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 ماناكاني نيشتمان لة دونياي تازةطةريدا
 
 

  نيكؤس ثاثاستيَرطيادسنيكؤس ثاثاستيَرطيادس
  لة ئينطليزييةوة: الوك سةالحلة ئينطليزييةوة: الوك سةالح

 
 

 لة رِيَزطرتنة، نةك جيَي ساختمانيَكجؤريَك نيشتمان 
 لة هةركويَيةك بني، لة هةر كاتيَكدا، ئةطةر سةرثشك بني رِةنطة لة شويَنيَكي ديكة بني،

 ةَليدةبذيَريت شويَنيَكي دروستة.بةالم دَلنيابة ئةو شويَنةي ه
 دةبليو ئيَض ئؤدن 

 1942 - لة ساتةكاني جةنطدا

 
 

 خاكي مذدةبةخش
بريكردنةوة سةبارةت بةوةي ئَيمة سةر بة كوَيني 
ضيدي ثَيبةثَيي ِرةوت و ضةمكَيكي جوطرافيي 
ثةتيي شوَين و هةستكردن بةوةي ئَيمة لة ِرووي 

ثَيناسة ناكرَيت، مَيذووييةوة ثابةندي ئةو شوَينةين 
لةبةرئةوةي هةستمان بةوةي "ئَيمة كَيني" و "سةر 
بة كوَيني" تَيكةَل بة ضةندين هؤي جؤراوجؤري 
جيهاني دةبَيتةوة. ئةمة سةرباري هؤكاني 
كؤضكردني خةَلك و جَيطؤِركَيي مانا و شوَينةكاني 
كاركردن كة زؤر راديكااَلنة كار دةكةنة سةر 

وَينةوة. هةرضةندة مةسةلةي ثابةندبوون بة ش
رازيكردني هةسيت بة ئينتيمابوون، رةنطة وةك 

بريؤكةيةكي ِرووت بَيتة بةرضاو، بةالم ئةمِرؤ ئَيمة 
زياتر لة ِرَيبوارَيك دةضني، نةوةك دانيشتووي 
شوَينَيكي تايبةت، بةناو ثرؤذةيةكدا رادةبوورين بة 
تازةطةري ناوزةند دةكرَيت. بَيطومان ناوناني 

تَيكة و درككردن بة طؤِرانكارييةكاني ثرؤذةكة ش
 شتَيكي ديكةية.

ئايا تازةطةري هَيشتا هةَلطري ئةو مذدةيةية كة 
ببَيتة نيشتمان بؤ نيشتةجَيكردني ثرؤذةي 
رؤشنطةري و عةقَل و ثةرةثَيدان؟ ياخود هةر 
ئةوةندة دؤخَيكي تاراوطةية و ثِرة لة مةنطي 

وار دونياي تةكنةلؤذيا و حاَلةتَيكة بةرةو خ
لَيذدةبَيتةوة، دؤخَيك ئاذاوة سيمايةتي و 
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نايةكساني بةرجةستةيةتي و جؤرَيك لة 
زةمينةخؤشكردنة بؤ خوَلقاندني ثةشَيويةكي 
كةلتووري و ذينطةيي. بة داخةوة، طرميانة نوَيكان 
لةناو خؤياندا كؤك و تةبانني. لةاليةكةوة ئَيمة لةو 

اكرت بِروايةداين كة بووني طؤِرانكاري شتةكان ض
دةكةن، لةاليةكي ديكةوة دةمانةوَيت شتةكان وةك 
خؤيان مبَيننةوة. تازةطةري لة هةردوو ئةم بِروا 
ناكؤكةوة سةرضاوة دةطرَيت: لةسةفةركردن و 
دووركةوتنةوة لة نيشتمان و نيشتةجَيبوون تيايدا 
لةهةمان كاتدا. بؤ هةموومان، ئةو كةسانةي كة 

و دوورةكاني سةفةر بة رَيطا طشتيية خَيراكان 
تازةطةرييدا دةكةين هيوايةكي ثةنهان هةية، بؤ 
طوزارشتكردن لةو هيواية هةميشة ئَيمة جةخت 
لةسةر شَيوازو دةنطَيكي جياواز دةكةين. ئةم دةنطة 
تايبةتة، كة ثَيي ئاشنايني، وةك جؤرَيك لة داخوازي 
و فؤرمَيك لة دَلنيايي وةدةردةكةوَيت. من زؤرجار 

 ي خوارةوة دَيتة بةرطوَيم:وةك ئةم شَيوةية
 

 ضةند دوور بِرؤيني، هةميشة دةتوانني بَيينةوة نيشتمان
دونيا ضةند شَيتطري بَيت، شتةكان هةميشة وةك خؤيان 

 دةمَيننةوة لة نيشتمان 
يةكت لَيبكةن تؤ وةك خودي خؤت يضاوةِرواني هةرض

 دةبيت، لةوَي، لة نيشتمان
ة، شتةكان ئةوان هةر ضييةك بكةن، ئَيمة بةو جؤر

 بةِرَيوة دةبةين، لَيرة، لة نيشتمان
 

لةم ضوار دَيرةدا، طوَيمان لة مذدةي طةرانةوة و 
سةقامطريبوون دةبَيت كة دةشَيت لة سةفةرة 
تازةطةريةكاندا دةستةبةركرَين، هةر بؤية نيشتمان 
ئةوَيية كة دَلي لَيية. ئةم دَلنياكردنةوة دايكانةية 

سةرباري كؤض و ئةوةمان دَينَيتةوة ياد كة 
ثةشَيويية كؤمةاليةتييةكان و قةيرانةكاني خود و 

جياوازيية كولتوورييةكان، نيشتمان وةك 
دَلفِرَينرتين شوَين دةمَينَيتةوة، لةوَي زَيد و 
ضارةنووس تَيكدةضِرَين و هةرطيز دةستبةرداري 
ئارامي و ئاوَيزانبوون نابيني. لة دةستثَيكي 

ريكايي بةناوبانط بة طؤرانييةكي كؤميديايي ئةمة
" ئةم دَلنياكردنةوةية بة cheersناوي بةخؤشيت "

 جؤرَيكي زؤر كاريطةر بةرطوَي دةكةوَيت:
 

دةتةوَيت بضيت بؤ ئةو شوَينةي كة خةَلك ثَيي دةزانن، 
 ئةو خةَلكانةي وةك يةكن

دةتةوَيت بضيت بؤ ئةو شوَينةي كة هةموو كةس ناوت 
 دةزانن

 
تايية ناوخؤييةكان بة لة كؤمةَلطايةكدا كة ثان

كؤست و نائارامي داطريكراون، باشرتين وَينا كة 
بةكاربهَينرَيت بؤ وةسفكردني ئةو كؤمةَلطةية تةنها 
باِرة. بةالم نيشتمان لة هةر كوَييةك بَيت شوَينَيكي 
ثريؤزة، هةر لةوَيوة خةَلك نةخشة بؤ دونيا 
دةكَيشَيت. هةموو سةركَيشةكاني دونياي دةرةوة 

يشتمانةوة دةثَيورَيت. هةموو خةونةكاني بة ن
سةفةر هةر لة نيشتمانةوة دةست ثَيدةكةن، دواتر 
طةِران بة دونيادا لةوَيوة رَيضكة دةبةستَيت. 
نةخشةكَيشان جؤرة ئامرازَيكة لة نيشتمانةوة فَيري 
دةبني و طةِرانةوةمان بؤ نيشتمان وةك 

ي دووثاتكردنةوة بؤ بووني وزةيةك كة نكوَل
كرَيت دةذمَيردرَيت. نيشتمان ضةند هةَلطري لَينا

مانا ناوةندييةكانة ئةوةندة ماناكاني دوورة لة 
ناوةندةوة، هةميشة هةردوو ئاراستةكة ئاوَيتةي 
 يةكرت دةكات. هةميشة نيشتمان ناوةندي دونيايية.

ثَيدةضَيت ئةمة قةناعةتَيكي جيهاني بَيت و 
ارةت بة جياواز بَيت لة هةر مشتومِرَيكي ديكة سةب

وانينة تايبةتةي بؤ نيشتمان رَيذةيي ئةو تَيِر
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هةمانة. ئةطةر دان بةوةدابنَيني كة هةموو خانوويةك 
و ماَلَيك بة نيشتمان دادةنرَيت، دةبَيت درك بةو 
راستيية بكةين كة هةر نيشتمانَيكي بَيخةوش 
ثَيبةثَيي وردةكارييةكاني ماَل دةستنيشان ناكرَيت. 

رة ضةمكة نةكةوتبَيتة ذَير لةوة دةضَيت ئةم جؤ
كاريطةري ِرةخنة دةرةكييةكانةوة. نيشتماني 
بَيخةوش ماَلَيك نيية كة داَلدةمان بدات و تيايدا 
شتةكامنان حةشار بدةين. نيشتمان سةرباري 
ئةوةي جةستةمان و ذيامنان دةثارَيزَيت و 
بةهايةكي ماددي هةية، شوَينَيكة بةها كؤمةاليةتي 

ان تيايدا ِرةط و ِريشة دادةكوتن. و كةسَيتييةكامن
ِرةنطة ضةند بةشَيكي ماَل وةك نيشتمان بؤ ضةند 
ئةندامَيكي جياوازي خَيزان بةكاربَيت. ثانتاييةكاني 
ماَل بة بونيادة مادديةكانييةوة دةثَيورَيت، بةالم 
نيشتمان بة سنوورة رةمزييةكانييةوة دةستنيشان 

ؤخة دةكرَيت. ئةم سنوورانة دةرئةجنامي د
يةتي و سياسييةكاني جؤرة شوناسَيك و كؤمةال

ثرؤذةيةكن كة ئةمانةش ثَيبةثَيي تةمةن و 
ِرةطةزةكان جياوازن. نيشتمان زياتر ثانتاييةكي 

 رةمزيية وةك لةوةي شوَينَيكي ماددي ِرووت بَيت.
لةوة دةضَيت بةسةرجنراكَيشامنان بؤ 
تايبةمتةندَييت ضةمكة جياوازةكاني نيشتمان، 

ندَييت بريؤكةي نيشتمان بشَيوَيت، بةهةرحاَل، ناوة
ئَيستاكة، طرفتةكان زياتر لة ناوخؤدا سةر 
هةَلدةدةن، ئَيمة هةميشة دةتوانني بةرطري لة 
نيشتمان بكةين كاتَيك كة دووضاري هةِرةشةيةك 
دةبَيت ياخود ثاش هةر ثةالماردانَيك، سةر لةنوَي 

ن دةست بة دروستكردنةوةي دةكةين، بةالم ضؤ
مامةَلة لةطةَل ثرؤسةيةكي خاو، بةالم سوور لةسةر 
ئةوةي لة ناوةوة هةرةس بة نيشتمان بَينَيت، 
دةكةين؟ ضي ِروودةدات كاتَيك هةستكردمنان بة 
نيشتمان ثِر لة كؤست و نسكؤ دةبَيت" لة ئَيستاي 

بريتانيادا، قسةكردن دةربارةي نةخشة و سروشيت 
ان خؤيان لة بوون نيية، بةَلكو زياتر مةسةلةك

ضوارضَيوةي قورسايي كاريطةري ثارةي خانوو 
ياخود ترس لة دزين و باَلوبوونةوةي تاوان و 
سياسةتة توندةكاني ثةنابةري دةبينَيتةوة. 
ضاودَيريكردني تةمةنداران و ثةككةوتةكان لةاليةن 
هةندَي دةزطاوة كة ثَييان دةوترَيت هؤم. ئَيستاكة، 

 طةمارؤدراوة.ماَل بؤتة شوَينَيك بة ترس 
 
 

 ميَذووةكاني نيشتمان:
لة ئةدةبياتي فؤلكلؤردا، طرنطي نيشتمان 
وابةستةي ثةيوةنديية بة دونياي دةرةوة. رةنطة 
نيشتمان شوَينَيك بَيت لة ناو دارستانَيكدا، ياخود 
كامثَيك بَيت لة ناوةراسيت بيابانَيكدا، يان 
دوورطةيةك لةناو دةريادا. هةميشة دونياي دةرةوة 
وةك شوَينَيكي نةيار و تاريك و نوتةك وَيناكراوة، 
وازانراوة لةوديو سنوورةكانةوة ئةهرميةن خؤي 
مةالس داوة و لة ثشت كامثةكةوة هيض ئاماذةيةك 
بؤ بووني ذيان نيية. لة دةرةوة، لة ناوةراسيت 
دةرياكاندا طؤِرانكارييةكان ثَيشوةخت و بةر لة 

ة هةستة خؤئامادةكردن ِروودةدةن. ئةم جؤر
بةرانبةر بة دونياي دةرةوة وةك سةرضاوةي 
زيادكردني هةرةشة ناديارةكان وايكردووة ثرت 
بايةخ بة نيشتمان بدرَيت و وةك شوَينَيكي 
ئارامبةخش و جَيي دابينكردني ياسا و ثاراستين 
ذيان تةماشا بكرَيت. نيشتمان تةنيا شوَينَيك نيية 

يبةتة كة خؤتي لَيبيت، بةَلكو شوَينَيكي تا
لةبةرئةوةي لةاليةن خةَلكةوة دةناسرَيتةوة، 
لةوةندةش زياتر لةاليةن يةزدانةوة. هةميشة 
بةجَيهَيشتين نيشتمان كارَيكي ثِر مةترسي و 
سةركَيشي بووة. سةرجنةكاني نؤظاليس بةوةي كة 
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يتيية لة غوربةتي عةقَل" ئاسوودةي لة ر"فةلسةفة ب
ةرجةستة زؤر لة شاكارة ئةدةبيية مةزنةكاندا ب

كردووة كة زؤربةيان لة جيهانبينيين تاراوطةوة 
ترين تَيِروانينمان دهةَلقووالون. ئةم ديدة بَيطةر

ثَيدةبةخشَيت بةالم لةطةَل ئةوةشدا تاراوطة ضةندين 
شتت لَي وون دةكات، بؤ منوونة، ئةو ئاماذانةي كة 
هةميشة ثَيي ئاشنابووين. تاراوطة هةموو شتَيك 

اراوطة بريتيية لة فرَيداني كةس لة دةكاتة طرفت. ت
شوَينَيك كة ثَيشرت لة ِرَيي ئةزموونةوة ِرةفتاري 
تياكردووة بؤ ثانتاييةكي كؤمةاليةتي كة تيايدا 
متمانة بة هيض ناكات. تاراوطة بؤني دةريا ثةرةوازة 
دةكات و تيشكي خؤر كاَل دةكاتةوة و شَيوازة 

َيتةوة و تايبةتييةكاني ساَلو لة يةكرتكردن دةسِر
ئةوةندةي لة ذيان مابَيت دةكاتة سةرطوزشتةيةكي 
ثِروثوض و سةخت. تاراوطةييةكان هةميشة بةدةست 
خواردن و كةشةوة دةناَلَينن. دانيت، كاتَيك كة لة 
زَيدي خؤي لة فلؤرنس دوور خراوةتةوة، طرفيت 
هةرة طةورةي ثليكانة بووة. لة تاراوطةدا وزة 

ةكاني طةشةسةندن نةرجسيةكاني خود و ثرؤسيس
كة لةاليةن خةَلكةوة شايستة دةكرَين، فةرامؤش 

 دةكرَين.
كاتَيك ئؤظيد دوور دةخرَيتةوة بؤ ناوضةيةكي 
بضووكي دوور لة ئيمثراتؤريةتي رؤماني، 
دادوةرةكةي لةسةر دوو بنةما حوكمي دةدات، 
يةكةميان: بارودؤخي دةوَلةت ئارام دةبَيت كاتَيك 

والت بذَيت، دووةميان:  ئةم ِرةخنةطرة دوور لة
ضَيذوةرطرتن لة بَيدةنطكردني ئةم "زمانة بةددة". 
سزاداني ئؤظيد تةنها بةو ضةند ميللة ناثَيورَيت كة 
دوورخراوةتةوة لة ِرؤما، بةَلكو بة ثةيوةنديكردني 
ئةم بة زمانةوة لةم ناوضة بةربةريية و دوورة 

لة ثةرَيزة. ئةو لة بةكارهَيناني زمان ضةككرابوو. 
دؤخي ئةم ِرةخنةطرةدا، شوَين دةبَيتة هؤيةكي 

هةِرةشة بة مةبةسيت بَيدةنطكردن و لَيكرتازان لةطةَل 
 دؤست و باووباثريان و تةنانةت نةوةكاني ئاييندة.

ئةم دؤخة جياوازانة لة نَيوان نيشتمان وةك 
بةرجةستةكردني كةلتوور و ياسا و مَيذوو لةطةَل 

ذاوة و كَيوي و لة تاراوطة وةك دؤخَيكي ثِر ئا
دووبارة  ايادضوونةوة هةميشة لة ئةدةبي نوَيد

بؤتةوة، هةر لة وَيناكردني نيشتمان وةك شوَينَيك 
كة دةكرَيت طوزارشت لة بةهاي كةلتووري و 
طةشةسةندني دابونةرييت تايبةتي تاوةكو نواندني 

مةش ئَيمة دةكاتة ةدؤخي ثِر هةست و سؤز كة ئ
، بةهةرحاَل خاَلي نَيوان جؤرَيك لة شايةتي شوناس

شوناس و هوشياريي مَيذوويي دةطؤِردرَيت لة 
ساتي جةخت خستنة سةر ثةيوةندي نَيوان 

ِرةمزةكان و مَيذووة  .نيشتمان و نةتةوةوة
طَيردراوةكان تةنيا لةيةك حاَلةتدا بةرهةم دةهَينرَين 

ة قةوارةي نيشتماندا ئاوَيتة بنب. لئةويش ئةطةر 
ادةوةريي ذياني نةتةوة هةروةها دةبَيت ي

بطَيردرَيتةوة و ئةو زمانةي قسةي ثَيدةكرَيت ببَيتة 
ئامرازَيك بؤ ناسينةوةي طياني نةتةوايةتي. زمان و 

دالوس وةك ئايني و شوناسنامة لةاليةن ستيظن دَي
زجنريةيةكي بةيةكةوةبةسرتاو و بةرجةستةكراوة، 
 بَيطومان جؤيس هةوَلي ئةوةي نةداوة كة فَيَل بكات
بةوةي لة رؤحيدا ويذدانَيكي ناِرةسةن خبوَلقَينَيت. 
ئةم ثانتايية ِرةمزييةي نيشتمان لة دونيايي نوَيدا 
سةرسةختانة و لة هةمان كاتدا ِرووبةِرووي هةردوو 
بةها ترادسيؤنةكاني سةقامطريي و ئةو 
ئارةزووانةي هةوَلي طؤِرانكاري دةدةن دةبَيتةوة. لة 

ة نيشتماني كاتَيكدا كة مريسا ئيلياد
ي وةك ئاستَيك دةستنيشان دةكات كة ةكانترادسيؤن

دةبَيتة هؤي يةكطرتين مانا خؤماَلي و رؤحيةكان. 
كةسةكان بةشَيوةيةكي ستووني لة ِرووي كاتةوة بة 
نةوةكاني ِرابردوو دةبةستَيتةوة و بةشَيوةيةكي 
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ة دؤستةكانييةوة بئاسؤيي لة ِرووي ثانتاييةوة 
رؤسةية كة رَيكةوتنَيكي دةبةستَيتةوة. ئةم ث

ئؤنتؤلؤجيانةية لة زؤر لة خوَيندنةوةكاني  
"طاستؤن باشالردا" بؤ مانا مةجازييةكاني شيعري 
نوَي سةداي هةبووة. تةنها جياوازي لة نَيوان 
نيشتماني كؤن و نوَي ئةوةية كة يةكةم وةك 

تيا  يدةفرَيكي طةورةية هةموو يادطارةكامنان
ةطؤِرة بؤ ناسينةوةي هةَلطرياوة و جَييةكي ن

شوناس، لة كاتَيكدا دووةميان وةك هؤنينةوةيةكي 
بَيدةنطانةي خةونةكامنانة و تةنها خؤِرَيكخستنَيكي 
كاتيية و هيضي ديكة. جؤن بَيرطةر ئاماذة بة خةونة 
لةرزؤكةكان و زةمينة الوازةكان لة دونيايي نوَيدا 
دةكات كاتَيك كةوتوويةتي "نيشتمان ضيدي 

نيية لَيي نيشتةجَي بووبني، بةَلكو  شوَينَيك
 ضريؤكَيكي نةطَيردراوي ذيانَيكة بةسةري دةبةين".

كاتَيك جؤرج لؤكاش ضةمكي "طةيشنت بةو ديو 
ماناكاني ئاوارةيي داهَينا" ئةو ضةند لةبارةي 
بارودؤخي رؤشنبريييةوة قسةي دةكرد ئةوةندةش 
لة ضارةنووسي تاكةكةسةكان. هةننا ئةرَيندت لةو 

لةسوفانة بووة كة توانيي لة ثاش ثةرينةوة فةي
تراجيديايةكةي ثايرَينس كة والرت ثينجامني طياني 
لةدةستدا، لة نازيةت دةرباز بَيت و بطاتة نيؤيؤرك و 
ئةو تةمةنةي مابووي بةسةر بةرَيت بةبَي ئةوةي 
جانتاكاني سةفةري لة كةلوثةلةكاني بةتاَلبكاتةوة. 

ووني ئاوارةيي، ئةم طوزارشتة ثِر رةمزة بؤ ب
ِرةتكردنةوةي نائومَيديية دةرهةق بة نيشتمان. بؤ 
تاراوطةيةك، تةنها سَي رَيطاضارة لة بةردةميداية، 
دواخستين ثِرؤذةي طةِرانةوة تاوةكو كاتَيك طوجناو 
دةسازَيت يان دؤزينةوةي نيشتمانَيكي نوَي، لَيرةو 
هةر ئَيستا، يان دواجار شَيتبوون. تاراوطةيي 

دؤخَيكةوة كة درك بة وةهمة  دةضَيتة
ستيةكاني ئاوَيزانبوون لةطةَل نيشتمان دةكات يثَيو

هةروةها لةطةَل سنوورة مةزةنةكراوةكاني 
ئينتيمابوون. لة شاكارةكةيدا بة ناوي مينيما 
مؤراليا، تيؤدؤر ئةدؤرنؤ باس لة ئةزمووني خؤي لة 
تاراوطة دةكات و بةم جؤرة دةدوَيت: هاوسةنطيةكي 

َيوة لة ترازان لة ِرابردوو و ثةيوةنديةكي لَيوانل
ذةهراويية لةطةَل ئَيستادا. ئةدؤرنؤ خؤي 
ئةشكةجنةي خؤي دةدات و بةردةوام سزاي خؤي 
دةدات لةبةر مةترسي لةدةستداني زمان و 
خيانةتكردني لةبةهاكان و هةرةسهَيناني هؤشياريي 
مَيذوويي. لة ثاش كامثةكاني هؤالكؤست، تاراوطة 

 َيكي هةميشةي، هةرضةندة قةرةبووبووة دؤخ
 كردنيان بؤ ئايندةيةكي ناديار دواخرا.

 
 

 نةخشةكيَشاني دونيا لة نيشتمانةوة
نةخشةكَيشاني جيهان هةر لة سةرةتاوة بة 
دةستنيشانكردني نيشتمان دةست ثَيدةكات. ماوة 
جياكةرةوةكاني نَيوان خود/ئةو، ناوةوة/ دةرةوة، 

ري ئةو بونيادةي ياسا/ ئاذاوة ثَيشرت بة دةو
نيشتماندا دةخولَيتةوة كة لَيوةي بةهاكان 
رَيضكةيان بةستووة. نيشتمان ئةو شوَينةية كة 
هةموو سةرطرَي و سيستمة ئةخالقييةكان تيايدا 
دةهؤنرَيتةوة و يةك دةطرن. لَيكؤَلينةوةي زانسيت 
طةردوون ئةوةندة طرنطة كة لة مةسةلة 

َيتةوة و لة مةسةلة ناوخؤييةكان )لؤكةَلييةكان( بكؤَل
دةرةكييةكان جيايان بكاتةوة. طرنطي نيشتمان 
نةبةسرتاوة بة ِرادةي دذايةتيكردني ثانتاييةكي 
دةرةكييةوة، بةَلكو لة نَيوان ئةو ثانتايية 
تايبةتييانةي كة وةك ماَل رَيكخراون و ثانتايية 

َيك دةرةكييةكان كة ئاذاوة خةسَلةتييةتي كؤمةَل
كة دةكةونة نَيوانيانةوة. بؤ ثانتايي ديكة هةن 

لة زانسيت  ييؤري لؤمتان، زاناي ِرووس
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ئاماذةناسيي كةلتووريدا، ضةندين جؤري جياوازي 
دذة نيشتمان لة نَيوان نيشتمان و دؤخي ئاوارةييدا 
بيناكراوة. بؤ ئةوانةي كة دذة نيشتمانن، ئةوة 
دووثاتدةكةنةوة كة نيشتمان وةك ميكانيزمَيكي 

سةرةكي بةكارهاتووة لةبةرئةوةي نةخشةكَيشاني 
دةستنيشانكردني شوناسيان ثابةندة بة 

ين جؤري نيشتمانةوة، هةروةها دؤخي رمنوونةت
بَيدةنطي بةخاَلَيكي سةرةكي لة نَيوان اليةنطراني 
نيشتمان و دذة نيشتمان دةذمَيردرَيت. بَيدةنطي لة 
نيشتماندا ماناي ئاشيت و ئاسوودةيية، لة كاتَيكدا 

دذة نيشتمان بَيدةنطي بة جؤرَيك لة ئازار ثِر لةالي 
 دةبَيتةوة، ئازارَيكي بَي زايةَلة.

يةتييةكان، ئةوانةي كة ِرةخنةطرة كؤمةال
تازةطةري وةك جؤرَيك لة ثَيشبينيكردن دةبينن، 
ئةو هةلومةرجةي كة ِرةخسابوو بؤ ثؤلَينكردني 
هةموو شوَينةكاني نةبووني و بَيدةرامةتي بؤ دذة 

ن نةقؤستةوة. هةميشة ئةوانةي دذة نيشتما
نيشتمان/ ماَلةوةن وا ناسراون كة لة ِرؤخي 
شارةكان، يان لة ِرَيِرةوي شةمةندةفةرةكاني ذَير 
عةرددا، دةذين يان ئةو طةرؤكانةن كة لة ِرَيطا ثان و 
بةرينةكاندا طةورةبوون، بؤ منوونة ماَلة 

ارة سؤزانييةكان، لةو شوَينانة دادةمةزرَين كة كرَيك
نَيرينةكاني دونياي ثيشةسازي لَييان خِردةبنةوة. 
وا تةماشا دةكرَين كة ئاراستةي بة تةواوي 
ثَيضةوانةي دابونةرييت ذياني تايبةتي كةسة. لة 
تَيِروانيين "لؤمتان"ةوة، دذة نيشتمان بةهؤي 
طؤِريين ئاراستة نةطؤِرةكاني دابونةرييتةوة ثَيناسة 

اَلة كارتؤنيةكان كة ناكرَيت، بؤ منوونة، رةنطة م
طةشكةرةكان لةبةردةم كؤطا طةورةكاندا ِرايدةطرن و 
خؤيان دووضاري مةترسي دةكةن، لةناوةوة جؤرَيك 
لة ياسا و رَيسا سةرةكييةكاني ماَلي تَيدا بَيت. 

ئةوةي نيشتمان لة دذة نيشتمان جيادةكاتةوة  

لة  .ييةن و نةبوونى و فةرامؤشكردن رانةى ماَلوَي
هةميشة دذة نيشتمان لة نَيوان  ،متان "ةوةلؤ”ديدى 

ئريةيى و بةربةرةكانيدا دابةش بووة. بة ثَيضةوانةوة 
نيشتمان ئةو شوَينةية كة تؤ دووريت لة هةر جؤرة 
طومانلَيكردنَيك و تؤمةتكردنَيك، ئةو شوَينةية كة 
ئينتيمابوون ئازادة لة نةفرةتي ئةهرميةن و لة 

كان، ياخود وةك هةستكردن بة قورسايي ملمالنَي
ئةوةي جارَيكيان كةسَيكي شاري لة ئوستوراليا 
وتبووي نيشتمان/ ماَلةوة ئةو شوَينةية كة 
دةتوانيت بة ئارةزووي خؤت طؤراني بَلَييت بةبَي 

بدةيتة ئةوةي دراوسَيكانت ضيت  وَيئةوةي ط
ثَيدةَلَين. بة واتايةكي ديكة هَينانة خوارةوةي 

اناي ئةوة ناطةيةنَيت ثةردةكاني ماَلةوة هةميشة م
كة ئةمة دةستثَيكي سةربةستيية و بةخشيين 
هؤطريية، بةَلكو زؤرجار ئةو ثةردانة ئةو شتانة 
دةشارنةوة كة شةرميان لَيدةكةين. هةميشة خةَلك 
هةوَل دةدةن كة ذياني تايبةتي كةس بثشكنن و 

 لَيي وردببةنةوة.
دةستنيشانكردني نيشتمان وةك شوَينَيك كة 

ية خَيزانييةكان و كةسَيتييةكان تيا ثةرة ثةيوةندي
دةستَينَيت، هةروةك ديظد مؤرطان باسي 
لَيوةكردووة، دياردةيةكي هةميشةي و سيفةتَيكي 
طةردووني يان كؤمةاليةتي نيية. بةهؤي جؤرة 
جياوازةكانيةوة دةتوانرَيت لة بةهاكاني نيشتمان 
تَيبطةين. مشتومِرةكةي مؤرطان رؤشنايي دةخاتة 

 دوو ثةيوةندي سةرةكي. سةر 
 ثةيوةندي توندوتؤَلي بة يةكةميان

سرتاتيذييةكاني ضاودَيريكردنةوة، دووةميان بة 
ِرةطةز كردني ثانتاييةكان. كاتَيك ضةمكي نيشتمان 
دةبةسرتَيتةوة بة ذياني خَيزانةوة، ئةم ثانتايية وةك 
جؤرَيك لة دايكايةتي يان فيمنييزمي دةناسرَيت. 

و بةشةكاني ماَل موَلكي ئافرةت بةهةرحاَل، هةمو
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نيية، دابةشكردني كار، هةر لة ضَيشتخانةوة تاوةكو 
طةراج جؤرة سنوورَيكي ِرةطةزانةي تَيدايةكة 

ةوةى تيا جيادةكاتةوة ئةجنامدانى انتاييةكانى ماَلث
كارة ئاساييةكان، بؤ منوونة، كَي خؤَلةكة بِرذَيت؟ 

نَيوان ِرةنطة بةردةوامي سنوورةكان دةرخبات لة 
ناوةوة و دةرةوةدا، لةبةرئةوةي دونياي دةرةوة 

و شةخسي  واناسراوة كة شوَينَيكي ثِر مةترس
نيية، ئةوا ماَلةوة/ نيشتمان دةبَيتة شوَيين ئولفةت 
و هؤطربوون. رةنطة برادةرة شاريية ئوستورالييةكة 
كةنار بطرَيت لة ناو فانتازياي ئةو سةربةستييةي 

، بةالم ئةم سةربةستيية كة لة ماَلةكةيدا هةية
ثابةندي دابينكردني سةقامطريييةكي كؤمةاليةتيي 
بةرفراوانرتة. لة دونيايةكدا كة متمانةثَيكردن تا 
ِرادةيةكي زؤر نةماوة، ئةو ضاوانةي كة ضاودَيري 
دراوسَيكانيان دةكرد بوونة هؤيةك بؤ خؤثاراسنت 
دذي ِرووداني تاوان و ضاودَيريكردني هةر 

ردنَيك كة منداَل تووشي ببَيت يان ثَيشَيلك
ثةيوةندي بة سَيكسةوة هةبَيت. هةر لةبةر ئةوة 

 وة دوورة لة زامنكردنةوة.ةذياني تايبةتي ماَل
 

 طةرِان بةناو تازةطةريدا
كي نيشتمان لة دونياي تازةطةريدا مضة

ضةمكَيكي ئارام نيية. يةكَيك لة ئاماجنة 
يشتمانة سةرةكييةكاني تازةطةري ئةوةية كة لة ن

كؤنةكةت بَييتة دةرَي، بةالم هةرطيز شوَين و 
قةوارةيةكي دياريكراو بؤ نيشتمانَيكي نوَي لةناو 
دونياي تازةطةردا نيية. لة تَيِروانيين نوَيخوازَيكةوة 

هَيَلرَيت لةبةرئةوةي دةبَيت نيشتماني كؤن بةجَيب
سةر بةزةمةنَيكي وةستاو و بةستةَلةكي ِرابردووة: 
واتة ثابةندي دابونةريتة نةطؤرةكانة و سنووردارة 
تةنها بؤ ضةند ئةندامَيك و بةهؤي شَيوازَيكي 
باوكانةيي دةستةاَلتدارانةوة حوكم دةكرَيت و 

ضةندين بريوِراي غةييب كؤنرتؤَلي دةكات. بةكورتي 
كؤن نوَينةرايةتي ترادسيؤنة داخراوةكان  نيشتماني

دةكات. مانةوة لةوَي مةرط خؤيةتي، بةالم نوَيخواز 
هةست دةكات كة ئَيستا دؤخَيكي كراوةية، زياتر 
هاني طةِران دةدات وةك لة مانةوة و سةقامطريي و 
هةروةها جياوازي وةك هؤيةك بؤ هَينانةكايةي 

وة كة شتَيكي تازة و جةخت لةسةر ئةوة دةكاتة
دةبَيت هةر بِريار دةركردنَيك هاوبةشانة بَيت و 
دانبةوةدا دةنَيت كة عةقَل سةر بؤ يةزدان 

 دانانةوَينَيت.
نوَيخواز هةميشة دةيةوَيت ثامشاوةي 
دابونةريتةكان )ترادسيؤنةكان( ِراماَلَيت بةالم كاتَيك 
دَيتة سةر كَيشةي نيشتمان دؤخَيكي ثِر دَلةِراوكَي 

ت. ئةطةر تازةطةري رابردوو ِراماَلَيت دةخوَلقَينَي
دةبَيت لة ئَيستادا شَيوازَيكي نوَي لةناو ذياندا 
خبوَلقَينَيت. ئةو فؤرمانةي كة طوزارش لةم 
سةردةمة نوَيية دةكةن جةخت لةسةر ئةوة 
دةكةنةوة كة شوناس ثابةندي ِرابردوويةكي يان 
شوَينَيكي دياريكراو نيية. ضةمكي مؤدَيرني "مرؤظ 

خؤي دروست دةكات" ثَيويسيت بة  خؤي
نيشتمانَيكي نوَيية، بةالم نيشتماني مؤدَيرن 
خةسَلةتَيكي ناكؤكي لةسةردةمةكةيدا هةية. ئةطةر 
بةهاكاني نيشتمان ِرةطي لة ترادسيؤنةكاندا 
ضةقاندبَيت، ئةوا نيشتمان لة دونياي تازةطةريدا لة 

كة ايية ضوارطؤشةييانةية تباشرتين حاَلةتدا ئةو ثان
رابردوو داطرييكردوون يان ئةو مؤزةخانة 
جةجنااَلنةية كة بةهاي هونةري بؤشة و يادةوةري 

 سيماي سةرةكييةتي.
ضةمكي نيشتمان ثانتاييةكي زؤري لة 
تازةطةريدا داطريكردووة. لة سةردةمَيكدا كة 
دةربازبوون لة نيشتمان بة يةكةمني هَيماي 

ةكي ِروون و َيت بةالم ئاراستةيرسةربةخؤي دةذمَيرد
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دَلنيا نيية و ئاسؤي دؤزينةوةي نيشتمانَيكي 
منوونةي هةميشة لةذَير هةِرةشةداية، هةرةشةي 
مانةوة لة دؤخَيكي هةميشة ئاوارةبووندا. ِرةنطة 
تازةطةري بة تةواوي ئيلتيزامي بة ثرؤسةي نةمان 
يان هةَلوةشاندنةوةي دابونةريتةكان هةبَيت بةالم 

ي ئاواتة ناوةندييةكاني ثِر ثرؤسةكة يان هَينانةد
مةترسيني يان ئةو ئاماجنانة هةموويان نايةنةدي. 
زؤر لة نوَيخوازةكان، وةك بايرؤن هؤمسان كة 
ثانتاييان يان وةك قؤناغَيكي بَياليةن 
تةماشاكردووة يان وةك كؤسث لة بةردةم بة 
طةيشنت بة ئاسؤ يؤتؤباييةكان، سةركةوتوو نةبوون 

ي كة مانا دةوَلةمةندةكاني لة مةزةنةكردني ئةوة
ئةزمووني نيشتمان تؤكمانة ثابةندي ثرؤسةي 

 دروستكردني ئؤنتؤلؤجيان.
طرنطي ترادسيؤن لةوةداية كة كةسايةتييةكان 

ثانتايي  –شوناسيان لة نَيو هاوكَيشةي زةمةن 
ثَيكةوة دةبةسنت، هةروةها شَيوة و شَيوازن بؤ 
طوزارش لة يادةوةري و ماناكان. طرميانة 
تةكنؤكراتييةكان دةَلَين: دةكرَيت واز لة ترادسيؤن 
بهَينرَيت، ئةوان وا ثَيناسةي دةكةن كة وةك ثَيسيت 
مار واية لة ثاش تةواو بووني وةرز ثَيويستت 
ثَينامَينَيت. ئةم بةراوردكردنة ئةو خاَلة لة ياد 
دةكات كة ترادسيؤن تواناي هةية سةرلةنوَي خؤي 

ي ديكةي ثَيست ببوذَينَيتةوة وةك ضينَيك
سةرهةَلبداتةوة. ئةم هةَلة كاريطةرة بة درَيذايي 
خيتابةكاني تازةطةري دووبارة دةبنةوة. كاتَيك 
ماركس ئةو تَيطةيشتنةي ثَيبةخشني كة بةرةو 
تازةطةري ِراثَيضيكردين بةهؤي دةستةواذة 
رةمزييةكةيةوة كة دةَلَيت: "ئةو شتانةي كة ثتةو و 

ةوة" ئةم دةستةواذةية وةك ِرةقن لة هةوادا دةتوَين
ثَيشبينيكردني بؤ مةترسي هةَلوةشاندنةوةي 
ترادسيؤنةكان بوو. ئةم ئاوَيتةبوونةي خَير و شةِر 

ترادسيؤن لة تازةطةريدا بة توندي لةاليةن 
دامةزرَينةرةكاني تيؤري كالسيكي كؤمةاليةتييةوة 
دووثاتكراوةتةوة. ئةم كؤسثة طةورانةي لةبةردةم 

بوو بة قووَلي هةستثَيدةكرا كة دذي رؤشنطةريدا 
ترادسيؤنة، وةك سةرضاوةي ضةواشةكردن و 
دوذمين عةقَل و كؤسث لةبةردةم ثَيشكةوتندا 
تةماشادةكران. لةطةَل ئةوةشدا ئةوة ترادسيؤن بوو 
كة ضوارضَيوةيةكي تةفسريي و تؤِرَيكي دَلنيايي بة 

 مانا كؤمةاليةتيةكان بةخشي.
وةيبةر لة دةستةواذةي  ئةو بةها ئةخالقيةي كة

"قةفةزي ئاسنيين بَيئومَيدي"دا وةسفيكردووة و 
هةروةها ياداشتةكاني دؤركايم كة باس لة 
تَيكضووني ثارسةنط دةكات ئةوةندةي لة 
نيشتماني مؤدَيرندا ئازاري ضةشتووة لة هيض 

 شوَينَيكي ديكة نةيضةشتووة.
وَيراي ئةوةي دَلةراوكَييةكي هاوضةرخانة 

بارودؤخي نيشتمان/ ماَل هةية كة  ةسةبارةت ب
تيايدا كاردانةوةكان هةمةجؤرن، هةر لةوثةِري 

كؤربيسةر –نةزؤكي نيشتمانةوة كة لةثالنةكاني لَي 
تا دةطاتة شَيوازة ئاوارةييةكاني سةر شةقامةكاني 
ئةمةريكا كة سؤركني و ئةواني ديكة وةسفيان 

ت كة كردووة، بةالم هةر كامَيكيان بَيت، لةوة ناضَي
ضةمكي نيشتمان/ ماَل لة دونياي تازةطةريدا 
ضةمكَيك بَيت بةسةر بضَيت. طةِران بةدواي 
نيشتماندا نةطةِرانةوةيةكي نؤستاليجيايانةية بؤ 
ِرابردوويةك كة ثَيي ئاشنايني، نةثةرضةكردارَيكي 
بةرطريانةية دذي توندوتيذي ئَيستا. ماناكاني 

لة ئاييندةدا  نيشتمان لةو ثرؤذانةداية كة ريشةيان
داكوتاوة و هةسيت ئينتيمابوون لة دؤخي طؤِران و 

 جَيطؤِركَيكردندا دةخوَلقَينَيت.
ناطي، يةكَيك لةو هونةرمةند و  -الزلؤ ماهؤلي

ِرةخنةطرة دةطمةنانة بوو كة دركي بةوة كردبوو 
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طرفيت خانووبةرة ئةوةندة طرنطة كة تةنها طرفيت 
ينةوةكاني باس ثسثؤران نيية. بة درَيذايي لَيكؤَل

لةوة دةكات كة ثةيوةندميان بة ثانتاييةوة هةرطيز 
بَياليةن نيية بةَلكو هةميشة طوزارش لةو ناكؤكية 
فراوانة دةكات كة كاريطةري لةسةر ضِري و ِروون و 
ئاشكرايي بةسةربردني ذيان هةية لة ِرةوتَيكي 
مؤدَيرندا. هةر بؤية ئةم جؤرة خواست و ئاواتة بؤ 

ردني ئةو ثانتاييةي كة ئَيمة دةستنيشانك
نيشتةجَيني، ئةو تَيبيين كردووة، بة تةواوي نامؤية 
بة كاري بيناسازَيك. وَيراي ثَيويستيية سةرةكيية 
جةستةييةكاني، مرؤظ دةبَيت ثانتايي بة جؤرَيكي 

الني كةم، فَيربَيت  –ديكة لة ماَلةكةيدا تاقيبكاتةوة 
ت ماَل بكرَيتة كة تاقيبكاتةوة. نابَيت رَيبةوة بدرَي

ثانتاييةك تةنيا بؤ هةالتن و داَلدةدان بةَلكو دةبَيت 
ثانتاييةك بَيت بؤ ذيان و ثةيوةندييةكي دَلسؤزانةي 

 لةطةَل دامةزرَيت.
كَيشةي ئينتيمابوون لة دونياي تازةطةريدا 
ثَيويسيت بةوةية ريشةييانة بري لة ثةيوةندميان 

كؤمةاليةتي لةطةَل ثانتاييدا بكاتةوة. لة تيؤري 
كالسيكيدا، ئةو تَيطةيشتنة باالييةي كة بووني 
هةية لة ناكؤكييةكي توندةوة سةرضاوة دةبةسيَت 
كة لةو بِروايةداية نيشتماني ترادسيؤن و كالسيك 
شوَيين طوجناندن و ئاسوودةيية، لة كاتَيكدا 
نيشتمان لة دونياي مؤدَيرندا شوَيين طوزارشكردنة 

ةم دؤخة نائارامة لة لة خود و سةربةسيت. ئ
داواكاريةكاني هةر طةجنَيكدا ِرةنطيداوةتةوة: "من 
ثانتاييةكةم بؤ خؤم دةوَيت" ئةمة خؤي لة خؤيدا 
ئاماذةية بةوةي كة ضوارضَيوةيةكي سنوردار هةية 
بؤ تَيطةيشنت لة ماناي طؤران لة كةلتووردا بةوةي 
كة ثانتاييةكاني رابردوو لة ناوضةيةكي داخراودا 

ستة بووة. ئةمة زياتر لةو ثَيناسة بةرجة
كالسيكيانةي كؤمةَلطة ديارة كة جةخت لةسةر 

يةكةيي مةبةست و نيشتةجَيبوون لة شوَينَيكي 
دياريكراودا دةكات. ئةو بريؤكةيةي كة ثَييواية 
كؤمةَلطة نةوةك تةنيا لة بةشداربوون لة 
بةرذةوةندييةكي هاوبةشي طروثَيكدا بةَلكو لة 

جيهاني هاوبةشدا" كة تةواو ضوارضَيوةيةكي 
فراوان، تةواو سةرتاثا بؤ ئةوةي ذيانياني تيا بَيت" 
دةخوَلقَيت. ئةم بريؤكةية تا دَيت وا دةردةكةوَيت كة 
دوورة لة هةبوونةوة. ئةم تَيِروانينة بؤ ئينتيمابوون 
لة ئَيستادا ملكةضي ئةو شَيوازةي بريكردنةوةية كة 

ري طةردووني جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كؤضبة
و بة ثيشةسازيكردني دونيا بوونةتة الوازكردني 
ثةيوةندية كؤمةاليةتييةكان و خوَلقاندني فؤرمة 
كةلتووريية تَيكةَلةكان. "ئةنتؤني طيدةنس" دةَلَيت 
كة سيمايةك لة سيماكاني تازةطةري ِرووخاندني 
ثابةندبوونة بة شوَينةوة. دايناميكيةتي تازةطةري 

ةرتثةرت بوون و ثةِرةوازيية، هةر بؤ خوَلقاندني ث
لةبةرئةوة ناسينةوة بةهؤي شوَينةوة دةبَيتة 
مةسةلةيةكي الوةكي و ثضِراو لة هةر لةو 
سيفةتانةي كة ثةيوةنديةكي كؤمةاليةتي تيايدا 

 بةرجةستةبووة. "طيدةنس" دةَلَيت: 
 

لة كؤمةَلطا ترادسيؤنةكاندا. ِرابردوو بةرز ِراطرياوة و 
 رةمزةكان

ادارن لةبةرئةوةي ئةزمووني بةردةوامي نةوةكاني بةه
 تياداية.

 ترادسيؤن هؤكارَيكة بؤ بةِرَيوةبردني كات و ثانتايي، كة
هةموو ضاالكييةك يان ئةزموونَيك لةناو دؤخي 

 بةردةوامي
ِرابردوو، ئَيستا، ئاييندة دةطرَيتةخؤ ئةمانيش يةك لة 

 دواي يةك
ة بونيادَيك دروست دةكةن لة هةَلسوكةوت

 كؤمةاليةتييةكاندا.
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لة دونياي تازةطةريدا، شوناس ضيدي بةهؤي 
ثةيوةنديية تايبةت و ئؤتؤماتيكيةكانةوة لةطةَل 
كات و شوَيندا دياري ناكرَيت. ثرسياري "من كَيم؟" 
تةنيا بة دةستنيشانكردني شوَين يان زَيد يان ئةو 
كاتةي كة بةسةريدةبةين وةالم نادرَيتةوة. 

وكرتين كؤمةَلطةي ناوضةي )لؤكةَل( لةبةرئةوةي بضو
لة ذَير كاريطةري ثرؤسَيسة طةردوونيةكانداية. 
ثرؤسةكاني بةجيهانيبوون و تةنانةت سرتاتيذةكاني 
بةرطريكردن لة ناوضةيبوون هةردوكيان لة 

 –"ضوارضَيوةي ثرؤسةي ماوةكردني كات 
ثانتايية"، طيدةنس ثرؤسةي لَيكرتازاني 

ضةدا بة لَيكرتازان لة ثةيوةنديةكان لةطةَل ناو
سيستمي كؤمةاليةتي وةسف دةكات. تةمتوماني 
ضةمكانةي نيشتمان و كؤمةَلطة لة ئارةزوو و 
خواستة نةهاتووةكاني شَيوازي خَيزاني و ناوماَل 

 لة سةردةمَيكي ناجَيطريدا ِرةنطيداوةتةوة.
نوستاليجياي مؤدَيرن خؤزطةيةك نيية بؤ 

انةكاني كؤضبةر طةرانةوة بؤ رةمحي دايك. قةير
بةوة ضارةسةر نابَيت كة خؤي كؤبكاتةوة و 
بِرواتةوة. رَيذةيةكي كةم لةو كةسانةي طةراونةتةوة 
بؤ زَيدي خؤيان ئةو ئةجنامةيان لةالمابؤوة كة 
طةِرانةوةية يان طةِرانةوةيةكي سةركةوتوو نةبوو، 
نةوةك تةنيا لةبةرئةوةي كة شارةكةي طؤراوة و ئةم 

تةيان ثَيدةبةخشَيت كة هَيشتا طؤِرانة ئةو هةس
ئةمان لة دةرةوةي ئةو شوَينةن، وَيراي ئةمةش، 
خؤزطةيةكيان هةية كة دةيانةوَيت ببنة خاوةني 
شتَيك لة ناو ئةو شارةدا كة طؤِراوة و كة نوَيية. هةر 
لةو كاتةوةي كة لة طةرةكي كؤضبةرةكان لة مَيلبؤن 

كرد كة  لة ئوسرتاليا طةورة بووم، دركم بةو راستيية
نيشتمان/ ماَل وةك منونةي ناو تاقيطة واية بؤ 
تَيطةيشنت لة تازةطةري. كؤضبةرة يؤنانييةكان 
بايةخَيكي زؤريان دةدا بة كِريين خانوو، نةوةك 

تةنيا ثارةي بانقيان لة ماوةيةكي كةمدا دةدايةوة و 
فيداكارييةكي زؤريان دةنواند، بةَلكو بونيادي ئةم 

زي سةفةرةكانيان. ثانتايي خانووانة ببوونة رةم
باغضةكانيان رَيكخستبوو بؤ ئةوةي سةوزةي تيا 

نوَيكانيان البردبوو و  –بضَينن، كؤَلةكة كالسيكية 
لة جَيطايدا كةوانة رؤمانيةكانيان دانابوو. تةماتة و 
سةوزةيان خستبووة اليةكةوة و درةخيت بنَيشت و 

ين رووةكةكاني ديكة لةاليةكي ديكة، هةروةها طؤِري
جؤطةلة ثتةوةكان طوزارشيت تةنيا لة ثاك و 
خاوَيين نةدةكرد بةَلكو لة ثةيِرةوكردني ثَيوةرة 
مؤدَيرنةكانيش. كة مشتومِرةكاني "هؤمي باباها" 
سةبارةت "دوو ثَيشينة" لة كةلتوور و كؤضبةريدا 
دةخوَينمةوة، كة بةشَيكة لة ئيستاتيكاي ئاوارةيي، 

دَيتةوة كة ضةندين دةستبةجَي دراوسَيكامن وةبري 
نيطاريان لةسةر دةرطاكانيان نةخشاندبوو. هةر 
كاتَيك دَينةوة ماَلةوة ئةو دميةنانةيان دَيتةوة ياد 
كة لة اليتةكةي باوكييانةوة تةماشاي ماَلة 
كؤنةكةيان دةكرد: بةلةمَيكي بضكؤالنة لة رؤخي 
بةندةرَيكدا كةناري طرتووة و رووي خانووةكة 

ني بةندةرةكة بيناكرابوو. ئةم بةرامبةر بةردةال
ثؤستةرانةي بةدةست نووسراون رةنطدانةوةي 
دونياييةكي ديكةية، لةناو مَيشكيياندا بووني 
هةية. هةر بؤية، بؤ منوونة خَيزانَيكي ظَيتنامي، 
كؤضبةر زياتر لة دونيايةكي هةية. باشرتين ثَيناسة 
بؤ كؤضبةري ئةوةية كة زجنرية شةثؤلَيكة، كؤضبةر 

ةمان كاتدا حةز بة دووبارة بوونةوة و جياوازي لة ه
دةكات و ماَلي كؤضبةر بريتية لة تَيكةَلةيةك لة شتة 

 نوَيكان و ئةو شتانةي ثَيي ئاشنان.
هةستكردن بةوةي ئةو "طؤِرانة طةورةية" كة بة 
هؤي تازةطةرييةوة دةستثَيكرد، زؤرجار لة 
طوَيزانةوة لة "كؤمةَلطةيةكي زانراوة" وة بؤ 

مةَلطةيةكي مةزةنةكراو" نةخشَينراوة. كؤمةَلطة "كؤ
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ترادسيؤنةكان بة "زانراو" لةقةَلةمدراون 
لةبةرئةوةي زؤربةي ثةيوةنديية كؤمةاليةتييةكان 
لةسةر بنةماي رووبةروو و كةسايةتي بوون. 
ناسيين خةَلك زؤر جار لةسةر بنةماي ثةيوةنديية 
 نزيكةكان و كةسييةكان ياخود لة رَيطاي فؤرمة
زارةكيةكاني ضريؤك طَيِرانةوةوة بووة. بة 
ثَيضةوانةي ئةم دؤخةوة، لة كؤمةَلطا مؤدَيرنةكاندا 
هةروةك "بَيندك ئةندرسن" ئاماذةي ثَيداوة، 
بةيانكردني هةسيت كؤمةَلطةية لةسةر ئاستَيكي 
فراوانرتي ثانتايي كؤمةاليةتي. خةسَلةتي سةرةكي 

بنةماي  يةكيةكةي لة نةتةوةي مؤدَيرندا لةسةر
طةشةسةندنَيكي شاقووَلي ثةيوةنديية ناوضةييةكان 
و نزيكةكان دةستنيشان ناكرَيت، بةَلكو 
ثةيوةنديةكان لةطةَل ئةندامةكاني ديكة ئاسؤيي و 

 مةزةنةكراون.
 

مةزةنةكراوة لةبةرئةوةي تةنانةت ئةنداماني 
بضوكرتين نةتةوة يةكرت ناناسن و يةكرت نابينن يان 

بةالم لة هةمانكاتدا لة مَيشكي هةر  طوَييان لَيبَيت،
يةكةياندا وَيناي خاَلة هاوبةشةكاني نَيوانيان 

 دةذَين.
 

لة فيكري هاوضةرخدا، ضؤنَييت طوَيزانةوةي 
             ئةو هةستة هاوبةشة مةزةندةكراوة بؤ 
             ثَيكةوةناني فؤرمَيكي ئةبسرتاكت لة 

              ي ثابةندبووني كؤمةاليةتي كَيشةيةك
سةرةكيية. ئةندرسؤن جةخيت لةسةر طرنطي 
            ميدياي ضاثكراو لةم بوارةدا كردووة كة 
دةتوانَيت بةرجةستةي ئةو رةمز و ترادسيؤنانة 
بكات كة لة رةطةزةكاني ناسيؤناليزمدا هةن. 
رَيذةيةكي كةم لة تيؤريستة كؤمةاليةتييةكان 

طرنطي بة ميديا  ثةرةيان بةم فيكرةداوة بةوةي

ثشتبةستوو بة كامَيرا بدةن لة بيناكردنةوةي 
شوناس لة كؤمةَلطةي مؤدَيرندا. "جؤن تؤمثسن" 
لةم دواييةدا ثيادةكردني ئةو ثةيوةنديية طرنطة لة 
رَيطاي تةكنةلؤجياي ميدياوة وةك بةشَيك لة 
دروستكردنةوةي ترادسيؤن تيؤركردوة. بةهؤي 

زياتر شارةزاي  ثةرةسةندني ميدياوة كةسةكان
رووداوةكان بوون، زياتر ضاودَيري دةكةن، بة 
طشيت زياتر شارةزاي جيهان دةبن، هةردوو 

 –جيهانةكة، راستةقينةكة و مةزةندةكراوةكة 
جيهانَيك كة لةو ديوو ثانتايي ذياني رؤذانةوة 
بووني هةية. باسة بة ميدياكراوةكان كة دةطةنة 

يوةنديية شوَينة دوورةكان شَيوازي نوَيي ثة
كؤمةاليةتييةكان دةخوَلقَينن. ناوةرؤكة 
رةمزييةكاني ئةم شَيوازة نوَييانةي ثةيوةنديكردن 
خؤي لة خؤيدا خوَلقاندني ثةيوةندي نوَيية بة 
شوَينةوة. "ثؤل ظرييليؤ" هةنطاوَيك لةمة زياتر 
رؤيشتووة و باسي لة كاريطةري كامرياي ثشت 

كة ضؤن  ئةستور بة تةكنةلؤجياي نوَي كردووة
ثةيوةندي ئَيمةي بة ئيدراك و دةزطاوة لة 

 هةمانكاتدا طؤِريوة.
تَيِروانيين ظريليوس سةبارةت بة طؤِراني 
ثةيوةندي نَيوان بينني و ئةزموونةوة، 
دةمانطةيةنَيتة تَيطةيشتنَيك بؤ دوو خاَلي سةرةكي 
يةكةميان هةَلوَيسيت رؤذانة سةبارةت بة دميةني 

ك و دراما كة لة ئازار و ئةشكةجنةي خةَل
تةلةفزيؤنةكاندا رةنطدةدةنةوة، دووةميان 
هَيماكردن بةو تَيضوونانةي كة بينني بةخؤيةوة 
دةبينَيت وةك هؤكارَيكي باال لة دروستكردني 
ثةيوةندي لة نَيوان مةعريفة و دةسةاَلتدا. بَيطومان 
تازةطةري هةوَلدةدات بةوثةري توانايةوة بؤ 

وةي ئاسيت رؤشنطةري فراوانكردن و بةرزكردنة
 بينني/ تَيِروانني.
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 بةجيَهيَشتين نيشتمان
نة لة نيشتمانَيكي نوَي و نة لة رؤخي دةريايةكي ديكة 

 كةنار دةطريت
 ئةم شارة هةميشة بةدوودا دَيت

لة هةمان شةقامدا ثياسة دةكةيت و هةر لةوَي طةورة 
 دةبيت 

 لة هةمان طةرةك تةمةن بةسةر دةبةيت و 
 خانوو سةرت سثي دةبَيت هةر لة هةمان

 تؤ هةر لةم شارةدا دةطريسَييتةوة
 )كاظايف(

 
دةمةوَيت كؤتايي باسةكةم بة ثرسيارَيك بهَينم 
"ئايا ئَيمة دةتوانني نيشتمان بةجَيبهَيَلني؟" ئةم 
ثرسيارة لة ثرسيارَيكي ديكةوة رَيضكةي بةستووة 
كة ئةويش ئةوةية: "ض جؤرة ئةركَيكمان بةرامبةر 

هةية؟" ئةم هؤنراوةيةي كاظايف لة نيشتمان 
زللةيةكي توند دةضَيت ئاراستةي ئةفسانةي 
مؤدرَيين دةكات كة ثَييواية بة بةجَيهَيشتين 
نيشتمان مرؤظ دةتوانَيت لة رابردوو رابكات. بة 
ثَيضةوانةوة، بريكردن و حةز بؤ دووبارةبوونةوة 
هةموو جةستةي مرؤظ داطريدةكات، ئةو مرؤظةي 

ةتوانَيت خودي كؤني خؤي بةجَيبهَيَلَيت، ثَييوابوو د
بريؤكةي طةِرانةوة هةموو جةستةي سِر دةكات وةك 
ئةوةي دةمارةكاني ثِر خوَيين سارد بووبَيت. ئةمة 
هؤنراوةيةكة رةخنة لةو كةسة دةطرَيت كة ثَييوابوو 
دةتوانَيت طرفتةكان ضارةسةر بكات بةوةي هَيدي 

ة، نةيدةزاني هَيدي لة زَيدي خؤي دوور بكةوَيتةو
كة رابردوو هةميشة لة ناخي خودا هةَلكؤَلراوة. 

 هةرطيز نيشتمان لة ثاش خؤت بةجَيناهَيَلرَيت.
وَيِراي ئةمةش، بريؤكةي هةالتن، لةم سةردةمةدا 
بريؤكةيةكي باالية، لة تَيِروانينَيكي هةمةاليةنةوة كة 
ثَييواية "لة كوَي كاَلوةكةم شؤركردةوة، ئةوَي 

" تاوةكو راطةياندنَيكي راست و دروست نيشتمامنة
كة دةَلَيت " جارَيكي ديكة نامبينيت بطةِرَيمةوة 
والت" تَيِروانينَيكي ثتةو هةية كة ئةميش ثَييواية 
مرؤظ دةتوانَيت ترازانَيك لةطةَل رابردوو دروست 
بكات و سةر بةشوَينَيكي ديكة بَيت. ثَيشانطاي 

ضؤن كةسانَيك  رؤجةر ثاَلمةر ئةوة ثيشان دةدات كة
ذيان دةطوزةرَينن سةرباري ئةوةي ئينتمايان بؤ ئةو 

فؤتؤطرايف  21شارةي لَييدةذين نيية. كارةكاني، 
سةبارةت بة ووردةكاريةكاني ناو طالسطؤ 
لةخؤطرتبوو. هةَلبذاردني رةمزةكان هةروا لة خؤِرا 
نةبوو. بة هةموو خؤشي و ناخؤشيية 

دبووني، ثاَلمةر رةمزييةكانةوة كة ثَيشانطةكة نوان
توانيبووي ئةوة بسةملَينَيت كة طياني ئينتيما و 
شانازيكردن بة شارةكةوة كاَلبؤتةوة. هةر 
فؤتؤطرافَيك طوزارش لة ئازار و ئةندَيشةيةك دةكات 
و هةريةكةيان رةنطدانةوةي ثةيوةنديية ناوضةيية 
جياوازةكانن، بةالم هةر هةموويان هيض هَيما و 

وَين تيا نيية. شوَين بة تةواوةتي ئاماذةيةكيان بؤ ش
 لةو ئاماذانةدا دةرهاتووة.

سةيرة، بؤ دةبَيت ئةم فؤتؤطرافانة لة بري 
هونةرمةندَيك كة زياتر لة "دة"يةك لة تةمةني لة 
طالسطؤ بةسةر بووة بَينة طؤ، هونةرمةندَيك كة 
وتويةتي "خؤشحاَلم ئةطةر لَيرة بذيم يان لة 

ةردووكيان هةست بة شارَيكي ديكة، هاوكات لة ه
نامؤي دةكةم، لةوَيش لةو شوَينةي طةورة بووم، 
ئةطةر بطةِرَيمةوة، هةر هةمان هةستم هةية". ئةم 
هةستة لَيكرتازاوةي ثاَلمةر لة جؤرة تَيِروانينَيك 
دةضَيت كة سةرثَييانة بةسةر شارةكةدا ِرادةبوورَيت 
و بَيئةوةي مةبةسيت بَيت ثانتايي زووير بكات. ئةم 

ستكردنة، نة تَيكةَلةيةكي كؤمسؤثؤليتيانةية، هة
نةوةك طوزارشكردنَيكي تةواوة لة نامؤي، بةَلكو 
هةستكردنة بة لَيكرتازان لة شوَين/ ثانتايي. ثاَلمةر 
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هيض تَيِروانينَيكمان ناداتَي سةبارةت بة كات و 
ثانتاييةي دةيةوَيت لة شارةكةدا. دؤخَيك لة 

دي بة شوَينةوة. نادياري بةديدةكرَيت لة ثةيوةن
ئايا شارةكة ئاوَينةيةكة كة رةنطدانةوةي ثرييي و 
فةرامؤشكردن و نةناسينةوةية؟ سارتر دةَلَيت: 
"دؤزةخ خةَلكاني ديكةن"، راستة، ئةوان، رةنطة، 
بةردةوام باست بكةن بةالم لةبةر بزربووني تؤ لة 
مةسةلةكة ناطؤِرَيت. تةنيا رَيطاضارة بؤ ترازان لة 

ةوةية كة وا خؤت ثيشان بدةيت لة رابردوو ئ
ئَيستايةكي رةهادا دةذيت. خؤبةستنةوة بة 
ئَيستاوة. خؤ دةربازكردنة لة هةر ئيلتيزامَيك بة 
ثانتاييةوة. بةالم هةر وةك دايكم هةميشة سكاال و 
طازندةي دةكرد و دةيووت: نيشتمانةكةت 

 ميواخنانة نيية!

 
 نيكؤس ثاثاستيَر طياديس: 

ريدةدةر لة ناوةندي كةلتووري ثرؤفيسؤري يا
ئوستورالي. دةرضووي زانكؤي ميليؤن كامربجة. بابةتي 
لَيكؤَلينةوةكاني سةبارةت بة جيهانطريي و كةلتووري و 
كؤضبةريية. لة كتَيبة ضاثكراوةكاني: تازةطةري لة 

، دايةلؤطةكاني دونياي ثةرةوازةبوون 1992تاراوطةدا، 
 .2000، ثةشَيوييةكاني كؤضبةر 1998
 
 

 سةرضاوة
-1كتَييب "دايةلؤطةكاني ثةرةوازةبوون" لة ثةِرة 

لةاليةن دةزطاي ضاثي  1998. ئةم كتَيبة لة ساَلي 16
 "رظةرس ئؤرام"ةوة لة لةندةن ضاثكراوة.
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 سياسيمؤديَرنةي كردنةوةي ترةو تؤتاليتاريزم 
 
 

  بارييةبارييةمؤريس مؤريس 

  هةرديهةرديرَيبني رَيبني لة فارسييةوة: لة فارسييةوة: 

 
 

 روبةروي لةسةرةتاوة هةر كة سياسي مؤدَيرنةي

 بووبووة، ناسيؤناليزم ثةرةسةندني و طةشةكردن

.  كةوت ترسناكرت رَيطرَيكي بةر بيستةمدا لةسةدةي
 شكَلة لة تاليتاريزمتؤ لة بوو برييت رَيطرة ئةم

 سياسي مؤدَيرنةي كانيدا. . بةمشَيوةيةةجياواز

 تةواو بةشَيوةيةكي و سةر كراية هَيرشي بةتوندي

 كة دانةشوَينا لةو يةداةئاراست لةم و كرايةوة رةد

 لةو دروستبووني لةناوضوو، هةبوو بووني ثَيشرت

بوو.   نامومكني نةبوو، بووني كة شوَينانةشدا
 تؤتاليتاريزم ثَيناسة بةثَيي و طشيت بةشَيوةيةكي

 دذي رَيك ضونكة سياسية، مؤدَيرنةي نةفيكردني

 مةدةني، كؤمةَلطاي و دةوَلةت نَيوان جيابونةوةي
 لةسةر وةةلَير و تايبةتية بواري و طشيت بواري نَيوان

 تاكةكةس و هاوآلتي جياوازي رةدكردنةوةي بناغةي

 ةكيةكيهةم دةيةوَيت تؤتاليتاريزم. دامةزراوة

 لةنوَي سةر )يان دروستبكات يةكطرتوو و ضونيةك

 كؤمةَلطا و دةوَلةت نَيوان ماوةي و بكاتةوة( دروسيت

 تاكةكةس و هاوآلتي نَيوان جياوازي هةروةها

 رةدكردنةوةي هؤي دةبَيتة هةوَلة ئةم. تةوةبسِرَي

 دةوَلةتي جؤرَيك بةرثاكردني و مؤدَيرن دةوَلةتي

 قسةكردن بةَلَي.  تازةدا طايكؤمةَل لة ثَيشمؤدَيرن

 كة خوازة هةمةكي يان تؤتاليتار َلةتَيكيودة لةسةر

 كة دةكات ئةوة بانطةشةي ديارة لةناوةكةيةوة وةك

لةناوخؤيدا ك شتَيهةموو دةيةوَيت  و شتَيكة هةموو
 .بطوجنَييَنوخبوات 

 جياوازةكاني شَيوة لة بةدةر تؤتاليتار، دةوَلةتي

 بة ناتوانَيت خؤيةوة جةوهةي ةهؤيب دةركةوتين،

 خاوةن لةراستيدا و بذمَيرَيت مؤدَيرن دةوَلةتَيكي

دَيرنة.  ؤم ثَيش دةوَلةتي سةرةكيةكاني خةسَلةتة
 واتة ،يمةدةن كؤمةَلطاي بووني تؤتاليتار دةوَلةتي

 رةوا بة تايبةتيةكان بةرذةوةندية تيايدا كة جَيطةيةك

 بوارَيكي وَليبق هةروةها و قبوَلناكات دادةنرَين،

 ئازادي خاوةن تاكةكان تيايدا كة ناكات تايبةتي

 كؤمةَلطا هةموو دةيةوَيت لَيرةوة و بن جؤراوجؤر

 تا بطرة ئابوريةوة لة مرؤييةكان كيةضاال و بطرَيتةوة

 تا بيطرة سةنديكاكانةوة و ئةجنومةن لة و فكر

 و هونةر و كلتور و زانني و زانست و هةواَل و زانياري
 تؤتاليتار دةوَلةتي. بكات كونرِتؤَل ةكردن،طةم
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 يان لةناودةبات نفةرديةكا ئازادية هةموو

 و سياسي زةمينة بواري لة ض و دةيانثاَلَيوَي
 و فكري زةمينة بواري لة ض و ئابوريةكاندا

 فةردي داهَيناني بؤ جَيطةيةك هونةريةكاندا

 ،مةدةني كؤمةَلطاي نةبووني كة ناهَيَلَيتةوة.  دةزانني
 مرؤظ نةفيكردني تةنانةت و مرؤظ مايف نةفيكردني 

 بؤ دةكاتةوةت كور تاك و دةهَينَيت خؤيدا بةدواي

 هةمان هةمةكيةش ئةو كة هةمةكي لة بةشَيك

 مايف خاوةن تاكةكةس ضيدي دةوَلةتة.  بةمشَيوةية

 نية تايبةت بوونَيكي خاوةن تةنانةت و نية تايبةتي

ناتوانَيت  لةئةجنامدا و بَيت شةخسي مايف ن خاوة
  .ثاراستينلة بةرثرسياربَيت دةوَلةت كة 

مرؤظ مايف كة ئةوةية هةلومةرجةش ئةم دةرئةجنامي 
  .هةيةماناي لةبنةِرةتدا نة و نةهةية 

 دةوَلةتي دذي تؤتاليتاري دةوَلةتي لَيرةوة

 مةدةني كؤمةَلطاي بووني كة روةوة لةو و مؤدَيرنة

 دةكاتةوة، رةد تاك واقعيةكاني ئازادية و ةخؤسةرب

 ثَيشمؤدَيرن، دةوَلةتي نوَيي شكَلَيكي

 و جؤر بة تؤتاليتار ثيشاندةداتةوة.  دةوَلةتي
 نرِتؤَليؤك بؤ هؤكارانةي و ئامَير ئةو بةربآلوي

 كالسيكي لةدةوَلةتشاري بةر، دةيطرَيتة كؤمةَلطا

 ئاماذة كرَيدة ئامَيرانةدا ئةم لةناو كة جيادةبَيتةوة

 ناضاركردن، و فشار بؤ رَيكخراو ثةنابردني بؤ

 ئاسايانة ديكتاتؤر شَيوازةكاني و توندوتيذي

بكةين.   تةكنيكةكان تازةترين لة بةسودوةرطرتن
 تؤتاليتار دةوَلةتي تةماشاي وا دةكرَيت لَيرةوة

 ئامَيرة كة ثَيشمؤدَيرنة دةوَلةتَيكي وةك بكةين

 ئةطةرضي َيت.  بةَلَيبةكاردةهَين مؤدَيرنةكان

 مؤدَيرني دةوَلةتي مؤدَيرنةكان، ئامَيرة بةكارهَيناني

 ناتوانَي بةآلم كردووة، بةهَيز بةرضاو بةشَيوةيةكي

بشارَيتةوة.   دةوَلةتة ئةم سةرةكي خةسَلةتي
 وةك سياسي مؤدَيرنةي رةدكردنةوةي هةرضةندة

و فاشيزم لة هةم تؤتاليتاريزم سةرةكي  خةسَلةتي
لة هةم و دةبينرَيت سؤشياليزمدا نال ؤناسي
هةريةك بةآلم ضينيدا، يان سؤظَييت نيسيت ؤكؤم
لريةوة و دةطرن بةخؤيانةوة جياواز شَيوةي لةمانة 
  .باسبكةينبةجيا هةريةكةيان ضاترواية 

 

 :هاوشيَوةكانيبابةتة و ئيتالي فاشيزمي ـ 1

 تؤتاليتاريزمدا وةجياوازةكانيشَي بووني لةطةَل

 بةرثاكردني بة سةرةكي خةسَلةتي دةكرَيت

 تةنانةت يان ـ ديسثؤتيزمي دةوَلةتَيكي

 سةربةخؤيي وةالوةناني هةروةها و تاليتاريانةـؤت

 دوو نَيوان لةماوةي دابنرَيت.  فاشيزم فةردي

 يان كة دةركةوت وآلتانةدا لةو جيهانيدا جةنطي

 سياسيان مؤدَيرنةي تةواو بةشَيوةيةكي هَيشتا

 ثورتوطال( و ئيسثانيا ئيتاَليا، )وةك دي نةهَينابوة

فةرةنسا(.   )وةك دةجةنطان دذي بةئاشكرا يان
 لةرَيطةي و بابةت بةثَيي فاشيزم بةمشَيوةية

 هةندَيكجار سياسي مؤدَيرنةي تواني جياوازةوة

 بةشَيوةيةكي هةنديكجاريش و اووتة بةشَيوةيةكي

  .بةرَيت ناولة ناكامَل،

 كامَلرتين ئيتاَلي فاشيزمي بطوترَيت دةكرَي

 منونةي باشرتين و دياردةية ئةم شَيوةي

 سياسية.  لةراستيدا مؤدَيرنةي رةدكردنةوةي

 دةوَلةتي رةهاي بَلندايةتي بةرووني ئيتاَلي فاشيزمي

 خؤي تةنانةت و راطةياند باآلتر، بةهايةكي وةك

 لةبةرئةمةش هةر و اناد شت بةيةك دةوَلةتدا لةطةَل

 بةجؤرَيك فاشيزمة ئةم دةكرَيت

 بكرَيت.  مؤسؤلؤني "دةوَلةتساالري"ثَيناسة

 ليرباليزمان "هةركاتَيك: دةنوسَيت لةمبارةيةوة

دةوَلةتة".   بةماناي فاشيزم ئةوا دانا، فةرد بةماناي
 مؤدَيرنةي سةرةكيةكاني بناغة هةروةها مؤسؤلؤني

: رايدةطةيةنَيت و وةرةددةكاتة بةئاشكرا سياسي
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.)تزي ئةنيت  لةراستيدا "بةآلم . . ) بنةما هةموو 
  ."دةكةيننوَينةرايةتي 1789 [شؤِرشي]نةمرةكاني 

 و ليرباليزم دذي بةتايبةتي مؤسؤلؤني
 دةزانني وةك: "رادةوةستَيت بةئاشكرا فةردباوةِري

 نةيف تاكةكةس، بةرذةوةندي بةئاراستةي ليرباليزم

 دةوَلةت سةرلةنوَي فاشيزم بةآلم دةكات، وَلةتدة

 دةسةملَييَن".  تاكةكةي راستةقينةي واقعيةتي وةك

 تةنها تاكةكةس مؤسؤلؤني بةمشَيوةية

 تاك و دةطرَيت لةبةرضاو بةدةوَلةتةوة لةثةيوةنديدا

دةكات:  ثَيناسة دةوَلةت بؤ يمايتئين بةثَيي
 ناولة كة هةية بووني لةوروةوة تةنها "تاكةكةس

 ثَيداويستيةكاني ملكةضي دةوَلةتدا دةروني

 بة دةطات تَيِروانينة ئةم دةوَلةتة".  ئاشكراية

 ةكاتةد طروثةكان و تاكةكان و دةوَلةت رةهاكردني

 فاشيزمةوة دةوَلةت: "لةديدي فةرمانبةرداري

 طروثةكان و تاك كة رةهايةتيةكة دةوَلةت

 تةنها ثةكانطرو و تاك رَيذةيني.  بةَلَي لةبةرامبةريدا

 سةرنج دةبَيت دةكرَين".  ديارة درك دةوَلةتدا لةناو

 تاكةكةس نةفيكردني فاشيزم كة بدةين لةوة

بؤ دي ترِيوانينَيكي ثَيشنياري بةَلكو  قبوَلناكات،
تاك فاشيستيدا لةدةوَلةتي " :دةكاتتاكةكةس 
ضؤن وةك رَيك  . .دةكاتزياد بةَلكو اسِرَيتةوة، ن
بة بةَلكو نابَيتةوة، كةم مةفرةزةكةيدا لة سةرباز 
  ."دةبَيتزياد هاورَيطةكاني ذمارةي 

 كردنَييت دابني خوازياري فاشيزم ئازاديةي ئةو

 لةناو تاكة ئازادي و دةوَلةت "ئازادي هةمان

 كالسيكيةكان دةستةجةمعي ئازادي كة دةوَلةتدا"

 فاشيسيت وَلةتيدة دَينيتةوة.  لةمِروةوة بةبري

 بَيهودة "ئازادية و دةثارَيزَيت بنةِرةتيةكان" ئازادية1

 ئاستةدا دةكات: "لةم سنوردار زيانبةخشةكان" يان

 تاكةكةس".  بةَلَي نةك داوةرة، دةوَلةت تةنها

 تةنهالةناو و نية تايبةتي بونَيكي خاوةن تاكةكةس

دةبَيت:  ئازادي خاوةني دةوَلةتةوة بةهؤي و دةوَلةت
 لة زياترة ئازاديةكي خاوةن لَيرةدا تاكةكةس"

 لة َيزطاريرثا دةوَلةت ضونكة طؤشةطري، تاكةكةسي

دادةنرَيت".  لةدةوَلةت بةشَيك بة و دةكات تاكةكةس
 بونةوةرانَيكي وةك تاكةكان سةيري فاشيزم

               وةك بةَلكو ناكات، بَياليةن و طؤشةطري
            كة كاتدة تةماشايان ةتوَلةد ئةنداماني
 لة بةبةشَيك خؤيان تةنانةت و ثَيوةي ثةيوةسنت

 و شتَيك لةهةر بةر دةزانن: "تاكةكان دةوَلةت
 دةوَلةتي دةوَلةتن".  بةآلم هةمان بةتايبةتي

مؤدَيرنةكاني، بانطةشة هةموو سةرةراي  فاشيسيت
سةردةردَينَيت ثَيشمؤدَيرن دةوَلةتي وةك بةئاشكرا 
دةناسَيت فةرمي بة تاكةكةس وةك تاكةكةس نة كة 
راستةقينة سةربةخؤيي بؤ نةجَيطةيةك و 
  .دةهَيَلَيتةوة

 شتَيكة، هةموو فاشيزم دةوَلةتي ئةمة سةرةِراي

 )زاراوةي "تؤتاليتار" تةنانةت و كامَلة و تةواو

 هيض بَي و مؤسؤلؤنية( لةدروستكراوةكاني تؤتاليتار

 دةوَلةتَيكة دةناسَينَيت. ئةمة وا يخؤ ثةردةثؤشيةك

 هةموو دةطوجنَييَن، خؤيدا لةناو شتَيك هةموو كة

 شتَيكيش هةموو رابةرايةتي و رَيكدةخات كشتَي

 "هةموو دةَلَيت كة مؤسؤلؤني دةكات.  فؤرمةلةكةي

 هيض دةوَلةت، دذي شتَيك هيض لةدةوَلةتدا، شتَيك

 سةرضاوة رةوةلَي دةوَلةت" لةدةرةوةي شتَيك

 "دةوَلةتَيكي ثَيشنياري بةئاشكرا دةطرَيت.  لَيرةوة

 و بةرذةوةندي وزةكان، هةموو كة دةكات تؤتاليتار
توانؤتةوة". .  لةناوخؤدا نةتةوةي ئومَيدةكاني

 بةهَيزيان و بَينَيت بةسةر طؤِرانيان "بؤئةوةي

 كؤمةَلطا و دةوَلةت جيابوةنةوةي بكات".  فاشيزم

 بريؤكةي دةكاتةوة، رةدي بةطشيت و قبوَلناكات

 لةطةَليدا بةتةواوي سةربةخؤ مةدةني كؤمةَلطاي

 كة كؤمةَلطا هةموو دةوَلةت نامؤية.  بةمشَيوةية
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دةتوَينَيتةوة.   لةخؤيدا فةرمانبةرَييت بةتةواوي
 و دةسةآلت ضارةنوسي دةبَيتة دةوَلةت لَيرةوة
 لةذياني بوارةكانةوة هةموو ناو دةخاتة دةست

 و ئابوري ذياني تا بطرة ييةوةسةنديكا و سياسي
 "دةوَلةتَيكة ئةمة دينيش، تةنانةت و خَيزان كلتور،

 نةتةوة" ناو كاراكاني و ضاالك هَيزة هةموو كة

 ئابوريةكان و ئةخالقي هَيزة بةتايبةتي

  .""كونرِتؤَلدةكات

 نة دةوَلةت ضنطي وةية"لةدةر لةئةجنامدا

 وةك ثةكانيطرو نة و هةبَيت بونيان دةتوانن تاكةكان

 و سةنديكا ئةجنومةنةكان، سياسيةكان، )حيزبة
 حيزبة لةكرداردا بناغةية ئةم سةرةضينةكان(".  ل

 هةَلطريان، حيزبَيك تاكة سودي بة سياسيةكان

 ضاالكية و دانيشنت سةنديكاكان لةبري ثؤلةكان

 ثؤالنةي ئةو لةضوارضَيوةي ئابوريةكان

 ةوَلةتيشرَيكخران.  د دةوَلةتن، فةرمانبةرداري

 كؤمةَلَيك و وةرطرت ثؤلي رةهةندَيكي

 كة هةَلطرتبوو لةخؤيدا ثؤلي                  دةزطاي

 فةراهةمدةكةن.  بؤ كؤمةَلطاي كؤنرِتؤَلكردني  ئةطةري
 هةواَلةكاندا و زانياري بةسةر دةوَلةت هةروةها

 طشيت راي مةلةكردنيرفؤ بؤ و دةكات ضاودَيري

 دةكات.  دةوَلةتي ربآلوبة ثِروثاطةندةي بة دةست

 ديين تةنانةت كة رؤيشت طةيةجَي ئةو تا فاشسيت

 واتة وةرطرت، ديين رةهةندي و توانةوة خؤيدا لةناو

 لةمبارةيةوة دانا.  مؤسؤلؤني كاسؤليك بة خؤي

 ئَيمة )...(و كاسؤليكة فاشيسيت دةَلَيت: "دةوَلةتي

بةشي بة كاسؤليزم كة  رايدةطةيةنني بةئاشكرا
ثَيشةوا لَيرةوة ت". دادةنرَياوكةري تةو
جَيطةية بةو سروشيت بةشَيوةيةكي   (Duce)دؤضة
ثةمياننامةي لةطةَل دا 1929لةساَلي كة طةيشت 
دةوَلةت رةمسي ديين بة كاسؤليزم الترندا، 
 .بناسَييَن

 هةم نةتةوة لة  دةوَلةت فاشيزمةوة لةديدي

 نةتةوة دةوَلةت ترة. ضونكةباآل هةم و لةثَيشرتة

 بةثَيضةوانةوة.  فاشيزم نةك دروستدةكات،

 بة ةوةتةن بؤ ئةتين يان "سروشتباوةر" تَيِروانيين

 نةتةوة، بؤ سياسي يان ئةخالقي تَيِروانيين قازاجني

 مؤسؤلؤنيةوة لةديدي دةكاتةوة.  لةراستيدا رةد

 سروشتباوةِرةوة" كؤني تَيِروانيين "بةثَيضةوانةي

 نؤزدةهةم سةدةي نةتةوةييةكاني دةوَلةتة بناغةي كة

 بةَلكو دروستنةكردووة، دةوَلةتي نةتةوة بوو،

 و دروستكردووة، نةتةوةي دةوَلةت "بةثَيضةوانةوة
 خؤي، ئةخالقي يةكَييت بة هوشياربوةكة بةخةَلكة

بةخشيووة".   كاراي بونَيكي لةئةجنامدا و ئريادة
 نةتةوةدا لةطةَل ةتةدةوَل بةكردةوة فاشيزم لةراستيدا

 بةيةكشت سياسي، واتة ئةخالقي، واقعَيكي وةك

 ئةخالقي واقعَيكي بة دةوَلةت وةك دادةنَيت: "نةتةوة

 طةشةكردني و ثةرةسةندن بةهؤي كة دةذمَيرَيت

 دا1927دةذي".  لةدةستوري و هةية بووني خؤيةوة،

ئةخالقي، يةكَيتية ئةو ا"ئيتاَلي نةتةوةي كة هاتووة
فاشيستيدا لةدةوَلةتي كة ئابوريةية و ي سياس
 ."بةديهاتووةبةتةواوي 

 لةسةر سوربوون بة ئيتاَلي فاشيزمي بةمشَيوةية

 خةسَلةتة و دةوَلةت باآلتربووني و لةثَيشبوون

 بؤ جَيطةيةك هيض بةكردةوة ليتاريةكةي،اتؤت

 ئازادية بةكارهَيناني و سةربةخؤ كؤمةَلطاي

 مؤدَيرنةي بةمشَيوةية و َيتةوة،ناهَيَل فةرديةكان

 ثَينةطةيشتبوو، دةسيت هَيشتا ئيتاَليا كة سياسي

 وَلةتيةد تازةي شَيوةيةكي دةكاتةوة.  فاشيزم رةد

 ثيشاندةري وآلتةدا لةم كة بةرثاكرد ثَيشمؤدَيرني

 كةوتين ثاش بوو.  بةَلَي سياسي ثاشةكشَييةكي

 وةةلةسةر خؤي طؤِراني ئيتاَليا فاشيزم

 سياسي مؤدَيرنةي بة دواجار و كردةوةَيدةستث

 فاشيزم كة بضَيت بري لة ئةوة نابَيت طةيشت.  ديارة



 20  

SARDAM  No. 43   2006 
 

رابردوو سةردةمي حةسرةتي  هةندَيكجار هَيشتا
لةخؤي ثَييةكي جَي ضةند و دةوروذَيين 
  .بةجَيهَيشتووة

 كة روياندا فاشيزم تري شَيوةكاني ئةوروثادا لة

 بوون، راديكال ئيتاَلي يزميفاش لة كةمرت ئةطةرضي

 رَيطريان كةمرت بةئةندازةيةكي ترو بةشَيوةي بةآلم

دروستكرد.   سياسيدا مؤدَيرنةي لةبةردةم
 ثورتوطال لة ساالزاريزم و ئيسثانيا لة فرانكؤسيزم

 وآلتة دوو ئةم بةرجةستةكانني.  هةرضةندة منونة

 هةنطاوة يةكةم جيهاني ةنطيج ثاش

 هةَلنابوو، سياسي مؤدَيرنةي وبةرة سةرةتايةكانيان

 رذَيمة بةرثابووني بة طؤِرانةكةيان بةآلم

 زؤرتر بطوترَيت دةكرَي كة راوةستا ديسثؤتيزمةكان

 واقعي.  ئةم فاشيزمي تا بوون ثارَيزطار و نةريتخواز

بةثَيوة  هةروا دوهةم جيهاني جةنطي ثاش رذَيمانة
سةدةي )حةفتاكاني لةناوةراسيت دواجار تا مانةوة 
سياسي مؤدَيرنةي ثاشان و لةناوضوون ( بيستدا
  .بوومومكني وآلتانةدا لةم 

 و سةربازي تايةكيةكود ثاش كة فرانكؤسيزم
 بؤ ييؤتامةزر بة سةثاند، خؤي ناوخؤ جةنطَيكي

 )رَيكخسنت،دةسةآلتدارَييت، نةريتيةكان بةها

 طةدةناسرَيتةوة.  ج دين( و موَلكايةتي ثلةوثاية،

 و ثارَيزطارةكان هَيزة بة ثشيت فرانكؤسيزم لةمة
 يةك و كاسؤليك كةنيسةي سوثا، بة بةتايبةتي

 فاالنذ حيزبي واتة حيزبة بةستبوو.  ئةم حيزب

 نَيوان ماوةي "رَيكخستين وةك خؤي طةرضي

 بةرنامةكةي بةآلم دةناسَينَيت، كؤمةَلطا" و دةوَلةت

 فرانكؤسيزم دةوَلةت.  لةراستيدا بةرنامةي بة بوو

 و طرت سياسي مؤدَيرنةي بةرةو جوَلة لة رَيطةي
 مؤدَيرنةي كة كردةوة رةد شتانةي ئةو هةموو

دية ائازليرباليزم، )دةكةن  مكنيوم سياسي
 .(مرؤظمافةكاني و طشتيةكان 

 لةثَيشبووني فرانكؤسيزم طشيت بةشَيوةيةكي

 تاكةكةس، نةك و دةسةملَييَن تاكدا بةسةر كؤمةَل

 ديدي دادةنَيت.  لة كؤمةَلطا خانةي بة خَيزان بةَلكو

 لة دادةنرَيت ئامَيرَيك بة دةوَلةت فرانكؤسيزمدا

 حيزبَيك تاكة بةهاوكاري كة وآلتدا خزمةتي

 و رابةرايةتي كؤمةَلطا و كةنيسة و ثؤل رَيكخستين
 ديسثؤتيزم دةوَلةتَيكي مانايةش بةم نرِتؤَلدةكات.ؤك

 خوازياري .  فرانكؤتؤتاليتارة تةنانةت و

 كة بوو تؤتاليتار" و فةرمانبةردار "دةوَلةتَيكي

 كة بكاتةوة رَيطةيةك و بكات نةتةوة رَينماي "بتوانَي

 بةناويدا نةتةوة دةيةوَيت الدانَيك و دودَلي هيض بَي

 فرانكؤسيزم دةسةآلتي هاتنةسةر بة ببات".  بةَلَي

 طةرضي و هةَلطريان سةنديكاكان و حزبةكان

 ئازادية دا1945 ساَلي لة نييةكانائيسث توريدةس

 دةيتواني حكومةت بةآلم دةسةملاند، بنةرةتيةكاني

 فاشيزمي وةك راوةستَينَيت.  لَيرةشدا هةموويان

 بوو، دةوَلةت رةمسي مةزهةبي كاسؤليزم ئيتاَليا

تةنطاو ثةيوةنديةكي  دةوَلةتدا و كةنيسة لةنَيوان
بة ثةيوةستبوو كةنيسة لةراستيدا و ، هةبوو تةنط 
دةورَيكي ثةيوةنديةدا لةم كةنيسة  .دةوَلةتةوة
بةكارهَينانَيكي و دةبيين لةرذَيمدا دةزطايي 
 و.هةبورذَيمدا لةخزمةتي ئايدؤلؤذي 

 ئةو ثيشاندةري هةموويان هةر ئاماذانة ئةم

 باسي نة فرانكؤسيستيدا، ئيسثانياي لة كة راستيةن

 مةدةني كؤمةَلطاي نة بوو، لةئارادا مؤدَيرن دةوَلةتي

 دةوَلةتي راستةقينة.  بةمشَيوةية سةربةخؤي

 راستةقينةي ديكتاتؤريةكي ئةوةي بَي فرانكؤسييت

 ثَيشمؤدَيرن دةوَلةتي جؤرَيك وةك بَيت، فاشيزمي

 رابردوو مةزنَييت بؤ حةسرةتي كة دةركةوت

 يباو هةلومةرجي ثاراستين ضاودَيري و دةخواردو
 هَيواش يسيتسفرانكؤ دةوَلةتي دةكرد.  بةَلَي

 ثادشايي بةرثابووني بؤ زةمينةي و طؤِرا هَيواش
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 فرانكؤ مةرطي ثاش رذَيمة خؤشكرد.  ئةم مةشروتة

 ئيسثانيا و نةما ديار بةتةواوي دا1967 لةساَلي

  .سياسيةوةمؤدَيرنةي ناو ثَيبخاتة توندي بة تواني 

 سيستمَيكي الثرتوط لة ساالزاريسم

 و فرانكؤسيزم لة هةم كة بةرهةمهَينا نوَيخوازانةي
 لةراستيدا جيابوو.   ئيتاليايي فاشيزمي لة هةم

 كةنيسة، و سوثا بة ثشتنةبةسنت بةهؤي ساالزاريزم

 سَي ئةم لةرووي و جيادةبَيتةوة ئيتاَليا فاشيزمي لة

دةردةكةوَيت:  جيا لةفاشيزم خوارةوةدا خاَلةي
 دةوَلةت لة ثرت لةنةتةوة جةخت اريزمساالز يةكةم

 بونياد دةوَلةت نةتةوة، ئةوةوة لةديدي و دةكات

 بطوترَي دةكرَي )لَيرةوة ثَيضةوانةوة بة نةك دةنَيت

 نية(.  ساالزار هاوِرا فاشيزمدا لةطةَل لةمِرووة

 كردووة ثورتوطاليمان ناسيؤناليزمي دةَلَيت: "ئَيمة

 باسي .  باس،تازة" دةوَلةتي نةمري بناغةي بة

 سةدةكان بةدرَيذايي كة مَيذوويية نةتةوةيةكي

 بةرجةستة يةكتابووني هةنوكة و دروستبووة

نةمرة".   و يةكتا نةتةوة ئَيمةوة دةكات: "لةديدي
 بونيشي و طرنطرت دةوَلةت لة نةتةوة

 بةهَيزي بة ثورتوطال هةستثَيكراوترة.  لةراستيدا

 تةوة.  هةرضةنددةناسرَي دةوَلةتدا الوازي و نةتةوة

نةتةوةيي هوشياريةكي خاوةن "جةماوةر ئاثورةي 
سياسي هوشياريةكي خاوةن "بةآلم  "بةهَيزة
لةبةردةست نةتةوة "لةئةجنامدا   ."نيةسةقامطري 
ذمارةيةكي لةبةردةست دةوَلةتيش و هةموانداية 
 ."كةمدا

 درة تؤتاليتار دةوَلةتي ساالزاريزم دوهةم
 شتَيكو هةمو ئاوارتن بَي كة "دةوَلةتَيك دةكاتةوة،

 و نةذاد" يان نةتةوة بريؤكةي ملكةضي دةكاتة
 دةبَي كؤييةكان" و فةردي دةركةوتة "هةموو

 ثَيشنياري ساالزاريزم بن.  هةرضةندة ئةو ملكةضي

 دةوَلةتة ئةم بةآلم دةكات، بةهَيز" "دةوَلةتَيكي

 مرؤظ، نيمافةكا بنةماي،ق، ئةخال "لةاليةن

 سنورداري فةرديةكان، ئازادية و زةمانةتةكان

 رةد لةوروةوة حيزب تاكة دةكرَيت". هةروةها

 دةوَلةتي دروستبووني هؤي دةبَيتة كة دةكاتةوة

 تاكةكان، بؤ هةوَلدةدات تؤتاليتار. ساالزاريزم

 ناوضةييةكان، بةِرَيوبةرايةتية و ثؤلةكان خَيزانةكان،

بةهةمان هةر و نبكات دابيثَيويست زةماناتي 
ئازادي هةروةها و باوةِر ئازادي ئاراستة 
 .دةسةملَييَندينيةكان، ئةركة ئةجنامداني 

 سياسةت و دين تَيكةَلكردني ساالزاريزم سَيهةم

 دةبَيت كةنيسة نة بِروايواية و دادةنَيت بةهةَلة

 دةوَلةتيش نة و سياسيةكانةوة كاروبارة دةستبخاتة

 دينةوة.  لةئةجنامدا كاروباري تةدستبخا

 كؤماري كة ثاراست دةوَلةتي و كةنيسة جيابونةوةي

 ـ سياسي مؤدَيرنةي بؤ ئاماذةيةك وةك ـ ثورتوطال
 ئةم رايطةياندبوو.  لةراستيدا دا1911 لةساَلي

 خؤيدا بةدواي كةنيسةي ئازادي هةم هةَلوَيستة

 سياسي.  ديارة دةسةآلتي سنوردارَييت هةم هَينا،

 طرتين ثةيوةندي لة رَيطةي جيابونةوةية ئةم

 ئيمزاكردني تةنانةت و ظاتيكان لةطةَل ديبلؤماسيانة

 .نةطرت دا،1940 لةساَلي لةطةَليدا رَيكةوتننامة

 ساالزاريزمم ئةطةرضي ئةوةشدا لةطةَل بةآلم

 هةبوو، ئيتاَليدا فاشيزمي لةطةَل زؤري جياوازيةكي

 كة سياسية مؤدَيرنةي دذي كة لةبريبكةين ئةوة نابَي

 ـ دا1910 لةساَلي كؤماري رذَيمي راطةياندني بة
 ثاراستين ئاماجني وة ثَيكردبوو، دةسيت

 بةها بناغةي لةسةر ثَيشمؤدَيرنة دةوَلةتَيكي

ئةخال،ق.   و دةسةآلتدارَييت نةتةوة، وةك نةريتيةكاني
 دميوكراسي و ئازادخيوازي لةمةش جطة

 و ديسثؤتيزم َلةتَيكيدةو اليةنطري و رةددةكردةوة
 دةبوو دةوَلةت دةسةآلتي بوو.  ضونكة دةستَيوةردةر

 طرنطي بكاتةوة.  ساالزار كؤمةَلطا الوازي قةرةبووي
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 دوو بؤ دةطةِرَينَيتةوة ثورتوطالدا لة سياسي هؤكاري

 لةراستيدا دةوَلةت، لةزيادي روو دةوري هؤ: يةكةم

 زارهة و دةستَيوةردان شَيوة هةزار "بة دةوَلةت

 و سنوردارَيتيةكان خؤي، تواناكاني شَيوةي
 ئازادي ثةرةسةندني بةسةر ثَيويستيةكان رَينمايية

 "ناسكي دةسةثَييَن.  دوهةم كؤمةآليةتيدا، ذياني

 لة زؤرَيك لة ضونكة ثؤرتوطالدا" لة كؤمةآليةتي ذياني

 وةرزش كلتور، ئابوري، دين، )خَيزان، بوارةكاندا

 سودمةندي فةزاي بة رتاوةبةس شتَيك "هةموو ...(و

 لةراستيدا سياسيةوة" دةسةآلتي زةرةرمةندي يان

 كةم بؤ دةطةرَيتةوة ثورتوطالدا لة دةوَلةت طرنطي

 لةئةجنامدا و مةدةني كؤمةَلطاي طةشةكردني

 و كخسنتبةرَي دةستبكات ناضارة دةوَلةت
 ساالزاريزم مةدةني.  بةَلَي كؤمةَلطاي نرِتؤَلكردنيؤك

 ئةطةرضي سةدة، نيو نزيك يشتةطة تةمةني كة

 بةآلم دةكردةوة، رةد سياسي مؤدَيرنةي بنةماكاني

 كؤمةَلطاي ثةرةسةندني و طةشةكردن بةئاسانكردني

 ثةيدابووني لة بةشداري خؤي ويسيت بةبَي مةدةني

ساالزاريزم كرد.  ئةطةرضي  سياسيدا مؤدَيرنةي
ةوة نةريتخوازانةيو ثارَيزطارانة خةسَلةتي بةهؤي 
نوَيي دةوَلةتي وة بوو، رابردوو لة ضاوي بةردةوام 

(Estadeo Novo)  جطة لةراستيدا ثورتوطال
 بةآلمنةبوو، دي هيضي ثَيشمؤدَيرن لةدةوَلةتَيكي 
و  ديسثؤتيزمانةخةسَلةتي  سةرةِراي
دروستبووني بؤ زةمينةي دةستَيوردانةيةكةي، 
  .خؤشكردسةربةخؤ كؤمةَلطاي و رن مؤدَيدةوَلةتي 

 لةدَيرزةمانةوة كة لةوآلتَيكدا واتة نساداةلةفةِر

 لةناويدا بةسةقامطريي سياسي مؤدَيرنةي

 ثاشةكشَييةكي وةك ظيشي رذَيمي بوو، دروستبوو

 البردني بة رذَيمة ئةم دةركةوت.  لةراستيدا سياسي،

 و كردةوة رةد سياسي مؤدَيرنةي كؤماري، رذَيمي
 ثَيشمؤدَيرني دةوَلةتي شَيوةيةك بؤ طةِرانةوة

 لةو فةرةنسا هةلومةرجي بةديهَينا.  طةرضي

 رذَيمي نةدةضوو، فاشيست ئيتاَلياي لة قؤناغةدا

 رذَيمي لة الوازتر هةم و كورختايةنرت هةم ظيشي

 كة هةبوون ئاماذةطةلَيك ضةند بةآلم بوو، مؤسؤلؤني

 دةستيكرد طةرضيئة رذَيمة ئةم دةريدةخةن بةرووني

 بةآلم ئابوري، و ئيداري نوَيخوازي هةندَيك بة

كؤمةَلطاي بؤ كةمي سةربةخؤيةكي لةبةرئةوةي 
بطةِرَيتةوة دةيوست دا يلةراستدةهَيشتةوة، مةدةني 
  .ثَيشمؤدَيرندةوَلةتي منونةي بؤ 

 سةرةكيةكاني بنةما ظيشي رذَيمي سةرةتا

 و ئازادخيوازي بةتايبةتي ي1789 شؤِرشي
 رةد سياسي مؤدَيرنةي بناغةكاني واتة تاكخوازي،

 دةرئةجنامة )و ئةبسرتاكتةكان بنةما لةبري و كردةوة

 و طشيت راثرسي وة ئةجنامةكاني بةد
 خانة و موشةخس مرؤظي ثةرلةمانتاريزم(

نةتةوةي و ثيشةوةري خَيزان،  وةك سروشتيةكاني
ي  "وآلتخَيزان، ار، ك"ثارَيزطارانةي درومشي ا. دان
بةرابةري، ئازادي، "شؤِرشطَيِرانةي درومشي لةبري 
 راطةياندني وةك كؤمةَل بنةماكانيو دانا  "برايةتي

 راطةياندني جَينشيين بووة ئةركةكان و ماف

 بةرووني راطةياندنةدا .  لةم1789ساَلي مافةكاني

 خؤي انيبنةِرةتيةك مافة "مرؤظ ئةطةرضي كة هاتووة

 ئةو مافانة ئةم بةآلم وةردةطرَيت، سروشتةوة لة

 وةك دةذي، لةناويدا مرؤظ كة دةكةن زامين خانانة

بؤ ناني كة ثيشة دةكات،  ثةروةردةي كة خَيزان
   ."لَيدةكاتثارَيزطاري كة نةتةوة و دةكات ثةيدا 

 و باآلتربوون بةئاشكرا ئاراستةيةدا لةم هةر
 بةرذةوةندي و تاك بةسةر كؤمةَلطا لةثَيشبووني

دةسةملَينرَي.   تايبةتيدا، بةرذةوةندي بةسةر طشيت
 سةروتر لةو كة دادةنرَيت طشت لة بةشَيك بة تاك

 هاوآلتيةي بَيت: "ئةو لةخزمةتيدا دةبَيت و دةِروات

 خَيري بةدواي طشيت، بةرذةوةندي لةدةرةوةي
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 كةكارَيب دةسيت لةراستيدا بطةِرَيت، خؤيدا تايبةتي
 بةرذةوةندي تةنانةت و خؤي دذي كة كردووة

 و دةرامةت و كار خؤيةتي.  هاوآلتيان تايبةتي
 وآلتن".  مارشاَل قةرزاري خؤيان ذياني تةنانةت

 "ضارةنوسي كة دةكات ئةوخاَلة لةسةر جةخت ثينت

 بةهؤي تةنها فةِرةنسيةكان و نية بووني تاك ثةتي

 بةشَيوةيةكي هةية".  ئةو بونييان فةِرةنساوة

 بةرثرسياري بة و دةكرد تاكخوازي رةخنةي رَيكخراو

دةزاني:  فةرةنساي خةَلكي بةدبةختيةكاني
 وةك رابردوودا لة فةرةنسا خةَلكي كة "تاكخوازي

 لةراستيدا دةكرد، ثَيوة شانازيان ئيمتيازَيك

 خةريكبوو كة طرفتاريانةية و رةنج ئةو سةرضاوةي

 ثينت مارشاَل ايثةكبخات".  بةبِرو هةموويان

 كؤمةَلطا بةَلكو دروستناكةن، كؤمةَلطا تاكةكان

 كؤمةَلناسي دةذمَيرَيت: "وةك تاك بةدروستكةري

 بةرمةبناي كؤمةَلطا ،سروشت ثيشانيداوة مؤدَيرن

 بةرمةبناي تاكةكان بةَلكو دروستناكات، تاكةكان

 بةهؤي تاك وةةدروستدةكات".  لَير كؤمةَلطا

 هةذاني دةذي: "تةنها طاكؤمةَل بؤ و كؤمةَلطا

 ئةمكارةش و دةدات تاك بةذياني مانا دةستةجةمعية

 لةو كة كةوةشتَي بة فةردي ينذيا ثةيوةستكردني بة

 و دةكات شكؤمةندي دةِروات، سةروتر
 سةبارةت ئةجنامدةدات".  تاكباوةِري ثةرةثَيدةدات،

 "بةناضار و دةبييَن مشةخؤرَيك" "دةوري كؤمةَلطا بة

 تةنها دةطات".  لَيرةوة ئاذاوة يالرَيطة بة

ضاكبكات.   هةلومةرجة ئةم دةتوانَي كة كؤمةَلباوةِرية
 تاكباوةِري" نادروستةكاني "بنةما ثينت لةئةجنامدا

 "وَيرانكةري كة تاكباوةِري دةيةوَيت و دةكاتةوة رةد

 لةناوبةرَيت.  نيشتيمانة" و كار و خَيزان

 اوكاته تاكباوةِري رةدكردنةوةي بةمشَيوةية

ئةجنامدرا.   سياسيدا مؤدَيرنةي رةدكردنةوةي لةطةَل
 ظيشي حكومةتي كة فةرةنسا"يةي "دةوَلةتي ئةو

 ، بوو مؤدَيرن دةوَلةتي دذي بةرثايبكات دةيويست
 شؤِرش دذة لة جطة ِراستيدا لة "شؤِرشةكةي"، وة

 بؤ طةِرانةوةي ثَيشنياري كة نةبوو دي هيضي

دةكرد.   ِرششؤ ثَيش و كالسيكي فةِرةنساي
 ثَيكةوةبووني يةكتابووني هةوَلياندا لةراستيدا

 و دةوَلةت جيابونةوةي و بونيادبنَينةوة نةتةوةيي
 هؤي بووة لةمضةشنة دامباَلن.  هةوَلَيكي كؤمةَلطا

 و ئازاديةكان زياتري لةناوضوني و سنوردارَييت
 مةدةني كؤمةَلطايةكي هةبووني لة رَيطةطرتن وةةلَير

 فةرمي بة سياسيةكان حيزبة ةمشَيوةيةسةربةخؤ.  ب

 دةربِرين هةَلطريان.  ئازادي كردةوة بة سةنديكاكان و

 "رؤذنامةكان، هةواَل دةزطاكاني و رةدكرايةوة

 نرِتؤَليؤك و سانسؤر ذَير كةوتنة راديؤ( و طؤظارةكان

 ضيدي و لَيهَينرا وازي طشيت دةوَلةتةوة.  راثرسي

 ئةجنومةني مانيادنةدرا.  ئةن ئةجنام هةَلبذاردن

 )لة شارؤضكةكان ئةجنومةني و ثارَيزطاكان

 لةاليةن ثؤست( هةزار دوو لة زياد بةشةكاني

 لةئارادا هةَلبذاردنَيك هيض و دادةنرَين دةوَلةتةوة

 نةتةوةيي ئةجنومةني لةبارةي نةبوو.  هةلومةرج

بوو.   هةربةمشَيوةية ثارَيزطارةكانيش و وآلت
 شثَي وياليةتي شكردنيدابة ثَيشنياري تةنانةت

كة )ثارَيزطاكان دابةشكردني البردني و 1789ساَلي
  .كرا( ئةجناميدابووفةرةنسا شؤِرشي 

 بؤ دةوَلةت هةنطاوانةدا، ئةم لةطةَل هاوكات

 ضاالكية و كؤمةَلطا رَينمايي و رَيكخسنت

 ئابوريةكان، ضاالكية بةتايبةتي جؤراوجؤرةكان

 ظيشي دةوَلةتي طةرضي  دةكات. دةستَيوةردان

 كة حيزبي تاكة بريؤكةي وة نةبوو، تؤتاليتار

 بةآلم رةدكردةوة، بةزووي ئاراوة، ةتاه سةردةمَيك

 و بةهَيز دةوَلةتَيكي ئارةزووي بةردةوام
 لةرَيطةي دةوَلةتة بوو.  ئةم لةخةياَلدا ديسثؤتيزمي

  ذَير خباتة تاكؤمةَلطا هةوَليدةدا جياوازةوة



 24  

SARDAM  No. 43   2006 
 

 هاوكاري بة بةتايبةتي ؤيةوة،خ كؤنرِتؤَلي

 )كة خةباتطَيِران" "لذبوني وةك رَيكخراوطةلَيكي

 لةخؤيدا رابردووي جةنطةكاني خةباتكةراني

 ئايدؤلؤذي و سياسي دةورَيكي و كؤكردبؤوة

 فةرةنسا"و "ياراني هةبوو(، رذَيمدا لةخزمةتي

 بةرثرسيارَييت )كة طةجنان" "كارخانةكاني

 و ثؤلةكان بوو( ئةستؤ لة الوانيان رَيكخستين
 رَيكخستين كاريان )كة ثؤليةكان سيستةمة

 )كة ميليس دواجار و بوو( كار ضاالكيةكاني

هةبوو(.  سياسي ثؤليسي هاوشَيوةي رةفتارَيكي
 ناو دةخستة دةسيت بةرفراوان بةشَيوةيةكي دةوَلةت

 بؤ دةستدرَيذكردن بة ئابوريش. بةمشَيوةية بواري

 و رَيكدةخست نيبةرهةمهَينا ثؤلينطةري،
 ثيشةسازي بةسةر خؤي باآلدةسيت و رَينمايدةكرد

 ووملةهة دروستكراو رَيكخراوي كؤميتةكاني بةهؤي)

 ثؤلي )لةرَيطةي كشتوكاَل ثيشةسازيدا( لقةكاني

 سةرةِراي بةكاردةهَينا. دةوَلةت جوتيارانةوة(ي

 زيندوودا يان دروستبوودا تازة لقي لةهةندَيك ئةمانة

 طةياندن( ئازوقة تةداركات، ،شارسازي )وةك

 دةبيين.  ئةجمؤرة ضارةنوسازانةي دةورَيكي

 دةزطاي ثةرةسةندني فراوانة، دةستَيوةردانة

 كارمةنداني زيادبووني دةوَلةتي بةِرَيوبةرايةتي

كارمةنداني ذمارةي قؤناغةدا لةم ) هَيناخؤيدا لةطةَل 
 (.بوونيو و بةرابةر يةك دةوَلةت 

 نرِتؤَلكردنيؤك بةهؤي دةيوست هةروةها مرذَي

 بؤ دةستدرَيذكردن و راطةياندن دةزطاكاني هةموو

 و راديؤ و بآلوكراوةكان لة ميتؤديانة ثِروثاطةندةي
بكات.   فؤرمةلة خةَلكي بريوِراي سينةمادا،

 بة ثةرةي كة دروستبوون ثِروثاطةندةش كؤميتةكاني

 ةرضةندةدةدا.  ه بينت مارشال كةسايةتي شَيوازي

 لَينةدراوي ستةبةد دةوَلةت و كةنيسة جيابونةوةي

 تَيكةَل دوانة ئةو نَيوان ثةيوةنديةكاني بةآلم مايةوة،

 هةندَيك داني بة ئاماذة ناوةدا لةو دةكرَي كة بوون

 كؤمةك )وةك بكرَيت كاسؤليكي كةنيسةي بة ئيمتياز

 هةندَيك طَيرانةوةي مةزهةبيةكان، فَيرطا بة كردن

طؤِراني كةنيسة،  بؤ مةزهةبي ثارةي و دارايي
دينيةكان، رَيكخراوة ياسايي هةلومةرجي 
 يبنيادنانةوةو ضاككردن زةريبة، لة لَيخؤشبوون 
(مةزهةبيةكانبينا  لةبري كاسؤليكيش كةنيسةي 
و رذَيم لة شاراوة ثشتيواني بة دةستيكرد ئةمة 
  .سةركردةكةي

 بونيادنانةوةي بةئاماجني تدةيويس  رذَيم

 بونياد سةرلةنوَي نةتةوةيي ثَيكةوةبووني نةتةوة،

بكاتةوة.   ثاكي ناويستةكان، رةطةزة لة و بنَيتةوة
 و ثاآلوت بةِرَيوبةرايةتي دةزطاي بةمشَيوةية
 بةِرَيوبةرايةتية لة يةهوديةكاني و فراماسيؤن

 دةركرد.  جَيطةيةكي كار، هةندَيك و دةوَلةتي

 كة كرد رةضاو يةهوديةكان بؤ تايبةتي يياساي

 و دا1940 ساَلي لةئوكتؤبةري )يةكةميان ياسا بةدوو
 بةكردةوة و سةثاند(  دا1941 ذويين لة دوهةميان

 ثةراوَيزي.  هةندَيك هاوآلتياني بة بوون يةهوديةكان

 خؤيان فةرةنسي نةتةوةي تةنانةت يةهوديةكان لة

جةزائري(.   نشيينجَي يةهوديةكاني )لةوانة لةدةستدا
 سَيهةمي ياساي كة بدرَيت خاَلة لةو سةرنج دةبَي

 دين، بناغةي لةسةر نةك يةهودي ،1840 ئوكتؤبةري

 دةكرد.  ئةمةثَيناس نةذاد بناغةي لةسةر بةَلكو

 نةتةوة بؤ ئةتين تَيِروانيين بةئاشكرا ثَيناسةية

 سياسيدا مؤدَيرنةي لةطةَل كة ثيشاندةدات

بووة  رةطةزثةرسيت كة َينةثةِريت ناطوجنَيت.  زؤر
يةهوديةكان لة زؤرَيك جةستةيي نةفيكردني هؤي 

دا 1942لةساَلي ، (بوونبَيطانة زوربةيان كة )
ئؤردوطاكاني رةوانةي و دةستطريكرد ئةمانةيان 
 .كردنمردنيان 
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 بؤ ئةتين تَيِروانيين ظيشي رذَيمي بةمشَيوةية

 بة و دانا نةتةوة بؤ سياسي ِروانيينتَي لةبري نةتةوة،

 بة و دةوَلةتدا َليؤنرِتؤك لةذَير كؤمةَلطا داناني

 مؤدَيرنةي لة ضاوي رةضاوكراو، ئابوري بةكارهَيناني

 مةدةني كؤمةَلطاي ثؤشي.  لةئةجنامدا سياسي

 فةرةنسا دةوَلةتي و لةدةستدا خؤي خودموختاري

 ووهةم هَينا.  لةطةَل بوون مؤدَيرن لة وازي

 هةبوو كورتي تةمةنَيكي ظيشي رذَيمي ئةمانةشدا

 لة فةرمانبةرداري بةهؤي و ساَل( ضوار )تةنها

نةبوو.   ئةوتؤ نفوزَيكي خاوةن ئةَلماني، داطريكةراني
 كورت كةوانَيكي بة ظيشي رذَيمي دةبَي لةراستيدا

يةكي ومَيذو خاوةن كة بزانني وآلتَيكدا لةمَيذووي
لةبةرئةمةش رَيك . بووياسي سمؤدَيرنةي ين يدَير
رويكردة دوو و سَي بَي ئازادبوون، ثاش فةرةنسا 
  .سياسيمؤدَيرنةي 

 

 ئةلَمانيسؤسياليزمي ؤنال يناسـ 2

 مؤدَيرنةي سؤسياليزم ناسيؤنال ئةَلمانيادا لة

 وةك لَيرةوة و رةدكردةوة بةتةواوي سياسي

ةركةوت.  د سياسي مؤدَيرنةي تةواوي نةفيكةري
 ئيتاَليا فاشيسيت دةوَلةتي لة زياتر نازي دةوَلةتي

 كة روةشةوة بوو. . لةو مؤدَيرن دةوَلةتي دذي

 خنكاندي، يان توانةوة بةتةواوي مةدةني كؤمةَلطاي

  .دادةنرَيتتؤتاليتار بةدةوَلةتَيكي 

 و باآلتربوون سةرةتا سؤسياليزم ناسيؤنال
 بةرووني تاكدا ربةسة بوونيةثَيكةو لةثَيشبووني

 نةبوو.  بةآلم تازة شتَيكي هَيندة كة راطةياند

 نةذاد بناغةي لةسةر ثَيكةوةبووني باسي لةبةرئةوةي

 وتةيةوة كرد.  لةم ثةيدا ايبةتيت مانايةكي دةكرد،

 بةهؤي تةنها تاك كة وةردةطريَيت دةرئةجنامة ئةو

 هةية.  ئةم بووني ئةو بؤ و نةذادي بوونيةثَيكةو

 سةر تاك كة راستة مةسةلةيةكدا لة ةتايبةتيب قسةية

  لةخؤبوردني كة بَيت ئاريايي نةذادي بة
 دةطرَيت.  هيتلةر طرميانة بة ئةندامةكاني

 مةزني هؤي دةبَيتة دةَلَيت: "ئةوةي لةمبارةيةوة

 زيهنيةكاني، توانا دةوَلةمةندي نةك ئاريايي مرؤظي

 هةموو كة بؤئةوةي سروشتيةتي خةسَلةتي بةَلكو

 ثَيكةوةبونةوة)...(و خزمةت خباتة خؤي تواناكاني

 خؤي مين ئارةزوو، و مةيل بة ئةو بةوةي

 لةكاتي و ثَيكةوةبونةوة بة ثةيوةستدةكات
  قورباني لةثَيناويدا خؤي ئامادةية ثَيويستدا

 خوازي" "ئايديال ةب ئاريايي بكات".  مرؤظي

 بؤ تاك كة توانايةي بةو دةناسرَيتةوة. . واتة

 و بونةثَيكةو لةثَيناوي خؤي نيكردنيقوربا
 ثيشاندةدات.  لةئةجنامدا لةخؤي هاوضةشنةكانيدا

 ملكةضي و نية بووني بةِراسيت تاك ئازادي

 ئازادي خاوةندارَييت نةذادية: "مايف بوونيةثَيكةو

 نةذاددا، ثاراستين ئةركي لةبةرامبةر تاكةكةس

  ."دةكات ثاشةكشَي

 تا دةيةوَيت لةرهيت ئةمانةشدا هةموو لةطةَل

 لةم و بكات" تاك تايبةتي بةهاي بؤ "حساب

 زؤرينةدا و جةماوةر لةبةرامبةر تاك ئاراستةيةدا

 تاك داهَيناني و نوَيخوازي بؤ ثةجنة و دادةنَيت

 ئَيمة نةذادثةرستنةكاني رادةكَيشَيت: "تَيِروانينة

 طرنطي هةروةها بةَلكو نةذاد، بةهاي هةر )...(نةك

 لةمِروةوة دةناسَيت" فةرمي بة يمرؤظ كةسايةتي

 بنةماي لة دةبَيت دةوَلةت رَيكخستنَيكي "هةرجؤرة

 دةبَي بنةماية ئةم و بطرَيت ةسةرضاو كةسايةتيةوة"

 زؤرينة بناغةي لةسةر كة ثةرلةمان "بنةماي لةبري

 ئامانج دابنيشَيت.  ئاشكراية دامةزراوة"

 كةسايةتي، طرنطي لةسةر جةختكردنة

رةدكردنةوةي و تاكةكان بةري انابةرئاراستةكردني 
ئازادي اسيين نفةرمي بة نةك زؤرينةية، بنةما 
  .رنمؤدَيباوةِري  تاكبونيادناني و فةردي 
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 مةيلي دوهةمدا ضركةي لة سؤسياليزم ناسيؤنال

 )يان جةماوةر لةطةَل دةوَلةت هةبوو ئةوة بؤ

 خباتة كةمية سةرةتا و بزانَيت شت بةيةك نةتةوةدا(

 تؤتاليتاري دةوَلةتي دوهةمةوة.  دةكرَي خزمةتي

 بة ليرِباَلةوةـ دةوَلةتي بةثَيضةوانةي ـ هيتلةري

 بةيةكتابووني دةوَلةت"، و نةتةوة داناني "يةكشت

 بةشي يةكتابووني "ثةيوةندي يان تةنط" و تةنطا

بكرَيت.  ةثَيناس دةوَلةتةوة بة نةتةوة سياسي"
 باآلتربوون مؤسؤلؤني كة طرنطة خاَلة لةم سةرجندان

 راطةياند، نةتةوةدا بةسةر دةوَلةتي لةثَيشبووني و

 و لةثَيشبوون بةثَيضةوانةوة هيتلةر لةكاتَيكدا
 دةوَلةتدا بةسةر جةماوةري يان نةتةوة باآلتربووني

 ـ ناسيؤنال تَيزي دةرضووني سةملاند: "خاَلي
ت".  دةوَلة نةك ية )نةتةوة( يان جةماوةر سؤسياليزم

 بة شكَل كة نةتةوة(ية )يان جةماوةر ستيداالةر

 دةوَلةت بةثَيضةوانةوة.  بةَلَي نةك دةدات، دةوَلةت

 وردتر يان هاتووة" لةنةتةوةوة "ئؤرطانيزمَيكة

 بة دةسيت نةتةوة كة زيندووة كي"ئؤرطانيزمَي بَلَييني

 بة تةنها دةوَلةت كردووة".  هيتلةر ثَيكهَيناني

 و دادةنَيت بةتاَل ضوارضَيوةيةكي نيا سادة شكَلَيكي
 دةوَلةت ناوةِرؤكي يان جةوهةر ئةوةوة لةديدي

 "دةوَلةت نةذادة.  لَيرةوة يان نةتةوة جةماوةر هةمان

 ناتوانَيت دةوَلةت ئامانج".  ضونكة نةك هؤكارة

 بؤ ئامَيرَيك بة كةوابوو خؤيدا، لة بَيت ئاماجنَيك

 كورت ةوَلةتد دادةنرَيت.  دةوري جةماوةر خزمةتي

 بةَلكو باش، رَيكخستين ثاراستين بؤ نابَيتةوة

 زامنكردني و جةماوةر لة بةرطري لة بريتية

 هةروةها طةشةكردني.  هيتلةر و ثةرةسةندن

 دةوَلةتدا بةسةر نةذادي لةثَيشبووني و باآلتربووني

 ئةم و نةذادةوة خزمةتي خستة دةوَلةتي و راطةياند

 ثَيشنياركردني بؤ كرد ريهيتلة رَينماي تَيِروانينة

 سةرةكي ئاماجني كة نةذادثةرست دةوَلةتَيكي

 بنةِرةتي مةرجي وةك ـ ئاريايي نةذادي ثاراستين

 ئةم بوو: "ئاماجني ـ مرؤظايةتي شارستانَييت

 طةشةسةندن ئاسانكردني و ثاراسنت هةمان دةوَلةتة

لةرووي كة مرؤظة كؤمةَلَيك ثةرةسةندني  و
غائي ئاماجني )...( يةكجؤرن رؤحيةوة و جةستةيي 
ئةو ريكردني ضاودَيدةبَي نةذادثةرست دةوَلةتَيكي 
واتة .. )نةذادنوَينةراني كة بَيت ئةركة 
  ."بثارَيزرَين( شارستانيةتبآلوكةرةوةكاني 

 نةتةوة سؤسياليزم ناسيؤنال ئةمة سةرةِراي

 نةذاددا طةَللة و دةكاتةثَيناس نةذاد بناغةي لةسةر

 ئةتين تَيِروانيين دةزانني نَيت.  وةكةداد يةكشيت بة

 بةقوَلي دَيرزةمانةوة لة نةتةوة بؤ كلتوري ـ

 هةبووة.  لةراستيدا ريشةي و رةط لةئةَلمانيادا

 لةم دوربوو، نةتةوة بؤ سياسي لةتَيِروانيين ئةَلمانيا

 بوونَيكةثَيكةو بة يان جةماوةر يان نةتةوة وآلتةدا

 و زماني نةتةوةي، دةرضوني خاَلي بة  ةناداد
 لة دةوَلةتةكانةوة فرةيي كلتوريةوة.  بةهؤي

 كةوتين درةنط هةروةها و ئةَلمانيادا كؤمةَلطاي

 لة طرنطرت نةتةوةيي ئينتيماي ئةَلمانيا، يةكَييت

 نةتةوة وةةلَير و دةردةكةوت سياسي رَيكخستين

 ةتدادةوَل بةسةر خؤي باآلتربووني و لةثَيشبوون

 بةم ثشتبةسنت بة سؤسياليزم ثاراست.  ناسيؤنال

 لةسةر نةتةوة بنيادناني بة و بنةِرةتية ثَيدراوة

 هةنطاوَيكي لةراستيدا كلتور( نةك )و نةذاد بناغةي

 نةذاد بَلَيني واية باشرت يان "نةتةوةيبوون نا بةرزتري

 زمانةوة".  هيتلةر بة نةك خوَينةوة بة بةسرتاوة

 و الوة خستة نةتةوة بؤ لتوريك تَيِروانيين
 نةذادثةرستانةي بةَلكو ئةتين نةك تَيروانينَيكي

بوو.   نةذاد شةيداي و شَيت جَيي.  ئةو خستة
 دةثةرست.  نايةكساني رةهاي نةذادثةرسيت

 كة بوو بِرواية ئةو لةسةر و دةسةملاند نةذادةكاني

 دةبَي و باآلترة دي نةذادةكاني لة ئاريايي نةذادي
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 هيتلةرةوة لةديدي بَيت.  بةَلي زاَل اندابةسةري

 لَيرةوة و بوو، ئاريايي نةذادي لة ئةَلماني نةتةوةي

 ئةم ثاكَييت ثاراستين و نةذادة لةم بةرطري بؤ دةبوو

 ثةرةسةندني و طةشةكردن رَيطةي و راثةِرَيت نةذادة

 بةسةر ئةَلمان نةتةوةي دةبَي بكات.  لَيرةوة هةموار

 مةترسيان و نني نةذادة لةم كة كةسانةدا ئةو هةموو

 و بَيت باآلدةست ـ يةهوديةكان بةتايبةتي ـ هةية بؤي
 نةذادثةرسيت بةرَيت.  بةمشَيوةية لةناويان تةنانةت

 و يةهودي دذايةتيكردني لؤذيكي بةشَيوةيةكي
هَينا.   خؤيدا بةدواي يةهوديةكاني لةناوبردني
ئةتين تَيروانيين  سؤسياليزم ناسيؤنال لةِراستيدا

  .توندِرةويئةوثةِري طةياندة نةتةوةي بؤ 

 و نةتةوة لةخزمةت تةنها دةوَلةت ديدةوة لةم
 دةوَلةتَيكي بة دةبَيت خؤشي بةَلكو نية، نةذادا

 بناغةي نةذادثةرست.  هةروةها و نةذادي

 بونيادنراوة: "بؤ خوَين لةسةر هاوآلتيبوون

 نية، ةوتؤيئ بايةخَيكي ديين يمايتئين هاوآلتيبوون

 هيض لَيرةوة و ئةَلمانية خوَيين بووني طرنط

 دابنرَيت".  كةوابوو هاوآلتي بة ناتوانَيت يةهوديةك

 نةذادي لة ثارَيزطاري  دةبَي دةوَلةت ئةَلمانيادا لة

 خوَين ثاكي لة ثارَيزطاري ثةرةسةندني، و ئاريايي

 رَيطةي دواجار و بكاتةوة رةد تَيكةَلبوون و بكات

 لةم دةبَيت بةر.  بةَلَي بطرَيتة نةذادي ضاكسازي

رةطةزة  و ثَيبدرَيت ثةرة رةطةزةكان باشرتين ئاستةدا
ناكرَين، ضارةسةر نةخؤشانةي ئةو ) كةموكوِرةكان
. لةناوبةرَيت..( وسياسي دوذمناني و ثريةكان 

و ثةرةسةندن بؤ ثَيويست فةزاي دةبَي دةوَلةت 
فةزاي واتة ئاريايي، ي نةذادطةشةثَيداني 
 ئةَلمانيا، نةتةوةي  (lebensarum)زيندووي

 هةموو دةبَيت ئةمة دابينبكات. سةرةِراي

 وا خواستَيكي كة روونة كؤبكاتةوة، كانةئةَلماني

 دي زةوي سةر بؤ ذيكردندةستدرَي بة ثَيويسيت

 دابينكردني بة دةبَيت دةوَلةت هةية.  هةروةها

 سةرتاسةري و ئةوروثا بةسةر ئةَلمانيا سةروةري

ئاريايي نةذادي باآلتربووني  بةديهاتين جيهاندا،
  .خؤيئاماجني بكاتة 

 بة سؤسياليزم ناسيؤنال بةمشَيوةية

 كةمرت بة و نةذاد بناغةي لةسةر نةتةوة كردنيةثَيناس

 لةراستيدا نةتةوةدا، لةبةردةم دةوَلةت داناني

 طرت جَيطةي داسياسي مؤديرنةي بة دذ لةجةمسةري

 نةتةوة بؤ ةذادثةرستانةين و ئةتين تَيِروانينَيكي و

 كة كلتوري تَيِروانيين لة زؤر كة دةرخست

 هةبوو، كالسيكي رةهةندَيكي ئةَلمانيدا لةكؤمةَلطاي

 بة نةتةوة بؤ يماتئين كة طرنطة خاَلة بوو.  ئةم جياواز

 و دياريدةكرا خوَينةوة و بايةلؤجيةكان خةسَلةتة
 مرؤظةكانةوة ويسيت و ئريادة بة ثةيوةندي نة وةلَيرة

 كلتوريانةوة.  لةئةجنامدا ئينتيماي بة نة هةبوو،

 و دةكرانةثَيناس نةذاديةكانيان بةخةسَلةتة تاكةكان
 و نةذادي هةمةكيةكي بةشةكاني بؤ كورتبونةوة
 ضارةنوسي بة ضارةنوسيان بةمشَيوةية

 لةم كةسانةي بةسرتايةوة.  ئةو ةذادةكةيانةوةن

 نة و بن لةنةتةوة بةشَيك دةيانتواني نة نةبوون نةذادة

 مةترسيةك وةك جطةلةمةش ، دةذمَيرران بةهاوآلتي

 دةبوو لَيرةوة و دةكران تةماشا نةذاد ثاكي بؤ

 ئاستةدا لةناوبربَين.  لةم تةنانةت يان دةركرَين

 و كردةوة نةتةوة دامَيين لة يةهوديةكانيان سةرةتا
 )ياساكاني كردن بَيبةشيان بوونهاوآلتي مايف لة

 بةِرَيوبةرايةتية لة ثاشان دا(1935 لةساَلي نؤرمبَيرط

دةريانكردن.   ئازاد كاري هةندَيك و دةوَلةتيةكان
بة ناضار يةهوديةكانيان  بةمشَيوية

بِرياري بةثَيي ) دواجارو دورخستنةوةكرد 
( دا1942ذانويةي لة   wanseeفةرةنساكونفرانسي 

وةك نازيش دةوَلةتي . بردنلةناويان بةبةرفراواني 
و دادةنرا نةذادي بونَيكي ةثَيكةوبة نةتةوة 
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خواستة ثةيِرةوي و نةذاد ناعةقآلنيانةي طوَيِرايةَلي 
  .بوونةذاد بؤ انةوة طَيِرئاساكاني شَيت 

 فاشيزمي وةك سؤسياليزم ناسيؤنال دواجار

 جيابونةوةي كة بوو تؤتاليتار انايةم بةو ئيتاَلي

 و ودقبوَلنةدةكركردو  كؤمةَلطاي و دةوَلةت
 ديكتاتؤري شَيوازة و نةذادثةرستانة خةسَلةتي

 دي ئةوةندةي تؤتاليتاريانةي خةسَلةتي ئاساكاني،

 تا دةيويست نازي دةوَلةتي زيادكرد.  لةراستيدا

 وةك جياوازةكاني ضاالكية ثانتايي و كؤمةَلطا كؤي

 ئابوري، كؤمةآليةتيةكان، رَيكخراوة سياسي، ذياني

 كلتور هةواَل، ناوةندةكاني و راطةياندن ثةروةردة،

 سةرثةرشيت و وةخؤية كؤنرِتؤَلي ذَير . خباتة . . و

 كران قةدةغة دي حيزبةكاني كة روةوة بكات.  لةو

 دةورَيكي مةسةالنةدا لةم يةكتا حيزبي هةَلطريان، يان

 1933 ساَلي ياساي بةثَيي حيزبة مبيين.  ئة سةرةكي

 بة بوو دةوَلةتدا لةطةَل تةنط تةنطاو بةشَيوةيةكي

 كرَيكاري "حيزبي رايطةياند ياساية يةكشت.  ئةم

 بريي نوَينةري ئةَلمانيا سؤسياليزمي ناسيؤنال

 بة جيانةبؤوة بةشَيوةيةكي و ئةَلمانيية نةتةوةيي

 ليسَيكيثؤ هةروةها طرَيدراوة".  رذَيم دةوَلةتةوة

 لةدةستدابوو طشتاثؤوة بةناوي ترسناكي سياسي

دةبرد.  ولةنا زينداني ،دةكرد دةستطري دوذمناني كة
 كونرِتؤَلكردني و رَيكخسنت بؤ ئةمة سةرةِراي

 رؤشنبريان، و كرَيكاران و الوان بةتايبةتي تاكةكان،

 رَيكخراوطةلَيكي بةدروستكردني دةستيكرد

 سةنديكاكانيان دا1933 ساَلي جةماوةري.  لة

 كة دانا لةبري ئةَلمانيا"ي كاري "بةرةي هةَلطرت

 بوو رَيكخراو بةجؤرَيك ثؤلةكانةوة منونةي لةِرووي

 رَيطة و دابثؤشَيت كؤمةآليةتيةكان جياوازية تا

 ضينايةتي روبةروبونةوةيةكي جؤرة لةهةموو

 دةدا ئابوريشةوة بواري لة دةسيت بطرَيت.  دةوَلةت

و دةكرد ثةيِرةو  رَينمايكةري وريئاب سياسةتَيكي و

بؤ بةرهةمهَينان بةرنامةرَيذي بة دةستيكرد هةروةها 
لة بةتايبةتي و ثَيداويستيةكاني دابينكردني 
 .ثَيوةدةناثاَلي ضةكسازيدا زةمينةي 

 ئاماجني بة ثةروةردة هيتلةردا لةديدي

 كؤمةَلطا" بؤ سودمةند "ئةنداماني ثةروةردةكردني

 مايف ئاستةدا بَيت.  لةم دةوَلةتدا لةدةست دةبَي

 زاَلة، زانداخَي و تاك مايف بةسةر دةوَلةت و طشت

 ثارَيزطاري و جةماوةر ثاراستين باسي ضونكة

 ضاودَيري حيزب ئاراداية.  لَيرةوة لة لةنةتةوة

 الواني رَيكخراوي لة كة دةكرد الواني فَيركاري

 هةموو ةروةهاه مكؤبوبونةوة.  رذَي هيتلةريدا

 و راديؤ )بآلوكراوةكان، راطةياندني دةزطاكاني
 ثِروثاطةندةي بة دةسيت و نرِتؤَلدةكردؤك سينةما(ي

 بووني دةربِرين ئازادي دةكرد.  بةَلي مةنهةجي

 وردي بة بوارةدا لةم ضاالكيةك هةر وة نةبوو،

 كة دا بِرياري 1933 ساَلي دةكرا.  ياساي ديسثلني

 و طؤظارةكان و رؤذنامةكان وسيينلةن)...( "هاوكاري
 دادةنرَيت طشيت بةضاالكيةكي)...( هةفتةنامةكاندا

 دةست ئةركةكاني و مافةكان ياساية ئةم كة

 شَيوة دةيويست رذَيم نيشاندةكات".  دواجار

 و نرِتؤَلبكاتؤك و رَيكبخات كلتور جياوازةكاني
 "ذوري دي ياسايةكي دا1933 لةساَلي لةمِروةوة

 "ثؤلة ذوري وردتر بةقسةيةكي يان كلتور"

 بةشة ئةنداماني كة بونيادنا فةرميةكان"ي

كؤدةكردةوة.   لةخؤيدا كلتوري جياوازةكاني
 نوسةران، بؤ ذور شةش ريز بة بةمشَيوةية

 موسيقازانةكان، و موسيقاذةن راديؤ، بآلوكراوةكان،

دروستبوون.   بةرجةستةيةكان، هونةرة و شانؤ
 ملكةضي بة نبوو نيشازانستةك و حقو،ق

 و سؤسياليزم ناسيؤنال ئايدؤلؤذياي
 بة تواني هةروةها جيهانبينيةكةي.  رذَيم

 لة بةرفراوان كةمتازؤر ثشتيواني ستهَينانيةبةد
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 مةسيحي كةنيسةي )بةهاوكاري ثرؤتستانةكان

 لةطةَل رَيكةوتننامةيةك ئيمزاكردني بة ئةَلماني(

اليةن بَييش دين( دا1933ساَليذوئيةي لة ) ظاتيكاندا
   .نرِتؤَلبكاتؤكو 

 دةوَلةتي نة وادا لةهةلومةرجَيكي ئاشكراية

 بةثَيناسة كة هةبَيت بووني دةيتواني مؤدَيرن

 كة مةدةني كؤمةَلطاي نة و هاوآلتيانة ثَيكةوةبووني

 زياتر سؤسياليزم ئازادية.  ناسيؤنال فةزاي بةماناي

 و ةوَلةتد نَيوان جيابونةوةي ئيتاَلي فاشيزمي لة
 بنةِرةتيةش هؤ ئةم لةبةر هةر و لةناوبرد كؤمةَلطاي

 سياسي مؤدَيرنةي هةم و بوو تؤتاليتار هةم

 رةددةكردةوة.  لةمِروةوة كامَل بةشَيوةيةكي

 كامَلبووي تزي ئةنيت بة نازي دةوَلةتي دةكرَيت

 وةك نازي بذمَيرَيت.  دةوَلةتي مؤدَيرن دةوَلةتي

 بؤ دةست كة دابووثةي ثَيشمؤدَيرن دةوَلةتي

 تةكنيكة و ديكتاتؤرئاسايانة شَيوازةكاني

 بوونة تةنها كة شَيوازانة دةبات.  ئةم مؤدَيرنةكان

 توندبووني و سةركوتكردن تواناي زيادبووني هؤي

 خةسَلةتة نابَيت دةوَلةتة، ئةم طةندةَلي

 كة خاَلةي ئةو بشارَيتةوة.  بةَلي راستةقينةكةي

 خاوةن 1943 ساَلي تا سؤسياليزم ناسيؤنال

 بة بوو، ئةَلمانيا خةَلكي بةربآلوي ثشتيوانيةكي

 بةئاساني وآلتة ئةم خةَلكي كة ثيشانيدةدات باشي

 بؤ مليان و قبوَلكرد سياسيان مؤدَيرنةي نةبووني

 ناسَيؤنا خؤويستدا.  دةركةوتين كؤيلةيةتيةكي

 طؤِراني لة توند دابِرانَيك بة دةبَي سؤسياليزم

 ثاشةكشَييةكي تةنانةت و نيائةَلما سياسي

 بة كة بزانرَيت وآلتَيك بؤ ئامَيزانة كارةسات

 ناو نابووة ثَيي ظاميار كؤماري بةرثابووني

 هاتين ييكؤتا ثاش سياسيةوة.  ئةَلمانيا مؤدَيرنةي

 تواني نازيزم روخاني و دوهةم جيهاني جةنطي

 بطات.  ئةو سياسي مؤدَيرنةي بة دةسيت بةراسيت

 ئةَلمانيادا لة 1945 ساَلي ثاش ِرةتيةيبنة طؤِرانة

 ئةتين نةتةوة لة بوو ماَلئاويكردن هةمان رويدا،

 ي.سياسنةتةوةي  بؤ طؤِراني و كلتوري
 
 ضنيو سؤظيةت كؤمنيزمي -3

 تري طرنطي شَيوةيةكي بة كؤمؤنيزميش

 يةرةدكردنةو و بيستةم سةدةي تؤتاليتاريزمي
 بةآلم دةناسرَيتةوة.  سياسي، مؤدَيرنةي

 حاَلةتةدا لةم سياسي رنةيمؤدَي رةدكردنةوةي

 نة دةركةوت.  ضونكة جياواز تةواو بةشَيوةيةكي

 و بوو دةوَلةت ستايشي دةرئةجنامي فاشيزم وةك
 و نةتةوة ثةرستين  دةرئةجنامي نازيزميش وةك نةك

 لة سياسي مؤدَيرنةي رةدكردنةوةي نةذاد.  دةكرَي

 سةرةكي هؤي دوو بؤ وةبطةِرَينينة سؤظيةتدا يتيةكَي

ئايدؤلؤذية.   ئةويديان و مَيذووية يةكَيكيان كة
 كة رويدا لةوآلتَيكدا 1917 ئؤكتوبةري شؤِرشي يةكةم

 و سياسيةوة رنةيمؤدَي ناو نةخستبووة ثَيي هَيشتا
 رذَيمي روخاني بةسةر زؤر هَيشتا لةمةش جطة

 لةسةرةتاي بوو.  هةرضةندة تَينةثةِري تزاريدا

 وة1905 ساَلي لة بةتايبةتي و ستةمةوةبي سةدةي

 بةآلم دةركةوتبوون، كةمتازؤر تاك ئازاديةكاني

 شؤِرشي بوون.  طةرضي سنوردار زؤر بةطشيت

 بة دةيتواني كة كردةوة رَيطةيةكي 1917 فؤريةي

 بة ئؤكتؤبةر شؤِرشي بةآلم بطات، سياسي مؤدَيرنةي

 داطرت.  لةئةجنام رَيطةيةي ئةم تةواوةوة توندوتيذي
 دروستيكرد ئؤكتؤبةر شؤِرشي دةوَلةتةي ئةو

 دةوَلةتَيكي وةك روكةشةكاني هةموو سةرةِراي

 لة ثَيشوو رذَيمي بة درَيذةي كة مايةوة ثَيشمؤدَيرن

 لة روسيا دي دا.  بةدةربِرينَيكي نوَيدا شكلَيكي

بؤ كة ستدا ةلةدمَيذووي هةلَيكي  دا1917 ساَلي
                    سياسيةوةؤدَيرنةي مناو ثَيخستنة 

.بةردةميهاتبووة  دي ماوةيةكي ثاش دؤخة ئةم 
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            ئامادةكرد تؤتاليتاريزم بةرةو الداني ئةطةري 
كؤمةَلطادا بةسةر دةوَلةت باآلدةسيت بة كة 
  .دةناسرَيتةوة

 لينينيزميش ماركسيزم ذيايؤئايدؤل دوهةم

روندةكاتةوة.   سياسي رنةيمؤدَي رةدكردنةوةي
 مؤدَيرنةي رةدكردنةوةي بينيمان ثَيشرت وةك

 ئةم هةبوو.  لينينيش ماركسدا لةبريي سياسي

 مؤدَيرني دةوَلةتي ضونكة قبوَلكرد، وانينةيَيِرت

 بربَيت( لةناو دةبَي )كة بؤرذوازيدا دةوَلةتي لةطةَل

 بنيادناني سةرقاَلي و دةزاني بةيةكشت

 نةبوو.  لة سةربةخؤش ةدةنيم كؤمةَلطايةكي

 ثَيكهاتة بة طرنطي ثرت لينينزم ماركسيزم راستيدا

 ئةطةرضي و سياسي دةزطاي بة تا  دةدات ئابوريةكان

 ئةم بةآلم هةية، دةوَلةت دةربارةي تيورةيةكي

 ثَيويست وةك هةم و ضِرة و كورت هةم تيورةية

 تةماشاي رةيةؤتي ئةم نةكراوة.  بةكورتي ثةروةردة

 ضيين بةدةست كة دةكات ئامَيرَيك وةك ةتدةوَل

 ثرؤليتاريا بِروايواية لةئةجنامدا و باآلدةستةوةية

 دةوَلةت َليؤنرِتؤك و حوكمِران ضيين بة بيَب دةبَيت

 بؤ دةوَلةت ئةمة خؤي.  ثاش دةست بطرَيتة

 كؤمةآليةتية و ئابوري طؤِرانة بةديهَيناني

 دةوَلةت بةكاردةهَينرَيت.  لَيرةوة ثَيويستةكان

 كؤمةَلطاي لة هةر نةك و هةية ئامَيري دةورَيكي

 دروستكردني و رَينمايكردن بةَلكو نية، جيا مةدةني

 لةم خؤي.  ئاشكراية بةئاماجني كردووة

 ئاماجنَيك ناتوانَيت سياسي رنةيمؤدَي هةلومةرجةدا

 بهَينرَيت، بةدةست هَيواش هَيواش دةبَي كة بَيت

باآلدةسيت ابينكردني د بؤ بةثَيضةوانةوة بةَلكو
رةد راستةوخؤ  دةبَيكؤمةَلطادا، بةسةر دةوَلةت 
كة رَيطةيةية ئةو هةمان ئةمةش . بكرَيتةوة
بونيادناني ئاماجني بة لينينزم ماركسيزم 
  .طرتيةبةرسؤشياليسيت، كؤمةَلطاي 

 ثَيكةوة ئايدؤلؤذية و مَيذووي هؤكارة دوو ئةم

 يةكَييت لة سياسي مؤدَيرنةي بةديهاتين لة رَيطةيان

 تؤتاليتاريزم بةرةو وآلتةيان ئةم و طرت سؤظيةتدا

 دةيةي حةوت لةرةوتي تؤتاليتاريزم برد.  طةرضي

 لةقؤناغة و هات بةسةردا طؤِراني سؤظيةتدا رذَيمي

 و طرت بةخؤيةوة جياوازي شَيوةي جياوازةكاندا
 يةكيبةشَيوة بةآلم رؤيشت، نشَيودا بةهةورازو

 دةوَلةت اميةوبةرد و طشيت باآلدةسيت بة سةرةكي

 حيزبي دةناسرَيتةوة.  تازة كؤمةَلطادا بةسةر

 ثرؤليتارياي نوَينةري ماوةيةك كة نيستؤكؤم

 دةوَلةتي نرِتؤَليؤك بوو، جوتياري و كرَيكاري

 باآلدةسيت خؤيةوة.  بةهةرحاَل دةست خستبووة

جؤراوجؤر  بةشَيوةيكؤمةَلطادا بةسةر دةوَلةت 
   .بووtotaleتةواو و كامَل لةثراكتيكدا و بةكارهَينرا 

 بة تا هةوَليدا سياسي دةسةآلتي سةرةتا

 حيزبةكاني قةدةغةكردني حيزبَيك، تاكة سةثاندني

 بآلوكراوةكان، نرِتؤَليؤك سانسؤر، بةرثاكردني دي،

 تؤقاندن بؤ ثةنابردن و سياسي ثؤليسي ثَيكهَيناني

 تؤقاندن بَيت.  ثاشان زاَل كؤمةَلطادا بةسةر ؤر()تري

 ئؤردوطاكاني و كرد زيادي ستاليندا يسةردةم لة

 لةنَيوان زيندانيةكان ذمارةي )رَيذةي ثَيكهَينا كؤالطي

 كةس مليؤن دوو نزيك 1953ساَلي تا 1937 ساَلي

 ض ئابوري كؤي سةرثةرشيت هةروةها بوو(.  دةوَلةت
 بة كشتوكاَليدا بةشي لة ض و ثيشةسازي بةشي لة

 )لةوانة بةرهةمهَينان ئامَيرةكاني سؤشيالكردني

دةكرد.   بةرنامةِرَيذيةوة بة و كشتوكاَلي( زةويةكاني
 لة بةر يةكةمي بةشي كة 1936 ساَلي دةستوري

 رَيكخستين باسي بؤ دةوَلةت، دةزطاي باسكردني

 موَلكايةتي البردني تةرخانكراوة،بِرياري كؤمةَلطا

 بة جَيطرتنةوةي و بةرهةمهَينان ئامَيرةكاني تايبةتي

 َلكايةتيوم شكَلي لة سؤشياليستانةي موَلكايةتي

 و خةَلك( هةموو داراييةكاني و )ماَل دةوَلةتدا
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 بة )سةر كةخلؤزي و هةرةوةزي موَلكايةتي

 كؤخلؤزةكان(دا يان هةرةوةزي سةنديكاكاني
 شتة تايبةتي موَلكايةتي طةرضي(. 15و  45 )مادةي

 و جوتياران بضوكةكاني ئابورية و شةخسي
 ئابوري سيستةمي بةآلم قبوَلكرا، ثيشةوةران

 بوو وآلت ئابوري باآلدةسيت شَيوةي سؤشياليسيت
ساَلي دةستوري لة بِريارانة ئةم (. 10و  9مادةكاني)
دي جارَيكي ياسايةش ئةم و ثارَيزرا هةروا دا 1977
ئامَيرةكاني ي سؤشياليستانةَلكايةتي وم
  .سةملاندجياوازةكانيدا، شَيوة لة بةرهةمهَيناني 

 و بدات كؤمةَلطا بة شكَل دةيويست دةوَلةت
بكات.   جؤراوجؤرةكاني ضاالكية سةرثةرشيت

 لةنَيوان نةبوو، سةربةخؤي ذيانَيكي كؤمةَلطا

 نةبوو.  لةراستيدا جياوازيةك هيض تاكدا و هاوآلتي

 دةناسي فةرمي بة هاوآلتياني ةنهات سؤظيةت يةكَييت

 مرؤظ فةرامؤشدةكرد.  بةمشَيوةية تاكةكاني و

 بؤ بؤوة بوو كورت و نةبوو شةخسي بوونَيكي

 ساَلي دةستورةكاني كؤمةَل.  هةرضةند ئةندامَيكي

 زؤرَيك وة1924 دةستوري بةثَيضةوانةي ،1977 و 1936

 بة ةمافان ئةم بةآلم دةسةملَينن، بنةِرةتيةكان مافة لة

 نةك تاكةكان.  لَيرةوة بة نةك دةبةخشن هاوآلتي

 )ئةطةر هاوآلتيان مايف بةَلكو تاك، وةك مرؤظ مافةكاني

 تاك ناسرا.  لةئةجنامدا فةرمي بة بَيت( روكةشيش بة

 وةك ـ هاوآلتيان تةنها بةَلكو نةبوو، بووني تاك وةك

 تاك هةبوو.  بةمشَيوةية بوونيان ـ دةوَلةت ئةنداماني

 ئينتيما لة نةبوو، راستةقينة ئازادي نيخاوة

 لةناو بؤوة بوو جيا ـ خَيزان وةك ـ سروشتيةكاني

 بوو ثةيوةست بةتةواوي كة توابؤوة هةمةكيةكدا

 نرِتؤَليؤك و ضاودَيري حيزب و ثَيوةي.  دةوَلةت

 و دةكرد تاكيان ذياني رةهةندةكاني و اليةن هةموو
 لةبوونيفؤرمة لة رَيطةي واش كارَيكي ئاشكراية

 مايف دةطرت.  بةَلي سةربةخؤ مةدةني كؤمةَلطايةكي

 كراية دةستدرَيذي بةئاشكرا و فةرامؤشكرا ظؤمر

 و بةربةريةت بؤ راكَيشرا كارةكة سةر.  لةئةجنامدا
 و طرتنةكان، لةطةَل بوو هاوكات كة ديسثؤتيزم
 لةسَيدارةداني و كاناردوطؤئ بؤ رةوانةكردن

 بانطةشةي ةرميف بةرفراوان.  ئايدؤلؤذياي

 كلتوري و هونةر و زانني و زانست سةرثةرشتيكردني

 ئازادي بؤ جَيطةيةكي ئاستةشدا لةم و دةكرد

 ئازادي خاوةن رؤشنبريان بةتايبةتي و نةدةهَيشتةوة

 دين تةنها كة دةردةكةوت وا و نةبوون دةربِرين و بري

 بووبَيت.  ضونكة رزطاري دةسةآلت لةدةستدرَيذي

 سةملَينرا مةزهةبيةكان ئاينة ديائاز و ابريوِر ئازادي

 1936 بؤوة)دةستوري جيابوو دةوَلةت لة كةنيسة و

(. 52 مادةي 1877 ساَلي دةستوري و 124 مادةي
 دينيش دذة و خوانةناسيانة ثِروثاطةندةي ديارة

 هةندَيكجار طةرضي لةكردةوةدا بوو.  بةآلم ئازاد

 ةخستةد ـ ئةرؤزَيكس كةنيسةي ـلةراستيشدا دينيان

 خزمةت دةياخنستة هةندَيكجار و فشارةوة ذَير

 كونرِتؤَلي و ضاودَيري هةميشة رذَيم بةآلم رذَيمةوة،

 دةكرد. 

 كة رؤيشت شوَينة ئةو تا1977 سالي دةستوري

 بةيةكشت كؤمةَلطادا كؤي لةطةَل دةوَلةتي تةنانةت

 سؤظيةتي يةكَييت 1936 دةستوري دانا.  لةكاتَيكدا

 جوتياران" و كرَيكاران شياليسيتسؤ "دةوَلةتي بة

 1977ساَلي دةستوري يةكةم(، ثَيناسدةكرد")مادةي

 هةموو سؤشياليسيت "دةوَلةتي بة سؤظيةتي يةكَييت

 كة ئةوةشي و يةكةم( ناونا)مادةي خةَلك"

 قبوَلكرابوو، ميالديةوة شةستةكاني لةسةرةتاي

 ثرؤليتاريا ديكتاتؤري قؤناغي كة طؤِري يةةبةمشَيو

 بة بووة سؤظيةت "دةوَلةتي و ثَيهاتووة ييكؤتا

 بة تَيِروانينة خةَلك")ثَيشةكي(.  ئةم هةموو دةوَلةتي

دةوَلةت  نَيوان جياوازي نةفيكردني بةماناي ئاشكرا
جيابونةوةي رةدكردنةوةي لَيرةوة و خةَلك و 
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وابرييان ضونكة مةدةنية، كؤمةَلطاي لة دةوَلةت 
كؤمةَلطاي بونيادناني كة هةنو كةدةكردةوة 
سؤظيةتدا، دةوَلةتي ضوارضَيوةي لة سؤشياليسيت 
   .ئةجنامدراوة

 حيزبي دةوري ئةمة سةرةِراي

 بةسةر دةوَلةت زاَلبوني لة               نيستؤكؤم

 دةستوري بوو.  لة ضارةنوسسازانة كؤمةَلطادا

 يزبيح (126 )مادةي دا1936                     ساَلي

 رَيكخراوة هةموو "رَيبةري وةك نيستؤكؤم

 بطرة كؤمةآليةتيةكانةوة رَيكخراوة  لة كرَيكاريةكان

 كراوة.  واتةةثَيناس دةوَلةتيةكان" رَيكخراوة تا

 )سةنديكاكان، كؤمةآليةتيةكان رَيكخراوة حيزب

 الوان، رَيكخراوةكاني وةزيةكان،ةهةر يةكَيتية

 ئؤرطانة اهةروةه و..( و كلتوري و وةرزشي

 و سةرثةرشيت ئاستةكاندا لةهةموو دةوَلةتيةكان
 لة حيزب ثَيطةي دياريكردني نرِتؤَلدةكات.  كاتيؤك

 حيزبيان ينرَيبةرايةتيكرد دةوري دا1961 ساَلي

 سةملاند.  لة كؤمةَلطاوة كؤي بة لةثةيوةنديدا

 رَيطة "هَيزَيكة حيزب كة هاتووة دةقةدا ئةم شةكيثَي

 و دةدات سؤظيةت ؤمةَلطايك         ثيشاني
 ضاالكي "سةرثةرشيت و ثَيدةبةخشَيت" ئاراستةي

 دةكات".  دةستوري سؤظيةت خةَلكي داهَينةرانةي

 ثَيشوو فؤرمةكاني هَينانةوةي بة 1977 ساَلي

 و ثَيبةخشني ياسايي بةهايةكي شةشدا، لةمادةي
 تيةرَيبةراي "دةوري لةسةر جةخيت سةرلةنوَي

  كة"هَيزَي ةوة: حيزبكرد نيست"ؤكؤم حيزبي

 ئاراستةي و دةكات سؤظيةت كؤمةَلطاي رَينمايي

 و سياسي سيستةمي ناوكي بة ثَيدةبةخشَيت،
دةذمَيرَيت.   كؤمةَلطا و دةوَلةت رَيكخراوةكاني هةموو
 طةشةكردني و ثةرةسةندن طشيت روانطةي حيزب

خةَلكي داهَينةرةكاني ضاالكية و (...)ديار كؤمةَلطا 
 ".رَينماييدةكاتت سؤظية

 و خؤيدا ذياني يلةسةرتاسةر سؤظيةت يةكَييت
 هةروا هات، بةسةريدا طؤِرانانةي ئةو سةرةِراي

 بة بةردةوامي و سياسي مؤدَيرنةي بة نامؤبوو

دا.   نوَيدا لةشكَلَيكي ثَيشمؤدَيرن كيدةوَلةتَي
 و توندي لة بةدةر تسؤظَي تؤتاليتاريزمي

 بة ازةكاندا،جياو لةقؤناغة الوازيةكاني

 دةوَلةت، و كؤمةَلطا جيابونةوةي رةدكردنةوةي

 ئايدؤلؤذياي بةثَيي كؤمةَلطا فؤرمةلةكردني خواسيت

 بةسةر دةوَلةت زاَلبووني دةناسرَيتةوة.  بةَلَي فةرمي

 نةبووني و ئابوري راطرتينةدةسبةس كؤمةَلطادا

 يةكَييت كة دةريدةخات بةرووني فةردي، ئازادي

 رةد كامَل وةيةكيبةشَي سياسي ةيمؤدَيرن سؤظيةت

كة دةوةستايةو شتَيك هةموو روبةروي  و كردؤتةوة
  .بِرواتسياسي مؤدَيرنةي بةرةو دةيتواني 

 سؤظيةتدا يةكَييت ذياني ساَلةكاني لةدوا بةآلم

 ذياني و ئازادي هةندَيك بةخاوةني بوون تاكةكان

 و ثةرةسةندن و بةطةشةكردن دةستيكرد تايبةتي
 هةنطاوي بة هةنطاو ثةيدابووني بؤ رَيطةي ئةمةش

 هؤي بووة طؤِرانة خؤشكرد.  ئةم مةدةني كؤمةَلطاي

 حيزبة فرةيي قبوَلكردني واتة بنةِرةتي طؤِراني دوو

 مارسي لة كة ايبةتيت موَلكايةتي مايف و سياسيةكان

ناويربا.   دةستوردا طؤِراني لة دا1990 ساَلي
 دةوري و حيزب كةتا لةاليةك بةمشَيوةية

 لةثاَل دي حيزبةكاني وة رزطاربوو، رَيبةرايةتيكردني

 و ثَيدرا ضاالكيان رَيطةي نيستداؤكؤم حيزبي
 كؤبونةوةي مايف خاوةن بوونة هاوآلتيان لةِراستيدا

 لة واز ديةوة لةاليةكي(. 51و  6)مادةكاني ئازاد

 ئامَيرةكاني سؤشياليستانةي موَلكايةتي

 طشيت "موَلكايةتي لةثاَل و راهَين بةرهةمهَينان

 سؤظيةت" هاوآلتياني "موَلكايةتي دةوَلةتدا"،

 بة ثةيوةندي دةتوانَي كة سةملَينرا.  موَلكايةتيةك

 نانةكانةوةبةرهةمهَي و مةسرةفيةكان كاآل هةموو
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 ضاالكية سةربةخؤي "دةستبةكاربووني بؤ هةبَيت،

و  10)مادةكاني لَيببينرَيت سودي ئابوريةكان"
 لة دةوَلةت جيابونةوةي طرنطة طؤِرانة دوو ئةم. (11

 سياسي مؤدَيرنةي بةرةو كرانةوة لَيرةوة و كؤمةَلطا

 يتيةكَي لةناوضووني هَينا.  ثاش خؤيدا لةطةَل
 بةم طةيشنت ئةطةري نيزمؤكؤم روخاني و سؤظيةت

 ئاماجنة بةم طةيشنت رةخسا.  ديارة ئاماجنة

 و واقعي دةوَلةتَيكي بةرَيكخستين ثَيويسيت
 كة وآلتانةدا لةو سةربةخؤية كؤمةَلطايةكي شكَلطريي

 و دةرَي هاتونةتة سؤظيةت ئيمثراتؤريةتي لة
 و بةرضاوة كَيشةي كؤمةَلَيك روبةروي بةديهاتين

 دةوَيت.  درَيذي زةمةنَيكي بَيطومان

 ئةوروثاي نيستةكانيؤكؤم وآلتة هةلومةرجي

 كيبةشَيوةية لةمِروةوة رؤذهةآلتي و ناوةندي

 وآلتانة لةم َيكرلةيةكجيابوو.  زؤ هةستثَيكراو

 مةجةرستان و ضيكؤسلؤظاكيا و ثؤَلةندا بةتايبةتي

 ثاش اليةنيكةم يان بيستةمةوةـ سةدةي لةسةرةتاي

 ناو خستبووة ثَييان ـ يةكةم جيهاني يطجةن

 دذوارية بووني لةطةَل و سياسيةوة مؤدَيرنةي

 كة هةبوو مؤدَيرنيان دةوَلةتانَيكي جديةكاندا،

 لةمة كارياندةكرد.  جطة دميوكراتيانة بةشَيوةيةكي

 بة توانايةي ئةو كة هةبوو سةربةخؤ كؤمةَلطايةكي

 بنةِرةتيةكان ئازادية خاوةن كة دةبةخشي تاكةكان

 يةكَييت دوهةم جيهاني جةنطي ثاش بن.  بةآلم

سةثاند.   وآلتانةدا بةسةرئةم نيزميؤكؤم سؤظيةت
 وآلتانة ئةم جوَلةي بة تاييكؤ لةناكاو نيزمؤكوم

 ساَل ضل ماوةي بؤ و هَينا سياسي مؤدَيرنةي بةرةو

 ئةم تؤتاليتاري. بؤ رذَيمَيكي يلةيؤك يةيكردن

 راوةستاني بةماناي تةنها تؤتاليتاريزم  وآلتانة

 بةماناي بةَلكو نةبوو، سياسييان طؤِراني

 كة شَيوةية بةو ،وبو زئامي كارةسات ثاشةكشَييةكي

 و بةدةستةوةطرت كؤمةَلطاي كؤي نرِتؤَليؤك تدةوَلة

بةجَينةهَيشت.   تاكةكان بؤ ئازاديةكي جؤرة هيض
 جوَلةي يةكسةر كؤمؤنيزم رماني ثاش وآلتانة ئةم

 و دةستثَيكردةوة سياسي مؤدَيرنةي بةرةو خؤيان
هةرضةندة  بةديهاتنني، خةريكي بةخَيرايي تازؤر كةم

روبةروي بولغارستان  ورؤمانيا وةك هةندَيكيان كة 
  .بونةتةوةكَيشة ضةندان 

 و تايبةمتةندي سةرةِراي ضني هةلومةرجي
 سؤظيةتة.  ئةم يةكَييت هةلومةرجي وةك ئاَلؤزيةكةي

 راطةياندني و ئيمثراتؤري رذَيمي روخاندني بة وآلتة

 بنَيتة ثَي دةيتواني دا1911لةساَلي كؤماري رذَيمي

 ضةند ةربلة بةآلم اسيةوة،سي مؤدَيرنةي رَيطةي ناو

 شةِرةكاني ناوخؤيةكان، ئاذاوة )وةك جياواز هؤيةكي

 ملمالنَيي ذاثؤن، داطريكردني ناوخؤ،

 لةم نيستةكاندا(ؤكؤم لةطةَل ناسيؤناليستةكان

 بووني نةبوو.  سةقامطري سةركةوتوو رَيطةيةدا

 ضيين درَيذ ماوةيةكي بؤ دا1949 ساَلي لة نيزمؤكؤم

 دورخستةوة.  تؤتاليتاريزمي ياسيس مؤدَيرنةي لة

 لةرَيطةي ديارة سؤظيةت يةكَييت وةك ضيين

 وةبةدةوَلةتةو بةست كؤمةَلطاي جياوازةوة،
 لةناوبرد.  دةستورةكاني دوانةي ئةو جيابونةوةي

 دةوَلةت يةكَييت بةردةوام جياجيا، فؤرمؤلي بة ضني

 ـ جوتياراني و كرَيكاري ثرؤليتارياي واتة ـ خةَلك و
 ساَلي دةستوري بةثَيي ةملاند.  ضنيدةس

 كة جةماوةرية" دميوكراتي "دةوَلةتَيكي1954

 لةسةر بناغةكةي و دةكات رابةرايةتي كرَيكار "ضيين

 )مادةي دامةزراوة" جوتياران و كرَيكاران يةكَييت

 جةختيان 1978 و 1957 ساَلي يةكةم(.  دةستورةكاني

 "دةوَلةتي ضني كة كردبوو خاَلة ئةو لةسةر

 ثرؤليتاريا"ية)مادةي ديكتاتؤري سؤشياليسيت

 دوو تَيكةَلكردني بة 1982 ساَلي يةكةم(.  دةستوري

 "دةوَلةتي وةك ضيين ثَيشوو فؤرمؤلةكةي

 جةماوةري" دميوكراتي ديكتاتؤري سؤشياليسيت
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 لةثَيشةكيةكةيدا و يةكةم( )مادةي كردةثَيناس

 ديكتاتؤرية ئةم كة كردووة لةوة جةخيت

ثرؤليتارياية".   ديكتاتؤري خؤيدا ي"لةجةوهةر
 ثرؤليتاريادا( )يان خةَلك و دةوَلةت لةنَيوان لَيرةوة

 يان خةَلك تيوريةوة لةروي و نةدةبينرا جياوازيةك

 دةكرد.  طةرضي دةوَلةتيان رابةرايةتي ثرؤليتاريا

 كة وةربطرين دةرئةجنامة ئةو خاَلةوة لةم دةكرَي

 لةراستيدا بةآلم اوة،دانر كؤمةَلطا بةملكةضي دةوَلةت

 بةتةواوي كؤمةَلطا راستة.  ضونكة ئةمة ثَيضةوانةي

 كة نيستؤكؤم حيزبي تازة بوو، دةوَلةت ملكةضي

رابةرايةتي دادةنرَيت، خةَلكي هةموو بةنوَينةري 
   .دةستطرتبووة دةوَلةتي 

 دةستوري ثَيشةكي لة كة دَينينةوة بةبري ئةوة

 حيزبي َيوبةرايةتيكردنيبةِر "دةوري دا54 ساَلي

 دةوَلةتةوة دةزطاكاني بة لةثةيوةنديدا نيست"ؤكؤم

 و 1975 ساَلي دةستورةكاني بوو.  ثاشان سةملَيندرا
 دةوري لةسةر جةختكردن بة 1978ساَلي

 كة يةكةمدا لةبةشي ـ حيزب رَيبةرايةتيكردني

 "ـ2"مادةي طشتيةكان بنةما بؤ تةرخانكراوة

 ناوكي "بة هَينا: حيزبةَله زياتريان هةنطاوَيكي

 و دةذمَيرَيت ضني" خةَلكي هةموو رَيبةرايةتيكةري
 خؤيةوة ثَيشِرةوي كؤميتةي بةهؤي كرَيكار ضيين

 دةوَلةت تينروةرط ئاراستة نيست،ؤكؤم حيزبي واتة

 خاآلنة ئةم دا1982 ساَلي لة دياريدةكات. هةرضةندة

 باسيلةثَيشةكيةكةيدا بةآلم نابينرَيت،  بةضاو
بةثَيي حيزب لةمةش جطة و كراوة رابةري بنةماي 
ناوكي "وةك دا 1982ساَلي لة هةلومةرجةكةي 
 "ضيندالة سؤشياليزم ئاماجني لةثَيناوي رابةريكةر 

  .ثَيناسكراوة

 لةدةوَلةت سود لةثراكتيكدا نيستؤكؤم حيزبي

 شوةردةطرَيت.  دةوَلةتي ةَلطامكؤ رابةرايةتي بؤ
 و ئابوري لة زةمينةكانةوة هةموو ناو دةستدةخاتة

 تا بطرة تةندروستيةوة و زانستةكان و ثةروةردة

 و هونةرةكان و ئةدةبيات و كلتور و راطةياندن
دةكات.   نرِتؤَلؤك و فؤرمةلة كؤمةَلطا كؤي بةمشَيوةية
 طشتية بةناضار بةرهةمهَينان ةكانيَيرئام موَلكايةتي

بطرَيت:  لةخؤ جياواز ةيشَيو دوو دةتوانَي و
 طشيت َلكايةتيوم و خةَلك هةموو كايةتيوَلم

 موَلكايةتي شَيوةي زةمحةتكَيش: يةكةم جةماوةري

 وتةي بة كة دةذمَيرَيت دةوَلةتي ئابوري بناغةي بة

 "هَيزي1982 ساَلي دةستوري ي7 مادةي

 نةتةوةي"ية.  دةكرَي ئابوري يةتيكةريارابةر

 جةماوةريةكان، كؤمؤنة لة دوهةم شَيوةي

 هةرةوةزيدا ئابوري و جوتياري هةرةوةزيةكاني

 تايبةتي َلكايةتيوم بدؤزرَيتةوة.  بةمشَيوةية

 بووني ناتوانَيت زةوي و بةرهةمهَينان ئامَيرةكاني

 سيستةمي بناغةي لةسةر ئابوري هةبَيت.  بونيادي

 بةرنامةِرَيذي دةوَلةت و دامةزراوة طشيت َلكايةتيوم

 دةوَلةتيةكان نوسينطة ديارة  دةكات. ئابوري

 بةِرَيوبةرايةتيدا و سودوةرطرتن "لةبواري

 لة سةرثَيضي كة مةرجةي بةو سةربةخؤن"

 هةموو و نةكةن دةوَلةت" يةكتاي "رابةرايةتي
 )دةستوري دي" بهَيننة بةرنامة ئاماجنةكاني"

 وةك فةردي، ئابوري طةرضي( 16 مادةي ،1982ساَلي

 و شار لة يسيت"سؤشيال بةشي "تةواوكةري
 لةذَير دةبَي بةآلم قبوَلكراوة، ضكةكانداؤشار

 لةو و بَيت دةوَلةتدا نرِتؤَليؤك و سةرثةرشيت

 )مادةي دياريكردووة ياسا كة مبَينَيتةوة سنورةدا
 كؤمةَلطاي نة هةلومةرجةدا لةم ئاشكراية(. 11

 نة و هةبَيت بووني دةتوانَيت سةربةخؤ مةدةني

 طشيت بةشَيوةيةكي نة.  راستةقي شةخسي ئازادي

 يزمدا،لسؤشيا بونيادناني لةئاراستةي دةوَلةت

 ئةم بؤ و باآلدةستة تاكةكاندا و كؤمةَلطا بةسةر

 و ستدايةةلةد ثَيويستةكاني توانا هةموو مةبةستة
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 لةرَيطةي "فَيربوون و سياسي سةركوتي بة دةست

 دةكات.  كارةوة"

 جياوازيةك سؤظيةت يةكييت وةك لَيرةشدا

 ضني نية.  لةراستيدا تاكةكةسدا و هاوآلتي نَيوانلة

 بؤ حساب و دةناسَيت بةفةرمي هاوآلتيان تةنها

 رةدكردنةوةي تَيِروانينةش ئةم و ناكات تاكةكان

روندةكاتةوة.   وآلتةدا لةم مرؤظ مافةكاني كامَلي
 و 1975 ساَلي دةستوري وةك 1982 ساَلي دةستوري

 بؤ تيةكانبنةرة مافة لة زؤرَيك 1878ساَلي

تاكةكان.   بؤ نةك دةناسَيت، فةرمي بة "هاوآلتيان"
 دةستوردا لة [تاك واتة] زاراوةية ئةم هةرضةندة

 بؤ طشيت بةشَيوةيةكي بةآلم فةرامؤشنةكراوة،

 و بةكارهَينراوة قةدةغةكراوةكان دةربِريين
 بةزةبر طوناهكارَيكي وةك تاك بينيين بة لةراستيدا

لَي بةهايةكي جؤرة هةموو تا ة هةوَليانداو [بالقوة]
   .دامباَلن

 و هاوآلتيان" تاكةكةسي "ئازادي طةرضي بةَلَي
 37 مادةكاني لة شةخسيان" كةرامةتي لة "رَيزطرتن

 هةموو] بةآلم سةملَينراوة، دةستورةدا ئةم ي38 و

 وة هةبوو، "هاوآلتيانةوة" بة [ثةيوةنديان ئةمانة

 مافةكاني نراوة.  لَيرةوةنةسةملَي تاك بؤ مافَيك هيض

ناسي، فةرمي بة  تيوريةوة لةرووي هاوآلتيانيان
نةهَيناية تاك وةك مرؤظيان مافةكاني باسي بةآلم 
دةوَلةت بة سةر هاوآلتياني تةنها لةئةجنامدا . ئاراوة
  .نيةبووني بةِراسيت تاك وةك تاك و هةية بوونيان 

 كيطؤِرانَي لةوآلتدا سؤنكماوتي مردني ثاش

 و رويدا ئابوريداـ لةبواري بةتايبةتي ـ هةستثَيكراو
 مةدةني" كؤمةَلطاي "دروستبووني باسي تةنانةت

 ساَلةكاني سةرةتاي لة ئاراوة.  لةراستيدا هاتة

 داماَليين يهؤ بووة زةويوزار ضاكسازي دا1980

 خاوةني بوونة جوتياران و الدَيكاندا لة سؤشياليزم

 "ناوضة دارايي.  دروستكردني سةربةخؤيي كندَيهة

 هةلي و توانا شدا1979 ساَلي لة تايبةتةكان" ئابورية

 ـ ضيين تَيكةَلةكاني كارخانة سةقامطريبووني بؤ
 نطرةيؤك ئةوة دواي رةخساند.  دةيةيةك دةرةكي

 ضةمكي (دا1992 ئوكتوبةري )لة نيستؤكؤم حيزبي

 ككةمَي كة كردقبوَل سؤشياليسيت" بازاِري "ئابوري
(. 15 ضةسثا)مادةي لةدةستوريشدا ئةوة دواي

 ئابوري  بؤ نوَيي تَيِروانينَيكي روداوة ئةم لةراستيدا

 ثشيت ئابوري ئةمةوة لةدواي ئاراوة.  بةَلَي هَيناية

 ضوارضَيوةي لة و بةستبوو بةرنامةرَيذي بة

 بازاِر.  دواجار ياساكاني رويكردة سؤشياليستيدا،

 تازةدا، ثياضونةوةيةكي لةئةجنامي دا1999 ساَلي لة

 طرنطي "ثارضةيةكي بة تايبةتي بةشي دةستور

كرد.   ئةذمار سؤشياليسيت ئابوري ثةيكةري"
 كة بوو واقعي نةرميةكي هةنطاوانة ئةجمؤرة طةرضي

 ئاراوة، هَيناية ئابوريدا بواري لة ئازادي هةندَيك

 يرةنطدانةوةيةك و مايةوة بوارةدا لةم هةر بةآلم
و سةركوتكردن .. نةبوو سياسيدا لةبواري

بةتايبةتي ) ناِرازيةكانو نةيارةكان حوكمداني 
لةساَلي  "منئان تيان "مةيداني روداوةكاني لةكاتي 
 .ثيشاندةرَييت( دا1989

 ئةم طؤِرانكاريةكاني سةرةِراي هةرلةبةرئةمة

 مؤدَيرنةي نةكردؤتة روي هَيشتا ضني دوايية،

 رةضاوكردني بةردةوامي رةدكردنةوةي و اسيسي

دةسةملَييَن.   راستية ئةم وآلتةدا، لةم مرؤظ مافةكاني
 دَيرزةمانةوة لة ضني كة لةوِروةوة لةمةش جطة

 دي نيستةكانيؤكؤم وآلتة لة سةربةخؤي رَيطةيةكي

 يةكَييت لة نيزمؤكؤم روخاني لةبةرئةوة بةر، طرتبووة

 نةبوو.  ديارة سةرلة كاريطةريةكي هيض سؤظيةتدا

 دواجار ضني كة بكةين لةياد ئةوة نابَي

 لةبارةي يةكطرتوةكاني نةتةوة رَيكةوتننامةكاني

 لة و كلتوري و كؤمةآليةتي ئابوري، مافةكاني

 مافة رَيكةوتننامةي و دا1997 ئوكتوبةري
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 دا1998 ئؤكتؤبةري لة سياسيةكاني و مةدةنيةكان

 كرانةوة ونيرو ئاماذةيةكي بة خؤي كة ئيمزاكرد

 سةرةِراي و ئةمانةشدا هةموو دةذمَيرَيت.  لةطةَل

 ضاكسازية بةدواداضوني و تاكباوةِري ثةيدابووني

 تايبةتيكردن( هةنطاوةكاني يةكةم )بة ئابوريةكان

نيسيت ؤكؤم ئايدؤلؤذياي دةسةآلتي لةذَير وآلتة ئةم
بة درَيذة هةروا تايبةتيةكةيدا، كلتورة و 
  .دةداتسياسي مؤدَيرنةي  رةدكردنةوةي

 وةك دي نيستةكانيؤكؤم وآلتة روانطةيةوة لةم

 و. . . لةهةلومةرجَيكي كوبا باكور، كؤرياي ظيتنام،

 و جياواز طؤِرانيان دةذين.  طةرضي هاوشَيوةدا
 وةك وآلتانةش الوازترة.  ئةم تؤتاليتاريةكةيان

 مؤدَيرنةي تامي هةرطيز ضني و سؤظيةت يةكَييت

 ئةم نيسيتؤكؤم لةراستيدا و نةكردووة سيانسيا

مؤدَيرنةي ناو ثَيخستنة لة رَيطةي وآلتانة 
  .طرتووةسياسيةوة 

 جياوازةكاني شَيوة لة بةسةرجندان دةكرَي بةَلي

 ئةم روياندا، بيستدا لةسةدةي كة تؤتاليتاريزم

 بةرفراواني ثاشةكشَييةكي بةسةدةي سةدةية

 دوو ثاشةكشَيية ني.  ئةمبزان سياسي مؤدَيرنةي

 مؤدَيرنة ئةو بةر: يا طرتة جياوازي رَيطةي

 دؤخي لة يان هةبوو كة نا وةالوة سياسيةي

 و فاشيزم )منونةي بوو قاميكردندا خؤ و سةقامطريي
 داةوآلتان لةو دةركةوتين ئةطةري يان نازيزم(

 )منونةي بوون نةبوو ئاشنا ثَيي هَيشتا كة بردولةنا

 ئةم ناكؤكي ضيين(.  بَيطومان و ةتيسؤظي نيزمؤكؤم

 دراوة حةشار راستيةدا لةو خوَينة و ئاسن سةدةي

 ردنيكطةشة و ثةرةسةندن لة سةدةية ئةم طةرضي كة

 تةكنيكةكاني و زانني و زانستةكان لة زؤرَيك

 لة زؤرَيك لة كار تواناي و بووة سةركةوتوو مؤدَيرندا

 لة كة بطوترَي دةكرَي بةآلم رةخساند، بوارةكاندا

 لةوآلتة سياسي مؤدَيرنةي سةقامطريكردني

نةبووة.   سةركةوتوو زؤر، ماوةيةكي بؤ طةورةكاندا
 نازيزم و فاشيزم كؤتايهاتين ثَيشرت ضؤن وةك

 سةملاندي، نيزمؤكؤم كةوتين بةتازةيش و ثيشانيدا

 لةناوضووني بة تةنها وا ئاماجنَيكي بةديهاتين

 بيست سةدةي ةركيئ َيمومكينة.  بةَل تؤتاليتاريزم

 طرنطي وآلتي وود ثَيوةناني ثاَل لة بريتية يةك و

 كة سياسي مؤدَيرنةي بةرةو ضني و روسيا

رَيطةيةوة،  ئةم ناو ثَيخستنة بؤ هةنوكة هةردوكيان
  .بونةتةوةدذواري ضةندان روبةروي 

 
 

 

 سةرضاوة
 :خوارةوةيةكتَيبةي ئةم ثَينجةمي فةسَلي وةرطَيراني 

عبدالوهاب ت  -سياسيمدرنيتةي : بارييةريس مؤ-
 .1383 اطة،، تهران، امحدي
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 مؤديَرنة: مؤرالَ و سياسةت
 
 

  ئةلعةلةمي ئيدريسي رةشيدئةلعةلةمي ئيدريسي رةشيد
  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
 
 
 مؤديَرنة، ضةمك و ميَذوو:-1

هةر لة سةرةتاوة دةتوانني بَلَيني دياريكردني 
ضةمك و مَيذووي مؤدَيرنة كارَيكي طرانة.. لة رووي 
مَيذووييةوة هةندَيك باس لة مؤدَيرنةي 

ينا( دةكةن لة مَيذوي كؤندا و )دميوكراسي ئةس
هةندَيكي تر قسة لة مؤدَيرنةي سؤفيستةكان و 
فيكري رؤشنطةري دةكةن. لةاليةكي ترةوة 
كةسانَيك هةن مؤدَيرنة بةو قؤناغة فيكريية تايبةتة 
دياريدةكةن كة لةسةدةي شازدةهةمدا و لةطةَل 
سةرهةَلداني فةردانيةتدا هاتة ئاراو تا كؤتاييةكاني 

ؤزدةهةم بةردةوام بوو. ثاشان لةو سةدةي ن
قؤناغانةي ئةوروثا دوضاري قةيران هات و 
بزاوتطةلَيكي نيهلسيت و نةذادثةرسيت وةكي 
نازيزم سةريان هةَلدا، مؤدَيرنة ئاوابوو. بةالم دواي 
جةنطي دووةمي جيهاني لةسةر ئاسيت فيكر و 

 واقيع جارَيكي تر مؤدَيرنة هاتةوة ئارا..
يةنَيت؟ ئايا بريتية لة مؤدَيرنةضي دةطة

تةكنؤلؤذيا، ثيشةسازي، ئامَير، مةعريفةي زانسيت، 

دامودةزطا، دميوكراسي، مافة سياسي و 
مةدةنيةكان؟ يان سةروةختَيك ئَيمة دةمانةوَيت 
مؤدَيرنة لة واقعي خؤماندا ضَيبكةين، مةبةستمان 
لةو ثرؤسةية ضيية؟ ئةي نابَيت هةر لة سةرةتاوة 

ن مؤدَيرنةو نوَيخوازيدا بكةين؟ جياوازي لة نَيوا
ضةمكي نوَيخوازي لة ناوةِراسيت سةدةي ِرابردودا 
سةريهةَلدا، لةو كاتةدا بوو كة كؤمةَلطةكاني 
جيهاني سَيهةم لة هةوَلي ثةيِرةوكردني سياسةتي 
ثةرةثَيدان و طةشةسةندندا بوون. مؤدَيرنة وةك 
ضةمكَيكي طشيت دةضَيتةوة سةر ضةندين ضةمكي 

ؤري وةك: )خود، ئةقَل، مَيذوو، بازاِر، ماف، جؤراوج
دميوكراسي(. دةكرَيت لَيرةدا ثَيناسةيةكي 
سةرةتايي مؤدَيرنة بكةين: )مؤدَيرنة واتة بِروابوون 
بة توانا و هَيزي مرؤظ كة دةتوانَيت لة ِرَيي 
بةكارهَيناني ئةقَلةوة جَلةوي ئاِراستةي مَيذوو بكات 

، بة مةبةسيت و بونيادي كؤمةَلطةش بطؤِرَيت
بةديهَيناني دميوكراسي و ثاراستين ماف و 
ئازادييةكان(. شايةني باسة هوشياري مرؤظ بة 
خودي خؤي و بةهَيزو تواناكاني بؤ طؤِريين 
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كؤمةَلطة، وةرضةرخانَيكي مةزني لة فيكري 
 مرؤظايةتيدا دروستكرد.

 
 مؤديَرنة، بونياديَكي ناكؤك و دذبةيةك:-2

ةي لة سةرةوةدا بؤ ئةو ثَيناسة سةرةتايي
مؤدَيرنةمانكرد، ِرووبةِرووي طؤِراني زؤر ترسناك 
دةبَيتةوة، ئةمةش دةبَيتة مايةي ئةوةي مؤدَيرنة 
مانا و دةاللةتي ديكة وةربطرَيت.. لَيرةدا 
هةوَلدةدةين تيشك خبةينة سةر ئةم مةسةلةية. 
ثرسيارَيك كة هةر لة سةرةتاوة بة مَيشكماندا بَيت 

ةك مؤدَيرنة هةية، ياخود ضةندين ئةوةية: ئايا ي
 مؤدَيرنةي جؤراوجؤر و جياواز لة يةكمان هةية؟

ضةمك، ضةمكطةلَيكي وةك:  لةسةر ئاسيتيةكةم/
هتد(، كةلة ضةمكة  ءخود، تاكةكةس، ئازادي)ئةقَل،

مؤدَيرنةن،الي ئةديبان و فةيلةسوفان  سةرةكيةكاني
 هةر يةكةيان ماناو دةاللةتي جياوازيان هةية.

لةسةر ئاسيت واقيع، دةتوانني بةثَيي  م/دووة
قؤناغ و سةردةم ضةندين مؤدَيرنة دياري بكةين: 
مؤدَيرنةي سةرةتا )سةدةي شانزة و حةظدة(، 
مؤدَيرنةي سةردةمي ِرؤشنطةري، مؤدَيرنةي ثاش 
ِرؤشنطةري، مؤدَيرنةي سةدةي نؤزدةهةم، 

 مؤدَيرنةي بةراييةكاني سةدةي بيستةم و.. هتد.
دوو ئاستةش، واتة ئاسيت فيكر و لةسةر ئةم 

بةها لةاليةك و ئاسيت واقيع لة اليةكي تر، لةيةك 
قؤناغي مَيذويدا، جياوازي و دذايةتيةكي طةورة و 
طران دةبينني. بؤ منونة، مؤدَيرنةي تؤلَيرانس و 
جياوازميان هةية، كة دوو ضةمكي سةرةكي 
رؤشنطةرين، بةالم لة بةرامبةرياندا ثاواخنوازي و 

لؤنياليزم و ئافةرؤزكردني كلتورة جياوازةكانيش كؤ
هةية. لةاليةكي ديكة مؤدَيرنةي بةشداريكردني 
سياسي هةية، بةالم بةرامبةر بةوة تةريككردن و 
هةاَلوَيرد لة نَيوان هاواَلتي ضاالك و هاواَلتي 

ان و رَيككةوتين ثاسيظدا هةية. مؤدَيرنةي ثةمي
تنةوة و ةوبةرامبةردا دووركسياسي هةية، لة

 نَيوان ناوةندضَييت دةوَلةت و ثةراوَيزجياوازي لة
كةوتين كؤمةَلطةدا هةية. ثرؤسةي ثةمياني 
كؤمةاليةتي، ثرؤسةيةكة دةوَلةتي مؤدَيرني لةسةر 
دروست دةبَيت، هاوكات كؤمةَلطةي مةدةنيشي 
 لةسةر دروستدةبَيت، ئةمةش ناكؤكيةكي طةورة لة

ستةكاني كؤمةَلطةدا خوا ءنَيوان هةوَلةكاني دةوَلةت
دروستدةكات، ضونكة وةكيةك هةردووكيان خاوةني 
هةمان شةرعيةتي سياسني. ئةم ناكؤكيةش بةسةر 
كؤمةَلطةدا دةشكَيتةوة، لةبةرئةوةي دةوَلةت 
دةتوانَيت مايف ثةنابردنة بةر توندوتيذي شةرعي بؤ 
خؤي ثاوانبكات. هةروةها مؤدَيرنةي ثَيشكةوتين 

رامبةر بةو تَيئاوارةبوون و ئابورميان هةية، بة
ضةوساندنةوةو هةذاري هةية. مؤدَيرنةي كؤمةَلطةي 
مةدةني هةية، كة بةرامبةرةكةي ضةمكي 
ئةبسرتاكيت دةوَلةتة. "ماركس" ثَييواية دةوَلةت 
ثَيكهاتةيةكي ئةبسرتاكت و موتةعاليةو لةسةرو 
ضينة كؤمةاليةتيةكانةوةية و ئةمةش خةسَلةتَيكي 

 ي مؤدَيرنةي سياسية.ديار و تايبةت
لَيرةوة تَيدةطةين مؤدَيرنة لة مانا ثؤزةتظي و 
ئايديالستيةكةيدا دةضَيتةوة سةر فيكر و بةها و لة 
مانا نَيطةتيظيةكةشيدا دةضَيتةوة سةر واقيع. واتة 
كؤمةَلطة دوضاري دادِرانَيك بووة لة نَيوان فيكرَيكي 

كي ِرؤشنطةرو ئةقاَلني و دميوكراسي لةطةَل واقعَي
تراذيدي و ناهةموار و مةسخبودا.. دواجار ضةمكي 
مؤدَيرنة لة هةناوي خؤيدا هةَلطري بونيادَيكي 
 ناكؤك و بزؤكة و هةَلطري ضةندين ئاقاري دذبةيةكة.

 
 فاوست و مؤديَرنة:-3

شانؤنامةي )فاوست(ي "طؤتة" تةعبريَيكي 
شاعريي و دراميية لةو بونيادة ناكؤك و دذبةيةكةي 
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َيرنةية. مؤدَيرنة بؤ ئةوةي بطاتة هاوشاني مؤد
ئاماجنةكاني كة ئاماجني ثريؤزن وةك طةشة و 
ثةرةسةندن، رةنطة قورباني بة ذمارةيةكي زؤر لة 
مرؤظ بدات. ئةفسانةي فاوست باس لة ضريؤكي 
مرؤظَيك دةكات ويذداني دادِراوة و هةوَلدةدات كاري 
منونةي و بةرزو جوان بكات، بةالم ناضارة لةو 

اوةدا دةست خباتة دةسيت ئةهرميةن و كاري ثَين
نابةجَي و ناشايستة بكات. "بَيرمان" دةَلَيت: 
)قارةمانَييت ثاَلةوانةكةي طؤتة لةوةداية وزةيةكي 
بَيئةندازةي مرؤظايةتي ئازاد دةكات كة ضةثَينرابوو، 
ئةم وزةيةش هةر بة تةنها لة ناخي خؤيدا 

ةشدا كة ناتةقَينَيتةوة، بةَلكو لة هةموو ئةوان
ثةيوةنديان لةطةَل دةبةستَيت و دواجار لة تَيكِراي 
ئةو كؤمةَلطةيةشدا كة لة ضوارضَيوةيدا دةذي. بةالم 
ئةو طؤِرانكاريانةي لةسةر ئاسيت فيكري و مؤراَلي 
و ئابووري و كؤمةاليةتي دروسيت دةكات، باجي 
ئينساني زؤر و زةوةندي دةوَيت. ئةمةش بريتية لة 

ت بة ئةهرميةنةوة: ناتوانني ثةرة بة ثةيوةندي فاوس
هَيز و تواناكاني مرؤظ بدةين تةنها لة ِرَيي ئةو 
هَيزانةوة نةبَيت كة ماركس بة هَيزي ئةهرميةني 
ناودَيري كردبوون و بريتني لةو وزة تاريك و 
ترسناكانةي هَيزَيكي هَيندة خورافيان هةية كة بة 

وست هيض شتَيك كؤنرتؤَل ناكرَيت. شانؤنامةي فا
زماني تراذيدياي يةكةمني طةشة و بةرةوثَيشضونةو 

 تا هةنوكةش هةرواية(.
 
 مؤديَرنة لة نيَوان مةكياظيللي و تؤماس مؤردا:-4

"مةكياظيللي" و "تؤماس مؤر" سةر بة هةمان 
قؤناغي مَيذووين، واتة سةدةي شازدة، بةالم 
جياوازي فيكري نَيوانيان مايةي سةرسوِرمان و 

ة. لة كاتَيكدا ِرياليزمي سياسي شوَين ثرسيار
"مةكياظيللي" فةزايةكي سياسي ترسناكمان بؤ 

ئاشكرا دةكات، دةبينني "تؤماس مؤر" بةرةو 
ئامساني يؤتؤثيا ثةلكَيشمان دةكات و باسي شاري 
منونةميان بؤ دةكات، شارَيك كة بااَلترين بةهاي 
مرؤظانةي تَيدا بااَلدةستة.. زؤرَيك لة ِرةخنةطران 

ان واية ئةو شارةي "مؤر" زؤر دوورة لة واقيع و ثَيي
ئةطةري بةرجةستةبووني بة فيعلي مةحاَلة. ئةمةش 
بةرةو ئةوةمان دةبات بثرسني: )ئةطةر شارة 
منونةييةكان وةك ئةوةي لة نوسينةكاني ئةفالتؤن و 
فارابي و تؤماس مؤردا هاتووة، تةنها خةو و خةياَل 

ذياني مرؤظ  بَيت و نةتوانَيت كاريطةري لةسةر
جَيبهَيَلَيت، ئةي كةواتة ئةوة ضؤن لَيكبدةينةوة كة 
لة ناوةِراسيت سةدةي نؤزدةهةمةوة جةماوةر بة 
درومشي شؤِرشةوة ثةيوةست بوون، ئةو شؤِرشةي 
بانطةشةي بؤ كؤمةَلطةي كؤمؤنسيت دةكرد و لة 
ِرَيي ئةم كؤمةَلطةيةشةوة مرؤظايةتي سةردةم و 

ستضوي بؤ دةطةِرَيتةوة(. ِرؤذطاري زَيِريين لة دة
بؤضي "مةكياظيللي" جَيي سةرسامية و خةَلكي بة 
بايةخةوة لَيي دةِروانن، لة كاتَيكدا "تؤماس مؤر" 
بةهَيند وةرناطريَيت و تةرَيزي لَيدةكرَيت؟ تؤ بَلَيي 
لةبةرئةوة بَيت مرؤظايةتي، جيهاني "مةكياظيللي" 
بة هةموو ناهةمواري و خراثةكاريةكانيةوة 

يهاني ِراستةقينةي خؤي بزانَيت، نةك جيهانة بةج
منونةي و تؤتؤثيةكةي "تؤماس مؤر"؟ مرؤظ هةر كة 
باسي لة جيهاني منونةي و جياواز لة جيهاني 
واقعي كرد، ئافةرؤز دةكرَيت ياخود دذايةتي 
دةكرَيت و توندوتيذي لة بةرامبةردا بةطةِر 

 دةخرَيت.
 
 خةسلَةتة سةرةكيةكاني مؤديَرنة:-5

 ةردانيةت و ئارةزوي كؤنرتؤلَكردن:ف-1
دؤزينةوة زانستيةكان بؤ مرؤظيان ئاشكرا كرد 
حةقيقةت لة هةناوي سروشتداية، نةك شتَيكي 
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ترانسندنتالي بَيت كة لة سةدةكاني ناوةِراستدا 
هةبوو. هاوكات بةهؤي ئةقَلةوة دةكرَيت ثةي بة 
ياساكاني سروشت و ياسا مَيذوويي و 

ين، ضونكة ئةقَل دةضَيتة ناو كؤمةاليةتيةكان بةر
جةوهةري شتةكانةوةو بونيادة شاراوةكانيان 
ئاشكرا دةكات. بةالم داخؤ مةبةست لة ثرؤسةيةكي 

 وا ضيية؟
ئةو حةقيقةتةي مرؤظ لة سةردةمي مؤدَيرنةدا 
عةوداَليةتي شتَيكي هةِرةمةكي يان ثوضطةرانيية، 
بةَلكو حةقيقةتَيكة لة ثَيناو كؤؤنرتؤَلكردني 

وشت و ئاِراستةكردني مَيذوو و ديسثلينكردني سر
كؤمةَلطةدا بةكاردةهَينرَيت.. ئةقَل الي "ئةفالتؤن" 
بة كةَلكي حيكمةت و فةزيَلةت دةهات و الي 
"فارابي"ش بؤ ضاكة و بةختةوةري بةسوود بوو. 
بةالم ئةقَلي مؤدَيرن ماناي كؤنرتؤَلكردني شتةكاني 

وة طرَي درابوو. دةطةياند و بةضاالكي و سودطةرايية
ئةقَل لةسةردةمي مؤدَيرنةدا بوو بة ئامرازَيكي 
ثَيويست بؤ طةيشنت بة ئاماجنطةلَيكي دياريكراو. 
بةجمؤرة ئةقَل بووة ئةقَلَيكي ئامَيري و خراية 
خزمةتي سود و بةرذةوةندييةوة. سودمةنديش بةها 
سياسيةكان دةطؤِرَيت بؤ هةَلبذاردني سرتاتيذي كة 

ةرج و بارودؤخ طؤِراني بةسةردا دَيت. بة ثَيي هةلوم
ئةم بؤضوونة لة دةوَلةتاني تازة ثَيطةيشتودا 
خةسَلةتَيكي درامي وةردةطرَيت، لةبةرئةوةي ئةو 
دةوَلةتانة وةهايان لَيدَيت وةك ئةوةي بة بةردةوامي 
لة نَيوان سياسةتَيكي شَيوة دميوكراسي و 

 سياسةتَيكي دةسةاَلختوازيدا بن.
 
 مؤرالَ، قازانج: مؤديَرنةي-2

"هنري سريويك" لة كتَيبةكةيدا )ميتؤدةكاني 
مؤراَل(، جياوازي دةكات لة نَيوان مؤراَلي كؤن و 
مؤراَلي نوَيدا، بةو ثَييةي مؤراَلي كؤن لةسةر 

ضةمكي ضاكة دامةزرا بوو، بةالم مؤراَلي نوَي 
طرنطي بة ضةمكي دادثةروةري دةدات. فيكري 

ةتَيكي سةرنج راكَيشي ئةرزشخوازي دَيرين، خةسَل
دةداية ثاَل مؤراَل، لة كاتَيكدا فيكري مؤدَيرن 
خةسَلةتَيكي ئيلزامي ثَيدةبةخشَيت. ضاكة الي 
ثَيشينان لةسةر فةزيلةت دادةمةزرا و دةبووة مايةي 
دروستكردني هةماهةنطي ِروحي و بةختةوةري. 
دةتوانني بَلَيني "كانت" ئةو كةسةية كة ئةم ديدطا 

بؤ مؤراَل لة ضوارضَيوةيةكي تيؤريدا مؤدَيرنة 
فؤرمةلة دةكات، لةبةرئةوةي ثَييوابوو ضاكة و 
دادثةروةري بةشَيوةيةكي ثَيشوةخت دياري 
ناكرَين، بةَلكو بةشَيوةيةكي ثاشوةخت و بة 
طوَيرةي ئةوةي ياسا بِرياري لَيدةدات. ضونكة بة 
بؤضوني "كانت" بةختةوةري هةَلطري ضةندين 

ي خةسَلةت و سروشيت مرؤظةكان ماناية و بةثَي
دةطؤِرَيت. واتة ئةو ثَييواية دةبَيت مؤراَل لةسةر 
ئةرك دامةزرابَيت، ئةو ئةركةش لة هوشياريةكي 
ئةخالقيةوة كة هاوشاني ئةقَلي ئينسانيية، 

 سةرضاوةي طرتبَيت.
بةالم ئاقارطةلَيكي دي كة باس لة تيؤرياي بةها 

ناضار بكرَيت دةكةن، ثَييان واية ئةستةمة مرؤظ 
ثةيِرةوي ئةخالقَيك بكات، ئةطةر سود و قازاجنَيكي 
تَيدا نةبينَيت، لَيرةوة ثَيويستة مؤراَل بة قازاجنةوة 
طرَي بدرَيت. لة نوسينةكاني "داظيد هيوم" و 
"جَيرمي بنتام"دا دةربارةي مؤراَل، بةها قودسيةتي 
خؤي لة دةست دةدات و وايان لَيدَيت وةك ئةوةي 

ثةيوةنديةكي كؤمةاليةتي ديارييكراوبن و بةرهةمي 
دةبنة بةها طةلَيكي شَيوة ئابووري. ضونكة ئةمان 
ثَييان واية مرؤظ ثَيودانطي ئةقاَلني و خودثةرسيت 
ئاِراستةي دةكات، ضونكة مرؤظ لة بنةِرةتدا لة 
بةرذةوةنديية تايبةتيةكاني خؤي دةطةِرَيت. بةو 

ثَيويست ثَييةشي بةرذةوةندي هةر مرؤظَيك بة 
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لةطةَل بةرذةوةندي ئةواني ديدا ناكؤك نايةتةوة، 
كةواتة دةضَيتة خزمةت بةرذوةندي طشتيةوة. 
ضونكة جياوازي بةرذةوةندي دةبَيتة مايةي 
دروستكردني كَيرِبكَي و ملمالنَي لة نَيوان 
مرؤظةكاندا و دواجار دةبَيتة مايةي بةرةوثَيشضوني 

 ئابووري.
 
ة و ثاشةكشةي سيَ شةثؤلةكةي مؤديَرن-3

 فةلسةفةي سياسي:
"ليوسرتاوس" ثَييواية مؤدَيرنةي فيكري و 

 سيياسي بة سَي قؤناغي سةرةكيدا تَيثةِريووة:
قؤناغي يةكةم بة ناوي "مةكياظيلي و  - أ

 هؤبس" ناوزةد دةكرَيت:
لةسةرةتاكاني سةردةمي مؤدَيرنةدا، فيكري 
ئينساني لة هةوَلي ئةوةدا بووة بوون لة ئةركي 

زيك بكاتةوة، بة واتايةكي دي ئايديا )ئةركي بوون ن
بوون( لة مرؤظي واقعي نزيك بكاتةوة. سروشت الي 
دَيرينةكان، بؤ مرؤظ هةَلطري مانا و ئاماذةي 
جؤراوجؤربوو، لةبةرئةوةي هارمؤني و ثةيوةنديية 
و مرؤظ لة ذيانيدا و لة سستمي سياسي و 
كؤمةاليةتيدا، لة هةوَلي ئةوةدابووة السايي 

روشت بكاتةوة. ئةم ئاقارة لة فيكردا، ناكؤتاطي و س
بَيسنور بووة، ضونكة سروشت و طةردوون دةضنةوة 
سةر منونةي ِرةها. "ئةفالتؤن" كاتَيك باسي لة 
مرؤظي ِرةها دةكرد، ماناي ئةوة ناطةيةنَيت ئةو 
مرؤظة خاوةني سيفةتطةلَيكي دياريكراوة، بةَلكو 

ثَييواية  بةو ماناية دَيت كة مرؤظي هوشيار
مرؤظبوني ئةو ناكؤتاطية و بةردةوام دةكرَيت لة 
منونةي ئايديالي نزيكبكرَيتةوة. لةو قؤناغةدا مرؤظ 
ثَيوةري هةموو شتَيك بووة و هةموو 
بريكردنةوةيةكيش لة سياسةت، ثَيويسيت دةكرد 
كة لة منونةي بااَلي مرؤظ بووني مرؤظةوة دةست 

ةالم لة ثَيبكات و خؤي لَي نزيك بكاتةوة. ب
سةردةمي مؤدَيرندا سروشت بؤ مرؤظ شتَيكي واي 
نةدةطةياند و كراية هاوتاي ئاشوب و بَيمانايي، 
لَيرةو مرؤظ لة هةوَلي ئةوةدابوو كؤنرتؤَلي بكات و 

 دةسيت بةسةردا بطرَيت.
سروشت كة لة سةرةتادا منونةيةك بوو السايي 

كة دةكرايةوة و شوَين ثَييهةَلدةطريا، بووة مادةيةك 
بؤ خواست و مةبةستةكاني مرؤظ بةكاردةهَينرا. 
لَيرةدا ئاسيت كاريطةري فةلسةفةي "مارتن 
هايدطةر" لةسةر "ليؤسرتاوس" دةبينني، ضونكة 
"هايدطةر" ثَيي وابوو مرؤظ وةك ئةوة نةماوة كة 
ثَيوةري هةموو شتَيك بَيت، بةَلكو بؤتة ئاغا و 

و ِرؤَلي سةرداري هةموو شتَيك. لةم قؤناغةدا مَيذو
ئةوةي دةطَيِرا كة بوون و ئةركي بوون لَيكدي نزيك 
بكاتةوة، لةبةرئةوةي منونةي بوون لة ِرَيي خواست 
و ئارةزووي مرؤظةوة و بة بَي ويسيت خؤيان، 
دةستةبةر دةبَيت. )فَيَلي مَيذوو(ش لَيرةداية. ِرةنطة 
كارو كردةوةي مرؤظ سوك و بَي مانا بَيت، بةالم 

اضاري قبوَلي بكةين و سةرزةنشيت ثَيويستة بة ن
نةكةين، لةبةرئةوةي ثَيدةضَيت لة واقيعدا لة 
بةرذةوةندي ئاِراستةي مَيذوي مرؤظايةتيدا بَيت. 
ئةم بؤضونة خةسَلةتَيكي سودطةرا و ثراطماتي بة 
مؤراَل بةخشي و ئةمةش لة نوسينةكاني 
"مةكياظيلي و تؤماس هؤبس"دا ِرةنطياندايةوة. 

ي خؤيةوة ثَيي وابوو دةبَيت كَيشة "مةكياظيلي" ال
ئينسانيةكان، بةشَيوةيةكي سياسي و واقعي و 

 ثراطماتي ضارةسةريان بؤ بدؤزرَيتةوة.
دَيرينةكان ثَييان وابوو سؤراخكردن لة 
سستمَيكي ئايديالي، ثَيويسيت بة كارَيكي بةردةوام 
و لَينةبِراوانة هةية كة ئةستةمة كؤنرتؤَل بكرَيت و 

كرَيت، ئةم ثرؤسةيةش رَيطري زؤري دَيتة ئاِراستة ب
بةردةم و ِرةنطة روداوطةلَيكيش هاوشاني بن كة بة 
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ِرَيكةوت دروست دةبن. بةالم "مةكياظيلي" ثَييواية 
نابَيت دةرفةت بؤ كاري ِرَيكةوت بهَيَلينةوة، ضونكة 
هَيزي سياسي دةتوانَيت جَلةوي هةموو شتَيك 

لي" منونةي بكات. ئةمةش ماناي واية "مةكياظي
ِرذَيمة ئايديالستيةكاني لة مَيشكي خؤي 
دةركردووة و ئةوةي بؤ ئةوة طرنط بووة، ئةوة بووة 
كؤنرتؤَلي كؤمةَلطة بكات و ضارةسةر بؤ قةيرانةكان 
بدؤزَيتةوة و رَيطا لة دابةشبون و كةرتبوني 
كؤمةَلطة بطرَيت. بة كورتيةكةي لةم قؤناغةدا 

امَيري وةرطرت و سياسةت مانايةكي تةكنيكي و ئ
بووة ئامرازَيك بؤ ديسثلني و هةذمونطةري. ئةم 
بؤضونة الي "تؤماس هؤبس"يش دةبينني، 
"هؤبس" بايةخي بة ِرَيطا ضارةي سياسي دةدا تا 
لة ِرَييةوة كؤتايي بة دؤخي )جةنطي هةموان لة دذي 
هةموان( بهَينَيت. ئةم تيؤريايانة بة مَيذوطةرايةتي 

ي ئافةرؤزكردني فةلسةفةي طةيشنت و بوونة ماية
سياسي، بةجمؤرة فةزيلةت وةك ئاماجني سياسةت 

مايةوة، بةَلكو بوو بة خزمةتكاري كؤمار. كؤمار نة
ثَيويسيت بة فةزيلةتة، لةبةرئةوةي فةزيلةت بؤ 
مانةوةو بةردةوامَييت كؤمار ثَيويستة، كةواتة ئيرت 
نةدةكرا بة تةنها و لة دةرةوةي كؤمةَلطةي سياسي، 
بري لة مؤراَل بكرَيتةوة. مؤراَل هةر بة تةنها 

ر، ئةمةش ماناي واية مةرجَيكة لة مةرجةكاني كؤما
مري دةتوانَيت اليف فةزيلةت لَيبدات بَي ئةوةي بِرواي 

 ثَيي هةبَيت.
 

قؤناغي دووةم بة ناوي "ذان ذاك ِرؤسؤ" -ب
 ناودَير دةكرَيت:

"ِرؤسؤ" لةسةرةتادا كةوتة ِرةخنةطرتن لة 
بؤضونة فيكرييةكاني شةثؤلي يةكةمي مؤدَيرنة و 

ؤ الي دَيرينةكان و ثَييوابوو دةبَيت بطةِرَيينةوة ب
كةلةثوري كؤن زيندو بكةينةوة و بانطةشة بؤ 

ياساي سروشيت بكةين. لة ِراستيدا "ِرؤسؤ" 
خةسَلةتَيكي ِراديكاَلي بةخشي بةو ئاقارة 
مَيذوييةي الي "ماكياظيللي" و "تؤماس هؤبس" 
هةبوو. "هؤبس" ثَييوابوو ناكرَيت سةر لة بةر 

كو دةبَيت ياساي سروشيت وةالوة بنرَيت، بةَل
ئامادةي بكةينةوة و تاوتوَيي بكةين. ياساي 
سروشيت لة كؤندا ئاماذة بوو بؤ منونةي باالو 
ئاماجني مرؤظي منونةي بةدوور لة هةموو واقعَيكي 
تايبةت. ياساي سروشيت الي "هؤبس" مةبةست 
لَيي قؤناغي سةرةتايي بوو، واتة يةكةمني قؤناغي 

دةطاتة ئةوةي مَيذوويي مرؤظ. "هؤبس" دواجار 
بَلَيت ياساي سروشيت حةقيقةتَيكي حاشا 
هةَلنةطرمان الي مرؤظ بؤ ئاشكرا دةكات، ئةويش 
ئةوةيةكة مرؤظ لة دؤخي سروشتيدا حةزو ئارةزوو 
بةسةريدا زاَلة. بة بِرواي ئةو ئةوةي لةم 
قؤناغةدابةسةر مرؤظدا زاَلة )ترسة لة مردن و 

سؤ" لةناوضاون بة دةسيت ئةواني دي(.. "رؤ
ئةطةرضي واخؤي نيشاندا كة دذ بة بؤضونةكاني 
"هؤبس"ة، بةالم بؤضونة سةرةتاييةكاني سةملاند و 
ِرايطةياند ياساي سروشيت ئاماذةية بؤ دؤخي 
سروشيت )دؤخَيك كة بةر لة هاتنة ئاراي دةوَلةت 
هةبووة(، ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت "ِرؤسؤ" بِرواي 

يةتي بة ميساليةتي ياساي سروشيت و ماه
ئاماجنداري ئةو ياساية نةبووة.. هةروةها "ِرؤسؤ" 
ثَييواية مرؤظ لة قؤناغي سةرةتايدا هيض 
هوشياريةكي ئةخالقي نةبووةو نةيتوانيووة 
جياوازي لة نَيوان ضاكةو خراثةدا بكات، واتة 
مرؤظَيكي دِرندة بووة و بةشَيوةيةكي خؤِرسكانة 

)مرؤظ لة  ذياوة. لةمبارةيةوة "ليؤسرتاوس" دةَلَيت:
دؤخي سروشتيدا لة خوار مرؤظةوةية ياخود 
مرؤظَيكة بةر لة مرؤظ(. لةم سةروبةرندةدا "هؤبس" 
ثَييواية دؤخي سروشيت ئةو مافانةمان بؤ ئاشكرا 
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دةكات كةمرؤظ لةو قؤناغةدا بةهرةمةند بووة لَييان و 
لة قؤناغي ئَيستاشدا ثَيويستة دةوَلةت ئةو مافانة 

. ئةخالقيش الي شيان نةكات.رامؤفة ءبثارَيزَيت
"هؤبس"ئةو ئةركانةيةثَيويستة لةسةر مرؤظ رَيزيان 

 لَيبطرَيت، طةر بيةوَيت بة ئاشيت و دَلنيايي بذي.
"رؤسؤ" لة هةوَلي ئةوةدا بووة لةو خةسَلةتة 
ثراطماتيةي مؤراَل دوركةوَيتةوة، وةكو ئةوةي بة 
نوسينةكاني "تؤماس هؤبس"ةوة ديارة. بة بِرواي 

ؤسؤ" ئةو ئةركانةي بة ياساوة ثةيوةستة لة مافة "ِر
سةرةكيةكانةوةو بة تايبةتيش لة ئازاديةوة 
سةرضاوة دةطرَيت، بةالم بابثرسني ئةمة ضؤنة؟ 
مرؤظي سةرةتايي بةو ثَييةي لة مرؤظ كةمرتة، ئةوا 
مرؤظبوني خؤي لة ِرَيي مَيذووةوة، واتة لة ِرَيي 

ة مَيذوو كؤمةَلطةوة بةدةست دَينَيت. بةجمؤر
شوَيين سروشت دةطرَيتةوة، بةالم ناكرَيت مَيذوو 
ببَيتة بنةماو ثَيوةرَيك بؤ هةَلسةنطاندني 
ثَيشكةوتين مرؤظايةتي. ئةي كةواتة ضؤن دةكرَيت 
بَلَيني مرؤظ بة ئاقاري ئيجابيدا دةِروات يان بة 

 ئاقاري سلبيدا؟
ئةمة "ِرؤسؤ"ي ناضار كرد ثةنا بؤثَيوةرَيك 

ةرةوةي مَيذوو، ئةم ثَيوةرةش لة بةرَيت لة د
دؤخَيكي سروشيت طرميانة كراوةوة هةَلَينجراوة. 
ئةو ياسا سروشتيةي كة لةدؤخي سروشيت بةر لة 
دةوَلةتدا هةبووة، ئةو ثَيوةرة بةرز و بااليةية كة 
مانايةك بة ِرةوتي مَيذوو دةدات. مرؤظ ئةطةرضي لة 

كؤت و  دؤخي سروشتيدا دِرندةبوو، بةالم لة هةموو
بةندَيك بة دوور بوو. خاوةني ئازادي و سةربةخؤيي 
تايبةتي خؤي بوو، بةثَيي ئةوةش ئازادي بووة تاكة 
ثَيوةرَيك كة بشَيت لةسةر بنةماي ئةوة سستمَيكي 
كؤمةاليةتي يان سياسي، هةَلبةسةنطَينرَيت. بةالم 
ئازادي الي "ِرؤسؤ" سنوردارو دياريكراو نيية، 

ئازادي ضييةو ضؤن دةكرَيت  كةواتة مةبةست لة

لةبةرةَلاَليي جيابكةينةوة؟ "ِرؤسؤ" ثَييواية ئازادي 
سةر لةنوَي و لة ستايلَيكي ثِرؤفيشناَلدا، لة 
كؤمةَلطةيةكدا دَيتةوة ئارا كة لةسةر ئريادةي طشيت 
دامةزرابَيت، ئريادةي طشتيش طوزارشت لة خواست 

اكةي و ئارةزووي هةموان دةكات. واتة تةعبرية لة ض
هاوبةش، كةواتة ئريادةيةكي وا دميوكراسي و 
ئةقاَلنيية و لة هةَلة بةدوورة. لَيرةدا دةثرسني: 
ثَيوةري ئةقاَلنييةت الي "ِرؤسؤ"ضيية؟ بة بؤضوني 
 ئةو ئةقاَلنيةت دةرطريي دميوكراسي و بةشداري
كردني سياسية، لةبةرئةوةي لة ياساطةلَيكدا 

ريادةي طشيت بةرجةستة دةبَيت كة طوزارشت لة ئ
دةكات، واتة بةبَي هيض جياوازييةك تةعبري لة 
بةرذةوةندي هةموان دةكات، بةالم ئةقاَلنييةت الي 
ثَيشينان ثةيوةست بوو بة كامةراني و بةختةوةري 
مرؤظةوةو لةو منونة ِرةهايةي مرؤظبوني مرؤظةوة 
برييان لَيدةكردةوة. منونةيرتين ياسا الي "ِرؤسؤ" 

 م هاوالتيان لةداِرشتنيدا بةشداريئةوةية كة سةرجة
دةكةن، بةالم لةسةردةماني كؤندا منونةيرتين ياسا 
ئةوةبووة كة السايي سروشيت بكردايةتةوة، ضونكة 
 سروشت هةَلطري بةرزترين بةها ئينسانيةكان بووة.

بةشَيوةيةكي طشيت دةتوانني بَلَيني تيؤريا 
نة سياسيةكان طرنطيان بةو بؤضونة ئةنسرؤثؤلؤذيا

دةدا كة لة خةسَلةتة طرميانة كراوو واقعيةكاني 
مرؤظةوة سةرضاوةيان دةطرت. لة كاتَيكدا 
ئةنسرؤثؤلؤذياي فةلسةيف الي ثَيشينان، لة مرؤظي 
ِرةهاوة سةرضاوةي دةطرت، ئةو مرؤظةي كة خؤي لة 

 هةموو ثؤخاَلواتةكاني واقيع قوتار كردبوو.
 

قؤناغي سَييةم، بةناوي "نيضة"وة -ج
 َيردةكرَيت:ناود

لة كاتَيكدا "ِرؤسؤ" ثَييوابوو ئريادةي طشيت 
كؤمةَلطة بةرةو ئةوة دةبات بة ئارامي لةطةَل 
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سروشتدا بذي و دَلنيايي و ئارامي لة ناخي مرؤظدا 
دروست بكات، "نيضة" بؤضونَيكي تري هةبوو كة 
ثَييوابوو ناكرَيت كَيشةكاني مرؤظ لة ِرَيي 

ة بِرواي "نيضة" سياسةتةوة ضارةسةر بكرَيت. ب
بوون هةسيت ترس و دَلةِراوكَي لة مرؤظدا دروست 
دةكات زياد لةوةي هةست بةدَلنيابوني بداتَي. ئةم 
دَلةِراوكَي ويذدانيةش ثةيوةستة بة تراذيدياي 
ذيانةوةو ئةم كَيشةيةش كَيشةيةكي ئةزةلي مرؤظةو 
هيض سستمَيكي سياسي ناتوانَيت ضارةسةري 

 بكات.
يلةسوفةكان لة سروشت و زؤربةي زؤري فة

خةسَلةتي مرؤظةوة دةستيان ثَيكردووة، بةتايبةت 
ئةو مرؤظةي لةسةردةم و زةماني خؤياندا لة ئارةدا 
بووة و ويستويانة لةسةر ئةوة تيؤرياطةلَيكي 
سياسي فؤرمةلة بكةن كة اليف جيهاني و 
طةردونطةراي لَيبدات، بةال لة واقيعدا ئةو 

بةهاي مَيذوو  فةيلةسوفانة لة طرنطي و
نةطةيشتبون. نَيواني "ِرؤسؤ" و "نيضة" سةد 
ساَلَيكة، لةو ماوةيةشدا مَيذوو بة هةموو ئةو ماناو 
دةاللةتانةي هةَلطريةتي، لة نوسينةكاني "هيطَل"دا 
بةدياركةوت. بة فيعلي "هيطَل" ثَييوابوو 
بونطؤِريين مَيذوويي بةشَيوةيةكي حةمتي بةرةو 

و بةرةو دةوَلةتي ِرةها ثَيشكةوتين بةردةوام 
دةضَيت كة هاوكات بريتيية لة كؤتايي مَيذوش. الي 
"هَيطل" مؤدَيرنة خةسَلةتَيكي زةمةني بة ئاييين 
مةسيحي بةخشي، بةالم ئةو بةريانة فيكريةي ثاش 
"هيطَل" هاتة ئارا، بؤضونةكاني ئةوي ثَيثةسةند 
نةبوو. بؤ منوونة "نيضة" ثَييواية مَيذوو هةربةبَي 

انا دةمَينَيتةوة و هيض كاتَيك ناتوانني ثَيشبيين م
ئةوة بكةين ضؤن رَيدةكات. مَيذوو بةشَيوةيةكي 
حةمتي بةرةو ثَيش ناضَيت، ِرةنطة بة فيعلي بةرةو 
ثَيش بضَيت، بةالم ئةو ثَيشكةوتنة لة كارو 

كردةوةي مرؤظ و ئريادةي هوشيار و ئازاد و 
ي بِرواي ئةفراندن و ثرؤذةكاني و ئةو بةهايانة

ثَييانة، سةرضاوة دةطرَيت. ئةو بةهايانةش 
بةردةوام ثةيوةست دةبن بة كلتورو ناسنامةي ئةو 
ميللةتانةي بةرهةميان دَينن، لَيرةوة ناكرَيت باس 
لةبةهاي جيهاني و طةردونطةرايي بكةين كة بؤ 
تةواوي ميللةتان بطوجنَيت. بة بِرواي "نيضة" 

يت كردة بةر بةها مؤدَيرنة خةسَلةتَيكي ئةبسرتاك
ئةخالقيةكان.. لة ِراستيدا وةكو "نيضة" ثَيي واية، 
بةها بة ذيان و ويذداني مرؤظةوة طرَيدراوة و بؤ 
خؤشي بةرهةمي كؤمةَلطةية لة ساتةوةختَيك لة 
ساتةوةخيت مَيذويدا و ثةيوةستة بة كلتوري و 
بريوباوةِري ئةو كؤمةَلطايةوة، لَيرةوة بةها 

ي هةلومةرجي كات و شوَين ئةخالقيةكان بة ثَي
دةطؤِرَين. ئةم تَيِروانينة رَيذةطةراية دةرهةق بة بةها 
ئةخالقيةكان بة بؤضوني "ليوسرتاوس"، دواجار بة 
نيهليزم كؤتايي دَيت و لة رووي مَيذووييشةوة بةوة 
دةطات كة بزاوتي نازيزم لة ئةَلةمانيدا بَيتة ئارا. 

ي "ليؤسرتاوس"، سةرةجنام دةتوانني بَلَيني تَيزةكان
ئةطةرضي شايةني ئةوةية لة هةندَي ِرووةوة رةخنة 
بكرَيت، بةالم لةطةَل دةرةجنامةكاني فةيلةسوفَيكي 
ديدا كة سةر بة ئاقارَيكي فيكري تةواو جياوازة 
يةكدةطرَيتةوة، ئةو فةيلةسوفةش "يؤرطن 

 هابرماس"ة.
 
 جياكردنةوةي سياسةت لة فةلسةفة:-4

ثَيداني  وةكو درَيذةلة سةدةي بيستةمداو 
)فيزياي كؤمةاليةتي( كة لة سةدةي نؤزدةهةمدا 
هاتة ئارا، تيؤريا طةلَيك ثةيدابوو كة داواي دةكرد 

جيابكرَيتةوة، هاوكات  فةلسةفة سياسةت لة
مةعريفةي سياسي بةكؤمةَلَيك ثَيوةدانطةوة 
ببةسرتَيتةوة كة لةوثةِري تؤكمةيي زانستيدا بَيت و 
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ستة سروشتيةكانةوة طرتبَيت. سةرضاوةي لة زان
كتَيبةكةي "كارل ثؤثةر" )كؤمةَلطةي كراوةو 
دوذمناني(، منونةي ئةو تيؤريا و بؤضونانةية. 
سياسةت الي كةساني وةك: )ئةفالتؤن، ئةرستؤ، 
فارابي، وةك منونةيةك(، بة درَيذكراوةي فةلسةفة 
دةدراية قةَلةم و تةنانةت زؤر بة تونديش ثَييةوة 

. بةالم مؤدَيرنةي سةدةي بيستةم داواي طرَيدرابوو
فةلسةفة لَيك جيابكرَينةوة و  ءكرد سياسةت

بةجمؤرةش سياسةت لة دةوَلةت و دامودةزطاكان و 
ثارتة سياسيةكاندا قةتيسكراو لة كَيشة ئينسانية 
طرنطةكان دابِركرا. لَيرةوة سياسةت دةضووةوة سةر 

َلطةي دةوترَيت كؤمةثَيي كؤمةَلطةيةكي تايبةت )كة
سياسي(، ئةم كؤمةَلطةيةش لة كؤمةَلطةيةكي 

سياسي )كةثَيي دةوترَيت كؤمةَلطةي -ديكةي نا
مةدةني( جياوازترة. كةواتة دوو كؤمةَلطة لة 
كؤمةَلطةيةكدا. لة يادكردني بوون كة "هايدطةر" 
باسي لَيدةكرد، هةر بةتةنها تايبةت نيية بة 

سي فةلسةفة، بةَلكو لة زؤر زووةوة فيكري سيا
 مؤدَيرنيش دةطرَيتةوة.

ثَييةي خواسيت بوو بة فيكري سياسي بةو
لة هةوَلي  ءمةعريفةيةكي جَيطريوزانسيتطةيشنت بة

السايكردنةوةي ميتؤدةكاني زانستة سروشتيةكاندا 
بوو، ئيرت واي لَيهات سةرقاَلي طةِران بوو بة دواي 
ئةو بوارانةدا كةئةطةري تاقيكردنةوة و سةملاندنيان 

ة و دةشَيت ئامار بكرَين و بةشَيوةيةكي تَيداي
مامتاتيكي ئةذماريان بكات، بةجمؤرةش فيكر 
سياسي لة ئةقَلي عةمةلي دوور كةوتةوة و وايلَيهات 
توَيذينةوةي سياسي خةسَلةتَيكي تايبةت و دابِراو 

 لة كايةكاني تر وةرطرَيت.
 
 كةنارطريكةوتن و ثاشةكشةي سياسةت:-5

 ر:يةكةم/ لةسةر ئاسيت فيك

ئةوةي جَيي سةرجنة ئةوةية زؤرَيك لة 
فةيلةسوفان لةسةردةمي مؤدَيرنةدا هةوَليانداوة 
بةشَيوةيةكي ئةندازةيي و مامتاتيكي بري لة 
سياسةت بكةنةوة، ئةمةش زؤر بة ِرووني بة 
تيؤرياكاني "تؤماس هؤبس و اليبنتز و 
كؤندرسَي"وة ديارة، بةالم ثَيدةضَيت هيض يةك لةمان 

نةبووبن لةوةي ئةمة بةوَيرانكردن و ئاطادار 
ثايةماَلكردني سياسةت كؤتايي دَيت. ئةم بؤضوونة 
لة تيؤريا شيكاريية هاوضةرخةكاندا ضةسثي، ئةو 
تيؤريايانةي ثشت بةو ميتؤدانة دةبةسنت كة 
سةرضاوة لة )سربنيتيك(ةوة دةطرن، وةك 

 تيؤرياكاني "ئياستؤن و ئاملؤند و بارسؤن".
 

 اسيت واقيع:دووةم/ لةسةر ئ
سياسةت كة لة جةوهةردا بريتيية لة طفتوطؤ و 
مشتومِر و كؤمينيكاسيؤن، لة ئةسيناي 
دميوكراسي و ِرؤماي كؤماريدا سةريهةَلداو ثاشان 
ئاوابوو، تةنها لة قؤناغة شؤِرشطَيِريةكاندا و لةو 
ضركةساتة مَيذووييانةدا نةبَيت كة لة دواي ئةو 

اتةوة ئارا. لةم بوارةدا قؤناغة دَيت، جارَيكي تر نةه
نوسينةكاني "هانا ئارنت" لةوثةِري طرنطيداية، 
لةبةرئةوةي ثَييواية كة ديالةكتيكي ونبوون و 
دةركةوتنةوة جَلةوي سياسةت دةكات. سستمي 
ئةسينا كةسياسةتَيكي كؤمينيكاسيؤني و 
هةماهةنطي لَيكةوتةوة، جياكاري لة نَيوان 

ت و ئةمةش دنةي فةرمانِرةواو خةَلك و خودا ناكا
خةياَلداني سياسي ضةندين فةيلةسوفيدا كةسةر بة 
ئاقاري فيكري جؤراوجؤر بوون، وةك: "كارل 
ماركس و هانا ئارنت و يؤرطن هاثرماس". طةشةي 
سياسةت بةمانا "ماكياظيلليي"يةكةي )فَيَل و 
تةَلةكةو توندوتيذي..( و بةردةوامَييت ئةم ئاقارةش 

ن فرؤند" )كاريزما، الي "كارل مسَيس و جوليا
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سةركردة، ملكةضي، توندوتيذي(، طوزارشت لة 
قةيراني فيكر و مؤراَل دةكات و بةَلطةي ئةوةشة كة 

 ماهيةتي ِراستةقينةي سياسةت ئاوابووة.
دةمي مؤدَيرندا خودطةرايةتي لةبةرئةوةي لةسةر

وو، بوو لةطةَليشيدا ئةقَل ئامَيري بااَلدةستبزاَل
هاويشت، تَيكِراي ئةمانة ثةليهةروةها ئريادةي هَيز 

 ءوايانكرد سياسةت وةرطؤِرَيت و ببَيت بة تةكنيك
 ديسثليين كؤمةاليةتي.تةكنؤلؤذيايةك بؤ  بة

بووة مايةي سةرهةَلداني دياردةي  سةرةجنام ئةمة
يدار، لة ثاي ئةمةشدا ئةوة زؤر توندوتيذي مةترس

بوو كة "هانا ئارنت" بة)شةِري ثةتي( ياخود دروست
ي ِراديكالي( ناودَيري دةكات و نازيزمي )شةِر

لَيدةكةوَيتةوة. مؤدَيرنةي توندوتيذي بريتيية لةم 
بةال سياسيةي لة مَيذوودا بَيوَينةية، ضونكة 
بةشَيوةيةكي ترسناك لةاليةن هَيزَيكي بريؤكراسي و 
تؤتاليتاريةوة كة ثَيي دةَلَين )زانست(، ثالني بؤ 

نازيزم لة ئةَلةمانيا  دانراوة و نةخشةي بؤ كَيشراوة.
بؤ ثاساودانةوةي سياسةتةكاني خؤي، ثشيت بة 
تيؤرياكاني طةشةسةندن بةستبوو كة لة 
نوسينةكاني "دارون"ةوة سةرضاوةيان طرتبوو، ئةو 
تيؤريايانةش باس لة جياوازي ِرةطةز و خوَين ثاكي 
دةكةن. ثاكتاوكردني زانسيت جولةكةكان، زؤر 

او هيض جؤرة سروشيت و ئاسايي سةير دةكر
دَلةِراوكَييةكي ويذداني الي سةركردةي نازيستةكان 
و ئةوانةي دةستيان لةطةَلدا تَيكةَلكردبوون، 
دروستنةكرد. ثَيدةضَيت سةدةي بيستةم ئةفسانةي 
)فاوست(ي جَيهَيشتبَيت، لةبةرئةوةي زانست بة 
تةواوةتي تَيكةَل بة ئايديؤلؤذيا بووة و سستمي 

           كي بريؤكراسيحوكمِرانيش دةست هَيزَي
كةوتووة كة بةردةوام لة هةَلكشان و زيادبوونداية، 
هاوكات مرؤظ دوضاري نامؤبوون بووة و 

 سياسةتيش ئاوا بووة.

(ي "فرانز Le Silence Des Sirenesلة ِرؤماني )
( دةبينني كة ئاماذةية بؤ Ulysseكافكا"دا، )

سياسةت، لة نَيو شةثؤلةكاني دةريادا وَيَل و 
( بةيةكجاري ِرَيطا هةَلة Ulysseسةرطةردانة، دواجار )

دةكات و ناتوانَيت بطةِرَيتةوة واَلتي خؤي. الي 
"كافكا" لة سةردةمي مؤدَيرنةدا، ضارةنوسي 
سياسةتيش بةم شَيوةية، لةبةرئةوةي سياسةت 
بؤتة تارماييةك بةسةر سةري ئةو كؤمةَلطاياندا دَيت 

. لَيرةدا دةكرَيت و دةضَيت كة حةز بة ضارةي ناكةن
بَلَيني: سياسةت بَي شوَين و بَي والت و بَي ثانتايي 
ماوة؟ ئةطةر ئةديب و فةيلةسوفاني ئةوروثا باس لة 
تَيئاوارةبوون و ثَيواري سياسةت بكةن لة كؤمةَلطة 
دميوكراسيةكاني خؤياندا، ئةي ئةبَيت ئَيمة 
دةرهةق بة سياسةت لة كؤمةَلطاكاني خؤماندا ضي 

 كة زؤربةيان سستمي ستةمكار و ديكتاتؤري بَلَيني
 تَيياندا حوكمِرانة؟

 
 طةرِانةوة بؤ بنةماكاني مؤديَرنة:-6

ئايا دةبَيت مؤدَيرنةِرةتكةينةوة و بة تةواوةتيش 
لة سةرجةم ئةو كؤمةَلطايانةي دوورخةينةوة كة 
خواستيان ئازادي و سةرفرازيية، دوور لة 

كان؟ دةتوانني بةندوباوي ئايديؤلؤذيا ضةواشةكارة
سةرجنبدةين كة الي زؤرَيك لة ِرؤشنبريان هةوَلَيك 
هةية بؤ ِرةخنةطرتن لة مؤدَيرنةو تاوانباركردني بة 
كؤمةَلة تاوانَيكي ترسناك، هةموو ئةمانةش بة 
ثشتبةسنت بةضةند ئةزمونَيكي مَيذوو، بةالم نابَيت 
ئةوةمان لة ياد بضَيت كة زؤربةي ئةو ئاقارة فيكري 

سيانةي نةياري مؤدَيرنة بوون، هاوكات و سيا
لةطةَل دميوكراسيشدا نةياربوون، بؤ منونة )ِرَيبازي 
ِرؤمانسي لة ئةَلمانيا، ِرَيبازي ناسيؤنالسيت و 
ِرةطةز ثةرسيت لة فةرةنسا..(، هةروةها نابَيت 
ئةوةمشان لة ياد بضَيت كة طةشة و برةوسةندني 
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نةوة هةبووة فاشيزم لة ئةوروثا، ثةيوةندي بةو تَيزا
كة لة يةككاتدا دذايةتي مؤدَيرنةو دميوكراسيان 
كردووة. ِرةخنةطرتن لة مؤدَيرنة بةشَيوةيةكي 
ِراديكاالنة، ِرةنطة بة لةناوبردن و وَيرانكردني 
دميوكراسي كؤتايي بَيت. لَيرةدا ثَيويستة ئةو 
بؤضونةي "هاثرماس" لةبةرضاوبطرين كة داوا 

َيوان بةهاكاني مؤدَيرنة دةكات جياوازي بكةين لة ن

و واقعي مَيذووي مؤدَيرنةدا كة ثَيكهاتةي 
كؤمةاليةتي و سروشيت ضينة باال دةستةكان 

 ئاِراستةي دةكةن.
 
 

 سةرضاوة
 (.25ذمارة ) –طؤظاري )فكر و نقد( 
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 تيؤرةي دةسةالَتي رةها: تؤماس هؤبس
 
 

  شاهؤ سةعيدشاهؤ سةعيد
 
 

 ثاشاطةرداني و ترس لة سةردةمي هؤبسدا:
( لةسااةةميمكدا   1679-1588تؤماس  ؤاؤ )    

ذياسةي ةاة وااةةةةةس  ةو اي ة  يدا ئ ةئل وكا   ااةة      
 ة تسيبةتيل  ة ةيةضةةخسنكداي وانن  ة ؤةسا كسة ة   

ة اااكد  مةتنساااك  ةم  تكد يةاااةةرئ  ياااؤة  لكاااؤ  لاااة   
نوساكويةتي   1893 فةلسةفةئ ؤؤ )(م  ةاة ساسل ي   

فةلسةفةئ سكسساي ؤاؤ ) مي ةسا كد ةةي  اة م خاي      
سكسسااااي وااااةة ميمااااةئ وكا   ااااةة ةي ةااااة تاااان  ة     
نك ةة نككااةةي وااوةهدل ؤسة يمااس  لةوااةهد ةسةيسااس  ة  
نسواااسة مي سكسساااكك  ل  اااسل ي  ةساااةة ياااة   ةياااةةي      

ةيدااا   ؤسةةال تككاااة وكا  كايةسنااا   ةكد اااس وةل  اااة يؤ   
ةاااااة  لاااااة ضسةينوساااااي خاااااؤئ ة لاااااة ضسةينوساااااي  

   (1 ةال تةةةئ مل اكسنة وة
ؤااؤ ) لااة ذيااسني خؤياا   تنسااكداي وااةةةيئ لااة      
ةسشاااااسوةةم ني ؤااااااة وةل وااااااةة تنسااااااة لااااااة تكااااااؤةي  
سكسسككةةةي ك   ةرين ي م ةيتةةيل ةة لة ةريد ةيةةي 
ؤااااااةةل كداي  اااااايد ةضااااااس  ميم   ااااااؤ فؤةمةلااااااةةنمني  

ااااةمسئ واااسة مي  سكسااا ككداي سكسساااي ةاااة لةساااةة    
سكسسي ة ةس ةن يي ةيؤسئ ؤسةال تكاس   اة ميساةال تي    
ةيؤاااسةي م ماااة ة ةي  ؤةنااا ئد لاااة تويدااا ية   ؤؤةاااسةئ  

تنسي ؤاؤ ) لاة نسواسة مي ة ةسشاسوةةم ني سكسساي      
مي ةس اةةي  ة  سةئ سسياؤلؤيكي ة ذيسني تسيبةتي 
وةة  ريياسةيةي ةاة ذياسنكداي ساةخا ذياسةيل تةنسناة        

مسمااسنيل ضااوناة  ااةة لااةةيم ئ  خااستوة  تاان (  ؤتااة  
لااةم يابوةني سنةشااي لااةم يابوةي ةااستيد  اااةؤؤئ     
 ال ة وةناااااااااااااةةيئ ؤاااااااااااااةة هد ة  سن ةشاااااااااااااةةسني   
خؤوسمااسميةنم   ااؤ يااةن ي  وااةةمسم ( م ياااي توشااي 
تنسكداي لة ةر مي اةمية مي ايد ة  اةؤؤئ واةة تنساةةي      
 ااسةئ تةن ةةسااي تكدا يضاايد ة  ااةة لااةة ميئ خااؤئ   

لااة م يااا ي يد   ؤيااة تؤمااس  ذ   ميي اانئد ة تؤمااس  
ؤااؤ ) لااة يااةةيد لااة نوسااكاةةسنك   وو  ةشااي لااةة     
م خااة ةاانمةةي ةااستيد ةتوةيااةتي سمااو ة تاان  مةة     

   اةال    اةمية لاة ذياسني تسيباةتي ة      (2  ن ئ مة ناةيوس 
م خااااااي سااااااسياؤلؤيي ؤااااااؤ )ل وكا   ااااااةة  لااااااةة  
ساااةةميمةم   اااة م خكدااااي سكسساااي ة ةؤمةال ياااةتي     

ل ةااة م خااي ةيةضااةةخس   ااوة  نااسيكد ريم  تكد يةااةةرئ
لةساااةة ؤاااةموة وسسااا ةةس ل م خاااي م ةرماااسني  اااةؤسة  
فةلسااةفة ة ةريدسااس ةؤنااةةس   ااوةل م خااي تكدا ااوةني   
ؤسةسااااةن ي نكدااااو   ونةةااااة ةؤمةال يااااةتي ة ضااااكاة     
وس وةةيااةةس   ااوةل م خااي م كالنكدااي سااةخي نكدااو    
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وسياا مةسااااكاكةةس   ااااوة  ةااااة   ريييااااة  شااااةةرئ   
  (3 اةةتةةينسةخؤئ تنساسةي لكد

ؤةةضةن ي ةاس  منمناي ؤاؤ ) م خاي سكسساي      
وكا   ااااةة  وريسااااسيةةية ةةمي   ةةمي سكساااا ككداي   
شسن كين ةسةلةمسني ميسا وةيي ياكد ري  اوةل ةاة لاة      
ساااااسيةي   ضاااااكين  اااااؤةذة  ة ل كدااااااي ونن اااااي لاااااة      
ةكد خساا ين واااةة ةال تاااةم  وكدااانر     ااةال   تاااس واااةة لاااة   

تة لكد د  وة  ة ذيسن    وة وسسؤةسني وسيا يئ وةة ةال 
ةيةضاااااااةةخسنة واااااااةةةيةس  ة م كالنااااااايد واااااااسيين ة  
 ةؤمةال ياااةتي ة وس وةياااةةس  ؤكد ااا س  اااة يسساااس ةيدااا      
ناااااةخن  وة    ؤياااااة خولكاااااسئ تااااان  خولكسياااااةةي   
 ااةةمية    ااوة لااة ذيااسني ؤؤ ساا    ااة وةن   ييااة  لااة    
ةااااؤئ فكااااانئ سكسسااااي وااااةةم  ةين ااااي م ةيتااااةةيل  

ستاااااااسني ةكداااااا  ونتين  ااااااةةمية مي ةئ لةسااااااةة  اك 
ميسااةال تي ةيؤااس ةي  وسل  ااةةنستكاي ةسشااسوةةم ني ة    
ة كدوئ سكسسيل   ميئ وةة خولكس  ةةمية مةئ  اوة  
لة وسساا تان  ة وةواةةي تنسااسةةةسني وةةر ناةةيئ      
 ةؤمةل  س  ؤ م خي سنةشي ة مةرن ييي سةةيتسيي 
تؤمس  ؤؤ ) لة خكدا نكداي وسيين ة خويدا ية ة 

ككةةي فكدنئ  ماسني التاكين   لةم يابوةية ؤةة لة ما  ل 
ة ونيااااي  اااوةيل لاااة وة كد كااا   ضاااوةيتة   نااااؤئ     
وؤةساااااااثؤةم ة ةسشاااااااس  ضاااااااةن  ةةساااااااسيةتككةةي    
 اااااااةنسة سن ي واااااااةة ساااااااةةميمةئ نسساااااااكوةي ةاااااااة   
ونن رتياكااس  فةي ةسااوو وااةةةي  فن نسااك)  كاااؤ (   
 ااااوةيل مسةييااااةةي   ة سااااانتكدنئ  كاااااؤ   ااااوةي ة   

ة سااةة  مااسني   ةشااكد  لااة نوسااكاةةسني ةيةوكدنر ةيتاا   
التكين  ةسشس  سةةم ني فةةينسسئ ةنمةةي ة لاةةئد  

 مسمتستك  ة ةننسكثةةسني وسة ك سي خويدا ةةي 
واانن رتيو ة كدبااة فةلسااةفكةةسني ؤااؤ )  ااني     
لااة" سةنينسااكثةةسني يسسااسئ سنةشااي ة سكسساايس  

نوسااااكويةتي ة لااااة ساااايد  ةشااااي  1640ةااااة سااااسل ي 
 ياايل  سااةةيةي ةكداتااستوةي مية ااسةيئ سنةشااي من   

ةاااااةكسني ةؤمةال ياااااةتي ة ؤاااااسةال تكبوة   ؤاااااةةةيؤس 
س ةة ة كدبكداي تانئ  Leviathanسوةذميتس يس  لكداك س  

ؤؤ سااة مية ااسةيئ تكااؤةيئ ميسااةال تي ةريؤااس ةااة  ااة      
لكداك ااس  شااو تسن ةةيةتيل وااةة وةذميتسيااةئ ةااة لااة      
ة ااكد  ةااري  م  نااسةئ ؤااستوةي  ةسشااس  مةة ة ااكد      

  سمية سةيئ يةسا ةسيةة  تنئ نوسكوةي ةة يةةكداكس
نوسااكويةتيل وااةةئ تنيااس  سمية ااسةيئ  1655ساسل ي  

  (4  ال ةيانم تةةي 1658من ظسي ةة سسل ي 
 

 دؤخي سروشيت: 
ؤااؤ ) لااة  اةةريتاا   فةي ةسااوفكداي مستنيسلكسااا 
 ااااوةل لااااةذيدن ةسةي ااااةةيي فكااااانئ مكااااوةن ي ) ة  
ةة وكةةسناااا    ااااوة  ةكدكو  ااااوة  يول ااااة( سةةضااااسةيئ 

سنةشاا لاة م خكدااي مكااسنكاي ةةتكا  ل      يكتسناة ة  
لااة ذيداان ي  ااةةئ وااةة ؤكدا نةم يااة ةااة ميس ثكد ااخةةئ 
ميةااة  لااة  اة ناا   ة ةاانم ةم ل ؤااةموة ةاانم ةيداك    
ةةةضاااة ةااانم ةئ لكد يةةةيد اااةةيل   ااارييئ ةااانم ة ة 
ةةةضاااااااةةنم ةيةسنك   ةشاااااااكدوييةةي مكااااااااسنكاي  
مةيد مي اااةةي  ؤااةمس  يسسااس  ةسااةة ذيااسني من يااي ة   

مةل  سةسنك اااااا   يكدبااااااةييد مي اااااايدل ةااااااؤنرتيو ة  ةؤ
سةةيتسيكرتيو ةنم ة ة ةةةضةةنم ةئ من يي  اني    
لة" وسةي ةة  اوزا  ياس  زاة  ة ةر (  زاة  واةن كدايئ      
 ةةمية مي وة سم  ني وةة ش سنةية ةاة وسة مككاةةي   
يةساا ةيي ة ميةةنااي مي ةخ اااو  ااة ماان ظل ةرواااك      

سنةية ميةي ااسمي يةساا ةيي ة ميةةنااي وااةة شاساا   
ةة من ظ لة ةاستي خسا اةوةةرئ زة يةسنكا   توةشاي     
مي اايد  ةسشااس  ة ذ ااةة ذ وااة  ةاانم ة ة ةةةضااةةنم ةي  
من يكة ةةةيئ سةن ةةي ة ؤستؤتة ؤةموة  و ةيةاسني  
ذيااسني ماان ظ ة ةؤمااةل  سةيل  ااةيؤةيد  ؤةمك ااة ة لااة   
ؤاااااةموة ةكد اااااتس  ة وؤةر نكداااااا   خاااااؤئ مةة اااااسةي     

كد ةئ يكسة  م    س ةتي ميةستةةي  ةال   لة فؤة  ة ة  
 – ااة وااويدنيئ نسةنااسني خااومئ ماان ظ  –زااة ئ ماان ظ 
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ؤةمك اااااة خكداااااني ة  س ةتاااااةةسني ةرواااااك  ؤةمك اااااة  
نااااسةنن ةي شااااةةر يااااس  خن ةااااة  تااااس ماااان ظ  يااااستن لااااة  
خؤشككةةي ناي   كدا  يستن ؤةسا  ة خكدن ميةسل تاس  
لة وس  ةي ةةي ناي   كدا  يستن ؤةسا  ة شةةر ميةسل 

ةيتنيو خكدن وسسوةمييي ة وسشا ككة لاة   ؤةة  ؤية وةة
ذيسناااا  ةل تنساااااسةرتيو شااااةةري  مااااةة  ة شااااةةر ة  

 ةوش سةي 
 ةال   ؤؤ )  ةشاكدوييةةي ة ماسن كاي نسةرة نكد اة    
واااةة مة  لكامةياااة ة ةكدكو ياااة وسشاااي ة واااسة مي مةة  
ميسااا ةة ذيئ مك اااسفكاياي نااا  ة لاااة ةريد اااسئ ناااا ة    

 كس   اة ةانم ةئ   ةسةر نةةيةي نسيةنةمئل  ةل او ةكدويسا 
 ةةيةسااا ة ؤةياااةل ة تاااة ؤكداااا  ؤةة ؤياااة لاااة ة اااكد    
 وةذميتس(م  مينوسيد" سمو ةكدم ة ية لاة مة ئ ؤاةموة   
ؤكدايداا  ماان ظ وااسةي ةئ ؤكدااائ  يااستن ميةااس     ( نااة    
 لة ةةواااةةيئ مااان ظ  ااانرة ئ  اااة ميساااةال تي مكاااسننرية     

        كااااااةل  ااااااةل او لة ةةوااااااةةيئ نااااااستو نيد  يمسنااااااةتي  كن
ةيئ وةة ش سنة  اس ةة ؤةيةتي ة نستو نيد  بكد اة  مسنة

خسةيني ذيسنكداي  س  تةنتس لاة ةريد اسئ  اةؤكدا وةني    
   (5  يستنيةي نة يدس

 ااة ةكد ااةة نةئ وةةيساا ؤةي ؤااؤ ) ةكدكو يااة ةااة     
من ظ لاة  اةةريتا    وةناةةيةيداي ةؤمةال ياةتي نككاة ة      
زاااة   اااة ونم وةناااةةي نسةاااسل  اااةل او  وةناااةةيةيداي      

س ة ة وسةي ةة ميةس   ةتانيو خؤشاي ة ضاكد     خؤةةة
 اؤ خاؤئ ةاسة    ااس مةةة لاةة ني تان  ؤةة ؤياة ةكدااي        
ؤةل ةياااااة ةؤمةل  اااااةئ من ياااااي  اااااة شاااااسنةئ ؤاااااةن   
  و تكدانئدل ضوناة ؤةن اةةس   اة زاةةياي ؤسةةاسةئ     
يااةةرت ميةااة  ة ؤك ااكس  لااةنسة شااسنةةةم  ةةس ااةةئ      

نكداو    وةة ني تن نسةة ل  ةال   ةةس اةةيي  ماسفساة(ئ   
 من ظةةس  لة   وةرتيو شسنةم  مةةسا مي يد 

 ااااة وااااويدنيئ وااااة  لؤيكاااااة ؤااااؤ ) ؤةةل اااا يم    
ةيداةيااااة   ااااؤ م خااااي سنةشااااي ماااان ظل  ااااةة لااااة      
مةةسا بوةني ةؤمةل  ااةل  اكد اايد  ضاوناة لااة م خااي   

سنةش ك   من ظ  وةنةةيةيداي خؤةةةسي ةةتككة ة 
  تاس مة  وةنا   ي ؤةةل ا يم  ؤاةموة ضاكد  ة خؤشااكةةس     

 ؤ خؤئ ةسة    اسل سمان ظ ميضاكد ة شاةةرئ مان ظس ة     
سؤااةمو   ميضاااة شااةةرئ ؤةمو نااةةيس  ة تااة شااةةر ة     
ةةس ةةيي  ةةمية   يسسسئ  ااةةريتي يوةل اةئ من ظاة    
لااة م خااي سنةشاا ك    ؤااةة  ؤيااة ؤااؤ ) مذئ وااةة     
لؤيكاة وسياككة  وة ةة مييو  سمن ظ  ن ئ من ظةسل 

ن ظااةس   ااةال   لااة   ااةل او ةاايد ة  ااوة سماان ظ وااوةوي م   
م خااي سنةشاا ك   ماان ظ لااة مةرن ييكااةةي  كدساااوةم   
ميذئ ة ؤااكك ةااة ل تةنسنااة  خااسةي  ؤكدايةااسنك ل   
نستو نو وسة مي ة ضكد ئ يةسا ةيي ميسا ة ةة  ااة     
ة  ااؤ مسةييااةةي مةيداا  ةسةيداوااسةئ لكدباااة ل ضااوناة      
ؤةمك ة لة  ؤسةم    ؤ يةة ئ ة ؤةمك ة لة ؤاةةل ي  

لةياااةةرت  ة تاااة مااان ظ ؤةساااا  اااة  تؤل ةساااةن نةةيم  
تنسكداي  كدساوةة ميةس ةة تكسي   ذياس  ةاوة  ة  ايد    
وسيااا ي ة لكد  ااة  لااة ةااستكداي ة م  ةةيويناا يي نكدااو        
ةااانم ة ة ةةةضاااةةنم ة ؤسةساااةن ي لاااة ميسااا  يم ل     
ضوناة الياةنكداي ؤسةةكد اةةة ةاة  ضاكد  ة خؤشاي ة      

  واكرت  وسة مككة(  ة تةة ةيتي لة ةيو ميضيد ة نسمكديند
ؤااكك يسساااسية  لاااة واااسة م  ناااسمكديند تةنسناااة  يسساااسئ  
ؤكداي ل ضوناة يسساسئ ؤكداا ؤةمك اة ةكدويساي  اة      
اليااةنكداي  ااةؤكدا تاان ؤةيااة ةااة ميسةميةااس  نااسة يند ة    
شي ةرية  لةشي نسةرية  يكس استةةي سواةة ؤكدايدااي   
و ي لاة واسة م  ناة يدل يسساس   اوةني ناسمكديندل ةاة        

س شااا كد  ناااسمكديند ناااسةرية  ياااس    يسساااس   اااوةني ناااةم 
  وكااااااا ئ سااااااااوةئ نكداااااااو   (6 نسم مةةةةية ناااااااة يدس

مول اسيةتك  نسمكديند ة ش كد  ناسمكديند ؤاي ماو  ايد ة     
ش كد  ؤي تاؤ س اةل او ؤاةة شا كد  ؤكداا ي ؤاي من ظاة        
  اااو نيد ةااانرئ ةكدااا    ااااسل ياااس    اااو نيد ةسةيداواااسةئ      

  ة   شاةةرئ ناسةخؤئ واةة ميماةئ وكا   اةة     (7 لكدباسس
ة وعااي سااةخي وااس وةيي ةااة ؤسة يمااس   ااوة لةوااةهد     
ميةةااااةةتين  ةةذيةين يكااااة وس وةيكااااة نويدكااااةةس  ة    
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ميةةااةةتين تااةمسض ة ض  كدسااي الئ ماان ظل  ااةيؤةيد     
ؤاااةة ةةساااة ة الئ خؤياااةةي ؤاااةةل ي ميم    ةتااانيو     
ميسةال    ةسةة  ةة مبةةم  ةن ة كاي  اس ة خاسةيني  

ة لكدكاس   ايد  ةشاة      ؤةموة وةة ش سنة  يد ةة  ةة مباة 
وااةة م خااة نسلااة سةي م خااي سنةشااي ميؤكداسيااةةي      
يسمئ ؤؤ ) ةة م خكداة من ظ مذئ من ظ لة ياةن ي  

  ةةمية م  ية ة ؤةمو   لة يةن ي ؤةمو ن    
وااةة ميمااة سااةةيتسئ ميةةااةةتين ضااكين  ااؤةذة     
 ااوة لااة وكا   ااةة ل ةااة سااةةيتسيةةي موذمي ااةخ        

 ااااس  وة ؤكد اااا س نااااة وةل ضااااوناة ضااااكاكداي تااااةمسض  
نااااة وة وي خااااسةيني ةول ااااوة ة فةلسااااةفةئ تسيبااااة  
 ااةخؤئل ؤااةةل ي ميم    ةتاانيو وااس  مئ وااس وةئ  ااؤ      
خؤئ  ث نرئد ة ة ل ي ميةل ة   يد الية   اس لة وسساا  
ؤااااااةموة ةنسااااااة وس وةيةةسناااااا    نااااااة وةني ؤااااااكك     
سسنساؤةيد  لةساةة واةة ضااكاة تاس ي ةكسةاةةتوةيل ةااة      

ةكةةسني تنساااكداي  ؤاااكك سااااوةيد  ناااة وة  اااؤ ضاااسال    
وةةةيئ لةنسخي ؤؤ س   مةةسا ةنم اوة  لاؤيكاي   

ؤاةمس  لاؤيكاي    –لة مي ئ ؤؤ سا     – س  ةرئ وس  م 
شةةيعةتي م ةس س  ة م خي سنةشي  وة ةة ؤاكك  
َرةاايد ة  ةةذيةيناا يي تةساااي   ساااوةيد  لة ااةةمي  ةكد
تسةةةةساااك   نسمكداكد اااةةي ة ساااةةي س  ساااةةةةةتو    

 ية ةة  ةؤكدا تن ة تةل ةةة س تن  تةنتس  ؤ وةة ةةسسنة
وااةة تااس  ؤ تسةياااةئ ةااة ؤااؤ )  ااؤ ة وعااي وااةة       
ميمةئ ةال تةةةئ ميياكد كدا ة وةة نايااسةيكةئ لة 
نكداااو   واااةة م خاااة ة م خاااي سنةشاااي ساااةةيتسيي   
وااة سمي ميم ل  ااة مة ةسااي تكااؤةيايةنم   ااوة  ااؤ    
ميسااةال تي ةيؤااسئ ميةل ااة   ااؤ وااةةيئ ميساا ويةم تة  

يةنةةسني ةسةة سةئ وس وةيكةةيل ضوناة وةة ؤةموة ال
ميةل ة  خسةي  ميسةال تي ةيؤس نة يد ؤكك  و ةيد   اؤ  
ةرةس ةةيي ةية  نسمكداكد اةةي   اة مسنسياةةي تان ؤاؤ )      
مييويساااااا سميساااااةال تي شسن اااااكين ةيؤاااااس  استاااااة  
واااااسمنر  يداي  ااااااةةريتي  اااااؤ ة وااااانتين ؤسةساااااةن ي    

ناااا يي ل  ااااؤ ةيداخساااا ين ةةيوي(8  ةةذيةين يااااةةس س
نكدو   ض  ة ونةةة يكسة  يةس ل ة تاة ؤاكك ةاس  لاةة     
ضاا  ة ونةةسنااة خااسةيني ميسااةال تي ةيؤااس نااة يد لااة     
وسساااا ميساااةال تي ميةل ةتااا   ة ؤاااةموةيس  سااااوةئ    
واااااس  مئ ةاااااسةةنمني خؤياااااس   اااااا نو تاااااس ةال   لاااااة   
ةسشااااااسوةةم ني ة ة ااااااكدوئ سكسسااااااي ة وااااااس وةئ ة 

ةكدكو  اوة   ةؤمةال يةتكا   ناووم ناة يد  ؤةة ؤياة ؤاؤ )     
ميسااةال تي شسن ااكين شااكسةتنيو فااؤةمي ميسااةال تي   
سكسسااككةل ضااوناة تااةنتس يااة  ةااة  ميضااكد ة سااةةة  
يسسااسةية تااةنتس يااة  ةااة   ااؤئ ؤةيااة يسسااس ةكد ااكد   
 اسل  ةال   لة فؤةمةةسني تنئ ميساةال ت   ؤةةةةساكد    

  (9  ؤئ   وئد ميضكد ة سةةة ميسةال   ة يسسسةي
 

 اكاني كؤمةلَطة:ياساكاني سروشت و ياس
وةة  زة  ة ةر ( مةة  اةيداةةئ سةةيةي يول ة ة 
ةنميةيةسني من ظ  و لة م خي سنةشا ك  ل واةة  لاة    
م خاااااي ةؤمةال يةتكااااا   مااااان ظ وةن كدايياااااةةي تاااااان     
ميم  يد ااةةي ةااة  وااةو د(ي  ماان ظ لااة ةريد ااةئ وةو  ااةةي    
ميس بةةم ةئ  نريد  لة زةةياي سنةشا كةةسني خاؤئ   

ة ؤسني ميمي   ؤ  ةةسةؤكداسني ؤكداا  مي يدل ةة ؤةمك 
ة خؤةةةسي ة يكس وةنةةي لاةة ني تان  واةو د مان ظ     
فكدنميةااااس ةااااة ةسة ساااا ين  ةةذيةين يكااااةةس  تااااةنتس    
ةكدويسي  ة  ةةسةؤكداسني ؤكدائ ةةتي ة وؤشاةوريئ  
ةةتي نكةل  ةل او ؤةن ئد يسة ةكدويسي  اة ساس   ة   

ة ني تن ؤةية   ةةسةؤكداسني فكد د ة تكداةال ةيانمني وة
ةيةضةةخسني من ظ لة م خي سنةشي ةةتككةةي  اؤ  
م خي شسةس سني ةيةضةةخس  نككاة لاة خن ةاةةي  اؤ     
 سشةل  ةل او ةيةضةةخسنة لة ضاؤنكةتي  اةةسةؤكداسني   
فؤةمةةسني تون  ة تك ئل لة يةةةمكسنا   تون ةتكا ئ   
فكايااااااي ة ة سااااا ةةخؤية  اااااةال   لاااااة مةةيمكسنااااا     

ؤيةل لاااة يةةةمكسنااا   مااان ظ  مةعااااةةئ ة نسةر سااا ةةخ 
ؤكدائ ةةتي  ةةسةميديند  ةال   لة مةةيمكسن   تكداةل كد  
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لة ؤكدا ة فكد د  اةةسةميديندل لاة يةةةمكسنا   ميسابةييد     
ة  ةشااااااااكدوييةةي ميمسةوري نااااااااة تؤل ااااااااةئ خااااااااؤئ    
ميساااا كداكد ةةي  ااااةال   لااااة مةةيمكسناااا    ةشااااكدو  يي   
يسساااااسيي ة واااااةوال ني تؤل اااااةئ خاااااؤئ لاااااةة ني تااااان    

 ميونيد ةةي ةية
ة تاااااااة ةيناااااااة يد لاااااااة م خاااااااي شسةسااااااا سني ة   
مةةساااااا انمني ةؤمةل  ااااااةم  ماااااان ظ ميساااااابةةم ةئ  
خؤةةةسي  ا دل  اةل او  اة ةكد اةة نةةي مان ظ  ياستن       
خااؤئ خؤشاا يةئدل ؤااةة لااة ةكداااسة مسنااةةيئ خؤياا        
وسمسميياااة ساااس    ااااسة لاااة  نريدااا  لاااة ميساااةال   ة       

   اة  وس  ميي خؤئ  خؤ   بآل فكدنئ واةةي مي ايد م   
خؤي     نئد ة  نريد  لة شاةةريةسني خاؤئ مة  اس  اؤ     
ةاااستي وو اااسة  ة تاااة يسساااسةسني ةؤمةل  اااة ؤاااةمس       
يسسسئ سنةشي ة خؤةرس  ن ل  ةل او يسساسوةلكداو  
 ااة ف  ااةةئ وةو  اا   تكد يةااةةر ل لةمبسةييااةةي ؤااؤ )      
ميل اااايد" سوااااةو د  ري ةااااةئ يسسااااسئ سنةشاااايل ةي    

ل تااس لااة ةريد سيااةةي   ةريدسااسيةةي و ااي وسشااان  ميةااس   
خؤئ لةة ةنمية نةئ  ثسةيدائ ةة ذيسني لةنسةمي ة ل 
ؤةةةيؤس  ؤ وةةيئ وةة ةةةيس ة نويدكسنة وسشان   اس 

  (10 ةااااااة ةسة ساااااا ين ذيااااااس  ميساااااا ة ةة ميةااااااة س  
ةيةضاااةةخس  لاااة م خاااي سنةشااا ككةةي  اااؤ م خاااي     
شسةس سني ةيةضاةةخسنكداي ةريماةةي نككاة  اةل او  اة      

شااااةئ وااااةوةة ةكد اااااةةتو   وااااويدنيئ يسسااااسةسني وة 
ةرةةميم ل واااةة يسساااسيسنة  ريةنمناااةةيئ مااان ظ ي  اااةة  
ميةة  تس   ستة وةة وةنسعةتاةئ ةاة تاةنتس لاة ةيد اةئ      
ؤسةةاااسةئ واااةة ني تااانيةي ميتاااو نيد ةسةيداواااسةئ لاااة     
مول اكة  ة مسفةةسني خؤئ  ااس  يسساسئ سنةشاا ة    
يسسسئ واةو  ي من ياي واةةي ميساةةكداو ةاة لاة ةكدااسة        

ة ةسة ساااا ين ذيااااسني من ظاااا  ل مي اااايد ؤااااةة  مسنااااةةي 
من ظكد  ةسةيداوسةئ لة ذيسني وةةئ تن  اس تس وةةي  
ذيااسني وااةة  ثااسةيدائدل ة تااة ماان ظ لااة م خااي شااةةرئ      
ؤةمك ااةيكةةيل شااةةرئ تااس   ةة مبااةة تااس  ة شااةةرئ    

ؤااةمو   لااة مذئ ؤااةمو  ل ميضااكد ة م خااي ةكداااةةي       
اة ةاةنس  وو س  ة سس    وةل بةتة من ظ تاس واةة شاويد   

 ااؤ سااس   ة ةيد ةضااسةيئ مةعاااةةئ مي ااس ةااة  ا ناايد  
ناااستو نيد ةاااةنس  اااؤ ؤكداااائ ةاااةتي  اااةةئدل  اااةال   لاااةةي   
 ةمة ةي لةة ةستسنةم  ةة مي  نيد  ؤئ ميلوئد واةة  لاة   

  ةةسةؤكداسني ؤكدائ ةةتك    مةةمل ي نسةس 
ؤااؤ )  ااس  لااة نااؤ مي يسسااسئ سنةشااي ميةااسل  

يسسااس ميةستااةةي ةااة  ااةال    يااستن يااةخا لةسااةة مةة  
 ني   لة"   ةةونيانم  لة خوم( ة  وةةر    ة شاويدو  
وسشااا ك  (ل يةةاااةمكس   ةنااا ي  اااة ماااةي ي  اااةةمية مي  
من ظاااةةي  اااؤ  اااةةونيانم  لاااة خاااومل ةاااة ماااةي كداي   
زةةيايكااااااةل  ااااااةال   ة ذ  ااااااة ة ذ لةوااااااةهد وةشااااااةئ  
ةؤمةل  ةم   ةةوي نوئد ة فؤةمي تس يتن ةيةميونئد ة 

ايئ ونم وةناةةية ؤسةيااسةيي  ياستنئ    مي كد ة واةن كد 
نكدااو   من ظااةةس   يسسااسئ مةةي ل  وااةةر    ااة شااويدو   
وسشااااا ك  (ل واااااةن كايئ وسسسي اااااي تسةةةةساااااي ة    
وسسسي اااااي ميسااااا ةيةمعككة الئ مااااان ظل ساااااةةيتس    
يسساااااسيةةي فةةميكاااااة  اااااةال   لةواااااةهد ةكد ااااااةةتين  
فؤةمةةسني ونم وةنةةيم  شاكدو  يداي ميسا ةيةمعي   

ةةيوين يكااااااااااةةي مكاااااااااااسنكاي ة   ةيةميواااااااااانئد ة  
يةة ةة ةةااةة لااة نكدااو   وسسسي ااي تااس  ة وسسسي ااي    
ةؤمةل  ااةم  مةةساا  ي يدل ضااوناة ماان ظ ميوستااة وااةة    
وةنسعةتةئ ةة مةزسل ة   و نيد وسسسي ي خاؤئ م  ا    
 اااااس وااااةة ةكد ااااويخا وسسسي ااااي ةؤمةل  ااااة م  اااا    

  (11 نةةن  يد
م( وة  مةة يسسس  اةةريتككة   ةةونيانم  لاة خاو   

ة  وةةر    ة شويدو وسسسي ا  (ل ساةةيتس مةة يسساسئ    
فااةةمي   ة تااة ماان ظ ةي  مةة خو سااا تسيبااة   ااة     
خؤئ ةي  تسةةةةسكداي م  نر ة لةة ني تن ةةنسيس   ؤ 
مي ااس   ااةال   ةسشااس  ميوستااة وااةة وةنسعةتااةئ ةااة وااة     
مةة يسسااااسية  ااااة تااااؤةريداي  ااااةةفن ة ني ةةيويناااا يي 

ةي ةااة تااس ماان ظ  وااةةيرت( يةة ةة ةةاةةم  ةةخ اا ي اة 
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ؤة يدل ؤةمس  مةة يسسسئ ةاؤةي خؤياس  الئ واةة ني    
تااان مةة اااسةي ميةةناااةةي  وكااا ئ مااان ظ ميوستاااة واااةة     
وةنسعةتةئ ةة واس  مئ واةة  ةنا ي  اة واس  مئ واةة ني       
تاانيةيل ة تااة ؤكدااا يئ وااةة وس  ميكااةئ مييبةخ اايد      

  ةة  ل وةةي  وس  ميي لةة   ضا  ميةةةئد 
ةؤةااةةيةي لااةنسة من ظةةسناا     ةةة تااة مااةةيكداي 

لةم يا ي يد ةة  ني ككة لاة م كسناةئ ؤسة اة ل  اةال       
م كسنةئ ؤسة ة  نسيةتة وة  وةة من ظاةةس  ةكد ارت   
لة ميسةال تي ةيؤسئ خؤيس  خاؤ  ناة وة ول ضاوناة    
وةوةة  كد و من ظةةس   ة يةةسسني خسةي  ميسةال تي 

مان ظ   ةيؤس  و ة تة شةةرئ  ةةمية مي من ظ  ةة مباةة 
ة شةةرئ  ةةمية مي ؤةمو    ةة مبةة  ة يةةرت   ةال   
ةسشاا ة  وةنةةيئ ماان ظ لااة ميسااةال تي ةريؤااسئ خااؤئ 
 ااااااةةي سمي وااااااةن كدايئ خكدنخااااااو  ئ ة وااااااري ميئ  
ؤسة ااااة  نككااااة ةي  خؤشاااابكاةةس  تكااااؤةيايئ  ااااؤ  
ميةااااة ل  ااااةل او  ااااةةي سمي تنسااااكداي ؤسة ةشااااي     

يؤااسم  ةااة ؤااةمو   لااة وسسااا ميسااةال تكداي ميةيةااي ةر 
ةة  نستو نيد ساوةيةسني   بة يديند  ة تة من ظةةس  
نسضسة  لةوةهد يةةرتم  ةريدابااةة  ةاة سااوةئ ياةةرت     
نة ة يداو ة  نريد  لة وسساسي   اؤ ياةةرت م  ا   ااة ل      
 ااةال   وسيااس ماان ظ ضااؤ  م كسنااة  ةيااةةرت ميةااس ة ضااؤ    
 يمسناااةتي واااةةي ميةاااس ةاااة  ةة مبةةيةاااةئ  ةؤاااةمس    

ةي ةس ةن   يدل لكدنيم  اليةنة ةريدااةةتوةيةس   ةيداةةتاة
ةكدويسااا كس   ةالياااةني ساااكدكةمة ةاااة  اااة  ي ااانئ ؤكداااا  
ؤةمو   نسضسة  اس ةس ةنا ئ ةيداةةتااةةس   اول مي ايد     
وةة اليةني سكدكةمة  خسةي  ميسةال تي ةيؤس  يد ةة 
ةااة   ااؤئ نااة يد ميسااةال تي خااؤئ  ةةيد ااة وسسااي       

اليةناة خاسةي  ميساةال تة    ميسةال تي وةةل وةل بةتة وةة 
ةيؤسية ميةل ةتةل مي يد ميةل اة  خاسةي  ميساةال تكداي    
وااةةتؤ  اايد ةااة ةااة  ة اليةنااة ةيدااااةةتويةس  نسضااسة  
 اااس ةس ةناا ئ ةيداةةتاااةةسنكس   ااول ضااوناة ؤااةةةي    
ؤؤ ) ميل يد" سةريداةةتو  ة يد مش كدن ؤكك نكة ي ة 

ل ميةل ااااةتك  وااااةة  وةنااااةةيةي  (12 لااااة ةشااااةوةلكد س 
مش كدن  ةميس ةية ةة ةة  ة اليةناة ةيدااةةتويةس    

 نسضسةميةس ةس ةن ئ ةشةةسنكس   و 
 

 ثةمياني كؤمةالَيةتي:
فكااااانئ سكسساااااي ةاااااؤ  لاااااة ذيدااااان ةسةي اااااةةيي  
فةلسةفةئ وةةس ؤم  ةكداي ة  اوة ؤاةموة من ظكدا   اة      
سنةشااااا ؤسةةال تككااااةل ة تااااة ؤااااةموة من ظكداااا  لااااة   

نااااةةية   اةةريتاااا   زااااة ئ لااااة ؤسةياااااسةئ ة ونم وة   
مةةساا انمني ةؤمةل  ةيااة   ااةال   تؤمااس  ؤااؤ )  ااة  
ةكد ةة نةئ واةة  ؤضاوةنة  اسةيةي ةكدكو  اوة مان ظ  اة       
سنةشاااااا مذئ ؤاااااسةال تكبوة  ة ةس ةن  وةناااااة  ااااااة    
يسساااسةسنةةيل مذئ ؤسةيااااسةيي ة ونم وةنةةيياااةةيل   
 ااةال   ةسشااس   ااة نسضااسةئ يااس  لااة ةكداااسة ةسة ساا ين       

ةيااسةيي واةة ني تان     ةةذيةين يكةةسني خؤيا    اة ؤس  
  وااةة م خااة  يؤةيداااة لااة ةااةكسني  (13 ة  ئ مي اايد

ةؤمةال ياااةتيل ةاااة لاااة ساااسيةي   من ظاااةةس   اااة ضاااةن  
يسسسيةةي نوسن ة يس  نةنوسان ةيةي ةس ةنا مي و  اة    

 سةةةةةشي ميسةال تكداي ةيؤس ةة ميةل ةتة 
 ااااااةال   نااااااستو ن     ااااااكد   ري ةااااااةئ ةااااااةكسني    

ري ةةياةةي تاةة ة تس يياة ة    ةؤمةال يةتي الئ ؤؤ )  
ؤكك ةةيوين يكاةةي  اة فكاانئ سكسساي ةالساكاةةي      
نككااةل ضااوناة ضااةماي ميسااةال تي ميةل ااة  ؤااةة لااة      
ةؤنااااااةةي يااااااةخي لةسااااااةة  ري ةااااااةئ ةااااااةكس  ة  
ةيداااااةةتين نكدااااو   وةنااااا  مس  ة ونةةااااةةسني واااااةه    
ةنم تااةةي  ااة يد وااةةيئ  ااة وسشااان  نااسةئ  ةااةكس (   

وككثن تؤةياااسئ ة ماااسني    اااكديند   اااؤ يوناااة تكاااؤةيئ  
لةسةة  اةمسئ وو س اةةيئ ميسةال   لاة وةلاةةي  اؤ    
وككثن تااؤة م مااة ة ةي   ة تااة وااةه خااسةيني ؤااةموة      
ميساااةال تكداة  اااةال   خاااؤئ  اااة واااسةي ةةئ خاااؤئ لاااةة  
ميسةال تة خؤ  مي يد  ؤ وككثن تؤة سؤاةموة ماسو ة   
  ميساااةال تةةسني واااةلي ة ماااسني  اااة واااويدنيئ يسساااسئ 
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Lex Regia يوويداةيد ااةةي  ااؤ وككثن تااؤةل ةااة تااةنتس   م
           واااااةة ماااااسو م ناااااسني يسساااااس ة ماااااسو شاااااكانمنةةيئ   

  تكااؤةيئ ميةل ااة  لااة ضااسخةةسني  (14 يسسااسئ ؤةيااةس
نسةيةر س    ؤةمس  يسساسئ ة ماسني  ياا ةةنميةي  اؤ     
ضنرةنمنةةيئ ميسةال   لة  اكستكداي مةةةة ي   ة لاة  

و   فاااةةمسننرية ة ةكدااااسة نك اااسن  ني ةةيوينااا يي نكدااا 
 فاااااااةةمسننرية يكان ة ةي  ةةيوينااااااا يي نكداااااااو   مةة  
اليةني ةيدااةةتو ةة ؤةةمةة اليس  وةةةكس   ةة مبةة 

 يةةرت ؤةية 
 ااةال   ؤااؤ ) مسمةل ةيااةةي تسيبااةتي لةوااةهد وااةة      
سةةضاااااسةي مكد ةةيكسناااااةم  ةااااانمةةي ة ةيداةياااااةةي    
تسيبااااااةتي  ااااااة  ري ةااااااةئ ةااااااةكسني ةؤمةال يااااااةتي   

ة ةةيوين يكااااةةي   ةئ  ااااة سااااكسوي   ةخ ااااكويل ةاااا
مكد ةيي خؤياةةي ؤةياة  ؤاؤ ) ةي   ياس   اؤم  ( ة      
تكؤةساااس ي وسياككاااةةسني ضاااسخةةسني نسةيةر ساااا لاااة  
سةةضسةييةةي زةيبككةةي ميسةال تي ةيؤس نس ةخ يد 
 ة ميةل ة  ة فاةةمسننرية ل ة تاة ميساةال تي ةسمشاس  اة      

 ااة   ااوةان ةيئ ميسااةال تي يااة م   نااس  نيدل  ااةل او    
 ةةؤاااةمي ةاااةكسني ةؤمةال ياااةتي لاااة وةل اااةمي ميم ل    
ضاااوناة ميساااةال تي ةسمشاااس ياااس  فاااةةمسننرية  ضاااةن ي  
 ااةؤكدا  اايد سااةةي س  ؤااةةي  ميداايند وااةة  ةةؤااةمي    
ةااااةكسني  يماااااكين فاااااةةمسننرية يكان ةيةس  ناااااة يد   
لكداك اااس  ياااس  واااةذميتس واااةة ميةل ةتاااة  ةؤكدايياااة ةاااة    

ة ةاااااةكسني  ة  ئةسااااا وةي  اااااة ميساااااةال تي ةيؤاااااس  
ةؤمةال ياااااةتيل ة تاااااة لةساااااةة مةة ةااااايد ةيسااااا سةي"   
يةةةمكس  ؤكدائ فكاياي ميةل ةتة ةاة خاؤئ لاة ساوةس     
ة يسسس ة مي واس  ةةيةسا ةةسن   مي كاكد اةةيل واةةئ     
تني كس  ؤكدايدااي مةعاةةيكاة ةاة خاؤئ لاة ةاةكسني       

 ةؤمةال يةتي ةيعكة  ة تةة ةئ وةل   مي كاكد ةةي 
ياااااسة لةساااااةة ةاااااةكسني   اااااةال    اااااةة لاااااةةيئ  نر 

ةؤمةال ياااةتي  ااا ةئدل مي ااايد ةكد اااويخا ؤكدايدااا  لاااة     
ؤكدايةس ل وةذميتسية  لة وةذميتسةس ل  ةسةة واةة ني  

تااانم    هد  اااوة يد ة  اااة   ةيااااةئ مينااا  ةي  ؤكداااائ 
 اااان ةي وااااةذمسةةن  يد تااااس ةي  اليااااةني سااااكدكة  ةي     
سةةةةةشاا كسةئ و ااي ميساا ة ةةئ وااةةي  اااس ةااة      

و لة وسسا ةةكسن     ة مسنسيةةي تن ؤةمو   ةس ةن  
ؤؤ ) ةي  يسسسنسسةةس  ةكدكو ية مي يد ؤكدايد   ةي  
م مناااااو ( سةةةةةشاااااي ةاااااةكس   ااااااس ة تو ناااااسئ  
وةةيي ي ؤة يد ساا ئ واةة ةاة  ة اليةنسناة  ا   ةاة       
لااة ةااةكس  ةسشاا ة مي اةةي  ة تااة لااة ةةةئ ةستااةةي    
 ااااااوني ؤكدااااااائ ةريؤااااااس ةكدويساااااا رتي لااااااة ةااااااةكسني  

ياااةتيل  اااةال   ؤكداااائ ةريؤاااس   اااة يد ةاااةكس      ةؤمةال 
من ظاااةةس  ميخستاااة  س نةياااةةي م خااان ةيةي ةاااة لاااة     
م خااي سنةشااي ة مةرناا ييي  ةةمية ماا   مي ااول  ااة   
مية نرياكداي تن وكدكة تةنتس وةة ةستة ميتو ن  ؤكدايد  
ناااسة اكد  ةيؤاااس ةاااة تو ناااسئ ةس ةنااا ةنمني ؤاااةمو ني 

ةنسااكسةيد  ميد ااة   ؤااة يد لااة وسسااا ةةكسناا    لكداانيم   
ةكد ااااايد" وسياااااس ةس ةنااااا  وة  لاااااة وسساااااا ةةكسنااااا    
ةس ةنااا  وةنكداي وسةي ةةمةن  نةياااة ياااس  نسضاااسةيكة     
وةل بةتاااة  ةشاااي   ةئ تاااس  ة ونةةاااةةس ل لاااة ةكدااااسة  
 ةةذيةينااااا ئ خؤياااااس  ة ةسة سااااا ين ذياااااس  ة واااااةة   
مول اسنااااةئ ؤةيسنااااةل  ةشااااكدوييةةي وسةي ةةمةن  نااااة 

ةساااك  ةةساااسنكداك  ساااس   ميةاااة  ة ةاااةكس  مي 
ةي  ةةسةن ةنمني ميثسة ؤ  وةمنئ ة وع(  ةشا  ةئ  
ةةكسنةةااااة ميةااااة    ااااةال   لااااة ؤااااةموة م خكدااااا        
ةةسسنكد  يس  ونةة ةلكد  ميمكدااةةي ةة وةمنئ ة واع  
ةةسااةن  نسةااة  ة  ااةةين سةئ ميسااةال تي ميةل ااة  ة    

 ااس   ةااةكسني ةؤمةال يااةتي مي اااةةي  لكداانيم  ؤااؤ )
لااةةيميةس ةاااة  اااةةسةؤكداسني ؤكداااا مذئ واااةة ةاااة  ة  
ونةةسناااة ةاااسةيداي ةكدويسااا ةل ضاااوناة  ي نة ين اااي    
  ةيااااااة مذئ ةةمكاةياااااة  ةاااااة لاااااة ضو ةضاااااكدويئ     

  (15 مي وسةسني ميةل ةت   ةر   نس يد ةرية ية
ةؤمةل  ااةئ سكسسااي يااس   ميةل ااة (   ميئ واااةة     

كاسة  ئ  ةةكسنة ةؤمةال يةتكةية ةاة تكسيا   واري ميئ ي   
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تس  ة ونةةةةس  يةةا يونئد ةي  واةةيئ ياة  واري مي     
لة وسة م  يد ةاة واري ميئ ؤةمو ناة  ة تاة تاةنتس ؤكداا ي       
 ااة  نكااة وااري ميئ تسةااةةس  لااة يةةاا ئ   اايدل  ااةل او 
ةكدويس ة وري ميةس  لة يةة ي     ويداةةي ةي  وةةيئ 
لااااة سااااةةيتسةي يااااة  وااااري مي ؤااااة وة يد ة ؤااااةمو        

ل ةسشس  تسةة ةةسكد  ةة ةسمشسية ةةسةن يس  ةنم يد
يس  ةةسسنكد  ةة وة ومةنكداي فةةمسننرية  ةكداا يداو  
مي اااة  ةةيةساا ةةةةئ وااةة تسوااة وري مييااة ؤااةةةيؤس   
 ةةيةساااااا ةةةةئ يااااااةةكدي ة ميسااااااةال تي ةيؤااااااسئ 
ميةل ة  ةاة واس  ي م  ةشابوة  نككاة   اؤ واةةيئ واةة        
ة ةسةي  مةيساةة  ايد مي ايد ميةل اة  لاة وسساا تاس         

ونةةة يكسة  يةسن   خسةي  ؤكدايداي لة و ناةؤستو يد  
سؤكدايدااااي ماااة    اااة وةن   يياااة  ةاااة ؤاااةمو   لكداااي    
 رتساااو ة ؤاااةمو   واااري ميئ خؤياااسني تةسااا كم  ااااة  
وةةي  لاة  ةة مباةةم  وسساسي  ة ةاةكس  ة وسشاي      

  ضنر  وةنةةيئ وري ميةس  لة تسواة  (16 ميس ة ةة  اسس
ةيكةةي  ةؤكدائ ميةل اة   وري مييةة     مين يةةثسةض

ميةسل وةة يةةثسةضةيكةئ ةاة  اةةمية مي مي ةخ ايد    
 ااااااة ؤااااااةموة ةااااااةكسنكد  ة سااااااةوسم ري وةني ؤااااااةة 

 ةؤمةل  ةيةةي سكسسي 
وةل بةتة من ظ ةكدي نةن  نكة سس   لةساةة ماسو   
ة ميسااةال تةةسني خااؤئ  اااس ةااستيد مي ااكين وااةة  ااة       

 تاة  تةنتس نككة ة خةل اسنك  ؤةمس  سس   ميةة ل ة
ةؤمةل  ةئ سكسسي من ظ فكدن ميةس ةة سس شانم  لة 
ةكداسة  ةةذيةين ي   ةاسةيداي وسساسيكة ة خةسا  ةتكداة    
لة خةس  ةتةةسني من ظاي شسةسا سني  اة ةكد اةة نةئ     
من ظااي مةرناا يئ م خااي سنةشاا ككةةي ةااة وسمااسميئ    
ؤاااااكك سس شاااااكد  نككاااااة تةنسناااااة  واااااةة سةةي اااااي   

لااااة   ةخ ااااك د  ؤااااؤ )  ااااة  ةرساااا سنة وو  ةشااااا    
زسل ةتةةة ميةس ة لةسةة   ةئ  ةش  ة و ني ةةكسني 
سكسساااككةةي ميل ااايد" سماااو لاااة ماااسو خاااؤ  ةسشااا ة        
ميمباةةي  ااؤ وااة  ةكاسةي يااس  وااة  ونةةاة لااة ةكااسة   ة    

سةةة اكس  ميةاة  ةاة نويدااةةئ  واري مي(ئ ماو  اول       
 ةماااةةييد تاااؤ   اااة ؤاااةمس  شاااكدوي لاااة ماااسو خاااؤ     

نة سةةة ااا  ةسشاا ة   بك ااةةي ة ؤااةمس  وااةة ةةسااس     
 اةئ ةة ماو سةةة اام ةانمةة   اؤ ؤاةة ةسةيدا  ةاة        

  ةةة تااة ؤاااةموة وةة نااةئ  اااةة   (17 وااة سمي  ااا ي س 
ةةكسنة ةر  يو ةةسسني ةس ةنا    كدط اة لاةة ةةساةئ     
ةااة سةةة اا  ميةاانئد  وةل بةتااة ةااستيد وااة  تكؤةييااة      
ميخويداكاااةةي  ؤمااس  ميةميةااةةئد ةااة ؤااؤ ) ؤكدااائ  

ةةااةمي ميةل ااة   ةسمشااس  ميةل ااة  لااة ؤكدااائ ةةسااي ي 
ياااس  فااااةةمسننرية (م  مي كاكد ااااةةيل ةكدكو يااااة تااااسةيةو  
ةسمشاااس  اااةؤكدا يد ة خاااسةيني ميساااةال تي  ااايد وةيااا ة  
مةة   يد ميةل ةتك  ةي   وةنةةيةيداي وةةةي  ياستن  
 اااةؤكدا مي ااايد ة  ياااستن تو ناااسئ خؤساااةةسن ني مي ااايد 
م   ةسةة ميةل ةتةةسني تنم    اةال   واة  تكؤةيياة لكداني    

ةااوة  ميؤااكديند ضااوناة ةيدااااةةتو لةسااةة ةااةكسني    
ةؤمةال يااةتيل  ااة وااويدنيئ ؤااةمس  تكااؤةيل  ةةؤااةمي      
 ةةذيةين ئ ؤسة ةشي ةيعكةتة  ؤاةة ةاستكداك  واةة    
 ةةذيةين يكاااة  اااةؤؤئ ةن ة كايةنمناااي ميسااااةال تي    
ةريؤااسئ فااةةمسننرية ةي ةةةتااة  ااةة مةتنسااككةةي وااةةي  

ة مةتنسككةةي   اةال    تةة ةئ ةةكسنةةة ميةةةيد ة  ة
تنسي  ةةمية مي ؤؤ ) لة ة كدوئ ة ةسشسوةةم ني 
ؤسنكاا  ةي تااةنتس ةاايد لةسااةة مكاااسنكامي ةااسةةنم  ة    
يوةل ةئ وةة ةةسسنة م   نئد ةة ميضااة ةةكسناةةيل   
واااااةة ةكد  ونتااااااة   ةي  مكااااااسنكامي ةاااااسةةنم  ة 
يوةل ااةئ ميسااةال تي سكسسااكي لااةيسم  نم تااةةي ةااة      

ئ ؤةيااااة ة ةااااستكداك  لااااةة وااااةةي  لااااؤيكاي خااااؤ
لؤيكااااااة الميم  لة ةةياااااة  ؤةل  يةيشاااااكد ةةي ياااااس     
 ةشااكدوييةةي مكاااسنكاي وااؤةر    ةسااةة ةسةية ااةة ة   
ةكداتستةةسنكااا   مئد  ؤاااؤ ) لاااة ة اااكد   واااةذميتس(م  
 اااوةني ؤاااةة ةاااةكسنكداي ةؤمةال ياااةتي ة   اااني ؤاااةة   
ةؤمةل  ةيااة  مي ةساا كد ةةي  ااة تسوااة ةةسااكداةةي ةااة     

ة ئ وةة ةؤمةل  ةيةياةل  اة يد ةئ ياس   اة آ     فةةمسننري
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وةة وة ومةناةئ ةاة واةة ةةساة ةر  ةة ياةتككس  ميةاس       
وااةة  ةؤمةل  ااة ي اااة لااة وةفساااسنةية  يااس  ةيؤككدااا      
ؤك ااي تاان نككااةل خااسةيني ؤااكك  اكااستكداي  ااةؤكدائ       
واااةةتؤ نككاااة ةاااة   اااو نيد ةؤمةل  اااةئ سكسساااي ياااس     

س يةاس  ة  ميةل ة  مةةسا  اس   اةال   وكدسا س تكاؤةي ت   
لكداؤل كااااةةيةسني  اااو ةئ سؤساااكؤلؤيكسئ سكسساااي    
واااااااةةييس  ميةخسااااااا وةي ةاااااااة ميشااااااايد ةاااااااةكسني 
ةؤمةال يةتي  وةني ؤة يد  ة يد ةةكسني سكسسي يس  
 ة يد  وةني ميةل ة   ؤةةةيؤس وةةييس  ساةاسن ةةي  
ةاااااة وةفساااااسنةئ ؤسة اااااة  لاااااة نكداااااو   وةنااااا  مسني  

ني ةؤمةل  اااااةم  ماااااةةيكداي ونن اااااة لاااااة مةةياااااةةس    
مةةس بوةني ةؤمةل  ة ة ةةساي فاةةمسننرية   ؤاكك    
نكاااة ي اااة لاااة نويدااااةةيداي ةاااستي واااةة وةفساااسنةية      
ؤةةةيؤس ةول وةئ ؤسة ة ل  مسني ؤسة اة  ة واسيو   
يس  مة ؤة ي ؤسة ةشك  ةريوة ي  اكستاةةيةسني ؤةة 

   (18 ةؤمةل  ةيةةو
ةاااستيد تكاااؤةيئ سكسساااي ؤاااؤ ) ميخويداكااااةةي   

سني ةؤمةال يااةتي  ااةؤسةة تسئ مي كااا    ة يااسة ةااةك
ةؤمةل  ااااةئ سكسسااااي  ااااةةسةميديندل ة تااااة ةؤمةل  ااااة   
يةةساااس  ميةستاااةةي  اااة ميةل اااة  ة  اااس  لاااة ؤاااكك        
ةؤمةل  ةية  نسةس لة ميةيةيئ  س نةئ ميةل اة   ة تاة   
ميةل ااة  وااةة وةذميتسيةيااة ةااة  ااةةونئ لااة ةؤمةل  ااة     
ميةااس ة   مااين ةسة سااك ة مسنةةييااةتي لااة  ةة مبااةة    

ة  ة ةؤمةل  ااةةسني تاانم    ااةال   وااة  وةذميتسيااة ميةل اا
وااااااسذيل كداي خااااااوة و يااااااس  زااااااةي  نكااااااة  ااااااةل او      
 وةنااااةةيةيداي من يكااااة ةااااة لةةيداااااةئ ةسمشااااسيةة   
 ةةيةساا ةمي يد  ةسمشااس  ةةسااكداة  ااة ميساا كداي     
مش ااكدنئ ميسااةال   ة  ةميساا ةةةئ تاانئ وؤضااسني   

ي لاة  ة  كدسسئ ةكدكةل ة تاة ة  كدساس  ؤاكك ةرية يةتكاةة    
ميةيةيئ ميةل اااااة  نكاااااةل ضاااااوناة ةسمشاااااس تاااااةنتس      
نويداةة ياااةتي ميساااةال تي تاااةخوي ان ةئ واااةه نسةاااس    

  ةل او نويداةة يةتي وسياةةةشكس  ميةس 

ة كد  لكداك اس   واةذميتس(ئ ؤاؤ ) لكدو ن كداوي لاة      
تكااااؤةيايةنم   ااااؤ ميسااااةال تي ةيؤااااسئ ةسمشااااس ةي   
 نويداااااةةئ ميةل ااااة  ةااااة وااااس ك ي لكدثنسااااكاةةي يااااس   
م  ةشااااااانم  نكااااااةل  ااااااةال   لااااااة ؤااااااةةمةة ة ااااااكد   
 ةيوة يةسني يسساس( ة  مية اسةيئ ؤاسةال تي(م  وةشاة     
 ةؤةمس   ري ةة ميم  ة ميسةال تي مةعاةةئ ميةل اة   
لاااااااة ميساااااااةال تي  ةةيةسااااااا ة ة ةاااااااستي ةسمشاااااااس     
يكسميةستاااةةي  لاااةة مةة ة كدباااةم  ؤاااؤ )  اااس  لاااة    
وةةةااةةسني ةسمشااسة ساااوةئ ميسااةال تةةسني ميةااس ة   
ةس ةناا  وة   ااة وةو  ااةةي ميةستااة مااةةيكداي سااةةيةي 
ميساااةال تي شسن اااكينل ضاااوناة تاااةنتس  ةةذيةينااا ئ  
وةه يةةسس  نككة  ة ميسةال تي ةيؤسئ ةسمشس  اةل او  
 ةةذيةيناا يي ةسمشااس  يةةسااسنة  ااة خكداانئ و ااي   
واااااةه ة ةاااااستيد ضسةينوساااااي واااااةه ميةةةيد اااااة  اااااةة 

يد اة  مةتنسككةةي وةة   ةةذيةينا يي ةسمشاس  ميةةة  
   (19  ةة مةتنسي ة وةوةةئ لةنسةضونةةي

 
 دةولَةت و مافةكاني هاوالَتي:

وةة ميةل ة  خسةيني مسو ة ميسةال تي ةيؤس  يدل 
وااااةئ ؤسةال تكااااس  لة ةة مبااااةةم  خااااسةيني   مااااسو ة  
ميسااااااةال تكداو  ؤسةال تكااااااس  لااااااة   ةستكدااااااا   مااااااسو   
 ةةين سة وةناااةةيئ ميةل اااةتكس  ؤةياااة   اااة واااويدنيئ    

ؤؤ ) تاةنتس لاةة ةستاةم  واةة مسفاةيس  ؤةياة        تكؤةيئ
ةااة ميةل ااة  نااةتو نيد وسسسي ااي تااةة ةيس   ااؤ م  اا     
 ااااااسل ضاااااوناة واااااةة ميةل اااااة  ناااااةتو نيد ؤاااااكدكين ة 
وسسسي ااي وو ااسة  ااؤ م نك اا و ني ةال   ميساا ة ةة   
 اس واةةي مسناسئ وةةيياة ناةي و نكوي ميساةال تي ةريؤاس       

م ةي  ة تااة  ةااةينرية  اااسة ةيد ااةئ  ااة فااني ميسااةال تي  
ؤسةال تكاااس   ؤياااس  ؤةياااة مذئ ميساااةال تة الة  يةاااس      
ةر ةةةر  تاس واةة ةستاةئ ميساةال تكداي  اةؤكدا ة خاسةي        
 نريااسةئ يةةالةااةةيةي ميد ااة سااةةةسة  لكداانيم  ؤااؤ )   
 اااةنسةئ ماااسو  اااةةين سةيي ؤسةال تكسناااةةي ةية ياااةتي    
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مي ةخ ااايد  اااةة ميساااةال تة ةيؤسياااةئ ةاااة ةاااة  لاااة   
 ااةةين سةيي نكااة   ااة مسنسيااةةي تاان    وسساا ك   تو نااسئ

تسةاااة ةسسااااسةئ ميسااااةال    ااااؤ فااااةةمسننرية يكانمني  
ميةل ااة  خااومئ فةةمسننرية يكانمنةةةيااة  ةااستكداك  
ؤسةال تكس  تو نككس  وةة ميسةال تة  ية   اة  مسناسئ  
وةةيياااة ةاااة شاااكدو  ئ فةةمسننرية يكةةاااة ساااةةةةةتو    
ناااااااة وةيل لاااااااة ةةشاااااااكداي ة شااااااا   زاااااااسةم ماااااااسو   

ت  ةيدي لة ميس  يم  ة ةريد اةخؤ  مي ايد  اؤ    ميسةال 
واااةةيئ ةةساااكد  ياااس  ونةةكدااااي تااان  اااةخي خاااؤئ    

 تسوكباستةةي 
وااةة فااةةمسننرية  خااسةي  ميسااةال تي ةيؤااس نااة يدل    
وةة  فةةمس  ة  نريسةيةسنك ي شسيةني ةريداونتو ناس و  
ة ةاااة  ةس ةنااا يكس  ناااس يد  لاااة ةاااستكداي ة م  تاااةنتس   

خااااؤئ ة ةسسااااسةئ مسنااااةةي  ميسااااةال ت  ة مسفااااةةسني 
لةساااةة زاااوةم لةميساااا ناااسم ل  اااةل او ؤسةال تكاااسنك  
مسفاااااةةسنكس  لةميساااااا ميمي ل وكااااا ئ مي وسياااااةةي 
يسسسم نس  ة م مةيةياي لاة واسة م  ناسمكداو ةاة تو ناسئ       
يسسااس ميةةاانم  يااس  زوةكاا    يااس  يكسةنمناااةةيئ      
ةرية  لة نسةرية يس  ؤاة يدل ضاوناة تاةنتس فاةةمسننرية ئ     

ال تي ةيؤس تو نسئ وةةيئ ؤةية ساوة لاة  خسةي  ميسة
نكدااو   مسفااةةسني مااو ة مسفااةةسني تااؤل وس  ميكااةةسني   
مااااو ة وس  ميكااااةةسني تااااؤم   اكد اااايد  تااااةنتس وااااةة       
شةةعكةتي وةةيئ ؤةياة زوةكاةةس  ؤاةال ةيدنم  ااس ة     
ميسةميةس  نسة يند سة سةي   ةةيئ ةسمكاس  خان و ة   

ية    ةسمكااااس   سشااااول ةسمكااااس  ةرية ة ةسمكااااس  نااااسةر    
تةنسناااااااااة  يسساااااااااس مةمينكاااااااااةةسنك   ةةؤاااااااااةمي  
ةةكسنبةسااا ين ؤسةةال تكسناااة لاااة وسساااا ميساااةال تي    
ةيؤاااسئ فاااةةمسننرية م  ةةسااااوةيةسني ماااسو ة واااةة    
ميس اك اااس  ميةاااس ة ناااسةئ يسساااسيي ة ماااةميني لاااة  
ميااااااسةمية ةيف ااااااسةي يكسة  يةااااااس  ميناااااايد  يسسااااااس    
مةمينكااةةس  لااة مياا ئ ؤؤ ساا   س ااني   لااةة  اااةمس      

نةئ ةااة ميةل ااة   نريسةيااس  لةسااةة ميم ل يااس     و اا كس

وكرت وةة  نريسةم نة لاة شاكدويئ فاةةمسنكداي نوسان ةم      
 يد يس  فةةمسنكداي ةتن ةم   يدل ياس  لاة شاكدويئ ؤاةة     
وسمسذييةة    يد ةة وو  ةشا لة واري ميئ فاةةمسننرية    
 ااااسل لاااة ةكدااااسة يكسةنمناااةةيئ شااا ة ةرية ةاااس  لاااة       

وااةة فااةةمسننرية  سةةضااسةيئ       ااةال  (20 نسةرية ةااس س
يةةةمي  نريسةم    يد لةسةة يسساس مةمينكاةةس ل وسياس    
وةواااةةئ وااااةةي لاااة وااااسة م  نكاااة ةااااة واااةة يسسااااسيسنة     
ةكد اااةة نةئ يسساااسئ سنةشاااي  اااو   ؤاااؤ ) ةيال      
ميم تاااةةي ة ميل ااايد واااةة يسساااسيسنة  ةو اااي ةاااؤةو     
لةوةهد يسسسئ سنةشا ك   ضاوناة يسساسئ سنةشاي     

ئ ؤكدااا م مااة ة ةي مذئ ؤسةسااةن ي ةااة لةسااةة  اااةمس
ةر وااااانتو ة م مةاااااةةةيةئ نككاااااةل ضاااااوناة وسشاااااي     
 اااةةي سمي ؤكدااااي ناااة  الة  ئل م مةاااةةةيةئ   ميئ 
سااااااااةةةةةتاة نااااااااة  شاسااااااااا  ة تااااااااة ؤااااااااةموة   
سةةةةةتاكداي واةةةي ة ؤاةموة ةكاسميةنمنكداي ؤكداا     
وااةة يسسااسيسنة ميخةنااةةي ةااة ةااؤةو لةوااةهد يسسااسئ       

 ل ضاوناة واةة وسساسي     سنةشي ة يسسسئ مةمينك 
ة وسشي مةةيي ةكد ويخي يكد ريةنمني يسسسةس  
 ااااول وااااةة  سااااةةةةةتو ة يكد ريةنمنااااي ميسااااةال      
ماااةةيي ةكد اااويخي وسشاااي ة وسسسي اااو  ؤاااؤ )   
لةمبسةييااةةي مينوساايد ة ميل اايد" سيسسااسئ مااةميني ة   
يسسسئ سنةشي مذئ يةةرت ن ل  اةل او مةة فاؤةمي   

س  نوساااان ة  ماااا ة (ية يكااااسة  ئ يسسااااس " يااااةةكداك
نااسةنن ةي يسسااسئ مااةميني ة يااةةكداكس  نةنوساان ةي ة 
نااااسةنن ةي يسسااااسئ سنةشااااي   ااااةال   ةين ااااة مااااسو     
سنةشيل ة تاة واس  مئ سنةشاي مان ظل ؤةنا يدطسة      
لة ةريد اةئ يسساس مةمينكةةسناةةي سااوةم ة  اانئد   اة       
ةشةيةةي تن ةةسي يسسسم نةة ؤكك مة ةس كداي نكة 

يؤةي ساوة نة ي ة لةة  اةمسناةئ ةاة   لة م نسني وةة 
وسشي  ةةوةة ة ميةاة   مة ةساي م ناسني يسساسةس      
لاااة يكتسنااا   ؤاااكك نككاااة ي اااة لاااة سااااوةم ةةنمني      
وس  ميي سنةشا كي تسيباة   اة تسةاةةس ل ناة  تاةنتس       
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لة ةةوةةيئ لة ةيد اةئ ةكاسميةنمني واةة وس  ميسناةةي     
 ياااااس   اااااة ياااااةةرت نةوةياااااةنول  اااااةل او لاااااة ةكدااااااسة     

ة ةةةنمني ؤسةياسةيكسن   لاة نكداو   يةةرتيا   ة    ميس 
  (21 يةة نتاكس  مذئ مةذمين ؤسة ة س

ةين ة يةةكد   ثنسيد وةة فةةمسننرية  شاةةعكةتي  
ةيؤاااسئ ؤاااة يد لاااة ميةةنمناااي يسساااسم  واااةة  ؤاااةمس     
شةةعكةتي ؤةية لة ةيتانمنةةيئ وةة يسسسيسنةم  ةة 

 ساا ةل ةكد اارت ميةيااانمةة   وةل بةتااة وااة  ةنسااكسةي ةر 
 ااااةال   فااااةةمسننرية  تااااةنتس  ااااؤ وةمااااةةنم  يسسااااسةس  
ميةنسةسة يسسسةس  ةوضةأل نسةستةةيل  ةل او مة ةسي 
وةةييااة وااةة يسسااسيسنة مية اااس ةااة خااةل اي ميتااو نو      
ةس ةن يس   او  واةة واةةي ناةةس واةة  ةريد اة خؤشا يةس        
لة ااااةةمي  ة ااااكدوئ ة ناااااول كانم  لااااة يسسااااسةس  ة     

سس ميةميةس   ؤياة مي ايد   سةةي سمك  مذئ خؤئ يس
فااةةمسننرية  وااةة يسسااسيسنة مية اااس ةااة  ااةة لااة خااةل      
خؤئ ةس ةن يس   يدل ضوناة ةةسكد  خؤئ نسةس ةن  ة 
نسميةةيسااا  نسمول ااة يم(  اايد وااةة  تو نااسئ وااةةيئ     
نككااة م ة ئ ةس ةناا  وة  ة مية ةساا بوة  لااة خااةل اي 
 اس   ة مسنسياةةي تان ستو ناسئ ةس ةنا ةنم  خاؤئ لاة       

   اةال   فاةةمسننرية ئ   (22 ؤي   تو نسئ ةس ةن  وةناةس خ
خسةي  ميسةال تي ةيؤس خؤئل  ة ؤةل با  ةمني خاؤئل   
ةس ةنا  مي ايد ناة   اةةكدي ميوكدااي يسساسيي  وااةةي        
يكسة  ئ نكدو   ةس ةن  وةني ةيعكة  ة ةس ةن  وةني 
زسةكةل ةة يةةةمكس  ةي  وةةةكداي يسسسيي ةس ةنا ي  

ةال   مةةيمكاس  ةي  شاكدويية  لاة     ةة مبةة ميةل ة ل  
مكتني اااااسني ة  ةخ ااااا  لاااااة  نريدااااا  لاااااة ميساااااةال تة  
ةيؤسةسني خؤئ خؤ  مي يد  سةةي س  ةس ةنا  وة   
لةاليااة  ؤةةةةسااكداةةي يد ة ؤااةة نااسةيداي لاايد  ااانئد   
مي ااااايد  اااااوةني ؤاااااة يد ةي  ماااااةةيكداي ساااااةةيةي    

 ةسيةم ة وةني وسشي 
ي ةيؤااسئ وةل بةتااة ؤااؤ ) تكااؤةياي  ااؤ ميسااةال ت    

ميةل ة  ميةاس لاة ضاسخي مؤميدننا  ل لاة ساةةميمكدا         

ةة ميةل ة  مي كد ة خاسةيني واةة ؤكداا ة م مومي واس ة     
ةةةيس سنةئ ةة ميتاو نيد واةة  نرياسةي يةةالةةةية ناة     
مية اس ةة ةكد رت نةي و نكوي ميةيسنباس  ة تة ؤاؤ )  
تكؤةياي  ؤ ميةل ةتي تؤتسلك سةئ ميةسل ةاة فاؤةمكداي   

ميةل ةتة لة سةةميمي مؤميدنن  ة مسو  ة خؤئ  نويدي
مي ةخ ااايد لاااة ةكدااااسة ساااةوسم ريةنمني وسسسي ااا       
ميسااا ويةم تة ؤاااةموة واااةة شاااويداسنةةي ةاااة ةكد ااارت    
 ااااةؤؤئ الة  يااااي ميسااااةال تي وكطن يااااي ميةل ةتااااةةي  
            ناااااةي و نكوي ميسااااا كس  تكداااااويةم   تةنسناااااة   اااااؤئ    
  ة ؤةياااااااااة ميسااااااااا ويةم تة ةسةة اااااااااسةيي فكاااااااااانئ

ةااااااااةةةيةمييي ة وسياكك ااااااااةةي ةااااااااستيد مي ااااااااكين  
 ةةذيةين يي و ي وةةي ميخاو  ئد  لكدانيةي ؤاؤ )    
تكاااااؤةياي  اااااؤ واااااةةي نسةاااااس ةاااااة ميةل اااااة  خاااااسةي     
وسي يؤلؤيكسياااةةي مياااسةيان ة يدل  اااةل او ةكداااي ة ياااة 
مي اااايد  ااااة وااااويدنيئ وااااسيو ة  رية ااااسةيةرئ خااااةل اي     

ؤلؤيكس ميةل ةتك   نريسة لةسةة وةةي     ةاة   وسيا ي  
ة   وسيو ة وسياا ية  ةيمسككة ة ةسمكس  لة سااوةئ  

  (23 يسسسم   ة ةسمكس  لة ميةيةيئ يسسسم  
           لكداانيم  ةنسااكسةيد  ميد ةةكد اايد ةااة وسيااس ؤااؤ )     

لة ساسيةئ واة  تكاؤةي ةؤنانيد ككاةم  ؤاكك  اسةيةريداي       
 ااة وااس  مئل  ةتسيبااةتي وااس  مئ تسةةةااة  ؤةيااة  لااة   

ميل ااايد لاااة ؤاااةة شاااويداكد  ة لاااة ؤاااةة ةيال مااا   ؤاااؤ ) 
سكسوكدا   يسسس وةني ؤة وة وةة  وس  مئ  وةني نكاة  
يس  لة  سشرتيو زسل ةت   ساوةم ةي   ةمية لةةي لةؤةة 
شااويدو ة سااكسوكدا   يسسااس  ااوةني نااة وة وااةةي مسنااسئ  
وةةيياااااة وس  مياااااةةس  تاااااس وةةةاااااةةرئ ةااااان ةي    اااااة   
                   مية نرياكداااااااااي تاااااااان سوااااااااس  مئ ة تااااااااة  كداااااااا ين    

   ة تااااااة مااااااةة  نكااااااة يسسااااااسئ  (24  ااااااوةني يسسااااااسس
          م  كاانمنااااااي وس  ميااااااةةس  ؤااااااة يدل ضااااااوناة لااااااةة  
         شاااااويداةم  ةااااااة ميسااااااةال   واااااس  مئ م  اااااا  ميةااااااس   
ميةةنمنااي يسسااس ةكدويسااا نسةااس  ااةل او  كداا ين بوة    

 ةكدويسا ميةس 



 59  

SARDAM  No. 43    2006 

وةل بةتااة تؤمااس  ؤااؤ ) ةي    ة ااةئ  رييااسة ني   
ميمةةةئ لة ذيدان ةسةي اةةيي  فكاياسئ نكاوتو(م      سةة

 وةل ةة  نرة ئ  ة يوةل ةئ  ةةمية مي تةنةةس  ؤةية 
تاااس واااةة شاااويداةئ ةريد ااان مةةسااا  ي يد   اااؤ يوناااة       
ؤةساااااااسةيةس  ة تةناااااااة وسمسسنكاااااااةةس  ة مياااااااسةمي    
سنةشااا كةةس  لاااة يوةل اااةئ  ةةمية مااا    تاااس واااةة      
س  شاااويداةئ ةيد نيدااااي فكاياااسيي مييسنويسااا كديند يااا   

ةريةتي يوةل ةيس  ميوؤةرئد  من ظك   وةنةةيةيداة لة 
يوةل اااااةئ  ةةمية م  ياااااة ة لاااااة ؤاااااةةل ي وةةيم ياااااة   
ةن ة كااااايئ وااااس  مئ ةريؤااااسئ خااااؤئ  اااااس تااااس ةريد اااان 
مةةس  ي يد ةاة لاة يوةل اةئ ميخاسل ة تاة مييااوذئدل       
يااااس  نسضااااسةئ ميةااااس ةيةتااااي يوةل ااااةئ خااااؤئ  ااااة     
 وسة ساااااا ةيةة    ااااااةةئد ةااااااة ةكد ااااااة  ااااااؤ خااااااؤئ ة 
 ةة مبةةيةاااةئ مةةساااا ناااةةس  من ظاااي شسةسااا سني   
ةةسكداة مي  نيد ةة ةريد نيكةةس    ة لةةي  يستن  ةاة  
وااةة   ااو نيد  وةنااةةيةيداي وااس  م  ااآل ة تااة من ظااي      

 وةناةةيةيداي واس  م    -لة مي ئ ؤؤ س  –شسةس سني 
نكةل  ةل او  وةنةةيةيداي مية ةسا ة ةس ةن ي لة ناسة  

نكةةسنااااا  ل تةنسناااااة   تاااااؤةرئ مي واااااس ة يسساااااس مةمي  
 ةةر شاااسةئ ميل اايد" سوااس  مئ  يااستن لةوااةهد وااري ميئ    

  (25 مةرن يةسن   ميوو يد نة  وري ميئ ؤسةال تكسن  س
 اةال   ساةة سةئ وااة  ؤةوكشةتاة ل واةة وس  ميكااة      

ةيداا ييي ة ساااوةم ةيئ ةااة لااة ةؤمةل  ااةئ مةمينكاا      
ؤةيااة  سشاارتي لااةة وس  ميكااة ةيؤسيااةئ ةااة لااة م خااي     

 ة مةرن ييكاا   ؤةيااةل ضااوناة  ااةةمية مرتية سنةشااي
  مااااين مسنااااةةيئ ماااان ظ ميةااااس ةي   وةنااااةةيةيداي    
 ااسيؤلؤيي   ااة مسنسيااةةي تاان وااس  مئ لااة ةؤمةل  ااةئ     
مةمينكااا   لاااة ةةةئ ضاااؤنسيةتككةةي   اااوة  ة ةةماااة  
 اااااةال   لاااااة ةةةئ ضاااااةن  يةتي ة ةستاااااةةي   ةتااااان ة  
مةيدااااا تنيل  اااااة ةكد اااااةة نةئ واااااس  مئ لاااااة م خاااااي     

                       ةاااااااة ةريؤسياااااااة  اااااااةال     ة ةاااااااوة  ة  سنةشااااااا ك
  يد وة سمة 

ؤةة لة ذيدن ةسةي ةةئ لؤيكاي فكاياسئ نكوتاا  ل   
ؤؤ ) ةكدكو ية ميةل ةتي مةميني ميةل ةتكداي ة اةةتن  
ة مكاااسنكاي تااني تااس م خااي سنةشااي ةااة م خكداااة   
ؤاااكك يسساااسيةةي مياااسةيان ة ي  اااةةئ نسةاااس  ضاااوناة  

  تس  ة تس ل تس  ة وانةول وانةو ة   ةةيوين يي نكدو 
واااااانةو ةميةل ااااااة  ة ؤسةال تكااااااس  ةةيوين يكااااااةةي    
مكاسنكاككةل ةةيوين يي نكدو  " ؤؤةاسة ة ؤاؤ واة س     
 ع ااة ة مع ااوه(ي  ؤةةضااةن ي لااة م خااي سنةشاا ك      
مااان ظ ميتاااو نيد ؤؤةاااسة  ع اااة( مةةساااا  ااااسل  اااةال      
ضااااسةيةريدي وااااة سمي ةسةيةااااسني نسةااااس ة  ااااة ؤةي     

كةةي نسؤسةسةن  لة نكدو   ةانم ة ة ةةةضاة   ةةيوين ي
ةنم ةم  مةةساا مي ايد ة مان ظ ياس  لةنسةميضايد ياس        
لااة م خكدااااي   ة سااةخا ة نسلاااة سةم  ميذئ  لة اااةة   
ة شاسيي وة  ميا ي ميةانئد    اكد " ؤاؤ ) يكاسة  ئ      
لاااة نكداااو   واااسذيال   ة مياااسةمي سنةشااا كةةسن   ميةاااس   

ؤةاااسة ة  اااةةيئ لاااة سنةشااا    ةةيوينااا يي نكداااو   ؤ  
ؤؤواااة س  ةةيوين يكاااةةي خؤةرسااا  ياااس  زةةيايكاااةل 
 ةال   لة من ظ   وة سمي تكد ةي ك ة شاكانمنةةيئ  
لؤيكاككاااااة   اااااؤ يوةناااااة ةيةتاااااي واااااسة ةيةتكدااااااي  
سنةشي ة  ةةمية ماة تاس واةة شاويداةئ  ةة ةسا كد       
يس   ةن  ةيد  ميد ة ةكد    لةة ةستةم  ؤؤةسةيد  ميد ة 

وسشاااان يةل ياااس  وسةيةاااة  ةاااكد  ةاااة ؤؤوة سمةةاااةئ  
ميوةةريد اةةي ياس  ؤةةل ا يم  ةيد نيةاة تكدثاةةريديندل يااس       
ؤةةل  يم  ةةلكداكداي تن  ؤ تكدثةةر وة      يد اةةي   اة   
ؤاااةمس  شاااكدوي ةااانم ة ة ةةةضاااةةنم ة لاااة وسذيال نااا        
م اةضااي ؤااةمس  لااؤيكاي ؤؤةااسة ة ؤؤوة سمااةل  ااؤ    

كدكس  يوناة وااةة وةةةسنااةئ ؤاةن  لااة شااسنةم  يكدبااةي  
ميةس  ة وويدنيئ يسسسيةةي مكاسنكاي ميةرة   ةةريدوي  
 ااةال   ماان ظ  ااة ةكد ااةة نةةي ؤةمك ااة ةكدويسااي  ااة      
ميساااااث كين وااااااةو  ي ؤةيااااااة تااااااس ةنم ةيةااااااسني  ااااااة  
ةةةضاااااةةنم ةئ مسل ويدن نااااااةة ة ةوشاااااا ي ةؤتاااااسيي 
نةيااة   وةل بةتااة وااة  مياا ي وااس  ي م اا ومنري ضااوناة   
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ةي سمي ؤاااااااااةموة ميساااااااااث كاكداي واااااااااةو  ي  اااااااااة   
تسوكانمناااااااةةيئ ؤةل ةيةةاااااااة ةاااااااة مااااااان ظ ةكد ااااااارت  
تكدكااااااةةتوةيل مكدااااا ةئ وةشاااااةئ من ياااااي مكدااااا ةئ  
ؤةل اااااةةس  ة ةر سااااا انمنةةيئ ؤةل ةةسناااااة  واااااةة ةرئد   
  ريمةئد لة من ظ ؤةل ة  اس وةة  ةريد ةئ ليد ميوريمةئد 
م ؤكداااس   اااسل ضااوناة م ؤكداااس  ة تااة وااة موةنانمني  

سنكس  ؤكد  س وسشان ن   وةة ةنم ة نةئ ةة وة سمةة
ة تااة  ااؤ وااةةيئ ميةل ااة   وةنااةةيةيداي مكاااسنكاي      
ةاااةتي ناااة يد ة لاااة وةشاااةئ  ةةمية مااا    ااايد مي ااايد     
ؤةمك ااااة من ظااااةةس  ؤااااةل  نئ  نريداااا  لااااة وااااس  ميي    
سنةشي ة تومخاةةسني ةؤماةل ي ساةةيتسيي  اول تاس      
ضااااااسةوةةسني وااااااس  مئ ة م ؤكداااااااس   ااااااة تااااااةة ةئ     

   (26 ةويدننة اةةي
ياااسة ؤاااؤ )  رييسةيدااااة لاااة ساااكسوي خؤيااا       مة 

 ريميةستةةي ة خسةيني ةسسسةئ ة وعككة مذئ ؤةموة 
وااةة مياا ي يؤتؤةكسنااةئ ةااة  ااةنسةئ وس  ميكااةةي ماان ظ 
توةشي مسل ويدن ني  ياستن ة ةوشا سةئ  ياستن ميةاة       
ؤااااؤ ) فةي ةسااااوفكداي مستنيسلكساااا ة ة مياااا ئ  ااااؤ  
  ميةل ااااااةتك  مياااااا يداي مستنيااااااسلي ةؤ يتكاكساااااا ةل 

 كدكو يااااة ميةل ااااة   وةنااااةةيةيداي وةفسااااسنةيي نكااااة  ة
 اااةل او  وةناااةةيةيداي ة وعاااي ة مسميكاااة ةاااة يسساااسئ  
مكاسنكاي ي  ةةئ ميةاس ة مي ايد مان ظ  ةشاكدوييةةي     
ة وعاااااي ةكداتستاااااةة يوةل اااااةةسني  ويداكد اااااةةي تاااااس    
واااة سمي ة وكعاااي ميساااا  ااااةةئد ة ةالناااي ة وعاااي  

 ةكد اكسة  اس 
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 رِؤذيَك لة ئةسيناي ديَرين
-5- 

 
  وليةم داظيزوليةم داظيز

  لة ئيينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةدلة ئيينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةد
 
 

 دابونةريتى ئةسينا
 

 ثؤشاكى باوى ئةسيناييةكان 
لة هةموو سةردةمَيكدا، جلء بةرط تايبةت بووة 
بة ذنان. ئةمة بؤ ئةسيناش دروستة، وةلَي دواتر 
 ئةمة طؤِرا. تا ئةمِرؤش ئافرةتى يؤنانى رةنطى
"كةتانى نةرم ثةمةيي" ثةسةند دةكات كة زؤر 
درَيذترة لةوةى هاوسةرةكةى دةيثؤشَيت، ئيرت 
يةكَيك لة ثرسيارة هةرة طرنطةكانى كةسَيكى 

 ئةسينايي ئةوةية "ضؤن خؤم بطؤِرم؟"
ديسانةوة ذينطةى ئةسينا وةكو فاكتةرَيك 
بةشداريي دةكات، ئةم جارةيان لة طرفتى سندوقي 

وازى ثؤشاك ثؤشني جيهانى ثؤشاكدا. دوو شَي
كردبوو بة دوو بةشةوة، ئةو ثؤشاكانةى 
لةبةردةكرَينء ئةوانةى لةخؤوة دةئاَلَينرَين. 
شَيوازى نَيودارى ضاكةتء ثانتؤألء ثَيضء 
ثةِرثةِرةكانى الى ئةسيناييةكان بةتةواويي 
نةناسراو نية، دوذمنة دَيرينةكانيان، فارسةكان، 

ئةو ثؤشاكة ناهةموارو  . وةلَي(1)ئةوانةيان ثؤشيوة
ناجؤرانة بةضاوى سووك سةيريان دةكراو بة 
ثؤشاكى بةربةرييةكان دادةنران. ئةو ثؤشاكانة هةر 
بة شتَيكى بيانىء سةمةرة سةيريان نةدةكراو 
بةس، بةَلكو لة حاَلةتةكانى كتوثِرىء ناكاوييدا بة 
زةمحةت دادةكةندرانء بواريان نةدةدا مرؤظ بة 

خانةدانانة بكات. ئةسيناييةكان  ئاسانى كارَيكى
ئةو شَيوازةيان ثَيِرةو دةكرد كة جلةكان لة خؤوة 
دةئاَلَينران، كة دواجار يةكَيك يان دوو ثارضةى خِر 
بوون لَيزانانة بة دةورى لةشدا بادةدرانء بةهؤى 
ضةند طريةيةكةوة ضةسث دةكران كة لة شوَينى 

تة طوجناوى خؤياندا لَيدةدران. بَيشك ئةم نةري
ثاساوى خؤى هةية، ضونكة دةتوانرَيت بة سانايي 
بكرَيت بة ضارؤكةء دةشتوانرَيت بكرَيت بة بوخضة، 
يان بة شَيوةيةكى لَيزانانةو بة ضةند جووَلةيةك واى 
لَيبكرَيت ببَيت بة ثؤشاكى كار. بة سانايي 
دةتوانرَيت وةها لَيبكرَيت كة جوان بنوَينَيت، 

ان بةاليانةوة طرنطةو ئةوةى كة تةواوى ئةسيناييةك
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بايةخى ثَيدةدةن. راستة رؤذة ساردةكانى 
ناوةِراستى زستان دةبينرَين بةوَيدا دةِرؤنء 
دةلةرزن، بةآلم لة ئاتيكاى هةواخؤشدا رؤذانى سارد 

 .(2)كةمنء رؤذة طةرمةكان زؤرن
ئةم نةريتة سادةية ضةند سةرةجنامَيكى زؤر 

بةرطدرووى طرنطي لَيكةوتؤتةوة. لةراستيدا ئةسينا 
لَينية، ئةوةى هةية بازرطانى ثؤشاك، جل شؤر 
زةِرةنطةريان هةية. ثاشان مؤدَيلةكان )النيكةم لة 
بِرينى ثؤشاكدا( بة دةطمةن دةطؤِرَين. جبةيةك لة 
سةردةمى ئةَلسابايدَيسدا دروستكرابَيت )با بَلَيني 

ثَيش زايني( دةتوانرَيت زؤر بة سانايي لة  420
ش زايني( دا  بثؤشرَيت، بةو ى ثَي 360ساَلي )

مةرجةى ئةوةندة نةثؤشرابَيت كة داخبورَيتء 
رةنطةكةى بِروات يان مؤرانة تَيينةدابَيت.. شتَيكى 
زؤر ئاسايي دةبَيت ئةمساأل ثؤشاكةكانى ثار 
بثؤشيت كة كةمَيك تةسكبوونةتةوة ياخود كورت 
بوونةتةوة بة بةرت، مةسةلةكة مةسةلةى طؤِرينى 

 ء سنجاقةكاني سةر كةمةرة.جَيطاى دةرزى
لة ئاكامدا مرؤظى ئةسينايي بة دةطمةن خةمى 
قاتةجلي بةهار يان زستانى دةخوات. ثؤشاكة 
خوريية سادةكةى ماوةيةكى زؤر بةرطةدةطرَيتء 
زؤرجاريش ذنةكةىء كؤيلة كضةكانى ثينةوثةِرؤى 
دةكةنء بؤى دةدورنةوة. بَيشك تةنانةت ثياوَيكى 

دات كةمَيك طؤِرانكاريي لة نةداراش هةر هةوأل دة
ثؤشاكيدا بكات، شتَيكى زبرو ناخؤش كة رؤذانة 
لةبةرى دةكات، بيطؤِرَيت بة خورييةكى نةرمرتو  
رةنطَيكى كراوةتر بؤ فَيستيظاَلة تايبةتىء 
طشتييةكان بيثؤشَيت. ثياوى دةوَلةمةند 
سندوقَيكى زؤر طةورةى ثؤشاكى دةبَيتء شانازيي 

ةك جلةوة زؤر نابينرَيت. بةآلم بةوةوة دةكات كة بة ي

تةنانةت لَيرةشدا زؤرجار سةروسيماى لةطةأل ئةو 
 ثؤشاكانةدا نايةنةوة كة دةيانثؤشَيت.

 
 ضيتؤنء هيماتؤنء ضالميا

ثؤشاكى ثياوانةى ئةسينا تةنها دوو ثارضةية 
ضيتؤنء  هيماتيؤن دةثؤشن. دةتوانني بة سادةيي 

كى رَيسراوى بَلَيني ضيتؤن بريتية لة ثارضة خوريية
الكَيشةيي كة بةشى ئةوةندة دةكات لة خوار 
ئةستؤوةو تا دةطاتة ئةذنؤكان بثَيضرَيت. بةشى 
سةرةوةى بة طريةيةكى جوان قاييم دةكرَيت كة لة 
زَيِر يان زيو دروستكراوة. لة الى ضةثييةوة 
دةالقةيةك هَيَلراوةتةوة بؤ ئةوةى قؤَلي ثَيدا بكرَيت. 

تء ئةطةر كةسَيك ثَييخؤش كةمةربةنديش دةبةسرتَي
بَيت دةتوانَيت دامةنى ضيتؤنةكةى ثَيدا 
هةَلبكيشَيتةوةو بةوديودا شؤِرى بكاتةوةو وةكو 
بلوسَيكى لَيبكات. ثياوى ورياو تةِردةست، سةرباز، 
طةشتيار، كارطةر بةباشى كةمةرى خؤيان دةبةسنت، 
ضيتؤنةكانيشيان هةَلدةكَيشن. بةآلم ثياوى ثريى 

خؤ كة بة نازَيكةوة بة ئاطؤرادا خؤى ورياو كاوة
رادةنَيت، طفتوطؤ لةسةر هونةرى شيعر يان 
بةِرَيوةبردنى شار دةكات، ئةوة ضيتؤنةكةى خؤى تا 
دامةن بةردةداتةوة. بة دةطمةن رَيكةوت دةكات ئةم 
ثؤشاكة سادةية سةردةستيشى بؤ زيادبكرَيت، ئةو 

َينء سةردةستانة بة كردةوةيةكى ذنانة لةقةَلةم دةدر
بة شتَيكى اليةق سةير ناكرَين. ئةطةر كةسَيك 
دةستى سةرماى بوو دةتوانَيت بة هةَلكَيشانى 
دامةنةكةى و ثَيضانى لة قؤَليةوة خؤى طةرم 

 بكاتةوة.
ثياوَيكى خانةدانى ئةسينايي كاتَيك لة 
ماَلةكةى خؤيدابَيت، جطة لة ضيتؤنةكةى هيضى دى 

ينرَيت كة ناثؤشَيت، زؤرجاريش لةسةر شةقام دةب
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لةوة زياترى نةثؤشيوة، وةلَي بةشَيوةيةكى طشتى 
واتة  –جبةيةكى دةرةكيش دةدات بةسةريدا 

هيمةيشنةكةى. هيمةيشن تةنانةت لة ضيتؤنيش 
سادةترة. زياتر لة شاَلَيكى الكَيشةيي خوريية، 
طةلَيك رَيطا هةية بؤ ثؤشينى بة ثَيي ئةو بؤنةيةى 

ى طشتى بةبآ دةرزى لةطؤِرَيداية، بةآلم بةشَيوةيةك
دةثؤشرَيت، ئةويش بة لولدانء ثَيضانى بةدةورى 
جةستةدا لةطةل هَيشتنةوةى يةكَيك لة دةستةكان 
بة ئازادى بؤ ئةوةى ضمكةكةى ديكةى بطرَيت، 
ئةمةش ثةيوةستة بةو كةسةوة كة دةيثؤشَيت، 
واتاى ئةوة دةطةيةنَيت كة ئةو كةسة ثَيويستى بةوة 

َيوةيةكى جوان دةستةكانى نية كاربكات، بؤية بةش
. رَيكخستنى هيمةيشن (3)خؤى شةتةك داوة

هونةركارييةكى زؤرى تَيدا دةكرَيت. ثياوة 
دةوَلةمةندةكان كؤيلةى تايبةتييان هةية كة كاريان 
ئةوةية ثَيضء قةدةكانى هيمةيشن بةجوانى 
رَيكبخةن، ثَيشئةوةى بكةوَيتة ِرآ بةرةو شوَينة 

ى خؤى ساز نةكات وةك طشتييةكان، ئةطةر بةجوان
كةسَيكى كةمتةرخةمء بَيموباالت دَيتةثَيشضاو و 

 شكؤو ويقارى نابَيت.
ئةسيناييةكان ثؤشاكَيكى ديش دةثؤشن. ئةو 
ثياوة الوانةى دةيانةوَيت زؤر طورجء طؤألء كاراو 
طةشتيارى راستةقينة بَينة بةرضاو، ئةوانة كالميس 

بةسةر  دةثؤشن كة جؤرة ثؤشاكَيكى خِريالنةية كة
شانةكانياندا ثَيضى خواردووةو بؤ كةشوهةواى 

ئيرت ثؤشاكى ثياوان هةر  خراث ثارَيزةرَيكى ضاكة.
ضيتؤن(، جلي  ية )جطة لةيئةوةندةية. كراسيان ن

زؤر  ذَيرةوة ناثؤشن. لة نةريتى ئةواندا، وةك لة
شتى ديكةشدا، ئةسيناييةكان، ئةوةش دةبةنةوة بؤ 

 سةرقاَلييان بة نيكييةوة.
 

 اكى ذنانةثؤش
ثؤشاكى ذنانيش وةكو هي ثياوان واية، بةآلم 

، كة (4)بَيشك لةو ئاَلؤزترة. ئةوانيش ضيتؤنيان هةية
دةسِرةنطينانةتر ضنراوة، بةتايبةتى لة هونةركاريي 
سةر بلوسةكةيدا، بِرَيكى زؤرتر ضننيء نةخشكاريي 

دةرزىء  لة ، نةك تةنها(5)تَيدادةكرَيت
 سنجاقةكانياندا.

نى ذنان رَيكخسنتء ئامادةكردنى زياترى ضيتؤ
دةوَيتء زؤرجار نيوقؤَليشة، قؤَلي درَيذيش شتَيكى 
دةطمةن نية. خاتوونى يؤنانى ناتوانَيت السايي 
هاوسةرةكةى بكاتةوة بة تةنها ضيتؤنَيكةوة بضَيت 
بؤ شوَينة طشتييةكان. بةَلكو ثَيويستة هةر 
ئةوةندةى قاضى خستة ئةوديوى دةرطاكةوة 

 ةيشنَيكيش بثؤشَيت.هيم
ئةمة هةموو ثؤشاكى ذنانةية، ديارة لة ضاو هي 
ثياواندا زياتر ضنينكارىء رازاندنةوةو نةخشاندنى 
دامَينء ثةِرثةِرةو شتى واى زياترى تَيدا دةكرَيت. 
خامى ئةسينايي لة رَيكخستنى ثؤشاكةكةيدا، زؤر 
وابةستة نية بة مؤدَيلة سواوةكانةوة. هةموو 

ارايشتدان دةرفةتَيكة بؤ ئةوةى بة جارَيكى خؤ ئ
ضةندين شَيوة خؤى جوان بكاتء نازو عيشوة 
بنوَينَيت، كة خؤشى ضاكى لَيدةزانَيت. خاتوون 
هةرئةوةندةى كةمرتين بةهانةى دةسكةوت بؤ 
ئةوةى لة ماأل بضَيتة دةرةوة، ئةوة خزمةتكارو 
لةلةكانى ماوةيةكى باشيان هةية بؤ ئةوةى 

بةردةستياندا بة باوةشَينَيكى كاربكةن، خامنيش لة
لة ثةِرى تاووس دروستكراو خؤى فَينك دةكاتةوة، 
يةكَيكيان بة رَيكخستنى قذيةوة خةريكة، يةكَيكى 
دى ئاوَينة خِريالنةكةى لةبةردةميدا راطرتووة، 
سَيهةميان سنووقي خشألء زَيِروزيوةكةى هَيناوةوة 
 بؤ ئةوةىخاتوون ئةنطوستيلةو طوارةو بازووبةندى
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زَيِرين هةَلببذَيرَيت، ئةو زريزانة دياري بكات كة 
دةيانكاتة طةردنىء دةياندات لة قذى، لةطةأل  ئةو 
طوَلةدةرزيلة تايبةتييانةى دةياندات لة سنطء 
بةرؤكى  تا ثؤشاكةكانى بةرى ثَي راطري بكاتء 
تونديان بكاتةوة. كة تةكان دةداتة خؤى بؤ هةستان 

ودةبَيتةوةو ضؤنَيتى هيمةيشنةكةى بة دةوريدا بآل
راوةستانى ثؤشاكةكةى كةسَيتىء رةسةنى دياري 
دةكات. ئافرةتَيكى بةويقارو سةنطني هيمةيشنةكة 
بة دةورى خؤيدا لوول دةداتو تا دامَين شؤِرى 
دةكاتةوة، هةردوو قؤَليء هةردوو دةستيشى 
دادةثؤشَيت، تةنانةت دةيكَيشَيتة سةريشةوة بؤ 

ؤشَيتء بة تةنها ئةوةى تةنانةت سةريشى بث
 ضاوةكانىء لووتى بةدةرةوة دةمَينن.

ئافرةتة الوةكان بةجؤرَيك لة خؤيانى دةئاَلَينن 
كةمةرو شانيان بةدةرةوة بَيتء جوانييةكانيان 
بةرضاوبَيت. لة طةرماى هاوينيشدا، ثؤشاكةكة 
دةطؤِرَيت بؤ شاَلَيكى تةنكء بةشلىء ئازادى بةسةر 

د جؤرة ثةضةيةك كة شانياندا شؤِردةبَيتةوة ياخو
 هةَلدةدرَيتةوةو سيما ئاشكرا دةكات.

منداآلنيش هيمةيشنى كورتبؤوةى طةورةترةكان 
دةثؤشنء فَيريش دةكرَين ضؤن توندى دةكةنةوةء 
خؤيان لةسةرما دةثارَيزن. لة طةرماشدا دةبينرَين 

 لةو ناوةدا ياريدةكةنء بةحاأل جليان لةبةرداية.
 

 ثيَ ثؤشء سةر ثؤش
سينايي بةطشتى هيض لةثَي ناكات. مرؤظى ئة

بةثَيي ثةتى بة دةوروبةرى ماَلي خؤياندا دةطةِرَيت، 
جارجارةش بةناو سةوزةطياى دةشتودةردا 
رادةكاتء ثَي دةنَيت بة خاكى تةِروبِرى بةهاردا. 
بةآلم كاتَيك لة ئةسينا دةضَيتة دةرةوة سةندةأل 
دةكاتة ثَيي، كة جؤرة سؤلَيكة بة ضةرمَيك 

ةكرَيت كة لة بةينى ثةجنةكانةوة دةِروات. بؤ قاييمد
سةفةرى دوور يان بؤ راوشكار شتَيك هةية كة لة 

، طومان لةوةدا نية (6)بوونى ضةرمينى درَيذ دةضَيت
كة بؤ كاتى ئاسايي دةستناداتء ناِرةحةتة. وةلَي 
سةندةل لةطةأل سادةييشيدا هةندآ نةخشء 

ايبةتى نيطارو رازاندنةوةى تَيدا دةكرَيت، بة ت
ضةرمى بةستنةكةى بة رةنطَيكى ثرشنطدار 

 رةنطدةكرَيت.
ئةسيناييةكان ثَيويستييان بة شتَيك هةية 
بيكةنة سةريان، طةرضى هَيندةى ثؤشينى ثَييان 
طرنط نية. زؤربةيان قذيان ضِرو ثِرة، كؤسةيي 
موسيبةتَيكى باو نية لةوآ، هةمووان وا راهاتوون 

َين، وةلَي هةندَيك بة سةرى رووت بةو ناوةدا بطةِر
كاروثيشة ثَيويستى بة كآلو هةية، بة تايبةتى 
سةربازان كة بة كآلوة بَي لَيوارةكانيان 
دةناسرَينةوة. طةشتيارى خانةدان جؤرة كآلوَيك 
دةثؤشن كة لَيوارةكةى بؤ دةرةوة دةنوشتَيتةوة. 
وةلَي ذنان هيض شتَيك ناكةنة سةر قذة بة سةليقةو 

ةكانيان، طةرضى جارجاريش كارامةيي رازَينراو
سةريان ثَيويستى بة ثاراسنت دةبَيت، وةلَي بة 
زؤرى لةثشتيانةوة ئافرةتَيكى خزمةتكار دةِرواتء 

 سايةوانيان بؤ دةطرَيت.
 

 جوانى ثؤشاكى يؤنان
ثؤشاكى لؤكاَلي يونان، شتَيكة بة تةواويي 
خةسَلةتة تايبةتييةكانيان دةخاتة روو: هارمؤنى، 

ةيي. ئاسانة ببينيين ئةو شَيوازةى سادةيي، تاكان
ثؤشاك ثؤشني بةشَيوةيةكى ضةند دَلطريانة لة 

 .(7)مؤدَيلةكانى ثةيكةرسازييدا منايشكراونةتةوة
وةك لة ئامادةكردنء بةكارهَينانيدا بَيقةيدو 
شةرت بووة، ئاوةهاش هةَلبذاردنى رةنطةكةى 
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بَيقةيدو شةرت بووة. طروثي نَيرينةكان بريتى 
ثَيكهاتةيةكى رةشى تؤخ يان قاوةيي نةبوو لة 

ياخود خؤَلةمَيشى، وةك طرووهةكانى سةردةمانى 
دواتر ئاوايان لَيهات. بة ثَيضةوانةوة، رةنطى سثي 
باوترين رةنط بوو بؤ هةموو بؤنةيةكء بؤ هةردوو 

، رؤذانى ئاهةنط تةنانةت ثياوة ثريو (8)رةطةزةكةش
وتن بةساآلضووةكانيش بة ضيتؤنى وةهاوة دةردةكة

كة دامَينةكانيان بة نةخشء دةسرِتةنطينى 
رازَينراوةتةوة، هةروةها هيمةيتياى رةنط سوورى 
تَير، ئةرخةوانى، شني يان زةرديان بةسةردا 
دةثؤشى. هةروةها لة نةريتى ئارايشتدانء 
رازاندنةوة لة ئاهةنطةكانى زةماوةنددا، رةنطى رةش 

ئةو بة دةطمةن بةكاردةهات، ئةو رةنطة زياتر بؤ 
بؤنانة بةكاردةهات كة خةمء ثةذارةيان ثَيوة ديار 
بوو. بؤية دةشيا لة ئاهةنطةكاندا ضيتؤنَيكى دامةن 
ثةمةيي بثؤشَيت كة لة خورى ضاكى ناوضةى 
ميليسيؤس دروستكرابَيت، لةطةأل هيمةيشنَيكى 
بريقةدارى قرمزى، سةندةَلةكانيشى قليشى شينيان 

وشةيي لةسةرى هةبوو، طريةى زَيِرينء طوَلي وةنة
كَيشرابوو. لة كاتى زةماوةندكردندا دةبوو ئافرةت 
لةوةش زياتر خؤى تاسء لووس بداتء سةندةلي 
سثي طوَلدؤزى لةطةأل قايشى ثريؤزةيي، ياقوتء 
مروارييشى ثَيوة، ملوانكةى زَيِرين لة طةردنيدا بة 
ئةَلقةى قورسء بةرين، جؤرةها قةيتانء 

طوارةو طوَيبةندى  متوموورووى ديكةشي ثَيوة بوو،
سةدةفء مروارى، كؤمةَلَيك ئةنطوستيلةو خشأل لة 
ثةجنةكانيدا دةدرةوشانةوة. كؤستمى سةرةكيشى 
بريتية لة رةنطَيكى زةعفةرانييانةى كاأل، بةسةر 
هةمووشيةوة وةكو هةور تاراى خؤَلةمَيشى 

 بووكَينى دةبريسكَيتةوة.
 

 ئارايشتى يؤنان
وة بِروانني، ئةطةر بة ضاوَيكى جوانبينانة

دةبينني ئةم نةريتى ِرازاندنةوةو ئارايشتدانة، 
نةجيبرتينء شكؤدارترين نةريتة لة جيهاندا 
بينرابَيت. بةشَيوةيةكى سروشتى ضةند 
بونةوةرَيكى بةدميزاجيش هةن كة ضَيذ لة شتة 
جوانةكانى هاوةَلةكانيان وةرناطرن، يان ئةوانةى 

بدةنء  هةوأل دةدةن جيهانء خودى خؤشيان فريو
بيانطةِرَيننةوة بؤ سةردةمى تاريكء 
ئةنطوستةضاوى ثِر شةِروشؤِرى هَيلينييةكان. 
بةشَيوةيةكى تايبةتى ئافرةتانى ئةسينا )طةرضى 
ثياوان بةدةرنني لة طةمذةيي( زؤرجار حةزيان لة 
قذو ثرضء شتى دةسكردى لةو بابةتةية. بة زؤريي 

ة حةزيان لة قذى قرمزى بوو، ذمارةيةكى زؤر ل
خامنة خانةدانةكان سةروقذي سثي خؤيان بة 
جوانى دةشوشتء خؤيان ئامادةدةكرد بؤ 
بةكارهَينانى قذى دةسكردى قرمزى. لة دةهةيةكةوة 
بؤ دةهةيةكى دي شَيوازى ئارايشتكردنى مووى 
سةر دةطؤِراء طؤِرانكارييةكة لة ضاو طؤِرانى 
ثؤشاكدا زؤر خَيراتر بوو. جارَيك دةبَيت بة باو 

ن دةكةن بة ثرضء لوولي دةكةن، تاوَيكى دى قذيا
وةكو سايكى قذيان بةردةدةنةوةو بة خاوى 
جَييدةهَيَلن، دةبَيت ئةوةش بَلَيني كة ذنانى ئةسينا 
تةنانةت لة سةخترتين رةوشيشدا جؤرَيك لة 
هةندامء ئةدطارى خؤيان جوان رادةطرن. هَيشتا 
يؤنانييةكان فَيرى هونةرى قذ رَيكخستنى 

 ن نةبوون.فارسةكا
هاوكات شاعريانيش طاَلتةيان بة اليةنة 

. (9)الوازةكانى رةطةزى نةرمء نيان كردووة
 يةكَيكيان دةَلَيت:

 ئةو قذة ئاَلتونييةى بةسةرى نيكيالوةية
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 هي خؤيةتى؟ كآ وا بريى لَيكردؤتةوة
ئةويش سوَيند دةخوات كة قذى خؤيةتى، 

 سوَيندةكةشى ناكةوَيت
 كِريويةتى!ضونكة من دةزامن لةكوآ 

 يان:
 طؤنات بة رةنطى طوأل رةنط كردووة

 قذيشت شوشتووة بؤ رةنطكردن
 بةآلم رةنطء شوشنت هةردوكيان بَيهودةن

 ناتوانن هةواى الوى ببةخشن
 ئةوة هونةرَيكى بَي سةمةرة

 كة تؤ زؤر كارامةبوويت تَييدا
 تؤ هةرطيز ناتوانيت 

 هيكؤباى ثري بكةيت بة هَيلينى الو
بةس بَيت لةم ثياهةَلشاخانانة! با ئةوةندة 

ضونكة نَيرو مآ هةردوكيان سةريانكردؤتة سةر ئةو 
شتة بَيهودانة. با ئَيمةش بري لة نةريتى بة ويقارو 
سادةو ئيستاتيكييانةى ئةسيناييةكان بكةينةوة كة 

 منونةيةكى بةرضاوة بؤ سةردةمةكانى دواتر.

 
 كؤيلةكان

كؤياليةتى بةشَيكى دةركةوتووى ذيانى 
خامنى ئةسينايي لة ناو ماَلةكةيدا  يؤنانييةكانة.

بايةخدةدات بة هةموو شتَيك، خؤراك، ثؤشاك، 
وةلَي طةورةترين ئةركى سةرشانى بريتية لة 
بةِرَيوةبردنى ذمارةيةكى زؤرى كؤيلةكان، كة لة 

 .(10)هةموو ماَلَيكى دةوَلةمةند يان هةبوودا هةن
ؤياليةتى لة هةموو شوَينَيكة: نةك تةنها وةكو ك

خزمةتكارى ناو ماأل، بةَلكو لةناو كارطةكانيشدا 
دةستى كارن، بَيشومار دووكانء فرؤشطةى بضووك 
بةِرَيوة دةبةن، بارى كةشتييةكان دادةطرن، لة 
كانةكاندا ئيش دةكةن، كَيَلطةكان دةكَيَلن.  لة 

ؤيلةكان زياترن لة ئاتيكا لةوانةية، ذمارةى نَيرينة ك
ذمارةى نَيرينة ئازادةكان، ئةمة شتَيكة زؤر لَيي 
دَلنيا نني. زةمحةتة بتوانني ذمارةكانيان تؤمار 
بكةين، ضونكة ئةوان ناضار نني جؤرة ثؤشاكَيكى 
تايبةتى بثؤشن، ناشتوانيت لة ضاوطَيِرانَيكدا 
بزانيت ئايا ئةو ثياوة بةشَيكة لة موَلكةكانى 

اوَيكى هةذارة بةآلم زؤر بةخؤى كةسَيك يان ثي
 دةنازَيتء ئةندامَيكى طرنطى شارى ئةسيناية.

هيض فةيلةسوفَيكى دةركةوتووى يؤنان 
بةشَيوةيةكى دادثةروةرانة باسي كؤياليةتى 
نةكردووةو لَيينةكؤَليوةتةوة. ضونكة شتَيكى 
ئاسايية، نا، وا نية مةسةلةكة ثةيوةندى بةو 

ةكة ثَييدا تَيدةثةِرَيت. قؤناغةوة هةية شارستانَيتيي
ئةرةستؤى فةيلةسوف، تَيِروانينى باو دةربارةى 
مةسةلةكة زؤر بة روونى دةخاتة روو "ضةشنى 
خوارةوةى مرؤظ بة سروشت كؤيلةن، باشرتيش واية 
بؤ هةموو نزمةكان كة لةذَير فةرمانِرةوايي ئاغايةكدا 
بن. بةكارهَينان وايكردووة كؤيلةكانء طيانةوةرة 

ةكان زؤر لة يةكرتيي جياواز نةبن، ضونكة ماَليي
هةردوكيان جةستةيان بؤ خزمةتى 
ثَيداويستييةكانى ذيان بةكاردةهَينرَين." "خةَلكى 
ئةسينايي باآلو بريكراوةو خانةدان بةشَيوةيةكى 
سروشتى ئاغان." بةربةريية طةمذةو نةزانء مَيشك 
تةمبةَلةكان "نزمن" ئايا ئةوة بِريارَيكى راشكاوى 

مسان نية كة ئةسيناييةكان بؤ ئةوة دروستكراون ئا
كة فةرمانِرةوا بن، بةربةرييةكانيش بؤ ئةوةى 
خزمةت بكةن؟ كةس ثَييوانية ئةم بابةتة ثَيويستى 

 بة ئارطيومَينتَيكى سةختة.
بَيطومان ناتوانرَيت مامةَلةى كؤيلةيةك وةك 
مامةَلةى طايةك بكرَيت، ئةرةستؤ زةمحةتى ئةوة 

َيمان بَلَيت بؤ ئةوةى نةهَيَليت دةكَيشَيت ث
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"مَيطةلةكةت" بري لة ئازادى بكاتةوة، ئةمةش تةنها 
بةوةى واى لَيبكةيت باشرت كاربكات، فةيلةسوفة 
مةزنةكةمان لة دوا ئةندَيشةكردنيدا ثَينج دانة لة 
سيانزة كؤيلةكةى خؤى ئازاد دةكات. ثاشان 
ئةوةش بة روونى ديارة كة شتَيكى خؤشةويست 

ة الى ئةوان كة نريى كؤياليةتى بكةنة نةبوو
ئةستؤى يؤنانييةكان. لة راستيدا ئةوةش كراوة، 
هةموو شارةكان بةشةِر داطريكراون، ئةو 
دانيشتوانةى كة نةدةكوذران وةك كؤيلة 

. ئةو منداآلنةش كة دايكء باوكيان (11)دةفرؤشران
دةسبةرداريان دةبوون، دةكةوتنة دةستى 

ؤ بازاِر طةورةيان دةكردن. جامبازةكان، ئةوانيش ب
هةروةها رفاندنَيكى بةربآلويش هةبوو لة ناوضة 
كةمرت شارستانةكانى يؤناندا وةك ئايتؤليا. بةآلم 
هَيشتا ذمارةى ئةو كؤيالنةى بوون كةم بوو. 
زؤربةى زؤريان بةربةرى بوون. خةَلكانَيك بوون لة 
 دةرةوةى شارستانَيتى هَيلينييةكان لة دايك ببوون.

 
 زرطانيي كؤيلة لة يؤنانبا

دوو سةرضاوةى طةورةى دابينكردنى كؤيلة 
لةطؤِرآ بوو: هةرَيمى ئاسياى بضووك )ليدياو 
فريطيا، لةطةل سوريا لة ثشتيةوة(، هةروةها 
ناوضةى دةرياى رةش، بة تايبةتى كةنارةكانى 
باكوورىكة بة سكيسيا ناسرابوون. ئةوآ بة 

وو كة جةستةى كؤمةَلَيك بازرطانى دَلِرةق ناسراب
مرؤظيان بة نرخَيكى طران دةفرؤشت بة ئةسينا يان 
شارةكانى ديكةى يؤنان. بةدواى هةموو وردة 
شةِرَيك يان هةَلمةتَيكدا بؤ سةر ئةو وآلتة 
بةربةرييانة، يةكسةر فرؤشتنى ئةو نةطبةتانةى 
بةدوادا دةهات كة دةستطريدةكران، بةو جامبازانةى 

ناغ بة قؤناغ سوارى كةشتييان دةكردنء قؤ

دةيانربدن بؤ ئةسينا. ئةطةر شةِريش نةبواية، ئةوة 
بة رفاندنَيكى بةرفراوان يان بة جةردةيي ناو دةريا 

. هاتنى طروثة زجنري (12)كؤيلةكان ثةيدا دةكران
بةدةستةكان بؤ كؤتوثَيوةندكردنى بةدبةختةكان لة 
ثريياوس شتَيكة رؤذانة روودةدات, هةندَيك لةو 

طوَيِرايةألء رام بوون )يان جؤرة بونةوةرانة 
ثيشةيةك يان كارَيكيان دةزانى(، ئةوانة بة نرخَيكى 
بةرز دةفرؤشران. ئةوانةش كة طَيل يان كةللةِرةق 
بوون، ئةوانة تةنها بؤ كارى سةخت باش بوون، 
مةطةر مةسرةفيان تَيدا بكرايةو مةشقيان ثَيبكراية. 

ة كانةكان، ئةو طَيلء نةزانانة بة زؤرى دةفرؤشران ب
بؤ ئةوةى تا مردن الى خاوةنكارةكان كاربكةنء 
بةشَيوةيةكى بَيبةزةييان وةك ئامَير كاريان 
ثَيبكرَيت، ياخود دةكران بة كؤيلةى سواَللَيدانى ناو 
كةشتى، كة لةوَيش ضارةنوسيان هةر هةمان شتة. 
بةآلم ثَيويست ناكات بةردةوام بني لةسةر ئةم 

 ترسء بيمة.
ةمانةوة بة زؤرى لة كَيَلطةكان، ئةوانةش كة د

كارطةكان يان لة ماَلةكاندا بةكاردةهَينران. 
شوَينَيكى تايبةتى هةبوو لة نزيكى ئاطؤرا بؤ 
مامةَلةثَيكردنى كؤيلةكان. زؤرجار لة مةزاتكردندا 
دةفرؤشران. نرخةكانيان بة ثَيي جوانى لةشء 

، ياخود بةثَيي (13)شانءشةوكةتيان دةطؤِرا
ازاييان، ياخود بة زؤرىء كةمييان لة بةهَيزىء ئ

بازاِردا. ئةطةر ساَلَيك شةِروشؤِر يان هةَلمةتى دذ بة 
ئاسياى بضووك كةم بَيت، ئةو ساَلة "نرخى كؤيلة 
بةرزة". زينؤفؤن دةَلَيت "هةندَيك لة كؤيلةكان بة 

دؤالر لة  650ئاسانى دوو مينايان دةكرد )نزيكةى 
ان بة حاأل نيو دا(، هةندَيكى ديكةي2000ساَلي 

مينايشيان  10يان  5مينايان دةكرد،تياياندا هةبوو 
دةهَينا. دةَلَين نيكياسي كوِرى نيكارَيتؤس 
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ى  2000دؤالرى ساَلي  18000تاَلَينتَيك )نزيكةى 
. باوكى (14)داوة بة كؤيلةيةك كة لة كانَيك بينيوَيتى

 32ديمءستَينَيس كارخانةيةكى طةورةى هةبوو، 
مششَيريان دةبِرى هةريةكةيان بايي  كؤيلةى هةبوو

ء دوو تةختى نوسنت تميناى بوون، لةطةأل بيس 5
دروستكةردا )بَيشك دةسرِتةنطينييان كةمرتة( كة 

ميناى بوون.  40هةموويان بةسةريةكةوة بايي 
كضَيكى جوان كة فلوتذةنَيكى زرنطيش بواية، 

دةطريا بؤ ئاهةنطةكانى ئَيواران، رؤذانة بةكرَي 
 ميناى. 30دةطةيشتة كةبةرزى هةبوو، زؤرى نرخَيك

 
 مامةلَةكردن لةطةل كؤيلةكاندا لة ئةسينا

 راية بؤ ــــطوزةرانى كؤيلةكان ضؤن بوو؟ ئةطةر بب
كارطة، ئةوة دةبوو رؤذانة ضةند سةعاتَيكى زؤر 
بةرامبةر كةمَيك خؤراك كاربكات. لةوشوَينَيكى وةك 

انةوةى كوالنةى سةطدا دةذيا، تاقة دةرفةتى حةو
رؤذانى ثشووة ئاينيية طةورةكان بوو، نةيدةتوانى 
هاوسةر بطرَيتء خَيزانَيكى ئاسايي ثَيكبهَينَيت. 
ديارة بارى طوزةرانى بةسرتابوو بة ميزاجى ئةو 
ثياوة ئازادةوة كة كارى ثَيدةكات، ئةطةر ثيشةيةكى 
بزانيياية ئةوة مامةَلةيةكى باشرتى لةطةأل دةكرا كة 

لةو مامةَلةيةى دواتر رؤمانةكان زؤر باشرت بوو 
 لةطةأل ثيشةدارةكاندا دةيانكرد.

كؤيلةى ماأل لة رةوشَيكى باشرتدا بوو. هةموو 
كةسَيكى ئةسينايي هةوَليدةدا النيكةم كؤيلةيةكى 
هةبَيت، كة هةموو كارو زةمحةتةكان لةئةستؤى ئةو 
بوو. ثياوى خانةدانى مامناوةند دة يان بيست 

ييةكانى خؤى هةبوو. ماَلي وا كؤيلةى بؤ ثَيويست
هةية ثةجناى هةية. ئةوانة زياتر خزمةتكارو 
طةجنينةدارو كارمةندى خةَلوزدان بوون، كؤيلةى 

، (15)كارى بازاِر، باربةر، نانةوا، ضَيشتلَينةر

 سيستةر يان ثَيشخزمةتى خاتونان، يان ئاغا لةطةَل
خؤى دةيربد بؤ طةِران )ئةطةر بلواية كوِرَيكى جوانء 
قؤزى هةَلدةبذارد(، مامؤستاى منداَلةكان، خَيزانة 
دةوَلةمةندةكان كؤيلةى ئارايشتكردنء 
مةشقدانيشيان هةبوو. كارى ئاغاذن ئةوةبوو هةموو 
ئةو بونةوةرانة بةكاركردنةوة خةريك بكاتء 
سةرثةرشتييان بكات. ئةطةر كؤيلةيةك طوَيِرايةَلء 
 زرنطء ضوستء دةسرِتةنطنيء ثيشةزان بوواية،

طوزةرانى خراث نةبوو. كؤيلةكانى ئةسينا بِرَيكى 
زؤرى ئازادييان هةبوو، زؤرجار ئةوانةى سةردانى 
شارةكةيان كردووة ئةوةيان ثَيخؤشنةبووة. 
لةوانةبوو كؤيلةيةك زؤر بَيبةزةييانة داركارى 
بكرَيت، بةآلم ئاغاكةى نةيدةتوانى بة هةوةس 

زشطا، بيكوذَيت. كؤيلة نةيدةتوانى بضَيت بؤ وةر
يان بؤ ئةجنومةنى طشتى، بةآلم دةيتوانى سةردانى 
ثةرستطاكان بكات. وةكو ئةندامَيكى ضارةِرةشى 
ناو خَيزان، ثشكَيكى كةمى بةردةكةوت لة 
قوربانيدانةكان بؤ خوداوةندان. وةلَي النيكةم 
دووضارى نةطبةتييةكى ديار ببوو. ئةطةر لة دادطا 

كةجنةدان لَييان داواى ئةويان بكرداية، ئةوة بة ئةش
دةثرسييةوة. لة اليةكى ديكةشةوة، ئةطةر ئاغاكةى 
بةشَيوةيةكى ناثةسةند خراثةى لةطةأل بكرداية، 
دةيتوانى هانا بباتة بةر ثةرستطاى ثريؤزى 
سيسيؤس بؤ ئةوةى داوا بكات بيفرؤشن بة 
ئاغايةكى ديكة. كؤيلة شتَيكى ديكةشى لةطةأل 

كرد بة غوآلمى دةكرا، خاوةنةكةى دةخيةساندو دةي
خؤى: طَيتا، مانَيس، درؤمؤن، سؤسياس، 
طزانسياس، ثريهياس، ئةمانة كؤمةَلَيك كؤيلة بوون 

 كة دانيشتوانةكان دةيانناسينةوة.
 

 ئاغا دلَرِةقةكانء ئاغا ميهرةبانةكان
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 شوَينَيكىكؤياليةتى لة ئةسينا، وةك هةموو 
ديكة، زؤر ثةيوةستة بة كةسَيتى ئاغاوة، زؤربةى 

ئةسيناييةكانيش بةدَلِرةقء بَيويذدان  ئاغا
لةقةَلةمنادرَين، ضونكى حةزيان لة زةريفيء 
ميهرةبانيء هارمؤنىء مامةَلةى خانةدانانةية، كة 
ئةوة نيشانةى هاوشاريبوونى ضاكة. وةلَي ئاغاي 
واش هةية كة بةردةوام قامضي بةدةستةوةيةء لة 
كؤيلة داخكراوة كةللةوشكةكانى دةداتء ذيانى 

لةكانى خؤي بةتةواويي تاأل كردووة، وةلَي كؤي
ئةمانة دةطمةننء راى طشتى بة باشى بؤيان 
ناِروانَيت. لة نَيوان ئةسينايية باشةكانء 
كؤيلةكانياندا ثةيوةندييةكى خؤشء هاوِرَييانة 
هةية، ئاغاكانيان بايةخَيكى باشيان ثَيدةدةنء 
دةزانن بةوة وا لة كؤيلةكانيان دةكةن ثةرؤشى 

 وةندييةكانى ئةمان بن.بةرذة
وةلَي سيستمى كؤياليةتى ئةسينا شتَيكى 
شايستة نيةء لةكةيةك دةدات لة شكؤدارييةى لة 
كارى دةستيي راستةقينةدا بةديدةكرَيت. كؤمةَلَيك 

كؤيلةكان  دابونةريتى زؤردارانةى الى خاوةن
دروستكردووة، كؤيلةكانيشي زؤر زةليلء بَيضارة 

زاديش بكرَيت، نابَيت بة كردووة. كؤيلة ئةطةر ئا
هاوشارييةكى ئةسينا. ئةو كةسَيكى مَيتيكة، واتة 
دانيشتوويةكى بيانيية، ثَيويستة ئاغا كؤنةكةى  
يان كةسَيكى ديكةى ئةسينايي سةرثةرشتياري 
بَيتء هاوكارى بكات لة هةموو جؤرة كاروبارَيكى 
ياساييدا.ئةمةراستييةكى تاَلة كةحاَلةتى كؤياليةتى 

وزاننيء شكؤداريي دةستى خؤبةثيا قوربانى
بةوةوة ئةسينا خةونلةئةسيناييةكانة. كةس 

 يةتى هةَلبوةشَينَيتةوة وكؤيال نابينَيت دةزطاى
بةراورددةكةن بة جظاتةكانى دىء شانازيي  خؤيان

ةكةى كة سيستمى كؤياليةتيبةخؤيانةوة دةكةن 
 ئةوان زؤر مرؤظانةو ميهرةبانة.

 
 ئةسيناى شارى كؤيلةكةكان

ذمارةيةكى زؤرى كؤيلةكان لة ئةسينا جياوازن 
لةو بونةوةرانةى كة بامسانكردن، ئةوانة هةر بةناو 
كؤيلةن. جظاتى ئةسيناش وةكو تاكةكان بؤى هةية 
خاوةنى كؤيلةى خؤى بَيت، وةك ضؤن خاوةنى 
كةشتى جةنطىء ثةرستطاكانيشة. كؤيلةكانى 
ئةسينا "دَيمؤسيؤى" ضةندين جؤرى هةية. 

نوسينطةى طةجنينةكان، ثشكنةرانى  نوسةرانى
ئةجنومةنة طشتييةكانيش هةموويان كؤيلةن. 
جةلالدةكانء ئةشكةجنةدارةكانيش كؤيلةن. لةناو 
شاردا جؤرَيكى ديكةش لة كارطةرة كؤيلةكان هةية، 
ئةوانةى سةرقاَلي لَيدانى سكةو دروستكردنى 
ثارةن، خةريكن درامخاى زيوينء بةشةكانى بؤ شار 

ن، يان هةندَيكى ديكةيان تريئةندازن دروستدةكة
يان كوتةكيان ثَييةو بةردةوام بةدواى دادوةرانى 

دانة لةم كؤيالنة هةية،  1200شارةوةن. لة ئةسينا 
شةوانة بةناو شاردا مةفرةزة دةكةن، خراثةكاران 
دةستطريدةكةن، بة رؤذيش ياساو رَيسا لة ئاطؤرادا 

ئةجنومةن  دةستةبةردةكةن، بةتايبةتى ئةوكاتةى كة
كؤدةبَيتةوة، يان دادطا ثشَيويي تَيدةكةوَيت. لةسةر 
طردى ئاريؤثاطؤس لةمزيكى ئاكرؤثؤليسةوة 
نيشتةجَييةكى تايبةت بؤ ئةمانة دروستكراوة. 
بَيشك ئةمانة هةر بة ناو كؤيلةن، ئةمانة ضةشنة 
ديسثلينَيكى سةربازييانة لة شاردا دابيندةكةن. 

زى زؤريان هةية. ئةمانة كؤيلةن بةآلم ئيمتيا
ئاسايشى شار ثةيوةستة بة ثةرؤشىء دَلسؤزيي 
ئةمانةوة. لة كاتى شةِرةكاندا ياريدةدةرن. بؤية 
ذيان لةم هَيزة ثؤليسييةدا ناهةموارء دذوار نية و 
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تةواوى كارطةرانى ناو كارطةو ماَلةكان ئريةييان 
 ثَيدةبةن.

 
 ثةراويَزةكان

ةى ساردو بَيشك فارسةكانيش ئةوكاتةى لة ناوض-1
ثِرة ِرةشةباى سةرووى ئاسيادا دةذيان، فَيرى 
بةكارهَينانى ئةم جؤرة ثؤشاكة بوون، ثَيش ئةوةى لة 
 باشورى طةرمءخؤشدا ئيمثراتؤرييةتةكةيان دامبةزرَينن.

بَيطومان تةواوى شارستانَيتييةكةى ئةسينا -2
لةسةر بنةماى كةشءهةوا دامةزراوةء ثَيويستييةكى 

رمكردنةوة نية. لةوانةية ئاطردان ئةوتؤيان بة خؤطة
بةكاربهَينرَيت بؤ رةواندنةوةى سةرماى ناو ذوورةكان لة 
رؤذانى زؤر سارددا. الى ئةسيناييةكان ئةو 

مانط لة ساَلَيكدا  8كةشءهةوايةى ثَيويستى بةوةية 
 خؤيان طةرم بكةنةوة بةكةَلكى مرؤظى شارستان نايةت.

دةثؤشى، ثياوانى كارطةر زؤر هيمةيشنيان نة-3
جؤرَيك ضيتؤنيان هةبوو )ئيخؤميس( كة بةجؤرَيكى 

 وةها دروستكرابوو دةستةكانيان بة ئازادى بهَيَلَيتةوة.

هةندَيجار لة ئةدةبي هؤمريييدا ئةم جؤرة رؤبة -4
 ثَييوتراوة ثيثلؤس.

بةطشتى لة هةموو ثؤشاكةكانى يؤناندا سنجاق -5
 نةدراوة.شتَيكى ثَيويست نةبووةء بايةخَيكى ئةوتؤى ثَي

ئةكتةرةكانيش بووتى ضةرمي درَيذيان -6
لةثَيدةكرد بؤ ئةوةى باآليان بةرزتر ببَيتةوة، ئةمة 

 ثَييدةوترا كؤسورنؤس.

ئةشيلَيس تاتيؤس نوسةرَيكى درةنطرتة لةو -7
 سةردةمة، دةَلَيت "ضيتؤن ببوو بة ئاوَينةى جةستة".

طومان لةوةدا نية كة وةرزَيرةكانء -8
ثؤشاكى مةيلةو قاوةييان ثؤشيوة، ثيشةوةرةكانيش 

 ياخود با بَلَيني جلة سثييةكانيان زؤر ضَلكن دةبوون.

لةو وردة ثةرةطرافانةية كة لة سةردةمى -9
رؤمانةكاندا وةرطَيِردراون. زؤر رَييتَيدةضَيت بطةِرَينةوة 
بؤ سةردةمَيكى درةنطرت لةوةى لَيرةدا طرميانةكراوة، 

وزارشت لة رةوشى بةآلم زؤر طوجناون بؤ ئةوةى ط
 ى ثَيش زايني بكةن. 360سةردةمى 

ئةسيناييةكان هةرطيز سوثايةكى بَيمانا لة -10
كؤيلةى ناو ماَليان نةبووة، ئةوةى كة لة ئيمثراتؤرييةتى 
رؤمانيدا بةرضاودةكةوَيت، وةلَي هَيشتا لة 
طؤشةنيطايةكى مؤدَيرنانةوة، ذمارةى خزمةتكارةكانى 

 بووة. ناو ماَلةكانيان هةر زؤر

بؤ منونة، ئةوانةى لة ضةنطى ثيلؤثؤنيشدا، -11
 دواى داطريكردنى مَيلؤس مانةوة.

بةشَيكى كةم بةآلم بةردةوامى كؤيلةكان لة -12
ئةجنامى دةسبةسةركردنى ئةو كةسء خَيزانانةوة 
دابيندةكران كة دةكةوتنة ذَير بارى قةرزةوة، 

 خاوةنقةرزةكانيان وةك كؤيلة دةيانفرؤشنت.

بازاِرَيكى ئةوتؤ بؤ ذنانى ثريو ئةو ثياوة  هيض-13
ثريانةش نةبوو كة تةندروستييان خراث دةبوو، 
سودَيكى ئةوتؤيان نةدةما. بازاِرى كوِرانء كضان لة 

 تةمةنى فَيربوونى ثيشةدا زياتر برةوى هةبوو.

14-Xenophon, "Memorabilia," ii. 5, § 2. 

جارجارة ئاهةنطي ناخنواردنى فةرمييان -15
ةطَيِراو ثَيويستييان بة ضَيشتكةرى شارةزا دةبوو، بؤية د

 يةكَيكيان بةكرَيدةطرت.

 رونكردنةوةيةك: 
لة بةشي ثَيشووي ئةم كتَيبةدا، ناونيشانةكةي بة 
"ِرؤذَيك لة يؤناني دَيرين" هاتووة، ديارة، ئةوة هةَلةية و 
هةَلةكةش هي منة، نةك طؤظاري سةردةم. داواي بةخشني 

  دةكةم.لة خوَينةرامن
 وةرطَيِر
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بة جيهانيكردن و شوناس لة نيَوان زانست و 
 ئايديؤلؤذيادا

 
 

  حمةمةد عابد ئةجلابريحمةمةد عابد ئةجلابري
  لة عةرةبييةوة: عةدالةت عةبدوَلاَللة عةرةبييةوة: عةدالةت عةبدوَلاَل

 
 

قسةكردن لةم ووتارةدا لة بارةي ئةم ثرسياارةوة  
دةسييييرتةوةةوةو ايتييياري بيييةناواشانردن و  ييييشا     
سةر بة ض كاةةةةك لة كاةةكاشي زاشانة؟ ئاةا سيةر بية   

 نت ةان ئاةدةؤلؤذةا؟زاشس
بيييةر ليييةوةي بايييانة شييياو بابةتةكيييةوة ثاويةسيييةة     
مةبةسييية ان لييية  ةرةيييةك لييية زاشسييي  و ئاةيييدةؤلؤذةا  
دةيياري بنييةة  بييؤ ئييةوةي دةسة اوةيي ةري بنييةة  ليية  
ووتييية ئيييةوةي كييية ئاو ييية مةبةسييية ان لييية زاشسييي       
تاونيييييرتاي زاشانيييييةكان و لييييية ئاةيييييدةؤلؤذةا تاونيييييرتاي    

ةكيييييةمو و دوا يييييةمو  بريورتاكيييييان شااييييية  بيييييةل ني ة  
مةبةسييية ان ماةيييؤدي  ةرةةكةةاشييية لييية بيشاادشييياشي   
ناواشي زاشاة خؤةدا. تيةوذةنةوةي زاشسيت لةسيةر  
ماةؤداةلاوني فيرة نيؤر رتادةوةسيةاو   زجر نيارة      
فييرة نؤرةاةكييةي دةاةرتةوةييةوة بييؤ نايياوازةي بابييةتي  
تيةوذةنةوة  ماةؤدي تيةوذةنةوة لة مامتاتانيدا و  يي   

شسييةة سرو ييةااةكان و  ييي دةنة ييي ليية  تييري ليية زا
زاشسييةة مرجةاييةكان.. يييال ي ايتيياري ئاةييدةؤلؤذة    

 ةرواةيية  ئييةم ايتييارة بيية سرو يييت خييؤي بيية ثاوييي      
فرةنؤري ئةو مةراماشةي كة دةةةويو بااشسةملاوناو  
ةييان خةمييةتاان بنيياا  ايتييارةوني فييرة نييؤرة  ئييةو       
 مةراماشةش زجرترن لةوةي ئامار بنيرةو   لية ثاونياوي   
خيييؤنداشا  لييية نييييوشة شييياو كاوةييية و ارفة يييةلاوني 
شيةوييييية كيييية ئييييةم ووتييييارة بييييؤي درةوذشاباوةييييةوة  بيييية    
مةبةسيييةةوة  ةل دةسيييةو بييية بيييةراوردكردشي شاوييييان    
رتاسييةاي زاشسيييت و رتاسييةاي ئاةييدةؤلؤذي  ليية بييري      
بييييةراوردكردن ليييية شاويييييان تيةوذةنييييةوةي زاشسيييييت و   

كي ايتيييياري ئاةييييدةؤلؤذي   ئةمييييةش اياسييييةنةوةةة 
ثاسيييييياودار و قايييييييل نراوة بييييييةو ثاواييييييةي مييييييةرامي   
تيةوذةنييييييةوةي زاشسيييييييت اةةةييييييةنة بيييييية رتاسييييييةاي  
زاشسيييةاااشة   يييةروة ا ئيييةو ئاماتيييةي كييية ايتييياري  
ئاةيييدةؤلؤذي بيييؤي دةنييياو  سيييةملاشدشي ئةوةةييية كييية 

 دةةةوةو  وةك رتاسةااةك باسةملاوناو .
راسيييييييةاي زاشسيييييييييت دوو كؤل ةاييييييييةي  ةةييييييييةو  

لاونؤل انييييةوة  مةبةسيييي  ليييية  بابييييةتاايون و تياشيييياي  
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بابةتاايون مامةل ة كردشة لةاةلو بابةتي تيةوذةنيةوةدا  
وةك ئييةوةي كيية  ةةيية  واتيية سييةربةخؤ ليية بييريورتا و      
 ةسي  و سييؤزمان  ئةميةش بيية ثكةةيةك كيية لةاةل اييدا    
دةتياشرةو  رةوننةوت  لة شاويان تيةوذةرةكاشيدا لةسيةر   

ك  ةةية.  ئةوة بنرةو  كة لةايةلو ئيةو بابةتيةدا ض  يةاو    
لةم رتووةوة ئةاةر رتةوننةوتناوك لة شاويامناشيدا لةسيةر   
ئةوةكرا كة ئةو  ةةي لة بةردةماشداةية فَ شية  يةة و    

ةونية و بيةرد   - ةاوني تر شااة  بؤ منيوشة ثارنة شيان 
شااة  ئيةوة ئيةو دةم دةل ياوو ثةةيةشيدةي ميةمرة ا ان      
بةم بابةتةوة ثةةيةشدةاةكي بابةتااة  ثرسياارةكةش  

اوسةا ئةوةةةو ئاةا دةكريو ثةةيةشدةايةكي ميةمرة ي   ئ
لييييية شاويامناشيييييدا دروسييييي  بااوييييي  كييييية  يييييةميومان    

بية ناوياشانردن و ثرسيي     ارةواداتةوة بة  ةرةيةك لية  
 يشا  لة  اويةي ئةو ثةةيةشدةاةي كية بيؤ منيوشية    

 شان و بةردةوة ارةو ان دةداا؟ بة  ةرةةك لة
ة رتوو  ئةم ثرساارة تيةوذةنةوةي زاشسيت دةخيات

 ةرني ايتاري ئاةدةؤلؤذةاة ئةوة بةراةي شاارةو ! 
 يشا  و بة ناواشانردشا  بةراةي ئيةم ثرسياارة   
شييياارن  نييييشنة قسيييةكردن لييية  ةرةةكاونااشيييدا لييية      

 بنةرتةتدا ايتارة!..
ايتارة  ثةةاماونة لية خييدةوة بيؤ ةيةكاوني دي     
"رتاسةااةك دةايةوةرةوةةوة كية داوا لية كةسيي وةراير     

شيييةك تيييةشوا بيييياوةرتي ثييييو بواوناوييي   بييييةل ني     دةكييياا  
كارةةي ثيو بناا. كةواتة ايتاري ئاةدةؤلؤذة  لية  
بابةتي "بةناواشانردن و ثرسي  يشا  "ايتارةونة 
اؤ ييييية شا اةيييييةك بيييييؤ وةراييييير دةايةوةةوةيييييةوة كييييية     
خاوةشةكييةي بيية اؤ ييةشا اةةكي رتاسيييت دةزاشاويي  و   
ؤ داوا ليية وةرايير دةكيياا كيياري ثيييو بنيياا. دة يياو  بيي

منيوشة بك او و "ثاويةسةة بية ناوياشانردن وةرب يرة     
و بة يييداري تاويييدا بنيييةة  و لييية نيارنييياويةةدا كيييار     
بنييييةة  ئةاييييةر  اشييييةوةو  ليييية ثا ييييةرتجذدا بييييذة ".  
دة يياو  ئةوة ييي ترةوةيية سييةرو " ةرنييي  يشاسيية  

ئييةوة سييةر بيية رتابييردووة". دة يياو  ةييةكاوني تييرة     
نردشيييييييدا بك اوييييييي و "ثاويةسييييييي  بييييييية رتووي بةناواشا

رتابيةسييةو  نيييشنة  ييةل  ري دااريكارةاةكيية ئييةوة    
بةسةرماشدا ثاادةي دةكاا" دة او  ئةوة ي تاتة 
سةرو "ئيةوة داايري كارةاةكية ئاسييت كيان و ئيابيوري       
تاودةثةرتةوةو نيشنة كيلةيور دةكاتة ئاماشج و ثا ان 

  يشا  و قةوارة".
 شيية بييةردةمةرتووشيية ئييةم دوو اؤ ييةشا اةة دةماخ

ارفةيييةوة شيييةك تيييةشوا كاوةيييةوة  ئيييةوةش كييية واةيييان   
لاويييدةكاا ايزار ييي  لييية ارفةاويييك بنيييةن ئةوةةييية كييية  
ئةوةي برتةاري لاودةدةن لة بابةا ئةمة س ااة و ئةمة 

ة شاايية  ئييةوان بيية كييردةوة ايزار يي  ليية دوو   -رتةش
بريورتاي نااواز و ثاوك شاكؤك دةكةن  بةن م ئةاةر تؤ 

اوي ئيارام شيااري  بيةل ني    ةةكاوناان وةرب ري بية تيةو  
ئييةوةي دووةم دةماوناوةييةوة و ااةوايياز دةخاتيية سييةر  
تاورتواشو و رتاتدةكاوةيو بؤ دةرةاةةك ايماشي تةميمذ 
و بةم نؤرةش لة يال يةتي ارذةايةكي فنرةيدا دةذي.    
 ةةكة وا دةردةكةوةو  كة ئةم دوو بريورتا دذبةةةكة  

اان ثاونيةوة  بة درةوذاةي  اولو  لة ةةك كاتيدا  يةردووك  
رتاسييييينت. لاوييييييرةوة ئييييييةو ارذةايييييةي كيييييية لاوااشييييييةوة   
دةكةوةوةةوة لة نؤري ئةو ارذةاةةة كة كؤكردشةوةي 
  ةردوو دذبةةةكةكة لة دةرووشدا دروسيت دةكاا.

لةم سان شةي دواةادا قسية زجر لةسيةر ثاويةسييت    
"رتةون اةانردن"ي بيةناواشانردن دووبيارة دةباوةيةوة    

كااةكي بازراياشاي ناوياشاي و   بؤ ئةوةي بااوةية نيان  
وون تان و تاةاةمتةشدةوةااة  يرتةوة لة بةرذةوةشدةاةكاش

 ةرةو اةةتي و لؤكال ااةكان ب رةو   ئةو  ةةي كة بة 
ماشاي داميال اة ميؤركي  يةذميوشي ئا  رةالاااشية و     
لاربال اااشةي وةيةا ةرة لة بةناواشانردن  يةروةك  

 ية.لةم سان شةي دواةادا بةخؤوةي دة
لاوييييرةدا ئييييةم نةةشييييةمان بييييةنوة اييييرش  شاايييية       
بيةناواشانردن وةك نييانكااةكي ئيابيورةي "ثييةتي"   
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ليييةو دةارداشييية شااييية كييية لةايييةلو ثرسيييي  يشاسيييدا       
بةةةكيييدا بيييداا  ئةمييية وةك سيييةرةتا  بيييةن م ئاةيييا لييية   
سييةردةمي ئاو ييةدا نييانكااةكي ئييابيورةي "ثييةتي"     
   ةةيية؟ ثا ييان ليية كيةوييدا "ثرسييي  يييشا " دةسيي    

 ثاودةكاا و لة كيةودا كؤتاةي ثاودةو ؟
ئييةم دوو ثرسيياارة ليية شيياو ئييةو ثرسييااراشةةة كيية    
ثةةيةشييييييدةي شاويييييييان "بييييييةناواشانردن" و ثرسييييييي  

دةكةشييية ثةةيةشدةايييةكي ارفة ييياماوة بيييةو    ييييشا " 
ماشاةييةي كيية ليية ووتيياري رتابييردوودا دةار ييان كييرد     
نيييييشنة مييييادام ئاو يييية شيييياتياشو سيييينيري دةيييياردةي   
بيييةناواشانردن  سييينيورة ئيييابيوري و كيلةييييوري و   
مادةاةاةكييةي و  ةييد.. بيية ووردي دةيياري بنييةة  و    
شا يييةياشو بييييؤ "ثرسييييي  يييييشا " نيارنيييياويةةةك  

ة  كيية لاوييي تاونةثييةرتيو  ئييةوة زجر اييران     دةيياري بنيية 
دةباوييييي  رتةواييييينةةةك ةيييييان رتةواييييينةاةلاوك بيييييؤ ئيييييةو   
ثةةيةشدةاةش دابناو  كة دةبيو لة شاوياشااشدا دروس  
بااو . لةم يال ةتة دا  ةميو  يةاوك لةدةسي  دةوي      
ثا ييان ئاو يية شيياتياشو ليية بييارةي ثةةيةشييدةي شاويييان      

اماوك لةاةل ادا بةناواشانردن و  يشا  ب ةةنة ئةت
بة كردةوة  ةس  بة سةقام ريةاةكي فنيري بنيةة     
ئةاييةر  ييةاوني لييةم نييؤرةش رتووبييداا ئييةوة بيية ؤي  
غافك  ريةاةوةةييية و خاويييرا لييية ارذةايييةكي ايييةورةتردا   

 دةردةكةوةوةةوة.
فنييري شيييةوي مييةرةبي ارفةاونييي  او يياويةي بيية     
خييييؤوة دةييييية كيييية بييييؤ نارةسييييةرةوك ليييية بارةةييييةوة      

ئييةوتؤي بيية خييؤوة شييةدةية ئييةوةي ئييةو     اداةييةتاوني
ثاويةسييةاي ثاواييةتي  ليية سييةقام ريةي فنرةييدا  ثاوييي   
باةخةاو . ئيةم ارفةية ئيةو ارفةةةية كية بية "ايرفيت        
رتةسييييةشاةةتي و  اونييييةرخايون" شيييياو دةبييييراو تييييا    
ئاوسيييةاش شييياو دةبرةوييي . خيييةل نا   ةةييية دة ييياو     
بك اوييييي و ئاةيييييا ايييييرفيت "بيييييةناواشانردن و ثرسيييييي    

ةر رتووكارةوك شااية لية رتووكارةكياشي      يشا "ة   

ئييةو رتووكييارة تازةةييةي كيية اة ييةكردن بيية سييةرةدا       
 سةثاشدووة ؟

ةيي  لاوييرةدا ئةوةةيية كييةو  ييةر بيية رتاسيييت     -وةن م
 او يياويةةاةك ليية شاويييان  ييةردوو ارفةةكييةدا  ةةيية     
بييةن م تييةشوا ليية رتووكييار و بيية    ةرنييي شاوةرتجكيية     

ربرتةناةيييييي ئييييةوة ناييييياوازة و خيييييدي  ييييياويةي دة  
ناييييييييييييياوازة  مةبةسييييييييييييية  ئةوةةييييييييييييية نيييييييييييييؤري  

ئييةم نااوازةايية دةردةخيياا  لييةم  يسةرتفنردشةكةةةيي
  مفاعلهههه رتووةوة " اونييييةرخايون" كاركردبيوشيييية   

ئةمييييةش فؤرمؤلةةةكيييية بةل  ةةيييية بييييؤ بة ييييداربيون.  
 اونييييةرخايون فؤرمؤلةةةكيييية بييييا  لييييةوة دةكيييياا  
ئاو ييييةة  كيييية داواي  اونييييةرخايون دةكييييةة  و بييييؤ  

ثاوييي  ةل دةسييةو  واتيية  ةول ييدةدةة  ليية     خؤةةيي ان 
بياري فنر و زاشس  و ثاةةسازةدا بةرزباانيةوة بيؤ   
ئاسيييت سييةردةمةكةمان.  ةرنييي بيية ناواشانردشييية     
ئةوة فؤرمؤلة سيةرتفااةكةي بية كردةكردشية  ئةميةش     
با  لةوة دةكاا  ةاوك دةخةةةية سيةر دةسيةةةةكي    
ي دةييارةنراوو ليية رتووةوة ليية قاوغييداشي  ييةاوك ماشييا     

ئةوةةيييييية دةخيةةةيييييية قاوغاونييييييةوة   ييييييةروة ا بيييييية    
ناواشانردشاةيييييي بييييية ماشييييياي ئةوةةييييية دةةنةةةييييية  
ناوييياشي. ئيييةم نااوازةاييية زماشةواشاااشيييةش تيييةشوا     
تاةاةا شااة بة زماشي مةرةبي  بيةل ني لية زجر زمياشي    
بااشايييييييييييدا تاواييييييييييياة دةكيييييييييييةة . ليييييييييييةم رتووةوة   

 globalisation"بيةناواشانردن" وةرااورتاشيي وو ييةي   
كة لة ماشا زماشةواشااةكةةدا اةةاشدن دةاةةةشاو و  ة

اةييةاشدشي  ييةاوك و كردشييي بيية  ييةاوني سييةراثااري.  
 globeئةايييةر تاواييياة ئيييةوةش بنيييةة  كييية وو يييةي   

ماشاي اؤ دةاةةةشاو  و بة زاشانةوة بيةكاردة اونرةو   
الكهة   بؤ ئةوةي بية دةيارةنراوي ماشياي ايؤي زةوي      

بيية ناويياشانردن بيية      باويي  ئييةوة دةتييياشو  االرضهه  
ئاماتيية سيي اتاذةاةكةةةوة اييريو بييدةة   مةبةسيية      
اةييةاشدشي تةرزةونيية لييية ذةييان لةسيييةر  ييةميو ايييؤي     
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زةوي. لاورةوةةة شاوي  اوتا بؤ "بيةناواشانردن" لية   
ايتيياري بييةناواشاايوي  اونييةرخدا دةوةيية كاةييةوة     

ة  ئةمييةش ئةوةةيية  planetarisationمةبةسيية  لييةفةي 
بيية "ئةسييةاورةاةراةي" وةرةييدةااورتن    كيية  ةشييدةوناان

مةبةسةا  لاوي كردشيي تيةواوي ئةسيةاورةي زةوةاية     
بيية  يياشؤةةك بييؤ تيييةرزةوني دةييارةنراو ليية مامةل يييةي      
داراةي و بازرااشي و  ثا يان  ارسيةاشي كية تيةرزي     

 ئةمرةناةاة.
ئةميية لةنةييةك  ليية نةييةكي تيير ثاويةسييةة تاوايياة    

ةو بيييييية ئييييييةوة بنييييييةة  كيييييية ئاو يييييية شييييييو  ةل دةسيييييي
بييةناواشانردن و اةييةاشدن  بييةل ني بيية ناويياشانردن  
ثرجسييييييييةةةكة لييييييييية دةرةوةي وةسيييييييييت ئاو يييييييييةوة   
بةرتةويةدةنيياو  تييةواو ثاواييةواشةي ئييةوةي كيية ماشيياي  
" اونةرخايون" دةةاةخةيو   اونةرخايوشاوك كية  
ار اشةي ئةوة دةكةة  ئاو ةة  كية ثاويي  ةل دةسيةو    

خييةوشي ثاوييية  و بيية وةسيييت خؤمييان  ةييان نشييي كييةم  
دةبايينو. دة يياو  ئييةم نااوازةاييةش بة يياويةةةكي     
رتووشييي  بةردةسييي  بنيييةوةو  ئةايييةر وورةيييا بيييو ليييةو  
رتةوي يييةونةي كيية بيية  ؤةييةوة  ةل يةوسيييت ثؤزةتا اييان  
لييييييييو وةردةايييييييرة  .  ةل يةوسييييييييت قاييييييييلو كيييييييردن. 
لةبةرئييييةوةي ئاو يييية دةل يييياو و ئاو ييييةن باش ة يييية بييييؤ      

او  "باش ة يييية بييييؤ    اونييييةرخايون دةكييييةة  و شييييال    
بةناواشانردن دةكةة " بةل ني دةل ياووو بة يداري لية    
بةناواشانردن دةكةة  ةيان ئامادةبا يي دةكيةة  بيؤ     

 نيوشة شاو سةردةمي بةناواشانردشةوة.
بييييييييييييية دةسيييييييييييييةةواذةةةكي كييييييييييييييرا  لييييييييييييية  
" اونييييةرخايون"دا وةكييييي خييييييد مامةل يييية لةايييييةلو    
خؤماشيييدا دةكيييةة    ةرنيييي لييية "بيييةناواشانردن"ة    

 ةسيي  دةكييةة  ئاو يية بابييةتي ئييةوة . دة يياو    ئييةوة
ئةمةش نااوازةايةكي سياةنؤلؤذي باوي   بيا واباوي .      
 ةل يةوسيييييت سيييياةنؤلؤذي رجل اونييييي اييييةورةي  ةةيييية  
كاتاويييك مةسيييةلةكة ثةةيةسييي  باوييي  بييية  يشاسيييةوة. 
 يشا  ثرسي  ؤ اارةاةو ئةم مةسةلةةةش سة بة 
ثاشةييييياةي سييييياةنؤلؤذةاةة  بؤةييييية ثةرنيييييةكردار لييييية  

ةةةي ئيةم ثرسييااركردشة سةرسيةخةةدا دةباويي و    ياوي 
ئاةا ئةوةي وةك خيدةوني بنةر مامةل ة لةاةلو خييدي  
دةاردةكةدا دةكاا وةك ئةوة واةة كية وةك بابيةتاوني   

 كارتاونراو مامةل ةي لةاةل دا دةكاا؟
ثا ان بةراماةر وةسةان و ثاوك شاكؤكي لة شاويان 

رامايةر  "رتةسةشاةةتي و  اونةرخايون" لة نؤري بة
وةسييةان و ثاوييك شيياكؤكاي شاويييان "بييةناواشانردن و    
 يشا " شااية  نييشنة " اونيةرخايون" تيا رتادةي     
شة اوةنت و رتةتنردشةوة  ةرتة ة لة  ييشا  شاكياا    
بةل ني بة ثاواةواشةوة ار اشةي ئةوةي تاودا دةكرةو  
 كار لةسةر دةول ةمةشدكردن و شيةونردشةوةي بناا.

ةا بة ياوك شااية لية  ييشا       رتةسةشاةةتا   اوة
بيييةل ني ئةمييية شاسييياناونة دة ييياو  ثاويييي بناسيييرةو .      
 ةرني "بيةناواشانردن"ة  بيةو ثاوايةي اةيةاشدن و     
ليية قال اداشيية  ئييةوة  ةرتة يية ليية رتةسييةشاةةتي و دواي  
ئةوة  لة  يشا  دةكا  ةان نشي كةم   ةرتة ة  لية  
 نؤرةوك لة  يشا  و نؤرةوك لة رتةسةشاةةتي دةكاا.

 
 
 

 سةرضاوة
 .12/7/2005رتجذشامةي انحتادي ئا اراتي رتجذي 
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 ميَذووي رِووناكبريي لة فةرِةنسا
 
 

  رامني جةهانبةطلورامني جةهانبةطلو
  لة فارسييةوة: سامان كؤنةثؤشيلة فارسييةوة: سامان كؤنةثؤشي

 
 

ئةطةر مبانةوَيت مَيذووي ِرووناكبريي لة 
فةِرةنساي سةدةي بيستةمدا خبةينة بةر باس و 
لَيكؤَلينةوة، بةِراي من دةتوانني بةسةر حةوت 

 طرينطدا دابةشي بكةين: يقؤناغ
و بة كَيشةي  1898لة ساَلي قؤناغي يةكةم، -1

دريفوس دةست ثَيدةكات، كة دةتوانني بَلَيني 
 سةرةتاي دةستثَيكردني رووناكبريي فةِرةنساية.

قؤناغي دووةم، كة لة ثةيوةنديةكي -2
ِراستةوخؤ بة شؤِرشي روسيةوة بااَلدةسيت فاشيزم 

 لة ئةوروثادا، دَيتة ئاراوة.
 قؤناغي سَييةم، قؤناغي بةرةي خةَلكي-3

Front Populaire  شةِري ئيسثانيا و، ثاشان شةِري
 داية.1939جيهاني دووةم لة ساَلي 

قؤناغي ضوارةم، قؤناغي ثاش شةِري -4
كة  – 1945 – 68ساَلةكاني  –جيهاني دووةم 

 ئةتوانني بة "ساَلةكاني سارتةر" ناوي بنَيني.
قؤناغي ثَينجةم، قؤناغَيكة كة ئةتوانني بة -5

بةرزبوونةوةي برييارانَيك، وةك  و 68قؤناغي هزري 
 فوكو، دَيريدا، ليوتارد و دوَلؤز ناوي بةرين.

قؤناغي شةشةم، قؤناغي فةيلةسوفة -6
ي زايينيةوة تا 1970نوَيكانة، كة لة كؤتاييةكاني 

بة ئةمِرؤ درَيذةي هةية و قؤناغي رةخنةكردني 
 توتاليتاريزم و سياسةتةكاني ضةث لة فةرةنساداية.

ا قؤناغي حةوتةم، كة ئةم قؤناغةية لة ئاكامد-7
كة ئَيستا لة بارودؤخي تَيثةِراندن داية، قؤناغي 
ئاوابووني بكةري سياسي و قؤناغي ئاوابووني 

 هاواَلتية. -رووناكبري
هةركام لةم قؤناغة، تَيِرامانَيكي فةلسةيف و 
كاريطةريية فةلسةفيية جؤراوجؤرةكاني هَيناوةتة 

ؤذينةوةي مَيذووي ئاراوة، كة دةتوانني ثاش ت
 ةنسا، باسيان بكةين.ررووناكبريي لة فة

 
 قؤناغي يةكةم:

قؤناغي يةكةمي شَيوة دروست بووني 
رووناكبريي لة فةرةنسا بة كَيشةي دريفوس بووة، 

ووبةِرووبوونةوةي ئايدؤلؤذيكي نَيوان ركة 
نةريتخوازة راستةكان و مؤدَيرنيتةضةكاني 

كة بة كؤتايي لَيكةوتةوة. خةبات و بةركةوتَيك 
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ساَلي  ةهاتين شةِري نَيوان فةرةنسا و ثرؤس ل
دا دةسيت ثَيكرد و بة كَيشمةكَيش لةسةر 1871

كَيشةي دريفوس درَيذةي كَيشا و سةرلةنوَي درزي 
نَيوان نةتةوة خواز و كؤمارخيوازةكاني نوَي 

 كردةوة.
لةم قؤناغةدا ِراطةيةندراوي رووناكبريةكان، 

رطرتنَيكي حيزبي و وةك بةدةر لة هةر ضةشنة بة
ناِرةزايي دةربِريين مؤراَلي باَلو دةكرَيتةوة. لة 
راستيدا، رووناكبريي بةم راطةيةندراوة بة شوَين 

كة بة ناوي "من  وتاري بةناوبانطي ئةميل زؤال
دا باَلوكرايةوة، 1898تاوانبار دةكةم"دا لة ساَلي 

 لةبةردةم راي طشيت فةرةنسادا ئامادة دةبَيت.
ةدواي مةحكوم كراني زؤالدا، رووناكبرية دوا ب

فةِرةنسيةكان، وةك ئاناتؤل فرانس شارل ثةطي، 
مارسَيل ثرؤست و ئةواني تر، بة نووسيين وتارَيك 

ي فَيظرييةي ساَلي 2، لة Auroreلة رؤذنامةي 
دا، بة ناوي يةكساني )عدالت( و 1898

 حةقيقةتةوة، هاوثشيت خؤيان بؤ زؤال، ِرادةطةيةنن.
تاي ة"باَلوكراوةي رووناكبريةكان" بةسةر ئةطةر

لة دايكبووني رووناكبريي لة فةرةنسا بزانني، ئةوا 
دةتوانني بَلَيني كة، لةطةَل ئةم لة دايك بوونةدا، 
باسَيكي نوَي لةسةربابةتَيكي كؤن، ياني ِرَيككةوتن 
)موافقت( يان دذايةتي )خمالفت( كردني شؤِرشي 

اسي سياسي نَيوان فةرةنسا، دةست ثَيدةكات. كة ب
و كؤمارخيوازةكان، دةطؤِرَيت بؤ  (1)ثاواخنوازةكان

باسَيكي ئايدؤلؤذيك لة نَيوان ِراست و ضةث لة 
 فةرةنسادا.

مةسةلةي دريفوس و بة شوَين ئةودا مةسةلةي 
زؤال، رووناكبريي فةِرةنسي بةسةر دوو طروثي 

 سةرةكيدا دابةش دةكات:
وري طروثي يةكةم، طروثَيكن كة لة دة-1

كؤمةَلةي داكؤكي لة مايف مرؤظ كؤدةبنةوة و، 

، كليمانسؤ، ثرؤست و سكةسانَيكي وةك ذور
 ئاناتؤل فرانس لة خؤ دةطرَيت.

طروثي دووةم، طروثَيكة كة ِرَيبةريية -2
رووناكبريييةكةي لة دةسيت كةسَيك بةناوي 
مووريس بارس دايةو، كةسايةتييةكي وةك شال 

ر دةبَيتة كؤَلةكة دانةري مووراسي لةطةَلداية كة دوات
 Actionطروثي دةستةِراسيت و نةتةوةطةراي 

Francaise. 
بارس و طروثي نةتةوةخواز و نةريتخوازة 
فةِرةنسيةكان، دذي ئاواتةكةي دريفوس بوون، هةر 
بؤية رووناكبريةكاني اليةنطري دريفوسيان بة 
خيانةتكار بة فةرةنسا، ناو لَي دةبرد. بةم هؤية، لة 

بارس و موراسةوة، وشةي "رووناكبري"  روانطةي
هةَلطري باري سةلبييةو وةك جينؤ بةكاردةبرَيت. بة 
وتةي بارس، "ِرووناكبري" كةسَيكة، ثَييواية دةبَيت 
كؤمةَلطا لةسةر بناغةي لؤذيكي ِراوةستابَيت. 
رووناكبري كةسَيكة كة بة نةريت نامؤية. بؤ 
موراسيش، ئةمنييةتي نةتةوةيي، طرينطرت لة 
ضةمكطةلَيكي وةك حةقيقةت وة يةكساني 

 )عدالت(ة.
و  هةروةها كة دةبينني، رووناكبريي راستخواز

 ،نةريتَيكي دَيرينةي لة فةرةنسادا هةية نةريتخواز،
كة لة قؤناغة جؤراوجؤرةكاندا بةكةسانَيكي 

ازياك، سلني، رجياوازي وةك "بارس، موراس، ب
رطةلَيكي لوروشَيل، راباتةو ئالَين دوبونوا و طؤظا

دا وة Action Francaiseو  Elementوةك 
 دةردةكةوَيت.

هةَلبةت ثَيويستة بطوترَيت، كة زَيدةِرؤيي 
( كة نةتةوةخوازي افراطيِراستخوازي )راستطراي 

ِرةطةز ثةرستانةي لَيدةكةوَيتةوةو، راسيت ليرباَل و 
رووناكبرية ناسَينةرةكاني، وةك رميؤن ئارؤن، ذان 

 contrepointؤظارةكاني فرانسوالوول، و ط
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، جياوازيطةلَيكي زؤريان هةية. بةالم  commentaireو
بَيطومان، ئامادةبووني رووناكبريةكان لةبةردةم راي 

تةوخؤي سطشيت فةرةنساو، دةستَيوةرداني را
بةرهةمةكانيان لة كاروباري كؤمةاليةتي و سياسي 
ئةوروثادا،باس لةمةِر "خةيانةتي رووناكبريةكان"ي 

 ةوة تا بة ئةمِرؤ هَيناوةتة ئاراوة.1890ساَلي لة 
هةروةها كة دةزانن، "خةيانةتي رووناكبريةكان" 
ناوي كتَيبَيكي بةناوبانطي "ذولني بَيندا"ية كة لة 

دا بة ضاثي طةياند. بابةتَيك كة بَيندا 1927ساَلي 
لةم كتَيبةدا باسي دةكات، كَيشةيةكة زياد لة 

رووناكبريييةكاني لة سةدةيةكة، داوَيين بزوتنةوة 
 فةرةنسا و جيهاندا طرتووة.

بةِراي بَيندا، رووناكبرية فةِرةنسيةكان، زياد لة 
ثَيشرت )بيش ازثيش( هيوا فةلسةفيةكاني خؤيانيان 
وةالناوةو، سةرنج دةدةنة ئاواتة )جزمطرا( و 
ئايدؤلؤذيكةكانيان، بة واتايةك بةوةالناني ئاواتي 

زياتر خةريكي جيهانطريي رؤشنطةري، خؤيان 
راهَينانة ئةندؤضكةييةكان دةكةن. بَيندا بةم 
دةرةجنامة دةطات كة، رووناكبريةكان جيهاني مادي 
و بزوان )هيجان( سياسييةكانيان لة جَيي جيهاني 
فةلسةيف و مةعنةوي خؤيان داناوةو، هةر بةم 
هؤيةوة، دةتوانني بَلَيني كة دونياي رووناكبريةكاني 

غي رَيكخستين ِرق و قينة سةدةي بيستةم، قؤنا
، خةيانةتي -بةِراي بَيندا  –سياسييةكانة، كةوابوو 

رووناكبريةكان بةهؤي دةستَيوةردانيان لة كاروبارة 
كؤمةاليةتيةكاندا نيية، )ئةو ظَيَلتَيري بة 
كةسايةتيةكي يةكسانيخواز دةزاني( بةَلكو بة هؤي 
بةشداري كردنيان لة حيزبة سياسييةكانداية. 

ةي بَيندا بة ئامادةبووني رووناكبرية ئاماذ
فةِرةنسيةكان لة حيزبةكان و شَيوة دروستبوونة 
سياسييةكاندا ناوةرؤكَيكي وردبني و "صميمي" 

، بة ساَلي لة دايك بوون و 1898هةية. ئةطةر ساَلي 

شَيوة دروست بووني رووناكبريةكان لة فةرةنسا 
،واتة ساَلي بزانني، ئةوا دةتوانني بَلَيني ساَلَيك دواتر

، ساَلي شَيوة دروستبونة سياسيية نوَيكاني 1899
فةِرةنساية، كة رووناكبريةكان ِرؤَلَيكي طرنطيان تَيدا 
دةبيين. لةم ساَلةدا، رووناكبرية نةتةوةخوازةكان، 

وسدا، دةست دةكةن بة فلة بةرامبةر اليةنطراني دري
. بةم ضةشنة، Action Francaiseبنياتناني طروثي 

ي فيكري و سياسي نَيوان نةتةوةخوازي مشتومِر
ِرةنسييةوةو، ةموراسي، بةناوي عةشريةختوازي ف

بنةماي طشتيخوازي )كلي طرايي( مؤراَلي 
رووناكبريةكاني اليةنطري دريفوس، دةست 
ثَيدةكات. بةالم بَيطومان سةركةوتن لة شانؤي 
رووناكبريي فةِرةنسا، لة سةد ساَلي رابردوودا، بؤ 

دريفوسييةكان بووة. ضونكة ئةوةي لة رووناكبرية 
فؤرمي )شَيوة( كار )عمل(دا بؤ ئةوان طرينطي هةية، 
تةنيا طةِرانةوة بؤ بنةماي )اصول( مؤراَلي طشيت 
خوازو جيهانطري نيية، بةَلكو طرينط داكؤكيكردن لة 

 بةهاكاني كؤمارخيوازيية.
ئةمة بنةماي داكؤكيكردن لة ئاواتي ئؤتؤنؤمي 

زاديية مةدةنييةكانة، كة بة بؤضوني تاكة كةسي و ئا
روناكبرية دريفوسييةكان، ضاخي رؤشنطةري و 
راطةياندراوي جيهاني مايف مرؤظ و هاواَلتي ساَلي 

ثاشرت بؤ  (، داكؤكيكةر و ناسَينةري )ى.ن.و1789
ماوةي نيو سةدة شارستانييةتةكاني رووناكبريي 
ضةث ودةربةست )متعهد(ي فةِرةنسا، دروست 

 دةكات.
 
 ؤناغي دووةم:ق

ئَيستا ئةطةر ئاوِرَيك لة قؤناغي دووةمي 
رووناكبريي لة فةِرةنسا بدةينةوة، دةبينيني كة 
بةتةواوةتي درَيذةي قؤناغي يةكةمة، بةم 
جياوازييةوة، كة لةم قؤناغةدا ضةند ِرووداوي 
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طرنط، شَيوةيةكي نوَي بة رووناكبريي فةِرةنسي 
ي شةِري دةدات. كة طرنطرتينيان ئةزمووني تاَل

جيهاني يةكةم، و هةروةها رووداوي شؤِرش لة 
 رووسيةي تَيداية.

بؤ زؤرَيك لة اليةنطرةكاني دريفوس، شؤِرشي 
روسية وة دةركةوتين دةستكةوتةكاني شؤِرشي 
فةرةنسا لة سةدةي بيستةمداية، لة كاتَيكدا شؤِرش 
لة روسية و بةرزكردنةوةي بيلشويزم، بؤ راستخوازة 

،مةترسييةكي نوَيية بؤ بةها نةتةوةخوازةكان
نةرييت، ديين و نةتةوةييةكاني فةرةنسا. ئَيمة لةم 
قؤناغةدا، رووبةِرووي كؤنطرةي بةناوبانطي شاري 
"تور" دةبينةوة، كة بوو بة هؤي جيابوونةوةي 
اليةنطرةكان و نةيارةكاني لينني و، ثَيكهاتين 
حيزبي كؤمونيست و حيزبي سوسياليسيت 

ستيدا، بزوتنةوةي ضةثي فةِرةنسا فةِرةنسا. لة ِرا
دةكرَيت بة دوو لقةوة: حيزبي كؤمؤنيست و حيزبي 
سوسياليسيت فةِرةنسا. لة اليةكي ديكةوة 
رووناكبرية دةستة ِراستييةكان، كة دذي 
ثارملانتاريزم و، خوازياري يةكَييت نةتةوةيني، لة 
دوي ثاكسازي كةلتووري دةطةِرَين و، ثةيوةست 

 ة فاشيستيةكان و نازيزمةوة.دةبن بة بزوتنةو
لةم قؤناغةدا رووبةِرووي ضةند رووداوي طرنط 

 دةبينةوة:
مردني رووناكبريطةلَيكي وةك شارل ثةطي، -1

 لة شةِري جيهاني يةكةمدا.
الخوازي رووناكبريطةلَيك وةك ذؤرذسورَيل و -2

-20ئةواني تر بؤ شؤِرشي روسية لة ساَلةكاني 
 دا. 1917
شيزمي ئيتالي و داكؤكيكردن لة فا-3

 موسوليين، لةاليةن موراس و اليةنطرةكانييةوة.
مردني بارس لةالي ديسامبَيري ساَلي -4
دا، كة لة برييارة طرنطة دةستةِراستييةكان 1923

بوو، رَيطرييةكي بةرضاوي بةسةر رووناكبريو 
نووسةرطةلَيكي وةك دَيريؤالرو شَيل، هانري 

 بوو.دومؤنرتاَل، و فرانسوا مورياكةوة هة
شَيوة دروستبووني داداييزمي تريتستاني -5

تَيزارةكان و، بة شوَين ئةودا شؤِرشي بزوتنةوةي 
هونةري و رووناكبريي سورياليزم، كة بة 
باَلوكراوةي سورياليزمي "ئاندرَي برؤتؤن" لة 

 دا، شَيوة دةطرَيت.1924ديسامبَيري ساَلي 
هةروةها كة دةزانن، "طيوم ئالينَير" وشةي 

ليزم" دادةهَينَيت و بة واتاي "داهَيناني "سوريا
كةَلكي لَيوةردةطرَيت. بةالم برؤتؤن لةم  خؤبزوَين"

ي وشةيةدا وةك ناِرةزايي دةربِرين لة جيهاني عةقاَلن
ديكارت و سيستمي رامياري و هونةري هةبوو 

 )موجود(، كةَلك وةردةطرَيت.
جَيي سةرجنة كة سورياليستةكان خاوةني دوو 

 نطن:قؤناغي طري
قؤناغي يةكةم، كةسانَيك وةك برؤتؤن و -1

لويي ئاواطؤن، تَيدةكؤشن ئاشتييةك لة نَيوان 
شؤِرشي ئؤكتؤبر و شؤِرشي سورياليستيدا، ثَيك 

 بَينن.
لة قؤناغي دووةمدا، كة بةراطةيةندراوي -2

دووةمي سورياليزم و، بةهؤي ئاندرَي برؤتؤنةوة 
" دذ بة ي "ترؤتسكيةدةخرَيتة ِروو، برؤتؤن، بةر

بةرةي "ئَيستاين" هةَلدةبذَيرَيت و، ئةم 
هةَلبذاردنةش دةبَيتة هؤي جيابوونةوةي ئاراطؤن و 

 دا.1932برؤتؤن، لة ساَلي 
 

 قؤناغي سيَيةم:
هةروةها كة طومتان نةرييت ِريشةييخوازي 
)راديكاليزم( و رووناكبريي فةِرةنسا، بةنامةكةي 

وني زؤال دةست ثَيدةكات و، بةشَيوة دروستبو
حيزبي كؤمؤنيسيت فةِرةنسا، درَيذة دةكَيشَيت. لة 
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قؤناغي سَييةمدا، راديكاليزم فؤرمَيكي نوَي 
بةخؤيةوة دةطرَيت و، كةسانَيكي نوَيي وةك، 

ِرةنسي "ئالَين" ةئاندرَي مالرؤو، فةيلةسويف ف
(Alain.قارةماني رووناكبريي ئةم قؤناغةن ) 

، قؤناغي شةِري ناوخؤيي 1930ساَلةكاني 
ئيسثانيا، بةرزكردنةوةي نازيزم لة ئاَلمان و بةرةي 

لة فةِرةنساداية. مةسةلةي  Front Populaireخةَلكي 
بؤ رووناكبريةكاني قؤناغي فرانكواليزم،  بنةِرةتي

ن و ضةث، لة ابةرطريكردن لة بةها كؤمارخيوازييةك
 داية. Front Populaireبةرامبةر فاشيزم و 

كي وةك فةيلةسويف لةم قؤناغةدا، دريفوسيطةلَي
فةرةنسي، ئالَين، باَلوكراوةيةكي نوَي بةناوي 

(، Appel aux ourriers"وتارَيك بؤ كرَيكارةكان" )
باَلودةكةنةوة و لةودا سَي درومشي نان، "ئاسايش 

دَيننة طؤِرَي. جَيي سةرجنة كة  )صلح( و ئازادي
" دوو بةهاي طرينطي "ئاسايش )صلح( و ئازادي

دا بوون، كة 1898فوس لة ساَلي اليةنطرةكاني دري
 لَيرةدا بؤ جارَيكي ديكة دووثات دةكرَينةوة.

ئاندرَي مالرؤ، كةسايةتي طرينطي رووناكبريي 
اوبانطي ئةم قؤناغةية، كة بؤ نووسيين كتَييب بةن

دا خةاَلتي 1933"ضارةنووسي مرؤظ" لة ساَلي 
ئةدةبي "طونوِر"ي وةرطرت. مالرؤ نووسةرَيكي 
شؤِرشطَيِرة، بةالم ماركسي نيية. بؤ مالرؤ، 

(َيك نيية، بةَلكو ويستة ةاهَينان )اموزرماركسيزم 
)ارادة(، ويسيت خؤناسني. كةوابوو، ماركسي بوون 

كو سةركةوتنة بةبَي بة واتاي دروست وتن نيية، بةَل
خةيانةت كردن بةخود. هةر بؤية مالرؤ، شان 
بةشاني كؤمارخيوازةكان، لةشةِري ِرياَلي 
ئيسثانيادا بةشداري دةكات، ضونكة بةِراي ئةو، 
رووناكبري تةنيا مرؤظَيكي كةلتووري نيية، بةَلكو 

و كردةوة )عمل(، ثَيكةوة  تاكَيكة كة ئاطايي
 دةبينَيت.

ضةث لة  نن، رووناكبرييهةروةها كة دةزا
فةرةنسا، هاوكاتة لةطةَل شكسيت كؤمارخيوازةكان 
لة ئيسثانيادا، بةم جؤرة، رووناكبريطةلَيكي ضةث 
يان ليرباَلي كة وةك سارتةر و ديكؤر لويناس، 
لةبةرةكاني شةري جيهاني دووةمدا بوون، 
دةنَيردرَين بؤ ديلخانةي نازييةكان، هةروةها 

مالرؤو رميؤن ئارؤن، بة  هةندَيكي وةك ئاندرَي
مةبةسيت هاوكاري كردني "دؤطل" و فةرةنساي 
ئازاد، دةرؤن بؤ لةندةن هةَلبةت كؤمةَلَيك وةك 

خؤيان لة شانؤي شةِر لة  شرتاوس،كلؤدوي 
ةنةوةو، لة قوتاخبانةي فةِرةنسي خئةوروثا دوور دة

ت دةكةن بة وانة وتنةوة. هةندَيكيش سيؤرك، دةوني
و دومينيك دوسانيت، ثةيوةست وةك ذان دوسانيت 

دةبن بة بزوتنةوةي بةرطري فةِرةنساوة. بةالم لةم 
و كاظااليس  Victor Buschناوةدا، ظيكتؤر بوش 

Cavaills لة اليةن نازييةكانةوة قؤَلبةست دةكرَين و ،
دةكوذرَين، لة كاتَيكدا، هةندَيكي دي لة ئؤردوطاي 

م نازييةكاندا طيانيان لةدةست دةدةن. بةال
بةداخةوة، ئةم قؤناغة كاتي هاوكاريكردني زؤرَيك 
لة رووناكبرية راستخوازةكان لةطةَل حكومةتي 

ثنت و لةطةَل نازييةكانداية.  مارشاَل Vichyظيشي 
كةسانَيك وةك موراس و اليةنطرةكاني، وةك 
ثيتَيربوتان، بةهؤي دذايةتيان لةطةَل دميوكراسي و 

كاني شؤِرشي كؤمارخيوازيدا، لةبةرامبةر درومشة
اني و برايةتي، بةرطرييان سفةِرةنسا، ئازادي، يةك

 ن دةكرد.الة سَي درومشي كار، بنةماَلةو نيشتم
لي( نووسةران، ريزَيك يلكوميتةي نةتةوةيي )م

دني رلةو نووسةرو رووناكبريانةي كة بةهاوكاري ك
دا 1944ساَلي  ينازيزم تاوانبارن، لة ئؤكتؤبةر

ا رووبةِرووي ناوطةلَيك وةك باَلودةكاتةوة، كة لةود
اندسلني، مارسَيل نذؤرذسواريز، لويي فَيردي

ذوماندؤ، هانري دؤمؤنرتاَل، ساشاطيرتي، 
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زياك، ثؤل سوران و لوسني ادَيريوالروشَيل رؤبَيربر
وباتة، دةبينةوة. لةوانةدا، كةسانَيك وةك سواريز و ر

برازياك، دادطايي و مةحكوم بة لةسَيدارةدان 
ةالم لَيرةدا دةبَيت ئاماذة بة هةستان دةكرَين. ب

بةكاري رووناكبرية دذة فاشيستييةكاني وةك 
بكةين،  كئالبَيركامؤ، مارسَيل ئَيمَي و كلؤود موريا

كة بؤ ثَيشطرتن لة لةسَيدارةداني رووناكبرية 
راستخوازة زَيدةِرؤكان و اليةنطري نازيزم، 

 راطةيةندراوَيكيان باَلوكردةوة.
ةيةكدا بؤ دوطل دةنووسَيت مورياك لة نام

"مةسةلةي ئَيمة، سةرنج نةدان بة بةرثرسيارةتي 
ئةم رووناكبريطةلة نيية، بةالم ئَيمة ثَيمان واية، 

ن ثَيويستييةكيان بة شةهيد ائاماجنة نادروستةك
نييةو، هةندَي كات لَيبوردن عاقاَلنةترين 
هةَلسوكةوتة". بةالم ذان ثؤل سارتةر لة وتارَيكدا، 

، لة طؤظاري تان 1945ري ساَلي ةئؤكتؤبلة 
وكاري ئارؤن، بودارو مَيرلؤثؤنيت امؤدَيرندا، كة بةه

بنيات نرا، بة دةرةجنامَيك ثَيضةوانةي 
دةرةجنامةكةي مورياك دةطات. بة ثَيي سارتةر، 
نووسةر كةسَيكي دةربةست )متعهد( و خاوةن 

ةتي سياسيية. بةم وتةيةي سارتةر ربةرثرسيا
 ةا، كة بسةمي رووناكبريي فةِرةنقؤناغي ضوار

ةوة تا 1945ساَلةكاني سارتةر ناسراوة و لة ساَلي 
 درَيذةي هةية، دةست ثَي دةكات. 1968ساَلي 

 
 قؤناغي ضوارةم:

لةم قؤناغةدا، رووبةِرووي ضاخَيكي نوَيي 
دةربةسيت )تعهد( رووناكبريي دةبينةوةو، جارَيكي 

بؤ خةبات تر نةرييت خةباتي دريفوس، دةطؤِردرَي 
بة دذي داطريكاري )استعمار( لة شةِري 

ريدا. هةروةها قؤناغي ضوارةم، قؤناغَيكة ئةجلةزاَي
كة تياييدا فةلسةفةي ئَيطزيستانسياليزمي سارتةر، 

و طابرَييل مارسَيل، بايةخَيكي  لكامؤ، ذان وا
بةرضاوي هةية. بةرطريكردن لة بةرةي رزطارخيوازي 

كبرية ضةثةكانةوة، ئةجلةزايَير، لةاليةن روونا
ارَيكي تر كَيشمةكَيشي نَيوان اليةنطرةكاني ج

ذكانياني، لة ةماركسيزم و ضةثخوازةكان وة د
 مَيشكةكاندا زيندووكردةوة.

لةم قؤناغةدا، سارتةر سةفةرَيك دةكات بؤ كوباو 
و ثَيشةكييةك بؤ كتَييب "دؤزةخييةكاني  سؤظييةت

سةر زةوي" فرانتز فانون دةنووسَيت. ئةم 
الخوازييةي رووناكبريي فةِرةنسا دذ بة داطريكاري و 
ئيمثرياليزم، دةبَيت لة ضَيوة )قالب(ي خةباتة 
ئايدؤلؤذيكةكاني شةِري سارددا، لةبةرضاو 

ذان ثؤل  بطريدرَيت. ئةطةر قةبووَلمان بَيت كة
سارتةر، كةسايةتي ثاِراداميي رووناكبريي راديكاَلي 

َيني، رميؤن ئارؤنيش نني بَلائةم قؤناغةية، ئةوا دةتو
ناسَينةري رووناكبريي دذة كؤمؤنيسيت و ليرباَلي 
فةِرةنسا، لةم قؤناغةداية. رميؤن ئارؤن و بةرةي 
مارشال دوطل، خؤيان وةك ئوردوطاي دذي 
توتاليتار دةناسَينن و، طؤظارطةلَيك وةك 

Contrepoint  وLiberte du esprit  وPreuves  ضاث و
 باَلودةكةنةوة.

ن، بة نووسيين كتَييب بةناوبانطي ؤئاررميؤن 
"ئةفيوني )افيون(ي رووناكبريةكان" لة ساَلي 

دا تراويلكة )توهم( و هةَلةطةلي رووناكبرية 1951
ضةثةكان لة بةرامبةر توتاليتاريزمدا وةبري 

 دةهَينَيتةوة.
ِرةنطة ئالبَير كامؤ، يةكَيك لةسةرجنِراكَيشرتين 

قؤناغة بَيت، كة كةسايةتييةكاني رووناكبريي ئةم 
دةكةوَيتة بارودؤخ و شوَينَيكي ئاَلؤز و ثِر ناكؤكي 
لةطةَل هةردوو بةرةي ِراست و ضةثدا. ناكؤكي 
)شكاف( نَيوان سارتةر و كامؤ تا كاتي مردني كامؤ 

دا، دةمَينَيتةوةو، سارتةر ثاش 1960لة ساَلي 
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مردني لة بارةيةوة دةنووسَيت: "كامؤ دةرخةري 
وو بوو، هومانيزمي دةمةدةم سةدة و دذي مَيذ

(ي كامؤ، ضحم)جلباز(، هةستيار و ديار )
خةباتَيكي ثِر لة فرمَيسك و طومان بوو، بة دذي 

 رووداوة ثِر بارو بَي فؤرمةكاني ئةم قؤناغة".
 

 قؤناغي ثيَنجةم:
بَيطومان قؤناغي كؤتايي، قؤناغي ضوارةم، 

و مانطرتنة خوَيندكارييةكانة، كة بة  68بزوتنةوةي 
هاتنة مةيداني رووناكبريطةلَيك وةك ميشيل فوكو، 
فيليكس طوتاري، فرانسوا شاتلة، فرانسوا ليوتارد، 
ئاطهي روبور، ذيل دَلؤزو و ذاك دَيريدا، دةست 

، 68ثَيدةكات. ذيل دلؤز و طواتاري، لة بزوتنةوةي 
( و خاَلي لة هةر حمضوةك "رووداوَيكي ديار )

ي("، دةدوَين. ضةشنة هؤطةرايةتي رةوشيت )هنجار
جارَيكي تر، وةك قؤناغةكاني ثَيشرت،  68مةي 

ا، سرووناكبرية راستخوازو ضةث خوازةكاني فةِرةن
رووبةِرووي يةكدي دةكاتةوة، ئاندرَي مالرؤ و 
رميؤن ئارؤن، بؤ داكؤكيكردن لة ذانرال دوطل، 
دةِرذينة شةقامةكاني ثاريسةوة، لة كاتَيكدا، 

ِرةنسييةكان، ستة فةيسارتةر و طروثي مايؤ
رؤذنامةيةك بنيات دةنَين و لة اليةن ثؤليسةوة 
قوَلبةست دةكرَين. لةم قؤناغةدا، فيليث سولز، كة 

بنيات دةنَيت،  Tel Quelخؤي مائؤيي بوو، طؤظاري 
، كةسانَيك وةك 68كة لة ساَلةكاني دواي مةي 

تودروف، ذولياكريستوا، و رؤالن بارت، ثةيوةست 
 دةبن ثَييةوة.

ؤناغي ئاوابووني سارتةر لة بواري ئةمة ق
دا 1973جةستةيي و واتاييةوةية. سارتةر لة ساَلي 

بينايي خؤي لة دةست دةدات، بةالم لةسةر 
بانطهَيشيت ثارَيزةري طروثي ئةرتةشي سووري 

و، لة  دا، دةِروات بؤ ئاَلمان1974ئةَلةمان، لة ساَلي 

 زينداندا ضاوي بة بادرمابنهووف دةكةوَيت. بةالم
لةطةَل شَيوة تريؤريستييةكانياندا، دذايةتي دةكات. 
كةسايةتيية رووناكبريييةكاني قؤناغي  ثَينجةم، 
رووناكبريي ثؤستمؤدَيرنةكانن، كة هةر كامة و 
بةرةخنةكردني مؤدَيرنيتة، ماوةيةكي ِرةخنةيي لة 
ئايدؤلؤذيا توتاليتارةكاني نيوةي يةكةمي سةدةي 

ةيةكي سياسي نوَي بيستةم دةطرن، بةالم فةلسةف
داناهَينن. كةوا بوو، دةتوانني لة ذَير ناوي هزري 

كة  قؤناغي ثَينجةم بتؤذينةوة، يدا لة رووناكبري68
خوَيندنةوةطةلَيكي  ءرووناكبرييةكي ثؤست مؤدَيرن
 فرؤيدة. ءماركس ءفةلسةيف نوَي، لة هايدطةر، نيضة

ةمي جكتَيبة طرينطةكاني قؤناغي ثَين
  لة:بريتني يرووناكبري

كتَييب "دذي ئوديث"ي ديلؤزو طواتاري، كة -1
 دا لة ضاث دةدرَيت.1972لة ساَلي 

"كؤنرتؤَل و سزا"ي ميشيل فوكو، كة لة -2
 دا لة ضاث دةدرَيت.1975ساَلي 
دواجار، "بارودؤخي ثؤست مؤدَيرن"ي ذان -3

 فرانسوا ليوتارد.
لةم قؤناغةدا ميشيل فوكو واتاي سارتةري 

ت لةسةر كةسايةتي كالسيكي رووناكبري، كةجةخ
وةك كةسايةتييةكي جيهانطري رووناكبريي 

دةكاتةوة، دةباتة ذَير ثرسيار و، لة "رووناكبريي 
تايبةت" دةدوَيت. بةالم بةرةطرتنة سياسييةكاني 
فوكو، هةَلةطةلَيكي تَيداية، كة دةبَيتة هؤي ئةوةي 

دا رةخنةي 1980كة فةيلةسوفة نوَيكان، لة ساَلي 
 َي بطرن.توندي ل

           ةيظينَيكبؤ منونة، ميشيل فوكو لة هةظث
          لةطةَل نوام ضامسكي، لة نؤظامربي ساَلي 

دا، دةَلَيت: "رةنطة كاتَيك ثرؤليتاريا بة 1971
دةسةالت دةطات، دةسةالتَيكي تووِرة، خوَيناوي و 
ديكتاتؤر )منشانة( بةسةر ئةو ضينانةيدا كة 
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َي بكات، من كَيشةيةك لةم سةركةوتووة، جَيبةج
 بابةتةدا نابينم".

 
 قؤناغي شةشةم:

لةوانةية ِراديكاَليزم و زيدةِرؤيي ضةثخوازي 
( زؤرَيك لة رووناكبرية افراطى)ضث روي هاى 

ضةثةكاني فةرةنسا، دةبَيت بةهؤي، شَيوة 
دروستبووني طروثَيكي الوتر لة رووناكبري و 

 les nou veuxفةيلةسوفةكان، كة بةناوي 

philosphs و 1970ةوة و لة ساَلةكاني كؤتايي
دا، دَينة ناو طؤِرةثاني طشيت 1980سةرةتاي 
 فةِرةنساوة.

بَيرناردهانري، نووسةري كتَييب "توحش 
ثاضهراي انساني"و ئاندرَي طلوكسهان، نووسةري 
كتَييب "انديشمندان رَي منايكةر"، نوَينةرة 

ةكانن، سةرةكييةكاني ئةم طروثة نوَييةي رووناكبري
كة هةريةكة و لة ذَير كاريطةري سولذنستيين 
رةخنةكردني توتاليتاريزمي كومونيسيت و 

 حيزبي كومونيست طةيشتوون.ءرةخنةكردني ضةث
هاوكات لةطةَل ئةم كةسانةو ِرةخنةكانيان لة 
توتاليتاريزم، جَيطاي خؤيةتي ئاماذة بة 
ِرةخنةكردني توتاليتاريزم و ضةث، لةناو خودي 

ةي ضةثةوة بدةين، كة بةهؤي سَي طروثي بزوتنةو
 طرنطةوة بةِرَيوة ضوو:

، واتة ئَيدطاردمون Argumentطروثي طؤظاري -1
 و كوستاس ئاكسلوس.

طروثي سوسياليزم: كة كةسانَيكي وةك -2
كلورلوفور )قوتابي لؤثؤنيت( و ذان فرانسوا 
ليوتارد، دةطرَيتةوةو، سةرةجنام بوو بةهؤي 

 دا.1960رانة، لة ساَلةكاني جيابوونةوةي ئةم نةفة
، كة بة Espritدواجار طروثي طؤظاري -3

خوَيندنةوةي نوَيي هانا ئارَينت وبةسةرنووسةري 

ئولويةفوذن، ثَي دةنَينة قؤناغَيكي نوَي لة ذياني 
 رووناكبريي خؤيانةوة.

 
 قؤناغي حةوتةم:
، 1980ي ئاظريلي ساَلي 18دةتوانني رؤذي 

ان ثؤل سارتةر لة واتة رؤذي بةخاك سثاردني ذ
طؤِرستاني ثريالشز، بة دةستثَيكي رووناكبريي 
دةربةست )متعهد( لة فةِرةنسا، بزانني شَيرَيرذولي، 
سةرنووسةري رؤذنامةي ليرباسيؤن، كة سارتةر لة 
دروستبوونيدا رؤَلَيكي طرنطي طَيِرا، سارتةر وةك 
كةسايةتييةك ناو دةبات، كة وةك ظؤَلتَير و هؤكؤ، 

 ةدةكةي خؤيدا.فؤرمي بةس
ساَل ثاش مردني سارتةر و بة رووخاني  9

ديواري بَيرلني، رووناكبريي دةربةسيت فةِرةنسا، كة 
لة قؤناغة جؤراوجؤرةكاندا، هةوراز و نشَيوي زؤري 
ديتووة، فؤرمَيكي نوَي بة دةست دَينَيت. لةم 
قؤناغةدا، رووناكبريةكان خؤيان بة بةها و 

دةكةن، لةوانة بابةتطةلَيكي نوَيوة خةريك 
رةخنةكردني بةهاكاني كةلتوري بةكارهَينان 
)مصريف(، بةالم هاوكات بة بةرطريكردن لة 

 تاكطةرايي دميوكراتيك.
كةسانَيك وةك لوك فَيري، ئالَين فينككروت، 
ئولوية فوذَين، ثاسكاَل بروكنَير، لة ذَير كاريطةري 
بةرهةمةكاني لوفور، كانت، ريكؤر و هتددا، دةست 

ن بة ِرةخنةكردني نيضة، هايديطةر، و بة طشيت دةكة
 .68هزري 

ئةم رةخنةكردنانة، دةبَيتة هؤي ثَيكهاتين 
كةشَيكي نوَي لة رووناكبريي فةِرةنسادا، كة 
باسطةلَيك لةسةر ثلؤراليزم، دميوكراسي و 
يةكساني، جَينشيين بةرطريكردني سارتةري لة 
 شؤِرش، رووناكبريي دةربةست و جيهاني سَييةم،

 دةكات.
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ئالَين تؤرَيين كؤمةَلناسي فةِرةنسي، لة 
كتَيبةكةيدا "ثاش سوسياليزم"، لة مردني 
سوسياليزم دةدوَيت و، ئاندرَي طوزر، كتَيبَيك بة 

 ناوي "خوات لةطةَل ثرؤليتاريا" دةنووسَيت.
، ميشيل 1983بة مردني رميؤن ئارؤن لة ساَلي 

ي ، و ليون دوبوار لة ساَل1984فوكو لة ساَلي 
دا، الثةِرةيةكي مَيذووي رووناكبريي 1986

فةِرةنسا، دةبةسرتَيت. بة مردني ئةم سَي نةفةرة، 
 15ثيَيربورويةي كؤمةَلناسي فةِرةنسي، بؤ ماوةي 

ساَل كةسايةتي راديكاليزمي رووناكبريي 

فةِرةنسيية. تا ئةوةي كة لة ذانوييةي ساَلي 
 دا، ئةويش ماالوايي لة ذيان دةكات.2002

 
 

 راويَزثة
 ثاواخنوازةكان هةَلةية، كؤنزةرظاتيوةكان.-1

 
 

 سةرضاوة
 .www@iranartists.orgساييت 
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 دةسةالَختوازي و كةسيَيت مؤنتاذكراو
 زجنرية باسي مؤديَرنيسيت كؤمةَلطةي مةدةني

 
 

  مةسعوود تارانيمةسعوود تاراني
  لة فارسييةوة: عادل حمةمةد ثوورلة فارسييةوة: عادل حمةمةد ثوور

 
 

 ئةم لَيكؤَلينةوةية راظةي دةروونشيكاري 
 جظاكي دةسةاَلختوازيية كة بطرة زاراوةي 
          لَيكدراوي "دةروونناسي سياسي" بؤ ئةم 

ربِرينة شياوتر بَيت، لةم باسةدا لة طرميانةكاني دة
"فرؤيد" و "ئَيريك ئَيريكسؤن" رةوانناسي ئةَلماني 

بة رةضةَلةك ئامريكايي، لة بارةي ضييةتي  –
ثَيكهاتةي كةسَييت "مرؤظ"ةوة، كةَلك وةرطرياوة. 
ئةطةرضي ئةم "ضييةتي"ية طرَيبةندة بة دؤخ و 

ةو هةلومةرجةي هةلومةرجي "تاك" بة كؤمةَلطةوة، ئ
كة داميةن لة طؤِرانداية. هةروةها كة دةزانني 
"فرؤيد" و دةستةيةك لة "ثؤست 

" وةك: post structuralistئيسرتاكضراَليستةكان 
الكان، بؤ نووسيين بةسةرهاتي ضارةنووسي مرؤظ، 
وةك هَيزَيكي شكؤدار و ثِر هةيبةت دةيانِروانيية 

ِريين "نةست و ناخؤئاطا". دوا بةدواي دةرب
طرميانةي فرؤيد، ئَيريكسؤن و ئانا فرؤيد و باقي 
دةروونناسةكاني تري ضةمكي "من" بة بؤضوونَيكي 
جياواز لةسةر شكؤداري و هةيبةتي خؤئاطاي من 

"ego و تةنانةت لة رةسةنايةتيدا، وةك توخم و "
( idكيانَيكي سةربةخؤ لة )نةهادي ئةوي دي 

ة ضؤن "فرؤيد" ئاوِريان ئةدايةوة. ثاشان دةبينني ك
(ي بة idبة ثَيضةوانةي دةرووناسةكانيرت، )نةهادي 

"ي دةزاني. بةم حاَلةوة لة egoئاخَيزطةي "من، 
هةلومةرجي جظاكيدا، بة تايبةت بةهؤي نةبووني 
سةرةِرؤخوازي )ئيستيبداد(ي سياسي شَيلطريانة و 
سةرومِر لة رؤذئاوادا، بةو ضةشنةي كة ئَيمة لة 

ةي دةكةين، جطة لة رؤذهةاَلتدا تةجروب
ئاماذةطةلَيكي )ثضِرثضِر و ئاَلؤسكاو( لة اليةن 
دةستةيةك لة دةروونناساني جظاكييةوة وةك: 
"ئادؤرنؤ، ئرييك فرؤم، ويلهَيلم رايش" كة كارشَينة 
سةرةِرؤكان، لة رةهةندةكاني غةير جظاكي و 
ناتةبايي دةرووني مرؤظي غةير رؤذئاوايي، لة 

ياندا، قوتار كرد. بةم خولطةي توَيذينةوةكاني
هؤيةوة، ثَيكهاتةي كةسايةتي، لةم سووضة 
نيطايةوة، لةطةَل فةرهةنطي دةسةاَلتدا )سوَلتة( 

 ثَيوةندي مَيذوويي نةطرت.
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كةوابوو، لةم نووسينةدا هةوَلدراوة تا ئةو 
شوَينةي كة بلوَي و تةنانةت بة ساكار بيين 

(Simplificationو "هةمةكي دان"ييةوة، كَيشة ) كان
و ضةمكةكاني دةروونناسي فرؤيد، ثةيوةندي بة 
كَيشةي )سةرةِرؤيي( و دةسةالتدارَييت لة جيهاني 
سَيهةم، بة تايبةت لة ئَيراندا، توَيذينةوة بكرَي. 
رةنطة ئةم ضةشنة توَيذكاريية، هةر ضةند كاَل و 
كرض بَي كة لة رةهةندي ئةدةبياتي سياسي ئَيمةدا 

بتوانَيت ببَيتة ثَيطةيةك بؤ خةريكة ضاوي لَيدةكرَي، 
تَيطةيشنت لة كَيشة فةرهةنطييةكان، يان 
شيتةَلكاري كَيشةكان و ثَيوةندي ثاذةكان كة لةم 
دؤخةدا، طةشكةيان كردووة. ئةطةري ئةوةيش هةية 
لةم رةوتةدا، لة مَيذووي رابردوومان رةخنة بطرين، 
مةبةستمان تةنيا طةيشنت بة رَيطاضارة و تَيكؤشانة 

زاظمةندي كردةكان، نةخَيرايي بةخشني بة بؤ ب
 رادةي خؤكةم بيين!

بةضاوكردن لةم باسة كة مرؤظ لة ثانتايي 
كارزاري ذيان و نووسينةوةي مَيذووي خؤيدا، تةنيا 
بوونةوةرَيكي رووتي ئاوَينة ئاسا و بَي ئريادة نية، 
بةَلكوو دةروونناسي سياسي، جياواز لةو 

-رَيكي بَي ئريادة، بؤضوونانة كة مرؤظ بة بوونةوة
 –وةك ئايدياي بنةما خوازي و فاكسيؤناليسم 

دةناسن لةسةر رؤَلي كاراي تاك توَيذكاري 
 .(1)دةكات

–ئةم دوو روانطة )بنةماخوازي و فاكسيؤناليزم 

وةرطَيِر( بة خؤئاطايي و رؤَلي ضاالكمةندي تاك لة 
زجنرية ثَيكهاتةي جظاكدا، بايةخَيكي ئةوتؤ دانانَين. 

وو ئَيمة دةمانةوَي سةرةتا، ثَيكةوة ثلة و كةواب
ثايةي "من" لة جظَينطةدا وةك "دياردة"يةكي 
ضارةنووس بةخش، ثَيناسة بكةين و رؤَلي سياسي 
ئةم "دياردة" لة خولطةي رؤحياتي خؤماندا 
هةَلبهةجنَينني و ئةجنا ثَيوةندي خؤمان لةطةَل 

ضةمكي "دةسةالت"دا تاوتوَي بكةين و ئةم ثرسانة 
ةينة ِروو: )وةرطَيِر(. ئايا تاكَيك هةية لة ئَيمة خب

برتسَي و حسابي تايبةمتان بؤ بكات؟ ئايا خؤمان 
بة كامَل و فرةزان دةزانني و ديرتان بة نةزان و 
تَينةطةيشتوو؟ هةترةمان دةضَي و بةجَيي كردة، 
سكاال دةكةين؟ ئايا الساييكةر و وةدووداضووين؟ 

ؤداين؟ دةرةك بينني و بة ئايا لة خؤدام يا لةطةَل خ
كوتةكي ناوبذيواني وةدووي ئةم و ئةوداين؟ لة 
خؤماوةدةطرين و بؤ موضياري ئةم و ئةو لةخؤ، 
هةَلةتة دةبيني و يان لة خؤ بَي ئاطا و دةروون 
بينني؟ ئايا لة كردةكان بةرثرسني و يان بةسرتاوين 
بة سةرمةستيية زارؤكييةكان و لة حةقيقةتدا طورَيز 

ثرس دةكةين؟ كردةكامنان زَيدةرؤن يا لة بةر
كةمِرؤ؟ يان وةرطرياو و لةسةركوتي بةرزة من 

(Super ego يان بة خواسيت "من"ي خؤِراطر و ثِر )
 توانست؟

ئاكامي تيشكؤي ئةمانة طرَيبةندة بةوةي كة 
طةوهةري هةبووني ئَيمة ضيية و "من" ثَيوةندي 
 لةطةَل فةرماندارَييت هَيزة دةروونييةكاندا،

 خاوةندارَييت ض ثلة و ثَيطةيةكة.
 

 خؤئاطايي:
"من"َيك كة لة بةيان تا ئَيوار لةسةر زاري 
هةمواندا طؤ دةكرَيت ئيرت بؤي نيية تةنيا لة 

يان بة نامؤ ثَي  (2)خاوةندارَييت تاكدا مبَينَيتةوة
بنَيتة طؤِرةثاني جظَين و سياسةتةوة. ناكرَي بة 

ة ثريؤزكردني ثَيضةوانةي ئةو باوةِرةي "هيوم" ب
هةست كة لةمةِر فؤرماسيؤني فةرهةنطي رؤذئاوادا 

ئةويش ثةرضةكردارَيك بوو بةرامبةر بة  –بووي 
، ئيرت جَلةوي هةست و -ناسيؤناليزمي دَيكارت

بةرخؤداني ئةو "من"ة بة هةر ئاقارَيكدا راكَيش 
بكات. دروست بة هؤي ئةم ثَيوةنديية ئؤرطانيكة 
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تايبةمتةندييةكاني تاك، لةطةَل كؤمةَلطةداية، كة 
هَيما ئامَيز و طشتطرين، دةبن بة "مشيَت منوونةي 
خةروارَيك" لةو روةوة مرؤظي ناخؤ ئاطا، لة 
رؤذَيكةوة هاتة نَيو جظَينطةوة هةوَلي داوة بطاتة 
خؤئاطايي تا بتوانَي بةشَيوةيةكي ئاوةزكردار 
كؤمةَلطةكةي بسازَييَن. مرؤظ بةر لة تةوذمي 

ي ئوروثايي، لة رةهةندَيكةوة مرؤظَيك "رَينَيسانس"
بوو كة بةهؤي زؤرداري و دةسةاَلتي حاكمانةوة لة 
ثةراوَيزدا مايةوة، لة هةمبةر ثَيودانطةكاني 
مؤدَيرنيتةدا، زؤرتر وةك "شت" حسابي بؤ دةكرا، 
ثاذَيك بوو لة طشتيةك، قةوارةكةي ئةو زؤرتر لة 
قورسايي "ئَيمة بوون، مايي" و "هةمةكي"دا، 
دةتوايةوة. تاك و تاكطةرايي بة ضةشين مؤدَيرن 
وَينا نةئةكريا، دةسةاَلتي )سةرةِرؤ(يش بة فؤرم 
طةلَيكي جؤراوجؤر رَيطاي بة فراذو بوون )باليدن( و 
رسكاني توانستة بزؤزةكاني تاك نةدةدا بؤ ئةوةي 

 خؤي نةبَي بة قورباني.
ثاش "رَينَيسانس" ئةو "من"ة يان "سووذة" 

رسكا، و فراذوو بوو و وَيناكرا. "ئةو"  هَيدي هَيدي
لة فةلسةفةي "تامس هابز و جان الك" وةك مرؤظي 
زاناي )تةجرةبيةكان( خؤي نواند. هاوِرَي لةطةَل 
دابةزاندني هَيدي و سةرةخؤي سَيبةري ثاشاكان، 
"كانت" مرؤظي وةك "من"ي كامَل و سةربةخؤ و 

 بةرثرس، ناساند.
 سياسي هاتة لَيرةدا بوو كة تاك وةك هةسيت

نَيو جظَينطةوة، كة ئيرت نةيئةتواني دةسةاَلتدارَييت 
حكوومةت وةك هؤكاري شؤربةخيت خؤي بزانَي. لة 
روانطةي ئةم بريمةندانةوة نةهاد )رَيكخراوة(ي 
حكومةتي ئامِرازَيك نةبوو بؤ طةيشتين تاقمَيك بة 
دةسةالت و شةوكةتي سياسي و يان ئايدئؤلؤذي و 

ةسةاَلتدارَييت، يانَي دةوَلةت بَي كةرةسةيةك بؤ د
سةركوتي "ئاشكراي" ثَيشوو دةيتواني بةردةوام 

بَي لة فةرمانِرةوايي بزِري خؤي، لةطةَل راي 
"كؤ"دا. ئةم جؤرة حكوومةتة تةنيا لة رَيي 
طةشكةي "من" يان "سووذة" وة فةراهةم دةكرا: 
يانَي ليرباليزمَيك كة لةسةر بناغةي "خؤثارَيزي" و 

سؤري دادةمةزرا. ئايدئؤلؤذياي خؤسان
دةوَلةتةكانيش لةسةر "تاكخوازي" ئةم مرؤظة 
مةدةنية سةقامطري دةبوو. دةسةالتيشيان هةر لة 

(دابني دةبوو نة دةربازبون و Universalجةماوةرةوة )
بَيطانة بةم دياردة. بةم شَيوة، لة روانطةي 
رةوانناسي و لةسةر بناغةي ثرةنسيثة 

دَيرنيتة دةبينني كة لة ئةوروثادا بايةخدارةكاني مؤ
"من"َيكي شكؤدار و بزاظمةند و سةرفراز بةالم 
نةضةندان خؤشحاَل و كامَل، ثَي دةنَيتة نَيو 
طؤِرةثاني كَيشمةكَيشي ذياني كؤمةاليةتييةوة كة 
ئيرت وةك رابردوو مرؤظ بة ضةشنَيكي روون "ئؤبذة" 

ئةذمار، و "كؤيلة" يان مرؤظَيكي مَيتافيزيكي نايةتة 
يان "بَي وزة" و "ئايدؤلؤذي" كراو بةَلكوو لةسةر 
بناغةي ثَيداويسيت كؤمةَلطة، سةروةري "سووذة" 
بووني و "ئاوةز"طةرَييت دَيتة نواندن. دةروون و 
ناخي "تاك"يش كةمرت دةبَيتة مةكؤي غارَين و 

مرؤظ ختوبي  –رمبازي هَيزة هةوسارثضِراوةكان 
نةناسراوةكان  خودي نائاطا و خولطةي هَيزة

دةبةزَييَن و خؤي لة ثانتاي "مةدةنييةت" نزيك 
دةكاتةوة. فةلسةفةي "فنؤمنؤلؤذي" كانتيش هةر 
لةم هانة )ضاوطة(ةوة سةرضاوة دةطرَي، ضونكا مرؤظ 
شت ئاسا، دةست بة هةَلبذاردني مةدةني ناكات، نة 
لةطةَل خؤي و نة لةطةَل سروشتدا ئةو ماوةية هةية، 

ةدةني. ئادةميزادَيك بةم جةستة كة ئةو بكاتة م
سازَينةري مَيذووي "هيطَل"  طَلةوة نة ئةتوانَي ءئاو
نة ماركسيزم. نةيشدةتوانَي هةَلواسراو بَي

مبَينَيتةوة و نةيش سةقامطري. كةوابوو "كؤمةَلطةي 
مةدةني" مرؤظطةلَيكي دةوَي خؤ ئاطا، ئاوةزمةند و 
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لة  بةرثرس نة هةستيار و سةربةذَير و طورَيزكةر
خؤقوربانيكةر. دةوَلةتي نوَي وةك  ءبةرثرسَييت

رَيكخراوي بةرزة"من"، تةنيا دةتوانَي بة 
مرؤظايةتييةك كة ثَيكهاتةي  ء"خؤئاطايي"

سةروةري خؤيةتي، دانوساندن بكات. لة حاَلَيكدا 
كة تايبةمتةندي ثَيكهاتةي كةسَييت تاكي 
دةسةاَلختواز نائاطايانة. دةبَيتة ئامرازَيك بؤ 

               يشتين بة دةسةاَلتي سياسي، ضونكة طة
                كاتَيك كةسَييت الواز دةبَي ئيرت وتةزاي 
          ئازادي بةيانطةري نيازَيك بؤ ثَيطةيشتين 

 Selfدةرووني و ناسني و كةشفي )خؤ( )

Actualizationكةوابوو ئازادي ثَيدةضَي لة (3)( نية .
، بكَيشرَيتة هةرج و مةرج و باشرتين هةلومةرجيشدا

بشَيونييةوة. "من" هةم لة قاوغي تيؤرداو هةميش 
لة كردةدا نابَيتة كانطةي زانست و ناسني.مرؤظ 

دةبَيتة  ءكاتَيك بةشكَلي مةدةني خؤي دةناسَي
هانةي زانست كة هَيزة سةركوتكةرةكان بطؤِرَي و 
رايان بَييَن بةهَيزَيكي بةرهةَلستكةر و ناوبذيوان، 

نَي راهَيناني حكوومةت بة رَيكخراوي دةوَلةتي يا
 ياسايي و طؤِراني هَيزة سةركوتكةرةكان 

دةرةجنام جَيبةجَيكردني  ءبةهَيزطةلي بةرهةَلستكةر
 Super" بة "بةرزة من، egoضةمكي رَيكخراوي "من، 

ego بة ثَيضةوانةي ئةمة، ئةو مرؤظة، ثَيويسيت بة "
ا هةية. كةوابوو باوك ساالر و مؤضياريكةر و ثَيشةو

دةبَي بطةين بة طةشةي دةرووني ناواخين 
كؤمةَلطةي مةدةنيدا. لةراستيدا كة خودي ئةم 
باسطةلة نيشانةي طةشكةي كؤمةَلطةية و 
ثَيداويسيت دةرونيية بة ئازادي. مةبةست لة 
نووسيين ئةم ضةند دَيِريشة هةمان دؤزة كة ئةم 

 و لة زانيارية دةرونيية لة ناخدا هةَلبهةجنَينني
شكؤداري و بةرزِراطرتنيدا، تَيبكؤشني. بةالم لة 
رووي ئاطايي و زانيارييةوة، بَي طومان بة توانسيت 

تايبةتةوة وة دووي ئازادي كةوتن، مرؤظ زووتر، 
 دةطاتة ئاماجنة ِرةواكاني.

بة ثوخيت، كةسَييت مرؤظي فرؤيدي، 
( من idئامَيزةيةكة لة سَي ثاذي سةرةكي: ئةو )

(ego و )( بةرزةمنsuper ego( ئةو .)id سةرضةشين )
خؤخوازييةكان، سةرخؤشييةكان و شورمةسيت 
منااَلنةية كة زاناياني ئَيمة بة "نةفسي ئةمارة" 

( هةمان ئاقاري ئاوةز و egoناودَيري دةكةن. "من" )
ئريادةي مرؤظة كة كاركرديشي دةرووني و هةميش 

زة من" قبووَلي بةرثرسَيتية. "من"ي باالتر و "بةر
(Super ego هةمان ويذداني تاكيية كة دَيتة )

هاريكاري "من" تا بةرهةَلسيت خواستة زَيدةِرؤ و 
ئةنارشيستيةكاني ئةو بكات. لة كةش و هةوايةكي 

( Super egoزؤرمةداري و سةرةِرؤييدا، بةرزة من )
زؤر طةشة ثةيا ناكات بةَلكوو بةجَيي ئةو "بةرزة 

 من" طةشكة ثةيدا دةكات.
سةر ئةم بناغة و لة ثَيوةندي لةهةمبةر طةشة لة

يان نةبووني طةشةي رَيذةيي تاك، لة جةرطةي 
كةسَيتييةكاندا دةتوانني بةسَي كةسَييت كة لة نَيو 
سةرضةشين تايبةمتةندييةكاني بااَلدةستدا كة 
 زؤرتر لةم باسةدا بة كةَلك ئَيمة دَين، ئاماذة بدةين :

نتاذكراو و كةسَييت دواكةوتوو، كةسَييت مؤ
 كةسَييت مؤدَيرن

كةسَييت دواكةوتوو، ئةم ضةشنة كةسَيتيية -1
لةسةر بنةماي ثَينةطةيشتوويي "من" و وابةستةيي 

 و بةندكراو بة بةها و ئةندَيشةكاني ثَيش مؤدَيرن.
كةسَييت مؤنتاذكراو، لةم بةشةدا "من" -2

هةمان "من"ي دةسةاَلختواز دةذمَيررَي بةالم 
 ة و بةها مؤدَيرنةكانة.خاوةني ئةندَيش

كةسَييت مؤدَيرن، كة هةم "من" طةشةي -3
رَيذةيي ساملي خؤي لة فؤرمي ئةوةَل و سَيهةمدا، 
دةكات هةميش لة رةهةندي ضييةتيدا، 
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كَيشمةكَيشي ئةوتؤ لة سازوكاري كةسَييت تاكدا، 
نابينرَي، لة راستيدا لةم ئاستةدا كؤمةَلطةيش لة 

يةدار و سةقامطريدا رَيكوثَيكي و سامانَيكي ثا
بةهرةمةند دةبَي. بةالم بةم جياوازييةوة كة لة 
دؤخي ئةوةَلدا، ياني لة دؤخي ثَينةطةييوي "من"دا 
"من"ي باال و "ئةو" راشكاو و بَي ثةردة لة 

 بةرامبةر ويدا ئةوةسنت.
بةلةونَيكيكة بةهؤي سسيت "من" ثاذَيك لة 
 بةرزة "من" بةهةيكةلي سةركوتطةر دةردَي تا
"ئةو" خباتة ذَير ركَيفي تةدبريي خؤيةوة و لةم 
ضاالكييةدا سةريشدةكةوَي. لة فؤرمي دووةمدا 
)كةسَييت مؤنتاذكراو(، تاك لةطةَل ئةندَيشةي 
مؤدَيرن و كةسَييت نةريتيدا دةكةوَيتة ضنطاوةش و 
ملمالنَي، بؤ ئةوة هَيشتا وا لة بةند و كؤتي 

دا، ئةندَيشة ئيلتيزامات و ثَيوةنديية نةريتييةكان
نؤذةنةكان بة ضةشين دروشم ئاسا و قاَلبكراو دَينة 

 ئاخافنت.
"من" كة دةبَي ئاوةز )عةقَل( بطرَيتة خؤي و ئااَل 
هةَلطري "ئازادي" بَي بةهؤي ثَينةطةيشتوويي و 
سستييةوة، توانسيت بةرامبةري لة هةمبةر "ئةو"دا 
نية و دةرةقةتي سةركوتكردني "ئةبةر من" نايَي. 

ابوو هةستانةوة بؤ ضةمكي ئازادي يان بة كةو
شةوقةوة دَيتة طةِر و يان ثايةدار نامَييَن، و لة اليةن 
"ئةبةر من"ةوة سةركوت دةكرَي. بة لةونَيكي تر 
ضاالكيية سياسيية ئازادخيوازييةكاني ئَيمة تةنيا بة 
دةستهاوَيشنت بة هَيزةكاني رَيكخراوي "ئةو" و 

كوتي( مةيسوور و "ئةبةر من" )بةرخؤدان و سةر
جَيبةجَي دةبوو. لةسةر ئةم ثَيِرةوة، )تَيكِرووخاني( 
ِرذَيمةكان ئةو جؤرةي كة شياو بوو بة ئةجنام 
نةدةطةيي، بة فةرزكة كة كةسَييت مؤنتاذكراو لة 
لووتكةي شور و بةرخؤداندا بؤ ئازادي لة مةرطيش 
ثَيشوازي بكردبا، بةالم نةتةنيا "ئةبةر من" 

ناكات، بةَلكوو خؤيشي دةبَيتة  هاريكاري "من"
هَيزي بةرهةَلستكةر و داثَلؤسَينةر بؤ "من". لة 
ئاسيت سَيهةمدا، يانَي كةسَييت مؤدَيرنيدا، كة 
"من" بة زؤرتر طةشكةي سةندووة بةثشتيواني 
"بةرزة من" بؤ طةيشنت بة "ئازادي" هةميشة 
خةبات دةكات، ضونكة ثَيويسيت ئةوتؤي بةم 

 ةشةكردنة هةية.ثَيطةيشتووييةو ط
هةنووكة رةنطة طةيشتبني بة ثَيناسةيةكي كورت 
لة دةسةاَلختوازي، دةسةاَلختوازي كة هاوسةنطة 

( كة لة Autnoritarianismنزيكةكةي دةبَيتة: )
قامووسة ئينطليزييةكاندا لة رةهةندي رؤحياتي 
تاكيدا بة )سةيتةرة جؤيي، خؤكامةيي و 

الت دةسبةسةري بَي ضوون و ضرا بة دةسة
)اتوريتة( مانا كراوةتةوة(. لة فارسيدا بة 
دةسةاَلختوازي و مةيلةو دةسةالت مانا كراوةتةوة. 
بةهةر حاَل مةبةست لة دةسةاَلختوازي لة ثَيكهاتةي 
سياسي و رةوانيدا، نائاطايي و ثَينةطةيشتوويية. 
الدةين لةوةي ثَينةطةيشتويي لة ضنراوي نةريتيدا 

ايبةت و دَلخوازيية، خاوةني كاركردي جظاكي ت
ضونكا تاكي ثَينةطةييو يةكةم ثَيويسيت بة 
ثَيوةندي توندوتؤَل لةطةَل دةورووبةردا هةية و 
دووةم، ثَيطةييوي هَيرةمَيك دةخوَلقَييَن كة ثَيطة و 
ثلةي هةركةس لةودا ديارة، لةراستيدا دةبَيتة 
دابينكةري ئاسوودةيي و هَيمنايةتي بؤ تاك. 

ييوي لَيرةدا، وتةزايةكي زةيين نيية ئةَلبةتة ثَينةطة
كة واتة كةسَيك بَلَيت: ئَيوة لة كوَيوة دةزانن "من"ي 
زؤرينةي نةتةوةيةك ثَينةطةييوة و خؤطةردان 

 )خؤطةِرَينةر، خؤبةِرَيوةبةر( نيية؟
رةنطة باشرتين وةالم بؤ ئةم ثرسة، هةبووني 
دةسةاَلتدارَييت رَيكخراوة داثَلؤسَينةرةكاني بَي كة 
ئاوَينةي باالنوَيين "من"ي الواز و ثَينةطةيووة، 
يانَي لة ثَيكهاتةي سياسيدا، ثَينةطةييوي تاك لة 
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         قاوغي فةرمانِرةوايي رَيكخراوة ئاَلؤز و 
ناعةقاَلني و ترسهَينةرةكاندا هةسيت ثَيدةكرَي و 
دةكةوَيتة بةر ناساندن، ئةمة لة ئةساسدا، هةمان 

         داثَلؤسَينةرة لة "من"ي  بةشة دةسةاَلختوازيية
باال )ئةبةر من(دا هاوسةنط و هاوكَيشةية. دةبَي 
بزانني كةسَييت دةسةاَلختواز، وا لة بريؤكةي 
دؤزينةوةي ئاسانرتين رَيطة بؤ طةيشنت بة ضةمكي 
دةسةالت تا لة بازنةي لة خؤنامؤييدا، زةخت 
بنوَييَن و زؤر بَيذي، هةميش سةرةِرؤييةكةي 

َيكي ئاشنائامَيزي هةبَي. ضَيذي ئةم "بوون"ة ضَيذ
تةنيا بة سوَلتة و دةسةالت دائةمركَي. لةم 
حاَلةتةدا، تاكة ثَينةطةييوةكانيش لة ئةمرازطةلَيكي 
جؤراوجؤر وةك سةرةِرؤيي و ئايدئؤلؤذي كةَلك 
وةردةطرن تا لةم كةرةسة بؤ سوَلتةي ديرتان ضَيذ 

 وةرطرن.
ةوايةتي حكوومةتة لةسةر ئةم بنةما، فةرمانِر

سةرةِرؤكان دةبَي بةسةرضةشين هةستثَيكراوي 
تايبةمتةندييةكاني كةسَييت دةسةاَلختواز و نائاطا 
كة بووة بة غةريبةيةك و دةرةكي، خؤي بة 
ضةشنَيكي ئازاردةر و ئالؤزمةند دةنوَييَن. كةوابوو 
كةسَييت دةسةاَلختواز وةك "هةمةكي" يةك لة 

ة جةستةي سياسةتي رةفتار و ئةندَيشةدا، ل
سةركوتكةرانةدا، هةَلسووكةوت دةكات، 
سةركوتكردني رةواني و كةسَييت لة واقيعدا، هةمان 
سةركوتي سياسي و كؤمةاليةتيية، جار و باريش 
ئةندَيشةيش بؤ ثاَل ثةستؤكي ئةم سةركوتكردنة 

 دَيتة طؤِرةثاني كردارةوة.
ئةطةرضي ئاخَيزطةي ثَينةطةييوي و 

هؤكاري جؤراوجؤري هةية بةالم لةم  دةسةاَلختوازي
نووسينةدا ئةو هؤكارة سةرةكيية كة دةمةوَي 
ئاماذةي ثَي بكةم و جةخيت لةسةر بكةم، 

 رَيكخراوةي "خَيزانة".

 
 خيَزان و "من"

ئةزانني كة ئةطةر كؤرثةلةيةك لة ذَير دةسيت 
دايك و باوكَيكي دةسةاَلختوازدا ثةروةردة بكرَي و 

شة و بؤضوونةكان و سةربةخؤيي رَيزَيك بؤ ئةندَي
ئةو قايل نةبن، لة جَيي حورمةت و رَيز لة 
خولياكاني ئةو هةميشة وةدووي سِرينةوةي 
خولياكاني بكةون و خولياكاني خؤيان داسةثَينن، 
ئةوا طةشةي ثةروةردة و ثَيطةيشتوويي ئةو تووشي 
قةيران و ئاَلؤسكان دةبَي. ثَيخوست بووني "من" 

يان تةنطةتاوكردن و داخوِريين بةهؤي زؤربَيذي 
دايك و باوك لةطةَل بونياتناني كؤمةَلطةي سامل و 
)بة واتا( دميؤكراتيك، ناتةباية و دوذمين سةرةكي 
"خؤِرَيك و ثَيكي" و "خؤطةردانيية". لةم 
حاَلةتةداية كة "تاك" ناضارة. لة خولي طةورة 
ساَليدا نيازي بة ساز و كاري دةرةكي دةسةاَلختواز 

ةزطا سانسؤرضييةكان دةبَي، تا وةك هَيزي و د
دةرةكي لة ذياني ئةودا، رَيك و ثَيكي و واتا 

 درووست بكةن.
سةرةجنام مرؤظ لةاليةن هةمان ساز و كارةوة كة 
سةركوتكرابوو رَيبةري و رَينوَيين دةكرَي. لة جظاك 
نةريتخوازةكاندا، رَيكخراوة سؤسياليستيية 

ةَل ثَيكهاتةي كةسَييت داثَلؤسَينةرةكان، طوجناو لةط
دةسةاَلختوازدا لة بزرطةي كؤمةَلطةوة، مل قنج 
ئةكةنةوة و تةبا و ملكةضي هةمان ناوةِرؤكي 
كةسَييت باسكراو دةبن. بةهؤي ئةم زةمينة رسكاو، 
فةلسةفةي "بوون" و هةميش ئةدةبيات لةم ضةشنة 
كؤمةَلطةدا بة "زبان"ي حَيرمان و ناهومَيدي دَيتة 

ا بوو سةرةِرؤيي و سوَلتةي رةواني و ظةشاندن. كةو
سياسي و بةهؤي ثَينةطةييوي رَيكخراوي "من" لة 
ميللةتَيكدا بةم ضةشنة دَيتة قةوام، ضوونكا ئةطةر 
كةسَييت "من" ثِروزة و قةَلةو وثَيطةيوو و سامل بَي 
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ئةوا بؤي هةية لة هةمبةر ميكانيزميطةلَيك كة هةمان 
انن، نَيوان سازوكارة دميوكراتيية دةرونييةك

داخوازةكاني "ئةو" )زارؤ( و "بةرزة من" يان 
)ويذدان(دا هةميش واقعييةتة دةرةكييةكان )بةها 

 جظاكييةكان(، سازش و ئاشيت و رَيكةوتن بكرَي.
بةم جؤرة "من" وةك سيستةمَيكي سانسؤرضي 
و بةرثرسي دةرووني خؤي وَينا دةكات. ئةطةر 

وازييةكانيدا، ( بيةوَي لة ئارةزوو و داخid"ئةو" )
زَيدةِرؤيي بكات بة زمانَيكي ساكارتر "من" لة 
دانووساندني رؤذانةدا لةطةَل "ئةو" بة مةهارةت و 
بوَيري و تةِرةدةستييةوة لةطةَل خوليا غةريزية 
ثاَلنةرة جنسييةكاندا، سازش بكات يانَي "نة سيخ 
بسووتَي و نة كةباب" لةم حاَلةتةداية كة "من" 

رةفتاري دزَيو و سةركوتكةرانةي  لةطةَل هةر ضةشنة
كؤمةاليةتي و سياسي، بةهةر فؤرمَيك كة خؤي 
بنوَييَن خةبات دةكات. ئاوا طةشةيةك بؤ "من" بة 
ضةشنَيكي تر هةمان طةشةي مةدةنييةت و 
رَيكخراوة ئازادخيوازة دةرووني و دةرةكييةكانة كة 

 لة ذَيرةوة باسيان لةسةر دةكرَيت:
 

يةت )ثيَشكةوتوويي و مةدةنييةت و بةربةري
 دواكةوتوويي(:

بؤ طةشةي مةدةنييةت بة دوو واتا ئاماذة 
 كراوة:

يةكةم: واتايةك كة فرؤيد بؤي رةضاو كرد 
ئةويش تَيثةِربووني مرؤظ لة بةربةرييةت 
)دواكةوتوويي( و سةرمةستييةكاني منااَلنةية بؤ 

 "شارستانييةت".
رييت دووةم: تَيثةِربووني مرؤظة لة كؤمةَلطةي نة

و دةسةاَلختوازييةوة بؤ كؤمةَلطةي مؤدَيرن. ديارة 
كة كؤمةَلطةي نةريتخوازي يان ثَيش مؤدَيرن لةطةَل 
كؤمةَلطةي دواكةوتوو و بةربةردا يةكسان نيية، 

ضوونكا بة ثَيضةوانةي كؤمةَلطةي بةربةر لة كؤمةَلطة 
نةريتخوازةكاندا، بة ضةشنة فةرهةنطي و 

زووة زارؤكيةكان بة ئيتنيكةكان، خوليا و ئارة
توندي سةركوت دةكرَي. ئةطةرضي ئةم 
سةركوتكردنة جطة لة بةستَينةي عريفان، لة 
فرسةتي طوجناودا، دوور لة ضاوي )حمتسب، 
ضاودَير(دا تاك لة دةستوورةكاني سةرضةشنة 
فةرهةنطي و ئةرزشييةكان، كة هَيشتا دةرووني 
نةبوون خؤي دةرباز دةكات. بةالم ئةم 

دنة، بةشَيوةي رَيك و ثَيك لة شكَلي ثاشا سةركوتكر
زؤردارةكاندا خؤي دةنوَييَن، لة واقيعدا خَيرايي ئةم 
ثاَلةثةستؤك و سةركوتكردنة كة كؤمةَلطةي 
نةريتخوازي و دةسةاَلختوازي لة كؤمةَلطةي ثَيش 

 مؤدَيرن و مؤدَيرن جيا دةكاتةوة.
لةم روانطةوة، دةبني بة خاوةني سَي كؤمةَلطة: 

، كؤمةَلطةي بةربةر )وةحشي و دواكةوتوو( هةوةَل
كة غةريزةطةل و خواستطةل سةركوت نابن يانَي 
"من" و "بةرزة من" الوازن، بةالم "ئةو" قةَلةو ثِر 
توانستة. دووةم كؤمةَلطةي نةريتخوازي كة لةمدا، 
رَيكخراوة سةركوتكةرة داثَلؤسَينةرةكان طةشكة 

از دةبن بةالم دةكةن، يانَي "بةرزة من" و "من" الو
"ئةبةر من" قةَلةو دةمَينَيتةوة. سَيهةم كؤمةَلطةي 
مؤدَيرن، لةم ضةشنة كؤمةَلطةدا، ثَيويست بة 
رَيكخراوةي سةركوتكةر و النيكةم بة ضةشنة 
نةريتةكةي نيية، يانَي "من" قةَلةو و جوان دةبَي و 

 لة ثاَل "بةرزة من"دا طةشكة دةكات.
مة بايةخدارة، ئةوةي لةم سَي ضةمكةدا بؤ ئَي

كؤمةَلطةي نةريتيية كة لةم سةرضةشنةدا، "من" 
الواز و ثةككةوتةية. هةروةها كة ئاماذةمان ثَيدا 
ئةطةر "من" ثةككةوتة بَي و كةسَييت مرؤظ 
ثَينةطةييو، ئيرت تاك ناتوانَي بة درووسيت و 
بةشَيوةي سةربةخؤ لة هةمبةر سةرخؤشييةكاني 
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سيايي و "زارؤكي" بوةسيَت و خواستة سؤ
 عةقاَلنييةكاني بةراورد بكات.

لةم ِرةوتةدا، كاركردة سامل و رةواكاني بؤ 
دابينكردني رَيكبةخشي و سامامنةندي رةواني 
بةشةري لةدةست ئةدات و ثَيداويسيت بة دةزطا 
سانسؤرضيية دةرةكييةكان دةبَي، وةك ئةو سةر 
ضةشنة خَيزانةي كة لة خولي منداَليدا ثَيي 

م هؤيةوة كة لة كؤمةَلطة نةريتييةكاندا راهاتبوو. بة
ئَيمة شاهيدي حكوومةتي سوَلتانة سةرةِرؤكان 
بووين، لةم ضةشنة كؤمةَلطةدا، نةتةنيا "من" 
ثةككةوتة و دواكةوتوو دةمَينَيتةوة بةَلكوو 
ضةشنَيك ئةندَيشةيش، طؤجناو لةطةَل ئةو ثَيكهاتة 

و كةسَيتةدا، سةرهةَلدةدا و طةشكة دةكات  و فراذو
 دةبَي.

 
ئةنديَشة و دةسةالَختوازي لة كؤمةلَطة 

 دواكةوتووةكاندا:
لة خولة ثَيش مؤدَيرنةكاندا، ضييةتي ضةشين 
هزر لةطةَل ثَيكهاتةي كةسَييت دةسةاَلختوازدا، لة 
كَيشة و ملمالنَيدا نةبووة، يانَي ضةشين هزر 
كردنةوة ئةمرازَيك بؤ ماريفةتناسي نةئةذمَيررا، 

مِراز )ئالةت( كةَلكي لَي وةردةطريا، بةَلكوو وةك ئة
"ماسؤن ئؤرسَيل" لة كتَييب "فةلسةفة لة 
رؤذهةاَلتدا" نووسيوييةتي: "ثَيشينياني هَيند، 
بةقةدةر ضاالكي و كردة، رَيزيان لة بؤ هزر و 

". ناسني لة رَيطاي ئيشراقةوة  (4)بريكردنةوة دادةنا
ثاي استدالليون سخت ضوبني –بةدةست دةهات 

دَيرَيكي مةولةوي رؤميية: ئاماذةية بةبَي  -بود
 -وةرطَيِر-بنةمايي و سسيت بؤضووني بريدؤزان 

ئةندَيشةي نةرييت، ئةندَيشةيةكي عةقَلي رووت 
نةبوو، رةطةزة هةستياري و سؤفيانةكانيش لةودا 

 .(5)كاردانةوةي هةبوو"

ئةمة سازوكار و ثالنة دةروونيكراوةكاني 
وتي و دابينكردني سةرةِرؤيي بوو كة كاري سةرك

رَيكوثَيكي و سامانبةخشي خستبووة ئةستؤي 
 "ئةبةر من".

يةكَيك لة –لة بيؤطرايف "ئةبوو حامَيد غةزاَلي"دا 
ضوار بريدؤز و برييارة بةناوبانطةكاني دنياي 

دةخوَينينةوة: "دواي ئةوةي لةطةَل  -ئيسالم
رَيضكةو بزاظي سؤفيانةدا ئاشنا دةبَي لة وانةوتنةوة 

َلدةطرَي و دةبَيتة رَيِرةوي رَيطاي دةستهة
ئةو رووكردة لةطةَل دةسةاَلختوازيدا  (6)تةسةوف"

ثَيوةندي توند و تؤَل ثةيدا ئةكا. حةنا ئةفخوزي 
كؤضي مانطي لة  488ئةَلَي: "غةزاَلي لة ساَلي 

ساَل لةوَيدا  2خوراسانةوة ضووة شام، ماوةي 
مايةوة كة هيض كارَيكي جطة لة طؤشة نشيين و 

ةَلوةت و وةرزشي نةفس و تَيكؤشاني مةعنةوي خ
نةبووة. ماوةيةك لة طؤشة مزطةوتي دميةشق 
مايةوة، هةرضي رؤذة دةضووة سةر منارةي 
مزطةوتةكة دةركةي لة خؤي دادةخست، ئةجنا لة 
شامةوة ضوو بؤ بيت املقدس. هةرضي رؤذة 
دةرؤيشتة الصخرة، لةوَيدا دةمايةوةو خؤي 

 .(7)زينداني دةكرد"
هزر كردنةوة زؤربةي لة خزمةتي "كردة"دا بوو 
و "كردة"يش لة قاَليب خةبات لةطةَل نةفسدا لة 
خزمةت ثَيكهاتةي كةسَييت دةسةاَلختوازدا بوو. 
ئةندَيشة وةك "بت"ي خؤزلزان و لووت بةرز كةمرت 
لة سيستةمي دةسةاَلختوازيدا ثلة و ثايةي بوو. يان 

ةفسي ئةمارة"دا ئةمرازَيك بوو بؤ شكانةوة بة مل "ن
يانَي هةمان رَيكخراوةي "ئةو" بَي شك مةيلي 
شكانةوة و سوَلتة لةطةَل فةرهةنطي نةريتيدا نامؤ 
نيية، ئةو سوَلتة و شكانةوة ض بة مل زارؤيةكدا بَي 
يان ذنَيك يان نةفسدا. لة ئاسةواري عريفاني و ديين 
ئَيمةدا، نةفس هةمان رةهةندي ئاذةَلي مرؤظة، كة 
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كةِرةت لة دةرونةوة بؤ دةرةوة فِرَيدراوة و ضةندةها 
تةنانةت طيانلةبةرَيكي دزَيو و ناثاك بة ئةذمار 

 هاتووة:
 مردي كوركن عمرى دراز 

 طؤركةنَيك، تةمةنَيكي درَيذ
 سائلي طفت كة ضيزي طوي باز

 ثرسكةرَيك ثَييطوت نوكتةيةكم بؤ باسكة
 طفت: اين ديدم عجب بر حسب حال 

ئةم شتة سةير و سةمةرةم طوتي لةم ذيانةمدا 
 ديت

 كاين سط نفسم همي هفتاد سال
 ئةم سةطةي نةفسةم لةم هةفتاد ساَلدا

 طوركندن ديد ويك ساعت منرد 
ئةم هةموو طؤِركةندنةي ديت بةالم خؤي بؤ 

 سةعاتَيك نةمرد
 يك دمم فرمان يك طاعت نربد

 بؤ ساتَيكيش لة دةستووري من ئيتاعةي نةكرد
 

"دا باس دةكات: الولياءتذكره اعةتار لة "
"عةبدوال ترووغبةزي تووسي" كةرةتَيك لةطةَل 
دؤستانيدا بؤ نان خواردن لةسةر سفرةوة 
دادةنيشَي. مةنسووري حةلالجيش لة "كشمري"ةوة 
دَي. عةبايةكي سةرتادامَيين رةشي لةبةردا ئةبَي و 
دوو دانة سةطي رةشيش وةدوويدا دَين.. شَيخ 

ئةو بوو كة بةدوويدا  طوتي، "ئةو سةطة، نةفسي
دَي، لة دةرةوةي ئةو ماوةية بةالم سةطةكةي ئَيمة 
)نةفس( لة ناوةوة، ماوةتةوةو ئَيمة وةدوويدا 

 رادةكةين".
لة تَيكستة عريفانييةكاندا، جطة بة سةط، 
نةفس بة بةضكة رَيوي، مار، مشك، ذن و.. 
وَيضواندراوة، لة شَيخ بووعةلي سيناي مةروزي 

"من نةفسم لة سيماي ئافرةتَيكدا ديت دةطَيِرنةوة: 

كة تاَلَي لة بسكي ئةوي طرتبوو و داي بة من و 
منيش ئةوم بة لقة درةختَيكةوة بةستةوة و ويستم 
لةناوي بةرم". نووشتةي زؤربةي عارفان، تياضوون 
بوو بؤ سةربةسيت مرؤظ، طةيشنت بة "لقاوا.." و 

 ثلةي "فنايف ا..".
ةبوا قؤناغطةلَيكي ثِر رَيِرةوي رَيطاي حةقيقةت د

ئاستةنط تَيثةِرَيين تا بطاتة دوايني ثلة. ئةَلبةتة 
عارفانَيكيش هةبوون كة ثَييان وابوو تةنيا 
"عةشق"ة كة دةتوانَي ئةوان لةو قؤناغة سةخَلةت 
ئامَيزانة تَيثةِرَييَن كة ئةمة خؤي باسَيكي جياوازي 
 تايبةتي دةوَي. بةالم هةر لَيرةدا، بة كورت دةبَي
بطوترَي: كة عةشق خؤي لة رةسةنايةتي و 
طةشكةي "من" دةرباز دةكات، لَيرةدا عةشق جطة 
داخوازطةلي زاِروانة و لووت بةرزانة شتَيكيكة نيية 
ئةو عةشقة نة وةسَلة و نةفةنا بةَلكوو تةجرةبةي 
كامَل بوونة. بةرخؤدان و عةشق ئةطةر تةبا و 

و لووت هاودةنط لةطةَل عةقَلدا نةبَي خؤخوازي 
بةرزيية يان بة طَيِرانةوةيةكيرت، ضةمكي عةشق 
زادةي ضاخي رؤمانتيزم و ثَيطرتين كامَلي تاكة لةو 

 كؤمةَلطةدا. 
بةهةر حاَل ئةطةر مبانةوَي مةكتةبي "وةحدةتي 
وجوودي" لة رَيطاي داوةري ئاوةزخوازييةوة 
تاوتوَي بكةين، ثَيدةضَي مرؤظ تا ئةو رادة )حريمان 

َيد مبَينَيتةوة كة سووتان و تياضوون و زدة( و ناهوم
فةنابوون، تا كة رَيطا بَي بؤماننةوة باباشرت بَلَيم كة 
هزركردنةوة دةبَيتة سةرباري هةبوون )هةسيت(. 
ثَيوةندي مرؤظ لةطةَل دنياي دةرةكدا كةم يان بة 
تةواوةتي دةثضِرَي. بةالم لة ئاقارَيكدا كة "من" 

سة و بؤَلةبؤَلي طةشكة دةكات لة خؤشي و وةسوة
"ئةو" كة تاقمَيك لة زانايان بة "وةسوةسةي 
شةيتان" ناودَيري دةكةن، بة دوذمنييةوة، لَيي 
ناسَلةمَيتةوة، "ئةو" و سةرخؤشيةكاني "ئةو" بَي 
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بايةخ و موهمةل ناكات و لةم دؤخةدا، نة ويذداني 
ئاطا )بةرزةمن( خوازياري سةركوتكردنة نة 

راشكاوانة سةركوتكةرن واقعييةتة دةرةكييةكانيش 
لة واقيعدا، ئرييكسؤن وتةني: "من" خؤي بة  –

سةروةري واقعييةتة دةرةكييةكان و "بةرزة من" 
دةشوبهَينرَي، بة هؤي ئةم سةربةخؤييةوة بة 
دَلنياييةوة دةضَيتة ثَيشوازي زؤربةي داخوازة 
نةفسانييةكان و هةبوونيان وةك ثَيداويستيطةلي 

زانَي، لةو كؤمةَلطةدا، لة ذيانَيكي سةركةوتوو دة
هةموو بةستَينة و قؤناغَيكدا بؤ كةَلك وةرطرتن لة 
كاجمؤيي و لةزةختوازي فةراهةم دةبَي و "من" بؤ 
بةرثرسايةتي و ئةزموونطةري لة كارزاري ذياني 
واقيعدا، هةنطاو دةنَي. لة حاَلَيكدا تاكي ناهومَيد 
)حريمان زةدة( سةرةجنام دةبَيتة قورباني ئةو 

َيزانةي كة هيض ضةشنة ثتانسييةلَيكي راطرتين بة ه
 ملياندا نيية. 

بةم جؤرة بؤمان دةردةكةوَي كة خؤشطوزةراني 
)ئاوةزمةند و مةدةني(، لةطةَل كةسَييت 
دةسةاَلختوازيدا تةبا و طوجناو نيية، ضونكة ئةطةر 
هَيزي بةرهةَلستةكةري دةرةكي نةبَي "تاك" دين و 

ي و خؤش بوون، دنياي خؤي بة شةهوةتِران
دةفرؤشَي و دنيايش دةكَيشَي بة طةندةَلكاري و 
ثيسكاريدا. لةم روانطةوة لة زةمان شاي ثَيشوودا 
ئاوةها هةلو مةرجَيك لة كؤمةَلطةدا بةردةوام بوو. لة 
حاَلَيكدا خؤشي "مؤدَيرن" هةم لة ديدي ئةندَيشةوة 
رةواية و هةميش لةطةَل ثَيكهاتةي رةواني تاكدا 

ة كَيشة و ملمالنَيي بناغةيي. ئةطةر ضاوَيك ناكةوَيت
خبشَينني بة مَيذووي سةرهةَلداني ئةندَيشةدا لة 
سةدةكاني دواييدا دةبينني كة "بَينتامي"ي 
ئينطليزي، باوةِري ئةوتؤي بة خؤشطوزةراني 

و   (Social Hedonismجةماوةر بوو، )
"شؤثَينهاوَير"يش بة ثَيِرةوي لة "ئةرةستو" تةنيا 

ةواي ذياني بة كاجمؤيي و لةزةختوازي و دؤزي ر
 ثارَيزكردن لة ذان و دةردي دةزانَي.

 
 ثيَكهاتةي كةسيَيت مؤنتاذكراو:

لة واَلتطةلَيك كة ثرةنسيثة فةرهةنطي و 
هزرييةكانيان لةطةَل تةكنؤلؤذي مؤدَيرندا، سازطار 
و طوجناو نيية يان لةطةَل ئةم دياردةدا وان لة 

ا، طةشةي ثيشةسازي ئةو كَيشمةكَيش و ملمالنَيد
واَلتانة لة فؤرمي "مؤنتاذ"دا دَيتة نواندن. ثيشةي 
مؤنتاذ، ثيشةيةكة كة ثارضة شتوومةكة 
ثيشةييةكان لة هةندةران دةهَينرَي. واَلتي 
هَينةريش ئةوانة لةيةك سوار دةكا و تَيكيدةئاالوَي. 
بَي ئةوةي كة هَينةر هَيشتا "فرانكشتاين"ي 

كردبَي و رؤحيات و  كةجبةخيت ثةروةردة
فةرهةنطي ئةوي كة هةمان ئاكارطةلي 
راسيؤناَليتةية، ثةرة ثَيدابَي، كةوابوو تةوذمي 
ئةندَيشةي مؤدَيرن، لةم والتانةدا كةسَيتييةك 
ثَيكدةهَييَن كة ثَيدةطوترَي "كةسَييت مؤنتاذكراو" 
ياني رؤضووني ئةندَيشةكاني نوَي بة جةستةي 

هةروةها كة تةكنؤلؤذي  كةسَييت دةسةاَلختوازدا،
نوَيخوازياري كؤمةَلطةي نوَيية، هزري نوَيش 

 خوازياري كةسَييت نوَي دةبَي.
بةم هؤكارةيةوةو لةسةر هؤكاري بنةماييرتيش، 
هيضكام لة تةكنؤلؤذي ئةندَيشةي مؤدَيرن ناتوانن 

 ئاكامي نوَييان لة كؤمةَلطةي نةريتيدا هةبَي.
مة ثيشةيي و دةبَي هاوكات لةطةَل هاتين بةرهة

فيكرييةكاندا باشرت واية كة بنةماي كةسَييت 
توَيذينةوةي رةوانشيكاري بكرَيت، يانَي وةك 
رةوشي ذيان و ماريفةتناسي ضاو لة مؤدَيرنيتة 
بكةين. كاتَيك دةَلَيني وةك مودَيرنيتة، يانَي روو 
بةِروو دةبني لةطةَل رةوشي ذيان و دةبَي ئةمة 

دةبَي ئةمة روون دةروونيش بكرَي، النيكةم 
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بكةينةوة كة مؤدَيرن بوون لةطةَل رؤذئاوايي بوندا ض 
جياوازييةكي هةية. تاقمَيك لة تيؤريستة 
ئؤروثاييةكان وةك "ئَيسثَينسَير" لة بارةي 
بةرزبوونةوةي كؤمةَلطة لة قؤناغي نَيزاميخوازي بؤ 
ثيشةيي: دةَلَي: مؤدَيرنيزاسيؤن دياردةيةكي 

والتَيك دةتوانَي خؤي  سروشتيية. كةوابوو هةر
مؤدَيرن بكاتةوة و بَي ئةمةيش ببَيتة اليةنطري 
رؤذئاوا. بةمةيش عوزرو بيانووةكاني ئيمثرياليزم و 
ئوريانتاليزم بؤ سةيتةرة بة مل والتة لة دؤخ 
طةشةسةندنةوةكاندا، رةت بكرَيتةوة. ئةمة هةر ئةو 
وتةزاتة كة بريياران و نؤذةكاني ذاثؤني لة 

بةخؤيةوة  (Meigi Restorationنؤذةنيدا ) خولةكاني
ساَل بةر لة ئَيستا  150سةرطةرم كردبوو. 

ذاثؤنييةكانيش طةيشتنة ئةم دوو رَيطة كة ضي 
بكةن، ببنة رؤذئاوايي يان مؤدَيرن. اليةنطراني 
روانطةي )ئيسثَينسَير( بةَلطةيان دةهَينايةوة بِريارة 
رةوتي ثَيشةوةضووني مَيذوو بةرةو ضةمكي 

ؤدَيرنيتة دةِروا، ئةوا هةموو كؤمةَلطةكان دةتوانن م
دَير يان زوو ثَي بنَينة نَيو طؤِرةثاني مؤدَيرنيتةوة، 
بَي ئةوةيش ببنة اليةنطري رؤذئاوا، بة تايبةت كة 
ذاثؤن لة قؤناغي نيزاميخوازي و فئوداليةتدا 

 تَيثةِري بوو.
ثَيش هةرةسهَيناني شؤرةوي و هيوا بة شؤِرشي 

مؤنيسيت يان تَيكِراماني سةرمايةداري، جيهاني كؤ
النيكةم كَيشةي سةرةكي زؤربةي سؤسياليستةكان، 
يةكبووني ثةراوَيزنشيناني زةوي بوو، ض رؤذئاوايي 
و ض رؤذهةاَلتي. بة لةونَيكيكة كَيشةي كؤتايي، 
رؤذئاوايي، مؤدَيرن بوون نةبوو، كة ئةمة لة خؤيدا 

يستيعمار" بة ضةشنَيك ئامرازي ضةوساندنةوة و "ئ
و ضةشنَيك لة خؤ نامؤ بوون )ئيليناسيؤن( بوو. 
لةاليةكيكةوة كؤمؤنيزم وةك ضييةتيةك دةذمَيررا، 
ثَيوةر بؤ هةموان ض كرَيكار و ض رؤشنبري، ثَيوةرَيكي 

"دؤزةخيانة" بوو. طرينط نةبوو ضني و كامةن. لة 
ضاخي دةسةاَلتي سةرمايةدا مرؤظ ناتوانَي ئةوةي 

. رؤذهةالت نةيدةويست و نةدةبا لة كة ئةيةوَي بييَب
هؤكارطةلَيك كة بووبوة هؤي نزمبوونةوةي رؤذئاوا، 
ثةند وةربطرَي، نة لة ليرباليزم و ئازادييةكةي و نة 
لة ياسا و ئاكارطةل و ثَيودانطةكاني. بةالم هةنووكة 
ثاش هةرةسي شؤرةوي و داِرماني "سؤسياليزم" 

ي شيمانةدا رؤذهةالت دووبارة لةسةر دووِريان
قةراري طرتووة، ئةجمارةيش وتةزاي "كؤمةَلطةي 
مةدةني" ثَيي زيادكراوة كة كَيشةكةي لة حةوزةي 
سؤسيايي ئابووري دةرهَيناوةو خستوويةتة ناو 
حةوزةي سياسي فةرهةنطييةوة. كؤمةَلطةي مةدةني 
ئَيستا ثَيكهاتة لةسةر وزة جةماوةرييةكان و دذ بة 

ةي، ئازادي و بةرثرسَييت دةسةاَلختوازيشة. كَيشةك
و طةشكة و.. ية، ئةو ضةمكةي هةنووكة لة زؤربةي 
واَلتاني رؤذهةاَلتي ئةوروثا و تةنانةت ئةمريكايش 
لةسةر زاري خةَلكانداية. كةوابوو ثَيويستة 
هةَلوَيسيت خؤمان لةهةمبةر تايبةمتةندييةكان و 
ثرةنسيثةكاني كؤمةَلطةي مةدةني، مؤدَيرنيتة و 

 وون بكةينةوة.رؤذئاوا ر
يةكَيك لة ثرةنسيثةكاني مؤدَيرنيتة و 
كؤمةَلطةي مةدةني )ئينتزاعي( بووني مرؤظة و 
هةروةهايش ياسامةداري. مرؤظي ئينتزاعي، 
خوازياري قانون )ياسا( و ئازاديية تا وةك مرؤظي 
ذاثؤني لةسةر ضارةنووسي و ضييةتي خؤي باس 

شؤِرش  بكات، سةربةستانة نة لة رووي ملةجَيِرَي و
يان سةربةذَيري، رَيطاي خؤي بدؤزَيتةوة. ضييةتي 
و بووني "من" سةرةتا دةبَي سةربةخؤ و 
سةربةست، بَي ذَير دةسيت، رابهَينرَي و ثةروةردة 
بكرَي، لةم حاَلةدا هةبووني تاك، لة ديكةوة ناطريَي 
و لةسةر حةيسييةتي سةربةخؤي خؤي وةستاوة. 

نة رؤذئاواييةو نة ئةم حةيسييةتة )ضييةتيية( ئيدي 
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رؤذهةاَلتي، بة ثَيضةوانةي ئةم رووكردة ئةندَيشةي 
نوَي لةطةَل "من"ي ثةككةوتةدا دةكةوَيتة كَيشة و 
ملمالنَيوة، ئةندَيشةي نوَي لةسةر بنةماي ماريفةتي 
نوَيية، وا لة جةستةي ئةم "من"ة ذيكةَلةدا. "من"ي 
 نةرييت و دواكةوتوو، هةروةها كة ئاماذةي ثَيكرا،
لة رَيطاي ئاستةنطي و سةركوتييةوة، ماريفةت، 
دةخاتة طةِري خؤي، نة لة بواري عةقَلييةت و 
يةكساني مةدةنييةوة. ئةو "من"ة زؤرتر وا دووي 
نيازي مَيذوويي خؤيةوة يانَي سةيتةرة و شكانةوة 
بة مل ئةويديدا. ئةطةر "من" بؤي نةبَي لةسةر 

ي بِريار بنةماي بةرثرسَييت و خودموختاري رَيذةي
بدات، ئاوةزيش لة سازوكاري رةواني تاكدا دةبَيتة 
ئامَيرَيك لة خزمةت دةسةاَلختوازيدا. بؤية دةَلَين 
ئاوةز )عةقَل( دوو جؤرة: يةكةم ئاوةزَيك كة هةظاَل و 
هاوِرَيي شكي مةدةنييةو مةيلة و طةشكةي هةية و 
دووةم ئاوةزَيك )ئيقائي(ية و وا لة ذَير سوَلتةي 

وازي "من"ي الوازدا. ئةم ئاوةزة، دذبةري دةسةاَلخت
كؤمةَلطةية و لة رةهةندي ئةوةَلدا ئةندَيشة و ئاوةز 
لةطةَل جةوهةري مةدةنييةتي تاكدا جؤشدةخوات، 
دكارتيش بة ضاوكردن لة هةوَيين باسةكةي بوو 
عةلي سينا لة بارةي "بوون"وة رةدووي ضةمكي 

ذةي ( ئةطةر رَيCogito ergo sum"ناسني" كةوت. )
لة  10تا  8كؤمثانييةك لة واَلتاني ئَيمةدا نَيوان 

سةدا بَي، نابَي رَيذةي هزركردنةوة و ئةندَيشة 
نوَييةكانيشمان ثرت لةمة بَيت. بؤ؟ بؤ ئةوةي كة ئةو 
ئةندَيشة طةلة ثرت لة وتةزاي ئةندَيشة دةمَيننةوة 
يان بة ضةشين رستةطةلَيكي جوان لةسةر كاغةزدا 

يان دَينة طؤكردن. واتة ناطةنة  دةنووسرَينةوة و
قؤناغي كردة، يانَي ئةو ئةندَيشةطةلة لةطةَل بنةماي 
كةسَيتيدا، جيايي و ماوةو بؤشاييان هةية. 
ثَيكهاتةي كةسَييت وةدووي شتَيكةوةية و 
هزركردنةوةيش بة شوَين شتَيكيكة. بنةماي 

كةسَييت وا لة دووي سةيتةرة و ذَير دةستخستين 
هايش ئةيةوَي هزركردنةوة، ديرتان و هةروة

ئامرازَيك بَي بؤ وةطةِرخستين دةسةاَلتي ئابِروو و 
سةرثؤشَيك بؤ شاردنةوةي ثةككةوتة الوازييةكةي. 
بريكردنةوةي نوَي وا لةهةوَلدا كة سةربةستانة 
ضاالكي بؤ وةطةِرخستين رواندن و لةدايكبوون و 
مةدةنييةت، هةميش لة ثَيكهاتةي كةسَييت نةرييت 

وشةدةس و ثاطريةكان دةرباز بَيت. بة و رة
ضةشنَيكي ديكة ئةندَيشة نوَييةكان وةنةسةرَيكي 
نائاشنا و نامؤ كة لةسةر جةستةيةكي رزيو و 
دَيريندا لكابَي و مؤنتاذ كرابَي. ئةطةر ضاوَيك 
خبشَينني بةسةر بزووتنةوة )بزاظة( مؤدَيرنةكاني 

يان ، ئاخَيزطةي هةموو50ئَيران تا ثَيش لة دةهةي 
هزر و ئةندَيشةي ثَيشِرةو و نؤذةن، يان النيكةم 
هاندةر و ثشتيوانَيك بوون بؤ ئةمانة، بةالم ئةم 
شؤِرشانة بؤ طيان بةختكةرةكانيان ئةوةي كة 
ئارةزوويان دةخواست كاردانةوةي نةبوو و 
نةطةيشتة ئةجنام. بَي طومان هةروةها كة 
ثيشةسازي مؤنتاذ، تاِرادةيةك دةبَيتة هؤي 

شكةوتين والت، مؤنتاذكردني ئةندَيشة ثَي
نوَييةكانيش دةبنة هؤي رووناكي فةرهةنطي 
نةرييت، )بابَلَيني( خةنةكةي بَي هوودة نةبووة. 
دؤزي بزاظي مةشرووتة، ياسا خوازي بوو، لة 
بةستَينةي ئةم بزاظةدا ثةرلةمانَيك لةدايكبوو كة لة 

ةو واقيعدا ديويرتي سكةي مؤنتاذ بوو. ثاشان هةر ئ
ثةرلةمانة بوو بة ئةمرازَيك بؤ ثاوةخنوازان و 
دةسةالتضيان كة جةغزي سوَلتةي خؤيان بةرينرت 
بكةن. بزوتنةوةي ميللي بووني نةوتيش دؤزي 
طةيشنت بة ليرباليزم و دميوكراسي بوو، تيشكؤي 
جةماوةر زؤربةيان لةم ئايديا و بؤ ضوونطةلة، 

وكراسي ثَيشوازيان كرد، بةالم بة كردة، ئةم دمي
هةَلَينجراو لةو بزاظة، ضةن ساَل ثرت تةمةندار نةبوو. 
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شاو ئامريكا و بةكرَيطرياوةكانيان، بة سيخوِركاري 
توانيان زؤر بة ئاساني لة ماوةي ضةن رؤذَيكدا ئةم 
بزوتنةوة بِروخَينن. لةم شؤِرشةي دوايشدا 
جةماوةر بؤ ئازادي هةستانةوة، بةالم ئةو ئايديا و 

وازياري هةموان بوو، نةهاتة طةِر. ئاواتة كة خ
 هؤكارطةلي ئةم دياردة ضؤن بتوانني شيبكةينةوة؟

لةم سةد ساَلةي دواييدا، جطة لة ئةندَيشة 
مؤدَيرنةكان، شَيوةطةلي مؤدَيرني شَيوةكاري، 
شيعر، ئةدةبيات و فةلسةفةيش، مؤنتاذي هةمان 
فةرهةنطي نةرييت كرا، لةطةَل ئةو هةموو هةواَلنة و 

مامَيك كة خاوةندارَييت ئةو ئاديانة بؤ ئاوةذوو ئيهت
كردني رؤحياتي دةسةاَلختواز كرديان، ضةندان 
كاردانةوةيةكي نةبوو. سانسؤري دةوَلةتيش 
هةميشة كؤششي دةكرد كة تا ئةو رادة ئةو 
ئةندَيشة طةلة مؤنتاذ بكرَي كة زيانَيكي بؤ 
سيادةتي جةغزي دةسةالت نةبَي. ئاوةها 

زري بة ئاقارَيكدا دةِروا كة ثاش رةهةندَيكي ه
ماوةيةك ثَيدةضَي ثةككةوتوو مبَينَيتةوة و نةتوانَي 
شتَيك خبوَلقَييَن و ئةفِراندني هونةري و ئةدةبي لة 
رَيِرةوي سةرةكي و ئينساني خؤي البدات و بطرة 
بيَب بة ثَيخوست )لةقة شَيل( تاوةكوو بَيتةوةطؤ. بة 

ؤنتاذكراو، لة توَيذكاري نوسينةكاني كةسَييت م
بارةي بابةتطةلي فةلسةيف و كؤمايي، دةبينني 
نووسةر بة ضةشنَيك هةستيارانة ئةو بابةتانة 
دةنووسَي كة مرؤظ نةتوانَي لة دروست بوونيدا 
شيمانة و طومان بكات. ضوون مودَيرنيتة لةسةر 
بنةماي ئاوةز )راسيؤناليزم( ثَيكهاتووة كةوابوو 

ستيارييةوة، بشَي بؤي نيية بة دةمارطرذي و هة
شيتةَلكاري و راظة بكرَي. بؤ وَينة، ئةندَيشةي 
يةكساني ئافرةت و ثياو و بةرثرسَييت و ئازادي، 
جار هةية وةك دياردةيةكي ئاكاري، دروشم ئامَيز، 
ئينتزاعي )زةيين( يان بَلَين مؤنتاذ كراو وَينا 

دةكرَين، نةك لةسةر بونيادي عةقاَلنييةت و 
اري، يانَي بريمةند، دةبَي بة ماريفةت و توَيذك

يةكساني ذن و ثياو و ثَيوةندي لةطةَل زارؤ و 
فةلسةفةي سياسي ئةم دياردة خؤي خةريك بكات و 
لة كردار و تةجروبةي رؤذمةِرةدا ئةم كَيشة خباتة 

 ذَير تيشكي ئةزمووني خؤيةوة.
 

ثةروةردة و راهيَناني "من"يَكي بة وزة و 
 يَرن و دميؤكرات.ثيَكهيَناني خيَزانيَكي مؤد

بةختةوةرانة، لةو كاتةوة كة طرميانةي 
"دةروونشيكاري من" لةاليةن "ئانا فرؤيد" و 
ثاشان "ئرييك ئرييكسؤن"ةوة هاتة طةِر، 
ناميلكةيةكي زؤر لة بارةي مةنهةجةكاني طةيشنت بة 
متمانة بة نةفس و راهَيناني كةسَييت سامل بة 

يك زمانَيكي ساكار و ئاسان ضاثكراون، ئري
ئرييكسؤن بؤ وةدةستهَيناني كةسَييت سامل و تاكي 

قؤناغ  9عةقاَلني لة زارؤكييةوة، تا لَيكةوتوويي 
 دةخاتة سةر سفرةي ثَيشنياز، ئةوانيش ئةمانةن:

متمانة و دَلنيايي لة بةرامبةر نامتمانةيي، 
سةربةخؤيي لة بةرامبةر شةمساري و دوو دَلي، 

وناحكردن، خوَلقاندن لة بةرامبةر هةست بة ط
تَيكؤشان لة بةرامبةر هةست بة خؤكةمبيين، 
ضييةتي لة بةرامبةر وِربوون لة ضييةتي، نزيكي لة 
بةرامبةر جيايي، بزاوتوويي لة بةرامبةر وةستاوي، 
سةرةجنام، غريةت و جوامَيري لة بةرامبةر بَي 

 .(9)هيوايي و ناهومَيدي
سروشتيية كة ئةطةر تاكَيك بةشَيوةي ناتةواو لة 

ؤناغَيكةوة بؤ قؤناغَيكي تر تَيثةِربَيت تووشي ق
ثةرؤشكاري و ئاَلؤسكاوي دةبَي. لةم سااَلنةي 
دواييدا وتةزايةك ثَيي ناوةتة ناو طؤِرةثاني زانستة 
رةفتارييةكانةوة، ئةويش ناوي "زاِرؤ  دةروون"ة. 
لةسةر بنةماي تيؤرةكةي فرؤيد يان روانطةي 
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ؤكي لة قؤناغة دةروونشيكاراني "من"، قؤناغي زاِر
هةسيت بةخش و كارسازةكاني، ذياني مرؤظة. دةبَي 
زاِرؤي فةرامؤشكراوي دةروون، دووبارة 
بدؤزرَيتةوة. ئةو زاِروة سةركوتكراو و كؤيلة كة لة 
ترسدا لة دوو تؤي ناخدا خؤي بزِركردبوو. لة 
خؤشي و شادي و هةَلثةِركَي و ثَيكةنني بسَلةمَيتةوة 

مازؤخيزم، هةروةها دةبَي لة و رووبكاتة زيارةت و 
هةمبةر زَيدةِرؤيي و ثَيخوستكردني ثَيداويستية 
جظاكيةكان و.. هةَلوَيست بطرَي. لَيرةدا كة كةسَييت 
مرؤظ هَيدي هَيدي لةو ثَيشهاتطةلة، دةرباز دةبَيت. 
ثةروةردةي زارؤَلةي توكمة لةطةَل راهَيناني 
 كةسَييت "من"ي ثِر توانست و ئاطا، ياري دةدات
كة ئةندَيشة نؤذةنة ئاوةزخوازةكان لةطةَل ثَيكهاتةي 
كةسَيتيدا، نةكةونة كَيشة و ملمالنَيوة، لَيرةدا 
سةرةرؤييةكان تارادةيةك هةوساريان دةطريَي و 
مرؤظ تايبةمتةندي جظاكي ثةيدا دةكا. هةروةها كة 
ثَيشرت ئاماذةي ثَيدرا رةط و ريشةي دةسةاَلختوازي 

ي خَيزان و قوتاخبانةدا. وا لة ضةشين بارهَينان
رَيكخراوةطةلَيك كة تةواو هةوَلةكانيان بارهَيناني 
"من" طةلَيكي سةربةذَير و يةكسانن. باوك و دايك و 

ي  مامؤستا )ئةبةر من( وةك سانسؤرضي رؤَل
هةمان ئورطانة تةفتيشكارةكاني بري و باوةِر، 
دةنوَينن، بةالم ئةطةر زارؤَلةكان لة هةمان دةسثَيكدا 
مايف هةَلبذاردنيان هةبَي و تامي ئازادي و 
سةربةسيت ضةشكة بكةن. ئةو مافة دةبَيتة ثاذَيك لة 
سروشتيان و تاكيش ناتوانَي لةواني زةوت بكات. 
هةروةها بةشداربوون لة بِريارطةلي بنةماَلة و 
هةَلخِراندن بة هزركردنةوة و شيمانة و دذةبةري 

كَيكة لة لةطةَل دايك و باوك و مامؤستايان ية
بنةِرةتيرتين كؤَلةكةكاني ذياني سياسي كة بة 
زاِرواني فَير دةكةين كة لةطةَل دنياي زارؤاَلنةي 
خؤياندا ئاشنابن و رَيزي لَي بنَين. ئةمة خؤي 

سةفةرَيكة بة دنياي زاِروانة و مَيرمنداَليدا كة بة 
طوربزي طةشةي دووبارةمان ثَيدةبةخشَي. كةوابوو 

ضاوي رَيكخراوَيكي سياسي دةكرَي خَيزان بة 
 تةماشا بكةين.

ديارة هةموومان زاِرؤكامنان خؤش دةوَي، بَي 
ئةمةي ئةوان بناسني ثاشان ثَيوةندي دوو اليةنة 
دروست دةكةين. ئةوينةكانيشمان جار، باس لة 
نيازَيكي دةرووني خؤثةرستانة دةكات كة 
سةرضاوةكةي دووري و نامؤيية. لة 

ةطةَل ئةواندا، ثَيدةضَي ثَيوةندييةكانيشماندا ل
وةدووي دؤزينةوةي ونبووي خؤماندا بني. تاكي 
دةسةاَلختواز ذياني وا لة تةنيايي رةهادا و هةر ئةم 
تةنيايي و دوورةثارَيزييةتة كة تةنيا زاِرؤيةكي 
سةربةذَيري و وابةستةي ئةوَي. "ئةو" بةهؤي 
ثَينةطةيشتوويي خؤيةوة، تامَلي ئةوةي نيية كة بة 

ةي بَلَي "نة!" لة بةرامبةر ثةرضةكرداري زاِرؤك
مناَلةكةي و مَيردمنداَلةكةي هةترةي دةضَي و 
دةتؤقَي. هةروةها تةمَي و توند و تيذي بؤ ضوونة 
ناو كؤمةَلطةي مةدةني رَيكارَيكي ثةسةندكراو نيية، 
تةمَي بةهةر ضةشنَيك بَي دةبَيتة هؤي تَيكداني 

و ِرشفةيش ساماني دةرووني زاِرؤ، داني بةرتيل 
 .(10)يان تاريفي نابةجَي، لةجَيي تةشويق و ثاداشت

هةردووي ئةمانة زاِرؤ بة دايك و باوك وابةستة 
دةكات. بةهةر حاَل لةخؤ نامؤ بوون و زؤر 
سةرةِرؤيي دةبَيتة هؤي سةرهةَلداني يان ثَيداطري 
دةسةاَلتي بَي يةك و دووي "ئةبةر من". دةبَي بزانني 

ي زاِرؤ ثاش لةدايك بوون، سروشيت سةربةستخواز
وةك تةواو ماالت، هَيدي هَيدي لة ذياني فيزيكي و 
رةوانيدا دةفراذوَي و طةشكة دةكات. تةنانةت ماالت 
لة رةوتي ئةو سةربةستييةدا، لة كاروباري 
كؤرثةلةكانياندا دةستَيوةردان ناكةن، بةالم مرؤظ 
بةهؤي الوازييةك كة فةرهةنطي رزيو و نةريت، بة 
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وشيت ئةوي بةخشيوة، تيشك و هةَلمي سر
 خؤطةرداني و سةربةسيت لة زارؤكةي زةوت دةكات.

 
 تةتلَةي باسةكة:

فرؤيد لةو باوةِرةدا بوو كة لة ئاكامدا ناخؤئاطا 
)نةست( و غةريزة سةركوتكراوة داخراوةكاني 
مرؤظ، هةوساري ذيان دةطرنة دةست، بة ثَيضةوانةي 

بةر نةستدا وةك قوتابيةكةي، "يؤنط" زؤر لة هةم
ثَيشةوايةكي خاس و جَيي متمانة خؤشبني نةبوو. 
لة روانطةي ئةودا سةرجةمي رةوتةكاني ذياني مرؤظ 
لة هةمان ثَينج ساَلي هةوةَلي ذياندا كؤ دةبَيتةوة و 
ئاَلؤزي رؤحي مرؤظيش لة ملمالنَي لبيدؤدا، يانَي 
وزةي مةيلة خؤرسكة جنسييةكان لةطةَل "من" و 

ا ثَيكدَي. بةالم هيوايةكيش هةية كة "بةرزة من"د
مرؤظ تا دةتوانَي ئةبَي نةسيت ناخؤئاطاي بةرةو 
هةسيت خؤ ئاطا راكَيش بكات و ئةم دياردةيةشة 
تةنيا بة دةروونشيكاري )ثسيكؤناليز( و طؤ 
دةرماني يا خؤدؤزي دَيتة كردة و عةمةل. 
طرميانةي فرؤيد لة بارةي كَيشة لبيدؤ لةطةَل "من" 

كاتة لةطةَل ثَيشهاتي هةنووكةييدا بةرانبةري  دا ئةو
دةكات كة "ئةبةر من" جَيطري "من" بكةين. لة 
بنةِرةتدا سةركوتي ض اليةن "ئةبةر من"ةوة بَيت يان 
دةوَلةت، توند و تيذ ئامَيزكردني سيماي هةموو 
شتَيك و كَيشاندني بةرةو ئاقاري ثةنهاني و 

ومةتي بزركردني درؤينة )كازب(، بؤ ئةوةي حكو
سةركوتطةر لة خؤئاطايي ثَيشوازي ناكات. هةر بةم 
بؤنةوةية كة زؤر هةوَلدةدا كة "ثةنهان، بزركراو" 

 ئاشكرا نةبَيت )بةواتة قاو نةدرَيت(.
سةركوتي لةاليةن دةسةاَلتي ناوةندييةوة دةبَي 
قارامَيز و داثَلؤسَينةر و "ئاشكرا" بَي تا بتوانَي 

ِرَييَن. سةركوتكردن ئاسانرت لة غامي جةماوةر جبة
لة راستيدا خةباتَيكي توندوتيذ ئامَيزة لةطةَل 

خؤئاطايي و دامركاندني بَيرةمحانةي داخوازةكان و 
سةرخؤشييةكاني قؤناغي زارؤكي. لة روانطةي 
"ويلهَيلم رايش"ةوة، سةرخؤشيية زارؤكييةكان و 
خوليا نايابةكاني مرؤظ، دةبَي خةباتَيك بن لةطةَل 

اليزم و طةيشنت بة ئارمانج شاري سيستةمي ليرب
"سؤسياليزم"، ض جةوهةرةي ئةو داخوازطةلة، 
عةشق و بةرخؤداني ذياني زارؤكي بَي، ض هَيماي 
خؤ ئاطايي ذنان و الوان، و ض ئةندَيشة و ئةرزشة 

 سؤسيايةكاني مودَيرن.
ثَيدةضَي كة لةم ساالنةي دواييدا، جةماوةري 

خؤدينت و  ئَيران بة بةشداري لة بزووتنةوةي
خؤدؤزينةوة لة دةروونشيكاري )ثسيكؤناليزم(ي 
ذيان بةخشدا، بؤ هةميشة وةك هَيزطةلَيكي خؤئاطا 
و ئازادخيواز بة تايبةمتةندي ساكاربيين و 
فرةخوازييةوة، بتوانن سيستةمَيكي دميؤكراتيك 

 ثَيكبهَينن.
لةسةدةي بيست و يةكدا، بطرة تا كةشفي 

ي "من"ي وزةمةند، "خود" و بارهَيناني بةرباَلو
ثَيكةوة ذيان لةطةَل كةسَييت مؤنتاذ كراودا، تةنيا 

 رَيطةي ضارةسةر بَي.
 

 ثةراويَز
ئيميل دوركيم، يةكَيكة لة نةيارة سةرسةختةكاني -1

لةبةرضاونةطرتين )طرايش(ةكاني دةروونشيكاري لة 
 كؤمةَلناسيدا.

جَيطاي سةيرة لة روانطةي "الكان"ةوة، ئةم "من"ة -2
 ة"ية."لؤكات

"ئيرباهيم ماسلؤ" دةروونشيكاري اليةنئةم رةطةزة لة-3
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 سةرةتايةك دةربارةي ئةرةستؤ
 
 

  ويلَ ديورانتويلَ ديورانت
  لة ئينطليزييةوة: عومسان ئةمحةدلة ئينطليزييةوة: عومسان ئةمحةد

 
 

ث.ز لة ستيطارا لة دايك  384ئةرةستؤ لة ساَلي 
ميل لة  100بووة، ستيطارا شارَيكي مةكدؤنييةو 

ئةتيناوة دوورة و دةكةوَيتة باكوري ئةتيناوة. 
باوكي ئةرةستؤ هاوِرَي و ثزيشكي ئةمينتاسي 

 ي مةكدؤنيا بووة كة باثريي ئةسكةندةر بووة.ثاشا
سةرةتا ئةرةستؤ وةك يةكَيك لة ئةندامةكاني 
كؤمةَلةي ثزيشكي ئةسكيبيادس دةركةوتووة. لة 
كةشَيكي ثزيشكي و ثاكي و دادثةروةرانةدا 
ثةروةردة بووة هةر وةك هةندَي لة فةيلةسوفةكاني 
دواتريش لة هةمان كةشي ثاكي و ثريؤزيدا 

ن، ئةو بوارة زؤرةي بؤي ِرةخسابوو هانيدا طةورةبوو
بؤ ئةوةي بة عةقَلييةتَيكي زانسيت طةشة بة خؤي 
بدات. ئةرةستؤ هةر لة سةرةتاوة ئامادةكرابوو بؤ 

 ئةوةي ببَيتة دامةزرَينةري زانست.
ئَيمة لَيرةدا هةندَي ضريؤك لةسةر ذياني 
طةجنَييت هةَلدةبذَيرين. ضريؤكَيك واي نيشان دةدات 

ي ئةوةوة كة لة ذيانَيكي توندوتيذدا ذياوة بةهؤ
سامانةكةي لةدةست داوة. بؤ ئةوةي لة دةست 
برسَييت و قات و قِري رزطاري بَيت ثةيوةندي 

دةكات بة سوثاوة. دواتر دةطةِرَيتةوة بؤ ستيطاراو 
سةرقاَلي كاري ثزيشكي دةبَيت، وة لة تةمةني سي 

ةرثةرشيت ساَليدا دةضَي بؤ ئةتيناو لةوَي لة ذَير س
ئةفالتوندا دةخوَينَيت. بةالم ضريؤكَيكي تر واي 
دةطَيِرَيتةوة لة تةمةني هةذدةساَليدا ضووة بؤ 
ئةتينا، لةو كاتةوة لة ذَير سةرثةرشيت مامؤستاي 
طةورة )ئةفالتون( دانراوة، بةالم هةتا زؤرتر بةثَيي 
ثَيويست ئةم ضريؤكانة ِروون بكةينةوة ئةوةمان بؤ 

تةوة كة ئةرةستؤ ذياني طةجنَييت زؤرتر ِروون دةبَي
لة طةمذةيي و بَي سةرةو بةرةيي دا بةسةر بردووة، 
هةر لةم ميانةية ضريؤكَيكي تر ئاماذة بةوة دةدات 
كة ئةرةستؤ لة ذيانَيكي ناوازةي سةركَيشدا 

. دواجار هةموو ضريؤكةكان لةوةدا يةك (1)ذياوة
ة باخضة دةطرنةوة كة فةيلةسوفةكةمان لة كؤتاييدا ل

 هَيمنة بضوكةكاني ئةكادمييادا نيشتةجَي بووة.
( ساَل لة ذَير سةرثةرشيت 10-8بؤ ماوةي )

ئةفالتوندا وانةي خوَيندووة، لة ِراستيدا 
ترِيوانينةكاني ئةرةستؤ بة ئةفالتونيزمَيكي 
سةراثاطري دادةنرَين. ئةمةش ئاماذةية بةوةي 
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ئةفالتوندا (ساَل لة ذَير وانة و لَيكؤَلينةوةكاني 10)
ئةمة سةرةِراي ئةوةي بؤ ماوةيةكي -نقوم بووة 

 -درَيذ بؤضوونةكاني دذي ئةفالتونيةت
 خستونةتةِروو.

بةالم باشرتواية ئةم سااَلنة وةك ساالني خؤشي 
ئةرةستؤ سةير بكةين، قوتابييةكي زرنط بووة و 
بةهؤي مامؤستايةكي بَي هاوتاوة ِرَيبةري كراوة، 

ييةكان لة باخضةكاني هةروةك عاشقة يؤنان
فةلسةفةدا ثياسةي دةكرد. بةالم هةردووكيان 

( كارامة و لَيهاتوو بوون، -و-)ئةفالتون و ئةرةستؤ
لةوانةية لَيك تَيطةيشتين نَيوان دوو لَيهاتوو 
كارَيكي قورس بَيت ضونكة ئةمة وةك طوجناني ئاطر 

 واية لةطةَل ديناميتدا.
ةية، جياوازي نَيوانيان نزيكةي نيو سةد

تَيطةيشنت لةوَيستطةي ناطوجناوييان كة لةو 
ساالنةدا ِروويداوة زؤر قورسة، ئةم ناكؤكيية بؤتة 
ثردَيكي ناكؤكي لة نَيوان ِرؤحةكانياندا. ئةفالتون 
هةسيت بةوة كردبوو ئةم قوتابيية تازة نامؤيةي كة 
لةبةر بةرييةكاني باكوري ئةتينا بوو زؤر مةزنة، وة 

جةستةكةري زيرةكي ئةكادمييا ئةفالتون وةك بةر
ئةرةستؤ زؤر دةستباَلو بووة هةر  –وةسفي كردووة 

ثارةيةكي هةبواية بؤ كِريين كتَيب خةرجي دةكرد 
"ئةمةش، ئاماذةية بةوةي لةو ِرؤذطارانةدا نووسني 
و بةَلطةنامةكان دةستنووس بوون و ضاث 
نةكرابوون"، لة دواي يؤرثيدس ئةرةستؤ يةكةم 

يب كؤكردؤتةوة و كتَيبخانةي كةس بووة كتَي
داناوة، وة هةر ئةو بناغةي جياكردنةوةي 
كتَيبخانةي داناوة و كتَيبة زانستييةكاني 
جياكردؤتةوة. وةك ئةفالتون بة ماَلي ئةرةستؤي 
ووتووة "ماَلي خوَينةران" ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت 
ئةوةي دةربارةي ئةرةستؤ ووتوويةتي طوزارشت 

انةية. هةندَي قسةَلؤكي كؤن كردنَيكي زؤر دَلسؤز

هةية طواية مامؤستاكةي نيازَيكي خراثي هةبووة، 
لةوانةية ئةمة سةرةتاي ئةو ناكؤكيية ِراستةقينةية 
بَيت كة لة كؤتايي ذياني ئةفالتوندا لة نَيوانياندا 
سةري هةَلداوة. وةك دةَلَين بةرزخيوازييةكاني 
)متوحةكاني( طةجنيمان "طرَيي ئؤديب" لة دذي 
باوكايةتي ِرؤحي لةناو خؤشةويسيت فةلسةفةو 
ئارةزووكردنيدا طةشةي كردوو، ئةم 
دةستثَيكردنةش نيشانةي ئةوةية كة ثَيويستة 
دانايي لةطةَل مردني ئةفالتوندا نةمرَيت، لةم كاتة 
دانايةكي ثري )ئةفالتون( قوتابييةكةي 
ثَيكدةضوَينَيت لةطةَل جوانوي ئةسثدا دواي ئةوةي 

ت و دايكةكةي دةمذَي و ووشكي دةكات تينوي دةبَي
دايكةكةي دةداتة بةر جووتة؟ زيلةر هةسيت بةمة 
كردووة، ئةو كةسةي لةناو الثةِرةكاني ئةرةستؤداية 
زؤر هةوَلي بة دةستهَيناني نَيرظانا دةدات 
بةشَيوةيةكي طوجناو، ئةو ضريؤكانةي 
لةبةردةستماندان ثةسةند ناكرَين، بةالم لةوانةية 

واي دانَيني لة هةر شوَينَيكدا ئاطري لَي بَي ئَيمة 
ئةوا دووكةَليشي لَيية )واتة هيض ئاطرَيك بَي 

وةرطَيِر( تا ئَيستاش اليةنةكاني  –دووكةَل نابَيت 
تري ذياني ئةرةستؤ لةو ماوةيةي كة لة ئةتينابووة 
)ناِروونة( ناجَيطرية و شاياني طرميانةكردنة، 

ةَلَين ئةرةستؤ هةندَي ذياننامةنووس ثَيمان د
قوتاخبانةي طوتار بَيذي دامةزراندووة و كَيرِبكَيي 
َ سؤكراتدا كردووة، لة ناو قوتاخبانةكةي دا  لةطةَل
هَيرماسي دةوَلةمةند هةبووة، كة دواي ماوةيةكي 

شاري  –كةم بووة بة فةرمانِرةواي دةوَلةت 
ئةتارنيس. دواي ئةوةي هَيرماس دةطاتة ئةو ثلةو 

طَيشيت ئةرةستؤ دةكات بؤ ثاية بةرزة بان
ث.زدا خةاَلتي  344كؤشكةكةي، لة ساَلي 

مامؤستاكةي دةكات لة ثاداشيت ئةو ثشطريييةي 
كة مامؤستاكةي لة ِرابردوودا لَيكردبوو وة لة 
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ثاداشيت ئةوةش كة خوشكةزاكةي دابوويةو ببووة 
هاوسةري. لةوانةية ثياو وا طومان بةرَيت كة ئةمة 

ني نيية، بةالم زؤربةي خةاَلتكردنَيكي يؤنا
مَيذوونووسةكان ثةلةيان كردووة بؤ دَلنياكردني 
ئَيمة لةوةي ئةرةستؤ زؤر لَيهاتوو بووة. ذيانَيكي 
خؤشي لةطةَل ذنةكةيدا بةسةربردووة و زؤر بة 
ِرووخؤشي لةطةَليدا قسةي كردووة. هةر ساَلي 
دواي ئةمة فليثي ثاشاي مةكدؤنيا ئةرةستؤي بؤ 

كردووة، بؤ ئةوةي ثةروةردةكردني كؤشكةكةي بانط
ئةسكةندةر خباتة ئةستؤ. ديارة ئةم بانطهَيشت 
كردنة نيشانةي بةرزبوونةوةي ناوبانطي 
فةيلةسوفةكةمانة، كة لةاليةن طةورةترين ثاشاي 
ئةو كاتةوة، وةك طةورةترين مامؤستا 
هةَلدةبذَيردرَي. هةَلبذاردني ئةرةستؤ بؤ 

مةبةستةبوو كة  مامؤستايةتي ئةسكةندةر بؤ ئةو
 ئةسكةندةر لة داهاتوودا ببَيتة سةرداري دونيا.

فليث سوور بوو لةسةر ئةوةي هةموو 
ثَيداويستييةكاني فَيركردن بؤ ثةروةردةكردني 
كوِرةكةي دابني بكات، ئةمةش لةبةرئةوةي ئةو 
نةخشةيةي دايدةنا نةخشةيةكي فراوان بوو. كاتَيك 

ييةي داطريكرد فليث ِرَيي بؤ ث.ز تراق 356لة ساَلي 
خؤشبوو تا ببَيتة خاوةني كانةكاني ئاَلتون ديارة 
ئةم كانزا بةنرخة دة بةرامبةر بوو لةطةَل ئةو زيوةي 
كة ئةتينييةكان لة ليؤريؤم دةستيان دةكةوت ديارة 
دانيشتواني وواَلتةكةي جووتياري بةهَيزو 
جةنطاوةربوون ضونكة هَيشتا ئاسودةييةكاني شار 

ةيشَيواندبوون: بةهؤي فةراهةمبووني ضةند ن
شاري  –هةلَيكي لةبار بؤي تواني سةد دةوَلةت 

يؤناني خباتة ذَير ِركَيفي خؤيةوة بةمةش تواني 
 يةكيةتييةكي ِرامياري بؤ يؤنان دةستةبةر بكات.

فليث سؤزي لةطةَل تاكايةتي )ئينديظدوالبزم(دا 
ة يؤناندا نةبوو عةقَل و هونةريشي بؤ ئةمة هاندةدا ل

بةالم ئةمة لة هةمان كاتدا بووة هؤي تَيكشكاندني 
ِرذَيمي كؤمةاليةتييان، خؤشي لة ثايتةختة بضوكة 
شارستانيةكان و كلتورة دَلخؤشكةرةكان و هونةري 
بَي هاوتا نةدةهات، بةالم ئةمانةي بة بةرةجنامي 
طةندةَلي بازرطاني و بَي سةرةو بةرةيي ِرامياري 

انة ضاوضنؤك و خاوةن بانكةكاني دادةنا. بازرط
بينيبوو كة ضؤن سةرضاوةي ذياني نةتةوة دةمذن و 
قؤرخيان كردووة بؤ خؤيان، ئةمة لة كاتَيكدا تواناي 
سياسييةكان و زيرةكي ووتاربَيذةكان خةَلكيان 
بةرةو ِرووداوي كارةساتبار و شةِرةكان دةبرد و 
خةَلكيان بةمةوة سةرقاَل دةكرد. ضينةكاني 

َلطةيان ثارضة ثارضة كردبوو بؤ ضةند ضينَيك كؤمة
 لة شَيوةي كؤمةَلي بضوك و خَيَلدا.

وةك ئةوةي فليث دةَلَيت، ئةم نةتةوةية بووني 
نيية ئةوةي هةشة تةنها ثشَيوي و تَيكةَلبووني 

لة بليمةتةكان و كؤيلةكان، فليث ئةم –تاكةكانة 
ثشَيويية بةرةو سيستةم و ياسا دةبات، وة 

ؤنان دروست دةكات و بة هَيزي دةكات يةكيةتي ي
وة ئةمةش وةك بناغةيةكي لَيدَيت كة دةبَيتة 
ناوةندَيكي ِرامياري بؤ جيهان. لة سةردةمي 
طةجنَيتيدا لة تيباسي و لة ذَير سةرثةرشيت 
ئةثامينادؤسدا فَيري هونةرةكاني سرتاتيذي 
سةربازي و ِرَيكخستين مةدةني بووة، ئةمةش 

ضي كةمرت نيية لة وويست و ئازايةتييةكة كة هي
 ئارةزووةكاني.

ث.ز ئةتينا تووشي لَيدان هات،  388ساَلي 
بةمةش يةكيةتي يؤنان ثَيكهات هةرضةندة ئةم 
يةكيةتيية وةك زجنريةيةك ثَيكةوة بةسرتابوو. وة 
دواي ئةم سةركةوتنة نةخشةي بؤ كوِرةكةي دانا كة 
ضؤن ببَيتة سةرداري دونيا و لة ذَير دةسةاَلتي 
خؤيدا دنيا ِرَيك خبات، بةالم هةسيت بةوة دةكرد كة 

 لة ذَير غافَلكوذيداية.
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كاتَيك ئةسكةندةريان هَينا بؤ الي ئةرةستؤ 
( ساَل بوو، كةسَيكي هةَلضوو و 13طةجنَيكي كَيوي )

فَيدار بوو، وة زؤر ئارةق خؤر بوو، ئةمةش 
كردبووية دةستةمؤي ئارةزووةكاني و كاتةكاني لة 

كي دِرندانةدا بةفرِيؤ دةدا. سَل ئارةزويية
نةكردنةوةي فةيلةسوف بؤ ساردكردنةوةي ئاطرَيك 
كة لة بوركانَيكي تازةوة دَيتة دةرةوة سودَيكي 
طةورةي دةبَيت، ئةسكةندةر كاتَيك لةطةَل 
بوسيفالؤسدا بووة باشرت سةرفراز بووة و هةسيت 
بةخؤشي كردووة وةك لةوةي كة لةطةَل ئةرةستؤدا 

ارة ئةمة تا ماوةيةك بووة" ثلؤتارخ دةَلَيت، بووة "دي
"ئةسكةندةر ماوةيةك ئةرةستؤي خؤشويستووة 
بةالم ئةمة تاماوةيةكي زؤر نةبووة وةك ئةوةي 
باوكي كة لةطةَل ئةرةستؤدا هةيبووة، وة هةروةها 
دةَلَيت ذيان لة يةكَيكةوة فَيربووة كة خةَلكاني 

. تريش هونةري ذيان هةر لةوةوة فَيربوون"
)ثةندَيكي يؤناني ضاكي ووتووة "ذيان دياري 
سروشتة، بةالم ذياني جوان دياري دانايية"( 
ئةسكةندةر لة نامةيةكيدا بؤ ئةرةستؤ دةَلَيت 
"زيادةِرةويم كرد لةو زانياريية بااَليةي كة زياتر بوو 
لة زانياري خؤم دةربارةي ضؤنيةتي ثةهلاويشنت و 

م" بةالم ئةمة فراوانكردني فةرمانِرةوايي يةكة
نيشانةي ستايشكردنَيكي ثاشايانةي طةجنانة نيية 

 كة لة ئةسكةندةرةوة نَيردرابَي بؤ ئةرةستؤ.
لة ثشت طِروتيين فةلسةفةي نوَيي ئةو ضاخةوة 
مؤركي شةِرانطَيزييةكي طِرطرتوو هةبوو لة 
شازادةيةكي بةربةريدا، ِرَيطرةكاني عةقَليش 

َلةكيية طِرطرتووة نةيانتواني بةر بةم هةستة ِرةضة
بطرن. ئةسكةندةر دوو ساَل دواي ئةوةي دةسيت 
طرت بةسةر تةخيت ثاشايةتيدا وازي لة فةلسةفة 
هَينا. مَيذوو ئةم ئازادييةمان بؤ ِروون دةكاتةوة 
)هةرضةندة ثَيويستة طومامنان لةو هزرة خؤشانة 

هةبَيت( وا باوةِر دةكرَيت ئارةزووي ئةسكةندةر بؤ 
َيتةوة بؤ بةهَيزي و طةورةيي يةكبون دةطةِر

مامؤستاكةي، كة طةورةترين بريمةندة لة مَيذووي 
هزردا دروست بووبَيت، ديارة ئةمةش جةنطَيكي 
ِرامياريية لةاليةن قوتابييةوة، وة جةنطَيكي 
فةلسةفيشة لةاليةن مامؤستاوة بةالم هيض يةك لةم 
دووانة جياوازنني لة ثِرؤذةي خانةدانَيكي بة جؤش 

و مةزني مةكدؤني دوو دنياي بَي سةرةو بةرةو دو –
 ثِر لة ئاذاوةيان يةكخست.

كاتَيك ئةسكةندةر بةرةو ئاسيا دةرضوو، بؤ 
هةريةك لة شارة يؤنانييةكان دةوَلةتَيكي طوجناوي 
دانابوو، بةالم جةماوةر بة توندي دذايةتي ئةم 
دةسةاَلتانةي دةكرد. ضونكة ماوةيةكي زؤر لةوةو 

ازادي ئيمثراتؤرييةتي ئةتينا لةو بةر مرياتي ئ
هةتا ئةم ثِرشنطداريية –شارانةدا جَيطري ببوو 

ستةمكاري  -دةسيت طرتبوو بةسةر ستةمكاريدا
بةرطةي نةطرتووة، هةميشة قسة ِرةواني دميوستني 
)كؤمةَلةي طشيت( هؤي هةَلنةطريساني شؤِرش بووة 
لة دذي "ثارتي مةكدؤني" كة جَلةوي فةرمانِرةوايي 

شارةي لة دةستدابووة. ئَيستا لة كاتَيكدا  ئةو
ئةرةستؤ طةشتَيكي تري بؤ دةرةوة كردووة لة 

ث.ز دا وة دواي ئةوةي طةِراوةتةوة بؤ  334ساَلي 
ئةتينا زؤر سروشتييانة ثةيوةندي كردووة بة 
كؤمةَلةيةكي مةكدؤنييةوة. وة ثشتطريي و هاوِرايي 
خؤي نةشاردؤتةوة بؤ ئةسكةندةر كة شارة 

انييةكاني ِرَيكخستووةو فةرمانِرةوايي كردوون. يؤن
كارة ديارانةي ئةرةستؤ  لةكاتَيكدا ئَيمة ئةو

 ءدةخوَينني كةبةرةو ثَيشضووني تَيِرامان
توَيذينةوةكاني و لة دوازدةساَلي كؤتايي تةمةني دا 
باَلوي كردونةتةوة، وة لة كاتَيكدا سةيري دةكةين، 

ِرَيكخستووةو  كةيئةركة جؤراوجؤرةكاني قوتاخبانة
طةجنينةيةكي مةعريفيدا طوجناندووني كة ئةمةش لة
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ثَيدةضَيت ثَيش ئةو بةناو عةقَلي هيض ثياوَيكدا 
تَينةثةِريبَيت، هةر بةم بؤنةيةوة جارجار ئةوةمان 
دَيتةوة بري كة ئةمة بة دواداضوون و باسكردنَيكي 
ِراست و دروست نيية بؤ حةقيقةت، ئةمةش 

ة ئةطةري ئةوةي هةية لة هةر كةشَيكي ِرامياريي ك
ساتَيكدا طؤِراني بةسةردا بَيت، ئةمةش ِرووداني 
طةردةلولة لةم ذيانة فةلسةفيية ئاشتيخوازييةدا. 
تةنها بةِروونكردنةوةي ئةم هةَلوَيستة لةهؤمشاندا 
 دةتوانني لةفةلسةفةي ِرامياري ئةرةستؤ بطةين،

 كةكؤتاييةكي تراذيدي هةية.

 
 ثةراويَز

1-Grate, Aristotle London, 1882, p.4; Zeller, 

Aristotle and the earlier perapatetics, London 1897, 

vol, I, pp. 6. f 

 
 
 

 سةرضاوة
The story of philosophy by: Will Durant. 

 



 106  

SARDAM  No. 43   2006 
 

 
 
 

 زماني رووناكبريي و ثيَداويسيت طؤرِانكاري بناغةيي
 
 

  موحتةرةم رةمحانيموحتةرةم رةمحاني
  لة فارسييةوة: عادل حمةمةد ثوورلة فارسييةوة: عادل حمةمةد ثوور

 
 

يةكَيك لة خاَلة بنةماييةكاني الوازي و داكشااني  
ثااااا بيَي باااااَي  اكاااااان و واااااا  ادَياااااة  ناواااااةواوي      
 ووناااكي ي باام  ااةن بابةوااة دَوة كَيزااةوَ كااة زماااني     

بخاي ةةنووكاةيي رة ةاةنوي و     ووناكي ي لةوةَل د
سمسيايي  َيمةدا ووجناو و وةبا نيياة و لةساة  ياة     
كا دانةوَيان نةبووَ.  ةن داكشانة، دَبَيزاة ةامي لاة    
دَسزضووني ةةندَيكي زب  لة ةمو ان و  اخَيوَ اني 
دَساااازة وم اووم َكاااااني ويَينوااااة، يااااان النيكااااةن  
ةةَلةواااةبوونيان باااة ةااامي و كباااوون لاااة نَياااو وا ماااايي  

ادياااا ي و ساااة وة دانيدا. ةاااة   اااةن راكزاااة  ا اااا   ن
ةةَلناااةو َ لاااة مااااوَي ساااةدَ و نيوَياااك لاااة ووواااا ي    
 ووناكي مياناادا، لااة  َووااي ثة َسااةندن و وة ااكة    
ك دندا بووَ كة وَ  ثَيداويسزييةكي زيثاك ةاووَواة   
واام كَي باام  ووناااكي ان كااة بااة وياادي لااةن كَيشااةية      

سااااة دَمي ووَياااايكا ي بكااااةن و لَيااااي بكمَلنااااةوَ. لة  
 كوماااةوي ثةةيةويشااادا، ووواااا َ  ووناكي يياااةكان  
وَ : ازادخيوازي و دميوك اسي و ةة وَةا وووا ي 
رااااااة مي  كوومااااااةن، بااااااةالن بَيناااااااوَ ب  و بااااااَي     
واوا،ثَيخوست دَك ا و ون دَباوو و واةماوَ يب باة    

 ووناكي ان وَ  سة ضاوَ و  َينوينيكة  مزمانةيان 
ة اميااااة  يااااانَي  نااااةبوو، كةضااااي لااااةناكاو نااااةيا ي ب  

" ب انييةن" بوو بةوَيي باوَ ك و مزمانة و دَلنيايي 
 وةماوَ  و لة نَيو دالندا نيشزةوَي بوو.

بةالن بم ك بَلي لةن دبخة زَمةنييةدا  ةو مزمانة 
و دَلنيايياااةي واااةماوَ ، لاااة ووواااا َ دينيياااةكانيب   
وَ وة كاوَوااةوَ،  ااةجنا وووااا ي  ووناااكي ي دياا      

واااا ان لاااة كاااوجني دَلةكانااادا     ياااان مةزةاااةبيب كاااة  
و سابوويةوَ و دَلية ي دَنواند،  َيسزا كةووووَواة  
يَياااا  سااااةنزة ي وومااااان و  اااايمانةي ةةموانااااةوَ.     
ضاااااةمكوةل و ووةزاواااااةلَيك كاااااة لاااااة نَياااااوان ووَيااااايَ 
 ووناكي ي و  يزنيكييةكاندا ةاوبة ة، ثا  بووَواة   
وَيواااي وومااان و وا مااايي واواكااان، كاوَيااك ةااة دوو  

نااة يزخوازي و بنااةماخواز و  ب ااني ان، لااة     َووااي
خااااودا، دياااا ،  اكااااا  و.. دَ ااااةخارَي ، ووَياااايَكاني    
كممةَلوااة  ااي  ضاامن مااان و و ك و سااة وة دان ناااب .    

سااااَلةيدا، نااااووان   25باااةو ثاااَيب زَميناااة زَينيياااة  
مزمانةياااةكي  اااةووميان باااةن ووواااا َ باااَي، ياااةكيان       

ويااادي  ةياااةوَي ةاااةموان باااة زب  بياواااة بةةة ااات،  ة
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 َيواي ناميَني مةدَنيياةن و ثَيشاكةووووي ما ب  و     
وة ااكةي كممةَلوااة دَو َيزةبااة ، يااةكَيك بانوة ااةي   
 يسااااااسمي  اسااااااازةيينة و دادوااااااة ي و وةناناااااااةن   
يةكساااني لةوااةَل وا كنامااةي ماااة ماا ب  دَخاوااة وااة ك 
) َ ااايو ثاااوو   ة وةنااادَكو لاااة ووةكانيااادا باااا  لاااة  

َكاان.  ةويادي   وَييةوَيك دني  وسوولَيكي ناةوم ك د 
باسي لة ضةمكي ث بوسازانزيممي  يساسمي دَكاان    
و دَساااةاَلوي  َيكخااا اوَ رة ميياااةكان دَخاواااة يَيااا     
ثاااا   و وااااا ضااااةند ةااااةنواوي ثااااةوي واساااااندن و     
ساااَيدا َدانيب دَ كوا و دَوة كَيزاااةوَ. بااام ساااااَلنَيك    
دَبَي ةةست بةن ثةوة لة وة وويدا بكان و ةةميشاة  

ووليدا دَمَينناااةوَ و  ةوانيااادي لاااة بةنااادي واااة  ساااي 
دييااةكاني يب يااة  لااة دواي يااة .. لااةن نَيوَناادَدا،  
واكةكاني وةماوَ يب وَ  ضااودَي َيكي خااممو و   
بَيدَنط لةن كا َساوانة بةسة سو كمانةوَ، وَييو و ك، 
وَي كادَمَين  و لةو ةاةموو وياوازيياة و لاةو ةاةموو..     

ب وَيناوةن. وةنانةن سكمال يممي النيكةن ) دايلكي
كة بة ةةزا  زَمحةن و  ا َزوو  ةيةوَي داوَي  دي  
لاااة  اااةوزَي سياساااةن و وياااان كمبكاواااةوَ واااا لاااة 
 ااااةوزَي يياااااني واييااااةوي و واااااكي و رة ةةنوياااادا 
بة ااَيوَيةكي  ا اااي  ااامَيم و كمكياااوون،  َيوااا بااام    
عةيَسنيياااةن و دميوك اساااي ةاااةموا  بكاااان، باااةالن     

دَةةياة   وممةوي ووواا ي ساز اي لَيادَد َي، ثااو     
لااة خااةبان و بااما ، وااة وويان لااة وينويةوياادا و ااك      

 دَبَي و زمانيان لة دَمياندا ةةَلناسوو كَي.
 
 هةلَةتةبوون وضةواشةكاريَيت زمان-أ

بة كاساااي  اااةن كَيشاااة مةزناااة، ناااةبووني زمااااني    
ةاوبااةو لااة نَيااوان بما ااة ديبة َكاناادا، ضاامن و لااة    
  َةةندَيكاااااةوَ ضا َساااااة  بكااااا َي  كَيشاااااةية  كاااااة 
ضااةمكةكان  ةوَنااادَ ةاو ااَيوَي ياااةك  كااة بووَواااة    

 ةمي  وبهة و  يمانةي باسةكان.

لمدوياااك ويزونشااازاي ، ب مةنااادي  اَلمااااني، لاااة   
ساااااااااة َوا و ساااااااااة َجنامي كاااااااااا َ )بمضاااااااااوونكَ  
رةلسااةرييةكاني خمياادا، لااة مااة ك كايااة زمانييااةكان،     
دوو و ميانااااااااةي خساااااااازووَوة كوو كااااااااة  َنوااااااااة     

َيشة مةزنةي سة دَمة كة  َينوَينيكة َيك بَي بم  ةن ك
 ووناكي ي )بة واييةن دي ك وَيدا دَسيةسة بووَ. 
 اااةو لاااة بة ةةمةكةيااادا ) َيساااالة،..ك دَسثَيشاااخة ي 
و ميانااااةي وَينااااةيي واوايااااة )ماناااااك. لااااة  وانوااااةي   
"وَيزونشااااازاي "َوَ، بااااام  ااااااةوَي زماااااان دبخااااااي    
"واييع"يااةن يااايب بكااان )بينااوَيَ ك و  ساازةكان    

ة وايعيياااةكان بااا ، دَباااَي  ااازَيك   نوَيناااة ي ثَيشاااهاو 
نَيوان  سزة و دبخي واييعدا ةاوبةو بَي. ةاة   اةن   
نَيوَجنااة ةاوبة ااة )ناديااا ، نةناساا او، لااة واييعاادا      
" ةة بن"ي مَيزاريميكك  ةو ثا ك ووانسات دَكاان كاة     
ثَيكهاواااااةي واييعياااااةن )سااااااخت وايعياااااتك بيَيزاااااة  
ديا يكااة ي ثَيكهاوااةي زمااان. لااة  وانوااةي  ااةوَوَ،    

ناضَي  سازةكان واواياةكيان ةاةبَي، مةواة   اةوَي      ثَي
زمااان وَكااوو  اوَينااة، بااة ضة اانَيك لااة ضة ااانةكان       
وَينةي وايعييةن نيشاان بادان.  َيماة باة دياز   اةن       
 سااازةوةلة دَواااوانه ثَيكهاواااةي وايعيياااةن ثَيناساااة 

 بكةي .
لةسااة دَمي  كوومااةوي ثةةيةوياادا، ةااة  كااان    

دي و  وونااااااااااكي ان بااااااااام دميوك اساااااااااي و  اااااااااازا
ةاااااة وَةايب دادواااااة ي )عةدالاااااةنك بانوة اااااةيان  
دَك د،  سزةكانيان لة نَيوان بانوة اة رة ميياةكاني   
دَزواكااااةدا، باااام  و ناديااااا  دَمايااااةوَ، ضااااونكة لااااة  
بانوة ةي  ازادي يناان و ساةيامو  ك دناي ياساا و     
ثة لااةمان و ثَيكهَيناااني ثااا ن و.. لااة  ووناااكي ان،     

ايَي دادوااة ييان ثَيشاادَكةوو  يااان وااةماوَ  كااة و   
دَبيساات،  ااةن ضاااةمكةيان لااة بانوة ااةي  م ك اااي     

بة وةسزة  1341سثي )انقسب سفيدك  اةةنشاةي 
و  وزَي  دَديت، ةاة وَةا كاة  اا باة دابة اك دني      
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مالكانك لاة   اراضيزَوية خاوَندا َيزييةكان )وقسيو 
نَيوان ضةوساوَكان و  َعييةواةكان، باة  واَلاةن لاةو     

 ي نابوو.بةسزَينةدا ةةنواو
ةاااة  لاااة مااااوَي  اااةن بيسااات و ثَيااان  سااااَلةدا،      
د وومشوااةل و  ساازةوةلي وااةيي لااة مةعنةوييااةن،    
 اكاااااا  و يةكسااااااني، بووَواااااة نوَيناااااة ي نوانااااادني   

 مساااايك.  َيساااازا  الطوووو  سة ضة اااانَيكي رااااة مي )
 ووناااكي اني دياا  بيانااةوَي ةااة  بااةو  ساازةوةل و   

دي يان ضةمكوةلةوَ بم وَينة، ع ران، دادوة ي،  ازا
ث بوسااااازانزيممي  يساااااسمي، بَيناااااة  ة ااااااندن بااااام 
بانوة ااااةي دبزَكانيااااان،  ااااةوا بيسااااة انيب ماااااة   

 20خميانااااة كااااة ضاااااوَ كَيي ةااااةمان ةااااةَلَين  اوَي   
ساَلةي  اب دوو لة وووةكانياندا بكةن و و كب  لةوَي 

 كة ةمي  ةن وياوازيية ضيية و لة كوَيوَية.
يياع وميياةدا   بةالن ويزونشزاي  ةة  لةن زماناة وا 

نةمايةوَ، بم  ةوَي  ةن زمانة وةنيا دَلخم اكة  باوو   
بااااام لااااامييكي ثمزيزيويسااااازةكان.  اااااةو  ةياااااةوَي،     
ضةمكوةلي دي ،  اكا  ) ةخسقك و ووانكا ييب كاة  
ساااة  باااة يةَلاااةم كَوي كاااا َ ناااةوو او و  اااازَكان ،     

 خباوةسة  بةسزَي  رةلسةرةي خميةوَ.
ي لااااااااةن  ووَوَ لااااااااة بة ةةمةكةياااااااادا بااااااااةناو   

"ووَييكا ييااااةكاني رةلساااااةرة، سقيقااااان ريساااااف "   
لةسااااة  ةَينانااااة واااام كي وةسااااةو ي كااااا ب دي يااااان    
 اااةم ازَيي ماناااا )واوااااك باسااايك دووَ. لاااة  واناااي   
 ةوَوَ بم  ةوَي كة ب بكةَيكي د وسزمان لاة زماان   
ةةبَي،  ايانة كاة ضااوَيك خباةي  بام كاا ك دي زماان       

ماا ب  لةوااةَل  لااة يياااني  اساازةكيماندا و باامانه كااة     
زماناادا ضاامن ةةَلسااووكةون دَكااان لااةو  اَلةوااةدا،     
دَبيااااانه كاااااة ثَيكهاواااااةي زماناااااة، ضاااااييةوي ةااااام    

 ك دنةوَمان لةمة ك ويهاني واييعيدا ديا ي دَكان.
لااااةن دَ كةوواااااةدا، زماااااني واييعواااااميي واااااةنيا   
ضة اااانَيكة  لااااة ضة اااانةكاني واااا ي زمااااان، وااااةنيا     

ان،  اااااَيوَيةكة لاااااة  اااااَيوَكاني "كاياااااة زمانيياااااةك  
Language game لاااااةن  وانواااااةوَ وم اووااااام ي "

ر َضة اااااا  لااااااة كااااااا ب دي زماناااااادا دَبيناااااا َي،     
  ك1)" اوَدووي واوا نةب ،  اوَدووي كا ب دب "

 ااةن دبخااة زاَلااة بةسااة  زماااني  ووناااكي ي بااة       
وايياااةن  وونااااكي ي ديااا  و زمااااني ناااة يزخوازي   
 َيمةدا. ةةندَي لة واواوةل و ضةمكوةل، كاا ب دَيكي  

امم و سة سااااو كةَينة يان بااااةخموَ و وااااووَ كااااة    ناااا
لةاليااةن ةااة  ويااا و بما َيكااةوَ دَينااة بااةكا  باا دن،       
وا ماياااة  لاااة نادياااا ي و ضةوا اااةكا ي لاااة زَيااا     

 وةماوَ دا د ووست دَبَي.
ماناوااةل و ضااةمكوةل و وايَوااةل لااة كممةَلوااةي   
 َيمااااااةدا، دَساااااازةويةخةي ضة اااااانَيك لااااااة "كايااااااة 

بووَواة ةامي ساة َ كبيي    زمانييةكان" بووَواةوَ كاة   
كااااةو و ةااااةواي ناديااااا ي و يو سااااايي داكشااااان و 
بَيئاكاااامي زماااان، دَسااازةوايَي دادواااة ي،  اااازادي، 
ع راان، ديا ، دميوك اساي،  وونااكي ي و..  اوَةاا      
ضا َنووسااااَيكيان ةةيااااة. دادوااااة ي )عةدالااااةنك لااااة 
 وانواااةي  ب انيياااةكاني ثااااوَزواز و مةزةةبيياااة    

مةزةةبييااااة ممدَي نااااةكان،  نوَيكا َكااااان و ةااااة وَةا
وياوازيوةلَيكي بة ضاو و  ا ا ةةَلنةو ي ةةية، لة 
 اَلةوَيكااادا لاااة ةاااة  ساااة دَمَيكدا، لاااة الياااةن  اااةن       
بما وةلاااةوَ لاااة سووضاااةنيواي خمياناااةوَ واااةخي    
لةسااااة  دَكااااةن و بةَلوااااة دَةَيننااااةوَ و ةااااة   ااااةن     
 ووكااا دَ دَبَيزاااة ةااامي ضةوا اااةوة ي و و كباااووني   

 ة ان و  اَلمزك دني رةزاي كممةَلوة.خوَينة ان و بيس
بم ثاوَزوازَكان دَبَي  اازادي لاة ضوا ضاَيوَي    
 كووماااةوي خوداوَنديااادا ثسنيةنااادي و ث اكزيااامَ    
بك َي. دَسزةيةكي كاة  ازاديياان بام بة زبووناةوَي     
 َييَي  ابوو ي دَوَي. بما وةلي و  ةةن، ثَيويساي  

امةوي دَزان  كة  ازادي لة خممةوي ثَيوةيشز  كة 
م ب يدا باَي، ةاةن كاة سااوَيكيب كاة عةدالاةويان لاة        
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 ازادي ثَي بة زو َ و  ةن ضاةمكة داوَياك دا اةنَي  لاة     
خمماااااااااااةن ساااااااااااة مايةدا يدا. لاااااااااااة  وانواااااااااااةي  
نة يزخوازَكان، دي  ب يزيية لاة ةةنادَي دَسازوو  و    
 ة ز اااااوةلي وَيوااااا  و ناااااةوم . باااااةالن مةزةةبيياااااة 

ي ييااااااني ممدَي ناااااةكان، ديااااا  دَخةناااااة  ثاااااة اوَيم  
واكيياااةوَ، واااا باااة ك دنااااةوَي  اااةن كةواناااة مةزنااااة      
 ةخسييية، وَ  ثَيداويسي لة زَمينةي سياسةن و 
ويَينواااااةدا، بيَيزاااااة ةااااامي ساااااة ةةَلداني ضاااااةمكي  

 دميوك اسي.
مةزةةبيياااااااة نميَناااااااةكان بااااااام سة بةساااااااي و   
دَ باازبووني ويَي وااة، بانوة ااة باام ث بوساازانزيممي  

ََ باة ثَيوةياة       يسسمي و  ووناكي ي دَكاةن واا   با
باام دَ بااازبووني ويَينوااة و م ب ااةكان.  ووناااكي ي  
بااام دَسااازةية  ةةَلساااووكةووَيكي رةلساااةريية و بااام  
وايمَيكيب وَيوة و ثَيوةي نيياة. و وثَياك لاة بما اي     
واااكي و كا يممااايي باا  دَكةنااةوَ و وااا  ضاااوَ كَيي     
وم كانكا يياااااااااة وياكييةكاناااااااااة كاااااااااة نوخياااااااااةكان 

ةن، لاااااة دَ كاااااةووَيكي دا، بةسزَينةساااااازي بااااام بكااااا
ثَيداويسااااي بة ث ساااااَيي و دَ َوَسااااي )وعهااااادك   
 وونااكي ي، وايكاا دووَ كاة ةةناادَيكيب ضااو ب كنااة    
خاااةباوَيكي ثيشاااةيي و زانيا ياناااة و ماااةزن بااام  اااةن   
دبزَ. بااةالن لااة  اساازيدا  اوَةااا وياوازيوااةلَيك باام      
بيسة ان   واوايةكي ةةية  ثَيدَضَي لة نَيو واةومي  

َياااااااة  ووو ااااااا اوي  ب اااااااني ي  َي انااااااادا،    وا اد
 اامو انَيكي بة ضاااو لااة نَيوَناادي كايةيااةكي مااةزني     
زبانياادا، وَيااي و سة سااو كماو، خااة يكي ديااز   ااةن    
كاياناااااااة و ةَيشااااااازا  وونااااااااكي ان، ناااااااةيانزوانيوَ  
 مو َكانيااااان، بةواييااااةن ووَياااايي بااااة بَسوي الوان     
لةوااااةَل ديااااا دَي وياااااوازي رة ةااااةنوي خميااااان و   

وي رااة مي و نااة يي  ا اانا بكااةن. كااةوابوو  رة ةااةن
وووا َكانياااااان لاااااة نَياااااوان ةاااااةياةووي رة ةاااااةنوي 
ةةوسا ثضااااا كاوي  َيسااااازادا، نةبيسااااا او و بَيئاكاااااان 

ةاااةمووي  ةماناااة لاااة  اَلَيكداياااة كاااة      دَمَينَيزاااةوَ.
 وونااااكي  دَباااَي بةواااةخت كااا دن لةساااة  مَيااايوو،    

ي كااةلزوو  و زماااني وااةماوَ ، دَوااوانَي لةمااة ك  ااة ك 
خاااامي لااااة كممةَلوااااةدا، بااااا  بكااااان و  ةَليةوااااةو   
كااا َيكي ديوا  و ةةساازيا َ كااة لااةن سااَي وااةوَ َي      
"مَياايوو و كولزااوو  و بااة واييااةن زمااان"دا بزااوانَي      

  ة كي خمي بة كَيوَ بيان.
 
)نااامؤيي ن ناشاشاانايَيت رووناااكبري لةطااة َ -ب

 بيسةر )موخاتةب دان
نا ا ااااااناَيي )ناااااااممييك لةوااااااةَل موخاوةباااااادا    
كَيشةيةكي مةزنة كة بة وَيكا كا لاة دَسازوو ي كاا  و     
واااااااااةوَ ي ضااااااااااالكي  وونااااااااااكي اني  َي انااااااااادا،    
 َضاااوناك َي. بااة  لااةوَي  ووناااكي َي  اازَيك بَيَياات  
يااان  اازَيك بنووسااَي، دَبااَي لااة موخاوااةبي خاامي و     
زمانةكاااةي  ا اااناَيي ةاااةبَي واااا باااة وةاَلَلاااة ك دناااي   

كااااان و خاَلااااة كَيشااااةكان و بابةوااااةكان بااااة و َيكوَي َ
يةي انياوياااااةكاني ويَي واااااة وَالن بداواااااةوَ.  ةواااااة   
 اوَةا  ووك دَيك نةبَي، كا ي  وونااكي ، واو زَيكي   
ويدي و زيثكي لَيدَوَ َين َي  اكاميشي كمك دن و 
ثا ةكشااَي لااة رااةزاي زَياا  خميدايااة، سااة َجنان      
دا ي باسااااااااااااةكان و  اااااااااااا ب ةكان و ةااااااااااااةميب   

ةمة ناو َي ياااان نووسااا اوَكاني لاااة كممةَلواااةدا، سااا 
النيكااةن  َياايَي  ااةو  اكااان و بةة َيااةي كااة  َضاااو      

 دَك ا، نايةوةدي.
كَيشةيةكي و  بم  وونااكي  لاةن بةسازَينةدا، كاة     
بووَوااة ةاامي سااةخي و ديوا ي كا َكااةي  ااةويب    
نةناسي  بة َي وةوان و ث كوزَ و بماووووية كة باة  
كم لةوةَل  ةندَيشةي  اب دوو و  ةوَي ضاخي كمني 
ثَيدَوو َي، ويابوَواةوَ.  اةن باة َ باةو ثزانسايةل و      
واييةمتةندييااااااااة سة سااااااااو كةَينة َ وم اوواااااااام َ   
وياااااااااوازَبووَي خاااااااامي، زب  سة بةساااااااازخوازَ و 
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ةاااةميب باااَي مزماناااة و  ووةةَلكاااة  لاااة ثَيشاااينيان.   
 ةوااة   ووناااكي َ ةااة وَةا ويااايي و يااوواليي  ااةن    

ك دناي  خةنةيةكانة ث  بكان و لة ب ي ووناد و وامَل   
ةاااوب  و ةااة اَلَيي و  ا ااناَيي لةوااةَل  ااةن بااة َدا    
نةبَي و  ةو بة َ وو َيمكا َي كة  ب ي بةس اوَ باة  
ثةيكاااااة ي سااااااةوةاليزةكان و وم كَكااااااني ويهاااااااني   
 اوةياندنااااااااااااااةوَ، لةوااااااااااااااةَل وايعييةوااااااااااااااةكان و 
ثَيداويسااازييةكاني ثَيشاااكةوو  ناوضاااةيي و باااايي   

ندَيةكي ضةندان مةلمووماوي و   ا نانةكان، لة  اي
دوو دا، كَيشااةكاني كممةَلوااةي  َياا ان ثاا  و ث وااا      

 دَبَي.
"د.  اااا يعةوي و وااااةاللي  ااااالي  ةمحااااةد" لااااة   
مة هةددا ةاوسةرة  دَب ، لاة )حا( كدا لةواةَل دي    
ثياسة دَكةن، لة  اَلَيكدا كة وةالل ثاَلزاوَيك بةسة  
 ااانييةوَ دَبااَي. زيا َوكااة َيكي الدَييااي دَث سااَي:   

)ثاَلزاوَكااةنك ر ب اايية  وااةالل لااة وَاَلماادا     باوكااة 
دََلااَي نااة مامااة ويااانة نااة مامااة ويااانة  ااالي  ةمحااةد   
خم اا(اَل دَبااَي و دََلااَي بااة  ااة يعةوي: ةمة باام ماا   
سة كةوونَيكي مةزنة،  ةن الدَييياة ةةَلاةي كا د ما      
لةوااااااةَل ويثااااااي خمياااااادا بااااااة كاااااام  زانااااااي.  ةمااااااة  

باة ويثااي  ساة كةوونَيكي مةزناة كاة النيكااةن  ةوَنادَ     
 ةوان نميك بوومةوةوَ، كة بة نيواي ةاةوََل، ما  لاة    
خميااان باامان . بااةالن  ااة يعةوي ثَيااي دََلااَي،  ااة َي،   
بةالن لة وَاَلمةكةودا كة وووات: ناة ماماة وياانة بامي      
دَ كااااةون كااااة ةةَلااااةي ك دووَ.مةو سااااي نااااامميي   
 ووناكي  لةوةَل بيسة ان و  اخَيوَ ان )موخاوةبانك 

دا، باااااةن ةاااااةموو  َيااااايَ ر اوانيياااااةي  و زمانةكةيانااااا
 ة ااااااااامةوي الوان، بة اسااااااااي باااااااام  ووناااااااااكي   
كَيشااةيةكي ويدييااة كااة باام وةياناادني ثايةمةكااةي،     

 دَبَي بةسة يدا سة كةوَي.
ثَيدَضَي كة  ةن كَيشة  ةوَندَ ويدي بووبَي كاة  
وةنيا بااَلي ناة يزخواز نيياة كاة لةواةَل  اةن دياا دَدا        

لااةن دونوااةوَ دَساازيان   ضنواوَ ااة، بااةالن الوَكااان   
ثَيك د و ةةموو بةسزَينةي  ووناكي اني  يزنيكي و 

 وةنانةن كمي وشي  ووناكي اني و وةوَ.
ةةنووكااة،  وونااااكي ان لةاليةكااةوَ ةاااةن و  اااةو   
ةاااةموو  ة اااامةوة الوَ كاااة زب ياااب ثااا ك كَيشاااةن و  
سة بةسااازخواز، لةالياااةكي وااا َوَ كاااة ثَيويسااازة باااة   

لةوةَلياناادا ديااالم  و   ناسااه و لاامييكي د وساازةوَ  
ةةَلسوكةون بك َي. ةَينانة وام كي ساثة َيك لاة ةام ،     
 ةندَيشة و  ةر اندنكا ي، وزَيةكي بة ز و و َيةكي 
زيثك و ويادي  وونااكي اني  اةوَي باةالن ةَيشازا لاة       
ةةمية   ةن  اسزةدا، يانَي )موخاوةبك ناسيندا،  ةن 

 ووَييَ د كدونط و بَي وةوَو .
 
 يت لة )موخاتةب  دؤزيدانبيَ توانس-ج

 ووناكي َيك كة دَست دَدا باة كاا ي نويساا ي    
و ةوناااة ي و وووةبَيااايي ياااان كاااا ي ضااااثةمةني و..  
 ةوة  بة وو كَوَ ضاالكي ناةنوَيَ  بام دبزيناةوَي و    
ناساااااي  بيساااااة ان )موخاواااااةبانك و ةاااااة وَةايب  
دَ كك دن بة كا دانةوَي كا َكةي خمي لةسة   ةن 

كا بةخشاااي و بةسااازَينةي كا َكاااةي  ووَيااايَدا،  اااةوا
بَيئاكان دَمَيَ  و سة َجنامَيكي دَييق بم  ةن كا َ 
ناضةساثَي.  ااا لااةن بةساازَينةدا، )موخاوااةبك وااةلَيكي  
كمنك َيااات و دياااا يك او بااام وَ وااا و  ثةيامةكاااةي  
نايةنااااة ةااااةبوون و ثةيامةكااااةي وااااةماوي و ناديااااا    
دَماااااَيَ .  اااااةن دياااااا دَ لاااااة كممةَلواااااةي  َي انااااادا    
كَيشاااةيةكي وضاااك نيياااة،بم  اااةوَي كاااة ةَيشااازا لاااة     
كممةَلوااااااااةي  َيمااااااااةدا،  ووناااااااااكي  نااااااااةيزوانيوَ   
رة ةاااااةنوَيكي  اااااةكزيو و بماوواااااوو لاااااة ةةمياااااة      
رة ةاااةنوي نة يزيااادا، بئاااار كَيَ . باااةالن بااام ةاااةموو    
ساااوةكاني وةمااةن و باام ةااةموو يمناوااةكاني يياااان،      
رة ةااةنوي نااة يزخواز و سااةلةة باام ةاامو اني خاامي   

 ناماااة و ثسناااي ةاااةبوَ.  وونااااكي ان ةَيشااازاكوو   بة
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ناااااةيانزوانيوَ،  ةمتمسااااافَي ي رة ةاااااةنوي باااااة بَسو 
بمخوَينااة انيان رة اةااةن بكااةن، كااةوابوو ثايَيااك لااةن   
ووَيااايَ لاااة نَياااو ناااة يت و ممدَي نيزاااةدا، دَموااام لاااة    
وووااااا ي  ووناااااكي ي دَبَيااااين، بااااةالن عةمااااةليان و 

ة و داكمكيياااااااااان، لةساااااااااة  رة ةاااااااااةنوي ساااااااااةلة  
 .ك2)رة ميداية

 ةن كَيشة مةزنة و ةةميب ويادي و ومكماة، كاة    
لااة سااة َ  َيواااي  ووناكي يدايااة و دَساازةويةخةي    
لةمثة وةلَيكي  َي وا  زب يشاة، كَيشاةي بم اايي و    
ةة   بَلي  ووناكي  و ووَيو  )موخاوةبك و ةةميب 

 دبزينةوَي موخاوةب و زمانةكةي.
كااادا دََلاااَي: زوان  .."يَيااا ي باوااااي" لاااة دَ ب كينيَ  

. لااة واييعاادا  ك3)يةكااةي  يقياااَلي  َيمااة لااة ويهاندايااة  
يةكااااااةي  ةم ازَيكااااااة باااااام  ااااااةوَي نااااااةدبز اوَكان  
بدبز َيناااةوَ. ةاااة   اااةن زماناااةي كاااة لاااة ويَينواااةي    
 َي اني سة دَمدا، خمي بوَوة، مةكمي مشت وم ك و 
ميمسناااااَي و باااااا  و دياااااالم  لةساااااة  ويشااااااكمي     

اووم َكااااااان، كااااااة ضااااااةمكوةل و واوااااااا وةلااااااة وم 
 ةةندَيكيان  امايَيان ثَيد ا.

كاَل بووني باسوةلي ثَيوَنديدا  بة زمانةوَ ) لاة  
زانكمكاااان و باااايي كااام كَ زانسااازييةكانكدا ةةميشاااة  
نةوةيشااب بااة ث َنساايثة و د و د  اازةكاني ويم َيااك 
لاااة ماااة ك زوانةوانيااادا، بووَواااة ةااامي  اااةوَ كاااة لاااةن     

زَق و بة ضاااو بةساازَينةدا، كااةن و كااوو كي وااةلَيكي    
بيين َيااات كاااة دَ اااَي لاااة  اساااي خميانااادا باسااايان   

باساااوةلي ثَيوَنديااادا  باااة زماناااةوَ،  لةساااة  بكااا َي.
بابااةوَيكي وشاازيية وااا دَكاا َي دَبااَي بة اااَيوَيةكي      
دَييق، بيانكَيشينة نَيو  ااثوو َي  ووناكي يياةوَ.   
 ةَلياااااةن  ةواااااة   اااااةن كاااااا َ  ةة ضاااااي دَيااااايق  و   

 َيت،  اكامي ضاك  و با  ي زانيا يانةو   ةجنان بد
دَبَيت، بةالن وا  ةو كاواة، دَكا َي بة اَيوَي ويادي     

 و ديبة انة باسي لةسة  بك َي.

زوانةوانان لة  بي ااوادا لاة ساةدَي نمزدَةةمادا     
مشزوم كَيكي  ياويان دَست ثَيك د و لةن  َوواةدا،  
ووانياااااان  اكامواااااةلَيكي ث  ااااانودا  لاااااة زَميناااااةي 

َي  و ةَي ممنموياااك ياااان باااة    زواناااةواني، بنةما اااك  
ياااةولي  يكااام : ووانساااي  ةر انااادنَيي لاااة زمانااادا،  
ومما  بكةن.  ةن دَسكةووانة بام  وونااكي ي  َيا ان    
دَووانَي، يا يدَدَ  و ثشزوانةية  بَي بام ثَيناساةي   
كةن و كو وييةكان لاة يمنااوي ساة َوادا، ثا اانيب     
 سة وسااااماندانيان.  ةَليةواااة باااة ماااة وَيك كاااة لاااةن    
بةساااااازَينةدا، وَ  بااااااايي بةساااااازَينةكاني   َياااااايَي  
كااامثيك دن و السااااييك دنةوَ و واااةوَزلي وئااام َيكي 
دابةزَين َيت و  ادَي داةَينان و  ةر كاندني دَ ووناي  
و بوومي )خمييك بة ز بك َيزةوَ. بة وايياةن  اوَةاا   
ضاالكيية ، دَبَي كاوي و دَ  ةيوَخت نةبَي كة باة  

، لة دَسثَيكدا، بة ض كي لاة  يةولي مم اد رة ةادثوو 
بابةوااة بااة واام كَ رةلسااةريةكان لااة بااا َي ضااةمكوةلي 
ةَي ممنمويااك،  ا ااة و وةو وبااةي نةبااةوي و.. بااا     
بك َي، بةالن لة  ةجنامدا كَيشةكة بة بةخشنامةيةكي 

 .ك4)ساكا  كموايي ثَي بد َي
كةوابوو دَك َي بة َيوَي زانسي و لامييكي لاة   

د َيزاااةوَ و باااة  كَضااااوك دن و  وواااةزاي زماااان  ااااو ك ب 
وةماسو و  لةوةَل واة وييي  بيةةالويادا، و َيكاوَي َ    
ناديااا  و وةماوييااةكان زوانااي سااة دَن بك َينااةوَ و     

  َةةندَكاني بة ين  و بة بَسوو  بك َي .
 

 بنةماخوازي و بنةما شكيَينن
-1913لااة  وانوااةي رَي دينااان دوسوسااو َوَ )  

نيشااااااااااانةكان ك زوان: سيساااااااااازةمَيكة لااااااااااة 1857
ٍ(Semiology  ك كااااة  اياااادياكان دَ دَباااا كَي ةااااة  لااااةن

 اسزةوَ لةوةَل سيسزةمي نويسا يدا،  اةل  و بَياي   
نابيسة ان، دابوةلي ةَيما امَيم،  َيساوةلي  َرزاا ي  
 ااااااةدَب  ااااااامَيم،  َماااااامَ نيمامييااااااةكان و.. دَيزااااااة 
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بااااااااة او دكا ي. بااااااااةالن زوان، واااااااا نو ي   ااااااااةن  
ن لااااااة ثَيناسااااااةكةي . بةضاااااااوك دك5)سيساااااازةموةلة

سوساو ، لااةوَي كاة زوان سيساازةمَيكي نيشااانةيية،   
لاااااةن يووناااااةدا، "د َخزَياااااك دَ دَكاااااةوَي" وايَي 
د َخاات، دال )دَنااط  امايَكيااة و وَيناااي زَياا  لااة    
خاااودي د َخزيشااادا، ماااةدلوول )واواااا  امايَكَياااة.     
نيشانةي زواناي دَبَيزاة ثَيوَنادي زَيا  نَياوان دال      

وول )واواا  اماايَكو ثَيوَناادي   )دَناط  اماايَك و ماةدل   
 نَيوان دال و مةدلووليب  َيكةوونة.

ةة وَةا سوسو   امايَ دَكاواة ويااوازي نَياوان    
زوان و ووواااا  كاااة لاااة زوانةوانيااادا بةةاياااةكي زب ي  
ةةية. لة  وانوةي  اةوَوَ، زوان خااوَني سيسازةن،    
 َيساوةل و نيشانةوةلَيكة و وووا يب لة كااب دَيكي  

َمةنااادَ. ةاااة   اااةن سيسااازةمة ياااان    كمنك َيااات بةة 
 َيسااااوةلة  َيممانيياااة، ثا اااان لاااة الياااةن زواناااةواني 
 ووسيةوَ، نيكسي و ببَيزسكي بة بناةما )ثَيكهاواةك   

 .ك6)ناودَي  ك ا
سوسو  بة وةاَلَلاة ك دناي ثَيوَنديياةكاني نَياوان     
ةاونشي  و وَينشاي ، باَي باياةخي ثملَينيةنديياة     

باااا يي بااااوون لااااة   سااااةلةرييةكةي زوانااااةواني كااااة   
سااااينزاكة )نااااة وك، دَنااااط ناسااااي و وايَناسااااي،  

 .ك7)خسزة كوو
زوان كاااة  وونكاااة َوَي ثَيواااةي نيشاااانةية لاااة     
سيسزةمَيكي مانايي واييةوادا و بناةماي  سازةيب،    
 ةوااة ي وَينشااه بااووني وونااة زمانييااةكاني دي     

ك ب مةنااادي 1930يا  د يااادا ) .ك8)رة اةاااةن دَكاااان 
ساازنة كووي رةلسااةرةي  سااة دَمي رة َنسااايي بااة خ 

ك، كموااااايي ةَينااااا بااااة Deconstractiveبنةما ااااكَي  )
مَيزاااريميكي  ااوزوو  يااان ) ةنانيااةنك.  ااةو لةوااةَل     
ةاااة  ضة ااانة ثَيناساااة كا ياااة  ديباااة ي دَنواناااد و    
لةةةميااة  ثااَيب رااة ز وااةوَ ي يااان بنةماخوازيشاادا   

 .ك9)دوو َ ثا َيم بوو

ا لاة  دَسثَيكي بنةما كَي  )بنياان ركا ك د ياد   
رةلساااةرة )ب دبزيكياااةوَ باااوو باااةالن لاااة بةسااازَينةي 
زوان  ناسي و ماة دن  ناساي ) ةن بثملمييك ادا    
وَيااي خاامي كاا دَوَ.  ااةو ةااة  ضة اانة ثايااةدا ي و   
خااااام كاو ي مانااااااي نَياااااوان دال )دَناااااط  اماااااايَك و  
ماااةدلوول )واواااا  اماااايَكي سوساااو ي خسااازة يَيااا       
سااااااااةنزةي  اااااااايمانة و وومانااااااااةوَ، بةساااااااازَينةي  

وَنديياااةكاني نَياااوان دال و ماااةدلوولي باااة بَسوو    ثَي
كاا د.  ااةو ثَيااي وابااوو كااة لااةن ثانزاييااةدا، واام كَيكي     

 بة بَسو لة واواكان ةةبوونيان ةةية.
لاااااة  كوانواااااةي ساااااوو  نيشاااااانة ثَيكهاوةياااااةكي   
ةَيما اساي ) امَيمكَ، بةالن بة باوَ كي د يدا، عسمات  

ةيا ناةبووني  )ةَيماك مانااي  ازَيك نيياة كاة ةَيشازا ثا      
بَي، بةَلكوو بة ماناي  زَيكة كة ةاة ويم ثاةيا ناابَي.    
د يدا لة  َيمةي دَوَي كة ةة ضي وا  َيسزا  اماادَ و  
 ا اااك ا زانيوماناااة، باااة وياوازيياااةوَ بيناساااه. لاااة  
خوَيندنااةوَدا، بنااةماي دَيةكااة زانايانااة بشااكَينه و  
بيشمانه كة  يعزياا ي واواايي دَق وواوودي نيياة.     

كة لة دَسثَيكدا بة ضاو دَةان، وَيثة كينَيكاة    ةوَي
و  اكااااامي كا َكااااةي  َيمااااةيب، ةااااةمان ناساااااي      

 .ك10)وياوازييةكان )متايمةاكَ
لةضااااو د يااادا،  اااةن ةةَلوَيسااازة كاااة واااوايَي  اااةو  
ديوي ةة  نيشانةية ، واواية  ةةياة، "مَيزااريميكي   
 وزوو "ي ثَيدَووو َي، ياني  ةن وةوَةومة كة ةة  

نويسااا ي، وَ  سيساازةمَيك لااة نيشاااكان ،   دَيَيكااي
لاة  ك 11)كة دَبَي مانايان ةةبَي يان دَ ب كَيناة ي  اةون  

بمضااووني  ااةودا، زوان ثَيااوَ َيكي داوَياا  ثااا  و بااَي  
 اليةن نيية. 

زوان، مَيزاااااريميكي  بياوايااااة، وياوازيااااة  كااااة  
سوساااو  نَياااوان دال و ماااةدلوول ثَياااي يايااال باااووَ،    

رةلساااةرة نَياااوان  اااي ةاااةمان ويااااوازي كسسااايكي 
لة  اَلَيكادا د يادا    ك12)ةةسزثَيك او و  ي ةم يداية
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دَسزنيشاااني كاا د كااة لةةااة  دَيَيكاادا، دووانةيااة     
 .ك13)ةةية و ةةميشة دوو دَق لة دَيَيكدا ثَيكةوَن

نيضااة وااةخت لةسااة   ااةوَ دَكااان، كااة  َوااةز       
دَسثَيكَيكة بم  بضوون باةمانا   Interpretainوايَيي 

. ك14)َسازَيك باة مانااوَك نةوةيشاب باة ماناا      )يان ثةيو
بااااةالن د ياااادا وا لااااة دووي كة اااافي ميزمدَيااااك باااام     
خوَيندنةوَ وا وياوازي ماناكة دَ خبان و  اةوَيب  

 .ك15)-بنيان ركن  –بنةما  كَينيية 
 

 هيَرمنؤتيك و راظةي رؤذهةالَتي )تاويل شرقي 
و اااااةي ةَي ميناااااا لاااااة نااااااوي "ةَيااااا مة"َوَ     

مة"يب ثااةيان ةَينااة ي خواكااان  وَ واا اوَو "ةَياا  
بووَ، ثَيوَنديية  نَيوان نةم دوان و م دوان كة وا  
ةةبووَ ةةواَلوةلي خم ي ثَييووَ واا يب نا اةز..   
ةَياا مة خااوداي ياامني كااة  ةر َينااة ي )خوَلقَينااة ك    
زوان و ووواااااااا  بووَ،ةاااااااةن  ا اااااااةكا  و ةاااااااةميب   
ثةيامهَينااة .. لةوااةَل نووساا اوَكاني " اومساازه"ي  

دا، ةَي منمويك وَ  زانسي  ا اةكا ي وةاَلَلاة   يةديس
 .ك16)بوو

لة ةَي منمويكدا دوو ثةييوا )بمضوونكمان ةةياة.  
بمضووني بما ي )ةةوََلك، باوَ كي باة كة افي دبزي   
دانة  و رةةمي دَيةكة ةةية كة لة سةدَي نامزدَ لاة   
 ااةو وثا لااة  ااةوزَي دياا  )مةسااي(يخوازيكدا لااة     

وناااااة نَياااااو  اااااةدَبيان و الياااااةن  اااااسي ماخَي َوَ ةا
بةسزَينةي ميزمدناسي زانسازةكانةوَ، دييزاايب باة    
 ااَيوَيةكي بااة بَسو خساازية نَيااو زانسااي  ينساااني   
)عيااااااون انسااااااانيكيةوَ.  ااااااةن بما ااااااة وَ  بابااااااةوي  

 ةَي منمويكي نة يي و كمندا ث و ة ك ا.
بما ي دووَن، باوَ كي بة  ةواة ي كة افي دبزي   

دَيةكاة نيية.ةايدواة     دانة  و وَيوةيشز  )رةةوكي
و وااادامَي  و ثاامل  يكاام  لااة  اساازيدا باوَ كيااان بااة       
ماناااي  اكااامي )سااة َجناميك و  َسااةن ةةيااة.  ااةن    

ةَي منمويكةنميَناااااااااااة،وَ  نيشاااااااااااانة ناساااااااااااي و  
بناااااةماخوازي، لاااااة بةسااااازَينةي ووَيااااايكا ي دَياااااة     
 ةدَبييةكاناااادا وَيثااااة كي كاااا د و ةااااةموو ثايَكاااااني  

واةوَ و باةةَي منمويكي   زانسزيية  ينساانييةكاني و  
 .ك17)ممدَي ن يان نميَن بانوةوازي دَ ك د

ةَي منمويكي نميَن، ديدَيكي ضاودَي   اساي باة  
ماال دَيةكااة و ديا دَكااةدا ةةيااة، و لةسااة   اا ب ةي  
كة اافي  ازَ نهَينييااة نااةوو اوَكان وااةخت دَكااان.  
بة ثَيضةوانةي ةَي منمويكي نة يي كة ثَييواباوو كاة   

راااااةةمي كمواااااايي دبزي داناااااة  و   راااااةةمي باااااااَل و  
ديا دَكة بة انية ن، ةَي منمويكي ممدَي ن ةيواي بة 
كة ااافي دبزي داناااة  نيياااة و باااةالن  َيااام بااام دَق و    
كا داناااااةوَي لةساااااة  خوَيناااااة  ةةياااااة. ةاااااة   اااااةن   
ةةَلوَيسزة بووَواة ةامي  اةوَ كاة بما واةلَيك ويااواز       
بااةدي بااَي  و لااة ثَيكهاوااةي ةَي مناامويكي ممدَي ناادا،   

 َنسيا وةلَيكي ديا يك او و ثَيشفة ز ةاةبوونيان  ث
 نةبَي.

لةاليةكي و َوَ بةالن،  َوك دنةوَي ةة  ضة نة 
مانااااا لااااة دَياااادا، بااااة وياااادي  َخنااااةي لااااَيو اوَ.    
ةابَي مااا   ااةن  َةةنديااة لااة ةَي منمويكاادا ) َوااي       
مانااااك خسااازية يَيااا  ويشاااكي  َخناااةوَ، ضاااونكا باااة   

لاة نَياو دَضاَي و     َوك دنةوَي مانا، بةةاي  ا ةيب 
دَق ووانسااااي لااااة دابينك دنااااي ثَيوَناااادي لةوااااةَل   
خوَينة دا نابَي. بةةاة   ااَل، ثَيوَنادي ما ب  لةواةَل      
 ا ة و ةَي منمويك لةن ووةي "نيضة"دا دَ دَكاةوَي،  
لةوا كة دََلَي:  ةواة ي  اةوَي ةةياة كاة بَياَيه واةنيا       
  ةييقةوةكان ةاةبوونيان ةةياة، باةالن ما  دََلاَيو، ناة      
 ةييقةوااةكان د وساات ةااةمان  كااة ةااةبوونيان نيااة.   
وااااةنيا  ا ااااةكان ةااااةن،  َيمااااة ناااااووانه وةسااااةو ي     
 ةييقاااةوَيك بكاااةي .  َنواااة  اااةن خوازَيشاااة خااامي   
وَييكا ية  )وةميَييك باَي. دََلَيات، كاةوابوو ةاةموو     
 اازَيك زَينييااة.  ااةن ) اكااانكَيب ضة اانَيك  ا ةيااة    
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ووني نياااة. )واويااالكَ.. وياااا لاااة  ا اااة، ماناياااة  ةاااةب
 .ك18)ماناكان  ادَب كن

ةَي منمويك لةاليةن  بياواييةكانةوَ بة )واويل و 
وفسااا ك و لاااة الياااةن موساااوَلمانةكانةوَ باااة )واويااالك  
ناساا اوَ. )واوياالك بااة ماناااي  َسااةجنميي، لةاليااةن    
موسااااااااوَلمانةكان و لااااااااة نَيااااااااو  َوااااااااةز و بما ااااااااة   
وم اووم َكاناااادا  ااااة زو و بايااااةخَيكي  ااااةوومي    

. لاة  ك19)يو  انيشدا بة )واويلك  امايَ ك اوَ بووَ. لة
 اياااااةوي  ةوواااااةن ساااااوو َي  اااااالي عاااااوم ان وَ     
 َو ااازَيكي كاااا ب دي ضااااوي لَيكااا اوَ. زاناياااان و      
بما وةلي وم اووم ي ع ران لة  ا ةي يو  اندا، لاة  
 َو ااااااي )واوياااااالك كااااااةَلكيان وَ و وااااااووَ. لااااااةن    
بةسااازَينةدا، كزَيوواااةلَيكي  ا اااةكا ي وَ : )كشااا     

 ااوبي ة ااوي ي و م حاااد العيااادي جنااو الاادي    احمل
  ازيك نووس اونةوةوَ.

دابااي )واوياالك لااة نَيااو بما ااي )اخااوان ال اافاك و     
ثاااايَ وم اووم َكااااني  ااايعةدا ثَيوةياااةكي  وون و 
بة ضاااوي بااووَ.  ةناادازيا  باز وااان، دوكزاام  )ياادا  
س(ابي و ايت ا  والةيانيك لة  يساسن ناسايدا، لاةن    

 يياااة كاااةَلكيان وَ و واااووَ. بااا دبز     َو اااة  ا ةكا
)اييااال الةااو يك باااوَ كَ زانسااي و رةلسااةرييةكاني    
خاامي بااةن  َو ااةوَ و َيااداو ) اا يعيكيب لااة ةااة    
بااااااةن ثَيااااااوَ َ لااااااة ضااااااةمكوةلي  ااااااة ،  اااااا  ،     

ادنك  وارثيةكزاثة سي، ض بكي )خيقتك،  سَي  )
و.. دوا. باااةالن  ووي  اساااي  ةمةياااة كاااة  َو اااي     

ي  بيةااةاَلوي ناواوااة  ااةو  َييَيااة كااة    )واوياالك  َيمااة 
ةَي منمويااااااااك لااااااااة  بياوادا وااااااااواني بةساااااااازَينةي  
وم اووم ي زانسزيية م ب ييةكان ياةكاال بكاواةوَ،   
ووانسااااااي  ااااااةجنامي  ااااااةن ضة اااااانة  وو كاااااا دَ     
رةلسةرييةي نةبووَ و لةوةَل  ةوزَوةلي وم اووم  
و ويااااوازي زواناااةواني و باااوون ناساااي و ةاااةميب     

.. ثَيوَناادي بابااةوي نااةو وووَ. لااة ةةسااي ناسااانةدا

 اَلَيكدا بةديبة ي ويادي نَياوان زانساي )واويالك و     
بةساازَينةوةلي وم اوواام دا، دَوااوانه سووضااَيك لااة  
نهَينييااةكاني زمااان  وون بكةينااةوَ كااة لااة خااوا َوَ   

  ةن كا َ دَك َي.
 

 شةفراندنيَيت زوان
ثاامل  يكاام  لااة كزااَيَ "خااوازَي زيناادوو"دا لااة   

ر انكا َيي زمااان دواوَ. لااة  وانوااةي  ااةن    ادَي  ااة
باااا دبزَوَ، زوان وزَي ثة َثَيااااداني ووانساااازةكاني 
خاامي ةةيااة و دَوااوانَي نةومااة نميَكاااني لااة خمياادا    
 اوااااااا َي و  اااااااةن كا يشاااااااة لاااااااة  َياااااااي خاااااااوازَ و   
 ةر انااادنكا َيي و.. لاااة زوانااادا دَيزاااة نوانااادن: "لاااة   
خااوازَي زيناادوودا، ماا  وَيكم ااان وااا دَ ييخااةن كااة    
ضاايمن زوان دَوااوانَي ووانساازة بمبزَكاااني خاامي وااا    
 ةو  ادَية ثة َ ثَييادان كاة بزاوانَي  اي  بمةةميشاة      
نةومة نميَنة دَ وونييةكاني خامي كة ا  بكاان..    
وزَي زيناادووي خوازَسااازي،  ةر َينااة  و دووبااا َ    

 .ك20) ةر َينة ي ماناية
 ةَليةوااااااة لااااااة دياااااادي ثاااااامل  يكاااااام دا،  ااااااةن     

اواااا لاااة زمانااادا، بة ةاااةمهَيناني   ةر اندنكا َيزياااةي و
واييةوي م ب يية:  ةر اندنكا َيي مانا لة زماندا، لة 
بة ةةمهَينان بةضة   واييةوي م ب انيداياة: يااني   
داةَيناني مةنهةوة نميَكاني دَ ب كي  و سة ضة نة 
 وبيَكزيو )دَ َكيك و ةَيما  امَيمَكان كة لة زوانادا  

 .ك21)وَيو ن
 وساايووبة رةلسااةرييةكاني   ثاامل  يكاام  لااة مااة ك  

خمي،  اوا دواوَ: "بة نامةي رةلسةة م   ةمةية واا  
نيشاني بةن كة زواني م ب ، وَي كاي ةةبووني  َيايَي  
بة زي ةَيماوةلي  وبيَكزيو و بةدَسةالن،  ةر َينة  
و داةَينة يشة. ةةميب دَمةوَي  ادَي ر َضة ا   

نيااا ي ... زاك22)و راا َ  ااَيوَيي زمااان  وون بكةمااةوَ
لةسة  سازَكان و  يمكاناوي خوازَيي و وَي كانةوَي 
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زمان ياني ثةي ب دن باةن خاَلاة كاة وزَي يةكدَسات     
و الوازي  اااةن ضاااةمكة ساااة وم ك دَواااوانَي باااة كاااةَلك   
وَ و و  لة كمي رم موةلي كاا ايي زوان ساة لةنوَي   

 .ك23)سة  اَل و ث  نشان بكان"
لااة   لااة  وانوااةي  يكاام َوَ، بااة كااةَلك وَ واا و      

سااازَكاني زمااان )ةَي منمويااك،  وساازوو َ، خااوازَ و 
وَي انااااةوَك دَوااااوانه مانااااا بونيادييااااةكان كة اااا    

. ضاااونكا لاااة ديااادي  اااةوَوَ كااامي زماناااة   ك24)بكاااةي 
مَيزارم كييااااةكان )مااااةوازيك لااااة ناواخناااادا  ااااياوي  

 .ك25)رةةم  و ةةميب  ةر َينة 
ةَي منمويكةكااااااةي  ااااااةو،   –وةاَلَلااااااة رةلسااااااةة  

كة نيشان دَدان  اكا َيكي وووا ي ةةية  ايديايةكة 
و زوان واةنيا لميياك و نيشاانة نياة، باةَلكو  ااة كَيكي      
 ةخسييشاااي ةةياااة كاااة واااةماوَ  لاااة ةةمياااة   اااةو      
وووااااااةوَ كااااااة دَيَيَينااااااةوَ: بااااااة ث   و  ة كاااااادا   

 .ك26)دَكان
ثَيدَضَي ةة  كان لةو  َو وةلةي كة لة سة يان 

ني زواناااي باساااك ا، دَواااوانَي واااا  ادَياااة  كَيشاااةكا  
 ووناااكي ي و كممةَلوااةي  َياا ان كااةن بكاوااةوَ يااان     
كا دانةوَيان ةاةبَي، باةو ماناا كاة بنةما اكَي  ياان       
)بنيااااااان ركاااااا ك وايَوااااااةل و واواكااااااان، دَكاااااا َي   
يا ياادَدَ ي ساا كينةوَي كَيشااةكان و نهَينييااةكان و   

 ضةوا ة كا ييةكاني زوان بَي.
 اوَةاااااا بنةما اااااكَي  واااااةلَيك  ةواااااة  لةساااااة   

اوةيةكي ويم ياك و يةَلاةو دابنا َي، لاة وةيشاب باة       بن
بااا  بةسااات لاااة بةسااازَينة وم اووم َكانااادا باااة و ي 
دَكااان و  َياايَي كَيشااة زانساازييةكان كااة لااة سااة َ    
 َيوةدان، دادَبةزَيَ .  ةَليةوة ديوا ي و  اسازةنوي  
وايعييةوةكاني كممةَلوةي  يزنيكي  َيمةيب بووَواة  

مييكي و ةميااااااااةكي بة و يكااااااااة  باااااااام باسااااااااة لاااااااا
زَ وو ييااااااةكان. ضااااااةمكوةلَيك وَ  دميمك اسااااااي، 
 يفم خموازي،  م كو و دي  و سياسةن بة وةواوي 

ضةوا ااااةكة  و سة سااااو كةَينة ن. بااااةالن نيشااااانةي  
 اااةكزيوي كاااا ي  وونااااكي ي  ةوَواااة كاااة لاااة وَياااي  
كمكااااا دن لةةةمياااااة  وو اااااا َكاني  ةمتمسااااافَي ي   

بكاان و  كممةَلوةدا،  َيوا بام خامي و ديا ان  اضام      
رةزاي  اوَزواة َيي و  ب انوة ي و  ب اني ي ثا      
بكاااان و باااام ساااةيامو ك دني ةيااااواو وةيشاااب بااااة    
رة ةااةنوي يةَلااةو و ثاا ك وزَ و ثشزيةسااب بااة بااا ي      
ةاااام ي، رة ةااااةنوي و مةعنااااةوي، ساااااوَيك  ااااا ان و  
ية ا ي نةبَي و نةس َوَي.   بم  وونااكي اني ديا    

كياااااةكان  اااااةن خو اااااايةند باااااَي ياااااان ناااااةبَي،   ال ي
وايعييةوة ييووَل بكةن يان نةيكةن، ويَي واةي  َيماة،   
ويَي وةياااةكي ر َخاااوازي و ضاااةند وةمساااة ية كاااة      
ةةموان دَبَي لةو  وانوةوَ دان باة ماراةكاني ديا ان    
لااة ةااةموو بوا َكاناادا بنااَي  و  َياامي بواا ن، بااةالن لااة   
 وانواااااةي ويم يكاااااةوَ، لةواااااةَل ويااااادا مشااااازوم ك و  

ةن. دَبااَي  َيمااة باام دَ بااازبوون لااة     ميمسنااَي و.. بكاا 
وو ااااا ي ةااااةَلين  اوو وَ و وااااة، لااااة ساااا كينةوَ و   
دَ كااا دن ور كَياااداني ديااا ان باااة و ي بكاااةي  و باااة    
ةا يكااا ي ياااةك  بااام بااة دَوامي مانناااةوَ، ةاااةنواو   

 بنَي .
 
 

 ثةراويَز
ب اياااااان مواااااي، ا ااااانايي بارسسااااافة بااااام   وااااا ب، -1

 انزشا ان كوي 
 .157، ص 20 جمم عه اثار-2
 ااا يعي، سوسااا ، "ساااع " د  "حااافا"ي سااانت و   -3

 "م وَ"ي جتدد، س  مقالة  وزنامة   ق
ك  اااالودَ 2امحااادي باباااك، سااااخزا  وجويااال ماااب )    -4

  كن  د  ة منوويك
ر ةااااادثو ، ماااا اد، انزقاااااد از مانيفساااات  هااااو ي     -5

 11/3/1382خواةي،  وزنامة   ق 
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 .13امحدى، بابك، ةمان، ص -6
 16ةمان، ص -7
 19، ص ةمان -8
 20ةمان، ص  -9
انديشااة ةاااي ريساافي د  ثايااان ةااما َ دون، وفاات و  -10

مقالاة يا  د يادا، ثاياان مزاريمياك      ضومماا  وو باا مماد   
 189، ص حض ر
) اااالودَ  2امحااادي، باباااك، سااااخزا  وجويااال ماااب    -11

 329 كن  و ة منوويك، ص 
 407ةمان، ص  -12
 425ةمان، ص  -13
 430ةمان، ص  -14
 399ةمان، ص  -15
 496-497ةمان، ص  -17و  16

 481 قطعهنيضة، خواست يد ن، -18
 10، 21، 6سو َ يوس ، ايان -19
 يكااو ، ثاال، زناادوي د  دنياااي مااب، و  ااة بابااك      -20

 71ص  1382امحدى، نش  م كم 
 74ةمان، ص  -21
 72ةمان، ص  -23و  22
 78ةمان، ص  -24
 79ةمان، ص  -25
  91ةمان، ص  -26

 
 

 سةرضاوة
 ،1383، نيوَي  َييةنداني 35نامة، ي وم ا ي 

 70-67ل   
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 دةربارةي راسيت و رؤمان و جامة ثريؤزةكةي مةسيح
 
 

  ئيمبيَرتو ئيكؤئيمبيَرتو ئيكؤ
  لة ئينطليزييةوة: الوك سةالحلة ئينطليزييةوة: الوك سةالح

 
 

ئيمربتؤ ئيكؤ حةز بة طَيرانةوةي ضريؤك دةكات، 
ئةو لةو بِروايةداية كة ثَيويسيت بؤ طَيِرانةوةي 
ضريؤك بةشَيكة لةو شتانةي كة دةمانكاتة مرؤظ. 

زوويةكي قووَلي هةية بؤ "ثَيمواية هةموو كةس ئارة
طَيِرانةوةي ضريؤك، هةميشة خةَلك ضريؤك بؤ 
منداَلةكانيان دةطَيِرنةوة. كة يةكةم رؤمامن 
باَلوكردةوة، خةَلك ثرسياريان لَيدةكردم، بؤ رؤمانت 
نووسي؟ ومت، "كة منداَلةكامن هَيشتا منداَل بوون 
دةمتواني ضريؤكيان بؤ بطَيِرمةوة، بةالم كة طةورة 

ن، نةمزاني بؤ كَي ضريؤك بطَيِرمةوة، لةبةرئةوة بوو
بِريارمدا رؤمان بنووسم. "ئَيكؤ ضريؤكي جوان 
دةطَيِرَيتةوة. يةكةم رؤماني "ناوي طوَلةكة"، هةر 
وةك رؤمانةكاني ديكةي، لةسةر ئاسيت جيهان 
بةشَيوةيةكي بةرفراوان فرؤشرا. ئةم رؤمانة 

رخةكاني بةشَيوةيةك باس لة تاوانَيك دةكات لة ضة
ناوةراستدا ِروودةدات و سةرسامت دةكات و 
هةستدةكةيت كارةساتَيكي طةورة لة رؤمانةكةدا 
ثةنهانة. بَيطومان نابَيت رؤمانةكاني ئيكؤ تةنيا 
كورت بكةينةوة بؤ تانوثؤي رؤمانةكة، سةرباري 

ئةو خاَلة طرنطة، ضةندين جوانكاري ديكةيان 
 تَيداية.

زانسيت هَيما و ئيكؤ ثرؤفيسؤري سيميؤتيكة، 
ماناكاني، لة زانكؤي بؤلؤطنة، ئةو ضريؤكانةي 
دةيانووسَيت دةضنة خانةي ثَيناسةكاني رؤماني 
ثؤستمؤدَيرنةوة، لة بابةتَيكدا لةم بارةيةوة 
نووسيوويةتي كة رؤماني ثؤستمؤدَيرن بؤ ئةو 
كةسانةية كة شارةزان لة بوارَيكي تايبةتدا و حةز 

. لة يةكَيك لةو رؤمانانةي بة ضريؤكي داهَينةر دةكةن
كة نووسيوويةتي مانايةكي فةلسةيف قووَل 
بةرجةستة دةكات. ثاَلةوانة نوَيكةي كة ناوي 
بؤدؤلينؤية، ئيمثراتؤري رؤمان كردووية كوِري 
خؤي. ئةم ثاَلةوانة تواناي درؤكردني لة رادةبةدةرة 
و هةروةها تواناي فَيربووني زمانيش. كة 

وستةنتيينة، ئةم خاضثةرستةكان دةضنة ق
مَيذوونووسَيك قووتار دةكات و بريار دةدات كة 
بةسةرهاتي خؤي بؤ بطَيِرَيتةوة. دواتر دةضَيتة 
زانكؤ لة ثاريس و دةكةوَيتة داوي خؤشةويسيت 
ئافرةتَيكةوة. ئيكؤ، هةميشة، زانيارية 
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ئةكادمييةكاني تَيكةَل بة شَيوازةكاني طَيِرانةوة 
 دةكات.

 
بةوة ئةوة تَيبطةين كة تؤ دةتوانني لةو كتَي

 درؤزنَيكي مةزنرتي لة بؤدؤلينؤ؟
ئيمربتؤ ئيكؤ: )ثَيدةكةنَيت(. هةموو كتَيبةكة 
سةبارةت بةو بريؤكةيةية كة ئايا بؤدؤلينؤ راست 
دةَلَيت؟ نيكيتاس دَلنيا نيية لةوةي ئايا بؤدؤلينؤ 
ضريؤكَيكي راست دةطَيِرَيتةوة. كتَيبةكة دةربارةي 

خؤي ضريؤكَيكي مةنطة. ضريؤكةكان  بؤدؤلينؤية كة
لة داهَيناني ئةون و دواتر دةبنة راسيت. ئةمة بؤ 
نووسةر كارَيكي دَلخؤشكةرة كة باس لة شتَيك 

 بكةيت، بةر لة قسةكردن بوونيان نةبووة.
 

ضؤن رؤمانةكانت لةطةَل كاري ئةكادميي 
 رَيكدةخةيت؟

ئيكؤ: من ضَيذ لة طَيِرانةوة دةبينم. دةتوانيت 
َييت ئةمة جؤرة هةالتنَيكة لة كاري ئةكادميي. من بَل

حةزي خؤم بة طَيِرانةوة تَيردةكةم. تةنانةت لة 
لَيكؤَلينةوةكانيشمدا هةر هةمان كار دةكةم، 
لةبةرئةوةي ئةويشيان جؤرَيكة لة ضريؤك، ضريؤكي 
لَيكؤَلينةوة. من هةموو كتَيبَيكي فةلسةيف مةزن بة 

 ةم دةدةم.ضريؤكَيكي ثِر لؤجيك لة قةَل
 

ضؤن سيميؤتيك بؤ ئةو كةسانة باس دةكةيت 
 كة نازانن ضيية؟

ئيكؤ: شةرحي ناكةم، داوايان لَيدةكةم كة 
كؤرسي دوو يان سَي ساَلي لة زانكؤ بكةن. 
)ثَيدةكةنَيت( بةالم من دةتوامن زؤر زؤر ساكارانة 
شةرحي بكةم. ئَيمة طيانلةبةرين، بةَلَي، هةر بة وشة 

تني، بةَلكو ضةندين هؤكاري ديكة ثةيوةندي نابةس
بؤ ثةيوةنديكردن هةن وةك: وَينا، ئاماذةكردن، 

جووَلةي دةموضاو. ذياني ئادةميزاد ثِر لة هَيما و 
ئاماذةية. هةر شتَيك كة تؤ بةرهةمي دةهَينيت بؤ 

ي شتَيك بَلَييت جؤرة هَيمايةكة. سيميؤتيك ئةوة
بةدواي ئةو ضاالكيانةدا وَيَلة بؤ دؤزينةوةي 

 رةطوِريشة هاوبةشةكاني مرؤظ.
 

لة "نيويؤرك رظيوو" نووسرابوو كاتَيك رؤماني 
دوورطةي رؤذي ثَيشوو باَلوبؤوة، ئةو كةسةي 
رانانةكةي بؤ رؤمانةكة كردبوو دةَلَيت تةنيا شت كة 

ةدا ماوة جامة ثريؤزةكةي مةسيحة. ئةو لة رؤمانةك
جامةي بةر لةوةي مبرَيت بةكاريهَيناوة و 
ديارنةماوة هةروةها نهَينييةكاني تؤرين. ئايا تؤ بة 
ئةنقةست ويستووتة لة رؤماني بؤدؤلينؤ ئةم شتانة 

 راستبكةيتةوة؟
ئيكؤ: )ثَيدةكةنَيت(. دةزانيت ئةو جامة ثريؤزة 

ية. ئةو رةمزة. رةمزي لة هةموو شوَينَيك بووني هة
شتَيكة بؤي دةطةِرَيني و نايدؤزينةوة. تةنانةت لة 
رؤماني دوورطةي رؤذي ثَيشوو، ئةو جامة ثريؤزةي 
تيابوو، جامةكة، دوورطةكة خؤي بوو كة كةس 
نةيتواني ثَييبطات، ئافرةتةكة بوو كة وون بوو. 
جامي ثريؤز ميتافؤري )مةجازي( ئارةزوويةكي 

ؤدؤلينؤدا ناضاربووم جامَيكي بَيكؤتايية. لة ب
راستةقينة دروستبكةم لةبةرئةوةي بؤدؤلينؤ لة 
هةمان ساتي يةكةم ضريؤك سةبارةت بة جامةكة 

 نووسرا.
 

ئايا هيض ئاماذةيةك لةم رؤمانةدا هةية سةبارةت 
بةو نهَينيانةي كة هةرطيز خوَينةر هةستيان 

 ثَيناكات؟
بردوو ئيكؤ: هةندَي لة نيطاركَيشة مةزنةكاني را

كة وَينةي دةموضاوي خةَلكانَيكي زؤريان دةكرد 
هةندَي جار دةموضاوي برادةرةكانيان هةَلدةبذارد و 
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دةمانتواني بيانناسينةوة و هةندَي جاري ديكةش 
وةك نهَيين دةمانةوة، بةالم هةَلوَيسيت ئَيمة 
بةرامبةر بة نيطارةكان نةدةطؤِرا. رؤمانةكاني من 

نهانة و زؤربةيان هةر خؤم دونيايةك نهَيين تيا ثة
 ئاشنام ثَييان. )ثَيدةكةنَيت(.

 
كاتَيك "نيكيتا" بؤي دةردةكةوَيت كة بؤدؤلينؤ 
بةهرةي قسةكردني ضةندين زماني هةية، نيطةران 
دةبَيت لةوةي كة ئةطةر كةسَيك تواناي قسةكردني 
ضةند زمانَيكي هةبَيت بَي هةست و رؤح دةبَيت. تؤ 

ة ئةو كةسانةي رؤمانةكانت ئةوة نيطةرانت ناكات ك
دةخوَيننةوة بة ئيتالي ناخيوَيننةوة بةَلكو بةهؤي 

 وةرطَيِرانةوة دةخيوَيننةوة؟
ئيكؤ: دةزانيت من خةريكي نووسيين كتَيبَيكم 
لةسةر وةرطَيِران، وا تةواوي دةكةم. لةم كتَيبةدا 
باسم لة ئةزمووني خؤم كردووة لةطةَل 

توانيت كار لةطةَل وةرطَيِرةكامندا. من دةَلَيم دة
وةرطَيرةكانتا بكةيت نةوةك ئةوانةي كة زمانةكانيان 
دةزانيت وةك ئينطليزي و فةرةنسي و ئيسثاني و 
كةمَيك ئةلةماني، بةَلكو تةنانةت ئةوانةي كة 
زمانةكانيشيان نازانيت، ئةمة ئةطةر وةرطَيِرةكة 
خوَيندةوار و لَيهاتوو بَيت، ئةطةر رؤحي زمانةكةي 

طدا بَيت، دةتوانيت قسةي لةطةَل بكةيت خؤي لة ضن
و ثَيكةوة طرفتةكان ضارةسةر بكةن. لة ئَيستادا، 
ناتوامن بَلَيم ئةمة لةطةَل هةموو وةرطَيِرةكامندا 

وةك وةرطَيِراني رؤمانةكامن بؤ –دةكةم يان هةية 
زماني عةرةبي و ئةسيتؤنيا. لة زؤربةي 

ردووة هةر وةرطَيِرانةكاندا كارم لةطةَل وةرطَيِرةكة ك
لةبةرئةوة هةست دةكةم وةرطَيِرانيش كاري منة. 

 ئايا لة من دةطةيت؟
بؤدؤلينؤ تواناي قسةكردني بة هةموو زمانَيك 
هةية. ئةمة تةنيا خةوني من نيية، بةَلكو خةوني 
مرؤظايةتيية. ئةم، منوونةي هةموومانة كة 
دةمانةوَيت وةك ئةو ثةيوةندي ببةستني. ئةطةر 

زمان لة دونيادا هةبوواية، ئةو تةنيا يةك جؤر 
هةموو ضريؤكانةمان لةبةردةستدا نةدةبوو. هةموو 
كةلتوورَيك، شارستانيةتَيك، زمانَيك دةتوانَيت 
ضةندين جؤري جياواز لة ضريؤك بةرهةم بهَينَيت بؤ 

 ئةوةي دونيا لة طؤشة نيطاي جياوازةوة ببينَيت.
 

 سةرضاوة
رنطيةن ئةم ضاوثَيكةوتنة لةاليةن جَيسيكا جَي

  www.bordersstores.comئةجنامدراوة و لة ساييت 
 باَلوكراوةتةوة.

 

http://www.bordersstores.com/
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 رِةخشان
 
 

  خاتريةي حيجازيخاتريةي حيجازي
  لة فارسييةوة: نةجيبة ئةمحةدلة فارسييةوة: نةجيبة ئةمحةد

 
 

ديسانةوة ناَلةو طريانة. بةالم ئةجمارةيان بةبَي 
تَيهةَلدان. ئةمة سَييةمني كرَينشني بوو كة بؤ 
ئةثارمتاني ذمارة شةش دةهاتن و ئةمانيش هةر 
سةر ئَيشةيان هةبوو. بة مَيردةكةمم وت: رةزا نةكا 

 ش بطاتة تةاَلق و تةاَلقكاري.مةسةلةي ئةماني
 جا مةهَيَلة.-
 وا دةَلَيي مةهَيَلة، دةَلَيي بةدةست منة.-
 بةَلَي، هةندَيجار دةكرَي شت طةلَيك بكرَيت.-
واي، نا، وا مةَلَي. ضونكة ئةو جارةي تر -

 بوورامةوة.
ئاخر ئةو جارةي تر. تؤ ئةوةندة بنةوةشي -

 نةبووي.
ئازاري  ئةو ِرستةيةي دوايي رةزا تووشي

ويذدانيي كردبوو. بؤية كاتَي هات لة ماَلي ئَيمةوة 
تةلةفؤن بكات، ثَيشوازييةكي طةرمم لَيكردو لة 
خزمةتيدا بووم تا دانيشتنةكةمان طةيشتة ضايي و 
ميوة و جطةرة و نيوةِرؤذة و قاوةو فاَل و.. هتد جا 
تا طةيشتة عةسر، من تَيكِراي تايبةمتةندييةكاني 

ني. كة لة ثليكانةكانيش دةضووة ذياني ئةوم دةزا

خوارةوة سوكةَلة و خَيرا دةِرؤشت و ضاوةكاني 
بريسكةيةكيان تيابوو. بةالم من كة دةرطاكةم 
داخست وةكو قةدي درةختَيك قورس ببووم. 
خؤشبةختانة ضةند ساتَيك دواي ئةوة مَيردةكةم 
هاتةوة و من بةشَيوةيةكي زؤر ميكانيكي ثةرداخَيك 

م داية دةسيت و هةر لة خؤوة بةبَي خاكشري و ليمؤ
 هيض ثَيشةكييةك ومت:

هةندَيجار تةاَلق شتَيكي ئةوةندةش خراث -
 نيية.
 ضيية، هاتبووة سةرَي؟ -
يان ئةو زؤر سادةبوو يان من زؤر جَيي بِرواو -

 متمانةي بووم.
 دووةمةكةياني، ضؤن ضؤني؟-
 هةرضييةكي هةبوو و نةبوو وتين.-
 ِريية؟مَيردةكةي ئةميش خوَي-
نا، خوَيندةوارة، دكتؤرة لة كؤمثانياي نةوت، -

 دةسيت ئةوانةشي نيية.
رةزا بةلوعةكةي كردةوة و بة ثَيكةنينةوة 
ويسيت دةرطاي حةمامةكة داخبات، بةالم من هيض 
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هؤش و حةواسم نةبوو، لة خؤوة دةنطم نزم 
كردةوةو ضوومة ذوورةوة. دةرطاي حةمامةكةم 

 رؤذئاواييةكة دانيشتم:داخست و لةسةر ئاودةستة 
 باوكي مردبوو.-

 سةري لة ذَير بةلوعةكة هَيناية دةرةوة و وتي:
 ضي؟-

 هةر لةسةر توالَيتةكةوة سةرَيكم كَيشا:
 باوكي مردبوو.-
 بةالم سةروسيماي لة باوك مردوو نةدةضوو.-
 بؤضي بينيت؟-
بةَلَي لةسةر ثليكانةكان. ضاكو خؤشييةكي -

 طةرميشي لةطةَلدا كردم.
دةيويست بزانَي ئاخؤ ثَيويستة بضَي بؤ -

 ثاكستان بؤ سةرةخؤشييةكةي باوكي يان نة.
 ياني ضي؟ ضي دةَلَيي تؤ؟-

 هةستام و خاولييةكةي خؤيم ثَيداو ومت:
 رقمان لة باوكَييت.-

دةبَي هةستَيكي خراثم بةو قسانةم دةربِرييَب 
ضونكة لةو كاتةيدا كة رةزا زؤر بة ئةداو ئةتوارةوة 

 ةنواند و ثشتاوثشت دةهاتة دةرَي وتي:خؤي د
 ئاي لةو خوَين مذة. خؤم ئاطاداركةن!-

ثَيكةنينم هات، خاولَييةكةم تَيوة ثَيضاو 
دةستَيكم بةِريشة تةِرةكةيدا هَينا. طةرمم ببووةوة. 
لة حةمامةكة هاتينة دةرةوة. جوتَي ثاثوضي وشكم 
لةبةر ثَييدا داناو هةر لةوَيداو لةسةر زةوييةكة 

 نيشتم: دا
 ديويةتي. هةموو شتَيكي ديوة.-

لةسةر قةنةفةكة دانيشتبوو خةريكبوو بة كاَلوي 
 خاولييةكة سةري وشك دةكردةوة:

حةز دةكةي بضينة دةرةوة؟ دةمَيكة -
 نةضووينةتة ريستوران.

 ووم ـــة هةستام و ضــــاي حةمامةكــدةرط ةرـــةبــــل

م و قوتووي كرَيمةكةم هَينا، لةاليةوة دانيشت
ثَييةكانيم خستةسةر ِرامن و يةكة يةكة ضةورم 

 كردن.
بةدةم قسةكاني ئةوةوة منيش ضَيشتةكةي -

ئَيوارةم لَينا. بةالم ضونكة لة موبةقةكةدا ئةوةندة 
قسةي ثيس و ناشريين كرا، هيوادارم خواردنةكةم 

 تَيك نةترشاندبَي، كَيك و ضاميان هةية، دةخؤي؟
ئيرت دانيشة: من تؤ دةسيَت جلم بؤ بَينة و -

 ضايي دةهَينم.
بةالم من ثَيم وت كة ثاكستانييةكان لة -

 بِريارةكةي خؤي ئاطادار بكاتةوة.
هةستاو ضووة ثشت ثةردةكةوة. خاولييةكةي 
لة خؤي كردةوة و داية دةستم، ئينجا يةكة يةكة 

 :جلةكاني لَيطرمت
 بؤضي؟-
ئاخر ئةو كةسة ضةندين ساَلة ضاوةِرَيي -

 دةكات.
 كي؟باو-
نا، ئامؤزاكةي. ئةوةي هةواَلي مةرطي باوكي -

 ثَيداوة.
كة كراسةكةي لَيطرمت سةري ثةجنةكانيشمي 

 ثَيوة راكَيشا.
 ئةي مَيردةكةي؟-
ثَيي وتووة تؤ ئازاديت. دَيم لةوَي خانويةكت -

 بؤ دةكِرم. هةر كاتَيكيش ويستت بطةِرَيرةوة.
لة ثشت ثةردةكة هاتة دةرةوة. نازامن لةطةرما 

 ن هةَلضووني دةرونيي بوو داطريسابوو:يا
 هةروا بةئاساني؟-

 دَلم داكةوت. لة ثِر بةخؤمم وت نةكا سوضَيكي
 روحي رةزام نةدييَب:

ئةطةر ِرؤذَيك ثَيت بَلَيم نامةوَييت، بة زؤر -
 رامدةطري؟
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قدان بة كَيية؟ ديسانةوة مةسةلةكةية، مايف تةال
م دةبَي نا، ئةوة منم ثَيت دةَلَيم ئازادي، بةال

 بةاليةكت بةسةردا بَينم.
 رةنطم لة روودا نةما:

 بؤضي؟-
 ثَيكةني:

بةاليةكت بةسةردا دَينم كة.. بةاليةكت -
بةسةردا دَينم كة هيض كاتَيك نةتواني لة بريم 
بكةيت، هةَلبةتة من ئةم بةاليةم بةسةردا هَيناوي، 

 خؤت ئاطات لَي نيية.
 :بة دوو ثةجنة لوتيم طرت و رامكَيشا

ثَيم خؤش نةبوو وَينةي تؤ لة مَيشكمدا 
 خةتَيكي تَيكةوَي تةنانةت دواي جيابوونةوةش.

دةسيت كردة ملم. سةرمي بةالي سةري خؤيدا 
 خؤيدا دا: توند بة ناوضاواني كَيشا و ناوضةوامني

 خؤشت دةوَيم. نا؟-
 ثةلة ثيتكةيةكمدا لةسةري لوتي:

خؤزطة ئةويش يةك دَل بووايةتةوة، ئةوسا -
ةيزاني ضي دةوَي. ئةوةندةي بةو دوو دَلييةوة د

 دةتاليةوة ئةوةندة دَلطراني باوكي نةبوو.
 بةستةزمانة تا بةياني دةطريا.-
 بؤضي تؤ بةخةبةر بووي؟-
بةَلَي. بةخوا ئةطةر خوشكم بواية دةضوومة -

خوارةوةو ذيرم دةكردةوة، هةَلبةتة مَيردةكةي 
. بةالم يري بكاتةوةذ بةردةوام خةريكي بوو، كة

ئيرت دواي ئةوة هةر ءجارَيك تةقةي دةرطاكةيان هات
 دةنطي طرياني ذنةكة دةهات، بةراست ناوي ضيية؟

رةخشان، رةخشاني عةزيزي. كاتَي لةطةَل -
دوكتؤردا هةَلدَي و دَيت بؤ ئَيران، ناوي بنةماَلةي 

 ئةو هةَلدةطرَي.
هةَلدَي؟دةي دةي تؤش هةر جارةي تؤزَيكي -

كةواتة هةموو بةسةرهاتةكة لة ثشت . (2)دةردةخةي

ثةردةدا روودةدات. ئةطةر خؤشي نةوَي ضؤن 
 لةطةَليدا هةَلهاتووة؟

خؤي دةَلَي بؤية هةَلهامت ضونكة دةمويست -
كارَيك ئةجنام بدةم ثَيضةوانةي ويسيت باوكم بَيت. 
دَلم دةكواَل. كةومتة طةِران بةناو نةيارةكاني 

نياندا دةطةِرام. من باوكمدا. بةدواي دَل بة سوَيرتي
زةبر و زرنط بووم و ئةو دةردةي كَيشابووم فَيري 
كردبووم كة بةبَي سةوَل نابَي لة ئاو بدةم. هةرضي 
دةوت دةمووت بةسةرضاو. ئَيستا كة بريي ئةوسا 
دةكةمةوة رقم لة خؤم هةَلدةسيَت، بة جؤرَيك بة 
دةوريدا دةهامت و خزمةمت دةكرد كة باوكم بة 

ةم ببوو و مين بة ثشتيواني خؤي يةطجاري شيفت
دةزاني. هةر بؤ ئةوةش كة من زؤر بة تةنيا نةمَينم 
لةواني تر زووتر جَيي كارةكةي بةجَيدةهَيشت و 
دةهاتةوة ماَلةوة. رؤذ نةبوو ديارييةكي بضوكي ثَي 
نةبَي بؤم نةطبةتة نةيدةزاني ئةم هةموو 
خزمةتكردنة بؤ ئةوةية كة رؤذَيك زةبري ترسناكي 

ي ثَيبطةيةمن. كة دةسيت بة قذيدا دةهَينا قَيزم خؤم
هةَلدةشَيوا و خةريكبوو لة ئَيش و لة داخدا دةمردم 
بةالم بةو حاَلةشةوة لةبن دةسيت دةرنةدةهامت و 
نةدةضوومة ئةوالوة، ئاخر ئةو هةر بةو جؤرة 
دةسيت بة قذي دايكمدا دةهَينا و دةيالواند. بةالم 

و بَيدةنط بوو و  ضةند رؤذَيك بوو هةروا مات
دةسيت نازي بةسةرمدا نةدةهَينا، تةنانةت 
ِرؤذَيكيان كة هاتةوة بؤ ماَلةوة، بَيئةوةي اللة من 
بكاتةوة يةكِراست ضوو بؤ ذوورةكةي خؤي و هةروا 
بة ثَياَلوةوة خؤي خستة سةر تةختةكةي. دةمزاني 
ئَيستا دةَلَي: "رةخشان، ئاو بَينة!" بؤية بة 

ضوومة ذوور سةري، ئةويش ثةرداخَيك ئاوةوة
بزةيةكي كاَل و بَيِرةنطي بؤ كردم وةكو ئةوةي بَلَي 
ببوورة كة طوَيم ثَينةداي. ثاشان هةر بة دةست 
ئاماذةي كرد كة ئاوي ناوَي. شني ببووةوة و 
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ضاوةكاني دةرثةِريبوون. ترسام مبرَي. لة دَلي 
خؤمدا ومت مةمرة: مةمرة! ئَيستا نا. دةستم بردة 

ي و ئاوةكةم دةرخوارددا. كاتَي دووبارة ذَير سةر
سةريم خستةوة سةر سةرينةكة، ضاوةكاني لَيكنا. 
منيش دةرطاي ذوورةكةيم داخست و هامتة دةرةوة. 
لة دةرطايان دا. دةرطام كردةوة، ئةمحةدي ئامؤزام 

 بوو كة لة منداَلييةوة يةكرتمان دةويست.
ئَيمةدا  يوةكو هةميشة لة دةوروبةري ماَل

ي كردبوو و ضاوي لَيبوو كة باوكم لة ِرؤذان ثياسة
زووتر و بةحاَل و وةزعَيكي ناتةواوةوة دَيتة ماَلةوة. 
ئةويش لةبةرئةوةي خؤي باوكي نةبوو، باوكمي زؤر 
خؤش دةويست، ئيرت هاتبوو بزانَي ضي بووةو لة 
راستيشدا دةيويست بة شَيوةيةك لة شَيوةكان لةمن 

َيرَيتة خوازبَينيم. بطةيةنَي كة دةيةوَي دايكي بن
كاتَي ثَيم وت داروبارةكة ئاَلؤزة ويسيت بِروا بةالم 
من رامكَيشاية ناو عةمبارةكةوة. داماوة رةنطي 
هةَلبزِركا بوو. زماني كةوتبووة ثرتة ثرت "م.. م.. 
مامة" ومت "مةترسة، وةكو طا لةسةر تةختةكةي 
كةوتووةو وا زوو هةَلناسَيتةوة". ئةو هةر سةيري 

ردم، سةيري لَيدةهات كة بؤضي ئاوا دةربارةي دةك
باوكم دةدوَيم. ئاخر خؤ ئةمحةديش سةبارةت بةو 
هةستةي من بةرامبةر باوكم هيضي نةدةزاني. 
شانةكامن هةَلتةكاند و لَيي نزيك بوومةوة و هامندا 
تا ئةو كارةي دةساَل ثَيشرت لة ثشت تةثةكةوة 

بوو، ئَيستا بةنيوة ناضَل بةجَيي هَيشتبوو و هةَلهات
تةواوي بكات. واي لَيهاتبوو نةيدةتواني لة جَيي 
خؤي هةسيَت بةالم من هةوَلم دةدا كة هيض هةستَيكم 
نةبَي. خَيرا خَيرا دةيووت: "خؤ تؤ هةميشة 
دةزطرياني من بوويت. تؤ هاوسةري مين. ئَيمة 

م مةاَلَلي مين. ماحثَيكةوة زةماوةند دةكةين. تؤ 
م ئةو وةزعي خراث بوو و رَيطة دةدات". بةال

نةدةهاتة دةست. سيغةكةمان خوَيندو من هيض 

نارةزاييةكم دةرنةبِري. هاتة المةوة دانيشت و زؤر 
بة ميهرةبانييةوة وتي: "خؤ ئَيشي نةبوو؟" دَلم 
بؤي سووتا. ثَيي وابوو كاري خؤيةتي. نةيدةزاني 
خؤ كوشتين باوكي و ئيشةكةي من ثةيوةندييان 

َيكدا بِريارمدا ثَيي بَلَيم كاتَي تةمةمن هةبووة. لة ثِر
دةسااَلن بوو، ئةو شةوةي كة مامم سةرخؤش بوو.. 
بةالم هةستَيك ثَيشي ثَيدةطرمت. هةر ئةوساش بوو 

كة زؤرم خؤش دةوَي. دامة ثِرمةي  متَيطةيشت
طريان. ئةو ثَيي وابوو لة شةرمدا دةطريم. 

ة نةيدةزاني من لة داخي ئةوةي لةوة طةيشتووم ك
اَلي عةشقةوة و لةوانةية نةتوامن ضكةوتوومةتة 

ثالنةكامن جَيبةجَي بكةم دةطريم. بةالم نا، مامةكةم 
كوشتبوو. ئينجاش نؤرةي مامي ئةمحةد بوو. 
نةدةبوو سست مب. وازم لة طريان هَيناو ثةلةثةل 
جلةكامن لةبةركرد. جلةكاني ئةويشم داية دةسيت و 

ار لَيي ثرسيم: "ئةي ومت خَيراكة لَيرة بِرؤ. سَي ج
ئَيمة كةي بَيني كارةكة تةواو بكةين؟" جاري سَييةم 
بة بَيزارييةوة ومت: "دةبَي ئارام بطري، ثَيم واية 
باوكم خةريكة دةمرَي". لة دواييدا بة زؤر كردمة 
دةرةوة و خؤم هامتةوة. درزَيكي دةرطاي ذوورةكةي 
باوكمم كردةوة، سةيرمكرد ثرخة ثرخَييت و ئةطةر 

وو فريا نةكةوم دةمرَي. رامكرد و خؤم طةياندة ز
ئةو بنكة تةندروستييةي كة بةيانيان كاري تيا 
دةكرد. ئيرت هةروا هةِرةمةكييانة و بَيئاطا لة هةموو 
دنياي ثةلي يةكَيك لةو دوو ثزيشكةم طرت كة 
ئَيشكطربوون و ئةميان ئَيرانيش بوو كَيشامة 

اري بوو بةالم ماَلةوة بؤ ذوور سةري. هةَلبةتة ِرزط
بةدةسيت ئةو كةسةي ببووة هؤي ئةوةي 
جةَلتةلَييدا. دة رؤذ لة نةخؤشخانةدا بوو و هةر ئةم 
عةزيزييةي مَيردم بة ديارييةوة بوو و ثَيوةي 
ماندوو دةبوو، كة ضاويشي كردةوة ئةم خَيرا لَيي 
دوركةوتةوة تاوةكو دووبارة تووِرة نةبَيتةوة، ئةوسا 
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ي بووةتة هؤي ئةوةي باوكم لةو تَيطةيشتم كة عةزيز
بنكة تةندروستيية دةربكةن. زؤر جاران ثَيم وتبوو 
كة ضاويلكةكةي لةضاو بكات، بةالم طوَيي نةدةطرت. 
رقي لة ضاويلكة بوو. بةالم ضاوةكاني ئيرت ئةوةندة 
الوازو كةم بينا ببوون تةنانةت ِرؤذَيك كة 

بطرَي و بِربِرةي ثشيت مناَلَيك   (3)خةريكبووة ئاوي
مناَلةش لة طيانةَلاَلدا بووة، لة جياتي ئةوةي ئاوةكة 
بكاتة ناو لوولةيةكةوة دةيرَيذَيتة سةر زةوي و 
خةسار دةبَي. عةزيزي ضاوي لَييدةبَي و دةكةوَيتة 
ضةند و ضوون لةطةَليدا. باوكم دةكاتة دةرةوة و 
خؤي خةريك دةبَيت و بة تةنيايي كاري مناَلةكة 

رزطاري دةكات، ئينجا كاتَيك ئةجنام دةدات و 
ماندوو و مردوو لة كاري مناَلةكة دةبَيتةوة و دَيتة 
دةرةوة، باوكم يةخةي دةطرَي و لَييدةدا، ئةويش 
شكاتي لَيدةكات و شكاتةكةشي بة هةند وةردةطرن، 
بنةماَلةي مناَلةكةش شوَين كارةكة دةكةون، ئةوسا 
دةردةكةوَي كة لة شيت تريشدا كةمتةرخةمي 

ووة. عةزيزي هةموو ئةمانةي وةكو ثؤزش كرد
هَينانةوة و بةرطريكردن لة خؤي بؤ باسكردم. 
بَيخةبةر لةوةي ض ضَيذَيك لةو قينةي باوكم 
وةردةطرم كة سةبارةت بةم هةيةتي. بةرةو رووي 
رؤشتم، ثةجنةي شايةمتامن خستة سةردةمي و ومت: 
"راسيت راستيية، ئَيوة ئةركي خؤتان جَيبةجَي 

. ئيرت لةو رؤذة بةدواوة ثالن لة دواي ثالمن كردووة"
دادةنا تا طةيشتة ئةوةي هةستم كرد بة تةواوةتي 
كةوتووةتة داوةوة. وتي، دةيةوَي بَيتة خوازبَينيم. 
نةمهَيشت. ومت تةنيا لةيةك كاتدا ئامادةم لةطةَلتدا 
بذيم، ئةويش بؤ ئَيران هةَلبَيني. وتي: بؤضي؟ ومت: 

زايةم كة ضةندين ساَلة داوام ضونكة ئةطةر ئةو ئامؤ
دةكات ئةمة بزانَي هةردووكمان دةكوذَي. باوكيشم 
خؤ نارازيية، ئيرت خوازبَيين ض كةَلكَيكي هةية. لة 
ثَيشدا نةيويست بَيتة سةربار بةالم كة ومت منيش 

ئيرت ناتوامن بتبينم. رازي بوو. رؤذي هةاَلتن دةسيت 
تةختةكة  خؤم بِري و خوَينةكةيم لة ضةرضةيف سةر

ء هةَلسو، ئينجا هةموو نامة دَلدارييةكاني عةزيزي
وَينةكةيم خستة ذَير ضةرضةيف سةرمَيز تةوالَيتةكةم، 
بةشَيوةيةك كة بة ئاساني بدؤزرَيتةوة. نامةيةكيش 
كة تَييدا بة باوكم دةَلَيم ئةوة من رؤشتم و ئيرت ئةمة 

 دوانزة ساَلة لَيرةم.
 ومت ئةي ئامؤزاكةت ضي؟-
لة ثاش ساَلَيك كاتَي نامةم بؤ نووسي، وةاَلمي -

دامةوة كة لة هةر كوَييةك بيت دَيم دةتكوذم. بةالم 
كة هةموو شتَيكم بؤ نووسي و ثَيم وت لةبةرئةوةي 
باوكت ئةو كارةي كردبوو نةمدةتواني ببمة 
هاوسةرت، لة ثَيشدا وةالمي نةدامةوة، دوايي كةم 

 بوونةوة.كةم نامةكاني هَيمن و ئاسايي 
 بةسةرهاتَيكي سةيرة؟  ئةي ئَيستا ضي؟-
دوكتؤر حةفتةيةكي مؤَلةت ثَيداوة. وتويةتي -

باش بريبكةرةوة، بزانة خؤشت دةوَيم يان نة! ئةطةر 
 خؤشت نةويستم ئازادت دةكةم. بِرؤي.

رةزا ثةرداخَيك ضايي و طةزؤيةكي داية دةستم 
 و وتي:

 ساردبووةوة، شةهرزاد خامن.-
 انةم سةرمت ئَيشاند؟بةم ضريؤك-
نا. تةنيا شتَيك كة ناتوامن تَييبطةم ئةوةية ض -

 شتَيك بووة هؤي سةرطةردانيي ئةم ذنة.
نازاني ضةندة لة باوةمشدا طريا. بةراسيت -

دايضَلةكاندم. راستيشت بوَي منيش باوةِرناكةم. 
يةكةجماري بوو كة دةربارةي ئةم بةسةرهاتانة 

            ة بةرةدوولةطةَل يةكَيكدا بدوَي، راست
كةوتنةكةي وايكردووة كة باوكي بؤ هةميشة 
كةفتةكار و زةمينطريبَي، بةالم ئةو ئازارةي خؤي 
كَيشاويةتي زؤر زياتر و خراثرت بووة لةو بةَلاَليةي 
بةسةر باوكيدا هَيناويية. دةَلَي خؤشم نازامن 
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ئامؤزاكةمم خؤش دةوَي يان نة، ئيرت نازامن عةشق 
 ة؟ماناي ضيي

 دَلم تةنط بوو.-
 ياني ئيرت ثامشاوةكةي نةَلَيم؟-
 با، ضؤن.-
دةيووت ئةطةر مبقيذانداية، ئامؤذمن كة لة -

ذوورةكةي ئةوالوة لةطةَل ئامؤزاكةمدا خةريكي 
وتووَيذبوون طوَيي لَيدةبوو و دةهاتة يارمةتيم، بةالم 
من خؤم هاوكاريم كرد. بري بكةرةوة دةتووت تةثَل و 

ةر دةِرؤشت و هةِرةشةي ئةوةي دةكرد نةققارةية ه
كة بة هةمووان دةَلَيت و وةهاش خؤي توِرة دةكات 
و دةمارةكاني دةردةثؤقَييَن وا بزانن دةيةوَي خؤي 
بكوذَي. دةيووت كاتَي تةرمةكةي ماميان دةبرد ئةو 
لة عةمبارةكةدا سةماي دةكرد، ِرَيك وةكو ئةوسا كة 

 دايكي سةماي كردووة.
 كضؤَلةيةك؟-
 بؤضي ضييان لَيكردبوو؟-
ضوار ذمارة تةلةفؤني بدرَي و دواي نيو -

 سةعات داواي لَيبكة دووبارةي بكاتةوة.
مَيشكَيكي بَي وَينةي هةية. دةيووت كاتَي ئةو 
رووداوة قةوماوة ئةو دوو ساَل و نيو بووة و هَيشتا 
زماني نةثذاوة. دةيووت لةناو دةرطاي ذوورةكةدا 

يكمم دةكرد. ديتم وةكو دانيشتبووم و سةيري دا
ئةوةي بييةوَي كةسَيك غافَلطري بكات هَيواش 
هَيواش بةرةو حةوشةكة ضوو. منيش بة طاطؤَلكَي 
شوَيين كةومت. لة نَيوان ثَييةكانييةوة ثياوَيكم دي 
لةسةر ديوارةكةوة خؤي هةَلداية حةوشةوة و بؤ 
ضاوتروكانَيك دةموضاويم ديت خوَيناوي بوو بةالم 

ة هةستايةوة ئيرت ثَيشي كراسةكةي ركة دووبا
نيا دوو قاضم ةدايكم نةيهَيشت طشت طياني ببينم. ت

دةدي كة بةرةو الي دايكم دةهات. كةضي ئةو لة 
جَيي خؤي نةبزوت و هةروا لة ناو ئةو دةرطايةدا 

وةستا كة بةرةو حةوشةكة دةكرايةوة. ثياوةكةش 
ا هةر كة طةيشتة الي دايكم نازامن ئيرت لة ترساند

يان لة ئازاردا بوو نووشتايةوةو كةوتة سةر ئةذنؤ. 
دايكم لة باوةشي كردم و ثَيكةوة ضووين و 
سوراحي ئاوةكةمان هَينا. دايكم سوراحييةكةي 
داية دةست ثياوةكة، ئةويش ئةوةندةي ئاو 
خواردةوة كة ئَيستاش قوَلتة قوَلتةكةيم لة طوَيداية. 

ة و بة ئينجا سوراحييةكةي خستة الي ديوارةكةو
قوَلي كراسةكةي ئةو خوَينةي خةريكبوو دةضووة 
ضاوييةوة سِري. دايكم لةسةرخؤ ئةو تاكة بازنة 
ثانةي باوكم بؤي كِريبوو، لة دةست دةرهَيناو بؤ 
ثياوةكةي ِراطرت. بةالم ئةو سةرَيكي باداو ضووة 
ثةناي ديوارةكةوة دانيشت. هةر بة هةمان خوَين 

ةي كردةوة دةست و ساردي و ئارامييةوة بازنةك
مين لةسةر زةويةكة دانا. ئينجا ضوو لةفايف هَيناو 

يةكرتي دةناسن،  ةطةِرايةوة، دةتووت سةد ساَل
بريين سةري ثياوةكةي ثَيضاو طةِرايةوة ماَلةوة، 
ئيرت ماينةوة من و ثياوةكة. ئةو بؤم ثَيكةني و 
هةردوو دةسيت بة طريفانةكانيدا طَيِرا. دةتووت بة 

بةالم كة زةردةخةنةكةي  ،كدا دةطةِرادواي شتَي
وشك بوو و دةستةكاني دةرهَينا زانيم كة بةدواي 

 شتَيك يان شريينييةكةدا دةطةِرا كة بيدا بة من.
ثياوةكة خواردنةكةي خوارد و بَيئةوةي 
سةرهةَلرِبَي قاثةكةي دايةوة بة دايكم. دايكم 

 بَيدةنطييةكةي شكاند:
 بة دواتةوةن؟-

 ئارامي وتي: ثياوةكة زؤر بة
 بةَلَي.-
 كوشتووة؟ تديارة كة دزنيت، ثياو-

 ثياوةكة دووبارة سةري لةقاند.
بةالم تؤ ناتواني زؤر لَيرة مبَينيتةوة. خؤرئاوا -

 مَيردةكةم دَيتةوة.
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ثَيش خؤرئاوا.. ثَيش خؤرئاوا دةِرؤم. سَي -
 شةوة نةخةوتووم.

هةستة بِرؤ لة ذَير زةمينةكةدا خبةوة، دوايي -
 خةبةرت دةكةمةوة. دَيم

ثياوةكة بة نيطاو بة ضاو بةدواي ذَيرزةميندا 
طةِرا. دايكم وتي: "بةدوامدا وةرة!" ئينجا برديية 
ذَير زةمني. ثياوةكة ئارام و بَيدةنط وةكو مناَلَيكي 
طوَيِرايةَل خؤي بة تواناي دايكانةي دايكم 
سثاردبوو. لة ثاش تؤزَيك دايكم لة ذَير زةمينةكة 

ةوة و دووبارة بة ثةتويةكةوة، لة ضااليي هاتة دةر
 ثليكانةكاني ذَير زةمينةكةدا طوم بوو.

عةسر خةبةري كردةوة. جلي ثاكي ثَيدا. 
ثياوةكة بوخضةي جلةكاني لة برينةكةي سةرييةوة 

 ثَيضا و هةر بة نيطا لة دايكمي ثرسي:
ــةرَيكي   - ــم ســ ــةوة. دايكيشــ ــتا نةهاتووةتــ هَيشــ

ةوة ضـــةند جـــار ســـةري هـــةَلرِبي كـــةياني نةهاتووةتـــ
كَيشاية دةرةوة و سةيري كؤالني كرد. كـة دَلنيـابوو   
كةسي لَي نيية ئةوسا بة دةست بانطي لَيكرد كة بَي 
ــاوةي ديتبـــوو كـــة بـــة        ــامم ئـــةو ثيـ ــةالم مـ و بـــِرؤ، بـ

ــة مــالَ   ــووة دةرةوة.   يهاوكــاري دايكــم ل ئَيمــة ضــوو ب
نازامن بؤضي دايكم هيضي نةدةوت. تةنيا ئةو كاتةي 

امضـييةكة ال ضـاوي هةَلـدِري و سـةرو ضـاوي بـة       كـة ق 
فرمَيســك خووســا، ســةيرَيكي بــاوكمي كــرد و وتــي:   
"نةمدةناسي". ئيرت بـاوكم لـة داخـا قامضـييةكةي بـة      
زةويدا كَيشا و رؤشـت. منـيش كـة لـةو كاتـةدا خـؤم       
تـــةِر كردبـــوو زووِرة زووِر دةطريـــام، وامزانـــي ئـــيرت     

، بــاوكم تــةواو بــوو. كةضــي تــازة ســةرةتاي كــار بــوو  
سَي رؤذ نةهاتةوة بؤ ماَلةوة. رؤذي سَييةم جوامن لـة  
برية، نيوةِرؤ بوو. لة ذوورةكـةدا دانيشـتبووم و قـذي    
بووكةكةمم لةناودةستدا بوو. لـة هـةوَلي ئـةوةدابووم    
كــة مةمكــة مذةكــةم بكــةم بــة طوَيضــكةمدا. لــة ثَيشــدا   
طــوَيم لــة تةقــةي دةرطاكــة بــوو، ثاشــان ســَيبةرةكةي   

ــاوكمم دي ــةخَيرايي بــــــةرةو موبةقةكــــــة     بــــ كــــــة بــــ
دةِرؤيشــت. زؤر بــة خؤشــييةوة بةدوايــدا رامكــرد بــؤ 
ئــــــةوةي وةكــــــو هةميشــــــة لــــــة باوةشــــــم بكــــــات و  

ثَيشــدا  ةلــ مبخولَينيتــةوة. دايكــم كــاتَي بــاوكمي دي 
ــة زانــي ضــي بــة        ــةالم هــةر ك ــةكي كــرد ب زةردةخةنةي
دةستةوةية تَيطةيشـت مةسـةلةي لَيبـوردن لـة ئـارادا      

ةنةكة بة لَيوييةوة وشـك بـوو. قـةت لـة     نييةو زةردةخ
بريم ناضَيتةوة. دةتووت تَيكـِراي دةنطـةكان بِرابـوون    
و هةرمشةمشــي هةناســةي ئــةو دووانــة دةهــات. لــةو 
رؤذةدا ضــاوةكاني دايكــم لـــة هــةموو كاتَيــك درشـــرت     
ــينة حةوشـــــة      ــا بضـــ ــاوكمي وت: "بـــ ــة بـــ ــوون بـــ ببـــ

. دةرطاكـــةش داخـــة بـــا مناَلةكـــة هـــيض     (4)بضـــوكةكة
ــة   نــــةبييَن ــارَيزةوة لــ ــة ديقــــةت و ثــ ــاوكم زؤر بــ ". بــ

دايكمـــي دةِروانـــي. ئَيســـتا كـــة بـــريي لَيدةكةمـــةوة      
دةبينم زؤرتر لةو ثياوة دةضـوو كـة بييـةوَي ضـَيذ لـة      
ســـاتَيكي جووتبـــوون ببـــييَن نـــةك ثياوَيـــك بييـــةوَي  
ذنةكـةي بكــوذَي. وتــي: "بـِرؤرة حةوشــة بضــوكةكة".   

ت دايكم ثشتاو ثشت بـةرةو حةوشـة بضـوكةكة رؤشـ    
بةالم ضاوي هةر لة من بوو. منيش بَيئاطا لـة هـةموو   
ــةدا دانيشـــتبووم و     ــاي موبةقةكـ ــةناو دةرطـ ــتَيك لـ شـ
خةريكبووم تـااليي سـةري مةمكـة مذةكـةمم دةمـذي.      
دايكـــم وتـــي: "مناَلةكـــة" بـــةالم ئـــةو ضـــيرت طـــوَيي        

دةطرت. هةر كة دايكم طةيشتة دةرطـاي حةوشـة   ةلَين
ط و بةرؤكي تونـد  بضوكةكة ئةو بؤ ضركة ساتَيك سن

ــةو       ــاو حةوشــةكة. ل ــة ن ــدا، دايكــم كةوت طــرت و هةَلي
ساتةدا دووبارة مين دي. بؤ ساتَيك وام هةست كرد 
كة دةثاِرَيتةوة بةالم دةتـووت دةميـان دووريوةتـةوة.    
هةستا و ضوار مشـقي دانيشـت، ئةوسـا ئـةو تةنةكـة      
نةوتةكــةي بــةرزكردةوةو وةكــو كةســَيك بييــةوَي ئــاو  

كي تردا ئاوا هةموو نةوتةكةي كرد بـة  بكات بة يةكَي
سةريدا و هيضي تَيدا نةهَيشت. من ثَيم وابوو شـةِرة  
ئاو دةكةن بة تايبةت كة دايكم هةرضةندة لةو كاتةدا 
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دةمدي تيلة ضـاوَيكي هـةر لـة منـة بـةالم زؤر ئـارام و       
خوَين سارد بـوو. كـة شـقارتةكةي داطريسـاند دايكـم      

وةَلـــــــةكرد و هةســــــتاية ســــــةرثَي، دةســــــتةكاني ئا   
هةَليرِبين، ئينجا كةوتة سوِرانةوةيةكي سةير. شتَيك 
لـــة نَيـــوان ســـةماكردن و خوالنـــةوةدا بـــوو. ئـــيرت كـــة 
كراســــةكةي طــــِري طــــرت و داطريســــا ئــــةو دةرطــــاي 
حةوشـــة بضـــووكةكةي داخســـت و رايكـــرد، ويســـيت  
بةســةر منــدا بــاز بــدات بــةالم ثَيــي لــةمن هةَلكــةوت و  

ا تا ئةو هةستايةوة من هةردووكمان توند كةوتني، ج
ضاوم لَيبوو دايكم خؤي كَيشا بة شووشةي دةرطـاي  
ــةدا.    ــووكةكةو موبةقةكـــــــ ــة بضـــــــ ــوان حةوشـــــــ نَيـــــــ
شووشــةخرمةي كــرد  و ِرذا، ئــةويش زؤر شــَلةذاوانة 
ــةو    ــوةدا و ل مــين هــةَلطرت و دةرطــاي موبةقةكــةي ثَي
ديويشةوة دةسكةكةي توند قايم كرد. من ئـةو دةمـة   

ين دايكــم بــوو لــة موبةقةكــةدا وتةطــوَيم لــة زرمــةي كــ
نةبيست. لة ثاش ضـةند دةقةيـةك بـة     مئيرت هيضي تر

ــةي   دوو دَلـــــي و دَلـــــة ِراوكـــــةوة دةرطـــــاي موبةقةكـــ
كردةوة. جةستةي دايكم هَيشتا ئاطري لَيهةَلدةستا. 
مــين فرَيدايــة ســةر زةويةكــة و ســةرةتا بــة دةســت و   
ثاشان بة راخةرةكةي موبـةق ئاطرةكـةي كوذانـدةوة.    

م كار لة كار ترازابوو. دايكم بةخيت ببوو ضونكة بةال
ــَيذَي يةكســـــةر  ــةوةي زؤر ئـــــازار بضـــ دَلـــــي  ةبـــــةر لـــ

وةستابوو. دةزاني، ئةو ثَيي وابوو من هيضم نـةديوة  
ــة بـــري   ــتم لـ ــةريش ديبَيـ ــان ئةطـ ــووت  ميـ ــةماوة، دةيـ نـ

دايكــت لـــة كـــاتي ضَيشــت لَينانـــدا ئـــاطري طرتـــووة.   
ــة    ــةم مةســ ــوَين ئــ ــم شــ ــاوة طةورةشــ ــةت بــ لةية تةنانــ

نةكــةوت. شكاتيشــي نــةكرد. نــة لةبةرئــةوةي كــةس   
ــؤي      ــةي خـ ــة ذنةكـ ــاطر لـ ــك ئـ ــات دوكتؤرَيـ ــاوةِر ناكـ بـ
ــك     ــة ئافرةتَيــ ــةوةي كــ ــة بةرئــ ــةَلكو لــ ــا، بــ ــةردات نــ بــ

َي، تةنانةت ئةطةر لة كاتي ضَيشت لَينانيشدا تدةسو
ــةركزي      ــؤِر و سـ ــةر شـ ــان بةسـ ــةموويان خؤيـ ــت هـ بَيـ

يت تــر هةســت و ئياساســَيك دةزانــن و دَليــان بــؤ شــ  

ناضَي. بة كورتي ئيرت لةوساوة ماينـةوة مـن و بـاوكم    
ــة..      ــة دواي دةســاَلييةوة دةســتم كــرد ب ــةفرةت. ل و ن
بةالم زؤر بة زيرةكي دةستبةكاربووم تـا ئـةو دةمـةي    
دوكتـؤرم ناسـي. كـة هاتيشــم بـؤ ئَيـران ئـيرت مَيشــكم       

 زؤر ئاسودة بوو و دةستبةرداري ئةو كارانة بووم.
ــايي  ــةي ضـــ ــتة   رةزا ثياَلـــ ــوان دةســـ ــة نَيـــ ةكةي لـــ

عةرةقاوييـةكامن دةرهَينـاو دةسـِرَيكي لـة قووتووةكــة     
 دةرهَيناو بؤمي درَيذكرد.

 دوكتؤري مَيردي ئةم شتانة دةزانَي؟-
 وتي نا، نازانَي.-
ثَيمواية حةفتةيةكي كات هةية بؤ بريكردنـةوة،  -

وا نييــــة؟ نــــةكا لــــة كةللــــةي بــــدات و بضــــَيتةوة بــــؤ  
 بيكوذن.. ثاكستان. دةترسَيم لةوَي

 راست دةكةي. منيش دةترسم..-
سةر لة بةياني رؤذي دوايي هةموو ئيشةكامن بـة  

ــالَ     ــة ئةجنامــدا و ئينجــا ضــووم زةنطــي م ــارة  يثةل ذم
شةشـــــي شـــــوققةكةم لَيـــــدا بـــــةالم كـــــةس دةرطـــــاي 
ــةم    ــانةوة زةنطةكـــ ــةوت ديســـ ــم داكـــ ــةكردةوة. دَلـــ نـــ

 نـا.. كـة   ملَيدايةوة. ديسان هيض هةواَلَيك نةبوو. بـةالَ 
جوان طوَيم طرت، كةسَيك بـة دةنطَيكـي نـزم دةطريـا.     
رؤذي دووةم و ســـَييةم و ضـــوارةميش هـــةروا بـــوو.    
شةو وِرؤذ دةنطي طريان دةهـات وةكـو بـاراني بـةهار     
جارَيـــك كـــر و جـــارَيكي تـــر بـــة دةنطـــي بـــةرز بـــوو.  
ويستم ديسانةوة بضم لة دةرطا بدةم بةالم رةزا وتي، 

ــيَ   ــةنيا بــ ــةِرَيني تــ ــَي لَييطــ ــةناي  دةبــ ــة ثــ ــةوةتا لــ . ئــ
 طريانةكانييةوة دةنطي بِرياردانَيكي طرنط دَيت.

ــةم، هــــةيين بــــوو. زِرةي زةنطةكــــة     رؤذي حةوتــ
ــيش    ــاوةِرَيي كةســـ ــَلةكاند. ضـــ ــةردووكماني داضـــ هـــ

 نةبووين.
 رةزا وتي:

 خَيزاني دوكتؤرة.-
 خؤشااَل بووم و بة خؤشييةوة بةرةو دةرطاكة -
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ديو دةرطاكـةوة  ِرؤشتم و كردمةوة، بـةالم ئـةوةي لـةو   
بوو خودي دوكتؤر بـوو بـة ضـةثكَي طـوَلي جوانـةوة.      
بــة نيطاكانيــدا تَيطةيشــتم دةزانــَي كــة مــن دةزامن و      

 طوَلةكةي بؤم درَيذ كرد و وتي:
ئةمــة هــي رةخشــانة، ثَيــي بــدةن. هةرضــي لــة       -

 دةرطام دا نةبوو.
 ومت: بةسةرضاو

خةريكبوو لـة ثليكانـةكان دةضـووة خـوارةوة كـة      
وو رةخشان بانطي لَيكرد. دوكتؤر وةستا و طوَيم لَيب

 وتي:
 بةَلَي طيانةكةم؟-

ــو هةميشــة      ــة دةنطَيكــي ئاســايي وةك رةخشــان ب
 ثَيي وت:

ــان نـــة،     - ــاوة يـ ــة دوكاندارةكـــة شـــريي هَينـ بزانـ
 بوتَلَيك سارديش بَينة!.

ضــــــةثكة طوَلةكــــــةم ثَيــــــي طةيانــــــد و ئــــــةويش  
 بةشَيوةيةك كة دوكتؤر عةزيزي طوَيي لَييَب وتي:

بةي نيوةِرؤ بؤ نان ضاوةِرَيي تؤ و كاكـة رةزا  س-
 دةكةين.

 

 ةكانثةراويَز
َلةيةكي رةنط نارجني يةطجار وردة كة لة َيدانةو-1

دا بةكاردةبرَي. يكوجنيش وردترة و لة كاري ثزيشك
هةروةها لةطةَل ئاو و شةكر و ئاوي لَيمودا تَيكةَل 

 دةكرَي و لة وةرزي طةرمادا وةكو شةربةت دةخورَيت.
ئةم رستةية لة فارسييةكةيدا بةم شَيوةية -2

 هاتووة: "هةر جارةي شتَيكي ئةم باخة ثَيدةطات". 
ئاوي بِربِرةي ثشت: مةبةست لة نوخاعة كـة ثَيـي   -3

 دِركة ثةتك. دةوترَي
حةوشــــــةي بضــــــوك يــــــان حةوشــــــةي بضــــــكؤلة:  -4

حةوشــةيةكي بضــوكة لــةالي موبةقــةوة دروســت دةكــرَي و 
ــةر    ــَيتةوة سـ ــةي دةضـ ــداني   دةرطاكـ ــؤ ئةجنامـ ــةق و بـ موبـ

 مطبب  هةنــدَي كــاري موبــةق بــةكار دةبــرَي، بــة عــةرةبي )  
 مساعد(ي ثَي دةَلَين.

 
 

 سةرضاوة
ئةم ضريؤكة لة كتَييب )اسري و عصيان( وةرطرياوة كة 

 )راهيان انديشة( ضاثي كردووة.
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 خالَ
 
 

  بيذةن نةجديبيذةن نةجدي
  لة فارسييةوة: ئةمني طةرديطالنيلة فارسييةوة: ئةمني طةرديطالني

 
 
 

دةالكي حةمام لَيم ناثرسَي، منيش ناَلَيم كة 
خاَلي باسكي ضةثم لة كوَي يان ض ساَلَيك كوتاوة. 

 تةنيا لَيي دةثرسم.
 دةكرَي ثاكي بكةيةوة؟-

دةالك دةَلَي: دةكرَي، بةالم ثاككردنةوةكةشي 
 ة.بةقةد كوتانةكةي ذاني هةي

ئَيستا ضووة كةرةسة و كةلوثةلةكاني بَييَن. 
 ثَيمواية دةيهةوَي بة تَيزاب ثاكي بكاتةوة.

ثشتم دةنَيمة سةر كاشيية طةرمةكان و 
ِرادةكشَيم، سةريشم دةكةمة سةر باَلنجَيكي 
ضةرمي. هةَلم و بوغَيكي نةرم خؤي لة تيشكي خؤر 
هةَلدةساوَي كة لة جةغزي ِرةنطاوِرةنطي 

داِرذاوةتة خوارَي. تيخَيكي ِريش  بنميضةكةوة
تاشني بة ديوارةكةوة نووساوة و سةتَلي ثاَل 
ديوارةكة بؤني لفكة و سابووناوي كؤني لَيدَي. 
ناشرتسم، تةنيا ماندووم. ديتين ئةو خاَلة شينة بة 
جارَي وةِرةزي كردووم. تةواوي باسكي داثؤشيوم. 

َيمخؤش نازامن بؤ كوتام، بةالم ئةوةندة دةزامن خؤم ث

بوو. سةرةتا بة خودكار وَينةي ثةجنَيرةيةكم لة 
نَيوان هةنيشك و شامندا كَيشابؤوة. تايةكي 
ثةجنَيرةكة كرابؤوة و طوَلدانَيكي بةتاَلي 
لَيداندرابوو. دةسِرةيةكيشم لة دةمم ئاخنيبوو نةكا 
لةبةر ذاني دةرزي و جةوهةرةكة زماني خؤم بطةزم. 

َل كوت دةكرا، هةر ئةو هةر بةشَيك لة ثةجنَيرةكة خا
شةوة ئةو بةشةي دةماسي. ذانةكةي لة بن 
باغةَلمةوة دةسيت ثَيدةكرد. مَيلوورةي دةكرد و 
دةبوو بة دوو بةشةوة. يةكيان بةرةو الملم 
هةَلدةطةِرا و لةبن طوَيضكةو الجانطمةوة تَيدةثةِري و 
ئةوي ديكةيان بةسةر ثةراسوو و شلكةِرامندا 

ي طةرم دادَيناو ئازاي ئةندامم دادةطةِرا بةري ثَيم
وةسةر ئارةقة دةكةوت. ثاشان دةمتواني 
سةرخةوَيك بشكَينم. ِرؤذَيك كة ئاوساني باسكم 
نيشتةوة و توانيم ئةم ثةجنَيرة شينةي سةر باسكم 
لة هؤدةيةكدا كة تةنانةت ثةجنَيرةشي نةبوو لةطةَل 
خؤمدا بطَيِرم، دةنطي مةقامَيك كةوتة بةر طوَيم. 

كةسَيك مةقامَيكي ئةويندارانةي دةضِري و ياني 
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بةسةر دةموضاومدا دةطريا. ئَيستا دةبوو شَيرةي 
ئاوة طةرمةكة بةردةمةوة بؤ ئةوةي طيامن طةرم دابَي 
هةتا كاكي دةالك دَي. ديسان ِرادةكشَيم و دةستم 
بةسةر موزاييكي تةخيت حةمامةكةدا دوور لة 

انييةي ئةو جةستةم درَيذ دةكةم. هةر بةو شَيوة كةو
ِرؤذةي سةر طذ و طياكة دةستم دانابوو. خةريك بوو 
خةوم لَيدةكةوت. لة ذوور سةرمةوة لقو ثؤثي 
دارةكان وةك تاق وَيك هاتبوونةوة. هةر كةِرةتَي كة 
با لقوثؤثي دارةكاني دةجووالندةوة ثةَلةيةك هةتاو 
بةقةد سفرةي ناشتايةك دةكةوتة سةر طذوطياكة. 

سينطم، جاري واش بوو لةسةر يان دةكةوتة سةر 
سينطمةوة دةخزَي و دةكةوتة سةر طياوطذةكة، 

 مةبةستم سفرةكةية.
اليةكي دةموضاوم ِرووي لة داالني ئةو 
سثيدارانة بوو كة لة ضؤمةكةوة دةهاتنة دةرَي و 
لةمالو ئةوالي ثردةكةوة كؤتايي دةهات. لةوبةري 

 ثردةكةشةوة دارستاني تووسكا لة ضاو ون دةبوو.
طياوطذ هَيشتا بؤني بارانَيكي لَيدةهات كة 
بةياني منَيك باريبوو و خَيراش خؤشي كردبؤوة. 
تاثؤي ِرةشي ذنَيك لةسةر ثردةكة دةجوواليةوة. 
هَيندة دوور بوو كة هةم دةتطوت ِراوةستاوة و هةم 
دةتطوت دَيتة ثَيشَي و هةميش دةتطوت دوور 

 دةكةوَيتةوة.
وة خةو ثَيمواية ضةن ساتَي ضاوم ضو

ماوةكةشي هَيندة كورت بوو كة نةكرَي خةون بة 
كةسةوة ببيين. ئَيستا ض ِرةشثؤش و يان.. كة 
ضاوم هةَلَينا ذنة طةيشتبووة نَيو دارةكان. لةو 
سةري داالني سثيدارةكانةوة جل و بةرطةكةي لة 
ثةنا قةدي دارةكاندا قاوةيي دةهاتة بةر ضاو. 

شيم نةدةبيست. هَيشتا دةموضاوي نةبوو. ترثةي ثَي
بة ثاَل دارةكاندا دةهاتة ثَيشَي. دةتطوت هَيندَي 

 جار دارة و هَيندَي جاريش ذنَيك.

ضاوم قووضاند. ديسان هةم دارم دي، هةم ذنَيك. 
دارةكةش ِرةشثؤش بوو ذنةكةش. ئةوان هةر بةو 

 ِرادةية دوور بوون كة لةوة دةضوو نزيك بن.
ة، ئَيستا ئةو ئةطةر لةو ساتةدا ضاوم هةَلنةهَيناي

يةكَي لة خةونةكاني من دةبوو. بةالم ضاوم هةَلَينا. 
 ديسان ديتم. جانتايةكي ضكؤَلةي بة دةستةوة بوو.

مانتؤ درَيذةكةي سةوز بوو. هةر ئةو ِرةنطة بوو 
كة ئةوي لةو شةقامة دوور و درَيذةي سثَيدار و ئةو 
هةموو سةوزاييةي لق و ثؤثةكاندا لةبةر ضاوم ون 

ضاوي خستبوومة ِرَيشكة و ثَيشكة.  دةكرد و
شانَيكي ئةوةي الي جانتاكةيةوة لةطةَل هةر 
هةنطاوَيك دادةنةوي. نيوةي لةشي شةكةت دةهاتة 
بةر ضاو. نيوةكةي ديكةشي دةكرا داية طةورةم بَي. 
يان ذنَيك كة تةنيا جارَيك بة خةوني ثياودا 
تَيدةثةِرَي و ئيرت قةت لة هيض كوَي نايبينييةوة. 

ةمةنَيكي مةعلوومي نةبوو. يان الني كةم بؤ من ت
وابوو كة اليةكي ِروومةمت لةسةر طذوطياكة بوو و 
ناضار بووم هةموو شتَيك لة خوارةوة بؤ سةرَي 
ببينم و سااَلنَيكي زؤر لة تةمةمن لة هؤدةيةكدا 
طوزةرابوو كة بة ِرؤذا طوَلؤث ِرووناكي دةكرد و تا 

نيوةِرؤية. هةتا برسيمان نةبواية نةماندةزاني 
سةرمامشان نةبواية نةماندةزاني ثايز هاتووة. بة 
تايبةت من كة دةبوو سةرم لة تاقي دووهةمي 
ضرثاكةوة شؤِركةمةوة تاكوو شةمضةيةك شتَيك لة 
كةسَيك وةرطرم. دةبوو هةموو شيَت لة سةرةوة بؤ 
خوارَي ببينم. بؤية ئةو ذنة تةمةنَيكي مةعلوومةي 

 نةبوو.
بوو نزيك دةبؤوة. )بؤني طياوطذ  ديسان خةريك

لةسةر دةموضاوم بوو(. ترثةي هةنطاويم لةبن 
خؤَلةكةوة دةبيست و دَلم وةك دَلي ئةو ئةسثانةي 
ضةن سات بةر لة بوومةلةرزة طوَيزنطي القيان ثِر 
دةبَي لة ترس، داخورثابوو. ذنة تةنيا ضةند 
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هةنطاوَي لَيم دوور بوو. جل و بةرطةكاني زةيتووني 
ةضكةكةي ِرةش بوو. هَيندَي لة ثرييي دايكم و ل

جحَيَل تر بوو. بةالم زؤر ثريتر بوو لةو سثَيدارة تازة 
ضةقاوةي كة جانتاكةي ثَيوة هةَلثةساردبوو. خةريك 
بوو بة بةري دةسيت ضةثةي شاني ِراستةي 
دادةماَلي. هَيندة كز بوو كة دةتكوت قةت زطي 

ةضكةكةي نةكردووة و منداَلي نةبووة. طرَيي ل
كردةوة و بة لؤيةكي ئارةقةي بن ملي سِري. 
لةضكةكةي طرَي نةدايةوة و دةستيدا جانتاكةي. 
لةبريم نيية بة كام دةسيت هةَليطرت. تةنيا دةهات، 

 دةهات، دةهات.
ئَيستا لة هيض ذنَيك نةدةضوو. كةس نةيدةتواني 
بة خةون بيبييَن. نةدةبوو ناوي بيَب. ناوي هةر 

ش نةببوو، دايكم نةبوو. شتَيك بوو. نةبوو. لة كةسي
ضؤن بَلَيم. طِراوَيك كة ثري بووة. يان دايكَيك كة لة 
ثاش من وةحلاسَل ِرؤذَيك دةبوو لة دايك بَي، ِرةنطة 
ئةطةر دانيشتبايةم بةالمدا تَيدةثةِري و يان ئةطةر 
بة ثَيوة بوايةم بة ِرَيي خؤيدا دةطةِرايةوة يان 

ريكي ثياسة كردن بوايةم، ِرةنطة، نازامن. ئةطةر خة
 واي دانَيني لة ثَييانةِرَييةكدا هةر نةدةبينرا.

تةنانةت ئةطةر لَيي بثرسيايةم كاكة، 
 موسافريخانةي فاَلن لة كوَيوةية؟

تةنانةت ئةطةر مبطوتاية: كوَي؟ نازامن ها، 
 لةوسةري ئةم شةقامةية.

رةنط بوو هةنطاوَي دوور كةومةوة ديسان 
 بثرسَي:

 يية. كاكة لةطةَل تؤمة!خؤ طران ن-
 منيش جوابي بدةمةوة: نازامن باوةِر بكة نازامن.

ذنةش درَيذة بة قسةكاني دةدا: خراثيي ئةو 
موسافريخانانة ئةوةية هؤدةيةك كة خؤري تَيدةكا، 
دةيدةن بةو موسافريانةي كة ساَلي ثَيشووش 

 هاتبَيتنة ئةوَي.

ثاشان حةمتةن هةردووكمان بزيةكمان دةهاتَي. 
م بريو خةيااَلنة هةر ئَيستا بة زةينمدا تَيثةِرين، ئة

نةك ئةو كاتةي كة ذنة لة ثةنام ِراوةستابوو و 
ِرةشايي لةضكةكةي نةيدةهَيشت كة ئةو سفرةية 
بكةوَيتة سةرم. هةر بة جانتاكةيةوة، كة دةسكةكةي 
توند لة مشيت طرتبوو، بةو دةموضاوة كة 

َيشت وردةتيشكي نَيوان لك و ثؤثةكان نةيدةه
بيبينم، خؤي كرد بة ثةنضَيرةكةي باسكي ضةثةمدا. 
ئةم ثةجنَيرة خاَلكوت كراوة. ئَيستا ثياسةي دةكرد. 
بة ذَير ثَيسيت لةمشدا دةِرؤيشت. تةقةي ثاذنةي 
كةوشةكةيم لةسةر يةسقاني باسكم هةست 
ثَيدةكرد. هةر كة جانتاكةي دانا ئيرت هيض دةنطَيكم 

ووم و دانيشتم. ضاوَيكم نةهاتة بةر طوَي. ِراستةوة ب
لة ثةجنَيرةكة كرد. ثاشان ضاوم لة دةوروبةرم كرد 
و ئةو دارانةي كة بةِرَيدا دةِرؤيشنت. نةك ئةوةي هةر 
بة ِراسيت بةِرَيدا بِرؤن. سةرجنم لةم دار بؤ ئةو دار 
بة شوَين كةسَيكدا دةطةِرا كة كتوثِر بزر ببوو. ئةو 

ن طةاليانةي كة داوةريبوون، خشةخشيا
لَيوةنةدةهات. طةاليةكيش كة تازة داوةريبوو، وةك 
مةضةكي دةستَيك دةضوو كة قرتابَي و ضنطي لة 
هةواي دةوروبةري خؤي طري دةكرد و دةهاتة 

 خوارَي، بَي ئةوةي بتوانَي ضنط لة شتَيك طري بكا.
باسكمم طرت، بةري دةستم لةسةر خاَلةكة دانا. 

بكات بة ترسي ئةوةم بوو كة ئةو طةاليةش خؤ 
 ثةجنَيرةكةدا.

 ذنة طوتي: ئَيرة بؤ وا كتوثِر تاريك داطةِرا؟
ئةوة يةكةم جار بوو كة طوَيم لة دةنطي دةبوو. 
باسكمم بةردا. دةنطي هةر وةك ئةو ذانةي كة 
طةيشتة بن باغةَلم، بوو بة دوو كةرتةوة، يةكيان 
ِرؤيي بؤ الي ملم و لة طوَيضكة و الجانطم تَيثةِري. 

شيان بة ثةراسووةكامندا ِرؤيشتة ئةوي ديكة
خوارَي. بريسكَيك بة ئازاي لةمشدا طةِرا و بةري ثَيم 
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طةرم داهات. ئةم جؤرة ذانة كة وةك خوَين بة لةشي 
مرؤظدا تَيدةثةِرَي، هَيواش و لةسةرةخؤ. لةسةرةخؤ 
و هَيواش دةبَيتة ضَيذَيكي خؤش كة تةِرة يان 

ِرةش. يان هةر  ِرةشة. يان من ثَيموابوو كة تةِرة يان
بة ِراسيت ِرةش و تةِرة. ئَيستاكة وةبريم دَيتةوة 

 وةشك دةكةوم.
لة هةوةَلني ساتي ئةو ِرؤذةدا، ئةم ضَيذة جا ض 
ِرةش ض تةِر هةر نازامن، دةسيت كرد بة طةِريان. 
لةوالي ثردةكةوة سثيدار بة سثيدار بة ثةناي 

كرد بة دارستانةكةدا من و ثةجنَيرةكة دةستمان 
هةاَلتن. ذنة لة نَيو باسكمدا لةم ديوارةوة بؤ ئةو 
ديوار فِري دةدرا. لةضكةكةي داكةوتبوو، جانتاكة 
لةبةر ثَييدا دةخزي. دةوروبةري ثِر لة هاسكة 
هاسكي من بوو. بؤ نةيدةقيذاند؟ تةنانةت ئةو 
كاتةي بة سينطةوة فِرَيدرا بؤ الي طوَلدانةكةش 

دوو دةسيت لَيواري نةيقيذاند. تةنيا بة هةر 
ثةجنَيرةكةي طرت و بةري نةدا تا ئةو كاتةي من بة 
ثاَل ثؤمثي بَينزيندا )ضوار طؤِر لةسةر عةرزةكة 
ِراوةستابوون( تَيثةِرم و بة طؤِرةثانَيكدا كة منداالن 
تؤثَينيان لَيدةكرد )ناكةس لةوَي تؤثَيين نةدةكرد( 

ة هةيين دةور لَيدةم و بطةمة كؤاَلنَيك كة هةواكةي ل
دةضَي و لة حةوشةي ماَلةكةدا شَلثَيك ئاو بة 

 دةموضاومدا بدةم.
وتاغةكةم هةر بؤني شَيدارييةكةي جاراني 
لَيدةهات. كراسَيكي ذنانة كة سااَلنَيكي زؤر لةسةر 
كورسيلةكة كةوتبوو، ئَيستاش هةر لةسةر 
كورسيلةكة بوو. دةكرا هي دايكم بَي. ماوةيةكي 

وثةلي هؤدةكةم نةدابوو. زؤر بوو دةستم لة كةل
خاولييةكة، بؤني لةشي كةسي لَينةدةهات. تةنيا 
طؤرةوييةكي تةنك كة لة ثاَل ضرثاكةدا كةوتبوو 
ترثةي ثَيي كةسَيكي لَيدةهات. جووتَي ضاوم وةبري 
هاتةوة كة لة ثشت ضاويلكةي سةر تاقةكةوة ديار 

بوون. وة بريم هاتةوة و ئةوةش دةزامن كة دايكم 
كةي لة ضاو نةدةكرد. يةكَي لة قةت ضاويل

باَلنجةكان بة قةد ضةن كاتذمَيرَيك خةوتن، بة قووَلدا 
ضوو بوو. دؤشةكةكةش هَيشتا تَيك قوثاويي بةذني 
ذنَيكي ثَيوة دياربوو. ذنة جانتاكةي كردةوة. 
جلوبةرطة طرمؤَلة كراوةكاني وةالخست و قةحتة 

شان ئةكسَيكي ضكؤَلةي لة بين جانتاكة دةرهَينا. ثا
طوَيم لة دةنطي بزمارطةلَيك بوو كة بة يةسقاني 
باسكمدا ِرؤضوون. ثاشان دةنطة نةما، ذنةش 
قةحتةكةي بة ديوارةكةدا هةَلواسي و هاتة بةر 
ثةجنَيرةكة. هةنيشكي دا سةر لَيواري طوَلدانةكة و 

 ضةنةي ناسةر لة ثي دةسيت.
 طوَلداني بَي خؤَل و طيا..

ةو ماوةيةدا قسةي نةدةكرد، لة تةواوي ئ
خةريكي طؤِريين جلةكامن بووم، يان ئةو كاتةي 
هَيلكةوِرؤمن ساز دةكرد، ضاوي بة دةوروبةري 
خؤيدا دةطَيِرا. ِروومةتي وةك نةجيم زادان دةضوو. 
هةر جارَي كة ضاوي دةقووضاند، دةموضاوي داية 
طةورةم لة دوايني ساتةكاني نوَيذدا وةبري دةهاتةوة. 

بوو. لَيوي تةِربوو. دةتطوت تازة ثَيستَيكي جحَيَلي 
لة ماضَيك دوور كةوتؤتةوة. مجطةي هةموو 
قامكةكاني خوار بوونَيكي خةماوي و 
ِرؤماتيسمَيكي كؤنةي ثَيوة دياربوو. يان 
دانةوينةوةي سااَلنَيكي زؤر شةتَلة برينج لَيدان لة 
ضةَلتووك جاِردا. قسةي نةدةكرد، ثاروويةك نان و 

وو. ِرؤذ طةيشتبووة كاتَيك كة هَيلكةم لة دةمدا ب
هةموو دوو دَلن لةوةي ضراي وةتاغةكةيان هةَلكةن 
يان نا. هَيشتا زةردةيةكي نةطرتبوو كة دداني 

 ببينم.
ئةم جؤرة ذنانة يان ناويان ثةروانةية، يان.. 

 تاهرية.
 طوتي: هةميشة بة تةنيا نان دةخؤي؟
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 طومت: هةميشةش نا.. ئةم ِرؤذانة هةميشة.
 لكة و ِرؤنةكةت خراث ساز كرد.طوتي: هَي

 طومت: دةبوو ضؤني سازكةم؟
طوتي: دةبوو لَيي طةِرَيي ِرؤنةكةي وا قرض بَي 
دووكةَلَي لَي هةسيَت. دةبوو خؤي لة ِرؤنةكةي 
بكةي، ثاشان هَيلكةكان بشكَيين. ئةويش نةك بة 
هةر دوو دةست، بة يةكيان ئاوا. دةسيت لة لَيواري 

 َي.طوَلدانةكة هَينا خوار
ثاشان طوتي: هةر بة ِراسيت تؤم لة كؤي 

 ديتووة.
ئةو ثارووة نان و هَيلكةية هةر لة زارمدا بوو، 

 بةالم ئيرت نةمدةتواني قووتي بدةم.
 ثرسيي: ناوت ضيية؟

 من تةنانةت نةمتواني بَلَيم مورتةزا.
ناوم مورتةزا نيية. هةر ئةو كاتةي ذنة طوتي: 

َيم "مورتةزا" ناوت ضيية؟ بة بريمدا هات كة بَل
 ِرةنطة.

ِرةنطة لةبةرئةوة بَي لة شوَينَيك كةسَيك بة ناوي 
مورتةزا مردبوو و من دةمناسي و ئةم ذنة دةكرا 

 دايك يان ذني ئةو مورتةزاية بَي.
يان ِرةنطة كاتَيك كة لة دايك بووم كةسَيك لة 

 ثةنا مةلؤتكةكةمدا طوِراندبووي:
 ضةندة لة مورتةزا دةضَي.-

ذنة هةر كة وشةي مورتةزاي بيست، وةحلاسَل 
طوَلدانةكةي بةجَيهَيشت و تا ئةوكاتةي بطةِرَيتةوة و 
هةنيشكي بداتةوة سةرلَيواري ثةجنَيرةكة و ضةنةي 
لةسةر هةردوو لةثيدةسيت دانَي، من تاوةكةم شؤرد 
و هةوَلمدا ضاوَيك لة نَيو ثةجنَيرةكة بكةم. هةَلبةت 

نيا دةمويست بزامن نةك ئةوةي كة طوَيي ثَينةدةم. تة
 ضيم بةسةرهاتووة و دةبَي ضيبكةم لة خؤم.

ترثةي ثَيي دةهات، كة لة دواي هةر سَي 
هةنطاو ساتَيك دةبيسرتاو ديسان سَي هةنطاوي 

ديكة. حةمتةن خةريك بوو لة نَيو قةحتة ئةكسةكةدا 
 هةنطاوي دةنا.

هَيندَيك ِراكشام و هةر ئةو دةستةمم بة لَيواري 
كردةوة. دةماري ثشيت دةستم ضرثاكةدا شؤِر

وةدةركةوتبوون و ذنة هةر خةريكي ثياسة بوو. كة 
مستم دةقووضاند ثةجنَيرةكة تؤزَي دةجووال. 
ئةوةندة كة ثَيموابوو هةر ئَيستا طوَلدانةكة 
دةكةوَيتة خوارَي. ذنةش هةنطاوي دةنا. هةنطاوي 

 دةنا. هةنطاوي دةنا، هةنطاوي دةنا.
ةطةر تؤ بتهةوَي تا بةياني تا واي لَيهات طومت: ئ

ئاوا بة ِرَيدا بِرؤي من ناتوامن خبةوم هاتة بةر 
ثةجنَيرةكة. طوتبووم كة ضؤن هةنيشكي دةداتة 
سةر لَيواري ثةجنَيرةكة و بة لةثي دةسيت 
دةموضاوي لة باوةش دةطرَي. وةك ئةوةي كةسَيك 

 باَلندةيةك لة نَيو قامكةكانيدا بطرَي.
نايةتةوة بريم تؤم لة  طوتي: بة هيض شَيوةيةك

 كوَي ديتووة. ئةطةر ضي ناوت مورتةزاية.
 طومت: من ثَيمواية..

ذنة طوتي: نا ثَيت وانةبَي و ئةسَلةن برييشي لَي 
مةكةوة. تا ئةو كاتةي كة خةياَل ثاَلومان لة دةست 
دَي بؤ دةبَي بري بكةينةوة. بةو جؤرة دةتوامن بِروا 

ثردةكةدا  بكةم كة لَيرةم. خةريك بوو بةسةر
دةِرؤيشتم كة ئةم داالني سثيدارانةم دي. كاتَي 
هامتة نَيو داالنةكةوة، لةشم شةاَلَلي ئارةقة بوو. 
بةالم لق و ثؤثةكاني هَيندة ضِروثِر بوون كة فَينك 
بوومةوة. لةبةر ماندوويةتي بوو كة جانتاكةم دانا. 
قةحتةي ئةكسةكة لة نَيو جانتاكةدا بوو. ئَيستا ئيرت 

بريم نةماوة، كاتي وةِرَيكةوتن كام قةحتةي  لة
ئةكسم لةطةَل خؤم هَيناوة. هي كوِرةكةم، يان هي 
مَيردةكةم؟ هةر لة بريم نيية. ئارةقةي بن ملم بة 
لةضكةكةم سِري و ديسان وة ِرَيكةومتةوة. ثَيم 
خؤش بوو ضاوم بة كةسَيك بكةوَي و لَيي بثرسم لةو 



 134  

SARDAM  No. 43   2006 
 

يان نا؟ ديتم  دةوروبةرانة مسافريخانةيةك هةية
ثياوَيك لةسةر طذوطياكة ِراكشاوة. يان خةوي 
لَيكةوتبوو. دةبوو دوسَي جار بكؤخم تا خةبةري 

 بَيتةوة و لَيي بثرسم:
 كاكة ئةم دةوروبةرانة مسافريخانةي لَيية؟-

حةمتةن دةيطوت: هةر ئاوا بِرؤ تا كؤتايي 
دارةكان. ثاشان بةالي ِراستدا بايدةوة. ئةوَي ثِرة لة 

غةزي ئاطاداري و ثِروثاطةندةي مسافريخانة. كا
تةنيا خراثيي ئةو مسافريخانانةش ئةوةية كة بةبَي 

 ناسنامة وةتاغ بة كةس نادةن.
منيش دةبوو جانتاكةم بكةمةوة و بزامن 

 ناسنامةم ثَيية يان نا.
بريا الني كةم مارةيي نامةكةم بهَيناية. 

 هَينابووم يان نةمهَينابوو؟
ة نَيو طريفاني ِرووثؤشةكةمدا كليلي جانتاكة ل

بوو. لة ذَير ئةو هةموو سةوزايي دارانةدا ِرةشايي 
كراسةكةم زةيتوونيي دةنواند. جانتاكةم بة يةكَي لة 
سثيدارةكانةوة كة لةواني ديكة ساواتر بوو 

 هةَلثةسارد، دةتكوت تازة ضةقاندوويانة..
ذنة لة باسكم هاتة دةرَي. دايكم ديسان مرد. 

ةم و تةواوي ئةو ذنانةي كة لةو ساالنةدا داية طةور
وا من ئةو خاَلةم لةسةر باسكم كوتابوو مردبوون، 
ديسان مردنةوة. ثةجنَيرةكة ديسان كرابؤوة. كةس 

 لةبةر ثةجنَيرةكةي باسكم نةبوو.
لة طوَلدانةكةدا طيايةك هةَلدةضوو كة طةاَلكاني 
دةتكوت بريين ضكؤلةن لةسةر باسكم. ئَيستا من و 

خاَلة كوتراوة شينةي ثةجنَيرةكة، لة نَيو  ئةو
جةستةي دايكي مورتةزا يان ذني مورتةزادا بووين. 
يان لة ذَير ثَيسيت طراوَيكي دايك كة بةسةر 

 ثردةكةدا ِرادةبرد، نازامن.

هَيندة دوور بوو كة بؤم دةرنةدةكةوت دةيهةوَي 
لة ثردةكةوة تَيثةِرَي يان لة ثردةكة تَيثةِريوة. 

طرفيت من نةخؤمم، نة ذنَيكة كة بةبَي  ثَيمواية
مورتةزا سااَلنَيكة بة جانتاكةيةوة لةم شار بؤ ئةو 
شار دةطةِرَي. ِرةنطة كوتاني وَينةي ثةجنَيرةيةك 
لةسةر باسكم لةو ساالنةدا كة ديوارةكاني 
دةوروبةرم بَي ثةجنَيرة بوون هةَلةيةكي طةورة 

 بووبَي.
خؤي لة خؤيدا  ِرةنطة هةموو ثةجنَيرةيةك ئَيستا

 هةَلةيةك بَي.
دةالكي حةمام بة فؤتة و قاثي تَيزابةوة هاتووة 
و من هَيندة لة ئةم تيخي ِريش تاشينة كة بة 
كاشييةكانةوة ضةسثاوة دةترسم كة ديسان طيامن 
سِر بووة. ضونكة لةوانةية مشتةرييةك شادةماري 
خؤي ثَي بِرييَب و ئاو ثاشةكةي بةردابَيتةوة و 

ةكةي بة ديوارةكةوة نووساندبَي و ثاشان تيخ
 دوايي هةر لَيرة ِراكشابَي. ضةندةم سةرماية.

حةمتةن دواي ِراطوَيستين تةرمةكة ئَيرةيان 
شتؤتةوة. كاشي و موزاييكةكانيان طؤِريوة، ئةي 
كةواية ضؤن هَيشتا ئةم تيخة هةر بة ديوارةكةوة 

 ماوة.
و دةبَي هةوَل بدةم تةنيا بريم الي باسكم بَي. لة
 كاتةوة كة خؤم ِرووت كردؤتةوة ضاوم لَينةكردووة.

 
سةرجةمي ضريؤكةكاني ئةم كتَيبة كراوة بة  تيَبيين:

 كوردي و بةم زوانة باَلودةبَيتةوة.
 

 سةرضاوة
 ديسان لةو شةقامانةوة 

 نشر مركز -1379 -ضاث اول
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 ثياوي مالَي
 
 

  فرانك ئوكونورفرانك ئوكونور
  لة فارسييةوة: حةمة ِرةسوَلي حةسةن ثوورلة فارسييةوة: حةمة ِرةسوَلي حةسةن ثوور

 
 

            "فرانك ئووكانر" ناوة راستةقينةكةي 
لة شاري  1903"مايكل جون ئودونووان"ة، ساَلي 

)كورك(ي ئريلةندا هاتؤتة دونيا. خوَيندني 
سةرةتايي لةم شارةدا تةواو كردووة، بةالم 

تة زانستطة و وةك كتَيبدار دةسيت بة نةيتواني بضَي
 كاركردن كرد. 

"ئووكانر" لة رَينيسانسي ئةدةبي والتةكةيدا 
ئةندامَيكي ضاالك و طةجنبوو. ماوةيةكي دوورودرَيذ 
بةِرَيوةبةري شانؤي "ئييب" لةسةر شانبوو. جطة لة 
باَلوكردنةوةي سَي كؤمةَلة كورتة ضريؤك، 

امة نووسني، دةستيداية هةَلبةستواني، سةفةرن
وةرطَيِران و ِرةخنةطرتين ئةدةبي. 
لَيكؤَلينةوةيةكيشي لة مةِر ذياني "مايكل كاينز" و 
             شؤِرشي ئريلةندا ئةجنامداوة. ئةو بة 
مامؤستاي كورتة ضريؤكنووسي ئةمِرؤ دةناسن و 
زؤربةي ضريؤكةكاني لة طؤظاري "نيؤيؤكر"دا 

رؤذانةي خةَلكي باَلودةبؤوة. ِرةنطدانةوةي ذياني 
ئريلةندايةو دؤستايةتي و ِروو ِراسيت ئةو لة 
وةسفكردني كةسايةتي و فةزاي راستةقينةي 

ضريؤكةكاندا و تةنز و شَيوازي شاعريانة بوونةكةي 
لة ياد ناضَيت و نيشانةي توانسيت ئةوة لة بواري 

 ضريؤك نوسيدا.
"ئووكانر" سااَلنَيكي زؤري تةمةني لة ئةمريكا 

لة زانستطاكاني هاروارد، نؤرس  بةسةربرد،
دا 1966ويسرتَين وانةي دةطوتةوة و لة ساَلي 

 كؤضي دوايي كرد.
كة لة خةو هةستام دةنطي ثذميين دايكم لة 
خوار دةرطاي مةتبةخةكةوة بيست . بة ِرؤذان بوو 
دةكؤكي، بةالم زؤر بة هَيندم نةطرتبوو. لةو 
 ِرؤذطارةدا ئَيمة لة سةر جادةي كؤني يووطاَل
دادةذياين. ئةو جادة بةردةالني و طاطةلة ِرَيية بةرةو 
رؤذهةاَلتي كؤرك دةِرؤيشت. كؤكةكةي دةنطَيكي 
ترسناكي هةبوو. جلةكامن ثؤشي و طؤرةوي لة ثَي 
ضوومة خوار لةبةر بووَليَلةي بةيانيدا ديتم. بَي ئاطا 
لةوةي يةكَيك ئاطاي لَيية، بة بَيحاَلي لةسةر 

ي بضوك كةوتبوو و دةسيت بة كورسييةكي خةيزةران
كةلةكةي طرتبوو، هةوَليدابوو ئاطر بكاتةوة، بةالم 
نةيتوانيبوو. هَيندة ماندوو كز دةهاتة ثَيش ضاوان، 
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كة دَلم ثَيي سووتا. بةرةو الي هةَلهامت و لَيم ثرسي، 
 حاَلت باشة داية؟

لة كاتَيكدا هةوَلي دةدا خةندة ِرووبَيت، 
م ضاكدةبَيت. دارةكان جوابيدايةوة: ئَيستا حاَل

تةربوون دووكةَلةكةيان وةثشميين خستم. طومت: 
 بضؤ خبةوة خؤم ئاطرةكة هةَلدةكةم.

بة ثةشؤكاويةوة طوتي: ضؤن دةتوامن كوِرةكةم. 
دةزاني، كة دةبَيت بضمة سةر ئيش. طومت: ئةتؤ 
نابَيت ئاوا كار بكةيت، من ناضمة قوتاخبانة و لة 

لة تؤ دةبَيت. يةكَيك لة  ماَلَي دةمَينمةوة و ئاطام
 تايبةمتةنديية خؤشةكاني ذنان، طوَيبيستييانة لة

. تةنانةت ئةطةر هةر بوونةوةرَيكي ثانتؤَل لةثَي
 كوريذطةيةكي دةسااَلنةشبَيت.

 بةدةنطَيكي طوناه ئامَيزةوة طوتي: ئةطةر 
بتواني ثياَلةيةك ضا بؤ خؤت لَينَيي، لةوانةية من 

لةرز هةستاو لة و بةلةرزةثاشان ضاكبمةوة
قادرمةكان وة سةركةوت. ئةوة كاتة بوو زانيم حاَلي 

 زؤر خةراثة.
لة خةَلووزدانةكةي ذَير قادرمةكان داري زؤرترم 
هةَلطرت. دايكم هَيندة دةست ثَيوةطربوو لة ئاسيت 
ثَيويستدا شيت مةسرةف نةدةكرد هةر بؤية 
جاروبار ئاطرةكة دةكوذايةوة باوةشَيكي ثِراوثِر 

وةئاطرةكة هاوَيشت هَيندةي نةخاياند ئاطرةكة دارم 
خةريكبوو كَلثةيدةسةندو كرتييةكةشي لة سةربوو. 
لة قةراغ ئاطرةكة نامن بؤ دايكم برذاند. من اليةنطري 
ئةجمؤرة نانةبووم بةكةرةوة لة سةرانسةري رؤذَيدا. 
لة ثاشانيش ضام لَيناو ثياَلةيةكم لةسةر سيين رؤنا 

 شة؟و بؤم برد. ثرسيم: با
بةطومانةوة ثرسي. ئاوي كوالو لةكةترييةكةدا 

 ماووة؟
راستمكردةوة كة زؤر  بةرووَيكي خؤشةوة ثشت

خةستةو بةوة بريهَينانةوةي سةبرو سيكةدانةي 

ثاثاكان لة رةنج و كوَيرةوةريية زؤرةكانيان طومت: 
 نيوةي لَي بةتاَل دةكةم.
و طوتي: من ثريةذنَيكي  ئاخَيكي هةَلكَيشا

 سةربارم.
طومت: تاواني منةو لةكاتي تَيكردني كوثةكةدا 
طومت: قةت ضالَينان فرينامب. هةتا رونيشتووي مل 
ثَيضةكةت لةدةوري خؤت بثَيضة. دةتةوَي دةالقةكة 

 داخةم؟
 بةبَي باوةِر يانة ثرسي: دةتواني؟

طومت: ئةوة كارَيكي ئةوتؤ نية، كورسييةكةم 
م بردة ثَيشةوة. ثاشان ئيشةكاني ديكة ئةجنا

دةدةم. بةرضايي يةكةم بةتةنيا لةبةر دةالقةكة 
خواردو ثاشان ضوومة دةرةوةو لةبةردةرطاي ماَلةوة 
راوةستام. تاكو سةيري منداالن بكةم، كة دةضوون 
بؤ قوتاخبانة ئةوان بة قيذةوة دةيانطوت: ساليوان 
وا ضاكة ثةلة بكةي دةنا ثان دةبييةوة. طومت من 

نةخؤشة و دةبَي ئاطام لة  نايةم بؤ قوتاخبانة، دايكم
ماَلَي بَي . لة بنةِرةتدا من مناَلَيكي شةِراني نةبووم. 
بةالم حةزم دةكرد خؤشييةكاني ذيامن لة ذَير 
رؤشنايي رؤذة رةشةكاني خةَلكاني ديدا سةير 
بكةم. ديسانةوة كةترييةكةم كوالند. ثَيش 
شوشتين دةمووضاوم. دةفرةكاني بةرضاييم 

زمبيلةي كِرينةوةو الثةِرَيك كاغةز و كؤكردنةوة و بة 
 ثَينووسَيك ضوومة هؤدةي ذَير شريوانييةكة.

طومت ئةطةر وردة ئيشةكامن بؤ بنووسي ئَيستا 
 ئةجناميان دةدةم. دةتةوَي دوكتؤرت بؤ بَينم؟ 

دايكم بة بَيوازييةوة طوتي: ئاخ، تةنها كاري 
ئةوةية مبنَيرَيتة خةستةخانة، ئاخر ضؤن دةتوامن 

خةستةخانة؟ دةتواني سةرَيك لة دةرماخنانة  بضمة
هةَليين و شووشةيةك دةرماني بةهَيز و ضاكي 

 كؤكةم بؤ بكِري.
 ة، ئةطةر نةينووسي لةوانةية لة ـــــطومت: بينووس
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يادم بضَيت. ووشةي "ضاك" ثِررةنطرت بنووسة بة 
 ِراسيت بؤ ناني نيوةِرؤيي ض بكِرم هَيلكة؟.

تواني لَي بنَيم ضونكا تةنها ئةو شتةي دةم
هَيلكةي كوالو بوو. كةم و زؤر دةمزاني بؤ نيوةِرؤ 
دةبَي هَيلكة بَي. بةالم دايكم طوتي 
"سووسيس"يش بكِرم تاكوو ئةطةر تواني هةَلسَي 

 و دروسيت بكات.
لةسةر رَيطةكةمدا بةالي قوتاخبانةدا تَيثةِريم. 
رووبةِرووي قوتاخبانة تةثؤلكةيةك بوو. هَيندَيكي 

 ءدةضركةيةك لةوَي راوةستام ءة سةركةومتلَيو
هةراوهورياي بريكردنةوة جطة لةضوومة نَيو

مناَلةكان كة لةثةجنةرة كراوةكانةوة دةهاتة دةرَي و 
جطة لةئاغاي "دني دالني" مامؤستاي قوتاخبانة، 
كةدارَيكي لةثشتةوةي طرتبوو لةكاتي هاتوضوندا و 
 رووبةرووي دةرطاي هاتنة ذورةوة بةدزييةوة
ضاوَيكي بةدونيا دةرةوةدا دةخشاند، بيناي 
قوتاخبانةو حةوشةكةي وةك وَينةيةكي ئارام و 
ناداخراو بوو بةئاساني دةمتواني هةموو رؤذم 

 ءلةوَيِرا بةسةربةرم لةنَيوان خؤشيية قووَل
ساكارةكاندا ئةو ِرؤذانةدا ئةمةيان لة هةمووان 

اتي باشرت بوو. كة طةيشتمةوة ماَل بة ثةلة ضوومة ق
سةرةوة و "ميين ريان"م لةالي دايكمم ديت. ذنَيكي 
تةمةن نَيوجني دونيا ديتووي فرة ِرَيس و رةوشت 

 بةرزبوو.
 ثرسيم: ضؤني دايكة؟

 دايكم بة ثَيكةنينةوة طوتي: زؤرباش.
"ميين ريان" طوتي: بةم حاَلةش ئةمِرؤ ناتواني 

 هةَلسي.
طومت: كةترييةكة وةسةر دةنَيم و ثياَلةيةك ضا 

 روستدةكةم.د
 "ميين ريان" طوتي: ئةمن وةسةريدةنَيم.

 ي ريان، ــــطةران مةبة خامنـــومت: نيـــبة ئارامي ط

دةتوامن ئةمكارةي بكةم. طوَيم لَيبوو بة طوَيي 
دايكمي داضرثاند: "ديشا" كوِرَيكي زؤرباشة، 

 وانيية؟
 دايكم طوتي: سةراثا طةوهةرة.

ؤذانةدا "ميين" طوتي: وةك دي زؤر نني. لةمِر
زؤربةيان وةك وةحشييان دةضن هةتا وةك مةسيحي 

 يان.
دواي نيوةِرؤيي دايكم ويسيت بضمة دةرَي و 
كاية بكةم بةالم من زؤر لة ماَلةوة دوور نةكةومتةوة. 
دةمزاني ئةطةر زؤر لة ماَلة دووركةومةوة دووضاري 
دَلةراوكَي دةمب. خوارةوةي ماَلي ئَيمة دؤَلَيكي باريك 

لَيبوو، كة سةرةوةي لةسةر تاشةبةردَيكي  و تةسكي
سثي مةيداني يةس يةسي سةربازان بوو و بنةوةي 
لة ضاالييةكي قووَلدا كؤرةطةي ئاشي لَيبوو كة 
ئاوةكةي بة نَيو تةثؤلكة و دارستاندا تَيدةثةِري و 
ئَيمة لةبةر ئةو زةوق و حةزةي هةمان بوو ناومان 

لةند". هةر كة لَينابوون "راكي هيمااليا" يان "هاي
ثَيم دةطةيشتة ئةوَي، دونياي راستةقينةم 
فةرامؤشدةكرد. بؤية لة دةرةوةي ماَل لةسةر 
ديوارةكة دانيشتم و هةر نيو سةعات جارَيك سةرم 
لة دايكم هةَلدةهَينايةوة بؤ ئةوةي بزامن ضؤنة و 

 ئيشَيكي هةية ياخود نا.
شةو داهات، ضراكاني كؤالني رؤشن بوون و 

نامة فرؤشةكة بة هاوار هاوار لة سةرةو كورة رؤذ
ذووركايي جادةكةوة سةركةوت. رؤذنامةيةكم كِري. 
ضراي مةتبةخةكةو شةمعي هؤدة بضووكةكةي دايكم 
هةَلكرد و هةوَلمدا رؤذنامةي بؤ وةخوَينم، بةالم زؤر 
سةركةوتوو نةبووم. لةبةرئةوةي تةنها وشةيةك 

زؤر حةزم لَيي  كةرتييةكامن بؤ دةخوَيندرانةوة. بةالم
بوو دايكم خؤشحاَل بكةم و ئةويشدةيويست 
خؤشحاَل بَيت. بؤية لة سؤنطةي ئةم 

 وَيناكردنةوةوة، بة باشي ثَيكةوة رَيككةوتني.
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هَيندَيك دواتر "ميين ريان" ديسانةوة هاتةوة و 
 كاتي رؤيشنت هةتا بةر دةرطا لةطةَليدا رؤشتم.

كاتي رؤيشنت سةري وةرسووراند و طوتي: 
ةطةر تاكوو بةياني باشنةبَيت ثَيويستة دوكتور ئ

 "فيالري" ئاطادار بكةم.
بة ثةشؤكاوييةوة ثرسيم: بؤ خامني ريان، وا 

 دةزانيت خةراثرت بووة؟
بةبَي تةفاوتييةكي ساختة جوابيدايةوة: ئاخ، 
مةبةستم ئةوة نةبوو، بةالم دةترسم طرانةتاي 

 طرتبَيت.
 ن"؟ناي نَيرنة خةستةخانة، خامني "ريا

لة كاتَيكي داكؤَلوانة كؤنةكةي دةخؤيةوة 
دةثَيضا، شاني بادان و طوتي: "ويشا" ناينَيرن، 
تازة ئةطةر بيشي نَيرن لةوة باشرت نيية بيسثَيرين 
بة خواو لَيي طةِرَيني لة ئاكامي طرانةتا و ئةوةي لة 
 دوايي دا بة سةر منداَلةكانيان دادَيت، ئاطاداربووم. 

ر ضاي طةرمي ثَيبدةيةت و "ميين" طوتي: ئةطة
ضةند قةترة ئاوي ليمؤشي تَيبكةي، لةوانةية بَيتةوة 

 سةرخؤي.
دايكم لة دواي خواردنةوةي ضاي طةرم خةوي 
لَيكةوت. ئةمنيش ضراكامن كوذاندةوة ضوومة 
قةرةوَيَلةكةم، بةالم خةوم لَينةدةكةوت, ضةندةها 
جارَيك بة دةنطي كؤكةي دايكة خةبةرم بؤوةو 

ضوومة ذوورةكةي ديم سةري زؤر طةرمة و كاتَيك 
وِرَينة دةكات. بةالم ئةوةي زياتر لة هةموو شتَيك 
ترساندي ئةوة بوو كة نةيناسيمةوة. بؤية نةخةومت 
و لة بريي ئةوةدا بووم ئةطةر بة راست طرانةتاي 

 طرتبَيت من ضيم بةسةردَيت؟
نيطةرانييةكةم كاتَيك زؤر تربوو كة بةياني 

كم قةت باشرت نةبوو بوو. هةر ضيم تةندروسيت داي
لة دةست هاتبوو كردبووم، ئَيستا بةنا هومَيدي 
دةكرد. ئاطرةكةم كردةوةو بةر ضايي دايكم بؤ برد. 

بةالم ئةجمارةيان لةبةر دةرطا رانةوةستام تا سةيري 
منااَلن بكةم، كة دةضن بؤ قوتاخبانة. هَيندة سةر 

نةمابوو. لة قاَلبووم مةجالي ئريةيي بردمن ثَييان 
بةرامبةردا ضووم بة دواي "ميين رياندا" و 

 قةزيةكةم ثَيطوت.
بة لَيرِباوييةوة طوتي: من دةضم بة دواي 

 دوكتؤردا، دَلنيابوون باشرتة لة ثةشَيماني.
ثَيويست بوو لة ثَيشدا سةرَيك لة بونيادي 
ثشتيواني كران لة هةذاران بدةم تا نامةيةك وةرطرم 

اتوانني هةقي ثشكنيين سةبارةت بةوةي كة ن
دوكتؤر بدةين و لة ثاشان دةضوومة دةرماخنانة كة 
لة قوواليي ثشتةوةي قوتاخبانة كة بوو. طةِرامةوة 

 بؤ ئةوةي ماَلَي بؤ هاتين دوكتؤر ئامادة بكةم. 
دةبواية دةفرَيك ئاوي طةرم و سابوون و 
خاولييةكي خاوَين بؤ دوكتؤر ئامادة بكةم و 

ناني نيوةِرؤ ئامادةبكةم. دوكتؤر لة دواي ثاشانيش 
ناني نيوةِرؤ هات. ثياوَيكي قةَلةوي دةنط بةرز بوو. 
لة بارةيدا دةيانطوت ئةطةر بة خؤي راطةيشتباية 

 باشرتين دوكتؤري "يؤرك" دةبوو.
لة كاتَيكي دا لةسةر قةرةوَيَلةكة رؤ دةنيشت و 
دةفتةري دةرماننووسينةكةي لة سةر ِراني دادةنا 

ةِراندي و طوتي: ئَيستا ئةمة ضؤن ئامادة دةكةي؟ ن
تةنيا جَيطةيةكي كراوةية دةرماخنانةي باكوورة. 
خَيرا طومت: دوكتؤر دةضم و لةبةرئةوةي هيضي لة 
بارةي خةستةخانة دانةطوت ئاسوودةبووم. بة 

 طومانةوة طوتي: ورديلةيةكي ئازاية، وانيية؟
تؤر، دايكم طوتي: لة دونيادا هاوتاي نيية دوك

 كضَيكيش لةم بة باشرت نةيدةتواني بةمن ِرابطات.
ِراستة، ئاطات لةدايكت بَيت،  دوكتؤر طوتي:

ون كةسَيك بةكارتدَيت. تا ماهةرلةبةرئةوةي زياتر لة
 زياد و لَييقةدريان نازاننيءثاشان روي لةدايكم كرد

 كرد: ثاشان لةطشت تةمةندا بؤيان خةمبار دةبني.
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تباية لةبةرئةوةي زؤر حةزم دةكرد ئةوةي نةطو
لةطةَل ثةشؤكانيةكةمدا دةهاتةوة يةك. خةرابرت لة 
هةموو شيَت ئةوة بوو، دوكتؤر تةنانةت دةسيت لةو 

 ئاوو سابوونةش نةدا كة بؤم ئامادةكردبوو.
من  ءدايكم رَيطةي دةرماخنانةي نيشاندام

بن  شووشةيةكي ثَيضراو لة كاغةزي قاوةيي لة
رَيطة سةرةوذووربوو تا  هةنطَلم نا وةِرَيكةومت.

 سةربازخانةكة، كةلةسةر تةثؤلكةي بةرةو شار بوو.
بة مةيداني ثِر لة حةمشةتي طةِرةكي فةقرياندا 
تَيدةثةِري و ثاشان لَيذدةبؤوة و بة نَيو ديواري 
بَلينددا تَيدةثةِري و دةطةيشتنة شوَينَيك كة لة ثِر 
دةبوو بة رَيطةي بةردةاَلن و كؤمةَلَيك خانووي 
بةخشيت سوور لة اليةكيدا دروستكرابوون و وردة 
وردة تا دؤَلي ضؤمة بضووكةكة و نزيك كارطة لَيذايي 
بوو، نةدةما لة تةثؤلكةكاني رووبةروودا ئةو 
هةمووة خانووة ثِر لة هةراو هوريايةي و ثورة ئاسا 

 ؤلكةكةيان تا سةر رَي داثؤشيبوودةوراندةوري تةث
ةواني دَيرةكةو منارة قةاَليةكي بةرديين رةنط ئةرخ

قسَلييةكةي كةنيسةي "شاندؤن" لةسةرةوة و لة 
شوَينَيكي بةرضاودا، راوةستابوو. دميةنةكةي 
هَيندة بةر باَلو بوو كة قةت رؤشنايي هةمووي 
دانةدةثؤشي. وتيشكي هةتاو بةسةر ثاناييةكةيدا 
تَيدةثةِري. ريزَيك لة سةربانةكان بة 

ةردةكةوتن. ثاشان درةوشانةوةيةكي بةفر ئاساوة د
بة ضوونة قواليي كؤاَلنة تاريكةكان و هةيكةلي 
سيبةر ئاساي كةذاوةكان لة كاتي ِرؤشتندا ئةسثة 
هةوَل دةرةكاني دياري دةكرد. لةسةر ديوارَيكي 
كورت خوار بوومةوة و بريم لَي دةكردةوة، كة مرؤظ 
بة ديتين ئةم دميةنانة بةسةر ديوارَيكي كورتدا 

و بريم كردةوة كة بةني ئادةم بة خوار بوومةوة 
ديين ئةم روانطةية ئةطةر خةمَيكي لة دَلدا نةبَيت، 
ضةندة دةتوانَيت ضَيذ وةربطرَيت بةالم بة ئاخ 

هةَلكَيشانَيك خؤم لَي دوور كردةوة و بَي ِراوةستان 
تا خوارةوة هةَلخليسكام و بة ضةند كؤالني تةنط و 

رةكة كة ئَيستا تاريك و ثليكانة ثليكانةي ثشيت دَي
طةورة دةهاتنة ثَيش ضاوان، ضوومة سةر بِريارمدا 
لة دواي ئةجنامداني ئيشةكةم بضمة كةنيسة و بة 
ثَيين ييةي دايكم بؤ دَلخؤشي دابوو ميَي، مؤمَيكي 
بكِرم و نةزري مريةمي ثريؤزي بكةم تا دايكم زووتر 
ضاك بكاتةوة. دَلنيابووم ئةمكارة لة كةنيسةيةكي 

يية و ئةم هةموو شكؤيةوة ئةم هةمووة بةم طةورة
 نزيك بوونة لة خوا، كاريطةر تر دةبَيت.

دةرماخنانةكة دااَلنَيكي تاريك و دَلطري بوو، 
رةحلةيةك لةاليةك، دةالقةي هةمان )طيشة( شوَيين 
بليت فرؤشتين ويستطةي قةتار لةوالي ديكةي بوو، 
كيذؤَلةيةكي شاَل ئاوريشمي سةوزي كؤَلوانة لة 

لةسةر رةحلةكة رؤيشتبوو، دةستَيكم لة  كؤَل
دةالقةكةدا، ثياوَيكي مؤن و تووِرةو تؤسين دةنواند 
دةرطاي كردةوة. بَي ئةوةي ئيزن بدات قسةكةم 
تةواو بكةم شووشة و كاغةزي دةرمانةكاني لة 
دةستم رفاند و بَي ئةوةي قسةيةك بكات دةالقةكةي 
دادايةوة. ئيستَيكم كرد و ثاشان دةستم 

كردةوة بؤ ئةوةي ديسان لة دةرطا بدةم كضةكة بةرز
 طوتي: دةبَيت راوةسيت، كوريذطة ئاغاكة.

 ثرسيم: بؤ دةبَي راوةستم؟
بؤي شيكردمةوة: ئاخر ثَيويستة دروسيت 

 بكات، تؤش وةرةدانيشة.
 لةوة كة بةتةنيا نةبووم خؤشحاَلبووم. ءدانيشتم

ثرسي: خةَلكي كامة طةِرةكي؟ و لة دواي ئةوةي 
دايةوة طوتي من لة "بارلي لني"دا دةذيم. لة  جوامب

 ثاشان ثرسي: دةرمانةكة بؤ كَيية؟
 طومت: بؤ دايكم.

 نةخؤشييةكةي ضيية؟-
 زؤر خراث دةكؤكَيت.
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برييار ئاساييانة طوتي: لةوانةية ئازارة باريكةي 
بَيت و هةر ئةو نةخؤشيية ثارةكة خوشكمي ثَيمرد. 

ةو ئةم شةربةتةش بؤ خوشكةكةي ديكةمة. ئ
دةذين  ئةو جَيطةي لَيي خبوات. ثَيويستة لَيي

 قةشةنطة؟
من باسي دةربةندةكةمامن بؤ كرد، و ئةو لة 
ضؤمي نزيك ماَلةكةيان، لة ثَيدا هةَلطوتين دي، وا 
تَيطةيشتم طةرةكةكةيان دةبَيت قةشةنط بَيت. 
كيذؤَلةيةكي هةَلسوكةوت جوان و بة قسة بوو و من 

نةكرد تا كاتَيك دةالقةكة  هةستم بة تَيثةِريين زةمان
 بؤوة و شووشةيةكي سووري لَي دةرثةِري.

ثياوة مؤنةكة طوتي: "دولي" و ديسانةوة 
 دةرطاي داخست.

كيذةكة طوتي: ئي منة. ئي تؤ بةم زوانة ئامادة 
 نابَيت. من لةالت دةمب.

 بةلة خؤبايي بوونةوة طومت: من ثيين يةكم ثَيية.
ةكةي منيش ضاوةِروامن بوو تا كاتَيك شووش

دةرثةِري. ئةجمار هةتا ئةو ثليكانانةي دوايي بة،كة 
بةرةو كارطةي بريةسازي دةهات، لةطةَلمدا هات. 
لةسةر رَيطةكة بايي ثينييةك شوكالمت كِري، لةسةر 

خواردمان. ء ثليكانةي دةرمانطة دانيشتني
جَيطةيةكي خؤشبوو. منارةي كليساي "شاندؤن" 

وو بةداري سَيبةرةكةي لةثشت سةرمانب كة
بةسةر ديوارةكاندا شؤِربووبوونةوة و  سةوزةوة كة

هةتا كاتَيك تيشكي زَيِريين دوبارة نيشان خؤيدةدا، 
 نووساوةكاني مانطي دةخستة سةر  نسي ثَيكةوة

 جادةكة.
كضةكة طوتي: قومَيكم لة دةرمانةكةت بدةية لَيي 

 بضَيذم، كوِري باش.
 ثرسيم: بؤ؟ لة ئي خؤت ناتواني بضَيذي؟

طوتي: ئي خؤم تامي زؤرناخؤشة. ئةم شةربةتة 
تامَيكي ترسناكي هةية. ئةطةر ثَيت خؤشة دةتواني 

 تاقي بكةيتةوة.
لَيمخوارد و بَي راوةستان رؤمكردةوة. 
راستيدةكرد، ترسناكبوو ثاشان ئيرت ناضار بووم 
بيَلَيم ئةويش لة دةرمانةكةي من بضَيذَي. لة دواي 

قوشقي بوو طوتي: خواردني قومَيكي دةرمانةكة 
زؤر باشة. بة زؤري هةموو شةربةتةكاني سينط 

 تاميان خؤشة. ئةتؤش تاقيبكةوة، ناتةوَيت؟
منيش خواردم و ديتم ديسان هةق بةويية، 
شرينايةكي خؤشي هةبوو. كيذة قوشقي بوو و 
طوتي: قومَيكي ديكةم بدةية بيخؤم و شووشةكةي 

 لة دةسيت فِراندم. طومت: تةواو دةبَيت.
ثَيكةنينةوة جوابيدايةوة: نة بابة،  بة

 تةواونابَيت، دةريايةكي تَيداية.
نازامن بؤ نةمتواني داواكةي رةدبكةمةوة. لة 
حاَلي سروشيت خؤم كَيشرابوومة دونياي 
نةناسراوَيكي منارةكان، قةاَل، دار، ثليكانة و كؤالنة 
سَيبةراوييةكان. قومَيكم بؤ خؤم خواردةوة و 

لة ثاشان ترسم لَينيشت. طومت قومَيكم دا بةو. 
خةريكة تةواو دةبَيت، ئَيستا ض قورَيكي 
بةسةرمداكةم؟ جوابيدايةوة: تةواوي بكة و بَلَي 
سةرةكةييم لَيكةوت و ديسانةوة قسةكةي دووثات 

 كردةوة.
تا ِرادةيةك قسةكاني الم مةنتقي بوو. ئةوةي 
دةشووشةكةدا بوو ثَيكةوة تةواومان كرد ئةو كات 

ضةشنةي سةيري شووشة بة تاَلةكةي  هةر بةم
دةستم دةكرد، شووشةيةكي ئاوا بةتاَل كة دةطةَل 
خؤمم هَينابووم، هاتةوة بريم، ئةو بةَلَينةي كة 
دابووم مريةمي ثريؤز بة جَيم نةطةياندبوو ثيين 
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يةكةيم دابوو بة شوكالت. بؤية بَي هيواييةكي 
ترسناك سةرتاثاي داطرمت. هةموو شتَيكم فيداي 

ةكة كردبوو ئةو تةنانةت سةرجنيشي نةدةدامَي. كض
لة هةمووي ئةو ماوةيةدا تةنيا شووشة دةرمانةكةي 
من بوو، كة ضاوي تَيرِبيبوو. بةالم من زؤر درةنط بة 
فَيَلةكةييم زاني و هةر بؤية سةرم دةنَيو دةستامن 

 طرت و طريام.
طومت: دايكم نةخؤشة، ئَيمة شةربةتةكةمان 

 تةواوكرد.
ايةتي ثَيكردنةوة طوتي: مناَلؤكةي بة سوك

نازدار بَي دارةي و بارةيي نةكة. هةر ئةوةندة بةسة 
بَلَيي سةري شووشةكةت لَي كةوتووة. باشة! 

 لةوانةية ئةوة بؤ هةموو كةسَيك رووبدات.
هاوارم كرد: من مؤمَيكم نةزري حةزرةتي مريةم 
كردبوو، بةالم ثارةكةييم خةرجكرد: لةثِر شووشة 

ةكةم فِراندو بة طريانةوة بةرةو سةرةو ذووري بةتاَل
جادةكةوة رَيكةومت ئَيستا تةنيا يةك رَيطة ضارة و 

 يةك هيوام بؤ مابؤوة. تةنيا موعجيزةيةك.
ضوومة دَيركةوة لة بةرامبةر هةيكةلي حةزرةتي 
مريةمدا ضؤكم دادا. داواملَيكرد لةبةر ئةوةي 

نم ثَيدا ثارةكةييم خةرجكردووة، مببةخشَيت و بةَلَي
ئةطةر موعجيزةيةك بكات و ثَيش ئةوةي بطةمةوة 
ماَل دايكم ضاك بكاتةوة، بةو ثارةيةي دةطاتة 

 دةستم مؤمَيكي بؤرؤشن دةكةم.
ثاشان بة هةورازي جادةكةدا بةرةو ماَل 
رَيكةومت. بةالم ئيرت شوَينةوارَيك لة رووناكي هةتاو 
 نةمابوو و ثانتايي تةثؤلكةي وَيردبَيذ بووبوو،
دونيايةكي نامؤ و دَل ِرةق، وَيِراي ئةوةش حاَلم زؤر 
خراث بوو. وامدةزاني خةريكة دةمرم كة لة ئاست 
خؤيدا زؤر خةراث نةبوو. كة طةيشتمةوة ماَل لة 

بَيدةنطي مةتبةخةكة و ئاطري خامؤشي سؤبةكة ئةم 
برية ترسناكةم بة مَيشكدا هات كة حةزرةتي مريةم 

جيزة نةبووة و دايكم قسةكةي لة عةرزيداوم و موع
هةردةنَيو جَيطادابوو. لة ثِر دةستم بة هاواركردن 

 كرد.
دايكم بة ترسةوة لة تاقي سةرَي ثرسي: ضي 

 بووة كوِرم؟
هاوارم كرد: دةرمانةكةم طومكرد بة 
ثليكانةكاندا هةالمتة سةرَي و خؤم هاويشتة سةر 

 قةرةوَيَلةكةو دةمووضاوم لةبن ثَيخةفةكة شاردةوة.
بة سَيبوورييةوة طوتي: ئاخ "ويشا"  دايكم

هةموو دةردةكةت ئةمةية و ثاشان دةسيت بةسةريدا 
 هَينام و طوتي: ضيتة؟ لةشت زؤر طةرمة.

 بة طريانةوة هاوارم كرد: من دةرمانةكةم خوارد.
بة ميهرةبانييةوة طوتي: ئاخ، ضةندة خةراثة، 
بةستةزمان كورةكةم، خةتاي من بوو كة هَيشتم ئةم 

َيطةية بة تةنيا بضي و بة دةسيت بةتاَليش هةموو ر
بطةرَييةوة. جلةكانت داكةنةو هةر لَيرة راكشَي. 
هةَلسا، ضاكةتةكةي دةبةركرد و نةعلةكاني دةثَي 
كردن و قةيتاني ثؤستاَلةكاني مين كة لةسةر 
لَيواري تةختةكة راكشابووم، كردةوة و 
ثؤستاَلةكاني لةثَي داكةندم و كةومتة خةوَيكي 

ةوة. هةستم بة جل ثؤشيين و ضوونة قورس
دةرةوةي وي نةكرد، بةالم ثاش ماوةيةك هةستم 
ثَيكرد دةستَيك لةسةر نَيو ضاوامنة و "ميين 
ريان"م ديت لة ثشت سةرم وَيستاوة سةيري 

 دةكردم و ثَي دةكةني. 
ة و لة كاتَيكي دا يطوتي: شتَيكي طرينط ني

كرد: ئةطةر ملثَيضةكةي دةملييةوة دةثَيضا، لَيي زياد
 تا بةياني خبةوَيت ضاكدةبَيت. 
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خامني "ساليوان" بةخوا ئةوةي دةبَيت لة نَيو 
 بَيت ئةتؤي. جَيطادا

دةمزاني خةريكة ثالرم تَيدةطرَيت. بةالم هيضم 
لة دةست نةدةهات. ثاشان دايكمم ديت كة بة مؤم و 
رؤذنامةكةيةوة هاتة ذوورةوة و من بؤي ثَيي 

ةني. هةرضي "ميين ثَيكةنيم. ئةويش ثَيك

ريان"يش رقي لَيم بوو، ئي وا هةبووم رقيان لَيم 
 نةدةبؤوة بة هةرحاَل موعجيزة روويدابوو.

 
 سةرضاوة

 كتاب جدول
 .12/2004- 1383دي، -81ذمارة  –
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 ضةند كورتة شيعريَكي "حةميد موسةديق"
 
 

  لة عةرةبييةوة: سةروةر عومةرلة عةرةبييةوة: سةروةر عومةر
 
 

 هيَز و قةلَةم
 "يةكةم هةنطاوي ئةم رِيَية وةك قةَلةم برِيين سةرة..."
 سائيب

 
 سةدان قةَلةم لة نَيو كوورةي ترسَيكدا توانةوة

 تاببنة خةجنةرَيك
 لة دةسيت كةسَيكدا كة بة بادةي هَيز مةست بوة.

 دةسيت ثياوة مةستةكةدالة 
 خةجنةر شةقي بردو

 سةري قةَلةم؟
 نا-

 سينةي، سةدان قةَلةم بةدةست
 
 

 بةالَم تؤ!!
 لةبريتدَي ثَيتدةومت:

 "هيض كةس، 
 تةنانةت تؤ"

 من باوةِرم ثَيكردي، 
 بةالم تؤ...؟!-

 خؤ كوشنت
 "بةخؤ دوذمن و تينووي خويَين خؤمم

 خؤمم"كة ثارضة ثارضةي دةسيت طورطي دةرووني 
 هةرطيز كةسَيك هةَلنةساوة

 بةجمؤرة داخ لة دَل،
 ثةرَيشان بؤ كوشتين دوذمن

 بةمشَيوةيةي كة من بةستوومة
 ثشتوَيين خؤ كوشنت-
 

 طؤضاني ثةرجوو
 مارة درؤينةكان زؤربوون لةم شارةدا

 مارة درؤينةكان 
 لة هةر طؤشة و 

 كةنارَيكدا
 موسا لة كوَيية تا لةم ِرؤذ و ِرؤذطارةدا

 اني ثةِرجووي خؤي ئاشكراكاطؤض
 

 بيَهوودةيي
 ئاخ، تا لوتكة هيض ِرَيطايةك نيية

 دةيانوت، لة دواي ئةم لوتكةيةوة، 
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 لة ثشيت ئةم كَيوةوة، ذيان بةردةوامة
 لوتكة طريا
 داخ، بةَلَي

 ديسان لوتكةطةلي ديكة
 ديسان هةوراز و نشَيوي تر

 
 حةرةكةت و بةرةكةت

 وةختَيك ِرووبارةكة
 ي حةرةكةتدا دةِرؤيشتبةخةرمانة

 لَيوان لَيو بةرةكةتي
 تا طوندي غةمزةدة دةهَينا

 
 هيَشتاكةش

 بريدةكةمةوة، 
 نةك هةر شةو 

 بةِرؤذيش باوةِر ناكةن
 باوةِر ناكةيت تؤ

 كة تةنانةت ئَيستاكةيش
 

 تاهةتاية
 كاتَيك لة جودايي دةطةِرَييتةوة

 تةقةتةقي هةنطاوةكاني تؤ
 شة،لةسةر بةرد ض ئاوازَيكي خؤ

 خؤزطة ئةم هاتنةت
 تاهةتاية دةِرؤيشت-
 

 دالَة بيابانييةكان
 "ئةم هؤزة لة كوذراويش دةسيَنن غةرامة"
 حافز

 ديسانةوة بَيطومان
 هةَلفِريين داَلةكان

 بؤ لوتكةي ئامسان
 ئاخؤ:

 تةرمي ض ئازيزَيكيان
 لةم بيابانة طةرمةدا فِرَيداوة

 جةلالدةكان
 

 تيَثةرِين لة جيهان
 م بيين -با

 ئةو طوَلة جوانةي ثةِر ثةر كرد
 كة لةوثةِري شكؤفةدا-

 نازي بةسةر مَيرطو ضيمةندا دةكرد و 
 جاويدانة

 –بةو هةموو جوانييةوة 
 باوةِري بة بوون دةهَينا

 
 هاو دلَي
 لةطةَل مندا كاتَيك بؤ قسةكردن

 لَيوةكاني تؤ دةجووالن
 لة خؤشيدا، ِرؤح و جةستةم دةكةوتنة سةماية

 طةَل تؤداهةر ضةند لة
 ثَي بةثَي دةِرؤيشتم

 خؤزطة دَليشت لةطةَل دَلما بهاتاية!
 

 سةرواي دواين شيعر
 "بةرِاست شيعرةكامن دةخويَنيتةوة؟"

 ذيان سةرواي شيعري منة
 شيعري من وةسفي دالرايي تؤية

 ِرةنطة هةر لة ئةزةلةوة
 ئةمة ضارةنووسي من بووبَيت

 َينيتةوة،شيعر دةَلَيم بةو ئومَيدةي كة تؤ بياخنو
 ئةطةرنا-
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 دواين بةييت من
 سةرواكةي "مردن" دةبَيت.-
 

 تةواوي كَيَلطةكة
 لَيوانة لة طوَلةطةمن

 هيض دةسيت ئومَيدَيك
 جةخار

 سونبولةكان دروَينة ناكات
 دروَينةكاران، هةمووان

 بةر لة درةو
 دروَينةكراون

 * * * 
 

 هةَلؤي ستةم باَلي بةسةر تةواوي شاردا كَيشاوة
 كي طؤشة نشني و تريي ئاهَيك لة ئارادا نييةكةوانَي

 * * * 
 

 ضؤن ديسان غةرقي ماتةم بوو ماَلي ئَيمة
 هةزار نةفرةت

 لةو دةستة ضةثةالنةي 
 كة بةردي دوو بةرةكي هةَلداية نَيواني ئَيمة

 * * * 
 

 تؤ ثَيم ثَيكةنيت و 
 نةتزاني من

 بةض دَلةِراوكَييةكةوة لة باغضةي دراوسَيكةمان
 ةم دزيسَيوةك

 
 باغةوان توند بة دواي مندا ِرايكرد

 سَيوةكةي بةدةسيت تؤوةدي
 بة ِرقةوة تةماشاي مين كرد

سَيوي طازلَيطرياو لة دةسيت تؤدا كةوتة سةر زةوي 
 و

 تؤ ِرؤيشيت و هَيشتا،
 سااَلنَيكة لة طوَيي مندا ئارام، 

 ئارام
 خشة خشي هةنطاوةكاني تؤ،

 تدووبارة دةبَيتةوة و ئازارم دةدا
 

 من حةثةساوانة 
 غةرقي ئةم خةياَلةم

 كة بؤضي-
 ماَلة بضووكةكةي ئَيمة -

 درةخيت سَيوي تيانةبوو
 
 
 

 سةرضاوة
ديوانةكاني "شَيري سوور"، "دوو قةسيدة" و "لة 

 جوداييةكان".
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 (1)ثشيت فةرِشي توركي
 
 

  لة فارسيةوة: رةزا مةنوضةريلة فارسيةوة: رةزا مةنوضةري
 
 

 سةبارةت بة وةرطيَرِان
)ئةوةي دةخيوَيننةوة ديداري طؤظاري ئوستورالي 

ة. )بة واتاي نيوةي طةردون( كة لةطةَل (2))هيمس فري(
ضوار وةرطَيِر و نوسةري ثلةيةكي واَلتي ضيندا 

 ئةجنامدراوة(.
 

قبوَلتان بَيت كة يةكَيك لةو بِروايةدام  هميس فري:
لة طرنطرتين بابةتةكاني وةرطَيِران طواستنةوةي 
ضةمكةكانة لةطةَل باكطراوندي طوجناودا، ئةويش 

وَينةر بتوانَيت بة باشي و بة خبةجؤرَيك كة 
تةواوةتي لة طرنطي ئةو ضةمكانة بطات. بةرَيز يانط 

ئَيوة وةرطَيِراني بةرهةمة كالسيكيةكاني  يبة بِروا
 بؤ سةر زماني ئينطليزي كارَيكي دذوارة؟ضني 

كارَيكي ئةوةندة ئاسانيش نيية.  :(3)بةرِيَز يانط
كة دةبَيت  ةلةاليةك خةريكي وةرطَيِراني بةرهةمَيك

لة تواناتا هةية بيخةيتة طةِر و ضةمكَيك  ئةوةي
 دةبَيت بطوازَيتةوة بؤ زمانَيكي ديكة، بةالم

ردبَيت، تاكو هاوتايةك بدؤزيتةوة كة زؤر نزيك و و
ئةو شوَينةي دةكرَيت لة ضةمكي يةكةم نزيك بَيت و 

 لَيي دورنةبَيت.

 سةرجنِراكَيشاني ئينطليزي  هيمس فري:
زمانةكان بؤ بةرهةمة كالسيكيةكاني خؤيان كة 
تةمةنيان ضةند ساَلَيك دةبَيت كارَيكي دذوارة. 
بَيطومان وةرطَيِراني شوَين و فةزا و كاتةكان و 

بياتي كالسيكي ضني بةشَيوةيةك كة دميةني ئةدة
قبوَل و هةرس بكرَيت لة ئاست خؤيدا دذوارترة، 
وةك ئةو كارةي كة تؤ و خاتوو )يانط( كردوتانة، 
مةبةستم وةرطَيِراني رؤماني كالسيكي )خةوني 
حوجرةي سورة( كة لة نوسينةكاني )كائؤ 

ة و لة سةدةي سيانزةيةمي ضيندا (5)زوئةكواين(
 نوسراوة.

بة بِرواي من قؤناغي ئةدةبي و ز يانط: بةريَ
 مَيذويي طرفتَيكي ئةوتؤ بؤ كاري وةرطَيِران 
دروست ناكات و جياوازيةكي ئةوتؤ دروست 

ت. هةَلبةت ئةطةر خةريكي وةرطَيِراني اناك
بةرهةمَيكي كة بؤ ضةند سةد ساَل ثَيش ئَيستا 
دةطةِرَيتةوة دةبَيت خؤت لة باتي خةَلكاني ئةو 

لة شَيوازي  تنَييت و هةوَل بدةيسةردةمة داب
بريكردنةوةكانيان تَيبطةيت و كاتَيك دةتةوَيت 
وةريبطَيِريتة سةر زماني ئينطليزي دةبَيت خؤت 
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لةباتي خوَينةري ئينطليزي زمان دابنَييت و ئةوةندة 
هةوَلت دابَيت كة خوَينةر لة ضةمك و ديالؤطةكاني 

 زماني يةكةم تَيبطات.
لة وةرطَيِراندا بؤ من  ئةوةي كة خاتوو يانط:

دذوارة، وةرطَيِراني دةستةواذةي ضوار ثييت 
كالسيكي ضينيية بؤ سةر زماني ئينطليزي. 
رةهةندي مانا لةو دةستةواذانةدا بةشَيوةيةكي 
دةوَلةمةند و بةرفراوانة و هةندَيكجار ئاماذة دراوة 
بة طوتةزا كالسيكيةكان، لة كاتي وةرطَيِران و 

زماني ئينطليزي لةوانةية ناضار دةربِريين بؤ سةر 
بيت لةيةك يان تةنانةت هةندَيكجار لة دوو رستة 
سود وةربطريت، وَيِراي ئةوةش ناتوانيت تواناي 
بةسةردابِرين و كاريطةريي ضةمكي سةرةكي 

 )يةكةم( دةربرِبيت.
              مةبةستتان لة كاريطةري ض  هميس فري:

ةية كة هةر يةك جؤرة كاريطةرييةكة؟ مةبةستتان ئةو
               لةو رستة ضوار ثيتانة كاريطةري تايبةتي 

 خؤي هةية؟
ئةطةر ئةوة هةية ئةو دةستةواذةية  خاتوو يانط:

بطةِرَيتةوة بؤ رووداو و كارةساتَيكي مَيذويي يان 
بةرةنطدانةوةي كةسايةتيةك لة ئةدةبياتي ضيندا 

وةندي ئاماذة كرابَيت كة باس لة رووداوَيك يان ثةي
كةسايةتيةكان بكات.. ضؤن دةكرَيت ئةو ضةمك و 
دةستةواذانة بطوَيزرَينةوة بؤ خوَينةرَيكي ئينطليزي 

ارةيةك ئةوةية كة هةندَيك ثةراوَيزي ضزماني؟ رَيطا 
لَي زياد بكةيت، يان ئةوةي كة خودي دَيِرةكة 
شيبكةيتةوة فراواني بكةيت، ئةوةش لة ئةجنامدا 

ارةيةكي زؤر دةقة دةبَيتة هؤي كة بة قةب
ئينطليزيةكةي زؤر زياتر بَيت لة قةبارةي دةقة 
ضينيةكةي و لةطةَل ئةوةشدا بة هةموو لَي 
زيادكردنانةوة توانايي بةسةردا بِريين لة دةقي 

 يةكةم كةمرت دةبَيت.

سةبارةت بة زماني ذاثؤنيش ئةو  هميس فري:
كَيشة و طرفتانة بوونيان هةية، دةستةواذةي 

لة رووي  (6)و "دةوَلةمةندةكاني طوند" ِرايي(و)سام
واتاوة دوماناي جياواز بةسةر زةيين ذاثؤني و 
ئينطليزيةكاندا دةردةبِرَيت، مةبةستتان شتَيكي 

 لةجمؤرةية؟
بةو رادةية جياوازيةكان زؤرن كة  يانط: خاتو

بيانيةكان تَيناطةن. دةبَيت سود لة تةكنيك و 
ةوة كة شَيوازي جؤراوجؤر وةربطريت، يةكَيك ئ

هةندَيك وشة بة دةقي وةرطَيِردراو زياد بكةيت كة لة 
دةقي يةكةمدا بوونيان نيية، دووةم ثةراوَيز 
بنوسيت يان ئةوةي كة بة تةواوةتي 
تايبةمتةنديةكاني دةقي يةكةم بسِريتةوة و هةوَل 
بدةيت سةرلةنوَي كةشي ئةو بارودؤخة تايبةتة لة 

 ة.زمانة وةرطَيِردراوةكةدا دابِرذيتةو
لة كاتي وةرطَيِراندا تا ض رادةيةك  هميس فري:

 بةدةست كراوةيةوة كاري وةرطَيِران دةكةيت؟
لةو بِروايةدام تاكو رادةيةكي زؤر  خاتوو يانط:

كةم خؤم دةست ئاوةال دةكةم. بة طشيت ئَيمةي 
وةرطَيِر زؤر حةز لة )ديظيد هاكز( دةكةين و 

ي زؤر لة شَيوازةكةميان ثَيخؤشة. تواناي داهَينان
ئَيمة زؤرترة. كةم و زؤر ئَيمة وشة بة وشة وةرطَيِران 
دةكةين و خوَينةر زؤرشيت لةكيس دةضَيت، ضونكة 
دةمانةوَيت كاري وةرطَيِرانةكةمان زؤر بة وردي 

 بَيت.
وةرطَيِر  ، دةبَيتدةتةوَيت بَلَييت هميس فري:

 سةرلةنوَي دةقةكة بنوسَيتةوة؟
ة بِرواي من دةبَيت داهَينانة تر. ب خاتوو يانط:

وةرطَيِر بة كردةوة هةر ئةو كارة بكات، بةالم ئَيمة 
ئةوةندة لة ذَير كاريطةريي و هةلومةرجي كةشي 
وةرطَيِرانداين و ئةوةندة مةرمجان بؤ خؤمان داناوة 
و فَيربووين كة بة زؤري وشة بة وشة و وشك 
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وةرطَيِران بكةين، هَيشتا شَيوازة كؤنةكاني 
كةساني ثَيشوو سنورمان بؤ دادةنَين و وةرطَيِراني 

 دةست و باَليان تةوق كردووين.
من لةو بِروايةدا نيم كة دةبَيت لة  بةرِيَز يانط:

وةرطَيِراندا راظة بؤ دةقةكة بكرَيت. دةبَيت وةرطَير 
تاكو ئةو شوَينةي لة توانايداية خؤي نزيك بكاتةوة 
 لة دةق و دةستةواذة و زاراوةكاني دةقي يةكةم و
خؤي لة زَيدةِرؤيي بثارَيزَيت و شتَيك بة دةقي 
يةكةم زياد نةكات، ئةطةر وشة و دةستةواذةي 
هاوتابووني نةبوو ئةوة ديارة كة شتَيك 
)دةستةواذة، ضةمكَيك( لةناو دةضَيت، بةالم ئةو 
مافةمان نيية لة كاري داهَيناندا زَيدةِرؤيي بكةين، 

ةرلةنوَي ضونكة لةو كاتةدا كارةكةمان دةبَيتة س
 نوسينةوة نةك وةرطَيِران.

واتة بةو جؤرة بريدةكةيتةوة ئةطةر  هميس فري:
وشة و زاراوةي زؤر بنَييت بةدةم كةسايةتي 
رؤمانةكةوة و لَيي زياد بكةيت يان وةسفكردنةكان 
زؤر بةمالوالدا بكَيشيت خيانةت بة دةقي يةكةم 

 دةكةيت؟
يدي بةَلَي بة تةواوةتي واية و ئ بةرِيَز يانط:

ناكرَيت بةو وةرطَيِرانة بَلَييت وةرطَيِران. دةبَيت 
 وةفاداربيت بة دةقي يةكةمةوة.

لة زماني ضيين نوَيدا طةلَيك  خاتوو يانط:
زاراوةو دةستةواذةي زؤر بوونيان هةية كة بة 

و دةنوسرَين،  نشَيوةيةكي كورتكراوة دةطوترَي
شتَيك كة لَيكضووي ثةروةردةكردني بةثةلة نوسني و 
خَيرا نوسني بَيت. ضينيةكان ثَيياخنؤشة 
بابةتةكانيان بة ذمارة ثَيناسة بكةن و شةيداي ئةو 
كارةن، بؤ منونة وةك بزوتنةوةي سَي دذ 

ئةطةر  (7))بزوتنةوةي دذايةتيكردني سيانة(
ضينيةكان ئةو دةستةواذةية ببيسنت يةكِراست 
تَيدةطةن كة مةبةسيت ئةو كةسةية كة ئةو 

َلَيت دذايةتيكردنة بة دذي طةندةَلي، دةستةواذةية دة
دذايةتيكردنة بة دذي واستة و واستةكاري، 
دذايةتيكردنة بة دذي تةكةتوالت و طروث ضييةتي. 
بؤ بابةتي لةجمؤرة دةتوانني ثةراوَيز بةكار بَينيت، 
بةالم ئةو شَيوةية هَيز و كاريطةري دةقي يةكةم كةم 

ن "خةباتي دةكاتةوة، ضونكة كاتَيك بة ضيين دةَلَي
دذ" يان "ئةو ضيا سيانيانة كة قورساييان كةوتؤتة 
ئةستؤي طةلي ضني" شَيوازي دةربِرينة كة زؤر 
روون و خَيراية. دةبَيت لة وةرطَيِراندا بؤ سةر زماني 
ئينطليزي ئةو زاراوة و دةستةواذانة بة فراواني 

 شيبكرَينةوة.
ة، بة بِرواي من كَيشةكة لَيرةدا نيي بةرِيَز يانط:

          ئةوة ثةيوةندي بة بابةتي فؤرمةوة هةية. 
ناتوانني بة شَيوةيةكي ورد زمانَيك )زماني يةكةم( 
وةربطَيِرينة سةر زمانَيكي ديكة. ناكرَيت ضوار وشة 
بة ضوار وشة وةربطَيِردرَيت يان ثَينج وشة بة ثَينج 
وشة. سةرةِراي كَيشةيةكي تايبةت لة ئةدةبياتدا 

اليةني مانايي هةندَيك لة  هةية كة ئةويش
ئيماذةكانةو ناكرَيت ئةو ئيماذانة بطوَيزرَيتةوة بؤ 
كةسانَيكي ديكة كة سةر بة كولتورَيكي ديكةن. دار 
بَي بة منونة دَينمةوة، لة شيعري ضيندا داربي 
كؤمةَلَيك واتا و رةنطدانةوةي هةية كة ضينيةكان بؤ 

وانة بة خؤيان لَيي تَيدةطةن و ئةو واتا و كاردانة
زةينياندا دَيت، ضونكة لة زمانَيكي ديكةدا بةو 
جؤرة نيية ناتوانيت ضاوةِروان بيت كة خؤي لة 
خؤِرا و بة ئاساني لة زمانَيكي ديكةدا هةَلطري ئةو 

 واتاية بَيت.
هةر لةم بارةيةوة راتان دةربارةي  هميس فري:

 "ئارتورظيلي" وةرطَيريي بابةتة كالسيكيةكاني 
 ضني ضيية؟

وةرطَيِراني ئةو بؤ كتَييب  رِيَز يانط:بة
هةَلبةستةكان زؤر ثسثؤِرانةية، وةرطَيِرانَيكي زؤر 
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باشة، بةالم بة بِرواي من الوازيةكي تَيداية، ئةويش 
 (8)ئةو وَينايةية كة لة جوتياراني ضاخي )ضؤ(

كردويةتي. وَيناي ئةو جوتيارة ضينيانة وَيناي ئةو 
اني سةدةكاني كةسانةية كة لة قؤناغة خؤشةك

 ناوةِراسيت ئةوروثادا دةذيان.
لة وةرطَيِراندا وشةي )قةاَل(ي  خاتوو يانط:

بةكارهَيناوة، ئةوة لة كاتَيكداية كة ضينيةكان قةت 
 )قةاليان( نةبووة.

           هةروةها دةستةواذةي  بةرِيَز يانط:
             )شؤظالية(ي بةكارهَيناوة، شيعرةكاني ئةو 

ةكاني (9)شيعرة بة زؤري هاوشَيوةي "باالد"كؤمةَلة 
سةدةي ناوةِراسيت ئينطلتةراية تاكو شيعري 

 ضيين.
بةالم شيعرةكان زؤر جوان  خاتوو يانط:

 دةرضوون.
 بةَلَي زؤر جوانن. بةرِيَز يانط:

بةطشيت لة رووي شيعريةوة باشن،  هميس فري:
بةالم نةك وةك خستنة ِرووي زةينيةتي ضينيةكان؟ 

ِران لة ئةَلمانيةوة بؤ ئينطليزي يان لة وةرطَي
ةوة بؤ ئينطليزي يان ئةو زمانانةي كة بة يالتين

طشيت ريشةيةكي هاوبةش و واتا و كاردانةوةي 
هاوبةشيان هةية تاكو رادةيةك ئاسانن، بةالم 
وةرطَيِران لة ضينيةوة يان ذاثؤني و كؤرياي بؤ سةر 

زؤر  زمانَيكي ئةوروثي كة لة رووي زمانناسيةوة
لةيةك دورن طوتةزايةكي ديكةية، هةر لةم رووةوة 
لةو بِروايةدا نيني كة ئةو شتانةي دةيدةنة ثاَل 

 )ظيلي( شاياني ثاساو بؤهَينانةوةية؟
هةر ضؤنَيك بَيت كاتَيك من لة  خاتوو يانط:

دةقَيكي ثةيوةنديدار بة زماني ضينيةوة "قةال" 
 دةبينم زؤر ئازار دةضَيذم.

( تؤيش ئازار (10)ؤفيسؤر )وانطثِر هميس فري:
 دةضَيذيت؟

ئةطةر راستت دةوَيت، ِرَيك بة  ثرِؤفيسؤر وانط:
تةواوةتي نازامن سةبارةت بةم قةالية ض هةستَيكم 
هةية، بةالم دةمةوَيت بطةِرَيمةوة بؤ ئةو بابةتةي 
سةبارةت بة واتاي ضةمكة جياوازةكان لة 

وام بة زمانةكاندا كة باستان كرد. من وةك خؤم بِر
تيوريةكةي ضؤمسكي هةية دةربارةي رَيزماني 

)طرامري طشيت( كة ثَيشِرةو و ثَيشةنطة  (11)طشيت 
بؤ دارشتين بناغةي زمانَيكي طشيت. بة بِرواي من 
ئةطةر لة توانادا نةبَيت هةموو ضةمكةكان 
وةربطَيردرَين بةالم بةالنيكةمةوة لة توانادا هةية 

َين. ئةو شتةي كة زؤربةي ضةمكةكان وةربطَيردر
وةرطَيِراني ئاسان نيية فةزايان كاريطةري 
بةهةمةكةية بة تايبةتي ئةو خاَلة دةربارةي 
وةرطَيِراني شيعر دروستة. ئةطةر بة هةَلةدا نةضم 
وابزامن يةكَيك لة شاعرية ئةمريكيةكانة كة ناوي 

ئةوةي لة وةرطَيِراني  :)رابرت فراست(ة و دةَلَيت
ودي شيعرة، ئةو رستةيةي شيعردا دةدؤِرَيت خ

)رابرت فراست( بةو واتاية دَيت كة لة راستيدا 
شيعر وةرناطَيردرَيت، بةالم وةك "طؤتة" دةَلَيت لة 
شوَينَيكدا لة نَيوان ئةو روانطةيةدا كة وةرطَيِراني 
شيعر بة ئاستةم دةزانَيت و لة شوَينَيكي ديكةدا كة 

بينرَيت ثَيويستيةكي رةها بة وةرطَيِراني شيعر دة
ناكؤكيةك لة ئاراداية. راستيةكةي ئةوةية هةميشة 
زؤر كةس بوون كة بةدوي وةرطَيِراني شيعرةوةن. 
من بؤ خؤم ضَيذَيكي زؤر لة وةرطَيِراني شيعر 

خؤم لة وةرطَيِراني دةق  يوةردةطرم )بة زؤر
، ة)ثةخشان( دةثارَيزم. رؤمان لة رادةبةدةر درَيذ

وَيت. ئةو ضَيذةي لة كورتة ضريؤك كاتَيكي زؤري دة
دةطرم لة وةرطَيِراني يوةرطَيِراني شيعر وةر

 ثةخشاندا بة دةسيت ناهَينم(.
ئةو شاعرية خؤرئاواييانةي  ؤيلة ك خاتوو يانط:

كة شيعرةكانيانت وةرطَيِراوة لة كام يةك لةو 
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كارانةي كة وةرتطَيِراون زَيدةتر لة هةموويان هةست 
 بة رةزامةندي دةكةيت؟

زَيدةتر لة هةمووان لة  وانط: ثرِؤفيسؤر
 وةرطَيِراني شيعرة درَيذةكاني )رابرت بِرؤنز( 
هةست بة رةزامةندي دةكةم، بةالم لة كورتة 
        شيعرةكاني نا. وةرطَيِراني ئةو كورتة شيعرانة 
ضاك دةرنةضوون، مةبةستم لةو شيعرانةية: بؤ 
منوونة عةشقي من وةك طوَلَيكي سوريية، طوَلَيكي 

ري كة زمانةكةي زؤر زيندوو ساكارة، سو
طَيِرانةوةي من لةو شيعرانة بؤ سةر زماني ضيين 

 ئةوةندةش باش نيية.
 زؤرتر حةزتان لة ضريؤكة شيعرة؟ خاتوو يانط:

لةو بِروايةدام كة من يةكةم  ثرِؤفيسؤر وانط:
كةس مب كة شيعرة درَيذةكاني بِرؤنز، شيعرطةلَيكي 

َلكةرة سةرخؤشةكان(م وةك )تؤم ئؤشانرت( يان )سوا
وةرطَيِرابَيتة سةر زماني ضيين. من زؤر حةزم لةو 
جؤرة شيعرانةية، هةروةها بةرهةمي ديكةي وةك 
تَيزي شاعريانةي )ثاِرانةوةي ظيلي ثريؤز(م 
وةرطَيِراوة و بة بِرواي من يةكَيك لة باشرتين شيعرة 

 تةنزةكاني جيهانة.
بَيطومان ئةو ناوةرؤكة جيهاني و  هيمس فري:

طشتطرية، ضونكة ضةندةها ظيلي لةم سةرو 
ئةوسةري جيهاني و لة خوا دةثاِرَينةوة كة داوا 

 دةكةن ثَيشرت بن لة خةَلكاني ديكة.
راستة جيهاني و طشتطرية، هةر  ثرِؤفيسؤر وانط:

بؤية بة دذي تيوريةكةي تؤم كة سةبارةت بة 
انداية، لةوَيِرا كة طوتت جياوازي لة نَيوان ضةمكةك

ضةمكةكان لة زمانة جؤراوجؤرةكاندا لة يةكديكة 
جياوازن. دةمةوَيت بَلَيم كةم و زؤر هةموومان 
بريكردنةوةمان لةيةك هَيَلداية، ضونكة طةر بةم جؤرة 
نةبَيت ناتوانني قةت ثةيوةندي لة نَيوان يةكديكةدا 

د و دروست بكةين. بةالم كاتَيك باس لة جياوازي ور

ناسكي دةستةواذةيةك دَيتة مةيدان يان سةبارةت 
بةو كاردانةوةو رةنطدانةوةية كة بة بيسنت يان 
خوَيندنةوةي هةندَيك دةستةواذةي تايبةت بة 
زةينمان دةطات، ئةوة طوماني تَيدا نيية كة هةندَيك 

ست دةضن. لةم بوارةدا هاوِراي ةتايبةمتةندي لة د
ة دَلنياييةوة لة ب :)رابرت فراست(م كة دةَلَيت

وةرطَيِراني شيعردا هةندَيك تايبةمتةندي لةدةست 
دةِرؤن. ئَيستا )زيياني ئةي يانط( داربي بة منونة 
هَينايةوة، بةِراسيت ئةو وةرطَيِرانة دذوارة. كاتَيك لة 
جةنطي جيهاني دووةمدا كةسَيك كة لةطةَل 
هاوثةمياناندا بووة وشةي )دونكرك(ي بةكاربهَينابا 

است وَينايةكي تةواوي لة زةيندا دروست يةكِر
دةكرد، بةالم بؤ منونة بة ضينيةكان بَلَييت 
"باشوري رووباري يانط تسة" )لة ضينيدا تةنها 

ضيانط بة واتاي رووبار  –ةية، ضيانط نان شدوو و
و نان بة واتاي باشورة(. يةكِراست كةسي بةرانبةر 
هةموو جوانيةكاني ئةو ناوضةيةي  ياد 

و جوانرتين ذني  تةوة، جوانرتين رةزو باخاتدةكةوَي
ضيين لة ناوضةي ضيانط نانةدا دةبينَيت. 
دةستةواذةي "باكوري ديواري مةزن" وَينايةكي 
تايبةت لة زةيين ضينيةكاندا دروست دةكات: 
وَيناي تاريكي و بةفر يان رةوةي خةَلكاني هؤظ 
)وةحشي(، هةَلبةت ئةو وَيناية وَينايةكي كؤن و 

يية، هةر لةم رووةوةية كة بةبِرواي من مَيذو
وةرطَيِراني شيت لةم شَيوةية زؤر دذوارة. بؤ منونة 
ميلتؤن مامؤستاي بةكارهَيناني ناوي شوَينةكانة، 
ئةو ناوانةي كة واتادارن و ئاوازيان هةية و بة 
ئاَلوواالن. بؤ منونة بة )بيجينط( كة هةمان ثةكينة 

بؤ منونة شتَيكي ثيكني.  Paquin"(12)دةَلَيت: "
ي كة )كالريج( (13)ديكةي وةك "زانادو"

بةكاريهَيناوة، ئةو جؤرة وشانة لة زةيين ميلتؤندا 
زؤر رؤمانسيانةن. بة بِرواي من ئةو جؤرة شتانة 
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وةرطَيِرانيان دذوارة. ئةطةر نا تيوريةكةي تؤ لة 
رووي لؤذيكيةوة لة كؤتاييدا وا دةكةوَيتةوة كة بة 

        ة وةرطَيِرانَيك بة تةواوي ناضاري هةموو جؤر
 بدةينة دواوة.

من لةو بِروايةدا نييم كة بيداتة  هميس فري:
َيز و ودواوة، بة بِرواي من دةبَيت هةندَيك ثةرا

          شيكردنةوة بؤ ئةو جؤرة وةرطَيِرانانة زياد 
هةر هةمان شَيواز كة خاتوو يانط  ةبكرَيت، وات

           ِرؤفيسؤر، بة بِرواي ثَيشنيازي دةكات، بةالم ث
           من تؤ سةبارةت بة وةرطَيِراني شيعرةكاني 
)بِرؤنز( زؤرف كة ِرايي دةكةيت و كارةكةت زؤر بة 
بضوك دةزانيت، ئةويش لة كاتَيكداية كة تؤ 
دةربارةي يةكَيك لة هةَلكةوتوترين كةسايةتيةكاني 
ئةدةبياتي كالسيكي ئينطلتةرا لة سةردةمي 

يليزابت(دا تَيزيكت نوسيووة، مةبةستم ئةو )ئ
كتَيبةية كة دةربارةي )جان ظبستَير( نوسيوتة، 
وةرطَيِراني بةرهةمةكاني ظبستَير بؤ سةر زماني 

 ضيين دذوارة؟
وةرطَيِراني منايش نامةكاني  ثرِؤفيسؤر وانط:

لةرادةبةدةر دذوارن، هةَلبةت وةرطَيِراني هةندَيك لة 
بةتايبةتي ئةو شيعرانةي كة شيعرةكاني دذوارترن، 

شيعري وردزورس دةضن زماني ئةو شيعرانة زؤر 
زؤر ساكارن، جوان و فرة مؤسيقان. طواستنةوةي 
ئةو تومخانة بؤ سةر زماني ضيين بؤ من زؤر دذوارة 
و هةميشةيش دذوار بووة. كَيشةي من لة 
وةرطَيِراني دةستةواذةي زؤر قورسدا نيية، لة 

َيشةي وةرطَيِران لة ئارادا زؤربةي بابةتةكاندا ك
نيية. لة ئاكامدا هةر طرفتَيك، هةر كَيشةيةك 
رَيطاضارةيةكي هةية. كَيشةي راستةقينة لةوَيداية 
كة بؤ منونة بتةوَيت ضريؤكَيكي رةشؤكي )ئاسايي( 
كة لة زماني يةكةمدا زؤر ساكارة وةربطَيِريتة سةر 

 زماني ضريؤكة رةشؤكَييةكاني ضني.

اري ئةو كَيشةية ئةوة نيية كة هؤك هميس فري:
ضريؤكة رةشؤكييةكان ريشةيةكي قوَليان لة 
ميتؤلؤذيا و بِروا كؤنةكاني والتاني خؤياندا هةية؟ 
وةك هةمان كَيشة كة لة وةرطَيِراني )ئاليس لة واَلتي 
سةرسوِرماندا( بؤ سةر زماني )ثيت جان جتات 
جارا( هاتؤتة ئاراوة، ئةو زمانة زماني خةَلكة 

 جَييةكاني ئؤستورالياية؟خؤ
ئَيمة لة ضيندا وةرطَيرانَيكي زؤر  ثرِؤفيسؤر وانط:

بامشان هةية لة )ئاليس لة والتي سةرسوِرماندا(. 
وةرطَيِرةكةي يةكَيكة لة زمانناسة هةَلكةوتووةكاني 
ضني واتة )ذائؤيوئان رَين( كة ئَيستا لة ئةمريكا وانة 

م بةداخةوة دةَلَيتةوة. كارَيكي زؤر باشة، بةال
درَيذةي ثَينةداو بةشي دووةمي ئةو كتَيبة واتة 

 )لةناو ئاوَينةوة( وةرنةطَيِردراية سةر زماني ضيين.
وةرطَيِراني شيعري منداالن لة  خاتوو يانط:

 هةمووان دذوارترة.
زؤر حةز دةكةم )لةناو  ثرؤفيسؤر يانط:

ئاوَينةوة( وةربطَيردرَيتة سةر زماني ضيين، ضونكة 
ةكةمي زؤر بة جواني وةرطَيردراوةتة سةر بةشي ي

 زماني ضيين.
لةو بِروايةدا نيت بتةوَيت يان نا ئةو  هميس فري:

 ( تَيداية؟يتة رةهةندَيكي )مازو شيوقسانةي ئَي
بةالم ئةو جؤرة ثةيظانة بة  خاتوو يانط:

 ئةنقةست نيني.
ئَيوة كَيشةي لةو   (15)بةِرَيز )يوو( هميس فري:

ؤخؤتان نوسةرن، كَيشةي تؤ تةنها جؤرةتان نيية؟ ب
ئةوةية كة ئةو شتانةي لة زةينتانداية ووشةي 

نةك بؤ ئةو شتانةي كة لة  –طوجناوي بؤ بدؤزيتةوة 
 زةيين نوسةراني ديكةداية؟

من كورتة ضريؤك دةنووسم و هيض لة  بةرِيَز يوو:
وةرطَيِران نازامن، هةر ئةوةندة دةزامن وةرطَيِران 

ة، نوسةريش بةو جؤرةي كة دَيتة كارَيكي زؤر دذوار
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بةرضاو كارَيكي ئةوةندة ئاسان نيية. لة نوسيين 
ضريؤكدا ضةندةها سنور هةية، بةالم سنورةكاني 
ضريؤك نوسني بةرادةي سنورةكاني وةرطَيِران نيية. 

ن و رلة وةرطَيِراندا فةزا و تةكنيكةكانتان سنوردا
ةي لة دةبَيت بةو فةزا و تةكنيكة سنوردارانةوة ئةو

تواناتانداية جَيبةجَي بكةن  كارةكةشتان لَي قبوَل و 
ثةسةند بكرَيت، بةالم ئةو كةسةي كة خؤي شتَيك 
دةخوَلقَينَيت )دةينوسَيت( ئةو سنورانةي 

 وةرطَيِراني نيية و دةسيت ئاوةاَلترة.
خاتوو يانط تؤ بة بةراوردكردن  هميس فري:

ي زؤرتر لةطةَل هاوسةرةكةتاندا بِرواتان بة ئازاد
 هةية لة كاري وةرطَيِراندا؟

بة بِرواي من و بةشَيوةيةكي طشيت  خاتوو يانط:
نةرييت وةرطَيِران لة ضيندا نةرييت وةرطَيِراني وشة 
بة وشة بووة، زؤريش وشة بة وشة بووة. ئةوةش 
بؤتة هؤي ئةوةي كة زؤر جار خوَينةر تَينةطات كة 

بابةتة  باسي ضيدةكةين بة تايبةتي ئةو كَيشةية بؤ
 سياسيةكان زؤر راسنت.

لةو بِروايةدا نييت كة لة نَيوان كاري  هميس فري:
وةرطَيِراني دةقي ئةدةبي و كاري رؤذنامةنوساني 
بيانيدا لَيكضونَيك هةبَيت؟ ضونكة ئةوان هةوَلدةدةن 
واَلتي شوَيين كارةكةيان راظة بكةن و بة سةرجنةوة 

دا دةذين، فةزاي ئةو والتة روون بكةنةوة كة تياي
والتَيك كة خةَلكةكةي بريوبِرواي تايبةت بة خؤيان 
هةية و دةزانن بؤضي فاَلن سياسةتزان لة فاَلن كاتدا 
ئةو لَيدوانة دةدات، لة كاتَيكدا كة خةَلكي 
نيشتمانةكةي خؤي )نيشتماني رؤذنامةنوسةكة( 
تَيناطةن و ئةطةري ئةوةش هةية بؤيان بَيمانابَيت. 

اني هةوَلدةدةن ثةيظي ئةو رؤذنامةنوساني بي
سياسةتزانانة بؤ هاووالتياني خؤيان راظة بكةن و 

" …بَلَين "مةبةسيت ئةو سياسةتزانة ئةوة بوو كة
 راتان لةم بارةيةوة ضيية؟

هؤكاري ئةوةي كة رؤذنامةنوسان  خاتوو يانط:
ئةو كارة دةكةن و دةرةقةتي دَين ئةوةية كة بة 

ن، دةزانن بؤ باشي خوَينةرةكاني خؤيان دةناس
هاونيشتمانيةكانيان دةنوسن، بةالم ئَيمة بؤ 
خةَلكاني ناديار و نةناسراو دةنوسني. بة تايبةتي 
ئةو دياردةية سةبارةت بة وةرطَيِراني ضيين بؤ سةر 
زماني ئينطليزي راستة، ئَيمة تةنها وةرطَيِران بؤ 
ئةمريكيةكان يان ئوستوراليةكان ناكةين، بةَلكو بؤ 

طليزي زانةكاني ئاسيا و ئةفريقاش هةموو ئين
وةرطَيِران دةكةين. لة وةرطَيِراندا خوَينةرةكان و 

 كةساني بةرانبةرمان ناناسني.
من تاكو ئةو رادةية بَي ئومَيد نييم.  بةريَز يانط:

من وا بري دةكةمة كة ئَيوة لة زةينتتاندا 
روانطةيةكتان هةية كة خةريكني لةطةَلي دةدوَيني. 

ةي خؤتان زؤر ناضَيتة ناو ئةو روانطةي
وةرطَيِرانةكةوة. ضيشمان لة توانادا هةية دةخيةينة 
طةِر تاكو بةوةفا ضةمكي سةرةكي )يةكةم( 
بطوَيزينةوة بؤ ئةو خوَينةرانةي كة جياوازن لة 
خوَينةري زماني يةكةم. هةوَل دةدةين. تا ئةو 
شوَينةي دةطوجنَيت خوَينةراني نوَي بةرادةيةكي 

كة سةرةكييانة تَيبطةيةنني. نابَيت لة زؤر لةو ضةم
خؤتان شيت زؤر بَيننة ناو وةرطَيِرانةكةوة، ضونكة 
ئةطةر بةو جؤرة نةبَيت ئةوا خةريكي سةرلةنوَي 

 نوسينةوةين نةك وةرطَيِران.
بةِرَيز يوو ئَيوة كورتة ضريؤك  هميس فري:

دةنوسن، ئايا لةو بِروايةدان كة وةرطَيِران بتوانَيت 
دي و كةشي ذياني شار يان الدَيكاني ضني تايبةمتةن

كة لة ضريؤكةكاني تؤدان بطوازَيتةوة سةر زمانَيكي 
ديكة، ئةويش بة جؤرَيك كة بؤ منوونة 
ئوستوراليةكان يان خةَلكاني ئينطليزي زاني 
باشوري رؤذهةاَلتي ئاسيا لةو تايبةمتةندي و 

 فةزاية بطةن؟
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               بةَلَي لةو بِروايةدام كة  بةرِيَز يوو:
            وةرطَيِران توانايي بة ئةجنام طةياندني ئةو 

 كارةي هةية.
وَيِراي ئةوةش بة بِرواي من نابَيت  بةرِيَز يانط:

ئةوةندة لة خةمي قؤناخ و سةردةمي داهَيناني 
بةرهةمةكةدا بني. بؤمنونة كتَييب هةَلبةستةكان 

َينةوة لةبةرضاو بطرة، هةندَيك لة شيعرةكاني دةطةِر
بؤ هةشت سةد ساَل ثَيش زايني و بةشَيوةيةكي 
 تةواو رةنطدانةوةي هةست و خولياي ئةمِرؤي 
طةلي ضني نيية، وَيِراي ئةوةي كة ئةو شيعرانة 
ثةيوةسنت بة ضاخَيكي ديكةوة، بةالم حةزيان 
لَيدةكةين، ضونكة لة رووي شيعريةوة شيعري 

 باشن.
                       مةبةستتان ئةوةية كة  هميس فري:

          ئةو هةَلبةستانة زؤر بة طوَيي خودي 
           ضينيةكانيش ئاشنانني و تةنها جياوازييان 
لةطةَل خوَينةراني بيانيدا ئةوةية كة بيانيةكان 
هةندَيك زؤرتر لة ضينيةكان ئةو هةَلبةستانة بة 

 طوَييان نامؤية؟
 تةواو دروستة. بةرِيَز يانط:

 
 

 يَزةكانثةراو
دةستةواذةي ".. ثسيت فةرشي توركي.." لة -1

نامة ئاشناكاني )جيمز ثاظَيَلي( سةدةي هةذدةيةم 
وةرطرياوة، هةموو دَيِرةكة بة جمؤرةية: "هةندَيك لةو 
بِروايةدان كة وةرطَيِران لَيكضووي ثشيت فةِرشي 

 توركيية".
2-Hemispere, vol. 25, No.1, 1980 

سةرنوسةري  Mr. Yang Xiangiبةِرَيز يانط -3
طؤظاري ئةدةبياتي ضينة، وةرطَيِري بةرهةمي ضينيية بؤ 

سةر زماني ئينطليزي، بةناوبانطرتين كاري وةرطَيِراني 
 ئةو "خةوني ذووري )حوجرةي( سورة".

خاتوو يانط )طالديس يانط( هاوسةري بةِرَيز -4
يانطة و بةرةضةَلةك ئينطلةنديية و لة كاتي خوَيندندا لة 

ي )كةمربيج( بةيةكديكة ئاشنابوون، طالديس يانط زانكؤ
لة بةِرَيوةبةرايةتي راطةياندني )رؤذنامةكاني( دةرةوةي 

 ضيندا كاردةكات و بؤ خؤي وةرطَيِر و نوسةرة.
5-Eao Xuequin 

6-Country gentry  وةك كةسايةتي هةندَيك لة
بةرهةمةكاني )تامس هاردي( بؤ منونة )ثاَلةواني دور لة 

 يةكي توِرة(.كؤمةَلطا
7-Three- Anti Movement 

ي ثَيش زايني، 256تاكوو  1122ضاخي ضوو لة -8
 سةردةمي دةركةوتين كؤنفوسيوس و تائؤ.

                بةزؤري ضريؤكة شيعري  Balladباالد -9
ساكارن كة زؤر ثوخت نيني و ضاوطةيةكي رةشؤكي هةية 

"باالد و بؤ طؤراني و خوَيندنةوة دةستكاري دةكرَيت. 
سَير ثاتريك ئةسثنسي" بةناوبانطرتين باالدي 

 ئينطلتةراية.
مامؤستاي  Wang zuoliangثِرؤفيسؤر -10

              ئةنستيتؤي زمانة بيانيةكاني ضينة، هةروةها 
وةرطَيِر و رةخنةطري ئةدةبيية، وانط دةرضووي زانكؤي 
كةمربجية، باشرتين وةرطَيِرانةكاني وةرطَيِراني 

 1759-1796ني )رابرت بِرؤنز(ة ساَلي شيعرةكا
بةتايبةتي ئةو شيعرانةي كة بةزاراوةي خةَلكي )الالنز 

Lallans scots نوسراوة كة لة دانيشتواني ثَيدةشتة )
 نشَيوةكاني سكؤتلةندن.

11-universal grammar ضؤمسكي زمانناسي ،
ئةمريكي لةو بِروايةداية كة هةموو زمانةكاني جيهان 

 اوبةش و بنضينةييان هةية.طرامةرَيكي ه
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                ئةو وشةيةي كة ثرؤفيسؤر وانط بة -12
منونة دةيهَينَيتةوة لة "بةهةشيت ونبووي" ميلتؤنة 

طةشيت يانزةيةم. ميلتؤن لة نزيكةي  1674-1608
ثانزة دَيِردا زياتر لةسي ناوي بةكارهَيناوة، بؤ منونة 

( كامثالؤ، ئةكباتانا، سةمةركةند، ئةكسؤس )جةحيوون
 …بيزانس و

13-Coleridge, Samuel Taylor (1772-1834) 

14-Wordsworth, William (1770-1834) 

لة بةناوبانطرتين نوسةري  yu Linبةِرَيز بوو -15
كورتة ضريؤكة لة ضيندا، ئةندامي كاراي يةكيةتي 

 نوسةراني ثارَيزطاي )جيانط زي(ية.
 
 
 

 سةرضاوة
 .1383. 44طؤظاري كارنامة ذمارة 
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 ناسيين بةشةكاني ئاويَستا
 
 

  لة فارسييةوة: وريا قانيعلة فارسييةوة: وريا قانيع
 
 

ثَيشةكي دةبَيت ئةوة بزانني كة هةر بيست و 
(ةكةي ئاوَيستا لة ِرووي ءيةك )نةسك = جز

بابةتةكانييةوة بةسةر سَي بةشي طشتيدا 
دابةشدةكرَين. ئَيستاش ناوي هةر بيست و يةك 

وة نسكةكة دةنوسني و لة خوارةوة لة بارةيانة
 ئةدوَيني.

يان شودكر  Sutkarنسكي يةكةم: سوتكر 
sudkar. 

يان  varst mansarنسكي دووةم: ورشت مانسر 
 vahistmantarوهيشت منرت 

 .bakيان بك  bayنسكي سَيهةم: بغ 
 .damdatنسكي ضوارةم: دامدات 

 .natarنسكي ثَينجةم: ناترة 
يان ثاجم يان  pajagنسكي شةشةم: ثاجك 

 ثاطط.
 rato-dat-aitigوتةم: رتودات ئاتيك نسكي حة

 ratustaiيان رتوش تائي 
 .barisنسكي هةشتةم: بريش 

 .Kaskisrobنسكي نؤهةم: كش كيسرب 
 .Vistasp-sastنسكي دةهةم: ويشتاسث سات 

يان  Vastiيان  Vastagنسكي يازدةهةم: وشتط 
dodak. 

 .jirastيان  citradatنسكي دوازدةهةم: ضيرتادات 
 .spendةهةم: سثند نسكي سيازد

 .bayan-yastنسكي ضواردةهةم: بغان يشت 
يان نيارؤم  nikatumنسكي ثازدةهةم: نيكا توم 

nyarum. 
-ganaba-sarنسكي شازدةهةم: طنباسرني جت 

nijat. 
 .husparamنسكي حةظدةهةم: هوسثارم 

يان  sakatumنسكي هةذدةهةم: سكاتوم 
 .askaramئاسكارام 

 .vidivdatاد نسكي نؤزدةهةم: ونديد
 .hadoxtنسكي بيست: هادخت 

 .stot-yastنسكي بيستويةك: ستوت يشت 
 

)فةرطرد = فةسَل(ة زؤربةي  22نسكي يةكةم 
باس و بابةتةكاني ئةم )نسكة( لة بارةي خوا 
ناسييةوةية، لة فةسَلي ضوارةم لة كتَييب دينكردا 
دةتوانني كورتةي ئةم نسكة خبوَينينةوة. لة بابةتة 
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سةرجنِراكَيشي ئةم نسكةدا بابةتَيك لة بارةي درَيذو 
بةسةرهاتي طرشاسب و كةي خوسرةو و 
كةيكاوسةوة هةية هةروةها لةوة دةضَيت كة نامةي 
ثةهلةوي )زةند و، هومن، يسن(، فةرطردي 

 حةوتةمي نسكي يةكةم بوبَيت.
فةرطرد(،  22نسكي دووهةميش بريتيبووة لة )

دا بة كورتي ي بةرطي نؤيةمي دينكر32لة فةسلَي 
ناوةرؤكي ئةم نسكة تؤماركراوة. بابةتَيكة لة بارةي 
كاروباري ثريؤزي ئاينييةوة وةكو دووعا و نوَيذ و 

 بريي خواثةرسيت.
فةرطرد ثَيكهاتووة،  22نسكي سَيهةم: لة 

ناوةرؤكي بابةتةكاني لة بارةي مةراسيم و زانسيت 
ئاينييةوةية، كورتةيةكي لة بةرطي نؤي دينكردا 

ركراوة، تا ئَيستا تةنها سَي فةرطرديان تؤما
ماونةتةوة كة بريتني لة سَي نوَيذي ناسراوي وةكو: 
ئةشم وةهو، يةتائةهو، وينطةهاتام، كة لةو 
ئاوَيستايةي، ئَيستا لةبةردةستداية بريتيية لة 

 .21و  20و  19يسنا= يةسنا هاتي وينطة 
 -davazdahنسكي ضوارةم: بة دوازدة هاماست 

hamast
فةرطردة، بابةتةكاني لة  32ناسراوةو  (1)

بارةي جيهاني دووهةم و هةستانةوة )قيامةت(ةوة 
 دةدوَيت.

فةرطردة، بابةتَيكة لة بارةي  35نسكي ثَينجةم: 
 ئةستَيرة ناسيةوة ئةدوَيت.

فةرطردة، لة بارةي كردار و  22نسكي شةشةم: 
 نةرييت مزدي يةسناوة دةدوَيت.

ئاوَيستاي  نسكي حةوتةم: نسكي حةوتةمي
سةردةمي ساسانييةكان لة ثَيش هَيرشةكةي 

فةرطرد، لة دواي  50ئةسكةندةردا بريتيبووة لة 
فةرطرديان  13هَيرشةكةي ئةسكةندةر تةنها 

ماونةتةوة، بابةتةكاني لة بارةي مةسةلة سياسيي و 
 سةربازي و كؤمةاليةتيةكانةوة دةدوَيت.

نسكي هةشتةم: لة ثَيش هاتين ئةسكةندةردا 
فةرطردبووة، بةالم لة دواي ئةسكةندةر زياد لة  60
فةرطردي نةماوةتةوة، ناوةرؤكةكاني بريتيبووة  12

 لة ماف و ياسا.
 فةرطرد، لة  60نسكي نؤهةم: بريتيبوو لة 

دواي هَيرشةكةي ئةسكةندةر تةنها ثازدة 
فةرطرديان ماونةتةوة، كة لة بارةي كاروباري 

 ئاينييةوةية.
اتي نووسينةوةي ئاوَيستاي نسكي دةيةم: لة ك

ئَيستادا تةنها دة فةرطردي دؤزرايةوة كة لة بارةي 
يادةوةري، ويشتاسثي شاي كةيانييةكانةوةية، لة 

 بارةي ثاراستين زةردةشتيشةوة بابةتَيكي تَيداية.
فةرطرد، تةنها  22نسكي يازدةهةم: بريتيبوة لة 

شةش فةرطرديان دؤزرايةوة، ئةويش لة بارةي 
 ِرةفتاري ئاينييةوةية.كردار و 

نسكي دوازدةهةم: يةكَيكة لة بةشة طرنطةكاني 
فةرطرد، دوو بابةتي  22ئاوَيستا، بريتيبوو لة 

طرنط تةوةرةي باسةكاني بوو، يةكةميان لة بارةي 
ثزيشكي و بارودؤخي تايبةتي ثزيشكي لةطةَل 
ضةند داستانَيك هةر لةو بارةوة، دووهةميان ضةند 

رةي سةرةتاي دروستبووني لَيدوانَيكة لة با
طةردوون و ذياني زةردةشتيشي لة خؤ طرتووة، 
لةطةَل لَيدوان لة بارةي رةطةز و تريةو تايةفةكان و 
داب و نةريت و ِرةسم و ياساكانيان، لةم نسكةدا بة 
دوور و درَيذي ثاشاكاني "ثيشدادي" و "كةياني" 
باسيان لَيوة كراوة. لة ِراستيدا ئةم نسكة بناغةي 

َيبةكاني )سري امللوك و شانامة(كانة، بَيطومان كت
ناِراستةوخؤ طةلَيك لةو ضريؤك و بابةتانة يان 
بةهؤي شانامةو كتَيبةكاني ديكةي وةك شانامةوة 

 بة ئَيمة طةيشتووة.
نسكي سيازدةهةم: لة بناغةدا شةست 
فةرطردبووة. بابةتةكاني لة بارةي ِرةوشت و كردار 
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اني منداَلي ضاكي و داستاني سةردةمي ذي
 زةردةشتةوةية.

نسكي ضواردةهةم: حةظدة فةرطردةو لة بارةي 
ئاهوورامزداو فريشتةكان و شَيوةي دؤعا و ثاِرانةوة 
و ستايشيانةوةية، لَيدوانَيكة لة بارةي فريشتةكاني 
ئةمشاسثندانو ئةو يةشتانة كةبةشَيكة لة 
ئاوَيستاي سةردةمي ئَيمة، دةبَيت بةشَيك بووبَيت 

 ة.لةم نسك
نسكي ثازدةهةم: لة بناغةدا ثةجناو ضوار 
فةرطردبووة، لة بارةي ِراسيت و دادوةري و 
ثةيِرةوكردني مايف مرؤظ و سةنط و كَيشانة و 
ثَيوانة، كة ضةند سةنط و ثَيوانةي تايبةتي هةبووة، 
هةروةها بريتيبووة لة ضؤنييةتي دادوةري و جؤري 

ةطةَل هةموو بةكارهَيناني لة بةرانبةر تاوانباراندا ل
جؤرة سزايةك و دياريكردني سزاكان و تاوانةكان و 
شَيوةي شكاتكردن و هةموو وردةكارييةكي 
دادطاييكردن، لةم روةوة كؤمةَلَيك لة ياساكان لةم 

 نسكةدا نووسراونةتةوة و نيشاندراون.
نسكي شازدةهةم: لة بناغةدا شةست و ثَينج 

ةي فةردطردبووة كة ضةند فةرطردَيكيان لة بار
ئافرةت و هاوسةر طرتن و بنضينةي دينداري و 
ياساي مافةكان و دادطايي و ضةندين مةسةلةي 

 ديكةش بووة.
نسكي حةظدةهةم: لة بناغةدا شةست و ضوار 
فةرطرد بووة، ضةن بابةتَيكي لة بارةي ئةودنياو 
)قيامةت( و ثاداشت و ضةند فةرمانَيكي ديكة لة 

كانيان، لةم بارةي كشتوكاَل و جوتياران و مافة
 نسكةدا تؤماركراوة. 

نسكي هةذدةهةم: ثةجناو دوو فةرطردبووة لة 
بابةتي جؤراوجؤر، وةكو ثَيداويستييةكاني داد و 
دادوةري دةوَلةت و ثاشاكان. ِرووداوةكاني 

هةستانةوة )قيامةت( و ثَيداويستييةكاني، 
ِرووبةِرووبوونةوةي كرداري بةد و ناشريين. 

دادوةران و دادطاكان. لةطةَل  مةرجةكاني دادطايي و
 ضينةكاني دادوةرو مايف مَلكايةتي.

نسكي نؤزدةهةم: بريتيية لة بيست و دوو 
فةرطرد، تةنها نسكَيكة دةقة ئاوَيستايي و 
زةنديةكةي، واتة وةرطَيِران و شيكردنةوةي دةقة 
)ثةهلةوي(يةكةي بةِراست و دروسيت ماوةتةوة و بة 

لة وةنديدادي  ئَيمة طةيشتووة. كة بريتيية
ئاوَيستاي ئةمِرؤكة. يةك فةرطردي لة بارةي 
جوطرافياوةية. فةرطردَيكي ديكةشيان لةبارةي 
داستاني جةمشيدةوةية، دوو فةرطرديان لة بارةي 
كشتياري و كاري ثَيويستةوةية. فةرطردَيكي 
ديكةيان لة بارةي داستاني بةسةرهات و ذياني 

بارةي ثزيشكي زةردةشتةوةية. يةكَيكي ديكةيان لة 
و نةخؤشييةكانةوةية، ئةواني ديكةشيان لة بارةي 
ثاك و خاوَينييةوةية. ئةم نسكة بةشَيوةيةكي ِروون 
و ئاشكرا لةطةَل داب و نةريت و ِرةسم و ياساي 

 ئاوَيستايي و دانيشتواني ئَيراندا جياوازة.
نسكي بيستةم: سيودوو فةرطردة، طرنطرتينيان 

شتةكاني و فري لة بارةي ئيزدةكان
ئةمشاسثيندانةوةية، بةشَيكيان لة ئاوَيستاكةي 
ئَيستادا تا ئةم سةردةمة، ماوةتةوة كة هةمان 
سروشيت )يةشتهادوخت(ة لة سي فةرطردا. 

 ذي )اشم ـــــــيان لة بارةي نوَيــــــفةرطردي يةكةم
وهو(ةوةية، فةرطردي دووهةم و سَيهةم باسي 

ي بةسةرهات و ضؤنييةتي ضارةنووسي رؤح
          ثياوضاكان و بةدكردارةكان دةكةن لةو 

 جيهانةكةي ديكة.
نسكي بيستو يةك: لة بناغةدا سيوسَي 
فةرطردبووة. لة بارةي ئاهورا مزداو ستايشي 
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ئاهوراو ئةمشاسثندانةوةية. لة ئاوَيستاكةي 
              ئَيستادا ئةم نسكة بة ناوي ستوت يسينة

satota yasnya سناكانيواتة بةناوي ي      
 ستايشكراوان هاتووة.

            لةو بيست و يةك نسكةي ئاوَيستاي 
سةردةمي ساسانييةكان، تةنها نسكي نؤزدةهةم كة 
وةنديدادة بةشَيوةيةكي تةواو لةطةَل ثةرضةظةكةي 
كة بة زماني ثةهلةويية بة ئَيمة طةيشتووة. ئةو 

ي بةشانةي ئاوَيستاي دَيرين كة لة ناو ئاوَيستاكة
ئةمِرؤكةدا ماونةتةوة، بريتني لة بةشَيكي طشتاسب 
يةشت، هادخت نسك، ئافرينطان، سي رؤذةي 
مانط، ويسثردو يسنا لةطةَل ثةرضةظة 
ثةهلةوييةكةيان. هةروةها نرينط ستان، كة بةشَيكة 
لة هؤسثارم نسك، واتة نسكي حةظدةهةمي 
ئاوَيستاي ساسانييةكان و بةهمةن يةشت يا زندو، 

سن، لةطةَل ضةند بةشَيكي ديكةدا. كة بة وةهومن ي
زؤري تةنها ثةرضةظةي ئاويستاي ساسانييةكانة بة 

 زماني ثةهلةوي.
ئةوةي كة لة ضريؤكةكاني كتَييب دينكردةوة بة 
دةست هاتووة و ئةذمار دةكرَيت ئةوةية: كة 

 21ئاوَيستاي سةردةمي هاخامةنشي بريتيبووة لة 
دةمي فةرطرد. بةالم لة سةر 815نسك و 

  ساسانييةكانا كة دةستكرا بة كؤكردنةوةي
 348ئاوَيستا لة دواي هةوَل و طةِرانَيكي زؤر 

             فةرطرد لةو ئاوَيستاية دؤزرايةوة ئةويشيان
             نسكا  21لةسةر هةمان نةريت بةسةر 

دابةشكرد. لةدواي ئةو وةرضةرخان و ئاَلؤزيانةوة 
نييةكانةوة لة ئَيراندا كةلة كؤتايي سةردةمي ساسا

ِرووياندا بةو هؤيةشةوة كة عةرةبةكان ثةالماري 
ئَيرانيانداو بةهؤي دةمارطريي و ِرقي دَيرين و 
دوذمنايةتي ِريشةدار، شوَينةواري شارستانييةتي 

و فةرهةنطي ئةم والتة طؤِرانيان بةسةرداهات. لة 
ةوةي ئاوَيستادا زياد لة هةشتاو سَي زيندوكردن

هةزار واذة )وشة = كةليمة(ي لَي نةمايةوة. واتة 
نزيكةي ضوار يةكَيكي ئاوَيستاي سةردةمي 

 ساسانييةكان ماوةتةوة.
بيستويةك نةسكةكةي ئاوَيستاي سةردةمي 

 21ساسانييةكامنان خستةبةرضاو كة بةرانبةر بة 
وة. نوَيذي واذةي نوَيذي )يتااهو( هاتوةتة خوارة

( ثَيكهاتووة. GASيتااهو لة سَي شَيعر يان طاس )
هةرطاسَيك بريتية لة حةوت )ماريك( يان وشة، ياني 
سَي شيعر، هةر شيعرةش لة حةوت وشة 
ثَيكهاتووة. هةر بيستويةك نةسكةكةي ئاوَيستا لة 
ِرووي بابةتةوة بةسةر سَي بةشي طةورةدا 

حةوت  دابةشدةكرَيت. هةر بةشةي بريتيبوو لة
نسك. كة بةرانبةر بوو بة يةك شيعر يان يةك طاس 
لة سَي شَيعرةكةي نوَيذي يتااهو. يةك بةش يا 

( يان، Gasanik)بهرة = فةسَل(ي طاسانيك )
ئةدةبياتي مينؤيي = فريشتةييان ناونابوو، كة لة 
بارةي زانست و كاري )مينؤيي= فريشتةيي، يان 

كاني بةهةشيت(يةوة بووة. دووهةم بةشي نسكة
( ياني ئةدةبيياتي جيهاني ثَيدةوترا. datikداتيك )

           كة لة بارةي زانست و كاروباري جيهانييةوة
بووة. بةشي سَيهةمي نسكةكاني هاتك مانسريك 

(Hatak Mansrik ي ناوبووة كة هةم ئةدةبييات و)
         زانسيت ئةم جيهانةو هةم ئةدةبييات و زانسيت 

بووة. بةالم ئةم دابةش كردنة ئةو جيهاني ديكةش 
             بة دروسيت لة ِرووي بابةتةكانةوة نةبووة. 
ضونكة هةر بةهرةيةك زؤر و كةم ضةند مةسةلةو 
باسَيك لة خؤ دةطرَيت كة ئةو دوو بةهرةكةي 

 ديكةشي دةطرتةوة.
 نسكةكاني يةك و دوو سَي و يازدةو سيازدةو 
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ةكاني بيست و بيست و يةك لة كؤمةَلةي نسك
طاسانيكدا بوون. نسكةكاني ضوار و ثَينج و شةش 
و هةشت و نؤ و دة لة كؤمةَلةي نسكةكاني هاتك 
مانسريك دابوون. نسكةكاني دوازدةو ضواردةو 
ثازدة و حةظدةو هةذدة و نؤزدةش لة كؤمةَلي 

 نسكةكاني داتيكدابوون.
بة ثَيي ئةو ئاماذةية كة لة كتَييب دينكردا 

لة ضوارضَيوةي بيستويةك نسكدا هاتووة، ئاوَيستا 
بة فةرماني طشتاسب شا ئامادةكراو نووسرايةوة، 
ئةو ئاوَيستاية بة دوو نوسخة و بة ئاوي زَيِر لةسةر 
ثَيسيت طا، نووسرا بوةوة. لة دوو شوَيين ثريؤزدا 
ضاودَيرييان لَيدةكرا. يةكَيكيان لة )طةجني 
شيثيطان( ئةوي ديكةشيان لة )دذنثشتك = 

 نةي شاهي(دابوو.كتَيبخا
 لة كاتَيكدا كة ئةسكةندةر دةسيت بةسةر 
ئَيراندا طرت دذنثشتكي سوتاند، لةمِرووةوة 
ذمارةيةكيش لة كتَييب ديكة و نوسخةكةي 
ئاوَيستاش سووتا. دذنثشتك يان كتَيبخانةي 
طةورةي شاهي كة بةشَيك بوو لة كؤشكي 

 331ثاشايةتي، واتة تةخيت جةمشيد لة ساَلي 
                 كاتي سوتاندني تةخيت جةمشيد ث.ز. لة 

ئةم كتَيبخانةيةش لةناو ضوو. نوسخةكةي 
  ديكةشيان كة لة كتَيبخانةي شيثيطان بوو لة
شاري )شيز( كة لة نزيكي ورمَيدا بوو، لة 
ئازرباجيان لة ثةناي ئاتةشطةدةي )ئازةرطشسب(دا 
ضاودَيري لَيدةكرا. بةثَيي سةربردةيةك ئةسكةندةر 

               لة طرنطي ئاوَيستا ئاطاداربوو. فةرمانيدا  كة
  كة بيبةن بؤ يؤنان. لةوَي وةريان طَيِراية سةر

          زماني يؤناني. لةوانةشة ئةسَلي دةقةكةشيان 
 لةناو بردبَيت.

 انةش لة سةردةمي ئةشكانييةكاندا،جطة لةم

يةكَيك لة ثاشا ئايندارةكاني ئةشكاني، بةناوي 
( كة ثةيِرةوي ئاييين مزدايي زةردةشيت )وخلش

بوو. فةرمانيدا بةهةر شَيوةيةك بووة ئاوَيستا 
كؤبكةنةوة، سةرلةنوَي ِرَيكي خةنةوة. لة دواي 
ئةويش لة سةردةمي ساسانييةكاندا )ئاردةشَير(ي 
             شاي ساساني. يةكَيك لة مووبدة زاناكاني 
                بةناوي "تنسر" ِراسثارد تاوةكو بة 
 وردبينييةوة ئاوَيستاي لة دةستضوو كؤ بكاتةوة. 
                   لةدواي مردني ئاردةشَير، كوِرةكةي 
                  كةناوي شاثوور بوو فةرمانيدا ئةو 
              بةشانةي ئاوَيستا كة سةبارةت بة 

               جؤطرافيا ئةدوا.  ءفةلسةفة ءئةستَيرةناسي
              كة لةالي هيندييةكان و يؤنانيةكان 
بةشَيوةيةكي ثةرشوباَلو هةبوو، كؤبكةنةوةو، 
بيخةنةوة سةر ئاوَيستا. لةسةردةمي شاثووري 
              يةكةمدا لة بارةي ئاوَيستاوة، وتووَيذي 

               البردني ئةو ناكؤكييانة ر بؤ زؤركرا، شاثوو
            راوة، فةرمانيدا تاكو )ئازةر باد كة هاتبوونة ئا

                   مهر ئةسثندان( دووبارة بةوردبينييةكي 
           تةواو ئاوَيستا لةسةرخؤ بنوسَيتةوة. 
بةشَيوةيةكي وةها ِرَيكيخستةوة كة هةموو اليةك 

 ثةسةنديان كرد.
مَيذوونووسان سوتاندن و لةناوبردني 

بةدكردارييةكاني ئةسكةندةرةوة  ئاوَيستايان بةهؤي
         ِراطةياندووة. لة )نامةي تنسر( دا هاتووة كة 
           كتَييب ئاييين ئاوَيستا لةسةر ِرووي دوازدة 
            هةزار ثَيسيت طا نوسرابوةوةو، ِرازَينرابوةوة، 
كة بةهؤي هَيرشةكةي ئةسكةندةرةوة سوتا. لة 

(شدا ئاماذةيةك بؤ ئةم كتَييب )ئةرداويراف نامة
 بابةتة كراوة.

 زةردةشيت ثاك و خؤثارَيز، يةكةم جار كة ديين 
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ثةسةند كرد، بة جيهاني ِرةوا بيين ماوةي سَي سةد 
ساَل، تةواوي دينةكةي بةتايبةتي لةاليةني 
دانيشتوانةوة لَيي بَيطومان بوون. لة دواييدا 
ئةهرميةني ناثاك بؤ لةدين الداني دانيشتوان. 

سكةندةري هَيرشبةري ِرؤمي هةَلخَلةتان و ئة
بةهةوَل و ماندووبوونَيكي زؤر، بؤ جةنط و 
وَيرانكردني ئَيرانشاري ِرةوانة كرد. ناوبراو، واتة 
ئةسكةندةر )مةرزبان = سنورةوان(ي ئَيراني 
كوشت، ثايتةخيت شاهةنشاهي ئَيراني ثةرَيشان و 

ستا و وَيرانكرد. ئةو كتَيبة ئاينييانةي وةكو ئاوَي
زةند كة لةسةر ثَيسيت طا بة ئاوي زَيِر 
نووسرابوونةوة لة )ئةستةخر(ي بابكان لة 
طةجنينةي نووسراوةكاندا دانرابوون. ئةسكةندةري 
ِرؤمي شَيت و ثةتيارة و بَيدين و بةدكردار 

 ئاوَيستاو كتَييب زةندي دةرهَيناو سووتاندني.
مَيذوونوسي يؤناني بة ناوي ثلي نيوس 

(Plinius)  كة لة سةدةي يةكةمي زاينيدا ذياوة ضةند
كتَيبَيكي لة بارةي زةردةشت و ئايينةكةيةوة 
نووسيوة. دةطَيِرَيتةوة دةَلَيت: كتَييب ئايين 
ئَيرانييةكان، زةردةشت لة دوو مليون شيعردا ِرَيكي 
خستووة و ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة ئةم كتَيبةي بة 

بردةي وردي خوَيندووةتةوة. لة زؤربةي سةر
مَيذوونوساني ئَيراني و عةرةب هةواَلَيكي وةها كة 
لة بارةي طةورةيةتي و شكؤمةندي ئاوَيستاوة 
دةدوَيت كة لة سةردةمي ئةسكةندةردا سوتَينراوة. 

 بة ِرووني بةرضاو دةكةوَيت.
لة دواي سةردةمي ثاشاطةرداني كة لة دواي 
ِرووخاني هاخامةنشييةكانةوة ِروويدا. لة ِرؤذطاري 

ةشكانييةكاندا بزوتنةوةيةك بؤ ئامادةكردن و ئ
نووسينةوةي ئاوَيستا هاتة كايةوة. لةبةرطي 
سَيهةمي دينكردا ِروونكردنةوةيةك لة بارةي ئةم 

بزوتنةوةوة بة كورتي هاتووة و ئاماذةي بؤ كراوة. 
بة ثَيي ئةم ئاماذةية لة دواي ئةسكةندةر، يةكةم 

ثةرش و كةسَيك كة دةسيت بة كؤ كردنةوةي بةشة
باَلوةكاني ئاوَيستا كرد )وخلش( يان )بةالشي( 

ي 78تا  51ثَينجةم بوو. كة لة نَيوان ساَلةكاني 
زايين لة ئَيراندا فةرمانِرةوا بوو، هاوضةرخي 

 )نةيرون(ي ئيمثةراتوري ِرؤمي بوو.
                 لة سةردةمي ساسانييةكاندا يةكةم 
             كةسَيك كة فةرماني بة نووسينةوةو 
            رَيكخستنةوةي ئاوَيستادا، ئاردةشَيري بابةكان

             ي 242تا  224بوو كة لة نَيوان ساَلةكاني 
             زايين فةرمانِرةوايي كرد، بة فةرماني ئةو بة

              هةوَل و كؤششي فراوان ئةوةندةي لة توانادا 
                ردةوة، لة بوو بةشةكاني ئاوَيستايان كؤك

دواي ئةويش كوِرةكةي كة ناوي شاثوور بوو لة 
ي زايين فةرمانِرةوا 272تا  242نَيوان ساَلةكاني 

بوو، لةم كارة طرنطةدا كؤششَيكي فراواني كرد. لة 
دواي شاثووري يةكةم لة سةردةمي شاثووري 

( زايين ئازاربدمهر 379-310دووهةمدا )
كان و ِرؤحانيية بةناوبانطةكان ئةسثندان، كة لة زانا

بوو، جَيطةي باوةِرثَيكردن بوو ئاوَيستاي بة 
تةواوي نوَي كردةوةو بةشَيوةيةكي ورد و جوان 
نووسييةوة. لةوةشبةدواوة شاثوور فةرمانيدا كة 
كتَيبَيكي ثريؤز و بَيخةوشة و نابَي هيض كةسَيك 
طوماني لَيهةبَيت. ئةو ئاوَيستايةي ئةمِرؤ 

 ئَيمةداية نزيكةي ضواريةكي قةبارةي لةبةردةسيت
ئاوَيستاي سةردةمي ساسانييةكانة. ضونكة 
بةرهةمي ئةو هةموو هةوَل و ماندووبوون و 
كؤكردنةوةو بةسةربردني كاتي زؤر و فراوانة كة 
لةدواي ئةو هةموو ماندووبوونةوة بةدةست هاتبوو 
لة هَيرشي عةرةبةكانا، لةطةَل طةلَيك لة شوَينةواري 
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ي شارستانييةت و فةرهةنطي ئَيران زةمني ديكة
لةناوضوون و وَيران بوون. ئةو ئاوَيستاية كة ئَيستا 
لةبةردةستاية، ئةو بةشةية كة لةدواي ئةو ِرووداوة 

 تاالنةوة بؤ ئَيمة ماوةتةوة.
 

 ثةراويَز
دوازدةهاماست: ضةند دوعايةكي زؤر دوور و -1

اكبوونةوة لة درَيذة كة بؤ تؤبةكردن و داواي بةخشني و ث
تاوان دةخوَيندرَيتةوة، بة تايبةتي بؤ ئةو ذنانةية كة لة 
كاتي نةخؤشي مانطانةدا تووشي تاوان ئةبن، ئةويش 
بريتيية لة خوَيندنةوةي هةر بيست و دوو فةرطردةكةي 

وةنديداد كة لة حةفتاو دوو هاتةكةي يةسنا، فةروةردين 
يةشت )يشت( ئافرينطان، دةهمان، كردةي سروش، 

الثةِرة  3وهمازوردهمان. )تةماشاي وةنديداد بةرطي 
 بةدواوة بكة(. 1543

)فرطرد، بةهرة، هات، كردة( هةموويان بة  :تيَبيين
 ماناي فةسَل يان بةش دَين. 

 
 

 سةرضاوة
زةردةشت ثيامرب ايران باستان، لة نووسيين هاشم 

 .197-191ِرةزا، لة الثةِرة 
 



 162  

SARDAM  No. 43   2006 
 

 
 
 

 لةنيَو ئةم ويَرانةيانةدا هةنطاو دةنيَم
 

 وطفتوطؤيةكي كورت لةطةلَ شةهرياري مةندةني ثور 
 راثؤرتيَ دةربارةي بةرهةمةكاني

 
 

  مهدي يزداني خرممهدي يزداني خرم
  لة فارسييةوة: حمةمةد كةريملة فارسييةوة: حمةمةد كةريم

 
 

ةموومان ش     ةه ماند مة      ات         ون و       ة  ه     
موما ا   – ووسةند كؤمةَلة ض ؤكك  مموما ا و ل       

، ك ة  ووس ةنمي   ش ؤ ةماة و    *دت اسني و هة طومن(
ب  ة س  يامة     ةوتدتكان دت ووس   ي و و  ةم  ك ب  ووت ب  ة  
م ةكاي  ل ة ضؤككوووس ة ط  ط ةكا   واي   ن، وةم ة        
نمي  لةبةنوةو ضؤككة  اة  ةمة ك ة ب ة ةم ا   وا او ة     

(د  ل  ة 1956 ووس  او  م مة   ات      ون ل  ة س  اَل  م   
 اغ  ؤ ي قشؤ ة لة د م بووت و دو د  ةو وك د   س

س   ةنت اد َوميو   ان ض   ووت ة     ان ن و ل   ة ة      ؤ ل   ة  
ب و ند مة    ية سااس  اةكا ا ( دنمي ةتد ب ة َوميو  ان     
د وتم ملة كا   مواَلاا  طةونت  من مانمة ااتن بؤ من 

وان  ا   مو  اَبن(بوو، و  ةو   -طؤظ  اند مكان  ان ب   ةها 
بةش  ةد م  ن    ةةب لاياب  وو ض  ؤكك  وميو  ةم  ب  وو ك  ة 

و  و      اد ب    ة َةماَل    ا    م    ن  ومي       د و    ةوتد وةت
دتبةَش   ة ااماشم  لة ماَلةوت      دتك  دتوتل ل ة    

قؤ اغ  ة   ؤد   ووسني بد مة ات     ون و اد        
دتبايت و بةق ةد َؤد ضة امن سةلات لة   ة اام   
 ووساوا  بوو بة ه ؤد و ةوتد ك ة دتنب انتد وش ة و      
 ووس    ةنم  مةش    ياي   و    اد ب     اتم دتنب    انتد     

و  ةو قؤ اغ  ة ك  ة ب  ة بواغ  ةد س  ةنتك     بةنهةم  ةكا   
 –ض   ؤككةكا   كؤمةَل   ة ض   ؤكك  مس   امةهاد غ   ان     

سايبةنتكا   وةش ةوت( لة قةَلةب دتدنمي ن، مة  ات     
     وون دتَلاي    ت لدوو قؤ     اغ       اةتب      اقا  دتوت،    
قؤ    اغ  مةك   ةب و   ةو قؤ اغ   ة ب   وو ك   ة ةكن ل   ة  مي         
ك   ؤ َكَل  س   ادق  هاا مة    ا  ب   ووب ب   ة ن و  اواي      

باوا ةوت ك       ة لةس       ةندتم  ماي دمو       اَل  و  ن تش       
 ايطةمش   يوةوت سةنض   اوتد ط  ب   ووم وتس      و   ةب    
قؤ اغ   ة بةةؤنتم   ةو     ا ووماياما   ةك  ةكن   س   وا    
بةه  ةمان ن  دت  س  اكانم  ك  ة هة   ادي و  ان ب  ةنتو      
دم    اد منكما        و س    ا ة ما ي    ا ي مهةس    ياان(    
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سةبانتت بة  مان دتكشالم مة ات    ون د ن ب ةوتد   
ك  ة بةنهةم ةكا   س  ةنت اد كانمط  ةنم  ةكند  دت   ي  

سادق  هاا مة اان بةسةنتوت بووت هةَلبة ة ةم تك    
و هؤش  ااند َ  ؤد ب  ووت ه  ؤد و  ةوتد ه  ةنطا  و  ةب     
ض  ؤككا ة ض  اك    ةك مين ك  ة ةكن دوب  انت و بس  ام       
ك د    ةوتبوون، كؤم   ةَل ي ض    ؤك  ب   وون ب   ة      ةة د     
نتش       باوا ةد س       ادق  هاا م       ةت و         اوتنكك   

َبحم      اي  و  س     ادق  ض     وبة  و غة ض     ؤككةكا 
س     الااد واوميي     ةبوون و  اي ةَلةم     ةكاان دنوس     ت 

كاان كك دب  وو ك  ة ه  اا  اس  وامةمةك   امب  ة   ض  ؤ  
 ايوت   ةبووم هةَلبة   ة كانمط  ةنم  س  ادق  هاا م  ةت     
لةسةن مة ات    ون بة ضؤككة ضا    وتكا اشاةوت 

نتد دمانت بةَبب وةب ن و  اوة بووت ب ة ن و  اواي   دتنب ا   
     ة اام  ب    ةب  ايا    ة مةس    ةلةد بس    اما  د ةوتد    
س   ادق  هاا م   ةت نت اتك ميي   ةوتم لقؤ    اغ  دووتب  
بةةؤنت بوو، نكما يا ب و وةب قؤ اغة كةماي  بابة   
        بب     و، ةم     ا   ل     ة نم     الا ب م     ان س     ونمالا ب      
  م        اتبؤوتل مة        ات           ون ب       ةهؤد ض       ة ا  
 هةلوم   ةنواي    امبة    ةوت س   ةندتم  ماي دمو   اَل  و
س  ةنت اد بوم    هةماش  ة ل  ة    ة اام  د   م  اوتو ب  ة  
ق ةد َؤد وةب  ة ااما ة ل ة ه ةندوو س ةندتمةكةد      
بةشايوتد وااو ة كاند لة كةساية ك دووت وةم ة   
ب     ة  اض     انم  هة      ادي و     ان ب     ةنتو  اط     ةن  ا      
كؤمةَبم    ة   ض    وبة  واس    امان ب    ةنتو ماَولا    اد    
هاا م       ةت واس       ا نميوم       ام  ك        دووتم لةط       ة ي    

 –اي  د   وة طا  ممةبةسة و ة ط  لاي       دتسيث
واي  ن(ت، مة ات    ون كة مامؤسيا بوو بةنتو  اوضة 
وة طا    ةكان بةن مياتك    ةودي، لم    ن  ووس    ةنب ض    ؤن   
دتك دي و ة   باي ت و  ووس ةن ل ةو وة ط ةد  وام ادت       
          ةبايت مهةَلبة          ة كانمط         ةنم  هةم         ة طو د 
 اش   انمةوت(ل ل   ةب ماوتم   ةد  ك   ة ض   ة ا ض   ؤككاي    

ش    وطا ند مة     ات        ون ل    ةوميوت سةنض    اوتد     

ط      ووت هةوَل    اتد ت ب    ةهؤد َ    ةب و  اط    ةن  ا      
  ل  ة  م  ان كؤمةَبم  ة   و نمالا   يا  َؤم  ةوت وؤنمي  

 اقاب ا    ةوت، ض   ؤككةكا   مة    ات اثون س   ةبانتت   
بةوة    ةو و وااو ةن، لةب ضؤككا ةد  هةوَلاتد ت 

 ا  ه   ةو َل  م    كظ ل   ة بةن مب   ةن مةنط   ا  ل   ة  اي     و   
كةس     اي         ةمامواي توت وميو     ة ب ايش      يم دتَلاي     ت   
لَاس   اة   و   ة   وةوتم   ة ك   ة كةس   اييااةكان ةكن  
ن ووت و ق      وو ن و ه      ةموو ش      ةي ل      ة  اَل      ة       
ةمادتن توما    ةك  س    ةم د  بةس    ةن دتب    ةن، ةكن ل    ة    

دو د و     ةوت    اكي     ةنتكان نمي       و َاي       نم َ     الَ 
ب ة   ايطةمشي    م ة ل ة ةمو اومية ك ة م ن وةم ةمان      

قةنة نباند وة   دتة منمم وةو هةسيةد كة م كظ بة 
وايطامةك  ا  ب    و ت ك  ة ق  ؤ باي  ت ل  ةو نك     ةد  ب  ةبد  
مو  ةوت س  ةم  ب  ووم دو د ض    نك  ك  ة ل  ة  اوض  ةكة       
طةن  م  ةوت و  ةو هةس  يةد ك  ة م  ن ل  ة وايطامةك  ا ب ك  ة   
 ايوم   ت  اك  ات ب  ةندتو ب  ةماش  اد ب  ةن اي  ب   ةب و 

    ةكند  اياتبةَشا مسةنب شؤن باييةوت لةةت اي
مة ات    ون ساَب   وة   بة ماوتمةك  ط      

  ض ؤككةكا اا م   دتة   ي لةسةنهةَلا     ةنح و  ال
لةب    ةن ش    ومي   امب    ة   و    ة   كانتكي    ةند و    ةو  
ض   ؤككا ةد مة    ات       ون ك   ة دتنب   انتد و   ة طن     
هةماش         ة ل         ة باة ةمةك         ا  ةكن هةس         ياانن و 

ي  د      ي لةومي ا    بةشايوتمةك  وةب َ كنتم لهةس  
ما   ا دتبةَش   ي وايم  ة بةش  ايوتمةك  واس  ام  هةس  ت 
بةوت  اكةمن ضو  ة  اي   واش وا ني ب ةَبب ل ة ش ومي       
وة ط  ا   اي    واش  وا دتب   نيل مة   ات      ون لةط   ة ي      
و  ةةموو   وة ط  ا  م  ةكاي        ل  ة نوود وت ط  ط  ة     
كؤمةَبمة اا          ةكان دتهايوايي          ة            او باب          ة   

ةو بابة ا   ةد ك   ة ب  ةوؤنمي  ل   ة   ض  ؤككةكا ااةوتم و    
س     ةن  اد ض     ؤككةكا اا  ه     ةنم كانتكي     ةنتكان و 
هةسة  امبة ااان لة بةن مبةن مةنط و  ةبوو  ا  ب ة   

     ةوتوتم دو و   ان دة  اَل   ة   كان     اض   انم  دتكةو
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 ا  وةو هةموو مةش   و  اكةك د ةوتم ة ل ة ب و ند     
 ووس    اوا  مة     ات        ون ل    ة ض    ا   د   مةك    ةب    

  م    دتبايي  ةوتم دو د  ايثةن     ا     بةنه  ةم  َ  ؤد  
قؤ     اغ  و    ة   و طةن       ةوتد ب    ؤ      ان ن دكي    ؤن     
لةباس      ماال       مة     ات        ون ب    ة هؤش    ة ط       
طوَلش     ؤم  دت اس     اي يم مةك     ةب ض     ؤكك  و     اد   

س  ايبةند  -مة  ات     ون ب ة ض ؤكك  ملا    س امة      
ب دتدندي كة  ةس ةام  طوَلش ؤم  ك       ةلا ا( لة قةَل
 اندبوو ك ة س ةنمي   ل  ي ب اتب و      و ب ولطوَلشؤم  

ضاوب  اي  ب ةودي لةب ماوتمةد  من دوو ضؤكك    ب 
 – ووس  ابوو ب  ة اود م ط     اَي  ة ن   ش  ية باش  ؤ      

وةط   ةن كوكوَياةك   ة ان  ةكوش   يامة( و م ا   اةت دن  
باوميش    ل  ة واوميو  ةد ( طوَلش  ؤم  ةكن ش  ة    – مو  ة 

  و  اي ك دب بة امب ة   كان م ةم  و ةو ب ؤ م ن وا  اب      
ن ميواشا اتن بوول مة ات    ون ن ميطاد بؤ دتك مييةوت 
ب   ؤ و   ةوتد ل   ة ك   ؤن د ض   ؤك  َوميوا    ةوتد  اي   و     
ش  ةمو  ا  وام  ادتب ي ك  ة طوَلش  ؤم  ل  ة    ان ن نمي        
دتَ ت و بةب  اياة ةكنبةد ض ؤككةكا   س ةنت اد   
َؤد لة  ا ي كةسا اي   وتكو حمةمةد حمةمةد لةل  

 اند و هيا دتَوميوايي ةوتم  و  اس د ةتن لة   و با
لنت ي  اند طوَلش  ؤم  بةش  ايوتمة  ب  وو ك  ة وتهم         
م ما و مةبةست كانم  سةنهةَلوةد تم طوَلشؤم  بة 

 ا ي مة   ات    ننت ي  اند وةم  ةد دتس  ةبا ال بةه  ة   
   ونمو وتك  و ةكنب  ةد كةس  ا       د وةو ةوتم  ة ل  ة  
قؤ    اغاي   ط  ط   ا  دتن    ة   س   وود وتنط       ل   ة  

 ط   ةكا   طوَلش   ؤم  ب   ؤ دتنتَ     ي و ك   ؤن ت بة اوبا
مةكةب ضؤكك  كة ب  مان بوو لةط ة ي   ةوت ض ؤكك     
  د  لة كيايباي ا  ضاك ب  دي دتبايت بةهةوم ا    ا    

ؤن   ة لة شؤ ة كماوتمة  مة ات    ون  وو ةد وةب 
ب   ةن ميوت دتب   اتم ه   ةن ل   ةب ماوتم   ةد  مةك   ةب كي   اي    

اك دتك مي  ت لةبم  ةن ض  ا يا ةد م وم  ا ش  ؤ ة(توت ض  
س      ايبةنتكا    –ك      ة ب      ة اود مس      امةهاد غ      ان   

وةش ةوت(وم لكؤم ةَل ي ضؤككوووس   ك ؤك دتوت ب ؤ     
ساةد    كؤن د ضؤك  َوميوا ةوت وتك و و ةبو ون     
َوس تود، وةمني   ةقؤد، م وؤ و نتو       ون مك ة      
واند و  ب وو ل ة مبوش ن (توت دته ات ب ؤ كؤن تك ان(،       

بة      ة واس     ة ومم هةَل ش     ا ون بو ا     اد، و     ونكو 
كؤن تكان وتكو  ان ن  ةبوو بةَبب وتكو كؤمةَل ي كة لة 
ش  ؤ ة ك  ؤ ببوومو  ةوت ب  ةو  و    ا كةم  ةوت دم   ان ب  ة    
سوود بوو و مامةد نتة مة اد بوو، من لةب كؤن   ةد  
 اض    انك  ب باس       ا    ؤند و    ةدتب   وميوم    ةوتلم   
سايبةنتكا   وةش  ةوت ك ة كؤمةَل ة ض ؤككاي ة وبد     

ض   اك  1989  َؤشةوم    ية س   اَل    ووسةنتكةش   
دتباي     ت و دم      ان لةب     ةن ب     ةهاي د ض     ؤككةكا     
 ووس    ةنتكةد دتهايوايي    ة مةما      ةوت ب    ة  امب    ة    
ض    ؤكك  موةط    ةن كوكوَياةك    ة ان      ة كوش    يامة(  
سةنكةو وو  من ضؤكك   ةمة   ض ؤك   ووس ا    

تم دتنب        انتد مس        ايبةنتكا   -مة         ات            ون
ة ض   ؤككة وؤنمي     وةش    ةوت( دتَلاي   ت لو   ةب كؤمةَل   

وةةموون و وؤنمي  بوو لة مةقني بؤ و ةدتب   امب ة     
م  ن، ك   ا  ي دوب  انت  ةماش   اد و  ةب كؤمةَل   ة ض   ؤككة    
دتك   ةب مض   ؤكك  س   ايبةنتكا   وةش    ةوت( وتك   و     
وؤندي ل ة دتسيثايش يةنم  دميي ة بةنض اوم س ةن  اد      
ض     ؤككةكة لةب     ةندتب س     ةنهةَلا    وؤنمي       ل     ة    

و    ا تَلاية  اةتد م    ةل     و او ا    ةم  و وؤنمي      ل    ة  
  مة ات    ون بة وؤنمي  ب ةب كؤمةَل ة ض ؤككة ه ةولَ    

َ    ؤد ب    ؤ طةمش    نت ب    ة ةم    ا اي    امب    ةت لةط    ة ي  
       اوتنكك   ومي      ا  دتس      ت  اي      اتكات كؤم      ةَل ي    
بؤوبؤض       وو   وا       او ة دتونو مي        ي و ض       ة ا     
سةنضاوتمةك  وتكو وةدتب  كالسا        بةنتك ةت   

طةمش  نت ب  ةو ةما   ةم    ب  ة بو  ةماد ط      دتة     ي ب  ؤ   
دوونكةو و         ةوت  ل         ة ب         ا  و مش         يوم  د    
ضةقبةس   يوود نكش   وبؤمو ب   ة  اكي   ةنمي   ط       
دتة  اي ت ل ة و  ةةموو    امب ة   م  كظ و  ةة كا ا  ا م     
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لوايطامة   ةبوو كة بي و من ب ؤ  وو  ة س ةبانتت ب ة      
ممةسوةود( با  و مشيوم   ب  ةب و وةم ة  ب ؤ م ن     

ب ق  ة و باس ا ة   مامةد َؤش بةَة ب وو ض و  ة و ة    
ةو  ةوت ل ة  اَ ا  ما  ةوتل       بة ا ي  ةك   ةوتو ب ة  اي 

ل     ة ن ميط     ةد  (ل     ة دو د مس     ايبةنتكا   وةش      ةوت
ط يوط    ؤد طوَلش    ؤم  و ض    ا يا ةد م اةؤ     ةن(توت  
ب  م     ان دتدندي و     ةب دتةطام     ة م     ةك ي ل     ة كؤمةَل     ة    
ض   ؤككةكا    ووس   ةنت بوتك   ان ض   اك ب    ات، ل   ة      

    ون دتندتض     ي و    ش    ةكةد      اود مة    ات     و ؤ
ب  اوتن د طوَلش  ؤم  ب  ة مة   ات      ون دتبايي  ة ه  ؤد      
 -ض  ا   د   كؤمةَل  ة ض  ؤكك  مهش  يمني نوة ةم  ني    

د م 1992هةش        يةمني نك د ةتود( ل        ة س        اَل    
هةشيةمني نك د ةتود و س يام  و س ااق   امب ة      
ةم  ا   و  ةب  ووس  ةنت دتبا   ة  ايش  ةوت و دتمواس  اي ي، 

ت ووس     دي و ك    ةب ك    ةب  نتَو    ةد و    اد لةس    ةن د 
ض  او اي ةو   ط      لةط  ة ي مة   ات      ون دتك   دي    
م   ةكاي  ل   ة ض   او اي ةو وة س   ةنت اماةكان طؤظ   اند     
مشبا ( وةجنام  دتد تم ضؤككةكا   وةب كؤمةَلةمة 
هةموومان لةسةنَولطةد ةمان و ووَلةنم بؤ  وو  ة  

كات( بةشايوت طاي    ةوتمةك   اةت  –ضؤكك  مهوطاب 
انت مامةَل    ةك د        اةت لةط    ة ي كا     ا   و ض    ة ا و    

بةدتس   يةوت دتد تم     ا  هةش   يةمني نك د ةتود،  
دكس    ياي  ةم    ا   ض    ؤككةكا   مة     ات        ون ب    ة 
مو   وم  ض   ةو ل   ة او دتم   ا ( دتض   ومي ي  كؤمةَل    ة      
ض   ؤككة ط  طةك   ةد مة    ات       ون و     ة ممؤما   ا و  

د  وامادت دتب ي ب ؤ ض اك و   1993هة طومن( لة ساَل  
نمية   بةدو د َؤما  دمي يم مة  ات     ون   ضؤكك  د

دتَلايت للةب ساَلةد  لةطة ي  اش  مي   واي   ميما  ةد    
ش   ؤ ةما  ك   ة ب   ؤ  وو    ة كي   اي  م ي          اند(    
ضا   دبوو، ط ميبةسي   ووس  بةَبب لة دو  قؤ اغ ا   
لةبةن هةَلوتشا ا ةوتد مؤَلة    اش تكة ضا   د   

بد ض   ا يا ةد كيايبةك   ة وتس   يا  اش   ان ض   ووب ب   ؤ 

ممةنكةة( وةو  او باس  و ةوتمان ك  د ك ة دتب  ي   ا      
دوو سا ي سةنتبط بم دو و ان كانتك ة كةو  ة دتس ت     
ضا يا ةد مة  اتنود( موةة ةدد م ؤ ل ةبم  ل ةودي      
سةنقاَلبوو(، لةب بط  ت و بةندتم ةد  كيايبةك ة مام ةوت     

توت لةب  ةن ض  ة ا هؤم  ةك    1996   ا ض  ووموة س  اَل    
 ون ضا   د   مؤما ا و ه ة طومن    امبة   مة ات   

ب    ة ض    ا يا ةد م اةؤ     ةن( دتس    ثاي دي ب    ةَبب لةب    ةن 
سااسة ة  اةتكا   وتة نت   م ةنهة   و وؤش ادد  
وا       الم ( دوب      انت كيايبةك      ة دتكةوميي      ة  مي             

دوو ض  ؤكك  ل   ي  سا    ؤنتوت و ه  ةن بةن  س  ة م  ة 
بدتب   دي، دو و  ان ب  ة ه  ةة ن بايو  ةو ب  ةندت كيايبةك  ة      

ةن ض    ا يا ةد م اةؤ     ةن(توت ض    اك دتك     ديم  لةبم    
وةم  ة  ل  ة كا اي   ا  ب  وو ك  ة  ووس  ا  نكم  ا   مد   

دَل  شةما م (  ةو و دتبوو كة لة س اَل    –دلا دط  
توت دتس  ة ب  ة  ووس  ا  ك دب  ووم مؤما  ا و    1990

هة طومن كؤمةَلة ض ؤككاي   س ةنكةو ووت ل ة نوود    
   ب    ةكانهايوا   ةم    ا اي   و    اَلؤةتوت ب    ة هةس    ياي    

مؤدمي نم بؤ  وو ة ضؤككاي   وتكو م و ةهاد دنباد 
طؤن  اا  ة لةب  ةن ب  اد  و   وتك  ا        –َو    ات د وود  

د ود( دتب     ي ب    ةوؤندي ل    ة بةما وام    ة ب    ؤ م د            
 ووس  ةنتكةد ك  ة واي   اا  ةم ل  ة مؤما  ا و هة طومو  ا    
مة    ات       ون ب   ؤ دنوس   ت ك د      هانمؤ اام   ةك    

بو   ةماكا        اوتك  س   وود ل   ة و   ةدتب  كالس   ا  و  
ط       دتنب   انتد و   ةب كؤمةَل   ة      وتندتط    ديم َ   الَ 

ضؤككة وةوتمة كة ومي    د و اَلؤةم  ل ة نوود   ؤنب و     
    امبة اا   ةوت ض   ؤككةكان و   و  ن و ل   ةوت   اةم   

ط                 دتَوميو ميو     ةوتم مؤما     ا و ه     ة طومن    
سةنكةو   طشياش   بةدو وتم ة و وةم ة  ل ة  مي        

  َ وميوا      ةوتد  نكاي       ك     ة  و ه    ةو د كياي        ة
س  ةنكةو واي ة دتك   دي  ش  ة     ي ببةس  َديم دو د    
ه  ةندوو كؤمةَل  ة ض  ؤكك  هةش  يةمني نك د ةتود و  
مؤماا و هة طومن، ل ة م اوتد دوو س اَل  دو ما ا  ل ة      
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ن ميط   ةد ض   ا يا ةد ممةنك   ةة(توت ه   ةندوو كؤمةَل   ة    
م  ا ط   ا  وتنك( و مش        –ض  ؤكك  مم  ام  ام   وة   

( دتَا  ة ب اة ن توتم   تد َؤنه ةبَ وت ةوش ة  –بو شة 
و  ةب ض  ؤككا ة   اش  ا ة دمانتك  ا   بةنهةم  ةكا      
 ايش   وومان  ايوتم   ة بة امب   ة   دووتما   ان ب   ةدو د    
و   ؤندي ل   ة ض   ؤكك  لاش   يا ةد  وميَة   ةم بةه   ةن ا ي     
دت    و   دي بط   و  دي ك   ة مة    ات       ون ل   ة كؤمةَل   ة    
ض  ؤككةكا   دو ما  ا  ك  ةماي  ل  ة ب  ةهاي م  مؤما  ا و    

كةو ؤ ةوت بةَبب دم  ان دوو كؤمةَل ة    هة طومين دوون
  مض    ؤككةكة ض    ؤكك  وو  ا    ان  ايا م    ةم وام    ادت 

نووب ان، هوط اب    –مة ات    ون ل ة ض ؤكك  منودب ان    
و ةو بوومةل ةنةت    –كات،  ن ةل ل ة  اس ب ب   طا       –

غةمنايوةنت(، دتبايي ة بو ةماد س ةنتك  ب ؤ  ووس ا       
ة نكم    ا   مدَل      ش    ةما م ( مامةَل    ةد مة     ات   ب    

وميوةط    وةو كانتسا ة دتبايية غةماي  ب ؤ ض ؤك ،   
دتة      ني  ووس    ةنمي   ةكن كؤمةَبمة اا    ة لك    اماي    
هةشت مةامة  ماةكةب دتط ت بة دتسيمةوت و ب ة او  
و  ةب ومي   ةما   ةد  ه   ة طاوب دت   ا، ل   ةو    اوتد  و   ان     
ب    ةواندي َؤش      و     اتبووب، نووبةن ووبوو     ةوتد    

ب   وو، كؤَب اي    ك   ة   س  ةنمواي   َوميو   اود،   س  وا   
ه  ةندوو بد نوَ  ابوومم هةس  ي  ب  ة ش  ياي   َ    ك    
دتك دل وةةموو     كسةمةك  م دن بة وؤنمي      
و    او  ش    ااتكا ةوت لو    ةب و    ؤنت م د     ة ب    ؤ م    ن       
وةش ةجنة هايوةن و واة ن ود بوو، لة شةن د  بؤ م دن 
نمي  تومي     ل  ؤوا   هةم  ة، وةطةنض    و  ةب لؤوا   ة     

ب  ةَبب ب  ة ض  وو ة    او ش  وميوةكةوت ق  اباة  قب  و ي  اا  ة 
وميو       اك د   م       ةنطاو دميي       ة  ايش       ةوت و         ة   
 ةموت اما   ةك  هؤك   انم  هةم   ةم ب   ةَبب بوومةل   ةنةت  
ب مياة لة بةكؤمة ي م د اي   ب ي هؤم لة ضوو   موا  
ب    ؤ ممو ا     ( ل    ة س    ةنت اوت      ا كؤ     ام   ةل     ة      

َل  بةس  ةن ش  انتكةد   اةمي موةم  ةك     ةوت نت     ب     
ةس      ة طاَلي      ة اي  دن ل      ةو  ةل       ة كايش      ابووم ه

ةمي موةمةد  شة ؤل  دتد لم نكما   مدَل  ش ةما م (  
دو د ض    ا   د   مام    ةد س    ةن   دتباي    ت، ب    ةَبب    
نكما ةك    ة ب    ة ه    ةموو بةهاي ماةكا    ةوت م    ة  ش    ت   
دتندتب  مي  ت، و  ةومو وةوتم  ة ك  ة مة   ات      ون ل  ة       
 ووس   ا  كون    ة ض   ؤككا  ب   ةبد كةم   ةوت     ا و   ةب  

و وو     تم مدَل    ش  ةما م ( كؤم  ةَل ي  قؤ اغ  ة س  ةنكة
كون   ة ض  ؤكك  س  ةنكةو ووت ك  ة دت   و   دي لةم  ة      
وااب  ميو    ةوت ب    ةَبب ب    ة طش    ة وته    ا      ؤنماي      
هؤمؤوا  لايوةكةو ؤ ةوت كة ل ة  ايواس ةد نكما  ا     
هةم    ة   اي اهةَلث    ة    هو ةنمة     ا    و    ةب وَب     ة     

مةوت مواي  ن( بؤ مة ات    ون وايطةد د َةو لةب بانت
دتَل   ي لوايم  ةدتب ي ل  ةو  ايطةمش  يوة   م    ب ةومو  ةوت  
كة هةموو هو ةنمة ا ن لة دو د مةكَتوت نم     ابنم   
ةتود ب    ؤ هو ةنمة     ا ن    و      ة و هو ةنمة     ا ل    ة  

سةيم وااد م ةك ي  ت ة اشت هو ةنمة اد   توت دتو
            ض     ة ا ه     ة طاودي ل     ة  ايش     َ، و     ةود         ض     ة ا 

 توتم  ةم و  ةو بؤض  وو ة ك  ةمن ل  ة     ه  ة طاودي ل  ة دو   
 ايش  َب م  ان و  ةو ل  ة  ايش  َت وؤنمي   ة ل  ة بؤض  وو      
هةم   ة طو م  ك   ة َ     ك َووم   ان  اي   وت ط     ووتلم   
مة ات    ون نكمان بة دماندتمةك  شان دتة  ايت كة 
ة دتد قؤ   اغ  مؤدمي    ةم ش  ة ا َ ل  ة ه  ةموو ك  ا  ي    

كمان دماندتمةك  سةندتم   اشةساةماةم ندتَلايت ل
ةوتد ك  ة هايش  يا مدكن كاش  ؤت( َوميو  ةند هةم  ة    و  

باينوودت  ااة  ةمام  دكن كاش ؤت كؤ  ام  قؤ  اغ     
نكم  ا و و شاس  و نت كالس  ا اةكا ة وايم  ة ض  اَ ل  ة   
                 س         ةن وادتك         ان ةتب         ةبح           اباونيم ة ن وتد 
نكم   ا   دمين   ا   دتس   يةو  تمةك   اكؤك   ة ض   و  ة   

ةد كة نكما ةكةد نكمان  ةقاية   شانتم وةو شوميو
 اي  ا  نوودتد ت  اي  وتن  اا  ة ب  ةَل و دتب   ي ببا  وني ك  ة  
وام        ا نو          ا   ووس        ةن ب        ؤ نكما ةك        ةد،     
كانتكي ةنتكا  ، نت ي ان و ةما ةك ةد نو   ا  ش انت      

 مان دو كةو ووتلم
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مة   ات       وو  ووس  ةند ض   ؤككة قونس   ةكا ة    
وةَت ك د ةوتد لةسةن ةم ا اي    امب ة   و و اَلؤة    

ندي بؤ    ة ه  ؤد نتَو   ةد  و    الاي  ل   ةب  و  ان ب   ة و   ا 
بانتم ةوت و او دتدودي لم ن   ا و من ب ة ش ايو ةمي              
ض   ؤك  بوووس    مم وايم   ةد واي        ك   ا  ي ل   ة ش   ةي   
 ايواط  ةمن ب  ة َ       دتة    ني ب  ةَبب ق  ةت َةوش  ةكة   
 اطةن ميواوةوتبؤ َؤمانل لةب بانتم ةوت مة  ات     ون    

ب  وَل  د ن و بةَلط  ةد و د بةدتس  يةوتمة ك  ة ق  اباة  ق
لة هةمووش  ط  طَ سةلايةد َؤمة  ، وانا با  
 امب    ة   و    ةو      ؤنماي   و  دتَ    و ةدي وام    ا وةم    ة  
َ    ةو  و طو اه    ة   دتنب    انتد ةم    ان مةس    ةلةكة   
دتَةمو  ة وةس  يؤد َوميو  ةن ب  ا َ  ؤد ب  م  ان ب  ا تم       
دتنب  انتد  او   ا   س  ةنكةو و  ةد ض  ؤككةكا   ل  ة  

 ا   ةد ك  ة ب  ؤ    مة   ات      ون دت  س  ني، و  ةو    او  ا    
 ووس   ةنت بوتك   ان ب   ووت ب   ة و   ؤندي لةسةنمةش    م   
ل اود ضؤك  دتب ي لة ضؤككةكةد  نكَل  هةب ي بةَبب 
   ة  نكَلاي     هةَليةَلة ايو  ةن م  ان مانمة ا  اتن ب  ةَل و    
دتب     ي شا بةش    ا   ض    ؤككةكة ر    وَل يلم و    ةم  ك     
مة ات    ون س ةنقاَل   ووس ا   نكم ا اي   دنمي ةت     

ؤد ل   ة ض   ة ا وايط   او ش   انمي      ك   ة ب   ة ق    ةد َ      
وااو ةد  ن وودتد ت هةن بؤمة ماوتمةكة لة  ؤلةكا   
و          ة و و        ةوت دتنب        انتد ض        ؤك   ووس        ني  
دونكةو ؤ     ةوت ك    ة طؤظ     اند كان ام    ة ل    ة       ان ن     
س   اةماتكاتم مة    ات       ون ض   ؤككاي   ك    ونت و     
س  ةنكةو وود ب  ؤ ماي   د مو  اَبن ض  اك ك   دووتم و  ةب     

(ت و لةبم     ةن ض     ا يا ةد ن  ة –كيايب     ة       اود من ة 
مس      و (توت ض     اك و باَلوك  وت      ةوتم ه     ةنوتها  
كيايباي    دتنب  انتد مهو   ةند ض  ؤك ( وام  ادت دتك  ات 

ب  ؤ ض  اكم ل  ة ض  او اي ةو واي ا  لايم  ان   س    بؤض     
دت ووس   ات و و   او  وتَبم     د مو   ةوت لل   ة مواَلا   ا      
لةو       ةد د ن ش     يوا  باب      ة اي   دتنب     انتد        ام     

و ب    وو ش    اكانتم ب    ؤ  وو     ة     ووس    ابوو ك    ة  ايم 
 ووس    ابووب ط    ةمن ل    ة      ام د  ةتند دتب     يم دو د     
َوميوا       ةوتد و      ةب د ن ش      يوة ب      ة  اي       ةو  ةد    
ضاوتن و    موةوت مامؤسيا و   لك ون ت و   ايوةط ةد   
ط  ةمن ل  ة    ام د  ةتند دتب   ي ب  ةَل و ل  ة هاومو  ا  ةتند    
دتب    ي، وةم   ة  ب   ؤ م   ن كايش   ةمةك  ةكند دنوس   ت 

   ةوت دتس  ي  ب  ة  ووس  ني ك   دوت ب  ؤ ك   دم م  ن ل  ةو كا
 وةوت دت ووس  كة طةمن لة  ام د  ةتند ب ةب ل

 
 ثةراويَز

*وةمة ق ةد  ووسةند بابة ةكةم ةو وتك و واي   ا ة     
دتَل  وايمة هةموومان شةه ماند مة ات    ون دت اس ني،  
ب   ة  اي    ةو  ةد وةم   ةوت وايم   ة ل   ة كوندس   يا   لاي             

ه    ة ا واي     يا   ش    ةه ماند مة     ات        ون  ا اس    ني، 
وةوت    اتد م   ن واط   اد نر ل   ة طؤظ   ان و نك  ام   ةكا   بد 
َؤما   ا  بةم  ة  دمي    مو باس       ةك  وت، بؤم  ة م  ن و  ةب      
دتسيثايش  يةنماةب ك   د ب  ةو ووماي  اتد وةم  ة بك د   ةوتد 
وتنطاي  تك    ا         د لايب ةوميي    ةوت و ب    ة  ااةمش      ل    ة     

 د ها وود  هة ادي لة ضؤككةكا    ةنوومة ب ةبم
 
 

 ةرضاوةس
م وت  8/6/2002( 743نك  امةد همشن د  مانت م

دتباوني وةب بابة ة ه  س ي سا ي  ايو واي يامة دمانت لةب 
 مماوتمةد  مة ات    ون بةنهةم    د ضاك ك دووت
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  هاشم سال ََحهاشم سال ََح
  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
 

لة شةستةكاني سةدةي 
بيستةمدا سؤسيؤلؤذسيت 
كةنةدي "هَيربةرت مارشاأل ماكلؤ 
هان"، ثَيشبيين ئةوةيكرد بة 
هؤي ئامرازةكاني ِراطةياندنةوة، 
جيهان بطؤِرَيت و ببَيت بة 
طوندَيكي طةردوني.. لة ِرابردودا 

ِرويدةدا بةالي  ئةوةي لة ضني
ئةوروثيةكانةوة طرنط نةبوو، 
طرنطيش بواية، دواي ضةندين 
مانط و ساَل ثَييان دةطةيشت. 
بةالم هةنوكة بضوكرتين ِرووداو لة 
كاتي خؤيدا و لة ِرَيي كةناَلة 
ئامسانيةكانةوة دةبينني. يةكَيك 
لة ثسثؤِرةكان بةم دوايية 
هةوَليدا جيهانطريميان بؤ 

ة مبارةيةوة ِرونبكاتةوة، ل
دةَلَيت: )لةسةردةمي 

ئيمثراتؤريةتي ِرؤمانيدا هةواَلَيك 
لة شاري ئةسكةندةريةوة بؤ 
ئةوةي بطةشتايةتة ِرؤما، بة 
تَيكِرايي ثَيويسيت بة سةعاتَيك 
بؤ هةر كيلؤمةترَيك هةبوو. باواي 
دابنَيني ماوةي نَيوان ئةو دوو 
شارة هةزار كيلؤمةترة، كةواتة 

ك هةزار طةيشتين هةواَلَي
سةعاتي ثَيدةضَيت، واتة زياتر لة 
ضل ِرؤذي دةوَيت. ِرةنطة 
هةواَلَيكي وا فةرمانَيك بَيت، 
ئيمثراتؤري ِرؤماني دةريكردبَيت 
بؤ ئةوةي دةسةاَلتي هةرَيمايةتي 
لة شاري ئةسكةندةرية 
جَيبةجَيي بكات. بةالم لة سةدةي 
هةذدةدا ِرةوشةكة باشرت بوو، بؤ 

ة لةندةنةوة بؤ منونة هةواَلَيك ل
ئةو شارانةي سَي سةد كيلؤمةتر 

لَييةوة دوور بوون، لة ماوةي 
ضوار ِرؤذدا دةطةيشت.. لة ساَلي 

نامةيةك لة لةندةنةوة بؤ  1856
شاري بؤمباي، لة ماوةي بيست 
و ضوار كاتذمَيردا دةطةيشت. 
بةالم هةنوكة لة ِرَيي ئيمةيل و 
ئةنتةرنَيت و مؤبايل و كةناَلة 

كانةوة، لة ماوةي ئامسانية
ضركةيةكدا هةواَلي ئةم ثةِري 
دنيا بةوثةِري دنيا دةطات.. 
سةرةتايرتين ثَيناسةي 
جيهانطريي بريتية لةوةي كة بة 
هؤي تةكنؤلؤذياي زانياري و 
ئامرازةكاني ثةيوةندي، كات و 
ماوةكان كورتدةكاتةوة. 
ئةنتةرنَيت و ئيمةيل و مؤبايل، 
هةموويان شتطةلَيكن لة ماوةي 
ضوار ثَينج ساَلي ِرابردوودا 
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دؤزراونةتةوة و لة باريانداية لة 
ماوةي ضةند ضركةيةكدا، بةشة 
جياجياكاني جيهان بةيةك 
بطةيةنن. ئةمِرؤكة تةواوي 
دانيشتواني جيهان لة يةك كاتدا 
ياريةكاني جامي جيهاني 

وةكويةك هةَلدةضن. بة  ءدةبينن
جؤرَيكيش لة دةوري 

 ةوة، تةلةفزيؤنةكان خِر دةبن
وةكو ئةوةي هةمويان دانيشتوي 
يةك طوندبن و وةكويةكيش 
دَلخؤش دةبن و ئاهةنط 
دةطَيِرن.. بةالم لة ِرابردوودا لة 
يةكدي دابِراوبوون و وايان 
دةزاني هةريةكةيان لة 
ئةستَيرةيةكي جياوازدا دةذي، 
تةنانةت هةندَيكيان بة هيض 
شَيوةيةك ئاطاداري بووني 

.. لةم ئةواني ديكة نةبوون
سةروبةندةدا كةناَلة 
ئامسانييةكان ِرؤَلَيكي طةورةيان 
لة نزيككردنةوةي ميللةتاني 
دنيادا بينيووة(. دةربارةي 
  جيهانطريي ثَيناسةي ديكة

هةية، لة دةرةوةي ئامرازةكاني 
زانياري كة كاريطةريةكي 
ئةفسوناويان هةية و دةتوانن لة 
ماوةي ضركةيةكدا، ئةو سةري 

ي دنياوة دنيا بةم سةر
 ببةستنةوة.

لة ِراستيدا ضةمكي 
جيهانطريي بةر لة بيست ساَل لة 
والتة يةكطرتووةكاني ئةمريكادا 
هاتة ئارا، بةالم لة زماني 
عةرةبيدا تةمةني ئةم ضةمكة لة 
دةساَلَيك تَيثةِرناكات. بةر لة 
هةموو شتَيكيش جيهانطريي 
ماناي ِرزطاربووني ئاَلووَيردي 

وو كؤسث و بازرطاني، لة هةم
تةطةرة طومرطيةكان دةطةياند. 
برييت بوو لة بة جيهانيبوني 
كةلوثةل و شتومةكةكان لة 
سةرتاسةري طؤي زةويدا، 
ئةمةش ئةوةي دةطةياند كة 
 جيهان دةبَيتة يةك بازاِري 
           كراوة، بؤ كَيرِبكَيي نَيو 
دةوَلةتي لة نَيوان مشةك و 
كةلوثةلي واَلتاني جيهاندا. 

تة ماناي يةكةمي كةوا
جيهانطريي، ئابووري و 
تةكنؤلؤذي بوو، بةر لةوةي لة 
ماوةي دوايدا بطؤِرَيت بؤ كلتوري 
و سياسي و تةنانةت بؤ 

 ملمالنَيي شارستانيش!
لة نةوةدةكاني سةدةي 
ِرابردوودا ثرؤسةي جيهانطريي 
خَيراتر بوو، بة تايبةت ثاش 
لَيكهةَلوةشاني يةكيةتي سؤظيةت 

بووري ضني بة و طؤِراني ئا
ئابوريةكي سةرمايةداري، 

ئةطةرضي سستمي سياسي ئةو 
والتة هةر كؤمؤنستية.. بوون بة 
ئةندامي ضني لة ِرَيكخراوي 
بازرطاني جيهانيدا، بووة مايةي 
يةكخستين بازاِري نَيودةوَلةتي، 
بة تايبةت كة ِروسيا و واَلتاني 
ئةوروثاي خؤرهةالت كةوتنة 

 كردني مؤدَيلي ثةيِرةو
 سةرمايةداري.

ثاشان جيهانطريي لة 
ِرةوتَيكي ئابوورييةوة بوو بة 
ثرؤسةيةكي كلتوري، دواي 
ئةوةي فيلم و زجنرية تةلةفزيؤنية 
ئةمريكيةكان بازاِرةكاني دنيايان 
ثاوانكرد. هاوكات لة ِرَيي 
كؤكاكؤالو ماكدؤناَلد و كؤمثانيا 
فرة رةطةزةكانةوة، ئةمريكا 

ي تواني دةست بةسةر ئابوور
جيهاندا بطرَيت. ئةم كارةش 
 فةرةنساييةكاني جاِرسكرد، 
بةالم داخؤ دةتوانن ضيبكةن؟ 
         ئةَلبةتة دةيانةوَيت بةقةد 
تواناي خؤيان بةرخورد بكةن و 
دذي ئةو ثرؤسةية بوةستنةوة. 
ئةمة وايكرد هةندَيك لة بريياران 
زؤر بة سادةيي بَلَين: 
)جيهانطريي واتة بة 

ني جيهان!(، ئةمريكايكرد
هةروةها ئةوانة ثَييان واية 
جيهانطريي دياردةيةكي زؤر تازة 
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نييةو ثَيشينةي لة ِرابردودا 
 هةية.

بؤ منونة جيهانطريي لة 
سةدةي نؤزدةدا جيهانطريييةكي 
ئينطليزي و فةرةنسي و ئةَلماني، 
واتة ئةوروثي بوو، بةالم هةنوكة 
بؤتة جيهانطريي ئةمريكاي. 

زَيِريين يةكةمي لةبةرئةوة ضاخي 
جيهانطريي، لة ناوةِراسيت 
سةدةي نؤزدةهةمةوة دةست 
ثَيدةكات و تا سةرةتاكاني 
جةنطي جيهاني يةكةم 

 1914دةخايةنَيت. لة ساَلي 
بةدواوة شؤِرشَيكي تةكنؤلؤذي 
ِرويدا، كة بووة مايةي لَيك 
نزيككردنةوةي بةشة 
جياجياكاني دنيا. ئيرت بؤ يةكةم 

فةر و تةلةفؤن جار هَيَلي شةمةندة
و كةشيت بازرطاني و ئؤتؤمبَيل و 
تةنانةت ِرؤذنامةش ثةيدابوو. 
بةم ئامِرازانةوة ئةوروثا كةوتة 
خؤي، بؤ ئةوةي دةسةاَلتي 
بةسةر جيهاندا بسةثَييَن و 
مرؤظايةتيش ناضار بكات 
شَيوازي شارستانيةتي ئةو قبوَل 
بكةن، هةموو ئةمانةش لة ِرَيي 

.. بةالم ثرؤسةي كؤلؤنياليزمةوة
جيهانطريي دواي دوو جةنطي 
جيهاني طةورة كة شةِري ساردي 
بةدوادا هات، طورزَيكي 

كاريطةري بةركةوت. لةبةرئةوة 
جيهانطريي دووةم، واتة ئةوةي 
ئَيستا ئَيمة لة سايةيدا دةذين، 
تةنها ئةو كاتة سةركةوت كة 
بلؤكي خؤرهةالت هةرةسي هَينا. 
 بةجمؤرة دةرطاي دنيا بة ِرووي

ئةمريكا و خؤرئاواييةكاندا 
كرايةوةو بوونة هَيزَيك كةس 
ملمالنَيي نةدةكردن. تةنانةت 
كارطةيشتة ئةوةي ليرباليزم بوو 
بة ئايديؤلؤذياي بااَلدةسيت 
جيهان. تةنها دوو هَيز لة 
بةرامبةر ليرباليزمدا وةستانةوة: 
ئايديؤلؤذياي فَيندةمَينتالسيت 
توندِرةو لةاليةك و هَيزة 

ةوةكاني ناوةوةو دةرةوةي ضةثِر
خؤرئاوا كة دذ بة جيهانطريي 
سةرمايةداري بوون، لة اليةكي 
تر. يةكةميان بؤ دذايةتيكردني 
خؤرئاوا كاري خؤتةقاندنةوة و 
ثةالماري تريؤرسيت بةكاردَينَيت، 
بةالم دووةميان شَيوازي خؤ 
ثيشانداني هَيمنانة و جةماوةري 
دةطرَيتة بةر، وةكو ئةوةي لة: 

ياتل و جةنةواو لةندةن و )س
ذنَيف و ثؤرتؤ ئةليطري(، 

 بينيمان.
فَيندةمَينتالستةكان دةخوازن 
جيهانطريي لة ِرةطوِريشة 
هةَلكةنن، ضونكة ئةوان ثَييان 

واية ثرؤسةيةكة هةر هةمووي 
طةندةَلي و خراثةكاري و 
بةدِرةوشتية. لة كاتَيكدا 
ضةثةكان تةنها دةيانةوَيت 

و ناوةِرؤكي جيهانطريي ئاِراستة 
خؤي بطؤِرَيت، ضونكة ئةوان 
دةزانن جيهانطريي بةهؤي 
ئامرازة نوَييةكاني 
ثةيوةنديكردنةوة بؤتة واقيع، لة 
ِراستيدا دياردةيةكي 
ثؤزةتيظيشة. بةالم دةشَيت 
 وايلَيبكرَيت زياتر مرؤظ

دؤستانةتر بَيت و كةمرت 
بةربةريانة بَيت.. ئةم 

، جيهانطرييةي ئَيستا لة ئاراداية
سةرةتا وةها بانطةشةي بؤ دةكرا 
كة بةختةوةري لةسةرزةوي بةدي 
دَينَيت و ئازادي و دميوكراسيش 
بؤ سةرجةم ميللةتان دةستةبةر 
دةكات، بةالم تا ئَيستا ئةوةي 
كردويةتي دةوَلةمةندةكاني زؤر 
زياتر دةوَلةمةندتر كردووة و 
هةذارةكانيش هةذارتربوون. بة 
ثَيي ئاماري نةتةوة 

رتووةكان، نيوةي يةكط
دانيشتواني جيهان تا ئَيستاش 
بة كةمرت لة دوو دؤالر ذياني 
ِرؤذَيكيان بة ِرَيدةكةن! بةالم 
جياوازي نَيوان هةذاري جاران و 
هةذاري سةردةمي جيهانطريي 
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ئةوةية، ئةميان دةتوانَيت لة ِرَيي 
كةناَلةكاني تةلةفزيؤنةوة ئةو 
دةوَلةمةندية زؤرةي خؤرئاوا 

، لة كاتَيكدا هةذاري ببينَيت
جاران ئةم شتانةي نةدةبيين و 
وةكو هةذاراني ئةمِرؤ هةسيت بة 
مةحرومي و نائومَيدي قوَل 

 نةدةكرد.
لة ِرؤذطاري ئةمِرؤماندا 
هةذاري بؤتة سكاندالَيك و 
تةحةمول ناكرَيت، ئةمةش 
كةلَينَيكي طةورةية لة 
شارستانيةتي ئةمِرؤدا. ئةم 
 هةذاريةش بةرةجنامي بة

االنربدني جيهاني سَيهةم نيية ت
لة اليةن جيهاني 
سةرمايةدارييةوة وةكو زؤرَيك 
ثَييان واية، بةَلكو ئاكامي 
فةرامؤشكردني كةنارة لةاليةن 
سةنتةرةوة. جيهانطريي، برسي و 
ِروت و ِرةجاَلةكاني جةنطةَلةكاني 
ئةفريقا ناضةوسَينَيتةوة، بةَلكو 
ئافةرؤزيان دةكات و ثشت 

خات. ئةمةش زؤر لة طوَييان دة
ضةوساندنةوةيان ترسناكرتة، 
ضونكة ِرةنطة لة ئةجنامي 
ضةوساندنةوةيان خَيرَيكيان لة 
دةست بوايةتةوة و هةذاران 
هةندَيك شتيان دةسطري بواية.. 
ئةم خةسَلةتة نامرؤظانةيةي 

كؤمثانيا فرة ِرةطةزةكان و ذياري 
خؤرئاوا، دواجار دةبَيتة مايةي 

نةفرةتي ئةوةي هَيزطةلَيك 
 لَيبكةن..

قةالضؤكردني تريؤر بة 
زيادكردني خةرجي سةربازي 
نابَيت. مادامةكي ساالنة 
  برسيةتي مليؤنةها كةس

بكوذَيت و مليؤناني تريش 
بةدةردةسةري بذين، جيهان 
         ئارامي بةخؤيةوة نابينَيت و 
ِرَيك نابَيتةوة. لَيرةوة 
بةطذاضونةوةي تريؤر بةبَي 

ي هةذاري و ضارةسةركردن
برسيةتي، كارَيكي بَيهودةية. 
ئةمة حةقيقةتَيكة كارشوناساني 
خؤرئاوا خؤيان باسي لَيدةكةن.. 
بؤ ئَيمةش كَيشةكة لةوةدانيية، 
ئاخؤ لةطةَل جيهانطرييداين يان 
            دذايةتي دةكةين؟ بةَلكو 
                 ئةوةية: ئاخؤ ئَيمةش 

 د لَيي بةهرةمةند دةبني، ياخو
            هةر لة دوورةوة لَيي

 دةِروانني؟
تةواوي ميللةتاني دنيا 
دةخوازن داخَل بةسةردةمي 
جيهانطريي بن، بةالم كَيشةكة 
ئةوةية زؤربةيان ناتوانن، 
 مادامةكي تةنها ثاوانة بؤ 
             ميللةتة دةوَلةمةندةكان. كَي 

             دذ بة بةجيهانيبوني نان و
ميوكراسي و مافةكاني شري و د

مرؤظ و تؤلَيرانس و 
خؤشطوزةراني و تةنانةت 
          فيلمةكاني هؤليوديشة. 
              كةواتة ئَيمة بة طشيت دذ 
                بة جيهانطريي نني، بةَلكو 
دذ بة الدان و خؤثةرستيةكةين.. 
شايةني باسة قوربانيةكاني 
جيهانطريي خةَلكانَيكي زؤرن، 

ك تةنها لة دةرةوةي نة
خؤرئاوادا، بةَلكو لةناو خودي 
خؤرئاوا خؤشيدا. 
سؤسيؤلؤذسيت فةرةنسي 
 "ثريبؤرديؤ" لة كتَييب 
              )بَينةوايي جيهاندا(، ثةردة 
                  لة ِرووي ئةو هةذارية 
زؤرة هةَلدةماَلَيت كة 
لةناوجةرطةي كؤمةَلطة 

يان ئةوروثيةكاندا هةية، بةشَيك
كؤضبةرةكانن و بةشةكةي 
ديكةشيان ئةوانةن بةِرةضةَلةك 
فةرةنسني و خةَلكي ئةسَلي 

 واَلتةكةن.
 
 
 
 

 سةرضاوة
 .13/2/2004 – الشرق االوسط
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 ظؤل تيََر
  
  

  لويس جؤزيََفلويس جؤزيََف
لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا 

  قانعقانع

 
توَيذةري ئةمريكي "لويس 
جؤزَيف" لَيرةدا خوَيندنةوةيةكي 

ةفةي ظؤَلتَير طشيت بؤ فةلس
ثَيشكةش دةكات. ئاشكراية ئةم 
بريمةندة فةرةنسيية بة بريوباوةِرة 
رؤشنطةرييةكاني هةم دنياي 
ثِركردبوو هةم خةَلكيشي 
سةرقاَل كردبوو. بة درَيذايي ضل 
ساَل ضةندين شةِرو جةنطي 

 لةطةَل ثياواني ئايين بةرثاكرد.

لة  1694ظؤَلتَير ساَلي 
و لة ثاريس هاتووةتة دنياوة 

لة تةمةني سةرو  1778ساَلي 
هةشتاو ضوار ساَلييةوة هةر لة 
ثاريس كؤضي دوايي كردووة. 

دواي طةِرانةوةي لة  1734ساَلي 
لةندةن بة ماوةيةك كتَيبة 
ناسراوةكةي )نامة فةلسةفييةكان 
ياخود نامة ئينطليزييةكان( 
باَلودةكاتةوة، تَييدا 
بةسةرسامبوونَيكي زؤرةوة 

ت بة كاروباري قسةوباس سةبارة
سياسي ئينطليز و ياساكاني ئةو 
والتة ثَيشكةوتووة دةكات. 
بةمةش دةيويست طةر 
بةشَيوةيةكي ناِراستةوخؤش 
بَيت ِرةخنةو طلةيي لة دةمارطريي 
و توندِرةوي دةسةاَلتي فةرةنسي 
دواكةوتوو بطرَي ئةم نامانة لة 
ناوةندة سياسي و 
رؤشنبريييةكاني ثاريس 

ان نايةوة. هةرايةكي طةورةي
دةسةاَلتداران فةرمانيان بة 
سوتاندني نامةكان و ِراوةدوناني 
خاوةنةكةي دةركرد. ظؤَلتَير بؤ 
ئةوةي لة طرتن و زيندانيكردني 
لة باستَيل ِرزطاري ببَيت، بة 
نهَيين ثاريس بةجَيدةهَيَلَي و 
دةِرواتة الي خامنَيكي 
ئةرستؤكراتي دةوَلةمةند كة 

تَير. سةرسامة بة فيكري ظؤَل
خامنةكة الي خؤي طليدةداتةوة 

و ثارَيزطاريشي لَيدةكات، ظؤَلتَير 
ساَل لة كؤشكةكةيدا  10ماوةي 

 دةمَينَيتةوة.
ظؤَلتَير لةو ماوةيةدا بة قووَلي 
دةستدةكات بة لَيكؤَلينةوة و 
طةِران و ثشكنني بة نَيو زانسيت 
)نيوتن(دا بطرة ضةند 
تاقيكردنةوةيةكي فيزيايي 

ت. دانةري ئةم كتَيبة ئةجنام دةدا
دةَلَي فةلسةفة الي ظؤَلتَير تَيكةَل 
بة ئةدةب بووة لة واقيعدا ئةم 
نووسةرة طةورةية تةنها لة بواري 
فةلسةفةدا داهَينةر نةبووة، 
بةَلكوو لة بواري ئةدةب و بة 

 تايبةتي رؤماندا داهَينةر بووة. 
رؤمانَيكي  1759ساَلي 

فةلسةيف بةناونيشاني "كانديد" 
تة دَلساف يان ساويلكة وا

باَلودةكاتةوة كة يةكَيكة لة 
شاكارة ئةدةبييةكاني. لة 
ِراستيدا ئةو طةجنةي كة ناوي 
"كانديد"ة كةسَيكي ساويلكةية 
و بِروا بة هةموو ئةو شتانة 
دةكات كة مامؤستاكةي 
"بانفلؤس" ثَيي دةَلَيت و فَيري 
دةكات. ئةم مامؤستاية 
تيؤرةيةكي سادة و ساكاري 

ارةت بة خؤشبيين لة ذياندا سةب
ثَيدةَلَي. بةالم دواي ئةوة كانديد 
بة ضةند ئةزمونَيكدا تَيدةثةِرَي 
كة هةر هةموويان دةبنة شوَيين 
نيطةراني و شكست بؤي. ئةودةم 
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بؤي رووندةبَيتةوة كة بريوباوةِري 
مامؤستاكةي هةر هةمووي 

 هةَلةية.
ئاماجني ظؤَلتَير لةم رؤمانةدا 

بة هةموو ئةو طاَلتةكردنة 
مةنزومة فةلسةفيية ياخود 
ميتافيزيكيانةية كة لة بةرامبةر 
تاقيكردنةوةدا خؤِراناطرن، جطة 
لةوةش ئاماجني ظؤَلتَير لةم 
رؤمانةدا ِرةخنةطرتنة لة 
دةمارطريي ئايين كة ئةودةم لة 
ئةوروثادا باَلوبوو. هةروةها 
ِرةخنةطرتنة لةو قسة ثِروثوض و 

ندي طةالني خورافاتانةي لة نَيوة
 دواكةوتودا بةرباَلوة.

رؤماني كانديد ياخود مرؤظي 
ساويلكة هيض نيية تةنها 
بةرطريكردنة لة ثراطماتيزبوون لة 
ذيان. مرؤظ وةك ئةوةي ظؤَلتَير 
دةَلَي: دةبَي ثراطماتي، عةمةلي، 
نةرم و لةسةرخؤ بَيت، تاكو 

 بتوانَي بذي.
كتَيبَيك  1763ظؤَلتَير ساَلي 

لَيكبوردن( سةبارةت بة )
باَلودةكاتةوة، ئةمة دواي ئةوةي 
طوَيبيسيت ضريؤكي ئةو ثياوة 
ثرؤتستانتة دةبَي كة لة شاري 
تؤلؤز لةاليةن زؤرينةي 
كاسؤليكةوة دةضةوسَينرَيتةوة. 
ئاشكراية كاسؤليكةكان كؤمةَلَي 
تؤمةتي ناِرةوا دةدةنة ثاَل ئةو 
ثياوة، ثاشان دةيطرن و هَيندة 

دةدةن تاكو ئازار و ئةشكةجنةي 
دةمرَي. دواتر ضريؤكةكة 
باَلودةبَيتةوة و ظؤَلتَيريش 
            دةيبيسيَت. ظؤَلتَير بة 
بيستين ئةو ضريؤكة بَيئةندازة لة 
ثياواني ئايين دةمارطريةكان 
توِرةدةبَي و داواي دادطاكردني 
ئةو خةَلكانة دةكات كة بةو 
           تاوانة دزَيوة هةستاون. 

  ركةوتو دةبَي، لةمةشدا سة
           بةوةي دةتوانَي ِرَيز و 
حورمةت بؤ ئةو ثياوة داماوة 
بطةِرَينَيتةوة كة بة غةدر بووة 
قورباني دادطاكاني ثشكنيين 
كَلَيساو دةمارطريي مةزهةبي 
كوَيرانة كة ئةودةم لة فةرةنسا 

  باَلوبوو.
ئاشكراية ئةو سةردةمة 
زؤرينةي كاسؤليكة 

مينةي توندِرةوةكاني كة
ثرؤتستانتةكانيان 

دةضةوساندةوة كة بة ِرَيطايةكي 
جياواز لة بريوباوةِري مةسيحيان 
دةِرواني و بةشَيوةيةكي 
جياوازلةوةي كاسؤليكةكان 

 لَييتَيطةشتبوون.
لةسةر كاريطةري ئةم ضريؤكة 
بة ئازار و دَلتةزَينة ظؤَلتَير 
كتَيبةكةي لةسةرلَيكبوردن 
            نووسي و تَييدا داواي لة 
هةموو فةرةنسيةكان كرد بة 
هةموو مةزهةبةكانييةوة كة 

خؤيان لة دةمارطريي ئايين 
بةدووربطرن و جياوازي لة 
بريوِراو جياوازي لة مةزهةب 
قبوَل بكةن. ضونكة ِرةمحةتي 
خودا طةورةية و بةشي هةموان 

 دةكات.
ساَلي دواتر، واتة ساَلي 

كتَيبة بةناوبانطةكةي  1764
ني "فةرهةنطي بةناونيشا

فةلسةيف" باَلوكردةوة تَييدا 
هَيرش دةكاتة سةر ميتافيزيكيا، 
دةمارطريي، تيؤلؤذياي كَلَيساي 
 كؤن و تايفةطةري كة باَلي 
 بةسةر عةقَلي خةَلكي سادةي 
            ئةو سةردةمةدا كَيشابوو. 
هةر لةو كتَيبةدا ثرنسيبة 
سياسية طةورةكاني دةربارةي 

ي رَيكخستين ياساكان، ضؤنيةت
دةوَلةت، شَيوةي حكومةت..هتد 
 دةخاتة ِروو. بة كورتيةكةي 
            ئةمة هةندَي لةو فيكرانة

بوو كة ئةم كتَيبة لة خؤي 
 دةطرَي.

 
 
 
 
 
 
 

 سةرضاوة
 .27/4/2005بيان الكتب، 
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ئيسالمييةكانء 
 رؤشنبريان

  
  
  

  عةفيف ئةخزةرعةفيف ئةخزةر
  لة عةرةبييةوة: السلة عةرةبييةوة: الس

هةموو  ئيسالمييةكاني ئةمِرؤ
ئةو شتانةي ناو كةلةثوريان 
دةمةزةرد كردةوة كة دذي 
رؤشنبرييء ذيانن، ئةمةش بة 
مةبةسيت تةكفريكردني 
بريكردنةوةو ناو زةدكردني 
هةموو داهَينانَيك بوو بة 
بيدعةكاري.. فةقيهةكاني 
سةدةكاني ناوةِراست، 
وَينةكَيشانء طرافيكء فةلسةفةو 
تةنانةت لؤذيكيشيان قةدةغة 

 "سيوطيو. لةمبارةيةوة "كردبو
ئةوةي لؤذيك بَيذبَيت )دةَلَيت: 

هةروةها "ئينب سةالح"  ، (كافرة
دةَلَيت: )لؤذيك دةتباتةوة سةر 
          فةلسةفة كة كوفرة، ضونةوة 
سةر كوفريش كوفرة(. 
سةروةختَيكيش "ئينب روشد" 
  دوضاري راوةدوونان هات،

فةقيهةكاني قورتوبة بة كؤرس 
 ة لؤذيك كاريان دةيانوت: )ب

كردو وتيان ئةمة حةقيقةتة، 
 بةالكان دةضنةوة سةر لؤذيك(. 

ئيسالمييةكان شانيان داداية 
سةر ئةم كةلةثوورة تاريكةي، 
دوذمين روناكي ئةقَلةو دوو 
ضةكي ترسناكيشيان لَيخواست 
بؤ بَيدةنط كردني رؤشنبريان، 
ئةو دوو ضةكةش بريتني لة: 
سانسؤرء تريؤر.. نوسةري 

راني "سةركؤهي" باسي ئةو ئَي
شيزؤفرينياية دةكات كة 
رؤشنبرياني ئَيران، بةهؤي 
سانسؤري زؤري حكومةتي 
ئيسالمييةوة دووضاري بوون: )لة 
ناخي هةر نوسةرو 
رؤذنامةنوسَيكي ئةم واَلتةدا دوو 
كةس هةن، يةكَيكيان دةنوسَيتء 
ئةوي ديكةشيان هةَلدةستَيت بة 
سِرينةوة، ياخود لة باشرتين 
حاَلةتدا ماناي رستةكان بةرةمزو 
ميتافؤر بارطاوي دةكات(، 

. (2000/6/8-)ئَيكسثرَيس
لةاليةكي ترةوة حزبولاَلي 

كة ثَيشبيين ناكرَيت  -ئَيراني

رَي بةضي دةداتء ضي قةدةغة 
، زؤرجار كتَييب وةهاي -دةكات

سوتاندووة كة دةوَلةت بة 
ضاثكردني رازي بووةو مؤَلةتي 

الم حزبولاَل رةمسي ثَيدراوة، بة
طوَيي بةوة نةداوةو جطة لة 
سوتاندني كتَيبةكة، 
دةستيانداوةتة طِرداني ئةو 
خانةي باَلوكردنةوةيةي ضاثي 
كردووةو هةروةها كةوتونةتة 

 راوةدوناني نوسةرةكةشي. 
ئيسالمييةكان هةر تةنها بة 
داناني سانسؤر رؤشنبريانيان 
سةركوتنةكردووة، بةَلكو ئةم 

تةكفريكردنء ثرؤسةيةيان بة 
تريؤر درَيذة ثَيداوة. بؤ منونة 
"خومةيين" بة درَيذايي ذياني 
)شانازي بة دةركردني فتواي 
كوشتين ئةمحةد كيسرةوييةوة 

دا(، 1947دةكرد لة ساَلي 
)بِروانة: ئةمري تاهريي(. ساَلي 

كاتَيك ثرسياري ئةوةيان  1979
لة "خومةيين" كرد بؤضي 
فةرماني بة لة سَيدارةداني 

ثؤزسيؤني ئَيراني داوة بةبَي ئؤ
دادطايي كردنيان، لةوةاَلمدا 
دةَلَيت: )لةبةرئةوةي ئةوانة 
تاوانبارنء ثَيويست ناكات كاتي 
خؤمانيان لةطةَلدا بكوذينء 
بكةوينة دادطايكردنيان(، 

بةناوي شةريعةتي  .)ه.س.ث(
ئيسالمييةوة جَينشينة 
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 توندِرةوةكاني "خومةيين" لة
راندا ناوةوةو دةرةوةي ئَي

دةستيانداية جَيبةجَيكردني 
ياساي جةنطةَل بةسةر 

لة  228رؤشنبرياندا. بِرطةي 
ياساي سزاداني ئيسالمي 
دةَلَيت: "ئةطةر بؤ دادطا 
ساغبووةوة ئةو كةسةي كوذراوة، 

واتة - خوَيين حةاَلَلكراوة
، ئةوا بكوذةكةي ئازاد -مورتةدة

دةكرَيتء بة بَيتاوان دةدرَيتة 
ة ناوي ئةم ياساي قةَلةم(.. هةر ب

جةنطةَلةوة، دةزطاي شةهيدان كة 
سةر بة رابةري شؤِرشي 
ئيسالميية، خةالتَيكي بة بِري 
دوو مليؤن دؤالر بؤ كوشتين 
"سةملان روشدي" رؤماننوس 
تةرخانكرد.. دواجار هةر لة 
سايةي ئةم ياسايةدا، ئيتالعات 

رؤشنبريي ئَيراني  180ناوي 
خستة ليسيت رةشةوة، بة 

يت تريؤركردنيان، بةالم مةبةس
تةنها دةستيان بة ضوار كةس 
لةوانة طةيشتء ئةطةر سةرؤك 
"حمةمةد خاتةمي" نةهاتايةتة 
ناو مةسةلةكة، ئةوا كؤي ئةواني 
ديكةش بة دةردي ئةو ضوار 

 رؤشنبرية دةضوون! 
ئةو روباري خوَينةي ساَلي 

شؤِرشي ئيسالمي لة  1979
ئَيران لةطةَل خؤيدا هَيناي، ركء 

ينةي لةناخي ئيسالمييةكاني ك

دةرةوةي ئَيراندا بَيداركردةوة، تا 
نةيارةكانيان وةك دوذمن ببيننء 
بكةونة ثاكتاوكردنيان. بؤ منونة 

بة تؤمةتي  1985ساَلي 
)هةَلطةِرانةوة(، "حةسةن 
تورابي" بِرياري لةسَيدارةداني 
فةيلةسويف عارف "حمةمةد 
مةمحود تةها"ي دا. ساَلي 

يستيئناف لة دادطاي ئ 1999
خةرتوم بة تؤمةتي 
)سوكايةتيكردن بة ئايني(، 

 260هونةرمةندَيكي بة لَيداني 
قامضي حوكمدا. لة لوبنانيش 
             ئيسالمييةكاني سةر بة 
         حزبوَلاَل هةستان بة تريؤر

 كردني "مةهدي عامل" و 
            "حسني مروة"! شايةني 
باسة "حسني مروة" هَيندة 

ةنفت بوو، لةسةر جَيدا ك
ضاوةِرَيي مردن بوو. لة ميسر 
ئيسالمييةكان "حمةمةد 

يان بة  عةبدولوةهاب"
كرد،  هةَلطةِرانةوة لة دين تاوانبار

من غري )لةبةرئةوةي طؤراني 
ى وتبوو. هةمان (لية؟

حوكميشيان بةسةر "نةصر 
حامد ئةبو زَيد"دا دا. لةثَيناو 

 (اوالد حارتنا)رؤماني 
كي ئيسالمي "نةجيب تريؤرستَي

مةحفوز"ي داية بةر ضةقؤو 
يةكَيكي دي بةثَيي فتوايةك، 

 "فةرةج فؤدة"ي تريؤركرد. 

لةسةر وةخيت دادطايكردني 
 ئةو تريؤريستةي "فةرةج فؤدة"ي

تريؤركردبوو، دادوةر لَيي 
دةثرسَيت بؤضي كوشتت؟ 
ئةويش لة وةاَلمدا دةَلَيت: 
لةبةرئةوةي عةملاني بوو.. كة 
دادوةر دةثرسَيت عةملاني ياني 
ضي؟ دةَلَيت: نازامن! كاتَيك 
دادوةر رووي ثرسيار دةكاتة 
"حمةمةد غةزالي"، يةكَيك 
لةسةركردةكاني ئيخوان 
موسلمني، دةربارةي ئةوةي 

كمي خوا ضيية لةسةر حو
            ئةوانةي خةَلك دةكوذن؟ 
وةكي كةسَيكي توندِرةو بة 
 تةواوي يةقينةوة دةَلَيت: 

ئةوانة حوكمي هةَلطةِرانةوة )
لةئاينيان بةسةر ئةو كةسةدا 
داوة، كارَيك كة دةبوو 
دةسةاَلتداري يةكةمي دةوَلةت 

جارَيكي دي  (.بيكردايةو نةيكرد
كةواتة )َيت: دادوةر لَيي دةثرس

لةوةاَلمدا  (حوكمي ئةوانة ضيية؟
"غةزالي" وةكي سومبولي 

ئةوانة )ميانِرةوي دةَلَيت: 
حوكمي خوايان جَيبةجَي 
كردووةو ئيسالم سزاي ئةوانة 

. تريؤريستةكة كاتَيك طوَي (نادات
بيسيت فتواكةي "حمةمةد 
غةزالي" بوو كة رشتين خوَيين 
"فةرةج فؤدة" بة حةالَل 

، ثِر بة هؤَلي دادطاكة دةزانَيت
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ئَيستا بة )هاواري كردو وتي: 
. (ويذدانَيكي ئاسودةوة دةمرم

ئةركي فتوادان ئةوةية بة 
هةَلطرتين طوناه لةسةرشاني 
كةسي تريؤريست، ويذداني 
ئةخالقي ئاسودةكات، بؤ ئةوةي 
سازو ئامادةبَيت بةبَي هيض 
بريكردنةوةيةك ئامبازي 

 نَيضريةكةي بَيت. 
يش ئيسالمييةكان لة جةزائري

زياد لة شةست رؤشنبرييان 
تريؤركرد، لةوانة: "تاهري 
جةعوتي" شاعريو "جياللي 
يابسي" ئةكادمييست. بةرةي 
ئينقازي ئيسالمي لةسةرزاري 
"ئةنوةر هةدام" تةبةني 
تريؤركردني "جياللي يابس"ي 
كرد. شايةني باسة لةسةروبةندي 
تريؤركردني "يابس"دا، 

ي تونسيي توندِرةوَيكي ئيسالم
ضارةنوسي ئةو )نوسيبووي: 

عةملانيية تونسييانةي دةستيان 
لةطةَل رذَيمدا تَيكةَل كردووة، 

 (.وةك ضارةنوسي يابس دةبَيت
دواجار "يوسف قةرزاوي" كة 
بةحساب كةسَيكي ميانِرةوة، 
فتواي تةكفريكردني دةركرد بؤ 
"حةيدةر حةيدةر"ء رؤمانةكةي 
 )خوانَيك بؤ طذوطياكاني دةريا(و

هةر كةسَيكيش ئةو بةرهةمة بة 
كارَيكي داهَينةرانة بزانَيت، )واتة 
زؤربةي زؤري رؤشنبريانء 

داهَينةرانء رةخنةطران لة 
ميسرو واَلتاني ديكةي عةرةبي، 
تةنانةت ئةوانةشي وةكو من 
ناكؤكن لةسةر ناوةِرؤكي سياسي 
رؤذمانةكة(، ئةو فتواية 
دةيطرَيتةوة. ئاشكراية 

ناي تةكفريكردن بة ما
حةاَلَلكردني خوَيين ئةوانة دَيت 
كة تةكفري دةكرَينء هانداني هةر 
ئيماندارَيكيشة بتوانَيت ئةو كارة 

 جَيبةجَي بكات! 
سةركوتكردني رؤشنبريان 
لةاليةن ئيسالمييةكانةوة، بة 
قةدةغةكردني كتَيبةكانيانء 
راوةدونانيانء فتوادان بة 
كوشنتء بِرينء دادطاييكردنء 

يان، لةبةرئةوةي لةسَيدارةدان
ثرؤسةيةكي بة بةرنامةيةو 

 وبةردةوام دووبارة دةبَيتةوة
خةريكة دةبَيتة حوكمي ياسا. 
بَيطومان لَيرةدا ثرسيارَيك دَيتة 
ثَيش كة بؤضي ئيسالمييةكان 
تةكفريي بريكردنةوةو برييارانء 
داهَينةران دةكةن؟ وةكي ثرؤذة 
وةالمَيكي كراوة بؤ طفتوطؤكردن، 

 نة بةردةست دةخةم: ثَينج طرميا
ء  ِرةوي ئةو توند-1

دةمارطرييةي لةناخي دةرونياندا 
رةطي داكوتاوة، دةياخناتة سةر 
كةَلكةَلةي ئةوةي ئةوان خاوةني 
مةعريفةيةكي ئيالهنيء 
ثَيويستيان بة هيض شتَيكي تر 

نيية. ئةو حةقيقةتةي 
دةمارطريَيكي ئسوَلي خؤي بة 
خاوةني دةزانَيت، لة واقيعدا 

ة وةهمَيكي طةورة شتَيكي جطة ل
تر نييةو ثةنا بةم وةهمة 
دةطرَيت، لةبةرئةوةي ناتوانَيت 
رووبةِرووي حةقيقةتة تاَلةكان 
بَيتةوةو بري لة خؤكوشنت 

ئةم مرؤظة ثَييواية  .نةكاتةوة
ثةسةندنةكردني هةر 
بؤضونَيكيء بوني راي جياواز تر 
لة هي ئةو، ماناي سوكايةتي 

تةري ثَيكردنء شكاندني كارةك
ئةوة، ئةمةش دةخياتة 
حاَلةتَيكةوة تاسازو ئامادةبَيت 
بؤ شةرانطَيزيء ثاكتاوكردني 
بةرامبةر، وةك ئةوةي لة دؤخي 
بةرخوردَيكي شةرعيدا بَيت لة 

 خؤي. 
ثَييان واية دةبَيت خةَلكي -2

ئاراستة بكةنء بانطيان بكةن بؤ 
سةر رَيطاي راست، ئةم حةزو 
ئارةزووةش بؤ ئاراستةكردني 

ةَلك وةكي دةرونشيكاري باسي خ
دةكات، تَيكةَلةيةكة لةساديزمء 
خود ئةظيينء ئةوةشي دوضاري 
ئةم ثةتاية بووبَيت، بؤضونةكاني 
خؤي وةكي ئريادةي يةزدان 
بةسةر ئةوانةدا فةرز دةكات كة 
باوةِريان ثَيي نييةو وةك ئةو 
بريناكةنةوة. لةراستيدا ئةوة نةك 
هةر تةعبرينيية لة ئريادةي 
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الهي، بةَلكو طوزارشتة لةو ئي
نةخؤشيء هةلوةسانةي لة ناخي 

 ئةو مرؤظةدا هةن. 
ناكاراييء دةسةوساني -3

دةستةبذَيرةكاني جيهاني 
ئيسالمي، لةوةي بتوانن وةكي 
ثَيويست )هاواَلتي لة ئيماندارو 
ئايني لة سياسةتء دواجار ئايني 
لة توَيذينةوةي زانسيتء 
ئةفراندني ئةدةبيء هونةري( 

بكةنةوة، ئةمةش بؤ خؤي جيا
 ناوةِرؤكي ثرؤذةي مؤدَيرنةية. 

نةطؤِراني مةرجةعية -4
فيقهيةكاني سةدةكاني 
ناوةِراستء تازة نةبوونةوةيان، 
بة جؤرَيك بتوانَيت خؤي لةطةَل 
ياساكاني سةردةمدا 
بطوجنَينَيت، بة تايبةت مافةكاني 
مرؤظ كة بواري ئازادي 
بريكردنةوةو رادةربِرين دةستةبةر 
دةكاتء وةك  يةكي سةيري 
هةموو بريو باوةِرةكان دةكات. 
لةم سةردةمةدا هةر ياساو 
بريوبؤضونَيك دذ بة بنةماكاني 
مايف مرؤظ بَيت، شةرعيةتي خؤي 
لةدةست دةداتء بؤ ئةوة باشة 
لة ئةرشيفدا هةَلبطريَيت. 
ثَيويستة واَلتاني ئَيمة كة 
جاِرنامةي مافةكاني مرؤظيان 

َيزي ثةسةند كردووة، ر
ئيمزاكاني خؤيان بطرنء 
سةرلةنوَي فيقهي كؤن لةسةر 

بنةمايةكي مؤدَيرن دابِرَيذنةوة. 
ئةمةش ماناي واية ياسا طةلَيك 
دةربكرَيت كة بوار بة هةموو 
ئاقارة ئةدةبيء هونةريء 
فةلسةيفء زانستييةكان بدات، 
طوزارشت لةخؤيان بكةنء بة 
ئازاديش لَيكؤَلينةوةو طومانء 

كان بكرَيت، ئةزموني شتة
هةروةها ئةقَلء خةياَل سانسؤر 
 نةكرَينء سنوريان بؤ دانةنرَيت. 

واتة بة جؤرَيك كاربكةين كة 
ميللةتاني دنيا لةسةرتاسةري 
طؤي زةويدا دةيكةن. 
خؤدزينةوةمان لة 
دةسكةوتةكاني مؤدَيرنة، 
ناهةقييةكي طةورةية دةرهةق بة 

 خؤمان. 
ئيسالمييةكان كة -5

و داهَينان سةركوتكردني فيكر
بؤتة ثيشةيان، لة واقيعدا ئةوانة 
لةيةك كاتدا هةم جةالدنء هةم 
قوربانيش. جةالدن لةبةرئةوةي 
بةناوي شةريعةتةوة ياساي 
جةنطةَل بةسةر رؤشنبرييء 
رؤشنبرياندا دةسةثَيننء بةم 
كارةشيان ئازاديان لَيزةوت 

 دةكةنء خوَينيان دةِرَيذن. 
قوربانيشن، لةبةرئةوةي 

زؤريان هةر لة زؤربةي 
منداَلييةوة بة بةرنامةيةكي 
ئاييين كؤنء نةزؤكي وا 
ثةروةردةكراون، دوور بووة لة 

سؤسيؤلؤذياء مَيذووي 
ئايينةكانء سايكؤلؤذياو 
زمانةوانيء.. هتد. بةرنامةيةكي 
ئاييين لةو جؤرة مَيشكي 
ثِركردوون لة مةرطدؤسيتء 
نةفرةت كردن لة زيندةطيء 

مةي تةكفريكردني ئةو سةردة
تيايدا دةذين، دواجار ئةمانة 
قورباني دةسيت كةناَلةكاني 
راطةياندنيشن كة وةك 
ثةروةردةي ئاييين، خةَلك 
بةرامبةر ذياني مؤدَيرن رق 
ئةستوور دةكةنء سوكايةتي بة 
دةسكةوتةكاني مؤدَيرنةوة 

 دةكةن. 
لَيرةدا ئةوة بة بريدةهَينمةوة 
كة يةكَيك لةو ثارَيزةرانةي 

فتوادان بؤ  بةشداربوو لة
تريؤركردني "فةرةج فؤدة"، بة 
بةردةوامي لة تةلةفزيؤني 
ميسرةوة دةردةكةوتء مليؤنةها 
بينةر دةيانبيين، بؤ ئةوةي 
مَيشكيان بشواتةوةو ئامادةيان 
بكات ببنة بكوذو كوذراو، بكوذي 
رؤشنبريانء كوذراوي دةسيت 

 هَيزةكاني ئاسايش!! 
 
 
 
 

 سةرضاوة
www.Elaphe.com 

http://www.elaphe.com/
http://www.elaphe.com/
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 رينية ماريا ريلكة
  
  

  هاشم سال حهاشم سال ح
لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا 

  قانعقانع
 
 

نازامن بؤضي كاتَي وةرزي 
م بؤ شيعر يهاوين دَيت، ثَيويست

زياتر دةبَي، من وةك نةخؤش 
ناوة ثَيويسيت بة ةضؤن ناو

دةرمان هةية، ئاوا ثَيويستم بة 
كة شيعر هةية. عةيامَي

هةستدةكةم نةخؤشي شيعرم و 
تةنها شيعريش ضاكمدةكاتةوة. 
تاقة شتَيك كة جَيي داخة ئةوةية 
من هةموو زمانةكاني ديكةي 
جيهان نازامن، تاكو هةموو 
شاعريَيكي مةزن بة زمانة 
تايبةتةكةي خؤي خبوَينمةوة. 
ئةو كات من "تاطور"م بة زماني 
هيندي دةخوَيندةوةو، هؤَلدةرلني 

كة يان نيتضةم بة ياخود ريل
ئةَلماني دةخوَيندةوةو 
ديستؤفسكي يان بؤشكينم بة 
روسي دةخوَيندةوة، ضونكة 

شيعري وةرطَيِردراو وةك 
شيعرَيكي نةزؤك واية، داواي 
لَيبوردنيش لة خوَينةر دةكةم 
ضونكة من ئةم وشةيةم 
خؤشناوَيت. من ئةوة دةَلَيم و 
دةزامن وةرطَيِراني باش هةية و 

َيوة ديارة، هةر ماندوبوني ث
ضؤنَيك بَيت وةرطَيِراني شيعر 
كارَيكي ثَيويستة و من يةكَيكم لة 
اليةنطراني وةرطَيِراني شيعر. لة 
هةندَي جاردا دةقة بنةِرةتييةكة 

لة بةرامبةر دةقة 
وةرطَيِردراوةكةدا دادةنرَيت، وةك 
ئةوةي لةم كتَيبةي ريلكةدا 
كراوة. ئةم كارةش هةر دوو 

نسي "جان ئيف ِرةخنةطري فةرة
" و "طابرييل ئالتني" نماسؤ

ثَييهةستاون و نوسةري 
بةناوبانط خامن "مارطريت 
يورسنار" ثَيشةكي بؤ نوسيوة. 
"مارطريت" سةبارةت بة 

 وةرطَيِراني شيعر دةَلَي:
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"من طةرضي تاِرادةيةك 
هاوسةردةمي ريلكة بووم، بةالم 
ناسينَيكي شةخسي نةمناسيوةو 

م زؤر درةنط كتَيبةكاني
خوَيندوةتةوة، لة ساَلي 
مردنةكةيدا بةرهةمةكانيم 
خوَيندووةتةوة. بةشَيكي زؤري 
شيعرةكاني تَيطةشنت لَيي 
سةخت و طرانة و نوقمي 
تةمومذَيكي طةورةية.. شيعري 
وةرطَيِردراويش تةنها بريتيية لة 
كؤترَيكي ثةِروباَل كراو، بريتيية 

ؤري دةرياكة بة زةبري هَيز جلة 
سروشتييةكةي  لة ضوارضَيوة

خؤي دةرهَينراوة. شيعري 
رخراوانة ووةرطَيِردراو لةو د

دةضَي كة لةسةر كةناري روبارة 
بيانيةكاندا ِراوةستاون و خةفةت 
بؤ ئةوة دةخؤن كة لة نيشتيماني 

 خؤياندا نني"
دواتر "مارطريت يؤرسنار" 
بةردةوام دةبَي و دةَلَي: )بةالم 
بةرهةمة ثةخشان ئامَيزةكاني و 

ة تايبةتيةكاني و هةندَي لةو نام
شيعرانةي ِراستةوخؤ بة زماني 
فةرةنسي نوسراون، هةروةها ئةو 
بةسةرهاتانةي كة خةَلكي لةسةر 
ريلكة بؤيان طَيِراومةتةوة، 
خةَلكانَيك كة ريلكةيان ناسيوةو 
خؤشيان ويستووة، هةموو 
ئةوانة وايانكرد هةستَيكي 

         خؤشةويسيت برايانةي 
لة بةرامبةر ريلكةدا  بَيكؤتايم
 هةبَيت(.

ريلكة هةستيدةكرد لةم 
جيهانةدا تةنهاية و بابةتي 
تةنهايي يةكَيكة لة طرنطرتين ئةو 
بابةتانةي كة زؤر جةخيت لةسةر 
كردووة. ئةو لة نَيو ئاثؤرةي 
خةَلكيدا خؤي بة تةنها دةزاني. 

انةي كة ةربةالم لة نَيو ئةو بونةو
دةداو  لة تةنهاييةكةيدا يارمةتيان

باري سةرشانيان سوك دةكرد، 
دةتوانني ناوي خوداو بةهار و 
منداَلي و با بَينني، بةَلَي "با" 
بةشَيوةيةكي تايبةتي، ئةو بايةي 
ثَيش ئةوةي بطات بة ئَيمة بةسةر 
درةخيت ضةندين واَلتدا 
تَيثةِريوة. ئَيستا يادكردنةوةي 
ريلكة بوةتة شنةيةكي سوك و 

ك ئةو هَيمن، يادكردنةوةي وة
ِرةشةباية واية كة دةم دةسة 
هةَلدةكات و بةسةرماندا طوزةر 
دةكات، تاكو تةنهايية 
دَلتةنطةكةمان ياخود دَلةِراوكة 
ترسَينةرةكةمان بِرةوَينَيتةوة 
ريلكة بؤ خؤي دَلةِراوكةيةكي 
شَيتانةي نةخؤشي هةبوو كة 
ناكرَي هيض لَيكدانةوةيةكي بؤ 
بكرَي ضونكة ئةو دَلةِراوكةية 

وبووة قواليي منداَلييةوة. ضؤِر
ئةوة شيعر بوو دَلةِراوكة 

ناوخؤييةكةي دةمذي، شيعري 
وَيستطةي ئيسراحةتكردن بوو: 
واتة مَيرطَيك لة بياباني ذياندا 
هةموو ذياني ريلكة بريتيية لةو 
طرذي ياخود هةَلضون و داضونة 
بةردةوامةي نَيوان دَلةِراوكةيةكي 

و: كوشندة و دَلنةواييةكي ماند
واتة ئةو دَلنةواييةي بةزؤري 
زؤرداري دَيت، ئةمةش دواي 
ئةوةي دَلةِراوكة لَيدانة 
جاَلجاَلؤكةيةكةي خؤي 
دةوةشَينَيت و دةطاتة دوا 
سنوري خؤي. لةبةرئةم هؤيةية 
شيعرةكاني ريلكة مؤركَيكي 
ئارام بةخش و 
خؤبةدةستةوةداني تَيداية. 
ئةمةش وةك ئةوة واية شيعر 

كات ياخود قةرةبوي ذيان ب
ِرامكردني ذيانة يان 
خؤدةرخستنةوةية لة 
مةترسيةكاني شيعر ترس و 
دَلةِراوكةمان، ئازارمان، خةمو 
خةفةمتان دةمذَي. لة شيعردا 
ِرزطاربوون، طةر كاتيش بَيت 
دةدؤزينةوة، شيعر بة ماناي 
تةواوي وشة وَيستطةي 

 ئيسراحةتكردنة.
طةر شيعر نةبواية، ئةوا دَلة 

نييةكة بةرةو ِراوكة شَيتا
خةرةندي ضاَلةكة فِرَييدةداين. 
طةر شيعر نةبواية ئةوا 
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شتطةلَيكمان جَيبةجَي دةكرد كة 
كةس تةحةمولي دةرئةجنامةكةي 
نةدةكرد. بةالم ياريية 
دؤزةخيانةكةي دَلةِراوكة 
سةرلةنوَي دةستثَيدةكاتةوة، 
تاكو شيعرَيكي ديكة دَيت و ئةو 
 دَلة ِراوكة دؤزةخيانة لة سنوري

خؤيدا ِرادةطرَي، ئيدي ئا بةم 
جؤرة، نة دَلةِراوكة كؤتايي دَيت 

 و نةشيعر.
طةر شيعر بؤ شاعري ضارةسةر 
بَيت، ئةوا بؤ خوَينةريش 
ضارةسةرة. شيعر بريتيية لة 
موسةكنَيك ياخود 
هَيوركةرةوةيةك بؤ طرذي 
هةَلضونة دةمارييةكان، لةبةرئةوة 
لة جياتي ئةوةي بِرؤم بؤ 

كو هةندَي حةب و خنانة تامادةر
دةرماني ثزيشكي بكِرم، دةضم 
شيعر دةخوَينمةوة. هةر 
شاعريَيكيش يارمةتيمان نةدا 
بةرطةي تاَلي و ناخؤشي ذيان 
بطرين، تةنانةت طةر يارمةتيمان 
نةدا بؤ ئةوةي ساتَيكي كةميش 
دَلخؤش بني، ئةوا شايةني ئةوة 
نيية بيخوَينينةوة. هةر شاعريَيك 

ذيان. زياد  ثانتاييةكي بضوك بؤ
نةكات ياخود دةالقةيةك نةكاتة 
ديواري داخراوي ذيان، ئةوا 
ثشتطوَي دةخرَي و بَيبايةخ 

 دةبَي.

بةم ماناية شيعر سةبورييةكة 
لة جيهانَيكدا كة سةبوري تَييدا 
نيية. لةم طؤشة نيطايةوة 
 ثةيوةندييةك لة نَيوان شيعر و

موقةدةسدا هةية. لَيكضونَيكي 
وان زماني ئاشكرا هةية لة نَي

زماني ئايين. بَيطومان  شيعري و
هةندَي جياوازيش هةية لة 

ياخود  –نَيوانياندا كة نامةوَي 
لَيرةدا لةسةريان  –ناتوامن 
 بوةستم.

هةردوو ِرةخنةطرةكة لة 
لَيكؤَلينةوةيةكي بةسودا كة 
هاوثَيضة لةطةَل وةرطَيِرانةكةدا 

اجسَيك حدةَلَين: بابةتي شةو 
هةر لة سةرةتاي بووة الي ريلكة، 

تةمةنيةوة تاكو دوا ِرؤذةكاني 
ذياني ئةمةش شيعرةكاني 
"نؤظالسيس"مان بري دةخاتةوة 
"ورتةورت بؤ شةو" ريلكة لة 

و سةرةتاي  1912كؤتايي 
لة ئيسثانيا نيشتةجَي  1913

بوو، سودَيكي زؤريشي لةو 
نيشتةجَي بوونة وةرطرتووة. 
لةوَي دةرفةتي ئةوةي بؤ ِرةخسا 

ئيسثانيةكان بناسَي، متةسةوفة 
هةروةها بةشَيوةيةكي تايبةتي 
قورئاني ثريؤزي خوَيندةوة، بةَلَي 
قورئاني ثريؤز! ريلكة لةو 
طةشتةيدا بؤ ئيسثانيا بؤ 
يةكةجمار قورئاني ناسي. 

قورئاني ثريؤز كاريطةرييةكي 
 طةورةي لةسةر دروستكرد.

يعر بؤ شةو" لة "شديواني 
ديوانة بةناوبانطةكةي 

ةي دؤمينؤ" جياوازترة "الوانةو
 –شيعر بؤ شةو  –لةم ديوانةيدا 

باس لة بابةتَيكي تايبةت دةكات 
و تَييدا قووَل و قوَلرت دةبَيتةوة و 
بة ضةندين شَيوة ثيشاني 
دةدات. ريلكة لة ميانةي بابةتي 
شةو ياخود لة ميانةي زوَلمةتي 
شةوةوة بة شوَين ئةو شتةدا 
دةطةِرَي كة لة ديواني 

وةي دؤمينؤ"دا ناوي "الواندنة
ناوة كرانةوة ياخود ئاسؤي 
كرانةوة. دةكرَي بَلَيني كرانةوة لة 
ناوجةرطةي داخستندا. طةر 
داخران نةبواية، ئةوا هيض 
ثَيويستييةك بؤ كرانةوة نةدةبوو. 
شيعريش بةمانايةك لة ماناكان 
واتة كردنةوةي كونَيك لة ديواري 
داخراو. كةشفي شيعري ماناي 

ئازادي طةر بؤ سةركةوتن و 
ساتَيكيش بَيت لَيرةدا ئاخاوتين 
شيعري لة هةندَي وشةي 
بنةِرةتيدا ضِر دةبَيتةوة، هةندَي 
وشة لة جؤري: سيما، فريشتة، 
ثانتاي، شةو، ئةستَيرة، مانط. 
بةالم لة شيعرَيكةوة بؤ شيعرَيكي 
ديكة تَيبيين هةندَي بةلةكؤنة 
ياخود ثةجنةرة دةكرَي كة بة 
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رؤشنكراوةتةوة،  شَيوةيةكي كز

هةروةها هةندَي طردؤَلكة و طَلؤث 
و شةقام و ضرا دةبينرَي. ئا 
ئةمةية ضوار ضَيوة طشتييةكةي 
ئةم شيعرانة. لةم سةروبةندةشدا 
شتَيكي بنةِرةتي روودةدات كة 

ناكرَي دةستبطري بةسةريدا،  
شتَيك ثةيوةندي بة 
خؤشةويستيةوة هةية: ياخود 
ناتةواوي خؤشةويسيت يان 

ويسيت بؤ خؤشةويسيت.. ثَي
هتد. كاتَي شيعر باَلدةطرَي وةك 
ثةرجوويةك دةردةكةوَي، وةك 

لة ِرادةبةدةر، ئةمة  شتَيك
كةمرتين حاَلةتة كة هةسيت 
ثَيدةكةين كاتَي شيعري شاعرية 
مةزنةكاني وةك ريلكة و ِرامبؤ و 
بؤدلَير و رينية شار و وموتةنةبي 
و بةدةوي خةليل.. هتد 

 دةخوَينينةوة.
 

 ئَيستا با هةوَلدةين هةندَي 
لة شيعرةكاني ريلكة 
خبوَينينةوة، لة وةرطَيِرانَيكةوة 

 وةريبطَيِرين!
 

 بازنةكاني شةو
كاتَي لة خةو هةَلدةستم و 

 ئةستَيرةكاني شةو دةبينم
ئايا لةو بةرزاييةوة تةنها بةسةر 

 روخسارمدا هةَلدَيت

 مةبةستم روخساري ئَيستامة.
ا بةسةر ياخود لة هةمان كاتد

 سةرجةم ساَلةكامندا هةَلدَيت
 ساَلةكامن

ئةو ثردانةي بةسةر عةمودي 
 رؤشناييةوة هةَلواسراون.

* * * * 
 

ئةوة كَيية دةيةوَي لةوَيوة ِرَيطا 
 برِبَي

ئةوةي وا دةزانَي من بؤ ئةو تةنها 
 ثردي رووبارَيكم

ئةوةي هةروا بةسةرمدا 
 دةثةِرَيتةوةو 

 تبازنةيةكي فراوان دروستدةكا
ئةوةي باز دةدا بةسةرمدا و 

 دةمبا
دةمبا وةك ضؤن دَيوانةيةك 

 روقعةي شةترةجنَيك دةباو 
 سورة لةسةر ئةوةي بردويةتييةوة؟

 
ريلكة لة ديوانَيكي ديكةي 
بةناوي "كتَييب كاتذمَيرةكان" 

 دةَلَي:
 

ذيامن لة نَيو كؤمةَلَي بازنةي 
 فراواندا دةطوزةرَينم 

لةنَيو كؤمةَلَي شتدا كة 
 رَيذدةبنةوةد

ِرةنطة نةتوامن بازنةي كؤتايي تةواو 
 بكةم

 بةالم هةوَلدةدةم
 ئاه

 جارَيك لةسةر ثردةكة
 كةوتنة خوارةوةي نةيزةكَيكم بيين

نابَي هةرطيز ئةوة لة بري بكةين. 
 هةرطيز!

 
ثاشان ئةم شيعرة كة 
ِراستةوخؤ بة فةرةنسي نوسراوة 
و من لَيرةدا تةنها ثارضةيةكي 

  :مثَيشكةش دةكة
 

 رَيطاكان لة نَيوان دوو ثَيدةشتا
 دةضنةوة سةر ناشوَين

 لةو باوةِرةداين
رَيطاكان لة ِرَيطا ِراستةقينةكاني 

 خؤيان الداوة
رَيطاكان هيض شتَيك لة 

 بةرامبةرياندا نيية
تةنها بؤشاييةكي سثي و وةرزةكان 

 نةبَيت
 

 ناوي كتيَب: شيعر بؤ شةو
 رينية ماريا ريلكة :نوسيين

 ثاريس. –وكراوةكاني فريديية لة باَل
 
 
 
 

 سةرضاوة
 .7/7/2002بيان الكتب، 
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نامةيةكي مةكسيم 
 طؤركي بؤ ضيخؤف

  
  

لة فارسييةوة: حةمة رةسول لة فارسييةوة: حةمة رةسول 
  حةسةن ثوورحةسةن ثوور

 
 نيذني نووطورد

 1898نؤظةمبةري  30و20نيَوان 

 
 ئانتوان ثاظؤلؤظيض ي زؤر بةرِيََز!

بؤ وةالم دانةوة بةنامةكةم و 
َينةي بؤ نامة هةروةها ئةو بةَل

نووسيين سةر لة نوَي داوتة لة 
دَلةوة سوثاست دةكةم. بةبَي 
سةبري ضاوةِرواني نامةي تؤم و 
حةزدةكةم بريوِراي تؤ سةبارةت 

 بة ضريؤكةكامن بزامن.

ضةند رؤذ لةمةوبةر 
)شانؤنامةي( "خاَل ظانيا"م دي. 
بينيم و وةك مناَلَيك طريام: تووِرة 

اريطةري نةبووم بةالم لة ذَير ك
شانؤنامةكةتدا بة طَيذي و 

 شَيواوييةوة ضوومةوة ماَل.
نامةيةكي دوور و درَيذم بؤت 

دراندم. وتين ئةوةي  –نووسي 
كة ئةم شانؤية ض هةستَيك لة 
دةروندا ثَيك دَينَيت بةرؤشين 
نامومكينة، كة سةيري 
ئاكتةرةكامنكرد، بة مشارَيكي 
كول دةبوومة دووكةرت. 

ي دةدَلم راستةوخؤ ددانةكان
دةضةقَي و لة دةردو نارةحةتييان 
دةضريكَينَيت. بؤ من زؤر 
سامناكة. خاَلؤ ظانياي تؤ جؤرَيك 
هونةري دراماتيك و بة تةواوةتي 
نوَيية، ضةكوشَيكة ثَيي لة 
مَيشكي بةتاَلي خةَلكي عةوام 
رادةكَيشَي. طشتيان ضونيةك 
لةطةمذةيي خؤيان ثَيدادةطرن. تؤ 

"خاَل  لة "مةلي دةريا" يان
ظانيا" بة تةواوةتي هةستت 
ثَينةكراوة. ئايا شانؤنامةي 
ديكةشت دةبن؟ تؤ لةم ئيشةتدا 

 مةحشةرت خولقاندووة.
لة دوايني بةشي خاَل ظانيادا 
كاتَيكي دوكتؤر دواي 
راوةستانَيكي زؤر سةبارةت بة 
طةرماي ئةفريقا دةدوَي ، من 
لةطةَل ئافةرين لَي كردنتا، توشي 

خةَلكة و بؤ ئةم بووم و بؤ ئةم 
رةوشة نا لةبارةي تَييداين، 
لةرزيم. زةربةيةكي كاريت 
وةشاندووة ئاماجني ثَيكاوة! 
بةالم مةبةستت لةم زةربانة 
ضيية؟ ئايا مرؤظ بةرةو ذيان 
دةطةِرَينيةوة؟ باشة ئَيمة 
خةَلكاني بَيضارة، غةمبار، بَي 
هيواو خةمؤكني و تاك دةبَيت 

ت تا كانطاي شةرافةت و ثاكي بَي
بتوانَيت زطي بةم توورةكةي دل 
و رخيؤَلةي ئَيمة هةمانة 
بسووتَيت و لة هةوَلي 
يارمةتيداني ئَيمةدا بَي بؤ ئةوةي 
بذين. لةطةَل ئةوةيدا هةموويان 
بة ضةشنَيك رةحم و بةزةيي 
ئامَيزن. بةشبةحاَلي خؤم قةت 
مؤدَيلي تةقوانَيم، بةم حاَلةشةوة 
               بة بينيين ظانيا ئةوانةي 
ئةويان خؤشدةوَي خوِر خوِر 
طريام، ئةطةر ضي خوِر خوِر 
         طريان ئيشَيكي طةمذانةيةو 
لةوة طةمذانةتر دوان سةبارةت 

 بةوة.
دةزاني لة روانطةي منةوة، تؤ 
لةم شانؤنامةيةدا بةنيسبةت 

تةفاوةترت لة خوت  بَيخةَلكي 
ةك سةهؤَلي باو شةتياني. و

ياندا بؤراني بةفر لةطةَل
ساردوسِري. مببوورة. لةوانةية 
من هةَلةمب و بةالم من روانطةي 

 خؤم بةياندةكةم.
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سةير دةكةي لةو كاتةوة 
شانؤنامةي تؤم بينيوة، 
هةستكردن بة ترس و دَلةخورثةم 
تَيدا دروستبووة. كاتي مناَليم 
هةستَيكي ئةوتؤم هةبووة. لة 
باغةكةماندا طؤشةيةكم هةبوو كة 

ا ضاندبوو و باش خؤم طوَلم تَيد
طةشابوونةوة. بةالم رؤذَيكيان 
كاتَيك ضووم ئاويان بدةم، سةيرم 
كرد طَلةكةيان طَيَلدراوة و 
طوَلةكان بةسةر لق و 
ثؤثةكانياندا سةريان 
شؤِربؤتةوة. ئيش، ئيشي 
بةرازبوو، بةرازةكةي خؤمان، 
شيثانةي دةرطاكةي خؤماني 
شكاندبوو هاتبؤ ذوورةوة. 

تيشكي رؤذيكبوو هةتاو 

دةهاويشت و ئةو رؤذة بة زياد 
نةبووة بة طةرمييةكي لة 
رادةبةدةر لةم جَيطة وَيرانانةي 

 دةداكة ثارضةيةكي دَلم بوون.
بةَلَي، هةرواية. ئةطةر 
شتَيكي ناراستم وتووة، مةتؤرَي، 
من ثياوَيكي بَي ثةردة و 
دَيهاتيانةم و دةروومن بة 
دةردَيكي بَيدةمارانةوة 

هةَلكةوت  نةخوشبووة و بة
ئةمةرةوشي ثياوَيكي بريمةندة. 
ساغي و سةالمةتي و 
ثشتطةرميت بؤ بة ئاوات 
دةخوازم. طرينط نية ضةندة 
ئافةرينت لَيبكةم. وا بزامن تا 
ئَيستاشي لةطةَلدا بَيت تؤ نة 
ناسراويت و دةركيان 

ثَينةكردووي. حةزناكةم خؤم 
 بةَلطةي ئةم بابةتة وتراوةمب.

 ارثشكؤف
 
 

بريوِراي خؤمت  بَيزةمحةت
سةبارةت بة خاَلؤوانيا بؤ 
بنووسة. ئةطةر بةم قسانةم 
ماندووم كردووي بةراشكاوي ثَيم 
بَلَي. ئةطةر نا ديسانةوة نامةت 

 بؤ دةنووسم.
 

 
 سةرضاوة

 نامةهاي ماكسيم طؤركي،
 .30-29ل  

 



 
 
 
 
 
 

 فايلي ذمارةكاني 
 داهاتوومان

 
 
 

ي داهاتووي طؤظاري سةردةمدا بة نيازين دوو كانلة ذمارة
 بؤ هةريةك لة:بكةينةوة فايل 

 *ثيري بؤرديؤ
 *ئةدؤنيس

 ..بةرهةمء هاوكاري ئَيوةي بةِرَيزين ضاوةِرواني
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