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   د حمه ئه مید حه جات نه
 

 زراندنی دامه و خۆیی ربه سه  له بگات خۆی كانی ئامانجه  به  یتوانیوه نه خۆبوون ربه سه بۆ یبووبی هه لێك گه  كه ی ویه مانه  تواناسازیه و ئه بی  به بووبی دنیادا شوێنێكی ر هه  له سیاسی هێزێكی هیچ
 . دی  هاتۆته نه لێك گه ڵوێستیی هه ك ویه دان قوربانی بی  به دنیادا  له تێكیش وڵه ده ر هه زراندنی دامه. خۆی خۆی ربه سه تی وڵه ده
 ڕۆژ ی یه پارچه م ئه تی وڵه ده  به بوون ی كێشه دام سه ڕوخانی دوای  له  وه باشووره كوردستانی  له بێت نه هیچ ، وه كورده لی گه نی الیه به
 ل گهه نێهو  لهه نگ ئاسهته  وبهه كراوه  كێشهه  بهه و  كهراوه رجهدار مه  میشهه هه  ندنه سهه ره په م ئهه اڵم بهه.  ندندایه سهه ره په  لهه ڕۆژ دوای  لهه

  كهه ن، ده ڕووده دا كهه ناوچه  لهه  كهه ی انهندن سهه ره په و ئهه ڵ گهه  لهه هاوكهات ش مڕۆكه ئه.  وه وتۆته كه كوردستاندا  له سیاسی اڵتی ودسه
 كوردستاندا ی كه سیاسیه  كایه نێو  له نها ته  بوونه ت وڵه ده  به توانای و ئه.  وه گرتۆته بیی ره عه واڵتانی ئازادی و گۆڕانكاری وژمی ته
  وایهه مانهای ش مه ئه. دا كورد ی ڵگه كۆمه كانی وتوێژه چین می رجه سه نێو  له و ل گه الی  له ك نه  یه هه بوونی رمن شه رێكی گه ئه كو وه
 فیكهری  مینهه زه و ئهه و مێژوویهی  ویهه مانه توانها و ئهه  وه جیاوازه هۆكاری ڵێك كۆمه هۆی  به كوردستاندا ی یه پارچه م له كورد  مڕۆكه ئه

 نێهو و یی ناوچهه و نهاوخۆیی ری سهه  فشارخسهتنه كانی ناڵهه كه لێك گهه كهو وه ن بكهه لهی وای  كهه  بووه نهه كامه  و نیهه تێهدا ی وسیاسهیبه
 بی، ره عهه جیههانی كانی گۆڕانكاریهه و وخۆنیشهاندان دام سه ڕوخانی دوای  له. ت وڵه ده  به بوون و خۆبوون ربه سه بۆ بێت هه تیی وڵه ده

  بوونهه نه بهوون كوردسهتاندا سیاسهیی اڵتی سهه ده ی وه ره ده  لهه ی وانهه ئه. كانی نگهه ده ڵكو بهه ڵبژاردو ههه نگیی ده بی  یه پارچه م له كورد
 و ئه بۆ ك یه وه خوێندنه دا  لێره ناچارم  كه ، وه بكاته خۆی تی وڵه ده  به وبوون خۆیی ربه سه  له بیر  كه بخوڵقێنن كوردستاندا ڵكی خه نێو  له توانا  به گشتیی ڕای كی یه مینه زه  كه هێز  به هۆكارێكی

  كات، ده ر گوزه پێیدا لێك گه كو وه كورد  كه م بكه  سیاسیه و وفیكری ڕۆشنبیری  باره
 

 خهۆی تی وڵهه ده  بهه بهوون ومهافی خۆیی ربه سهه داواكردنهی بۆ جار ك یه نها ته  مڕۆكه ئه تاكو  وه دامه سه ڕوخانی دوای  له كورد خۆكردنی  له ربڕین ده  له  وه كوردستانه ڵكی خه گشتیی ڕای ڕووی  له -7
  واقیعه و ئه ر سه  له یان وره گه گوشارێكی و  رجاده سه  هاتۆته كوردستان  له سیاسی اڵتی سه ده وڕوخاندنی عیراقی بۆڵێنی فووت تیپی ی وه بردنه  له كردن ربڕین ده بۆ ی كاته و له ، رجاده سه  هاتۆته نه

 ش مه ئه. كورد خۆبوونی ربه سه بۆ بوو ئارادا  له تی وڵه ده نێو و یی ناوچه كی سازیه  مینه زه خسانی ڕه  كه ی مه رده سه و له  بوه یی وه ته نه ستی هه حسێبی ر سه  له ش مه ئه و كردو دروست كورد ی تراژیدیه
 خهۆی  لهه ربڕین ده ئنجا  وه خرێته دوور خوازراو نه رێكی گه ئه و ترسی مه موو هه  له بی ده  بیرێكه ، ویستراوه ونه ترسناك بیرێكی گشتی  به كورد مرۆڤی الی له بوون ت وڵه ده  به بوون بیری  وایه مانای
  بهه  سهته یوه په و  ناكامڵهه هێشهتا كهوردا مرۆڤهی ی وه بیركردنهه پاشهخانی  له ت وڵه ده  به بوون بیری و یه هه ی وه یه كه ممێژوه وتراژیدیاكانی سات كاره  له پڕ مێژووی  به ندیی یوه په ش مه ئه  كه. بكات
  ، وه كورده فیكریی و روونی ده پاندنی چه كی یه اڵڵه گه
 ی كێشه ن، به ده ناو ئازادی میدیای  به  كه ی میدیایه و له شێك به  واته  نیه ری سه  له ریی كاریگه وخۆ ڕاسته كوردستاندا  له سیاسی اڵتی سه ده  كه ی میدیایه و ئه تی تایبه  به دا كورد میدیای نێو  له -3

 ی وه كه وڕۆشهنبیریه فیكهری  ڕووه  لهه ئهازاد میدیای ی ره ڕوخێنه  یله مه م ئه ، وه ته كراوه ی جێگه  اڵته سه ده و ئه ڕوخاندنی بۆ وڵدان وهه كوردستان  له اڵت سه ده كردنی الواز ی كێشه  به ت وڵه ده  به بوون
  لهه. تهدا وڵه ده  بهه بهوون ی له سه مه  له تی تایبه  به بكات خۆی ی ئیراده  له ربڕین ده كات ده  وه به وپێویست پێشی  دێته كورد  كه  دایه مێژووییه  وته وڕێكه خسان وڕه شیان و ئه حسێبی ر سه  له  یلێكه مه

  بهه بهوون ی وئیراده كردن خۆ  له ربڕین ده بیری  نده وه ئه بووبێت دا  وه بوونه رز به  له ندێكیش چه  كه بوو دا  وه رزبوونه به  له  ته ڵمه هه م ئه  وه كایه  هاتنه دا كه ناوچه  له  كه ی گۆڕانكاریانه و ئه پاش
 و سیاسی نه و فیكری گوشارێكی  بۆته نه و  بووه نه ت وڵه ده  به بوون ی كێشه  میدیایه و ئه جاری ك یه ی كێشه مڕۆ ئه تاكو  وه دامه سه ڕوخانی دوای  له ر هه.  كردووه الواز كورد مرۆڤی الی  له تی وڵه ده
 و واڵتهان رۆكی وسهه كهان گرتوه ك یهه  وه تهه نه ی وانهه ڕه  وه میدیایهه و ئهه ن الیهه  لهه  نامه یاداشت و نامه زاران هه...  ی، كه اڵته سه ده و كوردستان  له گشتی ڕای  له كێك یه هیچ ر سه  له تی اڵیه كۆمه نه

  كهه  نێردراوه نهه  وه میدیایهه و ئهه ن الیهه  لهه نێك الیه هیچ بۆ  یاداشتنامه و نامه ك ویه وڵ هه ك یه نها ته اڵم به.. ئاسایی زۆر ی كێشه ر سه  له ، كراوه كان ڕێكخراوه و  وره گه  ته وڵه ده و كان بالیۆزخانه
 هێشتا،  مرۆڤه ملیۆن چل ی نزیكه  كه كوردستان لی گه  كه كات ده  تیه مرۆڤایه و مێژوویی  ڕاستیه و به رك ده وارێكیش خوێنده نه ی كاته و له. بكات كوردستان لی گه تی وڵه ده  به بوون مافی  له ربڕین ده
 كانی سیاسیه و تی مرۆڤایه  مافه داوای الن گه  نه ده ده ماف  كه ی جیهانیانه  ڕه باوه و ئه موو هه و تی وڵه ده نێو ردانی تێوه ست ده ڕی وباوه خۆیی ربه سه وژمی ته و جیهانی نوێی می سیسته و ئازاد دنیای  له

 و ئه  وه داخه  به.  یشتووه گه پێی نوی جیهانی  كه  یه تیانه مرۆڤایه  ڕه باوه و ئه موو هه ی وانه پێچه ش مه ئه و  نیه خۆی ربه سه تێكی وڵه ده دا  جیهانه م له ملیۆنی چل كی یه وه ته نه هێشتا اڵم به. بكات خۆی
  ، كردووه نه رخان ته  نووسسازه چاره و  وره گه  ئامانجه م ئه بۆ تواناكانی كی یه دا سه  بووه خۆیی  به خۆ ی كێشه ریكی خه ی نده وه ئه  میدیایه

 ی شهه بانگه ی نووسهینانه و ئهه ی زۆرینهه ڵكو بهه الیهان،  لهه  بووه نهه گرفهت ك یه شهێوه هیچ  به ت وڵه ده  به بوون ونی خه ن، كه ده فی لسه فه و فیكری نووسینی ی شه بانگه ی وانه ئه  وه فیكریه ڕووی  له -2
 دا خۆ ربه سه تێكی وڵه ده اڵتی سه ده ی سایه  له كوردستانیش لی وگه بێت خۆی اڵتی سه ده نی خاوه كورد ی وه ئه كو وه  كردووه كوردستاندا لی گه و اڵت سه ده ڵ گه  له ی ڵه مامه جۆرێك  به  بووه تێدا فیكریان

 بوونی یی وه ته نه ستی هه دا  فیكریانه  شه بانگه و ئه نێو  له  رسوڕمانه سه شوێنی ك بوو، یه وه بیركردنه موو هه ی وه جێگره  وتاكه ك یه وه بیركردنه موو هه رووی سه  له اڵت سه ده  له گرتن  خنه ڕه  بۆیه بژی
  ، كراوه پی تیشی سووكایه  بیره و ئه جار زۆر ڵكو به ، بووه نه
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  له اڵت سه ده دژی قام شه هاندانی  له. كوردستان ڵكی خه بردنی ڕێوه به خراپ و ڵی نده گه پاساوی ژێر  له اڵت سه ده ستی ده  گرتنه ی كێشه كوردستاندا  له  وه ئۆپۆزیسیۆنه ی وه كایه  هاتنه نی الیه  به -4

 فیكری و قاڵنی عه و سیاسی نگاوی هه  كه كوردستان  له اڵت سه ده ر سه  بخاته سیاسی گوشارێكی هیچ یتوانی نه  وه كه الیه  له بوو، مێژوویی شكستی ترین وره گه تووشی  توانایه و ئه  وه دیسانه. كوردستان
 فیكریی و سیاسی و ڕۆشنبیری هۆكارێكی  كه بخوڵقێنی جیهاندا و كوردستان  له گشتی ڕای بۆ ك یه مینه زه یتوانی نه  وه دیكه كی الیه  له كوردستان، تی وڵه ده و خۆیی ربه سه  له  وه بوونه نزیك بۆ بهاوی
 كوردستان ڵكی خه كردنی ش دابه و ری ماوه جه كیی ره ودووبه ك یه  به دژ دروشمی ڵگرتنی هه و كردن تبار تۆمه كتر یه ڕی شه نێو  له. خۆی هیواكانی  له كردن ربڕین وده كوردستان لی گه بۆ بێت زیندوو

  بوونهه ی كهه ته وڵه وده كوردسهتان خۆیی ربه سهه و یی وه تهه نه بیهری اڵتی، سهه ده دژی یهاخود اڵتدای سهه ده ڵ گهه  لهه تۆ بیری نێو  له اڵت سه ده البردنی و اڵت سه ده ی وه مانه  له كردن پشتگیری نێوان  له
 ندیی وه رژه به و اڵتدارێتی سێه ده ی بناغه ر سه  له  تازه ش وئێمه چن ده خۆیی ربه وسه ئازادی و  ره به الن گه  كه مێژووییدا شی گه ئاوا مێكی رده سه  له  كه  داخه و رانی نیگه شوێنی. بیركراو  له كی یه كێشه
  لهه ت قهه تاو قهه دنیهادا  لهه ئۆپۆزیسهیۆنێك موو ههه. هێنها ده سهت ده  بهه ی وره گهه زۆر وتنی ركه سهه دا یهه ڕێچكه م لهه كهاركردنی  لهه كوردسهتان  له ئۆپۆزیسیۆن دام ڕه باوه و له بین، ده كتر یه دژی ال البه
 ناوبردنی  وله چاكسازی ی ئیراده  به ر رامبه به  نیه بووون دژ  لێره ستیش به مه ڕۆیشت، دا  خراپه  ئاراسته م به كوردستاندا  له نها ته.  وه وتۆته كه نه دوور خۆی كانی ییه وه ته نه و ستلراتیژی  ندیه وه رژه به
  بهه و خۆیی ربه سهه و  ره بهه  كهه  پێشهه  لهه لێكت ههه مێژووییهدا دۆخێكهی بارو  له تۆ م كه داخه اڵم به وچاكسازی گۆڕانكاری بۆ  ره كاریگه كردنێكی ربڕین ده خۆیدا  له خۆی  مه ئه كوردستان  له ڵی نده گه
 ریكی خهه  كهه كوردسهتان  لهه  نیهه سیاسهی اڵتی سهه ده  وه ئه ڵێن وده پرسن ده ن یه وه بیركردنه م ئه ی وانه پێچه ی وانه ئه زانم ده ئێستا. نێیت ده گۆڕی  له خۆت ستی ده  به تانی وه ئه و بچیت بوون ت وڵه ده

 ؟.  كردووه رنگوم سه یان بیره م ئه نین وانیش ئه ر هه و  تێدایه كوردیان ی تانه وڵه ده و به ر رامبه به كات ده سیاسی سازشكاریی و عێراق  له  اڵته سه ده ڕێكخستنی
 و كوردستان خۆیی ربه سه ومافی ت وڵه ده  به بوون ری گه ئه دژی كوردستان  له سیاسی اڵتی سه ده. وی ده ی وه شیكردنه و وه لێكدانه و یشتن تێگه اڵم به ، خۆیدایه شوێنی  له  پرسیاره و  وه لێكدانه م ئه -5
 سهتووری ده  بهه  كردووه ست یوه په شی رانه گه ئه م ئه و تی ڵه ده نێو و یی ناوچه و ناوخۆیی كانی سیاسیه  شیانه و ر گه ئه  به  كراوه ند پابه  یه له سه مه م ئه بۆ اڵت سه ده تێڕوانینی ڵكو به ، نیه ی كه له گه

 ی ندانهه به م ئهه اڵم بهه. بكات  مافه و ئه داوای جیاوازدا بارودۆخی ندێك هه  له تی خۆیه مافی و پارێزگایه سی نی خاوه كوردستان  چونكه  تێدایه كوردستانی تی وڵه ده  به بوون ری گه ئه  كه  وه عێراقیه
 ، ، وه جیهانه كانی زلهێزه  ته وڵه ده الی  له و تی وڵه ده نێو  كایه  له  مینه زه خۆشكردنی  وانه له ، وه وسیاسیه ئابووری و دیبلۆماسی ی ڕێگه ڵێك كۆمه  به  سته یوزه په ڵكو به نین،  ڕێگه نها ته  به ستوور ده
  سیاسیه  بیره م ئه ی وه هێنانه. ستن ناوه دژی وان ئه ویست چیان عێراق لی وگه نین عێراق لی گه ی ئیراده دژی وان ئه  كه  یه هه  وه به ڕی باوه  وه عێراقه كردنی ئازاد تای ره سه  له ر هه مریكا ئه  نموونه بۆ
 ی ئیراده بی  به سیاسی اڵتی سه ده  واته كه مریكا، ئه كانی ندیه وه رژه به م رده به  دێنه زۆر ی كێشه  چونكه نابێت، ڕ تێپه  ساكاریه و به  مافه م ئه داواكردنی  له و كوردستان  له اڵت سه ده و ل گه واقیعی  له

 بهۆ خهۆی وڵی ههه و پێگهه  سیاسهیه  اڵته سهه ده و ئهه بیڵهێم  سهتمه به مه مهن ی وه ئهه. وروپی ئهه واڵتهانی و ئێهران و توركیا الی بۆ ها روه هه كان، مریكیه ئه و ب ره عه و ستوور ده الی  وه ڕێته بگه بی ده خۆی
  له  كردنه خۆ  له بڕین ده و ئه  وه ڕوه زۆر  له ، بكردایه خۆی خۆیی ربه وسه ت وڵه ده داوای و  بكردایه خۆی ی مافانه و له ربڕینی ده  وه هێزه  به كوردستان لی گه ر گه ئه كوی  یشته گه ده كوردستان خۆیی ربه سه
 و ئه اڵم به دا خۆیی ربه سه مافی بۆ نگی ده كورد نۆی و د وه نه دا سه  له ڕیفراندۆم  له  یره سه ، بووه نه تێدا یی وه ته نه سازیی  مینه وزه ری ماوه جه كی پشتگیریه هیچ و  بوه  نه الیه ك یه  وه اڵته سه ده ن الیه
 ڕێكخات؟ خۆی خۆیی ربه سه بۆ پێشاندان خۆ ك یه ی وه ئه  یانده یگه نه  ریه رتاسه سه  نگدانه ده
  له ها روه هه بوون، ت وڵه ده و  ره به نان نگاو هه بۆ  كوردستانه ڕۆشنبیریی و دیبلۆماسی و سیاسی و ئاووری ی مینه زه كردنی خۆش  كه خۆیدا ی ڕه باوه و له ها روه هه كوردستاندا  له سیاسی اڵتی سه ده -6

 بازرگانی كانی مكه چه  له  توانایانه م ئه زۆری شێكی به. بكات  یه ئاراسته م ئه بۆ كار فیكری و ڕۆشنبیری و سیاسی كی یه رنامه به دووتوێی  له و له په  به و تی واوه ته  به یتوانی نه دا ڕابوردوو سااڵنی
 قوربانی بۆ بوون نه ئاماده و رپرسیارێتی نابه و فیكری م كه هۆی  به شیان دیكه شێكی به دران، ر ده هه  به  وه ژیانه ی دیكه كاری  به كردن ریك خه وخۆ كردن ند مه وڵه ده وخۆ اڵت سه ده كردنی وقۆرخ كردن
 ش مه ئه. بپارێزن لی خۆیان میدیاكان  كه ستراتیژی و نهێنی كارێكی  ببێته بوون ت وڵه ده  به بیری  كه سپی بچه كوردستاندا  له واقیعێك كرد وای  مه وئه دران فیڕۆ  به  یه ئاراسته م ئه بۆ وكاركردن دان

  به بیری بۆ كوردستاندا  له گشتی ڕای و  وه ره بیركه هێزی كۆی  كه ك یه ئاراسته  به نان نگاو هه ڕاستیدا  له ، بووه  وه روویانه سه  له دراوسی تانی وڵه ده كانی گوشاره  كه ، یه هه خۆی هۆكاری بێگومان
 : م كه ده دیاریان  خااڵنه م له كورتی  به  كه  یه هه وڕۆشنبیری سیاسی و قاڵنی عه كی یه ڕێگه ند چه  به پێویستیمان بجووڵێنی، بوون ت وڵه ده
 

 و ئهه.  نهراوه تێهدا باشهی نگاوی ههه  كهه ی چاكسازیه و ئه هاوشانی بێت، یی وه ته نه بیری ی كه بناغه  كه قاڵنی وعه سیاسی كی یه پڕۆژه ی بناغه ر سه  له كوردستان كانی هێزه موو هه ی وه گرتنه ك یه -7
  كوردستان، خۆیی ربه سه بۆ وڵدان هه ی بناغه ر سه  له كاركردن بۆ بێت ساكاردا بیرێكی  له ی كه ڕۆكه ناوه ش یه پڕۆژه

 ش مه ئه بۆ و كان تیه وڵه ده نێو یی وڕێكخراوه تی مرۆڤایه  ڕه وباوه نسیپ پره ر سه  له بێت وكاركردنێك مرۆڤ كانی مافه كانی تیه وڵه ده نێو  ڕه باوه ڵ گه  له بێت نه ناكۆك  كه خوازی ده وا  یه پڕۆژه م ئه -3
 رز وبه وی ڕه توند و ڵه هه موو هه  له بێت ودوور بكات  ته بابه م له ی پڕۆژه دیبلۆماسیی و ویاسایی سیاسی نی الیه بۆ  وه خوێندنه  كه بێت ووردبیندا سیاسیی كی یه رنامه به توێی دوو  له بی ده  كارانه و ئه

  ناشارستانی، هاندانی و دروشم ی وه كردنه
 ی وه ره ده  له چ و وه ناوه  له چ بن، شدار به تیایدا ك الیه موو هه  كه خۆ ربه سه نیشتیمانیی نێكی نجومه ئه هێنانی پێك  به ویش ئه دا  ییه وه ته نه  پرسه م له كوردستان ڕۆشنبیرانی كردنی شی هاوبه -2

  كوردستان
  ، ئامانجه م ئه بۆ كاركردن و خۆبوون ربه سه بیری و ره به واڵت ی روه ده  له كورد كی لووبیه كردنی هێز  به -4
 

 وورد  بهه وپێویسهتیی. كوردسهتان تی وڵهه ده كانی وفیكریهه سیاسهی  بناغهه دانهانی و  ره وبهه ی كهه له گه و كوردسهتان داهاتووی و ره به  وره گه نگاوی هه بۆ كن یه ڕێگه یی ساده  به زۆر و كورتی  به  مانه ئه
 . بكات یی وه ته نه كی یه پڕۆژه بۆ كار  وه بیركردنه ك ویه ئامانج ك یه و ست ده ك یه  به كورد لی گه ڕۆژان  له ڕۆژێك م هیوایه و به ، یه هه زۆر ی وه لێكۆڵینه زۆرو ی وه بوونه
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 خوشحالی بیهزاد: کوردی بو رگیران وه /  تاهیری. ت: ر نووسه

  
 باشهووری  تهه وتووه كه  كهه كوردسهتان، ئیستای ی ناوچه  ته هاتوونه زایین پێش ساڵ زار هه ند چه  واته نادیاردا، نێكی مه زه  له  كه وروپین هێندوئه لقی  له ئاریایی كی یه وه ته نه" یارسان" كانی كورده

 زاگهرۆ  ی ناوچهه و ره بهه  وه ههه"بالتیهك ریهای زه" بهاكووری ناری كهه  لهه كان كورده زانایان،  له ندێك هه بۆچوونی  به.   وه نستانه رمه ئه
 و ره به  سیبریاوه باشووری  له لێك هۆزگه زاییندا، پێش می چواره ی زاره هه  له: "ڵێ ده  وه یه باره م له" كونتینو دكتۆر. " كردووه كۆچیان

 هۆزێكی  ڵه كۆمه زاییندا پێش می سێهه ی زاره هه  له  واته وان، ئه دوای. كرد كۆچیان" ئازیاتیك"  گوترێ ده پێیان  كه زاگرۆ  كانی كێوه
 ".وروپی هێندوئه  وترێ ده پێیان  كه كرد كۆچیان  یه ناوچه و ئه و ره به تر
.  خۆیهان اڵتی سهه ده ژێهر  خسهته زاگرۆسهیان ی ناوچهه و كتربوون یه اڵوی تێكه پێشتردا، كۆچكردووانی ڵ گه له  كۆچكردووانه  هۆزه م ئه
 دا یه ناوچه م له تر لێكی هۆزگه زاگرۆ ، كانی كێوه  نه بگه كان ره كۆچبه  هۆزه ی وه ئه پێش تر، زانایانی  له ندێك هه ڕی باوه  به اڵم به

 كهورد مێهژووی می كهه یه ی وره ده" كوردستانی ۆخیرد مه د ممه محه. " كردووه ر ده بانگیان ناو كان زاگرۆسییه  هۆزه  به  كه بوون  جێ نیشته
 سهارگۆنی" كهوڕی" نارامسهین" اڵتی سهه ده  كهه ی سهاڵه و ئهه  واتهه"  ز. پ 2011 سهاڵی تها" زایهین پێش ساڵ زار هه ند چه بۆ  وه باته ده
 . ڵدا هه ری سه" گۆتی" تی وڵه ده و هێنا سی ره هه" كان ئاراراتییه  كورده" گۆتی كانی هۆزه هێرشی دوای" م كه یه
 بریتین كان خۆجێیه  هۆزه  كه ،(كان ماده) كان ئاریاییه  كۆچكردووه  هۆزه :م دووهه و زاگرۆ  كانی خۆجێیه  هۆزه :میان كه یه ، بناخه دوو ر سه  وه باته ده كورد زی گه ڕه تی ره بنه ،"كی زه مین ئه د ممه محه"

 : له
 
  مه رده سهه و ئهه میراتهی" ههاو زه رپولی سهه"  له" ئانوبانینی" ری یكه په. بوون  جێ نیشته دا" ورمێ" و" زوور شاره" و" غدا به" و" كرماشان" نێوان لی گه رێم هه  له  كه. كان یه"لوولووئی" یان" لوولووبی" -7

 .  یه میژوییه
  كههه دا"لیبی ئهه" رێمی هههه ڵ گهه له ك یهه تاڕاده  مه رده سههه و ئهه" لوڕسهتانی" بههاكووری  كهه  یههه هه  وه ئهه ری گهه ئه. بههوون  جێ نیشهته ئیمروییهدا لوڕسههتانی رێمی ههه  لههه  كهه كان، یهه"كاسههای" یهان" كاسهی" -3
 . بووبێت هه ندی یوه په ، بردووه ناویان زۆرجار" كان ئاشوورییه"
 . بوون  جێ نیشته دا" ترابلس" و" موس " نێوان ندی ناوه" فوراتی"  له مڕۆدا، ئه ی"سووریا" و" توركیا" كانی ناوچه  له  كه كان یه"میتانی" و كان یه"هووری" -2

 و" میتهانی" كانی رێمهه هه نێهوان  لهه" ههووری" واڵتهی  كهه ن ڕه بهاوه و ئهه ر سه  له زانایان و  بووه" سۆباری"" بووه هه واندا ئه ڵ گه له نزیكی ندی یوه په  كه تر كی یه وه ته نه یان" كان هووریه ناوی كۆنترین
 .  بووه" ئورفا" شاری ی كه خته پایته و وتبوو ڵكه هه دا"سووریا" باكووری

 . خۆ  گرتووته" زاگرۆسیان" كانی تیره و هۆز واوی ته زانایان ڕی باوه  به  كه بوون،" كوردستان" كانی وره گه  هۆزه  له كێك یه  هوزه م ئه. كان یه"گووتی" -4
 خان" تێكی حكومه ، پێكراوه ی ئاماژه كاندا ئاشورییه  نووسه خشت  له  كه ها روه هه گووتی، تی وڵه ده. ناسراون یش"كاردۆخی و كردوئین كاردۆ، گۆتی،" كانی ناوه  به كاندا كۆنه  رچاوه سه له" كان گۆتییه" 

 .  بوون میترائیسم  واته ،"ستی ره میهرپه" ئایینی وی یڕه په یان زۆربه و  بووه" خانی
. بهوون  جێ نیشهته دا مه رده سهه م ئهه" رسهیمی ده" و" رپوت خهه" و" كر دیاربهه" ی ناوچهه  لهه( عابهدین تهوور كهانی كێوه" )نیگها " بهاكووری  لهه  كهه كانن زاگرۆسییه  ومه قه  له تر كێكی یه كان یه"نایری" -5
  ئاماژه  وه خواره ی شێوه به دا درێژه  له." درا ده م ڵه قه  له رفراوان به واڵتێكی  به خۆیدا می رده سه  له و زرابوو دامه مروژیدا ئه بۆتانی رێمی هه  له نایری تی حكومه: "تی نووسیویه  وه یه باره م له" مینۆرسكی"
 واڵتی ل گه  له وامی رده به  به اڵم به گرن، ده ندی یوه په ئێراندا ندی ناوه ڵ گه له متر كه  كه ی هۆزانه و ئه و" شووشن" شتی ده باكووری كانی رێمه هه دانیشتووی  كه ی هۆزانه و  تیره یان  وه ته نه و به كا ده

 :  له بریتین  كه ، یه هه ندییان یوه په دا"میزۆپۆتامیا" كانی زه گه ڕه سامی و ر سۆمه
 
 .   نزیكه ك یه  له شیان كه زمانه و زین گه ڕه لقی ك یه  به ر سه موویان هه  كه كان، یه"گوتی" و كان یه"لولوبی" كان، یه"كاسی" كان، یه"عیالم"

 
.  بووه رچاویان به ڕۆڵێكی ، براوه ناوی" میدی" و" مد" ،"ئامادا" ،"مدیا" به  كه دا"ماد" تی حكومه ندی سه ره په و ڵدان رهه سه  له كانیش ئاریاییه  هۆزه كرا، باسیان پێشتر  كه ی تیرانه و هۆز و له جیا
  له و بوون  رێمه هه م ئه پێشووی دانیشتوانی ی ئاوێته و  كردووه كۆچیان زاگرۆ  ی ناوچه و ره به  وه باشوورییه ی" ڕووسیه" كانی رینه به و پان ڕگا وه له  له مدا نۆهه ی ده سه  له  گوایه كان، ئاریاییه  هۆزه

  كهه ن ڕه بهاوه و ئه ر سه  له زانایان  له  ندێ هه  كه بكرێت  وه به  ئاماژه  پێویسته. پێكهێنا خۆیان ربه سه ی"ماد" تی حكومه دواتر و" ماننا تی كیه یه" تادا ره سه  له. زایین پێش می شته هه ی ده سه كۆتایی
  پارێزگا یان  ناوچه  سێ  به ماد رێمی هه سایكس، نووسینی پێی  به دا وكاته له ، بووه ز. پ می دووهه ی زاره هه  له: م كه یه.  ڕوویداوه قۆناغدا دوو  له زاگرۆ  ی ناوچه بۆ كان ئارییه  هۆزه كۆچی  گوایه
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 .  تاراندا ری ڤه ده  له  كه یه ناوچه  كه مرو ئه  كه" كۆن ی ڕه -ڕاگیانا" یان" ڕاجێنا" مادی و  ئێستایه ربایجانی ئازه  كه" ئاتروپاتن" مادی ، مرو ئه ی"راك ئه"  بێته ده  كه"  وره گه مادی: "كرا شده دابه
 و  شكردووه دابه ت والیه  شانزه  به كانی كوردنشینه  ناوچه  كه  دایه" مستۆفی  مدالله حه" كانی وته ڵ گه له ك یه تاڕاده  كه  دیاریكردووه وردی  به ی پارێزگایه  سێ و له ك یه ر هه كانی سنووره یش"دیاكونوف" 

 .  وه گرێته ده ك یه كردوون، ستنیشان ده كانی سنوره
: ن مانهه ئه كانیهان ناوه  كهه  تهه والیه  شهانزه گشهتی  بهه و  وتووه ڵكه هه كردا دیاربه و ربایجان ئازه و( راك ئه) م جه عه ئێراقی و خوزستان و ب ره عه ئێراقی نێوان  له كوردستان: "تی نووسیویه مستۆفی
 قصهر" ر نگاوه كهه خۆشهان، و نهد ڕه كه ،"كرماشهان" قرمیسهین زوور، شاره ماڵ، مچه چه ئاوای سوڵتان دینور، دزبیل، نگی، زه ندی ربه ده خاتوون، تاج ندی ربه ده فتیان، خه هار، به ر، لیشته ئه ئاالنی،
 . ستام وه و رسین هه ،"شت مایده" شت ماهیده ،"القصوص

 دی ممه محه كانی وته ر سه  بچینه  بێ ده رچاو، به  ینه بخه گشتی  به كوردستان ی خشه نه سوریا، و توركیا و ئێراق و ئێران نێوان كانی سیاسییه  سنووره چاوكردنی ڕه  بێ  به وێت بمانه ر گه ئه ك، واتایه  به
  توركیاوه  له" ئاگری" ئارارات كانی كێوه  له كوردستان  واته كه.  لوڕستان و كرماشان ،"موكریان" ساباڵغ ، سنه ، موس  ری ڤه ده كر، دیاربه: رێم هه ش شه  له  بریتیه كوردستان: تی نووسیویه  كه ردۆخ مه
 تا  وه لیه نده مه باشووری  له ئێراقیش  له. خۆی  گرێته ده خوزستان پارێزگای باشووری كانی شتاییه ده تا ئێران ڕۆژئاوای باكووری كانی رزاییه به موو هه و  وه بێته درێژده باشوور و ره به و كات ستپێده ده

 .  یه هه ی درێژه" توركیا"  له" سیوا  و نتیپ ئه زای قه" و" سووریا اڵتی ڕۆژهه باكووری"  كه سه حه تا  وێوه له و  مووس 
 نهدێك هه  مه رده سهه م ئهه تها  وه كۆنهه  لهه كوردسهتاندا،  لهه( یارسهان) ق حهه هلی ئه بوونی  جێ نیشته كانی شوێنه.   متره كه یان ریژه بچووك ئاسیای كانی كورده  ڵ گه له راورد به  به ئێراندا  له كان كورده

 و  وه باڵوبووته لوڕستان و زوور شاره و ورامان هه كانی ناوچه  له( یارسان) ق حه هلی ئه ئایینی تادا ره سه  له  كه  یه وه ئه ن كه ده گری پیدا ری سه  له مووان هه  كه ی وه ئه اڵم به.  دیوه  خۆوه  به گۆڕانكاری
  لهه ئێهراق  لهه ، ئایینهه م ئهه وانی یڕه پهه.  ندووه سهه ی نه شهه ته و" ئێهران بهاكووری و نجان زه تاران، ربایجان، ئازه دان، مه هه كرماشان،" ئێران تری كانی ناوچه  یشتووته گه جادواتر ، كردووه ی شه گه

 ی ناوچه  له ڕووسیا،  له قیش حه هلی ئه كوردی كیش یه ژماره ها روه هه. جێن نیشته سیوا ، و رسیم ده  له توركیاش  له جێواربوون، غدا به و ولێر هه سلێمانی، ، مووس  ركووك، كه قین، خانه كانی ناوچه
 .   كرێ ده چاو ڕه ت تایبه ئایینێكی ك وه شیان كه ئایینه و درێن ده م ڵه قه  له ن سه ڕه كوردی  به  وێ له و ن هه فقازیش قه  له ق حه هلی ئه.  ژین ده قار  ی ناحیه  به ر سه پول لیزابت ئه
  له" موراد" چیای و جێن نیشته"  گریشه" و" میشكی" و" ت توربه"  له و ناوبانگن به" زكری"  به  كه ژین ده فغانستان ئه و پاكستان و هیندستان واڵتانی  له  ئایینه م ئه وانی یڕه په  له ك یه ژماره ها روه هه

 ید سهه" یان كه نشهینه د سهنه مه و یادگهارن ی ماڵهه بنه وی یڕه پهه  كهه جێن نیشهته" خهومر پهول" و" دوشهی" و" ریف شهه زار مهه" ری ڤهه ده  له ندێكیان هه ها روه هه. زانن ده خۆیان پیرۆزی شوێنی  به ت توربه
 ".  نادرییه نسووری مه

 و له  ئایینه م ئه ی وه باڵوبوونه هۆی  بۆته  كه" ند هه سه" ی ناوچه و ره به" ش ئاته خان" كۆچی ها روه هه و" ربایجان ئازه" ی ناوچه  له" ئۆغڵی قووشچی" وتنی ركه ده دوای  كه بكرێت  وه به  ئاماژه  پێویسته
 .   وه ته ماونه  ئایینه م ئه ر سه  له ر هه تائێستاش و  وه یه"یاری" ئایینی وانی یڕه په ناو  هاتنه كان توركه  له ك یه ژماره دا، ناوچانه

 و لوڕسهتان كانی ناوچهه  وه رئهه به له ر ههه.  سهتاندووه ئه ی ره پهه" گهۆران" بهاكووری و ره به دواتر و  بووه"  وه لوڕستانه" ی ناوچه  له  ئایینیه  بزاڤه م ئه ستپێكی ده تای ره سه  كه  دانییه وه له گومان ت ڵبه ئه
" تاقگرا ی ده شكه ئاته" كوو وه ، ناوچانه و ئه كانی دێرینه  پیرۆزه  شوێنه  كه ی وه ئه هۆی  ته بووه ش مه ئه ر هه ، یه هه رچاوی به شوێنێكی كاندا هه"گۆران" كانی رییه وه بیره كۆنترین  له كوردستان، باشووری

 ك وه و دانهێن ر سهه  لهه ی"داوود دووكهانی" نهاوی و بهزانن پیهرۆز  بهه ، یهه هه  وه ییه"پارێز ئاگر"  به ندی یوه په و  وتووه ركه ده و  یه دێرینه رێكی یكه په  كه" داوود دووكانی" یان" هاو زه" شاری  به نزیك
 . لێبگرن ڕێزی خۆیان پیرۆزی میراتی

 كانی كییه ره سهه  ههۆزه  لهه كێك یه  به دا مه رده سه و له  كه( ك له یان ر له كه" )لهوڕ كه" هۆزی ناو  له ی وه باڵوبوونه هۆی  بوته ورامان، هه و كرماشان ی ناوچه و ره به لوڕستان  له  هزره م ئه ندنی سه ره په
 .  پێكردووه بڕوای و  دیوه خۆیا ندی وه رژه به  له ی"شاخۆشین" كانی بۆچوونه و  بووه" جێنشین ك یه"  هۆزه م ئه  كه  بووه  هۆیه و ئه ر به  له ش مه ئه.  دراوه م ڵه قه  له  ئایینه م ئه وی یڕه په
  لهه" شهتی ماهیده" ،"توركیا  له كورد ی كێشه و گۆران كوردانی" كتێبی  له" ئاكۆپوف". " شتی ماهیده" و" نگی رته ده نگانی، ڵه په: " شكردووه دابه لق  سێ  به ی"لهوڕ كه" ی هۆزه م ئه" بدلیسی دین مسه شه" 

 بۆ شی ڵگه به.  كردووه نیشان ست ده ند ڵوه ئه می چه  به نزیك كانی ناوچه  له كێك یه ك وه" نگانی له په" و  زانیوه كرماشان  به" نگی رته ده" ، داناوه قین خانه باكووری  له ئێران و ئێراق كانی سنووره نێوان
 .   بێ ند ڵوه ئه ی لقه و ئه نزیك  بێ ده" نگان ڵه په" ی ناوچه  واته كه  یه پی و به و" پلكانه" ناوی  به  یه هه" لقێكی" ئاوێكی  باریكه ند ڵوه ئه می چه  گوایه  كه  یه وه ئه  وارناسییه شوێنه م ئه
  به زۆر كی یه ماوه  اڵیه قه م ئه.  وه ته ماوه ر هه واری ئاسه و شوێن تائێستاش و ورامان هه ی ناوچه كانی دێرینه اڵ قه  له  كێكه یه" نگان ڵه په"  ئاشكرایه  چونكه ، نییه گومان  له خالی  بۆچوونه م ئه اڵم به
  له كێك یه  كه ، وه ورامییه هه پیرشاڵیاری و لوڕستانی ی"شاخۆشین" ن الیه  له مدا پێنجه ی ده سه تای ره سه و م چواره ی ده سه كۆتایی  له  اڵیه قه م ئه  نییه دوور.   بووه  وه گۆرانه و لهوڕ كه كانی هۆزه ست ده

 . كارهێنرابێت  به ، بووه شاخۆشین یارانی
 و  موسه   لهه ك یهه ماوه  كهه كان اڵنهه رده ئه اڵم بهه. بهوون  جێ نیشهته نگانهدا ڵه په اڵی قهه  لهه كوردستانن، كانی ناوبانگه به  هۆزه  له  كه ڵهوڕ، كه و گۆران كانی هۆزه":  ناصریه  حدیقه" ری نووسه پیی  به

 ی"دارالمك"  نه یكه ده و ن كه سازده ڵم زه اڵی قه و پێكدێنن خۆ ربه سه تێكی حكومه  ناوچه و له كۆچیدا ی"504" ساڵی  له و ن كه ده كۆچ زوور شاره و ره به  ناچاریی  به بوون، اڵت سه ده ن خاوه كردا دیاربه
 .   یه ناوچانه و له كێك یه نگانیش ڵه په  كه گرن، ده كوردستاندا كانی ناوچه ی زۆربه ر سه  به ست ده  ورده  ورده دواتر. خۆیان

  ڵداوه هه ری سه لوڕستان ی ناوچه  له  پیرۆزه  زاته و ئه  كه ی وه ئه وێڕای و  بووه لوڕستاندا شاخۆشینی ڕكێفی ژێر  له ك یه ماوه كرد باسمان پێشتر  كه ها روه هه و ورامان هه ی ناوچه  وتوته كه نگان ڵه په
 ...  المی كه  له ی كه تییه چۆنییه  كه دا، شوێنه و له  دووجانه ئیمام گۆڕی ، ریجاب ڵكی خه ی"قی بابافه"  ڵ گه له دیداری  وانه له كان مێژووییه  ڵگه به اڵم به ، كردووه ی شه گه و

.  بووه هه چاالكی دا ورامان هه ی ناوچه  له شاخۆشین  كه  وه كاته ده ڕوونی ، بووه  جێ نیشته ش شوێنه و له ر هه و  خته ته ورامان هه  له ی كه زاره مه  كه ورامی، هه ی"پیرشاڵیار"  كه  كراوه  ئاماژه ها روه هه
 . شاخۆشین رنجی سه جیگای  ته بووه تر لێكی هۆكارگه یان ، ڕاكێشاوه شاخۆشینی رنجی سه  وه بۆنه م به ر هه و  بووه توانا و هێز به ندێكی ناوه دا مه رده سه و له ورامان هه یان بڵێین توانین ده
 نزیك نسی، ڕه فه ناوبانگی به اڵتناسانی ڕۆژهه  كه ئایینێك ویش ئه ، داوه نه ست ده  له خۆیان  خی بایه كات هیچ ،"یاری" ئایینی ی پێگه ك وه زوور شاره  له  شێ به و ورامان هه ی ناوچه ، مانه ئه ڕای ره سه
  دوای واقعدا  له.  ڕاكێشه رنج سه ڕاستی به رانی، وكه یڕه په زۆری ی ژماره م هه و" حكام ئه" بواری  له م هه  كه  ئێرانه گرینگی ئایینێكی یاری، ئایینی:  كردووه سفی وه  یه شێوه م به پێشتر  ده سه ك یه  به
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 بیروبهووچی کهان مارکرژه ده  نومسهلمانه یارسهانی بینشی لدانی رهه سه ل گه  له  هاوکاته  که ناوچه  له ئیسالم دانی ره په بو کوشش و م پینجه و م چواره کانی ده سه  له ورامان هه لکانی خه بوونی موسلمان

 م چواره كانی ده سه  له ورامان هه ڵكانی خه بوونی موسڵمان دوای دا واقیع  له.  که ناوچه  له ناموسلمان لکانی خه کوچی ستینی به و کان یارسانییه ر سه  خستنه گوشار ئامرازی  نه که ده خویان ئایدیولوژیکی
 ر سهه  خسهتنه گوشهار ئهامرازی  نهه كه ده خویهان ئایهدیولوژیكی بیروبهووچی كهان مارگرژه ده  نومسهلمانه بینینهی و ڵدانی رهه سهه ڵ گهه له  هاوكاتهه  كهه  ناوچهه  لهه ئیسالم دانی ره په بۆ كوشش و م پینجه و

 . بن ده جیگیر ورامان هه ندی ناوه  له هیواش هیواش و هینن ئه دی وه  كه ناوچه  له ناموسلمان ڵكانی خه كوچی ستینی به و كان یارسانییه
 تها" لورسهتان"  لهه ر ههه كوردسهتان نهدی ناوه لی گهه ناوچه دانیشتوانی گشتی ناویكی" گوران"  كه  حاڵیكدایه له  مه ئه. سینین بچه" ورامان هه" ی ئیستاكه ی ناوچه  به" گوران" ی وشه ناتوانین ئیستا  بویه

 ی شیره عه شت هه و ئه واتا،  به. گوتریت ده ورامان هه باشووری ئیستای ڵكانی خه  به" گوران" ڵكوو به نین" یارسان" ئایینی ری وكه یره په و" گوران" ئیتر" ورامان هه" وی مر ئه دانیشتوانی و  بووه" موكریان"
 :  له بریتین و ژین ئه ر ورووبه ده و" كرند" و" ئاباد شاه" لی گه ناوچه له  كه
" زازا گهوران" كهوو وه وان ئه ی، ناوبانگه به  نگه رهه فه  له ش"دیهخودا" خوالیخوشبوو". نیریژی" و" بیانی¬بی" ،"دانیالی" ،"یی تایشه" ،"نگچی تفه" ،"بارامی قلخانی" ،"سپری ئه قلخانی" ،"یی هواره گه" 

 .  داوه م ڵه قه  له" ورامانی هه" ك وه وانی ئه و ژین ئه" توركیا" كوردستان  له  كه" زازا" واتا به.كات ده  پێناسه
 و" گهۆران" ی وشهه ران لێكۆڵهه ی زۆربهه  وه بۆنهه م بهه ر ههه.  بهووه دا ناوچهه و له یارسانی هزری ڵدانی رهه سه ك وه مێژوویی ی وره گه ڕووداوێكی هۆی به ش مه ئه. ناوبراون گۆران  به ورامان هه دانیشتوانی

 .  نییه یاری هزری ن خاوه  واته یارسانی،  كه  یه هه وا گۆرانی  چونكه ، دووره  وه ڕاستییه  له  مه ئه اڵم به. هێنن ده كار  به مانا ك یه  به" یارسان"
  ره كۆچهه  كهورده  ڵ گهه  لهه  یهه هه جیاوازییان و تن تایبه زمانێكی نی خاوه  كه ، مداوه ڵه قه  له كۆن مادی سنی ره دانیشتووانی  له كێك یه  به كانیان هه"گۆران"  واته ، هۆزه م ئه كان كوردناسه و ران توێژه

 . ساسانی پاشای" گوور هرامی به" ر سه  وه نه به ده خۆیان كی له چه ڕه كان گۆرانه ها روه هه. ر سه كشتوكاڵی ژیانێكی و كانن ئاواییه دانیشتووی كان گۆرانه  چونكه. كان ره ڕكه شه
 سهیمای بهواری  لهه  ورووپیهه ئه كانی زناسهه گه ڕه  لهه كیك یهه  كهه یهش" ڕیهچ" ، ه"كهورد" ی وشهه گهۆڕاوی كی یه شهێوه" گهۆر" ی وشهه  كهه ن ڕه باوه و ئه ر سه  له" مار. ن" ك وه ران، توێژه  له تر تاقمێكی اڵم به

 : كات شده دابه  سته ده دوو  به كان كورده ، وه سرووشتیه
 .  گۆران  گوترێ ده پێیان  كه كان، پیشه  كشتوكاڵ  نشینه ئاوایی: م دووهه. ناون لێ ی"ئاسیوتا" ناوی و رن كه ڕ شه  كه ، پیشه شوان و نشین  شماڵ ڕه: م كه یه

 و لهه یان بوون،  جێ نیشته ن كاسپییه ریای زه نزیك ئێران، باكووری كانی ناوچه  له تادا ره سه  له  كه"  گاوباره" دێرینی ی وشه بۆ  وه ڕێته گه ده گۆران ناوی:  نووسێ ده كان گۆرانه  به ت باره سه مینۆرسكی
 ... كرد ده واییان رمانڕه فه زایینیدا می وته حه كانی ده سه  له ری، به ته و می یله ده و  گاوباره كانی ماڵه بنه  كه ی شوێنه

 .   نووسراوه گۆران ی وشه كان ساسانیه می رده سه كانی هه"مۆر"  له كێك یه ر سه له ، مانه ئه رای ره سه. ین بكه چاو ڕه كان گۆرانه بۆ  ساڵه زار هه دوو كی مێژوویه توانین ده گشتی به
 بۆ ی كه شیعره  كه پیاوێك  پیره هاتوون، جیاواز مانای دوو  به كورد و گۆران ی وشه ، كردووه تۆمارم دااڵهوو  له من  كه قدا حه هلی ئه كانی ئایینیه  شیعره  له كێك یه  له:  ڵێ ده برونسین وان مارتین

 باسێكی هیچ ، پیاوه  پیره و ئه اڵم به.  جێیه نیشته و  نشینه ئاوایی گۆران ، ره كۆچه و با رده سه  به ژیان شماڵدا ڕه  له كورد:  وه لێكدامه بۆ ئاوا گۆرانی و كورد كانی وشه" بوو گۆران خۆی بۆ"  وه گوتمه ده
 .  زانی ده كورد  به  كانی گۆرانه و هێنا كارده به یی وه ته نه و زمانی رفراوانی به كی مانایه  به كوردی ی وشه تردا كانی شوێنه  له و ئه ر هه و كرد نه ز گه ڕه جیاوازی  له

 دا، بیاره و  وێڵه ته ها روه هه و قین خانه باكووری و هاو زه رپولی سه تا ،"شاهۆ" دااڵهوو كانی رزاییه به و  سنه باشووری تا  وه سلێمانییه باشووری  له كوردستان، كانی ندییه ناوه  ناوچه  له كان گۆرانه
 . جێن نیشته

 شهوێنی ش سهنه و كرماشهان  چێ ده وه لهه و  وهبهو  مه رده سهه م ئهه ی باره قهه  لهه رفراوانتر بهه زۆر زاگهرۆ ، دانیشهتووی ڵكانی خهه كهۆنترین ك وه كان، گۆرانهه جێبوونی نیشته كانی ناوچه پێشتر، ت ڵبه ئه
 نهدی ناوه  لهه نیا تهه دا مه رده سهه م له و  وه بۆته متر كه یان ڕێژه تر، ی ناوچه  ندێ هه و ركوك كه و  موس  و رسیم ده و كر دیاربه كانی ناوچه و ره به كۆچیان هۆی به اڵم به بووبێت، وان ئه جێبوونی نیشته

 . ماون وراماندا هه
 شوێنێكی  له ر گه ئه.  وێ كه رده ده دا یه ناوچه م له كان ئاینییه  دیارده موو هه و  كانه ئاسمانییه  پێشهاته موو هه ی رچاوه سه ق، حه هلی ئه ئایینی وانی یڕه په بۆ ورامان هه ی ناوچه  كه  بیربكرێ  له  نابێ
 . بینرێت ده ورامان هه  له  ڕووداوه یان  دیارده و له ك هێمایه و  نیشانه بێگۆمان ڕووبدات، تریش

  ئایینه م ئه وانی یڕه په  كه  وه ئه هۆی  تهَ  بو ش مه ئه ر هه ، بووه ڕ تێپه و  ڕوویداوه  یه ناوچه م له ئایینی ی"كان وره ده" گرینگترین و  یه"یاری" پیرۆزی ندی ناوه ورامان هه ، ئایینییه  بۆچوونه م ئه پێی به
 .   یه هه ورامان هه  له هیماكانیان ر رانبه به دنیا، كانی پیرۆزه  شوێنه موو هه  چونكه ، وه ونه كه نه دوور ورامان هه  له پیرۆز شوێنێكی هیچ تی زیاره بۆ ورامان هه ی ناوچه  له
 [color=blue]و"  دڵ" ،"م جه" ڕێزی و"  وه كگرتنه یه" و" دوونادوون"  به ڕ باوه هۆی  به دا یاری هزری  له  بگوترێ  پێویسته ت ڵبه ئه.  یارییه هلی ئه ی قیبله" ر پردیوه" ورامان هه تر،  كی یه واته  به 
 والنا مهه. ڕۆژئهاوا  كاتهه ڕووده تهر، كهاتێكی و دێنێهت اڵت ڕۆژههه نهاوی كاتێهك  وه بۆنهه م بهه ر ههه.  گرێ ده كان شوێنه گشت  له ڕێز و  نییه ت تایبه شوێنی  به ڕی باوه و نرێن داده  قیبله  به یش" ڵ كۆمه"
 : رمێت فه ده
 

  داری دلی اگر كن، دل  كعبه گواف
 پنداری چه گل و سنگ تو مقصود، دلست 
  چاكهروار ببند دلها خدمت  به كمر 
 اسراری گریق تو در گشاید بههههههههههههر  كه 
 
 :  وه ته لێكدراوه جوانی  به  وه هه"میر ئه شێخ" ن الیه له دا"یاری" هزری  له  بۆچوونه م ئه 
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  ن رده به  نه نگ سه  نه ن، خاسه من ی كاوه
 ن رده ده  كوڵ فای شه یار، م جه فای سه

  میزان و مههههههههۆزد با خاسن، من ی كاوه
 زان ڕه  ێ وزه جه  وه خاسن، من ی كاوه 
 

 : ڵیت ده"  میرچائیلیاده"  كه  وه ویته كه لیده ی راڤه مان هه ر هه یارسانیش" ی روانگه" وینینی  له نوستالژی
 
 پیشوودا لی جیلگه  له  كه جدا ئه ئاباو رزراگرتنی به ناسراو نی دیمه ستایشی و پارێزگا و والت ت نیسبه به ئاسایی كی ویستییه خۆشه نیا ته  شته م ئه و  یه هه خاك ڵ گه له  رانه رازوه پوشراوی ستێكی هه"

  بهه وی زه  كهه  شهێوه مان ههه  بهه ت تایبهه دایكبوونیكی له و وی زه  له ر ده هاتنه قوولی تی هه ،"auro chtong"گرایی ناوچه زموونی ئه  یه هه تر شتێكی.  نییه نیژراون دیهات كلیسای ری وروبه ده  له
  كردن،  رده روه په و وزكردن سه بووی نه واوی ته توانای

 ستی هه م ئه و  یه هه  وه كه جیگایه  به بوونیان سته وابه كان ئینسانه  كه كات  كه ده ست هه مرۆڤ. بكریت رك ده رایی گه ناوچه  شێوه م به بێ ئه  بویه. خشیت به ده گیا و گل و  روخانه و رد داروبه  به ژیان 
 نیشتمان خاكی مانای توانین ده ئیستا... دایك خاكی  له كردن  رده سپه ئه و مردن كاتی  له خو واڵتی  له نیژران و  وه رانه گه زووی ئاره... و نیژادی و یی ماله بنه ندی پیوه  له قوولتر ، روحییه ندی پیوه
 . دایك خاكی  به  یه دووباره بوونی س  وه خوشی ستی هه مانای  به  مه ئه. ین بكه رك ده  بێگانه خاكی  له كران  رده سپه ئه  له ترسان ستی هه و ین كه رك ده

 :  وه ته لێكدراوه جۆراوجۆر شێوازی به ورامان هه ی وشه
 
 . تاو هه شوێنی  بێته ده گشتی  به كه جێگا، و شوێن مانای  به" مان" و  هاتووه" تاو هه" مانای  به كوردیدا و مادیی زمانی  له": هۆر" -7
 ". زدا مه هوورا ئه شوێنی" یانی جێگا، و شوێن مانای  به" مان" و" هوورا ئه" مانای  به": هورا" -3
 . هات تاو هه:  واته": ئامان -هور" -2
 . هات مزگانی یشت، گه ر به خه:  واته": ئامان -ر وه هه" -4
 . نا گیانپه شوێنی:  واته": ئامان -واری هه" -5
 . ئیسالمدا  له پێش ورانی ده  له  بووه كوردی موسیقای كانی كۆنه  قامه مه  له كێك یه ناوی  كه  هاتووه  وه هه"ن تورامه" ی وشه  له ورامان هه ی وشه  كه ن باوڕه و ئه ر سه  له سیش كه  ندێ هه -0
 

 نابینریت؟ یارسانی ئایینی  له لیك گه نیشانه ئیستا چیَ  بو  كه  وه بدریته جواب ش پرسیاره م ئه دا ناوچه م له كان چاالكییه و ورامان هه  له  وینینه م ئه ڵدانی رهه سه  به رنجدان سه  به تی خویه جێگای
  رچاو؟ به  دێته ژار هه" یارسانی" لی مبولگه سه باری له  میژووئییه واره ئاسه موو هه و به ورامان هه و

 دیموگرافیك لی گه هنیشان و میژوویی واری ئاسه  كه  بووه" رووسیا" و" توركستان" تا" خووزستان" باكووری  له یارسانی تی روكایه سه و پیاوان  وره گه ئایینی چاالكی ی ناوچه گوترا پێشتر  كه ها روه هه
 .  یه بوچوونه م به ت باره سه  مه ئه لی ئیدیعاگه ری لمینه سه
 ،"د مهه محه" ،"بهوزور  بابها"  ئیمهامزاده ها روه ههه  كهردووه كوچیهان  ناوچهه م ئهه و ره بهه  وه عیراقهه  لهه  كهه لیك گهه  ئیمامزاده و"...  مییه خوره" راكیشانی با لورستان  له" لورستانی شاخوشین" بوونی هه
 و"  ده نوسهه دی نوسهه" یهان ورامان ههه ئایینی پیاوانی  وره گه ی دیكه و باینگان  له" دودانی لیل جه بابا" و" نگ رهه سه بابا" بوونی هه یان  بووه ورامی هه ئاخافتنیان و نووسین زمانی  كه"... د حمه ئه"

 تی شایه موو هه  لیبراوه ناویان یارسانی" المی كه  له  كه" ورامان هه پیری ودونو نه" ها روه هه
 . بووبی نه یارسانی  كه بێ ئه یدا په ورامان هه  له ك تییه سایه كه متر كه  كه ن ده ده  وه ئه
 پیی بههه ها روه هههه ری، سههه  تههه كراوه هیههرش متر كههه بههرین، ریگهها دژواری هوی بههه ها روه هههه
 حاڵیكهدا له  بهووه رفراوانتریش بهه ت نانهه ته ورامان، ههه  كهه بڵیهین تهوانین ده كان نامه ڵگه به

  لهه ڵكوو بهه ببینهین ورامان ههه  لهه یارسهانی  لهه ك یه نیشانه هیچ ناتوانین نیا ته  نه ئیستا
   ناوچووه له  دیالیكته م ئه پێكراویش  ئاماژه لی گه ناوچه

 
    3172ی مارسی 30: وتی  ڕێکه/ ری جودی نیوز   ماڵپه:   رچاوه سه
 
 
 
 
 
 
 



 
  44  :  کبوون ژماره گۆڤاری یه    
 Page : 8/      8: ی  ره الپه                                                                                                    3172  نوامبری /   ی کوردی   3172  زی  رماوه سه    
 

 
    

 پێداگری لەسەر مافی چارەی خۆ نووسین، توند ئاژۆییە یان پاراستنی یەکپارچەیی ئێران؟      
 
 

 فیشال نیشتمان
 

 زیادبونی هۆی دەبێتە ئێرانیەکان بۆچونی بە کە هزرێک. خوازییە جیایی بیری و هزر هەبوونی نەتەوەیی، توندئاژۆیی لە ئێرانییەکان مەبەستی
 .تاییفی و هۆزی ئاڵۆزیی گێرەوکێشەو

  توندئاژۆییە؟ هێمای و نیشانە خوازی جیایی بەڕاستی ئایا کە ئەوەیە پرسیار لێرەدا
 نێو لە سیاسی سەربەخۆیی دروشمی باوەڕمەندانی بۆچونی بە( خوازیی سەربەخۆیی) و ئێرانیەکان بۆچونی بە خوازی جیایی بیری هەڵگرانی ئایا

 هەژمار؟ دێتە توندئاژۆیی بە کورددا، چاالکانی
 مهۆدێڕنی دونیهای لە ئایها ناگونجێهت؟ مرۆڤهدا مافەکهانی جیههانی باڵڤهۆکی و ههزر چوارچێهوەی لە نییەو سیاسی ڕوانینێکی خوازی سەربەخۆیی ئایا

 ئاژۆییە؟ توند واتای بە نەتەوەیەک، بۆ( سیاسی سەربەخۆیی) دروشمی بەرباسی هێنانە سیاسیدا
 
 .دەکرێت لەگەڵدا هەڵسوکەوتی ویستانە ماف داواکردنێکی وەک داواکردنەکەشی تەنانەت و دەکرێ لێ چاوی سیاسی تێڕوانینێکی وەک( خوازی سەربەخۆیی)

 .سەربەخۆیی هێنانی بەدەست بۆ سیاسی ڕێفراندۆمێکی پای کێشایە ی"کبک"ناوچەی هزروبۆچونە ئەو کانادا لە چۆن هەروەک
 .باشور سودانی دواتریش و کۆسۆڤۆ بەخشیە سەربەخۆیی بۆچونەش و ڕوانین ئەو هەر

 .گەییشتوون ئەنجام بە نێونەتەوەییدا مافەکانی چوارچێوەی لە الهە نێونەتەوەیی دادگای هەڵسەنگاندنەکانی بنەمای لەسەر پڕۆسانەش ئەو سەرجەم
 .نیە الیەنێک و تاقم و نەتەوە هیچ بە کردن ئیهانە و زانین بەکەم و ڕێزی بێ هەڵگری خوازی سەربەخۆیی سیاسی هزری کە ئاشکرایە و ڕون الیەک هەمو بۆ و کاتدا هەمان لە

 بهۆ کهاری و هەڵهدەبژێرن سیاسهیی سهەربەخۆیی سهتراتیژی ،(دەرەکهی چ و نهاوخۆیی چ) داگیرکهاری تەوقی نیرو ژێر لە خۆیان نەتەوەکەی بوونی ڕزگار بۆ نەتەوەیەک ڕێبەرانی لە بەشێک بەڵکو
 .دەکەن

 
 .هێناوە دەست بە دواییەدا ئەم دەیەی چەند لە گرانی و قور  ئەزمونێکی سەربەخۆییخوازی بیرۆکەی

 
 کۆمەڵگها) نەتەوەکهان کە دەسهەلمێنن ئەوە هەمویهان ،...و پێشهوو یوگۆسالوی لە نەتەوەکان سەربەخۆیی پێشوو، سۆڤیەتی یەکیەتی داگیرکاریی دەسەاڵتی ژێر ژێردەستەکانی نەتەوە سەربەخۆیی
 مافی و نێونەتەوەیی یاساکانی بەپێی( دەکرێن هەژمار نەتەوە بن، هاوبەش نەتەوەیی تایبەتمەندی و هەست خاوەنی گرینگتر هەموانیش لە و کەلتوور مێژوو، خاک، زمان، خاوەنی کە مرۆڤیەکان

 .بدەن خۆیان سیاسی چارەنووسی لەسەر بڕیار خۆیان دەتوانن و خۆیانە مافی بردن، بەڕێوە خۆ و نووسین خۆ چارەی کردنی دیاری
 .بکات دیکەدا الیەنێکی و تاقم لەگەڵ کردن ژیان بە ناچار الیەنێک یان کەمینەیەک کە دانیە دەست لەبەر بنەمایی و بناخەدار بەستنێکی پێ پشت و بەڵگە هیچ

 پهێکەوە ڕێگەی لە خۆیان ی«نووسین خۆ چارەی کردنی دیاری مافی» هەوێت بیان هەیە، بونیان نەتەوە مەرجەکانی کە الیەنانەی و تاقم ئەو یان کەمینەکان ئەگەر کە بڵێیین دەتوانین کەوابو
 مرۆڤ، مافەکانی و نێونەتەوەیی مافەکانی بنەماکانی و پێودانک پێشیاندایە، لە «نەتەوەییەکان» جواڵنەوە کە مەترسیانەی ئەو گشت سەرەڕای, بن خوازیار سەربەخۆوە نەتەوەیەکی-دەوڵەت نانی
 .نازانن یاسایی نا بە سەربەخۆییخوازیانە جواڵنەوە ئەو

 ملههوڕی کهاریگەی ژێهر لە و( فهار )نەتەوە یەک گەورەیهی بهرا بە کە" ئێهران یەکپارچەیی پاراستنی" بیانووی بە تەنها... و تورکەمەنەکان بەلوچەکان، تورکەکان،عەرەبەکان، کوردەکان، ناکرێ
 .بکرێن ڕازی دەچیت، بەڕێوە ئایینیدا

 فارسهی نەتەوەی سیاسهیەکانی نهوێنەرە یهان سیاسهیی کۆمەڵگهای دروشهمی ،"ئێهران خهاکیی یەکپارچەیی" پاراستنی کە بکەینەوە بارە چەند و دوبارە تاڵە ڕاستیە جارئەو چەندین و چەندین دەبێ
 .ئێرانە
 .بێت بەردەوام بەدواش لەوە فار  دەسەاڵتداریەتی کە هەیە گرینگی الیەنە ئەو بۆ بوارەوە لەو دروشمە ئەو

 .ناکات دابین جۆرێک هیچ بە ئەوان بەرژەوەندیەکانی چونکە نییە، ڕاکێش سەرنج فارسەکان نا نەتەوە بۆ دروشمە ئەو بەاڵم
 .لەوەدا هەیە بەرژەوەندیی یان هەڵخڵەتاوە و نەزان هیچ یان بکات، فارسەکان گەورەیی برا بە" ئێران خاکی یەکپارچەیی" دروشمی لە پشتیوانی نافار  هەرالیەنێکی یان کە  هەر

 نەتەوەکەی بهوونی کهۆیلە واتهای بە ئەوە چهونکە( فهار )دیهکە نەتەوەیەکهی بەدەسهەاڵتداریەتی بێت ڕازی کە تێکچووبێ مێشکی دەبێ فارسەکان نا نەتەوە بە سەر سیاسی مرۆڤێکی وانەبێ ئەگەر
 .خۆیەتی
  خۆ چارەی کردنی دیاری مافی دەکات لەسەر پێداگری کوردیش نەتەوەی دێموکراتیکی میللی جواڵنەوەی و گرینگە نافارسەکان نەتەوە سیاسیەکانی جواڵنەوە بۆ مافخوازیانەوە ڕوانگەی کەلە ئەوەی
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 .خۆیانە ناوچەی بردنی بەڕێوە النیکەم یان نووسینە،
 .خۆی نەتەوەکەی ملی دەکاتە دیکە نەتەوەیەکی داگیرکاری تەوقی نیرو ڕاستیدا لە البدات، بنەمایە لەو کە نافارسەکان نەتەوە بە سەر سیاسی هێزێکی هەر

 سەرجەم)فارسیش نەتەوەی بە سەر سیاسیەکانی هێزە سەرجەم داخەوە بە و دەچێت بەڕێوە فار  نەتەوەی دەستی لەسەر دا"ئێران" لە دەسەاڵتداریی ئیتنیکی تیپۆلۆژی کە جێگایەوە لەو ئەمڕۆکە،
 ئەوە ئاشهکرا بە کە چەنهد هەر دا"ئێهران" لە فارسهە بهوونی گەورە برا و دەسەاڵتداریەتی بوونی بەردەوام مەبەستیان ،(خوازە سەراسەری پێ خۆیان کە سیاسیەکان کەسایەتیە و ڕێکخراو و پارت
 .نەڵێن

 .نییە ئیسالمی کۆماری نەمانی دوای ،(فار  دەسەاڵتدارێتی) بوونی بەردەوام و پاراستن لە جگە دیکەی واتایەکی ،"ئێراندا لە خاکیی یەکپارچەیی پاراستنی" دروشمی لەسەر پێداگری
 تونهد ههۆگری تەنهها دروشهمە ئەو. ناکهات دابهین دەبیهنن، فارسهدا نەتەوەی کهۆیالیەتی لە خۆیهان سهاڵێکە چەنهد و هەشهتا کە نافارسهەکان نەتەوە بەرژەوەندیەکانی جۆرێک هیچ بە دروشمە ئەو

 .دەکات دابین فار  سیاسیی کۆمەڵگای(داگیرکاری و ڕەگەزپەرستی بواری لە)ئاژۆییانەی
 فارسهی سیاسهیەکانی کەسهایەتیە و حیهزب ،"ئەمهڕ  ئێرانی" ناو دیکەی نەتەوەکانی بەسەر فار  دەسەاڵتداریەتی دەستی بااڵ و زاڵیەتی و سیاسیی سەرتری و بانتری کەوتنی جێ هۆی بە بەاڵم
 .داوە دەست لە ڕاستیوازیان و بیرکردنەوە دادگەرانە دادپەروەرانەو دەرفەتی و هەل ئێران

 یەخسیرو واڵت و سەرزمین ناوی بە دیوارێکدا و پەرژین لە نافارسەکانیان نەتەوە مرۆڤی نیشانەکان، و ناو بێ دەستە بە دەسەاڵت و دەسەاڵتخواز خەیاڵییەکانی گریمانەییە بینیە پێش حوکمی بە
 داراییە و سەروەت شتێکیش هەموو سەرەڕای و کۆیلە بە دەیانکەن و دەیانکوژن وەشێ نەشیاوترین و ناشیرینترین بە واڵتدا، سیاسی جوغرافیای یەکپارچەیی پاراستنی ناوی ژێر لە کردوەو زیندانی

 .دەبەن تااڵن بە خۆیان گاڵوەکانی ئارەزۆ حەزو بەدیهاتنی بۆ نەتەوەیییەکانیشیان
 لە سهێرب شهۆڤینیزمی ڕەگەزپەرسهتی کە بگێهڕێ ڕۆڵە دەورو هەمهان هەر دا"ئێهران" لە سیاسهیە هۆگرایەتی و هۆگری ئەو پێش، بشتە جۆرە بەو سیاسەت سوڕانەوەی و هەڵسوڕان ئەگەر نییە دوور

 .گێڕای پێشوودا، یوگوسالوی
 ڕاستیدا لە دایە، سیاسیە هێزە ئەو دەست لە دەوڵەتیش هێزی لۆسەی کە سۆنگەشەوە لە و ئاراوە، نەیەتە دا"ئێران" لە فار  سیاسیی جواڵنەوەی ڕوانگەی لە ئاڵوگۆڕی ئەگەر دیکە واتایەکی بە
 .بێتەوە دوبارە دا"ئێران" لە پێشوو یوگۆسالوی گرگاشەی و کارەسات وانەیە لە
 و پڕوپاگەندە ئەو بیرۆکەیە، ئەو بۆچوونە، ئەو کە دەڵێم( نییە فار  ئیتنیکی دەوڵەتێکی ئێران دەوڵەتی) کە دەڵێن و مەیدان دێنە سیاسیەوە بەڵگەی بە کە الیەنانەی و کە  بەو کۆتاییدا لە
 بۆچهونە نهاو بە ئەو بهوونی فریوکاریهانە و بهوون ناڕاسهت لە بهاش زۆر نەتەوەییەکانیهان ڕێهبەرە تهایبەتی بە نافارسهەکان نەتەوە تاکێکی وهەر نەماوە باوی بووەو ئاشکرا ئیدی فریوکارییە ئەو

 .چووە بەسەر هێنانی کار بە ماوەی ئەوە کرد باسم هەروەک چونکە بگەڕێن دیکەدا چارەیەکی ڕێگا بەدوای باشترە وا بکەن هەڵخڵەتاندن و کاری چەواشە دەتانهەوێ ئەگەر بۆیە ، تێگەییشتوون
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 هەمزەیی شەونم 
  
 لە زۆر بەشیکی کورد، ناسیونالیستی پیاوانی و ژنان چاالکانی نێوان ناکوکی مشتومڕو جێ بوەتە پرسیارە بەم دانەوە واڵم رابردوو سااڵنی لە

 قۆنهاغی هێشهتا چهۆن کهورد گەلهی وایە پێهان نەتەوایەتی و ژنان بواری لە چاالک ژنانی لە بەشیکیش رەنگە و کورد ناسیونالیستی پیاوانی
 کردنهی دەسهتەبەر و نەتەوایەتیهی سهتەمی البردنی بۆ بکرێت تەرخان کۆمەڵگە وتوانای ێزیه هەموو دەبێ نەکردوە، تێپەر نەتەوەیی رزگاری
 بچن، خۆیاندا مافەکانی دوای بە دەتوانن ژنانیش ئەوکات گەیشت کانی نەتەوایەتییە بەمافە کورد هەرکات و چارەنوو ، کردنی دیاری مافی

 کە کورد رێبەرانی قسەی و هەڵسووکەوت هێندیک لە هێنانەوە فاکت بە ژنان بزووتنەوەی لە بەشدار و چاالک ژنانی لە زۆر بەشیکی ەاوکات
 بەرەو رەوتهی لەگەڵ دەبهێ کە کهۆمەاڵیەتییە جەمهاوەری بزوتنەوەیەکی ژنان بزوتنەوەی کە باوەڕەدان لەو دیارە ژن بە کردن سوکایەتی تێدا
 و نابێت بەر دەستە کورد نەتەوەی سەر لە نەتەوایەتی ستەمی البردنی بە تەنیا ژنان مافەکانی و بچێت پێش بەرەو دا کۆمەڵگا چوونی پێش
 ئەم هەمهبەر لە ەەبێهت مهان درووسهت قەزاوەتیکهی بتهوانین کە ئەوەی بهۆ. دەزانهن خەرمهان سەر بەڵێنی بە ناسیوناڵیست پیاوانی قسەی ئەو

 .دا بێت بەردەست لە پێشمەرجەکانی و کۆمەاڵیەتیەکان بزوتنەوە لە پێناسەیەکمان دەبێ سەرەتا بابەتە،
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 :بزوتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان

 
 بههزووتنەوە وچههوکەیی گەورەیههی. دەگرێهت نههاو کههۆمەاڵیەتی بهزووتنەوەی دەسههەاڵت پێکهههاتەی لەدەرەوەی ەاوبەش ئامهانجی بە گەیشههتن بههۆ ەاوبەش تێکوشهانی رچەشههنە هه کۆمەڵناسههیدا زانسهتی لە

 ئەندامەکانی رەنگە بزووتنەوەکان لە هێندێک کە حاڵێکدا لە بن کە  سەد لە کەمتر رەنگە ئەندامەکانیان چوکەکان بزووتنەوە دەکرێت، بەراوەرد ئەندامەکانیان پێوەری پێی بە کۆمەاڵیەتییەکان
 ، رفورمیسهتییەکان کهۆمەاڵیەتییە بهزووتنەوە بە دەتوانین دا لەوانە کە دەکرێن دابەش بەش چەند سەر بە پێکهاتەدا و ئامانج باری لە کۆمەاڵیەتییەکان بزووتنەوە. تێپەڕێت کەسیش میلیون لە

 .بکەین ئاماژە خوازەکان رزگاری بزووتنەوە و( ئینقالبیەکان بزووتنەوە) رۆخینەکان بونیات بزووتنەوە
 بە گەیشتن کە بەچەشنیک یەکجاریە و لەناکاو گۆڕانە ئەم ، کۆمەاڵیەتیە و کلتوری یان سیاسی پێکهاتەی یەکجاری گۆڕانی ئامانجیان دیارە ناوەکەیان لە هەروەک روخێنەرەکان بونیات بزووتنەوە

 .دەگۆڕێت کۆمەڵگا پێکهاتەی و پێدێت کۆتای شۆرش بە بزووتنەوانە ئەم دەدات پاساو تووندوتیژیش بەکارهێنانی ئامانج
 جهێ بهۆ و دەکەن لەکۆمەڵگها هەاڵواردن و بەرابەری نها البردنهی سەر لە جەخت بزووتنەوە گەلە چەشنە ئەم کۆمەڵگادان، لە نەرم ئاڵوگۆڕی پێکهاتنی دوای بە زۆرتر رفۆرمیستییەکان بزووتنەوە

 .دادەرێژن درێژخاین پرۆژەی بەرنامەو ئامانجە ئەم کردنی بەجێ
 نەتەوەیەکی بۆ نوو  چارە کردنی دیاری مافی کردنی دابین و نەتەوایەتی ستەمی بردنی ال ئامانجیان کە دەوترێت کۆمەاڵیەتییەکان بزووتنەوە لە دەستە بەو نەتەوەیی، رزگاریخوازی بزووتنەوەی

 .بێت دووکیان هەر لە تێکەاڵوێک یان وە بگرێت خۆ بە چەکدارانە بۆنی و رەنگ یان بدات روو مەدەنی و جەماوەری شێوازیکی بە دەتوانێت نەتەوەیی خوازی رزگاری بزووتنەوەی دەستە، ژێر
 داخەوە بە دەوڵەت، -نەتەوە پرۆسەی سەرهەڵدانی و رابردوودا سەدەی دوو یەک لە کۆمەڵگا چوونی پێش بەرەو رەوتی پێ بە کە دەردەکەوێت بۆمان کوردستان کۆمەڵگەی لە دانەوەیەک ئاوڕ بە

 ساختە دەوڵەتی - نەتەوە چەن نێوان لە واڵتەکەی و کراو بێبەش دەوڵەتە - نەتەوە هێنانی پێک کە خۆی مافی ترین سەرەتایی لە و هێز زل واڵتانی سیاسەتەکانی قوربانی بە بوو کوردستان
 و نیە سەراسەری بزووتنەوەیەکی هەرچەند بزووتنەوە ئەم کوردە، گەلی نەتەوایەتییەکانی مافە کردنی دابین ئامانجی کە هەڵدا سەری کوردستان لە بزووتنەوەیەک هۆیەوە هەر بەم کرا، دابەش

 کوردان نێوان لە نەتەوەیی رۆحیکی خۆشیەوە بە و ەەبوو یەک سەر لە کاریگەریان بزووتنەوانە ئەم دا باردۆخێک هەر لە بەاڵم کراوە، دابەش بزووتنەوەکەش کوردستان خاکی بوونی دابەش پێی بە
 کە ئەوەیە ئامههاژەیە جهێ لێهرە دا کە ئەوی.پهێچەوانە بە دیهکەو بەشهەکانی لە کهورد بهزووتنەوەی سههەرکەوتنی بە دڵخۆشهە کوردسهتان رۆژهەاڵتهی لە کهورد تهاکیکی کە چەشهنیک بە بهووە درووسهت

 کردنی دیاری مافی و خودموختاری سەربەخۆیی، بە گەیشتن بۆ نەتەوەکان مافی نێونەتەوەییەکان بەڵگەنامە لە کان، نێونەتەوەییە بریارە بە ئەستورە پشت نەتەوەیی خوازی رزگاری بزووتنەوەی
 لە جەختی سیاسی، و مەدەنیی مافەکانی نێونەتەوەی میساقی 1 مادەی هەروەها و یەکگرتووەکان نەتەوە رێکخراوەی جیهانی جاڕنامەی ی7 مادەی ی3 بەندی لە و گیراوە بەرچاو لە نوو  چارە
 .کراوە سەر
 کۆمەڵگا تاکەکانی هەمووی کە هەبێت کشتگیر رێکخستنیکی کە پێویستە رەوایە مافە ئەم کردنی دابین بۆ و چارەنووسە کردنی دیاری مافی ماف ترین بنەمایی دەست ژێر نەتەوەیەکی بۆ پێە بەم

 بڕوانینە ئەگەر سۆنگەوە لەم ژنان، رێکخستنی بۆ کردوە تەرخان رێکخراوەیکیان نەتەوایەتی خەباتی لە ژنان کردنی بەشدار بۆ کوردستانیش سیاسیەکانی پارتە زۆربەی هۆیە بەم هەر بگرێتەوە
 بەهێز باڵێکی وەکوو دەتوانن راستیدا لە دیکە کۆمەاڵیەتیەکانی بزووتنەوە و خوازیە رزگاری بزووتنەوەی ، دایک بزووتنەوەی دەست، ژێر نەتەوەیەکی بۆ راستیدا لە کە بڵێن دەتوانین بابەتە ئەم
 بهدەینەوە کوردسهتان لە ژنهان بهزووتنەوەی لە ئاوڕیهک ئەگەر هاوکهات بکەین، خۆێندکاری بزووتنەوەی و ژنان بزووتنەوەی بە ئاماژە دەتوانیی لەوانە کە بگێرن رۆڵ نەتەوایەتی بزووتنەوەی لە

 کە  رادێکاڵهه چەپهی فمنیزمهی واقێعهدا لە نهابەرابەریە، و هەاڵواردن البردنهی سهەر لە جەختهی زۆرتهر و رفۆرمیسهتیەکانەوە بهزووتنەوە خانەی دەچێتە کوردستان لە ژنان بزووتنەوەی کە دەبینین
 کوردسهتان ژنهانی نێهوان لە وەیەکیرەنگهدانە ههێچ هێشهتا بگۆرێهت نەریتەکهانی و نۆرم هەموو لەگەڵ کۆمەڵگا پێکهاتەی دەیەەوێ و هەیە شۆرشگێڕانەی ئامانجی رۆخێنەوە بۆنیات بزووتنەوەیەکی

 ژنان بزووتنەوەی داخوازیەکانی پێە بەم.هەبێت رادیکاڵ چەپی فمنیزمی بە باوەڕی کە ەەبێت مان تاک کوردستانیشدا لە رەنگە دەنا رێکخراوەییە و گرووپیی کاری مەبەست لێرە دا هەڵبەت نەبووە،
 کە ئەوشهتەی نێوانەدا لەم بکرێت دابین دێموکراتیک یاساو رێسایەکی چوارچێوەی لە نەتەوایەتی خەباتی گەیشتنی ئاکام بە ئەگەری لە دەتوانێت بگەرێتەوە ماف بۆ کە جێگەی تا کوردستان لە

 کهوردی کهۆمەڵگەی سهەر بە باڵی ساڵە هەزاران کە پێاوساالر کولتووری نابێت، سەر چارە یاسا بە بەستن پشت بە تەنیا و تەنیا کوردستان لە ژنان کێشەی کە ئەوەیە بگرین بەرچاوی لە دەبێ
 ژنان مافەکانی هەموو ناتوانێت بەتەنیانی بەاڵم هەیە کاریگەری شیاو یاسای کردنی پەسەند هەرچەند. بکات بنبڕی بتوانێت شیاو یاسای تەنیا کە نیە شتیک کولتوور و نەریت بووتە و کێشاوە
 چهارەنوو  مافی کردنی دابین پاش و داهاتوودا لە بن دڵنیاش و بن کورد خوازی رزگاری بزووتنەوەی هێزی بە باڵی دەتوانن کۆمەڵگادا رێکخستنی لە ژنان بڵێن دەتوانین بکات،کەواتە گەرنتی

 :مەرجیک بە بێت بەر دەستە داواکارییەکانیان
 
 رێکەوتنهامەی کوردسهتان سیاسهیەکانی پهارتە گەڵ لە پەیوەندیەشهدا لەم و هەبێهت بهۆی یاسهاییان پهرۆژەی بەرنهامەو ئێسهتاوە لە هەر کە بن یەکگرتوو و بەهێز ئەوەندە ژنان رێکخراوەکانی  -7

 .بگونجێنن خۆیان پێرەوی بەرنامەو لە داخوازیەکانیان کوردستان سیاسیەکانی پارتە بدەن هەوڵ و بکەن واژو ئیستراتژیک
 لە ساالر پیاو نەریتی و داب کە جێگەیەک ئەو سەرەوە،تا بچێتە کۆمەڵگا لە پیاوان و ژنان کۆمەاڵیەتی و سیاسی وشیاری ئاستی کە ئەوەی بۆ  بکەن کار نەتەوەیی خەباتی گەڵ لە هاوکات -3

 .  بسرێتەوە کوردستان کۆمەڵگەی
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 م که شی یه به                                         
 

  ئازاد ئینسایکڵۆپیدیای ویکیپیدیاوە، لە
 

 سهەرەکییەکانی خهاڵە کهورتەی وەکهو وتهارەیش وئەم لەبەرچاوبێهت وتار-لکە بۆ ناوەڕۆکەکەیتان دابەشکردنی تکایە. ئاسان شێوەیەکی بە لێگەڕان و خوێندنەوە بۆ درێژبێت زۆر لەوەیە وتارە ئەم
 . بخەن ڕێک بابەتەکە

 
 نووسراوەکانی ئاستین کالرین

 

 بەرچاو، خستۆتە ناوەڕاست سەدەی رۆژئاوای لە ئەوڕۆی رۆژئاوای جیاوازیی نەتەنیا سێکوالریزم هەمەالیەنەی توانایی و ئاسەوار.  رۆژئاوایە دونیای رووداوەکانی گرینگترین لە یەکێک سێکوالریزم
 ئێسهتا کە رۆژئهاوایە ئەو بهۆتە سهێکوالریزم ڕەوتهی رووداوی ههۆی بە گشهتی بە ۆئەوڕ رۆژئاوای. بەرچاو دەخاتە جیهان دیکەی شوێنەکانی لەگەڵ فەرهەنگییشەوە جیاوازی بواری لە ئەوی بەڵکوو
 روانینهی بهۆچی ههاتووە؟ کوێهوە لە و چییە سێکوالریزم بەاڵم.  کردنی دژایەتی بۆ بەڵگەیە هێندێکشیان بۆ و سێکوالریزم لە ڕیزگرتن بۆ بەڵگەیەکە هەلومەرجە ئەو هێندێکان باوەڕی بە هەیە،
 کۆمەڵگهای لەسهەر ئەو ئاسهەواری و نەخهش تها بهێ یارمەتیهدەر سێکوالریزم لە ڕوونتر تێگەییشتنێکی و فام بەشکوم دونیایەدا؟ دیکەی جێگاکانی لە نە شانازی بۆتە رۆژئاوادا دونیای لە سێکوالر
 .......بکرێ دژایەتیشی نە و لێبکرێ پاریزگاری دەکرێ نە سێکوالریزم لە درووست فامێکی بوونی بێ. پێبکەین هەست باشتر ئەوڕۆیی

 

 مانای سێکوالریزم
 

 ئووک هالی یاکووب جۆرج وێنەی
 هۆیەوە بەو مەسەلەیە لەو بەشێک. نییە چەمکە ئەو مانای سەر لە ئەوتۆ هاوفکرییەکی سێکوالریزم، گرینگیی وێڕای( دا ئووک هالی یاکووب جۆرج بەرهەمەکانی لە سێکوالریزم ڕیشەی دۆزینەوەی)
 لە  تێگەییشهتن مەبەسهتی لە کە هەن ئەوەنهدە جیاوازییەکانیهان بەاڵم بهن، نیزیهک لێکتهر مانایهانە ئەو کە ئەوەش لەگەڵ. بێت بەکار جۆراوجۆر مانای بە دەکرێ ”سێکوالریزم” لە تێگەیشتن کە

 یەک وەک سێکوالریزم لە کاتێکی ئەوڕۆکە ”ڕووحانی” و” دینی سەربە”  بە دژ و هاتووە یە ”جیهانە بەو سەر” و”ئەوڕۆیی” واتای بە دا التین زمانی لە سێکوالریزم وشەی. بکا دژوار سێکوالریزم
 گەشەکردنی و پەرەپێدان دوای بە و دادەڕێژێ دین تێوەگالنی بێ بە ئینسانی ئەخالقی کە فەلسەفەیەکە و بۆچوون و بیر لە مەبەست ئەغڵەب ، باسدەکرێ کۆمەاڵیەتی ڕاهێنانی و شێوەپەروەردە

 و ئاسهتەنگ بە تەنیها کە نوێ بیرێکی ناساندنی بۆ ئینگلیسی ی ئووک هالی یاکووب جۆرج زایینی ٦٤٨١ ساڵی لە جار یەکەم بۆ سێکوالریزم وشەی. یە مرۆڤایەتی بۆ زانستی کەرەسەی و زانست
 دەوڵەت کە بوو باوەڕە ئەو سەر لە کە بوو سوسیالیست ئووکئاشتیخوازێکی هالی. لێوەرگرت کەلکی بکرێنەوە، تاقی دەکرێ دونیایە ئەو ژیانی ئەزموونی پێواری بە کە دەبێ خەریک پرسیارگەلێکەوە

 سهەرەوە باسهەکەی لە وەک هەر. خەڵکهی ڕووحهی و مهردن دوای ژیهانی یەکهانی پێویسهتی نە بهێ، دا لێقەومهاوان و کرێکار چینی پێویستی و ئێستا یەکانی پێداویستی دابینکردنی حەولی لە دەبێ
 نە بهێ خەڵکدا ئەوڕۆیی ژیانی دەفکری تەنێ دەبێ دەوڵەت کە بوو بیرە بەو ئەو ئاماژەی بەڵکوو نەبووە، پێوەدار دینی لەگەڵ دژایەتی سێکوالریزم وشەی سەرەتایی دەکارکردنی پێکرا، ئاماژەی

 لە نکهوڵی کە نەبهوو مانهایەش بەو بەاڵم نەدەگونجها، ئووک هالی سەردەمی مەسیحییەتی لەوان باوەڕییەکان، سیستمە زۆربەی لەگەڵ باوەڕە ئەو بێشک. خەڵکە ئەو مردن دوای ژیانی دڵەڕاوکەی
 تها مهرۆڤە سروشهتی فکهری و ئەخالقهی فیزیکی، پەرەسەندنی دوای بە سێکوالریزم. گۆڕێ هێنایە خۆی ی ڕسکاندووەی وشە بۆئەو ڕاشکاوانەتری مانای ئووک هالی دواتر. ناکا دینەیەکان سیستیمە
 باوەڕ)  تئیسم. خودایی بێ لە بێجگە دەگرێتەوە مرۆڤایەتی سروشتی و ئەخالق گەشانەوەی و گەشە بوارەکانی هەموو کە ژیانێکە سەرەکی مەبەستی پەرەسەندنە ئەو. دەلوێ کە ڕادەیەک بەرزترین

 بکرێ کە جێیە ئەو تا دادەنێ، دووە ئەو یەکێتی بۆ بەستێنێک هاوبەشییانە ئەو و دەکا پێشنیار مادی کردەوەگەلی و ڕێبازگەل مرۆڤ سەرکەوتوویی و کردن گەشە بۆ دا ئینجیل لە بوون(  خودا بە
. مردن دوای ژیانی یان ڕووحانی، ماددی، غەیری کاروباری نە و  دونیایییەیە ئەو و ماددی بەرژەوەندی سەر لە هەروا ئەو پێداگری کە دەبینین. بیڕازینێنەوە خزمەت بە و دابڕێژین عەق  بە ژیان

 سەرقاڵی کە گۆڕێ دێتە( دژەدینی نەک) دینی غەیرە فەلسەفەیەکی وەک دەستپێکدا لە سێکوالریزم کاکڵی. ناکەوێ وەبەرچاو دین دەگەڵ دژایەتێک ئەودا شرۆڤەی و شیکردنەوە دە دیسان لێرەش
 سهێکوالریزم بە هەر یهش ماتریالیسهتی فەلسهەفەی بەاڵم. مهردن دوای دونیهای ئەگەری ژیهانی دڵەڕاوکێیەکهان و یەکهان پێداویسهتی نە دەبێ دونیایە ئەو ژیانی ئاستەنگەکانی و یەکان پێداویستی

 سێکوالر ئومانیزمی یان(  مرۆڤگەرایی)  ئومانیزم بە فەلسەفەیەک ئەوتۆ گشتی بە ئەوڕۆکە. دابنێ ماددی بە دونیایە سروشتی هەم و ژیان لەبارکردنی کەرەسەگەلی هەم کە فەلسەفەیەک. دادەنێ
  بوونی” دینی غەیری”  ڕەوتی ئەو گرینترینی هەرە مانای ولەوانەش ”سێکوالر” سەرەتایی مانای. بەرچاو دێتە بەرتەسکتردا زۆر واتای بە دا ئینسانی زانستی دە النیکەم وسێکوالریزم دەزانرێ،
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 خەوش و مهوقەددە  ڕەوتهی دژبەری لە کە دەگوترێ ڕەوتێک بە دووهەمیدا واتای دە( . مەدەنی) شارەستانییەتی و دونیایی کە دەزانرێ سێکوالر بە ڕەوتیک لێوەرگرتنێکدا کەلک ئەوتۆ  دە ئەوە
 .دەبن پێداچوونەوە و بۆڕەخنەلێگرن بەڵکوو نابن، کڕنۆشبردن و پەرەستن بۆ کە دادەنرێ سێکوالر بە شتێک چەمکەدا دەو. دێ هەڵنەگردا

 
 ڕیشەی دین لە سێکوالریزم دا 
 

 (مەسیحییەت بۆ شانازی جێی ڕاهێنانێکی وەک سێکوالریزم)
 
 هەروا تەوەرە ئەو. ڕسکاوە دا دین بەستێنی لە دەستپێکەوە لە سێکوالریزم کە نەزانن زۆرکە  ڕەنگبێ گۆڕێ، دێتە دیندا لەگەڵ دژایەتی دە گشتی بە سێکوالریزم چەمکی ئەوڕۆ کە جێگایەی ئەو تا

 نێهوان جیهاوازیی ریشهەی دەتهوانرێ لەڕاسهتیدا. بهێ سەرسهوورهێنەر دەزانهن، مۆدێڕنهدا دونیهای لە کارەسهات و قەبهاحەت بە سێکوالریزم پەرەسەندنی کە بەپارێزەکانیش لە زۆریەک بۆ لەوانەشە
 خهودا بە خهوداش ئەرکهی و سەزار بە سەزار ئەرکی” دەڵێ کە هاتووە مەسیحەوە عیسا لە وتارێک کتێبەدا لەو. بدۆزینەوە نوێ چاخی ئینجیلی کتێبی لە مردن دوای دونیای و دونیایی دەستەاڵتی

 جیوازی”شار” دوو نێوانی ئەو. کایەوە هێنایە دەستەاڵتە دوو ئەو نێوان لێزانانەتری و بەرچاوتر جێوازی بوو، مەسیحییەت زانانی ئیالهییات زاناترین لە کە قەددیس ئاگووستین دواتر”  بسپێرن
 شیکردنەوەی بۆ ئاگووستین کە بوون وشە دوو”خودای شاری” و” دونیا شاری”. ناساند civitas واتە خودا شاری بە ئەویدەکەیانی civitas terrense واتە دونیا شاری بە یەکیانی و دانا

 سیستیمی سەلماندنی بۆ پاساو وەک بوون ڕێگایەکەوە بەدوای کە هێندێک. وەردەگرت ترکەلکیان بۆمەبەستگەلێکی وشەیە دوو لەو دی خەڵکانی بەاڵم.کرد دەکار مێژوویی گەشەی لە خودا مەبەستی
. ڕابگەیێهنن کلیسهاکان بهۆ خۆیان وەفاداری دەبێ مەدەنی دەوڵەتەکانی هۆیەش بەو هەر و یە”خودا شاری” ئەو هەر کاتولیک کلیسای تەشکیالتی کە دەیانگووت(  کاتولیک قەشەی سەرۆک)  پاپ

 کە یەیە گرینگی ئەو نیشاندەری دونیا شاری و خودا شاری لە ئاگووستینی مەبەستی دەیانگووت بوون کلیساوە دەستەاڵتی لە دەوڵەت سەربەخۆیی سەلماندنی بۆ پاساو دوای بە کە دیکەش هێندێکی
 وشەی دا ناوەڕاست سەدەی ئوروپای دە.  گرت دەستەوە بە دەستەاڵتی ،کە بوو کلیسا لە سەربەخۆ مەدەنی دەوڵەتی سیستێمی لە   یە ڕووحانی پاریزگاری ئەو دەئاکامدا بەاڵم. هەیەتی دونیا شاری
 جیهاتی لە کە ڕووحانیهانەی ئەو. پێهدەگوتن سهێکوالریان نەخواردبوو ڕببانییەتیان سوێندی کە ڕووحانییانەی بەو هەروەها. دەکرد دەکار”  حازر حاڵی” پەسنی بۆ یان Saecularis التینی

 کاری ڕووحانییانە ئەو چونکوو کە باوەڕە ئەو سەر لە. پێدەگوتن سێکوالریان هەر یش بوون ئەوڕۆیی و دونیایی وباری کار خەریکی ڕاهیبانە، گۆشەنشینی و تەریککردنەوە خۆ ڕێبازی هەڵبژاردنی
 نییەت خلووسی نەبوونی بە ئەوانیان ، هەڵبژاردووە یان” دونیا” کەسانە ئەو لەبەروەیکە. بیبێ دەبێ تاک کە بن ئیالهییە کردەوە و ئەخالقی هەلومەرجە ئەو خاوەنی ناتوانن دەکەن،”  دونیایی ”
. بیبێ دەبێ پایەبەرز ڕووحانی یەک کە ستانداردە ئەو خاوەنی ببنە دەیانتوانی خواردبوو ڕەببانییەتیان سوێندی کە کەسانێک بەاڵم. دادەنا دەکرا، چاوەڕوان پایەبەرز ڕووحانێکی هەر لە بوونی کە
 تەشکیالتی کە دەبینین شێوەیە بەم. ناسرابوون سێکوالر بە کە بکەرێ ڕووحانییانە لەو چاو نزمتر چاوێکی بە کە نەبوو نەریت لە دوور بە شتێکی کلیسادا ندیبە ڕەدە سیستێمی دە لەبەروەش هەر

 جیاوازی ئەو. دادەنا جیاوازیان دونیایی ئەو و کۆمەاڵیەتی کەمترەوە، عەیاری بە دینی سیستیمێکی و عەیار تەواو دینی سیستیمێکی نێوان لە مەسیحییەتیشدا یەکەمی سەدەکانی لە تەنانەت کلیسا
 کهۆنەوە لە هەر وەحهی و ئیمان. دایاندەنا دا سروشت خوداپەرەستانەی و وەحی خوداپرستانەی نێوان دە شعوور، و ئیمان لەنێوان خودا بە باوەڕمەندان کە تر جێوازیگەلی هۆی بووە دواتر دانانە

 سەر کە هەیە ماریفەت لە جیاواز هەرێمێکی کە دەهێناوە بەڵگەیان ناسی خودا بواری زانایانی لە هێندێک زەمەن، تێپەڕبوونی بە بەاڵم. بوو کلیساکان ئەوالی ئەمالو بێ موڵکی بە دەستەواژەیەکی
 یەو وەحی و ئیمان رێگای لە دەتوانێ تەنیا نە خودا بە ماریفەت دا سروشتی خوداناسانەی لەو. گۆڕێ هێنایە سروشتیان خوداناسانەی ئەوان جۆرە بەو  .مرۆڤایەتییەوە مشووری و شعوور و عەق  بە

 .بگا یە خودایی ماریفەتە بەو دا سروشت دە ن سرنجدا و دیتن بە دەتوانێ یش مرۆڤ عەقڵی بەڵکوو بێ،
 بهواری زانایهانی لە تهاقمێ سەرەخۆ لە. نەخایاند هێندەی یەکێتییە ئەو بەاڵم.سازدەکەن هاوبەشی پەیوەندییەکی وەحی، و عەق  ،واتە ماریفەت هەرێمەی دوو ئەو کە بووە بەوە باوەڕ زۆوە لە

 تەناقووز) دژیەکتری لە پڕە کە ولەبەروەشە یە، وەحی بنەمای سەر لە مەسیحییەت ئیمانی تەواوی کە دەیانگووت. بوون wiliam ukamiو  denus skots گرینگتریئنیان خوداناسی،کە
 لە دەبهێ مهرۆڤ عەقڵهی. بسازێن بەیەکەوە ناتوانن سەر تا وەحی بە ئیمان و مرۆڤ عەقڵی کە گەییشتن ئاکامە بەو خوداناسی بواری زانایانەی ئەو.  دەشێوێنن مرۆڤایەتی عەقڵی لە سەر کە( 

 ناتوانێ بەاڵم. پێیدەگا متافیزیکی وەحی بە ئیمان و دینی ئیمانی کە بگا ئاکامە بەو هەر یش مرۆڤایەتی عەقڵێ ڕەنگبێ چی ئەگەر بکا، خەریک ماددییەوە شتەهایەکی خۆبە ئەزموونیدا هەرێمی
 ،ئەرکههی سهێکوالریزم بەرەو هەنگهاوی دوایهین. بهێ ئیمهان بنەمهای نهاتوانێ یهش عەقه  و ، بههێ عەقه  بنەمهای نهاتوانێ ئیمهان. بکهرێن بەشهداری دا لێکهۆڵێنەوە سیسهتێمی یەک دە وەحهی و عەقه 

)  دینهی ڕێفهۆڕمی بەدوای. ههاتبوون وەگیهان مەزهەبهی شهەڕی لە کەوتهوو وێرانییەکهانی لە کە بهوو باوەڕمەنهدانە و ئیمان بە ئەومەسیحییە ئەرکی بەڵکوو نەبوو، مەسیحییەت بە دژ سێکوالرەکانی
 حەول هەووەڵین دینی ،ڕێفۆڕمی پڕۆتستان وەاڵتانی لە. گرتبۆوە ئوروپای سەرتاسەری کە شەڕگەلێک. بوو ساز کامیانە دینی درووستی باوەڕی ئەوەیکە سەر لە زۆر یەکجار شەڕێکی(  ڕێفۆڕماسیۆن

 تاقمە ئەو نێوان دە گەشە بە ڕوو و زۆر جێوازێیەکی بوونی بۆنەی بە حەولە ئەو بەاڵم سیاسی، کۆمەڵەی لە بەرین یەکجار توێژگەلێکی الی دینی کۆمەڵگای نەریتی سەلماندنی و دابینکردن بۆ بوو
 و ڕاهێنهان کەمتهر ڕاشهکاوانە و ئاشهکرا بە خەڵهک کە بەوە بهوو ئەویهش بەرهەمهی. کەوتهن تەنگهژە و شەڕ لە خۆپاراستن بۆ ڕێچارەیەک دوای وە جەماوەر دەئاکامدا. مایەوە ئاکام بێ ودەستانەدا

 هێندێکی کاتولیک گەالنی الی لە ڕووداوە ئەو. بوون گونجاوتر عەق  لەگەڵ و گشتی زۆر وا کە وەردەگرت کەلک بوارانەیان لەو تەنیا و دەکرد دەکار مەسیحییەتیان دینی بە تایبەت فێرکردنەکانی
 ئازادیهان تامی هێندێک یش کاتولیکەکانی سەروەشڕا لە. ڕوومی کاتولیکی کلیسای تەشکیالتی ئەمالی ئەمالو بێ دەستەمۆی دەکردە تۆبزی بە هەمووانی کاتولیک کلیسای لەوەیکە. هەبوو جیاوازی
 بهۆ زۆریهان یەکجهار گەلهی بهوار و هەرێهم دەتهوانن کە بهوو لێیانحهاڵی خەڵهک. دا سیاسهی وبهاری کهار دە کلیسها دەستەاڵتی کردنەوەی زۆرتربەرتەسک هۆی بە بوو سەرەخۆ لە ڕووداوە ئەو. چێشت

 لە زیهاتر ئەوجهووتەی و دەکهرد بەربەرینتهر ودەوڵەتی کلیسا نێوان جیایی دەهات تا ڕەوتە ئەو. ببێ سەر لە کلیسایان دەستەاڵتی وەیکە ،بێ ببێ خۆیان ڕاوێژی و وباوەڕی بیر لە کەلکوەرگرتن
 هەرێمهی لە کلیسا دەستەاڵتی کورتکردنەوەی کاتولیک، کلیسای خدەی هۆی بە هەڵبەت.  کەوت پڕۆتستان وەاڵتانی وەپێش ودەوڵەت دین نێوان یەی جیایی ئەو جوریک بە. دەکردەوە جیا یەکتر
 ساڵی دەئاکامدا زۆرە هەڵسوکەوتە گشتە ئەو دوای کە شۆڕشێک. دا ٦٨٤١ ساڵی دە فەڕانسە شۆڕشی بەرچاو هەرە بۆوێنە بووکە کۆمەاڵیەتی سەرسوورهێنەری گۆڕانکارییەکی ئاوێتەی کۆمەڵگا گشتی
 دەستەاڵتدارانی دڵی بە ماریفەت لە جێواز ڕووخسارێکی وەک عەق  و ئیمان جوێکردنەوەی بۆ حەول. لێکەوتەوە دەوڵەتی لە دینی پێکهاتەکانی وکامڵی تەواو جیایی واتە الئیسیتە، قانوونی ٦١٩١
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 عەقاڵنهی، بهزووتنەوەی لەبەروەیهکە دەبهوو دڵگرانتهر خوداناسهی و فەلسهەفە لەمەڕ عەقه  پێی بە بیرکردنەوە گەشەکردنی لە زیادبوون ڕوولە جورێکی بە ،کلیسا ترەوە الیەکی لە.  نەبوو کلیسا
ئەو  سەرکوتی دەفکری مەدەنی، وباری کار لە خۆی جیایی سەلماندنی جیاتی لە کلیسا بۆیە. ،دەزانی نادرووستە چ و درووستە چ ئەوەیکە دیاریکردنی بۆ سەرەکی سەرچاوەی بە مرۆڤایەتی عەقڵی

 دەستەاڵتی ژێر خستبووە گەرایی عەق  بێرۆکەی و بوو مەسیحییەت بۆ پێناسەیەک سەدەکان درێژایی بە ئیمانێکی. ،داسەپێنێ دێ عەقڵەوە پێش لە ئیمان بیرۆکەی کە هیوایە بەو. بوو دا بیرۆکانە
  .خۆیەوە

 
 سێکوالریزم وەک یەک فەلسەفە

 
 فەرهەنگهی سیاسهی، شەخسهی، پاشهەرۆی خهاوەنی کە زانیهوە فەلسەفی سیستێمی یەک بە ئەویان ئەغڵەب بەاڵم یە، مەدەنی باری کارو هەرێمی دە دین الوازکردنی سێکوالریزم مانایەکی ئەگەرچی
 فەلسههەفەی ؟ فەلسههەفەیەکە شههێوە چ سههێکوالریزم بەاڵم. هەیە جێههوازی کههۆمەاڵیەتی پێکهههاتەی یەک وەک سههێکوالریزم دەگەڵ تههاڕادەیەک فەلسههەفە یەک وەک سههێکوالریزم. خههۆییەتی بە تههایبەت

 مانههای سههێکوالریزم وشههەی ڕسههکێنەری ئههووک، یههاکووب جههورج. هەیە یەکتههر دەگەڵ گرینگیههان ێکچههوویەکی و هەمووشههیان هەر هەڵههبەت کە کههردووە، شههرۆڤەیان جۆراواجههۆر شههێوەی بە سههێکوالریزم
 بنەمهای سهەر لە تەنیها کە سیسهتێمێک. یە دونیهایە ئەو ژیهانی لەمەڕ ئەرکهداری سهیتێمی سهێکوالریزم: دەکها با  ئاوا دا ئینگلیسی سێکوالریزمی کتێبی دە شێوە ڕاشکاوانەترین بە فەلسەفییەکەی
 دە وەک سێکوالریزم کۆڵەکەکانی دەزانن، نەبوون باوەڕ ،وجێ کوڕی کەمو هەڵگری ناڕوون، پێ ئیالهییاتیان کە باوەڕەن ئەو هەڵگری کەسانێک گشتی بە و پێکهاتووە مرۆڤایەتی لەبەرچاوگرتنی

 :ژێرەوەن خااڵنەی ئەو کرد باسمان پشوودا بابەتەکانی
 
 .خەڵک بە کەلکوەرگرتن لە کەرەسەکانی ماددیباشکردنی ژیانی ئەو دونیایەی   -7

 .ئەگەر شتێک بە نێوی موعجیزە بی ئەوە لە ئەو دونیایە یە  -3

 .بەرژەوەندی دەکاری چاک دایە ، چ خێری دونیای دوای مەر  ببێ یان نەبێ  -2

 .چاکە دەو دونایەیەدا چاکە و درێژە پێدانیشی بەرژەوەندی تیدایە  -4
 

 کە شهتانەیە ئەو خوازیهاری دەکا، خەریک خۆ دونایەیەوە ئەو باری کارو بە یە، مرۆڤایەتی دینی سێکوالریزم دەکا، تاریف ئاوا سێکوالریزمی ئەمریکایی ئازادەی و زانا ،ئینگڕسۆن گڕین ڕابێڕت
 خاوەن بایەخە، خاوەن ئینسانێک هەر کە یە واتایە بەو تێدایە، ژیانی کە ڕادەکێشێ دیکەی دونیایەکی بەرەو ئێمە سرنجی. بێ دواوە بە دونیایەیی ئەو دانیشتوانی وتەسەلی تێر و سەرکەوتوویی

 ئەوە. )بهن کهۆت بە پهێ و دەسهت دەبهێ دەکەن پاشهەکەوتە زێهر ئەوانەی و گەنج خاوەن ببنە دەبێ ڕەنج، دەکێشن کە ئەوانەی: دەڵێ و دادەنێ، بایەختر بە مەنبەر لە کورسی سەربەخۆیە، بیری
 کە دیهکەدا ژیهانێکی دەڕێگهای ژیانە ئەو فەوتانی بە دژ بزووتنەوەیەکە(. وقەشەکان جەندۆکە و ئەڕواح دیلی یان هەژار خەڵکی ڕاست ،لە کلیساکان دەستەاڵتدارانی سەرەڕۆیی بە دژ ڕەخنەیەکە
 دونیایەکی بۆ نە دونیایە ئەو بۆ ، ڕابردوو بۆ نە ئێستا بۆ بژین، مرۆڤایەتی بۆ و خۆمان بۆ ئێمە تا بن خۆیان کاری خەریکی دەوێ خوداکانی لە بزووتنەوەیە ئەو لێنازانین، هیچی هیچکاممان

 بەرینی سیستمێکی ئاوادەڵێ سێکوالریزمدا ،دەتاریفی دینی زانیاری نێوی بە کتێبەکەیدا دە ویرژیلیۆ . بکا ڕزگار نەخۆشی و هەژاری و نەزانی لە خەراپە، و وتیژی توند لە ئێمە تێدەکۆشێ. دیکە
 بەڕیهوە یەوە کهۆمەاڵیەتی پێکهاتەکهانی و زانست ئینسانی، عەقلی الیەن لە تەنیا و دین تێوەگالنی بێ بە مرۆڤ، ژیانی چۆنیەتی کردنی باشتر بۆ بەرژەوەندی پێی بە یە کۆمەاڵیەتی ئەخالقی

 دەگەڵ هاوتەریه  و دینهی غەیهرە مەبەسهتی بە پێهاتەکهان و یەکهان چهاالکی و وبهار کهار بەریهوەبردنی ئەو لەو مەبەسهت و سهەلماوە زۆربەوە الیەن کە چهاوە بەر ڕوانگەی یەک سێکوالریزم. دەچێ
 و دەکارکراوە، ئینگلیسی زمان دە نۆزدە سەدەی ناوەڕاستی دە هەووەڵ سێکوالریزم وشەی. دەکا با  ئاوا سێکوالریزم چەمکی لووئیس بێڕنارد دوایانەداش دەو. دەبێ دا دونیایە ڕزگاری و بەختەوەری
 ئینسهانانی دونیهایی بەخهتەوەری کە بهێ ئەخالقێک لەبەرچاوگرتنی بە دەبێ ئەوچاالکییەکان پێی بە کە دەدوا ڕاهێنانێک شێوە لە دەکارکردنیدا دەستپێکی لە. بووە ئیدۆئۆلۆژییانەی ناوەڕۆکێکی

 پێکهاتەکهانی کە دەکهاردەکرد بەرینتهرە مانهایە بەو سهێکوالریزمیان پاشهان و وەالبنهرێن دەبهێ شهێوەیە لەو بهابەتی و مهردن دوای دونیهای و مێتهافیزیکی هێهزی مەڕ لە شتەهایەک و لێبکەوێتەوە،
 سهێکوالر وشهەی نهوێی و ڕابهردووی ماناکهانی لە کە وەخۆگرت، بەربەرینتری واتای وشەیە ئەو بیستەمدا، سەدەی دە. دینی نە بێ سێکوالر دەبێ گشتی ڕاهێنانی و فێرکردن تایبەت بە جەماوەری،
 سهەر کەوتهۆتە کە الئیسهیتە یەکەی فەڕانسهەیی وشهەی دەگەڵ بەرابەرە ڕادەیەک تها کە. لێهوەردەگیرێ کەکەلکهی” دەوڵەتهی و دینی پێهاتەکانی جیایی” وێڕای ئەغڵەب ئەوڕۆ. گرتبوو سەرچاوەی
 دەگرێتە ئینسانەکان دونیایەی ئەو ژیانی بەختەوەری خڕی بە کە پۆزیتیڤە فەلسەفەی یەک ،سێکوالریزم تاریفە ئەو پێی بە. ناکرێ دەکار دا ئینگلیسی زمانی دە هێشتا بەاڵم. دیکەش زمانەکانی

 دە نە دەبینێ ئینساناندا وتێکۆشانی حەول دە بەختەوەرانە ژیانە ئەو هێنانی وەدەست بۆ ڕێگا باشترین وبە ، ڕووحانی ونە دادەنێ، ماددی تەوەری یەک بە ئینسانەکان هەلومەرجی باشبوونی. خۆ
 . دا میتافیزیکی هێزی ڕاست لە بوونییان عەبد و دیلی

 
 سێکوالریزم وەک یەک بزووتنەوەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی

 
 بە ، پاراسهتووە وا هەر خهۆی فەلسهەفی الیەنهی ،بەاڵم وەخۆگرتهووە بەرتەسهکتری واتهایەکی ”سهێکوالریزم”ئەوڕۆ چی ئەگەر(  دین لە جوێ و خۆ بە سەر خۆڕسکاوی پێکهاتەی یەک سەلماندنی)

 سیاسی ڕسکاوی خۆ و سەربەخۆ هەرێمی یەک پێکهاتنی داخوازی شێلگیرانە زۆر چەمکە ،ئەو دا سێکوالریزم مێژووی سەراسەی دە.  گۆڕێ بێتە کۆمەاڵیەتی و سیاسی گۆڕەپانی لە کە کاتێکی تایبەت
  مەسیحی واڵتانی دە ، پێشووش( .  مێتافیزیکی) سروشت لەسەرووی هێزی بە باوەڕگەلی لە دوور بە و دین سەرووی لە کە گۆڕەپانێکی.  بێ ماتریالیست یان ناتوڕالیست کە بووە کۆمەاڵیەتی و
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 گەنههدەڵە دەسههتەاڵتدارانی خههزمەت دە کە دەژمێههردرا پێکهههاتەیەک بە دەوڵەت بەگشههتی.  پێیههدەبێ پێویسههتیان گشههتی نەزمههی ڕاگرتنههی بههۆ کە دەزانههی پێداویسههتی یەک بە دەوڵەتیههان دابههوونی

 دەبێ دەوڵەت کە موقەددەسە پێکهاتەیەکی کلیسا پێیوابوو کە دەوڵەت پێچەوانەی بە. ،دەگێڕێتەوە بێ کلیسا لە گوێڕایەڵی لە بریتی کە سەرەکییان ئەرکی لە خەڵک جەماوەری کە وبەرهەڵستێکە
 دوای ژیانی بەختەوەری و خەڵک ئەڕواحی بەرپرسی کە کلیسایە شانی سەر لە گرینگتر بەرپرسیارەتی بەاڵم ، بێ گشتی نەزمی پاراستنی بەرپرسی دەتوانێ دەوڵەت چی ئەگەر.  بێ ئەو بە سەر

 وەیهکە سهەر لە پێداگری کاتولیک کلیسای خوداناسی زانای گەورە ، ئاکوینا  ،توما  وێنە بۆ.  دا دەست لە خۆی سەلمێندراوی ، پێویست مەرجێکی وەک دەوڵەت چەمکی وردە وردە.  مردنیانە

 پێیە بەو.  بکا دابین خەڵک مردنی دوای ژیانی بەختەوەری کە بخولقێنێ وا کۆمەاڵیەتی هەلومەرجی کە ئەوە ببێتە دەبێ دەوڵەت ئەرکی و کار ئەوەی لەبەر دەکرد، خودایە باوەڕی جێی دەوڵەت
 ئاڵوگۆڕی ئیسالحکراوەش ڕوانینە ئەو ، ئیتالیا لە ڕێنسانس پێکهاتنی دەگەڵ بەاڵم.  نەدەزانی نێگاتیڤ بە ئەوی کردەوەکانی ئاکامی بەاڵم ، دادەنا کلیسای سەرووی لە دەوڵەتی یش ،ئاکوینا 

 حاکمانی کە بوون باوەڕە ئەو سەر لە دانتە وەک نووسەرانی ، ڕێنسانس چاخی دەستپێکی لە هەر.  گرتەوە ئوروپای تەواوی و مەیدان هاتە کردەوە بە ڕا و بیر شوڕشی ڕێنسانس.  سەرداهات بە

 خهاڵە ئەو زەمەن بهوونی تێهپەڕ بە بەاڵم ، نەسهتاند پەرەی ناوەڕاسهت سهەدەکانی دوایهی تها ڕوانهگەیە ئەو.  بهکەن حکهومەت کلیسها بهۆ گهوێڕایەڵییەک هیچ بێ بە کە هەیە ئەرکیان و ماف دونیا
 نەبهوو سیاسهەت فەیلەسهوفانی دەسهتکەوتی ، ڕابردوو لە یەکجاری دابڕانی بەاڵم.  وەرگیرا جوانی بە ئوروپادا سەرتاسەری دە ، ماکیاوێلی وەک ، ڕێنسانس سیاسی فەیلەسوفەکانی بنەڕەتییانەی

 ئەو بەاڵم. بێ مەدەنی کۆمەلگای بەڕیوەبەری دەبێ مەسیحییەت ڕاهێنانئ کە بوو باوەڕ سەرئەو لە سوننەتی ڕای و بیر.  بوو دا مەسیحییەت نێو دە بۆچوونەکان جێوازی و تەنگژە ئاکامی ،بەڵکوو
 دەوڵەتە و یەکتههر کوشههتاری دابههووە دەسههتیان مەسههیحییەکان یەدا ئههاژاوە و کێشههە لە پههڕ دەمە سههەر دەو.  بههوو فەوتههان بە ڕوو پڕۆتسههتانەکان سههەردەمی مەزهەبههی شههەڕەکانی مههاوەی دە تێههڕوانینە

 جیا یەکتر لە دیکەوە یەکی لە فەرهەنگ و حکومەت و الیەک لە مەسیحییەت دەبێ کە گەییشتن ئاکامە بەو خەڵک زوو هەر بەاڵم.  تر مەسیحییەکانی دەوڵەتە سەر هەڵیاندەکوتایە مەسیحییەکان
 بردە پەنایان هێندێک بۆیە. کۆمەڵگا هێوەرکردنەوەی و بەڕیوەبردن مەبەستی بە پێکبێن سەری لە دینی باوەڕگەلی چاوگرتنی بەر لە بێ بە هەموو کە بوون ڕێگایەکەوە دوای بە خەڵک.  بکرێنەوە

 خەریهک ،خۆیهان دەئیهزم وەک مەسیحییەت لە جێواز لێکدانەوەی بە یش هێندێک ؛ وەرگیرابوو یونان باستانی چاخی فەیلەسوفەکانی لە کە ڕاهێنانێک ، سروشتی مافی ڕاهێنانی و کردن فێر بەر
 سیاسەتوانانی و فەیلەسوف مەبەستی کە نییە واتایە  بەو ئەوە هەڵبەت.  دەگێڕا ڕەوتەدا دەو بەرچاویان نەخشێکی باستان چاخی یەکانی ڕوومی و یەکان یونانی ئومانیزمی بزووتنەوەی.  کردبوو

 ئەوان بە ئەوڕۆ ئەوەی هەر ئەگەر کە بەدوورە و ، بوو نامۆ شازدە سەدەی جەماوەری بۆ تەواو ئەوڕۆ چۆنیەتی.  دەیبینین ئێمە ڕۆژاوا لە ئەوڕۆ کە بووبێ ئەوە کلیسا و دەوڵەت جیای لە چاخ ئەو
 دوای بە ئەوان. پێویسهتە یەکان سیاسی ڕێبەرانی بە وەفاداری و ئەخالق پاراستنی بۆ مەسیحییەت کە بوون باوەڕە ئەو سەر لە هەر ئەوان ئەوەی لەبەر ، وەریانگرتبا ئەوان ، کرابوایە پێشنیار
 کە پێکدادان و شەڕ.  نییە سەردەم ئەو سیاسی و دینی تەنگژەکانی دامرکاندنی بۆ وێجوو سەرچاوەیەکی مەسیحییەت کە ئەوە سەر بەڵکووهاتبوونە ، نەبوون ئەو وەالنانی و مەسیحییەت لە دابڕان
 تێوەگالندنی بێ بە خۆیان کۆمەاڵیەتی و سیاسی وگرفتی گیر بتوانن ئەو یارمەتی بە کە بوون خۆیان وڕای بیر بۆ نوێ سەردەمێکی دوای بە ئەوان وابوو کە.  ئوروپا گیانی کەوتبووە تاعوون وەک

 نێوی کە ، دوگوورت هوگۆ. بوو گڕۆتیوو  و هابز وەک زانایانی الیەن لە سرووشتی مافی باسی گۆڕێی ،هێنانە بوارەدا دەو گرینگ هەنگاوێکی.  بکەن چارەسەر دینی ڕێبەرانی یان دینی ڕیبازی
 ئەوسهەردەمی دینهی توونهدئاژوانەی هەنگهی فەر و دانا مایەی خۆی گیانی لە(  هەیە ئاشتی و شەڕ نێوی بە ناسراوی کتێبێکی کە یە هەفدە سەدەی مافناسێکی)  بوو گڕۆتیوو  ئەو هولەندییەکی

 خۆیان کە هەیە مافی خەڵک دەیگووت ئەو.  بگۆڕن خۆیان پێداویستییەکانی پێی بە  خۆیان کۆمەاڵیەتی و سیاسی هەلومەرجی تا سەربەخۆن ئینسانەکان کە بڵێ تا پرسیار ژێر کێشایە هولەندی
 کە نیهیە مانهایە بەو ئەوەش.  وبەڕیهوەبەرن بهکەن ڕێکوپێهک خۆیهان وکهۆمەاڵیەتی سیاسهی وبهاری کهار چهۆن کە بگهرن تەسهمیم و ، دابمەزرێهنن خۆیان سیاسی ڕێکخراوی ، دابنێن خۆیان قانوونی

 حقووقی فەلسەفە ئەو بنەمای.  نواندی دینی ئاژوانەی تووند ئەو ڕاست لە کە بوو هەڵوێستێک ڕاشکاوانەترین ئەوە و_  بگێڕن بەختەوەربوونیان بۆ سەرەکی نەخشی دەتوانن ڕاستی بە ئینسانەکان
 بۆچهوونی پهێچەوانەی بە. گهۆڕێ بێنێهتە ودەوڵەت ئینسان مەڕ لە نوێ بۆچوونێکی و بیر تا گرتبوو خۆوە بە ی(  ئونیوەرساڵ)  دونیاشمول واتایەکی تێڕوانینە ئەو کە.  بوو مرۆڤ ئازادی ، یە

 نەتەوایەتییەکان دەوڵەتە و گەالن سەربەخۆیی پارێزەری ، نوێ تێڕوانینی.  دەزانی سیاسی ئیمپڕاتوری ناوەندی ژێرچاوەدێری لە و مێتافیزیکی بایخەکانی پێی بە یان ماف کە ، کاتولیک کلیسای
 چهاوەڕوان مەسهیحییەکان دەوڵەتە ،لە نوێهدا ڕوانینهی دە.  دەزانی کلیساوە الیەن لە تێکەاڵوییەک و چاوەدێرییەک هیچ بێ بە نووسین خۆ چارەی و خۆبەریوەبردن مافی خاوەن بە وخەڵکیان بوو

 بە. دەزانێ گونجاوی بە واڵت سەرۆکی کە مەبەستگەلێک و بەرژەوەندی.  بن خۆیانەوە نەتەوایەتی بەرژەوەندی بەدوای هەموو کە دەکرا چاوەڕوان بەاڵم ، بێن پێک شت هەموو سەر لە کە نەدەکرا
 ڕیبهازی سەربنەمای لە ونە بگیرێ فەرهەنگی جێوازییەکانی لەبەرچاوگرتنی وبە هەرێمی هەلومەرجی پێی بە دەبێ سیاسی هەڵوێستی کە خانەیە ئەو نێو کەوتە ڕوانگەیە ئەو زەمەن تێپەڕبوونی
 دونیهها ڕاهێنههانی لە سههێکوالر ڕۆاڵەتههی ، مەسههیحییەت دونیاشههمولگەرایی هەمههوو جیههاتی لە بەلکههوو ، نەبههوو زاڵ تەواو سیاسههییە نیسههبەتگەرایی ئەو ، لەسەروەشههڕا(.  ئونیوەرسههاڵ) دونیاشههمولی
 ، مرۆڤەکان هەموو.  پێنەدەدرا بایخێکی هیچ مرۆڤایەتی یەکسانی و وێکچوویی ڕاست لە فەرهەنگی جێوازی ، سێکوالر ڕاهێنانانەی ئەو پێی بە کە.  گۆڕێ هاتە کۆمەاڵیەتی و سیاسی شمولگەرایی

 و سیاسهی ، ئابووری دونیاشمولی و گشتی خاڵی هێندێک کە سەلمێندرا گشتی بە تێڕوانینە ئەو دەئاکامدا.  یەکن وەک بنەڕەتی ویستگەلی و پێداویستی خاوەنی ، ژینیان جێگای جێوازی بێ بە
 پڕۆتسهتان ڕێفهۆڕمی وەدیههاتنی بە کە ، مەسهیحییەت دونیاشمولگەرایی. وکۆمەاڵیەتی ، سیاسی ، ئابووری سیستێمی مەڕ لە داوەری بە تایبەت پێواری ببنە دەبێ کە هەن کۆمەاڵیەتی عەداڵەتی
 دونیاشمولگەرایی هەم و نیسبیگەرایی ڕوانگە هەم چون. بوو تەسلیمی و نەهات نوێیە دونیاشمولگەرایی بۆچوونە و ڕوانگە ئەو دەگەڵ دژایەتی دەئاکامدادەروەستی ، کەوتبوو دەلەشی قووڵی برینێکی

 دابینکردنی بەدوای ڕوانگەیە دوو ئەو.  دەزانی مێتافیزیکی وبایخگەلی بۆچوون پارێزەری  بە نە و کلیسا گوێڕایەڵی بە نە ،دەوڵەتیان سێکوالرییەوە تایبەتمەندی بە بوون نوێ بۆچوونی دوو کە
 لە بەڵێنێک و مەرج هیچ بێ وبە خۆ وسەربە ئازاد مرۆڤ پێداویستییەکانی بتوانرێ کە سەربەخۆبن وێستەکان هەڵ و ، ەکانبایخ ، هەڵسوکەوت ، ماریفەت تێدا کە بوون دەستەاڵت لە گۆڕەپانێک

 .بکرێن دابین مرۆڤ پێهاتەکانی الیەن لە کلیسا، دەستەاڵتی ڕاست

 
 .ی داهاتوو ژماره  م له شی دووهه ، به یه ی هه درێژه
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 سەرکەوتووی ئەدەبی مندااڵننووسەری                             
 
 

 شوان رەزا
  

 و چههارەنوو ..  واڵتههێکن و گەل هەر سههەرمایەی و سههامان بەنرختههرین و گرنگتههرین..  دواڕۆژن هیههوای ، ئەمههڕۆ منهدااڵنی
 چاوگەشەکانی منداڵە دروستی و راست ئاراستەکردنی و پەروەردەکردن و گۆشکردن رادەی بە بەندە ، گەلێک هەر داهاتووی

 .  ئەمڕۆیانەوە
 بهواری پسهپۆرانی و دەروونناسهان و ئەدیبهان و نووسەران لە زۆری ژمارەیەکی ، مندااڵن ئەدەبی و رۆشنبیری ، ئەمڕۆدا لە

 .  کردوون سەرقاڵ خۆیانەوە بە جیهانیان دامودەزگای و دامەزراوە گەلێ و میدیاکان و رەخنەگران و توێژێنەران و پەروەردە
 

 بەڵکهو..  بگهۆڕن جیههان چێهژی و تهام دەتهوانن ، منهدااڵن نووسهەرانی: "  دەڵێ(  ڤیداڵ فەرەنسیس)  فەرەنسی نووسەری
 .. "  بگۆڕن خۆشی جیهان دەتوانن

 
 لە زێیە بەخوڕترین  و پڕلەئاوترین..  مندااڵن رۆشنبیریی کۆڵەکەکانی لە کۆڵەکەیە گرنگترین ، و ئەدەب لە بەشێکە ، مندااڵن ئەدەبی..  ئەدەبە و هۆنەر شتێ هەموو لە بەر ، مندااڵن ئەدەبی

 .  مندااڵن رۆشنبیریی رووباری زێیەکانی
 بنیاتنهانی لە هەیە بەهێهزی و گرنهگ کهاریگەرییەکی منهدااڵن ئەدەبی..  هەیە خۆی تایبەتیی رێبازی و بنەما و دەستوور کە ، هونەری گوزارشتکردنی شێوازەکانی لە شێوازێکە ، مندااڵن ئەدەبی

 چەنهدین ، ئەدەبیهیەکەی چێهژە و تهام سهەرەڕای ، منهدااڵن ئەدەبهی چهونکە..  هەمەچەشنەکانیان ئارەزووە و حەز و توانا و بەهرە گەشەکردنی لە و وروژاندن لە ، و مندااڵن دروستی کەسایەتی
 .  دەهێنێتەدی کۆمەاڵیەتی ، و پەروەری نیشتمان ، و دروستی دەروون  ، و بەرزی رەوشت ، و پەروەردەیی ، و زانیاری ئامانجی

 و مندااڵن زمانی فەرهەنگی دەوڵەمەندکردنی بۆ ، و رۆشنبیری گەشەکردنی بۆ و داهێنان بۆ هۆیەکیشە بەڵکو ، مندااڵن خۆشنوودیی و شادی بۆ نییە هۆیەک تەنها مندااڵن ئەدەبی ، سەردەمەدا لەم
 .  نوێ هەمەڕەنگەی زانیاریی و زانست وەرگرتنی بۆ ،
 
 .  شیاوتر و گەشتر ئایندەیەکی ، و رووناکتر ئاسۆیەکی گزنگدانی مژدەبەخشی بە بووە..  نەتەوەیی و نیشتمانی پێویستییەکی بۆتە مندااڵن ئەدەبی ، ئەمڕۆدا لە
 

 ، بینن دەیان ، خۆێننەوە دەیان مندااڵن کە ، دەگرێتەوە بابەتانە ئەو هەموو بەڵکو..  نییە پەخشان و رۆمان و شانۆ و گۆرانی و الیالیە و سروود و هۆنراوە و چیرۆک تەنها ، مندااڵن ئەدەبی
 .  نەبن بەدەر و دوور و نامۆ ، منداڵییانەوە سنوورداری و پاک جیهانی لە بەمەرجێک ، بیستن دەیان

 تا مندااڵنی هەستکردنی و درک و توانا لەگەڵ ، شێوازدا و ناوەڕۆک لە کە ه هۆنراوە یا پەخشان ه ئەدەبەیە جۆرە ئەو ، مندااڵن ئەدەبی: "  دەڵێ(  گۆڵدبر  لینە)  مندااڵن ئەدەبی رەخنەگری
 وەرگرتنهی تێگەیشتن توانای لە ، و بێت گەشەکردنیان بەپێی ، دووربێت گرفت لە پڕ و گرانی لە ، بێت روون و ئاسان دەبێ ئەدەبەش ئەم شێوازی..  بگونجێت سااڵندا سیانگزە نزیکی تەمەنی
 .. "  نەبێت دوور مندااڵن

 .. "  هەبن پێویستە کە ، وایە پاک هەوای و دایک شیری وەکو ، مندااڵن بۆ ئەدەب: "  دەڵێ(  بوسیهلیک ران)  بولهگاری شاعیری ، مندااڵنیشەوە ئەدەبی بایەخی بارەی لە
 جۆرە بە پێویستیان ، ئەندێشە و هۆش کە ، هۆش و بیر بۆ ڤیتامینەکانە وەکو ، مندااڵن ئەدەبی: "  دەڵێ(  ئەلئەسەد ناسرەدین)  دکتۆر ، مندااڵنەوە ئەدەبی گرنگیی و پێویستی بارەی لە هەر

 .. "  دەکات مەست ئەندێشە و هۆش و بیر الیەنێکی جۆرێکیش هەر ، هەیە جیاوازەکانی
 
 .. "  هەیە داهاتوودا و ئەمڕۆ ژیانی لە جیاوازی بایەخێکی ، و گرنگ کاریگەرییەکی ، مندااڵن ئەدەبی: "  دەڵێ ش(  مورایە دۆن) 
 

 تازەیەیەدا بەرگە و فۆرم لەم ، و سەردەمییە شێوە بەم ، مندااڵن ئەدەبی بەاڵم ه بووە نەنووسراو ئەدەبێکی ئەگەرچی ه زەویدا لەسەر مرۆڤ بوونی مێژووی بۆ دەگەڕێتەوە ، مندااڵن ئەدەبی مێژووی
 .  دەکەمەوە بەسەر مندااڵن ئەدەبی مێژووی ، داهاتوومدا نووسینی لە..  حەڤدەیەمین سەدەی بو دەگەڕێتەوە ،

 لەم کورتی بە ، بگرێت بەرچاویان لە مندااڵن بۆ بابەتێکدا هەر نووسینی لەکاتی ، و بیانزانێ مندااڵن ئەدەبی سەرکەوتووی نووسەری پێویستە کە ، بنەڕەتییانەی مەرجە ئەو و بنچینە گرنگترین
 :  کردوون ریزبەندمان ، خوارەوەدا خااڵنەی

 
 گەورەبوون قۆناغەکانی خەسڵەتەکانی لە دەبێت..  دەکات ئەوان ئاراستەی پەیامەکەی ، و دەنووسێت مندااڵن بۆ کە بزانێت ئەوە دەبێ ، شتێک هەموو لە بەر ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری  : یەکەم

 .  النەدات مندااڵن جیهانی تایبەتمەندییەکانی لە ، و
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 باشی شارەزاییەکی ، و بێت پەروەردەکار مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە بەڵکو..  بدات مندااڵن سایکۆلۆژیای پەروەردەی الیەنی بە زۆر بایەخێکی پێویستە ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری : دووەم
 :  دەڵێن وەکو..  مندااڵنە دروستی پەروەردەکردنی ، مندااڵن ئەدەبی ئامانجی گرنگترین چونکە ، هەبێت نوێدا پەروەردەی لە
 
 .. " بەاڵم پەروەردەکردنیان خۆشەویسترە .. مندااڵن خۆشەویستن " 
 

 ، دەبەخشێت پێ ئەوەی توانای شارەزاییەشی ئەم..  هەبێت نیشانەکانیان لە و مندااڵن گەشەکردنی و گەورەبوون قۆناغەکانی لە باشی شارەزاییەکی پێویستە ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری : سێیەم
 هەر چونکە..  هەڵبژێرێت گونجاو و ساکار زمانێکی و رستە و وشە جۆرە چ ، دابڕێژێت بابەتەکانی شێوازێک چ بە ، بابەتەکانی هەوێنی بە بکات بیرۆکەیەک چ ، منداڵی قۆناغێکی هەر بۆ کە

 خۆیان رۆشنبیریی توانای ، و بیرکردنەوە ئاسۆی رووبەری ، و ئەندێشە و هٶش و بیر بڕکردنی رادەی..  هەیە خۆیان پێداویستیی و پێویستی و تایبەتمەندی ، و جیاوازن قۆناغەکان لە قۆناغێک
 .  هەیە

 بۆیە..  بفڕێت ناتوانێت و دەکەوێ ، بدات دەست لە باڵێکیان ئەگەر..  مندااڵنن ئەدەبی باڵی هەردوو بڵێین یا ، مندااڵنن ئەدەبی چمکی دوو ، دەروونی پەروەردەی کاری و هونەری کاری : چوارەم
 .  تریان الیەنەکەی قوربانی بە نەیکات ، و نەکات فەرامۆش الیەنێکیان هیچ..  بکات دروست فۆرمدا و ناوەڕۆک نێوان لە هاوسەنگییەک ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە
 ، بنووسهێت خهۆی میزاجهی بە و هەوە  بە ، و دەوێت چۆنی و دەوێت چی ، و دەربخات نووسینەکانیدا لە خۆی فەنتازی و بااڵدەستی ، و راداو خۆی نابێت ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری : پێنجەم
 .  وەردەگرن بابەتێک جۆرە چ لە چێژ و تام ، و چین تامەزرۆی و خولیا ، و پێخۆشە چیان ، و دەوێت چییان مندااڵن کە ، بکاتەوە لەوە بیر پێویستە بەڵکو
 ، و سهاکاربن و سهادە وشهەکانی.  دابڕێژێهت رەوان و روون ، و شهیرین و ناسهک ، و پەتهی زمهانێکی بە ، و ئاسهان شهێوازێکی بە ، نووسهینەکانی پێویسهتە ، منهدااڵن ئەدەبی نووسەری : شەشەم

..  نەبهن تێهدا پەنایهان و پێچ و کوێرە گرێ ، و نەبن وشک ، و بن گۆڵ و گرێ بێ نووسینەکانی بیرۆکەی..  بگرێت وەریان مندااڵنەوە زمانی فەرهەنگی لە ، و پاراوبن و تەڕ کورت رستەکانی
 هیوا و خولیا لە پڕ وەنەوشەیی جیهانی کە..  نەبن دوور  مندااڵنەوە ساکاری و سادە و پاک جیهانی لە نووسینەکانی..  بن مندااڵندا توانای و ئەندێشە و بیر و گۆش و هۆش ئاستی لە پێویستە

 بخەنە گەشتر و باشتر ئایندەیەکی ، و خۆشتر ژیانێکی هیوای ، و بدەن هۆشیان و بیر زاخاوی ، و قنجەکانیانەوە دڵە بخەنە خۆشەویستی و سۆز کە بابەتانەبن لەو ، شیرینە و سەوز خەونی و
 پێویستە..  سەرکەوتووبێت نووسینەکانیدا لە بیەوێت ئەگەر ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری بۆیە..  نازانن خۆیان ئەدەبی بە و دەبن لووتەال لێیان مندااڵن ، وانەبن نووسینەکانی ئەگەر..  دڵیانەوە

 .  لەبەرچاوبگرێت راستییانە ئەو
:  نموونە بۆ ژینگەوە و شوێن رووی لە ، وەرگرتنەوە و رۆشنبیری ئاستی لە ، تەمەنەوە رووی لە چ ، بکات مندااڵن نێوان جیاوازییەکانی رەچاوی پێویستە ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری : حەوتەم
..  هەیە جیاوازیهان و نهین یەک وەکو ، سااڵندا دوانگزە ، و یانگزە تەمەن مندااڵنی رۆشنبیریی ئاستی و توانا لەگەڵ ، سااڵن نۆ و حەوت تەمەن مندااڵنی وەرگرتنی توانای و رۆشنبیری ئاستی

 و ژینگەباڵو شارستانیی پێشکەوتووی شارنشینی مندااڵنی رۆشنبیریی ئاستی ناگاتە ، سنووردار و تەسک کۆمەاڵیەتی و کشتوکاڵی ژینگە گوندنشینی مندااڵنی رۆشنبیریی و زانین ئاستی هەروەهاش
 .  بەختەوەرتر

 دەبێ..  چین هۆگری مندااڵن کە بزانێت ئەوە..  بێت مندااڵن دەروونزانی بواری باشی شارەزایەکی ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە ، ئەدەبی باشی توانای و بەهرە بوونی سەرەڕای : هەشتەم
 .  نووسینەکانی بابەتی بۆ ئیلهام بە ببن ، و بقۆزێتەوە مندااڵن ئارەزووەکانی و خەیاڵ و خەون و هیوا ، مندااڵن نووسەری

 و گەیاندن و گوزارشتکردن و دەربڕین کەرەستەی گرنگترین زمان هەروەهاش..  موزیکن کەرەستەی دەنگەکان ، وێنەن کەرستەی رەنگەکان ، پەیکەرن کەرستەی برونز و بەرد چۆن وەکو هەر : نۆیەم
 گەشهە زمهانیش..  نوێهدا داهێنانی و گەشەکردن و پێشکەوتن لەگەڵ ، مرۆڤە خودی داهێنانی لە زمان..  بکرێت دەستکاری نەتوانرێت کە نییە مردوو و رەق کەرەستەیەکی زمان بەاڵم..  نووسینە
 فەرهەنگی و زمان تایبەتیش بە..  بێت گەلەکەی زمانی رێزمانی و زمان شارەزای باش رادەیەکی تا ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە..  دەبن لەدایک تازە وشەی ، و دەکەوێت پێش و دەکات
 فهۆرمێکی لە و شهێوە جهوانترین بە دەتوانێت ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری ، پاراوییەوە زمان توانای و شارەزایی هۆی بە چونکە..  بێت زمانەکەی جوانسازییەکانی و وشەسازی شارەزای..  مندااڵن
 .  دەمرێت و دەکات الواز و پێز بێ نووسین ، خراپدا فۆرمێکی لە ، باش ناوەڕۆکێکی..  بکات مندااڵن بە پێشکەش نووسینەکەی ، رازاوەدا

 سۆز لە ، و ئەندشە و هزر و بیر لە گوزارشت جوانتر و باشتر دەتوانن ، پاراویشەوە زمان هۆی بە مندااڵن.  دەبێت ودەوڵەمەنتر رەنگینتر مندااڵن زمانی فەرهەنگی ، مندااڵنیشەوە ئەدەبی رێی لە
 .  بکەن خۆیان خۆشەویستیی و خۆشی و

 حەزی وروژانهدنی و هۆگربهوون لەسهەر کاریگەرییهان هه پەخشهان و شهانۆ و چیهرۆک یها بهن هۆنراوە ه نووسینەکان بابەتی رازانەوەی ، و داڕشتن جوانی بە ، جوانسازی پێوەرەکانی بەپێی : دەیەم
 پێویسهتە..  جوانسهازی و داڕشهتن تەکنیکهی و فهۆرم قوربهانی بە بکهات نهاوەڕۆک منهدااڵن ئەدەبهێ نووسهەری ، کە ناگەیەنێهت ئەوە ئەمەش..  هەیە منهدااڵن سهەیرکردنی و گوێگرتن و خوێندنەوە

 .. "  بکات دروست جوان شتی خەمەکان لە دەتوانێت ئەدەب چۆن ، نازانم ئەمڕۆش تا: "  دەڵێ شاعێرێک..  بکات دروست نێوانیادا لە هاوسەنگییەک
 لە و گهوێگرتن لە منهدااڵن و نەداون دەسهت لە خویهان وچێهژی تام ئەمڕۆش تا کەچی نووسراون و وتراون ئێستا لە بەر ساڵ چەندین کە ، هەن هۆنراوە و چیرۆک هەندێ ، نهێنییەشە ئەم هەر

 . بێزارنابن دووبارەکردنەوەیان ولە خوێندنەوە
 داهێنانی سەردەمی مندااڵنی..  چاوکراوەترن و بلیمەتر و زۆرزانتر ئەمڕۆ مندااڵنی..  نین پێرێ و دوێنی مندااڵنی ئەمڕۆ مندااڵنی کە بزانێت ئەوە دەبێ ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری : یانگزەیەم

 ئەدەبی.. " ..   خۆیانن چاخی مندااڵنی..  نین ئێمە چاخی مندااڵنی ، مندااڵنمان:   "  دەڵێ( کۆنفۆشیۆ )  وەکو..  نوێن پەروەردەی گۆشکردووی ، و ئینتەرنێت سەردەمی ، سەمەرن و سەیر شتی
 رێبهازی ، بکهاتەوە کهۆن شهێوازی السهایی نابێت ، مندااڵنیش ئەدەبی ئەمڕۆی نووسەری بۆیە..  پێشکەوتندایە و هاوچەرخی و گۆڕانکاری لە..  و شکاندووە کۆنی ریچکەی و نەچەقیوە مندااڵنیش
 ، و بیربکاتەوە سەردەمییانە پێویستە..  دەکێش دەوریاندا بە درکەزێی شوورەی..  دادەڕشت بابەتەکانی بیرۆکەی وشکدا ئامۆژگاریی و کردن پێ فەرمان شێوەی لە کە ، بەسەرچوو ئاسایی تەڵقین

 .  بن سەردەمەدا ئەم مندااڵنی ، پێویستییەکانی و رۆشنبیری و خواست ئاستی لە نووسینەکانی
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لە  ، تەڵەکەبازی و فروفێ  لە ، نائومێدی و هیوابڕان و رەشبینی لە ، تۆقین و تر  لە و زەنگ و زەبر و توندوتیژی لە ، شەڕخوازی و شەڕانگێزی لە ، دووربن نووسینەکانی ، پێویستە ئەمەو
 بێ و چەقاوەسوویی لە ، چەوساندنەوە و بەزەیی بێ و ئازاردان و زۆرداری و ستەمکردن لە ، تۆڵەسەندنەوە و دوژمنایەتی و دژایەتی لە ، بوغز و کینە و رق لە ، لەخشتەبردن و دەلەسە و درۆ

 و خێرخوازی کاری و باش رەفتاری بە ، و جوانەکان بەها و پرانسیپ بە ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە..  نێگەتیڤانە خەسڵتە ئەم پێچەوانەی بە بەڵکو.  هتد...  ، و بەدڕەوشتی و رێزی
 بە ، و یەکسانی و هاوڕێتی و دوستی مرۆڤ و پەروەری نیشتمان و ئازادیخوازی ، و کۆڵنەدان و تێکۆشان و هیواخوازی و ژیری بە ، و گەشبینی  و باوەڕبەخۆبوون بە ، و راستگۆیی و پاکی بە ،

 تاکی ببنە تا..  بدوێت لەگەڵیاندا ، شیرنتر گەزۆش لە شیرینی و نەرم بەزمانێکی..  بکات پەروەرە و گۆش  ئەمڕۆمان مندااڵنی ، نووسینەکانییەوە رێی لە.  هتد...  ، و خۆنەپەرستی  دڵسۆزی
 .بێت پیرۆزەدا ئامانجە ئەم هێنانەدیی پێناوی لە مندااڵن ئەدەبی پێویستە..  کایەوە بێتە لێ بەختەوەریان و دروست و باش کۆمەڵگایەی ، و خێرەوەدەر سەرکەوتووی

 .. "  بدوێین مندااڵن بۆ راشکاوی بە ، راپورتەزانیاری شێوازی لە دوور..  گونجاوی و شیرین زمانێکی بە دەتوانین: "  دەڵێ(  گۆرگی مەکسیم) 
 لە رێزگهردن ، و قبهۆڵکردن یەکتهری و ژیهان پێکەوە و دوستایەتی ، و مرۆڤ لە رێزگرتن ، و نیشتمان بۆ ئێنتیمابوون و دڵسۆزی ، و نەتەوەیی سۆزی و پەروەریی نيشتمان الیەنی : دوانگزەیەم
 ئامانجهانە ئەو  نووسهینەکانیدا لە ، منهدااڵن ئەدەبهی نووسهەری پێویسهتە..  منهدااڵنن ئەدەبهی ئامانجەکهانی لە ، رەوا و راسهت لە داکۆکیکردن ، مافەکان و ئەرک زانین ، و یاساکان سەروەریی
 .  رووەوە لەم باش نموونەنەیەکی بە ، و پێشەنگ بە ببێ خۆشی نووسەر..  و نەکات فەرامۆش

 ، سیاسهی تەسکی بەرژەوەندییەکی بۆ..  نەبێت سیاسیدا مەبەستداری ئایدیایەکی هیچ کاریگەریی لەژێر ، و بێت الیەن بێ نووسینەکانیدا لە پێویستە ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری : سیانگزەیەم
 .  بکاتەوە الڕێیان و بکات چاوبەست ، دڵپاک و ساویلکە مندااڵنی

 کە ، بخهوێنێتەوە  بابەتهانە ئەو زیهاتر تهایبەتیش بە..  بێهت هەمیشهەش هەمەڕەنهگەی بهابەت خهوێنەرێکی ، و بهێ بهاش گشهتیی رۆشهنبیرێکی پێویسهتە ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری : چواردەیەم
 .  بێت تازە بابەتی دوای وێڵی..  بکاتەوە داهێنان لە بیر ، و بێت داهێنەر..  هەیە مندااڵنەوە پەروەردەکردنی و ئەدەب و رۆشنبیری بە پەیوەندییان
 هەر چونکە..  دەینووسێت کە ، رستەیەک و وشە هەر راستیی لە دڵنیابێت..  نووسینەکەی ناوەڕۆکی و بیرۆکە راستیی و دروستی لە دڵنیابێت زۆر ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە : پانگزەیەم

 مندااڵن نووسەری لەسەر  هەاڵنەش ئەو..  نابێت ئاسان راستکردنەوەیان ، و دەچەسپێن مندااڵندا ئەندێشەی و بیر و هۆش لە ، زمانەوانی و ئەدەبی و پەروەردەیی و زانیاری ناراستییەکی و هەڵە
 .  هوودەیە بێ  پاکانەکردنیشی و لێبووردن داوای..  و  مندااڵندایە ئەدەبی نووسەری ئۆباڵی لە ، مندااڵنەوە الیەن لە ، هەڵە بە زانییارییانەش ئەو وەرگرتنی ئۆباڵی ، و دەکەون زۆر

 بەڵکهو..  نووسهینەکانی کارئەکتەرەکهانی و کەسهایەتی و پهاڵەوان بە ، بکهات کچان یا کوڕان تەنها ، و بکات کوڕاندا و کچان نێوان لە جیاوازی ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری نابێت : شانگزەیەم
 .  بسەپێنێت نێوانیاندا لە برایی و خوشک و خۆشەویستی و هاوڕێزی و هاوکاری و هاوئەرکی و هاومافی و یەکسانی گیانی و هەست پێویستە

 خهۆێ باشهەکانی الیەنە بە گەشهە..  دەگرن نووسینەکانی لە کە ، وەربگڕێت ئەدەبییانە تێبینییە و سەرنج و رەخنە ئەو ، فراوانەوە دڵێکی بە ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە : حەڤدەیەم
 .  نەکاتەوە دووبارەیان و بکاتەوە راست هەڵەکانیشی..  و بدات

 ئاشهنای و ههۆگر ، و منهدااڵنەوە دڵهی بچێهتە تها..  بکهات دروسهت مندااڵنهدا و خهۆی نێهوان لە خۆشەویسهتی پردێکهی ، نووسینەکانییەوە رێی لە ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە : هەژدەیەم
 .  ببن نووسینەکانی

 راگەیاندنی ڕێی لە ، چاپکراوەوە گۆڤاری و کتێ  رێی لە..  دەگەیەنێت مندااڵن بە نووسینەکانی ، گەیاندنەوە هۆیەکی چ بە کە ، بزانێت  ئەوەش ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە : نۆزدەیەم
 پێویستیی و هونەری مەرجی کومەڵێک ، هۆیانە لەو هەریەکە چۆنکە ، بێت تر هۆیەکی هەر یا..  کاسێتەوە و سیدی رێی لە ، شانۆ تەختەی لەسەر نواندن رێی لە( ..  تەلەفزیۆن)  بینراوەوە
 .  بێت تر بابەتێکی هەر یا..  درامایە زنجیرە ، شانۆیە ، چیرۆکە ، هۆنراوەیە نووسینەکەی ئایا..  دەگونجێنرێن مندااڵن بۆ نووسین جۆرەکانی پێ بە مەرجەکانیش..  هەیە تەکنیکیان

 .  بهێنێت بەدەستی مندااڵنەوە ئەدەبی بابەتی نووسینی ڕێی لە کە ، بکاتەوە خۆی تایبەتیی وسوودی مادی دەسکەوتی لە بیر نابێت ، مندااڵن ئەدەبی نووسەری : بیستەم
 هەر ، نییە ئاسان هێندە بوارێکی ، مندااڵن ئەدەبی بواری کەواتە..  هەبن مندااڵندا ئەدەبی سەرکەوتووی نووسەری لە پێویستە کە ، سەرەوە بنەڕەتییانەی و پێوەر و مەرج ئەو کاڵورۆژنەی لە

 ، نهاوی بخهاتە خۆی خۆبەمەلەوانزانێک هەر ، نییە ئارام و تەنک هێندە رووبارێکی ، بهێنێت دەست بە سەرکەوتن ئاسانی بە بتوانێت ، بکاتەوە تاقی خۆی و لێبکات رووی بەدەستێک پێنوو 
 .  بپەڕێتەوە لێی و بکات تێدا مەلەی ئاسانی و هێمنی بە دەتوانێت

 ، و دەروونناسهی و پەروەردە بهواری لە نهابەڵەدیی بهۆ دەگەڕێهتەوە ئەمەش..  نەبێهت سەرکەوتوو مندااڵندا ئەدەبی بواری لە بەاڵم..  بێت گەورەکان ئەدەبی بواری سەرکەوتووی نووسەرێکی دەشێ
.  مندااڵن خەونەکانی و هیوا و ئارەزوو و خولیا و خواست لە نابەڵەدیی ، و مندااڵن ئەدەبی بنچینەکانی لە و پرانسیپ لە نەشارەزایی ، و مندااڵن گەیشتنی پێ قۆناغەکانی تایبەتمەندییەکانی

 و بیر لە ، نووسینانە ئەو زۆری بەشێکی راستیدا لە بەاڵم ، باڵودەکرێنەوە یا  باڵوکراونەتەوە ، الواز و چێژ و تام بێ و کالوکرچ زۆری نووسینێکی ، دا(  مندااڵن بۆ)  ناوی ژێر لە ، داخەوە بە
 .  دەزانن خۆیانیان نووسینی بە مندااڵنیش نە ، و دەشێن مندااڵن بۆ نە ، فۆرمدا و ناوەڕۆک
 منداڵییان قۆناغی و گەورەن ئەوان چونکە..  نیم بۆچوونەدا ئەم لەگەڵ من..  مندااڵن بە بکەنەوە خۆیان و منداڵی ئاستی بۆ دابەزن ، مندااڵن ئەدەبی نووسەرانی پێویستە ، وایە پێیان هەندێک

 مایەی دەبێتە ، مندااڵندا بەرچاوی لە..  بکات مندااڵن یارییەکی گەورەیەک کە ، وایە ئەوە وەکو ئەمە..  بکەن گوزارشت و رەفتار ئاسایی مندااڵن وەکو ، کە جارێکی ناتوانن..   بەجێهێشتووە
 .  دەچێت مندااڵن سروشتیی رەفتاری لە کردنەوەکەشی السایی نە ، و دێت لێ یارییەکەی نە چونکە..  پێکەنین و گاڵتەجاڕی
 رایەکهی و سەرنج چەند ، تردا دەرفەتێکی لە نیازم بە..  باڵوکردۆتەوە ماڵپەرەکاندا و گۆڤار لە نووسینم پێنج ، عەرەبی بە و کوردی زمانی بە ئێستا تا من ، کورد مندااڵنی ئەدەبی دەربارەی

 .  بخەمەڕوو کورد مندااڵنی ئەدەبی رەوتی دەربارەی ، ترم
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                                                                     ( 7918- 7980 ) 
 ورۆزی نه ڕێنا 

 
 دا بهالێ ری هونهه  لهه ناوین اڵتی ڕۆژهه ئاستی ر سه له  كه  كچیشه مین كه یه ها روه هه.  وتووه ركه ده ردا هونه بواری له  كه  كورده كچی مین كه یه كورددا ی وه ته نه و كوردستان مێژووی له ردخان به یال له
 .دا7921سااڵنی  له جیهان كانی ره ماكه سه  ژنه ناسراوترین له  كێكیشه یه و وتبێت ركه ده

  لهه 7918یال سهاڵی  لهه.  درخان پاشهایه زای بهه درخان و كچهه زاق بهه بهدولره و كچهی عه  كانهه درخانییه ری به ی تێكۆشهه ماڵه بنه  درخان له یال به له
ڵ  گهه نێكی زۆر بچووكیهدا له مهه ته  یال لهه كان، لهه درخانییه ی به ماڵه یاری قڕكردنی بنهَ  رچوونی بر دوای ده 7972ساڵی .  دایكبووه نبوڵ له سته ئه

 . ربردووه سه میسر به نی منداڵی له واڵتی مه میسر و ته  نه ن و ڕووبكه اڵتی عوسمانی كۆچ بكه سه كانی ژێرده له ناوچه  دایكی ناچار بوونه

.  ستپێكردووه ده ژیانی كانی قۆناخه وێ له و وروپا ئه  ته چووه و  وتووه ركه ده وه میسر  له درخان به یال له( 7978 -7974)ڕی جیهانی  م شه كه دوای یه
 جێ نیشته نسا فره واڵتی  له پاشان و  واوكردووه ته بالێی ری هونه یمانگای په ڵمانیاش ئه واڵتی  له و خوێندن ر به  ته چووه سویسرا واڵتی له یال له

 . بووه
 مای سه یركردنی سه ڕێگای به  بووه منداڵ هێشتا  كه یال له  بۆیه ، ڕاكێشاوه یالیان له رنجی سه  وه منداڵییه له ر هه ند گۆڤه و ما سه و كێَ  ر ڵپه هه

 موو هه وروپا ئه  له جێبوونی نیشته دوای تیش تایبه به.  بووه ماكردن سه خولیای زۆر و  كردووه ماكردن سه فێری خۆی سروشتی كی یه شێوه به  وه ژنانه
 تیش تایبه به بالێدا ری هونه  له  بووه ئافراندن و ماكردن سه  له  بووه  وه لێكۆڵینه و خوێندن و ماكردن سه ژیانی ستی به مه و خولیا و ز حه و ئامانج

 ، بوونه یال له خودی كانی زووه ئاره و بیر داهێنانی ڵكو به ، بووه نه كی مایه بنه و  رچاوه سه هیچ كردن ده نمایشی درخان به یال له  كه ی مایانه سه و ئه
 . بوونه رنجڕاكێش سه زۆر و ت تایبه شێوازی  كه
 مسهها، نه واڵتهانی لهه خههۆی ی كهه رییه ماوه جه لهه َ  پههر و رنجڕاكێش سهه ما سهه كهان ه7941تای سههااڵنی  ره تها سهه 7921سههاڵی  لهه درخان بهه یال لهه
 ردخان به یال له.  كراوه تریش واڵتی زۆر و دا نه كه و مریكا ئه بانگهێشتی كانی جوانه ما سه نمایشكردنی بۆ ردخان به یال له ها روه هه.  كردووه ش پێشكه ئیتالیا لجیكا، به نسا، فره سویسرا، ڵمانیا، ئه

 ناو لهه تیش تایبهه به بهالێ ری هونهه لهه نمایشكردنیدا خۆ له  بووه هه زۆری كی رییه كاریگه كورد كچێكی ك وه
  كچهه كهو وه خهۆی  وه شهانازییه یَ  ر وپهه به و  میشهه هه بۆخۆیشهی یال لهه. ناسهرا ده كهورد ی شهازاده  بهه ڵك خه

 بههۆ مان ڕاسههتییانه و ئههه ردخان بههه یال لههه كانی مێژووییههه  نامههه.  ناسههاندووه كوردسههتان ڵكی خههه و كوردێههك
 وتنی ركه ده وه بۆ  بووه هه زۆریان كی رییه كاریگه پاشا درخان به ی كه ره تێكۆشه  ماڵه بنه ها روه هه. لمێنن سه ده
 باوكی ی(درخان به زاق بدولره عه)  كه ، بچووكبووه زۆر نی مه ته یال له. كورد ندێكی رمه هونه  كچه ك وه یال له

. جێهێشهههتبوو به كچهههی یالی لهههه ر سهههه به زۆری كی رییهههه كاریگه زاق بهههدولره عه لهههێ وه ، كهههردووه دوایهههی كهههۆچی
  . بووه هه پیانۆی خۆیدا ی كه ماڵه له  كه  كورده ری ڕێبه  تاكه درخان به زاق بدولره عه

 مێهژوو كانی ڕه هالپه ی وه خوێندنهه  به زی حه زۆر.  بووه دیرۆكزانیش و ڕووناكبیر كوردێكی  كچه یال له  شازاده
 و میسهر و ئێهران كانی كۆنهه  ئایینهه شهتی، رده زه ئهایینی كانی راسهیمه مه ر سه له ی وه لێكۆڵینه ناوبراو.  بووه
 . كردووه اڵتی ڕۆژهه ئایینی ماكانی سه و هیند
 ی ناسههنامه  بههه كههورد نههدی رمه هونه  ژنههه م كههه یه و نههد رمه هونه  كچههه م كههه یه ك وه تههوانی درخان بههه یال لههه

 .درخان به یال له كوردان ی شازاده خۆنمایشكردنی كانی جوانه  وێنه  له پڕن كان رشیفخانه ئه و جیهان كانی مێژووییه  لبوومه ئه ، وه جیهانه دیرۆكی كانی ره الپه  بچێته  وه یه كه وه ته نه
  وه خوێندنه و ڕۆشنبیری كاری  له  بووه وام رده به اڵم به كانی، جوانه ما سه و بالێ ری هونه نمایشكردنی ر سه له بێت وام رده به چیتر  یتوانیوه نه ، ڕۆیشتووه وژوور ره به نی مه ته ی وه ئه دوای درخان به یال له
 . كردووه ژیان  له ماڵئاوایی نسا فره ختی پێته ی پاریس  له 7980 ساڵی  له دواجار تا  وه لێكۆڵینه و
 
 :كان رچاوه سه
 (.چاپ ی ئاماده) ورۆزی نه ڕێنا  -كورددا ی وه ته نه مێژووی  له كان درخانییه به ری كاریگه و ڕۆڵ* 
 *Kurdistan In the Shadow of History. By Susan Meiselas.1997   
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   م و کۆتایی دووههشی  به                                                                 
 محەمەدی هادی

 
 گێڕن ده تی ڕه بنه رۆڵی دا گاتاکان  له  که گرنگ  ره هه ی وشه ند چه
 
 کات؟ شت چۆن کار ده رده فی زه لسه سیستمی فه 
 

 ر وپێشههبه ره به و ر دیهێنههه به هێههزی زنترین مهه ک وه و گێههڕێ ده تی ڕه بنههه رۆڵهی دا شههت رده زه ی  ندێشههه ئه  لهه  "هورا ئههه" تێرمههی: ahoora/ هورا ئهه 
 [0.]ناسرێ ده
. پارێزن ده مینوویی جیهانی و سروشت جیهانی  که  فریشته/گزنگ ش شه  له بریتین نتان مشاسپه ئه. مر نه و پیرۆز و پاک گزنگی ش شه یانی نتان، مشاسپه ئه: amesha spenta/  نته مشاسپه ئه
  :دێن  وه خواره ی گزنگه ش شه م ئه پاشان.  دایه  گزنگه ش شه م ئه ی وه ره سه له  و  پله رزترین به  له زدا مه هورا ئه یان مینو نته سپه
 شت، رده زه جیهانبینی پێی به. دات ده سامان جیهان دۆخی  که هێزێک بات، ده پێش و ره به جیهان  که هێزێک جیهانی، و ردوونی گه هارمۆنی و ریتم و وت ره مانای به راستی، مانای  به :asha/شا ئه

 هێگهل می رده سهه رۆحهی و فالتوون ئهه جیهانی رۆحی ڵ گه له شا ئه تێرمی. جیهان پێشبردنی و  شه گه و بزواندن و بزاڤ  له  بریتییه شا ئه کاری ؛ دیهاتووه به شا ئه جیهان، دیهاتنی به ڵ گه له هاوکات
 گرێت، ده  رچاوه سه"نت شاوه ئه" ی وشه  له شو ئه ها روه هه ؛ پاکه خالقی ئه و زدانی یه یاسای و دروستی و راستی مانای  به شا ئه: "دبێژێ" شو ئه" و" شا ئه" گاتایی ی وشه دوو ڕ مه له پورداود.  بکه راورد به

 ئێستادا کوردی زمانی  له  یه وشه دوو م ئه  که م بکه  راستییه م به  ئاماژه  بێ ده دا لێره"  .شت هه ئوردیبه  بۆته ئێستادا فارسی زمانی  له شا ئه". راستکردار: کات ده و پێره دروستی و راستی  که مرۆڤێک یانی
 دوو  له  ماناوه باری له چ و تیک فۆنه باری له چ ،... و  شاوه لێوه شایان، شیاو، شیا، مه شیا، ئه بشێ، شێ، ئه: کوو وه ی وشه ندین چه دێت، کار به ر هه ئێستاش تا و  گرتووه  خۆوه به تری تازه شێوازی

 .تیڤن پۆزه و باش مانای ن خاوه موویان هه و نزیکن شوو ئه و شا ئه ی وشه
 ی ندێشهه ئه  بێتهه ده  وه پێکهه  کهه ؛ پێکهدێت سهت به مه روون، ده ، ندێشهه ئه مانهای  بهه" نا مهه" و چهاک، پهاک، بهاش، مانهای  بهه" هو ڤهه" ی وشهه دوو  لهه  یه واژه سهته ده م ئه :vahumana/ نا هومه ڤه

 هگهل عقول مهه ت سهوره/ قاڵنی ئهه فهۆرمی تێرمهی ڵ گهه له. ]پێکهدێنێ جیهانساز قڵی ئه ری وهه گه و سروشت  که  ندێشه ئه بااڵترین و رزترین به  بێته ده  مکه چه م ئه مانای گشتی به. پاک روونی ده/پاک
 [. بکه راوردی به
 

 .نزیکن  وه وشه م له زۆر ن هوه ئه و هێمن ی وشه دوو دا کوردیش  له ن، هومه همن، به  بۆته ئێستادا فارسی زمانی  له  یه وشه م ئه
 

 اڵتی سه ده و مرۆڤ توانای و  وزه خودایی، اڵتی سه ده رخۆدا، سه به زاڵبوون:  ڵێنجاوه هه لێ تریان مانای ندین چه راڤیاران ها روه هه ؛ توانایه و  وزه مانای به ترا خشه ی وشه: khshatra/ترا خشه
 ک نهه ، ره وپێشهبه ره به و ر دیهێنهه به هێزێکهی ی نیشانه و هێما هورایی، ئه گزنگێکی ک وه ترا خشه. سازگاری و ری روه سه هێزی مانای به ها روه هه هورایی، ئه واڵتی کۆشش، و  ئیراده هێزی ، ندێشه ئه

 ر گه ئه پاک ی ندێشه ئه/نا هومه ڤه. ستێنێ ده ره په ستی هه دۆخی وام رده به هورایی ئه توانای و تین و  وزه هۆی به ، شادییه و خۆشی و ستی هه دیهێنانی به هورا ئه کاری یانی. ر روخێنه و کاولکار هێزێکی
  کهه کارێهک  لهه  بریتییهه وابوو کهه ، دایهه نهدی پێوه  لهه پهاک ی ندێشه ئه ڵ گه له  چونکه  ترا خشه. ناپشکۆێ برێ نه کار به و بێ نه کارا تا وابوو که وتێ، فه ده و ڕزێت ده  وه بمێنێته دا مرۆڤ مێشکی  له
 نهدین چه پهاک، یکهردار جیاتی لهه رگێهڕان وه  لهه نهدێ هه پاک؛ کرداری  بێته ده وابوو که ، پێکهاتووه نا هومه ڤه پێی به  که  کردارێکه ترا خشه ، وتانه م ئه پێی به. کا ده  پراکتیزه و ئاشکرا نا هومه ڤه
 دا فارسی  له و ر تریڤه خشه  بۆته دا وی هله په زمانی  له  که  نته مشاسپه ئه مین سێهه ناوی ئاڤێستادا،  له ترا خشه. دێنن کار به...  و دانی ئاوه و  شه گه بۆ وڵدان هه ڵک، خه  به ت خزمه ک وه مکی چه

 .  کرده کردار،  بۆته دا ئێستا کوردی و فارسی زمانی  له ترا خشه  که بڵێین کرێ ده ها روه هه.  زدایه مه هورا ئه اڵتی سه ده و شکۆ و ڕ فه هێمای ئاڤێستادا  له  تره خشه. ر هریوه شه  بووته
 یانی یتی ئارمه گرێ، ده وێن هه راستی  له  که مینوویی و مادی ئارامی جۆرێک یانی یتی ئارمه.  هاتووه کار به خۆڕاگری هێمنی، بانی، مێهره ئارامی، مانای به دا گاتاکان  له: armatii/ یتی ئارمه

 توانێ ده وجار ئه خشێنێ، بنه پاک کرداری  به  یه ندێشه ئه م ئه و بێ پاک ی ندێشه ئه خاون وام رده به ی شێوه به مرۆڤ ر گه ئه  که  یه مه ئه شت رده زه جیهانبینی و دیدگا ی پوخته. ئارام روونی ده دڵئارامی،
 چهوارمین و  مینهه زه ری پهارێزه ئاڤێسهتادا  لهه یتی ئارمهه. دا جیههان ر سهه به  یهه"شها ئه" اڵتی سهه ده ئاکهامی یتی ئارمهه. بهڕوات جاویهدان ژیهانی و یی پوختهه و ره به و بگات دڵئارامی/روونی ده ئارامی  به
 خۆمان ی ناوچه  له ئێستا پێش سااڵنێک دێ بیرم له. ] ناسراوه جێژن رۆژی  به  مه شه ره رۆژی پێنجمین و  نراوه ناو یتی ئارمه ناوی  به ساڵ مانگی مین هه دوانزه دا زدایی مه مێژووی  له ، نته مشاسپه ئه

  [.کات پێده ست ده کوردی ورۆزی نه رۆژادا م له: یانوت ده کان پیره شادی، و نگ ئاهه  به مانکرد ده و  وه کرده ده ئاگرمان  مه شه ره رۆژی پێنجمین  ی ئێواره
 ڵ گه له وام رده به  که هورایی ئه گزنگێکی  له  بریتییه روتات هه دا گاتاکان  له. ندروستی ته و خاراوبوون خۆناسین، مانای  به ها روه هه یشتوویی، پێگه و یی پوخته مانای به: haurvtat/ روتات هه
 .کان ئاوه ری پارێزه خودای مانای به خورداد  بۆته دا فارسی زمانی  له  یه وشه م ئه. دێت مرتات ئه
  بهه ببێهت، خهاراو و بگهات یی پوختهه قۆنهاغی  بهه پاک ی ندێشه ئه پێی به  که سێ که. هورایی ئه گزنگێکیتری  له  بریتییه[ 1]مرتات ئه. جاویدان ژیانی و مریی نه مانای  به: amertat/ مرتات ئه
  مانگی فتمی هه رۆژی.  ختانه دره و گیا ری پارێزه و  نته مشاسپه ئه شمین شه دا گاتاکان  له مرتات ئه. بوو مر نه  مجۆره به و یشت گه مرتات ئه قۆناغی  به شت رده زه کچۆن وه. گات ده مری نه/ مرتات ئه
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 . ناسراوه مرتاتان ئه جێژنی رۆژی  به مرداد/ الوێژ گه
 قاڵبی  له دا م دووهه نگاوی هه  له  که پاک ی ندێشه ئه/ نا هومه ڤه  له  بریتییه نگاو هه م که یه. ژمێردرێن ده خاراوبوون نگاوی هه دواین  به مرتات ئه و روتات هه دا شت رده زه جیهانبینی  له بینین ده ک وه
 شها ئه ڵ گه له نگی هاوده  به گرین، ده ک یه ستی هه هارمۆنی و وت ره  له  بریتییه  که" شا ئه" ڵ گه له  مجۆره به و ئارامی/یتی ئارمه نگاوی هه  ینه گه ده پاشان وێ، که رده ده دا پاک کرداری/  ترا خشه هو ڤه
 .مری نه/ مرتات ئه و یی پوخته/روتات هه قۆناغی دوا  ینه گه ده

* * * 
 شعری  له ڵکوو به ناچێ،  پێکهاتووه بی ره عه روزی عه پێی به  که ئێران مڕۆی ئه شعری  له اڵم به ، هارمۆنیکه و شعری قێکی ده گاتاکان: "دبێژێ گاتاکان شعری فۆرمی و هارمۆنی و کێش ڕ مه له پورداود

 (.27 ل پورداوود، ابراهیم زرتشت، های سروده گاتها،." )چێ ده ئوروپایی و هێند النی گه
 زنی وه دا کوردی زمانی  له اڵم به بوو، زاڵ واوی ته به بی ره عه روزی عه زنی وه و ما نه دا فارسی زمانی  له گاتایی شعری کێشی  راسته  که ین بکه  گرنگه  ره هه  راستییه م به  ئاماژه  پێویسته دیسان دا لێره

  راڤه ئوسکارمان، ، مزفریه ی تفحه بۆ  بڕوانه] دانراون گاتایی کێشی و فۆرم ر سه له ر هه زیاتر  که  وه هۆنرایه پێ کوردی فولکلۆری یتی به دان سه و یان ده شعر،  له  بێجگه و بوو وام رده به ر هه گاتایی
 م له نووسیان؛ یی بڕگه کێشی  به ر هه و دا نه بی ره عه روزی عه زنی وه  به ملیان گۆرانی و ورامی هه شاعیرانی ی زۆربه ش وه له  جگه ؛[3177 ولێر هه ئارا ، زگای ده چاپی موکریانی، هێمن رگێڕانی وه و

 گۆزی تاوه وی وله مه و بێسارانی و ورامی هه یدی سه کانی مه رهه به تا کوژان، ئاتران/ رمان هۆرمزگان کۆنی ی هۆنراوه  له ر هه ، پێکهێناوه ورامی هه کوردی شعری کێشی زاڵترین 5+5 کێشی دا ش نێوه
 و ندی پێوه دیسان ش مه ئه[. وی وله مه. ]ن رووره زه  تووشه/ پایان بێ نزڵ مه/ ن دووره یلی خه را/ رن فه سه ئاخر: پێکهاتوون پێنج پێنج یی بڕگه کێشی پێی به موویان هه... و وازی رکه ئه زا ره غواڵم و

 .نێ یه گه ده  ئاڤێستایی و نوێ کوردی زمانی دوو تی نزیکایه
 

 فی و جیهانی لسه قێکی گرنگی فه ک ده گاتاکان وه
 

 کردنهی  فورمولهه و داڕشتن بۆ...  و  نیچه و هێگل تا دیدرۆ، ڤۆڵتر،  له ر هه ری رۆشنگه چاخی ندانی بیرمه پێکدێنێ، ئوروپا ری رۆشنگه ی فه لسه فه بزاڤی پشتخانی گرنگترین شت رده زه ی فه لسه فه 
 خالقی ئهه سیستمی تێکڕای  وه شته رده زه زمانی  له  نیچه ؛ ستووه به شت رده زه ی ندێشه ئه  به پشتیان جۆرێک به مویان هه خۆیان فی لسه فه سیستمی

 قووڵی بهه دا قاڵنی ئهه فهۆرمی و هها ره رۆحهی مکی چهه دوو داڕشهتنی  له هێگل  وایه پێم من خولقێنێ؛ ده ن سوپێرمه و  وه شێنێته وه ڵده هه سیحی مه
 گاتاکان  له ؛ دایه شت رده زه گاتاکانی  له هێگل دیالکتیکی کاکڵی ها روه هه.  رگرتووه وه شت رده زه ی"نا هومه ڤه" و" شا ئه" مکی چه دوو  له ئیلهامی

 :ڵێ ده یان کرێت، ده ر وپێشبه ره به و ر دیهێنه به هێزێکی باسی جار زۆر دا
 

 بین  سانه که و له  ئێمه بریا ی ئه
 . وه نه که ده نوێ جیهان م رده هه  که
 

 و ستوونی ئه اڵتێکی سه ده ها وه ڕێژێ، داده خالقی ئه/ ئێتیکی سیستمێکی یان دین، ی بناغه رێک یامبه په کاتێ دا، بی ره عه و عبری کانی دینه  له
  کهه  گهات ده سهنوور بهێ و هها ره اڵتێکی سهه ده هها وه  بهه خودا ؛ وه ستێنێته ده مرۆڤ  له ک یه ئیراده و  وزه  جۆره ر هه  که دات ده خودا  به متافیزیکی

 نووسی چاره و بگۆڕێ دنیا  که  وه به بگات چ تا بدات، ش ناسه هه ناتوانێ مرۆڤ بێ نه و ئه ویستی  به ر گه و  ره ئاگادا  مێلوره ی خشه  له ت نانه ته
 نهدی پێوه  کهه کهات ده  راسهتیه م بهه سهت هه گاتاکهان ی وه خوێندنهه  بهه وشیار، مرۆڤی اڵم به.  کردووه دروستی خۆی  که متافیزیکی و یاڵی خه هێزێکی ی کۆیله  بێته ده مرۆڤ  مجۆره به. بکات دیاری خۆی
 ی سوژه دوو دیالۆگیی ندی پێوه دبێژێ، باختین میخایل  که  وجۆره به یان ، یه هاوڕێ دوو ندی پێوه ڵکوو به ، نییه ستوونی ئه ئاسۆیی ندی پێوه ، نییه خودا و  نده به ندی پێوه زدا، مه هورا ئه و شت رده زه

 . ئینسانییه
 

 زدا مه هورا ئه ی ئه
 هاوڕێ دوو ک وه بڵێ، من  به
 دا راستی تیشکی ر به له چۆن  که

 و بم ده خاراو و  پوخته
 بم؟ ئه شاد روون ده و دڵ  به

 8 ندی به م، نۆهه سروودی گاتاکان،
 

 پێکدێنن، تی اڵیه کۆمه کولتوری سازگاری و مۆدێرن سامانێکی و ڕێژن داده نوێ رله سه خۆیان جڤاکی ژێرخانی و رخان سه شت، رده زه ی فه لسه فه  به ستن پشتبه  به ئوروپا مسازی رده سه ندانی بیرمه کاتێ
 پێکهدێنێ، کوردی گیانی و زمان زۆاڵڵی و کۆن ی رچاوه سه  که  راوه هه  زێنه خه م له بۆ ، شته رده زه ی ندێشه ئه و بیر ی قینه راسته نی خاوه  که  ناسنامه بێ ستی بنده لێکی گه ک وه کورد، ی وه ته نه ی ئه
 ؟ وه کاته نه ن نوێژه و رداخ په خۆی ی ناسنامه و کولتور و گرێ رنه وه سود
  و دابڕاون شتی رده زه نگی رهه فه و رێباز  له  ساڵه دان سه  وه ئه ، که ناوچه و ئێران کانی وه ته نه موو هه و کورد ،[8"]زاو شمشێر  له حرای سه دڕکاوی بای" ڵکردنی هه و ب ره عه هێرشی هۆی به   وه داخه به
  تووشی و دابڕاون هورایی ئه نی سه ره نگی رهه فه  له جۆرێک به باری، تازیه و ت فه خه و م خه و سام و تر  فریوکاری، و رێا و درۆ ک وه توخمی ندین چه و بی ره عه اڵتی سه ده زاڵبوونی هۆی به
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   . ناکرێت دی به  زوانه م به دانی ئاوه و ختی خۆشبه و پاک ی ندێشه ئه و راستی و ره به  وه ڕانه گه ئاسۆی  که هاتوون، خۆنامۆیی له
  توخمه دوو م ئه جۆرێک به یانی بسازێ؛ نتێز سه دا رۆژاوایی مۆدێرنی بیری و شت رده زه ی ندێشه ئه نێوان  له  که  یه وه ئه کوردی رۆشنبیری رکی ئه دژوارترین و گرنگترین دا، مێژوویی دۆخێکی ها وه  له

 و ریبگرێ وه کورد ی وه ته نه  که نێ یه بگه نجام ئه  به هێز به و مۆدێڕن و ن سه ره  هێنده ی که کاره م هه بخولقێنێ، رخانێک رچه وه دا کوردی کولتوری و  ناسنامه و  سوژه مێژووی  له م هه  که ڵکێشێت تێکهه
 .بگات ری روه سه و ئازادی  به بکاو رزگار تی کۆیله  له خۆی بتوانێ  که جۆرێک به وێ، تێبکه ی تازه گیانێکی

 ، ن کهه ده کهۆپی تهر ڵکی خه شتی و بیر نیا ته ڵکوو به ، نین رێک هونه هیچ ن خاوه خۆیان م که یه گرن، رده وه ئوروپا  له شتێکیان موو هه  که وتوو دواکه واڵتانی رۆشنبیرانی  که  وتووه رکه ده زمون ئه  به
 .بن ده نیایی ته و شکست تووشی و رناگرێ وه وان ئه بیری یان که واڵته ڵکی خه م دووهه

  دا رۆژاوایی هیومانیزمی و ئازادیخوازی و شنی چه فره و تۆلێرانس ڵ گه له  که یه هه...  و ختیاری به شادی، ت، قاڵنیه ئه کسانی، یه راستی، ئارامی، ئازادی، ک وه مکی چه زۆر دا شت رده زه گاتاکانی  له
 ک یه زێنه خه بێنێ، ست ده به فی لسه فه فکری راوی هه کی یه زێنه خه توانێ ده شت رده زه گاتاکانی بۆ  وه ڕانه گه  به کوردی ی سوژه. ن بکه واو ته کتر یه توانن ده  نه الیه دوو م ئه  مجۆره به و  وه دێته واوی ته به
 و کولتور  له و  وه بداته گاتاکان  له ئاوڕ جدی ی شێوه به کورد ر گه ئه.  نییه نامۆ کورد مرۆڤی ڵ گه له سامی و عیبری کانی ئایینه کوو وه و پێکدێنێ کوردی زمانی و کولتور و گیان ی بناغه و وێن هه  که

 و مۆدێرن مرۆڤی م هه رۆژاوایی، هیومانیزمی ڵ گه له کردنی ڵکێش تێکهه به و بێنێ ست ده به خالقی ئه ئێتیکی سیستمی ترین تۆکمه توانێ ده  مجۆره به ، وه بژێنێته شت رده زه ی ندێشه ئه دا خۆی دیسکۆرسی
 .دابڕێژێ شیاو ی رنامه به  ڵگه کۆمه و خاک ی وه دانکردنه ئاوه و پێشخستن بۆ م هه بخولقێنێ، ڕ باوه ن خاوه
 م ئه کانی تێبینییه و وردبینی  به و  وه خوێنده گاتاکانی قی ده وردی  به  که م که ده شان سیاوه یاز ئه کاک وق، زه ن خاوه شاعیری ویستم، خۆشه هاوڕێی ی ئاراسته خۆم پێزانینی و سپا  دا کۆتایی  له
 .کرد پاراوتر و تر پوخته ی قه ده
 

 3173/ سلێمانی دی، مه محه هادی
 

 :کان رچاوه سه
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 .3118ولێر  ندی ئاڤێستا، هه لیل عباسی، چاپی ناوه شت، جه رده ورامان و ئایینی زه ڕ هه مه وارناسی و مێژوویی له تێکی شوێنه بابه  ڵه سنا، کۆمه ژوانی یه -5

 3177ولێر  ، هه وه تی چاپ و باڵوکردنه رایه به ڕێوه تی رۆشنبیری، به زاره ورامانی، وه مین هه د ئه مه محه. ئاڤێستا دا، د  ورامان له شت و هه رده یانیان و زه واڵتی که  -0

 :3110گاتها، سروودهای اهورایی زرتشت، پژوهش دکتر خسرو خزاعی، بلژیک، بروکسل  -1

 پور داوود یشتها، ابراهیم -8

 7211ای بر فروردین یشت اوستا، عمادالدین دولتشاهی، نشر خیام، تهران  ترجمه -9

    7202، عمادالدین دولتشاهی، نقش جهان، تهران (ی اوستا کوههای ناشناخته)جغرافیای غرب ایران  -71

 .رهنگ ایرانزرتشت چه می گوید؟ پژوهشی در گاتهای  زرتشت، هومر آبراهامیان، نشر بنیاد ف  -77

 تیمور قادری، نشر امیر کبیر، تهران:  دوشمن، گیمن، ترجمه. زردشت، جی  واکنش غرب در برابر  -73

 .3111ولێر  مینی، هه شید ئه د ره مه ی محه وه یی، کۆکردنه نووله ڵما  خان که ئه( ورامی هه)ی کوردی  شانامه.  85.72

 . پوختی با  کردووه  کانی تۆتالیتاریزم دا به گه کتێبی سه  کورتی و، له رێمی شین دا به کتێبی هه  م له م پرسه ئه[ . 7] 

 :ڵێ ده دا م کینه شعری  له شاعیریش رخوێنی جگه. بووگن کورد دوو ر هه رهاد فه و م رۆسته ڵێ ده دا فنامه ره شه  له دلیسی به فخان ره شه ها روه هه[. 3]
 م رۆسته و ساالر و رز گۆهده کوڕێ
 م یسه ده و شێرگۆهه و رهاد فه کوڕێ

  .زابان  بێته ده و وه گرێته ده بچووک زابی و  وره گه زابی روباری دوو ر هه  که  کوردستان  له  رێکه ڤه ده ست به مه ش مه ئه ، هه"زابان" و  نییه زابولستان: ڵێ ده تشاهی وڵه ده[. 2]
 ئاڵوگۆڕێکی موو هه ڕای ره سه  که دا، یارسان ڵکی خه ناو له ت تایبه به و کرماشان ری ڤه ده  له  خوانییه شانامه ریتی نه و کوردی ی شانامه پرسی م، بکه پێ ی ئاماژه  پێویسته دا لێره  که خاڵێکیتر[. 4]

 تا و ستایل و فۆرم ڕووی له چ کوردی ی شانامه  که بزانین ش وه ئه  پێویسته ها روه هه.  درێ ئه پێ گرنگی و  وامه رده به ر هه هێشتا کان کۆنه  ریته نه و داب  له ڵک خه دابڕانی و تی اڵیه کۆمه و مێژوویی
 و م رۆسته و ر شکه له وت حه زمی ره رز، رامه فه و ن همه به ند، اڵوه فه و برزوو ناوی  به چیرۆک چوار دا کوردی ی شانامه کتێبی  له  وێنه بۆ وسی، فیرده ی شانامه  له  جیاوازه  دا رۆکیش ناوه  له ک یه راده
 م ئه ی نیشانه ش مه ئه ،[3111 ولێر هه مینی، ئه شید ره د مه محه ی وه کۆکردنه یی، نووله که خان ڵما  ئه( ورامی هه) کوردی ی شانامه بۆ  بڕوانه] ؛ نییه دا وسی فیرده ی شانامه  له  که  یه هه نگ هه رده زه

 خوانی شانامه  له شێک به  وه ژێره له.  کوتاوه گی ره قووڵی  به دا ره ڤه ده م ئه ڵکی خه ری وه بیره و نگ رهه فه و مێژوو  له و  داوه رووی دا ره ڤه ده م له یانی که پادشایانی کولتووری و  ماسه حه  که  یه  راستیه
 : کراوه تۆمار کرندی قولی روێش ده نگی ده به  که  وه دێنمه کرماشان ری ڤه ده
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 بی م جه مشید جه بی م جه مشید جه
 بی م جه مشید جه وران ده وسا ئه
 بی م خه  نه پڕی ئێران ر رانسه سه
 بی م شه ئێرانی ری په م جه نام
 بی ر زه یوان ئه نشین کور  زاڵ
 بی ڕ شه خێران ش خیاڵه ڵساڵ سه
 بی نی مه د نوسه گورز سایو سام
 بی نی به  دانه خت ته  نه یقوباد که
 بی ی که یان که یف که  نه یکاو  که
 بی ێ ره فام و ق  عه زوهاکێ  نه زاڵ
 بی خش رمه سه مێرزای ردار فته ده رز گوده

 بی سیاوخش شای خروش خێزان
  بی سوراب زات زووردار زوور
 بی فراسیاب ئه ت یعه به هام نوون زه
 
 : لینکه م ئه بۆ  بڕوانه ، شانامه و وسی فیرده  به ت باره سه شاملو ی بوێرانه دیدگای ڕ مه له[. 5]
 http://www.iwsn.org/aashr/3/shml/neg/j.pdf 
 ڵکێک خه ،[ورامان هه" ]ئاهورامان" ناوی  به  یه هه رێک ڤه ده کوردستان  له. ین ناکه دی به   هورا ئه ی وشه  له رۆشن واری ئاسه و هێما کوردستان،  له  بێجگه دا، ئێران ی[الت فه] بان موو هه  له  نگه ره[. 0]

 و ئاهورامان ی وشه سێ مانای و تیک فۆنه  له کورت کی یه وه وردبوونه  به وشیار مرۆڤی. دێ ی چریکه ر هه هێشتاش  که"  هۆره" ناوی  به  یه هه مێژوویی و کۆن  ره هه قامێکی مه و،" ورامی هه"  ناوی به ن هه
 زانهای مانای به] ش"زدا مه" ی وشه ها روه هه.  بووه ورامان هه/کوردستان شت، رده زه ی ندێشه ئه ی ئاخێزگه و شت رده زه نی سه ره زێدی  که بێ ده دڵنیا و بیسێ ده هورا ئه نگی ده ی ڵه زایه ، هۆره و ورامی هه
  لهه ک یهه زاراوه و  ناوچهه] ههدینان به/بادینهان ئاریهان، ، فهره ک وه کهوردی کهۆنی ی وشهه زۆر ش مهه  لهه  جگهه. دێهت کار به ر هه  وره گه مانای به ،"زن مه" ی شێوه به ئێستادا تا کوردی زمانی  له ،[ وره گه

. شیاون مانای ن خاوه و زیندوون ر هه دا کوردی زمانی  له ئێستاش ، م رۆسته باپیری و باب ناوی  که سام، و زاڵ ی وشه دوو یان.  دایه ئاڤێستا زمانی  له یان رێشه  موو هه...  و[ باشور کوردستانی
  کهه دهخهدا، نگی رههه فه  بهه یهت ده ده  وشهانه م ئهه کهاتێ اڵم بهه.  وه دێنهه دا یی فسهانه ئه وانی ڵه پا باپیری تی سڵه خه ڵ گه له مانا دوو ر هه  که ر؛ ترسێنه سامناک، یانی: سام وتوو؛ رکه سه یانی: زاڵ
 .وێت ناکه   ده شیاوت کی مانایه ، فارسییه نگی رهه فه زنترین مه
 و  وه ته نه ماو ردا وروبه ده و ورامان هه کانی ناوچه  له ئێستاش تا اڵم به نانووسرێن، فارسی و کوردی ئێستای بێی و لف ئه  به  که ن هه مورفیم یان نگ، ده ند چه دا ئاڤێستایی زمانی  له زانین ده ک وه
 ئینگلیزی، ی language/ النگ شنی چه له بێژی  به ڵکوو به ،[  فزی له ته  به ک نه ت ڵبه ئه] نگ ده ی وشه ر هه  میان که یه: م که ده نگ ده/ مورفیم دوو  به  ئاماژه دا لێره من بێژرێن، ده دا ئاخافتن  له
 ،[د و   فزی له ته  به ک نه ت ڵبه ئه] دا شاد دادار، ور ، که ،(دایک یانی ورامی هه  به)گا ئه ی وشه چوار  له  نگ ده م دووهه ها روه هه ؛ وه مه ده ی ئاسمانه  به بلکێت زمان بانی دا کردن بێژ له بێ ده  که
. وه ته ماوه دا ره ڤه ده م له  که ئاڤێستایی زمانی میراتی  له  که یه نیشانه ش مه ئه نگ؛ ده بێژی  له ژوورتر ختێ نه ت ڵبه ئه ، وه مه ده ی ئاسمانه  به بلکێنی زمان بانی راستی الی بێ ده فوز له ته بۆ  ڵکوو به

  لهه ئێسهتاش تها  مورفیمه م ئه  که  یزانیوه نه تیش هدایه یانی.  کراوه بێژ" داذار"  به دا کۆن می رده سه  له  وشه م ئه ڵێ ده ،"دادار" ی وشه  گاته ده کاتێ دا، شت یه ن همه به ی رجمه ته له ت هدایه سادق
 [. 7282 تهران داران، جامه نشر هدایت،  ترجمه سن، یه وهومن زند. ] وه ته ماوه ورامان هه ری ڤه ده
 ک وه  بگهو؛: ڵهێ ده فارسهی ، بووشه: ڵێ ده کرماشانی بڵێ،: ڵێ ده سۆرانی ، بێژه: ڵێ ده اڵنی رده ئه ، واچه: ڵێ ده ورامی هه بڵێ؛ یانی گوتار، الم، که یانی: ئێچه ڤه: ڵێ ده ئاڤێستایی زمانی   ها روه هه
 . ورامی هه ی زاراوه  له  بریتییه ئاڤێستایی، زمانی  له  اوه زاره نزیکترین بینین ده
  به ورامی هه کۆنی کی یه وشه ، بووه دروست وان ئایره  له" وان ئیره" ی وشه ها روه هه . رگیراوه وه کان ئاگره/ئایر شوێنی مانای به ئاڤێستایی/ورامی هه ی"ئایران" ی وشه  له یش"ئێران" ی وشه ی ریشه ت نانه ته

 و پاکی هێمای م هه و ت شارستانیه و ژیار وێنی هه م هه دا، ده ژیان  به روناکی و رما گه م هه و  یه هه گرنگی وری ده دا شت رده زه ئایینی  له ئاگر  زانین ده ک وه  چونکه. وان ئاگره ئاگر، ری پارێزه مانای
 بۆ  بڕوانه. ] رگیراوه وه ئاگر/ ئایر  له واڵت و شوێن زۆر ناوی  بۆیه.  بووه دا اڵن شغه مه  له م رده هه راستی ئایینی هێمای ک وه ئاگر ، بووه هه  شگه ئاته دا واڵت شاخی زۆر  له ش مه رده سه و ئه ؛ پیرۆزییه

 [.باسی عه لیل جه سنا، یه ژوانی
  ناوه دوو م ئه. گێڕن ده کی ره سه و گرنگ رۆڵی  خراپه، و  چاکه تاریکی، و رووناکی هێزی دوو ک وه[ رستی په دێو] سنا دێویه و[ ستی ره په زدا مه] سنا زدیه مه مکی چه دوو ئاڤێستادا قی ده  له ها روه هه
 :کرێن ده دی به شوێن ناوی ک وه ورامان، هه ری ڤه ده  له و کوردستان  له ئێستاش تا
 مێهژوو، و م رده سه و کات ڕینی تێپه  به  یه وشه م ئه  ، وه بیردێنێته مان"سنا زدیه مه" مان هه ر هه  که" نا سه یه مه" ناوی به  یه هه ک یه گردۆڵکه ژۆنی، واری هه نزیک  له کۆسااڵن شاخی  له سنا؛ زدیه مه( 7

 . وه دێته دا یه واژه سته ده م ئه رۆکی ناوه و مانا ک ته له و  سازگاره و نوێر زه شوێنێکی نا سه یه مه گردی ش وه له  جگه. نا سه یه مه  به  بووه و  هاتووه ردا سه به گۆڕانی
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  و  ره بهه مهرۆڤ ش گونهده م ئهه نهاوی ،"زنهاو دێوه" نهاوی  بهه  وتووه ڵکه هه گوندێک قووڵ، دۆڵێکی نێو له شاهۆ، شاخی بناری  له نگ، ته کی یه ره ده ودیو له پاڵنگان، گوندی رۆژاوای  له سنا، دێویه( 3

 واوی ته به  که  مووشه چه و تووش و م سته ئه و خت سه  هێنده ، گونده م ئه جوغرافی و سروشتی ی وته ڵکه هه ،" زناو دێوه"  به بوو که  سنایه دێویه مان هه ر هه  مه ئه  که بات ده تێڕامان و  وه بیرکردنه
 . وه دێته سنادا دێویه رۆکی ناوه و مانا ڵ گه له
 : یه مجۆره به و  که گۆرانیه ناوی ئێستاش ر هه  که زن؛ یه/ سن یه  به  بووه و  سواوه دا کوردی زمانی  له رستش، په و سروود مانای  به" سنا یه" ها روه هه
 
 زن یه زن یه زن یه رێ ئه

 زن ره  باخچه ت که سینگه
 تی رمویه فه مامۆستا

 من  به  به ماچ کچ  وره گه
 ...زناو دێوه/زنا دێویه  به بووبێت سنا دێویه کرێ ده  مجۆره به یانی

 

 ی جێگهه خهاڵی مرتات، ئهه و مرتهات گاتهایی ی وشهه بهۆ  وه ڕێنهه گه ده مر، نه و بمر مانای  به  immortal و  mortal ئینگلیسی ی وشه دوو  که م بکه  راستییه م به  ئاماژه کرێ ده دا لێره[ . 1] 
  زمانه موو هه ی بناغه کۆن، کوردی/ گاتایی زمانی  که بێژین توانین ئه  مجۆره به ئایا. گێڕێ ده فی نه رۆڵی مان هه ر هه دا ئینگلیسی زمانی  له ئێستاش تا هه گاتایی، ی" ئه" پێشگری  که  یه وه ئه رنج سه
 کوردسهتانی/ ئانهاتولی ری ڤهه ده کان ئورووپاییهه و هنهد  زمانه موو هه زێدی  که یشتوون گه  ئاکامه م به  که ندی نیوزله ری توێژه دوو ی تازه ی وه تۆژینه  وه ته بابه م له پێکدێنێ؟ کان ئورووپاییه و هند

 .  رنجڕاکێشه سه ئێجگار ، بووه باکوور
 و ئهاوابوون" شهعری  سهیده قه ک وه قێهک ده ههیچ ن، کهه ده گاتاکهان ی تریفهه ر سهه بهۆ شمشهێر کولتهوری هێرشهی و کوردسهتان، ر سهه بهۆ ب ره عهه هێرشهی باسی  که دا قانه ده و ئه نێو له ئێستا تا[ . 8]

 :وه دێنمه  نموونه ک وه  زنه مه  شعره م له ک یه کوپله دا لێره. کێشاوم رانه رنجی سه  ، بێکه شێرکۆ کورد، زنی مه شاعیری می رهه به ، "رزه له بوومه
 سیمای/ و رد داروبه بینایی ک وه/ و خت دره پووکی پووکه ک وه/ رووناکیدا ی رسگه په  له گاتاکان ڕی په رده زه ک وه/ بوو ئاوابوون/ کوژراو مانگی و م سته جه خاچدراوی  له قی فه شه ی ئه/ بوو ئاوابوون

 !گریان پۆکان له که موو هه/ دایکم کوو وه/ ئاگردان ک وه/ بان و ڕێ چاوی و ور هه نیگای و کێو
 قاقای/ لم نینی پێکه لێشاوی/ لێشاو بوو، لێشاو. بوو لێشاو!/ ئاڤێستا گوڵجاڕی زای غه/ م وشه زای غه/ و فر به زای غه/ ڕوو داربه روونی ده زای غه/ زا غه... رۆحم زای غه بوو، شاخ ربڕینی سه زای غه
 ...شکردا له شمشێری و شیر جمانی خوێن تی ڕه هه  له/ بوو فرین نه ی دوورگه لێشاوی/ وتوودا رکه سه تۆزی و پ ته تی ڕه هه  له: بیابان خۆڵی لێشاوی/ پ  ته قاقای و ف ده قاقای و رم

 ...کافرستان تحی فه ژنی جه/ و  لیفه خه نگی ئاهه  به بوو/ و  وه کوژانه  شگه ئاته ردی به تاشه ر سه کانی کزه  قوتیلکه ک وه/ ستمان نه چاوی/ ویستی خۆشه کانی چاوه
/ و موغ بانگی خۆرنشینی/ بوو ئاوابوون/ بوو چیاکان دادانی چۆک/ و لم ردی زه زریانی پێی ر سه  ستانه هه"/ بوو باران پۆڕی شه و شین/ "عشقا  له ر  مه/ داو ر  مه  له عشق ئاوابوونی/ بوو ئاوابوون
 بوو دڵداران روقژی سه رینی ڵوه هه/ و تاو هه ئێسکی ی وه توانه/ و گۆرانی و شعر پژانی

 .پێشێ  دێته و جووڵێ ئه شمشێر ک یه بێشه/ ر  مه جوانه گوڵی  له بوون پڕ/ و کوژراو سکڵی  له بوون پڕ/ و دارگوێز رمی ته  له بوون پڕ کان نده ره خه/ بوو ئاوابوون
 تاوێر ر سه له ئاو.../ زا غه... بوو زا غه... بوو زا غه/ پێشێ  دێته و جووڵێ ئه شمشێر ک یه بێشه/  سووتێ ئه خت دره ک وه مێژووش/ ترسێ ئه چیا کوو وه پیاو/ ترسێ ئه مناڵ ک وه کانی/ بوو ئاوابوون

/ بوو کات  له شوێن و شوێن  له کات دابڕانی/ و کان نگه ره ی وه بڕینه/ و شاخ نگی ده ی وه رنینه/ بوو گاتاکان ی نه خه رده زه تنۆکی دوا داچۆڕانی/ بوو دابڕان و  وه جوێبوونه/ بوو دابڕان/ کوشت ئه خۆی
 ...پێشێ  دێته و جووڵێ ئه شمشێر ک یه بێشه
 .بوو دابڕان و  وه توانه/ بوو ئاوابوون/ بێ نه ئیفلیج ما نه باخێک/ بێ نه زۆک نه ما نه ورێک هه/ بێ نه کوێر ما نه ک یه باڵنده/ دا جوانه  کافرستانه م ئه ری رانسه سه  له
 من/  وه چۆڕێته ئه م که ناوه  له گاتاکان رابی شه/  ناهیده ناوم/ میدیاییم وزێکی سه چاو  کچه من..." بوو ردنم گه و ژن به ی قیژه بوو، مکم مه ی زریکه  وه ئه/ بوو من ی سته جه نگی ده  وه ئه بیستتان ی وه ئه"

  لهه مانهگ/ بهووم دایک لهه ی وه شهه و ئهه/  زانهه وه ره کێلهی ردنم گهه ، تهه گه ڵه که کی یه کڵپه بااڵم/  یتوونه زه اڵ گه چاوم و  چاومه یتوون زه اڵ گه/ نراوم ناو  وه مێهره و جوانی ندی خوداوه ناهیدی ناوی  به
 باڵ قومری چل/ گێڕایانم دا خۆش ئاگرێکی وری ده  به جار وت حه/ و پێچام  وه تاوسیانه تێلی  له/ بووم دایک له  وه شه و ئه/ هاتبوو  وه زدا مه هانای  به مانگ/ مابوو تیس قه گروون مه پیره ندی ربه ده

 کانی سپییه  فریشته ی سته ده  له من/  زدایه مه هورا ئه پیرۆزی ماچی شوێن  وه ئه/  یه نیشانه  وێڵمه ته ختی ته ر سه له ی خاڵه و ئه/ رم رسه سه تری چه  به کردبوو هێرۆشیان  گوڵه چل/ خوێندم ئه بۆیان شین
 رسنگ سه وانی پاڵه ی"ردۆخ مه/ "قاقڕێک ی زنه ی تاقانه ک وه/ بووم و ئه ی تاقانه من/ چێ ئه ئاڤێستا نووری ختی دره  له  وه یه که سپییه  ریشه  به باوکم/  مانه که وره گه  رسگه په وانی زه ره باوکم/ میدیام

 وری هه ڵه په ک وه ویمان زه و ئاسمان/  یشتبوو گه نه زاو شمشێر  له حرای سه ویدڕکا بای تا هه/ کردم راو بۆ پڵنگی ندین چه/ کوشتم بۆ وری به ندین چه/ بوو عاشقم پیرۆز رانی به  ره سه  به/ خشاو نه
 ...هاڕین ڤین ئه مانی زه  به بوو/ بارین کوله مانی زه  به بوو/ مرد شتمان وه بای/ یشت گه ش ره بای  که/ بوون پاک نم گه گوڵه و سپی

 
 .   بێکه شێرکۆ کانی مه رهه به کۆی ئافات، ی نامیلکه  له ، رزه له بوومه و ئاوابوون:  رچاوه سه

 .یە"خەزاعی خەسرەو. "د: کتێبەکەش نووسەری. نووسراو کتێبەوە ئەم وەرگێری ،"محەمەدی هادی" الیەن له که هە"زەردەشت ئەهووراییەکانی سرووده گاتاکان،" کتێبی پێشەکی بابەته، ئەم: تێبینی
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