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 ..یكوردیداڵگهكۆمهویستیلهخۆشه
 
 مڕۆ رانی ئه تا خوازبێنیكه  وه ڕڤقه  له -١
 

 كوردی ی ڵگه كۆمه سروشتی
 كشتوكاڵی ی ڵگه كۆمه كانی نیشانه
 :كشتوكاڵیدا ی ڵگه كۆمه  له ئینسان سروشتی

 فڕۆم ریك ئه
 
 تەورات لە نین بەشێك یچیرۆكانە ئەو گوندە گەوهەری كوڕ -٢
 

 الدێ و كشتوكاڵی كۆمەڵگەی
 كەسایەتییەكانی و گوند

 گەنج كارێكتەری
 كوردی كۆمەڵگەی گەنجی
 كشتوكاڵی كۆمەڵگەی گەنجی

 
 خۆشبوێ؟ كەسێكی بەهێمنی دەكرێ سێكسە، تینووی كە كوڕێك، ئایا -٣
 

 :سروشتەوە بەڵگەی بە گرنگتر، زێڕ لە وتەی
 تێربوون و خۆشەویستی

 خۆشەویستی دیوی یەك
 خۆشەویستی كۆڵەكەكانی
 بەرگ و جلك و خۆشەویستی

 خۆنماییشكردن و الدێ
 لە كوێ بواری خۆنماییشكردنی هەیە؟ گەنجی الدێ
 سەرەتایی ئەنجامێكی
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 نووسراون ئیالهییانەشەوە ڕۆحێكی بە چەند هەر تەورات، لە نین بەشێك چیرۆكانەی ئەو -٤
 الدێ دانیشتوانی پێكهاتەی
 شۆرەت یان ناسناو و ەسەرمای

 خۆشەویستی كاراكتەرەكەی دوو
 گوند كچانی

 ژنهێنان دوای خۆشەویستیی
 (faceless sex) ڕووخسار بێ سێكسی
 چییە؟ شاری ئینسانی پێناسی

 
 نووسراون ئیالهییانەشەوە ڕۆحێكی بە چەند هەر تەورات لە نین بەشێك چیرۆكانەی ئەو -٥
 

 شاردا و گوند لەنێوان
 گوند و شار نێوان دەكانیسا جیاوازییە

 بەرگ و جلك
 خۆشووشتن

 خواردن بەرنامەی و خواردن جۆری
 گوند و شار نێوان ئەڵقەی

 
 :بدەمەوە وەاڵم گرنگەكە پرسیارە دەبێ -٦
 

 دایە؟ چی شار و شار ناو بۆ هێنا چی خێڵەكی كوردی
  چییە؟ خۆشەویستییەوە بە پەیوەندییان ئەوانە هەموو

 هەیە؟ خۆشەویستییەوە بە پەیوەندییان كوێدا لە
 :شار سەرەكیی پێناسەی دەبنە ڕوواڵەتی دیاردەیەكی چەند
  گوندی؟ كەسایەتیی لە جیاوازە كوردی كەسایەتیی كوردستاندا شارەكانی لە ئایا

 :سەرنجڕاكێشە زۆر بابەتێكی ئەوەش
 كورد؟ پارەداری ئەی

 كورد پارەداری گاڵتەجاڕیی
 دەرخستنی خۆ
 شار بۆ گوندەوە كولتووری لە
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 ..یكوردیداڵگهكۆمهویستیلهخۆشه
 

 مڕۆرانیئهتاخوازبێنیكهوهڕڤقهله
 

 جەبارجەمالغەریب
 

(١) 
 
 شێێك به. كردووین بۆ ی وه گواستنه و كردنی نیشانه و خوازبێنیكردنی و  ڕڤقه دیاریكردنی و ئیسحاق ژنهێنانی ی رنامه به وردی به ورات، ته
 دوای له ك یه  وه نه بۆ  كه یه رنامه به دانانی.  ژیانه ی خشه نه داڕشتنی زۆری  ره هه شێكی به ، یه وه گێڕانه ورات ته كانی یرۆكهچ ستی به مه  له
 ؟ بووه هه ش ئێمه ی ڵگه كۆمه ر سه له ریی كاریگه ند چه تا  یه رنامه به و ئه بپرسین، كرێ ده. كان كه یه
 
 وێ مێه ده ڵكوو بێه نێا،  ڕڤقه و ئیسحاق چیرۆكی ری سێبه ژێر له گومان بێ ، وه بگێڕمه كوردی ی ڵگه كۆمه ویستیی خۆشه چیرۆكی وێ مه ده من
 پیێێاو و ژن ژیانی وه پێكێه سێیمای  وه ناچارییێه له یێان ویسێتی خۆشه كانی گشێێتییه سێیما گونجێاش، ر گێه ئه و م بكێه نێوانیانێدا له راوردێ بێه

 . وه بنووسمه خێزاندا لەناو
 
 . شه به و ئه كۆتایی تا ستم، وه ده ران مبه پێغه چیرۆكی ی وه گێڕانه  له ، وه شه وتاره و له
 
  له تی تایبه به كوردیدا، ی ڵگه كۆمه ناو له پیاو و ژن دواتریش كوڕ، و كچ یان مێ، و نێر ندیی یوه په ر سه له بێ،  چیرۆكانه و ئه پێی به
 وڵ هێه من.  دڵدارییه ی النكه و ویستی خۆشه شتی هه به كوردی ی ڵگه كۆمه گشتی، به بیات ده ئه یان م، ماوده ده ی وه گێڕانه و كی زاره بی ده ئه

 و، و ڕ  مێه بخه ویسێتی خۆشه كانی كییه ره سێه ما بنێه م ده ده وڵ هێه ڵكوو بێه ، وه مێه بخه درۆ بێه یێان م، بده تێك  گشتییه  یشتنه تێگه و ئه م ناده
 .پێویستن ویستیدا خۆشه ی پڕۆسه  له  كه وه مه بكه یاد  ستانه ره هك یان ت ئالیه و ئه دواتر

 
 ؟ یه هه  وه كانه مرۆڤه یشتنی تێگه و ئاست  به ندیی یوه په ویستی خۆشه ئایا -
 یێان رن، تیێده یارمه مهێنانیش رهه به كانی هۆیه و خانوو و  سته ره كه یان ، یه هه  وه كانه ئینسانه  به ندیی یوه په نیا ته ویستی خۆشه ئایا -

  ڕێگر؟
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 ؟ ویستیدایه خۆشه كوێی  له سێكس -
 چیێرۆك ش مایێه بنه و ئێه ر سێه له و ون كێه ده كانیان همییێه وه خولیا و یاڵ خه دوای. ریشن روه یاڵپه خه ی ڵگه كۆمه كان، تاییه ره سه  ڵگه كۆمه
 . تاشن داده
 
 كانی چیرۆكێه كوردیێدا، ی ڵگێه كۆمه  لێه ویسێتی خۆشه بێوونی ی ڵگێه به  تاكێه.  ااڵتێهی خه و له بن شێك به ویستیش خۆشه كانی چیرۆكه شێ ده
 كوردیمێان ی ڵگێه كۆمه  ئێمێه ، چیرۆكانه و ئه ر رامبه به له اڵم به ، یه دیكه چیرۆكی ندان چه و زاڵ خه و الس رهاد، فه و شیرین زین، و م مه
 :ڵێ ده  دیكه شتێكی  كه ، یه هه
 

 خت پێشوه كی ڕایه
 
 ؟ وه ته ماونه یاڵی خه تی بابه كوو وه  بۆیه بن،  ره مه سه و یر سه و ر ده به ت عاده  له ڕووداوی ویستی خۆشه كانی چیرۆكه شێ ده
  

 یكوردیڵگهسروشتیكۆمه

 
 م لێه وێ ناشێمه نووسێم، ده بی ده ئێه زیێاتر وتێارێكی من  چونكه ن، كه مه لێ زۆرم ی ڵگه به و زانستی مای بنه ڕێی چاوه شتێك، موو هه پێش
 ریی وه یێاده  لێه ی وه ئێه نزیێك، رابێردووی  لێه.  سێته به مه م نێده وه ئه نیا تێه بێدوێم، كێوردی ی ڵگێه كۆمه دووری مێژووی سروشتی  له دا وتاره

 و نێالی و خانی  له تی تایبه به ، وه كانه شاعیره دیوانی  له سۆران، و اڵن رده ئه و بابان ئیماراتی  له ، یشتووه گه پێمان كوردیدا نووسینی
 و شێوانكاری كی یێه ڵگه كۆمه كێوردی، ی ڵگێه كۆمه ، دیێاره ینییش زه چاوی  به ی وه ئه تا هه كان، ڵگه به موو هه پێی به.  وه كانییانه نه مه هاوزه
 یێان كشتوكاڵی، ی ڵگه كۆمه شوێنكاری  ونكهچ كات، نه لێ م ڵگه به داوای ر خوێنه ، ڕایه و ئه لماندنی سه بۆ شێ ده.  بووه كشتوكاڵی  نیمچه

 . دیاره  وه كوردییه زمانی و ت ماهیه و گ ڕه  به جووتیاری
  

 یكشتوكاڵیڵگهكانیكۆمهنیشانه

 
 وێ مێه ده مێن ی وه ئێه واتا. هات پێ كۆتایی رمی فه و کردەیی  به و كان بابانییه حوكمی واوی ته به 9489تێكشکان و  9481كان  بابانییه

 ئاشێكرا زۆر  ساڵه د دووسه و ئه وێنای ، ساڵێكه د دووسه بگرم، ری وه  جیاكراوه نێكی زمه یان دیاریكراو كی یه ماوه ك وه و بنووسم ری سه له
 .پێویستن ر هه ك یه ڵگه به ند چه شدا وه ئه ڵ گه له.  ڕوونه و
 
 .نێوهێنانن ڕه بێستان و كردن دروێنه و كێاڵن ویی زه لی لوپه كه ، وه ماونه  كه كاركردن ی هۆیانه و ئامێر و ئه موو هه :مكهیه

 .كراون  ئاماده كشتوكاڵی كی یه ڵگه كۆمه بردنی ڕێوه به بۆ كان ماڵه و دووكان و خانوو ی شێوه :مدووه
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 كێانی دیارده ی نێده وه ئه ئێایینی، ی تیمێه. كان كالسێیكییه  تێه بابه  لێه  جگه ، دیاره دا یه ماوه و له كوردی شیعری قوواڵیی: نگ رهه فه :مسێیه
 .كات ده كشتوكاڵی كی یه ڵگه كۆمه  له ت الله ده نیا ته ، وه گواستبێته ی ڵگه كۆمه

 زۆری  ره هێه شێی به ، وه تێه كۆكراوه تێێدا كێوردی زموونی ئێه و فكێر ی وره گێه  ره هێه سێامانی  كێه ئیێدیۆم و نێد په ئیدیۆم، و ند په :مچواره
 . وه بهێننه دا بواره و له  نموونه یان ده توانن ده  ئێوه  له و  كه ریه هه كشتوكاڵی، كی یه ڵگه كۆمه  له  ته الله ده

.  زمانێه دات، ده  ڵگێه كۆمه قۆنێایی ر سێه له بڕیێار  كێه تی، ڕه بنێه خێاڵی م ڵگێه به موویان، هێه دوای  خسته زمانم من  ڕاسته زمان، :مپێنجه
 ش وه ئێه.  وه كوردییێه زمێانی ی كشێتوكاڵییانه سروشێتی  بێه  وه ته سێتراوه به كوردی، زمانی گشتیی ی پێكهاته ان،زم ناو كانی ته الله ده ك نه
 نێانی بگێرێ، بێزن  لێه بی زه یێه خێوا) ،( دڕاوه كێوێ  لێه  كونێده و  وتووه كه كوێ  له ر كه. ) یه هه  وه كاركردنه جۆری و كار  به ندیی یوه په

 (. لێڵه  وه یه چاوه ر سه له  كه ئاوه) ،( وه پرسییه ده لی شه  گۆلكه  له پیرێژن برد، ده خڕی  به یانگاڕان) ،(خوات ده شوانی
 
 زمێانی. )نێدن ڵقه هه ، وه كۆڵینێه ، وه لێكۆڵینێه ی وشێه ، نموونێه بێۆ ر هێه.  یێه پێوه جووتیێاریی قێووڵی گێكی ڕه  وه یه بكه شی ك یه وشه ر هه
 و  وشێه گێی ڕه لمێنن یسێه ده  كێه ، دیكێه ی نموونێه زاران هێه(.  ڵێه هه  لێه وتارێێك بژاركردنێی) ،(تاودا خۆی پیس ئه) ،(ت كه ره به و پیت به
 .هاتوون  وه جووتیارییه و كشتوكاڵی پاشخانێكی  له كوردی زمانی كانی واژه سته ده
 

  وه جووتیارییێه پاشێخانێكی  لێه ش وه ئێه  كێه دا، كێه زمانه ر سێه به  یێه پیاوانه تی ڕووحیێه و  تیمه زاڵبوونی كوردی،  زمانی ی دیكه نێكی الیه
 پیێاو: "ڵێێت ده ئاسایی به زۆر دووگیان ژنی.  یه نێرانه منداڵیش و ژن زمانی ر سه فزی له  كه  یه پیاوانه جۆرێك  به كوردی زمانی.  هاتووه

 خێۆی جیاتی لێه اڵم بێه ، ماوه نێه یی ئاسێووده و  پێڕه سكی  كه یت خۆیه  له ستی به مه  ژنه گومان بێ". نامێنێ یی ئاسووده بوو پڕ( سكی)  كه
 بێۆ دێێنن، بەكێار  پیاوانێه ی وشێه كردن، قسێه بێۆ ژنێیش تا هێه" بوو پڕ سكی  كه پیاو: "ڵێ ده و ئه بێت، ده پڕ سكی ژنیش ر هه و  ژنه  كه
 ، پیاوانێه ، ردانێه مه: "كێوو وه ی وشێه زاران هێه ڕای ره سێه  وه ئێه.  دانێاوه ژنێی بێۆ  ڵگێه كۆمه  كێه بپێارێزێ،  قورسانه  شكانه و له خۆی ی وه ئه
 .نێن داده یی وره گه و شانازی جێگای  به پیاو ی نیشانه و ناو موویان هه  كه..." مێرد ڵه كه و ڵەگا كه
 
 :بپێكم ست به مه دوو  داوه وڵم هه  ئێره تا
 
 .زانی نه پێویست  به زۆر م ڵگه به ش وه ئه لماندنی سه بۆ ، هكشتوكاڵیی كی یه ڵگه كۆمه كوردی ی ڵگه كۆمه  كه :مكهیه

.  دیێاره  وه كه یه ڕسێته و  واژه سێته ده و  وشێه موو هێه ر سێه به نێێر تی یبێه هه و بێوون و بێۆن ، یه نێرسێاالرانه زمانێكی كوردی، زمانی :مدووه
 . وه ته سڕیوه واوی ته به ندائاخاوت زمانی  له كانی، ندییه تمه تایبه و ژن سۆزی و ست هه ش وه ئه
 

 .وێ كه رده ده  وه كه وتاره  به شم، سته به مه دوو و ئه ریی كاریگه و شوێن
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 :یكشتوكاڵیداڵگهكۆمهسروشتیئینسانله

 
  ی شه گه كاركردن. ی ۆژانهڕ كاتی شكردنی دابه  به  نده به یان ، وه كانیه كاره ی بازنه  به  نده به كدا یه ڵگه كۆمه ر هه  له ئینسان سروشتی

 .رجن مه مهێنانیش رهه به كانی هۆیه و م رهه به كانی جۆره. كات ده دیاری ئینسان ی وه بیركردنه و فكر
 

 ویسێتی خۆشه  چونكێه ، نییێه ورد زۆر كی ڕایێه ش وه ئه ، وه ناوه یان وح و ڕ دنیای  له  شێكه به ، وه بیركردنه دنیای  له  شێكه به ویستیش خۆشه
 و ئێه ، یه سێته جه دنیێای  بێه ر سێه ویسێتی خۆشه ڵێێ، ده  كێه ، یێه هه قورسێیش ك یێه ڕاده تێا كی ڕایه. وێت ده شی سته جه یان فیزیكی توانای
 . بهنایا و باش شتێكی ش وه ئه  كه كانی، خۆشییه ترۆپكی  بگاته  سته جه ، یه وه ئه خاتری ر به له كرێ ده بۆی  وه روونه ده  له ی یالیه واوه
 كان ئینسێانه ی ژمێاره ی نێده وه ئه  كێه  وایه راشم اڵم به ، یه هه ویستی خۆشه كردنی پێناسه  له جۆرێك  به پێویستم ، وانه ئه موو هه ڕای ره سه

  بێه پشێت یسێتیو خۆشه كردنی پێناسێه بێۆ ، وه ببمێه نزیێك م كێه ته بابه نێاوەڕۆكی  لێه زیێاتر ی وه ئێه بێۆ شدا، وه ئه ڵ گه له.  یه هه ی پێناسه
 .ستم به ده فڕۆم ریك ئه كی ڕایه

  
 ریكفڕۆمئه

 
 9141 سێاڵی مارسێی ی94  لێه ، بێووه جێوو خێزانێكی ی تاقانه منداڵی ، بووه دایك له فڕانكفۆرت  له 9111ی ئاداری 32  له فڕۆم ریك ئه
 ر سێه له كێاری وردی بێه ی زنانێه مه  نێده بیرمه و لێه  كێكێه هی فێڕۆم ریك ئه.  كردووه دوایی كۆچی سویسرا  له ساڵیدا نۆ و فتا حه نی مه ته  له

 مان هێه مەریكا ئێه  له  كه ، وه ته كردووه باڵو( ئازادی  له ترس) ناوی  به( ز9189) ساڵی  له كتێبی م كه یه ، كردووه ئینسان ی وه ناوه دیوی
 خۆیمێان ی وه بیركردنێه قێووڵی كی یه خشێه نه  وه تایه ره سێه و لێه.  وه تێه كردووه چێا ( ئێازادی  لێه اڵتن هێه)  بێه( ز9183) سێاڵی  له كتێبی
 نێد چه كێرێ ده  كه خات، رده ده بۆ ئینسانمان روونیی ده نی الیه گرنگیی ی، كه تیۆرییه  كتێبه سێ و بیست ر هه ی درێژه له. كات ده ش پێشكه
 .كانیدا كاره  به بێ  وه قوڵبوونه و ناساندن كییان ره سه كاری ر توێژه

 
.  وه تێه كردووه بێاڵوی 9181 سێاڵی  له  كه ،(The Art of Loving) ناوی  به گرم رده وه كتێبی ك یه  له سوود نیا ته من ، وتاره و ئه بۆ
 بێێۆ وڵێك هێێه موو هێێه) كێێات ده مێێن ی وره گێێه كێكی كۆمێێه  كتێبێێه و ئێێه كی یه ڕسێێته گێێۆڕی، ویسێێتی خۆشه بێێۆ گشێێتیی ی وه بیركردنێێه  كتێبێێه و ئێێه

 (.تی واوه ته به تی سایه كه كردنی شه گه بۆ رتر كاریگه وڵێكی هه بێ به نابێ، وتوو ركه سه ویستی خۆشه
 

 فڕۆمی ریك ئه ی كتێبه و ئه  كه موجاهید، بدولمنعیم عه موجاهید اڵم به! نا یان نم یه بگه خۆی ك وه فڕۆم ریك ئه ی كه ڕسته توانیم نازانم
  لێێه لێبێێوردن داوای  بۆیێێه ، بێێووه ون لێێێ م كێێه كوردیه  نوسێێخه مێێن) كێێوردیش  تێێه كراوه  ختانه خۆشێێبه بێێی، ره عێێه زمێێانی ر سێێه  تێێه رگێڕاوه وه
 بێێۆ  كێێه ، وه بكاتێه شێێی زیێاتر  یه ڕسێێته و ئێێه ، داوه وڵی هێه  كێێه به ره عه  رگێێڕه وه( بنووسێێم نێێاوی نێاتوانم دا لێێێره  كێه م، كێێه ده ی كێه رگێڕه وه

 . پێویسته زۆر من ی كه وتاره
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. بێدات خێۆی تیی سێایه كه وپێشێبردنی ره به وڵی هێه بێێ ده ،( القێدره)  توانایێه و  ئیێراده و وق زه و قڵ عێه نی خێاوه ئینسێان ی وه ئه ر به له)
  و  واژه سته ده مان هه بی ره عه رگێڕی وه(.  یه هه پاراستن و چاودێری و كردن شه گه  به پێویستی ویستی خۆشه بوونی هه ر هه ویستی، خۆشه
 .  وه ته هێناوه كار به فڕۆمی ریك ئه ی ڕسته

 
 ئێسێتا تێا  كێه) كشێتوكاڵیدا، كی یێه ڵگه كۆمه  لێه م وه كوردییێه تیی سێایه كه سروشێتی دوای بێه مێن ؟ گرنگێه مێن ی كه وتاره بۆ  وه ئه كوێدا له
 وانێك، رخێه به یێان شێوانێك ك، یێه پاڵه یێان وتیارێێكجو  كێه بێزانم  وه ئه وێ مه ده(  ماوه كورددا ئینسانی ناخی  له قورسی  به كانی گه ڕه

 فیێداكاریی و ویسێتی خۆشه  بێه سێتكردن هه ئاسێتی بۆ خۆی وحیی و ڕ ئاستی توانێ ده چۆن بدات؟ خۆی تیی سایه كه  به  شه گه توانێ ده چۆن
 ؟ وه بكاته رز به فس نه
 

 عاشێقن زۆریێان  ره هێه شێی به ز گێه ڕه  بێه كێورد  كێه م، بێده ویسێتیش خۆشه و شق عه نێوان جیاوازیی  له خۆم دا شه به و له متوانی نه ببوورن
 (.بێ نووسین شیعر  به ر گه ئه)
 

   3191نیسان ی 28 

 
-------------- 

 
 كوڕگەوهەریگوندەئەوچیرۆكانەیبەشێكنینلەتەورات

 
٢ 

  
 .بنەماڵەییە خێڵەكی، جووتیاری، كشتوكاڵی، كوردی كۆمەڵگەی پاشخانی بڵێم، كە كەوتم، ئەوە فریای تەنیا پێشوودا بەشی لە
 .هێشتووە جێ تاكەوە و گشتی ژیانی كایەكانی تەواوی بەسەر شوێنپەنجەی ئەوەش -
 
 .زمانەوە ناو چووەتە -
 .داپۆشیوە فەرهەنگی -
 

 بەاڵمهەمووئەوانەپەیوەندییانبەخۆشەویستییەوەچییە؟
 

 كۆمەڵگەیكشتوكاڵیوالدێ
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 .كراو بەپیشەسازی كشتوكاڵی نەك تەقلیدییەكەی، مانا بە كشتوكاڵە كشتوكاڵ، لە مەبەستم
 یەكەی دەكرێێت، گونێددا سێنووری لە كشێتوكاڵ واتە دەكێات، دروسێت گوند تەقلیدی كشتوكاڵی الدێیە، جووتیار ڕاستەقینەی نیشتمانی

 ئەو بێزانین ئەوەی بێۆ بدوێین، گوند ئینسانیی كتەریكارێ و گوند سروشتی لە دەبێ ئەوەش بۆ گوندە، كشتوكاڵیدا كۆمەڵگەی لە ژیان
 بە خۆشەویسێتی، بە دەكێرێ دەگەڕێ، هاوبەشدا بەدوای ڕۆحی چەند تا خۆشبوێ، كەسێكی گونجاوە چەند تا دەژی، الدێ لە كائینەی
 هەڵبژێرێ؟ ژیانی هاوسەری خۆی بڕیاری بە و دڵداری

 
 تێاقیكردنەوەیەكە، خۆشەویسێتی) ،(تێاكە كێاری خۆشەویسێتی) ئەویش بێ، ەبیرل ڕستەیەكمان هەمیشە دەبێ بابەتەدا، ئەو لەدرێژەی
 و مەرگ نیێێیە ئەوە مەبەسێتم ،(هەیە بەنێاخەوە پەیوەنێدیی خۆشەویسێتی)  ،(مەرگ وەك تەواو تێێدەپەڕێ، پێیێدا تەنیێا بە كەسێێك

 دیێكە كەسێێكی لەجیێاتی نێاتوانێ سێێككە چێۆن تاكەكەسێین، كێاری هەردووكیێان كە نەبێێ، لەوەدا تەنیێا بێكەم، بەراورد خۆشەویستی
 خێۆی خۆشەویسێتی پێێش ئینسێان دەبێێ ئەوەش بێۆ بگرێتەوە، دیكە كەسێكی جێگای خۆشەویستیدا لە ناتوانێ كەس هیچ ئاواش بمرێ،
 .بناسێ

 
 ئایێێا خۆناسێێی؟ ئاسێێتی گەیشێێتوونەتە دەناسێێن؟ خۆیێێان خێودی دروێێێنەكەر، و بەردەسێێت و پێێاڵە و جووتیێێار كەسێێەكان، گونێێددا لە ئایێا

 هەیە؟ كۆمەاڵیەتییەوە ئاستی یان ئابووری، ئاستی یان تەمەن، یان رۆشنبیری، ئاستی بە پەیوەندیی خۆناسی
 

 گوندوكەسایەتییەكانی

 
 ڕووی لە گەنێێج خۆشەویسێتییە، ئامێادەی زیێێاتر هەمێووان لە گەنێج مانێێایەی بەو گەنێج، و گونێد بێێكەمەوە، بچێووكتر پانتێاییەكە دەبێێ

 .خۆیەتی جووتەكەی هەڵبژاردنی دەیئاما فیزیكیشەوە
 

 :ئێرە تا كارەكەمان ئەنجامی
 

 لە كشێتوكاڵە، خەریكێی تێاك هەیە، نێێرانەی یێان پیێاوانە زمێانی تێۆنی نێێرانەیە، كشێتوكاڵیی كێۆمەڵگەیەكی كە كوردی، كۆمەڵگەی
 بەرهەم؟ دێتە تێدا خۆشەویستیی فەزایە ئەو ئایا دەكات، كار خۆی گوندەكەی سنووری

 
 :دەكات فەرزی دانیشتوانەكەیدا بەسەر گوند رانەیكا ئەو
 
 .هەیە ڕەگەزێك هەموو و تەمەنێك هەموو بۆ كار بكات، كار گونددا لە خێزان ئەندامێكی هەموو دەبێ -
 .شەوانیش و ئێوارە و دیكە كارێكی نیوەڕۆیان و كارێك جۆرە بەیانییان نییە، دیار گوندا لە كاركردن كاتی -
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  هەیە، كەسایەتییەوە پێگەیاندنی و خۆشەویستی بە ڕاستەوخۆی پەیوەندییەكی و هەستیارە زۆر بابەتێكی كە گوند، ئابووریی -
 پێارەیەكی ئێابوورییش هەرەوەزیێیە، كێاری كێار، چێۆن وەك. نادیارە و ئاڵۆز گوند ئابووریی مەبەستم. نادیارە و ئاڵۆز ئەوەشدا لەگەڵ

 جێێاریش زۆر پێێێكەوە، خێێێزانە ئەنێێدامانی هەمێێوو كێێاركردنی هەرەوەزی، لە سێێتممەبە. كەس یەك دەسێێتی ژێێێر دەچێێێتە كە گشێێتییە،
 .پێكەوە گوندەكەیە دانیشتوانی زۆربەی هەرەوەزیی

 
 كارێكتەریگەنج

 
 دەسێتی وەك گەنێج كشێوكاڵی، یێان خێڵەكی، كۆمەڵگەی كولتووری یان الدێ، خێزانی. ژیانە بەردەوامیی و كۆمەڵگە نوێبوونەوەی گەنج
 تێاكە كە ژن گەورەبێوونی، لە پەلەكێردن و منێداڵبوونەوە ڕێگێای لە دەدات، كێارە دەسێتی ئەو زۆركردنێی هەوڵێی هەمیشێە. دەبینێ كار

 بەخێوكردنی سەرەڕای دەكرێ، سەیر كاركردن و نەوەخستنەوە ئامێری وەك هەر ڕاستە خێزانە، بەردەوامیی و منداڵخستنەوە سەرچاوەی
 .كاتدە كێڵگەش كاری ماڵ، خزمەتی و منداڵ

 
 لە هەر دەبەسێتێ، هەردووكیێان بە پشێت خێزان كاركردن، بۆ یەكەمدا پلەی لە. كوڕ و كچ دەهێنم، بەكار ڕەگەز دوو هەر بۆ گەنج من

 .دێنێ بەدەست ئازادییش كەمێك كچ كاركردنیشەوە ڕێگای
 
 بە كێچ، منێداڵی ڕاسێتەقینەیە، وەینە كێوڕ منێداڵی. شێانە لەسێەر خێزانێی مێانەوەی و شێكۆ كێوڕ خێێزانە، ڕاسێتەقینەی سەرمایەی كوڕ

 خێزانێكێی بێۆ كێچە، خسێتنەوەی نەوە لێێی، مەبەسێت كە بێوونە، لەدایێك خێوار یێان ،(زان) خوار لێی مەبەست كە دەبرێت، ناو خوارزا
 .دیكە

 
 ئاسێتی گێاتەدە چێۆن دەكێات، گەشە چۆن دەخەمڵێت، چۆن گەوهەرە ئەو ژیانی بەاڵم گوندە، گەوهەری كوڕ كە ئەنجامەی، ئەو دەگەینە

  خۆشەویستی؟
 
 هاوبەشێی ژیێانی گەنێج، ژیێانی كێوردی، كێۆمەڵگەی ژیێانی الدێ، ژیانی لەسەر ڕستەیەكدا، و دەربڕین هەموو لە وشەیەكدا، هەموو لە

 ەهەی پانتێاییەك خۆشەویسێتی، بۆ هەیە ژیانەدا لەو فەزایەك ئایا كە بكەمەوە روونی یان بزانم، ئەوەیە مەبەستم پیاو، و ژن نێوان
 :دەڕوانم ئەوانە هەموو بۆ گۆشەنیگایەكیشەوە، چەند لە گوندیدا؟ ماڵی لە مێرد و ژن ئاسوودەی و ئارام ژیانی بۆ
 
  دی؟ دێتە كوردیدا فەزای لە خۆناسین، كەسایەتی، گەشەكردنی خۆپەروەردەكردن، ئایا: خۆناسین -١
 دەبن؟ دابەش چۆن ئەو كاتەكانی ەوە،بكات لەخۆی بیر بەدەستەوەیە كاتەی ئەو الدێ گەنجی ئایا: كات -٢
 هەبێ؟ سەرمایەی دەتوانێ خۆیەتی، باخەڵی خاوەنی كورد گەنجی ئایا: ئابووری -٣
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 خۆیەتی؟ كاری خاوەنی الدێ گەنجی ئایا دەكات، دروست كەسایەتی كار بێ، خاڵ یەكەم دەبوو خاڵە ئەو: كار -٤
 بوێن؟ خۆشی و بیانناسێ و بێت تێكەڵیان دەكرێ كە كێن كەسانە ئەو واتا دەكات، ڕێكەوتیان ڕۆژانە كورد گەنجی ئەوانەی كێن -٥
 

گەنجیكۆمەڵگەیكوردی
 

گەنجیكۆمەڵگەیكشتوكاڵی
 

 خێاوەن وەك منێداڵییەوە لە هەر كێوڕە، خێاوەنی خێزان. هەیە خۆی خاوەنی ڕزقە، و سەرمایە موڵكە، جووتیاری، كۆمەڵگەی گەنجی -
 سروشێێتی ئەوە نیێێیە، بێێاوان دڵڕەقیێێی ئەوە. دەبێێێ بەهێزتێێر هەسێێتەی ئەو ڕۆژ بە ڕۆژ گەورەبێێوونی لەگەڵ. دەكێێات لەگەڵێێدا مێێامەڵەی

 و بێژاركەر و دەروێنەكەر و گێرەكەر و پاڵە سەگەوان، بەرخەوان، كار، بداتە دەست دەبێ تەمەنیدا سەرەتای لە كۆمەڵگەكەیە، جۆری
 و بیركێێردنەوە سێێەنتەری ئەوەی لەبەر بەاڵم دەكێێات، شێێتانە ئەو ووهەمێێ بەشێێداریی كچێێیش. بەفرمێێاڵینیش و بانگوشێێی تێێا سێێاوەركوت،
 . ئەوە ژیانی لەسەر منیش نیگای پیاوە، بڕیاردان و هەڵبژاردن

 
 و ئێێێمە بێێابەتەكەی دەوڵەنێێدكردنی بێێۆ تەنیێێا نیێێیە، كەموكێێوڕی و نەنگێێی دەیانكێێات، كێێوڕ كە بێێردن، ناومێێان كێێارانەی ئەو هەمێێوو -

 هەمێان لە پرسێیارە، ئەو وەاڵمێی دێێت؟ ژیێانی بەسێەر چی دەكات، ئیشانە ئەو هەموو كوڕ كە پێویستە نگۆشەنیگایەكما ڕوونكردنەوە،
 .سەرەوەشە پرسیارەكانی وەاڵمی كاتدا

 
 دەكەوێت؟ دەست چی كوڕ كارانەدا ئەو لەبەرامبەر

 
 :دەستەمۆ یان سەرەڕۆ، نێرەی یان دڵدار، نێرەی بنێن، ناوی لێرەوە با كوڕ
 
 گرنگی الیەنێكی كە كوڕ، دەشێ بۆیە كشتوكاڵیدا، كۆمەڵگەی لە و جووتیار الی گومان بێ نییە، دیار كاركردنی ماوەی ئەوەی لەبەر -

 مێێاوەی دیێێاریكردنی بێێۆ نیێێیە، سیسێێتەمێك گونێێددا لە كە لەوەش جێێگە ئەوە. بێێێ كێێاركردن خەریكێێی دەبێێێ دەم هەمێێوو خۆشەویسێێتییە،
 وەك كالسێیك، یێان تەقلیێدی سیسێتەمی بە كشتوكاڵ بەتایبەتی نییە، لەبار كار ماوەی دیاریكردنی بۆ كشتوكاڵیش سروشتی كاركردن،

 :ئەوەیە ئەویش دەكەوێت، دەست ڕستەم یەك بابەتەوە، ئەو هەموو لە. كوردستان ئەوەی
 
 .نییە خۆیشی ڕووخساری و سیما بە گرنگیدان هەتا و خۆی لە بیركردنەوە كاتی كوڕ كە
 
 دەكات، كار كوڕ واتا. وەرناگرێ پارەیەك یان نرخێك هیچ بێ، سەپان و شوان یان بێ، كێڵگەدا لە چ دا،كوڕ كاركردنی لەبەرامبەر -

  باخەڵی دەچێتە بەشێكی كۆتاییدا لە كە نییە، نرخێك یان مەعنەوی، نرخی مەبەستم دانرابێ، كارەكەی بۆ نرخێك ئەوەی بەبێ
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  هاوكاریی و دادپەروەری لەسەر قسەم من خێزانەوە، سەرۆكی خزمەتی ەدەچێت بەشێكیشی گوندەوە، سەرۆكی یان عەشیرەت، سەرۆكی
 .لێی بەشێكە خۆی كە خێزانێك، بۆ نییە كوڕ
 

 .نییە خۆی گیرفانی خاوەنی كوڕ كە ئەوەیە، مەبەستم تەنیا
 

 كەسێێك هەر واتێا هەیە، سێەربەخۆوە داهێاتی بێوونی بە ڕاسێتەوخۆی پەیوەنێدیی سەربەخۆ كارێكتەری دروستكردنی كە ڕوونە، ئەوەش
 نەبێێ، خێۆی سێەربەخۆی كێارێكتەری كەسێێك هەر خێۆی، سێەربەخۆی كێارێكتەری خێاوەنی نێابێتە هەرگیێز نەبێێ، سەربەخۆی داهاتێكی
 .بیركارییشە یاسایەكی ئەوە نییە، كۆمەاڵیەتی و خۆشەویستی یاسای تەنیا ئەوە خۆناسینەوە، پڕۆسەی بچێتە ناتوانێ هەرگیز
 خێۆی كەسێایەتیی بە گەشێە و بناسێێ خێۆی بناسێێ، خێۆی نێاهێڵێتەوە كێوڕدا لەبەردەم هێیچ سەربەخۆ، گیرفانی یان ئابووری، نەبوونی

 لە واز و دەپێووكێنێتەوە سێەلیقەی دادەخێات، كێوڕدا لەبەردەم سێەربەخۆ ڕای و هەڵبێژاردن بێواری سێەربەخۆ سەرمایەی نەبوونی. بدات
 .یەكێكیانە جنس كە دەكەوێت، یەریزە شوێن و دەهێنێت ناخی دنیای

 
 تێامكردنی ئیێرادەی نێاتوانێ نەك هەڵبژێێرێ، خێواردن جێۆری نێاتوانێ نەك سێفرە، خێاوەن بەردەم برسێیی سێەرمایە، بێێ برسی، چۆن

 هەمێێوو بێێۆیە. گەدەیەتێێی ئێێازاری نەهێشێێتنی الی هۆشێێی تەنیێێا دەچێێێتەوە، لەبیێێر خێێواردنی ناسێێینی زەوقێێی خۆیشێێی بێێۆ هەر هەبێێێ،
 . دەكات پێشنیاری ەنەكەیخاو كە خۆشە، پێ خواردنێكی

 دەیەوێ ئەو ناكێاتەوە، بەرگێدروو و دووریێن جێۆری و قومێاش ڕەنگێی لە بیر هەرگیز سەرمابردوو، كابرای وا، هەر بەرگیش و جلك بۆ
 لە بیێێر نەبێێتەوە، گەرم یەكێێێك تێا سێەرمایە، ئەو دەردەكەی. داپۆشێێێ پێێ خێێۆی بێكەوێ، دەسێت شێێتێكی هەر دەیەوێ. نەبێێ سێەرمای
 .ناكاتەوە جلك مۆدیلی و دوورین سەلیقەی

 
 و خۆشەویسێێتی سێێەلیقەی پەرەپێێێدانی خزمەتێێی لە شێێێوەیەك هێێیچ بە سێێەرمایە، دابەشێێكردنی شێێێوازی ڕێكخسێێتنی ئێێابووری، كەواتە

 .نییە خۆناسینەوەدا ڕووحیەتی
 

 :بپرسی تۆش دەكرێ
 

 نییە؟ ڕیاردانیب و هەڵبژاردنی توانای وایە، برسیەتی و سەرمابوون وەكوو خۆشەویستیش ئایا
 

 خۆشەویسێتییەوە؟ پەیوەنێدیی نێاو بچێێتە دەتێوانێ بێێ، بەرامێبەر ڕەگەزی ناسێینی و برادەرایەتی و جنس برسیی كەسێك ئایا ڕوونتر،
 بوێ؟ خۆش كچێكی بەهێمنی، دەكرێ جنسە، تینووی كە كوڕێك، ئایا

 

 ٢١١٢ی ئایاری ٥
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(٣) 

 
 سێكیخۆشبوێ؟ئایاكوڕێك،كەتینوویسێكسە،دەكرێبەهێمنیكە

 
 هەمێووان كە بێاڵوە ئەوەنێدە هەیە، جەستەوە بە پەیوەندیی كە ڕاستەقینەكەی مانا بەاڵم هەیە، فەرهەنگیی مانای و تەعریف سێكس

 كەسێێێك ڕەگەزی دیێێاریكردنی یێێان دێ، مێێێ و نێێێر ڕەگەزی ڕەگەز، مانێێای بە ئۆكسێێفۆرددا فەرهەنگێێی لە سێێێكس. دەیێێزانن بەڕوونێێی
(males)(females )بە. ڕەگەزە دوو ئەو جیێاوازیی بە هەسێتكردنە مانێای بە یێان. مێێوە یێان نێێر ڕووی لە كەسێك سەرنجدانی و 

 دیێكە وشێەی و دەسێتەواژە چەنێدان وشێەیەش، ئەو لەسێەر هەر. هەبێ بەوەوە پەیوەندیی شتێك هەر یان دێت، سێكسیش كرداری مانای
 بێابەتی كە ،(sexy) سێكسێی یێان مێێن، نە و نێێرن نە كە ەوانەیەل مەبەست( sexless) سێكس بێ ناسێكس، وەك كراون، دروست

 .نیین وتارانە ئەم
 

 و مێاڵ و پێنێاس یەكەم ئەوە. كێچە یێان كێوڕ واتێا ە،(مێێ) یێان( نێێر) مەخلووقەكانی بە دەیدات ژیان كە تەعریف، و پێناس یەكەم
 بەش، دوو نەكێێردووەتە ئینسێێانی ئەوە وەك نێێێكپۆلێنكرد هێێیچ ئەمێێڕۆ تێێا. دەكێێات پێێۆلین پێێێ بوونەوەرەكێێانی سروشێێت كە دنیێێایە

 زمێانیش. نێاویەوە دەچێنە بەگشێتی بێوونەوەران بەڵكێوو نێاگرێتەوە، ئینسان تەنیا بە پۆلێنكردنە ئەو. جیاواز دنیای دوو نەیكردووەتە
 .تەوەكردوونە جیا لێكتری و داناون بۆ تایبەتی ناوی خۆی، سروشتی وەك و نەكردووە كەمتەرخەمییەكی هیچ لەوەدا

 
 و ئەسێ  سێەگ، ڕەگەزی دیێاریكردنی بێۆ( گەماڵ یان گۆڵ و دێڵ) گیاندارانیش لە هەیە، كچ و كوڕ پیاو، و ژن ئینساندا لە چۆن وەك

 سروشێتییە، دابەشێكردنێكی چێونكە دابەشێكردنە ئەو تێد،.. مێاكەو و كەو یەكانە، و مالۆس. كەڵەباب و مریشك ماكەر، و كەر مایین،
 دابەشێكاریەیان ئەو زمانەكێان زیێادەڕۆییە، ئەوەی. گرتووەتەوە گیاشی و گژ و درەخت و دار هەیە، جەستەوە تەیپێكها بە پەیوەندیی

 .سەپاندووە كەلوپەلیشدا و ئەستێر و مانگ و بەرد بەسەر
 

 :وتەیلەزێڕگرنگتر،بەبەڵگەیسروشتەوە

 
  دوو ئەو واتا مێیە، و نێر تێكەڵبوونی و پێكگەیشتن دەدات، سروشت مانەوەی و ژیان بە درێژە ئەوەی دەكات، تەواو دنیا كە ئەوەی
 .ڕەگەزە

 
 .وەستاوە لەسەر دنیای مانەوەی تێكەڵبوونەی ئەو -
 .دەسووڕێتەوە دەوریدا لە دنیا هەموو كێشەی تێكەڵبوونەی ئەو -



یكوردیداڵگهكۆمهویستیلهخۆشه  

 

 

14 
 

 بێۆیە سێەرمابردوویەك، بێۆ جلكێوبەرگ لە بێبەشێبوونە برسییەك، بۆ نانخواردن لە بێبەشبوونە وەك تەواو تێكەڵبوونە، لەو بەشی بێ
 سێكسێیدا، برسێیەتیی لە چێونكە بكات، خۆشەویستی و هەڵبژیرێ نازانێ و ناتوانێ سێكسییەوە ڕووی لە بێ، برسی بوونەوەرە ئەو تا
 .دیكە شتێكی نەك سێكس، بۆ دەوێت دیكەی ڕەگەزەكەی ئەو
 

 . دێ لێ مەحاڵی وەك نزیكەی خۆشەویستی ندییپەیوە ناو چوونە نەبێ، تێر جنسییەوە ڕووی لە كۆمەڵگەیەك هەر
 

 خۆشەویستیوتێربوون

 
 درێژبێوونەوەی چێونكە پیێاوە، و ژن نێوان خۆشەویستیی دواتریش. كچە و كوڕ نێوان خۆشەویستیی تەنیا خۆشەویستی، لە من مەبەستی

 ڕۆژە یەك خۆشەویسێتییە ئەو مەبەسێتم رهە مێن كەواتە. گێرنگە مێن الی مێێردایەتیش و ژن بێۆ دڵێدارییەوە سەردەمی لە خۆشەویستیش
 كە ژیێان، هەوێنێی دەبێێتە كە خۆشەویسێتییەیە، لەو مەبەسێتم مێن. شێاعیران ئیلهێامی سێەرچاوەی بووەتە كە نییە، نیگایانە یەك یان

 .دەخەین ڕێك دڵمان لێدانی لەگەڵیدا و دەكەین تامی ڕۆژانە
 

 نەبێێ هێیچ كە جێوانی، و لەزەت بە بگۆڕێێت ژیێان تێاڵیی دەتێوانێ كە یەتێێدا یەكسێانیی هێاوكوفی، ئینسێانی، مانای خۆشەویستییەك
 خراپتێرین لە. تێاڵ ترۆزییەكێی سێەر بێۆ خێوێ و تێرش ببێتە نەكات، شیرینیشی كە بگری، كێشەكانی و ژیان بەرگەی دەداتێ هێزێكت

 نەبێن، ناچێار و نەگێرن بەیەكتێرەوە تدەسێ كۆمەڵگە چاوی ترسی لە مێردەوە، و ژن ژیانی بەسەر بارقوڕسی و كێشە نەبێتە حاڵەتدا،
 .بكەن قبووڵ ژەهر وەک ژیان پێكەوە

 
 .دەهێنمەوە بەڵگە خۆیدا شوێنی لە بێت، پێویست ئەوەندەی ئەوانە، هەموو سەلماندنی بۆ
 

 یەكدیویخۆشەویستی

 
 كە سێەردارە، تێیێدا ئیێرادە یەك كە خۆشەویسێتییەیە ئەو نیێیە، الیەنە یەك خۆشەویسێتیی مەبەستم من خۆشەویستیدا، دیوی یەك لە

 لە كە خۆشەویسێتییەیە مێۆدیلی ئەو گرنگێی بەشێێكی ئەوەش دەستپێشێخەرە، كێوڕ هەمیشێە كە خۆشەویسێتیش دیێوی یەك كوڕە، ئیرادەی
 گونجێاودا كەسێێكی هەڵبژاردنێی لە كێچ خۆشەویستییەدا لەو. گوازراوەتەوە دیكەش سەردەمەكانی بۆ بەئاسانی كشتوكاڵییەوە كۆمەڵگەی

 .ناكات دەستپێشخەری رگیزهە
 

 كۆڵەكەكانیخۆشەویستی

 
  بۆ خۆناسی، دەگاتە تا خۆپەروەردەكردن، و كەسایەتی گەشەكردنی واتا كرد، كەسایەتیمان دروستبوونی باسی یەكەمدا، خاڵی لە -
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 .یەكەمە مەرجی خۆشەویستی
 .نابێ دروست سەربەخۆ ەسایەتییك هەرگیز گیرفانە ئەو هەبوونی بەبێ. سەربەخۆ گیرفانی هەبوونی ئابووری، -
 .گرنگە خۆشەویستی بۆ گونددا لە كات دابەشكردنی كات، -
 

 كێات بەڵكێوو بكات، كات دەسكارییەكی هیچ ناتوانێ گوند ژیانی و پێكهاتە. دەیبەخشێ سروشت كە كاتە هەمان بازنەییە، گوند كاتی
 هەمێوو لە سروشتی كاتی ڕاستە. بەهاری و زستان ژیانی ڕۆژانەی، و گوند شەوانەی ژیانی. دەكات دابەشی و دەكات دیاری گوند ژیانی

 شارسێتانییەكاندا كێۆمەڵگە لە كێات ڕێكسێختنەوەی بەاڵم هەیە، قۆنایەكانەوە تەواوی بەسەر ڕاستەوخۆی كاریگەرییەكی سەردەمەكاندا
 كێاتی كێاریگەریی و چێاودێری لەژێێر تاندا،دارسێ لە ژیێان چێۆن كشێتوكاڵیدا كۆمەڵگەی لە یان گونددا، لە. دیارە پێوە ئینسانی ڕۆڵی

 .شێوە هەمان بە گوندیشیدا لە سروشتییدایە،
 

 دەبێێێ تاریكبوونێان لە شێەوانە و دەمێژێ گەنێج توانێای تەواوی كێاركردن و زەوی بكێاتەوە، خێۆی لە بیێر كێوڕ نیێیە دیێاریكراو كێاتێكی
 .نییە تێدا تازەبوونەوەیەكی هیچ بازنەییە كاتە ئەو. بێ نووستن تەسلیمی

 
 خۆشەویستیوجلكوبەرگ

 
 و درەوشێێانەوە لە پێسێێتیان و تێێووك و پەڕ كە دەكەن، نمێێایش مێیەكانیێێان بێێۆ خۆیێێان وەرزانەدا لەو گیانێێدارانیش و باڵنێێدە نێێێرەی

 لە داخۆنمایشێكردن كێاتی لە دیێكە، ئەوانێی و كێۆتر و بولبێو  و نێێرەكەو گێورگ، و فالمینكێۆ تێاوس، نێێرەی وێێنەی. تازەبوونەوەدایە
 .ماونەتەوە هەمووماندا مێشكی

 
 لە كێوڕ جیێاوازین، دیێكە گیانێدارانی لە شێتدا یەك لە. داوە پێێ گرنگیێی زیێاتر مێرۆ و سروشێتییە كردەیەكێی كێوڕیش خۆنماییشكردنی

 دیێێاردەی ئەوانە نیێێین، خۆنمایشێێكردن نیشێێانەی ئەوانە بەاڵم دەبێێێ، گەورە لێێووتی و گێێڕ دەنگێێی دەردەكێێات، زیێێبكە باڵقبوونێێدا كێێاتی
 بەڵكێوو گیانێدران، هێی وەك نا، وەرزێك و ساڵ بۆ دەدەن، ڕوو كوڕدا جەستەی لە كە گرنگن، بایۆلۆجیی و فیسیۆلۆجی گۆڕانكارییەكی

 .دەكەن ئامادەی تەمەن هەموو بۆ
 

 هەمێوو لە و زێێكوەر هەمێوو ئینسێان ئەوە سێێكس، و خۆشەویستی بۆ بن خۆنماییشكردن خەریكی وەرز یەك بۆ باڵندە و گیاندار ئەگەر
 .سێكس و خۆشەویستی بۆ نماییشكردنە خەریكی تەمەنێكدا

 خزمەتێێی دەكەوێێێتە عەقێێڵ واتێێا. عەقڵییشێێە بەڵكێێوو نیێێیە، یەریێێزی تەواو كردەیەكێێی بەگشێێتی ئینسێێان یێێان كێێوڕ خۆنماییشێێكردنی
  شێوازی و ڕێگا چەندان وەشئە بۆ. دەیەوێ كە دەخاتەوە، ڕێك شێوەیە بەو جەستە دیكە جارێكی عەقڵ. جەستەوە یەریزەكانی

 .جیاواز شوێنی و كولتوور و جیاواز ئینسانی و جیاواز تەمەنی و جیاواز كاتی بۆ داناوە،
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. فارسێێێك و كێێورد یێێان ئەوروپێێی یێێان هینێێدی كێێوڕێكی خۆنماییشێێكردنی لە جیێێاوازە زۆر كچێێێك، بێێۆ ژاپێێۆنی كێێوڕێكی خۆنماییشێێكردنی
 .بەتەمەنێك یان كامڵەپیاوێک یشكردنیخۆنمای لە جیاوازە گەنجێك خۆنماییشكردنی

 
 الدێوخۆنماییشكردن

 
 خۆنماییشێكردن هۆكارەكێانی هەمێوو خۆنماییشێكردن؟ بێۆ كشتوكاڵی كۆمەڵگەی كوڕی بەردەست دەكەونە كە چین هۆكارانە و دەرفەت ئەو

 نماییشێێك هەمێوو بێزانین كە یشكارییە؟نمای ئەو بۆ الدێدایە كوڕی لەبەردەم هەلێك چ. دایهێناون و كردوون پێشناری خۆی بۆ ئینسان
 .خۆنماییشكردنەكە پێشكەشكردنی بۆ هەیە خۆیی بە تایبەت ڕێگای و شوێن لەوانە، جگە. دەوێت شارەزایی و كات و هەیە تێچوونی

 
 هەنێدێ بە هەن، ئەوانە شێاردا لە. الدێن یان كشتوكاڵی كۆمەڵگەی نماییشی سادەی بەشێكی ڕێكخستن قژ و تیفتیفەدان خۆ و پۆشاك

 و سێێوراچاكی. دەكێێات پەیێێڕەوی جۆریێێك بە كەسێێە هەر كە خۆهەڵنانێێانەی و هێێونەر لەو جێێگە ئەوە. زیاتریشێێەوە شێێتی و گۆڕانكێێای
 هۆكێێاری و ڕێگێێا چەنێدان و شمشێێاڵژەنی و حەیرانبێێێژی زۆرجێار و مەتەڵ و گێێرەو و مەلەكێێردن و شێاخەوانی و زۆرانبێێازی و ڕەشێبەڵەک

 بە خێۆ و خوداپەرسێتی جێاریش هەنێدێ. زەوی كێاڵنێی و ڕەنێوهێنێان و كێاركردن لە خۆنماییشێكردن ەڕایسێەر و ئەوانە. جیێاواز دیكەی
 . هاتوون بەكار خۆنماییشكردن بۆ نیشاندانیش فریشتە

 
 بە كە ڕێكخێراو كێارێكی دەبێێتە و دەكێات تێپەڕ خۆی یەریزەییەكەی شێوازە لە كە گرنگە، من بابەتەكەی بۆ كاتە ئەو خۆنماییشكردن

 پێاڵنەریەتی، یەریێزە تەنیێا ئەوەی لەبەر تێازەوە، كەرەسێەی بەهۆی خۆنماییشكردن جاریش زۆر. دەچێ بەڕێوە عاقاڵنە ەرنامەیەكیب
 .كشتوكاڵییەوە و سادە كۆمەڵگەی خۆنماییشكردنی خانەی دەچێتەوە هەر
 

 گەنجیالدێ
 

 لەكوێبواریخۆنماییشكردنیهەیە؟

 
. بێێت سێەرنجڕاكێش و تێایبەت زۆر واتێا بكێرێ، كەسێكیش تاكە بۆ بێ،( تاكەكەسی) دەبێ انەعاشق خۆنماییشكردنی سەرەكیی مەرجی
 نماییشێێەكە گەیشێێتنی هەیە، كەمێێی دانیشێێتوانێكی هەیە، بچێێووكی دیسێێانەوە پانتێێاییەكی هەیە، بچێێووكی فەزایەكێێی لەبەرئەوەی گونێێد

 دەبێێێ كە عاشێێقانە نماییشێێی یەكەمێێی مەرجێێی ئەگەر واتێێا. ئاسێێانترە خۆنماییشێێكردنەكە گەیانێێدنی دووەمێێی، خێێاڵی واتێێا ئاسێێانترە،
 یەكەمێێی مەرجێێی. گەیانێێدنی بێێۆ ئاسێێانە گونێێد فەزای ئەوە بێێێ، یێێش(کەسێێێك تێێاكە) بێێۆ دووەم مەرجێێی بێێێ،( تاكەكەسێێی) بەتەواوی
 سێەرەڕای. بڕیێوە لێێ هێزیێان سێەرمایە نێابووتی و كاركردن وەختێكدا لە هەڵكێشێ، پێوە خۆی دەتوانێ كوڕە هونەرەیە كام سەختترە،

 و دەكەوم بێابەتەكە پێێش. بوێێت خۆشی تاسەر و بدات كەسێك لەسەر بڕیار ناتوانێ و نییە كامڵی كەسایەتییەكی كوڕ ئەوانە، هەموو
 :دەڵێم پێ ڕایەكتان
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 چەنێد هەر نەكات، دابین بۆ پێداویستییەكانی كە خۆی، ژیانی هاوبەشی بیكاتە بدات، دیكە كەسێكی لەسەر بڕیار ناتوانێ كەسێك -
 .بن سادەش پێداویستیی

 
 و عەشێێێق نەك كوردسێێێتان، ئەوەی وەك كشێێێتوكاڵیدا، كێێێۆمەڵگەیەكی لە خۆشەویسێێێتییە ڕەگێێێی دۆزیێێێنەوەی بێێێۆ مێێێن هەوڵێێێی هەمێێێوو

 عەشێێق لەسێێەر گرنێێگ وتێێاری و بێێابەت. بكرێێێت سێێەیر هونەرێێێك وەك دەكێێرێ و ڕیێێزپەڕە بێێابەتێكی عەشێێق. شێێاعیرانە ڕۆمانسێێییەتی
 .هەیە بوارەدا لەو جیهانیمان فەرهەنگیی گەورەی ایەیەكیسەرم و نووسراون

 
 دیارەكێانی ئەنجێامە ئەوەی بێۆ. دەكێات دروسێت خێێزان و دەكێاتەوە كێۆ ماڵێكدا لە مێ و نێر دواتر ئەوەی دەدوێم، خۆشەویستی لە من

 .بدۆزمەوە كوردیدا خێزانی لە خۆشەویستیش
 

 ئەنجامێكیسەرەتایی

 
. ژنهێنێانە و هەڵبێژاردن و خۆشەویسێتی پاڵەوانی كە كوڕ بەتایبەتی الدێیە، گەنجی كارێكتەری ژیانی ڕوو، خستوومەتە ئەوەی هەموو
 وەرگرێ؟ و بدات خۆشەیستی دەتوانێ كارێكتەرە ئەو ئایا
 

 خودناسی؟ یان خۆی، ناسینی ئاستی تا ببات، پێشەوە بەرەو خۆی كەسایەتیی دەتوانێ
 

 بۆ بگەن؟ تێی و بگات تێیان بیانناسێ، دەتوانێ كوڕ ئەوانەی كێن خۆشبوێ؟ كێی دەتوانێ داالدێ لە كوڕ گرنگترە، هەمووان لە ئەوەی
 بگرێ؟ گوند ژیانی سەختیی بەرگەی هۆیەوە بە بتوانێ كە خۆشەویستییەكەوە ناو بچێتە ئەوەی

 
 ٢١١٢ی ئایاری ١١
 

---------- 
 

 یانەشەوەنووسراونئەوچیرۆكانەیبەشێكنینلەتەورات،هەرچەندبەڕۆحێكیئیالهی

 
(٤) 

 
 كێوڕی لەبەردەم هەڵبێژاردن خۆشێبوێ؟ یەكتریێان دەكێرێ كە كێێن، ئینسێانانە ئەو بێوێن؟ خۆشێی الدێ كێوڕی دەكێرێ كە ئەوانەی، كێن

 دەژین؟ الدێدا لە ئەوانەی كێن كراوەیە؟ كوێ تا الدێدا
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 پێكهاتەیدانیشتوانیالدێ

 
 بە بەنێدە الدێ دانیشتوانی ژمارەی كەمیی و زۆری. بگرێ دانیشتوان زۆری ژمارەیەكی یەهە گوندمان كەم بچووكە، كوردستاندا لە گوند
 .مرۆییەكان هۆیە لە جگە سروشتی، گرنگی خاڵی دوو بنەڕەتییەوە، خاڵی دوو
 

 رچاوەیسێە هەیە الدێ كەم حاڵەتەكانێدا، زۆربەی لە گومێان بێێ دەبەستێ، كانی ئاوی بە پشت گوند ئاو؟ بۆ. ئاو سەرچاوەی :یەكەم
 :هۆیەك چەند لەبەر ئەویش. كوردستانە خاكی پێكهاتەی سروشتی ئەوە بێ، دەریاچە یان ڕووبار ئاوی

 
 .لكێنراوە عێراقەوە بە كە باشوورە، بەشەی ئەو مەبەستم زیاتر تێناپەڕن، كوردستاندا خاكی بە جۆراوجۆر و گەورە ڕووباری -
 تیێژڕەون تێێدەپەڕن، پێیێدا ڕووبارانەشی ئەو هەورازە، و لێژ هەیە، سەختی و ڵقوو دۆڵی شاخاوییە، كوردستان خاكی لەبەرئەوەی -
 .دەبنەوە لێژ دۆڵەكاندا بە بەخێرایی و
 

 .هەیە سەرەكیی سیفەتی دوو كوردستاندا لە كانی دەبەستێ، كانی ئاوی بە پشت گوند زانیمان :دووەم
 
 .بوونەتەوە باڵو كێوەكاندا و شتدە و شاخ بە و نزیكن لەیەكتر و زۆرن كوردستان كانییەكانی -
 .بكەن بەراو زەوی فراوانی پانتاییەکی ناتوانن و كەمە ئاویان كوردستان كانییەكانی -
 

 پێمێێان هۆیێێانە ئەو هەمێوو كەمە، كانییەكانیشێێی ئێاوی زانیمێێان و كەمە فراوانێی دەشێێتی شاخاویشێە، واڵتێكێێی كوردسێتان ئەوەی لەبەر
 :كە دەڵێن

 
  نین، دوور یەكترەوە لە گوندەكانیش نزیكن، لەیەكترەوە كانییەكان چونكە كەمە، دانیشتوانیان ژمارەی وكن،بچو كوردستان گوندی

 .یەكترن هۆزی و خزم هەموویان دانیشتوانەكەشی
 و ئێێامۆزا لەنێێاو دەتێێوانێ كێێوڕ حاڵەتێێدا باشێێترین لە دەبینێێێ، خێێۆی گونێێدییەكانی و خێێزم كێێچە تەنیێێا كێێوڕ كە ئەوەیە، لەوە مەبەسێێت

 كێوڕ كە بەتێایبەتی. كێردن باسێم هۆكێارانەی ئەو هەمێوو بە سێەر، نێاچێتە بێۆ بەئاسێانی ئەوەشێی كە بێوێ خێۆش كچێكێی ورزاكانیێداپ
 .بدات ژنهێنان بڕیاری خۆی باخەڵی بە پشتبەستن بە ناتوانێ. نییە خۆی سەرمایەی خاوەنی

 
 .بدات یاربڕ سەربەخۆ ناتوانێ هەرگیز نەبێ، گەرم باخەڵی بە دڵی كە كەسەی، ئەو
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 نیێین، كێوڕەكە و كێچ گرنێگ. ئیسێحاقە ژنهێنێانی شێێوازی هەمێان گشێتی، شێێوەیەكی بە كێوردی ژنهێنێانی بڵێم دەتوانم الدێ، ژنهێنانی
 .بابەتەكەوەن لەپشت مەعنەوییەوە و مادی ڕووی لە كەسانەن ئەو گرنگ

 
 سەرمایەوناسناویانشۆرەت

 
 بەشێێكی خێزان ناوی و شۆرەت جگەلەوەش بەرپرسە، لێی ئەو سەرمایە پیاودایە، دەستی لە خێزان جڵەوی سەرەتاییدا، كۆمەڵگەی لە

 .بكرێ تێكەڵ دیكەی كەسێكی و بكرێ دەستكاری ئەو ڕەزامەندیی بەبێ ناكرێ پیاو، سامانی و سەروەر لە گرنگە
 

 ئەو منێێداڵەكانیەوە ڕێگێای لە وانێدەتێێ دیێكەش كەسێێێكی دەبێێت، دروسێت خێێێزان ناسێناوی بێێۆ هێاوبەش زەماوەندیشێێدا كێاتی لە تەنیێا
 .بهێنێ بەكار ناسناوە

 
 خێۆی بێرازاكەی ئیبێراهیمە ئەوە. دەدات كێوڕەكەی بێۆ كەسێێك دەستنیشێانكردنی بڕیێاری بێاوكە یێان خێزانە، ئەوە ئەوەشە، لەبەر هەر

 كچەشێی و خێێزان ئەو و دەكێات كەیپیێاوە ڕێنمێایی ئیبراهیمە ئەوە دەنێرێ، پیاوەكەی ئیبراهیمە ئەوە كوڕەكەی، بۆ دەكات دەستنشان
 .دەخوازێ كوڕەكەی بۆ كە دەكات، دەستنیشان بۆ
 

 ڕەگێكێی ژنهێنێانە شێێوازی ئەو ،(نێێرانە كولتێوورێكی و فەرهەنێگ دەنگێی لە پێڕە خێۆی بێۆ ژنهێنانیش وشەی كە) ژنهێنانە شێوازی ئەو
 .هەیە كاریگەریی ئەمڕۆ تا بووەتەوە، درێژ ساڵ ەدانس بۆ كۆمەڵگەوە، و مرۆڤ هەناوی ناو چووەتە سەخت وا هەیە، قووڵی هێندە

 
 دووكاراكتەرەكەیخۆشەویستی

 
 كێرد، باسێم كە پێكهێاتەوەی بەو گونێد بەاڵم كێچە، لەسێەر كێوڕیش و كێوڕ لەسەر كچ چاوی. كچە و كوڕ لەسەر گوند چاوی كچ، و كوڕ

 .كردووەتەوە تەسك تەواو هەڵبژاردنەكەی بازنەی
 
 

 كچانیگوند

 
 كێوڕ واتێا. ئێامۆزان و خێاڵ و پێوور كچە تەنیا الدێ كچی كوڕ بۆ بەاڵم هەڵدراون، الدێدا كچی بەسەر الوك و گۆرانی و شیعر هەزاران
 كەسێێێك خۆیێێدا هاوخوێنەكێێانی لەنێێێوان ناچێێارە ئەوە قورسێێە، كە بێێێ، لەبەردەسێێتدا سامانیشێێی و هەبێێێ بڕیێێاردانی توانێێای ئەگەر

 كێۆمەڵگەش ئەگەر و هەڵقەنێدراوە كێوڕدا ڕووحێی لە عێورفە ئەو. دەكێرێ دیێاری بۆ كچەكەی حاڵەتەكاندا زۆری بەشی لە هەڵبژێرێ،
 . الدات لێی نەیدەتوانی ئەو دابایە ڕێگای
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 خێاوەنی بكێات، دنیێا سێەری ئەم ئەوسێەر گونجێاوە بێۆی كە خوێنێدەوە، یەكێم پلە گوندیی كوڕێكی ژیانی ماوەیەدا لەو نموونە، بۆ هەر
 هەرچەنێد سەرجێكردن، دەگاتە تا ببەستێ، لەگەڵ سۆزدارییشان پەیوەندیی و بناسێ كچ سەدان نەڵێم كە دەیان بێت، خۆشی باخەڵی

 ئیسێحاق، و ڕڤێقە چیێرۆكەكەی لە جێگە بهێنێێ، ژن دەیەوێ كە بەاڵم بێووە، دیكەیان هەندێكی شەیدای خۆشویستووە، كچانەی لەو زۆر
 ئێامۆزاكەی و خێۆی بێنەچەكەی و هێۆز نێاو و هاوخوێنەكێانی نێاو دەگەڕێێتەوە دنیێاوە سەری لەو. ناگرێ چاو لەبەر دیكە مۆدیلێكی هیچ

 هەموویێێان بەاڵم بێێن، دڵێێڕازیكەریش بهێنێێێتەوە، بیێێانوو سێێەد دەتێێوانێ ڕۆشێێنبیرەكە هونەرمەنێێدە هەڵبێێژاردنە ئەو بێێۆ. هەڵێێدەبژێرێ
 و زانێایەك و هونەرمەنێدێك بۆ ئەوە. دەدات خۆی بڕیاری پرس بێ ئینسانەكان لەناوەوەی كە گوند، و خێڵ كولتووری لە خۆدزینەوەیە

 خێێوێن. ناكێێات گەشێێە گونێێددا لە خۆشەویسێێتی كە هۆیانەشێێە، ئەو لەبەر هەر. ڕاسێێتە كێێورد تەواوی بێێۆ نێێا، تەنیێێا بە خوێنێێدەوارێك،
 خوێنەكێانیهاو هێۆگری خێێزان بەڵكێوو دێنێێ، پێورزاكەی یێان ئێامۆزا هەر كێوڕ كە نیێیە، ئەوە تەنیێا مەبەستیشم. دەدات خۆی بڕیاری

 .پلەیە ئەو دەگەنە هاوسێیانەی و كەس ئەو یان خۆیەتی،
 

 خۆشەویستییدوایژنهێنان

 
 زۆر دەمێنێنەوە، بەیەكەوە زۆر مێاوەیەكی مێێرد و ژن گوندیشێدا لە. بوون پێكەوە هاوسەنگدا ژیانێكی لە زۆر ماوەیەكی ئیسحاق و ڕڤقە
 دەژین؟ پێكەوە فەزایەكدا چ لە ردەمێ و ژن ئەو ئەوەیە، پرسیار. ژیانیان كۆتایی تا جار
 

 چ لە بەاڵم پێێدەكات، دەسێت دۆسێتە دوو ئەو هاوبەشێی ژیێانی كچێدان، و كێوڕ كەسێایەتیی لە قورسێانەی كەلێنە ئەو هەموو سەرەڕای
 فەزایەكدا؟

 
 بێۆ یەكێێك و زەخیێرە ژووری بێۆ دەرگێایەك لەوێێوە نیشتمان، دەگوترێ پێی كە هۆڵێك، سەر دەچێتە زالكێك یان دەرگا: الدێ خانووی
 .حەیوانەكان تەویلەی بۆ یەكێكیش جار زۆر و خەوتن ژووری

 
 (faceless sex)سێكسیبێڕووخسار

 
 كە منێێداڵەكان، بێێاوك، و دایێێك ژوورەدا لەو. دەخەون پێێێكەوە هاوبەشێێدا ژووری یەك لە زۆرە، ژمارەیێێان هەمیشێێە كە گونێێد، خێزانێێی
 لە هەموویێێان ئەوانە بێێن، بابپریێێان و داپیێێرە دەشێێێ كە بەتەمەنێێیش، پیێێاوێكی و نژ جێێار هەنێێدێ بێێن، گەورەش یێێان هەراش دەشێێێ

 ئەنێێدامانی لە دیێێكە كەسێێێكی چەنێێد لەگەڵ تێێازە زاوای و بێێووك حاڵەتێكێێدا هەمێێوو لە دەخەون، ژووردا دوو ئەوپەڕی یێێان ژوورێكێێدا
 و بێووك. چێاوە لەبەر هەمێووی و كراوەیە اییەكەشیپانت و سادەیە الدێ خانووی نەخشەی چونكە دەخەون، ژوورێكدا لە خێزانەكەیان،

 دووبێارە شێت هەمێان مێردایەتیشێدا و ژن ژیێانی لە بناسێن، یەكتێر و ببیێنن یەكتێر هەڵنەكەوتووە بۆیان تەنیاییدا ژیانی لە كە زاوا،
 لە دەبێێێ و نێێین تەنیێێا رهە نووستنشێێیاندا ژووری لە نێێین، تەنیێێاش كە مانێێدووبوون، و كێێاركردن و دەشێێتودەر و مەزرا لە. دەبێێێتەوە
 . بكەن سێكس و بقۆزنەوە هە  دز وەك دیكەدا، ئەوانی خەوتنی و نائاگایی
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 لەگەڵ دیێێكە شێێەوەكانی هەمێێوو دەنێێا بێێكەن، چێێۆڵ بێێۆ ژوورێكیێان دەشێێێ كە دەرچێێێ، لێێێ زاوایەتیێێی شێێەوی الدێ، مێێێردی و ژن سێكسێی
 .بكەن یەكتر لەمالنی دەست و هەڵكەوێ بۆ هەلێكیان شەودا تاریكیی لە دەبێ و دەنوون دیكەدا ئەوانی

 
 دەنێێم ناو ئەوە من الی، دەچێتە تاریكیدا لە فورسەتێكدا لە دەخەوێ، ژنەكەیەوە لەنزیك بەڵكوو ژنەكەی، لەگەڵ نەك پیاو كەواتە
 ڕادەی اتێێ دەبێێێ و الی دێێێتە كە نێێابینێ، ڕووخسێێارە ئەو ژن. ڕووخسێێار بێێێ سێكسێێی یێێان( سێێێكس فەیسێێلێس) یێێان تاریكێێدا، لە سێێێكس

 تێێدا بەشێداریی دەنێگ و ڕووخسێار چەتێانەیە، سێكسێێكی كەواتە. قەدەیەیە وەیێش و هەنێكە هەنێكە ببێڕن، دەنگیان هەناسەگرتنیش
 زۆری كێاریگەرییەكی بگێۆڕێ، جەسێتەكەش ئەگەر بێۆیە. نیێیە ڕووخسێاری كە دەكێات زبێردا جەسێتەیەكی لەگەڵ سێكس ژن واتا. ناكەن
 .نابێ

 
 و تاریكی لە خۆشە پێی مرۆ شتانەی ئەو هەموو چۆن وەك. بەنهێنی شەودا تاریكیی لە پیاوە و ژن كەڵبوونیتێ ڕووخسار، بێ سێكسی
 : كە ئەوەیە، سێكسەش جۆرە ئەو سیفەتەكانی. دەكرێن نهێنیدا

 
 .بەنیازیەتی كە دەچووێنێ، ساتە بەو كردارێك و شتێك هەموو دەكات، داگیر بكارەكانی مێشكی تەواوی -
 .دی نایاتە تێدا سێكسكردنی پێشمەرجەكانی. دەخایەنێ ەمك كاتێكی -
 . بچێ پێ كاتی كەمترین دەبێ كرداركەش زۆرە، چاوەڕوانییەكەی -
 . نابێ تەواو سێكسی كرداری ژنەكە الی واتا. ئۆرگازم دەگاتە سێكسەدا جۆرە لەو ژن كەم زۆر -
 .دەزانن تاوانباریش بە خۆیان پیاو و ژن زۆرجار و دەكرێت بەشەرمەوە -
 
  هەر. كردووە كوڕەكەیدا لەگەڵ سێكسی شەو چونكە داوە، سزای شێوەیەك بە یان داوە لێی خەسووی هەیە، ژن: یادكردنەوە بۆ هەر)
 (.دەكەمەوە ڕوونی زیاتر دواتر هەیە، الدێیەكانشدا كولتوور شارە لە ئەوە. هەیە بابەتە لەو نموونەمان دەیان مرواریدا ڕشتەی لە
 

 ئەنجام

 
 :ئەوەی لەبەر بكات، خۆی گەشەكردنی بە هەست و بناسێ خۆی كە پێبگەیەنێ، كارێكتەرێك ناتوانێ دێال
 
 .نییە خۆی دارایی سەرچاوەی الدێدا لە تاك -
 .خۆنماییشكردن بۆ نییە تەواوی كاتی -
 .هەڵبژێرێ كەسێك خۆی عەشیرەتەكەی لە یان خۆیدا، الدێكەی لە دەتوانێ تەنیا -
 .هەڵدەبژێرن كوڕەكەیان بۆ كچ( خێزان) كات هەرەزۆری بەشی -
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 .زەماوەندیش لەدوای هەتا نییە، خۆشەویستییان مومارەسەی شوێنی -
 .خێرا و تێژ و توند بێ، دۆستانە لەوە زیاتر چەتەگەرانەیە، سێكسی زاوا، و بووك سێكسی -
 نەك هەیە، یەكتێری بێۆ سۆزیان كەسەكان مێنیتەوە،دە سۆزدا ئاستی لە تەنیا خۆشەویستی دیكە، هۆی چەندان و هۆیانە ئەو لەبەر -

 لەگەڵ دەتێوانن تەنیێا ژن یێان پیێاو دەكات، بەهێز زیاتر پەیوەندییە ئەو سێكس. دەیناسێنێ فرۆم ئەریك مانایەی بەو خۆشەویستی،
 .شەبەیخونی سێكسی ئەویش بكەن، سێكس هاوسەرەكانیان

 
 ە؟خۆشەویستیی جێگای شار ئایا: ئەوەیە گرنگ پرسیاری

 خۆی؟ شاری خاوەنی بووەتە كورد ڕێکەوتێكەوە چ لە
 

  هەیە؟ دیكەی پێناسێكی شار خۆشەویستی بۆ یان دەكات، دروست شار زۆر دانیشتوانی و قەرەباڵغی ئایا
 
 بێۆ نمێ پچێڕان؟ كوتێوپڕ بێۆ كێردووە ئەوەیان گلەیی جیاواز شێوەی بە كە دەكەم،( پێغەمبەران چیرۆكی) خوێنەرانی لە لێبوردن داوای)

 لەسێەر دەكەمەوە، چیرۆكەكێان كێاریگەریی لە الیەك جێار هەندێ ڕۆژنامەدا، بابەتەكانی لە گۆڕانكارییەك و ئەوان مێشكی ئاسوودەیی
 (. بەدواداچوونتان و خەمخۆری بۆ سوپاس هەزاران سەریان، دەگەڕێمەوە بابەتە ئەو تەواوبوونی دوای هەر. كۆمەڵگە

 
وندجیادەكەنەوە؟ئەوبنەمایانەچینكەشارلەگ

 
پێناسیئینسانیشاریچییە؟

 
 ئەوانەشێێەوە هەمێێوو لە ئەوەی بێێكەم، دەستنیشێێان ژیێێانەوە شێێێوازی رووی لە الدێ و شێێار جیێێاوازیی دەدەم هەوڵ داهێێاتوودا، وتێێاری لە

 بێنین؟ خۆمان گونیانەی سروشتی لە واز ئامادەین خۆماندا ناخی لە ئێمە ئایا گرنگترە،
 

 ٢١١٢ی ئایاری ١١
 

--------------- 
 

 ئەوچیرۆكانەیبەشێكنینلەتەوراتهەرچەندبەڕۆحێكیئیالهییانەشەوەنووسراون

 
(٥) 

 
  ئینسان ناخی بە گەورەیە گەشە ئەو نەیتوانی گوند. بێ پەروەردە تێیدا دەوێ فەزایەكی بەاڵم ئینسانییە، ئەتوارێكی خۆشەویستی
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 حیcڕ بە كۆمەكێكی چ گەورەیە قەرەباڵغییە ئەو هەیە؟ شاری كورد بزانن دەبێ ئەوەش بۆ ی؟توان شار ئایا شار، ئەی دەپرسم بكات،
 كردووە؟ كورد كارێكتەری

 
 لەنێوانگوندوشاردا

 
 ئەو نووسێیم، وتێارانەدا ئەو سێەرەتای لە مێن و ئەكێادیمییە تەواو كێارێكی ئەوە كە بنووسێینەوە، گوند و شار مێژووی بمانەوێ ئەگەر

 ئەو بێێابەتەكە پێویسێێتییەكی وەك بەاڵم دەبێێنەوە، درێێێژ زۆریێێش كە لەوەی جێێگە ئەوە نووسێێراون، ئەدەبێێی هەناسێێەیەكی بە وتێێارانە
 .دەكاتەوە جیا گوند لە شار كە ڕوو دەخەمە گۆڕانكارییانە

 
 بڵێێم، ناچێارم نەوەدیسێا. گەیشتبێ شار ئاستی بە و كردبێ گەشەی سروشتی شێوەیەكی بە نییە، كوردیمان گوندێكی نوێدا، مێژووی لە

 .بێ جیاواز دیكە واڵتانی لە تەعریفەوە ڕووی لە كوردییش شاری دەشێ( باشوورە لە) مەبەستم
 

. مەفهێێومەكەیەتی و زانكێێۆ سێێێبەری ئێێێمە زانكێێۆی دنیێێایە، مەدەنیێێی كێێۆمەڵگەی سێێێبەری ئێێێمە مەدەنیێێی كێێۆمەڵگەی نمێێوونە، بێێۆ هەر
 پێمێان بەزۆر وەك نموونە، بۆ بێ، هەمان تا دەكەینەوە السایی نییە، ڕاستەقینەمان شتێكی هیچ واتا. وایە هەر نەخۆشخانەكانیشمان

 ڕەگیێان نماییشن، ئەوانە دیارە بەاڵم دەگێڕین، سااڵن سەری جەژنی دەكەینەوە، منداڵەكانمان لەدایكبوونی یادی ساڵێكە چەند بكەن،
 .ناوەڕۆك بێ ڕووحیەت، بێ هەبێ، شتەكەمان ەوەیەئ گرینگ. بەرچاو دێنە گاڵتە وەك و نییە ناخماندا و كولتوور لە
 

 .بكەمەوە ڕوونتر ئەوە دەبێ وایە، هەر شاریش
 .بێ شار واتا بێ، شارستانی بەاڵم بێ، بچووك دەشێ شار ناكەم، شار ڕواڵەتییەكانی دیمەنە باسی من
 

جیاوازییەسادەكانینێوانشاروگوند

 
 .كاركردنەكەیەتی جۆری و اركردنك گوند، و شار نێوان جیاوازیی دیارترین -
 .مەڕومەاڵتن و كشتوكاڵ خەریكی هەمووان الدێدا لە -
 .كرێكاری فەرمانبەری، سەنعەتكاری، دوكانداری، كارێكە، خەریكی كەسە هەر شاردا لە -
 . ناگرن كەسەكە كاتی هەموو دەكەن، داگیر تایبەت كاتێكی كارانە لەو كام هەر -
 .دیكەن كارەی ئەو سروشتی بە ئەویش بازنەییە گوندا لە كات -
 ژیێانەوە ڕێكخسێتنی بە بوونیشێیان وەزیێفەی. دەردەكەون ڕوون و بەئاشێكرا ئێێوارە و نیوەڕۆ و بەیانی دەكرێت، دابەش كات شاردا لە -

 .دیارە
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 لە ئەوە جێار زۆر. ێێوارەئ و نیێوەڕۆ و بەیێانی نێانی ڕێكخسێتووە، ژەمەكان بۆ نانخواردنیشی دابەشكردنی شاردا، لە كات دابەشكردنی -
 .دەرناكەوێ ڕوونی بە الدێدا

 .الدێ كوژانەوەی واتا خۆر كوژانەوەی دەكات، پێ دەست خۆرەوە ئاوابوونی لە الدێ، شەوانی -
 دەكێرێ دابەش شێاریش شێەوانی شەوانە، ژیانی كە پێدەكات دەست ژیان لە دیكە جۆرێكی بەڵكوو ناكوژێنێتەوە، شار خۆر كوژانەوەی -

 .بەشێكدا چەند بەسەر
 كۆتێایی دیێاریكراودا سێەعاتێكی لە كێار و خێۆی كێاری سێەر دەچێێتە كەس هەر بەیانییێان شێاردا لە كێاتەوە، بە پەیوەندیی لە هەر -

 .دەكات پێ دەست ڕۆژیان پشووی و ماڵ چوونەوە. دێت
 

 جلكوبەرگ

 
 شێوان یەكە، وەك گونێد كەسێەكانی هەمێوو هی. جۆرە كیە پشوو و كاركردن كاتی ڕۆژ، و شەو الدێ بەرگی و جلك نەبێ، بەدەگمەن -
 .جووتیار یان بێ پاڵە گاوان، یان بێ
 .دەخەوێ بەرگەوە هەمان بە هەر شەویش و گوند ناو بۆ دەكات لەبەری تۆوكردن و كێاڵن زەوی بۆ بەرگەی و جلك ئەو جووتیار -
 .دیكەیە جۆرێكی بە ئەوە شاردا لە -
 .نییە ەبەرل جلكیان یەك كەسەكان هەموو -
 و مامۆسێێتا و فەرمێێانبەر كە هێێیچ ئەوە. جیێێاوازە مێێزگەریش و قەسێێاب هێێی دەناسێێرێتەوە، كریكێێاریش هێێی جێێۆرێكە، دوكانێێدار بەرگێێی -

 .هەیە خۆی بەرگی و جلك و یەكە هەر دیكە، پیشەكانی
 نیێوەڕۆ دوای پشێووی بێۆ و دەكەن ەرلەب جلێێك جێۆرە كار سەر بۆ دەگۆڕن، جلەكانیان كاتەكانیشدا لەنێوان شاری، یان شار، خەڵكی -

 . دەگۆڕن جلەكانیان ئێواران پیاسەی و سەیران بۆ كە لەوەی جگە ئەوە. دەكەن لەبەر بیجامە شەوانەش. دیكەیە جۆرێكی
 .عەسران چای و كێك بانگهێشتی و ئێواران سەردانی هەیە، خۆیان بە تایبەت ڕەسمیی و ئەتەكێت هەندێ شار، خەڵكی -
 

خۆشووشتن

 
 هێێێیچ كە هەبێێێووە سەرشێێێۆركی باشێێێیدا، لەوپەڕی نیێێێیە، تێێێێدا خۆشووشێێێتنی بێێێۆ تێێێایبەتی شێێێوێنێكی گونێێێددا خێێێانووی نەخشێێێەی لە -

 زۆر بكەیێن، دەشێتەكییەكان نێاوچە گونێدی باسێی ئەگەر. پێشێكەوتووەكاندا گونێدە لە ئەوەش. نیێیە تێێدا خۆشووشتنی پێداویستییەكی
 ئەگەر. سروشێت نێاو دەچێنە سێەرەتایی مرۆڤێی هەروەك خەڵێكەكەی نییە، تێدا ەستیشیانئاود هەتا گەرماو، نەك جار زۆر سەمەرەیە،

 مێن، لە نەك دانیشێتووانەكەی بهێێنم، ناویشێیان كە شێەرمهێنە، و تەوەزەالنە ئەوەنێدە بێكەم، گوند هەندێ لە ئاودەست شێوازی باسی
 . دەدەن خۆشیان ورگی لە چەقۆ
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 دەڵێێێن هەینێێی، ڕۆژێكێێی هەمێێوو هەیە، خۆیێێان حەمێێامی ماڵەكێێان هەرەزۆری بەشێێی. اوازەجیێێ تەواو خۆشووشێێتن و گەرمێێاو شێێاردا لە -
 گشێتیش گەرمێاوی لەوەی جێگە ئەوە. بگێۆڕن جلوبەرگیێان بشۆن، خۆیان خێزانەكە ئەندامانی هەموو یەكەیەكە دەبێ “دادەخەین حەمام”
 .دەبەن بۆ اپەن پێویستدا كاتی لە و زستانان لە هەیە، شارەكان لە پیاوان و ژنان بۆ
 

جۆریخواردنوبەرنامەیخواردن

 
 گونێێد كە ئەوەشێێدا، لەگەڵ. كێێراون دابەش هەفێێتەدا ڕۆژەكێێانی بەسێێەر خێێواردنیش جێێۆری و ڕێكخێێراون جێێوانی بە ژەمەكێێان شێێاردا لە -

 گۆشێتە ئەوەنێدە دەتێوانێ ڕۆژێ هەمێوو شێاری كێاكی. ئاسێانترە شێاری كێابرای بێۆ ئامادەكردنی و دەستكەوتن بەاڵم خۆراكە، سەرچاوەی
 گیسكێك یان بەرخێك دەبێ بخۆن، گۆشت بیانەوێ ئەگەر ناكەوێت، دەست ئەوە گونددا لە بەاڵم میوەش، و سەوزە دەیەوێت، كە بكڕێت
 دۆڵێمە و سێەروپێ و ماسێی ئامادەكردنی كە لەوەی جگە ئەوە. نەكات بۆگەن تا بكەن، تەواوی كەمیشدا ماوەیەكی لە دەبێ ببڕن، سەر
 .نین شارەزا ئامادەكردنی چۆنیەتیی لە و كولتوور نەبووەتە گونددا لە دیكە خوادنی چەندان و كەباب و
 

 سێەرنجەوە بە تێۆش باشێترە وا و دەهێێنم بەكاریان خۆی شوێنی لە ڕوو، ناخەمە خۆشی بۆ ئاوا هەر تێبینییانەم و زانیاری ئەو هەموو
 نەبێێێ پێویسێێت بەكارهێنانیانێێدا كێێاتی لە تێێا بێنێێی، بەژێێێردا سێێووریان هێڵێێی و سێێەر بێێخەیە خۆشێێتی تێبینییەكێێانی و بیێێانخوێنییەوە

 .سەریان بگەڕێیەوە
 

  كە كوردەواریدا، لە خۆشەویستی كردوویانەتە، برادەران وەك یان كوردیدا، كۆمەڵگەی لە خۆشەویستی بابەتەكەمان، ناونیشانی
 بەڵكێێوو نیێێیە، مێێااڵت و مەڕ و كشێێتوكاڵ و گونێێد هەر كێێوردی كێێۆمەڵگەی بێێاردا، هەردوو لە هەیە، فولكلۆریێێانەی و میللێێی نەفەسێێێكی
 .نووسیبێ شارمان گرنگەكانی خاڵە ڕادەیەك تا شاردا، لە خۆشەویستی باسی سەر دێینە كە ئەوەی بۆ شاریشە،
 شێێوێنە و چاخێێانە یێێان شێێار، و الدێ ڕووحیێێی الیەنێێی یێێان. رۆشێێنبیرییە و خوێنێێدن ئەویێێش نەچێێووم، الیەنێێدا یەك بەالی تەنیێێا

 .بدوێم لێیان وردی بە بەنیازم كە دیكە، گشتییەكانی
 

 تێبینی

 
 قسێەیەكی ئەوەش گەورەن، گونێدێكی شێارەكان و بچێووكە شێارێكی ئێستا گوندی چونكە نییە، ئەمڕۆ گوندی بۆ من لێكدانەوانەی ئەو -

 (.دەكەمەوە روون زیاتر خۆی شوێنی لە ئەوە. )شارەكان ترشانی یەكدا بەسەر و گوند فەزای تێكچوونی بۆ فەنتازییە
 
 مێوعتەبەر و باوەڕپێكراو و زۆر سەرچاوەی هەرچەندە دەم، پیشان نووسراو بەڵگەی و سەرچاوە دەبوو دەربڕینانە، و زانیاری ئەو بۆ -

 ەیشێوێنان لەو بێۆیە ئەكێادیمی، نەك دەنووسم ئەدەبی وتارێكی من گوتم، سەرەتاوە لە هەروەك بەاڵم هەن، بەشاربوون و شار لەسەر
 .دەپۆشم سەرچاوە لە چاو شار، و گوند ژیانی شێوازی بۆ خۆمە خوێندنەوەی یان دڵنیام، زانیارییەكان لە
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ئەڵقەینێوانشاروگوند

 
 ڕوو تێا نێاوەكییە، و لەسێەرخۆ ئەوەنێدە بێێ، سروشێتی بەشێێوەیەكی ئەگەر دیێكە، قۆنێایێكی بێۆ قۆنایێكەوە لە كۆمەڵگە گواستنەوەی

 شێار و گونێد گونێد كە ڕابێردوودا، سێەدەی لە كوردییە كۆمەڵگەی سروشتی دەربارەی ئێمە بابەتەكەی هەموو. رێناك پێ هەستی نەدات
 بێێارە ئەوە. دەویسێێت زۆری زەمەنێكێێی شێێاردا، لە شێێەقامێك گونێێددا، لە تێێازە كێێۆاڵنێكی یێێان خێێانوویەك، چەنێێد زیێێادكردنی. بێێوو شێێار

. بكێێێات جیهێێێانی گەورەی گۆڕانكێێێارییەكی چێێێاوەڕێی دەبێێێوو هەیە، اوانینەوەتێێێێڕ و بیركێێێردنەوە بە پەیوەنێێێدیی ئەوەی ڕووحیێێێیەكە،
 كێێۆمەڵگەی نەیێێانتوانیوە دەنێێا نێێوكتە، هەنێێدێجار و سێێەرپێیی بێێابەتی هەنێێدێ لە جێێگە ئەنشێێتاین، و گێێالیلۆ و نیێێوتن دۆزینەوەكێێانی

 .بجووڵێنن كوردی كشتوكاڵیی
 

 كە هەیە، خودناسێێییەوە و ئینسێێان رووحیێێی گەشێێەی بە پەیوەنێێدییان ڕاسێێتەوخۆ هەمووشێێیان قێێووڵن، و كێێاریگەر وردەكێێاریی ئەوانە
 بێێابەتێكی ئەوە بێێكەمەوە، بەسێێەر بەوردی شێێار بێێۆ گونێێد گواسێێتنەوەی و شێێار مێێێژووی نێێامەوێ مێێن. خۆشەویسێێتی پڕۆسێێەی لە بەشێێێكن
 . دەوێت زۆرتری داتای و زۆر سەرچاوەی و زانستییە

 
 ناوەنێدی بە بوو شار ئایا دێت؟ بەسەر چی شارەوە ناو دێتە كە خۆیەوە حاڵەی بەو یستیخۆشەو ئەوەیە، دەوێت بابەتەمدا لەو ئەوەی

 لە پیێاوی و ژن پەیوەنێدیی شێار ئایێا بگێات؟ تێێ خۆشەویسێتی و بناسێێت خێۆی ڕەخسێاند، كورد بۆ بوارەی ئەو شار ئایا خۆشەویستی؟
  بااڵتر؟ ئینسانیی قۆنایێكی بۆ گواستەوە یەریزەییەكەیەوە قۆنایە

 
 و چیێیە شێار تەعریفێی هەیە؟ شاری كورد هەبووە؟ شاری كورد نموونە، بۆ قورستر، بابەتی ناو بۆ دەكێشن سەر پرسیارانە ئەو استەڕ

 دەگەیەنێ؟ چی كورد الی شار
 ەیسك خاوەنی هەبووە، واڵتی هەبووە، هێزی بووە، دەسەاڵتدار و بووە شارستان كورد كە ئەوەیە ئەویش هەیە، دیكەشی شتێكی مێژوو
 ئێێاڵۆزە، و شێێێواو لەوەی جێێگە نووسێێیویانەتەوە، سێێەركەوتووەكان لەوەی جێێگە مێێێژوو چێێونكە مێێێژوو، بێێۆ نێێاگەڕێمەوە مێێن. بێێووە خێێۆی

 ئینسێان ڕووحێی دەمەوێێت مێن ئەوانەشێەوە، هەمێوو لەسێەرووی تێێبگەی؟ واقێیعەكەت لە نێاهێڵێ كە دەكێات، دروست وەهم لە جۆرێكیش
 .دیكە شتێكی یان الپەڕە، و كایەز نەك بخوێنمەوە،

 
 هەر( شێار) وشێەی مێن وەردەگێرێ؟ چێی شێاریش لە و دێنێێ خۆی لەگەڵ چی شار، بۆ دەگوازێتەوە ماڵی گوندەوە لە ئینسانەی ئەو ئایا
 .خەڵكە كۆبوونەوەی مەبەستی زیاتر كە دەهێنم، بەكار كوردییەكە فەرهەنگییە مانا بە
 
  ئەو دوای ئایا بپرسم، تۆش لە دەشێ. شاری دەبێتە و دەبێ ڕزگاری گوند لە كورد كە تێپەڕێنم، ئەڵقەیە ئەو نەمتوانی بەشەشدا لەو
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 ئایێا شێاری؟ بێۆ گێۆڕاوە بووە، گوندی یان گوندییە كولتوورێكی دڵنیام كە تۆ كولتووری بڕیوە؟ قۆنایەت ئەو خوێندنەوە، ساڵە هەموو
 بهێنێ؟ لێ واز خێڵەكیشی كولتووری توانیویەتی دێنێ، لەدەرەوە توور و هێناوە كشتوكاڵی كاری لە وازی كە كوردستان

 
 نیشێانەی ئەوەنێدە گونێد لەدەرەوەی بەخشێندەییە، و زینێدوویی نیشانەی چەند! جوانە چەند الدێدا و كشتوكاڵ لەناو گوندی كولتووری
 .بیابان بۆ دەیگوازیەوە ئاوەوە لەناو ماسییەی ئەو وەك تەواو بۆگەنكردنە، و وەستان

 
 بە پەیوەنێدییان ئەوانە هەمێوو بەخشێی؟ پێێ چێی شار و شار ناو بۆ هێنا چی خێڵەكی، كوردی بدەمەوە، وەاڵم رنگەكەگ پرسیارە دەبێ

  چییە؟ خۆشەویستییەوە
 
 ٢١١٢ی ئایاری ٢٦
 

---------------- 
 
 

:دەبێپرسیارەگرنگەكەوەاڵمبدەمەوە
 

(٦) 
 

 دایە؟ چی شار و شار ناو بۆ هێنا چی خێڵەكی كوردی
 

  چییە؟ خۆشەویستییەوە بە پەیوەندییان نەئەوا هەموو
 هەیە؟ خۆشەویستییەوە بە پەیوەندییان كوێدا لە

 و گەنێم و تێرێ و ماسێت چێۆن گونێد. دراوە دەورە گوند چەندان بە ناوەندێكە یان. گوندە چەندان گردبوونەوەی ناوەندێكی كورد شاری
 .دەنێرێ بۆ ئەتواریشیان و ڕێوڕەسم و كولتوور شێوە هەمان بە هەر دەنێرێ، شار بۆ گیسك و كاوڕ و بەرخ و چەڵتووك و جۆ
 

 لە گشێتی شێێوەیەكی بە دانیشێتوانەكەیان ناسێراون، قەزا بە كە لێنەدراون، دەست نموونەیەكی كە بڕوانین بچووكەكان شارە لە ئەگەر
 .كردووە زیاتریان ەیەكیگەش كۆمەاڵیتییەوە و ئابووری ڕووی لە الدێیانەی ئەو هاتوون، دەوروپشتیانەوە الدێیەكانی

 
 خێزانێی چەنێدان باشێتر، و فراوانتێر شێێوەیەكی بە قوتابخێانە كێردنەوەی بچووكەكێان، شارە بوژانەوەی ڕابردوودا، سەدەی ناوەندی لە

  ەیەبنەگ ئەو. بێننە ماڵێك خوێندن بە درێژەدان بۆ شار جار زۆر یان كوڕەكانیان، بەتایبەتی منداڵەكانیان، كردووە ناچار گوندیی
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 .شار بۆ الدێییە خەڵكی سادەی كۆچێكی ئەوە. كردووە شارەكە لە ڕووی بەتەواوی خێزانەكە و تەواو ماڵی بووەتە جار زۆر
 

 :شار سەرەكیی پێناسەی دەبنە ڕوواڵەتی دیاردەیەكی چەند
 
 .دانیشتووان ژمارەی زۆریی -
 .ڕووبەرەكەی فراوانیی -
 .گەورە كۆشكی و باڵەخانە -
 .ەوبانڕێگ و شاقام -
 .دەوڵەت دامودەزگای -
 

 ڕووبەرێكێێی دەوری بە فێێراوانە نیشێێتەجێبوونی شێێوێنی و گەورە مێێاڵی و باڵەخێێانە باڵوبێێوونەوەی ڕووبەرەكەی، فراوانیێێی لە مەبەسێێت
 اڵیەتیكێۆمە گەشێەی بەدوای مێن بۆ بەاڵم دەكۆڵنەوە، شار گەشەكردنی و شار مێژووی لە كە باشە لێكۆڵەرانە ئەو بۆ ئەوانە. فراواندا

 .دەگەڕێم شارستانییەتدا و ئینسانەكان ناخی گەشەی و
 

 گوندی؟ كەسایەتیی لە جیاوازە كوردی كەسایەتیی كوردستاندا شارەكانی لە ئایا
 

 بە گرنیگێێدانە و خێێواردن و جلێێوبەرگ و كێێاركردن كە ڕوو، خسێێتمانە پێشێێتر كە هەیە سێێیمایانەی ئەو هەمێێوو شێێاردا لە كێێورد ئینسێێانی
 هەرچەنێێد. ببێێێ دروسێێت خۆشەویسێێتی بە شێێایان و خودنێێاس و سێێەربەخۆ كەسێێایەتیی ئەوەی بێێۆ باشێێن ماتریێێاڵی ئەوانە. پاكوخێێاوێنی

 بەاڵم شارسێتانیەتە، گرنگێی بەشێێكی مەدەنێیەت ڕاسێتە. مەدەنێیەت نەك وەسێتاوە،( الحضارة) شارستانیەت لەسەر كەسایەتی گەشەی
 .بەس و درەوە سیمای ڕوواڵەتی، بەشێكی بكرێتە بەتەواوی بەشە ئەو دەكرێ
 پرۆسێێەیەكی بەشارسێێتانیكردن بەاڵم بێێكەی، دروسێێت سێێیماوە و ڕوواڵەت ڕووی لە مەدەنێێی ئینسێێانی بەئاسێێانی زۆر دەتێێوانی تێێۆ واتێێا

 . دەوێت تەمەنی و خوێندن و ئەزموون و دوورودێژە
 
 زۆر ئەوە بێێت، ئەڵمێانی ترومبێلێكێی و شێۆ انم وەن بۆنێكی و ئیتاڵی پشتێنێكی و پێاڵو و فەڕەنسی قاتێكی ئێستا مەدەنی سیمای كە

 بیێانكەی نێاتوانی ڕۆژ هەزاران بە بەاڵم مەدەنێی، بە بێكەی كەس هەزاران دەتێوانی( سێەرمایە) یارمەتیی بە سەعاتێكدا لە بەئاسانی
 .ەرستۆكراتیئ وەك تەواو ئەزموونە، شارستانیەتی شێوازی كەڵەكەبوونی نییە، زانیاری تەنیا شارستانیبوون. شارستانی بە
 

 . ئەرستۆكراتی ناتكاتە هەرگیز پارە بەاڵم( پارەداربوونە) ئەرستۆكراتی دیاردەی دیارترین چینە، ئەرستۆكراتی
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 واتێا هەن، دۆالر بە ملیێۆنێر سەدان بە كوردستان لە ئێستا بەكەڵكە، زۆر نموونەیەكی بەاڵم دەكەومەوە، دوور بابەتەكە لە هەرچەند
 كەواتە. پێارەن كێۆكردنەوەی كارەبێایی گسێكی و پاسێەوان ئەوانە. نیێین ئەرستۆكرات هیچیان ئەوانە بەاڵم پارە، بە ئاخنراو پارەدار،
 چییە؟ فەڕەنسی یان بەریتانی ئەرستۆكراتێكی و كوردستان پارەدارێكی لەنێوان جیاوازی

 
 :ئەوەشبابەتێكیزۆرسەرنجڕاكێشە

 
 .دەدەوێم چینە لەو كولتوورییەوە ڕووی لە ناكەم، ئەرستۆكرات باسی چینایەتییەوە ڕووی لە
 

 جۆراوجێێۆری و زۆری لە كێێردووە، ئاسێێان ئینسێێانیان ژیێێانی داهێنێێراوانەی ئەو هەمێێوو. بەرهەمهێێێنە و ئیشێێكەر و داهێێێنەر ئەرسێێتۆكرات
 ئەوە نەبێێ، یەتئەرستۆكرات ڕاستەوخۆی بەرهەمی ئەگەر دیكە، داهێنانی هەزار هەزاران و پزیشكی پێداویستیی و جلوبەرگ و قوماش

 .تێیدا بوون كارا بەشدارێكی ئەرستۆكراتییەكان
 
 ئەوروپێا هونەرمەنێدەكانی تێابلۆی نێاوازەترین و نێوێترین و جێوانترین نماییشێی شێوێنی ئەرسێتۆكراتەكان مێاڵی هونەرییەوە، ڕووی لە

 بێێۆ. بێێوون مەزنەكێێان مۆسێێیقییە نەداهێنێێا بەرهەمهێێێنەری و خزمەتكێێار ئەوان هەر خزمەتێێی، دەخسێێتە سێێەرمایەیان زۆرتێێرین بێێوون،
 لەوێ ڕۆژهەاڵت كولتێێووری زۆر هەرە بەشێێی. دەیێێانكرد بێێوایە توانێێادا لە چییێێان كێێۆن، هێێونەری شێێوێنەواری پێێارچەیەك پاراسێێتنی
 هەمێوو بە ئەدەب بە ئەرسێتۆكراتەكان كە گەورەیەیە خێزمەتە ئەو بچێێتەوە لەبیێر ناكرێ كە ئەوەی. بێ ناوێكەوە هەر بە پارێزراوە،

 و سێەرهەڵدان) ئەوروپێایە ئەرسێتۆكراتیەكانی بەهێاداری هەرە و خۆشەویسێت هەرە هونەری ڕۆمان بەتایبەتی كردییان، بەشەكانییەوە
 گشێتیی سێیمای هەنێدێ مێن بەاڵم نیێیە، جێوان هەمێووی مێێژووە ئەو(. ئەوروپێایە پیشەسازیی شۆڕشی مێژووی گرێداروی ڕۆمان گەشەی

 یێێان مێێاددییەوە ڕووی لە ئەرسێێتۆكراتەكان سێێەردەمێك ئەوانە، هەمێێوو لە جێێگە. نووسێێین بێێۆ ەوروپێێامئ پێێارەداری یێێان ئەرسێێتۆكراتیەت
 دەشێێێ یێێان. دانێێاڕمێ هەرگیێێز سێێیفەتەكانی و سێێیما ئەرسێێتۆكراتی، ئەتەكێتێێی كەچێێی دەبێێن، مێێایەپووچ و دادەڕووخێێێن سێێەرمایەوە

 گەشێێەی خودناسێێی، گەشێێەی دەكێێرێ. بێنێێێ خێێۆی ۆكراتییانەیئەرسێێت سێێیفەتی لە واز نیێێیە ئامێێادە بەاڵم بێێێت، مێێاپووچ ئەرسێێتۆكراتێك
 .دەدوێم بابەتە لەو دواتر. شاری ئەرستۆكراتییانەی ڕەوشتی لە بێت بەشێك خۆشەویستیش

 
 ئەیپارەداریكورد؟

 
 لە گێوێ ،دەزانێێ تێابلۆ نرخێی و بەهێا كێورد پێارەداری كێردووە؟ كێورد كەسێایەتیی بە گەشێەی پارە ئەرستۆكراتە؟ كورد پارەداری ئایا

 نەتەوەكەی زمێانی چیێیە؟ كتێێ  دەزانێێ چیێیە؟ ئەدەب دەزانێ كورد سەرمایەداری ئایا دەكات؟ تەرخان بۆ سەرمایەی و دەگرێت مۆسیقا
 دەداتە گێوێ كێورد پێارەداری نێایەت؟ ئینسانییەكان بەها و زمان و كولتوور بە گاڵتەی نازانێ؟ جندۆكە ناوی بە ڕۆمان گرنگە؟ بەالوە

 دیێكەدا شێتێكی هێیچ لە خێۆ شێكۆی پێارە لە جێگە كێورد پێارەداری ئایێا هەیە؟ بەهای بەالیەوە سەربەزریی و شكۆ ەتەوەیی؟ن داهێنانی
 دەبینێتەوە؟
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 گاڵتەجاڕییپارەداریكورد

 
 كە رە،پێا بەهێای لە چێونكە دەهێێنم، بەكێار بۆ پارەداریان وشەی من. پارەدارە گرووپە بەو گاڵتەجاڕی دەبێتە پرسیارانە ئەو وەاڵمی
 شێێكۆیەكی هێێیچ كێردوون، دروسێێت بێۆی پێێارە درۆیێنەی شێێكۆ لەو جێێگە. نیێیە دیكەیێێان بەهێایەكی هێێیچ كێایەزەكەیە، مەبەسێێتیان تەنیێا

 :نییە دیكەیان
 
 ئەو گشێتی، كێشێەیەكی بێووەتە و زۆرە كێۆمەڵگەیە لەنێاو كە بێدات، نەخۆشێییەك چارەسێەری هەوڵێی ئەوەی لەجیێاتی پارەدارە ئەو -

 . دێنێ بەكار ساختەوە دكتۆری و ئیکسپایەر دەرمانی ڕێگای لە دەوربەرەكەی و نەخۆش دڵشكانەی و هەست ئەو دێت
 و سێاختە زانكێۆی بە گشێتی، زانستدۆسێتیی هەسێتی دێێت بەخۆداچێوونەوە، و چاكسێازی بێۆ زانكۆ، سیستەمی هاوكاریكردنی لەجیاتی -

 .سەرەكی پیشەی دەكاتە ساختە بڕوانامەی
 

 خۆدەرخستنی

 
 :مافیایانەیە دەرخستنێكی كورد، پارەدارەی ەرخستنیخۆد 
 
 دۆنمیێی سێەدان و دەیێان نێایلۆنیی بێاخچەی دێێت نەبێێ، ڕۆژانە بەهێاكەی و بمێنێتەوە كە كولتووری، كارێكی پاڵپشتكردنی لەجیاتی -

 دادەكەی بە ئەوەی بێۆ ەنیێات دەكێڕێ، سێااڵنەكەی شێەش كێوڕە بۆ زێڕ مۆبایلی دێت بەرامبەرەكەی، شكانەوەی بۆ تەنیا دەكات، دروست
 .بكڕی خۆت بۆ گونجاو پێاڵوێكی ناتوانی ئێستا تا كە نیت، هیچ تۆ بڵێ ساوایان باخچەی

 و ئینسانی بەهایەكی هیچ ژمارەیە ئەو دەزانێ خۆشی كە دەكات، سەرف ئۆتۆمبێلەكەی تابلۆی ژمارەی كڕینی لە دۆالر هەزار هەزاران -
 بێبەهێێاترین لە ئێێێوە، نەخۆشێێییەكانی تێچێێوونی خەرجیێێی ئەوەنێێدەی دە مێێن: بڵێێێ هێێاوڕێكەی ەب خۆشێێە پێێێی تەنیێێا. نیێێیە مەعنەویێێی
 لە ئەوەش كە نیێێیە منێێی تێێرومبێلەكەی تێێابلۆی بەهێێای ئێێێوە ژیێێانی: دەڵێێێ پێیێێان كێێرداری بە یێێان. دەكەم خەرج خۆمێێدا پێویسێێتیی
 . نییە دیكە هیچی زیاتر نەخۆشییەك

 
 تێایبەتی بێابەتێكی هەلێكدا، لە دەكەم حەز. جیهانی ئەرستۆكراتی و كورد پارەداری لەسەر یەكەبەراودكاری تایبەتە، بابەتێكی ئەوە

 . بكەم ئامادە لەسەر
 

 لەق گونێدی كولتێووری نەیتوانیێوە داهاتێدا و سێەرمایە لە گەورەش گێۆڕانی هەتێا كە ئەوەیە تێبینییانە، لەو مەبەستەكەم گشتیی كۆی
 خۆشەویسێێتی بە گەشێە و بكێات چێێاالك كێورد ئینسێانی ڕووحییەكێێانی كێایە و بچەسێپێنێ انیبوونشارسێێت سێەرەتاییەكانی بنەمێا و بكێات
 .بكات
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لەكولتووریگوندەوەبۆشار

 
 لە. كێێرد پێێێ دەسێێتی دروسێێت و هێێێواش و ورد زۆر شێێاری بێێۆ گونێێدییەوە لە كێێوردی كێێۆمەڵگەی گواسێێتنەوەی سێێەرەتاییەكانی هەنگێێاوە
 شێێەڕ ڕاسێێتە. كوردسێێتانیش لەناویانێێدا دا، دنیێێای بە جیهێێان یەكەمێێی شێێەڕی گەورەیەی بێێازە ئەو بەهێێۆی ڕابێێردوودا، سێێەدەی سێێەرەتای

 ئەوەشێدا لەگەڵ. زیێاترن شێەڕەكە بەشێداربووانی لە زۆر زۆرە، ژمارەیێان دۆڕاوەكێان كەچی نییە، سەركەوتوو تێیدا كەس وێرانكارییە،
 و ئینسێانەكان تێكەڵبێوونی و داهێنانەكێان گواسێتنەوەی و بازرگێانی و خێێرا تێكەڵبێوونی و كولتوورەكێان لێكنزیككێردنەوەی هێۆی بێووە

 .دیكە بابەتی چەندان
 

 بە تێازانەی كەلێوپەلە و ئێامێر ئەو و كێاركردن و سێیما لە ئینگلیێزی مێۆدیلی دیتنێی كرد، داگیر كوردستانیان ئینگلیزەكان ئەوەی دوای
 .دنیا دوورە پەراوێزخراو كوردی وەیچاوكردنە بۆ بوو باش یارمەتیدەرێكی ئەوە بوو، دەستیانەوە

 كێورد جێار یەكەمێین بێۆ. زاران سێەر كەوتە بێێ، قسەش و ڕواڵەت هەر ئەگەر نەتەوەكان، مافی و مرۆڤ مافی شتێكدا، هەموو لەپێش
 یێان بێێ، عێێراق لەگەڵ دەكێات حەز كێورد بێزانن ئەوەی بۆ دەكەن ڕیفڕاندۆم ئینگلیزەكان قاو، بووە كە كرد، خۆی گرنگیی بە هەستی

 بێێۆ دەشێێێ كە ئەوەی فكێێری بەاڵم مێێانەوە، قسێێەدا چوارچێێێوەی لە ئەوانە ڕاسێێتە. بێێن سێێەربەخۆ دەیێێانەوێ یێێان توركیێێا، سێێەر بچێێێتەوە
 .دیكەوە خەیاڵێكی سەر خستە كوردی كارێكتەری بێ، گرنگ ئەو وەاڵمی چارەنووسی دیاریكردنی

 
  ڕاستە. بوو ڕۆشنبیری و زانست و خوێندن دەرەوەدا، جیهانی ڕووی بە ستانكورد كرانەوەی و ئینگلیزەكان هاتنی و شەڕ دووەمی دیوی

 كێێۆتی و پێێێ سێێەر كەوتە سێێەردەمەدا لەو مێێۆدێرن خوێنێێدنی بەاڵم. هەبێێووە خوێنێێدن سسێێتی و كێێۆن سیسێێتەمێكی كوردسێێتان لە پێشێێتر
 زانیارییێان ئەوانەی كادیرەكێانی بێوو، تەسێلیم بەرگری بچووكترین بێ كۆن سیستەمی ئەوە، هەر نەك شكاند، خۆی پێش سیستەمەكەی

 .ببێتەوە جێگایان نوێدا سیستەمی لەناو دەدا، هەوڵیان شێوەیەك هەموو بە البوو،
 

 مونەوەر یان منەوەر. منەوەرەكانن ئەویش نراوە، لێ ناویان جوانترین ئەمڕۆ تا پێ، هەستانە كوردی كۆمەڵگەی لەناو تازە گرووپێكی
 چێرای بووبێوونە. بێوون مێنەوەر بەڕاستی ئەوان. دەچوون قوتابخانە بەرەو تایبەتەوە جلی بە ڕۆژێ هەموو كە دەگوترا قوتابییانە بەو

 .كورد پەروەرانی خۆشەویستی و عاشق دەستەی یەكەم دەبنە منەوەرانە ئەو هەر دواتریش. كۆمەڵگە
 

 بوو؟ منەوەرەكان تەسلیمی كورد گوندییانەی كۆمەڵگەی ئایا
 

 بداتەوە؟ خۆشەویستی لە ئاوڕ ڕەخسا بۆ ەیئەو بواری كورد ئایا
 

 ٢١١٢ یحوزەیران ی١
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 یەكەمدیمەنیشارلەکوردستانلەبااڵیمنەوەرەکانەوەدەركەوت

 
(٧) 

 
 بوو؟ منەوەرەكان تەسلیمی كوردی كۆمەڵگەی ئایا
 بكاتەوە؟ خۆی لە بیر ڕەخسا بۆ ئەوەی بواری كورد تاكی
 ستی؟خۆشەوی ئاستی گەیشتە لەخۆكردنەوەكەی بیر

 .هەڵدەدات سەر لەناوەوە ئینسانەوە، ناو نایەتە لەدەرەوە خۆشەوستی چونکە
 

 بچێووك هێزێكێی ڕاسێتە گێرتەوە، سێووچێكیان هەمێوو و شێوێنێك هەمێوو هەڵبێوون، كوردیێدا كۆمەڵگەی لەناو گڵۆپێك وەك منەوەرەكان
 بەاڵم. نەبێوو لەبەردەسێتدا دیكەیێان ئیمكانیێاتێكی و شێتێك هیچ خوێندەوارانە، ئەتوارێكی و ڕەوشت دەفتەر، و قەڵەم لە جگە بوون،
 ،“بشێارێتەوە مۆمێێك ڕوونێاكیی نێاتوانێ دنیا تاریكیی هەموو”: بوو لەپشتەوە گەورەشی باوەڕێكی كە هەبوو، كۆن قسەیەكی كاتە ئەو
 . “بشارێتەوە ترووسكایی ناتوانێ بێ، قووڵیش چەند هەر تاریكی”
 

 . گۆڕاوە تاریكی سروشتی هەم و رووناكی سروشتی هەم ێستائ. بوو ڕاست قسەیە ئەو كاتە ئەو
 

 لە بیركردنەوەیێان و بۆچێوون. دەركەوت ئەوانەوە بێااڵی لە شێار دیمەنێی یەكەم بێوون، قوتابخانەكێان پێگەیشتووی نەوەی منەوەرەكان
 گرنگتێر، ئەوانە هەموو لە. بوو تایبەت شار بۆ بەڕێوەبردن، بۆ كۆمەاڵیەتییەكان، پەیوەندەییە بۆ دیدیان. بوو جیاواز شتێكدا هەموو
 تەندروسێتی، یێان كێۆمەاڵیەتی یێان بێت سروشتی چ دیاردەیەكەوە، هەموو لەپشت هەبوو بەوە باوەڕیان. بوو جیاواز زانست بۆ دیدیان

 .هەن لۆژیكی و زانستی هۆكارگەلی
 

 .بوو یكەد دیاردەكانی و بوومەلەرزە گەردەلوو ، و باران: سروشتی دیاردەی لە مەبەست
 
 .بوو كۆمەاڵیەتی پلەوپایەی و چین و دەوڵەمەندی و هەژاری: كۆمەاڵیەتییەكان دیاردە لە
 
 .بیریی یان ئەندامەكی نوقسانیی و نەخۆشی: تەندروستیش لە
 

  لەپشت چونكە بوون، منەوەرەكان بنێتەوە بنیات ئینسان لەناوەوە دابێ هەوڵی كردبێ، ئینسان خودی لەسەر كاری كە شۆڕشێك، تاكە
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 تێێكەڵ ئەوەش و بگرێێت خێۆی رەوتێی دەبێێ زانسێت هەبێوو، بەوە بێاوەڕی هەبوو هێزێك دەخوێندران پۆلەكاندا لە سادانەی كتێبە ئەو
 هەیە، خێێۆی زانسێێتیی هۆكێێاری و سروشێێتییە دیێێاردەیەكی بێێاران گوتیێێان بێێوون منەوەرەكێێان. زانسێێتی شۆڕشێێگێڕانەی بیرێكێێی بە بێێوو

 فێڵێی و نووشێتە پشێت هەڵخەڵەتاندنی و نهێنی كرد، دواكەوتنیان گەورەی شەڕی بەستەوە، زانستەوە بە نەخۆشییان بوون منەوەرەكان
 ناكێات، دابەش دەوڵەمەنێد و هەژار بێۆ ئینسێانەكان خێودا نێابێ، لەدایێك هەژاری بە ئینسێان گوتیێان. كێرد ئاشكرا مەالكانیان و شێخ
 .دەسەاڵتەكانە زوڵمی سیستەمەكان، كاری ئەوە

 
 زانسێێت،. گێێرتەوە دوعێێای و نووشێێتە جێگێێای دەرمێێان ئەوانەوە بەهێێۆی گێێرتەبەر، نەخۆشێێخانەی ڕێگێێای ئەوانەوە زاری لەسێێەر نەخێێۆش

 ژیێانی ئەوانەی دواتێر. بێوو شۆڕشێگێڕی و خێۆڕاگری ئەویێش بێوو، لەپشێت نەبەزیێوی و تونێد و كاریزمێا هێزێكێی ئەوكێات، قوتابخانە
 .بوونەوە منەوەرەكان ڕووبەڕووی بەتوندی زۆر و كردەوە كۆ خۆیان هەڕەشە، بەر كەتبووە مەعنەوییان و ئابووری

 
 جوانكێاری، و گۆڕانكێاری پێڕ تێپەڕینێكێی تێپەڕێێت، بەناویێدا الدێ كولتێووری و ئەتوار كە گوند، كە بوون، گرنگ خاڵێكی منەوەركان

 و تێێێدەپەڕین زانسێێتدا و كتێێێ  بەنێێاو ێ،الد یێێان بێێان شێێار خەڵكێێی چ منەوەرەكێێان واتێێا. شارسێێتانیەتدا خزمەتێێی لە گۆڕانكێێاریییەك
 لەو بێێوو گێێرنگیش ئەوەی. دەكێێردنەوە نزیێێك شارسێێتانیەت لە گەورەی هەنگێێاوێكی ئەوەش ژیێێانپەروەر، و زانسێێت كێێارێكتەری دەبێێوونە
 .بوو منەوەرەكان گەورەی ئامانجێكی كە بوو، خۆناسین قۆنایەدا

 
 بوون؟ دروست فەزایەكدا چ لە منەوەرەكان

 
 .ماوە رووناكییان نەشمابن، كە هەتا نین، دوور لێمانەوە منەوەرەكان

 
 دڵێزاری دەخەمەوە، بیێر منەوەرتێان یەك تێاكە نەبێێتەوە، درێێژ زۆر ئەوەی بۆ بنووسم، منەوەرەكان یەكەیەكەی ناوی دەكەم حەز زۆر)

 و بێانگخواز و زانێا و دكتێۆر دەیێان ئەوەنێدەی هێشێتا كوردیش، دڵڕەقیی و ڕۆژگار سەختیی و تەپوتۆز و تەمەن بارێك لەگەڵ شاعیر،
 (.ڕووناكە پۆخڵە سەردەمە ئەو شاشەكانی هاشوهوشكەری

 
 گەورەكێان، شێارە یێان قەزا ئێاخنیوە، جێگێایەكی هەموو تەواوی گوند كولتووری كۆمەاڵیەتییەیەوە، دەردە هەموو بەو كوردی كۆمەڵگەی

 كێوڕە حاكم خێڵیشە، سەرۆكی قائیمقام. دەبات بەڕێوەیان گوند كولتووری شارن، دانیشتوانەوە ژمارەی خانوو، و ڕووبەر ڕووی لە تەنیا
 .ببڕێت كوردی خێڵەكیی كۆمەڵگەی ئەستوورەكانی سنوورە خەریكە زانستی و جیهانی سیستەمێكی ئەوانەشدا هەموو لەگەڵ. گەورەیەتی

 
. هەڵێنێاوە دیێكەوە جیهانێكی بە چاوی كوردستان ،شكاوە واڵتان سنووری و هەیە فراوان تێكەڵبوونێكی و وەستاوە شەڕ ئەوەی بازەكە،

 :ئەوەیە پرسیارەكە
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 بپەڕێتەوە؟ كەسایەتییە هەژاریی میحنەتی لەو دەتوانێ كورد كارێكتەری ئایا -
 دەكات؟ دروست بۆ بەخۆبوومان باوەڕ كارێكتەرێكی شار ئایا -
 دەدەنێ؟ جیاوازمان یكورد كەسایەتییەكی نەتەوەیی، یرووری و ڕۆشنبیری و قوتابخانە ئایا -
 ئاراوە؟ دێتە خۆشەویستیی گەشەكردنی فەزای -
 ناهێنێ؟ خێڵەكی دەماری لە واز و دەهێنێت ژن ئاسا، ئیسحاق هەر كورد -
 
 .بژیت پرسیارانەدا ئەو لەگەڵ تاسەر وتارانە ئەو خوێنەری لەوەیە، چاوم من
 

 شارەكانیكوردكامانەن؟

 
 زۆر باشێوور كوردسێتانی سێنووری چێونكە باشێوورە، شێارەی چەنێد ئەو تەنیێا كوردسێتان، لە مێن مەبەسێتی بڵێێم، ناچێارم دیسێانەوە من

 .ئاراوە هاتبێتە جیهاندا ڕووی بە كرانەوەیەكیش با داخرابوو، كوردستاندا دیكەی بەشەكانی ڕووی بە بەتوندی
 

  و سلێمانی و هەولێر باڵەخانەشەوە، ەیەكڕاد تا و ڕووبەر دانیشتووان، ژمارەی ڕووی لە ئەوكات كوردستان، گەورەكانی شارە
 و قەاڵدزێ و كێێۆیە بەتێێایبەتی دەدا، شێێارانە ئەو شێێانی لە شێێانیان كۆنەكێێانیش قەزا كولتێێوورییەوە ڕووی لە ڕاسێێتە. بێێوون كەركێێووك

 .دیكەش شارۆچكەی و دەربەندیخان و ڕواندز
 

 لە) هێێات بەسێێەریدا یەكەم گەورەی شێێەڕی دوای گەورەیەی كۆسێێتە ئەو بەهێێۆی نەبێێووە، پایتەخێێت ئەوەی لەبەر كێێوردی شێێاری: تێبینێێی
 نەبێێووەتە بێێۆیە نەبێێووە، سیاسێێی دەسێێەاڵتی ئێابووری، و ئیێێداری پێێایتەختی ،(هاوسێێێیدا واڵتەكەی چێێوار بەسێێەر دابەشێكردنیەوە ڕووی
 .ەنەبوو دیكە پێشكەوتنێكی هیچ لە چاویان زیاتر بەوالوە كولتووری پێشكەوتنی لە و پێدان گرنگی جێگای

 
 و ئەسێێێتەنبووڵ و تێێێاران بەیێێێدا، خۆسێێێەپێنەكان، واڵتە پێێێایتەختی. بێێێوون سێێێەرەكییەكان فەرمیێێێیە پێێێایتەختە بااڵشێێێیان نمێێێوونەی

 نەداوە رووی بەاڵم بێگەن، پێی كولتورییەوە ڕووی لە كە كوردییەكان، شارە خەونی و بااڵ نموونەی بوونە پایتەختانە ئەو دیمەشقیش،
 نمێوونە، بێۆ. بمێنێێتەوە خۆیێدا سیاسێیی فەزای و ئێابووری و ئیێداری ئاسێتی هەمان لە كە بگات، خۆی كەیبااڵ نموونە بە شارێك هیچ

 . بووە خەیاڵ و خەون بەیدا بە گەیشتن. بووە بەیدا سلێمانی و هەولێر ئۆلگۆی
 
 گێرێ عێێراقەوە بە پەڕۆ و پیێنە بە بەشێەی ئەو كوردسێتان، زەمەنەوە، ڕووی لە باسەكەیە سەنتەری كە ڕابردوو، سەدەی ناوەندی تا

 ڕۆشێنبیری، بازرگێانی، یێان ئیداری، چ گۆڕانكارییەك هەر واتا بووە، بەیداوە ڕێگای لە دنیاوە بە پەیوەندیكردنیان ناوەندی دارەوە،
 گۆڕانكارییێێانە لەو بەشێێێك ئەوجێێار زۆر، كێێاتێكی تێپەڕبێێوونی دوای دواتێێر، گرتێێووە، خێێۆی جێگێێای و بەیێێدا هێێاتووەتە جێێار یەكەم
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 و سسێێت شێێارانەدا لەو پێشێێكەوتن كە بێێووە، ئەوەش لەبەر هەر. پچێێڕی پچێێڕی بە ئەویێێش كوردسێێتان، شێێارەكانی بێێۆ گواسێێتراونەتەوە
 .بووە هەستپێنەكراو

 
 هێێواش زانسێتییەوە و كولتێووری رووی لە بەتایبەتی وتارەیە، چەند ئەو بابەتەكەی زەمەنی كە ڕابردوو، سەدەی گۆڕانكاریی سروشتی
 و نووشێتە لە واز كە دواكەوتێوو، كێوردیی كێۆمەڵگەی لە داواكێردن. بێووە قێورس داواكارییەكانیێان چێونكە تۆكمە، بەاڵم اشهێو بووە،
 بێارین بێاران زانسێتیی شێێوازی بە كێورد دواكەوتێووی كارێكتەری باوەڕهێنانی. بووە قورس زۆر كاتە ئەو بۆ بێنێ، تەرسەقوو  و دوعا
 ئەو( هەڕەشێە سێەمای هەلەكە خسێتووەتە دەفێی و دەروێێش سێەدان خێڕە، زەوی كە ئەوەی باسكردنی تەنیا. )بووە ئەستەم ڕادەیەك تا

 و داوەتەوە ڕەنگێی سیاسییشێەوە ڕووی لە زۆر ڕادەیەكی تا كوردیدا، كارێكتەری لە جەهالەتە بڵێم دەتوانم یان بیركردنەوەیە، سستیی
 كێردووەتە خێۆی حاڵەتێدا باشترین لە. جیهانی نزیكە یان مۆدێرن، ەرێكیكارێكت بكاتە خۆی هەیبووە، كە پێناسانەی بەو و نەیتوانی
 هاوكێارییەكی هێیچ پێێداهاتنەوە، بەزەیێی لە جێگە نیێیە ئامێادە كەس كە خۆی، نیشانەی و ڕەمز كردووەتە قوربانیی وێنەی قوربانی،

 بەقوربێانیبوونەكەی فەزای مەگەر سێەربەخۆ، كێارێكتەرێكی نێابێتە هەرگیێز قوربێانییش. بكات دواكەوتوو قوڕبەسەری قوربانیی دیكەی
 . بگۆڕێت

 
  كارەكانی و بیركردنەوە و خۆی لە بێت بەرپرسیار مانایەی بەو بكەر ،(بكەر) كارێكتەرێكی ببێتە و بگۆڕێت فەزایە ئەو ویستی منەوەر

 .ئەنجامەكەشی و
 

 پڕۆسەقورسەكە

 
 ناوەنێێدی هەتێێا و شێێەقام و ڕووبەر و باڵەخێێانە و دانیشێێتوان مێێارەیژ ڕووی لە خۆیێێانەوە سروشێێتی بە هێنێێان، ناومێێان شێێارانەی ئەو

 ئەو هەمێێوو مێێن. بێێوون شێێار كوردیێێدا گونێێدی لەگەڵ بەراورد بە بێێوو، كێێوردیی شێێاری سێێیمای ئەوە ڕاسێێتە. بووبێێوون گەورە خوێنێێدنەوە
 شێێارە ئەو ئەوەش بێێۆ. بێێدوێم شێێاریدا كێێۆمەڵگەی نێێاو خۆشەویسێێتیی لە تێێا بێێكەم، دروسێێت كێێوردی شێێاری ئەوەی بێێۆ دەیێێدەم، هەواڵنە

 :ناكەم بەراورد كوردییانە
 

 .جیهان ئاستی لەسەر شار، پێناسەی بە :یەكەم
 .سەردەمە ئەو ناسراوەكانی شارە بە ناكەم بەراوردیشی :دووەم

 
 جیێای ئەوەی هەیە، الدێیێان كولتێووری هەمێان كێوردی، شاری دانیشتوانەكەی كە ئەوەیە، بدزمەوە لێ خۆمی ناتوانم كە خاڵێك تەنیا

 بێێ، شارسێتانی بكەم دروست مۆڵگەیەك دەمەوێ دەكەم، هەست ناخەوە لە. كردووە دروستیان شارەكان كە فەزایەیە ئەو كردوونەتەوە،
 .خۆشەویستییەوە دنیای بچێتە دەیەوێ و كوردە ناوی بوونەوەرەی ئەو بۆ
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 فەزایەككەجیاوازبوولەفەزایگوند

 
. دیێاریكراوە كێاركردن مێاوەی. كێراونەتەوە جیێا بەتەواوی ماڵەكێان سێنووری. نەبووە كشتوکاڵ شارەكاندا لە سەرەكی كاری: شار فەزای

 خەڵكێی شێار. ڕۆژانە كێاری تەواوكردنێی دوای و تیفتێیفەدان خۆ و پشوو كاتی. هەیە خۆی گیرفانی و كەسە هەر. جۆراوجۆرن كارەكان
 پەیوەندییان خۆی بەسەلیقەی و بناسێ دیكەش خەڵكی خۆی، خوێنییەكانی زمەخ لە جگە دەتوانێ گەنج و تێدایە جیاوازتری و زیاتر

 خێزانەكێێان كە جۆرێێێك، بە هەیە، فكێێری و ڕۆشێێنبیری ئاسێێتێكی بە پێویسێێتی شێێار ئەوانەش هەمێێوو سێێەرەڕای. بكێێات پەیێێدا لەگەڵێێدا
 تێاكی كەسێایەتیی كە یارمەتیێدەرن، وانەئە هەمێوو. بێكەن پیێادە قسێەكردن و جلوبەرگ و خواردن جۆری لە شار ژیانی شێوازی بتوانن
 .بپۆشێ شار سیمای و بدات فڕێ خۆی گوندییەكەی كولتوورە لە شتێك كورد

 
 بووە؟ سەركەوتوو خۆشەویستیدا لە چەند تا بووە، نامەنووسین و خۆتیفتیفەدان و قژداهێنان فێری كە تازەیە، كارێكتەرە ئەو ئایا
 
 .وەردەگرم كوردی شاری ینموونە وەك سلێمانی داهاتوو وتاری بۆ

 سلێمانی؟ بۆچی
 دەردەكەوێ؟ شار وەك كەنگێ سلێمانی
  وەرگرتووە؟ ئاراستەیەكی چ سلێمانیدا لە خۆشەویستی دەپرسم، لێرەشەوە

 دەكات؟ دروست كوردی تازەی كارێكتەرێكی و تازە خێزانێكی خۆشەویستی، ئایا
 

 نێێامەی یێێان كێێردووە، خۆشەویسێێتییان ڕابێێردوودا، سێێەدەی دووەمێێی نیێێوەی لە كە دەكەم، ئەوانە هەمێێوو لە داوا بۆنەیەشێێەوە، بەو هەر
 ئیمێێڵەوە، یان فەیسبووكەوە، ڕێگای لە یان بێ، ەوە(باس) هەفتەنامەی بەهۆی بێ، شێوەیەك هەر بە الیە، خۆشەویستییان كاریگەری

 .بابەتەكەدا نووسینی لە عاشقەكان ەوخۆیڕاست بەشداریی وەك ئەوەش بكەن؟ ڕەوانە بۆم ببینم، لێ سوودیان دەكەن حەز ئەگەر
 

 ٢١١٢ی حوزەیرانی ١٧
 

---------------------- 
 

كوردوشار
 

 (١) 
 

  ڕۆشنبیری پێگەی جیاوازیی بە دەچن، لەیەك زۆر ئەندازەیەكی تا و بوون هاوبەش سیفەتەكاندا زۆری بەشی لە كورد شارەكانی ڕاستە
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 و( ئەوكێات) دهێۆك فەرامۆشێكردنی و هەولێێر لە عەشایری ڕەگی هەیە، شارەكاندا لەنێوان جیاوازی وردە هەندێ. كۆمەاڵیەتییانەوە و
. بێێ باشێتر نمێوونەیەكی كێوردی، كێارێكتەری گەشێەی بۆ بوارەكاندا، هەموو لە سلێمانی كردبوو وایان كوردستان، لە كەركووك دابڕینی

 نێاكەمەوە، لەوە سێڵ من بەاڵم یەكتری، بە كوردییەكان شارە دكردنیبەراور لە گەورە بەرپرسیاریەتییەكی بەردەم دەمخاتە بابەتە ئەو
 زیێاتر بێابەتەكەدا لەدرێێژەی وردەكارییەكێانی كێاتە، ئەو دەركەوتێووی شارێكی وەك سلێمانی هەڵبژاردنی هۆكارەكانی ئەوەشدا لەگەڵ
 .دەكەمەوە ڕوون

 
 سلێمانی؟ بۆچی

 دەردەكەوێ؟ شار وەك كەنگێ سلێمانی
  وەرگرتووە؟ ئاڕاستەیەكی چ سلێمانیدا لە خۆشەویستی ،دەپرسم لێرەشەوە

 دەكات؟ دروست كوردی تازەی كارێكتەرێكی و تازە خێزانێكی خۆشەویستی، ئایا
 

 دروستبوونیسلێمانی

 
 تێاوا بێووە، دروسێت سیاسێیی بڕیارێكی بە سلێمانی كە وایە، باوەڕیان نووسیوە، شاریان لەسەر ئەوانەی یان شارناسەكان، زۆری بەشی

 .كراوە دروست شار بەنیازی یان نراوە، لێ شاری ناوی دروستبوون لەگەڵ كە ئاوەدانییە تاكە سلێمانی
 
 شێاری حوكمێداری خێۆی بابێان، پاشێای ئیبێراهیم: هێاتووە كێراوەتەوە بێاڵو دا(ژیێن) ڕۆژنامەی لە كە سلێمانیدا، ی١٢٥٥ ساڵنامەی لە)

 گەلێێ كە ئێێران، حوكمێداری شای نادر لە بەتایبەتی دوژمن، هێرشی ترسی لە و كەشوێنە تەنگیی و ناخۆشی لەبەر بووە، قەاڵچواالن
 ئەو گواسێتەوە واڵتەكەی كاروبێاری هەڵسوڕانی شوێنی و شار بەناچاری بكات، دەستبەسەری و سەری بەرێتە هەڵمەت ویستوویەتی جار

 (.سلێمانییە شاری ئێستا كە شوێنە،
 

 و هێێێرش ترسێێی لە هەن، دیێێكە شێێاری چەنێێد دنیێێادا لە. بكێێرێ لەسێێەر كێێاری دەبێێێ تە،فێێاك حاڵەتیشێێە، ئەوە مێێێژووە، نەك ئەوە
 خەڵكێی نەك. بگێڕیتەوە دنیا بۆ كوردبوون موسیبەتی ئەوەی، بۆ بەسە هۆیە ئەو تەنیا بووبن؟ دروست پێشوەخت شەڕی لە خۆپاراستن

 . اراستووەپ هەڕەشانە لەو خۆیان سەرۆكیش و پادشا بەڵكوو بوون، هەڕەشەدا لەژێر سادە
 

 ڕووس شێكۆی بەرزڕاگرتنێی بێۆ كە. ە(بێورگ پیتێرۆس سێان) لەوانە یەكێێك زۆرن، نێراون، بنیێات پێشوەخت بەرنامەی بە شارانەی ئەو
 ستەمكارییشێە، و عەقێڵ و فیێداكاری مێێژووی دروسێتكردنی، مێێژووی بدرەوشێێتەوە، خۆرئێاوا دنیێای بەرامێبەر ئەوەی بێۆ كراوە، دروست
. بگەڕێێنەوە و بشێكێن و كەون سێینگیان بەر شێەپۆلەكانیش هەتێا ئەوەی بێۆ بێت، دەریا كەنار لە ئەسپەكان ەریپەیك دەیەوێ پترۆس
 .ناوە بنیاتی زایینی ی١٧١٣ ساڵی لە یەكەم پیترۆسی بورگ، پیترۆس سانت شاری. شكۆمەندی مێژووی دەڵێن پێی ئەوە
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 :سەروەدا بابەتەكەی لەدرێژەی هەر. راستنەخۆپا و بەرگری و ترس مێژووی دیكەیە، مێژوویەكی كورد ئەوەی
 
 قەاڵچێواالنەوە لە سیاسێی بەڕێێوەبردنی ناوەنێدی كێردەوە، لەوە بیێری زایینێی ی١٧١١ سێاڵی بابێان پاشێای مەحمێوود كرد وای ئەمەش)

 سێاڵی لە بابێان پاشێای ئیبێراهیم دواتێر كێرد، دروسێت مەڵكەنێدی گوندی لەنزیك حكوومەتی سەرای بۆیە تر، شوێنێكی بۆ بگوازێتەوە
 دروسێتكردنی لە دا١٧١٤ سێاڵی لە تێا سێلێمانی، شێاری دروسێتكردنی بە كێرد دەستی و ئەستۆ گرتە ئیمارەتەكەی فەرمانڕەوایی دا١٧١٣
 (.سلێمانی گواستەوە ئیمارەتەكەیان پایتەختی بابانییەكان ساڵدا هەمان لە هات، كۆتایی سلێمانی شاری

 
 زانیێێارییە، كەمێێێك پێویسێێتمانە ئەوەی نێێاوێ، مێژووییشێێمان بەڵێێگەی نیێێیە، مێێێژوو گێێێڕانەوەی بە پێویسێێتی بابەتەكەمێێان چەنێێد هەر

 .شارەكە بە ئاشنابوون بۆ تەنیا
 

 گوندیمەڵكەندی

 
 ئێرانییەكێان بەتێایبەتی دوژمنكێارانە، هێرشێی لە خۆپاراسێتنی و دووركەوتنەوە بۆ. دەنرێ بنیات مەڵكەندی گوندی لەسەر سلێمانی -
 (.بوون نزیك زۆر چونكە)
 
 كە كەسانەی لەو هەندێك بابانییەكان، لە نزیكەكان بنەماڵە ئەندامانی و سەرخێڵ بابانییەكان، دەكەنەوە؟ ئاوەدانی ئەوانەی كێن -
 و زانیبێێ هە  بە تازەیێان شێارێكی ئێاوەدانكردنەوەی ئەوكێاتیش پیشەوەرەكانی دەشێ كرێكار، و دیوار وەستای. خەریكن( پیشەوە) بە

 شێێاری مێێێژووی. دیێێكەش خەڵكێێانی و فەقێێێ و مەال كێێاروانچی، و بازرگێێان و دارتێێاش و مێێزگەر و ئاسێێنگەر وەكێێوو كردبێێێ، تێێێ ڕوویێێان
 دروسێێت شێێار فەزای لە شێتێك دەمەوێ تەنیێێا مێێن ڕوو، بخێرێتە سێێەرنجانەدا كێێورتە لەو فراوانتێرە، و دەوڵەمەنێێدتر لەوە زۆر سێلێمانی
 . بكەمەوە

 
 تێكەاڵوبێوونی بێۆ پێكەوەژیێان، بێۆ تازە فەزایەكی دروستكردنی بۆ تازە، كارێكتەرێكی دروستكردنی بۆ كنچا بنایەیەكی ئەوانە هەموو
 . جیاواز خەڵكی و خوێن

 
 بەم ١٢٥٥ سێاڵی دا(ژیێن) ڕۆژنێامەی ژمارەكێانی لە یەكێێك لە. خێێڵەوە و خێوێن نەك پیشێەوە و كێار ڕێگێای لە پەیوەندی دروستكردنی

 :كراوە ێمانیسل شاری پێگەی لە باس جۆرە
 
 شێێاخی زنجیێرە و تێێانجەڕۆ ڕووبێاری خێێواریەوە لە ئەزمێڕ، و گێێۆیژە شێاخی سێێەروویەوە لە سێلێمانییە، لیێێوای مەركەزی سێلێمانی شێاری)

 خانووەكێێانی و كەس هەزار ٦١ دەگێێاتە دانیشێێتوانی ژمێێارەی و مەتێێرە هەزار ٢٥١ و ملیێێۆن ٢١ ڕووەكەی پانێێایی داوە، دەوری گێێڵەزەردە
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 گەڕەكێێی( دەرگەزێێێن چواربێێاخ، سەرشێێەقام، مەڵكەنێێدی، گێێۆیژە، ئاسێكان، كێێانی) تیێێایە سێێەرەكیی گەڕەكێێی شێێەش ارن،هەز ٧ نێزیكەی
 (. سەرشەقام گەڕەكی سەر خراوەتە ئێستا جارانی جوولەكانی

 
 .بەستووە( ژین) ڕۆژنامەی بە پشتی ئەویش كە وەرگرتووە،( خاك) لە سلێمانی، لەسەر زانیارییانەم ئەو
 

 نیفەزایەكبۆخۆشەویستیشاریسلێما

 
 دەركەوتنێی كاتی بۆ نراوە، بنیات هەژدە سەدەی لە كە هەیە، شارێكمان ئێستا بوومەوە، نزیك خۆم مەبەستەكەی لە باش تاڕادەیەكی
 .بیستە سەدەی ناوەندی ئەویش. خۆشەویستی لە جۆرێك دەركەوتنی خاڵی بە بیكەم مەبەستمە من ڕێكەوتەی ئەو و منەوەرەكان

 
 دیێێكەی شێێارەكانی تایبەتمەنێێدیی هەمێێان بیسێێتدا، سێێەدەی درێژایێێی و هەژدە سێێەدەی كۆتاییەكێێانی لە سێێلێمانی شێێاری ەتمەنێێدییتایب

 قسێەیە ئەو. بەتەنیێا پیاوە ڕەنگی بۆ دەاللەتی كە یەكڕەنگ، یەكڕەنگەكان، شارە. زیاترەوە دواكەوتنی كەمێك بە هەیە، ڕۆژهەاڵتی
 لە بەڕۆژ ڕۆژ ئیسێێالمبوونی، دوای كێێورد یەكێكیێێان هەیە، هۆكێێارەوە زۆر بە پەیوەنێێدیی ئەوەش .ڕاسێێتە كێێوردی كێێۆمەڵگەی تەواوی بێێۆ

 زۆر تێێاڕادەیەكی ئەمێێڕۆ تێێا كە فارسێێەكان بەپێێێچەوانەی هێێاتووەوە، تێێازە كولتێێوورێكی نێێاو خێێزایە و كەوتەوە دوور خێێۆی كولتێێووری
 و بزانێێ فارسێی زمێانی دەكێات حەز دڵەوە لە مەزهەب، شیعە مێكیئیسال هەر نموونە، بۆ هەر. پاراستووە خۆیان كولتووری ڕەگوڕیشەی
 بەرگریێێی كولتێوورییەوە ڕووی لە و شێێكاوە سێەربازییەوە ڕووی لە فێارس كە هەیە، مانێێایەكی ئەوەش. بكێات پەیێێڕەو فارسێی كولتێووری
 .بەهێزەكانە بۆ مانەوە هەمیشەش بەهێزە، كولتووری سروشتی ئەوەش. كردووە

 
 .خۆمان بەرچاوی بهێنینە وێنەكە ئەگەر. ڕابردووەوە سەدەی ناوەندی لە كوردییە ریشا لەسەر من قسەی

 
 ببینە٤٣٩١سلێمانیی

 
. دەدا پیشێان سێلێمانیمان ڕوونێی زۆر وێنەیەكێی وردەكێارییەكەیەوە، و داتێا بەهێۆی كردبێێ، كێاری مێن بێۆ ئەوەی وەك حێوزنی، حوسێن
 .ببینن وێنەیە ئەو ئێوەش دەمەوێ

 
 .كردووە چاپی دا٢١١٧ ساڵی لە ئاراس دەزگای كە دا،(حوزنی حوسێن بەرهەمەكانی رجەمیسە) كتێبی لە
 

 زۆرمێان زانیێارییەكی ٥١٥ تا ٥٥٢ الپەڕە لە ،١٢٣٤ ساڵی لە سلێمانی، شاری بەناوی ،١ پاشكۆی لە كە الپەڕەدا ٢٥ لە حوزنی حوسێن
 زانیاریێێاینە لەو هەنێێدێ بێێابەتەکە، گرنگیێێی لەبەر. ببینێێین دیبەور شێێارەكە ئەوەوە، زانیارییەكێێانی ڕێگێێای لە دەتێێوانین دەداتێێی،

 .دەگوازمەوە
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 . بوو كەم زۆر سلێمانی تەشكیالتی ز١٢٢٤ ساڵی هەتا -
 

 تەشكیل لیوایەدا لەو نفووس مەئمورێتی و ئەوقاف مودیریەتی دامەزارند، لێ سوڵحی مەحكەمەی كە عەدلییە، دائیرەی تاپۆ، دائیرەی
 .سلێمانی سەر( گەڕاندرانەوە) گەڕاندراوە كەركووك، لیوای سەر( خرابوونە) خرابووە چت هێندێك لەبەر یانباز و قەرەداغ. كرا
 
. نەقیێبە حەمێامی یەربێی و فەڕەحە ئێوتێلی یەربێی شێیمالی و عەسێكەرییە قشڵەی شیمالی كە هەڵكەوتووە، مەیدانێك لە بەلەدییە -

 یەكێكیانێدا لە. دڵگوشێادە و جێوان زۆر بچێووكی باڵەخێانەی دوو ئەوسێەرییەوە سەرەو لەم قیبلەوە هەیوانی لە. نهۆمییە دوو بینایەكی
 .دادەنیشن مونەزیفات و سحە مەئمووری دوومیاندا هی لە و كارەبا مەئمووری و بەلەدیە موهەندسی

 بێاش و ئەمێین سندوق و موهەندیس بەلەدییە. دەعیەیە بێ و خاوێن و لەسەرخۆ و هێمن زۆر پیاوێكی بەگ، یەكتا بەلەدیە ڕەئیسی -
 .هەیە عەمەلەی و مەئمور و كات 

 متوەسێیتە لەوەپێش كە. ئیبتیدایی مەدرەسەی لەتەنیشت سەرا، لەبەرامبەر گەورەیە زۆر هەیە خەستەخانەیەك سلێمانی مەركەزی لە -
 .بووە

 بیمارخێێانەیەكی -سێێلێمانییە شێێاری شێێیمالی كە - مەڵكەنێێدی گەڕەكێێی لە جێێوان زۆر دەسێێتوورێكی بە ئەوروپێێا تەرزی لەسێێەر ئەمسێێاڵ -
 .نەخۆش ژووری ئەوبەری و ئەمبەر و تایبەت ئاودەستخانەی و حەمام چوار كە بەتەرتی ، گەورەی

 هەمێوو لەگەڵ جوان زۆر ئێستە ڕێكخرا، بووە، پەیدا باش خەتێكی. كرا تیلفۆن و تیلەگراف دامەزراندنی بە دەست دا١٢٢٦ ساڵی لە -
 .ەكاتد كار عیراقدا گۆشەیەكی

 .دەڵێن پێ ئیبتیداییان مەدرەسە سێ و بیست و متەوەسیتە مەدرسەی سلێمانیدا شاری لەنێو -
 بێۆ بەس ڕسێتەیەم ئەو. )نێان نێاو عەرەبێان گەورەكێانی نێاوی بە گێۆڕی سلێمانییان مەدرەسەكانی ناوی ئەیلوولدا مانگی لە ساڵ ئەم -

 (.هەڵبژارد دڵ داخی
 .كەسن حەوسەد و هەزار مەدرەسەیە هەشت و یستب ئەو تەلەبەكانی هەموو ژمارەی -
 كتێبێی و قورئێان دەرسی دەڵێنەوە، منداڵ بە دەرس خوێندەوارێك یان مەالیەك كراونەوە، قوتابخانە سلێمانیدا گەڕەكێكی هەموو لە -

 كێوردییش كەمێێك مێاوە، هەر داركارییێان و فەالقە و مەیێدان ،(دەبێن) دەبێێ دانە چێل نزیكەی قوتابخانانە ئەم. دەڵێن پێ فارسییان
 .دەخوێنن

 .دانەن بیست و سەد چاخانەكان -
 .ئوتێلن چوار: ئوتێل -
 .ئایا برایم حاجی قەیسەری ئایا، یەفوور قەیسەری نەقی ، قەیسەری پاشا، وەسمان قەیسەری: قەیسەری -
 .تەكیەن و خانەقا چواریان هەن، مزگەوت ٣٦: مزگەوت -
 جوولەكەكێانی چێونكە قەرەداخێی، دیكەیێان ئەوی و جوولەكێانە گەڕەكی لە یەكیان دوون، ەوتەكانمزگ كەنیشتەی: كەنیشتە و كلیسا -

 .كردوویانە قەرەداخ
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 .دەرگایە سێزدە و سەد دەرگاوە بە سلێمانی جوولەكەكانی ماڵە هەموو -
 . وێرانە یەكێكیان ،(بن) بێت ئاوەدان كە( هەن) هەیە حەمام هەشت سلێمانی لە -
 .هەن ئاگر ئاشی سێ ،(دەكەن) دەكات كار ئێستا چورادەیان ،(هەژدەن) دەیەهەژ ئاو ئاشی -
 . كراوەتەوە ڕووناك پێ ماڵەكانی و كووچە هەموو و كڕراوە بەلەدیەوە لەالیەن ئەلەكتریك ماكینەی ١٢٢١ ساڵی -
 .ماڵە( ٣٥١١) تاپۆ قەیدی بەپێی سلێمانی نفوسی ژمارەی -
 
 تیكەڵبێوون، فەزای و شێار فەزای لە شێارەزابوون بێۆ كە ڕاگێوێزم ئەوەنێدەی هەر توانیم من ردووە،ك تۆمار دیكەی گرنگی زانیاریی زۆر

 .گرنگن زۆر سەربەخۆ كوردیی كەسایەتیی دروستكردنی بۆ كاركردن
 جێاوە؟گون خۆشەویسێتی و ژووان و ژن ناسێینی بێۆ فەزایە ئەو ئایێا بناسێ؟ خۆشەویستی دەتوانێ چەند تا كەسایەتییە ئەو بزانین، با

 . خۆشەویستی فەزاسازیی دەنێم ناو ئەوانەش هەموو
 

 گەشێێێەكردنی سێێێەر لە كاریگەرییەكیێێێان چ شێێێار، بەمێێێۆدرێنكردنی و خوێنێێێدن سێێێەربەخۆ، گیرفێێێانی و كێێێار بێێێوونی تێكەڵبێێێوون، ئایێێێا
 .كوردیدا شاری لە خۆشەویستی: سەر دێمە ڕاستەوخۆ داهاتوودا وتاری لە هەیە؟ خۆشەویستیدا

 
 ٢١١٢ ی حوزەیران٢٤
 

--------------------- 
 

(٢) 
 

. ڕوو خێێراونەتە دیێێكەدا سێێەرچاوەكانی لە و حێێوزنی حوسێێێن داتاكێێانی و( ژیێێن) ڕۆژنێێامەی كە فەزایەیە، ئەو هەر كێێوردی شێێاری فەزای
 .كەوتووە دەستم جیاوازەوە، كاری و دانیشتوان جۆری و ژمارە و رووبەر ڕووی لە بوو مەبەستم من ئەوەی

 
 دیێكەی مەڵبەنێدی دەیێان و قەیسێەری و چاخێانە و كەنیشێتە و ئوتێێل و كارەبێا و قوتابخێانە و حەمێام و تێاپۆ و كەمەمەحێ: سلێمانی

 .تێدایە پێداویستییەكانیانی و دانیشتووان كۆكردنەوەی
 

 ئەنێدامەكانی ییپەیوەنێد. پێكنەهاتوون خێڵ دوو یەك لە تەنیا و زۆرە دانیشتوانی ژمارەی هەیە، گەورەی ڕووبەرێكی هەیە شارێكمان
 كرێكێار گەنێج،. نیێین سەرەكی كاری ئاژەڵداری و كشتوكاڵ و هەیە جیاواز پیشەی و كار. نییە خزمایەتی و خێڵ بنەمای لەسەر تەنیا

 كێێاتی. خۆیێێانن گیرفێێانی خێێاوەنی و وەردەگێێرن خۆیێێان كرێێێی و دیێێاریكراوە ئیشێێكردنیان مێێاوەی فەرمێێانبەرن، و پیشێێەوەر و وەسێێتا و
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 ماڵەكانێدا بە كێایەز و قەڵەم و كتێێ  ڕێگایەشێەوە لەو. كردووە خۆی كاری خوێندەواری و قوتابخانە. هەیە پشوویان و خۆتیفیفەدان
 و خودناسێی گرنگێی هۆكێارێكی خوێنێدەواری لەوەش، جگە. خۆشەویستیدا گەیاندنی لە گرنگن هۆكارگەلێكی ئەوانیش كە بوونەوە، باڵو

 .كورد تاكی بۆ بوو حورمەت گێڕانەوەی
 

 و دەدات بڕیێار و كێراوەتەوە چێاوی خێۆی بێۆ( كەسێەكە. )دەبێێتەوە جیێا ئیسحاق ژنهێنانی هەلومەرجی لە شار ناو ژیانی فەزای لێرەوە
 . ژیان پڕۆسەی ببێتە دەكرێ بەڵكوو خۆشەویستی، پڕۆسەی بنێین ناوی دەتوانین تەنیا نەك كە پڕۆسەیەكەوە دەچێتە

 
  خۆی ناوەوەی ویستی ڕێزی كە شاری، كارێكتەرێكی یان سەربەخۆ، كارێكتەرێكی ستبوونیدرو بۆ سەرەكیین هۆكاری ئەوانە هەموو

. كێێێێوردە سێێێێەربەخۆی كێێێێارێكتەری دەركەوتنێێێێی یەكەم ئەوە. دەگەڕێ خۆیێێێێدا نێێێێاخی دەنگێێێێی و دەروون ئاسێێێێوودەیی بەدوای و دەگرێێێێت
 .ەخۆیدای دەسەاڵتی لە دڵی وەك بڕیار و پارە دەكات، كار كە كوردی كارێكتەرێكی

 
سلێمانیوكارێكتەرەكانی

 
. دەژیێن شێاردا لە خەڵكێێك و ماڵ كۆمەڵە. ڕابردوودا سەدەی ناوەندی لە كوردی كارێكتەری ناسینی بۆ بوون، پاشخانێك ئەوانە هەموو

 و سێەركار بێۆ دەچێێت بەیانییێان فەرمێانبەر. كەسییە دۆستایەتیی و بەرژەوەندی و كار و یەكترناسین بنەمای لەسەر پەیوەندییەكانیان
 لێێۆقنتەچیش و چێێایچی و مێێزگەر و سێێەرتاش و ئاسێێنگەر دوكێێانەكەیەتی، ڕێكخسێێتنی خەریكێێی دوكانێێدار. دەگەڕێێێتەوە نیوەڕۆیێێان پێێاش
 كەسێایەتییەكەی و خێۆیەتی كێاری بەرپرسێی هەركەس. دیێكەش ئەوانێی و مامۆستا و پۆلیس بەرگدرووش، و ناڵبەند و كرێكار. هەروا

 جێوانترین دروسێتكردنی هەوڵێی لەوانە هەركێام. گونێدەوە و خێێڵ و بنەمێاڵە بە پەیوەنێدیی نەك وەیەتی،كێارەكە باشێیی و كارەكە بە
 . كارێكتەرسازییە گرنگی بەشێكی سەربەخۆ كاری بوونی. دەدات خۆی بۆ كارێكتەر

 
 و فەرمێی هەنێدێكیان ێ،دەسێەپێن بەسێەردا تێایبەتی جلێوبەرگی جۆرێێك كێارەكەی جیاوازە، كاركردندا كاتی لە هەریەكەیان جلوبەرگی
 .كاردا كاتی لە ئەوانە. كرێكار و كەبابچی و قەساب جلوبەرگی وەك دەكات، داوای كارەكە سروشتی دیكەشیان هەندێكی

 
 جوانیناسێێانەی هەسێێتی پشێێووەدا مێێاوەی لەو پشێێوو، مێێاوەی. دانیشێێتووانەكەی بە دەدات دیێێكە مێێاوەی كێێاركردن، كێێاتی لە جێێگە شێێار

. دەكەن تەرخێان بۆ پشووی كاتی چاالكییانەی و كار ئەو یان ڕەوشتییانەوە، و ئەتوار بەهۆی ئەویش ەردەكەوێت،د شار كارێكتەرەكانی
 . دەیپۆشن جلوبەرگەی ئەو
 
 دۆسێتانی و خێزم سێەردانی یێان دەكێرد، پیاسێەی هاوتەمەنەكانیێدا و هاوڕێ لەگەڵ دەدیت، پیاوێكم ئێواران منداڵیمدا تەمەنی لە من

 نەرم، سێێپیی كراسێێێكی ورد، گێێوڵ سێێادەی پشێێتێنێكی و كێێاڵش دەكێێرد، لەبەر بێێزووی ناسێێكی زۆر ڕەنكوچێێۆیەیەكی ەپیێێاو ئەو دەكێێرد،
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 لێێ شێەرمی قائیمقام دەڕۆیشت، ویقاڕ بە ئەوەندە گەورە، دەنك سووری كارەبایی تەسبیحێكی ڕیشوو، بە جەمەدانەیەكی یان شەدەیەك
 كە. دایە ئەو بێاخەڵی لە شێارە ئەو گەوهەری و لیێرە نیێوەی وابێوو، پێێت ەتێدیتد كە كەمێوێنە، هەبوو جوانییەكی و هەیبەت دەكرد،
 سێمی واتێا ناڵبەنێدیی. بێوو شێار شێیكەكەی پیێاوە ئێێواران و ناڵبەنێد بەیانییێان ناڵبەندە، جەاللی وەستا ئەوە گوتیان كێیە، پرسیم
 واڵخێی بەرگەگرتنێی واتا. لێدانیان ناڵ و ێنكردنەوەیانخاو سم و ڕامكردنیان ئێستر، و ماین و ئەس  گرتنی الق و بڕین واڵخ زیادەی
 پیێاوە ئەو. بكێاتەوە خاوێنیشێی دەبێوو دواتێر و تەرس لە دەبێوو پێڕ بەردوكێانەكەی. كێا و تەرس چەمووش، و تۆسن ئێستری و تووڕە

 ئەو دەداتێێ هەلەت ئەو رەشێا ئەوە. شێكۆی و كەسێایەتی نەك كارەكەوەیەتی، بە ئینسان بژێوی و كارە ئەوە گەیشتبوو، لەوە نەجیبە
 (.قەاڵدزێ شاری لە بوو دیمەنێك ئەوە. )ڕاستی دەكەنە ئەوە كەسایەتییەكانن ئەوە. بسەپێنی جیاوازییە

 
 خۆیێێان نماییشێێی ئەوەی بێێۆ كردبێێوو، سێێاز گەنجێێان تەواوی و دانیشێێتووان تەواوی بێێۆ باشێێتری زۆر و هاوشێێێوە بێێوارێكی سێێلێمانی شێێاری

 ڕێگێای لە چەنێد هێاتوو، تازە كرێكاری و شارەزا وەستای گەنج، فەرمانبەری و قوتابی. دا ڕووی ئەوەش ەره بكەن، جوانیدا لەوپەڕی
 جێگێێای دەبێێوونە سێێلێمانی كۆاڵنەكێێانی و شێێەقام ئێێێواران. خۆیێێانەوە نماییشێێی ڕێگێێای لە ئەوەنێێدە دوو دەنوانێێد، خۆیێێان ئیشێێكردنەوە

 .شار نەبڕاوەكانی دیمەنە بوونە سەرنجڕاكێش پێاڵوی و سەرتاشین و جلوبەرگ مۆدیلی ڕەنگ، هەزاران نماییشی
 

 پەشێمەك شێیرین كۆاڵنی. دلبەران دەستەی و گروو  بە بوون تایبەت ناوەكان نرا، لێ عاشقانەیان تایبەتی ناوی كۆاڵنەكان و شەقام
 .دیكە ناوی چەندان و رێ سەرە فریشتەی و
 

 نێاوی فێاڵنە، دۆسێتی فێاڵن دەكێات، فێاڵن لە حەز فێاڵن خۆشەویستی، چیرۆكی لە بوون پڕ كۆاڵنەكان و كووچە هەموو ماڵەكان، هەموو
 .هەوا ناو كەوتنە عاشقان

 
 جیێاواز، خەڵكێی ناسێینی بێۆ هەبێوو فێراوان پانتێاییەكی بوون، خۆیان بڕیاری خاوەنی هەبوو، كاتیان هەبوو، كاریان گەنجەكان كوڕە
 چێووەتە ئەوەی لەبەر عاشێقیەتی، ئەوەی لەبەر دەوێێت، خۆشێی ئەوەی ەبەرل تەنیێا كێچ هەڵبژاردنێی. دیێكە ناوچەی و خانەوادە كچی
 :كەواتە. دڵیەوە ناو
 
 .عەشقە ئیلهامی و خۆشەویستی سەرچاوەی شار -
 

 پێویستی ئەندامەكانی، شانی سەر كەوتبووە بوو بارێك خۆشەویستییە ئەو بەاڵم بوو، خۆشەویستی سەرچاوەی گوند بیستبوومان ئەوەی
 .دەكرد ناچاری قەفەزی ناو ڕاپێچی گەنجی كچی و كوڕ بوو، خستنەوەنەوە و سێكس

 
 هەڵبژارد؟ یەكتریان گەنجەكان و شكا كۆتە ئەو شاردا لە
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 خۆشەویستی؟ گەیشتە كورد بەئاسانی هەروا ئایا دەپرسم
 كردووە؟ ئاوەدان ماڵەكانی خۆشەویستی ئایا
  ستی؟خۆشەوی وەهمی یان بوو، ڕاستەقینە خۆشەویستیی ئەوە ئایا
 
 خەونەكێانی بە ئەوان ئایێا خەویێان، جێی سەر و ماڵ ناو بچینە دەبێ خۆشەویستانەوە، ژووری بچینە دەبێ پرسیارانە، ئەو وەاڵمی بۆ

 گۆرانی؟ لە بوو پڕ ماڵ دی؟ هاتە عاشقان خەونی گەیشتن؟ خۆیان
 
 .وەاڵمانە ئەو دەگەینە تەنیاكاندا ژوورە لە

 لە كردبێێوو پێێڕ سێێلێمانییان كۆاڵنەكێێانی و بێێوون گەنێێج شەسێێتەكاندا و پەنجاكێێان لە كە ڕابێێردوو سێێەدەی چلەكێێانی و سێێییەكان نەوەی
 و شەسێتەكان كۆتێایی خێزانەكێانی خێودانی ئەوان بێوون، حەفتاكان نەوەی باوكی و دایك ئەوان عاشقانە، جووڵەی و بۆن لە گۆرانی،

 ئایێێا مەبەسێێتم ماڵەكێێانەوە؟ نێێاو بێێێتە و ببڕێێێت كۆاڵنەكێێان سێێنووری تێێوانیی خۆشەویسێێتییە ئەو ئایێێا. بێێوون حەفتاكێێان سێێەرەتای
 خۆشەویسێتی ئەرێ نووسێتن؟ ژووری و ماڵ ناو هاتە مێردەكانەوە؟ و ژن ژیانی ناو هاتە گەنجیەتیی نیگای و گۆرانی ناو خۆشەویستیی

 بدات؟ هەناسە ماڵ لەدەرەوەی دەتوانێ هەر
 

خۆشەویستیلەیەكەمنیگاوە

 
 بێرۆ، و چێاو تیری. لەنجە و الر و سیما خۆشەویستیی هەبوو، نیگاوە یەكەم لە خۆشەویستی بە باوەڕیان كە ن،بوو نەوەیە ئەو ئەوان
 .هێنان قژدا بە دەست و هەڵتەكاندن چاو
 

 نەوەی. دەبێوون یێار مێاڵی سێەر چێۆلەكەی قوربێانیی ئەوان دەویسێت، خێۆش یێارەوە مێاڵی بەهێۆی گەڕەكیێان بوون، نەوەیە ئەو ئەوانە
 كێایەزیش سێەر شێاعیری ئەگەر بێوون، شێاعیر هەموویێان سێەردەمەكەیانە، پێسێتی بە پڕ ناوێكی ئەوە نیگاوە، یەكەم لە تیخۆشەویس
 نەبێوو هێزێێك هێیچ دەبێوون، شێەیدای و شێێت نیگێاوە یەكەم لە و دەدیێت كچێكیێان كە ئەوان. بێوون سێینە بە سینە شاعیری نەبووبن،
 یێان كوردسێتان) ئەوكێاتە سیاسێەت و كێوردایەتی و تێكۆشێان شێیعاری و دروشێم چێۆن. بێنێێدەر مێۆخ لە نیگایەیێان یەكەم ئەو ئیلهامی
 (.بوو گڵ بۆ یان تۆ بۆ یان) نیگاش یەكەم عاشقانی شیعاری و دروشم ئاواش ،(بوو نەمان

 
 وشێێەكانە، دووبێێارە نەبێوونەوەی تێێۆنی مەبەسێتم تەنیێێا دەهێێنم، بەكێێار یەكتێر لەجیێێاتی عەشێق و خۆشەویسێێتی وشێەی جێێار هەنێدێ -

 .عەشق وشەی عیرفانی مانای و زانستی چەمكی نەك فەرهەنگی، وشەی وەك بەكارهێنانیانە
 

  ئەنجامی ئەسڵەن خۆشەویستی داخۆ. ئەنجام دەگاتە كوێ لە خۆشەویستییە ئەو بوون، نیگاوە یەكەم لە خۆشەویستیی وێنەی ئەوانە
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 چ هەیە؟ ئیسێحاقانە ژنهێنێانی لەگەڵ جیێاوازییەكی چ خۆشەویستییە ەوئ نەوەی لەكوێدایە؟ نیگا یەكەم خۆشەویستیی ترۆپكی هەیە؟
 ئێاخر برووسێكەیی؟ و ڕووخسێار بێێ سێكسێی لە بێووە ڕزگاریان زاوا و بووك هەیە؟ خێڵەكییانە یان گوند ژنهێنانی لەگەڵ جیاوازییەكی

 بێێار لەسێێەری زۆرەی شێێەرمە لەو سێێتەجە. ئیێێدیۆم دەبێێێتە ئەوروپێێاش لە خەریێێكە پەلەپەلیێێدا لە كێێورد سێكسێێكردنی ئێسێێتاش هەتێێا
 شێتێكی یێان بێوو، مەخلێووقە دوو ئەو خۆناسێینی وەاڵمێدانەوەی خۆشەویسێتی یەكتری؟ ئاشنای بوونە پیاو و ژن بووە؟ ڕزگاری كرابووە،
 دیكە؟

 
 دەبێێ بخێۆن، پێێكەوە بەیانییێان نێانێكی گەڕێین لێیان دەبێ زاوا؟ و بووك نووستنی ژووری ناو بچینە دەبێ پرسیارانە، ئەو وەاڵمی بۆ

 تێێۆی لە دەكێێرێ نیێێیە، زەحێێمەت كێێارێكی ئەوەش. بێێێ لێێێ ئاگێێا سێێااڵنیانمان دوو دوای سێێەرجێكردنی دەبێێێ ببینێێین، یەكەمیێێان منێێداڵی
 تێۆ خۆشەویسێتی؟ بە تەنێراوە ماڵەكەتان كرد هەستت تۆ كرد؟ خۆشەویستییە بەو هەستت تۆ: بپرسم لێت و بكەم پێ دەست خوێنەرەوە

  زمانی لەسەر بوو خۆشەویستی چیرۆكی لە گوێت تۆ دەزانم؟ خۆم هی بە دنیا هەیە تۆم مادام بڵێ، دایكت بە باوكت بوو لێ گوێت
 . دەنووسم بۆ داهاتوودا وتاری لە پرسیارانەت ئەو وەاڵمی من دەزانم، پرسیارانە ئەو وەاڵمی من دایكت؟

 
 ٢١١٢ی حوزەیران ٣١
 

-------------------- 
 
(١١) 

 
 و ژن مەكێێری لە گوایێێا بێێێزارە، ژن سروشێێتی لە نەهێنێێێ، ژن داوە بڕیێێاری هونەرمەنێێدێك هەیە، مەقێێدۆنی ئەفسێێانەیی یچیرۆكێكێێ)

 جێێوانیی عاشێێقی دەكێێات سێێەیری كە دواتێێر ژنێێێك، پەیێێكەری دادەتاشێێێ، پەیكەرێێێك خێێۆی بێێۆ ڕۆژیێێك تێێووڕەیە، پێداویسێێتییەكانیان
 و بەر دەگێرێتە ئۆلومپێاد ڕێگێای ڕۆژێك. بكەوێتەوە دوور لێی ناتوانێ و دەسوڕێهەڵ دەوریدا لە ڕۆژ و شەو و دەبێت خۆی پەیكەرەكەی

 ژنێكێێی ببێێێتە تێێا بێێێنن، خێێۆی دڵخێێوازەكەی پەیێێكەرە وەبەر ڕووح كە دەپێێاڕێتەوە، خودایێێان لە گریێێانەوە بە گەورە پەرسێێتگای لە
 لێێدانە، گەسك خەریكی ژنە دەگەڕێتەوە كە دەنێ، پەیكەرەكە وەبەر ڕووح و دەكات گیرا نزاكەی خودا. خۆی ژنی بیكاتە و ڕاستەقینە
 و سروشێێت لە ناسێێك هونەرمەنێێدی و سێێاڵێكە چەنێێد هەر. بژیێێت لەگەڵیێدا دەدات بڕیێێار و دەوێێێت خۆشێێی و دەبێێێت دڵخێێۆش هونەرمەنێد

 هەمووشێێی ەل دەبێێن، زۆر پێداویسێێتییەكانی و دەكێێات هێێاوار دیێێكە ژنێێانی وەك دەبینێێێ كاتێێێك دەبێێێت، بێێێزار ژنە ئەتێێواری و جەسێێتە
 (پەیكەر بە ببێتەوە ژنەكەی دەكات، نزا دێت، بۆ مانگانەی سووڕی دیكە ژنانی وەك دەزانێ كە قورستر

 
 كە بێگەن، پێیێان ئەوەی بێۆ دەدەن بەرددا و دار بە خۆیان و هەڵناكەن دوورییان لە پیاو و شیرینن ژنان: كەواتە ئەفسانەكە، بەپێی

 هەر ئەوە. بێێن تەنیێێا دەیێێانەوێ و دەبێێنەوە پەشێێیمان خۆیێێان وەك ژن قبێێووڵكردنی و ژن سروشێێتی لە مێێاوەیەك دوای دەشێێیانگەنێ،
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 هەر لە بەاڵم. نەبێێێ خۆمانێێدا واڵتێێی خۆشەویسێتیی چیرۆكێێی لەگەڵ یەكچێێوونێكی لە هێێیچ ئومێێدەی بەو دیێێكە، هیچێێی و ئەفسێانەیەكە
 .بیرمان دێتەوە خۆی بۆ بێ، پێویست شوێنێك

 
 شاروپانتاییخۆشەیستی

 
. كێوڕ شێكردنیdخۆنمێای. شێكردنdخۆنمێای بێۆ دەركەوتێن، بێۆ ئامێادەیە شێتێك هەموو. سلێمانی شاری دیت، شارمان ڕاستەقینەی ەیوێن
 شێەقام بەرز، باڵەخێانەی و قوتابخانە تەلگراف، كارەبا، كراوە، مۆدێرن بە شار چۆن وەك كوێیە؟ لە كچ ئەی دیكە؟ ڕەگەزەكەی ئەی
 هەڵدەبژێردێت؟ و جارانە كچەكەی هەر كچ ئایا گۆڕاوە؟ شار یشەوەفەرهەنگ ڕووی لە ئایا چاخانە، و
 

 ئەوپانتاییانەیكوڕوكچتێیدایەكتردەبینن

 
. دەردەكەون شێاردا لە جیێاواز ئێایینی پەیڕەوانێی تێێدایە، جیێاوازی خێوێنی و سێیما و كێار قەرەبێاڵخ، پێوورەیەكی بێووەتە شێار ڕاستە
 سێەیران، و نەخۆشێخانە و ناوبێازاڕ و كێار لەسێەر قوتابخێانە، لە گەڕەك، لە. هەیە تریێانیەك دیتنێی هەلێی زیاتر شوێنك لە خەڵك
 زیێاتر دەكات، خۆش گەنج بۆ ڕێگا ئەوەش. بەرهەم دێتە لێ یەكتری ناسینی و چاوكرانەوە لە جۆرێك ئەوەش. دیكەش شوێنێكی چەند

 . بناسێ بەرامبەرەكەی
 

 هەیە، خێڵەكییێێێانە یێێێان الدێیێێێانە فەرهەنگێكێێێی شێێێاریدا كێێێارێكتەرێكی هەر دا،كەسێێێێك هەر ڕووحێێێی لە ئەوانەشێێێدا، هەمێێێوو لەگەڵ
 گواسێتنەوە، و مێارەكردن و داواكێردن پێێش نێادات ڕێگێا و دەزانێێ خێێزان كەرامەتی و نامووس بە( شووكردن) پێش كچ كە فەرهەنگێك
 .خۆشەویستی مەبەستی بە یەكتركردن هاموشۆی تێكەڵبوون، یەكترناسین، بۆ هەبێ ئازاد فەزایەكی

 
 ڕێگێێای سێێەر و دوكێێان بەر نهێنیێێی نیگێێای و سێێەربان چیخێێی ئەودیێێو و دەرگێێا درزی لە و دزی بە دەبێێوو بێێاڵق كچێێی و كێێوڕ ئەوە، لەبەر

 دڵخێێوازەكەی بێێۆ خۆشەویسێێتی و سێێۆز پێێڕ نێێامەی كێێوڕە. بخێێوێیننەوە یەكتێێر پەیێێامی و تێێێبگەن یەكتێێر لە حەمامەكێێان و نەخۆشێێخانە
 و دەكەوێێێت دەسێێت هەلێكێی دەرگێێایەك لەبەر چێۆڵ، الكێێۆاڵنێكی لە پەنێایەك، لە تێێا دەكەوێێت، دوای ڕۆژ ەدسێێ نێا، ڕۆژێێێك دەنووسێێ،
 .دەداتێ نامەكەی

 
 كوشێتەی كە ڕووحە، دوو ئەو نەدەبێوو، ئەوە بێۆ هەرگیێز بێوو، مێاوەكورت و بەرتەسێك دەدی، تێدا یەكتریان كچ و كۆڕ پانتاییەی ئەو

 خێۆش یەكتریێان كە دەنیشێێت، دڵیانەوە بەسەر كە شتێك، تەنیا. بخوێننەوە یەكتر دڵی بن، اڵیح یەكتر لە یەكترن، یەكەمی نیگای
 :دەگوتەوە برادەرەكانیان و دەستەخوشك و خۆیان بۆ سەدجار. دەوێت

 
 .ناوێت كەسم هیچ بەوالوە لەو -
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 .تاریكە ژیانم ئەو بەبێ -
 .ناگۆڕمەوە دنیا هەموو بە ئەو وێنەی -
 .دەهێڵم جێ ئێرە نەمێنێ، شارەدا لەو ئەو هەناسەی -
 .ناكەوێ لێ خەوم شەوەكەیشی نەبینم، ئەو ڕۆژێك -
 .گڵ بۆ یان ئەوم بۆ یان -

  شاری كارێكتەری كوردی شاری كردووە؟ قبووڵ شاری كولتووری كوردی شاری ئەوەیە، پرسیارەكە بەاڵم. دیكە دەربڕینی و ڕستە هەزاران
 ڕسێتانەی لەو چیێیە ترسێە هەمێوو ئەو داوە؟ گەمارۆ مێی و نێر پەیوەندیی چییە نهێنییە و ەوەخۆشاردن هەموو ئەو بەرهەم؟ هێناوەتە
 .هەیە گەورە ترسێكی خۆشەویستیدا وشەیەكی هەموو لەبەرامبەر سەرەوەدا،

 
  ئەو هەموو من. بدوێین ڕێگا سەر خۆشەویستانی ژنهێنانی یەكەم لە دەكرێ بدەمەوە، پرسیارانە ئەو وەاڵمی ئەوەی پێش

 دەشێێێ نیێێیە؟ خۆشەویسێێتییەوە بە پەیوەنێێدیی هێێیچ لەبنەڕەتێێدا كە ڕێگێێا، سێێەر خۆشەویسێێتیی دەنێێێم نێێاو پڕۆسێێەكەش و خۆشەویسێێتییە
 بە ڕابردوویێی سێەدەی دووەمێی نیێوەی سێەرەتا كێورد كەواتە حەزلێكێردن، دەڵێێ، پێێی كە بێ، ڕاستتر هەمووی لە كوردییەكە دەربڕینە

 .بردووە ربەسە حەزحەزۆكێ یان حەزلێكردن،
 

 لەنێوانحەزلێكردنوخۆشەویستیدا

 
 دەسێێتەواژەی پێناسێێەی لەژێێێر كوردیێێدا كێێۆمەڵگەی لە خۆشەویسێێتی نێێاكرێ كە كێێرد، بەوە ئامێێاژەم وتێێارەدا، زنجیێێرە ئەو سێێەرەتای لە
 بەو زانكۆمێان واتێا زانكێۆ، سێێبەری هەیە، شێتەكانی سێێبەری كێورد بەبیرهێنێانەوە، بۆ هەر بكەم، ڕاڤە و بنووسمەوە( خۆشەویستیدا)

 ئێمە كەچی چوو، بەسەر پۆست سەردەمی هەروا، بەریدیش و پۆست هەروا، نەخۆشخانەش. نییە كراوە، دروست لەپێناویدا پێناسەیەی
 ڕێكخێێراوی و قوتابخێێانە هەروا، كۆمپانیێێاش دروسێێتكردنی گەیشێێتووە، پێێێ گرینگمێێان هەواڵێكێێی پۆسێێتەوە ڕێگێێای لە ڕۆژان لە ڕۆژێێێك

 هەر مێن ئەوەتێا هەروا، خۆشەویسێتییش هەیە، شێتەكانمان سێێبەری ئێێمە هەروا، چاپیش دەزگای و نووسین و كتێ  وا،هەر مەدەنییش
 حەسێەنی كێوڕی) بێووە، كێردن یەكتێر لە حەز كردوویەتێی كێورد ئەوەی دەنێا بگەیێن، یەكتێر لە تێا دەهێێنم، بەكێار خۆشەویستی وشەی

 نەبێێووەتە هیچێێان بێێۆ هەرگیێێز حەزلێكێێردنە ئەو ئیێێدی(. سێێیروانە تێێامەزرۆی نژیێێا كێێردووە، خورشێێید مامۆسێێتا كچێێی لە حەزی قەسێێاب
 .داوەتێ خووی گەنج بووە، كەللەڕەقییەك تەنیا نەكردووە، هیچیان كارێكتەری بە گەشەی و ڕووحی بابەتێكی

 
 . ئاشكرایە و دیار روونە، خۆشەویستی و حەزلێكردن نێوان جیاوازیی

 
:حەزلێكردن

 
 .سادەیە -
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 .كورتە تەمەن -
 .نییە قووڵ -
 .نییە ئینسانیش بەرەو تەنیا -
 

 هێێۆی ببێێێتە بەتەنیێێا یەكێكێێان الرولەنێێجە، دەنێێگ، شێێێوە، دەشێێێ ڕووكەشێێە، نیگێێا یەكەم دەدات، ڕوو سێێادەییدا لە حەزلێكێێردن واتێێا،
 مێانەوەی بە بەنێدە كێردنحەزلێ تەمەنێی. نێاكرێ تەفسێیریش و نیێیە دیێار وردەكێاری نییە، قووڵبوونەوە حەزلێكردندا لە. حەزلێكردن

 و دەبێێتەوە كێاڵ حەزەكە كردنێی،(تەملیێك) و دەسێتلێدان بە تەنیێا بێێت، قێژی لە حەزی كە دروسێتكردنی، بووەتە هۆكارەی تاكە ئەو
 كە گێۆرانییەك، لە میێوەیەك، لە ڕەنگێێك، لە خواردنێێك، لە حەزكێردن لە نیێیە جیێاوازی هیچ كچێك لە حەزكردن. نامێنێ وردە وردە
 .دیكە شتێكی بە بگۆڕیت حەزە ئەو كورت ماوەیەكی دوای دەشێ

 
 وەربگرین كولتوورییەكەی ڕەگە كە خۆشەویستی،

 
 تێێێدا الیەنەی دوو ئیرادەیەكێێی خۆشەویسێێتی ئەوەیە، گرنێێگ هەرە جیێێاوازی خێێاڵی. تێێێدایە گشێێتگیرەی و قووڵبێێوونەوە و بەردەوامێێی -

 كەمتێر و بەخشێینە زیێاتر. تێێدایە یەكتێری ئەتێواری خوێنێدنەوەی یەكتێر، ەینێاوەو گەیشێتنە تێێدایە، كێامڵبوونی لە شتێك. مسۆگەرە
 .تێربوون دەگاتە

 .دەچەسپێنێ زیاتر مانەوەی سیحری بەپێچەوانەوە،. نابێتەوە بەتاڵ سیحری جەستە بەریەككەوتنی بە خۆشەویستی -
 .كۆمەڵگاوە گاڵتەجاڕیی ریزی ناخاتە خۆی دەدات، كۆمەاڵیەتییەكاندا پەیوەندییە بەسەر باز خۆشەویستی -
 . دەكات گەشە خۆشەویستیی و دەبێت تێر بەیەكگەیشتندا لە حەزلێكردن -

 لە تێێێازەیە بێێازنەیەكی نێێێاو چێێوونە تێێێازە، قۆنێێایێكی بێێۆ سێێێەرەتایەكە نیێێیە، خۆشەویسێێێتی حەزلێكێێردن، نێێێاوە نێێاوی كێێورد ئەوەی
 دەدرێتەوە؟ لێك چۆن ئەوە. ڕاستەكەیە ڕێگا ەیشئەو هەر و كرد پێ دەستی حەزلێكردن بە كورد گەنجی. یەكترقبوڵكردن

 
 یەكتردیتنیكوڕوكچ

 
 و گەیشێتن یەكتێر لە بێۆ هەیە ڕووحیێیەوە و جێوگرافی فراوانێی پانتاییەكی و یەكترناسین بە پێویستی یەكترەوە، قوواڵیی ناو چوونە
 دیێكە هۆكاری و مەرج چەندان و ڕووح وتبوونەوەیڕو و ماسك فڕیدانی بە پێویستی خۆشەویستی دیكە، واتایەكی بە. حاڵیبوون لێكتر
 .هەیە

 
 كوێێدا لە دەكەن؟ پیاسێە كێوێ لە دەبیێنن؟ یەكتێر تێیێدا كێچ و كێوڕ كە كێامەیە، پانتییە ئەو سلێمانیدا لە كوردستاندا، شارەكانی لە

 دەكەن؟ كەشف یەكتر وێداك لە دەدەن؟ یەكتر برینداری ڕووحی لە دەست كوێدا لە دەكەون؟ یەكتردا الوازەكانی خاڵە بەسەر
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 دەرگێا درزی لە. دیتووە یەكتریان كۆاڵنەكان و كووچە و ڕێگا لەسەر ڕێگا، لە تەنیا كورد گەنجی دەستمانە، لەبەر سینییەك وەك شار

 ەرئەگ ئەویێش بێووە، ئێێواران نووسێتنی چیخێی ئەودیێو و سێەربان كێچ و كێوڕ دیتنێی یەكتر شوێنی باشترین. كەوتووە یەكتر بە چاویان
 .بووان هاوسێ دۆستەكان

  پێاڵوەكانی و دەكرد ڕێك خەنافسەكەی دادەهێنا، تەوالێتی و دەكرد لەبەر خۆی جوانەكانی جلكە كوڕ نیوەڕۆ، پشووی و كار دوای واتا
 یێار مێاڵی كێۆاڵنی بەرەو و باخەڵێدا لە دیێارییەك یێان نامەیەك جار هەندێ و دەستەوە بە تەسبیحێك یان گوڵێك و دەكردەوە خاوێن
 .دەكەوت بەڕێ

 
 دانێاوە، حەزلێكردنیان و خۆشەویستی شۆڕشی بە سەردەمێكدا لە كورد گەنجانی كە بێ، گەورەیە پڕۆسە ئەو بچووكردنەوەی ئەوە دەشێ
 .سادەیی بە ڕاستییەكەیەتی ئەوە بەاڵم
 كەس هەر دەنێێا دەدۆزێێێتەوە، وێێێدابە تێپەڕبێێوونی بێێۆ خەیێێاڵی بیێێانووی تێێێدەپەڕێ، كێێۆاڵنەكەوە لەو جێێار سێێەد تەدارەكەوە بەو كێێوڕە

 .چییە مەسەلەكە دەزانێ بیبینێ
 

 لە گێوێی خۆیێدا خەیێاڵی لە ئەویێش یێان دەڕێێژێ، تڵپەچێا یێان دەرێ، دێنێێتە سێەر بیێانوویەكەوە بە كێچە بێێت، یاوەر بەخت ئەگەر
 نیگێایەك كێوڕە و كچ نەبێ، ڕێگاوە بە تڕێکەو بە دیكە كەسێكی كاتەدا لەو ئەگەر زێڕینەدا، دەرفەتە لەو بووە، دەرگا لێدانی دەنگی

 بە گێۆرانیش مامۆسێتا كە نیگایە، نیو ئەو. بێنن خۆشیاندا بسكی و كاكۆڵ بە دەست موحیبەت و سەالم نیشاندانی بۆ دەشێ دەگۆڕنەوە،
 .دەكات باس گایەنی ئەو كاریگەریی كە بەرهەم، دێتە یەكتردیتنەدا جۆرە ئەو وەسفی لە شیعر دەریایەك دواتر و دەكات باسی شیعر

 كێاتی لە دەرگێا، درزی مێوحیبەتی و سێەالم كێۆاڵن، سێەالمی و ئیشێارەت كێوڵەی و كەف هەمێوو ئەو شێوێن، هەمێان دەگەمەوە دیسانەوە
 دێ؟ بەسەر لێ چی ژنهێناندا و زەماوەند

 
 ٢١١٢ یی تەمموز٧
 

--------------------- 
 
(١١) 

 
   
 بەسێەر لێێ چێی ژنهێنانێدا و زەماوەنێد كێاتی لە دەرگا، درزی موحیبەتی و سەالم اڵن،كۆ سەالمی و ئیشارەت كوڵەی و كەف هەموو ئەو
 خێزانێی سێیمای بە دەبێن نێیگەران دایكێانی و دڵێڕەق باوكێانی بێۆچی كێوردییەوە؟ خێزانێی نێاو نێاچێتە خۆشەویسێتی شێیلەی بۆچی دێ؟
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 لە منێدااڵنەی ئەو هەتێا نیێیە؟ خۆیێدا شێوێنی لە نیێانژیا شێێوازی ئایێا هەڵەن؟ هەڵبژادرنەكێان ئایێا نموونە؟ بۆ شەستەكان، سااڵنی
 داهێاتوودا بەشێی لە) دەزانێی؟ كوشێتنیان باڵنێدە و شەڕەگەڕەك تەنیا بوون؟ دڵڕەق هێندە بۆ دەكەوتنەوە خۆشەویستییە ئەو بەرهەمی

 (. بدۆزمەوە كاتدا لەو ئەندامەكانی و خێزان دڵڕەقیی و سیاسی فەزای دڵڕەقیی لەنێوان پەیوەندییەك دەدەم هەوڵ
 
  یەكترناسین بەشی كۆاڵن، پێچی و ڕێگا سەر و دەرگا درزی دیتنی كەوتنە، بەیەكتر چاو ئەو ئەوەیە، پرسیارەكە بەشەش، ئەو بۆ

 بێۆ دەردەدڵ دەكێات ئەوە بەشێی بناسێن؟ یەكتێر نهێنییەكێانی دەكێات ئەوە بەشێی دەكێا؟ مێردایەتێی و ژن بەردەوامێی ژیانی بەشی دەكا؟
 ببینن؟ یەكتر ڕاستەقینەی ڕووی و لێكەنەوە یەكتر ڕووخساری دێوجامەكانی دەكات ئەوە بەشی بكەن؟ یەكتر

 
 چاووڕاویاندێوجامە

 
 بێێۆ ئینسێێانیش جەسێێتە، تێركردنێێی یێێان جەسێێتە، بەرژەوەنێێدیی بەرژەوەنێێدی، لە بەشێێێكە كێێرد، باسێێمان مانێێایەی بەو حەزلێكێێردن
 سەرنجڕاكێشێێانی پڕۆسێێەیەدا، لەو كێێچ یێێان كێێوڕ بەرژەوەنێێدیی تێێاكە. دەهێنێێێ كێێاربە ڕێگێێایەك هەمێێوو بەرژەوەنێێدییەكانی بەدیهێنێێانی

 .خۆیەوە بە گیرۆدەكردنیەتی. بێ نرخێك هەر بە بەرامبەرەكەیەتی
 

 جەسێێتە. نیگێێا یەكەم خۆشەویسێێتیی و حەزلێكێێردن بێێۆ ئەوە جەسێێتەیەتی، بكێێات پێێێوە شێێانازیی كە كێێچ، یێێان كێێوڕ سێێەرمایەی یەكەم
 ڕێگێای لە یەكتێر نێاوی. تەشێەر و تێانە جێێی دەكێرێتە جەسێتەیی دیێاردەی هەندێك ئەوەشە لەبەر هەر. گەنجە سەرمایەی گەورەترین
 لە نەخێۆش كێۆمەڵگەی خەنێجەرە یەكەم ئەوەش. شێە  فەاڵنە و ز  سێەر فێاڵن و گێۆج فێاڵن هەڵێدەدەن، جەسێتەوە دیارەكێانی ئەندامە

 .ڕووخاندیانە و مافەكانیان ەل بێبەشكردنیانە لێی مەبەستیش تاكە. دەدات ئەندامەكانی
 

 داخە جێگێای ئەوەی نیێیە، ئاسێایی ئەوەی ئاسێاییە، ئێێرە تێا. هەمێووان لەسەركردنی ئیش پانتایی دەبێتە گەورەكە، سەرمایە جەستە
 گێۆڕندە خۆیێان نماییشەوە بەهۆی بەڵكوو ناكەن، نماییش خۆیان حەقیقەتی واتا ناكەن، نماییش خۆیان تەنیا كارێكتەرەكانی ئەوەیە

 دەدات؟ ڕوو چۆن ئەوە. بێت. خۆی لە جگە بێت كەسێك هەر دەشێ كە دیكە، كائینێكی بۆ
 

 پرسێێیارەكە خێێودی بەڵكێێوو وەاڵمەكەی، نەك ببیێێنەوە، ورد دیێێكە پرسێێیارێكی لە دەكێێرێ بێێدەمەوە، پرسێێیارە ئەو وەاڵمێێی ئەوەی پێێێش
 .پێشووە پرسیاری وەاڵمی

 
 لەژێێر كە دەبێن، یەكتێر بێۆ و نێابن گێڵ بێۆ سێەر، دەچێێتە پەیامەكەیێان و دەگەن خۆیێان یئێاوات بە كە دڵخوازەكێان كێچە و كێوڕ ئایا

 ئایێا كێردووە؟ گەورە خۆشەویستیدا تارای لەژێر منداڵەكانیان كردووە؟ دروست بەختیاریان خێزانێكی ئاسوودەن؟ دەبنەوە كۆ بنمیچێكدا
 هاتووە؟ كۆتایی مێردەكان و ژن شەڕی



یكوردیداڵگهكۆمهویستیلهخۆشه  

 

 

51 
 

 مێاڵن؟ نەبێڕاوەی شەڕی شاهیدی دیسانەوە كەوتنەوە، باوكان و دایكان حەزلێكردنی لە مندااڵنەی ئەو ان،خۆشەویستەك یەكەمی نەوەی
 و تێێووڕە لێێێك پەیێێكەرەكەی و مەقێێدۆنی هونەرمەنێێدی وەك دەژیێێن، پێێێكەوە ژوورێكێێدا بنمیچێێی لەژێێێر كە مێردەكێێان، و ژن دیسێێانەوە
 جێێارە ئەو دڵێێدارەكان شێێەڕی بێێوونەوە؟ یەكتێێر لە ڕق و تووڕەبێێوون لێێێك بێێۆ جیێێابوونەوە، بێێۆ هەیە بیانوویێێان یەك و هەزار دڕدۆنگێێن؟
  دەبن، بێزا لەیەكتر و تێدەكەوێت ناوبژیوانیی كۆاڵن، دەگاتە

 :ئەوەیە سەردەمە ئەو خێزانی مانشێتی گرنگترین
 
 .نەدەژیام لەگەڵی ڕۆژیش یەك نەبا مندااڵنە ئەو خاتری لەبەر -
 .دەدا تەاڵقم بەینێس دەنا كوشتوومی، خەڵك عەیبەی -
 .زیندانە ماڵە ئەو بچمەوە نەك بكەم، كۆڵكێشی لەدەرەوە خۆشە پێم -

 :دەڵێن خۆیاندا لەنێوان هەیە، خۆیان قسەی ژنانیش
 .بوون فریودان هەر قسەكانی بوو، درۆ هەمووی -
 .دەهێشت بەجێ بۆ ماڵەكەم سبەینێ نەبێ، براكانم ترسی لە -
 .نفووسەكەم دەفتەر لەسەر مدەترس بێوەژن وشەی لە تەنیا -
 .بێوەژن بۆ تاڵترە ژەهر لە قسەیان تیژترە، گوللە لە خەڵك چاوی -

 بوو؟ ڕاست ئەوە ئایا هات، لێ چی( گڵ بۆ یان بێ ئەو بۆ یان) دەبوو كە خۆشەویستییەی، ئەو
 

 وردەكارییدڵدارییانحەزلێكردن

 
 چاویێان دڵێدارەكان كەمەی مێاوە ئەو داپۆشێینی. ببیێنن یەكتێر ڕاستەقینەی ڕووخساری قورسە كە زۆرن، ئەوەندە ئینسان دێوجامەكانی

 .ئاسانە زۆر ژیان ڕەنەقی و ئومێد بە دەكەوێ، یەكتر بە
 

 :كوڕێك چۆن دەدیت، كوڕی دەرگاوە درزی لە تەنیا كچ پێشتر
 
 .بەخەندە لێو -
 .خەمخۆر -
 .جوانی و حەماس پڕ -
 .تاشراو ڕیش داهاتوو، قژ -
 .ەرخۆلەس و هێمن -
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 :كچیش. ئەوانەیە هەموو خولقێنەری بەرامبەر، ڕەگەزی بە ئینسانە پێویستی ئەوە خوێنەوە، دەچێتە ئەوە حەزلێكردنە، ئەوە
 
 .مەست چاو -
 .فریشتەیی ڕووخسار -
 .خەیاتە قژ -
 .تەرز هەزار و شیك بااڵ -
 

 بێۆنی شاركەشیان زێرابی لە گەڕەكەكەیان، دووكەڵی لە ،یار ماڵی بەردەمی هەوای لە كوڕ كە سەرنجڕاكێشتر، جوانی و سیفەت دەیان
 .دەبێ مەست پێی و دەكات

 و حەزلێكێردن مەبەستی ئەوەش یەكتر، جەستەی خاوەنی دەبنە دەبێ، ڕزگاریان كۆمەڵگە چاودێریی و چاو لە كە ماڵێكەوە، دەچنە كە
 دەسێێت وەاڵمەی ئەو. دەوێێێت جەسێێتەی وەاڵمێێی و رهەمبە داوای حەزلێكێێردن سروشێێتی. بێێێ تێێێر دەبێێێ ئەوەیە حەز سروشێێتی. دڵێێدارییە
 و هەناسێە ئێاو قێومە یەكەم تینێوویەك بێۆ سێادە، نمێوونەیەكی. بخێواتەوە هەمێووی قوم یەك بە دەیەوێ دەنێ، پێوە بینی و دەكەوێت
 پەیوەندیی دەبێتەوە، مكە وردە وردە ئاوەكە گرنگیی بێت، بەردەوام كە سێیەمیش، هەروا، قومیش دووەم. شیرینە تاڵیش ئاوی ژیانە،
 كێێاتێ ناچێێاری، كێێاتێ بەپێێێچەوانەوەی. دەگەڕێێێت پێێاكتردا و شێێیرینتر ئێێاوی بەدوای جەسێێتە. دیێێكە ئاسێێتێكی دەچێێێتە جەسێێتە و ئێێاو

 .ڕازییە ئێستریش پێی شوێن ئاوی بە جەستە تینووی، بەتەواوی
 

. مەقێدۆنییەكەیە هونەرمەنێدە چیرۆكێی دووبارەبوونەوەی ەئەو زەویدایە، لە ڕەگی و ئینسان لەناو قەدی و ئاسمانە لە سەری ئەفسانە
 ئەو ئەوەشێدا لەگەڵ بگێات، خۆشەویسێتەكەی بە بێێ، ئەو بێۆ دڵخێوازی كێچەكەی دەپێاڕێتەوە، و دەكات نزا خۆشەویستی و دڵدار كوڕی
 وایە پێی ئەو كەچی. بوون بێزار لێكیش و گەیشتوون پێك كە. گەیشتوون پێك كە چاوە، لەبەر دڵخوازی دوو نموونەی سەدان و دەیان

 دڵخوازەكەیەتی ژنە كە ئەو، پەیكەرەكەی جیاواز، لەوانە شوبهاندووە، ی(یۆنانی پەیكەری) بە هەردی مامۆستا كە ئەو، پەیكەرەكەی
 .دەسوێ ڤینۆس و خەون ئاسمانی لە سەر و دەفڕێت و دەفڕێت خەیاڵەوە بەو بااڵترە، توخمێكی دیكەیە، جنسێكی

 
 وەرداوە، پەیوەنێێێدییە لەو دەسێێێتی كێێێورد كێێێارێكتەری دەورێێێێكە كە سێێێەردەمەیە و دەور ئەو گەیشێێێتنی یەكتێێێر بە ێشپێێێ دنیێێێاكەی ئەوە

 :چییە جیاوازیەكە. كردووە ئیسحاقانەی ژنهێنانی دەستكاریی
 
 هەر بە كە ەڕێێت،دەگ دولبەرەكەیێدا بەدوای كێۆاڵن بە كێۆاڵن كێوڕ زاڵە، الدێ كولتێووری زۆر ڕادەیەكێی تێا كە نوێیێانەدا، شارە لەو -

 .دەنێت دووەم هەنگاوی هەڵیبژارد، هۆیەكەوە
 .دڵداردا كاكی سیمای و جەستە و ئەتوار لە گۆڕانكارییە دووەم هەنگاوی -
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 سێیمایەكی زۆرتێر دەكێات، دروسێت كێچەوە كارێكتەری بەسەر تەواوی كاریگەریی تێدایە، كچەشی دەستی كە هەڵبژاردنەش، ئەو هەر -
 .دەكاتەوە جیا ڕڤقە لە خۆی كچیش لێرەوە دەبەخشێ، پێ ێنینه ژیانێكی و ئاڵۆز

( كێچ فێاڵن) دەیەوێ كە بڵێێ، بەرز دەنگێی بە كەسێوكاردا لەبەردەم مێاڵێ، لە دەتێوانێ و وەردەگێرێ خێۆی حەقێی و دەكێات كار كوڕە -
 .بخوازێ

 .هەیە ئازادیی باش ەیەكیڕاد تا كە دەڕازێنرێتەوە، بۆ تایبەتی ژووری ئەوا هەبێ، تایبەتی ماڵی نەشیتوانی كە -
 لە زاوایە و بێێووك جووتبێێوونی بەپەلە، سێێێكس یێێان رووخسێێار، بێێێ سێكسێێی. )دەبێێن ڕزگێێاری ڕووخسێێار بێێێ سێكسێێی لە هەردووكیێێان -

 ،(خێزانەوە دیكەی ئەندامانی بەتەنیشت نهێنی، بە تاریكەشەودا،
 

 .كوردیدا شاری نەو ژنهێنانی و ئیسحاقیانە ژنهێنانی لەنێوان هەن، دیكە جیاوازیی چەندان و ئەوانە
 
 و یەكتێر دەگەنە كە یەكگەیشێتن، بە ژووری نێاو دێێنە حەمامەوە ڕێگای و كۆاڵن سەری دیتنی یەكتر لە دڵخواز و دڵدار كچی و كوڕ كە

 ایەكەوەڕێگێێ لە ئەگەر كۆتێانە ئەو دەكێرد، ئەوانیێێان دژایەتیێی كە دەشێكێن، كۆتێانە ئەو هەمێێوو كێاتەدا لەو دەكەن، لەبێاوەش یەكتێر
 دەكردنەوە، نزیكتر یەكتری لە و دەبەستەوە پێكەوە ئەوانی ڕێگاوە سەد لە ئەوا گەیاندبێ، خۆشەویستییەكەیان پەیوەندییە بە زیانی
 لە تونێێدتر ئەوانە بێێێ، بەهێێێز چەنێێد ڕەشێێەبایەكە دەكێێات، بیابێێان یێێان دەشێێت ڕێبێێواری كۆمەڵێێێك لە ڕوو ڕەشێێەبایەی ئەو وەك تەواو
 .بووبن یەكتریش دوژمنی ڕەشەبایەكە پێش ئەگەر دەكەن، یەكتردا بە باوەش هێزیان هەموو بە ئەوەی تا و ەوەدەبن نزیك یەكتر

 دوو ئەو ژوورەدا، ئەو داهێاتووی ڕۆژەكێانی لە ژوورەدا، لەو. دەگەن یەكتێر بە ئەوان و نێامێنن نەیێارنە ڕەشەبا ئەو مەرامدا ژووری لە
 و ڕۆژ بە ڕۆژ نێا، لەپێڕ و لەناكێاو گومێان بێێ دێێت، كۆتێایی دەیێانكرد نمایشێەی ئەو هەمێوو دەكەون، دێوجامەكانیێان هەمێوو دڵخوازە
 . مانگ بە مانگ

 
 .ساپیتەدا یەك لەژێر كۆبوونەوەیان دوای كوردییە، حەزلێكردنی یان خۆشەویستی قۆنایی دوا دێوجامەكان كەوتنی

 
 سێێلێمانی ئەوەی. ڕادەكێشێێێ هەموومێێان سێێەرنجی سێێلێمانی ونیبێێو بەشێێار دوای ،(قیناعەكێێان) یێێان دێوجامەكێێان كەوتنێێی وردەكێێاریی
 و كێێێاریگەری كە ڕابێێێردوودا، سێێێەدەی شەسێێێتەكانی كۆتێێێایی لە سێێێلێمانییە، زانكێێێۆی كێێێردنەوەی پێشێێێەوە، دەبێێێاتە گەورە هەنگێێێاوێكی
 بابەتانەمێان ئەو تووداهێا بەشێەكانی بێۆ كەواتە مێن، نووسێینەكەی قۆنێایی دوا دەبێێتە ئەوەش. دەركەوت حەفتاكان لە لێكەوتەكانی
 .لەبەردەستە

 
 :یان. شار كولتووری قبوڵكردنی لەسەر كاریگەرییەكانی و سلێمانی زانكۆی -
 .سلێمانی زانكۆ و شار سیمای -

 .سلێمانی شاری كرانەوەی و بیركردنەوە سەر دەكاتە گەورە كاریگەرییەكی چ زانكۆ كە دەبێ، ئەوە بایەتەكە ڕووحی



یكوردیداڵگهكۆمهویستیلهخۆشه  

 

 

54 
 

 .هاوسەرگیری دوای ۆشەویستییخ دێوجامەكانی كەوتنی -
 .قۆناغ دوا دەگەیەنمە كوردیدا كۆمەڵگەی لە خۆشەویستی بابەتەوە، دوو ئەو بەهۆی

 
 ٢١١٢ی تەمموز ١٤
  

------------------------- 
 
 

 ڕۆژانیچوونەسینەمالەسلێمانی،ڕۆژەڕاستەقینەكانیخێزانبوون

 
 تێكشكاندنیكولتوور

 
 و گونێد کولتێووری شێكاندنی بەاڵم بكات، قبووڵ شار ژیانی شێوازی ئاسانتر دەتوانێ واتا بگۆڕێ، خۆی ژیانی یشێواز دەتوانێ ئینسان

 شێار گشێتییەكانی نەریتە و ژیانی ڕێوڕەسمی پەیڕەوی دەتوانێ كەس هەر واتا قورسە، شارەوە کولتووری ناو چوونە و خێڵ دابونەریتی
 خۆیێێدا لە گونێێد کولتێێووری كەسێێە ئەو پێویسێێتە لێبێێوردەیی، و كێێرانەوە شارسێێتانیەت، شێێار، کولتێێووری قبێێووڵكردنی بێێۆ بەاڵم بكێێات،

 کولتێێێوورە. هەبێێێێ فڕێێێێدانی و بەجێهێشێێێتن توانێێێای و هەبێێێێت خێێێۆی کولتێێێوورەكەی لە ڕەخێێێنەی كەسێێێە ئەو پێویسێێێتە واتێێێا. بشێێێكێنێ
 خێرا  گونێد کولتووری نییە، ئەوە مەبەستم من. بكات پێوە شانازیی نەك خۆی، كەسایەتیی بۆ بزانێ كێشە و بار بە خوێنپەروەرەكەی

 تێكەڵبێوونی بێۆ كۆسێ  و شێارەوە دەهێنییە کولتوورە ئەو كە بەاڵم بووە، شیاو خۆیدا كاتی لە گوند بۆ گوند کولتووری نا نەگریسە، و
 ڕەگێی گونێد کولتێووری ئێاواش هەر دەخێوات، شار باخچەكانی گوڵەكانی مانگایەك چۆن. دەكات دروست دەوروبەرەكەیدا لەگەڵ كەسەكە

 لە کولتێوور ئەوەنێدەیە تەنیێا نیێیە، خراپێی و بێاش کولتێوور بڵێم، ئەوەش دەبێ. هەڵدەكێشێ دەرووندا لە شارستانییەت و مەدەنیەت
 .شێرپەنجەیە خۆیدا شوێنی و زەمەن لەدەرەوەی پەیڕەوكردنە، و ڕێز جێگای سەرهەڵدانیدا شوێنی لە و خۆیدا زەمەنی

 
 كێشێەی زۆر تێاڕادەیەكی ئەوە ڕاسێتە. شێاری بێۆ گوندییەوە لە كۆمەڵگەیە گواستنەوەی قونایی قورسترین ڕابردوو، کولتووری شكاندنی
 .هەیە جۆرە لەو كێشەیەكی جیهانیش ئاستی لەسەر ئەوەشدا لەگەڵ چارەڕەشتر، و بەتایبەتتر كورد، لەناویاند ئیسالمە واڵتانی

 
 و نەخۆشێێخانە دەچێێێتە قبێێووڵە، قوتابخێێانەی بەگشێێتی دانیشێێتوان گشێێتییە، واڵەتێێداڕ لە شێێار، ژیێێانی شێێێوازی دیێێكە، مانێێایەكی بە

 لە حەزی و بێێت مێۆدێرن دەبێێ تێاك هەیە، تێاك ئیێرادەی و هێێز و توانێا بە پێویسێتی شێاری بوونە بۆ بەاڵم دێنێ، بەكار تەلەگراف
 موسێڵمانی كێابرای پێویسێت، بەاڵم زوو، وونەیەكینمێ. پێشێێ بچێتە زیاتر هەنگاوێك بێ پەلەی. بكات لەسەر شەڕی و بێت گۆڕانكاری

 پێێارەی و نەخۆشێێخانە پشێێتیەوەیەتی، لە یاسێێا بەردەسێتە، شێێتێك هەمێێوو دەبێێێ، سەرسێێام دەبێێت، شاگەشێێكە ئەوروپێێا، دەچێێێتە كێورد،
 و سیسێتەمەكان بڵینێدگۆی دەبێێتە. قبێووڵە ئەوروپێای خۆشگوزەرانیی و سەیران ئەنتەرنێت، و پەیوەندی هاتوچۆ، سیستەمی و سۆشیا 
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 بەردەم و شێێەقامەكان لەسێێەر دەكێێات دامێێاوە و نەخۆشێێە هەمێێوو ئەو باسێێی. دێێێت خێێۆی شێێارەكەی بەڕێێێوەبردنی شێێێوازی بە گێێاڵتەی
 وا لێێرە ژیێان بۆ دێت بەو گاڵتەی ئەوروپییە، كوردە پیاوە ئەو. دەتلێنەوە خۆیاندا نەگبەتیی ژیانی لە یان دەپاڕێنەوە، مزگەوتەكان

 بە هەیە سیستەمێك دەژی، لێی ئەو واڵتەی لەو لەكاتێكدا. ناداتەوە باوك بێ مندااڵنی و شەهیدان دایكی لە ئاوڕ سكە بۆ و سەختە
 باوەشێی لە منێدااڵنەی ئەو هەتا بێ، بێكەس و بێت شەقام لەسەر نەك منداڵێك هەر دەكات، مندااڵن و خێزان ژیانی چاودێریی وردی
. دەخێێاتەوە دوور لێێێ منێێداڵەكەیان و نابێێێت ڕازی دەوڵەت بكرێێێت، بەرامێێبەر هەڵەیێێان رینبچێێووكت ئەگەر خۆیانێێدان، دایكێێی و بێێاوك

 گەورە كێچەكەی ئەوەنێدەی هەر ڕەخنەگێرە، ئیسالمییە پیاوە ئەو. ڕستەیدایە دوا لە تەنیا مەبەستیشم( بۆوە درێژ نموونە ئەو ببوورن)
 ژنەكەی ئەوەنێدەی هەر قبێووڵە، كچێدا و كێوڕ پەیوەنێدیی لە پێیئەورو کولتێووری خۆیێدا نێاخی لە كێچەكەی زانی ئەوەندەی هەر بوو،

 لەبەر مێرۆڤ مێافی ئەوروپێای دەبێێت، ژێێروژوور دنیا ئیدی. برد شامپانیا پێكی بۆ دەستی هاوكارانی لەگەڵ كرد پەیدا ئەوەی بوێریی
 ئەوروپێای شێتێكی هەمێوو. هەڵێدەگرێت لێێ ئاسوودەیی و دەبێت تاڵ لێ ژیانی. بكات قبووڵی ناتوانێ مەیخانە، و مەلها دەبێتە چاوی

 لە پێێارەیەی ئەو دەوڵەت دەزانێێێ هەرچەنێێد. بكێێات پێێێ خواشێێی مێێاڵی زیێێارەتی و وەرگێێرێ سۆشێێیا  پێێارەی قبێێووڵە ئەوەی قبێێووڵە،
 وەپیێا ئەو دەكەن، كێار باڕەكێان و مەلهێا لە كە ژنانەشەوە ئەو باجی بە واڵت، ئیشكەرانی باجی كەوتووە، دەست باجەوە كۆكردنەوەی
 کولتێووری ئەوەی لەبەر خێۆی، سێەر دێتە كە تەنیا بكات، حەجیش و خواش ماڵی بچێتە پارەیە بەو ئامادەیە نەریتخوازە ڕۆژهەاڵتییە

 .نەبڕاوەوە جەنگێكی دەكەوێتە سیستەمەكە لەگەڵ و ناكرێت قبووڵ پێی ئیدی نەشكاندووە، خۆیدا لەناوەوەی گوندی
 
 :رسیپ ئەوروپییانەم كوردە لەو یەكێك لە
 
 :گوتی ئەو نیشتمان؟ بۆ هاتوویەوە چۆنە ئەوە -
 .هاتوومەوە یەكجاری بە و ماڵەوە بە -
 

 بۆچی؟: پرسیم
 

 كەون؟ قولەڕەشان بەدوای لێگەڕێم بكەم، لێ چییان لەوێ هەیە، كچم چوار كچەكانم، لەبەر: گوتی
 
 بێووەتە یەكترقبێووڵكردنەكەی، و كێۆمەاڵیەتی دادپەروەریی ئاوەدانییەكەی، و مرۆڤ مافی ئەوروپا، هەموو بەنامووسە، پیاوە ئەو الی

 ڕووی لە تەنیێا نیێیە، مێنەوە بێابەتەكەی بە پەیوەنێدیی چیێرۆكە ئەو زەمەنیێیەوە ڕووی لە. كەوتێوون ئەو كچەكانی دوای و قولەڕەش
 ڕواڵەتێێێدا لە شێێێاری یرواڵەتێێێ نەریەتێێێی كە کولتێێێوورە هەمێێێان شێێێار، هێێێاتە كە کولتێێێوورە هەمێێێان یەكتێێێرن، تەواوكەری بێێێابەتییەوە
 ئێایینی دەرگیێرانەی نەریەتێی و خێڵەكی کولتووری نەیتوانی هەرگیز شارستانییە، ناو بە فێڵبازییە، كوردە كارێكتەرە ئەو قبووڵكردن،

 .تێكبشكێنێ خۆیدا ناخی لە
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 بەرەو مەحێاڵە ەشێكێنی،ن تێێك خۆتێدا نێاخی لە خوێنپەرسێتی و ڕەگەز بەسێەرچووی و كێۆن کولتێووری تێا بڵێێین، هەمیشێە دەبێێ بۆیە
 دانێێاوە واعیزێكێێت لەناختێێدا تێێۆ كە دەپەرسێێتی، الدێ کولتێێووری لەناختێێدا تێێۆ كە پێشێێێ، بچیێێیە هەنگێێاو یەك كێێۆمەاڵیەتی كێرانەوەی
 .بكات ئامۆژگاریت

 
  خۆت اندبێ،نەشك تێك كۆنت کولتووری ژیابی، لەندەن یان پاریس ناوەندی لە دیبێ، ئەوروپات شاری هەزار ئەگەر: قورس بڕیارێكی
  ڕێنمایی چاوەڕێی نەگرن، سەرچاوە خۆتەوە ناخی لە ژیانت بڕیارەكانی ڕاكێشێ، گوێچكەت ناخت واعیزەكەی و نەبی خۆت نەبی،
 .نیت زیاتر ڕێخكەرێك لە و پێش نەچوویتە هەنگاوێك تۆ بكەی، خێڵ و ئایدۆلۆژیا و ئایین

 
 كێورد بێۆ. خێڵپەروەرییە و خوێنپەرستی کولتووری شكاندنی سەرەكی و ەڕەتیبن مەرجی شاری، بوونە و شار بە تێكەڵبوون پێش كەواتە
 .وایە خۆکوشتن وەك ئەوە

 
 زانكۆیسلێمانیوكرانەوەیكۆمەڵگە

 
 و بەیێدا و بەسێڕە كێوڕانی و كچ دەكەن، تێ ڕووی عێراقەوە هەموو لە قوتابی سەدان دەكرێتەوە، سلێمانی زانكۆی( ز١٢٦١) ساڵی لە

 بێۆ قوتێابیی واڵتێانەوە زۆری بەشی لە جیاواز، نەتەوەی و ڕەنگ. ڕاڕەوەكانی ناو دەڕژێنە دیكە شارەكانی هەموو و ەناسڕیی و نەجەف
 بیێر و ڕەوت ئەو هەموو. پێشكەوتوو واڵتانی مامۆستایانی چینی، و ژاپۆنی پاكستانی، و هیندی میسڕی، و ئەریتیری و سوودانی. دێت
 .زەرد و سپی و ڕەش ڕەگەزی دەگەن، یەك بە سلێمانیدا لە جیاوازانە کولتوورە و
 

 خۆیشی كە شارێك هاتووە، كتێ  و زانست و خوێندن بۆ هەمووشی ڕژاوە، بەسەریدا دنیا شارێك هەڵكەوتووە، شارێك بۆ هەلێكە ئەوە
 .ناكات شارێك هەموو لە ڕوو كە دەرفەتێكە ئەوە. بكات لێ پێشوازیی ئامادەیە ڕادەیەك تا
 

 ئینسێان و دەركەوت شێار وەك بەتەواوی سێلێمانی. پێشێەوە بردە گەورەی هەنگاوێكی شار، وەك سلێمانی شاری ئاستی زانكۆی كردنەوەی
 گێرووپەوە و نێاوچە و خێێڵ بەهێۆی كەسێەكان پێشێتر ئەگەر مەبەسێتم. بەرامێبەرەكەی ڕێێزی و گرنگی جێگای بووە خۆی( خودی) لەبەر

 بنەمێاڵە و ناونیشێان بێێ ئەفریقێی، یێان نەجەفێی پەنێای و پشێت بێێ قوتێابییەكی سێلێمانی، زانكۆی كردنەوەی دوای ئەوە دەناسران،
 .دیار كارێكتەرێكی ببێتە هونەرییەوە چاالكییەكی بەهۆی جاریش زۆر و بكاتەوە خۆی جێگای توانیی

  
 سینەما

 
 شێاری لە) كۆنترە زۆر زانكۆ لە ەماسین مێژووی ڕاستە. سلێمانی شاری كاریگەری و بەرجەستە هەرە دیاردەی دوو بوونە سینەما و زانكۆ

 سێێینەما و زانكێێۆ كێێۆمەاڵیەتییەی ئیقێێاعە پێێڕ جێێووڵە ئەو بێێوو، سێێینەماش گەشێێانەوەی سێێەردەمی حەفتاكێێان، سێێااڵنی بەاڵم ،(كوردیێێدا
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 دیێێت، بەخێێۆیەوە سێێلێمانی شێێاری حەفتاكێێان كەیفسێێازییەی و شێێانۆ و مۆسێێیقا گەشێێەی و خوێنێێدەوار هەمێێوو ئەو شێێارەوە، خسێێتبوویانە
 .لووتكە گەیاندە بەخۆكردنی شانازی و دەروونی هێمنیی و ڕێكخست شاری نەبزی گۆڕی، بەتەواوی سلێمانی

 


سلێمانییحەفتاكان

 
 ئەویێش كە پێێ، سێەر كەوتێووەتە هەرێێمەكەش ئاسێتی لەسەر عێراق، و كوردستان لە نەك زانكۆ جووڵەترین پڕ و زانكۆ گەنجترین -

 .سلێمانییە زانكۆی
 و دایێك و بێاوك بە جیاوازی، بێ خێزانەكان، هەموو. ناوە پێشەوە بەرەو کولتووركردنییەوە بە ڕووی لە گەورەی هەنگاوێكی اسینەم -
 پێشێتری بەرنێامەیەكی ئەوەش. دەكەوتێن بەڕێ سێینەما بەرەو و دەگرت یەكتریان دەستی داپیرەوە، و منداڵ بە عازەبەوە، كوڕی و كچ

 جلێوبەرگی و هەڵدەكێشا درێژتریان و فراوانتر نەفەسێكی و خێزانەوە ئەندامانی دەروونی دەخستە كیجووڵەیە بەرنامەكە هەر هەبوو،
 .بوون خێزان ڕاستەقینەكانی ڕۆژە سینەما، چوونە ڕۆژانی. دەكرد لەبەر شایستەیان و جوان

 
 هەمێێوو بێۆ ئەوە. بێێن كێۆك و اوڕاهێ لەسێێەری ئەوەنێدە كێوردی خێزانێێی ئەنێدامانی هەمێێوو چێاالكییە، تێاكە حەفتاكێێان سێینەمای چێوونە

 باسێی. بێووەوە بێاڵو ماڵێكدا و كۆاڵن هەموو بە ڕەنگ و كرایەوە لێ سینەمایان شارۆچكەكانیش شارەكان نەك. ڕاستە دیكەش شارەكانی
 لەسێێەر كارێكتەرەكێێان. دەكێێرد داگیێێر خەڵكێێی گفتوگێێۆی فراوانێێی پانتێێاییەكی شاشێێەكان، سێێەر گێێۆرانیی و چیێێرۆك و وێێێنە و ڕەنێێگ

 .شار كۆاڵنەكانی و ماڵ ناو دەگوازرانەوە اشەكانەوەش
 

 ئەوە. بێكەنەوە شێی بێابەتە ئەو وردتر دەتوانن یان تێدەگەن، قسەیە لەو زیاتر دەكەن، فیكر بواری لە كار ئەوانەی كۆمەڵناسەكان،
 .كوردی كۆمەڵگەی و سینەما فیكرییە، و كۆمەاڵیەتی تەواو بابەتێكی

 
 زۆر شێتێكی كێردووە، داگیێر ژیانیانی جومگەیەكی هەموو خێڵەكیانە پەیوەندیی و ئایین كە نەریەتخواز، یان سونەتی كۆمەڵگەیەكی بۆ

 خێۆی و بخێاتەوە دوور ڕۆژانە ڕۆتینیانەی بابەتە لەو كۆمەڵگەیە ئەو تاكی شاشە سەر چیرۆكێكی كە مەزنە، گۆڕانكارییەكی گەورەیە،
 و سێەلیقە خێاتری لەبەر تەنیێا كە تاكەكێان، عەقڵێی و هەسێت بە گەشێەكردن لە جێۆرێكە ئەوەش. بكاتەوە پڕ بۆ ڕۆژانەی كاتەكانی
 .هەڵبژاردووە بابەتەیان ئەو خۆیان، تایبەتی بیركردنەوەی و بۆچوون

 
 .شار عاشقانی بااڵی نموونەی ببووە شەقامەكان، لەسەر پێكەوە زانكۆ كچی و كوڕ دەركەوتنی

 
 ٢١١٢ی تەمموز ٢٢
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(١٣) 

 
دەركەوتنیشاریكوردی

 
 دەردەخات؟ خۆی چۆن كوردیدا شاری لە خۆشەویستی

 دەركەوتن؟ كەنگێ و چۆن كوردی شاری سەرەكییەكانی سیما
 دەگەن؟ یەك بە كوێدا لە( خۆشەویستی و شار) چەمكە دوو ئەو
  هەیە؟ خۆشەویستیدا و شار گەشەی لەنێوان پەیوەندییەك چ
 

 بەسێەر بێاڵی ئاسێوودەیی. خەمڵێین یێان كێرد، گوڵیێان شێارەكانی بێوو، كێوردی شێاری درەوشانەوەی زەمەنی ،ڕابردوو سەدەی حەفتاكانی
 ئەوەنێێدەی تەنیێێا ،(دەدوێێێم لێێێی بەوردی دواتێێر كە) هێنێێابوو كێێوردی مێێاڵی بێێۆ مێێژدەی سیاسێێەت بڵێێێم نێێامەوێ. كێشێێا كێێورددا خێزانێێی
 .خستەوە دوور لێ تەقینەوەكانی و شەڕەكانی و سەركوتكردن كەمێك سیاسەت

 
 نموونەكەمێان. كەسێایەتییە كێامڵبوونی سێەرەكیی و گەورە بەشێێكی خۆشەویسێتیش دەكات، گەشە ئاسوودەییدا لەناو ئینسان كەسایەتیی

 و دۆسێت زۆر نا؟ یان شارن كوردستان قەرەباڵغەكانی( ئاوەدانییە) بەشاربوون، لەسەر هەیە توند گفتوگۆیەكی ڕاستە. سلێمانییە شاری
 و كولتوورناسێی و كۆمەڵناسێی و جوگرافیێا بە پەیوەنێدیی و تایبەتە زۆر بابەتێكی ئەوە دەڵێم من دەكەنەوە؟ ڕووبەڕوو ئەوەم خوێنەر

 وردەكێێارییەكەی لە پێویسێێت بەپێێی هەرچەنێێد نیێێیە، مێنەوە بێێاتەكەی بە پەیوەنێێدیی سێایكردنەوەی ڕاسێێتەخۆ كە هەیە، شارناسێییەوە
 .دواوم

 
 شێارەكانی ڕاسێتە. زەمەنێدا هەمان لە ڕۆژهەاڵت دیكەی شارەكانی لە نەبوون كەمتر و جیاواز زۆر وردییەكانك شارە دیكەوە، الیەكی لە

 شێەڕ دیێكەش، شێارەكانی و شێارانە ئەو بەاڵم كێردووە، دروسێت جیاوازییێان لە جۆرێێك نموونە، بە شیراز حەڵەب، و مووسڵ ڕۆژهەاڵت
 جێێوگرافیی سێێنووری و نەسێێتاندوونەوە لێێێ ڕەنگێێی ئیێێداری فەرامۆشێێكردنی ن،داینەتەپانێێدوو ئێێابووری گەمێێارۆی نەكێێردوون، وێرانێێی

. دیێكە هێۆی دەیێان شێەڕ، مەیدانی بە نەكردووەن لێ شەقامەكانی و زیندان بە نەكردوون لێ كۆاڵنەكانی سەربازی هێزی دانەخستوون،
 شێارەی ئەو ،(هەیە) كە بكێات، قسێە ئەوە ەسێەرل دەبێێ باسكارێك و وتارنووس بۆ و نادات دادمان هۆیانە و بیانوو ئەو كۆتاییدا لە

 .دەكات دروست خۆشەویستی بۆ ئارام فەزایەكی
 ئاسێانتر دەوروبەر شێارەكانی لە كێرانەوە قبێووڵكردنی ئەوەیە، كوردی شاری و كۆمەڵگە لە توند و زانستیی ڕەخنەی یان گلەیی ئەوەی
 كومەاڵیەتییەكێانی گێرێ و تونێدتر ئینسێانی و تێوون مەزهەبەكەی. ەكێردوو قبێووڵ كێرانەوەی زەحەمەتتر كورد. كوردی شاری تا بووە،

  ئەگەر كەوتووەتەوە، دوور كوردی كۆمەڵگەی لە كردووە، كرانەوەی ئارەزووی كە كورد تاكێكی هەر ئەوەشە، لەبەر هەر. بووە توندتر
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 .ڕاوناوە زاناكانیشی و شاعیر هەتا ەكۆمەاڵیەتییەو و سیاسی ڕووی لە كوردییەكان شارە داخرانی. بووبێ كاتییش ماوەیەكی بۆ
 

 بكەیێن، قبێووڵ شێار وەك كوردییەكێانیش شارە لەناویاندا و ڕۆژهەاڵتییەكان شارە كە ئەوەیە ئەویش كەوین ڕێك ڕایەك لەسەر دەكرێ
 سێیفەتەكانی هەمێوو كێوردی شێاری. یابێانی یێان ئەوروپێایی شێارێكی بە نێا بەراودكردنیێان بە خۆیانەوە، پێناسەی و سیفەت بە بەاڵم
( تەعریفێێی) بە سێێنعات و جیێێاواز پیشێێەی و كێێار و دەوڵەتێێی فەرمیێێی دەزگێێای و باڵەخێێانە و دانیشێێتوان زۆری ژمێێارەی تێێێدایە، شێێاری

 كێرانەوەی ڕووی لە تەنیێا ،(سێابوونكەریش هەتێا و مێزگەر و زێێڕنگەر و كاروانسێەرا دەبایخانەوە، و دارتاش و ئاسنگەر) سەدەمەكەی
 ئەمێێڕۆش تێێا هەیە، تێێاكەوە شارسێێتانیبوونی و پێشێێكەوتن بە ڕاسێێتەوخۆی پەیوەنێێدیی كە دەردەش، ئەو. بێێوون وودواكەتێێ كێێۆمەاڵیەتی

 و خوێنێدن سێەرەكیی بێابەتی بێكەنە( كێوردی شارناسێیی) و شارناسی كە دەكەم، كوردستان زانكۆكانی بۆ پێشنیارێك من. هەیە درێژەی
 شێێوەیەكی بە ئاسێتەكان، هەمێوو لەسێەر كێوردی شێاری دەركەوتنێی دەتوانرێ. زیاتر لێوردبوونەوەی و بەردەوام لێكۆڵینەوەی بە شایان
 .بكرێ دەستنیشان بەڵگەدار و زانستی

 
 درەوشانەوەیشاریكوردیوخۆشەویستی

 
 ارهۆكێ كۆمەڵێێك و دەبێێت یێار بەختێی دەدۆزێتەوە، خۆی بۆ دنیادا جەنجاڵیی لەناو ئارامییەك كوردی شاری حەفتاكانەوە سەرەتای لە
 .یەكتر دەستی دەدەنە دەست درەشانەوەی بۆ
 

 ئەوانە. بەخێۆكردنەوە شێانازی كەڵێكەڵەی سێەر خسێتە كوردیێان كەسایەتیی هەموو ئەوانە مۆسیقا، و پێشانگا و شانۆ سینەما، زانكۆ،
 .كردبوو ێپ هەستی زووتر شار بۆ الدێوە لە كۆچكردنییەوە لە كوردی كارێكتەری گۆڕانكارییانەی ئەو لەگەڵ هەموویان،

 
 سیماكانیدرەشانەوەیشار

 
. دیێت خۆیێانەوە بە گەورەیێان گۆڕانكێارییەكی دیكێۆردا، لە چ و ژمێارە لە چ سێااڵنەدا لەو بااڵخێانە و خێانوو و شێەقام دروستكردنی -

 لە كە شێوێنەدا لەو هەیە، مێنەوە وتێارەكەی بە پەیوەنێدیی شوێنێكدا لە سەربەخۆیە، بابەتێكی بیناسازی و كورد جوانیناسیی هەستی
 بێردە دانیشێتووانی لەزەتێی و هاوڕێیێایەتی هەنگاوێێك و ئێێوارانە دانیشێتنی شێوێنی بێاڵكۆن دەكرێێت، دروست باڵكۆن كوردیدا خانووی
 . ڕەخساند پیاو و ژن بۆ هێمنتری پەنایەكی خانووش نەخشە گۆڕانی. سەرێ

 
 لە دانیشێێتووانە بەرەوپێشێێچوونی نیشێێانەی موعجیزەئێێامێزە، یدەركەوتنێكێێ كێێۆمەڵگەیەك، هەمێێوو بێێۆ سێێینەما دەركەوتنێێی: سێێینەما -

 كە دەڵێێ، پێ ئەوەشمان سینەما. سینەما هۆڵی بۆ تەویلەوە لە كۆمەڵگەیە گواستنەوەی كەمەوە بەالی بەرزتر، ئاستێكی بۆ ئاستێكەوە
 و چیێێرۆك بە گەشێێەی سێێینەما بێێوو، كێێوردی كەسێێایەتیی گێێۆڕانی گرنگێێی هۆكێێارێكی سێێینەما. هێێاتووە بەسێێەردا گێێۆڕانێكی خۆشێێگوزەرانی
 لە بڵێێم دەتێوانم بەاڵم دەگەڕێێتەوە، زووتێر زۆر سێااڵنێكی بێۆ سێینەما دەركەوتنێی ڕاسێتە. كردبێوو كێوردیش جوانناسێیی و خۆشەویستی
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 تێێازەی چیرۆكێكێێی تێێازە فیلمێكێێی هەمێێوو. تێێاك خولیێێای و خێێێزان كەیفسێێازیی و شێێار كولتێێووری لە بەشێێێك ببێێووە سێێینەما حەفتاكانێێدا
 .دەهێنا خۆیدا بەدوای

 
 و شێكاند كێوردی كەسێایەتیی شێەرمی. هەبێوو بیێنەر خەیێاڵی و بیركێردنەوە لەسەر ڕاستەوخۆیان كاریگەریی شاشە سەر كارێكتەرەكانی

 كەوتێنە بێوو، قەدەیە دەربارەیێان قسێەكردن بوون، ئاگر و بڤە كە ئینسان نهێنییانەی ئەو. كردەوە شاراوەكانیدا حەزە بەسەر دەرگای
 بێووە سێێكس و خۆشەویسێتی. شاشێە سێەر كەوتە بێوو، مەترسێیدارەكان هەر بێابەتە لە ،كە كێچ بێاڵقبوونی. بوون ئاشكرا و شاشە سەر

 و شێكاند یەكتێر لە خێزانێی و كێۆمەڵگە ئەنێدامەكانی شێەرمی كە بێوو ئەوە بابەتێانە ئەو دیێاری هەرە الیەنێی. سێینەماكان بانگەوازی
 بەرامێبەر هەبێێ نائاگێاتر كێورد پیێاوی لە نێاكەم بێاوەڕ. )كێردەوە ژنێدا جەسێتەی بەسێەر كێوردی اویپی چاوی. گشتییش بابەتی بوونە

 نێێێاتوانم شێێێەرمهێنن، ئەوەنێێێدە ژن جەسێێێتەی پێكهێێێاتەی و جوگرافیێێێا لە مەخلێێێووقە ئەو نەشێێێارەزایی چیرۆكەكێێێانی ژن، جەسێێێتەی
 (. بیانگێڕمەوە

 
 و بیركێردنەوە و ژیێان دەمێاری. پاراسێتبوو دڵیێدا لە بەتەواوی حەفتاكانێدا ەل ڕۆحەی ئەو سلێمانیش. شارە ڕاستەقینەی ڕۆحی شانۆ -

 لە هەبێووە گرنگێی ڕۆڵێی شێانۆ حەفتاكان پێش. كاریگەر و دیار و گەورە كارێكتەری بوونە شانۆكاران. بوو شانۆكەی سلێمانی سەلیقەی
 بێوون، نەتەوەیێی و شۆڕشێگێڕی شێانۆكان سەرەكیی ەتیباب هەرچەند كۆمەڵگە، بە تازە و نەتەوەیی فكری گەیاندنی و هۆشیاركردنەوە

 كێوڕ. نێا پێشەوە بەرەو گەورەی هەنگاوێكی حەفتاكاندا سااڵنی لە شانۆ. خۆشەویستی لە بوو بەشێك نیشتمانپەروەرییش ئەوكات بەاڵم
 شێەرم مێن. شێارەوە ڕەكەكانیگە دەماری كردە گەرمتری خوێنێكی شانۆوە، هۆڵەكانی ناو و شانۆ سەر هێنایە خوێنگەرمی و گەنج كچی و

. نانووسێرێنەوە قەڵەم و كیبێۆرد بە شێانۆ مەزنەكێانی و گرنێگ كێارێكتەرە بێكەم، شێانۆ باسێی تیژتێپەڕ ئاوا و دێڕێك چەند بە دەكەم
 و گرنێگ كێارێكتەرە. بنووسێمەوە ئەوان مەزنێایەتیی چاو نووری و ڕۆح ئاوی بە دەبێ منیش بەخشی، خۆیان خوێنی و گەنجیەتی ئەوان

 كێورد تێاكی كەسێایەتیی بەرزڕاگرتنێی لەسێەر ڕاسێتەوخۆیان كاریگەریی شۆڕش چەندان ئەوەندەی شۆڕشێك، ئەوەندەی شانۆ، دیارەكانی
 ڕەمێێزی بێێوونە ئەوان. دەسێێووتێنن پەنێێجەم ئێێاگر وەك دیكەیێێان نێێاوی دەیێێان دەبەم، ناوێكیێێان هەر یێێادكردنەوەی بێێۆ دەسێێت كە. هەبێێوو
 .خۆشەویستی و بەرگری و خۆبەخشین و كرانەوە

 
 دنیێێای نێێاو بچێێێتە و بناسێێێ خێێۆی تێێا كوردیێێدا، كێێارێكتەری گەشێێەكردنی و كێێرانەوە لە هەبێێووبێ ڕۆڵێێی دەشێێێ كە بابەتێێێك، هەر

 لە سێێەرەكییەكەم بێابەتە هەمێێوو تەواو خەریێكە نەدراوە، لێێ دەسێێت و دەوڵەمەنێد و فێراوان ئەوەنێێدە بابەتێێك هەر خۆشەویسێتییەوە،
 . سەرەكی سووژەی بە بكەم خۆی تەنیا دەربێنێت، دەست

 هەرە ژانێێرە لە یەكێێێكە مۆسێێیقا نووسێێاوە، پێێێكەوە پەنجەكانیێێان نێێزیكە، ڕۆمانسێێیەتەوە و خۆشەویسێێتی لە ئەوەنێێدە مۆسێێیقا: مۆسێێیقا
 نیێێیە، دیێێاریكراوی نیشێێتمانێكی و زەمەنێێێك و پێناسێێەیەك مۆسێێیقا ڕاسێێتە. تاكەكێێان كەسێێایەتیی گەشێێەكردنی و پەروەردە گرنگەكێێانی

 كە نەبێێ، كەسێانە ئەو تەنیێا مۆسێیقایە، مەیدانی مرۆڤێك هەموو مۆسیقایە، خاكی خاكێك هەموو مۆسیقایە، زەمەنی زەمەنێك ەمووه
. دەركەوتبێێێ سێێلێمانییەوە حەفتاكێێانی لە نیێێیە، هونەرێێێك مۆسێێیقا ئەوەیە، مەبەسێێتەكەم. شێێەڕدان لە خۆیێێان مۆرڤێێانەی سروشێێتی دژی
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 بولبێێوالن ئێێاوازی و بێێاران دەنگێێی بێێا، سێێروەی و شێێەپۆلەكان هێێاژەی دەركەوتێێووە، مۆسێێیقا سروشێێتدا لەنێێاو جێێووڵە دروسێێتبوونی لەگەڵ
 شێیركردنەوەی تەنیێا دەكێاتەوە، سروشێت السایی مرۆ ئەمڕۆ تا دەكاتەوە، سروشت السایی مرۆش. ڕژاندووە سروشتدا بەسەر مۆسیقایان

 . دەوێ كتێبێكی دەكاتەوە سروشت السایی مرۆڤ ڕستەیە، ئەو
 

 :دەڵێت جارێ هەموو پەنجەزێڕین جەمیلی قەرەنی
 
 سروشێت السێایی وەسێتایانەتر و جوانتر كە ئەوەیانە هونەرمەند سەركەوتووترین دەكەنەوە، سروشت السایی ڕەنگدا لە هونەرمەندان -

 . دەكاتەوە
 

 :دەڵێ
 
 كێۆپی یێان هەڵدەگرێتەوە، ڕەنگانە ئەو ەندهونەم هەیە، تۆنی كۆتا بێ سروشتیش ناو ڕەنگێكی هەر هەیە، ڕەنگی كۆتا بی سروشت -

 .دەكات
 

 مێرۆ مەبەسێتەكەم،. دا پێێ پەرەشێی و داهێنێا مۆسێیقای و ئاواز سروشتەوە لە كردووە، سروشتی السایی مرۆ ڕاستە، مۆسیقاش بۆ ئەوە
 سێااڵنی بەاڵم هەبێوون، اسێلێمانید و كوردسێتان لە حەفتاكێان پێێش زۆر مۆسیقیش گرووپی و تی . ناسیوە مۆسیقای هەیە ڕۆژەوەی لەو

 سێێەدەی شەسێێتەكانی و پەنجێێا لە دەگێێێڕنەوە، هونەرمەنێێدەكان مێێۆدیرن، مۆسێێیقای بەتێێایبەتی بێێوو، تێێایبەت مۆسێێیقاش بێێۆ حەفتاكێێان
 كە دەگێێڕنەوە، ئەوەش دەگێرت، بەدەسێتەوە مۆسیقایان ئامێری بەترسەوە كردووە، ئەوانیان كاری سەیری سووك بە خەڵكی ڕابردوودا،
 سەردەمی حەفتاكان بەاڵم دیتوون، كۆڵەوە بە سازێكیان یان كەمانێك كاتێك پێداداون، بەردیان یان كێشاون، بۆ هۆپەیان كخەڵكانێ
 بێوونە موزیكژەنەكێان گێۆرانی، و ئێاواز و نێۆتە لە بێوون پێڕ هۆڵەكێان بێوو، مۆسێیقا دەركەوتنێی زێڕینی سەردەمی بوو، هونەر زێڕینی

 حەفتاكێان گێۆرانیبێژی شێانۆ، سێەر هاتنە گۆرانیبێژەكان ئەوان، لەگەڵ هاوتەری . كۆمەڵگە تەكانیخۆشەویس و ئەفسانەیی كارێكتەرە
 و ئێاواز بنێێی، مێێژووەوە بە گێوێ ئەگەر ئێسێتا بێوون، چاوەڕوانیان گوێگر و شیعر و مۆسیقی تیپی و شانۆ تەختەی بوو، یار بەختیان
 .گوێ دەگاتە حەفتاكانت گۆرانیی سیحری

 
  قوڕی بە دەکێشمەوە، پووش دەنكە دەنكە دەكەم، دروست هێالنە خەریكم بەهاران پەڕەسێلكەی وەكوو من باسانە، وهەمو ئەو لەگەڵ
 نیێازەی بەو دەكەم، دروست ڕابردوو سەدەی حەفتاكانی خۆشەویستیی بۆ هێالنە و دەشێلم ئاواز و گۆرانی و شانۆ و سینەما و زانكۆ وشە

 .بێ بەختیار و بحەسێتەوە تێیدا ێبتوان كورد ئەڤیداری بێ، هێالنەیەك
 
 ٢١١٢ یی تەمموز٢١
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(١٤) 

 
. بێاڵ شێەقەی بێداتە و دەركێات پەڕوبێاڵ تێیێدا تێا دەوێ هێێالنەی خۆشەویسێتی بترووكێێ، تێیدا تا هەبێ هێالنەی دەبێ خۆشەویستی

 ئەو بێێووەتە هەیبێێووە، انەیلێکێێدانەو و پێنێێاس بەو كەم، سێێاز بێێۆی دەدەم هەوڵ مێێن لێكێێدانەوانەی و پێنێێاس بەو كێێوردی شێێاری ئایێێا
  خۆشەویستی؟ بۆ ئارام ماڵێكی بووەتە هێالنەیە؟

 
 لەبیێر ڕسێتەیەكتان خۆشێتاندا، تێایبەتی ژیێانی و بێابەتە ئەو لەدرەوەی خۆشەیستیدا لەگەڵ مامەڵەتان لە بابەتەدا، ئەو درێژەی لە

 مێشێكایاندا لە هەیە واعیزێك ئایا تێشكاندووە؟ الدێیان یكولتوور دیارەكان كارێكتەرە ئایا بەرامبەرەكەت، ئایا ئەوەیە، ئەویش بێ،
 وەك دێێڕە چەنێد ئەو ڕاكێشێێ؟ گوێیێان تێازە نەریەتێكێی هەموو پەیڕەوكردنی لەسەر ئەویش و بكەن پێ پرسی هەڵوێستیك هەموو بۆ

 .كەن سەیر وتارەكە بەشەی ئەو پێشەكیی
 

 قبێووڵكردنی و شێار كێرانەوەی بێۆ ڕێگێا ڕۆژهەاڵت لە كەمەوە بەالی ەتسیاسێ. دەروونە ئێارامیی و سەقامگیری گرنگی بەشێكی سیاسەت
 .دیكە هۆكارەكانی هەموو دوای خستە سیاسەتم مەبەست بە من. دەكات خۆش یەكتر

 
حەفتاكانوسیاسەتوخۆشەویستی

 
 ئەو بێێوو،( نەكێێاندوژم بێێرا) دەوڵەتێێانی نەخشێێەڕێگای چەسێێپاندنی و شێێەڕ سێێەدەی بێێوو، قورسێێەكان شێێەڕە سێێەدەی ڕابێێردوو سێێەدەی

 پێكەچكردنێی مل بۆ ڕابردووی سەدەی هەموو جیهان پێناوەشدا لەو نەدیت، ڕەوا بە كورد بۆ سەربەخۆییەكیان و ئازادی هیچ دەوڵەتانە
 دنیێا گەالنێی هەمێوو لە كێورد بێۆ ڕابێردوو سێەدەی خوێنێدنەوەی. كرد تەرخان ئەواندا فەرمییەكانی دەوڵەتە لەناو لەقاڵبدانی و كورد
 كێورد هەرێێمەكەدا و جیهێان گرینگەكێانی كۆبێوونەوە هەمێوو لە بووە، ناوبردن لە و كوشتن بابەتی كورد شەڕەكاندا هەموو لە. وازەجیا

 دانوسێتان تێوانیبێتی ئەوەی بێێ ڕاگێرێ، شێەڕەكان تێوانیبێتی ئەوەی بێ. هەبووبێ ڕۆڵێكی هیچ خۆی ئەوەی بێ بووە، سەرەكی بابەتی
 .ناسنامە و خاك و زمان لە وازهێنان تەسلیمبوون، كورد، دابووە مافی تاكە یەك دنیا سیستەمی. كەوێ ڕێك و بكات
 سەدەیەك دەبێ، شەرمەزار ئەوەندە كردوویەتی كوردی بەرامبەر كە بێتەوە، بەئاگا گەورەیە یەدرە لەو ڕۆژێك دنیا كە وایە باوەڕم من

 هەناسێەیەكی سیاسێەت جێار یەكەم بێۆ ڕابردوودا سەدەی لە. ڕێتەوەنایس پاساوێك هیچ كە شەرمەزارییەك،. ناكرێتەوە بەرز پێ سەری
 .بەنرخ و گرنگ بەاڵم كورت، هەناسەیەكی كورد، دایە كاتیی

 
 سیاسەتوخۆشەویستی

 
 كۆدەكرێنەوە؟ چۆن خۆشەویستی و سیاسەت. مەترسیشە پڕ و نەگونجاو و سەیر سەرناوێكی
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 ڕووبەڕووی كێورد ڕابێردوودا، سێەدەی حەفتاكێانی سێەرەتای لە جێار یەكەم بێۆ می،نائارا و فەرامۆشكردن كوشتن، و شەڕ تەمەنێك دوای
 .بووەوە ئاسایش و ئارامی

 
 مێێن لەبەرئەوەی تەنیێێا نەخێێێر، نیێێیە، ئەوەی گرنگیێێی بڵێێێم لەبەرئەوەی نەك بێێدوێم، بێێابەتە لەو سیاسێێییەوە ڕووی لە نێێامەوێ مێێن

 مێێژووی لە كێورد ئێارامییەك. دیێكە شێتێكی نەك ئێاراوە، هێنێایە كێورد و ێراقع دەوڵەتی نێوان ڕێكکەوتنی كە فەزایەیە بەو پێویستم
 كە تێبگێات، لەوە قورسێە بیێانییەك بۆ بەاڵم تێگەیشتنە، شایانی كوردێك بۆ بابەتە ئەوە. نەیدیبوو بەخۆیەوە كوردیدا شاری و تازە
 .بخوێنمەوە دیكەدا دیوێكی بە سیاسەت رمناچا بۆیە. بەندە سیاسییەوە هەلومەرجی بە توندی بە زۆر كوردی تاكی ژیانی

 
 ڕابێردوو، سێەدەی حەفتێای ئێاداری یێازدەی ڕێکكەوتنێی بێوو، كێورد تێاكی و خێزان بەرژەوەندیی لە سیاسەت جار یەكەم بۆ: سیاسەت -

 و وەسێتا شەڕ ەیلەو جگە بوو، بەرپا ئاسوودەیی لەوەی جگە ساڵەدا لەو كردەوە، كورددا خێزانی جەستەی بە زیندووی تەواو گیانێگی
 شێانازی و شێكۆ لە جۆرێێك بێوون كێورد ئەوانە هەمێوو لە جێگە كران، بەتاڵ زیندانەكان و بوونەوە شاد خۆشەویستانیان بە خێزانەكان

 شێاری كرانەوەی لە بەشێك وەك كە كرد، خۆش هۆیانە ئەو هەموو بۆ ڕێگای سیاسەت. دی هێنایە كورد گەنجانی بۆ بەخۆكردنیشیەوەی
 .بەر بگرێتە خۆی ڕاستەقینەكەی ڕێگا خۆشەویستی خەریكە ساڵەدا چوار لەو. كردن اسب كوردیمان

 
 سیاسەتچەكەسەدسەرەكە

 
 ناشێیرین دیێوە ئەوە( كوشێتی سیاسەت بە) دەڵێ كورد هەیە، ئیدێومیشی مانای هەیە، تێرمی و فەرهەنگی مانای لەوەی جگە سیاسەت

 كە وەرگرتێێووە، دیێێكەی مانێێایەكی و دەرێ هێنێێراوەتە خێێۆی فەرهەنگیێێیەكەی مانێێا ەل سیاسێێەت وشێێەی كە. سیاسێێەتە كولتێێوورییەكەی و
 :داوە كورد پیشانی دیوی دوو سیاسەت مانایانەدا، ئەو هەموو لەناو(. دەدرێتەوە لێك تەڵەكەبازی و فێڵ) بە زیاتر

 
 لە زیێاتر یەكەمە دیێوی ئەو. مێاڵوێرانی و ڕكوشێتوب بێۆ كراوەتەوە ورد دواتر كە نیشتمانەكەی، لەتلەتكردنی و دابەشكردن :یەكەمیان
 ورد زیێاتر ئەوەش. سێەپێنراون بەسێەریدا كە نەبێووە، ڕازی سیسێتەمانە و دابەشێكاری بەو كاتێێك داوەتەوە، ڕەنگی كورددا هەڵوێستی
 و كێشێە واتێا. ینەتەوەیێ و سیاسێی حزبێی دروسێتبوونی دواتێریش و گرووپكێاری و گروو  و خۆپیشاندان و ناڕەزایی دەبێتە دەبێتەوە،
 مێێاڵەكەی،. بێێووەتەوە بەرەنگێێار خۆیێێدا مێێاڵی لە كێێردووە، شێێەڕی خۆیێێدا مێێاڵی لە كێێورد. نێێاوی چێێووەتە گەردن تێێا كێێورد كە قوڕێێێك،
 كێێردووە، دڵشێێكان و نێێامۆیی دەردی تووشێێی كێێوردی كێێورد، كاركەنێێاركردنەی و دابەشێێكاری ئەو هەر. كێێراوە وێێێران بەسێێەریدا واڵتەكەی

 دەبێێێێ حیسێێێاب بە كە دەوڵەتێێێانەی، ئەو لەگەڵ ڕووبەڕووبێێێوونەوەیەكی هەمێێێوو كە ئەوەی، ڕادەی تێێێا. كێێێردووە ربرینێێێدا كەسێێێایەتیی
 .بزانێ نیشتمانیی ئەركی و موقەدەس بە بپارێزێ، مەدەنییەكانیان مافە بێ، خۆیان دەوڵەتی

 
 نیشتمانلەنێوانخۆشەویستیونەتەوەپەرستیدا
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 هەر ،(حەزلێكێردن) دەگێوترێ پێێی خۆشەویسێتیدا لە جۆرەی ئەو كەمەوە بەالی گەنجیدایە، تافی لە خۆشەویستی خولیای و هەڵچوون
 ئێاگردایە لە واڵت هەڕەشێە، بەردەم كەوتووەتە نەتەوە ئاوایە، فەزایەكە. دەردەكەوێت تێیدا شەهامەت و ئازایەتی كە تەمەنەشە ئەو
 خۆبەدەسێێتەوەنەدان، و بەرگێێری شێێوێنێ، هەمێێوو یەنێێێتەدەگە خێێۆی شێێیعارەكانی و پێشێێەوە هێێاتووەتە حێێزب شێێەڕە، باسێێی بێێاس و

 .فیداكاری و تۆڵەكردنەوە
 

 دەردەسێەریی پێڕ ژیێانی نێاو خۆفڕێێدانە و ئاسێایی ژیێانی پشێتكردنە” نەتەوەپەرسێتان و حێزب دیارەكێانی هەرە داواكێارییە لە یەكێك
 و بەنێدەن عاشێقی و نێابێ كەژاڵ چاوی عاشقی كورد یگەنج. خەباتگرێڕییە ڕووكردنە و ڕۆژانە ژیانی لەزەتی لە پشتكردن “حزبەوەیە

 . دەبێ بەرد
 
 نەعشم، سەر هاتە گەر شەوەم یەك تازەی بووكی بەو بڵێ

 نەژیا، منا عاشقی ڕێی لە و كوشت وەتەن بۆ خۆی نەڵێ
 بەخشم، سەرم واڵتێكا لەپێناوی بوو وەزیفەم

 .كەژیا و چیا دامێنی لە من بۆ كرد پەروەردە تۆی كە
 

 لە دەسێێتەویەخەدا بەرەنگێێاربوونەوەیەكی لە كە گۆرانێێدا، شێێیعرێكی لە بەگە هەڵێێۆ ژنێێی كە ژنێێێك، تەنیێێا بێێۆ نیێێیە یامێێێكپە ئەوە
 پێاڵەوان هێشێتا داوە، ژنەكەی بە پەیمێانی و عاشقە شیعرەدا لەو پیاو. كورد ژنانی هەموو بۆ پەیامە ئەوە دەكوژرێ، سەرا بەردەركی

 نیێوەی لە وەتەن خۆشەویسێتیی نیشێتمان، بەاڵم بمێرێ،( ئەوا) عاشێقی ڕێێی لە كە داوە، پێێ نێیبەڵێ پیێاو. چاوەڕێیەتی ژن( پیاوە)
 وەزیێفەم) دەزانێێ خۆی وەزیفەی بە و دەكات ئەنجامەوە بەو شانازی عاشق پیاوی. خۆی قوربانیی دەیكاتە و دەگرێ پێ ڕێگای ڕێگای،

 دانەوەی فیێداكارییەش ئەو زۆری بەشێێكی. سێپڵەییە و خەیێانەت ەوەزیێفەی لەو الدانێی لێێ خێۆ( بەخشێم سێەرم واڵتێكێا لەپێنێاوی بوو
 (.بووە گەورە ئەو وەتەن ئاوی و هەوا بە و كردووە پەروەردە ئەوی وەتەن كە) لەسەرمان قەرزێكە

 
 پەیامیپشتشیعرەكە

 
 فێراوانە، و گشێتگیر ەوەیێینەت پەیێامێكی ئەوە نیێیە، شێاعیرێك تەنیێا پەیێامی ئەوە بەس، و نیێیە شێیعری پەیامێكی ئەوە سەرەتا -

 داگیركەرییەكێی و خۆسێەپێن پەیێامێكی و واتێا و ئێاواز نێا، یێان بێكەی پەسێندی نابێ ئەوە بۆ تۆنەكەی گوتنەكەی، و داڕشتن شێوازی
 .هەیە پیرۆزی

 
 گۆراندا، ردنەوەیبیرك لە نییە لەنگییەك و هەڵە ئەوەش دەنێرێ، بۆ هەواڵەكەی و نییە دیار ڕووبەڕووبوونەوەكەدا لە و( ونە) ژن -

 .سەردەمەدا لەو ژنە سروشتی ئەوە یان كۆمەڵگەدا، لە پیاوە كولتووریی دەسەاڵتی ڕەنگدانەوەی ئەوە بەڵكوو
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 بێۆ دەكێات چێۆڵ خێۆی شێوێنی پیێاودا خەیێاڵی و جەسێتە جوگرافیێای لە ژن عەشێقی و خۆشەویسێتی بێوو، پێمێان پێویستی وەتەن كە -
 .وەتەندا لەپێناوی فیداكاری

 هەیە، وەزیفەیێێان تێێاكە یەك مەترسێێی، بێێوونەوەی ڕوو بەرەو كێێاتی لە ئەوان جەسێێتەیی ویسێێتی وەتەنێێن، پەروەردەی پیێێاو و ژن -
 . بۆی فیداكارییە ئەوەیش

 و شێێاعیران و ڕۆشێێنبیر پەیێێامی كاتێێدا هەمێێان لە كە كێێردەوە، یێێاد خێێۆی سێێەردەمەكەی شێێاهیدحاڵێكی وەك گێێۆرانم شێێیعرەی ئەو مێێن
 .كورد الوانی و گەنج تاك بە تاك بۆ سیاسییەكانە

 كێورد لە ژیێان چەنێد. دواتێرەوە باشێەكانی دەكەوێێتە كە كێورد، كۆمەڵگێای نێاو دێتەوە زاڵمانەتر و توندتر زۆر بەشێوەیەكی سیاسەت
 كتێا ژیێانی بێڕەحمێانەتر و كێۆمەڵگە نێاو دێێتەوە قورسێتر( حزبایەتی) دیكە شێوەیەكی بە سیاسەت ببڕن، لێ دەرەتانی و بكەن تاڵ
 .دەكاتەوە پان
 

دیویدووەمیسیاسەت

 
 فورسەتە یەكەم حەفتاكان ساڵەی چەند ئەو. تێكگەیشتن و پێكهاتن دیوی یەكەمیەتی، دیوی پێچەوانەی تەواو سیاسەت دووەمی دیوی
 . بژیت ئارامی بە بێت كەمیش ماوەیەكی بۆ ئەگەر دەدا، كوردی بە مێژوو

 
 و كێورد لەنێێوان كە بێوو، سیاسییە رێكکەوتنە ئەو حەفتاكان، لە سلێمانی شاری ئاسوودەیی و ئارامی گرنگەكانی هەر هۆیە لە یەكێك

 خۆشەویسێێتی بەاڵم عێێێراق، حكێێوومەتی بێێۆ كەمەوە بەالی بێێوو، تەكتیكیێێیش و سیاسێێی ڕێكکەوتنێكێێی. كێێرا ئیمێێزا عێراقێێدا حكێێوومەتی
 زیێاتر بەڕۆژ ڕۆژ شێار وەك گەشێانەوەی و سێلێمانی ێشێچوونیبەرەوپ هۆیەكێانی. دەكات گەشە ئارامیدا لە و نازانێ تەكتیك و سیاسەت
 ئەوەی بێێۆ كێێردەوە، ژیانێێدا هونەرەكێێانی هەمێێوو ڕووی بە فراوانێێی دەرگێێایەكی ئێێارامییەش ئەو هەر. دادەكوتێێا بنایەیێێان و دەبێێوون

  هۆیانەی ئەو هەموو. دی بێتە كوردیدا كارێكتەری لە گەورە كرانەوەیەكی
 زیێێاتر كێێاریگەرییەكەی زانكێێۆ. شێێار عاشێێقانی بێێااڵی نمێێوونەی بووبێێووە شێێەقامەكان لەسێێەر پێێێكەوە ۆزانكێێ كچێێی و كێێوڕ دەركەوتنێێی
 بەسێڕاوی كچێكی ئازادییەی لەو بەشێك دەسكەوتنی بەنیازی كچێ هەموو بوو، خوێندن قۆنایەكانی و كتێ  درێژبوونەوەی لەناوەوەیە،

 .دەژیا دەكرد، مومارەسەی سلێمانی شەقامەكانی لەسەر
 

 بە مۆسێێیقا و شێێانۆ و سێێینەما هێێونەرییەی ڕووحە ئەو كردبێێوو، دروسێێتی سیاسێێەت ئێێارامەی فەزا ئەو ئایێێا ئەوەیە، گرنێێگ یاریپرسێێ
 ئەو بێووە خۆشەویسێتی ئایێا خۆشەویسێتی؟ بێۆ گۆڕیبێوو حەزلێكێردنەوە لە كچیێان و كێوڕ پەیوەنێدیی پژانێدبوو، شێاریاندا شەقامەكانی

 بكات؟ ێژساڕ كورد خێزانی برینەكانی دەرمانەی
 
 ٢١١٢ یی ئاب٤
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(١٥) 

 
 ئەوەش. شێێار دانیشێێتوانی یەكەمێێی ئامێێانجی دەبێێێتە شارسێێتانیەت دەنێێێ، هەنگێێاو شارسێێتانیەت و مەدەنیبێێوون بەرەو بەخێرایێێی شێێار

 .كوردیدایە سەربەخۆی كارێكتەری دروستبوونی و كەسایەتی گەشەكردنی بەرژەوەندیی لە بەتەواوەتی
  

 بێێۆنی بە كچێێان. دەبیێێنن خۆیێێانەوە بە بێێاش ئێێازادییەكی كۆمەاڵیەتیشێێەوە ڕووی لە بەڵكێێوو ییەوە،سیاسێێ ڕووی لە نەك شێێەقامەكان
 و كولتێووری ناوەندێكی وەك زانكۆ دەبێ، پیاوان دەنگی تێكەڵ ژنان و كچ دەنگی شانۆ لەسەر. دادەپۆشن شار شەقامەكانی سەربەستی،
 .دەكاتەوە كۆ خۆیدا لەناو جیاواز گەنجانی شارستانی

  
 و شێار بێۆنی شێار. هێاتووە بەسێەردا گێۆڕانی كێوردی كێارێكتەری گونجێاوە، خۆشەویسێتی بێۆ باش ڕادەیەكی تا حەفتاكان فەزای واتەكە

 .دەبنەوە كۆ پۆلێكدا لە جیاواز ئایینی و جیاواز نەتەوەی و جیاواز خەڵكی. دێت لێ شارستانییەتی
 

 ئەوئەنجامەچییەئێمەبەدوایدادەگەڕێین؟

 
 هەموویێان گرنگتێر، ئەوانەش هەمێوو لە. ببیێنن یەكتێر دەتێوانن. هەڵێدەبژێرن یەكتێر خۆیێان هەڵبژاردنێی و ڕەزامەنێدی بە كێچ و كوڕ

 زەمەنێی بنێێین، نێاو حەفتاكێان دەكێرێ. بنێێرن یەكتێری بێۆ نێامە بە و بنووسێن خۆیێان بیركێردنەوەی و هەسێت دەتێوانن و خوێنێدەوارن
 هەڵگێرن، دۆكیومێنێت وەك نامەكێان هەبێا ئەوەیێان بێوێریی ئەوكێات گەنجان ئەگەر. دانامە لە خۆشەویستی یان نامە، بە خۆشەویستی

 لە ئەوەی لەبەر بێێێوو، كەم مەودای خۆشەویسێێتییەكە فەزا ئەوەی لەبەر. دەبێێێوو خۆشەویسێێتیمان نێێامەی ئەرشێێێیفی گەورەتێێرین ئێسێێتا
 دیێكە كەسێی دڵێدارەكان، لە جێگە بەرچێاو، نەكەوتێنە ئێسێتاش و ئێستا نامانە ئەو نەهاتبوو، تاكەكەسییەوە رۆشنبیرییەكی قوواڵیی
 بێراكەی بێۆ نووسرابوو، بۆی دڵ خوێنی بە كە خۆشەویستی، نامەیەكی نەكرد ئەوەی بوێریی كچێك ڕۆژان لە ڕۆژێك پێنەكەوتن، چاوی
 .بكات باس كچەكەی یان كوڕەكەی بۆ ئاوا نامەیەكی نەیتوانی شووكردنیش دوای هەتا بخوێنێتەوە، باوكی یان
  

 پێسێێتی لە دەسێێتیان. كۆبێێوونەوە ماڵێكێێدا لە سێێەركەوتن، كۆتێێایی، گەیانێێدە خۆشەویسێێتییان شۆڕشێێی ئەوانەی حەفتاكێێان، دڵێێدارەكانی
 سێێەفەرێكیان پێێێكەوە لەوەی جێێگە نەناسێێیبوو، یەكتریێێان بێێاش خۆیێێان كە لەوەی، جێێگە. كێێرد یەكتریێێان بێێاڵی بێێن بێێۆنی و دا یەكتێێر

 ئینجێا یەكتێر، هاوسێەری بێوونە میچێكێدا لەژێر كە كردبوو، یەكتر بە متمانەیان نامەكان پەخشانە و شیعر شەرەفی لەسەر نەكردبوو،
 .ناسی یەكتریان جەستەی ئەندامەكانی ئینجا دیت، یەكتریان ئینسان وەك

  
  لە كورد پیاوی نەشارەزایی دووەمیان خۆیان، نەگەیشتنی لەیەكتر یەكەمیان بوون، زۆر گەنجەكان هاوسەرە بەردەم سەیڵەتییەكانی
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 .دەكردن ساز بۆیان دەوروبەریش كێشانەی ئەو ژن، دەستەی جوگرافیای
  

 دەموچێاو بێااڵبەرزی ژنێكێی. دەگێێڕایەوە گەنجەكانی كچە بۆ لێیە گوێم من بزانێ ئەوەی بەبێ كە بگێڕمەوە، ژنێك چیرۆكی دەكەم حەز
 :دەڵێ ئەو دەژیان، حەوشەدا یەك لە خەسووی اڵیم لەگەڵ كردبوو، شووی حەفتاكان كۆتایی لە كە ساڵە، پەنجا پانی

 خۆشێی هەرچێی دەدامێێ دەردێكێی كێردووە، سێەرجێییمان بێوو، ئەو كوڕی كە مێردەكەم، لەگەڵ شەوەكەی زانیبای خەسووم ڕۆژێك هەر -
 خێاوێن دەبێوو كێانقاپوقاچایە هەمێوو دەشوشێتم، پێێی هەبێوو ماڵە ئەو جلی چی دەدام، لێی دار بە دەرێ، دەهێنامەوە لووتی لە بوو

 .بكەمەوە
  

 لێمپرسیچۆندەیزانی؟

 
 هەر نەدەبێێوو، ون لێێێ هیچێێی. دیێێكە ڕێگێێای سێێەد ناشێێۆم، خێێۆم بزانێێێ دەكێێردم چێێاودێریی یێێان كەیفێێمەوە، و دەنێێگ لە چێێاومەوە، لە -

 .لێدەدام هەر چینێكی كردووم، لەگەڵ سێكسی بیشیزانیبایە،
  

 لەنزیكمێانەوە چێیغەكە لەدەرەوەی خەسێووم دەگێرتەوە، چیغمێان و دەنووستین تەخت لەسەر سەربان، لە ئەوكات بوو، ئاسانتر هاوینان
 بێووم فێێر دواتێر بەاڵم. لێێدەدام باشێی چینێكێی بەیێانییەكەی بێۆ بجوواڵبێایەوە، و هاتبێا چیێڕی چیڕە چیغەكە شەوێك هەر دەنووست،

 چێیغەكە، نێاو بێۆ سێەربان، دەبێردە خێۆم لەگەڵ ئێاوم ەككتێری بزانێێ ئەوەی بێێ بێووم، شێەیتانتر لەو چێونكە بێكەم، ڕزگێار خۆم چۆن
 چیێڕەی بێایە تەڕ تەخێتەكە كە دەهێات، چیڕیێان چیێڕە كە شێوێنانەی، بەو دەكێرد، تەخێتەكەدا جومگەی بە ئاوەكەم بەدزیەوە شەوانە

 .بگەوزێ خۆت بەكیفی جا و نەدەهات
 

 بێوو، حەفتاكێان دڵێداری ئەو. بیێانگێڕێتەوە بتێوانێ ئەوەی ێبێ كردبێوو، ئێاودیو تەسبیح دەنكە وەك ساڵەكانی كە ژنێكە، قسەی ئەوە
 .دەكرد لەپێ مینژۆپی سەردەمە ئەو
  

 بێوون، سێەربەخۆ كێارێكتەری دروسێتكردنی هەوێنی ئەوانەش. بوو رۆشنبیری و هونەر و سیاسەت و كولتوور زێڕینی سەردەمی حەفتاكان
 و دروسێێێتكردن لە نێێێاكرێ بەاڵم هەبێێێوو، كێێێورددا تێێێاكی ەشێێێەكردنیگ لە ڕاسێێێتەوخۆی كێێێاریگەریی بەیێێێدا و كێێێورد ڕێكکەوتنێێێی ڕاسێێێتە

 و عێێێراق سیاسێێیی مێێێژووی بەدرێژایێێی. نەگیێێرێ چێێاو لەبەر شێێیوعییەكان و ماركسێێییەكان جێێوواڵنەوە ڕۆڵێێی كێێارێتەرە ئەو گەشێێەكردنی
 و بیركێردنەوە و گێۆڕین لە ەبێووه ڕاسێتەخۆیان كێاریگەریی كە بوون، بیروباوەڕ و حزب تاكە شوعییەكان یان ماركسییەكان كوردستان،

 مێێاڵ و بەدەسێێت دەسێێت ئەوان. گێێێڕاوە گەورەیێێان هەرە ڕۆڵێێی شێێیوعییەكان كوردیێێدا، كێێۆمەڵگەی كێێرانەوەی لە. ئەندامەكانیانێێدا نێێاخی
 كە بێوو، كتێبێانە ئەو ئەندازەی بە دۆستایەتییان و پێوەكردنیان پەیوەندی بوو، ئاواتیان و خولیا خوێندنەوە دەگێڕا، كتێبیان بەماڵ

 .دەتخوێندنەوە
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 ڕۆژهەاڵتی نەتەوەكان تەواوی گەشەپێكردنی و دروستكردن لە كوردیدا، كەسایەتیی دروستكردنی و كرانەوە لە نەك ماركسییەت ڕۆڵی 
 ڕۆڵێێی. دەپێێێورا ماركسێێییەتەوە لە دووریێێان و نزیێێك بە حزبەكێێانیش پێشێێكەوتووخوازیی و كێێرانەوە. بێێوو بەرجەسێێتە و دیێێار ناوەڕاسێێت

 .پێویستە ئەوەندە هەر وتار ئەو بۆ گرنگە، و فراوان بابەتێكی خودناسی و كتێ  بە برەودان و كۆمەڵگە كرانەوەی لە اركسییەتم
  

 :ئەوەیە دەبێتەوەی هەموومان ڕووی بەرەو بابەتەكە كۆتایی لە كە پرسیارەی، ئەو
  
 حەفتاكێان دڵێدارەكانی كە كەچێی كوردی، كەسایەتیی ەشەكردنیگ و كۆمەڵگە ئامادەیی سەرەڕای گۆڕانكارییانە، هەموو ئەو سەرەڕای -
 ئەو بەرهەمێێی یێێان وتێێارانە ئەم خوێنەرەكێێانی زۆری بەشێێی دەبێێێ، منێێداڵیان و دەژیێێن ماڵێكێێدا لە هەشێێتاكان لە و دەگەن یەك بە

. خۆشەویسێتی النێكەی ەبێوونەن خێزانێانە ئەو. خێزانێانەن ئەو فەزای ئاگێاداری لەنێزیكەوە یێان سێەردەمەن، ئەو منێداڵی و خێزانانەن
 و دەنووسێێتن شێێوێنێك لە یەكیێێان هەر بێێوو، شێێەڕیان بەردەوام دایكەكێێان و بێێاوك. نەكێێرد خێێێزان هێمنێێی و ئێێارامی بە هەسێێتی منێێداڵ

 بێێت، لێێ بڕیێاری بێۆنی ڕسێتەكانی یێان بدات، بڕیار نووسەر ناكرێ نووسیمن، كە بوو، قورس دێڕە چەند ئەو. بوون اللووت لەیەكتر
 ڕسێێتەكانەوە و وشێێە بە پێێێكەوە مێێێرد و ژن نەگونجێێانی تێێااڵوی چێێونكە دەنووسێێم، هەر ڕسێێتانە ئەو ئەوەشێێدا لەگەڵ دەزانێێم، ەوەئ مێێن

 .دیارن
  

 .كەژنومێردیكوردپشتیانلەیەكتركرد،ئیدیدێوئاشتیانناكاتەوە

 
 پشتلەیەكتركردن

 
 و نێایەت هەناسێەیان لە رێحێان بێۆنی ئیێدی. هەڵدەمژن یەكتر هەناسەی وەلەنزیكە دەژین، ماڵێكدا لە پێكەوە مەخلووقە دوو ئەو كە

 تێووڕەیی بە دەگێۆڕێن زەردەخەنەكێانی و پێكەنێین ماڵ، دێتەوە شەپڕێوی و چڵكنی بە جاران شیكەكەی كوڕە. دەكات كاسیان پیاز بۆنی
 .هاوار هاوار و
  

 .كەوتبوو دەستمان حەزلێكردن دوای هاوسەرگیریی لە كە بەردەست، دێتەوە ئەنجاممان هەمان دیسانەوە
 

 كۆنتڕاستوژنهێنان

 
 بێێ، ئاسێایی دیێارەدەیەكی و هەبێێ دیكەشێدا نەتەوەكێانی لەنێاو شووكردن و ژنهێنان دوای نیگەرانیی و وەڕزبوون لێكتر دیاردەی دەشێ
 :هەیە جیاوازیی دوو كورد ئەوەی بەاڵم

  
 .تدەگرێ یەخەیان زوو زۆر نیگەرانییە ئەو :یەكەمیان
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 .دەخایەنێ زۆر ماوەیەكی :دووەم 
  

 كۆنتڕاستەكەلەچیدایە؟

 
 دژبەیەكەكێێانە وێێێنە كێێۆكردنەوەی) كۆنتڕاسێێتیش مەرجێێی بەیەكەكێان، دژ هەڵوێسێێتە بەیەكەكێێان، دژ وێێێنە بەیەك، دژ واتێێا كۆنتڕاسێت

 وێنە دوو جیاوازدا، دۆخی دوو لە پێكەوە ژنە و پیاو كۆكردنەوەی ئەوەیە، ئێمە كۆنتڕاستەكەی. یەكتری بەرامبەر دانانیانە ،(پێكەوە
 .یەكتر بە دژ جیاواز هەر نەك جیاواز، لێكتر ڕووحی و
  

 .دڵدار سەردەمی ئەوینانەی پڕ و ڕازاوە وشە و پێكەنین هەموو ئەو :یەكەمیان
 .مێردایەتی و ژن سەردەمی تێكنەگەیشتنەی و تووڕەیی هەموو ئەو :دووەمیان

  
 ڕوونێێاك پۆخێێڵ و تاریێێك و مێێات كێێۆاڵنێكی هێنانێێێك، بەقێێژدا دەسێێت زەردەخەنەیەك، دەرگێێایە، درزی ەیكێێردنەو یەكەمێێدا، وێێێنەی لە

 .دەكاتەوە
  
 .دەكات تاریك ئاڵوااڵ پەردەی و ڕەونەق پڕ ژووری توانجێك یەكتردا، بەسەر هاوارێك تووڕەبوونێك، دووەمدا، وێنەی لە
 

 ئەنجامێكوەكسەرەتا

 
 تێیێدا هەمێوو ئینسێانیەت نەبێێ دەسێتەواژەیەك هیچ ئەگەر. بهێنین بەكار ئاوا ناوێكی بكرێ و بێت ڕاست ئەگەر كوردی، خۆشەویستیی

 ئەوە ڕێگێێای ئەوەش. بێێژین لەسێێەری یەك وەك مرۆڤێێایەتی تەواوی دەكێێرێ كە. نیشێێتمانەیە ئەو خۆشەویسێێتیی ئەوە بێێن، هێێاوبەش
 كێورد سێەمەرەی و سێەیر خۆشەویسێتییە ئەو وەك. نەبێێ ۆیانخ بە تایبەت خۆشەویستیی جۆری نەتەوەكان تایبەتدمەندیی كە ناگرێ،
 .هەیەتی

  
 و ڕەق شێێواز و دڵێدارانەی لێبێوردەیی و نەرمونیانی. دەكاتەوە كۆ پێكەوە ژوورێكدا لە دژەبەیەكەیە وێنە دوو ئەو كوردی خۆشەویستیی

 .مێردایەتی و ژن تووڕەیی
 
 مامەڵەیێان و بیركێردنەوە و ئەتێوار پەیوەنێدییان، شێێوازی نەك وەزیفەیێان، نەك مێێرد، و ژن بێۆ دەگۆڕیێت ناوەكەیێان كچ، و كوڕ كە

 .دەگۆڕێت یەكتردا لەگەڵ
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لەهەمووگرنگتر

 
 دەگێوترێ كۆمەاڵیەتیێدا بێواری لە) كردبوو ڕازی پێ یەكتریان ماسكەی ئەو دەكەوێت، دێوجامەكانیان بەیەكگەیشتنیان، ژووری لە هەر
 .دەكەوێت ،(هەڵخەڵەتاندبوو پێ
  

 پەیویەنێدیی بەر زەبێرە یەكەم كەسێایەتیی شێكانی. ماسێكەدایە ئەو كەوتنێی لە دولێبەر كچێی عاشێق، كێوڕی كەسایەتیی شكانی یەكەم
 دروسێت زەمەیێنەیەك لەسێەر داهێاتوو خێزانێی بنێایەی. دەیگێرێ كێۆمەاڵیەتی پەیوەنێدیی نەخۆشێییە یەكەم دەكەوێ، مێرد و ژن نێوان
 .شكاوە كە داوە، درزی كە دەبێ،

  
 پێڕ دەسێتە ئەو داڵە، و دڕك پێڕ و بێۆڕ نەرمەكەی دەنێگە. تێووڕەیە و گرژ بەڕەنەقە، ڕووخسار و بەخەندە لێو پیاوە ئەو :ژندەبینێ
 .هەڕەشە داری دەبێتە و دەكرێتەوە بەرز ڕووی بەرەو بوو، پەرچەمیەوە بە هەر سەالمەی

  
 نێاڕازی، و پڕسێیاركەر ئێارام، بێێ پاسێەوانێكی دەنگێی بە بێووە انەكەیبێار بێۆنی ناسێكی، نەماوە، كچەكە دەنگی تۆنی :پیاوچدەبینێ

. دەگێرنەوە جێاران شێیرینەكەی پەیوەنێدییە جێگێای ئێامۆزا و پێوور و خەسێوو شێەڕی. داگەڕاوە ڕەش ئێاڵ كێوڵمی و زەرد سوورەكەی لێوە
 .ناوەڕۆكیش جار زۆر و ڕووكەش وەك ئەوە

  
 پێڕ و تونێد كولتێوورە ئەو زۆریێان هەرە بەشێی سێەرچاوەی كە. بێكەیەنەوە شێییان دەبێێ یەكەیەكە هەیە، دیێكە گرێێی دەیان ناخدا لە

 .داكوتاوە تاكێك هەموو خوێنی قوواڵیی تا ڕەگی كە گرێیەیە،
  

 .نابێتەوە تیدا كولتووری چەندان جێگای كەسایەتییەك هیچ ناخی
  
 كراوە؟ یان داخراوی تۆ

 لێبوردە؟ یان مەزهەبی
 تەواو؟ ئینسانی یان نیوەیە ژن

 دڵخواز؟ و خۆشەویست یان خۆپاراستنە پەناگەی و ستر پیاوە
  

 كێورد پیێاوی و ژن بێۆ كەوێێت، دەسێت پرسێیارانەكانمان لە بەشێێك وەاڵمێی ڕێگێایەك دەكەنەوە، بێۆ ڕێگایەكمان پرسیارانە ئەو وەاڵمی
 دانێن؟ یەكتر لەگەڵ ژوان نازانن بۆ بووێ؟ خۆش یەكتریان نازانن
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 بگرین؟ یەكتر سەرشانی بە ڕۆژێك دابێ، ڕووی كارەساتێك ئەوەی بەبێ نازانن بۆ 
  

 بێرد، ئێمەیان ئیسحاق و ڕڤقە. بدەم چیرۆكەكانیان گێڕانەوەی بە درێژە دەكەن، بانگم پێغەمبەرەكان ڕێگایە، لە دیكەم كارێكی بەاڵم
 .بەردەوامە هێشتا سەدە، سێزدە لە زیاتر ونیتێپەڕبو سەرەڕای ئەمڕۆ، تا ئیسحاقییانە ژنهێنانی شێوازی كە دەركەوت، بۆ ئەوەشم

  
 .ببینین خۆمان چاوی بە ئیبراهیم مردنی داهاتوودا وتاری لە و بچم پێغەمبەرەكانەوە بانگردنی دەنگی بە داوە بڕیارم

 
 ٢١١٢ یی ئاب٤

 
---------------------- 
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