمةتة، كة  اس ــومار وينةت دةخاتة بةردةم، بةآلم رِ بيش
ــي دابنييت، كة ئةو  ــةي ديكةيان لةج ــكينيت و وين ــؤ زياترين وينة تيكبش ــت ت دةبي
ــينةوة  ــةر و تةكنيكةكاني نووس وانيني جياوازي نووس يطاي تيرِ ــا لة رِ ــة تةنه ثرؤسيس
ووني دةردةكةويت، كة خؤم  ــدا زؤر بةرِ ــةية لة ئةدةبي ئةنفال جيبةجي دةبيت. ئةم كيش
ــة ئةوةندة لةطةلَ  ــةري ئيمة، ك ــش ضةند جاري ديكة لةبارةيةوة دواوم. نووس لةمةوثي
ــت، ئةوة لة اليةك بؤ   نياييةكاني خؤي دةزاني ــويني دلَ ــةآلتي ميذوو تةباية و بة ش دةس
يتةوة   ــي دةطةرِ ــيار و نيطةراني ــياري و لة اليةكي ديكة بؤ نةبووني ثرس ــي هؤش كةمي
ــتيظن)ةوة  ــةر زماني(س ؤماني(ئؤليس)، لةس بةرامبةر بةو ضةمكة.(جةيمس جؤيس) لة رِ
يت:(ميذوو خةونيكي ديوةزمةية ، دةبيت هةولَ بدةم ليي بةئاطا بيمةوة) . لة(مامزير) دةلَ

 Alternative )ذووتةرناتيظي مي كو ئةلَ ــدراوة،  ميذوو نيية، بةلَ دا ئةوةي طرينطيي ثي
كردني  ــي(Virtual History)ين، كة لة اليةك تيكةلَ History) و ميذووي طريمان
ــوين و  يني كات و ش ــة  اليةكي ديكة طؤرِ ــتةقينةدا و ل اس ووداوي رِ  رِ

ــةلَ ــة لةط خةيالَ
ــك دةبيتةوة . ئةمةش بة ثلةي  ووداوة، كة ئةمة زياتر لة ميتؤلؤذيا نزي ــتي رِ كؤنتيكس
ــة و لةناو  ــايكؤلؤذيي هةي ــي س ــة كات مانايةك ــةوة، ك يت ــةوة دةطةرِ ــؤ ئ ــةم ب يةك
ــفيريكي ميتؤلؤذييدا دةردةكةويت، كة دوورة لةو كاتةي لة كةليندةردا هةية.   ئيتمؤس
 (Subjective Narration)انةوةي كةسي ــت بة طيرِ ــت دةكرد ثش ئةوةش واي ثيويس
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اناوي  ةتدا تةكنيكيكي سينةمايية. بةثيي ثيويستيش هةردوو رِ ــيت ، كة لة بنةرِ ببةس
ؤحي  ةتة رِ

كييان ثيكراوة. بؤ ئةو حالَ ــي يةكةمي تاك و كةسي دووةمي تاك جيطؤرِ كةس
ــدا بةديلكراوي بةوةرييةكاني  ــايكؤلؤذييةي كارةكتةرةكة لةناو قةفةز و لة بيابان و س
ــاو بوو، بؤئةوةي  ــةري دةكات، ئةم تةكنيكة طونج ــفي دةوروب يتةوة و وةس ــؤي دةطيرِ خ
جيهاني ناوةوة زياتر بايةخي ثي بدريت. بة مانايةكي ديكة تيكستةكة بةرةو ميتؤلؤذيا، 
ويري وينة و بؤكة لةنيوان دنياي ناوةوة  ــتة بكريت. جؤريك لة ئالَ اس نةوةك ميذوو، ئارِ
ــي ديكة دنياي فيزيكي، واتة جؤطرافيا و دنياي  ــووة. يان بة مانايةك و دةرةوةدا ثيكهات
ةكاني خؤيةوة  يطاي خةيالَ ــي، واتة ئةو دنيا ميتافؤرييةي، كة كارةكتةر لة رِ ميتافيزيك
ــاي بينينةوة بؤ ناوةوة  يط ــ دةبن . ئةو وينانةي لة دةرةوة لة رِ ي يةك

ــاوة، تيكةلَ دايهين
ــةو ميتؤلؤذياية  ض  يكدةخرين، كة ئ ــتةمي ميتؤلؤذيادا رِ  سيس

ــةوة،  لةطةلَ دةطوازرين
يطاي  ــتيدا ئامادةية . لة رِ ــو يادةوةريي كؤ لة نةس ــؤي دايهيناوة و ض وةك ــةر خ كارةكت
ــي كؤنتاكتكردن بةردةوام دةبيت، كة خؤي لة  ناردنةوةي ئةو وينانة بؤ دةرةوة، ثرؤسيس
كردني زةمةني سايكؤلؤذي و زةمةني سروشتييدا دةبينيتةوة . بة مانايةكي ديكة  تيكةلَ
يت. كاتيكيش بةويدا  ــتيك ناتوانيت ببيتة خاوةني مانا، هةتا بة خوددا تينةثةرِ هيض ش
يطاي بينينةوة شتةكان لةباري جيطييةوة  يت، ضونكة لة رِ يت، ماهيةتي دةطؤرِ تيدةثةرِ
يكدةخرين و   سيستةمي ميتؤلؤذيادا رِ

ين. وةكو طوتيشمان لةطةلَ ة دةطؤرِ
بؤ باري جوولَ

ي  ــؤي خةيالَ ــار يؤتؤثيايةك هةية و لة ك . دواج ــة دةري ــةآلتي ميذوو دين ــر دةس لةذي
ــةوةي واقيع  و  ــذوو كورتكردن ــة ئةركةكاني مي ــك ل ــت. يةكي كديــةرةكان ثي كارةكت
ــتي داناني فؤرميكي دياريكراو، بةآلم  ميتؤلؤذيا  ووداوة بة مةبةس ــنوورداركردني رِ س
ةطةزي جياواز و سةكضةري جياواز  يت:(لةسةر  رِ

ــيا ئيلياد) دةلَ بةثيضةوانةوة وةكو(مس
ــةرة ميذووييةكان، مؤديلة  ووداو، توخمةكان و لةجياتي كارةكت ــراوة. لةجياتي رِ يكخ رِ
ــيوةيةكي دةمامكدراو و  يتةوة) . وةك دةبين ميتؤلؤذيا بةش ــةكان، الي خؤي دةهيلَ كؤن
يك ميتافؤرة.  ــيمبؤلدا دةردةكةويت و وةكو زمانيش خاوةني كؤمةلَ ــتي س ــةر ئاس لةس
ــت. ئةمةش ماناي ئةوةية ئةو  ــش وةكو ئةدةب رةطةزي ئيكزؤتيكا لة خؤي دةطري ئةوي
استةخؤ خؤي بدركينيت،  يطاي ئاماذةوة خؤي دةربخات، نةك رِ ــتيةتي لة رِ زمانة مةبةس
ــةآلتي  ــش وا دةكات وةكو ئةدةب ببيتة ضاالكييةكي فيكري و خؤي لةذير دةس كة ئةم
تةرناتيظي ميذوو  ي ئةوة دابووة ئةلَ ــة لة هةولَ واقيع بينيتة دةري . ئةدةبي جيدي هةميش
ــامويل بيكيت) عةدةم(Scratch) لة شويني ميذوو داية،  بدؤزيتةوة، بؤ نموونة الي(س
ــةورةكان هةر  ــة ط ؤماننووس ــتي رِ ــامي. بةطش اوكي و سةرس ةرِ

ــةرضاوةية بؤ دلَ كة س
ــؤن)ةوة  ــكي) و (جةيمس جؤيس) و(كافكا) و(تؤماس مان) و(كنوت هامس لة(دؤيستؤيظس
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ــة) و(ئومبيرتؤ  ــامويل بيكيت) و(هيرمان هيس هةتا(كازانتزاكي) و(ئةلبيرت كامؤ) و(س
ــدووة، ضونكة ميتافيزيكا  ــكادا دنياي جياوازي خؤيان دامةزران ــؤ) لةناو ميتافيزي ئيك
ةهةندي سياسي و ئايينييةوة، بةرهةمهينةري  ثيضةوانةي يةقيني ئايدؤلؤذيا بة هةردوو رِ
ــامي و تةمومذ و ئيكزؤتيكاية، لة كاتيكدا ئايدؤلؤذيا خؤي وةآلمي  ــيار و سةرس ثرس
ــةوةي هةموو  كردن ــذ و بؤ بةتالَ ةواندنةوةي تةموم ــؤ رِ ــيار و ب ــادةي هةية بؤ ثرس ئام
ــويني ئيكزؤتيكا . ميذوونووس  لوغزةكان، لةثالَ ئةوةدا موعجيزةكاني خؤي دةخاتة ش
ــيت بة ناثاك دابنريت، بؤية تا لة توانايدا بيت بؤ ساغكردنةوة و  ــة لةوة دةترس هةميش
ؤماننووس ئةو  ووداو، ميتؤدة زانستييةكان دةطريتة بةر، لة كاتيكدا رِ يةكالكردنةوةي رِ
ــةيري دةكات. ئةطةر(مامزير)  ــةري س ــو طةمةيةكي هون ــة و وةك ــةي قةبوولَ ناثاكيي
ي  ــي ثيكبهينيت، ئةوا هاوكات هةولَ ــتبيتي ميذوويةكي جياواز لة ميذووي فةرم ويس
ــيمبؤلدا كؤنتاكت لةطةلَ جؤطرافيادا بكات. بة  ــتي س ــةر ئاس ــي داوة هةر لةس ئةوةش
ــكات، كة لةطةلَ دنياي  ــيوةيةك تةوزيف ب ــوينيش وةكو كات بة ش مانايةكي ديكة ش
ادة يةك  ــتاتيكي و نؤستالذييةكةي بخريتة بةرضاو، بةرِ ةهةندة ئيس يكبكةويت و رِ ناوةوة رِ
يكي  ــتةمي ميتؤلؤذيا رِ ــذوو دةريبهينيت و بةثيي سيس ــةآلتي مي بتوانيت لةذير دةس
ييةك هةية لةنيوان(سروشت) و(شارستانييةت)دا،  ــةرنج بدةيت تيكةلَ بخاتةوة. ئةطةر س
ــان دةبات.  ــوآلو(Cooked) ناوي ــوآلو(Raw) و ك ــاوس) بة نةك ــؤد ليظي ش كة(كل
ــت و ض لةناو شارستانييةت، يان بة مانايةكي ديكة لةناو  كارةكتةرةكان ض لةناو سروش
ندةكاندا،  ــرؤظ و طياندار و بالَ ييةك هةية لةنيوان م ــووردا دةذين. تةنانةت تيكةلَ كلت
ــاوي خؤيان  ــةكان بة ض ــت مرؤظ ديــاون. واي لي ــة نةم ــان زؤر دةميك ــة هةنديكي ك
يت  انكارييةكاني ئةسث دةبينن، كة لة هةر قؤناغيكي ميذووييدا قةبارةكةي دةطؤرِ طؤرِ
يم مادام تيكستةكة لةسةر  دةطريت. لة هةموو ئةمانةدا دةمةويت بلَ و ناويكي نوي هةلَ
ياليستي نيية.  ــوينيش وةكو كات رِ ــيمبؤل و ميتافؤر بنياتنراوة، كةواتة ش ــتي س ئاس
ــي  ــةلَ وةهم ــو لةط ك ــة، بةلَ ــويندا نيي ــةلَ ش ــتةخؤ لةط اس ــةر رِ ــةي كارةكت

مامةلَ
ــان تيروانينيكي جياوازي بؤ  ــة. هةر يةكةي ــا (Geography illusion) داي جؤطرافي
ــوين هةية و بةشيوةي سةربةخؤي خؤي شتةكان دةبينيت. اليةني ماترياليي شوين بة  ش
ووي دةرةوةي الي ئةوان طرينط نيية.(طؤتة) دةميكة وتوويةتي ذيان  ــي رِ وردةكارييةكان
ياليستييانةن، بةآلم  ــةرابة. بةالي(ئيدمؤند هؤسرل)ةوة حةقيقةتي شتةكان بوونيكي رِ س
ــ و ئيمة لة  كو طريماني ــةربةخؤيان نيية، بةلَ ــتانة بووني س ــاكت ني. ئةو ش ئةبس
يطاي ثرؤسةي بكردنةوةوة  ــتيان ثيدةكةين. لة رِ ــتةكانمانةوة هةس يطاي هؤش و هةس رِ
ــتيك دةدات. دةمةويت ليرة  ــة ش ةتدا ئاماذة ب ــةو حالَ ــة فيكرمان ل ــة دةزان، ك ئيم
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ــيني(مامزير)دا  نووس ــي  كات ــة  ل ــارمةوة  نايش ــة  ضونك ــةم،  بك ــتةيةك  ويس هةلَ
فةلسةفةي(هؤسرل)، كة بة فينؤمينؤلؤجيا ناسراوة، زؤر كؤمةكي كردووم. مةبةستيشم 
يم من لة  ــةير نةبيت، ئةطةر بلَ زياتر ئةو اليةنةية، كة بايةخ بة خود دةدات. بةالتةوة س
وو  ووبةرِ وانيوة. رِ ــيوةيةك لة شيوةكان  بةو ديدطايةي(هؤسرل) لة دنيام رِ ييةوة بةش

مندالَ
ــوان من و ئةو دياردةيةدا،  كي دةرةكي لةنيبووني هيض هؤكاري ــاردةدا، بةبي لةطةلَ دي
ييمدا زياتر هةستم  هةتا لة ناسينيدا يارمةتييم بدات. لة كاتي نووسيني كتيبـي مندالَ
ــيكي طةورةي لة ذياني  بةوة كرد. لةوي زانييم بة دريذاييي تةمةنم ميتافيزيكا ض بةش
مندا داط كردووة.(سيوةيلي)يش لة يةكيك لة تيبينييةكاني لةبارةي ئةو كتيبةوة هةر 
ايةوة،  ــةرضاوةي ئيماجينييشنةكاني بؤ ليبيدؤ طيرِ واي ثي طوتم. هةروةها(سيوةيلي) س
قاندني ئةو وينانةدا، بةوةي ئةو وينانة  نةري طةورة لة  خولَ دا  بؤتة ثالَ ــة لة مني مندالَ ك
سيماي ناعةقالنييان هةية.  هةستكردن لة فينؤمينؤلؤجياي(هؤسرل)دا واتة وينةطرتني 
ــؤي بضووك دةكاتةوة، كة           ــتةكاني خ ــة دنيا بةقةدةر قةبارةي هةس دنيا. مرؤظ هةميش
 reduction)ــي فينؤمينؤلؤج ــةوةي  بضووكردن ــت  دةني ــؤدة  ميت ــةو  ل ــاو  ن
ــاتةدا لة ئيمة ديارة و  ــة حةقيقةت ئةوةية، كة لةو س phenomenologique) . وات
ــاراوةية.  ــة، كة ش ــويني ئةو حةقيقةتةش دريتةوة، ضونكة ئةو لة ش ــت لةوة بكؤلَ دةبي
 ــ يطاي ئةو حوكمانةي ثيش ــةوة، نةك لة رِ يطاي ئةزموون ــةت لة رِ ــتن لة باب تيطةيش
لةبارةيانةوة هةمانة، واتة طواستنةوةي ئةو شتانة لة باري واقيعةوة بؤ باري بكردنةوة .  
بةثيضةوانةي(هايدطةر)ةوة، كة ثيي واية سةرضاوةي مرؤظ و زمان يةكيكن، كة زةمةنة، 
ئةوا الي(هؤسرل) مانا هةية، بؤية زمان بووني هةية، ضونكة زمان يةكسانة بة قةبارةي 
ــوان كرداري  وةنديي  نيــت لة ثي ــرل) دةيةوي ــةوة ديارن، بؤية(هؤس ــتانةي ليمان ئةو ش
ــي تيبطةين؛  ــتة لي ــتةي، كة ثيويس ــة، واتة ئةو ش ــي مةعريف ــة و ئؤبذيكت مةعريف
وانيني خؤمةوة بؤ ميذوو  ــتم  لة  اليةك لةبارةي تيرِ يتةوة. لة هةموو ئةمانةدا ويس

بكؤلَ
ــيك لةو ئةزموونةي خؤمت بؤ باس بكةم، كة  و جؤطرافيا بدويم و لة اليةكي ديكة بةش
ــتةدا هةمة.(ميكايل باخت) لة كتيبـي(شيوازةكاني كات و شوين لة  لةطةلَ ئةو تيكس
ــان نيية كات و شوين  ــةر ئةوة دادةطريت، كة لة كاري هونةرييدا ئاس ؤماندا) ثي لةس رِ
ــيعرييةتي  ةمةكاني ش ــة كتيبـي(تةنطوضةلَ ــةوة، بؤية(باخت) ل ــا بكرين لة يةك جي
ــوينكات(كؤرؤنؤتوث Coronotup ) بةكار دةهينيت.  ــكي)دا  ضةمكي ش دؤيستؤيظس
، نةوةك اليةني ثؤزيتيظي(وضعي)ي شوين جيطاي  الي(طاستؤن باشالر)يش اليةني خةيالَ
يم ئةزمووني  ــةوا دةلَ ــيارةكةي تؤ نزيك ببمةوة، ئ ــةوةي زياتريش لة ثرس ــة. بؤ ئ بايةخ
ييم، زؤر كؤمةكي كردووم، كة  يي خؤم، بةتايبةتي هي سةردةمي مندالَ ــؤنالَ ذياني ثيرس
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ــيك لة  ــتة لة بةش ــا بكةم. هةرضةند ئةم تيكس ــتةكان وين وانيني خؤمةوة ش ــة تيرِ ل
وانينةكان لةم  ــت تيرِ ــةآلم ناكري ــاي كؤن دةكات، ب ــدا تةعب لة دني ــةي خؤي ثيكهات
ؤبيرت ياوس) ثيي واية هةموو تيكستيك بةرهةمي ئةو  ــةردةمة دابِين، وةكو(هانز رِ س
ــةردةم و ذينطةيةية، كة نووسةر تياياندا ذياوة. ئةطةر جاريكي ديكة بؤ الي ضةمكي  س
ــيك لة  يينةوة، كة وةكو بةش ــ) بطةرِ ــوينكات(كؤرؤنؤتوث Coronotup)ي(باخت ش
ــي Polyphony)ي كاري ثيدةكات، ئةوا  انةوةي فرةدةنطي(ثؤليفؤن ــي طيرِ ميكانيزم
ــوينكات لة توانايدا هةية هةموو شتةكان ض لةسةر ئاستي ميذوو و ض لةسةر  دةبين ش
ــؤن و دنياي نويش  ــوينكات دنياي ك ــتيتةوة. واتة ش ــتي جؤطرافيادا ثيكةوة ببةس ئاس
ــي ثيكدةهينيت، كة هةر  ــاي ديكةيان ل ــثييس(فضاء)ةوة و دني ــةوة دةخاتة ناو س ثيك
ي  ــزان(Intertextual). بة مندالَ ــي دةقئاوي ــيكة لة ثرؤسيس ــ) ئةمة بةش الي(باخت
ــدا دةدؤزيةوة، زةمةنيك، كة هي  ــؤم لةنيوان دوو زةمةني ثيضةوانةي يةك بةردةوام  خ
ــة وام دةزاني من ئةوةيانم لة دةستم ضووة. لةاليةكي ديكة ثةلةي  ابردوو بوو، هةميش رِ
ــي خيزان و  ــةآلتي باوك ــي طةورةبوون رزطاربوونة لة دةس ــوو، وامدةزان ــم ب طةورةبوون
ــةيرم بةرامبةر بة شوينيش  نيايي. هةميشة هةستيكي س ــتنة بة دلَ قوتابخانة و طةيش
ــة بةرضاوم.  ــة و بةناتةواوي هاتؤت ــويندا هةي ةيةك لة ش ــة وام زانيوة هةلَ ــووة، ك هةب
ــةوة لةطةلَ مندا  يي ــةوة. ئةمة لة مندالَ يكي بخةم ةوة رِ

ــاي خةيالَ يط ــتوومة لة رِ ويس
انةيةم و  ــاني لةطةل شويندا رِ ــة واي ليكردووم بةئاس هاتووة . وا ديارة  هةر ئةم هةستةش
ــوين لة بةردةم  يكي ديكةم هةبووة، كة ش  بيت. هةروةها باوةرِ

ــةكانم لي تيكةلَ ئةدريس
ي  ــي ئةوة دا بووم لة خةيالَ ــةكاني زةمةندا خؤي ناطريت، بؤية بةردةوام لة هةولَ هيرش
ــت زةفةريان ثي بةريت. ئةطةر هةر  نم، كة زةمةن نةتوانيقي ــوينانة بخولَ خؤمدا ئةو ش
ــةريك يؤتؤثيايةكي هةبيت، ئةوة يؤتؤثياي من زؤر لة(مامزير)ةوة نزيكة. دواجار  نووس
ــي ئيمة بؤ كات و  وانين ــةوةي تيرِ ان ــتيك نيية بؤ طةرِ ــر) تيكس م(مامزيي

ــت بلَ دةمةوي
ــي بخوينينةوة و نة لة  ــتوان نة بةش بةش  واقيعي ث ــوينيكي دياريكراو، بؤية ناش ش
ي ئةوةي داوة واقيعيكي سةربةخؤي  ــةوة بيخوينينةوة، ضونكة وةكو طوتم هةولَ واقيعيش

خؤي دابمةزرينيت.

ةيةكي فانتازييانةت لةطةلَ  ــتدا ئةطةرضي مامةلَ ــيار: لة بةرهةمةكاني ديكةش ةيةكي فانتازييانةت لةطةلَ ثرس ــتدا ئةطةرضي مامةلَ ــيار: لة بةرهةمةكاني ديكةش ثرس
استةقينةي ئةو شوينانة  ةية نةطةيشتؤتة ئةوةي ناوي رِ

ــويندا كردووة، بةآلم ئةو مامةلَ استةقينةي ئةو شوينانة ش ةية نةطةيشتؤتة ئةوةي ناوي رِ
ــويندا كردووة، بةآلم ئةو مامةلَ ش

ؤمانةكانتدا ئامادةية، بةآلم  ــؤك و رِ ــاريتةوة، بةتايبةتي هةولير، كة بةردةوام لة ض ؤمانةكانتدا ئامادةية، بةآلم بش ــؤك و رِ ــاريتةوة، بةتايبةتي هةولير، كة بةردةوام لة ض بش
ي ناويان هةية.  ــويني لؤكالَ ــوين نةناوة، ئةطةرضي هةنديك ش ي ناويان هةية. لة(مامزير)دا ناوت لة ش ــويني لؤكالَ ــوين نةناوة، ئةطةرضي هةنديك ش لة(مامزير)دا ناوت لة ش
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ــتي ضؤن ئةو تايبةتمةنديية لة بةرهةمةكانتدا ثيكدةهينيت و لة مامزيردا  ــتي ضؤن ئةو تايبةتمةنديية لة بةرهةمةكانتدا ثيكدةهينيت و لة مامزيردا ئايا تؤ بةطش ئايا تؤ بةطش
بةتايبةتي ض ثالنيكتان هةبووة؟بةتايبةتي ض ثالنيكتان هةبووة؟

ــن بة هةولير زؤر هؤكاري هةية، ئةطةرضي  ــوور: بايةخداني م ــوور: كاروان عومةر كاكةس كاروان عومةر كاكةس
ــةلةكة  ــيمبؤليية، نةك هةوليري ميذوويي. مةس وةكو طوتم هةوليري من هةوليري س
ــارة لة دايك بووم و بةشيكي ذياني خؤمم تيدا بةسةر بردووة،  هةر ئةوة نيية من لةو ش
ــةو بايةخدانة ثيوةنديي بةو  كو لةثالَ ئةوةدا ئ ــي و هةرزةكارييم، بةلَ ــي مندالَ بةتايبةت
شيوازةي ئيشكردنةي خؤشمةوة هةية، كة هةميشة دةمةويت لةبارةي شتي ثةراويزخراوةوة 
ــتانيش بووماية، هةر  ــاريكي ديكةي كوردس كي هةر ش نيا بة ئةطةر خةلَ ــم. دلَ بنووس
وو لةو شوينانة دةكةم، كة كةساني  ــي، ضونكة هةميشة رِ لةبارةي هةوليرةوة دةمنووس
ــوينانة تةنها جؤطرافياي ماتريالي بن ض  ديكة بة طنطيان نازانن، جا مةرج نيية ئةو ش
يشدا بةدواي شوينة  ؤح و خةيالَ كو لة رِ

ووي جةستةدا، بةلَ ووي خاك و ض لةسةر رِ لةسةر رِ
ــارةكاني  يم، كة من لةبارةي زؤربةي ش ــمةويت ثيت بلَ يم. دةش ثةراويزخراوةكاندا دةطةرِ
ةوة هةتا سليماني و ورمي. ئةمة  ديكةي كوردستانم نووسيوة هةر لة كةركووك و موسلَ
مانيا و دانماركيش  ــوريا، توركيا، يؤنان، ئةلَ بيجطة لة وآلتاني ديكةي وةكو عيراق، س
انةوة، بةثيضةوانةي  ــي طيرِ ــةريكي ئةدةب لة بةرهةمي مندا دةردةكةون. من وةكو نووس
ــتيكةوة نانووسن، كة هيضي لةبارةيةوة نازانن، من مةبةستم  ين لةبارةي ش ئةوانةي دةلَ
ــةر  ــم، كة هيضيان لةبارةيةوة نازانم، ضونكة نووس ــتانةوة بنووس ئةوةية لةبارةي ئةو ش
ينيت و  ــتة نةزانراوةكانةوة دةنووسيت،  هةموو سةرةنجامةكان تيدةثةرِ كاتيك لةبارةي ش
دةكةويتة بةردةمي ثرؤسيسي ئةزموونطةرييةوة.(ثيطي لويدينز) لة كتيبـي(ثرؤسيسي 
ــتانةوة بنووسيت، كة دةيانناسيت،  يت مندالَ حةز دةكات لةبارةي ئةو ش ــ)دا دةلَ نووس
ي ثييانة.  هةستيان ثيدةكات، سةرسامي دةكةن، ثرسياري ال دةورووذينن و ئةوانةي باوةرِ
ــتن بؤ ئةو كاتةي ئيمة فيري نووس دةب، بةآلم لة  اس هةموو ئةوانةي(ثيطي لويدينز) رِ
ينيت. جاريكيان يةكيك  اي ئةو شتانة تيدةثةرِ ثرؤسيسي نووسيني فانتازيادا، نووسةر تيكرِ
ــة، ثيم طوت:(هةولَ دةدةم لةبارةي  ــيم ئاخؤ بةرهةمي نويم ضيي يكانم ليي ثرس لة هاورِ
ييةم كاتي ئةو تيكستةي خويندةوة، نةيشاردةوة،  ــم). ئةو هاورِ ــةليمةوة بنووس عاديل س
  ي طوتم:(ئةمجارة، كاتيــمةوة، بؤية ثي كة وايزاني بوو من ذياننامةي ئةو مرؤظة دةنووس
ي هةولَ دةدةم لةبارةي ئةو  خةريكي نووسيني بةرهةميك بوويت لةبارةي بابةتيكةوة، بلَ
 ــتييةكةي من قةرزاري ئةو ثياوةم، كة يةكةم اس ــم، نةك بنووسم). رِ بابةتةوة نةنووس
ــتة  يكي ثةراويزخراوي وةكو مندا بكات. ئةو دةس كةس بوو بيةويت تؤقة لةطةلَ مندالَ
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ــتي هةموو ئةو ثياوانةي ديكة جياواز بوو، كة من لة ذياني خؤمدا بينيبوومن،  لة دةس
ــتةم لةبارةيةوة نووسي، كة ناوي(لةسةر دةستي عاديل سةليم دةنووسم)م  بؤية ئةو تيكس
يزةي من بةرامبةر بةو مرؤظةم هةبوو، وايان  ــتي و رِ ليناوة، بةآلم هةموو ئةو خؤشةويس
يم. ئةطةر لةبارةي(عةبدولخاليق  بلَ ــتةوخؤ لةبارةيةوة بنووسم و ثييدا هةلَ اس لينةكردم رِ
ــف دةرطةلةيي)يشةوة بنووسم، كة  ــيح كؤضةر) و(يوس ةنجبةر)،(ناس مةعروف)،(جةميل رِ
ةوي ئةو ميتؤدة  يي مندا هةن، هةر ثةيرِ

ــيوةكان لة يادةوةريي مندالَ ــيوةيةك لة ش بةش
ــةوة كردوويةتي، تةواو  ــة لةبارةي نواندن ةوف بيطةرد)، ك ــا رِ ــةم. طوتةيةكي(ميدي دةك
يت:(كاتيك دةمةويت  ــدا دةلَ ــة طفتوطؤيةك ــةرد)ي ئةكتةر ل ــا بيط هةذاندوومي.(ميدي
ــم بويت). من لةو   ــة بيت، نةوةك خؤش قم لةو كةس دةدةم رِ

ــيك ببينم، هةولَ ي كةس ؤلَ رِ
يطاي ئةو رقةيةوة هةموو ئةو  ــةم لة رِ ــا بيطةرد) ضاك تيدةطةم، بةوةي  ئ طوتةيةي(ميدي
ةتي خؤشةويستييدا دةرناكةون. ديارة  هةستة نهينييانة لة خؤيدا دةدؤزيتةوة، كة لة حالَ
ــاليية، كة دواجار هةر  قيكي ثارادؤكس ــي ليوة دةكات، رِ قةي(ميديا بيطةرد) باس ئةو رِ
ــتي. من خؤم كاتيك دةمةويت تيكستيكي ئةدةبي بنووسم، لةبارةي  دةبيتةوة خؤشةويس
م و دذةكةي دةكةمة ئامانج.  كو ئةو جيدةهيلَ ــم، كة مةبةستمة، بةلَ ئةو بابةتةوة نانووس
ؤماني(ئاي لةظيليا  ةم لة زؤربةي بةرهةمةكانمدا لةبةرضاو طرتووة. لة رِ

ــالَ ئةو ثارادؤكس
ــذوو كار بكةم. بة زةحمةتم  ــةكاني مي ــاني دةمتواني بة كةرةس لةظيليا!!)دا زؤر بةئاس
ذاندني طازي كيماوي بكةم، ئةمة لة دةست  نةدةزاني، ئةطةر باس لة هيرشي بةعس و رِ
كو اليةنة سيمبؤلييةكةي ئةنفالم بةالوة طرينط بوو، بؤية ئةو  هةموو كةسيك ديت، بةلَ
طوتةيةي(بةختيار عةلي)م لة ثيشةكييةكةيدا نووسي، كة باس لةوة دةكات، مةرج نيية 
ئةدةبي ئةنفال ئةوة بيت، كة باس لة خودي ئةنفال دةكات.(مامزير)يشم هةر بةم ميتؤدة 
ــي. جؤطرافيايةكي سيمبؤليية، نةك شاريك، يان وآلت و كيشوةريكي دياريكراو.  نووس
ي دةكاتة شويني بةناوبانط، نةك بةثيضةوانةوة. هيض كاتيك  ئةوة نووسةرة شويني لؤكالَ
ــةورة بكات.(ماركيز) طونديكي  ي ط ــةريكي لؤكالَ ــويني بةناوبانط ناتوانيت نووس ش
ي و شويني  بضووكي خوارووي ئةمريكاي بة هةموو دنيا ناساند. لة ئةدةبدا شويني لؤكالَ
سةرةكي بوونيان نيية، ئةوة تواناكاني زمانة ئةو سيفةتانة بة شوين دةبةخشيت. هةموو 
نووسةريك بيةويت و نةيةويت ئةو شوينة زياتر كاري ليدةكات، كة تييدا لة دايك بووة و 
استة دةكات،  طةورة بووة، بةآلم ئةوة هونةري نووسينة ئةو كاريطةريية بةرةو داهينان ئارِ
يك سيماي  ــيما ئاشكراكاني ئةو شوينة بؤ كؤمةلَ يطاي فانتازيا و زمانةوة س بةوةي لة رِ
يت، كة لةطةلَ واقيعي خوددا دةطونجيت.(طؤنتةر طراس)،  لة(دانتزيط) لة  ــة دةطؤرِ ديك
ةنطي داوةتةوة.  ــيوةية رِ ؤمانةكاني ئةودا بةو ش ــارة لة رِ دايك و طةورة بووة، بؤية ئةو ش
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ــت بكةمةوة، كة سياسةت تيكي  ــتوومة سةرلةنوي ئةو شتانة دروس يت:(ويس خؤي دةلَ
ــةر بةتايبةتي هةولَ دةدات واقيع دروست  ــكاندوون . كاتيك مرؤظ بةطشتي و نووس ش
ي ميتؤلؤذيا دةبيت). هةروةها  ــةردا ديت و تيكةلَ اني بةس بكاتةوة، ئةوا ئةو واقيعة طؤرِ
كو ئةو مرؤظانةيش كاريان ليكردووم، كة ناضار  يت:(من نةك هةر  دانتزيط خؤي، بةلَ دةلَ
يت:(هةرضةند  ن و لةوي بطسينةوة). دةطاتة ئةوةي بلَ بوون طوند و شاري خؤيان جيبهيلَ
ــةثاندووة). بةآلم(طؤنتةر طراس)  ــةرمدا س ــؤي بةس ــم، ئةو بابةتة خ ــتبيتم بنووس ويس
ــتكردؤتةوة، بؤية ناتوان وةكو ميذوو  استةقينةي دروس ــوينيكي جياواز لة شويني رِ ش
ــة، بةآلم ئةوة مرؤظة لة  ــي تؤبؤطرافيي هةي بيخوينينةوة. جؤطرافيا خؤي تةنها شوناس
يطاي ئةزموونةكاني خؤيةوة لةناو زةمةن شوناسي ديكة دةداتة ثالَ جؤطرافيا. شويني  رِ
ثؤز، شويني حةرام، شويني حةوانةوة، شويني ئةشكةنجة، شويني ثاك و شويني ثيس، 
ــتي ميذوودا. ئةدةب لةسةر  هةموويان ئةنجامي ئةزموونةكاني مرؤظن لةناو كؤنتيكس
ة لةطةلَ هةموو ئةو جياوازييانةي شوين دةكات. ثرؤسيسي  ــتي ئيستاتيكادا مامةلَ ئاس
قاندني جؤطرافياي جياواز، جيبةجي  ــي خولَ قاندني كارةكتةري جياواز بةبي ثرؤسيس خولَ
ــويني  قاندنةوةي ش ــمدا خولَ نابيت. الي من ض لة(مامزير) و ض لة بةرهةمةكاني ديكةش
بةسةرضوو، يان دروستكردني شويني طريماني، ئةنجامي نيطةراني و نةطونجانة لةطةلَ 
است دةكةيت لة(مامزير)دا نةك شوين ، بطرة كارةكتةري سةرةكييش  ــويني ئيستادا. رِ ش
دراوة  ناوي نيية، ضونكة هةردووكيان سيماي سيمبؤلييان هةية. بة مانايةكي ديكة هةولَ
ــتاندارد و واقيعيكي دياركراوادا هةية،  ــكرايةي لةنيوان تيكستي س ــتة ئاش اس ئةو ئارِ

دريتةوة، ياخود بة شيوةيةكي شاراوة دةربخريت. بسرِ

انةوة بةساوة، ئةوةندة وتوويذ و وةسف  ؤمانةدا ئةوةندةي ثشت بةطيرِ ــيار: لةم رِ انةوة بةساوة، ئةوةندة وتوويذ و وةسف ثرس ؤمانةدا ئةوةندةي ثشت بةطيرِ ــيار: لةم رِ ثرس
ــةكردن،  ــاني بيدةنطن وةكو قس ــاوكات كارئةكتةرةكانيش زؤربةيان كةس ــ، ه ــةكردن، نابين ــاني بيدةنطن وةكو قس ــاوكات كارئةكتةرةكانيش زؤربةيان كةس ــ، ه نابين
ةت ناكةنةوة،  ــي دةورووبةر رِ  خؤيان دةثةيظن، كةض

ــي خؤيانداو لةطةلَ كو لةدةروون ةت ناكةنةوة، بةلَ ــي دةورووبةر رِ  خؤيان دةثةيظن، كةض
ــي خؤيانداو لةطةلَ كو لةدةروون بةلَ

ؤمانيكم خويندبيتةوة، ئةطةر كارئةكتةرةكاني  ؤمانيكم خويندبيتةوة، ئةطةر كارئةكتةرةكاني ئةمةيش لةكن من سةيرة، ضونكة هةر رِ ئةمةيش لةكن من سةيرة، ضونكة هةر رِ
كةمدووبن، بيزاريشن لةذيان، بةآلم وةكو لةسةرةوة ئاماذةم بؤ كرد، لة(مامزير)دا هةست كةمدووبن، بيزاريشن لةذيان، بةآلم وةكو لةسةرةوة ئاماذةم بؤ كرد، لة(مامزير)دا هةست 
ةتة ناكةين. جوداوازيي تؤ بؤ تةوزيفكردني ئةم اليةنة لةسةروةختي بكردنةوةدا  ةتة ناكةين. جوداوازيي تؤ بؤ تةوزيفكردني ئةم اليةنة لةسةروةختي بكردنةوةدا بةم حالَ بةم حالَ
ةيةكة لة ئاطايي  ةيةكة لة ئاطايي دروستبوو، يان لةسةروةختي نووسيندا؟ ضونكة ثيمواية نووس تيكةلَ دروستبوو، يان لةسةروةختي نووسيندا؟ ضونكة ثيمواية نووس تيكةلَ

و نا ئاطايي.و نا ئاطايي.

ــتبةرداري وةسف بيت،  ــةريك ناتوانيت دةس ــوور: هيض نووس ــوور:كاروان عومةر كاكةس كاروان عومةر كاكةس
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ــف ثيوةنديي بة  انةوة، بةآلم وةس ــة يةكيكة لة ثيكهاتة طرينطةكاني ئةدةبي طيرِ ضونك
ستةيةكي  وانيت. لة هةموو رِ ــةوة هةية، كة لة خؤي و لة دةوروبةر دةرِ ديدطاي ئةو كةس
ووني دةردةكةويت  تةواودا وةسف هةية، بةآلم وةسف لةو رستانةي كرداريان تيا نيية،  بةرِ
ة). هةرضي  يكي رووناكة) و(دارستانيكي ضرِ

ووخؤشة)،(مالَ يكي رِ وةكو(كضيكي ذيرة)،(كورِ
ستانةن، كة كرداريان تيداية، ئةوا هةنديك جار ئةو وةسفة لةسةر ئاستي طراماتيكدا  ئةو رِ
ووي طراماتيكةوة وةسف  ابةر دةنووسيت)، ئةوا لة  رِ يم:(رِ

دةرناكةويت. بؤ نموونة ئةطةر بلَ
ستةية بدةين، دةبين وةسف  ووي ثراكتيكةوة سةرنج لةو رِ دةرناكةويت، بةآلم ئةطةر لة رِ
ــيوةيةكي شاراوة دةردةكةويت، ضونكة ئيمة خؤمان  هةية، بةآلم بة كردارةوة بةندة و بةش
 ت. مادام ئةو بكةرة و كرداري نووســي ابةر) ضؤن دةنووس دةبيت بيهينينة بةرضاو، كة(رِ
ابةر  ي:(رِ

ــيوةيةك لة شيوةكان بنووسيت. ئةطةر بلَ بةجي دةهينيت، كةواتة دةبيت بةش
ووني دةردةكةويت. من خؤم كاتيك وةسف  ــف بةرِ ــيت) ئةوا وةس خيرا، يان ضاك، دةنووس
ــف دةطريتة  ــفة ئةركيكي ديكةي جيا لة وةس ــة ثالَ كردارةوة، كة بزانم ئةو وةس دةخةم
ــتةكة بدةيت، كة ئاواية: (لة  ستةي تيكس ــةرنج لة يةكةم رِ ــتؤ. بؤ نموونة ئةطةر س ئةس
ووتوقووت بةسةر ِّـة داخبووةكةدا دةيانهيناين)، ئةوا  يشنةكان رِ يطا، كاتي جةنطاوةرة رِ رِ
ووتوقووت) و(داخبووةكان) بيجطة لة ئةركي وةسفكردن،  يشنةكان) و(رِ هةر سي وشةي(رِ
ــي بؤكةي ميتؤلؤذياكة  ــيان هةية و  دواجار خزمةت ــي ئاماذة و ئيماجينييشنيش ئةرك
 ،ــف ني ــةر بنياتنراوة. وةك دةبينيت ئةوانة تةنها وةس ــتةكةي لةس دةكةن، كة تيكس
ــةآلت و جؤطرافيا دةدةن و بةدريذايي  ــتة، دةس ــي ضةمكن، كة ئاماذة بة جةس كو س بةلَ
ــتم لة هينانةوةي ئةو نموونانةدا ئةوةية، كة  ــتةكة خؤيان نوي دةكةنةوة. مةبةس تيكس
انةوة. لةطةلَ فراوانبووني  ــي طيرِ ــف لة(مامزير)دا هةية، بةآلم بةشيكة لة ثرؤسيس وةس
ــيمبؤل و  انةوة و س تر دةبيت و ئةركةكاني وةكو ليكدانةوة و طيرِ ــفيش ضرِ ديدطادا، وةس
ةتة سايكؤلؤذييانة  ئيستاتيكا ضاك بةجي دةهينيت. لة(مامزير)دا تةنها وةسفي ئةو حالَ
دةكرين ، كة كارةكتةريان تياية و زياتر لةشيوةي خةون و زيندةخةوندا دةردةخرين. كات 
و شوين تةنها كاتي دةكةونة ناو ثرؤسيسي وةسفةوة، كة لةطةلَ بين و ئيماجينييشنةوة 
وانيني كارةكتةر، ناتوانن  كارليك دروست دةكةن، ضونكة وةسفكردني ئةو دوانة بةبي تيرِ
ةطةزي ئاكتيظ. وةكو طوتم وةسف لة(مامزير) ي و نابنة رِ ؤمان بهيننة طؤرِ ئيتمؤسفؤري رِ

انةوة خاو  ــي طيرِ ةوت يطاي لةوة طرتووة رِ ــةر ئةمةش رِ ــتة، كة ه دا بة كردارةوة ثةيوةس
انةوةوة نووسيويانة،  وةكو (جار جينيت)  بيتةوة، ضونكة زؤر لةوانةي لةبارةي تيؤري طيرِ
انةوة  انةوة خاو دةكاتةوة.(جار جينيت) طيرِ ةوتي طيرِ يكاردؤ)، ثييان واية وةسف رِ و(ذان رِ
يتةوة، بةآلم  ووداو و كردار دةطيرِ ــان رِ ــف بةوة لة يةك جيا دةكاتةوة، كة يةكةمي و وةس



١٨٧

دووةميان خؤي بة شتةكانةوة ثةيوةست دةكات. الي منيش وةكو هةنديك لة نووسةراني 
انةوة.  كو بةشيكة لة ثرؤسةي طيرِ

سةردةمةكةم وةسف ثيكهاتةيةكي سةربةخؤ نيية، بةلَ
ؤذيكي(باراناوي بوو) بكةمة  ــتةي وةكو(هةتاويكي خؤش) بوو، يان رِ س م بةوة نيية رِ باوةرِ
ــتي  ــتمة وةرطر خؤي ئةوانة لة كؤنتيكس كو مةبةس ــثيكي هيض ثةرةطرافيكم، بةلَ دةس
ــف وةكو ثرؤسيسيكي  ماناكاندا بدؤزيتةوة، ياخود بيانهينيتة بةرضاو. واتة ئةركي وةس
واي من  ووي شتةكان. بة برِ ؤيي لة باسكردني رِ ئةزموونطةري، كةشفكردنة، نةك زيادةرِ
م بةوة نيية  استة دةكات، نةوةك بةثيضةوانةوة. من خؤم باوةرِ ــف ئارِ انةوةية وةس ئةوة طيرِ
كو يةكيك لةو يارييانةي  ــتةي(وةرطر/ خوينةر) بكةم، بةلَ اس ووني و تةواوي ئارِ وينة بةرِ
حةزم لييةتي ئةوةية، كة وةرطر بةثيي ئةزمووني خؤي بةشيك لةو وينة ناتةواوة، تةواو 
اني طةورةي لة شيوازي  ــانةي طؤرِ ؤماننووس ؤب طري)، كة يةكيكة لةو رِ بكات.(ئاالن رِ
يالزمييدا  ؤماني رِ ــة كاتي خويندنةوةي رِ ــفدا كردووة، ثيي واية خوينةر دةتوانيت ل وةس
ؤماني  ــةآلم لة رِ ــف تةرخان كراون، ب انةدا بدات، كة بؤ وةس ــةر زؤر لةو الثةرِ ــاز بةس ب
ــت دةكةيت  اس ــت دةضن. تؤ رِ ة ئةمةي بؤ بكريت، ضونكة ماناكاني لة دةس

نويدا مةحالَ
ووبةريكي زؤر لة(مامزير)  داط ناكةن، ضونكة وةكو ثيشيش  ؤط رِ

ــف و ض ديالَ ض وةس
ؤطي نيوان كةسةكانيش  طوتم جيهاني ناوةوةي كارةكتةرةكان زياتر بايةخي ثيدراوة. ديالَ
ــكاوةوة لةناو  يطاي يادةوةرييةكي تيكش اون، بؤية كاتيك لة رِ لة واقيعةوة بؤ زةمةن طؤرِ
 مة ناتوانت:(ئيي انيان بةسةردا ديت . وةكو(بجيسؤن) دةلَ قةفةز دةردةخرينةوة، ئةوا طؤرِ
ووداوةكان  بة هةمان هؤشيارييةوة لة دوو ماوةي زةمةنيي وةكويةكدا بذين). بيطومان رِ
ــةكان  ــتي كةس ين، ضونكة هةس ووي فؤرمةوة دةطؤرِ ــة رِ ــاوةرؤك و ض ل ووي ن ــة رِ ض ل
ــتيكي طرينط و  ــؤثينهاوةر) ثيي واية بةثيضةوانةي ئادة، كة ئةوةي دواييان  ش وةكو(ش
يت.  يوة دةبات ،  بةهؤي زةمةنةوة دةطؤرِ ــاك بةرِ ةوة ت

يطاي ئةقلَ ــة لة تاك و لة رِ ةتيي بنةرِ
ين، بةوةي  دةكريت  ــدا دةطؤرِ ــادة لةذير كاريطةريي كات ــتةكان ثيضةوانةي ئ واتة هةس
ووداوةكان،  ثيداضوونةوةيان بؤ بكريت و نوي بكرينةوة. لة(مامزير)يشدا جاري وا هةية رِ
ــةواوي بي دةكةونةوة،  اون و ئةم بة نات ــةكان  هةر تةواو طؤرِ ــةكان و طوتةي كةس بؤك
ؤطيش هةر  يتةوة . واتة ديالَ ــاواز بيانطيرِ ــيوةيةكي هةنديك جي كة ئةمةش وادةكات بةش
لةشيوةي مةنةلؤذي شانؤيي(Dramatic Monologue)دا دةردةكةويت. بؤ نموونة 
ــم، كة باس لةوة  دا) رادةكيش ــةرةكي و(طؤلَ ؤطي نيوان كارةكتةري س ــةرنجت بؤ ديالَ س
ةوةيةك ئاسك راو دةنيت، ئةوا ئةوان جوانين ديمةن دةبينن، ضونكة  دةكةن، كاتي شير رِ
ــتم  ــةوة، لة ضةند درةختيك دةضن. مةبةس ــكةكان، كاتي لة هةوادا دةلةرن ــاخي ئاس ش
ؤطةكانيش دةبيت. من وةكو نووسةري تيكستةكة نامةويت  ي ديالَ ــف تيكةلَ ئةوةية وةس
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ــي دووةمي  ةخنةطرانةوة. بةآلم بؤ وةآلمي بةش ــت بخةمة ناو كاروباري رِ لةوة زياتر دةس
ةت ناكةنةوة،   ئةوةشدا بيدةنطن، بةآلم دةوروبةر رِ

ثرسيارةكةت، كة كارةكتةرةكان لةطةلَ
ــ طوتم  ةتكردنةوةوة ية ، ضونكة وةكو ثيش كردن و رِ

ــة دةرةوةي قةبوولَ ــةكة ل ئةوة كيش
ــاي زمانةوة داهينراوة، تةنها  يط (لفظي) بووني هةية و لة رِ

ــيوةيةكي ظيربالَ ــوين بةش ش
ــتي ثي بكريت. ئةمةش واي كردووة هةموو  ــنةوة دةكريت هةس يطاي  ئيماجينييش لة رِ
ــةر ئاستي سيمبؤلدا دةربكةون، وةكو(هايدطةر) ثيي  ثيوةندييةكاني ناوةوة و دةرةوة لةس
ؤط لةطةلَ  يطايةوة مرؤظ ديالَ ؤطيية و لةو رِ

واية بووني مرؤظ هةر خؤي بوونيكي ديالَ
دنيادا دةكات.

ــتيك قورسة، لة  ؤمانةدا تا ئاس ــينت لةم رِ  ئةوةي كة زماني نووس
ــيار: لة ثالَ ــتيك قورسة، لة ثرس ؤمانةدا تا ئاس ــينت لةم رِ  ئةوةي كة زماني نووس
ــيار: لة ثالَ ثرس

، هاوكات طرنطييةكي ئةوتؤيشت بة  ــيمبؤلَ ــدا بارطاويكراوة بة س ، هاوكات طرنطييةكي ئةوتؤيشت بة هةنديك ثةرةطرافيش ــيمبؤلَ ــدا بارطاويكراوة بة س هةنديك ثةرةطرافيش
اليةني سيكس و فةنتازيا داوة. ثرسياري ئيمة ئةمةية: هةنديك نووسةر باس لةوة دةكةن اليةني سيكس و فةنتازيا داوة. ثرسياري ئيمة ئةمةية: هةنديك نووسةر باس لةوة دةكةن 
كة ثيويستة لةمةو دوا بة سادةيي بنووس(نةك ساكاري)، ضونكة خوينةر تاقةتي ئةوةي كة ثيويستة لةمةو دوا بة سادةيي بنووس(نةك ساكاري)، ضونكة خوينةر تاقةتي ئةوةي 
ي لة  وانينة دةنوارِ ــاوة وةكو ئاي كؤدةكاني دةقي ئةدةبي بكاتةوة. ضؤن لةم تةرزة رِ ي لة نةم وانينة دةنوارِ ــاوة وةكو ئاي كؤدةكاني دةقي ئةدةبي بكاتةوة. ضؤن لةم تةرزة رِ نةم

ؤمانةكةتدا؟ ؤمانةكةتدا؟بةرانبةر رِ بةرانبةر رِ

ؤشنبيي ئيمةدا  كاروان عومةر كاكةسوور: كاروان عومةر كاكةسوور: ثيشيش طوتوومة  كيشةي طةورة لةناو رِ
ينةوة  ــتةكان لةسةر ئاستي زارةكييدا هةن و ناطةنة ئاستي ليكؤلَ ئةوةية، كة زؤربةي ش
ــاكاريية دةربهينن  ــان لةو س ــدا نيية بؤضوونةكاني ــة لة وزةيان ــةوةوة. ئةوان و خويندن
ــة طفتوطؤكاندا دةرفةت  ــتي فيكر و مةعريفةوة، بؤية جار جار ل ــةر ئاس و بيانخةنة س
ن . باوةرِ ناكةم تؤ  ــيوةية دةردةبرِ اي لةم ش ــةرمنانة و بةخيرايي يةك دوو رِ دةهينن و ش
ــت بكةويت، كة  ينةوةيةكت نة بة زماني كوردي و نة بة زماني ديكة دةس ــض ليكؤلَ هي
ؤماني سادة بكات، بؤ ئةوةي مانا كؤنكريتييةكاني تيبطةيت و طفتوطؤيان  ثشتطي لة رِ
ؤماني نووسيوة و مانطانة طفتوطؤ دةكات، بةآلم لة  ــةر هةية رِ لةبارةيةوة بكةيت. نووس
ؤمانةوة هةبيت.  يت، كة ثيوةنديي بة رِ

ــت ثي نالَ يك ــض يةكيك لةو طفتوطؤيانةدا ديرِ هي
ييت. ئةو نووسةرة ئةطةر جار جار  ــتيك بلَ ــفانةيةوة هيض ش تؤ ناتواني لةبارةي ئةو وةس
ةواج بة يةكيكي ديكة بدات، ئةوة هيض  يتةوة و رِ ــرِ ــتةيةك يان دوان تيكستيك بس س بة رِ
يارةوة خويندنةوة نيية. نووس ثرؤسيسيكة  ــت ئةو برِ طرينطييةكي نيية، ضونكة لة ثش
ــؤز و  ــتنةوةي س ــ طواس وو دةدات. بة مانايةكي ديكة نووس لةناو خودي داهينةردا رِ
ــتي ئاماذة، كة ئةوةي ئةو  ــنةوة بؤ ئاس ؤش يك وينةي نارِ

ــةكاني خودة لة كؤمةلَ خرؤش
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ثرؤسيسة جيبةجي دةكات، زمانة. كةواتة زمان ئةو شتانة دةطوازيتةوة، كة لةناو خوددا 
ــةريكي ديكة جيا  ــةريك لة خودي نووس ــة كراون. ئةوةي دةتوانيت خودي نووس ةك كةلَ
يطاي  دا. نووسةر لة رِ

بكاتةوة، خويندنةوةية ض لةسةر ئاستي بين و ض لةسةر ئاستي ئةقلَ
ةكة دةكات، بؤية ثيكهاتةي ئةو وينانة ثيوةنديي بة جؤر  خويندنةوةكانةوة ئةو وينانة كةلَ
ةهةند و  ــةرةوة هةية. كاتيك ثيكهاتةي وينةكان فرةرِ وانيني نووس و مةوداي بين و تيرِ
ؤزن، ئةوا هاوكات بؤ طواستنةوةيان زمانيكي ضرِ و بارطاوي بة مةعريفة و ئيستاتيكا 

ئالَ
ــادةية. ئةو نووسةرةي دةتوانيت  ــادةن، ئةوا زمانيش س دةخوازن. كاتيكيش وينةكان س
ــتي قورس بةرهةم بهينيت، بيطومان لةسةر بةرهةمهيناني تيكستي سادة ثةكي  تيكس
ناكةويت. ئةوة نووسةري سادةنووسة لة توانايدا نيية زمانيكي كاريطةر دابهينيت. باوةرِ 
ــيت، بةآلم وةكو طوتم هةر نووسةريك خؤي  ــةريك بيةويت سادة بنووس مةكة هيض نووس
ــتةكانيان زياد لة ثيويست  ــيتةوة. هةنديك نووسةر كاتي هةست دةكةن تيكس دةنووس
ينةوةدا، هيرش دةكةنة  ــادةيان ليدةنين و لة طفتوطؤكان، نةك لة ليكؤلَ الوازن ، ناوي س
يطام بدة  ــةردةمة ديت. رِ كي ئةم س

ين  ئةدةبي سادة بة كةلَ ــتي جيدي و دةلَ ــةر تيكس س
ــةمي ئامادةيي  مةوة. لة ثؤلي شةش ييةك و خؤمت بؤ بطيرِ ــا بةوةرييةكي ضةند هاورِ ب
ــةوان لة سةربان  ييةك دةمانخويند و ش ي هاورِ

بةرةبةري تاقيكردنةوةي بةكالؤريا لة مالَ
ؤني بؤ دةكردين. ئةو حةزي دةكرد  كةورِ

ييةمان هيلَ دةخةوت. بةيانييان دايكي ئةو هاورِ
ؤ بكاتة ناو تاوةكةوة، كة زةردينة بةجيا و سثينةش بةجيا بيت،  هيلكةكان بةشيوةيةك رِ
ــةر كاتيك يةكيك لةو  ــت دةربضوواية. ه ــةآلم لة ضوار دانة، ئةطةر دانةيةكي لة دةس ب
ــتي خؤي دةردةضوو، شانازيي بةخؤيةوة دةكرد و دةيطوت بزانن ضؤن  هيلكانة بةثيي ويس
ــثينةكة دةبوو، دةيوت با  ي س ــوو! ئاوينةية! ئاوينة! بةآلم كاتيك زةردينةكة تيكةلَ دةرض
ــا دوايي خؤي داني بةوة دانا،  ــتم ئاوا بيت. ئيمةش ثيدةكةن، هةت ــاوا بيت، خؤم ويس ئ
يكانمان، كة لة كاروباري ناندين  ــةوة يةكيك لة هاورِ ــة تواناكةي هةر ئةوةندةية. لةم ك
ــثينةي لة يةك جيا دةكردةوة. هةتا ئيستاش  ــارةزا بوو، خؤي بةخيرايي زةردينة و س ش

.دةكةنؤذانة ثي ئيمة بةيادي ئةو رِ
ضؤن داوا لة(بيكيت) بكةين ئاسان بنووسيت، ئةطةر ئةو سةرضاوةيةي بة هونةرةكةي 
يطاي  تةعبي ليوة دةكات، هةمان ئةو سةرضاوةية بيت، كة(شؤثينهاوةر) و(هايدطةر) لة رِ
ــةفةوة تةعبي ليدةكةن؟ ضؤن داوا لة(ظيرجينا وولف) بكةيت لةسةر(شةثؤلةكان) فةلس

ي سادةيي بنووسيت، ئةطةر ئةويش وةكو(جةيمس جؤيس) تةعب لةو سةرضاوةية بكات، 
ــةرضاوةي تيؤرةكاني(فرؤيد) و(يؤنط) بيت؟  هةموويان كار لةسةر بؤكةي  كة هةمان س
يطاي جياواز. تةنانةت(جةيمس  شةثؤلي هؤش و ميتؤلؤذيا و سيمبؤل دةكةن، بةآلم بة رِ
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كو ثيي  ــد)ةوة وةرطرتبيت، بةلَ ــيوازةي لة(فرؤي ي لةوة دةكات، كة ئةو ش جؤيس) نكوولَ
ؤماننووسة طرينطةكاني دنيا  استةوخؤ لة سةرضاوةكةوة هيناويةتي. هةر كام لة رِ واية رِ
ــةفة،  دةطر يت، ثيوةندييةكي بةتيني لةطةلَ يةكيك لة كايةكاني مةعريفةي وةكو فةلس
ــدا نة يبووبيت .(ميالن  ــيؤلؤذيادا  هةبووة، ئةطةر لةطةلَ هةموويان ــايكؤلؤذيا و سؤس س
ؤمانةوة تةعبي فةلسةفييانة  يطاي هونةري رِ كؤنديرا)، كة خؤي يةكيكة لةوانةي لة رِ
ؤمان لةثيش(فرؤيد)ةوة تيؤري شةثؤلي هؤش و بةر  يت رِ

ــةردةمي خؤي دةكات، دةلَ لة س
ي ضينايةتي و زووتر لة فينؤمينؤلؤجييةكان فينؤمينؤلؤجياي دؤزيةوة.  لة(ماركس) شةرِ
ؤكامبؤل)  ــاوازي لةنيوان(رِ ي، ئةوا نابيت جي

ــت، نةوةك قوولَ ــادةيي ئامانج بي ئةطةر س
ؤمانةكاني(عةزيزي  ــاوازي لةنيوان رِ ان بةدواي كاتي ونبوودا) بكةين. نابيت جي ــةرِ و(ط
 ــرؤ جاف) لةطةلَ ئةوانةي(بةختيار عةلي)يدا بكةين. ئةطةر نووس مةالي رةش) و(خةس
ؤذانة، ئةوا ئيمة خؤمان  كردني زماني رِ ؤمان بةتايبةتي بريتي بيت لة تيثةرِ بةطشتي و رِ
يذةية دياري  يذةييدا دةبينينةوة و هيض ثيوةريك ناتوانيت ئةو رِ لة بةردةمي ضةمكيكي رِ
ــن و  ــي زمان و خةيالَ و فا نتازيا و هةلوةسةيش يذةي يارييةكان ــةوة رِ ــكات، ضونكة ئ ب
ــادةيي كاري بكرداية،  ؤمان بة س ــياية. ئةطةر رِ ةتي هيس

ــتني ضةثاندن و حالَ دةرخس
ــيان  ــووف و بمةنداني وةكو(جؤرج لؤكاض)،(لؤس ئةوا نةدةبووة جيطاي بايةخي فةيلةس
ؤمان  ــ)،(رؤالن بارت) و(جيل دؤلؤز) و دةياني ديكة. ئةطةر رِ دمان)،(ميكايل باخت

طؤلَ
ن ويلسن) و زؤري ديكة  ــادة بكرابوايةتةوة،(ئةلبيرت كامؤ) و(ذان ثؤل سارتةر) و(كؤلَ س
ؤمانانة  ــان، كة ئةو رِ ــةفييةكاني خؤي يبازة فةلس يني رِ يك بؤ دةربرِ

ــردة كةنالَ نةياندةك
ــردووة. نةخير، ئةوة  ــياريي فيكرييدا ك ــة ثيكهيناني هؤش ــدارييةكي طةورةيان ل بةش
 امان دةب ــادةييدا تيكرِ ــووس، ضونكة لة س ؤمانن ــادةيي ئامانجي رِ ــة، نةك س يي

قوولَ
ــاتيكدا لة خؤيدا  ةتة جيطةية، كة هةموومان لة س ــةو حالَ ــادةيي ئ بة يةك، ضونكة س
ــك و ثةالو(تحدي)كردنةوة. هةر  يس ــة دةمانخاتة بةردةمي رِ يي

ــؤ دةكاتةوة. ئةوة قوولَ ك
يطومكةمان ال دروست دةكات، وةكو  يةكيكمان بة اليةكدا دةبات و خولياي داهيناني رِ
ــرد. من خؤم ثيضةوانةي  ــس) هةموو ذياني خؤي بؤ تةرخانك يطومكةيةي(بؤرخي ــةو رِ ئ
ؤ لةم سةردةمة ئيليكؤنييةدا دةبيت زماني نووس ئاسان بكريتةوة،  ين ئةمرِ

ئةوانةي دةلَ
 ؤنييدا، ئةركي نووسةر قورسليكم لةطةلَ زؤربووني ثارضةكاني تةكنةلؤذياي ئيي دةلَ
ي ئةوة داية  ؤ كاميراي ميتالَ ثيشِكيي كاميراي ضاو دةكات، بطرة لة هةولَ دةبيت. ئةمرِ
 شاكي ؤزتر و سةرنجرِ

ــةردا بطريت، بؤية ئةطةر كاميراي ضاو وينةكاني ئالَ ــتي بةس دةس
نةكات، ئةوا ناتوانيت جياوازييةكاني خؤي بثاريزيت. ثاراستني ئةو جياوازييانةش تةنها 
ييةكانيش ببةسيت.  ــت بة وينة ئةقلَ بةوة دةبيت، كة لةثالَ وينةكاني ضاودا دةبيت ثش
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ؤماننووسة ديارةكاني دنيا ئةوانةن، كة دةتوانن وينةي جياواز لة وينةي  ؤ دةبين رِ ئةمرِ
ديطيتالَ بةرهةم بهينن، تةنانةت خودي كؤمثيوتةر و ئينتةرنيتيش وةكو سينةما دةكةنة 
ــراون) ضاكين نموونةية، كة  ؤمانةوة.(دان ب ــي هونةري رِ ــك و دةيانخةنة خزمةت تةكني
زانستي تةكنيكي كؤمثويتةر و ئينتةرنيت و كؤدةكان بةكار دةهينيت، بؤية سةير نيية 
ــيوازة وةكو(كؤدي داظينشي)  ؤمانةكاني ئاماذة بن بؤ ئةو ش ــاني رِ ئةطةر زؤربةي ناونيش
 ي يةك ــذوو تيكةلَ ــت و فانتازيا و واقيع و مي ــة تياياندا زانس )، ك ــةآلي ديطيتالَ و(ق
ــي تةلةظيزيؤنييمان لةبارةي ذياني  ييةكم بةرنامةيةك  هاورِ

ؤذانة لةطةلَ ــةم رِ دةكات. ل
ــت ئامادةي كردبوو. ئةو بةرنامةية لة  مارةكانةوة بيني، كة(ئارام غةفوور)ي ذؤرناليس
ــةر بؤكة و فؤرم و وينةدا  ــيارانةتر كاري لةس ؤمانةكاني ئيمة ضاك و هؤش زؤربةي رِ
ؤماننووس نةتوانيت وينةي جياواز لةو وينانةي(ئارام غةفوور) بةرهةم  كردبوو. ئةطةر رِ
ــوور)،(ئةحمةد محةمةد ئيسماعيل)،(حسين  ــيت؟(ئةحالم مةنس بهينيت، بؤضي دةنووس
ةوف حةسةن)،(سةالح  ةوف بيطةرد)،(رِ شاد مةريواني)،(رِ

عارف)،(حةمةفةريق حةسةن)،(دلَ
ــيرزاد حةسةن)،(شين ك)(عةبدولآل سةراج) و(محةمةد موكري) و هةنديكي  عومةر)،(ش
ادةيةكي زؤر ويذداني سةردةمةكةي خؤيان  ديكة لة ضؤكنووساني ئيمة  بؤية توانيان تا رِ
ؤزتر لةوةي لة بةرضاوي ئاساييدا بوو،  بن، ضونكة لة دةستيان هات وينةي طةورةتر و ئالَ
ؤ سةردةمةكة زؤر لةوةي ثيشوو زةحمةتة. خؤمان لة بةردةم  بةرهةم بهينن، بةآلم ئةمرِ
ؤزة دا داواي وينةي سادةمان  ثارادؤكساليكي طةورةدا دةبينينةوة، كاتي لةم سةردةمة ئالَ
ي دووفاقيانة دةبينن، لةاليةك كار  ؤلَ ليدةكةن. لةم سةردةمة ئيليكؤنييكةدا وينةكان رِ
وونكردنةوةي واقيع دةكةن، بةوةي زؤر بةئاساني ئةو زؤنة نةزانراوانة ض لةناو  ــةر رِ لةس
ي  يطاي زمان و خةيالَ ــف دةكةن، كة دةبواية نووسةر لة رِ  و ض لةناو واقيعدا كةش

خةيالَ
ــةر دةخةنة بةردةم ثةالوي طةورةتر، بةوةي  خؤيةوة ثييان بطات و لة اليةكي ديكة نووس
ينيت و وينةي طةورةتر بةرهةم بهينيت. ئاسانكردنةوةي  دةبيت هةموو ئةو وينانة تيثةرِ
ــ هيض ئةركيك ناطريتة  ــي ئةدةبي واتا تةعب نةكردن لة خود. ئةطةر واية نووس زمان
ؤزكردني  كردنةوةي زمان، ئالَ ئةستؤ و بؤضي و بؤ كي بنووس؟ ليرةشدا مةبةستمان لة ضرِ
كو  ؤز بيت، بةلَ ــي زمان لةطةلَ دةرةوةدا ئالَ ي دةبيت  كؤنتاكت ــة. طةرةكمان نيية بلَ نيي
يي مانا و  ــؤ ضرِ  ب

ــةوةي ماناية.  من خؤم هةولَ كردن ــتمان لة ضرِ ــةوة مةبةس بةثيضةوان
سادةييي كؤنتاكت دةدةم. هةر ئةمة ئةوةمان بةسةردا دةسةثينيت، كة تا لة تواناداية لة 
بةندييةوة  ينووس و تؤكمةييي خالَ ــتيي رِ ةوانيي زمانةواني، دروس يطاي بايةخدان بة رِ رِ
ــانكردنةوةي ئةو كؤنتاكتةدا بكةين. بةداخةوة زؤر لة نووسةراني ئيمة  ــةر ئاس كار لةس
ــتدا نيية.  ي طرينطيان لة ثيكهيناني تيكس ؤلَ ــرن و وا دةزانن رِ ــة لة بةرضاو ناط ئةمان
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ةواجي هةية و  ــة دةرةوة  رِ ــتان و ض ل ــادة ض لة كوردس ؤماني س ؤ رِ من خؤم دةزانم ئةمرِ
ــريت، بةآلم من ناتوانم دةستبةرداري شيوازي  زياتر دةخويندريتةوة و لةبارةيةوة دةنووس
ؤماني جيددي ض لة  ــتاش رِ  ئةوةدا هةتا ئيس

خؤم ببم، كة تةعبة لة خودي خؤم. لةثالَ
كو لة جاران زياتر بايةخي  كوردستان و ض لة دةرةوة نةك  طرينطيي خؤي ثاراستووة، بةلَ
ادةيةكي زؤر دةخوينرينةوة،  ؤمانةكاني(دان براون) لة سةرتاثاي دنيادا بةرِ ثي دةدريت. رِ
ؤلينط) ــة كتيبـي(هاري ثؤتير)ي(ذ. ك. رِ  ئةوةدا زنج

ــانيش ني. لةثالَ ئةطةرضي ئاس
ــض مةرجيكي هونةرييان  ــن، كة هي ووكةش ــين، بةآلم ئةوةندة رِ يش زؤريان لي دةفرؤش
ــة نةدةكرا فؤرميكي ديكةي  ــيوةيةكة، ك ــادا بةدي ناكريت. ثيكهاتةي(مامزير) بةش تي
ةكردنة لةطةلَ ضةمكي ميتؤلؤذيا و تةنها ئةو زمانة دةيتواني  هةبيت. وةكو طوتم مامةلَ
ــةرةكي و  ؤطي نيوان كارةكتةري س ــةرنجت بؤ ديالَ بةرهةمي بهينيت. بؤ نموونة من س
ادةكيشم، كة لةبارةي دؤزةخةوةية. ئةو بؤكةية وةكو زؤربةي بؤكةكاني ديكة  ثووري رِ
اند. ديارة من باس لة ضاكي و خراثيي  ؤذانةي تيثةرِ ــكانة زماني رِ س ــيوةيةكي خؤرِ بةش
يم ئةو زمانة نةدةكرا ئاسايي بيت، مادام  ــتةكة ناكةم، بةقةدةر ئةوةي دةمةويت بلَ تيكس
ــاييةوة ضوونةتة ئاستي ميتافؤر و  ــتي ئاس اي بؤكةكان لة ئاس ةتةوة تيكرِ هةر لة بنةرِ

سيمبؤلةوة.

يني(كات) و(شوين)  ــيوازي طؤرِ ــةروةختي خويندنةوةي(مامزير)دا، ش ــيار: لة س يني(كات) و(شوين) ثرس ــيوازي طؤرِ ــةروةختي خويندنةوةي(مامزير)دا، ش ــيار: لة س ثرس
ــتةكة بارطاويية بة  ــيش طوتمان زماني تيكس ــؤ كراوة، وةكو ثيش ــي كاري ب ي ــتةكة بارطاويية بة بةقوولَ ــيش طوتمان زماني تيكس ــؤ كراوة، وةكو ثيش ــي كاري ب ي بةقوولَ
ي فيكر دةبيت، دةتوانيت تايبةتمةنديتيي هةر يةكيك  ي فيكر دةبيت، دةتوانيت تايبةتمةنديتيي هةر يةكيك سيمبؤل. ئايا زمان كاتيك تيكةلَ سيمبؤل. ئايا زمان كاتيك تيكةلَ
ــة كارةكتةرةكان لةوانة(بيبي  ــةرةكان بثاريزيت؟ وةك دةبين هةر يةكيك ل ــة كارةكت ــة كارةكتةرةكان لةوانة(بيبي ل ــةرةكان بثاريزيت؟ وةك دةبين هةر يةكيك ل ــة كارةكت ل
ؤطةكانياندا  ــة ديالَ ــال و هتد) ل ــي، ظادظي ــارذةن، مةروان نابلس ــيظةري م ؤطةكانياندا كةناري، س ــة ديالَ ــال و هتد) ل ــي، ظادظي ــارذةن، مةروان نابلس ــيظةري م كةناري، س
يسكيكي طةورة نيية؟ تا ضةند هةستت بةمانة  وو. ئايا ئةمة رِ يك بؤكة دةخةنة رِ

يسكيكي طةورة نيية؟ تا ضةند هةستت بةمانة كؤمةلَ وو. ئايا ئةمة رِ يك بؤكة دةخةنة رِ
كؤمةلَ

 ن، يان سةربةستييةكي تةواوت ثييارت داوة كارئةكتةرةكان وةها بدوي يارت داوة كارئةكتةرةكان وةها بدوين، يان سةربةستييةكي تةواوت ثي كردووة؟ خؤت برِ كردووة؟ خؤت برِ
بةخشيون؟ بةخشيون؟ 

ــة كارةكتةرةكاني  ــتي ب ؤماننووس ناتوانيت سةربةس ــوور: رِ ــوور: كاروان عومةر كاكةس كاروان عومةر كاكةس
ــتييةش تةنها  ــت نةبيت. ئةو سةربةس ــتيك خؤي سةربةس بدات، ئةطةر ثيش هةموو ش
ــت دةهينيت، كة تؤ خؤت بة  نووسةريكي ئةزموونطةر دةزانيت و ترست  كاتيك بة دةس
ــتي خوينةر و  ــكييت. طوي بةوة نادةيت ضةند لةطةلَ خواس لةوة نيية لة كوي تيكدةش
يت:(مةبةستي ضاك هةرطيز  ؤشنبيي خؤت ناكؤكييت. وةكو(ئةندري جيد) دةلَ واقيعي رِ
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ناتوانيت ئةدةبي باش بةرهةم بهينيت). من هيض كاتيك لةطةلَ نووسيندا مةبةستي ضاك 
انطيز دةزانم و هةر ليرةشةوةية ئةوةندة  ــةرِ ــةريكي ش كو خؤم بة نووس

و ثاكم نيية، بةلَ
ــتم. سةربةستي لة نووسيندا، واتة ضيي ئةو ئةنجامانة بؤ تؤ طرينط نةبن، كة  سةربةس
ــتةكان كةشف بكةيت.  وانيني خؤتةوة ش يطاي تيرِ كو خؤت لة رِ

ــت دان، بةلَ لة بةردةس
يسكانة داية، كة نووسةر ض لةسةر ئاستي  ضيذي بةرهةمهيناني هةر تيكستيكيش لةو رِ
ــيارةكةي تؤ ثيوةنديي بة  ــةر ئاستي هونةردا دةيانكات. وةكو ضؤن ثرس فيكر و ض لةس
اي  ــي دةدةمةوة. بة رِ وانطة يةوة وةآلم ــةرد ا هةية، منيش هةر لةو رِ ــتي لة هون سةربةس
تةثيكردني كةساني ديكة  ــةرةي ترسي لة تيكشكان هةبيت و بةرطةي طالَ من ئةو نووس
يسك بكات و شتي نوي بدؤزيتةوة.  نةطريت، هةرطيز ناتوانيت بة طيانيكي داهينةرانةوة رِ
تةثيكردندا بةكار  ــاوي طالَ ــة وزةيةكي ئيجطار زؤر لةثين ــنبيي ئيم ؤش بت نةضيت رِ
تةثيكردن،  ةخنةية. طالَ ــيار و رِ تةثيكردنةش ئةنجامي نةبووني ثرس

ــت. ئةو طالَ نيدةهي
يطاية  ينةوةية، ضاكين رِ ــرِ نةكردن و س

ايةلَ و بةوةفاي كلتووري قةبوولَ ةي طويرِ
ؤلَ كة رِ

ــدي بةالوة بنيت و خؤي لة  يك بةرهةمي جي ــةري ئيمة بةهؤيةوة  كؤمةلَ بؤئةوةي نووس
ينةوة بدزيتةوة. من خؤم يةكيكم لةوانةي بةرطةي  ــياريتيي خويندنةوة و ليكؤلَ بةرثرس
واني و لة ئةستيرةكان ورد  ــماني دةرِ ــتؤ تاليس) لة ئاس تةثيكردنيان طرتووة.(ئةرس

طالَ
ــةوة طوتي:(ضؤن دةبيت  يي تةجارِ

ــةوة. كارةكةرةكةي بةطالَ ــووةوة، لةثرِ كةوتة بيك دةب
يتةوة و نةتوانيت بيك لة بةردةمي  فةيلةسووف بيةويت لة ئاسمان و ئةستيرةكان بكؤلَ
تةجارييةي كارةكةرةكة بووة جيطاي بايةخي فةلسةفة  خؤيدا ببينيت؟). كةضي هةر ئةو طالَ
ــيك دةبيتةوة،  ووي هةر كةس ووبةرِ تةثيكردن رِ

هةر لة الي(ئةفالتون)ةوة، كة طوتي:(طالَ
ووداوي كةوتنة ناو  يي لة رِ

ؤ. هةنديك دةثرسن تؤ بلَ كة خةريكي فةلسةفةية)، هةتا  ئةمرِ
ةتيي بوونة؟ يةكيك لة  ةي، كة ئاو ثيكهاتةي بنةرِ يس) طةيشتبيتة ئةو باوةرِ

بةكةوة،(تالَ
ــويني هةموو شتيكي تيا دةبيتةوة. زةوييةكي  ؤمان ئةوةية، كة ش تايبةتمةندييةكاني رِ
وينريت، طرينط  ــتيكي ليدةرِ ــدا ضوار وةرزي هةية و هةموو ش ــيحريية،  لة يةك كات س
ةطةزي  طا داخراوةكان دةضيت ، رِ

وينيت. شيعر وا نيية. لة كؤمةلَ ئةوةية بزانيت ضؤني دةرِ
يت و دةبيتة  ــةر، شيوةي دةطؤرِ ةطةزيكي ديكةي بضيتة س  ناكات. هةر رِ

جياواز قةبوولَ
ــيعر ئةو هةموو ثاشطرةي هةية. سةرنج لة ثيوةنديي نيوان  ــتيكي ديكة، هةر بؤية ش ش
ــينةما بدة، كة بةدريذايي تةمةني خؤي لييان  ــانؤ و س ؤمان لةطةلَ هةردوو بواري ش رِ
كو تةنها دةمةويت  لةم  ؤمان لة شيعر طرينطة، بةلَ يم رِ

اوة. ليرة مةبةستم نيية بلَ دانةبرِ
ؤمان بةوة  ووةوة جياوازيي نيوان هةردووكيان دةربخةم.(باخت) زماني شيعر و زماني رِ رِ
ــاع بيجطة  جيا دةكاتةوة، كة يةكةميان مةنةلؤذة و لة زماني خواوةند دةضيت، بؤية ش
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ؤطة،  ؤمان، كة ديالَ لة زماني خؤي، هيض زمانيكي ديكة بةكار ناهينيت، بةآلم زماني رِ
ووي دةنطةوة، دةتوانيت  ــة رِ ووي زوبان و ض ل ــت ض لة رِ ــة توانايدا هةية فرةدةنط بي ل
ــؤي الوازبووني،  ــة نةك هةر نابيتة ه ــي و نائةدةبييش بةكاربهينيت، ك ــي ئةدةب زمان
يك فاكتةرةوة دروست  ــي دةكات. هةر كارةكتةريك لة ئةنجامي كؤمةلَ كو بةهيزيش بةلَ
دةبيت. ثيمواية سروشتي بؤكةكان خؤيان ثيويستيان كردبيت لة  اليةك ض شيوازيك لة 
كارةكتةر دةربكةويت و لة اليةكي ديكةش كام كارةكتةر لة كام كارةكتةر زياتر بايةخي 
ثي بدريت. دةنطي هةر يةكةيان لةوةي ديكةيان جياوازة، ضونكة شيوازي بكردنةوةيان 
ــة ميتؤلؤذياي تايبةتي خؤي دةكات، بةآلم زؤر جاريش  ــاوازة و هةر يةكةي تةعب ل جي
 ي يةك ــةش لةنيونياندا هةية، تيكةلَ ةطةزي هاوب ــةو ميتؤلؤذيايانة، بةهؤي ئةوةي رِ ئ
ن، كة ئةمةش الي  ؤز دةردةبرِ

يك بؤكةي ئالَ تام هةر يةكةيان كؤمةلَ ي، لةطةلَ دةبن. بةلَ
ــةر ثيكهيناني  ــتييةكةي هةر هةموويان كاريطةرييان لةس اس من بةئاطاييةوة كراوة. رِ
ــةرةكييدا هةية. سروشتي ئةم تيكستة ئاواية، كة لةسةر  كارةكتةريستي كارةكتةري س
ــة وينةكان بةناتةواوي  ــتاوة. نارةتةر(ضؤكبيذ)يكي نيوترالَ هةي ــد بؤكةيةك وةس ضةن
ــتةي وةرطر خؤي لة  ي بؤ الي وةرطر دةطوازيتةوة، بةو مةبةس بةرةو دةرةوة، ياخود با بلَ
ــةي ال ثيك بيت. دواجار زياتر  ةخن ــتي رِ ديدطاي خؤيةوة ئةو وينانة تةواو بكات و  هةس
ــة خةوش دانانريت، ئةطةر  ؤمانةكةي ببيت. لة ئةدةبدا ئةوة ب ــفيري رِ ــي ئيتمؤس

تيكةلَ
كارةكتةر بؤكةكاني خؤي بةشيوةيةكي فةلسةَّـ دةربِيت، بة مةرجيك ئةوة زةمينةي 
ــتةكةدا هةبيت، نةك  ــتي خؤيان لةناو تيكس بؤ خؤش كرا بيت و ئةو طوتانة كؤنتيكس
ــي  قا بن. وةك دةبين كارةكتةرةكاني(مامزير) باس ــة ئةنجامي ئيلهامي ناكاوةوة خولَ ل
ئازار و نيطةرانييةكاني خؤيان دةكةن و طوتةكانيان  دوورن لة هوتاف و ئامؤذطارييةوة. 
ــةزي ئيكزؤتيكا، هةنديك جار كؤميدياش لة هةمووياندا هةية. هيض  ةط ئةوةندة هةية رِ
كو ئةوان تةنها لة طؤشةنيطاي  وو، بةلَ ينة رِ ةها ناخرِ يةكيك لةو بؤكانة بةشيوةيةكي رِ
ــةرةكي كؤ  ــيارييةي هةية هةمووي الي كارةكتةري س ن. ئةو هؤش خؤيانةوة دةرياندةبرِ
 ــياري ــةوة هةموو ئةواني ديكة لةو زياتر خاوةني هؤش كو بةثيضةوان ــةوة، بةلَ نةبووةت
ــتةكة لة ماوةيةكي  ــياريية دةطاتة وةرطر. هةروةها تيكس يطاي ئةوةوة ئةو هؤش و لة رِ
ــاي تةكنيكي جؤراوجؤري  يط كو لة رِ

ــةر جيط نةبووة، بةلَ ــراوي ذياني كارةكت دياريك
ــياريي  ــتةكاني هؤش ــةوةوة زؤربةي ذياني دةردةخريت، كة ئةمةش جياوازيي ئاس ان طيرِ
ــةردةميكي ديكةي تةمةنيةوة نيشاندةدات. نووسةري  كارةكتةر لة سةردةميكةوة بؤ س
ــا دةكريتةوة، كة زمانيكي تايبةتي هةية  ــةري بوارةكاني ديكة جي ئةدةبي بةوة لة نووس
ــتةوخؤش لةبارةي  اس ــدا ون نابيت، هةتا كاتيك رِ ــةو زمانة لة هيض كاتيك ــيماي ئ و س
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ــت بابةتيك لةبارةي ئةوة بنووسيت، ضؤن  ــكي) دةيويس فيكرةوة دةنووسيت.(دؤستؤيظس
ــتي  ك خؤي لةوة بثاريزيت، كة خوو بة ئةلكوهوولةوة نةطريت، كةضي دوور لة ويس خةلَ

ؤماني(تاوان و سزا)ي نووسي. ا و رِ استةي ئةو مةبةستةي طؤرِ خؤي ئارِ

يت -  ــةرجةم بةرهةمةكانتدا يادةوةريي - بةتايبةت سةردةمي مندالَ ــيار: لة  س يت - ثرس ــةرجةم بةرهةمةكانتدا يادةوةريي - بةتايبةت سةردةمي مندالَ ــيار: لة  س ثرس
ؤماني ديكةي نووسةرانيش  ؤماني ديكةي نووسةرانيش كؤمةكي كردووي، ئةم سوودوةرطرتنة لة طةلةك نووسيني رِ كؤمةكي كردووي، ئةم سوودوةرطرتنة لة طةلةك نووسيني رِ
ؤمان  ــادةوةري لة رِ ــةن)، بةآلم تةوزيفكردني ي ــيرزاد حةس ةنطيداوةتةوة، بؤ نموونة(ش ؤمان رِ ــادةوةري لة رِ ــةن)، بةآلم تةوزيفكردني ي ــيرزاد حةس ةنطيداوةتةوة، بؤ نموونة(ش رِ
 ،ــع دةبين ــةوة، واتا: هيندةي واقي ــيوةيةكي دي كةوتووةت ــؤدا بةش ــي ت ــع دةبين، و ضؤكةكان ــةوة، واتا: هيندةي واقي ــيوةيةكي دي كةوتووةت ــؤدا بةش ــي ت و ضؤكةكان
ــتدا  ؤمانةي دواييش ة لةم رِ

ــةآلتي فةنتازيا، ئةطةر ثيش نةبيت. ئةم خالَ ــتدا هيندةيش دةس ؤمانةي دواييش ة لةم رِ
ــةآلتي فةنتازيا، ئةطةر ثيش نةبيت. ئةم خالَ هيندةيش دةس

ــةك و تةوزيفكردنانةي(يادةوةري) دةكةي،  ــرةوة، ضؤن باس لةو كؤم ــةوة. لي ةنطيداوةت ــةك و تةوزيفكردنانةي(يادةوةري) دةكةي، رِ ــرةوة، ضؤن باس لةو كؤم ــةوة. لي ةنطيداوةت رِ
بةتايبةتي لة مامزيردا؟بةتايبةتي لة مامزيردا؟

ــةرانةي  اي ئةو نووس ــوان تيكرِ ــي هاوبةش لةني
ــوور: خالَ ــةر كاكةس ــوور: كاروان عوم ــةر كاكةس كاروان عوم

ــةوة. هةموو جاريك وا دةزانم  يي ــيارة لةبارةي مندالَ دا كردووم، ثرس ــان لةطةلَ طفتوطؤي
ووي  ووبةرِ ــتةكاني خؤمم طوتووة و تةواو، كةضي هةركة جاريكي ديكة رِ ــةرجةمي ش س
ــوو،  ــةرلةنوي و جياوازتر لةوانةي ثيش ــت دةكةم دةبيت س ــيارة دةبمةوة، هةس ئةو ثرس
نيام  ــة بواية، دلَ ي، هةر بابةتيكي ديك ــويني مندالَ ــت ثي بكةمةوة. ئةطةر لة ش دةس
ي، ضةمكيكي  يم. ئةمةش هةر خؤي ماناي ئةوةية، كة مندالَ ــتا شتيكم نةدةما، بيلَ ئيس
ــتي  هةموو  ــفةوة، بطرة لة ئاس ــة و وةس كيفي ثيناس ــن و ثةنهانة و ناضيتة ذير رِ ؤش نارِ
ــتةي هةية و بةشيكي  اس ــوين، زمان و فانتازيادا ئارِ ةطةزةكاني ديكةي وةكو كات، ش رِ
ــة بةرامبةر بة دنيا، بةآلم  ووبةريكي كراوةي ي رِ

ــة . مندالَ ــراوةي هةموو ئةوانةي جيانةك
ــةوة وةكو ئةوة واية  يي ــ لةبارةي مندالَ ــة لة ئةنجام. الي من نووس ــي جؤريك طةورةي
وويان نةداوة و هيضيان لةبارةيةوة نازانم، بةآلم  يم، كة هيشتا رِ بةدواي ئةو شتانةدا بطةرِ
ــةوة نيية من لةبارةي  ــتهاتووة. ئةمة ماناي ئ يي ئةنجاميكي بةدةس ــي هةر دةلَ طةورةي
ــي بةتةنيا دةتوانيت لة هةر  يم، كة مندالَ ــيوة، بةآلم ئةوةندة دةلَ ــةوة نةمنووس طةورةيي
ي، ئةزموونيكي ناتةواوة.  لة  ــتيكي ئةدةبييدا هةبيت، بةآلم طةورةيي بةبي مندالَ تيكس
ي  ةهاي سالَ ــالَ ــةرضاوة مةعريفي و ئةزمووني س ييدا دووري لة هةموو س زؤنةي مندالَ
ــو لةويوةوة خؤت  ك ــري و تةكنيكييةكان، بةلَ بة فيك ــة و قالَ يش ــؤت، دووري لة كلَ خ
ــوين نيية، كات نيية ،  ي ش ــا دةزاني مندالَ ييت. ئينج ــتيكدا دةطةرِ ــةدواي هةموو ش ب
ــتنةوةي ذيانة بةثيي  ش ي دارِ

يت. مندالَ ة بتوانيت ليي تيثةرِ
كو ماناية، بؤية مةحالَ بةلَ
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ؤمان يةكيكة  ــة هونةردا، كة رِ ــاكاني هونةر، نةوةك بةثيي كرؤنؤلؤذياي ميذوو. ل ياس
ووي كاميراي ضاوة  ي، طواستنةوةي رِ

ــتنةوة لة طةورةييةوة بؤ مندالَ لة جؤرةكاني،  طواس
ــة بؤ  ــتةكان. مرؤظ هةميش ــتةكانةوة بؤ ناوةوةيان، بؤ وردةكاريي ش ووي ش ــةر رِ لةس
يت و نايدؤزيتةوة.  يتةوة، ضونكة مرؤظ بةردةوام بةدواي حةقيقةتدا دةطةرِ سةرةتا دةطةرِ
يتةوة و بةردةوام بة ثيوةنديي  ــة دةيةويت لة ميذووي خؤي بكؤلَ ليرةوةية مرؤظ هةميش
يت  ) دةلَ ــتةقينة وةكو(هيطلَ اس ــةوة. ئةطةر ميذووي رِ ــودي خؤي و دةوروبةردا دةضيت خ
ي زؤنةيةكة  يم مندالَ ــن دةلَ ــةلَ دةركةوتني ئةقلَ لة مرؤظدا، ئةوا م ــاوكات بيت لةط ه
انةوةيةك بؤ  ــوو طةرِ ي و هةم

ــتيك بؤ مندالَ ــة ناو ميذووةوة ، بؤية هةموو طةش ناكةويت
ــتنةوةية لة  انةوة؛ طواس ــي طةرِ ــةر بة ضةمك ــزي زؤرم بةرانب ثاري 

ــةلَ ــي، لةط طةورةي
ةوة بؤ  ــاي فاكتوالَ ــؤ ميتافيزيكا، لة جؤطرافي ــذوو، لة فيزيكةوة ب ــذووةوة بؤ مي نامي
ــي جياواز لةوانةي  يطايةك ــتنةوةية  هةر جاريك رِ ــي، كة ئةو طواس ــاي طريمان جؤطرافي
ي ضةمكيكي ئينفينيتيية و كؤتايي  ــووي خؤي دةطريت. بة مانايةكي ديكة مندالَ ثيش
ــت ناتوان باوةرِ بةوة  وان. راس ووي ضةندايةتييةوة ليي برِ ــة رِ ــةت. واتة ناكريت ل ناي
يية، كة دةكريت بة  بهين، كة زؤريي بةرهةمهينان لةناو ئةو كانةدا(مةبةستم لة مندالَ
ــؤي كةمبوونةوة و  ــةوت)، دةبيتة ه ووز و ن ــةرد و خةلَ ــ، وةكو كاني ب ــي بضوين كان
ةطةزيش ماهيةت و  ــدا، رِ يي

انةوة بؤ مندالَ  طةرِ
ــةلَ ــي مادة لةو كانةدا. لةط لةناوضوون

ةطةزيكي سةربةخؤ  ةطةزةكة(مي) و(نير)دا  رِ ثيناسةي خؤي لة دةست دةدات. لة هةردوو رِ
ةطةزيكي تةواو  يي لةبارةي رِ

. هةر دةلَ نة دةريــةآلتي طراماتيك دي ثيكديت و لةذير دةس
ي، ضونكة تامي  هةر  ــة مندالَ م بة تيربوون نيية ل ــيت. باوةرِ جياوازي مرؤظةوة دةنووس
ــة، لةبةرئةوةي هةر  انةوةيةكي ديك ــي طةرِ ــي، جياوازة لة تام

ــةك بؤ مندالَ انةوةي طةرِ
ــووت  ــؤت و ض لةوانةي ثيش ــاني جياواز ض لة خ انةوةيةدا كةس ــةو طةرِ ــؤ ل ــك ت جاري
يي  ــةر و مندالَ يي نووس يم جياوازيي لةنيوان مندالَ نياييةوة ثيت دةلَ ــة. بةدلَ داي لةطةلَ
بووني فاكتوالَ  يي خؤيةتي. ئةمة تيكةلَ ــةردا هةية. هةر يةكةيان خاوةني مندالَ كارةكت
ة. ئةطةر هةر تيكستيك كورتكردنةوةي كاتي فيزيكي بيت بؤ كاتي سيمبؤلي،  و خةيالَ
ــتةمةدا كاتيكي سيمبؤليية و لةويدا دووبارة  ئةوا تةمةني كارةكتةريش لةناو ئةو سيس
ــةثؤلي  ــتي ميتافؤردا دةردةكةون. كاتي لة ئةدةبي ش ــةر ئاس ي و طةورةيي لةس مندالَ
ةطةزةكاني ئةو شيوازة، دووبارةكردنةوةية.  ــت دةكةين يةكيك لة رِ وان، هةس هؤش دةرِ
ستة، ثةرةطراف و بؤكة دةبين، كة ئةمة جؤريكة لة  ــة، رِ زؤرجار دووبارةكردنةوةي وش
ابردووي كارةكتةر، نةوةك هي نووسةر، ئةطةرضي ذياني  انةوة، ياخود نؤستالذيا بؤ رِ طةرِ
كارةكتةر بة شيوةيةك لة شيوةكان ذياني نووسةرة. ئةم  دياردةية بةتايبةتي الي(فؤكنةر) 
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يي  ــوان مندالَ ــي طةورة لةني ــة جياوازييةك ــت. من هةميش ــي دةردةكةوي وون زؤر بةرِ
يي  ــمدا مندالَ ييش ــن لة كتيبـي مندالَ دا دةكةم، بؤية م ــي خةيالَ ي ــي و مندالَ ميذووي
مداوة   يطاي فانتازياوة هةولَ كو لة رِ

ميذوويي خؤم و كةساني ديكةم نةنووسيوةتةوة، بةلَ
ــكينم و جؤطرافيايةكي فانتازي لةثالَ ئةو ميذووة  ــتةمة كرؤنؤلؤذياية تيكبش ئةو سيس
ي  ــةو ديدطايةوة مندالَ ــدا هةر ل ــت بكةم. لة(مامزير)يش ييدا دروس ــةي مندالَ يي خةيالَ
ــتايلة  ض لةثيش(مامزير) هةبووة و ض لة بةرهةمةكاني  دا كراوة. ئةو س ةي لةطةلَ مامةلَ
ــي مةيموونة ضةكدارةكان) و(كازينؤي  ــةي دواييمدا وةكو(منارةي ئاوةداني) و(كةنالَ ديك
ــيوازي جؤراوجؤر دريذةي هةية. وةكو  ــتا ضاث نةكراون، بةش ــدا، كة هيش منداآلن)يش
ــةريك خودي خؤي دةنووسيتةوة، بؤية من خؤم بةردةوام جياوازيي  زووتر طوتم هةر نووس
ييدا كار دةكات و لةطةلَ  ي لةطةلَ ضةمكي مندالَ ــةرةي بةقوولَ دةكةم لةنيوان ئةو نووس
ــةوةي دواييان، ضونكة  ــيت، كة ئ ييةوة دةنووس ــارةي مندالَ ــةوةي ميكانيكييانة لةب ئ
يك وينةي سادة بةدةستةوة  ي لة خؤيدا بثاريزيت، تةنها كؤمةلَ ي مندالَ نةيتوانيوة خةيالَ
، كة طرينطين ميكانيزمة، طوتاري ئةدةب ثشتي ثي دةبةستيت،  دةدات. كةواتة  خةيالَ
ــيوازي  ــة خؤي دةطريت ؛ لةو ش ــايكؤلؤذي و بايؤلؤجي ل ةهةندي س ــةردوو رِ ــةوةي ه ب
ة لة هةست  ؤماني(داظيد كؤثيرفيلد) ئةوةندة ثرِ ين رِ

ةخنةطرةكان دةلَ ــينةدا طومة . رِ نووس
ي ئةو تيكستةي نووسيوة. من  يي(ضارلس ديكينز) بة مندالَ ي، هةر دةلَ و نهينيي مندالَ
ةنطة يةكيك لةو هؤكارانةي، كة  ــيوةكان قةرزاري(ديكينز)م. رِ ــيوةيةك لة ش خؤم بةش
ــت)ي  ؤماني(ئؤليظةر تويس ــم، رِ ييةوة بنووس

واي لة من كردبيت  ئةوةندة لةبارةي مندالَ
ــي ئامادةيي لة وانةي ئةدةبي ئينطليزي ئةو  ــةرة بيت. ئيمة لة ثؤلي ثينجةم ئةو نووس
ــان كرابووةوة، كة ئيمة ليي تيبطةين،  ــيوةيةكي وا ئاس ــتة بةش اس ؤمانةمان خويند. رِ رِ
ةي هةر لةطةلَ  ــت) ئةو مندالَ يم ضيذي خؤي ون نةكردبوو.(ئؤليظةر تويس بةآلم دةتوانم بلَ
قة لة ثةنجةي دايكدا نابينن، بؤية  لةدايكبووني، دايكي دةمريت. ئةوسا دكتؤرةكان ئةلَ
ــت ثيدةكات. سةرنج لة  ة. ليرةوة ئازارةكاني(ئؤليظةر) دةس وا دةزانن ئةو كؤرثةلةية زؤلَ
) بدة لة بةرهةمةكاني مندا، تةنانةت ئةوةتا(مامزير)، كة  دووبارةبوونةوةي ضةمكي(زؤلَ
ــم. لةو  ــاني ئةم بةرهةمةش ــاي زؤلَ دةطةيةنيت، بؤتة ناونيش ــي مان ــة زماني  عي ب
طاي كوردي  ــاو كؤمةلَ ــكاو و ثةراويزخراوي ن ــةرزةكاري تيكش ــي ه ــةردةمة منيك س
(ئؤليظةر تويست)دا هةبوو. نازانم بؤضي مةسةلةي  ــةيرم لةطةلَ ؤحيي س ييةكي رِ

تيكةلَ
ــالي)، ئةو  ةكاني مني بةرنةدةدا، ئةطةرضي دوايي زانيم، كة(س ييةكةي يةخةي خةيالَ زؤلَ
قةكةي لة(ئاطنيس) ــتةرة ثةي بة ثالني(مؤنكس)ي براي(ئؤليظةر) لة باوكيةوة، ئةلَ سيس
كةنراوة، بؤئةوةي(ئؤليظةر) نةزانيت  ي دايكي(ئؤليظةر) دزيوة، كة ناوي خؤي لةسةر هةلَ
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ــيةتةكةدا  ــي بكات، ضونكة لة وةس ــة ماتي باواني بي بةش ــي دايكوباوكيةتي و ل ك
ــتةكان نابيت ماتيان بةر بكةويت. ديارة(ئؤليظةر) دواجار  ةوش ة بةدرِ

طوتراوة، كة مندالَ
ينيت. ديمةنةكاني  دةزانيت، كة(مؤنكس) برايةتي و بةردةوام ويستوويةتي ناوبانطي بزرِ
ةطةزي  وويداوة. رِ ــر رِ ــرد، كة وام دةزاني لة هةولي ؤمانة زؤر كاريان لة من دةك ــةو رِ ئ
ــخانةوة بؤ هةتيوخانة،  ــةير تةوزيف كراوة، لة نةخؤش ــيوةيةكي سيحريي س شوين بةش
ــةي منداآلني  ــا و الي ئةو باندان ــردوو و دواجار دادط ــتني م ــويني ناش ــوة بؤ ش لةوي
ي منداآلن  ــةرِ ــتِي بةكار دةهينن. لة هةتيوخانة ش وةكو(ئؤليظةر) بؤ كاري دزي و دةس
ــيان ناكات. ئةو كةوضكة دارةي ضيشتلينةرةكة بة(ئؤليظةر)يدا  ــةر خواردن، كة بةش لةس
ــة هةتيوخانةوة بؤ  ــتنةوةي ل ــة داواي خواردني زياتر دةكات. طواس ــيت، ضونك دةكيش
ثووت  ــي ثةرِ ةش ــة ضاكةتيكي رِ ــذ و باريكة ي هةميش ــةو ثياوة دري ــاوةربري)، ئ الي(س
دةثؤشيت و كاريشي ناشتني مردووة. بؤية كؤناكتي ناشتني مردووةكاني هةتيو خانةي 
ةق و الوازن  و ئةو  يي رِ

ــتةي ئةوانة بةهؤي بةدخؤراكييةوة ضةند بلَ طرتووة، ضونكة جةس
ــةكار ناهينيت. تامةزرؤييم بؤ زانيني  ــتكردني تابووتةكانياندا تةختةي زؤر ب لة دروس
 ؤذي يي ئةوة بم، مامؤستاي ئينطليزي هةر رِ ــت من ضاوةرِ ؤمانةكة نةيدةهيش كؤتاييي رِ
ــائيب  يت، بؤية كتيبةكةم بة زماني عةرةبي لة(س ؤمانة ثي بلَ ــيكي كةممان لةو رِ بةش
ــائيب  ــانيش كرابووةوة.(س ــر ضاثكرابوو و ئاس يم وةرطرت، كة لة ميس ــرةم)ي هاورِ ئةك
ووناكي بؤ  يشمان بؤ رِ

ــةنط وةزيري)دا ثيش ئةوةي مالَ (هؤش ئةكرةم) يادي بةخير، لةثالَ
ــوو، كة بةردةوام طفتوطؤمان  ؤذطارةم ب يي ئةو رِ ــةوة، ضاكين هاورِ الي ئةوان بطوازين
ــيوة ، كة  ييةمةوة نووس ــةربةخؤم لةبارةي ئةو هاورِ لةبارةي كتيبةوة دةكرد. بابةتيكي س
ؤمانة و ناوة  ــتدا. رووداوةكاني ئةو رِ يطاي قاضاغ طياني لة دةس بةداخةوة لة توركيا لة رِ
ــي)،(جاك  سايكس)،(نانس ــل  بةمبيل)،(فةيط)،(بي ــتةر  وةكو(ميس ــةيرةكاني  س
ــا نةدةبوونةوة.  ــواه) و زؤري ديكة ليم جي ــراون لؤ)،(ضارلؤت)،(ن ــتةر ب دؤكنز)،(ميس
ماوةيةكي زؤر من دةمويست تيكستيكي لةم شيوةية بنووسم، بةتايبةتي كاتي ئيواران 
امةوة، كة نزيكي   خؤرئاوابوون بةالي(هةتيوخانة) و(خانووي بةساآلضووان)دا دةطةرِ

لةطةلَ
ــةي من دةمةويت بيكةم،  ــتم، كة ئةم ووناكي. دوايي تيطةيش ي خؤمان بوون لة رِ

مالَ
ــامييم بةو  طرت، بةآلم سةرس ــةو بؤكةية هةلَ ــتم ل ــايكردنةوةية، بؤية دةس تةنها الس
يم، كة خويندنةوةي  ئةو  ــفيرة هةر وةكو خؤي مايةوة. بةهةر حالَ ويستم ثيت بلَ ئيتمؤس
ــةرةتاوة بوونةتة تةقينةوةي  ــيت يةكيك بيت لةو هؤكارانةي، كة هةر لة س ؤمانة دةش رِ
ييةكي  يةتي لة ئازار و  تيكشكان.(ديكينز) خؤيشي مندالَ يي من، كة ثرِ

يادةوريي مندالَ
ايةوة، كة من  ــةوة دةطةرِ ؤمانة بؤ ئ ــم بةو رِ ــةر بردووة. ديارة هؤطريي ــةختي بةس زؤر س
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ووداوةكاني  ؤحي و ويذداني و وجووديي سةيرم لة خؤمدا بةدي دةكرد و رِ ئةزموونيكي رِ
و ئيتمؤسفيرةكةي دةيانتواني بةئاساني كارليك لةطةلَ ئةو ئةزموونةي مندا ثيكبهينن. 
انةوة ببم، هةتا تةعب لةو هةموو هةستة  يي ئةوة بووم فيري هونةرةكاني طيرِ من ضاوةرِ
ــتي بايؤلؤجييدا بياندركينم.  ــان نةبوو تةنها لةسةر ئاس ؤز و ثةنهانة  بكةم، كة ئاس ئالَ
ــةريكي ديكة جيا  ــةريك لة نووس ــتانةي نووس ــش طوتم، يةكيك لةو ش ــو زووتري وةك
ــينةوةي خودة. ليرةوةية دةتوانم ضاك وةآلمي بةشي دوايي ثرسيارةكةت  دةكاتةوة، نووس
ــووم و طةورة بووم.  ــي زؤر ميتؤلؤذيي لة دايك ب ــة ذينطةيةك يم من ل ــةوة و بلَ بدةم
ــيوة . زؤر  ةك و ض لة قوتابخانة ناس ــاني جياوازم  ض لة طةرِ بةدريذاييي ذياني خؤم كةس

سوودم لة ئةزمووني خؤم و ئةوانة وةرطرتووة و لة نووسينةكانمدا تةوزيفم كردوون.





ــيي سةدةي(٢٠)ي ئيمةدا، بيجطة لة سيستميكي  بةكر عةلي:بةكر عةلي: ئةدةب لة ذياني سياس
بةرطري، هيضي تر نيية.

هةظثةيظ لةطةلَ نووسةر(بةكر عةُّـ)هةظثةيظ لةطةلَ نووسةر(بةكر عةُّـ)
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ؤشنبيي كوردييةوة  ؤشنب و رِ ؤشنبيي كوردييةوة تةوةري يةكةم: لة بارةي رِ ؤشنب و رِ تةوةري يةكةم: لة بارةي رِ

اددةيةك توانيويةتي بة كةرةسةي مؤديرن دؤخي  ــنبي كوردي تا ض رِ ؤش ــيار: رِ اددةيةك توانيويةتي بة كةرةسةي مؤديرن دؤخي ثرس ــنبي كوردي تا ض رِ ؤش ــيار: رِ ثرس
ؤشنبي  ؤشنبي كورد ض سيفةتيكي هةية ؟ ئايا رِ ؤشنبي طشتيي كوردستان بخوينيتةوة، واتة رِ ؤشنبي كورد ض سيفةتيكي هةية ؟ ئايا رِ طشتيي كوردستان بخوينيتةوة، واتة رِ
ــةري  ــاعي طةورة، يان نووس ــورد ب لة ضي دةكاتةوة؟ ئايا ئةوةي ثيي دةطوتريت(ش ــةري ك ــاعي طةورة، يان نووس ــورد ب لة ضي دةكاتةوة؟ ئايا ئةوةي ثيي دةطوتريت(ش ك
ــنبيي تا ض  ؤش ــي و رِ ــتةواذةيةكي لؤذيكي دادةنين؟ ئةدي دؤخي سياس ــنبيي تا ض طةورة) بة دةس ؤش ــي و رِ ــتةواذةيةكي لؤذيكي دادةنين؟ ئةدي دؤخي سياس طةورة) بة دةس
سةنطاندن ضؤن ئةنجام دراوة؟  ةخنة و هةلَ  بة يةكين؟ الي ئيمة كاري رِ

ــتيك تيكةلَ سةنطاندن ضؤن ئةنجام دراوة؟ ئاس ةخنة و هةلَ  بة يةكين؟ الي ئيمة كاري رِ
ــتيك تيكةلَ ئاس

ــنياركردني  ين ضي؟ ثيش وخينةر/ بنياتنةر)دا دةلَ ــةر(رِ ةخنة بةس ــنياركردني لة بارةي ثؤلينكردني رِ ين ضي؟ ثيش وخينةر/ بنياتنةر)دا دةلَ ــةر(رِ ةخنة بةس لة بارةي ثؤلينكردني رِ
ةخنةي بةراوردكاري بؤ  ــةنطينن؟ ئةدي بايةخي رِ دةس

تةرناتيظ لةم بوارةدا ضؤن هةلَ ةخنةي بةراوردكاري بؤ ئةلَ ــةنطينن؟ ئةدي بايةخي رِ دةس
تةرناتيظ لةم بوارةدا ضؤن هةلَ ئةلَ

ؤشنبي كوردي لة ضيداية؟ ؤشنبي كوردي لة ضيداية؟ئةدةبيات و رِ ئةدةبيات و رِ

ةيةكي بابةتيي دةكةين، ئةطةر بة ثيي تيؤرة باوةكاني  بةكر عةلي: بةكر عةلي: من ثيواية ئيمة هةلَ
ي سةثاندني سيفةتة دنياييةكان بدةين بة سةر  ؤشنبي، هةولَ ؤشنب و رِ ثيناسةكردني رِ
ةنطة تةنيا لةبةرئةوةي كة دؤخي سياسيي كورد هيض  ؤشنبي كورديدا. لةبةر هيض نا، رِ رِ
ــيفةتيكي هاوبةشي لةطةلَ دؤخةكاني تري دنيادا نةبووة، لةبةرئةوةش  يك و هيض  س خالَ
ؤشنبي هاوضةرخي كورد لة دؤخي سياسيي كوردييةوة لة دايك بووة، ئةوا ئةوةي  كة رِ
ــنبي كوردي بدات، دةبيت لة  ؤش ــيفةتةكاني رِ ــانكردني س ي دةستنيش

بخوازيت هةولَ
ثيشمةرجة سياسييةكاني دؤخي كوردستان تيبطات. 

ي دةستنيشانكردني ئةم بوونةوةرةمان  با ئيمة لة نزيكين سةدةي هاوضةرخةوة هةولَ
بدةين... لة تةواوي سةدةي(٢٠)دا ئةم بةشةي كوردستان لة نيو بزووتنةوةيةكي ضةكداري 
يةتي و ئةدةبي و ثةروةردةييي خؤي ذياند. لةم سةدةيةدا  موزمندا ذياني سياسي و كؤمةالَ
ذيمةكاني فاشيزمدا  كردن و دزيوترين ماشينةي رِ ةشةي قرِ كورد لة بةردةم ترسناكين  هةرِ
ــتميكي بةرطري  ووي مةعنةوييةوة، سيس ووي بيؤلؤطييةوة و هةم لة رِ توانيي هةم لة رِ
ووي ئادةوة،  ــةي لةنيوضوون خؤي دةرباز بكات و لة رِ بؤ خؤي ضي بكات، كة لة ثرؤس
ئادةي بة زيندوويي مانةوة Überleben,Survive ببيتة سةرةكيين تةكنيكةكاني 
ــة خيرايي ئاماذةي  ةهةندةي من ليرةدا وا ب ــةم رِ بةت ئ

ــي ئةو.  هةلَ عةقالنيةتي سياس
طةي  ــة طرنطين كيلَ ــي فراوان هةية و طريدراوة ب ــتي بة كارثيكردن ثيدةدةم، ثيويس
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طةيةك  تا هةنووكة – بة  مةعريفييةوة، كة ئةويش مرؤظناسيية Anthropolgie، كيلَ
ــي هيض نووسةريك(بة دةر لة ثينووسي  مةسعود محةمةد) ئةم  داخةوة – نووكي ثينووس

تووشي نةكردووة.  كو رِ
وة، بةلَ طةيةي نةك هةر نةكيالَ كيلَ

مدانةوةي  ــؤ وةالَ ــرِ بيت ب ــة دةروازةيةكي كورت و ض ةنط ــة رِ ــتثيكةوة، ك لةم دةس
ؤشنب توانيويةتي دؤخي  ــيارةكاني ئيوة، ئيمةش با بثرس: ئايا بة ض  كةرةسةيةك رِ ثرس
ــنبي كورد ب لة ضي دةكاتةوة؟  ثيمواية كؤششيكي طراني  ؤش خؤي بخوينيتةوة، ئايا رِ
ــةدةي(٢٠)دا تةنيا دوو تةوذمي ئيديؤلؤطي  ــت، تا بمانةويت لةوة تيبطةين كة لة س ناوي
بوون بةسةر كةشوهةواي زةوي و ئاسماني ئةم كايةيةدا، كة بريتي بوون لة ناسيؤناليزم  زالَ
ــةردةمي نويي خؤرئاوابوون و  ــةم تةوذمة، كة دوو دياردةي س ــيزم. هةردوو ئ و ماركس
هاتبوونة نيو ناوضةكةوة، بوونة تاكة كةرةسةي فيكريي، لة دنياي سياسةت و ئةدةبياتي 
ناوضةكةدا، واتة بريتي بوون لة بارطاويكردني ئيديؤلؤطييانةي ئةو بزووتنةوة ضةكدارييةي 
ــتيدا  اس كورد ثيادةي دةكرد؛ مةكياجكردنيكي ئيديؤلؤطييانةي بزووتنةوةكة بوون. لة رِ
ــتان، ئةوانةشي لة دواي نسكؤي(١٩٧٥)ةوة لة  اي بزووتنةوة ضةكدارييةكاني كوردس تيكرِ
ــةي مةكياجكردني خةباتي ضةكداريي، بة ئيدؤلؤطي و  دايكبوون، بريتي بوون لة ثرؤس
ؤحيكي ميذوويي و فةلسةفيي،  ش، نةك خؤ موتوربةكردن بيت بة رِ تيؤرة باوةكاني شؤرِ
ــة ميذوويية و ئةم كارليكردنة  يذيت، كة ئةم ثرؤس ــي دابرِ كة ليوةي تيؤرييةكي سياس
تي كوردي  ؤ كة دةسةالَ ووي نةداوة، دةرئةنجامةكةي ئةوةية ئةمرِ ــةفيية رِ ؤحي و فةلس رِ
ةوايي و سياسةت دةكات و ض ئاطاييةكي لة بارةي فةلسةفةي سياسةت  مةشقي فةرمانرِ
ــةكاني ناوةوة و  ــةوة نيية، بؤية دةبين ضةند زةليل و كز، هةم لة بةردةم كيش و ئةخالق

ووي كيشةكاني دةرةوة، دانيشتووة.  هةم لة رِ
يي  ةوشتي و عةقلَ ــي كاريطةريي توندي لةسةر دؤخي دةرووني و رِ ديارة دؤخي سياس
ــةو بزووتنةوة ضةكداريية  ةنطدانةوةي ئ ــة. بةم ثيية، ئةدةبياتي كوردي رِ طة هةي

كؤمةلَ
ــينةي بةرطريكردن. ئةدةب لة  ــة بووة، كة لةاليةن خؤيةوة ئةميش ببيتة ماش فيزيكيي
ــةدةي(٢٠)ي ئيمةدا، بيجطة لة سيستميكي بةرطريي، هيضي تر نيية.  ذياني سياسيي س
ووناكباندا، بةرتةكيكي  ئةمة داوايةك بووة بةر لةوةي حزبي كوردي بيسةثينيت بةسةر رِ
ــينة  ووي ئةو ماش  بةرتةكة بيؤلؤطييةكةيدا، بة رِ

ــووة، لة ثالَ ــي ئةديبـي كورد ب ؤحي رِ
كردندا.  ذيمةكاني قرِ زةبةالحةي رِ

م  ي لؤطيكيك لة نيوان سةرخان و ذيرخاني كورديدا هةبووة، بةالَ ــيت بلَ تا ئيرة دةش
ــة، دياردةي ئةدةبي و  ــةدا، بة دةر لةم دوو تةوذم ــةدةيةدا و هةر لةو كايةي ــةر لةو س ه
ستي  طةيةن، بة ثيي برِ

ــة زيندووة ئيستيتيكييةكةي ذياني ئةم كؤمةلَ هونةريي، كة بةش
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استيدا هةموو سةردةميك دياردةي  كةوتوو بؤي لة كاردا بووة. لة رِ
ووبةري هةلَ خؤي و رِ

كاري خؤي دينيتة  ــوو ميذوويةكيش قؤناغي جياكةرةوة و دابرِ ناوازةي خؤي هةية، هةم
ــك  ــةردةميكدا ئيمة كة(نالي)مان هةبووة، دواتريش (مةحوي) ش ئاراوة، بة نموونة لة س
ــينن، بة  ــتمة بةرطرييةكة دةنةخش ووي سيس ــان كة(ثةميرد) و(بيكةس) رِ دةبةين، ثاش
ؤحة جوانةكةي ذيان و  ــؤ خويندن،(طؤران) ديت و رِ طة ب

ــةكردني هانداني كؤمةلَ بانطةش
سروشتي ئةو هةريمة دةنووسيتةوة، تا دةطاتة لةحزةي(شيركؤ بيكةس) و دار و ضياو كاني 

و ئاسمان و زةميني كوردستان دةكاتة ثيشمةرطةي بةرطريي. 
ــزة بيهوودة و  دةدات و لةح ــةرهةلَ ــمان) س ــتاكاندا (محةمةد عومةر عوس لة هةش
بيماناكانمان ثي ئاشنا دةكاتةوة، ئازاريكمان بؤ دةكاتة شيعر، كة هةر تةنياكان نايضيذن، 
ــةردةمانةدا  طة ثيوةي دةتليتةوة. كةواتة لة هةر يةكيك لةو س ةتدا كؤمةلَ كو لة بنةرِ

بةلَ
كةوتوو ثةيدابووة، كة شياوي ئةوةية ثيي بطوتريت (مامؤستا) و نةوةكاني  ؤحيكي هةلَ رِ
ــي و فيكرييان ليدةخؤنةوة. واتة، من هيض  ؤح ــر، واتة ئيمة و ئةوانةي دين، ئاوي رِ دوات
ؤحيكي خةالق، بة  ــة داهينةريك، بة رِ ــةيةك لةوةدا نابينمةوة ب ةكارييةك و ض كيش

هةلَ
ــتا، يان هةر دةستةواذةيةكي تري لةو شيوةية. تا  عةقليكي ئةفرينةر بطوتريت مامؤس
ين مامؤستا و باوكي  ين باوكي فةلسةفة، بة هيطلَ دةلَ ئيستةش لة خؤرئاودا بة ثالتؤن دةلَ
ةخنة و ثةروةردياري ئينديظيدواليزم.  ين مامؤستاي رِ

فةلسةفةي مؤديرن، بة نيتضة دةلَ
ةوايي  ــةرةو خودفةرمانرِ ا و ب ــيي كورد طؤرِ ــةوة، كة دؤخي سياس ينيش اثةرِ لة ثاش رِ
ــنبييةكي تر، با  ؤش ا و ئةدةبيكي تر و رِ ــت، ئيدي جيهاني ذياني كوردي طؤرِ ؤيش دةرِ
ــيية بووة مايةي  . واتة ئةم وةرضةخانة سياس ي ي، جيهانبينييةكي تري نوي هاتة طؤرِ

بلَ
ةوشتي. ليرةوة، مادامةكي ئيمة لة دؤخيكي  ــنبي و دةرووني و رِ ؤش وةرضةرخانيكي رِ
اظةكردن هةبيت، لةبةرئةوةش  ــيي نويدا دةذين، ئةوا دةبيت تةكنيكي نويمان بؤ رِ سياس
ــةردةم Zeitgeist لة قةوارة و بيضميكي تردا خؤي شيوةط دةكات، ئةوا  ؤحي س كة رِ
م بة  ــي تر بن، بةالَ ةوتار و ئاكاريك طري رِ

ــنبي هةلَ ؤش ــةت و هةم رِ دةبيت هةم سياس
ين بةدواوة، نالؤطيك،  اثةرِ ين) بة دواوة، ئةم لؤطيكة ئيشي نةكرد، لة رِ اثةرِ داخةوة لة (رِ
ــكردني حزب و  ــؤرال Amoral بووة ئارةزووي ئيش ــةت، نا م ناعةقالنيةت، ناسياس
ةخنةي مؤديرنةي كوردي  تي كورديي. ثيدةضيت ئةمة شاهؤي بةرثابووني بي رِ

ــةالَ دةس
ــةوةي لة دؤخيكي طرذ و مؤنةوة هاتبوو،  ةخنةيةك لةبةرئ تي كوردي، رِ

ــةالَ بيت لة دةس
ووي سايكؤلؤذييةوة  ةخنةي كوردي لة رِ ي بي رِ

ئةويش طرذ و مؤن دةينواند. واتة با بلَ
ئاسوودة نةبوو. 

ــتيي دؤخي  ــي وينةيةكي طش ــم لة نيطاركردن ــةركةوتوو بووبيت ــةر تا ئيرة س ئةط
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ةي سياسةت  يم ئةوةي وامان ليدةكات لةو ميذووة جةنجالَ و تيكةلَ كوردستاندا، ئةوا دةلَ
ي بب، تةنيا خويندنةوةيةكي كولتوورناسيية، كة بريتيية لة  ــنبيي كوردي حالَ ؤش و رِ
ؤحي و عةقلي  ثيكةوة طريداني هةموو ئةو سوبيةكت و ئؤبيةكتانةي كؤي ستةرةكتوري رِ
بةت هيندةي من ئاطايي و  طةكةمان ثيكدةهينيت. هةلَ ــي و دةروونيي كؤمةلَ و ئةخالق
ؤشنبيي كورديدا، هيشتا  زانياريم البيت، كولتوورناس و كولتوورخوين لة نيو كايةي رِ
ــةوة، ئةوا دةتوان بة  ــت بكةويت ــانكردنةم دروس لة دايك نةبووة. ئةطةر ئةم دةستنيش
ؤشنبي كوردي ب لة ضي دةكاتةوة. ديارة ئةطةر سةِّـاندمان  ئاساني لةوة تيبطةن، كة رِ
ؤشنبة ب لة هةر ضييةك بكاتةوة، هيشتا  ــنبي كورد ب دةكاتةوة، ئةوا ئةم رِ ؤش كة رِ
مهينجاوة،  ــةراثاي ئةدةبياتي كورديدا هةلَ ــ لة(بكردنةوة) ناكاتةوة. ئةوةي من لة س ب
ــتة جوانة كان، لةشيعر دةكاتةوة، ئةمةش  ــؤزةكان، لة هةس ئةم ئةدةبياتة تةنيا ب لة س
امانةكاندا Kontemplation هةية، كة بةدةرة لة  امان و تيرِ  رِ

ــةروكاري ث لةطةلَ س
ؤشنبي كورد ب لة هةبوون و كات، ب لة  كايةي بكردنةوةي عةقلي و فةلسةفيي. رِ

ناسي ناكاتةوة.  ميذوو، لة دةروونناسي، لة مرؤناسي و لة كؤمةلَ
ــتانيةتيك، ئةوا  طة و هةر شارس ا دةبنة كلتووري هةر كؤمةلَ طانةش تيكرِ

كة ئةم كيلَ
كو كارليكردني  كلتوورناس نةك هةر ميذووي بةرثابووني ئةم  دياردانة دةنووسيتةوة، بةلَ
ئةم توخمانة لةطةلَ يةكيدا بؤ خؤي دةبيتة ميذوويةك، كة لة نيو طةشةي شارستانييانة 

طةدا بةردةوام ئامادةييي دةبيت.  و كلتوورييانةي كؤمةلَ
ؤشنبيي كوردي، ئا لةم نةبوونيية كلتوورييةوة  اي كةلين و خةوشةكاني نيو رِ تيكرِ
ــتيك نةيتوانيوة دةستنيشاني سيفةتة  ــتة هيض دةس ــووس تا ئيس دينة دةري، كة ئةفس
ــة جةخت لةوة دةكةمةوة كة  ــتييةكانيمان بؤ بكات. ليرةوة، من هةميش تايبةتي و طش

 .Diagnostiker مة دةستنيشانكارمان نيية، واتة دياطنؤستيكةرئي

لة نيو ئةدةبياتي كورديدا، دةستنيشانكار زؤر بة ثةلة حوكمي داوة بةسةر دةقةكان و 
ووة  ــدا، بةم دةقي طوتووة جوان و زيندوو، بةوي تينةثةرِ و مردوو. ئا ئةمة رِ ووداوةكان رِ

سكارةكةي نيو كلتوور و ئةدةبياتي كورديية.  وةرِ
ــتانيةتيكدا  ةها لة نيو هيض شارس ــتي رِ ــي تةواو و تةندروس ــةت ض كلتووريك ب

هةلَ
ةكاري و ناتةواوي  ووبةريكي فراواني هةلَ ــدا رِ ــك نابريت، هةر كلتووريك لة نيو خؤي ش
ــكارةكان.  س ةطةزة وةرِ يكي طةورةي توخم و رِ يتي لة برِ ــةوة، هةر كلتووريك ثرِ دةيطريت
ةطةزي فةلسةفة، فيكر و تيؤري شك  ــنبيي كورديدا، لةبةرئةوةي رِ ؤش لة نيو كايةي رِ
سةنطاندنمان تةنط و تةسك بووةتةوة.  يزماني هةلَ نابةين، ئةوا ئاسؤي بكردنةوةمان و رِ



٢٠٦

ــةوةي حوكمي خيراي لةم  ــاردةي حوكمداني خيرا لة دايك دةبيت. ئ ــةم ثيية بيت، دي ب
ديت.  شيوازةش بسةثينيت، ئةوة لة بكردنةوةي ئيستيتيكيي هةلَ

ــةنطاندن،  س ةخنة هيض نيية بيجطة لة كاري هةلَ ــزان، كاري رِ ــووان دةش وةك هةم
ؤضوونة ناويةوة، لة  ــةوةي دةق و رِ ــة اليةن خؤيةوة بريتيية لة كردةي خويندن ئةميش ل
ــتي سةرةكيي دةقةكة  ثيناوي هينانة دةرةوةي طوتارة ثةنهانةكةي، كة ثيدةضيت مةبةس
سةنطاندن،  ووناكيي، بريتيية لة ثرؤسةي هةلَ بيت. ئةم هينانة دةرةوةيةي دةق، بؤ بةر رِ
وةشاندنةوةية بؤ يةكةكاني  سةنطاندن كردةي وردكردنةوة و لةبةريةكهةلَ ي هةلَ واتة با بلَ

خؤي و بؤ ئةو كايةيانةي كة تييدا خؤي ثةخش دةكاتةوة.
ــك كرا، ئيدي ماناي ئةوةية  ندنةوةي دةقيــةر خوي هةركاتيك ئةم وردكردنةوةية لةس
يطري ئةو حوكمة ناكات  ادةطرين، ئةمةش رِ ــان لة حوكمي ثةلة دوورةثةريز رِ ئيمة خؤم
ي نةمر، ياخود  ــةوة، ثيي بلَ ــيكي تا هةنووكة هةر زيندوو مابيت ئةطةر دةقيكي كالس
ــةردا  ــوان، يان دةقيكي هاوضةرخ، يان تةنانةت طوتاريكي جوان، حوكمي جواني بةس ج

نةدةين. 
ووي ئيستيتيكي و دةروونييةوة، بريتيية لة  سةنطاندن لة رِ

بةم ثيية بيت، كردةي هةلَ
ةخنةيي دروست دةبيت، كة لة  سكردن. ليرةوة بي رِ ــوودةكردن، نةك وةرِ كردةي خؤئاس
ةوينيتةوة، دةبيت كاري ئةدةبيي، كاري  سيية كلتووريية برِ ئيشكردني ئةوةدا بيت ئةو وةرِ
ةكةي  ــوودةيي و كامةرانيمان تيدا بةرثا بكةن، وةك هةولَ ةخنةيي، ثرؤسةي زان، ئاس رِ
ــاي ئةدةبياتي دواي  ــي و بيزاريي. ئةوةي تةماش س ــاد)، نةك وةرِ ــتي ش نيتضة بؤ(زانس
ــنبيي كوردي هيض نيية، بيجطة لة ماشينةي  ؤش ين بكات، تيدةطات كة كايةي رِ اثةرِ رِ
ــادماني دةهينن، زؤر كةمن ئةو  ــيي. زؤر دةطمةنن ئةو دةقانةي ش س بةرهةمهيناني وةرِ
ــاد و ئارةزووي زانينمان ثيدةبةخشن. ليرةوةية، وةك لة سةرةوةدا  ــتي ش طوتارانةي زانس

ئاماذةم ثيدا، نووسيني كوردي طرذومؤنة، هةروةك واقيعي كورديي. 
ةخنة بيت، يان  ــينة طوتار بيت، رِ ــ، جا ئةو نووس بةم ثيية بيت، من دوو جؤر نووس
س و نووسيني  ــيني وةرِ ــان دةكةم: نووس دةق بيت، لة نيو ئةدةبياتي كورديدا دةستنيش

شاد. 
ةخنةي  ةخنة، بؤ رِ يني ئةو ثؤلينكردنة باوةي نووس و رِ يك بؤ طؤرِ

ئةمةش وةك هةولَ
يزماني  وخينةر/ بنياتنةر) لة نيو رِ ناوي(رِ

ــةت ئاوةلَ ب وخينةر، هةلَ ةخنةي رِ ــةر و رِ بنياتن
ــي  ــاد) هةم لة جوانيناس س/ ش ناوي(وةرِ

م هةردوو ئاوةلَ ــاوة، بةالَ ئيديؤلؤطييةوة خواس
ــة لة خويندنةوة و  ةخنةش بريتيي ــاون. لةبةرئةوةي رِ ــيةوة خواس و هةم لة دةروونناس
ــةنطاندني ئيستيتيكييانة و فةلسةفييانة و سايكؤلؤطييانة و ميذووييانةي دةق،  س هةلَ
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ــتة  ــاديهين بةرجةس ةخنة وةك كردةيةكي مةعريفي ش ــةوا كؤي ئةم توخمانة كردةي رِ ئ
ةخنة، نة  ــتةقينةي رِ اس ــةوةي كاري رِ ــادةيي، لةبةرئ ــةن. لةبةر هيض نا، زؤر بة س دةك
ــبةختي  كو بريتيية لة ثيداني خؤش ــة لة بنياتنان، بةلَ ووخاندن، نة بريتيش بريتيية لة رِ
ــثييةكان)م خويندةوة،  ــيقارة س ــاري مؤس ؤماني(ش ــادمانيي بة خوينةر. من كة رِ و ش
ــتمكرد دةقيك دةخوينمةوة كة سةراثامي كردووة بة طويضكة، بووم بة بوونةوةريك  هةس
ــبةخت بة، كة  ــتن دةكةم، طويم لة تاكة دةنطيكة: ئةي مرؤظ خؤش تةنيا ئارةزووي بيس
دةتوانيت ببيستي. ئايا هيض خوينةريك هةية دةقيكي لةو جؤرة بخوينيتةوة و خؤشحالَ 
وخينةرة، يان  ةخنةي بنياتنةر و رِ و شادمان نةبيت؟ ئايا دةقيكي لةمجؤرة ثيويستي بة رِ
سةنطينةريكي شاديهين دةكات، كة بة جؤري ثيتةر سلؤتةردايك فةرمانيكي  داواي هةلَ
ــة ئةميش لة فةرماني  طرتبيت، ك ــتيتيكيي Ästhetische Imperativ هةلَ ئيس

كاتيطؤرييانةي ئيمانؤيل كانتةوة خواستوويةتي. 
ــتيتيكيي بؤ  ي خويندنةوةيةكي ئيس ئةم فةرمانة داخوازيكارة، واي لة من كرد هةولَ
ؤمانةوة،  ؤحي رِ ــي: لة دايكبووني موزيك لة رِ ــينيكم لةسةر نووس بدةم، ئةوةبوو نووس
ةنطة ئةم داخوازييةش بةس بيت  ةخنةي شاد. رِ يكة بؤ لةدايكبووني رِ

ــةرةتاي هةولَ كة س
ــةَّـ  ةخنة ضاويلكةي فةلس ــتخاني هةر دةقيك، كة لة ثيناويدا رِ بؤ ديتني بنخان و ثش
ــيكاري و ميذوويي دةكاتة ضاوي. بةمجؤرة، لةم سةردةمةدا  ــتيتيكي و دةروونش و ئيس
زيوة ضاالك  ئيدي بيانووي ئةوةمان ثيية كة ضيدي نابيت ئةو ثؤلينكردنة ئيديؤلؤطيية رِ
 ك بؤ طرتن، ثــتي كو ببكةينةوة لةوةي ث لة ضاويك بؤ ديتن، ث لة دةس بكةين، بةلَ
ؤييشتن، ث لة طوييةك بؤ بيستن، ث لة زةمينيك بؤ دامةزراندن، ث لة  لة ثييةك بؤ رِ

ةخنة.  ةخنة و وشياريي رِ ئاسمانيك بؤ كرانةوة ببةخشينة كردةي رِ
ووي  ؤشنبي كوردي، تا لةو نةخؤشيية ئيديؤلؤطيية ساغ نةبيتةوة، ئةوا بةردةوام لة رِ رِ
ــةثينيت بةسةر واقيعدا، كة لةاليةن خؤيةوة  تةرناتيظ دةس ئيديؤلؤطييةوة جؤريك لة ئةلَ
ةخنةي شاديهين هيض  ــتةية، لة كاتيكدا رِ ةخنةش دةبيتة دةرديكي تري ئةو جةس كردةي رِ
ــةثينيت، ضونكة ئةو ناخوازيت طوتاريك، سيستميك  تةرناتيظ ناس كات ثيشنيازي ئةلَ
ةخنة،  وةالبخات و يةكيكي تر بسةثينيت. ئةطةر وةها بيت، يةكيك لة هةرة نيشانةكاني رِ
ــانكردني  ةخنة وةك دةستنيش ينيت، لة كاتيكدا رِ ة و بزاوت، دةدؤرِ

كة بريتيية لة جوولَ
ــيك، كاردةكات، دةتوانيت ئامؤذطاريي ئةوة بدات بة  ثزيشك بؤ نةخؤشييةكاني نةخؤش
ــت بيت،  ــة و بؤ ئةوةي ضاك بيتةوة و تةندروس ةي ــيوازي ذيانت هةلَ ــةكة، كة ش نةخؤش
ةخنة  ــتيتيكييةية كة رِ ــةو فةرمانة ئيس يت؛ ئةمة ئ ــيوازي ذيانت بطؤرِ ــةوا دةبيت ش ئ

طريتي.  هةلَ
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ةخنةي بةراوردكاري)ية، ئةوا بة ديدي ئيمة ئةم بوارة بريتيية  ــةبارةت بة(رِ ئةوةشي س
يي ئةم  ــةك، ضونكة لة رِ طةي

ــن ئؤرطاني نيو ئةدةبياتي هةر كؤمةلَ ــة هةرة زيندووتري ل
كو لة كانياوة بايةخدارةكاني  ييةكانةوة، بةلَ ةخنة نةك هةر لة سةرضاوة خؤمالَ ــةوة رِ بةش
ي  ــي بةراوردكردنةوة هةولَ ي ــيوازة لة رِ ةخنة دةخواتةوة. ئةم ش ــةوة ئاوي رِ مرؤظايةتيش
ــيوةكردني دةق دةدات، لةطةلَ دةقةكاني دةرةوة و ناوةوةي خؤيدا، كة  هاوتاكردن و هاوش
يتي و  ييةوة  طةليك نهينيي ثةنهاني خؤي و طةليك ئاستي هاوتا و هاوبةشي خؤمالَ لة رِ

طةردوونيتيي دةق دةدؤزريتةوة. 
ــت بيضوين بةو جؤرة دةرطايانةي نةك تةنيا  ــةي بةراوردكاريي، دةتوان كتوم ةخن رِ
كو لة يةك كاتدا  ــةوة، بةلَ ووي ناوةوةدا دةكرين ــا بة رِ ووي دةرةوةدا، يان تةني ــةر بة رِ ه

ووي دةرةوةشدا دةكريتةوة.   ووي ناوةوة و هةم بة رِ دةر طايةكة هةم بة رِ
ــتووة.  ــووس ئةدةبياتي كوردي هةنطاويكي ئةوتؤي نةهاويش ــةوة، ئةفس ووةش لةم رِ
ــاس نةكةين، كة بة  ة جددييانة ب ــةو هةولَ ــةم دةرفةتةدا يةكيك ل ــةت ناكريت ل ب هةلَ
ــؤ هيناين، ئةويش  ــتة تيؤرييةكةي ئةدةبي بةراوردكاريي ب ــيوةيةكي ئةكاديميي ئاس ش
ووي  ةخنة و ئةدةبي بةراوردكاريي. لة رِ ــةر  رِ ــتا(عةزيز طةردي)ية لةس كارةكةي مامؤس
ةخنةي  ــتا(عومةر مةعروف بةرزنجي) لةسةر رِ ــةوة كارة تاقانةكةي مامؤس ثراكتيكيش
بةراوردكاريي، لة نيوان(طؤران) و ئةدةبي ئينطليزيي، كة هةميشة شاياني باسكردنة. 

بووني سةرانسةرييانةي  ين، بريتي بووبيت لة ميذووي تيكةلَ اثةرِ ئةطةر ميذووي بةر لة رِ
يية  ينةوة تيبينيي ئةوة دةكريت كة ئةم تيكةلَ اثةرِ ذياني سياسي و ئةدةبيي، ئةوا لة ثاش رِ
ــت هينابيتةوة،  ــةربةخؤيي و ئؤتؤنؤميي خؤيان بةدةس ــةكاالَ بووبيتةوة... كايةكان س ي
ييةك لة بوارة جياجياكاني ذياني ئةدةبيمان هةبيت،  ــدي لةم قؤناغةدا هةر كةموكورِ ئي
ةخنةية و دةتوان بةرؤكي اليةني شارةزا و تايبةتمةند بة بوارةكةي  ةبوون و رِ مايةي تورِ

خؤي بطرين . 
 .ــةرةتاييةكاني ئةم دياردةية ببين ــةرةتاي سةدةي (٢١)دا نيشانة س واتة دةبوو لة س
ــؤ ئةم بوارة طرنطة بكةن، لة  ووناكبان كاري فراوان ب ــة هيواي ئةوةي زانكؤكان و رِ ب
ؤدا ئةو  ؤذطاري ئةمرِ ــتدا، ضونكة لة رِ ــاوي بةرهةمهيناني هونةر و ئةدةبيكي دروس ثين
ــيارةكاني مرؤظي كورد بطوازرينةوة سةر ئاستيكي وجودي و  ةخساوة كة ثرس دةرفةتة رِ
ــةي دةرةكيمان  ةش اددةيةكي طةليك طرنط، قؤناغي هةرِ ــة، لةبةرئةوةي تا رِ طةردوونيان
ــةدةي(٢١)،  امانطرتووة. ليرةوة، ئةدةبياتي س ــت، ئةوا رِ نابينةهي ــي ثي ئةطةر كؤتاييش
ــةر بي  ــيية بطوازيتةوة س ؤحي بةرطري و حةماس ــتنةوةي ئةو رِ ي طواس

ــت هةولَ دةبي
تيطةيشتن لة جيهان. لةو قؤناغةدا، ئةطةر ئةدةب هؤكاريكي بةرطريكردن بووبيت، لة 
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يضكةيةكي  ثيناوي بةزيندوويي مانةوة لة نيو جيهاندا، ئةوا ئيستة كاتي ئةوةية ببيتة رِ
ةخنةي بةراوردكاري  كولتووري و شارستانييانة، بؤ ضوونة نيو جيهان. ليرةوة، ئةدةب و رِ
استةقينةي خؤي بةجي دةهينيت و ئةو دةرطايانة دةكاتةوة، كة لة يةك كاتدا بة  ئيشي رِ

ووي ناوةوة و دةرةوةدا دةكرينةوة.  رِ
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انةوة انةوةتةوةري دووةم: لة بارةي ئارةزووي طؤرِ تةوةري دووةم: لة بارةي ئارةزووي طؤرِ

طةي كوردي تا ضةند  ووي تيؤري و ثراكتيكةوة ضيية؟ ئايا كؤمةلَ ان لة رِ طةي كوردي تا ضةند ثرسيار: طؤرِ ووي تيؤري و ثراكتيكةوة ضيية؟ ئايا كؤمةلَ ان لة رِ ثرسيار: طؤرِ
ووناكبي و ئاكار و  ــةر ئةدةبياتي سياسي و رِ ان بةس اني بةرثا كردووة، واتة ئايا طؤرِ ووناكبي و ئاكار و طؤرِ ــةر ئةدةبياتي سياسي و رِ ان بةس اني بةرثا كردووة، واتة ئايا طؤرِ طؤرِ
طةيةدا هاتووة، ئةطةرنا، ئةوا ئيمة ضي لة واقيعيك بكةين كة خةيالَ  طةيةدا هاتووة، ئةطةرنا، ئةوا ئيمة ضي لة واقيعيك بكةين كة خةيالَ دةرووني ئةم كؤمةلَ دةرووني ئةم كؤمةلَ

ن؟  ن، يان ناتوانن بيطؤرِ ن؟ و فةنتازياكان نايطؤرِ ن، يان ناتوانن بيطؤرِ و فةنتازياكان نايطؤرِ

ان)، ئةوا  بةكر عةلي: بةكر عةلي: وةك ضؤن ميذووي مرؤظايةتي هيض نيية، بيجطة لة ميذووي(طؤرِ
يت. مرؤظ بوونةوةريكة   و تاريكةكان بطؤرِ

ــووة كة واقيعة تالَ انيش بؤ ئةوة بةرثاب طؤرِ
ــةر ئةوةي كة ئيستة لة  طةية لةس ــتي زؤرتر و ضاكي دةويت، ئةمةش بةلَ ــة ش هةميش
يت. هةر واقيعيكيش ضةندة  ــتة بطؤرِ ئارادا هةية، كة خراث و كةمة و لةبةرئةوة ثيويس
كو دةبيت  ــمان بكات، بةلَ س ــةقي بدةين، وةرِ  بيت، نابيت تفي تي بكةين، يان بةرش

تالَ
ؤشني بكةينةوة، واتة شيي بكةينةوة و ليي تيبطةين و دواتر  ووناكيي بخةينة سةر و رِ رِ
ــت بيت، كة هيض هيزيكي ستةم و بةرباد و  ين. دةبيت ئةو قةناعةتةمان ال دروس بيطؤرِ
ــةييي هةبيت.  ميذووي مرؤظايةتي ليوانليوة لة  نامةعقول ناتوانيت تةمةنيكي هةميش

استيي ئةم قسةيةمان بؤ ساغ دةكاتةوة.  نموونةي وةها، كة رِ
ــتة جيهانيان ليكداوةتةوة، لة  ــؤفان تا ئيس ــيش طوتوويةتي، فيلؤس ئةوةي ماركس
ينيتي. ليرةدا كورت دةهينيت، واتة دةشيت كةرتيكي دروست  كاتيكدا مةسةلةكة طؤرِ
انةكةيةتي، ضونكة جيهان سةرةتا ثيويستي بة شيكردنةوة و لي تيطةيشتنة،  بيت كة طؤرِ
ةخنةوة،  دريت. ئةطةرضي هايديطةريش ئةم طوتةية دةخاتة بةردةم رِ ــان دةشيت بطؤرِ ثاش
ووي  يت:(ئةطةر جيهان لة رِ

ــؤثنهاوةر دروست طوزارشتي لةم دؤخة كردووة و دةلَ م ش بةالَ
ــة)، كةواتة دةبيت  ــةوة نابيتة كيش ووي ثراكتيكيش ــة، ئةوا لة رِ تيؤرييةوة نةبيتة كيش
ــةكة، واقيعةكة، دنياكة بخوينريتةوة، ئةوسا تيدةطةين كيشةيةك لة ئارادا  سةرةتا كيش

ان دةكات.  هةية و داواي طؤرِ
ليرةوة، شيوازيك لة شيوازة كاني ستةمكردن لة واقيع، بريتيية لةوةي بطوتريت ئةم 
ان دةبيت بةسةر ئةمجؤرة خةيالَ و  استيدا يةكةم طؤرِ ان نيية. لة رِ واقيعة شياوي طؤرِ
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يت، ناضار ئيلغاي دةكاتةوة.  ــةرة دا بيت، ضونكة ئةوةي نةتوانيت واقيع بطؤرِ  و س
عةقلَ

ان لةسةر زةميني واقيعدا كاتيك سةركةوتوو دةبيت،  ــةي طؤرِ ليرةوة، بة ديويكدا ثرؤس
سدابيت، بة ديويكي تريشدا،  ان خؤي مةالَ كة لة ذيرزةميني واقيعةوة تةنطذةيةك بؤ طؤرِ
ان  ــةردا، لة نيو هؤشدا طؤرِ ــةرةوة دادةبةزيتة خوارةوة، واتة ئةطةر لة نيو س ان لة س طؤرِ
ةوشت.  ةوتار و رِ ــةرزةوي، واتة دةبيتة رِ ضي بوو، ئةوا دادةبةزيتة خوارةوة بؤ بةرثي، بؤ س
ــةرةوة بؤ  ان بووة لة س ــاي ميذووي مرؤظايةتي بكةين، دةبين طؤرِ ليرةوة ئةطةر تةماش

خوارةوة، بة ثيضةوانةشةوة. 
انكاريية لة نيو  ــة بةر نموونةي كؤنكريتيي، ئيمة دةتوان ئةو طؤرِ ئةطةر ثةنا بةرين
ــةم هةريمةدا قةوارةيةكي  ــدا ببينينةوة. لةوةتةي ل طةي كورديش ــاك و لة نيو كؤمةلَ ت
طة  ــيي تاك و كؤمةلَ يوةبردن ضي بووة، واتة لةوةتةي ذياني سياس ةوايي و خؤبةرِ فةرمانرِ
لة فؤرميكي سياسيي تردا دةذي، لةو كاتةوة وشيارييةك و مؤديليكي تري جياواز ثيادة 
ــي و ئابووريي ئةم  دةكريت، بة تايبةت لةطةلَ هاتني ئةمريكييةكاندا، كة دؤخي سياس
ةوايي، هاوشان لةطةلَ كرانةوةي  ــي و فةرمانرِ ــاطةردانييةكي سياس ي، ثاش دةظةرةي طؤرِ
ةكاني جيهاندا، ئيشكردني سياسيي حزبةكاني كوردستاني  ووي بازارِ بازارِ و ئابووريي، بة رِ
ي بؤ ئيشكردني بازرطاني و خؤدؤزينةوة لة نيو بازارِ و بانكةكاني دنيادا، بؤ ئةمةش  طؤرِ
ت و مؤنؤثؤلكردني ثارة و ساماني ئةم هةريمةيان طرتةبةر.  يبازي قؤرخكردني دةسةالَ رِ
كو  ئيدي نةك هةر دؤخي سياسي و ئاسماني ذياني ئةم هةريمة شيوا و طةندةلَ بوو، بةلَ
ــةيةكي تري  ةقاند و هاوكيش ــلَ طةي ئيمةي ش ــي و دةروونيي تاك و كؤمةلَ ؤح ــي رِ دؤخ
ةقاندنة بووة مايةي  شتووة. ئةم شلَ ــةرخاني بؤ ئةم قؤناغة دارِ ديالةكتيكي ذيرخان و س
ــة ديويكدا، بة  ت ب ــةالَ يي، الي نوخبةي دةس ــامان و ثارةيةكي خةيالَ ةكةبووني س كةلَ
ووبةري هةذاري و نةداري لة سةر ديمؤطرافياي ضينةكاني ئةم  ديويكي تريشدا زؤربووني رِ
ــانةي شار... سةبارةت بة كلتووري  ييتةوة بؤ طوتاري(ئةفس هةريمةدا. ئةمة ئةطةر بطةرِ
طة و دذةكةي... كؤثلةيةك  ــي) و طوتاري(كؤمةلَ ت ؤذنامةي هاوالَ ــي ذياري- رِ بةفِؤدان
ــةي ضاودير)، دةبينيت كة  ةخن ؤذنامةي رِ طةي كوردي- رِ

ــي كؤمةلَ ــة نهينيية نويكان ل
ــاردة نوييانةمان داوة، كة  يك لةو دي ــانكردني برِ ةكاني دةستنيش

لةويدا يةكةم هةولَ
ةكةكردني ثارة  ــوردي و كلتوورةكةيدا دةذين. دياردةي كةلَ طةي ك لة هةنووكةي كؤمةلَ
ــةر سايكؤلؤذياي  ةنطيدايةوة بةس ت، الي دوو حزبي ثاوانخواز رِ

ــةالَ و قؤرخكردني دةس
يكخراو  ــيوةيةكي رِ ةمةندةكان بة ش

ــةكان و دةولَ طةيةدا. بةرثرس تاك و كؤي ئةم كؤمةلَ
طاوة، واتة كايةي  ــي كؤمةلَ ــتة نيو كايةكان و ضينةكان ــيوينةريان خس ملمالنييةكي ش
تدا،  يةتيي كوردييان بارطاوي كرد بة ملمالني، لة ثيناوي زؤرهةبووني و دةسةالَ كؤمةالَ



٢١٢

ــتيية ناوةكييةكاني مرؤظ، واتة ئةيي و ضنؤكي  ملمالنييةك كة باركراوة بة هيزة هةس
طة، كة ثيش  ــاردة نوييانةي نيو كؤمةلَ ــايي كردنةوة، كة ئةمةش يةكيكة لةو دي و الس
ــتيكي تري  ــةر ئاس طةي وةرضةرخاند بؤ س ــن بووني نةبوو. ئةم دياردةية كؤمةلَ ي اثةرِ رِ
يندا بةراوردي بكةين،  اثةرِ  قؤناغي ثيش رِ

ــةم هيناني كلتووريي، كة ئةطةر لةطةلَ بةره
ــي تيدا نابينينةوة. واتة ئةطةر لةو سةردةمةدا تيؤرييةكةي ماركس  يكي هاوبةش ض خالَ
ــةرخان/ ذيرخان)، ياخود ليكدانةوةكاني مةسعود  اني دياليكتيكيانةي نيوان(س بؤ طؤرِ
ــةر واقيع و دةوروبةرةكةي، دروست بووبيت،  محةمةد بؤ كاريطةريي ئادةي مرؤظ لةس
ــيكردنةوة و  ــتي بة تةكنيكيكي تري ش طةي كوردي ثيويس ؤ بة دواوة كؤمةلَ ئةوا لة مرِ
 Anthropotechnik ــت بةتةكنيكي مرؤيي ــةوة هةية، ئةو تةكنيكةش دةبي ليكدان
ــيني مرؤظ لة نيو طةشةي كلتووريي  ــةفيية بؤ ناس يضكةيةكي فةلس ئيش بكات، كة رِ

خؤيدا. 
ــيني جيهان  مرؤظ هونةرمةندترين بوونةوةرة، ئةو خاوةني هةموو تةكنيكةكاني ناس
ــةي تةكنيكي و كلتووريي مرؤظ،  ــتطرتن بةسةر جيهانة. هةموو ميذووي طةش و دةس
ــيت بةمجؤرة كورت بكةينةوة: مرؤظ سةرةتا ئاطري دؤزييةوة، ثاشان ئاطرداني بؤ  دةش
ــي بؤ داهينا. ئايا ئةم دؤزينةوة و دروستكردن و داهينانة  ــتكرد، دواتريش مقاش دروس
اني  ــة و طؤرِ بريتي نيية لة تةكنيك و هونةرةكاني نةمري و بةزيندوويي مانةوة و طةش

مرؤيي؟ 
ووي سياسييةوة جياوازة لة هي  ين، نةك لة رِ اثةرِ طةي كورديي ثاش رِ

ليرةوةية كؤمةلَ
 ت. زؤر بة كورتي دةتوانين ناضي اثةرِ كو ئةدةبةكةشي لة هي ثيش رِ

ين، بةلَ اثةرِ ثيش رِ
ــاواز لةوةي ثيش  ــةيةكي تةوا جي ــوبيةكت و ئؤبيةكت لة نيو هاوكيش ؤ س ي: ئةمرِ

بلَ
ين فؤرمةلة دةكرين.  اثةرِ رِ
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ةخنةي ئايينةوة  ةخنةي ئايينةوة تةوةري سييةم: لة بارةي رِ تةوةري سييةم: لة بارةي رِ

ؤ ثرسي ئاي دووبارة خؤي دةسةثينيتةوة؟ ئايا دةشيت لة جيهاني  ؤ ثرسي ئاي دووبارة خؤي دةسةثينيتةوة؟ ئايا دةشيت لة جيهاني ثرسيار: بؤضي ئةمرِ ثرسيار: بؤضي ئةمرِ
ت و ياساكان،  طةيةكي بة بي ئاي هةبيت؟ ئايا بة بي هةبووني دةسةالَ ت و ياساكان، مؤديرندا كؤمةلَ طةيةكي بة بي ئاي هةبيت؟ ئايا بة بي هةبووني دةسةالَ مؤديرندا كؤمةلَ
 ــؤي بكات؟ ئايا ئاي ــاس لة هةبوون و ذيان و ئاوةزي خ ــرؤظ ناتوانيت ئازادانةتر ب ــؤي بكات؟ ئايا ئاي م ــاس لة هةبوون و ذيان و ئاوةزي خ ــرؤظ ناتوانيت ئازادانةتر ب م
ــت لة  ــت لة بةرطري لة ئازاديي فيكر و ذياني تاكةكةس دةكات؟ كةنطي ئاي دةبيتة بةربةس بةرطري لة ئازاديي فيكر و ذياني تاكةكةس دةكات؟ كةنطي ئاي دةبيتة بةربةس

ووي جيهاندا؟ بؤضي ميذووي ئاي طريدراوي ميذووي مرؤظة؟  ووي جيهاندا؟ بؤضي ميذووي ئاي طريدراوي ميذووي مرؤظة؟ بةردةم كرانةوة بة رِ بةردةم كرانةوة بة رِ

ا  ــةوة كردووتانة، ثيم باش بوو تيكرِ ــيارةي لة بارةي ئايين بةكر عةلي:بةكر عةلي: ئةو ضةند ثرس
ــؤ ئةمةش ناضارم  ــةربةخؤي لي ثيكبهينم، ب ــان بدةمةوة و تةوةريكي س ــةوة طريي ثيك
ــاني بدةم كة ضؤن  ــمةوة و دواتر ثيش ــتي ئةم دياردة ديرينة بنووس بيؤطرافيايةكي طش
ــايكؤلؤذييانة دةبيتة ئامرازي ترساندني مرؤظ بة ثرسيارةكاني  ئاين وةك فاكتؤريكي س

ؤذ و قيامةت و بةهةشت و دؤزةخ.  زيندووبوونةوة و دوارِ
ــتثيبكةم، دةثرسم ئيمة لة ض سةردةميكدا دةذين وا  بةرلةوةشي ئةو بيؤطرافيية دةس
مةسةلةي ئاين دووبارة ثاش ث لةضةند سةدةيةك خؤي دةسةثينيتةوة بةسةر بكردنةوةي 
طا ثاشكةوتووةكان؟ واتة  طا ثيشكةوتووةكاندا بةر لة كؤمةلَ ــةَّـ و سياسي كؤمةلَ فةلس

انةوةي ئاي؟  ئةوة ضيية كة ثيي دةطوتريت طةرِ

شي  ــتدا، لةدواي ئةوةي مةالكاني ئيران توانييان شؤرِ اس تي ناوةرِ
لة ناوضةي خؤرهةالَ

ــالم و دواتر حكومةتي ئيسالمي  ــةر ضةرخي ئايني ئيس طةالني ئيران وةرضةرخيننة س
ــالمي(ئةم  وكردنةوة و ناردنةدةرةوةي ئينقيالبي ئيس ــةن بة بالَ ــت بك دابمةزرينن و دةس
ــةك داهينراويكي ئيرانييةكان بيت)  ــالمةوة بؤيان ماوةتةوة ن ماتييةش لة خودي ئيس
ويكي ئيسالمي بكات كة ثيدةضيت  ــاني دةيتواني بؤني هاالَ ئيدي لووتي مرؤظ بة ئاس
وببيتةوة. ئةوة بوو هةر لة هةشتاكاني سةدةي(٢٠)دا لة لوبناندا  بةتةواوي ئةو دةظةرةدا بالَ
شي ئيسالمي  ي شؤرِ

يي حزبي دةعوة و ئةنجومةني باالَ ــةثاند، بؤ عيراقيش لةرِ خؤيان س
ثشتيكي طةورةي  ــان بوو، هةر خودي حكومةتي ئيران بووة زةمينة و ثالَ زةمينةكة ئاس
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يبان(ئةطةرضي جياوازي ئاينزاييان هةبوو)، ئةم  اديكالةكاني تالَ مةعنةوي بؤ ئيسالميية رِ
ةثاني فةلةستيندا،  ــتنة دريذ دةبيتةوة تا دةطاتة  دواي شكستي سةدام لةناوطؤرِ ثةلهاويش
ضةككردني مادي  يي ثرِ لةودةمةوة ئيرانييةكان توانييان ئيسالميية فةلةستينييةكان  لةرِ
يك واي لة  ابطةيةنن. شةرِ زطاركردني قودس رِ ي رِ ــةرِ و مةعنةوييةوة كؤنؤل بكةن و ش
ي جيهان ئةمجارة شةرِ دةبيت لةسةر  يت: شةرِ

ــؤفيكي وةك ذاك ديريدا بكات، بلَ فيلؤس
ــةردةمي ثاش كؤمؤنيزم.  ــليم/ قودس. ئةمةش وةك ئاماذةيةكي فيلؤسؤف بة س ئؤرش
اديكالةكةيدا  ــة رِ ــي لة بيضم ــالمي سياس ــةنةكردني دياردةي ئيس  تةش

ــدي لةطةلَ ئي
ــيثتيمبةر،  ــتانةوة و دواتر ثةالمارةكاني(١١)ي س يباني ئةفطانس ــةن قاعيدة و تالَ لةالي
ــةلةي ئاسايشي نةتةوةيي و نيشتماني كردةوة  ووي طرانين مةس ووبةرِ خؤرئاواييةكاني رِ
ةشةية  ــيكي ئةو هةرِ ــامناك و ليزانةوة، كة بةش ــةيةكي زؤرطةورة و س ةش لةبةردةم هةرِ
ــة  ــة زؤربةي ثةالماردةرةكاني ئةو هيرش ــتةجين، ضونك ةكاني خؤياندا نيش ــو مالَ لةني
ــتني ئاسايش بووة ئةركي سةرةكي  تة ئةوروثييةكان بوون. ليرةوة ثاراس ــتةجيي والَ نيش
اطةياندن  ةكاني رِ

تانة. لة ثال ئةم اليةنةدا زانكؤكان و كةنالَ ــي و سةربازي ئةم والَ سياس
انةوةي ئاي، بؤ ئةمةش  ينةوة لةسةر دياردةي طةرِ

و ماسميديا كةوتنة سةر باس و ليكؤلَ
اطةياند، لةوانة ذاك ديريدا و بؤدريار و هابةرماز  ينةوة و بؤضوونيان رِ

زؤر بمةند ليكؤلَ
.و سلؤتةردايك و سالظؤي زيزةك و جيؤرطيؤ ئاطام

ــةر بكردنةوة لةسةر ئاي و خودا و تؤريزم، هةمووشيان  عةقلي خؤرئاوا كةوتة س
ــتي، واتة، جولةكايةتي،  ةوة دةرضوون كة ئاينة مؤنؤتايزمةكان(تاكخوداثةرةس ــةو خالَ ل
يتةوة  ووي ميذووييةوة دةطةرِ ةكةن.(مؤنؤتايزم لة رِ

مةسيحي و ئيسالم) سةرضاوةي طيضةلَ
ــ، ئايينزاي ئاتؤني  ــةدةي(١٤)ي ثيش زاي ــؤ فعةونةكان، واتة كاتيك ئةخناتؤن لةس ب
استيدا هةر سةر بة فعةونييةكانة وةك ميسريناس  تاكخودايي داهينا. موساش كة لةرِ
ينةوةي وردي ليكردووة ئةم بؤكةية دةهينيتة نيو جوولةكايةتييةوة.  جان ئاسمان ليكؤلَ
ةطةزة تا ساتي ذاك  فرؤيديش لة كتيبـي موساي ثياودا هةمان شت ساغ دةكاتةوة. ئةم رِ
ديريدا دريذةي هةية، وةك فيلؤسؤف ثيتةر سلؤتةردايك لة كتيبـي ”ديريداي ميسري“دا 
زؤر وردكارانة ئةم ئيلةمينتة ئاشكرا دةكات، ئةم كتيبة ئيمة كردوومانةتة كوردي و لة 

وي دةكةينةوة.)  دةرفةتيكدا بالَ
ي ساردي  جةنطي يةكةمي دنيا فاشيزم و كؤمؤنيزمي بةرهةم هينا، جةنطي دووةم شةرِ
ةي بةرهةمهينا، كة ثيي دةطوتريت  ــةرِ ي سارديش ئةو ش ــةرِ ليكةوتةوة، تةواوبووني ش
يك كة تةنيا مؤنؤتايزمةكان ليي بةرثرسيارن. ئيدي لة بري ئةوةي باس  ــةرِ تؤريزم، ش
استيدا دةبيت باس لة ثيكداداني مؤنؤتايستةكان  لة ثيكداداني كلتوورةكان بكريت، لة رِ
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ــت. ثيكدادانيك ئةطةر هةر اليةك بيباتةوة، ئةوا دةبيتة مايةي لةنيوبردني هةموو  بكري
ــتة ئةم ئايينة جيهانييانة كار بؤ  يت. لةبةرئةوة ثيويس ــةكان، وةك هانا ئاريندت دةلَ الي
دروستكردني هاوسةنطييةكي كلتووري و شارستاني بكةن، وةك سلؤتةردايك لة كتيبـي 

يت. (جؤشي خودا)دا دةلَ
يشة و  ةتييان هةية، هةمان رِ ــيكيان هةمان بنةرِ ــي يةزدانة مؤنؤتايستة هةرس ئةم س
هةمان خيزانيان هةية. هةرسيكيان هةمان شت دةجوونةوة كة لة سي تيكستي ثؤزي 
 ، الَ شتووة. بة ثيي خودي دةقةكان سيفةتةكاني هةرسي يةزدانةكة(ئةلَ نيو جياوازدا دايانرِ
، تاقانة،  ــزادةر، باالَ ة، س ةخواز، بةزةبر، تورِ

يةهوا، يةزد اني باوك) لة يةكةوة نزيكن، تؤلَ
هةرسيكيان داواي جةنط و خؤسةثاندن و جيهاد دةكةن. هةرسيكيان مةبةستيانة هةموو 
ــزايان دةدةن، ئايا بؤكةي دؤزةخ  وايان بةوان نيية و توندترين س ئةوانة لةنيوبةرن كة برِ

ةيي خودا تيايدا.  ةكةكردني تورِ
يت جطة لة بانكي كةلَ ضيية، وةك سلؤتةردايك دةلَ

ــتيكي ورد و درشتي سةبارةت بةم دنيا  لة نيو كتيبـي ئةم ئايينانةدا خودا هةموو ش
و ئةوديو دنيا نووسيوة، هةموو شتةكان بة ضارة و  قيسمةت و نسيب ثيش دياريكراون، 
مرؤظ دةستي لةهيض شتيكدا نيية. خوداي ئيسالم وةهاي سةثاندووة، هةموو ئةو شتانةي 
دةيكةين و نايكةين و بةسةرماندا ديت و نايةت ثيش لة سةرمان نووسراوة. لة قورئاندا 
ي ئةوةي خودا بؤي نةنووسيب توشمان نايةت.) كةواتة ضي دةمينيتةوة بؤ  ــلَ هاتووة:(بش
ــتة و داهاتوو، بؤ  ــادة و ئازاديي مرؤظ، ضي دةمينيتةوة بؤ زةمةن و ميذوو، بؤ ئيس ئ
مرؤظ وةك بوونةوةريكي هونةرمةندي خةالق و داهينةر لة نيو جيهاندا، ئةطةر شتةكان 
مةحكووم بن بةو حةتميةتة فةناتيزمة؟ ئةي ض بةهايةك دةدريت بة ئازادي؟ ديارة لة نيو 
ــووض و قوذبنيك بؤ ئازادي نيية. الي جووةكانيش مرؤظ بؤ ئةوة  ووبةري ئاييندا ض س رِ
بذيردراوة تاوةكو ببيتة بةرثرسياري ئةواني،ئةمةش جؤريكة لة فشاريك لةهيزيكي  هةلَ
ــياريتييةك كة ض ئازادييةكي تيدا نيية و جؤريكة  ــةر مرؤظ، بةرثرس وة دةخريتة س باالَ

ةها.  لةناضاركردنيكي رِ
ي لةمرؤظ دةطريت  ــتووة، ذياني ذةهراوي كردووة، رِ باوةرِ مرؤظي لة مرؤظبوون خس
ــتيتي ثيظاذؤيةكي ترة،  ــتيدا ئةوةي مرؤظ ثيويس اس بة خؤي و بة جيهان بئاوزيت. لة رِ
مرؤظ ثيويستي بة ئيشكردن و كاري داهينانة((بةر لة هةرشت و يةكةم شت كارةكان. 
اهينان، مةشقكردن  ــكردن، رِ يت.  ئيش

ــق.)) وةك نيتضة دةلَ ــق، مةشق، مةش واتة مةش
ــيوةيةكي هونةريي. واتة بريت لة داهيناني  يضكةي طوزةراندني ذيان بة ش بريت لة رِ
ــةردةميكدا  ــتةكان لة هةر س دا هةموو ش نوي و دةربازبوون لة دووبارةبوونةوة. لة باوةرِ
 ت ئايمان وابيــن ئةطةر ثي ة دةكةي ووتن و هيضي تر، هةلَ ــةر دووبارةبوونةوةيةكي رِ ه
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طري جؤريك  نةطرتووة، بةثيضةوانةوة ئةو هةلَ ؤكيكي مةعريفي هةلَ سيستميكة ض نيوةرِ
ــي  نيا، بي هؤكار نيية كةس ةهاي دلَ ــةي تايبةتة كة ناودةبريت بة مةعريفةي رِ مةعريف
نياية لةوةي هةموو شت دةزانيت، لة كاتيكدا كةسي ئاييني دةزانيت كة هيض  ئاييني دلَ

نازانيت. 
ــة كارليكردني لةطةلَ ذياندا. اهينان ئةفراندني بةردةوامي مرؤظة ب ــكردن و رِ ئيش
((ئةمة تةوةريكي زؤر طرنطة كة بابةتي نويين كتيبـي فةيلةسوف ثيتةر سلؤتةردايكة 
ــتيكي لة  يت، كة ئةطةر بوار هةبيت لة دةرفةتيكدا ش ــة ناوي: تؤ دةبيت ذيانت بطؤرِ ب
بارةوة دةنووس لةو كتيبةدا سلؤتةردايك دةيةويت بيسةِّـينيت كة مرؤظ بوونةوةريكي 
ــتمي  ــة، بيجطة لة بةكؤدكردني ئةم سيس ــوارةدا هيض نيي ــقكارة، ئاينيش لةم ب مةش
يت، كة نة ئاي هةية و نة ئايينةكان هةن،  ــقكردنة. ليرةوة ئةو وتة ثرِ لوغزة دةلَ مةش
ؤحانيةتة،  ة تيطةيشتنيكي سيستمي مةشقكردني رِ

كو ئةوةي لة ئاراداية تةنيا بة هةلَ بةلَ
ة.)). ةكاني ئةو سيستمة بةدحالَ زطاركردني ذيانة لة مانا هةلَ ي ئةم كتيبة رِ

واتة هةولَ
يت و طومان لة باوةرِ بكات، مؤديرنة مرؤظي  ــة تواني ئةم بكردنةوةية بطؤرِ مؤديرن
ستةيةكي ناوداري  ،لة حةتمييةتةوة طةياندة ئازادي. رِ

ةوة طةياندة عةقلَ لة تارمايي  باوةرِ
ــتيكي تر ديت جياواز لةوةي ثياو بي ليدةكاتةوة.  ــة ش يت : هةميش ماني هةية دةلَ ئةلَ
يذيت بةآلم دواجار لةاليةن  ماناكةشي ديارة ئةوةية مرؤظ ضةنديك ب بكاتةوة و ثالن دارِ
ــت ليكردؤتةوة. بةآلم  ــتووتة و ب ــتي تر ديت ئةوة نيية كة تؤ ويس ــي ترةوة ش هيزيك
ــتانة دةكات كة دةيخوازيت. بؤية  ــاني داين كة مرؤظ هةموو ئةوش مؤديرنة هاتوو ثيش

ستةية. يني ئةو رِ يت هةموو مؤديرنة بريتيية لة طؤرِ
فيلؤسؤف ثيتةر سلؤتةردايك دةلَ

ي سنوور، تا دوا تخوبي ناكؤتا هةرشتيك  مرؤظي مؤديرن ثيي واية دةتوانيت تا ئةوثةرِ
ــووك و سانا باوةرِ بة باوةرِ ناهينيت. لة  بخوازيت بة ئةنجامي بطةيةنيت، بؤية هةروا س
ابردوودا وةك  ي رِ

ــالَ ــةي سيكوالريزاسيؤن لة ماوةي(٣٠٠) س ــتاني خؤرئاوادا ثرؤس شارس
ــةي ثةروةردةكردني  ــة دنياييكردني مرؤظ بةرنام ــة جيهانيكردن و ب ــي ب ثرؤطراميك
ادةيةكي بةرضاو توانيي  يطةيةوة مرؤظي خؤرئاوايي تا رِ ــي نويي داهينا، كة لة رِ مرؤظيك
تي يةزدان و لة تارمايي باوةرِ دةربهينيت. لةم بوارةشدا، دةسثيشخةري 

ــةالَ لة ذير دةس
قورتان كة هيض كةس  ــاع بوو كة خؤي لةو تيماية هةلَ ــؤف و ش تاقانة نيتضةي فيلؤس
ــةو لة ميذووي  يت ئ ــلؤتةردايك دةلَ ــي نةدةكرد، وةك س ــةر جورئةتي ناوهينان لةوةوب
ةوانةي  ــة غةيبييةكاني رِ ــة حيكايةتخواني خوراف ــ كةس بووة ك ــةريةتدا يةكةم بةش
م لة  ــؤف ثزيشكي كلتوورة، بةالَ بيمارخانة و مةصةحةكان كرد، ضونكة الي ئةو فيلؤس
ة، هيشتا مرؤظ نةبووةتة بوونةوةريكي  ــتا مرؤظ كؤيلةي باوةرِ تدا هيش

دنياي خؤرهةالَ
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ةوشت و  ــةرضاوةي رِ تدا ئاي تاكة س
طةكاني خؤرهةالَ ــتاش لة كؤمةلَ جيهاندار. تا ئيس

ةطةزة  ــةرضاوةي ثيادةكردني رِ ــي ميتافيزيكة، تاكة س ــةرضاوةي زانين ئةخالقة، تاكة س
ؤحيكي  اظةكردن سروشتة . تا ئيستاش رِ ــةرضاوةي رِ ؤحييةكاني ناوةوةي مرؤظة ، تاكة س رِ
ــك نابةين، لة كاتيكدا دةشيت لة دةرةوةي ئاي هةموو ئةو ذيدةر و  نيمضة نيتضةيي ش
ــةرضاوانة ببينرينةوة كة ئاي هيضيان لة بارةوة نازانيت و كةساني ئاييني بانطةشةي  س
ــي خؤي هةية. جولةكايةتي  ــتيكةوة طوتن ئةوة دةكةن، طواية ئاي لة بارةي هةموو ش
ــتيكيان نةبووة بة ناوي ئايينةوة، طريكةكانيش هيضيان لة بارةي ئايينةوة نةدةزاني و  ش
مةزنين شارستانيةتيشيان بةرثا كرد، هيندةكان و ضينييةكانيش تةنيا شتيكي كةميان 

دةزاني. 
ــوو كايةكاني ذياني  اظةي هةم ــدي ئاي دةرةقةتي رِ ــةردةمي نوي بة دواوة ئي لة س
ــردن و فيربووني  ؤطرامي ثةروةردةك ــت بةرانبةر بة ثرِ ي

ــرن نايةت، ئاي ضي دةلَ مؤدي
ــكايةتي، بةرانبةر بة سيستمي سياسي، بةرانبةر بة  ــتمي ثزيش مرؤظ، بةرانبةر بة سيس
مي ئةم  ــت و تةكنةلؤذيا. ثيمواية بي هيض خؤماندووكردنيك هةمووان دةزان وةالَ زانس
ــيارانة ض، كةضي سةمةرةكة لةوةداية مرؤظ هيشتا لة دةست ئةو خورافةية دةرباز  ثرس
نة  ــاالَ ــاوة، س كش ــيوةيةكي بةرضاو هةلَ نةبووة، وةك دةزان ذمارةي ئايينثةروةران بة ش
ــةمانيش(٥٠٠٠٠) تا (٦٠٠٠٠)  ؤذاني يةكش ــة مةككة و مةدينة، رِ ــا حةجاج دةضن مليؤنةه
تيية  ــةيةكي هةم خؤرهةالَ كةس بؤ نويذكردن لة ظاتيكان كؤدةبنةوة. كةواتة ئةمة كيش
ــةلةكة لةوةداية خؤرئاواييةكان ئةم كيشةية دةخويننةوة و  م مةس و هةم خؤرئاوايية، بةالَ
يدا،  تييةكان زؤر خةمساردانة بةرخورد دةكةن لةطةلَ م خؤرهةالَ ــيار، بةالَ دةيكةن بة ثرس
ــاني سيفتةكاني خؤي بكات،  تي ناتوانيت دةستنيش ي خؤرهةالَ ــتة عةقلَ هةربؤية تا ئيس
ــتيدا ثرسياري ذياري و  اس ــت نةبوون، كة لة رِ ــيارة ئايينيانة دروس دواجاريش ئةو ثرس
 ت كلتووري ئةويــة بيةوي ــيت، ثيم وانيي ــن. ئةطةر كلتووريكيش خؤي نةناس كلتووري
ــيت، لةبةر يةك هؤي سادة، ئةويش ئةوةية ئةو ض بايةخيك بة ناس نادات، واتة با  بناس
ي ئةو ب ناكاتةوة، ضونكة وةك زانايةك طوتوويةتي كلتووري ئيسالم لة سةدةي(١٣)  بلَ
ــيارة  ةية كة طريي دةدةمةوة بةو ثرس ــتاوة. ئةمةش ئةو خالَ اوةس بة دواوة لة بكردنةوة رِ
ــيني كلتوورةكان لة دةرةوة تةماشايان بكريت، يان لة  بايةخدارةتانةوة سةبارةت بة ناس
ــاي خؤمان بكةين، يان بة ضاوي ئةوي خؤمان  يطةي خؤمانةوة تةماش ناوةوة، واتة لة رِ

 .ببين
ي ئاييني  ــاوةرِ ــت تارماييي ب ي مرؤظ بة تةواوي لة دةس

ــت عةقلَ ناضيــةت ثي ب هةلَ
ــي كةرتي هةرة  ــة بكردنةوةي ميتافيزيك ــة مرؤظ بوونةوةريك ــت، ضونك قوتاربووبي
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ــوة ديارةكةي ذياني ئةوي  ــت، بكردنةوة لة(ناديار) دي نيكدةهيؤحي ئةو ثي ــةورةي رِ ط
ــكردني  ــي هايديطةر ناوي دةنيت بة((لةيادكردن و فةرامؤش ــؤش كردووة. ئةوةش فةرام
ــردن بووةتة مايةي  ــة لةوةش، ترس لة م ــت هةمان ثةيام بيت. بيجط دةضيــوون)) ثي ب
ؤحي ئاي ثيكدةهينن،  نةش كة رِ

ثرسياري مرؤظ لةوديو دنيا و لة دواي مردن. ئةم خاالَ
طةيةكي بي ئاي بهينينة بةرضاومان.  ي ناتوان كؤمةلَ وامان ليدةكةن بلَ

با ئيمة بثرس: بؤضي لة ثاش هةر كارةساتيكدا، وةك زريان و مانططان و خؤرطان، 
ــت دةكةينةوة بة نويذكردن و نزاكردن بؤ يةزداني مةزن، كة بمانثاريزيت؟ بؤضي لة  دةس
زطاركار و  ــوين رِ يينةوة بؤ ش ــة دةطةرِ ــة و خاثوورييةك، ئيم ــاش هةر جةنط و ويران ث
ؤحي هةموو شارستانيةتةكاندا  ــيك، كة ئةويش خوداي مةزنة؟ ئةمة لة نيو رِ ةس فريادرِ
ــةرا و ئؤنتؤلؤطي بناغةيية،  ــؤفيكي ضةند مةزني هةبوونط ئامادةية. هايديطةر فيلؤس
ــي جيهان هيناي، هةر نةيتواني لةو  ــة ثاش ئةو خاثووري و ويرانةيةي جةنطي دووةم ل
يت: تةنيا خودايةك فريامان  ــياريكدا دةلَ مي ثرس تارماييية دةرباز ببيت، كاتيك لة وةالَ
دةكةويت. جا ئيمة نازان مةبةستي لةو خوداية كامةية. كةواتة شيوازي هةبووني مرؤظ 
نيية، وةك بانطةشةكاراني ئةم  ي شيوازيكي عةقالَ لة نيو جيهانيشدا، هيشتا ناتوان بلَ
نيي بيت، ذيرانة  تيؤرة هةميشة ئةمة دةجوونةوة، ضونكة ئةطةر ئةو بوونةوةريكي عةقالَ
ــة ويرانكارةكان الدةدات؛  ــات و جةنط ــار و بكردنةوة دةنوينيت و خؤي لة كارةس ةوت رِ
كو  ؤحي زةوت بكات، بةلَ ــي باوةرِ طةمذانة رِ نيي بيت، ضي نابيت  تارماي

ــةر عةقالَ ئةط
. بيهؤ نيية كة  ــيوةيةكي خؤبةخؤيانة بخاتةطةرِ ي خؤي بة ش

دةبيت ذيرانة ئادة و عةقلَ
ؤشنطةري واتة  ستةيةي كانتي فيلؤسؤف: رِ ؤشنطةريي بريتي بيت لةو رِ ؤذةي رِ هةموو ثرِ

 . ، واتة دةرضوون لة طيلييةوة بؤ عةقلَ فاميي عةقلَ دةرضوون لة دؤخي كالَ
يطة لةوةش دةطريت بخوازيت ببيتة بوونةوةريكي  نيية، كة رِ

ئاي كايةيةكي ناعةقالَ
ــت. لة ديندا،  نيدةهي ( ــة تةنيا(باوةرِ  مرؤظيك

ــدا مرؤظي عاقلَ ــي... لة ئايين ني عةقالَ
ان و طومانكردن  مي ثيش ئامادةييي هةية، ئةوا دةرفةتي ثرسيار و طةرِ

لةبةرئةوةي وةالَ
ــيكوالر توانيي ئةم دةرفةتة بؤ مرؤظ، ديارة سةرةتا  ــفرةوةية. جيهاني س لة ثلةي ذير س
ــيار بكات، لة  ــينيت، كة طومان بكات، ثرس ةخس ــي خؤرئاوا برِ ــؤ مرؤظي ئةوروثايي ب
يي ضوونةدةرةوة بةرةو جيهان،  . هةر ئةم شارستانيةتة لة رِ

تارماييةوة بضيت بةرةو عةقلَ
توانيي هةم خؤي بسةثينيت بةسةر كلتوورةكاني تردا، هةم خؤي بناسينيت بةوان و هةم 
تييان  ئةوانيش بناسيت. ليرةوة بةشي هةرة طةورةي سةرضاوةكاني شارستانيةتي خؤرهةالَ
لة كتيبة دةطمةن و توحفة نايابةكانيان، بردةوة بؤ مؤزةخانةكاني خؤيان و لةويدا بوونة 
طةي ناسيني  تناسييان داهينا. كةواتة كيلَ ئةو دؤكومينتانةي لييانةوة زانستي خؤرهةالَ
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شارستاني و كلتوورةكان، بة ثلةي ناياب per excelenc خؤرئاوايية، ليرةوة، ئيمةش 
هةر بةم ضاويلكةية تةماشاي خؤمان كردووة.

ين ئازار و كارةسات مرؤظ وشيار دةكةنةوة. ثيدةضيت وةها بيت، ضونكة لة ثاش  دةلَ
ــندةيي و ليبوردن  ــةوة، دياردةي كلتووري تؤليرانس و بةخش ــي دووةمي جيهانيي جةنط
ــةند. ئةم  ــ و بؤكةي جياوازي بة نيو ئةوروثييةكاندا تةشةنةيس ــي ئةوي كردن و قبوولَ
كلتوورة سةرةتا لة سايةي فةلسةفةي بوونطةري، دواتريش تةوذمي مؤديرنة و ثاشمؤديرنة 
ؤ  اددةيةك ئةوةي ئةمرِ طةكاني تريشةوة، بة رِ

يك لة كؤمةلَ ي طةلَ ــتة نيو سةر و دلَ طةيش
ــةي هةر بيكي ئازادي و هةر دانثيدانانيك بة جياوازي و هةر  ــتاندا بانطةش لة كوردس
يزطرتنيكي ماَّـ مرؤظ دةدريت، ئةوا سةرضاوةكةي ئةو تةوذمة فةلسةفييانةي  خؤرئاوا  رِ
ؤشنب و نووسةر و ئةديبيك هينايان. بةم ثيية بيت، دنياي كورديش بة  بوون،  كة ضةند رِ
ــيوةيةك لة شيوةكان بةشداريي لةم كلتوورةدا كردووة، ضونكة ئةطةر ئةو بةشدارييةي  ش
ــييةك ن لة نيو ئةم  ــةر ئةم زةمينة، ماس نةبيت، ماناي واية ئيمة ميللةتيك ن لة س

ئاوةدا. 
ووة شارستانيةتيةكةي  استةية بيت، كة رِ ــداري كردنمان دةبيت بةو ئارِ ئيستةش، بةش
ؤحييانةي مرؤظ، بؤ  ــتميكي رِ  بدريت ئاي وةك سيس

ــةولَ ــةكة بطريتةوة، واتة ه كيش
طةي  بةرةنطاربوونةوةي ذيان بة شارستاني بكريت و بكريتة توخميكي ثيكهينةري كؤمةلَ
ووبةري ئةم  مةدةني. طوتاري ئاييني، كة تا ئيستة تاكة سةرضاوةمان بووة، تا ئيستة شارِ
يةتي و  ــةي كؤمةالَ ــداريكاراني ثرؤس هةريمةي ثيك هيناوة، ئيدي ببيتة يةكيك لة بةش

شارستانيي، نةك تاكة ياريكاري ياريطاكة بيت. 
ؤشنبي مؤديرنةوة  لةبةرئةوةي ئايينيش طوتاريكي ناعةقالنيية، ئةوا نابيت لة اليةن رِ
ووناك و كراوة  وةك هيزيكي تاريك تةماشا بكريت، ضونكة عةقل كة خؤي بة توخميكي رِ
ــت  ــت، دةبيت بةرانبةر توخمة ثيكهينةرةكاني كلتوور، كراوة بيت، ضونكة هةس دةبيني
ــةم ئارةزووي عةقل.  ي هةية، ه ــةم ئادةي باوةرِ طةي ئيمة، ه

ؤي كؤمةلَ ــةم ئةمرِ دةك
ــنب و عةقل فيري  ؤش ــتةكاني بؤ دابينكردبيت، ئةوا رِ طةنةويس

طة) بةلَ ئةطةر ئاي(بةلَ
ي بيبناغة ليك  اديكالَ طومان و ثرسياري كردووة.  هيوادارم ئةم قسةيةم بة حوكميكي رِ
يم عةقلَ فيري كردووين، ليرةدا بواري ئةوةم نيية ث سؤراغي ئةم  نةدريتةوة، كاتيك دةلَ
ــنبي ئيمةدا ثرسيار  ؤش وونة كة لة نيو كايةي رِ م ئةوةش بة المةوة رِ

حوكمة بكةم، بةالَ
ــيار لة  ــت و هيزةكاني، لة دةوروبةر و ذينطةي ئيكؤلؤطي، ثرس لة طةردوون، لة سروش
ن، هيشتا لة  ــتي تريش، كة سةرضاوةي دروستبووني عةقلَ ؤح، لة بوون و لة طةليك ش رِ
ــي نةبووندا خامؤش و متة، ضونكة لةبةرئةوةي عةقلي ئاييني ثيي واية تةنيا  دان مندالَ
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مزطةوت هةية، الي ئةو شوينةكاني تري سروشت؛ ضياكان و دارستانةكان و بيابانةكان و 
ــمان شويني الوةك، شوينةكاني تري شارستاني وةك زانكؤكان  دةرياكان و زةم و ئاس
ــينةماكان و ياريطاكان و طوندةكان و شارؤضكةكان و شارةكان، بواري  ــانؤكان و س و ش
ــة دةبيت كؤتاييي ثي بيت و ئي تيبطات  يةت ــةوةي خودايان تيدا نيية. ئةم عةقلَ دؤزين
ــت دةكات،  كة مرؤظ لة ثيوةندييةكي جيؤطراَّـ و ئيكؤلؤطي و ئؤنتؤلؤطيدا ذيان دروس
ــةرةكيي  ــتي الوةكي بووبن، ئةوا لةمةوثاش كاري س ــتة ش ئةطةر ئةو بوارانةش تا ئيس
ــكراوةكان. ئايا تا  ــنبي كوردي، بريتيية لة بايةخدان بة اليةنة الوةكيية فةرامؤش ؤش رِ
ــتةش مةسعود محةمةدي ليدةرضيت، هيض ميشكيكي كوردي ثرسي لة كاريطةري  ئيس
ي مرؤظةوة كردووة؟ غيابي ئةم ثرسيارانة ئاماذةن  ذينطة و دةوروبةر بةسةر ئادة و عةقلَ
ــةدةي(٢١) ــي بكردنةوة لةم بةريانةدا، بؤية كاري طرنط لة س ــةر نةبووني تةوذم لةس

ــييةوة  ووي سياس ــنبي كورديدا، ثاش ئةوةي ئةم هةريمة لة رِ ؤش ــة نيو كايةي رِ دا، ل
خةريكي سازكردني قةوارةيةكي ئؤتؤنؤمة، بريتيية لة كؤششكردن بؤ هانداني كلتووري 
ــدا، بؤ ثيادةكردني ئارةزووة  ؤح و عةقلي مرؤظ لة نيو ذيان ــقكردني رِ ــان و مةش اهين رِ
ةوتارةكانمان  ؤحييةكان، لةو كاتةشدا كة دةخوازين بضينة نيو جيهانةوة، دةبيت ديد و رِ رِ
ين،  ين، خؤ دةتوان خؤمان بطؤرِ ــة نةمانتواني جيهان بطؤرِ ين، ضونكة ئةطةر ئيم بطؤرِ

يت.  وةك سلؤتةر دايك- ي فيلؤسؤف دةلَ
استة نةنووسن  ووي ئةدةبياتيشةوة، دةبيت هةم نووسةر و هةم خوينةر دةقي تاكئارِ لة رِ
ــتة بكةن،  اس ــقي فيكري و ئاكاري كلتووريي فرةئارِ ــةوة، ئةوان دةبيت مةش و نةخوينن
طة و نة جيهاني مةدةنيش  ــا نة ئاي دةتوانيت ببيتة لةمثةري طةشةكردني كؤمةلَ ئةوس
ــةرةتاي لةدايكبووني بكردنةوةيةكي جياوازة، كة  بةرثةرضي ئاي دةداتةوة، ئةمةش س
كو ملمالني و  ــي ثينادةن، بةلَ نة هيزي ميتافيزيكي و نة هيزي ناميتافيزيكي شوناس
ةمةند ئةوةية كة لة نيو خؤيدا فرةكيشة بيت،  ــةي ثيدةدةن؛ كلتووري دةولَ ديالؤط طةش

كلتووري هةذاريش ئةوةية تاك كيشة بيت و لة كيشةدا هةذ ار بيت.
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تةوةري ضوارةم: ضةند ثرس تةوةري ضوارةم: ضةند ثرس 

ثرسيار: دةوري ميذوو ضيية لة ناساندن و ثةردةثؤشكردني داهيناندا.ثرسيار: دةوري ميذوو ضيية لة ناساندن و ثةردةثؤشكردني داهيناندا.

ةدا نةضووبم، ثيمواية ئيوة ليرةدا مةبةستتان لة ميذوو بريتي  بةكر عةلي: بةكر عةلي: ئةطةر بةهةلَ
ــة زنجةيةكدا ثيكةوة طري دةدرينةوة و كتيبـي ميذوو  ووداوانةي ل نيية لة كؤي ئةو رِ
ي لةبةردةم كاريكي داهينانيان  كو مةبةستتان لةو زةمةنةية كة تيايدا رِ

ثيكدةهينن، بةلَ
ــؤش دةكات، يان دةطريت. ئةطةري ئةوةي(ميذوو) وةك زةمةني كارليكردني ضاالكيية  خ
هونةري و زانستي و ئةدةبي و داهينانةكان تةماشا بكةين، دةرطاي ئةوةمان بؤ دةكاتةوة 
ؤحي ئةو سةردةمةي  ــتينةوة بة  رِ ي ئةم داهينانة مرؤيية ببةس

كة ئةم ضاالكييانة، با بلَ
ةنطدانةوةي واقيع نيية،  م واية  كاري داهينان تةنيا ئاوينة و رِ ليوةي داهينراوة. من باوةرِ
ــتةواذةي(واقيع)  ــيتي. ليرةدا دةبيت بة ئاطاييةوة لة دةس ــو كردنةوةي لؤضةكانيش ك بةلَ
 ، ــاختة، طةندةلَ ؤ واقيعيكي س ــت لةوةية بطوتريت، ئيمة ئةمرِ تيبطةين. ديارة مةبةس
ــن، ئةطةر ئةدةب ئاوينة بيت،  ةهةند و بيPerspektiv  دةذي ــازاراوي، بي رِ بةرباد، ئ
ــادة. بةمةش ئةدةب وةك  ــراوي ئةو واقيعة بةرب ــيكي نووس كةواتة ئةميش دةبيتة بةش
ــكنيني لؤضة شاراوةكاني ناو  ــةرةكييانةي ناساندن و ثش ميديؤم و هؤكاريكي هةرة س
ــيفةتة  واقيعي هةر كلتوريك دةبيتة كاميرايةكي فؤتؤطراف و بةس. بةمةش  هةموو س
ــةو جؤرة بيت، لة  ينيت. ضونكة ئةطةر ب ــةفييةكاني خؤي دةدؤرِ ــتيتيكي و فةلس ئيس
ــؤ دةطريت، كة زؤر  ــييةكت ب ؤدا كاميرايةكي ديطيتال زؤر جوان وينةي كورس ــرِ ئةم
ــي  م ديارة وةها نيية، ضونكة هونةري كورس ــة، بةالَ ــييةكةي ظان طؤخ جوان لة كورس
ــتييةكة  ووة سروش ــتة ناوةكيية جوانةكان و لة رِ ةيةكة لة هةس

ــتكردنةكة، تيكةلَ دروس
 كي تريشدا دةبينــتكردووة. لة ئاستي ــِةنطينيي ئةوةي كورسييةكةي دروس و لة دةس
ادةيةك لة هةمان واقيع  ــتةكة هةمان جؤرة، (ثةميرد) و(طؤران) تا رِ لة ئةدةبياتيشدا ش
ــةم دووانة و تةواوي  ــة ثيي ئةو تيؤريية بوواية، دةبوو ئ ــدا ذياون، كة ئةطةر ب و زةمةن
ةنطدانةوةي  ــيياية و رِ ــةردةمة وةك يةك شيعريان بنووس ــاع و ئةديبانةي ئةو س ئةو ش
م ديارة خويندكاريكي ناوةندي بة ئاساني دةتوانيت ئةو دووانة لة  هةمان واقيع بن. بةالَ
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ــذوو/ زةمةندا دوو ئاوينة هةية، يةكيكيان  لةناو مي رةوة دةبينجيا بكاتةوة. لي ــ يةك
ــة ش ناكريت فةرامؤش بكريت،  ــاندةدات، بيطومان ئةم ووكاري واقيع ثيش ةت و رِ

والَ رِ
ــرةوةي واقيع. ئةطةر لةم  ــاردراوةكةي ذي ــان ئاوينةي بنةوةي ميذوو، نهينيية ش ئةويي
دوو ئاوينةيةوة قؤناغة زةمةنييةكاني لةدايكبووني داهينان دةستنيشان بكريت، ئةوسا 
تيدةطةين داهينان و ميذوو لة ض ثيوةندييةكدان. با دوو نموونةي تر بهينينةوة كة ثيمان 
ين داهينان كة لة ساتيكي ميذوويدا لةدايك دةبيت، تةنيا تةعب لةو زةمةنة ناكات،  دةلَ
ــؤفيزمي(مةحوي)، يان شيعريةتي(محةمةد  ــن، ئايا س كو بؤ زةمةنةكاني داهاتووش بةلَ
ــراون كة لة كؤتايي سةدةي(١٩)الي  ــمان) تةنيا بؤ ئةو واقيعة كاتيية نووس عومةر عوس
ــةدةي(٢٠)الي محةمةد عومةر طوزةراندوويانة، يان ئةوانة  مةحوي و لة كؤتاييةكاني س
داهينانيكن كة ثيمواية ث بؤ ئةم سةردةمة، بؤ ئةم زةمةنة، بؤ ئةم سةدةية و سةدةكاني 
ؤح و  ــاعة دوو كؤضةري هةميشةيي ناو رِ ــت دةكةم ئةم دوو ش ــراون، هةس دادين نووس
طاي كوردين كة لة هيض هةوارطةيةك و لة هيض ويستةطةيةكي ميذوودا  دةرووني كؤمةلَ
بارطة  ناخةن و نيشتةجي نابن.  بةم ثيية ماناي ئةوة نيية كة ثيمان وابيت ئةدةب كاريكي 
كو ئةمة ديويكي وينةيةكةيةتي و ديوةكةي تري بريتيية لة كردنةوةي  ــة، بةلَ ناواقيعيي
ــكنيني نهينييةكاني. ليرةوةية ميذوو هيض نيية جطة لة هؤشياري بةو  لؤضةكاني و ثش
ووداوانةي لة داهاتوودا لة ناوةوةي هةنووكةوة دينةدةري. هةر داهينةريكيش هؤشياري  رِ
ؤضيتة جيهاني ذيرةوةي  كو رِ

ــيتةوة، بةلَ ةت نةنيش والَ ــةر رِ ئةوةي هةبوو كة بةتةنيا  لةس
واقيع ئةوة داهينانةكةي بؤ هةميشةيي دةبيت.

ــة وردي وةآلمي ئةو  ــتة ب ــش وةك د. ئةحمةدي مةال، ثيمواية ثيويس ــيار: مني ــة وردي وةآلمي ئةو ثرس ــتة ب ــش وةك د. ئةحمةدي مةال، ثيمواية ثيويس ــيار: مني ثرس
ــةرانمانةوة: ”بؤضي لةم  ان و نووس ــرِ ان و وةرطيــنب ؤش ــيارة بدريتةوة لة اليةن رِ ــةرانمانةوة: ”بؤضي لةم ثرس ان و نووس ــرِ ان و وةرطيــنب ؤش ــيارة بدريتةوة لة اليةن رِ ثرس
ان، بة شيوةيةكي ليشاو لة نيو كلتووري  ؤماننووس و وةرطيرِ ةي دواييدا رِ

ــالَ ان، بة شيوةيةكي ليشاو لة نيو كلتووري بيست س ؤماننووس و وةرطيرِ ةي دواييدا رِ
ــالَ بيست س

دةدةن؟“ بؤضي خوينةرانمان لة سةروةختي خويندنةوةي كاريطةرترين  ــةرهةلَ دةدةن؟“ بؤضي خوينةرانمان لة سةروةختي خويندنةوةي كاريطةرترين كورديدا س ــةرهةلَ كورديدا س
ــوازي لةم ذانرة دةكةن؟ هاوكاتيش  ةمةكي ثيش ؤماني دنيادا، وةها هةرِ ــن رِ ــوازي لةم ذانرة دةكةن؟ هاوكاتيش و طةورةتري ةمةكي ثيش ؤماني دنيادا، وةها هةرِ ــن رِ و طةورةتري
ؤمان بة  تةرناتيظي هةموو بؤشاييةكاني(ئةدةب) بيت؟ لة ئيستةدا رِ

ؤمان ئةلَ ييت رِ
ؤمان بة تؤ بلَ تةرناتيظي هةموو بؤشاييةكاني(ئةدةب) بيت؟ لة ئيستةدا رِ

ؤمان ئةلَ ييت رِ
تؤ بلَ

وويان  يذةيةكي ئيجطار زؤر رِ دريت، خوينةراني و نووسةرانيشمان بة رِ ــاو وةردةطيرِ وويان ليش يذةيةكي ئيجطار زؤر رِ دريت، خوينةراني و نووسةرانيشمان بة رِ ــاو وةردةطيرِ ليش
ينةوةطةلي قوولَ و كاريطةر لة  ــةوةي ليكؤلَ م بة بيئ ــ كردووة، بةالَ ــةم ذانرةي نووس ينةوةطةلي قوولَ و كاريطةر لة ل ــةوةي ليكؤلَ م بة بيئ ــ كردووة، بةالَ ــةم ذانرةي نووس ل
ــينة بخويننةوة، ثرسياري منيش ليرةدا ئةمةية: بؤضي ذانرةكاني  ــينة بخويننةوة، ثرسياري منيش ليرةدا ئةمةية: بؤضي ذانرةكاني بارةي ئةم تةرزة نووس بارةي ئةم تةرزة نووس
وو لة فةرامؤشبوون دةضن، هةم  ــتاندا تا ئةو ئاستة بةرزة رِ ــيني لة كوردس وو لة فةرامؤشبوون دةضن، هةم ديكةي نووس ــتاندا تا ئةو ئاستة بةرزة رِ ــيني لة كوردس ديكةي نووس
 شك لةوانةيش كة ثيــةوة(تةنانةت طةلي ــةوة(تةنانةت طةليك لةوانةيش كة ثيش لة اليةن خوينةر و هةم لة اليةن نووسةرانيش لة اليةن خوينةر و هةم لة اليةن نووسةرانيش
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وويان بةرةو الي  ــتة وازيان لةم دوو ذانرة هيناوة و رِ ــيوة، ئيس ــيعريان نووس وويان بةرةو الي ضؤك و ش ــتة وازيان لةم دوو ذانرة هيناوة و رِ ــيوة، ئيس ــيعريان نووس ضؤك و ش
ؤماننووسينانة شكستيان  ة رِ

ــي زؤري ئةو هةولَ ؤمان وةرضةرخاندووة، هاوكاتيش بةش ؤماننووسينانة شكستيان رِ ة رِ
ــي زؤري ئةو هةولَ ؤمان وةرضةرخاندووة، هاوكاتيش بةش رِ

ــاندنيش  ةوتي داهيناندا، بيجطة لةوةي كة دةزطةكاني ضاث و وةش ــاندنيش هيناوة لة بةرانبةر رِ ةوتي داهيناندا، بيجطة لةوةي كة دةزطةكاني ضاث و وةش هيناوة لة بةرانبةر رِ
اي زؤريك لة شاعانيشةوة، ئةمة بؤ كاريطةريي  بةت بة رِ

اي زؤريك لة شاعانيشةوة، ئةمة بؤ كاريطةريي بايكؤتي شيعريان كردووة، هةلَ بةت بة رِ
بايكؤتي شيعريان كردووة، هةلَ

ؤمان  ييت رِ
ــ: تؤ بلَ ــدا، ناكريت نةثرس يتةوة). لة ثالَ ئةمانةيش ؤمان دةطةرِ ؤمان طةورةي رِ ييت رِ
ــ: تؤ بلَ ــدا، ناكريت نةثرس يتةوة). لة ثالَ ئةمانةيش ؤمان دةطةرِ طةورةي رِ

تةرناتيظي هةموو بؤشاييةكاني ئةدةبي كورديي بيت؟ تةرناتيظي هةموو بؤشاييةكاني ئةدةبي كورديي بيت؟ئةلَ ئةلَ

داية،  ي لة ئاويلكة و طيانةالَ بةكر عةلي: بةكر عةلي: شتيكي لؤطيكيية، لةبةرئةوةي شيعري خؤمالَ
انداية بؤ دؤزينةوةي دووربينيكي تر بؤ تةماشاكردني دنيا  ئةوا ئةدةبياتي كوردي لة طةرِ
ــتةكة وةهاية  و بؤ داهيناني وردبينيكي تري بينيني دياردة و نهينييةكاني ناوخؤي. ش
ؤمانيش  تي خؤيي فراوان بيت هؤشياري فراوان دةبيت. رِ

ووبةري سياسي و دةسةالَ تا رِ
تاكة ذانري ئةدةبيية كة ئةو هؤشياريية ميذووييةي تيدا بةرجةستة ببيت. دؤخي سياسي 
ؤشنبي تةواو جياواز  يةتي و سياسي و رِ

ئيستاي كوردستانيش كة هؤشيارييةكي كؤمةالَ
ؤمان، جا  ــة تةنيا رِ ــةورةي ضي كردووة ك ــارطةيةكي ط ــةوا لة  نيو خؤيدا حةش دةذي، ئ
ــةو لؤضة تاريكانةي ناو دةرووني  ــكنيني ئ دراو، دةرةقةتي ثش ي بيت يان وةرطيرِ

خؤمالَ
طاي كوردي  ــتاي كؤمةلَ ةكراوانةي نيو ئيس ووبةرة طرمؤلَ ــي نويي كوردي و ئةو رِ مرؤظ
ــانؤ و  ــتي بة ش ــت بكات بة جيهان و بة ميذوو، زياتر ثيويس ديت. مرؤظ تا زياتر هةس
ــةردةم نمايش  ؤحي س ــيعر، ضونكة تةنيا ئةم دووانة دةتوانن رِ ؤمان هةية وةك لة ش بة رِ
ادةيةكي بةرضاو ساتة ثرِ  ؤمان تا رِ ي شانؤ لة كزبوونةوةداية،  بةآلم رِ بكةن. بة داخةوة طرِ
ابوردوودا ضةند  ةي رِ

تةوذمةكاني خؤي دةذينيت. لة ماوةي هةر هيض نةبيت ئةم(١٠) سالَ
ــة نيو كتيبخانةي كوردييةوة كة من بة  دراو هات ي و وةرطيرِ

ــي طةورةي خؤمالَ ؤمانيك رِ
طاي  سةرةتاي لة دايكبووني ئةو هؤشياريية ميذووييةي تيدةطةم كة الي مرؤظ و كؤمةلَ
يت، دروست دةبيت. بة الي منةوة  ؤحي جيهان Weltgeist، وةك هيطلَ دةلَ كوردي بة رِ
ؤحي جيهانةوة دةضيت،  ــط رِ طا بةدةن

ــي زؤر لؤطيكيية كاتيك كؤمةلَ ئةمة ثيظاذؤيةك
طا بريتيية لة دؤخي جيهان. بة مانايةكي تر،  ــلَ دؤخي كؤمةلَ لةبةرئةوةي، بةثيي هيط
ــكردني سايكؤلؤذيا و فةلسةفة، بةوةشدا  ووبةريكي كراوة هةية بؤ ئيش ؤماندا رِ لةناو رِ
ــةفة و ثسايكؤلؤذيا ئةطةريكي دوورة، ئةوا  ــنب ئيمةدا ئةطةري فةلس ؤش لةناو كايةي رِ
نووسةري كوردي هةولَ دةدات بةو ثاشخانة فيكرييةي هةيةتي خةيالَ و فانتازيا بارطاوي 
ــوودي لة سةرضاوة ئةدةبييةكاني  ــةفييةكان، ديارة بؤ ئةمةش س بكات بة توخمة فةلس
ــة دواي كارةكاني  ي ل ــةم تةوذمةش دةتوان بلَ ــؤي وةرطرتووة، ئ ــي دةرةوةي خ جيهان
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دةستؤيظسكي و نيتضة، دواتر نووسةر و فيلؤسؤفة وجودييةكانةوة دةركةوت، ديارة كامؤ 
ــةفةش جطة لة  كاريكي  ــةنطي ئةم بوارةن، بة الي ئةمانةوة خودي فةلس ــارتر ثيش و س
ــةوةي بطوتريت كارةكاني  ــتا لة خؤرئاوا زؤرجار لة  بري ئ ــي ضي نيية، بؤية ئيس ئةدةب

سارتر، دةطوتريت ئةدةبياتي سارتر.
ؤش لة كوردستاندا، لة ثالَ ئةم زةمينة سياسي و فيكريية دا ناشبيت ضاوثؤشي  ئةمرِ
ؤمان، كة بريتيية لة  ــةندني دياردةي رِ ــن لة يةكيك لة هؤكارةكاني تري تةشةنةس بكةي
يك كة  ي ئابووري لةبار بؤ ئةم دياردةية. بازارِ بةرفراوانبووني زةمينةي مادديي، واتة بازارِ
كو  ــييةكة تةنيا لة كوردستاني بةشةكةي خؤماندا قةتيس نيية، بةلَ لةبةر هؤكارة سياس
تةشةنةشي كردووة بؤ ثارضةكاني تري كوردستان، بة تايبةتي كوردستاني خؤرهةآلت كة 

بةشيكي فرؤشتني كتيبة ضاثكراوةكاني الي خؤمان ثيمواية لةويية. 

م ئةوةى  وانيني وةهاية: ”من ب دةكةمةوة، كةواتة هةم“، بةالَ ابةر فاريق: ديكارت رِ م ئةوةى رِ وانيني وةهاية: ”من ب دةكةمةوة، كةواتة هةم“، بةالَ ابةر فاريق: ديكارت رِ رِ
ةدار و ئيبداعكاريى  ةدار و ئيبداعكاريى شاراوة ماوةتةوة، ئةمةية: كام(بكردنةوة) دةتوانيت(بوون)يكى جوولَ شاراوة ماوةتةوة، ئةمةية: كام(بكردنةوة) دةتوانيت(بوون)يكى جوولَ
ــتة  ــيار تا ضةند ثةيوةس ــتة بةردةوام بةرهةم بهينيت، هاوكات بكردنةوة لة كن تاكى هؤش ــيار تا ضةند ثةيوةس بةردةوام بةرهةم بهينيت، هاوكات بكردنةوة لة كن تاكى هؤش

بة(ئاطايى) و(ئةوانيديكة)وة؟ بة(ئاطايى) و(ئةوانيديكة)وة؟ 

ــةر بي فةلسةَّـ و  ــتةية لةس س بةكر عةلي: بةكر عةلي: بة بي دريذكردنةوةي كاريطةريي ئةم رِ
مدانةوةي ثرسيارةكة، ئةويش ثرسيارة لة  استةوخؤ دةضمة سةر وةالَ ــةر هيزي ذيان، رِ لةس

ضؤنيتي و لة شيوازي بوونيكي داهينةر...
ــةر بيش نةكاتةوة، بةآلم  ــرؤظ بوونةوةريكة لة ناو بوونداية، تةنانةت ئةط ديارة م
ــيوازي لةناو بووندا  يكي دووثي و بةس، بةآلم ش ــة ئاذةلَ ةتةياندا مرؤظ دةبيت ــةم حالَ ل
ــيدا بؤ  ــ، بريتيية لةوةي مرؤظ لة  ثةرؤش يضكة هايديطةرييةي دةيناس ــةو رِ ــوون، ب ب
ــوون دةبيتة بوونيكي  ــة بكردنةوةيدا لة بوون بؤ يادهينانةوةي ب ــةلةي (بوون)، ل مةس
ؤذانةوة ،  ــي بةر دةبيتةوة ناو ئارةزووي دابينكردني شتطةلة ثووضةكاني رِ ــةن، ئةوةش ةس رِ
ةسةن.  ــتةكان، ئةوة دةبيتة بوونيكي نارِ يت بوونةوةرةكان و ش

ئةوةي هايديطةر ثيي دةلَ
ــي بايةخدان و  ــةر كردةوةيةكة لة كردةوةكان ــةوة الي هايديط ــ بكردن ــرةوة دةبين لي
ــي ثيادةكردني هونةر  ي ــة هايديطةريية الي فؤكؤ لة رِ ــبوون بؤ(بوون). ئةم دؤخ ثةرؤش
ــي)، هةمان ئةم طوتارة  ــيوازيكي هونةرييانةي(خودثةرؤش و ئيتيكي بوونةوة دةبيتة ش
يضكةي مةشقكردن  ماني ثيتةر سلؤتةردايك دةبيت رِ

ــؤَّـ نويي ئةلَ ئيتيكةية الي فيلؤس
 ــؤَّـ بكةين، دةبين داني فيلؤس ــةرهةلَ ــاي س بةت طةر تةماش اهيناني مرؤظ. هةلَ و رِ
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ــةفة هيض نةبووة جطة لة  ي ميذووي دريذي خؤي، فةلس ــالَ ــي ث لة(٢٥٠٠ ) س بةدريذاي
اهينانيكي عةقلي و وةرزشيكي ئةخالقييانةي مرؤظايةتي لة  ؤحي و رِ  مةشقكردنيكي رِ
 ثيناوي ثةروةردةكردني خودي خؤيدا... سلؤتةردايك ليرةوة ثيي واية ميذووي بكردنةوة 
ــي و ئةكرؤباتيكي كة مرؤظ لة ضاالكييةكي  ــاكار بريتية لة كردةوةيةكي ئةتلةتيك و ئ
ــتيدا لة  اس ــي بطةيةنيت. لة  رِ ــتاني ث ــي شارس ــكيتيكيدا(زوهدطةرادا) توانيويةت ئاس
ــي Sorge هةية. هةنطاوي يةكةمي   نيوانان(تاك) و(ئةواني)دا تةنيا بايةخدان و ثةرؤش
ــييةوة  انةوة بؤ كرداري غةمي خؤخواردن ياخود خودثةرؤش ــةوة الي تاك لة  طةرِ بكردن
ــت ثيدةكات، ليرةدا ئةم خودثةرؤشيية لة مانا ئيطؤيزم و منثةرستييةكةوة دوورة،   دةس
ةوتاري ئةو كةسةي لة ناو خودي خؤيدا شةرِ لةطةلَ  ويست و رِ

كو ث ثيوةستة بة هةلَ بةلَ
دذةكاني خؤيدا دةكات، واتة ئةو(خود)ةي لة  نيو خؤيدا(ئةواني) دةدؤزيتةوة. هةر خوديك 
يز لة تاكايةتي لة مانا طشتييةكةيدا دةطريت.  ئةم ثةرؤشييةي بؤ خؤي تيدا بوو، ئةوة رِ
يز لةخؤي دةطريت.  نيتضة فيري كردووين ئةوةي سووكايةتييةكاني خؤي بناسيت ئةوة رِ
ةخنة لة  خؤي بطريت،  بةو مانايةشي كة ئيوة دةتانةويت ئةوا  تاكي داهينةر ئةو كةسةية رِ
بوةشينيتةوة، تاكي داهينةر كةسيكة هةست بكات داهيناني ئةو لة  خؤي لةبةر يةكهةلَ
ةتة  ــوينيكدا زؤر جوان باس لةم حالَ وخاندنداية . كافكا لة ش كردنةوة و لة خؤرِ

خؤيةكاالَ
 وان خؤت و جيهاندا، جيهان بكةرة دووةم،“ واتة يةكةمي ني يت: ”لة شةرِ دةكات و دةلَ
ــدا بة ئةوانيةوة،  ــتةقينة ئةوةية لةطةلَ خؤتدا بةرثاي بكةيت. لة ئاطاييش اس ي رِ ــةرِ ش
ئةوا هةموو دةزان مرؤظ بوونةوةريكي كؤمةآليةتيية، من هيض كاتيك ناتوانم مرؤظي 
ــضاوي خؤم. سيفةتي هةرةسةرةكي مرؤظ ئةوةية كة ئةو لة ناو(كؤ)دا  او بهينمة ثيش دابرِ
ووي وجوديشة ديسانةوة دةزان كة بووني مرؤيي بوونة لةطةلَ ئةوانيدا.  هةية... لة  رِ
يضكةي ذيان بريتيية لةو  ــا دةزانيت رِ ــيثة تيطةيشت ئةوس هةر تاكيك طةر لةم ثرينس
دةهينينةوة.  ــةرمان دةكات و ليوةي ثيكانمان هةلَ اهينانةي كة ثةروةردةي عةقل و س رِ
ةفتار بة شيوةيةكي زوهدطةرييانة، وةك(هونةرمةندة برسي)يةكةي كافكا  واتة ئاطايي و رِ
و وةك ذيانة شاعييةكةي محةمةد عومةر عوسماني خؤمان ثيكةوة مةشق بكةين. بؤ 
ــاعة لة  ثاش مةحوييةوة طةورةترين هونةرمةني زوهدطةراية. نيتضةش ثيي  من ئةم ش

وابوو زةم بريتيية لة هةسارةيةكي زوهدطةرايي.
ةفتار،  ــؤش و رِ ــةكردني ه ــذووي مرؤظايةتيش بريتي بيت لة ميذووي طةش ــة مي ك
ــةرةوة. دةستةواذةي((سةر/ سةروو)) بريتيية لة  ــةر) بؤ س واتة بريتيية لة طةشةكردني(س
ــةكردني  كو عةقلييانةي طةش ــةكردن، بةلَ ــانةيةكي نةك هةر زمانةوانييانةي طةش نيش
يت طةشةي ستووني  ييانة و ستوونييانةي مرؤظ. كة سلؤتةردايك بةم طةشةية دةلَ شاقوولَ
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Vertikalisch. لةم ثيوةندييةشدا وشةطةلي وةك((سةرخاني ماركس، بةرزةمن ياخود 
ــةروومني فرؤيد، هةروةها سوثةرمان ياخود سةروومرؤظي نيتضة)) هيض ن جطة لة و  س
 ؤحي مرؤظدا هاتووة و دواجاريش دابةزيوةتة خوارةوة بؤ بةرثي طةشة فيكرييةي بةسةر رِ

و كراوةتة سوثةرماركت و سوثةرستارو سوثةر... 

ــتةي(يؤنان) لة بةرانبةر  يينةوة، دةبين كة  ئيس ابردوو بطةرِ ــةر فاريق: ئةطةر بؤ رِ اب ــتةي(يؤنان) لة بةرانبةر رِ يينةوة، دةبين كة  ئيس ابردوو بطةرِ ــةر فاريق: ئةطةر بؤ رِ اب رِ
ووي لة  ــةفة نةك هةر رِ ــتؤ تاتليس) و ئةوانيديدا، فةلس ــةردةمي(ئةفالتوون) و(ئةرس ووي لة س ــةفة نةك هةر رِ ــتؤ تاتليس) و ئةوانيديدا، فةلس ــةردةمي(ئةفالتوون) و(ئةرس س
ووةوة(بة دةطمةن نةبيت) باس لة ئيستةي يؤنان ناكريت، بةو  كو لةم رِ

ووةوة(بة دةطمةن نةبيت) باس لة ئيستةي يؤنان ناكريت، بةو كزيي كردووة، بةلَ كو لةم رِ
كزيي كردووة، بةلَ

ووسيا)يش بة هةمان شيوة  ووسيا)يش بة هةمان شيوة مانايةي كة: بةردةوام بن لة فةلسةفة، هاوكات ئةم ديدة بؤ(رِ مانايةي كة: بةردةوام بن لة فةلسةفة، هاوكات ئةم ديدة بؤ(رِ
ــتؤي) و(فيؤدؤر  ــتةيش بيجطة لة(تؤلس ــتؤي) و(فيؤدؤر لة بةردةمماندا قووت دةبيتةوة، بؤ نموونة؛ ئيس ــتةيش بيجطة لة(تؤلس لة بةردةمماندا قووت دةبيتةوة، بؤ نموونة؛ ئيس
ةوتي  ةنطدانةوةي لةسةر رِ ــكي)، باس لة ئةدةبيان ناكريت، بة شيوةيةك كة رِ ةوتي دؤستؤيظس ةنطدانةوةي لةسةر رِ ــكي)، باس لة ئةدةبيان ناكريت، بة شيوةيةك كة رِ دؤستؤيظس
تانة، بة نيسبةت خؤيشمان: ثيتواية  تانة، بة نيسبةت خؤيشمان: ثيتواية ئةدةب هةبيت لة جيهاندا. ئةمة بة نيسبةت ئةو والَ ئةدةب هةبيت لة جيهاندا. ئةمة بة نيسبةت ئةو والَ
يينةوة  ــةرضاوة بطةرِ ــة ئةزموونطةليكي ناوازةي وةهامان هةبن، تا بةردةوام وةك س يينةوة ئيم ــةرضاوة بطةرِ ــة ئةزموونطةليكي ناوازةي وةهامان هةبن، تا بةردةوام وةك س ئيم
ؤمان  ؤمان كنيان؟ لة ئيستةدا(دةق)يكي وةهامان هةية(بيجطة لة فيكر، بؤ نموونة ضؤك و رِ كنيان؟ لة ئيستةدا(دةق)يكي وةهامان هةية(بيجطة لة فيكر، بؤ نموونة ضؤك و رِ
كيدا  دريت و لة ئاستي بةرهةمة ئيستيتيكييةكاني جيهاندا لة كيبةرِ كيدا و يادداشت) وةربطيرِ دريت و لة ئاستي بةرهةمة ئيستيتيكييةكاني جيهاندا لة كيبةرِ و يادداشت) وةربطيرِ

ةهةندي و جواننووسييةوة)؟  ووي فرةرِ ةهةندي و جواننووسييةوة)؟ بيت(لة رِ ووي فرةرِ بيت(لة رِ

ميكي  شتووة، هيندةش ثيويستي بةوةالَ بةكر عةلي:بةكر عةلي: ئةم ثرسيارة ضةنديك دريذ داتانرِ
ــك نابةم، ناضارم بة خيرايي ئاماذة بةوة بدةم،  دريذة، لةبةرئةوةي ليرةدا ئةو دةرفةتة ش
ي ذيان وةهاية، واتة هةموو زيندةووةريك، هةموو  ي شارستاني هةر وةك سوورِ كة سوورِ
ــردن و ئاوابوونن. ئةوة تةنيا مرؤظ نيية كة  ــياوي م دياردةيةك، وةك تاك و وةك كؤ، ش
كو شارستانيش دةمريت. ئايا ميذووي مرؤظايةتي بريتيية لة ميذووي تاكة  دةمريت، بةلَ
ــتاني جؤراوجؤر، هةر لة ذاثؤن و ض و هيندستاني  ــتاني، يان دةيةها شارس يةك شارس
استدا تيثةرِ دةبيت بؤ سةرةوة  ــياوة بيطرة، تا بة ناو ميزؤثؤتامياي خؤرهةآلتي ناوةرِ ئاس
ؤمةكان و تا دةطاتة ئةمةريكاي خواروو و  ــةرووتر الي رِ ــان بؤ س الي طريكةكان و ثاش
ؤمةكان بةر لة هاتني مةسيح يةكةم هةنطاويان نا بؤ ضوونة ناو  ذوروو... طريكةكان و رِ
ؤ تةواوي شارستاني خؤرئاوا دريذةثيدةري  جيهانةوة، سةردةمي ئةوان ئاوابوو، بةآلم ئةمرِ
ــياوي نغرؤبوونة، ضونكة وةك ثؤل  ــتانييةك ش ــتثيكةي ئةوانة. هةموو شارس ئةو دةس

ي ميذوو هيندة فراوانة جيي هةموو شتيكي تيدا دةبيتةوة. يت: ضالَ ظاليري دةلَ
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ــيار: هةر ئينسانيك كة ديتة دنيا، لة سةفةرطةليكداية، تؤ لةم سةفةرطةلةدا بة  ــيار: هةر ئينسانيك كة ديتة دنيا، لة سةفةرطةليكداية، تؤ لةم سةفةرطةلةدا بة ثرس ثرس
كوي طةييشتووي؟ كوي طةييشتووي؟ 

يوةتة  ــتندام، واتة هةميشة ضاوم برِ ــة لة دؤخي هيوا خواس بةكر عةلي: بةكر عةلي: من هةميش
ــةم ثيية لةبةرئةوةي لة  ؤم و ثيي ناطةم، ب ــةر دةرِ م ه

ــةوةي بة ئامانجيك بطةم، بةالَ ئ
ةوكردنةش  اندام، ئةم خودرِ ة و طؤرِ

ةوتكردندام، واتة لة جوولَ ــة لة رِ  ذياندام ئةوا هةميش
جؤريكة لةو خودثةرؤشييةي لة  سةرةوة باسم ليوة  كرد. ثيمواية هةموو كةس هةمان ئةم 
ــتطؤيانة دةيشارنةوة و  اس دؤخةي من دةذي، بةآلم هةنديك دةركي ثيناكةن، هةنديك نارِ
ــتن وةك شكستي خؤيان ئاشكرا بكةن.  هةنديكيش ناويرن هةقيقةتي بة ئامانج نةطةيش
ؤز نيية،  ضونكة ئةوةي ثيي نةبيت  ــةلةيةكي ئالَ ةتةي تيدا نةبيت مةس ــي ئةم حالَ ئةوةش

و نيية. ثيويستي بة ثيالَ





ديمانة لةطةلَ نووسةر (موراد ئةعزةمى)ديمانة لةطةلَ نووسةر (موراد ئةعزةمى)

اندن و  موراد ئةعزةمي:موراد ئةعزةمي: داهينان لة يةكةم اليةي دةاللةتيي خؤيدا، بة واتاي تيثةرِ
بةزاندني سنوورةكاني ثيشووة لة حةوزةي ئةدةبدا.
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وانينى تايبةت بةخؤيان  ؤشنبانةى، كة رِ ــةر و رِ  موراد ئةعزةمى يةكيكة لةو نووس
ــةرخ، ئةمةيش لةويوة  ــيك و هاوض ــكاليةتةكانى ئةدةبى كالس ؤزى و ئيش ــة بؤ ئالَ هةي
ةخنةييةكانى  دةردةكةويت: كاتيك كة دةقةكانى دةخوينينةوة و سةرنجى ورد لة طوتارة رِ
يبازة ئةدةبييةكان  ــيكى زؤرى تيؤريى و رِ ــدا، ئاطادارة لة بةش  ئةمانةيش

دةدةين. لة ثالَ
ــةم طوتوبيذةى خوارةوةدا  ــيان ل و قؤناغةكانى ئةدةبى ئةوروثى و كورديى، بؤ ئةمةيش
ؤشنبيى كوردى و  ــى ئةدةبى و رِ يك ثرس

ــتى ثآ بكةين. ليرةدا، لة بارةى كؤمةلَ هةس
وو: ئةوروثيى، لة بةرانبةر ثرسيارةكاندا، وةآلمةكانى خؤى خستوونةتة رِ

بةندى شنؤ، لة  ــثى)ى مةلَ ى ١٩٦٨ ى طوندى (كانى س ــالَ ـ لة دايكبووى هاوينى س
ةى (قازى مةال محةمةدى ئةعزةمى)ية. دايك بووة و لة بنةمالَ

ـ لة حةفتاكانةوة دةستى بة كارى ئةدةبيى (شيعر و ضؤك) كردووة و لة هةشتةكانةوة 
ةخنة و تيؤريى ئةدةبى كردووة.  ووى لة كارى رِ رِ

ــةثؤلة ئةدةبى و كتيب و دةقة ئةدةبييةكانى وآلت و ئةوديو،  ــةر زؤريك لة ش ـ لةس
ةخنةطةُّـ نووسيون، وةك (الدان لة نؤرى زمانى، لة شيعرى  هةروةها فارسى جيهانى، رِ
طاى  ــرن و كؤمةلَ ــةآلتـ  طوتارى مؤدي ــداـ  دةق، ديموكراس و دةس ــى كوردي هاوضاخ
ةخنةى كوردى و طوتارى سيهةم ـ شوينةوارى طوتارى زانستيى لة زمانى  سوننةتيى ـ رِ
ةوايةت ـ بةياننامةى  ــةى رِ ةنطام ندةى رِ

ــدا ـ خويندنةوةى غةزةُّـ مةحوى ـ بالَ كوردي
ــيعر و ...)دةيان طوتارى ديكةيشى لة كؤوارةكانى هةردوو  ييةكى ماندووـ شيزؤ ش قالَ
امان...)  ؤذهةآلت، ئاسؤ، سوان، زريبار، ثةيذة، ش، وانة، رِ ديودا، وةك (سروة، مهاباد، رِ

بآلوكردوونةتةوة.
ى ضؤكى  ــتيظالَ ــدا، وةك (ضوار دةورة فيس  و كؤرِ و كؤبوونةوةكان

ــتيظالَ ــة فيس ـ ل
ةخنة لةسةر ئاسةوارةكانى: عةتا  ةخنةى شنؤ، كؤنطرةكانى رِ ــتيى رِ بانة، كؤنطرةى زانس
ــى موكريان و ...)دا، وةك  ــر وةحيدى، فةرهةنطى زارةك ةزايى، ناس ــى، يوونس رِ نةهاي

ئةندامى ليذنةى زانستى، بةشداريى كردووة.
ةخنةى ئةنجوومةنى  ــيعر و رِ ــى بةشى ش ى بةردةوامة وةك بةرثرس

ــالَ ـ ماوةى ١٠ س
ئةدةبيى شنؤ (تيذ)، كار بؤ ئةندامانى ئةنجوومةن دةكات.

ـ ليسانسى هةية، ئيستةش خويندكارى فةوقى لينساسى دةروونناسية...
ـ دانيشتووى شارى (شنؤ)ية.

بذاردةى طوتارةكانى ئامادةى ضاثن، بةآلم لةبةر هةنديك هؤكارى  ـ دوو بةرط لة هةلَ
اميارى و تاكةكةسيى، هيشتا بآلوى نةكردوونةتةوة.  كؤمةآليةتى و رِ
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ــانيك زؤر بة داخراوةيي و سانايي ثيكهاتة و اليةنةكاني مةجازيي دةق  ــانيك زؤر بة داخراوةيي و سانايي ثيكهاتة و اليةنةكاني مةجازيي دةق ثرسيار: كةس ثرسيار: كةس
ين(ئةم دةقة جوانة)،(ئةم دةقة ناشينة)، بة بيئةوةي بثرسن:  دةسةنطينن، واتة تةنيا دةلَ ين(ئةم دةقة جوانة)،(ئةم دةقة ناشينة)، بة بيئةوةي بثرسن: هةلَ دةسةنطينن، واتة تةنيا دةلَ هةلَ
ينيتةوة؟ سةنطاندنة بؤضي دةطةرِ

ينيتةوة؟بؤضي جوانة؟ بؤضي ناشينة؟ هؤكاري ئةم جؤرة هةلَ سةنطاندنة بؤضي دةطةرِ
بؤضي جوانة؟ بؤضي ناشينة؟ هؤكاري ئةم جؤرة هةلَ

ةخنةي  ةتيي سةر بة رِ ــيارةدا ضةند ضةمكي سةرةكي و بنةرِ موراد ئةعزةمي: موراد ئةعزةمي: لةم ثرس
ميكي مةنتيقي و هةمةاليةن،  ــتة بؤ طةيشتن بة وةالَ ئةدةبيي حزوريان هةية، كة ثيويس
ــاغ كةينةوة. ضةمكي دةق، سةر بة جيهاني  وانطةي خؤمان سةبارةت بةوان س ــةرةتا رِ س
ةخنةييي هةية. لةو قؤناغةوة كة  ــةر بة تةفةككوري نويي رِ ــتةيةكي س اس مؤديرن و ئارِ
ــةلَ جيهاني بةرهةم،  ــتنة ئةو قةناعةتةي بؤ ثيوةنديطرتن لةط ــتةكان طةيش فؤرماليس
ثيويستة فؤرم و شيوةي بةرهةمهاتني ئةم، ليك بدريتةوة، تا دةاللةتة شاراوة و ذيرخانة 
ــةر بة جيهاني ئةم،  وو، ئي خودي بةرهةمهينةر و ضةمكةكاني س ــي بينة رِ ماناييةكان
ــةوار،...، مةيدانيان  ا، ضةمكطةلي وةك: بةرهةم، ئاس دةكةونة ثةراويزةوة. لةم قؤناغةرِ
يت و  ــةر و بةرهةمهينةرةكةي دادةبرِ ــراوةي لة نووس كرد. واتا ئةو نووس

ــؤ(دةق) بةتالَ ب
ــةبارةت بة  وانطةية س ــةربةخؤ. ئةم رِ ــتييةكي س ــة خاوةني ذيان و جيهان و هةس دةبيت
ــانيكي وةك  وانيني كةس يت، تا دةطاتة قؤناغي رِ ــة ضةندين قؤناغي دي تيدةثةرِ دةق، ل
ــي دانةر(مرط مولف)-ي هيناية بةرباس.  ــكاوي تيؤريي مةرط اش رؤالن بارت، كة بة رِ
ــوينيان لة سةر ئةم ضةمكة و شيوةي  ــةيةدا ثيكهاتةخوازةكانيش زؤرترين ش ؤس لةم ثرِ

خويندنةوةي هةبووة.
بوونةوة بؤ ناخي دةق، ثيوةر و ثارسةنططةليك ثيويستن. ئةم ثيوةر  بةمجؤرة، بؤ شؤرِ
م هةروةك باسكرا، لة  ةخنةييية جوداكاندا، جوداوازن، بةالَ ــةنطانة لة مةكتةبة رِ و ثارس
يكي هاوبةش لة نيوان ئةم مةكتةبة جوداوازانةدا  جيهاني دوا سوننةتي و مؤديرندا، خالَ
طةطةليك، بؤ  ــتهينانةوةي بةلَ ــش قةناعةتكردنة بة خودي دةق، بؤ وة دةس ــة، ئةمي هةي
ــتةويةخةبوون لةطةلَ جيهاني دةرةوةي دةق،  ــةنطاندني دةق و خؤثاراستن لة دةس س هةلَ
ــةنطاندني.  س ــذاوي ذيان و خووخدةي داهينةرةكةي، بؤ هةلَ و طيــة تايبةت كةوتنة ني ب
اددةي الدان لة فؤرمي زماني و زماني باو  ــتةكان، رِ ــةرةكيين ثارسةنطي فؤرماليس س
ينةوة و بةرجةستةكردنةوة و...، لة  ــرِ ــياوي س و ريذةي كاركردي ضةمكطةلي وةك: ناس
ــقي ثيكهاتةي  نيو زماني دةقداية. ئةم ثيودانطة لة الي ثيكهاتةخوازةكان دةبيتة كةش
شتنةوةيان   يةكي و شيوةي دارِ

دةق و ضؤنيةتيي ثيوةنديي نيوان ماكةكاني دةق لةطةلَ
ــف و ليكدانةوةي(دذايةتي و هاوتةريبي) ــتيي دةق، هةروةها كةش لة نيو ثيكهاتةي طش

سةنطاندني  ــاويكن بؤ ئةوةي هةلَ يةكان، لة ناخي دةقدا. ئةم ضةند نموونةية، ضةند ثاس
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ةها  ــتيتيكايي رِ ــاي تايبةتي خؤي دةويت و لة بةراوردكردني زةوقي و ئيس دةق، بووتيق
ةخنةيي، ثيويستي بة بووتيقا و ميتودولؤذياي  سةنطاندن و خويندنةوةي رِ

جوايةزة. هةلَ
ــةت بة خؤيةتي،  ــار و تيرمينؤلؤذيايةكي تايب ــة، كة خاوةني طوت ــي خؤي هةي تايبةتي
ــتةطةلي  ةس يي. رِ ــي و نائةدةبي و زةوقي و بازارِ ةخنةي  طوتاري نارِ

ــاوازة لةطةلَ ــة جي ك
وةك:(ئةم دةقة جوانة)،(ئةم دةقة ناشينة) سةر بةم طوتارة زةوقي و نائةدةبيةن. ثةرذانة 
ــينبووني دةقيك، دةضيتة خانةي طوتاري  ــةر دؤزينةوةي ميكانيزمي جوان، يان ناش س

ةخنةيي و بووتيقاييي دةقةوة. رِ

ــة                                       ب ــة  ئةويديك و  ــة)  ئةدةبة(زارةكيي ــةم  ئ  ــ ي بلَ  ــ دةتوان ــةى  ك ــيار:  ــة                                      ثرس ب ــة  ئةويديك و  ــة)  ئةدةبة(زارةكيي ــةم  ئ  ــ ي بلَ  ــ دةتوان ــةى  ك ــيار:  ثرس
ــةر)ة؟ ئةم  ووخين ــةر)ة و ئةويديكة(رِ ةخنةية(بنياتن ــةو رِ ــاوكات ئ ــراوةكراو)ة؟ ه ــةر)ة؟ ئةم (نووس ووخين ــةر)ة و ئةويديكة(رِ ةخنةية(بنياتن ــةو رِ ــاوكات ئ ــراوةكراو)ة؟ ه (نووس

سةنطاندنانة لة ضييةوة سةرضاوةيان طرتووة؟ سةنطاندنانة لة ضييةوة سةرضاوةيان طرتووة؟دابةشكردن و هةلَ دابةشكردن و هةلَ

ــي جودا دةبيتةوة، ئةدةبي  ــتيةكةي، دوو لقي ل موراد ئةعزةمي: موراد ئةعزةمي: ئةدةب بة مانا طش
بةندة  ــةفاهي) و ئةدةبي نووسراو(مةكتووب). ديارة ئةدةبي زارةكيش، ئةو مةلَ زارةكي(ش
ــةوار و بةرهةمانةن، كة بة  ــةر بة فؤلكلؤر و تةواوي ئةو ئاس هةراوة داط دةكات كة س
ــينط و بةرة دواي  ــينط بة س بيئةوةي بةرهةم هينةرةكةيان ديار بيت، زار بة زار و س
ةمةيي).  ةها و دةلَ ؤحي سةيالي دةقطةلي رِ اطويز دةكرينةوة و من نيويان دةنيم(رِ بةرة، رِ
ــت و حةيران و بةند و  ــانة و...)ةكاني كؤني ميللةتان، وةك بةي ــة و ئةفس وةك(حةماس
ــةيالةكةية  ؤحة س ــراوةش، هةر ئةو رِ ــؤرة و ئاواز و حةقايةتي خؤمان. ئةدةبي نووس بال
اطويز كراوةتة نيو ضوارضيوةي داخراو  ــراو، رِ ــةر دةستي نووسةريكي ديار و ناس كة لةس
ــةي  ــانةي ئةدةبدا، ثيناس م لة نيوان ئةم دوو ثيناس ــةالَ ةوة. ب ــةرِ ــتكراوي الث و بةربةس
ــراوةكراوة، واتا دةقيك كة  ــش ئةدةبي زارةكيي بة نووس ــيهةميش بووني هةية، ئةوي س
ــةي وةكؤكردووةتةوة و  ةمةييية خاوةن ناديارةك ــةيالة دةلَ ؤحة س ــة دووتويي خؤيدا، رِ ل
ــز كراوةتةوة ذياني  اطوي ــينطييةوة، رِ ــينط بة س لة دؤخي دةنطي و فؤنيمي و ذياني س
ــيهةمينة، لةم ضةند  ــة س ــراوةكراو و جيهاني خؤيندنةوةوة. نموونةي ئةم ثيناس بة نوس
ــةر بة مؤر)ي ئةحمةد  ــاوة، وةك(طةنجي س كش نةدا وردة وردة بةرةو زؤربوون هةلَ ــاالَ س
ــي زارةكي موكرياني)ي  ــين ثوور و(فةرهةنط ــتة بوخضة)ي جةعفةر حوس بةحري و(دةس
ــتا هةر دوو بةرطي(ئـ و ب)ي دةرضووة؛ تةنانةت خويندنةوة  ح ثايانياني، كة هيش ــةالَ س
ةهبةر مةحموودزادة، لة دةقي(ثيكهاتةي بةيتي  ــةي بةيت و حةيراني رِ ثيكهاتةخوازانةك
وخينةر)،  ةخنةي(بنياتنةر) و(رِ ــي بةشي دووهةمي ثرسيارةكة، واتا رِ م باس

كوردي)دا. بةالَ
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ــوو. بؤ ئةوةي بتوان بة نيزاميكي بايةخدةر بطةين،  ــةكةي ثيش تةواو جياوازة لة بةش
ةخنةيي، بة(بنياتنةر)  ةخنةيي و طوتاري رِ ةخنة و دابةشكردني دةقي رِ سةبارةت بة جؤري رِ
ــيوة، بةرجةستةترين ئةرك و  ــتة سةرةتا بة كورتين و خيراترين ش وخينةر)، ثيويس و(رِ
ةخنة دةستنيشان بكةين. مةكتةب و نيزامة فيكريية جؤراوجؤرةكان، هةر  ــثاردةي رِ ئةس
م  ــةي دةكةن. بةالَ ــثاردة و ئةركةك ةخنة و ئةس ــيوةيةكي جوداواز رِ كام بة لةونيك و ش
ستةيةدا كورت  ــيوةيةكي تةحليلطةرايانة، ئاوا ئةم ئةرك و ثيناسانة، لةم رِ دةكريت بة ش
ــامةندة، كة بة دريذاييي ئةم، ثرؤسةي دؤزينةوة  يس ةخنة، خويندنةوةيةكي رِ بكةينةوة: رِ
اندن،  ــوينكاتةكاني تيثةرِ ــتةكردني اليةنة داهينةرانة و خةلالقانةي دةق و ش و بةرجةس
ةمةندكردني كةلةثووري داهينان، بةر لة دةقي بةردةست، بيتة دي. بةمجؤرة،  بةرةو دةولَ
يذةيي  ةخنة، بة شيوةيةكي رِ وخينةر)يي رِ ــنووري دوو جةمسةريي(بنياتنةر/ رِ دةتوان س
ــة  ةخنةيةية كة دواي بة ئةنجامطةياندني ثرؤس ةخنةي بنياتنةر: ئةو رِ ــاري بكةين. رِ دي
ــا و  ــاو تةمهيد و ميتؤد و تةكنيكي نويي تر، بة كؤي ياس ــثاردراوة، كة ضةند ياس ئةس
ــان و داهيناني دةقي نويي  ــوو، بؤ بةرهةمهين ــد و ميتؤد و تةكنيكةكاني ثيش تةمهي
ــزؤر، بؤ بنياتنانةوةي  ــيت. واتا دةوري كاتااللي ــتي دةربكيش تر، لة ناخي دةقي بةردةس
ــةي ديكةي ئةم، دووانةليك دذة، واتا  يت. لة بةرانبةردا، ئاوةلَ دوانةك ــي تر، دةطيرِ دةق
ــةر اليةنة كزةكاني  ةخنةييةية  كة  دواي قامك دانانة س ــةر) ئةو طوتارة  رِ وخين ةخنةي(رِ رِ
ــو دةق، وزةي دؤزينةوةي هيض  ــانكردني ناتةباييةكاني ماكةكاني ني دةقيك و دةستنيش
ةوتاريكي داهينةرانةي لة نيو دةقدا نيية و دواي تيكداني هةستي دةقي  جؤرة لةحزة و رِ

يطةيةكيش بؤ بنياتنانةوةي دةقي داهينةرانةي تر، خؤش ناكات. بةردةستي، هيض رِ

ــاوكات                   ــي، ه ةخنةطر“ي ــان ”رِ ــة كاري خؤي ــةدةر ل ــان، ب ةخنةطرانم ــيار: رِ ــاوكات                  ثرس ــي، ه ةخنةطر“ي ــان ”رِ ــة كاري خؤي ــةدةر ل ــان، ب ةخنةطرانم ــيار: رِ ثرس
ــن، ثيتواية ئةم دووانة طةرةكيان بة كةسي تايبةتمةند و ئةكاديميستي  ــن، ثيتواية ئةم دووانة طةرةكيان بة كةسي تايبةتمةند و ئةكاديميستي (بةديلدؤزةرةوة)ش (بةديلدؤزةرةوة)ش

تةرناتيظ) دةخوازيت؟ تةرناتيظ) دةخوازيت؟تايبةت بة خؤيان هةبيت؟ كةنطي دةقي ئةدةبي(ئةلَ تايبةت بة خؤيان هةبيت؟ كةنطي دةقي ئةدةبي(ئةلَ

ــيارة  مدانةوةي ئةم ثرس ــةك بةرةو وةالَ ــؤ ئةوةي بتوان دةالقةي ــوراد ئةعزةمي: ب ــوراد ئةعزةمي: م م
ــاغ  ــتة بؤضووني خؤمان بةرانبةر ضةمكي(بةديلدؤزةرةوة) س ــةرةتا ثيويس بكةينةوة، س
مدانةوةي ئةم ثرسيارة، كة ئةم ضةمكة خاوةني  بكةينةوة، بةو مةرجةي دةضينة ناخي وةالَ
ةخنةيي لةسةر   ئةوةي خةريكة دةقيكي تةحليلي و رِ

ةخنةطر، لةطةلَ ئةم دةاللةتة بيت: رِ
قينيت.  دةقيكي ئةدةبيي دي بةرهةم دةهينيت، هاوكات دةقيكي تاقانةي ئةدةبيش دةخولَ
ةخنةييةكة، دواجار بؤ خؤي وةك دةقيكي سةربةخؤ، دةست دةكات بة ذيانيكي  واتا دةقة رِ
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ــةكةمان دريذة ثيدةدةين.  ــةي دي، لة  طوين دةقة ئةدةبييةكة. بةم مةرجة ئاوا باس تاقان
وانطةيةي  وانطةي طشتي هةن. يةكةم؛ ئةو رِ ةخنةطر، دوو رِ ةخنة و رِ بةرانبةر بة دياردةي رِ
ــة دةكات، كة دوورة لة  ــتي ثيناس انةي مةيلةو زانس ــثؤرِ ةخنة، وةك كاريكي ثس كاري رِ
ــةر  ة بةس قاندني دةقي خةلالقانة. مةنتق و تةكووزي، زالَ ــةي خولَ كاري ئةدةبي و ثرؤس
بوون بةسةر ضةند  ةخنة ثيويستي بة زالَ وانطةيةوة، كاري رِ شهوود و الدان لة نؤرم. بةو رِ
ــةفة، دةروونناسي، زمانناسي، دةقناسي...  زانستي ديكةي وةك تيؤريي ئةدةبي، فةلس
ةخنةطري  ــتي لة زانكؤكان بطوتريتةوة و رِ يةوة هةية، دةكريت وةك وانةيةكي ئاكاديميس
 ــة و ئةدةب، تةواو لة يةك ةخن ــن و باربين. بةمجؤرة، دوو كاري رِ ي

ــك بخةملَ ئاكاديمي
جوداواز و سةربةخؤن.

ةخنة ثرؤسةيةكي خةلالقانة و  ــةر ئةم بؤضوونة دامةزراوة كة رِ وانطةي دووهةم، لةس رِ
وانطةيةشدا،  داهينةرانةية، ثيويستي بة كةسي داهينةر و خةلالقيش هةية. ئةطةرضي لةم رِ
ةخنة ثيويستي بة زانياريي فرةاليةني(تيؤريي ئةدةبي،  ــتييةدا دةنريت كة رِ اس دان بةم رِ
م لة نةهايةتدا  ــي...)يةوة هةية، بةالَ ــي، دةروونناس يةتي، زمانناس ــةَّـ، كؤمةالَ فةلس
ةخنة  ــةر دةستي تاكيكي خاوةن داهينةرايةتي بةرهةم ديت و كاري رِ ةخنةيي لةس دةقي رِ
ــي ئةدةبي و كاري  ــوةي ئاكاديميك. هةروةك دةق ربوون و ضوارضيــة خانةي في ناكةويت
ؤذةيةكي خاوةن تةكووزي  ــهووديية، تا ثرِ ئةدةبي، كة زؤرتر داهينةرانة و خةلالقانة و ش
ــي دووهةمي  ــةر بة هؤدةي بةش وانطةيةوة، دةتوان س ــد. بةم رِ ةمةن

لَ ــق و طةالَ و مةنت
وانطةي  ــة ثيي رِ تةرناتيظي دةقي ئةدةبيش بكةين. ب

ــي ئةلَ ــيارةكةدا بكةين و باس ثرس
ــةر بناغةي  ةخنةييش لةس دووهةم، دوا بة دواي بةرهةمهاتني دةقيكي ئةدةبيي، دةقي رِ
 ةخنةيي) بةرهةم هات، ئي م كة دةقي دووهةم(دةقي رِ

دةقة ئةدةبيةكة بةرهةم ديت، بةالَ
تةرناتيظي دةقة  ئةمةشيان تةواو دةقيكي سةربةخؤ و داهينةرانةية، كة بؤي هةية وةك ئةلَ
(sz)بدات، وةك دةقي ذةي ثيبكات و دري ئةدةبيية سةرةكييةكة، ذياني خؤي دةست ثي

ــيوة، دواجاريش وةك دةقيكي سةربةخؤ،  زاكي نووس ــارازين)ي بالَ ي بارت، كة لةسةر(س
ةخنةييية نووسران. ضةندين دةقي تر لةسةر ئةم دةقة رِ

ــةر-  ي نيوان(نووس يطايانة كامانةن كة دةبن بة ثردي ثيوةنديي قوولَ ــيار: ئةو رِ ــةر- ثرس ي نيوان(نووس يطايانة كامانةن كة دةبن بة ثردي ثيوةنديي قوولَ ــيار: ئةو رِ ثرس
بوون و  ــيحريكي ئاطاييانة بضةسثين لة فيكري خؤينةر، تا تيكةلَ بوون و وةرطر)؟ بؤ ئةوةي س ــيحريكي ئاطاييانة بضةسثين لة فيكري خؤينةر، تا تيكةلَ وةرطر)؟ بؤ ئةوةي س
ة سةرةكييانة ض كة لة وةها كاتيكدا  قيت، ئةو خالَ ةطئاذؤيي بخولَ ــتييةكةي رِ ة سةرةكييانة ض كة لة وةها كاتيكدا هاومةس قيت، ئةو خالَ ةطئاذؤيي بخولَ ــتييةكةي رِ هاومةس

كؤمةكمان دةكةن؟كؤمةكمان دةكةن؟
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ــي- ئةدةبي  ــةر بة نيزامي زمانناس ــةر- وةرطر)، س موراد ئةعزةمي:موراد ئةعزةمي: دوانةي(نووس
ــةبارةت بةم ثيوةنديية، ضةند ماكةي ديش دةستنيشان دةكات. لةم  ياكوبسن- ة، كة س
ــةر(بنير) بيت و خوينةر(وةرطر)، دةق  ــانةيةدا، ئةطةر نووس نيزامة ثيوةندطريية زمانناس
ةمزي و كؤدبةنديي  دةبيتة(ثةيام) و(بابةت)، كة لةسةر بةستينيك و بة هؤي سيستميكي رِ
 ي ــي ثيوةنديطرتني دياريكراو، بةرةو وةرطر بة رِ يك

ةهةند و كانالَ يطةي رِ ــةت، لة رِ تايب
دةكريت. بة ثيي ئةم بؤضوونة، دةتوان ئاماذة بة شةش ماكةي ذيرةوة بكةين:

١. نووسةر/ بنير
٢. خوينةر/ وةرطر

٣. بابةت/ دةق(بابةتي دةق)
ة) ٤. بةستين (الثةرِ

ةمز (سيستمي دةاللةتي- زماني) ٥. رِ
ي زماني)  ةهةندي ثيوةنديطرتن (كانالَ ٦. رِ

ــةربكةويت، ثيويستة سةرةتا دوو  ــةربطريت و س بةتة، بؤ ئةوةي ئةم ثيوةنديية س هةلَ
يكةوة بتوانن ثيوةنديي ثيكةوة بطرن،  ةهةند و كانالَ يطةي رِ ــةري ثيوةنديي، لة رِ جةمس
ــراو  ي تةلةفؤن و ض دةقي نووس ــةي هيلَ يط ــدة ض ديداريي بيت، ض لة رِ ةهةن ــا ئةم رِ ج
ةمزي و دةاللةتيي ثةيام تيبطةن.  ــتة هةردوو اليةن، لة سيستمي رِ بيت. دواجار ثيويس
ــتي  ــت، هيض ثيوةندييةك لةطةلَ ئةم دةقةي بةردةس ك كة زماني كوردي نازانيــي كةس
ين دةخوازن،  ــتيكي زياتر لة شةش مةرجةكةي طؤرِ ناطريت. ئةدةب و دةقي ئةدةبيي، ش
ــتيتيكايـيي خوينةر/ وةرطرن.  بؤ ثيوةنديطرتن و كاركردي خؤيان، ئةوانيش وزةي ئيس
ؤييانةي سةبارةت بة زماني ستاندارد و نائةدةبيي  ةفتارة سةرةرِ ديارة دةقي ئةدةبيي، بةو رِ
ا  ــتيتيكايـيي خوينةر بؤ الي خؤي رِ ــتي ئيس ــيارانة، هةس ــيارانة و ناوش هةيةتي، وش
قاندني  ينةوة، واذة داتاش،... و هةروةها بة خولَ دةكيشيت. نامؤكردنةوة، ناسياويي سرِ
ــتي خوينةر داط دةكات و بةرةو جيهاني  ي ورووذينةر، هةست و نةس ــتيكي قوولَ نةس

اكيش دةكات. خؤي رِ

ؤدا شيعر و قسةي ئاسايي لة زؤر اليةنةوة ضوونةتة نيو يةكييةوة،  ؤدا شيعر و قسةي ئاسايي لة زؤر اليةنةوة ضوونةتة نيو يةكييةوة، ثرسيار: لة ئةمرِ ثرسيار: لة ئةمرِ
م شاعاني كورديش  ــ لة ئةوروثادا ئةزموونكراوة، بةالَ م شاعاني كورديش ئةطةرضي ئةمجؤرةي دةقنووس ــ لة ئةوروثادا ئةزموونكراوة، بةالَ ئةطةرضي ئةمجؤرةي دةقنووس
وبوون و سوود وةرطرتنة تا ض ئاستيك لة خزمةتي  ــووديان ليي وةرطرتووة، ئةم تيكةالَ وبوون و سوود وةرطرتنة تا ض ئاستيك لة خزمةتي س ــووديان ليي وةرطرتووة، ئةم تيكةالَ س

ئةدةبي كورديدا بووة؟ئةدةبي كورديدا بووة؟
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ــتان  ــيوةي دانوس ةضاوكردني ش ــتيدا، بة رِ موراد ئةعزةمي: موراد ئةعزةمي: لة ثؤلينكردنيكي طش
ؤذانة/ زماني ناباو،  ــي طشتي(زماني باو و رِ  ماكةكاني زماني، زمان بة دوو بةش

لةطةلَ
ئةدةبي) دابةش دةبيت. زماني نؤرم، ئةو نيزامة دةاللةتيية كةالمييةية، كة لة ضوارضيوة 
ــردي ثيوةنديطرتني  يزمانييةكاني دابينكراو النادات و كارك ــا رِ يذراو و ياس ــاو و دارِ ب
ؤك و ماناي  ــةيةكة و ئةوةي ئامانجة، مةبةست و نيوةرِ هةية. زمان لةم نيزامةدا كةرةس
ةوان بيت،  )تر و رِ

وون و بي (طري و طؤلَ ــة. لةم قؤناغةدا، زمان هةر ضي رِ كةالمةكةي
يوة بةريت، سةركةوتووتر  ــ بةرِ اسثاردةكةي خؤي باش ــتنةوةي ثةيام و رِ اطواس ئةركي رِ
ــتيتيكاييي زمان  ــة بةرانبةر ئةم اليةنةي زماندا، اليةني ئةدةبي و ئيس ــة نرخة. ل و ب
اطواستنةوةي مانا و  ووت نيية بؤ رِ ــتاوة. لةم قؤناغةدا، زمان ئي كةرةسةيةكي رِ اوةس رِ
كو زمان خؤي مةبةستة و بة تةواوي وزة و تواناوة، بة هةموو جؤرة تةمهيد  مةبةست، بةلَ

ةوة طةرةكيةتي ببينريت. و فيلَ
بة كورتي، اليةن و قؤناغي يةكةم، ثيناسة ئةرةستووييةكةي زمان دةطريتةوة، كة لة 
نيزامة جوانيناسانةكةيدا، هةرضي لة سروشتدا بووني هةية، بي ئةمالو ئةوال ئامانجيكي 
ــة (كانت)يةكةي زماندا  ــةر ئةم كاركردةدا، قؤناغي دووهةم، لة ثيناس هةية، لة بةرانب
يت:  ةخنة لةسةر وزةي داوةري)دا، لة ذير باسي (فؤرمي جوان)دا، دةلَ دةطونجيت، كة لة(رِ
لة ئاسةواري هونةريدا، لة كاركردي جوانيناسانةي كةرةستة دةاللةتيةكاندا، ئامانجيكي 
ــتة و  ــةكان و لة دةرةوةي ئةواندا بوونيان نيية و كةرةس دةرةكي و جودا لة خودي كةرةس
ئامانج هةر بؤ خؤيانن. با بة هينانةوةي نموونةيةك، باسةكةمان كؤكةينةوة. شووشة(جام) 
كةرةسةيةكي سةرةكيي خاوة، دواي ئةوةي كاري لةسةر دةكريت و فؤرمي دةدريتي، دوو 
. يةكةم، ئةوكاتةي لة سةنط و سوي دةدريت و  تير و دوو هةستي جياوازي دةدريكاراكتي
ي. باشين جام لةم  ووناكي و تيشك، بي لةمثةر ليي تيثةرِ ساف و لووس دةكريت، تا رِ
كاركردةدا، ئةو جامةية كة بكريت بة بي لةمثةر و ضيذ و خيض و خوارييةك، بة بيئةوةي 
ــةييي  وانينة ئةوديوي جامةكة. ئةمة قؤناغ و كاركردي كةرةس خؤي ببينريت، بتوان برِ
ين  م كاتيك نةخش و نيطار و وينةي جؤراوجؤر لةسةر هةمان جامةكةي طؤرِ

فؤرمة. بةالَ
وانيني جامةكة، ئةوةي ئيدراك  كةنريت، ئي لة كاتي رِ

ــت هونةرمةنديك هةلَ و بة دةس
ــانةمان دةبزوينيت، نةك ئةوةي ئةوبةر جامةكة، كة خودي جامةكة  و هةستي جوانيناس
ــة خؤيةوة طرتووة،  ــة، كة فؤرمي جواني ب ــي. ليرةدا جامةك ــش و نيطارةكانيةت و نةخ
ــت و ئامانج. وةك  ــةبوون دووركةوتووةتةوة و خؤي بووةتة مةبةس ــة كاركردي كةرةس ل
ــان، لة هةردوو قؤناغدا، ئؤبذة بة ثيي ئةو فؤرمة تايبةتةي ثيي دراوة، لة قؤناغ و  ديتم
استةي  م دووركةوتنةكة بة دوو ئارِ

دؤخي يةكةم و سةرةكيي خؤي دووركةوتووةتةوة، بةالَ
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ــتةيةي كة ئؤبذةكة، تا ئةو جيطةيةي بطونجيت،  اس جياوازدا بةدي ديت. يةكةم، ئةو ئارِ
استةكةي ديدا، فؤرمةكة  م لة ئارِ

ينيت، بةالَ اثةرِ ون دةبيت، تا ئةركة تايبةتيةكةي خؤي رِ
اكيش بيت. بة ثيي ئةم بؤضوونانة، زماني  واي كردووة خودي ئوبذةكة ببينريت و سةرنجرِ
اطةياندنة،  ة كةرةسةيةكةي ثيوةنديطرتن و رِ

كاركرديي و كةرةسةيي، زمانة باو و نؤرمالَ
زماني ئةدةبيش فؤرمة ئيستيتيكييةكةية. ئةمة سنوور بةندييةكةي ديار و وةرطاوةي 
ي تاقمة نؤرمشكينة ثؤستمؤديرنةكان  نيك بة هةولَ ــاالَ قؤناغي مؤديرنيتةية، كة ئي س
نةي هونةري شيوةكاري(دؤشام)، يان وينة و نيطاري(طرؤنيكا) تيكدراون، وةك ئةو هةوالَ
)، دواتريش لة دةقةكاني بارت و تيؤريةكاني  ــؤلَ ــؤ، يان كارةكاني(ئةندي واره ي ثيكاس
ةنط  ــنووري نيوان ئةم دوواليةنة دياريكراوة كةمرِ دريدا و بؤضوونةكاني كؤندراو...، س

ينةوة ضووة.  بووةوة. تةنانةت سنووري نيوان ذانرةكانيش بةرةو سرِ
ــةبارةت بةم كاراكتير و  وونكارةوةي هةية، س اددةيةك - رِ هايدطير بؤضوونيكي - تا رِ
يت: تةنانةت كةرةسةش، كاتيك لة كار دةكةويت و لة  ــةيةي جواني. هايدطير دةلَ ثيناس
ؤذانة و باوي خؤي دةمينيتةوة، دةبيتةوة ئةو شتةي بةر لةمة هةبوو. هايدطير  كاركردي رِ
وانطةيةوة، دةستتيوةردان و لة كارخستني  يت(ثيناسةي سلبـي). لةم رِ

بةم ثيناسةية دةلَ
ــانة بةرهةم دةهينيت. وةك ئةو كارةي (مارسيل دؤشان)  كةرةسةش، دؤخيكي جوانيناس
ــةرةكيي خؤي  ــة جيطاي خؤي و كاركرديي س ــةي تواليت كردي و ل ــةبارةت بة كاس س
ــةي لة كاركردي  ــانطةي هونةري. بةمجؤرة، كةرةس ــتي ثيش اس وةالي ناو هيناية ناوةرِ
ــانةي دايي. لة دةقة شيعريةكاني  ــت و ثيناسةي سلبيي جوانيناس ــةرةكيي خؤي خس س
يطةي دةكاركردني  ــةر، لة رِ وانطةيةوة كة هاتنة بةرباس، جواني و هون ــةم رِ ؤدا، ب ئةورِ
قيت.  م لة قؤناغيكي نوي و دؤخيكي جياوازدا، دةخولَ ؤذانة، بةالَ كةرةسةطةلي ناسياو و رِ
وانطةيةوة، بناغةي  حي، بة ثيي ئةم رِ

ــالَ ــةيد عةلي س ــيدا، س لة ثانتاييي ئةدةبي فارس
شت و سةركةوتووش بوو. لة شيعري كورديشدا، شاعانيكي  شيعري طوتار(طفتار)ي دارِ
م زماني كوردي خاوةني  ــز كةريمي، ئةم ئةزموونةيان تاقي كردووةتةوة، بةالَ وةك كامبي
اددةبةدةرة بؤ بةرهةمهينانةوةي دةقطةلي شيعري لةم بوارةدا. بة  ةكةبووي لة رِ

وزةي كةلَ
ةمةندي  ــي ئةو ئةدةبة فؤلكلؤرييةي هةمانة، ئةدةبي كوردي خاوةني كةلةثورري دةولَ ثي
كي ليوةربطريت  وةك(بةيت و حةيران و...)- ة، كة شيعري طوتار دةتوانيت بة ليشاو كةلَ

و خؤي ثي قةبة بكات.

ووي لة خةمة بضووكة خودييةكان/  ووي لة خةمة بضووكة خودييةكان/ ثرسيار: شيعري ئيستة، بة شيوةيةكي بةرفراوان رِ ثرسيار: شيعري ئيستة، بة شيوةيةكي بةرفراوان رِ
ــاع كردووة، بة ثيضةوانةي ئةزموونطةلي شيعري ثيشوو، كة طرنطييان دةدا  ــاع كردووة، بة ثيضةوانةي ئةزموونطةلي شيعري ثيشوو، كة طرنطييان دةدا خودي ش خودي ش
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ــتي  ــتة لة بنياتي دةقة هاوضةرخةكانةوة هةس انكاريةي ئيس ــة خةمة كؤكان. ئةم طؤرِ ــتي ب ــتة لة بنياتي دةقة هاوضةرخةكانةوة هةس انكاريةي ئيس ــة خةمة كؤكان. ئةم طؤرِ ب
ثيدةكريت، تا ضةند خزمةت بة ئيبداع دةكات؟ثيدةكريت، تا ضةند خزمةت بة ئيبداع دةكات؟

اندن و  ــةي دةاللةتيي خؤيدا، بة واتاي تيثةرِ ــوراد ئةعزةمي: داهينان لة يةكةم الي ــوراد ئةعزةمي: م م
ــووة لة حةوزةي ئةدةبدا. دةقيك بة داهينةرانة ديتة حةساو،  بةزاندني سنوورةكاني ثيش
ةتيكي نيواندةقي  ــنووري دةقةكاني بةر لة خؤي بةزاندبيت. ئةم ثيناسةية، خةسلَ كة س
ــك و داهينةرانةبوون، يان نةبووني،  ــارداوة، واتا بةرهةمهاتني هةر دةقي لة خؤدا حةش
ــاوةتةوة بة دةقي بةر لة خؤي و كؤي ليزطةي دةقةكاني دةوروثشتي. تا ئيرة باسي  بةس
ــتة دةضينة سةر ضةمكةكاني(خةمة بضووكة خودييةكان)  دةقي داهينةرانةمان كرد، ئيس
ــدا ديتةوة و بؤكةكاني  ــةو كاتةوة مرؤظ خؤي لة جيهاني مؤديرن ــة كؤكان). ل و(خةم
وبووةوة، ضةمكي  ــانيكي وةك ديكارتي لة فةلسةفةدا و فرؤيد لة دةروونناسيدا بالَ كةس
ةوايةتةكان بةتالَ  ةوايةتةكان جييان بؤ وردة رِ ــةي تاك تؤخبوونةوة. كةالن رِ خود و ثيناس
ةوايةتي بةوةري و طرفتة  ي بة سةردا هات و طوتاري رِ وطؤرِ

كرد. لةم فةزايةدا ئةدةبيش ئالَ
انةوةي دةروون و خودي خؤي و ئةزموونة تاكة  قةبةكاني وة ال نا و جةختي كردة سةر طيرِ
يكي طشتيي بوو، كة  وطؤرِ

كةسييةكان و خوليا و ويستة ئاشكرا و شاراوةكاني. ئةمة ئالَ
ةوتي فيكري و ذيار و ذياني مرؤظدا هات، ئةدةب و ذانري شيعريشي طرتةوة.  ــةر رِ بةس
ــيوة جيهانبينيية و داهيناني ئةدةبيي ضؤناوضؤن باس بكريت؟  ــتة ثيوةنديي ئةمش ئيس
هةر دةقيكي داهينةرانةي ئةدةبيي خوداني هةر شيوة جيهانبينييةك، ثرؤسةي داهيناني 
ــتيت  اناوةس م رِ

يوة دةبات. لة وانةية كزي و بة قةوةتي تيدا بةدي بكريت، بةالَ ــؤي بةرِ خ
ــكرا، ئةطةر داهينان بة واتاي تيثةراندن بيت،  ــضوون ناكةويت. وةك باس و لة بةرةوثيش
ــووككردني خودي خؤيةتي، بؤ  ــكن و سةنط و س ــاعةي خةريكي ثش كةوابوو ئةو ش
ــوهةواي هةنووكةدا  ــتة لةطةلَ ئةوةي لة نيو كةش داهيناني دةقيكي خةلالقانة، ثيويس

وانيت. دةكيشيت، سنوورةكاني دويني ببةزينيت و بةرةو سبةي برِ
هةناسة هةلَ

قاندني مانادا، ئةدي دةقنووس  قاندني مانادا، ئةدي دةقنووس ثرسيار: ئةطةر خوينةر هاوشاني دةقنووس بيت لة خولَ ثرسيار: ئةطةر خوينةر هاوشاني دةقنووس بيت لة خولَ
ــةر وةختي لة  ــةم دةكات؟ بة دةر لةس ــةلَ ثيكهاتةي دةقدا فةراه ــاني لةط ــةر وةختي لة ضؤن هاوش ــةم دةكات؟ بة دةر لةس ــةلَ ثيكهاتةي دةقدا فةراه ــاني لةط ضؤن هاوش

دايكبووني دةق؟دايكبووني دةق؟

ــي لة  ــةري) كرد، باس ــي مةرطي(دان ــارت باس ــةو دةمةي ب ــي: ئ ــوراد ئةعزةم ــي:م ــوراد ئةعزةم م
ــيكي  . ضةمكي(دانةر/ خوينةر) لةم تيؤرييةدا، باس ي دايكبووني(خوينةر)ي هيناية طؤرِ
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هةراوة. كورتةباسيك لة سةر ئةم ضةمكانة، بؤ طةييشتن بة مةبةست دةبيتة ياريدةدةرمان. 
ــةر. جياوازيي ئةم دوو  ــي مةرطي(دانةر) دةكات، نةك نووس بارت لة تيؤرييةكةيدا باس
ضةمكانة لةمةداية:(دانةر) ئةو كةسة تاقانةيةية، كة خاوةني فيزيؤلؤذيا و سايكؤلؤذيا و 
سوكةوتي تايبةت بة خؤي هةية، ناونيشاني  كاراكتيري تايبةت بة خؤيةتي، خوخدة و هةلَ
ــةردةمانيكيش  ــدا هاتووةتة دنيا و س ؤذانةية و لة قؤناغيك ــي رِ ــارة و خاوةني ذيان دي
ــالي) و نةوعيةية كة سنوورةكاني بةربةست  ــةر)، ئةو كةسة (ميس م(نووس دةمريت، بةالَ
ــوينطة  ــة، لة واقيعدا ش ــراو نيي ــيكي دياريك ــراوة (undeterminate) و كةس نةك
ــوينطةيةدا  ــيك لة نيوةندي ئةم ش ادايميكي تايبةت، كة هةر كةس ــة بة ثارِ و ثيطةيةك
ةوتارةكةي  دانيشيت، بة ثيي بارودؤخيكي دياريكراو، ثارادايميكي وةسفكراو، كردةوة و رِ
ــي دةكريت كة:(هةر كةسيكي خاوةن هةست و هؤش  ــبيني دةكريت. واتا وةها باس ثيش
وو ببيتةوة و بكةويتة نيوةندي  ــةرِ ووب  بيت و لةطةل ئةم دياردانة رِ

ــي نؤرمالَ و زةينيك
ــة ناكات.  ــي مةرطي ئةم كةس ةضاو دةكريت.) بارت باس ةوتارةي لي رِ ئةم دؤخةوة، ئةم رِ
ــي(خوينةر) دةكات، خوينةري(ميسالي)ي بارتيش هةر  لة قؤناغي دووهةمدا، بارت باس
يني هةية. واتا شوينطةيةكة  ــالييةكةي طؤرِ هةمان تايبةتمةندييةكاني (نووسةر)ة ميس
ةضاو دةكريت. وةك  ــي تايبةت و دياري لي رِ ــيك ثيي تي بكةويت، كردةوةيةك هةر كةس
دةبينن، ليرةدا(نووسةر) هةمان(خوينةر)ة، واتا(نووسةر) دواي داهينان و تةواوبووني(دةق) 
ــتييةكةي بووني هةية و بةس.  ــةر)، خوينةريكة  و بة قةرا خوينةريك هةس و مةرطي(دان
ــةر و خوينةر لة يةك ئاست ئاستن، بة قةرا  دواي بةرهةمهاتن و تةواوبووني دةق، نووس
ــةي دةاللةتبةخشي و ماناسازيي دةقدا، لة  ــيان هةية و لة ثرؤس يةك لة حاند دةقدا بةش

يةك ئاستدان.
ــيارةكةيش، واتا ضؤنيةتيي سازبووني هاوشانيي  ــي دووهةمي ثرس سةبارةت بة بةش
وانينة دةق و  ــرةوة برِ وانطةيةكي ت ــة رِ ــتة ب ــووس لة تةك ثيكهاتةي دةق، ثيويس دةقن
دمةن)، لة جيطةيةكدا سةبارةت بة(دةق و دةقنووس  ــةي بةرهةمهاتني.(لوس طؤلَ ثرؤس
يت: دةق، خاوةني ئةو ثيكهاتة و ثيوةندييانةية، كة لة كؤمةلطةدا، لة  ــة) دةلَ ط و كؤمةلَ
تدا ثيكهاتوونة.(دةقنووس) وةك دياردة و ماكةيةك لة كؤي  ــتةالَ نيوان دياردةكان و دةس
شتنةوةي ثيكهاتةي  كةية، لة كاتي بةرهةمهينان و دارِ

ايةلَ دياردة و ماكةكاني نيو ئةم رِ
كةية و ثيكهاتة  ايةلَ ــتةوخؤ خةريكي دابةزاندني نةخشةي ئةم رِ اس استةوخؤ و نارِ دةق، رِ
ــةي خويندنةوة  و ثيوةندييانةية، لة نيو ماكةكان و دياردةكاني نيو دةقدا. دواجار ثرؤس
 كةكة داب ايةلَ ــةي رِ ــانكردني ئةم ثيوةنديانة و نةخش ةخنة، بة دؤزينةوة و دةستنيش و رِ
ــدا، داهينةرانة، خةريكي  ــة كاتي بةرهةمهيناني دةق ــن. كةوا بوو،(دةقنووس) ل دةكري
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طة دةبيت، يان بة  استةوخؤ و دةقاودةقي ثيوةندييةكان و ثيكهاتةي كؤمةلَ شتنةوةي رِ دارِ
ةخنةطرانة ئةم ثيوةندييانة دادةبةزينيتةوة سةر دةق.  استةوخؤ و رِ شيوةي نارِ

يتةوة كة  ــيار: ثيتواية هؤي داتةثيني بناغةي هةر دةقيك، بةشيكي بؤ ئةوة بطةرِ يتةوة كة ثرس ــيار: ثيتواية هؤي داتةثيني بناغةي هةر دةقيك، بةشيكي بؤ ئةوة بطةرِ ثرس
بنياتي دةق لة مانا داخراوةكانةوة سةرضاوة بطريت؟بنياتي دةق لة مانا داخراوةكانةوة سةرضاوة بطريت؟

شي داهينةري قؤناغي نوي (بةطشتي)،  ؤيي و شؤرِ موراد ئةعزةمي: موراد ئةعزةمي: يةكةم هؤي سةرةرِ
يذراوةكاني  ــيكدا، تيكداني قالب و ضوارضيوة دابينكراو و دارِ ــتى قؤناغي كالس لة ئاس
ةهاتر و  ــةي داهينان رِ ــتينيك، كة لةودا ثرؤس ــؤن و باو بوو، بةرةو بنياتنانةوةي بةس ك
ــتين و  يت و زةيني خةلالق بؤي هةبيت لةم بةس ــوورِ س

ــؤي بلوي هةلَ ــتانةتر ب سةربةس
ةوتاري داهينةرانة نةبيت،  اددةي رِ ة جليت بكات و دةق دابينكةرةوةي رِ

ــةدا، تةقلَ مةيدان
ــة، لة دوو  ش ــتيي دةق بةرهةم بهينيت. ئةم شؤرِ ةوتاري داهينةرانة هةس يذةي رِ كو رِ

بةلَ
ؤك.  ــةوةري مانا و نيوةرِ ــةوةري فؤرم، دووهةميش: ت ــةري طرت، يةكةم: ت تةوةرةدا س
ــوو دةقةكاني قؤناغي  ةيةمان بطةيةنيت: كةوا ب ــةم ئةنجامة هةلَ ــة ب لةوانةية ئةم باس
ــيك) دووربوون لة داهينان و دةقي داهينةرانة لةو  ــة(واتا قؤناغي كالس ش بةر لةم شؤرِ

قا.  كةشوهةوايةدا نةدةخولَ
ــةرا داهينةربووني دانةرةكانيان، بة قةد  ــي بةر لة قؤناغي نويطةرايي، بة ق دةقةكان
ــاري داهينةرانة  ةوت بذيردراوةكة، يان خاوةني رِ

ــة هةلَ ب و فؤرم ــةوداي ئيزنداني قالَ م
ــيكةكانيان  ــتن لة ثةنا دةقة كالس ــةو بةرهةمانةي تواناي دانيش ــة، بة تايبةت ئ بوون
ــة وةختي خؤي و لة  ــيكي هةية، ك ــةي كالس ــووة. دةقيك تواناي وةرطرتني ثيناس هةب
ــوننةتيكي  ــنوورةكاني باوي قؤناغي خؤي دابةزاندبيت و س كاتي بةرهةمهاتنةوةي، س
ةكاني ذانري خؤي لةو كاتدا)  يسانةطؤرِ ــا و رِ خةلالقانةي تاقانةونويي ديكةي(بة ثيي ياس
ــة خانةي دةقةكاني  ــؤي لكاندبيت، ئةوكات دةقةكة دةضيت ــوننةتةكاني بةر لة خ بة س
يفرانس و مةرجةع، بؤ ذانريكي تايبةت،  كالسيكةوة: واتا ئةو دةقانةي بؤيان هةية وةك رِ
ــت،  ــةردةمي نويطةرايي ثيي طةيش ةي مرؤظي س م، ئةو باوةرِ

ــان ليبدريتةوة. بةالَ ي ئاورِ
اني زةيني داهينةر لة  ــوورِ س

يان و هةلَ ــراوةكان، طةرِ بة ثيش دابينك
ــوو كة قالَ ئةمة ب

ةهةنديك و دةنطيكي  ــة خاوةني رِ ــت دةكةن و دواجار دةق دةبيت كاتي داهيناندا بةربةس
ــتني ئةم تاك دةنطة،  ةهةندييةدا، بة بيس بوونةوة بةم تاك رِ ــؤرِ دياريكراو، خوينةر بة ش
ــتة  ئي ضيذيكي دي لة دةق وةرناطريت و ذياني دةق كؤتاييي ثيديت. كةوا بوو، ثيويس
بةكان تيكِووخينيت، تا  ةها لة تةك زمان، قالَ ــوكةوتي رِ س

ياني خةلالقيةت و هةلَ طةرِ
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هةر دةقيكي تايبةت، خاوةني فؤرم و ثيكهاتةيةكي تايبةت و تاقانةش بيت و تذي بيت 
ةهةندةوة بخويندريتةوة و ضةندين  ةوتارةكاني داهينةرانة، بة لةونيك كة لة ضةندين رِ لة رِ

دةنطي لي ببيسريت و ثرؤسةي ضيذبةخشي لة هةر جار خويندنةوةدا، بةردةوام بيت. 

ةخنةي بةرواردكاري كاري لةسةر نةكراوة، بةشيوةيةك سةرضاوةمان  ــيار: بؤضي رِ ةخنةي بةرواردكاري كاري لةسةر نةكراوة، بةشيوةيةك سةرضاوةمان ثرس ــيار: بؤضي رِ ثرس
لةمبارةيةوة هةبيت، لة كاتيكدا دةبوو ئيستة زياتر لة جاران بايةخي ثي درابا؟لةمبارةيةوة هةبيت، لة كاتيكدا دةبوو ئيستة زياتر لة جاران بايةخي ثي درابا؟

 ةخنة ثي ة، كة لة حةوزي ئةدةبي كورديدا، رِ
موراد ئةعزةمي:موراد ئةعزةمي: ئةمة حةقيقةتيكي تالَ

ــةر زؤر هؤكردي  يتةوة س ي نةداوة، ئةمةش دةطةرِ
قاني دةق، هةولَ ــة ثيي ئةدةب و خولَ ب

طة و  سةرةكيي، وةك نموونة: ئةو بارودؤخةي مرؤظي كورد تييدا ذياوة؛ ثيكهاتةي كؤمةلَ
نييةت و تةفةككوري تايبةتي كوردةواري، ئةو فةزا داخراو و خنكينةرةي نووسةر  عةقالَ
ةخنةيي، بة قةرا مةيلي نووسةرانة  و داهينةري كورد تييدا ذياون، تةفةككوري جدديي رِ
ةخنة، بة ثيناسة مؤديرنةكةي  ــي رِ بةت ئةطةر باس

و داهينةرانةي بةرهةم نةهيناوة. هةلَ
ــةودا كورتة و نةبووني  ــي نةكراوة، بةم م ي، ديارة زؤريش كةمتةرخةمي ــؤرِ ــة ط بينين
ــةخت ئاميريةي سةبارةت بة تيؤريية ئةدةبي و  ت و قةيراني نةرم ئاميري و س ــتةالَ دةس
م زؤريش  ةخنة، ئةطةرضي كةم بووة، بةالَ ةخنةييةكان هةمانبووة، حةرةكةتي جةرياني رِ رِ
ةش، حاشا لةوة ناكريت كة باري ضؤنيةتي و ضةندايةتيي بزاظي  وة دوا نةكةوتووة. بةم حالَ

ي دةقة ئةدةبييةكان، كةم و خاوتر بووة. ةخنة سةبارةت بة كارواني تيذثيثةرِ رِ

ةخنةيي و تيؤريكانةي ئةم يةك- دوو  ئةطةر ضاويكي خيرا بخشينينة سةر ئةو بزاظة رِ
ةفيق و...،  ــعوود محةممةد و فارووق رِ ــة فةلسةفييةكاني مةس ابردوو(وةك باس دةيةي رِ
ؤشنبانةكاني بةختيار عةلي  ةهةند و دةقة رِ ــنبي و ئةدةبييةكاني داكار و رِ ؤش بزاظة رِ
ــيعري  ةكاني تيؤريزةكردني جةرياني ش يب هةردي و...، هةولَ و مةريوان وريا قانع و رِ
ــةم بوارة دةكةين،  ــت بة زيندوو دايناميكبووني ئ ــيت و...) هةس ــيعري ش جياواز و ش
ــي هةبووة و تواناي  م بوون ــزم بووة، بةالَ ة و خاوةني دةنطيكي ن ــةم جوولَ ــي ك ئةطةرض
ــتي كةسان و  ــةر دةس ــةكردني هةية، بةو طوتارانةي كة لةس دان و طةش خيرايي و هةولَ
ــةكان و بزاظةكاني ناوبراو، داهيزاون. ئةطةر ئةم بزاظانة بة قؤناغي  نوخبةكان و جةريان
ــزاظ و قؤناغي دوابةدواي ئةم قؤناغة،  ةخنةي كوردي داني، ب ــةرةتايي و يةكةمي رِ س
ــة، تايبةت بةم حةوزة  ةخن ــان و تيؤريزةكردني رِ ــي ديكةي وةك(داهين ــة بوارةكان دةطات
ــنوورةكاني ئةدةبي كوردةواريي، بة شيوةيةكي سيستماتيك و  ئةدةبيية، دياريكردني س
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يكوثيك،  تةكووز، واتا سةروبةركردني ميذووي ئةدةبي كوردي بة شيوةيةكي مؤديرن و رِ
ــةكان، جيطة و ثيطةي خؤيان بناسن و  ــيواز و كةس ــةبك و ش بؤئةوةي قؤناغةكان و س
كشين، دوابةدواي ئةم قؤناغانةش،  ينةوةكان بةرةو زانستي و ميتؤديك بوون هةلَ ليكؤلَ
ةخنةي بةراوردكاري و دياريكردني شوينطةي نيوضةيي و جيهانيي ئةدةبي كوردةواريي  رِ
مالَ و ساغدا، ثرؤذةكةي مةبةستي  دةست ثيدةكات و...) وةك دةبين لة ثرؤسةيةكي نؤرِ
ةخنةي كوردي، كة لة  يطةي بذاظي رِ يزي ثرؤذةكاني بةر رِ ثرسيارةكةي ئيوةش دةكةويتة رِ

يطةثيوانيكي نؤرمالَ و دايناميكدا بؤي هةية ثييان بطات. رِ

ووي ئاستي دةق لة  ــتنةرِ يكالم هاوئاستن لة خس ــتةدا، داهينان و رِ ــيار: لة ئيس ووي ئاستي دةق لة ثرس ــتنةرِ يكالم هاوئاستن لة خس ــتةدا، داهينان و رِ ــيار: لة ئيس ثرس
اطةياندن  يكالمةي ليرةدا مةبةستة دابةشبووة بةسةر خوينةر و رِ م ئةو رِ

اطةياندن كوردستاندا، بةالَ يكالمةي ليرةدا مةبةستة دابةشبووة بةسةر خوينةر و رِ م ئةو رِ
كوردستاندا، بةالَ

تي سياسيي حزبةكان. بؤ ئةوةي نووسةري ئيبداعكار ثرديك دروست بكات، بؤ  تي سياسيي حزبةكان. بؤ ئةوةي نووسةري ئيبداعكار ثرديك دروست بكات، بؤ و دةسةالَ و دةسةالَ
ــا كاتيكدا ضي دةبيت بة كؤمةككاريكي  يكالم، لة وةه ــتني داهينان- رِ ــا كاتيكدا ضي دةبيت بة كؤمةككاريكي بة يةك طةيش يكالم، لة وةه ــتني داهينان- رِ بة يةك طةيش

تةندروست؟تةندروست؟

م شويندانةر  موراد ئةعزةمي: موراد ئةعزةمي: ئةم ثرسيارة، ئاماذةية بة يةكيك لة كيشة ثةراويزي، بةالَ
 (perception) نان...، دةق هةستيي و بووني خؤي، لة ضركةو طرينطةكاني بواري داهي
ووبوونةوة لةطةلَ  ووبةرِ ــاتي رِ ــي بدؤزةكاني مةكتةبي وةرطرتن س ــة ثيي بؤضوونةكان ب
ــت دينيت. واتا: دةق بة بي خوينةر، وةك هةر نةبووبيت وةهاية. كةوا  خوينةردا، وة دةس
ــت. بؤئةوةي دةقيك  ذينةرةكاني ثةل دةهاويــتي خوي ــتيية، بة قةدةر ئاس بوو ئةم هةس
ــتي خوينةرانيكي ث، ثيويستي  وبوونةوةي زياتري هةبيت و بكةويتة بةردةس تواناي بالَ
يكالم) ثيويست  ــاندني ث هةية. ئا لةم قؤناغةدا حزووري دياردةي(رِ اطةياندن و ناس بة رِ
ــةي داهينان و  و الزم ديتة بةرضاو، ئةمةش ئةو ثانتاييةية كة لة واقيعدا، لة تةك ثرؤس
ناسانة  نووس و(دةقسازي)دا جياوازة و(نووسةر/ داهينةر)، لةبةر ضةندين هؤكردي كؤمةلَ
يكالميش ببينيت. ثيويستة ئةم حةوزة بة كةسانيكي  و دةروونناسانة، بؤي نيية دةوري رِ
يكالم، بسثيردريت.  ؤثاطةندة و رِ  لة حةوزةي ثرِ

ــةر و ثسثؤرِ و ثرؤفيشنالَ جودا لة نووس
تي داهينةرانة  امياريي طةرةطة، كة زؤرجار لةطةلَ دةسةالَ تي ئابووري و رِ

ئةمةش دةسةالَ
كؤنابنةوة و ليكجودان و سةر بة دوو جيهاني جياوازن، واتا سيكوضةي(داهينةر/ ساماندار/ 
طةيةك  ــدا كؤدةبنةوة، بؤية كومةلَ ــةتوان) بة دةطمةن لة يةك كاتدا، لة يةك كةس سياس
يكخستني نيزاميكي  ؤشنبيي ثيشكةوتووة، كة تواناي رِ ــتي رِ لة باري كلتووري و ئاس
ــتاني ئةم سي حةوزةي هةبيت. لة هةناوي  ــتماتيكيي هاوكاري و هةرةوةز و دانوس سيس
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تدارة ئابووري  ــةالَ امياريية تاك دةنط و توتالتيارةكان، هةروةها نيزامة دةس ــتمة رِ سيس
تداريي  ــامانداريية قةبةكاندا، كة ئامانجي سةرةكييان هةراوكردني مةوداي دةسةالَ و س
ــةركوتكردني دةنطة داهينةرةكان، زؤر زةحمةتة داهينةر  كردن و س خؤيانة، بة بةهاي كرِ
ــتينيت و طةشة بكات، بؤية لةم شيوة نيزامانةشدا، دياردةي  ثةروةردة بكريت و ثةرةبس

تاني هةندةران زؤرتر دةبينريت. ةم و وزة داهينةرييةكان، بؤ والَ اكردني خاوةن قةلَ رِ

ووي بةريةككةوتني قوولَ و ئيستيتيك و بابةتييانة  ووبةرِ ووي بةريةككةوتني قوولَ و ئيستيتيك و بابةتييانة ثرسيار: كةى زمان و طوتن رِ ووبةرِ ثرسيار: كةى زمان و طوتن رِ
دةبنةوة؟دةبنةوة؟

ؤذئاوادا، لة  ــار، لة سوننةتي ميتافيزيكيي رِ موراد ئةعزةمي:موراد ئةعزةمي: دوانةي طوتار/ نويس
ةتي حزوور و ثيوةندي و يةكطرتن،  ادةوةستن و بة ثيي خةسلَ دوو جةمسةري دذ بةيةكدا رِ
. واتا: ئةطةر طوتار ئةو نيشانة دةنطيانة بيت،  تيطوتار بةسةر نوويساردا سةرةتي دةدري
ــينة. واتا: ئةو نيشانة كةالميية  ــيني شتةكانة، ئةوا نويسار جينشيني جينش كة جينش
ــي ئةم بؤضوونةي  ــانة دةنطيةكان دةبن. كةوا بوو، بة ثي ــيني نيش ــراوانةي جينش نووس
ــار لة ضاو طوتار، نيزاميكي دةستي سييةمة. كةوا بوو،  ؤذئاوا، نويس ميتافيزيكييةي رِ
ــي بايةخدةرانةدا، لة ئاستي نزمداية. دريدا، لة تةحليلةكاني خؤيدا، تةواوي  لة هارش
ةي  ي دةوةشينيتةوة. ئةو باوةرِ

ةخنة و هةلَ ــتةبةندي و نيزامة داويتة بةر رِ ــيوة دةس ئةم ش
ةتدةكاتةوة، دواجار  كة مانا لة طوتة و لة حزووردا، بة تةواوي حازرة و دةستةبةركراوة، رِ
ــاردا  ي بةوةش نيية كة مانا لة نويس نيزاميكي مانا تةوةرةي ديكة دانامةزرينيت، باةورِ

حازر بيت و نويسار بةسةر طوتاردا سةرةتي هةبيت.
ــي ئةوة دةكات، كة ض لة طوتاردا، ض لة نويساردا، مانا لة سةر  ــتي، دريدا باس بةطش
بنةماي ويكضوون و يةكطرتن ثيكناية، ئةوةي كاركردي سةرةكيي لة هةردووكدا هةية، 
ــةزي و مةوداية، نةك ويكضوون و نزيكبوون. ئةم بؤضوونةش بة ثيي بؤضوونةكاني  جواي
ــير ليكدةداتةوة. بة اليةكي ديكةوة، ئةطةر كوو(زمان- طوتنـ)ـي  ــانةي سؤس زمانناس
ة ئاشكراية بكةين،  ثرسيارةكة هةر بةم شيوةية وةرطرين، ثيويستة سةرةتا ئاماذة بةم خالَ
ــتي- كو لة واقيعدا ثيوةنديي طش ــتن، بةلَ اناوةس ــة بةرانبةر يةكدا رِ ــة ئةم دووانة ل ك

ــةراوي زمان، وةك  ــتي ه ــةوة هةية. واتا: طوتن يان طوتة، ثاذيكة لة طش ــان ثيك ثاذي
ــي- ئاماذةيي و...) و لة  ــار- طوتار- وينةي ــةوةي زمان دابةش بكةين بةسةر(نوويس ئ
ــة دةطريتةوة، كة بة  ــتيي تردا، زمان تةواوي ئةو نيزامة دةاللةتييان ــةيةكي طش ثيناس
ــا و دةاللةتي تايبةتن(وةك نيزامي  ــانة تايبةتةكاني خؤيان، خةريكي طةياندني مان نيش
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 وةي ديكةش دةتواننان- جةذن و سةرةخؤشي و...). بة دوو شيجلوبةرط- خؤراك- ذنهي
ثرسيارةكة شةنوكةو بكةين:

١. ئةدةبي نووسراو، لة بةرانبةر ئةدةبي شةفاهي(زارةكي)دا، كة ئةم دووانةش بة ثيي 
كو هةركام  ــان نيية، بةلَ ــدا، ناكةونة بةريةك و كاركردي دذ بة يةكي ــةي دري بؤضوونةك
قينن،  ــةر بة حةوزةي خؤيان دةخولَ ــتةيةكدا خةريكي كاري خؤيانن و نيزامي س لة ئاراس
هاوكات دانوستانيشان لة تةك يةكدا هةية، وةك ئةو دةقة ئةدةبييانةي لة حةوزةي شيعر 
ــوون و بةرهةمهاتوون، بة  ــة زارةكيية فولكلؤرييانةي هةب ــدا، بة ثيي ئةو دةق ؤمان و رِ

لةونيكيش وةآلمى ئةم اليةنة لة ثرسياري دووهةمدا دراوةتةوة.
ــي(زماني ئةدةبيي/ زماني  ــةي تةحليلي زمانيدا، دةكريت باس ــة جؤريكي ديك ٢. ل
ــك تةقابوول و  كة جؤري ،ي ــؤرِ ــة ديتةط ــيكي ديك ــن. بةمجؤرة باس ــي) بكةي ثيوةري
ــرةدا دةتوان بة ئجاع، بة نيزامي  ت. ليتيكييانة/ مةنتقي) دةبينريــتي كاركردي (ئيس
جوانيناسيي كانت، تا ئاستيك بة وةرام بطةين.(كة بةر لةمة باسمانكردبوو) كانت، باسي 
ــتيتيكا، دةبةستيتةوة بة ضةمكي فؤرم. بة كورتي: كانت باسي ئةوة  بةرةهةمهاتني ئيس
دةكات، كة تيكداني فؤرمي سةرةكيي شتةكان، بة شيوةيةك كة لة كاركردي سةرةكيي 
ــةرةكيي  ــتي س خؤيان دوور بكةونةوة و مةودا بكةويتة نيوان دةاللةتي فؤرمةكة و هةس
قيت. فؤرماليستةكان ئةم ثرنسيثةيان قؤستةوة و باسي ئةمةيان  ــتةكة، جواني دةخولَ ش
ــوةر دووركةويتةوة و دةبيتة  ــدةوة لة زماني ثي ــة دةقي ئةدةبيي بة ضةند تةمهي ــرد ك ك
ينةوة و  ــرِ ــياوي س ةتييني ئةم تةمهيدانة ناس ــانة، كة بنةرِ خاوةني كاركردي جوانيناس
ــتةكردنةوة و الدان لة نؤرمي باوي زمانيية. ليرةدا ديارة كة دوو اليةني زمان،  بةرجةس
ــتن و زمان  ادةوةس واتا: اليةني ئةدةبي و نائةدةبيي(ثيوةر)-ي زمان، لة بةرانبةر يةكدا رِ
ؤذانة و زانستي و نائيستيتيكاييانة و مةنتيقي  بة تةمهيديكي فؤرميك، لة كاركردي رِ
ــتةييي  ــتيتيكاييانة و ئةدةبي و ناكةرةس خؤي دوور دةكةويتةوة و بؤ الي كاركردي ئيس

خؤي دةضيت.

ــةرةكيين كةرةستةي خاو بيت، بؤ  ــيار: ئةطةر خودي نووسةر بةردةستين و س ــةرةكيين كةرةستةي خاو بيت، بؤ ثرس ــيار: ئةطةر خودي نووسةر بةردةستين و س ثرس
ــةر لة كويي تةالرة بةرزةكةدا بةرجةستة  ي نووس ــة، خةيالَ ــةر لة كويي تةالرة بةرزةكةدا بةرجةستة بنياتناني تةالري بةرز بة وش ي نووس ــة، خةيالَ بنياتناني تةالري بةرز بة وش

دةبيت؟دةبيت؟

ةوتارة  موراد ئةعزةمي:موراد ئةعزةمي: دةقي ئةدةبيي بةرهةميكي داهينةرانةية، بة وشة و بة ثيي رِ
ئاشنا و تازةكاني ذانريكي تايبةت، بة ثيوةنديي ديار و ناديار لة تةك ليزطةي دةقةكاني 
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ــانةكاني ديار  ةتي نيوان دةقي) و لة نيوان كؤي دةاللةت و نيش ــلَ ابردوو و ئيستة(خةس رِ
ةهةندي زةينيي خةلالقي  ــة رِ بوون ل يطةي تيثةرِ ــاري دةورووبةري داهينةر، لة رِ و نادي
وانطة سةبارةت بة بةرهةمهاتني دةقي ئةدةبيي  نووسةردا، بةرهةم ديت. الني كةم دوو رِ

حزووريان هةية:

ــهوود و اليةني نائاطاييي نووسةرة، هاوكاتيش  واي بة ش وانطةية، كة برِ يةكةم: ئةو رِ
يطةي ئةم كانالَ و  يك دادةبةزينيت، كة لة رِ

بة لةونيك نووسةر بة قةرا نيوةنجي و كانالَ
 نة خواريا دي ةهةندةوة مانا و وينة و دةاللةت و فؤرمةكان لة جيهانة ئةفالتوونييةكة رِ رِ

ةي كاغةز و دةبن بة دةق. و دةكةونة سةر الثةرِ
ــةي بةرهةمهاتني دةق  ــةر لة ثرؤس وانطةية، كة لةودا دةوري نووس ــةم: ئةو رِ  دووه
استةوخؤي زةيني داهينةر  ــتةتر و تؤخة، تةنانةت دةقي ئةدةبيي بة بةرهةمي رِ بةرجةس

اهاتوو ثةروةردة كراو و ئامادةي نووسةر دادةنيت. ؤحي رِ و رِ
وانطةي  دةكريت ئاماذة بة رِ

ــزوور و كاركردي  وا بة ح ــتيني برِ ــةر بةس ــيهةم و بةينابةينيش بكريت، كة لةس س
ــهوود  واي بة ش اهاتووييي ئةم، لة هةنديك قؤناغدا برِ ــةر و رِ ــي داهينةري نووس زةيني
ــةبارةت بة  وانطةية، س ــي رِ ــةريش هةية. بة ثيي ئةم س و كاركردي نائاطاييانةي نووس
ــةر بة وزةي داهينةرانة و  ؤحي نائارامي نووس ــةر- داهينان- دةق)، رِ سيكوضةي(نووس
ــت و هؤدة بة هؤدةي تةالرةكةدا حزووري هةية.  ــت بة خش ةهاي خؤي، لة خش ي رِ

خةيالَ
ــتاي دةق تةكس دةبيتةوة و لة  ــةر/ داهينةر، بة قةرا تةواوي بارس ــتي نووس واتا: هةس

ودةبيتةوة. تةواوي كونج و بنةوانةكاني دةقدا بالَ

م ئةوةي  ــةم.)، بةالَ ــي وةهاية:(من ب دةكةمةوة، كةواتة ه وانين ــيار: ديكارت رِ م ئةوةي ثرس ــةم.)، بةالَ ــي وةهاية:(من ب دةكةمةوة، كةواتة ه وانين ــيار: ديكارت رِ ثرس
ةكار و ئيبداعكاري  ةكار و ئيبداعكاري شاراوة ماوةتةوة، ئةمةية: كام(بكردنةوة) دةتوانيت(بوون)يكي جوولَ شاراوة ماوةتةوة، ئةمةية: كام(بكردنةوة) دةتوانيت(بوون)يكي جوولَ
ــيار، تا ضةند ثيوةستة بة(ئاطايي)  ــيار، تا ضةند ثيوةستة بة(ئاطايي) بةردةوام بةرهةمبينيت؟ بكردنةوة لة كن تاكي هؤش بةردةوام بةرهةمبينيت؟ بكردنةوة لة كن تاكي هؤش

و(ئةوانيديكة)وة؟و(ئةوانيديكة)وة؟

ي، خةريكي دامةزراندني  ــرِ ــكارت كاتيك ئةم بؤضوونةي دةرب ــوراد ئةعزةمي: دي ــوراد ئةعزةمي:م م
ــتةي  ــةفةي ئاوةز تةوةري خؤي بوو، كة لةودا، تاقانة كةرةس ــي نيزامي فةلس بناغةكان
ــيني خؤي و جيهان و دياردةكان، ئاوةزة و بةس. ئةوةي ئاوةز  ــتي مرؤظ، بؤ ناس بةردةس
دةستي ثي نةدةطةيشت، هةستي و وجووديشي حاشاي ليدةكرا. لةم نيزامةدا، زؤريك لة 
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ــياريي مرؤظ، كة بةشيكي زؤري ئةدةب و  اليةنةكاني زةين و خةيالَ و نائاطايي و ناوش
داهينانيش دةطريتةوة، وة ثشتطوي دةخرين، بؤيةش، كانت بة تةفةككور و ساتيذييةكي 
شتنةوةي بناغةي  ــةفةييةي ديكارت و بة دارِ ــتمة فةلس وانيية ئةم سيس ةخنةطرانةوة، رِ رِ
وانينةكان و  ةخنة تةوةرةكةي خؤي، كةوتة سةر شةنوكةو كردنةوةي رِ نيزامة فةلسةفيية رِ
بؤضوونةكاني ئاوةزتةوةري ديكارت، دواتريش طةيشتة ئةو قــةناعةتةي كــــة: نيزامي 
ــيت و  ــةفيي ديكــارت، بؤي هـــةية نموودةكــان (phenomenon) بناس فــةلس
ــوودةكان (nomenon)دا، دؤش دادةمينيت،  ــيني ب م لة ناس ــةيان بداتيت، بةالَ ثيناس
ــايان ليدةكريت.  ــاوةز دةضنة دةرةوة  و ناضار حاش ــتي ئ ــة لة جةغزي وزة و توانس ضونك
كانت لة  نيزامةكةيدا، لة ثةنا ئاوةزي نةزةري، ضةمكي ئاوةزي كاركرديشي دامةزراند و 
وا و ويذداني لة ذير سةرديري ئةم ضةمكةدا كؤكردنةوة. ويل  حةوزةي بوودةكان و وزةي برِ
 وي ئةرك و ئةسثاردةي مرؤظ، سي يت:(كانت، لة نيو كالَ دؤرانت، جوان بؤي ضووة كة دةلَ
ــاية دةر). بةمجؤرة، ئةو  ؤحي“ي كيش ــةر و نةفةوتاني رِ ضةمكي ”خودا، ئيختياري بةش
بكردنةوةيةي ئاكامي داهيناني بة دواوة بيت، ناكةويتة نيو سيستمةكةي ويشكي ئاوةز 
ةخنةيي و ليكدانةوةي  ــي رِ ــةكاني تةحليل يزي ثرؤس كو دةضيتة رِ

تةوةري ديكارتي، بةلَ
ــتةكانيش،  يطة دةداتة حةوزةي ميتافيزيك و خةيالَ و ضةمكة دةرهةس ــةوة، كة رِ كانتيي
ــت و مومكنيات و ماتريالةكةمي،  ــا مرؤظ ثةل بهاويذيتة ئةوديوي جيهاني بةرهةس ت
ــتي  ــت و ئارةزووةكاني خؤي لة قةوارةي هونةر و ئةدةبدا باويتة بةردةس هاوكاتيش ويس

ةخنةخواز. خنةطري تاك و وشياري مرؤظي رِ ئاوةزي رِ

ن؟  و فةنتازيا ناتوانن بيطؤرِ
ة بكةين، كة خةيالَ ن؟ثرسيار: ضي لةو واقيعة تالَ  و فةنتازيا ناتوانن بيطؤرِ
ة بكةين، كة خةيالَ ثرسيار: ضي لةو واقيعة تالَ

ــيارةكاني  مي ثرس ــيارة، بة لةونيك لة كؤي وةالَ ــوراد ئةعزةمي: وةآلمى ئةم ثرس ــوراد ئةعزةمي: م م
ــة ضةمكةكاني ئامادةي  يك ل ــووكة ئاورِ م ليرةدا س

ــوودا، هاتووةتة بةر باس، بةالَ ثيش
وانينة  ــي دريداييةوة برِ ــيان دةكةين. ئةطةر بة ديديك ــيارةكة دةدةينةوة و خيرا باس ثرس
ينةكةي  ــة طؤرِ ــة ئامادةبووني دووان ــت ب ــتي طوزارةكةدا، هةس ــة نةس ــيارةكة، ل ثرس
ــيارةكة، نائاطاييانة،  . ثرس ــاوا دةكةين. واتا: دووانةي واقيع/ خةيالَ ؤذئ ميتافيزيكي رِ
ــت دينيتة  ــةر بةم حةوزة بة ذير دةس ــةرةتي دةداتة واقيع و خةيالَ و ضةمكةكاني س س
ة و  ــادةي ئيمة، تالَ ــت و مةيل و ئ ــار. واقيع حزووري هةية، بة ثيضةوانةي ويس ئةذم
ت و داماوة، لة بةرانبةر واقيعدا،  ، ناديار و ون و دةرهةست و بيدةستةالَ ناخؤشة. خةيالَ
ــينينةوة،  وةش ــةثاوة دواليزمة بة هيزة هةلَ وانطة داس ــتة ئةم رِ ضي لةباردا نيية. ثيويس



٢٤٧

دوايي بزان ضيمان بؤ دةمينيتةوة.
كاتي ليئؤناردؤ داظنشي، ضةند سةدة بةر لة ئيستة، بة وزةي فةنتازيي خؤي، خةريكي 
ي كؤثتير)،  ين، كة دوايي ناوي نرا(هيلَ فرِ

ةي كةرةستةيةك بوو، بؤ هةلَ لَ شتنةوةي طةالَ دارِ
ــواري طةمي ذير ئاوي ناتيلوس كردبوو،  يان ئةو دةمةي ذوول ويرن، كاثيتان نيمؤي س
ــواري  ةوانةكاني س ــة لة جيهاني واقيعدا ضا كرا، يان ئةو كاتةي ثالَ ــة دواي ضةند دةي ك
ــةر طؤي مانط، بة وزةي خةيالَ و فةنتازيا، خةريك  يي كردنة س طةمية فةزاييةكة، بة رِ
دةضني. ميذووي  ــةدة، يان دةيةي دواي خؤيان هةلَ بوون بةردي بناغةي واقيعي ضةند س
داهيناني مرؤيي، تذيية لةمجؤرة خةيالَ و فةنتازيايانةي خةوني جيهانيكي سةرووتريان 
ــةِّـينيت، كة خةيالَ بةر لة واقيع،  اون. ميذوو ثيمان دةس ــت طةرِ اس بينيوة، دوايةش وةرِ
يذيت، كة دواي تيثةرِ بووني مةودايةكي زةمانيي،  بووني هةية و بناغةي ئةو شتانة دادةرِ
يان. وةك دةبين، هةر بةم ضةند نموونة كةمانةش، دووانةي  بةرطي واقيع دةثؤشريتة باالَ
ــالَ و فةنتازيا، لةوانةية  ــةوة. كةوا بوو: خةي ، خةريكة بةراوةذوو دةبيت ــالَ واقيع/ خةي
م ئارام ئارام خؤي دةخزينيتة  يني واقيعي ئيستةي نةبووبيت، بةالَ سةرلةبةر، تواناي طؤرِ

اني بةسةردا دينيت، دواتريش نويي دةكاتةوة. جةستةي ماندووي واقيعةوة و طؤرِ

وانيني وةهاية: «هةنديك كةس بانطةشةي ئةوة دةكةن  ــينط رِ وانيني وةهاية: «هةنديك كةس بانطةشةي ئةوة دةكةن ثرسيار: دووريس ليس ــينط رِ ثرسيار: دووريس ليس
ــةنايةتي و داهينانم  ةس م ئةطةر من رِ

ــةنايةتي لة مرؤظدا كالَ دةكاتةوة، بةالَ ةس ةخنة رِ ــةنايةتي و داهينانم رِ ةس م ئةطةر من رِ
ــةنايةتي لة مرؤظدا كالَ دةكاتةوة، بةالَ ةس ةخنة رِ رِ

ستةيةي ليسينط، لة كويوة ناكؤك،  ةخنةوة بة دةستم هيناون.» ئةم رِ يطةي رِ ستةيةي ليسينط، لة كويوة ناكؤك، هةبن، لة رِ ةخنةوة بة دةستم هيناون.» ئةم رِ يطةي رِ هةبن، لة رِ
يان تةبا دةكةويتةوة لةطةلَ داهينةر و داهيناني ئةدةبيدا؟يان تةبا دةكةويتةوة لةطةلَ داهينةر و داهيناني ئةدةبيدا؟

ــيكوضكةي بؤ  ــي جومطةي س ةخنة)، س ــان/ داهينةر/ رِ ــوراد ئةعزةمي: (داهين ــوراد ئةعزةمي: م م
ضوونةكةي دووريس ليسينط و ثرسيارةكةي ئيوةن. دياريكردني جؤري ثيوةندي و نزم و 
نةويبووني و شيوةي دانيشتنيان لة هارشييةكي فةرزيدا، لة وةآلمى ثرسيارةكة نزيكمان 
بةت، لة وةآلمي ثرسيارةكاني ثيشوودا، تا ئاستيك سةبارةت بة هةرسيك  دةكاتةوة. هةلَ
ــينبوونيان،  م ليرةدا بة ثيي هاونش ةخنة)، دواوين، بةالَ ــةر/ رِ ــان/ داهين ضةمكي(داهين
ــةندوو، خاوةن ئةدةبي بةرز  طةيةكي خاوةن كلتووري طةشةس ثيياندا ديينةوة. لة طؤمةلَ
يكوثيك لة كارداية. لة يةكةم قؤناغي  ــنوور بةرزيندا، نيزاميكي رِ ــةركةوتوو و س و س
ــةثؤلي دذكردةوةي  انةوةي ش وبوونةوة و خويندرانةوة و طةرِ

ا، تا بالَ ــي دةق رِ بةرهةمهاتن
ــةر، بؤ كارطةربوون  ةوة بةرةو داهين ــنالَ ــةوة، لة اليةن بةردةنطةكاني ثرؤفيش خؤينةران
لةسةر بةرهةم و دةقةكاني دي. وةك دةبين، لة واقيعدا سي دياردةي داهينةر، داهينان 
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ين و لةسةر  دةسوورِ
ــاغ و دايناميكدا، لةسةر بازنةيةك هةلَ ةخنة، لة ثيوةندييةكي س و رِ

ــيدا، دانابةزن. ئةوةي  ــة بةندييةكةي خاوةن هارش ــةر دةبن و لة هيض خان يةك كاريط
ينةكةية،  ــيوة ثيوةنديية بازنةييةي سي دياردة طؤرِ ليسينط ئاماذةي بؤ دةكات، ئةم ش
تدا بن. لة  ــت و وزة و توانا و دةستةالَ ــيك لةم ضةمكانة لة يةك ئاس بةو مةرجةي هةر س
 شتا سةري نةطرتووة و سيمة، ئةم بازنةية هيطةي ئي تيكي ثيشنةكةوتووي وةك كؤمةلَ والَ
ي تواناي خؤياندا، لة فؤرميكي سيكوضكةييدا يةكدةطرنةوة،  ينةكة، لةوثةرِ ضةمكة طؤرِ
دةستة و دووي تريان ذيردةست. لة ئةدةبي كورديدا، بة هؤي  كة الني كةم يةكيكيان باالَ
ةخنة كةم تةمةن و كةم ئةزموونة  ــاري و...، زؤر هؤي ترةوة، رِ امي ــاري ميذوويي و رِ ب
واتة ثيش، زؤرجاريش  ــتا نةيتوانيوة ثي بة ثيي دةقة داهينةرانةكان برِ لة داهينان، هيش
ةخنة لة  كةوتووة و داهينةر و رِ

ــيكوضكةكةدا ثالَ وةدوا كةوتووة، بؤية داهينان لة بان س
دان و طةشةسةندني ثي  ــتاون. بة هةلَ اوةس ــتة و نةزةر رِ دوو جومطةكةي خوارةوة، دةس
اني  ا بةرةو بازنة، طؤرِ ةخنة لةم ئاقارةدا، ئةم فؤرمة ثيوةنديية، لة سيكوضكة رِ ئةدةب و رِ
بة سةردا ديت و باوي خوش و بةرةوثيشضووني خؤش دةبيت. ئةوكات، ئةوةي ليسينط 

يت. است دةطةرِ طوتوويةتي، لةم ئاقارة وةرِ

ــةدةب دةمي زاميك  كؤت وةهاية: ”ئ ــرك والَ وانينةكاني دي ــة رِ ــيار: يةكيك ل ــةدةب دةمي زاميك ثرس كؤت وةهاية: ”ئ ــرك والَ وانينةكاني دي ــة رِ ــيار: يةكيك ل ثرس
 :ي ــيوةية بلَ ي دةداتةوة.“ دةتوان بةمش ــةو زامةي ميذوو هةلَ  ل ــةوة، قوولَ دةدات ي: هةلَ ــيوةية بلَ ي دةداتةوة.“ دةتوان بةمش ــةو زامةي ميذوو هةلَ  ل ــةوة، قوولَ دةدات هةلَ

 دةضنة نيو ثيكهاتةي دةقةكانةوة؟ ةخنةطري كورديي، قوولَ يار و رِ
 دةضنة نيو ثيكهاتةي دةقةكانةوة؟ليكؤلَ ةخنةطري كورديي، قوولَ يار و رِ
ليكؤلَ

ــة ميذوو و ئةدةب و  ــةبارةت ب ــوراد ئةعزةمي: ميالن كؤنديرا، لة جيطةيةكدا س ــوراد ئةعزةمي: م م
ةوايةتيي ئةو  ؤمان-، رِ يت:(ئةدةب- بةتايبةت رِ

ثيوةنديي ئةم دووانة لة تةك يةكي، دةلَ
ــوينانةي بةسةرهاتي مرؤظن، كة ميذوو نةينووسيونةتةوة و سثي بة جيي هيشتوون.)  ش
ــتة و تؤخكردنةوةي ئةو  بذاردني ئةم ثاذانةي مرؤظ و بةرجةس ــؤرة، ئةدةب بة هةلَ بةمج
كردنةوةي ئةو جيطايانةي كة  ةمبازي داوة و كالَ شوينانةي ميذوو، خيرا بة سةرياندا قةلَ
ةوايةتيي  ةوايةتييةكي جودا لة رِ ــذوو، بة ثيي هةنديك بةرذةوةنديي تؤخي كردوون، رِ مي
ــكراوةكان،  ــةركوتكراو و فةرامؤش قينيت. زامةكان، ئارةزوو و مةيلة س ميذوو، دةخولَ
ــة ئةدةبي و بة  ــتمايةي دةق ــتطوي خراوةكاني مرؤيي، دةبنة دةس ــة وةالنراو و ثش اليةن
ةوايةتيي مرؤظ بكات، ضؤن  ــيوةية رِ ةواييةكان. ئينجا، ئةطةر ئةدةب بةم ش ــةت رِ تايب
ةخنةطراني كوردةوة؟ ئةوة  ــيتةوة بة ضؤنيةتيي خويندنةوةي دةقةكان، لة اليةن رِ دةبةس
ابةر، كة بة  ــي كاك رِ ــيار ورووذين ــةر ضؤنيةتيي كاركردي زةيني ثرس يتةوة بؤ س دةطةرِ
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ــتي  دا، لةوانةية مةبةس م لة هةرحالَ ــةم ثيوةنديية! بةالَ ــتووةتة ئ ةهةنديكدا، طةيش ض رِ
ــيارةكة ئةوة بيت: بة ثيي ئةوةي ميذووي كورد، خاوةني  ــياري ثرس ــراو و ناوش نةنووس
ةخنةطران توانيويانة  ةبجة و...ية، ئايا رِ

يذنةكراوي وةك ئةنفال و هةلَ  و سارِ
زامطةلي قوولَ

ةكةبووي  ــةوة؟ وزةي كةلَ ــةردةمدا بدؤزن ــي ثيي ئةم زامانة لة دةقة ئةدةبييةكاني س ج
ــةواوي لة ناخي دةقة  ــتا بة ت ــةربوردةكاني مرؤظي كورد، هيش ــي و س ووداوة ميذووي رِ
ــؤر ببيتةوة  يي ثيكهاتةكانياندا ش ةخنةطرانيش بة قووالَ ئةدةبيةكاندا نةتةقيونةتةوة، تا رِ

و باسيان بكات.
ؤذئاوادا،  تاني رِ

ي جيهانيي يةكةم و دووهةم، لة والَ ووداوطةلي ميذووييي وةك: شةرِ رِ
ــؤرت ظؤنيكات، لة  ــةركةوتووي ئةدةبيي، بؤ نموونة، ك ــة هةويني دةقطةلي س بوونةت
ي  ــةرِ ــتةكردنةوةي ثاذيك لة ميذووي ش ــارة ٥)دا، بة بةرجةس ــابخانةي ذم رؤماني(قةس
قينيت،  ةواييدا دةخولَ شيكي فؤرميكيي لة بواري ئةدةبي رِ طيانثرووكيني دووهةم، شؤرِ
ابردوو و داهاتوو،  ؤمانةدا، سنوورةكاني هةنووكة و رِ هينةرة. ظؤنيكات لةم رِ كة سةرسوورِ
 ــي وةها دةبةزينيت، كة بةر لةم دةقة نةكرابوو.(بيلي ثيل طريم)، لة يةك ئاندا، لة هةرس
ــيوة ثيكهاتة زةمانيية  ــدا دةذييت. ئةطةر بمانةويت فؤرميك بؤ ئةم ش قؤناغي زةماني
ؤمانةدا، فؤرمي  ــةم رِ ةوتاري زةمان بيت ل ي رِ ــؤرم كة دةربرِ ــاري بكةين، ضاكين ف دي
ــي قؤناغي زةماني،  ــةك ئاندا، لة ضةندين جيطةدا، س ــي و حةلةزوونيية، لة ي البينت
ــة ئةدةبي كورديدا، جطة لة  دا بة يةك دةطةن. ئيمة ل ــةك هيلَ ــةر ي لة كن يةك و لةس
ةفيق ساب و هةنديك لة بةرهةمةكاني  ةبجةي رِ

ضةند دةقيكي شيعريي وةك:(الوكي هةلَ
ةوايي، بؤ  شيركؤ بيكةس) شتيكي وامان نيية بؤ باسكردن. بة تايبةت ثانتاييي ئةدةبي رِ
ةكةبووةكاني ئةم قؤناغةي ميذووي كورد نةضووة  و بة ثةنايدا  ــةوةي وزة كةلَ الي تةقاندن
ةخنةي كوردي بؤي هةية ئةطةر دةقيك، بة زمان و ثيكهاتةيةكي ثتةو  ــوة، دةنا رِ ي تيثةرِ
ة سثي و هةذينةرةكاني ميذووي كوردةواري  ــيوةي داهينةرانة، الثةرِ يكوثيك و بة ش و رِ

بداتةوة، بة نيوان ئةم جيهانة ئةدةبييةدا شؤرِ ببيتةوة و باسي ليوة بكات.
هةلَ

ــنباني كورد توانيويانة بة كةرةستة مؤديرن و ضةمكة جيهانييةكان،  ؤش ــنباني كورد توانيويانة بة كةرةستة مؤديرن و ضةمكة جيهانييةكان، ثرسيار: رِ ؤش ثرسيار: رِ
ــتان بخويننةوة و قةيرانةكان بةرةو ضارةسةر بة كيش  ــتةي كوردس ــتيي ئيس ــتان بخويننةوة و قةيرانةكان بةرةو ضارةسةر بة كيش دؤخي طش ــتةي كوردس ــتيي ئيس دؤخي طش

بكةن؟بكةن؟

طة، بة كورتي  ــةبارةت بة قةيرانةكاني كؤمةلَ ــنب س ؤش موراد ئةعزةمي:موراد ئةعزةمي: ئةركي رِ
نةن: ي ئةم خاالَ دةتوان بلَ
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ــتة و  ــة و بةرجةس ط ــي كؤمةلَ ــران و ثةتاكان ــة قةي ــتكردن ب ــوةخت، هةس ١. ثيش
ثيناسةكردنيان.

ت، لة  ــةنوكةوكردني بةردةوامي فؤرمة جؤراوجؤرةكاني دةستةالَ ةخنةطرتن و ش ٢. رِ
امياري، ئابووري، كلتوور، ئاي و...)، بؤ بةرطرتن لة بة  ــي جودا جوداي وةك(رِ بوارةكان
طة و  ة كةوتني كؤمةلَ ت لة يةك شويندا، وةجوولَ ــتةالَ تابؤبوون و مانةوة و خنكاني دةس

امياري و تةنانةت تاكةكانيش، بةرةو نويبوونةوة. ثيكهاتة رِ
طة و ميذوو  ٣. قامك خستنة سةر ضةمك و دياردةكاني تةوةرةيي و شويندانةري كؤمةلَ
ــوهةواي  ــةكردنةوةيان، بة ثيي بارودؤخ و كةش و...، دووبارة خويندنةوة و دووبارة ثيناس

طة و مرؤظايةتيي. هةنووكةيي، بؤ كاركردي نوييان، بةرةو بةرذةوةنديي كؤمةلَ
ي،  ــتن لة دريذدادرِ ــتةوة بلكينرين، كة بؤ خؤثاراس ــت زؤر اليةني تر بةم ليس دةكري
طةدا  ؤشنب لة كؤمةلَ ضاوثؤشييان ليدةكةين و قةناعةت بةم سي كاركردة سةرةكييةي رِ
 ،ي بةرضاو دةبيننثيةخنةخوازيي كورديدا، شوي نيةت و رِ

ةوتي ميذووي عةقالَ دين. لة رِ
ــاري ضةندايةتيةوة لة كةمييان داوة،  ــنبانةكان، لة ب ؤش ئةطةرضي ضةلي واية دةنطة رِ
ي تاكوتةرا، لة  ــدا، هةنديك هةولَ ابردووش م قةت كرِ نةبوونةتةوة. لةم ضةند دةيةي رِ

بةالَ
ــنباني كوردةوة، دراون، جا ض بة  ؤش ةكةي طؤريني باسكراو، لة اليةن رِ

ــي خالَ حاند س
ــانة بيت، وةك(خويندنةوةكاني بةختيار عةلي  ناس ينةوة و فيكري و كؤمةلَ دةقي ليكؤلَ
ةواييي  ت، بةعسيزم، ئاي و...) ض بة دةقي ئةدةبي- رِ

سةبارةت بة ناسيؤناليزم، دةستةالَ
ةكاني  ــيعري(هةولَ ــار عةلي، عةتا نةهايي و...) ض بة دةقي ش ــي بةختي ؤمانةكان وةك(رِ
ة  ةزا عةلي ثوور و...)، يان بة هةولَ ةزايي، رِ  ثةشيو، شيركؤ بيكةس، يوونس رِ

الَ عةبدولَ
ةهةند و ش و سروة و مةهاباد و زريبار و  امان و رِ ةكاني رِ

ــتيةكاني وةك(هةولَ ذؤرناليس
استةوخؤ  ــايت و ويبالطةكان و...) كة رِ وكةرةوة و س

ت و دةزطة ضاثةمةني و بالَ ؤذهةالَ رِ
طةي كوردةواري و تةواوي دياردةكاني ناخي  استةوخؤ، شويني خؤيان لة نيو كؤمةلَ و نارِ
استييةية، كة ديسان  م ئةوةي ناضارين داني ثيدا بني، ئةم رِ

طةية داناوة. بةالَ ئةم كؤمةلَ
يةتيةكان نةضووةتة ثيش و زؤر  ــنبيي ثي بة ثيي دياردة ميذوويي و كؤمةالَ ةوتي رؤش رِ
واني الكردنةوةي بةشي  ــتا ماونةتةوة، كة ضاوةرِ ــويندانةر، هيش جيي نةخويندراوة و ش

طةن. ةرةوةي كؤمةلَ ؤشنب و ليكؤلَ رِ
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ؤشنباني كورد، دةزانن ب لة ضي دةكةنةوة و لة ثشت بكردنةوةكانياندا  ــيار: رِ ؤشنباني كورد، دةزانن ب لة ضي دةكةنةوة و لة ثشت بكردنةوةكانياندا ثرس ــيار: رِ ثرس
ض مةبةستطةل خؤيان نواندووة؟ض مةبةستطةل خؤيان نواندووة؟

ــوودا، كورتة ئاماذةيةك بة ثيناسةي  ــيارةكاني ثيش موراد ئةعزةمي: موراد ئةعزةمي: لة وةآلمي ثرس
ؤيي، لة بؤضوونةكاني ديكارتةوة  ــيوةي مؤديرن و ئةورِ ــنب كرا. ئةم ضةمكة، بة ش ؤش رِ
ــتة بويرانة، بة  ــةوة دةكات: ئيمة ثيويس ــي ئ ــتي ثيكرد. بة كورتي: ديكارت باس دةس
ــينةوة. ئةمة  ــارة بخوينينةوة و بيانناس ــاردةكان دووب ــان، ضةمك و دي ــتي خؤم ثش ثالَ
ؤشنبة((يان بة ثيي  ةت و ثيناسةي رِ

ــالَ ــتةترين و سةرةكيين رةس كورتين و بةرجةس
ــوو، هةر ثيي ئةم كورتة  ــةم بزاظة، واتا:(entelectual)). كةوا ب ــةم زاراوةكاني ئ يةك
ؤشنب كةسيكة هةست بة كيشةكان دةكات  ــيك لةوةدا نامينيتةوة كة رِ ثيناسةية، باس
ــيان دةكات، ئةويش بة ثيي بؤضوون و نةزةر و تيؤرييةكاني  ــةيي باس يش ي و رِ

و بة قوولَ
ــةبارةت بة ضةمك  ــة خاوةني وشيارييةكي تةواوة، س ــةردةمةوة. كةوا بوو، ئةو كةس س
ــانة. ثيضةوانةي ئةم  سدراوةكاني ثشت ئةم باس ــتة مةالَ ــةكان و مةبةس و دياردة بةرباس
ي  ــاي ليكدانةوةي قوولَ ــيك كة توان ــةم دةاللةتةي ليدةكةويتةوة كة: كةس بؤضوونة، ئ
ــتماتيكي بابةتةكاني نيية،  ــةوةي مةنتقي و تةحليليي سيس ــةكان و وزةي بكردن كيش
ــنب)ييةوة نيية. لة كوردةواريي خؤشماندا، هةم تاقمي يةكةممان  ؤش ي بة حةوزةي(رِ فرِ
ــمان هةية -  م تاقميكيش يذةيي) و هةم تاقمي دووهةم، بةالَ ــيوةي رِ بةت بة ش

هةية(هةلَ
ــيارةكة ئاماذة بؤ ئةم تاقمة دةكات، ئةوانيش ئةو كةسانةن  كة وابزانم - مةبةستي ثرس
ــنبن، لة واقيعيشدا دوورن لةو ثارامية سةرةكييانةي بؤ  ؤش كة(وا نموود) دةكةن كة رِ
ؤشنب)ي دةكةونة دةرةوة و باسكردنيان لةم  وو. ئةوانة لة حةوزةي(رِ ــتمانةرِ ؤشنب خس رِ

ناسانة)ي طةرةكة. بوارةدا، خةسارناسييةكي تيروتةسةلي(دةروونناسانة، كؤمةلَ

يك طرووث ئامادةييان هةية،  يك طرووث ئامادةييان هةية، ثرسيار: لة نيو(رؤشنب)اني ئيستةي كوردستاندا كؤمةلَ ثرسيار: لة نيو(رؤشنب)اني ئيستةي كوردستاندا كؤمةلَ
ي ئةمانة بنةمايةكي تةندروستيان هةية، بؤ دريذةدان بة كارةكانيان؟ بؤضي  ي ئةمانة بنةمايةكي تةندروستيان هةية، بؤ دريذةدان بة كارةكانيان؟ بؤضي دةتوان بلَ دةتوان بلَ

ؤشنبي طةورةي كورد) دةناسينن؟ ؤشنبي طةورةي كورد) دةناسينن؟ئةم طرووثانة هةر دةميك و كةسيك وةك(رِ ئةم طرووثانة هةر دةميك و كةسيك وةك(رِ

ــي مؤديرنيتة و بةرهةمة فيكريةكاني،  ــوراد ئةعزةمي: يةكةم هةنطاوةكاني دؤخ ــوراد ئةعزةمي:م م
ةوايةتةكان  ــتنة بةرباسي وركة رِ ةوايةتةكان و هاويش ة رِ

ــنبي، وةالناني كةلَ ؤش واتا: رِ
يطة و ضارة  ــتن و رِ ــةرةوةي هةمووان دانيش ــوو. ئي وةك نوينةر و ناردراوةيةك لة س ب
ة و كيشة تاكةكةسيةكان  كةلَ ــتن، باوي نةماوة و كةلَ ش ــةكاني مرؤيي دارِ ةكيش

بؤ كةلَ
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ــةردةم. يةك لة  ــةرةكيي مرؤظي س ةوايةتي س ــكراوةكان، بوون بة رِ ــة فةرامؤش و تاقم
تي تاقانة و  ــوننةتي، ثةنابردنة بةر دةستةالَ ــمؤديرني جيهاني س اليةنةكاني مرؤظي ثيش
تن لة دةست ترس و طومان  ــوثيرمانـ)ـيك بوو، بؤ هةالَ ةمرؤظ و(س وانبووني كةلَ ضاوةرِ
ةشةكان، كة تةفةككوري مؤديرن فوودانةي ئةم سوثيرمانةشي تةقاند و  و نةزان و هةرِ

لة ثةنا ديكةي دياردةكاني تؤزاويي، جيهاني سوننةتييةوة داينا. 
ــة توندي ضةمكةكاني مؤديرنيتة  ــتة، لةم جيهانة دوا مؤديرنةدا، كة خةريكة ب ئيس
طةي  ــةنوكةويان دةكات، جةماعةتيك لة كؤمةلَ ينةوة و ش ــة و ليكؤلَ ةخن ــة ذير رِ داويت
ــوننةتيي/ مةيلة و مؤديرني ئيمةدا حزووريان هةية، كة هيشتا لة نةستياندا شةيداي  س
ؤشنب، بة  سوثيرمانةكاني جيهاني سوننةت و بة وانموودكردنةوةي خؤيان بة مؤديرن و رِ
ةوايةتانة  ة رِ

ةثياوي هةمووشتزاني سوثيرمةنئاسا، ناذين، بؤية بة ئةزمان ئةم كةلَ بي كةلَ
ةوتار و كردةوةي ناوشيارانة، خةريكي ذياندنةوةي دياردةكاني جيهاني  ةتدةكةنةوة، بة رِ رِ
ةوتي ئيستةي  بةتة رِ

دةكيشن. هةلَ سوننةت، هيشتاش هةر لةم كةشوهةوادا هةناسة هةلَ
ؤشنبي و تامةزرؤييي بةرةكاني هةنووكةي كوردةواري، بؤ كاركردن لة بوارة مةعريفي  رِ
ــيكانة(ثةتاي دةروونيي خؤنواندن و وانموودكردن) وةال  و زانيارييةكان، ئةم تاقمة هيس
ــةي  طة و ميللةتيك ناتوانيت بانطةش م هيض كؤمةلَ ــان دةخاتةوة، بةالَ ــت و تةريكي دةني
 ك بيزاري يناوة، هيض طولَ ــك هةلَ ةوتانةي بة تةواوي ويش ــةي ئةم رِ يش ئةوةي بكات كة رِ

ك و دالَ نيية. درِ

ــةفةردان، لةطةلَ خؤيان و دنيادا، ئاخؤ تؤ لةو  ــة لة س ــةران هةميش ــيار: نووس ــةفةردان، لةطةلَ خؤيان و دنيادا، ئاخؤ تؤ لةو ثرس ــة لة س ــةران هةميش ــيار: نووس ثرس
سةفةرانةدا بة كوي طةيشتووي؟سةفةرانةدا بة كوي طةيشتووي؟

ــتيكي  ان بةرةو ئاس دان. طؤرِ وطؤرِ
موراد ئةعزةمي: موراد ئةعزةمي: دنيا و دياردةكاني بةردةوام لة ئالَ

ــي دةورووبةر، تا  اني جيهان ــتدا، يان طؤرِ ان لة دوو ئاس ــي لةبارتر. طؤرِ ــر و دؤخ بةرزت
اني دةروون و  ــان طؤرِ ــتةكاني دةروونيي يةكبطرنةوة، ي  باري دةرووني و توانس

ــةلَ لةط
ثةروةردةكردني توانستةكاني دةروونيي، بة ثيي دؤخ و ئيمكانةكاني دةورووبةر، بؤ مانةوة، 
دان و طةشةكردن و ثتةوبوون. داروين ئةم بؤكةيةي سةبارةت بة  ــضوون، هةلَ بةرةو ثيش
ي،  ــتةي، دةربرِ ا تا ئيس ــةرةتاي ميذووي حةيات رِ زيندةوةرةكان و جيهاني ماددي، لة س
ــيثة البدات و  م ناكريت ذيرترين و ئاوةزمةندترين زيندةوةري ئةم جيهانة، لةم ثرنس بةالَ
ــتةي بةردينة  ــكةوت و كةرةس ؤذطاري ذياني ئةش واني مانةوةش بيت. مروظ لة رِ ضاوةرِ
ؤكة. لةم ميذووة دوور  وثيضي ئةورِ

ــؤي طةياندووةتة دؤخي ئةوثةرِ مؤديرني ثيضةالَ ا، خ رِ
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ة خستووة  ي نوييان وة جوولَ ــانيك دةبينرين، كة هةولَ و دريذةدا، بةردةوام جي ثيي كةس
اني دياردةكاني دةورووبةريان داوة. سوكرات  اداني مرؤظ و طؤرِ ــرِ و بزواندن و بةرةو ثيش
ــك و نيؤتؤن و كانت و ديكارت و داروين و  ــتوو، طاليلة و كؤثرني و ئةفالتوون و ئةرةس
فرؤيد و...، سةدان و هةزاران بمةندي داهينةري دي، كة لة سةفةري خؤياندا بوونةتة 
ن لة ئارامي  ةذينن و نةهيلَ ي طؤمي ذياني مرؤ، تا بيشلَ طاشةبةرد و كةوتوونةتة نيو دلَ
اسثاردةي  ة بوةستيت. ئةمة ئةرك و رِ

و مةنديي خؤيدا بخنكيت و بؤطةن بيت و لة جوولَ
ة  ةذاندني طؤمي دةورووبةر، بؤ وة جوولَ ــضوون، شلَ هةر مرؤظيكة بؤ مانةوة و بةرةو ثيش
ةخنةطران قورسة.  ؤشنبان و رِ خستني ذيان و جيهان. لةم نيوةدا، ئةركي نووسةران و رِ
ةخنةطر، لة تةواوي بوارةكاني مرؤييي وةك:  ــنب و رِ ؤش ــةرةكيين ئةركي رِ تةنانةت س
ةخنة لة  يةتي، ئاييني، فيكري، مةعريفي، ئةدةبي و...)دا، رِ

امياري، ئابووري، كؤمةالَ (رِ
وون ضوونة. منيش وةك  ئيستة، بة ثيي ئةزموونةكاني دويني، بؤ بةرةو داهاتوويةكي رِ
مرؤظيكي ئةم جيهانة، سةفةرم لة دةق و نووسينةوة دةست ثيكردووة و بةرةو دةروون و 
ةخنةوة، لة جيهان و دياردةكانيدا، خةريك  ؤيشتووم، دواتريش لة دةالقةي رِ زةيني خؤم رِ
وباريكي  ؤخي رِ ــة بةرديك، لة رِ ــتنيانم، هةرضةندة بة قةدةر ورك ة خس

ان و وة جوولَ طةرِ
زةريائاساي ئةم ذيانةدا.

  




