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 وەلى مەحمود حەمەد . د.ى.پڕێز  اری بهتو
  سەرۆكى زانكۆى كۆيە 

 
 بەناوى خواى پەروەردگار

 مەرگ و ژين ميسلى سێبەروتاوە
 ئەوەى باقى بمێنێ هەر ناوە

 ئامادەبوانى بەڕێز
 ميوانانى كۆنفرانس

 توێژەرانى خۆشەويست 
بەناوى  ،جەلىزادەييەكان ،(مسعود محمد)كارى بيرمەندى گەورە سوكە

انس بەخێرهاتنى گەرمتان رژنەى بااڵى كۆنفیسەرۆكايەتى زانكۆى كۆيە و ل
 .دەكەين

دا لەبارەى پياوێكى یى نێودەوڵەتۆ لە كۆنفرانسێكڕزانكۆى كۆيە خۆشحاڵە ئەم
گەورە و بيرمەندێكى مەزنى گەلەكەمان و شارەكەمان ميواندارى ئێوەى 

 .خۆشەويست دەكات
ساڵێك لەمەوبەر لە كۆنفرانسى شاعيرى نەتەوەيى حاجى قادرى كۆيى لە  

پەراوێزى كۆنفرانس ڕامانگەياند كە زانكۆی كۆيەو شارى كۆيە قەرزارى 
سياسەتمەدارو هونەرمەندەكانى خۆيەتى لە حاجى قادرەوە شاعيرو نوسەرو 
. هيوادارين ئەم ئەركە قورسە تاسەر بەردەوامى هەبێ ،دەستمان پێكرد

شارى كۆيەو دەوروبەرى هێندەى پياوى زيرەك و بەتواناى هەبووە كە 
كەرەستەيەكى لەبن نەهاتوون تاوەكو زانكۆمان و دەزگاكانى تر 

و سوديان لێوەربگرين وە نەوەى نوێيان پێ هەڵويستەيان لەسەر بكەين 
 .ئاشنا بكەين

لە شارى كۆيە چاوى بە دونيا ( 0606)بيريارى كۆچكردوو لە ساڵى 
ساليدا لە ( 85)لە تەمەنى ( 0/2/7117)ێناوە هەزار حەيف و مخابن لە ههەڵ
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د نازناوى جەلى  هم هبەڕێز مەسعود مح. شارى هەولێر كۆچى دواى كردووە
( جەلى زادە)رتووە بەالم پێنج پشتى مامۆستا مەسعود بە زادەى وەرنەگ

ال لبدو هناسراوە، چونكە مەال ع( كاكى جەلى)ناسراون، وە پشتى شەشەمى بە 
وە هاتۆتە   هبەڵكو لە شيواشانى بتوێن  ،لە گوندى جەلى لەدايك نەبووە

 .گوندى جەلى
جەلى سعود زنجيرەى باوك و باپيرانى تاوەكو كاكى  هواتە مامۆستا م

 .بەمشێوەيە بووە
 ⁷⁷+ عبدوالرحمن ⁶+ عبدولال ⁵+ اسعد  ⁴+ عبدولال ³+ محمد  ²+ مسعود  ¹

 (جەليزادە) كاكى جەلى ( كاكى جەلى)مەال عبدولالى 
د خۆى بنەماڵەى جەلى زادە  هم هسعود مح هوسينەكانى مامۆستا موبەپێى ن

ساڵە ( 775) ز هاتونەتە كۆيەو تاوەكو ئەمڕۆ نزيك بە02622لەدەوروبەرى 
 .لەم شارە نيشتەجێن

م اڵبە ،ڕاستە لە باوك و باپيرانيەوە هەر مەالزادەو خوێندەوارو ناسراوبوون
ئاووهەواى چنارۆك و زيرەكى و تواناى مەالى گەورەى باوكى و شارەكانى 

غدادو كاريگەرى يەكجار گەورەيان هەبووە لەسەر  ههەولێرو كەركوك و ب
 .خۆى تێپەڕاندوەئەم پياوە كە ئەوانى پێشە 

ڕاستە ئەو لە بنەماڵەيەكى ناسراوى كۆيە و كوردستان لەدايك بووە لە 
م هێندە گرياوە كە زۆرجاران اڵبە ،چنارۆك يەكەم هەناسەى پاكى هەڵمژيوە

د نەيهێشتوە مەالى گەورە خوێندنەوەى خۆى  هم هسعود مح هگريانى م
ناخيدا چ تواناو بەباشى بكات كە ئەمەش خۆى لەخۆيدا پێمان دەڵێ لە 

هەستێك قەتيس بووە كە تاكە ڕێگاى دەربڕين بۆ ساوايەك هەر گريانە كە 
 .ئەو هيچ نەخۆشيەكيشى لەگەڵدا نەبووە

رابوو بە ناحەزايەتى كردن كد لەاليەن باوكيەوە گۆش هم هسعود مح هئاخر م
 :لەگەڵ

 .زۆردارى -0
 .ئەفسانە پەرستى -7
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 .مێشك وشكى -5 
 .يەتىدوژمنانى كوردا -2 

م لە اڵى ز چۆتە بەر خوێندن لە كۆيە بە(0672)مامۆستاى پايەبەرز لە ساڵى 
وەكو خوێندكارى پۆلى يەكەمى سەرەتايى ناوى ( 0676)ساڵى دواتر واتە 

 .تۆماركراوە
دواى تەواوكردنى سەرەتايى چۆتە هەولێر بۆ خوێندن وە لەوێش لەبەر 

و ماڵى مەال فەندى لە  هەبوونى پەيوەندى بەتين لە نێوان مەالى گەورە
 .باداوان لەماڵى ئەوان بووە و لەگەڵ منداڵەكانى ئەوان چۆتە خوێندن

وانى كۆنفرانس ديقەت بدەن لە قۆناغى دووەمى ناوەندى بۆ وئامادەب
يەكەمجار پەرتوكێكى يەكجار گرانى خوێندۆتەوە ئەويش بەرگى يەكەمى 

ەورە كە بەعەرەبى زنجيرەى ئەو چيرۆكە مێژووييەى ئەسكەندەر دۆماسى گ
وكرايەوە بەهەر دە بەرگى ئەم اڵب( الفرسان الثالثة)لە ژێر سەر ناوى 

وە هەموو ئەو . چوار هەزارو پێنج سەد الپەرە بووە( 2211)پەرتوكە نزيكەى 
بەرگانەى بە زمانى ئينگليزى خوێندۆتەوە، وە ئەوكات تێگەيشتووە كە بۆچى 

مانى ئينگليزى فێرى زمانەكە نابێت لە خوێندنگە تەنها بە هەوڵى مامۆستاى ز
 .وەك پێويست

دواى  (0652)د لە ساڵى  هم هسعود مح هتوێژەرانى خۆشەويست م 
ريتانيەوە وەك پاداشت  هى ناوەندى لە مەعهەدى برياى سێۆتەواوكردنى بەكال

پەرتوكێكى بەديارى بۆ دەنێرن  بۆ ئاست و توانستى ئەو لە زمانى ئينگليزى
وە ئەوكاتە مەالى گەورەى  Though space and Timeناونيشانى بە

 ،توكەكەى بۆ وەربگێڕێتە سەر زمانى كوردىڕكردووە كە پەباوكى داواى لێ
كانى چونكە زۆر پێويستى بە زانستى فەلەك هەبووە بۆ تەفسيرى ئايەتە

م بەداخەوە تواناو تەمەنى مامۆستا بۆ ئەوكاتەو گەورەيى اڵقورئان، بە
ئەوەى نەداوە كە وەرى بگێڕێتە سەر زمانى شيرينى پەرتوكەكە ماوەى 

 .كوردى
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بەڕێزان با دەرس لە بليمەت و فەيلەسوفى خۆمان مامۆستا مسعود محمد   
 :وەربگرين لە دوو شت

 ی (2)ە ئەوەتا لە پۆلى یهەر كەوتن و سەرنەكەوتنێك كۆتايى ڕێگا ني .0
م اڵبە (0656)ريا دەرناچێت و دەكەوێت لەساڵى ۆدواناوەندى لە بەكال
كردنەوەى یجارێكى تر چۆتەوە تاق( 0620)ڵى دواى ئەوە لە سا

ى زانكۆى (ماف)چۆتە كۆليژى ( 0627-0620)ساڵى  بەكالۆرياو لە
 .غداد هب
ورد دەبيتەوە نەگونجاوە كە كەسێكى وەك هەرچەند سەير دەكەيت و  .7

ەى بەكالۆرى بكەوێت و مامۆستا بەتوانا لە بابەتى مێژوو لە تاقيكردنەو
سەنگاندنى بۆيە دەبێ لە پيشەى مامۆستايەتى و هەڵ) .دەرنەچێت

ندووبين ئەگەر نەشزانين كەسى و ما خوێندكاران تا دەكرێ وردبين
چونكە خەريك بووە بۆ ، (وە كێيەو لە چ ئاست و توانايەكەدەرەماڵوە

هەتا هەتايە نەچێتە بەر خوێندن بەهۆى ئەو كەوتنەى كە ئەو بەناهەقى 
 .زانيوە

ێك و خۆشەويستێكى داواى ئەوەى ستا دەڵێ باوكم هەر كاتێك دۆستمامۆ  
 .بێ كە لەبەغداوە چى بۆ بهێنێ ئەو وتويەتى پەرتوكى چاك كردلێ 
ن و نوسين و نەبێ هەموو ژيانى مامۆستا خوێند بەڕێزان پێتان وا 

و لە غدا هبووە لە ب كاتێ خوێندكارلە ،بێ و فەلسەفەى وشك بووبيركردنەوە
تاوەكو  ،ى شاعيرلايى لەكاتى خوێندنەوەى ديوانى ناغەريبى و تەنهشەوێكى 

چونكە ئەم شيعرەى مستەفا  ،فرمێسك لە چاوانى وشك بۆتەوە هەر گرياوە
 :بەگى كوردى خوێندۆتەوە كە دەڵێ
 چى يارەقەت دێ دەڵێن سەرقافلەسەداى كاروانى فير

 زڕەى پێشەنگى ميحنەت دێ دەڵێن كااڵيى غەم بارە
 چى كاروان دەخيل سا چەرخە چى لەشكرقافڵە ئەمان سەر

 جڵەو هەڵكێشە رەحمێكە كە جارێكەو هەر ئەم چارە
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كم بووە لە سلێمانى ئەو هەورازو نشێوى ژيانى زۆر ديوە سەردەمێك حا
و بەرێز اڵبدول هدارى شاعيرو دۆستى كاكە زياد و مامۆستا عەلى عڵرەفيقى د

 .مام جەالل بووە
ى عێراق ڕێزيان هەبووە بۆى تى دەوڵەتاڵبەرپرسانى گەورەو بەدەسە

سەردەمێك نائب سەردەمێك زيندانى كراوە . چى دژايەتيشى كراوەئەگەر
شتى وە ئەو زۆر دژى خورافات و وپاڕێزەرى كرد بووە بۆ دوو خول و

بووە، لەم ( مەنتقى)ى و لەگەڵ شتى كردار ،نەزەرى ناو پەرتوكان بووە
 .پەالمار دراوە لەسەردەمى خۆيداجار غەدرى لێكراوەو نێوەندەشدا زۆر

ر هاوكارى و جابووە كە زۆر( مجلس الخدمه)اد لە غد هسەردەمێكى زۆر لە ب
كە ئێستاش ئێمە لە  ،و بێ پشت و پەناى داوەيارمەتى خەڵكى هەژار

 .تاڵستمان بەو دەزگا گرينگە هەيە بۆ بەرێوەبردنى وكوردستان پێوي
  غداد كارى كردوە، هە بزۆر بە دلسۆزى لە كۆڕى زانيارى كورد ل

بكات،  تۆڵ پەيداڕۆشنبيرى دەرەوە پەيوەندى توندو داوە لەگەڵ جيهانىیهەوڵ
 .لە يەكێتى سۆڤيەتەوە بايى يەك پەرتوكخانەى پەرتوك بۆ هاتووە

ڵ و قەڵەم دەتوانم باسێكى تەواوى ئەو پياوە بكەم وەك دەبێ بكرێ دمن نە
بەهيچ شێوەيەك نادەن، بۆيە دەڵێم بوونم  بەردارو مێشكيشم مۆڵەتى دەست

گۆڕت پڕ نوور بێ ئەى فەيلەسوف و بيرمەندى گەورە ئەى خاوەنى دەيان 
وتارو گوفتارى بەقيمەت و پڕ بە پێزو سەدان بابەت و چەندەها  پەرتوكى
 .بەرەكەت

 .دا داواى لێبوردن دەكەم ئەگەر كاتم گرتنلە كۆتاي
 ەماخى دڵەوە بەخێر هاتنتان دەكدووبارە لە ن

 هيواى سەركەوتن بۆ كۆنفرانس دەخوازم
وپ كە هاوكارى سوپاسى كاك شێخ الهور دەكەم لەگەڵ كۆمپانياى كار گر

 .مادديان كردين
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سوپاسى لێژنەى ئامادەكارى و لێژنەى زانستى و هەموو ئەو كەسانە دەكەم  
 .كە هاوكارى سەر خستنى كۆنفرانسن
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 حەيدەر لەشكرى.د.ى.وتەى بەڕێز پ

 ود محەمەدسعنێودەوڵەتى مە سەرۆكى ليژنەى زانستيى كۆنفرانس
 

 ود محەمەد ئەو مرۆڤەی دەیویست حەقیقەت ببینینمەسع
 

 ود محەمەد؟بۆچی مەسع
ود محەمەد جێگای دەبێتەوە؟ دەبێ لەو لە ئێستای ئێمەدا، لە کوێدا مەسع

د محەمەد شتێکی قان ناجێگیرەی ئێمەدا هزری مەسعوئێس جیهانە تا سەر
ئەوتۆی لێ هەڵبکڕێنرێ بە هانای بیری دروست بێت؟ لەوەش گرنگتر، ڕەنگە 

ی ەڕە فیکرییانەی ئەو لە زەمەنی خۆهێندێک لە خوێنەرانی ئەو بپرسن ئەو ش
و کردویەتی، چ سەدایەکی لەنێو تێز و لەگەڵ سیستەمە هزرییە هەمەگیرەکاندا

بیرکردنەوەی مشتومڕە سەردەمییەکاندا دەبێت؟ ئاخر بەشی هەرە بنەڕەتی 
ئەو، بۆ هەڵوەشاندنەوە گوتاری مارکسیزم و خۆنواندنی تیۆریی و 

وو و کردەکییانەی ڕەوتی چەپڕەو لە دەرکەوتە ڕۆژهەاڵتییەکەی، تەرخانکراب
د محەمەد لە پەنجاکانی سەدەی بیستەوە لە ئێستاشدا، وەک چۆن مەسعو

تەکە لە و ڕەوگوتارە لەبار یەک هەڵوەشاوەتەوە پێشبینی کردبوو، ئەم
، کاراییەکی ئەوتۆی نەماوە ببینرێ  .زەمینەی گشتی و زەمینەی کوردیشدا

لەوەی وەاڵمی ئەم تێزە ساکارە بدەینەوە، با ئەوەتان وەبیر بهێنینەوە،  بەر
دوایین مرۆڤە ە لە چوارچێوە گشتییەکەدا، مەسعود محەمەد یەکێکە لەک

ئەنسایکلۆپیدیاکانی ئێمە؛ تاقانە بوو لەوەی، هەم لەفەلسەفە دەدوا هەم لە 
فۆلکلۆر، هەم کالسیکناس بوو، هەم ئەدیب، هەم زمانناس بوو هەمیش 

هەم هێڵی بەاڵم خۆ لە کۆی بەرهەمەکانیدا . سیاسەتزان و چەندان بواری تر
تەواکارییەکی سەروو دابەزی نییە و هەمیش  وبیرکردنەوەی ئەو هەڵبەز

ئاسایی، لە نێوان ئەو کایە مەعریفییاندا هەن، کە ئیشی لەسەر دەکردن و 
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بۆیە باسی حاجی . کۆی سیستەمی بیرکردنەوەی ئەو ئاڕاستەی خۆی هەیە
کی مەتریاڵی بۆ مێژووت قادری کۆییشت بۆ بکات، شرۆڤەیەکی لێکدانەوەیە

نالی یان موتەنەبی  کە لە فەلسەفەش بدوێ، دێرە شیعرێکی، بۆ دەکات
 بۆ ماددە و بە پەندێکی پێشینانیش ڕاڤەیەکی مرۆڤ کێدەخزێنێتە نێو تێڕامان
وەک گوتیشم، لە هەموو ئەمانەشدا، تۆی خوێنەری . ..بوون قوڵتر دەکاتەوە

جڵەوی تەواوی  ئەو، لەبەردەم بە سیستەمێکی بیرکردنەوە دەبینیەوە،
جیاواز  دود محەمەدەبات، کە مەسعشوێنەیان و بۆ ئەو بابەتەکانی گرتووە
و ئیشی لەسەر کردووە، ئەویش بەیانکردنی حەقیقەتی بیری لێکردۆتەوە

 .مرۆڤانەیە
 !بەڕێزان

ود محەمەد لەوەدایە، کە تەواوی پڕۆژەی هزری ئەو هاوسەردەمبوونی مەسع
 : دژە دۆگمابوونە، ئەوەتا بە ڕوونی دەڵێ
کەیەکی چاودا واز سانم لە تروودەتو. عەبدی هیچ دۆگمایەکی قەراردادە نیم
 :ئینجا بە توندی دەڵێ .. لە باوەڕم بهێنم، کە بە بەڵگە پووچایەوە

 م بەخزمەتکارم دەناسم، نەک بە ئاغام من باوەڕ
ابن لە گوتاری ڕۆشنبیریی و خ هگرنگەیە، کە م  یه اییکهئەمە ڕێک ئەو کار

هەر ئەمەشە وایکردووە، حەقیەتناسیی . ، زۆر کز دەردەکەوێامی ئێمەدیئەکاد
 . نەبووبێتە خەمێکی مەعریفی ئێمە
ود محەمەد وەک بیرمەندێکی تەنیا ببینرێ، لە ئەمەیە وایکردوە زۆرجار مەسع

بڕکێیانە و ئەوەی ەس، کە لەنێو دۆگمابووندا هەناسەنێو ئاپۆرەیەک ک
و ئیشیشی کوشتنی هەر زێدەتر نییەگوتارێکی واعیزییانە بەرهەمی دێنن، لە 

د نەیویستوە فێرکار بێ، مەسعو. کە لە بیرکردنەوەدا هەیە کاراییەکە،
ئەو واعیز . پرۆسێسی لێتوێژینەوە الی ئەو پرۆسێسی بیرکردنەوە بووە

نەبوو، بەڵکو بیرکردنەوەی کردبووە پێوەر، تا ئاستی ئەوەی شەرەفی مرۆڤی 
 .ەوەلە ئازادیی بیرکردنەوەدا دەبینی



 

15 
 

 
 !هاوڕێیان

و سازدانی کۆنفرانسی ئاوا، تەنیا لەو لێرەوە، لێکۆڵینەوە لە مەسعود محەمەد
ڕوانگەیەوە نییە، بمانەوێ مێژووییەک لەسەر ناوی مەسعود محەمەد بۆ 

لەوەوە سەرچاوە دەگرێ، کە پێمانوایە لە  زانکۆی کۆیە تۆمار بکەین، بەڵکو
د رێ و ناشێ مەسعوڕووی مێژووی هزرو ڕۆشنبیری کوردیدا ناک

ی بەر مەبنای ەوتەیەکی نەبێت و پڕۆژەیەکی فیکرتێپەڕێنرێ، ئەگەر جێک
 .تێزەکانی ئەو گەاڵڵە نەکرێ
ەکەی وەاڵمی مەسعود محەمەدە بۆ پرسگەلێک، ئەمە پڕۆژەیەکە، سەرچاو
و لە ئێستای ئێمەشدا هەن هێندێکیانی داوەتەوە یئەو وروژاندوونی و وەاڵم

ئیتر . ەودایان بەسەر شوناس و جیهانبینی ئێمەدا هەیەو کاریگەریی دوور م
ئەگەر لە دەمی ئەودا مارکسیزمی پەڕگیر بووبێ، ئێستا ئیسالمی پەڕگیرە، 

و ئابوری، هەڵدەگرن ببن بە خۆ ئەو بە ڕوونی دەڵێ دین و ئایدۆلۆژیا 
بۆ ئەو  هەروەها ئەگەر لە. و پەیوەندییان بە بەرژەوەندی گەل نەمێنێباوەڕ

بوونێکی  ە دەوروبەرێکی بە ئایدۆلۆژیا تەنراودا دووچاری نامۆمرۆڤ ل
، ئێستاش دەوروبەرێکە خەریکە بەتاڵ  وجودیی و کۆمەاڵیەتییانە دەکرا

 .دەکرێتەوە لەو بەهایانەی مرۆڤبوونی خۆمانی لەسەر بونیادنراوە
ئیشی ناوازەی ئەو لەسەر ئایدۆلۆژیا و ڕێکهاتنەوە یان نەهاتنەوەی لەگەڵ 

مرۆڤ و ڕاستییە کۆمەاڵیەتییەکان، کە لە ئێستادا کڕۆکی ئیشی سروشتی 
نێو هەر کایەیەکی زانستی بیەوێ لە ە مرۆییەکان پێکدێنێ، ئەو دەخاتە زانست

ئەمە ڕێک ئیشکردن بووە لەسەر پیرۆزکردن و . دیاردە لۆکاڵییەکان بگات
ستەی داماڵینی پیرۆزیی، لە نێو گوتاری باوی ڕۆشنبیرییدا، نەک هەر لەو ئا

نوخبەی کوردی خۆی تێدا بینیتەوە، بەڵکو لە ئاستە گشتگیرەکەشدا 
ئەوەتا فەلسەفە لە ڕوانگەی ئەودا ئەگەر بەرگێکی پیرۆزی . وایکردووە

بەبەردا کرا و ڕێگر بوو لەبەردەم ڕەهابوونی ئیرادەی مرۆڤانە، دەبێ 
 .وەالبنرێ و بە گومانەوە لێی بڕوانین
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پیرۆزکراوی ئایدۆلۆژی، کارێکە مامۆستا نەوە لەگەڵ بووئیتر ڕووبەڕوو
مە ڕێک ئەو تێزەیە کە دەبێ ئە. دەیان ساڵی تەمەنی خۆی لەسەر داناوە

و دەزگا زانستییەکانی کات لێی وردببنەوەمییانی ئێمە ناچار بەوە بیئەکاد
کۆنفرانس خۆی بۆ تەرخان  وەک ئەم زانکۆییەی ئێمە بە کۆنفرانس و غەیرە

 .بکات
 

 ئازیزی کۆنفرانسمیوانانی 
لەوەتەی دەستمانداوەتە کاری ئەو کۆنفرانسە، تا ئێستاش و بەیانیش و دوو 

ناتوانین هەقی بەیانیش، ڕووبەڕووی ڕەخنەی ئەوە بووینەتەوە، کە ئێمە 
دناسییدا بکەین هەر مەد بدەین و هەرچی لەبواری مەسعود محەمەسعو
ئێمەش نەمانگوتووە ..  من بەو کەسانە دەڵێم، ڕاست دەفەرموون. الوازە
وەک  .. و نوسینی ئەودا ڕادەگەینانین بەسەر تەواوی جومگەکانی هزردەتو

خۆشی چەند جارێک، دووپاتی کردۆتەوە، کە ئەو بۆ دەستەبژێری 
دەبێ توێژەرانی ئێمەش، ئەگەر دەخوازن لەو  .. دەستەبژێرانی نوسیوە

  .، خۆیان بگەیەننە ئەم ئاستە وهبکۆڵنە
ود محەمەد وو کەسێک نەگونجێ قسە لەسەر مەسع، بۆ هەمئەمەیە وایکردوە

. درەنگ سازدانی ئەم کۆنفرانسەڕەنگە ئەمەش هۆکارێک بێ بۆ . بکات
ەکەی ئێمە دەرەقەتی کەسێتی و ئەوەی ئەم قسەیە بەو مانایە بێ، کۆفرانسبێ

لەگەڵ ئەوپەڕی ڕێزم بۆ توێژەرانی . د محەمەد هاتووەهزرو تێڕامانی مەسعو
روازەی چوونە نێو جیهانبینی کاری ئەوان تەنیا درزێکە لە دە بەشداربوو،

ود محەمەد و ئیشی زانکۆی ئێمەش تەنیا شڵەقاندنی ئەو گوتارە مەسع
ەیی نواندووە لە خوێندنەوەی زانستی و ڕۆشنبیرییەیە، کە کەمترین جەربەز

و نی وەک قۆناغێکی گەاڵڵەبوونی هزرو ڕەخنەو تەماشاکردمەسعود محەمەد
زانکۆی ئێمە نایەوێ و ناتوانێ لە  .. مەعریفەی مرۆییانەی کوردیدادواجار 

هەرگیز ئێمە پێمانوانییە، ئەو توێژینەوانەی  .دوو ڕۆژدا ئەم ئیشە بکات
رێ، باشترین کاری هەڵبژێردراون و لەم دوو ڕۆژەدا پێشکەشتان دەک
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بەاڵم هەنگاوێکی ڕێگای  مین لەبارەی مەسعود محەمەدەوە،یزانستی ـ ئەکاد
 لەوەش گرنگتر،. ناسینەوەی ئەون لە زەمینەی ڕۆشنبیری و زانستی ئێمەدا

و ڕوانگەی ڕەخنەییانەی ئەو دەبێ هەنگاوێکی گرنگی جێکردنەوەی هزرو تێز
ئێمە لە ئاکامی سازدانی . لەنێو کایەی ئەکادێمی چەقبەستووی ئێمەدا

د بە ود محەمەوەندەمان بۆ دەمێنێتەوە، کە مەسعکۆنفرانسێکی ئاوادا، ئە
دەیکەینەوە بوارێکی لێتوێژینەوە، بەوەندە توانایەی  .. بابەت دەکەینەوە

هەمانە و لە ڕێگای ئەم توێژەرە بەڕێزانە، با وا هەست بکرێ هێندێک لە 
ەن و الوازن، بە پانتایی بابەتانەی پێشکەش دەکرێن هەن و دووبار

حەمەد د مدی دەڵێین، کە دەبێ و دەشێ مەسعومی کوریڕۆشنبیری و ئەکاد
و هاوشێوەی ئەو، لەژێر پەردەی ناکرێ و مەحاڵە کەسێکی ئاوا .. بناسینەوە

لێ نەکراوەکانی  بێدەنگییدا، لە فەزای گشتیماندا وەالبنرێ و بچێتە شوێنی بیر
 .نێو ئاگاییمان

 
ود گایی کوردانەمان هەبێ، ئەوا مەسعوایە ئەگەر دەخوازین ئائێمە پێمان

ناسینەوە لە نێ دەستمان بگرێ هەم بۆ خۆدەتوا محەمەد یەکێکە لەوانەی
ڕێگای ناسینی ئەودا و هەمیش بۆ تێپەڕاندن، لە ڕێگای دیاریکردنی 

 .مەوداکانی هزری ئەو
 
ێگومان، ئەو قسەیەی ئێمە، لەمەڕ هێنانی مەسعود محەمەد بۆ نێو کایەی ب

، یئەکاد می، هەرگیز بە مانای سنوربەندکردنی ئاخاوتن نییە لەسەر ئەودا
یەتی؛ نە کەمکردنەی پێبەخشینی ئەو پێگەیەیە، کە هزری ئەو شایستە بەڵکو

ان دەبێ ئەوەشم. و نە بوونیش بە دەروێشێکی دۆگمابەهای هزرەکە
ئێمەش، لە ڕووی توێژینەوەی زانستی مییەکانی یلەبەرچاوبێ، کە دەزگا ئەکاد

وریی ێە ئەو ئاستە بڵندەی بتوانن، لە ڕووی تبوارە مرۆییەکان، نەگەیشتونەت
بکەن، نە بیرکردنەوەی ئاواش لە  و مێتۆدەوە، قسەکردن لەسەر بابەت قۆرخ

 .کوردیدا گونجاوە ریئاست پێگەی مامۆستا، لە نێو گوتاری ڕۆشنبی
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 یوسف گۆران.دوتاری 
 وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى

 
گرنگى وتارێکى ی زانستی  وه زیری خوێندنی بااڵو توێژینه ڕێز وه به  

و ەکانى مەسعود محەمەد پێشکەشکردیلەبارەى ژیان و بەرهەمە ئەدەبی
کۆچکردنى مەسعود محەمەد کەلێنێکى گەورەى لە ڕۆشنبیرى : ڕایگەیاند

کە پیاوە یە  هە ئەویکوردى دروستکرد، بەاڵم ئەوەى جێگەى خۆشحاڵی
ت، و، بەڕۆیشتنیان و مەرگیان بێدەنگ نابن و کۆتاییان نایەوگەورەکانى مێژ

بەڵکو ئەوان هەمیشە لەناو ویژدان و فکرى کۆمەڵگەدا دەمێننەوە، کە بێگومان 
 .مەسعود محەمەد یەکێکە لە دیارترین ئەو کەسانە

 
 کۆمەڵگەکەمان هەمیشە پێویستى بەبۆچونەکانى مەسعود محەمەدە

 
لە بەشێکى دیکەى قسەکانیدا وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى 

ا : وتىگو بۆچونەکانى مەسعود محەمەد کرد گىباسى لە گرن مامۆست
ە و بۆچونە قوڵەکانى، مەسعود محەمەد هیچ کات لە وتن نەکەوتوە، ڕەخن

جۆرەکانى، هێشتا لە  و لێکدانەوە فراوان و هەمەیکردنەوەو شبیرکردنەوە
دەبێ  ئێمە بەردەوام پێویستى پێیانە و هەڕەتى الوێتیدان و کۆمەڵگەى

 .گرینهەمیشە گۆێیان لێب
 

 یان سەلماند -مەسعود محەمەدـ پێشهاتە مێژوییەکان ڕاستى بۆچونەکانى 
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مامۆستا  یوسف گۆران باسى لە سروشتى فکرى.هەر لە وتارەکەیدا، د
و، وسروشتى فکرى مەسعود محەمەد واب: و ڕایگەیاندمەسعود محەمەد کرد

بەکێشە ى و، ئەو بایەخوکە خاوەنى بیرکردنەوەیەکى قوڵى جیهانى و گشتى ب
و سیاسەت دەدا، الى ئەو ئەقڵ و وزە دەفرێکى وجودیەکانى مرۆڤ و فکر

بەتاڵ نین تا مرۆڤ پڕى لە زانست و زانیارى بکات، ئەقڵ الى ئەو کاتێک بە 
نێ ببەخشێ و شیبکاتەوەمەعریفە دەوڵەمەند دەکرێ دواجار  ،، کە بتوا
شنبیرى دەگرت ئەقڵى ڕۆلە بێنێ، بۆیە ئەو ڕەخنە مەعریفەیەکى تازە بەرهەم

دەدا جارێکى دیکە ئەپستمۆلۆژیا ئەو ئەقڵە دابڕێژێتەوە، بەجۆرێک کە یو هەوڵ
السایکردنەوە، وتیشى الى مەسعود محەمەد  بێت لە ئایدۆلۆژیای رودو

ى ژیاندایە، وەزیرى ەکان لەناو وتراوەکاندا نین، بەڵکو لەناو خودیڕاستی
مەسعود محەمەد لە کۆى پڕۆژەى : وتىگو توێژینەوەى زانستى خوێندنى بااڵ

استەى ڕبەیەک قوتابخانەى فکرى و یەک ئا فکرى خۆیدا هیچ کات خۆى
وسین بەناوى ئەکادیمى ومەعریفى نەبەستۆتەوە، بگرە ئەو دژى لە قاڵبدانى ن

ەکان یڕاستی ووابویوسف گۆران وتیشى ئەو هەمیشە پێی.ینبەندى، دڵو پۆ
ون، بۆیە ئەو وزۆریان ئاشکرا نەب لەناو قواڵیى ژیاندان و هیشتا بەشێکى

و کە وو، هەر ئەم سروشتەشى وایکردبوخاوەنى ئەقڵێکى کراوەى ڕەخنەیى ب
ەى بۆچونەکانیان بزانن، سەربارى نەیارى لێکدانەو کى زۆر خۆیان بەێکەسان
ى سەلماند،  هونەکانى ئەوووییەکان ڕاستى بۆچوو پێشهاتە مێژوداوەڕو

 ەیان لێدەگرت کەس قسەکانى ئەوانى بیربەشێکى زۆرى ئەوانەشى کە ڕەخن
 .نەماوە

 
پێشخستنى کۆمەڵگەو گەشەپێدانى  بایەخدان بەمەسعود محەمەد بایەخدانە بە

 ئەقڵى ڕەخنەیى
 

و توێژینەوەى زانستى بەشێکى دیکەى وتارەکەى ندنى بااڵوەزیرى خوێ
ى مامۆستا مەسعود محەمەد تەرخانکرد و ژینگەتەرخانکرد بۆ گرنگى 
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و لە وبەشێکى ئەو سروشتە فکرییەى مەسعود محەمەد هەیب: ڕایگەیاند
و ڕەخنەگرتن و زانستخوازى تا فەلسەفەکارى، پەیوەندى بەهێزى کرانەوە

ى کۆیەى یەوە لە شاریکە ئەو هەر لە منداڵ وبەو ژینگە ڕۆشنبیرییەوە هەبو
وە، سەربارى کاریگەرى ڕاستەوخۆى وگەیشتڕۆشنبیرى و نوێخوازى پێی

باوکى و ژینگەى خێزانى، چونکە ئەو کوڕى زانا و مەال و کەسایەتیەکى 
 :یوسف گۆران وتیشى.و، دوو کراوەى سەردەمى خۆى ب( متنویر)هەرە 

و، کە دژى ویە بەرزە بیینى و زانستامەالى گەورەى کۆیە، ئەو کەسایەتیە ئ
ى و، ئەو بەچەکى ئاینى دژى دابونەریتوو بوهەمو ئەقڵێکى ئاینى دواکەوت

لەم ملمالنێشەدا و و داخرانى ئەقڵى ئاینى وەستایەوەوى کۆمەڵگەودواکەوت
نە و سەرمەشقى گوڕانکارى گەورە لەناو شارى کۆیە و وتوانى ببێتە نمو

ەوە دانا، بەو شێوەیە یکاریگەرى گەورەشى بەسەر کۆى کۆمەڵگەى کوردی
بنەماڵەکەیەتى،  ود هەم کوڕی ژینگەى ڕۆشنبیرى کۆیەمەسعود محەمە

ە گەورە یو درێژەپێدەریەتى، بۆیە بایەخدان بەم کەسایەتیهەمیش گەشەپێدەر
 .مەزنە بایەخدانە بەپێشخستنى کۆمەڵگەو گەشەپێدانى ئەقڵى ڕەخنەیى

 
مەسعود محەمەد لە کۆڕى خەباتى کوردایەتیدا نمونەى کەسایەتى سەردەمى 

 وخۆى بو
 

لە ڕۆڵى مەسعود  یوسف گۆران باسى.وتارە گرنگەکەیدا، دتری لە تەوەرێکى 
ا : وتىگبارەیەوە ەد لە کۆڕى خەباتى کوردایەتى کردو لەومحەم مامۆست

مەسعود محەمەد لە کۆڕى خەباتى کوردایەتى و بەدەستهێنانى مافە 
بێترس و بەوپەڕى  ەووڕەواکانى گەلەکەى بەردەوام لە خەباتى سیاسیدا بو

کەسایەتى پڕ و نمونەى ەونەتەوەى کورد کردویەوە بەرگرى لە یئازایەت
 .ەوکاریگەرى سەردەمى خۆى بو

 
 



 

21 
 

کارو بەرهەمانى مەسعود محەمەد شایەنى ئەوەن لە ئاستى خوێندنى 
 بااڵ چەندین توێژینەوەى لەبارەوە بنوسرێ

 
ەکانى مەسعود محەمەد، وەزیرى خوێندنى بااڵ و یبۆ کارە فکرى و زمانەوانی

ەکانى لە بوارى یکارە فکرى و زانستی: توێژینەوەى زانستى ڕایگەیاند
ەکانى زمان و ئەدەبى کوردى لە گۆڤارى کۆڕى زانیارى یتوێژینەوە زمانەوانی

زاراوەسازى و پێوانە، لسان الکورد، )و گۆڤارەکانى دیکە، بەتایبەت کتێبەکانى 
وردبونەوەیەک لە چەند باسێکى ڕێزمانى کوردى، چەند حەشارگەیەکى 

وێنەى دنەوەى زانستى و بێشى تەنها شیکروتیگ، (هتد...ڕێزمانى کوردى
یەکان نین، یبنچینەى زمانى کوردى و وشەکان و ڕێسا مۆرفۆلۆجى و ڕێزمان

ون و وەاڵمدانەوەى بەهێزى وە لە کوردبیبەڵکو لە تەنیشت ئەوەوە بەرگری
ئەو تۆمەتانەیە کە ئەوکات لەالیەن داگیرکەرانەوە دەخرایە پاڵ زمانى 

ون لە توێژینەوە ودیوى بەهەڵەداچکوردى، لەگەڵ ڕاستکردنەوەى چەندین 
ى مەسعود محەمەد توانیویەتى ەکاندا، حەقى خۆمانە بپرسین بۆچیزمانی

داکۆکیى زۆر لە زمانى کوردى بکات؟ بێگومان ئەوەش بەهۆى ئەوەى 
وە، هەر ومامۆستا شارەزاییەکى زۆرى لە زمانى عەرەبى و ئینگلیزى هەب

و بەو مەعریفە فراوانەى  ەکى زۆر باش بکاتیبۆیە توانى بەراوردکاری
یە، کە زمانى کوردى زمانێکى سەربەخۆ و توانیویەتى ئەوە بسەلمێنێتوهەیب
د لەو میتۆدەى مەسعود ووتیشى ئێستا کاتى ئەوەیە سوگیوسف گۆران .د

یوسف گۆران .محەمەد وەربگرین و زیاتر خزمەت بەزمانى کوردى بکەین، د
ەلماند کە کە مامۆستا ئەوەى سئاشکراشیکرد کە لەو بوارانەشدا جارێکى دی

کار و قوڵ و بەتوانایە لە وردبونەوە نەک هەر لە ئەو کەسێکى یەکجار ورد
و سەرچاوەو ڕەگ و ڵکو زمانەکانى دیکەى ئەم ناوچەیەزمانى کوردى، بە

ە کۆندا، ئەوە سەربارى یان لەناو ئەدەبیاتى نوسراو و وتراوى هەریڕیشەکان
، ى لە بوارى ئەدەبى کالسیک و شیعرنەکایئەدەبى و ڕەخنەی توێژینەوە

بەجۆرێک ئەوەى مامۆستا مەسعود محەمەد لەو بوارانە کردویەتى شایەنى 
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ئەوەیە لە ئاستى خوێندنى بااڵدا چەندین بڕوانامەى بەرزى لەبارەوە 
ە کاتى داڕشتنى پڕۆژەکانى بنوسرێ، لێرەوە داوا لە زانکۆکانمان دەکەم ل

سەر بەرهەم و کارەکانى ئەم کەڵە پیاوە و دکتۆرا کارى زیاتر لەماستەر
 .بکەن، تەنانەت پڕۆژەى نەتەوەیى ئەکادیمى لەسەر بونیاد بنرێ

 
 
 
 

وەزارەتى خوێندنى بااڵ لە ڕێگەى چەندین پڕۆژەوە خزمەت بەزمانى ئەدەبى 
 کوردى دەکات

 
یوسف گۆران تەوەرێکى دیکەى وتارەکەى تەرخانکرد بۆ کارو پڕۆژەکانى .د

بارەیەوە دان بەزمان و ئەدەبى کوردى و لەوبۆ بایەخوەزارەتەکەى 
وەک وەزارەتى : تىگو و وودەکارى بەشێک لە پڕۆژەکانى خستەڕور

نمان بۆ برەودان وو توێژینەوەى زانستى سیاسەتێکى ڕوخوێندنى بااڵ
و ولەو بوارەدا چەندین پڕۆژەمان لەماوەى ئەم د وردى هەیە وبەزمانى ک

کوردى ە، لەوانە پشتگیریکردنى خوێندنى وجێکردواستەیە جێبەڕساڵەدا بەو ئا
پاراستنى زمانى کوردى لە فەوتان، ئەوەش  لە ناوچە دابڕێندراوەکان و

وى دەرچوانى خوێندنى وبەکرانەوەى تەواوى دەرگاکانى وەرگرتن بەڕ
وتیشى داخڵکردنى بابەتى زمانى کوردى بۆ گکوردى لەو ناوچانە، 

یە یان نیدەرەوەى هەرێم کە کوردى زمانى دایکیمامۆستایان و خوێندکارانى 
ە لە ووەک وانەیەکى زۆرەکى لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکان یەکێکى دیکە بو

کە گرنگترین پڕۆژەى ئێستایان کە : کارەکانمان، ئەوەشى ڕاگەیاندن
ردنى دەوڵەتیک ە لە بەرنامەى ناساندن و بەنێویە بریتیوڕاگەیاندیان بۆ کردو

ەرخانکردنى کورسى خوێندنى ئەوەش بەت،   کانه یهژینەوە کوردیزمان و توێ
و بەکالۆریۆس بۆ خوێندکارە نێودەوڵەتیەکان و هاتنیان بۆ ماستەرو دکتۆرا
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و جوگرافیاى  وزانکۆکانى کوردستان تا لێرە ئاشنایى زمان و مێژو
ى ناساندن و وکوردستان بن، ئەم بەرنامەیە دەرگایەکى گەورە لە ڕو

زیاترى زمانى کوردى دەکاتەوە، بەوەى تێکەڵى زانست و  گەشەسەندنى
و ڕێکەوتنێکى وونى جیهانى دەبن، لەم بوارەدا هەفتەى ڕابردوئەزم

لە ( لیستەر)سەرەتاییمان لەگەڵ یەکەى توێژینەوەکانى کورد سەر بە زانکۆى 
بەریتانیا کرد بۆ وەرگرتنى خوێندکارەکانیان لە کوردستان بۆ خوێندنى زمان 

 .بى کوردو ئەدە
 

دەبێ بزاڤێکى فروان و گرنگى وەرگێڕان لەسەرجەم زمانە زیندوەکانى 
 جیهانەوە بۆ زمانى کوردى هەبێ

 
ى هەر لە چوارچێوەى وتارەکەیدا وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانست

زۆر گرنگە بۆ : وتىگلە تەوەرى چۆنیەتى بایەخدان بەزمانى کوردى  و
زمانى نەتەوەیمان پڕۆژەى نەتەوەیى زانستى گەشەسەندن و پاراستنى 

و شارەزایان و دڵسۆزانى ئەم ن و گەورەمان هەبێ، گرنگە ناوەندهەمەچەش
زمانە هەوڵێکى زیاتر بدەن بۆ وەرگێڕانى سەرچاوە زانستى و ئەکادیمیە 

ەکان بۆ زمانى دایکمان، ئاشکراشیکرد بەزانستیکردنى ئەم زمانە یسەردەمی
بێ کە بزاڤێکى فروان و گرنگى وەرگێڕان لەسەرجەم و دەوئەوکات سەرکەوت

یوسف گۆران  .وەکانى جیهانەوە بۆ زمانى کوردى هەبێ، دوزمانە زیند
دەخوازێ کە پسپۆڕانى  ئەم ئەرکە نەتەوەییە پیرۆزە وا: ئەوەشى ڕاگەیاند

ئەم زمانە ئاگادارى سەرچاوە نوێیەکانى تایبەت بەزمانى زانست 
(Linguistics )گومان بەبێ زانینى زمانى سەرچاوەکان یان بن، کە بێ

وەرگێڕانیان ئەستەمە، بزاڤى فراوانى وەرگێڕان لەالیەک، زمانەکەمان 
ەکانى سەردەم ئاشنا دەکات و، لەالیەکى دیکەش خودى یبەسەرچاوە زانستی

پێدەدات و دەوڵەمەندى  ەوە گەشەیزمانەکەمان لە ڕێى داتاشین و وشەسازی
 لە: دەڵێ( نائوم چۆمسکى)زمانەوانى جیهانى  دەکات، چونکە وەک زاناى
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ە، ینى نیوو زمانێکى هەژار لە جیهاندا بوبنەڕەتدا هیچ زمانێکى دەوڵەمەند
زانستى زمان و تى بۆ  ییهەکە لە مەعریفەى نەتەوەو شارەزایانیبەڵکو جیاوازی

ەیە، تەنها بە وەرگێڕانى ە ئەم مەعریفی، شاراوەش نیزمانى نەتەوەکەیان
 .ون بەو زمانە فەراهەم دەبێوبنەماکانى زانستى زمان و ئاشناب وسەرچاوە

 
 دەکردنى یاسایەک بۆ پاراستنى زمانى کوردى گرنگە

یوسف گۆران وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى بۆ پاراستنى  .د
ئەرکێکى دیکەى : نکردنەوەى زیاترى دا و ڕایگەیاندوزمانى کوردى ڕو

وشە بێگانانەى دێنە ناو زمانەکەمان  وەو هەموپاراستنى زمانى کوردى ل
یە لە دەرکردنى یاسایەکە بۆ پاراستنى زمانى یبەتایبەت لە ڕاگەیاندنەکان بریت

کوردى، وەک ئەوەى لە فەرەنسا بۆ زمانى فەرەنسى هەیە، لەالیەکى دیکەوە 
و ارەزایانى زمانى کوردى توێژینەوەزۆر پێویستە مامۆستایان و ش

توێژینەوەى زمان و اتر لەسەر بنەماى میتۆدە نوێیەکانى پێداچونەوەى زی
بدەن، نامانەوێ لێرەش ئاماژە بەکێشەى سەرەکى ڕێزمان ئەنجام 

ە، کە بەداخەوە لەم وونى زمانى فەرمى و یەکگرتووزمانەکەمان بدەین، کە نەب
 .ونوە نەک بەرەوپێشچوچەند ساڵەدا پاشەکشەى کردو

 
و فەلەسەفەى مەسعود محەمەد ردەبێ بایەخى زیاتر بەبیروڕاو فک

 بدرێ
و توێژینەوەى زانستى یوسف گۆران وەزیرى خوێندنى بااڵ. لە کۆتایدا، د

جێى خۆیەتى دەستخۆشى لە زانکۆى کۆیە بکەم، بەبۆنەى بەستنى : وتىگ
ى و زمانەوانى رکى فە لەبارەى بەشێک لە ڕەهەندەکانیئەم کۆنفرانسە زانستی

ادارم لە ڕێگەى ئەم محەمەدى مەزن، هیوبیروڕاکانى مامۆستا مەسعود 
بینى ئەو ندین دیوى دیکەى نەوتراو لە دنیاوە ئاشنا بین بەچەتوێژینەوانە
ى ئایندەدا ە گەورەى کوردستان، بەو هیوایەى بتوانین لە سااڵنیکەسایەتی

و فەلەسەفەى مامۆستاى گەورەمان مامۆستا زیاتر بایەخ بەبیروڕاو فکر
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نەوەى نوێ باشتر بەژیان و بەرهەم خەبات و  مەسعود محەمەد بدەین تا
 .فکرى ئاشنا ببن

 
نەجاتى عەبدولاڵ جێگرى سەرۆکى .هەر لە مەراسیمى کردنەوەى کۆنفرانس د

ئەکادیمیاى کوردى وتارێکى پێشکەشکرد، پاشان هۆنراوەیەک لەالیەن 
ار لەبارەى یتوە، بەدوایدا، بابەتێکى مەال بەخئەکرەم خامۆش خوێندرایە.د

ود محەمەد لەالیەن ڕەهبەر سەید برایم خوێندرایەوە، بەنمایشکردنى مەسع
فیلمێکى بەڵگەنامەیى لەبارەى ژیان مەسعوود محەمەد کۆتایى بەمەراسیمى 

 .کردنەوەى کۆنفرانسەکە هات
 

 
 
 
 
 

لەماوەى دوو ڕۆژدا لە ڕێگەى هەشت پانێڵەوە شەن و کەوى بابەتە 
 محەمەد دەکرێەکانى مەسعود یئەدەبى و هزرى و فەلسەفی

 
( 8)و ڕۆژ دەخاێنێت، وا بڕیارە لە ڕێگەى ولە کۆنفرانسەدا، کە ماوەى د

پانێڵەوە چەندین بابەتى زانستى و ئەکادیمى لەالیەن توێژەران و 
 :  له  که ریه ههسەرانەوە لەبارەى ونو
 .د محەمەدهزرى مەسعو -
ونى کورد لە خوێندنەوەى ئەپستمۆلۆژى وکۆمەڵى مرۆڤایەتى و ئەزم -

 .د محەمەددامەسعو
ى و وید محەمەد لە شەڕى چینایەتیدا بەرەو تیۆرێکى مێژومەسعو -

 .کۆمەاڵیەتى لە کوردستان
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 –ود محەمەد وان ئازادى و بێچارەیدا الى مەسعمڕۆڤ لە نێ -
 .انەیفی هسخوێندنەوەیەکى فەل

 .و ڕەخنە لە هزرمەسعود محەمەد -
 .الفکریع مسعود محمد قراءة فى مشرو - نقل العقد الراکد -
 .ى مەتریاڵىەلسەفەفو ڕەخنە لە بیرى مەسعود محەمەد -
توێژینەوەیەکى ڕەخنەیى  - دا ود محەمەدن لە جیهانبینى مەسعوبو -

 .ەیفەلسەفی
 .مەسعود محەمەدو ئەدەبى کالسیکى کوردى -
 .عود محەمەد لەسەر شیعرەکانى نالىمیتۆدى کارکردنى مەس -
درى اى حاجى حاجى قک لە خاکى شیعرییەتو هزرددانێمەسعود محەمەد -

 .کۆیى
 .ود محەمەدبژارى مژارى نالى ناسانەى مەسع -
 .سلوبیةمسعود محمد بین الفکرو اال -
 .شعریة االنزیاح االستبدالی عند مسعود محمد فی کتابه -
 .مسعود محمد فکره من خالل أسلوبیه -
 .ب مسعود محمد فی کتاباته العربیةاالبالغ الحجاجی المحکم فی أسلو -
 .کارگێڕى و سیاسى مەسعود محەمەدى ژیان و ڕۆڵ -
کتێبى  -ڕەنگدانەوەى کەسایەتى مەالى گەورە لەسەر مەسعود محەمەد -

 .گەشتى ژیانم وەک نمونە
 .االداریة و السیاسیة لمسعود محمدهام مال -
ڕۆڵى سیاسى مەسعود محەمەد، بایەخى بیرەوەرییەکانى مەسعود  -

 .اوەى مێژوى لە کتێبى گەشتى ژیانممحەمەد وەک سەرچ
 .زمان و ئەدەبى کوردى –ود محەمەد مەسع -
 .یەتى دەقى گەشتى ژیانمشیعری -
وە ئەدەبییەکانى مەسعود ڕەوتە ڕەخنەییەکانى دەرەوەى دەق لە توێژینە -

 .محەمەددا
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 .زمانەوانیەکانى مەسعود محەمەددا ڕەنگدانەوەى زمانى فارسى لە کارە -
 .وردى لە سۆنگەى مەسعود محەمەدەوەوسى زمانى کوڕێن -
کانى مەسعود ڵى کوردەوارى و کەسایەتییەکانى کۆیە لە نوسینەکۆمە -

 .محەمەد
 .دەوڵەتى کوردى الى مەسعود محەمەدبیرى نەتەوەیى و  -
ى مێژوییى مەسعود محەمەد لە کتێبى حەمەغاڕێبازى توێژینەوەى  -

 .ەدارگەو
 .ەمەد بۆ خوێندنەوەى کۆمەڵى کوردىى مەسعود محدمیتۆ -
ازى لە ڕوانگەى مەسعود ڕیفۆرم و نوێخوحاجى قادرى کۆیى و بیرى  -

 .محەمەدەوە
 .ێندنەوەى نامەکانى مەسعود محەمەدخو -
ەکەى مەسعود محەمەد بۆ ڕەهەندى نیشتیمانى و فەلسەفى لە نام -

 .گۆرباتچۆڤ
 .الجرأة فی انتقاد النطام البعثى -
 

 

 
 
 
 

 !و دەوروبەرى  وئادەم بۆ مرۆڤ دوا بروسكەى ئيبن
 

 فەرموودەكانى ئيبن وئادەم بناسێتەوە ،ڵەى ئەو كەسەى بيرو كاك
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 ...!تێدەگا بۆچى سەردێڕو ناونيشان بۆتە پۆشاك و بەرگى ئەم چامەيە 
 يەك دانە هەزارى دانا

 لەو هەزار دانە يەك دانا
 ئەكرەم خامۆش

بۆ گيانى پاك و پيرۆزى هەردوو بەهەشتى جەنابى مەالى گەورەو 
 بيريارى مەزنى كورد مامۆستا مەسعود محەمەد

 
 چنارۆك ، پاسگرى شەوانەى ،

 هەناسەى دارستانى چڕو
 پوولەكە تريفەى ستێرەى ژوورسەرى

 ..دووچاوى ئێشكە بوو 
 ى موعجيزەى مەلۆتكەو ،( مەمەند ) 
 ..ى دايەن و ( ژيان ) 
 !ى بێشكە بوو ( سروشت ) 
 

 ..بۆ سەرى بڵنديت دەڕوانى 
 ..هەيبەتى 

 ى(( هەيبەتى سوڵتان )) 
 وابەشان و شكۆ

 خەنجەرى دەبانى پشتى ، كۆ
 :خاوەن و خودانى 
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 تۆقەڵەى ژيارو
 !جەرگى ئاوەدانى 

 
 

 بەوتاريكە شەوەى
 زريانى وەرەمى نەزانى و ،

 ..ڕۆژگارى 
 پەتاى كوێرەوەرى و ،

ـــوو ــــ ــــ  وڕەى ديلى هەڵيكردب
 لەباتى چرايەك ،

 تۆقەڵەى منارەى سەرى تۆ
ـــــوو( كەبار )  ــــ  ى خۆرى هەڵگرتبـ
 ە چاخێ نەمامى ،ل

 ى( فام ) نەهزرو ، نە 
 !تيا نەپشكوتبوو 

 ..يەكەمين شكۆفە ئيمامى چەخماخە تروسكە 
 يەك ،( خانى ) حەزرەتى 

 مورسەلێك ،
 كەپەلى فرزەندى هزرى خۆى گرتبوو

 يەكەمين عابيدى ،
 يەكەمين موريدى ،
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 يەكەمين عابيدو موريدى
 ،كە بەدڵ شايەتى و

ـــ ــــووكە بيرت كڕنووشى بردب ــــ  !!ـ
 
 

 ..ەزرەتت عبۆراقى 
 لەپشتى حەوت چياى ،
 پشت كێوى قافەوە

 مزگێنى نێرينەى شەبەقى
 بۆ بەر سينەو مەمى

 ..دايەنى 
 ى مەملەكەتى( مير ) 

 وەجاخ كوێر دەهێنا
 لەچاخێ ،

 كە هێشتێ شكۆفە تروسكەى
 نەمامى هزرى كەس

ــــوو  ــــ  !!چى نەپشكوتبـــ
 نەبووى ،( برايمۆك ) خۆ 

 ..بەوشەوى چلوان كڕێوە 
 يا بە ميراتگرى ،
 ..پەيامى عيسايى 
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 قەدەرى كۆسارى ئەوينت
 !!!گرێدەن بە ڕێوە 

 
 
 
 
 
 

 !ئاخ فەلەك 
 ..حەسرەتم 

 قەڵەمێك لەكوێڕا بهێنێ
 !داد فەلەك 

 حەسرەتم قەڵەمێك
 يەك( دانتى ) قەڵەمى 
 فڵچەيەك
 يەك( ئەنجلۆ ) فڵچەى 
 يەك(  داڤينشى ) ياهى 
 بهێنێ ، لەكوێڕا

 ..ى مەرەكەب ( سوول ) لە 
 تووى هەويرىاڵلە بۆيەى هە

 هەوێنى لە بيرى
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 يانەت( ميكافيلى ) دوڕى كانزاى 
 ى( مير) پەيكەرێ لە 
 لە دەقێ ،

 ..يا لە تابلۆيەكا 
 !!ڕوخسارى بلورى ناخى تۆ بنوێنێ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 !ئەشهەدووى كوانێ ئەم مێژووە 
 ..ت اڵڕۆژهە

 !ئەشهەدوو ؟كوا دەمى شايەتى 
 تاڵڕۆژهە

 !ڵەكەى سەردەمى ڕاپەڕين هەى زمانە فس و ال
 !!نى ، بدوو ( بيالل ) گەر 
 ..ت اڵڕۆژهە

 كەى لەخەو ڕادەبێ ،
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 !جاڕى ئەم مێژووە 
 ..كەى لەخەو ڕادەبێ 

 ئەشهەدووى دەنگى ئەم
 !نووستووە  ەسووختەي
 ..يەك سەدا 

 كەى لەسەر تۆقەڵەى منارەى هەق ئەدا
 حەديسى دەمىدێ لە ڕۆحى 

 (ئەنگلۆ ) و ( ماركس ) 
 و( ڤۆڵتێر ) 
 (جان جاك ڕۆسۆ ) و ( دانتى ) 

 !!ئەشهەدووى سەرمەدى لێ دەدا 
 هەى نيگا خێلەكەى سەردەمى ڕاپەڕين

 ..ئاوڕێ لەو دەم و دەورەوە 
 دوو سەرو

 واڵدوو ك
 دووسەرى

 سەركەلى دوكەڵى ئاتەشى جەورەوە
 واڵدووك
 (ڕەش ) و ( سور ) 
 (سيا ) و  (خوێن ) 

 فرچكى لەمەمى گێچەڵ و دايەنى تەورەوە
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 ..ت اڵڕۆژهە
 ئەشهەدووى كوانێ ئەم مێژووە

 ى ئەم دووە( وەى بابە ڕۆ ) كوانێ 
 لە شەقى سێبەر و هەيبەتى

 !!ى گەورەوە ( مير سولەيمان بەبە ) 
 شنەباى پەل و پۆى
 تاوسى بەهەشتە

 !هەياران ؟
 ياكزەى هەناسەى
 حەسرەتى ئەزيزان

 پەنجەى ناسكىيا 
 مەلەك و حورى يە
 شاپەرى و فريشتە
 ئارەقەى قەدەرو ،
 ..چارەنووسە سيا 
 سيامەندانەكەت

 لەچۆڵ و بەندەنێ ،
 گەردى ڕووى

 كولنگى خامەكەى
 فەرهادە نامرادانەكەت

 لەكێوى مەفتەنێ
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 !نەرم دەسڕێتەوە 
 هەوە ، بۆ شەوكەت و

 هەيبەتى قاسيدى
 دوو سەرە نێزە سەركێشەكان ،

 دەروێشەكان زەرگى
 يە( خانى ) حەزرەتى 

 ( ..شێخ ڕەزا ) 
 ..يە ( نالى ) يە ، ( حاجى ) 

 لە ڕەزى گيانى بەخشندەيى با سەفات
 لە چەمى خوڕەمى ، ميهرو كانگاى وەفات

 بۆ نزاو تۆبەيان
 !عەفو دەبڕێتەوە 

 
 
 

 ئەى مرۆڤ ڕاكشێ و ،
 !دەوروبەر ، كەى لەخەو ڕادەبێ ؟: دەپرسى 
 دەوروبەر

 !لەخەو ڕادەبێ كەى 
 ..ت اڵڕۆژهە
 !!ت ، دەوروبەرەكەى لەخەو ڕادەبێ اڵڕۆژهە



 

36 
 

 !بۆ ئەدا ، كەى زووە 
 ..كەى لەخەو ڕادەبێ 

 جاڕى ئەو مێژووە سوختەيە نووستووە
 ..گرانەتا 

 (هەى ) ئەو سەرەى ، نوتقى 
 بۆ ڕكێفێ لەپێ خستبوو

 نۆرەيە سەردەمى با خەبەر بوونەوەى ،
 ئەوسەرەى نووستبوو

 ەسەرسەرب
 دووسەرە ، تايەكى
 تايەكىئەو سەرە
 ..پێ يە دەگرێتەوە 

 ت ،اڵڕۆژهە
 زوقمەتا ،

 !كشتەكى خاوە دەكرێتەوە 
 زوقمەتا ،

 !!مشتەكى تاوە دەتوێتەوە 
 
 

 ..ئەى مرۆڤ 
 ئەى مرۆڤ ڕاكشێ و
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 ..با ئيتر شەوانە 
 شيوەنى ماتەمى زەمانە

 حەسرەتى عەزرەتى ديدەنى
 ڕۆحى مەملەكەتى

 چۆلەكەو ،درەخت و 
 كڕێوە شيوەنى زيوينى پەپوولەو ،
 ڕەهێڵە بابەڕۆى دارستانى كەو و ،

 ..با تەپڵى تەرزەبا 
 شەقەى سينگ كوتانى كۆترو
 گەواڵە پوولەكە فرمێسكى
 ستێرەى ژوور سەرى

 ى ژێر هەنارو ترێ بێ( سوول ) 
 ..ڕاكشێ و 

 ئەسرينى كازيوە ،
 ئەشكى حەواتەوانە ،

 ..ماچى سروەى سەحەر 
 سەرينى چۆڵىبۆ 

 كەپرۆكەى ئامێزى
 !بەهێ بێ و هەڵوژە 
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 ڕاكشێ و ،
 ..هەيە  ىگەردەلوول چ

 هەڵمەتى ،
 هەڵبكا شەمشەمە كوێرەباى

 لەعنەتى ،
 ..چەن زمان پەيڤ و دووى 

 تيغى دوواليەنە
 بۆ سەرو گەردنت ،

 ..چەن قەڵەم چاو و ڕووى 
 ..چەن درێژ خايەنە 
 !بۆ ڕەجم كردنت 
 چەن دەستە ،

 ..ڕووحى شۆرەتت كاوسە بۆ 
 چەن سەرە ،

 كەلكەلەى عەزرەتى ،
 بۆ خەزانى گوڵى هەيبەتت ئاوسە

 چى هەيە
 سوێند بەزاتى خودێ
 شايەتى ئەشهەدوو

 ..عاقيبەتت 
 و پايزە ،اڵوەك گە
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 ..چارەنووس 
 !!بۆ خەزان سووژدەيە هەر هەموو 

 
 

 ئەى شەوارەگرى
 ئەم وەچە مێژووە نووستووە

 دەفتەر و دەورەوەخوردێ ئاوڕدەوە 
 ،( شەوە ) چۆن 

 !ئەم زمانى سەدەى بەستووە 
 هەژمەتى بێنەوە ، كوڕژنى بێنە دوو

 بێنەوە تۆقەڵە ، جاڕى هەق ، ئەشهەدوو
 ..هەرشەهێنە شەهێن 

 مەنزڵ و خەڵوەتى ئەو كەڵە
 كام فرندە هەيە ،

 !!شايەنى عەرشى ئەو تۆقەڵە 
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 مرۆڤ لە نێوان ئازادی و بێچارەیی 
 الی مسعود محمد

 شیكردنەوەی فەلسەفیانە
 

 حسن حسین صدیق     .د.ی.پ
 ژیار فاخر: توێژەر.ی      

 
 پێشەکی

 
پێدەچێت کارێکی « بێچارەیی » و « ئازادی » توێژینەوە لە تێگەی 

ئاسان نەبێت، چونکە بە درێژایی مێژوو زۆرێک لە فەیلەسووفان و 
بیرمەندانی بە خۆیەوە خەریک کردووە هەر کەس بە شێوەیەک باسی لە 
تێگەی ئازادی و ناچاری کردووە و چەندین تۆژینەوەی لە بارەوە 

ت و شوێنێکدا گرفتی ئازادی و ناچاری وەک لە هەموو کا. کراوە
کێشەیەکی سەرەکی بۆتە جێگەی بایەخی هزری مرۆڤ وەک 
بونەوەرێکی ژیرو هۆشمەند بە ئەنجامدانی هەندێ ئەرکی تایبەت، 
لێرەوە پرسیارەکانی ئەم تۆژینەوەیە کە بە دەوریاندا دەخولێتەوە بریتین 

 :  لە
 ویستێکی ئازادە؟ئایا مرۆڤ لە هەڵبژاردندا خاوەن  -
ئایا مرۆڤ لە بەرانبەر ڕووداوەکان بێ دەستەاڵت و بێ ویستە و  -

 خاوەن هیچ بڕیارێک نییە؟
یان وەک ماتریالیستەکان دەڵێن مرۆڤ ئازاد نییە لە پەیوەندییەکانی  -

 بە جیهانی ماددەوە؟ 
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گەرچی لە میانەی تۆژینەوەکەدا گەلێک الیەن و ڕەهەندی جیاواز لە 
ڕوون دەبێتەوە هاوکات دەبێتە « ناچاری » و « زادی ئا» سەر تێگەی 

 . هەوێنی تێگەیشتن لەم تێگانە و جوداوازییە هزرییەکان لە سەری
 
 
 :کاری هەڵبژاردنی بابەتەکە هۆ
 

هەرچی هەڵبژاردنی بابەتەکەشە هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ بوونی 
کەمترین تۆژینەوەی زانستی سەبارەت بە مەسعوود محەمەد و دیدو 
بۆچون و بەرهەمەکانی لە کتێبخانەی کوردیدا، هاوکات سەنگینی و 

 .بەپێزی ئەم بەرهەمانە بونە هاندەر بۆ ئەم تویژینەوەیە
ئەو میتۆدەی لەم تۆژینەوەیەدا بەکارهاتووە وەسفی وشيكارييه ، 
میتۆدی مێژووی بەراوردکاری وشیکردنەوەیە بۆ وەاڵمدانەوەی 

دەربارەی مرۆڤ ( فةيلةسوف)انی پرسیارەکان و شرۆڤە کردنی دەقەک
 لە نێوان ئازادی و بێچارەیی، ئایا مرۆڤ ئازادە یان نا؟ 

ئەم تۆژینەوەیە پێکهاتووە لە پێشەکی و دوو بەش و دەرئەنجام و 
لیستی سەرچاوەکان، هەرچی بەشەکانیشە بەسەر چەند باس و 

 :بەشی یەکەم لە دوو باس پێکهاتووە . تەوەرەیەک دابەش کراون
 «ئازادی »  تێگەییەکەم تەرخانە بۆ شیکردنەوەی باسی  -
 . ـیە« ناچاری » باسی دووەم تەرخانی شیکردنەوەی تێگەی  -

 .سەر سێ باسدادووەمیشە دابەشکراوە بەهەرچی بەشی 
 باسی یەکەم دیدی مەسعوود محەمەد بۆ مرۆڤناسی -
 : باسی دووەم کە دوو تەوەر لە خۆ دەگرێت -

 دیدی بۆ ئازادی 
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  ئازادی و بێچارەییدامرۆڤ لە نێوان 
باسی سێیەمیش، ڕەخنە لە فەلسەفەی مارکسیزم بەوەی بنەڕەتی  -

 .هەموو شتێک دەگێرنەوە بۆ ماددە
لەم تۆژینەوەیە سوود لە چەندین سەرچاوە وەرگیراوە بە زمانی 
کوردی، عەرەبی، هەروەها چەند سەرچاوەیەکی ئەلیکترۆنی لە بەشی 

فەرهەنگەکان وەرگیراوە، لە یەکەم و سوودی زۆر لە مەوسوعەکان و 
بەشی دووەم گرنگترین کتێبەکان کە سوودیان لێ وەرگیراوە کتێبەکانی 
مامۆستا خۆیەتی کە وەکو سەرچاوەی سەرەکیش هەژمار دەکرێن و بە 

 . زمانی کوردی و عەرەبین
 
 

 بەشی یەکەم
 شیکردنەوەی تێگەی ئازادی و بێچارەیی

 
لەم بەشەدا هەوڵ دەدەین تێگەی ئازادی و بێچارەیی شیبکەینەوە کە 

 ئایا ئازادی چییە و ناچاری چییە؟ 
 

 « ئازادی»باسی یەکەم، چەمکی 
 

ئەوەی ئێمە مەبەستمانە قسەی لەسەر بکەین لەم باسەدا تێگەی 
ـیە لە ڕوانگە فەلسەفەییەکەیەوە، چونکە ئازادی بۆ خۆی وەک «ئازادی»

زۆر لە سەر کراوە لە ڕوانگەی جیاوازەوە لەوانە  تێگەیەک قسەی
تەنانەت لە نێوان « سایکۆلۆژی، ئاینی، سیاسی، ئەدەبی، فەلسەفی»

کەسێک و کەسێکی دیکەشدا جیاوازی تێگەی ئازادی بەدی دەکرێت، 
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بەاڵم ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە الیەنە فەلسەفەکەیەتی، لێرەوە دەپرسین، 
ەکی ئاگامەند و بە ئامانج، کە لە چاالکیە یئازادی چییە؟ ئازادی، بریتی

گەڵ زەرورەتدا یەکدەگرن و پشت بە زانینی یاسا بابەتیەکانی لە
سروشت و کۆمەڵگە دەبەستێت، کەواتە مەودای ئازادی تەنها پشت بە 
تێگەیشتنی تیۆری یاساکانی جیهان نابەستێت، بەڵکو لە هەمان کاتدا 

 (. 060، 0686لوم ، س)دەبێت لە بواری کرداریشدا بپەرچێندرێت
بەو واتایەی کە ئازادی بریتییە لە نەبوونی ئەو کۆت و بەندانەی کە لە 

کەواتە مرۆڤ بەو . توانای مرۆڤدا بێت بەسەر ئەویتردا بیسەپێنێت
ئەندازەیە ئازادە کە توانای هەڵبژاردنی ئامانجەکانی هەبێت و 

ەدا ناچار دیاریکردنی ڕەوتی ڕەفتارەکانی بێ ئەوەی لەو هەڵبژاردنان
ئەوەی لێرەشدا بۆ ئێمە ڕووندەبێتەوە ، (. 00، 7117الماردینی، . )بکرێت

گەر مرۆڤ لە سنووری زانینی خۆیدا بە شتەکانی دەوروبەری و 
یاساکانی سروشت و گەردوون و کۆمەڵگە ڕەفتار بکات، ئەوە ئازادانە و 
بە ویستی خۆی دوور لە هەموو جۆرە فشارێک شێوازی ڕەفتارەکانی 

ڵبژاردووە، بە پێچەوانەوە هیچ واتایەک بۆ ئازادی نامێنێتەوە، گەر هە
ڕەفتارەکانی مرۆڤ لە دەرەوەی زانینی مرۆڤێکەوە ڕوو بدات، وەک 
ئەوەی بڵێین مرۆڤی نەزان کۆیلەیە لە بەرانبەر قبوڵ کردن و سەپاندنی 

 .یاساکان بە سەر ڕەفتارەکانیدا
بکەین لە ژێر ڕۆشنایی  بۆیە دەکرێت ئێمە باس لە دوو جۆری ئازادی

ئەو دەقەی سەرەوە ئەوانیش، ئازادی ئەرێنی بریتییە لەوەی کە مرۆڤ 
خۆی لە هەموو وروژێنەر و خواستە کەسێتی و شەهوەتەکان ڕزگار 

هەروەها ڕێگە بە خۆی دەدات بە پێی جوانترین بەهاکانی ڕاستی . بکات
و دەست  و دروستی بژیێت و کاری چاکە و باڵوکردنەوەی دادپەروەری

ئازادی بەو واتایە کە دوور ( 05، 7117الماردینی، . )پاکی ئەنجام بدات
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بێت لە هەموو وروژێنەر و شەهوەتێک و هۆکارێک کە پاڵنەر بێت بۆ 
مرۆڤەکە کە وای لێ بکات ئازادی کەسانی دیکە بخاتە ژێر پرسیارەوە و 

زۆر جار بوونی هەوەسێک یان بە دەست هێنانی . لێیان زەوت بکات
شتیک دەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی کە ئەو مرۆڤە تا ئەو ڕادەیە بکەوێتە ژێر 
کاریگەری بە دەست هێنانی کە ئازادی خۆی لە دەست بدات و ببیتە 
دیلی،یان لەپێناو بەرژەوەندی خۆی خەڵکی دیکە بچەوسیێنێتەوە و 

کاتێک مرۆڤ توانی لەو کۆت و بۆیەشە هەر . ئازادییان زەوت بکات
کەسێتی و شەهوەتانە ڕزگاری ببێت، ئەوا مرۆڤیکی و خواستە بەند

بەاڵم ئازادی نەرێنی بریتییە لەو شێوازەی خۆی لە نەزانینی  ئازادە،
 .مرۆڤەکان بە یاساکان و فەرمانەکەن دەردەخات

کەواتە دەتوانین بڵێن مرۆڤ چەندە تێبگات ئەوەندە ئازادتر دەبێت 
زانین و ئازادیدا هەیە، بەمەش دەردەکەوێت پەیوەندیەکی پتەو لە نێوان 

یاخود بە شێوەیەکی دروستتر پەیوەندیەکی پتەوە کە لەنێوان ئەقڵ و 
ئازادیدا هەیە کە ئەمەش دەرئەنجامی پەیوەندی نێوان ویست و 

 (.26، 7112مەنتک، )ئەقڵەکەیە 
کەواتە مرۆڤ بۆ ئەوەی زۆرتر ئازاد بێت، ویستە سروشتیەکەی لە 

ڕام بکرێت و پێویستە جیهانی زانین و  الیەن ئەقڵێکی هۆشیارەوە زێتر
بەم چەشنە ئەگەر زانین چەکێک بێ بۆ . مەعریفەکەی فراوانتر بێت

نەهێشتن و لە ناو بردنی نەزانی، ئەوا هاوکات چەکێکیشە بۆ وەدەست 
بەو واتایەی کە مرۆڤ تا هەوڵ بدات ( 68، 7112مەنتک، )هێنانی ئازادی 

ڵ بدات زیاتر بزانێت مرۆڤێکی الیەنی مەعریفەکەی زیاتر بکات و هەو
ئازادتر دەبێت بە بەراورد لە گەڵ مرۆڤێک کە الیەنی مەعریفەکەی زۆر 

ئەوەی کە هەمیشە . الوازە و هەوڵ نادات بۆ زانینی هیچ شتێک
بیستومانە بینیومانە کە زانین چەکێکە بۆ نەهێشتن و لە ناو بردنی 
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ر ئازادیشدا نەفامی و نەزانی، لە ئێستا گرنگی زانین لە هەمبە
دەردەکەوێت کە تا مرۆڤ الیەنی مەعریفەکەی بااڵتر بێت مرۆڤێکی 
ئازادتر و هەنگاوێک نزیکترە لە بەختەوەری، لێرەدا هاوکێشەیەک 
دروست دەبێت، کە تاوەکو مرۆڤ هۆشمەندتربێت و الیەنی 
مەعریفەکەی بەهێزتر بێت زیاتر ئازادتر دەبێت، پێچەوانەکەشی ڕاستە، 

ناهۆشمەندتر بێت الیەنی مەعریفەکەی الوازتر بێت هێندە تاوەکو مرۆڤ 
 .  زیاتر ویستی ئازادبوونی الوازتر دەبێت

لێرەوە دەتوانین بگەین بەوەی کە ئازادی بریتییە لەوەی ڕۆح توانای 
بڕیاردانی چارەنووسی خۆی هەیە بەدەر لە کاریگەری هەموو دۆخە 

دەبێتە هۆی دەرەکیەکان، چونکە بوونی هەندێ مەرجی مرۆیی، 
لەناوبردنی بەرپرسیارێتی مرۆڤ لە بەرانبەر کردەوەکانیدا، بەو واتایە 
کە هیچ دۆخێکی دەرەکی کاریگەری لەسەر ڕۆح نابێت لە بڕیاردان بە 
سەر چارەنووسی مرۆڤ خۆی، دەتوانین بڵێین مرۆڤ کە دێتە دونیا 
 خاوەنی هیچ نیە ژیانی وەک پەڕەیەکی سپیە خۆی بەپێی ئەو توانا و
دەستەاڵتەی هەیە ئەو کاغەزە سپیە لە نواندنی ڕەفتارەکان و بە ئەنجام 
. گەیاندنی کردارەکان لەسازکردنی ژیانی ئەو پەڕەیە ڕەش دەکاتەوە
تەنیا خۆی خاوەنی بڕیارە و خۆی خاوەنی دیاریکردنی چارەنووسی 
خۆیەتی، بەاڵم ئەمە واتای ئەوە نیە کە مرۆڤ خاوەنی هیچ جۆرە 

یە لە وەرگرتنی زانیاریەکانی جیهانی دەرەوە، بەڵکو مرۆڤ ئامادەییەک ن
 .بۆ خۆی بریتییە لە ئامادەیەک بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ دەرەوەی خۆی

لە ئینسکلۆپیدیای فەلسەفیدا « الالند»چەند واتایەک بۆ ئازادی هەیە کە 
 :ئاماژەی بۆ کردووە لەوانە

 
 واتای گشتی ئازادی
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نە کۆیلە و نە بەند کراوە، ئازادی بریتییە مرۆڤی ئازاد ئەو مرۆڤەیە کە 

لەو دۆخەی کە مرۆڤ تیایدا کارەکان بە ویستی خۆی ئەنجام دەدات، 
کەواتە لێرەدا ئازادی بە واتای . نەک بە ویستی کەسێکی دیکە

ڕەتکردنەوەی هەموو هێزیکی دەرەکی دێت کە مرۆڤ ناچار بکات لە 
 . کردەوەکانیدا

 
 کەی ئازادیواتای سیاسی و کۆمەاڵیەتیە

 
بریتییە لە نەبوونی ناچاری کۆمەاڵیەتی کە بە سەر تاکەکاندا 
دەسەپێندرێت ، لێرەوە مرۆڤ ئازادە لەو کارانەی کە دەیکا بەو 
مەرجەی کە یاسا ڕێگر نەبێت، وە هەروەها ئازادە لە ڕەتکردنەوەی یان 

، الالند . )ئەنجام نەدانی ئەوکارانەی کە یاسا فەرمانی کردنی پێ ناکات
7110  ،278-276.) 

ئەوەی کە یاسا ڕێگر نەبێت بەو واتایە کە مرۆڤ ئازاد نیە لە بەرانبەر 
یاسا وە ڕێگەی پی نەدراوە کە بێ فەرمانی یاسا بکات، بۆیە تەنیا لە 
هەمبەر ئەو شتانە ئازادە وە توانای بڕیاردانی بە سەردا هەن کە یاسای 

مرۆڤ . نیان ناکاتڕێگری کردنی نەکردوون یاسا فەرمان بە نەکرد
 . ئازادە چ بە قبوڵ کردنیان بێت چ بە ڕەتکردنەوەیان

 
 جۆرەکانی ئازادی

 
تێگەی ئازادی ڕەها، تێگەیەکە دەبێتە هۆی لە باربردنی ئازادی بە  -

تایبەتی لە دۆخی نەهێشتنی یان البردنی سەرجەم کۆت و بەندەکانی 
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ڕێگر نابێت لە سەر ئازادی، چونکە گەر وا نەبێت ئەوا هیچ هێزێک 
بەردەم چەوسانەوەی مرۆڤە الواز و بێ دەستەاڵتەکان و بێ تواناکان، 
بۆیە ئازادی ڕەها دەبێتە هۆکارێک بۆ لە ناو بردنی ئازادی وە هەروەها 

لە . بانگەشەکارانی ئازادی ڕەها تەواو لە ڕاستیدا دوژمنی ئازادین
اوان بوونی چوارچێوەی ئابووری و بازرگانی ئازاد دا دەبینین کە فر

هەژاران لە الیەن ( استغالل)ئازادی دەبیتە هۆی پاوانکاری 
دەوڵەمەندەکانەوە ئەمەش بۆ خۆی لە دەست دانی ئازادی ئابووریە لە 

بۆ ڕزگار بوون لە ئازادی ڕەها کە لە ناوبەری ئازادیە، .  الیەن هەژاران
کۆمەڵگا پێویستی بە جۆرێکی دیکەی ئازادیە کە دەکرێت بە ئازادی 

 .ڕیژەیی ناوی بنرێت
ئازادی ڕێژەیی، کە تیایدا هەڵسوکەوت و ڕەفتاری مرۆڤەکان بە یاسا  -

 . دیاری دەکرێت
وازی لێ بهێنە با کار  »لەو دروشمانەی بە ناوی ئازادی دەگوترێن 

ئەم جۆرە تێگەیشتنە بۆ ئازادی «  بکات، وازی لێ بێهنە با ڕەفتار بکات
ا بەبێ بوونی پالنێکی تۆکمە لە الیەن لە بوارەکانی ئابووری و ڕامیارید

دەوڵەتەوە بۆ پاراستنی مافەکانی ئەوانی دیکە لە بەرانبەر 
چەوساندنەوەیان لە الیەن دەوڵەمەندان و سیاسەتمەدارانەوە بە ناوی 

گەر مەبەستمان پارێزگاری کردن بێت لە ئازادی ئەوا . ئازادیەوە
بۆ ڕێکخستنەوەی پێویستە بە بوونی چەند یاسایەکی تایبەت هەیە 

کارەکان و دیاریکردنی سنوورەکانی کار کردن و ڕەفتار کردنی 
« ڕێبازی هاتنە دەنگی دەوڵەت »ەگوترێت مرۆڤەکان و بەمەش د

 (025-7117،027مصطفی، )
 »لە شیکردنەوەی ئازادی دابەش کردنی بە سەر هەردوو چەمکی  -

ە دەبێت لە دەگەین بە ئەنجامێک ک« ئازادی ڕێژەیی»و « ئازادی ڕەها
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نێوان ئەم دوو ئازادیە  نێوەندگیریەک هەبێت تاکو ببێتە لەمپەر لە 
بەرانبەر لەناو بردنی ئازادی چونکە هەم لە دۆخی ئازادی ڕەها هەمیش 
لە دۆخی ئازادی ڕێژەیی دیسان ئازادی لە ژێر مەتریسی لە دەستدان 

یبگرین دایە ئەو جۆرەی ئازادیش کە دەتوانین وەکو نیوەندیگیریەک وەر
 :لە نیوان ئازادی ڕەها و ئازادی ڕیژەی بریتییە لە 

ئازادی مام ناوەندی، کە ئازادی مرۆڤ بە یاسا ڕێکدەخرێت، بەاڵم  -
لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر بێت و هەموو ئازادیەکان بە یاسا ڕێکبخرێت ئەوا 
دیسانیش دەبێتە هۆی لە ناو بردنی ئازادی و لە هەمان کاتیش 

ئەم جۆرە . دەبێتە هۆی لە ناوچوونی مرۆڤ لەناوچوونی ئازادی
بیرکردنەوەیە لە ڕووی لۆژیکیەوە پێی دەوترێت موغالەتەی لۆژیکی، 

گەر ئەمڕۆ ڕێگەمان دا بە دانانی هەندێ ڕێکاری ... وەک ئەوەی بڵێین
یاسایی لە سەر ڕای گشتی یان نووسینی ڕٶژنامەگەری، ئەوا دواتریش 

ڕۆژێک دێت خۆمان لە ژێر سێبەری ڕێگە بە ڕێکاری زیاتر دەدرێت، تا 
 (. 022، 7105مصطفی ،)پۆلیسی دەبینینەوە -دەوڵەتێکی فاشیی

کەواتە مەرج نیە گەر لە ڕێگەی دەزگەکانی دەوڵەتەوە هەندێ ڕێکاری 
یاسایی دیاری بکرێت بۆ چۆنیەتی دەربڕین و هەڵسوکەوت و 

مرۆڤ هەلبژاردنی شێوازی ژیان، چونکە ئەمە واتای ئەوە نیە ئازادی 
کەم بکاتەوە، بە پێچەوانەوە دەبێت هۆی ڕاگرتنی هاوسەنگی مرۆڤەکان 

 (.هتد... ئابوری، سیاسی، کۆمەاڵیەتی)لە سەرجەم بوارەکاندا 
لە تەک ئەو بۆچوونەدا لە دیدی مەسعوود محەمەدیش، هەبوونی 

بەندکردنی تاک »قانوون واتای کەمکردنەوەی ئازادییەکان نیە، دەڵێت، 
بەرزنجی )« قانوون دەخلی نیە بە بابەتی ئازادیەوە بە پێی حوکمی

،7105 ،728) 
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لێرەدا دەگەینە هاوکێشەیەک، بە زیادکردنی ئازادی دەبێتە هۆی لە 
بە تەواوی »ناوچوونی ئازادی، وە هەروەها بە کەمکردنی ئازادی یان 

دەبێتە هۆی لە ناوچوونی « ڕێکخستنی سەرجەم ئازادی بە یاسا
 .ئازادی

وەو قوڵ بوونەوە لە چەمکی ئازادی دەتوانین بڵێن ، مرۆڤ لە شیکردنە
دا ئازادە ، ئەوەش خودی مرۆڤە کە  بڕیار دەدات (بنەڕەت)لە جەوهەر 

ئازاد بێت یان ترسنۆک بێت، بەو واتایەی مرۆڤ بوونی خۆی و 
حەقیقەتی خۆی هەڵدەبژێرێ نەک کۆمەڵگە و کاریگەریەکانی جیهانی 

لە ( لەمپەر)چونکە ئەوانە دەبنە ڕێگر  دەرەوە یان هەر شتێکی دیکە،
هەمان کاتدا ئەو بۆچونە هیچ لە لە ،دا«خود»بەردەم دروست کردنی 

بەرپرسیاریەتی مرۆڤ کەم ناکاتەوە لە کاتی بڕیاردان دا ئەگەر لە 
بەردەم دوو هەڵبژاردندا بێت وەک ئازایەتی و ترسنۆکی لێرەوە مرۆڤ 

دات یان هەڵبژاردەیەک دیاری لە هەردوو دۆخەکە ئازادە چ بڕیارێک دە
 .دەکات

کەواتە دەتوانین بڵێین ئازادی لەم ڕوانگەیەوە بریتییە لەوەی کە مرۆڤ 
چۆنی دەوێت بە بێ بوونی هیچ کۆت و بەندێک و سنوریک ڕەفتار 
بکات، بۆیە بە گشتی ئازادە لە هەڵبژاردنی جۆری ئەو ژیانەی دەیەوێت 

بەشێک بێ لە جەوهەری  لێرەوە گەر ئازادی(. 252، 7118صدیق، )
مرۆڤ و ئازادی لە ناو بچێت ئەوا لە ناوچوونی ئازادی دەبێتە هۆی لە 

 .ناو چوونی مرۆڤیش
 : لێرەوە ئەم پرسیارانەی سەر هەڵدەدەن

ئایا کاتێک باسی ئازادی مرۆڤ دەکەین، مرۆڤ تا چەند ئازادە لە  -
 دەڕبریندا؟
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دا لە ڕووی «دەڕبرین»و « بیرکردنەوە»پەیوەندی چییە لە نێوان  -
 ئازادیەوە؟

 ئایا دەڕبڕین ئەنجامی بیر کردنەوەکانە؟ -
بۆ وەاڵم دانەوەی ئەو پرسیارانە، ئێمە پشت بە بۆچونی یەکێک لە 

ئەویش . فەیلەسوفە هاوچەرخەکان دەبەستین لە ڕووی لۆژیکیەوە
 .«لودفیچ ڤتگنشتاین »

هەروەها ئێمە دەتوانین باس لە سێ جیهان الی ڤتگنشتاین بکەین و 
 .شیکردنەوەی لۆژیکی بۆ بکەین

ئەم جیهانە هەموو بابەتە زانستیەکان لەخۆ ( ڕیالێتی، واقیع)جیهانی -
 .دەگرێت وەک زانستی سروشتی

جیهانی هزر، ئەم جیهانە بیرۆکە و وێنەکان و باوەرەکان لەخۆ  -
 .دەگرێت

 .جیهانی زمان، دەستەواژە و دەڕبرین لەخۆ دەگرێت -
ە بڕوانینە ئەم شیکردنەوەیەی ڤتگنشتاین ئەوا دەگەینە ئەگەر لۆژیکیان
مرۆڤ ئازادە لە بیرکردنەوەکانی، بەاڵم ئازاد نیە لە » ئەم هاوکێشەیە،
 .«دەربڕینەکانی

بەو واتایە کە مرۆڤ ئازادە لەوەی کە بیر لە هەر شتێک و هەر بابەتێک 
زادە و گرفتێک دەکاتەوە هیچ لەمپەرێک و کۆسپێک لە بەردەمی نیە و ئا

لەوەی کە چۆن جیهانی خۆی وێنا دەکات و بیر دەکاتەوە تەنها بۆ 
خۆی، بەاڵم مرۆڤ لەوەدا بە هەڵە چووە کاتێک پێیوایە ئەو ئازادە 
لەوەی ئەنجامی بیرکردنەوەکانی بکاتە دەستەواژە و دەریانببڕێ 
دەکرێت بەشێک لەو ئەنجامانە ئێمە وەکو دەستەواژە گوزارشتیان لێ 

نەک هەموویان ئەمەش ئەو گرفت و قەیرانەیە کە  بکەین، بەاڵم
لەوەی کە مرۆڤەکان توشی دەبن لە خراپ تێگەشتن لە چەمکی ئازادی 
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ئایا بابەتی ئاخاوتنی مرۆڤ ئەنجامی بیرکردنەوە نیە؟ مرۆڤ کاتێ بیر 
دەکاتەوە دەگاتە کۆمەڵێ وێنە و تێڕوانین بۆ ئاماژە پێکردن بەو وێنە و 

مانە وەک ئامرازی دەربڕین لە کاتێکدا دەزانین بیرۆکانە پێویستی بە ز
مرۆڤ توانای بیرکردنەوەی بێ سنووری هەیە دەتوانێ بیر لە هەموو 
شتێک، بونەوەرێک، ڕوداوێک، وێنەیەک بکاتەوە لە هزری خۆی، بەاڵم 
ناکرێت گوزارشت لە هەموو ئەو بیرۆکانە بکات کە لە ئەنجامی 

هاوشێوەیان لە جیهانی دەرەوە بیرکردنەوە پێی گەیشتووە یان هاوتاو 
لە بەرئەوەی زۆربەی ئەو بیرۆکە و وێنانە هیچ . بۆ دیاری بکات

بەڵکو تەنیا لە ( ڕیاڵێتی  –واقیع )داکەوت هاوشێوەیەکیان نیە لە جیهانی 
لە ڕوانگەی تیۆری  نێو هزری مرۆڤ بوونیان هەیە و بەس

ۆکەکان ڤتگنشتاینەوە، مەحاڵە مرۆڤ بتوانێ هاوتا بۆ هەموو بیر
 (. 82-85،  7105صدیق، )بدۆزێتەوە 

کەواتە دەتوانین بڵێن مرۆڤ ئازادە لە هەموو ئەوەی بیری لێ دەکاتەوە 
بۆ سازکردنی جیهانی خۆی، بەاڵم ئازاد نیە لە دەربڕیندا لەوەی کە 
هەموو ئەوەی بە هزری دا دێت بیکاتە دەستەواژە و لە ڕێگەی زمان کە 

بەڵکو دەبێت دەربڕینەکانی . ببڕێتئامرازێکە بۆ دەربڕین دەری 
ڕیاڵێتیەوە،چونکە ناکرێت هەموو (داکەوت)پەیوەست بکات بە جیهانی 

ئەوەی لە هزر و هۆشی مرۆڤەکاندایە هاوتاو هاوشێوەی هەبێت لە 
جیهانی ڕیاڵێتیدا و ئەوەی کە لە هزرو هۆشی مرۆڤدا هەیە و هاوتاو 

و دەستەواژەی بێ واتا هاوشێوەی نەبوو لە جیهانی ڕیاڵیتیدا ئەوا وەک
کەواتە پێویستە بۆ هەموو . بە پێچەوانەوەش ڕاستە. هەژمار دەکرێت

بیرۆکەیەک لە جیهاندا هاوتای هەبێ یان لەو دەچێ یان بە پێچەوانەوە 
 . لەوە ناچێ و ئەمەش بەهای ڕاست و هەڵەی دەستەواژەکە دەسەلمێنێ
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 « بێچارەیی » باسی دووەم، تێگەی
 

بێچارەیی، بریتییە لە ڕەتکردنەوەی کرداری مرۆڤ و تێگەی 
، بەو واتایە (227، 0666، 0الحفنی، ج)گەڕاندنەوەی ئەو کردارە بۆ خودا 

کە مرۆڤ هیچ دەستەاڵت و توانایەکی نیە بۆ دیاریکردنی چارەنووس و 
دروست کردنی ژیانی خۆی وەک ئەوەی کە دەیەوێت توانای مرۆڤ 

ەکان و هەموو دەسەاڵتێک دەگەڕێنرێتەوە ڕەتدەکرێتەوە ،هەموو کردار
بۆ خودا ، دەتوانین بڵێن چەمکی بێچارەیی، بریتییە لە نەفی کردنی 
ڕاستی کردەوەکانی مرۆڤ و گەڕاندنەوەی ئەو کردارە بۆ خودا بەو 
واتایەی کە هیچ جۆرە توانا و کردارێک بۆ مرۆڤەکان ناسەلمێنێ 

ئەنجام ڤ و دەسەاڵتی لە بەاناکانی مرۆدەتوانین بڵێن لێرەدا هەموو تو
گەیاندنی کردەوەکانی نەفی دەکرێت و ڕەتدەکرێتەوە و هەمووی ئەو 
کردارانەی کە ئەنجام دەدرێن و ئەو دەستەاڵتەی بە سەر گەردوونەوە 
 هەیە و ئەوەی کە فەرمانڕەوایەتی گەردوون دەکات ئەوە بریتییە

ئەوەی  بکەنەوە هەمووە مرۆڤەکان وا بیر بە شێوەیەک ک. خودالە
دەبینرێت و هەموو ئەو ڕووداوانەی ڕوو دەدەن لە الیەن خوداوەیەو 
خودا دیاری کردووە کە چی ڕوو دەدات و خودا چارەنووسی 
مرۆڤەکانی دیاری کردووە، مرۆڤ بە تەواوی زەلیل و دەست کورت 
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و ئەوەی لە بەر ئەوەی لە چارەنووسی نووسراوەدەردەکەوێت لە هەم
ۆڤەکانیش باوەڕ دەهێنن بەوە کە بەڵێ خودا گەردوون ڕوو دەدات، مر

تەواوی چارەنووسی مرۆڤەکانی دیاری کردووە و مرۆڤ هیچ توانا و 
دەستەاڵتێکی نیە لە ژیان، بەڵکو تەنیا دەبێت ئەوە بکات و بەوە ڕازی 

 .بێت کە لە چارەی نووسراوە لە الیەن خوداوە
ئەم سیفەتانە لە  تەنها خودا ئازادە، چونکە »ليرةدا سپینۆزا دەڵێت کە 

سروشتی خودادا هەیە، ئەمە تەنها خودا دەگرێتەوە مرۆڤ ناگرێتەوە 
چونکە مرۆڤ خۆی هۆکاری بوونی خۆی نیە و هەروەها ڕەفتار و 
. «فکریشی زۆر تا کەم لە دەرەوەی ئیرادەی خۆیەوە دیاری دەکرێت

ئاماژە بەوە دەکات کە هیچ شتێک لە دەرەوەی « سپینۆزا»هەروەها 
نیە و هەموو شتێک بە پێی یاسای سروشت دەجوڵێت کە  سروشت

یاسایەکی ناچاریـیە، لیرەوە سپینۆزا ئازادی و ئیرادە بە وەهم دەزانێ، 
و هۆکاری بوونی ( سروشت)چونکە پێیوایە مرۆڤ بەشێکە لە گشت 
کەواتە شتێک خۆی . یە«خودا»مرۆڤ خودی خۆی نیە بەڵکو سروشتە 

پێی یاسای ناوەکی خۆی نەجوڵێت هۆکاری بوونی خۆی نەبێت یا بە
لێرەدا ڕوون و ئاشکرایە کە سپینۆزا بە هیچ شێوەیەک . ئازاد نیە

واو باوەڕی بەوە هەیە کە مرۆڤ باوەڕی بە ئازادی مرۆڤ نییە، و تە
. هۆی یاسایەکی حەتمی لە دەرەوەی ئیرادی خۆی ئاڕاستە دەکرێتبە

بە هۆکارێکی بەرد ناجوڵێت مەگەر »نمونەیەک دێنێتەوە و دەڵێت، 
، با وێنای ئەوە بکەین کە ئەو بەردە لە کاتی جواڵندا وا «دەرەکی نەبێت

دەزانێ کە بە ئیرادە و هەوڵی خۆی دەجوڵێت، چونکە تەنها ئاگای لە 
جوڵەکەی خۆیەتی و بێ ئاگایە لەو هۆکارە دەرەکیانەی کە 

 الی سپینۆزا باوەڕ بوون. دەیجوڵێنێتەوە، بەمەش خۆی بە ئازاد بزانێ
سپینۆزا سەربەخۆیی . بە ئیرادەی ئازادی مرۆڤ وەک ئەو نمونەیە وایە



 

54 
 

نەداوە بە مرۆڤ لە بەرانبەر سروشت، واتە جیای نەکردوەتەوە لە 
سروشت، بەڵکو مرۆڤ وەک دیاردە و گیانلەبەرەکانی دیکە بە بەشێک 
لە سروشت داناوە، پێیوایە وەک چۆن هەموو شتێکی ئەم گەردوونە 

ئاوهاش مرۆڤ ( سروشت، خودا)تمی گەردونە ملکەچی یاسای حە
 (. www.culturemagazine.org)ملکەچی ئەو یاسایەیە 

لێرەوە ئەو پرسیارەی سەر هەڵدەدات ئەوەیە، ئایا مرۆڤ کارەکانی بە 
 !بێ ویستی خۆی ئەنجام دەدات؟

عەقڵ، ئیرادە و »خاوەنی لە وەاڵمی ئەو پرسیارە دەڵێن، مرۆڤ 
ـیە، هەر یەک لەمانە ڕۆڵی خۆی هەیە لە بەڕێوە بردن و «ئاگامەندی

عەقڵ و ئیرادە و »کەواتە ئەگەر هەریەک لە . جواڵندنی ژیانی مرۆڤ
لە مرۆڤ بسەنیتەوە ئەوا دواجار هەبوویەکی بێ کەڵک « ئاگامەندی

انی ڕۆژانەمان دەمێنێتەوە، لە الیەکی دیکەوە ئێمە هەر یەک لە کردارەک
بایکۆتی »بە ویستی خۆمان ئەنجام دەدەین و بە ویستی خۆمان 

خویندن دەکەین کە وەکو نمونەیەکی زیندووە لە ئێستادا، دەردەچین و 
ئەمانە و . هەر کارێک بمانەوێت دەیکەین. «دەجوڵێن و بڕیار دەدەین

چەندان نمونەی دیکە بەڵگەن لە سەر ئەوەی مرۆڤ خاوەنی دەسەاڵت و 
 .ڕیاردانەب

بەکارهاتووە، بە  Determinismبەرانبەر لە کە ،(0)ناچارەکێتیتێگەی 
کورتی مانای ئەوەیە کە هەموو شتێکی ئەم گەردوونە بە یاساو 
سیستەمێکی دیادیکراو نەگۆر بەڕێوە دەچێت و ڕێکخراوە، ئەویش 

واتە هەموو شتێک هۆکاری خۆی . یاسای سرووشتە، نەک بە ڕێکەوت
بەشێکە لە سرووشت، وەک بەش و دیاردەکانی لە ژێر هەیە، مرۆڤیش 

                                                                 
تووە( الضرورة)لەبەرانبەر وشەی ( 0 تۆڕی زاراوەپارێزی وشەدان، .)بەکارها

http://www.bradost.net/ferheng/index.php) 

http://www.culturemagazine.org/
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ێت بچێتە دەرەوەی ئەو سایەی یاسانی دایە، ئیرادەی مرۆڤ ناتوان
مانایەکی دیکە مرۆڤ ناتوانێ ئازاد و سەربەخۆ بێت لە یاسایە، بە

کاریگەریەکانی ئەو یاسایە، لە الیەکی دیکەوە ڕەفتار و فکری مرۆڤ 
یەوە دیاری دەکرێت و ئاڕاستە دەکرێت زۆر تا کەم لە ڕێگەی ئەو ژینگە

 (. www.culturemagazine.org  خۆی دروستی نەکردووە کە 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  م شی دووه به
 ییدا نێوان ئازادی و بێ چاره  مرۆڤ له

 باسی یەکەم
 (7) مرۆڤ لە دیدی مسعود محەمەد

                                                                 
لە باشوری کوردستان، لە  0606بیریاری هێژای کورد مامۆستا مەسعوود محەمەد لە ساڵی  (7

پەروەر، لە بواری فکر، . لە دایک بووە  هشاری کۆی مرۆڤێکی حەقپەرستی، مرۆڤدۆستی کوردستان
لە ناو دونیای هزر و . بە کوردی و عارەبی کاری کردووە -مێژوو، زمان، ئەدەب و جڤاتناسیدا 

تایبەت لە سەدەی بیستەمدا مامۆستا مەسعوود محەمەد بیریارێکە خاوەن  ڕۆشنبیری کوردیدا و بە 
توانیویەتی لە دیدگەی خۆیەوە  جیهانبینی و ی « مانا»فکری ئازادی کوردانەی خۆی، ئەو تاکە کەسە 

تەنیا لە ناو ڕەهەندە ڕەخنەییەکانەوە دێتە دی«مانا دۆزینەوە»ئەڵبەتە . دیکە بدۆزێتەوە  .ش 

http://www.culturemagazine.org/
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ئاڕاستەی مرۆڤ کراوە و بوونی مرۆڤ لە هەموو فەلسەفەیەک  »
کرۆکی هەموویاندا هەیە، مەبەست لەو قسەیەش ئەوەیە کە پێویست ناکا 
دیاردەی کۆمەاڵیەتی مرۆ بە مرۆ خۆی لێکبدرێتەوە وەاڵمی منیش بۆ 
ئەمە ئەوەیە کە جیاوازیەکی زۆر لەوەدا هەیە بمانەوێ لە 

ین و ڕەفتار و فەلسەفەکەماندا سود یان زیان بە بەمرۆ بگەیەن
مێژووەکەی لە ڕێی هۆکارە ڕاستیەکانەوە لێکبدەینەوە جیاوازیەکی 
گەورەی تر لەوەدایە کە لە فەلسەفەکەماندا وەک بابەتێک سەرقاڵی 
مرۆڤ بین کە ئەنجامی شتێکی دەرەوەی خۆی بێ یان بابەتێکە و 

ئەم خاڵە بۆ خۆی . جیهانی کۆمەاڵیەتی دەوری خۆی شی دەکاتەوە
ەتە کە لێکدانەوەی مرۆڤانەی مێژوو گرنگی پێدەدا، چونکە یەکەم باب

مرۆڤ بۆ خۆی هۆکاری هۆکارەکانە، هەموو ئەو کەرەسانەی کە 
فەلسەفە پەنایان بۆ دەبا ئامێر و دارایی و سستەم و سوود و قازانج و 

                                                                                                                                                          
بەرهەمەکانی مەسعود محەمەد هەم لە ڕووی ناوەڕۆک و هەم لە ڕووی ڕوخسارەوە سەنگ و 

یدا داکۆکی لە ئازادی بیر دەکات. سەرچاوەگەلێکن بۆ زانیار .پلەیان تایبەتە بەرهەمەکان . مامۆستا لە 
تە بابەتی لێکۆڵێنەوە و باس ڕەخنە لە دیدی مادی دەگرێ و داکۆکی لە  فیکر و بۆچوونی باو دەکا

چەندین . لە شاری هەولێر، کۆچی دوای کردووە 0/2/7117مەسعوود محەمەد، ڕۆژی  .مرۆڤ دەکات
یابی کردۆتە دیاری بۆ کتێبخانەی کوردی بەرهەمی  (http://mamosta.net) .نا

،  :بەرهەمەکانی مرۆڤ و دوروبەر، حاجی قادری کۆیی، کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بۆ لە شێتخانە دەچێ؟
بۆ (ەوەیستەرجەمەی لە عارەبییەوە، حەکیم کاک)بۆچونێک لە سەر لێکدانەوەی مرۆیی بۆ مێژوو   ،

پور لە هەر کوێیەک، گەشتی ژیانم، پەرەسترۆیکای گۆرباشۆڤ  ڕەخنەو )ئەمیر حەسەن 
. ، هاوسەنگردنەوەی تەرازوویەکی السەنگ(تەرجەمەی لە عارەبییەوە، حەکیم کاکەوەیس(.)شیکردنەوە

کیم تەرجەمەی لە عارەبییەوە، حە. )، دەمودووی هزر(تەرجەمەی لە عارەبییەوە، حەکیم کاکەوەیس)
، بۆ گۆرباشۆڤی مەزن، زمانی کوردی، زمان و ڕێنوسی کوردی، چەپکێک لەگوڵزاری (کاکەوەیس

تاڵ  نالی، زاراوەسازی پێوانە، حەمەغای گەورە، لە پەرۆشەکانی ژیان، کەوچێک شەکر بۆ قاوەی 
تەرجەمەی لە )، دەستەو دامانی نالی، نووسەر، نووسین و ئازادی (کۆمەڵە گوتارێکی کۆکراوەیە)

 (.عارەبییەوە، سایتی مامۆستا

http://mamosta.net/
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بۆچونێک  محەمەد،) «زانیاری چڵوپۆی یەک سەرچاوەن، ئەویش مرۆڤە
 (.                                                                   77، 7107بۆ مێژوو، لە سەر لێکدانەوەیی مرۆیی 

دەربارەی « مەسعوود محەمەد»دوای خوێندنەوەمان بۆ نوسینەکانی 
چەمکی مرۆڤ، بۆمان دەرکەوت کە بە چەند جۆرێک باسی لە مرۆڤ 

 :کردووە، لەوانە
 

 (ەیخودی)یە یکی زاتێوونەوەرمرۆڤ ب .0
 

مرۆڤ بونەوەرێکی زاتیە و خەسڵەتێک کە لە مرۆڤدا هەیە و جێگەی »
بایەخە و جودای دەکاتەوە لە هەموو بوونەوەر و گیاندارانی دیکە، ئەو 

مرۆڤ لە ڕۆژی لە دایکبونیەوە کە  .«شتەیە کە زادەی هۆشیەتی
بونەوەرێکی زاتیە لە هەر تەمەنێکدا بێت بە پێی بایەخدانی هەست و 

کەوە خەرێک دەبێت و بە پێی ئەو بارودۆخەی کە تێدایە هۆشی بە بابەتێ
شتێک دەبێتە جێگەی بایەخی، ئەو شتانەی کە بونیان هەیە لە ئەنجامی 
مامەڵە کردنی مرۆڤ لەگەڵ شتەکان دەگۆڕین و چەندە زاتی مرۆڤەکە 
بەرەو ژوور بچێت مامەڵەکە دەگۆڕێت و بەرەو پێشەوە دەچێت و 

هەموو ئەو شتانەی کە بونیان هەیە پیشکەوتن بە خۆیەوە دەبینێت 
مرۆڤ لەپێناو خزمەت کردن بە خۆیەوە دەیانهێنێتە بوون وە تا مرۆڤ 
تێیان نەگات و بە زاتی مرۆڤەکە تێنەپەڕێت و تا عەقیدەی مرۆڤەکە یان 

ئەوەی  هەمووویستی لە سەر نەبێت قبوڵی ناکات و بە پیریانەوە ناچێت 
کە بوونی هەیە هەموو مەوزوعی جیهانی مادە توانای ئەوەی نیە کە 
مرۆڤ ببزوێنن ئەگەر خۆی مەیلی نەبێت و عەقڵی نەیبڕێت وە تەنیا 
شتێک کە مرۆڤ قبوڵی دەکات ئەوەیە کە زاتی مرۆڤ تێدەپەڕێنێ دەبێتە 

  دا به لێره(. 22، 0، ب7101محەمەد، مرۆڤ و دەوروبەر، )هاندەر بۆی 
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ر جیهانی ماددی و هیچ  رامبه به  کات له ئازادی مرۆڤ ده  ونی باس لهڕو
ی  وه ر مرۆڤ خۆی خواستی ئه گه  هێزێک توانای جواڵندنی مرۆڤی نییه

 . بێت نه
کەواتە هەر شتێک کە بوونی هەیە، بە هەر الیەک مێژوو، کۆمەاڵیەتی، 

ەوە هەر گۆڕانی بە خۆوە بینیوە دروستبووە لێی ورد بیت... مرۆڤایەتی
دەگەی بەوەی کە ئەوەی کە هەیە لە کاریگەربوونی زاتەوە کارتێکردنی 
لەگەڵ دەوروبەر و مادە لەو ڕوەوە کە مرۆڤ خەلقەندەیەکی زاتیە، هەر 
بابەتیک بونێک کە هەیە لە ئەنجامی تێکەڵبونی زاتی مرۆڤ لەگەڵ 

محەمەد، )دەوروبەر و مادە پەیدا بووە تەنیا هۆکارێک زاتی مرۆڤە 
 (. 055، 0، ب 7101رۆڤ و دەوروبەر،م
 
 : کی کۆمەاڵیەتییەمرۆڤ بونەوەرێ -7
 

مرۆڤ بونەوەرێکی خاوەن هۆشە، ڕادەمێنێت و بیر دەکاتەوە، 
دەئافرینێت و داهێنان دەکات و هەمیشە لە هەوڵی دۆزینەوەی شتی نوێ 

لەم مژارەشدا ... دایە لە هەوڵی کەشف کردنی داهێنانی تازە دایە
پەیوەندی هەیە لە گەل مرۆڤانی دیکەدا، لەوەشەوە دەتوانین  پێویستی بە

بڵێین کە مرۆڤ بوونەوەریکی کۆمەاڵیەتیە چون هیچ کەس بە تەنیا 
ناتوانێت هیچ بکات، النی کەم ناتوانێ داهێنانێکی گەورە بکات شوێنێک 

وە ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی و تێڕامان لە . ئاوەدان بکاتەوە
محەمەد لەوە بروانین کە مرۆڤ چەندە بۆچوونەکانی مەسعوود 

بونەوەرێکی کۆمەاڵیەتیە، ئەوا هەموو ئەوەی کە باسی دەکات کە مرۆڤ 
خاڵقی هەموو شتێکە و کاریگەرە و هەموو شتێک کارتێکراوە لە الیەن 
مرۆڤەوە، ئەوە بە تەنیا مرۆڤێک ناتوانێت ئەوە بکات، بەڵکو مرۆڤەکان 
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کردن لە گەڵ یەک توانیویانە  هەموویان لە هەوڵ دان و خۆ ماندوو
دا ڕوون و  ی لێره وه ئه. ئەوەی ئەمڕۆ مرۆڤایەتی خاوەنیەتی بێننە دی

  وه کانه م ڕووه رجه سه تی له مرۆڤ خالقی زاتی خۆیه  که  یه وه ئه  ئاشکرایه
 ...( . عریفی و ئۆنتۆلۆجی  مه) 
 

 : مرۆڤ بونەوەرێکی عاقڵە .0
 

لە مرۆڤدا هێزی عەقڵ کە بوونی هەیە واتایەکی بەرفرەوانی گرتوەو 
دایکبونی تێگەیشتن و لەهۆکارێکە بۆ زانینەکانی مرۆڤ و ئامرازێکە بۆ 

تەنیا هۆکارێک . چاالکیە فکریەکان و پێشکەوتنەکانی جیهانی مرۆڤایەتی
کە دەبێتە هاندەر بۆ بەرەو پێشەوەچونی مرۆڤ و ئەمەش هەر هەمان 

امرازەیە کە زۆر بە سەیری هەر خۆی دەبێتە هۆکارێک و ئەو ئ
سەرچاوەیەک بۆ بە هەڵەداچونی مرۆڤ و گومڕابوونی و زۆر شتی 

محەمەد، مرۆڤ و دەوروبەر، )دیکە کە تەنیا لە مرۆڤدا بەدی دەکرێن 
 (.2، 7، ب7101

لە ڕەفتاری مرۆڤدا حوکمی یەکەمایەتی بە سەر عەقڵدا دەدرێت جا لە 
ا ئازاد بێت یان فێڵبازێک فریوی دابێت، یان لە الیەن ڕەفتاری خۆید

قۆڵبڕێکەوە ئیرادەی لێ سەندرابێت یا بە هۆی تەمای پارەو شتی ترەوە 
بۆچی لە ... محەمەد، کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی)بەرەو خراپە پاڵ نرابێت 

،  سفکراوه گرنگی وه  قل به دا ڕۆڵی عه لێره(. 700، 7107شێتخانە دەچێ؟،
  ی که و کارانه موو ئه هه له  رپرسیاره ار مرۆڤ خۆی بهدواج  چونکه
یکات،  ده  ی که و کارانه موو ئه هه  له  رپرسیاره یش خۆی به مه یکات، ئه ده
ڕوو،   خاته فتار ده بڕیاردان و ڕه  یش بۆ خۆی واتای ئازادی له مه ئه
بینین  ده  بۆیه. ناکرێ  ئاڕاسته  ژێر هیچ هێزێکی بااڵوه  ها مرۆڤ له روه هه
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تێک  سڵه ند خه تی بۆ چه اڵیه ندنی کۆمه سه ره د په مه سعوود محه مه
 . قڵ یان هۆش تی ئه سڵه خه  وانه ، له وه ڕێنێته گه ده

لە مرۆڤدا وە زۆر « هۆش»مەسعوود محەمەد زۆر تەرکیز دەکاتە سەر 
خاڵێکی بنەڕەتە لە مرۆڤ کە بونەوەرێکی »لەوە قوڵبۆتەوە و پێیوایە کە 

 7107محەمەد،بۆچونێک لە سەر لێکدانەوەیی مرۆیی بۆ مێژوو، )« یەزات
 ،25.)  

عەقڵ بەوەی کە خەسڵەتیکی جیاکەرەوەیە لە نێوان مرۆڤ و هەموو 
گیاندارانی تر عەقڵیش بە بەراورد لەگەڵ هەموو شتێک کە هەیە لە 
سەرەتادا زۆر دواکەوتوو بووە بەرە بەرە لەگەڵ تێپەڕینی کات و 

بە شتەکان و بڕینی ئەو سەردەم دوور و درێژە کە هەست کردن 
بڕیویەتی بەو ئاستە بەرەو پێشچونی بە خۆیەوە بینیوە کە وای لێ 
هاتووە قسە بکات و ئەو شێوازە وەربگرێ کە ئاسۆی بیرکردنەوەی 

محەمەد،کۆمەڵگەی )دەیەوێت بە بەراورد لەگەڵ ئاژەاڵنی دیکە 
 (52، 7107مرۆڤایەتی بۆ لە شێتخانە دەچێ؟، 

لە قوڵ بونەوەو شیکردنەوەمان بۆ بۆچونەکانی مسعود محەمەد 
سەبارەت بە عەقڵی مرۆڤ ، دەتوانین بڵێن مەسعود محەمەدیش بە 

کردنی عەقڵێ مرۆڤەوە هەیە، لێرەوە گەشە تەواوی بڕوای بە تیۆری
پرسیارێک دروست دەبێت کە ئایا گەشەکردنی عەقڵ گەشەکردنێکی 

 .                                                                  ؟فیسۆلۆجیە یا ئیپستمۆلۆجیە
ە هەم ئیپستمۆلۆجیە، ین گەشەکردنەکە هەم فیسۆلۆجییێدەتوانین بڵ

دژیەکیەک نابینین لە نێوان ئەم دوو گەشە کردنە، بەاڵم گەشەکردەنە 
وە لە هەر . ئیپستمۆلۆجیەکە خێراترە وەک لە گەشەکردنە فیسۆلۆجیەکە

اکێکیش بە پێی تەمەن و قۆناغەکانی ژیانی گۆڕانکاری و گەشەکردن ت
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هەم لە گەشەکردنە ئیپستمۆلۆجیەکە هەم لە گەشەکردنە . ڕوودەدات
 .فیسۆلۆجیەکە

هەموو بونەوەرەکانی دیکە اب مرۆڤی لە عەقڵ وەک تایبەتمەندیەکی نای
 جیاکردۆتەوە، لە ڕوانگەی مەسعوود محەمەد، مرۆڤ بونەوەرێکی تەواو
عاقڵە بە واتای ئەوەی توانای جوداوازیکردنی هەیە لە نێوان هەموو 
شتێك، کەواتە دەتوانین بڵێن عەقڵ وەک پێکهاتەیەک لەپێکهاتەکانی 
مرۆڤ ڕۆڵێکی گرنگی هەیە، ئەویش بریتییە لە دیاریکردنی الیەنی 

هەیە و هەم  (5)ئایەتی و نایەتی ژیان خۆی، عەقڵیش هەم الیەنی ئایەتی
 ...الیەنی نایەتی

عەقڵ بەرهەمێکی ڕوون و ئایەتی هەیە و دەرک بە حەقیقەت دەکا و لە »
هاوسەنگ کردن و هاوکێشەکاندا مرۆ بەرەو ڕاستێتی دەبا، لەگەڵ 
گۆشکردنی تواناکانیدا گەشە دەکات و لەو ساتەوە بگرە کە هۆش 

ۆتەوە و چەکەرەی کردووە لە هەستی سنوورداری خاو خلیچک جیا ب
پلە بە پلە گەیشتۆتە ئەنجامی سەرسوڕهێنەر و چۆتە ناو 
نەزاندراوەکانی کەون و دۆزینەوەی شاراوەکانی و پێشبینی کردنی 
ڕێتێچوەکان کە لە توانای تێگەیشتن بااڵتر بوون بۆیە عەقڵی ئەلیکترۆنی 

                                                                 
تنی  (5 « موجب و منفی»بۆ « ئەرێ و نەرێ»گەلێک سێناییترە لە ڕەوا دیتنی « نەزۆکاندن»ڕەوادی

حەمە بەاڵیێکی گەورە بەسەر گەڕەکی : بۆ نەفیە وەک کە یەکێک بڵێ« ئەرێ»چونکە لە زۆر باردا 
تی و وەهای پێ دەکرێ؟ لەگەڵ ئەمەشدا ئەرێ: خۆیاندا دێنێ، لە وەاڵمدا پێی بڵێنەوە، ئەرێ؟ واتەکەی

یەتی»خۆ ئەگەر . نەرێتی کەلێنی بۆ گرتووین ئایاندن »بوونایە لەبارتر دەبوون ئەوسا « ئایەتی و نا
یاندن کە « نفي النفي»دەستووری . لە گەرداندا سوودیان لێ وەردەگیرا« منفي ایجاب و »بۆ « و نا

یاندنی نایان»ی پێ دەڵێن لە کوردیدا  Negation of negationلە ئینگلیزیدا  . ی پێ دەگوترا  «دننا
ردەگرین و  بە پێی دەستووری زمانەکەمان لە تێنەپەڕەکەی ئایاندن و نایاندن وە« مثبت ونفي»بۆ 

یاو نایاو » : دەڵێین  .وەردەگرین نەک سووتاندراو« سووتاو« »سووتاندی»هەروەک کە لە « ئا
 (20،  7100محەمەد، )کتێبی 
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کۆمپیوتەری داهێنان تا وردەکاریەکان بپێوێ و بەربەستەکانی بزانێ و 
هۆش چاالکی نایەتیشی هەیە کە گومڕابوون . کانی ساکار بکاتئاڵۆزیە

و تاریکییە و وەختە هێندەی الیەنە ئایەتییەکەی بێ کە ڕووناکە و 
هۆکاری جۆرەها زانیاری و پێشکەوتن و ئاسوودەییە و عەقڵ حوکمی 
ڕاست بە سەر ئەو شتانەدا دەدا کە تێیان دەگا و حوکمی پێچەوانەش بە 

ستانئامێز بۆ دیاردەکانی سروشت و لێکدانەوەی دا سەر غەیبدا دەدا و
ەکانی بوونی خۆی دەکا و بەوەش یبیندراوەکانی ئاسمان و وردەکاری

بۆشایەکی تاریک و چڕ و هەڵدێر دەکاتەوە و سەدان و هەزاران ساڵ 
لەپەکوتێی تێدا دەکات و بە شێوەیەکی دەروێشانەی وا هۆگری دەبێت 

ەنەی کە چاو لێی بە هەڵەدا ناچێت ئەو دیم. ەیکە شایستەی مرۆڤ نی
ئەوەیە تەمەنی خورافات لە بۆچوونی زانستی و بەرپەرچدانەوەی 
خورافات زۆرترە، چونکە خورافات لەگەڵ بونیدایە و نهێنی بەالوە 

پارچە بەردێک کە هەزاران ساڵ پەرسترابێ بە . پیرۆزتر دەکا
خۆم بوو، شێوەیەکی چەواشەکارانە بە غەیبەوە پەیوەست کراوە مافی 

نەزانی و داستان و خورافە و قسەی لە خشتە بردن و هەموو جۆرە 
هۆش، « ڕۆڵەی ناشەرعی»تاریکییەک کە چاالکی نایەتی هۆشن، ناوبنێم 

چونکە عەقڵ لێی دەوەشێتەوە ڕوناکی و پێشکەوتن بەرهەم بهێنێ و 
محەمەد، بۆچونێک لەسەر )«بێتە ڕۆلەی ڕاستەقینە و شەرعی مرۆڤ

 (28-22-26، 7107مرۆیی بۆ مێژوو، لێکدانەوەیی
ئەوەی کە لە زۆر شوێن ئاماژە بەوە دەکرێت ئەقڵی مرۆڤ خەسڵەتێکی 
جیاکراوەیە کە مرۆڤ جیا دەکاتەوە لە هەموو گیاندارەکانی دیکە، 
مەزنترین شتێکە کە مرۆڤ خاوەنیەتی وە گەرچی ئاماژەمان بەوەش 

ووە الیەنی داوە کە زۆر خەڵک لە ڕووی بیرکردنەوە پەکی کەوت
ڕۆشنبیری لە ئاستیکی زۆر نزم دایە فریو دەخوات و گومڕا دەبێت و 
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ڕووداوی زۆر سەیر و سەمەرە قبوڵ نەکراو لە مرۆڤایەتی لە دایک 
دەبێت و خەلقەندەی دەستی مرۆڤە و توانایەکی سەیری هەیە لەوەی 
زوو باوەڕ بە شتەکان دەکات و هەندێ جار کارێک دەکات کە زۆر 

تەنیا . مرۆڤایەتی و دوور لە ڕەفتاری مرۆڤ ئەنجام دەداتدوورە لە 
هتد، دەبێت ئەوەشمان لە بیر ...بەرژەوەندی خۆی لە بەر چاو دەگرێت 

نەچیت و ئاگاداری ئەوە بین لەگەڵ هەموو ئەو شتانە کە باسمان کردن 
هەموو ئەوەی کە هەیە بە باشە یا خراپە، ئەوە تەنیا مرۆڤە کە تاکە 

رەسەندی مێژوو لە ڕوبەڕوو بونەوە لەگەڵ هەر کاریگەرە لە پە
ە یگیاندارێک پلەی یەکامەتی خۆی لە دەست نادات کە خەلقەندەیەکی زاتی

و ناچێتە پلەی دووەم لەگەڵ هەر گیاندارێک و ئاژەڵێک کە کەمێک 
هۆشی هەبێت جیای بکەیتەوە ئاژەڵ ئاژەڵێتی خۆی لە دەست نادات و 

ەیەکیش بێت ناتوانێ داهێنانێک خاوەنی هەموو پێداویستی و کەرەس
بکات و شتێک دروست بکات کە خزمەتی خۆی پێ بکات ، وەک 
نمونەیەک کە ئەگەر ئاگرێک بکەوێتەوە ناتوانێت لە کاتی کەوتنەوەی 
هەوڵ بدات ئاگرەکە بکوژێنێتەوە، تەنیا شتێک کە دەیکات ئەوەیە کە بە 

وەنی ئەو وە تەنیا مرۆڤە کە خا. ڕاکردن ژیانی خۆی ڕزگار بکات
محەمەد، ) خەسڵەتە جیاکراوەیە لەگەڵ گیاندارەکە کە ئەویش عەقڵە

 ( 21،  7107؟ ، ەی مرۆڤایەتی بۆ لە شێتخانە دەچێکۆمەڵگ
لە بنەڕەتدا الیەنی عەقڵی مرۆڤ سەرچاوەی زۆربەی هەرە زۆری 

اپەوە، بە ناشرین و جوانیەوە، ڕوداوەکانی جیهانی مرۆڤە بە چاکەو خر
روەرییەوە، بە چرووک و بەرزیەوە لە توڕەهاتی زوڵم و دادپەبە

داستانەوە تا پەرستنی بت و مانگا، تا دەگاتە عەرشی تیۆری ڕێژەیی و 
محەمەد،کۆمەڵگەی )ەتۆم و گەشتی بۆشایەکانی ئاسمان کەرتکردنی ئ
 ( 58، 7107؟ بۆچی لە شێتخانە دەچێ؟ ، ..مرۆڤایەتی
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ەر شتێک بکەیتە باسێک و هەروەها دەبێت لێرە ئاماژە بەوە بدەین کە ه 
شیکردنەوەی لە سەر بکەیت و لێی قوڵ ببیتەوە ئەوا هەم الیەنی باشی 
هەیە هەم الیەنی خراپی هەم الیەنی ئایەتی هەیە هەم الیەنی نایەتی، 
مرۆڤیش لەمە بێ بەش نیە وەک چۆن الیەنی باشی هەیە الیەنی 

یەتی خراپیشی هەیە، مەسعوود محەمەدیش لەگەڵ ئەوەی کە ویستو
بەهای مرۆڤ دەربخات و پیشانی بدات کە مرۆڤ چەندە بونەوەرێکی 
بەرزە و بونەوەرێکە کە بنەڕەتی هەموو شتێکە لەوە خۆی ال نەداوە کە 
الیەنی نەرێنی مرۆڤیش بخاتە ڕوو، ئێمەش لێرەدا ئاماژە بە بۆچونی 
مەسعوود محەمەد دەکەین کە چۆن هەم الیەنی باشی وە هەم الیەنی 

قڵی خستۆتە ڕوو لەو پێناسەیەی کە بۆ کۆمەڵگەی مرۆڤ خراپێ عە
کۆمەڵگەی »کراوە دەبێتە ناونیشانی باسێک لە ژێر ناونیشانی 

و ئەوەی کە دەبێتە هاندەر بۆ « مرۆڤایەتی بۆ لە شێتخانە دەچێت؟
مەسعوود محەمەد کە بۆچونەکانی لەم باسە بخاتەڕوو ئەوەیە کە 

و لە ناو مرۆڤایەتی سەریان  هەموو ئەو ڕووداوانەن کە لە جیهاندا
 . هەڵداوە، زادەی بیرو هۆشی مرۆڤن

هەموو ئەو ڕەفتارانە کە لە مرۆڤدا بەدی دەکرێن و خەلقەندەی مرۆڤن 
و ئەوەی کە مرۆڤ ئەنجامی دەدات لەکاتێکدا کە خاوەنی مەزنترین 
خەسڵەتیشە کە ئەویش عەقڵە جیای دەکاتەوە لە هەموو گیاندارەکانی 

( ونی بااڵوە تا زیندویەکی یەک خانە، جیهانی ڕووەکیشلە مەیم)دیکە 
ئەوە تەنیا مرۆڤە کە خاوەن خۆبەزلزانیە و مرۆڤە کە ئەتککردنی 
دڕندانە و بەرەاڵیی و سەرەخۆری و کوشتنی مرۆڤی دیکە لە پێناو 
بەرژەوەندی تایبەتی خۆی و درۆ کردن و زۆر ڕەفتاری دیکە کە 

لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا لە . تمرۆڤ ئەنجامی داوە و ئەنجامی دەدا
. هەندێ شوێن زۆر ڕەفتاری نەشیاو بەرانبەر بە گیاندار و ئاژەڵ دەکات
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هەتا هەندێ جار مرۆڤ دەبێتە هۆکارێک کە ئاژەڵێکیش کە ماڵی دەکات 
بە پێی حەز و ویست و مەرامی خۆی سروشتی ئاژەڵەکە دەگۆڕێت و 

بۆچونێک لە  د،محەمە)سروشتە کۆنەکەی لە ناو دەبات و دەگۆڕیت 
 (.56-52، 7107سەر لێکدانەوەیی مرۆیی بۆ مێژوو، 

 
 
 
 
 
 
 

 باسی دووەم
 چەمکی ئازادی و مرۆڤ 

 داناچاریلە نێوان ئازادیی و 
 

 : تەوەری یەکەم 
 ئازادی لە دیدی مەسعود محەمەد

 
ئازادی بەشێکە لە جەوهەری مرۆڤ نەک بەشێک بێت لە سیفەتە  

ە، کەواتە ئێمە ناکرێت ئازادی یوەرگیراوەکان، بەڵکو مافێکی سروشتی
ئایا کاتێ مرۆڤ ئازادی لێ زەوت . زەوت بکەین بە پاساوی جۆراو جۆر

دەکرێت، بۆچی دەکەوێتە دۆخێکی نالەبارەوە؟ بۆچی بەردەوام هەوڵ 
ئازادییەکانی بگەڕێنێتەوە یان ئازادییەکانی بستێنێتەوە جا بە هەر دەدات 

 .پاساوێک لێی زەوت کرابێت؟
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دەتوانین گریمانەی ئەوە بکەین کە ئازادی پێکهاتەیەک بێت لە مرۆڤ، بە 
واتای ئەوە، ئازادیش یەکێکە لە جیناتەکانی مرۆڤ، جیناتەکان خاوەن 

کاتێک مافەکانی پێشڵ کرا یان تایبەتمەندی و ڕێسایی خۆیانن، بۆیە هەر 
 . ئازادی لی زەوت کرا ئەوا مرۆڤەکە دەکەوێتە دۆخێکی ناجێگرەوە

ليرةوه مەسعوود محەمەد ئازادی دابەش کردووە بۆ سەر دوو جۆر کە 
 :ئەوانیش

ئازادی مادی، بریتییە لە نەبوونی کۆت و زنجیر بە دەست و پێی  » -
 . مرۆوە

ئازادی مەعنەوی، بریتییە لە بوونی قانوون لە بەرانبەر تاوانەکان،  -
بۆیە تاوان لە هەندێ یاسادا دەبێتە هۆی کەمبونەوەی مافی مەدەنی 

 (722، 7105بەرزنجی ، ) «سیاسی 
دەتوانین بڵێن کە چەمکی ئازادی لە دیدی مەسعوود محەمەد زۆر  

ی بەوە داوە کە ڕوون و ئاشکرایە هەر وەک خۆی لە شوێنێک ئاماژە
،  7105بەرزنجی ، )« ئازادی وەک بەهار و ئاو پەنیر و دامە ئاشکرایە»

722 .) 
ئەمەش بە واتای ئەوەیە کە کاتێک مەسعوود محەمەد دەڵێت ئازادی 
وەکو بەهار یان وەکو ئاو دامە ئاشکرایە ئیدی ڕێگایەک ناهێڵێتەوە بۆ 

ادی بکەن، پێیوایە ئەوەی بۆشایەک بکرێتەوە کە پرسیار دەربارەی ئاز
کە شتێکی ئەوەندە ئاشکرایە کە لە کاتی ئاماژە پێکردنی پێویستی بە 

ئازادی پتر مافی تاکە وەک »جونكه . شیکردنەوە و ڕوون کردنەوە نیە 
لەوەی دەستدرێژی، زۆرداری و زەوت کردنی ئازادی مافی دەستەاڵت 

ت مافی سەپین بێت، گەر بەدکار ماف بە خۆی بدات من کۆتوبەند بکا
، 7105، پاییزیمحەمەد) «خۆمە بە سەر خۆمەوە ئەو کۆتوبەندە بشکێنم

26) 
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کەواتە مەسعوود محەمەد ئازادی وەک مافێکی تاکەکەس سەیر دەکات 
نەک ئەوەی کە دەستدرێژی و زۆرداری یان لێ زەوت کردنی ئازادی 
بێت لە الیەن کەسێکی دیکەوە، ئەگەر کەسێک هەوڵی ئەوە بدات کە 

 سەر کەسێکبەند بەئازادی کەسێکی دیکە زەوت بکات و کۆت و 
. بدات ئەو کۆتوبەندانە بشکێنێتهەوڵ بسەپێنێت دەبێت کەسەکە خۆی 

لە کاتێکدا لە جیهانی ئادەمیزادا زۆر هۆکارگەل هەن کە وا لە مرۆڤێک 
دەکەن ئازادی کەسێكی دیکە زەوت بکات و لە پێناو بەرژەوەندی خۆی 

چاو نەگرێت، ی کەسانی دیکە لە بەرهەموو شتێک بکات و ئازادی و ماف
ووە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە نمونەی ئەوەش لە مرۆڤایەتی زۆر هەب

بة كشتي و تایبەتیش لە ناو کوردەواری لە زۆر شوێن مافی مرؤف 
پیشڵ کراوە، ئەوەی کە دەبینرێت و ناو نراوە  تی مافي ئافرەت به تايبه

ە، زۆربەی کات لە پێناو بەرژەوەندیەکی یمافی ئافرەت هیچ بنەمایەکی نی
و کچی بێتاوان دەبنە قوربانی  تایبەت و مەرامێکی بێ بنەما هەزاران ژن

و کۆتوبەند دەکرێن و ئازادیان لی زەوت دەکرێت، ئەگەر هۆکاری 
هەموو ئەو ڕەفتارانە کە ئەنجام دەدرین ڕوون بکریتەوە پێموایە 
زۆربەی کات زەقترین هۆکارێک کە هەیە بۆ ئاستی ڕۆشنبیری و 

الیەنی تێگەیشتنی مرۆڤەکان دەگەڕێتەوەو زۆرن ئەوانەی کە ئەوەندە 
زانیاریان نزمە ئەوەندە ئاستی تێگەیشتنیان بۆ باردۆخ و ڕووداوەکان 

ووداوەکانی مێژوو جار سەیرترین یان قیزەونترین ڕدێنزمە کە هەن
دەکەن، ئەوەی بۆ مەسعوود محەمەد بۆتە گرفت دەربارەی تۆمار 

 ئازادی بریتییە لە دۆخێکی دواکەوتووی و نەزانی مرۆڤەکان
سەر ئاستی نەک تەنها لە، (کان عریفی تاکه نی مه الیهکردنی  نه شه گه)

مرۆڤە سادەکانی کۆمەڵگە وەک چینی جوتیار و کڕیار و فرۆشیار و 
کۆچەران، بەڵکو لە ئاستی سیاسەتمەداران و ئەندامانی بااڵی حیزبیی و 
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ئازادی بۆ ملیارها »لیرەوەیە کە مەسعوود محەمەد دەڵێت، . پەرلەمانیش
جارێ بێگانەیە، وە لە وەهم و خەیاڵی وەرزیر و مرۆڤی دواکەوتوو، 

ە نەک بنجی دانەکوتاوە یڕەنجدەر و مرۆڤی کوچە و بازاڕدا ڕەگێکی نی
بگرە نوێنەری میللەتەکە لە مەجلیسی نائیبان بەشێكی بەرچاوی نازانێ 

بەرزنجی، )« قانوون چۆن بەوەلەد دەبێت هەرچەند دەنگیشی داوەتێ
  له  بریتییه  وه ده مه سعود محه ی مه ڕوانگه  له  هک کێشه  واته که(. 7105،766
واوی  ته کان به بارودۆخه قافی، تا له سه –قڵێکی زانستی  بوونی عه نه

 . زا بێت شاره
هێنانی ئازادی دایە چونکە بە ی بە دەستەموو مرۆڤێک هەمیشە لە هەوڵه

مافێکی ڕەوای خۆی دەزانێت، مرۆڤ هەر کاتێک لە هەر بارودۆخیک 
ادی لێ زەوت کرا یان ئەوەتا ئازادی لێ بسەندرێتەوە ئەوا جگە لە ئاز

 .ەیمرۆڤێکی دیل و بێ دەستەاڵت شتێکی دیکە نی
سەر چەمکی ئازادی دەبینین مەسعوود محەمەد بۆ قسە کردنی زیاتر لە

زۆر بە قوڵی لەم باسە ڕۆ دەچێت و بە زۆر الدا شیمانەی لێ 
کە لە جیهانی سێهەم وەدەر وەردەگرێت، بەاڵم لە کۆتاییدا ئەم چەم

دەنێت چونکە ئازادی واتایەکی فراوانی هەیە و لەم زەمانەی کە وەاڵتانی 
دواکەوتوو خەریکی یەکتر بڕینەوەن هێشتا زۆری ماوە ئەم چەمکە لەم 

بەاڵم بەناچاری لە سێ ڕووەوە ئاماژە بە . ژینگەیەدا ڕەگ دابکوتێت
 :واتای ئازادی دەکات، ئەوانیش

 (:تی  اڵیه همكۆ ئازادی)عەبدایەتی  کۆیلەیەتی،ئازادی دژی  -
ستا ئیدی باوی ئەوە ئەمجۆرەی ئازادی بە ڕادەیەکی زۆر کەم بۆتەوە ئێ

و کۆیلەیەکی زۆر بوونی وبووەجۆرە زۆر باڵنەماوە کە لەکۆندا ئەم
 .هەبووە

 (:کی ره ده -ئازادی )گەل لە حوکمی بێگانە ئازادی  -



 

69 
 

لە هەوڵی ڕزگار کردنی ( گەل تاک تاکی)ئەم جۆرە هەوڵدانی گەل 
خۆیدایە لە ژێر دەستەاڵتی بێگانەیەک کە بە هەر هۆیەکەوە بێت هێرش 
دەکاتە سەر شوێنێک و ئیدی دەستەاڵتی خۆی بەسەر گەلەکەدا 
دەسەپێنێت و لێرەدا بێگانەیەک حوکم دەکات، کە ئەمەش بە تەواوی 

ستی مئژووی کورد لە هەوڵی خۆ ڕزگار کردن دا بووە لە ژیر دە
داگیرکەران کە هەمیشە هێزێکی بێگانە پەیدا بووە و میللەتی کردۆتە 
کۆیلەی خۆی و حوکمی خۆی بە سەر سەپاندووە بەو شێوەیەی کە لە 

 .بەرژەوەندی خۆی دابووە و وە دایە
 (:ناوخۆیی  –ئازادی )ئازادی تاکی گەل لە سێبەری ڕژێمەکەیدا  -

چەندبارە دەبنەوە، ئەم تەوەرە لە زۆر نووسینەکانی مامۆستادا 
تێیدا « ئازادی» چونکە ئەو مۆدێلەی چەمکی ! هەمیشەش ئاوکێشن

چەسپا بێت، هەڵومەرجی زۆر تایبەت و ناسکی هەن، بێگومان 
ژینگەیەکی دێموکرات تا ڕادەیەک دەکرێت ئازادی تێدا پیادە بکرێت، 
بەاڵم کە بادەداتەوە سەر ژینگەی نادێموکرات، ئەوا جیهانی سێهەم و 

تە دواکەوتووەکان دەبنە نموونەی زیندوو، ئیدی دەرفەت بۆ ئەم وەاڵ
نامێنێت جگە لە  سەرکوتکاری و ئازادی گرتن لە مرۆڤ، ( ئازادی)باسە 

! هەر بۆیە مامۆستا لە هەموو نووسینێکدا داکۆکی لە مرۆڤ دەکات
 (728 ، 7105بەرزنجی ، )

ئازادی مرۆڤیکی ڵێن ئازادی ماڵی بوونی مرۆڤە، مرۆڤ بەبێ  ده  وه لێره
ناتەواوە مرۆڤێکە هەمیشە لە شەڕدایە لە نائارامی دایە هەمووی ئەمەش 

« ئازادی»کەواتە دەتوانین بلێن . تەنیا بۆ بەدەست هێنانی ئازادی دەکات
 ». مافی بنەڕەتی هەموو تاکێکە و مرۆڤ بە بێ ئازادی بوونی نابێ

ی خۆڕسکە هەم ئازادیی گرینگە بۆ گشت کەسێک و لە بنەڕەتیشدا مافێک
تاک و هەم کۆ بێ فەلسەفە پەیڕەوی دەکەن، گیانەوەرانیش بێ 
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ڕێسابەندی پیادەی دەکەن مەگەر ئەوەندەی بەند بێ بە ترس و تەمای 
 (.68، 7105محەمەد، پاییزی ) « ژیانەوە

 
 :تەوەری دووەم 

 مرۆڤ لەنێوان ئازادی و بێچارەییدا
 لە دیدی مەسعود محەمەد

 
ژیان شانۆیەکە، هەموو کەسێک وەک تاکە ئەکتەرێکی ن یدەتوانین بڵێ

بە بوونی باوەڕ و بین و ڕەفتار و « مرۆ»سەر شانۆ کە پێی دەڵێن 
ئاکاریەوە چ چاک بێت یا بەد، ئازادبێت یان نا هەر شتێک کە سەر بە 
کۆمەاڵیەتیە مەخلوقی مرۆیەکە و نە لە ئاسمان دابەزیوە نە لە زەوی 

ئەمڕۆ کە مرۆڤ تێیدا هەڵکشاوە و بەرەو  هەڵقوڵیوە لە ڕاستیشدا تا
پیشەوە چووە زۆر سەردەمی یەک لە دوای یەکی لە دوای بە جێ 
هێشتوە هەتا تا بۆشایەکانی ئاسمانیش ڕۆشتوە نەگەشتۆتە ڕاستینەی 

 ( .22، 5، ب 7101، مرۆڤ و دەوروبەر ، محەمەد)بزوێنی مرۆ 
بە خاڵقی ئەگەر پلەی یەکەمایەتی نەدەین بە مرۆڤ و نەیکەین 

دەوروبەر و کۆمەاڵیەتی و کە ئەوەی کە مێژووەکەشی دروست دەکات 
هەر مرۆڤ خۆیەتی ئەوە مرۆڤ خۆیەتی کە شارستانیەت و مێژوو 
دروست دەکات، خاڵقێکی تری وەکو سروشت و ئاین و هۆی بەرهەم و 
ئابووری شتی تر بێت، دەبوو تێکڕایی ئەو ئادەمیزادانەی کە هەن 

کەواتە تاکە ... ئەوەی کە بنەڕەتی ئاژەڵ یەکچوەیەکچووبن و وەکو 
هۆیەک کە خاڵقی دەوروبەر و مێژوو و کۆمەاڵیەتیە تەنیا مرۆڤ 

 (.08، 5، ب 7105محەمەد، مرۆڤ و دەوروبەر، )خۆیەتی و بەس 
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دەوروبەر و هۆی بەرهەم سێبەری مرۆن و لە دوایەوە دەڕۆن نەک »
 (. 76،  5، ب 7105محەمەد ، مرۆڤ و دەوروبەر، ) «جڵەوی ڕاکێشن

کەواتە هەموو بوونێک کە هەیە هەموو هۆیەکی بەرهەمهێنان دەوروبەر 
هۆی ۆیە و لە دوای مرۆڤەوەن ئەوەش بەو مادە خوڵقێنەرەکەی مر

بەرەو پێشچونی مرۆڤ و هێنانە کایەی شتی نوێ و هۆی بەرهەمی 
نوێ و شتە کۆنەکان لە دوای خۆی بە جێ دێڵێ و وەکو سێبەری مرۆ 

نرێن، نەک ئەوەی کە دەوروبەر و هۆی بەرهەم یان هەر شتێکی دەبی
دیکە بکەین بە خوڵقێنەر و ئەو توانایە لە مرۆڤدا بستێنینەوە کە خاڵقە 
نەک هۆیەکانی بەرهەمهێنان و دەوروبەر و ئەوەی کە هەیە جڵەوی 

درێژای سەدەکان و ێشن چونکە ئەگەر مرۆڤ نەبوایە بە مرۆڤ ڕابک
ەشەی نەکردبایە و بەرەو پێشەوە نەچوبایە هیچ ڕۆژگارەکان عەقڵی گ

 .  هێزێک نەبوو ئەو بوونەی کە هەیە بهێنێتە کایەوە
پەیامی مەسعوود محەمەد لێرەدا ئەوەیە کە بڵێت ئەوە ویست و ئیرادەیە 
لەگەڵ عەقڵ یەکدەگرن و دەبنە خەسڵەتێکی مەزن لە مرۆڤدا کە جیای 

یکاتە خاڵق و کارتێکەر بە سەر بکاتەوە لە هەموو گیاندارەکانی دیکە و ب
ئەگەر  :مادە و سروشت و هەموو ئەوەی کە بوونی هەیە، بۆیە دەڵێت

بتەوێت کۆمەڵگەیەک دروست بکەیت بڕیاری دەوروبەری بە سەر 
« شت»بیانکە بە جێبەجێ بکەیت ئەوا وەرە ئیرادە لە تاکەکانی بستێنەوە
شبینیەکانت لەگەڵ دەشێ بە سەندنەوەی ئیرادە لە تاکەکانی زۆرێک لە پێ

محەمەد ،بۆ ئەمیری حەسەن پور لە هەر )کردەوەیان ڕێک بخەیت 
 (.20،  7101کوێیەک ، 

مرۆ هەتا ئەگەر کەم دەستەاڵتیش بێت یان هەتا ئەگەر دەستەاڵتیشی 
بەسەر شتان نەشکێت و توانای نەبێت دیسان هەر تاکە حوکمرانێکی 

لە ئەنجامی بوونی ئەو وە ئەو حوکمڕانیەش کە دەیکات یە کۆمەاڵیەتی
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خەسڵەتانە دێت کە تەنیا خودی مرۆڤ خاوەنیەتی، کە لە پێشتر 
ئاماژەمان بە خەسڵەتە جیاکەرەوەکانی مرۆڤ داوە لەگەڵ هەموو 

دێت وە دوای ئەویش ئیرادە « عەقڵ»گیاندارەکانی تر کە بە پلەی یەکەم 
 (.62، 0، ب 7101،مرۆڤ و دەوروبەر، محەمەد)

ە ناخی هەموو مرۆڤێک هەتا ئەگەر هیچ کەرەسەیەکی ین لێدەتوانین بڵ
بەرهەمهێنان نەبێت حەزی دەرکەوتنی هەیە، حەزی بە دەستهێنانی 
دەستەاڵت و هێزی هەیە و حەز دەکات مرۆڤێکی بە دەستەاڵت بێت 
هەندێ جار هەر کاریک دەکات بۆ ئەوەی ببێتەوە خاوەنی ئەوە هەتا 

ن بەحەزی بە دەستەاڵت بون ئەگەر گەیشتن بەو حەزە و مەیلی گەیشت
خاوەنی هێز ئامادەیە بە ملیۆنان کەس بکاتە قوربانی لە پێناو 
بەرژەوەندی تاکەکەسی خۆی و بەزەیی بە کەس دانایەتەوە، لەو 
نمونانەشمان زۆر بینیوە کە لە مرۆڤایەتی سەریان هەڵداوە و زادەی 

لە ، ئیدی ئەوە تەنیا مرۆڤە کە لە دەستی دێت رۆڤ بووندەستی م
پیناو گەیشتن بە مەرامێکی تایبەتی خۆی و خەڵکانی دیکە بخاتە ناو 

جار زۆر دووریشە لە مرۆڤایەتی کە هەندێ گەورەترین مەترسی
، 7107 شێتخانە دەچێت؟بۆچی لە ..کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی محەمەد،)

072 .) 
 –سروشت »لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە کە ئایا ڕاستە لە هاوكيشةي 

مرۆڤ الیەنە کار تێکراوەکەیە و سروشت کاریگەرەکە؟ ئایا دا « مرۆڤ
 دەوروبەر ئاغایە و مرۆڤەکەش نۆکەر؟

لە وەاڵمی ئەو پرسیارە دا کە ئایا لە نێوان و مرۆڤ و سروشت کە 
 مرۆڤ الیەنە کارتێکراوەکە و سروشت کاریگەرەکەیە؟

هەرگیز لەو باوەڕە نەبووم و نابم لە  » :مەسعوود محەمەد دەڵێت
گۆڕانی کۆمەاڵیەتی و مێژووی ئابووری ژیاریدا کە سروشت کاریگەر 
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بەالی باوەڕی . « بێت بەسەر مرۆڤەوە وە مرۆڤ بەندەی سروشت بێت
مەسعوود محەمەد ئەگەر تەنها یەک کارتێکەر یان ئاغایەک بوونی 

ە بە مادە و هەبێت ئەویش مرۆڤە هەمووی ئەوەی کە بوونی هەی
سروشت و دەوروبەر کارتێکراوە لە الیەن مرۆڤ کە  کاریگەرەکەیە، جا 

سروشت بێ . ئەو کارتێکەرە یان ئەو ئاغایە بەهێز بێت یان بێ هێز
الیەنە و توانای ئەوەی نیە خۆی بکات بە کارتێکەر ئەوە مرۆڤە کە 
یە کارتێکەرە و گۆڕان دەکات و داهێنان دەکات و تاکە فاکتەری ئەرێن

 (.عامل ایجابی)
هەموو ئەوەی کە مەسعوود محەمەد مەبەستییەتی ئەگەر لە چەند 
دێڕێکدا کورتی بکەینەوە ئەوەیە کە مرۆڤ کاریگەرە و سروشت بە 
هەموو بوونیەوە کارتێکراوە لە الیەن مرۆڤەوە تەنیا مرۆڤە کە 
سەروەرە وەک و چەترێک وایە کە هەموو سروشت و ئەوەی لە 

هەیە دەکەوێتە ژیر دەستەاڵتی مرۆڤ خۆی و  سروشت دا بوونی
. الیەن هیچ شتێکت کاری تێ بکات کارتێکراو نییە لەمرۆڤە دەتوانێ

ئەمەش دیسان خەسڵەتێکی دیکەیە کە لە مرۆڤ دا هەیە و جیای 
،   7101محەمەد ، حاجی قادر کۆیی،)دەکاتەوە لە گیانلەبەرەکانی دیکە 

 (. 015-017، 0ب
ۆ ڕوون دەبێتەوە کە ئایا مرۆڤ لە دیدی لە کۆتایدا ئەوەمان ب

تەنیا »مەسعوود محەمەد دەبێژێت، ؟مەسعوود محەمەد ئازادە یان نا
یەک کات ئازاد نییە لەوەی کە دەیکات و نایکات، ئەویش لە هەندێ 
کاتدا ئیرادەی لێ دەسەندرێتەوە چیدی ئیرادەی ئەو مرۆڤە ئازاد نیە، 

ن یان بە کڕینی دڵ و ئەمەش تەنیا لە حاڵەتی هەڕەشە لێ کرد
دەروونی مرۆڤ بە پارە و سەروەت و سامان ئازادەی ئیرادە لە 
مرۆڤ دەسەنێتەوە لێرەش دا زاتیەتی مرۆڤ کز دەبێتەوە، بەاڵم بەو 
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مانایە نییە کە نەمێنی، دەمێنی تەنیا کز دەبێت وە دیسانیش ئەوە خودی 
ا خۆی بدات کە سەر دانەنەوێنێ یان ئەوەتتی بڕیارمرۆڤە کە خۆیە

بفرۆشێ و ئازادی ئیرادەی خۆی بداتە دەست کەسێکی تر لە تەک ئەو 
مرۆڤەش دا هەندێ مرۆڤ هەیە کە هەتا هەڕەشەی کوشتن و هاندەری 
وەک و پارە و دەستەاڵت و هێز ناتوانێت ئازادی و ئیرادەی لێ 
بستێنێتەوە جا هەیە ڕوو دەدات کەس هەیە لە ئەنجامی خۆڕاگری و 

و باوەڕی دەکوژرێت کە لەوانەیە هەڵەش بێت، بەاڵم  مانەوە لەسەر بیر
هەتا ئەگەر بزانێت هەڵەیە و نادروستی بیر و باوەڕەکەشی بزانێت 
دیسان هەر بەردەوام دەبێت شەرم دایدەگرێت واز بێنێ، لێرەدا زات 
دەگاتە ئەو پەڕی زاڵ بوون لەسەر بابەتەکە وە ئەوەی دەمێنێتەوە 

ارانەی لێرە باسمان کردن دەبنە هۆکارێک لێرەدا بیڵێین تەنیا ئەو هۆک
بۆ کز بوونی زاتیەتی مرۆڤ ئازاد نەبوونی مرۆڤ  ئەگەر نا مرۆڤ لە 

 7101، مرۆڤ و  دەورەبەر ،محەمەد)« بنەڕەت دا بوونەوەرێکی ئازادە
 (.26-22، 0، ب
 

 باسی سێیەم
 ود محەمەد ڕەخنەی مەسع

 فەلسەفەی ماتریالیزم لە
 

سەر هەڵدەدات و پێویستە قسەی لەسەر  ئەو پرسیارەی کە لێرەدا
سەر ڕەفتارو هەڵسوکەوتی بکرێت ئەوەیە، ئایا ئەوەی کاریگەری لە

جێدەهێڵێت و کاریگەری بەسەر سروشت و تەواوی شتەکاندا مرۆڤ بە 
هەیە مادەیە یان خودی مرۆڤ خۆیەتی؟ بۆچی مەسعوود محەمەد 

دییەکان هەموو ڕەخنەی لە ماتریالیزم گرتووە؟ دەتوانین بڵێن الی ما
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شتێک بۆ مادە دەگەڕێتەوە بە واتای ئەوەی کە ئەوە جیهانی مادیە کە 
کار دەکاتە سەر سروشت و تەواوی شتەکان و مرۆڤ و هۆشی 
دەجوڵێنێ، نەک ئەوەی کە مرۆڤ بۆ خۆی بونەوەرێكی داهێنەر و عاقڵ 
بێت، بەالم ئەوەی کە لێرەدا جێگەی سەرنج و تێڕامان و لی 

ەوەیە کە مەسعوود محەمەد بە تەواوی ئەمە ڕەتدەکاتەوە وردبونەوەیە ئ
و دژی ئەو بۆچونەیە بە ئەندازەیەک کە لە زۆر شوێن لە ناو باس و 
نووسینەکان ئاماژە بەوە دەدات و ڕەخنە لە ماتریالیزم دەگرێت 
مەسعوود محەمەد پێیوایە کە ئەوە مرۆڤە دروستکەری هەموو شتەکانە 

هەموو شتێک لە الیەن مرۆڤەوە کاریگەرە بە سەر سروشتەوە 
کارتێکراوە مرۆڤ خاوەنی دەستەاڵتی تەواوە بە سەر سروشت و 

 .تاد... جیهانی ماددە 
مەسعوود محەمەد ئەو بۆچونەی ماتریالیزمەکانی بەالوە پەسەند نیە کە 
هەڵدەستن پلەی یەکەمایەتی و هەموو داهێنانێک و کاریگەریەک لە 

ەیگەیەنێتە حاڵەتی کەوڵ کردن ئەمەش مرۆڤ دەستێننەوە بە ڕادەیەک د
تەنیا بۆ بەزر ڕاگرتنی ڕۆڵی مادەی مردوو لە ئاست مرۆڤدا لە کاتێکدا 

 .ئەوە خودی مرۆڤەکەشە کە مادەکە دروست دەکات
کاتێک بیرمەندی ماتریاڵی هەڵدەستێت هەموو پێشکەوتن و شارستانیەت 

هۆی  و دەستەاڵت و دیاریدەی کۆمەاڵیەتی و هۆی بەرهەمهێنان و
ئابووری پێشکەوتنی زانستی و داهێنانەکان بۆ باردودۆخی ماتریاڵی 

ئەوە لە بیر دەکات و پشت گوێی خستوە کە هەمووی . دەگرێتەوە
ئەوەی کە بوونی هەیە مرۆڤ خالقیەتی نەک شتێکی تر نە ئەو 
بارودۆخە ماتریاڵییە کە بیرکەرەوەی مادی کردوویەتی بەسەروەر 

ناتوانێت . ەرچی هێزی مادیە کۆ بکەیتەوەبەسەر هەموو بووندا و ه
ئەوەش تەنیا مرۆڤ لێهاتوو دەکرێت لێی . گۆڕانێک دروست بکات
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تێبگات کە ئەوە مرۆڤ بووە کە خاوەنی سەدان داهێنانی گەورەو 
 ، محەمەد، بۆچونێک لەسەر لێکدانەوەی مرۆیی بۆ مێژوو) ناوازەیە
7107 ،65.) 

ەردەکانی دەبەستنەوە بە زاناکانی مادی ڕزگارکردنی مرۆڤ لە د
یان وایە هۆی ڕزگارکردنی ئامادەی زەرفی مادی بۆ ڕزگارکردنەکە، پێ

دەردەکانی مادەیە و بەس، بەاڵم ڕزگارکەری مرۆڤ لە مرۆڤ لە 
دەردەکانی، تەنیا مرۆڤ خۆیەتی و خۆی دەتوانی خۆی لە دەردەکانی 

مرۆڤ ڕزگار بکات هەموو مادە کۆ بکەیتەوە جوڵەیەک نابینی ئەگەر 
 (.22، 7، ب7101محەمەد، مرۆڤ و دەوروبەر، )ئەو مادەیە نەجوڵێنێت 

کەواتە ئەوە مرۆڤە کە خاوەنی هەموو داهێنانەکانە ئەوە مرۆڤە کە 
گونجاو نە گونجاوەکان و باش و خراپەکان کۆ دەکاتەوە ئەوە مرۆڤە لە 
هەموو کات و شوینێک هەوڵ دەدات بەرەو پێشەوە بچێت هەمیشە لە 

ندا لەبەرەو پێش چووندایە، بەپێچەوانەی مادەی مردوو کە داهێنا
لەسروشتدا تەنیا تێدەکرێت لەالیەن مرۆڤەوە یەک ئاڕاستە هەیە ئەویش 
بەکارهێنانیەتی لەالیەن مرۆڤ ناتوانێت بۆ غەیری خۆی هیچ بکات و 
واز لە پێویستی بوونی خۆی بهێنێت وە ئەوە مادەیە کە بە بێ مرۆڤ 

ە، هەموو یت بە بێ مرۆڤ هیچ هەڵبژاردنێکی نیهیچ داهێنانێک بکا
ئەوەی کە مادە بایەخی هەبێت ئەوەیە کە مرۆڤ بایەخی پێ دەدات و 

،  7107محەمەد، بۆچونێک لە سەرلێکدانەوەی مرۆیی بۆ مێژوو، )بەس 
016.) 

دەبێت ئەوەی کە لە ڕێبازی ماتریاڵی دا  ڕۆڵی یەکەم دراوە بە مادە 
دراوە لە پەرەسەندندا البدرێت، چونکە ئامێر ڕۆڵی ئامێر یەکەمایەتی پێ

جگە لە بەرهەمێک کە لە ئەنجامی هەوڵ و تەقەاڵیی مرۆڤی هۆشمەند 
هاتۆتەدی شتێکی دیکە نییە ئەوە مرۆڤە کە هەڵدەستێت بە کۆکردنەوەی 
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پارچە پارچەی مادە کە هەندێکیان لەوانەیە بایەخێکی واشیان نەبێت یان 
ەنوسێنێت ئامێرێکیان لێ ساز دەکات جا زۆر بچوک بن بەیەکیانەوە د

ئەو ئامێرەش کە مرۆڤ لە شێوەی بەرهەمێک بۆ خزمەتی خۆی و پڕ 
کردنەوەی پێداویستی خۆی و بەرگری کردن لە خۆی یان خزمەت 

محەمەد، )هتد، بەرهەم دێنێت ...کردنی خۆی یان بۆ لە ناو بردنی خەڵک 
 (.71،  7107بۆچونێک لە سەرلێکدانەوەی مرۆیی بۆ مێژوو ، 

مادە خۆی لە خۆیدا دەستەپاچەیە لەوەی شتێ ببزوینێ کە ناتوانێ یا 
نایەوی ببزوێ، ئەوەشم بۆ دەرکەوت کە یەکەمیدان بە ماددەی مردووی 
بێ ژیان و ئیرادە بەرانبەر بەمرۆ لە شیکردنەوەی پەرەسەندنی 

حیسابێکی پەیوەست بە کۆمەاڵیەتی هەڵەیەکی بنەڕەتیە و هەموو 
دەدا و هەڵەیەکی لەوە گەورەترە عارەبانە بخەیتە پێش تێکمرۆڤەوە 

محەمەد،بۆچونێک لە )ئەسپەوە، چونکە ئەمە حەسانەوەی ئەسپی تێدایە 
 (.25،  7107سەرلێکدانەوەی مرۆیی بۆ مێژوو،

کەرەسەی بەهەرمهێن کە هەیە نە لە زەوی هەڵدەقوڵێت نە لە ئاسمان بۆ 
دووە وە پەرەش ناسەنێت مرۆڤ دادەبەزێت لە خۆیەوە پەرەی نەسەن

بەڵکو لە تێگەیشتن و لێهاتووی مرۆڤ پەیدا دەبێت و پەرە دەسەنێت 
هەر شتێک کە بەرهەم دێت ئەوا بەدڵنیایەوە ویستی مرۆڤی لەسەرە، جا 
ئەوەی کە بەرهەم دێت سوودبەخش بێت یان زیانبەخش بێت ئەوە 

ۆن کەواتە چ. مرۆڤە کە بە ئازادی ئیرادەی خۆیەوە بڕیار دەدات
دەتوانرێت خاڵقیەت و هۆشمەندی و ئیرادەی مرۆڤ بە بەرهەمێک بەند 

محەمەد ،بۆچونێک لە )بکرێت کە زادەی بیر و هۆشی مرۆڤ خۆیەتی؟ 
 (.60،  7107سەرلێکدانەوەی مرۆیی بۆ مێژوو، 

حەقیقەتی ژێرخان چیە وا یاسا و هونەر و ئەدەب و باوەڕ و نەریت و »
کە گۆڕەپانی سەرخانیان پڕکردووەو پێوەری ڕەوشت لەو بابەتانەی 
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جگە لە کۆمەڵگەی مرۆڤ هیچی تر  ... ڕەنگدانەوەی ژێرخانن؟ مرۆڤە
، بۆچونێک لە سەر لێکدانەوەیی مرۆیی بۆ مێژوو ، محەمەد) « !!نیە

7107 ،62) 
بە دیدی مەسعوود محەمەد هەموو ئەوەی کە حەقیقەتی ژێرخانی پێ 

رستانیەت و پێوەری ڕەوشت دەڵێن وە زانست و هونەر و باوەڕ و شا
وەکو سەرخان سەیر بکرێت و ڕەنگدانەوەی ژێرخان بن، ڕەت 
دەکرێتەوە، پێیوایە کە هەموو ئەوەی کە هەیە شارستانیەت و ئەدەب و 
هونەر و باوەڕ و ڕەوشت خالقی مرۆڤ و جگە لە کۆمەڵگەی مرۆڤ 
هیچ شتێک بوونی نیە کەواتە جارێکی دیکە مەسعوود محەمەد 

ەر باوەڕی بیریاری مادی هەوڵی داوە بە ڕەت کردنەوەی لەبەرانب
بۆچوونی ماتریاڵیزم هێنانەوەی بەڵگەی بۆ ئەم باسە کە مرۆڤ خاڵقە و 
خولقێنەری هەموو شتێکە و پلەی یەکەمایەتی پێ دەدرێت و کاریگەرە 

 .هەمووی ئەوەی کە هەیە کارتێکراوە لە الیەن مرۆڤ
ێژوو و کۆمەاڵیەتی مەسعوود لە کۆتایدا لە لێکدانەوەی مرۆڤ بۆ م

محەمەد کە قوڵ بۆتەوە زۆر الیەنی بابەتەکەی باس کردووە و ڕوونی 
هەر بۆچوونێک فەلسەفەیەک خالقێتی » کردۆتەوە بەوە گەیشتووە کە 

لە مرۆڤ سەندبێتەوە لە پلەی یەکەمایەتی الی دابێت و مرۆڤ نەکرابێت 
محەمەد ) «ت بکرێتەوەبە بنەما و پێوانەی بنەڕەتی هەڵەیەکە دەبێت ڕاس
 (.                 012،  7107،بۆچونێک لە سەرلێکدانەوەی مرۆیی بۆ مێژوو ، 
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 دەرئەنجام
 

لەم میانەی ئەم توێژینەوەیە گەیشتین بە چەند دەرئەنجامێک کە بریتین 
 : لە
  بریتییە لە نەبوونی ئەو کۆت و « ئازادی»گەیشتین بەوەی کە

بەندانەی کە لە توانای مرۆڤدا بێت و بە سەر ئەوی دیکەدا 
بیسەپێنێت، کەواتە مرۆڤ بەو ئەندازەیە ئازادە کە توانای 
هەڵبژاردنی ئامانجەکاندا هەبێت و دیاریکردنی ڕەوتی ڕەفتارەکانی 

 . بکرێت هەڵبژاردنانە ناچار بێ ئەوەی لەو 
  دابەش دەکرێت بە سەر دوو جۆر « ئازادی»گەیشتین بەوەی کە

ئازادی دا، کە ئەوانیش ئازادی ڕەها و ئازادی ڕێژەییە، دەبێت لە 
نێوان ئەم دوو جۆرە ناوەندگیریەک هەبێت کە ئەویش هاتنە کایەی 

، کە ئازادی «ئازادی مام ناوەندی»ئازادیەکە کە پێی دەگوترێت 
 . کدەخرێتمرۆڤ با یاسا رێ
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  لێرەوە بەوە گەشتین کە مرۆڤ ئازادە لەوەی کە بیر لە هەر شتێک
دەکاتەوە، بەاڵم لێرەدا بە هەڵە دەچێت گەر پێی وەها بێت هەمووی 
ئەوەی کە بیری لێ دەکاتەوە دەتوانێ بیکاتە دەستەواژە و دەری 

 . ببڕێت
  و فەیلەسوفە کەممانەندەیە کە دید و محەمەد ئەو بیرمەندمەسعوود

بۆچونەکانی خۆی ئازادانە لە سەردەمانێکدا بەنووسین دەر بڕیوە 
کە دەرفەتی دەربڕین ئاستەم بووە، بێگومان سەنگینی و ڕاستگۆیی 

 .نووسینەکانی بنەمای ئەم دەروازەیەن
  گەیشتین بەوە کە مەسعوود محەمەد گرنگیەکی زۆری بە ئازادی

زەوت بکرێت بە داوە و بە مافی تاکەکەسی داناوە و نابێت ئەو مافە 
 . هەر هۆکارێک و بیانویەک بێت

  مەسعوود محەمەد هەموو ئازادییەکان کە هەن مرۆڤ دەکاتە
خاوەنی و پێیوایە کە مرۆڤ لە ژیانیدا ئازادە خۆی بڕیاردەری 

مرۆڤ خالقە و . ژیانی خۆیەتی هەتا ئەگەر کەم دەستەاڵتیش بێت
بوونی تاکە کاریگەرێکە بە سەر سروشت و هەمووی ئەوەی کە 

 .هەیە
  گەیشتین بەو ئەنجامە کە مەسعود محەمەد ڕەخنەیەکی زۆری

ئاڕاستەی فەلسەفەی ماتریالیزم کردووە، بۆچوونی ماتریالیزمەکانی 
ڕەت کردۆتەوە کە بوونی هەموو شتێک دەگەڕێننەوە بۆ ماددە و 
ماددە بە کاریگەر دەزانن، هەموو شت بە کارتێکەر لە هەمبەر ماددە 

یەکەمایەتی دەدەن بە ماددە و مرۆڤ دەخەنە پلەی  دەبینن و پلەی
 . دووەم
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 لیستی سەرچاوەکان
    
  :ەکانیسەرچاوە سەرەکی 

، چاپخانەی 7101، 0مرۆڤ و دەوروبەر، ب: محەمەد، مسعود .0
 .هەولێر، چاپی دووەم-ئاراس

، چاپخانەی 7101، 7مرۆڤ و دەوروبەر، ب: محەمەد، مسعود .7
 .هەولێر، چاپی دووەم-ئاراس
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، چاپخانەی 7101، 5مرۆڤ و دەوروبەر، ب: محەمەد، مسعود .5
 .هەولێر، چاپی دووەم-ئاراس

بۆ ئەمیری حەسەن پور لە هەر کوێیەک بێت، : محەمەد،مسعود .2
 .هەولێر، چاپی دووەم-، چاپخانەی ئاراس 7101

، چاپخانەی 7100زاراوەسازیی پێوانە، : محەمەد، مسعود .2
 .هەولێر، چاپی دووەم-ئاراس

، چاپخانەی 7101، 0حاجی قادریی کۆیی، ب: محەمەد،مسعود .6
 .هەولێر، چاپی دووەم-ئاراس

بۆچونێک لە سەر لێکدانەوەی مرۆیی بۆ : محەمەد،مسعود  .2
-حەکیم کاکەوەیس، چاپخانەی شەهاب: ، و 7107مێژوو ، 
 . هەولێر

شێتخانە ؟ بۆچی لە ...کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی: محەمەد،مسعود .8
 -حەکیم کاکەوەیس، چاپخانەی شەهاب: ، و7107دەچێ؟ ،
 .هەولێر

بریتییە لە دوو )نوسەر، نوسین ئازادی : محەمەد،مسعود .6
سایتی مامۆستا :، و 7105،(دیمانەی مامۆستا

www.mamosta.net ستۆکهۆڵم پاییزی ، . 
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،  7105ژیان و جیهانبینی مسعود محەمەد، : ، هەڵۆبەرزنجی .0
 . هەولێر-چاپخانەی ئاراس

فەلسەفە و زانست لە سەدەی بیست، : صدیق، حسن حسین .7
 . هەولێر ، چاپی یەکەم-،  چاپخانەی نارین7105

، 7112ئازادی لە نیوان فەلسەفە و یاسادا ، : ، کامەرانمەنتک .5
 . دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ، چاپی یەکەم
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 تۆڕی زاراوەپارێزی وشەدان .0
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ex.php  .  

7. http://mamosta.net. 
5.  http://www.culturemagazine.org (مرۆڤ ڕەنج نەوزاد ،

 (لە نیوان ئازادی و بێچارەیی
 

 گۆڤارەکان
  

، گۆڤاری 7118مفهوم الحریە عند سارتر ، : صدیق، حسن حسین -
 ( .8)زانکۆی کۆیە ، ژ
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  ك له یه ند وێستگه د وچه مه سعود محه بیری مامۆستا مه
 تریاڵی دا ی مه فه لسه تی و فه اڵیه كۆمهكانی بواری  خنه ڕه

               
 حسین حسن كریم .ی.پ

 كان ئیسالمییه  كۆلێژی زانسته/ زانكۆی سلێمانی 
 

 :كی  پێشه
 

سعود  كانی مامۆستا مه مه رهه نووسین و به  یشتن له و تێگه  وه خوێندنه
  ، چونكه ئاسان نیيه  ریان كارێكی هێنده سه كردن له وه د و توێژینه مه محه
ــوێژه ده ــه  ر وه بێــت ت ــه مه وڵه كی ده یه ریش پێشــینه خوێن ــدی ل كانی  بواره ن
كانی فكـری  راستییه وێت له ر بیه بێت، گه ڵناسیدا هه و دین وكۆمه فه لسه فه

 .كانی تێبگات مه رهه مامۆستا و به
سـت ر و زان روه ناو خێزانێكـی ئـاین پـه د لـه مـه سعود محه مامۆستا مه 

ی  كـه ماڵه بنه.  ڵهێناوه دونیا هـه خواز و رۆشنبیری كوردستاندا چـاوی بـه
م  مۆمی داگیرساوی زانست بـوون لـه  وه باوك وباپیرانه  له(  لی زاده جه)

ــه ــه كانیان هــه ســه دره دا، مه واڵت ــه وه كوردســتانی بــاكوره  ر ل زێــدی   ، ك
گونـــدی   ت لــه تایبــه تا باشـــوری كوردســتان  و به ، هــه دێرینیــان بــووه

تی  خۆشــناوه( لی جــه)و   رانیــه ر به رو شیواشــانی ســه الســی پشــده بێگه
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  یـه ماڵه م بنه ئـه  ن كه ته قیقه و هه ، شاهیدی ئه ی كۆیه كه دێرینه  شارۆچكه
دان  ، ســه تی دیــن و زانسـتیيان كـردووه دان سـاڵ بــێ دابـڕان خزمـه سـه

ــــایینی بــــه ــــای ئ ی  یشــــتوون، ئیجــــازه ێگهكانیاندا پ ســــه دره مه توانا له زان
ــــان  و وتاره م و كتێـــب و نامیلكـــه رهـــه ، به رگرتـــووه زانســـتیيان وه كانی

چاكسـازی و ئاسـووده بـوونى  رچاویان له و رۆڵی به ردانه ڵوێستی مه هه
نگن  ڵكو پێشـه بـه  ر دیـاره ك هه تی فێربوون و زانستدا نه اڵیه ژیانی كۆمه

ــی رێ  خۆبوردوانــه و له دڵســۆزانه  كــه ــه هــه له  رییان بینیــوه بــهرۆڵ و  موو ئ
 .(2)بیر ناكرێت بێت رۆڵیان له دا، تا مێژوو هه بوارانه
ی  رێگه د له مه سعود محه مامۆستا مه  روو كه  ینه بخه  وه بێ ئه دا ده لێره

  م واڵته یدان و مافناس و قانونناسێكی ئه مه  هاتۆته  وه كادیمیه خوێندنی ئه
رۆكی كـۆڕی زانیـاری  زیـرو سـه انی عێـراق و وهم رلـه نـدامی په ، ئه بووه

 .   بووه وره  ندێكی گه تواناو بیرمه و به رێكی كارامه كورد و نووسه
الي  ی مه كه سه دره و زانستی ئایینی مه  ری زانستی نوێ ژێر كاریگه  له
رشـــتی  رپه سه دانی خـــۆی و به كـــی و كۆڵنـــه وڵ و زیره هـــه دا به وره گـــه
مان  ندو رۆشنبیر و زانایه م بیرمه بۆ ئه  وره الی گه مهنابی  وی جه عنه مه
سـوفێكی رۆژگـاری  یله گومـان فهێب  رچوو كـه ی لێـده تـه بلیمه  و مرۆڤـه ئـه

 .تی خۆیه
نی رێبـازێكی  بڕشـت و خـاوه رێكی به د نوسه مه سعود محه مامۆستا مه

گشتیدا، ب و رۆشنبیری  ده كانی فكرو ئه بواره  تی، له خۆیه ت به زۆر تایبه
ــه ســى  نه الســایی كه ،  شــكاندووه سیشــی دانه نرخــی كه  لــه  ، وه وه كردۆت
ـــه تــی نه ، عیززه بووه نــدخوازو خۆویســت نــه وه رژه ریابــاز و به   فســی ل

ــووه لوتكــه ــه ده ، لــه دا ب ــاعكردن لــه ربڕینی ه ــه  ق و راســتی و دیف ژارو  ه

                                                                 
جواد فقي .محمد بن عبدالله الجلي وجهوده العلمية،د: و. د مه هح سعود مه شتی ژیانم، مه گه:   بڕوانه (2)
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جێكردنی  وازی جێبـه، بـانگخ بووه م نـه رخه مته ملێكراوان كه وماو سته لێقه
ـــه كاری و  واشـــه بـــازی و چهڵموو فێ ، دژی هـــه ت بـــووه دالـــه ق و عه ه

 .  وه ڵكه نج و خوێنی خه ق و ره ر ئاره سه به  خۆژیاندن بووه
وتوو، مرۆڤێكی راست و  كی پرشنگداری دنيای فكری پێشكه یه ستێره ئه
یدا زۆر ت و رۆشــنبیر دنیای سیاســه ، لـه ڵناسـێكی واقیــع بـین بــووه كۆمه
پیــاوانی بــواری   وره داران و گــه تمه ، نــاوداران وسیاســه توانا بــووه بــه

كانیـان  رۆكی واڵتـان و راوێژكاره ت سه نانه تی و رۆشنبیری ته اڵیه كۆمه
د  د سوودمه مه سعود محه كانی مامۆستا مه رنج و تێبنیی و نووسینه سه له

كاری زۆر  جـار لـهزۆر.  ی سـوپاس و پێزانییـان بـۆ نـاردووه بوون نامـه
 .  رگرتووه وه  وه گرنگییه راكانیان به.  گرنگدا راوێژێیان پێكردووه

 
 : كه وه گرنگی توێژینه

 
د،  مـه سعود محه نی فكری مامۆستا مه ر الیه سه  ینه خه دا تیشك ده لێره
ڵوێســتی  هه  تی، وه بوویـه  ی كـه واقیع بـین و راسـته و دیـده فه لسـه و فه ئـه
وی تیا ژیا،  ی ئه مه رده و سه ئه  ی ماددی، چونكه فه لسه فكر و فهر  رامبه به
ك  ی بیسـت و یــه ده تای سـه ره ی رابـردوو، تـا ســه ده كانی ســه بیسـته  لـه

ر  سه ی سۆشیالیزم زاڵبوو به ره رێبازی به  پ و ماركسیزم وه فكری چه
ــانی رۆشــنبیری و فكــری خــه م  ڵــه و كوردســتاندا، قه كــه ڵكانی ناوچه ژی

، كرد ژمار ده خۆیان ئه  یه ره و به ر ئه سه ستانی كوردستان زۆریان له ده به
  كه  وڵ و توانایه موو هه و هه یزانی ئه د ده مه سعود محه اڵم مامۆستا مه به

و  ی ئه كه ته درێت بۆ میلله و جێگیركردنی فكری ماددی ده وه بۆ باڵوكردنه
ــت، ته ــه  كــه ت خــودی فكره نانــه جێناگرێ ،  هیــتی دانی تی مرۆڤایــه زمــهخ  ل

،  هیدا نی یه فه لسه و فه ڵ ئه گه تی له خزمایه  وه دوورو نزیكه كوردستانیش له
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ی  دا رێگـه یـه و فكره دووتۆی ئـه كی كـورد لـه ندییـه وه رژه هیچ سوودو به
،  نگاو بنـێ هـه  وه واقیعـی خۆیـه  بێت كـورد لـه ده  ، بۆیه هیجێكردنی نی جێبه
م  راهه جێكردنی فه كوردستاندا بارودۆخی جێبه  ركسیزم لهی ما فه لسه فه
لالح و  بـه و كۆمپانیـای زه و كارگه رمایه نی سه خاوه  كه واڵته  ، چونكه نییه

 .  هیمهێنان نی رهه هۆكاری گرنگی به
  بوون، ئیتر ملمالنێ كوردستاندا چینی كرێكار و بۆرژوا دروست نه  له
 ؟ ! كوێ  له

ی  م دیـده ژارو سـته ڵكی هـه خـه  كاری و فێڵكردن له هواش وا بوو چه كه
دنیـای   ری لـه وه ختـه الری به دروسـتكردنی كۆشـك و تـه  كوردستان بـه

وی و حـوكمی ئـاگرو ئاسـن و  هڕپاندنی بیـری تونـد یاڵدا و دواتر سه خه
ر  روه كاری مرۆڤ دۆست و نیشتمان په  وه زیندان و كوشتن و بڕین ئه

ت و كـاری  هڵـدا ق و عه سـپاندنی هـه عـیلم و چه  ڵ به ری كۆمه ، ریبه نییه
 .بێت مهێن ده رهه به

 :شێك ند به چه به   مان كردوه كه دا باسه لێره
 :  كانيش ره وه ته. ی كه و پوخته كه كانی باسه ره وه كی و ته پێشه
ـــدیاڵ و  تایبـــه كانی به كییه ره ســـه  و جـــۆره فه لســـه ی فه پێناســـه - ت ئای
مامۆســـتا . كانــدا جیاوازه  ده ســه یان له وه كــورتی كاردانـــه  بــه. تریاڵ مــه
بینرێت یان  كام رێبازدا ده له  وه كانییه مه رهه ی به ڕێگه د له مه سعود محه مه
 .  هیهیچیان نی ر به سه
ی مـاددی،  فه لسه تی فه تایبه ڵناسی به و كۆمه فه لسه یوندی نێوان فه په -
دا، دواتـر  م بـواره د لـه مـه سـعود محه مهراو بۆچـوونی مامۆسـتا   ندێ هه

 .ڵناسی و كۆمه فه لسه ندی نێوان دین و فه یوه ی په وه روونكردنه
بواری  د لـه مـه سـعود محه ی مامۆسـتا مه كه سـازییه خنه ره  قوتابخانـه -

ـــرو كۆمه ـــه ت ره تایبـــه ڵناســـی و به فك ی مـــاددی  فه لســـه فه  كانی لـــه خن
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كـانی مامۆسـتا ڕابیرو  ك لـه یه ند نموونه ی چههێنان ویش به ئه. كتیكیلێدیا
وتوانی  شوێنكه  له  خنه ی ماددی و ره فه لسه ماو تیۆری فه ندێك بنه بۆ هه
 .عێراق و كوردستاندا  ت له تایبه به  یه فه لسه و فه ئه
د  مـه سـعود محه مامۆسـتا مه  ی كـه وه دا گرنگیـدان بـه مانـه موو ئه هـه له
رێنی  رێنی و نه ردوو ڕووی ئه بۆ هۆشی مرۆڤ، هه  وه گێڕێته كان ده شته

 . ده مه سعود محه ی مامۆستا مه كه ری فكره وه ته  وه ئه  هۆش كه
ــــه فكــــری و  وه  ر رێــــره ســــه له  نها باســــكردنه تــــه  یــــه وه م توێژینه ئ
نـــد  ی چه ڕێگـــه  د لـــه مـــه ســـعود محه ی مامۆســـتا مه كه ســـازییه خنه ره

رینی  وهه ی فكری گه نجینه رگای گه ده  له  وه نیهكا نووسینه  ك له یه نموونه
 .  مان داوه و زاته ئه
  تواناكانمان چاالكانه به  ران و زانایان و رۆشنبیره ی توێژه و هیوایه به 
بی و  ده فكـــری و ئـــه  مـــه رهه نگاندنی به ڵســه و هه یـــدان شـــرۆڤه مه  بێنــه

 . ن د بكه مه سعود محه كانی مامۆستا مه رۆشنبیرییه
رو دكتۆرا تاوتۆیی فكرو  ی ماسته ندین نامه چه زانكۆكانی كوردستان به

دنیای  ن، تا له مان بكه نده م رووناكبیر و بیرمه خۆی ئه ربه ی سه فه لسه فه
ـــرو فه ـــۆ و دامـــه ســـه و رۆشـــنبیریدا له فه لســـه فك   زراوه ر ئاســـتی زانك

 .بێت كان شوێنی شیاوی خۆی هه كادیمیه ئه
 

 :تێبینی 
و یادی كۆچی دوایـی رۆح  مین رۆژی مانگی نیسانه كه یه  ۆش كهمر ئه

ســامانێكی  ، كــه  ده مــه سـعود محه مری مامۆســتا مه شــتی نــه هه به شـاد به
موو  مان و هــــه كـــه له ری گه روه فكـــری و رۆشـــنبیری و نیشــــتمان پـــه

ب  ره ی عــه وره ی شــاعیری گــه شــیعره  م دوو دێــره تی بــوو، ئــه مرۆڤایـه
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سی خۆیدا  ویسترین كه كۆچی دوایی خۆشه له  بۆی كه   وه مهڵێ ده( متنبي)
 :تی وتویه

 ياليت طالعة الشمسين غائبة   
 وليت غائبة الشمسين لم تغب                    

  وليت عين التي آب النهار بها 
 (2).ء عين التي غابت ولم تؤب  فدا  
 
 
 
 : كانی كییه ره سه  شه و به فه لسه ی فه پێناسه: م  كه ری یه وه ته
 
بـه   هیـكی یۆنانی ی یـه ی وشـه ماكـه بنه  دا، كـه فه لسـه كردنی فه پێناسه  له
  واتـــه( فــیال)ی  ، وشــه هــاتووه( دانــایی ویســـتی=  حــب الحكمــة)واتــای  
،  ، حكمــه( حكمـة)یــاخود ( دانـایی) واتـه ( ســوفیا)ی  ، وشـه(ویسـتی خۆشه)

 . یه عریفه مهست لێی، دانایی و  به دا مه لێره
یشتن و  دوای تێگه ران به گه كان بریتی بوو له كۆنه  الی گریكه  فه لسه فه
وڵـدان و  كانی و هه م پێكهاتـه رجه و، سه(سروشت)تی  قیقه رخستنی هه ده

  (6).نووس رو ژیان و چاره وه تی بوونه ی ماهیه وه دۆزینه
(  حكمـة)تی  وایه ڵبژاردن و پێشه هه  له  هیبریتی  فه لسه فه: ڵێت  فارابی ده 
ی  وه لــه  ت بریتییــه حكمــه: ڵێـت ئیــبن ســینا ده. ڕدا  بــواری فكــرو بـاوه  لـه

                                                                 
 .0/758شرح ديوان المتنبي، عبدالرحمن البرقوقي، :  بڕوانه (2)

و المعجــم الفلســفي والمصـــطل  .  7/685عبــدالمنعم حفنــي ، . موســوعة الفلســفة والفالســفة ،د:  بڕوانــه (6)
 (.716عبداالمير االعسم، ص. الفلسفي ،د



 

91 
 

كان جێگیـر  هیتیـۆریی و زانسـتی  ڕاستییه یشتن له ناخدا بۆچوون و تێگه له
: تێــڵ و ده. لمێندراوبن الی سـه لـه  كـه ی بڕشـتی مرۆڤه نـدازه ئه بـبن و بـه 

  ی كـه و كاروبارانـه بـه  سـتراوه تیۆری و بۆچوونێك به كی موو داناییه هه
تی  اڵم حكمـــه ین،بـــه كاریـــان پێبكه  رج نییــه اڵم مـــه بـــه ،بێــت بیـــانزانین ده

  (2).ین بیان زانین و كاریشیان پێبكه  وه گرێته ده  و شتانه پڕاكتیكی ئه
، تیـــۆری و پراكتیكـــی،  شـــه دوو به  فه لســه الی ئیـــبن ســـینا فه واتــه  كه
دا جێگیر بوو بێت و  كه بیرو هۆش و ناخی مرۆڤه  بێت له ی ده كه رییهتیۆ
ی  تـه ناعه و قه ر ئه سه كرداردا له  له  رج نیيه اڵم مه تی پێهێنابێت، به ناعه قه
ی  كـه پراكتیكیه  شه اڵم به ، به ه(التفكیر المجرد: )  وت بكات، واته ڵسوكه هه
ــر بووبێــت ك ده وه ــت و جێگی ــراو بێ ــت و  ، دهبێــت زان ــاری پێبكرێ ــت ك بێ
اسـتی ڕی ئبـین سـینا رووی  وه م لێكدانه ئه.  وه نگبداته وتدا ره ڵسوكه هه له
رۆش بۆ  په ت دۆست و به قیقه بێت مرۆڤی هه ده  خات، كه رده ده  فه لسه فه
ــایی  ره رو ســه وه بوونــه یشــتن له كان و تێگه رگرتنــی راســیتیيه وه تا و كۆت

ــان و بــوون ده بڕشــت و  زراو، هۆشــی به ن فكــری دامــه هبێــت خــاو ژی
ڵچوونی  میزاج و سۆز و هـه. ری بێت قڵ دادوه بێت، عه  بۆچوونی ژیرانه

ـــه ـــێ بن ـــه مـــه ژاوی و دانه ما ، شـــڵه ب ـــرو ك قڵ  م بڕشـــتی عـــه زراوی فك
گرێت،تا  ڵده ك هه ند واتایه چه  فه لسه ت یان فه وا بوو حكمه كه. ن ده پیشانده

یشــتنی  گوفتــارو كــرداردا، تێگه  كــانی راســتی لــهپێ: ك پێــی بناســرێت، وه
  ر شـتێكدا كــه هـه  رزی لــه وشـت بـه قبێژی و ره واو، چاكسـازی و هــه تـه
 (8). دین یان دونیاوه به  سته یوه په

ــان  وره ســوفی گــه یله فه ی  پێناســه  لــه( ز.پ566-266: ســۆكرات)ی یۆن
ی  وه ، بۆ دۆزینه قڵییه ی عه وه ڕان و لێكۆڵینه گه  فه لسه فه: ڵێت دا ده فه لسه فه

                                                                 
لفلسفي في االسالم ، د:  بڕوانه (2)  .772عبدالحليم محمود، ص.التفكير ا
 751ی پێشوو،ل رچاوه سه:  بڕوانه (8)
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و  چاكـه ر بـه  سـه  ردوون و ژیـان، كـه كانی گـه موو شـته كانی هه راستییه
 . نووسن رێنی ژیان و چاره ئه
تی  قیقه دوای هه به  ڕانه گه فه  لسه فه: ڵێت ده( ز .پ522 -252: ئیفالتون)
ری  ێنـــهداه  كـــه  یه و رژێـــم و یاســایانه ی ئــه وه كانــدا، دۆزینـــه ره وه بونه
 .ناسێنێت میان پێده كه یه
،  كی تیۆرییــه زانسـتییه  فه لســه فه: ڵێـت ش ده(ز .پ 577-782: رسـتۆ ئه)
ـــه ـــه باره ل ـــاره موو بنـــه ی ه ـــو تاییه ره ســـه  ماو هۆك ـــان و وكانی ب ن و ژی
 . ریان دیهێنه به

خودی زانسـت  ی بـه فه لسـه فه:  دایه وه رستۆ له ی ئه عریفه م ته یبی ئه عه
عورفی   له  فه لسه فه  چونكه، (6) ئامانجی زانسته  فه لسه كاتێكدا فه ، له داناوه
ــدا بریتی خه ــڵكی ــه  هی ــانج و مه ل ــرۆڤ ده ســتانه به و هیــواو ئام وێت  یــه ی م
سـت  به بێ مه هـیچ كارێـك بـه  ی ژیانیـدا، چونكـه ئاینده  یان بهێنێت له ده به
،  یـه كه ی كاره فه لسـه فه  كه سـته به دی مه وابوو هێنانـه نجام نادرێـت، كـه ئـه
 .  ریشه مان كاتدا هانده هه له

ندی كۆی  وه رژه دی به تان بۆهێنانه وڵه ی دهی قانون فه لسه ، فه بۆ نموونه
كان قـابیلی  قانونـه  ربۆیـه ڵدا، هه ناو كۆمه له  موو تاكێكه هاوواڵتیيان و هه

ڵدا  گه یان له ڵه كان مامه ندییه وه رژه پێی به عدیل و راگرتنن، به و ته وه سڕینه
 (01).كرێت ده
ــاوداری ئیســالم  یله فه ــ)ســوفی ن ــن محم ــد ب ــو حامــد محم ــياب : د الغزال
 :ن سوف هه یله سێ جۆر فه: ڵێت ، ده(ك212
، ئینكاری بوونی  یه كی كۆنیان هه یه ڵێكن ڕیشه ، كۆمه(الدهریون)م  كه یه

و  خۆڕسـكه  م جیهانه ڵێن ئه ن، ده كه ر ده وه ری جیهان و بوونه دروستكه
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وون، دروسـت بـ  وه ئاوێكـه( نطفـة) تنۆكـه   ران له به ،گیانله ری نییه بونیاتنه
وترێــت  پێیــان ده  مانـه ، ئه یــدا بــووه په  وه ره بـه گیانله  ش لــه كــه ئاوه  تنۆكـه

 .كان بێ دینه:  واته(  زنادقة)
  له  بێت، نوتفه ، چۆن ده ڵ خۆیدا ناكۆكه گه رخۆی له ، هه م فكره ئه  دیاره

، یان بڕیاردان !كدی بن خلوقی یه خالق و مه  نوتفه  یوان له یوان و حه حه
یاڵی بـێ  خـه له  ر بێجگـه دیهێنه بێ به كان به دیهاتووه ر وبه وه ر بوونه سه له
ــه ــه ما هیچــی تــر ناگه بن ــه. نێت ی ــه ك، ده یه شــقارته  ك كی دروومــان،  رزیی
نـــدو  نــدین كارمه رو چه بێ دروســتكه ، بزمارێــك، بـــه نجــه كی په یــه ڵقه ئه
تیار دروســت رشــ رپه و سه ركارو ئیـداره سـانی زانــاو پسـپۆڕ و هونــه كه
  لـه. هتـد... و  ردیلـه و گه سـاره و هه ستێره موو ئه م هه ی چۆن ئه بن، ئه نه

ـــه ێوهڕ و بـــه سیســـتمێكی بێوێنـــه  خـــۆڕاو بـــه ـــه عـــه  چـــوونێكی ل ر  ده قڵ ب
ان یهاریكاری نێوانی ستن و به ڵده كاروباری خۆیان هه دی و به ته هاتوونه
،  ی بۆی دانراوه وازی كاركردنهن و شێ مه و بوارو ته پێی ئه ك به ریه و هه
ــه پێی ئایه ســوڕێن، بــه ڵده هه ــل شــي)كانی  ت ــاه بقــدر انــا ك ســورة ..()ء خلقن

الله خالق ) و ( 22:ء  االسرا( )و ان من شيء اال يسب  بحمده)و ( 26:القمر
، (2:السجدة ( )ء الى االرض  يدبر االمر من السما)و ( 67:الزمر( )كل شيء

 .ن اساكان ال نادهی ، له وه جووڵێنه ده
سروشـــــتدا رۆچـــــوون و  ڵێكن زۆر به ، كۆمـــــه(الطبيعيـــــون: )م دووه

ری دونیای  رسوڕهێنه نهێنی سروشت و كاروباری سه  له  وه واقوڕمانه به
موو  و هـــه ران و ئــه بــه نـــدامی گیانله ئه  باتات و توێكــاره رو نــه وه زینــده

ت و  نعه سه ان لهیوڕمانیرس كانیان و سه ندام و پێكهاته و یاسا و ئه خشه نه
مانــدا  رو ژیــان و نه وه موو بونـه هــه  ردگار لــه روه تی پـه یی حكمــه نـاوازه

  موو سیفته رو هه دیهێنه بوونی خوای به سپیو به تی چه ناعه قه  ته یشتونه گه
پێی  قڵی مرۆڤ به هێزی عه  ن كه به اڵم وا گومان ده كانی، به رزو جوانه به
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مـرد، زینـدوو   قڵیش نامێنێت و مرۆڤیش كه ما عه ج نهمیزا  میزاجێتی، كه
(  زنادقـة)  ر بـه ش هـه مانه ن، ئه كه ت ده ، ئینكاری دوارۆژو قیامه وه نابێته
 .برێن ناوده
  مانـه نها بڕوابـوونی ئه كان تـه هرییـه مان و ده ، جیاوازی نێوان ئه دیاره

ـــه دیهێنـــه به به ـــه ده، ر وه ری بوون ـــا، ل ـــه ســـه ادا لهكاروباری دونیـــ ن ك  ر ی
ی راسـتی  فه لسـه ردووال، بـێ دیـن و بـێ فه ن و هـه كـه ڕێوشوێن كـار ده

 .ژیانن
ــه  ســوفه یله ك فه وه  مانــه ، ئه(اإللهیــون: )م  ســێیه كان دوای دوو  گریكیی
ما  ، بنـه وه نـه ده وان ئه بۆچـۆنی ئـه  دی زۆر لـه م دێن، ڕه كه ی یه كه جۆره
 : وێت كه رده دا ده ره وه سێ ته  مان له ئهی  فه لسه كانی فه كییه ره سه
،  ت نییـه شـرو قیامـه و حه وه ، دوای مـردن زیندووبونـه بڕوایـان وایـه .0

 . سته ك جه گرێت، نه رده نها رۆح پاداشت یان سزا وه ته
ر  وه كانی ژیـان و بوونـه هیگشتی  ، هێڵه(كلی)كی  مه هه  نها شته خوا،ته .7

 .  كانییان نییه ورده  جموجوڵه كارو یاسا و ، ئاگای له زانێ ده
 . لییه زه ، ئه ره وه م جیهانی بوونه ئه .5

ـــه ـــه ره وه م ســـێ ته ل ـــه زه بـــه: دا  ی ـــه دین و هـــه قی دوورن ل رو  وه موو ت
 .  (00)كانه موو دینه كانی هه ی راستییه وانه كانییان پێچه ته بابه
بـۆ   كـه ته ابهناو ب  زالیمان هێنایه ی ئیمام غه م ڕاو بۆچوون و باسانه ئه
زا  شاره  وه كانییه موو جۆره هه به  فه لسه ری فه كاریگه ك له یه رده ی چه وه ئه

. كات كانیش ده و سۆفییه معتزله  زالی باس له غه  دا، چونكه م بواره ببین له
قڵ  تدا عه زۆر بابه  له  وه ئاینی ئیسالمه  ستن به یوه موسڵمانن و په  معتزله

بێت،   قابیلی مناقشه  ر تێكستێك كه ی هه وه شك بۆ لێكدانهرپ سه ن به كه ده
مرێت  ده  ی كه سه و كه نووسی ئه و چاره وره كانی خوای گه ته ك سیفه وه
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ستی  كانی ده رو كاروباره ده زاو قه و قه یشتووه گه و ئاینی ئیسالمی پێ نه
گژ  بـــن و بــــه كان ده قـــه موو ده ســـلیمی هـــه كانیش ته ســـۆفییه. مـــرۆڤ

ی كاتیـان  و زۆربـه وه چنه ماكاندا ده بێ بنه  زه فس و حه كانی نه زووه رهئا
غدادی  كانی شێخ جونیدی به رێبازه له  ن، كه به ر ده سه زیكری خودا به  به

 .  وه بینێته ان خۆی دهیكانی شنه یالنی و هاوچه و شێخ عبدالقادری گه
ڵێـت جیاوازییـان  و دهبـات  هلی جـدل ناوده ئه  به  مانه موو ئه زالی هه غه
موكورتی  اڵم كه هێنن به كارده قڵ به عه  ، كه دایه وه ڵكی ڕشۆك له ڵ خه گه له
ریاندا  ســه ریش به مـارگیری و چاولێكـه ، ده یــه یانـدا هه كه قڵیه عه  رێبازه لـه
ی  وه و پاككردنه كانه نگیری سۆفییه الیه  وه ڕووی دینییه  نها له و ته ئه.  زاڵه
  تاكــه به  وه ره مبـه تی پێغه قورئـان و ســوننه  سـتبوون بــه یوه په روون و ده

 .زانێت ردوو دنیا ده ری هه وه خته به یشتن به رێبازی گه
  گرمه ق ده كانیش رێگای هه یری سۆفییه ڵ غه گه ڵێت من له ند ده رچه هه
ــــه مـــارگیرنیم به رو ده بـــه ــــه زۆر به  وه وانـــه پێچه ریان و به رامب رمی و  ن
 .(07)دوێم ڵیان ده گه ێوازی جوان  لهش به

ادع الـي سـبيل ربـك بالحكمـة ) تی  ی ئایـه و یڕه یـدا پـه م وتانه زالی له غه
 (.072: النحل...()والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

ــه ــه ی وتــوێژو قه ئیســالم رێگــه  چونك ر، بــۆ  بــه گرێته قڵی ده تی عــه ناع
رگیز تونــدوتیژی  دینــی خــوا، هــه زرانــدنی ئیمــان و بــانگخوازی بــۆ دامه

ال اكراه في الـدین قـد تبـین : )رمووێت فه و نابێت، خوا ده بووه سوودی نه
 ( 726:  البقره  سوره(.. )الرشد من الغي

و  لییـه زه ئه  ، كـه ر مـادده سـه  كرێتـه ركیز ده ی ماددییشـدا تـه فه لسه فه له
ـــه و هــه ره دروســتكه .  ی كـــردووه شــه هو گ هــاتووه  وه ماده موو شــتێك ل
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زی بـوون و ژیـان  گـه م ره كـه یه  بینـێ ی ماددی دیالكتیكی وا ده فه لسه فه
ی  وه ســت و بۆچــوون و لێكدانــه ی فكــرو هه رچاوه ســه   ، مــادده یــه مادده
 . (05) یه می ماده رهه فكر به  ، واته كانه فكریه  موو چاالكییه هه

ــز ده ــت ئینجل ــه یوه په: ڵێ ــر ب ــدی فك ــادده  ن ــدی  یوه په  و وه م ــه)ن ــه( قڵ ع   ب
،  وه نـه م الیه لـه.  كاندا فه لسـه فه  بـااڵن لـه  ره كی هـه یه سله ، مه وه سروشته

خت  كان، جــه میتافیزییــه: م  كــه ، یه وه شــه دوو به بــن بــه كان ده سـوفه یله فه
ــه كه ده ــه وه ر ئــه ســه له  وه ن ــرو هــۆش كه عــه  ی ك ــه قڵ و بی پــێش   وتوون

قڵ  ، عــه می فكــر و ژیرییـه رهـه به  وان، مــادده وابوو الی ئـه ، كــه وه مـادده
ران  وه م بوونه رجه ری سروشت و سه ، دروستكه مهێناوه رهه ی به مادده
 . یه ی جیهانی مادده وه ره ده له

پـێش   مادده  ی كه وه ر ئه سه له  وه نه كه خت ده كان، جه ماددییه: م  دووه
یـدا  دا فكـر په ی مـادده شـه نجامی گه ئـه و له یـه اددهر م ر هـه و داهێنه فكره
 .ن دروستكراوی مادده ڵق وابوو، فكر وعه كه.  بووه

رگی  ندین به چه ، به فییه لسه فكری و فه  استهڕم دوو ئا ر ئه سه لێدوان له
جدال   ك، به یه ره ر به نگرانی هه الیه  واو نابێت، چونكه یی ته ڕه زار الپه هه

قی و پێداگری و  ڕه للـه ا و الساریی و كهڕو ئاڵوگۆڕی بیرو  حانێ له و  چه
  نـــه خه ڕن مــرۆڤ ده پـــه ڵچوون و داچــوونی وادا تێده بــوون و هـــه توڕه

 . یاڵ پاڵوی  ستوری و خه بوون و گومڕایی و رق ئه  واشه گێژاوی چه
  حانێ له چه  كۆتایی به( لكم دینكم و لي دین)ی  ر قاعیده سه وابوو، له كه

میشی  رهه و به وه كان بجورێنه ی شته وه له  كان بدرێت باشتره و مشتومڕه
 . بێت نه
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د  مـه سـعود محه مان مامۆسـتا مه وره ندی گـه ڵێم، بیرمه ده  نده وه من ئه
،  وه ســته ده به  ی داوه وه ره كالییكــه ین، ڕای یه كــه دوایــدا باســی ده ك له وه
 : یه وه دا ئه ی لێره كه هكاكڵ
قڵ  قڵ، عـه راستی بێگیان، گیاندارو بێگیان دروست بكـات و، بـێ عـه به 
ردوون  یاڵ و یاساكانی فیزیای گه موو ئیحساس و خه و، هه وه خشێته ببه

!  یره بێـت، سـه  می مـادده رهـه تی ژیان به اڵیه ی زانستی و كۆمه و دیارده
  یاڵه خه  چوونهو بۆ ئه  كه  گره ڵنه حاشا هه  چونكه! بكرێت  یاڵه و خه بڕوا به

ــه ك هه نــه ــم چه پێویســتی ده دا به لێــره. ت قیق ــه نــد وته زان فی  لســه كی  فه ی
ك بیـری روونـاك و  یه ادهڕتا  م، كه د باسم بكه مه سعود محه مامۆستا مه

ی بیـری خـۆی،  خۆ و زاده ربه فی سـه لسـه قڵی پڕ بڕشتی رێبازێكی فه عه
اڵت و  سه رۆشی بۆ ده كاری وپه واشه چه  خات، دوور له رده ت ده قیقه هه

ــاوه ــانجی پێك ــت ، ده خۆویســتی ئام ــه:  ڵێ ــۆر و بۆچــوون و راو  ه موو تی
ــه وه لێكدانه ــه له ك كه ی ــاكو ئــه  وه كۆن ــه مرۆ كۆمه ت ــی ســه ڵگ رقاڵ  ی مرۆڤ
وێت بۆچـوون و دیـدی خـۆی  یـه ندین هۆكاری جیاواز، ده چه و به كردوه
یشـتووم،  و لێیـان تێگه وه م خوێندوونـهی من لێ وه ر ئه ده قه لمێنێت، به بسه

 .  پێكاوه ی خۆی نه ، نیشانه وانه هیچ كام له
ــه فه لســه موو فه هــه ــه زاده  كان كــه و ڕاو بۆچون ــری مرۆڤ ــه ی بی بێ  و ب
 : وه م خانانه كێك له یه  ونه كه و ده وه یدانه مه  ی زانستی دێنه تاقیگه
 . مووی راسته هه -0
 . ڵه ههراست و  له  كه یه ڵه تێكه -7
 . مه و راستی كه ی زۆره ڵه هه -5
 . و راستی زۆره مه ی كه ڵه هه -2
 .  یه ڵه مووی هه ر هه هه -2
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ن  الیــه بێـت له ده  ڵـه راســتی و هه ڵ بـوو له تێكـه  كه فه لســه ر فه گـه خـۆ ئه
 . بكرێت له  ، موقابه م گریمانانه كێك له یه ، به وه ڵكه خه
 . كانی راستییه له  ندێ و هه ڵه هه  ندێ رگرتنی هه وه -0
 . وه ت بكرێته ی ره كه راسته  نه الیه -7
 .كانی قبوڵ بكرێن ڵه موو هه هه -5
 . ربگیرێن كانی وه راستییه -2
 .  وه ت بكرێنه كانی ڕه ڵه هه -2
 .ربگیرێت ی وه ڵه راست و هه -6
 .  وه ت بكرێته ی ره ڵه راست و هه -2
رێك یا  رێبه  ر، كه به گرنه ده  یه و ڕێگه دا، ئه ڵك، لێره شۆكی خه ، ره دیاره 

ـــان ده مامۆســـتایه ـــووس پێی ـــان ل ـــازو زم ـــه كی فێلب ـــه  گرێت ـــانی  ب رو بۆی
  وره كی گـه یـه ڵدانی ژیـان موعجیزه رهه سـه: )ڵێت ، یان ده(02)ختكردووه ته

ها  كردنی، ملیۆنـه شـه گه  كـه  یـه وه چـم ئه یبیـنم و بـۆی ده ی ده وه بـوو، ئـه
ــان زیــاتر پــڕ لــه رهه ســهر دوای  وه كــانی زینــده جۆره   ئیعجــازه  ڵدانی ژی
تی  پــه  كی شــله یـه نــاو مادده  تـه ی ژیــان داچۆڕیوه چـۆن وزه  ی كــه وه لـه

  م مـوعجیزه كی زینـدوو، ئـه ماددیه ته  ه، بوو مردوو، دواتر خۆی گرتووه
ــــه ، گـــه یـــه وره گه ــــه ڵ دروســـتبوونی كۆرپه گــــه راوورد بكرێـــت له ر ب   ل
مكی دایكی  منداڵدان و مژینی گۆی مه  رچوونی له ر دهمنداڵداندان، دوات له

دا و  كه بوونی منداڵه وره ڵ گه گه ی شیری دایك و گونجانی له و موعجیزه
ی بیسـتن و بینـین و سـپڵ و سـی و  ها مـوعجیزه روه پێی پێویست، هـه به
  لـه  مانـه ك له ریـه ی هه ، مـوعجیزه دیاره. هتد... ر و زمان و  و جگه ده گه

 . (02)( هیمتر نی بێت،كه تر نه وره ڵدانی ژیان گه رهه ی سه یزهموعج

                                                                 
ين، ص....المجتمع البشرى :  بڕوانه (02)  .01، لماذا يشبه مستشفى المجان
 .52-52، ص  رچاوه مان سه هه:  بڕوانه (02)
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ــه ســعود محه ، مامۆســتا مه دیــاره ــۆ   وه گێڕیتــه ده  كــه موو رۆڵه د هــه م ب
  ، بۆتــه ردگاره روه خششـی پـه به  ی كـه قڵـه و عه ردگار ئـه وه تی  پـه خاڵقیـه

: ڵێــــت ده  بۆیـــه. ی ژیـــان رچاوه كردن و ســـه شـــه هـــۆی داهێنـــان و گه
ــه  ســوفه یله فه) ــه ماددیی ــه  كان زۆر دوورن ل ــه وه واقیع ــه ئه  ، چونك ڕی  وپ
  فرۆكــه - بــۆ نموونــه –مـرۆڤ ناتوانێــت   ، كــه یــه وه وان، ئه تی ئــه ناعـه قه

بێت،  سـتتدا نـه رده به ی له كه ی دروستكردنه سه ره ر كه دروست بكات، گه
ری  ت مــرۆڤ دروســتكهبووترێــ  ، كــه هیــنی  وه ئــه  كــه ته بابه: ڵێــت اڵم ده بـه
مووي  دنیـا هـه  ، چونكـه كانی تـره و شته یاره ی ته و پێكهاته موو پارچه هه
ران ،  هو ڵكو دنیا خۆی، مرۆڤ، زینده ، به تی مرۆڤدایه یه ی خالیقه وه ره ده له

  تـه دیهاتوون، هێنراونه رانی، بـه وه ردوون و بوونـه موو گه كان، هه بێگیانه
بكـــات   م گۆرانكارییانــه مــرۆڤ دێ ئـــه  ئیتــر چییـــه،  وه یــدانی بوونـــه مه

دنیـای   ریابڕ لـه و ده رنێت و فڕۆكه نتهێشتی ئاسمانی و ئ رو گه كۆمپیوته
ر مانـگ و  سـه بكات، ئامێرێك دروست بكـات له  سته رجه كنۆلۆژیادا به ته
وی بكـات، بـارودۆخ و  ر زه ڵ دانیشـتوانی سـه گـه له  قسه  وه كانه ستێره ئه

 !.رح بكات شه  و شوێنانه هی ئ شێوه
واوی  ی ته شه خۆیكردبێت؟ گۆڕانكاری گه خۆی وای له  تۆ بڵیی، مادده

  كـاری مـادده  وه ر ئه گه جا ئه. ڵسا بێت هه  و كارانه ر هێنابێت، و به سه به
  دی بـۆچی لـه كات، ئـه ده  زنانه مه  و داهێنان و گۆرانكارییه تی و ئه خۆیه

كان  مادییـه  سـوفه یله ، خـۆ فه سـتاوه ڵنه هه  كـارهو  جیاتی مرۆڤ رێوی به
كردنی  شـــه گه  لــه  وری نیيــه قڵ ده و عــه خاڵقــه  ڵــێن، بێگومــان مــادده ده

ی  لوتكه  مرۆڤ له: )ڵێت ڕوات  و ده كانی زیاتر ده ر قسه سه ، له(مێژووییدا
خودی   كی پێ ناگات، مرۆڤ له یه هیچ لوتكه بینین كه  دروستكراواناندا ده

 .  (06)( رتره رسوڕهێنه ڵدانی ژیان، سه رهه هس

                                                                 
 .56، ص  رچاوه مان سه هه:  بڕوانه (06)
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و  مكی ئه ڵ چه گه ق له قاوده د ده مه سعود محه ی مامۆستا مه یه م وته ئه
لقـد خلقنــا :)رموێت فـه ده كـه   وه گرێتـه ك ده ی قورئـانی پیـرۆزدا یـه تـه ئایه

نها  تــه( أحســن تقــویم)  ، كـه(2: التــین  ســورة()االنسـان فــي أحســن تقـویم
  نـه و الیه ت و پێكهاتـه سـڵه موو خه ڵكو هـه ، بـه وه مـرۆڤ ناگرێتـه تی رواڵه
یی،  زه ســت، فكـر، سـۆز، بــه قڵ، هه ك عـه ، وه وه گرێتـه كانیش ده عنوییـه مه
ی كاركردن و زانسـت و توانـای  ڕێگه راندا له وه نهور بو سه اڵتی به سه ده

نێوان مرۆڤ و  هش ل تی هاوبه زۆر سیفه.   وه نییه ده ری و زهنی و به هونه
.  ه(قڵ عـه)  وه ره تی جیاكـه اڵم سـیفه ، بـه یـه رانی تردا هه وه م زینده رجه سه

و  به  چونكه. ری ژیر به گیانله:   ن به كه ی مرۆڤ ده زانایانی لۆژیك پێناسه
 . یه وه وانی تره رووی ئه سه له  ته سیفه
یارتر و زۆر ســت هێزترو زۆر وریـاترو هه ری زۆر بـه بـه ، گیانله دیـاره 

ــه... زۆر  قڵ و فكــر  عــه موویان له ر هــه اڵم هــه ن، بــه مــرۆڤ هــه  زیــاتر ل
ــه ــرۆڤ ئه م ــه حرومن، م ــه گ ــه ده قڵی له ر ع ــاو ئه ســتدا ه ــدام و  موو توان ن

ركێكی  ت هـیچ ئــه نانــه چن، هیچـی پێناكرێـت، ته كـانی تـری تێكــده لێهاتووه
ــورفی له دینــی و دنیــایی و شــه ــت، وه ر ســه رعی و قــانونی و ع ك  نامێنێ

 .كرێت رێكی ماددی وشك حسابی بۆ ده یكه په
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 :م  ی دووه ره وه ته
و بۆچوونی  ڵناسی و زانستی كۆمه فه لسه ندی نێوان فه یوه په

 : وه  یه مباره د له مه سعود محه مامۆستا مه
 

  بـه  یـه تینی هه نـدی بـه یوه ، په وه كانیيه موو لقه هه ڵناسی به زانستی كۆمه
مـرۆڤ )، كانی كـۆنی هێنـاوه سـووفه یله ی فه ، ئیبن خلدون وتـه وه فه لسه فه
  یه فه لسه ی فه ڵناسی زاده لێین كۆمه ر نه گه ئه. (02)( سروشت شارستانییه به
ـــه ـــده وه ئه  وه ئ ـــه  ن ـــه  نزیك ـــه  وه فه لســـه فه  ل ـــه  ك ـــه  ناچێت ی حســـابی  خان

تی  اڵیــه ڵ واقیعــی كۆمه گـه هڵناســی ل ر زانسـتی كۆمه گــه ، ئه وه خۆرسـكییه
كانی  ، لقه ڵناسییه حوكمڕانی كۆمه  فه لسه وێت، فه كه رده ین ده راوورد بكه به

  تیه ، خسـتوونیه یـه ریان هه سـه ری ئایدۆلۆژیا كاریان له ڵناسی فاكته كۆمه
كردنی  و راڤـه وه بینـین، لێـدوان و توێژینـه ، ده وه ژێربـاری قورسـی خۆیـه

،  اڵتداراندایه سـه ی ده فه لسـه ر رۆشـنایی فه بـه له  م زانسـته تی ئه زۆر بابه
تی دیـــارو  تایبــه مدا به جیهـــانی ســێیه  گشــتی و لــه جیهانـــدا به  لــه  مــه ئه
كانی  وتــه و لێكه ڵ مـادده گــه كان له پراكتییـه  ر زانســته گـه ، ئه یه سـته رجه به

  كی پـڕ لـه نیایـهڕ، د گه ڵ بخرێنه وتنی ماددی كۆمه ببن و بۆ پێشكه  ئاوێته
  شـه وانه له ، كه  نێ ده ده  وه ڕووی ماددیه  وتوومان له كنۆلۆژیا و پێشكه ته

تۆمی  ك بۆمبی ئه كاربهێنرێن، وه ناوبردنی مرۆڤیش به بۆ وێرانكردن و له
.. و شـوێنانی تـر  بجه ڵه كی كیماویی، هیرۆشیماو هه و هایدرۆجینی و چه

 . ن م بۆچوونه تی ئه شایه
  وه بواری پێكه بێـت له ڵناسی ده ناویاندا كۆمه كان له مرۆییه  زانسته اڵم به

كاربێن،  روماڵ و مافی مرۆڤدا به ژیان و ئاشتی و ئارامی و پاراستنی سه

                                                                 
 .62ابن خلدون، ص   مقدمة:  بڕوانه (02)
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ــه  چونكــه ــارو ئامانجــه م زانســتانه ل ــه.  دا خــودی مــرۆڤ هۆك ر خــۆی  ه
 . كان مێرهو ئا سه ره ك كه ، نه یه كه زانستییه  كی مادده ره ری سه وه ته

یان  و لێكئااڵن و جارجـار لێكدابڕانـه تی، به اڵیه و زانستی كۆمه فه لسه فه
دا  ره نێوان دووبــــه كی تونـــدوتیژیان لـــه ، ملمالنێیــــه وه تـــه رایان ناوه هـــه
ــدووهڵخو ــه ره بــه)،  قان ی  ده ســه له ، كه(ی سۆشــیالیزمی ره ی بــۆرژوا و ب

و  بینی، تاكو ئێستاش ئه  خۆوه ڵكشان و داكشانی زۆریان به مدا، هه بیسته
 .  یه ی هه درێژه  یه وه كتر جیڕكردنه یه و دان له  ملمالنێ
ی نێوانییان  ڵناسی، ملمالنێی و كێشه ، ئایدۆلۆژیاو كۆمه وه كی تره الیه له
كیان،  رالیـه نگرانی هه ، الیـه بی ئایینی لێهـاتووه زهه ك ملمالنێی دوو مه وه
لم، كــوێرم،  ی خۆیــانن، شــه كــه ره ی به رنامــه ڵگری بــه ، هــه روێشــانه ده

 .  ناپارێزم، سیمای كاریانه
ر تونـدوتۆڵی نێـوان  سـه كـات له كاتێك پێداگری ده( مۆریس جينز بورگ)
نـدی  یوه باسی په بینرێت، له ده  وه ره زه حه  ڵناسی، زۆر به و كۆمه فه لسه فه

، ئایدۆلۆژیا  یه ی هه وه ترسی ئه  ڵناسی و ئایدۆلۆژیادا، چونكه نێوان كۆمه
اڵواردن  ی وا هه كی ئاوێته یه كوتله  ڵناسی قوت بدات و ببنه زانستی كۆمه

ــه له ــه كۆمه. كرێت نێوانیانــدا ن ــه  وه خــواره  ڵناســی وابێت ــه ب رژێمی  رگری ل
  گونجێـت رژێمێـك ببێتـه ده  چونكـه.  سـتێ وێـدا راوه سـت بكـات و له بااڵده
. م بێـت سـتكاریكردنی ئاسـته ده  نێت، كـهپێ مری واقیع و وا خـۆی بسـه ئه

ــه ــه وتنی ده حــوكمی ناچــاری شــوێنكه  ئیتــر ب ــه  بێت تی  ســڵه خه  جۆرێــك ل
  (08).هتد... تی و نیشتیمان دۆستی و  ردایه مه

  ڵـه و كۆمه ، ئـه ئایدۆلۆژیا زانستی فكره  ست له به ش  بزانین، مه وه با ئه
،  وه خولێنه تی ده اڵیه تێكی كۆمه یقهق ر هه سه له  ، كه یه ڕاوبۆچوون و فكرانه

تی یـان  وایه ته تی یان نه ندی چینایه رژوه بێت، به  یه م پێناسه ئایدۆلۆژیا به

                                                                 
حمد الزعبي، ص. التغیر االجتماعي بین علم االجتماع البرجوازي و االشتراكي، د:  بڕوانه (08)  .07محمد ا



 

113 
 

فسیری سروشت  ته  فه لسه ڵ فه گه له. كات رده سه كی  چاره ئایینی یان خێڵه
وتی  ڵســوكه وشـت و هه ماكانی ره ن، یاسـا و بنـه كـه و تـاك ده ڵگـه و كۆمه
ـــه تی ده یـــهاڵ كۆمه ـــه ســـه ڵناســـییش له پاڵپشـــتیيان، كۆمه  بن ـــه ر بناغ م  ی ئ
  سـته رجه به  بۆیـه.  سـته رجه قاڵبـدراوی به كی له یه قیده عه  بێته ده  یه پێناسه

  دا، وا جێگیـر بێـت ببێتـه قیـده ی عه شـێوه  ر رژێمێكی فكـری لـه بوونی هه
. بـڕێ واقیعـدا ده و له( دمجـر)شـتێكی  بێته  كۆتاییدا، ده له  وه ئایدۆلۆژیا ئه

ــــات، دهڕگۆ ـــــته انكــــاری قبوڵناك ــــه كۆســــ  له  بێ كردن و  شــــه م گه رده ب
 - بـۆ نموونـه. ون پاوو  قێـزه رێكی جێگیرو داسه ده قه  بێته وتندا، ده پێشكه
ــی كــه فه لســه فه ــان ده وه  ی ماركســی لینین ــه كــو خۆی كی  ڵــێن ئایدۆلۆژیایی

ــه  یــه وه ســتیان ئه به ، مه زانســتییه ــو  كــان وه و دیارده ی واقیعــه ئاوێنــه  ك ك
كی تـــر  ر ئایدۆلۆژیایــه كــات، هـــه فســـیریان ده دات و ته خۆیــان پیشــانده

ــت و خــۆی  له ڵ و ناڕاســت و نازانســتی ده پوچــه به كردن و  شــه گه زانێ
 .(06) ڵداوه ریهه سه  وه مهێنانه رهه كانی به وتنی هۆكاره پێشكه
  مكـه و چه یشتن و ئـه ، تێگه وه فتاری مرۆڤه وت و ره ڵسوكه ی هه باره له

و  قیـده بوون، جـۆری عه اڵڵـه گه  كه سـه ی الی كه فكـری و راو بۆچوونانـه
كو چـــۆن،  روه كـــات، هـــه ی ژیـــان، دیــاری ده ربـــاره ی ده كــه ڕه بیروباوه
ت و وا كـا ڵیـدا دیـاری ده گه فتار له سێك شێوازی ره ویستی بۆ كه خۆشه

پچرێت  ی نـه كـه ندیه یوه و په  ی بمێنـێ كه ویستیه گونحێنێت خۆشه خۆی ده
 .(71)و بیبوغزێنێت  وه رقی لێبێته  سێك كه ڵ كه گه فتاری له ی ره وانه پێچه به
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رانی مـرۆڤ  قڵی مـرۆڤ ژیـان و گـوزه یشتن و عه تێگه: ڵێت ماركس ده
ڕووی  ڵك، لـه تی خـه اڵیه كۆمه، ئاستی ژیانی  وه وانه پێچه دیاری ناكات، به

 .  (70)كات ستنیشان ده یشتنیان ده قڵ و ئیدراك و تێگه ی عه ، پله وه ماددیه
ڵكو  ، بـه خی فكـر نیيـه نها بۆ ئینكاركردنی بایه ی ماركس، ته یه م گوته ئه

ـــه بـــۆ ره ـــه وه تكردن ـــه ر كاریگه ی ه ـــره ریی ـــی  كی فك ـــاركردنی رۆڵ و ئینك
 .تیدا یهاڵ ژیانی كۆمه  ، له و یاساناسانهندان  سوف و بیرمه یله فه
قڵ و  عـه  كاتێكدا كه قڵ داڕنرێت، له عه  ، مرۆڤ له ساته ند كاره ئای چه 

موو قانون و رژێم و تیۆرو  ، هه ی گۆرینی واقیعه سیله فكری ئینسان وه
ی  ، زاده قڵه می عه رهه رینێك به ڕاو بۆچوون و داهێنان و شۆرش و راپه

تی یـان  اڵیـه ی كۆمه سـته ، كـام ده ڵگـه كـام واڵت، كـام كۆمه ، بیری مرۆڤه
قڵی هاواڵتیيــان و فكــری  بێ عـه بــه... یــان ... رۆشـنبیری، یــان ئـابووری 

ری  یشــتنی رۆشـــنبیران و زانســتی زاناكــان و هونـــه نــدان و تێگه بیرمه
ــه ی كــردووه شــه نــدان گه رمه هونه ــام تــابلۆی هون ری ، كــام یاســای  ؟ ك

ــا بێ  تی و یاســایی بــه اڵیــه انكــاری ئــابووری و كۆمهڕم گۆدیموكراتی،ك
ــژان و خــاوه قڵمه ری عه رێبــه ــدان و بیرتی بڕشــت و  نی ڕاوبۆچــوونی به ن
 .  ند، سازدراوه مه هره به

: بێت بڵێت سێ هه ، كه یه وانه له: )ڵێت دا ده د لێره مه سعود محه مامۆستا مه
فسـیركردنی بـاری  و ته ڵگـه كۆمهی  وه ، بۆ لێكدانـه س نیه نها به ته قڵ به عه

كـانی  كردنی بواره شه كنیكی و گه وتنی زانستی و ته تی و پێشكه اڵیه كۆمه
كان  ره بـه گیانله وای له  قڵه بونی عه نه  وه ئه: ڵێم جوابیدا ده  ژیان، منیش له

  ده وت و كاریان سه ڵسوكه خۆیان و هه  كه -مرۆڤ   له  بێجگه - كردووه
مان شـێوازو  ی هـه وه و جیونه وه بوونه  دووباره  له  بریتیه  ده دوای سه له

ریاندا،  سه ك روونادات، به ژین، هیچ گۆارنكارییه ی تێیدا ژیان و ده دیارده
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ش  ریزه ن، غــــه كــــه جــــوڵێن و كارده ده  ریزه غــــه موویان به هــــه  چونكــــه
ن، كو خۆیـان روه وان هـه رێت ئـه پـه زار سـاڵ تێده دان هـه سه. ناگۆڕدرێت

ــــه بـــه داده  وه ره قڵی لێبســــێنه خـــۆمرۆڤێكیش عــــه ــــاژه زێت بــــۆ پل ڵ،  ی ئ
قڵ   زی مـرۆڤ عـه گه ر  ره گه خۆئه. گۆرێت هیچی پێ ده گۆڕێت و نه ده نه
 : ر دوو هۆ  به روات له مان ده و تیاچوون و نه ره ست بدات به ده له
ن كا خشــه و زیانبه  نــده دڕه  ، تــا لــه روودار نیيــه شــی مــرۆڤ فــه له -0

 .پارێزراو بێت
ـــه نـــده چه تی، به یــه ی هه ی خۆپاراســـتنه ریزه و غـــه ئــه -7 ـــه  ها پل خوار  ل

خۆی  رگری لـه وان بـه ك ئـه ناتوانێـت وه،  ری تـره به ی گیانله ریزه غه
 (77).بكات

  سـتاوه شـۆك فكـری وه ڵكی ره زۆری خـه ره شی هه به:)ڵێت ها ده روه هه
ــــه ، شــــته وتووه كاركــــه وله ــــهروونی ناب كان ب   نیيــــه  وه ینێــــت، شــــیاوی ئ

 .  (75)(رو قازانجی پێ بسپێردرێت ره ی چاك و خراپ و زه وه جیاكردنه
زۆر   بۆچـوونی ئێمـه  د بـه مـه سـعود محه ی مامۆسـتا مه م بۆچوونـه ئـه

كنۆلۆژی و فكـری  وتنێكی زانسـتی و تـه موو پێشـكه بینـین، هـه ، ده ڕاسـته
ـــه ، به نهكا وتوه پێشــكه  ڵگـــه قڵی كۆمه می عـــه رهــه به زانـــاو   شـــێكی زۆر ل

مریكاو روسیاو  واڵتانی ئه  زن له ندی مه تكار و بیرمه نعه ندو سه رمه هونه
قڵ و  می عـه رهـه بینـین داهێنـان و به ن، ده وروپادا هه چین و ژاپۆن و ئه

ــــانی ســــه عریفــــه مه و  ره تی بــــه م مرۆڤایــــه رجه و زانســــتیيان چــــۆن ژی
دا،  وییـه م زه راسـتی ئـه اڵتی ناوه ۆژههڕ  ن لهبینی كاتێكدا ده ، له پێشبردووه

قڵ سســـت و  سســت و عــه ڵ و الشه مبــه شــێكی زۆری دانیشــتوان ته به
،  وه وتووه ر دنیای زانست و پێشكه سه خۆر به مشه  ناهۆشیارن، بوون به
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ما  بیانوی بێ بنه ، به وه كتربڕینه و وێرانكاری و یه ڕو ئاژاوه شه  له  بێجگه
قڵی  می عه رهه ، كام به و ڕای الواز، هیچی تریان دیار نیيهی پوچ  و قسه

شكرا،  دا پێشكه استهڕ اڵتی ناوه م رۆژهه كنۆلۆژی له و فكری و داهێنانی ته
 . گۆڕانكاری دروست كردبێت  كه

ــه ســووفه  یله د فه مــه ســعود محه ڕای مامۆســتا مه بــه ــی  ماددیی كان رۆڵ
، جــا  ماوه كیان پێــی نــه ، هـیچ بڕوایــه وه ته تی ســڕیوه واوه تــه قڵيیان بــه  عـه
موو  وتوو هــه نجاڵ و پێشــكه ، بـڕوات وابێــت، دنیــای جـه دایــه وه یر له سـه

ڕو ئاشــتی و یاســا و رێســاو ئــابووری و  گۆرانكــاری و داهێنــان و شــه
ــه ت به سیاســیه ــن نــه می مــادده ره ــان ب ــه ی بێگی وتووی  قڵی پێشــكه ك ع
 .مرۆڤ
مرۆڤ : ڵێت ده  بدوێت كه( ردی لی وه تور عهدك)دا، زانای عێراقی  با لێره

  ، چونكــه(تی اڵیــه ولێخســتنی كۆمه خه)ر  بـه  وێتــه كه ی خۆیــدا ده ژینگــه  لـه
ــــه ڵگــــه كۆمه ــــه رده ســــه ر له ، ه ــــه  وه می منداڵی ــــده بواری عه ل ــــه قی ها  و ب
ن،  ده قاڵبده له  وانه رییان فكر به ر كاریگه به خاته كاندا منداڵ ده تییه اڵیه كۆمه
بینین مـرۆڤ  ده  ربازبێت، بۆیه لێ ده  ته حمه بووندا زۆر زه وره گه  ئیتر له

یلی  ڕو مــه و بیروبـاوه قیـده ڵگری عه ببێــت، هـه  وره كـدا گـه یه ر ژینگه هـه له
و وا  ، ئـه یـه یه و ژینگه ڵگـه و كۆمه تی ئـه اڵیه وتی كۆمه ڵسوكه سیاسی و هه

،  رگرتـووه ی وه تیانـه اڵیه كۆمه ڕه  و بیروبـاوه ویسـتی خـۆی ئـه زانێت به ئه
كی  یه ژینگه  ر له گه ریدا،  خۆ ئه سه به  پاوه داوێتی و سه  كه نازانێت ژینگه

ــردا گــه ــه ، قه ببوایــه وره  ت وتێكی تــری  ڵســوكه و هه وه ت و بیركردنــه ناع
 (72).بوو ده

ــاره ــه ، قه وا دی ــه ناع ــۆر ع ــه لی وه تی دكت ــه مان قه ردی، ه ــای  ناع تی زان
ــهن ــبن خلدون ــه  ، كــه اســراو ئی ــه كاریگ ــات  ســه له  ری ژینگ ــرۆڤ دووپ ر م
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ــه وه كاتــه ده ــه ، ن ــه ك ه ــرو هه ر ل ــه  وه وته ڵســوكه رووی بی ــه ب ڕووی  ڵكو ل
كـات،  ر مـرۆڤ بـاس ده سـه وا له ری ئاووهـه و كاریگـه ، ئه وه سروشتیشه

ڕكێ و  ڵپـه ما و هـه سـه ز به زۆر حه  كه  وه كان دێنێته سودانییه  به  نموونه
  ڵكانی ناوچه خه: ڵێت نێت، و ده قڵ سووكیان داده عه  ن و به كه الساری ده

ــه دانیهوومان ســیفاتی ســ كان هــه رمــه گه اڵم دانیشــتوانی  ، بــه كانیان تێدای
ـــه پێچه كان به ســـارده  ناوچـــه ـــه ده  وه وان ما و  الی ســـه متر بـــه بینـــرێن، ك

دوارۆژی ژیانیـان  تـر بیـر لـه چـن، زۆر زمـدا ده زم و ڕه و بـه  ڕكێ ڵپه هه
قووتی   ، كه ت تیایاندایه نانه ن، ته كه مار ده ۆژ عهڕی دوا خیره ، زه وه نه كه ده

كانیان و  ركاره بـازاڕو سـه  چنـه یانیان زوو ده گرێت، بـه ڵـده دوو سـاڵ هه
 .(72)ن كه دابین ده  وڕۆژه رۆزی ئه

ر  سـه خت له جـه ردی ی ئیـبن خلـدون و دكتـۆر وه كـه ، بۆچوونه واته كه
،  وه تی و سروشـــتییه اڵیــه ڕووی كۆمه ، لــه وه نـــه كه ده  ری ژینگــه كاریگــه
كانیيان  ۆدا، راســتی بۆچوونـــهڕم رزی واقعـــی ئــه ئــه كانیان، لــه  نموونــه

 . لمێنێت سه ده
ــــه ــــه وه ئ ــــه  تا، واڵت ــــه وتووه قڵ پێشــــكه ســــاردو ع و  وروپا لــــه كانی ئ
  ناوچـه زیـاتر له  تووش، كـه تـانی دواكـهیبینین، واڵ ده  دان، كه كردنه شه گه
 .وتوودان ژیانێكی دواكه  له  وه  وتووه قڵی دواكه عه  وین، به كانی زه رمه گه

ــه ــه ش ناگه وه اڵم ئــه ب ــری نــوێ كــه  نێ ی ــاری هــیچ   هۆكاری فك گۆرانك
ژیانی  –  وتوو بوو، بۆ نموونه دواكه  كه ته ر میلله كی نابێت گه رییه كاریگه

ی  پلـه ب له ره قڵی عـه وتوو بـوو، عـه پێش ئیسالمدا زۆر دواكه  لهب  ره عه
ــــه بــــوو،   كه مه رده كانی ســــه قڵی مرۆڤــــه نــــدی عــــه یزبهڕنزمــــی   ره ه
ـــه كه مه رده ســـه می  رده ســـه ڵناســـان به الی مێژوونووســـان و كۆمه یان ل
 و ر تاریكـایی ئــه سـه له  وه هێنانـه  برێـت، نموونـه ناوده(  الجاهلیـة)زانین  نـه

                                                                 
 .008مقدمة ابن خلدون،ص:  بڕوانه (72)



 

118 
 

ڵ  گــه اڵم له ین، بـه پێویسـت ناكـات باسـیان بكـه  زۆره  نـده وه ئه  مه رده سـه
خۆشــی و   ی ژیـانێكی پـڕ لـه ئـاینی ئیسـالم هـات و مـوژده  شـدا كـه وه ئه

شـی  تی پێـدان به دالـه زوڵـم و ناعه  ئاشـتی و مـرۆڤ دۆسـتی و دوور لـه
موو  و هــه بینــین ئــه ده  شــدا كــه وه ڵ ئه گــه گــۆڕدرا، له  كـه ڵگه زۆری كۆمه

تی دژ  واوه تـه ی ئیسالم هێنای به ا و یاساو گۆرانكارییانهڕو بیرو قیده عه
ی  زۆربـه  وان، وه ت و باری ژیاری و ژیانی ئـه ڕو عاده بیروباوه بوو، به

ــه ئــه ــه و واڵتان ــێ گه  ی تــر ك ــه یشــت، له ئیســالمیيان پ ــه موو ڕوویه ه   وه ك
ی،  كه ته ریعه نی ئیسـالم و شــهمای ئــایی ڵ بنـه گـه ژیانیيـان جیـاواز بــوو له

رژێمــی .شـدا ئیسـالميیان قبـوڵكرد  موو جیاوازییه و هــه ڵ ئـه گـه چی له كـه
موو  هـه یاسـای كـارپێكراو له  تی ئیسالم بوو به ریعه خۆیان گۆڕی و شه
 . بۆ چین  ئیسپانیاوه جیهانی ئیسالمیدا، له

و  ره بــه گۆرانكــاری بكــات  كــه  ری بیــرو رژێمــی نــوێ ، كاریگــه واتـه كه
ماو ئامانجی  رجێك بنه مه بێت، به ده  سته رجه وێت و به كه رده چاككبوون ده
. ت و پاراســتنی مـافی مــرۆڤ بێــت داڵـه ق و عه ر هــه سـه له  رژێمـی نــوێ

بڕوای  بـه. یاندا كه رنامه جێكردنی به جێبه  راستگۆبن، له  كه ڵگرانی فكره هه
دروشــمییان بێــت و ( خــادمهمســید القــوم )ن، قــانونی  جێبكــه واو جێبه تـه
 . ڵكدا بن ت خه خزمه كردار له به
 
   فه لسه ندی ئایین و فه یوه په
 
تی  بابه  ی له وه ك ئه ون وه ككه و یه وه ك بگرنه ند بوارێكدا، یه چه  ر له گه

ــه چه دروســتبونی ره ــه ڵ ــرۆڤ و  رو چاره وه كی مــرۆڤ و بوون نووســی م
نـدی  یوه ، په وه ره وه م بوونـه رجه رو سه وروبه ده  ندی به یوه دوارۆژی په
و  له سـه نـدین مه چه  لـه  وه یـان نـا، ئـه  مره ، ئایـا رۆح نـه خـواوه  مرۆڤ به
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خــواو   ر بــڕوا بــه سـه ر ئــاین له گــه  چونكــه.  وه بنـه تی تــردا جــودا ده بابـه
قڵ و فكـرو ئیحساسـی  عـه  بێ مـرۆڤ بـه ده. نده ران به مبه دوارۆژو پێغه

ر دروسـتبوونی  سـه له  نـده به  فه لسـه وا فه سـت بێـت، ئـه یوه په  وه و دینه به
قڵ  ی عـه وه ، ئـه وه قڵ و فكـره كارهێنانی عـه ی به ڕێگه تی مرۆڤ له ناعه قه

ــه بــڕی شــوێنی ده ــره شــی راســته كه وانه تی، پێچه وێت یــان قبوڵیــه ك دا  ، لێ
وی  هڕی ان و پـهو رێبازی ژیانییـ قیده فكرو عه  ته هدین بوو  موسڵمانان كه

،  ی ژیانیـان بــووه می سیاســی و دیكتـاتۆری ئاوێتـه بیـنن سـته ن، ده كـه ده
ــن، دینــی ئیســالم داوای په له ــه یوه كاتێكــدا دی ــه  ســت بــوون ب كانی  حوكم

خواو  مای ترسـان لـه ر بنـه سـه له كات كه تی ئیسالم ده ریعه قورئان و شه
كانی تاك و  ندییه وه رژه ی بهت و پاراستن داله ق و عه دوارۆژو هه ڕ به باوه
ــه كۆمه ــه.  ڵ ــه وه كاتــه ت ده رامێك ره و حــه موو خراپــه ه ی  چی زۆربــه ، ك

و اذا حكمتم : ) ڵێت ئیسالم ده. ن كه ده ی پیاده  كه وانه كان پێچه حوكمڕانه
( و أمـرهم شـوری بیـنهم) ، ((28)ء  النسـا( )بین الناس ان تحكموا بالعـدل

ولقـد كرمنـا بنـی )رموێت  فـه كو ده مرۆڤ، وه  هرێزگرتن ل( 58: الشوری)
ــه ، پلــه(21)االســراء ( )دم آ ــه  خۆپاراســتنه رزی مــرۆڤ الی خــوا به ی ب   ل

ئاشــتی و (. 05:الحجــرات()ان أكــرمكم عنــد اللــه اتقــاكم)موو تاوانێــك، هــه
انمـا )و ( 718: البقـرة() السـلم كافـة یمنوا ادخلـوا فـ یاأیها الذین آ)تی  برایه

ــه رپرســیارێتی ده داوای به((. 01:الحجــرات()أخــوةالمؤمنــون  كارو  كــات ل
كلكم راع وكلكم :)رمووێت فه ده( صلى الله عليه وسلم)ر  مبه پێغه. رماندا فه

نـدی  وه رژه به له  نـدین حـوكمی قورئـانی كـه و چه. (76)(مسؤول عن رعیته
( يه وسلمصلى الله عل)ر  مبه می پێغه رده دوای سه اڵم له به.  ڵه تاك و كۆمه
ــه راشــیده  و خلیفــه ــانی ئیســالم ل ــانی جیه وی راســتی  ڕێڕه كان حوكمڕان

                                                                 
لنبي :  بڕوانه (76) له علیه وسلم)حدیث راوه ابن عمر عن ا ى بن صحی  ریاض الصالحین، یحي(. صلی ال

 .051مصطفی محمد ابو المعاطی، ص: شرف النووي، تحقیق
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پاندن، بوو  ڵكاری و خۆسه نده وی و گه ئیسالم الیان داو ئیستبدادو تاكڕه
موو  هه  دا له فه لسه ندی نێوان دین و فه یوه ی په میانه  ئیتر له. (72)دیارده به

  فه لسـه قۆناغـدا فه  ندێ هه  وێت، له كه رده كاندا بۆمان ده مێژووییه  قۆناغه
  وێت، له كه رده اڵتیدا ده فكری كۆنی رۆژهه ك له ، وه ی دینبووه وته شوێنكه

دیــن،   گر لـه خنـه ره  بــووه  فه لسـه ی یۆنـان، فه فه لســه ی فه شـه قۆنـاغی گه
ڵ دیـن  گـه له  دا كـه وڵی ده هـه  فه لسـه راستیشدا جارێكیتر فه چاخی ناوه له
وروپیـدا،  ی ئه وه می رێنیسـانس و وریابوونـه رده سـه اڵم له ون، به كهكب یه
ــه ی مــاددی به فه لســه فه ــۆ جــارێكی تــر  وه ســتایه ت دژی دیــن وه تایب ، ب
نگی بپـــارێزن،  ون و هاوســه ڵ دیــن رێككـــه گـــه ویســت له یه ده  فه لســه فه
 .  (78)رچاون به هل  واڵنه و هه مدا ئه هه م وبیسته هه ی نۆزده ده سه ت له تایبه به

ـــارێكی تـــر ده ـــه گه ج ـــه ته ر بابه ســـه  وه ڕێین ڵێـــین زانســـتی  مان و ده ك
ـــه چـــاالكی مــرۆڤ ده  تی لــه اڵیــه كۆمه ی رژێمێكـــی  چوارچێــوه  دوێــت ل
ك،  بن وه ڵناسیدا هاوكار ده ڵ كۆمه گه ند زانستێك له چه تیدا، وه  اڵیه كۆمه
( ت، مێژوو ین، قانون و سیاسهروونناسی، ئای ، ده رده روه په)كانی  زانسته
ــــه ڕای بواره ره ســــه : ڵێــــت دۆركهــــایم ده. ری كــــانی رۆشــــنبیری و هون
نـدی  یوه خـاڵی په  ر ببێتـه گـه بێـت، ئه روونناسـی، فـۆرمێكی دروسـت ده ده
 .(76)ڵناسی روونی تاك و كۆمه ده

ــــانون، هۆكــــار، حه مكــــه چه ــــه تمه كانی ق ــــه ده  ســــته رجه ت، به ی ــــن ل   ب
 . ڵناسی كۆمه ر به كانی سه وه توێژینه

                                                                 
لكواكبی، ص:  بڕوانه (72)  60طبائع االستبداد، عبدالرحمن ا
النفتاح، دراسة  االخالق و الدین بین فلسفه:  بڕوانه (78) بعا االخالق و الدین)كتاب  يف  االنغالق و ا ، (من

 .  707اكرم مطلك محمد، ص: ، تألیف(برجسون يهنر) يللفیلسوف الفرنس
ــاهرة0محمـود قاسـم، ط: قواعـد المـنهج فــي علـم االجتمـاع، أمیـل دوركهــایم، ت:  بڕوانـه (76) ، ص 0627،  ، الق

08 . 
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( هیگـل)ڵمانی  سـوفی ئـه یله ن فه الیـه وتنی رێبازی دیالیكتیكی له ركه ده به
ــین)ن  الیــه جێكردنی له و جێبــه وه ن ماركســه الیــه پاندنی له ســه  وه ،  وه ه(لین

  بۆیـه. كان جێگیـر بـوون تییـه اڵیه كۆمه  زانسـتی دیـارده مۆركی قانونی و
تی،  تی و چۆنایه ندایه االضداد، نفي النفي، چه  وحدة)ك  ندێك قانونی وه هه
تی،  ت، ئـازادی، گشـتی و تایبــه تمیـه ك حه لی، وه ده ی جـه نـدێك زاراوه هه

ژوو مكی مـاددی بـۆ مێـ توانرا چه....( ۆك،ڕ نجام، فۆرم و ناوه هۆكار، ئه
 .(51)پێت بسه

ی ماددی و میتافیزیكمان كرد  فه لسه ی فه ردوو ئاراسته پێشتر باسی هه
 . ردووكیيان ڵناسی و رێبازی هه ڵ و كۆمه ی كۆمه شه ی گه باره له

 
 ی كه سازییه خنه فكری و ره  قوتابخانه  ك له یه ند وێستگه چه

 دا( د مه سعود محه مه)مامۆستا  
 

 تأمل سطور الكائنات فأنها        
 (50)من المأل االعلی الیك رسائل       

 
د رێبـازی  مـه سـعود محه مامۆستا مه  رچاو، كه به ینه بخه وه  ئه  پێویسته

بـواری فكـرو   ر، لـه بـه ته تی، گرتووه ی بیـری خۆیـه زاده  خۆی كـه ربه سه
ــێ موباله و كۆمه فه لســه فه ــه غــه ڵناســیدا، ب ــدو رۆشــنبیری  بیرمه  وره ، گ ن
نگاندن و دیـالۆگ و  ڵسـه و هه خنـه یشتنی، ڕه و تێگه وه لێكدانه.  مانه كه له گه

فی، مـۆركی  لسـه ڵناسـی و فه ر بوارێكی رۆشـنبیری و كۆمه هه لێدوانی له
                                                                 

 .50، صيالتغیر االجتماع:  بڕوانه (51)
ــه (50) ــوفي : الشــاعر:  بڕوان ین ســعید هـــ، قــول علــی قــول، حســ 858ركــن الــدین ابــن القوبــع التونســي، ت

 00/022الكرمی،
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ر كـورد  گـه تی، ئه می بیـری روونـاكی خۆیـه رهـه ، به یه تی خۆی پێوه تایبه
ـــه  وایــهوب نه ك  ریـــه به و شـــێواو له وتووی پــڕ كێشـــه واڵتێكـــی دواكـــه و ل
ـــهوب شـــاو نه ڵوه هه ـــه ی وه قینه ، ئاســـتی راســـته وای الی نـــرخ  ك خـــۆی ل

ژمار  كانی دونیـادا ئـه زنـه مه  ڕیزی بیریـاره وت و لـه كه رده شوناسانی ده
 .كرا ده

ــانی كۆمه ــرو ژی ــه فك ــم و ده اڵی اڵت و حــوكمڕانی  ســه تی و باســی رژێ
ــــــ بـــــابزانین چــــــۆن بـــــه كان،  تاریكــــــه  پێزی گۆشــــــه ری بـــــهچرای بی

تانـدن  ڵه ڵخه و هه زافی درۆیینـه ڵی و الف و گـه نده كان، گه كارییه واشه چه
ی  رقافڵه ر و مامۆسـتاو سـه رێبه  ی بوونه وانه تی ئه قیقه خات و هه رده ده

ی  پاچه سـته ژارو ده ڵكی هه تی، خه اڵیه ژیانی فكری و رۆشنبیری و كۆمه
و  ریای فكری ئـه موو ده دا ناتوانین، هه لێره. پێش چاو  اتهخ ، ده له م گه ئه

ڕوو تــا  ینـه خه كانی ده وتـه ك لـه  یـه ندنموونه اڵم چه ین، بـه زاتـه بـاس بكـه
كات و  كـــان دیاریــــده رده ك ده یـــه و رێگه چ شـــێوه بـــزانین چـــۆن و بـــه

 . وه دۆزێته ریان بۆ ده سه چاره
 . ین كانی و گوڵبژێرێك بكه هناواز  مه رهه ناوگوڵزاری به  با بچینه
بواری  وارو بێـداروبار لـه خوێنده و نه وساوه لێكی برسی و چه ژیانی گه

اڵتێكی  ســـه ووســـور، بـــێ دهڕكی  زانســـت و رۆشـــنبیری، بـــێ مێژوویـــه
تگوزار،  و سیسـتمی نیشـتمانی خزمـه قانونی عادیالنـه  ش له خۆماڵی، بێبه

ــه ئه ــه مان ــارده و گ ــر، كــه  لێ دی ــه ی ت ــدا هــهكور  ل بوون،  دســتان و عێراق
ـــه و خــه رقاڵ كــردوه دیان ســه مــه ســعود محه مامۆســتا مه چاوی  ویان ل

 :ڵێت ب ده ره ، شاعیری عه راندووه ته
 ( و ما شاب راسی من سنین تتابعت    علي، ولكن شیبتنی الوقائع)

ســعود  كان، مامۆســتا مه تییــه اڵیه كۆمه خۆشــیيه  ســات، نه وقــایع و كاره
،  فكرنامـه)سـت و  ده  ی بگرێتـه كه مه ڵه ی قه وه ر ئه سه  ن هێنایهدیا مه محه
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فهومی  ی مه گوێره ڵكو به به. بنوسێت...( ، ، سۆزنامه ، شیفانامه یی نامه گله
یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون   ولتكن منكم امة)تی  ئایه

ـــن المنكـــر ـــه(012: ل عمـــران آ( )ع ،  جێبهێنێ بـــه تـــه  رزی كیفایه و فـــه ، ئ
بــانگخوازی، خێروخۆشــی، ئاشــتی و ئــارامی، روونــاكبیری و زانســـت 

ــــه دۆســـتی، عه رو  وســــێنه گشــــت چه ق ویســـتی بێــــت و به ت و حــــه دال
ری  وهـه گه ندێك له و هه.  وه دا بچێتهڕ یپێستی مه كارو گورگی له واشه چه

  . وه خوێنینه ده و زاته  ندی ئه مه وڵه ش و رۆشنبیری ده فكری گه
ـــاتر له وه رئـــه به له ـــه ی زی ـــاكۆكبووه گ ـــدا ن ـــه ڵ فكـــری ماددی ی  و زۆرب
ی  ره وه و ته ر ئه سه ش له ی ئێمه كه ن، باسه نه و الیه ر به كانی سه مه رهه به

 .  وه بیری ئه
موو  هۆكاری هه كات به ی مرۆڤ ده(هۆش)د  مه سعود محه مامۆستا مه

نی بــۆ  مــرۆڤ، و دوو الیــهی  و خراپــه م و چاكــه رهــه وت و به ڵسـوكه هه
( هۆش)ر رۆشنایی  به رێنی، له رێنی و نه نی ئه ، الیه دیاریكردووه( هۆش)

 . ڕوو  خاته كانی خۆی ده كانی، فكر و ڕایه نه و الیه
ی  ی مادده زاده قڵ ناهێڵێت و به وری عه ی ماددی ده فه لسه كاتێكدا فه له 
كـات،  سـت نیشـان ده ر ده وه قی بوونـهڵرو خـا داهێنـه به  نێت و مـادده داده

ك  روه هـه: ڵێـت دا ده و بۆچوونـه ڕووی ئـه د لـه مـه سعود محه مامۆستا مه
ــدا،  به له ــه(هــۆش)تااڵیی ــات، ب ــش هــه(هــۆش)بێ  ی مــرۆڤ كارناك رچی  ی

  ســــتورات و هێــــزه ده ، به وه دییــــه به ل و ئه زه ئــــه ، به یــــه سروشــــت هه
ــه نهێنییه ك  بڵــێن، یــه  ك وشــه ن، یــهك خــاڵ بنووســ ، نــاتوانن، یــه وه كان
،  وتووه كـه( هـۆش)ر  سـه كیان له ، پـه وانـه موو ئه ن، هه رێكبخه  ڕكێ ڵپه هه
  (57).یدا نابن و په بێ ئه به
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ی بـێ  وه رئه به ، له اڵته سه سروشت زۆر بێ ده  لمێنێت، كه یسه دا ده لێره
كارناكــات، تااڵییــدا  به یـش له(هــۆش)دیناهێنرێت،  ، هیچــی پـێ بــه ه(هـۆش)
  ه(هــۆش)ر  كات، هـه كـات، چـۆنی بوێـت وای لێـده ده  مادده ڵكو كـار لـه بـه
  مــه رهه به یبینــی له هێنێــت، چــی تــۆ ده ها شــت پێــك ده نــده چه  مادده لــه

فی و  لســـه ســـازی و كشـــتوكاڵی و بازرگـــانی و رۆشـــنبیری و فه پیشه
میيان  رهـه به  قڵـه عه  وه ، ئـه ه(هۆش)مووی داهێنراوی  ر هه هه.... زانستی
 .كار  یان خاته و ده  نێ ، یاسا و رێسایان بۆ داده دێنێ
ـــت ده ـــه ی ته فه لســـه فه: ڵێ ـــای ب ـــه ســـك و دنی كجار  نی یـــه رین دوو الی
د،  بـه ل و ئه زه ق و ئـه زانین، موتڵه موو ده ی فكرن، هه ی معادله وانه پێچه

ـــه ك و  هكانی روو ته ســـڵه ی زینـــدوو، خه كانی سروشـــت و مـــادده نهێین
صڵی ژیان و بایۆلۆژی،  ك، ئه له ران، تیۆری نیسبی و فیزیا و فه به گیانله
 . فسیر ناكرێن ته  یاڵ و وڕێنه خه  به

بڕیاری  ی بێ سـنووریش، بـه كانی، بێ سنوورن، پێوانه جیهان و پرسه
ئاوی   ند دۆلكه ریا چه بزانی ده  وێ بته  ، كه یه پێكی سافیلكانه سنووردار گه

بێت  ، یا ده اڵتی دۆلكه سه بۆ ده  وه یته ریا بچووك بكه بێت ده ، یان ده تێدایه
بـێ  سـت بـدات یـان ده ریـا ده ی ده زل بێت، بۆ پێوانه  نده وه ت ئه كه دۆلكه
ریا پێوان  ده س وازی له ی بزانم كه نده وه ریا بهێنیت، ئه پێوانی ده  واز له

م وایان  ڵه قه زمان و به سك به هی فكر ت نێكی دۆلكه موو خاوه ، هه هێناوه نه
ـــدووه ـــه دۆلكه كه  ڕانوان ـــریش ده شـــی پێـــوانی ده یان به ك ـــای ت كـــات،  ری

ـــه ـــه نـــد دۆلكه ڵهێنجانی چه زۆریشـــیان دوای ه ـــه ك ده ی ـــێن ل ـــه  ڵ ی  پێوان
 . (55)( وه ریاكان بوینه ده

  گرێـت كــه ده  سـانه و كه لـه  خنــه دا ڕه د لێـره مـه سـعود محه مامۆسـتا مه
م بڕشــتی  ســك و الوازی بــاری رۆشـنبیری و زانســتی و كــه ی تهبیر بـه
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ی ئــالۆزو  فه لســه ی دنیــای فه وێــزه  تــه وتوونه و بۆچوونییــان كه( هـۆش)
ی زۆر  له ســه مه  نــدێ ر هه سـه كردن له ر و قســه وه فسـیركردنی بوونــه ته
ـــا ـــه ۆزی وهڵئ ـــه  وه دو شـــۆڕبوونه بـــه ل و ئه زه ك ئ ناخی سروشـــت و  ب

ماو  بـێ بنـه  رو بۆچوونـه یاردهڕب بـه  قڵی خۆیان كردووه عه. اكانید دیارده
فســیری قــانونی  قانون یـان ته بــه  وهوكانی خۆیــان كـرد زانسـتییه دوور له

ڵ و باری ئـابووری و زانسـتی و  كانی كۆمه سروشت و بوون و دیارده
و  نابێـت بـاس لـه  كـه  نیيـه  وه د ئـه مه سعود محه ستی مامۆستا مه به مه... 
ی  ندازه ئه ر به رو توێژه نووسه  یه وه ستی ئه به ڵكو مه بكرێت، به  النه سه مه

ڕاكـانی   وه لماندنه یشـتن و سـه تێگه  بـه. بكـات  توانای خۆی باسیيان لێوه
ت  ناعه بێ حاڵی بوون و قه و به وه كان بجورێنه ك شته نه. ربخات خۆی ده

 . پێهێنان باس بكرێن
ــازی زانســت كــه خنه ره ــهی رێب ــه بــۆ ئه  ی دیاریكردن ــه ی ده وان وێت و  یان
تی  اڵیـه و زانسـت و ژیـانی كۆمه فه لسـه ناو دنیای فه بینن له خۆیان ڕاده له
ــوان  ده  دۆلكــه به. ن ڵهێنجانێ بكــه هــه  وه كانیــه له موو لــق و په هــه به ریــا پێ

بێ زادێكی فكری و زانسـتی  ی به سانه و كه بۆ ئه  یه سته رجه ی به نموونه
فسـیری ژیـان و بـوون و  ریای ته ده  چنه لماندن ده یشتن و سه بێ تێگه به

 . وه كانه جیاوازه  موو بواره هه كانیان به دیارده
ی رابـردوو و  ده سـه  رۆشنبیری و بـاری زانسـتی و فكـری كـورد لـه 
ندێكی  تێك، یان بیرمه ك بلیمه ی وه و ئاسته ئه  یشتۆته گه مرۆیشماندا، نه ئه

وی  سمكردنی رێره تی و ره اڵیه و زانستی كۆمه فه لسه فه  توانا له حاڵی و به
ی بـاری  و بێهێـزی و بـێ پێزییـه ش به ی گه و ئاینده ره ڵك به ی خه جووڵه

سـعود  مامۆسـتا مه. لكی لێ بگیرێـتێپ قه  رۆشنبیری و زانستیمانی تێدایه
ــــه محه ــــره م ــــه وان و دامه ی پێشــــره دا قســــه د لێ   ره ران و تــــوێژه زرێن
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یـال  ئیتـر واوه.  وه كاتـه ت ده ڕه( فكـر)  به  فكریه  وه و رێره كانی ئه جیهانیيه
 .  واڵووه خه  اڵته م رۆژهه وتووی ئه ڕو باڵێكی دواكه حاڵی بێ په به
واقیـع و كلتـوری   ، به واڵتی ئێمه به   یه فه لسه و فكرو فه ، ئه زانێ و ده ئه
 .  وه وێينه ناحه  ها رێبازێكدا ئێمه ری وه سێبه رگیز له ، هه نامۆیه  ئێمه
جوغزی   ر له هه  ی فكر، كه مناقشه: ڵێت د ده مه سعود محه مامۆستا مه 

وت  ڵكه ناو هه بێت فكر به ده  ئێمه. ، سوودی نابێت وه فكری رووتدا بمێنێته
 .  وه نه كااڵ بكه كتر یه ی یه وه ڵویستدا بگێڕین بۆ ئه و رووداو هه

وهوم یـان درۆزن بـوون،  تاكانی مـه ره كی و سـه و پێشه ما بنه  فكر كه
  ڵك لـه واقیع كـه رحاڵ دابڕینـی فكـر لـه هه ، به(ناموجود)برای  به  وه بێته ده

زانین   ، كه وه نجه تره و شه ریزی دامه  كات بچێته بڕێت وای لێده ده  كه فكره
،  نێ یـه ت ناگهئیسـپا  ، شـتان بـه وه مێنێتـه سنوری خۆیدا ده زانینیان له و نه

 .(52) وه تاریكی رووناك ناكاته
ی (عبـد) قڵیش كۆیلـه  ، عـه قڵـه كی عه نیزه سروشـت كـه: ڵێت سوكرات ده

 .(52) ره داهێنه
كاری  ی چۆنی بوێـت بـه كه نه خاوه  یه ره كاریگه  و هێزه قڵ ئه عه  واته كه
ری  همهێن و كاریگـ رهـه موو كردارێكـی عاقـڵ، به هه  رج نيیه هێنێت، مه ده
مرۆڤی  خش له واو زیانبه وت و كاری ناڕه ڵسوكه بێت، زۆر هه رێنی هه ئه

تی،  اڵیـه ردی كۆمه ری گرفـت و ده سه وابوو، چاره ، كه وه شێته وه عاقڵ ده
ـــان و ئاســـووده ـــابووری، كۆمه شـــه یی، گه پێشخســـتنی ژی ـــه ڵگه ی ئ كی  ی

بێــت،  ، یـان چــۆن دروسـت ده یــه وتوو، چ سـودێكی هه رۆشـنبیرو پێشــكه
ـــه ئه ـــه قڵ رێبـــه ر عـــه گ   وه كاتـــه كانی باڵونه ك زانیارییـــه بێت، زانایـــه ر ن
كشـتوكاڵ   لیقه سـه تیـارێكی بهوهێنێت، جو م نـه رهـه تكارێك هیچ به نعه سه

                                                                 
 0/27، رچاوه مان سه هه: بڕوانه (52)
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ك هـات كـاتی خـۆی  ر زانایـه گه ئه. ڵكیيان چی بێت بێت كه كات، ئیتر ده نه
ری دارا نووسـت و  سـێبه  ر بـردوو جوتیـار لـه سه زنیف به و ئه دۆمینه به
ربرد،  سـه رۆیشـیدا به و ده كیـه ته یـان له  یخانـه مه  كانی له تكار كاته نعه سه

چـاو بكرێـت، خـۆ فكـرو  ڕه  ری چییـان لـێ م و كاریگـه رهـه بێت به ئیتر ده
ی  وانه ئه.  وه مێنێته پوچ ده ی مایه كه نه هات، خاوه كارنه به  قڵیش وان، كه عه
ك  یه فه لسـه شـوێن رێبـازو فه  وه ڕگیرییـه یی و په واڵـه ڕ  ت و كـه فڵه غه  به
نـدی زیـاتر هیچـی  ت مه سـاره بوون، خه هیچی لێ حـاڵی نـه  وتوون كه كه

تانـدوون  ڵه ڵیخه هه  یش كـه كه كاره واشـه بـازو چهڵ، فێ وه تریان بۆ نامێنێتـه
ـــــه ده ـــــت ب ـــــه ونی زه فیرعـــــه  بێ ـــــازووی  ڕێگـــــه  مـــــان و ل ـــــز و ب ی هێ
 . ڵكی ی خه وێزه  وێته كه ده  وه كانه تاوه ڵه ڵخه هه

كه،   ڵكه ختی زیاتر هیچ بۆ خه دبه و به وه وساندنه تی و چه هامه ڕو نه شه
 . وه نامێنێته

 (الكالب   اذا كان الغراب دلیل قوم         دلهم علی جیفة)
ـــه ســـعود محه مامۆســـتا مه ـــه  م ـــت ده( گۆرباتشـــۆف) د ب ـــه: ڵێ م،  وره گ
كـار : )ڵێت ده  بوون كه  ناوبانگه به  و وته روێشی ئه ل یان دهزاناكانتان دی
  زۆر دووره یـــه  م وته ئـــه  دیـــاره كاتێكـــدا كـــه  ، له( ری مرۆڤـــه دروســتكه

، كــــار  دیهێنراوی مرۆڤــــه ، كــــار خـــۆی دروســــتكراو بـــه وه راســـتییه له
یـن و بیرێتـی، خـۆ  یـی و زه ستی مرۆڤ و هۆشی كراوه رووبوومی ده به
ــه ئه ــه رو به وســتكهر در گ ــه دیهێن ــرۆڤ بوای ــه ری م ــه ده  وه ، ئ ــوو ه موو  ب

 .(56)ن كه وان كار ده ئه  مرۆڤ چونكه  به  كان ببوونایه ڵه ئاژه
ی مرۆڤ دروستكراوی كار بێت،  وه تكردن به ناعه ، قه یره راستی سه به

ویسـتێكی  نه  ڵگه به  وه ، ئه می مرۆڤه رهه كات،ـ كار به مرۆڤ خۆی كار ده

                                                                 
 26، بیریسترویكا، غۆرباتشۆف، ص بڕوانه (56)
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سـتی مـرۆڤ  می ده رهـه كرێـت به ، ئیتر چۆن ده رووناكی خۆره  زیاتر له
 !.  خۆی بێت  كه ری مرۆڤه دروستكه
ـــهرێ رو ده ســـه ڵكی وا به خـــه ـــه وه كی الوازه م و رۆشـــنبییریه كـــی ك   ، ب

  وه ی رێـڕه وانـه پێچه  سـتن كـه وه ر فكرێـك ده ر هـه رامبه ، به وه واقوڕمانه
ك  سـت نـه سـۆزو هه  ، كـه ترسـییه جێـی مه  وه ی خۆیان بێت، ئـه كه فكریه

دژی یــاهۆگری شــتێك بێــت   مــرۆڤ بكــات كــه  قڵ وا لــه هــۆش و عــه
  یان تاكـه كه ن رێبازه كه وان وا تێده ی بێت، ئه كه ی دنیای واقیعه وانه پێچه

ك،  یه فه لسه ر بیرو فه ، هه ره وه موو بوونه فی هه لسه رێبازی زانستی و فه
 .  یه ڵه هه  وه ، ئه وه وێـته كه ڵیدا رێكنه گه له

رگیز  هـه  سـانه كه و جـۆره  ئـه: ڵێت زان بۆتانی ده مه عید ره د سه مه محه
  ند زۆریش دوور بێت لـه رچه ن و هه ی خۆیان البده وه ڕێره نین له ئاماده
ڵێكن  میان، كۆمــه كــه شــن، یه دووبه  وانــه ، ئه وه نتیق و واقیعــه قڵ و مــه عــه
ك  هایه موو به هه تی خۆیاندا، چاو له ندی و ئامانجی تایبه وه رژه پێناو به له
ر  ســه  یــه وه جێش بێــت، گرنــگ ئــه نــد نابــه ر شــتێك چه نـوقێنن، بــۆ هــه ده
بی خۆیـانی بـۆ  زهـه كی فكـری و مه ویـهوندی خۆیان بێت، بیان وه رژه به به

 . ن خه رێك ده
ــــه دووه ــــه م، ئ ــــه و الوان ــــاره الیــــه  ن، ك ــــان  زوو تیژپــــه نی ئ ڕی الوێتی

یانـدا  وه قڵ و بیركردنه ر عـه سه ستوور به كی ئه یه رده وروژێنرێت و په ده
زووی  زو ئـاره حـه  لـه كه. كانیان سته به ی مهد پێناو هێنانه له.  وه درێته داده

 . (52)ن كه ك ده هموو پڕ كێشيي ر ناكات، هه الوێتی تێپه
ــه ســعود محه مامۆســتا مه ــت د ده م ــی خــاوه: ڵێ ــری مــاددی  مرۆڤ ن فك

ـــه ـــه  گاتـــه ڕی خـــۆی ده باوه ب كانی  زانســـتیه  ی یاســـا ماددییـــه وه دۆزین
  مووشـی لـه ، هه ڵگـه بردنی كۆمه ێـوهڕ نێت بـۆ بـه داده  تی، پرۆژه اڵیه كۆمه

                                                                 
 .05، ص الجدلیة  نقض أوهام المادیة:  بڕوانه (52)
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  سانی تـر لـه بێ گوێدان به كه گرێت، به رده وه  وه ی خۆیه كه ماددییه  فكره
ــه  ڵه ی  هه وه راســتكردنه ــدا، ن ــه كان ــه چــاو ده ش ره جربانــه و ته ئ ــات، ك   ك

یان  كـه له ، گه یـه وه یریش ئه ن، سـه خـه رده ی بۆ ده كه كانی ناو پرۆژه ڵه هه
  كه ســه بــن، شــوێن كه كانیان ده چی بیروڕایــه مۆ یــان ملكــه ســته زۆر ده

 . (58) كه رنامه ك به ون نه كه ده
گرتنێكی  د وێنـه مـه سـعود محه ی مامۆستا مه یشتنه و تێگه وه م لێكدانه ئه

مدا،  ی بیســته ده سـه لی كــورد له تی، گـه یــه كه له عـی گهیی واق فۆتۆگرافیانـه
ـــه له ـــری  رهه نجامی ســـه ئ ـــهڵدانی بی وتنخوازو  پ و پێشـــكه راســـت و چ

 . دو بالله شهه ی ئه ڵه كۆمه بوو به..... رو نازانم چی تریشدا  روه نیشتمانپه
دات،  ی بژی و بڕوخێی لێـده پله چه  وتوو، ناحاڵیانه كه شوێن ده  كوێرانه

ـــده نه ـــاره ی ـــه ی دانیشـــتوانی واڵته زانی ژم ـــده ی چه ك كانی  رچاوه ؟ ســـه ن
ی برای  كه جاله ده  ره ریبه ك له یه خنه ر ره سه ؟ له چییه ی كه ئابووری واڵته

منی  ، الفـی ئــه وه ری قاچاخچێتییــه فه م سـه ده ، بــه وه چاڵـه  خســته خـۆی ده
  یــه مه دات، ئه تااڵنبردنی ســامانی نیشــتمانی لێــده تی بــه ئـابووری و دژایــه

ــه  زانــێ نن و واده كــه ڵده ی گــۆڕی خــۆی پــێ هه لــه و گه ری ئــه ماوه جــه   ل
 . ن كه جێی ده الری عاجیدا نیشته كۆشك و ته

 
 :ڵێت  مێرد ده پیره
 ی بردن و هێنــانه  و كێشه م گێره ئه

  نسوب دانانه ی مه یئه مووی سه هه                    
 گرن  وری پیاو ئه ركار ده سه  چوویته كه

 مرن  هرت د به ت له ره دكه رۆژی سه                                 
     ش وانه ندی ئێستاكه ست و پێوه ده

                                                                 
 66-0/62ر ،  وروبه مرۆڤ و ده:  بڕوانه (58)
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 (56)  هانه به  وتنه وان كه وتی ، ئه لێكه                              
 

ــه ســعود محه مامۆســتا مه ــه) بینێــت، د واده م ــه  ك ــۆ گ   ك ئێمــه النی وه ب
ــرین   وســاوه و چه ســته ژێرده ــاككترین و پیرۆزت ــردۆزی ئــازادبوون، پ بی

ی رزگـاری  سـتێت و ئیـراده به ئازادی  ده ڕ بـه باوه پشـت بـه  ، كه بیردۆزه
ك  كڕایی ویــه كێتی و یـه خوازێـت، یــه ش ده یــه و ئیراده بڕیــارێتی، ئـه  تاكـه
  م و بـه ڵـه قه  دان بـه مـوژده  ت، چونكـهی كاركردن بێـ سیله ڵوێستی وه هه

ــان و بــه  ــان و ئیــراده ره ك، شــه فیشــه زم ی رزگــاری  فی پاراســتنی ژی
ـــت وه ـــه ئه. رناگرێ ـــروڕای تێكده ده ر لـــه گ ـــوازو بی و  رانـــه روونی جوداخ
 . ی گرتبێت رچاوه سه  وه ته رامۆشكاری میلله ڵوێستی فه هه
كـات  ڵك بـڕ ده اغی رزگاریـدا خـهقۆن  ی له و فكر و رایانه فه لسه و فه ئه

 .(21)(  وه مێنێته ده  ڵییه په و چه ر به دوای ئازادیش هه
ــه ســعود محه دا، مامۆســتا مه لێــره ــان  كه كوشــنده رده  د ده م ــورد ی ی ك

بایی و  ناتـــه  ی كــورد كـــه كـــه زگماكه  رده نــاوی بنێـــین ده راســتر وایـــه 
 . كات باس ده  گرتنه كنه كی و یه ره دووبه
ش كرا،  ش به ی به كه وتان، واڵته بوو كوردی فه رده  م ده ڵێت ئه ن دهپێما

و  تی بۆ بێگانه ب و فۆلكلۆری تیاچوو، ژیانی كلكایه ده كلتورو مێژوو و ئه
ك سـفری دوای  مێـژوودا وه  رانی كوردستان رۆڵی كـوردی لـه داگیركه
 . لێكرد  فاریزه
ــه ســره رك و مه ر ئــه ســه له ســت و  رده به و بهســكی خــۆی بــو  ف و نان
زانێــت  ر وا ده گــه وابوو ئه نــدی دوژمنـانی خــۆی، كـه وه رژه وانی به پاسـه
ــه ــه ئ ــه  مرۆ ل ــاغی خۆڕگاركردندای ــه  قۆن ــاوه و ه ــۆ ن ــا واز لــه  نگاوی ب   ب

                                                                 
 085-087مێرد، ل كانی پیره نده م په رجه ، سه بڕوانه (56)
 22كانی ژیان، ل رۆشییه په ، له بڕوانه (21)
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ك ڕا،  ك بیـرو یـه كبگرن، یـه ، بـاكوردان یـه وال بهێنێ م الو ئه تی ئه كلكایه
،  وه نیازی پاكـه ڵوێسـت و بـه ك هه یـه ه، ب وه ی بیری ئازادییـه كاڵورۆژنه له
ت  فره رنه ڕی خۆكوژی به یتانی شه ست بن، تا بتوانن، شه ناو ده ست له ده
ن  كه ر وا نه گه ن، ئه كه سته رجه ل به ی گه كه پیرۆزو دێرینه ن و ئاواته  خه
ــه وازیی و هــه رتــه په  روا بــه دوارۆژیشــدا هــه وا له ئــه دری  ژاری و بــێ ق
  مرۆ ئێمــه مان بــا بــزانن، ئــه كــه له م دڵســۆزانی گه رجه ، ســه وه مێننــه ده

ی شـاعیر كـورد  وازه م بانگـه ، بـا ئـه یـه بایی هه كێتی و ته یه پێویستمان به
 :ڵێت ده  مرۆماندا كه كانی ئه ركرده گوێی سه  به  وه ینه زڵی بده شوكری فه

 تا  ویش نابێ هه ئه  كبوونه مووی یه تای ئیش هه ره سه
 ی  كه سارێژی نه  دڵدایه له كه   ر برینێ هه 

 شكاند  ووژی  تێده  فا كۆڵه جه  كه  چاوێ  یفه حه
  (20)ی كه الوێژی نه ینی گه فا عه كلچێوكی وه تۆ به

 
  وه ی هۆشـی مرۆڤــه باره د جــارێكی دی، لـه مـه سـعود محه مامۆسـتا مه

ر خۆی  هه   كانه فكریه  یشتن و چاالكییه ئامرازی تێگه  كه( هۆش: )ڵێت ده
ری بــێ  بــه جۆرێك گیـان له ، بــه داچوون و گومڕاییـه ڵــه هه ی به رچاوه سـه

وری ســلبی هــۆش  تووشــی نابێــت، باســی ده  وه كانیــه ریزه غه  هــۆش بــه
ی هـۆش  ره وێرانكـه  نـه م الیه ر ئـه سـه س له ، كه گرێ وگۆڵه رباڵو و به به
مجار ســاڵی  كــه یه.. ێــت باســی كردب  دیتوه ، هــیچ نووســێنێكم نــه دواوه نــه

كم لێ  یه خنه هیچ ره  و نووسینه شتێكم نووسی، دوای سی ساڵ له 0622
 (27)(و زۆر لێی رازیم یهین

                                                                 
و  وه ردنه، ساغك(0676-0887)یی كورد  وه ته سیاسی و نه یزلی، شاعیر ، شوكری فه بڕوانه (20)

 .50بدوڵاڵ عزیز خالد، ئاگرین، ل عه: ی وه لێكۆڵینه
 2-7/5ر،  وربه مرۆڤ و ده:  بڕوانه (27)
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  ســته رجه د به مــه سـعود محه ی مامۆســتا مه وره دا، داهێنــانێكی گـه لێـره
نی سـلبی هــۆش  ر الیـه سـه س له كـه  مـدیوه ڵێـت تـاكو ئێسـتا نه بێـت، ده ده

ئێســتاش .  نوسـیومه  وه یــه و باره لـه 0622ســاڵی  بێ، مـن له نووسـینی هــه
 . نووسم ده

و  ڵ ئــه گـه و، له اسـتهی مامۆســتا ر كه قسـه  ڵــێم كـه ده  وه دا، ئـه مـن لێـره
  ندین سـاڵ كـاركردنی لـه داو چه و بواره و له وه ی خوێندنه موو سااڵنه هه

ــۆڕی زانیــاری كــورددا، له ــه به ك ی  موو كتێــب و كتێبخانــه و هــه غــداو ئ
رو  كتێـب دانــه  ی لــه نــدی و ئاگادارییـه یوه موو په و هـه ی و ئــه كـه ماڵه بنه

دیب و مامۆسـتایانی زانكـۆو زانــای  م زانـا و ئـه رجه كان و سـه كتێبخانـه
و  ئــه  ، یــان نوسـینێك دیـاره دیبێ ب و كــورد، كتێبـی وای نـه ره ئـایینی عـه

اڵم  نوسێت، به ده  وه یه باره له  ره مین نووسه كه م یه ، ئه ، وجودی نیيه ته بابه
ــان له ــانی ئیســالم زۆری ــس)ر  ســه زانای ــه  نووســیوه( نف ــه ن ــانی   فس ل زم

رۆح، زاتـی شـتێك، خـوێن، بـرا، : )ك ك دێـت، وه ند واتایه چه  بیدا به ره عه
قتل ()أی روحه -خرجت نفسه : )ڵێن ، ده( وه ره ، جوداكه-عند -ال بوون له

 (.فالن نفسه أى شخصه أی ذاته
 :ڵێت  ب ده ره شاعیری عه 

 نفوسنا     تسیل علی حد الظباة)
 (.تسیل   ولیس علی غیرالظباة  
نـــد  كان چه فس الی زانــا موســڵمانه نـــه. (25)(نــادماؤ)واتــای : نفوســنا 
فس  نـه  شێكیان بڕوایـان وایـه قورئاندا هاتوون، به  كان له ، جۆره جۆرێكه

فس  ر نـه گـه ئه: ڵـێن جۆرن، ده مـه كانی هه ته سـڵه و سـیفات و خه ك شته یه
الــنفس )وترێـت  رسـتش رۆیشـت، پێـی ده و جیهـانی خواناسـین و په ره بـه

ر  گـه ئه  ی، وه كه ته ریعه ر دینی خواو شه سه ئارامگرتوو لهواتا (  المطمئنة

                                                                 
لعرب، :  بڕوانه (25)  571-02/506لسان ا
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ـــه ـــووڕه ب ـــه الی ت ـــاره یی و رق ه ـــی ئ   زوو و خواســـته ڵگرتن و تێركردن
جـــۆرێكی (. ء  بالســو  الــنفس االمــارة) بێتـــه  جێكانی مــرۆڤ بــوو ده نابــه

ــان، ــة)تری ــنفس اللوام ــه( ال ــه وه ویش ئه ، ئــه ی ــه  ی ــه مرۆڤه  ك ركارێكی  هــه  ك
بێت  ش ده مه ئه كات، كه  نشتی ده رزه جواب و، سه  اوی كرد، لێ دێتهشی نه
وای لێ دێت   فسه م نه نی ئه موو ئیماندارێكی راستدا ڕووبدات، خاوه هه له 
  له  وه لێپێچینه  میشه هه  م جۆره وابوو، ئه جێكانی، كه نابه كاره  له  شیمانه په

 .(22)كات ی ده كه نه خاوه
،  راستییه یشتن به ، ئامرازی گه ری خێره قڵ فاكته كو عه روه وابوو هه كه
وی  ی جڵـه كه نه بێت خاوه ، ده ڕو خێری تێدایه نی شه فس، دووالیه وا نه ئه

ـــا ده بگرێـــت، ده ـــدێری ده و هه ره بـــه( ء بالســـو  أمـــارة) بێـــت، بـــه  ن ـــات،  ڵ ب
  بێته دا بچێت، ده ڕو خراپه الی شه یهێشت، به وی گرتوو نه ركاتیش جڵه هه
كاتی  ی بكات لـه كه نه ی خاوه لۆمه  ر واش بوو كه گه ، ئه( النفس المطمئنة)
الـنفس )وترێـت  وه، پێـی ده كاته شیمانی ده یكات و په ده  ر گوناحێك كه هه

 (. اللوامة
د  مه سعود محه مامۆستا مه  پرسیار له  وه رمێكه شه ر به دا، توێژه ئا لێره

  بكردایه( هۆش)جیاتی  فسی له رێنی نه رێنی و نه نی ئه ر الیه گه ئه: كات ده
  تـه دراونه  ، كـه ی دابنایه وشتانه موو ئه هۆكاری هه به   و كه ری باسه وه ته

دام  و بڕوایــه لــه  ، چونكــه زانســتی تــر بوایـه  كـه كاره  نگــه ڕه( هــۆش)پـاڵ 
  لــه  بووه فس هــه كانی نــه جۆره مان بــڕوای بـه مان هــه وره مامۆسـتای گــه

مامۆسـتا خۆشـی .  روایـه تی ئیسالمیشدا هه ریعه كانی شه قه ورئان و دهق
.  دیـاریكراوه  و شـوێنانه دا ئـه یـه وه م توێژینه و لـه وه زۆرجار باسی كـرده

                                                                 
ــرازى،: و . 2/266تفســیر الكشـاف للزمخشــرى، :  بڕوانـه (22) ــر لل . 57/022: و.  710-51/711التفسـیر الكبی
 (.6/50806ن،سید قطب،  في ظالل القرآ: و 
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می و زۆری بـۆ  قڵ كـه اڵم عـه ، بـه كراوه سلبی و ئیجابی باس نـه قڵ به عه
 .  مرۆڤ حساب كراوه

ڵ  گـه ، له وه بێتـه ی ده بوارێكدا جێگه موو هه د له فسی چاك و به اڵم نه به
 . زنمان ندی مه گیانی پاكی مامۆستا و بیرمه داوای لێبوردنم له

ڕو  ی سروشـتی شــه سـته رجه كی به یـه چیرۆكـی قابیـل و هابیـل نموونه
  كاته ستدرێژی ده عقول ده بێ هیچ هۆكارێكی مه به  ، كه دوژمنكاری مرۆڤه

ـــت ر بـــرای خـــۆی و ده ســـه كی جـــوانی  یـــه نموونه  وه والشـــه له. یكوژێ
قوربـــانی   كی بـــێ گونـــاح بووتـــه برایـــه  ،  كـــه داتـــێ خێرخوازیمـــان ده

دم بالحق اذ  واتل علیهم نبأ ابني آ) : ته م ئایه قی ئه ده  و به كه ستدرێژییه ده
قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم یتقبل من االخر، قال ألقتلنـك قـال انمـا 

ین، لـئن بسـطت الـي یـدك لتقتلنـي مـا أنـا بباسـ  یـدى یتقبل الله من المتق
الیك القتلك اني اخاف الله رب العالمین اني أریـد أن تبـوأ بـأثمي وأثمـك 
فتكون من اصحاب النار وذلك جـزاءو الظـالمین  فطوعـت لـه نفسـه قتـل 
اخیه فقتله  فأصب  من الخاسرین فبعث الله غرابا یبحث فی االرض لیریه 

خیه قال یاویلتی أعجـزت أن أكـون مثـل هـذا الغـراب ا  كیف یواری سوءة
 (.50-72:االیات  المائده()أخي فاصب  من النادمین  ءة فأواری سو

میندا  رزه ژیانی ســه تی مــرۆڤ لــه می ســاوایه رده ســه لــه   م ڕووداوه ئـه
نجام  ئه  بێ هۆو دوژمنكارانه به  مین كاری كوشتنه كه ، یه ڵداوه ری هه سه

ی  زانی چۆن الشه یده بوو بكوژ نه  دواوه قڵی له عه  نده وه ه، مرۆڤ ئ دراوه
 ...شێك هات و فێری كرد ره له ، تا قه  وه بشارێته  كه كوژراوه

ــــه به له ــــات كۆمۆمنیســــته وه رئ ــــان ( اممیــــة)كان دروشــــمی  ی زۆر ك ي
  نها له بوو، ته یی و ئایینی نه وه ته ی نه له سه مه و بڕوایان به وه  كرده رزده به

ڵكێكی  خه  و وه وه خوالنه ی ماتریالیزم ده فه لسه جوغزی چینی كرێكارو فه
كانیان  یــه وه ته نیشـتمانی و نه له  سـه موو مه بـوو، هــه  وه دوایانـه ناحـاڵی به
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ــه ــوو، لــه ف ــه رامۆش كردب ــه پێناوی ی . موو جیهانــدا كگرتنی كرێكــارانی ه
ــه ســعود محه مامۆســتا مه ــه  د بــه م ی  كــه فراوانه  ت و رۆشــنبیریه جورئ

ختی  ته  واته( ثبت العرش ثم انقش:) ڵێت ب ده ره عه... وتن پێی ده  وه خۆیه
خش و  ، پاشـان نـه ، كورسی حوكم قائیم بكه اڵتی خۆت جێگیر بكه سه ده

 .  ر بكه سه نیگاری له
پاڵ   ناوی خۆماندا بكوتین، تاكو بژین، خۆدانه هه گ له بێت ڕه ش ده ئێمه

ی بـاخی  ین بـۆ میـوه ستدرێژ كه دوو، ده  پله  وتۆ بمانكاته ڕی ئه بیروباوه
ی رێـز  راده ین، بـه یه س نه ڵكی كه كه كات به ها بێ نرخمان ده جیرانان وه

 .(22)(گرێت شت رێزت لێده كه خۆ نانت دۆسته له
اڵتێكی  سه زراندنی ده ر دامه سه د له مه سعود محه پێداگرتنی مامۆستا مه

وڵ و تواناكـان  زانـی هـه پێویسـتی ده به   تدا، بۆیه وڵه هی د شێوه له  كورده
زرانـدنی حـوكمڕانی  ل و دامه ك بخرێن بۆ رزگاری، دوای ئازادی گه یه

باتی چاكسازی و  ی خه فی و رێچكه لسه ر قال و قیلی فه گه خۆیی ئینجا ئه
ــه ــه ر شــتێكی دی بكه دیموكراســی و ه ــانی تێــدا  وه یدانــه مه  ون ، زۆر زی

 . نابینێت
می و كرێكاری  كی ئومه یه رنامه بۆ به  بات و قوربانیدانه و خه ر ئه گه ئه

،  یشـدا نیيـه ردیله ی گه باره قـه  پشكی كورد تیایـدا لـه  جیهانی  وا بێت، كه
  نـده وه موو دنیـا ئه كگرتنی كرێكـارانی هـه ند یه رچه هه. دادی نادات  وه ئه
ر  سـه بگریت، یان له  میروله شیر له تۆن  وێت به ی بته وه ك ئه ، وه حاڵه مه

 . ڵگورد باخی دارخورما بونیاد بنێیت ی هه لوتكه
م و  ی جیهانی سێیه م واڵتانه ڵكی ئه ندخوازی خه وه رژه نیگای به گۆشه له
ڵكو  ك كرێكــارانی جیهـان بــه نـه  وێت كـه كــه رده ، وا ده وه واقیعی ژیانـه لـه

                                                                 
 02گوڵزاری نالی ، ل  پكێك له چه:  بڕوانه (22)
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و  كو كۆیه كی وه یه شارۆچكه یسی له قه كی بچوكی نانه یه كرێكارانی كارگه
 . ك ناگرن ش یه بجه ڵه هه
  غدادا له ی به(العراق)ی  رۆژنامه  د له مه سعود محه مامۆستا مه  بیرمه له
ژێر نـاوی  ، لـه وه وتارێكی باڵوكرده  شتاكاندا بوو، زنجیره استی ههڕ ناوه
ی  ڵگــه نـدین به چه ، به(یـا حكـام العـالم اتحـدوا و یـا عمـال العـالم اختلفـوا)
رگیز  ، هــه حاڵـه كگرتنی كرێكـاران مه لمێنێت یـه یسـه رگیـراو ده واقیع وه لـه

ندی  وه رژه بۆ به نین،  فغانستان و سوید ئاماده كرێكارانی دانیمارك و ئه
بـێ كرێكــاری كــورد،  ئیتـر بــۆ ده! بێــت  كیان لێــوه یـه كرێكـاری كــورد نقه

  وه فریقا بێـت، لێـره وروپا و ئـه یی كرێكـارانی ئـه می ئاسـووده موو غـه هـه
كــدا  ر یه ســه ی بــدات به كــه ردی واڵته فرمێسـكیان بــۆ برێژێــت و داروبــه

  میش لـه ، ئـه ركـراوه ده  كارگه له  و واڵتانه كرێكارانی ئه  كێك له یه  چونكه
سـیش الی  و كه  واره خوێنـده جـاڵ و بێكـارو نه واڵتی خۆیدا رووت و ره

 .  وه لێناكاته
ك  زێن، وه ساتی دڵته دان كاره شێكی كوردستاندا، سه به ی كورد، له ئێمه
ـــه ـــده ئ ـــاران و زین ـــۆڕی به بـــه  نفال و كیمیاب ـــه چاڵكردن و گ ڵ، بـــه  كۆم
باتی خوێناوی و گرتن  فتاساڵی خه هه تانمان و زیاد له كردنی ئافره نیزه كه 

كی  ك یـه نـه ، یان شارۆچكه زاران گوندو ده ختكردنی هه اگواستن، تهڕو 
گریسـی  تی نه هۆی سیاسه كتری ترازانین، به یه ڵكو زیاتر له گرتین، به پێنه
ی  سیاسـیانه  و حیـزب و پارتـه ی ناو ئـه و گروپانه ڵه و كۆمه وتی ئه و چه

و  فه لسه ك فه راستیشدا نه ، له(ل ویست و ئازادی خواز گه)  خۆیان ناوناوه
پاندن و  وت ئامانجیان خۆسه ركه ، ده هیاندا نیی رنامه به بیری چاكسازی له

یانـدا  گبه هه  و هیچی تر لـه یانه كه ی واڵته كه تااڵنبردنی سامان و داهاته به
 .  هینی
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ر  ی هه وه هێنن، بۆ ئه كارده ی ئیستعمار به(فرق تسد)تی  وان سیاسه ئه
یان شـوێن  نـده ناخ دڕه ر ئینسـان و بـه سـه سـێكی به نـد كه ك چه یه ڵه كۆمه

تی و  ناوی كوردایه)ن  كانی خۆیانی پێ بكه ندییه وه رژه وێت، پاسی به كهب
 (. تی كاری دزایه

دیـن   شارستانێتی له:)ڵێت ده  عیدی نورسی كه مامۆستا سه ت له حمه ره
  ، ڕزگـابوون لـه( ڵ خۆیـدا هێنـاوه گـه كی سـامناكی له رچوو ریـا بازییـه ده

ریا بـازی   ن، چونكه كه ته رستانیهنی شا ی خاوه وانه بۆ ئه  مه چنگی ئاسته
، ریابـازی بـۆ گـروپ و  ، مرۆڤـی وای لێكـردووه(شـان وشـكۆ)  نـاونراوه

  كانی كـردووه رۆژنامـه  تـه نیه ده م مه راییان بكات، ئه كان بكات، مه سته ده
رو  لێـده پڵه چه  بـه  ن، مێـژووی كـردووه كه اڵڵی خۆی، ریكالمی بۆ ده ده به

تی  ی غیره سیسه ده لێداندا، به  پڵه چه وامبن له رده ، بهدات ڵكیش ده هانی خه
  ،كــه وه ق كردۆته رســتی یـاخی، وا زه زپه گه ژیـانی ره  وه و جاهیالنــه سـپڵه
 .(26) ماوه بیرنه ڵك مردنیشی له خه

و  موو شـێوه هه ت به دیكتاتۆریه: )ڵێت دیش ده مه سعود محه مامۆستا مه
كرێـت،  دوژمنی مـرۆڤ حسـاب ده تی مندا، بـه ناعه قه  ، له وه كانییه ئامانجه
ــك لــه ری بیروباوه بــه گرتنه ــه و بازاره كوچــه  ڕێ ناوی  كــانی كوردســتان ب

،  ئـاراوه  كتردا كردن بهێنێته گژیه ڵك به خه(  وه وه وساندنه ناوبردنی چه له)
،  وه دڵمـــه  چۆتــه رگیز نه تكردن بــدات، هــه حه تی مصــله رفــه ی ده وه بێئــه
رای نـاوخۆیی  كوشتن و بڕین و هه و كرێكار به یاڵیشدا پاڵه خه  و وڕێنه له

سوید و   لالح له چینی كرێكارو فه  ی كه رانیه و خوشگوزه ی ئه پله  نه ناگه
 . (22)(س بێت ی كه نجه په ی خوێن له وه یشتوون، بێئه دانیمارك پێی گه

                                                                 
لنوري، سعید النورسي، ص  يالمثنو:  بڕوانه (26) لعربي ا  .516ا
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موو  ی هه هو تكردنه ر ڕه سه خت له د جه مه سعود محه دا مامۆستا مه لێره
تی  بێت، ئیتر دیكتاتۆریـه  وه ر ناوێكه هه ، به وه كاته رژێمێكی دیكتاتۆری ده

 .  هتد... بی و شۆفێنی  زهه پرۆلیتاریا، یان، ئایینی و مه
تی، به  یه كه ڵكه ختی خه ر سه تێك دوژمنی سه موو دیكتاتۆریه هه  چونكه

شـدا  م كاته پێنن، لـه هسـ خۆیـان ده  سـابخانه ئاگر و ئاسن و تۆقاندن و قه 
 .هێزی پۆاڵیینی دیكتاتۆرو خۆراكیشی  بنه شۆك، ده ڵكی ره خه
جیـاتی   وانیش لـه دات، ئـه یان لێـده بری كوشنده ، زه ناحاڵییه  ڵكه و خه به
كات و سوپاسـی  وت ده ن، ماڵیان زه ده ی بۆ لێده له ل هه كانی هه ره ربه به
وان ستایشـی  كات، ئـه تیان پێده كایه، سو كووشتووه خۆیانی نه  ن كه كه ده
ــــه مـــه ــــه كتریان ئـــه گژیــــه ن، به كـــه رزی ده قامی ب وان شــــانازیی  كات، ئ
ی  كه الشه مسیلی به سێكی لێكوشتن ته ر كه گه ن، ئه كه ده  وه یه كه سیاسته به
 .(28)( حمه ره ڵێن زۆر به ده)كرد،  نه

  چم كه ده  وه بۆ ئه  هو مێكه ده من له: )ڵێت د ده مه سعود محه مامۆستا مه
ر  هــه  ی مێـژووه كـه كانی مــاددی و ئـابووری و كۆڵه ك هۆیـه مـرۆڤ، نـه

و پێش بچێت ئنجا هۆی  ره بێت مرۆڤ به ، ده وه كرێته ویش مێژوو شیده به
  بـه: ڵێـت ده قلیـدی كـه  قـی ته ی ده وانـه پێچه مهێنان پـێش بخرێـت به رهه به

 . (26)(گۆڕدرێت تی ده اڵیه مێنان كۆمه رهه گۆڕانی هۆی به
ی  رووبنكردنی گرنگترین پایه د سه مه سعود محه ی مامۆستا مه م ڕایه ئه

می  رهـه به كانی به وتـه و لێكه  و مـادده ، ئـه ماددیی دیالێكتیكی و مێژووییـه
و  كارامه  ، مرۆڤه قڵی مرۆڤه عه  وه ، ئه یه قل پێش مادده زانێت، عه قڵ ده عه

ــره ــه زی ــه ك و زاناكان ــارو كه ، ه و  شــتی و فرۆكــه و كه ســه ره زاران هۆك
هــا مۆتـــۆڕو كــامیراو مـــانگی  بـــا، جۆره رو كاره رنێت و كۆمپیوتــه ئینتــه
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ــد، هــه... ســتكردو  ده ــادده.  زاران جــۆر شــتییان دروســت كــردووه هت   م
قڵی  ، تــا عــه م بینــێ رهــه كــات یــان مــرۆڤ به شــت دروســت ده  وه چییـه به

ــه ــێش بك ــه رهه وێت، به مــرۆڤ پ ــه  م ــت،  وتندا ده پێشــكه كانیش له ماددیی بێ
(  ره رو بنیاتنـه دروسـتكه  مادده)وابوو، تیۆری   ،كه شی راسته كه وانه پێچه
ــه خــه له ــه یاڵ پاڵویی ــوون و بوونــه.  نییــه  وه والتره ك ب ــانونی ب ران و  وه ق

  له  وه ران، توێژینه وه ، ژیانی مرۆڤ و گیانه ساره تا هه  ردیله یاساكانی گه
نهاو  موویان تـاك و تـه خـالقی هـه  خات كـه ریـده و جینـات ده و شانه خانه

می  رهه ، به كی بێ وێنه داناییه به  ره رو بیسه ئاگادار و بینه.  توانایه زاناو به
 .هێناون

كانی  ده بــه  شــێكی زۆری كـاره به: )ڵێـت د ده مــه سـعود محه مامۆسـتا مه
ــرۆڤ كــه ــه  م ــاش و بــه وه یــی و  لێكدانــه چاو كراوه ب دیان بڕیــاری  ی ب
ست  به مه  نی ئیجابی هۆش چونكه بۆ الیه  وه ڕێته گه درێت ده كردنییان ده

چـاكی و  ستی به  ئایا مرۆڤ هه  یه وه رێنی هۆش ئه رێنی و نه نی ئه الیه له
ڕی پێهێنــاون  بـاوه  كـه  كـردووه و شــتانه  وتی و راسـتی ئـه خراپـی و چـه

پـاڵی  و شـتانه  و ئـه ره ك ئامرازێكی به وه  وه نی سلبی هۆشه الیه یاخود له
كانی  ده بـه  موو كـاره هـه  قه كرێت هه باسی زاتی مرۆڤ ده  كه، نراوه پێوه
حساب بكرێت،   كه نی سلبی زاته ر الیه سه یی كردوونی، له چاوكراوه به   كه
  و كـاره هاتبێت ئـه  وه هۆشی سلبیه زاتی سلبی له  یهیرج ن مه  اڵم چونكه به
  بۆ نموونه  كه سلبییه  نه ر الیه سه  وه یی كراون ناچنه چاوكراوه ی به دانه به
كـاری خـراپ   زانـێ و ده ئاگایـه ی به كه تی دزیكردندا هۆشه حاڵه  دز له –
،   ڵكیش تاوانباره دات و الی خه یگرێت و سزای ده كات و قانونیش ده ده
واو  مانگ گیران هۆشی مرۆڤ تهر  رامبه لێداندا به  كه نه كاتی ته چی له كه

م  كی ئـه هیچ راسـتیه نـدی بـه یوه په  كـه لێدانه  كـه نه ته  چونكـه ، گومڕا بووه
دا بـێ زیـانی  ، ئـا لێـره نییه  كه ره لێده  كه نه ، سوودیشی بۆ ته هینی  وه دنیایه
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كـولی و بـێ   كه له سـه مه  بۆ هۆش ناكـات، چونكـه  پاكانه  كه لێدانه  كه نه ته
ــه نــه  یه كه تی هۆشــهبڕشــ ــول   كــه اڵم هۆشــی دزه ر، بــه ره بوونی زه ك ن ك
 .(21)( ده شی به كه كاره  نده رچه هه  بووه نه
، بـۆ  وه ڕێنرێنـه جێكان بگه نابـه  فتـاره دو ره بـه  ر كاره گه دا ئه م شوێنه له
ـــه وشـــتی  ی خووره رچاوه ســـه ، كـــه (بالســـوء  الـــنفس االمـــارة)دانی  دن
ـــه ه، شـــ نده ســـه ناپه ـــه ڕی ئ ـــه ڕی شـــه شـــه  و ل ـــه یتان ك   نگـــه ، ره متر نیی

بـوو،  ندتر ده سـه په  وه كه دینیه  رووه تی له تایبه  ی مامۆستا به كه وه لێكدانه
خوالێیخـۆش )ندمان  مامۆستای بیرمه  چین، كه وای بۆ ده  ند ئێمه رچه هه
كانیدا  وسـینهون و له  ئه  ، چونكه ژیاندا بمایه ر له كرد گه ده نكوڵی لێنه( بێت

كـانی  ، پێشـتریش جۆره هیـدو چـاك نی فسـی بـه نه ، الری له باسی كـردووه
 . هوفسمان باسكردو نه

،  ریكی تره به ر گیانله ك هه كانی ئینسان وه ییه ریزه غه  زه زوو و حه ئاره
، خــوای  ییــه زوو و توڕه ئــاره  ، كــه كییه ره نی ســه یان دوو ال یــهیكان بناغــه
دا زاڵ بێـت و  نه و دوو الیه ر ئه سه ئینسان تا به خشی به قڵی به عه  وره گه
  وه قڵـه هۆی عه رار بێت و بـه ر قه رزی سیفاتی خێری به ی به ش پله وه به

رو  قڵیش رێبـه عـه  ، كـه دینی خـواوه ست بوون به یوه خواناسی و په  بگاته
ـــت بـــه  كار بـــوو مـــرۆڤ ده ئاراســـته ـــوا ران وه ری بوونـــه روه ســـه بێ ، خ

.... وسخر لكـم مـا فـي السـموات ومـا فـي االرض جمیعـا : )رمووێت فه ده
  (20)(.05/  الجاثیة
وارو رۆشـنبیرو  ندێك خوێنـده ی هه مارگیرانه وتنی ده ی شوێنكه باره له
سـت  یوه ی په پێشـتر پێـوه  ڵكی ئاسایی بۆ رێبـازێكی فكـری سـواو كـه خه

بـزانین مامۆسـتا . ن تێـدا بكـهن و گۆرانكاری  وێت لێ الده بوون و نایانه

                                                                 
 7/6ر،  وروبه مرۆڤ و ده:  بڕوانه (21)
ء السعادة:  بڕوانه (20) لغزالي، ص كمیا المام ا لغزالي)كتێبی  له( 052-055، ا المام ا  (.مجموعة رسائل ا
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م  ن له ژمار هه زانین رۆشنبیری بێ ئه ده: )ڵێت  د چی ده مه سعود محه مه
بـری  ك زه یـه نـدی ئـایینی به یوه ن په كـه زده دا، حه مینه رزه م و سه رده سه

  و رۆشـنبیرانه ك له ریه هه  وه داخه اڵم به وردو خاش بێت، به  مانه رۆسته
ر  گــه ری خـۆی، تــا ئه مبــه پێغه بــه   تی كـردووه سیاســه تی ریقــه پیرێكـی ته

لمێنێت  خوا زانیبێت نایسه رخه  فه ترۆتسكی خۆشویستبێت یان ستالینی به
و  رچی پێشـــڕه ر هــه رزێنێت، ئیتــر گــه ی بلــه كــه ره رشــی رابه س عه كــه

و  پێشڕه  ی خۆی به كه نها معبوده ناوببرێن ته له  یه ت هه ت و دیانه سیاسه
 .(27) و ئیترو هیچی تری ناوێ ئه( كرێتقبوڵب
ك  ی رۆشـنبیری وه وشـه  یـه وانه د له مـه سـعود محه دا مامۆستا مه لێره
  ی بێـت كـه كـه ستی پێی دژه به مه  جارانه ڵته كارهێنا بێت، یان گه جاز به مه

دنیای رۆشنبیری و  ر به  ڵكێكی سه موو خه نا مامۆستاو هه ، ده تاریكبیره
ر  هه  بێت، له تێكی هه ر سیفه ی مرۆڤێك هه وانه زانێت، ئه هواری د خوێنده

  وتـه یركردوو كه ك بـت سـه سێكی وه كه به  تیدا بێت، كه اڵیه كی كۆمه یه پله
ڵكو  ك رۆشنبیر نییـه، بـه نه  سه و كه چی و ریابازی بۆی بێگومان ئه ملكه
،  یــه ك هه ، چ جیاوازییــه ت و بیــری تاریكیدایـه هالــه قــوڵترین چـاڵی جه  لـه
ی پـێش  تاریكـه مه  رده و سـه رست، ئـه رست و بت په خص په نێوان شه له

موو  وتنی هـه رێكـه ، به فامی دانـراوه زانی و نـه می نه رده سه به  ئیسالم كه
  ، بۆیـه رسـتی تێـدا بـووه تی بـت په اڵیـه رانی كۆمه مێژوونووسان و توێژه

مێك  رده ر سـه ش یان هه ژگارهم رۆ ی ئه وانه ، ئه رگرتووه ی وه و ناوه ئه
و  موو چاكـه هـه( س،ص)ی  وته شـوێنكه  ئاسا بوونه  و كۆیله ئاوا كوێرانه

ــه... ڕو  روونــاكی و تــاریكی و ئاشــتی و شــه دا  ســه و كه چاوی ئــه هتــد ل
ــه ده ــنن ك ــه  بی ــاره شــوێنی ك ــه رســتن، ده خص په شــه  وتوون، دی بــت   كات

                                                                 
 020ژیان و جیهانبینی، ل:  بڕوانه (27)
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فام و  نـه  ره سـانی هـه ك كه یـه پێوانه و موو كێشـانه هـه به  وانه ئه. رستی په
 .ڵن دو پیسخۆری كۆمه زان و به نه

ـــه ده  ری فـــره رســـوڕهێنه كی زۆر زۆر سه دووربینیـــه   فكـــره  رئاســـا ل
سنوری كـات و شـوێن   وه سعوده ی مامۆستا مه كه كاره رووناك و ورده

 0621تای ســاڵی  ره یـان رۆژانــی ســه0626كۆتایی ســاڵی  زێنێت، لــه بـه ده
ــدیالتی بنــه ر ته گــه ماركســیزم ئه:)تی ویــهوت كرێت ناشــێت  تی تێــدا نــه ڕه ع
ــــه رده بــــه ــــه له  وامبێت، چونك ــــرۆڤ و راســــیتییه گ كانی  ڵ سروشــــتی م
 .(25)(وان ناگونجێت تی راست و ره اڵیه كۆمه
ی  كه ی رابـردوو، پێشـبینیه ده شتاكانی سه سااڵنی كۆتایی هه  له  ته وه ئه
ترین و  وره رزی واقیـع  گـه ر ئـه سـه وتوو له ركـه ده  زنه مه  نده م بیرمه ئه
و، (تی جــاران كێتی سـۆڤیه یــه) -لینینـی -تی ماركســی وڵـه نترین ده مـه ته به
ــه وڵه ده ك  دوای یــه ك لــه اڵت، یــه وروپای رۆژهــه ئــه كانی له ســته بن ده ت
 .كانی مێژوو رووداوه شێك له به سیان هێناو بوون به ره هه
بكرێت   نیاز بووه سعود به ی مامۆستا مه و تعدیالتانه ، ئهداین و بڕوایه له
نی  مــه وا ته دا، ئـه و واڵتانــه ، لـه نجام بدرانایــه و ئـه ر گـوێی لێبگیرایــه گـه ئه

و  بـوو، و بـه متر ده كانیان زۆر كـه حكمدارییان درێژتـرو گرفـت و كێشـه
 . هێنا ده سیان نه ره بینرا هه  ی كه یه شێوه
كانیان  یان لێهاتبوو بۆ هاواڵتیه وره كی گه یه ندیخانه ك به وه  و واڵتانه ئه
موو فكـرو  گرو چاكسازیخواز كـ  كـرا بـوو، هـه خنه نگێكی ره موو ده هه
ی زانیـاری  رچاوه بـوو، سـه  غـه ده ماركسـیزم قه  لـه ك بێجگـه  یه فه لسه فه

 واو الواز بـوو، ت بـوو، ئابوورییـان تـه زگاكـانی حكومـه ر ده هاواڵتی هـه
رانی  دوای سـاڵ، گـوزه وتنیان لێبـڕا بـوو، سـاڵ لـه و پێشـكه شـه هێـزی گه

  بـــێ ئابوورییـــه  تــه وڵه رۆیشـــت، ده و خــراپ و خراپتـــر ده ره ڵك بـــه خــه

                                                                 
 00ژیان و جیهانبینی، ل:  بڕوانه (25)



 

133 
 

ت،  تی سۆڤیه كێیه ڕوان بوون، یه اڵت چاوه وروپای رۆژهه كانی ئه شیوعییه
ــارو یارمه خــۆی باری  ر بــاری نالــه بــه ویش له ریان بێــت، ئــه تیــده هاوك

پێشبڕكێی   وه والشه كرا، له ده ریان، هیچی پێ نه رامبه وسان بوو به سته ده
( حرب النجـوم)نگی ئاسمانی  تۆمی و جه كی ئه چه  كداریكردن، به خۆ چه
كان،  منی و سیخورییه ربازی و ئه زگا سه رجكردن بۆ ده ی زۆر خه پاره
لێ  و گـه مانـه وت، ئه كـه ده ی فریای نه كه زۆری داهاتی واڵته  ره شی هه به

ــت و كێشــه ــه ی قورســی زۆرو هه گرف ــه م ــه جۆر ب ــوون، بۆی   رۆكی گرتب
ــه ری ده رۆكی حــزب بــوو و رێبــه ســه  كــه( میخائیــل گۆرباتشــۆف) تی  وڵ

ڤااڵنی  ی خۆی و هاوكاری هـه كه چاكسازییه  رنامه به سۆڤێتستان بوو، به
جێی  كـردو جێبـهی بیریسـترۆیكای سـاز  رنامـه م هاواڵتیانی به رجه و سه

 . تی پرۆلیتاریا هێنا ی دیكتاتۆریه ساڵه( 21)حوكمی   كرد، كۆتایی به
ژێر فشاری  گیراو له اڵتیش خۆیان بۆ رانه وروپای رۆژهه كانی ئه واڵته
ـــه. روونگوون بـــوون یان ســـه كـــه ره ماوه جه وابوو پێشـــبینی مامۆســـتا  ك
كانی رێبازی  روێشه رچوو، ئیتر ده ق راست ده قاوده د ده مه سعود محه مه

ت  تایبــه ی خۆمــان به كــه وارییه م و كورده جیهانی ســێیه ماركســیزم  لــه
یان یكان مــه رهه دو به مـه سـعود محه تی بیـری مامۆسـتا مه ی دژایـه وانـه ئه
كـردو  ژماریان ده گ ئـه بـه ره ده ر به ی سـه ره رست و به په كۆنه  كرد به ده
فأمـا الزبــد )تی  ك ئایــه اڵم وه ۆڵكرد، بـهیــدانیان چـ مه  وه هاتنـه گژیـدا ده به

  موو نووسـینه هه..( فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمكث فی االرض 
زبڵــدانی   چوونـه  یارانــه و نه كانی ئـه ناســازه یت و بـالۆره  داخ و بــه پـڕ لـه

كانی مامۆســـتا  فكـــری و رۆشـــنبیرییه  مـــه رهه ، نوســـین و به وه مێـــژووه
  تایه تا هه كان و هه جیهانییه  ی شاكاره خانه  چوونه دیش مه سعود محه مه
ی  وه رو دكتۆرا و توێژینه ی ماسته یان نامه ده به.  وه مێننه زیندوویی ده  به
كرێن و كۆڕ وكۆنفرانس و  ده  ر ئاستی جیهانی شرۆڤه سه له  كادیمیانه ئه
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مـان كانیشـی وت یاره كرێـت، نه دیداری زانستی و رۆشنبیریان بۆ ساز ده
 ! كوێ  ته وتوونه كه

 : ڵێت پیرمێرد ده
 ئاشن   ن به وه ی فێری ده وانه ئه

 (. 22)پاشن  وان له ڕوا ئه باراش هاڕ ده
ی و كۆتــایی هــاتنی حــوكمی دیكتــاتۆری  كه دی پێشــبینیه دوای هاتنــه
ــه د نامیلكه مــه ســعود محه مامۆســتا مه ــیم )ناوی  كی جــوانی بــه ی الــی العظ

.  ڵبژاردووه مان لێهه یه ند بڕگه م چه نووسی ئه( جاءو ر  غورباتشوف، تحیة
ـــه ـــت گۆرباتشـــۆف ده  ب ـــارێكی مـــه: )ڵێ ـــه تـــۆ ك   وه و رووبۆتـــه ره زنت ب
ــه ماشــاكاران كــه ته ــه بێت، ئــه مێكیان ن ــر نــابینن ، ئ ــه مه  م كــاره وانی ت   زن
ر  ســه بێــت چاره ده  ی كــه اڵنــه و هه موكوڕو ئــه واقیعــی كــه  ت بــه باره سـه

ــه به ر له ، هــه وه گرێتــه ر ده ســه ودای چاره موو مــه هبكرێــت، هــ مهێنانی  ره
تدا  لی سـۆڤیه ژیانی گـه تا پاراستنی ئاشتی و ئارامی جیهـان، لـه  وه تاته په

باو  شێوازێكی دوور له ی به كه جێكردنه جێكرابێ و جێبه شتێك نابینی جێبه
بێ،  نه  وه كانه سازی سروشتی و پێویستی كاروباره ی چاره خانه دوور له
،  یه و سیاسـیانه ئایدۆلۆژیانه  كه جێكردنه یان جێبه  كه نی چاره دیمه  چونكه

ی حـوكمڕانی سـۆڤیتی بـوو  رنامه خواست و به   و ئایدۆلۆژیا سیاسیه ئه
ــه نانــه ته ــه كێاڵنی زه ت ل ــر كردنی هــه رده روه وی و پ ــۆ .. نگ و شــتانی ت ب

 .(22)( و واڵته ساڵی حوكمی ئه 21ی  ماوه
ــت و به وام ده رده كانی بــه ر قســه ســه هل ــه ئه: ڵێــت گۆرباتشــۆف ده بێ ر  گ
وانی  و ئابووری و ئـه كانی ئیداره بواره له  بوایه تی رژێم نه ی سیاسه ڵه هه

ی پرۆلیتاریا ئیفلیج ببێت  ئیداره  هات كه ده همی مرۆڤدا نه وه به   وه تردا ئه

                                                                 
 .266مێرد، ل  كانی پیره نده م په رجه سه:  بڕوانه (22)
لعظیم غورباتشوف، ص :  بڕوانه (22)  06-08الی ا
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ــه له ــدا كه ته وڵه بردنی ده رێوه ب ــ. ی ــانی ل ــه% 61 ه ژی ــه رانی ده بونیادن تی  وڵ
ڵ  كۆمه ڵ پاكتاوكردنی به گه هات له ده پاكتاوكردن كۆتایی نه  تی به سۆڤیه

  و پاكتاوكردنانــه ری ئـه بینـه  ش كـه وانـه كانـدا، ئه موو چـین و توێژه هـه له
ی  وه ر بـه رامبـه ست و هـۆش به لێكی بێ هه مێگه  بوونه ده بوون دواتر نه

 . دات رووده
كاندا  سـه مه ئیتجهـاد له  وه هێشـته قڵ نه ورێكی بۆ عـه كسیزم هیچ دهمار

ـــانی ئـــه زیـــادكردنی ( سۆشیالیســـتی زانســـتی) بــه   و رژێمـــه بكــات، ناون
   تاوه ره سه ر له پێی درابوو، هه  ی تر كه و پیرۆزیانه ك بوو بۆ ئه پیرۆزییه

كردبـوو   هفام ئیدانـ زان و نـه نـه كانی خـۆی به گره خنـه ئۆپۆزیسیۆن و ره
)(26). 

  خاتـه ی گۆرباتشـۆف ده كـه ركه كاتێكدا قورسـی و گرنگـی ئه بینین له ده
  كه ره سه ی چاره رێگه  نده و چه باره ناله  كه واقیعه  نده ڵێت چه روو، پێی ده

ـــه كۆمه  مانــه ، ئه وه خاتـــه شــی بیرده وه ئه   پــڕ كۆســ  و دوور درێـــژه   ڵ
ــــی وان ره ــــان داكوتــــاوه گرفتێك ــــه ه، ب گی وت و  تی چــــه می سیاســــه ره

و هاواڵتییان  و حوكمه رانی ئه ڵكانی بونیادنه ، خه تی حوكمڕانه دیكتاتۆریه
كان  ڵـه ر هه گـه بـوون، ئه دیكتاتۆریـه   تـه وڵه و ده زراندنی ئه خۆراكی دامه

ــه نه  كوشــنده ــه ده  بوونای ــا بــه وڵ ــه یه و شــێوه تی پرۆلیتاری ــه ده دا ن و  ڕما، ل
پاوی پرۆلیتاریـا و  گرفتی سیاسی و ئیـداری و حـوكمی داسـهدا  ته وڵه ده
  زاكـان لــه ناره  نگــه سـتاندبوو، ده كانی وه قڵی مرۆڤـه كات عــه نـه س نقه كـه

جیاتی پاداشــت و رێزلێنــان،  تیس مــابوون، لــه كانیانــدا قــه نه قـورگی خاوه
لێك  زای چینی كرێكار بوو، هاوار بۆ گه ڵواسین جه قامچی و زیندان و هه

روون ئـاو و خـۆراكی  ی ده ان و دروشم بخوات، فرمێسكی چاوو ناڵـهن

                                                                 
 70-71ی پێشوو،ل  رچاوه سه:  بڕوانه( 26)
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ـــه پس و تێهه بێــت، حــه ــه شــی رۆڵــه بــارانكردن به  ڵــدان و گولل تواناو  ی ب
 . كانی بێت ژیره
، مامۆســتا  كراوه بینیــی بیریســترۆیكای گۆرباتشـۆف پیــاده كاتێكـدا ده له
  نده رچه م هه ئه بێت، رنجی بۆ دروست ده د تێبینی و سه مه سعود محه مه

،  چاوی خۆی ببینـێ به  كه واڵتی گۆباتشۆف واقیعه  و ناتوانێت بچێته دوره
كی  یه ندازه تا ئه. زانی كانی ده واڵه هه  وه یاندنه ناڵی راگه ی كه رێگه اڵم له به

ــاریكراو له ــوو ســه شــاره  كه پرۆســه دی ــارده رنجه زا ب   كردو لــه كانی تۆم
می  كه رگی یه به ڕوو، له  خاته كانی ده وه و لێكدانه خنه تۆی كتێبێكدا رهودو
قڵ و  عــه ت به تی سـۆڤیه وڵـه پـێش دروسـتبوونی ده:  دا هـاتووه و كتێبـه ئـه

  كه ڵه كه  كه  لماوه سه  جروبه ته  ویش به وان، دوای ئه لۆژیكی راست و ره
ری ترسی زیات تدا مه وڵه ستی ده ده اڵت له سه بوونی دارایی و سامان و ده

،   و سـامان و داراییــه ی ئــه وه ڵكی لـه تی خــه رامـه بـۆ ئــازادی و كه  یـه هه
 . ر هاواڵتیاندا سه ش بكرێت به دابه

پ  ی چه ره كانی به ره تیژ په: )ڵێت روات و ده كانی ده ر قسه سه دواتر له
  وێتــه بكه  رمایه ر سـه گــه ی ئه وه ر بـه ماوه ترســاندنی جـه  لـه  زۆر كارامـه

ش  رمایه سه  كه( استغالل)كێشێ بۆ  ر ده سه  وه ڵه كانی كۆمه تاكهستی  ده
ــه نانــه دات، ته ی خــراپ رووده ســتی تاكــدا بــوو دیــارده ده  لــه   ت وایــان ل
موو دارایـی و سـامانی واڵت  هـه  وه بیریـان چۆتـه  ر كردبـوو كـه ماوه جه
كانی  وو تاكهم قبوڵ ناكات و هه  خنه تیش ره وڵه و ده  تدایه وڵه ستی ده ده له

ی  نانه  و پارووه له  كی جوانی ژیان بێجگه ر روویه هه  شن له واڵتیش بێبه
ــه ، ئه یانــداتێ و ئه  نــوێنێ یی خــۆی ده وره ت گــه وڵــه ده ها جــار  ملیۆنــه  مان
نجامی  ئـه  ڵبدات لـه رهه ر سـه ر بـاریكی خـراپ گـه هه ترسی دارترن له مه

 .(22)تێكی دیموكراتس و واڵ كه تی بۆ تاكه ئازادی موڵكایه

                                                                 
 .22، بیریسترۆیكا، غۆرباتشۆف، ل بڕوانه (22)
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د  مـه سـعود محه ی مامۆسـتا مه و راو بۆچوونانـه ندێك بوو لـه هه  مه ئه
ــاده ــی ســۆڤێتی جــاران و پی ــانی رژێم كردنی بیریســترۆیكای  دوای داڕم

 . گۆرباتشۆف
ـــه مــه ســـعود محه كانی مامۆســتا مه بۆچونــه ر  گـــه ی ئه وه ی ئــه باره د ل

ــه ده ــه  وڵ ــه تێك ل ــه راپهنجامی شــۆرش و  ئ ــت چــاوه  وه رین روانی  پێكهاتبێ
 .كرێت رژێمی پێشوی لێده  تی زیاتر له كوشت و بڕ و دیكتاتۆریه

وێت بــۆ  كـه رده كی زیــاتری لـێ ده تی وا پـڕ كێشـیه وڵــه ده: )ڵێـت و ده ئـه
 : یه ویش دوو هۆكاری هه وێت ئه یه ی ده و كاره نجامدانی ئه ئه
ی شۆرش ِ  را  كی گشتی جیاواز له یهِ  دا را كه ڵگه ناوكۆمه  له: م  كه یه 

هێشتنی ڕای  ی نه ئاراسته كات به كارده  كه شۆرشه  وه ر ئه به له  گێران نیه
 .بێ  ر كاتێك گریمانی هه ر شوێنێك یان هه هه  ی له كه له گه
موو  و هـه ی رژێمی پێشـوو، ئـه وه جێگره  ی بۆته و شۆرشه ئه: م دووه 
  تێك ، كه ی ئایدۆلۆژیا و سیاسه وه كردنهپێناوی قوت ی رشت له وخوێنه ئه
رچی كارێك  هه  ی كه وه بێت به هێزی بۆ دروست ده ستێكی به تی هه یه هه

ت و  دالـه ردی وعه ڕی بێگـه و پـه ئـه له  وه موو دنیـادا ئـه ڵ هـه گـه بیكات له
  بێـت بـۆ كـاره ر بیانووی هه گه خۆ ئه  ڵقواڵوه كانی ناوخۆ هه راستی كاره

زیـاتر دڵنیـایی بـۆ   وه نجامی داون، ئه ناوخۆدا ئه له   ئاساكانی كه نده  هڕد
ڵ  گه ك له ردا وه وربه ڵ ده گه واكانی له ناڕه ی كاره  باره بێت له دروست ده

 ..(.فغانستان و شوێنانی تر ڕو چیكۆسلۆڤاكیا و ئه جه مه
 و وێت ئــه كـه رده ددا ده مــه سـعود محه ی مامۆســتا مه وه م شـیكردنه لـه 
  نگتـره بـرو زه زه  دیكتـاتۆرترو بـه  وه كاتـه ی شۆرشـێك قـوتی ده تـه وڵه ده
تی  اڵیه دوو رووی سایكۆلۆژی و كۆمه  م شیكاریه ی پێش خۆی، ئه وه له

 . وێت كه رده تیادا ده
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مێـژووداو واقیـع   لـه  لماوه سه  وه ئه  میشه ، هه وه تیه اڵیه رووی كۆمه له 
،  وه كایـه  تێك بێتـه ر حكومـه هـه  وه می شۆرشـهنجا ئـه  له كات كه هاوار ده

هێزو  بـه.  وه و ڕوویـان ببێتـه ڕه بێـت بـه ده  كـه  یه كی هه ره دوو گرفتی سه
 . ریان بكات سه چاره  وه گوڕێكی تونده

ــه الیه له .0 ــه گونجاوه خــراپ و نــه  واره ئاســه  وه ك تی پێشــو  كانی حكوم
شۆرشــێكی  پێویسـتی به  مـه ئـه  كانـدا كــه موو بواره هـه  لـه  وه بسـڕێته

 .  هێزه ویش پێویستی به ، ئه یه ئیداری و رۆشنبیری و یاسایی هه
ڵ  گـه ی له كـه ره ماوه جه  ی داوێتی بـه بانه قه  ڵێنه عدو به و وه بێت ئه ئه .7

  ڵگا كـه بـۆ دوارۆژی كۆمـه  ی خۆی داینـاوه یاسایانه  وه رنامه و به ئه
  ك پێویســتی بــه الیــه ش له مــه ئه  هكــ.  وه جێكردنــه بــاری جێبه  ونــه بكه

ــه و له تــه حیكمه ــر زه الی ــرو زه كی ت ــگ ب ــاره. ن ــه خــۆ دی ی دوور  وه ، ئ
دێتـه  جێگیر بكرێـت، كـه   ئاسانه  زانرێ وا ده ،یاڵدا دێت خه واقیع به له
كــاتی   كــه جێكردنه ، یــان جێبه ی راســته كــه وانه پێچه  وه كــه نـاو واقیعه 

 .توێ زۆرو قوربانی زۆری ده
ت  و دیكتاتۆریه ره تی شۆرشگێران زیاتر به بینین، حكومه ده  ر بۆیه هه   

  سـانی ناشایسـته كه  ی كـه وه ڕای ئـه ره سه  مه رۆن، ئه نگ ده برو زه و زه
كی  یی و لێهاتوویــه هـیچ كارامــه  حوكمــدار، كــه  بــن بـه و ده وه پێشــه  دێنـه
 . سپێردرێت پیان ده  كه  یان نیه و كارانه جێهێنانی ئه به
ت  شـیوعیه: )ڵێـت د ده مـه سـعود محه گرافێكی تـردا مامۆسـتا مه ره په  له
ــه له ــاتفی و تیژرۆیــی و ده ر الیــه ب ــه روێشــیه نی ع ن  مــه ته  تیێدایــه  كی ك

ڕێی  ر چـاوه گـه ت ئه كـات، شـیوعیه ڕوانی ده ڵك چاوه ی خه وه له  درێژتره
مای  بنـه  ت بـه دیی شـیوعیه ماركس بۆ هاتنـه  كه  ی بكردایه رجانه و مه ئه

موو مێژووی كۆن و  هه به  ی خۆمان كه كه وێرانه وا كوردستانه  داناون ئه
ئیتر  چۆن   دیوه نه  وه خۆیه ڕافێكی خۆماڵی به سه  ك بانك بگره نه  وه نوێیه
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ت  ر شــیوعیه گـه ئه! كات بڵـێ شــیوعیم ت ئــه جورئـه  وه مێشـكی كــراوه  بـه
ی  قابه و پشت ئاشان نه رناقه قی قه ردی ره ر به سه هی ل دین؟ كه  بووبێته نه

ــۆرینی رژێمــی ســه زرێنێت ؟جــارێ  مــه داری داده رمایه پرۆلیتــاری بــۆ گ
 (.28)(؟!بووه یدا نه كوردستانا په  م له رده فهومی سه مه به  رمایه سه
ئـارادا   مـانێكی كـورد لـه و زه مینـه ، هـیچ زه ئاشكرا دیاره دا به قه م ده له
ك  ر وه گـــه ئه  ی حـــوكمی پرۆلیتـــاری، چونكـــه وه بـــۆ قوتكردنـــه  وهبو نــه

ناو كرێكـارو  ت لـه شیوعیه: ڵێن رانی فكری ماركسی ده ندان و رێبه بیرمه
ڵبدات و ملمالنێی  رهه كاندا سه وره گه  سازییه و و پیشه ندی كارگه ناوه له 

دسـتانی كور  كات، خـۆ لـه ست پێـده داران و كرێكاران ده رمایه نێوان سه
ــه كان و ســییه بیســته ــه ده نجاكانی ســه كان و چــل و پ ــردوودا، تاك   ی راب
ر  تی هه ی چینایه و كێشه رمایه بورژوا و سه. بوو ئارادا نه كیش له یه كارگه

ــر ئه بووه ناویشــیان نــه روێشــی و بــێ زادی رۆشــنبیری و  ر ده گــه ، ئیت
و پـارتی  ڵـه هبووبێت ئیتر هۆكاری دروست بوونی كۆم زانستی هۆكار نه
وارو ڕووت و بــێ  خوێنـده نه  لێ بێــت چیتـر بــوو بێـت، گــه كۆمۆنیسـتی ده

ژێر رووناكی   ی كرێكاری له وه رێك بۆ بزوتنه ر فاكته و یان هه رمایه سه
 !.با رحه فكری ماركسی لینینی دا كوجا مه

گۆڤارێكی رۆژئاوادا   له 0666ساڵی : )ڵێت د ده مه سعود محه مامۆستا مه
ترین  وره كانی جیهـانی تێـدا بـوو گـه لیسـتی كۆمپانیـا زلـه  كـه  وه مهخوێند

ـــه كی  زار ملیـــۆن دینـــار شـــتومه ســـاڵێكدا بیســـت وســـێ هـــه  كۆمپانیــا ل
ڵكو  ومی عێـراق بـه ی داهـاتی قـه هێنده ده  یكرده وسا ده ئه  فرۆشتبوو، كه

 . زیاتر
رێكـارانی ی ك معاشـی سـااڵنه  كه  وه كاندا خوێندمه سااڵنی سیه  ر له هه
ی  سـێ هێنــده  واتـه  د ملیـۆن دۆالر بـووه وت سـه حـه( فـۆرد)ی  ریكه شـه
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ــه  مانــه ر ئه گــه دا، خــۆ ئه و ســاڵه تی عێــراق لــه ی حكومــه بودجــه ی  نموون
تی لـێ  وێت مرۆڤایـه یـه و ده  فكـری مـاددی لێیـان تۆقیـوه  بۆرژوا بن كـه

  دا كـــه و ســـااڵنه لــه( و ئـــاكرێ بجــه ڵه هه)رزگــار بكـــات خــۆ بـــورژوای 
ر دروسـت  هـه  ویسـت بیڕوخێنـێ یه پی كـورد ده ی چـه ره شۆرشگێری به

  ســازی خــۆی كــه ی پیشه كارگــه  كی لــه یــه بانه ره عه  بوو بــوو تاكــه نــه
 . (26)( كردووه كوردو عێراق نه  ش به پێشكه  هیتائێستاش بوونی نی

تـی  لبیه مـاری سـه وێت ده مـه مـن ده:)ڵێـت د ده مه سعود محه مامۆستا مه
  و گوفتـاردا ببیـنم كـه وه ی نێـوان كـرده(تنـاقض)  فس له یان نه  هۆش وه

  ه(تناقض)و  فس له تاریكایی نه.  دیاره  وه كانه مادییه  شۆرشگێرو بیریاره به
ــه ــه كــه رده دا ده وه دا ب ــات و بێجێــی لــه لــه په  وێت ك و  كردنی زۆر بــێ ك

ـــه ـــدنی ســـه  وه بیریاران ـــۆ خنكان ـــه یه رمایه ب ـــه ن و بهزا كی ن ـــه ڵگ زو  ی ح
  مـه ئه  نـدی گشـتی كـه وه رژه ك سـوودو به نـه  وانـه فسـی ئه زووی نه ئاره
دا   ه(تنــاقض)و  نی تاریكــایی هۆشــیش لــه الیــه..  فســه نی تاریكــایی نه الیــه
  كه فسی شۆرشگێره زوو بۆ ناو نه زو ئاره ی حه زه هۆی ده به  كه  یه وه ئه

ــوێر ده ــه چــاوی هۆشــی ك ــت ل ــی  بێ ــه دیتن ــومكن ن ــه  بوونی گه م یشــتن ب
رفـی  بـۆ پێكهـاتنی زه  یـه رجی وای هه كدا مـه یه فه لسـه فه  و لـه ئامانجی ئه 

ك  فـی واڵتـی وه زره  هـیچ لـه  حوكم كه یشتنی پرۆلیتاریا به شۆرش و گه
ـــــه   فســـــه ی نه پشـــــت چاویلكـــــه چی له دی، كـــــه  هاتبووه كوردســــتاندا ن

ــرد هــه عــی دهیری واقی هــا ســه وه  وه یه كه برســییه ــوت بــه ر ده ك والی  تگ
وتنی  ركه دوای ســـه...   یــدا بــووه رفــی شۆرشــی تێــدا په زه  وه پێویســته

وتنی شــۆرش  ركه ســه: ڵێـت ده  یــه ر نوسـینی لینــین هه شۆرشـی ئۆكتۆبــه
 : وه رجه دوو مه  به  نده به
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ر حـاڵ و بـاری  سـه ت له وام بوونی میلله رده به  وتۆیه ڕووداوێكی ئه .0
 .        ناممكین  هكۆن بكات

 . و رووداوه ر ئه رامبه به  ته اڵتی حكومه سه وتنی ده ككه په .7
ــین ته یه م قســه ئــه ــه جربــه ی لین ــی تــۆخی گشــتی  اڵم ره تی بــه ی خۆی نگ

شۆرش بكـات   توانێ ده  ڵه ركزه تی سه میلله نه   چونكه  داره بوونیشی پێوه
خرێت  كی نه ر په گه دا ئه هتیش كۆڵد حكومه  وێت، نه ر بكه چ جای تێیدا سه

 .(61). (كرێت اڵت نه سه و بێ ده
قی دوو بۆچوون  زه  ددا به مه سعود محه ی مامۆستا مه رۆشنه  م فكره له

 : روو  ته خراونه
ری فكـری مـاددی  رابه ی خۆیان به  وانه یشتنی ئه ی فكرو تێگه ساده .0

و لــه  كــه ماددیه  فه لســه خــودی فه  لــه  چونكــه، كوردســتان  نـا لــه داده
ــی بــه  ــراق و ده واقیع ئاســتی  ر لــه  وروبــه رچاوی كوردســتان و عێ

تی و  اڵیـه رفـی سیاسـی و كۆمه هۆشـیاری و قۆنـاغی مێـژووی و زه
ی  وه رۆشیان بۆ قوتكردنه زو په نها حه یشتبوون، ته گه نه  كه ئابوورییه

سـتیان  بـه مه  المارو شااڵوبردن بۆ شوێنانێ بوو كه یان و په كه فكره
 .یجواڵندن ده  وه ر ئه هه وبو

  ی بوونی لهڵیی و ناحا كراوه ڕی و چاونه خۆش باوه  ش له ڵكه و خه ئه .7
و (  بــژی، بروخــێ)دروشــمی  بــوونی به  واشــه واقیــع و دوارۆژو چه

لی  سـه بۆ تێـرو ته  وه ژارییه هه  گۆڕینی ژیانی له  نگوینی به ێنی ههڵ به
 . تی یاڵكرد گرتوویه كی خه یه زبه جهزانی چۆن  یده وا خۆیشی نه ئه
هێنــین،  ده  كه باســه ودا كۆتـایی به می مــه ر كـورتی و كــه بــه دا له لێـره     

ــوادارین له دی  مــه ســعود محه تیشــكی فكــری روونــاكی مامۆســتا مه هی
 . رگرتبێ مان سودمان وه كه له ی گه وره ندو رۆشنبیری گه بیرمه
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سـعود  ی مامۆسـتا مه رزو واقیـع بینیانـه هبـ  م فكـره ڵێـین ئـه ده  نده وه ئه
ڵكو بۆ  ی به كه له ی بۆ دوارۆژی گه مخۆرییه رۆشی و خه و په دو ئه مه محه
ــه تی له م مرۆڤایــه رجه ســه ــه ســكان و هه ن بیــر ته الی   دڵ لــه نــدێك داخ ل

  زانانــه ق و نه ناهــه  ی بــه كــه ڕه دو بیروباوه مــه ســعود محه مامۆســتا مه
رسـتی و  په نگری كۆنه الیـه ی بیری رووناكیيان به وره ، گهكرا تی ده دژایه

ش دوو جۆر بوون جۆرێكیان  وانه دا، ئه م ده ڵه قه تی له گایه به ره رژێمی ده
ـــاددی و نه نـــه  ـــری م ـــه فك ـــری مامۆســـتا مه  ل ـــه ســـعود محه فك ـــێ م   د ت
د ن مه هره كی دیاریكراوی تریش به یه فه لسه هیچ بیرو فه یشتبوون، به گه نه
  شــوێن فكــره  و كوێرانـه روێشــانه روا ده شــێكی تریشـیان هــه بوون، به نـه

یــان   كـه ری فكره زرێنــه دامه  ر پێیـان بوترایـه گــه وتبوون ئه كـه  كـه ماددیه
ن،  كـه ده  ریخ جێگـۆڕكێ وی و مـه رۆژێـك دێـت زه: ڵـێن كانیـان ده بیریاره

 .  راسته: یان گوت ده
ــه و دوو الیه جــا لــه ــه  كه شــه به ردوو هــه  وه ن ڵوێســتی  تی فكــرو هه دژای

 . كرد دیان ده مه حه سعود مه مه  وره مامۆستا و بیریاری گه
ق و راسـتی و  كارو دوژمنـانی هـه واشـه موو چه و هـه وانه دا بۆ ئه لێره

 :بیر  وه ینه خه مدی ساحێبقڕان ده ی حه شیعره  م دیڕه بیری رووناك ئه
 رێ  ڵوه انی ههك نجه ببی مووی لێ بێ زمانی په ره
   رێ خ به نی دۆزه ردی گوڵخه ده ن به سێ گوڵشه ركه هه
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  كه وه ی توێژینه پوخته
 

ــه و كۆمه  فه لســه فكــر و فه ــرۆڤ  ڵناســی تێك ــرۆڤن، تــا م اڵوی ژیــانی م
ناو  ب و رۆشنبیری له ده رو ئه شانی هونه بێت، لێیان دانابڕێت و شانبه هه

كان  وره گــه  ، مرۆڤــه یــه ی خۆیـان هه وه نگدانــه ره ری و ڵـدا، كاریگــه كۆمه
كانیان  داهێنانی فكری و زانستییه ن، به به ده  وه و پێشه ره ن ژیان به وانه ئه
  رنامـه حـی خـوایی به وه بـه   ران كـه مبـه پێغه  له تیدا،جگه  دنیای مرۆڤایه له

ــا و  ســوف و بیرمــه یله زاران فه ، هــه یانــدووه كانیان گه ئاســمانییه نــدو زان
ــه رمه هونه ــان بــووه... تكار نعه دیب و ســه نــدو ئ ــه  رۆڵی ــانی   ل گــۆڕینی ژی

بـدالقادر  زالی و شێخ عه رستۆ و ئیبن سینا و غه ئینساندا، سوكرات و ئه
دیسـۆن و ئانیشــتاین و  فغانی و هیگـل و ئه مال الـدینی ئـه یالنی و جـه گـه

ی  مه رده م سـه هر موختـارو گانـدی و لـ رو عومـه رۆسۆ و مـارتن لۆسـه
یان  وره ستی گه د جێده مه حه سعود مه عیدی نورسی و مه وایدا، سه كورده
كی  ڵگایـه وڵـدان بـۆ كۆمه و هۆشیاری فكری و هه وه وریاكردنه  ، له دیاره
 .ت داله ق و عه سپاندنی هه وتو و چه خت و پێشكه خۆشبه
ــه ــه وه م توێژینه ل ــه  دا تیشــك خراوه ی ــهری  ر كاریگــه ســه ت   نانــه و الیه ئ
ری  وه ندو رۆشـنبیر تـه دی بیرمه مه سعود محه مامۆستا مه  وه. كورتی به
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كانی  ، نووسینه یه فی و فكری خۆی هه لسه و رێبازی فه ، ئه یه كه وه توێژینه
،  وڵدراوه هه  تی كه تایبه فكری ماددی به  له  سازییه خنه بواری فكریدا ره له
بۆرژوای  و نه  داره رمایه واڵتێكی سه  نه  ێت، كهبكر  كوردستاندا پیاده  له

 .ی كه واتا زانستییه به  یه چینی كرێكاریشی هه و نه  تێدا دروست بووه
رچی  رپـه ی واقعـی به ڵگه به كات و به  ده  یه فه لسه و فه ی ئه دێت شرۆڤه

  كـهلمێنێت  یسـه دات،ده ده  یه فه لسـه و فه كردنی ئـه ما و ئاراسته بنه  ندێ هه
ــده ، به وه واقیع و سروشــتی مرۆڤــه لــه  دووره ــگ و  بــرو زه ر زه ســه له  ن ن

جيكردنی  جێبـه و نـه  كگرتنیان مومكینـه ك كرێكـارانی جیهـان یـه هم، نه وه
  بێت وه نـه وه  نگـه بـرو زه ی زه ڕێگـه ر له گـه ئه. فی مـاددیش لسه تیۆری فه

ــه نــد نموونه چه ــه ی ــوو ســه له  وه ك دێنێت ــه ن و ســاویلكهر ناحــاڵی ب و  یی ئ
ژاری و  هـه بـه   كان كه تی كوردستانییه تایبه م به ی جیهانی سێهه ڵكانه خه

ــانی و چه ره بــێ ده ــه كــه  یه فه لســه و فه شــوێن ئــه  وه ییه واشــه ت   وتوون، ك
 .وان بۆ ئه  كی زره یه فه لسه فه

دو   كات، كـه ر هۆشی مرۆڤ ده سه له  د قسه مه سعود محه مامۆستا مه
، مــرۆڤ كــاری  وه كــه رێنییه ئه  رووه  ، لــه یــه رێنی هه رێنی و نــه ڕووی ئـه

ك  ، نـه قڵـه ی عه زاده  لمێنێت مـادده یسـه دات، ده نجام ده خراپ و تاوان ئه
  وره ت، خـوای گــهكـا ی مـاددی ئیـدعای ده فه لسـه ك فه ، وه وه وانـه پێچه به

 .  ری دروستكردووه وه م بوونه رجه قڵ و سه و عه مادده
كانیدا،  نوسینه  تی له ی خۆیه رچاوه د خۆی سه مه سعود محه مامۆستا مه
كادیمی و  ری ئـه پێـوه  ك بـه نـه  هیڵناسی ری كۆمه رو  نووسه بیریار توێژه

زموونی  و ئـه ریفـهع قڵ ومه ری عـه رێبـه ڵكو بـه  ی دیـاریكراو بـه فه لسـه فه
 . خۆی
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Summary of the Research 
 

Masoud Mohammeds perception and criticism in 
philosophical idealism 

 
This can be classified into three aspects     : 
1-The relationship between philosophy and 

Humanity : 
In this part, he concentrates on introducing idealism 

and its influence on the theoretician view of humans 
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mind in different period of time, especially in the 
contemporary decades . 

2- What is exactly Masoud Mohammeds trend of 
idealism?  How does he sustain his virtue on his view ؟ 

Which one can give creativity, mind or property؟ 
3-Masoud Mohammeds criticism on philosophical 

Materialism is very specific.Also obstacle communities 
instinctively follow this method. Additionally, he comes 
to the both good and negative feelings in the humans 
feelings, and the effect or influence of that feeling can 
whether make or destroy the current lifestyle of 
individuals or the entire community so, Dose 
consciousness lead human to serve community? Its 
properties that makes this unconsciousness . 

 
 
 
 
 

 
 كان رچاوه سه
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 .0688الحوداث، بغداد، 

ــل، مســعود محمــد، ط .2 ، 0بیريســترویكا  غورباتشــوف، نقــد وتحلی
 .0686الحوادث، بغداد،   مطبعة

سـليمان : تهافت الفالسفة،ابو حامد محمد بن محمد الغزالي،تحقيـق .6
 .مصورة7112،دار المعارف، مصر،2دنيا،ط

ــر االجتمــاعي ، د .2 ،   ، دار الطلیعــة0محمــد احمــد الزعبــي، ط. التغی
 .0628بیروت، 

، جار اللـه محمـود .... تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  .8
ابي عبداللـه الـداني بـن منیـر : زمخشرى، ضب  وتوثیق بن عمر ال

 .7116،دار الكتاب العربی، بیروت، 0ل زهوى، ط آ
عمـاد زكـي البـارودى، : التفسیر الكبیر، فخرالـدین الـرازی، تحقیـق .6

 . وتأریخها  ، بدون رقم الطبعة ، القاهرة التوفیقیة  المكتبة  طبعة
زگای  ی ده ، چاپخانه7گوڵزاری نالی ،مسعود محمد، چ  پكێك له چه .01

 .7112ولێر، ئاراس، هه
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ی فائق  وه و ساغكردنه وه مێرد، كۆكردنه كانی پیره نده م په رجه سه .00
ی شڤان،   ، چاپخانه7وانی تر ، چ فاصال  كریم وئه هوشیار ومسته

 .7112سلێمانی، 
زگای ئاراس ،  م، ده ژیان وجیهانبینی ، مسعود محمد، چاپی سێهه .07

 .7105ولێر،  هه
رح دیـوان المتنبـی ، عبـدالرحمن البرقـوقی، دار الكتـاب العربـی، ش .05

 .وتأریخها  بیروت، بدون رقم الطبعه
-0887)یی كــورد وه تـه زلی، شـاعیرێكی سیاســی و نه شـوكری فــه .02

ــــه وه ، ســــاغكردنه(0676 ــــد،  عه:ی  وه و لێكۆڵین بــــدوڵاڵ عزیــــز خال
 .0688، دار الحرية للطباعة، بغداد،0، چ(ئاگرین)
مصطفی : ریاض الصالحین، یحی بن شرف النووی، تحقیقصحی   .02

 .7118،  ، دار العدل الجدید، القاهرة0محمد ابو المعاطی، ط
طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، عبدالرحمن الكواكبي ، دراسة  .06

،دار صـــفحات للدراســـة 2محمـــد جمـــال الطحـــان، ط. د: وتحقيـــق
 .7116والنشر، سوريا، دمشق، 

،نشر مكتب التفسير، 7مصطفى ابراهيم الزلمي، ط فلسفة الشريعة ، .02
 .7105اربيل، 

، 0من تأريخ الفكر الفلسـفي ، اعـداد فئـة مـن االسـاتذة،ط. الفلسفة  .08
 .7107مطبعة دار العصماء، دمشق، 

 .7118، دارالشروق،القاهرة، 52في ظالل القرآن، سيد قطب، ط .06
ود قاسم، محم: قواعد المنهج في علم االجتماع، أميل دور كهايم، ت .71

 .0627،القاهرة، 0ط
 .  0667،ستوكهولم، 0شتی ژیانم ، مسعود محمد،چ گه .70
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ی ئــاراس،  ، چاپخانــه7كانی ژیــان، مســعود محمــد، چ رۆشــه په له .77
 .7100ولێر،  هه

ــراق الحــديث ،د .75 ــأريخ الع ــن ت ــة م ــوردي، . لمحــات اجتماعي ــي ال عل
 .7112،دار الراشد، بيروت، 7ط
،طبع شـركة سـوزلر، 2النورسي، طالمثنوي العربي النوري، سعيد  .72

 .احسان الصالحي، استنبول: تحقيق
ی  ، چاپخانـه0م، چ كه شی یه ر، مسعود محمد،به وروبه مرۆڤ و ده .72

 .0622غدا،  كۆڕی زانیاری كورد، به
، 0م، چ شــــی دووهــــه ر، مســــعود محمد،به وروبــــه مــــرۆڤ و ده .76

 .0682غدا،  ی كۆڕی زانیاری عێراق، به چاپخانه
االمام الغزالي ابوحامد محمد بن محمـد الغزالـي،  مجموعة رسائل .72

 .7116،دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط
جواد فقى علـي الچـوم .محمد بن عبدالله الجلي وجهوده العلمية، د .78

 .7116،مطبعة وزارة التربية، اربيل، 0حيدرى، ط
لماذا يشبه مستشفى المجانين، مسعود محمد، ... المجتمع البشرى  .76

 .0666للطباعة والنشر،  اربيل، ، دار آراس 0ط
حامد : مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن ابي بكر، تحقيق .51

 .7112،نشر دار الفجر للتراث، القاهرة، 0احمد الطاهر،ط
،نشــر 0حســام ابــو ســعدة،ط:مقدمـة فينومينولوجيــا الفكر،هيجــل،ت .50

 .7102مكتبة النافذة، مطبعة دار طيبةللطباعة ، مصر ، الجيزة، 
، دار طيبــة للطباعــة، 0ســوعة الحكــم الخالدة،عصــام يوســف، طمو .57

 .7102الجيزة،
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، دراسـة 0668-0606مسعود محمد ودوره السياسي فـي العـراق  .55
كمـــال مظهـــر . د: راهـــي مزهـــر العـــامري، مراجعـــة .تأريخيــة، د

 .7118، مطبعة دار الحوراء، بغداد، 0احمد،ط
ون ذكـر نحو مجتمع اسالمي،سيد قطب، دار الشـروق ، مصـر، بـد .52

 .سنةالطبع
ــة، د .52 ــام الماديــة الجدلي ــوطي، .نقــض أوه محمــد ســعيد رمضــان الب

 .0626،دار الفكر، 7ط
، بدون اسم المطبعـة 0665، 0نقض االشتراكية الماركسية،غانم عبدة، ط .56

  . ومكان الطبع
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 دا( د  مه سعود محه مه) جیهانبینی   بوون له
  فییه لسه یی فه خنه كى ڕه یه وه لێكۆڵینه

 
 وێزی مال حه ریا جه ده. د

 زانکۆی کۆیه -مامۆستا 
  رده روه ڵتی په که فه
 شی زمانی کوردی به

 
 

 :کی پێشه     
 

زکردن  حه  له  بریتییه  فه لسه ، فه گوترێت دا ده فه لسه کردنی فه پێناسه  زۆرجار له    
کیدا  ره وری چوار پرسیاری سه ده تدا به ڕه بنه زانین له   ز کردنیش له زانین، و حه له
  پێویسته. 5م؟  فتار بکه چۆن ڕه  پێویسته. 7توانم چی بزانم؟   ده. 0:  وه خولێته ده

 ؟  مرۆڤ چییه. 2بێت؟  چی هه ن بههیواما
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دا وێڵ  و پرسیارانه اڵمی ئه دوای وه سووفان به یله م فه رده درێژایی مێژوو هه  به    
کانیدا بیروڕای  نووسینه  زۆر له ندێک له ک بیرمه وه( 60)دیش مه سعود محه بوون، مه
  وه ره ی سه و پرسیارانه هکانی ئ ته ڕه بنه  که  ربڕیووه ده  تانه و بابه  ت به باره خۆی سه

و  ئه  ، بۆیه وه اڵمییان بۆ بدۆزینه ودا وه دیدو جیهانبینی ئه توانین له هێنن و ده پێکده
  وه هۆیه ڵکو به ، به وه کایه  ک هاته یه وه بۆ لێکۆڵینه  وه ره ی سه ناونیشانه

  له  کان یهفی لسه فه  ڕێبازو قوتابخانه  کێک له ک یه وه( بوون)کانی  کارییه ورده
 . ربگرین کانی وه دیدو بۆچوونه  و سوود له وه ینه کانیدا شیبکه مه رهه به
 : کیدا ره شی سه ر سێ به سه کرێت به ش ده دابه  که وه لێکۆڵینه   
 (.رایی ی بوونگه فه لسه ناساندنێکی گشتی بۆ بوون و فه)م  که شی یه به
 (.کان ر بیروڕای تاکه سه رییان له ریگهراو کا سووفانی بوونگه یله فه: م شی دووه به
 .د دا مه سعود محه جیهانبینی مه  کانی بوون له ته ڕه بنه:م  شی سێیه به

ردوو  هه به  که وه ی لێکۆڵینه کان و پوخته کارهاتووه به  رچاوه دواتریش لیستی سه
 . ون که رچاو ده بی و ئینگلیزی به ره زمانی عه

 
 م که شی یه به

  رایی  گشتی بۆ بوون و بوونگهناساندنێکی 
 

  له  ، پێویسته وه ناوه  ڕۆبچینه  وه ڵ ناونیشانی لێکۆڵینه گه ی له وه بۆ ئه :بوون        
" ، گوترێت ده  وه سازییه ڕووی زاراوه  ، له وه ینه شیبکه  فه لسه ی فه تادا زاراوه ره سه

                                                                 
ڵەیەکی ئایینی لە  شاری کۆیە  لە  0606ساڵی  جەلیزادە،  مەسعود محەمەدی 60 و زانستپەروەر   بنەما

و  قۆناغی ناوەندی دەستپێکردووەو  کۆیە دا لە 0676دنیاوەو گەشتی خوێندنی لە ساڵی  هاتۆتە 
بەغدا  یش خوێندنی کۆلیژی مافی لە 0622ساڵی  تەواوکردووەو  0621ساڵی  هەولێر  ئامادەیی لە 
ی ( دڵدار)و دۆستی دڵسۆزی  دا هاوپۆل  افلە خوێندنی کۆلیژی م. پارێزەر بووەتە  وەرگرتووەو

کوردی  ی کچە (رەجوڵاڵفە بەهیە )سەردانی ماڵی خاتوو  شاعیر بووەو بەیەکەوە زۆربەی ئێواران
مامۆستای  زانایەی کورد ئەوسا ئەو خاتوونە  گەڕەکی ئەعەزمیەی بەغدا کردووە،   میسرییان لە

ڵەکه بووە ( کۆلیژی کچان) مەسعود . هزری دەبەسترا و یدا بەردەوام کۆڕی فەلسەفی  لەبەغدا، لەما
و  ،کان و ئابوورییه  ە کۆمەاڵیەتیشیکردنەوەی دیارد سەر فەلسەفە و بیری کەوتە  د لەوساوە  مه محه
ڵئاوایی یه 0/2/7117  له م  د، چاپی سێیه مه سعود محه شتی ژیانم، مه گه:  بڕوانه. کی لێکردین کجاره ما
 . 7116،  خشی کۆیه و په وه ری لێکۆڵینه نته ر، سه ی نووسه زیاده  به
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دا  زانینیش لێره. ویستی زانین خۆشه  واته“ فیلۆـ سۆفیا“  كی یۆناییه  یه وشه  فه لسه فه
ڵ  گه له.  رزتر نییه بوون به هیچ شتێك له  ، چونكه ی بوونه قینه هناسینی ڕاست

  گرنگ نییه.  ند فۆرما ناسراوه چه ، بوون له وه كانه فییه لسه فه  وه دایكبوونی لێكۆڵینه له
رگیز  هه” بوون” بێ یان بۆ كرابێت، خۆ به ندو چۆن بن و چۆن ئاماژه چه  و فۆرمانه ئه

و  بوون نییه  بێ به” ر توێژه“ كو وه  وه كۆڵێته ش ده م فۆرمانه له ی وه ت ئه نانه نابن، ته
م  رده وی هه ر زه کانی سه ره وه کترین بوونه ک زیره مرۆڤ وه، (6: 7100:مال که")نابێت
جیاوازی نێوان مرۆڤ و   تاكه " :گوترێت ده  ر بۆیه ، هه ڕاوه دوای زانیندا گه به

قڵی  و عه وه بیركردنه مرۆڤ به  واته.  یه وه ردنهقڵ و بیرك كانی تر عه ره وه بوونه
قڵ و  و عه بێت مرۆڤ ئه ده  واته كه.  وه كاته جیایده  ریتره وه رچی بوونه هه له

شدا  وه بیركردنه م له رده ؟ هه ی بزانێت خۆی كێیه وه كاربهێنێت بۆ ئه ی به یه وه بیركردنه
  كوێوه من كێم؟ له: كو ، وه اری كردووهدان پرسی یان و سه درێژایی مێژوو ده به   بووه

بوونێكی تر   بێ ده  و بوونه له  دروستی كردووم؟ بێجگه  ڕۆم؟ كێ ده  هاتووم؟ بۆ كوێ
یان  و ده م پرسیارانه ؟ ئه یه مرین؟ دوای مردن چی هه ؟ بۆ ده بێت؟ مردن چییه هه

وڵی  سوفان هه هیل ندو فه درێژایی مێژووش بیرمه به.  خۆی كردووه پرسیاری تری له
ندان تێوری  چه.  وه یان پرسیاری تریان دایه و ده م پرسیارانه ی ئه وه اڵمدانه وه
م  نجامی دروستبوونی ئه ئه له. فی دروستبوون لسه ی فه فی و قوتابخانه لسه فه

ندان پرسیاری  وه، چه ته یان داوه ندێك پرسیاری ساده اڵمی هه وه  و تێورانه قوتابخانه
ڕان و  و گه هۆی ئه ر به ، هه(052: 7100:نتك مه") وه ته اڵم ماونه وه  تریش بێ

دەكرێ بڵێین " یدا، ترین پێناسه ساده  وا له ، که وه کایه  هاته  فه لسه فه  وه پرسیاركردنانه
فەلسەفە بریتییە لەهونەرى وروژاندنى پرسیار بۆ گەڕان بەدواى مەعریفەو 

بەگوێرەى ئەو پێناسەیە فەیلەسوف ئەو تێگەیشتن لەسروشت و مرۆڤ، كەواتە 
كەسەیە، كە پرسیارێكى گرنگ و قووڵ و تایبەت بەبابەتەكانى فەلسەفە دەخاتە 

تاییترین  ره سه" اڵم  کانی مرۆڤ زۆرن، به پرسیاره  ، ئاشکرایه(21: 7118: الل جه")ڕوو
واتایێكی هیچ ( بوون)چییه؟ ئایا ( بوون)  وه بینه و ڕووی ده ره دا به پرسیار لێره

بوون   واته كان، كه تی شته ی چییه باره له  بۆ خۆی پرسیاره  فه لسه خودی فه... یه؟ هه
موو  ی هه و پێیه كانی، به رییه وهه جه  ته بابه له  كێكه و یه یه و زانسته شێكی گرنگی ئه به

"  وه ته تراوهس و به بوونی ئه گرێدراون و بوونیان به  وه وه به  فه لسه ی فه كانی دیكه پاژه
،  مین پرسیاره که یه( بوون)  ت به باره پرسیارکردن سه  واته ، که(56:  7100:حاجی)
، Beingبی و  ره ی عه( وجود) ر به  رامبه به  وه نگییه رهه ڕووی فه یش له( بوون)
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Existence  7116: كۆڕی زانیاری كوردستان ب له ده ی ئه لیژنه)ی ئینگلیزی دێت :
( هستی، وجود، بود، شوناس، هویت)كانی  زمانی فارسیشدا زاراوه ها له روه ، هه(010

ر  رامبه زمانی كوردیدا به ها له روه ، هه(022، 27: 7112: ریفی شه)كاردێت  ی بۆ به
بوون، . 7تێبردن، زانین   یشتن، ڕێ تێگه. 0:" دێن  ش م هاو واتایانه ئه  (بوون)ی  زاراوه
  (.0526: 7. ب: 7118: رپوو")بوون ی نه وه وانه پێچه
رایی  بوونگه" بینین بڕوانین، ده  ک زاراوه وه( بوون)ی  وه ر بۆ شیکردنه گه ئه      

Existentialism  شته) یان ( ڕاستی)  ، بوون واته(بوون)  له  کی داڕێژراوه یه زاراوه  
م  اڵم ئه کان، به ره وه بوونه  کان و له شته  ون له که رده ی ده وانه ، یان ئه(کان ڕاستییه
واتای   وا به گرێت، که رده خۆیان وه  ت به کی تایبه راکان واتایه الی بوونگه  یه زاراوه

کائینی   له  راکان بریتییه الی بوونگه  یه م زاراوه دێت، بێگومان ئه( بوونی مرۆڤ)
ی  وه ئه  هوات ، که(28: 7105: محمد" ) ی ژیاندایه وه تاقیکردنه  له  ک تاکێک که مرۆڤ وه

كی تر  یه زاراوه( بوون)ی  وه وانه پێچه اڵم به بوو، به( بوون) ت به  تا ئێستا گوترا تایبه
ویش  ، ئه(بوون نه)  له  ویش بریتییه وێت ئه كه رچاوده دا به یه فه لسه فه  وه م ڕێڕه له
ر  ارتهس" کو، روه یش نابێت، هه( بوون)بێت  نه( بوون نه)دا دێت و تا (بوون)ڵ  گه له

... ت، نایه  وه بوونه نه بوون له نه  ، واته بوون نییه نه  ی كه وه له  بوون بریتییه  پێیوایه
  له  بیدا بریتییه ره زمانی عه له Lanhilismeبوون  ها نزیكترین هاوواتا بۆ نه روه هه
بریتییه زمانی ئینگلیزیدا  و له Rienنسی  ڕه زمانی فه له   كه( الال شيء)و ( الال وجود)

واوی شوێنی خۆی  ته به Nihilismی  دا زاراوه که التینییه اڵم له ، بهNo thing له 
ت  باره سه  وه ڵدانه رهه ڕووی سه له  نده رچه ، هه(002، 7107: جدوع") گرتووه

،  فییه لسه كی فه یه زاراوه( م ده بوون ـ عه نه)تدا  ڕه بنه له "گوترێت  بوون ده ی نه زاراوه به
بوون  رانی بیردۆزی نه ر، داواكه ب و هونه ده بۆ ئه  وه ری گواسترایه اڵم كاریگه به

رایی ـ  بوونگه نه. )ر ك سارته رایی وه وی بوونگه رانی ڕێڕه وكه یڕه په بریتیین له
بۆ  0860ساڵی ( تورجینیف)ڕۆماننووسی ڕووسی   كه یه زاراوه( رایی پوچگه

ك بۆ بیروڕا  یه ك زاراوه ، و شۆڕشگێران وه(كان ڵهباوكان و ڕۆ)ڕۆمانی  مجار له كه یه
دا  ی لێره وه ، ئه(606: 0. ب:  7116: التونجي")كاریانهێنا  كان به تیه اڵیه ڕامیاری و كۆمه

ر  سه پێویست نازانرێت زیاتر له به  بۆیه( بوون) له   هێنێت بریتییه پێکده  تی ئێمه بابه
 . ستین بوه( بوون نه)

رایی  بوونگه به   خوڵقا که  فی لێوه لسه بوون ڕێبازێکی فه ت به باره پرسیارکردن سه  
بوونی  كه   فییه لسه وو ڕێبازێكی فه ك یان ڕێڕه یه رایی قوتابخانه ، بوونگه ناسراوه



 

155 
 

زمانی  له  وه ڕووی زاراوه كانی خۆی، له ییه فه لسه فه  وه خاڵی لێكۆڵینه كات به مرۆڤ ده
وجودي، أصالت   شناخت هستی، فلسفه)فارسیشدا  ، و له( الوجودیة  الفلسفة)دا بی ره عه

، Exisentialکانی  زاراوه له   كه ریه هه زمانی ئینگلیزیشدا به ، له(وجود، وجودگرایی
Existentialism، ontology Ontological 7112: ریفی ـ شه: بڕوانه.)ناسرێت ده :

ی  پێناسه  له( دكتۆر عبدالرحمن البدوي)ب  ره هگری ع خنه رو ڕه نووسه(. 20، 52
مان كاتدا كۆنترینیانه،  هه و له فییه لسه ترین ڕێبازی فه تازه"  ـ:ڵێت راییدا ده بوونگه
خاڵی   ، چونكه اڵم كۆنترینه رخدا، به هزری هاوچه له  یه وه خاڵی بیركردنه  چونكه  یه تازه
رایی  ی بوونگه وه بینین پێش ئه ك ده وه ژیانی بوون، له   كی تێیدا بریتییه ره سه
ك دانیماركی سیرن  ڵه چه ڕه رایی به سوفی بوونگه یله م فه كه ن یه الیه بكات له  نه شه ته

كانی الی  كی و بنچینه ره ما سه ی بنه وه و پێش ئه. ز0822 –0805كیركیگارد 
ی  وه پێش ئه  دیاریبكرێت و. ز0612-0886ر ڵمانی مارتن هایدیگه سوفی ئه یله فه
ری  سوف و نووسه یله ری و ڕۆماندا الی فه زۆر چیرۆك و شانۆگه و بكرێت له یڕه په

كانی  بیردۆزه ، یان له. ز0680 -0612ر  نسی ژان پۆل سارته ڕه رایی فه بوونگه
رایی  بوونگه)ردوو كتێبیدا  هه تی له تایبه كانیدا به كتێبه زۆر له له  پێكهاته ت به باره سه

  وڵه موو هه م هه پێش ئه(. بوون بوون و نه)ی  كه وره گه  كتێبه  وه( تییه مرۆڤایه هزری
واز  كات كه  ئامۆژگاری گلگامێش ده( سیدوری)ها ساڵ  زاره هه به  هزری و فكرییانه

و هیچ  وا ڕزگاربوونی نییه مردن، كه مری و ڕزگار بوون له دوای نه ڕان به گه بهێنێت له
: جدوع")  نها بۆ خودایه مری ته نه  مردن، چونكه اڵتن له ۆ مرۆڤ بۆ ههب  ك نییه یه ڕێگه
،  فییه لسه ناوبانگترین ڕێبازی فه رایی کۆنترین و به بوونگه  واته ، كه(71: 7107
" ی یۆنان، وره سوفی گه یله می شارستانێتی کۆنی یۆناندا، فه رده سه کو له روه هه

ڕۆكی  و كۆی زانست و ناوه عریفه  ی مه ینهبنچ(  خۆت بناسه)تی  سوكرات گوتوویه
بوو،  درێژایی ژیانی فێر ده سوكرات به  وه رئه به مرۆڤ خۆی بناسێ، له  یه وه دانایی، ئه

  وه ر بیرکردنه سه ر له ، هه(66: 7118:لی میراوده) "كرد ڵكیشی فێرده مانكاتدا خه هه له
ی  باره کو له روه ، هه وه کایه  هفی هات لسه کی فه یه ک قوتابخانه وه( رایی بوونگه)

تا بۆ  ره سه: "گوترێت ده  وه یه -رایی  بوونگه -ی باوکی ( کیرکگارد)بیروڕاکانی 
ی  یه و وته واتای ئه  له  که  یه وه قۆناغی ئاکاردا ئه  ی بیروڕای کیرکگارد له وه شیکردنه
س  زۆر که  ر بۆیه هه (ڵبژێرێت مرۆڤ خودی خۆی هه  پێویسته) تا:  ڵێ ده  ین که تێبگه
خۆت :)ڵێ ده  نێن که ی یۆنانی داده( سوقرات)ی  که ناوبانگه به  ی وته وه کردنه تازه  به

ناسینی خۆی، بێگومان پرسیاری   ڵبژاردنی تاک بۆ خودی خۆی واته هه  چونکه( بناسه
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ارێکی تر وخۆ پرسی ش ڕاسته مه ئه( م؟ چی بکه  پێویسته: ) یه وه یکات ئه ده  خالقی که ئه
و  ره ردوو پرسیار به هه( م؟ بیکه  که  یه توانامدا هه  چی له: )هێنێت دوای خۆیدس ده به
  که  یه توانامدا هه  وا چی له ی ناتوانم بزانم که وه رئه به نێن، له نگاو ده هه  مان کێشه هه
ش  هم ئه( من کێم؟)ی  وه ر ئه سه بێت له کی بچووکم نه م و کاتێک زانیارییه بیکه

گفتوگۆی   ی سوقرات له که ربڕینه ک ده ، ه(من کێم؟)،  ه(کیرکگارد)کی  ره پرسیاری سه
" مجار خۆم بناسم که بێت یه ده)  ی پێکردووه کیرکگارد زۆرجار ئاماژه  که( فایدروس)
  دا، واته م سیفاته له مرۆڤ که  له  ش بریتییه مه بێگومان ئه( 066: 7105: محمد)
 .  وه بێته کانی تر جیا ده ره وه موو بوونه هه دا له وه نهتوانای بیرکرد له
... فه،  لسه فه له   بوونناسی لقێكه ontology "رایی یان بوونناسی بوونگه  واته که   

م  ، ئه...رخانكراوه  نیا بۆ بوون ته ته  م زانسته تی ئه بابه. زانستی بوون له   بریتییه
كان  قینه ڕاسته  ره وه ی سروشتی بوونه رباره باس ده  ندێ هه  شه وانه له  زانسته

كانی  گرنگترین پرسه. یان كه ییهت كان و چیه تییه بابه  ره وه باسی بوونه  ، واته خۆبگرێ له
جادی و  سه")تی ندیی نێوان بوون و چییه ستنیشانكردنی پێوه ده له  بریتییه  م زانسته ئه
 (.21: 7112: حمودی مه

فالتون و  ؟ ئه بوون چییه" ر بپرسین گه توانین بڵێین، ئه ده  وه بۆ زیاتر ڕوونکردنه  
( ئایدیا)وان  ئه  ، چونكه ه( هیچ)ڵێن، بوون  ا دهد م پرسیاره اڵمی ئه وه وتوانی له شوێنكه

م  ، ئه(502: 7100: مال كه" )نێن تێكی ئۆنتۆلۆجی داده ڕه و بنه بناغه ك بوون به نه
و دواتریش  وه کایه  وا ڕێبازی ئایدیالیزمی هێنایه فالتون بوو که ی ئه بۆچوونه
اڵم  ، به وه ته كۆبوونه  ۆچوونهم بیروب وری ئه ده سانێك له وام كه رده ی كێشاو به درێژه
ـ  Materialiasme تریاڵیزم ناوی ڕێبازی مه بیردۆزێکی تر به  وه وانه پێچه به

و  مادده له  ر نییه ده كان هیچ شتێك به پێی تێڕوانینی ماتڕیاله به" ڵدا، ریهه المادیة، سه
و  ی، ئه كه فیه لسه همانا ف نێن، ماتریاڵی به موو شتێك داده ی هه بناغه به  وان مادده ئه
كی گشتی بۆ بوونی  یه شێوه ، یان به یه مادده  یه ی هه وه موو ئه ڵێت هه ده  یه یله مه

وا  بێت، ئه  رچی مادده هه  واته یه، كه مادده  یه ی هه وه ئه. ستێت به ده  مادده پشت به
  ی مادده وه یشدا ئهر رانبه به كرێت، له ڵدا ده گه ی له ڵه كو بوون مامه و وه یه بوونی هه

  یه وانه دیاترین ئه سوفی یۆنانی له یله ستۆی فه ره ، ئه(20: 7100:حاجی ")بێت نییه  نه
جیهانی واقعی  له   قیقی بریتییه پێیوابوو جیهانی حه" ، و یه هه  م بیردۆزه ڕی به باوه  كه

و  ت له تایبه ژین و به تیایدا ده یه، كه  دا هه و جیهانه نها له ت ته قیقه ماتریالیستی، حه
  دا نییه شانه و ڕووكه ت له قیقه ، حه بردرێ ی پێده په  وه قڵه ڕووی عه له  ی كه ره وهه جه
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ت  قیقه اڵم ناحه گۆڕێكی ماددیه، به ت نه قیقه حه  ، واته گۆڕێ كان ده گۆڕینی شێوه به
  چاو شته دات له دهكان  واقعی و ماددییه  شته به  ستۆ پێشینه ره گۆڕاوی ناجێگیره، ئه

: الل جه") نرێ سوفێكی ماتریالیستی داده یله فه ستۆ به ره ئه  وه كان، لێره قڵی و فیكرییه عه
( بوون)ی  باره رستۆ له فالتون و ئه ی ئه وه واته بۆچوون و لێکدانه ، كه(02: 7118
دێت و لێی یاخی  فالتون كی ئه كو قوتابییه رستۆ وه ئه"  وا، ، که وه بێته دا جیا ده وه له
،  یه جیهانێكی ئایدیاڵ بوونی هه  فالتون ڕاسته مامۆستام ئه -:ڵێت ستۆ ده ره ئه. بێت ده
  جیهانی ماتریاڵه له  قینه ڵكو بوونی ڕاسته ، به وێدا نییه له  قینه اڵم بوونی ڕاسته به
ش  بۆیه.  وه بێته ماتریاڵ بوون نزیكده ستۆ زیاتر له ره ئه  واته كه.  وییه ر زه سه له
  م جیهانه ی له وه ئه  پێیوایه.  وه بوون جیا ناكاته ڕۆك له فالتون ناوه ی ئه وانه پێچه به

. ن و فۆڕمه و شت  ی ئه ڵگری شێوه كان، هه كان، فۆڕمه شته  یه وه ئه  یه دا هه ماتریاڵه
ی  وه هر ده رد، مرۆڤ، له ـ به:كو وه  خۆ بۆ نموونه ربه ی سه شێوه فۆڕمێك به  واته
م  ی پرنسیپی دووهه وه ره ده رگیز له فۆڕم هه  كان بوونییان نییه، واته ردو مرۆڤه به

خۆیدا  كو فۆرم خۆی له روه م، هه ی دووهه م پرنسیپه ، ئه( مادده  واته)  بوونی نییه
. ڕۆك ی فۆڕم و ناوه وه نگاوێك بوو بۆ ئاشتكردنه ش هه مه بێت، ئه نها هه ته به  ناتوانێ

  وه ئه  وی، پێیوایه ر زه سه  وه هێنایه  وه ئاسمانه ستۆ بوونی له ره وانین بێژیین ئهت ده
فالتون پێیوابوو،  ك ئه جوڵێنێت وه وی ده ر زه سه كان له ، بوونه جیهانی ئایدیاڵ نییه

یش یاخیبوونی  مه جوڵێنێت، ئه كان ده وی بوونه ر زه سه له  سروشته  وه ڵكو ئه به
  فسیرێكی تری بۆ بوون هێنایه یش ته مه ی، به مامۆستاكه لهستۆ بوو  ره ئه

 (. 088: 7100:نتک  مه ") وه كایه
له   ین كه ش بكه وه به  ئاماژه  بهێنین، پێویسته  م باسه ی كۆتایی به وه پێش ئه  

بریتین له بوونی   ون، كه كه رده ی تریش ده راییدا دوو زاراوه ی بوونگه فه لسه فه 
 ـ:ستین  وه ریان ده سه مێک له دا که وا لێره ن، كه سه بوونی ناڕهن و  سه ڕه
 
 ـ :ن  سه بوونی ڕه. أ 
: 7100: مال که) "كراو بوونێكی خۆناس، خودئاگا و داگیرنه" ن واته سه بوونی ڕه   
 Authenticن  سه ی، ڕه راكان وشه بوونگه  سووفه یله فه"   م جۆره ، بۆ ئه(005
ری خودی  ند خوڵقێنه نی خۆی بێت و چه ند خاوه ریش چه وه هێنن و بوونه كارده به

 " نه سه بوونی ڕه  نده وه بۆ خۆی دروستكردووه، ئه  دا كه یه و وێنه خۆی بێت له
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  بوونه  م جۆره ی ئه ربڕینێكی تردا بۆ پێناسه ده  ها له روه ، هه(505: 7112: رزنجی به)
تاكێتی خۆی   ست به تیایدا خود هه  كه  یه و بوونه ئه: ن  سه رهبوونی "  -:گوترێت ده
  نییه  وه مانای ئه  وانی تر دابڕاوه وترێت له ده  ، كه وانی دی دابڕاوه كات و له ده
ڵیان  گه ژی و له ڵكدا ده ڵ خه گه ڵكو له ڵك، به خه له  ژی و دووره نها ده ته به   كه سه كه
  بێت كه ده  وه ڵكدا به ش له خه یه وه توانه م نه ئه.  وه واندا ناتوێته اڵم له بێت، به ڵ ده تێكه
سڵدا خۆی  ی له ئه و باره ر ئه سه ی یان له و جۆره خۆی بهێنێت، به واز له  كه سه كه
یشتنی خودی  وڵی تێگه بژێرێت و هه ڵده تواناكانی خۆی هه  تی ببێت، واته ریه سه له

خودی   چی بێت و چۆن بێت له  وه ر ئه سه بڕیاردانی له بێت ده  واته. ... دات خۆی ده
: بدوڵاڵ عه) "پێنن ریدا بسه سه به  سانی دیكه ر و كه وروبه ك ده ربچێت، نه ده  وه خۆیه
ر  یان داهێنه  ره بوونێك داهێنه"  -:توانین بڵێین  ده  وه ، بۆ زیاتر شیكردنه(.76: 7118
ن له  سه ، بوونێكی ڕه...ڕۆك دابهێنێت خۆی ناوه دات وڵده ن هه سه مرۆڤی ڕه... ،  نیه
ن خۆی  سه بوونی ڕه  واته ، كه(070: 7100: مال که")  ره ڵدا بوونێكی داهێنه نێو كۆمه 

كی نادات   ره ری ده كارتێكه به  دات و ڕێگه وتی خۆی ده ڵسوكه ر هه سه بڕیار له
 .ن دیاریبکه

 
 ـ ( : ساخته)ن  سه بوونی ناڕه.  ب  
ناس و  بوونێكی خۆنه: ن  سه بوونی ناڕه" وه،  نه سه ی بوونی ڕه وه وانه پێچه به  
مرۆڤی "  وا ین كه ی بكه ها پێناسه توانین وه یه، ده( 005: 7100: مال که")نامۆ
بونیادی ئۆنتۆلۆجی   له  كه)اڵتی داهێنان  سته نی ده خاوه  نیش خۆی به سه ناڕه
  یه وانه اڵم له به  ره مرۆڤ داهێنه.  وه كاته ده  ی دیكهسان ناكات و السایی كه(  ودایه ئه

بووندا   له  رانه كات داهێنه دا ناچاریده سانی دیكه ڵ كه گه بوونی له. ژی نه  رانه داهێنه
له   و مرۆڤه ر مرۆڤدا ئه سه نی بوون به  سه پاندنی شێوازی ناڕه سه... بێت نه
ی بوونی  پێناسه  ها له روه ، هه(7100:070: مال که)" بڕێت اڵتی داهێنان داده سته ده 

ڵێك  كۆمه  كه  یه و بوونه ئه( یان ساخته)ن  سه بوونی ناڕه" ـ:  ندا گوتراوه سه ناڕه
بارودۆخ بن یان یاسای   رانه و كارتێكه هێنێت، ئیدی ئه كی پێكیده ره ری ده كارتێكه

: رزنجی به) "  تانه بابه م اڵتی ئایینی یاخود سیاسی و شتی تر له سه خالقی و ده ئه
7112 :505.) 
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و  ئه -:بوونی ساخته"رایی ڕانی بوونگه ڕابه كێك له یهك  ر وه اڵم الی هایدگه به
  رانه و كارتێكه هێنن، ئیدی ئه كی پێكی ده ره ری ده ڵێك كارتێكه كۆمه  كه  یه بوونه

م  ی و شتی لهاڵتی ئایینی، یان سیاس سه خالقی و ده بارودۆخ بن، یاخود یاسای ئه
دروستكردن و پێكهێنانی   له  یه ڕۆڵیان هه  تی بن كه اڵیه ریتی كۆمه ته، یان دابونه بابه
ن  سه ژیانێكی ره  ی كه سه و كه توانین بڵێین ئه ده  وه م ڕوه له. دا بوونه  م جۆره ئه

انی بۆ ك دات ئیمكاناته وانی تر ده هێنێت و بوار به ڵبژاردنی خۆی ده هه  ناژی، واز له
ر  ماوه ڵك یان جه خه  به  دات، كه ده  و نادیاره توانین بڵێین بوار به ن، یان ده دیاریبكه

 (.72، 75:  7118: بدوڵاڵ عه" )پێنن ردا بسه سه برێت، شتی به یان ڕای گشتی ناوده
له   یه كی ڕۆژانه یه ن دیارده سه شێوازی بوونی ناڕه" كی گشتی یه شێوه به  واته كه   

نی  ڵیش خاوه كۆمه. بێت یداده ڵدا په نێو كۆمه تاك له... كاندا  ی تاكه ونی ڕۆژانهبو 
ڵ  گه له. كات رزیده كاندا فه ر تاكه سه به  تی، كه های خۆیه لتوورو به ریت و كه نه

تی  اڵیه رێكی كۆمه كچه دا ستره سانی دیكه ڵ ـ كه گه رجی ئۆنتۆلۆجی بوون ـ له پێشمه
م  كه یه یدا، له  ژیانی ڕۆژانه  ژی و له تاكی تێدا ده دات، كه  ڵده هره پێشتریش سه  له

دا جیاوازی و  ره كچه و ستره نێو ئه له. كات ڵدا ده گه یان له ڵه مامه  وه ساتی بوونیه
ر  سه كی به مه كی هه یه و ناسنامه  وه راوێزه په  خرێته كان ده ندی تاكه تمه تایبه
دۆڕێنێت و  ندێتی خۆی ده تمه دا تاك تایبه ی بوونه م شێوه له. پێنرێت سه موویاندا ده هه
( وان ئه)كو  وه.  ی دیكه( وان ئه)یان   سانی دیكه رگیراوی كه كی لێوه یه وێنه  بێت به ده
  بێت به وێت و ژیانی ده كه كان ده ڕه ها و باوه دۆگماكان و شوێن به  ڕ به باوه

  م توانای داهێنان یان بێتواناییه ئه  واته ، كه(85،  87: 7112: مال که" )  وه الساییكردنه
 .كات دیاریده  كه جۆری بوونه  داهێنان كه له 
و ( بوون)کانی  ی زاراوه وه شیکردنه  ت بوو به ی تا ئێستا باسکرا، تایبه وه ئه
( رایی بوونگه)سووفانی ڕێبازی  یله ناوبانگترین فه شی دواتردا به به  ، له(رایی بوونگه)
 .  ناسێنین هد

 
 :م  شی دووه به

 را و بیروڕاکانییان سووفانی بوونگه یله فه
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اڵم  ، به فییه لسه کی فه یه رایی ڕێبازو قوتابخانه مان پێکرد، بوونگه کو ئاماژه روه هه   
  نده رچه رایی هه بوونگه :"گوترێت فی ده لسه ک ڕێبازێکی فه وتنی وه رکه ده ت به باره سه

ت  تایبه وتبوو به ركه ده  وه مانه دێر زه ڵدانی له رهه وتن و سه ركه داوی ده ره  پێشتر سه
رو هۆسڕڵ  كیركیگاردو هایدیگه  یشته سوكرات و پاشان هیگڵ و كانت و تا گه الی  له

اڵم  به. هتد... رزو گابرێل مارسیل و لویس الڤیل و و میرلۆبۆنتی و كارڵ یاسپه
خشی خۆی تێدا  ست و نه واوی جێده ته توانی بهت  سوف و بلیمه یله ری فه سارته

و چین و  وه ڵ بكاته شیته  فه لسه و فه كانی ئه موو لق و پۆپه دیاری بكات و هه
كی و  هۆی زیره ش بێگومان به وه ئه ئاگا بێنێت كه  ڵی لێ وه كانی كۆمه توێژه
ئاكام  بوو بۆ بهوڵدا  هه له  وه بێوچان و بێ سڵكردنه  بوو كه  وه یی خۆیه شاوه لێوه
و  کانی ئه وه وڵ و لێکدانه هه  له  جگه  واته ، که(8: 7116: غالب")ی كه یاندنی كاره گه

ر  سه  بێته  ر قسه گه یان پێکرا، ئه ئاماژه  وه ره سه ی له سوفانه یله ندو فه بیرمه
و   ژه بهئاما  خۆ، پێویسته ربه ی سه فه لسه ك ڕێبازێکی فه رایی وه وتنی بوونگه ركه ده 

  فییه لسه فه  و ڕێبازه بواری ئه  و له پێشڕه سووفێک به یله ند فه چه  که ین، بكه  ڕاستییه
 :   بریتیین له  نرێن، که داده
 

دیب و الهوت  سوف و ئه یله فهSoren Kierkegard  ":گار رکه سۆرین کییه .0
ی  قینه اوکی ڕاستهب  ، کیرکگارد به راییه کی بوونگه ره ری سه زانی دانیمارکی، ڕابه

  وروپییه سوفی ئه یله م فه که نرێت و یه رخ داده رایی هاوچه ی بوونگه فه لسه فه
ی  یه و ڕاده ، تا ئه(81:  7105: محمد") ڵگرتووه رایی هه ی بوونگه وا ناسنامه که
سۆرێن )ناوی  به  رایی پیاوێك ری بوونگه زرێنه دامه"   :گوترێت ده  وه یه مباره له

و بازرگانی  ئه... دا مرد،0605 و له   دایكبووه له 0822ساڵی  له  ، كه ه( گار ر كه كییه
كانی خۆی بۆ  و كاته بازرگانی هێناوه ساڵی وازی له  21 له   بووه  لۆكه

: 7116: لی عه")و خوداناسی فه لسه ی فه وه ك خوێندنه ، وه دابینكردوه  وه خوێندنه
  یشتن بوو له بۆ تێگه  سوفه یله و فه شانی ئهوڵ و تێکۆ موو هه هه  ، واته(568
رایی  کانی بوونگه ته بابه  وه یه م ڕوانگه کانی تردا، له ناو بوونه له( بوونی مرۆڤ)

  -: بریتین له  سوفه یله و فه الی ئه
 كانه وه ماو ئامانجی لێكدانه وا بنه مرۆڤ كه خدان به ر بایه سه ختكردن له جه  . 
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 رانی،  نیگه)ی  نموونه كانی مرۆڤ له و گرفته ردنی كێشهك وڵدان بۆ چاره هه
 (.ئازادی

 نگار  ره ك به ناوچوون، وه له ی بارودۆخێك بۆ پاراستنی مرۆڤ له كایه هێنانه
 .  وه كانییه موو جۆرو شێوازو هۆكاره هه نگ به ی جه وه بوونه

 ئازادی خودی تاك خۆی   ئازادی بۆ مرۆڤ، پێویسته یشتن به وڵدان بۆ گه هه
 (. 22:  7107  :ـ جدودع: بڕوانه ) .ستبهێنێت ده به

گرت  هیگڵ ئه  ی له خنه ڕه" گار ر که ، کییه وه ره ی سه و خااڵنه موو ئه ڕای هه ڕه سه   
:" ڵێت جێگیر بکات و ئه  وه ته قاڵنیه ڕێگای ئه  ت له سیحیه ماکانی مه دا بنه وڵی ئه هه  که

و  کاندا دیاره مێژووییه  ره گوزه  ی خود له ئیراده  که  یه مایه و بنه ر ئه سه بڕوای هیگل له
خودا، تا بتوانێت خودا   بێت ببێته مرۆڤ ئه  ، چونکه یه جاڕانه شتێکی زۆر گاڵته

و  کانی ئه نهێنی و کرداره  ی به ، ناتوانێت په ی مرۆڤ خودا نییه وه رئه به بناسێت، له
وا  که  وه بێته ده  ڕووی ئایینداری ساخته رد ڕووبهکیرکگۆ" ، (568: 7116: لی عه" )ببات
وێت و ئایین  ربکه تی جیاوازدا ده سایه دوو که  ک له تییه سایه ی که وه هۆی ئه  بێته ده
،  نییه  وه کانمانه فتاره ڕه  کییان به ندییه یوه هیچ په  ریت که ڵێک دابونه کۆمه  کات به ده

وا نابن  که  وه بێته ده  م بیروبۆچوونانه و ڕووی ئه ره به  وه موو هێزییه هه به بۆیه 
مڕۆ زۆر  ئه  سووفه یله م فه تی ئه ئازایه. کردار  ی نابن به و وتانه فتارو ئه هۆی ڕه به

وا دوور  بێت که ڕێکی پاکمان هه ی بیروباوه وه بۆ ئه  وڵیداوه وا هه که  رنجه ی سه جێگه
ندی  وه رژه ی سامان و به وه ۆ کۆکردنهوڵدان ب ڕیایی و دووڕوویی و هه  بێت له

واوی  ر ته سه ری به وا کاریگه نرێت که رایی داده باوکی بوونگه  به  ناوی ئایین، بۆیه به
ی  باره  اڵم له ، به www.Mominoun.com "  بووه راکانی دوای خۆی هه بوونگه

دات و  ناوخۆیی ئه رم و له شه گار زۆر گرنگی به ر که کییه" ینین ب ، ده وه کانه ژیانی تاکه
و  ئه  که  هدای ر لێره ر هه کانی تر هه ڵه ر باقی ئاژه رامبه به  رووتری مرۆڤ له سه: )ڵێت ئه
: ڵێت نێت و ئه والتریش ئه نگاوێک ئه ت هه نانه و ته( رم بکات شه ست به توانێت هه ئه
  مرۆڤه  که  یه وه م هۆیه ر ئه به ر له ، هه( یه بوونم هه  واته م، که هک رم ئه شه ست به من هه)

کانی  کانی خۆی و کرداره ته هوه شه خۆی و له وام له رده گار به ر که ی کییه که واتاییه
(. 568: 7116: لی عه" )ر خۆی دا  سه دات زاڵ بێت به وڵ ئه ڵدێت و هه خۆی هه

دا  وه فی له لسه ک ڕێبازێکی فه رایی وه وتنی بوونگه رکه هد له  سوفه یله م فه ستی ئه جێده
ر  سه بوو له ی هه وره ری گه ی بوون كاریگه باره كانی له وه شیكردنه"  وا ربیندرێت كه ده
كرد كه  ی ئاڕاسته وه ره كالكه پرسیارێكی یه. م ی بیسته ده رایی سه ی بوونگه فه لسه فه

http://www.mominoun.com/
http://www.mominoun.com/
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ڵ خودادا  گه ندی له یوه بوو، په ك تاكێكی هه وهتوانم من  چۆن ده:  بریتی بوو له 
م، یان  كانی بوونی تاك تێبگه رجه مه له  بێگومان پێویسته  سته به م مه ستم؟ بۆ ئه ببه
 (.065:  7107:كتورة ")  م كان تێبگه ناو بوونه بوونی خۆم له له)ربڕینێكی تر ده به

 
رایی و  کانی بوونگه وه پێشڕه  کێک له یه وا به سووفێکی تر که یله فه :ر هایدیگه .7

ر له  مارتن هایدێگه"  له  نرێت، بریتییه داده  فییه لسه فه  و قوتابخانه ری ئه زرێنه دامه
مێسكیرشی زێدی  مردو له 76/2/0626 وه له  ژیانه  مێسكیرش هاته له 7/6/0886 

ی  و دیار وره ، ڕۆڵی گه(www.sardamco.comالل،  جه")خۆی نێژرا 
ی  ری قوتابخانه زرێنه دامه"بینرێت كه  دا ده وه راییدا له بوونگه ر له هایدیگه

Phenomenological Existentialism زۆر   وه تای الوییه ره سه و له...  یه
ستیكرد  ده( فرایبورگ) له  0602ساڵی   و خوداناسی بوو، له فه لسه فه زی له حه
ری  زرێنه دامه( دمۆند هۆسرل ئه)ری  ژێر كاریگه له  وێوه و له فه لسه نی فهخوێند به

  فه لسه مامۆستای فه  بوو به 0675ساڵی  كانیدا، له كاره ی به فینۆمنۆلۆژی درێژه
 Seinی خۆی  كه می شاكاره كه شی یه و چوار ساڵ دواتر به( ماربورگ)له 

Und Zeit (مان بوون و زه )یدا  كه سته رجه به  مه رهه  به ، له.... یاند  چاپگه ی به
Sein Und Zeit ی مانای بوون  وه دوای دۆزینه ر به هایدگهSein 

 (.052: 7102: وێزی حه")وێت كه ده
 

ر  جان پۆل سارته"  له  را بریتییه سووفانی بوونگه یله فه  کێک تر له یه ـ:ر سارته .5
Jean Paul Sartre 70/6/0612 نسی، له  ڕه ری فه سوف و نووسه یله فه 

كالۆریای  ی به و بڕوانامه... تی ژیا، هامه كی پڕ نه دایكبوو، منداڵییه پاریس له له
 Ecoleرچوو ی بااڵی مامۆستایان ده خانه له 0672ساڵی  ستهێنا، و له ده به

Normale Superieureی  ، ودواتر بڕوانامهAgregation دا  فه لسه فه ی له
ی  زۆربه"نده  رچه ر هه ، سارته(5omegs.co www.maaber")ستهێنا  ده به
  وه ره هایدگه رایی له كانی بوونگه كییه ره كانی، واتا سه وره مك و مانا گه چه
ی  جێگه  بووه  ، كه وه كانی داڕشته بیرۆكه  كی نوێ یه شێوه اڵم به رگرت، به وه
ر  كانی هایدگه نووسینه  ڵكی، چونكه ی خه ربهرنج و پێشوازی لێكردنی زۆ سه
الی  یشتنییان به ، تێگه وه كانییه ی و قوڵیی بیرۆكه كه هۆی ئاڵۆزیی زمانه به

http://www.maaber/
http://www.maaber/
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 7112: سول ڕه". )خت بوو گران و سه  وه ن پسپۆڕانه الیه ت به نانه ، ته وه ڵكییه خه
رێكی  ك ڕابه ر وه تهسار  ، که یه وه ودا ئه بیروڕاکانی ئه  ، گرنگترین خاڵ له(0: 

  وه رئه به و له  واوی ئازاده ته  مرۆڤ به ڕی وابوو كه  باوه" رایی بوونگه
  كه  یه وه ر ئه ی سارته كه وڵ و كۆششه تی، هه كانی خۆیه رپرسیاری كرداره به

نهێنی ئامێز و   تێكه ی ئازادی حاڵه وه رئه به وه، له ئاگادار بكاته  م ئازادیه مرۆڤ له
: 7116لی،  عه") ترسێت  تی و لێشی ئه مانكاتدا خوازیاریه هه  ، مرۆڤیش لهنادیار
211 ،217.) 

 
كی ماتماتیك و  سوف و زانایه یله فه -:Descarte 0261- 0621دیكارت   رینێ .2

ری ڕێبازی  زرێنه ی كۆنی شكاندو دامه فه لسه سنووری فه  نسییه ڕه فیزیكی فه
: ـ کارێزی: بڕوانه) ( م هه  واته كه  وه مه كه من بیرده)ی  نی گوته و خاوه قاڵنیزمه  ئه

خۆناسینی " مان پێکرد وپێش ئاماژه مه کو له روه هه  واته ، كه(86، 82: 7110
و بۆ   كانه قی ڕوانینه ی مرۆڤ چه وه رئه به ، له گرنگه( سۆكرات)مرۆڤ الی 

ی  وه ئه  تا خۆی بناسێت، چونكه ره سه  بناسێت، پێویسته  ی شتی دیكه وه ئه
ر  ، هه(06: 7100: حاجی" )م هك ی یه وه بۆ ڕوودانی ئه  میان هۆكاره دووه
سووفی  یله فه" مێكی تردا  رده سه قۆناغێکی دواتر و له   شدا له وه ی ئه شێوه له
“ م  من هه  واته وه، كه مه كه من بیر ده“   یاند كه دیكارت ڕایگه  نسایی ڕینێ ره فه
و   ی شك و گومانه مایه  جیهاندایه رچی له هۆش و له  و هه بۆچوونی ئه به 
من “ م  نها ئه ر بن، ته هیاڵی فریود هم یان خه كان وه جۆره جۆرێك له   شێ به ده
، بێگومان (06: 7115: رزنجی به" ) وه مه كه ده  وانه موو ئه هه  بیر له  بێت كه نه  ه“ 
توانای   له  دا، واته م سیفاته له مرۆڤ که   له  ش بریتییه ه“ من “ م  ئه

 . وه بێته کانی تر جیا ده ره وه موو بوونه هه دا له وه بیرکردنه
( من)  ت به باره نجامدا سه ی ئه وه توێژینه" بوو  وه دا ئه م بواره ی له وره كاری گه   
له   وا بریتییه كات كه سف ده وا گومانی بۆ دروستكرد بوو، وای وه كه
 Recognitions یشتن و  روون یان تێگه ودا ڕۆح یان ده وه، و له ره شتێكی بیركه
كات، بیر  گومانده)  واته  وه ره ، شتی بیركهیه ڵیدا ئاوێته گه وا له كه  وه دۆزینه قڵ ده ئه
، (كات كان ده وێنه  ست به وێت، هه وێت، نایه یه وه، ده كاته تده وه، ڕه كاته ده

: کتورة ".)كان كییه ره ده  نه جیهانی ته له  وا بریتییه كه Res extensaشی  كه وانه پێچه
ی مرۆڤ  وه جیاکردنه به ت باره سه  یه وه م لێکدانه ئه  ، ئاشکرایه(012: 7107
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  و ڕێبازه وتنی ئه رکه بۆ ده  کییه ره خۆیدا خاڵی سه کانی تر، خۆی له بوونه له
 .   رایی ناسراوه بوونگه ی به فییه لسه فه
 Karl رز  كارڵ یاسپه" ،  ناویان هاتووه  وه ره سه ی له سوفانه یله و فه ڕای ئه ڕه سه   

Jaspers0885- 0666 مترین و بیر ڕووناکترین و  رهه به ڵمانی، به هسوفی ئ یله فه
باوکی   ڵ کیرکگارد به گه شی له هاوبه  ، به راییه سوفی بوونگه یله رترین فه کاریگه
  Marcelگابریل مارسیلها  روه ، هه(80: 7105: محمد")نرێت رایی داده بوونگه
سیحی،  وتی مه سوفانی ڕه یله فه له   كێكه نسییه، یه ڕه سوفێكی فه یله فه  که 0625–0886

: ـ کارێزی: بڕوانه. )رایی فی بوونگه لسه سپاندنی ڕێبازی فه چه بوو له ڕۆڵی خۆیان هه
7110 :82 ،86) 
 
 

 م شی سێیه به
 د دا مه سعوود محه جیهانبینی مه بوون له 

 
رایی  کانی بوون و بوونگه ی ڕابردوودا زاراوه ڕه ند الپه چه ی له وه دوای ئه    

ی  شه م به را ناسێندران، له سووفانی بوونگه یله ناوباگترین فه ، دواتر به وه ڕوونکرایه
د دا  مه سعود محه جیهانبینی مه  له  رایی کانی بوونگه ته ڕه دا بنه که وه لێکۆڵینه

کی  یه ک زاراوه وه( جیهانبینی)بزانین   تادا پێویسته ره سه اڵم له ین به که ستنیشانده ده
 .نێت یه گه ک ده فی چ واتایه لسه فه

نها  بتوانرێت ته  كه  فراوانتره  وه زۆر له  ك زاراوه وه“ جیهان“  ك ئاشكرایه روه هه    
و  موو ئه ه، و ههو گرێته ردوون ده موو گه جیهان هه  بكرێت، چونكه  ی بۆ ک پێناسه یه

  وه ره کی خوڵقێنه ن خودایه الیه  وا له كه  وه گرێته ده  رانه وه سروشت و مرۆڤ و بوونه
دوێت، زیاتر  ی جیهان ئه رباره كێكمان ده یه  كاتێ  چێ پێده" ر بۆیه  دروستكراون، هه

و  موو ئه هوه، یان ه رك پێكردنییه سنووری ده  ونه كه ده بێت كه   و شتانه ستی له به مه
لێبدات   وه الفی ئه  و ناتوانێ اڵم ئه به. كات دروستده  وه باره كییان له وێنایه ی كه  شتانه
“ جیهان “ی  واژه  مجۆره به. ن هه دوێت كه ئه  و شتانه موو ئه ی هه رباره ده كه 
  هوات. دوێت ی جیهان ئه رباره ده  كه  یه سه و كه نیگای ئه ڵگری گۆشه وام هه رده به

اڵم واتای  دوێن، به وه ئه یـه باره ی له سانه و كه له  خۆ نییه ربه واو سه جیهان شتێكی ته
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: رزنجی به" )ن كه ركی پێده یناسن و ده ی ده و جۆره نێت به یه گه یان ده ره وروبه و ده ئه
ێت و اڵم كاتێك بمانه ی جیهان بوو، به زاراوه ت به  باره ی گوترا سه وه ، ئه(071: 7112
بینین له  فی بدوێین، ده لسه یی و فه خنه كی ڕه یه ك زاراوه جیهانبینی وه  ت به باره سه
یان  world view   ئینگلیزی به و له  vision du monde  نسیدا به ره زمانی فه 

view of the world جهان )  فارسیشدا به و له (رؤیة العالم)  بیدا به ره عه و له
،  ڵمانی بووه تدا ئه ڕه بنه له  كه ، و زاراوه(67)ناونراوه                 ( نگری، جهان بینی

ی  كه ڵمانییه ئه  زاراوه  له  یه و زاراوه ئه" گوترێت  ده  وه یه م زاراوه ی ئه باره کو له روه هه
جیهان، و  worldواتای  به welt  له  پێكهاتووه كه  walt Anschauung  رگیراوه وه
 "واتای بینین یان ڕوانین به Anschauungها  روه هه
(www.en.wikipedia.org)زمانی  که له  بۆ زاراوه  وه ڕینه اڵم کاتێک بپه ، به

ی  وه رئه به ، و له وه ینه واتای بینین بۆ جیهان لێك بده  توانین جیهانبینی به كوردیدا ده
  ر مرۆڤێك له ، هه یه تی بۆ جیهان هه میزاد ڕوانینێكی تایبه دهموو تاكێكی ئا هه
وا  یبینێت، كه ی خۆی ده و جیهانه ر ئه رامبه به  جیهانبینییه نی جۆرێك له  تدا خاوه ڕه بنه

واتای   کانی، بۆیه ردوون و نهێنییه رو گه ی خوڵقێنه باره پرسیاركردن له له  بریتییه
نی جۆرێك  ر تاكێك خاوه بێت، هه كان فراوان ده مرۆڤه ی د ژماره قه جیهانبینی به 

ی خۆی  وه ر تاكێك وێنه و لێكدانه كات، هه ستی پێبكات یان نه جیهانبینییه، جا هه
كات،  یری بوون و ژیان ده سه  وه هۆیه ی به وه و ڕێڕه ر ئه سه  كاته كارده  كه  یه هه
له   ی كه و تاكه دات به وا بینینێكی تر ده كه  ك وایه یه كو چاویلكه جیهانبینی وه  واته که
ی  كردن و ڕۆشنبیرییه رده روه و فێركردن و په هۆی ئه كات، جیهانبینی به چاوی ده 

ك  ریه نێوان هه بێت له نرێت، جیهانبینی جیاواز ده ژین بنیاتده كان تێیدا ده تاكه
دیدی ئایین  له" ـ:نموونهكان، بۆ  رانی بیروبۆچوون و ئایدۆلۆژیا جیاوازه وكه یڕه په له
ی  حقیقكردنی ئیراده ویش ته ئه  كه یه یامێكه، یان موهممه ژیان په  وه رێكه روه په

تی  ویش دژایه ئه  یامێكه ژیان په  وه دیدی ئازادی خوازێكه له. وی ر زه سه له  نده خواوه
ماڵ  كه ر بۆ ئازادی و به  خۆشكردنه  مینه تی و زه داله مكاری و ناعه كردنی سته

                                                                 
و   فه لسه كانی فه نگی زاراوه رهه ـ فه:  هرگیراو وه  نگانه رهه م كتێب و فه سوود له  م زاراوانه بۆ ئه 67

ینگلیزی)كان  تیه اڵیه كۆمه  زانسته زگای چاپ و  ، ده0. ریفی، چ رشید شه ، فه(ـ فارسی ـ كوردی  ئ
، 722. المعاصرة، ص  ، معجم المصطلحات األدبیة522. ، ل7112م، سلێمانی،  رده خشی سه په
 .226. ، ل0. ژیر، ب نگی هه رهه ، فه062. ل بی، ده ی ئه ی زاراوه نگی شیكارانه رهه فه

http://www.en.wikipedia.org/
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بینین  دا ده وه کی تر له یه ها نموونه روه ، هه(067:  7116: فیق ڕه")ت داله بوونی عه
ی  وه رمكردنه خت، میوه، یان گه دره  ڕوانێته م ڕوانین ده كه یه سێك كه كه" کاتێک
ی  كه ره به نیا بیر له ته  ی ژیانیدایه برسیترین چركه له  سێ بۆ كه  وه، دیاره وێته كه بیرده
و  ئه  ڕوانێته نی ده مه ك سووته نیا وه ته  رمادایه ر سه به له كه  سێ وه، بۆ كه كاته ده
ستییان بیر  ده  یته بده  پێنووسێ  سه و دوو كه ر ئه گه ڕاستیدا ئه اڵم خۆی له ، به خته دره
نێو   چێته هد  خت كه دا دره خته، لێره و دره له  شێكه به  و پێنووسه ئه كه   وه نه ناكه  وه له

نێو  خت له اڵم دره ش، به شتێكی دیكه به  بێ كردن ده  پارچه  بڕین و داڕزین و پارچه
تی  یه  هه ی كه و بوونه له  شێكه خۆی به  ختێ ر دره هه.  خته ر دره ك ڕوانیندا هه یه

م  كه  وه نی، له مه ك سووته یان وه وی دیكه و ئه  ك میوه وه  و مرۆڤه ڕوانینی ئه
كان  بۆ شته  جیاوازه  م بینینه ، ئه(02، 06: 7118: وان پاڵه")خته ر دره هه  كه  وه تهناكا

م  دا بۆ ئه ژیانی ڕۆژانه کو له  روه كات، هه كان دروستده جیهانبینییه  جیاوازی له
یبینێت و  جۆرێك ده نێكی دیاریكراو به ڕوانین بۆ دیمه  سێك له ركه هه  ، واته ته بابه

م  سێكی تر له كه  ی كه و چێژو بینینه له  گرێت، جیاوازه رده نێك وه دیمه چێژ له
 . یبینێت دا ده نه دیمه
ژیانیدا   موو مرۆڤێك له ڵگادا، هه ناو كۆمه موو تاكێك له توانین بڵێین هه ده  واته كه     
 بۆ چینێكی تری  وه چینێكه  ، و جیهانبینی له جیهانبینی دیاریكراوه ن جۆرێك له  خاوه
ی  وه اڵم ئه گۆڕێت، به بۆ ئاستێکی تر ده  وه ئاستێکی ڕۆشنبیرییه  ڵگا و له کۆمه
ویش  کانی ئه کاره" ی وه رئه به د، له مه سعوود محه جهیانبینی مه  ست بێت به یوه په

تی نالی و  زره ر حه سه کانی له وه یین، وروژاندنن، خوێندنه خنه ی جار کاری ره زۆربه
ر  سه ت له ی تایبه وه ی مێژوو، لێکدانه وه ی بۆ لێکدانه ی مرۆڤانهحاجی قادر، ڕوانین

ی بیری مارکسیزم چ کوردی،  که وته چه  وژمه ته  گرتنی له خنه ڕه. ر وروبه مرۆڤ و ده
کی ئاشکران  یه زیاتر پێشبینیی فکرین، ئاماژه  کانی که سیاسییه  چ جیهانی، پێشبینییه

ندین بواری  چه  له  ، واته(2:  0666: رزنجی به)" و بۆچوونانه  ر ڕاستی ئه سه له
م  رهه به  کێک له ریه ی هه وه و شیکردنه بووه ی جیاوازی هه وه و لێکدانه دا قسه عریفه مه

اڵم پێش  ژماربکرێت، به و ئه ک بۆ جیهانبینی ئه یه ک نموونه کرێت وه کانی ده و لێدوانه
راکان  بوون الی بوونگه  ت به کی تایبه یه اوهند زار بۆ چه  وه لێکدانه  ، پێویسته وه ئه
ند  ر چه سه د بۆ بوون به مه سعوود محه جیهانبینی مه  مایه م بنه ر ئه سه ین، تا له بکه

 : ین شبکه ناونیشانێکدا دابه
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 :  جیهاندا بوون له  .0
 

كان  بزانین بوونخوازه" بێت ده جیهاندا  بوون لهی  وه ی زاراوه وه بۆ ڕوونکردنه     
“ دازاین“ ...بات  ناویده Dasein“ دازاین“ ر به  هایدیگه. ن كه چۆن باسی مرۆڤ ده

 Seinناوی  دا به0672ساڵی  له  یدا كه كه ڕتوكه په ر له و هایدیگه ڵمانییه كی ئه یه زاراوه
und Zeit دوو وشه له“ دازاین “ ، كارهێناوه ، بۆ بوونی مرۆڤی به وه یه باڵوكراوه  
بن  ده  وه پێكه  كه ردوو وشه واتا بوون، هه Sein“ زاین“ ، واتا لێره Daدا “ : پێكهاتووه

. جیهاندا یان له  لێره  مانای بوونی مرۆڤه  یه م زاراوه واتای ئه. ” بوون ـ لێره“   به
ی  وه ره ده و نابێت و له بێ بوونی جیهان نییه و به رێكی جیهانییه وه مرۆڤ بوونه
ربڕینێکی تر  ده  یان به (076: 7102: وێزی حه")  وه بوونی ناكرێته جیهاندا بیر له

  ت به باره سه  یه رایی بۆچوونی جیاوازییان هه سووفانی بوونگه یله فه: توانین بڵێین ده
م  كه یه" ، و یه خی خۆی هه گرنگی و بایه جیهاندا بوون لهی  له سه بوون، مه

ی  دوو بڕگه و له كیترو گرنگتره مه كانی دیكه، هه رجه پێشمهموو  هه و له رجه پێشمه
بۆ   وه بوونی مرۆڤه له  م بڕگانه مانای ئه. “جیهان“و“ ناو له“ كی پێكهاتووه، ره سه

كو بوونی  ناو جیهاندا، وه له“ من“بوونی. گۆڕێت كانی تر ده ره وه ڵ و بوونه بوونی ئاژه
خات كه  رده ده  و فاكتۆره ئه“ ناو له“ ی واژه.  همدا نیی كه ناو ژووره  كورسی و مێز له

  وه وانییه ڕووی ڕێزمان و زمانه ناو جیهانداین، بێگومان، له له  كه من و كورسی و مێزه 
و  ، جیاوازی نییه كه بۆ مرۆڤێك و بۆ كورسی و مێزه“ ناو له“ ی كارهێنانی وشه به

ناو  له“ من“بوونی. گۆڕێت ی ده ماناكه  وه فییه لسه ڕووی فه اڵم له ی ناگۆڕێت، به ماناكه
  ك نییه، چونكه ی بۆشاییه وه نها پڕكردنه ته  كه ك بوونی كورسی و مێزه جیهاندا وه

! رمم وروبه رانی ده مخۆرو دڵنیگه بووم و خه“ جێنشین“ناو جیهاندام له  ئاگاوه من به
: 7100:مال كه") نییه یان ڵوێسته م هه اڵم ئه ناو جیهاندان، به ش له كه مێزو كورسییه

  و له ی ئهبوون   ست بێت به یوه ر تاکێک په ی هه بوونر  گه ئه  واته که(.25
نووسینەكانى فەیلەسووفانى بوونگەرا پڕن لەئاماژە " ڵگا، ی جیهان و کۆمه چوارچێوه

ئەشتوانین بڵێین كەئەمانە ئەو دیاردە . بۆ بڕیارو هەڵبژاردن و پەیمان و ئیلتیزام
رزنجی  به) .((بوونگەرایانەن كە تیایاندا كردارو ئازادى بەتوندترین شێوە بەرجەستە ئەبن

 :7112 :722 – 728). 
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م  رده ڵگاى سه كۆمه  كى دیاریكراوه یه سته ده رو شاعیر له نووسه "توانین بڵێین ده      
ئاستى  له  ، كه وه ناسرێته كان ده تى و ڕۆشنبیرییه اڵیه كۆمه  نده ناوه و له دایه

ى سیاسی  وه رخستنى بزووتنه وڵى سه هه  وێت، كه كه رده وا ده  میشه هه  وتندایه پێشكه
و  له  ره ستپێشخه ، یان ده شداره ندێجاریش به دات، تاكو هه كان ده دیاریكراوه  و بیره
  مكه چهن  خاوه  میشه هه  ن و پێویسته ده واڵتدا ڕوو ده له  كه  تییانه اڵیه كۆمه  ڕووداوه

، (72: 7112: الحمدانی")كانى ژیان ى ئامانجه رباره كان بێت ده دیاریكراوه
  ناو دنیای هزرو ڕۆشنبیریی کوردیداو به  له  پێمان وایه  ئێمه" ش  یه مشێوه ربه هه

  ی که و بیریارانه له  کێکه د یه مه سعوود محه مدا مامۆستا مه ی بیسته ده سه  ت له تایبه
  سه که  و تاکه ئه. ی خۆی بێت نی کوردانه سه نبینی و فکری ڕهنی جیها خاوه

نیا  ش ته وه مانا دۆزینه  ته ڵبه ، هه وه بدۆزێته  مانای دیکه  وه دیدگای خۆیه  تی له توانیویه
 . دی  دێته  وه کانه ییه خنه ڕه  نده هه ناو ڕه  له
ی بوون  تانه و بابه ر ئه سه له  یه ی خۆی هه رێک قسه ک نووسه د وه مه سعوود محه مه

ی داهاتوودا  یه ڕه ند الپه و چه توانین له ده  هێنن، که ڵدا پێکده ناو کۆمه  ی تاک له
 .  وه ینه ڕوونی بکه

 
 : ئازادی .0
کدا  ڵگایه ڵ كۆمه گه شی له هاوبه  به  تییه اڵیه رێكی كۆمه وه مرۆڤ بوونه   ئاشكرایه    
دا  و بوونه ڵ ئه گه ی له وانه ، ئه وره بێت یان گه بچووك  ڵگایه و کۆمه ژی، جا ئه ده
  بوونی مرۆڤ له  ش كه م خااڵنه كێك له یه، یه وانیش خۆیان بوونییان هه ژین ئه ده

  كه  تێكی گرنگه ڕه فتارو ژیانیدا، ئازادی بنه ڕه  ئازادی له  له  هێنن بریتییه جیهاندا پێكده
  وه م ڕێڕه وپێش و پێش دروستبوونی ئه مه نرا، لهر بنیات سه رایی له ی بوونگه فه لسه فه
. وام ئازاد بێت رده به  دا كه ده مرۆڤ نه  ی به كان ڕێگه كالسیكییه  بیردۆزه"   فییه لسه فه
اڵم بیردۆزی  بوو، به ندێك ساتی تریش ئازاد نه ندێك ساتی ژیانی ئازاد و هه ڵكو هه به
  وامی و له رده به  مرۆڤ به  وه ازادییهی ئ باره له( 0681ـ 0612ر جان پۆل سارته)
ی  فه لسه فه  ر بۆیه خات، هه رده ئازاد ده ڵوێست و بارودۆخێكدا به  موو هه هه

یكات  ی ده یه و ڕاده دات، تا ئه مكی ئازادی ده چه  ت به كی تایبه رایی گرنگییه بوونگه
و  بێ ئه نێت بهناتوا  رداری ببێت، چونكه ستبه توانێت ده مرۆڤ نه  شتێك كه به

بێت و  ژیانیدا تووشی نائومێدی ده ندێكجار مرۆڤ له ، هه(252: 7118: حسین")بژیت
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ری خۆی  ش کاریگه ته م بابه ستبهێنێت، ئه ده ك به خوازێت ئازادییه ده  وه زووی ئه ئاره
،  هم واڵتان دانیشتووانی ئه  له  که ریه و هزری ڕۆشنبیرانی هه وه ر بیرکردنه سه به  یه هه
ی جیا جیا بۆ  وه دا لێكدانه فه لسه و فه  عریفه كانی مه بواره له   وه كۆنه ر له  كو هه روه هه

،   خ بووه ی بایه رایدا جێگه ی بوونگه فه لسه فه ئازادی مرۆڤ له  ،  ئازادی كراوه بوونی 
  مرۆڤ ئازاده  كات كه ده  وه ر ئه سه كار له" كی ره كی سه یه شێوه رایی به  ڵكو بوونگه به
به   ند نییه واندا مرۆڤ پابه ریتی ئه نه  له. بێت ئازاد نه  موو شتێكدا و ناشێت كه هه  له

خۆی   توانێت چ كارێك بكات كه ئازادی سنووردار بكات، و ده  ك كه هیچ ڕێسایه
ئایین و ڕامیاری و  ت به  باره سه  یه راكان بیروڕای خۆیان هه بژێرێت، بوونگه ڵیده هه
  له  بدا بریتییه ده ئه رایی له  وی بوونگه كی ڕێڕه ره ب و شیعر، خاڵی سه ده ڵگا و ئه مهكۆ

و  به  وێت و یه خۆی ده  ی كه وه ك ئه ی وه وه تی مرۆڤ و مافی بیركردنه خوددیه
  ندانه و كۆت و به موو ئه هه ی كه  واوه ته  و ئازادییه كات و به زی پێ ده حه  ی كه زمانه
  ، ئاشکرایه(881: 7116: التونجي" )بن ند ده گران پێی پابه خنه ڕه  كه  وه اتهك تده ڕه
ی  دا زۆر شێوه م پێناوه له  لی کورد كان و قوربانیدانی گه وتكردنی ئازادییه زه
مان  که ریه ر هه گه ئه  چونکه ین، بكه  وانه موو ئه هه  به  دا ئاماژه و ناتوانین لێره بووه هه
مانای ژیان و  ندییان به  یوه په ین كه  بده  فه لسه ی فه له سه مه  ندێ رنجێكی هه سه

شنێك لێی  چه و گروپێک به  ڵه ر كۆمه بینین هه ده  یه هه  وه تانه و بابه ئازادی و ئه
جۆری   له  الن جیاوازه پێناوی ئازادی گه  ران له یشتنی تێكۆشه ن و جۆری تێگه گه تێده
  له  ڕوانن که ئازادی ده  له  و جۆره یان به که ریه ران، هه سێنهو یشتنی زۆردارو چه تێگه
 .   ندی خۆی دایه وه رژه به

ین،  که ده  وه ی ئازادییه باره د له مه سعوود محه ر بیروڕای مه سه له  نها قسه ڵکو ته به
  یه راکانی هه مان بۆچوونی بوونگه ی کورد هه م ڕووناکبیره بینین ئه کو ده روه هه
 : ڵێ ڵگاداو ده ناو کۆمه  تاک له  ت به باره سه
بووبی  هه  له  ڵ بریتییه بوونی کۆمه هه،  وانه پێچه  ک به نه  ڵه مای کۆمه تاک بنه" 
  یا تاکه  شێ تاک وه اڵم ده یدا نابێ، به ڵ په بێ تاک کۆمه  ، واته وه که یه ندین تاک به چه

  به  یه وه کسه عه  به  که نه سروشتدا دیمه  بێ، له نه( ڵ کۆمه)تی  اڵیه بێ و کۆمه خێزان هه
بێ لێی  یت ده یدا که وێ تاکی لێ په بته  رن که به رله سه.. رد، ئاو وا، به ، خۆڵ، هه نموونه

ک  یدا نابێ وه نێوانیاندا په  رقێک له فه  که و دابڕاوه که ره به رله ند سه رچه دابڕیت هه
تاک   واته که، (081: 7. ب: ر وروبه مرۆڤ و ده)"تی اڵیه کۆمه  له  تاکی مرۆڤ جودایه
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لمێنێت،  ڵگا بسه ناو کۆمه نی خۆی لهبێت بتوانێت بوو و ده ڵگایه ی کۆمه بنچینه
فهوومی قامووسی  مه  ئازادی به" :  د پێیوایه مه سعوود محه ئازادی مه  ت به باره سه

یدو  بوونی قه دواتر نه.  ست و پێی مرۆوه ده یدو زنجیرو به بوونی قه نه  له  بریتییه
ندین جۆرو  ش چه وییانه عنه مه  یده و قه له. ر هی ماددی سه  وی خرایه عنه زنجیریی مه

هۆی   بێته ندێ قانووندا، ده هه  یبدار، له بێ تاوانێکی عه وا ده..  وه وته یان لێ که پله
کی  یه وه ته نه  مان تاوان له ر هه هه.. نی و سیاسی ده ی مافی مه وه مبوونه که

  منداڵ لهشێ  لمێندا ده سه ری قانوونی کۆیله سێبه  له.. وانی ووتوودا هۆی پاڵه دواکه
نیشتنی باسی  وه ره به به  خوالسه.. بفرۆشێت  وه بێت و به دایکه  پزدانی دایکیدا کۆیله

  وه ڕۆژگارێکه  له  که ندو چۆنی واتای وشه پێی چه به  وه موو ڕوویێکه هه  له( ئازادی)
الی  به  واته ، که(762: ژیان و جیهانبینی)... "لێک بۆ گه  وه لێکه گه  بۆ ڕۆژگارێک و له

گۆڕێت،  بۆ شوێنێکی تر ده  وه شوێنێکه  و له یه ی هه ندین جۆرو پله ئازادی چه  وه وه ئه
ی پێبدرێت  وه بێ تاک مافی ئه وا ده ، که وه کاته ڕوونده  وه ئه  وه کی تره الیه  اڵم له به

زانێت، و نابێت هیچ شۆڕش  ندی ده سه په  خۆی به  بکات که  و بیروڕایه گوزارشت له
داوای   ل پێویسته ستهێنانی مافی گه ده ی بۆ به یه و ڕاده ڕینێکیش زیاتر له ڕاپهو 

وا  و، کاتێک قوربانی زیاتر داوابکرێت ئه ڕای ئه  به  ل بکات، چونکه گه  قوربانیدان له
بێ بزانین ئامانجی  ده  ئێمه" : ڵێ کو ده روه کان، هه پێشێلکردنی ئازادی تاکه  له  جۆرێکه

  ، ئنجا پێویسته له ندی گه وه رژه ت و به باتێک و شۆڕشێک ئازادی و حورمه موو خه هه
ت  کانی میلله خوراوه  ست هێنانی مافه ده ر بایی وه بات و شۆڕشدا هه می خه ده  له

 (. 66: 7. ب: ر وروبه مرۆڤ و ده")ت بکرێ میلله  داوای جانفیدایی له
و  وه ههێنێت ده  ربڕین نموونه ن و ئازادی ڕادهکا ئازادی تاکه  ت به باره ها سه روه هه     
م  باتگێڕانی جیهانی سێیه یاڵیشدا خه هم و خه وه  ن؟ له مرۆڤی ئازاد کامانه":ڵێ ده

  به  نییه  اڵتی دیکه الکردن خه الهه ربڕین و زگدڕین و هه سه  له  ، چونکه وه ناگرێته
ڕای نزمیی ڕێکاری  ڕه شدا سه مه له! وا بدیترێ ف ڕه ڕه شه و به قینه باتگێڕی ڕاسته خه

موو  هه  ی دیموکراسی له به جره بوونی ته م و نه جیهانی سێیه  تی له شارستانه
کوشتن و سووتاندن و کوژران و   باتگێران به زاران ساڵیدا، ڕاهاتنی خه مێژووی هه
ڕی و ی د ڕوانگه  ناچاری له  ڵیاننابێ به نگاوێکی فیداکاری هه ر هه هه  سووتان له

  ی به ڕزی هاوڕێکه فه  له. تی کات و کردوویه ست ده ڵوه یری هه سه  وه توندی و تیژییه
ی  وه ترسی نزمبوونه  م له هه  که باته ستی خه کی گرتبێ، بااڵده یه خنه ره  وه دڵی پاکه
تیی ڕێزی  وایه داخوازیی پته  م به بۆ زمان و هه  وه کشێته زۆری ده  به  خۆی که
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  به  وه وه م و ئه ی ئه خنه و ڕه قسه  ر بتۆکێکی له ی هه وه ڕێی سڕینه  بات له خه
لێنی  زانێ که رشانی خۆی ده رمانی سه فه  به  سته و بااڵده ڵپژابێ، تا ئه هه  که باته خه
ر مومکین  گه مجا ئه ئه. مێنن نه... داپۆشرێن   وه ی پێکه که ره ڵ دروستکه گه له  که خنه ڕه
کتر  گیانی یه  ونه که بێت و ده رت ده که  که وسا گرووپه تێبچی ئه  که گره خنه بوو ڕه نه
: ژیان و جیهانبینی) "کات  فرو تونا ده کیان ته حمی خۆی الیه ڕه  تا خوا به هه
وا  کات، که ڕاست ده اڵتی ناوه النی ڕۆژهه ی گه کی توند ئاڕاسته یه خنه ڕه  واته که،(768
و  ، ئه بووه رگیز بیروڕای جیاوازمان قبوڵنه ین و هه کتر ناده یه ئازادی  به  رگیز ڕێگه هه

کاتێک " ستێت، وه ی ئازادی هاوڕا ده باره  ر له ڵ بۆچوونی هایدگه گه شی له بۆچوونه
مووان  الی هه  که  ی ئازادی نییه و واتایه ستی له به کات مه ئازادی ده  ر باس له هایدگه

کردنی  وه یان کردن و نه تکردنه قبوڵکردن یان ڕه  له ک ئازادی ڵکو وه ، به ئاشکرایه
ر  خشێت، ئازادی الی هایدگه به ئازادی ده  کی جیاوازتر به ڵکو واتایه کارێک، به

  ی که یه و ڕێگه بێ ئازادی، ڕێکردن واتا ئه ڕێکردن نابێت به  چونکه  ڕۆکی ڕاستییه ناوه
ڵییان  گه ک له ندییه یوه په  ترو به کانی ره وه و بوونه ره ر به به  یگرێته مرۆڤ ده

جیهاندا   لمێنێت له سه وا بوونی خۆی ده که  ره وه بوونه  و تاکه ، ئه وه سترێته به ده
، (072:  7105: محمد")لێیان   وه وانی ترو نزیکبوونه ڵ ئه گه ندی له یوه هۆی په به
چی  وا ملکه بم که ت ده وڵه چی ده کاتێک ملکه:" ڵێ ده  وه یه مباره له( روسو)کو  روه هه

  جۆرێک له  له  بریتییه  قینه ئازادی ڕاسته  بم، چونکه شی خۆم ده گرنگترین به
شێک  ختکردنی به ت و به وڵه ڕێساکانی ده  ندبوون به چ بوون یان پابه کانی ملکه جۆره
وا  که کان، گرنگ و گشتگیره  ندی ئاواته وه رژه کانی خۆم بۆ به ئاواته دیاریکراوه  له
واتای   بهمن ئازای بۆ   واته ، که(01:  7101نبي، " ) کانی خۆشمه ستهێنانی ئاواته ده به
مافی   ر به هایدگه  وه وانه پێچه ڵکو به م، به وانی تر داگیربکه ئازادی ئه  ت که یه نا  وه ئه
  یه ی هه وه جیهاندا مافی ئه  لماندنی بوونی خۆی له وا بۆ سه زانێت که ر تاکێکی ده هه
ر شتێك  هه" ، وه راکانه الی بوونگه به  بیروڕاکانی بکات، چونکه  ئازادی گوزارشت له  به
ی  باره  بگوترێت له  سێكی دیكه ڵ كه گه مدا له كه ندییه یوه په  له  وه ی منه باره  له
وێت  یه ویش ده م، ئه كه ڕزگار ده  سێكی دیكه ستی كه ده كاتێك خۆم له .  یه وه ویشه ئه

وێت من  یه ویش ده م ئه وێت داگیریبكه مه ی ده و كاته من ڕزگار بكات، ئه  خۆی له
اڵم  ین، به كه نێو ـ خۆدا ده تێك له  ڵ بابه گه له  ڵه مامه  وه ردووكمان پێكه هه. داگیر بكات

ری فتا ڵوێست و ڕه ی بۆ هه یه وه م ڕوونكردنه ئه.  یه ردوو الوه هه  له  كه كردنه  ڵه مامه
نگاری واتای  ره به. نگاری ره ر ڕۆشنایی به به  بخرێته  ین پێویسته یكه كۆنكریتی ده
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و  مان بۆچوون له هه. کرێت دیده ، به(522: 7100:مال که") تی بوون ـ بۆـ خۆیه ڕه بنه
 .د دا مه سعود محه ی پێشووی مه یه وته

،  کورده  ره نووسه  ڵه و که ئهجیهانبینی   ئازادی له  ت به باره ر سه خاڵێکی تر هه      
ڕووناكبیری  "  رو ڕۆشنبیران، ئاشکرایه داواکردنی ئازادی بۆ نووسه  له  بریتییه
موو  نگ نابن، هه اڵتدا بێده سه ر ده رامبه به رگیز له  هه  ن كه وانه ئه  قینه ڕاسته
نتڕۆڵكردنی وڵی كۆ هه  له  رێكه وه وام بوونه رده تدا به ڕه بنه  اڵتێكیش له سه ده

ك  یه كترو دوور له  بێ یه بكرێ به   شدا پێمانوانییه مه ڵ ئه گه ، له رووناكبیران دایه
  وه؟ پێموایه ینه اڵتیش بیر بكه سه اڵت بین و دژی ده سه ڵ ده گه توانین له بژین، چۆن ده

 ڕۆشنبیر. ... بێت چۆن بێت ده  اڵت ئاشكرایه سه ندی نێوان ڕۆشنبیران و ده یوه په
ی  دوو كایه بێت كه  اڵتدا هه سه ڵ ده گه كی سروشتی له ندییه یوه توانێت په كاتێك ده

كی ژیانی  ره ری سه دوو ڕووبه  بێت، واته ژێر كۆنتڕۆڵی حیزبدا نه  له  وره گه
  زایه م دوو فه ئه. كی ئازاد زایه م قه كی ئازاد، دووه م میدیایه كه تی ئازاد بن، یه اڵیه كۆمه

دیش  مه سعوود محه ، مه(001، 016:  7112: علی ")نین  كوردستان ئاماده  ههیچیان ل
ب وا  غڵه دا ئه می ئێستاکه رده سه  له" :ڵێ ڕووناکبیران و پێیان ده  کاته ده  ڕووی قسه

و  ڵ ڕووداوی ڕۆژانه گه کا له ڵ ده رکار تێکه دیب و هونه اڵتدار ئه سه نی ده بێ الیه ده
گرتنی  خنه اڵم ڕێی ڕه کی به کی و ناوه ره ستی ده ده و دووره تی کاری نێزیک سیاسه
لقی بۆ بنووسێنێ و  ڵ بڵێ و چاوی خه پێیدا هه  کا که ئازادی ده  وه ر له بڕێ، هه لێ ده

نها  اڵت ته سه ده  ، واته(287: 7.ب: حاجی قادری کۆیی). "زانی بدا ناحه  جنێو به
اڵتدا بدوێن،  سه ندی ده وه رژه به  وا له خشێت که به ڕۆشنبیران ده  ئازادی به  وکاته ئه

" : ڵێ کو ده روه ن، هه که وا ئازادی ڕۆشنبیران پێشێلده که  وه ستێته وه ده  وانه دژ به  بۆیه
ر دڵسۆزیش بن،  گه وری ڕۆشنبیراندا بکێشن، ئه ده  به  که وێ جغزه یانه ی ده وانه ئه
  وانتریان به رفره یدانێکی به شدا مه وه ن به که هیری خۆیاندا د ئازادیی غه  خول له ده ته

  ڵبڕیوه ر خۆی هه به  ڕی خۆیدا به کارهێنانی باوه به  ی رۆشنبیر له وه له  خۆیان داوه
، ئنجا  وه بڕێته ڵق ده خه  ش له خۆدان ڕێگه به ڕای ڕێگه ڕه سه  که گره خنه ڕه  چونکه
  نوێنن که ها ڕاده وه  گرانه خنه هو ڕ ئه. ی لێ بگرێت خنه س ڕه لمێنێ که ناشسه

ڕۆن،  ز ده رو ناجایه دو ڕووخێنه و کاری به ره دراو به لێنه  وره ڕۆشنبیری ئازادو ده
وو  یاساو پێڕه(  نییه  وه ر ڕاستییه سه فڕی به  که)ڕاستیش بێ   مه ر ئه گه خۆ ئه

س  که  گران له خنه چی ڕه ، که وه ر بداته سزای ڕۆشنبیری ڕووخێنه  یه هه  ندیخانه به
دو  یا گومانی کاری به بکێشێت وه   وه وانه ی ئه وری ئیراده ده  لمێنن به ناسه
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یری خۆشیاندا پێکۆڵ  ی ئازادی غه رگه ناو جه  ند له رچه ریان لێ بکات هه ڕووخێنه
ی  وه ، ئه(011، 66:  0.ب: ر وروبه مرۆڤ و ده)"فتار بن  دڕه زۆریش به  نگه ڕه. ن که ده
، پشتگیری له  وه سته ده دات به ست ده به ڕوونی مه  به  دا هاتووه یه ند ڕسته و چه له

ڵکانی تریش ئازاد  م خه م ڕۆشنبیران و هه  زانێت هه پێویستی ده  کات و به ئازادی ده
س  که له  و مافه ند نازانرێت ئه سه په  بیروڕاکانییان و هیچ به  گوزارشتکردن له  بن له
  . وت بکرێت زه

: ڕوو خاته ئازادی بۆچوونێکی تر ده  ت به باره شوێنێکی تردا سه  دیسان له      
،  وه حیساباتدا دوور خرێته  له  یه وانه له  تییه بدایه یی، عه ی کۆیله له سه رچی مه هه"

تی،  بدایه بڕی عه  ، ئێستا له رچووه سه چێت یاخود به ر ده سه وری به ده  ریکه خه  چونکه
  ک که یه وه ته ی نه وه وساندنه ڵێن چه پێی ده  یه گیرتر هه مه کی هه رییه سه ستبه ده
،  وه خواته ئاو ده  رچاوه سێ سه  له  رییه سه ستبه م ده ، ئه وه کی زاڵتره یه وه ته ن نه الیه له
تی نێو  رعییه ڵێن شه میان چی پێی ده ، دووه که سته اڵتی ژێر ده سه میان بێ ده که یه
ئیتر سنووری   م ڕۆژگاره تا ئه  وه ته ستی ماوه ژێر ده تێک به میلله  ک که تان وه هوڵ ده

  لمێنراو له تێکی سه گۆڕینی حاڵه  ردان له ست تێوه مانیعی ده  بێته تان ده وڵه نێوان ده
ندی  وه رژه مییان به م سێه لووجه نزیک کوردو به  ره ی هه نموونه.  وه ن جیهانه الیه

پێی ئیمکان  به  رعی پسپۆڕانه شه  ت دروست بکات بۆ قیله توانێ حاڵه ده  که کان زلهێزه
نێت،  یه س ناگه که ر ئازادی تاکه ئازادی هه  واته ، که(762: ژیان و جیهانبینی)"و لوان

پێشێلکردنی ئازادی،   له  کان بۆ واڵتی تریش جۆرێکه زلهێزه  ڵکو داگیرکاری واڵته به
و  وا له کات که ستنیشانیده دا ده و سێ خاڵه ی له وه له  ش جگه هو پێشێلکردن هۆکاری ئه

مرۆی " : وا که  وه ڕێنێته گه ده  وه بینرێت، هۆکاری تریش بۆ ئه دا ده وه ره ی سه قه ده
دژی .. دژی هۆش .. دژی خۆی  یه رستانه ڕێکی خاچپه ریکی شه جیهانی تاریکمان خه

وروپانشین  ی ئه که افی مرۆڤ، ڕۆشنبیرهوتن، م ڕانی، داد، ئازادی، پێشکه کامه
ی  وه ، ئه(766: ژیان و جیهانبینی)"ژیت  حیلدا ده یاڵێکی موسته خه  له  که ریه و هه ته تله له
ڵکو بۆچوونێکی  ، به نییه  رپێی و ساده بینرێت گوزارشتێکی سه مدا ده جیهانبینی ئه  له
، كه  ڕێیه نه  نجامه م ئه به  یشتووه گه  وه هو خاڵ هێگڵ له:"بینین کو ده روه ، هه فییه لسه فه
ویش پاشا  یه، ئه سێك هه نیا كه ستیی ته ربه سه  ڕی به اڵت باوه ڵگای ڕۆژهه كۆمه  گوایه 

ستیی  ربه سه ڵی له  و كۆمه یه  های هه اڵتێكی ڕه سته ده  كه  ره رمانبه یان فه
ون و پاشاو  ڕی فیرعهرشۆ چ و سه اڵت ملكه ڵگای ڕۆژهه كۆمه.  شكردووه بێبه
توانین  كی ئاشكراتر ده یه شێوه به .  بووه یدا نه الیان په ستی له ربه و بیری سه  كانه میره
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، یان  و داگیركراوه ی خۆی نییه  نی ئیراده ، خاوه اڵت نامۆیه مرۆڤی ڕۆژهه بڵێین كه 
ڕۆكی خۆی  ناوه و یه  نی هه سه بوونێكی ناڕه -:ڵێن  ر ده كو مارتن هایدیگرو سارته وه

ی  له و گه بارودۆخی ئه  وه ده مه سعوود محه الی مه ، به(22: 7116: مال كه" ) دۆڕاندووه
یا   ی ڕاستپۆشی وه وشته و ڕه ئه  وه لی کورده ت گه نیسبه  به"النی تر، گه  له  جیایه  ئێمه
ڕۆشنبیری کۆڕی زانست و   ڕاندنییان له رپه و ده وه نگ کردنه ڵق ته خه  یدان له مه

ن کیان و سامان،  سپاوی خاوه ی چه لێکی دیکه چاو گه  له  یه زیانێکی زلتری هه
زانین  ی نه ڕاده به.. ماڵ به  یه ژاری پێویست هه ی هه ڕاده به  وایه(  دیهیه به)ک  وه  چونکه

  له  رمان، ئێمه ده  به  یه خۆشی پێویست هه ی نه ڕاده به... زانست  به  یه پێویست هه
ی خۆشیمان  تروسکه..  وه تلێینه ده  زار ساڵه دوو هه. موو کارێکداین تای هه ره هس
ڵسورێین،  واری تێیدا هه بۆ سوودی کورده  یدا بووه ودایێک په مه  تازه به تازه...  دیوه نه

  وه گوفتارو نووسین و کردارو توێژینه  محتاجترین بۆ ئازادی له  النی دیکه گه  له  بۆیه
ک  موومان یه هه.  وه ینه نگ که کدی ته یه  یدان له یا مه  کدی بترسێنین وه ی یه وه بێ ئه

ر شانی  سه ین وا به ناکه  رکه و ئه ڵگرتنی ئه ک ئامانج بایی هه ست و یه ک ده دڵ و یه
کترو  ڵ یه گه تی بین له ریکی دوشمنایه خه  بێ حاڵمان چی بێ که وجا ده ، ده یه وه کورده

النی  کاروانی گه  له  نده وه ئه.  وه ینه خۆمان داخه له  وه ی کرایه رگه دا ده وه به
ڕاکردن   به  وه مواره قامی بێ کۆس  و هه شه  ر له گه وتووین ئه وتوو دواکه پێشکه
چاو  وتۆ نابڕین له یێکی ئه لێک دوورودرێژ ماوه تا کاتێکی گه  وه ببڕین دیسانه  ماوه

یا ڕاستی   کدی ترساندن بێ، وه ر ڕێبازمان یه ۆسپی سهک. ردیدا خۆ بنوێنێ ئاسمانگه
مان کورت  وه و پێشه ره نگاوی به پاندن بێ، تێکڕایان هه سه  ڵه یا هه  بێ، وه  وه شاردنه

:  0.ب: حاجی قادری کۆیی) "ستێنن یوه خرێنن، یاخود ده ی وه ، یاخود ده وه نه که ده
ی خۆشحاڵ  که ل و واڵته کی دڵسۆز بۆ گهموو مرۆڤێ هه  وه مه الی ئه به  ، چونکه(06
  ره بێگومان خۆشیی هه" : ن ل بده وڵی ئازادی بۆ گه اڵتداران هه سه بێت کاتێک ده ده
ڕانی و  ریکی کامه روو خه سه  ره اڵتی هه سه ده  که  یه وه ل ئه ش بۆ گه و گه وره گه

ڕژێمی دیمۆکرات   له  هو ئامانجان بێ بزانیین ئه ده  ل ببێت، که هێمنی و ئازادیی گه
خی  و دۆزه چرای نیشتمانه  تی دروشمی ئازادی که تایبه  وێت، به بێ چنگ ناکه نه

ری  یکه په  به  قشێکه ، نه وه داخه  د جاران به صه  وه داخه ، دیمۆکراسیش، به دیکتاتۆره
نک و  و تهو تا بشڵێی ناسک  فیزو نازه تا بڵێی به...  وه یشتوه یشتوو و پێگه لی تێگه گه
 ( 566: 0.ب: ر وروبه مرۆڤ و ده). " ه( خێرا شکست)
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 : یدایی  خود شه .7
ش سیفاتێکی  وه کان، ئه ی تاکه وه و لێکدانه وه خاڵی بیرکردنه  بێته زۆرجار خود ده    

 رگیس نه" برێت، ناوده( ت رگیسییه نه)یان ( خۆویستی)  وا زۆرجار به ، که مرۆییه
Narciss  موچاوی خۆی  ی ده ناو ئاودا وێنه له  فسوناوی جوانه ئهناوی کوڕێکی

دواتریش . خنکێت دات و ده دا ده که ئاوه بێت و خۆی به یدای خۆی ده بینێت و شه ده
، (52: 7102:  وێزی و صلیوه حه")  یدایی جێگیربووه واتای خودشه ک به یه ک زاراوه وه

کانی بوون  ته ڕه بنه کێک له یه و بوو به وه  گوازرایه  وه و واتایه له  یه و زاراوه دواتر ئه
د ڕای  مه سعوود محه ڵگا، مه کانی ناو کۆمه ی تاکه فتاره و ڕه ی ئه باره جیهاندا، له له

ی  غڵی دراوسێکه ده  ڕ بداته مه  ڵه مێگه  سێکه ک که خۆویستی وه" : ڵێ و ده یه خۆی هه
رع و  نا بۆ شه په  وه وه ی ئه که غڵه ده  سێک هێسترێکی کرده اڵم که داتێ، به و گوێ نه

  ن به ڵگه ری کۆمه ڕاوێزی بێزارکه په  وانه با، ئه رزی ده وشتبه تی و ڕه مافی هاوسێیه
فتاری نایاسایی  ی ڕه کاروانی شارستانی جێماون و شێوه  له  دا که وانه تی له تایبه
دوادادێت  ی به کێشانه  قاڵ له با و فێڵکردنی به عاتی ئاوو کاره ستکاریی سه ک ده وه
  مان بۆچوون به شوێنێکی تریشدا هه  ها دیسان له روه ، هه(ر؟ وروبه مرۆڤ و ده)"

بیر   ئاوێنه  کات له ماشای رووی خۆی ده مرۆ ته  که" : بڕێت رده گوزارشتێکی تر ده
الی ڕاستی   ، چونکه ی نییه که قیقییه حه  یبنێت روه ی ده یه و وێنه ئه  که  وه ناکاته  وه له
ڕاست، ئنجا هیچ کامێک   بێته دا ده ئاوێنه  پیشی له ی، چه پی وێنه الی چه  بێته شی ده له
کێک  کتر نین، یه کو یه وه.. ک چاو، برۆ، گوێ جووت بن، وه  ی که ندامانه و ئه له
ی خۆی دروست و هی  زانێ وێنه ی بکات وا ده که ره ی خۆی و براده ماشای وێنه ته

بینێت و هی  ی ده ی هاوڕێکه جوداوازیی نێوان شکڵ و وێنه  نا، چونکهی  هاوڕێکه
وانی تر  فتاری ئه ڕه  له  خنه ی ڕه وه پێشئه  واته ، که(ر؟ وروبه مرۆڤ و ده)"خۆی نا 

  .کانی خۆمان بین فتاره وریای ڕه  بگرین پێویسته
 

 : ن سه ی ناڕه -ن و بوون  سه ی ڕه -بوون  .5
  وه ک بیرخستنه اڵم وه مان کردن، به وپێش پێناسه مه ون لهی بو م دوو جۆره ئه    
مرۆڤ لەژیانى " ی بوون بڵێین و دوو جۆره ی ئه وه و جیاکردنه ک پێناسه توانین وه ده

ڕۆژانەیدا دەكەوێتە ژێر كارتێكردنى كۆمەڵەوەو شوێن خواست و نەریتى كەسانى 
گ دەپۆشێت و ڕۆژنامەكان وەك ئەوان جلوبەر. دیكە دەكەوێت و الساییان دەكاتەوە
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دەخوێنێتەوە، باسى ڕووداوەكان دەكات، تەماشاى فیلم و بەرنامەكانى تەلەفزیۆن 
بەكورتییەكەى، لەژیانى السایكردنەوەدا، تاك لەچاوى كەسانى دیكەوە . دەكات

دەڕوانێتە واقیع و بەمێشكى ئەوانیش بیردەكاتەوە و دەبێت بەكۆپییەك لەوان و 
بوونی )اڵم  ، به(26: 7100: مال که")ەكانى خۆى دەدۆڕێنێتخەسڵەتە تایبەتمەند

ناو  و له یه تواناو بیروهزری خۆیان هه ڕیان به م باوه رده هه ن که وانه ئه( ن سه ڕه
ڵک  ون و خه وان پێشڕه ڵکی تر بن، ئه ی خه وته ی شوێنکه وه بڕی ئه ڵگادا له کۆمه

 .وێت که شوێنییان ده
ک بۆ ئازادی و  یه ئاماژه  نده رچه د دا، هه مه سعوود محه گوزارشتێکی تری مه  له     

  م ئازادییه اڵم ئه بینرێت، به ڵ ده کانی کۆمه موو تاکه ستهێنانی ئازادی بۆ هه ده مافی به
: ڵێ کو ده روه بێت، هه راکان هاوڕا ده ی بوونگه (ن سه ی ڕه -بوون )مای  ڵ بنه گه له
ری کاڵ،  ڕابه  گاته و کۆاڵنان تا ده ڵقی بازاڕو کووچه خه  له  خام، بیگرهمرۆی "
راق یان  مه  بێته ی لێی ده و داخوازییه بڕێ له پێی حاڵوباری خۆی زۆر داده به  که ریه هه
  پڕ به  کاڵه  مرۆیه  رزه م ته ئه  دا که نموونه  ، له رگرتووه وی وه م و له رسدان له ده به
جۆری ئازادی و   له  وه کردۆته ڕێنێ، یان ئازادی یان مردن، بیری نه نه هم و دڵ د ده

دڵدا دێت  ی به ر هێنده هه. ڵستی ئازادی رهه ی ئازادی و به سته ره مانای ئازادی و که
  وه رگیز بیر له هه.. ڕێت وێت و بخوات و بگه ڕێت و بخه یفی خۆی بڵێت و بنه که به  که

ساڵ و   ی مانگ و ساڵ و ده بۆ ماوه  یفه موو که و هه چۆناوچۆنی ئه  وه ناکاته
.. نی  مه کره نی و شه مه رگ و نان و سووته جل و به! بێ وام ده رده درێژایی عومر به

ی  که یفه نێوان که  یدابوو له ڵقژان په ی زانی تێکهه ر هێنده هه! قوڵن ڵده هه  کوێوه  له
دڵیدا   به.. هی خۆی  له  و جودایه فی ئهی جۆری که  که  کی دیکه یه ره خۆی و هی به

ناچاری وشک   ڕێ به په ڵده ی هه ی پێوه تیجه بێ سوودو نه  و ئازادییه ت ئه نایه
تی  قودره  ر به گه وامبوون، تا ئه رده خۆراکی به  یاڵی نابێته بژێوی خه  چونکه  وه بێته ده

داری ئازادی و مازادی  هتی و هیچ ن وام بوو زۆر نابا برسییه رده چاک و پیران به
رێ  وه ڵده خۆشی، هه تی و رووتوقووتی، بێ نه برسییه  له  که ڵکه نا خه ده  وه پێچێته ده
و  دژی ئه  کورده  نده و بیرمه دا ئه ، لێره(552، 552: 0.ب: ر وروبه مرۆڤ و ده)"
  ن کوێرانه وردو درشتی بیروڕاکان تێبگه  ی له وه وا بێئه که  وه ستێته وه ده  سانه که
  بین له ن نه سه ێکی ناڕه بوونوا  کات که ئامۆژگاریمان ده  واته ون، که که دوایان ده به

 . ن بین سه ی ڕه بوونم  رده ڵکو هه ژیاندا به
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ودا،  جیهانبینی ئه  ن له سه ی ناڕه –ی بوون  وه تکردنه کی تر بۆ ڕه یه نموونه    
  ر به گه ی ئه که ڕاستییه" : ڵێ ده  ، که وه بدۆزینه  وه ی خواره ربڕینه و ده توانین له ده
جیاتی   ، له که ر خۆی کورده هه  وه دان بکرێته تی بژی و بڕمێ کوردستان ئاوه قڵییه عه
  کاته ش ده که ماره کێشێت و ده رده ماری خۆی ده ، ده ری و ئێران و نازانم کێوه ئازه
ڵێن قانون  ده..  ڵبڕیوه ی خۆی ههر به  ی خۆی به و کفنه ڵی دروومانی ئه قه ته

  بێت که کی هه بابایه  قی نییه ش حه دوبیلال فریشته شه ق ناکات، ئه حمه پارێزگاری ئه
: ژیان و جیهانبینی) " وه ی پێدا شۆڕ کردۆته خۆی دوو لینگانه  وه بڕێته دارێک ده لکه
75   .) 
کی  یه ند نموونه توانین چه ن ده سه ن و بوونی ناڕه سه بوونی ڕه  ت به باره ر سه هه   

ی  باره رچاو، بۆ نموونه له به  ینه د دا بخه مه سعوود محه دیدو جیهانبینی مه  تر له
: ڵێ کات و ده سووفان ئامۆژگارییمان ده یله بیردۆزو بیروڕای فه  ربوون به کاریگه

  یدانه و مه ر له یڵێن هه کان ده فه لسه ن فه ی خاوه وه نووساندنمان لهت خۆ دا ڵبه هه"
ر نابێت،  کان کاریگه رییه زه ی نه( نجام کی و ئه پێشه)                     ی سکه رته به
رو  بات و هونه وپێشچوون و خه ره تی و به اڵیه کانی کۆمه یدانه موو مه هه  ڵکو له به
  ، چونکه پێویستیش پێویستتره  له  ر بگره ر کاریگه ک هه هتد نه. ..ب و زانست و  ده ئه

  تی و ڕێز له ی مرۆڤایه ڵگه ین به که یر ده رمانی غه وی فه ی پێڕه وانه من و تۆ و ئه
تێیدا ئازادو ئازاین و بایی ڕازیبوون   که  دایه ڵوێستانه و هه خۆ نازینمان له خۆنان و به
  وه و ڕووه ر له ، هه(8: 0.ب: ر وروبه مرۆڤ و ده)"پارێزین  دهمان  بوون ئیراده و ڕازینه

وانی  پاسه  کاته خۆی نه  یه وه م ئامۆژگاریم بۆ ڕۆشنبیری کورد ئه که من یه"ڵێ ده
بێت ( فز ڕه)ی  م ئاماده رده هه... نوقێنێ ی نه خنه چاوی ڕه... ستوو ی قاڵببه فکره
( 06:  0.ب: ر وروبه مرۆڤ و ده)"فز  وانی ڕه پاسه  وه بێته نوی نه ر له رجێک سه مه به
بوون )ڵکو  وین، به که نه( ویتر ئه)رمانی  ڵی فه گوێڕایه  کات کوێرانه داوامان لێده  واته که
ک  روه من هه" : ڵێ ده  یه مشێوه ر له ها هه روه لمێنین، هه ی خۆمان بسه( ن سه ی ڕه -

و  ئاست ئه  ن له ستراوو بێئیراده ستبه ڵق ده هبینم ملیۆنانی خ ده  دا که وه تم له حه ناڕه
ک  پێنن و وه یانسه ڵیاندا ده وق و باخه ر زه سه سازان به مۆده  ی که جلکانه  مۆدێله
ی  بینم ئاپۆڕه ده  بم که ت ده حه هاو پتریش ناڕه وه. ئاڵێنن ڕۆیان تێده په  شووشه بووکه

ن  ست خاوه ده رکاران به ان و هونهدیب ران و ئه باتکه رۆشنبیران و شۆڕشگێڕان و خه
پێی  به  ر ساته یان لێ دێت و هه( طین صناعي)  وره چه ک قوڕه وه  وه فانه لسه فه

 وانیش کورتترو درێژترو پانترو سوورترو سپیترو ئه  فانه لسه و فه ئاوازگۆڕی ئه
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رگیز پێت  هه من.  وه بۆ بارێکی تر ناناسرێنه  وه بارێکه و له وه بنه تر ده( موو شت هه)
ت ( ت ناعه قه)تی  ڵێم حورمه من ده.  هێنه س و هیچ شتێک مه هیچ که ت به ناعه ناڵێم قه
ی  فه لسه روێشی فه ده  به ڵێم مه من ده. تت ناعه نێرتکی قه  به  کردووته  دا که وه به  بگره
 (. 8:  0.ب: ر وروبه مرۆڤ و ده)"م  ی بیسته ده ی صه لێوه ئاخه
بێت ( ن سه ی ڕه –بوون )دات  وڵده وا هه ڵێ که مان پێده وه ئه  وه ی خۆشییه باره له    
یا   وه  فه لسه نی فه الیه  ر به ی سه ه( ملتزم)  ره و نووسه کو ئه من وه" : ڵدا ناو کۆمه له

ر  سه ی به که ڕپێکراوه باوه  نه کی الیه تی پێشه ناعه قه  نیم که  رارداره تی قه سیاسه
کات و  ڵێ و ده وژوورتر ده ره زۆی به سانی له پێی بۆچوونی که و به وهخۆیدا هێنا

. واقیع و ڕووداوو ڕاستی و ناڕاستی شتان  ی گوێ بداته وه نووسێت پتر له ده
ست  ر دڵ و مێشک و ده سه ی زاڵ به سێکی دیکه ر که تی هه ناعه ک قه تی من وه ناعه قه

و  وه و لێکۆڵینه وه ئاکامی لێکدانه  روون له ناخی دڵ و ده  له. و زمانی خۆیدا
  یه ئیمکان هه  شه ربۆیه هه. یدابوو ی په که نه خۆو ئازادی خاوه ربه ی سه وه توێژینه

ی  ڵه هه  ئاسانی واز له  به  یدا کردووه دڵی خۆیدا په  تی له ناعه ئازادی قه  ی به وه ئه
نۆڕی ڕازیبوون و ڕا  چاوه  تی لێ ڕوون بۆوه قیقه حه  که  خۆی بهێنێت، چونکه

وابوونی  ڕه  ی بڕوا بکات به وه ی خۆی ناکات بۆ ئه وه ره اڵتی سه سه لێبوونی ده
 -التزام  -من " : ڵێ ها ده روه ، هه(02:  0.ب: ر وروبه مرۆڤ و ده)"ت  ناعه گۆڕینی قه

یان ک ن نیم یه ی وجودم، خۆشم دوو الیه وه ره ڵ ده گه ک له نه  یه ڵ خۆمدا هه گه م له
  وه خۆمه تیدا ئاو ده تینوه  ئاسانی له  ند به وی تریان داشکێنێت، چه له( التزام)ی  پاره
موو  با هه  وه پووچێته ده  ڵگه به به  هێنم که م ده ڕه و باوه ئاسانی واز له  ها به روه هه

 (. 06، 02: 0. ب: ر وروبه مرۆڤ و ده). "عومریسم ڕێزم لێی گرتبێ
ن  توانن مرۆڤ بکه وا ده ی که و هۆکارانه موو ئه د، هه مه سعوود محه ڕای مه به       

تێکڕای   مرۆڤ له  وه هۆیه وا به قڵ، که ئه  ستن به یوه ، پهن سه ی ڕه –بوون   به
ک مرۆڤ  رانیش وه به گیانله  دیاره" : ڵێ کو ده روه ، هه وه کرێته رانی تر جیاده وه بوونه
مرۆڤ   والوه به  وه له.  یه ر مادده ویش هه ئه  چونکه  کانه سروشتییه  ته شی خاسیه هاوبه

ک  روه هه  چونکه. ر به گیانله  سروشت و نه  نه.  دا نییه و جیهانه شێکی له هیچ هاوبه
هاش هێزی  روه هه  وه سروشت جودا کرده  موو زیندوویێکی له تی هه وه هێزی زینده
  هێنن مرۆڤی له تی پێکده کانی مرۆڤایه ته تێکڕایان خاسیه  کانی تری که هۆش و لکه

یدابوونی مرۆڤ  په  ر له به  وێک که ر ڕاڕه سه  موو جیهان دابڕی و خستییه هه
یان هۆشداری  مجاره ئه. تی گۆڕانی بایۆلۆجی داهێنا زیندوه. یدا ببێ شیا په ده نه
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. 5ر   به گیانله. 7سروشت  . 0: ی م سێ دیاده ئه. تی داهێنا اڵیه گۆڕانی کۆمه
ن سێ جیهانی ( بوون هه)ڵ و هاوڕێی  کتردا تێکه ڵ یه گه ند له رچه ر، هه به هۆشله

واوی  ته  تی خۆی به تی تایبه پێی خاسیه یان به که ریه هه  هێنن که کتر جودا پێکده یه له
ی  ته و نیعمه خودا ئه  واته ، که(28: 0.ب: ر وروبه مرۆڤ و ده)"ترازێ  ده  وانی دیکه له
ک پێویست سوودی  بێت مرۆڤ وه برێت، ئیتر ده قڵ ناوده ئه  به  که  مرۆڤ داوه  به

فتاری  ڕه" و  ڕای ئه  به  وه، چونکه ربگرێت و ڕێی ژیانی خۆی پێ ڕووناک بکاته لێوه
رمانی سروشت  یێکی ئالی فه شێوه به  رمۆتر نییه لیکترۆنی و ته ک هۆشی ئه مرۆڤ وه

ی  ریزه پێی حوکمی غه به  ش نییه ری دیکه به ک گیانله هجێ بکات، و ر جێبه وروبه و ده
نگ و واتاو نرخ و  به و شه وێنه  یه هه( زات)مرۆڤدا   له: بجمێت و بجووڵێت  ساده

جۆران   جۆرێک له ڕێت و به په ی خۆی پێدا تێده وه ره سوودو زیانی جیهانی ده
مرۆڤدا   ت له و زاته ش ئهر کاتێکی چێت، هه رده نگێندرێت و بڕیاری بۆ ده سه ڵده هه

و  نگێت تا ئه له ی داده که تییه یا فێڵت لێکرد مرۆڤایه  اڵتت کرد وه سه یا بێده  کوشت وه
  وێته که ی ده که وی زاته وێندرێت جڵه خه وی مغناتیسی ده خه  کێک به یه  ی که یه ڕاده
  تیی نابێتم چونکه ایهکانی مرۆڤ ئازاده  ی نامێنێت، شێت مافه کێکی ترو ئیراده ست یه ده

  ندن به به  ی که و مافانه موو ئه کارییان بهێنێت، منداڵ هه  له  زاتی هۆشداریی نییه
مرۆڤ و )"واو تی ته ی مرۆڤایه پله  گاته تا ده  وه گیرێته لێی ده  وه ه( واو زاتی ته)
ێت بۆ کاربهێن ست و هۆشی خۆی به هه  اڵ، مرۆڤی کامڵ پێویسته ، به: (ر؟ وروبه ده
ن،  که تی ده تێکڕای مرۆڤایه  خۆی و به ت به خزمه  ی که و هیواو ئاواتانه یشتن به گه

وان  شێکی ئه به  نگه و هی باشیش، ڕه دیشییان تێدایه کان هی به ریزه غه"   چونکه
ک  نی چاک وه الیه  به  وه ی ورد بدرێنه وه لێکدانه دن به تیشدا به ڕواڵه  ی له ریزانه غه
نگ بوو  ڕه  پاندنی تێدا زۆر کز بوایه و خۆسه وه ڵدانه یلی خۆهه مرۆڤ مه  ی که وه ئه
بۆ   ی تێدایه ری کوشنده ته خه  ی که گرنگانه  وتنه و پێشکه رچاوی ئه شێکی به به
و  تۆکه المه ر مام سه ر هه گه مرۆڤ ئه. دات ر ڕوونه ریکن هه ی تێیاندا خه وانه ئه
ریاکان و  کان و بنی ده قوتبه  یشته گه ده نه  بوویایه  ڵۆکه زهرک و سه  ستوپێ سپیلۆکه ده

شی  و داهێنانه وه و دۆزینه کی ئه زاریه باو ئاتۆم، هه ی کاره رگه کان و جه تاقی ئاسمانه
وتۆ  تی ئه خۆ نازین و ڕێبڕکێ و خاسیه ر ئازایی و به سه کیان له په  کرا که ده پێ نه
 (. 62: 7. ب: ر وروبه مرۆڤ و ده) " وتوه  که
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 : ڵ  گه بوون له .7

 
بێ جیهان   بوونی مرۆیی به"   که  وه ڕوونکرایه  وه دا ئه وه ره ی سه( 0)ی  بڕگه  له     
ی  اڵم ژینگه به.  یه“ ـ جیهاندا   بوون ـ له“ بوونی مرۆیی له ڕاستیدا   مه، چونكه سته ئه

  له  بریتییه  یشتبێتین كه ی جیهان گه وشه ر وا له  نها جیهان نییه، گه ته مرۆیی به 
  یه، چونكه ش هه سه و كه تیی ئه ی تایبه ی ژینگه وه رئه به كان له هانی شتهجی

كانی تردا، یان  مرۆییه  ره وه ڵ بوونه گه له  وامدایه رده كارلێكی به  ری مرۆیی له وه بوونه
بوون ـ “ بوونی مرۆیی ڵێین كه  وا ده ریببڕین، ئه كی تر ده یه شێوه به   وێ ر بمانه گه
: رزنجی به")“ كانی تردا ڵ تاكه گه له  سه كه بوونی تاكه“ یه، یان “ وانی تردا  هڵ ـ ئ گه له

ڵ ـ  گه بوون ـ له)وا  لمێنین كه بسه  وه توانین ئه ده" ربڕینێکی ڕوونتر ده  ، به(02: 7112
كی  یه شێوه دروستبوونی بوونی مرۆڤ به   له  كییه ره كی سه یه دا بنچینه( وانی تر ئه

هۆی بوونی  به  وه یی دابنرێت ئه كی و بنچینه ره سه  به و ئهر  گه ئه  چونكه وخۆ، ڕاسته
  به( من)رگیز هه -:ڵێ ده M.buberكو مارتن بوبر  روه هه... یه، وه هوانی تر ئهڵ  گه له
ها  روه هه( I-Thouمن ـ تۆ )ی  زاراوه له   شێكه به( من)م  رده ڵكو هه ، به نها نییه ته
ی بوبر به  كه توانین بیرو بۆچوونه ، ده(I – itو  من ـ ئه)ی  زاراوه  هشێك ل ی به( من)
نها خودی خۆی  ته  رگیز بوونی مرۆڤی به هه -:كی تر دابڕێژین و بڵێین  یه شێوه 

) دا یان ( وانی تر ڵ ئه گه بوون له) ی  شێوه م له  رده ڵكو بوونی مرۆڤ هه نابێت، به
  پێش بوون له له ( وانی تر ڵ ئه گه بوون له) بوبر   هو. بێت ده( ـ جیهان ـ دا  بوون له

( تۆ )   به  ك دانپیانانه یه شێوه  وا به ئه( من)ڵێم  ده  كاتێك كه  واته... نێت، جیهاندا داده
سانی تر له  ڵ كه گه ، بوون له(008،006: 0687: إمام")  وه بێته ی لێجیا ده( من )  كه
بۆچوونێكی تر   وه كو بۆ زیاتر شیكردنه روه ێت، ههكر ستی پێده دا هه ژیانی ڕۆژانه 

ی له  و پیاوه و ڕووی من دێت، ئه ره ی به و ژنه ئه" ـ :ڵێت ده  ڕوو كه  ینه خه ده
تن  بۆ من بابه  كه ی ژووره ره نجه كانی ژێر په ره نگی سواڵكه ، ده وه ڕێته په ده  كه قامه شه 

  سانی دیكه ی بوونی كه شێوه  كێك له بڵێین یه  وا بوو ڕاسته م، كه و گومانییان لێناكه
له   ت بوونه بابه  ی به ندییه یوه م په ر ئه گه ئه  شمان زانی، كه وه ئه. ت بابه  بێت به ده
  بێت به ده  سانی دیكه وا بوونی كه تی بێت، ئه ڕه دا بنه سانی دیكه نێوان من و كه 
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ك  گۆرانییه  كه نگی پیاوه زانم ده ده  ، كهوێدا ها گونجاویش له روه شتێكی دركپێكراو، هه
  وه ڕێته په ده  كه قامه شه  یبینم له ی ده و پیاوه ئه. رێ ده  بێته  وه فۆنێكه گرامه له   نییه

كو  وه  سانی دیكه م بوونی كه م درككردنه ئه.  یه قینه و مرۆڤێكی ڕاسته  ڕۆبۆت نییه
ك  تێكی گونجاو بێت نه بابه  سانی دیكه ر كه گه ئه. خات رده كان ده سه بوونی كه ئاماده
ودیو  ك له نیاییه بۆ ته  ئاماژه  وان پێویسته ت بوونی ئه بابه وا به   ون، ئه تی نێو خه بابه
  به  بكات، كه  سانی دیكه نێكی كه بۆ الیه  ڵكو ئاماژه كات، به نه  وه اڵتی منه سته ده

  واته ، كه(722: 7100: مال كه")ن ده خۆیان نیشانده  هو وانه ی ئه باره  م له كه ی زانینه گوێره
و  موو ئه هه له   بریتییه وی تر ئه  واته ، که یش بوونه و ئهوا  بوون بم ئه منر  گه ئه

ت  باره سه وی تر ئه  ڵ، بۆ نموونه كۆمه  ی خودن، تاك بن یان وه ره ده  له  ی كه شتانه
ر  ك تاك هه اڵم وه كورد، به  له  كانی تری جگه وه ته نه له   ی كورد بریتییه ئێمه به 

 .ه  منو  بۆ ئه وی تر ئه  بێته وا ده ئه منگوترێت  ی پێی ده وه له  تاكێك جگه
نیا بژیت و ژیانی مرۆڤ  ته مرۆڤ ناتوانێت به توانین بڵێین  كی گشتی ده یه شێوه به   
  زانن كه واو ده ته راكان كاتێك بوونی مرۆڤ به ڵگادایه، بونگه ی كۆمه چوارچێوه له

كات،  كانییادا ده و ئازارو ئاواته ڵ كێشه گه بێت و كارلێك له سانی دی ده كه ڵ به تێكه
ریت  نی نه ڵیش خاوه كۆمه. بێت یدا ده ڵدا په نێو كۆمه تاك له "که   دا نییه وه گومانیش له

رجی  ڵ پێشمه گه له. كات رزیده كاندا فه ر تاكه سه به  تی، كه های خۆیه لتوورو به و كه
پێشتریش  تی له اڵیه رێكی كۆمه كچه دا ستره سانی دیكه ڵ كه گه ئۆنتۆلۆجی بوون له

  وه م ساتی بوونیه كه یه یدا، له ژیانی ڕۆژانه ژی و له ی تێدا دهتاك دات، كه ڵده رهه سه
كان  ندی تاكه تمه دا جیاوازی و تایبه ره كچه و ستره نێو ئه له. كات ڵدا ده گه یان له ڵه مامه
م  له. پێنرێت سه موویاندا ده ر هه سه كی به مه كی هه یه و ناسنامه وه راوێزه په  خرێته ده

كی  یه وێنه  بێت به دۆڕێنێت و ده ندێتی خۆی ده تمه تاك تایبهدا  ی بوونه شێوه
دۆگماكان و  ڕ به باوه( وان ئه)كو  وه.  ی دیكه( وان ئه)یان   سانی دیكه رگیراوی كه لێوه

: 7112: مال که) " وه الساییكردنه بێت به وێت و ژیانی ده كه كان ده ڕه هاو باوه شوێن به
87 ،85 .) 
ڵدا  ناو کۆمه دات بوونی خۆی له وڵده بینین تاک هه وون بڕوانین، دهب  رکاتێک له هه   
ناو  له( من)ك  بوونی وه  ی كه م هیواو ئاواتانه یشتنی به گه ویش به لمێنێت، ئه بسه

ی  تییانه ڕه بنه  رجه م مه مای ئه ر بنه سه له  واته ن، که خه رده دا ده( وان و، ئه ئه)بوونی 
  ن، که كه ستنیشانده بوونی مرۆڤ ده  ن که تێك هه ڕه ند بنه ن، چهب هه  بۆ بوون پێویسته

ی  شه م به تی ئه بابه ین به بكه  تانه ڕه م بنه رچاوترین ئه به شێك له شێت به ده
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  ی بوون له نه و الیه ئه  وه راییه فی بوونگه لسه ی فه ڕوانگه مان، و له  كه وه لێكۆڵینه
 :  وه ینه ند ناونیشانێک شیبکه پێی چه به د دا مه سعود محه جیهانبینی مه

 
      
 :تی  رپرسیاریه به. أ      
 

ن  ڵیش خاوه ، بێگومان كۆمه تییه اڵیه رێکی کۆمه وه مرۆڤ بوونه  ک ئاشکرایه وه    
ڵ  كانی ناو کۆمه ، تاكه تییه اڵیه ریتی ئایینی و كۆمه ندین یاساو ڕێنمایی و دابونه چه

ست  كات هه وایان لێده  ند بوونه م پابه وه، ئه ندبن پێیانه كرێن پابه ناچار ده
  رپرسیار به س، به كه ك تاكه مرۆڤ وه" کتر، یه ر به رامبه ن به ی بکهت رپرسیارییه به به
.  وه وانى تره ژیانى ئه به  ستراوه توندی به به  ئاست ژیانى خۆیدا كه زانرێت له ده
كانى  خالقییه ئه  ى كرداره رچاوه باش و خراپ، سه مرۆڤ به ستۆ بڕواى وابوو كه ره ئه

چاكانى  تێك وه كو چۆن ئافره ، وه وه خاته انى خۆى دهك كرداره  و مرۆڤه تى، ئه خۆیه
دی و  هێنانه له  شداره مرۆڤ به  كه  وه شه ر لێره بێت، هه و منداڵى ده وه خاته خۆى ده

، بۆ زیاتر (72: 7116: یلی سیوه")ردا وه خته دی ژیانێكى باش و به هێنانه نه
ى  وه م بۆ ئه توانم چ بكه من ده :"گوترێت تی ده رپرسیارییه مکی به ی چه وه ڕوونکردنه

و  ر ئه سه  ته خراوه  كه بینین قورساییه ك ده دا وه لێره. بێت ویتر ژیانێكى باشى هه ئه
لێكى  و مرۆڤگه رى ئه وروبه ده و له نیا نییه ته جیهاندا به و له ى مرۆڤ تێبگات ئه نده هه ڕه

ڵکو  ، به(76: 7116: یلی وهسی")پێناوى خۆیدا ى چى بكات له وه ك ئه ژین، نه دی ده
ڵگا  سانی تری ناو کۆمه که ی سوود به وه چی بکات بۆ ئه که  وه بکاته  وه بیر له  پێویسته

ژیانی   رایی، واته ی بوونگه فه لسه ناو فه  وه بچینه  وه یه و پێناسه شێت له نێت، ده یه بگه
تی،  رپرسیارییه به  به  تاکهو  ستكردنی ئه هه به  نده ڵگادا پابه ناو كۆمه کان له تاکه
کانی  ته ڕه بنه تێکی تر له ڕه تی بنه رپرسیارییه تی به بابه  رایشدا ی بوونگه فه لسه فه له

  یه و زاراوه ندی ئه یوه رپرسیاری و په به   ر بڕوانینه گه ئه. هێنێت جیهاندا پێکده بوون له
تی،  رپرسییارییه به له  ۆرێکهبینین نووسین ج دا، ده وه ڵ نووسین و باڵوکردنه گه له

و ئامانجیش   (زمان)  به  ى نووسینه و حوكمه ، به وه نووسین و باڵوكردنه" چونکه
ر ڕاپێچى ناو  ر نووسه ك هه نووسین نه  وه ، ئه یشتنه كتر تێگه یه كارهێنانى زمان له به له
كات  و ناچاریشی دهڵك كات، به خالق ده ى ئه فه لسه مڕۆى فه كانى ئه له سه ى مه رگه جه
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سپاندنى  چه له  وه هۆیه و به وه مبكاته كان كه شه ڕه ى توندوتیژی و هه نووسین ڕاده به
ر بتوانێت  نووسه بوارێك بێت كه  تاقه  مه ئه  نگه ڕه. ئاشتیدا ڕۆڵى خۆى بگێرێت

وتبێتم، گ  نا كه  و مانایه به  مه اڵم ئه ، به وه ستێته اڵت بوه سه دژى ده  وه یه ڕێگه له
  وه هۆیه تا به  وه ره ستى نووسه ده به  ر هۆكارێكه نیا هه نووسین و زمانى نووسین ته

نووسین و زمانى نووسین   رپرسیار بكا، چونكه كانى تردا به ر مرۆڤه رامبه به خۆی له
: یلی سیوه")رپرسیاره ئاست زمانیشدا به ر له نووسه  واته ، كه بۆ خۆى ئامانجیشه

  ، و جۆرێکه وێت جیاوازه که رچاوده نووسین و داهێناندا به ی له وه اڵم ئه به، (58: 7116
خالقی  رپرسیارێتى ئه به  تاوه ره سه ر له هه  پێویسته"   خالقی، و رپرسیارێتی ئه به له
بواری  رپرسیارێتى له به له  ، بۆ نموونه وه ینه جیا بكه  كى دیكه رپرسیارێتییه ر به هه له

تۆ .  رجداره كى مه یه رپرسارێتى كرده بواری ئاڵوێرو بازاڕدا به وێردا، لهبازاڕو ئاڵو
و  كى دی من نرخى ئه مانایه به. مێ ده كت ده رمێیه كاتێكدا من هه یتێ له ده نارێكم ده هه
اڵم  تۆى بكڕم، به وێ له مه فرۆشی و من ده تۆ پێمی ده مێ كه ده ت ده شته
تى  ى یارمه وه خشم بۆ ئه به من ده  رجه اریێكى بێمهرپرسی خالقی، به رپرسارێتى ئه به
ئاخۆ   وه مه بكه  وه ى بیر له وه بێئه م، به ند بكه مه وڵه ویدى ده یان ئه. م ویدی بده ئه
ى ( كانت)الى  به.  وه وێته كه ستده خشم، چیترم ده یبه ى ده و شته جیاتى ئه له
ویتر  بزانین چۆن ئه كه  رگری كردنه انى بهخالقی و شای ئه  یه و كرده ئه  وه سوفه یله فه
ر  رامبه به  رپرسیاره ر به واته نووسه ، که(72: 7116: یلى سیوه")كات ر ده وه خته به

ر  رامبه به  رپرسه موو تاکێک به گرێت، هه خۆی ده ق له ده  ی که یامه و په ڵ له کۆمه
و  شێک له کبیرانیش بهرو ڕوونا نووسه  ڵگاداو پێویسته ناو کۆمه وانی تر له ئه
ی  موژده  له" :ڵێ د ده مه سعود محه کو مه روه ستۆ، هه ئه  بگرنه  تییه رپرسیارییه به

و  ی بۆ ئه که ی و دڵه که ستێک ژووره ده بزانم کاربه  که  خۆش پێم خۆشتره
 م ژوور نگاوێکدا، له ر هه هه  ت له عاده  به  که  وه کردۆته  اڵتانه سه و بێ ده بێچاره
ی  پرغه قه  تی به کان، نوقورچێکی بێ حورمه ره و ژووری دایه بۆ ئه
 (02:  وره ماغای گه حه). "وێ که تییان ده مرۆڤایه

ی  سانه و که ستۆی خۆی و ئه ئه  تی خستۆته رپرسیارییه به  م جۆرێک له ئه  واته که  
  وه سانه و که ڕووی ئه  بهم  رده هه  پێویسته  ڵگادا، پێیوایه ناو کۆمه  ستن له ده کاربه  که
ی  و بیروڕایه ربڕینی ئه بێت، هۆی ده  رگاو دڵییان کراوه الیان ده  وێته که کارییان ده  که
  چونکه:  وه ڕێته گه تی ده رپرسیارییه به  ستکردن به بینرێت بۆ هه دا ده گرافه ڕه و په له
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ر  شدا نووسه وه اتى خوێندنهك و له نییه ر ئاماده كاتى نووسیندا خوێنه له"  نده رچه هه
ر  مردنى نووسه نووسێت و نه ر ده كاتێكدا نووسه ر له نادیاری خوێنه اڵم نه به  ، مردووه

ى  و باروددۆخه بڵێین ئه ى كه وه نین بۆ ئه ڵگه  به  وه خوێنێته ر ده خوێنه  دا كه و كاته له
،  وه كتره یه دوو مرۆڤ لهنادیاری   ، چونكه وانى تێیدان بارودۆخێكى ئینسانى نییه ئه
كاتێكیشدا  ر له نووسه.  وه مناكاته ر كه سه كدا له ریه رامبه به  خالقییان له رپرسیاریی ئه به
ڵدا  گه كى كۆنكریتى له یه وه ڕوو بوونه ڕووبه ر نابینێت و تواناى  ڕوخساری خوێنه كه
ى خۆیدا  وه ناوه له  كه  رهرپرسیا دا به یاڵییه خه  و وێنه ئاست ئه ر له ، هێشتا هه نییه
  وه ر ئه سه كمان له رچییه ر بۆ خۆی هه نووسه  كات، چونكه ر سازى ده ر خوێنه سه له

هێشتا ناتوانێت بڵێت   و بۆ نووسین چییه ری ئه نووسێت و هانده بۆچى ده  پێ بڵێن كه
ی   وه لێکدانه م ، ئه(55: 7116: یلى سیوه(") ندیكردن نییه یوه كى په هۆیه)ى  كه نووسینه

رانیش  رپرسیارێتی، نووسه به له  ش نییه وا نووسین بێبه ڵێت که پێمانده  وه ره سه
بیروڕاو   که بێت  نه  سته به و مه نها به ر نانووسێت ته نووسه  واته ڵ، که کۆمه تاکێکن له

  وه یه م ڕوانگه ر له دیش هه مه سعوود محه ڵ، مه کۆمه  نێته یه کانی بگه ست و سۆزه هه
نووسین، بێ زیادو "  :ڵێ کات و ده ژمارده تی ئه رپرسیارییه به  جۆرێک له نووسین به

. کرێ ی تێدا ده که نووسینه  که  و ڕۆژگاره بۆ ئه  ی نفوسه ره زکه رکردنی ته م، ده که
( شهادة الجنسیة( )  نامه زێده)وتبێ  که ر نووسین و تۆمارکردن نه وا به ڕۆژگارێک که

ن  وانه له  که  یه تانه و بابه ک حاڵی تێکڕای ئه حاڵی زمانیش وه.  وه اناسرێتهو ن نییه
ی  وه رئه به اڵم له ، به(72... : ند باسێکی چه  له  وه وردبوونه)"ریان بنووسرێ سه له

تا له   وه دۆزێته كی گونجاو ده یه شێوه  ریش مرۆڤێكه نووسه" ، یه هه  وه ڕی به باوه
یا بچووك   وره كی گه جیاوازییه  شێ اڵم ده بكات، به  و جیهانه له عبیر ته  وه ڕێیه 

بی و  ده فی و ئه لسه فه  نێوان نیازو ویست یا بیرو بۆچوونه ڕووبدات له 
بینێت  ده  و جیهانه ئه  وه میانییه له  دا كه و شێوازه نێوان ئه رو له  كانی نووسه سیاسییه
دا  یه كه كاره رێك له  ر نووسه ڕاستیدا هه  له.. .یخوڵقێنێت ده كات كه  ستی پێده و هه

ستكردن پێی و  كات بۆ جیهان و چۆنێتی هه ڕوانینێك ده  شێوازه  گوزارشت له
سێتی  پێی سروشت و كه به  م جیهانه جا ئه. یاڵ خوڵقاندنی خه تی به چۆنیه
به   وه وانه پێچه ، یان به  ستی پێبكرێ وخۆ هه كی ڕاسته یه شێوه به  شێ ی ده كه ره نووسه

  به  وه ه( الفكر التصویري)ڕێی هۆش و بیری وێناندن  رك پێكراوو له  كی ده یه شێوه 
دیش  مه سعوود محه مان بۆچوون الی مه ، هه(710:  7116: رزنجی به") ئاستی جیاجیا

رکار بێت  تێکڕایی، چ شاعیر چ زانا چ هونه  ڕۆشنبیر به"   ویش پێیوایه بینرێت، ئه ده
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فتار،  و ڕه وه ی کرده رو نموونه ڕابه  ببێته  یه وانه ، له له رچاوو مومتازی گه تاکێکی به
ست و قاچ و زمانی بێت،  کرێت ئاگاداری ده ڵقی تر لێی داوا ده خه  پتر له  واته که
چاوی   له  ببینێت و چیلکه  وه ڵقه چاوی خه  به  لمێندرێت پوشکه سه متریش لێی ده که

موو  هه  پێمانووایه  نده رچه هه  واته ، که(226: 5.ب: حاجی قادری کۆیی)"نێتبی خۆیدا نه
 "  ستۆ، چونکه ئه  وێته که تی ده رپرسییارییه دا به و ئازادییه پاڵ ئه اڵم له ، به تاکێک ئازاده

دا  ڵبژاردنه و هه اڵم له كانیدا ئازاده، به ندییه تمه ڵبژاردنی سیفات و تایبه هه مرۆڤ له
تییه، جا  موو مرۆڤایه بۆ هه  كه ڵبژاردنه هه  ستدار بێت، چونكه یوه و په( زیم مولته)ێ ب ده
کارێزی ...")تی  رپرسیاریه به ست به هه لكاون به  كه ڵبژاردنه بینین ئازادی و هه ڕا ده لێره
ن  وڵبده رو ڕۆشنبیران هه زانێت نووسه پێویستی ده  به  ربۆیه ، هه(82: 7110:
" :  وه کی بنێنه ره ک ناکۆکی و دووبه ن نه وبکه ڵ پته کانی ناو کۆمه نێوان تاکهندی  یوه په

  ناو ڕۆشنبیر، که ی به دان میلۆنه و سه ڵێم، ئه بێ دوودڵی و گومان و زمانگرتن ده
هیچ   نی، ببڕای ببڕای و به مه سووته  شبن به ی ئاگری ناکۆکین و ده وه ره خۆشکه

... تیش نین مرۆی عاده  ر ڕۆشنبیر نین بگره ک هه ، نه وه که هیچ ڕوویه  جۆرێک و له
ی بێ  وه لێکدانه  و به  وه م ڕۆژگاره ده سانێکن، به قیقی که ڕۆشنبیری بیفێڵ و حه

کی  یه ریته م توانیبێتییان خه رده ی زانستی سه و با یاریده وڵی چاوساغانه پچڕان و هه
کتردا گونجاوو سازاوو  ڵ یه گه تی له ڕۆک و ڕواڵه موو ناوه هه  ن که جیهان سازبده

ک  قییه ر له بێ، هه ق نه شوێنی خۆیدا له  یێکی له ڕڕه ر بن و هیچ زه صدیقکه کتر ته یه
 (711: ژیان و جیهانبینی)... "واویی زانینه بێت بێگومان هی ناته هه
و  پله  بگاتهلی کورد  وا گه خوازێت که ده  وه به  شوێنێکی تریشدا خۆزگه  ها له روه هه   
ی کاشکی  وه" : ڵێ تا ده وه بێت، ئه  وه کان تره وه ته پێش نه  جیهاندا له  ها له کی وه پایه
رو  وی سۆجه ڕه  خۆ ڕزگارکردن له  به  ریک بایه ی کورد خه وه جیاتی ئه  له

سپای کوردان   پێشوازی له  واوه هه ست به ده  ن ناچار بایه نده لێڤی ئینگلیز، له
و  دنه د ساڵ والی ئیزمیرو ئه  درێژایی سێ سه  بوو به ند خۆش ده چه.  هبکردای

تان  ناڵێین میلله  دی ئێمه ، ئه زوور بووایه کوردی کاڵش خواری شاره  ره نقه ئه
 ( 06، 02:  وره ماغای گه حه)"کسانن؟ یه
وا  وێت، که که رده مان بۆ ده کورده  نده و بیرمه مخۆری ئه دا دڵسۆزی و خه لێره  

ک جۆرێک  ش وه یه و خۆزگه خوازێت، ئه ی ده که له و پێشچوونی گه ره بۆ به  خۆزگه
 . کرێت ستی پێده مدا هه جیهانبینی ئه  وا له که  تییه رپرسیاریه به
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رشانی هاوواڵتییانی  سه  خاته ک ده تییه رپرسیارییه ربڕینێکی تردا به ده  ها له روه هه  
ئاست ئێش و   ی له وه رئه به کات، له یان لێده خنه ی، کاتێک ڕووی ڕه که واڵته
ی ڕاستی بێ  وه خۆ ئه" : ڵێ تا ده وه ستن، ئه وه ڵوێست ده سانی تر بێهه کانی که ئازاره
  ، له وه کردۆته بات نه خه  بیری له  وه ولێره ت هه نیسبه  ک به نه  بجه ڵه وسای هه ی ئه پاڵه

  وه کتره یه رانییان به گوزه  ، چونکه م بوه رخه مته ی خۆیشی که دراوسێکه  عاست پاڵه
( ن ده واڵی کا ده جه  زانم له ن، وا ده ده من مه  ن له برام ده  له) ندی  ، په سترابۆوه نه به
ئێستاش .  کانه ندی تاکه وه رژه ندی میانی سوودو به می کوتومتی بێپێوه رهه به

ڵ هی  گه له  ندیێکی نیه یوه چ په وی خۆی بکێڵێ زه  الحێکی کورد که کاروباری فه
"ی دراوسێکه  ( 252:  7.ب: حاجی قادری کۆیی).

تی  رپرسیارییه به  ت به باره دا سه کورده  نده و بیرمه جیهانبینی ئه  خاڵێکی تر له   
منداڵ ": و ڕای ئه کردن، به درۆو ساخته  له  وه وتنه دوورکه  له  ڵ بریتییه کانی کۆمه تاکه
بینین و  ده... ،  وه درۆ کردن بکاته  بیر له  و پێم وا نییه ی ڕاسته ادا قسهت  ره سه له
کی زۆر  یه کو سویدو دانیمارکدا تا ڕاده کانی وه وتووه پێشکه  واڵته  زانین درۆ له ده
   واڵته   چی له ن که به نا بۆ سوێند ده متر په وێ مرۆڤ که ، له متره واجی که ڕه

قورسترین   ی به که باسه  وه بۆ ماڵه  وه بازاڕه  باسێکی ساکار، له  کاندا، له وتووه دواکه
ر خۆی  سه تی دزی کردن یان کوشتن له ڵێی تۆمه ر ده و هه وه ڕازێنێته سوێند ده

"با  الده ڵ  گه اڵم له درۆ، به  ت به باره سه  مه ، ئه(061... : تی ڵگای مرۆڤایه کۆمه)....
  له  ی که تانه و بابه بردن و گۆڕین و شتی له ڵه هه فێڵ و به زویرو ته"  : شدا پێیوایه وه ئه

ڵگای  کۆمه) "ستنن ڵبه خوشکی درۆو هه سته موویان ده یتانن هه کانی شه ره هونه
وا  کات که ران ده ربڕیندا ئامۆژگاری خوێنه ردوو ده هه له  واته ، که(065... : تی مرۆڤایه

 . یتانن فتاری شه وا ره که  وه ونه دوور بکه  دزێوانه  و کاره له
  ین، که بکه  وه بۆ ئه  شێت ئاماژه تی ده رپرسییارییه بۆ به  ک دوا نموونه وه   
ی  که وه ته م ئامۆژگاری الوانی نه رده ک ڕووناکبیرێکی کورد هه د وه مه سعوود محه مه
رت  وروبه ی ده هتان و ئافره ئه" : ڵێ کو ده روه تان بگرن، هه ئافره  وا ڕێز له کات که ده

  ی سووک به کان قسه فامه نه  یه وه ئه  یر قڵی سه دایک و خوشک و کیژتن، بێعه
تێکی  ک شتێ بڵێ ئافره یه ر بێگانه گه چی ئه تانی ناو خێزانی خۆیان بڵێن، که ئافره

م  ، ئه(080...: تی  ڵگای مرۆڤایه کۆمه) ."گورگی هار  بنه دار بکا ده که خزمییان له
ودا  ڵ ئه گه رگیز له اڵم هه بوو، به  رده روه په  وه کی ئایینداره یه ماڵه بنه  له  نده رچه هه
ی خوێندنی  باره کو له روه ی زانست و زانیارییان لێبگرێت، هه تان ڕێگه ئافره  بووه نه
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رعی و  داهێنانێکی ناشه  وه ڵکه الی خه ی کچان به دانانی قوتابخانه" : ڵێ ده  وه کچانه
زراندنی  خایاند، دوای دامه اڵم زۆری نه به... ڕ بوو خالق و باوه رگای تێکدانی ئه ده
ما  ش نه و پڕووپووچانه واو کردبوو، ئه یان ته ی قوتابخانه و کیژانه ندێ له هه
ی ( خان  جیبه نه)  شمان بیستوومانه زۆبه  ، دیاره(011... : تی  ڵگای مرۆڤایه کۆمه)"

و  ت بووه له م ئافره که د، یه مه سعوود محه و خوشکی مه کۆیه ی وره الی گه کچی مه
 .    نێردراوه  بۆ قوتابخانه  ی کوردستان که شه به
ر  سه  یخاته ده  کورده  و ڕووناکبیره وا ئه تی که رپرسیارییه نێکی تری به الیه   
وماوان و  پشتگیریکردن و پشتیوانی لێقه  له  ڵگا، بریتییه کانی کۆمه ستۆی تاکه ئه

کارێکی زۆر پیرۆز   به  وته ڵسوکه هه  مجۆره کاران، ئه ی خراپه وه ڕووبوونه ڕووبه
جیاتی   له  فێڵی ساحیرانه رتیل یان به به  ر بتوانی به گه ئه" : ڵێ ده  زانێت، بۆیه ده

ج خێری  ک حه زارو یه ڵواسێت، بایی هه ی هه که لالده کی بێگوناحی کورد جه قوربانییه
فی  سره کی مه ر حاجییه توای دا، هه بابم فه  ساڵه  نده وه ست و ئه شه  ر له به... تێگا ده
ی پتر  که جه رج بکات خێری حه ش و ڕووتی واڵتی خۆی خه ڕه  ی له که جه حه
 : الی کورد گوت مه  ی به مه بوو ئه  وه و ڕوانگه ر له هه... گاتێ ده
 

 یتو خودا پێم بڵێ مامۆستای ڕووت و برس ئه
 هیچ ئیشی تۆ پێک دێنێ شیعری امرؤ القیسی

 ستی ده  ن نانێک و بێته عی بکه بۆ خۆتان سه
   "ستی  خاڵی ناو زگی ڕاناوه  ئینسانی میعده    

 (20: ژیان و جیهانبینی)
 
هاوکاریکردن و   ی باوکیشی، پێیانوایه وره الی گه م مه م خۆیی و هه هه  واته که   

هۆکاری   ، دیاره ج پیرۆزتره تێکی حه زیاره  ندجارێک له ڕزگارکردنی بێتاوانێک چه
  کورده  و زانا ئایینه ی ڕۆشنبیری ئه رزی ڕاده ش بۆ به و بۆچوونه ی ئه کایه هاتنه
م  مێنیت، ئه جێده دوا به د ی له مه سعوود محه ک مه کوڕێکی وه  ، بۆیه وه ڕێته گه ده

: "  پێیوایه  ی که فییه لسه یی و فه خنه ڕه  هو بۆچوون ڵ ئه گه بێت له هاوڕا ده  بیروڕایه
 –وعی  -  ر دروستکردنی هۆشیاری، واته ب و هونه ده رشانی ئه می سه که رکی یه ئه
ت  رانی میلله ماوه موو جه هه ، که یه وه ئه -هۆشیاری - ستیشم له به ر، مه ماوه الی جه  یه
ست  هه  و واقیعه کانی ئه ویستییهپێی پێدا ن، به واقیعی خۆیان ئاگاداربن و تێبگه له
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بینینی  ر شانییان له سه  وێته که ئه  ن که بکه  رکانه و ئه ن و ئه لێپرسراوی خۆیان بکه به
ڵ و دروستکردنی  وتوویی کۆمه بات و قوربانیدان بۆ گۆڕینی باری دواکه وری خه ده

  پووچه  ڕه و باوه هئێستا ئێمه ل  واته که. ... رتر وه خته ژیانێکی باشترو خۆشترو به
کانی ڕابواردن و کات  هۆیه ک له هۆیه نها به ر، ته ب یان هونه ده ئه  که  وه وتینه دوورکه

ی  ڕێگه وانیش له بینین ئه ک ده ، وه(67،65: 0680:لی میراوده...")ربردن دابنرێ سه به
رشانی  کی سه ییهت رپرسیارییه به  لدا به ناو گه ی هۆشیاری له وه باڵوبوونه  وه  نووسینه
 . زانن خۆیان ده

  
 : کان وه ناکۆکی نه -ب      
 

ژێر گڵ،   چێته ی ده و ڕۆژه تا ئه  وه ساتی دایکبوونییه  مرۆڤ له  ئاشکرایه    
مڕۆ الوێکی  ، ئه ی دوێنێ منداڵ بووه وه کشێت، ئه ندا ڕاده مه ته  وام له رده به

مڕۆدا  ی دوێنێ و ئه وه نێوان نه  م له رده ، هه سااڵچووه یانی پیرێکی به و به یشتووه پێگه
ی  و ڕاده وه جۆری بیرکردنه له  کرێت، چونکه دیده ون بهناکۆکی و یاخی بو

  و جۆره کتری جیاوازن، ئه یه له  یه وه و دوو نه واری و هۆشیاریدا ئه خوێنده
د  مه سعوود محه ، مه وه گرێته ده...(  ڵ گه بوون له)کانی  جۆره  ش جۆرێک له ناکۆکییه

ڕێزی بێ پایانم " : ڵێ کو ده روه ، هه یه هخۆی ه ت به دیدو جیهانبینی تایبه  وه یه وباره له
می خۆیان بایی توانا  رده پێی سه به  که  وه پێشه  به  ی لێره اڵتدارانه سه و ده بۆ ئه  یه هه

نگاندنی  ڵسه لمێنم بۆ هه سیش ناسه که  مانیم له ته  ، هیچیش به ڵق بووه یان بۆ خه چاکه
وان کوڕی ڕۆژگاری خۆیان  ئه: کاربهێندرێ یان لێ به ی خوازراوه یاره فتارییان عه ڕه

بێ  ر نه می خۆمان، یان هه رده ش بۆ سه ژیان، ئێمه ده  مه رده و سه بوون و بۆ ئه
ی  یاره عه  کرێ به پێشمان ده  کرێ نه لێمان داوا ده  ژین، نه می خۆمان ده رده سه له

  مان بۆچوون له ، هه(06:  وره ماغای گه حه)"ین  فتار بکه ڕه  ساڵ دوای ئیمڕۆکه 711
م  ڵ ئه گه مووجاران له واری هه تی کۆنه سڵه  خه" :وێت که رچاو ده ربڕینێکی تریشدا به ده
تدا  ڕه بنه  له  ، چونکه وه کدی ناگرنه ریکی باس کردنین یه دا خه ی لێره ته لبییه سه
  و مانایه به  وام بوونی مرۆڤ بوه رده و به وه رخۆ کردنه سه ی له سته ره واری که کۆنه
ی  ر جومله رو سه به رله سه  به  یه وه ستنه ڕابردوو گرتن خۆبه  ش به باوه  که

ت  نانه ڕابردوو ته  وه بێته ش ده( ئێستا)  ، دیاره وه ئێستاو ڕابردوویه  تی به مرۆڤایه
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سنوور  عقوول و له واری مه کۆنه  و پێیه به. ئێستاو ڕابردوو  بێته دواڕۆژیش ده
( ڵ هی تاک و کۆمه)کانی ژیان  ندی قۆناغه ماری پێوه و ڕێ نادا، بێ لزووم، دهترازا نه
ڕێز   ڕه باوه  و رکار به دیب و هونه و ئه ی زانا له وه ستنه خۆبه...  وه ڵبڕێته هه

ڵکشین و  پێش تێهه ر له مپه له  ته و بوونه رچووه سه وریان به ده  ی که لێگیراوانه
و بناوانی بکرێ  ر بنگه سه له  قه ته مه گرێ ده ڵده تی، هه هاڵی وپێشچوونی کۆمه ره به
ی  وه ی نه وه نێوان بیرکردنه جیاوازی له  واته ، که(05: 7. ب: ر وروبه مرۆڤ و ده)"
ر شانازی  گه ین ئه که ده  ڵه ربگرین، کارێکی هه ئاسایی وه  یانی به وڕۆو دوێنێ و به ئه
کانییان  جوانه  خاڵه  ین سوود له ده وڵنه هه ین و که نه  وه ڕابردووی خۆمانه  به
" : ڵێ رچاوو ده به  خاته بۆچوونێکی ڕوون ده  وه یه مباره کو له روه ربگرین، هه وه
واو  ستی ڕاست و ته هه –تۆیت   که –، مرۆڤ  غه کاری و موباله ڕاستی و بێ وشه به
داڵدانێک زات و گیان و ناوێک و من هه  زانێ چ جۆره ر نه گه بوونی خۆی ناکات ئه  به
مێژوو  یشتوو و له گه خۆنه مرۆڤی له.  ستی گووراندووه ست و نه ش و هۆش و هه له
  وه ئه  وه ندی پێیانه نی خۆی داناکوتێت و پێوه فته ت و مه میلله  گ له چوو ڕه هه سه به

گی  مرۆڤی بێ ڕه. ی ڕۆژگاردا خۆی ڕاگرێت نده می تیغی بڕه رده به  له  نابێ که
ر  عات، هه خت و سه مێوانی وه  بێته ده  وه یه که ته ی میلله ڕابوردوی دیرینه  ندی به پێوه

ختێکی تریش تینی  نه.. کات ی چۆڵ ده که نه ک مێوانی ئوتێل نیشیمه تێی ڕاخورن وه
، چ  یه رگی خوازراوه ک جلوبه ماڵێ وه خۆی داده شی له که بۆ بێنن پێست نژاده

تیدا  ناعه قه  له(  نا دێره  ئێره)ی  که نده سری، گورجیش په موکه که  ستێکیش ناکات به هه
 (. 611: 5. ب: حاجی قادری کۆیی)"جریوێنێ  ده
ڕوو، دیدو  دا خرایه که وه ی لێکۆڵینه شه و به ی له ربڕینانه و ده و وته موو ئه هه    

بوون،   ت به باره د بوون سه مه سعوود محه ی کورد مه وره ندی گه جیهانبینی بیرمه
ندین خاڵ و  ین چه ودا بکه جیهانی بیرو هزری ئه  ی وردتر به وه ر لێکۆڵینه گه ئه

 . کردنن  رکردن و شڕۆڤه سه له  وا شایانی قسه که  وه دۆزینه ی تر ده بڕگه
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 نجام  ئه

 
ی  مانه ئه کرێت ده  یشتین که نجامێک گه ند ئه چه  دا به یه وه و لێکۆڵینه له            

 : رچاوترینییان بێت به  وه خواره
 
کانیدا  کتێب و دیمانه  ندێکی کورد له رو بیرمه ک نووسه د وه مه سعود محه مه .0

ن بۆچوونی خۆی  خاوه  سێک بووه تی، که ی خۆیه وه ن پرسیارو لێکدانه خاوه
ن ی خۆی  سه بوونی ڕه  ، واته  وه ستۆته نه کی تر به هیچ بیروڕایه و خۆی به بووه
کرێت سوودی  و ده ته جیهانبینی تایبه ن دیدو خاوه  وه مهۆیه ر به ، هه یه هه
 . ربگیرێت لێوه
 

پێویستی  و به  وه کرێته قڵ ده ر ئه سه خت له م جه رده ودا هه دیدو جیهانبینی ئه  له .7
سوودی بۆ   که  یه سه و که ڕۆشنبیر ئه  سترێت، پێیوایه قڵ ببه ئه  زانێت پشت به ده

 .بێت تی هه مرۆڤایه
 

ستێت و  وه بازی ده که ڵه دژی درۆو ته  زانێت و له ۆز دهپیر  به  زۆر کاری ڕۆژانه .5
 .  وه وینه کات لێی دوور بکه داوا ده

 
دوای  ی خۆمان ببینین ئنجا به ڵه تادا هه ره سه کات له و داوا ده رستییه دژی خۆپه .2

 . ڵکانی تردا بچین ی خه ڵه هه
 

  خنه ین و ڕه بکه  وه ڕابردووی خۆمانه  مووان شانازی به زانێت هه پێویستی ده  به .2
 .گرین بیروڕای پێشینان نه  له
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 کان رچاوه سه
 
 :زمانی کوردی  به . أ

 
 : کتێب -    
د، ژیان و جیهانبینی، چاپی  مه سعوود محه ، مه0666( کردن ئاماده)ڵۆ،  رزنجی، هه به .0

 . ستۆکهۆڵم -7116رنێتدا،  ئێنته  ی له وه ، باڵوکردنه0666یلولی  رلین، ئه م، به که یه
گۆرد ـ  ، ستراتێرن، پۆل، كیركه7115، (رگێڕان وه)رزنجی، ئازاد،  به .7

خشی  زگای چاپ و په ده: رگێڕانی ی، وه كه فه لسه ك بۆ ژیان و فه تایه ره سه
 .م رده سه

رگێڕان و  بی و فیکری، وه ده کی ئه یه ند وێستگه ، چه7116رزنجی، ئازاد،  به .5
م،  ی موکریانی، چاپی دووه وه و باڵوکردنه وه زگای توێژینه نووسینی ده

 . ولێر ، هه رده روه تی په زاره ی وه چاپخانه
کانی  چاپکراوه  ، له وه رگ، لێکۆڵینه ، داهێنان و مه7118ن،  سه حهالح  وان، سه پاڵه .2

 .ی یاد م، چاپخانه م، چاپی دووه ڵه ی قه ی کتێبی یانه پڕۆژه
) ، (کوردی –فارسی )ژیر  نگی هه رهه ، فه7118بدوڵاڵ، ژیر عه پوور، هه  .2

  ته بوونه  ی که بی و ئینگلیزییانه ره عه  و وشه فارسی و ئه  مکه و چه وشه
زگای  م، ده رگی دووه ، به(گرێت خۆ ده زمانی فارسی له  له  زاراوه
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ی خانی،  م، چاپخانه که ی موکریانی، چاپی یه وه و باڵوکردنه وه توێژینه
 . دهۆک

و  ، مۆدێرنێته فه لسه فه) ی فیكری  وێستگه  ، سێ7118مین،  الل، ئارام ئه جه .6
ی موکریانی،  وه و باڵوکردنه وه زگای توێژینه رگێڕان، ده ، وه(ڵناسی  كۆمه

 .ی خانی، دهۆک م، چاپخانه که چاپی یه
شیعری   ، ئیرۆتیک له7102،  ریا، و صلیوه، هاوژین ده.( د)وێزی،  حه .2

، چاپی  یی شیکارییه خنه کی ڕه یه وه دا، لێکۆڵینه( س شێرکۆ بێکه)ی ( مام حه)
 . ولێر هاب، هه ی شه م، چاپخانه که یه

رخی  ، جیهانبینی شیعری هاوچه7102وێز،  مال حه ا جهری وێزی، ده حه .8
کانی  باڵوکراوه باشووری کوردستاندا، له  له( ڕاست کرمانجی ناوه) کوردی 

 . ولێر ی حاجی هاشم، هه م، چاپخانه که کادیمیای کوردستان، چاپی یه ئه
، جان پۆڵ  تییه ی مرۆڤایه فه لسه رایی فه ، بوونگه7112د، حمه سوڵ،ئه ڕه .6

 .م رده خشی سه زگای چاپ و په رگێڕان ده ر، وه رتهسا
ندی ڕۆشنبیر بۆ چاپ و  و ژیان، ناوه  فه لسه ، فه7116فیق، فاروق،  ڕه .01

 .، سلێمانی وه باڵوكردنه
ی  نگی شیكارانه رهه ، فه7112ختیار،  د، به مه حمودی، محه جادی و مه سه .00

رگی  ، به(بی ده تێوری ئه –بی  ده ی ئه خنه ب، ڕه ده ئه)بی،  ده ی ئه زاراوه
 .7112ولێر،  ی ئاراس، هه م، باڵوکراوه که م، چاپی یه که یه
م  رپرسیاری، چاپی دووه ، نووسین و به7116یلی، ڕێبوار،  سیوه .07

 .نج، سلێمانی ی ڕه ی چاپخانه وه ، چاپ و باڵوکردنه وه ستکارییه ده به
  و زانسته  فه لسه كانی فه نگی زاراوه رهه ، فه7112رشید،  ریفی، فه شه .05

زگای چاپ و  ، ده0.چ( کوردی -فارسی -ئینگلیزی) كان  تیه اڵیه كۆمه
 . 522. ، ل7112م، سلێمانی،  رده خشی سه په
حوی  شیعری مه ، بوون له7118مین،  د ئه مه محه.( د)بدوڵاڵ،  عه .02

ی  فه لسه ی فه ڕوانگه  حوی له كانی مه شیعره ك له  یه وه لێكۆڵینه)دا
 .تیشك، سلێمانی. ، چا0.ندی كوردۆلۆجی، چ ڵبه ، مه(  وه راییه بوونگه

كان، میهرداد  فییه لسه فه  قوتابخانه: رگێڕان ، وه7116لی، سیدۆ داود،  عه .02
 .نج گه. خشی ڕێنما، چا ی چاپ و په كانی خانه باڵوكراوه ، له0. میهرین، چ
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. رایی، د ی بوونگه هف لسه ری فه ر، ڕابه رگێڕان، سارته وه 7116مال،  لی، که عه .06
 .م که نج، چاپی یه ی گه فا غالب،  چاپخانه مسته

فی   لسه ر و شۆڕشێكی فه ، هایدیگه7112د،  مه محه.( د)مال،  كه .02
Heidegger and the Philosophical Revoltزگای چاپ  ، ده0. ، چ

 .7112م، سلێمانی،  رده خشی سه و په
زگای چاپ و  ، ده7.ی هیگڵ ، چ فه لسه ، فه7116د،  مه محه.( د)مال،  كه .08

 .م، كوردستان، سلێمانی رده خشی سه په
  شێتخانه  تی بۆچی به ڵگای مرۆڤایه ، کۆمه7107( رگێڕان وه)کیم،  یس، حه وه کاکه .06

و  وه ری لێکۆڵینه نته کانی سه باڵوکراوه  له. د، و مه سعوود محه مه: ر چێ؟ نووسه ده
 . ولێر هه -هاب ی شه ، چاپخانه7107،  خشی کۆیه په
، 5تی و بوونی مرۆڤ، چ ڕه ، ئۆنتۆلۆجی بنه7100محمد، .( د)مال،  که .71

 .ی یاد سلێمانی، چاپخانه
رگێڕانی  ر، وه بوون، ژان پۆڵ سارته ، بوون و نه7100د، مه محه.( د)مال،  که .70

 .سلێمانی –م، کوردستان  رده خشی سه زگای چاپ و په م، ده که چاپی یه
، (ت وجودیه)رایی  ی بوونگه فه لسه رگێڕان، فه ، وه7112ماکواری، جۆن،  .77

خشی  زگای چاپ و په م، ده رزنجی،چاپی دووه ئازاد به: رگێڕانی وه
 . م، رده سه

رگێڕان و  ، وه فه لسه کانی فه رخه هاوچه  ، ڕێبازه7110ماح رافع،  د، سه مه محه .75
ی موکریانی،  وه چاپ باڵوکردنهزگای  تاریق کارێزی، ده: راوێز نووسین  په

 . بات، دهۆک ی خه م، چاپخانه که چاپی یه
ب و  ده ی ئه رباره ند وتارێک ده ، چه0680ند، مه مال مه لی، که میراوده .72

 .غدا ی الحوادث، به ی کوردی، چاپخانه خنه ڕه
 
 
 :د مه سعوود محه کانی مه مه رهه به
  

ر،  ی نووسه زیاده  م به شتی ژیانم، چاپی سێیه ، گه7116سعود،  د، مه مه محه
 .  خشی کۆیه و په وه ری لێکۆڵینه نته سه
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ی  م، چاپخانه که رگی یه ، حاجی قادری کۆیی، به0625سعوود،  د، مه مه محه .72
 .غداد کۆڕی زانیاری کورد، به

ی  م، چاپخانه ی دووهرگ ، حاجی قادری کۆیی، به0622سعوود،  د، مه مه محه .76
 .غداد کۆڕی زانیاری کورد، به

ی  م، چاپخانه رگی سێیه ، حاجی قادری کۆیی، به0626سعوود،  د، مه مه محه  .72
 .غداد کۆڕی زانیاری کورد، به

م، چاپی  که شی یه ر، به وروبه ، مرۆڤ و ده0622سعوود،  د، مه مه محه .78
 . غداد م، کۆڕی زانیاری کورد، به که یه
،  وه که ریه سه م به م و سێیه م و دووه که شی یه ، به0666سعوود،  ، مهد مه محه .76

  وه ه( رزان کتێبی ئه)ن          الیه رگدا له ک به یه  سوید، له  ساڵی له
 . وه ته باڵوکراوه

تی  زاره وره، کۆماری عیراق، وه غای گه مه ، حه0686سعوود،  د، مه مه محه .51
ی کوردی،  وه ی ڕۆشنبیری و باڵوکردنهزگا یاندن، ده ڕۆشنبیری و ڕاگه

   .ی سومر چاپخانه
م، کۆڕی زانیاری  که م، چاپی یه شی دووه ، به0682سعوود، د، مه مه محه .50

 .غداد عێراق، به
ند باسێکی ڕێزمانی کوردی،  چه  له  وه ، وردبوونه0622سعوود،  د، مه مه محه .57

ی زانیاری کورد، ی کۆڕ کانی کۆڕی زانیاری کورد، چاپخانه چاپکراوه  له
 .7118ستۆکهۆڵم،  www.mamosta.net رنێت  خشانی ئینته په. غداد به
 
 :کادیمی ی ئه نامه
  
فی  لسه ی شیعرو شیعری فه فه لسه ، فه7100ر قادر شێخ محمد، نگه حاجی، سه -

ریم  فیق سابیرو كه كانی ڕه شیعرهی  نموونه رخی كوردیدا، به بی هاوچه ده ئه له
ـ   رده روه ی دكتۆرا، كۆلیجی په ، نامه یی، پراكتیكییه خنه كی ڕه یه وه شتی، لێكۆڵینه ده
 .دین الحه كان، زانكۆی سه تیه مرۆڤایه  شه به
 

 :گۆڤار
  

http://www.mamosta.net/
http://www.mamosta.net/
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الوێژ،  ، گۆڤاری گه وه دیدی نالییه نتۆلۆژیای كچ له ، ئه7100،  مه نتک، حه مه .0
 . 7.ژ

كانی  كانی ڕاستی و بارمته پرسیاره: رگێڕان ، وه7118ر،  لی، عومه میراوده .7
 751  كاروان، ژماره. رب، گ لی حه ، عه7شی   هزر، به

 
 

 : بی ره عه . ب

 :کتێب   
 
الوجودیة، تألیف؛ جون ماکوری، :  ، ترجمة0687امام عبدالفتاح،.( د)امام،  .0

  کتب الثقافیة شهریة  ، سلسلة عالم المعرفة  فواد زکریا، سلسلة. د: مراجعة
 . و الفنون و األدب، الکویت، أکتوبر  یصدرها المجلس الوطني لثقافة

، اعداد، الجز األول، ، المعجم المفصل في األدب7116التونجی، الدکتور محمد،  .7
 .0. ، بیروت، لبنان، ج ، دار الکتب العلمیة الثانیة  الطبعة

األجیال، دار   اآلمال و إرادة  و األدب ـ بین خیبة  ، الوجودیة7107جدوع، محمد،  .5
 .0. ، ط و النشرو التوزیع، دمشق ـ سوریة  كیوان للطباعة

من   النقد األدبي، مجموعه المدخل إلى:  ، الترجمة7112الحمدانی، أحمد علی،  .2
 .، عمان ، المیره0.الكتاب الروس، ط

، بیتر كونزمان، فرانز ـ بیتر  أطلس الفلسفة:  ، الترجمه7107جورج، .( د)كتورة،  .2
 .، بیروت ـ لبنان الشرقیة  ، المكتبة5. بوردكارد، ط

ة النسبیة في الفلسفة الغربیة المعاصرة، الطبع ،7105، أکرم مطلک .(د)محمد،  .6
 .دار الشؤون الثقافیة العامة -األولی، بغداد، وزارة الثقافة 

، المجتمع المدني، السیرة الفلسفیة للمفهوم، دار کنعان 7101سربست، .( د)نبي،  .2
 . للدراسات و النشرو الخدمات اإلعالمیة، دمشق

 
 

 :گۆڤار            
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زانكۆی عند سارتر، گۆڤاری   ، مفهوم الحریة7118صدیق، حسن حسین،  -
 .، ئادار 8  ، ژماره كۆیه

 

 : لیکترۆنی ی ئه پێگه       
 

0. www.sardamco.com . كی  یه وه ر، ئاوڕدانه ، مارتن هایدێگه الل، كاوه جه
   -:وه  ڵمانییه ئه بوون، كارن گلۆی، له ڕۆك و لێره ناوه مێژوویی له

7.  www.Mominoum.com 
5. 5omega.co  www.Maaber 
2. The free Encyclopedia www.en.wikipedia.org  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة البحث 
 
 (مسعود محمد) الوجود في رؤیة 

 دراسة نقدية وفلسفية
ذلك على أساس أربعة أسئلة منذ ظهور الفلسفة، الفلسفة تروق لمعرفة و     

 :أساسية

http://www.mominoum.com/
http://www.maaber/
http://www.en.wikipedia.org/
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إلی ماذا یکون لدي . 5كيف يجب أن أكون ؟ . 7ماذا يمكنني أن أعرف؟ . 0
 ما هو كائن البشري؟. 2األمل؟ 

على طول تأريخ الفلسفة،هي تبحث عن إجابة لهذه األسئلة األربعة، و     
حول تلك  أو فيلسوف، معظم كتاباته و أفكاره و معتقداته مسعود محمد کمفکر 

الموضوعات التي تستند على األسئلة السابقة، و إن إجابة األسئلة األربعة يمكن 
للعالم، وهذا أدى إلى بناء عنوانا لدراسة من أجل يحلل   العثور عليها في رؤیته

الوجود كأساس للفلسفة في كتاباته ألجل الحصول على االستفادة من توقعاته 
أراء   معتقداته فيما يتعلق المادية والمثالية، له و بالرغم من. بشأن هذا الموضوع

مختلفة حول كل موضوع من الموضوعات الوجوده، لذلك نحن نعتقد أن 
 .أفكاره ومعتقداته ويمكن استخدام مادة من دراسة من هذا النوع

 :الدراسة يتكون من ثالثة فصول رئيسية  هذه    
 .الوجودفصل األول هو عن مقدمة عامة عن وجود و فلسفة 

 .يتناول فالسفة الوجود و آثارهم: الفصل الثاني
 .یترکز على مبادیء الوجود في األفكار مسعود محمد: الفصل الثالث

 .و في نهاية قائمة المراجع و الملخص باللغتين العربية و اإلنجليزية    

 

 

 

 

Abstract   
 

Existence in the world View of ( Masu'd Muhammad ) 
A Critical and Philosophical Study 
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    Since Philosophy is like to learn so it is made up on the 
Basis of Four Basic Questions: 
1. What Can I Know?   2. How Should I Behave?  3.  

What Should I Hope? 4. What is Human being? 
    Along  the history philosophers are Searching the 
answer of these four questions, Masu'd Muhammad as 
a Philosopher in most of his writings expresses his 
thoughts and beliefs about those Subjects that are 
based on the previous questions.  
    As the answer of the four questions can be found in 
his world View and this led to construct a title for a 
Study in order to analyze the existence as a basis of 
philosophy in his writing in detail and get benefit from 
his expectations concerning this topic.  
      Inspite of his beliefs Concerning Materialism and 
Idealism, Masu'd Muhammad has different explanations 
about each of the topics of existence, So we think that 
his thoughts and beliefs can be Used a material of a 
Study.  
    The Study comprises three main Chapters:  
Chapter one is about a general introduction of 
existence and its philosophy.  
Chapter two is concerned with the philosophers of 
existence and their effects.  
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Chapter three is on the existence in Masu'd 
Muhammad's thoughts.  
    At the end the list of references and the abstract in 
English and Arabic are following.  
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 میتۆدی کارکردنی مەسعود محمد 

 لەسەر شیعرەکانی نالی
 (بە نموونە" چەپکێک لە گوڵزاری نالی"کتێبی )

 
 

 محمد امین عبدالله. د.ی.پ
 بنەڕەتیکۆلیژی پەروەردەی / زانکۆی سلێمانی

 بەشی زمانی کوردی 
 

 پێشەکی 
 

مەسعود محمد یەکێکە لەو بیرمەندانەی کورد، کە لە زۆر کایەی 
جیاوازدا نوسینی هەیەو کەسێکی زۆر مەسوعی بووە، یەکێک لەو 
کایانەی کاری تێدا کردووە بواری لێکۆڵینەوەو شیکردنەوەی شیعرەکانی 

کردوونی، بە تایبەتی لە  ئەو کارانەی لەسەر شیعرەکانی نالی. نالی بووە
دا، ئاستی فراوانی و قووڵیی هزری (چەپکێک لە گوڵزاری نالی)کتێبی 

 . مەسعود محمد دەردەخەن
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  :هۆی هەڵبژاردنی بابەتەکە

 
پێشتر کار لەسەر دۆزینەوەی ئەو سستەمە نەکراوە، کە مەسعود محمد 
لە لێکدانەوەی شیعرەکانی نالیدا پەیڕەوی کردووە، بۆیە لەم 
لێکۆڵینەوەیەدا هەوڵ دراوە سستەمی کارکردنی مەسعود محمد لە 

 . بواری لێکدانەوەو لێکۆڵینەوەی شیعرەکانی نالیدا بخرێتە روو
 
 
 

  :سنوری توێژینەوەکە
 

میتۆدی کارکردنی مەسعود محمد : "ناونیشانی توێژینەوەکە بریتییە لە
(". چەپکێک لە گوڵزاری نالی بە نموونە)کتێبی : لەسەر شیعرەکانی نالی

ییەو بۆ (چەپکێک لە گوڵزاری نالی)واتە سنووری توێژینەوەکە کتێبی 
دۆزینەوەی میتۆدی کارکردنەکەی هەندێک لە شیکردنەوەکانیمان 

واتە . یایداسستەمی کارکردنەکەیمان روون کردووەتەوەهێناوەو ت
 .توێژینەوەکە بە تیۆری کردنی کارێکی پراکتیکییە

 
 : پێکهاتەی توێژینەوەکە

 
ئەم توێژینەوەیە جگە لە دەروازەیەک  لە دوو بەشی سەرەکی پێک 
هاتووە، بەشی یەکەم، کە زیاتر تیۆرییە، تیایدا وەک رێخۆشکردنێک بۆ 

ای کارکردنی مەسعود محمد لەسەر شیعرەکانی نالی، چوونە نێوە دنی
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پوختەیەک لەسەر هەڵوەشاندنەوەگەرایی خراوەتە ڕوو، بەشی 
دووەمیش زیاتر پراکتیکییەو تیایدا چۆنیەتی کارکردنی مەسعود محمد 

دا (چەپکێک لە گوڵزاری نالی)لەسەر شیعرەکانی نالی لە کتێبی 
وێندا کارکردنی مەسعود باسکراوەو ئەوە روون کراوەتەوە لە زۆر ش

محمد لە شیکردنەوەو لێکدانەوەی شیعرەکانی نالی تا راددەیەکی زۆر 
بەپێی هەمان سیستەمی میتۆدی هەڵوەشاندنەوەگەرایی بووە، لە کاتێکدا 
مەسعود محمد ئاگاداری میتۆدی ناربراو نەبووەو کارکردنی لەسەر 

 . ی بووەشیعرەکان بەپێی سەلیقەو لێهاتوویی و توانای هزری خۆ
لەکۆتاییشدا گرنگترین ئەو ئەنجامانە خراونەتە ڕوو، کە پێیان 
گەیشتوون، لەگەڵ لیستی سەرچاوەکان و پوختەیەکی توێژینەوەکە بە 

 .هەردوو زامنی عەرەبی و ئینگلیزی
 

 دەروازە
 

سەرەتا پێویستە ئاماژە بەوە بکەین درێدا نەیویستووە       
لە هەڵوەشاندنەوەگەراییدا "دەڵێت ڵوەشاندنەوەگەرایی میتۆدێک بێت و هە

هەمەجۆرییەک هەیە، کە نە فەلسەفەیەکە نە زانستێکە نە میتۆدێکەو نە 
،لە شوێنیکی تردا راشکاوانەتر (56، ص7118جاک دریدا، " )رێبازێکیشە

.. .هەڵوەشاندنەوەگەرایی میتۆد نییەو ناتوانرێت بکرێت بە میتۆد: "دەڵێت
ئایا دەکرێت هەڵوەشاندنەوەگەرایی ببێتە میتۆدێک بۆ خوێندنەوەو ... 

راڤەکردن؟ ئایا دەتوانرێت لەالیەن دەزگا ئەکادیمییەکانەوە ئیحتیوا 
هەر خۆی (. 60، ص7111جاک دریدا، " )بکرێت و لە قاڵب بدرێت؟

وەاڵمی ئەم پرسیارانە دەداتەوە کە هەڵوەشاندنەوەگەرایی کورت 
ۆ میکانزمێکی میتۆدی یان بۆ کۆمەڵێ یاساو پیادەکاری کە ناکرێتەوە ب
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ێکی هەڵوەشاندنەوەگەرایی (رووداو) هەر. شیاوی گواستنەوە بن
تاقانەیە، یان بە جۆرێک لە جۆرەکان و بەپێی توانا لە شتێکدا، یان لە 

تەنانەت پێویستە ئەوەش دیاری بکەین، کە . زمانێکی تایبەتدا، جێگیرە
یی کردەیەک یان پرۆسەیەکیش نییە، ئەمەش لەبەر هەڵوەشاندنەوەگەرا

ئەوە نییە کە نێگەتیفێتی و هەڵچوونی تیایە، لەبەر ئەوەش نا کە 
( چ تاکەکەسی بێت یان کۆیی)دەگەڕێتەوە بۆ خودێکی کارای دیاریکراو 

و ناتوانرێت بەسەر شتێک، یان دەقێک، یان بابەتێکدا پراکتیک بکرێت، 
ندنەوەگەرایی رووداوێکە چاوەڕێی راوێژ، بەڵکو لەبەر ئەوەی هەڵوەشا

: بڕوانە)یان هۆشیاری، یان رێکخستن ناکات لەالیەن خودێکی کاراوە، 
بەاڵم بە بۆچوونی ئێمە ئەو هۆکارانەی (. 60، ص7111جاک درێدا، 

وایان کردووە درێدا هەڵوەشاندنەوەگەرایی بە میتۆد دانەنێت، دەکرێت 
ەوەی کە دەگەڕێتەوە بۆ خودێکی هەمان ئەو هۆکارانە، بە تایبەتی ئ

کارای دیاریکراو و بە راوێژ و رێکخستنی پێشوەختە ئەنجام نادرێت، 
ئەمانە ببنە هۆی ئەوەی میتۆدیک بێت بۆ کارکردن، بەاڵم هیچ 
پێدراوێکی پێشوەختەی نییەو پێدراوەکان لە ساتی کارکردن لەسەر 

ن بڵێین لە جگە لەمە دەتوانی... دەقدا الی رەخنەگر سەر هەڵدەدەن
راستیدا بووەتە میتۆد و زۆر کەس وەک میتۆدێک بۆ خوێندەوەی دەق 

( جۆناثان کولەر)بەکاریان هێناوەو کاریان پێ کردووە، لەم رووەوە 
جارێک : هەڵوەشاندنەوەگەرایی چەندین دیمەنی هەیە: "دەڵێت

هەڵوێستێکی فەلسەفییە، جاری دووەم ستراتیژییەتێکی سیاسی یان 
ی سێیەم رێگایەکە بۆ خوێندنەوە، بێگومان خەریکبوونی هزرییە، جار

لێکۆڵەرانی ئەدەب و تیۆری ئەدەب زیاتر بە تواناکەی 
هەڵوەشاندنەوەگەراییەوەیە، لەو رووەوەی میتۆدێکە بۆ خوێندنەوەو 

میشیل رایان و جوناثان کلر و ریچارد رورتی ")لێکدانەوە دەست دەدات
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ئەوەی ئێمەش لێرەدا .( 012، ص 7118، ...و کریستوفر نوریس،
مەبەستمانە رۆڵێ هەڵوەشاندنەوەگەراییە لەبواری ئەدەبداو دۆزینەوەی 
پەیوەندی و بەستنەوەی سستەمی کارکردنی مەسعود محمدە لەسەر 

بە ( دا"چەپکێک لە گوڵزاری نالی"بە تایبەتیش لە کتێبی )شیعرەکانی نالی
 .گەراییەوە-میتۆدی هەڵوەشاندنەوە 
ئەو خاڵەی بووەتە هۆی ئەوەی وا سەیری بەالی ئێمەوە 

کارەکانی مەسعود محمد لەسەر نالی بکەین، کە دەچێتە ناو چوارچێوەی 
: یە، کە دەڵێت(ریچارد رۆرتی)هەڵوەشاندنەوەگەراییەوە ئەم وتەیەی 

رەخنەگرێکی  قورسە، تەنانەت  لەوانەیەتە ئەستەمیش بێت،"
نەخوێندبێتەوەو  هەڵوەشاندنەوەگەرایی هەبێت بە باشی فەلسەفەی
میشیل رایان، " )بەشدارییەکی بەرچاوی نەبێت لە گفتوگۆ تیۆرییەکاندا

، گەر سەیری مەسعود محمدیش بکەین (752 ، ص7118، ...جوناثان کلر
باکگراوندێکی فەلسەفیی هەیەو رۆڵیکی بەرچاوی هەبووە لە وتوێژە 
م هزری و فەلسەفیی و ئەدەبییەکانی سەردەمی خۆیدا، تەنانەت ئە

هەموو ئەوانە رۆڵیان هەبووە . کتێبەی یەکێکە لەو بەشدارییانەی ناوبراو
 .لەوەی بەشێوەیەکی جیاواز لە لیکۆڵەرانی تر لە شیعری نالی بروانێت

مەسعود محمد توانیویەتی لێکدانەوەی جیاواز بۆ شیعرەکانی 
نالی بکات، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ سەلیقەو لێهاتوویی خۆی و ئەو 

کاتێک وای : "اثان کولەرمان بە بیردا دێنێت، کە دەڵێتوتەیەی جۆن
دادەنێین واتا بەرهەمی ئەو پەیوەندییە زمانییانەیە، کە لە گۆکراوێکدا 
دەردەکەون، لێرەدا پێویستە دان بەو راستییەدا بنێین قسەکەر دەتوانێت 
لە رێگەی هەمان سیاقی  زمانەوانییەوە لە بارودۆخی جیاوازدا شتی 

، جا چۆن (028، ص7118میشیل رایان، جوناثان کلر، " )جیاواز بڵێت
قسەکەر دەتوانێت لە بارودۆخی جیاوازدا لە رێگەی هەمان سیاقی 
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زمانییەوە شتی جیاواز بڵێت، بە هەمان شێوە وەرگر، یاخود 
رەخنەگریش دەتوانێت لە بارودۆخی جیاوازدا شتی جیاواز لەوەی 

 .وە وەربگرێتنوسەر مەبەستی بووەو وتوویەتی لە دەقەکە
درێدا زیاتر کاری لەسەر هەڵوەشاندنەوەی هزری فەلسەفی 
رۆژئاوایی کردووە، بە تایبەتی کاری لەسەر ئەوە کردووە کە بە 

ناوی بردووە، مەبەستی لەمەش ئەوەیە کە بە ( الحضور)ئامادەیی 
درێژایی مێژوو لە هزری فەلسەفی رۆژئاوادا ئامادە بووەو لە 

ینێتەوەو ئەم کار لەسەر هەڵوەشاندنەوەی دەکات میتافیزیکادا خۆی دەب
، سسیتەمی کارکردنی (52، ص72، ص7111جاک دریدا، : انەبڕو)

مەسعود محمدیش هەمان سیستەمەو کاری لەسەر ئەوە کردووە کە 
بەدرێژایی کارکردنی رەخنەگرو نوسەرەکان لەسەر دەقە کالسیکییەکان 

بۆ شیعرەکانیان، ئەم  ئامادەیی هەبووەو یەک جۆر لێکدانەوە هەبووە
لەم کتێبەدا دێت  ئەو واتاو لێکدانەوە باوانەی بۆ شیعرەکانی نالی هەن، 

واتایانە هەڵدەوەشێنێتەوەو ەڵوەشاندندەوەی وشەکانەوە ئەو لە ڕێگەی ه
واتای نوێ بە هەندێک لە وشەکان دەبەخشێت و بەمەش واتای 

یە واتا نوێکە سەراپای دێڕە شیعرەکە دەگۆڕێت و تەنانەت جاری وا هە
تەواو پێچەوانەی واتاو لێکدانەوەکانی پێشترە، جاری واش هەیە 

 ...وشەیەک هەڵدەوەشێنێتەوەو واتایەکی جیاوازی پێدەبەخشێت
ئەگەر چی زۆربەی جار سیستەمی کارکردنی مەسعود محمد 
هەمان سیستەمی کارکردنی درێدایە، بەاڵم قورسە بە تەواوی ئەوە 

چ راددەیەک ئاگاداری دەقەکانی درێدا بووە،  بزانین مەسعود محمد تا
چونکە لەو کاتەدا نە لە رۆشنبیری کوردی و نە لەرۆشنبیریی عەرەبیدا 
تیشک نەخرابوویە سەر کارەکانی درێداو نوسەرو خوێنەری کورد و 

بەاڵم کاتێک . تەنانەت عەرەبیش بە کارەکانی درێدا ئاشنا نەبوون
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لێکدانەوەی شیعرێکی نالی بە  سەیری ئەو بۆچوونەی دەکەین، کە لە
دەری بڕیوەو پێی وایە ( ئەی ساکینی ریازی مەدینەی منەووەرە)ناوی 

پێویستە لێکۆڵەر چەندین مەیدانی زانست و شارەزایی ئەو سەردەمەی 
هەبێت و پێنج خاڵ دیاری دەکات، کە خاڵی پێنجەمیان مەبەستی ئێمەیەو 

وەشاندنی گوتەو واتای شارەزایی بە لەبەریەک هەڵ – 2:"بریتییە لە 
، لێرەدا ئەوەی مەسعوود محمد (060، ل 7112مەسعود محمد، " )داخراو

دەیڵێت دەچێتە ناو چوارچێوەی میتۆدی هەڵوەشاندنەوەگەرایی و 
بەکار دەهێنێت، پاشان ( هەڵوەشاندن)تەنانەت خودی وشەی 
لە کۆتایی هەمان خاڵدا ( واتای داخراو)بەکارهێنانی دەستەواژەی 

تە ناو ئەو بیرۆکەیەی میتۆدی هەڵوەشاندنەوەگەرایی، کە جەخت دەچێ
لەوە دەکاتەوە لە دەقدا دوا واتا نەدراوە بە دەستەوەو دەکرێت 
بەردەوام واتای نوێ لە دەقەوە هەڵبهێنرێت، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە 

 .واتا داخراو نییە
جگە لەمە پێویستە ئاماژە بەوە بکەین زۆربەی جار مەسعوود 

د لە لێکدانەوەی دێڕە شیعرەکانی نالیدا، بۆ ئەوەی بتوانێت واتای محم
نوێ و نەگوتراو و نەدۆزراوە لە دێڕەکانەوە هەڵێنجێت، پەنا دەباتە بەر 
هەڵوەشاندنەوەی وشەکان و داڕشتنەوەیان بە جۆرێکی ترو دۆزینەوەی 
واتای نوێ لە رێگەی ئەم داڕشتنە نوێیانەوە، ئەمەی مەسعوود محمد 

می دەدات لەوێوە نییە ئاگاداری میتۆدی هەڵوەشاندنەوەگەرایی ئەنجا
بووەو بە هۆشیارییەوە ئەم میتۆدەی بەکارهێناوە، بەڵکو ئەوەی 
کردوویەتی بەکارهێنانی سەلیقەی خۆی بووە لە وردبوونەوە لە دێڕە 
شیعرەکان و وشەکانی ناویان، هەستیشی بەوە کردووە زۆر وشەی ناو 

ئەوە هەڵدەگرن هەڵبوەشێنرێنەوەو بە جۆرێکی تر دێڕە شیعرەکانی نالی 
ئیتر ئەم . دابڕێژرێنەوەو واتای نوێ و نەدۆزراوەیان لێوە هەڵبهێنجرێت
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سەلیقەو سیستەمی کارکردنەی لەسەر شیعرەکان وا کەوتووەتەوە 
 . لەگەڵ میتۆدی هەڵوەشاندنەوەگەراییدا تەبا بێتەوە

رییەوە ئەو بۆچوونەمان کە مەسعود محمد لە ڕووی تیۆ
ئاگاداری میتۆدی هەڵوەشاندنەوەگەرایی و تەنانەت میتۆدێکی وەک 
شێوازگەریش نییە، لەوێوەیە هەندێک بۆچوون و لێکدانەوەی هەیە، لە 
بارەی چۆنیەتی داڕشتنی هەندێک وشەی دێڕي شیعرەکان و پاش و 
پێشخستنیانەوە، لە کایەی رەخنەدا دەچنە ناو چوارچێوەی 

وازگەریشدا دەچنە ناو چوارچێوەی الدانەوە، کە شێوازگەرییەوەو لە شێ
بۆ نموونە ئەم دێڕە شیعرەی نالی . پایەیەکی گرنگی شێوازگەرییە

 :وەرگرتووە کە دەڵێت
مـا و وصلی شاهد  صـداق و  رووـن
 لەگەڵ شایی کەران بێ دەنگ و داوا

، بەاڵم (دەنگ و داو)دوو وشەی کۆتایی لەتی دووەم بریتین لە 
هاتووە کە لە بنجدا جێگەکەی ( ا)ەمدا بزوێنی درێژی لەگەڵ وشەی دوو

ئێرە نییە، بۆ روونکردنەوەی چۆنیەتی هاتنی ئەم بزوێنە درێژە لێرەدا 
 :دێڕە شیعرێکی زێوەر بە نموونە دێنێتەوە کە بریتییە لە

 عەرەق نییە لە عالەما کە البەرێ لە دڵ غەما
ایی زیاد ی کۆت(غەم)بۆ وشەی ( ا)لەم دێڕەشدا بزوێنی درێژی 

کراوە، کە لە بنجدا جێگەی خۆی نییە، بۆ دۆزینەوەی شوێنی ئەسڵیی 
بەیتەکە لە بنەڕەتدا دەبوو بەم شێوەیە بێت : "ئەم بزوێنە درێژە دەڵێت

، شاعیر لەبەر قافییەی (عەرەق نیە لە عالەما کە البەرێ غەم لە داڵ)
پێ و بزوێنەکەی دڵیشی ( دڵ)ی گوێزاوەتەوە جێی (غەم)شیعر وشەی 

، ئەوەی لێرەدا مەسعوود (082-085، ل7112مەسعود محمد، ") داوە
محمد بۆی چووە بریتییە لە پاش و پێشخستنی وشەکان و گۆڕینی 
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شوێنی پاشگرەکان، بۆ ئەوەی شیعرەکەی لە ڕووی کێش و سەرواوە 
رەوان و گونجاو بێت، ئەم بابەتەش لە شێوازگەریدا بە الدان ناودەبرێت، 

مد لەم لێکدانەوەو شیکردنەوەیەدا بەهیچ جۆرێک بەاڵم مەسعود مح
و مەسەلەی شێوازگەری ناهێنێت، ئەمەش ئەوەی ( الدان)ناوی وشەی 

لێ دەخوێنرێتەوە، کە لە ڕووی تیۆرییەوە ئاگاداری میتۆدی 
شێوازگەری و لەناو شێوازگەریشدا ئاگاداری الدان نەبووە، بۆیە ناوی 

ەی سەلیقەو لێهاتوویی خۆیەوە نەهێناوە، بەاڵم ئەوەی لێرەدا لە ڕێگ
بۆی چووە کارکردنە بە میتۆدی شێوازگەری و باسکردنە لە الدان، 

 .بەبێ ناوهێنانی میتۆدەکە
وەک دەزانین سەرهەڵدانی شێوازگەری دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای 

گەریش دەگەڕێتەوە بۆ  -سەدەی بیستەم، سەرهەڵدانی هەڵوەشاندنەوە 
ۆیە لەو بڕوایەداین ئەگەر مەسعوود نیوەی دووەمی سەدەی بیستەم، ب

محمد ئاگاداری شێوازگەری نەبووبێت، کە زۆر پێش 
هەڵوەشاندنەوەگەرایی سەری هەڵداوە، ئەوا بە دڵنیاییەوە ئاگاداری 

بۆ یەکەم ( 0662)هەڵوەشاندنەوە گەراییش نەبووە، چونکە درێدا ساڵی 
جار سێ کتێبی باڵوکردەوە، کە بوونە بناغەی سەرهەڵدانی 

بەاڵم باڵوبوونەوەی . ەڵوەشاندنەوەگەرایی لە ئەدەبی فەڕەنسیداه
میتۆدەکە کەوتووەتە سەروبەندی خودی نوسینەکەی مەسعوود 

دەڵێت رادەی هۆشیاریی ( ریچارد رۆرتی)محمدەوە، چونکە وەک 
هەڵوەشاندنەوەگەرایی بە خۆی، دەگەڕێتەوە بۆ حەفتاکانی سەدەی 

مەسعود محمدیش (. 750، ص7118، ...میشیل رایان، جوناثان کلر)بیست
دا نوسیوەو لەو کاتەدا (0622)ئەم بابەتانەی لەسەر نالی لە ساڵی 

هەڵوەشاندنەوەگەرایی تازە لە ئەوروپادا کەوتبووە سەر پێ و 
.  نەهێنرابوویە ناو کایەی رۆشنبیری و رەخنەی عەرەبییەوە نەک کوردی
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شتاکانی سەدەی لە هە: "دەڵێت( احمد عبدالحلیم عطیة. د)تەنانەت 
کارەکانی درێدا ( مەبەستی سەدەی بیستە ـ توێژەر ـ)رابردووەوە 

گواسترانەوەو هزرەکانی هێنرانە ناو کتێبە عەرەبییەکانەوە، لە 
گرنگیی زیاتری ( نوسەرەوە)نەوەدەکانیشدا لەالیەن ژمارەیەکی زۆر 

 (. 58، ص7101احمد عبدالحلیم العطیة، .د")پێدرا
عوود محمد لە کایەی رەخنەدا لە ئاستی دەتوانین بڵێین مەس

و بواری ( ریفاتێر)کەسە دیارو ناسراوەکانی بواری شێوازگەری وەک 
دایە، تەنها ئەوەندە هەیە ئەم (جاک درێدا)هەڵوەشاندنەوەگەرایی وەک 

نەهاتووە لە رووی تیۆرییەوە باس لە شێوازگەری و الدان و 
لێکدانەوەو هەڵسەنگاندن و بەاڵم ئەو گەرایی بکات،  هەڵوەشاندنەوە

شیکردنەوانەی بۆ شیعرەکانی نالیی کردوون، بە پراکتیک و 
بەشێوەیەکی سەرەکی دەچنە ناو چواچێوەی میتۆدی 
هەڵوەشاندنەوەگەرایی و هەندێک جار شێوازگەری و لێرەو لەوێش 

بەاڵم ئەوەی ئێمە کاری . دەچنە ناو میتۆدەکانی تری وەک راڤەگەرییەوە
بەستنەوەی کارکردنی مەسعود محمدە بە میتۆدی  لەسەر دەکەین

 .هەڵوەشاندنەوەگەراییەوە
 
 
 
 
 
 

 بەشی یەکەم
 هەڵوەشاندنەوەگەرایی 
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لە فەڕەنسیدا ( deconstruction)وشەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی 
، کە واتای نەفی دەگەیەنێت، لەگەڵ چاوگی (de)پێک هاتووە لە پێشگری

(construction ) بونیادنان دێت، واتا گشتییەکە دەبێتە بە واتای
دا (نامەیەک بۆ هاوڕێیەکی یابانی)هەڵوەشاندنەوە، تەنانەت درێدا لە 

لە فەڕەنسیدا زۆر بە روونی دەاللەت لە ( destruction: ")دەڵێت
روخان دەکات، بەوەی سڕینەوەو چڕکردنەوەیەکی نەگەتیفەو لە 

، (28، ص7111یدا، در" )ی الی نیچە نزیکترە( demolitionروخان )
بەاڵم لە راستیدا ئەم هەڵوەشاندنەوەیە بەو سیفەتەی واتای هەمەکیی 
وشەکەیە، بەپێی جیاکاریی بڕگەیی پێکهاتە مۆرفۆلۆجییەکەی تەنها 
هەڵوەشاندنەوە یاخود روخان ناگەیەنێت، بەڵکو واتای بونیادنانیش 

لە جیاتی روخان، پێویست بوو لەوەش تێبگەین "دەدات 
چۆن شێوەگیر دەکرێتەوە یان بونیاد ( کومەڵەیەک)ندنەوەی هەڵوەشا
، (61، ص7111جاک دریدا، ")واتە بنیاتنانەوەیشی دەگەیەنێت... دەنرێتەوە

روخان : کەواتە وشەکە بە گشتی دوو واتا دەگرێتەوە، کە بریتین لە
و  بونیادنانەوە، واتە بەکارهێنانی ئەم وشەیە لەالیەن (هەڵوەشاندنەوە)

روخان و بونیادنان لە خۆ دەگرێت بەبێ بااڵدەستیی الیەکیان درێداوە 
بەسەر ئەویتردا، بەم پێیە پرۆسەی هەڵوەشاندنەوە دەروخێنێت و 

و ( 71، ص7118جاک دریدا، : بڕوانە)سەرلەنوێ بونیاد دەنێتەوە 
دەتوانین بڵێین لە ئاستە دەاللييە قووڵەكەيدا واتاى هەڵوەشاندنەوەى 

يەكان و سەرلەنوێ خوێندنەوەيان دەگەیەنێت گوتارو سيستەمە هزري
بەپێی رەگەزەكانيان و رۆچوون بەناوياندا تا پەی بە تەوەرە سەرەكييە 

، 0661عبدالله ابراهیم وآخرون، : بڕوانە)شاراوەكانى ناويان ببرێت 
لەو رووەوە دەتوانین بڵێین بەرهەمەکانی درێدا بە شێوەیەکی (. 002ص
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یی شێوەگیر دەکەن سەبارەت بە گشتی خوێندنەوەیەکی سەراپا
جاک : بڕوانە)تایبەتمەندی و پێکهاتە سەرەکییەکانی هزری رۆژئاوایی 

 (. 2، ص0667دریدا، 
هەڵوشاندنەوەگەرایی بزوتنەوەیەکی پاش نوێگەرییە، بەاڵم لە 

، 7111جاک دریدا، : بڕوانە)ئەمەریکا بە پاش بونیادگەری ناودەبرێت 
فیزیکییەکانی شارستانیەت و فەلسەفەی دەدات بنەما میتا، هەوڵ (61ص

مرۆیی بلەرزێنێت، بە واتا فراوانەکەی بریتییە لە رەخنەکردنی میتافیزیکا 
میشیل : بڕوانە)هەر لە ئەفالتونەوە تا ئیدمۆند و هۆسرڵ و پۆل ریکۆر 

ئەمەش لە رێگەی دەرخستنی (. 72، ص7118، ...رایان و جوناثان کلر
کێک لە هەر یە. ەیان کە پشتگوێ خراوەجووتە دژەکان و گرنگیدان بەو

 /لێکدراو، کرۆکی/نەگەتیف، سادە/پۆزەتیفخراپە، /چاکە)لەم لێکدژانەدا 
دووەم وا وەسف دەکرێت، کە دەرەکی ( السایی/ رووکەش، الساییکراوە

و داتاشراو و سەرپێییە سەبارەت بە الیەنی یەکەم، کە یان نمونەییە یان 
هۆی ئەمەش ئەوەیە . قێکی میتافیزیکیدازاراوەیەکی سەرەکییە لە نەسە

الیەنی دووەم هەڕەشەیە بۆ سەر ئەو بەهایانەی الیەنی یەکەم جەختیان 
لێ دەکەنەوە، ئەم بەهایانە واتای ئامادەیی و نزیکی و تایبەتمەندی و 
سیفەتی جیاکەرەوەو شناس و حەقیقەت و ئەزموونی زیندوو و واتای 

گشتی الیەنی دووەم هەموو ئەو  تەواو دەگەیەنن، بەاڵم بەشێوەیەکی
،  ...میشیل رایان و جوناثان کلر: بڕوانە)بەها بڕواپێکراوانە پەرت دەکات

وت دەکات، کە اتە میتافیزیکا هەموو ئەوانە سەر، و(76ـ  72ص  ،7118
رێگەی دامەزراندنی بەهاکانی لێ دەگرن، لە راستیدا رێگەکەی ئەو لە 

یی و ئایدیاڵی ـ  و چەمکەکانی تر ـ دامەزراندنی چەمکەکانی وەک ئامادە
بە تێڕواینی درێدا توانەوەو سەرکوتکردنی الیەنە الوەکییەکانی وەک 

بەم (. 72، ص7118، ...میشیل رایان و جوناثان کلر)غیاب و جیاوازییە 
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گەرایی ئەوەیە  پێیە بیرۆکەی سەرەکیی قوتابخانەی هەڵوەشاندنەوە
رۆیی دەکات، چیرۆک وەک دەق سەیری رۆشنبیری و فەلسەفەی م

دەقە، شیعر دەقە، کتێبی فەلسەفی دەقە، وێنە دەقە، بینایەکی شارستانی 
دەقە، شارستانییەتی مرۆیی پارێزراوەو لەسەر شێوەی ملیۆنان دەق 
گواستراوەتەوەو هەڵوەشاندنەوەگەرایی کار لەسەر لەرزاندنی بنەما 

ئەو "ن بڵێین درێدا بەم پێیە دەتوانی. میتافیزیکییەکانی ئەم دەقانە دەکات
بیرمەندەیە، کە بوێرانە لێپرسینەوەو رەخنەی لەو بنەمایانە گرتووە، کە 
هزری رۆژئاوایی لەسەریان دامەزراوە، بە تایبەتیش رەخنەی لە 

سارة کوفمان ـ روجیه البورت، . )سەنتەریزمی عەقڵی رۆژئاوایی گرتووە
 (.2، ص0660

وەشاندنەوەگەرایی سەبارەت بە کارکردن بەپێی ستراتیژی هەڵ 
پێویستە رەخنەگرانی ئەدەب : "لە ئەدەبدا جۆناثان کولەر دەپرسێت

میشیل رایان، " )لەڕێگەی تیۆری واتاو شیکردنەوەی دەقەوە چی بکەن ؟
: ،  هەر خۆی وەاڵم دەداتەوەو دەڵێت(026، ص7118، ...جوناثان کلر

ەوە، کە هەڵوەشاندنەوەگەرایی بەو واتا تەقلیدییە دەقەکان شی ناکات
دەیەوێت یەکێتیی ناوەڕۆک یاخود تیمە بەرنەدات، بەڵکو بەدوای ئەوەدا 
دەگەڕێت دژە میتافیزیکییەکان بخاتە گەڕ، هەروەها بەدوای ئەو 
رێگایانەدا دەگەڕێت، کە بە هۆیانەوە خوازە دەقییەکان و  
پەیوەندییەکانی ناوەوەی دەقەکە لۆجیکێکی دوانەیی و لێکدژ بەرهەم 

م پێیە هەڵوەشاندنەوەگەرایی جەخت ناکاتە سەر مەبەستەکانی بهێنن، بە
، بەڵکو خۆی (022-026، ص7118میشیل رایان، جوناثان کلر،)نووسەر 

کار لەسەر دەق دەکات لەو سێ جۆر واتایەی لە دەقدا هەن و بریتین لە 
واتایەک نوسەرەکە مەبەستیەتی، واتایەک عورف دیاری دەکات، "

میشیل رایان و جوناثان ." )ەزموونی دەکاتواتایەک خودی خوێنەر ئ
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کار لەسەر واتای یەکەم و دووەم ناکات، بەڵکو ( 081 ص، 7118، ...کلر
واتایەک لە دەقەکەوە دەردەهێنێت کە نەگوتراوەو دواخراوە، واتە 
رەخنەگری هەڵوەشاندنەوەگەرایی بەدوای جۆری سێیەمی واتادا 

لێرەدا وەک )ە خوێنەر دەگەڕێت، بەدوای ئەو واتایەدا دەگەڕێت ک
بەم پێیە نابێت لە . ئەزموونی دەکات و هێشتا نەوتراوە( رەخنەگرێک

دەقدا مامەڵە لەگەڵ ئەوەدا بکەی کە دەقەکە دەیڵێت یان بەیانی دەکات، 
بەڵکو دەبێت مامەڵە لەگەڵ ئەوەدا بکەی، کە لێی بێدەنگەو نایڵێت، کە 

بگەڕێیت تیایدا کە  دەیشارێتەوەو دووری دەخاتەوە، بەدوای شتێکدا
دۆزینەوەی واتاکەی و لێکدانەوەی ئاسان نییە، درێدا لەم روانگەوە 

لەو باوەڕەدام ئەدەب و بە تایبەتیش رەخنەی ئەدەبی، بە زۆری : "دەڵێت
ملکەچی هەیمەنەی سیستەمێکی فەلسەفیی کالسیکین، بەاڵم دەکرێت لە 

بواری ئەوە  ئەدەبدا هزرێک، با نەڵێین فەلسەفەیەک، دەربکەوێت کە
خۆی بگرێت، ئا لە ( شیعرییەت)نادات فەلسەفە یان راڤەی رەخنەیی یان 

، واتە ئەو (21، ص 7111جاک دریدا، )"...ئەمە سەرنجی من رادەکێشێت
دەقانەی بە ئاسانی خۆیان نادەن بەدەست رەخنەگرەوە سەرنجی 

 .درێدایان راکێشاوەو کاری لەسەر کردوون
هەڵوەشاندنەوەگەرایی لەسەر  هەر لە چوارچێوەی کارکردنی

رەخنەی دەق لەسەر ئەوە : "دەق عەلی حەرب بە کاریگەریی درێدا دەڵێت
رانەوەستاوە چەمکێک بگۆڕرێت بە چەمکێکی تر، بەڵکو لەسەر ئەوە 
وەستاوە چەمکە دژو بەرامبەرەکان هەڵبوەشێنرێنەوە بۆ دۆزینەوەی 

ر یەکێکیان الفی ئەو پەیوەندی و ئاڵوگۆڕو موراوەغانەی وا دەکەن هە
ئەوە لێبدات سەر بەوی ترە، لە کاتێکدا دەیسڕێتەوە، یان بانگەشەی 
ئەوە دەکات دژیەتی و نایهێڵێت، کەچی دەیهێنێتە گۆ یاخود لەو 

، واتە کاتێک لە دەقێکدا گرنگی (52، ص0665علی حرب، )کەوتووەتەوە 
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گەی ئەم هتد دەدرێت، ئەوا لە رێ... بە چەمکێکی وەک ژیان، چاکە، جوانی
چەمکانەوە پێچەانەکەیان رەتدەکرێتەوە کە بریتین لە مردن، خراپە، 

هتد، بەاڵم لە راستیدا ئەو چەمکە دژانە دەهێنرێنە گۆ و لە ..ناشیرینی
واتە هەر دەقێک . رێگەی ئەوانەوە چەمکەکانی یەکەم واتا وەردەگرن

خراپە، /مردن، چاکە/ژیان: ژمارەیەکی زۆر جووتەی دژیەکی تێدایە
هتد، تەنانەت ئەگەر دەق تەنها یەکێک لەم  ...ناشیرین /رەش، جوان/سپی

دژانەشی تێدا بوو، ئەوا چەمکەکە لە رێگەی ئامادەکردنی دژە 
ئەم دیاردەیە لە ئەدەبیاتی . غائیبەکەیەوە، واتای تەواو بەدەست دەهێنێت
، (the traceشوێنەوار "هەڵوەشاندنەوەگەراییدا ناونراوە دیاردەی 

ار ئەوەیە لە یەک کاتدا هەم ئاماژە دەکات و هەم مەحو شوێنەو
، 7111جاک دریدا، " )دەکاتەوە، واتە ئەوەیە کە هەرگیز ئامادە نییە

رەش ئەو رەنگەیە نە  ، بۆ روونکردنەوەی ئەمە دەکرێ بڵێین(25ص
نیمچە /هەموو ئەم رەنگە غائیبە. هتد...سپییە نە سورە نە سەوزە نە شینە

. بۆ ئەوەی رەش واتای تەواوی خۆی وەربگرێتئامادانە پێویستن 
لێرەدا رەش ئامادەکەیە، بەاڵم رەنگەکانی تر شوینەوارن و حزووریان 

 .نییە
دا (دەرمانخانەی ئەفالتون)لەم رووەوە دەبینین درێدا لە کتێبی 

دەکات، لە رێگەی ( فارماکۆن)کار لەسەر هەڵوەشاندنەوەی وشەی 
ی ئەو واتایە لە وشەی فارماکۆن بەرهەمەکەی ئەفالتۆنەوە پێچەوانە

ئەفالتۆن لە فارماکۆندا ئەو . هەڵدەهێنجێت، کە تا سەردەمی ئەو هەبووە
ئەفسانەیە دەهێنێتەوە کە کەسێک بە پاشا دەڵیت چارەسەری 

بەاڵم ئەفالتوون ... لەبیرچوونەوەم دۆزیوەتەوە، چارەسەرەکەش نوسینە
ا، چونکە نوسین نووسین بە پلەیەکی نزمتر دادەنێت لە چاو قسەد

گوزارشت لە جیهانی هەستپێکراو دەکات کە سێبەرەو حەقیقەت نییە، 
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جاک )بەاڵم قسەی گۆکراو گوزارشت لە جیهانی بااڵی ئایدیاڵی دەکات 
 (. 75، ص7118دریدا، ، 

( کالم)درێدا دەڵێت ئەفالتون لەسەر زاری سوکراتەوە قسە 
خێرایە، راستەوخۆیە، زیندووە، فێرکەرەو "پەسەند دەکات چونکە 

دەتوانێت دەست بە گوتارەکەیەوە بگرێت و بیهێنێتەوەو راستی بکاتەوە، 
، (26، 22، ص 0668جاک دریدا، : بڕوانە)بەاڵم  نوسین رەتدەکاتەوە 

جاک دریدا، " )حاڵەتی نوسین مەترسیدارە" ونەوە چونکە بەالی ئەفالت
پیتەکانی یان ( یان نوسراو)نوسین "،  جگە لەمە (22، ص 0668

قاڵبەکانی بێگیانن، بەبێ پارێزگاری و پاڵپشتی باوکی ناتوانێت وەاڵم 
بەپێی میتافیزیکای ئامادەیی، ، کەواتە (2، ص0668جاک دریدا، ")بداتەوە

دنی واتایەو دەنگ بە باشتر دادەنێت، چونکە نوسین فۆرمیکی نزمی گەیان
کاتێک دەقێک دەخوێنیتەوە، ئەو واتایەی بۆ زیاد دەکەی کە خۆت تێی 
دەگەیت، ئەمەش هەمان ئەو واتایە نییە کە نووسەری دەقەکە 
ویستوویەتی، لەبەر ئەم هۆیە شارستانیەتی رۆژئاوا دەنگی پێ باشتر 

دەنگ حاڵەتی . واتا بووە لە نوسین وەک هۆکارێک بۆ گەیاندنی
ئامادەییە، بەاڵم نوسین حاڵەتی غیابە، راستی زیاتر لە ئامادەییدایە، نەک 

ئەم میتۆدە باوەی کە دەنگی بەالوە باشترە لە نوسین، لە . لە غیابدا
(. فۆنۆسەنتەریزم)ئەدەبیاتی هەڵوەشاندنەوەگەراییدا پێی دەوترێت 

ەخنەی لێ دەگیرێت، نوسین کاتێک رگرنگی فۆنۆسەنتەریسم لەوەدایە 
یان هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت و لێکدانەوەی جیاوازی بۆ دەکرێت 

لەوێ ( کە نوسەرەکەیە)ناتوانێت بەرگری لە خۆی بکات، چونکە باوکی 
نییە، تا پاڵپشتیی بکات و بیپارێزێت، بەم پێیە نوسین دەتوانرێ 

تایانەی هەڵبوەشێنرێتەوەو واتای نوێی پێ بدرێت، گرنگی بەو الیەن و وا
 ... بدرێت، کە الی نوسەر پەراوێز خراون، بەاڵم لەگەڵ قسە ئەمە ناکرێت
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باسی ئەوە دەکات سوکرات دژی درێدا بەردەوام دەبێت و 
بەاڵم . نوسین بووەو متمانەی بە قسە هەبووە، بۆیە کتێبی نەنوسیوە

کاتێک نوسین دۆزراوەتەوە وەک چارەسەرێک بۆ لەبیرچوونەوە 
فارماکۆن ناوبراوە، کەچی لێرەدا درێدا  سەیری کراوەو بە

لێکدانەوەیەکی پێچەوانە بۆ فارماکۆن دەکات و بە ژەهری دادەنێت، نەک 
، کەواتە نوسین کە وەک (28و  6، ص 0668جاک دریدا،)بە چارەسەر 

بێهۆش دەکات، ئەگەر ( ذاکرة)یادگە : فارماکۆنێکە دوو زیانی هەیە
دخستنەوەیە نەک بۆ خودی فریاشی بکەوێت فریاکەوتنەکەی بۆ یا

نوسین دەرەکییە ... بەم پێیە نوسین ژەهرێکە یادگە الواز دەکات... یادگە
لە کاتێکدا یادگە ناوەکییە، یادخەرەوە دەست بۆ یادگە دەبات و لەناوەوە 

، 0668جاک دریدا، : بڕوانە)دەیخەوێنێت ئەمەش کاریگەریی فارماکۆنە 
ژەهرە، نەک چارەسەر، لە  ، بەم پێیە دەگەینە ئەوەی نوسین(62ص

کەواتە درێدا واتایەکی . کاتێکدا وەک چارەسەرێک بۆ یادگە دانرابوو
ئەمەش . (65)پێچەوانەی واتا باوەکەی لە وشەی فارماکۆن هەڵینجاوە

واتای ئەوەیە هەڵوەشاندنەوەگەرایی بەرەو ئاشکراکردنی واتایەکی 
واتایی دەق پێچەوانەی واتا باوەکەی دەقەکە دەچێت، دەسەاڵتی تاک

رەتدەکاتەوە، بە دوای دژەکانی واتاکەدا دەگەڕێت، واتا پەرت دەکات، 
ساختەیی ئەو الفلێدانە دەردەخات کە گوایە گەیشتووەتە واتا 
مەبەستەکەی ناوەوەی دەقەکە، چونکە واتا لە حاڵەتی دواخستنێکی 

و دوا واتا ( 08، ص7118جاک دریدا، فی علم الکتابة، )بەردەوامدایە 
 . الیی نەبووەتەوەو نەدراوە بە دەستەوەیەک

                                                                 
زۆرجار مەسعود محمدیش بەشێوەیەک لە شێوەکان وای کردووەو توانیویەتی واتای پێچەوانە  (65)

لە هەندێک وشەی دێڕە شیعرەکان هەڵبهێنجێت و لەرێگەی ئەمەوە سەرجەم  واتای دێرەکە 
بکاتەوە، کە تا سەردەمی ئەو بۆی   .کراوەپێچەوانەی ئەو واتایە 
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لێرەداو بۆ روونکردنەوەی ئەمە پێویستە ئاماژە بە وشەی 
بکەین کە درێدا دایهێناوەو لە وشەی ( Differance)جیاوازی 

(Difference )وەرگێڕانی ئەم وشەیە بۆ زمانەکانی تر . جیاوازە
و ( 25ص، 7111جاک دریدا، : بڕوانە)ئەستەمەو کارێکی ئاسان نییە 

درێدا دان بەوەدا دەنێت ئەم وشەیە لە داهێنانی خۆیەتی وەرناگێڕرێت 
بۆ زمانەکانی تر، چونکە ناتوانرێت لە کردەی وەرگێرانیدا واتاکەی 

( Differance)شێوەی دەربڕینی وشەی . بدرێت بە دەستەوە
ە، ئەم (ance)ە، بەاڵم کۆتاییەکە (Difference)هەمانشێوەی دەربڕینی 

کە بۆ دروستکردنی ناوەکردارییەکان بەکار دێت، شێوەیەکی کۆتاییە 
ریزێکی تەواو چەمک "نوێ دەدات بە زاراوەکە، ئەم زاراوەیە 

کۆدەکاتەوە، کە وای دادەنێم نەسەقییەو کورت ناکرێتەوە، هەر یەکەیان 
لە ساتێکی یەکالییکەرەوەی کارەکەدا دێتە ناوەوە ـ تەنانەت 

جیاوازی حەواڵەیە بۆ جوڵەیەکی ... کاریگەرییەکەی زیاد دەکات ـ 
، کە کردەی جیاوازی ئەنجام دەدات و ئەم (چاالک و وەستاو)

حەواڵەیەش لە ڕیگەی ماوەو رێپێدان و دواخستن و حەواڵەو 
جاک " )سوڕانەوەو دواخستن و کردەی خەزنکردنەوە ئەنجام دەدرێت

جیاوازی بە زمانێکی روونتر دەتوانین بڵێین واتای (. 02، ص0667دریدا، 
(Difference ) و لەیەکنەچوون(differing ) و دواخستن(defering )

ئاماژەیە بە جیاوازییەکی ( Differance)پاشان جیاوازی . دەگەیەنێت
، کە بە مەرجی پڕۆسەی دەاللەت دادەنرێت، هەروەک "شاراوەو ناوەکی"

 چۆن لە هەمان کاتدا ئاماژەیە بەو کردەی جیاوازییەی کە جیاوازییەکان
، 7118، ...میشیل رایان و جوناثان کلر: بڕوانە)بەرهەم دەهینێت 

وشەیەکی ( differanceاإلختالف المرجیء ـ )واتە جیاوازی (. 072ص
بە واتای جیاوازی لە ( to Differ)یەکیان : نوێیەو دوو کار کۆدەکاتەوە
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رووی شوێنەوە، یان لە ڕووی پەیوەندی بەوی ترەوە، ئەویتریان کاری 
(to defer )میشیل رایان و . )بە واتای درێژەکێشان یان دواخستن

درێدا ئاماژە بەوە دەکات هیچ بەدیهییەکی (. 76، ص7118، ...جوناثان کلر
سەرەتایی، یان ساتەوەختێکی راستی رەها، یان وەکیەکییەکی خودی و 
تەنانەت هیچ بنەمایەکی دامەزرێنەر بوونیان نییە، هەموو ئەمانە 

میشیل رایان و جوناثان )بەرهەمیان دەهێنێت ( Differance)جیاوازیی 
، وات لە دەقدا دوا واتا نەدراوە بە دەستەوەو (76، ص7118، ...کلر

هەمیشە واتا دواخراوە، بەم پێیە دەکرێت لە روانگەی ئەم دواخستنەی 
واتاوە جگە لەو واتایەی پێشووتر بۆ دەقەکە کراوە، واتای نوێ لەو 

لێرەدا بە پێویستی . لێکدانەوەی نوێی بۆ بکرێتدەقەدا بدۆزرێتەوەو 
جارەهای جار "دەزانم ئەم وتەیەی مەسعود محمد بهێنمەوە کە دەڵێت 

وابووە دوای لێبوونەوە لە شیکردنەوەی بەیتێکی و دڵنیابوون لە 
گەیشتن بە هەموو واتاو جوانی و نوکتەی ئاشکراو نهێنیی بەیتەکە، 

" و خۆ دینێتە ناو بیلبیلەی چاوەوەئەوسا واتایەکی تەڕو تازە لە نکا
ئەمەی مەسعود محمد دەیڵێت و (. 65، ل7112مەسعود محمد، )

ئەزموونی خۆی و کارکردنیەتی لەسەر شیعرەکانی نالی، هیچی لەوە 
دا ئەنجامی ( Defferance)کەمتر نییە کە درێدا لە داهێنانی وشەی 

 .داوەو ویستوویەتی بیڵێت
ندنەوەگەرایی دەتوانین بڵیین بە بە گەڕانەوە بۆ سەر هەڵوەشا

وەک لە بەشی دووەمدا لە رێگەی چۆنیەتی )دوو قۆناغ ئەنجام دەدرێت 
کارکردنی مەسعود محمد لەسەر شیعرەکانی نالی روون دەبێتەوە، 

، قۆناغی یەکەم ئەوەیە (مەسعود محمدیش هەردووکیانی ئەنجام داوە
وە، تا دەگاتە شیمانە نوسەر بە دەقەکەدا رۆدەچێت و تیایدا قووڵ دەبێتە

لە قۆناغی دووەمدا هەندێک رەگەز کەشف دەکات، . شاراوەکانی ناوی
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کە وشەو زاراوەی گرنگ نین، یان ئاماژەیەکی سەرپێین، بەاڵم 
رەخنەگری هەڵوەشاندنەوەگەرایی تیایاندا قووڵ دەبێتەوەو واتای نوێیان 

، ئەوەی (021ص .7101احمد عبدالحلیم العطیة، . د: بڕوانە)لێ بار دەکات 
لە هەڵوەشاندنەوەگەراییدا گرنگە قۆناغی دووەمە، کە دەبێتە هۆی 
بەرهەمهێنانی واتای نوێ، یاخود دەبێتە هۆی دۆزینەوەی ئەو واتایەنەی 

بەم پێیە خوێندنەوەکانی . لە دەقەکەدا دواخراون و هێشتا نەگوتراون
لە درێدا، خوێندنەوەی راستەوخۆی دەقەکان نین و نایەوێت رێز 

تایبەتمەندیی دەق بگرێت، بەڵکو بە پێچەوانەوە هەوڵ دەدات بیهێنێتە گۆ 
احمد .د: بڕوانە)و ئەوەی لێ دەربهێنێت کە شاراوەیەو نەگوتراوە 

چێژ ـ "ئەمەش دەمانگەیەنێتە ئەوەی (. 710ص. 7101عبدالحلیم العطیة، 
گشت چێژەکە ـ لەوەدایە دەقەکە لە ئیحالەکردن نەوەستێت و لە یەک 

، هەر (07،ص7112امبرتو ایکو، " )ەاللەتی دیاریکراودا کۆتایی نەیەتد
لەم رانگەوەیە ئەمبێرتۆ ئیکۆ سەبارەت بە کارکردنی درێدا لەسەر دەق 

هەوڵدەدات بیسەلمێنێت، کە ئەو دەسەاڵتەی زمانێکی دەرکەوتوو : دەڵێت
هەیەتی، لە توانایدایە زۆر لەوە زیاتر بڵێت کە وشەکان راستەوخۆ 

کاتێک دەق لە مەبەستگەرایی خودە ... ەیەنن و دەاللەتی لێ دەکەندەیگ
بەرهەمهێنەکەی دادەبڕرێت، ئەوا لەسەر خوێنەر پێویست نییەو 
ناشتوانێت پابەند بێت بە پێدراوەکانی ئەو مەبەستگەراییە نائامادەیە، بە 
کورتی بەپێی ئەم بۆچوونە زمان دەکەوێتە ناو یارییەکی جۆراوجۆری 

، دەقیش هیچ مەدلولێکی تەنیاو رەها لە خۆ ناگرێت، هیچ دالەکانەوە
و ( 072ـ  072، ص7112امبرتو ایکو، . )مەدلولێکی بااڵش لە ئارادا نییە

. رەخنەگر دەتوانێت مەدلول و واتای نوێ لە دەقەکەوە بەرهەم بهێنێت
واتە هەڵوەشاندنەوەگەرایی هەوڵ دەدات مەدلولێك بخاتە گەڕ، كە 

ك لە خوێندنەوەو ئامادەكردنى ئەوەى غائيبە بەستراوە بە جۆرێ
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بەمەبەستى دەوڵەمەندكردنى بەردەوامى مەدلول بەپێى فرەيى 
خوێندنەوەكانى دال، كە ئەمەش سەردەكێشێت بۆ ژمارەيەكى بێكۆتا لە 

 .واتاى يەك لەدواى يەك
بەشێوەیەکی گشتی دەتوانین پڕۆسەی کارکردنی 

کاتێک دەقێک : رە بخەینە ڕووهەڵوەشاندنەوەگەرایی لەسەر دەق بەم جۆ
دەخوێنینەوە، چ دەقێکی ئەدەبی بێت یەن فەلسەفی یان وێنەیەک، بەدوای 

دەبینیت لە سیاقی . جووتە دژەکاندا دەگەڕێین و دەیانخەینە بەرچاو
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ . دەقەکەدا الیەنگری هەیە بۆ الیەنێکی دژەکان

وەک پێشتر روونمان بنەما رۆشنبیری و مەعریفییە گشتییەکان و 
کردەوە درێدا بەستوویەتییەوە بە میتافیزیکای ئامادەییەوە، ئەوەی 
لەسەرتە ئەوەیە پرۆسەی ئاڵوگۆڕکردن ئەنجام بدەیت، چۆن دەتوانیت 
ئەمە بکەیت، هۆکاریی بێ یەقینی بخەرە ناو یارییە دوانییەکەی نێوان 

سەندی کرد، تۆ زاراوە دژەکان، ئەگەر دەقەکە بەالی سپیدا شکایەوەو پە
ئەم . بەدوای ئەو هۆکارانەدا بگەڕێ، کە وا دەکەن رەش باشتر بێت

بنەما میتافیزیکییەکانی ( هز)یارییە پشت دەبەستێت بە لەرزاندنی 
دەقەکان بەهۆی هێنانە ناوەی کردەی گومان لە چۆنیەتی و رێگەی 

هەوڵ بدە سنوری جیاکەرەوەی نێوان دوو . بیرکردنەوەی تەقلیدیدا
وە دژەکان الببە، بەمە لەگەڵ یەکدا تەماهی دەکەن و ئەو زارا
 .نامێنێت کە بۆ یەکێکیانە( وشەسەنتەرییە)

هەڵوەشاندنەوەگەرایی بەو سیفەتەی بزوتنەوەیەکی پاش 
تازەگەرییە لە هەر شتێک زیاتر لە قوتابخانەیەکی رەخنەییەوە نزیکە، 
ی قوتابخانەیەکە ئامانجی  لەرزاندنی یاسا مەعریفییەکان

شارستانییەتەکەمان و نەهێشتنی ئەو متبوونە دۆگمایەیە، کە عەقڵی 
هەڵوەشاندنەوەگەراکان جەخت لەوە دەکەنەوە سیاسەت، . داگیر کردووە
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سەرجەمیان بەو پێیەی دەقی زمانەوانین، ... ئەخالق، ئابووری، یاسا
بوارێکی بەپێزن بۆ ئەوەی بەپێی تەکنیکە هەڵوەشاندنەوەگەراییەکان 

بۆیە هەندێک کەس هەڵوەشاندنەوەگەرایی بەوە . لەسەر بکرێتکاریان 
تۆمەتبار دەکەن بزوتنەوەیەکی تێکدەرانەیەو هەوڵی هەڵوەشاندنەوەی 

هەیە دەڵێت . سەرجەم بنەما مەعریفییەکانی رۆشنیریی مرۆیی دەدات
 .مۆدێلێکی راگوزەرەو لەم سەردەمە نوێیەی ئێمەدا جێی نابێتەوە

اریی خوێندنەوەکانی دەق لە خودی ەوە جیاک(کولەر)بەالی 
بۆ پاراستنی ئەم جیاکارییە کولەر ناچارە ئەوە بڵێت، کە  .دەقەوە گرنگە

ی خوێندنەوەکانی (هدم)روخان ـ "دەق توانایەکی تێدایە بریتییە لە 
میشیل رایان .)پێشوو لە رێگەی هێزی رەگەزە پەراوێزییەکانی دەقەکەوە

واتە لە خوێندنەوەی (. 722، ص7118، ...و جوناثان کلر،
هەڵوەشاندنەوەگەراییدا بۆ دەق،  گرنگی بە خوێندنەوەکانی پێشوو بۆ 
دەقەکەو ئەو واتایەن نادرێت، کە لێوەی بەدەست هاتوون، بەڵکو لە 
رێگەی گرنگیدان بە رەگەزە پەراوێزخراوەکانی دەقەکەوە، یان لە رێگەی 

نەوەی نوێ و واتا الوەکی و جیاوازەکانی وشەکانی دەقەکەوە خوێند
واتای نوێ بە دەقەکە دەبەخشرێت، بەبێ ئەوەی ئەمەش دوا واتاو دوا 

 .خوێندنەوەی دەقەکە بێت
وەک لە بەشی دووەمدا دەردەکەوێت هەندێک لەو ستراتیژانەی 
لە خوێندنەوەی هەڵوەشاندنەوەگەراییدا بۆ دەق هەن، الی مەسعود 

محمد لەسەر محمدیش بەرچاو دەکەون، سیستەمی کارکردنی مەسعود 
شیعرەکانی نالی وەک بنەما لەهەمان سیستەمی درێداو 
هەڵوەشاندنەوەگەراکانەوە نزیکەو هەندێک جاریش وەک ئەوانە، بەاڵم 
ئەوەندە هەیە کارکردنی درێدا لەسەر دەق بوارێکی فراوانی تەنیوەتەوەو 
لە ئەفالتۆنەوە تا هایدگەر و هۆسرل بەهەمان ستراتیژی 
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ی لەالیەن درێداوە کاریان لەسەر کراوە، بەاڵم هەڵوەشاندنەوەگەرای
ئەوەی ئێمە مەبەستمانە تەنیا کارکردنی مەسعود محمدە لەسەر شیعری 
نالی و دۆزینەوەی واتای نوێ و هەندێک جار پێچەوانەی واتا باوەکەیە 

 ...بۆ هەندێک لەو شیعرانەی کاری لەسەر کردوون
 

 بەشی دووەم
 میتۆدی کارکردنی مەسعود محمد 

 لەسەر شیعری نالی
 

لەم بەشەدا بەوردی چۆنیەتی کارکردنی مەسعوود محمد لەسەر 
شیعرەکانی نالی دیاری و روون دەکەینەوە، مەسعود محمد خوێنەرێکە 
کار لەسەر دەق دەکات، پرسیار دەکات و دەقەکە دێنێتە گۆ، یان جاری 
 وا هەیە هەڵکۆڵین دەکات و وشەکە دەباتەوە بۆ سەردەمی خۆی کە بە
ڕێنووسی ئەو کاتە چۆن نوسراوە، پاشان دەیگەڕێنێتەوە سەر 
رێنووسی نوێ و بەجۆریکی تر دەینوسێت و وشەیەکی نوێی لێ 
دروست دەکات، کە واتایەکی نوێی هەیەو دەبێتە هۆی گۆرینی واتا 
باوەکەی سەرجەم دێڕە شیعرەکە، لەم رێگەیەوە واتای نوێ بە دەقەکە 

ۆر لە خۆکردنی پێوە دیار نییەو خودی دەبەخشێت، ئەم واتا نوێیەش ز
وشەکانی دێڕە شیعرەکە دەکرێت هەڵگری ئەم واتا نوێیەش بن، بەاڵم 
پێشتر خوێندنەوەی قووڵیان بۆ نەکراوە، تا بدۆزرێنەوەو لەو واتا باوە 

سەرەتا لەم دێڕە شیعرەی . دەرچین کە بۆ دێڕە شیعرەکان هەبووە
 :نالییەوە دەست پێ دەکەین کە دەڵێت

 دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە جەوابی نادەم دڵ
ە قـەفـەسـدایـە عـەزابـی نادەم  مـودەتـێـکـە ـل
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مەسعود محەمەد جگە لەوەی شیکردنەوەیەکی ورد بۆ ئەم دێڕە 
دەکات و پێیوایە بە ڕواڵەت لێکدژییەکی تێدایە، چونکە کاتێک دڵ 
ی ماوەیەکە لە قەفەزدایەو حەزی لە سەیرکردنی چەمەنە، نالی وتویەت

جەوابی نادەم، لە ڕواڵەتدا جەوابی نادەم ئەوە دەگەیەنێت وەاڵمی 
ناداتەوەو بە دەم داواکەیەوە ناچێت، بەاڵم ئەم دێت دوو واتا بۆ 

یەکیان وەاڵم نەدانەوەیە، : دەهێنێت( جەوابی نادەم)دەستەواژەی 
، (26، ل7112 مەسعود محمد،) ئەویتریشیان رەتنەکردنەوەی قسەکەیەتی

بە . وەی قسەکەشی واتای ئەوەیە بە دەم داواکەیەوە دەچێترەتنەکردنە
دۆزینەوەی ئەم واتایە کێشەی ئەو لێکدژییە چارەسەر دەکات کە لە 

 . ڕواڵەتی دێڕە شیعرەکەدا هەیە
لە لێکدانەوەی ئەم دێڕەدا جیاوازی مەسعود محەمەد لەگەڵ مەال 

ێ هیچ عەبدول کەریمی مودەریسدا لەوەدایە، مەال عەبدول کەریم بەب
لێکدەداتەوە، کە ( جەوابی نادەم)ڕوونکردنەوەیەک یەکسەر بەم جۆرە 

رێی لێ ناگرم، دڵی ناشکێنم، یاخود وەاڵمی نادەمەوە، چی ئەکا "واتای 
، 0626مەال عبدالکریمی مدریس و فات  عبدالکریم، ")با بۆخۆی بیکا

دەگەیەنێت، بەبێ ئەوەی بۆ ئەوە چووبێت دەستەواژەکە دوو ( 512ل
بەاڵم مەسعود محمد وردتر . ای دژ یەکی هەیەو روونیان بکاتەوەوات

دەکات و هەردوو واتا ( جەوابی نادەم)لێکدانەوە بۆ دەستەواژەی 
دژەکەی دەهێنێت و بەپێی سیاقەکە واتا ئەرێنییەکەی پێ دەدات، کە 

، چونکە ئەمەیان زیاتر لەگەڵ سیاقەکەدا (رێی لێ ناگرم)دەکاتە 
 . دەگونجێت

لە لێکدانەوەی ئەم دێرەدا مەسعود محمد هەر بەوەندە تەنانەت 
ناوەستێت، بەڵکو بەبێ ئەوەی ئاماژە بەوە بکات پەنای بردووەتە بەر 
میتۆدی هەڵوەشاندنەوەگەرایی، بە پراکتیک بەپێی ئەم میتۆدە زیاتر کار 
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بەپێی میتۆدی هەڵوەشاندنەوەگەرایی لە . لەسەر ئەم دێڕە شیعرە دەکات
اتا دواخراوەو کۆتا واتا نادرێت بە دەستەوە، بەم پێیە دەقدا هەمیشە و

دەکرێت بەردەوام لە کاتی خوێندنەوەی دەقدا دەقەکە هەڵبوەشێنرێتەوەو 
واتای نوێی لێوە بەدەست بهێنرێت، لێرەشدا مەسعود محمد لەتی 
دووەمی ئەم دێڕە هەڵدەوەشێنێتەوەو بەجۆرێکی تر دایدەڕێژێتەوە، 

 : جۆرەیەلەتەکە لە بنەمادا بەم 
 مودەتێکە لە قەفەسدایە عەزابی نادەم

واتاکەشی ئەوەیە دڵم ماوەیەکە لە ناو قەفەسدایەو سزای نادەم، 
. واتە داواکەی بۆ جێبەجێ دەکەم و رێی دەدەم سەیری چەمەن بکات
بەاڵم ئەم دێت هەمان وشەکانی ئەم لەتە بەجۆرێکی تر رێک دەخاتەوەو 

 :م جۆرەی لێ دەکاتواتای تریان لێ هەڵدەهێنجێت و بە
 مودەتێکە لە قەفەس دایە عەزابی نادەم                 

ی کەسی (ە)و (دا)کە لە بنەمادا لە پاشگری ( دایە)لێرەدا هاتووە   
: ی ناوبەند پێک هاتووە، بە جۆرێکی تر خوێندوویەتییەوە(ی)سێیەم و 

کەی گەڕاندووەتەوە بۆ فرمانێک کە لە زمانی کوردیدا بەکار (دا)
مەسعود : بڕوانە)دا هەیە"دایە بێ عاری"دەهێنرێت، وەک لە وشەی 

، لێرەدا واتای فرمانەکە بۆ دەستکردنە بە کارێک، کە (21، ل7112محمد، 
جۆری کارەکە بەپێی ئەو وشەیەی دەخرێتە پاڵ فەرمانەکە دیاری 

ی (نادەم)جگە لەمە دیسان هاتووە فەرمانی . دەکرێت
هەر بە واتای ( نا)ی تری لێ هەڵینجاوە، هەڵوەشاندووەتەوەو وشەو واتا

کە، کە لە بنەمادا (دە)پێشگری نەرێ هاتووە، بەاڵم  هەردوو مۆڕفیمی
و هاوشێوەکانیدا هەیە، ( سزادان)ە، وەک لە وشەی (دان)رەگی کاری 

کە راناوی لکاوەو بۆ کەسی سێیەم دەگەڕێتەوە، ( م)لەگەڵ مۆڕفیمی 
( دەم)ەك، کە بریتییە لە وشەی ئەم دوو مۆڕفیمەی کردووە بە یەک وش
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ی پێشگرە نەرێکەدا پێکەوە دەبن بە (نا)و بە واتای کات دێت، لەگەڵ 
، کە مەبەستی ئەوەیە کاتی بۆ نییەو (ناکات)و واتاکەی دەبێت بە (نادەم)

ئیتر بەم گۆڕانکارییە، واتا ئاساییەکەی لەتی دووەمی دێڕەکە . بەردەوامە
لێوە بەدەست دەهێنێت، واتا نوێیەکە  هەڵدەوەشێنێتەوەو واتایەکی تری

دڵەکەم مودەتێکە لە قەفەس داویەتە عەزابێکی : "بەم جۆرەی لێ دێت
بەم (. 21، ل7112مەسعود محمد، ")نادەم  ـ بێ کات و سەعات و دائیمی

پێیە واتا ئاساییەکەی لەتەکە دەگۆڕێت و دەبێت بەوەی کە دڵەکەی نالی 
ەتە عەزابێکی ناکات، بەو واتایەی ماوەیەکە لەناو قەفەسدا دەستی داو

ئەمەی لێرەدا مەسعود محمد . عەزابەکەی کاتی بۆ نییەو هەمیشەییە
لەسەر ئەم لەتەی دووەم ئەنجامی داوە، کارێکی قوڵەو بە دەگمەن 

هەر ئەمەش کە ئەو . خوێنەر بیری بۆ ئەو واتاو ئەو لێکدانەوەیە دەچێت
و لێکدانەوە نوێیەی ئەوەوە ئەنجامی داوە یارمەتیمان دەدات لەڕێگەی ئە

ی وا لێکداوەتەوە بە واتای (نادەم)وشەی . شتی تر لەم لەتە هەڵبهێنجین
بە واتای ( نادەم)ناکات و هەمیشەیی دێت، بەاڵم دەکرێت ئێمە وشەی 

لێک بدەینەوە، کە لە زمانی کوردیدا بەکار دێت و لە بنەمادا ( ناوەخت)
کە لە بنەمادا لە ( وەخت)ەگەڵ ی نەرێ، ل(نا: )بریتییە لە دوو مۆڕفیم

ی عەرەبییەوە وەرگیراوەو لەگەڵ فۆنەتیکی کوردیدا گونجێنراوەو (وقت)
لەگەڵ کارێکدا دێت، کە ( ناوەخت)وشەی (. خ)بووە بە پیتی ( ق)پیتی 

نالی لە دێڕی دواتری ئەو . ئەنجامدانەکەی لە کاتی خۆیدا نەبێت
 :شیعرەدا دەڵیت

 بەزمی گوڵ و مول مەجلیسێکی چەمەن و بولبول و
 بـە دوو صـەد مـەدرەسـەو دەرس و کـیـتابی نادەم

واتە دانیشتنێکی ناو چەمەن و بولبول بەزمی ناو گواڵن، بە دوو 
مەال عبدالکریمی و : بڕوانە)سەد قوتابخانەو دەرس و کتێب ناگۆڕمەوە
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، بە گەڕانەوە بۆ لێکدانەوەی لەتەکەی (716، ل0626فات  عبدالکریم، 
دڵ : دێڕەو پەیوەستکردنی بەم دێڕەوە واتاکەیان وای لێ دێتپێش ئەم 

دەستی داوەتە عەزابێکی ناوەخت، بۆیەش ناوەختە چونکە ئێستا کاتێکی 
خۆشەو کاتی دانیشتنی ناو چەمەن و بولبول و سەیری بەزمی چەمەن 

 .و گوڵە، نەک عەزاب خواردن
ەد جگە لەمە هەڵوەشاندنەوەی لەتەکە بەو جۆرەی مەسعود محەم 

ئەنجامی داوەو داڕشتنەوەی وشەی نادەم بەو جۆرە نوێیەو پێدانی 
واتای نوێ پێی، سستەمێکی تری شیعری کالسیکی هەڵدەوەشێنێتەوە، 
کە لەم غەزەلەشدا پەیڕەو کراوە، ئەو سستەمەش ئەوەیە لە شیعری 

عەزیز گەردی، : بڕوانە)کالسیکیدا پێویستە یەکێتیی سەروا هەبێت 
تە سەرجەم دێڕەکانی غەزەل لە سەرەتاوە تا کۆتایی ، وا(767، ل 0666

یەک سەروایان هەبێت، پاشان پێویستە هەردوو لەتەکەی دێڕی 
، 726، ل0666عەزیز گەردی، : بڕوانە)بن ( مصرع)یەکەمیش هاوسەروا 

، بەاڵم لێرەدا ئەم سستەمەش هەڵدەوەشێتەوە، چونکە ئەگەر ئەو (765
ی لەتی دووەم، ئەوا لەگەڵ وشەی (نادەم)واتا نوێیە بدرێت بە وشەی 

ی لەتی یەکەم واتاکەیان جیاواز دەبێت، کە واتاکەشیان جیاواز (نادەم)
بوو، ئەوا دەبن بە وشەی سەروا، لە کاتێکدا پێش ئەم لێکدانەوەیە 

لە هەردوو لەتەکەدا یەک واتای هەبوو و بە واتای ( نادەم)وشەی 
و هەردوو وشەی دەهات و لە دێڕەکدا پاش سەروا بوو ( نەدان)
وشەی سەروا بوون، بەاڵم وەک پێشتر وترا بە پێی ( عەزاب –جەواب )

لێکدانەوە نوێکە لە لەتی دووەمدا ئەم واتایە ناگەیەنێت و دەبن بە دوو 
وشەی جیاواز، کە بوون بە دوو وشەی جیاواز، ئەوا دەشبن بە وشەی 

. وەەسەروای ناو دەبن بە( عەزاب –جەواب )وو وشەی سەرواو هەرد
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تی غەزەلەکە جیاواز لە سەروای گش بەم پێیە سەروای دێڕی یەکەم
 :جۆرەی لێدێتدەبێت و بەم

 أ  أ       ب ج       پ ج       ت ج       د ج       ح ج
واتە ئەو سستەمەی یەکێتیی سەروای شیعری کالسیکی 
هەڵدەوەشێنرێتەوە، کە دێڕی یەکەم هەردوو لەتەکەی یەک سەروایان 

دێڕەکانی دواتر لەتی یەکەمیان سەرواکەی جیاوازەو لەتی هەیەو لە 
دووەمیان هەمان سەروای دێڕێ یەکەمیان هەیەلە بەبنەمادا و 

 :سستەمەکە بەم جۆرەیە
 ج  ج       ب ج       پ ج       ت ج       د ج       ح ج      
ئەمەی مەسعود محمد ئەنجامی داوە دەکەوێتە ناو سستەمی        

دەق، چونکە کارکردنی هەڵوەشاندنەوەگەرایی لەسەر 
هەڵوەشاندنەوەگەرایی هەوڵ دەدات دەقەکە هەڵبوەشێنێتەوە "

بەوەی لەناو دەقەکەدا بەدوای ئەوەدا دەگەڕێت، کە دەقەکە بە 
خودی  واتە بە لۆجیکە شاراوەکەی ناو... راشکاوی نەیوتووە

دەقەکە، دژایەتیی لۆجیکە ئاشکرا راگەیەنراوەکەی دەقەکەو 
بانەگەشە دیارەکانی دەکات، هەروەها بە دوای ئەو خاڵەدا دەگەڕێت 
کە تیایدا دەقەکە ئەو یاساو پێوەرانە تێدەپەڕێنێت، کە بۆ خۆی 

لێرەشدا مەسعود ( 066، ص7101عبدالحلیم العطیة، . د" )دایناون
او پێوەرانەی شیعری کالسیکیی محمد یەکێک لەو یاس

 .رەتکردووەتەوە، کە یەکێتیی سەروایە
بەهەمان شێوە دوو دێڕە شیعری تری نالی لێکدەداتەوەو الیەنی 
کۆمەاڵیەتی لەو دوو دێڕە هەڵدەهێنجێت، لە کاتێکدا بە ڕواڵەت وا 
دەرناکەون الیەنی کۆمەاڵیەتی بگەیەنن، جگە لەمە دیسان لە رێگەی 

داڕشتنەوەی وشەی دێڕەکانەوە واتای نوێ و جیاواز  هەڵوەشاندنەوەو
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دێڕی یەکەم بریتییە . لەوەی لە بارەیانەوە هەیە، بە دێڕەکان دەبەخشێت
 :لە

 یـا تـوربـەتـی یـا غـوربەتی بارێ بشکێنن
 هەر مونتەزیرە نالی ئەگەر مردو ئەگەر ما

یە، مسعود محمد بە دوو (بارێ)لێرەدا ئەوەی مەبەستە وشەی 
ینوسێت و دوو واتای جیاوازی پێ دەبەخشێت و هەردوو جۆر دە

واتاکەش لە خزمەتی واتای گشتیی دێڕەکەدان، کە داوای سەردانێکی 
یارە بۆ الی نالی، چ ئەو کاتەی مردووە بێتە سەر گۆڕەکەی، چ ئەو 

بە " باری"لەم ڕووە دەڵێت وشەی . کاتەی زیندووە بچێت بۆ الی
: و دوو جۆرە واتای هەیەڕێنووسی کۆن دوو جۆرە خوێندنەوە

جۆری دووەمی ... ... ە"جارێ، جارێک"بە واتای " بارێ"یەکێکیان 
بۆ " با"ئەوسا ". با ڕێ بشکێنن"ئەوەیە بیکەیتە " بارێ"خوێندنەوەی 

" ڕێ"وشەی ". با بێت، با بڕوات، با ئاو بخواتەوە" هاندانە وەک بڵێی
بە پێدانی (. 61ل ،7112مەسعود محمد، " )دەبێ" رێگە"ئەویش بە واتای 

ئەو دوو فۆڕمە بە وشەی بارێ، واتای دێڕەکە بەپێی هەر یەکەیان بە 
بێت بە واتای جارێک، ئەوا ( بارێ)ئەگەر وشەکە : جۆرێکی لێ دێت

جارێک توربەتی یان غوربەتەکەی : واتای دێڕەکە ئەوەیە
( ڕێ)و ( با)ئەگەر  دوو وشەی (. 61، ل7112مەسعود محمد، )بشکێنن
یا گۆڕەکەی نالی، یان غوربەتەکەی، با : ا واتاکەی دەبێت بەبێت، ئەو

ئەمەش (. 6، ل7112مەسعود محمد، )1رێگەی هاتنی یار بشکێنن بۆ الی 
کارکردنە لەسەر دەوڵەمەند کردنی وشەو واتای وشەکان و لە 
رێگەیانەوە دەوڵەمەندکردنی دێڕە شیعرەکەی نالی و هەڵینجانی چەندین 

دێڕە شیعر، لە رێگەی یاریکردن بە چۆنیەتی واتای جیاواز لە یەک 
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نوسین و واتای وشەکە، خودی ئەم یاریکەردنەش بە وشەو واتاکانیان 
 .یەکێکە لە میکانیزمەکانی کارکردنی هەڵوەشاندنەوەگەرایی

لە لێکدانەوەی دێڕێکی تری پەیوەست بە هەمان بابەتی 
ەشاندنەوەو داواکردنی سەردانی یارەوە زۆر قووڵتر دەڕوات و بە هەڵو

دووبارە بنایتنانی دێڕەکە واتای وای لێ دەردەهێنێت، کە بە تەواوی 
دژی ئەو واتا باوەیە کە لە لێکدانەوەی دێڕەکەدا الی مەال عەبدولکەریمی 

 :مودەریس و کەسانی تر بەدەست هاتووە، دێڕەکە بریتییە لە
 سەر خاتیمەیی حوسنی عیادەت کە نەهاتی

ـارەتبـــارێ بـگـەرە فـاتـیـح  ـەو دەئـبـی زی
کە لە کاتی نەخۆش : واتا گشتی و دیارەکەی ئەم دێڕە ئەوەیە

کەوتنەکەمدا نەهاتیت سەرم لێ بدەیت و هەواڵم بپرسیت، ئیتر سەرم تیا 
چوو و مردم، دوای مردنەکەم جارێک وەرە بۆ فاتیحە خوێندنی 

مەال عەبدالکریمی مدریس و فات  )پرسەکەم و سەردانی گۆڕەکەم بکە
بەاڵم (. 65، ل7112هەروەها مەسعود محمد، . 026، ل0626بدالکریم، ع

مەسعود محمد هەر بەم واتەیە بەس ناکات و لە رێگەی هەڵێنجانی 
واتای جیاواز لە وشەکانەوە، واتایەکی تەواو پێچەوانە بە دێڕەکە 
دەبەخشێت و لە رێگەی ئەمەوە قووڵی و فراوانیی بیر و ئەندێشەی نالی 

لە واتا باوەکەی دادەڕنێت و لە ( فاتیحە)تایبەتی وشەی  بە. دەردەخات
دوو : "رێگەی وشەی خاتیمەوە واتایەکی تری پێ دەبەخشێت و دەڵێت

یەکەمیان کۆتایی، ئەوی تریان دەستپێکردنە، ": خاتیمە و فاتحە"وشەی 
سورەی قورئان نەبێ و دەست پێکردن بێ، چونکە لە " فاتحە"مومکینە 
، 7112مەسعود محمد، " )هەر بۆ ئەم واتایە دەڕوادا "خاتمە"بەرامبەر 

لەوە دوور دەخاتەوە کە ناوی سورەتێکی ( فاتیحە)لێرەدا وشەی (. 65ل
قورئانەو لە کاتی پرسەدا بۆ مردوو دەخوێنرێت، بەڵکو لەو روانگەوەی 



 

231 
 

سورەتی فاتیحە یەکەم سورەتی قورئانەو سەرەتای دەستپێکردنی 
بە واتای ( فاتیحە)ێگەیەوە وشەی قورئانە، کەواتە دەکرێت لەم پ

ی (خاتیمە)لێکبدرێتەوەو ئەم واتایەش لەگەڵ واتای وشەی ( سەرەتا)
لەتی یەکەمدا جگە لەوەی هونەرێکی رەوانبێژی دروست دەکەن، کە 
دژیەکە، دەبێتە تەواوکەری ئەو واتا نوێیەی بەم لەتەی دووەم 

دوو جۆر نەخۆشی مومکینە بە " لەم بارەیەوە دەڵێت. دەبەخشرێت
جارێکیان مردنەکەمان لە . کۆتایی بێت، یا مردن یا چاک بوونەوە

بەیتەکەدا دۆزییەوەو باسمان کرد، ئەم جارەیان بەرەنگاری واتای 
دووەمی بەیتەکە دەبین کە دژی مردنە، چونکە چاک بوونەوە 

لێرەدا بیرتیژی و توانای (. 65، ل7112مەسعود محمد، ")رادەگەیەنێ
کردنی مەسعود محمد دەردەکەوێت، چونکە دەتوانێت لێکدانەوەو راڤە

واتایەکی تەواو پێچەوانەو دژی واتا باوەکە لەم لەتی دووەمەوە بە 
تۆ کەوا تا کۆتایی ئەم عادەتە شیرنەی : "دەست بهێنێت و دەڵێت

لە کۆتایی " کە نەهاتی"وشەی )سەرلێدانی نەخۆش نەهاتییە سەرم 
کە : اکەی وای لێ بەسەر دێبەیتەکەوە راگوێزە بۆ سەرەتای، وات
وا چاک بوومەوە، هەر نەبێ ...( نەهاتیە سەر خاتیمەیی حوسنی عیادەت

ی عادەتی زیارەتی (سەرەتا دەست پێ کردن) –" فاتحە"جارێکیان بگەرە 
ئەم (. 65، ل7112مەسعود محمد، ")نەخۆش، دوای چاک بوونەوەی

( فاتحە)وشەی  لێکدانەوە نوێیە لە رێگەی دۆزینەوەی واتایەکی نوێ بۆ
دەکرێت دوو واتای هەبێت، یەکەیان ( فاتحە)ئەنجام دراوە، واتە وشەی 

یە کە بۆ مردوو دەخوێنرێت و بوونی مردن (سورەتی فاتیحە)
ی دەستپێکردنی شتێک (سەرەتا)دەگەیەنێت، ئەویتریشیان واتای 

دەگەیەنێت، الی لێکۆڵەرەکانی تر هەمیشە واتای یەکەم ئامادەیی 
دەگەیەنێت و واتای دووەم پەراوێز خراوەو ( مردن)واتای  هەبووە، کە
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غایب کراوە، درێدا لە میتۆدی کارکردنی خۆیدا گرنگی بەو واتایانەی 
وشەکان دەدات کە بەدرێژایی مێژووی هزری ئەوروپا پەراوێز خراون 
غایب کراون و لەرێگەی هێنانە پێشەوەو حزوور دان بەم واتا پەراوێز 

لێرەشدا مەسعود محمد . وروپی هەڵدەوەشێنێتەوەخراوانەوە هزری ئە
بەپێی شیعرەکانی نالی هەمان سستەمی پەیڕەو کردووە، واتا ئامادەکە 
دەخاتە الوەو واتا غایب و پەراوێزخراوەکە دێنێتە پێشەوەو پرۆسەی 

لەو واتا باوە الدەدات کە ( فاتحە)هەڵوەشاندنەوە ئەنجامدەدات، وشەی 
ەراوێزخراو و غایبی وشەکە دینێتە پێشەوە، هەیەتی و واتایەکی تری پ

کە واتای چاکبوونەوەو ژیان و سەرەتای دەستپێکردنی سەردانی دوای 
چاکبوونەوەی نەخۆشیی بە لەتی دووەم بەخشیوە، لە کاتێکدا لە 
لێکدانەوە گشتی و ئاساییەکەدا ئەم لەتە واتای مردنی دەگەیاند، بەاڵم 

ئەم واتا نوێیە بە وشەی فاتیحە،  لێرەدا ئەوەی مایەی سەرنجە پێدانی
راستە بووەتە هۆی پێچەوانەبوونەوەی واتای لەتەکە، بەاڵم ئەنجامدانی 
پڕۆسەی واتا بەخشینەکە بێ بنەما نییەو لە ڕێگەی واتای وشەکانی 
ترەوەو گونجاندنی ئەم واتا نوێیە لەگەڵیان، چۆن لە واتاکەدا ژیان بە 

گەی هێنانی واتا پەراوێزخراوەکەوە، بەر نالی بڕاوە، بەهەمان شێوە لەرێ
 .و لەتەکەشدا بڕاوە( فاتیحە)واتایەکی نوێ بەبەر واتای وشەی 

بەوەندە نەوەستاوە بەیەک  لێرەدا دەتوانین بڵێین مەسعود محمد
جۆر سەیری وشەکان بکات و یەک واتایان پێبدات و وەک یەک بونیادی 

ەکان رادەوەشێنێت بونیاد"چەسپاو سەیریان بکات، بەڵکو درێدا ئاسا 
جاک دریدا، " )و لە وزەی واتا زیندووەکەیان بەتاڵیان دەکاتەوە( رج)

، واتە وشەکە رادەوەشێنێت و لەو واتایەی هەیەتی بەتاڵی (58، ص7111
دەکاتەوە و واتایەکی تری پێ دەبەخشێت کە لە رێگەی پەیوەندیی بە 

ێڕەکە واتای سەرجەم وشەکانی تری دێرە شیعرەکەوە کۆی واتای د
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دەگۆڕێت و واتایەکی نوێ وەردەگرێت، کە جیاوازە لە واتا کۆن و 
 .باوەکە

لە زۆر شوێنی تریشدا بەم سستەمە کاری کاری کردووەو 
واتای غایب و پەراوێزخراوی وشەکان دەهێنێت و لە رێگەیانەوە 
لێکدانەوەی جیاواز بۆ شیعرەکانی نالی دەکات، بۆ نموونە لە لێکدانەوەی 

 :یعرەی نالیدا کە دەڵیتئەم دێرە ش
 یـا عـەکـسی ئـاسمـانـە لە ئاوێنەدا کە وا

 ئەستێرەکانی رادەکشێ وەک شیهابی نور
ئەم دێڕە شیعرە لەو چامەیەی نالیدایە، کە بۆ سالمی نوسیوە، 
واتای دێڕەکە ئەوەیە لە شەودا ئاوێنە بەرامبەر بە ئاسمان رابگرە، وەک 

ئەمەش بە هۆی ئەوەوەیە وێنەی ئاسمان ئەستێرەی تێدا دەکشێت، 
مەبەست ئەوەیە ئاوی سەرچنار وەک . ئاسمان و ئەستێرەکانی دەداتەوە

ئاوێنەیەکە بەرامبەر ئاسمان راگیراوەو ئەستێرەکان تیایدا دیارن، کە 
بەاڵم مەسعود محمد هەر بەم واتایە ناوەستێت، لە رێگەی . دەکشێن

تەواو جیاواز بۆ ئەم دێڕە  هێنانی واتای تری ئەستێرەوە، لێکدانەوەیەکی
ئەستێرەی . وشەی ئەستێرە دوو واتای هەیە: "شیعرە دەکات و دەڵێت

و لە زمانەکانی ( استخر)ئاسمان و ئەستێری سەر زەوی کە لە فارسیدا 
لێرەدا (. 68، ل7112مەسعود محمد، ..." )ی پێ دەڵێن(Cistern)رۆژاوادا 

وەردەگرێت، کە  مەسعود محمد دێت واتای دووەمی وشەی ئەستێرە
پێشتر ئەم واتایە لەالیەن لێکۆڵەرانەوە نەک هەر پەراوێز خراوە، بەڵکو 
بە تەواوی غایب کراوەو بیری لێ نەکراوەتەوە، ئیتر لە رێگەی 
وەرگرتنی ئەم واتای دووەمەوە واتای دێڕەکە دەگۆڕێت و بەم جۆرەی 

اوی یا عەکسی ئاسمانە لە ئاوێنەدا کەوا ئەستێرەکانی ئ: "لێ دێت
بەم جۆرە ئاوی سەرچنار بە . سەرچنار وەک شیهابی نوور رادەکشێ
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خۆی و راکشانی ریزی ئەستێراوەکانی، هەر دەڵیی ئاسمانەو شیهابی 
نووری رادەکێشن، سەرچنار ئاوێنەیەکی لێ بەسەر دێ بەرامبەر 

گۆڕینی   ،(68، ل7112مەسعود محمد، ")ئاسمان راگیرابێ لە شەودا
واتای دێڕەکە، دەبێتە هۆی گۆڕینی چەقی شوێنە بایەخدارەکە، کە لە 
لێکدانەوە ئاساییەکانی پێشووتردا ئاسمان و ئەستێرەکانیەتی و بەهۆی 
جوانییەکەیانەوە، کە لە سەرچاوەی سەرچناردا دەرکەوتوون، جوانییان 
لە بە سەرچنار بەخشیوە، واتە لەم لێکدانەوەیەی یەکەمدا جوانیەکە 

ئەستێرەکانی ئاسماندایە، نەک لە سەرچنارداو رەنگدانەوەی ئەوان لە 
ئاوی سەچناردا بووەتە هۆی جوانکردنی سەرچنار، بەاڵم لەم لێکدانەوە 
نوێیەدا، کە مەسعود محمد پێی گەیشتووە، خودی سەرچنار دەبێتە جێی 
بایەخی دێڕەکەو جوانییەکە لە خودی خۆیدایە، کە بەهۆی 

یەوە دیمەنێکی زۆر جوانی هەیەو رازاوەتەوە، تەنانەت لەم ئەستێراوەکانی
لێکدانەوە نوێیەدا جوانیی سەرچنار لە جوانیی ئاسمان و ئەستێرەکانی 
بەردەوامترە، چونکە ئەستێرەی ئاسمان تەنها لە شەودا دەردەکەون و 
بە رۆژدا ون دەبن، بەاڵم ئەستێراوەکانی سەرچنار بە شەو و بە رۆژ 

ئەوەی سەبارەت بەم . ەکەیان بەردەوام دەدرەوشێتەوەدیارن و جوانیی
دێڕە ئەنجام دراوەو ئەم لێکدانەوە نوێیە، لەگەڵ ئەو بیرۆکەیەی 

کە خوێنەر بەو سیفەتە "هەڵوەشاندنەوەگەراییدا یەک دەگرێتەوە، 
چارەسەری دەقەکە دەکات، کە پێکهاتەیەکی زمانییەو هەوڵ دەدات 

اوەکەی بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی بیخاتە خاسیەتە رەوانبێژی و بونیادە گۆڕ
بارێکی پەرت و هەڵوەشاوەوە، پاشان بە شێوەیەکی جیاواز لە ئەرکی 
رەگەزە ئەسڵییەکانی پێکی دەهێنێتەوە، بە جۆرێک ئەوەی پەراوێزە 

سمیر .د")دەبێتە سەنتەر، ئەوەشی سەرەکی بوو دەبێتە الوەکی
مەسعود  ، لێرەشداو لە لێکدانەوەکانی پێش(22، ص7112حجازي،
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محمددا سەرچنار پەراوێزەو ئاسمان و ئەستێرەکانی سەنتەرن و جوانی 
بە سەرچنار دەبەخشن، بەاڵم لەم لێکدانەوە نوێیەی مەسعود محمددا 
سەرچنار دەبێتە سەنتەرو جوانییەکەی لە خودی خۆی و 
... ئەستێراوەکانیدایەو ئاسمان و ئەستێرەکانی دەبنە پەراوێزو الوەکی

ڕووی ئەو بۆچوونە هەڵوەشاندنەوەگەراییە، کە پێیوایە  لێرەدا بەرەو
ی تیایە، کە وا لە دەق (letral reference)زمان حەواڵەکردنی الوەکی 

دەکات ـ بەبێ ئیرادەی هۆشیارییانەی نوسەرەکە ـ توانای رێگەدانی 
ی واتای وا، کە هۆشی (disseminationباڵوبوونەوە ـ )هەبێت بە 

، ...میشیل رایان و جوناثان کلر")اتایە نەبووەنوسەرەکە مەبەستی ئەو و
، لێرەشدا لەوانەیە هۆشیاریی نالی مەبەستی لە (26-22، ص7118

ی ئاوە، بەڵکو مەبەستی (ئەستێر)ئەوە نەبووبێت، کە ( ئەستێرە)وشەی 
ئەستێرەی ئاسمان بووە، بەاڵم مەسعود محمد مەبەستێکی تر دەدات 

انەوەی کارکردنێکی یە، ئەمەش رەنگد(ئەستێرە)بەو وشەی 
جۆناثان )هەڵوەشاندنەوەگەراییانەیەو دەکەوێتە ناو ئەو بۆچوونەی 

هەڵوەشاندنەوەگەرایی جەخت ناکاتە سەر " ەوە کە پێیوایە(کولەر
( 026، ص7118، ....میشیل رایان و جوناثان کلر" )مەبەستەکانی نووسەر

 . و مەبەستی تر دەردەهێنێت
لە رێگەی هەڵوەشاندنەوەی تەنانەت لەمەش زیاتر دەڕوات و 

ناو لەتی دووەمەوە واتای زیاتر هەڵدەهێنجێت و ( ئەستێرەکانی)وشەی 
ی (کۆ)(( جمع))، هەر وەک مومکینە (ئەستێرەکانی)وشەی : "دەڵێت

، ((کانی -ئەستێرە ))ئەستێرە بێت، مومکینە هەڵیبوەشێنی و بیکەیەوە بە 
، ئەوەی (66ل ،7112مەسعود محمد، ")کە هەردووکیان حەوزی ئاون

لێرەدا جێگەی سەرنجە ئەوەیە لێرەدا باسی هەڵوەشاندنەوەی وشە 
دەکات، ئەمەش واتای ئەوەیە بەبێ پەنابردنە بەر میتۆدی 
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هەڵوەشاندنەوەگەرایی و ئاگاداربوون لێی، بەهۆی سەلیقەو بیرتیژیی 
خۆیەوە، لێکدانەوەکانی هاوشێوەی هەڵوەشاندنەوەگەرایین و توانیویەتی 

هەڵوەشاندنەوە ئەنجام بدات و بەهۆیەوە لێکدانەوەو واتای  پڕۆسەی
نوێ و جیاواز بۆ وشەکان و دێڕە شیعرەکان بکات و واتای نوێ 
بەدەست بهێنێت، واتە دەرکی بەوە کردووە کۆتا واتا بەو جۆرە نییە، کە 
پێشتر لێکدراوەتەوە، بەڵکو دەکرێت لە رێگەی هەڵوەشاندنەوەی 

انەوە واتای نوێ بۆ شیعرەکان بدۆزرێتەوەو وشەکان و واتا باوەکانی
. لێکدانەوەی جیاوازیان بۆ بکرێت، لەو لێکدانەوە باوەی کە هەبووە
لێرەدا هەست بە سێبەری ئەو بۆچوونەی درێدا دەکرێت کە پێیوایە 
خودەکەی نوسەر کاتێک وشەکانی دەنووسێت ناتوانێت دەسەاڵتی 

ک ئاسەواری واتایەکی رەهای بەسەریاندا هەبێت، چونکە هەر نوسینێ
پێشتر و کۆن، یان واتایەکی داهاتووییانەی نوێ لەخۆدەگرێت، ئەمەش 
وا دەکات ئەو نوسینە زۆر لەوە زیاتر بڵێت، کە نوسەرەکەی مەبەستی 

 (.72، ص7118جاک دریدا، )بووە 
پاش ئەمانەو لە کۆتایی ئەم بەشی یەکەمەدا غەزەلێکی نالی وەردەگرێت 

 : ەزەلەکە بریتییە لەو لێی دۆکۆڵێتەوە، غ
 ی نیوە هەودایە(خضر)سـەری زوڵفت کە ڕشتەی عومری 

ــەر حـەلقێکی صـەد زنجیری سەودایە ــەودایێ کــە ه  چ هـ
یـغـێکە وەسمەی  ــرۆت تـ  ی مەسلوول و مووکارە"صیقل"بـ

 کـە عـیـشـوەی جـەوهـەرە ڕەمـزو ئیشارەی ئـاو و مـەودایە
 مەستوور و مەخموورە بـە نـەشئەی سستی و مەستی وەها

ــە خــەودایە ــاوت ل ــا چ یـە ی ــاوتـدا ە چ ــ ــەو ل ــم خ ن ــەزا  نـ
ــە ســایـەی کـفـری زوڵـفـت دڵ   ی ئیمانە"فـنـا فـي النور"ل

ــەروانـە لە شەودایە ڵـی پ  مــەڵـێـن زوڵـمـەت خــراپـە وەسـ
ێـکـی نـەکـرد چا ــەیـلـ ــاســەم زوڵـفـەکـەی الداو م ــەن  ویهـ
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 نـەسـیـم ئـەنگووت و شـەو رابـرد و نەرگس هەر لە خەودایە
 ی تۆیە ئەی خورشیدی پرتەو بەخشی شەو گەردان"دور"لە 

ــەودایە ــی ن ــااڵتــی مـحـاقـی مــاه ــ ە ح ــ ــی وا لـ ــال ە ن ــ  کــ
ئەم غەزەلە لە شەش دێڕ پێک هاتووە، لە دێڕی پێنجەمی غەزەلەکەوە  

ئەوە دەردەکەوێت شەوێک نالی فرسەتی هێناوەو چووەتە سەر جێگەی 
نوستنی یارەکەی، یارەکەی خەوی لێ کەوتووەو نالی زۆر بە وردی 
وەسفی یارەکەی دەکات لەو کاتی خەوەدا، لە دێڕی یەکەمدا وەسفی 

ت، لە دێڕی دووەمدا وەسفی برۆی دەکات، لە زوڵفی یارەکەی دەکا
دێڕی سێهەمدا وەسفی چاوی دەکات، لە دێڕی چوارەمدا لە رێگەی 
زوڵفی رەشی یارەکەیەوە وەسفی سپیەتیی رووی یارەکەی دەکات، لە 
دێڕی پێنجەمدا باسی ئەوە دەکات ئەوەندە لە یارەکەی نزیک بووەتەوە 

چاوی الچووەو سەیرکردنی بەهۆی هەناسەیەوە زوڵفی یارەکەی لەسەر 
ئەم بۆ یارەکەی ئەوەندە درێژەی کێشاوە شەو رابردووە، بەاڵم 

ئەم پێنج دێڕەی . یارەکەی خەبەری نەبووەتەوەو چاوی هەڵنەهێناوە
غەزەلەکە سەراپایان پەیوەستن بە یەکەوەو یەک بابەتن، واتە 
پێچەوانەی ئەو بۆچوونەن، کە پێی وایە شیعری کالسیکی یەکێتیی 

بەتی تیا نییەو یەکێتی بابەت لە تاکە دێڕەکاندایە، ئەم غەزەلە یەکێتی با
لە سەر پاکی بەیتەکاندا تارمایی نالی بە دەوری یارە "بابەتی تێدایەو 
مەسعود محمد، )"هەندەی دیمەنی شەوەکە ئاشکرایەنوستووەکەیەوە 

، واتە دەتوانین بڵێین یەکێتی بابەت دەستی بەسەر (25، ل7112
بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرنجە دێڕی شەشەم بەو . شیعرەکەدا گرتووە

مەال عبدالکریمی )نوسراوە ( دووری)جۆرەی لە دیوانەکەیدا هەیەو بە 
، لە ڕووی واتاوە لەو پێنج (261، ل0626مدرس و فات  عبدالکریم،

تر جیا دەبێتەوە، چونکە ئەو پێنج دێڕەی پێشوو سەرجەمیان  دێڕەی
وەسفی یارن لە کاتی خەوداو لەو کاتەدا کە نالی لێوەی نزیکە، تەنانەت 
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ئەوەندە لێی نزیکە بە هۆی هەناسەیەوە زوڵفی یار لەسەر رووی 
الچووە، کەچی ئەم دێڕەی کۆتایی باسی دووری و دابڕان و پوکانەوەی 

وریی لە یارەکەیەوە، بێگومان ئەمەش لەگەڵ سەراپای نالییە بە هۆی دو
لێرەدا . شیعرەکەدا ناگونجێت کە باسی نزیکی نالییە لە یارەکەیەوە

من کاری زۆرم بە بەیتی کۆتایی غەزەلەکەوە : "مەسعود محمد دەڵێت
، ئەم کارەشی رەواندنەوەی ئەو (26، ل7112مەسعود محمد، ")هەیە

. بەیتەکەی ترو ئەم بەیتەی کۆتاییدا هەیەلێکدژییەیە، کە لەنێوان پێنج 
واتاکەی وەک وشەکان رایدەگەیەنن وەها "چونکە ئەم بەیتەی کۆتایی 

لە دووری تۆیە ئەی رۆژی روناکایی بەخش بۆ ئەوانەی بەشەو : دەبێ
واتە بە هۆی : دەگەڕێن، کەوا کەوتووەتە حاڵەتی هیاللی نوێ لە محاقدا

ی نوێ کەوتووەتە حاڵەتی محاق و دوورییەوە لە تۆ، نالی وەک هیالل
، وەک وتمان ئەمەش لەگەڵ (26، ل7112مەسعود محمد، ")نەمانەوە

سیاق و کۆی واتای پێنج دێڕەکەی پێشتردا ناگونجێت و دژیەک دێتەوە 
مەسعود محەمەد پێی وایە ئەمە تەڵەیەکەو نالی ناویەتەوە، بۆ . لەگەڵیاندا

وون بە تەڵەکەی نالییەوە، رەواندنەوەو نەهێشتنی ئەم لێکدژییەو نەب
سەرەتای دێڕی یەکەم دەگەڕێنێتەوە بۆ رێنوسی ( دووری)وشەی 

: و دەڵێت( دور)سەردەمی نالی و وەک خۆی دەینوسێتەوەو دەیکات بە
لە رێنووسی کۆندا دوو جۆر خوێندنەوە هەڵدەگرێ، (( دور))وشەی "

بعیدی یەکێکیان ئەو تەڵەیە بوو باسمان کرد، دوور ـ دوور بە واتای 
ە کە بە واتای تەنیشت و (دەور)عەرەبی ـ جۆری دووەمی 

، دۆزینەوەی ئەم وشە نوێیەی (81، ل7112مەسعود محمد، .")رۆخە
دووەم، کە بە واتای دەورو پشت دێت، لێکدژییەکە دەڕەوێنێتەوەو واتای 
دێڕە شیعرەکەی کۆتایی لەگەڵ سەراپای دێڕەکانی تردا تەبا دەکاتەوەو 

لە هەموان پتر نێزیکی نالی لە یارەکەی پیشان ئەم بەیتەیان "
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بێت، ( دەور)، چونکە ئەگەر وشەکە (81، ل7112مەسعود محمد، ")دەدات
کە ئەمەیان زیاتر لەگەڵ سیاقی گشتیی شیعرەکەو دێڕەکانی پێشووتردا 

ئەی خورشیدی روناکی : "دەگونجێت، ئەوا واتاکەی بەم جۆرەی لێ دێت
ێن کە نالی خۆی یەکێکە لەوان و بەخش بۆ ئەوانەی بەشەو دەگەڕ

بەشەو چووەتە بالینی یارەکەی، لەبەر نێزیکی لە دەورو تەنیشتی تۆدا 
مانگ کاتێک دەکەوێتە . نالی کەوتووەتە حااڵتی محاقی مانگی نوێ

کە یەکجار لە رۆژەوە نێزیک بێ، نەک لێی دوور بێ، کە ( محاق)حاڵەتی 
پاشان (. 81، ل7112حمد، مەسعود م(")بدر)لێی دوور کەوتەوە دەبێتە 

زیاتر لەسەر روونکردنەوەی ئەم بەیتە دەڕوات و لەرێگەی شیکردنەوەو 
ئەو واتایە دەچەسپێنێت کە ( ماهی نەو)وردکردنەوەی زیاتری واتای 

ئەم دێڕە باسی دووری ناکات لە یار، بەڵکو بەهەمانشێوەی پێنج 
لەم بارەیەوە دێڕەکەی پێشوو باسی نزیکی نالی دەکات لە یارەکەیەوە، 

(( نەو))، ئەو وشەیەی ((لە ماهی نەو))سەرنجێکی ورد بگرە : "دەڵێت
پێویستیی قافیە داخوازیی نەکردووە، واتای شیعرو هەڵوەستی نالی 

هیالل لە دوو حاڵدا خۆی ... ... نەبێ راست نابێ(( لە ماهی نەو))خۆی بە 
 51وەیا  76یەکەمیان لە کۆتایی مانگ، واتە رۆژی : لە محاقدا دەبینێ
. لەم حاڵەتەدا هەاڵتنی لەگەڵ رۆژ لە سبەینەدا دەبێ. مانگی عەرەبی

دووەمیان، ئەو محاقەیە کەوا بەر سەرەتای مانگ دەکەوێ، واتە 
هیاللەکە لە محاقی سبەینەوە کەم کەمە بەرەو دوای قورصی رۆژ 
دەبێتەوە تا وای لێ دێ ئاوا بوونی مانگەکە لە ئێوارەدا دەکەوێتە سەر 

، لێرەدا مەسعود محەمەد لە (80، ل7112مەسعود محمد، .")ابی شەوحس
رێگەی دوو جۆر مانگی هیاللەوەو هەڵبژاردنی جۆری دووەمیان و 
بەستنەوەی بە واتای پێنج دێڕەکەی پێشووەوە زیاتر ئەوە دەسەلمێنێت 
کە ئەم دێڕەش باسی نزیکی نالی دەکات لە یارەکەیەوەو لە رووی 
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مان سیاقی گشتی دێڕەکانی پێشووەو پێچەوانەی واتاوە تەواوکەری هە
 . ئەوان نییە

بۆ رێنوسی کۆنی ( دووری)لێرەدا گەڕاندنەوەی وشەی 
سەردەمی نالی و دۆزینەوەی وشەیەکی نوێی جیاواز لە وشەی 

و لە رێگەی دۆزینەوەی ئەو وشە نوێیەوە رەواندنەوەی ئەو ( دووریی)
جەم دێرەکانی تردا هەبوو، لێکدژییەی لە نێوان دێڕەکەی کۆتایی و سەر

وردی و قووڵیی بیرکردنەوەو لێکدانەوەکانی مەسعود محمد بۆ 
شیعرەکانی نالی دەردەخات، کە کەسی تر نەیتوانیوە پەی بەو الیەنە 
نادیارو واتا شاراوانەی شیعرەکانی نالی ببات، لێرەدا ئەوەی مەسعوود 
یە محمد ئەنجامی داوە دەچێتە ناو چوارچێوەی ئەو بیرۆکە

لە پڕۆسەی واتادا رەگەزەکان جەوهەرێکی " هەڵوەشاندنەوەگەراییەوە کە
تایبەت بە خۆیان نییە، کە دابڕاو بێت لەو پەیوەندییانەی وەکیەکی و 

میشیل رایان و ")جیاوازی، کە پەیوەستیان دەکات بە رەگەزەکانی ترەوە
وەک ( دووری)لێرەشدا ئەگەر وشەی ( 50، ص7118، ...جوناثان کلر 

گەزیک سەیر بکەین، بێگومان لە ڕووی واتاوە دابڕاو نییە لە واتای رە
سەرجەم وشەکانی تری ناو دێڕە شیعرەکەو سەرجەم دێڕەکانی تریش، 

میشیل رایان ، جوناثان " )وشەکان شوناسێکی خودییان نییە" تەنانەت
، تا بەو شوناسە خودییەوە یەک واتای (50، ص7118، ...کلر

بەڵکو شوناسەکەیان پەیوەستە بە وشەکانی دیاریکراویان هەبێت، 
ترەوەو لە رێگەی ئەوانەوەو بەپێی سیاقەکە واتاکەی دیاری دەکرێت، 

بۆ ئەوەی واتاکەی لەگەڵ دێڕەکانی ترو کۆی ( دووری)لێرەدا وشەی 
سیاقی شیعرەکەدا یەک بێتەوە، مەسعود محمد ئەو پڕۆسەیەی ئەنجام 

ن و وشەیەکی تری لێ داوەو گەڕاندوویەتییەوە بۆ رێنووسی کۆ
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، واتای ئەم وشە نوێیە لەگەڵ واتای (دەوری)هەڵێنجاوە کە بریتییە لە
 . دێرەکەو پەیوەندیی بە سەرجەم دێرەکانی ترەوە دەگونجێت

 
 
 

 دەرخستنی هەندێک الیەنی ژیانی نالی
 لە روانگەی شیعرەکانییەوە 

 
ن ئەوەی لێرەدا مەبەستمانەو باسی دەکەین، زانینی ژیان و مرد

و هەندێک روداو نییە لە ژیانی نالیدا، بەڵکو مەبەستمان سەلیقەو وردیی 
هزر و سستەمی کارکردنی مەسعود محمدە لەسەر ئەو شیعرانەی نالی، 
کە پەیوەستن بەم بابەتەوەو نوسەر کاری لەسەر کردوون و جیاواز لە 
نوسەرەکانی تر توانیویەتی هەندێک الیەنی ژیانی نالی بدۆزێتەوەو 

 .ەر ئاشان بکات پێیخوێن
 0822باسکردنی ژیانی نالی و سەلماندنی ئەوەی نالی لە ساڵی  

لە تەمەنی پەنجاو هەشت ساڵیدا نەمردووەو زۆر لەو تەمەنە زیاتر 
ژیاوە، پاشان دوو جار چووەتە حەج، جاری یەکەمیان تەنها حەجی 
کردووەو گەڕاوەتەوە، جاری دووەمیان لەوێ ماوەتەوە، زۆر جوان لە 

ێگەی ئەو شیعرانەی پەیوەستن بە باسکردنی پیری و باسکردن و ر
 .وەسفکردنی مەککەو مەدینەوە بۆچوونەکانی سەلماندووە

سەبارەت بەوەی نالی زۆر لە پەنجاو پێنج ساڵ زیاتر ژیاوەو 
تەواو پیر بووە، جگە لە شایەدییەکەی مەال عەبدواڵی باپیری کە لە 

مەسعود )کەی هەشتا ساڵ بووەمەککە نالیی دیوەو تەمەنی نالی نزی
، لە رێگەی ئەو شیعرانەی نالییەوە کە پەیوەندییان (50، ل7112محمد، 

بە حەج و مەککەو مەدینەوە هەیە، ئەوە دەسەلمێنێت نالی دوو جار 
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چووەتە حەج، جاری یەکەمیان تەنها بۆ حەجکردن چووەو گەڕاوەتەوە، 
وە، ئەو شیعرانەی جاری دووەم لە تەمەنی پیریدا بووەو لەوێ ماوەتە

پەیوەستن بە حەج و مەککەو مەدینەوە دەیانکات بە دوو بەشەوە، بەشی 
ئەی ساکینی ریازی، ئەال ئەی نەفسی بووم ئاسا، )یەکەمیان شیعری 

ن، بەشی دووەمیشیان (شتربانا، لە جوملەی موعجیز ئەندەر موعجیز
وەی وەی کە ڕوو زەردی مەدینەو رووسیاهی مەککە )شیعرەکانی 

بەشی یەکەم لە مەدینەو مەککە وتراون، ئەسەر (. م، ئەی تازە جەوانخۆ
و کەسەری  پیربوونیان پێوە دیار نییە، باسی غەریبی و دوورکەوتنەوە 
لە واڵت ناکەن، وەسفی ڕیگەو بانی حەج و کەعبەیان تێدایە، هەموو 

مەسعود محمد، )ئەمانە واتای ئەوەن لە یەکەم چوونی بۆ حەج وتراون 
، بەاڵم بەشی دووەم پیری و ئوفتادەیی و غەریبی (55-57،ل7112

 :دەربەدەری و ئاوارەییان پێوە دیارە
 وەی کە ڕوو زەردی مەدینەو رووو سیاهی مەککە خۆم
ـاڕەب دەخـیـلـی عـەفوی تۆم ــەدەر یـ  دەرکـراو و دەرب

شێوەی داڕشتن و خورپەی وشەکان "هەروەها باسی ئەوە دەکات      
ن و هەموو ئەو خاسیەتانەی کە لە هەڵبەستدا دەبن بە و نەفەسی ئاخاوت

تووڕەو شەقڵی ناسینەوە، زۆر بە ئاشکرایی دیارە هی تەمەنی پیرین، 
(. ئەی تازە جەوان)پیرانەن، دەنگی پایزی عومرن ـ بە تایبەتی قەسیدەی

نالی لە یەک جاری حەج کردندا هەردوو بەشی : "دواتر دەڵێت
ەشی یەکەمیان هی یەکەم حەج و قەصیدەکانی نەهۆنیوەتەوە، ب

سەرەتای دەرچوونیەتی لە سلێمانی، بەشی دووەمیشیان هی حەجی 
دووەمە کە درەنگتر لە پیریدا کردوویەتی، هەر بۆیەیشە لە بەشی 
دووەم وەسفی رێگەی حەج و کەعبەو رەوزەی پێغەمبەر نییە، چونکە 
تر جاری یەکەم لەمانە بووەتەوە، ئەمجارەیان وەصفی شتێکی نوێ
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دەکات، کە لە بەشی یەکەمدا نادیترێت، ئەویش پیری و 
، واتە لە کۆی ئەم بۆچوونانەی (55، ل7112مەسعود محمد، ")ئاوارەییە

مەسعود محەمەدەوە سەبارەت بە تەمەنی نالی و حەجکردنی ئەوەمان 
بۆ دەردەکەوێت مەسعود محمد توانیویەتی لە ڕێگەی شیعرەکان و 

انەوە ئەوە دەربخات نالی دوو جار حەجی لێکدانەوەو واتا قووڵەکانی
کردووەو تەمەنیشی دەستنیشان دەکات بەوەی زۆر لە پەنجاو پێنج 

بەالی ئێمەوە ئەوەی لێرەدا گرنگەو . ساڵ زیاتر بووەو زیاتر ژیاوە
ساڵ زیاتر  22مایەی سەرنجە، دۆزینەوەی ئەوە نییە کە نالی تەمەنی لە 

کە لە جۆری تێگەیشتن لەو بووەو دوو جار حەجی کردووە، گرنگییە
شیعرانەی پەیوەستن بەم بابەتەوەو چۆنیەتی لێکدانەوەیاندایە، نەک 
خودی زانیارییەکانی پەیوەست بە ژیان و حەجکردنی نالییەوە، چونکە 
ئەم جۆرە تێگەیشتنە لە شیعرەکان دەچێتە بواری نالی ناسی و 

تهێنانی تێگەیشتن و وردبوونەوەیەکی قووڵە لە شیعرەکانی و بەدەس
کۆمەڵێک الیەنی ژیانی نالییە لە رێگەی شیعرەکانیەوە، کە لە هیچ 

 .سەرچاوەیەکدا ئاماژەیان پێ نەدراوەو باس نەکراون
سەبارەت بە خۆشەویستیی نالی بۆ حەبیبە رایەکی سەرنج 
راکێشی هەیەو راستیی ئەم خۆشەویستییە دەسەلمێنێت و پێی وایە ئەم 

یر لە بواری شیعری دڵداریدا بنوسێت، شیعرانە هەر بۆ ئەوە نین شاع
بەڵکو عەشقێکی راستەقینەی هەبووە بەرامبەر بە کچێک، کە بە حەبیبە 
ناوی بردووە، ئەو بۆچوونەی مەسعود محمد کە لەم بارەیەوە جێی 

یەکێک بیەوێ بە وردی ئەو غەزەالنەی : "تێڕامانە ئەوەیە کە دەڵێت
بە ئاشکرایی تارمایی یەک رووی قسەیان لە حەبیبەیە بە یەکتر بگرێ، 

تاکە کچیان تێدا دەبینێت کە هەر خۆیەتی هەموو جارێک لە هەڵبەستدا 
ئەم بۆچوونەی ئەوە (. 58، ل7112مەسعود محمد، ")جیلوە دەبەستێ
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دەگەیەنێت بە وردبوونەوە لە سەرجەم ئەو شیعرانەی نالی، کە لە 
وویان بۆ بارەی حەبیبەوە وتوونی، گەیشتووەتە ئەو ئەنجامە کە هەم
ئەمەش . یەک کەس وتراون و تەنها یەک جوان تیایاندا جیلوە دەدات

دیسان دەچێتە بواری نالی ناسییەوەو لە ڕێگەی ووردبوونەوە لە 
شیعرەکانییەوە راستیی هەبوونی کچێک دەسەلمێنێت، کە نالی خۆشی 

 .ویستووەو زۆر شیعری بۆ وتووە
منداڵی نەبووە لە باسکرنی ئەوەشدا کە نالی ژنی نەهێناوەو 

سەرانسەری دیوانەکەی بە وردی تەماشا بکە چ هێمایەکیش : "دەڵێت
مەسعود محمد، ")نادۆزیتەوە ببێتە دەلیلی هەبوونی ماڵ و  حاڵێکی نالی

واتە دوای وردبوونەوە لە شیعرەکانی نالی، لە هیچ ( 20، ل7112
شیعرێکدا ئەوەی بەدی نەکردووە بۆنی ئەوەی لێ بێت نالی ژنی 

وە، لە ڕێگەی سێ دێڕیشەوە ئەوەی سەلماندووە، کە نالی منداڵی هەبو
 : نەبووەو شیعرەکانی بە وەچەو منداڵی خۆی زانیوە

 شیعرەکانم کە جگەر گۆشەیی منن دەربەدەرن
 دڵـی نـالـی ج رەقە قەت غەمی فرزەندی نییە
 لە جگەرگۆشەیی شیعرم مەدە مەعنایی خراپ

ئەم رایەشی هەم دەچێتە بواری نالی ناسییەوە، هەمیش دەچێتە بواری  
ناسینی شیعرەکانی نالی و دەرخستنی هەندێک الیەنی نادیاری ژیانی 
نالی لە رێگەی شیعرەکانییەوە، کە ژنی نەهێناوەو منداڵیشی نەبووە، کە 
بێگومان زانیاریی دووەمیان دووەمیان ئەنجامێکی حاشا هەڵنەگری 

ەکەمیانەو لە ڕووی مێژووییەوە ئەمانە بە تەواوی یەکالیی راستیی ی
نەبوونەتەوە، چونکە هیچ سەرچاوەیەک لەبەردەستا نییە، کە باس لەم 
الیەنانە بکات، بەاڵم مەسعود محمد لە رێگەی وردبوونەوەو رامان لە 
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شیعرەکانی نالی و نەگوتراوەکانی ناویانەوە ئەم الیەنانەی ژیانی نالی 
 . دەرخستووە
 

 
 ئەنجامەکان

 
 

 :لە کۆتایی ئەم توێژینەوەیەدا گەیشتینە ئەم ئەنجامانەی خوارەوە
مەسعود محمد لە کاتی کارکردن لەسەر دەقە شیعرییەکانی نالی  .0

وشەکە هەڵدەوەشێنێتەوەو وشەی تری لێ دروست دەکات و 
 (نا ـ دەم/ نادەم )واتای نوێی پێ دەبەخشێت 

اتر لە واتایەکیان هەیە، لە دەقەکاندا هەندێک وشە هەن، زی  .7
بەاڵم بە زۆری واتایەکیان ئامادەیی پێ دراوەو واتاکەی تری 
پەراوێز خراوەو بیری لێ نەکراوەتەوە، ئەم ئەو واتا پەراوێز 
خراوانە دەهێنێت و لە رێگەیانەوە گۆڕانێکی ریشەیی لە واتای 

و لێکدانەوەی نوێ و ( نمونەکەی سەرچنار)دەقەکەدا دەکات 
 .دەقە شیعرییەکان دەکات جیاواز بۆ

جاری واش هەیە وشەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ رینووسی   .5
سەردەمی نالی و پاشان بەپێی رێنووسی نوێ چەند وشەیەکی 
جیاوازی لێ پێک دەهێنێت، کە واتای هەر یەکەیان جیاوازە 

 .لەوەی تر
لە روانگەی ئەم کارەی مەسعود محمد لەسەر شیعرەکانی نالی  .2

ن بڵێین یەکەم تیۆریزەکەری تازەگەرییە لە کردوویەتی، دەتوانی
رەخنەی کوردیدا، هەروەها کارە پراکتیکییکەنی لەسەر نالی 
مژدەدەری ئاڕاستەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی بوون لە رەخنەی 
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کوردیدا، بەاڵم بە داخەوە هیچ لێکۆڵەرێکی بواری رەخنە ئاوڕی 
بنەماو لەم کارانەی مەسعود محمد نەداوەتەوەو نەتوانراوە ئەو 

سیستەمی ئیشکردنە بدۆزرێتەوە کە مەسعود محمد کاری پێ 
 .کردووە، ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی بەردەوامیی پێ نەدرێت

جیاوازی لە لێکدانەوەو راڤەکردنی شیعرەکانی نالیدا یەکێکە لە  .2
سیماکانی کارکردنی مەسعود محمد لەسەر شیعرەکانی نالی، ئەم 

ک بەسەر دەقەکاندا، ئەم جیاوازییە بووەتە هۆی کرانەوەیە
کرانەوەیەش بووەتە هۆی دۆزینەوەو بەدەستهێنانی زۆر  واتای نوێ 
و نەگوتراو لە شیعرەکاندا، بە دەستهێنانی ئەم واتا نوێ و 
نەگوتراوانەش بە هەموو کەس ناکرێت و سەلیقەو بیرتیژێکی وەک 

 .مەسعود محمدی دەوێت، کە بتوانێت ئەم کارە ئەنجام بدات
بە شێوەیەکی گشتی سستەمی کارکردنی مەسعود محمد لەسەر   .6

شیعرەکانی نالی لەم کتێبەدا زۆر نزیکە لە سستەم و میکانزمەکانی 
گەراییەوە، لە کاتێکدا  شیمانەی ئەوە زۆرە  میتۆدی هەڵوەشاندنەوە

 .مەسعود محمد ئاگاداری ئەم میتۆدە رەخنەییە نەبووبێت
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 .7118القومي للترجمة، القهرة، الطبعة الثانیة، 
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فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، : حوارات، تر: مواقعجاک دریدا،  .6
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: سارة کوفمان ـ روجیه البورت، مدخل الی فلسفة جاک دریدا .01
إدریس کئیر وعزالدین : تفکیک المیتافیزیکا واستحضار األثر، تر
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 .0661الحديثة، بيروت، المركز الثقافي العربي، 
 .0665یروت، علي حرب، نقد النص، المرکز الثقافي العربي، ب .05
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 .0686محمد حسن، دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة، 
میشیل رایان و جوناثان کلر و ریتشارد رورتی و کریستوفر  .02
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 الملخص
 

كتاب : منهج عمل مسعود محمد على أشعار نالي) عنوان البحث هو   
القسم : يتألف هذا البحث من قسمين ( أنموذجا( گوڵزارێک لە سیعری نالی)

والذي في الغالب هوتمهيد نظري للدخول على عالم عمل مسعود : األول 
محمد على أشعار نالي ، وفي هذا القسم أيضا تم تسلي  الضوء على 

أما في القسم الثاني ، ففيه تم التطرق على نحو تطبيقي . ملخص التفكيكية 
أشعار نالي في كتابه باقة من حديقة إلى كيفية عمل مسعود محمد على 

أزهار نالي ، وفيه تم تسلي  الضوء على أنه في أماكن كثيرة كان مسعود 
محمد يعمل على تحليل وتفسير أشعار نالي إلى حد ما على حسب نظام 
العمل التفكيكي ، في الوقت الذي لم يكن على علم بالعمل التفكيكي ، إذ 

حسب السليقة ، والمهارات، والقابلية  كان العمل على أشعار نالي على
 . الفكرية لذاته 

وفي الختام توصلنا إلى جملة من النتائج من أبرزها أن أعمال  
مسعود محمد التطبيقية على أشعار نالي جاءت بالبشرى فيما يتعلق 
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بتوافر المحاوالت التفكيكية في النقد الكردي ، ولكنها لم تستمر طويال، 
د األسس واألنظمة المحددة التي عمل عليها مسعود فضال عن تعذر إيجا

 . محمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
  

    The title of this study is “Masoud Muhammad’s 
method of research in his book (A Bunch of Nali’s 
flower bag)”. It consists of two parts; part one is 
theoretical and introduces Masoud Muhammad’s world 
and his exploration of Nali’s poems. This part works 
within a deconstructional framework however.  
The second part, on the other hand, practical in nature 
and provides evidence that Masoud Muhammad’s 
method of analysis in his Nali project was 
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deconstructional in nature even though he never knew 
about this analytical theory, rather he worked 
according to his own intuition, skills and intellectual 
excellence. 
At the end of ths study, we have concluded that 
MAsoud Muhammad’s practical works heralded the 
deconstructional trend in Kurdish critical theory even 
though they were not continued since Muhammad’s 
operational principles and system have not yet been 
discovered. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مەسعود محەمەد هزراندێک لە خاکی شیعرییەتی حاجی قادری 
 دا کۆیی
 

/ هەندرێن شاعیر و نووسەر                                    
 زانکۆی سۆران 
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 زانکۆی سلێمانی/ صمدنەبەز 
 

 پێشەکی
 

، دەنگێکی زایەڵەداری رۆژگاری خۆی (7117-0606)مەسعود محەمەد 
ئەو نووسەری بابەتە چکۆڵەکان نەبوو، بەڵکو هەڵکۆڵێنەری بابەتە : بوو

زمانســـازیی، کولتوورســـازیی، نەتەوەســـازیی و : گەورەکـــانی رۆژگـــار
بچکـــــــۆڵە و "بەاڵم ئەو بە رێـــــــگەی بـــــــابەتە . هزرســـــــازیی، بـــــــوو

 . .انەی دەخوێندەوە"گەور"تەواونەکراوەکانەوە بابەتە 
هەشـتایەکانی ســەتەی  مەسـعود مـحەمەد لە کۆتـایی شەسـت، حەفتـا و 

رابــردوودا هەرچەنـــد هەوڵــی دەدا بە نووســـینەکانی نەخشــەیەک بـــۆ 
ــی هەڵبکۆڵێــت  و بەمەش  زمانســازیی، کولتوورســازیی، خــاکێکی هزری

ی خـۆی و بە بــوونی خـۆیەوە لە جیهانــدا کـورد بتوانێـت ببێــت بە بـوون
ــی لەو دۆخە پەرتەوازەی بــوونی  ــت بەاڵم هاوکــاتیش دەیزان ــادە بێ ئام

ژێرخــانە هزریــی و توانســتە )کوردییــدا، ئەو پۆتانســیالیتێتە نــاوەکییە 
لە ژیانی کوردیدا بوونی نییە، بۆیە، وەک مرۆڤێکی ئاوەزخواز ( مرۆییە

ئومێــد نیشــانبدا، روو لە خــاک، ، بــۆ ئەوەی ئەگەرێــک لە (راشــناڵیزم)
یادەوەریی پەرتەوازەی زمـان، لەوانەش خـاکی زمـانی شـیعری حـاجی 

  .قادری کۆیی دەکا
هاوکـاتیش ئەو هەرچەنـد لەو پۆتانسـیالێتەی کـورد بێئومێـدە، بەاڵم بـۆ 
ئەوەی رۆشنگەرییە شیعرییەکانی حاجی قادری کۆیی و مەالی گەورە 

ۆشــنگەرییەی حــاجی قــادری کــۆیێ بێئومێـد نەکــا، ئەو رمە شــیعرییە ر
 :هەڵدەگرێتەوە و بەرەو هزراندن دەیفراژێنێت

 بە شیر و خامە دەوڵەت پایەدارە"
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 "ئەمن خامەم هەیە و شیر نادیارە
 "دیوانی حاجی قادری کۆیی                               "

لە ناوەڕاست و کۆتـایی سـەتەی نـۆزدەدا لەگەڵ باڵوبـوونەوەی هـزری 
بە جیهاندا، حاجی قـادری کـۆیێ بەهـۆی تـاراوگەبوونی لە رۆشنگەریی 

ئەستنەبول و ئاشنابوونی بە ئەزموونی ئەحـمەدی خـانییەوە، تێـدەگا کە 
ــی،  ــورد لەو دۆخە دووبەرەکی ــاوازخوازییە کە ک ــاوەزو ئ ــزی ئ تەنیــا هێ
ــــدارییەکی نەریتیــــی و  ــــاوێزان بـــوونەی بە دین قەدەری بندەســـتیی و ئ

  .نەخوێندەواری، رزگار دەکا
دەخوازین لەم توێژینەوەدا بە خوێندنەوەیەکی هایدێگەریی، کە پێی وایە 

بۆیە، بە رای هایدێگەر، شیعر بـۆ . فەلسەفە لە دەستپێکدا شیعریی بووە
ئەم توێژینەوەش هەوڵدەدا ئەوە . فەلسەفە دەچرپێنێ و بە پێچەوانەشەوە

 روونبکاتەوە، کەچۆن مەسعود محەمەد بە خوێندنەوەی شیعری حاجی 
ــــادری کــــۆیی، رەوانبێــــژییەک لە زمانســــازیی، کولتوورناســــیی؛  ق

 . نەتەوەسازیی و هزراندێکی کوردیی سازاندووە
لە ڕێگەی . مەسعود محەمەد هزرڤان،زمانزان و هزرکارێکی کوردە

نووسین، گۆتار و کتێبەکانییەوە، لە ڕێگەی ئیشکردن لەمەڕ بوون، هزر، 
عری کوردییەوە دەیەوێ کورد لە نەهامەتی، کێشە، یزمان، ئەدەب و ش

نەخۆشی لەبیرچوونەوەی بوون، گەندەڵکردنی زمانەکەی ئاگادار 
بەڕێی گەڕانەوە بۆ ڕەگ و ڕیشەی زمانی کوردی، بەڕێی . بکاتەوە

گەڕانەوە و ڕاڤەکردنی شعرەکانی حاجی قادری کۆیی، نالی، مەحوی، 
 . کولتوورێکی هزراندن دەسازێنێ

( ئۆنتۆلۆژییانە)ژینەوەیە، هەوڵدەدا خوێندنەوەیەکی بوونناسیی ئەم توێ
پەیوەست بە هایدێگەرەوە بۆ ئیشکردن و نووسینەکانی مەسعود 

هەروەک چۆن هایدێگەر بە ئیشکردن لەمەڕ بوون، هزر، . محەمەد بکات
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زمان و شعرەکانی هۆڵدەرلینەوە، کولتووری خۆرئاوایی بێدار دەکاتەوە 
مەسعود محەمەدیش بەڕێی ئیشکردن لە زمانی . ونلە بیرچوونەوەی بو

کورد، هزری کوردی و شعرەکانی حاجی قادری کۆییەوە، دەیەوێ 
کورد لە داگیرکردنی بوونەکەی و لەبیرچوونەوەی بوونەکەی بێدار 
بکاتەوە، تاکوو لەم رێگەیەوە کورد بەئاگابێتەوە و بوونی خۆی 

ێژینەوەیە سەرەتا لەتەک ئەم تو. بسەلمێنێ و بوونی خۆی بێنێتەوە یاد
هایدێگەردا خەریک دەبێ تاکو بنەمایەکی تیۆریی بۆ توێژینەوەکە 
بناغەبڕێژێ و پاشان لەسەر ئەم بنەمایە خوێندنەوە بۆ ئیشەکانی 

 . مەسعود محەمەد بکات
 

 هایدێگەر، زمان و هۆنراوە
 

ئیشەکانی هایدێگەر بەسەر دوو قۆناغدا دابەش دەکرێن، ئیشەکانی 
دا دەبینێتەوە و ئیشەکانی ''بوون و کات''کە پتر خۆی لە کتێبی سەرەتا 

درەنگتر پتر لەبارەی زمان، هۆنراوە و  هزرن، کە ئەو قۆناغەی دوایی 
هایدێگەر لە بواری فەلسەفییدا، بە وەرچەرخان لە بیرکردەنەوەی ئەودا 

لەنێو ئیشەکانی هایدێگەردا لە هەردوو قۆناغەکەدا زمان . ناودێر دەکرێت
زمان بریتییە لە پردی . ۆڵی پێکەوەبەستنی قۆناغەکان دەگێڕێڕ

ئەو زمان وەک  .پەیوەندی نێوان فەلسەفەی سەرەتا و کۆتایی هایدێگەر
لە سەردەمی مۆدێرندا . ئامڕازی ئاشکراکردنی بوون شرۆڤە دەکات

بەهۆی تەکنۆلۆژییەوە زمان پتر ئامرازێندراوە، بۆیە هایدێگەر داوا لە 
لە ڕوانگەی هایدێگەر، . ران دەکا زمان بەهەند وەربگرنهزرڤان و شاعی

زمان بوونەوەرێک نییە لێرەبوونی هەبێت، بەڵکو زمان بوون 
زمان نوێنەرایەتی ناکرێ و ئۆبژێکتێک نییە پیشان بدرێ، . دەبەخشێت
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زمان تشتێک نییە ڕاست بێ، بەڵکو خۆی . بەڵکو زمان ئامادەیی هەیە
موو تشتێک تێیدا دیاردەخرێ هەقیقەتە، ئاسۆی واتایە کە هە

(Kearney, 1996 .) 
هزرین لە ناوەڕۆکی مرۆڤدا پەیوەندییەکەی لەگەڵ بووندا بەتەواوی 

لەنێو . هزرین پەیوەندییەکە لە بوونەوە وەردەگرێ. دادەمەزرێنێت
مرۆڤ لەنێو . زمان ماڵی بوونە. هزریندا زمان دەکەوێتە نێو بوونەوە

ەی لێدەهزرێن و وشە دادەهێنن، پاسەوانی ئەوان. ئەم ماڵەدا نیتشتەجێیە
 :هایدێگەر لە چوار خاڵی سەرەکیدا باسی کردووە . ئەم ماڵەن

 
. ئۆنتۆلۆژیی بوونی مرۆڤدایە( بوونناسیی)زمان لە بنەڕەتی ، یەکەم

ئاژەڵ لەبەرئەوەی . مرۆڤ لە بنەڕەتەوە خاوەنی زمانە، چونکە دەهزرێت
ئەمە . بۆیە خاوەنی زمان نییەوەک مرۆڤ ناهزرێ و هۆشمەند نییە، 

(. فینۆمینۆلۆژییانە)واتای ئۆنتۆلۆژییانەی زمانە، نەک دیاردەناسیی 
گرنگ نییە فینۆمینۆلۆژییانە مرۆڤ بە چ زمانێک دەدوێت، کوردی، 
ئینگلیزی، یان عەرەبی، ئەو ئۆنتۆلۆژییانە بێزمان نییە و دەبێ زمانی 

 .هەبێت
 

دەکا و بەڕێی زمانەوە هەمیشە هزرین ڕوو لە بوون ، دووەم
زمان دەبێت بەو ماڵەی، بوون خۆی تێدا . ڕاستییەکەی دیاردەهێنێ

 .دەردەخات
 

ئۆنتۆلۆژییانە مرۆڤ دەهزرێ و زمانی هەیە، بەاڵم مەرج نییە ، سێیەم
 . زمان بۆ دەرخستنی ڕاستی بوون بەکاربێنێ
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 مرۆڤی داهێنەر دەتوانێت ڕەسەنانە ببێت بە خاوەنی زمان و ،چوارەم
ماڵی بوون؛ یان مرۆڤی ڕەسەن داهێنەرانە زمان بۆ دەرخستنی ڕاستی 

 (.7102کەمال، )بوون بەکاردەهێنێ 
هۆنراوە، زمان، ''هایدێگەر لەو گۆتارانەی درەنگتریدا، کە لەژێر ناوی 

کۆکراونەتەوە '' دیسکوز لەبارەی هزرین''، ''ڕێگەی بەرەو زمان''، ''هزر
کارایی '' ماڵی بوون''ییانە وەک ئارگومێنتی ئەوە دەکا زمان شعر

 . دەنوێنێ
ئەو دەربڕینەی هاێدێگەر پەیوەندی بە رەچەڵی تەکنیک و خانوو، ماڵەوە 

ـــه  -کـــانی تـــر کنیک و تێزه رەچەڵەکـــی تـــه"کتێبـــی   هەیە، کە هایـــدیگەر ل
Heidegger. M, ”Teknikens vä sen och andra uppsatser, 

تی  کنیک و نزیکایه رەچەڵەکی ته   هایدێگەر له. دا ، باسی دەکات".(1981
ـــوان چـــه ، واتـــا "techne"و " خانووســـازکردن"دا، واتە  tiko”"مکی  نێ

زمانی گرێکیی کۆندا، نمایشکردن، یـان   مک له ردوو چه هه  کنیک،  که ته"
و  و واتەی چێکـردن و بـه ک بـه نێن نـه یـه گه ده" بوون ئاماده-خساندنی ره"
کن   له.  ئارادایه  له  کنیکدا ی ته سته بااڵده  مه رده سهم  له  ی که بوونه کینه مه
  وه کانه کنۆلۆژییه ته  وه بیرکردنه  ندی به یوه په  مکه و دوو چه یگەر، ئه هاید
رکردنی ژیـان،  یسـه مه"ری خـانووچێکردن،  وهـه گه  ستی به ڵکو مه ، به  نییه

ــــه ــــه"  بوون ــــۆ   رێکــــه ڤــــه کردنی شــــوێن و ســــازاکردنی ده ئامــــاده  ،  ب ب
 .جێبوون نیشته

ـــانی شـــیعرییانەوە وەک  ـــدی بە زم ـــوون"هایـــدێگەر لە پەیوەن ـــاڵێ ب ، "م
، کە بەمەش " وه خانووکردن، ژیان، بیرکردنه"کی  ڵه چه دەگەڕێتەوە بۆ ره

ــه ــی، ســه  بــاس ل ــی واقیع ــه ره دۆخێک ڕی  نجاکان، دوای شــه تای ســاڵی پ
ی خـانوو و  نگژه ست تـه ده  بهکان  لمانییه وێدا ئه له  کا،  م ده جیهانی دووه

  وه کنیک و نێهیلیزمـه تـه  ی روانگه  له  لێ هایدێگەر . یان نااڵند ده  بێماڵییدا
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دا  کردنـه  و راڤـه سـتی هایـدێگەر لـه به مه. کا ده  راڤه  ی بێماڵییه و دۆخه ئه
ڵکو تــاکو  ، بــه الرســازیی نییـه کی ته یـان جوانناســییه  فه لســه فرانـدنی فه ئه

ــه ڕووی پرســیارگه رووبــهمــرۆڤ  ــه:  وه مان بکاتــه شــنه م چه لی ل   چــۆن ل
خـانووکردن   ی کـه و مانایـه ماڵدا تێبگەین، به  جێبوون له سروشتی نیشته

ــده به ــه  ن ــاتیش خــانووکردن و نیشــته وە جێبوونه نیشــته  ب جێبوون  ؟ هاوک
ەر ی هایــدێگ قــه و ده بیــنن؟ ئــه دا ده وه بیرکردنــه  چتــۆ رۆڵێــک لــه  وه پێکــه
کانی دوایـی  نووسـینه  لـه  کی زمـان کـه ڵـه چه ره  و لـه هزری ئه  له  بریتییه

دا هزرین  قه و ده هاوکاتیش هایدێگەر له. وه بێته ده  دووباره  میشه ودا هه ئه
ته،  ستی دۆخێکی کۆنکرێتی تایبه به ، مه"خانوو، ماڵی بوون"ک  زمان وه  له
ڕی  راباتی شــه دوای خـه   کـه  مانییـهل مرۆڤـی ئه  ی و بێماڵییـه سـتی ئـه به مه

ـــه جیهـــانیی دووه ـــوو وه گیـــرۆده ره م و رمـــانی رژێمـــی هیتل   . ی بـــوو ب
  جێبوون له کدا خانووکردن و نیشته ڵه چه ره  ڵێ، له هایدێگەر ده  مجۆره به

ــــای " بوون هـــه: "بوون ، هـــه”bin”ڵمانییـــدا بـــۆ کـــرداری  زمـــانی ئه مان
ـــــه وه  ه"جێبوون یشـــــتهن"و " دانان، خـــــانووکردن بناغــــه" رێکی  وه ک بوون
ــه.  وه ڕێتــه گه ، ده"نــی مرده" ــان ڕه بــێ ســازکردنی خانووه ده  بۆی ــه ک   گــی ل

وی و  زه  ن لــه ســه کی ره کێتیـه یه  جێبووندا داکوتابێــت و خـۆی بــه نیشـته
  بـــه  وه هایـــدێگەر ئـــه  نیـــدا گرێـــدابێت کـــه نـــدیی و مرده ئاســمان، خواوه

جێبوون  نیشـته  مجۆره بـه. کـا نـاودێر ده das Geviert) یی  چوارگۆشه
  تیش کـه تایبـه  ، بـه وه یه و چوارگۆشـه بـه  سـته یوه په  که  نییه مرده  ی شێوه
 .  وه ه"تشت"  ند بێت به به

D. Brinbaum och Sven Olov Wallenstein, ” Heideggers 
vä g"145-144 .ل ,1999,-رێگەی هایدێگەر. 
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اڵ  ئـاوه  و پرسـیاره ، ئـه خودی زمانـه  وه ایدێگەرهی ه وه دیدی خوێندنه  له
؟ زمـان چـۆن  وه ینـه زمـان نزیـک بکه  خۆمان لـه  چۆن ئێمه  که  وه کاته ده

 دوێ؟ کا؟ دواجار زمان چۆن ده کا و بانگمان ده بوونمان بینراو ده
ئەوەیە گوێبگرێ و وەاڵمی ( شاعیر)هایدێگەر دەبێژێ ئیشی هۆنەر 

هۆنراوە بەشداری دەکا لە . زمان بداتەوە ی''زرینگەی بێدەنگ''
. ''کۆکردنەوەی خەڵک پێکەوە'' یادەوەری و بیرهاتنەوەیەکی کۆیەکی لە 

هۆنراوەی ڕەسەن دەتوانێ بیری کۆمەڵگەکەی بخاتەوە کە ئەوان لە 
ترادیسیۆنی ڕابوردووی خۆیان وەدەرنراون، بۆیە گەرەکە بەدوای ماڵ 

هۆڵدەرلین دەبێژێ . ارە بیدۆزنەوەو نشینگەی خۆیاندا بگەڕێن و دووب
هۆنەر بۆ خۆی . هۆنراوە ڕێگە بە ئێمە دەدا دووبارە بگەڕێنەوە ماڵ

ناتوانێ ئەم هاتنەوە ماڵەوەیە کارا بکا، بەڵکو پێویستی بەوەیە کە ئەوانی 
دیکە گوێ لە زمانی بەهەند وەرگرتنی بگرن و لەالیەن خۆیانەوە کارای 

 .  (Kearney, 1996)بکەن
داو  ده  پێیوایە هۆنراوە زمان ختۆکه'' رێگەری بەرەو زمان''گەر لە هایدێ
ش  مه به. ویڕا هاتبێت زه  ک خۆی له روه گرێ، هه ئامێز ده  له  وییه و زه ئه

  یڤه وێدا په له.  وه هێڵێته اڵیی، بیستراو و بینراو ده ئاوه  هۆنراوە زمان به
کانی له  وایه نه  وور لهتوانێ د زمان ده  زمان که  بنه کان ده شعرییه

واتای   به. خۆی بکا و خۆی ببیستێ ست به ر خۆیدا، هه رانبه به 
نێوان   توانێ له خۆی ده ستکردن به ی هه ک کاکڵه یڤ وه په:  هایدێگەریانه

رێگەی   ئاسۆ له. تر بکا کانی ئاسۆ کراوه وی و ئاسماندا یارییه زه
  دا، شوێنێک به یه وه اڵ بوونه و ئاوه ، له وه اڵ بێته توانێ ئاوه ده  وه زمانه

تای  ره وی و سه شوێنیش کۆتایی زه. تێیدا بژی  خشێت که به مرۆڤ ده
وی  ناخی زه به  وه ستکردنه هه  هایدێگەر له.  ، واتا ماڵی جیهانه ئاسمانه

   وایه و نه خت، بۆشایی و ئه رد، دره به: دا پانتایی سروشت وڵده هه
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ی  روانگه  مووی، له هه  مانه ئه.  وه نگ چڕبکاته ده  پڕن له  ی که وێاڵنه
  چونکه. سیمای ژیاندا  له  تێکه ڵوه خه  ، جۆره وه پرشنگی زمانی هایدێگەره

  وه یڤه ناوکردنی په رێگەی توانستی به  ت له موو تشتێک شعرییه هه  ر له به
بارێ و  دهر شاعیرو زماندا دا سه به  و توانسته ، ئه وه کاته زمان روونده

کی  واتایه  به. کا دارتر ده پایه  ناوکردنه و توانستی به شعراندنیش ئاستی ئه
ڕووخساری سروشتی زمان :"کا ده  شرۆڤه  مه ئه  م جۆره تر، هایدێگەر به

بینراوی   کۆتایی زمانیشدا بێت خۆی به  ت له نانه ، ته بۆ ئێمه  میشه هه
و  به  واو خۆمان کی ته یه شێوه  به  ئێمه  ی که و کاته تا ئه نوێنێت، هه ده

  ی که وه ری ئاخاوتن دواوین و ئه سه پێشتر له  ئێمه  ی که وه بیرکردنه
 (070  ڕه و زمان، الپه ره ڕێگای به  ." )وه ستینه نابه  وتراوه

هایدێگەر دەبێژێ تەنیا بەڕێی هزراندنی شعرییەوە هاوسەنگی و 
بۆیە شیعر توانست بە . ێتەوەهارمۆنی نێوان هزر و بوون ڕۆشن دەکر

فەلسەفە دەدا تاکو بگەڕێتەوە بۆ بنەڕەتەکانی خۆی کە لەم هزراندنەدا 
بۆیە هزراندنی شیعری . فەلسەفە هاوپەیوەندە لەگەڵ ئاخاوتنی لۆگۆس

لەنێو ڕەگی فەلسەفاندنی ڕەسەندایە، جۆرێکە لە پەیڤینی گونجاو لەتەک 
لۆژیکی شیعری، . مان خۆیدابووندا، پەیڤینێک گونجاوە لەتەک خودی ز

نوێنەرایەتی بوون ناکات بە وشە، بەڵکو بوون وەک وشە هەنووکەیی 
بەڕێی هەڵوەشاندنەوەی . واتا وشە بوون دەبەخشێ. دەکاو دیاردەهێنێ

کارایی تەکنیکی و سوودگەرایی زمانەوە لەبەرژەوەندی پەیڤی شیعری، 
ەهێنێتەوە یاد هایدێگەر  وشەی لەبیرکراوی بوون دەگەڕێنێتەوە و د

(Kearney, 1996 .) 
هایدێگەر دەیەوێ پیشانی بدا کەچۆن زمان بوون دەپەیڤێنێ بەڕێی 

بۆ ئەم مەبەستە هایدێگەر . بوونی ئێمەوە_ جیهان_ دەربڕینی لەنێو 
 . چوار مۆدی سەرەکی زمان دیاری دەکات
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 (بڕیاری لۆژیکی )زمان وەک جەختێتی  .0

 
هایدێگەر دەبێژێ لە فەلسەفەی ترادیسیۆنیدا هەوڵدەدرێ زمان کورت 

(. ئەبستراکت)یان پەتی ( شێوەکی)بکرێتەوە بۆ دەربڕینێکی فۆرمال 
ئەم تتشتە )پۆلێنکردن . 0لێرەدا زمان ڕاژەیەکی سێ الیەنی دەکا 

 (.لێرەیە
 (.ئەم تتشتەی لێرەیە، سپییە)دیاریکردن  .7
یاری سەبارەت بەم پۆلێنکردن و ئاڵوگۆڕکردنی زان)پەیوەندی   .5

زمان دەبێ بە کەرەسەی بڕیاری لۆگیکی کە (. دیاریکردنە
وشەکان بۆ نوێنەرایەتیکردن . نوێنەرایەتی جیهان دەکاو پۆلێنی دەکا

وشەکان وەک بوونەوەری . و نەخشەکێشانی ڕیالێتی بەکاردەهێنرێن
رەدا لێ. بچووکی بێژیان بۆ ئەبستراکتاندنی ڕیالێتی بەگەڕدەخرێن

وشەکان بەکاردەهێنرێن بۆ پێناسەکردنی ڕیالێتی وەک کۆکراوەی 
( present-at-hand)'' دەست_ پێش /دەست_ بەر ''ئۆبژێکتگەلی 

(Bradatan, 2015.) 
 
 زمان وەک دیسکوزی ڕاڤەکردن  .7

 
لێرەدا زمان وەها دەبینرێ کە ڕەگەکانی لەنێو لێرەبوونی ڕۆژانەێتی     

توانست بە ئێمە دەدا : وەک ڕاڤەکردنی بوونمرۆڤدایە، لەنێو جیهاندا 
_ جیهاندا _ شت ڕاڤە بکەین وەک تشتێک کە پەیوەستە بە پرۆژی لەنێو 

دیسکوزی ڕاڤەکردن بەسانایی ڕاڤەی بەرد ناکات کە لێرەیە . بوونی ئێمە
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، یان خاوەنی زنجیرەیەک تایبەتمەندی ئۆبژێکتیڤییە وەک (پۆلێنکردن)
بەڵکو دیسکورز زۆر بنەڕەتیانە (. ریکردندیا)کێش، ڕەنگ، پانی، هتد 

ڕاڤەی بەرد دەکا وەک تشتێک کە بۆ لێرەبوونی من بە سوودە یان 
بەردەکە لەنێو ئێکزیستێنسیالی ڕۆژانەیی خۆیدا وەک تشتێک . واتادارە

ڕاڤە دەکرێ کە دەتوانرێ لەالیەن منەوە وەک چەک، بەردی پەیکەر، 
ئەگەر لۆگیکی . بەکاربهێنرێبلۆکی تەالرسازی یان هەر تشتێکی دیکە 

پێشدەست ڕەفتار لەگەڵ تشتەکان /جەختێتی وەک ئۆبژێکتی بەردەست
/ بکات، ئەوا دیسکورزی ڕاڤەکردن تشتەکان وەک ئامڕازی دەردەست 

بەکورتی، دیسکوزی . دەناسێت( ready-to-hand)حازردەست 
ڕاڤەکردن تشتە هەبووەکان لە ڕووی شیمانەی خزمەتکارێتی منەوە 

 . را دەکائاشک
و '' خۆیی''هایدێگەر جیاوازییەکی گرنگ لە نێوان فۆڕمی ڕەسەن 

ئەو بە فۆڕمە . دیسکوزی ئێکزیستێنسیال دەکا'' ناخۆیی''ناڕەسەن 
، هایدێگەر ئەمە بە توانستی ئێمە بۆ ''گۆتن/پەیڤ''ڕەسەنەکە دەڵێ 

مانەوە بە بەرپرسیاری بەرانبەر پەیڤەکانمان دیاری دەکا بەڕێی بە 
نگی مانەوە بۆ ئەوەی گوێ لە دەنگی بوون بگرین و ڕەسەنانە بێدە

قسەی پووچ /چەقەچەق''بە فۆڕمە ناڕەسەنەکەش دەڵێ . وەاڵمی بدەینەوە
 ,Kearney)هایدێگەر ئەمە بە زۆر بڵێی و چەقەچەق دیاری دەکا . ''

1996.) 
  
 (ڕای گشتیی)قسەی پووچ /زمان وەک چەقەچەق .5

 
ئەویدی دەتوانرێ بەئاسانی ببێ بە _ لەگەڵ _ زمان وەک گفتوگۆ 

لە چەقەچەقدا وشەکان دەبن بە ستراتیژێک . قسەی پووچ و چەقەچەق
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بۆ هەاڵتن لە خۆمان؛ لێرەوە ژیانمان هیچی دیکە لەالیەن خۆمانەوە 
وە (ئەوان)'' مرۆ''ناژیێندرێ، بەڵکو بۆمان دەژیێندرێ لەالیەن ناکەس 

(Das Man )یە ئێمە بۆ پڕکردنەوەی بۆ. کە لەبڕی ئێمە بڕیار دەدا
بۆشاییەکانی نێو خۆمان چەنە لێدەدەین و بەگوێرەی ڕێساکانی مرۆ 

_ لەگەڵ _ بوونمان'' قسەی مرۆ''قسەی بەتاڵ یان . چەقەچەق دەکەین
ئەویدی بەشێوەیەکی ناڕەسەنانە ڕاڤە دەکا، لەبەرئەوەی جیهان وەها 

لەبەرئەوەی مرۆ دادەنرێ کە هەیە، نەک لەبەرئەوەی من وا دەڵێم، بەڵکو 
قسەی بەتاڵ هەموو کەسێک لێی تێدەگا وەک هایدێگەر . وەها دەڵێ
چەقەچەق ئەگەری تێگەیشتنە لە هەموو تشتێک بەبێ ئەوەی ''دەبێژێ 

چەقەچەق تشتێکە . پێشتر تشتەکەت گرتبێ و کردبێتت بە هی خۆت
هەموو کەسێک دەتوانێ بیکا لەبەرئەوەی ئەو کەسە ئازاد دەکا لە 

 .''گەیشتنێکی ڕەسەنانە ئەرکی تێ
 
 
 
 
 (شعر)زمان وەک پەیڤ  .2

 
  وه واتـا ئـه  کی شـیعره ڵـه چه زمـان  ره" ڕ  زمان دەبێـژێ  مه هایدیگەر له

  زن ی شیعری مه وکاته ش ئه وانه پێچه  به.  شیعرێنێ بوون ده  که  یه وه ته نه
. وێ که دیار ده  مێژوودا به   ی له که شێوازی زمانه  لێک به کا گه ستپێده ده

ـــه ـــه گرێکیی ـــۆی هۆمیرۆســـه  کان ب ـــه  وه ه ـــد و  یان ئه ته شـــیعریهو  ئ فران
ک وێنانـدنی  وانی، وه بوون ژیانی ئه  ک دابڕانێک له زمان وه.  وه تاقیکرده
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ـــه ده ر،  گـــۆرگی شـــتاینه"  . ماڵنـــد و نیشـــاندا تی، خه بوونایـــه  ســـتپێکێک ل
 ( 27:  ڕه په ، ال"ک بۆ هایدێگەر یه روازه ده

و  ، ئه درێن نا ده دا په ژانهزمانی رۆ  له  کا که بینراو ده  و شتانه شیعراندن ئه
. هێنێت کاریده ک به یه سه ره ک که ربڕینی خۆی  وه ڵک بۆ ده خه  ی که زمانه
زمـانی   ش لـه و توانسـته ، ئـه کاندا توانـاداره مهێنانی شـته رهـه به  لـه  وشـه
دیار   کان به شته  که  شیعراندنه  وه ئه: واتای ماالرمێ  ، به دا نییه سه ره که
ک  روه هـه. وه ڕێته ڵدانی بگه رهه تای سه ره ی بۆ سه وه ک ئه روه ههخا،  ده
ند  به  وه ش به م گۆڕانه ئه. مان بینیبێت و شته ئه  مجار بێت که که بۆ یه  ئێمه
  ی لـه وه ڵکو بـۆ ئـه ون، بـه کـه دیـار ده  دا بـه ڵ وشـه گه کان له شته  که  نییه
 .دا اڵ بوون ده ئاوه  رێگا  به وه، وێجا توانستی خۆی بدۆزێته  تاوه ره سه
و  ڵکو ئـه ڵناقووڵێ بـه هه  وه کی شاعیره یاڵی ناوه خه  له  یه وزه  شنه و چه ئه
ی زمــان  وه ر لـه بـه  گـرێ، کـه ده  رچاوه سـه  دیـار خسـتنه  و بـه لـه  یـه وزه
 .کرێ ی بۆ خۆشده مینه نگ بێت، زه بێده
.  وه کاتـه اڵ ده کان خـۆی ئـاوه یڤه ، بۆ په وه رێگەی زمانه  مرۆڤ له  واته که
  چێکردنی وشه  ستیکرد به کاتێک مرۆڤ ده. ش بوونی مرۆڤن یڤانه و په ئه

ربڕینێکـی  ده  واتـا، بـه. سـتیپێکرد ی بـوونیش ده وه رینـه روا له و زمان هه
  مان کاتـدا گوێمـان لـه ههـ  ش له یڤێ ئێمه په کاتێک زمان ده: ی چڕتر دیکه
مــاڵی   زمانــدا، کـه  ری مــرۆڤ لـه وهـه گه  مجۆره بــه. بـێ نگـی بــوون ده ده

 . بێت تی، ئاشکرا ده خۆیه
ش  مه دێرێ و به وه، گوێ بۆ بوونی خۆی راده الی هایدیگەره  مرۆڤ، به

ئاخافتنـــدا   هاوکــات مــرۆڤ لــه.  وه بێتــه وشــیار ده  و بوونــه ر ئــه ســه له
 .  وه کاته اڵ ده زرێنێ و ئاوه مه ی داده که تییه بوونایه
.  وه شـه وانه پێچه  روا بـه ، هه زمان مێژووه  توانین بڵێین که ده  دا ئێمه لێره

  وه رێـگەی ئاخافتنیشـه  و له  کی خۆیدا ئاخافتنه ڵه چه ره  مرۆڤ له  چونکه
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مـانی ناو ز تاکو لـه کا هـه سـتپێده مێژوو ده  مجۆره به. خا دیار ده  خۆی به
و زمـان  ره رێـگەی مێـژوو بـه  چونکـه: "واتای هایـدیگەر  به. مرۆڤدا بژی
ک خۆییـدا  کانی زمـان وه واژه سـته ده  نیا لـه ر تـه ش هـه مه ، ئه دیاریکراوه

ی  وه کرێ بۆ ئه وڵدان دیاریده هه  لێک له گه واژه سته ده  ڵکو زیاتر به ، به نییه
تی  کی روحانییه مه ووی فراژانی ههواوی مێژ ته  کی مێژوویی له یه پێناسه

، "و زمان ره رێگەی به." )"خشێ ی پێ ببه که تییه رایه روا تاکگه مرۆڤ و هه
 (008:  ڕه الپه
ش واتـا  مـه ماڵێـک، ئه  بێتـه بـۆ زمـان، زمـان ده  وه ی هایدیگەره روانگه  له

بۆ   راندنێکهف بوون ئه.  وه کاته اڵ ده ئاوه  یه راستینه  و بوونه بوارێکمان بۆ ئه
ک زمانناس  ، وه وشه  ر بۆیه هه. زرێنێ ی مرۆڤ بتوانێت مێژوو دامه وه ئه

جێ  بـۆ نیشـته  ڵکو وشـه نـگ و هێمـا، بـه ده  لـه  کا، بریتی نییـه ی ده پێناسه
 .  ندییه هه کی ره یه رچاوه ویدا سه ر زه سه بوونی مرۆڤ له

بــۆ زمــان، زمــان   هو ی هایدیگەریانـه مخۆرانــه نیگای دیــدی خه گۆشــه  لـه
کان،  کانی نێوان جیهـان و شـته جیاوازه  کی شیعراندن، که ڵه چه ره  بێته ده
کان  شاردراو ئاشـکراکراوه نێوان حه  روا له کان و هه اڵیی و کۆتاییه ئاوه
ی  وه سروشـتی زمانـدا بـۆ ئـه  لـه: "  وه ئـه  چونکه.  وه کاته خۆیدا کۆ ده  له

ر  به سته ی ده و دڵنیاییه ئه   یشتووانه وێدا تێگه هخودی زمان ل  دڵنیا بێت، که
  ی کــه وه لـه  یشـتنی شـتێکی تـره تێگه  رکردن لـه به سـته اڵم ده ، بـه  کـردووه

 (006:  ڕه ، الپه"و زمان ره رێگەی به." )"زمان خۆی بێت
_ لە ڕوانگەی هایدێگەر، زمانی شعریی ڕەسەنترین شێوازی بوونمانە

ڕێگە بە زمان دەدا کاراییە هێرمۆنیوتیکەکەی شیعر . ئەوانیدی_لەگەڵ
خۆی وەک ڕاڤەکردنی جیهان وەک تێکستی دەرخستنی پرۆژەی 

لێرەدا جیهان وەک ئاسۆیەک بەسەر گریمانەکاندا . بوونمان ئاشکرا بکا
ئاوەاڵ دەبێ، هەریەکێک لە گریمانەکان وەک ئەگەرێکی بوون، سیمبولی 
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ەگەر شعر ڕەگێتی و ڕیشەی بەاڵم ئ. بوون یان شفرەی بوون دەئاخڤن
جیهاندای ئێمە بناسێتەوە، ئەوا _ لەنێو _ زمان لەنێو ڕەسەنێتی بوون

شیعر هاڤڕکێی ئێمەش دەکا لە ڕیالیزەکردنی ئەوەدا کە بوونی ئێمە 
 . نەبووندایە_ ڕەگی لەنێو مەرگدایە، لەنێو 

لە ڕوانگەی هایدێگەرەوە، مرۆڤ بەتەواوی لەنێو زمانی شعریدا ڕەگی 
زمان هەبووەکان ئاشکرا دەکا بەڕێی پێدانی توانست بە ''وتاوە داک

ئەم ئەزموونکردنە کاتێک ڕوودەدا کە . ''مرۆڤ بۆ ئەزموونکردنی بوون
زمانی شیعر وازی لە بەکارهێنانی وشەکان وەک ئامڕازی لۆگیکی یان 

شیعر ئامرازێکی تایبەتە بۆ ئاشکراکردنی ئێمە بۆ . سوودگەرا هێنابێ
بۆ ئەوەی بیرمان بهێنێتەوە کە . مەرگ_ ڕووەو _ وونخۆمان وەک ب

بوون خۆی شعرییانە بۆ ئێمە . لێرەبوونمان دواجار کۆتایی دێت
لە شعردا بوون بە هەموو . دەئاخڤێ بەڕێی ئاگاییمان لە بمرێتی خۆمان

هایدێگەر دەبێژێ شعر توانست بە ئێمە . ئەویدییەکانییەوە ئاشکرادەبێ
، لێرەوە ئێمە جیهان ''تشتەکان دوور بکەوینەوە هەنگاوێک لە''دەدا تاکو 

شیعر و هزراندن لە . بە ڕێگەیەکی نوێ ئەزموون دەکەین
 ,Kearney)بەتەنگەوەبوون و مشور بۆ وشە زۆر لەیەک دەچن 

1996.) 
  ی که یڤانه و په لێ زمان به.  یه زماندا  ئاخاوتنی مرۆڤ؛ له  شوێن له

دیاریان  بێژێ و به ده  و وشانه زمان ئه . وه کاته نگ باڵو ده گوترێن ده ده
  کاته نگی روو ده ئەوجا بێده.  وه کاته کان رووتده نگییه خات، بێده ده

شعری هۆڵدرلین   م له شته ی هه ڵ هایدێگەردا کۆپله گه با له ده. ئاخاوتن
 :  وه بخوێنینه

 ک، وامییه رده و به  سپێده  زێتر، له"
 بوو کتر ده یه  گوێمان له ئاخاوتن بووین و  ئێمه  چونکه
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رێگەی )"." گۆرانی  بووین به  ر بزانه فێر بوو؛ لێ هه  وه تی له مرۆڤایه
 (052: ڕه په ، له"و زمان ره به

هۆنراوە لە نێوەندی زماندا خۆی دیاردەهێنێ، ئاخر بەبێ زمان ناتوانێ 
لێرەدا . هەبێت، چونکە هزرین بێزمان نییە و لەنێو زماندا ڕوودەدات

هزرین لەم ڕاڤەکردنەدا . ەوەگەری هزرین، زمان و هۆنراوەمان هەیەپێک
. وەک زمان بە پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆگی بۆ بوونی مرۆڤ دادەنرێ

هۆڵدەرلین ئەو مرۆڤە . مرۆڤە ڕەسەنەکان هونەرمەندان و شاعیرانن
ڕەسەنەیە بەنیگەرانییەوە داهێنەرانە پەیوەندییەکەی لەگەڵ بووندا چێ 

هایدێگەر بۆ دوو مەبەست . بوون بۆ ئێمە دیاردەهێنێدەکات و ڕاستی 
هۆڵدەرلین، وەکو شاعیرێکی ڕەسەن هەڵدەبژێرێت و لەبەر ڕۆشنایی 

 هۆنراوەکانیدا مەبەستەکان شیدەکاتەوە؛
 

ناوەڕۆکی شیعر تێدەگەین، هۆڵدەرلین لەڕێگەی هۆڵدەرلینەوە لە، یەکەم
 .پێمان دەڵێ شیعر چییە و چ ناوەڕۆکێکی هەیە

 
پێویستی مرۆڤی سەردەم بۆ شیعر بەتایبەتی و هونەر بەگشتی ، دووەم

ئەمە گرنگی شیعر، وەکو . لە شیعرەکانی هۆڵدەرلیندا دەردەکەوێت
 (. 7102كەمال، )بەرەنگاربوونەوە بەرجەستە دەکات 

  وه واتا ئه  کی شعره ڵه چه زمان  ره: "بێژێ وه ده ڕ ئه مه هایدێگەر له
  زن ی  شیعری مه وکاته ش ئه وانه پێچه  به. شعرێنێ ن دهبوو  که  یه وه ته نه
دیار   مێژوودا به   ی  له که شێوازی زمانه  لێک به کا گه ستپێ ده ده
فراند و  یان ئه ته و شیعریه ئه  وه هۆی هۆمیرۆسه  کان به گرێکییه. وێ که ده

ناندنی ک وێ وان، وه بوون ژیانی ئه  ک دابڕانێک له زمان وه.  وه تاقیکرده
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ر،  گۆرگی شتاینه)"ماڵند و نیشاندا  تی، خه بوونایه  ستپێکێک له ده
 (. 27:  ڕه په ، ال"ک بۆ هایدێگەر یه روازه ده

ئەو زمانەی ڕاستی بوون دەردەخات و دەبێت بە ماڵی بوون، زمانی 
 -شیعری )بوونی ڕەسەن و داهێنەرانەیە، بۆ هایدێگەر زمانی 

ی پێناسەکە بۆ زمان، هایدێگەر بنەڕەتی یە، بۆ ڕوونکردنەوە(هۆنراوە
Poié)وشەی شیعر لە زمانی گریکی  tikos-Poiesis )دەردەخات .

. دەگەیەنێ( داهێنان و بەرهەمهێنان)بە گریکی واتای ( Poiesis)وشەی 
بۆ هایدێگەر تەنیا . بۆ گریکییەکان شیعر داهێنان و شاعیر داهێنەر بووە

ژی و لەم بنەمایەوە، شاعیر مرۆڤی ڕەسەن دەتوانێت داهێنەرانە ب
 (. 7102کەمال، )بوونێکی ڕەسەن و داهێنەرانەی هەیە 

لە ڕوانگەی ئۆنتۆلۆژییەوە، هۆنراوە پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە 
. زمانەوە هەیە، زمانیش ماڵی بوونە و شیعر ڕاستی بوون دەردەخات

 شیعر،. دەربڕینی ڕاستی بوون دەبێت بە چییەتی، یان ناوەڕۆکی شیعر
وەکو هزرینی فەلسەفییانە لە شێوازی ڕەسەنانەی بوونی دازایندا ئەرکی 

هەموو بیرکردنەوەیەکی "دەرخستنی ڕاستی بوونی پێدەدرێت، 
فەلسەفیی، بەتایبەتی ئەوانەی قوڵترینن، لەنێو خۆیاندا شیعرین، بەاڵم 

بە هەمان شێوە بەرهەمی شیعری، وەکو . هێشتا نابن بە هونەری شیعر
 ."  هۆڵدەرلین، خاوەنی هزری بەرزن، بەاڵم فەلسەفە نین سروودەکانی

شیعرو فەلسەفە بناغەیەکی هاوبەشیان هەیە، دەیانەوێ داهێنەرانە 
( نان و شەراب)هۆڵدەرلین لە شعرێکییدا بەناوی . ڕاستی بوون دەربخەن

 : دەنووسێ
 لەم کاتی نەهامەتییەدا

 چی پێویستییەکمان بە شاعیرانە؟
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هۆڵدەرلین ئەو پرسیارە . لەبیرکردنی بوون، کاتی نەهامەتیسەردەمی 
دەکات، داخۆ پێویستییەکمان بە گەڕانەوەی مرۆڤی ڕەسەن بۆ بوون 

کەمال، )هەیە، یان دەبێ بەردەوامی بە سەردەمی نەهامەتی بدەین 
7102.) 
 ئێستا، 

 ئاگر وەرە 
 .دەمانەوێت بەرەبەیانێک ببینین

 
واز بە شاعیر دەدات، وەک هزرڤان لێرەدا، هایدێگەر ڕۆڵێکی جیا

شاعیر، لەالیەکەوە، ئەو مرۆڤە ڕەسەنەیە ڕوو لە بوون دەکات . دەیبینێ
و ڕاستییەکەی دیاردەهێنێ، لەالیەکی دیکەوە، خاوەنی هزرینی 

ئامادەبوون و : بوون بە شاعیر لەکاتی نەهامەتییدا واتە"داهێنەرانەیە، 
ان، بۆیە شاعیر لە شەوی گۆرانی گوتن لە جێگەی خوایە هەڵهاتووەک

تاریکی جیهاندا دەبێت بە مرۆڤێکی پیرۆز و هۆڵدەرلین گوتەنی شەوەکە 
 ." پیرۆز دەکات

هایدێگەر سەبارەت بە پەیوەندی نێوان شیعر و فەلسەفە دەبێژێ هزرین 
لێرەدا . شیعرییە، واتا هزرین لەبارەی بوون ناوەڕۆکی سەرەکی شیعرە

هزرین ئەوە دەردەخا، کە . وەردەگرێ زمان دێتەگۆڕێ، چونکە ناوەڕۆک
مەبەست لە پەیوەندی هاوبەشی نێوان . ڕاستی بوون دەی سەپێنێت

شیعرو فەلسەفە، قوربانیدان بە هیچیان نییە، هەردووکیان وەک خۆیان 
لەم . دەمێننەوە، بەاڵم ناوەڕۆکی ڕاستەقینەی زمان دەردەخەن

کانی ماڵی بوون پەیوەندییەدا شاعیر و فەیلەسوف دەبن بە پاسەوانا
 (.7102کەمال، )
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 مەسعود محەمەد زمان، بوون و هزری کورد 

 
. بۆ مەسعود محەمەد پەیوەندییەکی پتەو لە نێوان بوون و زماندا هەیە

ئەو لە نەخۆشخستنی زمانی . زمان بوونی هەڵگرتووە و ماڵی بوونە
کوردی و بیرچوونەوەی بوونی کوردی تێگەیشتووە، بۆیە دەیەوێ لە 

ەی هەڵدانەوەی توێکڵە گەندەڵ نەبووەکانی زمانی کوردییەوە، بوونی ڕێگ
دا بەدوای ''زمانی کورد ''مەسعود محەمەد لە کتێبی . کوردی هەڵبداتەوە

لەم ڕێگەیەوە . هەڵدانەوەی توێکڵە یەکەمییەکانی زمانی کوردیدا دەگەڕێ
ی کورد، ئۆنتۆلۆژیی کورد لەنێو زمانی (وجود)دەیەوێ بوون 

چونکە زمانی کورد بوونی . ە هەڵبداتەوە و ئاشکرای بکاتکوردییەو
مەسعود محەمەد . کوردی هەڵگرتووە، زمانی کورد ماڵی بوونی کوردە

گاتاکان شعریەتی ( زمانی شعری)بە گەڕانەوە بۆ زمانی ئاڤێستا و 
زمانی کوردی زیندوو دەکاتەوە، دەگەڕێتەوە بۆ ڕەگ و ڕیشەکانی 

گەی زمانەوە ختۆکەی هزری کوردی، زمانی کوردی، تا بوون بە رێ
 .بوونی کوردی بدا

مەسعود محەمەد لە سەرەتای کتێبەکەیدا باس لە هۆکاری خۆ  
بەینێکە '' خەریککردن بەم بابەتە و نووسینی کتێبەکەیەوە دەکا، دەبێژێ 

شەپۆلێکی خاوی گومان بەناو نووسەرانی کورددا دەگەڕێ و 
ێنانی وشەی کوردی هاوشێوە هۆیەکەشی ئەو بۆچوونەیە گوایە بەکاره

و هاوتەرحی وشەی فارسی لە نووسینی کوردیی سەردەمدا، بۆی هەیە 
وام هەستکرد ئەرکی من دەگاتە ئاستی )...( خزمەتی ئەدەبی فارسی بکا 

واجبی نەتەوەیی و نیشتیمانی بۆ ئەوەی چرا کزەکەی خۆم پێبکەم و 
نانە، ئەوەش بە تیشکێک، ئەوەندەی هەیە، بخەمە سەر هۆکاری ئەو گوما



 

269 
 

پێی ئاگاداریم لە سەرچاوەی کوردی و فارسی و زمانە ئاریاییەکانی تر، 
مەسعود، )'' لە سانسکریتییەوە بگرە تا دەگاتە پەهلەوی و هی دی

لە الیەکەوە، خەم و پەرۆشی مەسعود محەمەد بۆ (. 8: 7118محەمەد 
و زمانی کوردی و بۆ کورد، لە الیەکی دیکەشەوە بەهۆی شارەزایی 
. ئاگاداری لە زمانەکان وەها لە ئەو دەکەن، ئەم ئەرکە لە ئەستۆ بگرێ
تاکو لە ڕێگەی ئەم کتێبەوە بوونی کورد ڕۆشن بکاتەوە، کە ئەم 

 .ڕۆشنکردنەوەیەش بەهۆی زمانەوە دەکات
لە الی مەسعود محەمەد زمان تەنیا ئامراز نییە بۆ پەیوەندیکردن و 

کو زمان پەیوەندی بە بوونی ئاڵوگۆڕی زانیاری بەکاربهێنرێ، بەڵ
بۆیە دەکرێ لە . مرۆڤەوە هەیە و بوونی مرۆڤی لە خۆیدا هەڵگرتووە

مەسعود . ڕێگەی زمانەوە ئەم بوونە ڕۆشن بکرێتەوە و دیاربهێنرێ
دا دەیەوێ بوونی کورد لەنێو ماڵی ''زمانی کورد ''محەمەد لە کتێبی 

جیهانەوە تاکو _ ێو زماندا نیشتەجێ بکا و لەم ڕێگەیەوە کورد بێنێتە ن
مەسعود محەمەد لەم . مێژووەوە_ نێو _ وەک بوونێکی سەربەخۆ بێتە 

کتێبەدا بەهەمان شێوەی هایدێگەر توێکڵەکانی زمان هەڵدەداتەوە و 
ی زمان و ئیتیمۆلۆژی ئیش (ئارکیۆلۆژی)بەشێوەیەکی  هەڵکۆڵین 

ن ئەوەش بۆ م'' لەسەر زمانی کوردی دەکا، مەسعود محەمەد دەبێژێ 
هاندانێکە بۆ هەڵکۆڵینی ڕابردوو و بەدەستهێنانی بەڵگە بۆ سەربەخۆیی 

خاوەندارێتی زۆر لەو وشە . )...( زمانی کوردی بە ڕەگ و ڕیشاڵییەوە
و زمانەکانی تردا هەن، [ زمانی کوردی]هاوبەشانەی کە لە نێوان خۆی 

 کوردین و تەنانەت ئەوەشم بە دڵنیاییەوە بۆ ئاشکرا بوو کە بەهۆی بێ
خاوەنی و بێ توانایی و ماڵوێرانییەوە، لە ماوەی بیستوشەش سەدەدا، 

مەسعود محەمەد، )'' زۆر لە وشەکانی تووشی تااڵنوبڕۆی زۆریش بوون
مەسعود محەمەد لە ڕێگەی ئەو توێژینەوە و توێکارییەوە (. 01: 7118
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دەیەوێ خاوەندارییەتی لە زمانی کوردی بکات و بۆ خاوەنە 
کوردە بگەڕێنێتەوە، ئەو وشانەی کە لێی  ڕەسەنەکەی خۆی کە

. تااڵنکراوە و لێی براوە جارێکی دیکە بێنەوە ئامێزی زمانی دایک
هەروەها مەسعود محەمەد دەیەوێ کورد بە ئاگا بێنێتەوە و بوونی 

 . کورد لەنێو زمانەکەیەوە بێداربکاتەوە و ئازادی بکات
ڕێتەوە بۆ مێژووی ەوە دەگە'' زمانی کورد''مەسعود محەمەد لە ڕێگەی 

کورد و هەڵدانەوەی توێکڵە یەکەمییەکانی مێژووی کورد بۆ ئەوەی 
کورد لە ژێر دەستەیی و کۆیلەیی بێدار بکاتەوە، تاکو کورد لە بوونی 
خۆی، لە نەخۆشی لەبیرچوونەوەی بوونی خۆی بەئاگا بێتەوە و هەوڵ 
 .و خەبات بۆ ئازادی و سەربەخۆیی و سەلماندی بوونی خۆی بدات
مەسعود محەمەد باس لە ئاڤێستا دەکا وەک دەقێک، وەک زمانێک کە 

ئەو باس لە هێز و . بوون و مێژووی کوردی لە خۆیدا هەڵگرتووە
دەسەاڵتی زمان دەکا کە هاوسەنگە بەهێزو دەسەاڵتی ئەو گەلەی قسەی 

ئەوەش ڕوونە کە هێزی زمان لەگەڵ هێزی ئەو میللەتەدا کە ''پێدەکات 
وسەنگە و سەرچاوەی هێزیش دەسەاڵت و ئایینە قسەی پێدەکا ها

چونکە ئایین، لە سەردەمە کۆنەکاندا کەلەپوور و فەرهەنگی بە 
بۆیە ئەو ( 08: 7118مەسعود محەمەد، )'' .شێوەیەکی گشتی لەخۆدەگرت

من بۆ ''باس لە کاریگەری ئاڤێستا دەکا لەسەر فەرهەنگی گەالنی ئێران 
و کاریگەری لەسەر قاڵببەندی ئەوە چووم کە ئاڤێستا ڕۆڵی گرنگ 
ئاڤێستا هەر وەک حەقیقەتێکی )...( کەلەپوور و فەرهەنگی ئێراندا هەبێ، 

گردەبڕو وەک بەهێزترین کاریگەر لە سەر زمان و فەرهەنگ و ئایین و 
'' ژیانی هەموو ئێرانییەکانی پێش پەیدابوونی ئیسالم دەمێنێتەوە

 (. 71_06: 7118مەسعود محەمەد، )
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ەمەد لە ڕێگەی هەڵکۆڵینە زمانەوانییەکانییەوە مێژووی مەسعود مح
توانستی بەرگری، مانەوە و . کورد و بوونی کورد هەڵدەداتەوە

ی کورد دیاردەهێنێ، زمانی کوردی بە پێست (ئۆنتۆلۆژی)بوونناسیی 
دەچووێنێ لە پاراستنی کورددا، چۆن پێست گۆشت و ئێسکەکانی 

وەش زمانی کوردی وەک ئەم داپۆشیوە و دەیانپارێزێ، بەهەمان شێ
ئەگەر سەرنجی '' .پێستە بوونی کوردی داپۆشیوە و پاراستوویەتی

[ کوردە]زمانی کوردی بدەین کە پێناسە و دەفتەر نفووس و جنسییەتی 
و وەک پێست، گۆشت و ئێسکەکانی داپۆشیوە و دەیپارێزێ، سەرمان 

توانای لەوە سوڕ دەمێنێ کە چۆن وەک زمانێک بە زنوویی ماوەتەوەو 
ربڕینی هەیە و توێشەبەرەی  گەشەکردنی هەیە و کەرەسەی تەواوی ده

قامووس و ڕێزمان و پەیوەندی وای تێدان کە بۆ پەرەسەندن لە ڕووی 
 (. 20_21: 7118مەسعود محەمەد، )''ڕۆشنبیری سەردەم ئاواڵە بێ

مەسعود محەمەد لە ڕێگەی هەڵکۆڵینە زمانەوانی و ئیتیمۆلۆژییەکانییەوە، 
ەوێ زمانی کوردی ئازادو سەربەخۆ بکاو جیای بکاتەوە لە دەی

زمانەکانی دیکەو وشە تااڵنکراوەکانی بگەڕێنێتەوە، لەم ڕێگەیەشەوە 
دەیەوێ بوونە داگیرکراوەکەی کورد ئازاد بکا و مرۆڤی کورد لە 

زمانی کوردیش کە ''. کۆیلەیی، خۆبەکەمزانین و ژێردەستەیی ڕزگار بکا
و میراتی خۆی دەکا، لە ڕووی هەستکردنەوە بە داوای مافی مێژوویی 

بوونی خۆی و بە ئاشکراکردن و ڕاپەڕین دژی داگیرکردن نەک 
'' .پاڕانەوە و دەرۆزەکردن و سووکایەتی و ورووژاندنی گومان

 (. 22: 7118مەسعود محەمەد، )
ئەو سەردەمانەی کە بە پشتشکاندن تێپەڕین و بە کەرامەت و بوون و ''

خۆمان نرخمان دا، مافمان دەدەنێ و هەست بەو ئەرکە  زمان و زەمینی
و خاوەندارێتی '' تاپۆی کوردی''دەکەین ئاڤێستا بکەینە بەڵگەنامە و 
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خۆمان بۆ هەر وشەیەکی کە لە ئاڤێستادا هەیە و فارسی زەوتی 
ئێمە . کردووە و لە دادگای مێژوودا دەستی بەسەردا گرتووە، بسەلمێنین

قسەی پێ دەکەین و دەسبەرداری نابین کە خاوەنی ئەو زمانەین کە 
هاوشێوە و هاوواتایان لە فارسیدا هەیە چونکە ئەو لێکچوون و 
هاوشێوەییە تەنها لە زمانە ئێرانییەکاندا نییە بەڵکو لە نێوان زمانە 
ئێرانییەکان و سانسکریتی و ئەوان و زمانەکانی ئەوروپاشدا هەیە کە 

ئێمە خاوەنی زمانی . )...( ەوەلەسەرچاوەی هیندوئەوروپی کەوتوونەت
خۆمانین و هەرچییەکی لە ئاڤێستا و ئاینی زەردەشتدا هەیە پەیوەندییان 
لەگەڵ زمانی ئێمە نێزیکترە و لە ویژدانی پیاوێکی کوردەوە هەڵقواڵوە و 
ئەو ناڕازیبوونەی کە الملێک دەریدەبڕێ گوایە خۆبەستنەوە بە 

ڕەتکراوەتەوە، چونکە زەخیرەیەک کە یەکالیی نەبۆتەوە کارێکە 
ڕازیبوون بەوە ڕاگەیاندنی خۆبەدەستەوەدانە و هیچ زمانێک نییە 
ئێستای یەکالیی کرابێتەوە، لە کۆنەوە یەکالیی بووبێتەوە و عەرەب و 

مەسعود محەمەد، )'' کورد و ترک و عەجەم لەم الیەنەوە یەکسانن
 مەسعود محەمەد لە ڕێگەی زمانی کوردییەوە کە(. 27_20: 7118

 . هەقیقەتی کوردی لە خۆیدا هەڵگرتووە مێژووی کورد ڕۆشن دەکاتەوە
کوشندەترین شت لە مێژووی کورددا ئەوەیە دەربازبوونی زمانەکەی ''

سەدە  76یا  72لە چنگی فارسی بە نرخی چارەنووس ئەنجام درا کە 
ئەمڕۆش کوشندەترین شتی زمانەکەی ئەوەیە . درێژەی کێشا

بە پاککردنەوەیەک بێ کە لە ڕاستیدا بێتاوانیەکەی لە تۆمەت 
کەوڵکردنێتی و بەوەش کورد بە هەوەسی خۆی تەرمی زمانەکەی خۆی 
دەداتە فارسی و لەوە خاترجەمی دەکا کە بەدرێژایی مێژوو نەیتوانیوە 

مەسعود محەمەد (. 66_68: 7118مەسعود محەمەد، )''کوردی سەربڕێ
دەگرێ و بۆ ئێمەی  دا گوێ لە دەنگی بوونی کورد''زمانی کورد''لە
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ئەم دەنگە بۆ ئێمە هەنووکەیی دەکاتەوە و پێشبینی . دەگوازێتەوە
سەدەیە ژێردەستەیە، داگیرکراوە  76یا  72بوونی کورد . دەکاتەوە

مەسعود محەمەد گوێی لە ناڵە و هاواری ئەم بوونەیە، ئەم دەنگە بەڕێی 
حەمەد شا مەبەستی فەلسەفەی مەسعود م. مەسعودەوە بە ئێمە دەگات

و هەڵکۆڵینە زمانەوانییەکانی، ئازادکردنی بوونی کوردە، ڕزگارکردنی 
ئاخر کورد . مرۆڤی کوردە لە داگیرکاری، لەبیرچوونەوەی بوونی خۆی

بوونی خۆی بیرچۆتەوە، لەبیری کردووە بەهۆی داگیرکردنییەوە 
 .     لەالیەن گەالنی ناوچەکەوە

 
 شعرییەتی  زمانی مەسعود محەمەد

 
لە . مەسعود محەمەد کوردییەکی ڕەوان، پاراو، ورد چنراوەزمانی 

ڕووی ئێستێتیکییەوە بە شێوازێکی جوان داڕێژراوە و چێژمەندە 
ئەمەش وەهای کردووە بە الی زۆر . جۆرێک لە شیعرییەت لەخۆ دەگرێ

لە خوێنەران و نووسەرانەوە زمانی مەسعود محەمەد قورس بێت؛ بەاڵم 
. لەبەرئەوەی ئەو بۆ هەموو کەس نانووسێ ئەم قورسییە مەبەستمەندە،

ئەو زمان وەک ئامرازی گەیاندنی بیروبۆچوونەکانی نابینێ، لە الی 
مەسعود محەمەد زمان پەیوەندی بە هۆش و ئاگامەندی بوونی مرۆڤەوە 

بۆ ئەو زمان تەنیا بۆ پەیوەندی لەتەک . هەیە، زمان زادەی هۆشە
ۆی لە پشتی زمانەوە ئەویدیدا نییە، مەسعود محەمەد نایەوێ خ

ئەو لە . بشارێتەوە، ئەوە زمانە بەڕێی مەسعودەوە دەدوێ، دەپەیڤێ
ڕێگەی زمانەوە لە بوونی خۆی هەڵنایەت، بەشێوەیەکی ناڕەسەنانە و 
ناخۆیییانە زمان بەکارناهێنێ، بەڵکو ئەو بەڕێی زمانەوە بوونی خۆی 
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ان ڕۆشن دەکاتەوە، ئەو بەشێوەیەکی ڕەسەنانە و خۆیییانە زم
 . دەپەیڤێنێ

مەسعود محەمەد دەگەڕێتەوە بۆ توێکڵە یەکەمییەکانی زمانی کوردی، 
ئەو توێژاڵەی کە لە الیەن ئاخێوەر، نووسەر و ڕۆشنبیری کوردییەوە 

ئەو بەتەنگ وشەکانەوەیە و بەرپرسیارانە ڕەفتاریان . گەندەڵ نەکراون
. لەگەڵ دەکات، ئەو مشوری بۆ وشەکان و بۆ زمانی کوردی هەیە
مەسعود دەگەڕێتەوە بۆ ڕەگ و ڕیشەی زمانی کوردی، تاکو لەم 
ڕێگەیەوە زمانی کوردی ببوژێنێتەوە و زیندووی بکاتەوە، لێرەوە 
چارەسەرێک بۆ نەخۆشخستنی زمانی کوردی لەالیەن بەکارهێنەرانی 

 . زمانەکەوە بدۆزێتەوە
لە الی مەسعود محەمەد زمان چەقەچەق نییە، زمان قسەی بەتاڵ و 

زمانی مەسعود . پووچ نییە، کە کەسان لە پشتییەوە خۆیان دەشارنەوە
محەمەد زمانێکی بااڵیە، زمانێکە ئاستی زمانی چەقەچەقی ڕۆژانەیی و 

ئاخر ئەو . ی تێپەڕاندووە(ئەوان)زمانی مرۆ . ڕای گشتی تێپەڕاندووە
ئەو بە زمانێک نانووسێ . بەشێوەیەکی خۆیی و ڕەسەن زمان دەپەیڤێنێ

ەوەی هەمووان پێی دەنووسن، کە دەبێ هەمووان لێی تێبگەن، لەبەرئ
ئەو بە زمانێک دەنووسێ . بەڵکو بە زمانێکی خۆیی و ڕەسەن دەنووسێ

 .کە هارمۆنی و هاوسەنگی لە نێوان بوون و هزر ڕۆشن کردۆتەوە
 

 هزراندێک لە خاکی شعرییەتی حاجی قادری کۆییدا 
 

دری کۆیی، نالی، مەحوی، مەسعود محەمەد بەڕێی شیعرەکانی حاجی قا
هتد بوونی کورد، کولتووری کوردو هزری کوردی بە ئێمە ئاشنا 

بۆ ئەو شیعری ڕەسەن دەتوانێ یەکێتیی گەل بئافرێنێ، . دەکاتەوە
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ئەو لە ڕێگەی . دەتوانێ گەل بێدار بکاتەوە، پێکەوە یادەوەرییان ببزوێنێ
ەکا، لەم شیعری حاجییەوە خەم و پەرۆشییەکانی بۆ کورد ئاشکرا د

ڕێگەیەوە دەیەوێ کڵۆڵی، نەخۆشی، و داگیرکراوی بیری کورد 
. دەیەوێ بیرچوونەوەی بوونی کورد بە یادی کورد بهێنێتەوە. بهێنێتەوە

مەسعود محەمەد لە ڕێگەی شیعرەکانی حاجی قادرەوە دەیەوێ کورد 
بگەڕێنێتەوە بۆ نێو ماڵی بوون، کورد پێکەوە کۆ بکاتەوە، کورد لەگەڵ 

مەسعود . اشت بکاتەوە، ئەو لە خۆ نامۆبوونەی کۆتایی پێبهێنێخۆی ئ
محەمەد لە ڕێگەی شیعرەکانی حاجی قادرەوە داوا لە کورد دەکا بە 
دوای ماڵی بوونی خۆیاندا بگەڕێن، ئاخر ئەوان لە ترادیسیۆن، لە مێژوو 
و ماڵی خۆیان وەدەرنراون، داگیرکراون، بۆیە دەبێ ئەم ماڵی بوونە 

 . بگەڕێنەوە ماڵبدۆزنەوە و 
بۆ مەسعود محەمەد تەنیا زمان و شیعر بوونی کوردییان هەڵگرتووە و 
پاراستووە، بۆیە بە ڕێگەی شیعرەکانی حاجی قادر، نالی، و هەڵکۆڵینە 
ئیتیمۆلۆژی و ئارکۆلۆژییەکانی بۆ زمانی ئاڤێستا دەیەوێ کورد لەم 

ێتەوە ماڵی نەخۆشییەی بێدار بکاتەوە و بوونی خۆی بناسێتەوە و بگەڕ
 .بوونی خۆی

  نێ له ر ته و زمانی هه ؛ ئه نگی هزراندنی زمانه د پێشه مه سعوود محه مه
ندێکی بوونسازیی و  هه ره  کرد، بەڵکو وانییدا مشتوماڵ نه ئاستی زمانه
بەمەشەوە ماڵێکی زمانیی بۆ . خشی زمانی کوردیی به  هزرییشی به

زمانییە، وەک خانوویەک لە بوونی کورد ئاوەاڵ کردەوە، کە ئەو ماڵە 
نیشتەجێبوونی بوونی کورد، بەهۆی هێرشی رژێمی بەعس لە کۆتایی 

هەشتایەکاندا بۆ سەر زمان و ماڵی کورد، کڵۆڵ و وێران کران  حەفتا و 
بۆیە مەسعود محەمەد، تاکو ئەو زمانی ماڵی نیشتەجێبوونەی بوونی 

   وە دەگەڕێت، یهدوای یادەوەریی زمانی کوردی  کورد بسازێنێتەوە، به
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کانی  بانی خاک، کانییه بنه  ناو  بەمەش بە دەمڕێوە بەرەو زمان، رۆچووه
نێو زایەڵەی   له  وێوه له. ماڵی بیرکردنەوە و بوونی کوردە  که  وه زمانه

کانی حاجی قادری کۆیی و هۆزانە  بڕنده  ردوونی شیعره گه  زماندا، له
 .د بەدیار دەخاتحوی بوونی کور کانی نالی، مه رامانگره

ئەوها گەڕانەوەی مەسعود محەمەد بۆ زمانی حاجی قادری کۆیی هەر 
 -تەنێ کارێکی رەخنەسازیی ئەدەبیی نییە، بەڵکو بیرهێنانەوەی زمان 

بوونی کوردە کە لە رۆژگاری ئەودا، وەک لە ئێستاشدا دەیبینین، 
. خەریک بوو لە ئاستی چەقە چەق، ئاخافتنی بەتاڵ کورتدەکرێتەوە
هەروەک گەڕانەوەی مەسعود محەمەد بۆ شیعری حاجی قادری کۆیی، 
وەک گەڕانەوەکەی هایدێگەر بۆ هۆڵدەرلین، کردەیەکە لە هزراندنی 
بوونی کورد، کە مەسعود محەمەد، وەک پاسەوانێکی زمان، ویستی بە 
زایەڵەی شیعرییەوە ئەو فەرامۆشکردنەی هزر لە زمانی کوردییدا بێدار 

 .بکاتەوە
ی زایەڵەی  وه راندنه ڵکۆڵینی زمان؛ له هه  کانی له ئاکامگیرییه  ە بهبەمجۆر

  ک له وه ڵچوونه تێهه  به. خشێ به بە بوونی کورد ده  زمان، ژیانێکی نوێ به
  حاجی قادری کۆیی؛ به  کردنێک له کان؛ به راڤه زمووکراوه ئه  قه ده
. گۆدێنێت و خاکی شیعرییەتی زمان، بوونی کورد بە ره رێک به فه سه

  ڵ رۆچوون له گه ، له وه خوێنینه ده" حاجی قادری کۆیی"کاتێک جیهانی 
ری زمانێکی  فه هاوسه  بینه ده  وه کانییه لێکچنراوه  یڤ و رسته ئاوازی په

  وه یه که بێن درێژه  ره فه سه  له  و زمانه وێدا ئه ند، کە له خشی شکۆمه چێژبه
گی پەرتەوازەی بوونی کورد کۆبکاتەوە و دەنگ و رەن  دایه وه می ئه غه  له

 .لە ئێرە، ئێستادا ئامادەی بکا
د لە شیعرەکانی  مه سعوود محه لێرەوە خوێندنەوە بوونناسییەکەی مه

کۆزانیار   یی  له نی و کارامه سه خودی ره  نێ له ر ته حاجی قادر هه
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  له   بەڵکو ، کانیدا نییه لێکچنراوه  کاریی و بیرۆکه ، راڤه(ئێپیستیمۆلۆژیی)
ی  که خوێندنەوە کراوه. کانی زمان، بووناندنی کوردییە هایه ی به وه رینه له
ردوونی زمانی حاجی قادری کۆییدا ئەوەیە، تاکو بە رێگەی  گه  و له ئه

.  بەمەشەوە بوونی کورد  بهزرێنێت. شیعرەکانییەوە بگات بە زمان
سعود  کن مه  له. ێتبەمجۆرە  بە زمانێک لە هزر، بوونی کورد رابگەیەن

زمانێکی هزرییدا، واتەی   ری بوون له سێنته  به  د، خۆ کردنه مه محه
خۆ نیشاندان   ش مه ئه. یاندنی ئەو بوونە نادیار، نەپەیڤیوەی کوردە راگه

ڵبژاردنی  هه  ر نەبوونیدا، بەڵکو رانبه به  له  راوردکردن نییه یان خۆ به
زمانی کوردییدا، یان دۆزینەوەی   ە لهناو زماندا؛ خۆ ماڵێک له  ژیانێکه

زماندا، یانیش بانگکردنی زمانە، تاکو رەواندنەوەی  گەوهەری بوونە له
  ژاره دارو په لیقه سه   وه خوێندنه. ئێمەیە لە بیرنەکردنەوەی بوونماندا

خولیای    له  که یه وه ختکردنه و بۆ حاجی قادری کۆیی، جه کانی ئه ئامێزه
هاوبوونێکدا ،   له وه  ی ئه هۆگره  تییه دۆستانه و بوونایه  و گفتوگۆیه ئه

و  ی ئه د بۆ دیمانه مه سعوود محه ی مه وه ڕانه گه. کانی خۆیدا هاوزمانه
رۆشی  یاندنی په تراژیدیا ئەفرێنەرە، حاجی قادر، واتەی راگه  شاعیره

لە  بوونی زمانی ئەودا، کە ئەمەش دڵنیابوونەوەیە  نی له بۆ نیشمه  وه ئه
، دواندنی مەسعود محەمەد  ربڕینێکی دیکه ده  به.  حەقیقەتی بوونی خۆی

بۆ بێدارکردنەوەی   مێکه ، غە گەڵ زمانە شیعرییەکەی حاجی قادردا له
ی دەنگ، زایەڵە و زامە  وه راندنه ی؛ له که رامۆشکراوی زمانه فه  ریی وه یاده

  وێدا، به تاکوو له کانی بوونی کورد لە گەرووی شیعرەکانیدا، نادیارییه
ریی زماندا  وه یاده  له  ییدا کی پێکڤه تییه بوونایه  ی له که ، بوونه وه دیوێکه

یی بوونی کورد؛ زایەڵەی  ش، تا ئاماده دیوێکی دیکه  جێنیشن بکا، به
ریی زماندا لە هەنووکەدا  وه یاده  له  رۆشناییەک   وشی ژیانی کورد به ره
 . یڤێنێ و نیتشتەجێ بکا بپه
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ێک " ت قیقه حه"  وه کانی حاجی قادره نێو زمانی شیعره د له مه سعود محه مه
،  وه ه"ت قیقه حه"و  دواندن و هەڵکۆڵینی ئه  کا و دواجاریش به تام ده

بوونێکی ئاوەاڵی ئاپۆرەکراوی   له  بوونی حاجی قادرێکی دیکه
  نگیری که الیهفی بێ  ره ک من بێ ته کێکی وه یه: "کا یدا جێنیش ده که زمانه
نگ  ته  ک بێ با ببێ و پیی وه رچییه ت بێ هه قیقه ستی گوتنی حه به مه
ست و  و هه  وه روونی خۆی کردۆته کانیدا ده شیعره  حاجی له... یێ نه

تێکی  ناعه دڵێکی پاک و قه  تا فیکری تێی بڕ کردبێ به.  ربڕیوه بیری ده
خۆمان   ر فێڵ له گه ئه... بکا واری  تی کورده تی خزمه ویستویه  وه واوه ته
ری  کاردان رێپیشانده  ر له کانی حاجی هه ی بیره ین تا ئێستا زۆربه که نه
ر  به بوون له وسا هه مان گیروگرفتی ئه هه  چونکه. باتن بۆ کورد خه
ر رۆژگاری حاجی ئێستاش  ده قه  ن و به مڕۆش هه نگاوی کوردا ئه هه
باری ژیان و ئابووری و   له. ن که رد دهحازرو دوارۆژی کو  له  شه ڕه هه

و  ری کوردستاندا ئه رانسه سه  بێ له م نه مێکی که که  وه گۆڕانی مادیشه
بیر و ئامانج   بۆ گۆڕانێکی قووڵ له  بنکه  ببێته  داوه رووی نه  گۆڕانه

 (.  0625مەسعود محەمەد، )
تییە لە زمانی ی بوونایە رامۆشکردنه و فه مای ئه ی بنه وه دا بۆ ئه لێره

و  کوردییدا لە کن مەسعود محەمەددا تێبگەین، کە سەرچاوەی ئه
ی  و کۆپله رۆشنکرده ئه  فەرامۆشکردنەی ماڵی بوونی کوردییە، با پێکڤه

  هادار و له به  کی کتێبه بۆ پێشه  که  وه د بخوێنینیه مه سعوود محه مه
بابای زمانزان و : "تی دا نووسیویه"  وسازی پێوانه زاره" ی  که یادکراوه

  هۆی خنکانی له نگنوویسی به رهه نگناسی و فه پسپۆڕی رێزمان و ده
ڵاڵی  ربه زرای به مه  له  ناسه هه  وه نگه دره  کانی دا به وه گۆمی خوێندنه

کانی ناو کتێبان  ستووره ده  کێشێ چونکه ڵده ی خۆی هه دایکزاکه  زمانه
ئیتر   پێنن که سه اگا و ونیدا دهر هۆشی ئ سه گرن و خۆیان به رێی پێده
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  تی به ها دابڕێژێ چ خزمایه ستووری و یاسایی وه ی ده زاراوه  یه وانه له
مەسعود ." )بیستنی گوێ قوت بێت  لق به بێت و خه نه  وه زمانی خۆیه
 ( 0688محەمەد، 

تی گۆکردنی زمان؛ نمایشکردنی  ددا چۆنییه مه سعود محه کن مه  له 
خساندنە بۆ  روا  بوار ره ، هه یه هه  ی که وه ک ئه هبوونی کوردە، و

ئامادەکردن و راگەیاندنی ئەو ماڵە بوونشینەی کورد، کە ئەمەش بە 
ش  ندییه تمه م تاتیبه ئه. گەڕانەوە بۆ بیرکردنەوە لە زمان مەیسەر دەبێت

خۆ؛  ربه ی هزرێکی سه رچاوه بوونی سه  ندی به یوه ودا، په کن ئه له
  دا بوو، نه وه غەمی ئه  و له ئه  ، که یه ری زماندا هه وهه گه  هیشتن ل تێگه

خودی خۆشی   ، بەڵکو وه تەنێ بە بیرکردنەوە زمانییەکەیەوە بینووسێته
و  ئه  بۆیه . زماندا  له  ی ئاماده وه ره هزرکه  میشه بکات بە بوونێکی هه

وەدا نێو فەرامۆشیی بیرکردنە ین؛ له رنجی بده کا سه ناچارمان ده
سعود  مه  مجۆره به. وه ینه یادی بکه  وه ژاره په  بمانورووژێنی یان به

بێکۆتاییەکەیدا، سەرنجمان بۆ    زموونه ئه  ک له ئاکامگیرییه د به مه محه
زوانێکی  ک وێنەی ره وه ر هه. بوونێکی بەڕێوەو زایەڵەدار رادەکێشێت

ری  فه سه  نگ به کی کورد، بێده و دۆاڵ و دۆڵی چیاییه  بناری لووتکه
  نگه یەوە، ده که ڵکۆڵینی زمانه چاندن و هه  ؛ به وه کانییه گفتوگۆی نووسینه

ریی  وه یاده  کانی له خشه زموون به ئه  کان؛ شاعیر و پێشهاته شێنه وه هره به
 .  ماڵند کرد و خه  یدا موتوربه که زمانه
کەی  راساوهناو خاکی زمانە  کانی به رۆچوونه  د به مه سعود محه مه

کانی بوونی کورد  نهانییه م بۆشایی؛ په توانی هه  وه حاجی قادری کۆییه
؛  رخانکردنه و خۆ ته ئه.  وه کانیدا رۆشنبکاته لەناو زایەڵەی شیعره
هزر ورووژێنەرەکانی   و شیعرە د له مه سعود محه خوێندنەوە هزرییەی مه

ئەو گەڕانەوەی بۆیە . حاجی قادردا، بە دەنگهێنانی بوونی کوردییە
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ی نوێباوی  لسفه گرفتی فه  ر له رۆشخۆری هایدێگه په  مەسعود محمەد، له
کنیکدا  می ته رده سه  ر هزر له رای هایدێگه  به  چێ، که رۆژئاوا ده

 . رامشکردووه تی فه ش بوونایه مه تی ناهزرێ و به مدیوی بوونایه له
کانی حاجی  ناو شیعره د بە گەڕانەوە بۆ به مه سعود محه مه  مجۆره به 

چڕ و   وه ڕانه گه  و به ئه. ماڵێک لە بوونێکی زمانییدا  کا به ، خۆشی ده قادر
  دەنگێک له  ، به وه ردوونی حاجی قادری کۆییه ی بۆ ناو گه که سته رمه سه

. و ئێستا و داهاتوو دەگەڕێتەوە ره به  وه شیعرو بە زایەڵەیەک لە هزره
ی  وه ڕانه و گه ئه. ێنەی هزرڤانێکی خۆکردو  کا به دواجاریش خۆی ده

ی مارتن  که وه ڕانه کان، گه ، وێڕای جیاوازه د مه سعوود محه مه
د،  مه سعوود محه مه.  وه یاد دێنێته  رلین، تراکل به رمان بۆ هۆلده هایدێگه

ی  و تشتانه کاتێکی زوودا ئه  ر، پێی وابوو حاجی قادر له ک هایدێگه وه
و هاوارانەی  گرفتارین یان ئه  وه ستیانه ده  تا ئێستاش به هه  ئێمه  گوت که

ئاماژە هزرییەکانی ئەو، بەاڵم مەسعود   لێکن له راوێز گه نیا په ته  ئێمه
محەمەد بەو ئاماژە هزرییانەی حاجی قادرەوە، ماڵێک لە زمانێکی 

 .زیندوو لە ئێستادا ئاوەاڵ دەکاتەوە
ربڕین، هزراندنەی  و ده د به مه سعوود محه ر چۆنێک بێت، مه هه  

ڵێ  و ده  وه کاته ردوونی شیعری حاجی قادری کۆیی چڕ ده ، گه زمانەوە
  وه تییه کوردایه  ر به ی سه فه لسه نێوان فه  یت له ک بکه راوردییه به:" ر گه ئه

  ی ژیانی له تلیسی و حاجی قادری دوا پله فخانی به ره الی خانی و شه
رۆش  په  وه ستیاریی خۆیه زانایی و هه  انی لهبینیت خ ستمبوڵ ده ئه
: وتۆیی تی ئه وایی حاڵه تێکی کورد و ناڕه بوونی حکومه نه  خوات له ده
اڵم  ت به وڵه ر باری پالن دانان بۆ پێکهێنانی ده سه  وته که شدا نه وه له
ی  روانگه  تلیسی له به.  وتبۆوه قۆناغ پێش رۆژگاری خۆی که  میسان به هه
حاجی . ... وڵێکیدا ری هه گه ر شیعه رانبه ستانی به ت و دژ وه حه هسڵ مه
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  یی که شیعه ری و دژه  ستی سونیگه دیوی کوردستانی ئێران هه  قادر له
ی  که مه ڵه بوو، قه ستی ده سواری هه  وه کانه سووبی قاجاره عه ته  له
تی  ژووهتی بێ ی تۆمه وه ڵیدا ژیا تا ئه گه شی له که سته بزوات، هه ده
  رامه حه  وه الی سووننه به  که(  وه متعه)ڕێی   ستی له ڵبه ناو هه  هێنێته ده
  نووسێ، کاتێک له ده  یته و دوو به ئه{ حاجی}(...  یری دیوانی بکه سه)

 :یخوێند کوردستانی ئێران ده
 

 ک ک یه رفی سیوطی یه ر حه ده قه ب به یا ڕه"
 ک له گهقاریئی   و له" مصنف"  ت له حمه ڕه
 چاپی دانا  سه و که م و ئه جه مما عه ئه
 "ک کوته  ذاب و به عه  م به ننه هه جه  بیباته

 
ها  ی وه و شکڵه تی به ر فکری کوردایه سه  وته نبووڵ که سته ئه  دواتر له
 ( 0662مەسعود محەمەد، ." )یزانێت ده  که  ئاشفته

انی راساوی حاجی تی زم ناو خاکی شعرییه ی به و رۆچوونانه و به ئه
ریی؛ مێژووی  وه زمان، یاده  کی هزریی له یه وه رینه ، له وه قادری کۆییه

و  د به مه سعوود محه ی مه وه ر له لێ به . ومێنێ قه م کوتکراوی کورد ده ده
وێ  رببڕێ، له ده  یه وه رینه و له ئه  وه ی خۆیه ؛ خۆکرده کییه خۆیه  هزرینه

  دار ڵه دا زایه و شاعیرانه کانی ئه خاکی شیعره  له  یه وه رینه و له خودی ئه
 . بوو 

رامۆشکراوی  ی هزرڤانی خۆکردی فه رکی کرده رج و ئه مه  یه مه ڵێ، ئه به
چۆن حاجی قادری کۆیی :  یه وه لێ پرسیار ئه. کورد، مەسعود محەمەدە

سعوود  بوونایەتییە بوو؟ مه  وه رینه و له نی ئه دا خاوه و رۆژگاره له
دوای ژیان و   به  ڤیندارانه ڕان و سووڕانێکی ئه د دوای گه مه محه
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وها حاجی قادرمان بۆ  ، ئه وه کانی حاجی قادره رهات و نهێنی شیعره سه
ری ژیانی حاجی  فته ی ده وه خوێندنه  ڵێنم له نگ هه تا من ده: " کا وێنە ده

ی  ته عره نهک  ته  نگم خۆ نانوێنێ له ریبی و نێو بێگاناندا ده غه  له
یێکی  پله  ژیانی حاجی له... ی حاجی  وانانه ی پاڵه ی دلێرانه مانانه قاره
یبی و فیداکاری  یدانی بێ عه مه  له  وه کاته رزدار ده قه  ته رافه وتۆی شه ئه

یان ساڵ  وا ده ر که سه  شیان دێنێته وه یی ئه ییدا، گله روه و نیشتمانپه
ناو  ک خۆی له ی وه کێکی دیکه ی یه وه دا بێ ئهو باتی ئه دوا خه  ڕێ به تێپه

ی  دوا چراکه  م به ڵی دووه شخه مه  یدا بێ و خۆ بکا به کورددا په
 (. 20: 0625مەسعود محەمەد، )'' .حاجیدا

بۆ  شیعرەکانی   وه ڕانه گه  د به مه سعوود محه رۆشخۆری مه بەمجۆرە په
های ئاماژە  شعرییە رێکردووەکانی  م به بوو تا هه  وه حاجی قادر، بۆ ئه

میش کورد لە  و هه  وه بکاته  حاجی قادر بەرەو بوون لە ئێستادا دووباره
. کێنێ دا رابچڵه ستییه ی بنده زمه بوونایەتییە فەرامۆشکراوەکەیدا، مێرده

بەمجۆرە مەسعود محەمەد بە گەڕانەوە بۆ حاجی قارد دەخوازێ 
هەرچەند ئەو گومانی لە . پرۆژەی رێنسانسێکی کولتووریی ئامادە بکات

وزە و ویستی ئەو رێنسانسە لە هاوزمان، هاوبوونەکانیدا هەیە، بەاڵم 
ە ئەو لەو هەڵکۆڵینە زمانییە شعرییەی حاجی قادرەوە، دەخوازێ ب
زمانێک لەهزر زەمینەسازییەک بۆ هاوزمانەکانییەوە درێژە بە هەمان 

ئەوەتا بە . پرۆژە شیعرییە رێنسانسەکەی حاجی قادری کۆیی بدات
بۆ   پێویستبوونی رێنێسانسێکی کوردانه: "گومانێک لە زمان دەڵێ

ها  ئامانجی وه... ێیکی کوردی ینوونه پێکهێنان و هێز و بینا و کیان و که
ک  وه... ی کورد، بۆ ئێستاکه  سته ده زۆر دووره  رز که تۆکرات و بهریس ئه
هاش رێنێسانسی کورد  روه هه... بیت،  ی هاوینه مای میوه ته  هاردا به به  له
... جارێ نایبینێ  یبینێ یان به ده  وه خۆیه  به potensialبوونێکی  هه  که
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ر  گه کات، ئه یکیدا نموو دهپزدانی دا  ی له ک مانگه نینی یه ک جه با بڵێین وه
  یه وانه بێت، له زاد ده سێ مانگی و چوار مانگی مرده خێراییت لێکرد به

،  بۆ رێنێسانسی کوردانه  زی کوردانه وه ره هه.... بمرێت  شی پێوه که دایکه
کانیان،  بۆ فێرگه  وه چنه تای پایزدا قوتابی ده ره سه  ک له ڵناگرێ وه هه
پێمان ... دانیشێت   وه ریه به ڵماڵیت و به لێ هه ویش قۆڵ و باسکی ئه

ننی کورد  فه  قاممان به ک شه یه  ین، تاکه ناکرێ پایسکلێک دروست بکه
  به" ژێرخان  –ژێربینا " گوترێ  ی پێی ده وه ئه...  کردووه  قیرتاو نه

  سبابی پێوه رچی ئه هه...  زاوه  ناوماندا نه  م جارێ له رده فهوومی سه مه
بۆمان دێت، ناشزانین   وه واڵته دووره   حازری له  به  رانه ان و گوزهژی

هی   سبابانه و ئه ندی له ین و چه ڵدا بکه گه ی له چۆناوچۆنی مامڵه
..." ین  ده یدزین یا تێکی ده یا ده: زانین ماڵی تااڵنی ده  ت بێت به حکوومه

   (. 7100مەسعود محەمەد، )
  تیش له تایبه  دا، به فه لسه فه  نەوەیە لهو تەرزە کولتووری بیرکرد ئه
دا  الی نیتشه  بۆ نموونه.  یه ڵمانییدا تایبەتمەندی خۆی هه ی ئه فه لسه فه

" و های ئه بۆ به  که یه وه ختکردنه بۆ گرێکی کۆن، جه  وه ڕانه ی گه کرده
اژیدیا دایکبوونی تر  له" کتێبی  له  نیتشه.  ه"تایی  تاهه هه  وه بوونه  دووباره

ر  سوفێکی شێواز تێکده پالتۆن فەیله  که  وه کاته ده  وه ر ئه سه خت له دا جه"
  کن نیتشه  له. کترکرد اڵوی یه ندان شێوازی سامناکی تێکه چه  بوو، چونکه
الی   به  ر بۆیه هه.  ره کانی بوونی نووسه رجه ربڕینی مه شێواز ده

  التۆن و  گۆڕینی تراژیدیا لهی پ که گرتووه نه ئۆقره  شێوازه  وه نیتشه
رشاری  تای ئاوابوونی گرێکی کۆن و سه ره ، سه وه ن ئوریپیدیسه الیه
  ڕای نیتشه به. ک نیهیلیزمێک وه  ستپێکردنی مێژووی رۆژئاوایه ده
ی  وه بۆ کاردانه  وه ڕێته گه ی شێواز الی پالتۆن ده وه تکردنه ره
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یەوە  که ره ی خۆی؛ هونه که دژی بوونه  عەقڵخوازییەکەیەوە، تاکو به
 .  وه تبکاته ؛ خودی ژیان ره سته یل، جه مه  ش ئاگایانه مه به  ؛ که وه ستێته بوه
کنیک  ی ته رچاوه یدا بۆ سه که ییه میشه هه  وه ڕانه گه  ر له هاوکاتیش هایدێگه 

جیهانبینی   له  ئایدیاله  تییه و بوونایه یی ئه رسازیی و ئاماده ک هونه وه
کانی  فییه لسه فه  ر و جیهانبینییه هونه تیش له  تایبه  ی گرێکییدا، به فه لسه فه

  بوو تا گرێکی کۆن دووباره  وه پارامیێنیدس و هێراکلیتۆسدا، بۆ ئه
. رزگار بکا  دا داڕمانه  و ڵمانیا له ش رۆژئاوا یان ئه مه و به  وه بکاته  ئاماده
ی گرێکدا  تراژیدیایه  رۆژگاره  و له  وه ره و هایدێگه  ی نیتشه روانگه  له

میان ژیان، روحی  نیا غه کانی پێش سۆکرات ته سوفه یله هزرینی فه
  پارامێنیدس و هێراکلیتۆس بوون که  وه وێدا ئه له. دیۆنیستیی بوو

  رامێندیس بوون که کانی په شیعره  وه ئه. ک مێتافیزیک هێنا نه ریان ده هونه
ژیانی   له  وییه و زه تا ئه  وه وییان رازانده زه ما ، میوزیک، سه وشه  به

" کان  کۆنه  گرێکییه  بڕوای نیشته  به. ؛ ببیسترێ وه رێته مرۆڤدا بله
نهان و  په  موو تشته تا هه  مجۆره بوو، به یان هه"زن  شێوازێکی مه

 .گۆ  کان بێنه ئاشکرایه
انەوەیە بەاڵم گەڕانەوەی مەسعود محەمەد بۆ حاجی قادری کۆیی، گەڕ

  وه هاوکاتیش بە هەمان شێوە خوێندنه. بۆ هەڵکۆڵینی یادەوەریی کوردیی
نالی، حاجی قادری کۆیی،   د له مه سعود محه کانی مه کارییه و شرۆڤه

ینمان  ر زه کسه شیدا، یه کانی دیکه رزه ته  مه هه  ته بابه  له  حوی و بگره مه
  ش به مه ئه  چی، که ده و کانی شێوازاندنی زمان و هزرینی ئه بۆ کایه
ی  کاکڵه.  وه کاته کردنمان بۆ قووت ده تی راڤه ی خۆی پرسی چۆنییه نۆره
کانی حاجی قادری کۆیی و نالی  بڕنده  شیعره  و له کانی ئه کارییه راڤه
م زرینگی هزرین و  ک کاتدا هه یه  له  که  وه بنه ده  سته رجه دا به وه له

کانی بوونی  میش ژانه و هه  وه کاته ده  دهوان ئاما کانی ئه پێشبینییه
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ک  ک نه یه ته سه  ر له زیاتر به  وانه ئه  که  و پێیوایه ئه. کوردیی بە گۆ دێنێت
ر  سه  ستیان خسته ده  کی برد، بەڵکو نامه ڵێک په کۆمه  ر درکیان به هه

  وه ستیانه ده  تا ئێستاش کورد به  کانی بوونی کورد، که ی گرفته کاکڵه
کانی  ی بۆ شیعره که وه خوێندنه  د له مه سعود محه مه  ر بۆیه هه. ناڵێنێ هد

کی  ی کولتووریی خۆیه رچاوه های سه رنجمان بۆ به نالیدا سه
  ، به پور کردنه له که  می پشت له رده سه  دا که مه رده م سه له:"کێشێ ده را

ک  نجان وه ، گهتی کورد ک میلله ساسی وه تی که نێوان میلله  تی له تایبه
ری  ب و هونه ده شایی ئه و گه ره ڵدێن به تاریکایی رابردوو هه  له  روانه په
ی  رگه جه  ی له که به ده رزی ئه تی به د و قامه وروپا، نالی قه وباوی ئه نه
مدا  ی بیسته ده ریای صه ر ده سه نار به ک فه وه  وه مه ی نۆزده ده صه
  ب بۆ تیشکه ده رانی شیعر و ئه وه ریانه ده شتی کات و گه ن کێل ده رده گه
پێی   کانی به مره نه  ته ڵێی خاسیه ر ده هه. /.../ کێشێت ی راده که شه گه

موو هێزێکی خۆ  هه  دی له خۆشئامه  بڕیاری یاسای سروشت، که
 (.  2: 0626مەسعود محەمەد، )'' .کات ده  وه ره نوێکه

رکە کولتوورییەکەیەوە،  نی ئهکرد کرده  هەر بۆیە مەسعود محەمەد به
ریی زمانی  وه یاده  ری توانست و ویستی بیرکردنەوە له وهه توانی گه

کانی  ش، بۆ ئەوەی بیربکەینەوە، بۆشاییه مه و به  وه رێنێنته کوردییدا بله
 .یان رامان بچڵەکێنێت  وه یاد بهێنێته  ئێستای زمانی کوردییمان به

  کان به کولتوورییه  کانیدا پرسیاره کارییه اڤهر  د له مه سعود محه ڵێ، مه به
کانی بۆ شیعری نالی و حاجی و  کردنه راڤه  تیش له تایبه  گشتیی و به

کی  یه دوای پێناسه  ری خۆی به سه  ڤیندارێکه حوی دا، ئه مه
ڵگرتنه پان و  رهه و سه کانگەی ئه  ، لێ له ڵگرتووه ی خۆی هه که ڤیندارییه ئه

ک  نامه په  ڤینه و ئه ی ئه پێناسه  ناگا، بەڵکو  و مرازه ر به هک ه دا نه پۆڕه
  ڤین یادێک له ئه  ک له یه ژاره په  کا به وامانلێده  شه مه ر ئه هه. کا ئامێزتر ده
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  ، بەمەشەوە لە بڕی ئەو بەرەو زمان له وه ینه د بکه مه سعود محه مه
 .  ی ماڵی زمانی بوونمان رێبکەین وه رازاندنه

ێ،گەڕانەوەی ئەو بەرەو گەردوونی ئاماژە شیعرییەکانی حاجی ڵ به
ئەمەش . دا، جێنشینکردنی بوونی کورد لە زماندا که وانیدیه قادرو ئه

های  به  تی له ی خۆیه یشتنه و تێگه ی ئه وه بوونه کتومت ئاوێنه
سعود  مه. یش"قیقی حه"ری کانی زمان و خودی نووسه ه"ت قیقه حه"

جوانناسیی   ک له ، وێنەیه و شاعیرانه ی ئه وه خوێندنه د ویستی به مه محه
لێ . ی؛ ماڵێکی هزریی بۆ بوونی کوردی بسازێنێ که شێوازاندنی زمانه

  شێکه ، به وه یه که ن هاوزمانه الیه  و له رامۆشکردنی ئه فه  یزانی که و ده ئه
ژیانیدا   و تا له ئه  و فەرامۆشکردنەی کورد لە بوونە تااڵنکراوەکەی، که له

  ره بەدکارە ده و قه ی، دابڕانێک له که زمانه   به  بوو که  وه رۆشی ئه بوو په
 .  وه ری نایه سه  وه وه تی ئه سره حه  چی به دروستبکا، که
و  ر بۆ ئه رنجی خوێنه خوازێ سه د ده مه سعوود محه گوتمان مه

جی قادرەوە م دیو زمانی شیعرەکانی حا له  ی که نهانه په  تییه بوونایه
ستی  ده  تی بداته ی بوونایه کاڵفه  داوێک له ره ش سه مه هەیە رابکێشێ و به

لکێشی  په  وه یه که خۆکرده  کانی؛ هزرینه قه ردوونی ده ناو گه ر تا به خوێنه
  بۆیه له.  فراندن و نهێنی بوونه ری ئه وهه ش پرسیاری گه مه خودی ئه. بکا
نووسینەوە، رێنشاندەری   بەو  ووین کهداب  وه وڵی ئه هه  ش له ئێمه

، تاکوو  د بۆ بوونی کورد بکەین مه سعود محه خوێنەر بەرەو پەرۆشی مه
و  رۆشی ئه شدا په وه له. پاسەوانی لە ماڵی بوونە زمانییەکەدا بکات

  ر، بەڵکو خوێنه  به  ست نییه ده کی حازربه خشینی ئاکامگیرییه به  نووسینه
سعود  ر بەو ماڵە زمانییەی مه خوێنه  که  یه وه ئه  هو نووسین رۆشی ئه په

یلی خۆی  مه  توانێ به ر ده وێدا خوێنه د ئاشنا بێت، بەمەش له مه محه
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  ڵببژێرێت؛ به و ماڵە زمانییە هه ناو ئه و رۆچوون به ره ئاقارێکی تری به
 . وه خۆی بیر بکاته

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دەرەنجام
 

توێژینەوەیەدا بۆمان دەردەکەوێ کە مەسعود محەمەد لە ئەنجامی ئەم 
بە هەمان شێوەی هایدێگەر لەتەک بوون، زمان، هزر و هۆنراوەدا 
خەریکە، بەاڵم بێگومان مەسعود محەمەد پەیوەست بە کوردەوە ئەم 

چۆن بۆ هایدێگەر زمان گرنگە و ماڵی بوونە، بۆ . خەریکگەرییە دەکات
بوونی کورد لەنێو زمانی مەسعود محەمەدیش زمان گرنگە و 

مەسعود محەمەد لە رێگەی زمانی کوردەوە دەیەوێ کورد . کوردیدایە
لە نەخۆشی لەبیرچوونەوەی بوونی کورد و گەندەڵکردنی زمانەکەی 
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چۆن هۆڵدەرلین بۆ هایدێگەر گرنگە بەهەمان شێوە بۆ . بێدار بکاتەوە
حاجی مەسعود محەمەدیش حاجی قادر گرنگەو لە ڕێگەی شیعرەکانی 

قادرەوە دەیەوێ کورد لە ژێردەستەیی، لە داگیرکردنی بوونەکەی، لە 
مەسعود محەمەد بە گەڕانەوە بۆ شیعرەکانی . بێماڵی بەئاگا بێنێتەوە

هزریی بسازێنێت، بەمەش  -حاجی قادری کۆیی، رێنسانسێکی شیعریی
دەخوازێت ئەوەمان بە یاد بهێنێتەوە کە بوونی کورد هێشتا خاوەن ئەو 

ە نییە کە حاجی قادر سەتەیەک زیاتر بەر لە ئێستا بە تەنیا خۆی بوون
بۆیە ئەو گەڕانەوەیەی مەسعود محەمەد بۆ حاجی . بۆ تەرخانکرد

 .قادری کۆیی، بێدارکردنەوەی بوون و زمانی فەرامۆشکراوی کوردە
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 .کوردستان، چاپخانەی سومر
، چاپخانەی "کانی ژیان رۆشه په  له"، (0662)د  مه سعود محه مه .02

 .رزان کتێبی ئه
بەغدا، " گۆڵزاری نالی  پکێک له چه"، (0626)د  مه سعود محه مه .06

 . کۆڕی زانیاری کورد چاپی
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مەسعوود محەمەد لە بواری نالی ناسیدا قەڵەمێکی بەبڕشت و 
دەستەودامانی "و " چەپکێک لە گوڵزاری نالی"دوو کتێبی . پڕبەرهەمە

لەم دوو کتێبەدا، شێوازی . سەلمێنەری ئەم پێناسەیەن" نالی
محەمەد بۆ شیعری نالی پتر لە سەر بنەمای شیکردنەوەکانی مەسعوود 

نرخاندنی وشەسازی و ڕستەبەندی و لێکدانەوەی واتای دەقیی 
دامەزراوە، و لە هەمان کاتدا، هەڵە و کەموکورتییەکانی شەرحە دانسقە 
و پێشەنگەکەی مەال عەبدولکەریم و کوڕەکانیشی ڕاست و ڕوون 

دنەوە و مەسعوود محەمەد لەو سۆنگەیەوە خوێن. دەکاتەوە
شیکردنەوەی شیعری نالی بە کارێکی هەرە ڕەوا و ئەرکێکی پڕبەها 

بەردەوام بوونی حورمەت و "...دەزانێت چونکی، وەک خۆی دەڵێت، 
ڕێزگرتن لە نرخە میراتییەکانمان یەکێکە لەو دیمەنە سازگارانەی کە 

: 7112مەسعوود محەمەد " )هەنگاوی سەرەوژوورمان تێیدا خێراتر دەبێ
00.) 
ەرباری هەوڵی زانایانە و پڕبوێریی مەسعوود محەمەد بۆ س

شیکردنەوەی جیهانی ئەدەبیی شیعری نالی و ڕێزلێنان لە میراتی لە 
-text)تەوەری -قیمەتنەهاتووی، بە هۆی گۆشەنیگای خوێندنەوەی دەق

based reading ) ئەو نووسەرە، کە پتر شیکردنەوەی وشەسازی و
تەوەر -یعرییە تا خوێندنەوەی گوتارڕستەبەندی و وێنە خوڵقاندنی ش

(discourse-based reading) شیکردنەوەکانی پێویستە سەرلەنوێ ،
لەم ڕوانگەیەوە، . لە گۆشەنیگای گوتارناسییەوە نۆژەن و شی بکرێنەوە

چەند شیکردنەوەیەکی نموونەی ئەم وتارە هەوڵ دەدات لە سەر 
لە گوڵزاری چەپکێک "مەسعوود محەمەد بۆ شیعری نالی لە کتێبی 

دا لەنگەرێکی ڕەخنەکارانە بگرێت و ڕوونکردنەوە و ڕاستکردنەوەی "نالی
پێویست بخاتە بەر چاوی خوێنەرەوەی تاسەبار و تامەزرۆی تێگەیشتن 
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هەر بۆیە سەرەتا نموونە . لە شیعری نالی و شەرحی مەسعوود محەمەد
بۆ شیعرەکەی نالی دەهێنینەوە؛ پاشان شیکردنەوەی مەسعوود محەمەد 

دا وەک خۆی "چەپکێک لە گولزاری نالی"ئەو نموونەیە لە کتێبی 
دەگوازینەوە، و دواجار لێکدانەوەی ڕەخنەکارانەی خۆمان بۆ 
شیکردنەوەکانی ئەو نووسەرە پایەبەرزە بۆ هەر نموونەیەک لە 

 .شیعرەکان دەخەینە بەرچاو
 :وشە سەرەکییەکان

شیکردنەوەی دەقی، نالی، مەسعوود محەمەد، شیعری کالسیکی کوردی، 
 شیکردنەوەی گوتاری  

 
 نموونە شیعری یەکەم

 دڵ دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە جەوابی نادەم
 موددەتێکە لە قەفەسدایە عەزابی نادەم

 
، لل "چەپکێک لە گوڵزاری نالی"کتێبی )شیکردنەوەی مەسعوود محەمەد 

28-21:) 
تێکڕای ئەدیب و بەیتەکە لە خۆوە هاوار دەکا تەڵەی ناوەتەوە بۆ "... 

بە ڕاستی ئەم بەیتە یەکێکە لەوانەی نالی، خۆی، لە چەند . شیعردۆستان
جێگایەکدا سرنجی خەڵقی ڕاکێشاوە بۆ وردی و قووڵییان تاکوو 

 :جارێکیان پاتەپوت پێمان دەڵێ
 نالی بە داوە شەعری دەقیقی خەیاڵی شیعر
 بۆ ئەو کەسەی کە شاعیرە سەد داوی نایەوە
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دڵ کە بەینێک بێ لە قەفەسدا بێ و : ستی فەرمووەهەتا بشڵێی ڕا
ئارەزووی سەیری چەمەن بکا، چۆن دێتە باوەڕەوە کە عەزاب نەدانی 
بە جەواب نەدانەوەی دەبێ؟ وا چاوەنۆڕ دەکرێ بیگوتبا، چیتر درێژە بە 
عەزابی نادەم و بە قسەی دەکەم و لە قەفەس دەری دێنم بۆ سەیری 

 . چەمەن
ێکی بێ فێڵی "تناقض"ە، لەوەدا کە "صری "جار ڕواڵەتی شیعرەکە یەک

نیوەی یەکەمی بە زاهیر چ خزمایەتییەکی نییە لەگەڵ هی . تێدایە
ناڕاحەتی . دووەمیدا، مەگەر دژایەتی و نەگونجان و لە یەکتر تۆران بێ

ی بەیتەکە، "صدر و عجز"مرۆڤ بە دەست ئەم هەموو ڕێکنەکەوتنی 
. زێتەوە و خۆی نەختێک پێ دابین کاوای لێ دەکا لە الوە واتای بۆ بخوا

لەم ڕووەوە بە دڵی خۆمدا هاتووە و لە خەڵکی تریشم بیستووە ئاخۆ 
دەبێ مەبەستی نالی ئەوە نەبێ کە وا دڵەکەی بە ژیانی ناو قەفەس 
ڕاهاتووە و فێری وەزعی بەندیخانە بووە، ئیتر بردنی بۆ سەیری 

چەمەنەوە  چەمەن دەبێتە هۆی عەزاب بۆی؛ چونکیهەر دەبێ لە
. بگەڕێتەوە بۆ ناو قەفەسەکە، ئەوساش هەستی بە عەزاب پتر دەبێ
ئەمەم بە دڵدا دەهات؛ بەاڵم خۆم بە خۆمم دەگوت، نالی ئەو شاعیرە 
نییە سواڵ و سەدەقەی واتا لە من و غەیری من، لە الوە بۆی 

ئەو لەو پەڕی بەخۆنازین و دەسەاڵتی شاعیرییەوە، : بخوازینەوە
ای دانوە لە ناو بەیتەکەدا کە لە چاوی نووستووش ێکی و"تناقض"

بچەقێ، دەبێ لە ناو وشە و تێکهەڵکێشانی بەیەتەکە خۆیدا، هۆی 
هەر لەمەشدا زێدە دەسەاڵت پەیدا دەبێ، ئەو . ڕەواندنەوەی هەبێ

 .یە"نالی"دەسەاڵتەی کە ماڵی حەاڵڵی بێ دەمەتەقەی 
: شت پەردەیێکی تەنکەوەلەنکاو تارمایی واتایێکم بۆ کەوتە ناو لێاڵیی پ

دوو مەبەست ڕادەگەیەنێ، یەکەمیان " جەوابی نادەم"لە کوردیدا ڕستەی 
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بە واتای " جەوابی دا"وەرام نەدانەوەیە، دووەمیان لەوەوە دێت کە 
جەوابی "دەگوترێت، لەم بەیتەشدا " ، لێی نەسەلماند"قسەی ڕەت کردەوە"

، دەڕوات؛ چونکە "مەوەقسەی ڕەت ناکە"زیاتر بۆ واتای دووەم، " نادەم
" جەوابی نادەمەوە"وەرام نەدانەوە بێت، دەگوترێ " صری "کە مەبەستی 

ڕەتی "لێرەدا دەبێتە " جەوابی نادەم"کە واتە ڕستەی ". نەک نادەم –
بەم جۆرە نیوە بەیتەکەی یەکەم لە ڕووی واتاوە وای لێ ". ناکەمەوە

مەوە و لێی دڵ دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە، ڕەتی ناکە: بەسەر دێت
 .دەسەلمینم

واتای نیوە دێڕی دووەمی بەیتەکە، ئەگەر وەک ڕواڵەتی خویشی 
بمێنێتەوە و هیچ شێوەی ونی لێ بەدیار نەخەین و چ سەرپۆشی تازەی 

مودەتێکە : لە سەر هەڵ نەدەینەوە، دەشێ ببێتە تەواوکەری نیوەی یەکەم
ی و نەبردنی لە قەفەسدایە عەزابی نادەم بەڕەت کردنەوەی داخوازییەکە

 .بۆ سەیری چەمەن
بەاڵم نیوە بەیتەکە لەو جغزە تەسکەدا ناوەستێ، واتای نهێنی ئەوتۆی 

نالی خۆی بەوەندە ڕێککەوتنە . تێدایە، مەودای بەرفرەوانتری پێ بوێ
نالی کە . سادەیە لە میانی نیوەی یەکەم و دووەمی بەیتەکە ڕازی نابێ

واتای نیوەی یەکەمی ە زلەی خستە ڕواڵەتی "تناقض"هات و ئەم 
و راگرتنی لەنگەر، " توازن"بەیتەکەوە، هەر نەبێ بۆ خاتری پێکهێنانی 

 .دەبێ تەڵەیێکی زلیشی لە نیوەی دووەمی بەیتەکە نابێتەوە
کە دەشڵێم . من تەڵەیێکم دۆزییەوە، ئەگەر دوو سی تەڵەی تێدا نەبێ

دەڕۆین ئەوەی ڕاستی بێ، بە دۆزینەوەی تەڵەکە بەرەو ڕەهایی " تەڵە"
 .لە سەرسووڕمان، بەرامبەر وردەکاری و سیحر و داڕشتنی بەیتەکە

 بابزانین چۆن؟
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نیوە بەیتی دووەم لەوانەیە بەم جۆرە بنووسرێت وەک لێرە بەپێشەوە 
 :نووسیم

 مودەتێکە لە قەفەسدایە عەزابی نادەم
 

 :لەوانەیشە بەم جۆرە بنووسرێت و بخوێندرێتەوە
 عەزابی نادەمموددەتێکە لە قەفەس دایە 

 
دایە بێ "وەک ئەوەی کە بڵێی ..." ملی نایە"، لێرەدا بەواتای "دایە"وشەی 
کە ئەمە وای لێ بە سەرهات، ڕستەی ". ملی نایە بی عاری –عاری 

، ئەویش خوێندنەوە و واتایێکی تازە پەیدا دەکات و "عەزابی نادەم"
عەزابی  واتە –عەزابی بێ کات و سەعات ..." عەزابی ناکات"دەبێتە 

دڵەکەم : بەم جۆرە واتای نیوە بەیتەکە بە تەواوی دەگۆڕێت". هەمیشەیی
بێ کات و بێ سەعات و  –مودەتێکە لە قەفەس داویەتە عەزابێکی نادەم 

دڵ "کە واتە جێی خۆیەتی لە نیوەبەیتی یەکەمدا، نالی گوتبێتی، . دائیمی
 ".دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە، ڕەتی ناکەمەوە و قسەی ناشکێنم

 :ئەم واتایە هەر خۆی دەبێتە پێشەکی، بۆ بەیتی دووەمی قەسیدەکە
 

 مەجلیسێکی چەمەن و بولبول و بەزمی گوڵ و مول
 ..."بەدوو سەد مەدرەسە و دەرسی کیتابی نادەم         

 
 

 لێکدانەوەی شیکردنەوەکەی مەسعوود محەمەد بۆ نموونەی یەکەم
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پابەندی تێگەیشتن لەبابەتێکی تێگەیشتن لە کاکڵی واتای ئەم بەیتەی نالی 
هزریی شیعری کالسیکی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە، چ شیعری کالسیکی 
فارسی، چ عەرەبی، و ئەویش بریتییە لە شەڕ و ملمالنێی نێوان عیشق و 

کە واتە، بۆ ڕوونکردنەوەی واتای ئەم بەیتە دەبێ ئاستی . عەقڵ
گەینە ئاستی تێبپەڕێنین و ب (syntax level) ڕستەبەندی و وشەسازی

نوێنەری بەرەی " چەمەن"لەم بەیتەدا . (discourse level) گوتاری
، لە بەیتی "مەدرەسە و دەرس و کیتاب"یان هەمان " قەفەس"عیشقە و 

کە واتە، ئەم شیعرە وێناکەری . دوای ئەم بەیتە، نوێنەری بەرەی عەقڵن
و ملمالنێی نێوان ئەم دوو گوتارەیە؛ گوتاری دڵ و سەیری چەمەن، 

شیعرەکە بە قسەی دڵ . گوتاری ئاوەز و قەفەسی مەدرەسە
؛ واتە، نالی قسەی بەرەی عیشق لە زمان "دڵ دەڵێ: "دەستپێدەکات 

نوێنەری ئەو بەرەیەوە، کە دڵە، دەدرکێنێت، بەاڵم قسەی بەرەی عەقڵ لە 
زمان نوێنەری خۆیانەوە نایەتە گوتن، بەڵکو خودی نالی، یان دەنگی 

لەم شیعرەدا . باسی لێوە دەکات، (speaking voice)شیعریی دەقەکە 
. نالی دیمەنی ڕزگاربوونی مەلی دڵ لە قەفەسی عەقڵمان بۆ وێنا دەکات

، کەچی (ئاشقبوون)ئەو حەزی لە سەیری چەمەنە : "لێرەوەیە دڵ دەڵێ
کە واتە، ". نالی وەاڵمی ئەو داوایەی ناداتەوە و وەپشت گوێی خستووە

ئەوجار لە نیوەبەیتی . بەیتە هەموو قسەی دڵەنیوەبەیتی یەکەمی ئەو 
ماوەیەکە ئەو : خۆی دێتە دەنگ و دەڵێ( نالی)دووهەمدا دەنگی شیعری 

کە ناڕاستەوخۆ مەبەست لێی مەلی دڵە بە پێی مەیلی بۆ سەیری )دڵە 
واتە قەفەسی عەقڵ )لە قەفەس ( چەمەن و مودەتێک لە قەفەس بوونیدا
دایە، بۆیە وا باشە ( ن کتێبیان نوێنەرانی عەقڵ مەدرەسە یا

داواکارییەکەی لەبەرچاو بگرم و عەزابی نەدەم و رێگای دەرچوونی لە 
   .قەفەس و سەیری چەمەنی بۆ خۆش بکەم
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ەی کە مەسعوود محەمەد پێی وایە لە دوو "تناقض"کە واتە، ئەو 
یکی وا لە ئارادا نییە، لەوەوە "تناقض"نیوەبەیتەکە دایە، کە لە بنەڕەتەوە 

بە ئی دەنگی " جەوابی نادەم"رچاوەی گرتووە کە ئەو ڕستەی سە
شیعری یان نالی خۆی دەزانێ، لە کاتێکدا ئەو ڕستەیەش بەشێکە لە 

. نالییەوە( indirect speech)قسەی دڵ لە ڕێی وتەی ناڕاستەوخۆی 
بە وتەیەکی تر، نیوەبەیتی یەکەم قسەی دڵە بە وتە و وشەکانی نالی 

نیوەبەیتی دووهەم قسەی نالی خۆیەتی بە وتەی و ( یان دەنگی شیعری)
 . خۆی( direct speech)ڕاستەوخۆی 

هەر بۆیە، ئەگەری دروستیی ئەو بۆچوونەی مەسعوود محەمەد کە پێی 
و فێری وەزعی بەندیخانە  دڵەکەی بە ژیانی ناو قەفەس ڕاهاتووە"وایە 

ی بووە، ئیتر بردنی بۆ سەیری چەمەن دەبێتە هۆی عەزاب بۆی؛ چونک
هەر دەبێ لە چەمەنەوە بگەڕێتەوە بۆ ناو قەفەسەکە، ئەوساش هەستی 

هەمیسان کەم دەبێتەوە کاتێک بزانین دڵ ڕاستە " بە عەزاب پتر دەبێ
ماوەیەک لە قەفەسدا بووە بەاڵم ئەوە خواستی خۆی نەبووە، و عەقڵ 
ئەم دۆخە نەخوازراوەی بە سەردا سەپاندووە، ئەگینا ئەو خوازیاری 

ەوەی قەفەس بووە و  ئەوەتانێ خۆی دەڵێ سەیری چەمەنی ژیانی دەر
 . پێخۆشە

سەر بە چاوگی جەوابدان " )جەوابی نادەم"خاڵێکی تر ئەوەیە کە کاری 
جواب "لە نیوەبەیتی یەکەمدا خۆی لە ( یان هەمان جوابدان و جوابدانەوە

ئەوەی بە واتای ". وەاڵمدانەوە"ی فارسییەوە وەرگیراوە، بە واتای "دادن
؛ کاتێک دەڵێن ئەو کەسە "جوابدان"ە نەک "جوابکردن"دێت " ڕەتکردنەوە"

جگە . جواب کرا، واتە خۆی یان داوایەکی پەسند نەبوو و ڕەت کرایەوە
بێت، وەک " ڕەتی ناکەمەوە"بە واتای " جەوابی نادەم"لەمە، ئەگەر 

ە بێ فێڵە "تناقض"مەسعوود محەمەد پێی وایە، چیتر ئەو  مامۆستا
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پێشتر ئاماژەی پێدابوو؛ واتە، نیوەبەیتی یەکەم هاوشانی  نامێنێ کە
نیوەبەیتی دووهەم دەچێتە پێشێ؛ لە هەر دووکدا دڵنەشکاندنی دڵ لە 
گۆڕێ دایە؛ لە یەکەمدا بەوەی قسەکەی ڕەت ناکرێتەوە و لە دووهەمدا 

" جەوابی نادەم"بەاڵم لە ڕاستیدا تاکە واتای . بەوەی عەزاب نادرێت
ئەگەر ورد سەرنجی نیوەبەیتی . لە الیەن نالییەوە" یەوەاڵمنەدانەوە"

" سەیری چەمەن خۆشە"ێکی نەگوتراو لە دوای "بەاڵم"یەکەم بدەین، 
دڵ دەڵێ سەیری : "خۆی مەاڵس داوە کە دیاریکەری واتای ئەو دێڕەیە

 ."من جەوابی نادەم" بەاڵم"چەمەن خۆشە، 
وود محەمەد دواخاڵی شایانی باس لە سەر ئەم شیکردنەوەکەی مەسع

مودەتێکە لە قەفەس دایە عەزابی "باسی نیوەبەیتی دووهەمە ئەگەر 
بی کات و  –، بە وتەی ئەو، بە واتای ملی نایە عەزابی نادەم "نادەم

ئەوەی ڕاستی بێت، لە زمانی کوردی کاتیک پێشگری . سەعات و دائیمی
ەوە بلکێت واتای دژی "شوێن"یان " وەخت"یان " کات"بە ناوی " نا"
و دائیمی نییە، " بێکات"بە واتای " ناکات"واتە، . ۆیان دروست نابێتخ
و هەمیشەیی ناگەیەنێت، و ناشوێنیش واتای " بێوەخت"مانای " ناوەخت"

بە واتای ناکات و " نادەم"جگە لەمە، ئەگەر . بێشوێن بە دەستەوە نادات
واتە نەبوونی کات، نەک دائیمی یان " بێکات"بێکاتیش بێت، خۆی 

یش، جگە لە واتای بێکاتی بە واتای کات یان "بێوەخت. "ەییهەمیش
وەختی نەگونجاو و نەشیاو دێت، وەک دەڵێن، ناوەخت یان بێوەخت 

نموونەی تر بۆ ئەم باسە . هاتی، واتە لە کاتی گونجاو نەهاتی
کە ناو بۆ " کەس"یان " ئینسان"یە بۆ ناوی وەکو "نا"زیادکردنی پێشگری 

یان، ( ئاوەڵناو)نائینسان (= ناو)ئینسان+ە نائاوەڵناو دەگۆڕێت؛ وات
دیارە لێرە، بۆ نموونە، ناکەس بە هیچ (. ئاوەڵناو)ناکەس (= ناو)کەس +نا

کلۆجێک بە واتای بێکەس نییە، و تەنانەت واتای نەرێنی هەیە و دژ بە 
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لەم شیعرەدا کارە و " نادەم"ئەوەی ڕاستی بێت، . کەس ڕادەوەستێت
هەر بۆیە، ئەستەمە . یان ناکەس ئاوەڵناو بێت ناتوانێت وەک نائینسان

بێت تا " ئازاری هەمیشەیی"بە مانای " عەزابی نادەم"لەم شیعرەدا 
کە واتە جێی خۆیەتی لە "ئەوکات، وەک مەسعوود محەمەد دەڵێ، 

دڵ دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە، "نیوەوبەیتی یەکەمدا، نالی گوتبێتی، 
 (. 21: 7112عوود محەمەد مەس"" )ڕەتی ناکەمەوە و قسەی ناشکینم

 
 نموونە شیعری دووهەم

 
 تۆ کە حۆری وەرە نێو جەننەتی دیدەم چ دەکەی
 لەم دڵەی پڕ شەرەر و سینەیی سۆزانمدا

 
  شیکردنەوەی مەسعوود محەمەد

 (:67، ل "چەپکێک لە گوڵزاری نالی"کتێبی )         
 

و " سۆزانمداچ دەکەی لەم دڵەی پڕ شەرەر و سینەیی "نالی کە دەڵێ "... 
بەمەدا لە زاهیر ڕێی ڕەخنەگر دەدا کە پێی بڵێ چۆن ڕەوا دەبینی داوا 
بکەی خۆشەویستەکەت لە دڵ و سینەت دەرچێ؟ جگە لەوە کە دەتوانێ 
ڕەخنەکە بەوە بڕەوێنێتەوە بڵێ من بانگهێشتنی یار دەکەم کە بە چاو 

ێکی تری بیبینم نەک هەر بە دڵ تێی فکرم، بەڵێ جگە لەم وەرامە، وەرام
ئەوەندە بەهێزی بەدەستەوەیە هەر بە جارێ ڕەخنەگر، قەرداربار 

 .دەکاتەوە و لۆمەی تێ نەگەیشتنیشی بە پاڵ دەدات
: دوو واتای جودای هەیە" چ دەکەی لەم دڵەی پڕشەرەر"ڕستەی 

یەکەمیان ئەوە بوو قسەمان لێ کرد و وا خەریکین بە ڕەخنەی بگرین و 
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چ لەم دڵە : ن؛ دووەمیان ئەمەیەلێشی ڕزگار کەین، وەک کردما
پڕشەرەرەم دەکەیت کە هەموو هەر ئاگرە و سووتاوە و کەڵکی ئەوەی 

لەم واتایەدا داواکردنی دەرچوونی یار لە . نەماوە تۆ هیچی لێ بکەیت
کە واتە نالی . دڵەکە پەیدا نابێ تا رەخنەی ئەو داوایە لە شاعیر بگیرێ

. ە هەندێ وشەی بەیتەکەدادوو واتای سەرلەبەری ئامادە کردووە ل
یەکێکیان دەبێتە سوپەر بۆن ڕەتکردنەوەی هەموو توانج و و ڕەخنەیێک 
کە لەوی تریان بگیرێ، بێ ئەوە من و تۆ لە ڕێی ئیستدالل لە وشەکانی 

دەمەوێ بڵێم واتای دووەمی . تری بەیتەکەوە ڕەخنەگر پاشگەز بکەینەوە
نە وەرامی ڕەخنە، کە لە وشەکان پێویست ناهێڵێ بەوە ئەو ویصاڵە بکەی

دا دەفامرێتەوە؛ چونکە دیتمان "وەرە نێو جەننەتی دیدەم"ڕستەی 
مەرج نییە ئەو واتایە بگەیەنێ کە ڕەخنەکەی " چ دەکەی لەم دڵە"ڕستەی 

سەدەفەکەی نالی دوو دوڕڕی تێدایە، . لێ گیرا و، ویصاڵەکە پاراستی
تاک، ئەو هاونرخ و هاوسەنگی یەکترن؛ چ بەیەکەوە بن، چ تاک 

لەنگەربەستن و پارسەنگ بوونە پێک دێنن کە من لەم چەند دێڕانەدا لە 
سەیریش لەوە دایە نە بەیتەکە هەاڵخناویی پێوە . دەوریان هەڵدەسووڕێم

دیارە، نە واتاکان نەفەسیان سوار بووە، نە هیچ جۆرە نوقسانیێک هەیە 
اتای لە داڕشتی بەیتەکە، پێویست بکا یارمەتی بدرێ و لەالوە و

 ". بخوازرێتەوە؛ وەیا کەلەبەری پڕ بکرێتەوە
 
لێکدانەوەی شیکردنەوەکەی مەسعوود محەمەد بۆ نموونەی  

 دووهەم
 

لەم شیعرەدا نالی لە رێگای ناودێرکردنی یارەکەی وەکو حۆری 
بۆ پەسندکردنی یارەکەی دەهێنێتە ئاراوە کە خاڵی ( اغراق)زێدەوەسفێک 
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یار بۆ هاتنە نێو چاوی شاعیرەوە  داوەتکردنی. بەهێزی شیعرەکەیە
تەنیا هەر لەو سۆنگەیەوە نییە کە دەخوازێت یاری، بەو شێوەیەی 

بە چاو بیبینێت، نەک هەر بە دڵ تێی "مەسعوود محەمەد باسی دەکات، 
، بەڵکو هەر وەتر لەو الیەنەشەوە ئاو دەخواتەوە کە یار لە "بفکرێت

و هەر بۆیە شایانی ئاستی مرۆڤ بەرز بووەتەوە بۆ ئاستی حۆری، 
ئەوەیە لە نێو ئاگری سینەی پڕشەرەر ڕزگاریی بێت و بچێتە نێو 

کە واتە، حۆری خوازەیە بۆ یار، و هەر بۆیە بانگهێشتی . بەهەشتی دیدە
یار بۆ ئەوەی لە دڵ و سینە دەربچێت بە واتای ئەوە نایەت کە یار لە 

خوازێت دڵ و سینەدا پێگەی نەمێنێت، بەڵکو شاعیر بەو نیازە دە
جێگۆڕکێ بە شوێنی یار بکات کە شوێنی شایانتری پێ ببەخشێت، کە 
بریتییە لە چاوی بە وێنەی بەهەشتی، نەک دڵی پڕ شەرەر و سینەیی 
ئاگرینی، کە هەڵبەت هەر ئەو پڕشەرەربوونەی دڵ و ئاگراوی بوونەی 

 .سینەی لە خۆشەویستیی ئەو یارەوەیە کە شاعیر شەیدای بووە
واتا دووهەمەی کە مەسعوود محەمەد داویەتە پاڵ ئەم جگە لەمە، ئەو 
چ لەم دڵە پڕشەرەرەم دەکەیت کە هەموو هەر ئاگرە و  "شیعرە، واتە 

، لە سۆنگەی "سووتاوە و کەڵکی ئەوەی نەماوە تۆ هیچی لێ بکەیت
. باری ڕێزمانیی نیوەبەیتی دووهەم ئەستەمە شایانی پەسندکردن بێت

ی کۆتایی بەیتەکە ئەم "دا" ئەم واتایە ڕێی تێناچێ چونکی
یەکی "دا"یە "دا"ئەم . شیکردنەوەیەی مەسعوود محەمەد ڕەتدەکاتەوە

دا، واتە "سینەیی سۆزانم"و " لەم دڵەی پڕشەرەر"هاوبەشە لە نێوان 
چ دەکەی لەم "و جارێکیش " چ دەکەی لەم دڵەی پڕشەرەردا"جارێک 

گونجاو دەبوو  ئە واتایەی مەسعوود محەمەد کاتێک". سینەیی سۆزانمدا
چ دەکەی لە "؛ بەاڵم نالی گوتوویەتی "چ دەکەی لە دڵم" کە نالی بیگوتبا 

" بە هەمان شێوە بە نیسبەت سینەش هەمان قسە دەکاتەوە، واتە ". دڵمدا
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ەوە "سۆزانم"یەکە تەنیا بە وشەی "دا"ڕاستە ". چ دەکەی لە سینەمدا
سینەیی "و " رەرلەم دڵەی پڕ شە"نێوان دوو پاژی " و"لکاوە، بەاڵم 

هەر بۆیە ئەم دوو . ی پێکەوەلکاندنی دوو پاژی هاوسەنگە"و" "سۆزانم
پاژە هەر دووک یەک حوکمی واتایی و ڕێزمانیی بەسەریاندا فەرز 

یەکە تەنیا بە "دا"بۆیە ناکرێ . دەکرێت و هەر دوو یەک دەور دەگێڕن
کارەی  موڵکی پاژی دووهەمی بزانین و لە پاژی یەکەمی داببڕێنین، ئەو

مەسعوود محەمەد بۆ پشتڕاستکردنەوەی واتای دووهەمی بەیتەکە 
 . کردوویەتی

بۆ ڕوونکردنەوەی پتر، دەتوانین بێژین ئێمە ئەگەر بە کەسێک بڵێین، چ 
لەم ماڵە دەکەی؟ واتە، دەتەوێ چی بە سەر ئەم ماڵە بێنی؟ دەیڕووخێنی 

یان بە )ەکەی؟ یان چاکی دەکەیتەوە؟ بەاڵم گەر بڵێین، چ لەم ماڵەدا د
مەبەست ئەوەیە لە نێو ئەم ( شێوەیەکی باوتر، لەم ماڵەدا چ دەکەی؟

بۆیە نالی لەم شیعرەدا مەبەستی ئەوە نەبووە، . ماڵەدا خەریکی چیی
تەنانەت گەر وەکو واتای الوەکیی و دووهەمیش حسێبی بۆ بکرێت، لە 

دەکات واز یار پرسیار بکات، چ لەم دڵەم دەکەیت؟ بەڵکو تەنیا داوای لێ 
لە ئاگری سینە و دڵی پڕشەرەری بهێنێت و بچێتە نێو بەهەشتی 

بە وتەیەکی تر، . دیدەیەوە، کە ئاوەدان و باسەفا و شوێنی سەیرانە
کە )شاعیر داوا لە یارەکەی دەکات نیزیک و لە نێو چاوان بێت 

، نەک دوور و لە (واتایەکیشی بۆی هەیە ئەوە بێت کە لە بەر چاوان بێت
نالی دژبەرایەتیی نێوان چاو (. یان لە چاوان بزر و پیوار بێت)ێت دڵدا ب

واز لە دڵداریی بێژوان نەک هەر و دڵی دەکات بە بیانووی ئەوەی یار 
 . بێنێت، بەڵکو بێتە نێو چاو و جیلوەی وجوودی خۆیشی بنوێنێت
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 نموونە شیعری سێهەم
 

 ڕەوشەنیی دیدە بە ئینسانە کە موژدەی قەدەمت
 ە"بیت الحزن"ڕەوشەنیی دیدەیی غەمدیدەیی 

 
 شیکردنەوەی مەسعوود محەمەد

 (:052-055 ، ل"چەپکێک لە گوڵزاری نالی"کتێبی ) 
 
ی خۆشەویست، "انسان"بە دیتنی . ڕوون دەبێتەوە" انسان" چاو بە"

لە . ە"انسان"ڕەوشەنی بۆ دیدە پەیدا دەبێت؛ یاخود رووناکیی چاو بە 
بە بیبیلەی چاو دەڵێن؛ کە واتە ئەو ئینسانەی لەم " العینانسان "عەرەبیدا 

وایە کە " انسان العین"بەیتەدا دەبێتە هۆی ڕوون بوونەوەی چاو، وەک 
 .هۆی دیتنە و بێ ئەو مرۆڤ کوێر دەبێ

با لێرە بێ، تا بزانین " انسان"ئەم ڕاستییەی ڕوون بوونەوەی چاو بە 
 : و روونکردنەوەدا چ دەکائینسانە خۆشەویستەکەی نالی لە مەیدانی چا

کە  –لە ڕوونکردنەوەی چاو " انسان"نالی دوای بەیانکردنی تەئسیری 
ڕوو لە خۆشەویستەکەی دەکات  –ئەمە بەیانکردنی ڕاستییەکی گشتییە 

 –واتە پێت  –تۆ نەک خۆت بەڵکوو تەنها قەدەمت : و پێی دەڵێ
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ەوەی قەدەمیشت نا، هەر موژدەی ئەو قەدەمەت بەسە بۆ ڕوونکردن
موژدەی قەدەمی "نالی ڕازی نییە ! بەاڵم چ چاوێک. چاو

هەر بە قەدەر ئەو ئینسانە تەئسیری ببێ کە چاوی " خۆشەویستەکەی
ڕەوشەنیی دیدەیی "موژدەی قەدەمی ئەو . عادەتی ڕوون دەکاتەوە
بیت "؛ واتە ڕەوشەنیی چاوە غەمدیدەکەی "غەمدیدەیی بیت الحزنە

موژدەی قەدەمی یاری نالی . یەتیکە دڵە پڕ لە غەمەکە" الحزنە
دڵی ناو . ڕووناکایی چاوی غەمدیدەیە؛ کام چاوی غەمدیدە؟ هی دڵ

ئەو واتایەش ڕادەگەیەنێ کە " بیت الحزان! "خانەی خەم و خەفەتان
بێ، بەو پێیە موژدەی قەدەمی یارەکەی بەسە بۆ " خانەی تازیەداران"

. تازیەی تێدایە ڕوونکردنەوەی دڵە خەفەتبارەکەی ئەهلی ئەو ماڵەی
ی چاوی غەمدیدەی "انسان العین"موژدەی قەدەمی یاری نالی، دەبێتە 

 .دڵی تازیەداران
دێت؛ واتە مەرج نییە ( هاتنە ال، سەرلێدان)بە واتای " قدم"لە کوردییدا 

. یە گۆشت و ئێسقانە مادییە بێ کە ئەندامێکی لەشە"پێ"هەر ئەو " قدم"
یەنێ کە موژدەی بیستنی سەردانی بەمەدا واتای بەیتەکە ئەوە دەگە

یارەکەی بەسە بۆ ئەوەی چاوی غەمدیدەی دڵی تازیەداران ڕوون 
 .کاتەوە

ناسک کردنەوەی وێنە و واتا و تەعبیری ئەم بەیتە، لەو ڕادەیە دایە کە 
مامڵەتی لە گەڵ ئاخاوتن و تێگەیشتن و هەستی عادەتیدا، بە تەواوی 

 ..." و نەستەپچڕاوە و پەلەفڕەی لەناو دڵ و گیان 
 
لێکدانەوەی شیکردنەوەکەی مەسعوود محەمەد بۆ نموونەی  

 سێهەم
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ئەم لێکدانەوە وردەی مەسعوود محەمەد بۆ ئەم بەیتە شاکارەی نالی لە 
ئاماژەدان بە خاڵێکی گرینگ بێبەرییە، ئەویش چیرۆکی پەیوەندیی نێوان 

کالسیکی لە گوتاری شیعری . ە"بیت الحزن"و " غەمدیدە"دوو وشەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، بە تایبەتی شیعری کالسیکی فارسی و عەرەبی، 

ئاماژەیە بە بەسەرهاتی یەعقووبی باوکی یووسف، دوو " بیت الحزن"
ماڵی یەعقووب بە بێ بوونی . نێردەی خوا، بە پێی گێڕانەوە دینییەکان

، ئەوە هیچ کە یەعقووب لە سۆنگەی (بیت الحزن)یووسف ماڵی خەمە 
یانی بێبڕانەوەی بۆ یووسفی بزربوو سۆمای چاوی نامێنیت و کوێر گر

دا بەم -لە شیعری حافیزی شیرازی" بیت الحزن"نموونەی . دەبێت
 :شێوەیە هاتووە

 یوسف گمگشتە بازآید بە کنعان غم مخور
 کلبەی احزان شود روزی گلستان غم مخور

ماڵی / یوسفی برزبوو دەگەڕێتەوە بۆ واڵتی کەنعان خەمت نەبێ )
 (خەمان ڕۆژێک دەبێتەوە بە گوڵستان خەمت نەبێ

 
بە تایبەتی لە نیوەبەیتی " ڕەوشەنیی دیدە"دا -کە واتە، لەم شیعرەی نالی

دووهەمدا، جگە لە واتای سەرەکیی خۆی، ئەو شتەی مەسعوود محەمەد 
بە وردی ئاماژە پێکردووە، واتایەکی الوەکیشی هەیە کە بریتییە لە 

بە هەمان پێوانە و . ەعقووبی باوکی یووسفڕووناکاییی چاوی ی
، جگە لە واتای گشتیی خۆی بە واتای مرۆڤ و واتای "ئینسان"کێشانە، 

تایبەتیی بە مانای بیبیلەی چاو، دەتوانێت ئاماژە بێت بۆ یووسفیش، کە 
هەم مرۆڤێکی مەزن، هەمیش وەک گلێنەی چاو خۆشەویستی باوکی 

ی تەنیا بە ئاوڵناو "غەمدیدە"ەمەد هەر لە بەر ئەمەشە مەسعود مح. بووە
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زانیوە و وای لێکداوەتەوە گۆیا ئەو چاوە، کە چاوەڕێی موژدەی 
 . قەدەمی یارە، غەمبار یان غەمدیدەیە

لە کۆتاییی " بیت الحزن"ئەوەی ڕاستی بێت، بە هۆی کۆدی ئاشکرای 
کە بە پێی ئەم لێکدانەوەیەی " )غەمدیدە"دەقی ئەم بەیتە، دەتوانین بڵێین 

هەروەتر بۆی هەیە خوازە بێت بۆ ( ئێمە لێرەدا دەبێتە ناو نەک ئاوەڵناو
" بیت الحزن"واتە، ڕووناکاییی چاوی یەعقووبی . یەعقووبی پێغەمبەر
-بەڵکو بە مزگێنیی قەدەمی یووسف( بیبیلەی چاو)نەک هەر بە ئینسانە 

وەکو تەعبیری شیعری زۆر جوانە و " دیدەی غەمدیدە"هەڵبەت . یشە
الدانی وشەیەییشی تێدایە، بە حوکمی ئەوەی لە حاڵەتی ئاساییدا  جۆرێک
بە کار دێت، بەاڵم گرینگە ئەوەش بزانین نالی ئەو " دیدەی غەمبار"زیاتر 

یەی وەکو خوازە بۆ یەعقووب و ئاماژەدان بە چیرۆکی فیراقی "غەمدیدە"
لە بەر ئەوەشە ناتوانین چاوپۆشی . نێوان ئەو و کوڕەکەی هێناوەتەوە

نیشانەی ڕاستەوخۆ و ڕێنوینی " بیت الحزن"ەم واتایە بکەین چونکی ل
جگە لەمە، نالی بەم شێوە شوبهاندن و خوازاندنە، . ئەم شرۆڤەیە دەبێت

دەیەوێ پێمان بێژێت ئەو، واتە نالی، خۆی لە حوکمی یەعقووبی پیری 
تۆ بڵێ )چاوبێسۆمای پەککەوتەی نێو ماڵی خەمە و یارەکەشی 

بە . و یوسفی گەنجی جوانی بێسەروشوێنکەوتووەوەک( حەبیبەکەی
مێژووییەوە، نالی -وتەیەکی تر، لە ڕێگای گەڕانەوە بۆ ئەم چیرۆکە دینی

خۆی بە پیرێکی تامەزرۆی دیداری یاری گەنج دەهێنیتە ئەژمار؛ ئەو 
پیرەی سۆمای چاوی لە دەست داوە، کەچی هیوای ڕوونبوونەوەی ئەو 

ەی قەدەمی یارە گەنجەکەی، چاوەی، تەنانەت بە هاتنی موژد
 .نەدۆڕاندووە

" بیت الحزن"هەڵبەت لێکدانەوەی مەسعوود محەمەد کە پێی وایە 
ئەگەر دڵ بە پێی سەنعەتی )خوازەیە بۆ دڵ تەئویلیکی دوورەزەین نییە 
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مرۆڤێک بێت خاوەنی چاو و چاویشی خەمبار [ کەساندن" ]تشخیص"
و بە گەڕانەوە بۆ چیرۆکی ، بەاڵم بە پێی ئەو لێکدانەوەیەی ئێمە (بێت

ناچارەکیی خوازە نییە بۆ دڵ، بەڵکو " بیت الحزن"یەعقووب و یووسف، 
ماڵی "ە و بە واتایەکی تایبەتی "ماڵی خەم"بە واتایەکی گشتیی 

کورت . ی پێغەمبەر، یان دەنگی شیعریی، تۆ بڵێ نالیی شاعیرە"یەعقووب
میژووییە -ەوە دینیبە ئەو گێڕان" بیت الحزن"و کورمانجی، گرێدانەوەی 

ئاستی دەاللەتی، ڕاڤەکاریی و جوانیناسیی بەیتەکە هەتا بڵێی بەرفراوانتر 
 .  و قووڵتر دەکات

 
 نموونە شیعری چوارەم

 نالی بە داوەشەعری دەقیقی خەیاڵی شیعر
 بۆ ئەو کەسەی کە شاعیرە سەد داوی نایەوە

 
چەپکێک لە گوڵزاری "کتێبی )شیکردنەوەی مەسعوود محەمەد 

 (:065-067، ل "نالی
 

ئێمە کە بزانین داوی بۆ ناوینەتەوە، چۆن ڕەوایە سووک بە سەر "... 
شیعرەکانیدا تێپەڕین؟ ئەم سووک تێپەڕینەمان یەکسەر پابەندی 
داوەکانمان دەکات و چ عوزرێکیشمان بە دەستەوە نابێ؛ چونکە وەک 

داوی  بێگومان دەبێ هەر ئەم بەیتە خۆی". لقد اعذر من انذر"گوتم، 
من یەک دوو [. دەبین]وەهای تێدا بێ کە ئەگەر ورد نەڕۆین پێیەوە بین 

هونەرەکەش بۆ نالی دەگەڕێتەوە، چونکی . داوم لێ هەڵگرتۆتەوە
یەکێک لەوان ئەمەیە کە شیعرەکە بە . خەبەرداری کردمەوە لە داوەکان
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شێوەیەکی تر بخوێندرێتەوە؛ چونکی لە ڕێنووسی کوردیی کۆندا هەر 
 :وێندنەوە جایزەدوو خ

 نالی بە داوەشیعری دەقیقی خەیاڵی شەعر
. بەمەدا خەیاڵی داوەمووە باریکەکانی یار بووەتە داوە شیعری غەزەلەکە

ە بگەڕێتەوە و "شەحرەک"ە و "شیعرەک"یش دەشێ بۆ 'دقیق"وەصفی 
 .هەر دووکیان ببنە ئەو داوە کە بۆ شاعیرانی ناوەتەوە

اضافەی "بێت؛ نەک " فەی بیانیاضا"یش هەڵدەگرێ "خەیاڵی شەعر"
ئەو خەیاڵەی وەک شەعر : "ئەوساش واتاکەی ئەمە دەبێ". حقیقی
 . ئەمەیان داوێک". باریکە

، لە نووسیندا "صەد داو: "داوی دووەم لە کۆتایی بەیتەکە دایە کە دەڵێ
ی گوشراو "د"دەنووسرێ؛ بەاڵم لە گوتنەوەدا یەک " د"دوو پیتی 
ەکە وشەکان دەبنە "د"ڕەها کە لە گوشینی  نەختێک زمان. دەدرکێنرێت

بۆ ئەو "مصرەعەکەش ئەمەی لێ دێتەوە  –" صەد ئاو –صەداو "
چاوێک بە غەزەلەکەدا  –" کەسەی کە شاعیرە صەد ئاوی نایەوە

" ئاو"بگێڕەوە، دەبینی دەیان وشەی وەهای تێدایە کە هەمووی واتای 
تەئویل؛ وەک ڕادەگەیەنن؛ چ بە حەقیقەت بێ؛ چ بە مەجاز، وەیا 

 –گوڵ گەشانەوە  –کوژانەوە  –پشکۆ  –بەهار  –تەڕیی "وشەکانی 
غونچە  –دەم و پیکەنین  –( گوڵزار)گوڵ زار  –خەڵووز کوژانەوە 

 –خاک ژیانەوە  –نار مردن  –فیض  –ڕەگی شەجەر  –گەشانەوە 
 –سونبول  –ڕشانەوە  –طی فلی عینەب  –صاف  –شیر  –هەنجیر 

سارد  –بەفر  –تەڕایی عیشق  –برد العجوز  –ا خضر –شمشادی تازە 
 –زەمزەم  –ڕەوان  –زانەوە  –چاوە  –توانەوە  –و گەرمی خەجاڵەت 

لە بەر تیشکی فنونی شیعردا هەموو ئەو وشانەی ..."  -نیل  –فرات 
پشکۆ، مەجمەر، خەڵووز، وشکی، عاصی، نار، "دژی ئاو و تەڕایین وەک 
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وە، ئەوانیش واتایی ئاو و تەڕایی "ەمفهوم المخالف"لە ڕێی ..." خاک
نالی زۆر ڕاستی . دەبەخشن، وەیان تارماییان دەخەنە ناو بەیتەکانەوە

نایەوە؛ " ئاوی"کردووە کە دەڵێ بە داوەشەعری خەیاڵی شیعر، صەد 
من و تۆش لە سەر . ئاوسن" ئاو"چونکە سەرلەبەری بەیتەکانی بە 

پەکمان کەوتووە بۆ  وردبینی و خوردکردنەوە و بۆچوونی شاعیرانە
دیتنی ئەم هەموو ئاو و تەڕاییەی کە خەریکە دامەنی خەیاڵی شیکەرەوە 

 ".تەڕ دەکاتەوە
 

لێکدانەوەی شیکردنەوەکەی مەسعوود محەمەد بۆ نموونەی 
 چوارەم

 
لە شیکردنەوەی مەسعوود محەمەد بۆ ئەم بەیتەی نالی، کە وەک 
زۆربەی هەرە زۆری شیکردنەوەکانی تری پڕە لە وردەکاریی و 
قووڵبینین، دوو گرفتی تەئویلی، یەکەمیان گچکە و دووهەمیان گەورە، 

داوەمووە "بۆ " خەیاڵی شەعر"یەکەم، گرێدانەوەی واتای . دەبینرێ
ئەوەی ڕاستی . مەنتقی واتاییی شیعرەکەیە دوور لە" باریکەکانی یار
چ ئامادەییەکی نییە تا نالی بێت و باس لە خەیاڵی " یار"بێت، لەم بەیتەدا 

، وەک "خەیاڵی شەعر. "داوە مووە باریکەکانی زوڵفی بێنێتە ئاراوە
مەسعوود محەمەد خۆی چەند دێڕ دواتر بە دروستی ڕوونی دەکاتەوە، 

، واتە ئەو خەیاڵەی لە باریکیدا "ەی حقیقیاضاف"یە نەک "اضافەی بیانی"
وەکو شەعر وایە بە گشتی ، جا ئەو شەعرە چ ئی یار بێت، چ ئی 

 . غەیری یار
گرفتی تەئویلیی دووهەم لە شیکردنەوەکەی مەسعوود محەمەد ئەو کاتە 

لە نیوەی " سەد داو"سەرهەڵدەدات کە دێتە سەر لێکدانەوەی واتای 
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سەد "دەتوانین ئەم دەستەواژەیە بە شێوەی بەیتی دووهەم، و پێی وایە 
یش بخوێنینەوە و، بەم پێیە، واتایەک بە واتاکانی تری بەیتەکە زیاد "ئاو

لە ڕاستیدا، دوو دەلیل هەن کە ڕێگامان پێ نادەن ئەم تەئویلەی . بکەین
ئەو بە دروست و گونجاو بزانین، دەلیلی یەکەم بە پێی یاسا و 

دەلیلی دووهەم بە گەڕانەوە بۆ کەشی ڕێساکانی زمانی کوردییە، و 
واتاییی بەیتەکە و پەیوەندیی ئۆرگانیکی نێوان نیوەبەیتی یەکەم و 

وەک دەلیلی یەکەم، دەتوانین . نیوەبەیتی دووهەم پشتڕاست دەکرێتەوە
چاوگێکی نامۆ و " ئاونانەوە"بڵێین لە زمانی کوردیدا، چاوگی 

کە مەسعوود محەمەد لە بەکارنەبراوە، بە تایبەتی بۆ ئەو مانایەی 
پرسیارەکە ئەمەیە ئایا لە زمانی . شیکردنەوەکەیدا خواستوویەتی

! بە واتای ئاو دروستکردن هەیە؟" ئاونانەوە"کوردیدا چاوگی تێکەاڵوی 
لە زمانی کوردیدا کۆمەڵێک چاوگی تێکەاڵو بە وشەی ئاو چێ دەکرێن و 

، "اوهاتنەوەئ: "بەکاریش دێن کە نامۆ نین و واتاهەڵگریشن، وەکو
، بۆ "ئاونانەوە"؛ لە کاتێکدا "ئاودان"، و "ئاوخواردنەوە"، "ئاوپڕژێنکردن"

، "هەرانانەوە"یان " ئاژاوەنانەوە"نموونە لە چاو چاوگێکی تێکەاڵوی وەکو 
بۆیە وێناچێت نالی . چاوگێکی نامۆ و بەکارنەبردەیە لە زمانی کوردیدا

یش بە کار هێنابێت، ئەو "اوسەد ئ"ی بە نییەتی "سەد داو"لەم شیعرەدا 
نالییەی خوێنەرەوەی وردبینی شیعرەکانی باش دەزانێ چەندە 

 . هەستیارانە و شارەزایانە و زانایانە زمانبازیی کردووە
دەلیلی دووهەم بۆ ئەوەی ئەم تەئویلەی مەسعوود محەمەد بە تەئویلێکی 

ە هەیە، ڕێتێنەچوو لە قەڵەم بدەین پەیوەندیی بە واتای گشتیی بەیتەکەو
بە تایبەت ئەو کاتەی بزانین ئەم بەیتەی نالی لەو بەیتانەیە کە واتای 

بە وتەیەکی تر، . نیوەبەیتی دووهەم تەواوکەری واتای نیوەبەیتی یەکەمە
دوو نیوەبەیتەکە لێکدابڕاو و سەربەخۆ نین، بەڵکو پێکەوەگرێدراو و 
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لە ئەم  پرسیارێکی سادە بەاڵم گرینگ کە دەکرێ. پشت بەیەکبەستوون
، جا چ "داو"شیکردنەوەیەی مەسعود محەمەد بکرێت ئەوەیە، ئایا بە 

، بەو واتایەی کە ئەو بۆ !داوەشیعر، چ داوەشەعر، ئاو دروست دەبێت؟
نالی زۆر ڕاستی کردووە کە "ئەو کە پێی وایە . قایل بووە" ئاونانەوە"

نایەوە؛ چونکە " ئاوی"دەڵێ بە داوەشەعری خەیاڵی شیعر، صەد 
، (065: 7112مەسعوود محەمەد ")ئاوسن" ئاو"لەبەری بەیتەکانی بە سەر

سەرلەبەری بەیتەکانی " ئاوی بوونی"ئایا ئەم واتایەی تەنیا بە حوکمی 
تر بە ڕاست و ڕەوا زانیوە، یان ئەوەتا هەر لە نیوەبەیتی یەکەمی ئەم 

دەکرێت کە کەرەسەی " داوی شیعر یان داوی شەعر"بەیتە باس لە 
ی داون بۆ ئەو کەسەی کە هۆنراوەنووس یان خاوەنی دروستکردن

پەیوەندیی زەرووری و زیندووی نێوان دوو ! هەست و شعوورە؟
نیوەبەیتەکە ڕێگا نادات شەرحی نیوەبەیتی دووهەم بە شێوەی 
. سەربەخۆ یان بە پشتبەستن بە واتا و فۆرمی بەیتەکانی تر بکرێت

دەقیقەکانی نیوەبەیتی ی نیوەبەیتی دووهەم ئەنجامی داوە "سەد داو"
یەکەمە، و هەر بۆیە، ئەستەمە لە نیوەبەیتی دووهەمدا باس لە 

، وەک مەسعوود محەمەد ئاماژەی بۆدەکا، بە باسێکی "ئاونانەوە"
 .ڕێتێچوو بزانین

بە کورتی دەتوانین بڵێین، نالی لەم بەیتەدا زۆر شارەزایانە و  
ی خۆیمان بۆ ناڕاستەوخۆ باس لە توانستی سنووربەزینی شاعیری

دەکات؛ ئەو دەتوانێت بە یەک داوە شەعری باریک یان یەک داوەشیعری 
وردی خەیاڵی شیعر یان خەیاڵی وەکو موو باریک سەد داو بۆ نەک 
. هەر خاوەن هەست بە گشتی، بەڵکو شاعیریش بە تایبەتی بنێتەوە

، کە چاوگێکی دروست و ئاشنای زمانی کوردییە، لە "داونانەوە"چاوگی 
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نی خۆی و بە دروستی هاتووە، و هەر بۆیە گۆڕینی ئەو چاوگە بۆ شوێ
 . ویدەچێت هەڵەیەکی تەئویلیی بێت" ئاو نانەوە"
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 ئەنجام
 

سەرباری هەوڵی زانایانە و پڕبوێریی مەسعوود محەمەد بۆ 
لە میراتی لە  شیکردنەوەی جیهانی ئەدەبیی شیعری نالی و ڕێزلێنان

-text)تەوەری -هۆی گۆشەنیگای خوێندنەوەی دەققیمەتنەهاتووی، بە
based reading ) ئەو نووسەرە، کە پتر شیکردنەوەی وشەسازی و

تەوەر -ڕستەبەندی و وێنە خوڵقاندنی شیعرییە تا خوێندنەوەی گوتار
(discourse-based reading) شیکردنەوەکانی پێویستە سەرلەنوێ ،

لەم ڕوانگەیەوە، . یگای گوتارناسییەوە نۆژەن و شی بکرێنەوەلە گۆشەن
ئەم وتارە هەوڵی دا لە سەر نموونەی چەند شیکردنەوەیەکی مەسعوود 

لەنگەرێکی " چەپکێک لە گوڵزاری نالی"محەمەد بۆ شیعری نالی لە کتێبی 
ڕەخنەکارانە بگرێت و ڕوونکردنەوە و ڕاستکردنەوەی پێویست بخاتە 

رەوەی تاسەبار و تامەزرۆی تێگەیشتن لە شیعری بەر چاوی خوێنە
هەر بۆیە چوار نموونە شیعری نالی . نالی و شەرحی مەسعوود محەمەد

کەوتە بەر چاوی خوێنەرەوە؛ پاشان شیکردنەوەی مەسعوود محەمەد 
بۆ ئەو نموونانە لە کتێبە ئاماژەپێکراوەکەدا وەک خۆی گواسترایەوە، و 

ەی خۆمان بۆ شیکردنەوەکانی ئەو دواجار لێکدانەوەی ڕەخنەکاران
. نووسەرە پایەبەرزە بۆ هەر نموونەیەک لە شیعرەکان خستە بەرچاو
پوختەی ئەم وتارە ئەوەیە کە مەسعوود محەمەد شیکەرەوەیەکی وردی 
شیعری نالییە، بەاڵم لە هەمان کاتدا لە سۆنگەی ئەوەی، وەک ئاماژەی 
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/ تەوەر-ی پتر ڕستەبۆ کرا، دیدگای ئەو بۆ خوێندنەوەی دەقی شیعر
تەوەر، ئەو شیکردنەوانە -گوتار/ تەوەر -تەوەر بووە تا بەیت-دەق

پێویستیان بە بژارێکی تەئویلی و زمانناسانە هەیە بۆ ئەوەی پوختتر و 
 .  وردتر بن
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Masud Muhammad (1919-2002) is a great Kurdish 
literary critic. He has written a book named “A Bunch 
from Nali’s Rose-Garden” on Nali, a famous classic 
Kurdish poet living in the19th century, in which he 
gives importance to analysis of Nali’s poetry from the 
view of syntax. In fact, his works on Nali are mostly 
text-based, and he analyses Nali’s poems in order to 
discover his ability to make beautiful poetry images 
and strong poetic language. However, Masud 
Muhammad’s critical views regarding Nali’s poems 
lack a discourse-based analysis since Nali has raised 
a number of important discourses in his poetic world 
such as praising homeland, giving importance to the 
rights of animals, being proud of writing in his native 
language, and so on. Giving a number of instances 
from Nali’s poems and Masud Muhammad’s analysis, 
this paper aims to show how his critical views suffer 
from avoiding the above-mentioned discourses . 
 
Key Words: 
 Nali, Masud Muhammad, classical Kurdish poetry, 
text-based analysis, discourse-based analysis 
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ەنگدانەوەی کەسایەتی مەالی گەورە لە کەسایەتی ڕ
 مەسعوود محەمەددا



 

319 
 

 (وەک نموونە« گەشتی ژیانم»کتێبی )
 

 جەواد فەقێ عەلی . د.پ
... بەشی یاسا _ کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتی و کۆمەاڵیەتییەکان 

 زانکۆی کۆیە
 

 پێشەکی
 

یمەت و بەتوانا بوو، کە لە زۆربەی لمەالی گەورە زانایەکی ب
هەبوونی . بوارەکانی زانستە ئیسالمییەکان دەستێکی هەرە بااڵی هەبوو

وەک  چەند بەرهەمێکی دانسقەش لەم بوارەدا بەڵگەیە لەو شارەزاییە؛
تەفسیری قورئانی پیرۆزو چەند کتێبێک لە بواری زانستی عەقیدەو 

مەالی گەورە سوارچاکی مەیدانی ئەدەبی کوردیش . عیلمی ئوسوڵ
ئەم بەرهەمانەی بەچاکی . بووەو بەرهەمی شیعرو پەخشانی هەیە

کەسایەتی مەالی گەورەمان بۆ دەردەخەن؛ بەتایبەتی تەفسیرەکەی و 
. بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە بۆ نووسراوەکانی د)بەرهەمە کوردییەکانی 

جەواد فەقێ و عەبدولخالق عەالئەدین و مومتاز حەیدەری و مەغدید 
 (.حاجی و هاوکار عەبدوڵاڵ

مەسعوود محەمەد لە زۆر بواردا کەوتۆتە ژێر کاریگەری کەسایەتی 
مەالی گەورە؛ بۆ وێنە لە بواری شارەزایی لە زمانی عەرەبی و کوردی 

ایبەتی لە بواری ئەدەب و لە شێوازی نووسینی بێباکانە و و بەت
مەسعوود محەمەد لە زۆربەی بەرهەمەکانیدا . دایێژبراستگۆیی و راست

کەسایەتی خۆی بە مەالی گەورە بەستۆتەوە، بەتایبەتی لە کتێبی 
 .دا(گەشتی ژیانم)
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ەنجامێک پێکهاتووە، ئئەم توێژینەوەیە کە لە دوو تەوەر و دەر
بۆ خستنەڕووی هەندێ لە بوارەکانی ڕەنگدانەوەی کەسایەتی هەوڵێکە 

مەالی گەورە لەسەر مەسعوود محەمەددا و بۆ ئەم کارەش کتێبی 
کە زۆر ڕاشکاوانە ئەم  ینکەدهدەستنیشان « گەشتی ژیانم»

 .کاریگەرییەمان بۆ دەردەخات
 .کەسایەتی مەالی گەورە: تەوەری یەکەم

یەتی مەالی گەورە لە مەسعوود ڕەنگدانەوەی کەسا: تەوەری دووهەم
 .محەمەددا
 .پیشاندراوهپوختەی بۆچوونەکان : ەنجامئدەر

 
 تەوەری یەکەم

 کەسایەتی مەالی گەورە
 

مەالی گەورە مەال محەمەدی کوڕی مەال عەبدوڵاڵی کوڕی مەال 
لە شاری کۆیە ( ز0826)ی کۆچی0565لە رەجەبی . یەئەسعەدی جەلی
زەکی . 722، ل6األعالم، بەرگی : زەرکەلی، خەیرەددین) لەدایک بووە

مەال  ،مودەریس. 052ل  7بەرگی : مشاهیر الکرد: بەگ، محەمەد ئەمین
 (.265علماؤنا فی خدمة العلم و الدین، ل: عەبدولکەریم

 :دا دەفەرموێ«جەلی»حاجی قادری کۆیی لە وەسفی خانەدانی 
 بە غەیری جەدی ئێوە کێهە دانا

 کوردستان ئەساسی عیلمی دانالە 
حەمید سەردار و شارەزا کەریم، دیوانی حاجی قادری کۆیی، )
 (.726ل
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دا بە کاک حەمەد بانگ دەکرا؛ دوای یمەالی گەورە لە سەرەتای ژیان
بە مەالی گەورە ناوی ( ز 0618ک، 0576مەال عەبدوڵاڵ، ) کۆچی باوکی

دەناسرێتەوە،  دەرکردو ئەم ناسناوەش تەنیا ناسناوێکە کە پێی
هەندێ جاریش جەنابی . ادبەتایبەتی لە بواری زمان و ئەدەبی کوردی
ئەمین، جەمال ) .وتوەگیان پێمەال، یان جەنابی مەال محەمەد ئەفەندی

. 71، ل0بەرگی « حاجی میرزا عەبدوڵاڵی کۆیی»محەمەد، دیوانی خادیم
ی حاجی مەغدید، صفحات من حیاة المال محمد الکویی، گۆڤاری کۆر

 (.206و  202، الپەڕەکانی 0681، 07زانیاری کورد، ژمارە 
دا جێگەی رێز و بایەخی باوکی یمەالی گەورە هەر لە سەرەتای ژیان
 0568)  لە تەمەنی پێنج ساڵیدا. بوو؛ چونکە زۆر تامەزرۆی خوێندن بوو

کۆچی دوایی ( عەیشێی کچی بەکرئاغای حەوێزی) دایکی( ز 0880 -ک
 داو بێبهۆی ئەوەی کە باوکی زیاتر بایەخی پێە وکردو ئەمەش بو

لەم قۆناغەی ژیانیدا بە یوسفەکەی مەالی . دایکییەکەی بۆ پڕ بکاتەوە
هێشتا لە سەرەتای ژیانیدا بوو کە باوکی شیعری . گەورە ناو دەردەکات

بۆ دەهۆنییەوە و هانی دەدا بخوێنێ و هانی پابەندبوون بەئاکارە 
حاجی مەغدید، . 01مەسعود محەمەد، ل) .بەرزەکانی ئیسالمی دەدا

 (.080زادە نەجیبە، مێژووی بنەماڵەی جەلی، لجەلی. 202ل
شتێکی بەرجەستە لە کەسایەتی مەالی گەورە ئەوە بوو کە هەر لە 
سەرەتای ژیانییەوە کەسایەتییەکی بڕوا بەخۆ بوو و دەیەویست 

د بن محم: جەواد فەقێ عەلی.د) .کەسایەتییەکی تایبەت بە خۆی هەبێ
هەر بۆیە لە تافی گەنجییەتیدا، لە (. 012عبداللە الجلی و جهودە العلمیة، ل

هەموو گیرۆدەیەکی دونیایی بەدوور و هەموو کاتی خۆی تەرخانی 
ساڵیدا بۆ ماوەی ساڵێک  02بەتایبەتی لە تەمەنی . خوێندن کردبوو

 :دەرگای مزگەوتی لەخۆ داخست و نەهاتەدەر
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 داخستدەرگەی لەزەتم لە سەر خۆ 
 چی عیلم هەبوو هەمووم بەدەستم خست

وادیارە ئەم دەرگا داخستنە تەنیا بۆ کەسبی زانست نەبووە، چونکە 
تا ئەو تەمەنە زۆربەی زانستە ئایینیەکانی الی باوکی و فەقێکانی باوکی 

زادە، جەلی) خوێندبوو؛ بەڵکو بۆ گەڕانەوە بۆ دەروونی خۆی بوو
؛ محەمەد مەسعوود، گەشتی 016، لجواد فقێ.؛ علی، د082نەجیبە، ل 
 (.01ژیانم، ل

چۆن لەو : ))مەسعوود محەمەد لە زمانی باوکییەوە دەگێڕێتەوە
دا عیشقی زانین و کەشفی غەیب دەروون و هەست و سااڵنەی خوێندن

هۆشی داگیر کردبووم و چەند بە ئاسانی گرێی شوێنە ئاستەنگەکانی 
دا کە هەنگاوم لەو ساڵەی. ەکتێبە سەرسەختەکانی مزگەوتم بۆ دەکرانەو

ئاودیوی دەرگای مزگەوتی گەورە نەبوو، درەنگایی شەو، کاتی نزیک 
دا بەیانی دەچوومە حەڕەمی مزگەوت و لە تاریکایی و خامۆشی

دەکەوتمە باوەشی زیکر و فیکری ئەوتۆوە کە هەر لەو تەرزەباری 
تازەیەی  لەو هەنگاوە. دەپەڕێتدا تێدا بە دڵ و دەرووننەفسی ئارام

 عومردا شەو لە دوای شەو لە حەڕەمی مزگەوت هەستم دەکرد نوورێک
ی سەوز ئەو ناوەی دادەگرت و وەهای پێ ئارام دەبووم (رووناکاییەک)

((. دا ورتەی نارەزامەندی، یەکجارەکی خامۆش دەبوولە دەروونم
 .00 – 01محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ل)

دنی تەواوکرد و ئیجازەی وەرگرت، مەالی گەورە دوای ئەوەی خوێن
پێکرد و باوکی نوێژی و وتارخوێنی دەستلەجیاتی باوکی کاری پێش

باڵوبوونەوەی . زۆربەی ئەرکە ئایینی و کۆمەاڵیەتییەکانی بەو سپارد
کرد کە لە هەموو الیەکەوە فەقێیان روو لە ناوبانگی مەالی گەورە وای

 .قوتابی ئەو حوجرەی ئەو بکەن و ئارەزوو بکەن ببن بە
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تر جیا دەکردەوە، ئەوەی ژیانی مەالی گەورەی لە ژیانی مەالکانی
ئەوە بوو کە مەالی گەورە بۆ بژێوی ژیان پشتی بە هەوڵی خۆی بەست

دا دەکرد و چاوی لە دەستی یبوو و بە دەست و مستی خۆی نانی پە
خەڵک نەبوو؛ تەنانەت خەرجی حوجرە و فەقێکانیش هەر لەسەر خۆی 

هاوکات لەگەڵ راپەڕاندنی کاروباری مەالیەتی، لە کێڵگەکەی بوو و 
هەر بۆیەش لەگەڵ ئەوەی نەیاری زۆر . خۆی لە چنارۆک کاری دەکرد

حاجی مەغدید، سەرچاوەی ) .بوون، نەیانتوانی بەرهەڵستیی بکەن
 (.012جواد فەقێ،ل.علی د. 202-202پێشوو، ل

ە درەخت بوو و باوکم لەحەد بەدەر ئاشق: ))مەسعوود محەمەد دەڵێ
زەردەشت کە چاکەی بەسەر رەزداری و : لەو رووەوە لێم بیست

دا، دەشیگوت لە شاخی باغەوانییەوە هەیە لە نێو کوردەواری
پیرەمەگروون تا کۆتایی دێ لە بەرامبەر دوکان، پێنج هەزار رەز کاول 
بوو لە سەردەمی عوسمانییان، لەبەر زوڵم و زۆری رەزانە ستینان، 

دەرمانەی درەخت دەخوارد، کە لە پێش ری لەو دەردە بێمەراقی زۆ
محەمەد، ((.)ڕاناگات چاوی خاوەنەکەی دەیکوژێت و دەسەاڵتی پێ

 (.58مەسعوود، گەشتی ژیانم، ل
لە زۆر ( کە زۆر بە پیرۆزی دەزانی) مەالی گەورە جگە لە مەالیەتی

؛ ئەندامی (0607ساڵی ) موفتی: بواری ژیاندا کاری کردووە، وەک
 0606ساڵی ) ؛ دادوەری کۆیە(0602ساڵی ) ئەنجومەنی ویالیەتی موسڵ

و ئەندامی ئەنجومەنی دامەزراندنی عێراقی بۆ ماوەی کەمتر لە ( 0678تا 
 (.0672ساڵی ) شەش مانگ

: ناحەزەکانی مەالی گەورە ئەمانە بوون: )) مەسعوود محەمەد دەڵێ
محەمەد، ) ایەتیوشک و دوژمنانی کورد زۆردار، ئەفسانەپەرست، مێشک
زادە، ؛ جەلی028؛ علی، جەواد فەقێ، ل61مەسعوود، گەشتی ژیانم، ل
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؛ سەجادی، عەالئەددین، کۆیی مامۆستا مەال محەمەد، 086نەجیبە، ل 
؛ وەزارەتی ناوخۆی عێڕاق، بەرگی دووهەم، 26گۆڤاری گەالوێژ، ل

 (.0556ل
ی بوون اکێش لە ژیانی مەالی گەورە ئەو پێوەندییانەڕشتێکی سەرنج

یەکێک لەوانە پێوەندی لەگەڵ . کە بۆ بەرژەوەندی گشتی بەکاریدەهێنان
بوو کە مەالی ( ز0605) سولەیمان نەزیف دیاربەکری، والی موسڵ

. هێشت کرابووگگەورە بۆ کردنەوەی جادەیەکی نوێ لە موسڵ بان
نەزیف داوای لێدەکات کە بۆ ئەم بۆنەیە وتارێک بخوێنێتەوە  سولەیمان
کێش بە زمانی عەرەبی دەدات کە ڕاگەورەش وتارێکی سەرنجو مەالی 

دەڵێ چ داوا و  ێت و پێیبسولەیمان زۆری پێ سەرسام دە
هیچ : مەالی گەورەش دەڵێ. ەجێی بکەمبپێویستییەکت هەیە بیڵێ تا جێ

شتێکم بۆ خۆم ناوێ، بەاڵم داوا دەکەم قوتابخانەیەکی روشدییە لە 
ی دەبێ و ئەو قوتابخانەیە لەسەر کۆیێ بکرێتەوە؛ ئەویش یەکسەر راز

ز هەر 0622عاردێکی مزگەوتی گەورە دروست دەکرێ کە تا ساڵی 
؛ 066حاجی قادری کۆیی، بەرگی یەکەم، ل: محەمەد، مەسعوود) .مابوو

 (.088جەلیزادە، نەجیبە، ل
 

 هەندێ لە تایبەتمەندییەکانی کەسایەتی 
 مەالی گەورە

 
هەن کە لەم خااڵنەی خوارەوە مەالی گەورە هەندێک تایبەتمەندی 

 :کۆکراونەتەوە
 .زۆر لەسەرەخۆ و دوور لە تووڕەیی بوو – 0
 .کۆڕی دانیشتنی بە کەسانی زانا و دانا ئاوەدان بوو – 7
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 .رەفتار و گفت و لفت خۆش بوو خۆش – 5
ێکی بەڕێز بوو و بڕوای بە یەکسانی ژن و پیاو هەبوو لە ڤمرۆ – 2

بوو لە کوردستاندا کە کۆتی ئەم جیاوازییە دا و یەکەم کەس فئەرک و ما
 .دەشکێنێ و نەجیبەی کچی دەنێرێتە قوتابخانەی تێکەاڵو

 .پەرستانە بووخاوەن بیروباوەڕێکی پتەوی حەق – 2
عەالئەدین، عەبدولخالق؛ ژیان و بەسەرهاتی زانا و ئەدیب و شاعیر )

 ؛ حاجی، مەغدید؛ بەشی25و  21مەال محەمەدی کۆیی، الپەڕەکانی
؛ محەمەد، مەسعوود؛ 716زادە، نەجیبە، ل، پەراوێز؛ جەلی725دووهەم، ل

 .72گەشتی ژیانم، ل
. سنووری بەخۆی و بە کەسایەتی خۆی هەبووبڕوایەکی بێ – 6

. ەچی کەس نەدەبووکزۆرجار تووشی نەداری دەبوو، بەاڵم هەرگیز مل
 هەندێ کەس لە کاتی نەبوونیدا پێیان دەگوت بۆچی ناچییە بەغداو

ا دەیگوت سوێند دمەالی گەورەش لە وەاڵم. داوای هاوکاری ناکەی
باشترە لەوەی کە بەخوا، کارکردن لەو باخچە و کێڵگەیەم هەزار جار پێ

 !لەبەر دەرگای سەرۆک وەزیر و پاشادا بوەستم
 .نە ترس و نە تەمای لەدڵدا نەبوو – 2
 ەکەرەستەی هەموو هەڵوەستێک و هەڵکەوتنێک، لەوانەی بێن – 8

بەر، هەنگاوی مرۆیی وەک خۆی بەزیادەوە هەبوو؛ هەر لە زمانی پاراو 
تا رەوانبێژی، تا زانستی سەردەم، تا مێژووی گەالن، تا دڵی وشیار، تا 

 06محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، الپەڕەکانی) .سنوورجورئەتی بێ
 (. 725؛ سەرچاوەی پێشوو، بەشی دووهەم، ل25و 

دا ئیمانی بە حەق باوکم لە دەروون)) :مەسعوود محەمەد دەڵێ
لەو ئیمانەدا تێکڕای بوونەوەر لەبەر چاوی تەبعی جۆرێک . هێنابوو

لەنگەری بەستبوو کە ئیتر گۆڕانی باری بوونەوەر نەتوانێ 
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بدات؛ بۆیە هەرگیز لە بارێکەوە بۆ بارێک نەدەگۆڕا؛ لەنگەربەستنەکە تێک
دار و خەڵک و الی دەسەاڵت لە ماڵەوە و لە مزگەوت و لە نێو ئاپۆڕای

محەمەد، ) .دا یەک زەڕڕە فەرق بە قسە و رەفتاری نەدەکرادەسەاڵتبێ
 (.71-70مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، الپەڕەکانی

مەالی گەورە بڕوای بە خوای خۆی و بە قەزا و قەدەر هەبوو و 
بەرز بوو و هەمیشە بە سەربەرزی ژیا و دوژمنی مرۆڤێکی نەفس
لەدڵی و لەخۆبردە بوو و  ار لە درۆ و دوور لە قیندووڕوویی و بێز

 .رێزی تایبەتی زانایان و پیاوچاکانی دەگرت
پیاوێکی بەشان و شەوکەت و بەسام بوو، بەجۆرێک کە  – 6

لە کاتی هاتنی ( ناخۆش بووکە مەالی گەورە زۆریشی پێ) باوکیشی
ر وت لەبەگکە لێشیان دەپرسی بۆ وادەکەی؛ دەی. لەبەری هەڵدەستا

رێزی مەالی گەورە تەنیا هەر . زیرەکی و زاناییەکەی لەبەری هەڵدەستم
الی مەال و فەقێکان نەبوو، بەڵکوو پاشا و کاربەدەستەکانیش رێزی 

جواد فەقێ، .؛ علی، د56عەالئەدین، عەبدولخالق، ل) .تایبەتییان دەگرت
 (.008-06الپەڕەکانی 

دەکرد؛  سەرسەختانە داکۆکی لە مافی رەوای گەلەکەی – 01
 .بەتایبەتی کاتێک کە ئەندامی ئەنجومەنی دامەزراندن بوو لە بەغدا

بە هەر . هاتوو و رەوانبێژێکی بێوێنە بووگوتارخوێنێکی لێ – 00
زمانێک کە وتاری دەخوێند، بۆ ماوەیەکی زۆر دەیتوانی درێژە بە قسان 

ا وشەی پاراو و رەوانی هەڵدەبژارد و سەرنجی دلە وتارەکانی. بدا
بەرزی و ناوەڕۆکی وتارەکانی لەبارەی رەوشت. ێکرەکانی رادەکێشاگو

لە . دا بوو و هەست و سۆزی دەبزواندن پەروەردەی نیشتمانی و دانایی
رابردوو،  ا تیکرار و دووبارەیی نەبوو و بۆ پەندوەرگرتن لەدوتارەکانی

وەزارەتی ناوخۆی ) .وتارەکانی بە رووداوی مێژوویی دەئاخنییەوە
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؛ عەالئەدین، 226 -2، الپەڕەکانی (سەرچاوەی پێشوو) عێڕاق
 (.25عەبدولخالق، ل

کەسایەتی مەالی گەورە کاریگەرییەکی زۆری هەبووە لەسەر 
: دەڵێ( ز0666ک) مەال مەعسووم هەورامی. قوتابییەکان و لەسەر خەڵک

مەالی گەورە پارێزەری ئایینی ئیسالم و موسڵمانان بوو؛ سەرۆک و ))
 ((.دەنا و جێگای شانازی زانایان بووان رێزیان لێدەسەاڵتەکخاوەن

مەالی گەورە تاکە سواری : ))مەال عەبدولکەریم مودەریس دەڵێ
بەرزی و لێبواری زانست و رێز بووە و بە سەربەرزی ژیان و نەفس
 ((.هاتوویی ژیاوە و خاوەن قەڵەمێکی بەهێز و قسە پاراو بووە

بەرزترین زانای سەردەم بووە و مەالی گەورە : ))رەفیق حیلمی دەڵێ
ئەوەی ئەوی جیاکردۆتەوە ئەوەیە کە ژیانی بە سەربەرزی و دوور 

 ((.لەوەی چاوی لە دەستی خەڵک بێ، بردۆتە سەر
نووسی هەورامی، مەال گەورە، مەال؛ رسالة ستة اشخاص، دەست)

رەفیق حیلمی؛ مذکرات رفیق حیلمی، وەرگێڕان . مەعسووم، دوا الپەڕە
. 62، ل0622یل رۆژبەیانی، چاپخانەی مەعاریف، بەغدا، مەال جەم

 (.252نا فی خدمة العلم و الدین، لؤمودەرریس، مەال عەبدولکەریم؛ علما
 

 :پێکهاتەکانی کەسایەتی زانستی و بیرمەندی مەالی گەورە 
 

هەندێ هۆ هەن لە پشت کەسایەتی زانستی و بیرمەندی مەالی 
 :گەورە
: هەروەک مەسعوود محەمەد دەڵێپێکهاتەی خۆڕسکی خۆی،  – 0
ئەم . پەرست بوو و هەمیشە خۆی بە لەسەر حەق دەزانیحەق))

 ((.دیاردەیە لە سەرەتای ژیانی تێیدا دەرکەوتووە
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هەبوونی بڕوایەکی قووڵ بە خوداوەند؛ ئەو بڕوای وابوو کە  – 7
وابوو یهەموو سوود و زیانێک هەر لە الی خوداوەندەوەیە، هەر بۆیە پێ

 .تێگەیشتنە لە خوانەواندن بۆ بەندەکانی خوا نیشانەی کەمکە سەر
بارودۆخی ئەو سەردەمەی ژیان کە بارودۆخێکی ناجێگیر بووە  – 5

کەریم ) و سەردەمی تەوژمی داگیرکاری واڵتە داگیرکەرەکان بووە
شارەزا، مەال محەمەدی کۆیی و شاعیری سیاسی، رۆژنامەی هاوکاری، 

ومتاز حەیدەری، مەالی گەورە، چاپخانەی ؛ م06/7/0625لە  022ژمارە 
 (.28، ل0622شارەوانی هەولێر، 

سروشتی شاری کۆیە، ئەو شارەی بیرمەندی نەتەوایەتی وەک  – 2
دەکرێ بڵێین مەالی گەورە  حاجی قادری کۆیی بەرهەم هێناوە،

تەواوکەری پەیامی نەتەوایەتی حاجی قادر بووەو لە بەگژداچوونەوەی 
 :دا ئەو دەفەرموێزۆرداری دواکەوتن و ستەم و

 هەتا دەمرم لە بۆ کوردان دەناڵم
 عیالجان چۆن بکەم هاوار بە ماڵم
 فەقیر و جاهیل و نەخوێندەوارن

 قەدر و خوارنلەالی نەوعی بەشەر بێ  
 من یەخەی خۆم بۆیە دادەدڕم

 ئێوە نابن بە هیچ و من ئەمرم 
 ئەوەی رێگای لە کوردان گۆڕی

 ئەلحەد و گۆڕیلەعنەتی خوا لە  
کۆیی، مەال محەمەد، دیاری مەال محەمەدی کۆیی، چاپخانەی )

 (.0628کوردستان، هەولێر، 
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پێگەی بنەماڵەی جەلی کە زیاتر لە پێنج سەد ساڵە لە باشووری  – 2
کوردستان وەک مۆم دەدرەوشێتەوە تا رێگای جەهل و نەخوێندەواری 

 .بۆ نەتەوەکەیان رەوشەن بکەنەوە
ردنی کلە دروست( حاجی مەال عەبدوڵاڵی جەلی) کیرۆڵی باو – 6

کەسایەتییەک کە شانازی بە عیلم و مەعریفەت بکات، لە خزمەتی خەڵکی 
 .رەش و رووتدا بێ

ئاگاداربوون و بەدواداچوونی رووداوە سیاسیەکانی دەوروبەر  – 2
و بەرهەڵستی نەتەوەکان بەرامبەر داگیرکەران، ئەو گازندەیەی لە 

 :کە ئاگاداری رووداوەکان نین و دەیگوت مەالکان دەکرد
ئەورووپایی چی دەکرد  دەهات مەال ئەگەر مەال با میللەت بۆ وای لێ

 .لە سەر قیتعەی رۆژهەاڵت
وەکوو بەڵگەیەکیش لە شارەزایی و وردبینی لە رووداوە 

دا لە کاتێک: ))سیاسیەکانی سەردەمی خۆی، مەسعوود محەمەد دەڵێ
دا؛ ەڵمانیا بوون لە شەڕی جیهانی دووهەمزۆربەی خەڵک الیەنگری ئ

ئەو دەستی نزای بۆ الی خوا بەرزدەکردەوە و دەیگوت هیتلەر پارچە 
؛ غالب اورخان 085محەمەد، مەسعوود، گەشتی ژیانم، ل((. )پارچە بێ

علی، مەالی گەورەی کۆیە زانا و بڵیمەتی کورد، رۆژنامەی عێڕاق، 
؛ حەیدەری، مومتاز، 0622ر، نیسان و ئادا 72پاشکۆی کوردی، ژمارە 

؛ مستەفا نەریمان، صورة قلمیة عن مسعود محمد، رۆژنامەی 05ل
سەرچاوەی ) ؛ شارەزا، کەریم77/01/0682، لە 7621عێڕاق، ژمارە 

 (.0625 06/7، لە 022، رۆژنامەی هاوکاری، ژمارە (پێشوو
ئەمانە هەندێک لە تایبەتمەندییەکانی ژیانی مەالی گەورە و 

 .کەسایەتییەکەی بوون
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 تەوەری دووهەم
 رەنگدانەوەی کەسایەتی مەالی گەورە لە مەسعوود محەمەددا

 
لەم تەوەرەدا باسی کاریگەری مەالی گەورە لەسەر مەسعوود 

باوکم تاکە : ))محەمەد دەکەین و لەو بارەیەدا مەسعوود محەمەد دەڵێ
 ((.ووەوە بووەت؛ ئەو تەئسیرە لە زۆر ربێکردمرۆڤێکە کە تەئسیری لێم

 (.77مەحەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ل)
سەرەتا پێویستە ئیشاڕە بەوە بکەین کە پاش مەالی گەورە، 

. ترین کەسی بنەماڵەی جەلییەبەرهەم مەسعوود محەمەد دیارترین و پڕ
لە نووسینەکانیدا دەردەکەوێ کە زۆر پابەندی داب و نەریت بووە و 

زۆریش شانازی بە بنەماڵەکەی و . بووەلەسەر النەدانی زۆر پابەند 
هەرچەندە لە : ))... ا دەکات و دەڵێدرۆڵیان لە مێژووی کوردستان

بەغداش رێگام بەخۆم نەداوە لە مەعنەوییەکانی پێوەندی بە ئاکار و 
خۆم کەشە : )) ا دەڵێدلەبارەی باوکیشی...((. رەفتاری میراتییم هەڵبڕمەوە

سۆز بۆ شوێنی : ))دا دەڵێارەی جەلیشلەب...((.  لەگەیەکم لە زێی ئەو
دا نیە؛ چەندێکی بە جەلییەوە خەریک بم، باوک و باپیران لە دەست خۆم

لە الیەکەوە ریشە و وجوودم لە کۆنەوە بەوێوە . لێی تێر نابم
بەستراوەتەوە، لە الیەکی دیکەشەوە پێوەندیم پێیەوە لە ساوایی و 

د؛ گەشتی ژیانم، الپەڕەکانی محەمەد، مەسعوو. )منداڵییەوە بەهێز بووە
706 ،708 ،62 ،22 ،6.) 

مەسعوود محەمەد لە چنارۆک لەدایک بووە و منداڵەتییەکەی زۆر 
اوە و مەسعوود محەمەد دهاسان نەبووە و باوکی بایەخێکی تایبەتی پێ

. دا ماوەئەو تەنیا کوڕی بووە کە لە ژیان: خۆی ئیشاڕە بە هۆیەکە دەکا
کە ناوی مەقسوود بووە و نەخۆشی فێی برایەکی دیکەی هەبووە 
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جا باوکی زۆر دڵی بە . کۆچی کردووە 0651هەبووە و لە ساڵی 
داری بۆ مەسعوود خۆش بووە و چاوەڕوانی دواڕۆژێکی پڕشەنگ

مزهر راهی؛ مسعوود محمد و دوره السیاسی فی العراق، . )کردووە
 (.51، دراسة تأریخیة، ل0686-0606

، (کردووەوەک خۆیشی ئیشاڕەی پێ)هەر لە سەرەتای ژیانیدا 
بۆ . هەستی بڕواهەبوون بە خۆ و بوێری ئەدەبی و ئازایەتی تێدابووە

وێنە، هەر لە قۆناغی چوارەمی سەرەتایی بەشداری لە گفتوگۆی 
کردووە و وەاڵمی ئەو پرسیارانەی _  بە پێوەری ئەو کات _رۆشنبیری

ۆتە پرسە و لەبارەی گەردوونەوە داوەتەوە و لە جیاتی باوکی چ
دەنا، رۆڵێکی کارای هەبووە لەو بێگومان رێزێک کە باوکی لێی. بۆنەکان

 . کردنەداهەست بە کەسایەتی
الیەن هەست و هۆشەوە : ))... مەسعوود محەمەد لەوبارەیەدا دەڵێ

پێش تەمەنی خۆم  وەک بۆیان گێڕاومەتەوە و خۆشم دێتەوە بیرم، وە
ی پێم خۆش بوو؛ چاوەڕوانی دەکەوتمەوە و باوکم لەڕادەبەدەر دڵ

باوکێک کە بەتەمای زەکاوەتی منداڵەکەی . دەکردمکردەوەی لەباری لێ
باوکم ئەو . ئارامییە بۆی کە رۆڵەکەی بەبەریەوە هەبێبێ، جێگەی دڵ

 :هیوایەی وەها دەربڕیوە
    بە ئومێدم لە لوتفی لم یزلی
 ببیە نائب منابی کاکی جەلی

مەجلیسی خۆی کە جارێ تەمەنم چوار وەها بوو لە : هەروەها دەڵێ
پێنج سااڵن بوو، قسەی مەیلەو کامالنەی بۆ دەگێڕامەوە لەبارەی 

لەبارەی ئەو ((. سەرشکێنی ئەو کەسانەی کە بە خوڕافات هەڵدەخەڵەتێن
شەخسییەتی باوکم لە : ))کاریگەرییانە هەر لە منداڵیدا دیسان دەڵێ
دڵیم نەکەن و لە  دا هیچ بێالیەکەوە زۆر یارمەتی دەدام لەناو مندااڵن
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تریشەوە مەیدانی ئازادی قسەم دەرنەچن و نازیشم بکێشن؛ لە الیەکی
محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ((. )گەمە و گەپی لێ وەتەنگ دەهێنام

 (.071ل
مەالی گەورە زۆری دڵ بە کوڕەکەیەوە بوو، بەتایبەتی ئەو کاتانەی 

سەفەری بۆ پشدەرێ کە لەگەڵ  وێنە، لە ۆب. کە کوڕ دەچوو بۆ سەفەرێ
دایکی بوو، حەمەتاهیری حەمەالویان لەگەڵ دەنێرێ و حەمە تاهیر لە 

، مەسعوود )کە مەترسی هەڵدێران هەبووە)  چنارۆکەوە تا نزیکی خدران
تر نۆرەی لەگەڵ دەگرێ و لێش ناگەڕێ کەسیڵمحەمەد بە کۆڵییەوە هە

بووم و دڵی نەدەدا  ئەمانەتی باوکم: ))مەسعوود محەمەد دەڵێ. بکات
لە تەمەنی دە ساڵیدا باوکی لەگەڵ خۆی ((. تەسلیمی کەسی دیکەم بکات

محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، . )بۆ سەفەری هەولێری بردووە
 (.00، 58، 22، 62، 070، 056الپەڕەکانی 

مەسعوود محەمەد شەرم و حورمەتێکی زۆری بۆ باوکی هەبووە و 
و تەجرەبەی ئەو سااڵنەی سەرەتای ژیانم تن و بینین ڕاها : ))دەڵێ

((. نەکردن توندوتیژی، پەرگیری، نەبەخشین و فەرامۆش: پاراستمی لە
. ئەم سیفەتانە هەمان ئەو سیفەتانەن کە لە مەالی گەورەدا هاتبوونەدی)
 (.22مەسعوود محەمەد؛ گەشتی ژیانم، ل(
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خااڵنەی خوارەوەدا هەندێک لە تایبەتمەندییەکانی کەسایەتی لەم 
 :مەسعوود محەمەد دەخەینە روو

 
 :-مەسعوود محەمەد و سروشت – 0

ویستووە و شئەویش وەک باوکی سروشتی کوردستانی زۆر خۆ
سنووری لەگەڵ دارو درەختدا هەبووەو، لەگەڵ ئاژەڵ ئاشناییەکی بێ

تەجرەبەی خۆم : ))درەختدا دەڵێلەبارەی دارو . زۆر بەبەزەیی بووە
کە درێژەی تەجرەبەی ئەو بووە،  -دوای باوکم - لەگەڵ درەختدا

ئەو درەختانەی کە بە . کارتێکەرێک بوو کە بەالی ناماددییەوە دەچێتەوە
سەرپەرشتی باوکم نێژرابوون، ئەو موتوربانەی کە بە فەرمانی ئەو 

رم دەکرد، یان کرابوون و لە هەستی عاتیفەمەوە وەک برادەر سەی
دا رێزی نلەجێی خوشک و برا دامنابوون؛ حورمەتی باوکم لە دڵی م

باکانە لکیان لێ چووتێ بێهەرگیز دەستم نەیان. لەوانیش دەگرت
کە میوەم لێ دەچنین، بە دەستێکم ئەو بەستەم دەگرت کە . بشکێنم

میوەکەی پێوە بوو، بە دەستەکەی دیکەشم میوەکەم دەچنی، نەکا بست، 
محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ((. )لکەکەیان بشکێتەوە یان

 (.58-6الپەڕەکانی 
هەروەها لە بواری کشتوکاڵ و باخەوانیش باس لە ئەزموونی خۆی 

گومان بێ: ))دەکا و دەیبەستێتەوە بە ئەزموونی باوکی و دەڵێ
تەجرەبەی سەربەخۆی خۆم لەم مەیدانەدا پتر دەوڵەمەند دەبوو بەو 

چونکە ئەو خۆی . گوفتارەی کە لە باوکمم دەدیت و دەمبیسترەفتارو 
دەری، خاوێنی بەالوە موحتەڕەم کار و رەنجبەر و ئەرکهەمیشە کاسب

سەدان جاریش لێم بیستوە رەنجبەرێکی چاالک هەزار سۆفی و . بوو
گوت نانێکی بە ئەرکی شانی پەیدا یان دەی. دەروێشی عەمەل بەد دێنێت
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((. هەیە بەسەر سوود و دارایی ناڕەوادادەکرێت، سەت شەڕەفی 
ئەو تەنیا بەوە نەوەستاوە کە (. 25محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ل)

سروشتی خۆش بوێ، بەڵکوو بە پێویستی زانیوە پارێزگاری لە 
هەر لەنێو شاخ و داخ و دەشت و : ))سروشت و ئاژەڵیش بکرێ و دەڵێ

. ییم بە واڵغ و ئاژەڵ بزووتدەردا بە فەرمانی واقیع لە روویەکەوە بەزە
زەڕە بەوەفایە دەرکی وەاڵغی بەستەزمان، ئەو کەرە بەسوودە، بێ
خۆشترە؛ لەگەڵ ئەهلی خاوەنی خۆی لە هەموو بەهەشتی دونیا پێ

 (.26محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ل. )ماڵەوە رادێ و دەبێتە ئاشنا
و بۆ واپێدەچێ مەسعوود محەمەد دەیەوێ لە سۆز بۆ سروشت  

 .ئاژەاڵن، خۆشەویستی واڵت بکەینە نەریت و تێکەڵی خوێنمان بێت
 
 :-ناسکی و چاوتێری مەسعوود محەمەدهەست – 7
 

هەندێ سیفەت هەن کە لە مەسعوود محەمەددا زۆر بەرجەستە 
ۆیی لەگەڵ خۆی و لەگەڵ گبوون، وەک دەستپاکی، زمان خاوێنی، راست

لە سەرەتای ژیانییەوە تێیدا بەرزی کە هەر خەڵک، چاونەترسی و نەفس
بۆ نموونە، کاتێک لە کەرکووک . دەردەکەوێ و ملکەچی پارە نابێ

کە بۆ  –قوتابی بووە، رازی نەبووە یارمەتی فەرمانگەی مەعاریف 
. وەربگرێت -داهاتەکانی دەرەوەی کەرکووک دانراوە قوتابییە کەم

 (.52مزهر راهی؛ مسعود محمد، ل)
ە هێندە تێیدا زۆرە کە لە عێراق و ییبەرزئەم خەسڵەتەی نەفس

زۆر جاران لێیان ویستووە ( بەتایبەتی لە ئوردەن) دەرەوەی عێراقیش
بۆ وێنە، جارێکیان . ویستووەیکە چ داوایەکی بۆخۆی هەیە بیڵێ، بەاڵم نە

گل : ))دەڵێکاتێک کە چاوی بە نووری پاشا دەکەوێ؛ نووری پاشا پێی
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بەو پەڕی ئارامی و : ))دەڵێ مەسعوود محەمەد((. لی هسە شترید
فخامة : دا گوتم «شترید»رێزڵێنانەوە دەمدواند و تەنانەت لە ئاست 

بۆ باری شەخسییەوە هیچ داوایەکم نیە، چونکە باری ئابووریم ! الپاشا
مەسعوود محەمەد لە ژیانیدا هەوڵی داوە کە لە بارەی ((. تێر و تەسەلە

ند لەوەتەی هۆشم بە من هەرچە: ))داراییدا سەربەخۆ بێ و دەڵێ
بەتایبەتی دوای کۆچی  - سەختی و زەحمەتی گوزەران شکاوە

((. حەزم کردووە خاوەن کیسە و شتاغی خۆم بم -(0625)باوکم
موزهر راهی؛ . 016، 781محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، الپەڕەکانی )

 (.752مسعود محمد، ل
ێک کە جار. مەسعوود محەمەد خاوەن هەستێکی زۆر بەسۆز بووە

یەکێک لە موریدەکانی شێخی شەدەڵە دەبینێ کە وە جەزبە و سەما 
کەوتووە، ئەم دیمەنە لەناخیدا کاریگەر دەبێ و دەمێنێتەوە و خۆشی 

ئەم حاڵ و جەزبەی سۆفی تەوفیق یەکجار کاری تێکردم، : ))دەڵێ
دا دەژیا، دواتریش کە هۆشم کرایەوە، ئاواتم ماوەیەکی زۆر لەگەڵم

کاشکی وەزعەکەم نەدیتایە؛ چونکە لە دەروونمدا خواست کەوا 
محەمەد، مەسعوود ؛ گەشتی ژیانم، ((. ) هەژاندم و زامداری دەکردمیدە
 (.20ل

و « دەوەن»مەسعوود محەمەد دوو کوڕی هەن کە یەکیان ناوی 
رووداوێ کە خۆش : ))ە کە خۆی دەڵێ«محەمەد»ئەوی دیکەیان ناوی 

لەو رۆژانەدا ئەوە بوو کە لە  و شیرین پەیوەندی بە خۆمەوە هەبێ
لە کەرکووک بە تەلەفۆن خەبەرم پێدرا کە خوا  0662/8/02رۆژی 

بۆ . ی پێ بەخشیوم و پێی ناوەتە ئەم جیهانە-محەمەد-کوڕی دووەمم
((. حەزی خۆم کە پێم خۆش بوو کوڕێکم بە ناوی باوکمەوە بنێم

 (.202مەحمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ل)
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لەو بارەدا لە کاتی نەخۆشی . ەئسیری لێدەکاکۆچی باوکی زۆر ت
ئەو دەمانە باری نەفسیم وەک : ))دا دەڵێ0625/01/07مەالی گەورە لە 

ئەوە بوو یەکێک لە دووالوە بەرداش پاڵەپەستۆی بدەن، ئەویش بە 
. هەموو توانایەوە بیهەوێ قەدەر لە گەڕ بخات و بەرداشەکە بوەستێنێت

: هەروەها دەڵێ((. دا بگونجێتاعەتممەرگی باوکم شتێک نەبوو لە قەن
دا، کەوتن بووە لە هەموو ژیانممەرگی باوکم گەورەترین کۆست))

دارێکە، بەاڵم هەرچەندە دەمزانی و دەزانم مەرگ کۆتایی هەموو گیان
کەرەوەی ئازاری هەروەک دەزانم سیفەتی سووتێنەری ئاگر نابێتە کەم
بوونی ی سرووشتیسووتان؛ هەروەهاش ئەو زانینە سارد و سڕە

مەرگ لە کەلێنی مەرگی باوکم بایی کونی دەرزیش پڕی نەکردەوە، 
دا دەبوو لە ژێر باری مەینەت ئێستاش پڕی ناکاتەوە؛ لەگەڵ ئەوەش

 (.720-7محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، الپەڕەکانی . )دانەهەژێم
لەو رۆژە تاریکانەی : )) بۆشایی کۆچی باوکی لێی دیارە و دەڵێ

دا یەکێک لە تێبینییە شیرینەکانیم دەهاتەوە بەر هەستم کە زەی باوکمتا
شێخ دەمرێت کوڕەکەی یەکسەر دەبێتە شێخ و لە جێی »: دەیگوت

دادەنیشێت؛ ئاغا دەمرێت، یەکسەر کوڕەکەی لە جێگای دەبێتە ئاغا؛ 
توجاڕ دەمرێت، کوڕەکەی دەبێتە توجاڕ؛ ئەمما کوڕە مەال ئەگەر بیست 

کوێر نەکردبێت، گەسک( ئاڵی دەڵێ بابە)ە خوێندن و سااڵن چاوی ب
ئەم قسەیە بۆ یەکێکی وەکو منی کە لە پاش . «دەری کۆاڵنیشی تێنابێت
هەر من دەزانم . مابێت، دەجاران بەڕاست گەڕامەالی کۆیێ بەجێ

میراتگری پیاوێکی وەها مەزن چ بەتااڵییەک بەدەوری میراتگری 
بیست و پێنج  ساڵی جلێکی کەسێکی دەهێڵێتەوە، وەکو منداڵێکی حەفت

 (.725-2محەمەد، مەسعوود؛ الپەڕەکانی (. )ساڵی لەبەر بکات
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 :-تێڕوانینی مەسعوود محەمەد بۆ ژیان – 5
 

بەڵێ : ))ئەو بڕوای بە مرۆڤ و توانایەکەی هەبووە و بە ئاشکرا دەڵێ
( ەڵپە) دا ماکێکدا یان لە سرووشتدەزانم دەبێ لە پەروەردەبوونم

هەبووبێ؛ لە زوویەکەوە منی خستبێتە سەر رێبازی باوەڕهێنان بە 
ئەم بڕواهەبوونەی هانیداوە لە پێناو مرۆڤدا کاربکات و جێگای ((. مرۆڤ

: خۆیشی دەڵێ. خۆیەتی بڵێین مرۆڤ الی مەسعوود محەمەد تەوەرە
لەوەوە بە کردەوە ساڵ لە دوای ساڵ بۆم ساغ دەبووەوە کە ئەم ))

درێژی و خەڵك مشتن و دەستیە لە تاکە هاندەری خوێندونیایە بریتی ن
کار دەشێ مرۆی بەدەسەاڵت هەموو جاران ستەم. بەقوربانی خۆ کردن

ناوەنجی لەخۆبوردوو بێ؛ ناشێ و نابێ نەبێ، یان وەک خۆمی مام
بڕیاری یەکجارەکی دەرچێ دژی هەموو ئەو کەسانەی خوا نانێکی 

لێی گەڕێ تا بە تەجرەبە . یتوونپێداون و یان دەسەاڵتێکی پێ ڕەوا د
تەجرەبەی : ))هەروەها دەڵێ!(( دەزاندرێت میرخاسە یان شەیتانە
ەک یدا گەیاندمیە دوو ئاکامی لەزیندووم لەگەڵ تەوژمی گوزەران

باوەڕهێنان بە ڕەوابوونی هەوڵی رەنجدەر لە پێناو : -یەکەمیان: نەترازاو
-وابە  ونیب  ڕەنجەکەی بەرهەمی هەمو.سوودمەندبوونی بە

نەبوون لە الیەن بوون، یان ڕازیدوهەمیانبەکارهێنانی مافی ڕازی:
ڕەنجدەرەوە لەو شتانەی پەیوەندییان بە کەسبەکەی خۆی یان باری 

محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، الپەڕەکانی ((. )گشتی واڵتەوە هەیە
2-22.) 

 



 

338 
 

 
 
 
 
- :سیاسەت، خەبات لەپێناو مافی گەل – 2
 

کە : ))تایبەتی خۆی لەبارەی سیاسەتدا هەبوو و دەڵێبۆچوونی 
کەوتمە چاالکی سیاسی، هەمیشە من لەگەڵ بڕوای بەرەو تێگەیشتن و 

((. بوونەوە و بەیەکەوە هەڵکردن و هاریکاری بێخەوش بوومئاشت
لە درێژەی (. 22محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، الپەڕەکانی ))

من : ))خۆی لەوبارەیە دەکا و دەڵێدا زیاتر باس لە بۆچوونی وتەکانی
کردنە بەرژەوەندییەکی خۆمم ڕەچاو لەم ماندووبوونە و خۆخەریک

...  تێدا نەبوو بۆ من دی نەکردبوو؛ بە عەکسەوە لە زەرەر بەوالوە چی
کردنی کوشتن و سووتاندن و گرتبوو لە بەرهەڵستیئەوەی من بەرچاوم

ی و حەسوودی سوودی دووبەرەکی و شەڕی چینایەتی و عەشیرەتایەت
شەخسی؛ قەناعەتێک بوو ڕەنگە لە خۆم بەوالوە جارێ الی هیچ 

من بە روونی دەمدیت و دەمزانی حاڵ و باڵی . کوردێک پەیدا نەبوبو
باری کورد بەبەریەوە نیە فلسێکی بیجێ سەرف بکات و دڵۆپە خوێنێکی 
خۆڕایی خۆی بڕێژێت و یەک سعات گوزەرانی بەفیڕۆ بدات بۆ دابین

لەبارەی خۆی لە بواری بەرپرسایەتی کاری ...((. ردنی مەیلی بیژۆکک
بوونی شتی گەورەم پێ من خۆم دەناسم؛ بەرپرس: ))سیاسییەوە دەڵێ

تەنگان هەڵدێرم کە دەزانین هەڵناگیرێ، چونکە ناتوانم خەڵک بۆ ئاست
((. سیاسەتی ئەم جیهانی سێیەمە نیزیکە بریتی بێ لە خەڵک بە فەتاران

 (.522، 526، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، الپەڕەکانی محەمەد)
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دا مرۆڤێکی زۆر دووربین بووە و لە ڕاوبۆچوونی سیاسی
ئەویش وەک . تر جیاواز بووەخوێندنەوەکانی زۆرجاران لەگەڵ خەڵکی

: باوکی، بەپێچەوانەی زۆربەی خەڵک دژی نازییەکان دەوەستێ و دەڵێ
ی گشت ئادەمیزاد و بیر و لەناخی دڵەوە نازییەتم بە دوژمنی چاکە))

کرد ی دەستی پێ(دووهەمی جیهان)ی باوەڕی خودی خۆم دانا؛ کە جەنگ
کەوتن و سەرکەوتنی نازییەکانیان بە موژدە تا چەند ساڵێکیش هەر پێش

 (.726، 085محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، الپەڕەکانی ((. )دەداینێ
دوا : ))دا و دەیگوتمەسعوود محەمەد گرینگییەکی تایبەت بە عەقڵ دە

لووتکەی ژیری ژیان لەوەدا نیە کە ڕاڤەی ئەو شتانە نەکات کە تێیان 
: )) هەروەها دەڵێ((. ناگات؛ بەڵکوو لەوەدایە بە هەڵە ڕاڤەیان نەکات

مرۆڤ هەندێ کار دەکات وادەزانێ بەرژەوەندی ماددی یان مەعنەوی 
مەسعوود؛ گەشتی محەمەد، ((. )تێدایە، بەاڵم لەوانەیە بە تەفرۆی بدات

 (.722ژیانم، ل
کردن بە بەڕای مەسعوود محەمەد کوردایەتی جیاوازە لە بازرگانی

گوتم بەتەما نیم تیجارەت بە : ))بارەیەدا دەڵێ چارەنووسی میللەت و لەو
کوردایەتییەوە بکەم و فێڵ و فەرەجەم نین، دەمەوێ بۆ سبەی رۆژ 

کی حوقەباز و من کابرایە: ))هەروەها دەڵێ((. شایەدم هەبێت
 (. 565محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ل ((. )دونیادۆست نیم

چارەنووسی ئەو ڕەش و ڕووتەی لە هاتنەوەی : ))هەروەها دەڵێ    
کاول دەبن، ئا ئەویش لغاوێکی قورس بوو دەخرایە زاری شەڕدا ماڵ

هەر تەمایەکی بیژۆکی کە وەکوو وەسوەسەی شەیتان لە گوێی حەز و 
گومان بێ: ))یان دەڵێ((. فسی خوازۆکی بچرپاندبایەمجیزی نە

خۆگونجاندن، ئامادەبووم خەزێنەی قاروون ڕەت لەخۆکردن و بێ
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 بکەمەوە بەرامبەر بەشداریکردن لە نانەوەی هەرایەک سوودی میللەتی
 (.211محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ل ((. )تێدا مسۆگەر نەبێ

مافی رەوای  داکۆکیکەرانیمەسعوود محەمەد لە ڕیزی پێشەوەی 
کاتێک چاوی بە نووری پاشا دەکەوێ و ڕەتی. میللەتەکەی بووە

دەکاتەوە هیچ داواکارییەکی تایبەتی خۆی هەبێ، داوا دەکا حوکمەت 
رێگای نێوان کۆیە و ڕانیە بکاتەوە، هەروەها تووتن لە جووتیاران 

کە ئەو کات - بکڕێت و ئەندامان و سەرۆکی عەشیرەتی بارزان
ئازاد بکرێن و بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان لە  - گیرابوون
تەنانەت کاتێک کە ئەندامی ئەنجوومەن بووە لە بەغدا، ئەو . بارزان

محەمەد، مەسعوود؛ . )داواکارییانەی پێشکەشی ئەنجوومەن کردووە
، 67، 82، 66؛ راهی موزهر، الپەڕەکانی 785، 781گەشتی ژیانم، ل 

002.) 
 

ڕەنگدانەوەی کاریگەرییەکانی کەسایەتی مەالی گەورە لە 
 مەسعوود محەمەددا

 
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو شتانەی کە لەبارەی کەسایەتی مەالی گەورە 
باسکرا، دەگەینە ئەو ئەنجامە کە زۆر الیەنی ئەم کەسایەتییە لە 

 :مەسعوود محەمەددا ڕەنگی داوەتەوە
مەسعوود . خەڵوەی عیلمی مەالی گەورە ماوەی ساڵێک دەچێتە – 0

شێوازێ لەمخەڵوەتەی ڕەچاو 0627 -0622 محەمەدیش لە سااڵنی 
؛ موزهر، راهی؛ 01-00محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، ل . )کردووە

 (.22، 01الپەڕەکانی 



 

341 
 

هەردووکیان زۆریان حەز لە درەخت بووە و سروشتیان  – 7
یستووە؛ نوێنەری ویستووە و لەگەڵی ئاشنا بوونە؛ منداڵیان خۆشوشخۆ

گەل بوونە لە بەغدا و داکۆکیکاری سەرسەخت بوونە لە مافی 
 .نەتەوەکەیان

لە بۆچوونی سیاسیدا هەردووکیان دژی ئەڵمانیای نازی و دژی  – 5
 .سەرکەوتنی هیتلەر بوون

بەرز بوونە و لە بواری هەردووکیان هەست ناسک و نەفس – 2
 .بخەڵەتێننستووە خەڵک هەڵسیاسیدا راستگۆ و دڵسۆز بوون و نەیانوی

ەیەنێتە ئەم ڕایە کە کاریگەری مەالی گەورە گئەم بەراوردکردنە دەمان
لەسەر مەسعوود محەمەد هێندە بووە کە دەکرێ بڵێین ژیانی مەسعوود 
محەمەد چەند الپەڕەیەکی دووبارەبووەوەی مەالی گەورەیە؛ هەڵبەت 

ئەم کاریگەرییە  مەسعوود محەمەد. بەڕەچاوکردنی بارودۆخ و سەردەم
  :لە دوو خاڵدا کۆدەکاتەوە

پەرستی و ڕاستگۆیی و ڕاستڕۆیی و ئەو لەماکی تەقدیسی حەق  -ا
ڕاستی ڕسکاند، ئەو تەقدیسەش کێشایەوە سەر هەندێ کە تا رادەی 

بەتایبەتی لە مەیدانی . قێزهاتنەوە سڵ لە درۆزن و لە درۆ بکەمەوە
بکەم لەو درۆیەی دەیکات لە  کۆمەاڵیەتی، ڕەنگە عوزری کەسێک قبووڵ

مامەڵەی بەیع و بازاڕدا، بەاڵم یەکێک لە بیروبڕوا و فەلسەفە و ڕامیاری 
و شتی گشتیدا درۆ لەگەڵ میللەتەکەی بکا، تاوانبارترە لە پیاوکوژو 

 .تەئویلەدا بەالمەوە خەیانەتی بێدرۆکردن لەگەڵ میللەت .بڕدەست
 وردە وردە هەستی لەخۆڕدا شەخسییەتی بەهێزی باوکم لە من –ب 
بوون بە خۆدا ڕاپەرموونی کز کردووە؛ ساڵ لە دوای ساڵ بە ازی

وون دەبووەوە کە من هەرچی هەبم ناگەم  شێوەیەکی ئاشکراتر بۆم ڕ
 .بەو باوکە
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بەاڵم ئەوەی گومانی تێدا نیە ئەوەیە کە هەردووکیان ژیانیان بۆ 
و ڕاستگۆیانە و بە وشیاری و خزمەتکردنی میللەتەکەیان بەسەربردووە 

شێخ وەسانی هاوکار . )دڵسۆزی خزمەتی واڵت و میللەتەکەیان کردووە
-2عەبدوڵاڵ؛ ژیان و ئەزموونی مەالی گەورە، بەرگی یەکەم، الپەڕەکانی 

015.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ەنجامئدەر

 
لە کۆتایی ئەم گەشتە کورتە لە ژیانی هەردووک لەم مرۆڤە مەزنانە 

 :کەوا دەیخەینەڕوودەگەینە چەند ئەنجامێک 
  کەسایەتی مەالی گەورە کەسایەتییەکی دەگمەن بوو لە سەردەمی

تا ئێستا لە شەپۆلەکانی : خۆیدا؛ بۆیە مەسعوود محەمەد دەڵێ
سەرو شەخسییەت بەوالوە چی ئەوتۆ و لە قوواڵیی و دەروون و 
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پاشخانی نەفس و سەقافەت و سەرجەمی هەوڵ و خەباتی الی 
مرۆڤە بیرمەندە هەموو ژیانی خۆی نەزری ئەم . خەڵک نەزانراوە

ژیان و کەسایەتی ئەم زاتە . ژیانی خەڵک کردووە و بۆ ئەوان ژیاوە
 :چەند تایبەتمەندییەکی هەیە، لەوانە

لەسەرەخۆ و دوور لە تووڕەیی و دەمارگیری بوو وە لێبوردە  –ا 
 زۆردار و ئەفسانەپەرست و مێشک: بوو؛ بۆیە نەیارەکانی بریتین لە

 .و دوژمنانی کورد وشک
بڕوایەکی پتەوی بە یەکسانی مرۆڤ و بەتایبەتی ژن و پیاو  –ب 
 .هەبوو
خاوەن باوەڕێکی پتەو بە حەقپەرستی و داکۆکیکەری ڕاستگۆ لە  –ج 

 .مافەکانی میللەتەکەی
بڕواهەبوون بە کەسایەتی خۆی و چاونەترسی؛ بۆیە هەمیشە  –ی 

 .و ئەو ناچێتە الیانکاربەدەستان و لێپرسراوان دێنە خزمەتی 
ووداوەکانی سەردەم و هەروەها دووربین ڕوشیار و بەئاگا لە  -هـ 

 .ووداوی دواڕۆژڕلە تێڕوانینی 
 بەرهەم مەسعوود محەمەد دوای مەالی گەورە بە دیارترین و پڕ

ئەو یەکێکە لەو . دەژمێردرێت« جەلی»ترین کەسی خانەدانی 
و بۆچوونەکانی بیرمەندانەی کە کورد شانازی پێوە دەکات 

ئەوەی . بواری سیاسی زۆری وەک خۆی وەدیهاتووە بەتایبەتی لە
کەسایەتی مەسعوود محەمەد جیادەکاتەوە چەند شتێکە کە وا 

 :هەندێکیان لە خوارەوە دێنین
پێوەندییەکی دۆستانەی لەگەڵ سروشت هەبووە و دەکرێ بڵێین  –ا 

 .عاشقی سروشتی کوردستان بووە
 .بووە، ژیانی بەچاوتێری بردۆتە سەرناسک  زۆر هەست –ب 
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مرۆڤ الی ئەو تەوەرە؛ هەموو هەوڵێشی بۆ ڕزگارکردنی  –ج 
بوون کەچمرۆڤی کورد بووە لە عەقڵییەتی خوڕافی و کۆنەپەرستی و مل

 .بۆ ستەم و زۆرداری
ژیانی تەرخان کردووە بۆ خزمەتی میللەتەکەی و قەت  –ی 

 .ەم و زۆرداری بووەقی لە ستڕپەرست و خۆویست نەبووە و ڵهە
لە توێژینەوەکەدا دەرکەوت کە مەسعوود محەمەد کەوتۆتە ژێر 
کاریگەری مەالی گەورە و زۆربەی الیەنەکانی ژیانی مەالی گەورە 

 :لەودا ڕەنگی داوەتەوە، بەتایبەتی خۆشەویستی هەردووکیان بۆ
 سروشت -ا
 منداڵ -ب
 میللەت -ج

تەرخان کردووە و لە  هەردووکیان ژیانی خۆیان بۆ میللەتەکەیان
ڕ محەمەدەنگ  مەسعود بۆچوونەکانی. بین بوونەکاری سیاسیدا واقیع

لێبوون لە کۆنەپەرستی دانەوەی بۆچوونەکانی مەالی گەورە بووە لە رق
و ئەفسانە و بەکارهێنانی ئایین بۆ هەڵخەڵەتاندنی خەڵک و 

 .دەوڵەمەندبوونی تاک
 .راییان هەبێداوە سەربەخۆیی داهەردووکیان هەوڵیان

دا دەڵێین دوور نارۆین ئەگەر بڵێین ژیانی مەسعوود لە ئەنجام
محەمەد چەند الپەڕەیەکی دووبارەبووەوەیە لە ژیانی مەالی گەورە، 

 .لەگەڵ ڕەچاوکردنی بارودۆخ و سەردەم
 

 : ڕاسپاردە
 

 -:هەیە توێژەر ئەم ڕاسپاردانەی
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مەسعوود محەمەد زیاتر بایەخ بە بەرهەمەکانی مەالی گەورە و  – 0

اری بۆ چاپکردنی ئەو کبدرێ، لە ناوەندەکانی خوێندن و ئاسان
ئەوانی کەوا چاپیش کراون  بکرێت.   بەرهەمانەی چاپ نەکراون

، چاپ بکرێنەوە و هەر لێرەش داوا )مەالی گەورە(بەتایبەتی تەفسیری 
لە بەرێز جەنابی مام جەالل دەکەین کە ئەم جارەش هەر خۆی بەو 

 .ستێتئەرکە هە
 
سەنتەری لێکۆڵینەوەی مەالی گەورە وەگەڕبخرێت و  – 7

 .بودجەیەکی باشی بۆ دابین بکرێ تا بە ئەرکەکانی خۆی هەستێ
 
 

 سەرچاوەکان
 
لە . نووسزادە، نەجیبە؛ مێژووی بنەماڵەی جەلی، دەستجەلی – 0

 .الیەن بنەماڵەی جەلییەوە پارێزراوە
المال محمد الکویی، گۆڤاری حاجی، مەغدید؛ صفحات من حیاة  – 7

 .0682، ساڵی 07کۆڕی زانیاری کورد، ژمارە 
حەمەد ئەمین، جەمال؛ دیوانی خادیم حاجی میرزا  – 5

عەبدولکەریمی، چاپخانەی دار الشؤون الثقافیة و النشر الکردیة، بەغدا، 
0681. 
حمید، سەردار و شارەزا، کەریم؛ دیوانی حاجی قادری کۆیی،  – 2

 .7106چاپخانەی تەژە، سلێمانی،  چاپی یەکەم،
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حەیدەری، مومتاز؛ مەالی گەورە، چاپخانەی شارەوانی هەولێر،  – 2
0622. 
حیلمی، رەفیق؛ مذکرات رفیق حلمی، وەرگێڕانی مەال جەمیل  – 6

 .0622رۆژبەیانی، چاپخانەی مەعاریف، بەغدا، 
 .0681ن، زرکلی، خیرالدین؛ االعالم، دارالعلم للمالیین، بیروت، لبنا – 2
زەکی بەگ، حەمەد ئەمین؛ مشاهیر الکرد، چاپخانەی سعادەة،  – 8

 .م0622هـ ، 0566مصر، 
سوجادی، عەالئەدین؛ مامۆستا مەال محەمەدی کۆیی، گۆڤاری  – 6

 .0622-2، ساڵی 00گەالوێژ، چاپخانەی مەعاریف، ژمارە 
شارەزا، کەریم؛ مەال محەمەدی کۆیی و شیعری سیاسی،  – 01

 .06/7/0625، ساڵی 022هاوکاری، ژمارە  رۆژنامەی
شێخ وەسانی، هاوکار عەبدوڵاڵ؛ ژیان و ئەزموونی مەالی  – 00

 .ز7102ک، 0258گەورە، نووسینگەی تەفسیر، هەولێر، چاپی یەکەم 
عەالئەدین، عەبدولخالق؛ ژیان و بەسەرهاتی زانا و ئەدیب و  – 07

 .0622شاعیر مەال محەمەدی کۆیی، چاپخانەی نەجەف، 
علی، جەواد فەقێ؛ محمد بن عبداللە الجلی و جهودە العلمیة،  – 05

 .ز7116ک، 0272چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، چاپی یەکەم، هەولێر، 
غالب، اورخان؛ مەالی گەورەی کۆیە زانا و بڵیمەتی کورد،  – 02

 .0626نیسان و ئاداب،  72رۆژنامەی عێڕاق، پاشکۆی کوردی، ژمارە 
ال محەمەد؛ دیاری مەال محەمەدی کۆیی، دیوانی کۆیی، مە – 02

، چاپی 0628شیعر، چاپی یەکەم، چاپخانەی کوردستان، هەولێر، 
 .0666چوارەم، 
محەمەد، مەسعوود؛ حاجی قادری کۆیی، چاپخانەی کۆڕی  – 06

 .0625زانیاری کورد، بەغدا، 
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محەمەد، مەسعوود؛ گەشتی ژیانم، چاپی سێیەم، سەنتەری  - 02
 .7116وە و پەخشی کۆیە، لێکۆڵینە
، حمید؛ موسوعة المفکرین و االدباء و العراقیین، دار مطبعي – 08

 .0622الشؤون الثقافیة، بغداد، 
نووسی مەال مەالی گەورە؛ رسالة ستة اشخاص، دەست – 06

 .مەعسووم هەورامی، لە زانکۆی کۆیە پارێزراوە
زانیاران، چاپخانەی مودەرریس، مەال عەبدولکەریم؛ بنەماڵەی  – 71

 .0682شەفیق، بەغدا، 
نا فی خدمة العلم و الدین، ؤمودەرریس، مەال عەبدولکەریم؛ علما - 70

 .0685دار الحریة، بغداد، 
موزهر، راهی؛ مسعود محمد و دورە السیاسی فی العراق  – 77
دراسة تأریخیة، چاپخانەی دارالحوراء، چاپی یەکەم،  0606-0665
 .م7118هـ ، 0276
وەزارەتی ناوخۆی عێڕاق؛ مجموعة مذکرات المجلس العراقی،  – 75

 .0672چاپخانەی دارالسالم، 
نەریمان، مستەفا؛ صورة قلمیة عن مسعود محمد، رۆژنامەی  – 72

 . 77/01/0682، لە 7621عێڕاق، ژمارە 
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 0662 -0626ڕۆڵ و هەڵوێستى سياسى  - دمهسعود محهمه
 مێژووييەتوێژينەوەيەكى 

                                                       
 هيوا حەميد شەريف. د                                     

كۆلێژى  -زانكۆى كۆيە                                      
 بەشى مێژوو/ پەروەردە

 
 پێشەكى      

 
 :بايەخى توێژينەوەكە 
 

مێژووى كەسايەتيە ناودارەكان بەشێكە لە مێژووى هەر ميللەتێك،      
بە تايبەتى مێژووى ئەو كەسايەتيانەى ڕۆڵى گرنگيان لە قۆناغەكانى 
مێژووى ميللەتەكەيان بينيوە، مەسعود محەمەد يەكێكە لەو كەسايەتيە 
دەگمەنانەى باشورى كوردستان كە لە سۆنگەى ئەو تايبەتمەندييە 
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يرييەى هەڵگرى بوو، ڕۆڵ و هەڵويستى جياوازى لە فيكرى و ڕۆشنب
بوارى سياسيدا هەبووە، لەم گۆشەنيگايەوە ئەم توێژينەوەيە هەڵدەستێت 
بە خستنەڕوو و لێكدانەوەى ڕۆڵى سياسى و كاركردن لە سەر 
كاريگەرييە فيكرى و مەعريفيەكانى ناوبراو بە سەر هەڵويستە 

 . سياسيەكانى
 
 
 
 
 

 : هۆكارەكانى هەڵبژاردنى بابەتەكە    
 

ڕاستيدا هەڵبژاردنى بابەتەكە و ئامادەكردنى توێژينەوەكە لە     
پەيوەست بوو بە ڕاگەياندنى زانكۆى كۆيە دەربارەى ئەنجامدانى 
كۆنفرانسێكى نێودەوڵەتى لە سەر بوارە جياوازەكانى ژيانى مەسعود 

 .مجەمەد
 

 :ئامانجى توێژينەوەكە
ڕۆڵ و هەڵويستى سياسى مەسعود محەمەد لە قۆناغى دەرخستنى    

دياريكراو كە بەردەوام بيركردنەوەيەكى قووڵ و بيروباوەڕێكى تايبەت 
 .بەخۆى لە پشت كار و چاالكييەكانى بووە

 
 :ميتۆدى توێژينەوەكە
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هێڵە سەرەكييەكان و بنەماى نوسينەوەى ئەم توێژينەوەيە سوود    
ينەوەى مێژوويى كە بريتيە لە وەرگرتن بووە لە ڕێباز و توێژ

كۆكردنەوەى سەرچاوەى ڕەسەن و بەڵگەى دروست پەيوەست بە 
ڕووداو و زانيارييەكان و هەڵسەنگاندنى هەموو ئەو زانيارييە كۆكراوانە 

 .و بەراورد كردن و بڕيار لە سەردانيان
 

 :گرفتەكانى توێژينەوەكە
كورتى ماوەى گرفتى سەرەكى بەردەم توێژينەوەكە بريتى بوو لە    

 .تەرخانكراو بۆ ئامادەكردنى توێژينەوەكە
 

 :پێكهاتەى توێژينەوەكە
ناوەڕۆكى توێژينەوەكە جگە پێشەكى و ئەنجام لە دوو بەشى    

. سەرەكى پێكدێت، كە هەر بەشێكى بەسەر دوو تەوەرە دابەش دەبێت
ڕۆڵى سياسى مەسعود ) بەشى يەكەم كە ناونيشانەكەى بريتيە لە 

ە بە دوو تەوەرە دەخرێتەڕوو، (0628تا  0626نێوان ساآلنى محەمەد لە 
باس لە ڕۆڵى سياسى مەسعود محەمەد هەر لە سەرەتاى : لە يەكەمياندا

دەكرێت، كە 0622 تا ساڵى 0626چوونە ناو كارى سياسيەوە لەساڵى 
تێدا پەيوەنديكردنى بە پارتى ديموكراتى كورد و هەڵوێستى سياسى 

ئاماژەى  0625و هەڵبژاردنەكانى 0628بەى بەرامبەر ڕاپەرينى وەت
پێدەكرێت، هەروەها بوون بە ئەندام پەرلەمان و پەيوەنديكردنى بە 

لەتەوەرەى دووەميشدا ئاماژە بە ڕۆڵ و هەڵوێستە . بەرەى نيشتمانى
،كە تێدا 0628 -0622سياسيەكانى دەكرێت لەنێوان ساآلنى 

و پارتى  0622پەيوەندييەكانى بە ڕێكخراوى اليەنگرانى ئاشتى 
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و يەكێتى 0622، و بەرەى يەكێتى نيشتمانى 0626كۆنگرەى نيشتمانى 
 .دەكرێت 0628هاشمى 

ڕۆڵى سياسى مەسعود ) لهبەشى دووەميش كە ناونيشانەكەى بریتییه   
ە، بە هەمان شێوە بە سەر 0662تا  0628محەمەدە لە ماوەى ساآلنى 

س لە هەڵوێستى سياسى با: دوو تەوەرە دابەشدەكرێت، لە يەكەمياندا
و دەستور و پڕۆژەى ياساى چاكسازى  0628بەرامبەر شۆڕشى 

كشتوكاڵى و هاتنەوەى مەال مستەفا خراوەتەڕوو، لە تەوەرەى 
ى 8و كودەتاى  0660دووەميشدا هەڵوێستى بەرامبەر شۆڕشى ئەيلولى 

ى نێوان كورد و حكومەتى عێراق 0662و ڕێككەوتنى  0665شوباتى 
درێت، لە كۆتايشدا باس لە ڕۆڵى سياسى لە كاتى بوونى ئاماژەى پێدە

   .دەكرێت 0662 -0662بە وەزير لە ساآلنى 
 

 :گرنگترين سەرچاوەكان
نوسينەوەى ئەم توێژينەوەيە بە سوود وەرگرتن بووە لە چەندان   

سەرچاوەى جۆراوجۆر، كە بەشێكيان بە زمانى كوردى و بەشەكەى 
ك لە سەرچاوەكان زانيارييەكانيان ديكەش بە زمانى عەرەبين، هەندێ

دەگمەن بوون و سوودى زۆريان بۆ توێژينەوەكە لێوەرگيرا، بە تايبەتى 
كە بە ناونيشانى گەشتى ژيانم لە ( مەسعود محەمەد)يادداشتەكانى

راهى مزهر )دووتۆى كتێبێك دايە، هەروەها سودێكى زۆر لە كتێبەكەى 
السياسى فى العراق  مسعود محمد و دورە)بە ناونيشانى( العامرى
ەكانى ئەنجومەنى (محاضر)ئەمە جگە لە . وەرگيراوە( 0668 -0606

    .   نوێنەرانى عێراق كە زانيارى زۆر وردى تێدا تۆمار كراوە
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لە نێوان  (62) ڕۆڵى سياسى مەسعود محەمەد: بەشى يەكەم 
 .0628 -0626ساآلنى 

 
 : تەوەرەى يەكەم 
- 0626محەمەد لە ساآلنى ڕۆڵ و هەڵوێستى سياسى مەسعود 

 
 :0626پارتى ديموكراتى كورد پەيوەنديكردنى بە  .0

 
سەرەتا پێويستە ئاماژە بۆ ئەوە بكرێت ڕۆڵى سياسى مەسعود     

محەمەد كە خاوەن بير و ئەندێشەى تايبەت بە خۆى بووە جياوازە لە 
ڕۆڵى ئەو كەساييەتيە سياسيانەى بە سادەيى ياخود بە پاڵنەر و 
كاريگەرى هەست و سۆز بۆ ئايديولۆژيايەك ياخود ڕێبازێك خزاونەتە 

م سۆنگەوە مەسعود محەمەد هەرگيز بيرى خۆى ناو كارى سياسى، لە
نەبردۆتە ناو بازنەيەكى دياريكراوى ئايديولۆژى يان فەلسەفى يان 
مەزهەبى و ئايينى، هيچ يەكێكى لەمانە نەكردۆتە ڕێبازێك ڕەخنە و 

هەر بۆيە ناوبراو يەكێكە لەو . (7101:52كاكەوەيس، )گۆڕانكارى هەڵنەگرێت 
كوردستان لە سۆنگەى ئەو تايبەتمەنديە  كەسايەتيە ديارانەى باشورى

فيكرى و ڕۆشنبيرييەى هەڵگرى بوو، ڕۆڵ و هەڵوێستى جياوازى لە 
 .بوارى سياسيدا هەبووە

                                                                 
دايك لە شارى كۆيە لە  0606مەسعود كوڕى مەال محەمەدى مەال عەبدولالى جەليزادەيە، ساڵى  62

بووە، دواى تەواوكردنى خوێندنى سەرەتايى لە كۆيە و ناوەندى و دواناوەندى لە هەولێر، ساڵى 
بەغداد تەواو كردووە 0622 يارى لەسەر ژيانى ، بنواڕە. كۆليژى مافى لە شارى  : بۆ زياتر زان

.0667محەمەد، ) ) 
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سەرەتاى كارى سياسى مەسعود محەمەد بە شێوەيەكى فەرمى بۆ     
دەگەڕێتەوە، كاتێك پەيوەندى بە پارتى  0626كۆتاييەكانى ساڵى 

لێرەدا جێگاى خۆيەتى  (.0667:727محەمەد،) ق كردلە عێرا -ديموكراتى كورد
هەڵوەستە لە سەر شێوازى پەيوەنديكردنەكە بكەين، چونكە ناوبراو 
هەڵوێستێكى تەواو جياوازى لەم ڕووەوە نوادووە كە ئەمەش 

بەپێى . ڕەنگدانەوەى ئەو پاشخانە فیكرييەى بوو كە هەڵگرى بوو
عود محەمەد بۆ بوونى بە زانيارييەكان ئاماژە بۆ ئەوە كراوە كە مەس

: ئەندام لە پارتى ديموكراتى كورد دوو مەرجى هەبووە، يەكەميان
لێبوردنى لە : وەرنەگرتنى هيچ پۆستێكى سەركردايەتى، دووەميشيان

لە . هەموو ئەو ئەرك و لێپرسراوەتيەى دەخرێتە ئەستۆى هەر ئەندامێك
مەنى ناو ڕاستيدا ئەو دوو مەرجەى مەسعود محەمەد دياردەيەكى دەگ

كارى سياسى ئەوسا و ئێستاى پارت و ڕێكخراوە سياسيەكانى 
شايانى ئاماژە بۆ كردنە ئەم هەڵوێستەى لەم گۆشەنيگايەوە . كوردستانە

سەرچاوەى گرتبوو بە پێويستى زانيوە سەنگەرێك هەڵبژێرێت كە 
تواناى ڕووبەڕوبونەوەى بيروباوەڕ و دروشمە توندەكانى حيزبى 

ا هەبێت، ديارە لەو كاتدا لە باشورى كوردستان جگە شيوعى لەم قۆناغد
لە پارتى ديموكراتى كورد پارتێكى ديكە لە گۆڕەپانەكە بوونى نەبووە 

 . (62 -62: 7118العامرى، ) تواناى ئەو ملمالنێيەى هەبووبێت
شايانى ئاماژە پێدانە مەسعود محەمەد هەر لە بنەڕەتەوە لەگەڵ    

كۆمەنستەكان كۆك نەبوو، چونكە ئەو بۆچوون و بيروباوەڕى پارتە 
پێيوابوو پەيڕەوكردنى هەر ئايديولۆژيايەك كە لەگەڵ هەلومەرج و 
پێكهاتە و تايبەتمەندييەكانى كۆمەڵگادا نەگونجێت هەڵەيەكى گەورەيە و 
بەرژەوەندى گشتى ناپارێزێت، هەر لەم سۆنگەيەوە پێيوابوو بيرى 
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ەرج و ئاستى خەباتكردن و ماركسى و پارتە كۆمەنستەكان لەگەڵ هەلوم
 .(56: 7101كاكەوەيس، )قۆناغە مێژووييەكەى كوردستان ناگونجێت

  
و ڕۆڵى لە 0625اڵى مەسعود محەمەد و هەڵبژاردنەكانى س-7

 :ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق و پەيوەنديكردنى بە بەرەى نيشتمانى
 

وێستگەيەكى ديكەى كارى سياسى مەسعود محەمەد خۆپاآلوتنى     
، 0625وو لە هەڵبژاردنەكانى ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق لە ساڵى ب

بيرۆكەى خۆپاآلوتنى مەسعود محەمەد لەاليەن خۆيەوە سەريهەڵنەدا، 
بەڵكو پارتى ديموكراتى كوردستان وەك نوێنەرى خۆى لە شارى كۆيە 

، لە ڕاستيدا ناوبراو لەاليەن لێژنەى  (081: 7118تەيب، )كانديدى كرد 
پارتيەوە دياريكراو تەنانەت فشارى زۆرى خرايە سەر بۆ ناوەندى 

: 7118العامرى، )ڕازيكردنى، چونكە سەرەتا ڕەتيكردەوە خۆى كانديد بكات

28- 26) . 
لەاليەكى ديكە دواى ئەوەى پارتى ديموكراتى كوردستان لە   

بەياننامەيەكدا كانديد كردنى مەسعود محەمەدى وەك پاڵێوراوى خۆى 
ڕاگەياند، دانيشتوانى كۆيە بە گشتى پشتگيرى خۆيان بۆ لە شارى كۆيە 
، لە بەرامبەردا حكومەتى عێراقى زۆر (081: 7118تەيب، )ناوبراو ڕاگەياند

نيگەران بوو لەم پێشهاتە بۆيە كەوتە پيالنگيران تا كێشەى بۆ دروست 
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 (66)(سەعيد قەزاز)بكەن، بۆ ئەمەش وەزيرى ناوەخۆى ئەو كاتەى عێراق 
لە پەيوەنديەكى تەلەفۆنيدا بە شێوازى ئامۆژگارى پێى ڕاگەياند 
پاشەكشە بكات لە خۆپاآلوتن لەبەرئەوەى سەركەوتو نابێت، بەآلم ئەو 
هەوڵە نەك هەر سودى نەبوو بەڵكو بوو بە هۆكارێك تا مەسعود 

 . (727: 0667محەمەد، ) محەمەد سورتر بێت لە سەر هەڵوێستەكەى
دانە لە كاتى بەڕێوەچوونى پڕۆسەى هەڵبژاردنەكە شايانى ئاماژە پێ   

ئەنجامدرا، دامودەزگاكانى  0625كانونى دووەمى  02كە لە ڕێككەوتى 
پاڵێوراوى ( حەوێز ئاغا)حكومەت هەوڵێكى بەرفراوانياندا بۆ سەرخستنى 

خۆيان، بەآلم سەربارى ئەم هەوآلنە مەسعود محەمەد توانى 
 . (081: 7118تەيب، ) سەركەوتنێكى گەورە بەدەست بهێنێت

سەبارەت بە ڕۆڵ و هەڵوێستى لە ماوەى كاركردنيدا وەك نوێنەرى     
كورد لە ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق، مەسعود محەمەد ڕۆڵێكى كارا و 

ناوبراو : گرنگى بينيوە، ئەمەش بۆ چەند فاكتەرێك گەڕاوەتەوە، لەوانە 
ەى دەرچووى شارەزا بوو لە كاروبارى ياسايى، چونكە جگە لەو

بوو، ئەزموونى كارى پارێزەريشى هەبوو، هاوكات ( ماف)كۆليژى 
 .لەگەڵ ئەمانە خۆى كەسێكى چاالك و بوێر بووە

يەكەم بابەت كە مەسعود محەمەد لە كۆبونەوەكانى ئەنجومەنى         
نوێنەرانى عێراق هەڵوێستى لە سەر وەرگرت و ڕۆڵى هەبوو لە 

ى نيسانى 7توتن بوو كە لە بەروارى  وروژاندنى ، بابەتى كشتوكاڵى
ئەنجامدرا، شايانى ئاماژە بۆ كردنە لێدوانەكانى ناوبراو لە سەر  0625

                                                                 
ێمانى لە  لە 0612ناوى تەواوى محەمەد سەعيد كوڕى مەجيد كوڕى ئەحمەدە، ساڵى  66 شارى سل

بۆتە  0622دايك بوو، ڕوشيديەى سەربازى و ئامادەيى لە سلێمانى تەواو كردووە، ساڵى 
 0626ى ئەيلولى 71موتەسەريفى هەولێر، چەندان جار بۆتە وەزير لە حكومەتەكانى عێراقى، لە 

، . لەاليەن دەسەآلتدارانى عێراق لە سێدارە دراوە البياتى، :) بنواڕەبۆ زياتر زانيارى لە سەر ژيانى 
7116 .) 
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ئەم بابەتە بەرگريكردنێكى سەخت بوو لە چينى جوتيارە بچوكەكان 
ئەوانەى خاوەن زەوييەكى بچوك بوون، لەم چوارچێوەيەدا داواى لە 

ت بە مەبەستى سياسى يارى دامودەزگاكانى حكومەتى عێراقى كرد نابێ
دواجار هەوڵە بەردەوامەكانى  (.750: 0625محاضر،)بە نرخى توتن بكەن

مەسعود محەمەد و پێداگرى لە سەر هەڵوێستەكەى و پاڵپشتى 
تی عضراقی ژمارەيەك لە نوێنەرى ديكەى ئەنجومەنى نوێنەران، حكومه

ی توتن ئامادەى كردبوو و ربارهدهكهوهی دابچێتهكهپڕۆژهناچار كرد به
  (.67-60: 7118العامرى،)گۆڕانكاريشى تێدا بكات 

ديكە لە چاالكيەكانى مەسعود محەمەد كە لە ناو ئەنجومەنى يەكێكى     
نوێنەرانى عێراق ئەنجاميدا ڕۆڵ بينين بوو لە دروستكردنى ڕێگاى 

ەران ڕانيە، ناوبراو ئەم پرسەى لە كۆبونەوەيەكى ئەنجومەنى نوێن -كۆيە
بەسترا، لە لێدوانەكەى  0625ى نيسانى 06وروژاند كە لە ڕێككەوتى 

ناوچەكانى كۆيە و ڕانيە و پشدەر لە ڕووى : ئاماژەى بۆ ئەوە كرد
ئابورييەوە تەواوكەرى يەكترن و بە يەكتر بەستراون، بۆيە پێويستە 
حكومەت ڕێگا و بان دروست بكات و كۆتايى بەو دابڕانە بێنێت كە لە 

ان دروست بووە بە تايبەتى بۆ وەرزى زستان كە بەفر و بارانێكى نێواني
وەك دەردەكەوێت مەسعود محەمەد . (512 :0625محاضر،)زۆر دەبارێت 

بەردەوام دەبێت لە هەوڵەكانى تا دواجار بۆ هەمان مەبەست چاوى بە 
ى سەرۆك وەزيرانى ئەو كاتى عێراق دەكەوێت و (62)(نورى سەعيد)

بە دەست دێنێت بۆ جێبەجێكردنى پڕۆژەكە، بەم ڕەزامەندى ناوبراو 

                                                                 
تەواو  0616لە شارى بەغداد لەدايك بووە، ساڵى  0888ساڵى  62 كۆليژى جەنگى لە ئەستانبول 

گەڕاوەنەوە عێراق، شەش جار پۆستى وەزيرى بەرگرى وەرگرتوە، وە  0671كردووە، ساڵى 
لە نيوەى يەكەمى چەندان جار كراوەتە سەرۆك وەزيران، يەكێكە لە ديارترين  سياسيەكانى عێراق 

.0688شيرمحمد، . )كوژرا 0628سەدەى بيستەم، ساڵى  ) 
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دەستكرا نەخشەكێشانى پڕۆژەكە و  0625شێوەيە لە هاوينى 
 . (512 :0667محەمەد،)جێبەجێكردنى 

، يەكێكى ديكە بوو لەو بابەتانەى (68)كێشەى بارزانيە دوورخراوەكان    
كە مەسعود محەمەد لە ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق گفتوگۆى لە سەر 

دووە، ناوبراو ڕاپۆرتى هاوبەشى هەردوو لێژنەى دارايى و مافى كر
قۆستەوە كە بۆ گەڕاندنەوەى سەروەت و سامانى نەگوێزراوى ئەوانەى 

بەشدار ببوون تەرخان كرابوو، ئەم دانيشتنە  0620لە ڕاپەڕينى مايسى 
ئەنجامدرا مەسعود محەمەد بابەتى بارزانييە 0625ى نيسانى 75لە 

ێنايە ناو گفتوگۆيەكە، هەرچەندە هەوڵدرا ڕێگرى دورخراوەكانى ه
لێبكرێت بە بيانوى ئەوەى بابەتەكەى لە دەرەوەى باسى دياريكراوە، 
بەآلم ناوبراو بەردەوام بوو لە لێدوانەكانى و بەمشێوەيە بابەتەكەى 

من لەم گۆشەنيگايەوە بابەتى بارزانيەكان بە بابەتى )) : خستەڕوو
چونكە لە ڕۆژنامەكان ئاماژە بۆ ئەوە كراوە دياريكراو گرێدەدەم، 

بە بارزانيە دورخراوەكان، ( هەزار دينار01)هەوڵێك هەيە بۆ پێدانى 
بەڵكو لەوەش زياتر كێشەكە ( هەزار دينار 01)بەآلم من پێم وايە نە

چارەسەر ناكات، تاكە چارەسەرى گونجاو گێرانەوەيانە بۆ ناوچەكانيان، 
نێت و هەست و ويژدانى هەمووانيش ئەمەش كۆتايى بە كێشەكە دێ

 .   (0625:526محاضر،) ((ئاسودە دەكات
ى ئايارى هەمان ساڵ مەسعود محەمەد جارێكى ديكە هەمان 06لە     

بابەتى لە ناو ئەنجومونى نوێنەران وروژاند، كە تێدا زۆر بە توندى 
ى وەزيرى ناوەخۆ گرت و ئاماژەى (سەعيد قەزاز)ڕەخنەى لە هەڵوێستى

وەش كرد كە ناوبراو لێپرسراوەتيەكەى دووهێندەيە، لەم بۆ ئە

                                                                 
بنواڕە  68  -52: 7117البارزانى، )بۆ زياتر ئاشنا بوون بە ڕووداوەكانى دوورخستنەوەى بارزانيەكان، 
21.  ) 
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سۆنگەيەى جگە لە لێپرسراوەتيە سياسيەكەى لێپرسراوەتيەكى 
 .  (085: 7118تەيب، )ئەدەبيشى لە سەر شانە كە كوردە 

وەك دەردەكەوێت ئەم هەڵوێستانەى مەسعود محەمەد و چەند     
نى عێراق، حكومەتى لە ئەنجومەنى نوێنەرا (66)ئەندامێكى ديكەى كورد

گەياندە ئەو باوەڕەى جارێكى ديكە بە كێشەى بارزانيەكاندا بچێتەوە، 
بەپێى بڕيارێكى پادشايى تايبەت  0625ى حوزەيرانى 00هەر بۆيە لە 

جگە لە شێخ ئەحمەد و كوڕەكانى و چەند كەسێكى ديكە سەرجەم 
 0622مى ى تشرينى دووە72بەندكراوە بارزانيەكانى ئازاد كرد، ئينجا لە 

بڕيارێكى ديكەى لێخۆشبوونى بۆ هەموو ئەوانى ديكەش دەركرد جگە 
 . (721: 7112رسول،)لە شێخ ئەحمەد

باسێكى ديكە كە مەسعود محەمەد لە ئەنجومەنى نوێنەران وروژاندى    
 (21)(ڕاپەڕينى جوتيارانى دەشتى هەولێر)و هەڵوێستى بەرچاوى تێدا بينى

كانى دەوروبەرى شارى هەولێر لە گوندە 0625بوو، كە لە ساڵى 
ڕوويدا، هەر چۆنێك بێت دواى گەورە بوونى پێكدادانەكانى نێوان 
جوتياران و ئاغاكان، دامودەزگاكانى حكومەت بە ناوى چارەسەركردن 
دەست دەخەنە ناو كێشەكە و ژمارەيەك جوتيار دەستگير دەكەن، دواتر 

ى جوتياران، چەند لە ئەنجامى بە دەنگەوە نەهاتنى حكومەت بۆ داواكار
بە شێوەيەكى خۆبەخشانە كەوتنە بەرگريكردن لە جوتيارە (20)پارێزەرێك
، بەآلم ئەوانيش لەاليەن حكومەتەوە تاوانبار  (61: 7100خۆشناو،)گيراوەكان

كران و پاشان دەستگير كران، ئەم هەڵوێستەى حكومەت هۆكارێكى 
نى عێراق سەرەكى بوو تا نوێنەرانى كورد لە ئەنجومەنى نوێنەرا

                                                                 
بان: ئەندامەكانى ديكەى كورد بريتى بوون لە 66  (.726: 7112رسول، )عزەددين مەال، مەحمود با
 (.726 -756: 7112قادر، : )زياتر زانيارى لە سەر ئەم ڕاپەڕينە ، بنواڕەبۆ  21
عەونى يوسف، رەشيد عەبدولقادر، مەعروف بەرزنجى، حوسێن : پارێزەرەكان بريتى بوون لە  20

.720: 7112قادر، )بەرزنجى، جەبار پيرۆز خان و ئيبراهيم ئەحمەد  ) 



 

359 
 

كێشەكە بخەنە بەر باس و ببێتە بابەتى دانيشتنەكان، لەم ڕووەوە 
مەسعود محەمەد ڕۆڵێكى ديارى بينى و زۆر ڕاشكاوانە كەوتە 
بەرگريكردن لە مافى جوتيارەكان و حكومەتيشى لە سياسەتە هەڵەكانى 
بەرامبەر بە جوتياران و پارێزەرانەى داكۆكى لە مافەكانيان دەكەن 

 . (725 -727: 7112قادر، )ردەوەئاگادار ك
دواجار پێويستە ئاماژە بۆ ئەوە بكرێت ئەو ماوەيەى مەسعود       

محەمەد نوێنەر بوو لە ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق، هەر كێشە و 
پێشهاتێك لە كوردستان ڕوويدا بێت ناوبراو بە هاوسۆزييەكى زۆرەوە 

لەخۆبوردوويەوە لە دانيشتنەكان گوزارشتى لێكردووە  و بەوپەڕى 
 . پشتگيرى لە دانيشتوانەكەى كردووە

 
و پەيوەنديكردنى بە بەرەى 0622هەڵبژاردنەكانى ساڵى  -3

 . نيشتمانى
 
ى ئادارى 8دواى دەست لە كاركێشانەوەى سەرۆكى حكومەت لە      
لە  (27)(ئەرشەد ئەلعومەرى)و پێكهێنانى حكومەتێكى نوێ لەاليەن  0622
ى نيسانى هەمان ساڵ كە ئەركى سەرەكى بريتى بوو 76

هەڵوەشاندنەوەى ئەنجومەنى نوێنەران و ئەنجامدانى هەڵبژاردنێكى نوێ 
، بەمجۆرە دواى دەست بە كاربوونى حكومەتى تازە ئەنجومەنى 

يش بۆ 0622ى حوزەيرانى 6نوێنەران هەڵوەشايەوە و ڕێككەوتى 
 . (007 -001: 0688، 6ج سنى،الح)هەڵبژاردنێكى ديكە دياريكرد 

                                                                 
يك بووە، كۆليژى ئەندازيارى مەلەكى لە لە موسڵ لە دا 0888ئەرشەد كوڕى حەسەن، ساڵى  27

گەڕاوەتەوە عێراق، چەندان جار پۆستى وەزيرى وەرگرتووە،  0606ئەستانبول تەواو كردووە، ساڵى 
: 7105، 7الزبيدى)لە بەغداد كۆچى دوايى كردووە  0628دوو جاريش بۆتە سەرۆك وەزيران، ساڵى 

65- 62.  ) 
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وەك كاردانەوەيەك بەرامبەر ئەو بارودۆخە سياسيەى لەاليەن     
حكومەتى تازە پەيڕەو دەكرا، پارتە نەيارەكان بڕيارياندا وەك بەرەيەك 
بەشدارى هەڵبژاردنەكان بكەن، بۆ ئەمەش هەر لە پارتى سەربەخۆيى و 

قى بەرەيەكيان لە پارتى نيشتمانى ديموكرات و حيزبى شيوعى عێرا
: 0662كبە،)ڕاگەياند ( بەرەى نيشتمانى)بە ناوى  0622ى مايسى 7ڕۆژى 

هەرچەندە پارتى ئەندام نەبوو لەم بەرەيە، بەآلم ڕێگاى دا بە . (526 -522
پاڵێوراوەكانى كە وەك كانديدى بێاليەن بەشدارى هەڵبژاردنەكە بوون 

 . (776: 0681يدى،حم)لەگەڵ بەرەى نيشتمانى چاالكى ئەنجام بدەن 
شايانى ئاماژە پێدانە پاڵێورانى پارتى ديموكراتى كوردستان لەاليەن    

دامودەزگاكانى حكومەت  و هێزەكانى پۆليسى عێراقيەوە فشارێكى 
زۆريان خرابووە سەر، لەم چوارچێوەيەشدا بەشێكيان دەسگيركران و 
بەشێكى ديكەشيان دوورخرانەوە، بەمشێوەيە و لەم بارودۆخە 

پڕۆسەى هەڵبژاردن بەڕێوەچوو كە  0622ى حوزەيرانى 6نائاساييەدا لە 
كورسى ئەنجومەنى نوێنەران ( 01)لە ئەنجامدا بەرەى نيشتمانى توانى

بەدەست بهێنێت، لە پاڵێوراوەكانى پارتى ديموكراتى كوردستانيش تەنيا 
 الطالبانی،) مەسعود محەمەد توانى ببێتە ئەندام لە ئەنجومەنى نوێنەران

بەمشێوەيە ناوبراو بوو بە ئەندامى بەرەى نيشتمانى بەمەش . (066: 0620
، هۆكارى بە ئەندام بوونى لە بەرەى (25)ئەندام( 00)ژمارەيان بوو بە 

 نيشتمانى بۆ ئەوە گەڕاوەتەوە كە باوەڕێكى 
العامرى، )زۆرى بە ئەندامانى بە ئەندامانى بەرەى نيشتمانى هەبوو     

ستيدا لە خولى پێشوترى ئەنجومەنى نوێنەران تێروانينى لە ڕا.  (008: 7118

                                                                 
رچى، محەمەد مەهدى كوبە، حوسێن جەميل، محەمەد سديق كاميل چاد: ئەندامەكان بريتى بوون لە 25

شەنشەل، فائق سامەرائى، عەبدولجەبار جومەرد، خدورى خدورى، زەنوب ئەيوب، مەسعود محەمەد، 
 ( . 072: 0688، 6الحسنى، ج)جەعقەر بەدر، محەمەد حەديد
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مەسعود محەمەد زۆر نزيك بوو لە تێروانينى ئەو كەسايەتيانەى بەرەى 
نيشتمانيان دامەزراند، پێدەچێت ئەم هۆكارە كاريگەرى زۆرى هەبوو 
بێت لە سەر هەڵوێستى مەسعود محەمەد بۆ چوونە ناو بەرەى 

 .نيشتمانى
كردنە ئەنجامەكانى هەڵبژاردن دەسەآلتدارانى  جێگاى ئاماژە بۆ   

عێراقى خۆشحاڵ نەكرد، هەر بۆيە ئەنجومەنى نوێنەرانى هەڵبژێردراوى 
 0622ى تەموزى 76عێراق دواى چل ڕۆژ يەكەم كۆبونەوەى خۆى لە 

ئەنجامدا كە يەكەمين و دوايەمين كۆبونەوەى خولى چواردەم بوو 
ێى فەرمانێكى پاشايەتى ئەنجومەنى ، دواى ئەوە بەپ (765: 0667محەمەد، )

نورى )نوێنەران پشوى فەرمى پێدرا و پێكهێنانى وەزارەتێكى تازەش بە
سپێردرا، كە ئەركى سەرەكى هەڵوەشاندنەوەى ئەنجومەنى ( سەعيد

: 0681 حميدى،)نوێنەران و لە كارخستنى ژيانى پارتايەتى بوو لە عێراق 

010-  017) . 
ەنجومەنى نوێنەرانى عێراق تەمەنى لە دوو ى ئ(02)بەمشێوەيە خولى    

مانگ تێپەڕى نەكرد و هەڵوەشايەوە، ئينجا حكومەتى نورى سەعيد 
ى ئەنجومەنى نوێنەرانى (02)كەوتە ئامادەكارى بۆ هەڵبژاردنى خولى

، لەم هەلومەرجەدا و وەك خۆئامادەكردن بۆ (516 -515: 0686العكام، )عێراق
دستان و حيزبى شيوعى عێراقى هەڵبژاردن پارتى ديموكراتى كور

بەرەيەكيان پێكهێنا بە ناوى ليستى سەربەخۆكان، كە جارێكى ديكە 
هەردوواليەن لە سەر پاآلوتنى مەسعود محەمەد وەك پاڵێوراويان لە 
شارى كۆيە ڕێككەوتن، بەآلم حكومەتى عێراقى هەموو هەوڵێكى 

ڕاوەدونان و خستەگەڕ بۆ ڕێگەگرتن لە پاآلوتنى ناوبراو، ئينجا كەوتە 
تەيب، )گرتنى هەموو ئەوانەى ئاڕاستەى سياسيان لەگەڵ حكومەت نەبوو

7118 :082) . 
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لەم بارودۆخەدا مەسعود محەمەد شارى كۆيەى جێهێشت و بەرەو     
شارى بەغداد ڕۆيشت، ئينجا دەستى كرد بە بآلوكردنەوەى چەند 
 وتارێك لە دژى سياسەتى دەسەآلتدارانى عێراق لە ناوچەكانى
كوردستان، ئەمەش لێپرسراوانى حكومەتى نيگەران كرد و داوايان لێكرد 
بە زووترين كات بگەڕێتەوە شارى هەولێر، دواى گەڕانەوەى لە هەولێر 
دەستگير كرا و فشارێكى زۆريان خستەسەرى تا لە خۆپاآلوتن 
پاشەكشە بكات، دواجار مەسعود محەمەد بڕيارى پاشەكشەى خۆى لە 

 ڕاگەياند، پاشان ئازاد كرا( 02)بژاردنەكانى خولىخۆپاآلوتن بۆ هەڵ

لعامرى، )  . (072: 7118ا
پاش ئەو ڕووداو و پێشهاتانە مەسعود محەمەد گەيشتە ئەو     

باوەڕەى لەم قۆناغە سياسيەى عێراق پێدا تێپەڕدەبێت باشتر وايە لە 
: 0667محەمەد، ) ڕێگاى پيشەى پارێزەريەوە خزمەتى خەڵك و كۆمەڵگا بكات

076)   . 
 
 

 : تەوەرەى دووەم
 :0628 -0622ڕۆڵ و هەڵوێستى سياسى لە ساآلنى 

 
چەندان پێشهات و ڕووداوى  0628تا  0622ماوەى نێوان ساآلنى  لە   

سياسى گرنگ لە عێراق و ناوچەكە سەريانهەڵدا كە كاريگەرى قووڵى بۆ 
سەر هەڵوێستى سەرجەم پارت و ڕێكخراو و كەسايەتيە سيايەكان 
هەبوو، مەسعود محەمەد يەكێك بوو لەو سياسەتمەدار و ڕۆشنبيرانەى 
چ وەك ويستى خۆى ياخود ويستى ئەو ڕێكخراوە سياسيەى تێدا ئەندام 
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بوو كاريگەرى ئەم پێشهات و ڕووداوانەى لە سەر بێت و هەڵوێستيان 
 .بەرامبەر وەرگرێت

سەرەتاى چاالكييە سياسيەكانى مەسعود محەمەد لە ماوەى     
لە  (22)(اليەنگرانى ئاشتى)دياريكراو بە پەيوەنديكردنى بە ڕێكخراوى

ساڵى دەستپێدەكات، بۆ ئەمەش بەشداريكرد لەو كۆنگرەيەى ڕێكخراوى 
ناوبراو لە هەمان ساڵ لە شارى بەغداد ئەنجاميدا، لێرەدا پێويستە 
ئاماژە بۆ ئەوە بكرێت كە مەسعود محەمەد بە ويستى خۆى پەيوەندى 

وە نەكردووە، بەڵكو بە بڕيارى پارتى ديموكراتى كوردستان بەم ڕێكخرا
 . (518: 0667محەمەد، )ئەم كارەى ئەنجامداوە 

لە ڕاستيدا پەيوەنديكردنى مەسعود محەمەد بە      
كە بە هيچ شێوەيەك لەگەڵ ئاڕاستە ( اليەنگرانى ئاشتى)ڕێكخراوى

بە سياسيەكانى نەبووە و بە ويستى خۆى نەبۆتە ئەندام تێدا، 
هەڵوێستێكى نەرێنى لە ناو كارە سياسيەكانى ئەژمار دەكرێت، چونكە 
ناوبراو وا ناسراو بووە ناچێتە ناو هيچ چوارچێوەيەكى سياسى ئەگەر 
باوەڕى پێنەبێت و ويستى لە سەر نەبێت، هەرچەندە ناوبراو لە 
يادداشتەكانيدا پاساوى ئەوە بۆ هەڵوێستەكەى دەهێنێتەوە كە پارتەكەى 

ى پێكردووە و ئەويش ڕەتينەكردۆتەوە، چونكە لە ڕێگاى فەرمان
پارتەكەيەوە بۆ جارى دووەم لە هەڵبژاردنەكانى ئەنجومەنى نوێنەرانى 

بەآلم ئەمەش .  (518: 0667محەمەد، )عێراق سەركەوتنى بە دەستهێناوە 
دەچێتە چوارچێوەى ڕەچاوكردنى بەرژەوەندييە تاكە كەسى بە سەر 

 .بيروباوەڕى سياسى
                                                                 

( ى جەواهيرىمحەمەد مەهد)لێژنەى ئامادەكارى بە سەرۆكايەتى 0621ئەم ڕێكخراوە لە ساڵى  22
پارتەكانى ى لە (چەپى سەربەخۆ –يەكێتى نيشتمانى  –گەل )دامەزرا، كە ئەندامانى ژمارەيەك لە 

خۆگرتبوو، ئەمانە زياتر بە اليەنگرى بەرەى ڕۆژهەآلت ناسراو بوون، واتە اليەنگرى يەكێتى 
لعامرى، )سۆڤيەتيان دەكرد .076: 7118ا ) 
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هەرچۆنێك بێت مەسعود محەمەد بە هۆى ئەنداميەتى لەم      
ڕێكخراوە لەاليەن دامودەزگاكانى حكومەت فشارى زۆرى خراوەتە 
سەر، ئەوەتا كاتێك هێرشى سێ قۆڵى لە مانگى تشرينى دووەمى 

كرايە سەر دەوڵەتى ميسر، ( ئيسرائيل -فەرنسا -بەريتانيا)لەاليەن 0626
بە گشتى گرتەوە و خۆپێشاندان لە بارودۆخێكى ئاڵۆز ناوچەكەى 

زۆربەى وآلتەكان دژى هێرشەكە ئەنجامدرا كە عێراق يەكێكيان بوو، لە 
ناو عێراقيش كورد بە شێوەيەكى گشتى هاوسۆز بوو لەگەڵ وآلتى 
ميسر و لە زۆربەى شار و شارۆچكەكان خۆپێشاندان سازكرا، لە 

ئەوانەى  بەرامبەردا دەزگاكانى ئاسايش و پۆليس كەوتنە گرتنى
، لەم  (008-002: 0668الحسنى، )بەشدارى خۆپێشاندانەكانيان كرد بوو 

چواچێوەيەشدا ژمارەيەك سياسەتمەدارى كورد دەسگير كران، مەسعود 
محەمەد يەكێك بوو لەوان، ئەمەش دواى ئەو خۆپێشاندانە ڕوويدا كە بۆ 

چەند  پشتگيريكردنى وآلتى ميسر لە كۆيە ئەنجامدرا، بەآلم دواى ئەوەى
ئەحمەد )ڕۆژێك لە هەولێر بەند دەكرێت بە هەوڵ و دەستوەردانى 

 .  (527: 7112رسول، ) ئازاد دەكرێت (22)(موختار بابان
بيروباوەڕێكى چەسپاوى مەسعود محەمەد كە بە درێژايى تەمەنى     

سياسى كارى لە سەر كردووە چەسپاندنى مافەكانى كورد بووە لە 
پڕۆگرامى پارتە سياسيەكانى عێراق، بۆ  دەستورى عێراق و پەيڕەو و

كاتێك هەردوو :ئەمەش بەردەوام هەڵوێستى ڕوونى هەبووە، بۆ نمونە 
دواى هەڵوەشاندنەوەيان لە ( سەربەخۆيى –نيشتمانى ديموكراتى )پارتى

                                                                 
بول ل 0611ئەحمەد كوڕى حەسەن بەگە، ساڵى  22 ە بەغداد لە دايك بووە، كۆليژى مافى لە ئەستان

بۆتە وەزير، پاشان چەندان جارى ديكە بۆتە وەزير تا  0627تەواو كردووە، بۆ يەكەم جار لە ساڵى 
لە ئەڵمانيا كۆچى ( بۆن)لە شارى  0626بۆتە سەرۆك وەزيرانى عێراق، ساڵى 0628ى ئايارى 06لە 

يارى لە. دوايى كردووە بان ، )سەر ڕۆڵ و ژيانى، بنواڕە  بۆ زياتر زان .0666با ) 
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( كۆنگرەى نيشتمانى)، بڕيارياندا پارتێكى تازە بە ناوى0622ساڵى 
سەروبەندى ئەم هەنگاوانەدا كاميل لە .  (506: 0686العكام، )دامەزرێنن

چادرچى سەرۆكى پارتى نيشتمانى ديموكراتى داواى لە مەسعود 
محەمەد كرد ببێتە ئەندام لە پارتە تازەكەيان، بەآلم بە هۆى نەبوونى 
هيچ ئاماژەيەك لە پەيڕەو و پڕۆگرامى پارتە تازەكە بە مافەكانى كورد 

ڵوێستەش هۆكارێك بوو مەسعود محەمەد داواكەى ڕەتكردەوە، ئەم هە
بۆ ئەوەى كاميل چادرچى داوا لە ناوبراو بكات نوسراوێك ئامادە بكات 
بۆ گۆڕانكارى لە پەيڕەو و پڕۆگرامەكە كە گونجاو بێت لەگەڵ مافەكانى 

( ئيبراهيم ئەحمەد)كورد، بەمجۆرە مەسعود محەمەد بە هاوكارى 
ئەنجامدا كە سكرتێرى پارتى ديموكراتى كوردستان ئەم گۆڕانكارييەى 

دواتر لەاليەن سەرجەم ئەندامانى پارتە پێشنياز كراوەكە ڕەزامەندى لە 
كورد و عەرەب : سەر درا، كە ديارترين خاڵەكانى بريتى بوو لە

هاوبەشن لە عێراق، ئەم هەنگاوەش ڕێگاخۆشكەر بوو تا ئەم بڕگەيە لە 
 . (051: 7118 العامرى،)بچەسپێت 0628دەستورى ساڵى 

لە عێراق  0626تێكى ديكە كە لە دواى ڕووداوەكانى پێشها     
سەريهەڵدا و بە شێوەيەك لە شێوەكان پەيوەندى بە مەسعود 

بوو، ئەم ( بەرەى يەكێتى نيشتمانى)محەمەدەوە هەبوو، دامەزراندنى
سەربەخۆيى، نيشتمانى ديموكراتى، )لە پارتەكانى  0622بەرەيە لە ساڵى

.  (66: 7100خۆشناو، )پێكهێنرا( حيزبى بەعس و حيزبى شيوعى عێراقى
گەآللەنامەيەكى لە شێوەى  0622ى ئازارى 6بەرەى ناوبراو لە 

خاڵ پێكهاتبوو كە تێدا بە هيچ شێوەيەك (2)بەياننامەيەك دەركرد كە لە 
سەربارى  (20:  01،ج0668الحسنى، )ئاماژە بۆ مافەكانى كورد نەكرا بوو

بەخۆيى ڕەتيانكردەوە ئەمەش نوێنەرانى حيزبى بەعس و پارتى سەر
پارتى ديموكراتى كوردستان ببێتە ئەندام لە بەرەى يەكێتى 
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، بەآلم لە هەمان كاتدا هەوڵياندا لە سەر  (21 -66: 7112البوتانى، )نيشتمانى
ئاستى تاكە كەسى پەيوەندى بە چەند كەسايەتيەكى سياسى كورد بكەن 

ەيوەندى پێوەكرا بۆ بەشدار بوون لە بەرە، يەكێك لەو كەسايەتيانەى پ
ى جێگرى (محەمەد سديق شەنشەل)مەسعود محەمەد بوو، كە لەاليەن

سەرۆكى پارتى سەربەخۆيى داواى لێكرا بۆ هاتنە ناو بەرە، بەآلم 
ناوبراو داواكەى شەنشەلى ڕەتكردەوە، چونكە جگە لەوەى باوەڕى بە 
 چەند اليەنێكى ناو بەرەكە نەبوو، نەيويستووە وەك نوێنەرى كورد لە

 . (502 :0667محەمەد،) ناو بەرەيەكى وادا دەركەوێت
دوا پێشهاتى سياسى كە لە سەردەمى پادشايەتى لە عێراق ڕوويدا و     

مەسعود محەمەد هەڵوێستى بەرامبەر وەرگرت، ڕاگەياندنى يەكێتى 
عەرەبى هاشمى بوو لە نێوان عێراق و ئوردن، لە ڕاستيدا ئەم پڕۆژەيە 
وەك كاردانەوەيەك بەرامبەر ڕاگەياندنى كۆمارى عەرەبى يەكگرتووى 

ى شوباتى 02و لە  (722: 0681حميدى، )ر و سوريا هاتە بوون نێوان ميس
 .بە شێوەيەكى فەرمى ڕاگەيندرا 0622
شايانى ئاماژەيە پڕۆژەكە ناڕەزايى بەشێك لە هێزە نيشتمانيە    

عێراقيەكانى بە دواى خۆيدا هێنا، هەروەها هێزو كەسايەتيە سياسى و 
ان بوون بەرامبەر ڕۆشنبيريە كورديەكانيش بە شێوەيەكى گشتى نيگەر

پڕۆژەكە، بە تايبەتى كە كورد نەتەوەيەكى جياوازە لە عەرەب بوو و 
پڕۆژەكەش هيچ ئاماژەيەكى ڕاستەوخۆ يان ناڕاستەوخۆى لە سەر 

 . (770: 0666حەمدى، ) چارەنوسى كورد تێدا نەبوو
لەم چوارچێوەيدا پارتى ديموكراتى كوردستان كە مەسعود       

وو، هەڵوێستێكى توندى بەرامبەر پڕۆژەكە وەرگرت محەمەد ئەندامێكى ب
،لەم سۆنگەوە بۆ دياريكردنى چارەنوسى كورد لە ناو (7112:215قادر، )

ژمارەيەك لە سەركردەكانى پارتى  0628يەكێتيەكە لە مانگى ئادارى 
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ديموكراتى كوردستان و چەند كەسايەتيەكى سەربەخۆ كە مەسعود 
، لە كۆبونەوەكە (26) ركوك كۆبونەوەمحەمەد يەكێكيان بوو لە شارى كە

ياداشتێكيان بە ناوى گەلى كورد لە عێراق ئامادە كرد و هەر يەك لە 
مەسعود محەمەد و كاكە حەمە خانەقا دەستنيشان كران بۆ چوونە 

حميدى، ) بەغداد تا لەگەڵ لێپرسراوانى دەوڵەت گفتوگۆى لە سەر بكەن

0681 :760) . 
سياسيەكانى مەسعود محەمەد و وەك دەردەكەوێت جموجۆڵە     

هاوڕێكانى جێگاى مەترسى دامودەزگاكانى دەوڵەت بووە، ئەمەش لەو 
بەڵگەنامە نهێنيەى بەشى هەواڵگرى وەزارەتى ناوەخۆ بە دياردەكەوێت 
كە دەزگاى ئاسايشى بەغدادى لە كۆبونەوەكەى كەركوك و چوونى 

: 7112قادر، ) وەمەسعود و كاكەحەمە خانەقاى بۆ بەغداد ئاگادار كردۆتە

هەرچەندە ئەم هەوڵەى مەسعود محەمەد و هاوڕێكانى بە هۆى .  (216
ناكۆكى نێوان ئەندامانى سەركردايەتى پارتى ديموكراتى كوردستان هيچ 
ئەنجامێكى لێنەكەوتەوە، بەآلم پێويستە ئاماژە بۆ ئەوە بكرێت كە 

دى بە مەسعود محەمەد بەردەوام لە هەر پێشهاتێكى سياسى كە پەيوەن
چارەنوسى كورد هەبوو بێت ئامادە بووە و هەڵوێستى كردارى 

 .نيشانداوە
 
 

 -0628ڕۆڵى سياسى مەسعود محەمەد لە ساآلنى : بەشى دووەم 
0662 

                                                                 
بە، ئەحمەد حەمەدەمين، حەمە : كەسايەتيەكان بريتى بوون لە 26 ئيبراهيم ئەحمەد، عومەر دەبا

 ، تالەبانى، كاكە حاجى مەحمود، كاكە حەمە خانەقا ئاورەحمان ئاغا، تۆفيق فائق ئاغا، شێخ فازل 
 (.760: 7112رسول، . )مەسعود محەمەد
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 :تەوەرەى يەكەم
و  0628ى تەموزى 02هەڵوێستى سياسى بەرامبەر شۆڕشى 
 :لێكەوتەكانى

 
سەرەتاى يەكێك لە ڕووداوە گرنگەكانى عێراق هەر لە     

 0628ى تەموزى 02دامەزراندنيەوە تا كۆتايى سەدەى بيست شۆڕشى 
بوو،ئەم ڕووداوە كە كۆتايى بە سەردەمى پاشايەتى هێنا و سيستەمى 
كۆمارى دامەزراند، لەاليەن كوردەوە بە شێوەيكى گشتى پێشوازيەكى 

، لە ڕاستيدا ئەم هەڵوێستەى كورد (052: 7118محوى، ) گەورەى لێكرا
ئەوەندەى ڕەنگدانەوەى هەست  0628ى تەموزى 02ەر شۆڕشى بەرامب

و سۆز و هەڵچونى تاكەكانى بوو، ئەوەندە زادەى لێكدانەوەيەكى 
بابەتيانە و لۆژيكيانەى بارودۆخەكە و دەسەآلتە تازەكە نەبوو، ئەم 
شێوە پشتيوانيە نالۆژيكە بەردەوام لەگەڵ ڕوودانى هەر گۆڕانكارييەكى 

 .ا دواكەوتوەكان بوونى هەيەسياسى لە ناو كۆمەڵگ
هەڵوێستى پارتى ديموكراتى كوردستانيش كە گەورەترين هێزى     

سياسى كورد بوو لەو كاتەدا، پێيوابوو ئەم گۆڕانكارييە  هەنگاوێكى 
گرنگە بەرەو بەدەستهێنانى مافە نەتەوەييەكانى كورد، لەم 

ەكى سكرتێرى پارتەكە بروسكەي( ئيبراهيم ئەحمەد)چوارچێوەيەشدا
پيرۆزبايى ئاڕاستەى سەركردايەتى شۆڕش كردوو تێدا پاڵپشتى پارتى 

 :0661جواد، )ديموكراتى كوردستان و جەماوەرى كوردستانى پێڕاگەياندن 
56 .) 

سەبارەت بە هەڵوێستى مەسعود محەمەد كە ئەندامێكى پارتى     
ى تەموز، جێگاى 02ديموكراتى كوردستان بوو بەرامبەر بە شۆڕشى 
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ستە لە سەر كردنە، چونكە تێڕوانينى ئەو لە سەرەتا تا ڕادەيەك هەڵوە
بابەتيانە بوو كە باوەڕى وابوو پێشتگيريكردن لە شۆڕش لەم 
گۆشەنيگايەوە بێت كە دەسەآلتدارانى تازەى عێراق تا چەند مافە 
نەتەوەييەكانى كورد دەسەلمێنن، بۆيە ناوبراو لەگەڵ ئەو هەڵچون و 

رفراوانە نەبوو بەبێ تێگەيشتن لە تێڕوانينى هاوسۆزيە جەماوەريە بە
 . (572: 0667محەمەد، ) ڕاستەقينەى دەسەآلتدارانى شۆڕش بەرامبەر كورد

شايانى باسە ئەم هەڵوێستە بابەتيانەى مەسعود محەمەد لە ڕۆژانى     
دواتر گۆڕانكارى بە سەر دادێت و وەك خۆى نەمينێتەوە، بە تايبەتى 

ى پارتى ديموكراتى كوردستان بۆ پيرۆزبايى پاش ئەوەى لەگەڵ شاندێك
كردن لە سەركردەكانى شۆڕش بەرەو شارى بەغداد چوون و لەگەڵ 

ى جێگرى سەرۆك وەزيران كۆبونەوە ، كە (22)(عەبدولسەالم عارف)
: جگە لە گفتۆگۆكردن لە  پرسە سياسيەكان، عارف ئەوەى ڕاگەياند
كاتى تاوتۆكردن بۆ پێكهێنانى حكومەت مەسعود محەمەد لە ناوە 

: 0688شريف، )پێشنيازكراوەكان بوو بۆ وەرگرتنى يەكێك لە وەزارەتەكان 
76.)   
ە چەند ڕۆژێك، هێزە نيشتمانيەكان بە دواى گەڕانەوەيان لە بەغداد ب   

بۆنەى سەركەوتنى شۆڕش ئاهەنگێكيان لە شارى كۆيە سازكرد و 
مەسعود محەمەد وتارێكى پێشكەشكرد، كە تێدا ئاماژەى بە ڕۆڵى 
ئازايانەى سەركردەكانى شۆڕش كرد و گۆڕانكاريەكەشى بە ئاگرێك 

ە چەندان ساڵە چوواند كە عێراق لە هەموو ئەو پيسيانە پاك دەكاتەوە ك
 . (022: 7118العامرى، ) لەاليەن داگيركەرانەوە هەوڵى بۆ دراوە

                                                                 
بار لە دايك بووە، بەشداريەكى كاريگەرى لە شۆڕشى  0670ساڵى  22  0628ى تەموزى 02لە ئەن

هەبوو،دواى شۆڕش پۆستى جێگرى سەرۆك وەزيرانى وەرگرت، لە ئەيلولى هەمان ساڵ لە 
بوو بە سەرۆك كۆمارى عێراق،  0665ى شوباتى8حكومەت دوورخرايەوە ، دواى كودەتاى 

.61: 0667بطاطو، )لە ناو فرۆكە سوتا 0666ساڵى  ) 
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لە ڕاستيدا ئەم پشتگيرييە پڕ لە سۆزەى مەسعود محەمەد بۆ    
ى تەموز پێچەوانەى ئەو هەڵوێستە بابەتيانەى بوو كە لە 02شۆڕشى 

سەرەتاى ڕوودانى شۆڕشەكە گوزارشتى لێكرد بوو، ڕوون نەبۆتەوە 
انكارييە لە هەڵوێستى ناوبراو بۆ چ گەڕاوەتەوە، بەآلم ڕەنگە ئەم گۆڕ

 .سەردانەكەيان بۆ بەغداد كاريگەرى لە سەر هەڵوێستى هەبوو بێت
دانانى  0628ى تەموزى 02يەكێك لە لێكەوتە گرنگەكانى شۆڕشى    

ى تەموزى هەمان ساڵ 72دەستورێكى نوێ بوو بۆ عێراق، كە لە 
، شايانى ئاماژە پێدانە لە مێژوو دەستورەكانى (56: 0661جواد، )ڕاگەيندرا

كورد و عەرەب لە : عێراق بۆ يەكەم جار لە دەستورە تازەكەدا هاتبوو
: عێراقدا هاوبەشن، ئەمەش لە ماددەى سێيەمدا بەمشێوەيە خرابووەڕوو

دەوڵەتى عێراق لە سەر بنەماى هاوكارى نێوان سەرجەم هاوآلتيان و ))
يەكانيان بنياد دەنرێت، كورد و عەرەب ڕێزگرتن لە ماف و ئازادي

 . (052 -056: 7116علو، )(( هاوبەشن لە عێراق
سەربارى ئەوەى ئەم دەقە دەستورييەى لە ماددەى سێيەم هاتبوو      

گوزارشت نەبوو بۆ هەموو ويست و ئامانجەكانى كورد، كەچى 
لەاليەنژمارەيەك كەسايەتى سياسى نەتەوەپەرستى عەرەب درايە بەر 

خنە و پێيان وابوو داننان بە هاوبەشى كورد لە عێراق ڕێگاخۆشكەرە ڕە
هەرچۆنێك بێت دژايەتيكردنى .  (788: 0680الزبيدى، ) بۆ هەنگاوى جيابوونەوە

كورد بەمشێوە ئاشكرايە و تاوانباركردنى بە پارچە پارچەكردنى عێراق، 
ڕەنگدانەوەى خراپى بۆ سەر هەستى ژمارەيەك كەسايەتى و 

ەدارى كورد هەبوو لە پێشەوەيان مەسعود محەمەد كە لە سياسەتم
ڕێگاى بآلوكردنەوەى چەند وتارێك وەآلمى ئەو دەنگانەى دايەوە، كە 
تێدا گيانى برايەتى كورد و عەرەب و چارەنوسى هاوبەشى نێوانيانى بە 
درێژايى مێژوو خستبوەڕوو، ئينجا ئاماژەى بە پێويستى خستنەكار و 
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سێيەمى دەستور كردبوو، هەروەها جەختى لە جێبەجێكردنى ماددەى 
سەر ئەوەش كردبووەوە كە دەبێت ئەم ماددەيە لە دەستورى بەردەوام 

العامرى، ) جێگير بكرێت و ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراقيش پەسندى بكات 

7118 :026- 022). 
لە ڕاستيدا بە دەنگهاتنى مەسعود محەمەد لەم بابەتە و     

ەوەپەرستانى عەرەب لە ڕێگاى بآلوكردنەوەى ڕووبەڕووبونەوەى نەت
ئەزموونى لە : ژمارەيەك وتار بۆ چەند فاكتەرێك گەڕاوەتەوە، لەوانە

بابەتە ياسايى و دەستورييەكان، هەروەها كاركردن و هەماهەنگى لەگەڵ 
پارتە سياسيە عێراقيەكان لە سەر ئەم بابەتە، جگە لە داكۆكى كردنى لە 

 .مافەكانى كورد
لە 0628ى تەموزى 02كى ديكە لەو لێكەوتانەى دواى شۆڕشى يەكێ    

عێراق كەوتە بوارى كار لەسەركردن پڕۆژەى ياساى چاكسازى 
كشتوكاڵ يوو، شايانى باسە كێشەى زەوى و كشتوكاڵ و باج و 
جوتياران ماوەيەكى زۆر بوو لە عێراق بێچارەسەر مابووەوە، بۆيە 

ەلە لێژنەيەكى بۆ دواى سەركەوتنى شۆڕش حكومەتى تازە بە پ
ئامادەكردنى پڕۆژەى ياساى چاكسازى كشتوكاڵ پێكهێنا، مەسعود 
محەمەد وەك ئەندامى لێژنەكە دياريكرا، ناوبراو توێژينەوەيەكى چڕى 
بۆ چارەسەركردنى كشتوكاڵى توتن و هێنانەدى دادپەروەرى نێوان 
جوتيار و خاوەن مولكەكان ئامادە كرد، لەمەشدا سودى لە ئەزموونى 

العامرى، )بينى  0625ئەنداميەتى لە ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق لە ساڵى 

7118 :021- 020) . 
سەبارەت بە بەشدارى مەسعود محەمەد لە لێژنەى ئامادەكارى       

هاتنەوە و پێشوازى كردن لە مەال مستەفاى بارزانى دواى شۆڕشى 
بۆ  ، هەرچەندە بەشێك لە سەرچاوەكان ئاماچە0628ى تەموزى 02
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ئەوە دەكەن كە مەسعود محەمەد يەكێك بووە لە ئەندامانى ئەو 
، (025: 7118، العامرى، 576: 0667محەمەد، ) لێژنەيەى بۆ ئەم مەبەستە پێكهێنرا بوو

بەآلم بەشێكى ديكەى سەرچاوەكان ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە ئەندامانى 
ەها، ئيبراهيم ئەحمەد، نورى ئەحمەد ت: لێژنەكە بريتى بوونە لە

 الخراسان، ؛021: 7115عبدالرحمن، ) عوبەيدوڵآل بارزانى و شێخ سادق بارزانى
وەك دەردەكەوێت زانيارييەكانى ئەمەى دوايى لە .  (058: 7116؛ علو، 25: 7110

ڕاستيەوە نزيكترە، ڕەنگە مەسعود محەمەد لە لێژنەيەكى تر ئەندام 
 . بووبێت نەك ئەم لێژنەيە

ى 02مەسعود محەمەد دواى شۆڕشى  ديارترين ڕۆڵى سياسى   
، ئەو هەوآلنە بوو كە پێش ڕوودانى شۆڕشى ئەيلول 0628تەموزى 
بۆ پێشگرتن لە سەرهەڵدانى شەڕ و پێكدادان لە نێوان سوپاى 0660

عێراق و ئاغا و سەرۆك عەشيرەتەكانى ناوچەكانى كۆيە و ڕانيە و 
 .پشدەر گرتيەبەر

زى كشتوكاڵى لە ئەيلولى كاتێك حكومەتى عێراق ياساى چاكسا    
ڕاگەياند و بەپێى ياساكە خاوەندارييەتى زەوى كشتوكاڵى  0628

ڕێژەيەكى بۆ دياريكرا و باجێكى ديكەش خرايە سەر زەويە  
كشتوكاڵيەكان، خاوەن زەوى و ئاغاكان ئەم ياسەييان بە گەورەترين 
هەڕەشە بۆ سەر بەرژەوەندييەكانى خۆيان لە قەڵەم دا، لەم سۆنگەوە 
بەشێكى زۆرى ئاغا و سەرۆك عەشيرەت و ئەوانەى كشتوكاڵ پيشەيان 

 -062: 7116 علو، ؛26: 0661جواد، )بوو، دژايەتى خۆيان بۆ ئەم ياساييە ڕاگەياند 

062) . 
لە چوارچێوەى ئەم بارودۆخە ئاڵۆزەدا نزيكەى حەفتا لە ئاغا و     

ان سەرۆك عەشيرەتەكانى پشدەر و ڕانيە و كۆيە يەك هەڵوێستي
نيشاندا و بە مەبەستى خستنەڕووى داواكانيان بڕيارياندا چاويان بە 
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بەرەو  0660عەبدولكەريم قاسم بكەوێت، بۆ ئەمەش لە حوزەيرانى 
شارى بەغداد بەڕێكەوتن، دواى گەيشتنيان سەرەتا لە يەكێك لە 
ميوانخانەكان لەگەڵ مەسعود محەمەد كۆبونەوە، گرينگترين خاڵ كە 

ە كۆبونەوەكە وروژاندى، ئاگاداركردنەوەى شاندەكە مەسعود محەمەد ل
بوو لەوەى بە يەك هەڵوێستى بمێننەوە چونكە بەمشێوە دەتوانن 
فشارى زياتر لە سەر حكومەت دروست بكەن و داواكارييەكانيان پێ 

 .  (552 -555: 0667محەمەد، ) جێبەجێ بكەن
سەرەنجام ئەو هاوسۆزيەى مەسعود محەمەد لەگەڵ ئاغا و      

سەرۆك عەشيرەتەكان لەاليەن هێزە سياسيە چەپەكان لێكدانەوەى 
نەرێنى بۆ كرا، گوايە ناوبراو پشتگيرى كۆنەپەرست و دەرەبەگەكانى لە 

ى تەموز كردووە، لە هەمان كات هەندێ اليەنى 02دژى شۆڕشى 
ئەرێنيان لێكدايەوە و بە كاركردن بۆ سياسى ديكە بە هەڵوێستێكى 

 . (028: 7118العامرى، ) بەرژەوەندى بزووتنەوەى كوردايەتى لە قەڵەميان دا
لە ڕاستيدا ئەو هاوسۆزيەى مەسعود محەمەد لەو گۆشەنيگايەوە 
هەڵقوآلبوو كە ناوبراو لەم هەڵوێستەيدا چەند ڕەهەندێكى سياسى 

ەڕ و ملمالنێ لە نێوان كورد و ڕوونەدانى ش: لەبەرچاو گرتبوو، لەوانە
حكومەتى تازە دامەزراوى عێراق، هەروەها جێبەجێكردنى ياساكە لە 
ناوچە كوردييەكان ئاسان نەبوو، ئەمە جگە لەوەى سەرجەم ئەندامانى 
شاندەكە خەڵكى ناوچەى نيشتەجێبوونى خۆى و ناوچەكانى 

 .دەوروبەرى بوون
هەرچۆنێك بێت عەبدولكەريم قاسم ڕازى نەبوو بەيەكەوە پێشوازى     

لە تێكڕاى شاندەكە بكات، بەڵكو پێى باش بوو هەر يەكێكيان بە تەنيا 
ببينێت، ئەمەش لەاليەن ئەندامانى شاندەكە ڕەتكرايەوە، لەاليەكى ديكە 
عەبولكەريم قاسم ڕەتيكردەوە هيچ گۆڕانكارييەك لە ياساييەكە بكات ، 
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ئەم هەڵوێستەش بارودۆخەكەى زياتر ئاڵوز كرد و خاوەن زەوييەكانيش 
ڕەتيانكردەوە هيچ جۆرە باجێك بدەنە حكومەت، لەم سەروبەندەدا 
مەسعود محەمەد هەوڵيدا بارگرژيەكە هێور بكاتەوە، بۆ ئەمەش 
بەردەوام لە پەيوەنديدا بوو لەگەڵ سەرۆك عەشيرەت و ئاغاكان، 

محەمەد، ) يوەندييەكان لەگەڵ حكومەت نەپچڕێتسوربوو لە سەر ئەوەى پە

0667 :552- 552)  . 
هەرچەندە مەسعود محەمەد هەوڵێكى زۆريدا كێشەى نێوان حكومەت    

وسەڕۆك عەشيرەت و ئاغاكان لە ڕێگاى گفتوگۆ و لێكتێگەيشتن بە 
ئنجامێكى باش بگات، بۆ ئەمەش چەندان جار لەگەڵ هەردوواليەن 

وانى سەركەوتو بێت لە چارەسەركردنى كێشەكە، كۆبوەوە ، بەآلم نەيت
چونكە عەبولكەريم قاسمى سەرۆك وەزيران پێداگرى تەواوى لە سەر 
جێبەجێكردنى ياساكە وەكو خۆى بێ هيچ دەسكاريكردن و دواخستنێك 

 . (527 -0667:521محەمەد، )دەكرد 
لێرەدا پێويستە ئاماژە بە چەند خاڵێك بكرێت كە لە هەڵوێست و     
ڕوانينى سياسى مەسعود محەمەد لە كاتى ڕۆڵ بينينى بۆ تێ

چارەسەركردنى كێشەى نێوان حكومەت و سەرۆك عەشيرەت و 
پەرۆشى ناوبراو بۆ چارەسەركردنى : ئاغاكان ڕەنگيدايەوە، يەكەم

كێشەكە بە شێوازى ئاشتيانە و ڕوونەدانى شەڕ و پێكدادان لە 
وچە كوردنشينەكان كوردستان كە دواجار بە زيانى دانيشتوانى نا

پشتگوێخستنى بەرژەوەندى تاكە كەسى و : دووەم. دەشكێتەوە
ڕەچاوكردنى بەرژەوەندى گشتى، ئەم هەڵوێستەش لەو كاتەدا دەركەوت 
كە لە يەكێك لە كۆبونەوەكان عەبدولكەريم قاسم داواى لێكرد پۆستى 
وەزيرى داد وەربگرێت، بەآلم ناوبراو داواكەى ڕەتكردەوە بەو 

گەى جێبەجێكردنى ئەركى چارەسەركردنى كێشەى بەشێك لە پێودان
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: سێيەم. دانيشتوانى كوردستان گرنگترە لە كاركردن وەك وەزيرێك
دووربينى مەسعود محەمەد لە پاڵپشتى كردنى سەرۆك عەشيرەت و 
ئاغاكان و كۆكردنەوەيان لە چوارچێوەيەكى دياريكراو و بەكارهێنانيان 

ەوەيى كورد، ئەمە لە كاتێكدا بەشێكى وەك بەشێك لە جوآلنەوەى نەت
زۆر لە سەركردايەتى پارتى ديموكراتى كوردستان لە سەرەتاى 
سەرهەڵدانى كێشەكە باوەڕيان بە پشتگيريكردنى ئەم چينە نەبوو، بەآلم 
كاتێك كێشەكانى كورد لەگەڵ بەغداد ئاڵۆزتر بوو لە هەڵوێستەكەى 

ەكەى مەسعود پێشويان پاشگەز بوونەوە و پەيڕەوى تێڕوانين
لعامرى، 60 -28: 0661جواد،)محەمەديان كرد   .      (025 -062: 7118؛ ا

         
 :تەوەرەى دووەم 

ڕۆڵ و هەڵوێستى سياسى لە شۆڕشى ئەيلولەوە تا كۆتايى ساڵى 
0662: 

    
ڕۆڵى ئاشتيخوازانەى مەسعود محەمەد بە درێژايى تەمەنى سياسى  

انى بووە، ئەمەش زۆر بە ڕوونى لە ڕەفتارى سەرەكى كار و چاالكييەك
هەڵوێستەكانى بەرامبەر پێشهات و ڕووداوەكان دەردەكەوێت، كە لە 
هەموو قۆناغە جياوازەكاندا ئەوپەڕى تواناكانى تەرخان كردووە بۆ ڕێگا 
گرتن لە ڕوودانى شەڕ و پێكدادان و چارەسەركردنى كێشەكان بە 

 .گفتوگۆ و دانوسانى ئاشتيانە
، كە يەكێك 0660دى هەڵگيرسانى شۆڕشى ئەيلولى ساڵى لە سەروبەن   

لە هۆكارە سەرەكييەكانى كێشە و ناكۆكييەكانى نێوان خاوەن زەوى و 
سەرۆك عەشيرەتەكان بوو لەگەڵ حكومەتى عێراقى ئەمەش دواى 
دەرچوونى ياساى چاكسازى كشتوكاڵ دەستيپێكرد، شايانى ئاماژە 



 

376 
 

ەوەى بارودۆخەكە مەسعود پێدانە تەنيا ماوەيەكى كەم پێش تەقين
محەمەد هەوڵێكى يەكجار زۆرى خستەگەڕ بۆ پێشگرتن لە هەڵگيرسانى 

سەردانى شارى  0660شەڕ، لەم پێناوەشدا لە سەرەتاى مانگى ئابى 
بەغدادى كرد و لەگەڵ لێپرسراوانى گەورەى حكومەت كۆبووەوە و 

ەسەر پێيڕاگەياندن لە تونادا هەيە كێشەكان بە ڕێگاى ئاشتيانە چار
بكرێن، لێپرسراوانى حكومەتيش ڕەزامەندييان لە سەر بەردەوامى 

 . (528: 0667محەمەد، ) هەوڵەكانى نيشاندا
لە درێژەى هەوڵەكانى لە كۆتايى مانگى ئاب گەڕايەوە كوردستان و    

ى ئەيلولى هەمان ساڵ كۆبونەوەيەكى 0بەرەو شارى ڕانيە ڕۆيشت، لە 
ى ناوچەكە ئەنجامدا و ئاگادارى لەگەڵ سەرۆك عەشيرەت و ئاغاكان

كردنەوە هيچ كردەيەكى سەربازى ئەنجام نەدەن، چونكە هەوڵەكان 
لەگەڵ حكومەتى عێراقى چڕ كراونەتەوە بۆ چارەسەركردنى كێشەكان 
بە دانوسان و گفتوگۆكردن، ئينجا بەرەو شارى بەغداد گەڕايەوە و 

ۆبوەوە و حاكمى سەربازى گشتى ك( ئەحمەد ساڵ  ئەلعەبدى)لەگەڵ 
ئەنجامى كۆبونەوەكەى ڕانيەى پێڕاگەياند، هەردووكيان هاوڕابوون لە 
سەر چارەسەركردنى كێشەكە و بڕيارياندا پڕۆژەيەك بۆ ئەم مەبەستە 
ئامادە بكەن، كەچى هاوكات لەگەڵ ئەم بەرەو پێشچونانە عەبولكەريم 
قاسم فەرمانى دەستگيركردنى سەرۆك عەشيرەت و ئاغاكانى كۆيە و 

يە و پشدەر دەردەكات، بەمەش دوا هەلى چارەسەركردنى كێشەكە ڕان
بە شێوەيەكى ئاشتيانە لە دەستچوو كە مەسعود محەمەد هەوڵێكى 

بەمشێوە .  (060-026: 0667محەمەد، )زۆرى بۆ بەديهێنانى خستبووەگەڕ
( 02)شۆڕشى ئەيلول دژى حكومتى عێراقى دەستى پێكرد و نزيكەى

 .ساڵى خاياند
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سەرچاوەكان دەردەكەوێت مەسعود محەمەد لە ماوەى وەك لە     
لە ڕووى سياسيەوە  0665تا سەرەتاى ساڵى  0660نێوان كۆتايى ساڵى 

ڕۆڵێكى ديارى نەبووبێت شايانى ئاماژە پێدان بێت، ئەمەش لەاليەك 
پەيوەندى بە بارودۆخەكە وە هەبوو كە دواى شۆڕشى ئەيلول لە 

كى ديكە ڕەنگە تا ڕادەيەك كوردستان وعێراق سەريهەڵدا، لەاليە
پەيوەندى بەو بێئومێدييەوە هەبوو بێت كە  هەوڵەكانى بۆ ئاشتى هيچ 

 .ئەنجامێكى ئەرێنى نەبوو
بەعسيەكان و ناسرييەكان كودەتايەكى  0665ى شوباتى 8    

سەربازيان بە سەر حكومەتەكەى عەبدولكەريم قاسم كرد و دەسەآلتيان 
ى پێشوتر ئەمجارە كاردانەوەى كورد لە عێراق گرتە دەست، وەكوجاران

بەرامبەر گۆڕانكارييەكە هاوسۆزى و پڕ لە هەڵچوون نەبوو، بەڵكو 
بەشى زۆرى سەركردايەتى كورد بە نيگەرانيەوە سەيرى 
بارودۆخەكەيان دەكرد، چونكە ئەزموونيان لەگەڵ ئەو هێزانە هەبوو كە 

م لەگەڵ ئەوەش كودەتاكەيان ئەنجام دابوو بە تايبەتى بەعسيەكان، بەآل
هەر هەمان ڕۆژ پارتى ديموكراتى كوردسان لە ڕێگاى سال  يوسفى و 
شەوكەت عەقراوى پيرۆزباييان ئاڕاستەى سەركردەكانى كودەتاكە 

 . (22 -22: 7106خۆشناو، )كرد
هەرچەندە بەعسيەكان لە پێكهێنانى يەكەم حكومەت دواى كودەتاكە     

لێپرسراوە گەورەكانى دەسەآلتى دوو پۆستى وەزارەتيان بە كورد دا و 
تازە لە بۆنەكان ئاماژەيان بە چارەسەركردنى ئاشتيانەى كێشەى كورد 
دەكرد، بەآلم لە ڕاستيدا دەسەآلتدارانى تازە ويستى جێبەجێكردنى 
داخوازيەكانى كورديان نەبوو، بەڵكو لە هەوڵى كات بە فيڕۆدان بوون تا 

 . (22 -22: 7116محمد، )ىبە جێگيركردنى دەسەآلتى خۆيان بە تەواو
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سەبارەت بە هەڵوێستى تايبەتى مەسعود محەمەد بەرامبەر       
، وەك دەردەكەوێت ناوبراو گەشبين نەبووە 0665ى شوباتى 8كودەتاى 

بەم بارودۆخەى لە ئەنجامى كودەتا بەعسيەكان و ناسريەكان هاتبووە 
دوو هێزە  ئاراوە، چونكە شارەزاى بيروباوەڕ و ئاڕاستەى سياسى ئەو

بوو، لەم سۆنگەوە بەشدارى ئەو كۆنگرە فراوانخوازەى نەكرد كە لە 
سەر داواى مستەفاى بارزانى بۆ هەموو چين و توێژەكانى كورد بە 
مەبەستى يەكخستنى وتارى سياسى بزووتنەوەى كورد بۆ بە هێزكردنى 

ئازارى  77تا  08هەڵوێستى دانوسكارانى بەرامبەر حكومەتى عێراقى  لە 
، چونكە پێيوابوو  (72 -72: 7110عونى، )لە شارى كۆيە بەڕێوەچوو0665

دانوسان لەگەڵ ئەم هێزە سياسيە شۆڤينيانە هيچ ئەنجامێكى 
 . (527: 0667محەمەد، )نابێت
سەربارى ئەم هەڵوێستەى كەچى بە بڕيارى كۆنگرە مەسعود    

يكرا محەمەد بە ئەندامى ئەو شاندەى پارتى ديموكراتى كوردستان ديار
كە بۆ دانوسان و گفتوگۆكردن لەگەڵ حكومەتى عێراقى 

لێرەدا جێگاى خۆيەتى هەڵوەستە لە سەر . (016: 7110الخراسان، )ئامادەكرا
ئەو هەڵوێستەى مەسود محەمەد بكرێت كە لە هيچ سەرچاوەيەك 
تەنانەت لە يادداشتەكانى خۆيشى ڕوون نەكراوەتەوە، هۆكارى ڕازى 

ندێك بۆ دانوسان لەگەڵ حكومەتى عێراقى بوونى بە ئەندام لە شا
چيبوو؟ ئەمە لە كاتێكدا بوو ناوبراو چەند ڕۆژێك پێشوتر هەڵوێستێكى 
تەواو جياوازى بەرامبەر پرسى دانوسان و گفتوگۆكردن لەگەڵ ئەم 

 .هێزانە هەبوو
شايانى باسە  شاندەكە كە مەسعود محەمەد يەكێك يوو لە     

گەيشتنە شارى بەغداد، دواى چوار  0665ى ئازارى 51ئەندامانى لە 
كۆبونەوە لەگەڵ شاندى فەرمى حكومەت ، كە تێدا جگە لە جەالل 
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تاڵەبانى لە كۆبونەوەكان مەسعود محەمەديش ڕۆڵێكى گەورەى بينى، 
هەرچۆنێك بێت شاندەكەى حكومەت تەواوى پڕۆژە پێشنيار كراوەكەى 

دامێكى ديكەى شاندى كوردى كە لەاليەن مەسعود محەمەد و چەند ئەن
شاندەكە ئامادەكرابوو ڕەتكردەوە، بەم هەڵوێستەى حكومەت 

 . (016 -018: 7112بارزانى، ) دانوسانەكە بە بنبەست گەيشت
ى حوزەيرانى هەمان ساڵ جارێكى ديكە شاندێكى كورد كە 8لە      

مەسعود محەمەد ئەندام بوو تێدا لە شارى بەغداد لەگەڵ شاندى 
نەوە، شايانى ئاماژە پێدانە ئەم كۆبونەوانە حكومەتى عێراقى كۆبو

هاوكات بوو لەگەڵ ئەو ئامادەكاريانەى حكومەتى عێراقى بۆ 
هەڵگيرسانى شەڕێكى سەرتاسەرى دژى كورد ئەنجاميدا بوو، دواتر 

لەم .  (002: 7110الخراسان،)سوپاى عێراق هێرشەكانى دەستپێكرد 
ى كورديان كە سەروبەندەدا دەزگاكانى حكومەت ئەندامانى شاند

مەسعود محەمەد يەكێك لەوان لە شارى كەركوك دەستبەسەر كرد و 
ڕەوانەى بەغداديان كردنەوە، ئينجا دواى لێكۆڵينەوەيەكى ورد لەگەڵيان 
جارێكى ديكە نێردرانەوە كەركوك، لەوێوەش بە هاوڕێيەتى چەند 
فەرماندەيەكى سەربازى بەرەو ڕانيەيان ناردن بۆ وتوێژكردن لەگەڵ 

و ئاغا و سەرۆك عەشيرەتانەى دژى حكومەتى عێراقى لە جەنگدا ئە
بوون، سەرەڕاى چەندان كۆبونەوە و دانوسان لە نێوان هەردوو اليەن 
كە مەسود محەمەد ڕۆڵێكى گرنگى تێدا بينى، بەآلم دواجار 

 (715 -068 :7118العامرى، )كۆبونەوەكان هيچ بەرهەمێكى ئەرێنى لێنەكەوتەوە
. 

ى 08پەيوەندى نێوان كورد و حكومەتى عێراقى بەمشێوەيە مايەوە تا    
، كە لەم ڕۆژەدا عەبدولسەالم عارف هاوكێشەى 0665تشرينى دووەمى 

ملمالنێيەكانى لە سەر دەسەآلت لە بەرژەوەندى خۆى يەكالكردەوە و 
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، لە هەمان كاتدا  (017 :0661جواد، )بەعسيەكانى لە حوكمڕانى دوورخستەوە
ەوە بارگرژى و ناكۆكى لە  0662ە دياريكراوى لە سەرەتاى ساڵى و ب

ناو ڕيزەكانى پارتى ديموكراتى كوردستان لە نێوان ئەندامانى مەكتەبى 
سياسى لەاليەك و مستەفا بارزانى لەاليەكى ترسەريهەڵدا، لەم 
چوارچێوەيەشدا بارزانى هەوڵێكى زۆريدا لە ملمالنێيەكانى لەگەڵ 

سعود محەمەد بە الى خۆيدا ڕاكێشێت، بۆ ئەمەش مەكتەبى سياسى مە
هەر لە مانگى كانونى دووەمى هەمان ساڵ دوو جار داواى بينيى 
كردووە، كە لە ديدارى دووەمياندا داواى لێكردووە گەشتێكى وآلتانى 
ئەوروپا بكات بۆ گەياندنى دەنگى كورد بە ناوەندە نێودەوڵەتيەكان، 

د محەمەد نەيتوانى ئەم كارە ئەنجام بەآلم بە هەر هۆكارێك بێت مەسعو
بدات، سەربارى ئەمانە ناوبراو ياوەرى بارزانى كردووە لەو گەشتەى 
بۆ ناوچەكانى ڕانيە و پشدەر و ڕەواندز بە مەبەستى تازەكردنەوەى 
لێژنەكانى ڕێكخستن ئەنجاميدا، كە مەسعود محەمەد تێدا ڕۆڵێكى 

 . (565 -567: 0667محەمەد، )گەورەى بينى
دا بە هۆى ئەو 0662لەاليەكى ديكە هەر لە سەرەتاى ساڵى    

بارودۆخەى عێراق و كوردستانى گرتبووەوە، هەردوواليەن گەيشتبوونە 
ئەو باوەڕەى پێويست دەكات بۆ ماوەيەك شەڕ ڕابگيرێت و پشو بدەن، 

دەستى  0662هەوڵەكان بۆ ئەم مەبەستە لە ناوەڕاستى كانونى دووەمى 
ستەش شاندێكى حكومەت گەيشتنە شارى ڕانيە و پێكرد و بۆ ئەم مەبە

لەگەڵ شاندى كورد كە مەسعود محەمەد يەكێك بوو لە ئەندامانى 
شاندەكە كۆبونەوە، دواى چەندان كۆبونەوە گەيشتنە ڕێككەوتن كە 
ڕەشنوسەكەى لەاليەن جەالل تاڵەبانى و مەسعود محەمەد دارێژرا بوو ، 

ى بەغداد ڕێككەوتنەكە لە پاش گەڕانەوەى شاندى حكومەتيش بۆ شار
( 016 -012: 0661جواد، )ى شوباتى هەمان ساڵ لە ئێزگەى بەغداد ڕاگەيندر01
 . 
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مەسعود محەمەد لەاليەن  0662شايانى ئاماژە پێدانە لە حوزەيرانى      
تاهير يەحياى سەرۆك وەزيرانى ئەو كاتەى عێراق پەيوەندى پێوەكرا بە 

ێك لە حكومەتەكەى، بەآلم ناوبراو مەبەستى وەرگرتنى پۆستى وەزارەت
ڕاستەوخۆ ڕەزامەندى دەرنەبڕى، بەڵكو داوايكرد دەرفەتى پێبدەن تا 
بيروڕاى سەركردايەتى كورد بزانێ، دواى ئەوەى بۆچوونى هەر يەك لە 
مستەفا بارزانى و مەكتەبى سياسى وەرگرت هەردوواليەن ڕەزامەنديان 

بوو  0662ى حوزەيرانى 02دەربڕى ، بەمشێوەيە مەسعود محەمەد لە 
بە وەزيرى دەوڵەت بۆ كاروبارى ئاوەدانكردنەوەى باكور و 

 .(0667:212محەمەد، )مانگ لەم پۆستە بەردەوام بوو( 00)نزيكەى
سەرەتاى چاالكييەكانى لە ماوەى دەست بە كاربوونى وەك وەزيرى     

دەوڵەت بە گەشتێك دەستى پێكرد كە لەگەڵ سەرۆك وەزيرانى عێراق 
چوونە ميسر، مەسعود محەمەد هەوڵيدا گەشتەكە  0662تەموزى لە 

بقۆزێتەوە و بە جيا كۆبونەوەيەك لە سەر كێشەى كورد لەگەڵ جەمال 
عەبدولناسر ئەنجام بدات، بەآلم بە هەر هۆكارێك بێت داواكارييەكەى 

 .(200-201: 0667 محەمەد،)جێبەجێ نەكرا
ى شوبات و 01ى لە سەر جێبەجێنەكردنى خاڵەكانى ڕێككەوتن   

سياسەتى كات بە فيڕۆدان و خۆدزينەوە لە چارەسەركردنى كێشەى 
كورد، مەسعود محەمەد زۆر ڕاشكاوانە ڕەخنەى توندى لە عەبدولسەالم 
عارف و تاهير يەحيا گرتووە و ڕووبەڕوو لە سياسەتەكانيان بەرامبەر 
يان كێشەى كورد ئاگادارى كردوونەتەوە و پێيڕاگەياندوون كە جگە لە ز

هەر لە . گەياندن بە كورد زيانێكى گەورەش بە دەوڵەتى عێراق دەگەينن
چوارچێوەى هەوڵەكانى بۆ چارەسەركردنى كێشەكانى نێوان كورد و 
عێراق و ڕێگاگرتن لە دەستپێكردنەوەى شەڕ، ناوبراو ڕێگاى دبلۆماسى 
ديكەى تاقيكردۆتەوە، ئەويش پەيوەندى كردن بوو بە باڵوێزانى ئەو 
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ەى كاريگەرييان لە سەر حكومەتى عێراقى هەبووە، بۆ ئەمەش وآلتان
چەند كۆبونەوەيەكى لەگەڵ باڵوێزانى هەر يەك لە ميسر و يەكێتى 
سۆڤيەت بە مەبەستى فشار خستنە سەر حكومەتى عێراقى ئەنجامدا تا 
دان بنێت بە مافەكانى كورد، بەآلم بەرژەوەندى ئەو وآلتانە لەگەڵ 

ى عێراق ڕێگربوون لە بەردەم جێبەجێكردنى دەسەآلتداران و دەوڵەت
 . (771 -702: 7118 العامرى،)داخوازييەكانى

هەرچۆنێك بێت مەسعود محەمەد بەردەوام بوو لە هەوڵەكانى، لەم    
سەرۆكايەتى  0662ى تشرينى يەكەمى 5چوارچێوەيەشدا لە 

كۆنگرەيەكى بۆ قەرەبووكردنەوەى زيان لێكەوتوانى ڕووداوەكانى باكور 
ە كەركوك كرد كە موتەسەريفى زۆربەى ليواكانى باكور تێدا بەشدار ل

بوون، ئەم چاالكييەى مەسعود محەمەد لە ڕاپۆرتێكى باڵيۆزى وياليەتە 
ى تشرينى 76يەكگرتووەكانى ئەمريكا لە عێراق خراوەتەڕوو كە لە 

بۆ وەزارەتى دەرەوەى بەرز كردۆتەوە، كە تێدا  0662يەكەمى 
ى شوبات ئاماژە 01بۆ جێبەجێكردنى ڕێككەوتنى  هەوڵەكانى ناوبراو

پێداوە، بەآلم ئەم هەوڵەش وەكو هەوڵەكانى ديكە هيچ ئەنجامێكى 
 .(080-081: 7106خۆشناو، )لێنەكەوتەوە

پەيوەندييەكانى  0662بارودۆخەكە بەم شێوەيە مايەوە تا لە ئازارى     
نێوان حكومەتى عێراق و سەركردايەتى كورد بە تەواوى ئاڵۆز بوو، لەم 
سەروبەندەشدا دامودەزگاكانى دەوڵەت چەند ڕێوشوێنێكى تونديان 
گرتەبەر ، لەوانە دەستگيركردنى سەركردەكانى كورد كە مەسعود 

ك بوو لەوان كە ئەو كاتە لە شارى كۆيە بوو، دواى ئەوە محەمەد يەكێ
ناوبراو گەڕايەوە بەغداد و دەست لە كاركێشانەوەى خۆى لە حكومەت 

بەپێى  0662ى مايسى 02پێشكەش بە سەرۆك وەزيران كرد و لە 
بڕيارێكى كۆمارى ڕەزامەندى لە سەر دەست لە كاركێشانەوەكەى درا 

لعامرى، )  (772 -772: 7118ا
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هەرچەندە مەسعود محەمەد بە مەبەستى هێنانەدى ئاشتى و     
ئاسايش و خزمەتكردنى دۆزى كورد ئەم پۆستەى وەرگرت ، كەچى 
لەگەڵ هەوڵە زۆرەكانى لەم پێناوەدا نەيتوانى ئەم ئامانجانە بهێنێتە دى، 

 .چونكە توانا و دەسەآلتى ئەو سنوردار بوو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەنجام
 

مەسعود محەمەد خاوەنى بيروباوەڕێكى سياسى تايبەت بە   0  
ڕەنگدانەوەى قوولى بە سەر ڕۆڵ و  كە ئەمەشخۆى بووە، 

 . هەڵوێستە سياسيەكانى هەبووە
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زۆربەى كاتەكان هەڵوێستەكانى هەڵقوآلوى ويستى خۆى بووە،   7  

بەآلم هەندآ جاريش بەدەر لە ويستى خۆى و لە ژێر كاريگەرى 
 .كوردستان هەڵوێستى وەرگرتووەپارتى ديموكراتى 

 
كاركردن لە پۆستە باآلكانى دەوڵەتى عێراقى كاريگەرى لە سەر   5  

ڕۆڵ و هەڵوێستەكانى نەبووە و بەردەوام بەرگرى لە 
 .بەرژەوەندييەكانى دانيشتوانى كوردستان كردووە

 
بە درێژايى ژيانى سياسى بەرژەوەندى گشتى لە سەرووى   2  

 .بەرژەوەندى خۆى بينيوە
 
ەكتەرێكى ئاشتيخواز بووە و بەردەوام لە هەوڵدا بووە بۆ كار  2  

 .چارەسەركردنى كێشەكان بە ڕێگاى دانوسان و گفتوگۆكردن
 
لەگەڵ ئەوەى هەڵگرى هيچ بيروباوەڕ و ئايديولۆژيايەكى   6  

دياريكراو نەبووە، بەآلم كوردايەتى هەردەم ئامانجى سەرەكى 
 .  بووە

 
    
 

 ليستى سەرچاوەكان
 

 :عەرەبىبە زمانى  -
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 ملخص البحث

 
تتشكل هذه  الدراسة  محاولة  متواضعة  من ناحية تسلي  الضوء علي أحد      

الشخصيات الكردية البارزة  وهو مسعود محمد، ويعيد تاريخ تلك الشخصيات جزءا 
مهما من تاريخ أي شعب كان، النهم ينتمون عادة الي النخبة التي تؤدي دائما دورا 

مسعود محمد : اما عنوان البحث فهي. ينمتميزا في تطوير المجتمع في شتي المياد
 .0662- 0626دوره و موقفه دورة السياسي 

تتكون البحث من المقدمة و الفصلین، وقد خصص الفصل االول لتباحث دور    
أما الفصل الثاني فقد خصص . 0628 -0626السياسي لمسعود محمد فی السنوات 

 .  0662 -0628لدور و موقف مسعود محمد فی السنوات ما بین 
وقد اعتمدت في دراستي هذة علي مصادر مختلفة من كتب و دوريات، منها الوثائق   

 .   المنشورة و المذكرات الشخصية و الكتب العربية و الكردية
 

Abstract 
 

     This study formed a modest attempt in terms of 
highlighting a   prominent Kurdish figure، Massoud 
Mohammed، it restores the history of those figures an 
important part of the history of any people were، 
because they usually belong to the elite، which always 
lead a distinct role in the development of society in 
various fields. The title of the paper are: Masoud 
Mohamed role and position on the political cycle 
1946-1965. 
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       Search consists of the introduction and chapters، 
the first chapter was devoted to discuss the political 
role of Massoud Mohammed in the years 1946- 1958. 
The second chapter was devoted to the role and 
position of Mohammad Masood In the years between 
1958-1965. 
  It has been adopted in these studies on different 
sources of books and periodicals، which published 
documents and personal notes، Arab and Kurdish 
books 
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 دمهسعود محهكانی مهرییهوهخی بیرهبایه
 شتی ژیانم داكتێبی گهی مێژوویی لهرچاوهك سهوه

 
 د حمهسامان حسێن ئه

 زانكۆی سلێمانی مامۆستا له
 

 كیپێشه
 

یەکێک لە سەرچاوە رەسەنەکانی مێژوو بریتییە لەو بیرەوەری و 
وسیاسەتمەدارو روناکبیرو یاداشتنامانەی لە الیەن سوپاساالر 

کەسایەتییە دیار وناسراوەکانەوە تۆمار کراون، کە چەندین  زانیاری 
مێژوویی گرنگ لە خۆدەگرن و لە زۆر کاتدا کەلێنی گەورە لە گەیشتن 
بە راستییە مێژووییەکان پڕدەکەنەوە، یان هاوکاردەبن لە گەیشتن بە 
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ێژوویی و دۆخی راستییەکان، زۆر جاریش لە رێگایانەوە واقیعی م
ئابووری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی لە ماوەیەکی دیاریکراوی مێژووییدا 
روون دەبێتەوە،مەسعود محەمەدیش وەکو یەکێک لە بیریارو روناکبیرو 

بیرەوەرییەکانی خۆی لە دووتوێی ،کەسایەتییە دیارەکانی کورد
یدا ەوە، کە تیا( گەشتی ژیانم)یاداشتنامەیەکدا تۆمار کردووە بە ناوی 

سەربوردەی قۆناغەکانی ژیانی خۆی لە چوارچێوەی زەمینەو زەمانی 
مێژووییدا گێڕاوەتەوە و لە  میانەی ئەو  گێڕانەوەیەشدا بە دەیان 
زانیاری گرنگی دەربارەی مێژووی ناوچەکە لە سەرجەم الیەنەکانی 
سیاسی، ئابووری و کۆمەاڵیەتیەوە تۆمار کردووە،کە دەکرێت توێژەری 

و لە ئێستادا بۆ یەکالکردنەوەی چەندین رووداو و پرسی بواری مێژو
مێژوویی پشتیان پێ ببەستن، لێرەشەوە ئەم یاداشتنامەیە وەک 
سەرچاوەیەکی  مێژوویی سود و گرنگی خۆی هەبێت، هەربۆیە ئەم 
بابەتەی ئێمە بریتییە لە هەوڵی دەرخستنی بایەخی ئەو یاداشتنامەیە 

شانی سەرنجی توێژەرانی بواری وەک سەرچاوەیەکی مێژوویی و راکێ
مێژوو بە الی گرنگی ئەم سەرچاوەیەوە لە بواری چەند جومگەیەکی 

م كهری یهوهروو، تهتهكیدا خراوههرری سهوهچوار تهلهكه. مێژووییدا
ی مێژوویی، رچاوهك سهكی گشتی وهیهشێوهبهخی ژیاننامهبایهبهتهتایبه
د و مهسعود محهی مێژوویی مهعریفهمهباس لهمیشدا ری دووهوهتهله
میش بو و باسی سێیهشتی ژیانم كراوهكتێبی گهی لهوهنگدانهره

ی مێژوویی بۆ رچاوهك سهشتی ژیانم وهر گرنگی گهسهباسكردن له
م و ،باسی چوارهرخانكراوهمێژووی سیاسی عێراق و كوردستان ته

بۆ میژووی كۆمهم كتێبهخی ئهر بایهسهله كردنقسهبهتهكۆتاییش تایبه
 .تی و ئابووری كوردستاناڵیه
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 ی مێژووییرچاوهك سهوهخی ژیاننامه بایه :مكهیه
 
كرێت زانیارییهدهی كهو كایانهكێكی تر لهكانی تردا یهرچاوهپاڵ سهله

یهژیاننامهربگیرێت ڵكیان لێوهقی مێژووییی كهو دهستهرهك كهكانی وه
مێژووییهراستییهیشتن بهگهلهورهلێنی گهكانی كهزۆرجار زانیارییه،كه

ندێ كان و ههراستییهیشتن بهگهبن لهو هاوكار دهوهنهكهكان پڕده
واقیعی مێژوویی و دۆخی ئابوری و وهكانیانهرێگای زانیارییهجاریش له

ویش ، ئهوهبێتهدیاریكراودا روون دهكی یهماوهتی و سیاسی لهاڵیهكۆمه
 لهنها بریتی نییهینووسێت تهدا دهژیاننامهر لهی نووسهوهی، ئهوهرئهبهله
 ریكهو خهڵكو ئهكانی ژیانی خۆی، بهكارییهواهیدان و باسكردنی وردهگه
و ژیاوهتیایدا دات كهدهیهو ژینگهر و ئهوروبهواوی دهر تهسهواهی لهگه

ستی بهو مهرچی ئهگهئه وهشهكات، لێرهكانی دهكارییهباسی ورده
هیچ جۆرێك ناتوانێت اڵم بهبهكی مێژوویی نییه،یهنامهڵگهی بهوهنووسینه

كانی پشتگوێبخات، واتا رییهرچێت و كاریگهدهیهو ژینگهژێر باری ئهله
رهفه تی لهی پاشایهوهڕانهی گهمردهرێكی سهر نووسهگهئه بۆ نمونه

نها سهبدات تهوهوڵی ئهههندهرچه، ههوهی خۆی بنووسێتهنسا ژیاننامه
بكاتهوهخت لهزاری خۆیشی  جهی ژیانی خۆی بنووسێت و بهربوورده

یدا لهو نووسینانهر لهاڵم خوێنهكان تۆمارناكات، بهو رووداوهئهكهوه
رێكیش گات، هاوكات هیچ نووسهتێدهمهردهو سهریتی ئهمێژووی دابونه

كان ببوێرێت سیاسییهرووداوهی خۆیدا خۆی لهباسی ژیاننامهناتوانێت له
جیاحیاكان و رووداو و مهردهن جارێك باسی سهم چهو النی كه
( 000-012: 0667مای ،. )كاتكان  نهتی و سیاسییهاڵیهكۆمهوهبزووتنه

زیاتر گرنگی وای لێدێت كهری ژیاننامهی جار نووسهش زۆربهمجۆرهبه
خشاندنی پاشخانی مێژوویی و رۆشنبیری خۆی بدات وێناكردن و نهبه
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كی یهشێوه، واتا بهوهستهدهی بدات بهكهواوی وێنهتهوڵ بدات بهو هه
اڵیهكۆمهكی ی تابلۆیهشێوهست یان لهردهبهمێژوویی ژیانی خۆی بخاته

ند مرۆڤ چهی كهوهلهجگهمه، ئهوهتی واقیعی دوورودرێژدا روونی بكاته
یوهر ژیانی پهڵ بدات ههكۆمهوڵی دابڕان لهسێكی ئاسایی بێت و ههكه

: 0667مای ،)تیایاندا ژیاوهكهوهمێژوویانهو رووداوهبهرهست و كاریگه
خ بهكات بایهی دهكهرهخوێنهله ر وازۆرجار نووسهربۆیه، هه(022-026

ی بدات، كهژیاننامهخ بهی بایهوهزیاتر لهتیایدا ژیاوهبدات كهیهو ژینگه
ك چیرۆكی كار و چاالكی و ر وهكان بۆ خوێنهی ژیاننامهزۆربهبۆیه

ی چیرۆكی ژیانیان بێت، بهوهزیاتر له نووسهكانی ژیاننامهرییهكاریگه
كان مێژووییهرووداوهلهشداریانهوان رۆڵ و بهی زیاتر بۆ ئهوهواتای ئه

وهكی ترهالیه ، له(20: 0667مای،)ی ژیانی ئاساییان ربوردهك سهنه
ی پاساودانهكهكی كارهرهرێكی سهنووس زۆرجار پاڵنهخودی ژیاننامه

ی ستبهمهجا یان به،كانهی رووداوه مێژووییهوهو روونكردنهوه
: 0667مای،)هتد ...لێك یان بۆ خۆی یان گروپێك یان گهیهوهپاساوهێنانه

كردنی ڵگهبهواهیدان و بهكانی گهندێجاریش نووسینه، هاوكات هه(28
كاریی وردهواو بهكی تهیهندێكجار وێنهی ههیهو رادهتا ئهكانهرووداوه

-21: 0667مای ،)بینرێت دا دهرییانهوهو بیرهلهوهكانهمێژوویی رووداوه
 . كانهوتی رووداوهی رۆڵیان و رهوهبۆ زیاتر روونكردنهكه( 27
ری وهبیرهلهنووسان جگهژیاننامهشێكی زۆر لهدا بهمانهموو ئهپاڵ ههله

تهتحاڵ و نووسین و بابهو شایهنامهڵگهبهو مێشكی خۆیان، پشت به
ژیاننامهله ر بۆیه، هه(82: 0667مای،)ستن بهكانیش دهكۆنهنووسراوه

شوێنی تردا لهكهوهكرێنهن باڵودهسهی رهو نامهنامهڵگهكاندا زۆرجار به
ڵێك زانیاری و كان كۆمهرییهوهبیرهی كهوهوێڕای ئهمهون، ئهستناكهده

ناچنهنكهدا نین، چونامهڵگهبهلهگرن كهخۆدهكاری لهو وردهوهروونكردنه
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ر سهكاری زیاتر لهنووس  وردهو ژیاننامهوهنامهڵگهی گرنگیدانی بهخانه
دات تی و سیاسی و دۆخی مێژوویی دهاڵیهپاشخانی ئابووری و كۆمه

 (.58:  7115یاغی، )ن ناكهمهكان ئهنامهڵگهبهكه
هاوكات و زانیاری مێژوویی نامهڵگهبهله دا جگهژیاننامهواتا لهكه

مه ، ئهیهش ههكهرخستنی واقعی مێژوویی و دۆخهو دهوهروونكردنه
ندی خۆیان تمهكان تایبهكانی دووتوێی ژیاننامهزانیارییهی كهوهلهجگه
ی سیاسی یان كۆو پایهكان پلهنووسهژیاننامهی جار زۆربهچونكهیه،هه
ی ژیاننامهوهرلهو بهبووهیان هههتد ... تییان یان رۆشنبیری یان اڵیهمه
كان مێژووییهشداری رووداوهبنووسن ناسراوو دیاربوون، یان بهكه

یان بۆ وهڵی ئهههوهكانیانههۆی كارهشێكی زۆریان بهبوون، هاوكات به
وێت كهست كهردهو زانیاریان بهنامهڵگهبهبڕێكی زۆر لهكه وتووهڵكههه
شی زۆری لهكانیان بهون و زانیارییهری ئاسایی ناكهتوێژهستی ردهبه
، زۆرجار پشت به(56: 7115یاغی،)رگیراون وهوهرمییهی فهرچاوهسه

توخمی سهگات كهستیان پێیانڕا دهستن و دهبهسانێك دهشایتحاڵ و كه
هه بۆ كانی ژیاننامهزۆرجار زانیارییهربۆیهكان بوون، ههكی رووداوهره

ك شداربووبێت وهنووس خۆی تێدا بهتی ژیاننامهتایبهندێك رووداو به
 .كرێتژمار دهن ئهسهی رهرچاوهسه
كی گشتی یهشێوهكان بهشدا ناكرێت ژیاننامهوانهموو ئهڵ ههگهاڵم لهبه
ڵكو ماشا بكرێن، بهوش و راست و دروست تهكی بێخهیهرچاوهك سهوه
وهچاوی گومانهبێت بهویش دهكانی تر ئهرچاوهواوی سهك تهر وههه

، وهدواداچونهو بهخنهژێرباری رهونهكانی بكهلێی بڕوانرێت و زانیارییه
وهبێت ناتوانێت بیرهزاكیرهند راستگۆ و بیرتیژ و بهر چهنووسهچونكه
ی وهرئهبه، هاوكات له(88: 0667مای ،)وهك خۆی بێنێتهكان وهرییه

و زێكی ئهگهڵكو رهئێستا دابڕێت، بهنووس ناتوانێت رابوردوو لهژیاننامه
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كانی رییهكاریگهش ناتوانێت خۆی لهمهدوێت، بهئێستادا دهله یهرابردووه
و ری ئهك دۆخی سیاسی و دۆخی خۆی و كاریگهئێستا ببوێرێت، وه

بن لهر دهكاریگهمانهئهموو دواجار ههكهوهیگێڕێتهی دهرووداوه
ش رۆڵی كهرهر، هاوكات راستگۆیی خودی نووسهراستگۆیی نووسه

كان بریتی نین زۆرجار ژیاننامهربۆیه، هه(62-62: 0667مای،)یهخۆی هه
كانی رابوردوو، بهی رووداوهنانهكردن و پشتراستكردنی بێالیهڵگهبهبهله

و وهخشینهت بهو تۆمهوهدانپێدانان و پاساوهێنانهڵێك كۆمهلهڵكو بریتییه
ر ی نووسهكهمهردهو دۆخی سهنجهشوێن پهسی و خودی، كهتامالت كه

وڵبدات پهم ههكهی یهپله ر بهزۆرجار نووسهنگه، رهوهكاتهچ دهرپهبه
دا پێناوهم ندێجاریش لهروو، ههبخاتهوهكانهرووداوهندی خۆی به یوه

 ئاراوهدێنهوهو پاساو بۆ خۆهێنانهوهرخستن و خۆدزینهخۆ ده
ر بیرهكی نووسهرهی سهرچاوهسهوهكی تریشهالیه، له(21: 7115یاغی،)
ی  و رادهوهو رووهتوانای خۆی لهی، بۆیهتی، واتا زاكیرهری خۆیهوه

مهدوورو نزیكی زه بینن ، هاوكاتیشی رۆڵ دهوهروشنبیری و خوێندنه
ندێك ، هه كهوهی دروستی گێڕانهرادهبێت لهش رۆڵی دهكهنی رووداوه
یوهڵكو پهبهنیهت مانای الوازی زاكیرهندێك بابهههدان لهجاریش خۆنه

تییهاڵیهكۆمهندییهیوهسیاسی و پهاڵتهسهو جۆری دهكهمهردهسهندی به
ندێك راستی رخستنی ههدهبن لهزۆرجار رێگر ده، كهیههه وهكانه

 .مێژوویی
ك یهست و بهبهك مهڕو بۆ یهك پاڵنهیهكان بهمی ژیاننامهرجهسهواتهكه

ی كهتی و پێگهسایهپێی كهڵكو بهنووسراون و نانووسرێن بهنهئاڕاسته
بۆ سادهسانی ی كهوانهكان جیاوازن، ئهم و شوێنهردهكان و سهسه

دیب ربازی و ئهی پیاوی سیاسی و سهوانهڵ ئهگهینووسن لهخۆیان ده
زانیارییهوهشهیهم سۆنگهو ناودارانی فیكر و رۆشنبیری جیاوازن و له
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بن و گرنگییان بۆ مێژوو ی مێژووی جیاوازدهستهرهك كهكانیشیان وه
ك مییان وهرجهناكرێت سهرێك، ند فاكتهر چهسهستێتهوهو دهجیاوازه

ی خنهژێر باری رهوێتهكهوردی نهكاربێن، تا بهی مێژووی بهرچاوهسه
و ی لهر و رۆڵ و پێگهتی نووسهسایهوردی كهتیایدا بهكهوهمێژووییه
ی رۆشنبیری و خرێت، دواتر رادهرنهی باسی كردوون دهرووداوانه

نی لهتی بوون و بێالیهی بابهو رادهوهكانهی رووداوهبارهزایی لهشاره
رئهبهك قورسن لهیهتاڕادهمانهئهخرێت، كهرنهكان دهی رووداوهوهگێڕانه
مبارهتوانێ خۆی لهم دهو تاكیش زۆر كهوهتاكهستن بهیوهپهمانهی ئهوه
تی و ئاستی اڵیهی سیاسی و كۆمهی پێگهوهلهجگهمهببوێرێت،ئهوه

ری نووس كاریگهو زانینی ژیاننامهعریفهكانی مهرچاوهرۆشنبیری و سه
ی مێژوویی بایهرچاوهك سهوهكهند ژیاننامهی تاچهوهلهیهخۆیان هه
كانی گرنگی یاداشتهوهیهم سۆنگهین لهدهوڵ دهههئێمهربۆیههه. خداربێت

قی و ده رچاوهك سهدا وه(شتی ژیانمگه)كتێبی د لهمهسعود محهمه
 . روو ینهمێژوویی بخه

 
 
 
 
 
 
 

 دمهسعود محهی مێژووییی مهعریفهمه: م دووه
 دا( شتی ژیانمگه)ی لهوهنگدانهو ره
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گهكی گشتی رهیهشێوهكان بهی پێكرا ژیاننامهك پێشتر ئاماژهروههه
مێژوویی ی رچاوهك سهكرێت وهگرن و دهخۆدهزێكی مێژوویی له

ی بهك باسكرا رادهشدا وهوهڵ ئهگهاڵم لهربگیرێت، بهسودییان لێوه
زیاتر كهند هۆكارێك جیاوازهپێی چهبهوهم رووهسوودی و گرنگییان له

ی وهی خوێندنهتی و رۆشنبیری و رادهسایهندی كهتمهتایبهستن بهیوهپه
سعود ی مهكهیاداشتنامهوهشهم رووه، لهوهرهنووسهیو پیشهو پێگه
ی وهنگدانهرهگرێت كهخۆدهندی و جیاوازی لهتمهڵێك تایبهد كۆمهمهمحه
ی ندی و رادهرووی سوودمهلهكهو وایكردووهوهتی خودی ئهسایهكه

زۆری رهشی ههچاو بهی مێژوویی لهرچاوهك سهوهوهگرنگییه
و ماڵهم و بنهردهسهستن بهیوهشێكی پهبهكهكان جیاوازتربێت یاداشتنامه

باسهلهكهوهدهمهسعود محهتی مهاڵیهو ژیانی سیاسی و كۆمهردهروهپه
ندی یوهوخۆ پهشێكی تریشی  راستهكرێت و بهیان پێدهكانی تردا ئاماژه

مێژوو و نووسینهی گرنگیدانی بهد و رادهمهسعود محهرۆشنبیری مهبه
 .یهههوهی مێژووییهوهو لێكدانهوه
د مهسعود محهكانی مهم و نووسینهرههبهچاوخشاندنێك بهراستیدا بهله

عریفهن مهو خاوهئه ، كهوهبێتهروون ده و راستییهئاسانی ئهدا زۆر به
و زانیاری و ئاگاییهرێكی باشی مێژوو بووهو خوێنهكی مێژوویی قوڵیه

وێت، كهردهكانیدا دهمهرههبهشێك لهبهلهكهبووهمێژوویی زۆری ههكی 
: 0666د،مهمحه)ی پێكردووهند شوێنێكدا بۆخۆیشی ئاماژهچههاوكات له

كانی ئهنووسینهشێك لهبهی كهوهلهجگهمه، ئه(7101:71د ، مه؛ محه225
و ( حاجی قادری كۆیی)كی مێژوویین بۆ نموونهیهوهی توێژینهشێوهو له
وردی لێیان ر بهگهئه كانی ژیان، كهرۆشهپهو له(ورهغای گهمهحه)

ما میتۆدییهشی زۆری بنهدا بهتانهو بابهی ئهوهنووسینهو لهئهوهوردبییه
 كارهێناوهی مێژوویی بهوهو نووسینهوهكانی توێژینهكنیكهكان و ته
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رۆشی و و پهزایی ئهی شارهرادهمهئه، كه( 27 -7/20: 7101محەمەد،)
كی تریشهالیهخات، لهردهی مێژوو دهوهبۆ كاری مێژوویی و نووسینه

سعود مهوێت كهكهردهودا دهكانی ئهمهرههی بهوهی خوێندنهمیانهلهوه
به بۆ مێژوو كهت بووهكی مێژوویی تایبهیهوهن لێكدانهد خاوهمهمحه

بهی قوڵ و جیدی لهخنهو رهی مرۆیی بۆ مێژوو ناوی بردووهوهلێكدانه
ی وهتی لێكدانهتایبه، بهكانی تر بۆ مێژوو گرتووهوهلێكدانهشێك له

ی بارهبۆ مێژوو، هاوكات بۆچوونی خۆی له( ماركسیانه)ئابووریانه 
و له ربڕیوهمێژوودا دهوان لهشۆڕش و ناسیۆنالیزم و رۆڵی تاك و پاڵه

بۆ ئه)و ( روروبهمرۆڤ و ده)كانی كتێبهی لهوهلهجگهوهشهم ڕووه
ژیان و )و ( نگیرژینی بێدهپه)و ( ك بێتركوێیهههن پور لهسهمیری حه
ی ڵگهكۆمه)و ( النگهرازووی سهنگكردنی تههاوسه)و (  جیهانبینی
 هتد، به... و ( زنگۆرباشۆڤی مهبۆ )و ( چێدهشێتخانه تی بۆ بهمرۆڤایه

ی وهر لێكدانهسهبۆچونێك له)كتێبی ت لهنانهوێت و تهكهردهروونی ده
ی تاوتوێكردووه تهم بابهوردی و دوورودرێژی ئهبه( مرۆی مێژوودا

  واته، كه(ند شوێنێكی ترو چه 76، 72،78، 71،75: 7107د، مهمحه)
روكاری زۆری سهكهوهتهنووسراوهوهتهتایبه دیدێكیله( شتی ژیانمگه)
و وهت لێكدانهنانهی مێژوو و تهوهی مێژوو و نووسینهوهڵ خوێندنهگهله

و یشتووهخ و گرنگی مێژوو تێگهبایهو لهبووهمێژوو هه یشتن لهتێگه
لهروونی زۆر به مهئهبۆ مێژوو كهت بووهكی تایبهیهوهن خوێندنهخاوه

ی وهوێت، هاوكات ئهكهردهدا ده(شتی ژیانمگه)كانی قهدووتوێی دێڕو ده
ی وهد بۆ نووسینهمهسعود محهرۆشی مهپهتیبوون و بهزیاتر بابه
ئایدۆلۆجیا ر بهرامبهبهوهیشتنی ئهڵوێست و تێگهخات، ههردهدهمیۆدیانه
كان و ر دونیابینی مرۆڤهسهكانی بهرێنییهنهرییهكاریگهتی لهیشتنیهو تێگه
ڵێت روونی و راشكاوی دهدا زۆر به(شتی ژیانمگه)لهتیبوونییان كهنابابه
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م ئهكهبێت یهرچی پێی بڵێی ئایدیۆلۆجیا دوو شقڵی دهدا ههم جیهانهله
زانێت، دوژمنی مرۆ دهیری خۆی بهڕێكی غهموو بیروباوهههكهیهوه

ندایهسهی ناپهڵگهبهیكاتهكی لێبگیرێت دهیهخنهر رهههكه هیوهم  ئهدووه
قاڵبی خۆی بهدات كهیار دهعهك لهیهپێوانهخۆی بهی، چونكهكهنهتی خاوه
ی وهلهبریتییهیهی ههكی بێ فێڵی دیكهراستییهوهم راستییهنا ئهپهلهگیراوه

لهو گهمێشكاندا جێگیربێت باسی ساوایی ئهك لهموو ئایدیۆلۆجیایهههكه
ر ههوهچێتهسكی و توندوتیژیدا دهالی نیگا تهو پتر بهوهنێتهتهی تێدا ده

لێكی كو گهتاوهم پتر باوهڵێن جیهانی سێیهی پێیدهوهكوشتوبڕ لهبۆیه
 ( 228: 0666د،مهمحه. )وتووپێشكه
بێ قوڵبوونهبهكات كهدهوهدا باسی ئه(ژیانمشتی گه)د لهمهسعود محهمه
زا كان لێی شارهنها ناوهێنانی مرۆڤهتهكانی بهفتارهتی و رهسایهكهلهوه

ید دهباسی پاشگری ئاغا و سهبیت، بۆ نمونهڵكو پتر نائاشنا دهنابیت، به
ناشرینی بێت وهسێكهركهههڵێت بهو دهدا تاڵ بووهو رۆژگارهلهكات كه

ماشا بكرێت، نێو رۆشنبیراندا تهرست لهپهك كۆنهكات وهكات و وادهده
تی و رهسایهكهر لهگهاڵم ئهئاغا وابێت،بهمهگوتنی حهبهنگهرهبۆنموونه

و وا نهوهكاتی گرانیدا دێنێتهكانی لههاوكارییهنموونهكهوهفتاری قوڵبینه
ربخات مێژوودا دهدات رۆڵی تاك لهوڵدهد ههمهسعود محهدا مهبێت، لێره

ده( كان بێتستی شیوعییهبهچێت مهپێده)رۆشنبیران لهخنهو هاوكات ره
مه، بهوهنهكهم دهكان كهمێژووییه تییهسایهرۆڵی كهلهی كهوهگرێت، به
رهبۆ مێژوو و ی مرۆییانهوهی لێكدانهوهر تۆخكردنهسهر كار لهش هه
-76: 0666د،مهمحه)كات بۆ مێژوو ده ی ماركسییانهوهی لێكدانهخنه
ی وهلێكدانهگرتن لهخنهی رهمیانهر لهد ههمهسعود محهمه(. 51

كات كهدهوهباس له وهی مرۆییهوهبۆ لێكدانهوهو پاساوهێنانهماركسیانه
ئهلهو جیاواز بووهئایدیۆلۆجییهندی و وهرژهرووی سیاسی و بهو لهئه
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وهبۆ ئهمێك بووهو دهڵێت ئهی، هاوكات دهكهوانی حزبهندام و پێشڕه
ر ، ههی مێژووهكهكانی ماددی و ئابووری كۆڵهك هۆیهمرۆڤ نهكهچووه
و پێش بچێت، ئینجا رهبێت مرۆڤ بهو دهوهكرێتهویش مێژووشی دهبه

ڵێت دهقلیدی كهقی تهی دهوانهپێچهخێت بهمهێنان پێشبێهرههكانی بههۆیه
: 0666د، مهمحه)گۆڕێت تی دهاڵیهمهێنان كۆمهرههگۆڕانی هۆی بهبه

218-216.) 
وڵی دهند شوێنێكی تردا ههچهد لهمهسعود محهمهوهكی ترهالیهله

كردن لهئاقاری قسهوێت تا یهدات و دهمێژوودا دهرخستنی رۆڵی تاك له
كات و روون شیكار دهدهوهشهیهم سۆنگهوان بڕوات، لهر رۆڵی پاڵهسه
ركهتییكانی دهاڵیهروونی و كۆمهدهی هۆكارهدات راڤهوڵدهههوهرێگایهله

یهربوردهی سهوهگێڕانهبهمێژوودا بكات،كهوان لهتی و پاڵهسایهوتن كه
و  ، ئهوهكاتهروون دهمهئهنگ و بااڵ بووه،پێشهوهوهالی ئهبهكی بابی كه

وتی تاك و ڵسوكهفتارو ههرهرن لهكاریگهكات كهشت خاڵ باس دههه
: 0666د، مهمحه)مێژوودا وتنی تاك لهركهدهلهیهدواجاریش رۆڵیان هه

كهمێژوودا روون شیكاری و رۆڵی تاك لهر دهسهوهدێته ، دووباره(25
كانی دهفتارهر رهسهك لهتییهسایهند كهری چهو كاریگه( قاسم)باس له

فتاری رهتییكان لهر وكاسایهوروبهری دهكاریگهباس لهوهشهكات و لێره
ڵێت قاسمیش مرۆڤ بوو، كات و دهكی مێژوویی دهتییهسایهند كهچه
رۆڵی تاك له رسهر لههه( 661: 0666د، مهمحه)بووهر نهدهبهوهلهبۆیه

ر وروبهو دهوێت رۆڵی ژینگهیهدهمجارهكات و ئهدهستهڵوهمێژوودا هه
ربخات مێژوو دهفتاری تاك و دواتر رۆڵی تاك لهتی و رهسایهر كهسهبه
كانی ژیانی وایان لێكردوهزمونهكات ئهدهوهباس له ستهبهم مهبۆ ئه كه
یان وهنگدانهبێت و دواجاریش رهران ههنجدهڵێك مافی رهكۆمهڕی بهباوه
وهرپهڵێت لهبێت و دهودا ههفی ئهلسهڕی سیاسی و فهر بیروباوهسهبه
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ڕم بهبووبێت وای لێكردبم باوهسروشتمدا ماكێك ههبوونمدا یان لهرده
ناو زموونی مناڵیم لهئهكه نییهوهاڵم گومانم لهبێت، بهرێبازی مرۆیی هه

ر كاریگهنجدهی رهقهئارهستكردن بهتیم و ههحمهسروشت و شاخ و زه
ژیانی م پاراستمی لهتایانهرهسهو ساڵهزمونی ئهئهر بۆیهربوون، هه
ڵێت ژیانی ناو شاخ و دهو ده، ئه(25-21: 0666د، مهمحه)توندوتیژی 

محه)خۆڕابینینم بوونم و لهنم و ئامادهراهاتلهر بۆ من بریتی بووهشتوده
كان و تییهاڵیهروونی و كۆمهدههۆكارهله و جگه، ئه(82-80: 0666د، مه

كانی مهرچاوهرۆڵی سهر هاوكات باسی لهوروبهو دهری ژینگهكاریگه
كات و بۆ وتی مێژوو دهفتاری تاك و رهر رهسهرییان لهو كاریگهعریفه
كانی رچاوهباسی سهوهوتی ژیانی خۆیهی رهوهی گێڕانهمیانهش لهمهئه
كانی لهفتارهر ژیانی و رهسهرییان لهی خۆی و كاریگهعریفهمه

ی وهخوێندنهلهبریتی بوونكات كهكان دهمێژووییهی رووداوهچوارچێوه
به كی نوێ وئاسۆیهوهڵێت  لێرهكان، و دهوروپیهمێژوویی ئهچیرۆكه

وروپام بۆ روون نسا و ئهرهب و مێژووی فهدهوری ئهسهرفراوانی ته
ر بریتی نین لهو ژیان و مێژووش ههزانیم مێژوو چییهوردهو وردهبووه

تار نابن كهها قهكانیش وهندی و رووداوهوهرژهبهپالنی سیاسی و راوه
د، مهمحه)كات تاریان دهعلیالتی خۆی قهی تهقراسهمێژوونووس به

ههمێژوو و رههاوكات ئاستی ئاگایی خۆی لهمهبهكه( 760-765: 0666
كی یهرچاوهڵێت سهو دهم رووهر لهخات، ههردهكانی دهقوڵ و نادیارهنده

ی یااڵنهو خهوهتێڕامان و ووردبوونهلهو بریتی بووهی ئهعریفهتری مه
ما وتنی بنهركهر دهسهر بوون لهكاریگهكه0627-0622زستانی نێوان 

: ی پێكردوون ئاماژهكهوانهو لهتی دوارۆژی ئهناعهكانی قهكییهرهسه
ليس قصارى العقل ان يمتنع عن تفسير االشياء التي ال يفهمها ولكنة 
يفسرها تفسيرات خاطئة یفعل االنسان ما يعتقد انه مصلحة مادية او 
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لكة في حقيقتها العقل عامل التطور التاريخى معنوية و قد تكون مه
واالجتماعي و ليس حاجة المادية واال كانت الحيوانات كلها يتطور 
كاالنسان النها جميعا تشابه االنسان من الحاجة المادية االساسية مثل 

 ( 215-217: 0666د، مهمحه)الجنس واالكل والحماية 
د زۆر بهمهسعود محهژیانیدا مه شتیی گهوهی گێڕانهمیانهداو لهلێره

ی وهكانی تێڕوانین و لێكدانهكییهرهگشتی و سههێڵهبهروونی ئاماژه
شتی گه)كهوهكاتهروون دهو راستییهروو و ئهخاتهخۆی بۆ مێژوو ده

 .خدارهی مێژوویی گرنگ و بایهرچاوهك سهك وهیهتاچ راده( ژیانم
وێت كهرچاو دهدا بهیهم ژیاننامهی لهنانهو الیهك لهكێیهوهكی ترهالیهله
كان و پهمێژووییهرچی زیاتری زانیارییهی ههوهبۆ كۆكردنهوڵدانههه

كی یهی نزیك و راست و دروست، و تا رادهرچاوهبۆ سهرۆشییه
شدا ههم پێناوهكان لهرووداوهلهیهوهو وردبوونهوهزۆریش قوڵبوونه

كات بۆ دهوهباسی ئهكی ببینێت بۆ نمونهمێژووی زارهسوود لهوڵیداوه
حهو پرسیاری لهڕاوهئاغا زۆر گهمهی دایكی حهماڵهدوای بنهڕان بهگه

خانێك حمهدایكی رهكهوتووهسكهی دهوهنها ئهو تهكان كردووهوێزییه
یی بۆ ڕهالپه 5كی یهوێزی نامهگی حهد بهحمهاڵم دواتر ئه، بهبووه

د، مهمحه)باغچی كۆیی ی دهدهدی عهمهستا حهڵێت كچی وهدهكهناردووه
ر سهزانیاری لهیشتن بهكات بۆ گهدهوهها باسی ئهروه، هه(552: 0666
: 0666د، مهمحه)س كردووهزۆر كهداوای لهماڵهتی و بنهسایهندێك كههه
رێگای لهوڵیداوههه ی كهوهلهجگهمهی تریش، ئهنموونهندین و چه( 202

 شێك لهبه م باس لهماودهو دهوهكانهوارو ناوی شوێنهو شوێنهپاشماوه
كان یاخی عوسمانییهك لهیهماوهمێژووی عوسمان پاشای بابان بكات كه

كی ێگایهند جچه، هاوكات له(22: 0666د، مهمحه)چنارۆك بووهو لهبووه
 ی كهوهبڕێت لهردهرۆشی دهد پهمهسعود محهدا مهیهشتنامهم گهئه
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مهمحه)ن كانی خۆیان نادهتییهسایهپاراستنی مێژووی كهخ بهكورد بایه
 (.762: 0666د، 
یبووه زۆرجار ی ههمێژووییهعریفهو مهست بهد پشت بهمهسعود محهمه
ڵوێستی خۆی لهو ههكاندا كردووهمێژوویهرووداوهئاست ی لهستهڵوههه
ی رهفتاری بهوێت رهمهڵێت من دهده، بۆ نموونهربڕیوهدهوهیانهباره

خلی ههوا بێگومان دهنگێنم كهڵسههه 0628ر لهی نیشتیمانی بهوهبزوتنه
وهعێراقه تین حكومهالیهكرا لهوی دهیڕهی پهتهو  سیاسهر ئهسهبوو به
ند دهچهخۆی ناسی كه عومریدا نهی یشتیمانی لهرهی بهوهبزووتنه

ی چوارچێوهكانی خۆی لهتهڵمهتوانیشی ههزێت نهبهند دهخوات و چه
تی ریك بوو بزانێت میللهرۆژان خه رۆژێك لهمومكین بگونجێنێت نه

ر بارودۆخی سهلهدات بۆچونی دهبهوێت، دواتریش درێژهعێراق چی ده
ڵوێستی هه مانشێوههه، به(222: 0666د، مهمحه) 0628ی سبهدوای وه
رامبهبهڵوێستی كورد لهی ئاشتیخوازی و ههوهبزووتنهر بهرامبهخۆی به
مهمحه)بڕێت ردهعید دهر نوری سهرامبهبڕێت و بۆچوونی بهردهری ده
ڵوێستی و ههوهكانی قاسمهچاكسازییهی بارهو لهئه(. 226: 0666د، 

ی شیوعییهوانهواو پێچهتهكهیهتی ههبۆچونی تایبهوهیانهبارهكورد له
ی پێی رازین خۆیان فرۆشت و ئاغایانهڵێت ئهو دهیهمهردهو سهكانی ئه

ڕم ڵێت من باوهفرۆشت و دهئێران خۆیان نهچوونهریش كهوانی پشده،ئه
رۆكهاڵتی سهسهگۆڕینی دهبێت لهند دهرمهرهت زهشرهعهكهایهو ووابوه
جیاوازی ناكات لهرمی بێباك كهفامێكی خوێن گهاڵتی نهسهدهی بهكه

سیاسیهتی بۆچونهرجێك خزمهمهڵك و كوشتنیان بهنێوان تێركردنی خه
 زانێت، كهت دهخزمهتاڵ كام شت بهزانێت مێشك بهی بكات خواش دهكه
مهمحه)دیارهدی پێوهمهسعود محهنگری مهی الیهتانهو بابهلهكێكهیهمهئه
گرێت و ی كوردی دهوهبزووتنهلهخنهها رهروهو ههئه(. 272: 0666د، 
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مهمحه)كات  ده یهو جوڵهكی و هۆكاری الوازی ئهرهر دووبهسهلهقسه
ر حوكمی زاتی و دۆخی سهنوسینێكی خۆی لهقی و ده( 227: 0666د، 

ڵوێستی خۆی لهها  ههروه، هه(228-225: 0666د، مهمحه)كورد داناوه
دهعێراق راشكاوانهڵك و حزبی شیوعی لهڵبژاردن و ئاستی خهی ههباره

قهزانیاری و دهلهكرێت جگهده، كه(565-567:    0666د،مهمحه)ربڕیوه
و ر ئهسهكانیشی لهو بیرو بۆچونهوههاوكات لێكدانهكان مێژووییه
نجام ئهوهو بارهكانی لهمێژووییهوهخش بن بۆ لێكۆڵینهسودبهرووداوانه

 .درێنده
 
 

 وهرووی مێژووی سیاسییهشتی ژیانم لهخی گهبایه: مسێیه
 
سیاسییهرۆڵه وئهوهكی ترهالیهك و لهالیهمێژوو لهلهقوڵهزاییهو شارهئه

تی كهر ئاستی كوردستان و عیراق گێڕاویهسهد لهمهسعود محهمهی كه
ندامێكی چاالكی بزوتنهوێت ئهكهردهدا ده( شتی ژیانمگه)ی وهخوێندنهله
و بووهو پۆستی حیزبی و سیاسی ههندین پلهو چهی كوردی بووهوه

و بووهرزی ههی بهو پله ندین پۆستتی عێراقیدا چهحكومههاوكات له
بااڵكانی حكومهندامهڵ ئهگهرمی لهرمی و نا فهوتن و دیداری فهچاوپێكه

رۆك زیران و سهرۆك وهتا سهكانی عێراقدا بووه،كهدوای یهك لهیهته
م ژیاننامهی ئهوهله بووهیان ههورهمووی رۆڵی گهههمانهكان ئهكۆماره

ی مێژووی بارهیان زانیاری وردو گرنگ لهده د بهمههسعود محی مهیه
مێژووییهقهو دهرچاوهسهشێكی زۆریان لهبهخۆبگرێت كهلهوهسیاسییه

كاندا چهوهی گێڕانهمیانهلهی كهوهلهجگهمهون، ئهناكهردیدهكانی تردا به
كرێت لهدهروو، كهی گرنگی خستۆتهنامهڵگهو بهقی گوتهو دهندین نامه
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ك سهبێت وهخیان ههرخدا گرنگی و بایهبواری مێژووی سیاسی هاوچه
ندتر كردنی مهوڵهكان یان دهمێژووییهی راستیهوهكالكردنهی یهرچاوه

و دۆخهمینهی زهوهندێك جاریش بۆ زیاتر روونكردنهكان و ههزانیارییه
 .خش بنكان سودبهمێژووییه

بۆی ببن یهم ژیاننامهكانی ئهكرێت زانیارییهدهی كهنانهو الیهلهكێك یه 
بۆ ههكهرخی عێراقهكانی مێژووی هاوچهسیاسیه، رووداوهرچاوهسهبه

ن بێت و زانیاری گرنگ بدات سهی رهرچاوهكرێت سهندێك رووداو ده
می ردهسهلهكات كهدهوهد  باس لهمهسعود محهمه، بۆ نموونهوهستهدهبه

ر ههسهو زانیاری لهندی بووهی بكر سدقی خوێندكاری ناوهتاكهكوده
فور البدری بدولغهعهوانهكات، لهكانی باس دهو روداوهكهرجهلومه

، 727: 0666د، مهمحه)نووسیووه تاكهدژی كودهی لهكوتارێكی بوێرانه
كاتی  لهكاتخۆیدا باسی دۆخی عێراق دهی ی ژیاننامهمیانهو له، ئه(726

ها باسی روه، ههوهگێڕێتهكان دهرۆشی عێراقییهمردنی ملك غازی و په
شهشوێنێكی تردا نهێنی جانتا رهو لهكات، ئهڵ بۆ حوكم دهیسههاتنی فه

و شا فهركردنی ئهسهستبهدوای دهلهكه وهگێڕێتهكر سدقی دهی بهكه
وهم رووهی خۆیشی لهوهواو و لێكدانهیاتم تهتی منیش حهگوتویهل یسه
بهوڵیداوهد ههمهسعود محهمه( 781 -726: 0666د،مهمحه)روو، خاتهده

پێ بۆیهوهی خۆی بگێڕێتهكان ژیاننامهسیاسییهم و رووداوهردهپێی سه
ر سهیشتۆتهدا گهیهو زنجیرهو لهم باسیكردوهردهسهم بهردهپێ و سهبه

عێراق و لهلهوكاتهكاری ئهشید عالی و وردهمی رهردهباسی سه
باوكی داوا لهكات،كهدهوهشدا باسی ئهو میانهو لهوهگێڕێتهكوردستان ده

و بووهاڵم رازی نهئینگلیز بدات، بهڕی دژ بهتوای جیهاد بۆ شهفهكراوه
د، مهمحه)كات نگرانی دهعالی و الیه شیداڵتنی رهدواتریش باسی هه

غدا دهبهشید عالی لهها باسی دۆخی دوای رهروه، هه(572-572: 0666
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مهمحه) وهگێڕێتهكان دهپهكات و دۆخی تێكچوونی نێوان راست و چه
وتی كانی رهكییهرهسهنها هێڵهد تهمهسعود محهمه(. 522،560: 0666د،

و تا ڵكو ئه، بهوهتهگێڕاوهكانی نهمێژوویهندییهقۆناغبهكان و رووداوه
رنجراكێش بوون گرنگ و سهوهالیهی بهو باسانهپێی ئهبۆی لوابێ و به

باسی دۆخی  ی كهوهك ئه، وهوهكانیش بگێڕێتهكارییهوردهوڵی داوههه
نگ، دوای جهكات لهكان دهڵبژاردنهحزبی و ههوتنی فرهركهسیاسی و ده

و  0628-0622ی سال  جبر كهمی  كابینهردهكاری سهدهها ورروههه
و البردنی وهتییهی خستویهاڵكهردمی بۆرتسمۆس و ههكانی سهرووداوه

ی لهها  ماوهروهو هه، ئه(567: 0666د، مهمحه) وهگێڕێتهسال  جبر ده
. د)ن الیهنگ لهڕهی فرهی كابینهزراندنعید و دامهبوونی نوری سهوهرهده

كی زۆری كارییهعید و وردهی سهكهئۆپۆسزیۆن و پارتهله( فازل الجمال
و  باسی دۆخی ( 222 -225: 0666د، مهمحه)وهگێڕێتهدهمهردهو سهئه

(. 267: 0666د، مهمحه)كات وردی ده دا بهو كاتهڵبژاردن لهعێراق و هه
كان و ههسیاسییهوڵهو هه 0628شۆڕشی ر لهدۆخی به ها باسیروههه

دهوهن كامل چادرچی و گروپێكهالیهزراندنی پارتی سیاسی لهوڵی دامه
و ورده0628و باسی شۆڕشی ( 266 - 268: 0666د، مهمحه) وهگێڕێته

 -208، 200- 216:  0666د، مهمحه)كات تی قاسم باس دهكاری سیاسه
سیاسی و پێشهات و وردی رووداوهد بهمهد محهسعومه(. 272

می بهردهڕوو و باسی سهخاتهغدا دهی بهمهردهو سهكانی ئهجموجۆڵه
ست لهده 0666ی دۆخی عێراق تا لهوهكانی بۆ ئاساییكردنهوڵهزازو هه

-682: 0666د، مهمحه)زرا ی ناجی تالب دامهیدا و كابینهوهكاركێشانه
ی 6ی 2تا  0662ی 2ی 02نێوان لهكات كهدهو دۆخهباسی ئهو ( 682
 0668وتن و دواتر باسی زاری كهی وهكابینه 2بوو كهغدا ههبهله 0662

د، مهمحه)ت و مردنی كامل چادرچی شوفی حكومهقهتی تهوسیاسه
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محه)كات بدولرزاق دهمی عارف عهتای دووهو كوده( 210-215: 0666
ی ئاشتیخوازی بۆ وهها باسی هاتنی بزووتنهروه، هه(202: 0666د، مه

ر سهش لهوهڕای ئهڕهاڵم سهگرێت، بهیان لێدهخنهكات و رهعێراق ده
غدا بهله 0622هاوینی لهكات كهكان دهوهشداری كۆبوونهداوای حزب به

كرا و ئاهه تویجملك تهی كهو رۆژهو ئه( 227: 0666د،مهمحه)سترا به
ردانی ها باسی سهروه، هه(221: 0666د، مهمحه) وهگێڕێتهكانی دهنگه

و باسی ( 225: 0666د، مهمحه)كات عید دهخۆی بۆ الی نوری سه
 (.226، 255: 0666د، مهمحه)كات وتنی خۆی و قاسم دهچاوپێكه

ی ساڵ و ربارهدهكهی گشتیانهو زانیارییهشێكی زۆر لهبهنگهرهندهرچههه
اڵم ، به(28)كانی تردا باسكرابنرچاوهزۆری سهكانن لهتی رووداوهچۆنیه
الی مهبهبوون كهتی ههسایهندێك كهكاری و رۆڵی ههندێك وردههه

كاندا رچاوهسهلهنگهرهنزیكبووهوهگرنگبوون یان لێیانهوهدهمهسعود محه
زیاتر ر داون، كهسهی خۆی لهوهو روونكردنهئهی كهوهلهجگهمهبن، ئهنه

ڵگهكانی تر و بهرچاوهسهكهوهكاتهروونتردهكهمێژووییهو واقعهكهدۆخه
 . بردووهستیان بۆ نهكان دهنامه
م كانی ئهقهدهكرێت لهدهرخ كهی مێژووی هاوچهنانهو الیهكێكی تر لهیه

خۆبگرن، مێژووی لهوهیهبارهسود لهگرنگ و بهدا  زانیاری یهژیاننامه
وهی گێڕانهمیانهد لهمهسعود محهمه، كهرخی كوردستانهسیاسی هاوچه

ی وهوهرئهبه، لهتۆماركردووهوهبارهشتی ژیانیدا زانیاری زۆری لهی گه
بۆ و دا ژیاوهكهسیاسیهنێو واقیعهو لهی ئهوهلهك پێشتر باسكرا جگه

، كان كاریكردووهسیاسییهپێی رووداوهكانی ژیانی بهباسكردنی قۆناغه
زی گهخۆی رهمهردهو سهی ئهو رووداوانهشێكی زۆری ئههاوكات بۆ به

مهبۆ نمونه. ی سیاسیدا بووهنێو كایهبۆ خۆی له، چونكهشدار بووهبه
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غدا بهودا لهندنی ئهكاتی خوێله كات كهده وهد  باسی ئهمهسعود محه
تی رهرۆكایهسهبهكانی پارتی هیوا بووهتی چاالكییهڕههه0622 -0620

رۆكی بااڵ ناویان سهبهقهتهونهی لێی بكهوهڵێت پێش ئهدهفیق حلمی كه
ی وهدڵشكاوی وازی هێنا، بێئهو بهوهڕانهڵگهاڵم دوایی لێیههبرد، بهده

كی رر ئهسهڵێت لهدهبێت كهنهندهوهنها ئهدیاریبكات، تهی كههۆكاره
 م پرسهڵێت ئهد دهمهسعود محهمهفادا بۆیهڵ ماجد مستهگهلهحزبی بووه
ڵێت دهوهوتنهركهی  سهنهی یابارهها لهروه، هه)(یهوهلێكۆڵینهپێویستی به

غدا وهبهلهوهكانی كوردهناسراوهپیاوهك لهیهستهن دهالیهی لهئیجازه
مین عامیش مامۆستا مهگ بوو  ئهكی بهمین زهرۆك ئهگیرا و سه

رۆیشتو بوو، ئهست رۆیشتوو و قسهر خۆی دهههعروف جیاوگ، كه
شیر نها مامۆستا بهن بوون تهند پیاویكی بێالیهكان چهئیداریهندامه

زۆربهكانی زیاد بوو، كهنجهگهندامهئه 0622 ڵێت  لهبێت و دهموشیر نه
 (216: 0666د، مهمحه)ندامی هیوا بوون یان ئه
رانی و گیرانی خۆپیشاندهسبهد باسی دۆخی دوایی وهمهسعود محهمه

و ( 202: 0666د، مهمحه)ندامی پارتی بوون شێكیان ئهبهكات ،كهكورد ده
گێڕێتهده0627كانی ڵبژاردنهههكورد له كانیر چاالكییهسهكاری لهورده
ك مام تی وهسایهندین كهشدا رۆڵی چهندهم نێوهلهخۆی تێدا بووه، كهوه
: 0666د، مهمحه)كات د باس دهحمهو برایم ئهزیادی كۆیهالل و كاكهجه

زانیاری یهم ژیاننامهئهی كهنانهو الیهكێك لهها یهروه، هه(275،250-255
مهكهرانهنی نوێنهنجومهكانی ئهگرێت، چاالكییهخۆدهلهوهیهبارهزۆر له

، ران بووهنی نوێنهنجومهندامی ئهی بۆخۆی ئهو پێیهد بهمهسعود محه
: 0666د، مهمحه) وهتهكانی گێڕاوهر كارو چاالكییهسهزانیاری وردی له

موز ی ته02كانی نێوان د رووداوهمهسعود محه، هاوكات مه(221- 252
ی ندهوهئهدا دهیهو ماوهڵێت لهو دهوهگێڕێتهده 0665ی شوبات  8و 
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سێدارهها باسی لهروهزاد و خوێنرێژی روویدا، ههراو مهپێش خۆی هه
سعود محه، مه( 280: 0666د، مهمحه)كات دانی قاسم و هاوڕێكانی ده

الل و بهكانی حزب و رۆڵی مام جهباسی چاالكییهند شوێنێك چهد لهمه
ردانی كات و باسی سهر كورد دهرامبهعس بهڵوێستی بهرز ونزمی هه

قا بۆ الی احمد حسن بكر حسێن خانهالل و ساڵ  یوسفی و كاكهمام جه
فدی ی وهوه، دواتر باسی كۆبوونه( 282: 0666د، مهمحه)كات ده

خاتهعیم سدیق دهی زهكهكات و نامهاڵدزێ دهی قهكانشایرهت عهحكومه
كانی باسی كارو چاالكییه وه، دوای ئه(618-611: 0666د، مهمحه)روو 

كاری گرنگ دهكات وردهكانی  دهوهو كۆبونه0662-0665 پارتی له
فا پێی گوتوون بڕۆن ال مستهمه 0662ی شوبات 01ڵێت لهو دهوهگێڕێته
د، مهمحه)وهگێڕێتهكانی دهكارییهن، وردهربكهك دهیهیاننامهو بهوهكۆببنه
ی چوارتا دهوهكاری كۆبوونهها باسی وردهروه، هه(676-678: 0666
مهسعود محهمهی كهتانهو بابهكێكی تر له، یه(622: 0666د، مهمحه)كات 
و لهكێكی ترهو یه كردووهقۆناغ باسی و بهر كردووهسهی لهستهڵوهد هه
كتهی نێوان مه، كێشهدیاره دی پێوهمهسعود محهنگری مهالیهكهتانهبابه

ڵ ههگهو لهكرێت ئهست دهزۆرجار هه، كهفایهال مستهب سیاسی و مه
و  ،ئهی پێداوهخۆیشی ئاماژهبووبێت كهب سیاسیدا نهكتهڵوێستی مه

رۆژ ئاڵۆز كات رۆژ بهدهوهكات و باسی ئهی دهكاری باسوردهزۆر به
ب كتهی مهبارهو له، ئهڕ چووهڵگرتن و شهكههی چهتا رادهبووه

رم سهبووم و لهیان نهكهڵ كارهگهتا لهرهڵێت سهده وهسیاسییه
ینمان ههكردن و بهندیم پێوهیوهغدا پهبهوههاتنهاڵم كهنووسیوون، به

د، مهمحه)تی ك حزبایهنه تی بووهندی  دۆستایهیوهستی پهبهمهكهبوو، 
یوهر تێكچوونی پهسهچێته، دواتریش ده(686،202، 620- 678: 0666
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كانی رپرسهڵ بهگهكانی خۆی لهوهت و باسی كۆبونهندی كوردو حكومه
 (. 661: 0666د، مهمحه)كات عێراقدا ده

مهوهم رووانهلهی كهو زانیاریانهشێك لهبهنگهرهندهرچهگشتی ههبه
، (26)یان پێكرابێتكاندا ئاماژهرچاوهسهد تۆماری كردوون لهمهسعود محه

یهرچاوهك سهی وهوهلهو جگه ی ئهو زانیاریانهشدا ئهوهڵ ئهگهاڵم لهبه
بۆ بووهكان رووداوهشێك لهشداری بهبۆ خۆی بهن كهسهكی ره

وردهشێك لهسوودن، هاوكات بهتر بهكانی رچاوهپشتڕاستكردنی سه
، ئهكراوهیان پێنهكانی تردا ئاماژهرچاوهسهلهیهم ژیاننامهكانی ئهكارییه
تانهو بابهندێك لهڕ ههمهكانی خۆی لهو بۆچونهوهی لێكدانهوهلهجگهمه

زیاتر بێت لهسوودی زۆریان ههمانهكرێت ئهدهروو، كهخستۆته
ی گێڕانهمیانهمد لهسعود محههاوكات مه. كاندای رووداوهوهروونكردنه

كانی و تێڕوانینهی مێژوویی عریفهی مهروانگه لهوهكانهی رووداوهوه
، كردووهو رووداوانهشێك لهو شێكاری بۆ بهو راڤهوه، لێكدانهوهخۆیه

ی ههبارهك لهرچییهڵێت ههدهوهكر سدقی و كوردهی بهبارهلهبۆ نموونه
لهناگۆڕێت، كورد جگهكهتهبابهم بگوترێت هیچ لهو دهلهوهڵوێستی كورده

ستی خێرایی ههبوو بهدا نهو بارهكان لهتوێژێكی رۆشنبیر و سیاسییه
دهزاری  ت و ئاڵوگۆڕی وهسمی حكومهئاست رووداوی رهخۆی له

بێت و ئێستاش بنج و بناوانی رووداوێك نه ڵكی ئاگایان لهربڕێت، خه
كات و چۆن دهچ ئومێدێك خۆی بۆ ئامادهیشتبێت، چۆن و بهگهتێی نه

موو كورد ههس لهند كهدا چهوكاتهو چی خراپ، لهبزانێت چی باشتره
و كاتهێت، لهریبڕبوو تا دهنگێكی هه، كورد چ دهوهخوێندهی دهرۆژنامه
فهئهشێك لهو بهوهرهكانی سهپی نێوان توێژی سیاسییهت گهدا سیاسه
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ڵوێستی دا ههلهو پهڵپهی ههشێوهلێڵی و له بهكانی شارستان بوو كهندییه
لدا نێو گهگی لهرهبووبوو كهیدا نهحزبێك پهدا تاكهمهو دهنواند، لهده

ی رهولێر بوو بهههدا لقێكی حزب االخاء الوگنی لهو كاتهداكوتا بێت، له
هات دوای یریان پێ دهڵكیش سهندی خۆشیان پێناهات و خهفهال ئهمه

م دهگشتی له، به(725-772:  0666د،مهمحه)وهشایهڵوهك ههیهماوه
تی و ئاستی اڵیهكی روونی واقعی كۆمهیهد وێنهمهسعود محهدا مهربڕینه
سهی بهكهرییهروو و كاریگهخاتهڵگای كوردی دهندوویی كۆمهسهشهگه

ههوهشه، لێرهوهكاتهروون دهوهی كوردستانهو كاتهر دۆخی سیاسی ئه
ئهڵ بكات، كهكر سدقی شیتهندی نێوان كورد و بهیوهدات ئاستی پهوڵده

رانی بواری مێژوو توێژه كرێت سوودێكی زۆر بهی دهیهوهم روونكردنه
 .نكهی مێژووی كورد دهیهو جومگهر ئهسهكار لهنێت، كهیهبگه
دات كاریگهوڵدهد ههمهسعود محهدا مهیهم ژیاننامهشوێنێكی تری ئهله

ڵك ژاری خهڵێت ههدهكهوهروون بكاتهوهتهر سیاسییهسهری ئابووری به
ی كهی سیاسی، راستییهرئێشهیدابوونی سههۆی پهبووهدهدا نهو كاتهله
ت بپێچێت، بهملی حكومهیی خۆی لهبووبوو گلهژاریش جارێ فێر نههه

دیوی تی لهاڵیهستی كۆمهتی و ههی كوردایهوهاڵم باری بوژانه
ئهو كهكانهن ئینگلیزهالیهكرا لهكوردستانی ئێران حسابی قوڵی بۆ ده

كردنی نهشهعێراق ترسی تهنگ لهكاتی جهستڕۆیشتووبوون لهوكات ده
های كرد سیاسهبۆ كوردی عێراق وهوهكوردی ئێرانهگیانی نوێخوازی له

ڕێی زیادكردنی نرخی توتن لهئاراوه،ریك كردن بێتهلق خهخهیتێكی تازه
و وههۆی بوژانهبووه 0625لهمهئهی مومتاز كهو زۆركردنی پله

 (.580: 0666د، مهمحه)الدێكانی كوردستان لهزیادبوونێكی زۆری پاره
وهی بزووتنهبارهڵوێستی خۆی لهند شوێنێكدا ههچهد لهمهسعود محهمه

كی رهكان و دووبهنێوخۆییهی كێشهبارهلهبۆنموونهربڕیوهدهوهی كورده
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 شوێنێكدا بهلهموونهتی عێاقی، بۆنحكومهر بهرامبهڵوێستییان بهو هه
ر ی سیڤهوهدوای پووچانهی كوردی لهوهبوو بزوتنهڵێـت دهراشكاوی ده
بواو واز لهی نوێی ههخشهعید نهی شۆڕشی شێخ سهوهو كوژانه

م سۆنگهر له، هه(227: 0666د، مهمحه)ركی بێنێت براكوژی و و دووبه
كی تییهسایهی كهكات قسهكانی دهی كوردی و ئاكامهباسی جوڵهكهوهیه

موز شۆڕشی تهر لهڵێـت بهدهكهوهدێنێتهك نموونهر وهی پشدهناوچه
ری مێژوو بخوێنێتهفتهكو من دهی وهوهید بێئهشێخ حوسێنی حاجی سه

كرێت ڵدرێت نهبێت پیاو تێی ههندهوهت بایی ئهنیهتهر وهگهیگوت ئهدهوه
 (.225: 0666د، مهمحه)باشتره
سعود محهمهكهیهوهكرێت ئهدیدهدا بهیهم ژیاننامهی لهوهی ئهكهراستییه

كات بهعس دهمی پارتی بهردهكانی سهرووداوهبهمترین ئاماژهد كهمه
دام می سهردهتتریش سهو تایبهدواوهبه 0622دوای ساڵی تی لهتایبه

زایری وتننامی جهك رێككهی وهورهرووداوی گهندین چهحوسێن كه
ندانی تر لهنفال و كیمیاباران و چهعێراق و ئه -نگی ئێرانو جه 0622
و و جۆری ئهكهمهردهسهندی بهیوهمیش بێگومان پهئهگرێت، كهخۆده

می ردهسه،كهی تێدا نووسیوهكهژیاننامهكهیهههوهحوكومڕانییه
نووسین له، بۆیهغدا ژیاوهبهو لهو ئهدام حوسێن بووههحوكومڕانی س

ك پێشتر باسكرا، ئهوهر ژیانی، كهسهله ترسی بووهمهتانهو بابهر ئهسه
 .نووسێك راستهموو ژیاننامهبۆ ههمه
مهسعود محهند شوێنێكدا مهچهمێژووی عێراق و كورد هاوكات لهلهجگه

یوهی پهكات و شرۆڤهم دهنگی جیهانی دووهجهكانی د باسی رووداوه
نگیش بهری جهكات و هاوكات كاریگهدهوكاتهكانی ئهتییهوڵهنێودهندییه
ڵێت و دهروو، ئهخاتهكات و دهڵ دهشیتهوهر كوردستان و عێراقهسه

ی كێشاو پۆلهاڵم درێژهن بێت، بهكورتخایهكهنگهكان وابوو جهبۆچوونه
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وهگێڕێتهنگ دهكانی جهكاری رووداوهت كرد، هاوكات وردهندای دوو له
ر فهسهڵمانیا هێرشی كردهدا ئه 0621هاوینی لهكات كهدهوهو باسی ئه

ڕو رووداوێكی تری جهند شهكاری چهلجیكاو دواتریش وردهنساو بهره
ری كانی ترو كاریگهندی روس و زلهێزهیوهو باسی پهوهگێڕێتهدهكهنگه
دا لهو كاتهكات لهدهوهها باسی ئهروهكات، ههدهكهر كوردو ناوچهسهله

نگری و بۆخۆی الیهاڵم ئهوتوون، بهردا كهالی هیتلهڵكی بهكوردستان خه
نجامی ئهكات لهدهوهها باس لهروهیمانان، ههواتا هاوپهدیموكراتی بووه

-762،506، 782: 0666د، مهمحه)قڕی هاتووهڕدا گرانی وقاتوشه
577،572-557،580-586) 

بابهلهجگهكهد وایكردووهمهسعود محهزایی مێژوویی مهراستیدا شارهله
ندێك ههروو، لهندین شوێندا زانیاری مێژوویی بخاتهچهری لهوهتی بیره

كان و ی بابانیهربارهدهوانهكانیش بدات، لهرچاوهسهبهشوێندا ئاماژه
الزوراء كتێبی دوحهلهكات كهدهوهباسی ئه، بۆ نموونههاتنیان بۆ كۆیه
لهدا عوسمان پاشای بابان كه0221لهكهگرد كراوهباسی چیای ئاوه

: 0666د،مهمحه)بێت وێ دهك لهیهبێت ماوهسولتانی عوسمانی یاخی ده
بدولرحمان پاشای می عهردهسهلهكهكات دهوهها باسی ئهروه، هه(8

: 0666د، مهمحه)كرێت كی گشتی دهیهوهكۆبوونهكۆیهبابان جارێكییان له
ی ورهزاد دههرهدا كاتێك شه0776لهكات كهدهوهها باسی ئهروه، هه(  6

د، مهمحه)بووهكۆیهحمان پاشای والی بابان لهبدولرهعهی داوهكۆیه
 . تی  ترندین بابهو چهمانه، ئه(00: 0666

 
 (شتی ژیانمگه)خی بایه: م چواره

 وهتی و ئابوورییهاڵیهرووی مێژوویی كۆمهله
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لهرهی ژیانی نووسهوهگێڕانهكانی ژیاننامهندییهتمهتایبهكێك لهیه
، ژیاوهر تێیدا نوسهی كهتیهاڵیهكۆمهرو ژینگهوربهو دهی ئهچوارچێوه

ردهتیدا دهاڵیهی كۆمهكی واقعیانهی تابلۆیهشێوهلهزۆرجار ژیاننامهبۆیه
خشێنێت كهنهدهتییهاڵیهكۆمهو دۆخهئهریكهر خهتیایدا نووسهوێت كهكه

كهمهڵهر نوكی قهبهخاتهكاری وا دهندێك وردهجۆرێك هه بهتیایدا ژیاوه
هه بهكراون و بگرهكی تردا باس نهیهرچاوهو سهنامهڵگههیچ بهلهی كه 

لهیهیان ههورهخی گهراستیشدا بۆ خۆیان بایهلهگیراون، كهرنهندیش وه
تی كۆمهاڵیهتی و واقعی ژیانی كۆمهاڵیهی دۆخی كۆمهوهروونكردنه

یگێڕێتهدهریكهنووس خهژیاننامهدا كهودا مێژووییهو مهر لهڵگای نووسه
ك لهوهد كهمهسعود محهكو مهكی وهتییهسایهی كهژیاننامه، بۆیهوه

م گوند م شارنشین ههوێت ههكهردهدا ده(شتی ژیانمگه)ی وهخوێندنه
خان و كاری ژیانی جوتیار و  ئاغا و دیوهوردهو ئاگایی لهنشین بووه
رمی كانی ژیانی خوێندنی فهكارییه، و ئاگاداری وردهبووهژار ههماڵی هه
ب و دهرو ئهڵ هونهگهروكاری لهو سهقاكان بووهوخانهوحوجره

ك كورد لێكی وهتی گهاڵیه، ناكرێت بۆ مێژووی كۆمهبووهرۆشنبیراندا هه
ی مێژوویی رچاوهو سهنامهڵگهمترین بهكاتێكدا كهبێ، لهخش نهسوودبه

دا و یهو ماوهلهستدان، كهردهبهلهمهردهو سهبۆ ئهوهمڕوهتۆماركراو له
ڕیدهشتیارو گههاتنی گهدواوهی بیست بهدهكانی سهچلهتی لهتایبهبه

تی اڵیهكانی ژیانی كۆمهكارییهكانیش بۆ كوردستان و تۆماركردنی ورده
 .  می بوونكهكورد روو له

ژیانی منداڵی وم ێردمنداڵی مهزۆری رهشی ههی بهوهرئهبهراستیدا لهله
هۆی رو بیتوێن بهكانی پشدهگوندهچنارۆك و لهد لهمهسعود محه

یدا باسی وردهكهژیاننامهیمیانهله، بۆیهر بردووهسهبهوهتییهخزمایه
و ( 61: 0666د، مهمحه)تی و خواردنی جوتیاران اڵیهكاری ژیانی كۆمه
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و ( 22: 0666د، مهمحه)كات دهوكاتهالدێی ئهكاری ژیانی باسی ورده
خان و رادیۆ ڕێكردن و باسی دیوهباسی میوانداری و چۆنییتی میوان به

رهكان و سهخانهی دیوهوانهزمی شهبهرهوچهو شهوانهی شهوهكۆبونه
زان مهو باسی ره( 061، 87-80: 0666د، مهمحه)وتنی رادیۆ ركهتای ده
ها روه، هه(262، 005-007: 0666د، مهمحه)كات دهكۆیهكانی لهتهریو نه
: 0666د، مهمحه) وهگێڕێتهالدێ دهزمی شایی لهكاری بهردهو

كان ئهنامهڵگهكانی تر و بهمێژووییهرچاوهن سهگمهده به،كه(002،760
 .یان باس كردووهزانیارییانهمجۆره

و تی ئهاڵیهكی كۆمهیهند دیاردهچهد باس لهمهمحهسعود مهمانهلهجگه 
نی پشت سهكی رهیهرچاوهك سهكرێت وهدهكات كهدهمهردهسه

سترێت، بۆ كوردستان پشتی پێببهلهیهدیاردهو جۆرهڕاستكردنی ئه
كانی و و گرفتهی پیاوكوشتن و كێشهند شوێنێكدا دیاردهچهلهنموونه
، هه(752،762، 022-027: 0666د، مهمحه)كات كانی باس دهرهسهچاره
روو خاتهتی دهالیهقێ و خوێندنی مهر ژیانی فهسهها زانیاری ورد لهروه
، هاوكات باسی منداڵ و ژیانی منداڵی و (766، 26: 0666د، مهمحه)

: 0666د، مهمحه)کات تكردنیش دهریتی سونهت نهنانهكانییان و تهیارییه
62  ،62 ،018 .) 
شتی ژیانیدا ی گهوهی گێڕانهمیانه د لهمهسعود محهمهوهكی ترهالیهله

وهلهجگه، كهباسكردووهماڵهندین بنهی چهربارهكاری و زانیاری دهورده
كان باسێكی زۆری بۆ بنهزۆری ژیاننامهرهشی ههریتی بهك نهی وه
ماڵهندین بنهرخانكردووه،  هاوكات باسی چهته(لیزادهجه)ی خۆی كهماڵه

ندانی تری كردووه، عقوبی و چهفوری و یهوێزی و غهك حهی تری وه
 مااڵنهو بنهنددار بهیوهی مێژووی پهوهنجامدانی توێژینهئهكرێت لهدهكه
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 722، 066، 076، 007، دواوهبه01: 0666د، مهمحه)بێت سوودییان هه
،720 .) 
كانی كارییهی نوسینی وردهمیانهد لهمهسعود محهی مهوهلهو جگهمانهئه

اڵیهتی سیاسی و كۆمهسایهندین كهر چهسهكاری لهژیانی خۆیدا ورده
ی پهوهتوێژینهكرێت لهدهكه ری و رۆشنبیری تۆماركردووهتی و هونه

ورهالی گهمهربگیرێت، بۆ نموونهڵكییان لێوهدا كهسانهو كهست بهیوه
: 0666د،مهمحه)دڵداری شاعیر ( 025، 076، 076، 02: 0666د، مهمحه)

شێخ مه(60: 0666د،مهمحه)گ تاح بهگی فهریم به، كه(211، 551.520
ر سلێمان خۆی و خێزانهیدهلی حه، عه(212، 722: 0666د،مهمحه)حمود 

( 722: 0666د، مهمحه)س ق بێكهفایه( 212، 722: 0666د، مهمحه)ی كه
محه)فیق حلمی و ره( 726: 0666د، مهمحه)یس قی شاوهو اسماعیل حه

، 766، 756: 0666د، مهمحه)تی تر سایهیان كهدهو به( 520:  0666د، مه
226) 
ی بارهندن لهسودمهندین زانیاری تۆماركراون كهدا چهیهم ژیاننامهله

وان تۆماركردنی قهوانه، لهوهری و رۆشنبیری كوردهمێژووی هونه
مهمحه)كۆیه ری سلێمانی لهنگی تیپی هونهو ئاهه( 72: 0666د، مهمحه)

كاری ها وردهروهههندین رۆژنامه، ی چهربوردهو سه( 212: 0666د، 
، 270، 208: 0666د، مهمحه)ر مێژووی كۆڕی زانیاری كورد سهزۆر له

) ناتی كوردۆ و قاسملۆ ، هاوكات باسی رۆڵی رۆشنبیری قه(222،267
 .  ندین زانیاری ترو چه(  227: 0666د، مهمحه
م كرێت لهتی كورد دهاڵیهبۆ مێژووی كۆمهی كهنانهو الیهكێكی تر لهیه

بۆ ند شارێك كهرباری چهتی دهكانییهسود بێت، زانیارییهیدا بهژیاننامه
یدا زانیاری مێژووییی شتنامهم گهلهوانهر گرنگن، لهڤهمێژووی شارو ده

 تی شاری كۆیهاڵیهی مێژووی سیاسی و كۆمهربارهزۆر ده
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دوای دوو 0606ڵێت، و دهئهوهرووی سیاسیهلهتۆماركراون، بۆ نموونه
ی وهجێگرهكان بوون بهلیزهنگ ئینگكۆتایی جهگرانی و ساڵیك لهساڵ له

لتر بوون و سهكان تێرو تهعوسمانییهك بووبن لهرچییهههعوسمانی كه
ك هی وان وهسوپای ئهبیستراوهشێوازی حوكمییان شارستانیتر بوو، نه

م كاریان دوای كهیهوهوانهپێچهرووتی كردبێت، بهعوسمانی راوه
ردهو جه... لهوهدانا و شاریان خاوێنكردهیان قیرخانهفهداگیركردنی كۆیه

الدێ شارو چ لهچ لهوهسب و كارییهدیار كهژار بهڵكی هه، خهوانهیی شه
ك ئینگلیز چاوی لهتی وهوی، حكومهستدرێژی عوسمانی رهترسی ده
 :0666د،مهمحه)وت بوو ریكی نهڵكو خهبوو بهكان نهقیرهگیرفانی فه

مهحهكات كهمی حوكمی ئینگلیز دهردهها باسی سهروه، هه( 20-27
ر و مهدهوێزی یاریدهمیل ئاغای حهقایمقام و جهفوری كرا بهئاغای غه

، (22 :0666د، مهمحه)وه گێڕێتهكاری تریش دهالی باوكی قازی و ورده
لهم و رۆڵی كۆیهنگی جیهانی دووهمی جهردهسهلهو كۆیهمێژووی كۆیه،

كانی و و خۆپیشاندانه( 212 :0666د، مهمحه)كانی پۆرتسمۆس رووداوه
له، جگه( 28 :0666د، مهمحه)ی كوردی وهبزووتنه لهدواتر رۆڵی كۆیه

ی مێژووی خوێندن و ربارهمێژووی سیاسی، هاوكات زانیاری ده
، 076 :0666د،مهمحه) و مامۆستایانی قوتابخانهوهواری و كردنهخوێنده

بان و باسی هاتنی ئوتۆمبیل و رێگاوتۆماركردووه( 772، 712، 022،711
و مێژووی ( 215،  718 :0666د، مهمحه)با كان و هاتنی كارهقامهو شه

، 275، 726: 0666د، مهمحه) كات ده كانی كۆیهمامهو حهكۆیهشانۆ له
276 ،228 ،222 ،225 ،226.) 
ولێر شاری ههك لهیهد ماوهمهسعود محهی مهوهرئهبهلهوهكی ترهالیهله

تی ك كاری سیاسی و حزبایهو وهردانی كردووهو زۆریش سهژیاوه
یدا زانیاری كهی ژیاننامهوهی گێڕانهمیانهلهبووهو شارهئاگاداری ئه
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، 757 :0666د، مهمحه )وشی خوێندن و قوتابخانه ی رهربارهزۆری ده
، و ره(721 :0666د، مهمحه)ولێر با بۆ ههو هاتنی كاره( 722، 752،721
ولێر كانی ههڕیفهسه، موته(725-727 :0666د، مهمحه)ندروستی وشی ته

ركهده(  57- 51 :0666د، مهمحه)ڵ یسهو هاتنی فه(08 :0666د، مهمحه)
و هاوكات باسی  (725 :0666د، مهمحه)ولێر كردووه ههوتنی حزب له

ند شوێنێك باسی  چهو لهولێری كردووهشاری ههماڵهندین بنهچه
 (. 722  : 0666د، مهمحه) ولێریشی كردووهمێژووی هه
ند جارێك و چهری سلێمانی بووهك دادوهیهی ماوهوهرئهبههاوكات له

ند كهڵ چهگهنێوانی لهوههۆی كاری سیاسییهو بهردانی كردووهسه
تی اڵیهوشی سیاسی و رۆشنبیری و كۆمهر رهسهزانیاری لهسێكدا بووه

، 271، 208، 202، 728 :0666د، مهمحه )شاری سلێمانیش تۆماركردووه 
215 ) 
ی ناوچهری لهتی و هاموشۆ و كاری سیاسی و پارێزهر خزمایهبهله  

چ دهتۆماركردووهكهناوچهی ربارهرو بیتوێن  زانیاری زۆری دهپشده
سیاسییهكانی بێت یان رووداوهتییهسایهتی و كهاڵیهی ژیانی كۆمهرباره

تی بابهكرێ لهگرێت و دهخۆدهیان زانیاری گرنگ لهدهبهكانی بێت كه
 .سوودبنبهكهجیاجیاكانی مێژووی ناوچهنهر الیهسهلهوهتوێژینه

وههۆی مانهی ژیانیداو بهوهی گێڕانهچوارچێوهلهی كهوهلهو جگهمانهئه 
غدا زانیاری بهها ژیانی لهروهركوك و ههردانی كردن بۆ كهی و سه

 .تۆمار كردووهو دوو شارهر ئهسهزۆریشی له
ی ژیانی ربارهیان زانیاری گرنگ دهدهبهیهم ژیاننامهئهوهكی ترهالیهله

بهمێژووییانهوهو توێژینهكرێت بۆ ئهدهكهگرێت خۆدهئابووری له
ی دهسه ر دۆخی ئابووری عێراق و كوردستان لهسهلهسوودبێت كه

سهد زانیاری وردی لهمهسعود محهمهدرێن، بۆ نموونهنجام دهبیستدا ئه
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هایان تۆمار كردووه،كان و بهكشتوكاڵییهربومهر دۆخی كشتوكاڵ و به
كان و دۆخی مهرههڕێ و نرخی كااڵ و به كاروانهها باسی روههه

 06: 0666د، مهمحه)كات كان دهمێژووییهمی رووداوهردهسهئابوری له
،22 ،22 ،61،68،22 ،22 ،80 ،060 ،756 ،722 ،787 ،515 ،577 ،582 
،212،671) 

 
 

 كاننجامهئه
 

شتی نێو كتێبی گهركردنمان بهی گوزهمیانهدا و لهم باسهكۆتاییی ئهله
ی مێژوویی رچاوهك سهوهیهم ژیاننامهگرنگی ئهلهوهژیانمدا و لێكۆڵینه

كی گشتی یهشێوهكان بهژیاننامه وانهیشتین، لهنجامێك گهند ئهچهبه
ی مێژوویی رچاوهك سهكرێت وهگرن و دهخۆدهتوخمێكی مێژوویی له

ی بهرادهكهوهمان بۆ روون بووهوهاڵم ئهربگیرێت، بهسودیان لێوه
و ردهروهر ژیان و پهسهوتۆتهو كهزهجیاوا وهم رووهلهسوودی ژیاننامه

م ر لهههنووس،كهی رۆشنبیری ژیاننامهو ورادهراستگۆیی و پیشه
ندی مهوڵهو دهردهروهیشتین، ژیان و پهگهنجامهو ئهبهوهشهیهسۆنگه

ی عریفهفی و مهلسهرووی فیكری و فهد لهمهسعود محهپاشخانی مه
ك سهوهوهسودییهرووی بهشتی ژیانم لهگهكه وایكردوهوهمێژووییه
وهلهكانی جگهبێت و زانیارییهندی خۆی ههتمهی مێژووییی تایبهرچاوه
 بووگرن، كهخۆدهی مێژوویی لهنامهڵگهقی مێژوویی و بهندین دهی چه

كرێت تی و ئابووری عێراق و كوردستان دهاڵیهمێژووی سیاسی و كۆمه
كاری و و راڤهوهلێكدانهندن بهمهوڵهبێت هاوكات دهسوودی زۆریان هه

رووی روونكردنهلهكان، كهو رووداوهی دیاردهی مێژووییانهوهشیكردنه
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گهنجامهئه وبێت، هاوكات بهو سودی زۆریان دهی واقیعی مێژووییهوه
تۆماركردنی د لهمهسعود محهڕای راستگۆیی و بوێری مهرهسهیشتین كه
ی مێژووییدا نهندێك پرس و جومگهههاڵم لهكاندا، بهمێژووییهزانیارییه
قسهستن بهیوهپهدا كهو باسانهتی لهتایبهنی بپارێزێت بهبێالیهیتوانیوه
كتهی نێوان مهو كێشهی مادییانهوهلێكدانهكان و ر شیوعییهسهكردن له

دام اڵتی سهسههۆی توندی دهفا بارزانی، هاوكات بهبی سیاسی و مسته
مهردهو سهلهبدات كهو رووداوانهی ئهرهقهخۆی لهیتوانیوهنهوهحوسێنه

 .دا روویان داوه
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 الملخص
 

تعد السيرة الذاتية احد المصادر التاريخية االصيلة حيث تحتوى على 
معلومات تاريخية مهمة التى تكون مساعدة في الوصول الى حقائق 
تاريخية في حاالت عديدة او لها دور في توضي  الواقع التاريخى و 
االرضية السياسية واالجتماعىة واالقتصادية في فترة تاريخية معينة 

كمثقف و مفكر و شخصية كوردية بارزة كتب سيرتة  مسعود محمد.
حيث سرد فيها (رحلة حياتي )الذاتية في كتاب تحت عنوان طةشتي ذيانم 

مراحل حياته في ايطار الزمان والمكان التاريخي ومن خالل سرده هذا 
سجل معلومات مهمة حول تاريخ السياسي واالجتماعى واالقتصادى التى 
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ن يعتمد عليها كمعلومة تاريخية او كمصدر يمكن للباحث التاريخى ا
لذا فبحثنا هذا ليس اال ، تاريخى في كثير من االحداث والوقائع التاريخية  

محاولة الضهار اهمية السيرة الذاتية كمصدر تاريخى و جلب انتباه 
حيث اوضحناه في اربع محاور ،الباحثين الهمية هذا النوع من المصادر 

مخصص بالبحث عن اهمية السيرة الذاتية كمصدر المحور االول ، رئيسية
وفي المحور الثاني نتحدث عن المعرفة التاريخية ،تاريخى بشكل عام 

والمحور الثالث ،لمسعود محمد وانعكاساته في كتاب طةشتي ذيانم 
تتناول اهمية طةشتى ذيانم كمصدر  تاريخى للمعلومات حول تاريخ 

ور الرابع واالخير فمخصص اما المح،السياسي للعراق وكوردستان 
للتحدث عن اهمية هذا الكتاب كمصدر تاريخى للتاريخ اجتماعي 

 . واالقتصادي
 
 

Abstract 
An Autobiography is one of the primary sources of 
studying history because it contains important 
information about history. It helps us to find the truth of 
the historical facts. It sometimes is helping us to 
understand the social, economic and political situation 
of a specific period of the history. Masoud Mohammad 
a famous Kurdish intellectual has written his 
autobiography which is entitled ‘’The Journey of My 
Life’’. He narrated the stories of his life, the events that 
he saw in different stages of his life in different 
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historical periods. He wrote very important information 
about the political, economic and social situation of his 
lifetime. The researchers now can rely on the 
information that he told in his autography to find the 
truth of the historical events. This study is about the 
importance of Masoud Mohammad’s autobiography as 
a source to study history, and to show the importance 
of his autobiography for historians and researchers. 
This study is divided into four chapters; the first 
chapter is about the importance of autobiography as a 
source of studying history. The second chapter 
evaluates the historical knowledge of Masoud 
Mohammad and how he implements his knowledge in 
his autobiography. The third chapter shows the 
importance of the ‘’The Journey of My Life’’ as a 
historical source of a political history of Iraq and 
Kurdistan. The last chapter evaluates the importance 
of the book for a social and economic history of 
Kurdistan.    
 
 

 (مەسعود محەمەد)ی ( گەشتی ژیانم)شیعرییەتی دەقی 
 

 ناز ئەحمەد سەعید. د                                         
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 دکتۆرا لەئەدەبی کوردیدا 
 پەیمانگای ڕاهێنان و
 گەشەپێدانی پەروەردەیی سلێمانی
 

 پێشەکی 
 

ژیاننامەنووسین بابەتێکی گرنگ وپڕ بایەخە بەاڵم بێگومان هونەری 
لەئەدەبیاتی کوردیدا وەکو پێویست ئاوڕی لێ نەدراوەتەوە ،یان زۆرجار 

بیرەوەری، بیرهاتن، )بەهۆی نزیکی لەگەڵ بابەتەکانی تری وەکو 
میکانیزم (هونەری ژیاننامەنووسین )تێکەڵ کراون، کەخۆی ( دانپێدانان

ۆی هەیە،کە لەم لێکۆڵینەوەیەدا بە وردی وتایبەتمەندی تایبەت بەخ
ئەوانە شیدەکرێتەوە، مەبەست و ئامانجێکی تری ئەم لێکۆڵینەوەیەمان 

مەسعود )تیشک خستنە سەر بەرهەمە بەپێزو پڕ ئەزموونەکەی 
ە ،دەمانەوێت شێواز وتەکنیک (گەشتی ژیانم) کە بەناوی ( موحەمەد

ەکەوە دیاری وچۆنیەتی نووسینی ئەم بەرهەمە لە هەموو ڕووی
بکەین،چونکە هەروەکو چۆن هەمیشە خاوەنی دیدوبۆچوونی جیاواز لە 
هاوسەردەمەکانی خۆی بووە،بە هەمان شێوە لە نووسینی ئەم 

مسعود )ژیاننامەیەشدا هەست بەجیاوازی و جیهانبینی تایبەتی 
دەکرێت، کە تا ئێستا باس لەم الیەن وبەرهەمەی بەمجۆرە ( موحەمەد

ی کراوە شیکردنەوەی بنیاتی دەقەکەبوە لەڕوی نەکراوە ، ئەوە
ڕەگەزەکانی چیرۆکەوە، ئێمەدەمانەوێت باس لەشیعرییەتی دەقەکە 
بکەین ئەو کەرەستەو هۆکارانەدیاری بکەین کەپلەی ئەدەبی 

 .وشیعرییەتی دەقەکەیان بەرزکردۆتەوە
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 ڕێبازو پێکهاتەی لێکۆڵینەوەکە
 

دەبەستێت و لە دوو ( اریوەسفی شیک)لێکۆڵینەوەکە پشت بە میتۆدی 
لەبەشی یەکەمدا بە دوو تەوەر باس لە چەمک وئەدگاری : بەش پێکدێت 

ڕۆمان، مێژو، ) هونەری ژیاننامەی خودی و پەیوەندی لەگەڵ بابەتەکانی
،پاشان لەمێژووی هونەری ژیاننامەی خودی لە ئەدەبی ( شیعر

ەمدا الیەنی بێگانەدا،ودواتر لەئەدەبی کوردیدا دەدوێین ، لەبەشی دوو
لەتەوەری ( مسعود موحەمەد)ی (گەشتی ژیانم)پراکتیکی یە لەسەر 

یەکەمدا باس لە چەمکی شیعرییەت دەکەین بەگشتی وئنجا شیعرییەتی 
دەقی چیرۆک، لەتەوەری دوەمدا پشت بەستن بەهەردو ئاستی ریتم و 
دەاللی ئاماژە بەو هونەروکەرەستانە دەکەین کە بەشداربوون لەبنیاتنانی 

پاشان ئەنجامی باسەکە دەخەینە ڕوو . شیعرییەتی تێکستەکەیدا
کەدەمانەوێت بگەینە ئەو خااڵنەی تایبەتمەندی وجیهانبینی نووسەر 
دەردەخەن لەڕووی زمان و هەڵبژاردنی وشەکان، ئاست وپلەی 

 .شیعرییەتی نووسینی ژیاننامەکە
 

 زاراوەی ژیاننامە و ژیاننامەی خودی
 

کەواتە مەبەست لەو ( نامە+ ژیان )دراوە لەژیاننامە وشەیەکی لێک
نامەیەیە کە پەیام وهەواڵی ژیانی تێداهەڵگیراوە، لەزمانی عەرەبیدا 

بۆ بەکاردەهێنرێت لەفەرهەنگی دەریادا بەرامبەر ( سیرة)زاراوەی 
ژیاننامە، ناوبانگ، چیرۆک، ڕاز، داستان، " بەکوردی ئەمانە نوسراوە

مێژوو،باس و خواسی ژیانی . امەبەسەرهات، سەرگوزشتە، سەربوردن
( 265.،ل7112کریم،")مەزهەب و ڕێگا. یەکێک یان کۆمەڵ وگرۆهێک
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وەسف یان )پێ دەوترێت واتە( Biography)لەزمانی ئینگلیزیدا وشەی 
و ( ژیان)بەواتای  Bios))لە "وشەکەلەبنەڕەتدا یۆنانییە ( باسکردنی ژیان

(Graphein)کەواتە ( 5.،ص0688شرف،(")وەسف)یش واتە
بەوگوزارشتکردن وباسکردن وگێڕانەوەیە جۆرێک لەشێوازی چیرۆک 

نوسەر لەچوارچێوەی تێکستێکدا باس لە .گێڕانەوە لەخۆدەگرێت
ژیاننامەی )جا لێرەوە بەرەو . ڕوداوەکانی ژیان و بەسەرهاتەکان دەکات

؟ ئایا نوسەر چییە(ژیاننامەی خودی)دەچین و دەپرسین ( خودی
ژیاننامەی خۆی دەنوسێتەوە یان هی کەسانی دیکە؟ ئەم هونەرەش 
هەروەکو هونەرەپەخشانییەکانی  تری وەک وتارو چیرۆک وڕۆمان 

 : جۆری هەیە
 
کە نوسەر باس لەژیان (: ژیاننامەی کەسانی تر)ژیاننامەی بابەتی( 0

انێت وبەسەرهاتەکانی کەسێک، تاکێکی دیاری کۆمەڵگا دەکات، کەدەز
ژیانێکی پڕئەزمون وداهێنان وگۆڕانکاری بەسەربردوە،نوسەر دێت 

 .تۆماری دەکات پیشانی  نەوەی نوێی دەدات
 
ئەم زاراوەیە بەرامبەرئۆتۆبیۆگرافیا : ژیاننامەی خودی(7
(Autobiography )دێت کەلەبنەڕەتدا یۆنانییە لە"Auto خودBios  

ئەم زاراوەیە لەساڵی  " (   26.،ص0626الحانی،" )وێنە  Rapheinژیان 
لەفەڕەنسا فیلی  لیجین دایهێناوە لەم چەشنەدا ئەو کەسایەتییە 0821

" خۆی چیرۆک وبەسەرهاتی خۆی دەنوسێتەوە نەک کەسێکی تر
کە مەبەست لێی نوسین یان وێناکردنی ژیانی ( 017.،ل 7102ئەسوەد،)

. ێتی بۆ بەکاردەهێنر(السیرة الذاتیة)خودە، لەعەرەبیشدا زاراوەی 
 .کەواتە مێژووی تۆمارکراوی ژیانی خودی نوسەرەکە دەگرێتەوە
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دەشتوانین بڵێین بیۆگرافیا نوسینەوەی چیرۆکی ژیانی نوسەرێک، 
زانایەک،سیاسەتمەدارێک،شاعیرێک،بیرمەندێکە لەالیەن کەسێکی ترەوە، 
بەاڵم ئۆتۆبیۆگرافیا بریتییە لەو چەشنەی زانایەک، سیاسەتمەدارێک، 

مەندێک، شاعێرێک خۆی چیرۆکی ژیانی خۆی نوسەرێک، بیر
 .دەنوسێتەوە

 
 :پێناسەی هونەری ژیاننامەی خودی

 
بۆناساندنی ئەم زاراوەیە چەندین پێناسەی بۆ کراوە، بە پێی سەردەم 
وڕۆژگار هەندێ گۆڕانکاری بەسەردا هاتوە، سەرەتا تەنیا لەوانەیە 

تی کۆکن لەخاڵەوردەکاندا هەندێ جیاوازییان هەبێت بەاڵم بە گش
لەسەرئەوەی ژیاننامەی خودی ئەدەبەهەر وەک جۆرەکانی دیکەی 

هەرچەندە بەشیعریش )ئەدەب بەشێوەی پەخشان دەنوسرێت 
جۆرێکە لەئەدەب لە گێڕانەوەی بەسەرهات وبەدواداچونی ( "دەگێڕێتەوە

مێژوویی ژیانی تاکێک لەتاکەکانی ناو کۆمەڵگاو پیشاندانێکی دروست و 
وێناکردن ( 222. ،ص0682المقدسی، " )ی تاکەکەوردی ژیان و کەسێت

وپیشاندانی ژیانی خودی مرۆڤەوەکو خۆی چۆن دەیبینێت، لۆجۆن 
پەخشانێکە لەشێوەی ڕۆماندا کەسەکە تیایدا " ژیاننامەی خودی:دەڵێت 

لە دوای تێپەڕبونی ماوەیەک چیرۆکی بەسەرهاتی ژیانی ڕابردوی 
وبەتایبەتی مێژووی  دەگێڕێتەوە،تیشک دەخاتەسەر کەسێتی ژیانی

: یان دەڵێن( 72.،ص0682لۆجۆن،" )چۆنیەتی دروستبونی کەسێتیەکەی
بەشێکە لەچیرۆکی ژیانی کەسێک کە لەکۆمەڵگادا دەژی بەسەرهات "

وسەبوردەی مرۆڤایەتی بەشێوازێکی تایبەتی خودی دادەڕێژێتەوە 
بەمەبەستی دەرخستنی ئایدۆلۆژیاو بیروباوەڕەی خۆی یان 
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لەسەر باوەڕو هزری بۆ ژیان وهەندێک پرسی دنیایی کە جەختکردنەوە 
( 727.،ص7112محمود،")دەیەوێت کەسانی تریش بەشداربن وبیزانن

گێڕانەوەیەکی چیرۆک ئامێزە ،نوسەر تێدا : "نوسەرێکی دیکە دەڵێت 
 0666التونجی،" )بەزنجیرەیەکی رێکخراو باسی ژیانی خۆی دەکات

ژیاننامەی )مەڵێک بنەماوبنەڕەتی لەم پێناسانەوە دەتوانین کۆ(256.،ص
ڕێکخستنی کات واتەگێڕانەوەی : دەستنیشان بکەین لەوانە( خودی

ڕوداوەکان بەڕیز یەک لەدوای یەک، گێڕانەوەی لەڕێگەی بەکارهێنانی 
چونکە ئەو خاوەنی ژیاننامەکەیە،ئەبێت گێڕانەوەکە ( من)جێناوی کەسی

اتی کەسەکە لەشێوەی چیرۆکدا بێت، ئەبێت ژیاننامە وبەسەره
بگێڕێتەوە، ئەبێت نوسەری ژیاننامەکە لەگەڵ گێڕەرەوەکەدا تەباو 
هاوشێوەو وەک یەک بن، نوسەر باسی داهاتو ناکات تەنیا ڕابردو 

 .دەگێڕێتەوە
لەوپێناسەجۆربەجۆرانەی لەپێشەوە باسمان کردن دەتوانین ئەم پێناسە 

ی ئەدەبی ژیاننامەی خودی بەرهەمێکی هونەر: گشتگیرە بەرهەم بێنین
یەو فۆرمێکە لەفۆرمەکانی ژیاننامە کەنوسەرەکەی (شیعر -پەخشان)

بەشێوازێکی تایبەت بەخۆی دوای تێپەڕبوونی ماوەیەکی درێژبەسەر 
ئەزمون وڕوداوەکانی ژیانی تایبەتی خۆی، دێت بە ڕێکخستن وگرێدان 
و ریزکردنی یەک لەدوایەکی ڕووداو وبەسەرهات و سەربوردەکانی 

 .ەگێڕێتەوە و تۆماریان دەکاتژیانی خۆی د
 

 پەیوەندی ژیاننامەی خودی
 و ڕەگەزەئەدەبییەکانی دیکە
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ژیاننامەی خودی بەڕەگەزێکی ئەدەبی نوێ دادەنرێت بە بەراورد لەگەڵ 
چیرۆک،کورتەچیرۆک، : ڕەگەزەئەدەبییەپەخشانییەکانی تری وەک

ڕۆمان، وتار،شانۆگەری،و ژیاننامەی خودی پەیوەندییەکی 
بەهێزوبەناویەکداچووی هەیە لەگەڵ هەندێک لەوڕەگەزەئەدەبییانە 

 ڕۆمان، بیرەوەری، دانپێدانان،: بەتایبەتی ئەوانەی کە لێوەی نزیکن وەک
 . رۆژژمێرلەالیەک شیعرو مێژووش لەالیەکی ترەوە

 
 پەیوەندی ژیاننامەی خودی لەگەڵ ڕۆمان

 
نییە، هەرچەندە دوو پڕۆسەی جیاکردنەوەیان لەیەکتری کارێکی ئاسان 

جۆری ئەدەبی سەربەخۆن بەاڵم سود لەیەکتر وەردەگرن وپەیوەندی 
بەمجۆرە وەسفی (بارت)نێوانیان زۆرنزیک وتوندوتۆڵەهەر بۆیە

" ڕۆمانێکە ناوێرێت بانگەشە بۆ خۆی بکات"ژیاننامەی خودی دەکات کە
ژیاننامەی خودی :"یش دەڵێت(لۆجۆن)هەروەها ( 002.،ص 0660الصگر،)

ە لەجۆرێکی تایبەتی ڕۆمان زیاتر هیچی تر نییە،بۆیە شتێکی نامۆ و جگ
، سەرەڕای ئەوەی (78.،ص0682لۆجۆن،")دوورنییە لە ڕۆمانەوە

ژیاننامەی خودی تەکنیک و شێوازەکانی ڕۆمان وەردەگرێت بەاڵم 
هێشتا لەهەندێ خاسییەت و تایبەتمەندیدا لە ڕۆمان جیا 

شت بەئیلهام و داهێنان نابەستێت دەبێتەوە،نوسەری ژیاننامەی خودی پ
بۆ دروستکردن ونوسینی بابەتەکان بەڵکو پشت بەبیرکردنەوە و 
وەبیرهێنانەوەی وێنە و ڕووداو وبەسەرهاتەکانی ڕابردوو دەبەستێت تا 
بەشێوازێکی هونەری مانابەخش دەریان ببڕێت،هەروەها لە ڕووی 

ژیاننامەی  ئەزمون وتاقیکردنەوەکان لە"گێڕانەوەی چیرۆکەکانەوە 
خودیدا موڵکی ڕابردوە تەنانەت ئەگەر ئاماژەبێت بۆ داهاتوش ،بەاڵم 
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ئەزمون لە چیرۆکدا هی ئێستایە تەنانەت ئەگەر رابردوو یان داهاتوشی 
کەواتە ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت (728.،ص0621فهمی،")چارەسەر کرد

نوسەری ژیاننامەی خودی ئەو ڕووداوانەمان پێشکەش دەکات کە 
دوودا ڕوویان داوەو تەواوبوون بەاڵم دێت هەمویان کۆدەکاتەوە لەڕابر

بۆ ئەوەی کەسێتی سبەی و دووسبەی لێ دروست بکات،بەاڵم نوسەری 
ڕۆمان  لەباسکردنی ڕابردودا مەبەستی ئەوە نییە کەچیرۆکێکی مێژوی 
بنوسێت،تەنیا دەیەوێت ئێستا لەگەڵ ڕابردودا بگونجێنێت یان وەریبگرن 

مۆژگاری ،وە کە  باسی داهاتوو دەکات دەیەوێت وەکو پەندو ئا
بیروخەیاڵی نەوەی نوێ بەکۆمەڵێک ئاسۆی نوێ ئاشنا بکات،  هەمیشە 
ئێستا خاڵی سەرەکی و چەقی مەبەستی نوسەرە لەوێوە بەرەو پێشەوە 

ژیاننامەی خودی لە ڕۆمان جیادەبێتەوە لەڕووی . و دواوە دەجوڵێت
نامەی خودی کۆتاییەکەی دیار ژیان"کۆتاییەکەیەوە وەکو دەبینین 

نوسەر لە ئێستایەکی بەدیهێەری بینراودا دەوستێت،لەکاتێکدا .ئاشکرایە
کۆتایی ڕۆمان نادیارە هەتا بەناویدا ڕۆبچین و وردبینەوە هەست 
" دەکەین الیەنێکمان بۆ ڕوون بۆتەوە و چەندین الیەن هێشتا شاراوەن

تیەکانیش ، لە سەبارەت بە کارکتەرو کەسێ( 726.،ص0621فهمی،)
ژیاننامەی خودیدا کەسێتی خەیاڵی و ئەفسانەیی بوونی نییە چونکە 
نوسەر بە شێوەیەکی ڕاستگۆیانە و پشت بەستن بەکەسانی ڕاستەقینە 

کەواتە ( 76. ص. 0622عبدالدایم، " )ڕووداوەکان دەگێڕێتەوە( واقیعی)
ئەگەر بیەوێت )ئەرکی نوسەری ژیاننامەی خودی گرانتر وقورسترە

چونکە لەالیەک دەبێت ( ەشێوەیەکی هونەری ئەدەبی بابەتەکە بنوسێتب
ڕاستگۆیانە، بێ زیادەڕۆیی باسی ڕووداوەکان بکات، دوور لە خەیاڵ و 
وێنەیی ئەفسانەیی، لەالیەکی دیکەشەوە دەبێت بەالیەنی ئەدەبی بدات و 

لە ڕووی کاتەوە نوسەری ژیاننامەی . وێنەی هونەری پێشکەش بکات
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ێت پەیوەست بێت بەریزبەندی لەڕووی گێڕانەوەی دەب"خودی 
ڕووداوەکانەوە، واتە ڕووداوەکان بە پێی زەمەنی ڕوودانیان یەک 
بەدوای یەکدا باس بکات، لەپێشا باسی سەرەتاکانی ژیانی دەکات  دواتر 
ئەو گۆڕانکارییانەی کە بەسەریدا هاتوون لە قۆناغەکانی تری ژیانی، 

ەستە چ ڕێگە و ریزبەندییەک بۆ بەاڵم بۆ نوسەری ڕۆمان سەرب
لەگەڵ ( 72،ص0622عبدالدایم ،" )گێڕانەوەی ڕووداوەکان هەڵدەبژێرێت

ئەوجیاوازیانەشدا لەڕووی ئەو ڕەگەزانەی کەبەشداری دەکەن 
کەسایەتی، گێڕانەوە، )لەبنیاتنانی ڕۆماندا وەکو یەکن، ڕەگەزەکانی 

لەوەی وەکو  لە ژیاننامەی خودیشدا هەیە،جگە( شوێن، کات، ڕووداو
 .ڕۆمان هونەرێکی ئەدەبی سەربەخۆیە

 
 پەیوەندی ژیاننامەی خودی  لەگەڵ مێژوو

 
سەرەتای سەرهەڵدان ودەستپێکردنی ژیاننامەی خودی لەئەدەبیاتی 
هەموو میللەتاندا بەمێژوو دەستی پێکردوە چونکەپڕە لەڕووداوی 

نامەی مێژویی وگێڕانەوەی شەڕوشۆڕ و باسی قارەمانەکانی مێژو وژیان
ی بلۆتارک (ژیانی ناودارانی یۆنان وڕۆمان)ناودارانی تێداکراوە،وەک

ڕەفیق ( یاداشتی)ولەئەدەبی کوردیشدا( خ.د)،ژیاننامەی پێغەمبەر محەمەد
ی ئەحمەد خواجە،کە بەئاشکرا دەبینین مێژو  ڕوبەر ( چیم دی)حیلمی و 

وپێناسانەی وە لە هەندێک لە. وپانتاییەکی فراوانی لە دەقەکە داگیرکردوە
کە بۆ  ژیاننامەی خودی کراون،جەخت لەسەر مێژوی کەسی دەکەنەوە 

بریتییە لە گێڕانەوەی مێژوی کەسی ونوسەر پشت بە بیر : کاتی دەڵێن
ویادگەی خۆی دەبەستێت بۆ گێڕانەوەو بیرکەوتنەوەی ڕوداو 
وبەسەرهاتەکانی ژیانی کۆکردنەوەو دوبارە دارشتنەوەی بەشێوەیەکی 



 

432 
 

بەاڵم بێگومان خاڵی جیاواز و . ونەری جوانئەدەبی و ه
" لەڕوی ڕوداو و کەسایەتییەکانەوە : جیاکەرەوەشیان هەیە، لەوانە 

هەردوکیان  ڕوداو وکەسایەتییان تێدایە، بەاڵم مێژو زیاتر جەخت 
لەسەر ڕوداوەکان دەکاتەوە،کەچی ژیاننامەی ئەدەبی دەبێت جەخت 

بەتەکەیەو کەسایەتییەکانی تر لەسەر یەک کەسایەتی بکاتەوە کەچەقی با
الیەنێکی ( 02.،ص7117شاکر،" )وڕوداوەکان لەدەوری ئەو دەسوڕێنەوە

تر مێژونوس پشت بە بەڵگەنامە ونوسراو دەبەستێت بۆگێڕانەوەی 
پڕۆسەی نوسینی مێژوی بریتییە لە دەرخستن و " ڕوداوەکان

هیچ واتە بیرو یادگەی ( 08.،ص7117شاکر،" )بەدواداچونی ڕاستییەکان
ڕۆڵێکیان نابێت لەداڕشتنی بەرهەمەکەدا بەاڵم نوسەری ژیاننامەی 
خودی هەرچەندە مێژوی تاکەکەسی ئەو بە مێژوی گشتییەوە گرێدراوە 
کەچی پشت بەیادگە دەبەستێت لەگەڕاندنەوەی زانیارییەکان و 
گێڕانەوەی ڕوداوەکان کەزۆرجاریش یادگە بە ڕاستی زانیارییەکان نا 

، ئەمە سەرباری بەکارهێنان و تێکەڵکردنی هەندێ هێنێتەوە بیرمان
الیەنی هەست و سۆز و ڕەگەزی خەیاڵ لەکاتی گێڕانەوەی 
ڕوداوەکاندا،کە ئەمە ئەرکی نوسەر گرانتر دەکات چونکە دەبێت 
هاوسەنگییەک ڕابگرێت لە نێوان کارێکی هونەری و باسکردنی مێژو تا 

لەقاڵبێکی چێرۆک  مادەیەکی مێژوی بە شێوازێکی هونەری"بتوانێت 
لەکاتێکدا دەبێت ( 056.،ص0627اسماعیل،" )ئامێزدا پێشکەش بکات

مێژونوس دەبێت خۆی بەدوربگرێت لە هەست وسۆز و خەیاڵ،بە 
زمانێکی ڕون و ئاشکرا بنوسێت بۆئەوەی توشی تێکچون و شپرزەیی 

 .نەبێت لە کاتی تۆمارکردنی ڕوداوەکان
ی خودی لەگەڵ مێژودا هەیەتی، بەم شێوەیە ئەوپەیوەندییەی ژیاننامە

نابێتە هۆی ئەوەی بچێتە ژێرخانەی بەرهەمی مێژوییەوە، وەکو لقێک 
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یان پاشکۆیەکی مێژو سەیر بکرێت، لەبەرئەوەی ژیاننامەی خودی 
هونەرێکی ئەدەبی سەربەخۆیە، تایبەتمەندی خۆی هەیە،بەاڵم 

تی خۆی هەناسەیەکی مێژویی تێدایە چونکە مرۆڤ ناتوانێت مێژوی تایبە
 .لەمێژوی گشتی جیابکاتەوە

 
 پەیوەندی ژیاننامەی خودی لەگەڵ شیعردا

 
زۆربەی ئەو پێناسانەی بۆ ژیاننامەی خودی کراوە بەهونەرێکی 
پەخشانی دانراوە،بەاڵم نابێت ئەوەش لەیادبکەین کە شتێکی سروشتی 
وئاساییە مرۆڤ بەهەر هونەرێکی ئەدەبی بیەوێت دەتوانێت گوزارشت 

خۆی بکات، جا هەندێک بە شێوەی پەخشان وهەندێکی تر لەژیانی 
بەاڵم لە ڕوی ئەدەبی بەشێوەی شیعر ژیاننامەی خۆیان تۆماردەکەن،

ژیاننامەی خودی پشت نوسەری "وتەوزیفکردنی کەرەستەکانەوە 
بەڕاستییەکان دەبەستێت بۆگێڕانەوەی سەربوردە و ڕوداوەکان،بەاڵم 

و بۆچونی خۆی تێکەڵ بە شاعیر ڕاستییەکان لەسەر بنەمای دید
 7117شاکر،" )زیادەڕۆیی والدانی سینتاکسی وسیمانتیکی دەردەبڕێت

لەگەڵ ئەوەشدا ڕای جیاواز ودژبەیەک هەیە دەربارەی بونی ( 06. ،ص
ژیاننامەی خودی بەشێوەی شیعر، هەندێک تەواو دژی ئەوەن ژیاننامەی 

یاسا  خودی  بەشیعر بنوسرێت پێیان وایە ژیاننامەی شیعری هیچ
چونکە شیعر بۆ ئەوە "وبنەمایەکی ژیاننامەی خودی بەسەردا ناچەسپێت

ئامادە نییە کە هەموو الیەنەکانی ژیان پێکەوە لەخۆبگرێت،ئەوەشی 
بەژیاننامەی شیعری ناودەبرێت مەرجەکانی ژیاننامەی خودی بەسەردا 

بە شێوەیەکی ڕونتر ژیاننامەی ( 60.، ص7115مریع، ")جێبەجێ ناکرێت
شیعری ناچێتە ناو وردەکارییەکانی ژیان و ڕوداوەکان بە دورو خودی 
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درێژی ناگێڕێتەوە بۆیە بەشێوەیەکی کورتتر لەپەخشان تەنیا باسی 
خاڵەگرنگەکانی ژیان دەکات و ئاماژە بەکەسە دیارو گرنگەکانی ژیانی 
دەکات نەک وەکو پەخشان باسی نزیک ودورو دیارو نادیاری هەمو 

چونکە هەندێ خاسییەت وتایبەتمەندی شیعر کەسایەتییەکەن بکات 
ڕێگرن لەبەردەم وردەکاری ودرێژدادڕی، یان ...( کێش،ریتم،)هەیە

هەزارەها بەرهەمی "ئەو جۆرە زۆر کەمە وباڵو نییە: هەندێکی تر دەڵێن
ژیاننامەی خودی بەشێوەی پەخشان هەیە،بەاڵم ژیاننامەی خودی 

لۆجۆن، " )تێپەڕ ناکات بەشێوەی شیعر زۆر کەمە ولەپەنجەکانی دەست
کەچی لەبەرامبەردا کۆمەڵە نوسەرێکی تر جەخت ( 06.، ص0682

لەسەربونی ژیاننامەی خودی بەشیعر دەکەنەوە،پێیان وایە ڕاستە 
گێڕانەوە پێچەوانەی وەسفکردنە وشیعریش زیادەڕۆیی والدان و 
وەسفکردنی ڕوداوەکانە بەاڵم ئەمە ڕێگرنییە لەوەی شاعیر بەشیعر 

توانای فراوان و شارەزایی " ژیانی خۆی بکات بگرە پێویستی بەباس لە
و کارامەیی زیاتر دەبێت،چونکە ئەمەکارێکی ئاسان و سادە نییە بەڵکو 
کارێکی داهێنەرانەیە ،دەبێت شاعیر ئەزمونێکی شیعری دەوڵەمەندی 

پێمان وایە ( 06.،ص0666الجبوری،")هێزبێتهەبێت،توانای گێڕانەوەی بە
ودی جۆرێکە لەگێڕانەوەو باسکردنی مێژوی ژیانی کەسەکە ژیاننامەی خ

جا بەپەخشان بێت یان بە شیعر،لە ئەدەبی کوردیشدا هەمانە کەهەندێ 
( جگەرخوێن: )شاعیر ژیاننامەی خۆی بەشیعر نوسیوە لەوانە

 (728دیوانی جگەرخوێن ل( )بکورتی ژیانا من)بەناونیشانی 
 

 مێژووی ژیاننامەی خودی/ تەوەری دووەم
 مێژووی ژیاننامەی خودی لەئەدەبی بێگانەدا

 



 

435 
 

سەبارەت بە سەرەتا وبنەڕەتی ژیاننامەی خودی لە ئەدەبی ڕۆژئاوادا 
دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی چوارەمی زایینی کەهەرچەندە وەکو ئێستا و بەم 
چەمکە نوێیە نەبوە، لەمێژوی یۆناندا باسی ژیاننامەی پیاوە گەورەکان 

تۆمارکردوە، وەکو ڕابەرو پێشەنگ وپزیشک و فەیلەسوفەکانیان 
سەیریان کردون،بۆنمونە لەسەدەی یەکەمی زایینیدا بلوتارک کتێبێکی 

، 0666عبدالستار، )داناوە "ژیاننامەی ناودارانی ێۆنان و ڕۆمان"بەناوی 
لەگەڵ .کە بە گەورەترین نوسەری ژیاننامەی ناوداران دادەنرێت( 08. ص

یەکەمی زایینیدا،چەند ژیاننامەیەک پەیدابونی ئاینی مەسیحی وهەزارەی 
تۆمارکران لەشێوەی دانپیاناندا کەباسی ژیانی پیاوانی ئایینی 

ی 2قەدیس ئۆگەستین لەسەدەی" دەکەن،یەکەم دانپیانانی ئایینی لەالیەن
زایینیدا نوسراوە، کەبە یەکەم ژیاننامەی خودی ڕاستەقینە 

عبدالدایم، " )کادادەنرێت،باس لە خەباتی ئایینی وسەرکەوتنەکانی دە
ئەم دانپیانانەش یەکێک بو لە پرنسیبەکانی ئایینی ( 705. ،ص0622

مەسیحی وبەمەبەستی تیشک خستنە سەرژیانی ڕابوردویان و 
بە گشتی پێش . پاکبونەوە لەگوناهەکان وخزمەت کردنی ئایین بوە

بەاڵم ... ڕێنسانس چەند هەوڵێکی تر دراوە لەشێوەی نامەوبەڵگەنامە 
سانس چەند گۆڕانکارییەکی ئابوری وسیاسی بەسەر دوای ڕێن

ئەوروپادا هات، گرنگیدان بەمرۆڤ وکەسایەتی مرۆڤ گەشەی کرد، 
ژیانی بنڤنیوتو :"چەند بەرهەمێکی ژیاننامەی خودی دەبینرێت لەوانە

تشلینی کەباسی ژیانی خۆی دەکات،هەروەها بەرهەمی پزیشکی ئیتاڵی 
، 0688شرف، ")0222یبەت لە ساڵی ژیانی تا:جیرونیمو کاردانو بەناوی 

دا چەندین بەرهەم دەرکەوتن دیارترینیان 02لەسەدەی ( 21.ص
یاداشتەکانی سیر ادموند لودلو،سیرجون ریرسبی لە ئینگلترا، مدام "

 ( 20-58. ،ص0688شرف، " )موتڤیل ، کاردیناڵ دی ریتز لەفەرەنسا
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ی کردلەم لەسەدەی هەژدەیەمدا ئەدەبی ژیاننامەی خودی زیاتر گەشە
سەرەتای پەیدابونی ژیاننامەی خودی بۆ :"بارەیەوە جۆرج مای دەڵێت

هەم دەگەڕێتەوە، لەو کاتەی کە  08ناوەڕاست وکۆتایی سەدەی 
لە ( 76. ، ص0667مای، " )دانپیانانەکانی جان جاک ڕۆسۆ باڵوکرانەوە

هەمدا کەسەدەی ڕۆمانسیەت بوو گەڕانەوە بۆ خودو  06سەدەی 
ناخی خۆی دەڕببڕی کۆمەڵێک نوسەرو شاعیر  تاک،مرۆڤ هەستی

دی المارتین،جون رسکین،ماکسیم :" ژیاننامەی خۆیان نوسی لەوانە
هەمدا  71بەهەمان شێوە لە سەدەی ( 25.، ص0688شرف، ...")گۆرکی

بەهۆی پەیدابونی فەلسەفەی بونگەرایی وگرنگیدان بەزانستی 
ۆئەوەی تاک ڕای دەرونناسی لەالیەن سیگمۆند فرۆیدەوە هاندەربون ب
جورج مو، گابرێل "خۆی دەرببڕێت، لەبەرهەمەکانی ئەو سەردەمەش 

بەمجۆرە پێشکەوتنی ( 70-71.،ص0622عبدالدایم، ...")مارسیل،هیگڵ، گۆتە
یاداشت : باشی بەخۆوە بینی هەرچەندە لەژێر ناوی جیاوازدا وەکو

ان لە دەردەچون بەاڵم هەمویان گوزارشتی... ،نامە، بیرەوەری، ڕۆژانە 
 .ژیاننامەی خودی دەکرد

لە ئەدەبی عەرەبیشدا مێژوی ژیاننامەی خودی بۆ چەند قۆناغێک 
سەردەمی جاهیلی ژیاننامەی هونەرێکی ئەدەبی : دەگەڕێتەوە

نەبوە،هەرهۆزێک بۆ خۆدەرخستن و شانازیکردن بەخۆیەوە شیعرییان 
 پێش ئەوەی ژیاننامەی خودی وەکو هونەرێکی ئاخاوتن بناسرێت"وتوە

لەئەدەبی عەرەبیدا، شیعر ئەم ئەرکەی بینیوەو کەسایەتی عەرەبی لە 
لە دوای باڵوبونەوەی ( 20. ،ص0688شرف، " )شیعرەکاندا بەدەرکەوت

ئایینی ئیسالم هونەری ژیاننامە بە گشتی و ژیاننامەی خودی بەتایبەتی 
وەکو دەق باڵوبونەوە بەهۆی تۆمارکردنی ژیاننامەی پێغەمبەری ئیسالم 

کتێبی السیره النبویه ی ابن هشام کۆنترین سەرچاوەیە کە ( "خ.د) محمد
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ژیاننامە ( 22.،ص 0666عبدالستار،" )باسی ژیاننامەی پێغەمبەری کردبێت
بۆ ماوەیەکی زۆرتەنیا بۆ باسکردنی ژیانی پێغەمبەر تەرخانکرا، دواتربۆ 

ن ژیاننامەی احمد ب:" ژیانی تاکی تریش جگە لە پێغەمبەربەکارهات وەکو
طولون لەالیەن احمدیوسف بن الدایه، هەروەها ژیاننامەی صالح الدین 

وەک دەبینین ( 50.، ص0622عبدالدایم، " )لەالیەن ابن شدادەوە نوسراوە
الی عەرەبەکان سەرەتای نوسینی ژیاننامە وەکو دەق ژیاننامەی بابەتی 

 هەم بەسەدەی سەرهەڵدانی ژیاننامەی71سەدەی .بوە
دین بەرهەمی ژیاننامەی بەرزو جوانمان خودی دادەنرێت،چەن
االعتبار ی اسامەبن منقذ ،التعریف بابن خلدون : "بەرچاودەکەوێت لەوانە

و رحلته غرباو شرقا هی ابن خلدون، االیام ی طه حسێن، انا هی عباس 
محمود العقاد،حیاتی هی احمدامین، قصه حیاتی هی المازنی،اوراق حیاتی 

شێوەیە دەبینین هونەری ژیاننامەی خودی  بەم.....هی نوال السعداوی 
لەئەدەبی عەرەبیشدا هونەرێکی باوباڵوە ولەگەڵ گەشەسەندنی 

 .قۆناغەکانی ئەدەبدا گۆڕانکاری بەسەردا هاتوە
 

 مێژووی ژیاننامەی خودی لەئەدەبی کوردیدا
 

بەشێوەیەکی گشتی ئەدەبیاتی کوردی وەکو هەمو ئەدەبیاتەکانی تر بێ 
لەهونەرەئەدەبییەکان و هەمو جۆرە هونەرەکانی لەخۆگرتوە، بەش نییە 

بەاڵم چۆنیەتی سەرهەڵدان و دەرکەوتنیان جیاوازه،یان لەناو بەرهەمە 
سەرەتاییە کۆنەکان چەکەرەی کردوە، یان بەهۆی کاریگەری ئەدەبیاتی 

هەم و سەرەتای 06بێگانەوە سەری هەڵداوە،کۆتایی سەدەی 
بەرچاولەناو میللەتی کوردا لەڕوی هەم گۆڕانکارییەکی 71سەدەی

سیاسی وئەدەبی وڕۆشنبیرییەوە ڕویدا، گەشتکردن وتێکەڵ بونی 
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کەسانی تر وشارەزابون و ئاشنابون بە ئەدەبیاتی ئەو گەالنە وناسینی 
جۆرێکی تری نوێی ئەدەبی وەکو هونەری ژیاننامە کە بەزمانەکانی تر 

ڕابکێشێت بۆ ئەم عەرەبی و ئەوروپی نوسراون، وایکرد سەرنجیان 
ڕێگا یان بڵێین هۆکاری دوەمیش ئەوەیە کە ئەدەبیاتی کوردیش . هونەرە

وەکو ئەدەبیاتی نەتەوەکانی تر سەرەتا بەشیعر دەستیان پێکردوە لە 
زۆرجار لە . شانازیکردن بەخۆیان و ڕەچەڵەک و باوباپیرانیانەوە

شیعری هەندێک لە شاعیرانی کالسیکی کوردیدا ڕەگ و ڕیشەی 
اننامەی خودی بەرچاودەکەوێت،بەوەی شانازی بەخۆیانەوە دەکەن ، ژی

ناوونازناو مێژوی لەدایکبونیان دەنوسن، مێژوی گەشتکردن لەدێڕێک 
ئەمە بە سەرەتایەکی سادە وساکار . یان  چەند دێڕێکدا تۆماردەکەن

میرزا مەهدی خانی کەوکەب سەبارەت بەمێژوی : " بۆ نمونە. دادەنرێت
باتاهیری هەمەدانی پشت بەیەکێک لەدوبەیتەکانی باباتاهیر لەدایکبونی با

 :دەبەستێت کە دەڵێت 
 موئان بەحروم کە دەر زەرف ئامەدەستوم"

 موئان نوقتە کە دەر حەرف ئامەدەستوم
 بەهەر ئەلفی ئەلف قەددی بەر ئایو
 "   ئەلتقەدووم کە دەر ئەلف ئامە دەستوم

 (2-2.،ص0566دەستگردی،)                                       
ی بەحسابی ئەبجەدی لێکداوەتەوە (ئەلفی ئەلف قەددی)نوسەر ڕستەی 

دواتر یش هەندێ شاعیری تر . وبەساڵی لەدایکبونی باباتاهیری دادەنێ
بابا سەرهەنگی دەودانی، بابا جەلیلی دەودانی بەشیعر مێژوی : وەک"

( 512، 752.ل، 7110خەزنەدار، " )لەدایکبونی خۆیان بەشیعر نوسیوە
هەوڵێکی تریش درا بۆ تۆمارکردنی کورتەیەک لەژیانی شاعیران و 
نوسەران ئەویش بەنوسینی چەند پەڕەیەک لەسەرەتای دیوانە 
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شێخ سەالم ی : "شیعرییەکاندا دەربارەی ژیاننامەی شاعیرەکە،بۆ نمونە
شاعیر بە دەست وخەتی خۆی بەشێکی کەمی لەژیانی خۆی لەسەرەتای 

هەروەها هێمن ی ( 086. ،ل 7110خەزنەدار،")تۆمارکردوە دیوانەکەیدا
دا (هێمن، ")لەکوێ وە بۆ کوێ؟" شاعیر لە سەرەتای دیوانەکەی لەبەشی

 .ژیاننامەی خۆی نوسیوە
بەاڵم ئەگەر بمانەوێت وەکو پەرتوکێکی سەربەخۆ باس لە هونەری 
ی ژیاننامەی خودی لەئەدەبی کوردیدا بکەین،ئەوا دەبێت لە یاداشتەکان

بیرەوەرییەکانی وەفایی )وەفایی شاعیرەوە دەستپێبکەین، کە بەناونیشانی
هەم دەگەڕێتەوە وەک وەفایی  06کە بۆ کۆتایی سەدەی(،تحفە المریدین

لەو "ئەم بیرەوەرییانەی نوسیوە، چونکە 0862خۆی دەیگێڕێتەوە لەساڵی 
ساڵەدا شێخ عەبدولقادی کوری شێخ عوبەیدوڵالی نەهری 

نامەو ڕاسپێریی بۆ وەفایی دەنێرێ،کە ئەگەر وەفایی  لەئەستەموڵەوە
بیرەوەری وشیعری خۆی بنوسێتەوەو بۆی بنێرێت،دڵشاد دەبێ وبۆی 

وەفاییش ئەم هەواڵە وەک مزگێنی وەردەگرێ وبەپەلە .... چاپ دەکا
( 2.، ل0666خزر، " )دەست بەنوسینەوەی بیرەوەرییەکانی دەکات

ی کورد کە بیرەوەری خۆی بەمجۆرە وەفایی دەبێتە یەکەم شاعیر
 .چاپ ناکرێت 0666نوسیبێتەوە،بەاڵم بەداخەوە تاساڵی 

دیارە گوزارشتکردن وتێڕامان ودەربڕین لەناخ وژیان و بەسەرهاتەکانی 
خودی خۆت پێویستی بەبوێری و ڕاستگۆیی هەیە لەهەمان کاتدا دەبێت 
کەش وهەلی باشی بۆ بڕەخسێت، هەمو هونەرێکیش سەرەتا توشی 

و ملماڵنێ دەبێت تا بەتەواوی جێگیر دەبێت،نوسەرانی کورد یش  کێشە
سەرەڕای ئەو گرفتانەیکەباسمان کردن لەبەر سانسۆری کۆمەڵگاو 

نەیانتوانیوە بە ئارەزوی خۆیان گوزارشت لە خودی خۆیان ....سیاسەت
بکەن، میللەتی کورد هەمیشە ژێردەستەبوە،ناحەزانی زۆربون، 



 

441 
 

وە پێش بکەوێت بەالیەنی ئەدەبیشەوە، بۆیە نەیانهێشتوە لەهیچ ڕویەکە
بە بەراورد بە ئەدەبیاتی جیهانی وجۆرەکانی تری ئەدەب درەنگتر 

ژیاننامە ژانرێکی تازەیەو بەراییەکانی "هونەری ژیاننامەی خودی ناسیوە
دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای سەدەی بیستەم رفیق حلمی و ئەحمەد خواجە 

ک ە (000.، ل7116عومەر، " )ەدابەدەست پێشخەر دادەنرێن لەم بوار
نوسراوەکانیان زیاتر وەکو پەیامێکی سیاسی و ڕوداوێکی مێژوی 

 .لەبیرنەکراو تۆمار کردوە
پاشان ژیاننامەی خودی گەشەی کردوبەرهەمەکان زۆر بون ،ئەمانەش 

 :هەندێ نمونەی هونەری ژیاننامەی خودین
 بیرەوەرییەکانی وەفایی، تحفە المریدین  .1
 .چاپکراوە 0622بۆ  0626 -بەرگ 2 -یاداشت -ڕەفیق حلمی .1
 .چاپکراوە 0668 -چیم دی  -ئەحمەد خواجە  .2
 0661 -سەربردەی ژیانی سیاسیم -مەال عەواڵی حاجی سمایل .3

 .چاپکراوە
 .چاپکراوە 0662 -ژینا نیگارامن  -جگەرخوێن .4
 .چاپکراوە 0662 –چێشتی مجێور  -هەژار موکریانی  .5
 7111-ژیانێکی پڕ ئەندێشە کوردە  –پاکیزە ڕەفیق حلمی  .6

 .چاپکراوە
 .چاپکراوە 7110 -لەکوێ وە بۆ کوێ؟ -هێمن  .7
 .چاپکراوە 7115 -ئاوێنەی ژیانم  -شاکرفتاح  .8
 .چاپکراوە 7112 -ئاوێنەشکاو یان بیرەوەری هێدی  -هێدی  .9

هەرچەندە ئەرکی نوسینی ژیاننامەی خودی زیاتر دەکەوێتە ئەستۆی 
راو و سەرکردەی حیزب و کەسایەتی سیاسی و نوسەرە ناس

کەسەسەرکەوتوەکانی کۆمەڵگا، بەاڵم ئەوەی تێبینی دەکرێت لە دوای 



 

441 
 

ژمارەی ژیاننامەی خودی ڕو لەزیادبونە،لەگەڵ ئەوەشدا  0660ڕاپەڕینی
زۆربەیان تەنیا مەبەستیان شانازیکردنە بەخۆیانەوە وپاکانەکردنە بۆ 

دروستی خۆیان، جگە لەوەی بە کەمی ڕەچاوی الیەنی ڕاست و 
زۆرێک "ڕوداوەکان دەکرێت الیەنی هونەری وئەدەبیش پشتگوێ خراوە

لەوانەی ژیاننامەی خۆیان دەنوسنەوە لە بنەڕەتدا نوسەرنین و 
بۆیە ئەم ( 711.، ل7112ئەحمەد، " )شارەزای هونەری گێڕانەوە نین

جۆرەی ژیاننامە کە لەڕوی هونەری وبابەتییەوە الوازن و بەشێوەیەکی 
دەبی دانەرێژراون ناچێتە ناو خانەی هونەری ژیاننامەی هونەری وئە
 .خودییەوە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بەشی دووەم
 ی( گەشتی ژیانم ) شیعرییەتی دەقی 

 (مەسعود محەمەد)
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 تەوەری یەکەم

  (:Poetics)چەمک و زاراوەی شیعرییەت  .0
 

دا کەتیایدا باسی لە (پۆیتیکا)کتێبی "بۆ یەکەمجار ئەڕستۆلە 
بەاڵم وەک  ( 22. ، ص0685ئەڕستۆ، ")ئەدگارەهونەرییەکانی دەق کرد

چەمک گۆڕانکاری زۆری بەسەرداهاتوە، شیعرییەت الی 
ئەڕستۆبەمانای داهێنان، الی جاکۆبسۆن هاوشێوە بون، بەمانای الدان "

کەواتە دەتوانین ( 00.،ص0662ناظم، " )یش دێت الی جان کۆهن
وتاری ئەدەبی دابنێن یان ئەو شیعرییەت بە یاسا و ڕێساکانی گ

پێوەرەی دەقێکی ئەدەبی لە دەقێکی نائەدەبی جیادەکاتەوە،یان مەبەست 
( 2، ل 7102کەریم، ")مکیاژکردنی زمان و جوانی دەقە" لە شیعرییەت

وشەو دەستەواژەو )کەواتە بۆ ڕازاندنەوەو جوانکردن و دەرخستنی 
ەبونی پاشان ڕستەو تەواوی دەقەکە ، لە ئەنجامی ئاماد

زمانەوەیە،شیعرییەت وەک دەمارێک بە نێوانیاندا تێدەپەڕێ و دەق لە 
جوانییەکی سروشتی وئاسایی خۆییەوە، بۆ دەقێکی داهێنراوی دەستی 

هەوڵی تاکە " فۆرماڵیستەکان( 78، ل 7101خۆشناو،( )نوسەر دەچێ
کەسیی نوسەر دەکەن بەپێوەر بۆبەشیعرییەت بونی دەق هەر ئەمەشە 

تیر کردوە لەچوارچێوەی شێوازەوە تایبەتمەندێتی بەرهەمی وای لەڕیڤا
بە گشتی ( 006، ص 0688الطرابلسی، " )ئەدەبی  دەستنیشان بکات

شیعرییەت زیندویەتی بە دەق دەبەخشێت و ڕادەی چێژبەخشین 
بەخوێنەر زیاد دەکات،شتی نوێ و چاوەڕواننەکراو دادەهێنێت، خەیاڵی 

ینتاکسەوە پەیوەندی نێوان ڕۆنانی هێنەرانە دروستدەکات،لەڕوی سدا
 . سەرەوە و ژێرەوە تێکدەداو جیاواز دەبن
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الشعرییـة، " بەرامبەر بەم چەمکە زاراوەکانی( Poetics)شیعرییەت 
... االنشائیة، الشاعریة،علم االدب، فن االبداع، هونەری شیعر، بویتیقا

وتیقا، ب"لە الی فارسەکانیش(08،ص 0662ناظم، " )لەعەرەبیدا بەکاردێن
( 26،ص  0587احمدی،" )بەکاردەهێنرێت....شاعیری، هونەری شیعری، 

 .لەناو کوردیشدا بەزۆری شیعرییەت بەکاردەهێنرێت
 
  :شیعرییەتی دەقی چیرۆک .7

 
شیعرو پەخشان دوو ژانری سەربەخۆن،بەاڵم مانای ئەوەنییە دژی یەک 
تر بن یان پێچەوانەی یەکتربن،چیرۆک خاوەنی زمانێکی ئەدەبی بەرز

لەزمانی ئاساییە، زمانێکە قوڵترو فراوانترە،لە چوارچێوەی الدان 
ونائاسایی وناوازەییدا دەسوڕێتەوە ،ئەمە کە لەزمانی ئاسایی دوری 
دەخاتەوە لەزمانی شیعر نزیکی دەکاتەوە، زۆرجار ئەم دو ژانرە سود 
لەیەکتر دەبینین و تەنانەت تێکەڵ بەیەکتریش دەبن لەم نێوەندەدا ژانری 

کە دواجار ... پەخشانەشیعر، چیرۆکەشیعر،: وێش دەخوڵقێت، لەوانەن
ئەمانە وەکو ژانرێکی سەربەخۆ سەیر دەکرێن، بۆیە کە شیعر لەناو 
چیرۆکدا دەبینین مانای ئەوەنییە دەقەکە بۆتەشیعر وسیماو خاسییەتی 
چیرۆکی ون کردوە،یان کە چیرۆکێک لەناو شیعردا بونی دەبێت مانای 

چونکە دەقەکە خۆی لە )ەشیعرییەکە پێناسەکەی ون کردوە ئەوەنییە دەق
بنچینەدا شیعرەو سودلە پێکهاتەو ڕەهەندی تەکنیک وگێڕانەوەکانی 
چیرۆک وەردەگرێ و هەوڵ دەدا بەشێک لەدەقەکە،خۆی بۆ چیرۆک 
بتوێنێتەوەو بەیەکەوە تێکەڵییەک لەنێوانیان دێتە کایەوە، بەاڵم 

دوای ئەوەی چەمکی ( .22،ل 7101و،خۆشنا()بەڕەسەنایەتی شیعرەکەوە
شیعرییەتمان ڕونکردەوە کە مەبەست لەوەیە چۆن دەقێک تایبەتمەندی 
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نەک بەو واتایەی ئەو دەقە ئەدەبییە ژانری خۆی )ئەدەبی لەخۆ بگرێت 
جێبهێڵێ و لەڕوانگەی فۆرمییەکەوە ببێتە شیعر وەک ژانر، بەڵکو ئەگەر 

بێ بەشێکی لە ڕەگەزەکانی سەد لەسەد وەکو دەقێکی شیعری نەبێ، دە
زۆر ئاساییە بگرە ( 62، ل7101خۆشناو،()شیعرییەتی شیعر هەڵمژیبێ

گونجاویشە کە شیعرییەتی چیرۆکیش هەبێت،کاتێک ئەویش وەکو شیعر 
بەنێو چەمکەکانی زمان وئیستاتیکا و الدان و ڕەوانبێژی تێپەڕێت 

ەوە کار بێگومان ڕەنگی شیعرییەت دەگرێت و بەهەناسەو سەلیقەی ئەو
دەگونجێت شیعرییەت لە دەقێکی چیرۆک یان شانۆدا هەبێت، )دەکات 

ئەگەر بۆشایی نێوان بنیاتی سەرەوەو بنیاتی ژێرەوە بواری ڕودانی 
کەواتە گرژبونی ئەو دەمارەی کە (26، 0682ابودیب، ( )گرژبونیدا

شیعرییەتیان لەناودا هەڵگرتوە یارمەتی دەرخستنی شیعرییەت دەدەن 
چەند پێوەرو بنەمایەکی بۆ ( جان کۆهن. )قێکی ئەدەبیدالەهەر دە

بەشیعرییەت بونی دەق داناوە گرنگترینان بریتین لەهەردو 
کاتێک نوسەر گرنگی بەم  دوو ئاستەداو ( دەنگسازی، و دەاللی)ئاستی

بەشێوازێکی ئەدەبی و هونەری مامەڵەی لەگەڵ کردن، دەقەکە 
وەک لەم . لەدایک دەبێتلەشێوازی ئاسایی دەردەچێت و شیعرییەت 

 (07،ص0686کوهین، : )خشتەیەی خوارەوە ڕونی کردۆتەوە
 

ئاستی  ڕەگەز
 دەنگسازی

 ئاستی دەاللی

 + - پەخشانەشیعر
 - + پەخشانی مەنزوم
 + + شیعری تەواو
 - - پەخشانی تەواو
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ئەم بۆچون وخشتەیەی کۆهێن ئەوەمان پێ دەڵیت کەشیعرییەت لە 

چیرۆک سەربە پەخشانە پەخشانیش لەشیعرییەت  چیرۆکدا نییە، چونکە
خاڵییە،بەاڵم دەتوانین لەژێرتیشکی تیۆرەکەی کۆهین هەمو ئەو ڕێگەو 
شێوازانەی بۆ شیعرییەتی شیعر نراوە، هەمان ڕێگەو هەنگاو بۆ 

ئەگەر جیرۆکی کوردی وەک ژانرێکی سەر )چیرۆکیش تاقی بکەینەوە
استی دەنگسازیدا توشی بەپەخشانی ئەدەبی بەنمونە وەربگرین، لەئ

جۆرەالدانێک بوبێت نوسەرەکەی هونەرمەندانە هەڵسوکەوتی لەگەڵ 
ڕەهەندەکانی دەنگ وبونیادی دەنگی زمانەکەدا کردبێ و لەبەرامبەریشدا 
وەک دەقێکی شیعری تەواو گرنگی بە ئاستی دەاللییەکەی درابێ 
 وبەپڕۆسەی الدانی پێکهاتەییدا ڕۆشتبێ و لەزمانی ئاسایی دور

کێش )ئەو کات بە چاوپۆشی لەڕێسا سواوەکانی ... کەوتبێتەوە 
ی شیعرو لەڕوانگەی ئەوەی هەر دەربڕینێک ڕەگەزی شیعری (وسەروا

دەتوانین بڵێین هەردوئاستەکە لە . لەخۆیدا هەڵگرتبێ، شیعرە
( چیرۆکەکەدا شیعرییەتیان تێدایە، بەجیاوازی لەڕێژەی ڕوبەریان

 (62و 66، ل 7101خۆشناو،)
توانین شیعرییەتی چیرۆک بەرامبەر بە شیعرییەتی شیعر بەم خشتەیە دە

 (62،ل7101خۆشناو،)دەستنیشان بکەین 
 

 ئاستی دەاللی ئاستی دەنگسازی ڕەگەز
 + + شیعری تەواو

 + + چیرۆک
  



 

446 
 

ژیاننامەی خودیش وەک ژانرێکی ئەدەبی دەچێتە خانەی شیعرو 
و گوزارشتی لێ  پەخشانەوە واتە بەهەردوو ڕەگەزەکە دەنوسرێت

دەکرێت ،بەپێی ڕونکردنەوەکانی پێشوش دەتوانرێت شیعرییەت لە 
ژیاننامەی خودی شدا هەبێ، بە مەرجێک لە نوسیندا ئەو هەنگاو 
وشێوازانە ڕەچاو بکات کەدەبنە هۆی خوڵقاندنی شیعرییەت، لێرەوە 
گرنگی ئاستی هونەری وئەدەبی و نوسەری ژیاننامەمان بۆ 

ازی پلەی ئەدەبی ژیاننامەیەک لەگەڵ ژیاننامەیەکی دەردەکەوێت، جیاو
 .تر ئاشکرا دەبێت

 
 تەوەری دووەم

 لەئاستی ریتمدا( گەشتی ژیانم)شیعرییەتی دەقی ( 0
 

ە کە بەشێوەی (مەسعود محەمەد)ژیاننامەی خودی ( گەشتی ژیانم) 
پەخشان نوسراوە، هەندێجاریش شیعری تێکەڵ کردوە، یەکێکە لە  
شاکارەکانی مێژوی ژیاننامەی خودی، لێرەدا دەمانەوێت بەکورتی 

 .لەشیعرییەتی دەقەکە لەئاستی ریتمدا بدوێین
 

 شیعرییەتی ریتمی ناوەوە
 

ەکی جێگیری نییە ،چەندین دیاردە بەشداری ئەم ریتمە بنەمای
لەدروستکردنی دەکەن،کە ڕۆڵی گرنگ وکاریگەریان دەبێت لەپێکهێنانی 
دەقدا،  وەکو ڕۆحی دەق وایە هەنگاوە رێکخراو وسەرەتاکانی دەق 

مۆسیقایەکی نادیارو شاراوەیە،بەهۆی هەڵبژاردنی ئەو "دیاری دەکات 
بەکاریان دەهێنێت وئەو وشانەی کەشاعیر لەدارشتنی دەقەکەدا 
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گونجاندن و ڕێکەوتنەی لەنێوان پیت ووشەو هەڵبژێراوەکاندا هەیە پەیدا 
لە ڕەخنەی نوێدا بایەخێکی زۆر بەریتم ( 62، ص 0686ضیف، " )دەبێت

دراوە و ئەم گرنگی پێدانەش زیاتر بەرەو شیعر چوە بەاڵم ئەمە ئەوە 
ێشتر وتمان لەهەمو ناگەیەنێت کە لەناو پەخشاندا بونی نەبێت،وەک پ

دەقێکی ئەدەبیدا بونی هەیە بەاڵم شێوە وجۆری دەقەکەو چۆنیەتی 
شێوازی نوسەرەکە دەگۆڕێت،لەهەڵبژاردنی پیت و وشەو دەستەواژە و 
ڕێکخستنی جوڵە وبەرز و نزمی و ئاوازەیی و کپی دەگونجێنێت ئەمەشە 

انی ریتم یەکێکە لە سەرچاوەک."لە شیعرو شیعرییەت نزیکی دەکاتەوە
واتە ریتم تەنیا ( 555، ص 7115الضیع، " )بەرهەمهێنانی شیعرییەت

شتێکی سادە نییە وتەنیا دەرخستنی الیەنی جوانی بێت بەڵکو مەبەست 
ومانای لەپشتە ئیحابەخشە، ئەگەر لە شیعردا چەند یاساو ڕێسایەک 
ڕۆڵیان لەڕێکخستنی ریتمدا هەبێت، ئەوا چیرۆک بە تایبەتی و بە 

بە پێچەوانەی شیعرەوە تەواو ڕقی لەقاڵبی ئامادە  پەخشان"گشتی
( 01، ل7117بیرنار، " )وئیقاعی سەپێنراوە بەسەریداو لەدەرەوەی خۆی

چونکە چیرۆک ریتمێک بۆ خۆی هەڵدەبژێرێت کە لە ناخی خۆیەوە 
سەرچاوەی گرتبێت و بۆ خۆی دروست کرابێت، چوارچێوەی 

نرێک بەهەمان پێوەری بۆیە ناشێت ڕیتمی ژا)ئامادەکراوی بۆ نابێت 
ژانرێکی دیکە بپێورێ،مەگەر دەقەکە خۆی جیاوازی لەجۆرو 

چیرۆک پشت ( 80،ل 7101خۆشناو، ( )چۆنییەتیەوە کەم کردبێتەوە
بەزنجیرەیەک شەپۆلی ریتمی دەبەستێت، هەمەڕەنگن دەقەکە دەخەنە 
حاڵەتی هەمەڕەنگەوە گرژی و خاوبونەوە، بەرزو ىزمی، هێواشی و 

 .یان ڕۆڵی خۆیان دەبیننخاوی، هەمو
 

 دوبارەبونەوە  
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هەر لەکۆنەوە ئەم دیاردەیە وەک پەیڕەوێکی ڕیتمی ناوەوە لە شیعرو  

دەنگێک یان )پەخشاندا دەبینرێت،مەبەست لێی دوبارە کردنەوەی 
وشەیەک یان گرێیەک یان ڕستەیەکە لەناو دەقێکی ئەدەبیدا واتە لە 

کات بۆ گەورەترینیان کە بچوکترین پێکهاتەی زمانەوە دەست پێدە
نوسەر بە مەبەست و بە ئاگاییەوە ئەم ( 026، ل 7105سعید، ( )ڕستەیە

کارە ئەنجام دەدات، هەرچەندە کەرەستە دوبارە بوەکان لەفۆرم ومانادا 
وەکویەکن، بەاڵم نوسەر ئامانجی تری هەیە لە دوبارە کردنەوەیان، 

یان شتێک، یان جەختکردنەوەو پێداگیری لەسەر بابەتێک : لەوانە
سەرنجڕاکێشانی خوێنەرە بۆ ئەوەی پەیامەکە زیاتر لەبیرو مێشکیدا 
بجەسپێت،یان بەهێزکردنی وێنە شیعرییەکانە، یان جوانکاری و 
ئارایشتکردنی دەقەکەیە،  یان بەخشینی مۆسیقایەکی جوانە بەدەقەکە 

دوبارە کردنەوە . یان مەبەستی هەمو ئەوانە بێت کەباسمان کردن
ەکین وجوڵەیەکی چاوەڕوان نەکراو بە خوێنەر دەدات، بۆیە دەبێت ڕاچڵ)

بە شێوازێکی جوان و ڕێکوپێک بێت، تا خوێنەر بوروژێنێت وسەرسام و 
( 028، ل 7105سعید، ( )خۆشحاڵی بکات، ئەمەش خۆی لەخۆیدا الدانە

بۆیە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ دوبارەکردنەوەکە بەرزی ئاستی الدان 
 .ییەت و جوانکاری دەقەکە دەردەخاتو پلەی شیعر

المان ڕونە یەکێکە لەهۆکارەکانی بنیاتنانی ریتم دوبارە بونەوەیە، 
لەبنچینەدا هاوشێوە بونی پێکهاتەی و شەو ڕستە و )دوبارەبونەوەش 

دەربڕینەکانەو ڕەنگدانەوەی ماکی داهێنانی هونەرییە کە دواجار خۆی 
( 7101،61خۆشناو،( )تەوەلە چوارچێوەی زاراوەی شیعرییەت دەبینێ

 –الدان )ی ڕۆمان جاکۆپسۆن و (التماثل -هاوشێوە بون)ڕێگاکانی 



 

449 
 

ی جان کۆهن ڕونترین ڕێگان بۆ دەستنیشانکردنی بنەماکانی (االنزیاح
 .شیعرییەت

 :لەم لێکۆڵینەوەیەدا هاوشێوەبون بەسەر دوجۆردا دابەش دەکەین
 
کانی، و ڕەگەزدۆزی کە دوبارەبونەوەو جۆرە: هاوشێوەبونی دەنگی( 0

 .دەگرێتەوە
 کەدژیەک: هاوشێوەبونی دەنگی سیمانتیکی (2

 
 

 
کە دوبارەبونەوەو جۆرەکانی، و : هاوشێوەبونی دەنگی(0

 .ڕەگەزدۆزی دەگرێتەوە
 
 دوبارەبونەوەی دەنگ / آ
 

ئەمەش بەچەند جۆرو شێوەیەک دەردەکەوێت، زۆرجار دەنگی یەکەمی 
وشەکان هاوشێوەن، یان دەنگی کۆتاییان، هەندێجاریش پشت 
بەهاوشێوەبونی بڕگەکانیش دەبەستین، واتە هاوشێوەبونەکە لەدەنگێ 
زیاترە،ئەم ڕێکخستن و ریزکردنە بەمجۆرە لەالیەن نوسەرەوە 

 . ەست ڕەنگینی نوسەر دەردەخەنبەمەبەست دەکرێت، هونەرمەندی ود
 یوئەدەب یوسۆف یوسیاس یونەفس یهۆشەک یسەد هەزار دەرس“

 722ل " یناگاتە بەرگوێ
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لە کۆتایی وشەکان جۆرە سەروایەکی (ی)دوبارەبونەوەی دەنگی 
دروستکردوە کەخوێنەر هەست بەلەزەتی خوێندنەوەو  ئاوازو ریتمێک 

 .دەکات
ا دکە جو یەریاکەد یڵۆپێکدەبومە د یا تا ئەوەدنیادلەگەڵ هەموو "

 722ل"ورەکەمدئاواتە یڕاوسێدەیکردمە دنابێتەوە لێی،ئائەو تیکەڵییەم 
لە سەرەتای ( د)زۆر جوان دەنگی ( د،ی)دوبارەبونەوەی دەنگەکانی 

زۆربەی وشەکاندا هەیە،ئەمەش وا لە خوێنەر دەکات کەلەیەکەم وشەدا 
ێت پاشان دوبارە لە ئەو دەنگە دەبیستێت ولەهزریدا تۆمار دەب

وشەیەکی تردا بەرگوێی دەکەوێتەوە،خوێنەر یا بیسەر هەست بە 
هاوشێوەبوون دەکات، لێرەدا ڕیتمێکی خۆش وئاوازێکی مۆسیقایی بە 

ئنجا ئەگەر بێتو لەکۆتایی وشەکانیشدا دیسان .دەقەکە دەبەخشێت
هەست بە هاشێوەبوون بکەنەوە، بێگومان توانا و بەهێزی ڕیتمەکە 

 . گەرتر دەبێتکاری
 765ل"اڵ وناڕێک بووگرێ وگخوێندنی ساڵی چوارەمم بە"

 لەسەرەتای ئەو   دوشەیەدا( گ)دوبارەبونەوەی دەنگی
 

 :دوبارەبونەوەی جوت دەنگی لەمانەی خوارەوەدا
 
 525ل"شایی یان پێوە بوو بۆئەوان بۆ ئێمەشگەلێک گەئەو سەردانانە "

 کە خۆشی بڕگەیە ( گە)جوت دەنگی 
 767ل" گەرم ڕاهاتبوو چیو ساختە چیو کەیف چیسی قومارمەجلی"
 .بڕگەی کۆتایی وشەکان هاوشێوەن( چی)
 022ل"ڕاگەنجەکانی دەگەرمە بوو لەدەماری گەئەو خوێنە " 

 .لەوشەکاندا دوبارەبۆتەوە( گە)بڕگەی 
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    22ل"ولیام بووەخەون وخچنارۆک شوێنێکە تێکەڵ بە
 .دوبارەبۆتەوە( خ)جوت دەنگی 

یتوێن بتوانێ بوە یا پژدەر  اتخوبڵباس ئاکۆ بهێچ ئاقڵێک تەمای نابێ "
  727ل"اتدبقووت 

 لە دو وشەدا( ات)لەسەرەتای وشەکاندا وبڕگەی ( ب)دوبارەبونەوەی 
 762ل"ەو کورک ەو سرکەگوێیان بۆ هەڵخستم بێ ورت"

لەدوانیاندا کپی و ئارامی ( ک)لەهەر سێکیاندا و ( ە)دوبارەبونەوەی 
 .ەقەکە بەخشیوەبەد
 
 دوبارەبونەوەی وشە/ب
 

دوبارەبونەوەی وشە زۆر فراوانترو کاریگەررترە لە دوبارەبونەوەی 
دەنگ،چونکە لەگەڵ هەمو دوبارەبونەوەیەکی وشەدا دوبارەبونەوەی 
دەنگی لەخۆگرتوە، ئەمەش ریتمێکی خۆشترو بەهایەکی بەرزتر 

 .پیشاندەدەن
و تیجارەتی  درۆزنوپێوەندی  درۆزن جیهانی سێیەم حەز لەنانی“

 262ل"دەکات درۆزنوهەڵوەستی درۆزن 
کەدیارخەرە وهەر جارەی وەسفی (درۆزن)دوبارەبونەوەی ئاوەڵناوی
بۆتە دیارخەر بۆ سێ شتی لێک ( درۆزن)شتێک دەکات ،واتە وشەی

حەز لە نانی  وپێوەندی وتیجارەتی : جیاواز خۆ نوسەر دەیتوانی بڵێیت 
بەاڵم بە ئاگاییەوە ئەم کارەی کردوە ئەو " ەکاتوهەڵوەستی درۆزن د

کاتە ئەو جۆرە ڕیتمەی پێ نەدەبەخشین و خوێنەر سەرسام نەدەبو، 
کەچی ئێستا ڕیتمێکی خۆش و هاوتەریبی وهاوسەنگی بەدەقەکە 

 .بەخشیوە، ئەمەشە ئیستاتیکای دەق و بەرەوشیعرییەت چون
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 760ل ل"دیتمەوە نەقەتیش دیتبوو نەقەتمشەڕە بروسکەیێکی ئەوتۆ " 
( دیتبو)دواتر دوبارەبونەوەی کارەکە( نەقەتم )دوبارەبونەوەی 

هەرچەندە لەجاری دوەمدا زەمەنی کارەکە بۆ داهاتوە، ئەم 
 . دوبارەبونەوەیە هاوسەنگی وئاوازێکی تایبەتی دروست کردوە

" ی لەسەر نوسراوە کە هێند زۆرن هێماشیان بۆ ناکرێدەریا دەریا"
 705ل

لەجاری دوەمدا بۆ جەختکردنەوەو وەسفکردنی ( دەریا)ەوەیدوبارەبون
 .زیاترە

 765ل"بڕنەوەوە ڕادەگرم حەفت تفەنگیبە حەفت پاسەوان "
ژمارەیە دوبارەبۆتەوە بۆتە دیارخراو، دوبارەبونەوە ( حەفت) 

بەژمارەوە زیاتر دەردەکەوێت،جۆرێک لەالدان لە نۆرمی ئاسایی 
دوبارەبۆتەوە جارێک لەگەڵ کەس ( حەفت)دروست دەکات، دوجار ژمارە

وجارێک لەگەڵ شتێکدا هاتوە، ئەوەشمان لەیاد نەچێت ژمارە لەناو 
دەقەچیرۆکیەکاندا گرنگی زۆری پێدراوە بەتایبەتی ئەو ژمارانەی کە 

 (. 2)پاشخانێکی ئایینی یان ئەفسانەییان هەیە وەک ژمارە
 22ل"تەمەنم بنوێنن دەساڵی دەساڵبەشێوەیەکی ڕێک "

بەدوایەکدا لەجاری دوەمدا لەگەڵیدا وشەی ( دەساڵ)ەبونەوەی دوبار
 .هاتوە بۆ وەسفکردن وەکو دیارخەر ودیارخراو دەرکەوتون( تەمەن)
بێ  کاڵوەکان، یاخود بێ کاڵو مابایەوەتێدا  سەریدەبوو سەدان "

 550ل"سەردەمانەوە
ی وشەکان لێرەدا بەپێچەوانەی یەکتر دوبارە بونەتەوە، جگە لە شیعرییەت

واتایی و دەاللی لە قوڵی وپڕ مانایی دەقەکەدا دەبینرێت، یاریپێکردنێک 
بەوشەکان دەبینین، جێگۆڕکێیان پێ کراوە و پێچەوانە 

 .کراونەتەوەوجوانیەکی تایبەتییان پیشانداوە
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سەیارەت تۆ : گوتم. بکەم سەیارەی خۆمییەوەبە  نیشانەم نییە:... گوتی"
، خۆ ناشێ بڵێم بێ سەیارە یەنیشانەم هەمنیش  هەیە بێ نیشانە

 572ل"ەم بۆتۆ بێتنیشانەک ت بۆ من بێت، باسەیارەکە
وێنەیەکی هونەری جوانە دەست ڕەنگینی وخەیاڵ فراوانی نوسەر پیشان 

نیشانەم نییە دژیەکە : )دەدەن،تێکەڵکردنی دژیەک و دوبارەبونەوە 
( نیشانە)چوار جار ( سیارە)،دوبارە بونەوەی ( لەگەڵ نیشانەم هەیە

چوارجار ئەمەیە خێرا خوێندنەوەو خۆش ڕۆشتنی وشەکان ریتمی 
 .دەقەکەش بەهێز دەکات

کامیان لەوەی  فاڵنەکۆشک و فاڵنەکۆشکبۆ ئەوەی بزانم سەربانی "
 62ل"دیکە بەرزترە

جگە لە دەاللەتی واتایی، ( فاڵنەکۆشک)دوبارەبونەوەی دەستەواژەی 
 .درێژ دەکاتەوە لەالیەکی تریشەوە ڕێرەو ودەزوی ڕیتم

چەپە دووری  بەرەوڕاستە و  بەرەوپێشەوە  بەرەوکە چەشمەندازی 
دەخزایە ناو  خێرابە  خێرادەخوێندەوە هەرچی دیمەنی شار بوو 

 22ل"قەپێلکی بەرتەسکی چواردیواری حەوشە وسەربان و کۆاڵنە
 هێندەیو ڕووتنکەسێکی لەحەمامدا تەنها بێ،  هێندەی یاداشتەکانی"

 026ل"ڕاستگۆنوتیش ڕودیمەنی 
لەالیەکی ترەوە بەرزونزمی ( ڕووت)لەالیەک ( هێندەی)دوبارەبونەوەی 

بە دەقەکە بەخشیوە، لەسەرەتادا ڕیتمەکە بەرز دەبێتەوە دواتر لە 
دا نزم دەبێتەوە و دیسان بەرز دەبێتەوە و دوبارە نزم (ڕووتن)

 .دەبێتەوە
 726ل"وودیوەخانەوە هەب دیوی ماڵەوە و دیویڕێگەی بەسەر "

دیارخراوە کە دوجار دوبارە بۆتەوە، جگە لەوەی ( دیو)لێرەدا 
وشەیەکی ناوخەڵکە و ناوچەییە، وشەی نوسین وڕیزمان ( دیو)وشەکە
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نییە ئەمەش نائاسایی و الدان پیشان دەدات، لەالیەکی تریشەوە نوسەر 
دیوی ماڵەوە و دیوەخان خۆ هەریەک دیارخراوە بەاڵم : دەیتوانی بڵێ
نەکردوە دیاخراوەکەی دوبارەکردۆتەوە بە مەبەستی ئامەی 

جەختکردنەوەو سەرنج ڕاکێشانی خوێنەر و بەخشینی جوانی 
 . وشیعرییەت بە نوسینەکە

" ە لە دە سااڵندا فراژی بووبێتمەراقەکلەدڵدا بێت و لە  مەراقیکەسێک "
 722ل

ی دەیەوێت زیاتر دیاربێت بۆیە وا بەمجۆرە زەق( مەراق)دوبارەبونەوەی 
 .دەکاتەوە وسەرنجی خوێنەری بۆ ڕادەکێشێت

" نەفس لەسەر هێندێ کە ناشێ لە حقوق بکەوم قواڵییبە قوڵبڕیارێکی "
 762ل

بە هەمان شێوە لەم ڕستەیەشدا دەیەوێت خوێنەر درک بە ناوەڕۆک 
وهەست بەچەقی ناخی نوسەر بکات وزۆر لێی نزیک بێتەوە کاتێک 

 .دوبارەدەبێتەوە(قوڵ)دوجار وشەی
 ئاشتیخواز"، ....دەبێ بەپێی ئارەزوی الیەنی چەپ بڕەقسی ئاشتیخواز"

دەبوو ئیمزا  ئاشتیخواز... دەبوو یەخەی کۆریای باکوور بگرێت 
شەڕ  ئاشتیخوازەوەکۆکاتەوە دژی جەنگ لەو واڵتانە کە بە الی 

 512ل"هەڵدەگیرسێنن
لەسەرەتای ئەم چوار ڕستەیەدا ( ئاشتیخواز)دوبارەبونەوەی 

ە و  گرنگی و (ئاشتیخواز)وەسفکردن و دەرخستنی سیفاتی 
پێویستییەتی الی نوسەر بۆیە زۆر جەختی لێ دەکاتەوە،لەگەڵ ئەوەی 
جوڵە و بزاوتێکی بە دەقەکە بەخشیوەو لە مەنگی وڕاوەستان دوری 

 . خستۆتەوە
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 :ەپێی بەشەکانی ئاخاوتندوبارەبونەوەی وشە ب
 

 دوبارەبونەوەی ئاوەڵکار
 
خوا بۆ منی بەقەڵەباڵغی سازاندبوو ژووری  سبەینانەیلەو  سبەینەیەک"

 228ل"ئوتێلم پڕبوو لە خەڵق
لێرەدا لە جاری دوەمدا بۆ ( سبەینەیەک)دوبارەبونەوەی ئاوەڵکاری کاتی 

 .ە(سبەینەیەک)وەسفکردن ودەرخستنی
 ب  ک       66ل"بەرزترە کوێ لە کوێ بزانم بتوانم"

جگە لەو ڕیتمەی وشەکانی ( کوێ)دوبارەبونەوەی ئاوەڵکاری شوێنی
 دروستیان کردوە،(بتوانم، بزانم)
 

 دوبارەبونەوەی جێناو
 
 778ل" لەبەرنامەمدا نییە بە ئەنقەست یەخەگیری کەس ببممن "

 "لەبەرنامەمدا نییە بە ئەنقەست یەخەگیری کەس ببم:" دەیتوانی بڵێت
 20ل"لەخەو هەڵدەستام دەمدیت منسبەینان تا "

 سبەینان تا  لەخەو هەڵدەستام دەمدیت: دەیتوانی بڵێت 
کەهاتمە دنیا دووساڵ بوو دایانی نەجیبەو حسیبە لەماڵمان من "

 57ل"بوون
کەهاتمە دنیا دووساڵ بوو دایانی نەجیبەو حسیبە : دەیتوانی بڵێت
 57ل"لەماڵمان بوون

نیا باوکم لەمن بەوالوە چاندمنداڵ و وەچەی دیکەی پێم نایە دمن کە"
 50ل"هەبوو
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کە پێم نایە دنیا باوکم لەمن بەوالوە چاندمنداڵ و : دەیتوانی بڵێت
 وەچەی دیکەی هەبوو

بەشێوەیەکی زۆر وبەرفراون ( من)دوبارەبونەوەی جێناوی سەربەخۆ
ژیاننامەی لەم دەقەدا شتێکی ئاساییە چونکە یەکێک لەتایبەتمەندییەکانی 

خودی، بەاڵم لەزماندا دەکرێت ئەگەر جێناوە لکاوەکە بونی هەبوو 
جێناوە سەربەخۆ کە باسنەکرێت،چونکە مانای خۆی دەگەیەنێت،بەاڵم 
نوسەر بەمەبەستی جەختکردنەوە و دڵنیابون لەوەی خوێنەر 

 .بەگرنگییەوە سەیری بکات، زەقی دەکاتەوە وگەورەی دەکات
یەکی ناوی مریم خان  هەزار هەمووشیانێندەی ه هەزاربە هەموویانبە"

 70ل"ودایکی جەمالیان پێ ڕەوا نادیترێ
 دوبارەبونەوەی جێناوی نادیار 

 
 وشەی پرس

 
کوا  پشت وپەناتان؟ بۆچی چاوبەستەکێ دەکەن لەگەڵ میللەتی؟ کوا"

 507ل"ئەکسەریەتتان؟ کوا مەجلیسی نیابتان،
ڕیتمێکی خێراو هێمایەکی توندوگرژی (کوا)دوبارەبونەوەی وشەی پرس

لەخۆ گرتوە،پرس گەڕانە بەدوایی شتێکدا ئنجا ئەگەر گەڕانەکان زۆربن 
ودوبارەببنەوە،جوڵەی ڕستەو کردارەکەن خێرا دەبێت و خوێنەر 
سەرسام دەبێت وبیری لێ دەکاتەوە بیر لە ڕەگەزە نادیارەکان و 

 . دەاللەتەنوێیەکان
دیوارم ڕاست کردۆتەوە بۆ  کام! پەڵە دەغڵم درووەتەوە کام"

بنگەی مافی نەتەوایەتی وەیا چینایەتیی کوردم  کاملێقەوماوێکی کورد،
 506ل"چەسپاندووە؟



 

457 
 

دا خوێنەر تا بیر لەنادیاری ( کام)بەهەمان شێوە لە دوبارەبونەوەی 
یتمێکی یەکەم دەکاتەوە نادیارییەکی تر دێت،جگە لەوەی هاوسەنگی و ڕ

 . جوانی لەخۆیدا هەڵگرتوە
توجاری وهەربارێکی  چڕامیاری  چ لەڕووی ڕۆشنبیری چ" 

 782ل"دیکەوەبێت
بە ڕەفتار چ بە کردار  چبەشکڵ  چئەو یەختەیە بەستەزمانێک بوو 

 712ل"سونعێکی خودایی بوو
لەم دو کۆپلەیەشدا دیسان ڕیتمێکی خۆش (چ)دوبارەبونەوەی

قەکە بەخشیوە، هەر جارە و وەسفی وهاوسەنگیەکی جوانی بە دە
 .شتێکی کردوە

 
 دوبارەبونەوەی ئامڕاز

 
ئامرازەکان رۆڵی جوانکردن دەبینن لەناو ڕستەدا،ئەگەر لەگەڵ الدانە 
ڕەوانبێژییەکاندا بێت مەودای دەربڕینەکە جوانتر سەرنجڕاکێش تر 
دەبێت،هەتا مەودای دوبارەبونەوە کەمتربێت ڕیتمی دوبارەبونەوە 

 :بەهێزتر و پتەوتر دەبیت، وەک لەم نمونانەدا دەبینرێت
 لەگەڵخۆی و لەگەڵ دەبوو بە مەسڵەتی کردنی مرۆڤ "

 722ل"بوونەوەردا
 هەتاهەڵدێر  هەتائاو هەتا ترسی لە هیچ شتێک نەبوو هەر لە ئاگر 

 712ل"دڕندە
هیچ کەس  نەبالط  نەپەرلەمان نەحکومەت نەعێراق شەختەی کرد "

 507ل"والیەنێک
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 هەمسەرنجم لێی گرتووە و لێی دەگرت  هەمهەستیاری ئەو شەڕەبووم 
 705ل" ئەوەندەی پێم کرابێ کتێبم لەسەر خوێندۆتەوە

 
 دوبارەبونەوەی واتا

 
بریتییە لە دوبارەبونەوەی واتا لە دوو وشەی هاوواتادا، واتە وشەکان 

ئاڵوگۆریان فۆڕمیان جیاوازە بەاڵم لە واتادا ڕێک وەکو یەکن ودەتوانین 
پێ بکەین ولەشوێنی یەکتر دایانبنێن،ئەمە خوێنەر توشی ڕیتمێکی خێرا 
دەکات، هەلومەرجی دەربڕین خۆشتر دەکات ،خوێنەر چاوەڕێی ئەو 

 .هاوواتاییە ناکات
 718ل"فەرق وجوداییمەحمود اغا گلەیی دەربڕی لە "
 22ل"و ڕەنجبەر زوراع و فەالحڕەفاقەتی بەردەوامم لەگەڵ "
دژی ڕەئی نوری سەعید (عبدااللە)کە حکومەتی ێوانە و کێشانەیپلەو "

 502ل"کرد
 228ل"زارو زمانمتا ئەوەی دەستم شل دەبوو بەتەلەفونەوە چ جایی "

لەنمونەکانی پێشودا ئەوانەی هێڵمان بە ژێردا هێناوە دوو دوو هاوواتای 
هاوواتان جا دەگونجێت سەرێکی وشەکە لە ( فەرق وجودایی )یەکترین، 

پێوانە و )و( زوراع و فەالح)مانی عەرەبییەوە وەرگیرابێت، هەروەهاز
 (کێشانە

 (.زارو زمانم)
 

 شیعرییەتی ڕەگەزدۆزی
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ناتوانرێت باس لە ریتمی ناوەوەی دەق بکرێت بێ ئەوەی تیشک 
نەخرێتە سەر ڕەگەزدۆزی،چونکە پەیوەندی تەواوی بەئاوازو مۆسیقای 

 .هاوسەنگی دەنگی دێنێتە کایەوە دەقەکەوە توندوتۆڵ و بەهێزە،ئەوپەڕی
کاتێک دوو وشە لە ڕوخساردا وەک یەک بن و بە :" ڕەگەزدۆزی واتە

ئەندازەی موویەک جیاوازییان نەبێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەریەکەیان 
" واتای تایبەتی خۆی هەبێ ئەمە پێی دەگوترێ ڕەگەزدۆزی تەواو

وی ڕواڵەتەوە لە ڕو"خۆ ئەگەر دوو وشەکە ( 77، ل0622گەردی، )
تەواو وەک یەک نەبن، واتە وشەکان لەڕووی ژمارەی پیت،جۆری 
پیت،شێوەی پیت، ریزبونی پیت، جیاواز بون، پێی دەوترێت ڕەگەزدۆزی 

 (.757، ل 7100مستەفا، " )ناتەواو
بەشێوەیەکی ( مەسعود محەمەد)ئەوەندەی ئێمە سەرنجمان داوە 

ارهێناوەو زۆر گرنگی بەرفراوان ڕەگەزدۆزی لە جۆری ناتەواو بەک
پێداوە، تەنیا ئاماژە بە چەند نمونەیەک دەکەین کە هەندێکیان لە جۆری 
پیت وهەندێکی تریان لە ژمارە و ریزبون وشێوەی پیت جیاوازن،  

 :لەوانە
 (جۆری پیت) 067ل"دا داکوتێ هۆش وگۆشمباوەڕ ڕەگ لە "
 710ل"وو مێران جمجووجۆڵ و گەالن گەدان بو هات وباتسندۆاڵن بە "
 (جۆری پیت)
           722ل" دەنگ وزەنگدەماری کوردایەتی بوو بە ڕەویەوە بێ "
 (جۆری پیت)
            711ل" چۆڵ دەکرد ڕەق وزەقوێنەی کۆن جێی بۆ واقیعی "
 (شێوەی پیت)
  702ل" بوو سەربەخۆ سەیرو سەمەرەیێکئەمیان خوا لێی خۆش بێت "
 (جۆرو ژمارەی پیت)
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جۆرو )           025ل" هەیەتی دەمێنێتەوە کەسرییەیکەم و بەو "
 (ژمارەی پیت

 (      جۆرو ژمارەی پیت) 060ل"وماڵ و کوتاڵ شڕوشیتاڵخاوەن "
 (       جۆری پیت)022ل"؟جڕت وجۆیانبۆی دەکەوێتە  چۆناوچۆنی"
مەدحی خەڵق  حەیفە بەکەیفەحەیفە ڕاستی پێ شێل بکرێت هەر وەک "

 (جۆری پیت) 026ل"بکرێت
یەکدی تەنگاوکردنیان ئاین و ئۆینی پارسەنگێکی نوێ ڕەخساوی "

 (جۆری پیت) 718ل"لەهێزی حکومەتدا دۆزیەوە
سەر قەبرت ئافرەتی خواناسی  خاکی پاکیهەزار ڕەحمەت لە "

 (جۆری پیت) 002ل"بەشەرەف
شار هەبوو تۆپە  هێزو پێزێکیو  جێگەوڕێگەئیتر هەرچی خاوەن ناو و "

 (جۆری پیت)  012ل"قوماشی دەهێنا
 

  وشەی ناوچەیی
 

شێوەزار وزمانی ناوچەیی بەراورد بە زمانی نوسین یان زمانی 
ستاندارد هەندێ الدانی تێدایە لەئاستەکانی زماندا، ئەم گۆڕانکاری و 
الدانەش زۆرجار دەبێتە هۆی دروستبونی هاوسەروا ئەمەش 
هاوسەنگی و هاوئاوازی لە دەربڕین و دەقەکەدا دروست دەکات، یان 

ننەکراو دێتە پێشەوە لەناکاو خوێنەر وەکو کەرەستەیەکی چاوەڕوا
دەوەستێنێت و سەرنجی ڕادەکێشێت ،هەروەها بەپێی هاوکێشەی 

ڕێژەی کاربۆ  -ناوچەیی-وشەکانی ناو دەقێکی شێوەزاری("بوزیمان)
ئاوەڵناو زیاد دەکەن بەم شێوەیە پلەی شیعرییەت لەچاو دەقێکی خاوەن 

هێما بۆ چەند ( 62، ص 0682مصل ، " )زمانی نوسین بەرز دەبێتەوە
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دا (گەشتی ژیانم)لە ( مەسعود محەمەد)نمونەیەک دەکەین کە
 .  بەکاریهێناوە

بەقسە  ڕاگرتینهێناین و وەها ڕێزیان  بەخێریانئەوەندە پیاوانە "
 552ل"ناگوترێ

 ڕێزیان لێ گرتین. بەخێرهاتنیان کردین: لەزمانی نوسیندا دەوترێت
ئێمەی هەژاری کەساسی بێپەنا تا فتوای بە پەتەوەبوونی دەرچوێنین، "

 506ل"ئەگەر بتوانین بەڕە شڕەی خۆمان لە ئاو دەربێنین
 702ل."لێ چووک دەکەمەوە کڵۆیانیدایەی وەها لێ دەکەم : ئاغاکە وتی"
( سااڵن)سارانئەمن لەشەڕی گەورە چوار ( ڕۆڵە)ڕۆرەپێم گوتەوە "

 702ل" ئەرمانان سونگیم وەشاندییە(لەگەڵ) لەگەر
 526ل" رزگار نەدەبوو لەدەستانیڕجاکاری دەنا بەئاسانی من بوومە "
 521ل" ڕاگرت دەتگوت نازانم چییان لێ قەوماوە قسانیانگوێم لە '"
 087ل"ناڵێن گۆزە لەڕێگەی سەراو دەشکێ ئەدی"
 082ل"ەڕابگخێراکە پێ : گوتی"
 080ل" سەر کوردی یاخود عەرەبی وەگێڕمەباوکم لێی داواکردم بۆی '
 022ل"ولێر کردبۆوەلە هە لکێکی"
 772ل"دەدەمەوە قەردانە یەکێک لەو"
بەرانبەر یەکتر بەڕووی  دەرگەیچونکە لەوانەیە ئەگەر پەنچەرە و "

 262ل" بەحردا بکرێنەوە ئەو نەسیمە کورسی وەبگێڕێت
ئەوەی یەکەمیان ڕیتم و ( دەرگا)بەکارهێناوە لەجیاتی( دەرگەی)لێرەدا 

لەیەک ( پەنجەرە)دەکەویت لەگەڵ ئاوازەکەی گونجاوترە وباشتر ڕێک 
 .ئاستی تۆن وبەرزونزمیدان

ڕێم بوو جلک  کەنگی: دەچییە وەزارەت؟ گوتم کەنگی ئەدی: گوتی" 
 228ل."بگۆڕم
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 070ل"بوو گچکەترڕەنگە بەساڵێک لەمن "
 
 : هاوشێوەبونی دەنگی سیمانتیکی(7 

 دژیەک    
یەکتربن،یان لە کۆکردنەوەی دوشتەلەناو دەقی ئەدەبیدا کە پێچەوانەی 

واتادا دژی یەکتربن،بەجۆرێک ئەم جیاوازییە جوانی وتام وچێژێک 
بەدەقەکە دەبەخشێت لەوەی ڕوداوێکی لەناکاو و چاوەڕواننەکراو بۆ 
خوێنەر دروست دەکات و جەمسەرە لێک دورەکان کۆدەکاتەوە، دیاردە 
لە دژەکان نامۆکان نزیک دەکاتەوە،ئەمەشە بەرەو شیعرییەت بونێکی پڕ 

لە بوونی دوو وشەی : "بەکورتی دژیەک بریتییە. ئیستاتیکامان دەبات
واتادژ وپێچەوانەی یەک،جا ئەم وشانەلەفەرهەنگدا سەربەخۆییان 

بە ( 762،ل7100مستەفا، " )هەبێ،یانیش دووەمیان نەرێی یەکەم بێت
واتایەکی تر دژیەک لەناو پێکهاتەی دەقی ئەدەبیدا دوجۆری هەیە 

ە دوای خوێندنەوەی گەشتی ژیانم سەرنجماندا بەزۆری ل(ئیجاب، سەلب)
ن، ئەمە مانای ئەوە ناگەیەنێت کە (ئیجاب)دژیەکەکانی لە جۆری 

لەڕوی پەیوەندی و . ی نییە بەاڵم ڕێژەکەی کەمترە(دژیەکی سەلب)
 .نزیکی ودوری لەناو ڕستەکەدا هەردوو شێوەکەی بەکارهێناوە

هەر وێرانگە  ژووربەرەوخوارو بەرەو بەسەر ئەو کاولەوە "
 (بەدوایەکداهاتو()دژیەکی ئیجاب)071ل"بوو
خستنیان  پێش وپاشدەنگم بەکەس ڕاناگات چ زەرەریش لە "

 (بەدوایەکداهاتو()دژیەکی ئیجاب) 072ل"ڕوونادات
وچەندی  ڕاستەزۆر قسە پێوە دەکرا کەس نازانێ چەندی "

 (بەدوایەکدانەهاتو()دژیەکی ئیجاب)072ل"ۆدر
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عەیارەیەکی تەسک پێوی کەم قواڵیی بەکاردێنێ لە هەڵسەنگاندنی "
 056ل"دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان ڕەوایی وناڕەواییو  چاکەوخراپە

دژیەکی سەلب (              )بەدوایەکداهاتو()دژیەکی ئیجاب)
 (بەدوایەکداهاتو()
دەخلی  کەم وزۆرلەئاکامدا سواراغا تێدا موتەهەم بوو هەرچەندە "

 (بەدوایەکداهاتو(  )دژیەکی ئیجاب) 026ل"ر کارەکەوە نەبووبەسە
دژیەکی ) 081ل" ئیسماعیل بەگ الی دایە چنارۆک لەچوون وهاتنەوەدا"

 (       بەدوایەکداهاتو()ئیجاب
خەبەریان بوو لەو دوور  دوورو نزیکزۆری نەبرد دۆستی "

 ( بەدوایەکداهاتو()دژیەکی ئیجاب)   722ل" کەوتنەوەیەم
 شەو، کورت ڕۆژڕەمەزان لەکژی پاییزدا دەهات، هەوا فێنک،  ئەوسا"

 (بەدوایەکدانەهاتو( )دژیەکی ئیجاب)060ل"درێژ 
پێ لێک  چاکەوخراپەیخودا جوزئێ ئیختیاری بە بەنیادەم داوە "

 (بەدوایەکداهاتو()دژیەکی ئیجاب) 712ل"دەکاتەوە
دژیەکی )   027ل"دەکرد هەورازو نشێویژمارەیان بەپێی ساڵ "

 (بەدوایەکداهاتو()ئیجاب
درۆزن و گوزەرانی خۆی بەقوربانی شاپەڕە ژەنگاوەکانی کۆترەی "

 (بەدوایەک داهاتو( )دژیەکی ئیجاب) 551ل"ناکات ڕاستگۆ
 هەڵخراوە خەریکەخێروشەڕان دەتگوت ڕپژی حەشرە تەرازووی "

 726ل"لێک دەکاتەوە بەهەشتی و جەهەندەمییان
 (بەدوایەکداهاتو( )ئیجاب دژیەکی)
 
 لە ئاستی دەاللیدا( گەشتی ژیانم)شیعرییەتی  دەقی -5
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لەم ئاستەدا بەرەو ناوەڕۆک و چەقی دەق دەچین ،کە دیوی واتایە، 
هەرچەندە ئەم ئاستانە تەواوکەری یەکترن و پەیوەندییان پێکەوە 
ە هەیە،بۆیە کە باسی کەرەستەکانی ئاستی ڕیتمی ناوەوە دەکەین دەبن
کەرەستە بۆ بنیاتی دەاللی، بەمانایەکی تر دژیەک وڕەگەزدۆزی چۆن 
شیعرییەتی شێوازی ڕیتمیان تێدایە بەهەمان جۆریش واتای قوڵیان 

چڕبونەوە و خەستکردنەوەی واتای دەق بەهۆی وێنەی . لەخۆگرتوە
هونەری فرە دەاللەت وفرە ڕەهەندەوە بەهێزی و کاریگەری ئەم ئاستە 

ە گرنگە باس لە وێنەی هونەری بکەین، وێنە توانا بۆی.پیشان دەدات
هونەرییەکانی نوسەر پیشان دەدات، وێنە پلەی داهێنانی نوسەر 
دەردەخات، ڕەنگدانەوەی هەست و ئەندێشەی نوسەرە،وێنەیە دەتوانێت 
خوێنەر بۆ خۆی ڕابکێشێت،هەست بکات سەیری تابلۆیەکی هونەری 

یەکانی بەکارهێناوە،بەاڵم ئێمە نوسەر زۆربەی هونەرە ڕەوانبێژی. دەکات
 . دەدەین( لێکچواندن، تێهەڵکێش)لەبەر کەمی ماوە و بوار تەنیا ئاماژە بە

 
 وێنەی لێکچواندن

 
کۆنترین جۆری هونەری ڕونبێژییە، مەبەست لێک نزیک کردنەوەی دو 
شتە کە خاسێتەکانیان لەیەکەوە نزیک بێت، لێکچواندن بریتییە 

کی دیکەوە لەبەر هەبونی سیفەتێک،یان زیاتر چواندنی شتێک بە شتێ:"لە
( 008،ل7100مستەفا، ")لە سیفەتێکی هاوبەش لەنێوان هەردوو شتدا

بەاڵم بە ڕویەکی تردا نائاسایی و لێک دوری سیفەت و خاسیەتی 
کەرەستە لێکچوەکان شیعرییەت وبەرزبونەوەی ئاستی هونەری و 

و لێکچواندنە جوانکاری بەدەقەکە دەبەخشێت،خوێنەر چاوەڕێی ئە
نەبووە، وێنەیەکی خەیاڵی نوێ لەدیدو خەیاڵی خوێنەردا دروست 
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بیرمەندی . دەکات، ئەمە زیندویەتی بە دەق و چاالکبونی پێ دەبەخشێت
لە گەشتەکەیدا زۆر گرنگی بە وێنەی هونەری ( مەسعود محەمەد)زانا 

 :داوە ،لێرەدا بەپێی بوارو کات هەندێکیان دەست نیشان دەکەین 
تر وەک دیمەنێکی ڵێلی ئەودیو مینایەکی چڵکن کە چاو بە تەواوی تێی ئی"

بڕناکات جۆرێک مەسەلەتی لە کورد ویستی و ئەڵمان نەویستی 
 722ل"لەوکارەساتە دەخزایە دڵمەوە

لێرەدا نوسەر کە ڕوداوەکانی ال ڕون و دیار نەبوە نەیتواتیوە بەباشی 
ەنێکی لێڵ وچڵکن ڕاست و دروست جیا بکاتەوە چواندویەتی بە دیم

 .کەشتەکان جوان نابینیت، الی ئەویش ڕوداوەکان تەماوین
باوکم وەک چرایەکی نەوتی بێتە وشک بوون، وشکایی خوێنی "

 726ل "دەهات
کە لەبنەڕەتدا هیچ پەیوەندییەکی نزیک (چرا)ی چواندوە بە(باوک)لێرەدا

بەیەکیانەوە نابەستێت، هەتا پەیوەندی لێچو لەوچو دورتر 
بێت،لێکچواندنەکە هونەری تر وبەهێزتر دەبێت، باوکی چواندوە بەچرا 
کەچراش واتە ڕوناکی بەاڵم کاتێک نەوتی تێدا نامێنێت دەکوژێتەوە، 

 . تێدا نەما و کۆچی دوایی کرد باوکیشی خوێنی
 باوک           چرا

 خوێن           نەوت
میراتگریی پیاوێکی وەها مەزن چ بەتااڵیی یەک بەدەوری میرتگردا "

ساڵی 72دەهێڵێتەوە وەکو مناڵێکی حەفت ساڵ جلکی کەسێکی 
 726ل"لەبەربکات

ئەگەر بە وردی سەرنجی ئەم لێکچواندن و وێنەیە بدەین بۆمان 
دەردەکەوێت چ ئاستێکی بەرز و بەهێزی هەیە، نوسەر دوای کۆچی 
دوایی باوکی هەستی بە بەتاڵییەکی زۆر کردوە،خۆی چواندوە بەو 
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ساڵ لەبەربکات کە بۆی گەورەییە وبەچوار  72مناڵەی جلی کەسێکی 
 .دەوریدا بەتاڵی بەجێ دێڵێت

دەڵێی  شەبەنگی دیکەی نامەئلووفی زەردو سوورم لێ تێکەڵ دەبن هەر"
پارچە تەمی زەردەواڵەیی بووبن بە چەند شوێنێکی ئەو ژوورەوە 

 008ل"گیرسابێتەوە 
 778ل"ک  کردنی قەڵەمی نوسەر وەک زمان بڕینی مرۆی قسەکەرە"

 قەڵەم           زمان
 کپکردن         بڕین

لێرەدا تەنێکی بەرجەستەی بەمرۆڤ کردوە،چونکە قەڵەمی چواندوە بە 
 .نەیەکی هونەری جوانی خوڵقاندوەزمانی مرۆڤ، وێ

 058ل"لەپڕ ئاسمانی الی خوارووی کۆیە وەکو خوێن سوور هەڵگەڕا"
لەوەی کە ڕەنگی ئاسمان سور بوە، ( خوێن)بە( ئاسمان)چواندنی 

پەیوەندی لەنێوان ئاسمان و خوێندا نییە بەاڵم نوسەر بەهۆی ڕەنگ 
 .سورییەوە لێکی نزیک کردونەتەوە

یە هەبوو وەکو ماچ کردنی حجەرول ئەسوەدی دوو جێگە لەوڕێگە"
 061ل"حەج، نەدەبوو لێی بێ ئاگابیت

نوسەر ئەو دو جێگە و ڕێگە یەی چواندوە بە حجەرول ئەسوەدی حەج 
و لە ڕوی پیرۆزی و گرنگییەوە، هەروەها لەڕوی ئەوەی کە دەبێت هەر 

 .پێیدا تێپەڕن
خەی باش بوو وەک باڵچەی ئەستێ وبەرد کەلە شەودا چەخما" 

  011ل" بگەشێتەوە،نەجیبەی خوشکم بەبیری هاتەوە
چواندوە بە شتێکی (بیرهاتنەوە)لێرەدا شتێکی نابەرجەستەی کە

کە ڕوناکی و ئاگری ئەو (باڵچەی ئەستێ وبەرد)بەرجەستەو دیار 
ئەم دو کەرەستەیە هیچ . بەردو دارە دیارە بەاڵم بیرکەوتنەوە مەعنەوییە
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وە ناباستێتەوە،جوانی وێنە و بیرەکەش پەیوەندییەکی نزیک بەیەکیانە
لێرەدایە شتێکی نوێ بەرچاوی خوێنەر دەکەوێت، خوێنەریش چێژ و 

 .خۆشی لەو دۆخە تازانە دەبینێت
" بۆ بیستنی ئەو قسانە وەکو ئەسپینداری چەم قیت ڕاوەستا بوون" 
 760ل

نوسەر ئەو خەڵکەی گوێیان بۆ ڕاگرتوە چواندونی بە داری ئەسپیندار 
 مرۆڤ          ڕوەک. ی وبێبەرە، کەواتە مرۆڤی بە ڕوەک کردوە کەسپ

دنیا .ڕۆژئاوام لێ بووە ڕۆژهەاڵت و کوردستانم لێ کەوتە الت بەسڕە"
" لەبەر زەینم تەقڵەی لێ دا یاخود وەکو واڵغ گەوزی تەنیشتی گۆڕی

لێرەدا بۆ ئەوەی نوسەر ڕادەی سەر لێ تێکچون و گێژبونی  067ل
اتەوە، چواندویەتی بەگەوزی واڵغ کە مرۆڤی بە خۆیمان بۆ ڕون بک

 .    ئاژەڵ چواندوە
 مرۆڤ         ئاژەڵ

ئاوی سپی چار بەعەنتیکەیی زیاد دەکات هەندێکی لەبەر ڕێگای ناو " 
 710ل" زارەکی دەربەند وەکو بێخاڵ لەشکڵی کەفی شیر هەڵدەرژێ
   .لێرەدا سپی ئاوەکە و بەرزبونەوەی چواندوە بە هەڵچونی شیر

بەهار چوێنراوە بە بەهەشت  700ل"بەهارەکەی دەتگوت بەهەشتە" 
 .لەڕوی جوانی وسەرسەوزی و خۆشیەوە

هێندە بەخۆیەوە خەریک بوو دەتگوت فەرهادەو یەکەم جارە دەچێتە " 
 767ل'ژوانی شیرین

حەوشەی ماڵەوەمان کەبەفری بانەکانیشی هاتبۆوە ناو وەک "
 006ل" چاڵەبەفری لێ هاتبوو

ماڵەکەیانی چواندوە بە چاڵە بەفر چونکە ئەوەندە بەفری  حەوشەی
 زۆری تێدایەپڕ بۆتەوە
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دیتم ڕەنگی لەچاو هی پێش حەپس بوونی وەکوشەعریی زەردە "
  62ل"لێهاتبوو

نوسەر لێرەدا باسی کەسێک دەکات کە ڕەنگی زەردبوە ، بۆیە بە 
 .شەعرییەی زۆرد وەسفی دەکات ئەمە بە تەنکردنی مرۆڤە 

باسمان کرد چەند نمونەیەکی کەمن دەنا لە گەشتەکەدا دەیان ئەمەی 
نمونەی تریش هەیە، ئەگەر سەرنج بدەین دەبینین بە تەنها بونی وێنە 
شیعرییەت بونی وێنەکە پیشان نادات، جونکە لێکچواندنی ئاسایی وێنەی 

 .سادە بەرهەم دێنێتم ئەمەش پلەی هونەری ناگاتە ئاستی شیعرییەت
  

 (تضمینال)تێهەڵکێش 
 

بریتییە ( التضمین)هونەرێکی جوانکاری واتاییە لەعەرەبیدا پێی دەڵێین 
تێهەڵکێشکردنی ڕستەو گوتەی یەکێکی تر بەو دەقەی نوسەرێک :" لە

سەرلەنوێ دایدەڕێژێت،جا گوتەو ڕستەکەئایەتێکی قورئانی پیرۆز، 
فەرمودەیەک، یان پەندێکی پێشینان و ڕووداوێکی مێژوویی گرنگ، یان 

: ەسەرهات و هەر شتێکی تری هاوشێوە،بە دو مەرج داستان و ب
یەکێکیان وەرگیراوەکە لە ڕستەیەکی سادە کەمتر نابێت، ئەوی تریان 
وەرگر بەهەر جۆرێک بێت ئاماژەی بەوەکردبێت کە ئەمەی وەرگرتوە 

بیرمەندو فەیلەسوفی زانا ( 722، ل 7115عەبدوڵال،")وهی خۆی نییە
نەرە داوە، بەڕێژەیەکی بەرفراوان مەسعود محەمەد زۆر گرنگی بەم هو

سودی لێ وەرگرتوە،کە گەشتی ژیانم دەخوێنیتەوە بەئاشکرا ئەوەمان 
بۆ ڕون دەبێتەوە، کۆمەڵێک تایبەتمەندی وسیمای ناوازەی پێ بەخشیوە، 

خوێنەر هەست بە بێزاری و ماندوبون ناکات لە خوێندنەوەی : لەوانە
ەڵی دەدوێت، ناوبەناو دەقەکە واهەست دەکات ڕاستەوخۆ نوسەر لەگ
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وەکو شێوازی گفتوگۆی ئاسایی خەڵک دەدوێت، دواتر بۆ ڕونکردنەوەی 
زیاتر یان بەڵگەو سەلماندنی قسەکانی پەند و قسەی پێشینان و کەسە 
دیارەکان تێهەڵکێشی دەقەکەی دەکات، جا وەرگیراوەکە بە هەرچ 

ی ئەو زمانێک بوبێت سودی لێ وەرگرتوە، نمونەی زیندو ودیارو باڵو
سەردەمەی هێناوە تێهەڵکێشی قسەکانی خۆی کردوە زۆرجار ئاماژەی 

 . بەوەش کردوە کە ئەمە هی کێیە و خستویەتییە نێوان دوو کەوانەوە
 :لەبەر زۆری نمونەکان  تەنیا ئاماژە بەهەندێکیان دەکەین

،منیش هەڵەی ناوەکە بەوقسەیە لێم (مارانگاز لەخشەی پەتک دەترسێت")
 762ل"ییەکی ناخۆشبوو بە دوودڵ

هێنانی ئەو پەندە کوردییە پێش ئەوەی مەبەستەکەی بڵێیت لێرەدا 
دەستپێکێک ڕونکردنەوەیەک بە خوێنەر دەدات کە دوای ئەمە بێگومان 
باس لە کێشەیەک دەکات کە پێشتر توشی بوە و ترسی دوبارەبونەوەی 

هەڵە هەیە،پێشتر ناوەکەی بە هەڵە تۆمار کرابوو، ترساوە ئەمجارەش بە
 .لە لیستەکەدا بێت

کابرای تەحقیقات دەمی چەور دەکرا و چاوی دەپۆشی ،بەمامۆستا '
دز و ماڵخۆ یەک بن گابە کوالنکەدا دەبەنە )جەوهەرم گوت ئەمەیە 

لێرەدا لەپێشدا ڕوداوەکە باس دەکات دوایی پەندو نمونەکە  785ل("دەر
 .وەکو بەڵگە و ڕونکردنەوە بۆ قسەکانی دەهێنێتەوە

خوایە تۆش بە گەورەیی خۆت، (عند ذکر الصالحین تنزل الرحمە:)ێیندەڵ"
ڕووڕەشیی حەمەدی ڕەشمان لێ بکەیت بە شەبەقی کازیوە کەموژدەی 

لێرەدا وتەیەکی عەرەبی هێناوە بۆ  68ل"ڕۆشنایی و هێنانی ڕادەگەیەنێ
 .ڕونکردنەوەی وتەکانی خۆی
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مان و بێ بێ دوو دڵی و بێ گو(فاڵنە کەس سایە چەورە: )دەڵێین"
ئەوەتا  076ل." خۆهەڵکێشان، ماڵی ئێمە لە قەدیمەوە سایە چەور بووە

 .قسەیەکی تری پێشینانی هێناوە کە باسی ماڵی خۆیان دەکات
گوارە : واتە( یدی الحلق للی بال و دان:)گوتەیەکی میسری هەیە دەڵێ"

بەیەکێکی بێ گوێ دەدات،ئا ئەمە بۆ من ڕەخسا وەک بۆتی 
بۆ ئەوەی خوێنەر توشی شتێکی چاوەڕواننەکراو بێت،  572ل"دەگێرمەوە

لەپر نمونە یا پەندێکی عەرەبی تێکەهەڵکێشی دەقەکە دەکات، فەیلەسوفی 
زانا مەسعود محەمەد ئەمەی بەمەبەست کردوە ئەگینا دەیتوانی بۆ 
هەمان بابەت پەندێکی کوردی بهێنێتەوە،بەاڵم ئەوەی نەکردوە تا بارێکی 

وێنەر دروست بکات لەوێشەوە بەرەو ئیستاتیکاو نوێ و نائاسایی بۆ خ
 . شیعرییەتی بەرێت

ڕۆژانە دکتۆری ئینگلیزەکان سەری لیداوم و تەرتیباتی هێور بوونەوەی "
لەم چەند دێڕەدا  52ل" گوتەنی( عادل امام -و انا باعی  )بۆ سازداوم 

باسی تەمەنی ساوایی خۆی دەکات کە زۆر گڕۆزو گرینۆک بوە، 
تۆریش پشکنینی بۆ کردوە ناساغیش نەبوە ،ئنجا لەپڕ بێ هەرچەندە دک

ئەوەی خوێنەر چاوەڕێ بێت ئەو قسە خۆشەی ناو شانۆگەرییەکەی 
عادل امام دەهێنێتەوە، ئەمە بەرزو نزمی دروست دەکات،هەڵچون و 

 .خاوبونەوە، لەخەمی گریانەوە بۆ پێکەنین بە گریان
می نیوەڕۆ بەنانی کرپەی ئاگری چایە وهات وباتی حازر کردنی ژە"

عیش  -تیری وهێلکە و تەڕەپیازو ماست وپەنیر وقەیماغییەوە بەڕاستی،
ژیانێکە دەست هەموو سوڵتانێک )خیام  -بود ان حد هر سلطانی

بیرمەندی زانا مەسعود محەمەد ئەمجارە بەزمانێکی تر  26ل"ناکەوێ
پەندەکان تێهەڵکێشی قسەو دەقەکانی دەکات، ئەمجارە  بە فارسی 
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گەو پاڵپشت بۆ وتەکانی دەهێنێت، ئەمەش دوبارە جگە لەجوانی بەڵ
 .وبەرزی ئاستی هونەری الدانە لە شێوازە ئاساییەکە

 .ئەمانەش چەند نمونە وڕستەیەکی ترن کە تێهەڵکێشی تێدا بەکارهێناوە
 270ل"هەر نەبێ بەرداشی من هەتا گەرم ڕانەیێ ئاردی ورد ناهاڕی"
یەکەم جاریش . بە کەوچکان لە کفنت بنێن یاخوا هیتلەر بت بینم:دەیگوت'

 082ل"ببیسەم( بەکەوچکان لە کفن نان)بوو ئەو تەعبیرەی
کەکەریم قاسم بەفڕۆکەی میگ کوردستانی بۆمباران  0660لە ساڵی "

دەکرد ئەو کۆترەیەم بۆ بەرەی ئاشتیخوازانی جیهانی دەنارد و دەمگوت 
 576ل.."ماڵی قەڵب سەر بەساحێبی : 
سەاڵتانی ئەم واڵتە توشی هەڵوەستی وەها عەیبدار نەکەم هەتا بێ دە"

بێ سکرتێرو (کل من هب ودب من رواندز الی الفاو)دەرگام کردۆتەوە بۆ
 271ل.."بێ ئیستعالمات وبێ دەرگە لێ دان

شتێکی بەڵگەنەویست ودیارە کە ئاست وڕادەی شیعرییەت بەپێی 
دەربڕین ڕەگەزەئەدەبییەکان دەگۆڕێت، چۆنییەتی تەوزیفکردنی 

هەموی کاریگەری خۆی هەیە، ... وئەندێشە، ڕیکخستنی کەرەستەکان
هەندێ .شیعرییەتی پەخشان بەپێی هونەرەکانی پەخشان دەگۆڕێت

هونەر شیعرییەتی زۆرتر لەخۆ دەگرێت لەچاو هەندێکی تریان بێگومان 
 .لەگەڵ ڕەچاوکردنی تواناو داهێنان
خۆی کەسێکی  (مەسعود محەمەد)فەیلەسوف و بیرمەندی زانا 

شارەزابووە لە ئەدەب و زمان و شیعرییەت بە دڵنیاییەوە لە هەڵبژاردنی 
و وشە و دەربڕین و دەستەواژەکانیشدا بە وردی مامەڵەی لەگەڵ 
کردون، بە ئاگاییەوە ڕێکیخستون، ڕاستە باسی ژیاننامەی خۆیمان بۆ 
، دەگێڕێتەوە ئاوێتە بە ڕوداوە مێژویی و سیاسیەکانی ئەو سەردەمە
بەاڵم ڕادەی هونەری و الیەنی ئەدەبی پشتگوێ نەخستوە، ئەگەر 
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بەراورد بکرێت بە ژیاننامە خودییە کوردییەکانی دیکە لە ڕوی هونەری 
و ئەدەبییەوە پلەی یەکەم دەهێنێت، جارێک بەشێوەی ناوچەیی وسادە و 
ساکار دەدوێت، لەپڕ وێنەی هونەری دەهێنێت بارگاوی بەخەیاڵ و 

 .ئەندێشە
 
 
 
 
 
 

 ئەنجام
 

لەناو ئاسمانی هونەری وپایەکانی گێڕانەوەی (مەسعود محەمەد) .1
چیرۆکدا توانیویەتی سیمای هونەری ژیاننامەکە لەشێوەی 
تابلۆیەک بنەخشێنێت کە دوو ژانری چیرۆک و شیعر تێکەڵ 
بکات، لەالیەک بنەماکانی چیرۆکی پەیڕەو کردوە بێ ئەوەی 

وێنەی شیعرییە پشتگوێ الیەنەکەی دیکە کەسیمای هونەری و 
 .بخات

زۆربەی هونەر ڕەوانبێژییەکانی بەکارهێناوە بەاڵم ئێمە تەنیا  .2
ئاماژەمان بەئەوانە داوە کە زۆر دیارن و کاریگەری و 
بەهێزییان لەبەرهەمەکەدا ڕەنگیداوەتەوە، وجۆرێک لە 

 .شیعرییەت وئیستاتیکایان پێ بەخشیوە
وە، لەڕێی نوسەر بایەخێکی زۆری بەڕیتمی ناوەوە دا .3

دوبارەبونەوە وڕەگەزدۆزی و دژیەکەوە، وەئاستی پلەی 
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ڕەگەزدۆزی زۆر زیاترە لە دوانەکەی تر، ئەمەش ڕەهەندێکی 
جوانکاری و مۆسیقایەکی سەرەنج ڕاکێشی بە دەقەکە 

 .بەخشیوەو بەرەو شیعرییەتی بردوە
لەپێکهێنانی وێنەدا بەکەمی وێنەی لێکچواندنی سادەی هێناوە  .4

تەکان ڕەچاوی ئەو بۆشایی و لێک دور ،زۆربەی کا
کەوتنەوەیەی نێوانیانی کردوە،بۆیە گرنگی بە لێکترازاندنی 
پەیوەندنی نێوانیان داوە لەڕێی چواندنی چەمکی بەرجەستە بە 
نا بەرجەستەو هەستی بە ناهەستی، مرۆڤ بەڕوەک، ڕوەک بە 

 ئەمانەیە لە ئەنجامدا بەرەو الدان و شیعرییەتی دەقمان... مرۆڤ
 .دەبات

  
 
 

 سەرچاوەکان
 

 /کتێبەکوردییەکان
 
فەرهرنگی زاراوەکانی ئەدەب و . 7102.( د)ئەسوەد، نەوزاد ئەحمەد  .1

 .زانستە مرۆڤایەتییەکان، ناوەندی غەزەلنووس، سلێمانی
/ تحفە المریدین، و( بیرەوەری)، وەفایی 0666خزر، قازی محەمەد،  .2

 .هەولێرباقی، محەمەد حمە، وەزارەتی ڕۆشنبیری، 
،شیعرییەتی دەقی چیرۆکی کوردی، 7101خۆشناو، هێمن عومەر، .3

 .چاپخانەی وەزارەتی ڕۆشنبیری، هەولێر
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، مێژوی ئەدەبی کوردی، چاپخانەی 7110خەزنەدار، مارف،  .4
 وەزارەتی پەروەردە، هەولێر،

، الدان لە شیعری لەتیف هەڵمەت دا، 7105سعید، ناز ئەحمەد،  .5
 ی، سلێمانیچاپخانەی وەزارەتی ڕۆشنبیر

، ڕەوانبێژی لەئەدەبی کوردیدا                      0622گەردی، عەزیز،  .6
 .چاپخانەی شارەوانی، هەولێر( جوانکاری)

 .،گەشتی ژیانم،ستۆکهۆڵم0667محەمەد، مەسعود،  .7
، الیەنە ڕەوانبێژییەکان لە 7100، .(د)مستەفا، ئیدریس عەبدوڵال  .8

 .وردی، هەولێرشیعری کالسیکی کوردیدا، ئەکادیمیای ک
، جوانکاری لە ئەدەبی کوردیدا، 7115مستەفا، ئیدریس عەبدوڵال،  .9

  .چاپخانەی دەزگای جاپ و پەخشی سەردەم، سلێمانی
 
 
 

 کتێبە عەرەبییەکان
 
 .، االدب و فنونە، دار الفکر العربی، القاهرة0627اسماعیل، عزالدین،  .1
السیرة الذاتیة فی ، عندما تتکلم الذات، 7112، .(د)الباردی، محمد  .2

 االدب العربی الحدیث، اتحاد کتاب العرب، دمشق
، المصطل  فی االدب الغربی ، منشورات 0668.( د)الحانی، ناصر  .3

 .مکتبة العصریة، بیروت
، السیرة فی االدب العربی 7117شاکر، تهانی عبدالفتاح،  .4

 .الحدیث،بیروت
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الشرکة المصریة . ، ادب السیرة الذاتیة0667شرف، عبد العزیز،  .5
 .العالمیة للنشر، لونجمان

بحوث فی النص االدبی، الدار . 0688، .(د)الطربلسی، محمد الهادی  .6
 .العربیة للکتاب،تونس

، الترجمة الذاتیة فی االدب العربی 0622عبدالدائم، یحیی آبراهیم،  .7
 .الحدیث، دارالنهضة العربیة

 .لبنان -نفی، بیروت،السیر الذاتیة، دار الم0666عبدالستار، موید،  .8
، السیرةو تآریخ الفن، دار الطباعة 0621، .(د)فهمی، ماهر حسن  .9

 .الحدیثة، القاهرة
، السیرة الذاتیة، الموسسة 0667مای، جورج،  .11

القاضی،محمد، /الوطنیة للترجمەو التحقیق و الدراسات بیت الحکمة، ت
 وصولە،عبداللة،تونس

ی ، النثر الفنی ف7112، .(د)محمود، مصطفی .11
عهدی الدولتین الزنکیة و االیوبیة فی مصرو الشام، موسسة الرسالە 

 .لبنان -للطباعةو النشر، بیروت
، السیرە الذاتیة الحدو 7115مریع، احمد علی،  .12

 .المفهوم، نادی ابها االدبی،الریاض
، االسلوب دراسة 0682، .(د)مصل ، سعد  .13

 لغویة آحصائیة،دار الفکر العربی، القاهرة
، الفنون االدبیة و 0682، .(د)انیس المقدسی،  .14

 .اعالمها فی النهضة العربیة الحدیثة، دارالعلم اللمالیین،بیروت
، مفاهیم الشعریة، المرکز 0662ناظم، حسن،  .15

 .الثقافی العربی، بیروت
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 فەرهەنگی کوردی
عربی کوردی، : ،فەرهەرنگی دەریا0620کەریم،ڕزگار، .1

 نشراحسان،تهران
 

 فەرهەنگی عەرەبی 
 .،المعجم المفصل فی االدب، بیروت0666،.(د)التونجی،محمد  .1

 
 گۆڤارە کوردییەکان

ڕامان، ژ / ، ئەدەف و بایۆگرافی، گ7116عومەر، موحسین ئەحمەد،  .1
007 

 
 گۆڤارە عەرەبییەکان

، الذات ممحموة بالکتابة عن السیرة 0660الصگر، حاتم،  (1
 الذاتیە نوعا آدبیا، مجلة آفاق عربیە، بغداد

المفاهیم و  -، ادب السیرة الذاتیة فی فرنسا0682فلی ،  لوجون، (2
، 2ضحی شیحة، مجلە الثقافە االجنبیە، العدد /التصورات، ت

 .بغداد
 
 
 
 
 
 
 



 

477 
 

 
 
 
 

 کۆتایی 
م که رگی یه به  


