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 و دان كةلتووران و شارستانيةت و ذيار ضؤن وةكو كة ثيَدةلَيَت ئةوةمان شارستانيةتي -ميَذوويي واقيعي هةلَبةتة  
 ثيَطةي طويَرةي بة  نارِاستةوخؤ و رِاستةوخؤ شيَوة، هةمان بة زمانيش هةية، و هةبووة يةكدا دةطةلَ سةندنيان
 ئاوةكي  كة وشةش.. بوون سةندندا و دان الَيَح لة  يةكديدا دةطةلَ سياسي، جيو و كةلتووري جوطرايف، ميَذوويي،
 بيَطانةكةدا زمانة لة ماناوة و فؤنةتيك هةمان بة يان. دةبيَت دي زمانيَكي ناو تةرةي ةوةزمانيَك لة و دةكةويَ

 دةطؤرِيَت ماناكةي و فؤنةتيك يان.. زمانة ئةو مولَكي بة دةبيَت بةكارهيَنانةوة رِيَطةي لة وردة وردة ثاشان و دةميَنيَتةوة
 كالسيكي ئةدةبياتي.. دةبيَت دووةم زماني رِيَزماني و دةستوور ملكةضي و ناسريَتةوة نا  يةكةمدا زماني لة ئاساني بة و

 .زمانةوانيية ساني و دان طةشي منومةيةكي رِؤذهةلَات

** 

 و توانا ئةو بدات ئةوة هةولَي كردةوة بة و هةبيَت زمانةواني توانايةكي و بةهرة جؤرة دةبيَ بطريت، وةرطيَرِيَك هةر  
 رِيَطاي لة ان، حةزيش ثاش نيية ثيشة حةزة، ئةوةندةي وةرطيَرِان بكات، دةولَةمةندي و بطةشيَنيَتةوة بةهرةية

 .ئةدةبيية -زمانةواني ضاالكييةكي خؤيدا خودي لة و شتيَك هةموو ثيَش ثاضظة دةكات، نةشة و طةشة مومارةسةوة

 بة مةطةر ثاضظةوان، بة ببيَت يان بكات، باضظة كاري ناتوانيَت كةس ئةدةبي، - زمانةواني تواناي و بةهرة بةبيَ
.. ثاضظةوان بة بيب ئةوةي بؤ نيية بةس زمان دوو هاكةزايي زانيين تةنها كةواتة ببيَت، ثاضظة سةري سواري خورتي

 بة ببيَت زةمحةتة زؤر زؤر نةبيَت نووسيين دةسيت كةمي اليةني نةبيَت، قةلَةمرِاني و نووسني ئارةزووي و حةز يَكس ةك
 رِؤذانة ثيَداويسيت دابينكةري و ئاسايي قسةكردني زماني لة مةبةست دةكريَت زمانزاني باسي كة. كارامة وةرطيَرِيَكي

 ئةديب بيَ، قةلَةم ئةهلي دةبيَت وةرطيَرِ بؤية رِؤشنبرييية، بةرهةمهيَناني و رِؤشنبريي زماني لة مةبةست بةلَكو نيية،
 نووسةرايةتي يحةز و ئةدةبي بةهرةي و سةليقة و زةوق بووني زانستيشدا، بواري لة تةنانةت بيَ ئةديبيَك نيمضة يان
 بة زؤر، ثةيطرييي و خويَندنةوة و ئةزمون و مومارةسة بة وةرطيَرِ بؤ يةكةم زماني زانيين.. ثيَويستة يةكجار وةرطيَرِ بؤ

 و فةلسةفة بواري تةنانةت بوارةكان هةموو وةرطيَرِي بؤ ئةمة دةبيَت، دةولَةمةند ئةدةبيات خويَندةوةي ىتايبةت
 .ناطريَتةوة جيي ديكة شتيَكي هيض و زةرورةية زانستيش



** 

.. بيَ خويَنةوار و جدي خويَنةريَكي دةبيَ وةرطيَرِانةوة، دنياي بضيَتة و وةرطيَرِان كاري بكةويَتة لةوةي، بةر دةبيَ وةرطيَرِ  
 دةست هةوةلَجار ئةطةر ضونكة وةرطيَرِان، كاري بكةويَتة ئةوجا هةبيَت، باشي خويَنةواري و رِؤشنبرييي باطراونديَكي

 لة و قةالن لة يارؤ و زةمحةتة زؤر ئةمة كردن، خوينةوار خؤ و خويَندةوة بداتة خوو ثاشان و وةرطيَرِان كاري بة بكات
 دةرفةتةي ئةو وةرطيَرِان كاري ضونكة باش، رِؤشنبريي و خويَنةوار بة نة و باش وةرطيَرِيَكي بة دةبيَت نة دةبيَت، كؤتران

 بواري لة وةرطيَرِ، كةواتة ليَدةطريَت، وةخيت سالَ دوو و سالَ بة بةرهةميَك ثاضظةي واية جاري و يَتةوةيةلَنا بؤ
 ئةو باشي زؤر بطرة و باش زانيين و وةريدةطيَرِيَت كة كارةي ئةو دةربارةي تةواو شارةزايي لة جطة دةبيَ خؤيدا كارةكةي
 باشرت كوردي، زماني دةكاتة كورد ئيَمةي بؤ كة( وةرطيَرِدراو بؤ زماني)  دووةم زماني ئةطةر وةردةطيَرِيَت، ليَوةي زمانةي

 فؤلكلؤريي ئةدةبياتي و نةستةق قسةي و مةتةلَ و ثةند و ئيديؤم و زاراوة لة تةواوي ارةزايش و بزانيَت يةكةم زماني لة
 دةقة بةسةر خؤي تايبةتي شةقلَي وةرطيَرِ كة نيية ماناية بةو ئةمة بةلَام.. هةبيَت زمانة ئةو نويَي و كؤن نووسراوي و

 ناضارة ثاضظةدا كاري لة وةرطيَرِ ضونكة وةريدةطيَرِيَت، كة دةربضيَت دةقة ئةو ئةسلَي لة و بسةثيَينَ ثاضظةكراوةكةدا
وردة  هةنديَك لة جطة نيية بؤي و نووسراوة ترةوة نووسةريَكي لةاليةن كة بيَت دةقة ئةو ستايلي  و شيَواز ثابةندي
 وةرطيَرِانةكةي شل بكات دةست  رِادةيةك بةنةك  ثيَدةدات، رِيَطةي  ثاضظةوانييةكة كارة ةتيزةرور كة كةم دةستكاري

 دةدات وةرطيَرِ زؤري يارمةتي دووةمدا، زماني لة دةسةلَاتداري بةهةرحالَ.. مانا طواستنةوةي و ئازاد وةرطيَرِاني بة ببيَت
 بة لة كاتى وةرطيَرِاندا دةبيَت وةرطيَرِ كة دي ديَتة بةوة ئةمةش ليَنةيات، وةرطيَرِاني بؤني كارةكةي كة كاريَك دةكاتة و

 و رِستةسازي و رِيَزمان و دةستوور طويَرةي بة ئةسلَييةكة دةقة بيَت، بةرضاو لة كوردي خويَنةري و بريبكاتةوة كوردي
 نةيةت بيَ، دةقةكةش خودي ثاثةندي كاتدا هةمان لة و دابرِيَذيَتةوة و بطوازيَتةوة كوردي زماني تايبةمتةندييةكاني

 ئةوتؤ فامىسةخت و رِةق و وشك وشةي بة وشة ثاضظةيةكي و وةشيَريَت خؤي بيَتوانايي ئةمانةتدارييةوة ناوي بة
 لؤمةي و بكات خويَنةردا بةسةر منةت ئةو هيَشتاش و ليَبيَت ثاضظةي بؤني رِؤذةرِيَيةكةوة دووريي لة كة بكات ثيَشكةش

 .تيَناطات ليَي بؤ كة بكات

 دةقيَن لة.. بكريَت ئةدةبيدا دةقي ثاضظةي لة زمان ايةخيب و طيينطر بؤ خيَرا ئاماذةيةكي ثيَويستة ليَرةدا جا  
 بلَيَم ئةطةر هةية، ئةوتؤي بنةرِةتي و بةرايي طرنطييةكي و بايةخ زمان ئةدةبييةكانةوة ذانرة هةموو بة ئةدةبيدا
 كةواتة زيَدةرِؤيي و درؤ بة نةكريَ ليَم رِةنطة زمان هونةريانةي بةرهةمهيَناني لة بريتيية ئةدةبي دةقي يان ئةدةب
 .زمانةوانيية هونةريَكي زياتر هونةرة، ئةدةبي دةقي ئةدةب، كة نيية لةوةدا طومان



 دةقي وةرطيَرِي حةقة بؤية.. وةردةطريَت خؤي دةقايةتي و دةبيَت بةرجةستة زمانةوة رِيَطةي لة و زمان بة هونةريَكة واتة
 رِةطةزة تيَكرِاي دةطةلَ سةروكاريَكي و هةبيَت ئةدةبياتي ئارةزووي و حةز و هةبيَت يبةئةد دةسيت يان ئةديب. ئةدةبي
 كة هةبيَت ئةدةبييةدا دةقة ئةو هونةرييةكاني اليةنة تيَكرِاي و زمانةواني طةمة و ئيستاتيكييةكان و هونةري
 .وةريطيَرِيَت يةبةتةما

 و ثةيام طةياندني خةمي لة زياتر زانايةك، يا زانست ميَذويي، نووسةري يان نووس، ميَذوو كةسيَكي منونة بؤ بةلَام
 و داهيَنان ثاضظةدا و نووسني حالَةتي هةردوو لة واتة خؤيداية، ليَكؤلَينةوانييةكةي بابةتة نيَوةرِؤكي و تيمة

 جؤرة بة خؤي بؤ ثاضظةيةك، هةر كة سنوورةدا لةو تةنيا مةطةر نيية، طرينط زؤر هونةري ئةدةبي ئةفراندني
 و بايةخ زمان كة ئةوةي سةرباري ئةدةب، و ضريؤك بة سةبارةت ديكة خالَيَكي ذماردن، ديَتة ئةدةبي ئةفراندنيَكي

 ثاضظةدا لة نابيَت و هةية خؤيان تايبةتي شيَوازي و ستايل هةن، نووسةريش هةنديَ هةية، زؤري يةجطار طرنطي
 بةلَام دةناسريَتةوة، ثىَ دةقانةي ئةو و دةقةكانيان لة بةشيَك بة بووة ستايلة ئةو ئةسلَدا لة ضونكة بكريَت، فةرامؤش
 بيَ ستانداري و ئاسايي زماني زؤري بةدا  ئةدةبي غةيرةز بةرهةمني طشيت بة زانسيت، يا ليَكؤلَينةواني يَنلة بةرهةم

 ثةناي و ثيَض و نشيَو و هةوراز و مةبةستة طةياندني بؤ زياتر زمان و دةبريَت بةكار ئةدةبي -هونةري ثةناي ثيَضو
 هةر ديكة، هونةركارييةكاني و تؤن و سكيَض و بابةت و سةليقة و ستايل و تةكنيك ئةدةبدا لة بةلَام نيية، هونةريانةي
 .دابرِان و جيابوونةوة نايةتة دةقةكة خودي لة و هةية لةرِادةبةدةريان بايةخي و طرينطي هةموويان

* 

 حازر حالَي بؤية نيية، دريَذي و دوور ميَذووي ثيَشينةيةكي و كؤرثةية زؤر ئيَمة الي لة وةرطيَرِان بزووتنةوةي ةهةلَبةت  
 ثيشةيني وةرطيَرِي كةمرت وةرطيَرِةكان خؤي، سكةي سةر نةكةوتووةتة ثيَويست وةكو و ديارة ثيَوة زؤري ثاشاطةردانييةكي

 و ئةنقةست بة. برِيَكجار بطرة و دةكةون ناوبانط و شؤرةت دواي بؤية كةمة، زؤر يا نيية تيَدا باشيان وةرطيَرِي مةرجي و
 يوةرطيَرِ لةاليةن كة وةربطيَرِنةوة بةرهةمانة ئةو هةمان دةدريَن، هان رِؤشنبرييي ئةخالقيَكي و مةسئوليةت هةر لة دوور

 خؤوة ناوي بة دةستكارييةكةوة سووكة بة ثيَشوو، وةرطيَرِدراوةكةي دةقة جارزؤر . وةرطيَرِان هاتوونةتة باشرتةوة
 هةم و كات هةم و بلَاودةكةنةوة بؤي هةن، وةشاخنانةمان بلَيَني بتوانني ئةطةر وةشاخنانةكانيش، و بلَاودةكةنةوة

 لة ضاثةوانيان و رِؤشنبريي هاوئاهةنطييةكي هيض بيَئةوةي وةشاخنانةكان دةدريَت، بةفيَرِؤ زيادة و زؤر ثارةيةكي
 ئةثستمؤلؤجي كاري اليةنيَكي بة بايةخ وةشاخنانةيةك هةر دةكريَت كاتيَكدا لة دةكةن، كار هةمان بيَت، نيَواندا
 طةورة، طؤرِانكارييةكي هةر ثيَمواية بةندة كة ثاشاطةردانيية، و بةرنامةيي بيَ لةو رِزطاربوون بؤ جا بدات،

 و بكريَت شل بؤ جلَةوي نابيَ بةلَام طؤرِانكاريية، دةرهاويشتةي ثاساطةردانييةش ئةم و هةية خؤي ثاشاطةرداني



 منوونة بؤ دةشيَت.. بدريَت بةرنامة قالَيب لة و بكريَت كؤنرتؤلَ خؤيدا كاتي و وةخت لة دةبيَت  بةلَكو بيَت، بةردةوام
 و بيَت باشدا و بةرز ئةكادميي و ثةروةدةيي ئاستيَكي لة كة هةبيَت، وةرطيَرِان دنياي و وةرطيَرِان بة تايبةت طؤظاريَكي

 تةكنيكييةكاني ثاسارة و ثةنا و زمانناسي و زمان بة رِاستةوخؤيان ثةيوةندي كة بدات باسانة و ليَكؤلَينةوة بةو بايةخ
 زانكؤكاندا لة دةرس بة ثاضظة.. بكات كوردي وةرطيَرِاني بزووتنةوةي ثةجيؤري و ثةيطريي وردي بة و هةية ثاضظةوة
 بيت)  وةكو منوونة بؤ كارامةي زؤر نةتةوةيي ثاضظةواني دامودةزطايةكي.. بدريَت ثيَ تايبةتي بايةخي و خبويَنريَت
 و كارامة ثسثؤرِي كادري كؤمةلَيَك بة و دامةزراندن بيَتة مةئموون و هارونةرِةشيد سةردةمي ي(=خانةى حيكمةتاحلكمة
 لة ضاويان كة بربِيَتةوة بؤ ئةوتؤيان باشي موضةيةكي و بسثيَردريَت ن،بزان دنيا زيندووي زماناني كة ئيشةكة ئةهلي
 هةر خؤ  بكةن، تةرخان ثاضظةواني دنياي و ثاضظة كاروباري بؤ خؤيان توانايةكي هةموو و نةبيَت ديكة كاريَكي هيض

 ثةرِلةماني يا حكومةت ميللةت دةشيَت ضونكة ديَينَ، ميَمل و مشةخؤر ثةرِلةمانتاري سةد ئيَمة بؤ بطريت وةرطيَرِيك
 لةم جا! نةبيَت كتييَب ميللةت نابيَت و ناشيَت هةرطيز بةلَام ،!!ئيَمة الي جوانةي ثةرِلةمانة ئةم تايبةت بة نةبيَ،
 و هةلَبذيَرن كتيَب ئةثستمؤلؤذيدا بواريَكي هةر لة دةتوانن كتيَبناسي و كتيَب ئةهلي ثسثؤرِاني ثاضظةوانييةدا دةزطا
 ببةخشن ئةمرِؤمان ئةثستمؤلؤذي بزووتنةوةي بة خيَرايي و هةية ثيَشرِةوانةيان كاريطةري كة خبةن ثيَش كتيَبانة ئةو
.. هةلَبذيَريَت وةرطيَرِان بؤ خؤي دلَخوازي كتيَيب وةرطيَرِيَكيش هةر و بدؤزنةوة طوجناو وةرطيَرِي كتيَبيَك هةر بؤ و

 نيَو لة وةرطيَرِةكان ئةزمووني و بؤضوون رِاو ئالَوطؤرِي و وةرطيَرِةكان كؤبوونةوةي بؤ مةلَبةنديَك بة ببيَت هةروةها
 رِيَطايةوة لةو دةكريَت كة  دةبيَت، خؤشي ةرشيفخانةيئ و ئةرشيف( الرتمجة دار)  ثاضظةخانةية ئةم هةلَبةت يةكرتدا،

 .دةدات فيَرِؤ بة زؤر ثارةيةكي هةم و زؤر كاتيَكي هةم كة بطرييَت، كتيَبان بارةي سيَ و دووبارة ثاضظةي دياردةي لة رِيَ

 لة نةهةقي و كرابيَ تةرجةمة خراث كة بةرهةميَك بؤ تايبةتي بة بارة، سيَ و دووبارة ثاضظةي هةنديَجار هةلَبةت
 هيض كة دةكةم ئةوة ثيَشنياري بةندة هةية، خؤي ثاكانةي ئةمة و رِوودةدات هةر كرابيَت، دةقةكة خاوةن و دةقةكة

 لة براوونيَ ثاضظةخانةي فةرمي، و ياسايي مؤلَةتي بيَ بة و ئةكادميانة هةلَسةنطاندني بيَ بة كراو ثاضظة بةرهةميَكي
 ثاضظةواني ثرِؤسةى  و برِةويَتةوة هةنديَك ثاشاطةردانيية ئةم تا بلَاونةكريَتةوة، و ضاث وةشاخنانةيةك هيض

 ...ئةثستمؤلؤذي سانسييرِيَنئاميانى  و هةويَن بة ببيَت بةرة بةرة و خؤي سكةي سةر بكةويَتة

* 

  دنيا زيندووي زمانيَكي هةر نيية، دنيادا لة ثةتي زماني ديارة بكةين، زمان لةسةر هةلَوةستةيةك سووكة با جا
 بازرطاني تةنانةت و سياسي جيو و كةلتووري جوطرايف، ميَذوويي، واقيعي طويَرةي بة  نارِاستةوخؤ و رِاسةوخؤ بطريت،

 و يةكدي ناو ضووةتة زاراوةيان وشةو و بوون كارليَكدا و سةندن و دان حالَي لة  يةكديدا دةطةلَ ئابووريش، ئاينى وو



 دي زمانيَكي ناو تةرةي زمانيَكةوة لة و  دةكةويَ ئاوةكي كة وشةش هةبووة، يةكرتةوة بةسةر كاريطةرييان و باندؤر
 و مالَي بةكارهيَنانةوة، رِيَطةي لة بةرة بةرة و دةميَنيَتةوة بيَطانةكةدا زمانة لة مانا و فؤنةتيك هةمان بة يا دةبيَت،
 ئاساني بة و دةطؤرِيَت ماناكةي و فؤنةتيك يا زمانة ئةو مولَكي بة دةبيَت و دةطريَت بيَطانةكة زمانة يوخو و دةبيَت كةوي
 نيشانةي خةيالَثلَاوة، ثةتي، زماني بؤية.. دةبيَت دووةم رِيَزماني و دةستوور ملكةضي و ناناسريَتةوة يةكةمدا زماني لة

 زمانيَكي و نيية دنيادا و خؤي دةوروبةري زماناني دةطةلَ ئةثستمؤلوذي كارليَكي و تةماس زمانة ئةو كة ئةوةية
 كة نيية لةوةدا زمان كيَشةي هةرحالَ بة... نيية زانست و هونةر و فةلسةفة و فيكر بةرهةمهيَناني زماني.. طؤشةطرية

 نةبيَت، وةرطرةكةدا زمانة خودي لة هاوتايان و بووبن مالَي كة وشانةي ئةو تايبةت بة بيَت، تيا بيَطانةي وشةي
 رِيَزماني و دةستوور و تةبيعةت بةكارهيَنانيدا و دةستكاري و وةرطرتن لة مةرجيَك بة ئاسايية، زؤر وةرطرتنيان
 وشةو بة زمان بكريَت، لةتةكدا مامةلَةي  كوردي زماني دةستووري طويَرةي بة ياني بكةين، رِةضاو خؤمان زمانةكةي
 بةلَكو دةشيَويَت، نة دةبيَت، عةيبدار نة. نةبن زمانى وةرطردا لة زاراوانة و وشة ئةو ئةطةر تايبةت بة بيَطانة زاراوةي

 لة ئةمة كة دةشيَويَت، و دةبيَت عةيبدار. وةرطر زماني رِيَزماني و دةستوور بة نامؤ  و بيَطانة بةندي رِستة و دارِشنت ةب
 .ديارة زةقي بة دااننووسةرةكامن لة هةنديَك و وةرطيَرِ لة زؤريَك ئةمرِؤي نووسيين
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 هةية، تازةطةرييةوة و تازةبوونةوة بة رِاسةوخؤي ثةيوةندي هةر نةك ثاضظة كة بووةتةوة ساغ ئةوة ميَذوو دريَذايي بة
 لة سانسيرِيَن و تازةبوونةوة واتة ميللةتان، هةمةاليةنةي سانسييرِيَن طرينطةكاني كؤلَةكة و فاكتةر لة يةكيَكة بةلَكو
  نويَطةري بوارةكاني و كاية لة يةكيَك لة  كةموكورِييةك ئةطةر خؤ بووة، ثاضظة قةرزارباري سةردةميَكدا هةموو

 و بري كة ثاضظة بواري كيَماسي و كةموكورِي بؤ دةطةرِيَتةوة هؤيةكاني لة يةكيَك هةبيَت، و بكريَت دي بة  ومؤديَرنةتةدا
 كة طواستوويةتيةوة، نيوةضلَي بة طواستبيَتيةوة، ئةطةر يان نةطواستووةتةوة درووسيت بة ديكةي طةالني بؤضوني
 عاجباتي و طةثجارِ بة بيكةي بكةيت، داماو و كؤلَةوار ميللةتيَك ويستت ئةطةر ضونكة مةترسيدارة، كاريَكي ئةمةيان

 لة خؤي ئةمة ديارة دةثوكيَتةوة، بةرة بةرةو خؤبةخؤ ئيدي بةردةسيت، بيخة نيوةضلَي بة يا ليَبشارةوة حةقيقةتئ ئةوا
 جؤراوجؤرةكاني ئةثستمؤلؤجيية وكاية  كةلتوور و فةرهةنط خزمةتكردني لة وةرطيَرِ دةوري طرنطي بؤ ئاماذةية خؤيدا

 لة ئةمانتدارييةوة، مةسئوليةتي باري ذيَر دةخاتة باش وةرطيَرِيَكي هةر ثيَطةية و جيَطة ئةم هةلَبةت خؤيدا، ميللةتي
 دةكات، دةولَةمةند زمانيش بةلَكو دةكات، دةولَةمةند  وكةلتوور  فةرهةنط هةر نةك باضظة وةرطيَرِاندا.. كاري

 ثاضظة بطوتريَ دةشيَت دةناسيَنيَت، يةكدي بة زياتر ئةثستمؤلؤذييةوة و شارستاني و ذياريي رِووي لة ميللةتانيش



 ضؤن وةكو طةورةية مةسئوليةتيَكي ثاضظة بؤية جياوازةكاندا، كةلتوورة و ميللةت نيَوان لة شارستانيانةية طفتوطؤيةكي
 لة ئةطةر و دةويَت خؤي ئةمانةتداري و توانايي و زانايي ئاوايةبةو  ثاضظةش دةويَت، توانايي و زانايي نووسني،
 ئةدةبي و زمانةواني داهيَناني و ةوةنخولقاند زؤر و كةم ثاضظةش ئةطةر نيية، ئاسانرت هةرطيز نةبيَت قورسرت نووسني

 يةك ثاضظةي ضةند يان دوو ؤنيت و رِةواني و رِووني و ستايل و شيَواز لة جياوازيية هةموو ئةو دةبواية نةبواية،
 .نةبواية كةسيَكةوة ضةند يان كةس دوو اليةن لة بةرهةمدا،

 لة بةلَام بربِيَت، دةري شيَوة جوانرتين بة ئةوةداية خةمي لة تةواو و خؤيةتي بريي ثابةندي زؤر سةرونو رِاستة  
 هةوراز رِستة، بة رِستة وشة، بة وشة دةبيَ وةرطيَرِ بةلَام ئازادة، تةواو زاراوةدا و زمان بةكاربردني و مةبةست دةربرِيين

 ة سخ وضرِ  شرؤظةيةكي و رِاظة جؤرة ثاضظةيةك هةر بؤية.  نووسيويةتي ديكة خةلَكيَكي كة بكات تةي دةقيَك نشيَوي و
 وةرطيَرِ، ئةدةبي -زمانةواني تواناي و تةبع و زةوق ئةطةر ضونكة دةكات، قورسرت وةرطيَرِ ئةركي تر هيَندةي ئةمةش و

 بة دةبيَ وةرطيَرِ ناكريَت، ليَقبوولَ كارةكةي ئاساني بة بكةويَتةوة، دوور دةقةكة نووسةري خودي ستايلي و زمان لة زؤر
 و مةبةست و مانا لة تةنانةت و بطوازيَتةوة دووةم زماني بؤ دةقةكة دةقةكةوة نووسةري ستايلي و شيَواز هةمان

 نووسةري ثيَسيت و كلَيَشة بضيَتة دةبيَت وةرطيَرِ كوردي بة و كورتي بة بةرثرسة، دةقةكةش رِةواني و رِووني و ئيستاتيكا
 و دةربرِين شيَوازي و زمان بة ثابةندي لة جطة وةرطيَرِ ضونكة قورسرتة، نووسني لة ثاضظة زؤرجار بؤية دةقةكةوة،

 و دارِشنت ليَنةيةت، ثاضظةي بؤني دووةمدا زماني لة دةقةكة بكات، وةهاش كاريَكي دةبيَت نووسةرةوة، طوزارشتةواني
 رِيَزماني و دةستوور و رِستةبةندي باندؤري و كاريطةريي ذيَر نةكةويَتة وةرطيَرِانةكةي زماني و رِيَزمان و رِستةبةندي

 بؤ دةقةكةي كة بكاتةوة بري زمانة بةو وةرطيَرِاندا كاتي لة وةرطيَرِ كة دةطةيةنيَت ئةوة ئةمةش ئةسلَةكةوة، دةقة زماني
 رِةمزةكاني و رِاز و  سةريدا بة بيَت زالَ و بزانيَت رِادةيةك بة دووةم زماني دةبيَت واتة ثيَضةوانةوة، بة نةك وةردةطيَرِيَت،

 زماني خؤي بؤ نووسةرةكة ئةطةر كة دابرِيَذيَتةوة و خبولقيَنيَتةوة دووةمدا زماني لة جؤريَ بة دةقةكة كة ، بيَت شارةزا
 زؤر انيداظضريؤك و ئةدةبي دةقي كاريَن لة حالَةتة ئةم ديارة.. دابرِشتبايةوة شيَوةيةي بةو هةر زانيبا، باش زؤر دووةمي
 ئةوةمان ئةمة هةموو هةر.. كؤمةلَايةتي و زانسيت ستانداردي و ئاسايي و باو دةقيَن لة تا ترة طرينط و هةستيار
 ئاساني بة ليَبكات حةزي بيَت، خؤي دلَي بة كة هةلَبذيَريَت وةرطيَرِان بؤ دةقيَك وةرطيَرِ، ثيَويستة كة ثيَدةلَيَت
 و جةلَةبي و سوخرة و بيَطار بة دةبيَت كارةكةي دةنا دةربضيَت، رِةوان و رِوون و جوان و ثوختة كارةكةي تا ببيَت تيَكةلَاوي

 هاوتا هةلَبةتة نايةتةوة، بةرهةم بؤ دووةمدا زماني لة دةقةكةي هاوتاي نزيكرتين هةرطيز و دةردةضيَت رِةونةق بيَ
 زاراوةيةكي يا وشةيةك بةرامبةر ئةطةر منوونة، بؤ طةرةكة، زؤريثابةندييةكى  و شارةزايي و سةليقة خؤي بؤ دؤزيش
 هاوتايةدا ضوار سيَ لةو بزاني بطةرِيَي بيَي دةبيَ ئةوسا دؤزييةوة، هاوتات ضوار سيَ دووةمدا زماني لة يةكةم، دةقي
 جا دةطةيةنيَت، زياتر ضةمكةكةي و مانا و دةثاريَزيَ ئةو رِؤحي و يةكةمة دةقي زاراوةكةي يا وشة ثيَسيت بة ثرِ كاميان



 ثاضظة بطوتريَ ئةطةر رِةنطة رِادةيةكة بة( تةفسري)  راظة و ثاضظة ثةيوةندي كة بطوتريَ ئةوةش دةبيَ ليَرةدا
 ئةوةندي وةرطيَرِ، كة مانايةية بةو ئةمةش زيدةرِؤيي، بة نةبيَشاش و نة سفتة  ثاضظةيةكي رِاظة و ضرِةسخ و رِاظةيةكي
 كة دةقةي ئةو دةربارةي كة  خبويَنيَتةوة طرينطانةش و سةرةكي سةرضاوة ئةو زؤربةي حةقة و ثيَوستة هةية دةرفةتي

 لة و ببيَتةوة رِوون بؤ دةقةكةشي ثشت نهيَنييةكاني و رِةمز و رِاز تا خوييَنَ، وة بكات، ثاضظةي نيازة بة
 و درشت و ورد هةر لة ، دةقيَك وةرطيَرِاني باري ذيَر دةضيَتة وةرطيَرِ كاتيَ ضونكة ليَبديينَ، سوودي وةرطيَرِانةكةيدا

 لةوةش و دةقةكة باوةرِثيَكراوي نويَنةري بة دةبيَت و بةرثرسة دةقةكة نيَوةرِؤكي و لةت رِوا لة دةقةكة، تةكنيكيَكي
 وةكو ئةمانةت بة خيانةت  و ئةم لةالي ئةمانةت بة دةبيَت دةقةكة و دةقةكة نووسةري ثيَسيت و كلَيَشة دةضيَتة زياتر
 .نيية  كردةني كاري دةلَيَن

 و دةقةكةية جدي خويَنةري هةم وةرطيَرِ ضونكة بناسيَت، باشرت خويَنةر لة دةقةكة دةبيَ وةرطيَرِ كرماجني و كورتي بة  
 و نووسةر ئؤبالَي دةنا ذيَري، بضيَتة نابيَت نةبات ئةمانةتة ئةم باري وةرطيَرِيَك هةر دةقةكةية، ئةميين وةرطيَرِي هةم

 نيية، ئاسايي رِؤتيين ميكانيكي كاريَكي ثاضظة كةواتة.. ئةستؤ دةكةويَتة دووةميشي زماني خويَنةراني و دةقةكة
 كاتدا هةمان لة ثاضظة ضونكة داهيَنانيَكة، جؤرة زمانةوانييةوة، مامةلَةي و زمان رِووي لة تايبةتي بة بةلَكو

 لة خؤي، رِةطةزي و كةرةستة هةمان بة دةقة هةمان خولقاندنةوةي  و يةكةمدا زماني لة دةقيَكة هةلَوةشاندنةوةي
 رِووي لة ئةمة كة دووةم زماني زمانةوانيةكاني تايبةمتةنديية و رِيَزماني و دةستوور طويَرةي بة و دووةمدا زماني

 و خةيالَئاميَز ئةدةبييةفيليظانيية  دةقة ثاضظةي خؤ طةرةكة،فيليظانى  ةكيتواناي جؤرة زمانةوانييةوة مامةلَةي
 و خةيالَ ئةدةبيدا، فيليظاني دةقي لة ضونكة داهيَنةرانةية، خولقاندنةوةيةكي جؤرة خؤي بؤ ئةنطيَزةكان، خةيالَ

 طةياندني و ثةيام تا مةبةستة ئةدةبيةت و هونةرييةت زياتر كرماجني و كورتي بة و ئيستاتيكا و تةكنيك و فةنتازيا
 و تةكنيك و تازيافةن و خةيالَ و خةون ئةو تيَكرِاي رِوحي شةريكي بة ببيَت دةبيَت وةرطيَرِ بؤية ثةيام،
 هةمان بتوانيَت تا تةنيوة، دةقةكةي ناوةرِؤكي و رِوالَةت و هةية دةقةكةدا خودي لة كة ئةدةبييةي و ئيستاتيكيلةزةتة

 ئةمة كة بطوازيَتةوة، يةكةم زماني هونةريةتي هةمان بة دووةم، زماني خويَنةريَن بؤ رِوحيية و ئيستاتيكي لةزةتة ئةو
،  هونةرى ئةدةبى هةم و تياية زمانةوانيهونةرى  هةم ئةدةبي دةقي.. نابيَت مةيسةر قةت هونةري بةهرةي بيَ بة

فيليظانى  ئةدةبي هونةري بةلَام هةبيَت، تيا زمانةواني            كةرِةت هونةرى زؤر رِةنطة ئةدةبي، غةيرة دةقيَن بةلَام
  ثةيامة طواستنةوةي ثردي و ئاسايية ستانداردي زمانيَكي زياتر ئةدةبيانةدا، نا دةقة جؤرة لةم زمان ضونكة نيية، تيا
 .دوورة بة فةنتازيا و خةيالَ و خةون لة و

 هةر بيَت، ثةيطري و جدي و زةبر لة خويَنةريَكي و بكات وةرطيَرِان كاري دووةم زماني بة دةبيَت وةرطيَرِ حالَ هةر بة  
 لة غةدر هةم و خؤي لة غةدر هةم بنيَت، ثاضظةوة بة مل  و نةبيَت خويَندنةوةي باشي و دةولَةمةند باطراونديَكي كةسيَك



 سوكايةتييةك جؤرة بة هةست دةكات، هاوار برا، بةكار هةلَة بة كة زمان.. دةكات دووةم و يةكةم زماني  هةردوو
 سوكايةتي نةك و هةلَدةطةرِيَتةوة ليَي زمان بكات، بردني بةكار ضؤنيةتي و زمان بة سوكايةتي ئةوةي دةكات،

 و زمان برِواننة ضاوةوة بةو قةلَةم، ئةهلي كةسيَكي هةر و وةرطيَرِ بؤية دةكات، بوونيشي رِيسوا تووشي بطرة ثيَدةكاتةوة
 بةردةوامي بة دةبيَت.. مةبةستة كورديم بؤ وةرطيَرِ.. وةرطيَرِ هةلَبةتة زندووة، بوونةوةريَكي كة بكةن لةتةكدا مامةلَةي

 خؤي دةربرِيين و طوزارشت تواناي تا بكاتةوة، دةور و نووسرا ض و فؤلكلؤر ض خؤي ميللةتي رِةسةني كةلةثووردي
 .بكات ثةيدا زمانةواني زياتري توانايةكي و وةبكاتةسيقال  و بدات مالَ و مشت زمانةكةي و بكات دةولَةمةند

 زمانةكة دوو زانيين مةرجي لة ئةطةر بطيَرِيَت، وةري دةيةويَ كة دةقةدا ئةو بابةتي بةسةر زالَي وةرطيَرِ بؤ هةلَبةتة  
 ئاسيت يةك لة هةردووكيان كة وةرطيَرِ دوو بة يَتبدر دةقيَك ئةطةر منوونة بؤ نيية، كةمرت هيضي ئةوا نةبيَت، طرنطرت
 باشرتي بووبيَت، حالَي دةقةكة بابةتي لة باشرت كة ئةوةيان بيَطومان بن، دووةمدا و يةكةم زماني  هةردوو زانيين
 بابةتي بةسةر زالَي و دووةم و يةكةم زماني لة شارةزايي واتة مةرجة سيَ ئةم ديارة.. تريان لةوةي تا دةكات ثاضظة
 مةرجيَكي ثاضظةش هونةري رِةمزي و رِاز و فيَلَ و فةن لة شارةزايي بةلَكو بيت، ضاك وةرطيَرِي ئةوةي بؤ نيية بةس دةقدا
 بة نابيَت هةر تيابيَت ديكةشى مةرجةكاني هةموو نةبيَت، وةرطيَرِاندا هونةري لة شارةزايي ئةوةي.. طرينطة زؤر

 مةرجي و دي ديَتة فيَربووني سةر لة بوون سوور و مومارةسة ةب وةرطيَرِاندا هونةري لة شارةزايي ضاك، وةرطيَرِي
 لة لةزةت. وةرطيَرِيَك ئةطةر منونة بؤ بيت، فيَري دةتةويَت ئيشةي لةو بينينة لةزةت نةدانة، كؤلَ و حةز فيَربوونيش،
 نةفةسة بةو دةبيَ سةربكةويَت، بوارةدا لةو زةمحةتة زؤر نةكات، مومارةسةي لةزةتةوة بة و نةبيينَ ثاضظةكردن

 لة ثاضظة دلَنياييةوة بة كة نيية، كةمرت هيضي نةبيَت،زياتر  نووسني كاري لة ئةطةركة  بكات، ثاضظةدا دةطةلَ مامةلَة
 .قورسرتة نووسني لة رِوةوة زؤر

 تواناي و ئةفراندن سةليقةي و بةهرة لة هونةر، ناسكي ،زانست  وردي لة تيَكةلَةيةكة وةرطيَرِان هةلَبةتة  
 بؤ ئاماذةمان ثيَشرتةوة لة كة مةرجانةي ثيَش لةو جطة وةرطيَر.. وةرطيَرِان و ثاضظة ناسنامةي بة بةلَام نووسةرايةتي

 و نووسةر نيمضة دةبيَت ئةوا نةبيَ، لةزةبريش نووسةريَكي ئةطةر خؤ هةبيَت، نووسيين تواناي و بةهرة دةبيَت كردوون،
 بة وةرطيَرِانةكةي بابةتي بيَت، ئاطادار زمان وردةكارييةكاني و يَيننه لة هةبيَت، نووسيندا هونةري لة بالَاي دةستيَكي

 و بؤضوون و بري لة طوزارشت وةرطيَرِاندا كاري لة وةرطيَرِ كة بضيَت بري لة ئةوةمشان نابيَ و خبويَنيَتةوة و تيَبطات سيتدرو
 كة دةقةوة بةو ثابةندة ضونكة هةن، دةقةكةدا خودي لة كة دةربضيَت بريانة و هزر لةو ناتوانيَت ناكات، خؤي هزريين
 زماني رِيَساي و ياسا طويَرةي بة دوةمدا زماني لة دةقةكة ضؤنايةتي و ضةنديَيت واتة هيَناوة، بةرهةمي دي كةسيَكي
 نووسني، كاري بةرينةكةي مانا بة خؤي بؤ ثاضظةشكةواتة .. بثاريَزيَت دةقةكةش دةقايةتي و خبولقيَنيَتةوة دووةم
 و ئةدةبي -زمانةواني فراواني توانايةكي و بةهرة نووسةر هةر نيية مةرج واتة نووسةرايةتيية، هونةريَكي جؤرة



 بةلَكو بيَت،هة جوانكاري و رِةوانبيَذي و رِوونبيَذي فةساحةت، و بةالغةت خاوةني و خؤشخوان و جوان دارِشتين تواناي
 لة سةالمةتي بة توانايانة و بةهرة ئةو زةبري بةبتوانيَت  و هةبيَت توانايانةي و بةهرة ئةو هةمان دةبيَت وةرطيَرِيش
 .دةربضيَت ثاضظة مينجارِي

.. بيَت تيَدا نووسيين تواناي و بةهرة دةبيَت وةرطيَرِيَك هةر بةلَام وةرطيَرِ، بة ببيَت نةتوانيَ نووسةريَك هةموو رِةنطة
 ديَتة كة دةقةي ئةو هاوتاي نزيكرتين ئةفراندنةوةي دةكاتة وةرطيَرِان ئةوا  بيَت، ئةفراندن نووسني ئةطةر ياني

 رِةنطة هةبيَت، نووسةر لة زياتري نووسينةواني بةهرةيةكي و توانا ثيَويستة وةرطيَرِ بطوتريَت ئةطةر بطرة وةرطيَرِان،
 ئازاد بةرهةمةكةيدا بةرجةستةكردني و طوزارشت و دةربرِين و ستايل و شيَواز لة نووسةر ضونكة.. زيادةرِؤيي بة نةبيَت
 ثيَدراوة، تايبةتي فؤرِمي و خولقيَنراوة،قالَب ديكةوة كةسيَكي اليةن لة كة دةكات كار دنيايةكدا لة وةرطيَرِ بةلَام بووة،
 واقيعةدا ئةو دةطةلَ مامةلَة دةبيَ ناضارة ضاري وةرطيَر ئيدي. باركراوة ليَ نووسةري دلَخوازي ثةيامي و نيَوةرِؤك تيَمةو
 زماني لة ثةردوو و دار و كةرةستة  هةمان بة و هةلَوةشيَنيَتةوة خولقيَنراوة ثيَشوةختة دنيا ئةو شارةزايانة و بكات

 دةقي هاوتاي وردةكارييةوة و هونةركاري و تةكنيك رِووي لة كة خبولقيَنيَتةوة جؤريَ بة و هونةرمةندانة دووةمدا،
 واي كارةكة ئامانةتداري و دةقةكة يةكةمي نووسةري ثةيظداري بة دةبيَت خؤ بة خؤ وةرطيَر واتة بكاتةوة، يةكةم

 هةلَبةت.. دةسةثيَنيَت وةرطيَرِةكة كاركردني ضؤنيةتي و رِيَسا و سااي دةقةكة واتة النةدات، دةقةكة لة ليَدةخوازيَت
 وةكو ئةدةبييةكاني ذانرة و ئةدةبي ضوارضيَوةي لة هةر دا،ينووسةر تواناي و زةوق لة وةرطيَرِ بةهرةمةندي نيية مةرج
 كار تةكنةلؤذيةكانيشدا و زانسيت بوارة لة كة ثاضظةوانانةش و وةرطيَرِ ئةو بةلَكو بيَت، شيعردا و رِؤمان و ضريؤك
 لةو كردن بةرجةستة ديَتة زمان بة كة دةق ضونكة هةبيَت، نووسينةوانييةيان توانا و بةهرة و زةوق ئةو دةبيَت دةكةن،
 ئةفراندنةوةيةكي دووبارة دةكاتة حالَةتةدا لةو يشانوةرطيَرِ  و ئةدةبيية -زمانةواني بةرهةميَكي يةوةرِوانطة

 .بيةئةد -زمانةواني

 كة ئةوةية مةبةست. بضيَت كوردي نووسيين رِاستة لة بيَت، كوردي ئةوةية( كوردي بؤ) باش ثاضظةي ثيَودانطة، بةم جا
 نةبيَت، ديار ثيَوة وةرطيَرِي يارؤي نةفةسي و شةقلَ واتة ليَبيَت، ثاضظةي بؤني كةمرتين يان ليَنةيات، ثاضظةي بؤني
 ناكات، خؤي هزريين و بريوبؤضوون لة طوزارشت وةرطيَرِاندا كاري لة وةرطيَرِ كرد بامسان ثيَشرتيش وةكو ضونكة

 بةرهةمي دي كةسيَكي كة دةقةوة بةو ثابةندة ضونكة هةن، دةقةكةدا خودي لة كة دةربضيَت بريانة و هزر لةو ناتوانيَت
 خبولقيَنيَتةوة دووةم زماني رِيَساي و ياسا طويَرةي بة دووةمدا، زماني لة دةقةكة ضؤنايةتي و ضةنديةتي واتة هيَناوة،

 بيَ مردوو و وشك وشةي بة وشة ىنةبيَت،ثاضظةيةك ديار ثيَوة وةرطيَرِي نةفةسي ياني.  بثاريَزيَت دةقةكة دةقايةتي و
 رِووني و ئاساني بة دةقةكة بابةتي و ناوةرِؤك و تيمة بيَت، خؤشخويَن و رِةوان و رِوون نةبيَت، شةقوشرِ و طيان
 بؤ بنويَنيَتةوة، دووةمدا زماني لة ئةسلَييةكة دةقة هونةركارييةكاني و تةكنيك و ناسككاري و وردةكاري و يَنيَتةوةبنو



 شاعريانة نةفةسى هةمان بة دبيَ،بر بةكار شاعريانةي دةربرِينيَكي شويَنيَكدا لة دةقةكة نووسةري ئةطةر منوونة
 رِةنط ثاضظةكةشدا لة تةنزئاميَز حالَةتي هةمان دبيَت،بر بةكار ساتيَري و تةنز نووسةر ئةطةر يان بكريَتةوة ثاضظة
 كالسيك، زماني  يداكةدةقة شويَين هةنديَ لة مةبةستيَك هةر بة يان هؤيةك هةر لةبةر نووسةر ئةطةر يان.. بداتةوة

 رِةنطبداتةوة، دووةمدا زماني لة حالَةتانة ئةو هةموو دةبيَت دبيَت،بر بةكار عاميانةي زماني يان قورس يان كؤن، يان
 بة خزمةتيك هيض و بيَطار دةكاتة،  ناوةرِؤكبىَ  نشيَوي و هةوراز بيَ و بيَطيان و توقو و رِووت وةرطيَرِانيَكي دةنا

 طوتووة ضي نووسةر كة دةرخبريَت ئةوةش دةبيَت وةرطيَرِاندا لة هةروةها ناكات، ئةثستمؤلؤذي و كةلتووري بزووتنةوةي
 لةنيَو تةنيا ثاضظةوانةكاندا، و وةرطيَرِ نيَو لة بلَيَت، ض ويستوويةتي كة دةربكةويَت ئةوةش تةنانةت و طوتووة ضؤني و

 جياواز ناوةرِؤكيشةوة و شيَوة و ستايل رِووي لة ضةنديش بةرهةميَك هةر كة هةن هةنديَك ثاضظةشدا، ئةهلي ناوداراني
 نا و ثةسةند نا ميكانيكي ثاضظةيةكي ئةمةش كة دةكةن، ثاضظة خؤيانةوة ستايلي و شيَوة هةمان بة بن،

طؤنطن ،  و ئالَؤزئيجادى  لة هةن دةق هةنديَك هةلَبةت ليَباركراو، وةرطيَرِي هةناسةي و رِؤح ضونكة سةركةوتووة،
 دةقة هي لة ثاضظةكةيطؤنطى و  ئالَؤزي كة بكات كاريَك لةسةرة ئةوةندي بكات، ضي وةرطيَرِديَرفامن ،  و سةخت

 و شرؤظة و رِاظة كؤمةكي بة دةبيَت بةرهةمانة، جؤرة ئةم اضظةيث و دةقطؤنطى و  ئالَؤزي نةبيَت، زياتر ئةسلَييةكة
 .بكريَت ضارةسةر نووسي ثةراويَز

 بتوانيَت و خبويَنيَتةوة رِةخنةييةوة نةفةسي بة و بيَت هةستيار زؤر خويَندنةوةدا لة دةبيَت خويَنةر ثيَمواية بةندة  
 سةركةوتن دةربارةي داوةري و بكات بؤ هةلَسةنطاندني ئةجنامدا دوا لة و دةخيويَنيتةوة كة بكات دةقة ئةو موناقةشةي

 خؤي بة كة خويَنةريَك كة نيية لةوةدا طومان وةرطيَرِانة، باسي باسةكةمان كة  ليَرةدا جا بكات، يناكامييةكان و
 بة بةتةماية دةخويَنيتةوة كراو ثاضظة بةرهةميَكي كة كاتيَ ثيَدةكريَت، داوةري باشرت بيَت، ثاضظةوان يان بيَت زمانزان
 هةر لة يان رِيَطاكةدا، نيوةي لة يان رِيَطاكةدا يةكةمي قؤناغي لة كاتيَ برِوات، هةمواردا و خؤش رِيَطايةكي رِاستة

 خةبةر دلَي يةكسةر ثيَشيَ ديَتة نةكراوي ضاورِوان و لةناكاو نشيَوي و هةوراز و تةطةرة و كؤسث رِيَطاكةدا، قؤناغيَكي
 خؤي داوةري ئةزمووندار، و شارةزا و فاما خويَنةريَكي وةكو و طومانةوة دةكةويَتة و تيَداية يةكيومو ماستة ئةم كة دةدات

 شةرعي خؤي كة ئةوتؤوة ئةنطيَزي طومان ناسازي و ناباو رِستةي هةنديَ تووشي بة دةبيَت تووشي هةنديَجار يان دةكات،
 ئةمةش كة ئةستوور، و قةبة كتيَبيَكي بة بووة دووةمدا زماني لة بضووك ناميلكةيةكي هةية وا جاري يان.. دةكات خؤي
 قةد بة دةقةكة دووةميو يةكةم زماني ئةلفباي ذمارةي ئةطةر تايبةتي بة طومانة،، جيَطةي و ضيَدةكات طومان خؤي بؤ

 زماني لة ئيَمة لةالي وةرطيَرِان كاري زؤري هةرة زؤربةي لةوةي جطة ئةمة... بن نزيك يةكدي لة زؤر يان بن يةك
 دةقةكة حالَةتةدا لةم دةكريَن، ةمةوةسيَي زماني لة هةنديَجار و دووةم زماني لة بةلَكو نةكراوة، دةقةكةوة يةكةمي
 و دةكات ثيَشوازي ناضاري و نةبةدلَي بة هةم و طومان بة هةم خويَنةر و دةبيَتةوة كالَ تةواو ئيَمة، الي دةطاتة هةتا



 سةرضاوةي بة بكات ثاضظة ئيحتوبارترين بة دةبيَ ،حالَةتة ئةم كردنةوةي قةرةبوو بؤ وةرطيَر جا خؤشييةتي، حةقي
 دةقيَكي ئةطةر منوونة بؤ بكات، بةراوردي ديدا زمانيَكي لة ديكةدا ثاضظةي ئيحتوبارترين ثرِ لةطةلَ و كارةكةي
 يان فارسييةكةي تةرجةمة لةطةلَ حةقة  كوردي، بة بيكات عةرةبييةوة لة كورديَك و عةرةبي بة كرابوو ئينطليزي

 بة بدات ثاضظةكةي يان بزانيَت، زمانةش دوو لةو يةكيَ منونة بؤ ئةطةر بكات، بةراوردي دةقدا هةمان توركييةكةي
 نيشانةي هةم كارة ئةم بكات، بؤ ثيَداضوونةوةي و بكات بةراوردي تا بزانيَت دةقةكة يةكةمي زماني كة كةسيَك

 طةرمي بة ئةمني، نا خراث، ثاضظةيةكي جارهةنديَ رِاستة ديَنيَت، بةدةست خويَنةر متمانةي هةم و ئةمانتداريية
 قةلَةم بالَام نيية، ورد و ئةمني هةرضةندة وةرطيَرِةكة كة ئةوةية ئةمة هؤي دةكريَت، ليَ ثيَشوازي خويَنةرانةوة لةاليةن

 و ئاسايي خويَنةريَن بةسةر و دةردةكةويَت عةوامثةسةنددا بةرهةميَن لة زياتر ئةمة ديارة هةية، باشي ئينشايةكي و
 دةويَت سةرجني تيذ و جدي خويَنةري  بيَت، بةرزدا و ئةكادميي ئاستيَكي لة بةرهةميَك دةنا تيَدةثةرِيَت، سةرجندا كول
 سةركةوتن نيشانةي بةرهةميَك خويَنةري فرة و بازارِ طةرمي نيية مةرج بؤية تيَناثةرِيَت، خويَنةردا بةسةر ئاساني بة و

 .بيَت

 و ستايل و زمان ضيَبوونةوة بةدةم بابةتيَك هةر ضؤن وةكو دةطؤرِيَت، ثاضظةكة بابةتي طويَرةي بة ثاضظة حالَ بةهةر  
 منوونة بؤ هةية، جياوازيان ئاسيت خويَنةريش دةداتةوة، رِةنط ثاضظةدا لة ئاوايةش بةو ديَين، بةرهةم خؤي ئاسيت

 و خبويَننةوة ديَرفام و دذوار و زةمحةت فةلسةيف ثاضظةكراوي بةرهةميَكي ناتوانن سادة، رِؤمانسي بةرهةميَن خويَنةريَن
 .نووسراوة دةستةبذيَر خةلَكانيَكي بؤ بنةرِةتدا لة بةرهةمةكة كاتيَكدا لة بدينن، ليَ لةزةتي

 خؤي خويَنةري بةرهةمة هةر ئيدي بدات، ئةجنام خؤي كارةكةي ئةمانةتةوة و دروسيت بة وةرطيَرِ، ئةوةية طرينط
 خولياي و كةلَكةلَة بابةتيَك ض ئةوة، حةزي و زةوق بابةتي بةرهةميَك ض دةزانيَت خؤي ضونكة دةكات، ثةيدا

 .نيية بردن بةسةر كات و لةزةت بؤ تةنيا خويَندنةوة ضونكة دةكات، ثاراو و تيَر ئةو ئةبستمؤلؤجييةكاني

 رِةخنة يةكديية، قبولَكردني و دميوكراتيةت نيشانةي و ثيَشكةوتووة شارستاني دياردةيةكي رِةخنة، هةبووني ديارة  
 ةدةبيَت نووسني، بيَتة ئةثستمؤلؤذي  بزووتنةوةي تيَكرِاي بؤ خةخمؤري مةبةسيت بة و بابةتيانة و ثاكي نياز بة ئةطةر

 و كةلتووري بزوتنةوة ئةميين ثاسةواني بة دةبيَت هةم و خويَنةر بؤ هةم  و وةرطيَرِ بؤ هةم ئةريَين طةورةي ثشتيوانيَكي
 و سياسي و كؤمةلَايةتي و تمؤلؤذيسئةث وارة و كاية هةموو وةكو كورد ئيمةي الي رِةخنة خمابن ليَ تمؤلؤذييةكة،سئةث

 ديكتاتؤريةتي زادةي ئةمة كة نةبووة، دةرباز شةخسيحةزى  و رِق لة هيَشتا و كؤرثةية زؤر هيَشتا ديكة رِؤشنبريييةكاني
 وةرطيَرِداية، يان نووسةر خودي دةطةلَ سةروكاري ئةوةندةي ئيَمة الي رِةخنةطري يةكديية، قةبولَنةكردني و زةيين
 بة رِةخنةوة بةناوي عمومياتطؤيي هةنديَك ديَت توانج، و تةوس و تةشةر و تانة لة ثرِ بازارِي زبري زمانيَكي بة ئةويش



 ئةو سةخيت و سةر كة لةوةي غافلَة و دةزانيَ طةورةتر بة كةةثاضظةوان يان  نووسةر لة زؤر خؤي و دةفرؤشيَت خويَنةر
 و قةزاوةت مةرجيَكي هةموو دةبيَت قازيش قازيية، دةوري ئةو دةوري ،ةكةةوانثاضظ نةك دةقةكةداية خودي دةطةلَ

 لة بؤية... نةبيَت ئينساف بيَ و بيَثةرواو و خةمسارد هةم و بيَت بيَاليةن هةم حوكمةكانيا لة دةبيَتو بيَت، تيا قازيةتي
 لةو يةكيَك كة بيَت، تيا رِةخنةطريان مةرجيَكي هةموو كة  هةية رِةخنةطرتنيان حةقي رِةخنةطرانة ئةو ثاضظةدا دنياي

 و ثةلَث يةك و هةزار و بكات وةرطيَرِ لة مةحالَ داواي لةوةية دةنا هةبيَت، ثاضظةي دةسيت خؤي بة ئةوةية مةرجانة
 هيض ناثةسةندة، و نةريَين دياردةيةكي،  بيَ ذياندا بواريَكي هةر لة رِةخنة نةبووني.. طريَتبثيَ نالؤذيكي بيانووي
 شةريكي بة دةتكات زانستيانة، و ئينساف بة بابةتيانةي رِةخنةي نيية، رِةخنةوة سةرووي لة شتيَك و رِووداو و دياردة
 و زةق زؤر ئيَمة الي ئةوةى بةلَام.. تمؤلؤذيسئةث هاوكيَشةيةكي هةر هةردووالي ثيَكراوي متمانة و شةرعي

 نةفةسي بة و رِازين خؤ لة و فيشالَباز و تةنط ضيكلَدانة زؤر رِةخنةطرةكامنان يةكديية، نةكردني ديارة،قةبوولَ
 ئةوةندةي و طاميَش بة ليَدةكةن ميَشيان و دةكةن كار وةرطيَرِ يان نووسةر شكاندني و طرتن قافا لة و دادطاييكردن

 عمومياتطؤيي هةنديَك رِيَطاي لة ديَن ،نادةن  دةقةكة قةرةي لة خؤ دةكةن، وةرطيَرِ يان نووسةر خودي لةطةلَ  مامةلَة
 و ويذدان و ثيَوانة و ثيَوةر هةر لة بةدةر و دةكةن ضةواشة خويَنةر هةم و دةكةن بةضالَ زندة دةقةكة هةم كلَيَشةييةوة
 جؤرة بطرة رِؤشنبريي، كاري يان رِةخنة ناوتريَ بةمة ديارة . دةكةن خؤيان رِؤشنبريي نويَينو بازو رِةخنةيي، ئينسافيَكي

 لةوة وةرطيَرِةكامنان و نوسةر زؤربةي حةقة، خوا لةمالشةوة.. رِؤشنبريييةوة ثرِؤسةي سةر بة حةرامة مشةخؤرييةكي
 ئيدي.. بكةن قةبوولَ ئاساني بة بونيادنةريش و بةجيَ و حةق بؤضووني تةنانةت نةناسرتن، خؤ و دلَناسكرت

 .زالَ زالَة زةينييةكة ديكتاتؤريةتة

"٣" 

 و كةلتووري زةرورةتة لة يةكيَكة جياوازة، شارستانياني نيَوان طفتوطؤي طرنطرتين لةوةي جطة ثاضظة  
 فةرهةنطيشة، و جيهانبيين طويَزانةوةي بةلَكو تةواو، و نيية دةقيَك ثاضظةي تةنيا ثاضظة ضونكة تمؤلؤذيةكان،سئةث

 ميَذوو بةرهةمهيَناني شةريكي بة دةبن و دةكةن قةدبرِ نيَوانيان ئةثستمؤلؤذييةكاني رِيَطا و دةناسيَينَ بةيةك ميللةتان
بةرنامةدارى  ثاضظةي. جياوازةكان كؤمةلَطة نزيكبوونةوةي ليَكدي و بةشةر تريةي ئةثستمؤلؤذييةكاني كارة و

 و فاكتةر لة ةيةكيَك ئةمني، و رِةوان و رِوون زماني بة ،فةلسةيف و فيكري و زانسيت و ئةدةبي بةرجةستةي بةرهةميَن
 سةردةميَكدا هةموو لة سانسيرِيَن و تازةبوونةوة واتة ميللةتان، هةمةاليةنةي سانسييرِيَن طرينطةكاني كؤلَةكة

 زماني سةر بؤ بيانييةوة زماناني لة ئةمني و رِةوان و رِوون ثاضظةي هةر ليَرةدا جا بووة، ثاضظة و وةرطيَرِان قةرزارباري
 دةبيَت هةلَبةتة ثيَويستة، و طرينطة بياني زماناناني سةر بؤ كورديشةوة زماني لة بةلَكو نيية، بةس تةنيا بة كوردي

 مةجليسي رِووي و هةبيَت ميَذووييان و رِؤشنبريي كاريطةريي و طينطري كة ثاضظة بيَنة بياني زماناني بؤ بةرهةمانيَك



 ئاشنايةتي بؤ بيَت ودةروازةيةك ليَبكريَت ئةثستمؤلؤذيان ثيَشوازي و هةبيَت بةشةريان تريةي ى كةلتوور و فةرهةنط
 .كةلتووري و شارستاني

 و ثاضظة ةكانيثيَويست و سةرةكي مةرجة باسي سةر بيَينةوة خيَرا و رِةوتةني شيَوةيةكي بة خؤيةتي جيَي ليَرةدا جا  
  : ثاضظةوان و ثاضظةواني

 زماني سةر بؤ دةكات ليَوة ثاضظةي وةرطيَرِ كة بيانيية زمانيَكي هةر زانيين لة مةبةست ليَرةدا يةكةم، زماني زانيين  -1
 زماني نيية، بوون حالَي ليَكدي و قسةكردن باوي و ئاسايي زماني زمان، زانيين لة مةبةست خؤي، نةتةوةيي و زطماك

 و فةلسةفة و فيكر و هونةر بةرهةمهيَناني زماني مةبةست بةلَكو،  نيية ذيان رِؤذانةكاني ثيَداويستيية دابينكردني
 نيية مةرج زاني، زماني كةسيك هةر ضونكة،  زمانةوانييةكانةوة رازة و رِةمز و نهيَين و ثةنا و ثيَض هةموو بة زانستة،
 هةموو خؤ هةرحالَ بة.. نازانن نووسني و خويَندنةوة نني، خويَنةوار و دةزانن زمان كةس زؤر بيَت، زمانةوان يان زمانزان
 شادةتنامةي خاوةن ئةطةر وةرطيَرِ بة ببيَت دةيةويَت ئةوةي بؤية نيية، زمانزان شادةتنامةيةكيش خودان و خويَنةوار
 قسةي و ثةند و فةرهةنط و رِيَسا و ياسا و رِةمز و رِاز لة هؤشيارانةي و قوولَ و دروست شارةزاييةكي دةبيَ بيَت، بةرزيش
 بةكارهيَناني ضؤنيةتي و رِستةبةندي و رِيَزمان و ثؤ و تان و نشيَو و هةوراز و ثؤث و لق هةموو و ئيديؤم و نةستةق
 فيَربووني زياتر بؤ بيَت بةردةوامدا هةولَي لة و هةبيَت ثاضظةدا، كاريثرؤسةو  دووةمي، و يةكةم زماني هةردوو

 فرةتر بايةخداني طرينطرت ئةمةش هةموو لة و زمان يكةلةثوور و ئةدةبيات ئةو فيَربووني زمان، دةستووري و فةرهةنط
 سةرجني ورد و دريَذ ثشو و ثةيطري و جدي خويَنةريَكي بكات، تيَدا ثاضظةواني كاري دةيةويَت كة رِؤشنبريييةي كاية بةو

 .. و دةكات تيَدا كاري زياتر و ليَيةتي حةزي كة بيَت رِؤشنبرييية كاية ئةو دةقيَن و سةرضاوة

 وةرطيَرِ، نةتةوةيي و زكماك زماني دةكاتة زؤري بة كة دةكريَت، بؤ ثاضظةي كة زمانةية لةو مةبةست دووةم زماني  -٢
 هيضيان ةك بكات، زماندا دوو نيَوان لة وةرطيَرِان كاري و بزانيَت باش زؤر زمانيَك ضةند وةرطيَرِيَك دةشيَت خؤ بةلَام
 وةرطيَرِ بؤ.. وةربطيَرِيَت عةرةبي زماني بؤ بةرهةميَك رِووسييةوة زماني لة كورديَك منوونة بؤ نةبيَت، خؤي زكماكي زماني

 شيَوةيةكي بة زكماكةي زمانة ئةو ضونكة بيَت، خؤشيدا زكماكي زماني فيَربووني حالَي لة بةردةوامي بة ثيَويستة
 رِايي ثيَ ذياني رِؤذانةي كاروباري خةلَكي زؤربةي وةكو و دةبيَت فيَري مندالَيدا قؤناغي لة و نائاطاييانة و خؤرِسك
 ثاضظةي كاري ناكات ئةوة بةشي زؤرجار نةبيَتةوة قالَ و قوولَ تيايدا و ثيَنةدات ثةرةي طةورةييدا لة ئةطةر دةكات،

   .بكات ثيَ

 و هونةري كاية ثاضظةدا، مةيداني لة هةية خؤي دلَخوازي بابةتي و بوار وةرطيَرِيَك هةر هةلَبةتة ثاضظة، بواري  -٣
 هةردوو لة ضةنديش وةرطيَرِ يةك كة مةحالَة ثؤن، و لق بة و زؤر ئةوةندة زانستييةكان و ئةثستمؤلؤذي و فةلسةيف



 بتوانيَ بيَت، دةسةلَات بة و زةبر لة دةكات سةر لة وةرطيَرِاني ئيشي كة دةقةدا ئةو بابةتي لة دووةمدا و يةكةم زماني
 بةهرةمةند ضةند بكات، وةرطيَرِان كاريفيليظانييةكاندا  و زانسيت و فكري و هونةري جياوازة لقة و بوار هةموو هةر لة
 بابةتة هةموو ئةو بتوانيَت، كةس يةك مةحالَة ضونكة.. بكات كار بواردا سي دوو لة دةتوانيَت ثةرِي ئةو بيَت توانا بة و

 كاري بواري يةك لة وةرطيَرِان زؤربةي دةكةي اتةماش بؤية بيَت، حالَي ليَيان ثيَويست وةكو و بكات هةرس جياوازة
 ضةند لة تؤش خؤ ئةدي بيَت دروست ال ثرسيارةيان ئةو ليَرةدا كةس هةنديَ رِةنطة.. دةكةن كار ثاضظةوانيدا و ثاضظة
 ئةدةبياتدان و هونةر ضوارضيَوةي لة زؤريان هةرة زؤربةي بوارةكان يةكةم من بة سةبارةت كردووة، كارت جياوازدا بواري

 بوارة لة وةرطيَرِ، كةمي يان نةبووني ةمسيَي كوردي، كتيَبخانةي هةذاري دووةم نزيكن، يةكدييةوة لة و
 نيية، قةلَةمرانيان و نووسني هونةري بةهرةي تواناو دةزانن زمان ئةوانةي زؤري بةشيَكي ضوارةم ئةثستمؤلؤذييةكاندا،

 دةبن ثةيدا جياوازةكاندا جييةئةثستمؤلؤ بوارة لة باش كادري تا كورديدا، ثاضظةواني بزايف هةوةلَي قؤناغي لة بؤية
 يان بيَت، نووسةر يان باش، وةرطيَرِيَكي هةموو دةبيَت بؤية ديَت، ئيَمةماناندا ملي بة قورسة ئةركة ئةو ثيَدةطةن، و

 دةسيت يان بيَت نووسةر حوكمة باش وةرطيَرِيَكي هةموو واتة هةبيَت، نووسيين سةليقةي و زةوق و بةهرة و توانا
 بة بةش و ثيَويست طويرةي بة كةسيَك ئةطةر ثيَودانطة بةم.. بيَت وةرطيَرِ نيية حوكوم نووسةر بةلَام هةبيَت، نووسيين

 ئيشي دةيةويَت كة هةبيَت دةقةدا لةو ثيَويسيت شارةزايي و بزانيَت دووةم و يةكةم زماني هةردوو ثاضظة، كاري حالَي
 نة و دةداتةوة خويَنةر بؤ خيَر نة نةبيَت، قةلَةمراني و نووسني هونةري بةهرةي و توانا ئةطةر بكات، لةسةر وةرطيَرِاني

 كردووةتيَ، ئاماذةمان ثيَشرت وةكو وةرطيَرِ بة ببيَت بيةويت كةسيَك ئةطةر لةوةي جطة ئةمة باش، وةرطيَرِي بة دةبيَت
 نويي و كؤن ئةدةبياتي بيَت، دريَذ ثشو و حةوسةلَة بة و جدي خويَنةريَكي دووةمدا، و يةكةم زماني هةردوو لة دةبيَت
 ئةو واتة دووةم، زماني تايبةتي بة بكات، يانيثةيطري و خبويَنيتةوة فيَرخوازييةوة نةفةسي بة زمانةكة هةردوو
 واتة ئاميَزة، هونةر سنعةتيَكي بيَت سنعةتيش ئةطةر ثاضظة هةلَبةتة وةردةطيَرِيَت، بؤ بةرهةمةكةي كة زمانةي

 ناسنامةي بة بةلَام قةلَةمرِاني، تواناي و ئةفراندن سةليقةي و بةهرة لة هونةر، ناسكي زانست، وردي لة تيَكةلةيةكة
 وةرطيَر.

 كة لوتكة دةطاتة وةخيتَ ثاضظة.. ئةفراندنةوةية دووبارة دووةمدا زماني لة ئةوا نةبيَتخاليسة  ئةفراندنيَكي ئةطةر
.. دابرِشتباوة خؤي دةقةكةي ئاواية بةو هةر زانيبا، دووةمي زماني خؤي بة منوونة بؤ ئةسلَةكة دةقة خاوةن ئةطةر
 تةواو ئيستاتيكي لةزةتيَكي و نووسني هاتووةتة ئةو زكماكي زماني بة كراوة، ثاضظة دةقة ئةم بكات هةست وا خويَنةر

 بابةتي هةبيَت، زمانةكةدا هةردو لة تةواوي كارامةييةكي وةرطيَرِ كة دي ديتة بةوة ئةمةش.. بدينيَت خويَندنةوةي لة
 باشي قةلَةمراني توانايةكي هةبيَت، دةولَةمةندي زمانةواني فةرهةنطيَكي بيَت، خؤي دلَخوازي بابةتي ثاضظةكةي

 سةنعةتيَكي لة ثاضظةكةي كة هةبيَت، ئةوتؤي خؤشخويَين و ثاراو و جوان و رِةوان و رِوون ئينشايةكي و قةلَةم و هةبيَت



 ثيَويستة ليَرةدا هةلَبةتة ليَنةيةت، ثاضظةي بؤني و زندوو هونةريَكي لوتكةي بطةيةنيَتة بيَطيانةوة وشكي يةساد
 ئيديؤم.. هةن دنيادا زماناني تيَكرِاي لة كة بكريَت، ثيَشينان ثةندي و نةستةق قسةي و ئيديؤم و زاراوة بة ئاماذةيةك

 بة جا.. رِستةيةكة نيمضة يان  دةستةواذةيةكة يان دارذاوة، يان ليَكدراوة، يان سةربةخؤية، وشةيةكي هةية وا جاري
 نةك  بدؤزيتةوة بؤ هاوتايان دووةمدا زماني لة دةبيَت وةرطيَرِ هةية،(  مةجازي)  خوازةيي ماناي و حةقيقي ماناي زؤري

 لة دروستيان هاوتاي بزانيَتو بيَت هةستيار زؤر دةبيَت  شدؤزيية هاوتا ئةم بؤ بكات، وشةيان بة وشة ثاضظةي
 نةدؤزييةوة، نةستةقةكةي قسة يان ثةندةكة يان ئيديؤم هاوتاي ئةطةر بةريَت، بةكاري و بدؤزيتةوة  وةرطيَرانةكةيدا

.. ثةندةكة يان ئيديؤمةكة دةقي داثةراويز لة دةتوانيَت و بكات ثاضظة ماناكةي ئةسلَةكة دةقة رِةوتي طويَرةي بة ئةوا
 زماني هةردوو لة ضةنديش وةرطيَرِيَك هيض كة بزانيَت ئةوة دةبيَت لةوةي جطة ئةمة.  دابنيَت شرؤظةوة و شةرح بة هتد

 يةك فةرهةنطاني وةبةر ثةنا ناكريَ بيَت، دةولَةمةند وشةزانييةوة فةرهةنطي باري لة و بيَت توانا بة مدادووة و يةكةم
 كاري طرينطةكاني ثيَداويستيية و مةرج لة يةكيَكة فةرهةنط بةكارهيَنانينةبات ،  زياتر و زمانة دوو و زمانة

 رِستةوة، دةخاتة وشةش جار زؤر دةداتيَ وشةكانت ماناي زياتر كة زمانة يةك فةرهةنطي تايبةت بة.. ثاضظةواني
  هاوتايانة لةو يةكيَك هيض لةطينة كة دةداتيَ، وشةكانت هاوماناي و هاوتا ثرت زياتر، يان زمانة دوو فةرهةنطي بةلَام
 مةسئوليةتة قورسرت، نووسني لة كاريَكة ثاضظة بيَطومان.. طةرةكتة تؤ كة نةبيَت ماناية و ضةمك ئةو ثيَسيت بة ثرِ

 خويَنةراني بة بةرانبةر و دةقةكة شيَوةي و فؤرِم بة ئةسلَةكة، دةقة ثةيامي بة ئةسلةكة، دةقة نووسةري بة بةرامبةر
 قسةي ثةند، ئيديؤم، زاراوة، و زمان فةرهةنطي جؤرةها وةرطيَرِ كة دةخوازيت وا ئةمةش،  دووةمدا زماني لة دةقةكة،
 جؤرةكان، و جؤرا زانستة مةعاريفي دائريةتول ئةدةبيات، فةرهةنطي تايبةتي، و طشيت ئينسايكلوثيدياي و نةستةق
 بة بيَت، دةستدا لةبةر جؤري هةمة(  مةوسوعة)  زانستنامةي..  ئةثستمؤلؤذييةكان بوارة انيناودار جوطرافيا، ميَذوو،

 دةقدا، و بةرهةم زؤر ثاضظةي لة كة تايبةت بة  بيَت، تويذةريش نيمضة يان تويَذةر دةبيَت وةرطيَرِ كورتييةكةي
 ئةركة لة يةكيَكة كتيَبةكةدا، كؤتايي لة يان فةسلَيَكدا هةر كؤتايي لة رِوونكردنةوة،داخؤيان و  و نووسي ثةراويز
 و وشة داتاشيين بيَ،ئةعالم  ناساندني دةربارةي رِوونكردنةوانة و ثةراويَز ئةو ئيدي ،وةرطيَرِ ثيشةييةكاني و ئةخالقي

 تايبةتي ناويَكي وشةيةك، رِيَنووسي يان بيَت، دةقةكة نارِووني و طؤنك اليةني هةنديَك رِوونكردنةوةي يان بيَ، زاراوة
 ...بيَ ثيَويست دةقةكة دووةمي زماني خويَنةراني بؤ بةلَام هةبيَت، ئةسلَييةكةدا دةقة لة نيية مةرج كة بيَ،

 ثيَدراوة، تايبةتي فؤرِمي و قالَب خولقيَنراوة، دييةوة كةسيكي لةاليةن كة دةكات كار دنيايةكدا لة وةرطيَرِ حالَ هةر بة
 واقيعةدا ئةو دةطةلَ مامةلَة دةبيَ ناضارة ضاري وةرطيَرِ ئيدي ليَباركراوة، نووسةري دلَخوازي ثةيامي و ناوةرِؤك و تيمة
 دوةمدا زماني لة ثةردوو، و دار هةمان بة و هةلَوةشيَنيَتةوة خولقيَنراوة وةختة ثيَش دنيا ئةو شارةزايانة و بكات

 ئةسلَييةكة دةقة هاوتاي هونةركارييةوة و وردةكاري و تةكنيك رِووي لة كة بيخولقيَنيتةوة جؤريَ بة و هونةرمةندانة



 لة ليَدةكات واي كار، ئةمانةتداري و دةقةكة نووسةري وتةبيَذي و ثةيظداربة  دةبيَت خؤ بة خؤ وةرطيَرِ واتة بكاتةوة،
 وةرطيَرِان كة حيسابةي بةو جا.. دةسةثيَينَ وةرطيَرِةكة كاركردني ضؤنيةتي رِيَساي و ياسا دةقةكة واتة.. النةدات دةق
 مةحالَة و زمانةوة رِيَطاي لة و زمان بة تيَكستيَكة، ئةدةبي -زمانةواني جيَطؤرِكيَيةكي و طيَرِانةوة جؤرة كة رِووةوة لةو
 ضةند وةرطيَرِانيَك هيض بؤية هةبيَت، دةربرِينيان و طوزارشتةواني تواناي و وزة هةمان هةبن، دنيايةدا لةم زمان دوو

 كةم زؤر رِيَذةيةكي بة دةسكاريية ئةم ئةطةر جا و خبةلةسيَت دةسكاري وردة لة بيَت، توانا بة و زةبر لة ىوةرطيَرِةكةش
 هةنديك يان..دانانريَت خةوش بة و حةلَالَة دووةمدا، زماني لة بيَ تيَكستةكة خؤشفامي و رِةواني و رِووني مةبةسيت بة
 دةقةكةدا لة كة ناوةي ئةو هةية بؤي وةرطيَرِنيَرة يان مىَ ،  بؤ كة نييةديار  خويَنةر بؤ دةبريَت بةكار رِاناويَك جار

 هةلَبةتة هةية، زماندا دوو دةطةلَ سةروسةخيت زمانةوة، رِووي لة طومتان وةكو باضظة رِاناوةكة، جيَي خباتة مةبةستة
 تواناي و وزة هةمان بة و يةك وةكو زماني دوو ئاواية بةو نيية، يةك وةكو سةد سةدي بةشةري دوو ضؤن وةكو

 وةكو زمانةوانييةوة، بونيادي رِووي لة زؤري بة زمانان ئةطةرضي نيية، دنيادا سةرانسةري لة دةبرِينةوة و طوزارشتةواني
 ضؤنيةتي لة نني، يةك وةكو و يةكسان هةر بةالم دةضن، ليَكدي ثيتةوة و ئاوةلَفرمان و فرمان ئاوةلَناو، رِاناو، ناو،

 لة كة زمانانةي ئةو تايبةت بة دةكةونةوة دوور ليَكدي تةواو جار زؤر رِستةدا لةناو زمانةوة بةشانةي ئةو بةكارهيَناني
 لة باضظة دةكةيت سةير نني، زمان خيَزانة يةك لة كة كوردي و عةرةبي زماني منوونة بؤ نني، زمان خيَزانة يةك

 رِستةبةندي بونيادي و رِيَزمان و دةستوور دةبيَت وةرطيَرِ ياني دةويَت، زياتري ديقةتيَكي و زةمحةت كوردي بؤ عةرةبييةوة
 يةكةم زماني وةرطيَراندا كاتي لة دةبيَت وةرطيَرِ و بكات رِةضاو تةواوةتي بة(  كوردية زماني ئيَمة بؤ)  دووةمدا زماني لة

 رِيَساي و ياسا طويَرةي بة و دووةمدا زماني لة تيَكستةكة كةرةستة، وو ثةرد و دار هةمان بة و هةلَوةشيَنيَتةوة وةستايانة
 .ليَنةيات ثاضظةي بؤني و بثاريَزيَت تيَكستةكةش تيَكستايةتي و بنيَتةوة بونياد دووةم زماني
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 بة بكريَت، بؤ وردي ثيَداضوونةوةي ثيَويستة ليَنةيةت، ثاضظةي بؤني ثاضظةواني و ثاضظة كاري ئةوةي بؤ جا  
 ناكاتةوة، كةم ثاضظةكراوةكة كاري بايةخي لة نةك كارة ئةم كة بيَت، كار و رةوكو تازة ثاضظةوان ئةطةر تايبةتي
 هةم و دةثاريَزيَت كةلتووريش و ئةخالقي ئةمانةتدارييةكي جؤرة هةم و دةكات زياتر كارةكة ئيحتوباري و سةنط بةلَكو

 هةلَبةتة)  و هةلَةضين مةسةلةي هةلَبةتة.. دةكات طةرم بةرهةمةكةش بازارِي و ديَنيَت دةست بة خويَنةريش متمانةي
 كة ثيَداضوونةوةوة يةخان دةضنة دارِشتنةوةش تةنانةت و رِاستكردنةوة و كردن بةراورد( وةرطيَرِ رِةزامةندي بة

 و رِةشيد هارونة لة سةردةمىعةباسييةكاندا، سةردةمي لة ثيَويستة، زؤريش بةلَكو نيية، شةرم نةك ، ثيَداضوونةوة
 و دانا و زانا ديارترين و بوو طرينط و طةورة زؤر ثاضظةواني و كةلتووري مةلَبةنديَكي كة حيكمةت خانةي مةئموندا،
 لة نارِاستةوخؤ يا يؤنانييةوة لة رِاستةوخؤ سةفييانفةل و زانسيت دةقي و دةكرد تيَدا كاريان رِؤذطارة ئةو رِؤشنبرييَن



 خانةي كارةكاني بؤ ثيَداضوونةوةيان لةزةبر وةرطيَري و زمانزان كؤمةلَيَك و دةكرد ثاضظة عةرةبي بؤ سريانييةوة
 كة بوةتةوة ساخ ئةوة ميَذوو دريَذايي بة ليَكةوتةوة، طةورةي سانسيَكييرِيَن ئةجنامدا لة بؤيةش هةر دةكرد، ناوبراو
 يةكيَكة بةلَكو هةية، تازةطةرييةوة و تازةبوونةوة بة رِاسةوخؤي ثةيوةندي هةر نةك ئةمني، و درووست ثاضظةي ثاضظة

 سةردةميَكدا هةموو لة تازةبوونةوة واتة ميللةتان، هةمةاليةني يسسانيرِيَن طرينطةكاني كؤلَةكة و فاكتةر لة
 بةدي مؤديرنيتةدا نويَطةري مةيدانةكاني و كاية لة يةكيَك لة كةموكورِييةك ئةطةر خؤ بووة، وةرطيَران قةرزارباري

 طةالني بؤضووني و بري كة ثاضظة بواري كيَماسي و كةموكورِي بؤ دةطةرِيَتةوة هؤيةكاني لة يةكيَك هةبيَت، و بكريَت
 كاريَكي ئةمةيان كة طواستويةتيةوة، ضلَي نيوة بة طواستبيَتييةوة ئةطةر  يان نةطواستوةتةوة دروسيت بة ديكةي

 ئةوا وبيَطانة،  ئاشنا طةثجارِي بة بيكةيت بكةيت، داماو و كؤلَةوار  ميللةتيَك ويستت ئةطةر ضونكة مةترسيدارة
 .ليَدةبيَتةوة و  دةثوكيَتةوة خؤ بة خؤ هةنطيَ بةردةسيت، بيخةرة نيوةضلَي بة يان ليَبشارةوة حةقيقةتي

 و كردن بةراورد رِاستكردنةوة، هةلَةضين، دةكاتة ثيَداضوونةوة .ثيَداضوونةوة باسي،  خؤمان باسةكةي سةر بيَينةوة با
 كة كةسةي ئةو كةواتة ثاضظةكراوةكة، كارة ثةلَةيةكي هةر ثاكردنةوةي و هةلَة هةلَطرتنةوةي و دارِشتنةوة تةنانةت
  ثاضظةكةدا بابةتي لة دووةمدا، و يةكةم زماني هةردوو لة كةمةوة بةالي تةسثيَوي بضيَتةوة ثاضظةكراودا بةدةقي
 لة باشي زؤر شارةزاييةكي دةبيَ.. باشرتة زؤر بيَت شارةزاتر وةرطيَرِةكة لة ئةطةر خؤ بيَت، شارةزا وةرطيَرةكة بةقةد

 دةبيَ دةكات دةقيَك وونةوةيثيَداض كاري ئةوةي و بزانيَت  ثيَداضوونةوة ئةركي.. هةبيَت وةرطيَراندا هونةري و تةكنيك
 بيَذة و طيَذة وةرطيَرِدراوةكة دةقة ياني بكاتةوة، ضاك رِيَنوسييةكان و طوزارشتةواني زمانةواني، زانسيت، هةلَة هةموو
 هةية او جاري بكاتةوة، ثاكي طوزارشتةواني و زمانةواني و رِيَنووسي و زانسيت ثةلَةيةكي و هةلة هةر لة و بكات

 نووسةر ضونكة بةلَام ثاراستووة، زانسيت و هونةري ئةمانةتي و درووستكارة و ئةمني ثاضظةكةيدا، خودي لة وةرطيَرِيَك
 بدات كارةكةي دةبيَت حالَةتةدا لةم دةلةنطيَ، دووةمدا زماني لة دةكةيت سةير كةمة، قةلةمراني ئةزمووني يان نيية
 بؤ زمانةواني ثيَداضوونةوةي كة بكةويت رِيَك لةطةلَيا بيَت، كارامةتر و ارةزاترش لةو دووةمدا زماني لة كة كةسيَك بة

 .بكات

 و شيَلطري و جدي خويَنةريَكي دووةمدا و يةكةم زماني هةردوو لة ثيَويستة خؤي بواري دلَسؤزي وةرطيَرِيَكي هةر هةلَبةتة  
 دةبيَت ناكةن، كارفيليظانيشدا )ابداعى(  و ئةدةبيات بواري لة كة ئةوانةيش تةنانةت  بيَت، خويَندنةوة ثرِ ثةيطري
 ثةيدا زماندا بةكارهيَناني ضؤنيةتي و زمان لة قوولَ شارةزاييةكي تا خبويَننةوة، زؤر ئةدةبيات و ضريؤك و نرِؤما
 دةقة لةطةلَ باش وةرطيَرِي هةنديَ باشي ثاضظةي كارةكامنان، تازة وةرطيَرة ىبةتايبةت بيَن هةروةها.. بكةن

 دووةم زماني بؤ ئاوايةك ض بة دةقةكة، نووسةري طوتين ضؤن و طوتن ضي بزانن تا بكةن بةراورد ئةسلَةكةدا
 بؤ.. بيَت ثابةندي دةكريَت تا و بكات اورِةض دةقيَك هةر تايبةمتةندي لةسةريَيت وةرطيَر هةرضةندة  طواسرتاوةتةوة،



 بضن، ليَكدي برِيَك طشتييةكانيشيدا خةسلَةتة لة ئةطةر بكريَت ثاضظة كةسيَكةوة ضةند لةاليةن دةقيَك ئةطةر منوونة
 ثةيوةندي زؤر تارِادةيةكي ئةمة هةلَبةتة.. دةبنةوة جيا ليَكدي تايبةمتةندييةكاندا و وردةكاري و هونةركاري لة ئةوا
 خاوةن و دةقةكة خووي و ثيَست بضنة ئةندازة هةمان بة  هةموويان مةحالَة و هةية وةرطيَرةكانةوة تواناي جياوازي بة

 و ميتؤد و ياسا يةك كة ئةوةشة نيشانةي كاتدا هةمان لة بةالم هةبيَت، دةقةكة بؤ خويَندنةوةيان هةمان و دةقةكةوة
 ضؤن وةكو ثرِاكتيكيية، كاريَكي وةرطيَرِان جا بةريَت، كاري بةدةقيَك  بابةتة هةر بؤ وةرطيَر كة نيية وةرطيَران شيَوازي

 بة وةرطيَرة هةر و دةطؤرِيَت دي وةرطيَرِيَكي بؤ وةرطيَرِيَكةوة لة ئاوايةش بةو دةطؤرِيَت، دي دةقيكي بؤ دةقيَكةوة لة
 كة كورد، وةرطيَرِي دةكاتةوة، بةرجةستةي دووةمدا زماني لة و دةكات دةقةكةدا دةطةلَ مامةلَة خؤي ئةزموني طويرةي
 بلَيَت رِستةية ئةو كورديك ئةطةر بكات خؤي لة ثرسيارة ئةم خيَرا دةبيَ ئالَؤز برِيَك و طؤنك هةنديَك رِستةيةكي دةطاتة
 دةرفةتي و بتوانيَ ئةطةر خؤ دةيلَيَت، كوردةكة كة ذيَتب َداير ئاواية بةو هةنطيَ دؤزييةوة، وةلَامةكةي كة دةلَيَت؟ ضؤني
 ئةو بؤضوونةكاني و خبوينيَتةوة زانيَك كوردي بؤ دةستنووسةكةي بلَاوبكاتةوة، و ضاث كارةكةي لةوةي بةر هةبيَت
 خويَنةر جيَطاي لة خؤي و بيَت ضاو لةبةر كوردي خويَنةري ثاضظةدا كاتي لة هةقة يان وةربطريَت، هةند بة زانة كوردي

 بة بةرانبةر وةرطيَرِ، ضونكة هةيةتي، خويَنةردا هةنبةر لة كة  تةوةنةدزيَ بةرثرسياريَتيية لةو خؤي تا دابنيَت،
 دووةمدا، زماني لة بةرهةمةكة خويَنةراني بة بةرانبةر و بةرهةمةكة شيَوازي و ناوةرِؤك بة بةرهةمةكة نووسةري

 بكاتليَ خيانةتي كةلتوورييةوة رِوي لة ض و ئةخالقي رِووي لة ض ناشيَ كة ئةمانةتيَك، باري ذيَر ضووةتة و بةرثرسيارة
 و ئةبسرتاكت ماناو ضةمك بة نةك مةبةستة"  مةجازي"  خوازةييةكةي ضةمكة و مانا بة خيانةت ليَرةدا جا .

 و دذوار و قورس زؤر كاريَكي داوةتيَ دةسيت كارةي ئةو كة وةرطيَرة كردنةوةي ئاطادار خؤيدا لة خؤي ئةمة جمةرِةدةكةي،
 جياواز زمانةواني بريكردنةوةيةكي بؤ دياريكراو زمانةواني بريكردنةوةيةكي ديَت وةرطيَر.. مةسئوليةتة ثرِ

 تةنيا وةرطيَران هةلَبةتة ؤزةوة بؤ سيستةميَكى ئالَؤزى ديكةى دةطؤرِيَت.لة سيستةميَكى زمانةوانى ئالَ دةطوازيَتةوة،
 ضرِي شةقلَي طويَزانةوةي واتة ئاوازيشة، و شيَواز و رِيتم و تؤن طواستنةوةي بةلَكو نيية، ورد ماناي و ضةمك ىطواستنةوة

 ثرِؤسةيةكي ض ئةمة كة بدة حوكم خؤت ئيدي زماندا، لةناو و زمان بؤ و زمان بة بةرهةميَكة رِوحي و نيَوةرِؤك و فؤرِم
 بة ثابةندي و ئةمانتداري  هةم كة بدؤزيَتةوة ميكانيزميَك ناضارة وةرطيَرِ ئيدي! مةسئوليةتة ثرِ و قورس دؤني دؤناي

 و خبولقيَنيتةوة يةكةم زماني دةقي هاوتاي دةقيَكي دوةمدا زماني لة و بكات رازي خويَنةر هةم  و بثاريَزيَت دةقةكةوة
 حةالل حةرام ناضاري طوتةني كورد و ،حةلَالَة خيانةتيَكي ئةمة بةالم نابيَت، تةبريَ خيانةت تؤمةتي لة ئةوجاش
 .دةكات

 و شيَواز و رِيتم و تؤن و زمان طويَزانةوةي بةلَكو نيية ورد ماناي و ضةمك طواستنةوةي تةنيا وةرطيَرِان طومتان وةكو
 زمانيشدا دوو لةطةلَ زمانةوانييةكانداية بةرهةمة و زمان دةطةلَ رِاستةوخؤي سةخيت و سةر وةرطيَرِ واتة ئاوازيشة،



 زماندا ناو لة بةلَكو،  نيية زماندا دةريَي لةدةقيش  زمانى تايبةتى خؤى هةيةو دةقيَكيش هةر ديارة زمان، يةك نةك
 زماني دارِشتين ضؤنيةتي و تايبةمتةندي سةريَيت لة وةرطيَر بؤية.. دةكات ثةيدا خؤي تايبةمتةندي و دةطريَت دةق

 دةقةكة كة نةبيَت زمانة ئةو دةق و دةقا بطوازيَتةوة دووةمي زماني بؤ زمانيَك بة و بكات رِةضاو دةقةكة يةكةمي
 دةقةكة يةكةمي زماني و تؤن هاوتاي نزيكرتين دووةمدا زماني لة بتوانيَت ئةوةي بؤ وةرطيَرِ واتة دةخيوازيت،

 و نةطؤرِ شتيَكي زمان و تؤن مةسةلةي ديارة.. بيَت غافلَ دةقةكة وتؤني زمان لة جؤريَ هيض بة نابيَ خبولقيَنيتةوة،
 بةلَكو بكات، لةتةكدا مامةلَةي شيَواز و نةفةس هةمان بة خؤيدا ثاضظةواني كاريَكي هةموو لة وةرطيَرِ تا نيية ريجيَط
 خؤي تايبةتي زماني و تؤن بابةتيَك هةر و دةطؤرِيَت بابةتةكةدا لةطةلَ  مامةلَةكردن ضؤنيةتي و بابةت طويَرةي بة

 كاري لة وةرطيَر بؤية واتة دؤزينةوةى زمانى دةقةكة مةرجيَكى طرينطى سةركةوتنى كارى ثاضظةية. .يَنيَتد  بةرهةم
 شيَوة باشرتين بة هةولَدةدات و هةلَدةطريَت ئةو ثيَي جيَ وةرطيَرِ و شيَوازة خاوةن نووسةر نيية، شيَواز خاوةن وةرطيَرِاندا

 كاري حةزةوة بة و بيَت جدي وةرطيَرِيَك ئةطةر حالَ هةر بة بنويَنيَتةوة، دووةمدا زماني لة ئةو شيَوازي و زمان و تؤن
 .بكات ثاضظة ضؤني دةلَيَت ثيَي و دةطريَت دةسيت دةقةكة خودي ستايلي و شيَواز و زمان و تؤن بكات، وةرطيَران

  هزري و حةياتي ثيَداويستيية طويَرةي بة و بةردةوامداية طؤرِاني حالَي لة زندوو، بوونةوةريَكي وةكو زمان هةلَبةتة
 ماناي و ضةمك ناو، ديتة نويَي دةستةواذةي و زاراوة و وشة و دةبيَتةوة تازة لؤذييةكانتةكنؤ و ذيئةثستمؤلؤ و وهونةري

 و بةشداري طويَرةي بة ديكة، زمانيَكي بؤ زمانيَكةوة لة طؤرانكاريية ئةم رِيَذةي ديارة دةبن، ثةيدا زماندا لة تازة
 بة سةبارةت جا.. وازةاجي بةشةردا، تريةي شارستانيةتي و ذيار بةرهةمهيَناني ثرِؤسةي لةناو زمانةكة  حوزوورى ئةو

 زمانةوانيانة طؤرِانكاريية ئةو ثةجيؤري وردي بة زؤر دةبيَ هةية، زماندا دةطةلَ يسةروكار رِاستةوخؤ طومتان كة وةرطيَر
 دانةبرِيَت دووةم و يةكةم زماني هةردوو بةرهةمي خويَندنةوةي و ثةيطريي لة و  بكات دووةمدا و يةكةم زماني هةردوو لة
 ...دةكةويت دوا كاروان لة دةنا ت،بيَ داةكردنةو ةتاز خؤ خةمي لة ثيَويستة و

** 

 رِوويةكي هةموو لة كة هةلَدةبذيَريَت وةرطيَران بؤ دةقيك و دةناسيَت  خؤي زمانةواني تواناي وةرطيَرِيك هةر ديارة
 ئةودا زةوقي و سةليقة دةطةل و بشكيَت بةسةردا دةسةالتي ئةثستمؤلؤذييةوة و تةكنيكي و هونةري و زمانةواني
 ئيحتوباريَكي و سةنط رِؤشنبريييةوة ضةنديةتيضؤنييةتى و  رِووي لة و ببةخشيَت ثيَ دةرووني لةزةتيَكي و بطوجنيَت
 رسةب ئةمة هةلَبةتة. دةكريَت ثاضظة بؤي كة ببةخشيَت زمانة ئةو رِؤشنبريي بزووتنةوةي بة خيَرايي و هةبيَت شايستةي

 واية باشرت دةبنةوة، قال وةرطيَراندا كاري لة تةواو تا كار، تازة ثاضظةواناني بؤية دةويت، ثشودريَذي و حةوسةلة و
 بةلَام هةية، خؤي كيَشةي و طيَرمة كورت، يان دريَذ دةقيَكي هةموو ثيَبكةن،هةرضةندة دةست كورتةوة و بضوك دةقي لة



 لة وةرطيَرِ بةالم ليَدةبات، كةمرتي كاتي هةم و دةبيَت يكةمرت كيَشةى هةم كورتييةكةي طويرةي بة كوردت دةقي
 لةزةتي و زةوق وةرطيَرِانةوة كاري بةدةم و بكات خؤي سةليقةي و زةوق بؤ حساب ثيَوسيتة بةرهةميَكدا هةر هةلَبذاردني

 زمانيَكي بة نووسةر مةبةسيت و نياز شيَوة رِةوانرتين و جوانرتين بة بيَ خواي خوا و وةربطريَت بةرهةمة لةو دةرووني
 كة.. دةقةكة دووةمي زماني خويَنةراني بطةيةنيَتة ليَنةيات ثاضظةي بؤني كة جؤريَ بة دةقةكة، يةكةمي زماني هاوتاي
 و نيية ئاسان كاريَكي جؤريَ هيض بة ثاضظة كة دةسةمليَينَ ئةوة و هةية داهيَنةرانة توانايةكي بة ثيَويسيت خؤي بؤ ئةمة
 هةر بةلَام نووسةرة، باش يَرِيَكيوةرط هةر بؤية  قورسرتة، نووسني كاري لة كردووةتيَ، ةمانئاماذ ثيَشرتيش وةكو

 و يةكةم زماني هةردوو باشي زانيين مةرجيَن لة جطة وةرطيَرِ ثيَودانطة بةم بيَت، باش وةرطيَريَكي ناتوانيَت نوسةريَك
 باشي توانايةكي و بةهرة و نووسني دةسيت يان بيَ نووسةر دةبيَت ثاضظةكةي، بابةتي لة تةواو شارةزايي و دووةم

 بة ثاضظةيةك بتوانيَت نةبيَت،تا كةمرت دةقةكة نووسةري هي لة قةلَةمراني تواناي و بةهرة  و هةبيَت نووسيين
 خؤي خويَنةري لةالي ئةسلَةكة دةقة كة بكات دروست خويَنةر لةالي ئيستاتيكي كاريطةري هةمان كة بدات دةستةوة
 يةكرِاظةكاري و دةستكاري سووكة هةر لة دةبيَ بيالن و ئيالن ثاضظة كة نيية ماناية بةو ئةمة بةلَام كردوة، دروسيت
 نةوةيةكيخويَند وةرطيَرِ واتة شاسة، ئةميان سخ وضرِة ئةويان هاونةذادن، رِاظة و ثاضظة بيَت،ضونكة دوور بة ناضاري

 رِاظةي بيَذنطيكؤزةر و بن و دةكات وردي ةيةكيبيَذ و ةطيَذ ئةوجا و دةكات دةقةكة تيَطةيشتينو دةقةكة بؤ رِاظةكارانة
 و ئةمانةت مةسةلةي وةرطيَر كة نيية ماناية بةو ئةمةش دةكات.. وةرطيَراني بة دةست و دةدات فرِيَي و دةطريَ ليَ

 سةرييَت لة وةرطيَرِ ثيَية بةم.. خبات ثشتطويَ رينطة،ط و هةستيار زؤر ثرةنسيثيَكي كة ثاضظةدا كاري لة ئةمانةتداري
 يةكةمةوة زماني لة دةقةكة، رِوالَةت و ناوةرؤكى  شيَوة ترين سةالمةت و طوجناوترين كة وةدؤزيَ ميكانيزميَك
 خبولقيَنيتةوة، دووةمدا زماني لة هاوتاي نزيكرتين ئةطينا خؤي ثيَسيت بة ثرِ هاوتايةكي كرا ئةطةر و بطوازيَتةوة

 دةبيَت وةرطيَرِ واتة دةطيَرِيَت، وةري كة بةرثرسة بةرهةمة ئةو وناوةرِؤكي  فؤرِم درشيت و ورد لة وةرطيَرِ ضونكة
 هةر لة خؤي بيانوةوة بةو  و ببةسيتَ كةوةبةرهةمة رِوالَةتي بة خؤي تةنيا نابيَ هةبيَت، ئةكادمي و زانسيت ويذدانيَكي

 هةم و بةرهةمةكة نووسةري بة بةرانبةر هةم خويَنةر بة بةرانبةر هةم وةرطيَرِ، ضونكة.. بدزيتةوة مةسئوليةتيَك
 ، نبيَتخؤشخويَفامكرى )مفهوم( و دةبيَ كة دووةميش زماني بة بةرانبةر هةم و ثاضظة كاري ئةمانةتداري بة بةرانبةر

 و نيية بةدةر دةستكاري سووكة لة كردووة، بؤ ئاماذةمان ثيَشرتيش وةكو ثاضظةيةك هيض ئةمةش ويَراي بةرثرسة،بةلَام
 ئةطةر نيية زمانيَكيش تةوجو هيض ئةدةبيية زمانةواني خولقاندنةوةيةكي جؤرةدابيَذيَك  كةم ثاضظة ضونكة نابيَت،
 لةاليةن دةق يةك وةرطيَرِاني بؤيةش هةر . بن يةك وةكو سةد سةدي بونيادةوة رِووي لة بن زمانيش خانةوادةي لةيةك

ونة  بيَ وشة بة وشة نة كة ئةوةي باش ثاضظةي ثيَية بةم جياوازن، ليَكدي تةواو وةرطيَرِيَكةوة ضةند يان وةرطيَرةوة دوو
 لة شيَوازةوة و يدنبة رِستة و بذيَري وشة رووي لة بيَ دةقيَك خولقاندنةوةي بةلَكو بيَت، ئةمني نا ئازاد و ئةديبانةيةكى

 هةر با، وةرطيَرةكة زماني هةمان دةقةكة نووسةريزمانى زكماكى  ئةطةر كة بيَت ئاستةدا لةو ناوةرِؤكةوة و فؤرِم رِووي



 بؤ كار ضاك وةرطيَري طةرةكة، دةولَةمةندي فرة خةيالَيَكي و ئةزموون و زيرةكي و رِؤشنبريي ئةمةش كة نووسيبا، واي
 لة بالَاي دةستيَكي دةبيَت يان بيَت سةرونو دةبيَت يان وةرطيَرِ كة دةطةيةنيَت ئةوة ئةمةش ئاستة، ئةو بطاتة دةكات ئةوة

 .هةبيَت نووسيندا

"5" 

 بؤ بةتايبةتي بكةين، وةرطيَران كاريبةرنامةدارى  زةرورةتي لةسةر هةلَوةستةيةك ليَرةدا خؤيةتي يجيَ هةلَبةتة  
 زةمانيَكدا دةورو لة ئيَمة ديارة.. ؤجييةكانئةثستمؤل كاية زؤري هةرة زؤربةي نيعمةتي لة مةحرووم بندةسيت ميللةتي
 بييَنَ، بةرهةم خؤي بة ئةثستمولوجييةكان كاية تيَكرِاي ناكةويَ فريا و ناتوانيَ ميللةتيَك هيض كة دةذين

 بؤشايية ئةو ثرِكردنةوةي بؤ براوة ثاضظة وةبةر ثةنا كؤنةوة كؤني لة بؤية هةبيَت، خؤمالَي سةد سةدي كتيَبخانةيةكي
 لة بةرزي رِيَذةيةكي وةرطيَرِدراو كاري هةميشة بؤية هةبوون، ونيشتمانيدا  خؤمالَي كتيَبخانةي لة ئةثستمولوذيانةي

 كاية دةكات وا ئةمةش ثيَكديَين، و ثيَكهيَناوة دنيادا ميللةتيَكي هةر نةتةوةيي و نيشتماني كتيَبخانةي
 نزيك ليَكدي و بريكردنةوة و هزرين رِووي لة ميللةتان و بكةن دةست و دةستا ميللةتاندا نيَو لة ئةثستمولوجييةكان

 لةوةي جطة وةرطيَرِان ثيَودانطة بةم! برتسن يةكدي لة ةمرتك و بسازيَن يةكدا لةطةلَ ثرت و بناسن يةكدي زياتر و ببنةوة
 بةشةر، تريةي يفيكر طويزانةوةي بؤ هةستيارةكانيش و طرينط هةرة كةنالة لة يةكيَكيشة دةكات، برِ قةد بؤ رِيَطاكانت

 طويَرةي بة دةبيَ و داريية بةرنامة بة ثيَويسيت خؤيدا لة خؤي طويَزانةوةكاريية و طواستنةوة ثرِؤسةي ئةم كة
 ثرِؤسةي ثشت لة كة ناثيَكيَ ئاماجنة ئةو دةنا ئةجنامدان، بيَتة ئةثستمولوجييةكان ثيَداويستيية و ئةولةويةت
 كةميك بزووتنةوةيةكي وةكو سةرةتاداية، لة و كؤرثةية هيَشتا كورد، ئيمةي الي وةرطيَران بزووتنةوةي ثاضظةوةية،

 ثةيدا برةوةي هةنديَك و وةرطرتووة تينيَكي و طورِ و دةركةوتوة  ةوة 1991 بةهاري رِاثةرِينةكةي دواي لة زياتر اوبةرض
 لة مةخابن ليَ بارطاويية، ئةثستمولوجي وةرضةرخانيَكي جؤرة بة و دلَخؤشكةرةية دياردةيةكي ئةمة ديارة كردووة،
 لة دةبيَت كة بكةويَت، بةطةلَ طةردانييةكي اثاش جؤرة  طؤرانكارييةك جؤرة هةر رِةنطة كة نيية، بةدةر طةرداني ثاشا

 ماية سةري قازانج ئةوةي بطاتة كار و برِوات هيَوةتر خؤي قؤناغي لة نةهيَلَريَت و بكريت كؤنرتؤلَ خؤيدا قؤناغي
 وةك طرينطي و هةستيار كاريَكي و ثرِؤسة نةخامسة كاريَكة هةر سةركةوتين مةرجي بةرنامةداري كةواتة! خبوات
 بيَ و ثاشاطةرداني ثةرِي لةو ثاضظةوانيمان ضاالكي داخةوة بة كة... ئيَمة وةكو ميللةتيَكي بؤ و ثاضظة

 مؤدبازي و وةرطيَرِ ئارةزووي بة بةندة شتيَك هةموو ئةمرِؤكة هاتووة، دنيرك كؤنرتؤلَ وةخيت وثيَمواية بةرنامةداريداية
 سثيَردراوة،  رِيَكةوت بة وةرطيَران بؤ كتيَب هةلَبذاردني و وةرطيَرِان كاري... انكارةوةوةش تةماحي و ضاوليَكةري و

 ئةطةر دةيان كةضي بكريَن، ثاضظة كوردي بؤ ماون ئةثستمولوجيا جياوازةكاني كاية طةورةي شاكاري هةزاران هيَشتاكة
 بة هةبيَ، ثيَشةنطانةيان ذييئةثستمولو وباريكيئيحت و سةنط هيض بيَئةوةي كةلَك وبيَ بازارِي كتيَيب سةدان نةلَيَم



 خيَراييةك هيض نة كة نارِةوان و  سةقةت كوردي زمانيَكي بة هةلَبةت بلَاودةكريَنةوة، و ثاضظة خؤرايي ختو لة و نةهةق
 طةردانييةاثاش ئةم بيَطومان.. دةكةنةوة ثرِ ئةثستمولوجي بؤشاييةكي هيض نة و دةبةخشن رِؤشنبريميان بزايف بة

 لةوةي بريتيية كة..  وةرطيَرِانةوةية ثرِؤسةي ثشت لة كة  ناثيَكيَ ئاماجنة ئةو ثاضظةواني، ضاالكي نةكريَت، كؤنرتؤلَ
 بة ثيَكراو، متمانة و رِةسةن و دةولَةمةند سةرضاوةيةكي وةكو بةشةر تريةي فةرهةنطي و ئةثستمولوجي كةلةثوري

هةر  و هونةرمةندان و دانايان و زانايان و هزرظانان و تويَذةران و رِؤشنبريان و ئةديبان دةسيت بةر خباتة تةوةةئةمان
 و فةرهةنطي كردني موتوربة دةكاتة ثاضظة كةواتة... ليَهةلَطريَت رِيَطاي تويَشووي خؤي ثيَويسيت طويَرةي بةسينفة 

 و نؤرِين و شيَواز كار لة هةر نةك نةمانةويَ و مبانةويَ ثاضظة واتة بياني، فةرهةنطي و كةلتوور بة خؤمالَي كةلتووري
 واية ثيَيان كهةنديَ بةلَكو دةكات، ةمةنديدةولَمشت و مالَى دةداو   و دةكات خؤمالَي نووسةراني نوووسيين و دنيابيين

 سةرهةلداني و ئةدةبي و فيكرينويَبوونةوةى  و ونةشومنا طةشةكردن طرينطةكاني و كارا زؤر فاكتةرة لة ةيةكيَك
 ثيَويستيية لة يةكيَكة بةرنامةدار و ئةمني و دروست و ورد ثاضظةي يةبؤ خؤمالَي، فةرهةنطي و رِؤشنبريي سانسييرِيَن

 .بيَت ثاش لة زؤر رِوانةوة لةو كة ميللةتيَك تايبةت بة ميللةتيَك، هةر كةلتووري و فةرهةنطي ذياني طرينطةكاني هةرة

 هةية، ئةثستمولوجيدا واري لة ثيَشةنطانةيان رِؤلَي كة  هةلَبذاردن، بيَنة وةرطيَران بؤ بةرهةمانة ئةو ثيَويستة بؤية
 ببةخشيَت، ميللةت رِؤشنبريي بزووتنةوةي بة ييخيَرا بيَ، ثيَويست زؤر نةتةوةيي و نيشتماني كتيَبخانةي ئيَستاي بؤ كة

 لةمانةش بطةشيَتةوة، و بكات دةولَةمةند ميللةت فةرهةنطي و كةلتوور بكاتةوة، ثرِ ئةثستمولوجييةكان بؤشايية
 دنيابيين ببةخشيَت، وةرطيَرِ دةرووني و دلَ بة ؤخذنئ كاتةوة، كتيَ وةرطيَرِدا حةزي و سةليقة و زةوق دةطةلَ تر طرينط

 لةو جطة خؤيدا هةلَبذاردني لة ثيَويستة وةرطيَرِ واتة.  بيَت نزيك ليَكدييةوة وةرطيَرِةكة و بةرهةمةكة نووسةري
 رِاسثيَري و بازارِ و مادي دةستكةوتي فاكتةري تا بكات خؤي  دةروونيةكاني فاكتةرة بؤ حيساب زياتر سةريَ، فاكتةرانةي
 .وةشانكاران

 و دةقةكة رِوحي طواستنةوةي بؤ ئةسلَةكة، دةقة بؤ خويَنةر، بؤ حساب باش يَرِيوةرط كة بطوتريَ ئةوةش دةبي هةلَبةتة  
 بكات، دةقةكة نووسةري شيَوازي و رِيندةرب و تؤن بؤ فكرييةكان، و هونةري تايبةمتةنديية ضؤنيةتي و ضةنديةتي

 لة كة هةبيَت خوينةر لةسةر كاريطةري هةمان  ليَنةيات، وةرطيَراني بؤني كة بةرهةمبهيَنيَتةوة دووةمدا زماني لةدةقيَك 
 هةر بواية، وةرطيَرِةكة هاوزماني ئةسلَةكة دةقة نووسةري ئةطةر طوتومانة ثيَشرتيش وةكو هةى بووة، يةكةمدا زماني
 ئازادييةكي جؤرة ئةمةش كة ئاراوة، ديَتة دووةمدا زماني لة خولقاندنةوة مةسةلةي ليَرةدا جا دابرِشتايتةوة، واي

 و طوزارشتةواني وزةي و توانا هةمان بن، يةك وةكو سةد سةدي نيية زمانيَك دوو هيض دنيادا لة ضونكة طةرةكة،
 كة ناضاريانةي لةو يةكيَكة ئةمة و ضيَدةبيَت وةرطيَراندا ثرِؤسةي لة اريناض دةستكاري وردة بؤية هةبيَت، رِةوانبيَذيان

 نةيةت و بكاتةوة بري دووةم زماني بة وةرطيَرِاندا كاتي لة وةرطيَرِ ئةوةية طرينط حالَ بةهةر دةكةن، حةالل حةرام



 يةكةم زماني قالَيب لة خورتي بة دووةم زماني بشاريَتةوةو ئةمانتدارييةوة بيانووي بة دوةمدا زماني لة خؤي بيَتوانايي
 شيَوازي ثابةندي وةرطيَرِ و هةية خؤي شيَوازي دةقيك هةر طومتان وةكو بشيَويَين،هةلَبةتة دووةم زماني رِوحي و  بدات

 بؤية بدؤزيتةوة، دووةمدا زماني لة ئةسلَةكة دةقة شيَوازي هاوتاي نزيكرتين هةولَدةدات باش وةرطيَري بؤية نووسةرة،
 وةريان دةقانةي ئةو ى شيَواز طويَرةي بة شيَوازي بةلَكو نيية، شيَوازي يةك ظةوانييةكانيداثاض كارة لة باش وةرطيَرِي
 .دةطؤرِيَت دي كاريَكي بؤ كاريكةوة لة دةطيَرِيَت

 بيَ، دةقةكةوة ئةسلَي زماني لة واتة بيَ، رِاستةوخؤ وةرطيَران ئةطةر بطوتريَ ئةوة ثيَويستة شيَواز بة سةبارةت هةر جا
 نارِاسةوخؤدا وةرطيَراني لة بةلَام.. ديَت دةستةوة بة خؤشرت دووةمدا زماني لة دةلنَي وةكو دةبيَت، ثاريَزراوتر شيَوازةكةي

 وةطيَراني لة نةمانةويَ و مبانةوي ضونكة ناضاريية كاريَكي بةندة باوةرِي بة ئةمة وةرطيَرانةوة، لة وةرطيَران واتة
 نارِاستةوخؤدا وةرطيَراني لة خؤ دةبيينَ، خؤوة بة كالَبوونةيةك سووكة دةقةكة بيَت شنةميئ و ورد ضةند راستةوخؤدا

 ئةو كةمي يان نةبوون بؤ ناراستةوخؤدةطةرِيَتةوة ثاضظةي هؤيضةنانة.  دوو بة  دةبيَت يةوةكالَبوونة دياردةي ئةم
 بةلَام دةزانن، جيهاني زندووي زماني كة هةن خةلَكانيَك هةلَبةتة.  دةزانن دةقةكة رِاستةوخؤي زماني كة كاديرانةي

 يةك بةندة ناضاريية، كاري و نيية ثةسةند زؤر نارِاستةوخؤ ثاضظةى ئةوةي حوكمي بة جا نني، رِؤشنبريي كاري ئةهلي
 يا فارسي لة نارِاستةوخؤ ثاضظةيةكي كة جار زؤر كيَماسيية ئةو كردنيوقةرةبو و ثرِكردنةوة بؤ خؤم، باري لة

 بكةويَت ودةست  ةبيَه ئةطةر  - عةرةبيش و فارسي بة دةق هةمان ثاضظةي هةولَدةدةم دةدةم،ئةجنام عةرةبييةوة
 كة دةق هةمان ثاضظةيةكي ضةند يان دةطيَرِم، وةري كوردي زماني سةر بؤ بةراوردكاريانة شيَوةيةكي بة و دةكةم ثةيدا

 لةوةي جطة ئةمة ليَوةردةطرم، سوويان دامكوردييةكة وةرطيَرانة لة و دةطرمبة يةك  كرابن، عةرةبيدا يان فارسي لة
 دةق هةمان دةربارةي رِةخنانةي و وليَكؤلَينةوة  وتار ئةو زؤربةي بكةويَ دةست ئةوةندةي و توانا ثيَي بة دةدةم هةولَ

 .ليَوةرطرم سوديان خؤمدا وةرطيَرانةكةي لة و خبويَنمةوة تةوةةبلَاوبوون و نووسراون

 كاري دةكةونة و دةبن فيَر دةق رِاسةوخؤي زماني و دةبن ثةيدا ثاضظةوانانيَك وةخيتَ نيية لةوةدا طومان حال هةر بة  
 وةكو و نيية ثةسةند زؤر بنةرِةتدا لة كة ثاضظةوة، لة ثاضظة واتة راسةوخؤ،ان ثاضظةي وةرطيَرِان، ةوخؤيترِاس

 هةلَبذاردني لة وةرطيَرِ ئةمانةش، هةموو ويراي بةلَام كزي. دةداتة زارياب و ناميَنيت برةوي اريداية،ناص لة طومتان
 و زةوق و توانا بؤ ردو زؤر بياحيس وةرطيَران، كاري بنةرِةتييةكاني مةرجة تيَكرِاي رِةضاوكردني لة جطة بةرهةمدا،
 رِؤشنبريييةكاني حةزة و دةرووني باري دةطةلَ هةلَبذيَريَت، بةرهةميَك و بكات خؤشي دةروونيةكاني حةزة و سةليقة
 هةلَطريَت دةقةكة نازي دريَذي، ثشوو بة حةوسةلَةوة و سةبر بة كاوةخؤ بة،  لةزةتةوة و ئةشق بة و يَكبكاتةوةت خؤيدا

 -هةرواشة كة -طةورةي خزمةتيَكي بة و نةبيَت كةمرت نووسني لة ثيَ وةرطيَرِاني كاري بكات، لةتةكدا مامةلَةي و
 .بزانيَت



 بةلَطةي ئةمةش كةمن، هةر دنياشدا لةئايدياىل  و كارامة و منوونةيي وةرطيَرِي كة بطوتريَ ئةوةش دةبيَ هةلَبةتة
 بيَت نووسةر خؤي دةبيَت وةرطيَرِ بؤية قورسرتة، نووسني كاري لة دلَنياييةوة بة كة وةرطيَرانة، كاري قورسي و هةستياري

 ثاضظةي بؤني نابيَ وةرطيَرِدراو دةقي ضؤن وةكو بةلَام،  هةبيَت قةلَةمرِاني و نووسني دةسيت و بيَت قةلَةم ئةهلي يان
 سةركةوتين انةكانينيش لة يةكيَكة ئةمة كة نةبيَت، ديار ثيَوة وةرطيَرِي ىرِةنط و دةنط ئاوايةش بةو ثيَويستة ،ت بيَليَ

 ناسنامةي بة هةريةكةيان  دووةم، دةقي و يةكةم دةقي هةردوو ثيَويستة كة دةطةيةنيَت ئةوة ئةمة وةرطيَران، كاري
.. نيية زمانيَك جووتة هيض ضونكة هاوتا، نزيكرتين يان هاوتا دةلَيَم بؤية.. بن يةكدي هاوتاي نزيكرتين خؤي، زماني

 وبةالغةتةوة  فةساحةت لةباري رِةوانبيَذييةوة، و طوزارشتةواني وزةي و توانا رِووي لة بن، زمانيش خيَزانة يةك لة با
 زياد يان كردن كةم هةرطيز و دةبيَت ثةيدا وةرطيَراندا لة دةستكاري وردة مةسةلةي ليَرةوة ئيدي ن،ب يةك وةك دةقاودةق
 ةلَام..ب!دةبيَت خراث دنيا نةنة قيامةت رادةبيَت و  و ناخات وئةمانةت  ديقةت لة كارةكة لةويَ ليَرةوشةيةك و كردني
 خودي نة بكات وا كاريَكي دةبيَت داهيَنةرةكة، يان نووسةرةكة دووري و دوورا شةريكي بة دةبيَت حوكمةي بةو وةرطيَرِ

 لة كةمرت دةتوانيَ تا دةبيَ خؤي، سةر بهيَنيَتة ةمودو زماني خويَنةراني طازاندةي و طلةيي نة و بكات عةيبدار سةرةكةونو
 لة خؤي وةرطيَرِ دةرنةكةوتين ضونكة ثيَضةوانةوة، بة نةك بيَت نووسةرةكةوة ثشت لة دةبيَ و دةربكةويَت دةقةكةدا

 ...كارةكةيةتى سةركةوتين نيشانةي خؤيدا
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