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 منداڵ و

 فەنتازیای مردن 
 

 
مندااڵن  له کرێ ده

میکانۆ یاری  ئاسمانیشدا به
 ن؟*بکه

 

 نووسینی : بەکر ئەحمەد 

 

مرر،  دهڵک بۆیه بڕوای من خه"به
یرره، نرریرریرره وهترری ئررهترره ررهچررونرر رره 

 بژین" میشه هه

 ش سهڵهمنداڵێ ی شه             

سررێررک کررهتررێررک کرره"مررن مررێررمرروایرره 
رێررک و یرر ررهمرره بررێرر ررهمررر   دهده

 گر " شوێنێ ی شهردا جێگهدهله

 منداڵێ ی حەوت سهڵه             

 

ڵ مردنردا گهکهنی من لهرییهوهیهده
  شر  نرۆ سره نرهک منداڵێ ی ههوه
تررررهی رهبررررۆ سررررهوه رێرررر ررررهگررررهده

ی دائیرهوکهت بهوکم لهف هکه،. ئهحه
راعری چرهیربری بروو  ئیرالریحری  ه

وامری ر دهگرهمنیش جهرنهجهرێک ئه
چررووو و دهبرروایرره ڕوانررم هررهنرریرروه
برریرررو د   کرررد. بررهسرر رریررم دهردهبرره
دا  کررهتررێررک و جررهرانررهکررێررک لررهیررهلرره
رای رکری سرهردهبرهسێ یریره، لرهکه

ی نهو فرولر رهسلێمهنی ئیعدام رد  له
کری دا  سر  مرهیرهو کرهترهرای ئهسه
ڕاسر ری نرهوهمووددا  لهی عهشێوهله

رچری گره ێنرا بروو. ئرهدا چهکهفول ه
کی  وو  روربرهنری کررابروو یهنییهبه
کرری ڕۆیررهاڵو ترره نرریرروهداردا  بررهبرره
سی ئیعردامر رراو رمی کهنگ   تهدره
ڵرواسرراو بروو تره هرهوه س  مهکهبه

ڵرر رری شررهر برریرر رریررنررن.  ۆرتررریررن خرره
بروو  سێ ی دی هو  کهئیعدامی دووه

دا، سرررێررردارهکرررهنررری لرررهاڵو دارهبررره
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دروسررر ررر ررررابررروو،.   خررر رررهترررهلررره
یشدا  سوومهس کهتهردوو حهڵهههله

موچرهوی دهی کهسڕهس هو دهبۆ ئه
سی ئیعردامر رراوی دامرۆشریر روو  که
نرره مرروو دیررمررهکرررا هررهگرریررنرره دهئرره
سری مووچرهوی کرهکهنی دهرهتۆ ێنه

. جررهرێرر رری برر رریررنرررایررهئرریررعرردامرر ررراو 
رمری تهنی نیوهیه،  بینینی دیمهدی ه
کرهنری  ا هر سووچی کۆاڵنی  رهسه

ت و لرهبرهشرهری سرراریرمررهنریریرره کره 
نرهو تر رراوی و سرووترێرنردراو لرهمه
کردا فرڕێردرابروو.دواترریرش ترهنریریرهبه

ربرڕیرنری بر نرێرک نی سرهبینینی دیمه
کهنی  روربرهنردا و ژنهجهکێک لهیهله
کررردا و ڕهی گرررهرگرررهنرررهو جرررهلررره
ی ورترر رره رچررهوی مررنررداڵررهبررهبرره
مررد،   مرسیهری ترس لهوهکهرهگه

ی خرررۆی لرررووتررر ررره ی مرررن بررره
 ێنێ . گهده

بهوک و دراوسر  ت کهبیرو نهیهبه
سرێر ری ر کرهو مرهمرۆسر ره  یره، هره

ڵ گرهتیره، لره  ئهخهوتنێ ی تهی هدی ه
و دوای  بریرنریرنری ئرهمندا کردبێ  له

ی مررررۆسرررهو لرررهوه نرررهنرررهدیرررمررره
ی ڕۆحێ ی ترۆ ریرو و وهئهرام ردنه

 .وهاڵمێ یه، دابێ مهژاودا  وهشاه

گرررۆرانررری کرررهترررێررر ررریرررش گرررو  لررره
ته گری  کهی ژنهنی کورد ده یه یه
ی گروێربر رهش لرهنی ئێالر رهکرهمه ه

ی  ۆری هرررهواڵتررریررریرررهنررری  ۆربررره
  وه رنرررگرررێررر رررهکررروردسررر رررهنررردا ده

 شنی:  چهکرێ  شیعری لهس دههه

سررررر  و مرررررێررررر  ده"برررررۆیررررره 
 ،ی هسرا هدهبه

 ، و مێوهمبهلهجێ  کهمێبم لهده

 و کوردس هنهته بۆ ڕ گهری ئه

 " ندیخهنهبهله وهی هکهسڵ نه

یرر     کررهسرر رردهو کررهت هررهئرره
وانرررری کررررولرررر ررررورێرررر رررری  مررررهنرررره

ی مرررنرررداڵررری کرررورددا ردهروهمرررهلررره
رگ و تۆ ره،   و مهرجدراوه خهبه

یررررن و  هکرررری لررررهیرررریررررهئررررهمررررهده
ی مرنردا وهتی منداڵی نرهسهی ۆلۆژیه
 .چهندووه

سرررررهنررررری دی  ر کرررررهگرررررهئررررره
ی مرنرداڵری خرۆیره، و رگو ش هسه

ڵ مرردنردا گرهوا، لرهتری ئرهن یر رهیره
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کهنی رییهوه  دڵنییهو یهدهوهبنووسنه
ڵ گررررهراورد لررررهبررررهمررررن  برررره 

وانرردا   ۆر کررهنرری ئررهریرریررهوهیررهده
 مێش چهو. تر دێنهرمنۆکهنهشه

د و سررێرردا کرره وهسررهڵرری نررهلرره
مررێررک سررویررد  مررهش کررهیشرر ررمرره گرره

خروێرنردنری  مره،  س پریر ررد، برهده
کررری خرررۆمرررم وت هرررهوڕێررریرررهبررره
سرویرد لرهوه سهاڵنێ ی درێژتررهلهکه
ری ی خوێندنی دانشرگره ژیه و خهده

برروو  مررێررمرروت نرریرره ی خرروێررنرردنرری 
. ردایرهسرهی سهی رۆلرۆژیرم لرهڕش ه
کررررری یرررررهنرررررهخرررررهرده هو برررررهئررررره
ر مێیروترم:" خرۆت کرهوه ئهمێ هگهڵ ه
تری کرهمرلرهمرهلره ک کرهیه! ئێمهکهمه

کرررهنررری تررریررریرررههرررهمرررهر و نرررهشررره
ههتوویرن  مرڕکرراویرن وه اڵتهخۆرهه

لێرنری  ارا، چهڵ و چۆڵیی و کهههله
ڕ  بره روونریری. لرێریرگرهی دهورهگه

کررهنرری مرروکرروڕیرریررهخررۆشررمرره، کرره
ڵ گرهێ  و لرهکهرنهخۆمهنمه، بۆ ده

دا   بررێرر،ررهگرره   رروواڵنرره و بررریررنررهئرره
واو بررێرر ." نرره انررم ردهژیررهنررمرره، برره

و وو کررد و ئرهی ئره الرهند برهچه
اڵو ژیرررره، کرررررد. بررررهو نررررهکررررهره

کررری نررروێررردا و ڵرررگرررهیرررهکرررۆمرررهلررره
ڵرگرهیره و کرۆمرهکرهنری ئرهرییرهکهریگه

  وهکهنی خۆترهر خود و مندالهسهبه
و ڵ ئرهگرهکهت لرهرۆژانه نهچهرت ده

 نگ بێی . جهدا بهڕابردووه

  بررڕاوانررهنررهنررگرره و جررهکررێررک لررهیرره
رمرهکرردووی نرگری برهمین جرهدواهه
 .ڵ منداگهمه لهکهکوڕه

نری مهتهته "ئهرۆ،"ی کوڕو مێینهوه
ی وه. برر  ئررهوهوت سررهڵرریرریررهحرره
برێر  سێک ههرگی کهمهرێک لهبهخه
نررد ی چررهرمررهنرردا  مررهوهوروبررهدهلرره

ر و کهنی مرد، سهمرسیهره مهنگێ ه
ر وێک برهموو شهو ههدڵی گرتووه 

رودڵی من یه، دای ی وتنی  سهخهله
وێر  مرسێ :" من نهمهگرێ  و دهده

بررمرررو". یررهخررود: "بررۆچرری ئرریررنررالرره، 
ربرڕیرنری هره دهیرهده مرێ ". بگرهده

وه کریریرهر کوێریرهههلهجۆراوجۆر که
ر سرهوه ڕێر رهگرهیر   دهس پێ  رهده

مرره، مرررسرریررهر. مرررد،. ڕاسرر رر  هرره
اڵمررێرر رری وێرر  ترره ئررێررالرر ررهش وهده

ک و وهوترووه کرهدروس م چنگ نه
  مرهڵ ئرهگرهله مهچهس هبهوکێ ی ده
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وت حرررهی کررروڕهکرررهفررریررریرررهلالرررهفررره
ش و چررو و شررهمرردا  بررهکررهسررهاڵنرره
  خرۆشرم وهنری خرۆمرهمرهی تهسهڵه

کرری ڕۆحرری یرره مررهڕووی ئررهڕووبرره
. ئرررررهخرررررر وهترررررهبررررروومرررررهورهگررررره

و شرێرک لرهکهنی ئهرۆ،  برهمرسیهره
ی مررن بررووه ڕاوکررێرریررهترررس و دلرره

اڵمرررری وهنررررێرررر رررردا  کررررهمرررره هلرررره
کره تییرهههمه.   نهوهتهگرتووهرنهوه
 نرهمهو تهرگی خۆت بهجهشێک لهبه

برێر  و  وهیهکورته
رگررررررررررررهی دهلرررررررررررره

نرررررهسررررر ررررر رررررریرررررن 
کهن  بدات و س ههه

شروێرن مێر ر رار :" بره
کره، مرنردا مرسریرهره

اڵو بررررررررڕۆ  برررررررره
بر  کرهرێر ری مێ وانه
برررررۆ مرررررن ورهگررررره
یرررر . برررررڕۆ کررررهده
کررهنرری مرررسرریررهرهلرره

ڕ  دا برگرهو ترسرهشوێن ئهمندا  به
اڵو ڕاگرررررتررررووه تررررۆی بررررێرررروهکرررره

ڕاوکررێرر ررهنرری مررنرردا. ر دڵررهرانرر ررهبررهلرره
کهنی مندا  ترس و مرسیهره  لهبهوکه
 کره وهک بخوێرنرهیهوهڕاوکێی نهدڵه

ر ران رهبهاڵم راو، لهموویه، بێوههه
ر اڵو ههکهنیهندا"  بهمرسیهری منداڵه

برررر  چررررۆنررررێررررک بررررێرررر   مررررن ده
مرنرداڵرێر ری سوومهسرگروو ار برم کره

و ردهبرهخرهتره وتالهڵه بهوکری دهحه
نرێر ردا مه هله وهکهنی خۆیهمرسیهره

اڵو و بررهبرریرر ررردایرره  برروایررهدهکرره
 بی هت.  درا کهڕیپێنه

جررێرر رروو، کررۆچرر رررد، و نرریررشرر رره
 ی چررررررروارچرررررررێررررررروهوهرهدهلررررررره

جوگرافیهکهنی شروێرنری  ێردی خرۆ  
نررررێرررره وێررررنررررهکررررردنرررری ر تررررههرررره
ک وهری ی نریریره کهنی غهتهکهملهمه
بررریرررهتررری کررروردی دهئرررهی کرررهوهئررره

 تابلۆ: سمکۆ ئەحمەد 
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ریرررر رررری ی واڵت خررررهوهرهدهلرررره
ڵررر رررو تررری  برررهخررروڵررریرررهنررردنررریررریررره

رنردردا، برۆ سرهکیشره یهچوارچێوه
 وهکری تررهنیگهیرهگۆشهک لهخۆیهله
مردا ئریرمر رهنری کرهنیش یمهنی یرهلهکه
ی کرێرشره نگهبوو. ڕهرنددانی نهسه
شررێرر رری  ۆری خررێرر انرری کررورد برره
کری یرهدایک و بهوک تیهیدا مێشینهکه
یره، و کرولر رووری دیر ره ردهروهمه
کرهنریریره، منداڵهراوورد بهبهبه  یههه
و  دنریرهوهتره خۆرئهوا ههتوونرهلهکه

ی کول رووریری کی دی هیهچوارچێوه
کرهنری خرێر ا، ی سرنروورهوهرهدهله

ر دایررک و گرره  ئررهیررهیرری هررهئررهمررهده
و داب ڵ ئهگهکییه، لهیهبهوک کێشه

ڵرگرهی ی کرۆمرهکول رورریرهری ه و نه
 وهنگ بداتهدا ڕهوهبێ   لهدا ههته ه
کرهنری کول ورییهره کۆد و مێوهبهکه 

کررهنررری هرره و کررۆدهخررۆیرره،   برره
 .وهبخوێننهڵگهی ته هکۆمه

یرررترره، بررۆ کرری سررهیررهبرره نررمرروونرره
ی ردهروه. مرررن مرررهوهبرررگرررێرررڕمررره

و  ڵررهتررهکررهنرری گررووڕنررهتررهکررهیررهحرره
ڵ و چرهکره ، و کروڕهرسهمیرئهئه
ی هه چیرۆکی خوێرنرهوی دیر رهیهده

ڵررگررهی اڵنرری کررۆمررهجرریررێررهنرری ئررهژه
تی ڕێوی کهیهکوردس هنم. کهتێک حه
برۆ وه گرێرڕمرهفێا ره  و مره ور  ده

لرره  و کررهکررهشرر ررالررهاڵنررههرره کرربرره
ژی  کهترێرک سوید دهله وهکالهڵییهیه

  ی مررهو ورو ئررهسرر ررهئرره مررهگررهده
و مهو ڕیوی بخروات  کربرهمهیه تهبه
مرس :" یهنی چێ  و دهنگی تێ دهڕه

و خروات"  ئرهدهکره ڕێرویره کهورچه
و کررهترهکرهیرهو حرهکررهسر ردهکرهت هره

کرهنری دیر نری ک فریرلرمرهوهبوایره ده
و و ئره نی تێدا بوایهمهسنووری ته

سرێر ری برۆ کرهخوێنهوییه ته کهیهحه
  وهترهسرهاڵ، برگرێرڕدرایرهر و دهسه
و و کرهکری برۆدهیرهخێرا کرۆکرهبۆیه

و   وههرهنرهمرهفێا ه ی ڕێوی د  بره
کرهت. "نره و ڕ گرهردهکرهمن و کربره

مری دهو. کهتێک مهو ڕێوی لرهکهکبه
مرهو کرهت کره  داوا دهمهو ورچردایره
کی بۆ برارێر   کرهترێرک ور  گۆرانییه

  مرهو ڕێروی وهکهترهمدهده کهورچه
بررررررررێرررررررر "   ربرررررررره دهبررررررررۆی ده

س"ێ ی ئریرنرگرلریر یرم برۆ "یهوکهکبه
 وێ . خهئهرامی دهڵێ  و بهده

کهنی ر  مرسیهرهسه وهڕێمهبه بگه
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 اڵمی من. و بێوهوتالهڵه ئهرۆنی حه

ی جرۆراوجرۆرانرهوه و لێ ۆلیرنرهئه
کرهنری مررد،  ی ر مررسریرهرهسهله

برێرگروومره،   کرهندهمردراو،منداڵ ئه
 مرهنری ئریرنرگرلریر ی  برهوه لێر رۆلریرنره

خر  وێ   جهکهردهشی شێری بهبه
کررهنرری مرررسرریررهرهکررهوه نررهکررهدهوهلرره

 مررررسررریرررهرهشرررێرررک لرررهمررررد، بررره
 ۆنهغرێر ری و له کهنی منداڵهوجودییه
وێرر . کررهردهترری مررنررداڵرریرردا دهتررهیرر رره

Sch ind le r&Wechsker  
سرهلر   لره Nagyو  ٤٣٩١سهڵی له

، جریرهوا انره نرگرهو دهدا  ئره ٤٣١١
کرهنری مررد، خوڵیهندنی تێۆرییهلهکه

ریردا  رانر رهبرهڵوێال ی منداڵ لرهو هه
 و بروارهکرهنری ئرهنرهسرراوهنگه دهبه
 .وهنهسرێنهده

ی کرهنری برهخربرهنرهمرهترهمنرداڵ لره
نری سر  تره مرێرنر  مرهسهوایهندا  تره

ر مررد، سرهوتۆی لهکی ئه انیهرییه
مروو فررمرهنری هرهو نره انر  کرهنییه 
و، کرهکرهر دهش لرهکهنری لرهندامهئه

مررێر . مرنرداڵ سرێرک دهکهترێرک کره
:" تێ گهت که وهئهته حمه ه وه یهبه

ی وهو ئررهمرررد، خررهڵرری کررۆتررهیرریرره 
(1")وهڕێر رهمر  نرهتروانرێر  برگرهده

:" مررێررێرروایرره مررنررداڵررێرر رری چرروار سررهڵرره
توانرێر  نهکه ئیناله، کهتێک مردووه

توان  ب یرنر ". ژیره، و نه وهبدوڵێ ه
و مردنیرش   ی منداڵ:" یهنی جووڵه

نری مرهنرێروا، ترهجرواڵ،" لرهیهنری نره
مرنرداڵ کرهوت سهڵیردایره چوار ته حه
بر  دهئهس ێک که گهته تێڕوانینی ده
اڵمرری خررۆیرره، کررهنرری وهمرررسرریررهره

نری مرهو  هر  ئرهگه. ئهوهربگرنهوه
کرهنری مررسریرهرهی منرداڵ لرهتیف رینه

ی ڕۆحری  مرهمین ئهکهیهوجود  به
و بدرێ   مرێرمروانریریره ڵه هئیناله، له

ی  ۆرو کررردبررێرر .  کررهڕۆیرریرره یررهده
ڕانرره و گررهکرری ئررهرههررۆکررهری سرره

یره وهوهی مرنردال لرهلگرهمرێرشریریرهگه
 بریرنر :" چرۆ، ژیره، لرهمنرداڵ دهکه

کرهت و سر رپرێردهده وهدایر ر روونرهله
وێر  مرد، کۆتهیی مێدێ  و نرهیرهبه
ژیره،  ر رووڵر ر رهت کرهو ئهیدیرهیره ئه
ترمری کری حرهک و کۆتهییرهتهیهرهسه
ترهڵ  تره ییرهو حه". کهتێ یش ئهیههه

دید و  ی منداڵ   وڵ را کهو ڕاس ه
دیررد و بررۆچرروونرری بررۆچرروونرری لرره

وه کررره، نررر یرررک بررروویرررهورهگررره
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ترێرڕوانریرن برۆ مرررد، ت برهبرهرهسره
ی ژیررره،  ک دیررروێررر ررری دیررر رررهوه
ی ڕۆحیریره مه و ئهکرێ  ئهس دههه

 ڕوات. ده وهو خهوبوونهره منداڵ به

ی بر  ئرهمرهژهدهخهڵێ ی گرنگ کره
مررسریرهری نرد برهیروهمرهمێ  رێر  لره

مردنردا   ند بهیوهمهیهڵی منداڵ لهخه
ڵررێررک کررۆمررهبررهی کررهرهفررهو سررهئرره

کرررهت و سررر رررپرررێررردهمررررسررریرررهر ده
خررروڵررریرررهنررردنررری ی برررهکرررهکرررۆترررهیررریررره

برررێررر  واو دهترررێرررڕوانررریرررنرررێرررک تررره
وه کرهترهتێڕوانینی مرنرداڵ نر یر ردهکه
 ورهئرریررنررالررهنرری گررهی کررهو دیرردهبرره

یره وهر مردنردا  ئرهران هبهتی لهیههه
و ری ئررررررررهبرررررررر وێررررررررنررررررررهکرررررررره

ر سرهلره وهژێرمرسریرهرهمردنخال نه
ر سر  سهلهکهت کهک کهردهیهبنهغه
 .س هوهڕاوه مهیه

 مرد،له یهڵی ترسهو :خهکهیه

ر رانر رهبرهو: مرۆتێالر رێرک لرهدووه
 مر ئیناله، دهی کهوهیهڵی ئهخه

تێک و  ییهک حهو: مرد، وهسێیه
 ویال . نهڵگهفهک ێ ی بێ ه

و ی ئررهوهی  ئررهکررهکررورترریرریررهبرره
ی ربرهرهده یرهوهری بیرکردنرهفهسه

ب وێنێر   تررس مرد،  ی مندال ده
کرردنری ئرهیردیرهی رگ و    وڵنرهمهله

مرد، و دوا خرهڵریرش   ر رولر رردنری 
مرررد، دوا کررهیرره و ئررهیرردیررهیررهئرره
  وهرهی سرهرانرهوهو ته. ئهرهفهسه
وه بێ هکه، ن ی دهجۆرهجۆرێک لهبه
ی سررروشرر رریرریررهوه و کررهردانررهلرره

و  مرره کررهترری ئررهئرریررنررالرره، لررهکرره
نرهویردا بر  برهدا  دهتراومهکهنی دی ه

 بڕوات.

ی وتالررهڵررهئررهرۆنرری حررهی کررهوهئرره
ڕ   مرهئێال هدا مریرهیردا ترێردهمنداڵ له

کره  یرهڕۆحریریره مرهو ئرهشیک لرهبه
نرردێررک هررهوه رهسررهکررورترری لررهبرره

اڵو رخالرر . بررهکررهنرریررم دهنرره یررهلرره
مرررد، ری مرررسرریررهرکرررد، لررهفررهسرره

مرررو" و"چرریررم لررێرردێرر " و و"مررن ده
کر  دوای مرد، جهرێ ی دیر ره "ده
هه مرسیهری گرنگ و یهوه" دهبژیمه

دای ره، و هێن  کهمدهرههخ  بهسه
اڵمرری خررۆیرره، برر  وهبررهوکرره، ده

ر مررد،  سرهکرد، لره.  الهوهنهبده
ت نرهنرهته روا کهرێ ی ئهسه، نییههه
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ش    جررهی ورهبررۆ ئرریررنررالررهنرری گرره
ت کررهرهرانرر ررهر بررهگررهی ئررهوهئرره

 وتالهڵه ب ێ . ش حهمنداڵێ ی شه

که، وهلێ ۆڵینه
یهڵی مرد، مرسیهری خهله

  ی منداڵ

ت ترهیر رهخرۆرئرهوادا و برهمرد، له
 مریر رهک سرویرددا  دهو تێ ی وهله
ڵرگرهدا تی کۆمرهاڵیهری کۆمهرووبهله

ک کرهرێر ری و وهمرهوه یی نهئهمهده
ی ڵررهکرره، مررهمررهترری ئرریررنررالررهنررهتررهیرر رره
 و ریر رواڵرهت ئرهنرهنرهکرێر . ترهمێده

رگ ووری مرهدهی لهنهترادیالیۆنییه
کی گش ری   یهشێوهچنرێن  بهڵدههه

گرریرررێرر . دوور دهمررنرردااڵنرری لرر  برره
ر باێرم  کردب  گه ۆربێژیم نه نگهره
کرهنری مرهترهرهمروحرهکێک لهرگ یهمه

ی هرهواڵتریریرهنری ئهخرهوترنری ڕۆژانره
و تره ئرێرالر رهش ترهبروی خۆرئهوایه 

. کررررهتررررێررررک ورهدهی لررررهرهوهگرررره
موو ت ههرتی تهی هکی کهیهکۆمپهنیه
 کررهتررهی "کررفررن و دفررن" دهمرررۆسرره

رێررررگررررهی کررررهری خررررۆیرررری و لرررره

ئررمرریررنرری ترری و تررهاڵیررهکررۆمررهبرریررمرره
ی کرهئرهبرووریریرهبرواره وه  کهنهتهکه

و ریرر ررواڵ و کرررێرر   ئررهدابرریررنررده
اڵتررردا خرررۆرهرررهی لرررهتررررادیالررریرررۆنررره

چرنررێر  و لردهرگ هرهوری مرهدهله
 ا کررهرێرر رری گشرر رری و عررهکرررێرر ررهده
خالرری خررهت کررهرێرر رری شررهدهوهلرره

وسررره کررره، برررێررر   ئرررهئررریرررنرررالرررهنررره
کرهنری وێر   مررسریرهرهکهردهبۆمهنده

 و چرروارچررێرروهمررد، بررۆ مررنررداڵ لرره
کری نرد جریرهوا یریرهدا چهکول وورییه

ته که یهدا ههیهو چوارچێوهچهو ئهله
اڵترررردا خررررۆرهررررهئررررێررررالرررر ررررهش لرررره

کری دی  واترهیرهکررێر . برهودهیرڕهمه
  ڵگهی ئرێرمرهمرد، بۆ مندااڵنی کۆمه

مررڕۆش  کررهنرری ئررهخرر ررهوهترره سررهترره
یی نرهو نرهخری میشهکی ههییهئهمهده
مروو شروێرنرێر ردا هرهو لرهڵگهیه کۆمه
بدره ڵهنفهل و ههر ئهگهبینرێ . ئهده
ژیررهنرری کرری فرریرر یرر رری لررهیرریررهئررهمررهده

  کررهنرردا نرریرریررهی ئرریررنررالررهنررهرۆژانرره
ک وا وه  ئهوهڵگهشهمندااڵنی کۆمهبه

کری سریرهسری و ئریرعریمری یهمرۆژه
و فریر یرۆ، مرڕ، لرهلرهکهنی ترهنهلهکه

کهنی "صرور نهر دیمهگه. ئهنهنهدیمه
دداو "ی سررررهمررررن الررررمررررعرررررکرررره
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مرهو،  دیرهرنره وهکرهنرهفر یرۆنرهلهتهله
دداو کهنری سرهی  وربهنییهوا وێنهئه
وه و بررر ووترررنرررهسررر ررری ئرررهدهلررره
برره رگررهنرریرر رررد، ی کررهسرریررهسرریرریرره

و بردرهڵرهکهنی هرهرمی  وربهنییهتهبه
شررونررهسرری تررهبررووه وه نررفررهلررهئرره
کرهنری وهمهنێ ی دوێرنرێری برۆ نره هره
 رێررررگرررهی سررررروودهمررررڕۆ  لررررهئررره

ڵر  کرورد س نرهکهنی :"کهخوێنهوییه
یری رمری ئرهمرهدهگره"   برهوهمردووه

رگرردۆسرر رریرریرره و کررولرر رروری مررهئرره
ی کررورد ورترر ررهمرریررشررهنرری مررنرردالرره 

 درێ . ده

 و ئهیه مرد، مرسیهری منرداڵری به
 و مررسریرهرهر ئرهگره  مرهکورد نییره
تری  ۆنهغێ ی ترهیر رهلهی کهوجودییه

ک  ررررۆنررررهغرررری مررررنررررداڵرررریرررردا  وه
ی مرررررنرررررداڵ فررررریررررریرررررهنرررررهلالرررررهفررررره

کرررێرر   نررهکررر  مررنررداڵرری ددهنررهو ه
نرهو  ڵگهی کروردسر ره، برخرهترهکۆمه
 .وهمردنهکهنی ترس لهبینراوهنهداوه

ڕ و شرهبدرهلهنفهل و ههدوای ئهله
 رهمری و مێ دادانی نرهو شرهر و شره

یری مررد، ئرهمرهدهکه وه کوردس هنه
ی مرررسرریررهری ڕۆژ  مرررۆسررهکررهتررهده

نهو ئه ادی کوردس هنیش کۆتهیری به
کررهنرری مرررد، نررهونرر رروونرری دیررمررهبرره

نررێرره تررهیرره، بررهمرردررهرهنررههررێررنررێرر . ئرره
کررهنرری ئررۆتررۆمررۆبرریررلرردا  سررهتررهکررهرهلرره
ڵر ری کرهنری خره روربرهنریریرهری ره خه

نردیرن جرهر چرهگرهتره کوردس ه،  ده
و تره بدهڵهکهنی هه یهتری  وربهنییه

جینۆسهیدی نوێ  س بهئێال هش  که
ڵگهی کوردس هنری نرهو نرهبرهت. کۆمه

رمرررسرریررهرێرر رری کرری برر  بررهمررێرردیررهیرره
ری نرری سررهترری  دیررمررهاڵیررهکررۆمرره

مه کهنی خێای حهبڕدراوی  وربهنییه
ی کرهس ی برهنردهکهنی دهو  وربهنییه

برررر  هرررریرررر  شررررێررررب  انرررره  برررره
نررهو خررهترره ک دهرمرررسرریررهرێرر رریرریررهبرره

. بره اڕێر ری بر  وهکهنرهکوندی مهڵه
هی  سنروورێر ری کۆن رۆڵی ئه اد که

بررۆ وه تررههررێررشرر ررووهنرری نررهمررهترره
کرهنری هرولریرود مهشهکردنی فیرلرمرهته
نرررگرررێررر ررری بررررو همررروو  ههرررهبررره

ک موو هرهواڵتریریرهو هه وهیهدڕندانه
ر گررهوێرر  ئررهسرر رری برر ررهکررر  دهده

رو سرهسهاڵنیش بی . له 9منداڵێ ی 
سرر رری                       بررهاڵدهوهمررهنررهمرروو ئررههرره

ک تریرهیردا مرنرداڵ نرهکولر رورێرک کره
تری رامرهت و کرهخالریرهنی شهخهوه
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ک کرهئریرنرێر ری کر  وهتی و دهخۆیه
ک ڵ و وهی مێ  رێ   بهڵهئه اد مهمه

سر ری خرێر ا، و کری دهیرهس هرهکه
رنرردرری حرر اب سررهمررهمررۆسرر رره و ئرره

کرری وایررهش وهررهنررهو کررهدر . لررهده
ک ترری وهاڵیررهکررولرر رروریرری وکررۆمرره

ڵررگررهی کرروردسرر ررهنرردا  چررۆ، کررۆمرره
و مرسیهره ڕووی ئهب وانرێ  ڕووبه

کره وه ی منداڵ  بر ریر رهیهوردیینهنه
تری  یه،  مهنرێر ری ترهیر رهوهاڵمدانهوه

 .مێویال ه

دا  و نررووسرریررنررهکرۆشررشرری مررن لرره
 و مررسریرهرهر ئرهسرهتیشر رخرالر رنره

 رۆنرهغرێر ری لره ی مرنرداڵرهیهوردیینه
نردنری سرهشرهڵ گرهگرهلرهتیدا کرهتهی ه

گررێر  و رۆکریریره، مرێردهمنداڵدا  بره
،. وهرگرررتررنررهاڵمرروهخرروا یررهری وه

و ی ئررهبررێررگرروومرره،  چرروارچررێرروه
مررسریرهری نرد برهیروهمرهلرهتێڕوانینه 
نررر ررره یرررهی مرررنرررداڵررردا  فرررهمررررد، لررره

و برررره وهبررررێرررر ررررهسرررر رررردهیرررروهمرررره
مرڕۆی سرویرددا ی لرهوانرهلێ رۆڵریرنره

 و کرررۆدهنررردرررهمررردراو، و برررهئررره
ی وهترریرریررهاڵیررهکررولرر رروریرری و کررۆمرره

یری ڵگرهی سرویرددا ئرهمرهدهکۆمهلهکه

رنرردررێررک کررۆتررهیشرردا  سرره. لررهیررههرره
و شرررروێررررن و جررررێررررگررررهی ئررررهلرررره

ی مرررررۆکررررهو  لررررهدهدهمرررررسرررریررررهره
 لگهی کوردس هندا.کۆمه

مرسیهری مرد،  ی 
 سویددامندااڵ، له 

و شرێر ری  ۆری ئرهبێگوومه،  بره
ر مرسی مررد، سهی لهوانهلێ ۆڵینه

ترێر ری سلرهکهت  خه ی منداڵ کهرده
و یره یره، هرهرنهسریرونرهڵریریرهنرهن هئه
ی جروگررافری س نیشهن ردنی مێگهده

 ی مررن  کررو سررویررد لررهو تررێررک وه
ی تری سرویرردیریررهنررهسرلررهر خررهسررهلره

مردا  کرهی یهملهکه، نین لهوهلێ ۆڵینه
ته  ی منهئهگهههنهڵو کۆششێ ی بهبه
مره، هرهرندێک لرهب وانم سه وێوهله

ڵررررگررررهی کررررۆمررررهو لررررهمرررررس بررررده
ش و کرهکوردس هندا. دیهری ردنی ئه

ی تییرهاڵیهوا کول وریی و کۆمهو هه
  نردرهمردراوهکهنی تریره ئرهوهلێ ۆڵینه

و نرررێررره برررۆ نررریرررشرررهنررردانررری ئرررهتررره
نرردررهمرری رئررهدهکرره یررهکررۆنرر ررێرر ررالرر رره

. ئرهخرر س ێهتووهدهکهنی تیه بهبهسه
 ئرهسر رهمرسی مرد،  ی مرنرداڵ لره
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مره، مررسره ی خۆیدا ههکهوجودییه
ری دابنێر  کر  کهریگهی دهوهو ئه

نرردررهمرری رئررهنرردێررک دهر هررهسررهلرره
ڵگرهی کروردسر رهنردا  کۆمهله کهبهسه
کررولرر رروریرری و و جرریررهوا یرریرره ئرره

بۆ مررد، یه تیی و تێرواینهاڵیهکۆمه
 کی دی هیهمینه هلهکوردس هندا کهله
 چهو خۆرئهوادا. له ندهمههرهبه

 ار هرره 99سررویرریررددا لرره سررهاڵنرره
یی مررد، اڵو ئهمهدهمر،. بهس دهکه
ی مرردنری شێوهدا  لهڵگهیهو کۆمهله
لرررگرررهی برررووی کرررۆمرررهرچرررهودابرررهلررره

و ئررهڵرروگررۆره . ئررهکرروردیرردا نرریرریرره
دا ڵرررگرررهیرررهو کرررۆمرررهی لرررهورانرررهگررره

و دروسرر رر ررردنرری تررۆڕه  ڕوویررداوه
ترری ولررهکررهنرری دهتررگرروو اریرریررهخرر مرره

 کرره ریررفررهه   کررهرێرر رری وایرر ررردووه
خر و رگیشدا ئیناله، مش ری برهمهله

ڵر ری ت خرهنرهنرهس و کهر و تهو که
جێر رردنری بێ  بۆ جێ هکیش نهڕهگه
ی کررۆچرری  یرفررهنررهرک و وهو ئررهئره
. وهمررێررشرره یررێررێررنررێرر ررهسررێررک دهکرره
و ی  مررررد، لرررهکرررهکرررورتررریرررهبررره
خالری و ک کهرێ ری شرهندا وهمه ه

. کرهنری لرێر ررراوهتری ئریرنرالرهنرهترهیر ره

ڵ گرهکهنی مندا ، لرهندییهیوهمهبۆیه
بروونری ی نرهخرهنرهچرێر رهمردندا   ده

ودا.  ڵ ئرهگهله وهمهسێ ی  یندووهته
کرهنری کهنی میدیه و یهریرهرییهکهریگه
سرررهتررری یشرررن و کرررهرهیالررر رررهمرررلررره
فیلرمردا   همدا و له شهنگ لهبرو ه ه

و کررهنرری ئررهوه  یررنرردووهترره رریرر ررردنرره
ر گررهمررردنرردا. ئررهڵ گرره، لررهیررهوهنرره

سرێر ری کره وهن یر رهخێ ا، خۆی له
وه نرر یرر ررهڕوات و مررنررداڵ لررهلررێررنرره

دا و مررسریرهرهڵ ئرهگرهتی لرهئهشنهیه
کررهت  مرررسرریررهری مرررد، یرردانررهمرره
ڵررگررهدا ری گشرر رری کررۆمررهڕووبررهلرره

ی رهێنهنهی دهو مرۆسهنهبینرێ . ئه
سرر  کررۆلررێرر رر رریرر ررێرر رری دهمرررد، لرره
رۆژگرررهرێرررک تررری کررره اڵیرررهکرررۆمررره

ی یررهو مرررۆسرهرمرررسریررهرێر رری ئررهبره
ئرێرالر رهی ک لرهوه سر ردا برووهدهله

لگهی کوردیدا و گرۆڕیرنری برۆ کۆمه
خالرری و مرررسرریررهرێرر رری  ۆر شرره

 خرررهترررهتررریررر رررراو  مررررد، دهترررهیررر ررره
کررهنرری برریررنرریررن. ی سررنرروورهوهرهده
کرررهنررری وهر تررره ررریررر رررردنرررهگرررهئررره
و ڵ مررردنرردا بررهگررهسررهاڵ، لررهورهگرره

وا برۆ دا  ئرهو واڵترهبێ  له یهشێوه
 وهنر یر رهر خرۆیره، لرهگهمندااڵ،  ئه
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  وهبرنرهنرهو مررسریرهرهڕۆی ئهڕووبه
 مرهاڵو ئره. بهخ هلیک سهکهرێ ی گه

کرهنری مهنهی ون روونری مررسریرهرهبه 
سهاڵ، وره ی منداڵ و گهمرد، نییه

مرررد، ی کررهوهوههررۆی ئررهر بررههرره
لررگررهدا  ری گشرر رری کررۆمررهرووبررهلرره
 کرێ . موچهو دهبێده

ی ته ئێال ره وانهو لێ ۆڵینهمێ  ئهبه
 ی "دیرریرگررۆ"":" ندهمدراو،  لهئه

ی مرررد، مررنررداڵرری برربررووک وشرره
ی وههررررێررررنرررر  برررر  ئررررهکررررهردهبرررره
ی ب انێ . منداڵ گرف ری کهڕۆکهنهوه
وه و ڕوونرررر ررررردنررررهلرررره یررررههرررره

برررۆ ی کررره بالررر رررراکررر ررریررریرررهنرررهئررره
ی مررررررررد، وهڕوونررررررر رررررررردنررررررره

یشی بۆ که( هۆکهره1برێن".)کهردهبه
مرررنرررداڵررری کرررهوه ڕێررر رررهگرررهدهوه ئررره

نررررگرررری رهررررهفررررهچرررروارسررررهاڵنرررره 
. ی  ۆر کرۆنر ررێر رهکرهوانیریره مهنه
ی وهکهتی ڕوون ردنهش لهر بۆیههه

ب  خۆمهرێ ی مرسیهری مردندا : ده
برر رررێرر  واژانررهسرر ررهو دهو وشررهلرره
ک ر گرو  وهبرهبال راک  دێنرهئهکه
سرری مررردوو ی برراررێرریرر  کررهوهئرره

رێ ی فهبۆ سهیه، چووه نووس ووه

وانره ڕوون رردنرهو جۆره دوور" . ئه
 ی مررررنررررداڵ وهگرررروومررررهنرررری ئرررره

نرووسر رنری دایرک کرهت کرهدروس ده
کری ڕاوکرێریرهیه، بهوک  ترس و دڵره

  ی منداڵ برخروڵریرێرنرێر  کره ورهگه
 .سی نووس وو  مردووهکه گوایه

:" وایرررهیرررر مرررێرررمررره، نرررووسرررههررره
منداڵ که سهڵیدایه ٤١ته  ٥نی مهتهله

 و ترررێرررڕوانررریرررنرررهئرررهمرررلررره برررهمرررلررره
مررد، نرهتروانررێر  دات کهمێدهشهگه

کرهنری موو فرمهنرهو ههوه بگێڕدرێ ه
 ژیه، کۆتهییه، م  دێ .

نررردیرررن چرررهر" کررره ی "سررریوتررره
ر مررنررداڵ سررهی لررهوهلررێرر ررۆڵرریررنرره

تره  5نی مهتهله   مێێوایهندهمداوهئه
سهڵیدا  دوو تێڕوانیرنری جریرهوا   ٤١

نێوا، مرنردااڵنردا بروونری بۆ مرد، له
و کررررێررررک لررررهیرررره.  لررررهیررررههرررره

  دوو ندهمریرداوهیدا ئهوهته ی ردنهنه
کرهت و دهگروومری مرنردا ، ئرهمرهده

ت برهرهکێ یهنردا  خروێرنرد، سرهیهله
که، و  انیرهری وجودییهمرسیهره به
ش کررهنرری لررهنرردامررهئررهت بررهبررهرهسرره
گروومی و لهکهنه وهوتنهتی وانهبهبه
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مرردررۆره مرریررهنرردا  ئررهدووه
نردی یروهتێروانین برۆ مره

ش و مرررد،  نررێرروا، لرره
ندهمی رئه. دهبوونی نییه

کرررره وهترررره رررریرررر ررررردنرررره
دات نرررررریررررررشررررررهنرررررریررررررده

میهنردا  کهگروومی یهلهکه
تێرڕوانریرنری مرنردااڵ، برۆ 

جررررۆرێررررک مرررررد، برررره
سهاڵ، ورهتێروانینی گهله

. واته مرد، وهبێ هن ی ده
 وهنرررهمرررههرررۆی ترررهبررره

برررۆ  وهڕێررر رررهگرررهی دهکرررههرررۆکرررهره
کرهنری ئۆرگهنرهکێک لهکردنی یهکهرنه
ک دڵ و سرررری و ش وهلرررره

برۆ  و تێروانینرهکهنی دی. ئهئۆرگهنه
 فالرریرررهو تررهرگرررتررنرری ئررهمرررد،  وه
شروێرنرێر ردا ژیه، لهکه  یهبهیۆلۆژییه

دا خهڵرێر ری دیر رهکهت و لهس پێدهده
 کۆتهیی مێدێ . 

ر و "تهو"یش  مندااڵنی  ی سیوته
کری تروانرهیریرهتهیری کرهره ۆنهغی سه

  یرهنر ره یرهیره، هرهری فرهدهبهرادهله
دا وهتررێررڕوانرریرریرره، بررۆ مرررد، لرره

دیررو و مرررد، فرررهکرره وهبررێرر ررهچرڕده

. یرررهوهڕانرررهڵرررگررره رررهبررریرررلررری خرررۆهررره
سرری مررردوو کرری دی  کررهواتررهیررهبرره
شوێنێ ی دیردا   لهشێوا ێ ی دی هبه
 ب هت.  ر سهکر  ژیه، بهده

"ویررلرر " کرره کرری دیرر ررهترریررۆریرریرره
کرهت شریردهدا مێرشر ره ٢١١٢سهل  له
کرهنری مرردنردا مرسریرهرهند بهیوهمهله
 وهبرێر رهدا چرردهوه ی مندااڵ، لهله
تیدا  ی چوار فه ی تهی همرد، بهکه

 .یهمنداڵ بوونی هه

بررهت و نررهودهکررهویررلرر   فرره ی یرره
دا و  ۆنرهغره". لهگێردراوهفه ی "نهبه
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و  تمییهمرد، حهمنداڵ:" نه انێ  که
 نهتوانرێ  بگۆڕدرێ  و بگرێرڕدرێر ره

می تیفر رریرنری ".  ۆنهغی دووهدواوه
 ررۆنررهغرری دواکررۆتررهیرری مررنررداڵ برره

و مرنرداڵ لره و مێیوایهبهت و ئهنهوده
 کرررهتلررره وردهدا:" ورده رررۆنرررهغررره

مرد، کۆتهیری  ان  کهگهت و دهتێده
 رۆنرهغری و بره.  ۆنهغی سێیرهش ێ ه"

برررهت و گررریرررریررری نرررهودهڕێرررپرررێرررنررره
کرهنری ژیرهنری وه:"ته ی ردنهکهمێیوایه

درک کره   ۆر نریریره منداڵ هرێرنرده
کرری یررهبرر ررهت مرررد، مرررۆسررهوهبرره

ژیره،". لره شرێر رهو برهسروش ریریره 
 رۆنرهغری لرهو بری ییه  ۆنهغی چواره
دا و  رۆنرهغرهو لره وههۆکهرلێر ردانره

که وه لێ  داته وهمنداڵ نهتوانێ :" ئه
هررۆی دات برهنردێرک شر  ڕوودههره

وا، ئرهکره وههۆکهری سرروشر ریریره
ریدا بشر رێر  سهنهتوانن توانهیه، به

هرۆی ر دابنێن برهسهری لهو کهریگه
ڵ  یره، منداڵ ش ێک دهی کهوهوهئه

 ندهمدادات." ک ئهیهوهکرده

 و  رۆنرهغرهمروو ئرهبێگروومره، هره
ی ترێرروانریرنری مرنرداڵ جۆراوجۆرانه
نررد یرروهمررهلررهوه برریررنررێرر ررهخررۆی ترریررهده

کری نردیریرهیوهمرسیهری مردندا  مهبه
نری مرهترهی برهمربرراوه یندوو و نره

 وهوهی ئرهشرهمنداڵ و ئرهسر ری گره
برۆ  وهمرنرداڵرێر رهکر  لرهدهکه  یههه
بێ . واتره جیهوا ی ههسێ ی دی هکه
نری مرهنرێرهی ترهتهرچهوگرتنی بهبهله

مررنررداڵ بررۆ چررۆنررێرر رری ئررهخررهوتررن و 
ی مرسیهری مرد، برۆ وهڕوون ردنه

بر  ئرهسر ری و دهوا،  کهفی نییره ئه
رچرهو برگریررێر . بهی منداڵ لهشهگه
وتاله ، نی حهمهکر  منداڵێک تهده

ی ی مرنردااڵنرهشهئهس ی گهبێ  و له
نری مهمێش تهندێک جهر لهخۆیدا  هه

نردێرک جرهریرش برێر  و هرهوهخۆیره
 بێ . دواوهله

جررۆراوجررۆرانرره و فرره هی ئررهوهبرره
لره  یرهتریریره، هرهکری ترهیر رهگرنگییره
نرر رره یررهی مررنررداڵرردا و مرررسرریررهری فرره

و ب  روا سهده وا، ههمرد،  ی ئه
کرررهت   مرررێرررویالررر ررردهگرررر  نررریررریررره

نرررردیررررن نرررریررررگررررهی چررررهگررررۆشررررهلرررره
وردی بررهوه ی دیرر ررهوهرهلررێرر ررۆڵرره

بردرێر   مررسریرهرانرهو رندی ئرهسه
دا دێرنره جۆراوجرۆرانرهو  ۆنهغهلهکه
 ربڕین.ده
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(٩ی "سرپرریرنرر  " و "برررێرنرر " ) 
ی  یررررهتررررری وهڕوونرررر ررررردنررررهبرررره

 مرێریروایرهکرهنری "کرۆرر" کرهتێڕوانینره
نررێرره تررهر بررهمرررد،  ی مررنررداڵ هرره

و ژێرر ئرهو لره نیریرهم ێ ی سهدهچه
م ری ترر چههه ژێرهندهچه وهم هچه

و  رنردرێرک لره. به سهیه"یی ههئهمهده
چرۆنرێر ری یرن کرهبرده مر رهنرهچهژێره

کرررررهنررررری مرررررنرررررداڵ  مررررررسررررریرررررهره
 .وهئهس ێ ی کۆن رێ  رهخهتهده

: مررد، وکرهمر ری یرهچهژێره
 .گیر و گش ییهمههه

کهنی مرنرداڵردا مرسیهرهند بهیوهمهله
گریرریری و مرهو هرهیر ررد، برهبۆ مره

ی مررد،  مرنرداڵ سر  گش ریر روونره
 کررهتررهنرر یررک دهوه کررهیررهبرریررری لرره

مرد، کهنی:" کهی تێفی رینهس هرهکه
مررد،   برێر مروا، دهدووچهری هره

مرد، نهتوانرێ    نهکر  ڕێیپێ گیر 
 "مێش ینی ب رێ 

ی وهند بهیوهمهی لهو مرسیهرانهئه
مررریررن و مرررد، بررۆ مرروا، دههرره
:" ئررهیرره بررریرر رریررن لررهمررووانرره هرره
کر  مرنرداڵ مرین؟ دهموومه، دههه

سێ ی ڵیش بمر،؟ من یه، کهو ئهژه
رگ ڕ گهری بێر  مهکر  لهدهدی ه 

 "بهت؟ری مێنهفهو مرد،  ه

شروێرن دا مرنرداڵ برهو مرسیهرانهله
مررد، :" کرهیرهوهوهشف رردنری ئرهکه
س  ند کره  چهوهتییهندایهبهری چهله

ترێرک  ریرهکالهکی  ۆرتر  ئهیهژمهره
رێ ی بهموو گیهنله ی ههموتاهیه، به

 "وهگرێ ه یندوو ده

ی شرفر رردنری و هکرهت بهبهرهسه
مررررد، ی کرررهو ترررێرررڕوانررریرررنرررهئررره

  تررمرریرریررهرێرریررپررێررنررهگرریرررێرر  و حرره
 شنی:" مێویال رهچهلێ ی لهمرسیهرگه

تررۆ مرروو، بررمررر،  "  "مررێررویالرر ررههرره
من بمرو". مرنرداڵ  بمری "  "مێویال ه

شروێرن برهوه و مرسیهرنهڕێگهی ئهله
 یهوهیهورهگهو هێ ه شف ردنی ئهکه
مرر رری مررردنرردا خررۆی نررهو چررهلرره کرره

س تررهنرر  کررهوهو ئررهوه شررهردۆترره
ی وهاڵو برهربه بێ . بهنهتوانێ  لێده

بررروونررره ربررره نرررهو هرررێررر ی دهئررره
و ئرررومرررێررردی  یرررهورهگرررههرررێرررنرررده

لرررێرررنرررێرررک برررۆ ی کرررهوهدۆ یرررنررره
 ترررسرریرریررهو مررهخررۆ رروتررهرکرررد، لرره

ک بروونری یهک ڕێگهچهرهکر  وهده
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شرنری چرهلێر ری لرهبێ   مرسیهرگههه
و دێررنرر :" رهررهبررهو مرررسرریررهرانررهئرره
رێرررک خرررۆی برررهکرررر  ڕۆحرررلرررهده
س ری مررد،  روترهرکرهت"  "مرن دهله
ی وهو برررۆ ئرررهبررر  چررری بررر رررهده
 "وه یندوو بمێنمهمیشههه

ی وهیشرر ررنرری  یررهتررر لررهبررۆ تررێررگرره
مرد، نهکر  مێشر ریرنری بر ررێر   که

ی شرنری:" کرهچرهلرێر ری لرهمرسیهرگه
رانرررری وهئرررریررررنررررالرررره، و  یررررنررررده

مرریر "  ی ترۆ دهمرر،"  "کرهدهدی ره
ی وهمرررو". مررهش ئررهی مررن ده"کرره

دا برروو وهکررۆشررشرری ئررهمررنررداڵ لرره
س و کررره ترررمررریررریرررهمررررد، حرررهکررره

مرررووا، ربررره نرررهبرررێررر  و هرررهلرررێرررده
و ڕیرررری ئرررره  لررررهوهگرررررێرررر ررررهده

ی مررسریرهری ڕێرگره  لهوهمرسیهرانه
 یررهوهوهشرروێررن ئرره  بررهوهی"یرره"کرره
ب ان  نهکرر  مرێرشر ریرنری هرهترنری که

 مرد، ب رێ . 

و: مررد، مر ری دووهچهژێره
 وهنهگێردرێ ه

شررنرری:" چررهلررێرر رری لررهمرررسرریررهرگررهبرره
 م و ن  لێ ردایرهنگم بۆ ئهر  هگهئه

 کرهسرهکره کرهنرم برهرمرهنرهو یه، ده
سی مردوو برژیرهیره که کرا   دهبدایه

یه وهوهشوێن  انیهری ئه"  منداڵ به
ی فرریرر یرر رری سرر رره:" کررهتررێررک جررهکرره

مرررر   جرررهرێررر ررری ئررریرررنرررالررره، ده
 "وهنهکر  بژێ هدی ه

و: مررد، م ی سێیرهچهژێره
کررره، کرررۆترررهیررری فررررمرررهنرررهبررره
 وهنهسرێ هده

و برررهی کرررهو مررررسررریرررهرانرررهئررره
بریر ریرن وه نهسرێنهده وهکهتیگۆرییه

"   مرردووهکرهت کره" ئیناله، چریردهله
ر سرررهبرررن لرررهوامررردهردهوا، برررهئررره

چررن بررۆ خرروارد،  یررهری و یرره، ده
وه و مررسریرهرانرهڕیری ئرهتوالێ ". له

گرهت ده نردرهمرهنرهرئرهو دهمنداڵ بره
کری یرهسر رهجرهی کرهو فرمهنهنرهئهکه

ژیرررهنررردا فررریررر یررر ررری ئررریرررنرررالررره، لررره
ڵ مررردنرردا  گررهسرر ررێرر   لررهڵرردهمررێرریررێرره

 و،. کهکهردهله

و: مررر ررری چررروارهچرررهژێرررره
 کهنی مرد،هۆکهره

کرهت کهنری:" چری وا دهمرسیهرهبه
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کر  ئیناله، را، بمر،" " دهوه ینده
 ووی سرێرک ئرهرهی کرهوهبمر  به

کررهت"  دهسررێرر رری دیرر رره مررردنرری کرره
کررهنرری شرروێررن هررۆکررهرهمررنررداڵ برره

کری و   انیهریریرهیهو ده یهوهمردنه
ی سرر  بررێررنررێرر  و مررهده یررهتررر برره

رێرر . کررهنرری مرررد، بررههررۆکررهرهبرره
دا  و مررسریرهرانرهی ئرهوهاڵمدانهوهله
مرررڕ  ڵرررهیرررهبررر  ئررریرررنرررالررره، خرررهده
ی مررررنرررردااڵ، نرررر رررره یررررهکررررهفررررهلرررره
اڵو وردی وهرچهوبگرێر  و برهبهله

و ترری بررۆ ئررهتررهیرر رره. بررهوهبررداترره
کرر  :"  دهلرهبری ییه ی کهمرسیهره

سررێررک ی کررهوهئرریررنررالرره، بررمررر  برره
سرررێررر ررری  ووی مرررردنررری کرررهئرررهره
 و مررررسررریرررهرهکرررهت"  ئرررهدهدیررر ررره

نردێر ری هرهڵگهی کروردیردا ڕهکۆمهله
رچرهوگررترنری برهلرهبهیه ترسنهکی هه

ی و کررولرر رروریرری دۆعررهکررردنررهئرره
کرری سرر ررهیرریررهژنررهنرری کررورد وهکرره
خررۆیرره، نرریررشررهنررداوه یرره، لررهورهگرره
مررنرردااڵنرری برروو، لررهکررهترری تررووڕهلرره

ژێرر بری بر ری برهک ڕهخۆیهنردا." ده
 وهڕێرر ررهگررهو نرره وهکررهیررهیررهرهسرره
ربین  گیربێ  و بهک له"  "دهوهمهڵه

و دوعره شێرک لره"  بهوهی هکهچهونه

ڵریردا گرهمنداڵی کرورد لرهکه یهڕۆژانه
  و کررولرر رروورهبررێرر . ئررهدهرهوگرره
ردا سهس ی بهده وه، مندااڵنه یهله
ی دایک وهگیرێ  و خوا یهری ئهده

مرره، ڕووی هررهیرره، بررهوک ڕووبرره
وا، نررووسرری دۆعررهکررهنرری ئررهچررهره
سررر  ی هررره  مررررۆسرررهوهبررر رررنررره

کرهت تردهورهوا، گهن  ردنی ئه هبه
،  یرهسی دوعهلێ ردوو لهر کهگهئه

دووچررهری ڕووداوێرر رری  وهمررنررداڵرره
 نهخۆش بێ .

و: بروونری م ی مێندهچهژێره
دوای لرهژیهنێ ی دیر ره جۆره 
 .وهمردنه

دوای مررد،" " دات لره"چی ڕووده
کرر  مر   دهشیشم دهرچی لهگهئه

بر "  ڕۆحم ژیرهنرێر ری برهشر رری هره
مرنرداڵ ، کرهو مررسریرهرانرهئه مهنهئه
تری. یرهوهشروێرنریرهدا بهیهرهوهو تهله
دا  تێرڕوانریرنری و مرسیهرانهڵ ئهگهله

ڵ گرهمررد،  لرهت برهبرهرهمنداڵ سره
سررررهاڵنرررردا ورهتررررێررررڕوانرررریررررنرررری گرررره

و و ئررررره وهگررررررێررررر رررررهکررررردهیررررره
ڵرێرک رێگهی کۆمهی لهدرێژهرهفهسه
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  وهروونییرهڕاوکێی دهمرسیهر و دڵه
و نرهری ئرهر کرهسه ێنێ هگهمنداڵ ده
سرهڵ ورهسهنی گرهکه ی کهتێروانینه

 .یهنهر مردندا ههران هبهله

چۆنێ ی ئهخهوتن 
ڵ گهی مرد، لهربهرهده

 منداڵدا

کره ن لی"دا:" ۆر گرنرگرهدیدی "ههله
ڵ مرنرداڵردا کرهترێرک گرهکه، لرهورهگه

، برررر ررررهی مرررررد،  الررررهربررررهرهده
مرێرش. برۆ دا دێر رهژیهنی رۆژانهلهکه

 کرهرجهلومهی ههو کهتهنه  ئهنموونه
کری یرهک بینینی بهڵندهکهت  وهداواده

ک یرهمردوو یهخرود کرهترێرک مشریرلره
(5مرررهڵ". )دێررر ررره وهمشررر رررێررر رررهبررره
ی سررروشرر رردا  ئرریررنررالرره، نررمرروونررهلرره

 سررر  کرررهردهبررره ۆری دێررر ررره 
کی سروش ی بهسی ژیره، یهشیوهبه

کررهترری و مررردنرری ترریرره برر ررر . لرره
مرنرداڵ بێ  سێ دا  دهس دانی کهدهله

  بررررر انرررررێررررر  چررررری روویرررررداوه
 نررگررهڕهکررهنرری مررنرردال کررهمرررسرریررهره
کرررری  ۆر یررررهوهبرررروونررررهدووبررررهره

ی بررۆ دایرک و بررهوک رانرهبرێر ارکره
اڵمررریررریررره، بررر  وهتررریرررهدا برررێررر   ده

  یرهوهرندڕاکێش ئه.  سهوهمی درێ ه
ی ورهکی گهن ه یهیهی منداڵ فهوهبه

کررررهت    ۆر جررررهر وادهیررررههرررره
سرهترێرک کرهرهیش نی مندال لرهتێگهکه

مرره، ر هررهیررهخررود ڕووداوێررک هرره
کرره، ورهگررهبررێرر  کررهیشرر ررن نررهتررێررگرره
ڵ گهب   مهنی ئهخهوتن له. دهیهنههه

 بێ . منداڵدا کۆن رێ  و ڕاس گۆیهنه

ی ورهرا رری گررهی مرررد، مررهوهبرره
درێررژی مرریررژووی و برره ئرریررنررالررهنرره
ترری ئرریررنررالرره، ترروانررهی مرررۆیررهیرره

و برووهی نرهو ڕاس ییه  ول ردنی ئه
و کرهنردا ئرهجرۆراوجرۆرهکول روره له

ی جرریررهوا ی لررهمررهمرره مرررسرریررهره
کرولر رورێر ری کرر  لرهکرێ   دهمێده
ترر که، کرراوهرگدۆس دا ئهخهوتنهمه

دا چررهو کررولرر ررورێرر رری دیرر ررهبررن لرره
تری اڵیرهری کرۆمرهرووبهرگی لهمهکه

ک وه وهرهده ترهڵگهدا کردووهکۆمه
ر رانر رهبرهخۆرئهوادا. ئریرنرالره، لرهله

ربڕین دهی مردندا  جیێهنێک لهوشه
و مررریررر رررهفرررۆری جرررۆراوجرررۆری 

وه هررررۆیررررهبررررهکرررره وهتررررهدۆ یرررروه
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وخۆ نهوی مرد، نرههرێرنررێر . ڕاس ه
دوا  تره"  " "چووهوتووهوی لێ ه"خه

هره یرهئهرامی خۆی"  "ڕۆیش " و ده
ربڕینی جۆراوجۆر  کهرێ ی وای ده

کرهنری مررد،  ربرڕیرنرهده که کردووه
،. مررد، نرهکرهبره وخۆ ئهمهژهڕاس ه

چرهوی میرشرهنک بۆ هه:"نهبۆ نموونه
 ی وهکر  گوومهنری ئره" دهلێ نهوه

وێررر  نررهمررنررداڵ دروسرر رر رر ررهت کرره
 مهنی سرویردیردا  یرهترر وێ . لهبخه

که یهربڕینی جۆراوجۆر ههدهچو له
دات و مررووی مررهنررهی مرررد، دههرره

ی مرردنری کیش وشهیههی  شێوهبه
نرهوی لهنگییه ڕهمهو هه. ئهتیهدا نییه
کهنی دنیهدا  ی  مهنه ۆربهمردندا له

 نرردی  مرره، نرریرریررهمررهوڵررهی ده اده
ربڕینی جۆراوجۆردا بۆ بوونی دهله

نرررد یرروهمرررهڵرر رررو لررهک  بررهیررهوشرره
نرێره   ترهوهکرهنری مرردنرهربڕینرهدهبه

لره ی ئینالرهنره وهکۆششی خۆد ینه
ی مرررد،. )ودی نررهوهررێررنررهی وشرره

ی وهر مرسیرهری ئرهران هبهئه ،( له
ڵر :" نره  تررسرێر  دهمرد، دهئهیه له
و  هررهت  هرریرروادارو لرره اڵو کررهبرره
 رمررنررۆکررهنررهکرری شررهبررم".   نررهیررهنرره
وه وهترسهنی ئهربڕینی نهمش  دهله

 .شهرداوهخۆی حه

ی وهی ئرهاڵو تێروانیرن دربرهرهبه
کرررهربرررێرررێرررنررررێررر  مررریررر رررهفرررۆر بررره

ی مرسیهری مرردنردا وهڕوون ردنهله
ی ورهکری گرهنگریریرهکدهبۆ منداڵ  یه

ر سرهکره، بره. تێڕوانیرنرهر نییهسهله
 بن .  شدهردا دابهوهس  ته

"" و  James ی "
"Fridman کرره"  :" بررهشرر ررر وایرره 

کرهرهرێرنرهنری برهخۆمهرێ ی ب رێ  لره
سف ردنری مرڕ مرێر  و مێ هفۆر و وه

ل منداڵدا ئهخهوتن گهنهدا کهتێک لهمه
سررر  و هرررهکررررێررر   چرررونررر ررره ده

کررردنررێرر رری شررهگررهمررێررشرر رریرریرره، لرره
بێ  برۆیره، خ دهو سه وامدایهردهبه
ر سرهربرگرێرڕنرهوهو می هفۆرانره ئهکه

 وا یع"

:" "  مرررێررریررروایرررهDyregrov ی "
 هرهترووهی رانرهر منداڵ گوێبرهگهئه
ک خرودا  لێ ی وهگهبیال نی وشهبه

 سیح  بهش ر وایرهئهسمه، یهخود مه
لررردا گرررهی لرررهربرررڕیرررنرررهنرررهو دهئررره
سررێررک هررێررنررر  کررهتررێررک کررهکررهرنررهبرره

بررررووچرررروونرررری "  برررره مررررردووه
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و لره ورهدیرگیرۆ"  ئریرنرالرهنری گره
گررهت و بررۆ مررنررداڵ  ده ربررڕیررنررهنررهده
 مدێن ." رههرلێشێوا، بهسه

و ر ئرهگره:" ئرهدیریگرۆ"  مێیوایره
سرێر ری مردنی کرهر لهبهربڕینهنه ده

 مررهنرری شررێررک لررهنرر یرر رری مررنررداڵ برره
هرررێرررنرررن  و مرررێررر ررردهی ئرررهرۆژانررره

بر   و ده  برهکهرهێنهنیه، ئهسهییهبه
جریرهتری لرهئیناله، ئرهگرهدار برێر  کره

 وهنر ر ری برردهی باێ  خودا نهوهئه
بروتررێر   بۆ مهڵی خرۆی  برهشر رره 

 بێ " ن   دهنهخودا ئهگهی له

و  برۆچروونرری" ترێرڕوانریررنری سرریریره
Övreeide مرررێرررێررروایرررهکررره "یررره ":

برهشرر ررر  ربرڕیررنری مرریر ررهفرۆریرریررهنرهده
ڵ گررهئررهخررهوتررن لررهکررهت بررۆ کررهرده

مررنررداڵرردا کررهتررێررک مررنررداڵ خررۆی 
. شرردار بررێرر دروسرر رر ررردنرریرردا بررهلرره

ڵ گررهر مررنررداڵ لررهگررهئرره
دا ورهسرررررری گررررررهکرررررره

می هفۆرمێرک بالره ێرنر   
مررررنررررداڵ ئررررهسررررهنرررر ررررر 

گرهت و دهکره رووداوهله
یش نێ ی  یهتری بۆ تێگه
 بێ "ده کهم هچه

ی ڵررروێالررر رررهنرررهو هرررهئررره
ر رانرر ررهبررهلررهوه رهسرره
کهرهێنهی مرێر رهفرۆر و به
سررررررررفرررررررر ررررررررردنرررررررری وه

جرررررۆراوجرررررۆردا برررررۆ 
ل مرنرداڵردا  گهئهخهوتن له

کری تییهی دژایهوهر لهبه
کردا ڵ یرهگرهتییه، لهتهی ه

Designed by Freepik.com 
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کی  یهترر و یهوهبێ   ڕوون ردنههه
نرردررهمرردانرری بررهشرر ررری چررۆنررێرر رری ئرره

ڵ مررنررداڵرردا.  برره گررهلرره ئررهخررهوتررنرره
رندڕاکرێرشر ره، برۆ کی سهیهنموونه
و وانری ئره. کرهترێرک مرهڵرهوهبگرێرڕمره
 وتر رووه  ئهرۆنی کوڕو کرهنووسینه

 وێر ره مه، فێر بێ  و ب هی کهوهئه
ریرر رری خررهکردا کررهیررهئررێررواره  لرره الره

ی نهنخوارد، بوو  دای ی مێیوت:" ده
س ری بهرا". مهسهبهیشی ب ه کهئهوه
ی وهبررروو بررراررر : مرررهش ئرررهوهئررره

رداخ  ئهویرش ت  وتدا  مهکهمهرووه
فالریرری ئرهرۆ، اڵو تره. بهوهبخۆره

 رداخرررهئرررهواهررری بررروو: ڕێرررک مررره
ری خررۆیرردا. سررهی کرررد بررهکررهئررهوه
و  مررنررداڵ کررۆنرر رررێرر ررهی کررهوهئرره
کره، روودا و شر رهفالیرکردنی لهته
دا ورهسی گرهفالیری کهئهس ی تهله

ئررهخررهوتررن خررهت کررهری ده  دهنرریرریرره
نرررد یررروهمرررهڵ مرررنرررداڵررردا  لرررهگرررهلررره
مرسیهری جۆراوجۆردا  کرهرێر ری به

و کررهتررێرر رریررش کررهر ئررهسرره، نرریرریرره 
و ر مررسریرهری مررد، و ئرهسهدێ ه

ربرڕیرنری مرڕ مێ هفۆر و دهله جیێهنه
ووری دهبررهوه مرر  و سرروڕانررهڕهلرره

گررێررژه رهسررهلرره دا  جررگررهکررهتررهبررهبرره

مرررێررر رررێرررێرررنررره، برررۆ مرررنرررداڵ  هررریررر  
ربررڕیررنرری . دهکرری نرریرریررهیررهرهمررهسرره
تررره شرررنررری:" دایرررک چرررووهچرررهلررره
کرررهتررری رێررر ررری دوور" لرررهفرررهسررره

ی مررردنرری دایرر رری وهڕوونرر ررردنرره
سهڵۆنێ ی کر  منداڵ لهمنداڵێ دا  ده

دا ڕابررگرررێرر  و ورهڕوانرری گررهچررهوه
ک  یرررهمررروو سرررهت و چررررکرررههررره
"  وهدێر رهی دایهکهنی:" کهمرسیهرهبه

کرری یررهعرر یرریررهدۆخرری تررهخررێرر ا، لرره
 یدا ڕابگرێ . میشههه

رترریرن  مرهنرێرک برۆ اڵو کهریگهبه
 ڵ منداڵدا   مهنی وێرنرهگهئهخهوتن له

تریرهیردا .  مرهنرێرک کرهو نیگهرکێشهنه
مررروو هرررهنررر ررره ی مرررنرررداڵ لرررهفررره
ر مشر . سرهخرێ رهدهوه رگهکهنیهده
کهر برێرێرنررێر  کر  بهده و  مهنهئه

کرهنری کهتێک منداڵ خرۆی مررسریرهره
وخرررۆ ی مررررد، ڕاسررر رررهربرررهرهده

خرۆی تر لرهورهسی گهی کهئهراس ه
ک برۆ ک ڕێرگرهیرهکهت  یهخود وهده

نگری ت و دڵ هفهرکردنی خهسهچهره
دوای روودانرری مررردنرری مررنررداڵ لرره

 وهکرررهیرررهسرررێرررک یررره، برررهڵرررنررردهکررره
ر مرررنرررداڵ سرررهری لرررهکرررهریرررگرررهکررره
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ی لریرنردا هوهلرێر رۆلرێرنرههێا . لهجێده
و کررهی یررهرچررهوهکررهرلالررۆنرردا  سرره

ی مررنرردااڵنرری بررهخرربررهبررهترره تررهیرر ررهکرره
وا، برۆ سهوایه، و ترێرروانریرنری ئره

مررررسررریرررهرانررره  مررردرررۆرهمررررد،  ئررره
 :وهخوێنرێنهده

 مرێ ؟ئیناله، چۆ، ده -

دات کرهترێرک چری روودهمێ وایره -
 مر ؟سێک دهکه

کرهت کرو  دهئریرنرالره، روو لره -
 مر ؟دهکه

سررێرر رردا ڵ کررهگررهکررر  لررهده -
 ؟مردووهب رێ  که اله

 ؟سێک مردووه انی کهچۆ، ده -

و بێگروومره،  ڕۆڵری  روترهبرخرهنره 
ی وهمرررهمرررۆسررر ررره برررۆ خررروێرررنررردنررره

کررررهنرررری مررررنررررداڵ و مرررررسرررریررررهره
  و  مرررهنرررهرگررررترررن لرررهڵررر ررروهکررره
ڵ خرررێررر انررردا  گرررههرررهوکرررهری لرررهبررره

نرررێررر  دادهوره ری گرررهکرررهریرررگررره
ی وه مررردانرررهوهنرررد بررره یررروهمرررهلررره

 واندا.  کهنی ئهمرسیهره

مرسیهری مرد،  ی 
 کوردس هندا منداڵ له

بررهسرر ررردنرری مررن بررۆ چررۆنررێرر رری 
مرسیهری مرد،  ی کرد، بهلهمهمه

ڵررگررهی سررویررددا  کررۆمررهمررنررداڵ لرره
ی ڵررهچررۆنررێرر رری مررهمررهلررهبررهسرر ررردنرره 

کرررێرررک یرررهبرررهک کررره ڵرررگرررهیرررهکرررۆمررره
کهنی کردووهشهگهدارییه رمهیهسهله

ر گرهدرێر . ئرهمردهلره رهخۆرئرهوا لره
کری یرهدا  ئهمهژهکهس پێ ی بهسهدهله

و ی ئررهشررهچررۆنررێرر رری گررهکررورتررم برره
و رخال نی ئهدابێ   بۆ دهڵگهیهکۆمه

کررررولرررر ررررووری و  چرررروارچررررێرررروه
بررووه  ترری و ئررهبررووریرریررهاڵیررهکررۆمرره

کرێ . مرسیهری مردنی تیه بهسدهکه
و ر ئرهسرهوهی برێرمرهوهرلهاڵو بهبه

ڵگهی کوردسر رهنردا  کۆمهله مرسیهره
ر سررهمررێررک  یررهتررر لررهکرره بررهشرر ررره
 و مرسیهرهی بۆچی ئهوهچۆنێ ی ئه

 یرررهو ئرررهڕاسررر رررهسرررویرررددا  ئرررهلررره
مرێرک  یرهترر گرێر   کرهدهوهخۆیهبه

 ین.ب ه اله

 ٤٣٥١تررهکررهنرری سررهڵرری رهترره سرره
سوییددا کی ههواڵتییه، لهتییه ۆرایه
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کرۆترهیری سرهڵری  مررد،  لرهمهڵدا دهله
و % ههواڵتییهنی ئره ٣١  له وه٤٣١١
 نالر ریروترهو ئرهخهنه س هخهله واڵته

(. 6مر،")دا دهجۆراوجۆراکهنی دی ه
یره ورهگره و ئهڵوگۆڕهو ئهی کهوهئه
س ی خێ ا، دهرگ لههێنێ   مهمی ده

 لر ری شرهرۆچر رهو خرهمرهڵره و برنره
ی روننرهس جرێرگرههێنێ  و دهردهده
و دوک رۆر جرێرگرهی شرێرب و شه  ه

 و ئهلوگۆره  ئهوهگرێ هبه دهنوش ه 
ئهس ری ئرهبرووریردا له که یهیهورهگه

دوای خۆیدا  تهکێرک دات و بهڕووده
اڵتره سرهدهله ئه ادهکهت کهدروس ده

کهنری خرودا و خرێر ا، و س هبهاڵده
کررررهنرررری خرررروێررررن. نرررردیرررریررررهیرررروهمرررره

لی رالی مری بره اڕ  ئیندی یدوالی و که
و  ری برووهوا کرهری بهنگهم همێغه
کرره، خرۆیرری ئرهبررووری ترهکررهربررهسره

کرهنری رییرهڵ کهریگهگهندی  لهخواوه
شرێر ری برهتێڕوانینی سێ و ری و که

کررهنرری ئررهیررن تررهکررهیررهی حررهورهگرره
  ترێرروانریرنری وهژێرمرسیهره خهتهده

ر  ۆر رانرر ررهبررهکرره، لررهئرریررنررالررهنرره
لررگررهدا ی کررۆمررهورهی گررهجررومررگرره

 گۆڕێ . ده

و :" لرره"ئررێررریررک فرررۆو" مررێرریرروایرره
ی مررررۆسرررهدا کرررهڵرررگرررهیرررهنرررهکرررۆمررره

ی ورهنردی گرههرهئیندی یدوالی و ڕه
  کۆترهیری وجرودی بینیوهنه خۆوهبه

. چرونر ره نریریرهکێشه تهک  ۆر مڕله
شررێرر رری ک بررهوه و کررۆتررهیرریررهئرره

 رندنهدرێ ." ژیه، سهله جیهکراوه

و ی  یرهترری ئرهوهبۆ ڕوون ردنره
رنردردانرێرک ی فررۆو  سرهتێڕوانیرنره

کرهنری دۆکر رۆری دید و بۆچروونرهله
Medradرونررری سرررویالرررری ده

Boss مررسریرهری نرد برهیروهمرهلرهکه
  وهمرد، و تێروانینی مندال برۆ ئره

:" . "برۆس" مرێریروایرهکهرێ ی مێویال ه
مرد، نهترسرن مندااڵ،  ۆرجهرا، له

ر بره وا، خرۆیره، سرهئره  چونر ره 
تررر ورهکرری گررهیررهکررهیررهشررێررک لررهبرره

 نهسێنن". ده

و دوو ترێرڕوانریرنره کدانی ئهیهله به
 نرردهرچررههررهوێرر  کررهکررهردهبررۆمررهنررده

ک تررهکررێرر رری دابررڕاو ئرریررنررالرره، وه
رندری خرۆی بردات  مررسریرهری سه

ی تررر   مررڕ مررردنرریررشرری هررێررنررده
ر ڕۆشرنرهیری برهبێ . لرهدهترکێشهله
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 دایرررهو دیررردو برررۆچررروونرررهنرررهئررره
کهنی مرد، برۆ ئریرنرالره، مرسیهرهکه
 تررهخۆرئهوادا مڕ گر  و کێرشرمرهله
لرره  وههررۆی ونرر رروونرری مررردنررهبرره

و لرررگرررهدا و ئرررهری کرررۆمرررهرووبررره
و تێ ری لهی کهراییهی تهکگهمرۆسه

ی خرۆی مرۆمرهچرارهکو سویددا برهوه
کررره  اڵو گررررنرررگررره.  برررهیرررووهگررره

ی کرهربڕینرهدهکی  یهدتر بهیهئهمهژه
و نررد بررهیرروهمررهیررن لررهفرررۆو بررده

ی ی مرررررۆسررررهڵررررگررررهیررررهنررررهکررررۆمرررره
. ر دایرهئهس ێ ی بهراییه،  لهتهک گه

شررهره کررێررک لررهیررهسرر ررۆکررێررۆلررم برره
درێ  مدهله هورومه لهکهنی ئهورهگه

کره، نیهژیهنی ئینالرهنرهتهی بهرێژهکه
ربرڕیرنری . دهیرهوهرهسهته باێ  لههه

نرردی یرروهمررهت بررهبررهرهفرررۆو سرره
بوو، و م ێشهبوو، یه، کهمڕکێشه

ئرررهسررر ررری و برررهنررردی ئرررهیررروهمررره
ئررریرررنررردیررر ررریررردررروالررریررر مررر ررروو، یررره، 

وه  کرهلگرهیرهکۆلێ  ی ی م وونی کۆمه
کری گشر ریرگرر یرهک وێرنرهکر  وهده
سویددا رچی لهگهدرێ . ئهرندنهسه

کرهرێر ری خالروسری ترهمرد، کرراوه
کررر  بررۆ  ۆرێررک ت(  ده)تررهیرر رره

نردیریره یروهکه، و ون وونی مرهتهکهله

ریریره، ورووبرهدهکهنری تییهاڵیهکۆمه
کرری لررگررهیررهکررۆمررهی لررهیررهوشررێرروهبرره

  ری ترهکرهکر رهکۆلی  ی یال دا کرۆمره
کرهتری ت لرهترهیر رهبرێر  بره مڕکێرشره

اڵو کرررهنررری مرررردنررردا. برررهمررررسررریرررهره
ریرنری ئرهیردئرۆلرۆژیره ههوکرهترێرش بره
ی وهکرره،  ترروانررهی ئررهسرریرر ررۆ ره
وه جۆرێک ئهش ر روونرهکهنیشهنداوه 

و  نێوا، مرد، و ژیهندا مێ ێهتووهله
 وهترررهچرهوێرر رری کررراوهئریررنررالرره، برره

ڕوانررر . مررررسررریرررهری مررررد، دهلررره
کررهنرری خررۆ نرردامررهخشرریررنرری ئررهبرره
کری یریرهئرهمرهدهکه، کرهخهنهس هخهبه
  لرررگرررهی سرررویررردهی کرررۆمرررهورهگررره
لر رو رگدا نهدرکێنرێ   برهمهرهسهله
کررێر  دا برهسردهسپییه رشی هو ئهله
ئررمرریررنرری مررردنرری مرررسرریررهری تررهکرره

ر هرهر برهس لرهبرهخهتره ههو تی ده
ئرمریرن و ئهخهوتنێ ی کۆمپهنییهی تره

مرررری سرررریررررالرررر ررررههررررهو ترررریرررردا. لرررره
خرۆش ر کهتێک نرهدا  ههخهنهس هخه

بێ    خۆشی کووشندهدووچهری نه
 وهرسر ریرهره، دوکر رۆر و مره یهله
ک نررهیررهبرر  هرریرر  مررێرر  و مررهبرره

 ێنرێر  تره نرهخرۆش وردهگهمێیراده
دا یرهتره هو دۆخره ڵ ئرهگرهلرهورده 
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سررررویررررددا  مرررررد، رابررررێرررر . لرررره
لررگررهدا ری گشرر رری کررۆمررهرووبررهلرره

هررره یرررهکرررر  دهبرررێررر  و دهونرررده
تری  ی ئریرنرالره، ی تهی هوهکهردانه

دروسررر ررر ررر رررهت  هرررهوکرررهتررریرررش  
کرری رگررهیررهکررهنرری مرررد،  دهلررهدهجرره
وه ر ژیره، کرردۆترهی بۆ سهورهگه
کرهنردا  رسر رهرگرپرهلگره مرهکۆمهلهکه 

 نهبینرێ . 

ی مررسریرهری یهخشهو نهکهتێک ئه
کرو سرویرددا واڵتێ ی وهمردنمه، له

 وهکررر  لررێررره  دهسرر رردایررهردهبررهلرره
یرن بردهو مررسریرهره رندێ ی ئرهسه
 ڵگهی کوردس هندا. کۆمهله

کرری  ۆرو درێررژدادرێرریرره نررگررهره
ڵ کۆتهیی گهر باێم لهگهکردبێ  ئهنه
 عالررریرررشررردا کرررهاڵتررری برررهسرررهده
ڵ و کرۆمرهرگری برهرمرسیهری مرهبه

نرفرهلری و ئره رجهدهئیعدام ردنی سه
  مێرژووی خرۆیردا ترۆمرهرکرردووهله
مروو هرێر ی هره تی مرد، برهسهده

یری کروردسر رهنردا ئرهمرهدهلره وهخۆیه
ک رچرری وهگررهعرر  ئرره. بررهیررههرره
بررێرر   اڵتررێرر رری سرریررهسرری ونرردهسررهده

س مێریروایره  ۆرکهی که وهجیه لهبه
کررردنرری ری مررراکرر رریرر هکرربررهسرر ررره

و دوای ئررهاڵترری سرریررهسرری لررهسررهده
  وهتررررۆتررررهلرررریرررر ررررهره اڵتررررهسررررهده
نردێرک جرهر و هره شێوا ێ ی دی هبه

رتهمهی عێرا ردا درێرژه سهخرام ر له
عر  و اڵو بهدات  بهژیهنی خۆیدهبه

نررد یرروهمررهو لررهکررهنرری ئررهمررراکرر رریرره
وانرری یرری مررردنرردا  مررهڵررهئررهمررهدهبرره

 . ڕۆژانرهیهڵگهی ئێمهی کۆمهڕۆژانه
کرهنری ڵ وێرنرهگرهلره ڵرگرهیرهو کۆمهئه

ب  ڕابردوودا  دهکهنی لهوهمردنی نه
 س هت دای گرێ  و سیمهی جهفهخه

. وهکررهنرریرره، مرریررشررهنرر رردرێرر ررهبررێررگرریررهنرره
ی وهکرررهنررری کرررردهتررررسررریررریرررهمررره

کرهنری وا عیریره نهتێرۆریال ی و دیمه
سر ری کرهنری دهت راوهتومهلهس ه جه

نرهو ب  هی  سهنالۆرێک لهتێرۆر  به
. مررد، یرهیی هرهکهنمهندا ئهمهدهمهڵه
ک لررگررهی کرروردسرر ررهنرردا  وهکررۆمررهلرره

ر ک هررهمررردنررێرر رری سرریررهسرری  نرره
کری یرهلر رو وێرنرهموچهو نییه  بهبێده

رچررهوی هررهواڵترریرریررهنرری ی بررهئررهمررهده
 و مررردنررهجرریرره لررهبرره.کرروردسرر ررهنرره

ئریرنرالره، ی کرهسروش ریریره ئهسهییه
ڕووی دا ڕووبرهڵرگرهی ئرێرمرهکۆمهله
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ی وهترره رریرر ررردنرره. بررۆیررهوهبررێرر ررهده
  ڵ مردندا نرهچریر رهگهلهئینالهنی ئیمه

ی ئریرنرالرهنری وهی تره ریر رردنرهخهنه
. برۆیره وهورومریریرهئه
ی وهدرکررر ررررد، بررره

سرررروڕی ژیرررره، کرررره
دایرررر رررر رررروو، لررررهبرررره
کرررهت و سررر رررپرررێررردهده
مررررد، کرررۆترررهیررری بررره

ش مێدێ   هرێرشر رهکره
یررنرری ئرریررنررالررهنرری  هلرره

اڵترررررررردا  خررررررررۆرهرررررررره
کررررری یررررریرررررهئرررررهمرررررهده

. یررررهی هررررهورهگرررره
میرن کهیهمه ر ئهگهئه

ی وهخهڵی جیرهکرردنره
ڵرررررررگرررررررهی کرررررررۆمررررررره

کررروردسررر ررره، برررێررر  
ڵ خرررۆرئرررهوادا گرررهلررره
یررری و نررره ر ئرررهمرررهدهرانررر رررهبرررهلررره

ژیررهنرری برروونرری مرررد، لررهئررهمررهده
 وهکررهنرردا  ئررهی ئرریررنررالررهنررهرۆژانرره

 ترررررر لرررررهورهجررررریرررررهوا ی گررررره
لررگررهی کررۆلرریرر رر رر رریررالرر رر رروونرری کررۆمرره

کی لگهیهکۆمهراورد بهبهبه  دایهئێمه
 ک خۆرئهوادا. ئیندی دوالیال ی وه

برره ڵررگررهی ئررێررمررهکررۆمررهی کررهوهئرره
کرری کررۆلرر رر رریرر رریررالرر  ڵررگررهیررهکررۆمرره

کرری لررگررهیررهک کررۆمررهو  نررهبررهنررهوده

تری کی تهی رهههیهئیندی یدوالیال   به
و ی ئررهوهک ئررهر وهسررهمرره نررهخرره
یرره، وی دیرر ررهیرره، لررهڵررگررهیررهکررۆمرره
ڵگهکرهنری دنریره موو کۆمه. ههبهش ره

کرردنری خرۆیرهنردا  شه ۆنهغێ ی گهله
و هێ  بووه کۆلێ  ی یالمیه، تیهدا به

کرررهنررری ئرررهبرررووریررریررره ریرررهکرررهریرررگررره
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 داری و ئررهیرردیررۆلررۆژیرریررهرمررهیررهسرره
خررولرریررهنرردنرری کرره، لررهسرریررهسرریرریرره

رادا  ڕۆڵریریره، کی ترهکرگرهڵگهیهکۆمه
  وهبررهری ئررهبررووریرریرره. لررهبرریررنرریرروه
داری  رمرهیرهسرهر لهلگهکهنی بهکۆمه
کری کرۆلریر ر ریر ریرالر ری ڵگرهیرهکۆمهبه

مرهنرهی به مهاڵو ئهکرێن. بهددهنهو ه
مری ئرهبرووری سیالر ره  که نییهوهئه
مررێرر رری کرروردسرر ررهنرردا  سرریررالرر ررهلرره

ترهکری ئره ادی بۆیه  یهکش وکهڵییهنه
  وهوانرهمێبره. بهبووهتیه دروس  نه

کوردس رهنردا  می ئهبووری لهسیال ه
مرری بررڕاوی سرریرالرر رهشرێرر ری دانرهبره
و  ی دنیرهیرهمڕۆکهداری ئهرمهیهسه
و تررری ئرررهتررری ترررهیررر رررهسرررلرررهخررره
و برڕوای مرن لره  برهدارییهرمهیهسه
ترهکری ئره اد  که وهبێ هدا چڕدهخهله
داری رمرررهیرررهی سرررهو مرررۆدیرررلرررهلررره

ی کوردس ه، و  ۆر جێرگرهی دیر ره
مررڕۆدا  داری ئررهرمررهیررهدنرریررهی سرره
ی کرررره  وه. ئررررهبررررووهدروسرررر ررررنرررره

کرهترێرک ترۆ ئرهبرووری کۆنر رراسر ره 
داری بنهسرێرنریر  رمهیهسهواڵتێک به

و ئرهکره  وهی هب هوهخ یش لهو  جه
تررهکرری ئرره ادی  داریرریررهرمررهیررهسرره
س هرێرنرهوه  برۆ  ۆر کرهمرنرهرهرهبه

 جێگهی مرسیهر. بێ هده

  ورهی گررهبررڕوای مررن  کررێررشررهبرره
دی بره وهترهیریرهرهدیدی سرهک لهوه

ژێرخهنێ ی ئهبووری که یهوهدێ  ئه
مرره، هرره برروایررهداری دهرمررهیررهسرره
رخهنی سیهسی و ئرهیردیرۆلرۆژی سه
ژێرررخررهنررێرر رری کرره مرر ررێررنررهیررهرهررهبرره

داری رمرررررهیرررررهئرررررهبرررررووری سررررره
اڵو ک  برڕیرهریرداوه تی.  بهمێویال یه

داری رمرهیرهی سرهشرهمۆدێلی گرهکه
دا بررڕوات مرره، ڕێرربرر ررههررهبرر  بررهده
و ئرهنرگره ڵگهکهندا. ڕهموو کۆمهههله

ی کرره مرریرر ررهنرریرر رریرریررهتررێررڕوانرریررنرره 
ومێدانریردا برهکۆمۆنی می ڕووسی له

و کررردنرری ئرره رر روڵررنررهکرهریرر ررردوه لرره
داری  رمررهیررهمررۆدێررلرری سررهلرره جررۆره

 کریریرهنرهرهسرهو هرۆکرهره کێک لرهیه
مررۆدێررلرری لرره و جررۆره ئررهبررێرر  کرره

سررر رررگرررهی دهداری  لرررهرمرررهیرررهسررره
دا بروونری وهمری بریررکرردنرهسیال ه

داری و رمررهیررهاڵو سررهبررێرر . بررهنرره
مررڕۆدا  شرر ررردنرری برره اڕ لررهکررهردابرره

هرره مررۆدێررلرری جررۆراوجررۆری دهسرره
داری رمررررهیررررهشررررنرررری سررررهچررررهلرررره

ی دات. دوبرهکوردس هنمه، میشهنرده
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ی  ررر رررریرررن نرررمررروونرررهکرررر   هده
کرولر رور و مۆدێلێ ی واهی بێ  کره

ت و ئرهیردۆلرۆژیره و ئرهیریرن سیهسه
کهنری دهکهنی  سهییهمه، ئهمهدهههبه

برێر  و ییه، هرهئهمهدهوه ڕاس هنهوه
ی ر انرهبرهخرهنرهو کۆشک و برهڵرهئه
یهسهی ریعه کر  شهوردا،. دهههله

نری واڵت دهحروالرمرهکهنی ئره هنوونه
 می رۆمۆلرهکێک لهبێ  و شهریش یه

داری رمرهیرهمڕۆی سهکهنی ئهورهگه
کرره، کررر  مررۆڕکررلررووبررهدنرریرره. ده

 ۆنێ ی ئهرامدا برۆ هرهواڵتریریرهنری له
ر سررهبررێرر  و لررهبرریررهنرری برروونرری هرره

ڵرک  یرنردانری وجری خرهی  هخیرهنره
نرگرالرهر سرهب رێ . ئێرانێک بێ   که

و کێ یش برێر  لرهدات و یهندهمدهئه
تررررۆمرررری ی ئررررهی و ههررررێرررر انرررره

 کی خۆی.   چهکهتهده

و شرریرر ۆفررریررنرریررهی ئررهی کررهوهئرره
خوڵیرێرنر   دهدارییه رمهیهسه مۆدیله

 رره انرردرری کرره  کررهبررۆرجرروا یرریرره
 نرردهو نررهوه یررهتررره  مررۆدیررلررهولرره
ر داریرش هرهرمرهیرهکهنی سرهورهگه
مررێرێررنررهنرری رهررهوێرر : بررهیرره، دهوهئره

ر ا، و کرررێرر ررهرێرر رری کررهرێرر رری هرره

 خهمۆش. 

لگهی کروردسر رهنردا  دۆخی کۆمهله
 یرهکری کروردی ئرهمرهدهبۆرجوا یریره

مره رچرهنهسیونهلی و و ئرهیریرن مرهکه
ر دوو تری. برۆ هرهکهنیرهئهیدیۆلۆژیه

  دروس  وونی تهکی وتهو دوو ڕهئه
ی و ترررررهکرررررهک ئرررررهئررررره اد وه

ڵگهکهنری خرۆرئرهوادا بروونری کۆمهله
. رگری خرۆلرێردانرهنرگری مره   هیرههه
مرهنره کوردس هندا بهتهک لهی کهوهئه

  یری نریریرهی ئرهمرهدهکرهخۆرئرهوایریره
یی کول وریی و ئرهیردئرۆلرۆژی ئهمهده

 ی ، کرهسیهسریریرهوته و دوو ڕهئه
 ورهکری گرهیرهردووکییره،  ئرێرمرههه
ی کرررورد و شرررنررری "ئرررێرررمرررهچرررهلررره

. یررهمرروسرروڵررمررهنرردا" برروونرریرریرره، هرره
ک دۆخرررێررر ررری وهت لرررهنرررهنرررهتررره
ئره ادی ی کوردسر رهنردا کرهمرۆکهئه

کرره، ئررهڵرروگررۆڕێرر رری ئررهبررووری تررهکرره
و  ۆر ردا هرهترووه سهری بهوهگه
ی ر کیرالرهسهس بژێوی خۆی لهکه

اڵو دایک و برهوک دابریرنرنرهکرهت  بره
خرۆبروونری ژیره، ربرههێش رهش سره

ی خێ ا، مێش مێ ێرێرنرهنری وهرهدهله
و هرێر  کربرێرک مێ ه س هخێ ا،  ئه
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نێره تهیه، کوڕێ ی کورد نهتوانێ  به
اڵو ویالرر رری خررۆی بررژی. بررهو برره
 ڵرێرک هرۆکرهری دیر رهکر  کرۆمرهده
برروونرری تررهک دایرر ررنررهبررێرر  بررۆ لررههرره
شرروێررنرری دا  کررهڵررگررهی ئررێررمررهکررۆمررهلرره
و برڕوای مرن ئره. برهوهدا نهبێ هلێره
و یهی ههورهکی گه  گرن گییهتهبهبه

کهتێر ری دیردا  درێژتر لههیوادارو به
 و. رندی بدهب وانم سه

مررهڵ کررر  برراررێرریررن  لررهدهواترره کرره
رێر ری ڕووبرهبوونی مردندا لرهئهمهده
بروونری تیردا و برهاڵیهی کۆمهورهگه

 تیهیدا تهک هێش رهکرهک کهڵگهیهکۆمه
 رهو هررێررشرر رره مررێرروه بررووهدایرر ررنررهلرره

 بروایره  دهردارهکه، سرهکۆلی  ی ییه
رجرێر ری لومرههه مرسیهری مرد، له

ی خرررۆرئرررهوادا وانرررهواو مررێررربررهترره
مررسریرهری وایره. کرهراری بگرتهیه ه

و  دا چرۆنرهڵگهی ئێمرهکۆمهمرد، له
نر ره یریرهی مرنرداڵری کرورددا    فرهله

 کهت.ک داگیردهجێگهیه

روونی سویالرری "دوک ۆری ده
ElisabethKÖbler-Ross "

رگرهی مرد، کلیلی دهنووس :" کهده

مه، ر ههسهس "  لهدهداتهژیهن  ده
نرردیررن چرره"  کررهYalom  "غررمررهنرره

و ڵ ئرهگرهو ئهخهوتنی لرهوه لێ ۆلینه
 نرررردررررهمررررداوهدا ئررررهخررررۆشررررهنررررهنرررره
خررررررۆشرررررری دووچررررررهری نررررررهکرررررره
ک نرووسر :" نرهبروو، دهندرهشێرمه

ت رهلررر رررو  ۆر کرررهجرررهرێرررک بررره
لر : برۆ خرۆش دهنرهبیال یرن کره ده
 وهنررردرررههرررۆی شرررێررررمرررهبررر  برررهده

تری ژیره، تێ  ش رێرنررێریرن تره  ریرمره
وه نرر یرر رر رروونررهوایرره برر انرریررن؟" کرره

دۆخرری ک لررهرگ وهرۆخرری مررهلرره
دووچرررهری کرررهنررری کرررهخرررۆشرررهنررره

کرا تێرڕوانریرنری بوو،  ده ندهشێرمه
و ژیره، ئیناله، بۆ ژیه، بگۆڕدرایه 

ترێرڕوانریرنری ی لرهکری دیر رهجێرگرهیره
. بره دا داگریرربر رردایرهئینالهنی ئێمره

رچهوبگریرن بهله وهر ئهگهت ئهتهی ه
ڵگهی کوردسر ره، تی کۆمهن ی هیهکه
تره کری هرهتییهڵ مردندا  ن ی هیهگهله

 سرهترههرۆی کرهرهبرهیره ورهباێی گره
 ڵررگررهیررهو کررۆمررهئررهکررهنرری کررهورهگرره

و ری ئرهو کرهریرگرهدووچهری بووه 
ڵرگرهدا. مرڕۆی کرۆمرهلرهسرهترهنره کهره
ڵرررگرررهی کرررۆمرررهاڵو هرررێرررشررر ررره لرررهبررره

کرروردسرر ررهنرردا مرررسرریررهری مرررد، 
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 وهلرێریرهی کرهرگهیهو دهئهته بووهنه
ژیررره، جررروانررر رررر بررر ررریرررنررررێررر  و 

 یرچرهو. ڕێرژهبهویال  ر بێ هخۆشه
سر ردانری ئریرنرالره، دهر ی گیرهنرلرهبه
  سررهترری هررهترروچررۆوههررۆی کررهرهبرره

بررێررمررهنررهبرروونرری نرررخرری ژیررهنررمرره، 
واو کرررا تررهدهدات کرره نرریررشررهنررده

ریررنرری برروایرره. یررهخررود بررهوانررهمررێرربرره
ر سرهتیهیدا لرهف کهرهکول وری شه

ندی یوهمهک کهیهببووک رین ئهمهژه
  ژیره، یرههره وهسێ الوالێ ی کبهبه

هررێررنرررێرر . کررهبرررا کررۆتررهیرری مررێررده
و  وهخرواترهک ویالر ری دهیهرابه ه
و خررروار رهبرررهوه ره مرررهو ئرررهلررره

ڵ گررهکری لرهیرهخروڕێر   کرێرشرهلرێرده
  ژیررهنرری خررێرر انررێررک دا نرریرریررهوهئرره
کرر  کرۆترهی برێر . ک دهیهچرکهبه
ژ،  کر  و نرهو نره ورهکوڕی گهنه
ڵ ه سوارنهبین و گهسییه، نهڵێن لهکه

سر ری ترۆ. دهیرنرهژیهنی خۆمه، نرهده
کررر  ی تررر دههرره نررمرروونررهدهسرره

ڵرگرهی کرۆمرهژیره، لرهبژمێردرێ  کره
ژێررر وێرر ررهکررهئررهسررهنرری دهدا بررهئررێررمرره
هرۆی برهوه نرهوچروونرهتی لرهحمهڕه

بررۆ  کررهوه هررۆکررهری  ۆر سررهده
ی وهرهدهی کرری دیرر ررههررهواڵترریرریرره

کهنی کروردسر ره،  جرێرگرهی سنووره
 .رسووڕمهنهسه

دا ڵگهی ئێمهکۆمهمرد، لهاڵ ئهیه به
ر ران رهبهمێشبهو لهتر دێ هم ێشهکه
رچررهوگرررتررنرری بررهلررهخررۆرئررهوادا برره 

برڕوای مرن  ی فرۆو؟ برهکهربڕینهده
و . هرررهردووکررریرررهنرررههرررهاڵو برررهوه
مریرش رچهو و ههبهتر دێ هم ێشهکه

کری نرگریریره سرهاڵو برهتر. بهمڕکێشه
 بوون ردا. م ێشه ی که ۆتر به

مرێرشربرهو تر دێ رهم ێشهمرد، که
سر ری  هرۆی برهاڵدهکوردس هندا برهله

بررررۆ  یررررهوهگرررروتررررهری ئررررهیرررریررررنرررره
کهنی مررد،. مۆنۆمۆڵ ردنی مرسیهره

دیردی جریره لرهدا  بهلگهی ئێمهکۆمهله
مه، بۆ فالیرێ ی دی هئهیینی  هی  ته

. بررۆ سرر رردا نرریرریررهردهبررهمرررد، لرره
ترره ئررێررالرر ررهش کررولرر ررور و نررمرروونرره

 کررره تررررادیالررریرررۆنررری ئرررهیرررنررریررریررره
کهنری مررد، کهنی ڕی واڵهسمهڕێوڕه
کرو واڵترێر ری وهکرهت. لرهجرێردهجێ ره

راسریرمری مرهسویددا  دوو جرۆر لره
مررریررریررره، کررره. یرررهیرررهنرررهشررر رررن هررره

نرری یررهخررود دهراسرریررمرری مررهمررهبرره
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درێرر  مرردهلرره ررهلرره بررۆرژوا یرریررهنرره 
و کرارێرالره هرێر  شره ئهیین و  رهکه

مریریره، . دووهرۆڵێ ییه، تیرهدا نریریره
سمی نهش نی کرارێرالرهیریرهنره ڕێوڕهبه
تررریرررهیررردا ئرررهیررریرررن نرررهسررررێررر  کرررهده

. راسریرمری نرهشر رنرهری مرهبهڕیوهبه
دیرردی ئررهیررنرری ئرریررالرریمرردا  مرررد، لرره
ر هێاێ ی ئهسۆیی دوا خرهڵرێرک سهله

لر رو ی ژیرهنردا. برههرهوکرێرشرهلهنییه 
ک تررێررڕوانرریررنرری ئرریررالرریو  ژیرره، وه

 کرهت کرهوێرنرهده کی داخرراویهبه نه
ته و کۆتهیی تریرهدا دیرهر رهخهڵی سه

و  کررهیررهلرر ررو ژیرره، برره نرره. بررهنرریرریرره
دوای لرهوه ژیهنردنرهم ی دووبهرهچه

مرررردنررری ئررریرررنرررالررره،  جرررۆرێرررک 
وامرر رروونرری ژیررهنرری تررێرردایرره ردهبررهلرره
رچری ئرهیرنری گرهکی تردا. ئرهدنیهیهله

یره مه، تێڕوانینری هرهسیحیش ههمه
دوای لرهوه ژیهنهبۆ ژیه، و دووبهره

سر ری ڕێرگرهی برهاڵدهاڵو لرهمرد،  به
ی شرهکره، و گرهسروش ییه  انال ه

و دا  ئرهو واڵترهنرهله وهس ۆ ری مه
ی ورهی گرهربه   هئهینییه تهکهیهحه

یررداکررردنرری و ترروانررهی مرره لررێرردراوه
ی بۆ ههواڵتیریره، ورهتێ ی گهنهعه ه

و . ترێرروانریرن برۆ مررد، برهم  نییه

کرروردسرر ررهنرردا  لرره ئررهیررنرریرریررهشررێرروا ه 
 لرره ورهکررر  گرروێررگرررانررێرر رری گررهده

یدا ب هت  برۆ ڵگهدا بۆ خۆی مهکۆمه
و ری ئررهژێرررکررهریررگررهی لررهوانررهئرره
 می مرسیرهره ی ئهییندا  وهفالیرهته
. وهۆ نرهکرهنری خرۆیره، دهوجودییره

دا و کرولر روورهمرسیهری مررد، لره
برهری و لره یهتی ی ههنێ ی مۆ ه یه

هره دهی سرهوهره  دڵنیهکهوهرؤحییه
ر رانررر رررهبرررهلرررهژاوه ڕۆحررری شرررلررره
اڵو رگرردا. بررهمررهلرره وهبرریرررکررردنرره

و ر ئرهیشریردا  هرهدیروێر ری دیر رهبه
ی رچررهوه  سررهئررهیررنرریرریرره فالرریرررهترره
ی ژانرێر ری دیر رهڕاوکێی و شرارهدڵه
و نررگرررانرری ئررهبررۆ  یرره روونرریرریررهده
ی مرررۆسررهی کررهئررهیررنرریرریرره فالرریرررهترره

دوای ی ئیناله، لهوهژیهندنهدووبهره
نردێرک س  خواوهدهداته  دهوهمردنه

ی وهڕۆژی حالرهبردا لرێرپررسریرنره له
کره، ر ی ئریرنرالرهنرهر ئرهژیهنی سره

خ ری رۆیش ن بۆ دۆ همێوه کهتهده
و. سررر او نرررههرررهیرررهخرررود برررۆ جررره

سرێرک ی دایر رێرک یره، کرهوهنهمهڕه
ی رگرررردا  هررررێررررنرررردهمررررهرهسررررهلرررره
یر  و فووم هعهوا ی "خوایهبهنگهله
کررهنررم خررۆش برریرر " گرروونررهحررهلرره
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، وێر    نریرشرهنردانری  یرهکهردهده
 یرهئهینییهفالیره و تهکهنی ئهتیفهنێگه
ر سررهبررهوه ڕیررنررهی مررهمرررۆسرره کرره

کهرێر ری  ۆر کهته مردی سیراتدا ده
ی ویریرهنرهر هژیهنی سرهدژوار. بۆیه
ژانری شرلرهکر  مڕبێر  لرهئیناله، ده

کرهنری روونی  کرهترێرک مررسریرهرهده
  وهدوای مرردنرهئهسمهندا لرهژیه، له

 دی. ئهسهنی نهکرێ  بێ هروا بههه

 

ترر م رێرشرهکوردس هندا کهمرد، له
و کرولر روری هۆی ئهمێشبهو بهدێ ه

ک ترۆڕێر ری وهی کهوهکۆلێ  ی ی مه
کرهتری کرهر لرهوێر رهکرهدهنه  یهمههه

رگررردا. سرررهتررری مرررهڕوودانررری کرررهره
 وت و خر و و دراوسرێروهمر گرهله

سرری کرره سررێرر رریررش کررهترره کررهبررگررره 
  ڵیدا نییهگهر وکهرێ ی لهمردوو سه
کرری کررورترریررش بررێرر   یررهبررۆ مررهوه
سری کرهنری کرهئینالهنییه مێداویال ییه
. وهنررهکررهوترروو   مررڕدهکررۆسرر رر رره

تریریره اڵیرهکرۆمرهو ترۆره بوونی ئهنه
ر سررهی لررهورهکرری گررهریرریررهکررهریررگرره

نرێره ترهخۆرئهوادا کرهلهیه ئیناله، هه

روونررنررهس و تررێرررامرری ڕێررگررهی دهلرره
سرر  دهکررر  بررهده وهجررۆراوجررۆره

 بێێنرێ . 

 تررهم ێشهکوردس هندا کهمرد، له
و کرولر رووری رچهوگرتنی ئهبهلهبه 
ئهیین و نهسیونهلی و ی کهتهههدهشه
تره برارێری خوڵیهندنیدا  ڕۆلێ ری هرهله

ت هررهده. شررهترررسررنررهکرریرریرره، مررێررداوه
مررررررهنرررررره ئررررررهیررررررنرررررریرررررری و لرررررره

یدا  هریر  شر رێرک کهنهسیونهلیال ییه
ت ردنری ژیره، و بێییمهله  جگه نییه
و ر ئرهگرهرگدا. ئرهمهش رد، بهبهوه
یرهخرود برۆ  بۆ نریرشر ریرمرهنرهرگه مه

ر . هرهعره یرهک و ترهبرهرهخوای تره
مێرژووی کی سیهسی لهیهوهب ووتنه
برراررنرردگررۆکررهنرری دا فررووی برره ئررێررمرره

س و ئرهیرنرردا دهنریرشر ریرمرهنری مرو ره
دا، کررردبررێرر    ۆر ئررهسرره، سرره

س ییره، ر دهسهری گیه، لهنگهوهجه
. وهووری خررۆیرره، کررۆکررردۆتررهدهلرره
یررنرری ئرریررنررالررهنرری  هر ژیرره، لررهگررهئرره

  بوایرهکی ههدا مهنهیهلگهی ئێمهکۆمه
 رروربررهنرری  خررودکرروژی و خررۆکررردنرره

یرنری رینی نهو  هبه م ێ ی هێندهچه
یری بوو. ئرهمرهدهدهنهدا ئینالهنی ئیمه
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 تررررههررررهدهمرررر رررری شررررهو چررررهئرررره
کرررهنررری سرررروودهلررره

دا  رررروتررررهبررررخررررهنرررره
 هررررێررررشرررر ررررهکررررهکرررره

رمری خرۆی به اڕگه
    داوهسرر ررنررهدهلرره

 سرررررررررررروودهلررررررررررره
کهنردا و نیش یمهنییه

ش و دوایررریرررهنرررهبرره
ڕێرگرهی گروترهری له

  وهکرهنرهئیالیمریریره
نرهو  خرهترهمنداڵ ده

خررروێرررنرررهویررر رررریرررن 
وه ربرررررررڕیرررررررنرررررررهده
ی مررررد، ربرررهرهده

 مرررهنرررێررر ررری برررهکررره
برهس مێ هفۆرییرهنره 

کرهت و مررد، دهله
نرهو مرهنرره مرنرداڵ لرره

دیرررررررررررررررهر و 
کرررهنررریررردا  نرررهدیرررهره

کرری مررر یررهبرره نررهلرره
ڕاوکێردا ترس و دله

 کهت. خالیردهیه

مرررررررررررررررررررررررررررررد، 

چرونر ره  تررهکوردس هندا مڕکێرشرهله

 تابلۆ: سمکۆ ئەحمەد
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و  یرری مرررد، و سرریررمررهی ئررهئررهمررهده
کررهنرری کررولرر رروری مرررد، و ڕیرر ررواڵرره

کررهنرری کرری جررومررگررهیررهک بررهیررهبرره
اڵو خرروار. بررهچررێرر ررهڵررگررهدا دهکررۆمرره
نرێره ر مرد، ترهسهکه، لهوهلێ ۆلینه

ی وهبرۆ دۆ یرنرهک نییره  وویهئهره
برۆ که ل و ڕێگهیهو  بهکهنی ئهلوغ ه

برۆ نرهو ژیره،. وه ڕاندنرهگهدووبهره
، و مرررد، و شررهرنرردرردا، لررهسرره
کرررهنررری وترررنرررهرکرررهوکرررردنررری دهکررره
ت و کهنی کول ور و سیرهسرهبوارهله

هررریررر  ڵرررگرررهدا رترررهمرررهی کرررۆمرررهسررره
تریرمره، مرێرنرهڵرێر  کی ترهیر ره انیهرییه

مرره، بررۆ کرری دیرر ررهرگررهیررهر دهگررهئرره
برۆ  وهڕانرهرمش  بۆ گرهسه خهتهنه

کرهنری نهو ژیره،. کرهترێرک ئرهڵروگرۆڕه
رنررردرررری سرررهخرررۆرئرررهوا  هرررێررررنرررده

ر ژیرره، و مرررد، لرره سررهچررێرر ررهده
لرررگرررهدا ری گشررر ررری کرررۆمرررهرووبررره

هرررررۆی و بررررره وهێررررر رررررهشرررررهرده
  وهو مررسریرهرهخالووسی ردنی ئره

کررری یرررهدیرررهردهکرررهتررره مررررد، ده
مروچرهو و نرهدیرهر. کرهترێر ریرش بێرده

مرروو لررگررهی کرروردسرر رره، هررهکررۆمرره
وه  کرهترهر مررد، دهسهرگهکه، لهده
  برێر رهمیوانری مرهڵ  ده بێ همرد، ده

  ژیره، رهبرڕیرهردهی کرهسرهو کرهئه
وترۆی کی ئرهندییهیوهکهت و مهبیرده
ڵررگررهی کررۆمررهنررهمررێررنررێرر . لررهمررێرروه

ڵ مرردنردا گرهلرهکوردس هندا  هێنرده 
کررررررێررررر   ژیرررررهنررررری دهوهمرررررێررررر ررررره

ئررهسررهنرری مرروچررهوی ژیرره، بررهدهکرره
و ئررهمره س. ئررهیرهدی کرهوه تررهنرهیره
مررسریرهری کرهیره ریریرهوهرهجرهخهله 

 کررهتررهکرروردسرر ررهنرردا دهمرررد، لرره
 .کێشه مرسیهرێ ی مڕله

ی و نرمروونرهنرهرندێک لرهسه
 .،بده وهخواره

و ریررنرره کررهنرری دوای ڕامررهڕۆژه
ژێررر فشررهری لررهکرره سرروورهمررنررهئرره
ک یره. ژمهرهڕیودایهری ڕامهمهوهجه
کرهنری خر رهوهسرهترهی لرهمنهنرهو ئهله
، کرهدا  ڕادهکرهمرنرهگرتنی ئرهر لهبه
ک و چرهبرن. برهسلیمدهو ته وهرهده
کرری یررهسرر ررهرهمرروو کررهور و هررهترره

نردێرک ری هرهکوژرێن. سره  دهدی ه
 ررهمرری  ی شررهکرره، بررهکرروژراوهلرره

 وهویریره ه  برهوهکرهمرنرهی ئرهفول ه
 . ژ، و مرنرداڵ دێرنرهوهکرێر رهمهنده
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 مررررررروچرررررررهوهو دهر ئرررررررهسررررررره
 رهو و ر شرهی سرهکهرتۆن رووانرهبه
 کرهڕووخالرهرهلره   ێر ری دیر رهشه
 بررێرنرهیره، دهندێ ی دی ه،. ههدهده

لری وتی عهکی  ی م گهیه وتهبخهنه
شرهمرهترێر ری می حهردهبهمهل و لهکه
مرهش دادگرهیر رردنرێر ری دا  لرهورهگه

ربرهنری بریرنرهی سره  لرهوهکهرتۆنیهنره
 یرررنررردوویررری  برررهوهکرررهبرررهکررر رررهمررره

  وهخرروارهخرروار . لررهدرێررنررهفررڕیررده
هرهو تری کروردسر ره، ش رێرک لرهله

مررررروو هرررررهو بررررره سررررر رررررهو،ڕاوه
  یرهوهسر ریرهنرهدهبرهک کهیهس هرهکه
و ،. ئررهیرره ئررهکررهترریرریررهنرردهت ومررهلرره

ترێر ری مرهسرهی حره ادهتییه دڕندایه
خ ێ ری وهسهتهلهکه  یهشۆڕشگێرانه

ک شرررۆڕش و یرررهخررریررر ررروونررره وه
دات  کررهنرردا ڕوودهترریرریررهاڵیررهکررۆمرره

ت  رهکره ی کولر رورێر رهیهخود   اده
خرۆی مرسیهری :"بۆچی ئیعداو"ی له

کررهنرری خرر ررهوه. ترره سررهتررهکررردووهنرره
ک هررێرر ی سرریررهسرری ڕیررن  یررهرامرره
یرر  پ و راسرر  شرر ررنررهبررهچررهلرره
وی لرهوه نردنرهسرهمرسیهری تۆلرهکه

دوو دێرڕی جریرهوا ترر دی کردبێ ه 
دژی گوتهری بهوی ئینالرهنر روژی به

 برره هبرهو ئیعداو. کول وری:" تۆڵره 
ر رانر رهبرهر لره" هرهبررهسرهممه برهئه

ڵ و   بهکراوهوی نهیرهدوژمنهندا  مه
ر ر هررهواڵترریرریررهنرری سررهرانرر ررهبررهلرره
کرهنری سریرهسریریرهنگره گروپ و ڕهبه

  خوێنهویی ندا همه، ئهههدا  بهدی ه
یررهڵرری ڕنررهو کررهنررهو ئرره. لررهبررووه
 یررنرردووی و برره وهرمررهنرر ررردنررهسرره

 نرردهرچررهکررهنرردا  هررهکرروشرر ررنرری دیررلرره
وره بروو کهنیش گرهتهوانی کوژراوه

تررری  ایرررهنرررگرررێررر ررری نرررهرهبرررێررر   ده
و نرری ئرره. دیررمررهوهکرررایررهر نررهبرره
نرێره کروردسر رهنردا  تره لهربڕینهنهسه
کرره،"ی هررێرر ی  ا تررهر ی عرره"عرره

ژیرهنری کوش رن و کرۆترهیرێرێرنره، بره
  کهنی کرورد نریریرهدۆس  و دوژمنه

شرو و   ا ترهنمهیشری "عرهی هێنده
کرره،"ی ئرریررنررالررهنرردۆسرر رری و بررێررێررێرر ه

هرێرنرده کرهکره ڵگهیهژیهندۆس ی کۆمه
نررریرررشرررێررر   ڵ مرررردنررردا دادهگرررهلررره

کرررهت  شررریرررعرررری برررۆ ئرررهخرررهوترررنرررده
ڵرێر   بهڵدا دهنووسێ   گۆرانی بهده

یره وهنهو ژیهنهلهکه  وهچێ هبیری ده
ی مررد، یرهرهوگرهوا ه و برهنرگرهئه

چڕێ .  برۆیره لگهدا دهگوێی کۆمهبه
ڵرگرهی کرۆمرهمررد، لرهبڕوای من  به
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هریر  چون ه  یهکوردس هندا مڕکێشه
ترره  وهتررههررێررشرر ررووهکرری نررهرگررهیررهده
نهو ژیه،. مررد، وه رێینهبگه وێوهله

ی ی ئهمهدهورهکول ورێ ی گههێنده 
 نردهرچرهژیره، هره  کهڵگهیهنهو کۆمه

ڵ ڕێ  و ههواریش کرهت  خۆیشی هه
ڕێرک مره . ئرهوهمێنێ رهنهدیهری دهبه

 کرره یررهو دۆخررهی ئررهوانررهمررێرربرره
 .یهخۆرئهوادا  بوونی ههله

بررۆ وه ڕێرریرنرهبرگرهوه ر لرێرررهگرهئره
ی خررۆمرره،  کررهڕۆکرری بررهسررهنررهوه

مرررنرررداڵ کرررر  برررووتررررێررر  کرررهده
کررروردسررر رررهنررردا   ۆر خرررێرررراترررر لررره
کرهنری ڵ مررسریرهرهگرهروکهری لرهسه

و کرررهت و ئرررهیررردادهمرررردنررردا مررره
و کرره، لررهی ئرریررنررالررهنررهتررێررروانرریررنرره

  یهنرهر مرد، ههران هدا بهڵگهیهکۆمه
بۆ مرنردااڵ،.  مرنرداڵ  وهگوێ رێ هده
، و شرریرروهو لرره عرر یررهتره بررێرر ررهده

مررهڵ کررهنرردا  لررهعرر یرریررهفرروغررهنرری ترره
بررێر ره دات. دهرنردردهسره وهدای ییه

کرهنردا رهوهڵ گرهگرهگۆرس ره، و لره
ک کرروڕ و کرربرری نرریررشررێرر . وهداده

و  وهکرررێرر ررهر دههرریررد  بررهبررهوکشرره
مرهنرێر ری برهوکری برۆ داس رهنری  رهره

 مرهنرێر ری ئرهیرنری .  برهوههۆنرێ هده
مروو هرهکرێ    بهڵیدا ئهخهوتندهگهله

بر   وه  بهکهنییهخوێنهوییه می هفۆره
یشر رنری رچهوگرتنی ئهس ی تێگرهبهله
 .م هنهو چهو بۆ ئهئه

ترۆڕی   کدا کهڵگهیهکۆمه اڵو لهبه
کرهنری  تییرهڵیهکۆمه تگوو ارییهخ مه
کرۆڵ کهنی مرردنری لرهردییهفهرکه ئه

و مرردنری  وهتهکه، کردووهئینالهنه
ردی و کررهرێرر رری فررهترره کررردووه

ر که،  یرهخرود هرهخالی ئینالهنهشه
هررێررشرر رره کرروردسرر ررهنرردا کررهک لررهوه

 کره دایهو کۆلی  ی هر شهنی ئهسهله
کررهنرری ترریرریرره یررهکررۆمررهنرردیرریرره یرروهمرره
ردوو هررره  لرررهڵررربرررنرررراوهورهرررهدهلررره

و ڕاسرر رریرریرره دا  هرریرر  لررهکررهدۆخرره
مرررد، مرررسرریررهری نررهگررۆڕدرێرر  کرره

. ی ئینالهنهورهرا ی گهلی و مه هئه
  کررۆچرری دوایرری  دوا دوا نرر رگرره

شرروێررنرری خررۆی   ر  چررووهفررهسرره
ربرڕیرنری ترر هره دهیرهمهڵ،هوایی و ده

و لره جگه مهنی کوردیدا  هی  نییهله
 ڵرگرهیرهو کرۆمرهئرهکرهیرهورهگهترسه
ر مررردنرردا کررولرر ررورێرر رری رانرر ررهبررهلرره

وری دهی لرررهرهووانررری گررره مرررهنررره
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کرهنری هۆی تررسرهبه دروس  ردووه
 لێی. وه خۆیه

لرررگرررهی کرررۆمرررهمرررنرررداڵ لررره برررۆیررره
لگهی ی کۆمهوانهمێبهکوردس هندا به
روکرهری   سرهورومرهوهسویید و ئره

برێر ره کهنی مردندا دهل مرسیهرهگهله
و کری  یرنردووی ئرهیرهوهته یر رردنره

یره مروچرهوی هرهدهڵ ش ێ دا کهگهله
گررریرره،. کررهت لررهکرره، مررڕدهو مررهڵرره

نرری دیررمررهکرره، لررهسرر ررهنرری جررهدیررمرره
که، نهچرێر  و کوژراوێ ی نهو فیلمه

کررهنرریرره، مرروچررهوی دایررک وبررهوکررهده
 گۆڕێ . ده

و چرررروارچررررێرررروه کررررهتررررێررررک ئرررره
ی کرولر روری مرردنرمره، کول وریریره

و لهوه س دا بێ  بۆ لێ ۆڵینهردهبهله
ڕووی  ی منداڵ   ڕووبره مرسیهره

وه برررریررررنررررهدهورهمرررررسرررریررررهری گرررره
روا کرهرێر ری یره، هرهوهاڵمدانهوهکه

 وێر  کرهبێ .  مهنێ ری دهئهسه، نه
 مرررهنررری کررروردیررردا  هرررێرررشررر ررره لررره

و کرهترێرک  واوی نییهکی تهییهئهمهده
خرۆیره،  ڵگرهیرهو کۆمهکهنی ئهورهگه

کرردووه  رگ نرهمرهمرسیرهریریره، لره

و داوایره، لرێر ر ررێر   ئره خ  رهسه
. وهنرهبۆ مرنرداڵ روونر ر ره مرسیهره

دا   و نررووسرریررنررهکررۆشررشرری مررن لرره
و رنهتی ێ ی ئهمهده ڵ هس ی ئهدهدانه

دایرر رره، و بررهوکرره، کرره نرریرریررهسررهده
، بۆ چۆنێ ی ئهخهوترن چهوی ب هڕه
کررهنرریررهنرردا کررهتررێررک ل وردیررلررهگررهلرره

رۆکریریره، کرهنری مررد، برهمرسریرهره
و ڵر رو نریرشرهنردانری ئرهگرێ . بهمێده
سرهنری کرر  کرهده، کرهتهنرهرخهسه

ندکردنیردا  ڕۆڵریریره، مهوڵهدهدی  له
بررروونررری  انالررر ررری برررێررر . نرررههررره
کرهنری ریریرهرووننهسی و کرهریرگرهده
ی وهاڵمرردانررهبررۆ وهو  انالرر رره ئرره
کررهنرری چررۆنررێرر رری اڵمررهوهشررێررک لررهبرره

  و مررررسررریرررهرهبرررۆ ئررره ڵرررهمرررهمررره
فالیری ئهینریری س اله ری تهردهسه

کرهنری بۆ مۆنۆمۆڵر رردنری مررسریرهره
یرری تررێررروانرریررنرره مرررد، و نررهئررهمررهده

و ئررهکرره، کررهجرریررهوا هفرریرریررهلالررهفرره
 مرررێررر رررهبرررۆیررره، دهمررررسررریرررهره 

  یررهوهکرری لررێرر ررۆلررێررنررهیررهسرر ررهرهکرره
، ورهڵرررێرررک گررررفررر ررری گرررهکرررۆمررره

موو رو ههسهلهدا. ڵگهی ئێمهکۆمهله
کرر  ئریرنرالره، دهکرهوه و گرف هنهئه

برریررهنررژمررێرررێرر   تررێررڕوانرریررنرری بررهوی 
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هرێررشر رره بررۆ مرنررداڵ کرره لررگرهیررهکرۆمره
ی ئرریررنررالررهنررێرر رری ئرره ادی ڵررهمررهمرره
ک ی مررێررنررهکررهت و وهنرر،رریرررادهخررهوه
خالری تری شرهک حورمهتییهسهیهکه

ی دوایرریرره،   مررهبررۆ دانررهنررهنررێرر   ئرره
برررۆ  کرررهیرررهترررریرررن کرررێرررشرررهورهگررره

کهنی منداڵری کرورد. ئریرنرالره، مرسه
ن،یراده ک ئینالهنێ ی خهوهکهتێک وه

کررررا  ی مرررێرررنرررهڵرررهو ئررره اد مرررهمررره
کرهتری شنهکرێ   لرهوهڕوانی ئهچهوه
دا  و کرهئریرنرهڵ ئرهگرهکرد، لهلهمهمه
کری یرهوهکرردنرهڵرهڕووی مهمهڕووبه

 .وهبێ ه ئینالهنییهنه

ربرررڕیرررنرررهکررریررررکررریرررگرررهرد و ده
نررد یرروهمررهو لررهی ئررهکررهنررهوبررهنررگررهبرره

و ر بێ . ئرهک هکۆمهنگهمردندا ڕهبه
جردی ب   برهڵ مردندا دهگهڵ :" لهده
و وت بر ررێر   ئرهخرر ئرهلالروکرههه
برۆ وه و تێروانریرنرهتی". لهڕاس ییهبه

ند یوهمهکهنی منداڵ لهورده مرسیهره
جردیریرهنرره بر   ۆر بررهمرردنردا  دهبره
و ڵررهلرر ررهبرر رررێرر . ئررهخررر کررهڵررهمررهمرره

و  وانریرش ڕاسر ریریرهکهنری ئرهترسه
 ڕاسرر رری و ڕاسرر ررگررۆیررهنررهبرر  بررهده
 .وهاڵمییه، بدرێ هوه

 پەڕاوێزەکان:

   نرهونریرشرهنری و نهونریرشرهنرهئه*
گررۆیررهری مررنرردا ، و لررهوتررهرێرر رره 

 .وهتهدا بیوکراوهندهشێرمه

1-Linda Claesson, 2007, 

Förskolebarn tankar om 
döden, Karlstads Universitet, 
sid 7-8  

2-Malin Börjesson, Samar El
-Ghariri, Erik Olbäck 2008, 
Barns uppfattningar om 
döden , Högskolan i Borås, sid 
8-9 

3-Erika Grip, Karina 
Salhag, 2007, finns Nangijala, 
, Växjö Universitet, sid 2 

4-Charlotte Arrhenius, 
Petra Kiiskinen, 2001, 
Blekinge Tekniska Högskolan, 
Våga tala med barn om 
döden, sid 18,19,20 och 21 

5-Liselotte Johansson, 2007, 
Högskolan Väst, Barn sörjer, 
sid 11 

6-Aida Ganic, 2007, 
Högskolan i Gävle, Döden i 
vårt samhäe sid 19, 23, 39 
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 “کەتان”نەنکم 

 

 نووسینی:

 جەالل قادر 

 

 

لەسەەەرایەەااڵ سەەافنەەی  ە ەە ە ەەا  
منداڵێەیەی کەالەیەبالنە کەووەڵ لە ە  
کراو خوشیە انم لە خانوویە ی کە 
خشت دروسە ەیەراو لە  ەێا ەێەیەی 
هەژارنشەەیەەنەەی قەەو لە قەەوێو ەە ەە ەەاو 
داژیەەەایەەەکم نەنەەەیەەەم   ەیەەەا  یەەە  
 ەەەارا ەراڵ مەەەاڵە داومەڵە ەەەانەەەی 
دا ردڵ کە یەنە ە و خشەت و ەریە 
کەە ەەبو ژوورلەەیەەی لە  ەەبشەەەیە ەەی 

 خانوا ەما  دروست  ردکووم  

لە سەەەەردامەەەی  مەەەنەەەداڵەەەیەەەم کە 
قرسیار رد  هەموو  ەسێیم کێەاار 
دا ردڵ لەکیرمە نەنیم لە  ەیەر ەانەی 

سەڵ ە ەاڵ شیرینیە ی داردا رد و 
قەەێەەیەەداداەڵ دایەەتەەوخ: دامەەت داخە 

  ی ر قرسیار مە ەم  

واو لەکیرە کەێەت قەرسەیەارا ەانەم 
دارکارااڵ ماڵە داوڵەمەندا ا  کووم 
دامتوخ: داکێ ێانتیا   ب  کەێەت 
و منداڵە انیەا  کە ەی یەاراڵ  ە   

هەمیشەش خەیەاڵەم الاڵ وەوا کەوو 
ێۆژلەەل لە ێۆژا  نەنەەیەەم لە ە  
خباڵ کمباخڵ کب وەوااڵ لە نایەیەوا  

 کبنی  ێش ی ناو مەنجە   ەەم 

هەموو کەیانیانێل کەدوااڵ نەنەیەم 
  ەیەەا   ێامەەدا ەەرد و دا ەەریەەاەڵ 
دامەەتەەوخ کەەمەەبە لە ە  خەەبخم یەەا 
ێۆژلیەیەا  دڵەی نەرمەبەوو قەێەیەوا 
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سواراڵ  یێمسە انی  شەار کەوویەکڵ 
 وویک کب  ەێا ەی  ەەرا ە    ە 
 ەویەەبیە قەراب کەەیەەرا نەویە ەەانەەی 

  .شارا ەە

نەنیم ژنێیی قەڵەو و کەخەب کەوو  
 ەەایەەێ ێلەەی دا ەەرد وەژنەەب ەەانەەی 
وەەەەاداریەەەەداداڵ مەەەەک لەکەردامەەەەی 
هەڵەەەەبەدهەڵەەەەبەد ێامەەەەدا ەەەەرد و 
دامەەووانەەیەەیە وەو لەەەە دارانەاڵ  ە 
سەەێەەو و قەەریەقەەاڵە ەەانەەیەەا  کەسەەەر 
دیەەواراڵ داراوااڵ مەەاڵە ەەا  شەەبێ 

  .کبوونەوا

  ویم: نەنە وێرا کەهەش ە

قێنە ەاڵم م م قەێەمەنە ەویەی وەاڵ  -
 ! ی ر قرسیار مە ە

نەنە داییم قێیتویم کەهەشت قو -  
 !لە سێو و قریەقاڵە

نەنیەم وافمەی نەدامەوام م کە  
مەەک و کەەرا ەەانەەم وەو خەەواردنەەانەاڵ 
نەنیم کب مانی داهێەنەایەوا نەاومەا  
ناکوو  خەواردنە ەانەی کەهەشەت م م 
 ونیە لەمەاڵەی وەێەمە کە مەانەتەیە  
کەەبنەەی  ەەبشەە ەەمەەا  نەدا ەەردڵ کە 

ساڵی  جە  و کەر ەی  جەوانەمەا  
نەداقبشیم جەژ  کەجەژ  کەاو ەم 
لە یوانااڵ کوو قارا  ەب کەیەایەوا و 
 ەەەراسەەەێەەەیەەەی نەەەو  کەەەب کەەەرا و 
خوشەیە ەانەم کەیەو م مەک نە ەبەخ 
کەەەەووە هەر ەەەەی  ەەەەراسەەەەی کەەەەرا 
 ەورا ەە هەکوو کبیا  هەڵدا ریەم 
و داکوایە لەکەراڵ کیەەم خوا خێراڵ 
نەنیم   ەیا   کنەووسەێ جەار جەار 

  . راسی ێانتینی کب داهێناە

لەکەرداە دار ەەەەایە ەەەەی مەد  
ێاواسەە ەەایەەک نەنەەیەەم شەەارادا کەەوو 
داس ی کە دو ەمەیە ەوا نەا دار ەا 
 رایەوام یە ەە جارمبوو  ەاوە کە 
 ەوشە و کەاخەالەیە ەی وا  ەراوا  
کەەەب  خەەەبش کەەەیەولەەەتم  ەەەوار 
وەواندااڵ ماڵەی وەێەمە داکەوو ویەم: 
نەنە کەەەب دار ەەەا ەیەەەا  وەوانەەەدا 
 ەورایە   ویەەەەی:  ەەەەوێە وەوا 

 ! وبیبمبی ی قێ دل ە ژوور 

لە کەەەاخەەەالە ەیەەەا  جەەەبالنەیەو 
دانراکوو کەقەلە ێامیرد یەا سەواراڵ 
جبالنە ە کم  ە ی قێەم لە  ەریەااڵ 
کاخالە ە خاا و کەسەرداە  ەویەمم 
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خەریل کوو کەتەریەمڵ  ەایەێ نەنەیەم 
کینی قەشیما  کوومەوا  ەویەم  ەر 
کێااراڵ  ەە جارلیی ر نامهەێەنەێە ەوا 

 ! کب وەە کەهەش ە

نەنیم ویی:  وێە قەڵە مە ە وەێەمە 
  .یا وێوارا لێرایک

وەەەێەەەمە یەنەەەیەەەا ێۆژانەەەی جەژ  
دا وویک کەب سەەیەرا  و سەواراڵ 
جبالنە دارینە ا  داکوویەکڵ  ە ەی 
لەە ماڵە هەموو ێۆژلەل سەەیەرانەم 
کبیە  ویم وە ەر کەتەێلەمەوا مەا  
کەداییم داڵێم کا  ێرا نولەمە کەیەاخ 
کەڵەەیەەو خەەوا وەەێەەمەش کەەنەەێەەر  کەەب 
کەهەشتم کەو خەیاڵەش نەواسە ەاە 
دامتوخ مندافنی  ەێا ەیە   ەێەرا 
نولم دا ەە یا وەوان   بشیێییەا  
هەکێت و یێرکک لە خوارد  و میەوا 

 !خبشە انی کەهەشت

نەنەەیەەم کەەیەەنەەی داسەە ەەی  ەەرد کە 
 یر ەانەی سەەڵە ە ەاڵ و  ە ەیە ەێەیەی 
کەەالەەیەەبالنەاڵ دارداڵ دارهەەێەەنەەا و 
دار ااڵ ژووراڵ مەاڵە ەاڵ  ەرداوا 
و  ووا ژوورم م منی  جەبالنە ەە 
کەجێهێشت و کەدوااڵ نەنەیەم خەبە 

  . رد کە ژوورا

ناو ماڵە ە هبلێیی  راوانی لێبووڵ 
لەناواێاس یدا مێالیەی دار سەاجەی 
درلەەم و قەەا ڵ شەەەش  ەەورسەەەی  
کەداور دانەەراکەەووم کە نەنەەیەەم وخ: 
نەنە وەە ماڵە  لەێەرا دادانەیەشەک و 

  نا  داخب  و دانوو 

ویی: نا  وێەڵ لێرا نەا  داخەب ڵ 
 !ژووراڵ نوس نیا  جیایە

لە ژلر قەنجەرااڵ  ەێەشە ەکەانە ە 
مەخسەەەەەلەیە ەەەەم کەەەەیەەەەنەەەەی  ەنەەەەد 
قەرداخێیەی شەووشەەیەی  ەوڵەداراڵ 
لەسەر کووم نەنیم  داسە ەیەیەرد کە 
شەەبریەەنەەی قەرداخە ەەا ڵ مەەنەەیەە  لە 
قەنەەجەرا ەوا دامەە ەەوانەەی  ەقەەرلەەل 
کبینەم کە کەبڵە یەر  داقەبشەراکەووڵ 
مێاو ورسی قە ەد داراڵ لە ژلەرا 

  .کوو

لە کیەرمە دایەیەم دا ەوو کەب نەاو 
داڵیاو قامیشەەڵە ەانەی داە خەاسەە 
هەر ی لەەە قەامەیە  و  ەیەاارا  
هەیە  ەەباڵ دا ەەرداوام قەەاشەەا  کە 
قەنەەەجە ەەەانەەەی قەەەێەەەی دایەەەالەەەنەەەی و 
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 ەسەەیەەراڵ لەەێ دروسەە ەەدا ەەرد و 
لەسەەەەەەەراڵ دادانشەەەەەە ەەەەەەیەەەەەەنەەەەەەکڵ 
سەەەکەیەیە شەەی دروسەە ەەدا ەەرد کەەب 

  .نانە ێاق

نەنیم دار ااڵ دۆالکێیەی  ەرداوا 
قو کوو لە میوا و شەەرکەخم وەنەجەا 
دۆلیەیەو واواڵ سارداڵ دارهێنا و 
قەرداخێ واواڵ سارداڵ خەوارداوام 
م نەەیەەوااڵ قەرداخە ەاڵ قەەو لە وەەاو 

  . رد و دایە داس م

منی  واوا ەە خەوارداوا  کەفە 
قەرداخە ە کبنێەیەی سەەیەراڵ لەێەوا 

  .داهاخ

وێمە لە مەاڵەی خەبمەا  کە جەامەی 
 ەەا ەەب  وەەاومەەا  داخەەوارداوام لە 
 !جیایی دۆلیە شەرکەیە ما  هەکوو

کە نەنەەیەەم وخ: نەنە وەە دۆالکە 
  س ییە  ییە

 وێە وەمە سەالجەیەڵ شەت کە  :-
 !سارداڵ ێادا ر 

وەەەێەەەمەش لە مەەەاڵەوا لە ژلەەەر 
نەرداوانە ەما   وقەیە ما  هەکوو 

 !واواڵ کە  ێنیی ێادا رخ

ونجەا نەنەیەم هەێاشەەاڵ لەێەیەردە 
ویی:  ناکێت داست لە هەیەش شە ەێ 
کدایتم م  یەت ویسەت داوا لە مەک 
دا ەاڵم وە ەر ەەەەاقەەەوەەەبەەەیەەەت دوو 

  . و  ێ ت دادامێ

دڵی خبشیردەم م کە  ەو ە ەێە ەێەل 
  .داممی شیریک  رد

ژوور کە ژوور منی لە ە  خەباڵ 
 ردام م ژووراڵ خەواڵ منداڵە ا  قو 
 لە کو ەالنە و جبراها یاراڵ کووم   

: نەنە مک یا وێوارا لەە ژوورا - 
  .یاراڵ دا ەە و نایەمە دار 

نا  وێە ناکێت یەب داسەت لەو  :-
یاریەیەانە کەدایەتم وەمەانە هەمەوواڵ 
یاراڵ  وێا  ەورا ەیانەڵ داییی کەب 

  .یاد اراڵ  کباڵ هەڵتریوو 

کە دیەەەواراڵ ژوورا ە ولەەەنەاڵ 
منداڵێیم کینی ویم: وەوا نەیەیە نەنە 

  .منداڵیا  هەیە

نەنیم ویی: نا  وێە وەوا ولەنەاڵ 
منداڵییەییم م وەێەسە ەا وەە  ەوێایەا  
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  . ەورا کووا

وەاڵ نەنە کەەەب وەەەێەەەمە هەەەیەەەش  :-
 ولنەیە ما  نییە لە ماڵەوام 

 نەمتوخ  ی ر قرسیار مە ە! :-

لە کەیەرمەالەوو کەڵەێەنەم داکەوو لەە 
 ەش ەە دامم داخەەم وەاخەر  ەب  
دا رلت وەە ش ە سەیەروسەەمەرانە 

 ! کبینم و قرسیارنە ەە

ولەەەنە ە  واو لەد ە کە قەد 
دارلەەیەوا نەەووسەەا کەەووڵ  ەەوێا ە 
 ەەانەەیەە ەیە ەەی شەەیەەنەەی خەخ سەە ەەی 
لەکەرداکووم هایە یادە هەما   را  
کەەوو کەەرا ەە لەکەراڵ  ەەردکەەوو کەەب 
ێۆژاڵ جەژ م قەەێەەیەنەەیەەمم م کەەبە 
واشیەرا کەوو  ە کەرا ەشەم   ەبنە 
 راسی ماڵە داوڵەمەنەدا ەا  لەکەر 

  .دا اخ

لە ژوورا انی ەر  ەبمەڵەێ ولەنەاڵ 
وەندامانی خێاانە ە هەڵواسراکووم م 
یەو ولنە سەرنجی دۆر ێا ەێەشەاە 
قەەیەەاولەەل کە دارقەەێ قەەونەەدایە ەوا  
داس ی کەرد  ەردکەوواواڵالمەواکەێ 
خەەاوا  مەەاڵە ە کەەووم لە نەنەەیەەم 

قرسی: یەوخەوا نەنە کەێەاار مەکەم م 
قەەێەەمەەبەەوەەێ وەە قەەیەەاوا لە خەەوا دا 

  .قاێل ەوا

نەنەەیەەم ویەەی: نەەا  ەەوێەم م وەوا 
مەلەوانی دا اخم م ناکەیەنەی دایەو  
دارگ کەەەهەەەاولەەە ە نەەەاو  ەوداڵ 

 !واوا ەوا

کەەەەبە ێوونەەەەبەەەەوواوا هەمەەەەوو  
لێیدانەوا ەانەم هەڵە ڵ  ەونەیە مەک 
لەو ێۆژاوااڵ  ەاوە  ەردووایەوا 
کاو م کینیوا داست کەرد دا ایەوا 

 !و لە خوا داقاێل ەوا

 ەەوومە نەەهەەبمەەی خەەواراوا لە  
ژووراڵ دانەەیەەشەە ەەک یەلە ەەایەەبنەەێەەیەەی 
شاشە  ەورا دانراکەووم وەێەمە نەو 
لە مەەا  کەڵەەیەەو لە  ەێا ەە   ە  
یەلە ایبنەی نەکەووڵ دا ەوویەک کەب 
 ایکانە ا  سەیراڵ یەلە ایەبنەمەا  

  .دا رد

لە قشەەەەە ەەەەەی یەلە ەەەەەایەەەەەبنە ە 
قەنجەراییی شەش  اوااڵ لەێەبەووم 
ێووانەەەیەەەمە داراوا  ەوشەەەە و 
کەەاخەەالەیە ەەیەە ەەرە کەەیەەنەەی  ەویەەبەەووا 



14 

  ٢١٠٢سالی    ٢/ خولی  ٤ژمارە 

 

قشەە ەەی مەەاڵە ەواڵ ێامەەیەەردا الاڵ 
نەنیم ویم: نەنە کەالەمە کەاخەالە ەاڵ 

  قش ەوا

نەنەەیەەم ویەەی: دار ەەااڵ قشەە ەواە 
لەیرسی یب داخس ووا ناکێت کالیە ە 

 ! وەو قش ە

  کب -

ویەەەەەەەی: لەکەروەوااڵ  ەوداڵ 
مەالوانە ە لەولیەڵ یەبش مەلەوانەی 

 !نیت و داخنیێی

ێامیردا ژوورا انی سەەراوا لە 
قەنجەرایە ەوا سەیەراڵ  ەوشەەاڵ 
قش ەوا ە  ردڵ  ەوداڵ مەلەوانە ە  
کە دراخت داقەبشەراکەوو وەاوا ەاڵ 
نەرمە شەقبڵێیی دادا  ەند  ەف و 
شە را سێەوو قەریەقەاڵەێەکە  واو 
کەلەە کە قەراب واوا ەوا لەنتەریا  

  . ریبوو و دالەریینەوا

یا قەدار  کە دیار قەنەجەرا ەوا 
واس اەڵ خەونم کە مەلە  ردنی نەاو 

  . ەودا ەوا داکینی

لە نا او کبنی خواردنێیەی خەبش 

کەر لەویەم  ەوخڵ خەێەرا دارقەێیەم 
کەراو  ێش کانە ەڵ  کە یەق ە لێدا  
لەسەەەەەەر نەردمەەەەەانە ە  ەویەەەەەمە 
خواراوام داست وقێم ژا   ریی لە 
یەەرسەەی نەنەەیەەم  ەەااە نە ەەردم واو 
قشی ە کە واس ایی لە کبنە ە نەایەل 

  .کوومەوا

نەنیەم دیەار نەکەووڵ مەنەیە  کەبە 
نەکوو داسەت لە هەیەش کەداەم م لە 
هبڵی دانیش نە ە نەنیم کینی ێوواڵ 
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لە قەەیەەبەە ە  ەەردووا لەسەەەر هەمەەا  
کەرما  نولماڵ داییمڵ نولم دا ەاخم 
م دانیش م یا لە نولم  رد  کوواوام 
م هەر  ە وەاوێاڵ دایەوا ویەم: نەنە 
  وەاڵ وەە ماڵە کەرما  نولمیا  نییە

ویەەی: نەەا  ەەوێە  ە  لەە مەەاڵە  
 ! نولم نا اخ

لە دڵەی خەبمەدا ویەم:  ەوایە  لە 
سەەەەەەر وەە داویەەەەەیەش خەەەەەوا 
کەهەش ێیەی دانەاوا کە  وەێەمە یەا 
وێس ا نەمەانەدۆدیەیەوایەوام م وە ەر 
کتەێلمەوا  ەێاو کە هەاوێلەیەانەم 
دالێەم وار  کەا کەتەوادیەیەنەوا کەب 
 ەێا ە انی کەهەشتڵ  یمەا  داوا 

  .لەە  ەێا ە قو لە قوێو   اوا

 ەەوومە  ەەێەەشەە ەەکەەانە ە لەسەەەر 
 ورسییەو دانیش مم م نەنەیەم ویەی: 
 او کرسیم م  قاقێل قو لە کەرنەو و 

 !قەیسی کب داناە  م داککب

نانە ەە لەسەەرخەب داخەوارد کەێ 
یر  لە کراو خوشیە انەمڵ  ەونەیە 
هەمەەووجەەارلەەل نەنەەیەەم  ەەێەەشەە ەەی 
کەەەهەەەێەەەنەەەایەوا کەەەرا ەەەانەەەم خەدریەەەا  

لەەێەەمەەدا ەەرد کەشەەێەەیەەی  ەمەەیەەا  کەەب 
داداناەم م وێس ا کە وارادوواڵ خەبە 
واو  وێاڵ قاشا دانیش ووە و نا  

  .داخبە

نەنیم ویی: خێرا ە  وێە وەێەسە ەا 
 . خاوا  ما  دا ەێل ەوا

نانە ەە یەواو  رد نەنیم داسە ەی 
خس ە ناو قوویییە ەوا  و الیێیەی 
دامێڵ ویی: کتەرا وەە شەیەریەنەیەش 
لەکەروەوااڵ ەاقڵ کەوویەتم م وە ەر 
وەوانەە  هەەایەەنەوا هەەێەەمەەک کەو لە 
شەەولەەک خەەبخ نەجەەوولەەێ و یەەا 
قەەەەرسەەەەیەەەەارخ لەەەەێەەەەنە ە ڵ دانەەەە  

 !دارنە ەیت

  . ویم: کەسەر  او نەنە  یا 

دانتی  وااڵ وبیەبمەبەیە ە ە هەاخڵ 
دار ەەەەەااڵ  ەوشەەەەەە  ەەەەەرایەوا 
وبیبمبی ێیەی ێاشەی داکەاله هەایە 
ژوور ێوخساراڵ  ژ  و مەێەردلەل 

  .کە دیار  ەوخ

سەرایا دۆر یرسەاەم م سەیویەا  
 ەەرد و ژنە ە نەەایەەیەەم کەەواوا لە 
کاواشی  ردە و ویی: یەب  ەبرانەی 
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  یا سبرانی

  .منی  لەشەرما وافمیم نەدایەوا

نەنەەیەەم ویەەی: وەمەیەەا   ەەبرانەم م 
سەبرا  لەە  ەورایەەرا و دا ەێەە ە 

  .خولند 

ژنە ە داس ی  ردا نەاو قەوویەوا 
 ەەو ەەالیە ە ویسەە ەەی  ەەو ەە ەەێەە ەەیەەیەەم 
کدایێ نەنیم ویی: شیرینی مەدار م 

  .م لە کەیانییەوا دووجار داومەیێ

  .ژنە ە ویی: لێتەێاڵ کا ککوا

مێرداڵ ژنە ە شەکەە ەاڵ سەەراڵ 
الکرد و خس یەیە کەا  سەەرمەوا و 
ویی: سەرخ کەب وەوانەدا کەالەوو ە 
لەناو شەکەە ەە  ونبووام م م قاشا  
قێیەنی و  ویی: نا وەوا سەراڵ منە 

  .دۆر دلە

منی  قێیەنیەمڵ یەر  و شەەرمەم 
لە ەڵەەیەەا  ێاوایەوام م ویەەم:  ەنەەد 

  .ماڵێیی کاشک

ونجەا  ەاکەرا ە ویەی: مەیەم  ەیەا  
  . .نانت داوایە  برا 

نەنەەیەەم  وافمەەی دایەوا: خەمەەت 
نەکێت وەە منداڵە واو یەب نەوسەنە 

  .و کەشی خباڵ خواردووا

هەس م  رد نەنیم لە ە  خەاوا  
ماڵە ە واو دۆست و واشنا ێا  ار 

     دا اخ

لە دیار یەلە ایبنە ە دانیش ەم و  
 ەەولەەم لە  ەەبرانەەیەەیە ەەا  دا ەەرخڵ 
لەدمەەەەانەەەەی  ەەەەبرانەەەەی کەەەەێەەەەما ە 
یێنە ەیش مم  داە لە قومەاڵ  ەریەا م 
م  وییا  کب دا راڵ   ویم مەک لەە 
 ەەەبرانەەەیەەەیە یەەەێەەەنەەەا ەە وەوا  کە 
قێیەنینەوا وییا : قەینا  ەوێە وەوا 

 !کە دمانی یب  برانی نالێت

کەو مەەنەەداڵەەیەەیەە کەەیەەرە دا ەەرداوا 
دامتوخ:  ەیەداکەوو وە ەر هەمەوو 
مەەرۆکە ەەانەەی دونەەیەەا یەو دمەەا  

  .واخاوینیا  کیردایە

 ایێ نا  دانرا  وێا هەردا ار و 
 الە  ەیا  هەایەنە ژوورڵ جەانە ەااڵ 
مە ەەەە ەکەەەەەیەەەەەا  هەلەەەەەدایە سەەەەەەر 
 ورسیە ا  و داس یا  شەبراڵ و 
دانیش کڵ لە ەل دایل و کاو یا  کە 
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  .وارامی نانیا  خوارد

لە کەەیەەرمە جەەارلەەیەەیەەا  دایەەیەەم 
نیسیەوااڵ لێناکووڵ منەیە  خەدریەم 
و  ویم مک ویال نیسیە ەاڵ داس ەی 
نەنیم داخبەم کە دداڵ منەوا قاقێل 
نەەیەەسەەیەەیەەا  کەەردا ژووراڵ نەنەەیەەم 
وهێنانەوام م  وییا : دا ککبوەمەش 
نەەیەەسەەیەەی نەنەم م وەوانەەدا جەەوا  
خەەواردە یەەا وەەێەەسەە ەەاش خەەوشەەل 

  .وکرا انم   اڵ ەە قێدا ە 

قێ  وەوااڵ مەاڵە ە جەێەبەهەێە ەیەک 
کەەیەەنەەیەەم نەنەەیەەم هەر ەەی کەرمەەاوااڵ 
خوارد  هەکوو کە جەوانەی خسە ەیە 
ناو قاقە قالس ییە ەاڵ ونجەا لە نەاو 

  .کوخالە ەاڵ قێالایەوا

لەە  ەەایە  ەەوێا هەردا ەەارا ەاڵ 
مەەاڵە ە یەەبقەەێەەیەەی  یەەبقەەی قەەێەەی  کە 
دیەەاراڵ داقەەێەەمم م  ە لە والیەەانەەی 
داراوا کەەاو ەەی کەەباڵ هەەێەەنەەاکەەووم م 
منی  لە خبشیا یەبقە ەە یەونەد لە 
کااوش  رخم م داییی  وێا ە هەاخ 
و دووکارا لەکاواشی  ردە و  ەند 
دلبقە  ەرمەێەسەیەێەل کە  ەاوا ەانەی 

  .ێژانە خوار 

لە ێلەەتەەا لە خەەبشەەیەەا نەمەەدادانەەی 
 بیە ە وەواندا قەلەە کەوو کەتەمە 
هاوێلیەانەی  ەێاو  یەا وەە یەبقە 
جەەوانەیەەا  قەەیەەشەەا  داەم م  ەمەەێەەل 
دایرساە دامتوخ: دۆر جەوانە یەب 
ک ێی ک ەقێم م واخر وەێەمە کە یەبقەی 
الس یل یەاریەمەا  دا ەردم یەنەانەخ 
یی ی  ەێا   یبقێیی واوا جوانیا  

  .نەکوو یا یاراڵ قێبیە 

لە نەنەەیەەم قەەرسەەی:  نەنە کەەب ەەی 
  . .ژنە ە  ریا

ویەەەی: لەکەروەوااڵ  ەەەوێلەەەیەەەی 
هاویەمەنی یباڵ هەکوو  دوورکەێەت 
خەەەەوایە  لە  ەوداڵ مەلەوانە ە 

 !خنیا

کە  وەو ژنە کەەبنەەی دا ەەردەم - 
ما ی دا ردە خب مەک  ەوێاڵ وەو 

 ! نیم

نەنەەەیەەەم ویەەەی: لەکەروەوااڵ وەو 
 ەەەەراسەەەەەاڵ کەرخ هەەەەی  ەەەەوێا 

 !مردووا ەاڵ  کوو

 ەوایە خەڵەەیەەی داوڵەمەنەەدیەە  - 
  دڵ ەن  داکک
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نەنیم یووێا و ماندوو دیار کەووم 
م ویەەم: نەنە  ەەیەەا  کەخەەوا  ەەیەە ەەر 
قرسیار نا ەەم م م کە  قێم ک ێ وەو 

  ەقیاوااڵ وەو ماڵە قیشەاڵ  یی

ویەی:  ەەوێە وەو هەمەوو یەەانەیەەیە 
مەد  و کبێییە نەویەانە داکەیەنەیم م 

 ! وەو  اکرایە کەێلواکەریەیی

مک کیس ەبەووە لە کەرا  ەورا ەە 
 ە قەەویەەاکەەکەەانە کەێلەەوکەراڵ هەیەڵ 
نەمەەەدادانەەەی وەو وەەەا ەەەرا نەویەاڵ 
شەوانە شارا ەمی ێوناو دا ردم م 
م کە ێۆژیەەە  قەەەیەەەسەەەی دا ەەەرد 
کەێلوکەراڵ هەکەێەتم م کەڵەێەنەمەدا کە 
کەەەاو ەەەم کەەە ەەەێەەەم یەەەا وەویەەە  لە 
 بم انیەیەاڵ نەویە ە وەیە  کەیەاخڵ 
کەڵیو وێمەش کبینە خاوا   ەبشەل 

 ! و وبیبمبی ێیی سووراڵ جوا 

 ەەایەەێەەل نەەایەەل مەەا  و  ەێاو 
کوومەوا یبقە ەە لەژلر  ەانەیە ە ەە 
شەەارداوام خەەوا خەەواە کەەوو  ە  

 ! نەیبینێ

کە ددییەوا لە ە  نەنیم  ەوویەنە 
ماڵەوام کرا و خەوشەیە ەانەم کەدواە 

 ەویک وییا : دادانیک وەوا یبقە لە 
ژلر  انی ە ەخڵ داریکە یەا کە دۆر 

  .لێما  نەسەندواڵ

منی  کە  ەریەانەوا لەێەیەا  دوور 
 ەویەەەەمەوام لەە  ەەەەایە نەنەەەەیەەەەم 
کەەەوخەەەالە ەاڵ  ەەەرداوا  کەەەبنەەەی 

  . ێش ە ە ماڵەوااڵ قو  رد

کرا و خوشیە ەانەم لە مەک دوور 
 ەوینەوا و وییا : وەراواڵەی نەنە 
خەەواردنەەی کەهەشەە ەەی لە ە  خەەباڵ 

  .!هێناوا

وەمەەەجەەەارایەەەا  نە ەەەووە کەالاڵ 
خواردنە ە  ونیە هەمەوو شە ەێەیەم 
کەەب وەەاشەەیەەرا کەەووم م  ەەێەەشەە ە ە 
کەرمەەاوااڵ مەەاڵە داوڵەمەنەەدا ەەا  
و ەەراسەەە ەەانشەەمەەا   ەەبنە جەە ەەی 

 !مردووا ا  کوو

یبقە ەە یووند لە کاواش  رد و  
 وومە  ەێاو یا لە ە  هاوێلیانم 

 !یاراڵ کیەە
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پرسیارکردن و   
ماهییەتی پرسیار 

لە کورتە 
چیرۆکی "نەنکم 
کەتان" ی جەالل 

 قادردا

 

نووسینی: ەەکدوف سوێما     
  مەشکە  

 

“ نەنەەەیەەەەم  ەیەەەەا ”  ەەەیەەەرۆ ەەەەی 
 ەویەمیک  وریە یرۆ ی نولە ەریەک 
 ب یەرۆ ەی  ەیەرۆ ەنەوو  جەالل 

 م   ەیەرۆ ەنەوو  هەوڵەی ١قادرا  
داوا لە دمەەانەەی  ەەارا ەە ەرلەەیەەی 
منداڵەوا   برا   کەسەەر قەانە ەایەی 
نبس الیمیا سە ەرلیی  ورخڵ کەفە 
قەەو مەەانەەامەەا  قەەێ کەەیەەاخ کەراو 
دوور ە ەەەانەەەی  ەقەەەیەەەەەخم کەراو 

یەەێەەتەیشەە ەەک و  ەەێەەرکەەوو ڵ کەراو 
وەودیەەو دیەەوارا قەنەەهەەانە ەەا   ە 
 اواڵ کینینەی وەاسەایەی نەایەبەیەنەێەتم 
 ێواراوا  ە  ەسی یە ەمەی یەا ە 
لە ەەوداڵەەیەەیەیەەێەەیەەی کەر ەەراوانەەدا 
داژلتم  ارا  ەراڵ  ێەواراوا   ە 

اوا “  ەیەەانە” یەواو لەالیە  نەنەەیە 
سەەەقەەبرخ دا ەەرلەەتڵ کە قەەرسەەیەەار 
وەەاکەەوەەبقە دراوام قەەرسەەیەەارا ەەانەەی 
 ارا  ەرا ە قرسیار ەلی یەایەبەیەی 
نەەیەەک  ە کەرکەسەە ەەی کەەایەەبلەەبژاڵ و 
ژینتەیی ێلتەر کەک لە  ەیشە ەک کە 
وافمە ەەانەەیڵ کەڵەەیەەو قەەرسەەیەەارا ەەا  
 ش یکڵ  بمەفیەییکڵ هەما  خەو  
و خولیااڵ کرا و دایەل و کەاوو و 
 ەسو ار و خەڵیی  ەێاو و شەار 
و وفیەم کەفە  یرۆ نوو  هایووا 
لەدمانی منەداڵەێەیەوا قەرسەیەارا ەا  
داوروژلنێت  ە کایەخی سە ەایەیەیەی 
داقە ە داکایە وەاسە ەێەیەی کەرد  ە 
خولنەر دا ەیەراڵ  ەێەملەێەوار ەریەک 
دا ەەاخم هەڵەەبەەماردنەەی مەەنەەداڵەەێەەیەەی 
هەشت نب ساڵیی کب قەرسەیەار ەرد  
ێانتە  ەند هب ارلیەی لە قشە ەوا 

 کێتم 
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یەو: لەێوواڵ کەەەایەەەبلەەەبژیەەەیەوا 
  ەەەەبرا  اڵ  ەەەەیەەەەیەەەەایەیەەەەکەەەەوانەەەەی 
 ەەیەەرۆ ە ە نە ەیشەە ەەبیە وەەاسەە ەەی 
کەەالەەەەەبەەوو  و یەەوانەەااڵ در ەەیەەردنەەی 
لەواس ی قێویس دا نییەم  وەو هێش ەا 
لە جیهانی مەنەداڵەی خەبیەدا داژلەتڵ 
کبیە وادادا  ی داقەرسەێ و  ەب  
داقرسەێڵ کەێەەەوااڵ سەانسەبرلەیەی 
 ەبمەفیەیەەی لەسەەەر کەەێەەتم وەمەش 
مانااڵ وایە هیش کەرقرسیەاریەیەیەێەل 

 لە قرسیار ردنە انیدا نییەم 

دوو: نبس الیمیااڵ  ردۆیە قردلل 
کەەەەب خەەەەب دایە ەەەەانەەەەد  لە هەر 
وین مایە ی وایدیبلبژیی  ە سبەینەێ 
واو وەەەایەەەدلەەەنەەەدیەەەی داقە ەەەا  و 
نووسەراڵ قێ کناسرل ەوام   ە ەی 
لە ە  وەواشەەەەەەدا سەەەەەەێەەەەەەبەراڵ 
وەەایەەدیەەبلەەبژیەەا کەسەەەر داقە ەوا 
داکەەەیەەەنەەەرلەەەتم  وایە داقە ە کەەەێ 
وایدیبلبژیا نییەم قرسیارا واشیرا و 
شاراوا ەانەی  ەارا ە ەرا مەنەداڵە ە 
 ەلێ واماژایا  یێدایە  ە دایوانەیەک 
کە واماژااڵ  ەیەنەایەیەی نەاودادیەا  

 کیەیکم   

سەەەێ: مەەەنەەەدا  هەڵەەەبەەەماردایە ەەەی 

 ەەونەەجەەاوا یەەا یەەر  و شەەەرە لە 
قرسیارا انی کەاڵێەنەێەتم   ێلەتەراڵ 
لێبیرلەت و هەنەدلەجەاریە  لەسەەر 
قرسیار رد  ساا کەدرلەت  ە وەمە 
لە ە  مەەرۆکەەی قەەێەتەیشەە ەەو کەەالەە  دا 

 نا رلتم 

لەە  ەەبشەەەنەەیەەتەەایەوا هەوڵەەداداە 
شەەەەوۆکەیە ەەەەی ێاخەەەەنەیەەەەی کەەەەب 
قرسیارا انی  ییایەیکوا  کیەە و 
مەەانەەااڵ قەەرسەەیەەارا ەەا  لە  ەەبداڵ 
م مالنێی  بمەفیەیی ناو  ینە ەانەی 

  بمەڵتەوا ککولنمەوام 

لەسەەەەردامەەەی مەەەنەەەداڵەەەیەەەم کە " 
قرسیار رد  هەموو  ەسێیم کێاار 

 ( ٢) دا ردم"

وەمە وەو ێسەەە ەیە  ە وەر ەەەی 
داروادااڵ  ەەریەەبیە وەسەە ەەبم وەمە 
هەر خبناساندنێل نییەڵ یا  وەاشەنەا 
 ردنی خولنەر نەیەیە کە ێاکەردوواڵ 
 ییایەیکوا ڵ کەڵەیەو  ەێەشەیەردنەی 
هەەبشەەی خەەولەەنەرا کەەب وەەامەەانەەجە 
 ەەبمەفیەیەەیەەیەاڵ  ە  ەەیەەرۆ ە ەاڵ 
لەقەەێەەنەەاودا خەەوڵەەەەەاوام  ەەارا ەە ەراڵ 

یە  هەڵەبەماردنەێەیەی “  ەیەا ” نەنیە 
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 ەەەونەەەجەەەاوا کەەەب وەو  ەەەارا واو 
سەەەقەەبریەەێەەیەەی یە ەەنەەیەەیەەی لەقەەێەەنەەاو 
  ەیش ک کە ناواێۆ ی مەکەستم 

یە ەەەەێەەەەل لە هەەەەونەرا ەەەەانەەەەی 
ێاداندنەوااڵ س را  ەبراڵ  ەیەرۆو 
کری ییە لە هەڵبماردنی  ەارا ە ەر و 
مەەایەەریەەاڵەەی  ەەونەەجەەاو کەەب شەەولەەک و 
مەکەسەە ەەی  ەەونەەجەەاوم جەالل قەەادر 
لەێلی هەڵبماردنی یە نییی  ونجەاو 
کەەافداسەە ەەی خەەباڵ لە داێشەە ەەنەەی 
ساخ مانی  یرۆ ە ە دانەخشەێەنەێم 
وەو هەر کەواشەەەوا نەەاواسەە ەەێڵ 
کەڵەەیەەو دلەەت  ەەارا ەە ەرا ەاڵ لە 

 قرسیار رد  هەڵدا ێشێم 

قەرسەیەارا ەانەم واو لە کیرە کەێەت 
کەووم داوڵەمەندا ا  دارکارااڵ ماڵە 

دامتوخ: داکێ ێانتیا   ب  کەێەت 
 (٣)و منداڵە انیا  کە  ی یاراڵ  ە  

مەەەانەەەا ەەەانەەەی قەەەرسەەەیەەەار ەەەرد  لە 
 ەەیەەرۆ ەەی نەنەەیەەم  ەیەەا  هەڵەەتەەراڵ 
 ەند وەامەاژایە ەکڵ لەوانە مەیەاااڵ 
 ینایەیی و وامەانەجەی  ەبمەفیەیەیم 
وەە وەەەەامەەەەاژا  ەەەەیەەەەنەەەەایەیەەەەیەەەەیە 
 بمەفیەیییانە دیاد لە جێەتەایەو و 

دیەەاد لە کەەبنەیەو لە  ەەیەەرۆ ە ە 
نەەەەیەەەەشەەەەا  دراو م  ەەەەونەەەەیە لە 
 بمەڵتە انی ێۆژهەفخ کە  شە ەی 
و  بمەڵتەاڵ  وردس ا  کە یایبەیی 
قرسیارا انی مندا  لەژلر  ەقب ەی 
" وسەەبەڵ کەەێەەدانەە  کەڵ قسەەە مە ەڵ 
قرسیار مە ەڵ کەیەبەواواڵ مەێەشەیەت 
کردە" دایەم وینسانە انی ێۆژهەفخ 
 ەەەایەەەیەەەا  کەەەب مەەەنەەەداڵە ەەەانەەەیەەەا  و 
قەرواردااڵ یەنەەەەەەدروسەەەەەەت و 
 وافمدانەوااڵ قرسیارا انیا  نییەم 

 ویم: نەنە وێرا کەهەش ە 

وەاڵ قێنە ەاڵم م قێمنە ویی  ەیە ەر 
 (٤. )قرسیار مە ە

 یا 

وەاڵ نەنە کەەەب وەەەێەەەمە هەەەیەەەش 
 ولنەیە ما  نییە لە ماڵەوا 

 (٥!)نەمتوخ  ی ر قرسیار مە ە

سەەەەر ەەەویەەەیەەەردنەەەی  ەەەارا ەەە ەراڵ 
قرسیار ەرڵ  ەر ی ناوومەێەدیەیە ەی 
کەر ەەراوا  کەەب مەەنەەداڵە ە دلەەنەەێەە ە 
واراواڵ لەهەما   ەایەیەشەدا لەێوواڵ 
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داروو  شەەیەەیەەاریەەیەوا مەەنەەداڵە ە 
دوو اراڵ یوند و ییماڵ و کەێەولەااڵ 
و دواییە   ەاوەیەنەێەیەی شەەرمەک و 
یرسنبو و  ە  ەوراش داکێ یەا  
مرۆکێیی کێداسەفخ یا  جەلەالداڵ 

 لێداردا ێم 

داڵ “ نەنەەیەەم  ەیەەا ” لە  ەەیەەرۆ ەەی 
س ایڵ یا  می ەبداڵ قەرسەیەار ەرد  
یەەەارمەیەەەیەەەدارلەەەیەەەی کەەەاشەەەە کەەەب 
خەەەەبددیەەەەنەوا لە خسەەەە ەەەەنەێوواڵ 
دانیەاراڵ و  ەوونە نەاو ورد ەاراڵ 
هەنەەەد  کەەەاکەخ و قەەەرسەەەەوا  ە 
 ەەەەەیەەەەەرۆ ەەەەەنەەەەەوو  دوو ەەەەەاراڵ 
کەرقرسیارییەیێیی کەر راوا  کیاخم 
نەەادانەەرلەەت  ەەیەەرۆ ەەنەەوو   ەنەەد 
وا ایانە وەە سە ەایەوەاڵ کەداسە ەوا 
 ەەریەەوواڵ کەفە هەر ەەبنەەێەەل کەەێەەت 
داست کبکردنێیی کاشە کب  ەنەیەنەی 
ێووداوا ەەەەانەەەەی نەەەەێەەەەو داقە ەم 
شەانەەبەشەەانەەی قەەرسەەیەەارا ەانەەیەە   ە 
سیاناا قرسیاراڵ واشەیەرا و  ەنەد 
قەەرسەەیەەارلەەیەەی نەەهەەێەەنەەیەەکڵ هەنەەد  لە 
قرسەیەارا نەهەێەنەیەیە ەا  کەشەێەوااڵ 

خەراونەیە (  Wonderمەداندا یا   
وشەە ەەی قەەرسەەیەەارا ەەا  و ێووم سەەر

ماهیەخ و مەانەا ەانەیەا  دا ەر  لە 
  ەند خاڵێیدا ێوو  کبێ ەوام 

:  مەەاهەەیەیەەی قەەرسەەیەەارا ەەا  یەو
ماهیەیەێەیەی  ەوێانە یەا  نەێەرانەیەم 
قرسیارا ا   الانە یا  مێیەنە نەیەکم 
 ونیە  ارانووسی وینسانە ەا  لە 
ێۆژهەفخ کە هەنەەەد   ەەەا ەەەت و 
 ەە ەە ەەوور و وەەایەەیەەک و داکەەونەریەەت 
کەس راوایەوام وەو هەلەاڵ لەژیەا  
کەەەەب  ەەەەوێلەەەەل هەڵەەەەدا ەو  لە 
هەڵسو ەوخڵ کب  الێل نەایەیە داڵم 
کبیە  ە   برا   داکێە ە  ەارا ە ەر 
و  ەەەێەەەواێاوااڵ  ەەەیەەەرۆ ە ە کەە 
 ەەەو ەەەمەەەی واقەەەیەەە ە سەەەیەەەاسەەەی و 
 ەەەەبمەفیەیەەەەیەەەەیە کەەەەووا نەو کە 
وارادوواڵ نووسەرم وە ەر لە کەراڵ 
 ەەبرا  خەەوشەەیەەێەەیەەی  ەەبرا  کەەوایە 
دیەەارا ێلەەواواڵ قەەرسەەیەەارا ەەا  کە 
جەەبرلەەیەەی یەەر داکەەوو و مەەاهەەیەیەەی 
قرسیارا انی  ێانتە قو کوونایە لە 
کەدایەەی و  ەەرمەەێەەسەەل و وەەا ەە ەەی 

 مێینانەم 

: قرسیارا ا  وا ایانە  و لە دوو
نەس ەوا هەڵداقووڵێەکم سەروشە ەی 
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قەەرسەەیەەارا ەەا  خەە،ێسەەیەەیەەی نەەیەەکڵ 
وەوانەەەەدااڵ قەەەەال  و نەخشەەەەەاڵ 
داێلمراواڵ لەقش ەوایەم وەمە خاڵەی 
کەهێااڵ داقە ەیە  ە نووسەەر کەاف 
داس ی خەباڵ یەیەا کە خەرا داوام 
کەەەەا ەەەەتەەەەراونەەەەداڵ نەەەەووسەەەەەر و 
کەەنەمەەاڵە ەیەەا  و جەەێەەتەەاوێلەەتەەااڵ 
 ینایەیی نووسەر لە  ەبمەڵەتە وەو 
دار ەیەاڵ کب نووسەر خوڵەەانەدووا 
 ە کەەیەولەە ە سەەبرایەەی هەقەەیەەەەیە 
یاڵە انی ژیا م کب وەە مەکەسە ەش 
وەداب وەو مەیەەەەدانەیە یەەەەا وەە 

 وەدموونەاڵ ییا یاقی کیرل ەوام 

: قرسیارا ا  کە دیوارلەل لە سێ
یر  داورا دروا م  ەارا ە ەر کە 
هەەەباڵ  ەە یەمەنەەەی لەالیەو و 
یەەەەەامەدرۆیەەەەەی لەالیە ەەەەەی یەەەەەر 
ێووکەێوواڵ یەەەاقەەەیەەەیەەەردنەوایە ەەەی 
قەەوور  کەەبیەوا یەەا وەو کەڵەەێەەنە 
کەەهەەێەەنەەێەە ە داڵ  ە کە نەنەەیەەی داوام 
وەوی  قەرسەیەارنە ەرد  و  وەاقەڵ 
کوو  و کێە ەاراڵ نە ەرد  و کەالەو 
نەکوونەم وەە کەڵەێەنە کەب وەوااڵ لە 
یەەامەەی  ەەوونە  کەهەشەەت اڵ نە ەەاڵ 
جبرا یرسێەل و وریەاکەوونەێەل لە 

قەەەەرسەەەەیەەەەار  ەەەەرد  و یەنەەەەانەخ 
قسە ردنی   برا  ی  لە وەارادایە 
 ە کبیە  وار ێوایەو کەب وەاداداڵ 
وەو  ارا  ەرام وەە یرسە یرسێیەی 
جوانە  ونیە  واس نەوااڵ واقیە ەی 
یاڵی ژیانی منەداڵەێەیە  ە خەو  کە 

 خبشی و جوانییەوا داکینێتم 

: هب ارلل کب دانینی دانەیەک  وار
ونەەی شە ە نەدانەراوا ەەا ڵ وو  ەێەەرکە

هب ارلەیەی سەەرا ەیەیە کەب وەوااڵ 
 ارا  ەرا سەرا ییە ەاڵ  یرۆ ەی 
  نەنەەیەەم  ەیەەا   لەنەەێەەو داریەەااڵ 
قەەرسەەیەەار ەەردنەەدا سەەەو  لەەێەەبەەداخم 
  ەەەبرا   لەە سەەەە ەرایەەەدا لە ە  
نەنیی  ەیا  یووشی شبو داکەێەت 
و کە نەەیەەمەەالە ێاسەە ەوخەەبیەەی وەو 
شەەەبو کەەەوونە نەەەیەەەشەەەا  دراوام 
سەەەرسەەوێمەەا  و وەکەەوەقەەبەەوونەەی 
 ەەارا ەە ەر کەهەەباڵ کەەیەەنەەیەەنەەی شەە ە 
یەریەەەەەەەر و سەەەەەەەەیەەەەەەەر و  
نامەو و ە انەواڵ کەڵەتەاڵ وەوقەێاڵ 
کێەا ایی  ارا  ەرا لە جیهانێەل  ە 
وەاسەەایەەیە کەەب  ەەیەەنەەی کەەورژواداڵ و 
لەالاڵ  ەەەەارا ەەەە ەرا  ەمەەەەا  و 
هاو ینانیشی کەهەشە ە کە هەمەوو 
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 مانااڵ خولیا و وارادووا ا م 

کەە قێیە داکینیک قرسیەارا ەا  کە 
ێلەەەواولەەەیەەەدا  ەەەودار دا ە   ە 
قێویس یا  کە هەند  وەاسەانەیەاریەی 
هەیە یا کتەنە شولنی مەکەستم کەب 
وەە مەکەس ەش نەووسەەر هەایەووا 
یەواواڵ یە نییی خس ەبیە خەامەخ 
وەو وەەەەامەەەەانەەەەجەوام شەەەەێەەەەواداڵ 
 ەەەیەەەیەەەایەیەەەکەەەوا  و  ەەەێەەەوانەوااڵ 
 ەەیەەرۆ ە ە یەەا کەەوەەێەەی سەەادا و 
ێاسەەەەەە ەوخەەەەەەبیەم وەە جەەەەەەبرا 
ێاسەەە ەوخەەەبیەەەیە  ەر ەەەی لەالاڵ 
نوخبەاڵ ێاخنە را  و نووسەەرانەی 
کورژوادییەوا کە وەاریە  نەاو داد 
دا ەەر ڵ کەفە کەقەەێەەالەوانەوا الاڵ 
مک هب ارلیی دواند  و  فە ەو ەباڵ 
نووسەرا لە ە  خەڵەیەانەێەل  ە یەا 
وەەێەەسەە ەەاش نەەامەەباڵ کە نەەاواێۆ ەەی 
 بمەفیەیی کەرهەمە ەانەی نەوخەبەم 
وەە خاڵە نەو خەاڵەی الواداڵ نەیەیەڵ 
کەڵیو خاڵی کە هێااڵ لێوا هەس انی 
نەەووسەەەرا کەراو یەەێەەیەەشەەیەەانەەدنەەی 
واس ەنتە انی نەوخەبەاڵ کەورژواداڵ 
و  ەێانەوا کب الاڵ هەاو ەیەنە ەانەیم 
وەە س ایەوە لە  ەێەوانەوا سە ەایەوەی 

ێیەەەالەەەیەەەامەم دامەدرلەەەنەرانەەەی وەە 
مەەبدلەە ە  ەەراواڵ سەەەر ەویەەنەەیەەا  
 ەێانەوا کەەووا کەەب وەەیەەنەەسەەا م مەەک 
سەرنجم داوا س ایوی  یرۆ نوو  
جەالل قەەادر کە کەەێ  ەێانەوا کەەب 
ێا ەد و یەوخەمە یە ەنەیەیەیەیە ەانەی 
یراڵ وەداکی  ێوانەواڵ هەر کەواندا 
قای  کووا  ە وامانجە ەاڵ کەهەێەنەێە ە 
داڵڵ وەوی   ەیەانەدنەی نەاواێۆ ەی 
  بمەفیەیی داقە ەیەیی کە خولنەرم 

دمانی  یرۆ ە ە سادایەڵ کێ قێش 
و قەنا و کێ  ەمەیەم یا وەنەدادایەو 
لە دمەەەەانەەەەی سەەەەادااڵ ێۆژانەاڵ 
خەڵەەیەوا نەەایەەیەم وەمەش یەەانەەی 
نووسەر لە دمانی واسایی نووسیەک 
لە هەنەەەەد  قەرا ەەەەرا ەەەەدا دوور 
دا ەولەە ەوا و قەنەەا داکەەایە کەر 
شەەێەەواداڵ وەەاخەەا ەە ەەنەەی ێۆژانە و 
سەەەرجەەەادام وەە جەەەبرا شەەیەەەفەەەت 
 بێینەاڵ دما  هەندلجار قێویسە ەک 
و دۆرجەەەەەاریەەەەە  وەەەەەاریشەەەەەە م 
 یەرۆ ەنەوو  وە ەر هەو  نەداخ 
دمانی نووسیەنەی کەبەایە وەاسە ەێەیەی 
کەردڵ وەوا لە ێلەەی داقە ەەانەەیەەیەوا 
نەەەایەەەوانەەەێ وەو  ەەەێەەەمااڵ هەیەەەانە 
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کبەخشێت کە خولنەرم مک وەواە ال 
ێوونە  ە دمەەانەەی  ەەارا ەە ەرا ەەا  
هەمەەەا  دمەەەانەەەی جەەەێەەەوشەەەولەەەنەەەی 
 بمەفیەیەی و وەاکەووریەیەانەم کەفە 
وەوااڵ مک کاسی دا ەە خەوشەێەیە 
کە نووسیەنەی  ەیەرۆ ەنەووسەەوا و 
قێویس ە  اژاڵ الواداڵ دمەا   ەو  
کداخ و یوانەااڵ دمەانەی نەووسەیەنەی 

 کەرل ە سەرم 
مەیەەەەەاااڵ  ەەەەەیەەەەەرۆ ە ە هەر 
کەراورد ەەردنەەێەەیەەی سەەادا نەەیەەیە لە 
نەەێەەوا  دوو دونەەیەەااڵ جەەیەەاوادداڵ لە 
نێوا  وادارس ا  و کەهەشتڵ کەڵیو 
قەنجەخس نە سەر الیەنە شاراوا و 
جوانییە قەنهانە انی جەیەهەانەێەیە  ە 
کب  ییایەیکوا  وا و خەولل وایە 

 و دوو داکول ەوام 

لە دڵەەی خەەبمەەدا ویەەم:  ەوایە " 
لەسەەەەەر وەە داویەەەەیەش خەەەەوا 
کەهەش ێیی دانەاوا کە  وەێەمە یەا 

 ( ٦)وێس ا نەماندۆدیوایەوام "

 ییایەیکوا    برا  اڵ مندا   ە 
هەر  یرۆ ەنەووسەیەشەە داسەەفیەی 
هەکێ لەو کەهەش ە نەایەیە داراوام 

کەفە هەە نا اراڵ و هەە قێویس ەی 
داراڵ دا ەنە داراوا و  ەەەولەەەی 
دادانەوا جەەەیەەەهەەەانە قەەەو لە قەەەوێ 
 و اوا ەاڵ خباڵ  ە یامو ەێەملەیەی 
یەەایەەبەیەەی کەەب مەەنەەدا  یەەێەەدایەم وەو 
یامو ەێەمااڵ  ە کەشەێەیە لە  ەباڵ 

 جوانی و یاداواراڵ  ێواراوام 
سەەەکەەاراخ کە  ەەوریە ەەیەەرۆ ەەی  

دایوانم کە  ەوریەی “"  نەنیم  ەیا ” 
خولنەدنەوااڵ خەبە کە  ەنەد خەا  

 نیشا  کداە:

یەو: س ەرا ە ەبراڵ وەە  ەیەرۆ ە 
لەسەەەر قەەرسەەیەەار ەەرد  واسەە ەەاوام 
قەرسەەیەەار کەەبیە قەەرداڵ  ەیشەە ەەک کە 
مەکەستم لەێلەی قەرسەیەار ەردنەوا 
قرۆسەاڵ  ەێا  کەدوااڵ دانەیەک و 
دانیاراڵ و یەقەلالاڵ کەداس هێەنەانەی 
نهێنییە انی ژیا  داست قەێەدا ەاخم 
وەە  ەەەیەەەرۆ ە هەوڵەەەدانەەەێەەەیە کەەەب 
نەەیەەشەەانەەدانەەی جەەیەەاواداڵ  ەەیەەنەەایەیەەی 
 بمەڵتەاڵ  ینایەیی  وردسە ەا  و 
قەنەەەجە خسەەە ەەەنە سەەەەر خەو  و 
خولیااڵ مرۆکە کب ژیانێیی کاش ر و 

 جوان رم 
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دمانی  ەیەرۆ ە ە سەادا و :  دوو
ێاوا  و کێ قەێەش و  ەمەیەم جەتە 
لەو واخاوینە ێۆژانەیەیەاڵ   ەبرا  
اڵ مەەەنەەەدا   ە دوایەەەر داکەەەێەەە ە 
 ەەەیەەەرۆ ەەەنەەەوو  و نەیەەەوانەەەیەەەنەەەی 
یێ ەێاندنی وەو شێوا وەاخەاویەنە لە 
نەەەووسەەەیەەەنەەەی داقەەەدام نەەەووسەەەەر 
واکەس ەیە کە نووسینی سە ەانەداردڵ 
کەفە لەدۆر جەەێەەتەەادا لە دمەەانەەی 
 ەەارا ەە ەرا ەەانەوا وەو واکەسەە ەیە 
 ەرامبش دا اخ و قەنەا داکەایەوا 
کب شێوا واخاوینەی ێۆژانەیەی یەا  
کاداێاڵ  ە هەندلجەار قەێەویسە ەک و 
هەندلجاراڵ یری  قێویست نەیەک و 
داکەەنە کەەار و خەەاڵەەی الواد کەسەەەر 

 دمانی نووسیکم 

سێ: کەداس ەوا  رینی سە ەایەوەی 
 ەەەەەەەێەەەەەەەوانەوااڵ ێاسەەەەەەە ەوخەەەەەەەب 
قەلیێشیردنی خولنەر کەب جەیەهەانەی 
 ەەێەەمڵ  ەەرانەە ەەی داسەە ەەوانەەتەەیەەنەەی 
نووسەر نیشا  داداخ لە  ەیاندنەی 
ناواێۆ ی  ەبمەفیەیەی داقم وەمە 
جەەتە لە هەڵەەبەەماردنەەی  ەەونەەجەەاو و 
داسەە ەەبەەەرد  کەەەب مەیەەریەەەاف ەەانەەەی 
ێادانەەدنەوااڵ  ەەنەەیەەنەەی داق و کە 

ێوو  نەەەیەەەشەەەانەەەدانەەەی مەکەسەەە ەەەی 
  بمەفیەیی داقم 

 ەەوار: وەەیەەنەە ەەمەەااڵ داق نەەا ەولەە ە 
داراوااڵ وین مەااڵ وەایەدیەبلەبژیەا و 
هەر ەندا نووسەر نەا ەار نەیەیە و 
نەکەووا خەباڵ کە وەەایەدیەەبلەبژیەەیەو 
کبەس ێ ەوام کەفە یا وەو جەێەتەیەاڵ 
 ە خەەامەخ کە وەەیەەنەەسەەا  دا ەەاخڵ 
لەێلتەاڵ واماژاوا دای وانی هەنەد  
ێۆشنایی ککس ایە سەر قەیەوانەداڵ 
ێلەەەەواواڵ کەراوقەەەەێەەەەشەەەەالەەەەوونەەەەی 
ێووداوا ا م کەفە  بیایەی هەایەنەی 
 یرۆ ە ە خباڵ وافمی یە ێەل لە 

 قرسیارا میموویییە  رنتە انەم 

قەەێەەنەەو: وەەامەەوادا ەەانەەی ێاخەەنە و 
ێاییردنەوا لەە  یرۆ ەدا کوونیەا  
نەەەەیەەەەیەم کەمەش دیەەەەایەەەەر وا ەەەەو 
 بیب را ەرلل  اراڵ  ەردووا نەو 
دمانی واماژا کەیەایە وەلە ەرنەایەیە م 
مەەەبیەەەیەەە ەەەی جەەەووڵەاڵ ێلەەەواواڵ 
ێووداوا ەەەا  لەە  ەەەیەەەرۆ ەدا کە 
جەەبرلەەیە نەەووسەەەر سەەەرکەسەە ەەی 
داوایە  ەەەەەەارا ەەەەەە ەرا ەەەەەەا  و 

  ٤٢١برواانە الپەری  
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 گوتوبێژێک 

لەگەڵ شاعیر و 
 نووسەر

عەبدواڵ سڵێمان 
 )مەشخەڵ(

                                             
                                      

 سازدانی:

 سلیمان قاسمیانی )کاکە( 

 

سلیمان قاسمیانی: مـەشخەڵ کێیە 
و چۆن لە مەیدانـی ەەدبدـدا یـۆ  

 پێناسە دبکا؟

لە :  عەددواڵ سـێـێـمـان )مەشـخەڵ(
دــاشــ و   لە ٣٦٩١پــایــا  ســا ــی 

کـــ  دســـلـــان و لە مـــیـــانـــی ەەو 
ــــا بســــاەە  کە دە ) ە ب   ک

قەومــی( نــاســخاوبو یــانەوادبیەکــی 
ــۆمــتــانــیــا  نەوەــی  کــخاــ ــا   ک
کە کـــ وبو دـــۆ وزنـــا دـــ ون لە 
هێخشی چەکـدا انە  دـاووەـنەوب  

شــۆنــیــنــی  ە ب    –نــاســیــ نــا  
ــی ) ــ  قەوم ــی ــان یەکەم ــیەک دەعســی

ســە بکــ ــۆمــا   ەەوســا  عــێــخا  
عەدــدولــ ە یــ  قــاســ  دبکــ  ن و 

دەسە ۆکایەەی عەددولسەالم عا ف 
دبسەاڵت دبنخنە دبسـ،و هـێـااـ  
لەعە بدەکــــانــــی نــــاوبواســــ، و 
داش و   عـیـخا  دەنـاو ر ە ب  
قەومــیر پــێــ ــدبهــێــنــ  و پەالمــا   
ــان  ــتــاعــی کــ  دســل ــدی ــێ ــ ــی د یە 

لە نەوبکی  ـاشـیەننـیـنـی  دبدبن(و
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وب یماوب ما ـ  ـاڵ دـێـدبهـێـێـ  و 
هە داـ  دە بو نـاوچە  شـ ان لە 
دـــاکـــ و   وۆ هەاڵەـــی شـــا   
ــان و  ــاەــخبەەکە لە ە کە کــ وبئ ە
ساەی مندا ب وندا دبدێ کـاەـێ مـاڵ 
دێداێ ئ ەـیـلـخ دەدب  لە ویسـ، و 
ی اسلی ەەو یانەوادبیەومندا ێ  لە 
ــی لەو دبشــ، و دب ب   ــاوا بی ە
شــا   کە کــ وب و دەەــایــبەەــیــ  
لەنای  ن ند  ساەی لەدایـ ـبـ و و 
نـــاویـــان نـــا )شـــایەوان( وبب 
هــێــمــایەب دــۆ لەدایــ ــبــ ونــی ەەو 
کۆ پە ەیە لەناو ەەو شـا  و دایەئ 
دواەخ هە  لەن نـد  سـاەـی مەال  

داوا لە دـاوکـی  ومانەوەی ەەو کات
ـــاوبکە   ەەو کـــۆ پەیە دبکـــات ن
دگۆوا، دۆ )عەددواڵ( دۆ ەەوب  لە 
ـــ ـــی دـــا  و  داهـــاەـــ ودا کـــ وا
ن اـاایە ـی لـێـدب دـبـێـ،ئ دـاوکە  
د ــی مەالکە وادبنــخاــ، و قســە  
ناش ێنێ، و شایەوان دبنـۆو  دە 
عەدـــدواڵ و ەـــیـــلـــخ لەو ســـاەەوب 
قەدب   ەەو مـنـدا ە دە عەدـدواڵوب 
دبس، پێدبکاتئ ەەم عەددواڵیە لەو 
ــاانە نەو ب و هە ا ب نەو ب  یــێ
دبدێ، و دە دبوام کۆمە ی پخسیـا  

مێن ی دەنجاڵ دبکەن لە چەشـنـی 
ردــۆچــی هە ا یــ ؟ دــۆچــی دــاوکــ  
یــانــ و  نەو ب و دــ انــی نــیــیە؟ 
ــــ   ــــ  ــــ  و دای ــــاوک ــــی د ــــۆچ د
ی اندبوا ییان نـیـیە؟ ئئئەـادر ەـیـلـخ 
دیخکـخدنەوب لەوب  چـۆن دبنەیـ  
ــی  ــ  ــلە دەشــێ ــێ دەدەیــلەوب   دبد
دانەدــااو لە یــانــی ەەم عەدــدواڵیەئ 
لـــێـــخبوب لەنەڵ هە اشـــبـــ ون و 
ــــ ونو مەســــەلە  ەەو  نەو ب د
دەیلەوب ییە ەۆیلخ دبدێلەوب و ەـا 
وا  لێدا، هەم و  یانـی یـۆ  لە 

ــو ــۆ ەە یــان ا ــاوب د ــادــی گە  دــی
دبکـــاتئ یەکـــێـــ  لەو واـــگـــایـــانە 
ـــنەئ دەچـــیـــخۆب دبســـ،  ـــ وســـی ن
پــێــدبکــات و دبنــاەە شــیــ ــخ و 
دا دا ی  شانۆنامەئم  )عەدـدواڵ( 
ــی  ــۆمەاڵیەە ــی ک ــگەیەک ــن ــ   ی ــێ لەن
ســیــاســیــی نــاەەنــد وســ، و پــا لە 
هەیەدان هاەـ ومەەە دونـیـاوبئ دوا 
مندا ی یێاانێ ی کخاـ ـا یـی پـانـاب 
نەەە   کە لە یان ویەکی دب وکـی 
قە اغ شــا   کە کــ وب لەنــگە   
نــخەــبــ وو نەو ب دبدــ  و نــ   و 
هەسل  دە سـیـاسـەت و نـاوبزایـی 
سەدا بت دە  یانی دەشمەیـنەەـی و 
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ەەالکەەــبــا  دبکـــخاــلەوبئ دەهـــۆ  
هە ا   یـــــــانەوادبکەمەوب لە 
مندا ییەوب  ەز و ی لیاکانـ  دبدـنە 
دێقی سـە ەـاو و لەدـخ   یـانـێـ ـی 
ەاسایی مندااڵنە دبد  دە مـنـدا ـێـ ـی 
کخا ا ئ داوک  کخا ا   کۆمتانـیـا  
نەوەــی کە کــ وب دــ وئ هەمــ و 
 یانی نەنجی یۆ  لەو کۆمتانـیـایە 
ەــ انەوب لە پــێــنــاو دەیــ اــ کــخدنــی 
ەێمەئ ەەو مانـگـانەیە  وب یـدبنـخت 
دەشــی  یــانــێــ ــی مەمــخب و مە   
نەدبکــخدئ دــۆیە هە  لە یەکەمــیــ  
ــگەوب دە قە ز لە  ــی مــان وۆ بکــان
ســەوزوەــخۆ  و کــ ەــا ــتــخۆ  و 
نۆشـلـتـخۆ  و دوکـانەکـانـی نـێـ  
دــــازاو  نەوبکــــی وب ــــیــــمــــاوب 
پێداویسلییەکانی دبهێـنـا و سـە   
مانگ کە مـانـگـانەکە  وب دبنـختو 
قە زبکانی پێ دبدایەوب و ەیلخ دەو 
ـــــ زب ا و  دـــــۆ ب ســـــاڵ دبن
ــ ــی  ــێ ــان ــۆ  ی ــنــمــان د ــی ــامەز ۆی ە
یــۆشــلــخ و  ەســاوبەــخ دبچــ وب 
سە ئ لە ما ی داوک  هەمینە داسی 
ـــی  ـــاســـەە ـــ وئ ســـی ـــاســـەت د ســـی
ـــی  ـــێ ـــێ ـــاد ـــ  ە ـــاوک ـــیئ د کـــ  دایەە
ــبەوانە   ــێ ــ وئ دەپ کــ  دپە وب  د

دێ و شـ اـنـی کە لە نـخنـگـلـخیـ  
شادبما   ەاد و   واڵەـی عـێـخا  
کا   دبکخدو هە گخ  دیخودـاوبو  
ک  دایەەی د وئ داوک  د   و اـمە 
یەب لەدوا  یەکەکانی عـێـخا  دـ و 
دەەــایــبەەــی و اــمــی ســەدامئدــاوکــ  
نەلێ شێ از  یەدـاەـ ـخدنـی ەـاقـی 
کخددۆوب و لەوا خخاو  نهێنی نـاو 
شا  کە سە  دە پا ەی دیمـ کـخاەـی 
 ک  دسلانی عێخا  د و نیخسادۆوبئ

سلیمـان قـاسـمـیـانـی: زۆ اـ  لە 
نــ وســە ان و شــاعــیــخانو هە  لە 
منالییەوب دە هـۆ  دایـ  و دـاوب 
یان کەسێ ی نای یان لە کـلـێـ  و 
ەەدبب و ه نە  نای  د ون و دەو 
دۆ ب دنـاەە  هەسـلـی ەەدبدـی و 
ه نە ییـان داو اوبئ ەـایـا ەەمە لە 
 نەڵ  یانی ەۆ  یەب دبنخالەوب؟

 

ــمــان)مەشــخەڵ(  ــێ ــدواڵ ســێ : عەد
ــدا یەب  ــانــی مــن ــخ لەنەڵ  ی نەیــێ
نانخالەوب چ ن ە دیهانی مـنـدا ـیـ و 
دــیــهــانــێــ ــی ەــاســایــی و نــۆ مــاڵ 
نەد وبئ دونیا  مندا ی  ەەە ان  دێێ  
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دونیا  ەـخ  و دە بنـگـا   دـ وئ 
لەمنـدا ـیـیەوب ەـخ  و دە بنـگـا   
ــمــدا نەو ب دــ ونئ هە  ەەم  لەنە 
ەخ  و دۆیە سـایـ ـۆلـۆ یـیـانە  
د ون دوادا  ەـێـخ  مـ ەـامە ب و 
سە کێنیان کـخدم کە دە بنـگـا   
هەوانی ەەو سـە کـێـنـیـانە دـ ونئ 
ـــمە  ـــێ ـــی ە ـــا  ـــخ  م ـــی ـــمـــۆســـت ەەە
ەەەمۆستیخا ی سیاسیانە د وئ هە  
کە چــاوم کــخدبوب دــاوکــ  دــیــنــی 
دەدیــا  شــاب وادیــۆیەکەوب نــ اــی 
دبنخت لە مۆنلی ا لۆ و ەـیـسـخاەـیـ  
و لەنـدبنئ دـاوکـ  نە چـی زمـانـی 
ــ و  ــا  نەد ــیەکە  زۆ  د ــی عە بد
دەاڵم هەســـلە کـــ  دایەەـــیـــیەکە  
هێندب پلەو و دەهێا د و کە ەـێـمە  
پــــێ نــــۆ  کــــخددــــ وئ  مــــ  
دەپێبەوانە  زۆ ا  لە ن وسـە ان 
کە کەش هەوا  ما ەوبیان ەەدبدیی 
د وب یان کلێبخانەیەکی دب ـۆلەیـان 
هەدــ وب یــان کەســێــ ــی نــایــ ــیــان 
کلێبی دۆ هێناوب و یـ اـنـدوبەەوبو 
کەش هەوا  ما ی ەێـمە زۆ  دوو  
ـــ و  ـــ و لە ەەدبب و ەە   د د
لەســیــاســەتئ لــێــخبشــەوب مــ  دــۆ 
ەەوب  دل ان  وباڵمی پخسیا بکانی 

یۆم  دبس، د ەوا، ناچـا  دـ وم 
دبس، دە ی اندنەوب دـ ەمئ دبیە  
 ەەلاکان دۆ م  دبیە  ەاشنادـ ون 
دـــ و لەنەڵ کـــلـــێـــ ئ هە چەنـــدب 
هە ا یی یـانەوادبکەم واـگـخ دـ و 
لەدە دبم کاینی کـلـێـ و دەاڵم دەو 
ـــ وب دە   ـــ  داد ـــیە شـــان ـــجـــی نەن
کـــخاـــ ـــا  ئ کە هەم دبمـــلـــ انـــی 
یـــا مەەـــی یـــانەوادبکەم دـــدبم و 
هەمی  نیخەانی یۆم دەەاڵ نەدـ و 
و دبمل انی چ کـلـێـبـێـ ـ  پـێـخـۆ  
دێ،و دی امئ پاشان لەواگە  کـلـێـ  
و یــ اــنــدنەوبوب دە بو نــ وســیــ  
هەنگاوم نائ دبسل  کخد دە چیـخۆب 
ن وسیـ  و پـاشـان دە بو شـیـ ـخ 
وب چە یــامئ ەــا ەەم ســاەە  کە 
ــ ب  ــێ ــا انە  ە ــخســی وباڵمــی ەەم پ
دبدبمەوب م  شـیـ ـخ و وبیـنە و 

 شانۆنامە دبن وس ئ

: یەکەم شی خت سلیمان قاسمیانی
کە  هاەە دونیا؟ چۆن دـ و وووت 
 کخدب شی خ دۆ دب داینی شی خ؟

 

ــمــان )مەشــخەڵ(:  ــێ ــدواڵ ســێ عەد



06 

  ٢١٠٢سالی    ٢/ خولی  ٤ژمارە 

 

واســلــی دــیــخم نــایەت کە  یەکەم 
شی خم ن وسـیـ بو چـ نـ ە ەـاسـان 
نییە داان  و دیخم دێ، ەەو شـیـ ـخب 
ــانە  کە نــ وســیــ مــ   ــی ــای ســە بە
دل ان  دە یەکەمی  شی خ  یۆمیـان 
دادــنــێــ ئ مــ  زۆ  نەنــ  دــ وم کە 
ــدنەوب و  ــن ــخد دە یــ ا ــ  ک دبســل

لەسـە بەـا  هەشـلـاکـانـی ن وسیـ ئ
ســەدب  وادــخدوو و دەەــایــبەەــیــ  

کەدبســـلـــ  دایە  ٣٦٩٣لەســـا ـــی 
شی خن وسی  ەەە ان  دەم شـێـ بیە 

ەەوسـا مـ   یەب:یۆم دخ انمەوبئ 
شــاعــیــخ نەدــ وم و لەشــیــ ــخیــ  

ـــــبـــــ ومئ  ـــــل وبب  دوو:نەنەین
هە زبکــــا اــــ   ەزم لەنــــاو و 

 ەزم ەەکـخد  سـێ:ناودـانـگ دـ وئ 
دەشی ـخ دـیـخودـاوبو  کـ  دایەەـی 
یــۆم دــخەمە ســە  کــاەەز)چــ نــ ە 
ەەوکـــــات مـــــنـــــی هە زبکـــــا  
دیخوداوبو  ک  دایەەی دەەەواوبەی 
ســــێــــبە   یســــلــــبــــۆوب ســــە  
دــــیــــخکــــخدنەوبم(ئ ەەووۆ نــــا ب 
هە زبکا ا ی  ەندب سااڵن د ومـ  
وۆ  نەد و شـیـ ـخاـ  یـان دووان 
ــیەوب  ــای ــی ــن ــا ب دەد  ــ وســ ئ دی نەن
ەەوب  لەو سە دبمەدا ەەمنـ وسـی 

دگە لە وشـەویـاکـخدن و وواـنە  
هە زبکا ا  هیبیلخ نەد ونئ ەیـلـخ 
ەەوبندب  یە ی ی شـیـ ـخ ەەدـ وم 
یە یــ ــی وانەکــانــی قــ ەــادــخــانەم 

 نەدبد ومئ 

ــی  ــی ســا  ــان ــخبک ــ  م  ٣٦٩١شــی
دـــااـــ  ٣٦٩٣دەدە او د دەســـا ـــی 

دــاشــلــخ و قــ و ــلــخ دــ ونئ لەنەڵ 
قــا ــبــ ونەوب  زیــاەــخ و نــاســیــنــی 
زیاەخ  شـیـ ـخ و دب و دب هـاەـمە 
ســـە  ەەوب  یـــۆم لە قە ب  
دـــروکـــخدنەوب دـــدبمئ ەەوب دـــ و 
کەوەمە نا دنی شی خ دۆ نـۆنـا  و 
ــ ــخم  ــ  شــی ــامەکــانئ یەکەمــی وۆ ن
دەنـــاو  )دبنـــگـــێ لە مەهـــادـــاد  
ــــامە   ــــیەوب(لە وۆ ن ــــاوی ــــن یــــ ا
هاوکا   درو دۆوبئ پـاشـانـیـ  لە 
ــان و کــا وان  ــا بکــانــی  دەی نــۆن
شی خم درو کخدبوبئ ەەمە دـگە لە 

 ٣٦٩١و  ٣٦٩١و ٣٦٩١سا ەکـانـی 
دەشدا   چەندی  کۆو  شـیـ ـخیـ  
کخد و شی خ  یۆم  ووو دەیە   
ی اندبوبئ م  د نیا نیـ  کە دـۆچـی 
لە چــیــخۆکەوب دە بو نــ وســیــنــی 
شی خ وب چە یامو دەاڵم پـێـمـ ادـێ 
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یەکێ  لە هۆکا بکان ەەوب دـ و کە 
وامـــدبزانـــی نـــ زا شـــلـــ ـــخدن لە 
دــیــخودــاوبو  ســیــاســی لەواــگە  
شــیــ ــخبوب ەــاســان دــێــ، وبب لە 
 انخبکانی ەخو دەاڵم دوایی زانی  کە 
ـــ  ســـە و  ـــیە و ق ـــی ـــاســـان ن ە
نــخانەئســە دــا   ەەمە  ەەوکــات 
ن وسینی شـیـ ـخم ەـاسـان دبهـاەە 
دە چاو و هە وبهـا پـێـنـ  وادـ و 
شــیــ ــخ کــا یــگە ەــخب و زۆ ەــخیــ  
کا یگە یی لەسە  هەس، و هۆشی 
ی اـنە  یـان دـیـسـە  دـێـدبهـێـێـێئ 
دەاڵم یەکەمی  شی ـخ  کـخاـ ـا یـ  
دەشێـ بیەکـی ەـازادانە و دوو  لە 
هە  ســـانســـۆ اـــ  لە نـــۆنـــا   
)وادە (  مــا ب یەبو  ــ زبیــخانــی 

کە ) ەلقە  ەەدیـبـانـی  ٣٦٩١سا ی 
کۆمۆنیس،( د وودرو  دبکـخدبوبو 

 هاەە وبشاندنئ

سلیمان قاسمیانی: داسی نۆنا   
)وادە ( و ) ەلـــقە  ەەدیـــبـــانـــی 
کۆمۆنیـسـ،(ت کـخدئ ەەو نـۆنـا ب 
چۆن هـاەە دـ ون و ەەو  ەلـقەیە 
چی د و؟ چ ەە کێ ی لەسە  شـان 

د و؟ کە  دامەز ا و چ کـا اـ ـی 
ەەنجام دا؟ کێ دایمەز اند و دواەـخ 

 چی دەسە  هات؟

 

ــمــان )مەشــخەڵ(:   ــێ ــدواڵ ســێ عەد
زۆ م پێخۆ  د و ەەم پخسـیـا بت 
ـــ وویەب لە  ـــێ ـــ ە م ـــ ن ـــخدو چ ک
ەێ ۆشانی ەەدبدی  ەلقە  ەەدیبانی 
کــۆمــۆنــیــســ، چ ەــانــایــانە یــان 
ــــاو  ــــانە لەالیەن دەن ــــای ــــان ــــ  ــــێ د
یەمخۆ انی مێ وو  چەپی ن   لە 
عێخا  یە ی ە دبیخالە نێ  دازنە  
ەە امۆشییەوبئ لەالیەکی ەـخینـەوب  
دامەز اـنە انــی  ەلــقە  ەەدیـبــانــی 
کۆمۆنیس، نە چی هەم و لە یاندا 
ماونو دەاڵم دگە لە م  کەسـی ەـخ 
نە داکۆکی لەو  ەلـقەیە دبکـات و 
نە ەەو مــێــ ووبشــیــان دــۆ نــخنــگەئ 
ەەوان ەێسلا یە ی ی کـاسـبـیـیەکـی 
ەــخن و ەەوب  دەالیــانەوب نــخنــگ 

 نەدێ، ەەدبدی کخا ا ییەئ

کانـی  شله   هه یه واسلی ده ناوه  له
ــه ده ســه ــن ــاووە ــخدوو د    وه   واد
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ک  دسـلـانـی عـێـخا    پی ن   له چه
نــگ  و ده  دــ و ــه  وەــبــ وه کــه  ەــازه
ــه ــه ه ــ ئ ن ــای ــب ــه  چــی ده   ــگ ــان  ن ک

اڵم  یان ناشاز و لێڵ د ونو ده زۆ ده
ــه   وامــی دــه  ده دــه  یــه و دــ و ــه ە

م  ســـلـــائ ەـــه وه نـــخت و نـــه یـــۆوه
ک  دسلانی عـێـخا    له  یه وه داووەنه

  نـد  لـه ەـمـه لێ  سیتات و ەـایـبـه نه
دـا  کـخدنـیـان    گخەب و کـه یۆ هه

  زیاەخ  وه لێخبدا دە شیاو نازان ئ ەه
نـۆنـا     وهو مـه وا، ال  لێب ـه مه ەه

ــه ــه روادە ر و ر  دیــبــانــی    ەــه لــق
شـێـ ـی  ب دـه وه  کـه  کۆمۆنیس، ره

پـی    چـه وه   دـاووەـنـه کخاوه دیانه
  نــ اــی دــاشــ و   کــ  دســلــانو

ـــه ـــه ی ـــ  ـــه وه   ی ـــ  ە ـــان  و ده  ک ی
  لـــه    لـــێ دـــێ کـــه واـــ ـــخـــخاوه
 و شــ اــ   دــێ ســه  کــه وه دــاووەــنــه

دـیــخو   نـیـا لـه دـ ون و کـخان و ەــه
 سـ واوانـی  هه  ب له یه وه وی دانی نه

واســـلـــی  نـــاوه  پـــدا مـــاونئ لـــه چـــه
   وه کاەێ دا دـاووەـنـه  کان له شله هه
ک  دسـلـانـی عـێـخا   پی ن   له چه

  وه که الیه  )داش و   ک  دسلان( له
   و   اــخ کــا یــگــه  ەــ نــد  لــه  دـه

کا کخدنی ما کسیامی شۆوشـگـێـا 

و  یادـی کـۆمـۆنـیـسـلـی ەـێـخان و 
  و  ـیـادـه نـگـی ەـه  هـه ب و ەـه ده ەه

 و  ت رکـانـ ونـی هـ نـه ەایبه د وو ده
  دی کخا ـا   کـ  دسـلـانرو لـه ده ەه
د ونی دۆشاییەکی   وه کی ەخینه الیه

دـــ ونـــی  یـــدانـــی نـــه مـــه  نەو ب لـــه
نـــگـــێـــ ـــی ەـــیـــنـــســـانـــی و   هـــه ەـــه

دوو   مــه وەــ ویــ ازو ەــه پــێــنــ ــه
   مــیــنــه هــۆکــا   ســە بکــی و زه

   لـقـه د وس، د ون و پێ هاەنی  ه
  لـه  دیبانی کۆمـۆنـیـسـ، دـ و کـه ەه

شـا     دا له٣٦٩١یخانی سا ی   زه
 انـی  ز اـنـه ولێـخ پـێـ ـهـاتئ دامـه هه
م  دیبانی کۆمۆنـیـسـ، ەـه   ەه لقه  ه
  کـه ماڵ کۆش  دهد ون:   وااانه ده
رشۆو  هـیـ مـانسـ، ر   ەا ده  ه سه
مـــی   هـــه ســـلـــی پـــێـــ ـــخد و دـــه ده

ــروکــخده ــان و  وه د ــم ــێ ــدواڵ ســێ عەد
(و نەوزاد ەە ــــمەد ڵ شــــخــــه )مــــه

  نـــــگ(ئ لـــــه )هـــــۆشـــــهەەســـــ بد 
ەـادا دـایـا    ه کـانـی سـه وه کۆد ونـه

ــ   ــێ ــان ــۆ ن ــان ە ــ  ی ــا ا ــۆن د ا ن
 رئ  نـــاو  روادـــه   دـــ ـــخاـــ، دـــه ده
دیــبــانــی کــۆمــۆنــیــســ،    ەــه لــقــه  ــه
  ەـی یـۆ  لـه ود دیه   مه یاننامه ده

و   وه دا دروکخده ٣٦٩١یخانی    زه
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 (    نـۆنـا   )وادـه می   ما ه که یه
ئ  دا دـرودـۆوه ٣٦٩١سا ـی     له هه
 دـا    سـه. زۆ  دااـ  دـ و  که لقه  ه

مـی   هـه نـدیـ  دـه   چه وه دروکخدنه
دا  و ـی ده یـیو هـه ینـه دیی و وه ده ەه

  وه دیدنا  سیاسی یۆ  درود ـاەـه
ڵ واخـخاو و  نه ندی  له و سن و ده

و کات دـ ـاتئ  کانی ەه و نخوپه لقه  ه
ــه ــا ه د ــه  ــه  م ک ــق ــه ل ــی    ە ــان ــب دی

 ب و  ەـه  هـات لـه کۆمۆنیس، ەا ده
کانی یۆ  دوو   سخوشلییه  هامه مه
یلی سیاسیـنـی ەـا  و مه  وه وەه  که ده
  لـه  دـۆوه هات نای  و نای لـخ ده ده

وەــی کــۆمــۆنــیــســ،ئ  واــخــخاو  وه
ــێــخه ــه   ده کــێــنــه  وه ل ــی ل    وون
نــێــ ان   یــدا دــ و لــه پــه  کــه لــقــه  ــه

ــه هــۆشــه مــاڵ  ب و دــه الیــه  نــگ ل
کـــۆشـــ  و عەدـــدواڵ ســـێـــێـــمـــان

کـی ەـخئ ەـا پـا   الیه  ڵ( له شخه )مه
و شـیـ ـخدنەوب    وه ند کۆد ونه چه

دۆیی سیـاسـیـیو وا دەدـا  زانـخا 
یـی سـیـاسـی  سـلـه   وادـه کـه لقه  ه

ـــخـــخاو  وه ـــۆ وا ـــی  یـــۆ  د وە
  یـێـنـێئ ەـیـلـخ لـه کۆمۆنیسـ، وادـگـه

    دـه   پێنجی نـۆنـا   وادـه  ما ه
 ٣٦٩٩  له  واەه  یاناه  ەا  ما ه  دواوه

دیـبـانـی    ەـه لـقـه  ـه ٣٦٦٣ەـا   وه ه
کۆمۆنیس، واكخخاواـ ـی ەەدبدـیـی 
وا خخاو  وبوەی کـۆمـۆنـیـسـ، لە 
عــێــخا و دــ و واــ  وبب چــۆن 
ــی  ــاە ــی ــ نە  و ەەدبد ــی ه ــ ون ــان ک
ــ ــا   کــ  دســلــان ســە  دە  کــخا

  یادی کۆمۆنیسلی ەێخان د وئ

سلیمان قاسمیانی: دبکخ  کەمێ  
زیاەخ سەدـا بت دە وا  یـۆت لە 

 سە  کا    ە قەکە ددویێ؟ 

 

دە ێ ڵ(:  شخه عەددواڵ سێێمان )مه
کاەێ  ەلـقەکە پەیـ بسـ، دـ و دە 
وا خخاو  وبوەی کـۆمـۆنـیـسـلەوبو 
ەــ انــی ەەکــانــێــ ــی دــا  دــدات دە 
وا خخاو  وبوەی کـۆمـۆنـیـسـ، و 
لەهەمان کاەیندا ە انی پا ـتـنـ، و 
پنــلــیــ انــیــیەکــی ەــخاوان لەەــاســلــی 
داووەنەوب  کۆمۆنیسلی دەدبسـ، 
دهێنێ،ئ دیخینمان نەچێ، نـۆنـا   
وادە  ەایپ نەدبکخاو دە    دەدبس، 
دبن وسخایەوب و دـرو دبکـخایەوبئ 

ــا   –  ٣٦٩١لەو ســە دبمە   ٣٦٦٣ە
دگە لە نۆنا    ادە  داووەنەوب  
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کۆمۆنیسلی لە عێخا  لە هیچ نۆنا  
ـــی و  ـــی ەەدبد ـــخاوبیەک ـــروک و د
هــ نە   دەهــخبمەنــد نەدــ وئ هە  
دۆیە   ما بیەکی زۆ  ەەدیـبـانـی 
ــقەکە  ــســ، لەدبو    ەل ــی کــۆمــۆن
کۆد ونەوبئ ەێـمە ەـ انـیـمـان یـانـاب 
 ما ب لە نۆنا    ادە  دب دـ ەیـ  
لەنەڵ  ما بیەب پاش ۆئ مـێـ وو  
 ەلــقە  ەەدیــبــانــی کــۆمــۆنــیــســ،و 
مێ وویەکی د ان و پاشنـگـدا ب و 
لــێــ انــلــێــ ب لە یەدــاتئ مــ  هەوڵ 
دبدبم لە چەند یا دا واو دۆچ ونی 
یۆم سـەدـا بت دەکـا    ەلـقەکە 

 دب دبدامئ 

ـــه ـــه  ـــه ب: ی ـــق ـــه ل ـــی    ە ـــان ـــب دی
ــســ، هــه ــی ــۆن ــگــخ  هــه کــۆم ــان    م

ت و شــێــ از و کــا کــخد   ســ نــنــه
پـی کـ  دسـلـانـی    چـه وه داووەنـه

م کـا    ب کاەدا هه یه عێخا  د وئ له
دـی و  ده م کـا   ەـه سیاسی و هـه

م  دائ یـ د  ەـه نجـام ده    ەه ه نه
  دــۆ یــۆ  نــاوۆشــ    ــیــیــه ەــێــ ــه

   لـقـه د ونی دیدنا  هاووایانی  ـه
ت  دا ه دیبانی کۆمۆنیس، د و سه ەه
   و  مـــاوه واـــ ـــخـــخاو  دـــه  دـــه

م  یی و وا خخاو  سیاسییئ ەه پینه
   سـلـبـی یـان  کا یگه  ینلنه نه ەێنه

نداـ   ت هه نانه د و و ەه نێگەەیڤی هه
 انی ەەو کـاەـی  شاعیخ و ن وسه  له

پــی کــ  دســلــانو    چــه وه دــاووەــنــه
 نـخت  نگا یـیـان وه  ه   اسلی ده هه
 ر و    نــۆنــا   روادــه  امــبــه دــه  لــه

دیــبــانــی    ەــه لــقــه رواــ ــخــخاو   ــه
 کۆمۆنیس،رئ

   ه وه   ەـــــه لـــــه ســـــه مـــــه دوو:
دـاەـی نـۆنـا    کـانـی یـه کییه  ه سه

ــه ــه  ر و ر ــه رواد ــق ــه ل ــی    ە ــان ــب دی
ـــیـــســـ،ر کـــه ـــه  کـــۆمـــۆن   یـــۆ  ل

نــگــانــدنــی   ســه و هــه  وه رشــیــ ــخدنــه
ــیــســلــیر و  ــال ــاەــی ســۆشــی ــی واقــ ــی

دی مـا کسـیـسـلـیر و  ده   ەه ینه روه
ــ ــار دا چــا کــخددــۆوه ــی ــاە ــیــســل ئ  رە

نگـاو  دـد  و دـا    دا   هه سه
 دانی  ده هه ددا  ده اڵم ەا ه دۆ و ده

کـانـی  و ەـ انـایـیـه  وزه  شـێـ  لـه ده
  م کـێـنـانـه دیبان د و دـه   ەه لقه  ه
  واـگـا   واسلیدا نخەلی سـه  له که 
 د ونئ نه  وسا  ەێمه ەه

یــ د  مــلــمــانــێــی نــێــ ان  ســێ:
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ــی  ــان ــب ــقەکە  ەەدی ــی  ەل ــدامــان ەەن
یـی  سـلـه   وادـه سـه کۆمـۆنـیـسـ، لـه

   و نۆنا   وادـه  که لقه سیاسیی  ه
  و    ده لـه سـه   مه سه و پاشان له

ــه ــاو  ە ــق ــه ده یــ   ــی و هــ ن     د
    نــخەــبــ و کــه  چــاوه ســه  وه وه لــه

دــ و  ینــلــنــی د وســلــمــان نــه ەــێــگــه
 س واویمانو  کانمانو هه   کا ه سه له
  و ەـیـبـداسو سـ ود    ده لـه سـه مه
یـانـدن  کانی وانـه نا ه که   نخە  له وه
شێ   ده نگ له داوا  م  هۆشه ده که 
 کانیدا د وس، د وئ ەێاوانینه  له

ــ ا : ــه چ ــن ــخە ــه ن    شــێــ از   د
ن وسینـی واپـۆ ت دـۆ   سیاسیی له
  و پلـیـنـیـۆم و کـۆنـگـخه  وه کۆد ونه

 ١-١کــی  یــه لــقــه ت دــۆ  ــه ەــایــبــه دــه
کـــخدن و  و ه ســـیو یـــۆ  نـــه کـــه

دـ ا     د و لـه  که لقه  ایی  ه زهنگه
وا خسل  و ەا اینلـدانـی یـۆ  و 

   ئ و وده ده

  نــۆنــا    وه دــرودــ ونــه پــێــنــچ:
  ســـلـــنـــ و  و لـــه ده  ر دـــه روادـــه

  سـ ـدا )دـه  ەـه م  یـلـێـ ـی زۆ  دـه
ـــه  ـــه ل ـــی ده د ـــن ـــی  ســـه  چـــاونـــخە اڵە

(و  مـه  ده و سـه عس لـه ەیسلبداد  ده
   سـه د و دـه ەیڤی هه    نێگه کا یگه

ــــه ــــه وه کــــۆکــــخدن ــــان و    ە ــــب دی
 و کاتئ پی ەه  انی چه ن وسه

م  مـــ و ەـــه ڵ هـــه نـــه لـــه  : شـــه
داسـمـان کـخدونـۆنـا       که یااڵنه
ــه ــه  ر و ر ــه رواد ــق ــه ل ــی    ە ــان ــب دی

کـی  یـه سـلـێـخه ب ەـه کۆمۆنیسـ،ر وه
مــــــێــــــ وو    لــــــه  وشــــــاوه د ه

ـــه ـــن ـــاووە ـــه وه د ـــی    چ ـــ ا ـــی ن پ
مــێــنــ  و  کــ  دســلــانــی عــێــخا  ده

نـگـاو  دـدد   لـێـ  هـه ە انیان نـه
دــخدنەپــێــنــەوب و    ــگــخن لــه هــه

  دـێـ  کـه ده   ەـه پلەوکخدنی دـنـاەـه
 ـێـیـ   ەێسلا دە شانازییەوب پـێـی ده

 دی کخا ا ییرئ ده رەه

سلیمان قاسمیانی:  شی خ دە ال  
ەۆوب چییە؟ چۆن دبووانیـیە ەـۆ م 

 و ناوب ۆبر؟

 

ەـا عەددواڵ سێێـمـان )مەشـخەڵ(: 
  دـیـادـیـا   لـێ پـێـنـاسـه ەێسلا نـه
لـێ  و نـه  وەـ وه  چاو کـه شی خم ده
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  ب لـه  یـه نـخ و شـاعـیـخ هـه ینه وه
و دەپـێـی   وه نـیـگـا  یـۆیـانـه نۆشه

م ەا زۆ   دێ ش انی چینایەەیانو که
  یله سه  م پێناسه   ەه  ه قه یۆیان له

ەـا    ه سـه اڵم دۆ م  کە لـه ئ ده داوه
شـیـ ـخ   سـلـ  دـه ده  شلاکاندا کـه هه

ن وسی  کخدو پێ  واد و ەاسانلخیـ  
شـلـێـ ـی  و پـێـده  نێبیخم وام خدووه

وز  پـــــــــــا  ســـــــــــه
ەـامـێـا   یـ  لـه وه یله ده له

ڵ  نــه اڵم لــه ئ دــه نــخەــ وه
  نــجــه ســلــ پــه  چــی ده هــه
ــاەــخ و  نــه  مــ ــخدنــی زی

  زۆ ەـخم  وه ق و ب ونه
و زیـاەـخ و  لیـسـمـه م ەه له

کــ  نــۆمــێــ ــی  زیــاەــخ وه
   چاو کـه ده  هاەه دێبن  ده

  وه کـه الیـه سێ  لـه  که هه
هـاو  و   داـ ـی ەـێـده ده
دـۆ اـ     دـه کـه  یـه هه

 د    دـه شـێـتـه  ن ای لـه
دـێ و    ده که ەێهاوینلنه

ـــــه ـــــه ه ـــــه  ی ـــــه ک     د
ب  یــه  ب دــازنــه یــه شــێــ ه

 د  کـانـی دـه که دوا  یه له
دینێ،ئ    ده که ەێهاوینلنه
  سـلـ  نـیـیـه دـه دۆ م  ەێسلا دێی مـه

لەوسلەیەکی کـ  ەـدا دـێـێـ  شـیـ ـخ 
دـێـێـ    سـلـه دـه اڵم زۆ م مـه و ده چییه

  شـیـ ـخ  هـه پێ  واد و ەەوکـات لـه
ــ ــه داــ  و ده ــ  قــۆ یــی د ــ ان مئ  ە

دوا   ب لـه یـه  دوادا ی  ەا  نۆوه
ینلنـ  دـۆ شـیـ ـخ و  کانی ەێگه که یه

  ال  و واسـلـیـیـه ەی شی خو ەه ماهیه
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شـیـ ــخ   کـه  وه کـخدمـه  سـلـه  دـه دـه
سـ،    ده ە ان  لـێـ ه ده  که یه نانه په

دۆ هەس، و نەسـ، دە مو دبسـ، 
 م کە پــادــلــۆ  دــۆ ەەو ەــامــاازب دــه

نیـخۆدا وەەنـی چەکـی دبسـلـمە لە 
ــــات د  دە چەوســــانەوب   یەد
دۆ  واز ئ دە ەێگەینلـنـی ەەمـاۆم 
ـــ ـــخ دبدـــێ یەســـێەەە  ـــۆ شـــی د
چینایەەییەکە  دیا   د ەیـ ئ دـۆیە 
دەنسبەت منەوب ەەو شـیـ ـخب  کە 
دبســـ، و پەنـــجە  لەنەڵ نە م 
دبکەم شــیــ ــخ  کــخاــ ــا یــی و 

دەم سۆشیالیسلی و شۆوشگێاانەیەئ
پێیە شی خ  شۆوشگێـخانە لەدیـد  
مــنەوب شــیــ ــخ  ەەو لەشــ ــخب لە 
دە هەمــــهــــێــــنە انە کە چە یــــی 
کــا نەکــان دبســ واــنــ ئ شــیــ ــخ  
شۆوشگێاانە شی ـخ  کـخاـ ـا یـیەو 
شی خ  دیهەەـگـیـخیـی کـخاـ ـا یـیەئ 
شی خ  شۆوشگێاانە  کخا ـا یـیو 
شـــیـــ ـــخ  دە بنـــگـــا دـــ ونەوب و 
وبە خدنەوبیەئئشی خ  نـیـنـانـدانـی 
وووب دزا  و د انەکـانەو شـیـ ـخ  
هــێــخ  و ســلــاینــەئ شــیــ ــخ  
ـــی لەنەڵ  ـــ ـــا ی ـــی کـــخا ـــا  ـــ  وادی
سە هە دان و پەیـدادـ ونـی چـیـنـی 

کخا ا  و یەدات و ەێ ۆشـانـی ەەو 
چینە لە د   چـیـنـی سـە مـایەدا  
ســە هە ــدبدا و نەشــە دبکــائ واەە 
شی خ  کخا ا یی شی خ   یـان و 
یەداەی چینی کـخاـ ـا بو چـیـخۆکـی 
نەدە دب چینایەەییەکانی کخا ا ب لە 
د   د   واز  و دامـ دبزنـاکـانـی 
ــی ووو لە  ــخن ــێ ــایەدا  ئ ک ســە م
پێنی شـیـ ـخ  کـخاـ ـا یـی لەنەڵ 
وبوەی یەداەی چیـنـایەەـی کـخاـ ـا  
دە ز و نـــام دبدـــێـــلەوبئ دـــا   
نــاهەمــ ا    یــانــی کــخاــ ــا انو 
ســەعــات کــا   زۆ و کــخاــی کەمو 
نەد ونی یامەەگ از  کـۆمەاڵیەەـی 
و ەەند وسلییەکانو ناەەمنی ش انی 
کا و نـاویـ ـخـخادـ ونـی کـخاـ ـا انو 
نەد ونی ەازادییە سـیـاسـیـیەکـان و 
هە وبهــا نەدــ ونــی ەــامــخازبکــانــی 
یەدــات لە چەشــنــی مــانــگــخەــ  و 
ناوبزایی دە ەاب ەاب و دە کـۆمەڵو 
یۆپـیـنـانـدانو ەـا دبنـاەە یەدـاەـی 
چەکدا یی و شۆو و ەەمـانە کـۆ  
دەدبنەیەکــــــی نەو بەــــــخن لە 
ەیخادبیەکی ەۆکمە دـۆ دب یسـلـنـی 
ەایداندەی یەدات و ەینجـا شـیـ ـخ  
چینایەەی کخا ا ئ دە هەمی ەەدبدـی 
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کخا ا یی لێخبوب پـێـنـاسـە  یـۆ  
دبکــات و ســنــ و دەنــد  لەنەڵ 
ــی  ــان ــیەک ــی ــازب ەەدبد ــب وبوت و وا
ـــخ   ـــ  ـــ   واز  دادبنـــێئ شـــی د
کخا ا یی پـا اـاب   دە  بوبنـد  
کــخاــ ــا بو هەو ــیــ  دبدات لە اــخ 
سێبە   یەداەی کخاـ ـا   لەسـە  
ەەو ەای ۆنانە کا  د ات کە وۆ ـیـان 
ــاەــی  ــێــنــەوب  یەد هەیە لەدــخدنەپ
چــیــنــایەەــیئرەەدبدــی شــۆوشــگــێــاانە 
چەکێ ە لە ملمـانـێـی چـیـنـایەەـی و 
ــا    ــا  لە هــۆشــی ــی ک لەســە یەە
یـ اـنە انــی دــ ـات دە بو چـاالکــی 
واســلەویــۆ و لەوانــەوب دە بو 
هە  اسلێ ی ن   دب دا ب   یـانئ 
دۆ ەەوب  وۆ ی یـۆ  لە یەدـاەـی 
چینایەەیدا دناسـێـلەوبئ نـادـێ کـاەـێ 
داسی ناوبوۆکی کۆمەاڵیەەی شی ـخ 
دبکەی و مەسەلە ەەکنیـ ـیـیەکـانـمـان 
دـیــخ دـبــێــ،و نـادــێ دـایەیــی زمــان 
ەە امۆ  د ەی ئ نادێ یەیـاڵ وبب 
وبنەزا ی دنبینەیی کخدا   شی ـخ 
دخەینە الوبئ کخدب  شیـ ـخ دەهـیـچ 
شێ بیەب نەمە  زمانەوانی نییە ەا 
ســە  لە یــ اــنە  دنــیــ اــنــخ  و 
ن وسە ی  دااڵدبسلی ەەدبدـیـی و 

زمــــانەوانــــی یــــۆ  لەواــــگە  
ــنەوب ەەنــجــام  ــخی ــاشــی نەمەیەکــی ن
دداتئ زمانی دبقی شیـ ـخیـی دبدـێ 
دێ نخ  و نۆڵ و ست، و سادب و 
دەهێادێ، لە نەیـانـدنـی مەدەسـلـی 
ن وسە ئ دە دۆچ ونی م  شی خ دە 
هیچ شێ بیەب ەیلهام نـیـیەو دە ـ ـ  
کا یگە   واقی ە لەسە  هەسـ، و 
نەسلی ەینسانەکانئ ەینسـانەکـانـیـ  
وبک  د بکخدا ا  لە دە انبە  ەەو 
کــا یــگە یــیە داــ  نــ زا شــ، لەو 
واقی ە دبکەن و دە ەاسلی دـیـادـیـا 
پەی بند  یۆیان و واقـیـن نـیـنـان 
دبدبنو کە  ەـا چ ەەنـدازبیەب ەەو 
واقـــیـــ ەیـــان قەدـــ  ە یـــان وبەـــی 
دبکەنەوبئ پـێـ یسـلـی دەکـا دـخدنـی 
دبســلەوا ب  ەــیــلــهــامــیــ  لەواــ ب 
ســە چــاوب دبنــخ  کە شــاعــیــخان 
هەو یان داوب و هەوڵ دبدبن یـۆ 
لە یە   دادبان و دیا د ەنەوبئ دە 
وەەیەکی د  ەیلهـامـبـ ونـی شـیـ ـخ 
دخبودانە دە نـ یـبەویـیەتو ەەمە  
وبنی چینایەەی یـۆ  هەیە و ەـاو 
ـــی  ـــ   وازی ـــۆ   د ـــۆل ـــدی ـــای لە ە
دبی اەەوبئ دۆیە ەیلهامی شـیـ ـخیـی 
هــیــچ پەیــ بنــدیــیەکــی دە شــیــ ــخ  
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وادی اڵ و کخا ا ییەوب نییە و ەەم 
دبســـــلەوا بیە لە ەە هەنـــــگـــــی 
وادی ا ی کخا ا یدا هیچ دێـگـایەکـی 
نییە و یـۆ ەەنە  نـاهـۆشـیـا انە  
دەکـــا دـــهـــێـــنـــخاـــ، ەەوا دـــگە لە 
ەەقلیدا ی د   وازیـانە هـیـبـی ەـخ 

 نییەئ

ــانــی:  چــۆن  ــمــان قــاســمــی ــی ســل
ـــاوبوۆب  ـــیـــیە ەـــۆوم و ن دبووان

 لەشی خدا؟

 

ــمــان )مەشــخەڵ(:  ــێ ــدواڵ ســێ عەد
پەی بند  نێ ان ەۆوم و نـاوبوۆب 
لەهە  کـــا اـــ ـــی ەەدبدـــیـــی یـــان 
ه نە یی پەی بندییەکی دیالەکلیـ ـی 
ە ند و ەۆ ەئ هیچ دبقـێـ ـی ەەدبدـی 
دەدێ ەۆ م و ناوبوۆب د ونی نیـیە 
و ناە انی هەدـێـ،ئ دوو دـۆچـ ونـی 
دە دــرولەســە  ەــۆ م و نــاوبوۆب 
سااڵنێ  پانلایی وبینە و لێ دانەوب 
ەەدبدییەکانی واـبـاز و قـ ەـادـخـانە 
دیادیاکانیان نخەبۆوبئ ەەو واباز و 
ق ەادخـانـانە  کە پـێـیـان وادـ و و 
وایە ەۆ م وۆ ێ ی نخنـگ دبنـێـا  

لە دبقی ەەدبدی و دە پـلە  یەکەم 
داــ، لە چەشــنــی ەــۆ مــخــ از  و 
ــــاز   ــــب ــــی و وا ــــادنە ای ــــی ــــ ن د
هە  بشاندنەوب و داهـاەـ ونە ایـی 
ــبە    ــخ ســێ ــان لە ا ــ ــی ــدا کە هەن
پۆسلمۆدانیامدا پۆلینبەند دبکـخاـ ئ 
لە دۆچ ونی دیخمەند و ەیـ  یسـلـی 
ەەم ق ەادخانە و وابازانە نـاوبوۆب 
دبدێ لە یامەت ەۆ مدا دێ،ئ وبب 
یانمە ن وسە   ەەمخی یی کـخیـس 
کخاو  دب ێ )کاەـێ ەـۆ م دـ ونـی 
ــــ  لە  ــــێ ــــ و هەمــــ و شــــل هەد
ـــدا دـــ ان هەســـ،  ـــ بی چـــ ا چـــێ
پـــێـــدبکـــخ (ئ ەـــۆ مـــالـــیـــســـلەکـــان 
پەی بند  نێ ان ەۆ م و نـاوبوۆب 
وبب پەی بند  نێ ان هۆ و ەەنجـام 
دبدین ئ ال  ەەوان هۆ نـاوبوۆکە و 
ــجــامــیــ  ەــۆ مەکەیەئ لە دوا  ەەن
ـــۆزدبهەمـــیـــ   دبیە  ســـەدب  ن
ەۆس ا  وایێد پێی واد و کە دبکخ  
ەــۆ م و نــاوبوۆب لــێــ  دــ دا 
د خانەوبئ وابازب ەەدبدیـیەکـانـی ەـخ 
ـــــی و  ـــــادنە ای ـــــی ـــــ ن ـــــ  د وبک
هە  بشاندنەوب و دب وونـنـاسـی و 
مــێــ وونە ایــی و ەەنــانەت پــۆســ، 
ــد   ــگە دەن ــیــ  ســەن ــادنە ای ــی ــ ن د
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ــا   ــۆ ی ــۆل ــان لەنەڵ ســۆســی یــۆی
مـا کســیـام وانەیـانــدووب و ەەوان 
هە  لەسە  ەەو مانیتێـسـلە دبوۆن 
کەدە  بوبنـــــد  چـــــیـــــنـــــایەەـــــی 
دــۆ  واز  دبپــا اــا  لەدە امــبە  
دە  بوبنـــــــــــــــــد  زۆ دە  
دە هەمهێنە انی کۆمە ـگەئ واـبـاز  
ــی لەوب   ــ ــخدنەوب  دب وون شــی
واوبەخ دبووات و ناوبوۆب دادە  
دبکاەە سـە  دوو دـۆ و ەەوانـیـ  
مانیتێسلی نـاوبوۆب و نـاوبوۆکـی 
ــخــانە   ــاد ــ ە ــا نئ هە چــی ق ــادی ن
ــی ســە دەم  ــامەو د ایەە ــا کســی م
دـــــۆ بکـــــانـــــی ەـــــۆ مـــــخـــــ از  
دبکــــــــاتئوبیــــــــنە  ەەدبدــــــــی 
ما کسیسلی یـان د وسـلـلـخ دـێـێـ  
ـــــام(  ـــــی )مـــــا کســـــی دـــــۆچـــــ ون
پەی بندییەکی دیالەکلیـ ـی لەنـێـ ان 
ەۆ م و ناوبوۆکدا دبدینێئ ەۆ م لە 
دۆچ ونی ما کسیام لە ننلـیـیەەـی 
یۆیدا دخیلییە لە پەی بنـد  مـخۆ  
دە کۆمە گە و مێ وو  کۆمە ـگەوبئ 
واباز  ن وسە انی ما کسیسلی و 
هە وبها ەەوانە  سـە  ویـالـیـامـی 
سۆشییالیسلین  دەپێبەوانەوب ەەو 
پەی بندییە دبدـیـنـ ئ ەەمـان پـێـیـان 

ـــۆ م لە یـــامەت  ـــێ ە وایە دبد
ناوبوۆکدا دێ،ئ سامـۆەـێـ  دـانسـ  
ــخ و  ــی ــێــی وایە زمــان دە نــی د پ
دۆچ ونەکـانە و ەە کـی ەـۆ مـیـ   
دــ انــلــخکــخدنــی نــاوبوۆکەئ یــ د  
کا ڵ ما کس پێی واد وب کە کـا   
ـــێـــ یســـلە کەشـــتـــی  ـــی پ هـــ نە ی
زیندوالی ەۆ م و ناوبوۆب دـ ـاتئ 
هــــیــــگــــڵ دبنــــ وســــێ )هەمــــ و 
نـاوب ۆکـێـ ـی دیــا یـ ـخاوو ەـۆ مــی 
دەیــۆ  دیــا   دبکــات(ئ وبیــنە  
ما کسیام هەوڵ دبدات پەیـ بنـد  
دیالەکلی ی نێ ان ەۆ م و ناوبوۆب 
دتا ااا، و لە کۆەاییندا هەمـیـنـە 
ش اندنی دەال  ناوبوۆکدا لەهەنـاو 
هە ــگــخەــ وبئ لــیــۆن ەــخۆەســ ــی لە 

( دا ٣٦١١کلێبی )ەەدبب و شۆو  
وا  دبدێنێ کە ەۆ م لە اخ ەنا   
پــێــداویســلــیــیە نــ اــ ــانــی داواکــا   
سای ۆلۆ ییو کە وبب هە  شلێـ ـی 
ەخ یـاوبن یـاسـا  کـۆمەاڵیەەـیـیەو 
شــ ــڵ دبنــخ  و نەشــە دبکــاتئ 
کەچی ەخید ی  دێمس  لە کـلـێـبـی 

ـــۆ م  ـــا کســـیـــام و ە ( ٣٦١٣)م
دبن وسێ ەۆ م کـا اـ ە ەەنـهـا دـۆ 
ناوبوۆب و لە دـ ا   سـە یـانـدا 
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ەەنجام دبد  ئ دـۆ   لـۆکـاشـیـ  
ەاما ب دەوب دبکات کە مـا کسـیـام 
پێدانخ  لەسـە  نـاوبوۆب دبکـاتئ 
ـــ وســـە انە  ـــۆیە وبیـــنە لەو ن د
دبنخا، کە دایەیی سە بکییـان دە 
ــۆیە  ــۆ م و ەەزمــ ون دبدبنئ د ە
شاعیخان  وبیـنەنـخانـی دـۆ  واز  
ــ  و  ــن ــی ــلە  یەب دبد ەــۆ م دە پ
نـــ وســـە انـــی مـــا کســـیـــســـلـــیـــ  
دەپــێــبەوانەوب ەــۆ م ەەنــهــا دــۆ 
ــ یســ،  ــاوبوۆب دەپــێ ــی ن یــامەە
دبزان ئ م  وا  دبدـیـنـ  کە دبقـی 
ــگــخ   ــی وبب چــۆن هە  ــخی ــ  شــی
نــاوبوۆکــێــ ــی ەــیــنــســانــانەیەو دەو 
دب بدەیە  دبدــێ لە ەــۆ مــێــ ــدا 
دەیان کـخادـێ کە کـااڵ دـێ دەدـااڵ  
ەەو ناوبوۆکەئ نادێ، دبقی ەەدبدیـی 
ەــێــمە وبب دبقــی شــۆوشــگــێــخانە 
دێبە  دێ، لە ەـۆ مـی دـااڵئ ەـێـمە 
دبدێ دەپێی ە اناکانمان نـاوبوۆکـی 
دااڵ لە ەۆ می دااڵ و دە زدا نیـنـان 
ــی کەمــی  ــخ ەەمە الن ــل ــی ــ ئ ە ــدبی د
ــنەیە کە  ــی ــ  دەو ســە زبم نەینــل
دبە انی  ناو  داهێنانی لێ دـنـێـیـ ئ 
ــــ وســــە ب  دب  و دە هەمــــی ن
دەەــ انــاکــانــی کــخاــ ــا ان وبکــ  

مەکسی  نۆ کیو سـادـ، وب ـمـانو 
ەەمی  زۆالو داب لەندبنو ەـاکـیـجـی 
کۆدایاشیو ەێد یگۆ نا سیا لـۆ کـائ 
پــادــلــۆ نــیــخۆداو نــازم  ــیــ ــمەت و 
زۆ اــ ــی ەــخ لەو ســە زبمــیــنەوب 
ســە بەــاەــ ــێــمــان لەنەڵ دبکەن و 

 دانگمان دبکەن دیان ی انینەوبئ

ســلــیــمــان قــاســمــیــانــی: زمــان لە 
کۆ ەکە سە بکییەکانی شی خبئ ەایـا 
پێ، وایە زمانی شی خ پێ اسلی دە 
 نۆوان ا   و دەوۆ کخدن هەدێ؟

 

ــمــان )مەشــخەڵ(:  ــێ ــدواڵ ســێ عەد
ــ ە لە  ــێ ــان یەک ــیەوب زم ــای ــی ــن دەد 
کۆ ەکە سە بکییەکانی شی خئ زمان 
نــاەــ انــێ لە دۆیــێــ ــی ەــایــبەت و 
چەقـــبەســـلـــ ودا دـــ اـــ،ئ زمـــانـــی 
چەقــبەســلــ و زمــانــێــ ــی مــخدووبئ 
ســــخوشــــلــــی زمــــان دەننــــلــــی 
ســخوشــلــێــ ــی دیــنــامــیــ ــی هەیە و 
ـــان  دە دبوام لە دـــ و ەدایەئ زم
نــــاەــــ انــــێ لەدە دبم دــــاهــــۆز  
نۆوان ا ییەکاندا دێهە  اس، دێ، و 
یە ی ی یۆ ەـازبکـخدنەوب نەدـێـ،ئ 
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ــادــ و   و کــۆمەاڵیەەــی  دۆیــی ە
کـــۆمە ـــگە و پەیـــ بنـــدیـــیەکـــانـــی 
دە هەمــهــێــنــان لەهە  قــۆنــاەــێــ ــی 
نەشەسەندنی مێ ووییدا ەاسلێ  لە 
زمان و وشـە  ەـایـبەت دە یـۆ  
دە هەم داــنــێئ ەــۆ چــاو لــێــبــ ە لە 
قۆناەی ەیـ دا ـیـدا وشـەنە ـی وبب 
)دــۆیــیــ و ســەپــانو د بوو نــێــخبو 
شەەخبو د وتو دەنجە و یە مـانو 
مێگە و ش انونەوبوواللەو قـ وەـیـلەو 
ن اس انەو مەش ەو کـ نەو مە کـانەو 
شــە دەو نــۆزبو دبســلــاوو دــێــ نــگو 
ســە بنــدو کــادانو ســا و دە انــتــیــ و 
ــــ بیــــانو چــــا ۆکەو شــــەنەو  دی
هــاوبنوئئئەــاد( دــخبویــان هەدــ وب و 
دە دبوام وۆ انە دەکـــا هـــاەـــ ونو 
کەچی لەمـاۆدا ەەو وشـانە دەکـا  
نـــایەن و دـــ ونەەە دەشـــێـــ  لە 
دیـــخۆکـــی زمـــانئ ەەمـــاۆ زمـــانە 
زیــنــدووبکــان دە دبوام و وۆ انە 
وشــە  نــ   داــنــنە دــ ونئ دبزنــا 
ەەکادیمییەکان و شا بزایانی زمـان 
لە واڵەــانــی وۆ ەــاوا دە دبوام لە 
هەو ــدان وشــە  نــ   ونــ نــجــاو 
دادهێن ئ دۆ نم ونە زمانی ەینگلیایی 
ـــگە    ـــازب لەوا وۆ انە وشـــە  ە

 ”Word of the day    “ بوب ەەو
وشە ن ایانە دبیـاەە نـێـ  زمـانە  
ەــیــنــگــلــیــایــیەوب کە دادبەــاشــخاــ ئ 
کۆمە گە و زمان لێ هە تـێـ ـخاون و 
نەشە  کۆمە ـگەو نەشـە  زمـانـی 
دەدوادا دا،ئ واقی یەەی کـۆمە ـگە  
ک  دسلان لەنەڵ پەنـجـا سـاڵ دە  
لە ەێـسـلـاو وبکـ یەب نـیـ ئ ەەمـاۆ 
سە دبمی مۆدای  و ەەنـلە نـێـ، و 
ســەەەاڵیــلە و دــێــگــ مــان شــیــ ــخ  
م دای  و ەەیسب وکەشی ـخ داـنـێـلە 
د ون و هە وبهـا دبیەهـا وشـە  
نــ   دبچــێــلە نــێــ  کــایە  ەەدببئ 
زمانی شی خی  پێ دەپێی نەشـە  
ــازب  ــۆو  و وشــە  ە ــان دبن زم
لەنەڵ یۆیـدا نـمـایـ  دبکـاتئ ەەم 
وبنەزب نخنگە لە شی خ  کـ  دیـدا 
ـــان کە بســـە   ـــێ دەهەم ـــ ان ـــاە ن
وادــــخدوو هەنــــاســــە دــــداتئ دە 
چــاونــێــخانــێــ ــی یــێــخا دە زمــانــی 
ن وسینی کلێبە چاپ خاوبکانی چ ا  
پــێــنــ  دبیە دە  لە ەەمــاۆ لەنەڵ 
ــازب  ــبە ە ــێ ــنــی کــل ــ وســی ــی ن زمــان
چاپ خاوبکانی دبزناکـانو دبدـیـنـیـ  
زمانی ک  د  چ لەووو  داوشـلـ  
ـــ و  و چ  ـــن و چ لەووو  وا
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ـــی  ـــخبداە ـــ ە لەووو  وشـــە و م
دەکـــا هـــاەـــ وبوب دـــیـــاوازیـــیەکـــی 
زۆ یــان هەیەئ دــا ەەنە  زمــان 
نەە انێ ەەو ەا  نۆوب پـێـ یسـلە لە 
یۆیدا نینان دداتو مـانـا  وایە لە 
مخدن نای  دبدێلەوبئ سەمیۆلـۆ   
کە دـــێـــگە و واـــگە  زمـــانە لە 
کا ودا   وۆ انە  ەینسـانەکـان لە 
کۆمە گەو وبب کا بکلە ا ی چاالب 
لەنێ  کایە  زانسلی زمانـداو وۆ ـی 
یەکاکە بوب لەنێ   یانـی وۆ انە  
ەینسانەکاندا دبدینێ لە دەوۆ کخدنی 
زمان و لەنە ینیدا زمانی شی خییئ 
زمانی شی خیی دەپـێـی سـیـسـلەمـی 
ـــخ  ـــلە  ا ـــۆ   دبکەوا ـــۆل ـــی ســـەم
ــی و  ــایە زانســل ــی ک ــخدن ــ  ــێ ــا ە ک
کۆمەاڵیەەییەکانئ ەەم کا ەێ خدنە  
ــێــ  کــۆمە ــگە و  یــان دەدــێ  لەن
هــــاوســــەنــــگــــی نــــایەەە دــــ ونئ 
کا ەێ خدنەکانی  ەە یب  دەیەکـلـخئ 
چەند کـا ەـێـ ـخدنەکە زیـاەـخ دـێـ،و 
نەشە و ەا  نۆو لە زمان و زمـانـی 
 شی خی  دا یێخاەخو  زیاەخ دبدێ،ئ

سلیمان قاسمیانی:  دەاڵم لـیـخبدا 
داسی هەاڵوا دنی زمان لە وشـە  

کـــۆنەپە ســـلـــانەو دواکەوەـــ انە و 
نامخۆنانە دە ننلی و د  دە  ن دە 
ەایبەەی دەەا ەئ ەۆ لە دا ب  وشە  
وبک و رپەک ەوە ورو رشەڵرو رک اخر 
دۆ مخۆنی هەندی ـا  چـی دب ـێـی؟ 
ەەم وشــانە نــ قســانەکە دبیەنە 
شە  شانی مـخۆنە دـێ قـاچەکە و 
پـــێـــێ دب ـــێ شـــەڵ و نـــێـــا و 
ــدا کە لە  ــ  ــێ ــاە ــ و لە ک ــكەوە پەک
واڵەێ ی وبک و سـ یـدو دە کەسـی 
دێ قاچ ەیلخ نا ی  دێ قـاچ دەلـ ـ وو 
رکەسێ  کە  اـگە  هە سـ و انـی 
لێگیخاوبرو واەە یەەـایەکە لە سـە  
مخۆنەکە الدبدـا و دبیـخـاەە سـە  
کۆمەلگا کە ر اـگە  هەلسـ و انـی 

   دۆ دادی  د ارئ

 

ــمــان )مەشــخەڵ(:  ــێ ــدواڵ ســێ عەد
زمــان ســە دــا   نــ انــدنــی وووب 
دـــــ ان و نەشـــــەکە و وووب 
دزاـــ بکەشـــی کەهە  یـــ  ـــقـــاو  
ـــگە  ـــۆمە  ـــخۆنە لە ک ـــی م دبســـل
وۆ هەاڵەــیــیەکــان یــاوبن چــاالکــی 
ەایبەت دە یۆیەەیئ لێخبدا واـ  دـدب 
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ــاو  ــبــمە ن ــ  د ــاا د
ــــــــــــاســــــــــــەکەوبئ   د
ن مانینی ەێدا نـیـیە 
کە ناولێنانی مـخۆ  
لە کــــۆمە ــــگەکــــان 
پەیـــــــ بســـــــلە دە 
کـــــــــلـــــــــلـــــــــ و   
کــــــۆمەاڵیەەــــــی و 
ەاسلی  یـا یـی ەەو 
ــــگەیەئ هە   ــــۆمە  ک
کۆمە گەیەب هەنـد  
نە یـــ، و واســـا  
ەـــایـــبەت دە یـــۆ  
هەیە لە پەیــ بســ، 
ـــــانئ لە  ـــــاون دە ن
و دد ونەوب لەناو و 
ــــــــــخ و  پنــــــــــگ
ــاو  پــاشــگــخبکــانــی ن
دبە انی  دێ و وای 

کــــلــــلــــ و   دــــااڵ دبســــ، لەو 
کـۆمە ـگەیە دـبـیــنـیـ ئ ەەوب  دـێــی 
وامـــانـــی ەەم کـــ  ەە ووانـــیـــنەیە 
ەاوودانەوبیە لە کللـ و   نـاونـانـی 
کــــــ  دیــــــی دە پــــــاشــــــگــــــخو 
پێنگخبکانیـیەوبئ دیـا ب ەـاشـ ـخایە 
ناونان دەینـیـنـی ەـایـداـنـدەـیـیە دە 

مخۆ و چـ ا چـێـ بیەکە مـخۆ  و 
وبەلـا بکـانـی ەـێـدا قەەـیـس دبدـێئ 
دەاڵم لەپاڵ ەەم ەایداندەـیـیە هەنـد  
پاشگخ و پـێـنـگـخ دبنـ وسـێـنـخاـنە 
ناوبکانەوب کە کا یگە ییان هەیە لە 
ــیــیە و  ــدە ــایــداــن ــدنــی ەەو ە شــێــ ان
ەەنانەت ەەو کا یگە ییە وۆدبچـێـلە 
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ناو نایی مخۆنەکان و دبدێلە هـۆ  
دیــا یــ ــخدنــی وبەــلــا  و واــابو  
ــایــبەەــیــ  پــاشــگــخب  ــیــانئ دەە  یــان
نێگەەیڤەکان لەناونانی کـ  دیـی کە 
ــــنە هــــۆ   ــــ ەوب دبد لە ســــە ا
وووشاندنی ش ۆ  ەینسانیی کـ  د 
و لەالیەکی ەـخینـەوب دبدـنە هـۆ  
پێبەینینی دێگەیەکی نەشیاو و نـا 
نـــ نـــجـــاو  کـــۆمەاڵیەەـــیـــیئ ەەم 
دیا دبیە  کە کلل و ا یی داهاەـی 

نــــاشــــا ســــلــــانــــیــــی کە وبنە   –
مـــێـــ وویـــیەکە  دبنەواـــلەوب دـــۆ 
قـۆنــاەــی ەـیــ دا ــیــیو لە پنــلــیــیەوب 
وبســـلـــاوبو دـــێـــگـــا  وبیـــنە و 
وبە خدنەوبیەئ پەنـجەیسـلـنە سـە  
ـــی  ـــدان ـــنـــان ـــی ـــا دبیە و ن ەەم دی
دۆ بکانی و هە م ونی کللـ و یـی 
دواکەوەــ و لە دەهــێــاکــخدنــی ەەم 
دیا دب کۆمەاڵیەەیـیە پـێـ یسـلـی دە 

پۆ ەەی انە -ی اندنەوبیەکی سۆسیۆ
هەیە پێ  وۆچ ونە ناو داسـەکەوب 
نە  ســە نــجــێــ ــی یــێــخا دــگــخیــنە 
ی د  ناو و ەەوب ووون دبدـێـلەوب 
کە پخۆسە  نـاونـان پـخۆسـەیەکـی 
وشەوۆنان نییەو دە    دەکا هێنانـی 
هە  ەەو د اوانەیە کە کــۆمە ــگە  

ەینسانیی هـێـنـاویەەە دە هەمئ هە  
ــــ   ــــێ ــــگە و هە  زمــــان کــــۆمە 
ەایـبەەـمەنـدیـی یـۆ  هەیەئ دەشـی 
 نـــانـــیـــ   نـــاو و نـــاەـــۆ ب و 
س وکایەەی لەوای زمانەوب پنـ ـی 
ــ   ــخی ــل ــی ــســان ــن ــی ــاە ــان ن ــخبئ  ن شــێ
سیتەەیان دب د الە پـاڵ و دەهـۆ  
دواکەوە ویـی کـۆمە ـگەوب ەەواو  
ـــدا  ـــان لە ن ـــیەک ـــ  دی ـــ ب ک ـــێ دـــن
دە دەسلە دبدـێـلەوبئ دوو سـمـێـڵ 
دادا دبمەقا ێیەکیـان دبدـێـ،و دبدـێ 
ــادــی ەەو  ــان د دایــ  و یــ شــ ــی
دبمەقــا ــێــیە دــدبنئ نــاونە ــی  نــان 
ـــ  و  ـــێ ـــگـــی مە ەکـــی دـــن ســـەن
ــدامــی  ــیــیەئ هە دوو ەەن ــایەە ســ ک
زاوزای  یان و پیاوان )کێخ و ق ز( 
ـــدبســـ  دە  ـــی زمـــانەوب هە  لەوا
ەە کەکانی س کایەەی ـخدنئ نـاونـان 
دە پاشـگـخ  کەمـ ەنـدام و یـاوبن 
پێداویسلیـی ەـایـبەت وبب کەچەڵو 
شە و نۆ و شـێـ،و دودە ەمـیـسـەو 
ــــادئ ەەوب  ەەم  ــــخئئە ەە دبزبهــــی
ــســان  ــن ــی ــاڵ ە ــاشــگــخانە دبداەە پ پ
کۆمە گە  زا مەئ کەسـانـی یـاوبن 
پێداویسلی ەایبەت مخۆنـ  و دبدـێ 
لەهەم و ەیمـ ـانـات و دب ەەەەکـان 
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دەهخبمەند دێ،ئ نادێ ەەم سیـتـاەـانە 
دبنە واگـخ لەدە دبم ەـ انـایـیەکـانـی 
ەــیــنــســانــی هــانــدیــ ــا ئ ەــیــنــســانــی 
ـــێ لەنەڵ هە   ـــ ـــا  دبد ـــدی هـــان
ەینسانێ ی ەخ دب ەەەی هـاودە  و 
چ ونیەکی هەدێ، لەد ا بکانی کـا  
ــــیە  ــــی ــــدن و چــــاالک ــــن و یــــ ا
کۆمەاڵیەەییەکانئ هە  هەاڵوا دنێـ  
لەو د ا بدا مە ـ ـ مە و شـایـانـی 
وبە خدنەوبیەئ یاسا و وانمایـیەکـان 
و ماەە سە بەایـی و مەدبنـیـیەکـان 
دبدێ پنلی انی ەەو ەینسانانە د  و 
دا   سە شـانـیـان سـ وب دـ ەنو 
نەب مەینەەی هاندی اپبـ ون دـخەنە 
ەەسلۆ  ەاکی کۆمە ـگەوبئ مـخۆنـی 
هاندی ا  لە کۆمە گە  وۆ هەاڵەـی 
شانسی دەهخبمەنـددـ ونـی نـیـیە لە 
ماەە ەینسانییەکـانـی یـۆ ئ دـا دەم 
نم ونەیە کـۆەـایـی دە وباڵمـی ەەم 
پخسیا ب دهێن ئ سلـێـتـ  هـاوکـیـنـگ 
ــــا  کە  ــــن ــــا  نە دون نەو بزان
هانـدیـ ـا  و دـ و و دە عە بدـانە 
پێب ەدا بکەیەوب یە ی ی داهێـنـان 
د و و کۆمە ـگە  وۆ ەـاوا هەمـ و 
دب ەەەــێــ ــی دــۆ وبیســانــددــ و ەــا 
ەینێخ   و ە اناییەکانی یۆ  دخاەە 

نەو لەپێناو پە بدان دە زانسـ، و 
ەەکنەلۆ یائ لەکاەێ دا نە  ەەو زانـا 
دلیمەەە یە ـ ـی کـ  دسـلـان دـ ایە 
وبنگە دـێـدب ەەەـی وا  لـێـبـ ـخدایە 
ــ ــی  ــ ــدا یە ی ــێ لەدە دبم مــانەوە

 س ا  خدن د ایەئ

سلیـمـان قـاسـمـیـانـی:  شـیـ ـخ  
کــــ  د  پــــاب لە چــــ انــــدنــــی 
یەسێەەەکانی مـخۆ  دە  ەیـ انئ 
کــ نــد دبدــێــلە مە ن و واــخانــیو 
پنـــیـــلە دبدـــیـــلە ســـتـــێەو  اـــ   
ەخسەنۆبو کە  دـێ ەەقـڵو نـ  ن 
ی انخۆ  و دوندبو نا دبدێلە  ۆ ئ 

 وا  ەۆ لەم دا بوب چییە؟

 

مـ  عەددواڵ سێێمان )مەشخەڵ(:  
وا  دبدین  دانانی ەەم سیتەەانە دـۆ 
ەەو نــیــانــلەدە انە دبکــخ  لە دوو 
وووبوب ەەماشا  د ەی ئ ووویەکی 
دـــخیــــلــــیــــیە لە ەەزمــــ ونئ واەە 
ــــــخۆ  وبب  ــــــی م ــــــ ون ەەزم
نـــیـــانـــلەدە اـــ ـــی دـــااڵ  یـــاوبن 
دــــیــــخکــــخدنەوب و ەــــ انــــائووو  
ــیەئ واەە  ــی ــااڵدبســل ــنــی د ــی دووبم
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دـــااڵدبســـلـــی ەـــیـــنـــســـان دەســـە  
نیانلەدە انئ دا   ەەنە  لە ووو  
ەەزمــ ونەوب لــێــی دــاوانــیــ  کە 
هەنــداــ  لەو ســیــتــاەــانە ەــامــا ب  
کلل و یـ ئ پـێـ ـهـاەە  ەەو ەـامـا ب 
کلـلـ و یـیە  لە شـ اـنـێـ ەوب دـۆ 
شــ اــنــێــ ــی ەــخ دبنــۆود اــ،ئ واەە 
سیحخ  ەەو ەاما بیە دەپێی ش اـ  
دەەــاڵ دبدـــێـــلەوبئ ەەنە  پنـــیـــلە 
سیمبۆلی دێ بەایی دـێـ،و دبدـ وایە 
لە کــۆمە ــگە  وۆ ەــاوایــی دەهــیــ  
شێ بیەب پنیلەیان وانەنـخەـایەئ لە 
کاەێ دا دـ ونـی پنـیـلە لە زۆ دە  
ــا ەکــان نەب ەەو مــانــایە وبت  م
دبکاەەوب و دە ـ ـ  کـا  نەینـلـۆەە 
ەەوب  کە وبب ەەنــــدامــــێــــ ــــی 
یــانەوادبکە  ــیــســادــی دــۆ دــ ەنئ 
نــیــانــلەدە بکــان ەەوانە  هــێــمــا و 
ەاما ب  ەاب الیەنە  نـێـگەەـیـڤـیـان 
هەیە دبە انی  هەنـداـ ـیـان ەـاوا لە 

 کلل و   وۆ هەاڵت دبینی ئ

پنیلە: هێما و سیبۆ ی دـێـ بەـایـی 
 و ستێەییەئ

هێما و سیمبۆ ی دـێـنـخ  و  سەن: 

 دێبەها و ناپەسندبئ

مەیــمــ ون: هــێــمــا و ســیــمــبــۆ ــی 
 ناشیخینیەئ

دـایەقــ و : هــێــمـا و ســیــمـبــۆ ــی 
 مە ن و واخانییەئ

دەزا : هێما و سـیـمـبـۆ ـی هـێـاو 
 ە انایەئ

وا  : هێما و سیمبۆ ی ەێــبـازیـی 
 و ەە ەکەیەئ

نــ  ن: هــێــمــا و ســیــمــبــۆ ــی 
 ی انخۆ یی و دوندبییەئ

داش : هێما و سیمبۆ ی نۆکە   
و کــلــ ــایەەــیــ ــخدنــی ســلەمــگە  و 

 دبسەاڵەی چەوسێنە بئ

کە ەشێخ: هیما و سیمبۆ ی هێـا  
 پەوی  و د وەب ونەئ

ــی  مــخینــ : هــێــمــا و ســیــمــبــۆ 
 دێدبسەاڵەیی و دێغیخبەییەئ

ــی  ــمــبــۆ  کــیــســەڵ: هــێــمــا و ســی
 لەسە یۆیی و هێ اشییەئ
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کە وان  و ەاس  و پێنگ: هێمـا 
 و سیمبۆ ی یێخایی ئ

ـــــد   لەنەڵ ەەمـــــانەشـــــدا هەن
نیانـلەدە   ەـخ ەـامـا ب  هـێـمـا و 
ســیــمــبــۆ ــیــیــان دــ وت الیەنە  

 پۆزبەیڤ و نێگەەیڤ ئ لەوانە:

کە  هێما و سیمبۆ ی ن  دێلی و 
نێلییە و هە وبها هێما و سیمبۆ ـی 

 دەهێای  دەە اناییە

هەند  نیانلەدە   ەـخیـ  ەەنـهـا 
هێما و سیمبۆ ی پۆزبەیـڤـیـان هەیە 

 وبب:

شێخ: هێما و سیمبۆ ی ەازایەەی و 
 قا بمانێلییەئ

ــخدن و  ــاشــب ــمــا  هــێ ــۆ: هــێ هە 
 چ س، و چاالکییەئ

کۆەخ: دەەایبەەی وبنگی ستی هێما 
 و سیمبۆ ی ەاشلییەئ

داز: هێما و سـیـمـبـۆ ـی قەدب  و 
 چا بن وسەئ

ما : هێما و سیمبۆ ی زۆ زانی و 

 لە ەەەێەت دبنەلێدانئ

ەەنە  لە پـانـلـایـی زمـانەوب دـۆ  
شــۆو دــیــنەوب و دــاانــیــ  چــی ەەم 
سیتەەانە  هـێـنـاوبەە نـێـ  ەەدبدـی 
ک  دییەوبو دبدـێ دـگەواـیـنەوب دـۆ 
ی اندنەوب  ەاما ب کللـ و یـیەکـان 
ــ ون و  ــ ان ەەزم ــێ ــد  ن ــ بن ــێ لەپ
دااڵدبسلیدائ چ ن ە ەەوب ەـیـنـسـانە 
دەهۆ  دیخکخدنەوبوب ەـ انـیـ یەەـی 
دااڵنسە سخوشلییەکان ەێتەوینـێ و 
یۆ  وبک  سە دا   نیانلەدە انـی 
ەــخ پــێــنــاســە دــ ــات و ەەواو  
ـــ   ـــ  وبک ـــخی ـــی ە ـــلەدە ان ـــان ـــی ن
لەش خا ـی  اـخدبسـلە  ەـیـنـسـان 
دب د ەونئ دـۆیە دادەشـبـ ونەکـانـی 
کۆمە گە  مخۆنایەەی دادەشبـ ونـی 
کلل و   و ەێگەینلنی دیاواز  دۆ 
ەەزمــ ون و دــااڵدبســلــی ەــیــنــســان 
ـــاوبئ وۆ هەاڵت و  ـــن ـــێ دە هەم ه
وۆ ەاوا کە شەقێـ ـی کـلـلـ و   و 
 یـــا یـــی نەو بیـــان لەنـــێـــ انـــدایە 
دەدبو   یــــــۆیــــــان دباللەەە 
زمانـیـنـیـان وبب نـ زا شـ، لەو 
ـــۆەە دە دبم  شـــەقە مەزنە یســـل
ەە کی دیاوازبوبئ نەشە   یا یـی 
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واــگــخب لەدە دبم ەــ انەوب  زمــان 
یان دێهیایی زمان لەەاس، وشـە و 
دبسلەوا ب ەـخب دواکەوەـ وبکـانـی 
کــۆمە ــگەئ شــیــ ــخ  کــ  دیــی کە 
لەسە  زمانی ک  دییەوب یۆ  دینا 
دبکــاتو نــاەــ انــی لەو چــ ا چــێــ ب 
نەشەکخدنە  زمانی ک  د  یـایـی 
ــان  ــ، چ لە هەدــ و ی ــ،ئ دا ــێ ــب د
کۆمیدیا یان ساەیخب ن زا ش، لەو 
زمـانە دبکــاتئ یـان دـاشـلــخ دـێــێــــ  
ـــان  نـــ زا شـــ، لەو دۆیە  زم

 دبکاتئ

سلیمان قاسـمـیـانـی: پـخسـیـا بکە 
ەەوبیە دــۆ  اــگە نەدبیــ  ەــا ب و 
ەا بڵ دێ، و نەکخیلە سیمبۆلی دـی 
ــی  ــا  و د  دە یەســلەە ــی ــل ــخ ــی ە
 اســلەقــیــنە  یــۆیــانئ ســەن هە  
سەنە و پەی بندییەکی دە پیسـی و 
مل ەچی مخۆنـخـ ازبوب نـیـیەئ کە  
هە  کە ب کا ی ی دە دێ ەەقـێـی و 
نەەامی مـخۆنەکـانەوب نـیـیەو کـ نـد 
هە  ک ندب و سـە   لە مە ن و 
نەمان و واخانـی دب نـاچـێئ دیـا ب 
کە ەەم هێما و سیمبۆالنە ەایبەت دە 
کــ  دبوا   نــیــ  و لە هەمــ و 

واڵەــانــی دونــیــا هەن و هەدــ ونو 
ــاودا ەەم  ــانــی  ۆ اە دەاڵم لە والە

هێمایـانە ەـیـلـخ دەودـۆ ب نەمـاون  
چ ن داسی لە سـە کـخاوب و دەو 
هۆیەوب نۆوانیان دەسە دا هاە وبئ 
ەۆ لە سە  ەەوب وات چییە؟ ەایا لە 

 کخدن نایە؟!

 

دە ێ عەددواڵ سێێمان )مەشخەڵ(: 
ـــخ   ـــ ان ـــ، و دبە ـــخدن دا لە ک
ەەداوز  ەەو سن و انە دـ ـخاـ، و 
دەاڵم ەەنە  ەەەمۆستیخ  سیاسـیـی 
و  ەاد و   و کۆمەاڵیەەی کۆمە گە 
نەنۆود  و واەە ەەنە  سـیـسـلەمـی 
پە وب دب نەیخالە سە   اسلەواـی 
ــگــا   ــان دە وا ــخۆنەک یــۆ  و م
ــ و ەەم  د وســ، پە وب دب نەکــخا
سیمبۆاڵنە هە  دبمێن ئ ەەم دناەەیە 
لەســـە  مـــێـــ وویەب وبســـلـــاوبئ 
عەقـــێـــیەەـــی کـــۆمە ـــگە وشـــیـــا   
کـــــۆمەاڵیەەـــــی دـــــااڵدبســـــ، لە 
ـــی ەەوپەو   ـــ  دی ـــگە  ک ـــۆمە  ک
ناەیـنـسـانـیـیەئ ەـیـنـسـان لە ەـۆ مـی 
یـــۆیـــدا دونـــدبیەب ەـــیـــایـــدا پـــاڵ 
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کەوە وب و هەمینە دە ەـانـایەئ پـلە 
و ەاسلی دوندبکە  نا  پەیـ بسـلە 
ــــســــلەمــــی پە وب دبوبئ  دە ســــی
دااڵدبسلی ەینسان دەسـە  ەـا باڵن 
و سخوشلدا و دەکا هێنانی ەەواو  
د اوبکــانــی کــۆمە ــگە لە یــامەەــی 
یۆ و  ادب  ەیخبیی مخۆنـمـان دـۆ 
دب دبیاتئ ەێ ن اندنـی کـۆ  ەەو 
ەیخبییە  مخۆ  و هەنـگـاونـان دـۆ 
دەشــــــدا یــــــ ــــــخدنــــــی ەەواو  
زیندبوب انی سـە  ەەم هەسـا بیە 
وبب شە ی ە دە  و یاوبن مـاف 
ــدا  ــۆی ــ ە لە دوو مەودا  ی ــا ا ک
دبە انی لەو ەـێـگەینـلـنە نـایـ ـمـان 
د اەەوب کە لە ەینسانی چـاوچـنـۆب 
و یۆویسلەوب دبـیـ  دە ەـیـنـسـانـی 

 ی نیڤێخساڵئ

ــــی:  ــــان ــــاســــمــــی ــــمــــان ق ــــی ســــل
پۆسلمۆداخنیسـلەکـان لە شـیـ ـخدا 
دــا  لە پەوانــدنــی ســنــ و بکــانــی 
ــ  م و هەم لە  ــان هەم لە ە زم
ەاهەنگدا دبکەن و شێ اندنی زمـان 
دە کا ا ی پینابوانە و نـ   نـاو 
 دبدەنئ ەۆ لەودا بوب دب ێی چی؟

ــمــان )مەشــخەڵ(:   ــێ ــدواڵ ســێ عەد
ـــــــا  ەەوبیە  ـــــــخســـــــی یەکەم پ
پۆسلـمـۆداـخنـیـسـلەکـان کـێـ  و چ 
کـــــــا بن؟ ەەوان لەکـــــــ اـــــــی 
دە  بوبنــدیــیە چــیــنــایەەــیــیەکــان 
ــــان ال   ــــخســــاونەەەوب؟ زم ــــی ن
پۆسلمۆداخنیـسـلەکـانـچ دـایەیـێـ ـی 
هەیە؟ پــخســیــا بکــانــی زمــان و 
ـــــــــان ال   ەەلســـــــــەەە  زم
ــدا دــێــی  ــیــســلەکــان ــخن ــمــۆدا پــۆســل
دیـخکـخدنەوب و قسـەلەسـە  کـخدن 
دــ وبئ چــ نــ ە مــۆداــخنەت وبکــ  
ەــیــ ــخ  یــۆ ەــاوا وینــەکە  زۆ  
لەسەدب  نۆزدب و سەدب  دیسلەم 
کــۆنــلــخبئ دەاڵم پــخســیــا کــخدن لە 
زمـــان لە ســـە بەـــا  ســـەدب  
دیسلەمەوب و دە ەایبەەـیـ  لەسـە  
دبسلی ەخدینـانـد د  سـ سـێـخبوب 
هاەە نێ  د ەا  زانسلێ ی ەـازب  
وبب )زانسلی زمانەوانی(ئ س سێـخ 
کە دەدــاوکــی زانســلــی زمــانەوانــی 
دادبنــخ و هــات زمــانــی لە قســە  
ەاسایی دیا کـخدبوبئ چـ نـ ە وبب 
دبزانی  زمان دخیلییە لە سـیـسـلەم 
و دبزنا و کۆمە ێ ەـۆ م و یـاسـائ 
قسە  ەاسایی  دب دایـنە واقـیـ ـی 
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ەەو سیسلەمەیە لەقسەکـخدنـدائ دەو 
پـــێـــیە  زمـــان ســـیـــســـلەمـــێـــ ـــی 
کــۆمەاڵیەەــیــیە و ەەو مەەــخیــااڵنە  
ەــیــنــی لەســە  دبکــات مەەــخیــا ــی 
کــۆمەاڵیەەــیــ ئ زمــان یەســێەەــی 
ی نیڤێـخسـا ـی هەیە و هەمـان ەەو 
ەە کـــانە دـــێـــبەدـــێ دبکـــات کە 
لەسە یەەی دا لە هە  نـۆشـەیەکـی 
ســە  ەەم هەســا بیە دــێــ،ئ دەاڵم 
پــا  و پــێــنــی دــێــبەدــێــ ــخدنەکە 
ــی  ــ ــاە ــن ــد  هەیە دە شــ ا ــ بن پەی
زمـــانەوبئ نـــ اـــبـــ ونەوب لەزمـــانو 
ن اب ونەوبیە لە سیسـلەم و ەـۆ م 
ــــانئ هە   ــــی زم ــــان ــــاســــاک و ی
ەێ نـ ـانـدنـێـ ـیـ  لەو سـیـسـلەمە 
ەــــــێــــــ ــــــنــــــانــــــدنــــــی نــــــۆ مەئ 
پۆسلمۆداخنیسلەکان ەـێـ  لەسـە  
ـــایە قەدبەەکـــخاوبکـــان دبکەنئ  ک
ــانە  ــن ــۆ ەەو شــ ا ەەوان دبســ، د
دبدەن کە پێنلخ کەملخیـ  دبسـلـی 
دۆ دخاوبئ چـ ونە دب بوب  دـاو و 
ەەقلیـد ال  ەەوانو نـ اـبـ ونەوبیەئ 
هە  دۆیە  دا  لە دبقی ەەدبدـیـدا 
سنـ و بکـانـی زمـان ەـێـدبپە اـنـ ئ 
ەەنە  هــ نە   نــۆ انــی )وا ( دە 
نم ونە وب دگخی و دبدینیـ  هەم لە 

ەاواز و هەم لە سیـسـلەمـی زمـانـدا 
هیـچ پەیـ بسـلـبـ ونـێـ  ەـیـایـدا دە 
میخاەی وادخدووبوب د ونی نـیـیە و 
ەەوب  دبدیسلی  و دبیبینی  ن اـیەئ 
زمان و  ی ایەەی نێ  ه نە   وا  
ـــ  و  ـــی ـــاســـای ـــخ قســـە  ە ـــاە زی
پەیامەکە  زۆ  دە سادبیـی یـۆ  
ـــی  ـــان لە دبق ـــاتئزم ـــان دبک دەی
ەەدبدیدا ەەنـانەت لە هـ نە یـ  ەـا 
ەەو دێگایە دبە انێ پـێـنـابو دـێـ، 
کە دلـ انـێ مـانـایەکـی کـۆمەاڵیەەـی 
لەهەنــاو  یــۆیــدا هە ــبــگــخ  و 
لەهەمــان کــاەــیــنــدا یــامەەــێــ  دە 
ەــــیــــنــــســــانــــیــــیەت دــــ ــــاتئ لەم 
نۆشەنیگـایەوب دبکـخ  شـلـێـ  لە 
دــ انــی زمــانو شــلــێــ  لە ەە کە 
کۆمەاڵیەەییەکە  زمان دبینی  دەاڵم 
نـــاشـــێ و نـــاکـــخ  ەـــا ەـــاســـلـــی 
پیخۆزد ونو پیخۆز  دـ ەیـ ئ هەەـا 
ەەنـــانەت زمـــان ال  ەەدیـــبـــانـــی 
کـــخاـــ ـــا یـــی دبدـــێ وبب ەەو 
پێ یسلییە کۆمەاڵیەەییە دبیناا، کە 
ەـــــیـــــنـــــســـــانـــــیـــــیەت دبیەواـــــ، 
پێداویسلییەکانـی یـۆ  لە واـیەوب 
ــاەە  ــ  ــی ــ ــاتو نەب د ــ  د ــی ــێ داد پ
پێنمە   دۆ هە سەنگاندنی دب ئ دا 
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هە  وا  دە نم ونە دهێنـمەوب ئ ەـۆ 
ەەمــاشــا لەم هــ نە ب  ــیــ ــایەەــی 
هــ نە مەنــد کە دبقەکەیە ەــێــجــگــا  
ووون و ســــادبیە و ەەنــــانەت 
ــ یــی  ــان لە ک ــ  ەەدا زم ــی هەو 
ـــیەوب  ـــخۆزی ـــی ـــخ  پ ـــی ـــۆســـت ـــم ەەە
دب د ێنـێـلە دب بوب و دـیـهـێـنـێـلە 
ســە  شــەقــام و ال کــۆاڵنەکــانئ 
ـــدا  لە  ـــان لە واپ ـــ نە   زم ه
سادبیـیەوب هە ـدبقـ  ـی و یـا ـیـیە 
لەهە  ەــا ــۆزیــیەبو یــا ــیــیە لەهە  
ــیە لەهە   ــی ــا  ــ و ی ــێ ــ ون ــلەد ــاوا ە
زی ااب و پـێـبە دەدب وانـێـ ئ ەەم 
ه نە ب ەەنە  پلە یان وادب  زمـان 
ەیایدا لەو ەاسلە  نەدـێ کە دـێـی 
ــــگە   ــــێو ەەوا لەوا ــــد د پەســــن
ماەخیا ەکانی ەخ  شـێـ ازبوب وبب 
یەیــاڵ و دب دــایــ  و شــلــی ەــخو 
دبە انێ ەـیـنـسـان یـان نـ اـگـخ دـۆ 
یــۆ  پەیــدا دــ ــاتئ هــ نە   وا  
ــــــ نە   ســــــادبویســــــ، و  ه
سادبنە اییەئ زمانـی هـ نە   وا  
لێ انلێ ب لە وشەنە ێ ی نـاپەسـەنـدئ
) نــ وو نەوادو د ۆو و لە زمــانــی 

 F Words ) ەینگلیایـدا وشـەکـانـی)
ســــیــــخــــنــــایــــی کــــخدووبئ دەاڵم 

لەدب بوب  ەەو ه نە ب دەەایبەەی  
لە دبقـــی ەەدبدـــیـــدا یـــان دبقـــی 
شــیــ ــخیــدا زمــان دەدــۆ اــ ــی ەــخ 
نـــمـــایـــ  دبکـــخ  و ەە کـــێـــ ـــی 
قـ  ســلــخ  دبکەواــلە سـە  شــانئ 
زمـــان لە و ەەدبدە  کە پـــێـــی 
دبوەــــخ  ەەدبدــــی ســــە دبمــــی 
نی لیبخالیام یان  پۆس، مۆداـخنەت 
لەنەڵ ی انە  یە ی ـی نەمەکـانـی 
ــۆزدــ ونــی زمــان و  ــا  یــۆیەەــیئ ە
ەەکنی  و شا دنەوب  مـانـا لە اـخ 
ســـێـــبە   ەـــۆ مو دەەـــایـــبەەـــیـــ  
د نیادنە اکان وۆ ـیـان لەم دـا بوب 
دینی ب و دبدین ئ هە  ەەمە  وا  
کخد لە هەنـاو  ەەو مـۆداـخنەەەداو 
ــی  ــن ــای ــڵ و دب د ــای ــا ســل دــۆ به
زمانەوانی ن اخ ازیلخ دێـلە ەـا اوبئ 
دەاڵم نادێ ەەوبشمان لەدیخ دـبـێـ، 
کە ش اندنی ەادـۆکـانـی نـ اـخـ از  
وبب دب بنــــجــــامــــی نەشــــە  
مۆداخنەەەو نە چی وبب زبنگـێـ ـی 
مەەخسیدا  لەالیەن کـۆنەیـ ازانەوب 
ەاما ب  دـۆ دبکـخاو دەاڵم نەشـە  
ـــی  ـــا ی ـــگە و  ی یـــێـــخا  کـــۆمە 
ەینسانەکـان زوو ەـ انـی سـیـحـخ  
ەەو ەاما انە دەەـاڵ دـ ـاەەوبئ دبدـێ 
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ــ  کە  ــ ەی ــا ب د ــخســی ــخب ەەو پ ــێ ل
سادبیی و ەا ۆز  زمان لە وبب لە 
عەقــێــی وبیــنە  ەەدبدــی ســەدب  
 ەندبهەم و هە دبهەم و ەەنـانەت 
نــۆزدبهەمــیــ  دــێــگــا  وامــان و 
و دد ونەوب دـ ونو ەـایـا هە  ەەو 
وامانە لە زمان لە عەقـێـی وبیـنە  
دــ   واز  و ەەنــانەت وبیـــنە  
مــــا کســــیــــســــلــــیــــ  دــــێــــگــــا  
لێل ا یـنەوب  وبیـنەیـی نـیـیە؟ ەـا 
ەەو دـێـگەیە  کە زمـان سـێـبە   
ــیەوب هەیە)لە  دەســە  دبقــی ەەدبد
کایەکانی ه نە  کە زمان ناەـ انـێـ، 
ەەو وۆ ە دگێخا، دگە لە هـ نە   
ــگە  ــ دان ــێ ــخ  دە پ ــی( دببک ــۆ ان ن
ـــانو ەەو  ـــی یـــۆم ـــان ـــیەک وبیـــنەی
سێبە ب  زمـان و هە مـ ونەکە  
وبب نەشــە  ەــیــجــادــی هــ نە  و 
ەەدبب دبینی  و ەەم دینینە  دبـێـلە 
سلەیجی ی اندنەوب  هەمەالیەنە  
زمــان لە دبقــدائ دــاب د یــدا وا  
دبدێنێ کە شاعیخ یانـی نـ وسـە   
ــد   ــی لەدی ــان ــانەیەئ ی ــی ــۆ ی ــاق ــل ــی م
د یداوب شاعیخ داهێنە   هـ نە   
ناواسـلەویـۆ  زمـانەئ ەە  دـاشـە 
چــی لەو شــیـــ ـــخانە دـــ ەیـــ  کە 

پااوپان دە ه نە   )لـێـ ـبـ انـدن( 
لەدــخ  مــیــلــاەــۆ ؟ ەــۆ دــێــێــی ەەم 
شی خانە شی خ نەد ؟ هە چۆن دێ، 
ــــا   ــــدن ــــان لەدی ــــااز  زم ــــام ە
چینەکانەوب ەێـگەینـلـ  و دـیـنـیـنـی 
دــیــاواز هە ــدبنــخ ئ مــا کــس دــۆ 
نم ونە وا دبدێـنـێ زمـان )واقـیـ ـی 
دبســلــ دــخد  ەــیــ ــخبئ( یــان دب ــێ 
)پنل خدن لە زمان د ونی نییە(ئ دۆ 
ــگەکە   ــخن ــمە  کــۆدب هە ب ن ــێ ە
زمان ەاواـلە دـ ونە دە نـاوبوۆکـی 
ــــ   ــــانو وا ــــی دبقەک کــــۆمەاڵیەە
پــێــبەوانە  ەەوانە  کە ەــیــدیــ ــا  
پۆس، مۆداـنـیـسـلـبـ ون دبکەن و 
زمان لە کـۆدب هە ب نـخنـگـ ەکە  

 دادبما  ئ 

سلیمان قاسمیانی:  ەـۆ یـۆت دە 
شــاعــیــخاــ ــی کــخاــ ــا   پــێــنــاســە 
دبکە ئ ەایا ه نە  و ەەدبدـێـ  کە 
کخا ـا   نەدـێ دبەـ انـێ شـیـاو  
 ی اندنەوب و  ەز پێ خدن دێ،؟ 

 

ــمــان )مەشــخەڵ(:  ــێ ــدواڵ ســێ عەد
ــخ و  ــی ــ نە  زادب  د ەەدبب و ه
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دـــــۆچـــــ ونـــــی نـــــ وســـــە ان و 
ه نە مەندان و واەە ه نە مەندان و 
نـــ وســـە ان لەواـــگە  ەەدبب و 
هـــ نە بکەیـــانەوب نـــ زا شـــ، لە 
دێ ش انی چینایەەی یۆیان دبکەن 
لە مــلــمــانــێــی کــۆمەاڵیەەــی نــێــ ان 
دــاووەــنەوب کــۆمەاڵیەەــی و چــیــنە 
کۆمەاڵیەەییەکـانئ ەەدبب و هـ نە  
چـــیـــنـــایەەـــیـــ ئ نـــ وســـە ان و 
ه نە مەندانی  دێگ مان الیەنگخ و 
ــــــیە  ــــــدی پــــــا اــــــاب   دە  بوبن
چینایەەـیـیەکـانـ ئ دە مـانـایەکـی ەـخ 
واەە ەەدبب و هــ نە  نــاکەواــلە 
ەەودی  کـێـنـە چـیـنـایەەـیـیەکـانەوبئ 
ی انە  یان ن اگـخ لەواـگە  دبقە 
ن وسخاوبکانەوب یان هێما و وبنـگ 
و نۆەە و د و ە و سەما و نـ انـدن 
و پەیـڤـانـدنەوب دبەـ انـێ ەـیـنـلـمـا  
چــیــنــایەەــی دب  و نــ وســە  یــان 
ه نە مەند دبینێ،ئ دیا ب کە دب ـێـ  
ــ   ــگــخ مەدەســل ــان نــ ا ــنە  ی یــ ا
یــ اــنە اــ ــی ســادب نــیــیە یــان 
ن اگخا ی دێ سەلیقە و نەشـا بزا 
ـــ  لەو  ـــ  مەدەســـل ـــ  ـــیەو دە  ـــی ن
ی انە انەیە کە دە قـ و ـی دبچـنە 
ناو دب  و الیەنە پەنهانەکـانـی دب  

دبیــ اــنــنەوبو یــان دە پنــلــیــ انــی 
شــا بزایــی و زانــیــا یــی دبەــ انــ  
ەــامــا بکــانــی هــ نە  و وبنــگ  و 
کۆدبکانی نەینل  دە پەیامی کـا ب 
ه نە ییەکە ددۆزنەوبئ و دەخ دـێـێـ  
ـــی و  ـــی ـــخ  ەەدبد ەەوب وبیـــنەن
ه نە یی ما کسیسلییەکە دبەـ انـێ 
پە  دە دی ب پەنهانەکە  دب  دبات 
و دیخ انێلەوبئ م  واسلە یـۆم دە 
شـاعــیــخ و نـ وســە و وبیــنەنــخ  
ما کسیسلی دبزان و دەاڵم هە  دە 
دە هەمە کــخاــ ــا یــیەکــان د ــ  ەــاو 
نای اەەوبئ واسلە م  هەوڵ دبدبم 
ســە دەم دە هەمە کــخاــ ــا یــی و 
وادیـــ ـــاڵ و شـــۆوشـــگـــێـــابکـــان 
دـخــ اــنـمەوب چ دە هەمە کــۆنەکــان 
یان ن ا انو دەاڵم هە  دەوبشـەوب 
نەوبســلــاوم و دبســ، دبدەم دــۆ 
ــێ  ــێــ  و دە هەمــی نەل ــێ کــل نەل
ــــــ   واز  و  ــــــ وســــــە   د ن
ــــ ە  ــــ ن ــــمەوبئ چ ــــن ــــ ا ــــخ ــــان دبی
ی اندنەوب  دە هەمی ن وسە انـی 
دــ   واز  زبمــیــنە  وبیــنە لەو 
ەەدبب و هــــ نە ب دــــاشــــلــــخ 
دب بیسێنێ ود انلخ دبەـ انـی ەەو 
ەەدبب و ه نە ب دناسـی و هەو ـی 
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لەقب ونی ددب ئ ما کس و ەەنگلـس 
و ەەنانەت لینینـیـ  هە  دە هەمـی 
ــــی  ــــدان ــــ نە مەن ــــان و ه ــــب ەەدی
کخا ا ییان نەیـ اـنـدۆەەوبئ ەەوان 
ـــان  ـــی یـــۆی ـــی ســـە دبم دە هەم
ی اندۆەەوبئ ەەمە دۆ مـ  و ەـۆ  
ــات  ــگەیە  ک ــێ ــا ەەو د واســلەئ ە
ــێــی  ــیــدب ب و دبســلــمــان پ یــا مەە
وادبنا لەسـە مـانە ەەو دە هەمـانە 
دبنی  و دبیسلی  و دخ انیـنەوب دـا 
چ پا ااب   دە  بوبند  چینایەەی 
کخا ا ان  یان د   واز ئ م  زۆ  
چێ  لە وۆمانەکانی عەددولاب ـمـان 
م نیف و دۆ   ەۆ واڵ و چەنگیـا 
ەــیــلــمــاەــۆ  و عەەــا  نەهــایــی و 
 ەیدب   ەیدب  و یەشا  کەمـا  و 
نی ۆ  کازانلااکیس وشی ـخبکـانـی 
شێخکۆدێ ە  و هێم  م کخیانی و 
نەزا  قەدانی و مە ـمـ د دب واـ  
و عەدــدولــ بهــاب دەیــاەــی و دــێــنــد 
 ەیدب   و ەەدۆنیس و سـ هـخاب 
و ەــخوەــی ەــخوەــااد و ەە ــمەد  
شاملۆ و س ا ب و و سەالم محمەد 
و مەدهۆ  و دەلی  کاکەوبیـس و 
دەاللـــی مەلەکنـــا و دـــ زو نـــی 
ــدایەت و   ــی عەلەو  و  ســاد  ه

ــۆ  و وۆدە ت  ــاەەن ــۆال  ک ــ  ــی ن
ەــخۆســ، و دەمــیــ  وبنــجــبە  و 
نــ وســیــنەکــانــی عەزیــا نەســیــ  و 
ــی  ــب ــدوا د ەەل ــێ ــی ە ــامەکــان ــۆن شــان
وها ۆ ـد پـیـنـلە  وب دبنـخمو ەەمە 
دگە لە ی اندنەوب  کلێبە ەیـ ـخیـی 
و ەەلســـەەەیـــیەکـــان و وبیـــنە  
هـ نە یــی و ئئەـادئ نـاد وســلـلــخیــ  
دیخکـخدنەوب ەەوبیە کەسـێـ  پـێـی 
وادێ، دبە انێ مەعخیتە  پێـ یسـ، 
لەواــــگە  ەەنــــهــــا ەەدبب یــــان 
یــ اــنــدنەوب  چەنــد کــلــێــبــێــ ەوب 
دەدبســـ، دـــهـــێـــنـــێـــ،ئ دـــیـــهـــانـــی 
ی اندنەوب نەلـێ ەـخاوانە و چەنـد 
دخ انینەوب هێنلـا لەچـاو  مـا ب  
چـــا  و دـــروکـــخاوبکـــانـــدا وبب 
ــۆ یــۆ  ــایەبئ د ــ ە لە دب ی ــێ ــۆپ د 
قەەیس خدن دە ی انـدنەوب  ەەنـهـا 
 انــخاــ  یــان کــۆمە ە دبقــێــ  کە 
ەینلما  چینایەەییان دـۆ کـخاـ ـا ان 
ــاســلە   ــلە ەەو ە ــێ ــن ــگەا ــاە هەیە ن
دــلــ انــیـــ، دەهــخبمەنــد دــیــ، لە 

 مەعخیتە  پێ یس،ئ

سلیمان قـاسـمـیـانـی: مـۆزا ت و 
دــلــهــۆواــ  لە کــ اــی هـــ نە   
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 چینایەەی دادبنێی؟

ــمــان )مەشــخەڵ ــێ ــدواڵ ســێ (: عەد
زۆ دــا  دــا  لەوب دبکــخ  کە 
هەند  لقـی هـ نە  لەوانە واـنە و 
مــۆســیــقــا و ەــۆەــۆنــخاف ســنــ و ب 
ــنــ  و  ــێــدبپەوا ــیەکــان ە ــی ــایەە ــن چــی
ـــێـــی  دبکەونە دب بوب  ەەوب  پ
دبوەخ  ملمانـێـی چـیـنـایەەـیئ مـ  
وا  نـــادـــیـــنـــ ئدەدـــۆچـــ ونـــی مـــ  
سە دەم لقەکانی ه نە  ەەنە چـی 
واســــــــلەویــــــــۆ لەدەنــــــــگــــــــی 
دبسلەویەیەشدا نەد  لە ملمـانـێـی 
ــــگەو ەەوا  چــــیــــنەکــــانــــی کــــۆمە 
ــــاواســــلەویــــۆ دــــێــــگەیەب لە  ن
دیهانبینی ەینسانی دۆ یۆ  دانـیـخ 
دبکەنئ سەمـتـۆنـیـسـلە مەزنەکـانـی 
دــیــهــان وبب مــۆزا تو دــلــهــۆنــ و 
چای ۆەس یو دا و ەێدوا د دێخمـانو 
ـــا وو ـــی  ـــق ـــی مـــۆســـی ـــان دە زم
ەــیــنــســانەکــانــیــان دوانــدووبئ ەەوان 
ـــــ  ەەوان  ـــــخ  وبک وزۆ   ە
ویسلـ یـانە وباڵمـگـۆ  مـانـدواـلـی 
وو ــــی ەــــیــــنــــســــان دــــ ئ واەە 
ه نە بکەیان لەپێناو ەینساندا د وبئ 
یۆ مەعل ومە هـ نە   چـیـنـایەەـی 

پــێــدانــخ  دــیــدد  دبکــات لەســە  
ەینلما  ەینسانییئ دۆیە م  دبە انـ  
ەەو ســـەمــتـــۆنـــیــســـلــانە لەویـــا  
یەداە ـا انـی دونـیـا  چـیـنـایەەـیـدا 
دبین ئەەوب د وسلە کە وبنـگە هـیـچ 
کــــام لەمــــانە لەنەڵ ســــلەمــــی 
دـــــــــــــــــۆ  واز  ووودەووو 
نەد ودێلـنەوبو دەاڵم هـ نە بکەیـان 
وادیهەیەکی یەداە ا انەیە لە یـانئ 
مۆنامۆ  یان نەوا  نە  کە نـ   
دــیــســلــیــان دبدــیــ،و ەەوان دــگە لە 
ــــ ــــی  ــــێ ــــام ــــی وۆێو پەی ــــدن دوان
سیاسینیان لە هەناودا هە گخە وبئ 
دب ێ ومۆسیـقـا یـ ا دنـی مـێـنـ ەو 
دەوپێیە  ەەم ی ا دنە دـۆ هەمـ و 
ەینسانەکان وبک  یەکە چ کـخاـ ـا  
دێ، یان د   واز ئ لـێـخبدا ەەوب  
ــجە مەەــاا   ــی ســە ن ــخ دــێ ــاە زی
سیاسییە و ەینسـانە مـانـدووبکـانـی 
کۆمە گە چێ  لەو مۆسیقایە دبدینـ  
کە ەا امبەی  و ووێ هێمنـ ە بوب 
دێ، و لەهەمان کاەیندا داسـی ەەو 
دـــ ـــاتئەەنە چـــی شـــاکـــا بکـــانـــی 
مۆزا تو دلهۆن و چای ۆەس یو دا و 
ەێدوا د دێخمان لە هـۆ ە نەو ب و 
د انەکـانـی پـایـلەیـلەکـان نـمـایـ  
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دبکخا  و چـانسـی ەەوبیـان نـادـێ 
دبنە یۆ اکی مێن ی کـخاـ ـا ان و 
یە  ی هە ا و دەاڵم نای ایەەیـیەکـی 
زۆ یان هەیە لەنەڵ ەەو ەینسـانـانەئ 
هە چەندب ەەمـاۆ ەەکـنەلـۆ یـا ەەو 
دی ا ب ەەسل و ب  دـێـبەشـبـ ونـی 
یە ـــ ـــی کـــخاـــ ـــا  و هە ا   
ووویــانــدووب و یە ــ  و هەمــ و 
ەاکێ  دێ نخە، دە پەنجە پیانانـێـ  
دە مــۆدــایــلە زیــخبکەکە  دبەــ انــێ 
ــبــیــســلــی ەەو شــاکــا انە دــێئ  نــ ا
دۆیەلەو نۆشە نیـگـایەوب کە دـاسـ  
کــخد مــ  دــێ هــیــچ دوو د ــیــیەب 
دبەـــ انـــ  دـــێـــێـــ  ەەو شـــاکـــا انە 
دێگـایەکـی نـخنـگ و پـا دـایە  لە 

 دونیا  چینایەەیدا دبنخنئ

ــــی:   ــــان ــــاســــمــــی ــــمــــان ق ــــی ســــل
ناسیـ نـالـیـسـلەکـان هە ـتە  ـێ دە 
یە ێ  لە ش نـاسـە نەەەوبیـیەکـان 
دادبنــێــ ئ هە ــتە  ــێ چەنــدب دە 

 کخا ا یی دبزانی؟

 

ەێـمە عەددواڵ سێێمان )مەشخەڵ(: 
دبدێ هە تەوکێ وبب چـاالکـیـیەکـی 

ــان چــاو  ــســانەک ــن ــی ــی ە ــۆمەاڵیەە ک
لێب ەی ئ کە دە هۆیەوب هەو ـدبدبن 
ەەنە  دۆ ساەێـ ـی کـ  ەـیـ  دـێـ، 
سە نە می دۆ ب چـاالکـیـیەب دـ  
کە دبێلە هۆ  ەاس ودبییانو دـبـێـلە 
هۆ  یەم وبوانـیـانو دـبـێـلە هـۆ  
ســە مەســلــیــیــان لەەــاســ، یەم و 
ەـازا و  ەەنـگــ چە ەمەکــانـی  یــانئ 
لەوانەشە مەسـجـێـ ـی کـۆمەاڵیەەـی 
دێ، کە یۆ  لە هە ـگـخ  کـۆمە ـێ 
ەاما بدا دبینێلەوبئمخۆ  دەد ا ایی 
مێ وو هە تەوی بئەەوب  کە دبدـێـلە 
هــــۆ  ســــیــــمــــا نــــاســــیــــنەوب  
هە تەوکـێـ ـانو دـخیـلـیـ  لە دـۆ   
هە تەوکێ ەئ نەیلیڤەکانی دـاکـ و   
ەەمخی ا زیـاەـخ لە دب هەزا  سـا ە 
لەســـە  ەەم یـــاکـــی ەەمـــخیـــ ـــا  
داک و ب دب ا  کە دـۆ نـ زا شـ، 
کخدن لە ەخ  و یەم و نـیـگە انـی 
و ە مێدبکانـیـان هە ـتەویـ نئ وبب 
ـــ  هـــ نە    ـــی وە چـــۆن نـــۆ ان
ن زا شل خدن د وبو هە ـتەوکـێ و 
واــــــــنە  ســــــــە  دیــــــــ ا   
ەەش ەوەەکـانـیـ  دەهەمـان شـێـ ب 
هۆکا   ن زا شـلـ ـخدن دـ ونە لە 
یـــ لـــیـــا و یەونـــی مـــخۆنەکـــانئ 
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هە تەوکێ وبب دەو شێـ بیە  مـ  
دبیبین  ەا ەەوکـاەە  وبب ویـلـ اڵ 
یان نە یلێ  یۆ دبن انێ و دبسـ، 
و پەنــجە  لەنەڵ نە م دبکــخاــ،و 
دبەـــ انـــخاـــلـــایـــبەەـــمەنـــدیـــیەکە  
دــنــاســخاــلەوب و ەــامــانــجەکەیــاوون 
د خالەوبئ واەە دبکخا، دە ویـلـ اڵ 
دێێی  ه نە ئ چ ن ە ویلـ اڵ زیـاەـخ 
ەینلما  نخوپی و ەەەنیـ ـی هەیە و 
ەــ انــیــ یەەــی ەــایــبەەــمەنــد  هــ نە  
ـــگ  ـــدا وبن ـــۆی ـــا دب لەی وبب دی
ــــــاا  ــــــانەت مەە ــــــداەەوبئ ەەن د
سیاسییەکەشی دەندب دە ەامانجێ ـی 
دیا ی خاو کە ەیـنـسـانەکـان هەیـانەئ 
دـــۆیە پـــێـــ  ەەوب  کـــۆمە ـــگە  
چینایەەی دێلە دـ ونو واەە هە  لە 
قــۆنــاەــی کــۆمــۆنە  ســە بەــایــیــدا 
دــ ونــی هە ــتەوکــێ وبب ویــلــ اڵ 
هەد وبئ لەالیەکی ەخینەوب پێمـ ایە 
هە تەوکێ هە  لە دۆیـی ویـلـ ا ـی 
نامێنێلەوب و پانلاییەب لە کللـ و   
کۆمەاڵیەەی دانیخ دبکـاتو ەەوکـات 
دە د نـیـایـیەوب نـاکەواـلە دب بوب  
کــێــنــە  چــیــنــایەەــیــیەوبئ چــ نــ ە 
ه نە   ناچینایەەـی لە کـۆمە ـگە  
چـیــنــایەەــی دــ ونــی نـیــیەئ هــ نە   

هە تەوکێ دەپێی قۆنـاغ و سـە دبم 
ەا  نۆو  دەسە داهاە وب و داـ،ئ 
ــایەدا    ــا  ســە م ــی لەمــاۆ  دون
ــێ دەشــێــ از   هــ نە   هە ــتەوک
نماینی یۆ  ن زا ش، لە ەینلما  
چینایەەی یۆ  دبکاتئ وبب چـۆن 
نـــاکـــخ  لەســـە دبمـــی عەولەمەدا 
د وب دە واڵ  دگ از الەوبو ەاوا  
ناکخ  نەویان و سێ پێیی و ەەەاێ 
پاشایـی و چەپـی و سـمـ ـۆاڵن و 
شێخانی و ئئەادو کە دب هـاوینـلە  
قــۆنــاەــی دب بدەنــایەەــیــ  و ەــا 
ەەمــاۆ  د اــ بیــان دە ەەمەنــی 
یـــــۆیـــــان داوبووباڵمـــــدب بوب  
یــ اســ، و ەــا بزوو  ەــیــنــســانــی 
ەەمــخۆ  کــ  د دــ ئ دــۆیە نــاکــخ  
ش ناسی ک  دد ون دە شـ نـاسـی 
هە ـــتەوکـــێـــ ب دـــبەســـلـــخاـــلەوبئ 
دەواەایەکی ەخ هە تەوکێ ش نـاسـی 
ک  د نـیـیە و کـ  د دبدـێ دەپـێـی 
نەشــە  مــێــ وویــی یــۆ و یــۆ  
ــــی  ــــان ــــ  ــــ ا ــــ ازب ن لەنەڵ شــــێ
سە نە م خدنی دگ نجێنێئم  وبب 
وە  هە ـتەوکـێ وبب چـاالکـیـیەکـی 
کـــــۆمەاڵیەەـــــی دبیـــــبـــــیـــــنـــــ  و 
هە ــتەوکــێــ ە انــی کــ  دیــ  دبدــێ 
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لەنەڵ نۆوانگا یی و ەا  نۆوبکانـدا 
 یۆیان دگ نجێن ئ

ـــی: لە  ـــان ـــی ـــاســـم ـــان ق ـــم ـــی ســـل
کـ  دبوا یــدا کــاەــێـ  کە دــا  لە 
هە تەوکێ دبکخ و ەەنیا هە تە کێی 
دە کـۆمەلـی ەـخادینـنـا  مەدەسـلەئ 
ــان دــۆ   دانســی دیســ ــ و و دبی
دانسی ەاب و ەازاد وبک و دانس و 
هە تە  ێی رک  د ر نـا مـێـخد اـ ئ 
وا  ەـۆ چـیـیە؟ ەـایـا دانسـێـ  کە 
نەنجـانـی کـ  د دـیـگـێـان و پـێـی 
ــا دە هــۆ  ەەوب   ــی ــتەون ەەن هە 
ردبســلــگــخەــنــی دە کــۆمەڵ نەدــێرو 

 ناکخ  ک  دی  دێ،؟ 

 

ــمــان )مەشــخەڵ(:  ــێ ــدواڵ ســێ عەد
دانس نە چـی مـۆ کـی وۆ ەـاوا  
پێ بیەو دەاڵم هیچ واـگـخیـیەب نـیـیە 
لەوب  کە ەەو دانسە دبە انـێ زۆ  
دە یێخایی  یـۆ  دـخـااـنـێـلە نـاو 
کلل و  و کۆمە گە وۆ هەاڵەییەکانئ 
چ ن ە دانـس هە  لە دیسـ ـۆکـان 
قەەیس نامێـنـێ و ەەمـاۆ لەواـگە  
ەەلەەیایۆن و سینەما و سـەەەاڵیـ، 

و مۆدایلی زیخبکەوب  مێـ انـی یەب 
دەیەکــی ەــیــنــســانەکــانە دــا لەهە  
نۆشەیەکی دونـیـا دـێـ،ئ ەەمـجـۆ ب 
ــ،ئ  ــێ ــ  د ــ  دی ــخ  ک دانســە دبک
ــبــۆن کــ  ددــ ون دە دــلــی  وبک
ـــی  ـــێ ـــتەوک ـــیەئ هە  ـــی ـــ  دیەوب ن ک
ـــیـــ  مە   نـــیـــیە  ـــخادیســـیـــۆن ە
ــ، و  ــێ ــی د ــنەە ــی ســ ن ــێ ــتەوک هە 
شــ نــاســی نەەەوب دــێــ،ئ هــ نە   
هە ــتەوکــێــیــ  وبب چــاالکــیــیەکــی 
ــلە  ــاکەوا ــســان ن ــن ــی ــی ە کــۆمەاڵیەە
دب بوب  ەــا ــ نـۆوبکــانــی  یــان و 
کۆمە گەوبئ ەەماۆ لەهەم و کات و 
ــۆمە ــگە   ــخ ک ــاە ــ  زی ــێ ســە دبم
ک  د  لێ خنانـدن و ەـاشـنـایەەـی 
زیاەـخ  دە کـلـلـ و   یـۆ ەـاواوب 
هەیەئ دۆیە سەیخ نیـیە نـۆوانـ ـا   
لەچەندی  چاالکی کلل و   یـۆیـدا 
د ات وبب هە ـتەوکـێ و پـخسـە و 
زبماوبند و ەا اینلێ ی ن ایان پـێ 
دـــبەینـــێئ ەـــیـــلـــخ دانســـی نـــێـــ  
ـــی  ـــان ـــۆ ەک ـــان کەلە ه ـــگەک ـــاهەن ە
ەــاهەنــگــگــێــاانــدا دایــان دــیــنــیــ  
دەەەنــدازب  هە ــتەوکــێــی دەکــۆمەڵ 
کۆمەاڵیەەی دۆەەوب و یە   یۆیان 
پێ سـە نە م دبکەن ەـیـلـخ نـاو  
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 ک  د  لێبنێی  یان نائ

سلیمـان قـاسـمـیـانـی: زۆ اـ  لە 
شیـ ـخبکـانـی ەـۆ وبکـ و سـخوود 
وەــخاونەوبئ ەـــایــا دە ال  ەـــۆوب 

قێ  هەیە لە دەیـنـی شـیـ ـخ دە  ەە 
ــ ــخ  ســخوود دە  ــی و شــی ننــل

 ەایبەەی؟

دە عەددواڵ سێێـمـان )مەشـخەڵ(: 
د ــنــیــایــیەوب دــیــاوازیــیەب هەیە 
لەنێ ان شـیـ ـخ و سـخوودئ واسـلە 
ــان لە اــخ یەب  انــخ   هە دووکــی
ەەدبدیی پۆلی  دبکخا  کە شـیـ ـخبو 
ــخ   ــان دبک ــی ــ ان ــێ ــی ن دەاڵم ەە ق

 لەچەند یا دا دبینی ئ

ســخوود کەمــلــخ پنــ، دە  یەب:
ەەنلازیا دبدەسلێ ەا شی ـخئ یەیـاڵ 
وبنەزا ی دنبینەیی شی خب و دگخب 

 لەنەڵ زماندا کۆ ەکە  شی خنئ 

زمــانــی ســخوود ســادب و  دوو:
واســلەویــۆیەو لەکــاەــێــ ــدا زمــانــی 
شی خ دوو  لەو واسـلەویـۆیـیە و 
دەهــۆ  ەــیــنــ ــخدنــی دە کــۆمە ــێ 
نامەەل ەەوب ەـ انـیـ یەەـی دـیـهـانـی 

 ەایبەت دەیۆ  دادمەز انێئ

پەیــامــێــ  کە لە ســخووددا  ســێ:
ــی یــخاوبەەووو و  هەیە دە ووون
دیسە  دەەاسانی دبەـ انـێ لەیەکەم 
دـــــیـــــســــــلـــــنـــــیــــــدا نــــــاوبوۆکە 
کـــــۆمەاڵیەەـــــیـــــیەکە  وب نـــــخ ئ 
دەپـــێـــبەوانەوب لە شـــیـــ ـــخدا ەەو 
ــــۆمەاڵیەەــــیــــیە دە  ــــاوب ۆکە ک ن
 مـا بیەب وبنەز دبو ب د اوب و 
کەمــــلــــخ پنــــ، دەو ووونــــیــــیە 

 دبدەسلخ ئ

کێ  و سـە وا یـان ویـلـ   چ ا :
وۆ ی ی نخنگ دبنێا  لە دـ نـیـاد  
سخوود لەکاەێ دا لەشی خدا کێ  و 
سە وا دبکەوالە دوا  وبنەزبکانی 
ەخئ ەەمە  دیـا ب یـا مەەـیـدب ب ەـا 
لەنەڵ مۆسیقادا ەاوالە  یەکلخ دـ  

 و ەاواز دێننە دب ئ 

ــێ ســخوود  لەنەڵ ەەمەشــدا نەل
وەـــــخاون کە ەەو مە دـــــانە  

 سە بوبیان ەێدا نییەئ 

سلـیـمـان قـاسـمـیـانـی: سـخوود  
کخا ا   و پـێـنـخبو لە کـ  دیـدا 
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زۆ  هەیەئ دەاڵم سخوود زیـاەـخ لە 
یــانە  شــیــ ــا  و یــخۆشــانــدنــی 
هەسلی  یماسی دایەئ لە مەیـدانـی 
نۆ انیدا دەاڵمو نۆ انی پێـنـخبو و 
کـخاــ ــا   وبکــ و نــۆ انــیــیەکــانــی 
ردۆو هـیـ رو رپـیـ، سـیـگـخرو ردـان 
لێـنـۆنرو ردـاب دیـانر  دە زمـانـی 
ک  د   زۆ کەم و الوازبئ وا  ەۆ 

 چییە لەم دا بوب؟

ەەوب عەددواڵ سێێمان )مەشخەڵ(: 
ــــنەوب  ــــاووە زۆ  واســــلە کە د
سیاسییەکانی ک  دسلان ە انی یانە 
کا یگە   زۆ  دەسە  دـاووەـنەوب 
ەەدبدیی و وۆشنبیخیی کـ  دیـیەوب 

(و ٣٦١١دادنێ ئ دەیاننامە  ووانـگە )
ە انی مۆ کی سـیـاسـیـی یـۆ  دە 
داووەنەوب  ەەدبدـیـیـلە دـاشـ و   
ک  دسلان دەەایبەەی قۆناەی دوا  
)نــــۆ ان(بوب دادــــنــــێــــ،ئ دەمە  
ـــــی  ـــــی ـــــابو  ەەدبد ەەواو  وا
داووەنەوبکە دگۆوا، و هـاوەە یـ  
و هـــاوســـۆز لەنەڵ دـــاووەـــنەوب 
سیاسییەکە  ک  دسلان و  د اتئ 
ەەمە  دۆیێ ی هێنـایە ەـا اوب کە 
ەەدبب ووونلخ لەدا ان وادەسلەیـی 

ــی  ــی کــ  دی ــاســەە ــۆ ســی یــۆ  د
دەەایبەەی لە داش و   ک  دسـلـان 
نینان دداتئ لە شی خبکانی شێخکۆ 
دێ ە  و عەددواڵ پەشێ  و سـامـی 
شۆو  و دەاللی مـیـخزا کە یـ  و 
دەمی  وبنجبە  و ەەنـ ب  قـاد  و 
لەەــیــف هە ــمەەەوب ەــا دبنــات دە 
وۆمان و چـیـخۆکەکـانـی  ـ سـێـ  
عــا ف و کــاکە مەم  دــۆەــانــی و 
عەددواڵ سەوا  و محەمەد مـ کـخ  
و دلی  کاکەوبیس و مسلەەا سا ـ  
ـــات دە دبقە  ـــا دبن ـــ  و ە کە ی
ــــمــــاینــــە  ــــیەکــــان و ن ــــۆی شــــان
ه نە ییەکانی وبب دەهـا   دز او 
و مە بزب و نـ اڵ ە و نە دبلـ و  
و ەا دبنات دە ه نە   شێ بکـا   
ــا دە ەەواوبەــی لە اــخ  ــق و مــۆســی
هە مـــ ونـــی ەەو دـــاووەـــنەوبیەدا 
د ونئ لەم نۆشەنیگایەوب دبە انـیـ  
ــی  ــ ون ــی د ــ  کە هــۆکــا بکــان ــێ ــێ د
سخوود  شۆوشگێخانە و نەد ونـی 
یان کەمی نۆ انی سیاسـیـی لەنـێـ  
دـــاووەـــنەوب  ەەدبدـــی کـــ  دیـــدا 
 پەی بسلە دەم یااڵنە  ی ا بوبئ

ــی کــ  د  یەب: ــاســی دۆیــی ســی
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دۆیێ  د و کە هەمینـە لە 
هەو ی دە زکخدنەوب  و ب 
و هەسلـی کـ  دایەەـی یـان 
نەەەوایەەــی یە ــ ــدا دــ وبئ 
شـــانـــبەشـــانـــی ەەم ەەدبدە 
داووەنەوبیەکی ەەدبدـی ەـخ 
هەد وب و هەیە کە لەسـە  
دنەما  چینـایەەـی ووانـیـنـی 
یــۆ  دــۆ ەەدبب و  یــانــ  
ـــگە   ـــۆمە  ـــســـان و ک ـــن ـــی ە
نـــیـــنـــانـــداوبئ ەەم ەەدبدە  
چینایەەییە سـە  دە دە ب  
سۆشیالیامی سلالینی دـ وب 
و ەەوی  دەهەمان شـێـ ب  
ەەدبدی ناسی نالیسلی ک  د 
هەو ی داوبو و ب و ەـاسـلـی 
ـــایەەـــی و  ـــن ـــی چـــی هەســـل

شۆوشگێاانە  یە  ـی سـلەمـدیـدب 
 دە الە سە ئ

ــخدوو  دوو: ــد دبیە  واد لە چەن
نەلــێ ســخوود  شــۆوشــگــێــخانە  
یـــ  ـــقـــانـــدووب دـــ ونەەە واـــخد  
ــ ــی  ســە زا   کــخاــ ــا ان و یە 
زب مەە ێ ئ لەوانە سـخوودبکـانـی 
ــخ و  ــی ــی شــاع ــن ــخی ــ  دەە  ــ ســێ

ـــــ   ـــــ ســـــێ ـــــی م ـــــان ســـــخوودبک
شێخ ل یسامی )واب ا (  شاعیـخو 
دەال  شــ ــۆ )دــ ا (  شــاعــیــخ و  
عەدــدواڵ ســێــێــمــان)مەشــخەڵ( و 
ەە مەد دازنخ و سلیمان قاسمیـانـی 
و ئئەادئ دەاڵم هەل مە دی سیاسیـی 
ک  دسلان هێـمـ  و دـێ هەیەدـان 
نەد وب دۆیە  نەیل انیـ ب نـۆ انـی 
دە هەم دهێنێ،ئ نۆ انـی سـیـاسـیـی 
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یان چینایەەـی دە هەمـی دۆیـێـ ـی 
ەایبەەە کە کۆمە گە لە ەینـتـیـ ـااڵەـدا 

 نا ا،ئ 

ــیــیەەــی :  ســێ دوا  ەەوب  عەقــێ
ەێـگەینـلـ  لە نـۆ انـی ال  کـ  د 
زیاەخ لێ دانەوبیەکی ەخ هە دبنخا، 
ەەوی  شاد  و یۆشـی و دـۆ  
و یــخۆ  و هە ــتەوکــێــیە نەب 
داس خدن لە کێنەیەکی سـیـاسـیـیئ 
ــیە کە  ــی ــایە ن ــان دەاڵم ەەمە دەو م
نــۆ انــی ســیــاســیــمــان نــیــیە کە لە 
پەنــجەکــانــی دبســ، ەــێــتەو نــاکەنئ 
ــــۆیە ەەو هــــ نە ب واەە  هە  د
ه نە   نۆ انی سیاسیی چینایەەی 
مــ  نــا ــێــ  نــامــۆیە دە کــۆمە ــگە  
ک  د و دە    لەەاسلـێـ ـی زۆ  لە 
ی ا بئ م   ەز دبکەم لێخب ە زا  
واوبەخ دب  و ەەنە  دە کـ  ەـیـ  
دێ، ەاما بیەکی یـێـخا دە هـ نە   
نۆ انی سـیـاسـیـی کـ  دیـی دـ ەمئ 
ســە بەــا لە الوب و  ەیــخانەوب 
دبسـ، پــێــدبکەم کە دەدــخوا  مــ  
دبدــنە دوو دەشــەوبئ دەشــێــ ــیــان 
ەــایــبەەــ  دە عەشــک و دەشــەکە  
ەخیان ەایـبەەە دە سـیـاسـەتئ دەاڵم 

ســیــاســەەــێــ  کە یــامەەــی چــیــنــی 
ەی دالیام  یان و سـە دا  و دەن 
و ەاەاکـان دبکـات لەوانە  ەسـەن 
 ەیــــخان و  ەســــەن  بســــ   
سیساوب و کاواس ەاەائ لەناو شی  
و ســـە دولـــ ەکـــانـــی پـــخســـەکـــان 
هەمینە دۆ ب مۆ کێ ی سیـاسـیـی 
ــیــنــجــا نــۆ انــی  دــ ونــی هەیە و ە
ســیــاســیــی کە نەلــێ نــۆ انــیــبــێــ  
هەو یان داوب لەو مەیـدانە یـۆیـان 
ــ   ــی ــاوادبیەک ــ ەنەوب و ە ــی د ــاق ە
سە کەوەـ و دـ ون لەوانە ەسـەن 
د سۆز و   ەمەدەزا و وبشـۆ  و 
نەدمە  ن المی و ناسخ  وبزاز  
و  دیا  قە بداەی و یالید وبشـیـد 
و کالێ ەاەەشی و دەنخ  لەنا  و 
ەــ ەــاد ەە ــمەد و و ەــا دبنــات دە 
ــان  ــی ــن ــخی ــازبە ــ نە   وا  کە ە ه
ــــد)نەواد  ــــگە   هــــ نە مەن کــــا ی
مەعــاشــەکەت دــ انە( ەــ انــی لە 
کــــ  ت مــــاوبدا لەواــــی ەــــۆوب 
کۆمەاڵیەەییەکانەوب دبـێـلە ەـاشـنـا  

 زۆ زۆ  کە ئ

ســـلـــیـــمـــان قـــاســـمـــیـــانـــی: ەـــۆ 
ـــی  ـــ ـــی دە دب دەســـل ـــ وســـە ا ن
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کــــخاــــ ــــا یــــی دەاڵم هــــاوکــــات 
هە ســ وواواــ ــی ســیــاســیــنــیئ 
وبوبنــداــ ــی دەهــێــالە کــۆمە ــگە  
ه نە  و ەەدبب دا دەە ند  هێخ  
دبکەنەســـە  ســـیـــاســـی دـــ ونـــی 
ــاواز   ــا  لە دــی ــ وســە  و د ن
هــ نە و ســیــاســەت دبکەنئ ەــایــا 
ــد و  ــاســی دــ ونــی هــ نە مەن ســی
شاعیـخ نـادـێـلە هـۆ  الوازکـخدنـی 
کــ ا ــێــلــی دە هەمــی هــ نە یــی و 

 ەەدبدیی؟

ــمــان )مەشــخەڵ(:  ــێ ــدواڵ ســێ عەد
ــی نەو ب  ســە بەــا دە نەیــێــخاــ 
وباڵمــی ەەو پــخســیــا ب دبدبمەوبئ 
ەینجا دبپخس  ەەو وبوبندب دەهێـاب 
کــێــ  و چ کــا بن وا دە ەــ ونــد  
هێخ  دبکەنە سە  سیـاسـیـبـ ونـی 
ن وسە  و دا  لە دیاواز  ه نە  
و سیاسەت دبکەن؟ ن وسە  کـێـیە 
و لەک ای وووداوبکان و کا بساەە 
کــۆمەاڵیەەــیــیەکــانــی نــێــ  کــۆمە ــگە 
ــهەو   ــیە دبی ــێ ــاوبئ ەەوب ک وبســل
ن وسە  لە کۆمە گە دب کـێـنـێ و 
ــخۆنەکــان؟  ــ ــاەەوب لە م ــا  د ــی د
ـــ وســـە   ـــی ن ـــخدن ـــبە ک ـــغەم ـــێ دەپ

ـــی وبیـــنە   ـــێ ـــی عەق ـــ  ـــێ ـــل نە ی
دــ   وازیــیە و دب ەەنــجــامەکەشــی 
هــــێــــنــــانە دب بوب  نــــ یــــبەیەئ 
دـــ   واز  دە  ـــ کـــمـــی ەەوب  
یاوبنی هۆیەکانی دە هەمهێـنـانە و 
قــازانــ  پە ســلــیــیەکە  دەدــۆ اــ ە 
پەنا دبدـاەە دە  هەو ـێـ  لەپـێـنـاو 
پـــــا اســـــلـــــنـــــی دە  بوبنـــــدیـــــیە 
چیـنـایەەـیـیەکـانـیئ هە دـۆیە  ەەم 
چــیــنە کــۆنەپە ســلە ســ پــایەب لە 
قە ەمبەدبسلانی دەکا  نخە وب ەـا 
ەایدیۆلۆ   د   واز  ەەدلیغ د ات 
و پە ب پـێـبــداتئ یەکـێ لەو هەو ە 
 بهــخاویــیــانە  کە دــ   واز  دە 
ــامەوب کــا   لەســە  دبکــات  دە ن
ـــنەوب   ـــیـــیە لە دوو یســـل ـــل دـــخی
سیـاسـەت و کـایە  سـیـاسـەت لە 
ـــانە   ـــبەدبســـل ـــ ئ ەەم قە ەم یە 
د   واز  دـۆ ەەوب  مە امەکـانـی 
دــ   واز  دــێــبەدــێ دــ ەن داــ  
 بهخ  ن وسینەکانیان دە کـۆمە ـێ 
ســەەســەەەوب دیــا ب لە اــخ نــاو  
دیم کخاەی و ماەی مـخۆ  و مـاەە 
مەدبنییەکان و دبسـلـ و  و یـاسـا 
وب دب  انـ ئ ەەم وبوەە ەـیـ ـخیـیە 
دـــ   وازیـــیە دبکـــخ  لە هەمـــ و 
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سە دبم و کاەێ دا د ونیان هەدێ و 
لە اخ ناو  دیادیادا کا  دـ ەنئ لە 
ک  دسلانیننـمـایـنـدب  ەەم وبوەە 
لـیــبــاا ە لە دوو دبیە  وادــخدوودا 
هەمـــان ەەو دەیـــ، و دـــالـــۆ بیە 
دوودا ب دبکەنەوبئ دـا لـێـخبدا هە  
ــمەوبئ  ــێ ــێ ــی ــ ــی ســادب د ــێ ــان دە زم
دێگـ مـان دـیـاواز  هەیە لەنـێـ ان 
ه نە  و سیاسەتئ ەەم دـیـاوازیـیە 
چەند نەو ب دێ، یان دب وب هـیـچ 
لەو ەــێــكە ــی و لــێــ ــهە ــتــێــ ــخانە  
نێـ انـیـان نـانـۆو ئ ەـا  و  واـی 
ه نە مەنـد  چـیـنـی دب ـێ رەەنە  
ه نە بکەم هیچ پەیـ بنـدیـیەکـی دە 
 ان و ەازا   یە  ەوب نەدێ،و ەیلخ 
هــ نە  دەکە ــ ــی چــی داــ،؟ر یــان 
وبب وۆدە ت وۆســنــبــێــخن دب ــێ 
رەامانجی ه نە  ەازادکخدنی یە  ەئ 
لەدە  ەەوب ه نە  دۆ مـ  زانسـلـی 
ــێ هــ نە    ەــازادیــیەئرهــ نە  دبد
یە ـــ  دـــێـــ، و دـــۆ ەـــامـــانـــجـــی 
دە بوپێنب ونی ەینسانییەت دـێـ،ئ 
ەەم ســـــیـــــاســـــیـــــبـــــ ونە یـــــان 
وادەســلەدــ ونە  هــ نە  و یە ــ  
نادێ، دبێلە هۆ  دادەزینـی ەـاسـلـی 
ک ا ێلی کا   ه نە یی یـان دبقـی 

ەەدبدــیــیئ چــ نــ ە نە  ەەمە ووو 
دـداتو ەەوا دـااڵنسـی پەیـ بنـد  و 
دااڵنسی نـێـ ان ەـۆ م و نـاوبوۆب 
دبشێ ا، و کا ب ه نە یـیەکە یـان 
دبقە ەەدبدییەکە دووچا   ەەشەلی 
ــۆ ەەوب   ــلەوبئ د ــێ ــی دبد ــ نە ی ه
نەهێێی  ەەم داووویـانە هـ نە یـیە 
لە سایلمانی داهـێـنـانـدا ووودـداتو 
دبدێ ەەو ەێـگەینـلـنە د وسـلەمـان 
لەسە  پەیـ بنـد  نـێـ ان ەـۆ م و 
ناوبوۆب هەدـێـ،ئ ەەم ەـێـگەینـلـنە 
پەی بند  دەوب نییە چەند سیاسـیـ  
ــنەمــا   ــ ــ  لەســە  د ــاو دە  ــان ن ی
مەعــخیــتە  نــ وســە  وبســلــاوب 
دب هە  دە دب  و داهــێــنــانئ مــ  
ەەە ان  چەندی  نم ونەت لە پانلایی 
ەەدبدــی دــیــهــانــیــی دــهــێــنــمەوب کە 
ــ  و  ــاســی ــان ســی ــی ــان ــ وســە بک ن
ـــی  ـــان ـــان شـــای ـــنـــی ـــی ـــان دە هەمەک
ی اندنەوبن لەوانە: دۆ   ەۆ واـ  
و پـــادـــلــۆ نـــیــخۆدا و لــۆ کـــا و 
عەدــدولــاب ــمــان مــ نــیــف و نــازم 
 ــیــ ــمەت و مەکســیــ  نــۆوکــی و 
سادـ، وب ـمـان و ەەمـیـ  زۆال و 
ەاکیجی کۆدایاشی و ەادـلـاا ۆ  و 
عەدــدولــاب ــمــان مــ نــیــف و دــاب 
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لەندبن و  ەیدب   ەیـدب  و ئئەـادئ 
دــۆیە ەــۆمەەــی الوازدــ ونــی دبقــی 
ەەدبدی دەهۆ  سـیـاسـیـبـ ونـیـیەوب 
وبوا نییە و شایانی وبەـ ـخدنەوبیەئ 
ەــا ەەو دــێــگەیە  ەەدبب لەنــاو 
کــۆمە ــگەوب هەنــاســە دبدات و دە 
 یــانەوب شــەەەب د اوب و وبب 
ــی  ــێ ــمــان ــل ــ یســ، دەشــدا   م ــێ پ
کۆمەاڵیەەی دبکاتو سیـاسـیـیەئ ەەم 
سیاسیـبـ ونە  نـ وسـە یـ  نەب 
ــ ــی  ــێ ــ ــ  ووکــن ــیەو دە  ــی یەو  ن
کــۆمەاڵیەەــی دــ ونــی دبقە و وۆڵ 
ــ  دە  ــ دەینــی ــێ ــ، لە چ ــاا ــێ دبن
ــــ وســــە  نــــادــــێ  ــــنە ئ ن یــــ ا
سیاسیب ونی یـۆ  دنـا اـلەوب و 
ســڵ لەوب دــ ــاەەوب پــێــی دــ ەــخ  
ن وسـە   سـیـاسـیـیئ نـ وسـە   
ــــخو  ــــێ ــــاڵ و شــــۆوشــــگ ــــ  وادی
سۆشیالیس، دبدێ دەواشـ ـاو  لە 
مــــیــــانــــی دبقەکــــانــــیــــانەوب ەەو 
ــدبن و  ــیــنــان د ــبــ ونە ن ــاســی ســی
دێ ەوب  دهێێ  کا یگە   نێگەەـیـڤ 

 لەسە  دبقەکە دەدێ دهێێێئ 

سلیمان قاسمیانی:  ەۆ دێـجـگە لە 
شــیــ ــخ لە زۆ  مەیــدانــی ەەدبدــی 

ــخینــدا دە هەمــ، هەیە و زۆ   ە
کــلــێــبــ، دــرو کــخدۆەەوبئ دبکــخ  
ک  ەەیەب لە سە  کلێـبەکـانـ، دـۆ 

 ی انە انی هانا ددوای؟

ــمــان )مەشــخەڵ(: ــێ ــدواڵ ســێ  عەد
سە بەا پێمخۆشە کە دەم پخسیـا ب 
دبمــگــێــایــلەوب دــۆ دــبــلــۆنــخاەــیــا  
دە هەمەکان  کە لەشێ ب  کلیـ  و 
نامیل ە دـرو دـ ونەەەوبئ مـێـ وو  
دروکخدنەوب  کلێبەکان  نـایـ  دە 
ــاەــی  ــۆن ســێ دبیەیە و دە دوو ق
دــیــاواز  دــروکــخدنەوب  کــلــێــ  

 ەێتەوی ومئ 

ــــاەــــی یەکەم ــــۆن ــــ  :  ق ــــێ لە پ
ــنەوبوواەە لە  دبســ،  ٣٦٩٦واپەوی

د اـ  دبدـێـلەوبئ  ١١١١پێدبکاە  ەا 
یەکەمی  نامیل ە  شی خی  دە ناو  
)چـــــــخا  شـــــــۆو ( کە لە 
دروکخاوبکانی ) ەلـقە  ەەدیـبـانـی 

 ٣٦٩٩کۆمۆنیسـ،( دـ و لە سـا ـی 
ــ ەیە دە  ــل ــی ــام ــخدبوبئەەم ن ــرو ک د
ــ وســخایەوب و دە  ــ و  ن ــن دبســل
ەــیــخا اــ ــی زۆ  کەم ەەنــهــا لەنــێــ  
داووەنەوب  چە  و کۆمـۆنـیـسـلـی 
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ــــخ هە  لە  ــــۆوبئ دواە ــــرو د د
دروکخاوبکانی نـۆنـا   ) ادە ( و 
) ەلــقە  ەەدیــبــانــی کــۆمــۆنــیــســ،( 
نامیل ە  )دی ا بکان دبوویـێـنـیـ ( 
م درو کـخدبوبئ ەەم نـامـیـلـ ەیە  
هە  دە دبسلن و  درو کخایەوب و 
دەەیخا   زۆ  کەمئ شایـانـی دـاسـە 
ەەم نـــامـــیـــلـــ ەیە دەشـــێـــ  لە 
شی خبکانی دخەۆ د دخاـخـ، دـ و و 
ـــیەوب وب م  ـــی ـــی عە بد ـــان لە زم
نێااد و و دە نـاو  یـ اسـلـخاو  
ـــروم  ـــ ( بوب د )دالوب   ـــ ســـێ
ــــۆ  ــــ  د ــــخدبوبئ دوا  واپەوی ک
یەکەمجا  نـامـیـلـ ەیەکـی شـیـ ـخیـ  
دــروکــخدبوب کە ەــایــپ کــخادــ و دە 

 ٣٦٦١ناو  )چاوم لێیە( و لە سا ی 
هاەە دروکخدنەوبئ هە  هەمان ساڵ 
نامیـلـ ەیەکـی ەـخم دـروکـخدبوب دە 
ـــیەب لە  ـــی ـــۆ ان ـــد ن ـــاو  )چەن ن
دەنگە سلانی  یانەوب( ەەمی  هە  
ەایپ کخاد وئ پاشان نـامـیـلـ ەیەکـی 
ســیــاســیــ  دــرو کــخدبوب دە نــاو  
)سەدا بت دە قان ونـی دەمـ ـیـاەـی 

 ٣٦٦١   مەەی هە ا ( و لە سا ی 
دە ەــایــپ دــرو کــخایەوب و ەــیــنــجــا 
ــا  ــاو  )د ــخم دەن ــ ەیەکــی ە ــل ــی ــام ن

ەاووا  دۆ دواوب ەەکانێ  دێـ، دـۆ 
پــێــنــەوب( ســەدــا بت دە مــێــ وو  
داووەنەوب  کاا ا   عێخا  لە اخ 
ناو  )ما ف ع سمان( ن وسـیـ  و 
 ــیــادــی کــۆمــۆنــیــســلــی کــخاــ ــا   
عێخا  دۆ  درو کخدمەوبئ هە  لەو 
ـــ ەیەکـــی  ـــل ـــی ـــام ـــدب  ن ســـە ودەن
دب ۆالنە  ەخم کە دـخیـلـی دـ و لە 
ـــ وســـە    ـــۆ ســـە ن ـــامەیەب د ن
وۆ نامە  کخا ا   ەەمـاۆ)کـا نـخ 

ــی  ــخوز( لە ســا  لەالیەن  ٣٦٦١ام
وا خخاو  وبوەـی کـۆمـۆنـیـسـلەوب 

 ٣٦٩٩درو کـخایەوبئ واەە لەسـا ـی 
 ەوت نامیلـ ە   ١١١١وب ەا سا ی 

 ەەدبدیی و سیاسی  درو کخدۆەەوبئ

ــاەــی دووبم ــۆن بوب  ١١١١لە :  ق
دبس، پێدبکات ەا ەەماۆئ دە ێ لەو 
دواناب سـا ە دوانـاب کـلـێـبـ  دـرو 
کخدۆەەوب کە دبەـ انـ  دەم دـۆ ب 

 پۆلینیان د ەمئ

یەکەم: ەەو کــلــێــبــانەن کە یــۆم 
 ن وسی م  دخیلی  لە:

 شی خ )سێ کلێ ( -
 شانۆنامە )یەب کلێ ( -
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وبینە و لێ ۆ ـیـنەوب  ەەدبدـی  -
 و وۆشنبیخیی )یەب کلێ (

ــانەن کە وب م  ــب ــێ ــل دوو: ەەو ک
ــی لە زمــانــی  نــێــااونئ دەەــایــبەە
 ەینگلیاییەوبئەەمانە  چ ا  دۆ نئ

 چیخۆکی مندااڵن )دوو کلێ ( -
 شی خ  ەینگلیایی )دوو کلێ ( -
 شانۆ  دیانی )دوو کلێ ( -
چــاوپــێــ ەوەــ  و دیــدا  )یەب  -

 کلێ (
ەەم کــلــێــبــانە  هە  هەمــ ویــان 
ــ وســە ان و  ــیــی ن ــل ــێ لەالیەن یەک
دبزنا و دە ا بدە ایەەییە هـ نە   
و ەەدبدییەکانی ک  دسلان چـا  و 
درو کخاونەەەوب دگە لە کۆشی ـخ  
)پنـــ ـــۆکـــانـــی نـــێـــ  ەـــانـــخدانـــی 
یاییب ون( نەدێ کە لەسـە  ەە کـی 

 یۆم چا  کخاو  درو کخایەوبئ 

ســـە دـــا   ەەمـــانە  هە  دـــۆ 
زانیا   ی انە انی نۆنا   )هـانـا(
  ەازیا  ەز دبکەم ەاما ب دەوب  
دــ ەم کە  مــا بیەب کــلــێــبــی ەــخم 
ەامادبن دـۆ چـا  و  سـە و دوو 
ـــۆ  ـــێ چـــا  کـــخدوون د دانەم ل

ەە شـــیـــتـــی یـــۆمئدەو هـــیـــ ایە  
وۆ اـ  دــێـ، ووونـاکــی دــبـیــنـ  و 
دــــ ەونە دبســـــ، یـــــ اـــــنە انئ 

 کلێبەکانی  ەەمانەن:

ڕەخنە و لێکۆڵینەوەی 
 ئەدەبیی

“ ی اندنەوب و نیگایەب لە دب ”   -
 وبینە و لێ ۆ ینەوب  ەەدبدیی

دەمــــیــــ  وبنــــجــــبە  ەەو ”   -
شــاعــیــخب  وۆ   دــێ ەــێــ ــۆشــان 

ــیــنەوب  “ نە یــا ــێــ ــۆ  و وبیــنە و ل
ەەدبدییئ ەەمەیان لە ک  دسلـانـیـ  
لەســە  ەە کــی دەویــا کــاب ەە ە 

 ش ان چا  و دروکخایەوبئ

پخسیـا بکـان دەدوا  وباڵمـدا ”   -
 ودیدا  و چاوپێ ەوە “ دبنەوا 

و “ ووانینێ  لە شانۆ  کەنەدیی”   -
 لێ ۆ ینەوب  ه نە یی

و “ چەنــد دــاســێــ ــی هەمەوبنــگ”   -
 وەا  و ن وسی 

و “ مانیتێسلی ەەدبدی کخا ا یـی”   -
 وبینەو  لێ ۆ ینەوب

 و وەا “وازب د کێنخاوبکان“-
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 چیرۆک وبیرەوەری

ــێــ ــی وبشــدا”   - و “ لە اــخ دووکە 
 دیخبوب    ۆ   هەولێخ

ــا”   - ــان ــخن ــی ــ  دە ن و “ دوادــا  دبد
 چیخۆب

 و نامە“هەسلە شا اوبکان” -
 

 وەرگێڕان

 شانۆنامەئ“ پاناب چخکە” -
دوو شانۆنامە  ما یا ەـیـخیـنـا ”  -

 “ ەۆ نێس
پــاســا یــیەب ننــ، ســبەیــنــان ”   -

و چــیــخۆب دــۆ “ دبدــخیــ اــنــێ ســرو
 مندااڵنئ 

ــاکــانــدا”   - ــنــا   ن و “ پنــ و لەد
 چیخۆبئ

و “ یانمەکە  نێـ  ەەم شـیـ ـخب”   -
 شی خئ

لە پەنــا  یەون و ســێــبە   ”   -
 و کۆمە ێ دادەتئ “وشە
 

 شیعر

 “دا انی وشە س و بکان” -
 “سخوودب کخا ا ییەکان” -

ــێــامە  ەــخینــقە  وشــە و ”   - ل
 “ە ووبیی

چەنــد ەــێــ ــســلــێــ ــی ســە  ”   -
 “ ەاشەدە دبکانی وب کا

وۆینـــلـــ  لە اـــخ ســـێـــبە   ”   -
 “د انی  ناندا

دیــ انــی مەشــخەڵ لەدە دبم ”   -
شــەدەنــگــی وشــە نــیــگــا دبدــام لە 

ـــــی و  کـــــۆ  دە هەمە “ دـــــ ان
دوو  ١١٣١  –  ٣٦٩١شی خیـیەکـانـ  

 دە ن
 

دیا ب وبب وە  ەەم دیس، و دوو 
 ١١٣١نامیل ە و کلێبـانە  ەەمسـاڵ 

ەـــامـــادبن دـــۆ دـــروکـــخدنەوب دەو 
ە مێدب  وۆ ا  دبزنـا  چـا  و 
پەینەکـانـی کـ  دسـلـان ەـاو اـ  
لەم دە هەمـــــــانەم دـــــــدبنەوبئ 
لەســە وو  هەمــ و ەەمــانەشــەوب 
ــبــی  ــێ ەــیــســلــا زۆ  ســە قــا ــی کــل
ەەنسۆلۆ یا  شیـ ـخ  کـااـ ـا یـی 
کــ  دســلــانــ  و دەو ەــ مــێــدب  
ەەمســاڵ دــلــ انــ  ەەواو  دــ ەم و 

 درو دبێلەوبئ

 



301 

  ٢١٠٢سالی    ٢/ خولی  ٤ژمارە 

 

 

 بلیتی بەخت
 

                                                                   
 نووسینی: ئەنتۆن چیخۆڤ

                                                                                                  

 وەرگێرانی لە ئینگلیزییەوە: 

 شلێر ڕەشید 

 

پتیتاو تو  توو لە ئیڤان دیمتتتریت  
چتتتیتتتنتتتی ،تتتا،تتتنتتتاوەنتتتد  ستتتا نە 
 ە،تتتتووچەیەوتتتتی دوانتتتتزە ە ار  
 لەگەڵ ختتتتێتتتتزانەوەیتتتتدا دە یتتتتاو
 ۆر ڕا یتوتوو  ەوە  وە  ەیتوتوو  
دوا  نانی ئێوارە لەستەر ەەنەەەوە 
دانیشتوو دەستیکرد  ەخو ندنەوە  
ڕۆ نتتتتتتتتتا،ە   نەوە   ەدە  
 وۆوردنەوە  سەر،ێزەوەوە وتی: 

 یر  چوو ستەیتر  ڕۆ نتا،ە   -
ئە،ڕۆ  کە  ستەیتر تکتی  تکە  تزانە 
 لیستی  لیتە  راوەوتانتی تتێتدا نتیتیە 

  وتی: ئیڤان دیمتری 
 ەڵێ تێیدایە   ە    لتیتتەوە  تتۆ  -

   ەسەرنەچووە؟!
 نا  سێشە،مە وڕیم -
   ،ارەوە چەندە؟ -
یە   ٩٩٩٩ڕیتتتتز ەنتتتتدیتتتتیەوە   -

 .٦٢ ،ارەوەش 
 ٩٩٩٩ اشتە    ستەیتردەوەیت      -

 .٦٢ ەروە ا 
 ڕوا   ە  لیتی نە ئیڤان دیمتری   

 ەختتتتو  تتتتوو و نە تتتتتاەەتتتتتی 
سەیروردنی لیستی  ،ارە راوەوان  
 ە   چون  یچی تر  نە وو  کا و 
ڕۆ نتتتتا،ەوە لە ەردە،تتتتی  تتتتوو  
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پەنتەە   تتردە ختوارەوە  تۆ ستتەر 
 ،ارەوان   ە   لە ناوتاو لەوپەڕ  
نا اوەڕییەوە  ەر لەوە  لە د تڕ  
دوو ە  لە ستتتەرەوەڕا دەرچتتتێ  

وەوت   ٩٩٩٩چتتاو   ە  ،تتارە  
نەیتوانی  ڕوا  ەچتاوەوتانتی  تکتات  
 ەتتتتتتوونتتتتتد  ڕۆ نتتتتتا،ەوە  دا 
 ەستتەرڕانەوتتانتتیتتدا   تتێتت ەوە  وە 
 تتڕوانتتێ  ،تتارە   تتلتتیتتتەوە چەنتتدە  
 ەر وەوو ئەوە  وە ئتاو  ستارد 
وتترا تتێ  ەستتەریتتدا  لە نتتاو دلتتیتتدا 
 ەستی  ە خۆشییەوی تایوەت ورد  
ترسناک و شتیتریت    ە دەنتگتێتکتی 

 لەر ۆوەوە  ە  نەوە  وت:

لە  ٩٩٩٩"،تتاشتتتا" لتتتیتتستتتتتتی  -
 ناویاندایە!!

 ؟  نەوە  پترستی ٩٩٩٩لیستی  -
  ەڵتتێ   ەڵتتی  ەڕاستتتتتی لتتێتترەیە! -
  ،تتتارە   تتتلتتتیتتتتەوەش  ەیە؟ -
 ەڵێ!  ،ارە   لتیتتەوەشتی لتێتیە   -

 ە   چاوەڕوان  ە    ڕاوەستە! نتا    
 ە  ەرحاڵ  ،ارە  لیستی ئتیتمە  
 تێدایە   ەرچی  ێ    تۆ ئە انی وە    

لە گەڵ ستتەیتتروتتردنتتی  نەوە   

دیمتریت   تزەیەوتی  تێ نتاوەرۆوتی 
 اتە سەرلێتو  وەوتوو ،تنتاڵتێتو وە 
شتێتکتی روونتاوتی پتیتشتان  تدر   
 نەوەشی  زە   اتێ و وەک ئەو 
خۆشی لەوە ات وە دیمتری  تەنتیتا 
 ،ارە  لیتستتەوە  پتێ وت  ە   
 ،تتتتارە   تتتتلتتتتیتتتتتەوە   تتتتار  
نەختتو تتنتتدەوە! چتتاوەڕوانتتی و ختتۆ 
دڵتتتتختتتتۆش وتتتتردن  ە  تتتتیتتتتوا  
خۆشوەختتی  ە  شتیتریتنە و  ە  

 وروو  نەر 

لیستەوە،ان ڕاستە  دیتمتتتریت   - 
پتتاش  تتێتتدەنتتگتتیتتیەوتتی در تت  وتتتی  

 شلێر رەشید
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وەوا تتتتێ شتتتتانستتتتێتتتتو  ەیە وە 
 مانورد ێتەوە   ەر شانسێو   ە   

  ەیە!   

دە   تتاشتتە  وەوا تتێ ستتەیتتر   -
   کە!  

 اشە  ار  وە،ێو سە رت  ێو   -
 تتتێتتتوا لە وتتتاتتتتمتتتان  ۆرە  تتتۆ 

لەڕیتتز  دەستتتتتچتتوون   ،تتارەوە 
 ٥٧دووە،ە لەستتەرەوە  خە تەوە 

 ە ارە  ئەوە پارە نییە   ەڵکو  ێزو 
  سەر،ایەیە! 

لە چتتروەیەوتتدا دە تتوو تە،تتاشتتا  
 ڕیز ەندییەوە  کات  

چتتی دە تتوو ئەگەر  ەڕاستتتتتی  -
 ن و ،ێتردەوە  مانوردایەتەوە؟     

دەستیانکرد  ەپێکەنی  و  ە ێدەنگتی 
 تە،تتتاشتتتا  یەوتتتتتتتریتتتیتتتان وتتترد 
ئەگەر   ردنەوە تووشتی تتاستانتی 
وتترد تتوون! نەدەیتتانتتتتتوانتتی خەیتتاڵ 
 کەن و نە یاندەتوانی  یڵێ  وە  ەر 

 ە ارەیتان  تۆچتی  ٥٧وا،یان ئەو 
دەو   چی پتێ  تکتڕن و  تۆ وتو  

 ٥٧و  ٩٩٩٩ چ   تەنها  یریتان لە 
 ە ارەوە  دەوتردەوەو لە خەیتاڵتی 

خۆیاندا دەیتانتهتیتنتا و دەیتانتوترد و 
نەیاندەتوانی  یر لە  ەختیار  خۆ  

   کەنەوە  
  رۆ نتتا،ە  ە ئتتیتتڤتتان دیتتمتتتتتریتت 

دەستەوە چەند ار و لە  سوچ  تۆ 
ئەو ستتوچ چتتوو  وتتاتتتێتتو وە لە 
تاسانە سەرەتاییەوە ر گار   توو  
وە،تتێتتو خەیتتاڵ  تتردیتتیەوە  دوایتتی 

  وتی:   
ئەگەر  یوەینەوە  یانێکی نو تمتان  -

دە تتێتتو  وەرچەرختتانتتێتتو دە تتێتتو  
 لیتەوە  ی تۆیە   ە   ئەگەر  تی 
،   تووایە  پتێتە  ە،توو شتتتێتو 

 ە ا  ئەدا  ە ،ڵو وخانتوو ەرە  ٦٧
دە ە ار  ئەدا  ە ،ەسرەەی ختێترا  
نتتاو،تتاڵتتی تتتا ە  ستتەەەر  دانەوە  
ەەر   چل  ە ارەوە  تر  لە  انتو 

 دادەنا و ەا انەم لێ وەردەگرت  

 نەوە  دانتتیتتشتتتتتوتتوو و دەستتتتتی 
 لەسەر وۆشی دانا وو وتی:

 ەڵێ ،ڵو وخانوو ەرە شتێتکتی  -
 اشتە  لەشتو تنتێتو لە نتاوچەوتانتی 
"تو " یا "ئۆریەڵ"     لە ستەرەتتاوە 
پێویستمان  ە ڤیال   اوینە نتا تێتو  
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 ەروە ا  ە،یشە ،ڵو و خانتو ەرە 
 دا تتتاتتتتێتتتکتتتیتتتە  ەر ە،تتتد تتتنتتتێتتتو 
و نەگەلێکتی ەەرە تاڵتبتی  ەخەیتاڵتدا 
 تتات  یەک لە یەک ،تتیتتهتترە تتانتتتتترو 
شاعیرانەتر  لە ە،وو ئەو و تنتانەدا  
وەخۆ  دە ینی  ەتەندروستتتیتیەوتی 
 تتاش    ختتواردنتتی  تتاش  ئتتارا  و 
 یدەنگ  شو نێکی گەر  و نەر   و 
تەنانەت دڵرەێ   لە ناو خەیالەوانیدا 
دوا  ختتتواردنتتتی شتتتۆر تتتایەوتتتی 
 اوینی  وەوو  ەەر  لە ستەر  یتخە 
گەر،ەوانی وەنتار ڕوو تار یتان لە 
  ر سێوەر  دارلیمۆیەوی نتاو  تا  
 پتتتتاڵتتتتدەوەو تتتتو     ەوا گەر،ە    
و  وووڕە ،ناڵەوانی لە    ئەو  ە 
ستتتکەخشتتتکتتتێ دەڕۆن  لە لتتتمەوە 
 ەڵتتتتتدەوتتتتتۆڵتتتتت  یتتتتتان لەنتتتتتاو 
سەو ە نەوەدا خاڵخاڵتۆوە دەگترن  
ئەو خەو تتکتتی ختتۆش دەیتتوتتاتەوە 
 تتاووتتات وە  تتیتتر لە  تتیتتچتتی تتتر 
نتتاوتتاتەوە   ە  ە،تتوو  تتێتتزیتتیەوە 
 ەسو دەوا وە  پێویستتی نتیتیە نە 
ئە،ڕۆ نە  ەیانی یتان ڕۆ   دواتتر 
 چێو  ۆ نوسینتگە  ئەوستا یتان لە 
 ەر ،اندوو وون لە  ێکار   تچتێتو 
 ۆ وتێتڵتگە و ،ەڵتۆنتانەوە یتان   تۆ 

ناودارستانەوە  تۆ گەڕان  ە دوا  
ەتتتتارچتتتتکتتتتدا  یتتتتان تە،تتتتاشتتتتا  

تیارەوان  کات لە واتی ،تاستی و و
وتاتتێتکتیتە گرت   ە تتۆڕەوتانتیتان  

خۆرئاوا وو  ەخاولی و سا وونەوە 
دەچێو  تۆ گەر،تاو  لەو شتو تنە  
خۆ  ڕووتتدەوتاتەوە  ئتارا  ئتارا  
دەسو  ە سینگە ڕووتەوەیدا د نێو 
و دەچتتێتتتە نتتاو ئتتاوەوەوە  لە نتتاو 
ئاوەوە  لە نزیکی پتۆلە وەەتاوەوتان 
،اسییە  چوووەوان د   و دەچ  و 

ئتتتارا    گتتتیتتتاستتتەو ە ئتتتاویتتتیەوتتتان
  دوا  خۆشۆری  چتا دە ووڵێنەوە

و ەەیتتمتتاوتتی لتتولتتکتتراو  تتختتوا   تتۆ 
ئتتێتتوارەوەشتتی پتتیتتاستتەوتتردن  یتتان 
دروستتو وتتردنتتی شتتەڕا  لەگەڵ 

  اوسێکاندا  

دیتتار  تتوو وە ،تتێتتردەوەشتتی لە 
  خەیاڵدایە واتێ وتی:

 ەڵتتتێ  تتتاش دە تتتێتتتو ئەگەر  -
ختتانتتوو ەرە  تتکتتڕیتت   دە،تتووچتتاو  
گەوا ی ئەوەیان دەدا وە ستیتیتر  

  خەیالەوانی  ووە 
و نا  ختۆ  دەوترد  ئیڤان دیمتری 

ز  ە  تتاران و ئتتێتتوارە یتتیتتلەگەڵ پتتا
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ستتاردەوتتانتتی و  تتاویتتنتتی "ستتەیتت  
،تتتارتتتتیتتت "  لەو وەر ەدا دە تتتێ 
پتتیتتاستتەیەوتتی در تت  تتکتتات  ەرەو 
 اخەوە و وەنار  ڕوو ارەوە تتاوتو 
تەواو ستتەر،تتا   تتێتتو و دوایتتی 
پتتتتتیتتتتتاڵەیەوتتتتتی گەورە ڤتتتتتۆدوتتتتتا 
 ەلتتڕتتوڕ تتنتتێتتو  دوایتتی ەتتارچتتکتتێتتکتتی 
ستتتو تتتر و خەیتتتار  ستتتو تتتریتتتە 
 ەدوایتتدا  پتتاشتتان پتتیتتاڵەیەوتتی تتتر 
 خواتەوە  ،تنتاڵەوتانتیتە  ەڕاوتردن 
لە اخی    چێشتخانەوەوە د ت  و 
گێزەرو توور د ن  وە  ۆنی  ەویی 
تتتا ەیتتان لتتێتتد تتو  دوایتتیتتە لەستتەر 
ەەنەەە پاڵوداتەوە و لە  ەر  تێتکتار  
تە،تتاشتتا   پەڕەوتتانتتی گتتۆڤتتار تتکتتی 
و نەدار  کات یان دە،وچاو  خۆ  
پێ دا پۆشێو  و لە گەڵ وردنەوە  
دوگتتتتمەوتتتتانتتتتی ەە،تتتتیتتتتستتتتەوە  
 ستتتتتەرخەو تتتتتو  شتتتتتکتتتتتێتتتتتنتتتتتێ 
 تتتاویتتتنتتتی "ستتتەیتتت  ،تتتارتتتتیتتت "  
ئاوو ەوایەوتی  ەور  و خە،توتار 
 ەدواوەیە  شتتتتەوو ڕۆ   تتتتاران 
دە ار و   ایەوی ستاردو شتێتدار  
د تتو و دارە ڕووتەوتتان دەختتاتە 
گتتریتتان  ستتەگەوتتان  ئەستتپەوتتان و 
،ریشکەوتان  ە،توو تەڕ و وتز و 

،ات    ئیتر شتو تنتێتو نتا،تێتنتێ  تۆ 
پیاسە  خەڵو نتاتتوانت   تۆ چەنتدان 
ڕۆ   تتتچتتتنە    یەوتتتتتتتر  تەنتتتیتتتا 
دە،تتتتیتتتتنتتتتیتتتتتەوە ستتتتەروختتتتوار  
 وورەوەت  تتتکە  و  تتتێتتتهتتتیتتتوا 
لەپەنەەرە خۆڵە،ێشیتیەوە  تڕوانتی  
 ،تتتتتترۆڤ دۆ  دادە،تتتتتتێتتتتتتنتتتتتتێ!

وەستا و تە،تاشتا   ئیڤان دیمتری 
  نەوە  ورد و وتی:

خۆت دە انی  ،  دە تێ ،اشا" "   -
 تتتچتتتمە دەرەوە  و ت   تتتیتتتر  
دەوردەوە دە تێ لەوتۆتتایتی پتایتزدا 
چەند خۆش  ێو  چێ  ۆ شو نێکتی 
وەوو خواروو  ەەڕەنسا    ئیتاڵیتا    

  ۆ  ند!  نەوە  وتی: 

 ەدڵنییاییەوە ،نیە دە ێ  تچتم  -
 ۆ و تانی دەرەوە   ە   تە،اشتا  

   ،ارەوە  کە!
 سە روە! سە روە!     -

ئتتتتیتتتتڤتتتتان  ەدەور   وورەوەدا 
دەستتوڕایەوە و  ەردەوا،تتوتتوو لە 

چتتتی دە تتتوو ئەگەر   یروردنەوە 
 ەڕاستی  نەوە  سەەەر  و تانی 
دەرەوە   کردایە؟  ە تەنیا ستەەەر 
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وتتردن ختتۆشتتتتترە یتتان لە گەڵ  ن 
گەلی  ێ خەیال و  ەرە  وە تەنتیتا 
لە ئێستادا دە  ت  و گتو   ە تیت  
نتتادەن   تتیتتر لە  تتیتت  نتتاوەنەوە و 
لەگەشتەوانیان  تاستی  تیت  نتاوەن 
 گە لە ،ناڵەوانیان و  ە،تیتشتە  تۆ 
ەلسێکتیتە  تنتاڵتێتنت  و لە تترستان 

 نەوە   ئیڤان دیمتریت  ەڵلەر     
لەنتتاو شتتە،ەنەەەرە   ەوتتۆ،ەڵتتێتتو 
 انتا و پاوەت و سە ەتەوە  ێتنتایە 
پێشچاو  وە ئا   ەڵتدەێتێتشتێ  تۆ 
شتتتێتو  گتلەیتی دەوتات لەوە  وە 
شتتتتتتە،ەنتتتتتتدەەەرەوە تتتتتتتووشتتتتتتی 
سەرئێشتە  وتردووە  یتان ئەوە  
وە ئەو پتتتتتتارەیەوتتتتتتی  ۆر  
سەرەکردووە  ئیڤان  یتر  وتردەوە 
وە ئەو دە تتێ لە و ستتتتتگەوتتانتتدا 
 گەڕ   ە شو   ئاو  گەر  و نان 
و وەرە  و  نەوە   ە  تتتتۆ  
 ۆرگتتران  تتوونتتی نتتانتتی ئتتێتتوارە 
ناخوات  ئیڤان  ە چتاودەرپەڕانتێتو 

  ەرەو  نەوە   ە خۆ  وت: 

ئەو ەتتلتتستتێتتکتتیتتە  ە ،تت  ڕەوا  -
نا ینێو   لیتتتی  ەختتەوە  تی ئەوە 
نەک ،   لەگەڵ ئەوەشدا چوون  تۆ 

دەرەوە  و ت چ سوود تکتی  ەیە 
 ۆ ئەو؟  لەو  چی دەو تو؟ لەنتاو 
ئتتتوتتتتێتتتلەوە دەرگتتتا لەستتتەرختتتۆ  
دادەخات نتا تێتڵتێتو ،تنتیتە لە  ەر 

  چاو  دووروەو،ەوە 

 ەروە ا  تۆیەوە،تەتار لە یتانتیتدا 
،تێتتشتتکتتی لە ستتەر ئە  ڕاستتتتتیتتیەدا 
چەەی  ەسو وە  نەوە   ەتە،ەنتدا 
چووە   وەتە  نێکی ئاستایتی و پتڕ 
 ووە لە  ۆنی چێشو  لە واتێکدا وە 
ختتۆ   تتێتتشتتتتتا گەنتت  و ستتا  و 
ستتتتەرحتتتتاڵ  تتتتوو و لەوانە تتتتوو  
 اوسەرگیر   تکتردایەتەوە  ئتیتڤتان 

 دوو ارە  ۆ خۆ  دەڵێ:

 ەڵوەت ئەوە  ە،توو  ەستە   -
 ێتمتانتا وپتوچە     ە    تۆ دە تێتو 
 نەوە   چێتە دەرەوە  و ت؟  ەو 
چوونەدەرەوەیە چی دەوات؟ لەگەڵ 
ئەوەشتتتدا  ەدڵتتتنتتتیتتتیتتتایتتتیەوە  ەر 
دەڕوات   دەتوانم  یهێنمە پێشچاو    
لەڕاستیدا  ە،ووشتێو  ۆ ئەو  ەر 
وەووو یەوە  چ شار  "ناپۆلی"  ێو 
و چ "وڵی "  ئەو تەنتیتا ڕ تگە  ،ت  
دەگتتتتتتڕ  و ،تتتتتت   ە ئەو 
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دە ەستر مەوە  دە انتم وە وەوتوو 
 ەر  نتتێتتو  ەر وە پتتارەوە  پتتێ 
 تتگتتات ەتتدتتڵتتی لتتێتتدەدات  خەریتتکتتی 
پەیوەندییەوانی خۆ  دە تێتو  ڕەتی 
 لە ە،تتوو شتتتتتێتتکتتی ،تت  دە تتێتتتەوە 

 تتتیتتتر  لە  ئتتتیتتتڤتتتان دیتتتمتتتتتتتریتتت 
پەیوەنتدیتیەوتانتی  نەوە  وتردەوە  
 ە،وو خۆشو و  ترا  و پتوور و 
،ا،ە نەگوەتەوانی  ەر وە  وتیتستتت  
وە  تتتردوویتتتانەتەوە  ە،تتتوو  ە 
سکەخشکێ د   وەوتوو ستواڵتکەر 
دەسو دەوەن  ە گریان و ە  تزە  
چەور و دووڕویی ولکە سووتەیتان 
 تتتتۆ دەوەن  خەڵتتتتکتتتتی نەگتتتتوەت 
 ەرچییەویان  دەیتێ داوا   یتاتتر 
دەوەن  ئەگەر نەیاندەیتتتێ  تو تنتو 
پێ دەدەن و  یوا   ەد ەختیو  تۆ 

 دەخوا ن 

ئتتیتتڤتتان دیتتمتتتتتریتت  وەوتە  تتیتتر  
پەیتتتتوەنتتتتدیتتتتیەوتتتتانتتتتی ختتتتۆ  و 
دە،تتتوچتتتاویتتتان وەلە ڕا تتتووردودا 
 ەشتتێتتوەیەوتتی  تتێتتالیەنتتانە ستتەیتتر  
دەوردن  ئێستتا  ە  یەوە د  تو و 
ەیزەون  وون و  یر  وتردەوە وە: 
"چ ،رۆڤ گەلیکی  ی  و پتووچت "  

ڕواڵەتتتی  نەوەشتتی  ەر  ە یەوە 
تتتووڕەیتتیەک د   ە ەتتیتتزەون  تتوو  

 نەوە  گیانی داگترت و  ە ڕەەوە 
  یر  وردەوە:

 نەوە   تتیتت  دەر تتارە  ،تتاڵ  -
وسا،ان نا انێ  ئەو ڕە یتلە ئەگەر 

ڕۆ ڵم دەداتێ  ئەوە   ٠١١ یواتەوە 
وە دە،ێنێتتەوە ەتدت  و وتلتیتلتی لتێ 

 دەدات  

ئە،ەارەیتان  ە تێ  ەردەخەنە و 
 ە ڕەەوە ستتەیتتر   نەوە  وتترد  
ئەویە  ەڕق و ەتیتنەوە تە،تاشتا  
وردەوە  "،اشا"ش خەونی تتایتوەتتی 
خۆ   ە وو  پالنی تایوەتی  ە توو  
تیاڕا،انی تایوەتی  ە وو   ەتەواو  
دەیزانی خەونی ،تێتردەوە  چتیتیە  
دەیزانی وێ یەوە  وەس دە ێو وە 
 ەوڵ  دات دەسو  ەستەر تەواو  

 دەستکەوتەوەیدا  گر و 

چتتاوەوتتانتتی "،تتاشتتا" دەیتتانتتگتتوت: 
"خەیاڵپاڵو وردن  ە ،اڵتی خەلتکەوە 
ستتەرنتتەتتڕاوتتێتتشتتە! نتتا  نتتا   ەر  ە 
خەیتتتتاڵتتتتیتتتتشتتتتتتتتتدا نەیەت!"  ئەو 
گتتو ارشتتە  لەچتتاوەوتتانتتیتتدا  تتوو 
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  و ریی نە وو!"

دیمتری  لە نیتگتا   نەوە   ئیڤان
حتتاڵتتی  تتوو  دیستتانەوە ڕق لەنتتاو 
ستتنتتگتتیتتیەوە دەستتتتتیتتپتتێتتکتتردەوە   تتۆ 
ئا اردان و  ێزار وردنی  نەوە   ە 
پەلە سەیر کتی  پەڕە  چتوارە،تی 
رۆ نتتتتتتا،ەوە  وتتتتتترد و  ە 
سەروەوتووانە و  ە دەنتگتی  ەر  

 وتی:

 تتوو و  ٩٩٩٩ڕیتتز ەنتتدیتتیەوە  - 
  . ٦٢ وو نەک  ٩٢ ،ارەوەش 

 

 ڕق و تتیتتوا پتتێتتکەوە ونتتوتتوون 
یەوستتتتتتەر لە  ورەوە   ە  

دیتتمتتتتتریتت   و  ئتتیتتڤتتاندەروەوت  
 نەوە   ەردوو  لەنتتتتتتتاوتتتتتتتاو 
 وورەوتتانتتیتتان  ە وە  تتچتتووک و 
تاریو و نز   اتە ەرچاو  ئەو نانی 
ئتتێتتوارەیە  وە دەیتتانتتختتوارد  تتاش 
نە وو لەسەر  ەناویان ەورس  وو  
و ئێوارەوانیە در  و تاەەتپڕووێت  

  وون 

 ە ێزارییەوە وتتی:  ئیڤان دیمتری 

شەیتان  ە لەعنەتوێو  ئە،ە یتانتی  -
چی؟ لە  ەروو  پێو دا نێی پارچە 
وتتاوە  تتو دەوەو تتتە   تتر پتتێتتتەوە  
لەوە ناچێو ئە  ،اڵە  ەرگیز گسو 
درا ێو! ،رۆڤ ناچتار دە تیتو ،تاڵ 
 ە ێ  ێلێو   ئە  نەەرەتییە ڕۆحتی 
دەروردوو ! وا  اشە  ڕۆ  و ختۆ  

  ەڵتوتواستم!" سنۆ ەرەوەدا ە دار  
 

 

 ڕوونکردنەوە  وەرگێڕ:

تو  و ئۆریەڵ: دوو ناوچەن لە  -
   ڕووسیا

ستتەیتت  ،تتارتتتیتت : دوورگەیەوتتی   -
 ەەرانسییە لە دورگەوانی وارائیب

 

 نتتاپتتۆڵتتی شتتار تتکە لە ئتتیتتتتتاڵتتیتتا -
   شار کە لە نزیکتی ،تۆستکتۆولی -
 

 سەرچاوە: 

http://classicshorts.com/
stories/lottery.html 
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 فاتم بەخشوودە 

هۆنەرمەندێکی  
 ناوازە

 نووسینی: سلیمان قاسمیانی 

 
فاتم بەخشوودە، هوونەمەەنوکیو وی 
زەحووومەتووو وووەوووشوووە  نە بە وووک م  
ئاکادێمی هونەمە جو نەکان بووە و 
  نە دەتو نێ بنووسێ و بخوێنەتەوە  

   ٦٤٩١فاتم بەخشوودە سوایوی 
ز یوویوونووی یە  ووام  سووەمدە وو  یە 
کومدستانی ئەر ن یە د یک بووە  یە 
سووەمدەەووی یەد یوو ووتوووونووی فوواتووم د   
ەەکتەب و خوینکن یە سوەمدە و  
تازە کر بۆوە و سوەمەا   ئوامەز  
و خو ستوی خوۆ ، بواوکوی مێو ە  
پووەوونوواد  بووتووەووتە ەەکووتەب و نووا ووام 
دەکوورو وەکوووو ز مبە  کووتووانووی 
هاوتەەەنی تا کاتی  ووکردن هەم 

 یە ەاڵ بمەنەتەوە  

یە کوووۆەەیووو وووا  سوووونووونەتوووی د  

ەنک یک م  وەکوو ئەمکی سوەمەکوی 
ژن دەژەەردمو  ئەم ئەمکە یەوخە  
فاتمیش دەگرو و تەو و  وەخوتوی 
گیر دە   ەاڵ و ەنک یوک م  دەبوێ  
تەنیا  تەک کە تا ا دەیەک اێ ە بۆ 
هەستی هوونەمیویەکە  ئواو یە بو وا، 
گویتنین یە سەم پەمدە و دەسومواڵ 
و کاڵو و  گۆیک ز  پام ە  سوەم 

 قتە و پەنجەمەیە   تاق و تا

فاتم هەم ی یە دەستی دو دەی وا 
بۆ ئەوە  ەنایەکانوی و بە توایوتە  
کتەکانی بتنە ەەکتەب و هواوتوا  
کواەکانی  ەژ یە خۆێنکن بتینون و  
وەکوو ەر ڤە ی سوەمبەخوۆ گە وە 
بوو ەن و یە سووەم پووەووی خووۆیووان 
ا وەستن  سەمەا   ەایتەکۆیوتووون 
و ئاو مەیی یە ئەەوتەم و ئەوبەم  
کووومدسووتووان، فوواتووم ئەوە  کە بە 
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خۆ  اەو  نەبینور ، بوۆ ەونوایەکوانوی 
 فەم هەم دەکا  

  ز یویونوی، فواتوم یە  ٦٤٤٩سایێ 
گەل بوونەەووایەکە  وەکوووو پەنووابەم 
نەشتەجەی واڵتوی د نوموامک دەبوێ  
 ەن سووال بەم یە گەێشووتوونووی بووۆ 
د نوووووموووووامک، یە اوود وێووووو وووووی 
نەخووو زم ود  بە تووونووک  بووریوونووک م 
دەبوووێ و سوووایەهووواو دو   ئەو 
اودد وە ژ ن و ئووواز م تەنووو وووی 

 پەهەیکە نێ  

بە گەیشووتوونووی بووۆ د نوومووامک، بووۆ 
د ەرکانکنی ژ نوی دەموونوی، قەیەم 
دەگووورێوووتە دەسووو  و هەسوووتوووی 
دەموونووی خووۆ  دەاژێوونووەووتە نوواو 
اەنگ و بە سوەم توابولوۆ  سو ویوک  

بووۆ  ٦٤٤١دەیوونەقشووەوونووێ  سووایووی 
یەکەەووووجووووام دەسوووو  دەکووووا بە 
 وێنەكەشان یە سەم پام ە  تابلۆ   
فاتم نە کوۆمسوەو وی ویونەکوەوشوی 
خوێنکووە و نە هیچ ئواگواد میویەکوی 
تایتەتویوی وێونەکوەوشوی یە کەسوەوە 
پووەووکم وە  ئەوە  کووردوویەتووی بە 
تەو و  خۆاس ە و ز دە  هەسو  

 و ویستی کاتەکی 

یە تابلۆکانی فواتوم بەخشووودە د  
دونوویووایەک ئووامەز  بە  ووەوووەیەکووی 
ساکام خۆیان دەنوێونون  اەنو ەکوان 
زیوواتوور تووونووکن بەام هەم بووا  یە 
اووناکی دەکەن و هەم یە تامیو وی  
خەم، دیووتەنوو ووی، توور ، و ژ ن، یە 

 تابلۆکانیک  خۆیان پیشان دەدەن 
ئەگەم یە بەسووەمهوواتووی ژیووانووی 
فاتمەوە بڕو نینە تابلۆکانی،  تەو وی 
سەیر نییە کە ز مبە  تابلۆکوان یە 
دەمد و ئووواز م و  ووواوەا ونوووی 
دەدوێوون  بەام سووەمەم   ئەوەو 
بە ە وی یەبەم واو یە توابولوۆکوانوی 
اوو یە  وواد  و هوویووو  و ژیووانووی 

 ئام م و  ایانی ەر ڤ دەکەن  
دینیام ئەگەم فاتوم بەخشووودە یە 
سەمەتواوە اێو ە  پوەوتوکم بوایە بوۆ 

هەنان و بەمهەەهەنانی هوونەم ،  بام
ئەەر  یەکەک یە توابولوۆکوەوشوەکوانوی 

 بەناوبانگ دەبوو 
بەد خەوە تابلۆکان ناویان نیویە و 
ەنیش هەمو   ەن د نەیەکم هوەونوانە 

 سەم اپەاەکانی هانا  
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نەیویستووە کەشویوان بو واتە نوەوو 
بەمپرسیامێتییەوە  بە بۆ وونی ەن 
ئەەە هووەوویووی جوویوواکەمەوە  دەق و 
نووسەمە یە دونیا  و قیع  یوان بە 
و ەیەکی تر ئەەە  وێنی ونتوونی 

 ئایکێنکتی دەق و نووسەمە  

 ەو: ەاهییەتی پرسیامەکوان کە 
 نینی اوود وەکانی یەسوەم بەنوکە 
اەگەز  نووەووریوونەیوویووان هەیە و بە 
تر  و  ەمم دەومە دم ون و یە 
نەستەوە هەیکەقوویەن و ئاەانجیوش 
دەستڕ گەیشتنە بە ز نین و نهەنویویە 
نەز نوور وەکووان  ئەەەو دەمخەم  
بام  کۆەەاڵیەتی و سای ۆیوۆژ  و 

 هەموەها  ینایەتی کامەکتەمە  

“ نەنو وم کەتوان” دو جام  یر کی 
  جەال قووادم دەکوورو یە ەنووک 
ایەن یەی ب ۆیکمێتەوە و یە  ەنوک 
گوۆ وەنوویو ووا  جوویواو زەوە تەەوا ووا 
ب رێ   دە ێ اەخونەگورێوک تەنوهوا 
ناوەا ک بخوێنەوتەوە و کەسوەو وی 
تر تەکنیک هەیسەن ینێ یان زەوانوی 
 ووویووور کەکە بوووک تە بەم بوووا  و 

یەو وۆیویونەوە  ەون تەنوهوا پورسویوامم 
هەیووووتووووژم دووە و ایەنەکووووانووووی 
پووورسووویوووامکوووردن و ەووواهووویووویەتوووی 
پرسیامەکانم خوێنک تەوە  نووسەم 
یەاێ ە  ئەم  ویور کەوە ئەوەەوان 
پەکەیێ کە کوۆەەیو ە دوو  ویونە و 
 ووەووو ز  ژیووانووی ئەم دوو  وویوونە 
جووووویووووواو زن  کەەووووویووووونەیەک یە 
خۆ  وزەم نی دەژێ  و ز میونە  
خەی یش یە ژیانە وی فەاکەتوتوام و 
ەەینەتتامد  دەژین  حەز و خویویوا  
خەیووووووووووووووک ئەوەیە ئەو 
خۆ  وزەم نییەیوان بوۆ دەسوتەبەم 
ب رو بەاڵم نە ئاەاژە  پێ دەکوا و 

 نە پەمان دەیێ  ۆن؟

 ٧١٦١حوزەیر نی                  

 پەم وێزەکان: 

پشوویوولەکە  بووریووژێوو   جەال -٦
قووادم، کووۆ وویوور ک،  وواپووی یەکەم 

، هەەوووو ٧١٦١ وواپووخووانە  کووام  
د   ١٤تا  ٦١پەم وێزەکان یە اپەاە 

 هاتوون  

پرسیارکردن و  ..  پاشماوەی:  
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 سروودێک بۆ کرێکاران
 

 ئەحمەد دڵزار
 وەرگێرانی لە عەرەبییەوە: 

 عارف کوردە
 
 

 کرێکارانی عێراقین                   
 سوپای زەحمەتکێشانین 

 نامانەوێ سەرشۆری
 لەژێر سێبەر زۆرداری

 خواستمان خواستی شێرانە
 عەشقمان بۆ تێکۆشانە 

 لە پێناو ڕزگاریدا
 ئێمەین کرێکارانی عێراق 

 ئێمە چراین بۆ ئاشتی
 لە شەوە زەنگی شەوان
 گیان دەکەینە بەر ژیان
 مەرگین بۆ ستەمکاران 

 سەرکەوتنمان هاتەوە
 شکۆمان بۆ دێتەوە 
 لەمەودوا سپێدە دێ

 گەل دڵشاد..ئازاد دەبێ
 ٤٨٩١دیمەشق، یەکی حوزەیرانی                                         
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لە شاارى  ٤٨٩١-٤٤-٩دڵزارى شاعیر، ناوی ئەحمەد مستەفاا مامەمەد حەوێازیایە  لە 
کۆیە لە دایک بووە و تەمەنی حەوت سااڵن بووە چۆتە حوجرە و مااوەی دوو سااال  ی 

چۆتە قوتابخانە و خوێندنی ساەرەتاایاى و نااوەنادی لە  ٤٨٩١مە  خوێندوویەتى، لە ساڵی 
شاری کۆیە تەواو کردووە. لەو کاتەوە کە دەست دەکات بە شیعر نووسیان ناازنااوی دڵازار 

کاتێک دەبێت بە سەرباز لە سوپاای عاێاراق، دەچاێاتە  ٤٨١١بۆ خۆی هەڵدەبژێرێ. ساڵی 
ڕیزی حیزبی شایاوعایایەوە و دوای مااوەیەکای کەە لە یەن دەزگاا ساەرکاوتاکەرەکاانای 

وانامەی دپلۆمی لە بواری مێژووی فەلساەفە و بر   .حکومەتى عێراقەوە دەستگیر دەکرێت
 هیناوە. ئابووری سیاسی و بزوتنەوەی کرێکاری لە جیهان لە بولغاریا بە دەست 

 چاپکراوەکانی شاعیر: 

 ٤٨٨٩دیوانی دڵزار، چاپی یەکەە،  -٤
   ٤٨٨٩پاشکۆی بیروەریەکانی، بەشی یەکەە،  -٩
 ٩١١٤پاشکۆی بیرەوەریەکانى، بەشى دووەە،  - ٣
  ٤٨٩١ئاوازی ئاشتى و ئازادی، شیعر، چاپخانەی لیواء، بەغدا  - ١
  ٤٨١٨خەبات و ژیان، شیعر، چاپخانەی وەفا، بەغدا  - ١
 ٤٨١١گەنجینە، شیعر، چاپخانەی وەفا، بەغدا  - ١
 ٤٨٧٩لینین و شیعرە بە ناوبانگەکەی مایکۆفسکی، چاپخانەی بەغدا  - ٧
 

 

دیوانی دڵزار، شیعر پێداچوونەوەی ئازاد دڵزار چاپی دووەم هەولێێێر :  سەرچاوە
 .٢٥٦الپەڕە  ٦٠٠٢

 
ئەە شیعرە گەرچی شیعرێکی کرێکااریایە و دڵازار وەساتاایاانە و :  تێبینی گۆڤاری هانا

تابڵێی جوان دایڕێشتووە، بەاڵە بە ڕۆشنی خەت و دروشامای سایااسای حایازبای شایاوعای 
 .  عێراقی )سۆشیالیزمی ستالینی( زاڵە بەسەریدا
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 کچە پاسکیل سوارەکەی جادەی گرانڤڵ

 
         

 عەبدواڵ سڵێمان )مەشخەال(                                  
 
 
 

 بیری  ی سووتانی کالۆرییەکانی لەشییەتی
 ئەو خەڵکەکەش وەک بەشێک لە جوانی سروشت دەبینێ
 هەمیشە دەموچاوی وەک شەبەقەگوڵی بەیانیان کراوەیە

 باوەڕ ناکەە هەرگیز خەندە لە لێوەکانی زویر بووبێ
 ڕۆژانە بە هاوڕێیەتی کزەبایەکی نەرە و

 تەڵخییەک لە هەورە بۆرەکانی ئاسمانی باران و بەفر
 بە شەقامەکەدا وەک بڵێی موژدەی سەرفرازی ئینسانییەتی پێیە

 تیژ تێ دەپەڕێ
 ئەە کچە پاسکیل سوارە زمانی باڵندەکان دەزانێ و دەیان دوێنێ

 شارەزای هونەری فڕینە و دەفڕێ بەسەر ڕووداوەکانی 
 نێو ڕۆمانەکانی ئات وود و

 برینەکانی نەیتیڤە ونبووەکانی نێو میژووە شاراوەکەی ئەە کیشوەرە
 بۆنی هەر بۆنی لیمۆیە و 

 جوانییەکەشی هەر لە جوانی نەورەسێکی یاخی دەچێ.
 کە دەیبینم .. یەک یەک ژنەکانی خۆرهەاڵت و 
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 سوێندەکانی نێو یاساکانی ژیان و 
 بەرز و نزمی ئینسانەکان بۆ ساتێک چاوە لێڵ دەکەن

 کە دەیبینم خۆزگەە وایە خوشک و دایکی من و ئێوەش ڕێک وەکو ئەو
 بەسەر پەتی یاساکاندا بێن و بچن.

 ئەە کچە زوو زوو دەبینم 
 مانگی کتێبێک لە ئومێد 
 کتێبێک لە بیرکردنەوە و

 کتێبێک لە تێگەیشتن لەە جیهانە سەروبنە تەواو دەکات.
 ئەو وەرزشی ڕوح و جەستە و بیر پێکەوە ئەنجاە دەدات.

 وەک من مارکسی خۆش دەوێ و
 لە خۆپیشاندانەکانیش زوو زوو دەکەوێتە بەرچاوی میدیاکان.

ئەە کچە پاسکیل سوارەی جادەی گرانڤڵ مانگی یەک دووجار دەچێتە 
 سپارتاکۆس و

 لەگەال هاوڕێ کوڕەکەی هەر دەڵێێ دوانەن
 شەوانی شەممە خۆیان و هاوڕێکانیان تا نیوەشەو

 بیرەی سارد و پیتزا و گفتوگۆی سوودبەخش مەستیان دەکا.
 ئەە کچە پاسکیل سوارەی جادەی گرانڤڵ ژوورەکەی پڕە لە وێنە و لە مۆسیقا

 پڕە لە ماچ و لە عەشق و 
 لە کتێبە سوورەکانی مارکس و ئەنجلس و لێنین.

 من لە نێوان پێکەنین و نیگاکان و بیرکردنەوەی ئا ئەە کچە پاسکیل سوارە
 شیعرێکم دەستی گرتووە هەتا ون نەبم

 خەیاڵێک خۆی لێکردووە بە نیشتمان و 
 جەنگێک خەریکە لەبەردەمم ڕوو دەدا
 ڕەنگە ئیتر من پاسکیلی وشە و شیعر
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 شان بە شانی ئەو کچەی جادەی گرانڤڵ لێبخوڕە
 ڕەنگە ببم بە عاشق و

 دوور نییە بە چەکوش و داسی سەر تیشێرتە سپییەکەی ئەو.
 

  ٩١٤٧حوزەیرانی                                                     
 

 پەڕاوێز:
 

 : ناوی جادەیەکە لە شاری ڤانکۆڤەرگرانڤڵ
: "مارگریت ئات وود" ژنە ڕۆماننووس و چیرۆکنووس و شاعیری ئات وود

 هاوچەرخی کەنەدییە.
: ناوی کتێبخانەیەکی شاری ڤانکۆڤەرە و زیاتر بایەخ بە کتێبی سپارتاکۆس

 مارکسی و چەپ دەدات و هەر ئەو کتێبانەش دەفرۆشێت.
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 تاوەباران
 

 

 
 چاوە / فاتح شێخ

 
 

 
 خۆزگە بەو ڕۆژەی بەهار ”...

 "بە جووت لە بەر بارانێ
 لە گۆرانییەکی مەزهەر خالقی 

 
 

  بە  تیری تاوەبارانا دارەکان تێ ئەپەڕن، گورج
  بە گەاڵکانیانا شۆڕ شۆڕ ئاو دائەچۆڕێ

  .ئەڵێی ئازیەتبارن، بە هەزاران چاو فرمێسک ئەبارێنن
  پۆل پۆل گەاڵ بە هەوای وەشت،

  خۆشی خۆشی هەڵئەپەڕن،
  تاوێ

  کەچی بە چاوترووکانێ لەو ترێ ئەکەونە زەوی
  .پەل پان ئەکەنەوە، ئەمرن
  ئۆی لەە پایزە خەمبارە

  ئۆی چەنێ بە تاوەباران خەمبارتر ئەنوێنێ پایز
 

***  
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  هێالنه کۆترەکان خووساون،
  تەواو

  کۆترە باال تەڕەکان خزاونەتە پاساران
 خۆیان ئەشارنەوە لە تاوەباران

  پەڕە سەوز و بۆرەکانیان
  ڕائەشەکێنن

  دڵۆپی دەنک پچوکی بلوری
  لە سەر و کاکۆال ئەتەکێنن
  ئۆی لە ئێوارە بارانی پایز،

  چ بە ناکاو دا ئەکا
  چ بە ناوەخت ئەبارێ،

  چ بە خوڕڕەە
 

***  
 

  شەوانە با بە ویزەویز ئەکەوێتە گیانی دارسان
  هەرچی گەاڵ زەردەڵەیە ئەپروێنێ

  بە جارێ ئەیانداتە بەر بەرەو کەسنەزان
  بەدەە با و بۆرانەوە هەپرون هەپرون ئەبن

  گەاڵ زەردەڵەکان
  ئۆی شەوانی پایز چ تاریکسان و کاولکارن

  باران و بۆرانی پایزەشەو چ ڕێونکەرن،
 چ سەرشێوێن و بێفەڕن
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***  
 

  من عاشقی تاوەبارانی بەهارانم
  بە دەنکە دەنکەی ئەبووژێمەوە

  گەزگەز بااڵ ئەکەە بە ڕەهێڵەکان و لێزمەکانی
  برینەکانم بە دڵۆپ دڵۆپی ئەشۆمەوە

  هازی ژیان و سۆزی بێ ئەوپەڕی خۆشەویستی
  بە گیانما ئەگەڕێ

  دە وەرە
  ئەی تاوەبارانی بەهاری

  دە وەرە
  تا دوا تنۆکت
  ببارە بەسەرما

 ئەی بەهارە باران
 

 ٩١٤٧حەوتی هەشتی                                              
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 درۆ!
 
 

 سلیمان قاسمیانی )کاکە(                                               
 
 

 ئێوە دەڵێن ئێمە یەکین
 بەڵێ باشە

  تا رە  ئەی بۆ ئێوە بەشتان هەر قەسر و
 کە وە  کەچی هی ئێمە

 هەموو ساتێک سەما دەکا لە نێو نووردا  ماڵتان  ئێوە
 ئێمەش ماڵمان تاریک و سڕ

  کارەبا لووتی وا بەرزە
 ساال بە ساڵیش سەری نادا

 
 بەڵێ باشە ئێمە یەکین
  ئەی بۆ مناڵەکانی من

 کز و  واز وەک خۆە بە دوای پاروە نانێک
 ڕادەکەن بە شوێن کار و ژەە

 ئێوەش پاڵی ڵێ دەدەیەوە
 و  دەستێک بە گەدەت دادێنی

 .بزەیەک بۆ بااڵی شەکاوەی سەرمایەت
 ئێمە زگمان دەکەوێتە گەڕ و شایی
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 هەر بە دیتنی سێبەری پەلەوەرێکی بێچارە
 ئاسایی ئێوەی بەڕێز بە ڕەسمی سەر سفرەی ژەمێکی گەلێک یاخۆ

 ئێوە زبڵدانەکانتان دەڕشێنەوە لە قورسایی بەرماوتاندا
 ئێمەش زگمان برسیەتی دێت و دەیگووشێ

 !وەکوو جلکی تازەشۆراو
 

 ئێوە دەڵێن ئێمە یەکین
 !بەڵێ باشە

 بەاڵە بۆچی ئێمە ئارەقی ماسولکە، 
 دەمار و پێستی ژانگرتووی نەفەس لێبڕاو هەڵدەڕێژین

  هار، بزۆزتاندا  قورسایی سێبەری پارە و سەرمایەی  ئێوەش لە ژێر
 هەناسەسوار 

 .بە لێزمە ئاڕەق دەڕێژن
 

  ئێمە لە ژان و ئازاری کاری نامرۆڤانەدا
 خەو نازێتە نێو چاوانمان
 بازار و پارەیە  بەاڵە ئێوە خەمی کزیی

 خەوتان دەبڕێ                                
 بە بارتەقای زێدەباییش

 دەڕین بە سەر بااڵی مرۆڤایەتیدا و 
 جەستەی ئێمەی نەدار!بە سەر 

 
 ئێوە دەڵێن ئێمە یەکین

 بەڵێ باشە
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 ئەی ئەو دەریای دزراوی دۆاڵری کوردی
 مۆنج دەخوا لە بانکەکانکە 

  هەندەران لە ناەوە و لە
 هی ئێوەیە یان هی ئێمە؟

  ئەی لە ناو گیرفانەکانی چۆڵی کێ دا
 بایەقووش دایم میوانە و 

 !تێهەڵدەکا لە حەیرانی هەژاری و مووچەی نادیار؟
 

 ئیمە دەڵێین ئێوە یەکن
 بۆ بە تا نبردنی سامانی گشتی 

 بۆ ڕفاندنی بەرهەمی ڕەنج و کاری 
 ئێمەی زۆرینەی کرێکار

 بۆ چەوساندنەوەی بێ پایان
 بۆ نایەکسانی کۆمەال و لە بۆ پاشایەتی پارە 

 بۆ دەسەاڵتی سەروەت و چەک و سەرکوت
 بەڵێ بەڵێ ئێوە یەکن 

 بۆ هەژاری و بۆ دزینی ڕەنجی ئێمە
 ئێوە یەکن بۆ ئەوەی ئیمە یەک نەبین

 بۆ ئەوەی ئیمە یەکگرتوو 
 بەزە و بەساتی نایەکسان و دڵرەقتان

 ! لە گۆڕ نەخەین
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 ڕۆتین
  

 
 )ئاسۆ(بەکر ئەحمەد 

 
  
 

 ر،  ده چێتە یانیان ده بە  کە

 گرێ ڵده ڵ خۆی هە گە زۆر شت لە

 کلیلی دوکان، ی، مۆبایل و کە عاتە سە ی، کە زدانەج 
 یاڵدان،  کانی خە ژووره  لە نها  تە  ی بە و کچانە ناوی ئە 

 گرێ ڵیانده ڵ خۆیدا، هە گە ڕوا و لە اڵم ده بە

 وعیدی کتو پڕ  سێ چوار مە 

 ر زاری،  سە لە 
 مڕۆ  ی ئە قسە  رێک لە ره فتە ده

 ز،  ڵێک حە ناو دڵییا کۆمە  لە 
   وره داخێک گە

 ی کە ره ی عیشقی هاوسە ی چرپە وه نگدانە ده  ک لە ناو گوێیدا سێدێیە  لە 

 ر ده دێتە  کە 

 با،  ڵ خۆی ده گە تی لە پیاوه 
 ی تی باوک و باپیره شوهره

 کی دوور یە ونی ئاینده خە 

 کانی ڕابردوو رییە روه سە 

 گوومان، ئیمان و ڕاستگۆیی و 

 ک ناوی خۆی بوون و شادی، وه عیشق و تووڕه 

 گرێ ڵده ڵ خۆی هە گە مووی لە هە 

 بێ، ف نە ره شە 
 ر ده دێتە  موو ڕۆژێک کە هە

 ی کە ست خێزانە ده  یداتە ده 

 .ڵبگرێ بۆی هە 
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 خەتەنەی کوڕان 

 و مافی منااڵن
 

 سلیمان قاسمیانی )کاکە(

 

 

خەتەنەی کۆڕان نەریتێتیتزتی   ر 
کتتتتتۆنە   ەەر یە ەتتتتتایتتتتتیتتتتت ە 
یەکێاپەرستێتیتیەکتان ) نیت انتی( یە 
ەتتتارابا ەتتتو نا قتتتورەتتتانتتتیتتت ان ەتتتۆ 
ەەڕننتاتارەتو نە ن یە  ەە بنرب   
ەەاڵ یاخوب ەۆ  نبنسێهی انی بە   
ڕنیمی خواکانی خا نن بنسەاڵتتی 
یە سر شت، یەکیک یە ەامرا نکانی 

ەەربنسێی مر ڤی سەرنتایتی ەتو ا 
قورەانی بنیێوانی یەیتوانتیتک ەتیتت 
کە ەەر چەرمەسەری ڕا  کتراەتو ، 
بنیێوانی ەەرهەمیزی کشێوکاە ەیتت 

کە یە بنمی خۆیان  تیتباەتو ن ن   
پیشزەشی ەوتەکتان   ختواکتانتیتان 
بنکتتراا قتتورەتتانتتی کتتربنتتی ختتوبی 
مر ڤیش یەکیک یە  نەریێانە ەتو ن 
کە یە   ر نا چەی ب نتیتابا ڕ  ی 
با نا خەتەنەی کتتوڕ   کتت تتیتتش 
بنتوانێ ریشەکەی هەر یە  نەریێی 
قورەانیت انە ن ەتیتت کە ەتۆ ڕن ای 
خواکان مر ڤ ەامابن بنەتێ ختۆی 
ەپیكێ   ەە قەەو ڵزربنی ەە یەت   
ەا اری ختۆی، متلتزەچتی ختۆی ەتۆ 

 بنسەاڵتی خواکان پیشان ە اتا 

ب ای ستتەقتتامتتاتتیتترەتتو نتتی ەتتایتتیتت ە 
یەکێاپەرسێییەکتان   رکتک یە با  
  نەریتتێە کتتۆمەاڵیەتتتیتتیەکتتان  ن  

یتان ەە هەنت کتک بنمی  ە ن خۆیان 
بنستتزتتاریتتیە ن بکتت ە نتتا  ەتتایتتیتت ە 
نتتوکتتزتتانە نا ەتتایتتیتت تتی یەهتتوببی 
خەتەنەی کوڕان  نکتو  ەەرێتیتزتی 
ەتتایتتیتت تتی بنختتاتە ەەربن  قە متتی 

رنسمتی ەەێتیتمتا ، یەهو با ەە پیی 
ەە  ستتاب ەەر یە  ایتتیتت تت ا  ٠٠٢٢

نەریێە یە نا  خەیزانی میستربا ەتا  
ەو ا هەر نها ەە  نەریتێە یە ییەن 
ەەەورێیت ەکتان،  اتە بانتیتشتێتوانتی 
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سەرنتایی ەۆسێرایتیتاب ەتا  ەتو ن 
 اتە یە شوک یک کە ەاستە ارکتک یە 

 ەایی ە ەیبراهیمییەکان نەەو ا 

یەکیک یە هۆکارن سەرنکییەکانی  

مانە نی تا ەە ەیتستێتای ستونت ەتتی 
خەتەنەی کوڕان بنسەیتی ەتایتیت ەا 
ەایین ەە هە اران ستاە ەەشتیتک یە 
بنسەیتتی ستیتاستی ەتو ن     ر 
ێاریش تە ا ی بنسەیتی سیاستی 
ەە بنسێە ن ەتو ن   ەتیتستێتاب یە 
  ر شتتتوکتتتن هەیەتتتتیا کتتتاتتتتیتتتک 
بنسەیت   ەتایتیتن تتیتكەاڵ ن، ەە  
ەەهتتا   نەریتتێتتانەی کە ەتتایتتیتتن ەە 
پیویست یان ەە ەاشتیتان بن انتێ   
پشێیایرییان یێ بنکات، سەقامتاتیتر 

بنەن   بنەت ە ەەشتیتک یە  تزتر   
ەتتۆچتتو ن   یە کتتۆتتتایتتیتت ا  نکتتو  
عتتتابنتتتتیتتتان یتتتێ بکتتتتا خەڵتتتک 
م تاڵەکتانتیتان خەتەنە بنکەن چتون 
"هەمتتیتتشتتە کتترا ن"، "هەمتتو  کە  
بنیزا"، "بنەێ ەزرێ بننتا ەتاەتب  ت 
بنچێ"ا ەە  اتایە  یە ەتایتیتن ب  ر 
بنکە کێە ن ەەاڵ  برکژن ەە ژیتانتی 

 بنباا 

ئایین و چۆنیەتی 
 خەتەنە

یەهتتو بیتتیەکتتان کتتوڕنکتتانتتیتتان یە 
ر ژی هەشێەمی یە بایتزتبتو نتیتانت ا 
خەتەنە بنکەنا یە تە رات با ختوا 
 ەرمتتان بنبا ەە ەتتیتتبتتراهتتیتت  کە 
کوڕنکتان خەتەنە ەتزەن   خەتەنە 
 نکو  نیشانەی پەیتوننت ی متر ڤ 

(ا ١ەە ختتتتوا ن بنژمتتتتیتتتتربرێ )
مەسیحییەکان خەتەنە ەە  نر  ری 
نا انن چون پیتیتان  ایە عتیتستا ەە 
 تتیتتانتت انتتی یە ستتەر ختتاچە ن ەە  
بنربنی کە مر ڤ بنەێ ەتیتكتیتشتێ 
کیشا یەتی   ەۆ پەیوننت ی ختوا   
مر ڤ ەتیتێتر پتیتویستت نتاکتا کتوڕ 
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(ا هەرچەنت  ەە  ٠خەتەنە ەتزترێا )
با یە نا   ١٠٢٢نی ەکاەا نڕن یە ساڵ

ەەنتتاتتلتتۆستتەکستتەکتتان ) یتتاتتتر یە 
ەتتریتتێتتانتتیتتا( با پشتتت  تتوێ ختترا   
خەتەنە یە نا یان ا ب  ەارن ستەری 
هەڵتت ایە ن   پەرنی ستتەنتت ا ەە  
ستتتەرهەڵتتت انە ب  ەتتتارنیە  یتتتاتتتتر 
پەیتتوننتت ی هەەتتو  ەە هەڕنشتتە   
مەترسی ێلق یتیت ان )بنستپەڕ( کە 
ەە ڕای ەە ان هە   تتونتتاهتتیتتزتتی 
 ە رن ەو    هە  خەتەری هەەتو  
ەۆ سالمەتی ێیتستمتی   نە ستانتی 
ەی سانا ەە  سون ەتە یە  رکاتایە ن 
 ەیشێە ەەمتریتزتا   یە ێ ەتو نتە 
سون ەتیزی ێتیتاتیترا یە ەتیتستالمت ا 
خەتەنەی کتتتتوڕان هەرچەنتتتت  یە 
قتتورەتتانتت ا نەهتتاتتتو ن ەەاڵ   نکتتو  

 ( ٠ ەر کک چا ی یێ بنکرێا )

یە ەیسالم ا ەە پیی یەبیستەکتان، 
خەتەنەکتتربنتتی کتتۆڕان یە ر ژی 
یە تەمتتتی یەبایتتتزتتتبتتتو نتتتیتتتان ڕا  

(  اتە ٤ستتونتت ەتتتیتتزتتی ەەڕکتت نا )
هەرچتتی    تتتر کتتوڕنکە خەتەنە 
ەزرێ ەاشێرنا خەتەنەکربنی کوڕان 
 ەر ن یە سەر بایک   ەا کی مت تاە 

ەەاڵ  یە چتتتاربنستتتاڵتتتی ەە اڵ ن 
 اێبیزی ەایی ییە یە سەر کتۆڕنکتان 

 ( ٥)خۆیانا ا 

ەتتۆ کەستتی  ە رن ستتاڵتتی "نتتۆێ 
مۆسلمان" هەن کک یە مە هەەەکتان 
ەە  اێتتتبتتتی بن انتتتن کە پتتتیتتتا ی 
تا نموسڵمان بنەتێ ختۆی خەتەنە 

 ەزا   هەن یزیش ەە  اێبی نا اننا          

 خەتەنە چۆنە؟
یە خەتەنەى ێوڕان ا ەە  پیتستێەی 
سەری  نکەری پتیتا  بابنپتۆشتێ، 
یبنەربرێا پیسێی سەر  تۆپتزە، یە 
ەتتاری  تتیتت یتتویتتۆژیتتزە ن شتتێتتیتتزتتی 
پتتیتت ا یستتێە   یە ختتۆڕا بر ستتت 
نەەتتو نا ەە  پتتیتتستتێە یەکە  کتتاری 
باپتتۆشتتانتت نتتی ستتەری  نکەرن ەتتۆ 
ختتا کتتن ڕا تترتتتن   پتتارکتت  تتاری 
یتتیتتزتتربنتتیا پتتیتتستتێەکە هەر نهتتا 
هە اران عەسە  پییە ن یتزتا ن کە 
پەیونن یی راستێە ختۆیتان هەیە ەە 
چیژ   یە  نتت ەتربن یە ستیتزت ا 
یە ژکتتر ەە  پتتیتتستتێەبا چە رایتتیە  
ەەرهە  بکتتت کە نە تەنتتیتتا ەەر یە 
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 شزبو نی ستەری  نکەر بن ترێ 
ەەڵكو    ر مابنی ەانێیتبتیتۆتتیتزتای 
تتتتیتتت ایە کە بژی هە کتتتربن   
پەیماری بنرنکی میزر ەاتتیتشتن )

(ا ەە  ب   شتێە ەەیەکە ن بنەت ە ٦
هۆی پاراستێت تی ستەری  نکەر یە 
ستتتوان )یە کتتتاتتتتی خشتتتان ەە 
پۆشاکە ن(    شزبو نیت اا کتاتتیتک 
ستتتتەری  نکەر بانەپتتتتۆشتتتترا ن 
ەە ەری ەە نی کە ستتەری  نکەر 
پیسێەکەی  شک   ەەسێتو ر ەتیتت 
 یاب بنەیتت کە ەە یتش ەە نتۆەەی 
خۆی بنتوانێ هەستێتیتاری ستەری 
 نکەر کەمێر ەتزتات   پتلەی چتیتژ 

 (    ٧ەربن یە سیز  باەە ک ێا)

 

 خەتەنە بۆ پاک وخاوێنی 
 

هتۆى خەتەنە یە راستتێتیتت ا تەنتتیتتا 
سو ن ەتیكی ێۆنى ەایی ییەا ەەڵتبەت 
ەتتیتتستتێتتا ێە  نتتیتتن ەە انەى ێە ەە 
ەیانو ى نیون انسێی یان ەە نتیتوی 
پاێی   ساڵمەتی، پاێانە ەۆ ەایین   

ەتتۆ ەە  ستتونتت ەتە بنێەنا بنڵتتیتتن 
پیسێی سەر  ۆپكە، چڵك   پیسایی 
یە ژکتتر ختتۆیتت ا ێتتۆ بنێتتاتە ن   
بنەیێە هۆى نەخۆشی ێتۆرا ێتۆرا 
یە  ەی بیعایەبا یەك راستێتی هەیە، 
ەە یتتش ەە نیە ێە ەە ەر  تتۆپتتكە 
ختتتتا کتتتتن ڕانە تتتتیتتتترێ، ەە ەری 
تو شبو نی نەخۆشی ەتۆ پتیتا  یە 

  نکەری ا  یاب بنکاتا 

بیتتتارن کە پتتتا    ختتتا کتتت تتتێ 
شتتەرتتتیتتزتتی ستتەرنتتتایتتی ستتا تتی   
ستتاڵمەتتتی ەتتۆ هەمتتو  کەستتیتتزەا 
یەەەرچا  نە رت ی پا    ختا کت تی 
نە تەنیا ەۆ ەایەتی ێی تستی ەەیتزتو  
ەۆ هەمو  ەەن امتیتزتی تتری یەشتی 
مر ڤ خەتەر    یانبتارنا چتا یتش 
ەە ەر ختا کتن ڕانە تیترێ بنتتوانتێ 
تو شی هە ار نەهامەتی   تەنانەت 
کوکرەو ن ەتیتتا بنستێتیتش ەە ەر 
پا    خا کتن ڕانە تیترێ بنتتوانتی 
ەبیێە ستەرچتا نی   ر نەختۆشتی 
کوشت ت نی تترا ەەاڵ  کە  نتایەت 
پەنتتکەکتتانتتی ەتتبتتبیتتێە ن ەتتۆ ەە نی 
موشزیلەی پا    خۆکتن ڕا ترتت تی 
بنستتێتتی ەە یەکتتکتتاری یە کتتۆە 
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ەتتیتتێە نا ێە  نتتاچتتێ چتتا ی یتتان 
ببانی بنرەی ێ ەتۆ ەە نی یەکستەر 
کۆتایی ەە ناخا ک ێ ەە  ەەن امانەی 

 یەشی ەی یتا   

سەیر نییە ەە ەر ەە  سون ەتە یە 
راسێی ا ەەب ای نەخۆشتی  نێەربا 
ەتتبیتتاری یە ستتەربراەتتیتتتا متتر ڤتتی 
چەن هە ار ستتتاب یەمە پتتتیتتتش 
یە انەیە یە ستتەرنتتتابا یە ێتتیتتاتتتی 
چارنی بنرب، ەەشتیتك یە ەەنت امە 
بنربنبارنێەی هەڵقرتان ەیتا نتاەتێ 
یە ەیرمان ەت تێ ێە متر ڤتى کتۆن، 
هەر ەەاڵیەێی ەە ستەرهتاتتبتایە، ەە 
پیی ییك انە نى ەاییت تی بنیتبتربن ن 
ستتەر ختتواستتێتتی ختتوا   تتتا انتتی 
ستتتەرپتتتیتتت تتتی ێتتتربن یە ەتتتبیتتتارن 
ەایتیت تیتیەێتان   ەتۆ پتاێتبتو نە نى 
  وناهەێانی بنەو  قورەانی ە اەایەا  

ەەی  هەر  نك  تترا، مەستەیەی 
خەتەنە نەك ەە ختتتتتتاتتتتتتتری 
خا ک با ترتت تی  نێەر، ەەڵتكتو  ەە 
هۆى ەە ن ن بنێرێ ێە ەتبیتارکتكتی 
ەایی ییە،  ەرمانی ختوایە، نتیتشتانەی 
ەەن ن ی ەی سان   ستەربانە انت نتى 

ەە  ەتتتۆ ختتتوایە، یتتتان ەە  تەی 
تە رات "خەتەنە، نتتتتتیتتتتتشتتتتتانەى 
 پەیونن ی نیوان ەی سان   خوایە"ا 

بیتتارن ەە ەر ەتتایتتیتتن نەەتتو ایە    
ەە ەر ەایین ەەشیتک یە بنستەاڵتتی 
سیاسی یان پتاڵتپتشتێتی بنستەیتتی 
سیاسی نەەو ایە، ەەمر  ەتیتێتر ەە  
پلەی ەەر ن یە  انستت کە متر ڤ 
پییاەیشێو  ن، ێتیتاتایەکتی ەتا نهتا 
ەەر را ان ەۆ خەتەنە نەبنمتاا ەەاڵ  
بنسەاڵتی چەن هە ارسایەى ەایتیتن 
ەە ستتەر خەڵتتك   ێتتومەڵتتاتاێتتانتت ا، 
ێتتارکتتكتتی  ای ێتترب  ن تەنتتانەت 
  رکك یە  مر ڤانەی ێە ەاییت تیتش 
نین، ێە تو نە ژکر قورسایی ەتاری 
سو ن ەتەێانا خەتەنە یە سەرنتا ن 
ەە ەر کتتربن نیەکتتی ەتتایتتیتت تتیتتش 
نەەو ەێ   ەخرکێە خانەی نەریت   
عتتور ە ن ەەمتتر  ەتتیتتێتتر ەتتو نتە 
متت تتاڵتتیتتزتتی هتتا ەەشتتی ەتتایتتیتتن   
کتتویتتێتتو ر، کتتویتتێتتو رکتتک کە ەتتێ 
پاڵپتشتێتی ەتایتیتن یە  چەنت  هە ار 
سایەی ب ایی ا ەە بڵ یاییە ن بنەتو  
ەە شێیزی تترا هەرەتۆکەب خەتەنە 
بیسان  یاتر یەخەی ەاییتن بن ترێ 
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 تا کویێو ر ەە  شێیا 

تا ەیسێا هیت  کتا  یە رکتزتخترا ن 
سەرنکییە پ یشزییەکانی ێیهان )یە 
 یتانی پتیتشتزە تتو ی ر ژەتا ابا( 
بانیان ەە ەەێیبو ن   ەتاشتبتو نتی 
خەتەنە نەنتتا ن   ەەپتتیتت ە انە ەە 
ییتتانە ن کتتربن نیەکتتی  یتتانتتبتتار، 
نتتا انستتێتتی   بژ ەە ستتالمەتتتی   

  ی یۆیۆژی مر ڤەا 

تەنیا رکزخرا کک کە پشێایری یە 
خەتەنە کتتترب  ن، ریتتتزتتتختتتترا ی 
تەنتتتتتتتتت  ر ستتتتتتتتتێتتتتتتتتتی نەتە ن 

ارتو نکتانە کە خەتەنە  نکتو  یەک
ەامرا کک ەۆ پیشایری یە  ایر سی 
ەای   پیش یار بنکاتا ەەی  یتیترنبا 
ەا  یە سەر  ە رنستااڵنە   نە  
م اب! هەڵتبەت ەە  پشتێتاتیتریتیەب 
خۆی ێیاەی قسە یە ستەر کتربنەا 
تەنتتانەت یتتیتترنشتت ا متتوشتتزتتیتتلەکە 
خۆپارک ی   پاکو خا کن ڕا ترتت تی 
یەشتتتەا یەکتتتیتتتک یە رکتتتاەکتتتانتتتی 
ەتتاڵ ەتتو نە نی  ایتتر ستتی ەتتایتت   
سیزسەا پیا کک کە خۆی ەتپتارکت ێ 
  یە کتتاتتتێ ستتەرێتتیتتیتتیتتی کتتربنتتی 

کەستتی نەنتتاستترا  کتتانتت    ەەکتتار 
ەتتهتتیتت تتێ تتتو شتتی ەتتایتت   نتتاەتتێا 
خەتەنەکتترا ەتتو نتتی پتتیتتا ، هتتیتت  
 تتاڕانتتێتتی   پتتارکتت  تتاریتتیە  بژێ 
ەای   پیشزەب ناکات تەنیا ەە ەری 
تتتو شتتبتتو ن ەە ەتتایتت   کەمتتێتتتر 
بنکاتە نا   ییرنش ا کەمتێەرخەمتی 
پیا  یە پا    خا ک با رت تی ختۆی 
یە ییە    ەەڕنڵتتاڵیتتی ستتیتتزتتستتی 
پیا ان   ەێ ەەرپرسیارییەتیتان یە  
ەتتتا ابیتتتیە یە کتتتۆمەڵتتتاتتتابایە کە 
موشزیلەی سەرنکی ەاڵ ەو نە نی 
ەتایتت  ن   ەتتایەتتتی ێتیتت تتستتی پتتیتتا ، 
 نکەر، یە ختتۆیتت ا هتتیتت  خەتتتا   

 کەموکو ڕییەکی نییەا 

مناڵ چی بە سەر 
 ئایینەوە هەیە؟

 

 ن  ەتا  کترا خەتەنەی کتوڕان 
ەەمر  ەیێر ریشتەکەی بن ەرکتێە ن 
سەر ەایین   ستونت ەتا ستەرنڕای 
ەۆچو نتمتان ستەەتارنت ەە ەتایتیتن، 
بنەێ ما ی ەا ابی هەمو  مر ڤتیتک 
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هتیت   یە ەا نر ەە ەایین ەتپتارکت رێا 
کە  ناەێ ەە  ەا ابییە پیشیل ەتزتا 
  متتتر ڤتتتی ەتتتایتتتیتتت تتتی ەە هتتتۆی 
ەایی ەکەیە ن ەێ رک  ەزاا بیتارن کە 
ەە  ما ە ەا ابی یە ەتێ ەتا نڕی ەە 
ەتتایتتیتت تتیتتش بن تترکتتێە ەەرا متتر ڤتتی 

 ە رنستتتتتتتتتاە 
ما ی ختۆیەتتی 
هەرچتتتتتتتتتتتتتتۆن 
ەیترەتزتاتە ن   

هەر 
ستتتونتتت ەتتتتیتتتک 
ەەڕکتتون ەتتبتتات 
مابا  کە ما ی 
متر ڤتتیتزتتی تتتر 
پیشیتل نەکتات 
   یتتتتان ەە 
 یان   نە ت  

  ەتتا ابی متتر ڤتتی تتتر نە ەیەنتتێا  
 ە رنساە ما ی خۆیەتی ەبیار ەت ا 
ختتۆی خەتەنە ەتتزتتا یتتان نتتاا هتتیتت  
بنسەاڵتیک ناەتێ بنختایەت ەتزتا یە 

 هەریمی ژیانی تاک اا 

خەتەنە کتتتتتاتتتتتتیتتتتتک بنەتتتتتیتتتتتێە 
مەستتتەیەیەکتتتی کتتتۆمەاڵیەتتتتی کە 

بنسێ رکژی بنکاتە سەر م اب   یە 
ییەن بایزوەا کە ن خۆی ەە ستەر 
متت تتاڵتت ا بنستتەپتتیتت تتێا متت تتاە ختتۆی 
بنسەاڵتیزی نییە   نە بنتتوانتێ یە 
ەتتاری  تتیتت یتتزتتیتتیە ن ەەرننتتاتتاری 
 ە رنساین ەیت   خۆی ەپارک کت 

نە بنتتتوانتتێ یە ەتتاری  تتزتتری   
ر ش بیرییە ن یە خۆی، یە  تیتان   
ر یتتی ختتۆی پتتارکتت  تتاری ەتتزتتاتا 
یە نب  ری اێر پیویسێی مت تاڵە ەە 
ختتتۆشتتتە یستتتێتتتی، پشتتتێتتتیتتتوانتتتی   

 چا نبکری بایک   ەا  ا 

م اب ناتوانتێ ەتێ بایتک   ەتا   
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ەژیا ترسی یە بنسێت انتی بایتک   
ەتتا     ختتۆشتتە یستتێتتی ەە ان، 
بنەیێە هۆی ەە نی کە مت تاە   ر 
ێار هەرچەن  پیشی ناخۆب ەتیتت، 
هەستتتتێتتتتی ختتتتۆی بنختتتتواتە ن، 
ەارن  کانی خۆی پیتشتیتل بنکتا،   
خەتتتای هەمتتو  شتتێتتیتتک بنختتاتە ن 
سەرخۆی ەۆ ەە نی کە بایزوەتا   
را ی ەتتتتن   متتتتویتتتتبتتتتبەت   
ختتتۆشتتتە یستتتێتتتیتتتان ەتتتۆ متتت تتتایەکە 
نەکە کێە مەترستیتیە نا مت تاب   ر 
ێار خۆی ەتا ار بنبا ەتۆی ەە نی 
بایتتتزتتتوەتتتا   نتتتاریەت نەەتتتن   

 نەڕننکینا 

سەەتارنت ەە مەستەیەی خەتەنە، 
ەە بن تمەن هەڵت نکە ێ مت تاڵتیتزتتی 
سا ا ەە پتیتزەنتیت ە ن ەت تێ ەەرن  
کاکی "کیرەب"یان قستە یە  ەختر   
پتتیتتر  ی ەتتایتتیتتن ەتتزتتاا   رەەی 
هەرن  ری م ااڵن ەە تر    یەر  
   نیشەتە ن ەەرن ڕ  ی خەتەنە 
بنە ە نا ەاخر ەە ان یتیتیتان ڕ  ن 
نییە ەۆ بنەێ ەایین کاری هەەتێ ەە 
سەر پیسێی  نکەریانە نا ەۆ بنەتێ 
ەەشیک یە یەشیتان یتیتبتزترکتێە ن   

ەبببرێ کە ساغ   ساڵمەتە   هتیت  
 کەموکو ڕییەکی نییەا 

خەتەنە یە ەاری  ی یزییە ن ەبی ی 
ەەشیک یە یەشتە کە بنەتیتێە هتۆی 
ژانتتتتتتی چەنتتتتتت یتتتتتتن ر ژن   
ب رختترانە نی ەتتێ  ەڕانە ن   تتتا 
هەتایی ەەشتیتک یە یەبا ەە  ژانە 
تەنتتانەت یە ەتتۆ متت تتاینتتی تتتا ن یە 
بایزبو ش ا هەر ژانە   ەتاستە اری 
خۆی یە نە سی مت تاڵەکەبا،  نکتو  
بنربکزی نەناسیتا  یتان ەتا ارکتزتی 
ناشتارن ا یەشتار بنبا   یتیترن   
یە ێ یە سەربنمتی  ەنتکتایەتتی   
 ە رنساڵی ا خۆی پیشتان بنباا ەە 
پتتیتتی تتتا نتتتریتتن یتتیتتزتتۆڵتتیتت ە ن یە 
ەریێانیابا رکتژنی مەر تی مت تاینتی 
تا ن یەبایزبو  کە خەتەنە کرا ن یە 

 (  ٠ەەرچا نا )

 مافی مناڵ یان مافی
 دایک و باوک 

 

یە ڕ انتتاەی ەتتایتتیتت ە بایتتزتتوەتتا   
یەقتتتتتتیتتتتتتان هەیە ەە ستتتتتتەر 
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م اڵەکانیانە نا ەە پتیتی تە رات کە 
ەۆ موسویمانانیش کێتیتبتی پتیتر  ن، 
م اب هەر ی  ەتۆی نتیتیە یە قستەی 
بایزوەتا کتی بنرەت تێا متو ستا یە 
تە راتتت ا ەە ەتتاشتتزتترا بنڵتتێ کە 
کوڕیک کە ەێ ڕک ی   ستەرپتیت تی 
یە  ەرمتتانتتی ەتتا کتتی ەتتزتتا، بنەتتێ 

ەە پتتیتتی   ( ٩ەەربنەتتاران ەتتزتترێا )
شەریعەتی ەیسالمی، ەا   نتاکترێ 
ەە ختتاتتتری کتتوشتتێتت تتی متت تتاڵەکەی 
قتتتیتتتستتتا  ەتتتزتتترێ،  اتە نتتتاکتتترێ 

(ا تەنیا متا تیتک کە ١٢ەزوژرکێە نا )
متتتت تتتتاە بنتتتتتوانتتتتێ ەە ستتتتەر 
بایتتزتتوەتتا کتتیتتیە ن هەەتتێ، ەەختتیتتو 
ەتتتتو نە،  اتە  ەراهە  کتتتتربنتتتتی 
پی ا یسێتیتیەکتانتی ژیتانتی مت تاب یە 
سەر بایزوەتا کەا ەتیتکتاە یە ن، نە 

ەایین، نە کویتێتور   نە با    
نەریت ێتیتاتایە  ەتۆ مت تاە   
متا تی مت تتاە ەە ستەر ژیتان   
 یانی خۆی ا ناهیڵ ە نا تەنانەت 
یە  یتتتتی ستتتویتتت   نکتتتو  
پیشتبن تتریتن  یتتی ب نتیتا یە 
مەر ما ی م ااڵن ا، ەە  متا ە ەە 
تە ا ی یە ەەر چا  نە یرا ن   
یە یتاستای ەت ەڕنتتی با، متا تی 
م این ەەشی تایبەت ەە خۆی نتیتیە 
  بنکە یتتتتتێە ژکتتتتتر ەەشتتتتتی 

 "بایزوەا  "ا 

پەیمانامەی ما ی مت تاینتی نەتە ن 
یەکارتو نکانیش، هەر تو شی ەە  
 ر ێەیە   مت تاە  نکتو  تتاکتیتزتی 
سەرەەخۆ کە ما ی هەەتێ ەە ستەر 
 یان   ژیان   یەشی خۆی ا ستەیتر 

 ناکاا 

 تاکی سەربەخۆ
 

یە ەاری  تیت یتۆیتۆژیتیە ن هەمتو  
مر ڤیک تاکیزی سەرەەخۆیەا کە  
یە پیسێتی کەستی تتر بانتیتیە! هەر 
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متر ڤتیتک یە یەشتی ختۆیت ا بنژیا 
 یانی هەر مر ڤیک قەاڵی تتایتبەتتی 
خۆیەتی   هەرکمی پتیتر  ی تتاکەا 
هی   ە رن ستاڵتیتک ەتۆی نتیتیە   
رکتتاەی پتتیتت تتابرێ ەتتێ ەتتیتتکتتا نی 
تاکەکە ختۆی، ستەر ەە  هەریتمەبا 

 ەزا   یورمەتی ەشزی ێا 

هەرکمە پتیتر  ن یە   ەەباخە ن ەە
م اە با یرکرا نا م اە ما ی ەە نی 
نییە کە ەبیار ە ا یە ستەر  تیتان   
ژیتتان   نە تت    یەشتتی ختتۆیتت اا 
بایزوەا    نکتو  ختا ننتی مت تاە 
بنسەاڵتی تە ا یتان هەیە ەە ستەر 
هەمو  شتێتیتزتیتانت اا یە   رکتک یە 
ختتیتت انەکتتانتت ا بایتتزتتوەتتا کەکتتان ەە 
ەتتیتتانتتو ی ەە نی کە متت تتاە پتتلەی 
 شتتیتتاری   ەتتیتترکتتربنە نی   ر 
نتت مە   ختتۆی نتتاتتتوانتتێ چتتا  یە 
خراپ هەاڵ کترێ   ەە ەری  یتان 
 ەیتتتانتتت ن ەە ختتتۆ   مەتتتترستتتی 
ستتالمەتتتی    تتیتتانتتی ەتتۆ ختتۆی 
ەتتختتوڵتتقتتیتت تتێ، یە ێتتیتتاتتتی متت تتاڵەکە 

 ەیربنکەنە ن   ەبیار بنبننا 

بیتتتتارن ەە ن راستتتتێتتتتیتتتتیەکتتتتی 

یتتاشتتتاهەڵتت ە تتترن کە متت تتتاە ەتتتێ 
بایتتتزتتتوەتتتا   یتتتان  ە رنستتتاڵتتتی 
خەمتتختتۆری، نتتاتتتوانتتێ ەەڕکتتبتت تتێا 
ەاشزرایە کە م اە پیویسێی هەیە ەە 
یارمەتی  ە رنسااڵن ەۆ تیاەیشێتن 
یە ب نیا، ەۆ  نبسێهی انی ەتامترا ی 
تیاەیشێن یە ب نیا، ەتۆ ب  یت ە نی 
ەتتامتترا ی  شتتیتتاری،  تتیتترەتتو نتتی 
ستتەرەەختتۆیتتی، پتتاراستتێتت تتی ختتۆ   
هەرکمی خۆ، ڕک  رتن یە یورمەتی 
خۆ    ەیری ختۆ، ختۆشتە یستێتی 
مر ڤ   ستر شتت   هتێت ا ەەاڵ  
هیت  یە  یە انەی کە نتیتوی ەترا، 
متتانتتای ەە ن نتتابا کە متت تتاڵەکە یە 
هەمو  ساتیتزت ا بنەتێ پترستی پتێ 
ەزرێ، ڕای ەتپترسترێ    یستت   

 خواسێی یەەەرچا ەارترێا 

م اە تا ەە  کاتەی کە کتربن ن   
ەیر   ەارن  کەی ەا ار ەە خۆی یتا 
کەسی تر نە ەیەنتێ بنەتێ ڕکت  یە 
ەتتبیتتارنکەی   یە هەڵتتبتتژاربنەکەی 
ەتتتاتتتیتتترێا هەر ەتتتبیتتتارکتتتک کە 
بایزوەا   بنی نن   پەیتوننت ی ەە 
م اڵەکە ن هەیە، بنەتێ ەتۆی ڕ  ن 
ەزرکێە ن ەە تایبەت ەە  کتاتەی کە 



741 

  ٢١٠٢سالی    ٢/ خولی  ٤ژمارە 

 

ەبیارنکە بژی  یستت   ەتارن  ی 
 م اڵەکەیەا 

ەتتا ەتتۆ چتترکەیە  ەتتیتتر ەتتزەنە ن 
ەە ەر ب سێیک ەتیتت   ەە ەتیتمەی 
 ە رنساە ەڵیت کە ەۆمان نییە ەە  
کراسە سو رنی خۆشمان یێ بکتت 
ەیزەی ە ەەرمان، یان ەۆ ژنمی شتە  
قتتتاپتتتیتتتک ستتتا نر یە ەەر بنمتتتی 
کەسیزمان بانیی کە قتیت تی هەمتو  
ب نتتتیتتتای یە ستتتا نرن، یتتتان ەە  
کە شتتەی کە پتتیتتمتتان ێتتوانە   
بنمانە ێ ەیزبین ەە ەێ قتیتمەت   
نتتاشتتیتتریتتن باەتت تتێ   ێتتو تتتیتتک 
چەکمەی سەرەا ی یە ەەربنمتمتان 
باە یت ەە نیتوی ەە نی کە ەە  یە 
ەیمە ەاشێر بن انێ، یان یە ێتیتاتتی 
 وتباب کە  ەییزمان پێ خۆب ەتیتت 
ەڵێ  وتباب یارییەکی هی    پتو چە 
  تەنتتیتتا ەتتۆمتتان هەەتتێ شتتەتتترننتت  
 یرەین ەە ەرنتا ب ای تە ا ەتو نتی 
 کار، یەکراست بنەێ ە ی ە ن ماەا 

بیتتارن کە   رەەی هەرن   ری 
ەتتیتتمەی  ە رنستتاە هەمتتو ی ەە  
ڕ  با انەی ستتتتەرن ن  نکتتتتتو  

شتتتزتتتانتتت نتتتی هەریتتتمتتتی پتتتیتتتر  ی 
تاکەکەسی خۆمان بن انین   ڕکتاە 
نتتتابنیتتتن هتتتیتتت  کە  تەنتتتانەت 
ن یزێرین کەسیشمان ەەمکتۆرن ەتۆ 
ەتتتیتتتمە ەتتتبیتتتار ەتتت اتا ەە نی کە 
ها ڕکیە ، ەاش ایە ، خ میتک یتان 
تەنتتانەت نەنتتاستترا کتتزتتیتتش ەتتیتتت   
پتتیتتشتت تتیتتارکتتزتتمتتان پتتیتتبتت ات ەە یی 
  رمانە ن ناپەس   نییە، ێتا یتا یە 
ەەرچا ی بن تریتن یتان بنیتخەیت ە 
پشتتت  تتوکتتمتتانا ەتتیتتستتێتتا پتترستتیتتار 
ەە نیە کە  ە رنستتتااڵن چەنتتت ن 
 هەرکمی تاکەکەسی م اە بنپارک نا

 مناڵ و هەرێمی 
 پیرۆزی تاک 

 

ەەباخە ن ەەشتتتتتی هەرن  ری 
م ااڵن یە ب نتیتابا نە  نکتو  تتا  
بنناسرکن   نە شتێتیتک ەە نتیتوی 

ک  رتن یە یتورمەت   هەرکتمتی ڕ
پیر   بنیانارکێە ەەرا ەیتستێتاب یە 
 اڵتی ەریێانیا، بایتزتوەتا   ەتۆیتان 

هیت تان   تەرەتیەت  هەیە ەە نیوی ڕا
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یە م اە ەسرن ک ن  اتە یە مت تاڵەکە 
ە نن   ەا اری پیباەکی نا ەیستێتاب 
یە ەەشتتتی هەرن  ری ب نتتتیتتتابا 
هەڕنشە کربن یە م اە، ترستانت نتی 
م تاە، بنر تا یەپشتت باخستێتن یە 
متت تتاە، ەە   ر  ە اختتورانتت ن ەە 
م اە، تەمبێ کربنی م اە ەە قسە یە 
 ەە نەکربنی، ەە   ر باسەپتانت نتی 
پۆشا  ەە سەر م ااڵن اااا شتێتیتزتی 
ەتتاستتایتتی   ەتتێ عەیتت  بن انتترێا 
 اڵتتتتانتتتی ستتتزتتتانتتت یتتت تتتا ی   یە 
پتتتیتتتتشتتتیتتتتانە ن  اڵتتتتتی ستتتتویتتتت ، 
پیشزە تو تریتن  اڵتتن ستەەتارنت 
ەە ما ی مت تااڵن   پتارکت  تاری یە 
ساڵمەتیی     یورمەتی مت تااڵن   
پتتیتتشتتزەشتتزتتربنتتی پتتیتت ا یستتێتتیتتیە 
ستتەرنکتتیتتیەکتتانتتی ژیتتانتتیتتانا ەەاڵ  
تەنتتانەت ەە   یتتتانەب ەە نتتیتتوی 
یورمەتارتتن یە ەتا ابی ەتایتیتن   
مر ڤی ەایتیت تی، رکتاە ەە خەتەنەی 
کتتوڕان بنبننا ەە پتتیتتی یتتاستتای 
سوی ، بنەێ ڕای م تاە یە  ەتارن ن 
یەەەرچتتا  ەتتاتتیتترێ   متت تتاڵتتیتتك کە 
خۆی نەیە ێ ناەێ خەتەنە ەتزترێا  

(١١    ) 

ەە  یاسایە چەن هەڵەی سەرنکتی 
تتتتیتتت ایەا یەکەمتتتیتتتان ەە نیە کە 
  رەەی ەە  مت تااڵنەی کە خەتەنە 
بنکرێ یە تەمەنی  رب  اتە تا پیش 
یە شتەب ستاڵتی خەتەنە بنکترکتنا 
متت تتااڵنتتی یەهتتو بی کە یە ر ژی 
هەشتتێەمتتی یەبایتتزتتبتتو نتتیتتانتت ا ەە  
بنربنیان ەە سەربا بنستەپتیت ت رێ 
تەنتتتیتتتا ەتتتای   ەتتتۆیەکەیتتتان ەتتتۆ 
بنمیت تیتێە نا ەتاقتی ەە  مت تااڵنەب 
مەێتتتبتتتو رن متتتلتتتزەچتتتی پتتتالنتتتی 
بایزوەا     کاکی کیرەب ەن چتون 
ەە ەر یە م اڵیزی ەا ا سا  ەپترستی 
ەتتتاختتتۆ بنیە ێ "کتتتیتتتبی ەتتتبتتترن" 
بنقیژکت تێ   ەە هەمتو  تتوانتایە ن 
بنڵتتێ نتتاا متت تتاڵتتیتتكتتیتتش کە یە ن 
 ە رنتر ەیت هەر تیت  نتاەتێ ەتاری 
ەە  ەبیارن قتورستە ەتخترکتێە ستەر 
شانی چتون ەتبیتارنکە پەیتونننت ی 
م اە   بایتزتوەتا کتی بنشتیتوکت تیا 
م اە پیتویستێتی ەە ختۆشتە یستێتی 
بایزو ەا کی هەیە   هەر یت  نتاەتێ 
ەتتختترکتتێە هەڵتتومەرێتتیتتزە ن کە یە 
مەێبو ر ەێ یە ەەی ی بایزتوەتا کتی 
  شێی تر، یەکتیتزتیتان هەڵتبتژکترێا 
ەە  ێۆرن هەڵبژاربنیە نامتر ڤتانەیە 



741 

  ٢١٠٢سالی    ٢/ خولی  ٤ژمارە 

 

  بژی ەەرژن نتتت ی متتت تتتاڵە ەە 
تایبەتیا ەە ن کۆمەڵتاتایە کە بنەتێ 
یە  ەتارن ن ەتبیتار ەت ا   ست تتو ر 
باە ێ ەۆ چەن  چۆنی ەا ابی ەاییتن 

   با    نەریتا 

ەە ەر کەسیزی نەنتاستیتا  ەتیتێە   
پیش   ەە تتۆی  ە رنستاە ەتڵتێ  
"ەەی ەەقورەانت ە ، ماشایلە چەنت ن 
ێوان   خوکن شیریت تی"   بنستت 
ەخاتە ملت   ەەمبەرەە ەەر  و پتت 
ەتتاتتوشتتێ   متتاچتتمتتت ەتتزتتا، تتتۆ   
بنکەی؟ ەە ەر   ر یە ستتەرختتۆ 
ەی   کاەرا پبشەق نەکەی ینیزە  
بنختتوڕیتتیە ستتەری   خەێتتاڵەتتتی 
بنکەیتتیە نا  ە رنستتاب ەەییە ن 
ەتتاشتتزتترایە کە کە  ەتتۆی نتتیتتیە 
یورمەتی یەشی ەشزی ێ   متابا  
کە ختتۆی نەیتتویستتێتتبتتێ   ڕیتتاەی 
نەباەێ ەە نن ن ییی ن یک ەتبتیتێە نا 
یەب قەاڵی هەمتتتو  متتتر ڤتتتیتتتزەا 
ڕ  خان نی ەە  قەاڵیە، تیتپەڕیتن یە 
بیتتوارنکتتانتتی ەە  قەاڵیە، تەنتتانەت 
خە شتتانتتت نتتتی بیتتتوارنکتتتانتتتیتتتشتتتی، 
بنسێت رکتژی کتربن   شتیتوانت نتی 

 یورمەتی مر ڤەا

ەتتێ  ەمتت تتاە یە  ڕیتت    یتتورمەت
ەەریتتتیەا   ر  ە رنستتتاە ڕکتتتاە 
ەەختتۆیتتان بنبنن کە تتتا متت تتاڵتتیتتک 
بنەیت تن، ەە تتایتبەت ەە ەر مت تاڵتی 
خ     ەاش ا ەیت، ەە   ر ەتیتاترنە 
ەا نب، ماچی ەزەن   چا نڕ انیتی 
ەە ن یە متتتت تتتتاڵەکە بنکەن ەە 
بنمتتیتتانە ن ەتت تتێ   متتر    متتۆن 
نەەێ! ەە ان ەیر یە ن نتاکەنە ن کە 
مت تاڵەکە یە انەیە هەر نەیتانت تاستتێ 
یان یە ەتیتری چتو ەتیتێە ن کە ەە  
مر ڤانە کینا ەە   ە رنسااڵنە ەیتر 

یە ن ناکەنە ن کە مت تاڵەکە یە انەیە 
نە مەیلتی هەەتێ   نە تتاقەتتی ەە  
چتتاکتتوختتۆشتتی کتتربنەا ەتتیتتر یە ن 
نتتتاکەنە ن کە متتت تتتاڵەکە یە انەیە 
سەرقاڵی شێیزی تر ەیت   هتۆشتی 

 ەەیی ەە انە نەەێا 

هەر ەە  ەتتۆچتتو نەیە کە ڕکتتاە 
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بنبا ەە  ە رنسااڵن ەبیار ە نن یە 
ستتتتەر خەتەنەکتتتتربنتتتتی متتتت تتتتاەا 
پارک  اری یە م اە   ەتبیتاربان یە 
سەر   رشتت کە پەیتوننت ی هەیە 
ەە ستتاڵمەتتتی   پتتیتتشتتاتتیتتری یە 
نەخۆشتی مت تاب ەەرکتی ستەرنکتی 
بایتتتتتزتتتتتوەتتتتتا کەا ەەاڵ  هتتتتتیتتتتت  
 ە رنستتاڵتتیتتک نتتاەتتێ ەتتۆی هەەتتێ 
ەبیارکک یە ستەر  تیتان   یەب   
ر یی م اە ەت ات کە ەەرپترستانتی 
پتت یشتتزتتی بان ەە پتتیتتویستتێتتبتتو نتتی 
نەنتتیتتنا خەتەنە تەنتتیتتا نەریتتێتتیتتزتتی 
ەتتایتتیتت تتیتتیە   هتتیتت  پتتیتتویستتێتتیتتیەکتتی 
پ یشزی نییەا مت تاڵتیتش هتیت تی ەە 
سەر ەایی ە ن نییەا ەایین مەستەیەی 
 ە رنسااڵنەا م اە تا م اڵە بنەێ یە 
ێەەتتری ەتتایتتیتتن   نەریتتێتتی کتتۆن 
ەپارک رێا کاتیک م تاە  ە رن ەتو  
ەە کات ختۆی بنتتوانتیتت یە ستەر 
ەایین    ەرمانەکانی ەایی تی   با  
  نەریت ێۆرا ێتۆر ەتبیتار ەت اتا 
هی  کە    هی  بنسەاڵتیک نتاەتێ 
ڕکاەی پیبت رکتت یە ستەر  تیتان   
یەشتتی متت تتاە ەتتبیتتار ەتت ات مە ەر 
ەە نی کە پەیونن ی راسێەخۆی ەە 
پارکت  تاری یە  تیتان   ستاڵمەتتی 

مت تاڵەکە ن هەەتیتتت   ەەرپترستانتتی 
 پ یشزی ەە  اێبی ە اننا  

چەن وشەیەک وەک  
 کۆتایی

 

ەە انەی ێە ەە نیوی ستالمەتتی   
خا ک تیتیە ن، ەەشتیتك یە پەیتكەری 
م  اڵەێانیان بنەبن    بکی بنبنن، 
چەن شێی سەرنێى یە ەیر ختۆیتان 

 بنەەنە نا 

 ر ەەی خەڵتتتكتتتانتتتی بنتتتیتتتا  -١
متت تت اڵەێتتانتتیتتان خەتەنە نتتاێەنا ەە  
خەڵكانە ەە ەر ستاغ   ستالمەتتێتر 
نەەن ینی ێە  یە ەتاری ستاڵمەتتی 
ێ سی خراپێر یە خەتەنەێترا نێتان 
نینا خەڵكانی ەە ر پا   ژاپتۆن یە 
 شت خەڵكی بنیا تەمەن برکژتتر   
سا ێرن   خەتەنەب یە نیتویتان با 

 نییە!

پیسێی سەر  ۆپتكە ەەشتیتكتی  -٠
پتتیتتویستتت   ستتر شتتێتتی ەتتایەتتتی 
ێی سی پیا نا ەە  پتیتستێە ستەری 
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 نێەر بابنپتتۆشتتێ   متتابنیەێتتی 
ەانێیبایۆتیزی چە ر بک تیتێە ەەرهە  
کە هە  ەەر یە  شكبتو نتی  تۆپتكە 
بن تتتترێ، هە  یە نەختتتتۆشتتتتی 
بنیپارک ێ   هە  سیز  رایەتتێتر 

 بنکاتا 

خەتەنە، ەا اربانی ێیستمتی    -٠
نە سانی م  اڵەا ەە نى ێە مت تاڵەێە 
بنیتتبتتیتت تتێ، ەتتیتتحتتورمەتتتی ێتتربنە ەە 
 ێو ب    یانی ەە ا مت تاە  نێتو  
ەو نە نرکكی ەی یفاع   ەتیتهتیت ، یە 
ژکتتر بنستتێتتی بایتتك   ەتتا ك   
 ە رنستتااڵنتت ا  نیتتیتتلەا ەە  هەر 
ها ار بنێات، بنقیژیت تێ، ڕابنێتات، 
ەەی  هی  ێە  ەە  تریتای نتا تاتا 
بنیتتاتترن، ستتەرێتتوتتتی بنێەن، ەە 
ترسەنۆك نا  نبى بنێەن، پیشانی 
بنبنن ێە سەرێوتتكتربنتی متر ڤتى 
ژکربنست   ەیهی    ەتیتهتانەێتربن 

 ەە مر ڤیێر شێیكی سەیر نییە! 

ەایین مەسەیەی  ە رنستاینەا  -٤
ەا ابی ەتا نری ەتایتیت تی بنێە کتێە 
خانەی تاك   ژیانی شتەخستیتیە نا 
م این تا ەە  ێاتەی م این، بنەێ یە 

ەەرانتتبەر هتتیتترب   بنستتێتت رکتتژی 
ێربنی ەتایتیتن   ستونت ەتەێتان ەتۆ 
سەر ژیان    یتانتیتان ەتپتارکت رکتنا 
م اە هی  ەایی یكی نییە چون نتا ی 
خۆی ەە خۆیە ن! م ایە   تتوانتایتى 
پیویست ەۆ ییكۆڵی ە ن، ییك انە ن   
هەڵتبتژاربنتی نتیتیەا متت تاە بنەتێ یە 
پیش ا رکاەى پیب رێ   ە رن ەتبتێ 
  ب ای  ە رن ەو ن، ختۆى ەتریتار 
ە ا ەا نری ەە ەاییت تیتك هەەتێ یتان 
نەەتتێ، ەتتیتتهە ێ پتتیتتستتێتتی ستتەری 
 نێەری یەا یان نتا! ەەشتكەنتکە   
ەە یەت   ەتتا ار یە هەر شتكتتڵتیتتك 
باەێ، ێیاەی ەی اری   نە ترنتە   
هی  ێە  ناەتێ ەتۆى هەەتێ مت تاە 
ەتتا ار ەتت ات    تتیتتان   نە ستتی 

 تو شی نوقسانی ەكاتا 

سبی ە نی بنستەیتتی ەتایتیتن ەە 
ستتتەر ژیتتتانتتتی متتت تتتاین ەەرکتتتی 
کۆمەڵاای ەی سانییە   ێو ینە نى 
ێتریتتكتاریتتی  نکتتو  پتیتتشترن تتتریتتن 
ێتتو ینە نی متتر ڤتتایەتتتی بنەتتێ 
ەااڵهەڵاری پشێیوانیی یە یتورمەت 
  ژیان    یانی م ااڵن ەیتا ەەمتر  
هی  ێتو ینە نیەێتی ێتومەییەتتی 
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تر یە ێوربستێتانت ا نتیتیە ێە ەتایی 
پارک  اری یە رکت    یتورمەت   
متتتا ەێتتتانتتتی متتت تتتاین ەە تە ا ى 
هەڵتتاتترێا چتتیتت تتی پتتیتتشتترن  بنەتتێ 
ێتتتتیتتتتا ا ی ختتتتۆى یە هەمتتتتو  
مەیتتت انەێتتتانتتتی ژیتتتانتتت ا یە  ەە 
ێۆنەپەرسێتی   ستونت ەت   ەەهتا 
بژی ەی سانییەێان ا پتیتشتان ەت ا   

 ەاسۆیەێى نوێ یە ژیان ا ە وک ێا 

 سەرچاوەکان:
ەتتیتت تتکتتیتتلتتی کتتۆن  کتتێتتیتتبتتی   –(  ١) 

 ١٧یەکەمی مو سا، ەەشی 

کتربن نی ەی تکتیتلتی نتوێ    –(  ٠) 
/ ەی کتیتل، نتامە  ١٧ەیمامان، ەەشی 

 ٠ەۆ کیلێەکان، ەەشی 

یلیەایمێقین، چاپی ێوارن ،   –(  ٠) 
 ١١٥-١١٤ب 

عالءایت یتن عتلتی ک  ایعماب،   –(  ٤) 
 مێقی ه  ی ەن یسا  معر ف ەه

یلیەایمێقین، چاپی ێوارن ،   –(  ٥) 
 ١١٥-١١٤ب 

نتتا ننتت نی کتتۆنتتێتتر ب     -( ٦) 

پتتتتیتتتتشتتتتاتتتتیتتتتری یە نەختتتتۆشتتتتی، 
 ١٠-١١-٠٢١١ەامریزاا

 https://www.cdc.gov/nchs/
data/hestat/circumcision_1173/
circumcision_1173.htm#table 

(٧ )– ١٤-١١-٠٢١١   

http://sciencenordic.com/male
life-sex-bad-leads-circumcision-  

 (٠  )–  D r  E r a n  E l h a i k ,  

University of Sheffield in the 
h t t p s : / /U K ,  

w w w . f r o n t i e r s i n . o r g /
a r t i c l e s / 7 1 . 3 3 1 1 /

fneur.1171.11711/full 

ەتتیتت تتکتتیتتلتتی کتتۆن  کتتێتتیتتبتتی   –(  ٩) 
پتیتت تتکەمتتی متتو ستتا )عتتهتت  عتتێتتیتتق(، 

 ٠١-١٩  ەایەتی ٠١ەەشی 

" قە آستان" یە مە هەەتی   –(  ١٢) 
ەیما  شا تیتعتی، نتو ستیت تی  ایتمت  
عتیتستی عتاشتور، چتاپتی شتەشتە ، 

 ٦٠٦یپەرنی 

یتاستای خەتەنەی کتوڕان   –(  ١١) 
 SFS nr: 2001:499یە سوی ا 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/circumcision_2013/circumcision_2013.htm#table
https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/circumcision_2013/circumcision_2013.htm#table
https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/circumcision_2013/circumcision_2013.htm#table
http://sciencenordic.com/male-circumcision-leads-bad-sex-life
http://sciencenordic.com/male-circumcision-leads-bad-sex-life
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2016.00180/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2016.00180/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2016.00180/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2016.00180/full
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خۆرنشینان 
بارانی وشە 

سوورەکان، تەڕم 
 دەکا! 

  

کۆڕی شیعری 
 کرێکاری

 

خۆۆۆشیناۆۆۆاۆۆۆیۆۆۆە   ۆۆۆەی نۆۆۆ    ۆۆۆ  ” 
نۆە   ە   “  سو یەکە  ت ڕم دەکۆە

کشڕە  اعریۆا    ۆەرۆاۆر ر  ۆ    
  ٢٢سۆۆمۆۆ ۆۆەۆۆە  ە   ۆۆ    ە ک  

ل   ٢١٠٢ ەنگ  ت  ەوز  ە  سۆە  
 ۆۆەی  تۆۆشیینۆۆنۆۆش  ک ن د   ک  ل  
ل الی   سەینۆ  دەنۆگ کۆەن  ە  ۆش  
سۆۆۆەزدی ە   ڕبۆۆۆوە  ی  کۆۆۆشڕەک  
ج  ۆۆۆۆۆەح    ،ۆۆۆۆۆەۆۆۆۆۆو د  د    
خۆۆۆۆویۆۆۆۆیۆۆۆۆ ن  ە  کۆۆۆۆویت ی   ل  
ژیەنیە     ەرار    م  ۆ ۆوەی  ل  

 ل   اعرەکەن         د  :

عەبدواڵ سڵێڵاڵ ڵمە خەە(ڵ ە   ” 
دەنگاکە ڕادیکم  و (ۆڕ(گاڕ، لە 
سڵڵەنڵڵگەەڵ یەهڵڵکڵڵو  ە اە و 
بە( ەیڵەەەەوە دتڵ ە بڵنڵ ڵ ڵ   
زیمەڵ  لە سڵد دەیەیە و(ڵە و 
دەقو ئەدەبڵو بڵۆ ئڵنڵەڵ ڵمە و 
ئنە منڵنڵنەت ەەەیڵمە وڵ دووە  
ەە( ە  پاچەوانەڵ  ەەڵوو ئەو 
ئەدیڵڵو و (ڵڵمعڵڵنڵڵ انەڵ وە لە 
بزووەەەوەڵ ئەدەبڵو ەادیڵکڵمهڵدا 
دا اەمننمە  ەبووە و دواەڵ یڵ  
لە دەتژەڵ پ ۆسەڵ نووسنەنمنڵدا 
پە(ن مننمە لەو دەقمنەڵ یۆیڵمە 
دەەبڵڵڕیڵڵوە  ەە(ڵڵ ە  ەڵڵم دتڵڵ  
سڵڵووەەڵڵ  و (ڵڵاڵڵەڵڵگڵڵنڵڵ ەڵڵ  لە 
سەنگەەڵ یەبڵمەڵو نڵنڵەڵمیەەڵو 
وڵڵڵ تڵڵڵکڵڵڵمەانەوە دەقەوڵڵڵمنڵڵڵو 
دەیڵڵڵولڵڵڵ ڵڵڵاڵڵڵەڵڵڵد و  ەە لە  
ڕتگەیە(ەوە یڵوتڵەەەانڵو یڵۆڵ 
بەسەە دەومەەوە  ومەەو ەەەومنو 
(نع ەومنو ەە( ە  ب ی نڵ  لە 
وۆنەف ۆش و سواهکەە و و تڵکڵمە 
و  نمنو س ەەەاک او و سڵەوڵ  و 
ەەدااڵنو بابەش لە یۆ(ننەومنڵو 
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 یمە و دەس گاڕ و (ۆڕ(گاڵ  ەڵم 
دەگڵڵڵڵڵڵڵمەە عە(ڵڵڵڵڵڵڵ  و 
یڵڵۆ(ڵڵەوی ڵڵ ەوەڵ  ەە(ڵڵ ە  
عم( ە  ئەو عڵم(ڵ ڵو ئڵمزادڵ و 
یەو منننە، عم( ڵو سڵەەفڵ ازڵ 
ئنە منە، عم( و ئڵم(ڵ ڵو و 
ڕزگمەینە  عم( و  ەاکۆ(مە و 
یەبمەو ننەمیەەڵنڵنە لە د ڵ 
بوە وازڵ   ئمزیزاە بم سمەاک 
پاکەوە لەڕتو (نع ەومننڵنەوە 
گڵڵڵڵڵو  لە  عڵڵڵڵڵم(ڵڵڵڵڵ ە 
سڵڵڵەوداسڵڵڵەەیڵڵڵنەڵ ڕزگڵڵڵمەڵ 

  ئنە مە بگ ی  "

پۆۆۆۆۆۆە ۆۆۆۆۆۆە     ۆۆۆۆۆۆ    ک  ت  
خوبۆیۆ ن  ە  ژ ۆەیەی کۆ  زیی ل  
 ۆۆۆۆۆاۆۆۆۆۆعۆۆۆۆۆرە کۆۆۆۆۆربۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆەییۆۆۆۆۆ    
سش اەلاسناا کەن  خۆش  ک  ە ی 
ە  و   اعرەکە  گوز ی ت  و   
ل  ەاینەۆە  یۆاۆیۆەی تۆ  ە دە ۆاۆ    
 اعری          ش خ  ەت  یای  
کرب ەی      ۆە یۆی تۆەنۆ  کۆشیۆ    
کۆۆەی  کۆۆربۆۆگۆۆرت   ۆۆش د نۆۆاۆۆەی کۆۆ  
ەایسەنۆاۆ     ۆش سۆش ۆاۆەلۆاۆ مە ل  
کۆۆۆشتۆۆۆەیۆۆۆاۆۆۆاۆۆۆ   دەی    دی   ۆۆۆش 
ەۆۆە ۆۆەدە ۆۆو     ۆۆش لسۆۆ   ۆۆە  ل  

 اۆعۆرەکۆەنۆ     ۆ      ە دە ۆ  
کۆۆکیۆۆ ۆۆەییۆۆ     ۆۆشڕ ۆۆگۆۆ ۆۆک ن   
ژ ۆۆەیەی   ل  ەۆۆە ۆۆەدە ۆۆو    ڕ    
سۆۆ ینۆۆۆۆۆ  خۆۆشیۆۆە  ل سۆۆ ی دەل  
 ۆۆاۆۆۆعۆۆۆریۆۆۆا کۆۆۆە  دەی ۆۆۆک ە جۆۆۆ ۆۆۆ  

ەە ەژەی  ە م کشڕە ی ک  ان کۆشڕ  
 اعر  کرب ەییا  ل سۆ ی ەۆەسۆنۆ  
ک ن د   ک   ەرار  ەۆە   پ یۆگۆاۆر ن  
پۆۆ ۆۆ  گۆۆر  تۆۆونۆۆ   ۆۆ ۆۆە  ل سۆۆ ی 
 ۆۆۆەیکسۆۆۆاۆۆۆ م   جۆۆۆاۆۆۆ ۆۆۆەنۆۆۆ ۆۆۆاۆۆۆیۆۆۆ  

 سش اەلاسن  ل  دەل کەنا  ە

 ەیەنۆ   تۆی  کۆشڕەک  زیۆەتۆر ل  
د   س رەت  خەیەن    ژ ۆەیەی کۆ  
  ییە  ل   اعۆردیسۆنۆەنۆ   ۆەی  

 تشییننش ەە ەدە  کشڕەک   و  ە

 ەە ەدەکردن  گشڤەی  ەەنە


